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  سخن دبير اين شماره
  

هاي تجربـي، پايـه     نزد كساني كه در كشور ما با علوم و دانش         » علوم انساني «واژة  
هـاي ناصـواب    و كاربردي سروكار دارند، احتماالً با برخي ابهامات يا حتـي برداشـت            

كه حتي بعضاً بـه زبـان متوليـان امـور آمـوزش و                ترين تلقي ــ  شايع. گره خورده است  
هاي توان در عِداد دانش   را نمي » علوم انساني «شود ــ اين است كه      ي جاري م  پژوهش

يـك قـرار داد و يـا اينكـه ايـن علـوم نقـشي در توسـعه و                    اصطالح درجـه  مستقل و به  
هـاي  منزلـة دانـش   فرايندهاي تحول ندارند، و خالصه اينكه حـداكثر بايـد آنهـا را بـه              

  . عمل ندارد ــ مالحظه كرددو ــ كه بود يا نبود آنها تأثير چنداني دردرجه
دانيم اين نوع تلقي دقيقاً از كجا سرچشمه گرفته است و چرا بايد حتي اهالي               نمي

هرچه هست، ضرورت تصحيح    . گونه اقوال روي آورند   فضل و دانش نيز بعضاً به اين      
و تنوير اذهان نسبت به اين شاخه از معارف بشري قابل انكار نيست و آنان كه در كار 

امـا اگـر    . يم و پژوهش و نگارش دستي دارند، بايد به رفع اين نقيصه اهتمام ورزند             تعل
بپرسند كه مقـام علـوم انـساني در تكـوين و تكـون افـراد و جوامـع چيـست و اساسـاً                        
كارآيي اصلي ايـن سـنخ از دانـش كـدام اسـت، يـك پاسـخ محتمـل آن اسـت كـه                        

ها و اهداف آن نيز با       طبعاً روش  ؛ و »انسان«: موضوع اين علم در عنوان آن نهفته است       
االسم نيست، بلكه   اين، پاسخي ساده و احياناً از سر شرح       . يابدهمين موضوع پيوند مي   

گيرد و آغـاز و انجـام آن        درواقع توجه به چيزي است كه در مدار اين دانش قرار مي           
وم اما پاسخ ديگر اين است كه شأن اصلي و نخست علـ      . گرددبه همين موضوع بازمي   

است؛ و اگر از خاصيت و اثـر ايـن دسـته از معـارف بپرسـند، بايـد                    » فرهنگ«انساني،  
اگر ايـن سـخن را بپـذيريم و    . وجو كنندرا در اوصاف و مختصات فرهنگ جست    آن

توان پرسيد كـه مقومـات فرهنـگ چيـست؟ اسـباب            اجماالً برسر آن توافق كنيم، مي     
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2 ينامة علوم انسان

هنـگ چـه هـستند؟ ايجـاد، تقويـت و      گيري، تـداوم و احيانـاً ضـعف و فتـور فر       شكل
هـا و مؤسـسات و      سـاختن فرهنـگ چگونـه ميـسر اسـت و سـازمان            گسترش و نهادينه  

نهادهاي اجتماعي چـه نقـشي در ايـن زمينـه دارنـد و مناسـبت تمـامي اينهـا بـا مقولـة             
  آموزش و تعليم و تربيت چيست؟

. فع سـاخت هاي سطحي و گذرا مرت    توان با پاسخ  هايي از اين دست را نمي     پرسش
هاي روحي و معنـوي     ها، عادات و اعتقادات، ميراث تاريخي و ريشه       ها، كُنش ظرفيت

نـام فرهنـگ دخالـت دارنـد و درواقـع علـوم             اي به گيري و قوام پديده   انسان در شكل  
كند بـه ابعـاد گونـاگون ايـن امـر      هاي خود تالش ميبنديها و تقسيمانساني در شاخه 

  .بپردازد
ده با حيات روحي و مختصات هـويتي جامعـه سـروكاردارد،            اگر مقوالت ذكرش  

نگاه به علوم انساني و نقش و خاصـيت آن را از موقعيـت فرعـي و تبعـي بـه جايگـاه                       
اصلي و بنيادي بايد تصحيح كـرد و آنچـه امـروزه بعـضاً درمقـام مقايـسه ميـان علـوم            

 اصالح قرار   گيرد، درمعرض كاربردي و تجربي با علوم انساني مورد قضاوت قرار مي         
داده شود، چرا كه آفتِ بزرگِ ــ و متأسفانه شايعِ ــ جامعـة علمـي مـا آن اسـت كـه                      

سـنجند و از    هاي عيني و محـسوس آن مـي       ها را با محصوالت و فراورده     ارزش دانش 
گونـه نتـايج    ويژه بخش نظري آن ــ ظاهراً در عرضة ايـن         آنجا كه علوم انساني ــ و به      

واقعيت اين اسـت    . سازدهاي ناصواب را فراهم مي    ي برداشت ناكام است، اسباب برخ   
يـك از   هـيچ . بايـد تأمـل كـرد     » كـاربرد «و  » نتيجـه «و  » توليـد «كه در اينجا در مفهوم      

اگـر  . شـود هاي علوم انساني با ميزان توليـد بـه معنـاي عرفـي آن سـنجيده نمـي                 شاخه
زش و تــاريخ پـذيرفتيم كـه ايـن عرصـه از دانـش بـا مقـوالتي چـون فرهنـگ و آمـو          

هاي معرفتي  سروكار دارد، نتيجة مطالعه و تأمل عالمان اين عرصه درحكم زيرساخت          
تر و  كند و در اين صورت حاصل كارآنان بسيار وسيع        و هويتي جامعه ايفاي نقش مي     

 



3 سخن دبير اين شماره 

هـايي  در اين ميان، وضعيت دانش    . مؤثرتر از تلقي سطحي و كاربردي آن خواهد بود        
فلـسفه را   . شـود تـر مـي    با تـصحيح نگـاه يادشـده روشـن         چون فلسفه و كالم و عرفان     

اند و لذا آنكه به اهميـت و مقـام   مطالعه در علل و مبادي و شرايط امور و اعيان دانسته  
ويـژه فلـسفه و   هـاي نظـري و بـه   پرسش از مبادي وقوف دارد، در فوايد و آثار دانـش     

 مـورد  فلـسفه و   هـا در از همين جا، تصحيح برخـي برداشـت    . كندحكمت ترديد نمي  
درست است كه فلسفه بـا برهـان و قيـاس و انحـاي              . يابدتعاريف آن نيز ضرورت مي    

هـاي مختلـف    بنـدي صـورت   حـال بـه تعريـف و طبقـه        استدالل سروكار دارد، درعين   
. روداستدالل محدود و مقيد نيست، چراكه اين امر اصالتاً از دانـش منطـق انتظـار مـي                 

انـد كـه وجـه مـشترك      دانش، تعابير گوناگوني آورده   حكماي ما درمقام تعريف اين      
در اعيان و اشيا است، چيزي كه نتايج        » نظركردن«آنها همان بارشدن چشم بصيرت و       

گزافـه نيـست   . كنـد هاي مختلف حيات انساني آشكار مـي      خود را مستقيماً در ساحت    
 مـدد   كه بگوييم فرهنگ و آموزش و هنجارها و حتي معيشت و سياست نيز از فلسفه              

 و اگـر متوليـان و    بندي علوم نيز مورد اتفاق بوده است ـــ      كه در طبقه  گيرد ــ چنان  مي
سـپاري  وبهبود امورند، الجرم به گوش    ها درانديشة اصالح  اندركاران اين عرصه  دست

  .به سخن فيلسوفان و حكيمان و تجديد عهد با آنان نيازمندند
  

 



  
  
  
  

  
  
  
  

  مقاالت                 
  
  
  
  

محور اصلي مقاالتي كه در ايـن بخـش قـرار                                        
دارد، بر بررسي و تحليل مباني علوم انـساني،         

هـاي علـوم انـساني،      بررسي و نقد منابع رشته    
هــاي آموزشــي و اجرايــي و عملكــرد برنامــه
. سـت هاي آموزشي و پژوهشي استوار ا     برنامه

شـود  اين بخش همچنين مقاالتي را شامل مي      
كه جنبة نقد ندارند اما محتواي آنها به علـوم          

  .شودانساني مربوط مي
  
  
  
  
  



  انگاري و ضرورت طبيعي در  غايت
  فلسفة ارسطو

  
  ∗اشتري دكتر حسين كلباسي

  
   چكيده

هـاي برجـستة      درميان تمامي فيلسوفان باستان و شايد درميان تمامي چهره        
عرصة حكمت و فلسفه، كسي مانند ارسطو بر گـسترة نقـش و سـهم مبـدأ و                  

هاي اعيـان   در ديدگاه او، تمامي دگرگوني    .  غايي تأكيد نكرده است     علت
واسطة اصل غايي آنها توجيه و حتـي        به» القمر  تحت«و موجودات در عالم     

دامنة شمول اين ديدگاه در  . شوند   آن تحويل مي    نوعي به علل ديگر نيز به   
محـرك  «فلسفة ارسطو تا آنجا است كه وجود مبـدأي عـالي عـالم يعنـي                

ت شـده و    نيز بنا بر اصل ضرورت وجود علت غـايي اثبـا          » نامتحرك اولي 
از . نقش مبدأي اخير نيز تماماً درقالب فاعليت غايي اسـت نـه بـيش از آن      

سوي ديگر، ارسطو به اصل وجـود ضـرورت طبيعـي در كـنش و واكـنش            
كوشد رابطة متقابـل اعيـان را بـر ايـن مبنـا             كند و مي  پديدارها توجه مي  
صـل  ا«و  » اصل غـايي  «رو، طبيعتاً پرسش مناسبت ميان      توجيه كند؛ از اين   

آيد كه يقيناً پاسخ آن را بايـد   ميان مي  در فلسفة ارسطو به   » ضرورت طبيعي 
در نوشتة حاضر كوشش شده است      . از امكانات نظري فيلسوف استنتاج كرد     

ــات و    ــسفة ارســطو در طبيعي ــارچوب نظــري فل ــا چه پاســخي متناســب ب
  .دست داده شودبه مابعدالطبيعه 

  
  هاكليدواژه 

  
  مشاييموجبيت طبيعي، رواقيون، سنتربعه، اصلاانگاري، عللغايت

                                                 
   دانشيار فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبايي. *
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  قدمهم
) »طبيعيـات «اصـطالح قـدما     يا بـه  (شناسي    سهم و نقش ارسطو در تحوالت طبيعت      

هاي علمي فيلـسوف اسـتاگيرايي نبـود،          ها و گزارش     و اگر پژوهش   ؛قابل انكار نيست  
ناخته بـود و    شناسان قبل از او نيز امروزه بـراي مـا ناشـ             سا حاصل مطالعات طبيعت   چه ب 

 متداول ارسطو در هر ةشيو. دانستيم  متفكران يونان باستان نمي  هايچيزي از آرا و نظر    
شده  موضوع را از نخستين متفكران شناخته      ة تخصصي چنين است كه ابتدا پيشين      ةزمين

 سازد و سـپس       و سير تاريخي آن  را مطرح مي        كندميآغاز   )1و غالباً فيلسوفان ايوني   (
  .آورد ميان ميرا بهادله و شواهد آندهد و را ارائه ميخود نظر مختار 
ست  ا انگاري او   طور كلي غايت     و به  2»غايت« ارسطو، مفهوم    ة اركان فلسف  ةاز زمر 

 ةنجـا كـه نـه تنهـا در عرصـ          آ، تا    است  او رسوخ كرده   ةهاي فلسف   كه در سراسر بخش   
ز همه چيز بـا نظـر و محـور       طبيعت فراروي ما ني    ةاعمال و افعال انساني، بلكه در عرص      

  .شود غايي توجيه مي اصل
پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است كه وجـود ايـن اصـل و توجيـه تمـامي                   

،  3 اصل موجبيت و ضـرورت طبيعـي  .1غايي چه مناسبتي با  ي  افعال و تغييرات با مبدأ    
  . علل و مبادي ديگر طبيعي در عالم دارد.2 و

 قـدما در ايـن      هـاي  ديـدگاه وي دربـارة نظر      دربارة تقرير ارسطو، ابتدا     ةمطابق روي 
  :گويد  ميمابعدالطبيعهارسطو در . كنيم بحث ميزمينه

» خيـر «گوينـد، ايـن علـل را از جـنس         كه از عقل يـا از مهـر سـخن مـي             كساني
آيد كـه اشـيا بـراي آنهـا وجـود          شمارند؛ ولي از سخنانشان اين معني برنمي        مي

آيند، بلكه مفهوم گفتارشان اين است كـه          جود مي ودارند يا وجود داشتند يا به     

                                                 
1. Ionia 
2. telos 
3. determinism 

  



9                      انگاري و ضرورت طبيعي در فلسفة ارسطوغايت 
 

  )48:  ب 1378ارسطو، . (اند گويي آنها علت حركت
  

ارسطو معتقد است كه افالطون فقـط بـه دو علـت صـوري و مـادي اشـاره كـرده                     
  :گويد مي مابعدالطبيعه كه در است؛ چنان

  
يـرا  و علـت مـادي؛ ز     ) علـت صـوري   (= ماهيت  : برد  كار مي او فقط دو علت به    

  )46: 1378، ، مابعدالطبيعهارسطو. (اند ها، علل ماهيت همة اشياء ايده
  

قول  برخـي مـورخين فلـسفه، ارسـطو نـسبت بـه افالطـون             حقيقت اين است كه به    
عنوان علـت     را به » دميورژ« مفهوم   ،تيمائوس زيرا افالطون در     ؛عادل و حقگذار نيست   

يا افالك ( از خدايان فلكي    ، غائيت اي دربارة   كند و ضمن حفظ نظريه      فاعلي وارد مي  
» خيـر «) معنـي تقليـد   بـه (علت غايي صـيرورت تحقـق       كه  ا  چرجويد،    بهره مي ) الوهي
افالطون مانع از آن بود     ) جدايي(» خوريسموس« درست است كه     ،ا وجود اين  ب. است

كاپلـستون،   (.كه او تحقق صورت يا ذات دروني را علّت غايي جـوهر انـضمامي بدانـد        
  )399، ص 1 ج:1368

شـود كـه جهـان طبيعـي چگونـه نظـم معطـوف بـه                  گفته مي   افالطون تيمائوسدر  
شـود و فاقـد       جهان طبيعي دسـتخوش دگرگـوني مـي       . گذاردرا به نمايش مي   غايتش  

 امـا ايـن    .  لـذا بايـد بـه هـستي آمـده باشـد            ؛اسـت ) قـائم بـه ذات    (ثبات يك صـورت     
   جهـان  ؛ زيـرا    توانـد نتيجـه شـود       ي از اتفاق يا روندهاي بدون قـصد نمـ         ،آمدنهستي  به
يـابيم، و جهـان       گـذارد كـه مـا در يـك مـصنوع مـي              نمـايش مـي   گونه نظمي را به   آن

محصول صانعي است كه در صنع خود به صور قائم به ذات ـــ يعنـي مثٌـل ـــ رجـوع                     
 ارج و منزلت ارسـطو درنـزد     ،ها درحق افالطون    كاري  با وجود چنين مسامحه   . كند  مي

  ، دربارة زباني كامالً فلسفي و غيرنمادين     زيرا او بود كه اولين بار به       ؛شود  ميما كاسته ن  
  . دكرنحو محصلي بحث تمايز دقيق اين علل و ارتباط دقيق ميان آنها به
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   علل ديگرمناسبت علت غايي با
علل مـورد نظـر     ) تحويل(پرسش اصلي در اينجا اين است كه آيا امكان بازگشت           

تـوان مـثالً علـل         و آيا مـي    ؛ اربعه ــ به يكديگر وجود دارد يا خير        ارسطو ــ يعني علل   
 ة ايـن مـسئله در دو شـاخ        ، در نظر ارسطو   .مختلف را تنها به يك علت ارجاع داد يا نه         

توان گفت اين چهار علـت جـدا از           در صنعت مي  . متفاوت است » صنعت«و  » طبيعت«
  امـا در طبيعـت      ؛د نـدارد  يكديگرند و امكان تحويل و تحليل آنهـا بـه يكـديگر وجـو             

توان سه علت را بـه همـديگر بازگردانـد و آنهـا را بـه دو علـت                     گونه نيست و مي   اين
 ؛ كه اين طبيعت همان صورت آن است       داردبلوط طبيعتي      دانةبراي مثال،   . فروكاست

دهي    موجب روئيدن و رشد دانه و تبديل آن به درخت بلوط و محصول             ،اين صورت 
بـودن و بقـاي آن صـورت        اين صيرورت نيز همان صورت بلـوط       شود و غايت    آن مي 
هاي عالم طبيعت بـه      سه علت صوري، غايي و فاعلي در صيرورت        ،ترتيب  بدين. است

ارسـطو در   . يابـد   گردند و علل به دو علت مادي و صـوري تقليـل مـي               يكديگر بازمي 
  :دنويس ميسماع طبيعي 

يكـي  » آنچـه بـراي آن    «و  » چيـز   چـه « زيـرا    ؛اند  سه علت اخير غالباً با هم منطبق      
انـسان،  چراكـه   (هستند و نخستين محرك نيز ازحيث نوع با اينهـا يكـي اسـت               

  طوركلي اين سخن درمـورد اشـيايي كـه چـون خـود             هو ب ) كند  انسان توليد مي  
ارسـطو،  . ( صـادق اسـت    شـوند،   محـرك واقـع مـي      ،شوند  حركت آورده مي  به

  )82:  الف1378
. دانـد   لب صورت را بـا علـت فـاعلي و غـايي يكـي مـي                ارسطو اغ  ،از سوي ديگر  

كـه هنرمنـد قبـل از        غايي مقدم بر ساير علل است چنان       ،توضيح اينكه ازلحاظ منطقي   
كنـد و بـر آن اسـت كـه صـورتي              خلق اثر، غايتي از اثر خود را در ذهـن ترسـيم مـي             

ت علـ . شـود  متناسب با اين هدف ايجاد كند، هرچند در خارج غايت مؤخر واقـع مـي       
 اســت از ســاختار مــشترك در نــوع اخيــر كــه افــراد نــوع   غــايي در طبيعــت عبــارت
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 از منظـري ديگـر، علـت        ،همچنـين . كوشند آن را در فرد جديدي تجـسم بخـشند           مي
 ، علـت فـاعلي  ، زيرا از ديدگاه ارسـطو ؛وضوح علت فاعلي نيز هست    ـ غايي به  صوري

اسـت كـه در   » صـورت «ان اي تحقق دارد و غايت نيز همـ       است كه در ماده   » صورتي«
 در فاعـل  ،پس غايت كه صورت متحقـق در مـاده اسـت          . يابد  اي ديگر تحقق مي     ماده

ينـد  اهـر فر  بنابراين،  . )85:  الف 1378ارسطو،  (. استحضور دارد و محرّك علت فاعلي       
 يدأبـ كه ابتـدا در فاعـل يـا م        » صورت «،كه در آن مرحله   مرحلة آخري دارد    طبيعي،  

ينـد تغييـر را در آن پديـد         ااي كـه فاعـل فر       طور كامل در ماده   هبتغيير حضور داشت،    
تـوان گفـت غايـت درنهايـت آن صـورتي              مـي  ،ترتيب  بدين. يابد   تحقق مي  ،آورد  مي

و حتـي   يابـد   مـي  مـستعد و متناسـب تحقـق         ةيندهاي شئ در ماد   ااست كه در پايان فر    
  .كند ا هدايت مييند نيز تغييرات ايجادشده در آن راتوان گفت در تمامي طول فر مي

  
  ي علت غاييقلمرو

شـود؛    غايت نيز يافت مي، هرجا كه حركت و تغيير وجود دارد     ،از ديدگاه ارسطو  
 در قلمرو رياضيات به چنين امري معتقـد نيـست، زيـرا وجـود غايـت                 ،به همين جهت  

ورد محرك نامتحرك   ـاز سوي ديگر، درم   . تنها براي امور متحرك قابل فرض است      
 غايت هـر حركتـي اسـت و داشـتن غايـت             كهاچرست،   ا معنا  غايي بي نيز وجود علت    

  :شود براي او مستلزم تسلسل مي
  

      حركت يا طبيعت ير مبدأچگونه ممكن است كه براي چيز نامتحرك و نامتغي 
اش نيـك   حـسب ذات خـود و طبيعـت    زيـرا آنچـه بـه   ؟خير وجود داشته باشـد  

 ديگـر   ينـي كـه اشـيا     علت است، بـدين مع    ] همان[ غايت است و غايت      ،است
غايت يـك عمـل     » براي چه «آيند و هستند؛ ولي غايت و         وجود مي هبراي آن ب  

 ايءرو ممكن نيست بـراي شـي      از اين . است و هر عملي متضمن حركت است      
ذاته وجود داشته باشد؛ بـه همـين           حركت و خير في    ينامتحرك و نامتغير مبدأ   
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گونـه علـت ايـضاح و       جهت است كه در رياضيات هيچ موضوعي ازطريق اين        
» طور بهتر يا بدتر اسـت   اين«گردد به اينكه      شود و هيچ برهاني برنمي      اثبات نمي 

:  ب   1378،   ارسـطو  ( .شـود   گونه امور حتّي نامي هم برده نمـي       و درواقع از اين   
  )90 ـ 91 ص

  

ـ            ر و متحـرّك قابـل فـرض        با درنظرگرفتن اين اصل كه غايت تنها براي امـور متغي
 ،كنـد    شاخص هرگونـه تغييـر و تبـدل عمـل مـي            ةمثاب  ين معنا كه غايت به    است و نيز ا   

ايستد    از حركت باز مي    ،توان نتيجه گرفت كه هر حركتي با رسيدن به غايت خود            مي
هـايي را كـه بـالقوه         اي صـورت    يند حركت و تغيير، هـر مـاده       او به همين جهت در فر     

گـامي كـه حركـت بـه انتهـا          بـه عبـارت ديگـر، هن      . رسـاند    به ظهور مـي    ،درخود دارد 
 كه البتـه ايـن      يابدمي شئ تحقق    ةنحو كامل در ماد    صورت نوعي آن ماده به     ،رسد  مي

 ،غايـت . ممكن نيست ) القمر   تحت ي درقلمرو ،تعبير ارسطو و به (حالت در عالم مادي     
 نهـايي،  ة و به همـين جهـت هـر مرحلـ    آن استاشيا براي حركت آن چيزي است كه  
  . تلزوماً غايت شئ نيس

معنـي منقـول    رو ايـن اصـطالح را بـه       چون غايت، چيـزي نهـايي اسـت، از ايـن          
گوييم فالن شيء كامالً فاسد گرديده       بريم و مي    كار مي درمورد اشياي بد نيز به    

گوييم كه در فساد يـا نـابودي شـيء            يا كامالً نابود گرديده و هنگامي چنين مي       
از اين . آخرين نقطه رسيده باشداش به  هيچ نقصي نمانده باشد و فساد و نابودي     

شود؛ زيرا مرگ و غايت، هـر   معني مجازي غايت ناميده مي جهت، مرگ نيز به   
  )210-209صص:  ب 1378، ارسطو. (اند هاي نهايي دو، نقطه

  
  :نويسد  ميسماع طبيعيدر ارسطو 

  گويــد او بــه غــايتي كــه بــراي آن زاده شــده بــود  ســخن شــاعر آنجــا كــه مــي
اي، غايـت نيـست،       معني است؛ زيرا هـر آخـرين مرحلـه          ه، بي ، رسيد ]مرگ[= 

  )64:  الف1378ارسطو، . (بلكه غايت، بهترين مراحل است
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 هدفمنـد   رسطو عليت غايي است و طبيعت در نظر ا        ي قلمرو ، طبيعت يپس قلمرو 
است و اشيا با توجه به طبيعت خاص خود، اهداف و غايات خاصي دارند و در تالش             

  . هستنده آنبراي رسيدن ب
 بيشتر ناظر به غائيت دروني است و نـه   ،بايد توجه داشت كه غائيت در نظر ارسطو       

 بادام وقتـي بـه كمـال        ةزند بدين قرار كه دان       وي مثالي مي   ،در اين خصوص  . خارجي
رسد كه صورت نـوعي خـود را در فـرد ديگـري از نـوع خـود تحقـق                      غايي خود مي  

 بـادام در تكـاپوي طبيعـي خـود        ة پـس دانـ    ؛كنـد اسـتفاده   از آن   بخشد نه اينكه آدمي     
توليدمثل و جاودانگي نـوع از ديـدگاه        .  بادام را تحقق بخشد    ةكوشد صورت نوعي    مي

طور كلـي وجـود نظـم در          ترين گواه بر هدفمندبودن طبيعت است و به          روشن ،ارسطو
  : جهان، خود نشانگر اين جنبه است

مـوارد، مـثالً هـم در ماهيـان و           ولـي نظـم در همـة         ؛ نظمي برقرار است   ،درميان اشيا 
 به يك نحو نيست و جهـان چنـان نيـست كـه در آن هـيچ                  ،مرغان و هم در گياهان    

شيء هيچ ربطي با شيء ديگر نداشته باشـد، بلكـه ميـان همـة آنهـا ارتبـاط متقابـل                     
 جهـان   ،حـال   اما در عـين   . اند  هست، زيرا همه با توجه به غايتي واحد منظم گرديده         

توانند به دلخواه خـود   ت كه در آن، افراد آزاد كمتر از ديگران مي     اي اس   مانند خانه 
كـه    عمل كنند و همه يا الاقـل بيـشتر اعمالـشان تـابع نظمـي معـين اسـت، درحـالي                    

رو زنـدگي بيـشترشان     بندگان و حيوانات اثر كمتري براي خيركل دارنـد و از ايـن            
  )492:  ب1378، ارسطو ( .تابع تصادف است

  
 برجسته را پـيش نهـاد       ة اين نظري  ،1»امپدكلس« ارسطو و براي مثال      حكماي قبل از  

هايـشان بـا اهـداف، صـرفاً حاصـل         كه انواع حيوانيِ موجود بـا همـة سـازگاري انـدام           
 انـواع   ، يعنـي طبيعـت    ـد ــ  ـها هـستن    نـتري  دن صالح ـانـمدهـق زن ـاب طبيعي ازطري  ـانتخ

ـ ــ و ماننـد آن     » با صورت انساني  گاوي  «آورد، مثالً     حاصل مي شماري به   گوناگون بي 
                                                 

1. Empedocles (O493 – 433BC) 
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ارسـطو  . كنـد   دارد و حفـظ مـي       ها را زنده نگه مـي       ترين طبيعت فقط صالح   ،و بنابراين 
او اصـرار دارد كـه      . منـدي طبيعـت را ثابـت كنـد          كوشد غايت   درمقابل اين نظريه مي   

 دائمـاً  ،)ها با كاري كه بايد بكنند   براي نمونه، سازگاري دندان   (هاي مشهود     سازگاري
هاي    سازگاري ،بنابراين.  نه دائمي است نه اكثري     ، اما امر اتفاقي   ؛دهند  يا اكثراً رخ مي   

 حاصل بخت و اتفاق نيستند و تنها نظرگـاه بـديل ايـن اسـت كـه آنهـا بـراي                      ،مشهود
   .)69ص: 1377راس، (اند  هدفي پديد آمده

يراموني  پژوهشگر طبيعت و علوم انساني است و لذا در رياضيات و علوم پ             ،ارسطو
ــ  ــري ب ــابي كمت ــرجيح. دســت آورده اســتهآن كامي ــاير   او در ت ــر س دادن طبيعــت ب

؛ و لـذا معتقـد      »اينجـا نيـز خـدايان هـستند       «گويد    آواز با هراكليت مي    هم ،موضوعات
 ،در نگـاه او  . ها اهميـت دارد      مفهوم غايت، بيش از ساير رشته      ،است در اين رشتة علم    
 در ،در اين زمينه. لت غايي يا علت چهارم است موطن اصلي ع  ،عالم ارگانيك و آلي   

بـود كـه      اي مـي     شـبيه خانـه    ، مولـودي طبيعـي بـود      ،اگر خانه «: نويسد  مي سماع طبيعي 
طبيعـت  «اين اصـل كـه       .)86:  الف 1378،  ارسطو(. »آورد  اكنون صناعت انساني پديد مي    

ي خـود ايـن    ارسطو برترين اصول است؛ ولدر نزد » دهد  اي انجام نمي    هيچ كار بيهوده  
جـا بـه      اين نكته كه مفهوم يا غايت طبيعي هميشه و در همه          . اصل نيز فاقد استثنا نيست    

گونـه مـوارد اثـر     رسد، از نظر ارسـطو پنهـان نمانـده اسـت و در ايـن             تحقق كامل نمي  
زند ــ يعني ماده يا هيولي ـــ كـه خـود      بيند كه از قبول صورت سرباز مي        عاملي را مي  

او در اينجا پـا جـاي       . نامد  ا قوة صرف و عاري از هرگونه تعين مي        ردر جاي ديگر آن   
 ،بينـد  اي را كه در دنياي جـانوران مـي      الخلقه  نهد و موجودات عجيب     پاي افالطون مي  

آيـد يـا بـه      هـاي اربـاب صـناعت پـيش مـي           كند كه در كارگـاه      به اشتباهاتي تشبيه مي   
ميخـتن داروهـا    آ طبيبـان در   سركشي قلم نويسندگان در هنگـام نوشـتن، يـا بـه اشـتباه             

  .)1339ص ، 3 ج:1375گمپرتس، (
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ميـان آورد و آن اينكـه از مـسائل    توان پرسش اصـلي ايـن نوشـتار را بـه           اكنون مي 
 نحـوة ارتبـاط و      ،شـود   انگاري و غايتمندي طبيعت مطرح مي       مهمي كه درمورد غايت   

آگـاه   و نيمه  تمايز آن با ضرورت طبيعي است، يعني درك و تبيين سهم امور غايتمند            
دو تمـايز   اكنون بايد ديد ارسطو چگونه ميان ايـن       . متمايز از امور ضروري و مكانيكي     

  .شود قائل مي
  

  ضرورت و غايت در طبيعت
  :  نويسد ميسماع طبيعيدر. )1340، صهمان(معني از طبيعت قائل است ارسطوبه دو

ز آنجـا   طبيعت داراي دو معني است كه يكي ماده است و ديگري صورت؛ و ا             
كه صورت غايت است و چون هرچيز ديگر براي غايت اسـت، پـس صـورت                

  )78:  الف1378ارسطو، . (باشد» آنچه شي براي آن است«معني بايد علت به
مـا   .عنوان علت غايي و طبيعت مادي قائل به تمايز شد     بين طبيعت به  بنابراين، بايد    

  :كنيم ا ميهاي مكانيكي و ضروري از اشي  تبيين،در طبيعت مادي
اي موجود شود، ضروري است كه ايـن شـيء و آن شـيء                اگر قرار است خانه   

ساخته شود و حاضر و موجود باشد، مانند سنگ و آجـر درمـورد خانـه؛ ولـي                  
علـت    عنوان كه اينها مـادة آن هـستند و بـه            غايت، نتيجة اينها نيست، مگر بدين     

ا موجـود نباشـند، نـه خانـه         همـه، اگـر اينهـ     بااين. وجود نخواهد آمد  اينها هم به  
  )90 -91همان، ص (» .موجود خواهد بود و نه اره

ولي در تبيين   ؛امري ضروري است  ،ندهاي مادي در جريان طبيعت    ايپس حضور فر  
، در طبيعـت  . عمل طبيعت كافي نيست و نيازمند تبييني ديگر يعني تبيـين غـايي اسـت              

 كـه    نيز شامل تغييراتي است    خوانيم و   اش مي    ماده نامهآن چيزي است كه ب    » ضروري«
  :دهد در ماده روي مي

 زيـرا غايـت علـت       ؛ را بررسي كنـد    ، مخصوصاً غايت  ،عالم طبيعي بايد هر دو علت     
چيزي كـه شـيء بـراي    نآ ست از اماده است نه ماده علت غايت، و غايت عبارت   
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كه درمـورد مواليـد    آيد، همچنان   و نخستين مبدأ از تعريف و ماهيت برمي        آن است 
 پـس فـالن     ،اسـت ] معـين [چنين و چنان شئ     ] حاصل[يم چون خانه    يگو  نعت مي ص

و اگـر ايـن چيزهـا    ... وجود آينـد يـا موجـود باشـند    هضرورت ب   مصالح معين بايد به   
  ) 91، صهمان. ( پس فالن چيزهاي ديگر نيز بايد موجود باشند،موجود باشند

ا ابـزاري درخـدمت     ينـد ضـروري مـادي ر      ا در اينجـا ارسـطو فر      ،بينيم  كه مي چنان
 اسـت كـه او تعليـل         منوال نيست و گاهي چنـان        اما وضع همواره بدين    ؛داند  غايت مي 

  : گويد نهد و صرفاً از تعليل ضروري و مكانيكي طبيعت سخن مي غايي را كنار مي
فرستد كه غلّه برويانـد، بلكـه بـه حكـم ضـرورت               زئوس باران را براي آن نمي     

شوند، بايد در بـاال سـرد شـوند و      زيرا بخارهايي كه متصاعد مي كند؛  چنين مي 
  )1352، ص3ج: 1375گمپرتس، . (مبدل به آب گردند و به پايين بريزند

شـود كـه در يكـي حكـم           پس زندگي طبيعي براي ارسطو به دو حوزه تقسيم مـي          
 كــساني را نكــوهش ،روضــرورت جــاري اســت و در ديگــري حكــم غايــت؛ از ايــن

 به وجود غايـات طبيعـي       ،در آنجا كه تنها ضرورت مكانيكي حاكم است       كند كه     مي
ال ؤ س،) اليتجزّيجزءِ(شوند و هم متفكراني را كه مانند اصحاب نظرية اتمي      قائل مي 

  . نهند سو مي را به يك» براي چه«از غايت و 
 سـه نظـر   ،هاي غايي طبيعت و ضرورت طبيعي توان گفت درمورد ارتباط علت     مي

  :اند  كه با توجه به دو پرسش اصلي زير مطرح شدهوجود دارد
 ناسـازگار بـا حـضور عناصـري         ،يندهاي حيـاتي  اآيا حضور عناصر غايي در فر     . 1

حكم طبيعت مادي عمـل  يعني به(كنند  است كه ازطريق ضرورت طبيعي عمل مي 
 ؟)كنند مي

 ارائـه   ضـروري مـادي   از تبيين بيشترياگر ناسازگار نيستند، تبيين غايي چه چيز      .2
 كند؟ مي

  : سه فرض و پاسخ قابل تصور است،ها برابر اين پرسشدر 
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. انگاري با يكديگر ناسازگارند  ضرورت طبيعي و غايت:الف ـ فرضية ناسازگاري 
هـاي طبيعـي هـم معطـوف بـه غايـت               ميان اينكه پديـده    ،در نظر معتقدان به اين فرض     

 1بـالم را  اين خط فكري .ارد ناسازگاري وجود د  ،ند دار  هستند و هم روابطي ضروري    
  .ضرورت طبيعي مطلق نيست بلكه فرضي استكه  او معتقد بود . دكرمطرح 

 غايـت و ضـرورت طبيعـي بـا يكـديگر      :ب ـ فرضية سازگاري تصادفي و اتفاقي 
در ايـن  . كنـد  سازگارند، ليكن تبيين غايي چيزي به تبيين ضروري مـادي اضـافه نمـي       

هـاي غـايي در طبيعـت ضـروري            معتقـد اسـت تعليـل      2م مارتا نوسبا  ، براي مثال،  زمينه
كند و فقـط آنچـه        نيست ولي با تفسيري كاركردگرا از علت غايي و صوري دفاع مي           

افتد و تبيين مادي براي آن كامل است را در سطح صوري و               در سطح مادي اتفاق مي    
ه اينكـه    بـ  انـد مـتهم   ،ايـن دسـته از متفكـران      . شمارد  تر مي   با عنايت به كاركرد واضح    

  .اند انگاري در ديدگاه ارسطو را درك نكرده  غايتةشناسان اهميت هستي
 غايت و ضرورت طبيعي با يكديگر سـازگارند، امـا   :ج ـ فرضية سازگاري مستقل 

هاي متناسـب     شدن با تبيين  تبيين ضروري مادي اساساً غيركافي است و نيازمند تكميل        
انگـاري در نظـر        غايـت   دارد داعتقـ ا  اسـت كـه    3از پيشروان اين گروه، گـاتلف     . ستا

 قبلـي   ة دو نظريـ   بـر  سـوم    ةنظريـ . اسـت » عدم ارجاع قـوه بـه صـورت       «ارسطو مستلزم   
   .ارجحيت دارد

  
  هاي مختلف دانش  در شاخهانگاري غايت و غايت

 .گيـرد    از غايت بهره مـي     ،هاي گوناگون علم و فلسفه      بندي شاخه   ارسطو در تقسيم  
غرضانة حقايقي كه امـوري       ست از درك بي    ا ي عبارت  هدف فلسفة نظر   ،در نظر وي  

                                                 
1. Balm 
2. Nussbaum 
3.. Gotthelf 
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دانـستن  » عملي«هدف علم   . مستقل از ارادة ما هستند، و غايت آن صرفاً دانستن است          
 ةسـاختن دانـش مـا درجهـت عرضـ      است اما نه فقط دانستن، بلكـه همچنـين معطـوف          

 سـبب غايـت      بـه  ،عقـل عملـي    «،پـس . هاي موجه در راستاي رخدادها      هاي استنتاج   راه
 فعـل اسـت     ، غايت عقل عملي   .)260: 1366،ارسطو(» . با عقل نظري متفاوت است     ،خود

 و به امر واجـب و       حدود است امكان مربوط است؛ يعني به امور ممكن م       ة  كه به مرحل  
 فعاليت خود آن است كه      ،گيرد، در صورتي كه غايت عقل نظري        ضروري تعلق نمي  

 ،)فـن ( علـم توليـدي      ة و در حـوز    )رقي، پاو 260، ص همان(كند    امر واجب را ادراك مي    
  .ست ا سودمند و زيباي ساختن اشيا،هدف
  

  مابعدالطبيعه و غايت
 زيــرا عــالوه بــر فوايــد ؛تــرين دانــش اســت  آموزنــده،حكمــت ،از نگــاه ارســطو 

 معرفت به علت غايي عالم اسـت و البتـه در اينجـا مبـدأ و محـرّك نخـست                     ،ديگرش
شناسـي بهـره       از برهان غايـت    ، در هر زمينه    ارسطو ،درحقيقت. عالم مورد بحث است   

گويد كه نخستين بار   از مردمي سخن مي،دربارة آسمانبا عنوان  و در كتابي    دريگمي
در زيبايي زمين و دريا و شكوه آسمان پرستاره نگريستند و نتيجه گرفتند كه اين آثار         

ــستند     ــدايان ه ــي از خ ــزرگ ناش ــين ر .)71: 1379ارســطو، (ب ــطو همچن ــا و يؤ ارس اه
 جانوران را گواه بر وجود موجودات الهي دانسته است امـا در             ةها و غريز    آگاهي  پيش

نمايانـد، بيـشتر بـا        اش را بـازمي     هـاي دوران بلـوغ فكـري        آثار موجودش، كه ديـدگاه    
  .)273: 1377راس، (غايتمندي ناآگاه طبيعت موافق است تا با مدخليت طرح الهي 

يـك از دو علـت فـاعلي يـا علـت غـايي              د كدام در اين صورت بايد پرسيد خداون     
 علت فاعلي است نه از هـيچ طريـق   ،بودن خدا ازطريق علت غايي    ، درواقع .عالم است 

آيند؛ يعني خـدا و عقـول ازطريـق           حركت درمي به» غايات «ةمثابديگر، و عقول نيز به    
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امـا اگـر خـدا را       . القمـر هـستند      موجب حركت اعيان عالم تحـت      ،بودن  موضوع شوق 
. ، سـازگاري نـدارد  » خودش اسـت ، اوةمتعلق انديش«اين نظر كه    با ،طراح عالم بدانيم  

، همان(» .كار نبرده است  هخدا را برخالف سقراط و افالطون ب      » مشيت«او هرگز كلمة    «
  .)275 ص

  
  النفس غايت و علم

اي   گونـه   انگارانه است، بـه      نفس و افعال آن نيز كامالً غايت       دربارة ديدگاه ارسطو   
] هـم [اصـل حركـت،     ] هم[«نفس  . شود  كه نفس خود نسبت به بدن غايت شمرده مي        

 »سـت  ا  علـت آنهـا    ،جوهر صوري براي اجسام جانداري كه نفس      ] هم[غايت است و    
 و  اسـت  صورت موجـود بـالقوه و غايـت چنـين موجـودي              ، نفس .)103: 1366،  ارسطو(

كند   نيز چنين عمل مي   دارد، طبيعت     اي را منظور مي     ءطور كه عقل در عمل شي       همان
اي بـراي      آالت سـاده   ،اجـسام، نباتـات و حيوانـات      .  همان غايت آن است    ءو اين شي  

 اينكـه ارسـطو   .)103 ، صهمان(. ست است كه نفس غايت آنها    ا اند و از همين جا      نفس
دانـد، مفهـوم    مي» كمال اول براي  جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوه است     «نفس را   

 خود ناظر به غايت و هـدف اسـت؛ و وجـود سلـسله مراتـب در            كمال در اين تعريف   
نفـس نبـاتي كـه هـدفش توليـد          بـراي مثـال،     . شـود   ازلحاظ غايي تبيين مـي    نيز  نفوس  

 ادراك حـسي نيـز   ةلئدر مـس . شـود  است، نفس مولّد خوانده مي   د  موجودي مشابه خو  
. سـت  بلكه عمل غـايي ا      عمل مكانيكي نيست،  » اعضاي حسي «تأثير محسوس برروي    

يابد و در همان حـال   سوي آن سوق ميخود به غايتي است كه حس خودبه  ،محسوس
تـوان گفـت كـه محـسوس ماننـد محـرك              سـان مـي     بخـشد و بـدين      آن فعليت مـي   به  

عدم تحرك آن ناشي از اين است كـه محـسوس در حـس          كند و   نامتحرك عمل مي  
 ،كنـد  يت حاصـل مـي  جاي دارد و اين امر آن را از هرگونه حركتي در موقعي كه فعل           

كه همواره قوة فهـم و ادراك مـسائل     عقل منفعل نيز   ).188 ، ص همـان (دارد    بركنار مي 
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عنوان مبـدأ اعـم از غـايي و فـاعلي اسـت و بـا           عقلي است، تابع عقل فعال است كه به       
در نظـر  عنـوان شـد،   كـه   نـان چ. اسـت يندي شوقي درصدد تشبه بـه مراتـب بـاالتر         افر

غايـت   كه نفس صورت بدن است،  يابد و از آنجا  تحويل مي غايت به صورت ،ارسطو
 .  استآن نيز 

  
  مداري قواي نفسغايت

 ة وقتي از قو، و براي نمونه؛انگار است  ارسطو در توضيح قواي نفس نيز غايت
داند كه غايت بقاي   آن را به اين علت الزم مي،گويد توليد مثل در گياه سخن مي

 ادراك حسي را در نفس حيواني به اين ،همچنين. يابد  آن تحقق ميةواسطهنوع ب
 الزم است ،دارد داند كه چون حيوان غذايش را ايستاده دريافت نمي علت الزم مي

اي  طور قوه  احساس كند و همين،اي داشته باشد تا آن را در جاهايي كه هست قوه
  . يعني قوة حركت،الزم است براي دستيابي به آن

  
  علم اخالق و غايت

او با عمل سروكار . انگارانه است  آشكارا غايت، علم اخالق در منظر ارسطو
  ديگري، حق و درست است، نظر از هر مالحظة  نفسه و صرف  نه عملي كه في؛دارد

 و هر چيز كه به حصول خير و غايت او ؛شود بلكه با عملي كه به خير انسان منتهي مي
 با توجه   غايت زندگي، از نظر ارسطو.است» حق و درست« ازجهت عمل ،منجر شود

لذت و فضيلت اخالقي صرف، نيكبختي و .  است1)سعادت(به نظر مردم، نيكبختي 
 اولي شايستة بردگان و دومي امري است كه با عدم ؛ چرا كهغايت اخالقي نيست

ست از فعاليت برطبق  اعبارت» سعادت«ارسطو، در نظر . ي همراه استيفعاليت و بينوا

                                                 
1. eudaimonia 
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 و اين حركتي مستمر در سراسر زندگي است و وصول به فضيلت با رعايت ؛فضيلت
اي براي   ممكن است وسيله،خاص  غايت در فعل و عملي. شود حاصل مي» حدوسط«

 غايت ،هر عملي . اما اين سلسله بايد حدي داشته باشد  ؛وصول به غايتي ديگر باشد
يت نهايي همة اعمال درنهايت گيرد كه غا  و ارسطو نتيجه مي؛ نهايي خودش را دارد

اعلي درخور علمي است كه  شناخت ماهيت خير«يكي است و آن خير اعلي است و 
ارسطو، (» .تر باشد و اين علم سياست است به تمام معني اعلي و بر ساير علوم فايق

 انسان ذاتاً حيوان سياسي و مدني است و خير اجتماع و خير مدينه يكي .)3: 1361
  . غايت سياست خير انسان است،يناست؛ بنابرا

  
  هنر و غايت

. ارسطو بر اين عقيده است كه هدف هنر توليد چيزي است معين نه خود فعاليت 
  هنري كه هدف ــالف: شود  به دو قسم فرعي تقسيم مي1)تخنه(طور كلي هاما هنر ب

و » ليدتق « آن هنري كه هدف ــ ب؛ توليد ابزار است  تكميل كار طبيعت و مثالً آن
درخصوص قسم اخير بايد گفت هنرهاي زيبا كه ماهيت . طبيعت است» محاكات«

البته . كنند كه محاكاتي از عالم واقعي است عالمي تخيلي ايجاد مياست، آنها تقليد 
تراژدي ؛ براي مثال، هاي تربيتي و اخالقي مهمي دارد  هنر جنبه،در نظر ارسطو

 سه هدف تربيت، تطهير ،مثالً درمورد موسيقي يا شود  نفس ميةموجب تطهير و تزكي
   .)495: 1368كاپلستون، (كند  و لذت ذهني و عقلي ايجاد مي

  
  انگاري پس از ارسطو غايت

هاي   در نحله،هاي فلسفي پس از او  ارسطو در سنتةانگاران تأثير ديدگاه غايت

                                                 
1. techné 
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يانه و متأخر هاي م رواقي، اپيكوري، اتمي، نوافالطوني و نيز مكاتب مشايي سده
 تبيين ،كه جهان در كل حيواني عاقل است ادعااين رواقيان با . شود كامالً ديده مي
گويد كه  ارسطو مي. كردند انگاري عرضه  هاي ارسطو دربارة غايت خاصي از نظريه

 كه چرا باره اما در اين؛بخشند  عليت غايي را تجسم مي،وار فردياندام  موجودات
رواقيان مانند افالطون و . دهد، اطالعات چنداني نميا حاضر استاين عليت در آنه

منزلة  به،فردي وارانگاري در موجودات اندام برخالف ارسطو، اعتقاد دارند كه غايت
 اما برخالف افالطون، ؛شود  به بهترين نحو تبيين مي،نتيجة تدبير هوشمند و هدفمند

از بلكه  1)دميورژ(ند در بيرون از آن از وجود مدبري هوشمنه آنان تدبير جهان را  
 در همة اجسام و ،)جان جهان(پنوما . گيرند  كه حالّ در عالم است، نتيجه مي2»پنوما«

اش با  وار فردي پراكنده است و هريك را در حالت و نسبت شايستهموجودات اندام
و مشغول  دادن اينكه خدايان دلاپيكوروس براي نشان. كند  محيط خود حفظ مي

كند و  انگاري ارسطو و اتباع او حمله مي  غايتة به آموز،مند عالم نيستند دغدغه
.  برضد وجود هر خداي مدبري گواه است،نظمي موجود در عالم گويد بي مي

يروهاي فقط نهاي مشهود حاكي از آن است كه مصائب طبيعي و ديگر نقص
، مگر اينكه خدايان غيرهوشمند ممكن است بر روند حاكم بر جهان مسلط باشند

 نظرية ،ها ص و كاستيي وجود شرور و نقا،درواقع. العاده شرير و بدسرشت باشند فوق
 ـ 213: 1380 اروين،(. كنند  تأييد مي،ها است اتمي را كه مبتني بر حركت تصادفي اتم

 ة زيرا انديش؛مندي عالم بود  غايتة غالب همان نظرية نظري، در طي قرون وسطي)232
 نوافالطوني ــ ة انديشة ارسطويي و افالطوني ــ و يا بهتر بگوييم انديش،فراگيرومسلط

 خود درمورد اثبات خدا، برهاني ةگانكه توماس آكوئيني در براهين پنجبود، چنان

                                                 
1. Demiurge 
2. pneuma 
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 در عصر جديد و با ،اما مخالفت جدي با اين ديدگاه. شناسانه آورده استغايت
بايد دانست كه دكارت درعين . گيرد  فلسفه صورت ميةظهور دكارت در عرص

او به تبيين . كند اعتقاد به خدا، با وجود و حضور علت غايي در عالم مخالفت مي
انگارانه رونق   و پس از او نيز جريان ماده؛آورد مكانيكي و رياضي عالم روي مي

ه ها را بشناسيم، نه اينك توانيم غايت روح بيان دكارت اين است كه ما نمي. گيرد مي
 شناخت غايت ةلئ او، مسة اصلي و دشواري عمدةمسئل. آنها حاكم نيست غايتي بر

 اشاراتي به نظام احسن عالم كرده، اما چون منكر ،»تأمل چهارم«دكارت در . است
 دارد، در يمندي ارتباط نزديك  غايتةلئشناخت غايات است و نظام احسن با مس

: 1382بيدي،  صانعي دره(ره نكرده است  نظم اشاةلئصراحت به مساثبات وجود خدا به
 عليت غايي را با عليت مكانيكي ،بنياد خودنيتس در نظرية هماهنگي پيشين  اليب.)67

يم راهي براي قراردادن عليتِ ماشيني و مكانيكي تحت ي يا بهتر بگو؛كند تلفيق مي
 و به ؛نندك پذير عمل مي مادي طبق قوانين ثابت و اثباتياشيا. يابد ت غايي مييعل

كنند،  يم آنها طبق قوانين مكانيكي در يكديگر تأثير مييزبان متعارف حق داريم بگو
دهند كه خداوند طبق اصل  ولي همة آنها جزئي از دستگاه منظمي را تشكيل مي

اين .  علل فاعلي و غايي هماهنگي وجود دارديكمال بنياد نهاده است و بين قلمرو
 جدايي ،كه اسپينوزا با طرح اصالت وحدت خودرود  ديدگاه تا آنجا پيش مي

 خداوند در ، در نظر مالبرانش.)393 ـ 394 :4ج: 1384كاپلستون،  (برد قلمروها را ازبين مي
 مسلماً بقا و خير ،عنوان خالق او به. غايتي بيرون از خويش نداردد،اعمال و افعال خو

عظمت و جالل «) ،اعمال خوددر (كند، اما   اراده مي،موجوداتي را  كه آفريده است
عنوان غايت اصلي خويش و حفظ و بقاي مخلوقات را فقط براي  خويش را به

شناسي   با برهان غايت، هيوم.)242 ص،همان(» .كند عظمت و جالل خويش اراده مي
 در ،عنوان علت خاصدادن غائيت را به دخالت، و كانت با تأسي به اومخالفت كرد
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 در تبيين پديدارهاي ،نظر اوبه. داند تار موجود زنده روا نميبندي و رف تبيين صورت
البته به .  فاهمه بايد سعي خود را برمبناي دو اصل عليت و موجبيت دنبال كند طبيعت،

اي   اما عقل قوه؛آن حاكم است  نمايد كه اصل غائيت بر ديدة عقل طبيعت چنين مي
       ،قتضاي چنين عقلي استكه با برتر از محسوس سروكار دارد و وحدتي كه م

  :شود كه بر ما مجهول است، بر طبيعت وضع مينحويبه
  

يك مفهوم مقوم  عنوان غايت طبيعت ملحوظ بشود، نفسه به كه فيمفهوم امري
كننده، فاهمه ياعقل نيست؛ اما ممكن است براي احكام و تصديقات منعكس

  )470 -471: 1375ال، و ...  (كننده مفيد باشد عنوان مفهومي تنظيمبه
  

داشت،  رواجهاي مبتني بر غائيت بيروني كه در پايان قرن هجدهم  يني كانت با تب
توانا در حذف كامل غائيت عالم را رو پيروان كانت خود و ازاينمخالف بود 

 ،دهد كه غائيت دروني نشان مي وكند مخالفت ميبا اين دسته » برگسن«. ديدند مي
 ،هايي كه در درون كل واحدي قرار دارند  اندام:وني استخود نوعي غائيت بير

 ةگمان خود در مرحلاند و بنابراين غائيت بيروني كه ما به نسبت به يكديگر بيروني
در . شود ها دوباره ظاهر مي  درمورد اندام سازمندي بدني آن را حذف كرده بوديم،

ليكن هميشه اند؛ توجه كرده لهئ گوناگون به اين مس يدورة معاصر نيز فالسفه به انحا
 دقت شود كه اختالف  ايشان در بسياري از موارد ناشي از معناي مختلفي است دباي

له ئبررسي تفصيلي اين مس. اند طور كلي عليت قائل درمورد اصل غايي و بهآنان كه 
  .  گنجد در مجال اين مقاله نمي

  
  كتابنامه

   . دهخدا: تهران.بوالقاسم پورحسيني اة ترجم.اخالق نيكوماخوسي . 1361. ارسطو
 . حكمت: تهران.مراد داودي  علية ترجم. نفسةدربار. 1366. ـــــــ 
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  تخصصي الهياتدروس ضرورت تدريس 
  از متون اصلي عربي

  
     ∗دكتر سوسن آل رسول

  
   چكيده

سمت و سوي نظام آموزشي هركشوري، انتقال تجارب علمي و فرهنگي 
. ها به يكديگر و پرورش نيروهاي انساني كارآمد و توليد دانش استانسان
هاي  و آموزههاي الهيات ــ كه تفكردينيهاي تحت پوشش دانشكدهرشته

علوم ديني با  و وانتقال فرهنگقصد فهمــ بهقرآني، محور اصلي آنها است
شده سوي اهداف تعيينمند را بههاي درسي، دانشجويان عالقهتعيين برنامه
در مقالة حاضر، دربارة اختالف نظري كه دربين استادان . دهندسوق مي

قصدتعيين ميزان جود دارد، بهالهيات درانتخاب متن و شيوة تدريس آنها و
ها رشتهكه زبان اصلي اين(ضرورت تدريس به زبان عربي دروس تخصصي

و تبيين علل رويكرد و عدم رويكرد استادان به اين امر وآثار و نتايج )است
اي و تهية بدين منظور، عالوه بر مطالعات كتابخانه. آنها، بحث شده است

هاي حليل آماري پاسخنيز با تهايي و ادبيات تحقيق، با تنظيم پرسشنامه
وضوح بر توجهي به دست آمده است كه بهاستادان، نتايج آماري قابل

  .اثبات فرضية اين تحقيق داللت دارد
  

  هاكليدواژه 
 

هاي تدريس ازمتون اصلي عربي، دروس تخصصي، دروس پايه، رشته
  .        الهيات، فهم محتوا
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 مقدمه

 و اهدافي است ها و كسب مهارت، دانشگاهز تحصيل درهدف اازآنجاكه 
هاي مختلف الهيات نيز براي رسيدن دانشجويان به اهداف خاص تحصيل در رشته

فهم دروس مربوط جهت كاربرد عملي آنها در   يادگيري صحيح وةها برپاياين رشته
، در ست اموفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر نيز و هاي بعديپژوهش مشاغل مرتبط و

 كه تدريس به زبان عربي دروس تخصصي  سعي شده است نشان داده شوداين مقاله
  .ضرورت دارد تا چه حد، )استا هكه زبان اصلي اين رشته(

 .دارد وجود نظراختالفتادان مربوط  دربين اس، تدريس متون تخصصيةزمين رد
براي دستيابي برخي معتقدندكه تدريس دروس تخصصي از روي متون اصلي نه تنها 

بلكه حتي ذهن دانشجو را از فهم ، رسدنظرنميروري به ضهاي مذكوربه مهارت
مشغول  دستورزباني معطوف و اي وبيشتر به نكات ترجمه و كندمحتوا منحرف مي

 براين است كه داليل متقني وجود را اعتقاد  برخي ديگر،درمقابل اين گروه .سازدمي
طريق آشنايي كاربردي  از جز، هاي مذكور مهارتاينكه وصول به دارد دال بر

ازآنجاكه تاكنون داليل اقبال صاحبنظران به . دانشجويان با متون اصلي ميسر نيست
 ، ده است نشمستند )حتي رويكردهاي احتمالي ديگر يا و( رويكرد هريك از اين دو

تادان و ي اساهنمايي برا رتا مشخص شود نتايج هريك از اين دو داليل و ابتدا بايد
 كيفيت پرداختن به آنها و هاتصحيح سرفصل تعيين و ريزي درسي دربرنامهمسئوالن 

راهگشايي صورت  و شودن  بررسيصورت علميكه اين مسئله بهيدرصورت .باشد
 متفاوت باعث عدم هماهنگي بين ةتدريس در سطوح دانشگاهي به دو شيو نگيرد،

به  .شوددانشجويان مي  اول دامنگيرةوهل آن در شودكه عوارض سوءِميتادان اس
ة صورت مصاحببه(مجرّب تادن اس صاحبنظران وي از مراجعه به آرا پس،همين جهت
ميزان  و آنهاهاي  سپس نظر،حث دربارة آنها بآوري وداليل هرگروه جمع )حضوري

  .        شودتحليل مي و ارزيابي استقبالشان با آمار
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تادان بايد   آنكه داليل اس به دليل؛ خبرگان استSurveyتحقيق از نوع روش
 يابي هم از نوع تبييني و هم توصيفي استآوري شود كه اين همان روش زمينهجمع

يابي براي تعيين كيفيت  و هم زمينهها در اين مقاله هم به داليل انتخاب شيوهو
زنوع  حضوري اةا مصاحببها نيز داده .شود توجه ميتدريس دروس تخصصي

هاي پژوهش و منظور كشف و بررسي حقايق براساس هدفبه   تحقيقي و پرسشنامه 
دروس تادان  آماري، اسةجامع. اي گردآوري شده استتاحدودي مطالعات كتابخانه

گيري از نوع تصادفي  نفر و روش نمونه30  حجم نمونه حداقل ،هادانشگاه الهيات در
  . است

زبان ن تدريس متون دروس تخصصي بهان ومخالفاتشريح داليل موافق تبيين و
 ،ابتدا نقايص و نقاط قوت هر يك را متمايز سازد تواندمي هااصلي در اين رشته

درسي روش مناسب را با توجه  هر توان درتحقيقات مي  اين اطالعات وةسپس برپاي
ا  هدرسرفصل نقايص موجودبدين ترتيب،  و ؛دكربه اهداف سرفصل آن درس تعيين 
  .شد وكيفيت رفع آنها مشخص خواهد

نكردن منطقي اين دو تعارض، استمرار در عدم توجه به اين دو شيوه و حل
كه است ها  بسياري داردكه متوجه اهداف اصلي تحصيل در اين رشتهعوارض سوءِ

  . وهلة اول، دامنگير دانشجويان و در درازمدت متوجه استادان هم خواهدشد در
صورت موردي نيز فكري تعدادي از استادان بوده است كه بهاين امر، دغدغة 

صورت اند؛ و مقاالت پراكنده در زمينة يك رشته و درس خاص بهبدان توجه كرده
شمار موجود است طرح مسئله و پيشنهاد يك متن درسي آكادميك به تعداد انگشت

ي و مطالعات پژوهشگاه علوم انسانمقاالت همايش اسماء مجموعهكه اكثر آنها در 
درهمين راستا نيز پژوهشگاه فرهنگ و . چاپ رسيده استبه) 1385سال (فرهنگي 

فلسفة  «،»علوم قرآني« گروه مستقل 3انديشة اسالمي با همكاري انتشارات سمت در 
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وليكن همة اينها  . ، بعضي  متون درسي تهيه كرده است»اخالق عرفان و«و » اسالمي
آوري و  زيرا جمع تفاوت از مقالة حاضر است؛ازجهت موضوع، هدف و روش، م

بحث دربارة داليل هر دو گروه و تحليل آماري ميزان استقبال دو گروه به اين  
  .حال صورت نگرفته استها تا بهشيوه

  
  هاي الهيات هدف از تحصيل در رشته

نقش نظام آموزشي هر كشور در توليد علم، و انتقال تجارب فرهنگي و علمي 
نظام آموزشي .  بسيار بااهميت است،ها، و پرورش نيروهاي انساني كارآمد انسان

 نخست بتواند مقدمات ضروري يعني علوم و ةكارآمد، نظامي است كه در وهل
پذيران طريقي آسان، محكم وپايدار دراختيار آموزشهاي فرهنگي جامعه را به تجربه

د كه در هدف تأمين نيروهاي نحوي با علوم آشنا سازبگذارد و افراد مستعد را به
هاي تحقيق و   با ايجاد زمينه،و درنتيجهشود انساني كارآمد و توليد دانش محقق 

پژوهش، توليد دانش و پيشرفت فكر و فرهنگ بشري، و استفاده از آنها در 
  .شود عملي ،هاي علمي عرصه

ن ترياز مهم»  درسيةبرنام«كه است نظام آموزشي مركب از عناصر متفاوتي 
يند اسازد و در فر  تحقق اهداف اين نظام را فراهم ميةعناصر آن است كه زمين

 در ، درسيةسرفصل يا برنام.  تدوين كتب درسي نقش مهمي داردزآموزش و ني
 تربيت ةمينتا زشود  پاسخ به نيازهاي آموزشي دانشجويان و بازار كار آنها تدوين مي

ين امور براي نيل به اهداف يك نظام تر يكي از ضروري. آيدافراد متخصص فراهم 
 و با توجه به اينكه ؛استها توسط مجريان آنها  هاي تحقق آن برنامه آموزشي، راه

تغيير و تحوالت از  متأثر ،هاي مختلف نظام آموزشي دانشگاهي در شرايط و زمان
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 آن، هاي  جنبهةشود، بديهي است كه اين نظام آموزشي در هم جامعه، متحول مي
  .جانبه استمند يك ارزيابي مستمر و همهنياز

 علمي دانشجو را در مقطع ةهاي علمي دارند، پاي متوني كه اشكاالت و ضعف
هاي آموزشي به دستاوردهاي موردنظر را  و دستيابي طرحكنند ميتحصيلي تخريب 

 دو تخصص ،كه تدوين متون آموزشيپذيرفت بايد . سازند با دشواري مواجه مي
 لزوماً، فهم و انتقال محتواي متن تخصص كافي دارد و استادي كه دررد نياز دامجزا 

نكته مهم قابل توجه اين است كه منظور از  . نگارش متن برنخواهد آمدةاز عهد
زبان فارسي براي هايي است كه به ها و متون درسي در بسياري از مواقع كتابكتاب

مشكالت متون درسي  در بررسي ،آن درس نوشته شده است و در اين صورت
هايي مثل  بعد كتاب. ها هستند نه متون اصلي آن رشته ن دسته كتاباي ،منظور

 و شرح منظومه و الحكمهية نها والحكمهيةبدايا ) كه فارسي است (گوهرمراد
عنوان متون اصلي هايي هستند كه به معموالً كتاب، ... و لمعه،االتقان، شواهدالربوبيه

عنوان متن درسي استفاده بهاز آنها تواند  شوند و استاد مي ميهاي خود شناخته  رشته
اما اگر استادي در تدريس اين دروس با مشكل مواجه شده باشد، اجباري . كند

ها معموالً با   زيرا درس؛عنوان متن درسي انتخاب كندوجود ندارد كه آنها را به
تواند براي تدريس  ي استاد م، وشوند نه براساس منابع هاي خود مشخص مي سرفصل
حتي انتشارات سمت نيز كه . هاي ديگر استفاده كند  از كتاب،شدههاي تعيين سرفصل

 علوم انساني را برعهده ةهاي درسي دانشگاهي در زمين  انتشار كتابةدر ايران وظيف
       هاي درسي خود را فقط هاي مشابه در خارج، كتاب دارد، مانند ساير انتشاراتي

 بهترين ، معموالً منظور از متون درسي،بنابراين. كند پيشنهاد تهيه و ارائه ميعنوان به
 درس است و منظور از ة موجود در زمان خاص ارائةشدمنابع تأليف يا ترجمه

.  ست ااهترين آن مسئلهترين و كم اشكالكردن مشكل منابع درسي، يافتن كمبرطرف
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 ضروري شمرده نشده است و ،معيني استفاده از هيچ منبع ،يك از دروسدر هيچ
منابع يا متون درسي . و قابل تغيير و تجديدنظر هستنددارند  پيشنهادي ةمنابع صرفاً جنب

 عمالً نيز متون پيشنهادي هرچه باشند، درنهايت،. اند فقط درحد پيشنهاد موقت مطرح
 انتخاب متن يا  شخصي او درةاحتماالً كتابخان عاليق استاد، آشنايي قبلي او با منابع و

  . كننده است منبع درسي تعيين
هاي الهيات نيز همين امور  هاي تحصيلي تحت پوشش دانشكده درمورد رشته

هايي مجزا و متفاوت  ها به نحوي ديگر و با برنامه اين رشتهكه  هرچند :صادق است
  از آن،شوند هاي علميه آموزش داده مي در حوزه) و حتي شايد با اهدافي متفاوت(

 تحت نظام  ...هاي كيفي و زمان كه در نظام دانشگاهي نيز تدريس شدند، در بررسي
هاي الهيات در  توان گفت كه تدريس رشته  ميشوندارزيابي نميآموزشي حوزوي 

  :دگير  صورت ميزيردانشگاه در مجموع براي رسيدن به اهداف 
 در مشاغل  يادگيري صحيح و فهم دروس مربوط جهت كاربرد عملي آنها ـالف
  ؛مرتبط
هاي مبتني   يادگيري صحيح و فهم دروس مربوط جهت تحقيق و پژوهش ـب

  ؛بر آن علوم و توليد علم
 يادگيري صحيح و فهم دروس مربوطه جهت موفقيت در مقاطع تحصيلي  ـج
  .باالتر

 تحقق اين ة تحقيقات و فناوري، زمين،هاي درسي مصوب وزارت علوم برنامه
هايي در پاسخ به نيازهاي  سازد و بر اين اساس دروس و سرفصل اهداف را فراهم مي

با . شود تربيت افراد متخصص ايجاد ةآموزشي دانشجويان تعيين شده است، تا زمين
 اين امور بايد توجه داشت كه هدف از تحصيالت دانشگاهي الهيات و ةتوجه به هم
هاي علوم قرآن و   رشته اين منابع و متون براي دانشجويي كه در يكي ازةخواندن هم
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در حديث و فقه و مباني حقوق اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي و غيره پذيرفته شده، 
و رودررويي او با متون اصلي و  اش هاي تحصيلي آموزش وي در طي سالوهلة اول 

 ؛تا آنها را بخواند و با همراهي استاد آنها را بفهمداست اش  منابع اصيل علمي رشته
 نياز نسل ،عنوان متخصص چگونه خواهد توانست در آينده به،ين نكندكه اگر چن
.  برآورده سازد،نوعي با آنها درگير است مسائلي كه بهة خود را دربارةجوان جامع

به متون تخصصي و اصلي خود با همان بتواند  تحصيلي خود ةاگر دانشجو در رشت
ت قادر خواهد بود با نگاه د، تنها در اين صورشونگارشي كه دارد، كامالً مسلط 

هاي فكري و فرهنگي جامعه برآيد و دانش   درصدد رفع دغدغه،انتقادي و كاربردي
  . شكل انضمامي و كاربردي درآوردانتزاعي و توصيفي را به

شده كامل دادهها بر علوم آموزش  اين رشتهةآموختكه تسلط دانشدرصورتي
باشد؛ شرط او هاي بعدي دراختيار  وهش مواد خام تحقيق و پژ،باشد و به عبارتي

 ،فراهم شده است و در صورت وجود ساير شرايطوي  الزم براي توليد علم در ةاولي
  . تحقيقات بنيادي و كاربردي قابل اجرا خواهد بود

 تحقق اين ، درالبته اين مسئله كه آيا مجموع نظام آموزشي دانشگاهي الهيات
ترين امور است كه خود  از مهم،ها سي علل ضعفبوده است يا نه و بررموفق اهداف 

و درمورد آن متأسفانه جز پرداختن به نياز دارد هاي متعدد و همسويي  پژوهشبه 
االجرا  هاي الزم پروژهدر حالي كه از  كاري صورت نگرفته ،چند مقاله و سخنراني

ارنده، نظر نگه ب،»تحقيق«و » تعلّم«ها در هر بخش  يكي از علل اصلي ضعف. است
زبان عدم تسلط بر متون اصلي به«عني ــ يهمين موضوع مورد بررسي در اين مقاله 

اين امر، شرط كافي براي تحقق هدف دوم  ــ است؛ هرچندكه اصلي خود آن متون
  .نيست
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  سطوح مختلف تحصيل 
 برمبناي ،شدههاي تعيين ريزي آموزشي دانشگاهي، دروس و سرفصل در برنامه

اصلي و تخصصي تقسيم   به دروس عمومي، پايه،، آموزشي آنهاجايگاه و هدف
درواقع اگر سطوح تحصيلي يك علم را در دانشگاه به دو سطح مقدماتي و . شوند مي

دو سطح دروس خاصي درنظر گرفته  اين براي هريك از ،1پيشرفته تقسيم كنيم
اي شود مجموعهميسعي  ابتدا. رودميانتظار ازآنها نيزهايي  شودكه كسب مهارت مي
يجاد هاي مقدماتي جهت ورود به فضاي تخصصي آن رشته ا ها و مهارت  دانشاز

 هدف، آشناسازي دانشجو ،دراين سطح. شوند كه معموالً با دروس پايه تأمين ميشود
گيري  با مباني، مقدمات، تعاريف، اهداف و فوايد، زبان آن علم و تاريخ شكل

رسد آموزش  نظر مي به،با توجه به اين اهداف. استهاي مطرح در آن علم  انديشه
 يعني دانشجو صرفاً بايد ؛محور باشدتواند موضوع محتوا در اين مرحله تاحدودي مي

براساس سير و ترتب منطقي مباحث يك علم، با موضوعات و مسائل و آرا و 
ي نظريات انديشمندان و مكاتب گوناگون آن علم و نيز ايرادات و اشكاالت احتمال

 لذا در اين دروس بايد از آثار. تفصيل، آشنا شودنحو كلي و نه بهآن آرا، آن هم به
 همباني علمي رشته ب فهم مقدماتي وشوند باعث ميهاي خاص كه  ا ويژگيب تعليمي
 انديشمندان ةد تا دانشجو با انديشكر استفاده ،صورت گيرددقت و نظم  و با آساني
 آن ة و براهين اصلي ديگر در زمينها و از برخي نظركلي آشنا شودطور  به آن علم
ها اجماالً آگاهي يابد، موضوع اصلي آن علم را بشناسد، برخي معضالت آن  انديشه

و براهين حل آنها را درك كند، به اهميت درك و تفسير دقيق ) مسائل آن علم(علم 
ذا بايد در ل.  با اصطالحات تخصصي و زبان آن علم آشنا شود ومتون واقف شود،

                                                 
 و تحـصيل در مقـاطع   ؛ مقطـع كارشناسـي اسـت    ة دربـار حاضـر ة البته شايان ذكر اسـت كـه مقالـ       .1

  .كارشناسي ارشد و دكتري فقط در سطح پيشرفته و تخصصي است
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زبان ساده  تعليمي آن غالب باشد و بهةكه جنبشود اين سطح از آثاري استفاده 
. هاي گوناگون آن علم آشنا سازد ياب با مسائل و حوزهشكلي آساندانشجويان را به

 ةاي در ايجاد شوق و انگيزه براي ادام  نقش عمده،البته دلپذيري آثار تعليمي انتخابي
 برخي ة در اين مرحله، استفاده از ترجم،همچنين. رشته داردمسير تحصيل در آن 

 هريك از مباحث اصلي مربوط به آن رشته ةمتون برگزيده و شروحي كه در زمين
  . كند تواند اهداف مورد نظر در اين سطح را تأمين  خاص نگاشته شده است، مي

جو جهت سازي دانش  اين دروس پايه براي آمادهة كميت و كيفيت ارائ،درواقع
 ةهنگامي كه دانشجو از مرحل. است تحصيلي خود ةمتون تخصصي رشتاز استفاده 

و  اه بايد از نظر، مطالعاتي خود شدةمقدماتي گذشت و وارد سطح پيشرفته در حوز
بايد  او. براهين انديشمندان اصلي آن علم در مواجهه با آثار آنها آگاهي پيدا كند

 هاي مختلف ها و سنت و شرح آنها را كه به زمانقابليت خواندن و فهم دقيق متون 
 آنها با براهين استاندارد قضاوت كند، و براهين ةمربوط است، كسب كند و دربار
  .مورداستفاده در متون را بشناسد

  
  هاي دروس الهيات سرفصلبررسي

 ، با توجه به هاي الهيات يك از رشته شده در هرهاي تعيين دروس و سرفصل
. شوند  به دروس عمومي، پايه و تخصصي تقسيم مي،دف آموزشي آنهاجايگاه و ه
 ،شد ا عمل ميههاي الهيات به آن كه تاچندي پيش در دانشكدههاي قبلي طبق سرفصل

صورت مشترك ارائه ها تعداد نه چندان كمي دروس عمومي و پايه به  رشتهةدر هم
ها تغيير  ي اين سرفصلهاي  پس از بررسي.شد، يعني با يك سرفصل و متن درسي مي

ها كامالً از يكديگر منفك شدند و جز دروس عمومي و احياناً يكي و رشتهپيدا كرد 
طور قطع و البته به  مزايايي، جديدةاين برنام.  همه تغيير كردند،دو درس مشترك
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ها كامالً از يكديگر مجزا  با توجه به اينكه درحال حاضر سرفصل. معايبي دارد
    ،)با وجود اينكه تاحدودي مشتركات كلي وجود دارد(ررسي ما نيز در بهستند، 

  . شونددنبال ميصورت مجزا از هم به
عناوين و تعداد دروس پايه و تخصصي در اينجا  بحث ضروري است ةادامبراي 
 فلسفه و حكمت اسالمي، علوم قرآن و حديث، و فقه وحقوق اسالمي ةدر سه رشت

  . شودارائه در مقطع كارشناسي 
  

  تعداد دروس عمومي
 واحد درس 20است كه از مجموع درس عمومي  واحد 10 ،در هر سه رشته

 كارشناسي هر سه ة واحد براي دور10 ،ريزي عمومي مصوب شوراي عالي برنامه
هاي  تري در برنامه صورت كاملهعلت اينكه بو بقيه بهاست گروه انتخاب شده 

  .انددهش از جدول واحدهاي عمومي حذف ،داندروس پايه و تخصصي گنجانده شده
  

  تعداد دروس تخصصي
 80 فقه وحقوق اسالمي، و فلسفه و حكمت اسالمي ةدر رشتتعداد اين دروس 

  . واحد است57 علوم قرآن و حديث ةواحد ولي در رشت
 حاضر مربوط نيست، بررسي كامل آنها ة از آنجاكه اين دو قسمت بحث به مقال

البته ). زيرا پرداختن به آنها به پژوهشي جداگانه نياز دارد(ارد در اينجا ضرورتي ند
عنوان س از نتايج حاصل از طرح بهباره پذكر است كه نكات معدودي در اينشايان 

  .دشوپيشنهاد مطرح مي
  

  تعداد دروس پايه
 فقه و حقوق اسالمي و فلسفه و حكمت اسالمي ةدر دو رشتتعداد اين دروس 

  . واحد منظور شده است68 علوم قرآن و حديث ةشتولي در ر  واحد45
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بودنشان مشخص است، زيربنا و پايه طور كه از قيد پايهماهيت اين دروس، همان
  .ارچوب علمي هر رشته استهچ بودن براي ايجاد

  
  ث علوم قرآن و حديةدروس پايه در رشت

صورت آموزش  واحد آموزش زبان عربي به42عبارت است از مجموع در 
 واحد 4 واحد آموزش زبان انگليسي تخصصي، 6 ا در متون،هاعد و كاربرد آنقو

 2 واحد تاريخ اسالم، 4 واحد منطق، 2 ،)همان كالم يا اصول دين استكه (عقايد 
 واحد آشنايي با كليات علوم اسالمي، 2 واحد فقه و اصول فقه،4واحد روش تحقيق، 

  . واحد آشنايي با اديان بزرگ 2
  

   فقه و حقوق اسالميةر رشتدروس پايه د
 واحد آموزش زبان 4  واحد آموزش زبان عربي،10در مجموع عبارت است از 

اصول (  واحد كالم6  اسالمي،ة واحد فلسف6 واحد منطق، 6 انگليسي تخصصي،
 2 واحد تاريخ تحليلي اسالم، 3  واحد علوم قرآن،2  واحدتفسير قرآن،4، )عقايد

  . علم حقوقةمقدم واحد 2 الحديث، يةواحد درا
  

  حكمت اسالمي  فلسفه وةدروس پايه در رشت
 واحد آموزش 10 كه  ــ واحد آموزش زبان عربي12 عبارت است از مجموعدر 
 واحد آموزش 4  ــ واحد كاربرد قواعد در متون  فلسفي عربي جديد است2قواعد 

تاريخ  واحد 3 واحد علوم قرآن، 2 واحد تفسير قرآن، 4زبان انگليسي تخصصي، 
 ة واحد فلسف4 واحد منطق، 4  واحداصول فقه،6  واحد فقه،6تحليلي اسالمي، 

  .اسالمي
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  :شوند  سؤاالتي اساسي مطرح مي،هاي موجود در آنها  اين سه و تفاوتةبا مقايس
 ديگر ةا دو رشتب واحدي آموزش زبان عربي يك رشته 30علت تفاوت . 1

  ؟)است» عربي« آنها ةبا توجه به اينكه زبان اصلي در هم(چيست 
 علوم قرآن و حديث، كمتر از ةآشنايي با علم فقه و اصول در رشتبه نياز  آيا. 2
 ارائه  واحد مبادي فقه و اصول 4 فلسفه و حكمت اسالمي است؟ در اولي فقط ةرشت
البته نيازي به ذكر نيست كه ( واحد اصول فقه 6 واحد فقه و 6شود و در دومي  مي

 ).شود صورت تخصصي و به مقدار زياد ارائه مي فقه بهةاين دروس در رشت

 نياز به دانستن منطق و فلسفه تا آن حد كم ، علوم قرآن و حديثةدر رشت آيا. 3
 ،وحقوق اسالمي  فقهة واحد منطق ارائه شود؟ در صورتي كه در رشت2است كه فقط 

در س اين درو( تشخيص داده شده است  ضروري واحد منطق6 واحد فلسفه و 6
 .)شود صورت تخصصي و به مقدار زياد ارائه مي فلسفه و حكمت اسالمي بهةرشت

كمتر ) كالم( علوم قرآن و حديث،  نياز به آشنايي با اصول عقايد ةدر رشت آيا. 4
اين (شود؟   واحد تدريس مي6 واحد و در دومي 4از فقه است كه در اولي فقط 

رت تخصصي و به مقدار زياد ارائه صو فلسفه و حكمت اسالمي بهةدر رشتدرس 
 .)شود مي

 فقه و حقوق اسالمي و فلسفه و حكمت اسالمي، درس روش ةچرا در دو رشت. 5
 تحقيق و پژوهش ةتوجهي به مسئل تحقيق حذف شده است؟ آيا اين خود مجوز بي

  رشته نيست؟  در اين دو
جود دارند كه فعالً تري نيز و ا و ابهامات جزئيه سؤال، سؤال5البته عالوه بر اين 

  .شودنظر مياز آنها صرف
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  اهداف ارائة درس در قسمت دروس پايه
سازي دانشجو در فهم مباني و مقدمات علمي رشته و  آمادهقصد بهدروس پايه 

، شك نيست كه براي اين اندارائه شدهآشناسازي او با اصطالحات و زبان علم 
با قلمي ) باتوجه به سرفصل(تنوع آن علم ها و جزواتي با مباحث م  كتابدباي دروس 

د، كه شو تهيه و تنظيم ، اين علوم تازه وارد هستندةآسان جهت افرادي كه در عرص
 كه شرايط فهم 1 ساير دروس پايه،)صرف و نحو و امثال آن(قطعاً جز دروس عربي 

  بايد به زبان فارسي و به قلمي ساده، بدون طرح،دنساز دروس تخصصي را مهيا مي
هدف مبادي، موضوعات و مسائل موجود در آن با ات و معضالت علمي، و فقط هشب

هاي مناسب در اين قسمت و  متون و كتابنبودِ دليل كمبود و يا متأسفانه به. علم باشد
بعضي مدرسان نداشتن يا انتخاب غلط متون توسط مدرسان و در مواردي نيز تسلط 

  ان ساده كه خود مستلزم فهم كامل و دقيق زبسازي و تدريس به هاي آسان به شيوه
اين نقص . شوند است، در قسمت دروس پايه اهداف تأمين نمي» هنر معلمي«همراه به

هاي بعدي نيز  متون تخصصي در قسمتهمة كند كه  تا انتها اين تصور را ايجاد مي
  . ترجمه و ساده شوندبايد 

را فراهم ساخت، دانشجو با كه بتوان در دروس پايه اهداف مذكور درصورتي
تواند در عرصة رشتة تخصصي  علمي محدود ولي مشتمل بر همة مقدمات الزم، مي

از . زبان علمي رايج در آن رشته، دقايق و ظرايف را درك كندخود قدم بگذارد و به
آنجاكه براي فهم درست هر علمي بايد وارد فضاي آن شد، به فرهنگ آن آشنا و 

الي زبان آن فرهنگ بيرون كشيد، در  ف و دقايق را از البهمأنوس شد، و ظراي
ريزي آموزشي، دانشجو را تا حد  هاي مختلف الهيات نيز اگر بتوان در برنامه رشته

                                                 
 بعداً در اين مقاله دربارة آنها اند و ريزي درسي الهيات گنجانده نشده دروس اصلي كه در برنامه. 1

  .شودبحث مي
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مسلح كرد، نيل به ) يعني همان عربي(فهم متون تخصصي خود، به زبان آن رشته 
  .نمايد ها ميسرتر مي اهداف تحصيل در اين رشته

  
  ربي در الهياتاهميت زبان ع

ها، و  ها و تمدن وگوي فرهنگ دانيم، الزمة تعامل و گفت طور كه ميهمان
گيري يك فرهنگ از فرهنگ ديگر، آشنايي با زبان فرهنگ مقابل   بهرههدرنتيج

است و براي فهم درست هر علمي، بايد وارد فضاي آن علم شد، با فرهنگ آن آشنا 
. الي زبان و فرهنگ آن بيرون كشيد از البهشد و انس گرفت، و ظرايف و دقايق را 

در اين راستا و براي رسيدن به اين هدف، جز ارائة درس طبق سرفصل مشخص، 
هاي  شود، ستون  ارائه مييوقتي درس. وسيلة ديگري درنظام آموزشي دانشگاه نداريم

 متن. 3، )دهندهدرس(استاد . 2) گيرندهدرس(دانشجو . 1: اند ازاصلي آن عبارت
 ستون را درنظر 4براي اخذ نتيجة مطلوب بايد نقش هر . شيوة تدريس. 4درسي، 

لذا ايجاد تسلط به زبان عربي درحد فهم متون . ميزان الزم به آنها بها دادداشت و به
 .شود هاي الهيات، براي يك دانشجوي الهيات از ضروريات محسوب مي علمي رشته

براي استفاده از هر علمي، بايد به . لهيات استهاي ا زبان عربي، زبان اصلي همة رشته
شدن در هر علمي، جز تسلط به متون علمي زبان آن علم آشنا شد و براي متخصص

توان  البته آشنايي ابتدايي و شناخت از دور را مي. آن، امكان ديگري وجود ندارد
با بازگشت به . ها كسب كرد ولي درحد تخصص نه ها و ترجمه ازطريق واسطه

و ) كه قبالً توضيح داده شد(هداف تحصيل در الهيات و تعداد دروس پايه ا
عنوان زبان اصلي متون علمي در كلية درنظرداشتن اهميت تدريس زبان عربي به

 واحد عربي 42هاي الهيات، بايد گفت كه در رشتة علوم قرآن و حديث قطعاً  رشته
ترل كيفيت ارائة آنها، ريزي صحيح و نظارت در كن درس پايه، درصورت برنامه

رسد تعدادي از آنها قابل حذف هم  نظر ميمضافاً اينكه به(تواند پاسخگو باشد  مي
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؛ ولي در رشتة فلسفه و )توان دروس الزم ديگري را جايگزين آنها كرد هستند و مي
 واحد آموزش عربي بسيار 12 يا 10حكمت اسالمي، و فقه و حقوق اسالمي، تعداد 

در قسمت (ريزي آنها صورت بگيرد كه  بايد تجديدنظري در برنامه  كم است و قطعاً
  ).پيشنهادها توضيح داده خواهد شد

  
  اهميت ساير دروس پايه در الهيات

دن اهداف دروس پايه، كرپس از تقسيم دروس به پايه و تخصصي و مشخص 
.  نقش و اهميت دروس مرتبط با آموزش زبان عربي مفصالً بحث كرديمةدربار
هاي مقدماتي جهت ها و مهارت مورد ساير دروس پايه كه سعي در ايجاد دانشدر

دارند، گفته شد كه براي اين دسته از دروس بايد  ورود به فضاي تخصصي رشته را
 ههاي درسي استفاده كرد كه فهم مقدماتي و مباني علمي رشته را ب از متون و كتاب

-شكلي آسان دانشجويان را به،ن ساده به زبا؛ وسازند ممكندقت و نظم با آساني و 

 براي ورود به ،طور مثالبه. دنهاي گوناگون آن علم آشنا ساز ياب با مسائل و حوزه
 مباني ة ضروريات علمي در حوزاي ازمجموعه آشنايي با ، قرآن و حديثةحوز

 آشنايي با تفسير و علوم ، فلسفهةاعتقادي، عقلي و فقهي بسيار مهم است و براي رشت
 علوم ديني و به همين نسبت ةپيوستهمه بة اين مجموعقرآني و فقه درحد ضرورياتِ

خوبي ها به اين نيازها در جداول درسي سرفصل. ضروري است ها براي ساير رشته
باشد هاي درسي آنها بايد كامالً آكادميك   و البته متون و كتابانددرنظر گرفته شده

  . دانشجويان بگذارد  دراختيار اطالعات الزم را به نحوي جامع و
در مرحلة . اما هنوز براي ورود به مباحث تخصصي، به مقدماتي نياز است

هاي علمي همان رشته ارائه بايد دروسي با عنوان ها  مقدماتي هريك از اين رشته
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رسد اين نقيصه را با تغيير تعدادي از  نظر ميبه. شوند ولي با محتوايي نه چندان مشكل
  .صصي به اصلي بتوان جبران كرددروس تخ

  
  ) تخصصياز ارائة دروسوقبلپايهارائةدروس ازپس(اصلي دروس خاليجاي

  :كنيم يك نمونه آغاز ميارائة  بحث را با ،شدن مطلبجهت روشن
 اسالمي قبالً به اين صورت بود ة فلسفاروش تدريس دروس تخصصي مرتبط ب
ونحو و آگاهي به زبان عربي درحد كه طالب حوزوي پس از آشنايي با صرف

قرائت و ترجمه و توانايي فهم مراد و مقصود متون درسي و گذراندن يك سري 
هايي كه براي   كتاب؛ وآوردند دروس ديگر، نخست به تحصيل منطق روي مي

شرح  و المنطقتهذيب مالعبداهللا بر ة حاشي:، عبارت بود ازخواندند آموزش منطق مي
 به تحصيل ، پس از آشنايي كامل با منطق؛ و سبزواري منطقةمشرح منظو و شمسيه
سبزواري  شرح منظومة حكمت كتاب اين درس هم،. پرداختند  اسالمي ميةفلسف
شكل منظم مطرح و سپس شرح  مطالب فلسفي به زبان عربي و به، اين كتاب در.بود

كه طالب، اين دروس اصرار داشتند تادان ست كه اس اجالب اينجا. استداده شده 
 هم ،شود طالب  زيرا معتقد بودند خواندن اين كتاب باعث مي؛اين كتاب را بخوانند

هاي عرفاني آن به همان زبان اصلي آشنا شوند و هم ابيات را  با نكات ادبي و چاشني
همين شيوه در آن . حافظه بسپارند، و اين كمك مهمي بود به ضبط مطالب فلسفيبه

البته آن كتب منطقي كه .   با اندك تفاوتي مطرح بود،لهياتهاي ا  در دانشكده،زمان
 بلكه معموالً به جزوات ،شد ها خوانده نمي  در دانشكده،شد ها خوانده مي در حوزه

معتقد بودند دليل استادان شد و به همين  يا برخي كتب فارسي اكتفا ميتادان اس
شرح منظومة ولي كتاب . تسلطي كه طالب به درس منطق دارند، دانشگاهيان ندارند

ها نيز   در دانشگاه،شد ها تدريس مي اي كه در حوزه  با همان شيوه،سبزواريحكمت 
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؛ براي تحوالتي در متون درسي حوزوي پديد آمدمرور زمان، به. شد تدريس مي
اين متن هم به . ميدان آمدجاي كتب منطق قديم، كتاب منطق مرحوم مظفر بهبهمثال، 

نيز در درس فلسفه . شد كتابي جامع درباب منطق محسوب ميهم  زبان عربي بود و
 شد اما اين دو كتاب هم شرح منظومهجانشين الحكمه يةنهاو الحكمه يةبداو كتاب د
منتها . ها در دانشگاه نيز اتفاق افتاد اين تغيير و جانشيني كتاب. زبان عربي بودبه
 آشنايي دانشجويان با فلسفه و ة مرحلديدند كه در تر  ها مناسب ن در دانشگاهتادان فاس

يا برخي از منطق صوري  زبان فارسي بود مثل ههايي كه ساده و ب  ابتدا كتاب،يا منطق
 به دانشجو تدريس شود و بعد در مراحل باالتر دانشجو با متون ،شروح استاد مطهري

رد تخصصي به زبان عربي مواجه شود، تا نخست براي تصور و تجسم ذهني مباني مج
 ،به اين ترتيب... .  الفاظ فراتر برود و ةفلسفه و منطق آمادگي پيدا كند و بعد از سلسل

مشخص شد كه براي مبتديان كه براي نخستين بار با اين مفاهيم و فضاهاي دشوار 
 آموزشي داشته و ةاصطالح جنبد بهتر است ابتدا متون علمي كه بهنشو مواجه مي

نداشته و  متوني كه ظاهري سنگين  مطرح شوند؛ ،دناشبسيار منقح و شفاف و زالل ب
ي از باشند و برد، موجز و فشرده ننصنايع ادبي و بازي با الفاظ باشعاري از 
  .دنهاي عبارتي باش پيچيدگي

 كه اكنون از متون درسي  نهايهوبدايه ، منطق مظفر، تجريدهاي  متن عربي كتاب
 رةي بسيار منقح، گويا، رسا و درواقع عصادانشگاه است، متنو بسيار متداول در حوزه 

ويژه با شروح و تعليقات دقيقي كه بر برخي از آنها  به؛فلسفه و منطق و كالم است
 براي كسي  است،ها كه همه به عربي نگارش يافته منتها اين كتاب. نوشته شده است

غاز اگر در آ.  مناسب نيست،خواهد اولين گام را در ساحت فلسفه بردارد كه مي
آشنايي دانشجو با اين علوم، اين متون تدريس شود، دانشجوي مبتدي چون 

كند كه  مان ميشود و گميزده  خوبي دريابد، گيج و حيرتتواند مطلب را به نمي
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 حكما طلسمي ناگشودني و دژي تسخيرناپذير و دور از دسترس است و ممكن ايآر
 ايجاد شود و فقط براي گرفتن  فلسفه در اوةاست براي هميشه وحشت و ترس از رشت

اين . كلي غافل شود به حفظ ظاهر عبارات بپردازد و از معناي واقعي آنها به،نمره
اند كه نخستين متن علمي كه دانشجوي هر رشته با  القول  اهل فن متفقةاست كه هم

مند، شفاف، قابل فهم و  اين متن بايد روش. شود، متن حساسي است رو ميهآن روب
  . انگيز باشد ر از تقيد و بدون پرداختن به مباحث بسيار عميق و بحثدوبه

 ة دانشگاهي، به دو دورةپيش از اين گفته شد كه طول مدت تحصيل در هر رشت
بديهي است كه از دانشجو در هريك از اين . مقدماتي و پيشرفته قابل تقسيم است

، قطعاً انتظار بيش از در سطح مقدماتي.  مهارت خاصي را بايد انتظار داشت،سطوح
الحات طاين نيست كه دانشجوي هر رشته، موضوع اصلي آن علم را بشناسد، با اص

 كلي بداند، از طور انديشمندان آن علم را بهةتخصصي آن علم آشنا شود، انديش
،  باشدداشتهاجمالي ها، آگاهي   آن انديشهةبرخي نظريات و براهين اصلي در زمين

ا را درك كند و درنهايت هورفع آنسائل آن علم و براهين حلبرخي از معضالت و م
وضوح ، وقوف يابد و آن را بهدبه اين امر كه تفسير دقيق متون تا چه پايه اهميت دار

رسد آموزش محتوا در اين مرحله  نظر مي به،با توجه به اين اهداف. حس كند
اً براساس سير و ترتيب  يعني دانشجو صرف،)١(تواند موضوع محور باشد تاحدودي مي

منطقي مباحث يك علم، با موضوعات و مسائل و آرا و نظريات انديشمندان و 
نحو هم به آن،مكاتب گوناگون آن علم و نيز ايرادات و اشكاالت احتمالي آن آرا

 برخي متون ةلذا در اين مرحله، استفاده از ترجم. تفصيل، آشنا شودكلي و نه به
 هريك از مباحث اصلي مربوط ةهايي كه در زمين د و بررسيبرگزيده و شروح و نق

اين سطح را تأمين  درنظرورد تواند اهداف م  خاص نگاشته شده است، ميةبه آن رشت
  .كند
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نه (عنوان دروس اصلي در اين مقام است كه پيشنهاد ما تعيين بعضي از دروس به
 ة در سه رشت،مثالراي ب. اهداف باال تأمين شودتا به كمك آنها است ) تخصصي

  :شود پيشنهاد ميبه ترتيب زير تغيير واحدها ، مورد بحث
  

 4ارزشبه(از پايه به اصلي ) 1( اسالميةفلسف :در رشتة فلسفه و حكمت اسالمي
از تخصصي ) 2( اسالمي ة، فلسف) واحد 4به ارزش  (از پايه به اصلي) 1(، منطق)واحد

  ). واحد4ارزش به( به  اصلي
  
 به( مقدمات تفسير ازتخصصي به اصلي اصول و :حديث م قرآن ورشتة علو در
  )1(الحديث، فقه)واحد 2ارزش به( به اصلي ازتخصصي) 1(قرآن،علوم)واحد2ارزش

  ) . واحد2به ارزش(از تخصصي به اصلي
  

 3ارزشبه(از تخصصي به اصلي) 1(اصول فقه  :در رشتة فقه و حقوق اسالمي
و ) واحد 3ش ارزبه(از تخصصي به اصلي )1(ي اصول فقهو تغيير نام به مباد) واحد

  .تغيير نام مبادي فقه
بديهي : البته موارد مذكور هنوز درحد پيشنهاد اوليه و فقط چند نمونه هستند

 شوندهاي مجزا بررسي  صورت تخصصي در گروهبراي تثبيت آنها، بايد بهاست كه 
. ست ادرسي مناسب براي آنهاكه يكي از شرايط مهم و اصلي وجود متن يا كتاب 

هاي ولي كمبود هايي در اين جهت صورت گرفته است كه قابل تقديراست، تالش
زبان فارسي و ها به وجود دارد و  هنوز به تأليف اين نوع كتابزيادي در اين زمينه 

  . شود  نياز شديد حس مي، شرايط مذكور در دروس مختلفةواجد هم
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 مؤلفان ي و تنها بازگوي آرارند تعليمي نداةجنب ، آثار مكتوب در الهياتةعمد
 ةالبته در كنار متون درج)  مالصدرا اسفاري بوعلي وشفامانند . (ندادر اين عرصه

هاي بيان شده در جاهاي  اول، شاهد آثاري هستيم كه در آنها سعي شده است انديشه
 تعليمي و آموزشي ولي فقر موجود در اين نوع آثار؛ تر آورده شود زبان سادهديگر به

د باي طور چشمگير قابل مشاهده است كه در اين جهت به زبان فارسي همچنان به
  .ها صورت گيرد همتي خاص ازجانب متوليان اين رشته

 درصورت ،)در قسمت دروس اصلي(هاي درسي  اين متون و كتابخواندن 
و ورود به  تحصيل ةتواند براي ادام و مياست  دلپذير ،هاي خاصي داشتن ويژگي

 اگر درپي حفظ و ترويج علوم . ايجاد كندانگيزه دانشجويان ، درمباحث تخصصي
 متون آموزشي ة ارائ، بايد اقداماتي انجام دهيم كه يكي از آنها،اسالمي هستيم

البته اين مطالب درجهت مناقشه در  )٢(.مناسب با استفاده از تجربيات ديگران است
     موجود و متداول نيست بلكه مقصود صرفاً مفاهيم و مضامين متون تخصصي 

از شاهكارهاي  ،الحكمهيةبدابراي مثال،كتاب . كارآيي آموزشي آنها استدادننشان
 اما اين سخن به معناي ؛ صدرايي استة دقت، گزارش و تحليل فلسفةمسلم در عرص

 با(آن نيست كه يك متن مقدماتي فلسفي خوب براي دانشجويان امروز الهيات 
حركت عالمه در آن زمان گامي بلند به پيش بود و . باشد) هاي آنها توجه به ويژگي

 ،اما نبايد به آنچه ايشان كردند. ايشان با اين كار، تعليم فلسفه را دگرگون ساختند
 شرايط و براي همه نوع مخاطبي ةبسنده كرد و آن را وحي منزلي دانست كه در هم

  . مفيد باشد
كردن شويم كه تعيين دروس اصلي و عملي  اين قسمت متذكر ميالبته در انتهاي

طور مطلوب، هرچند مستلزم وجود متوني با شرايط فوق است وليكن اين پيشنهاد به
تادان هاي اس هايشان به كمك توانايي ها و كاستي همين متون موجود با وجود ضعف
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ي سازند و تواند اهداف مذكور در اين قسمت را تا حدودي عمل همچنان مي
  . پوشي نيست قابل چشم، نقايص متونشان، با وجودضرورت وجود اين سري دروس

  
   دروس تخصصي الهيات

 ةسر گذاشت و وارد سطح پيشرفته در حوز مقدماتي را پشتةدانشجو وقتي مرحل
 آن هم ،ا و براهين برخي از دانشمندان اصلي آن علمهمطالعاتي خود شد، بايد از نظر

 از دانشجو انتظار ،در اين مرحله. ا، آگاهي يابدها آثار مكتوب خود آندر مواجهه ب
هاي  ها و سنت  توانايي خواندن دقيق متون و شروح آنها را كه مربوط به زمان،رود مي

بلكه بايد كند؛ حفظ را ها  دانشجو ديگر نبايد انديشه. مختلف است، كسب كند
 آنها با براهين استاندارد ةهمد و دربار بفند،كن ها حكايت مي متوني را كه از انديشه

 يو آرا عقيدهكه ا پيدا كند توانايي ردر اين مرحله او بايد اين . قضاوت كند
متناسب با اين اهداف،  . آزاد بازنگري كنديهنذانديشمندان مهم آن رشته را با 

 ة نخست خواهد بود و شيوةمشخص است كه آموزش محتوا نيز متفاوت از مرحل
محور، دانشجو را با در يك نظام آموزش. محور و سيستمي باشدنظامد باي آموزش 

شود سيستم   به عبارت ديگر، دانشجو واداشته مي؛كنند علم يك انديشمند درگير مي
گذاران  فكري يك انديشمند يا يك مكتب خاص را با توجه به آثار خود آنها يا پايه

 سيستم ةواسط  مستقيم و بيةالعبا مطكند؛ چراكه فقط اصلي آن مكتب، مطالعه 
 او پا نهاد و مباني فكري، ساختار ةتوان به مرزهاي انديش فكري انديشمند است كه مي

 حتي چگونگي پيوندها و روابط منطقي و  وفكري، اصطالحات و زبان آن انديشمند
محتوايي آرا و نظريات او را شناسايي كرد و با نگرش جامع وكلي و مجهز به اصول 

هاي جزءنگرانه، دريافتي صحيح و معتبر از نظريات و  ها و تحليل اني، در بررسيو مب
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كه است و اينها همان اهداف نهايي سطح دوم آموزش . خاص او داشتآراي 
   .شود  پاياني آموزش در دانشگاه نيز ميةدرواقع مرحل

 مشاهده ،ها و منابع پيشنهادي اصلي و فرعي براي هر درس با نگاهي به سرفصل
ريزان درسي، كتب و منابع اصلي راكه  همان منابع عربي مهم در  شود كه برنامه مي

كه استاد رصورتي؛ و داند ها معرفي كرده  براي اين رشته،هستند ها هريك از اين رشته
ناچار بايد از متون عربي براي تدريس استفاده  به،قصد رعايت سرفصل را داشته باشد

  :كند
اصول فقه : ) 5 تا 1 (، اصول فقهشرح لمعه: )9 تا 1 ( ه تخصصيمنبع اصلي فق

قرآن،  متن اصلي تفاسير :)4 تا 1 (تفاسير ،االتقان سيوطي :)5 تا 1 (، علوم قرآنيمظفر
 :)3 تا 1 (، منطقاشارات و تنبيهات  والحكمهيةنهاو الحكمه يةبدا:  اسالميةفلسف

ها به فارسي ر قريب به اتفاق اين كتابالبته امروزه اكث. تعيين شده است ،منطق مظفر
  .ترجمه شده است

كه تدريس از متن اصلي چه ضرورتي شود باره بحث ميدر ادامة مقاله، در اين
اين باره و نوع و علت  در) كه عموما بسيار باتجربه هستند(تادان  و در انتها از اس؛دارد

  .ه است درويكردشان سؤاالتي شده و پاسخ هاي آنها تحليل آماري ش
  

  اهميت تدريس دروس تخصصي الهيات از متون اصلي عربي 
پس از دقّت برروي تعداد و عناوين دروس در هريك از اين سه رشته، اين سؤال 

از آنجا كه زبان اصلي متون الهيات، عربي است، تدريس : شوداساسي مطرح مي
البته با اين دروس تخصصي از روي متون اصلي در الهيات تا چه حد ضرورت دارد 

 ورود به مباحث ةزمين) صورت دروس اصليبه(فرض كه تعدادي از دروس 
 در ؟)باره بحث شددر اينكه در قسمت قبل مفصالً (تخصصي را ايجاد كرده باشند 
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نظر  اختالفتادان  در بين بسياري از اس،)يعني تدريس متون تخصصي(اين زمينه 
شده و به زبان ساده  بايد از متون ترجمهبرخي معتقدند كه تدريس آنها. وجود دارد

كه بايد از روي متون اصلي عربي اند عقيدهباشد و درمقابل، گروه ديگر بر اين 
  .تدريس شود

قبل از هر چيز بايد متذكر شد كه منظور از استفاده از زبان عربي، دانش الزم 
كر به آن زبان ست، نه تكلم و تف اها درحد استفاده از متون علمي تخصصي اين رشته

 آموزش زبان ةهم. و تسلط كامل به ادبيات آن، كه اين خود وادي ديگري است
كميت و كيفيتي ارائه اشود، بايد ب عربي كه در قسمت دروس پايه بدان پرداخته مي

  . وري را براي دانشجو فراهم كنند شود كه امكان چنين بهره
صد كسب تخصص در قبهكند و  فردي كه در علوم ديني و الهيات تحصيل مي

 بايد ،ثل هر طالب علم ديگري، مكند فهم زبان دين و انتقال آن به ديگران تالش مي
به زبان اصلي علم خود آگاهي يابد تا بتواند از سرچشمه تغذيه شود و آرا و نظريات 

طور كه هر زباني ظرايف و دقايقي دارد همان. بفهمداست، كه طرح شده چنانآن را
 براي منتقل كرد وتوان نكات و اشاراتي را با هر كلمه و عبارت  مي آنها به كمككه 

 نكات و ظرايف بايد وارد فضاي فرهنگ و زبان آن علم شد، علوم ديني و  فهم آن
ها نيز   عالم و متخصص در اين رشته،بنابراين. الهيات نيز جدا از اين امر نيستند

مستقيماً تغذيه ) ها و نه ترجمه( متون هاي علمي بايد از خود اين همچون ساير رشته
تبع آن توليد دانش و انتقال آنها  فهم دقيق، قدرت نقد و رشد و تعالي و بهاشود، تا ب

  .به ديگران را داشته باشد
  

   علل رويكرد به تدريس از متون اصلي عربي 
شود،   مقدماتي تحصيل كه شامل دروس پايه و اصلي ميةپس از گذراندن دور

 ةصورت تخصصي با دروس رشترسد كه بايد به  به سطحي از تحصيل ميدانشجو
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ها و نيل به اهداف   زمينه را براي اين مهارت، آن دروس قبليةهم. خود مواجه شود
 ؛زبان اصلي آن متون ممكن نيستسازند و اين امر جز با تدريس به مذكور آماده مي

كه ترجمه (ويسنده بوده است گونه است كه مراد ن درك مطالب به همان،زيرا هدف
 مورد ة در هريك از سه رشت.)و شروح و نقود الزاماً منطبق با مراد نويسنده نيستند

هاي مورد انتظار ازنظر كيفي و علمي بدون  ها و مهارت  توانايي،اين مقالهدر مطالعه 
 حتي ، در علوم قرآن و حديث،ثالبراي م. يستتسلط نسبي بر منابع اصلي ممكن ن

 آن ة كه نويسندتفسير الميزانمندي از  براي استفاده و بهرهكه دهد  به نشان ميتجر
 استخراج نكات و دقايقي كه ةشيوو  تا از متن عربي آن تدريس نشود ،ايراني است

مؤلف بر آنها تكيه دارد، از متن عربي فراگرفته نشود، مقصود و مراد نويسنده براي 
 براي يادگيري ، ازنظر متخصصان،در فقه نيز؛ تطور كامل قابل درك نيسبه  دانشجو

ا شروح آنها استفاده ي  شرايع ولمعهابواب مختلف فقه بايد از كتب اصلي آن مثالً 
و در هر  ،يستطور نمونه مرجع ضمير در فالن جمله چكرد و بدون بحث از اينكه به

 كالم صورت معني چه خواهد بود، فهم اينكه چگونه مجتهد چنين حكمي از ظاهر
  .امكان پذير نيستاست، الهي يا معصوم استخراج كرده 

شناسي و نيز برانگيختن حس آشنايي با منابع اصلي و مقاالت تخصصي و كتاب
شمار هاي اين متون به  از ويژگي،پژوهش در مسائل و محورهاي مهم و اصلي

ين متون  مضافاً اينكه معموالً سؤاالت كنكور تحصيالت تكميلي برمبناي ا؛آيد مي
شود و تسلط بر متون اصلي به زبان عربي، نه تنها شرط الزم براي  اصلي طرح مي

پذيرش در مقاطع باالتر تحصيلي است بلكه ميزان موفقيت در طي اين مقاطع 
  . با ميزان تسلط بر اين متون داردي مستقيمةرابط) دكتري و كارشناسي ارشد(

مكن است يك يا چند متن  م،كه تعريف و هدف درس اقتضا كنددرصورتي
خوشبختانه موارد متعددي . خواني انتخاب شود  متنةكالسيك براي تدريس به شيو
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توان  ميكه ، وجود دارند اندشده هدف كتاب درسي تدوين امتون قابل انتخاب كه ب
 ، سرفصل درس همسو استةشداز ميان آنها متن موردنظر را كه با مشخصات تعريف

  .گزينش كرد
هاي آموزشي، متفاوت خواهند   روش،اقتضاي مقطع تحصيليت كه بهمسلم اس

به همين . تر است بود، و سطح و نوع آموزش در مقاطع باالتر متفاوت از مقاطع پايين
 ترم خود را در سطح مقدماتي گذرانده و 5 يا 4 دانشجوي كارشناسي كه ،نسبت

انده و با زبان علم خود  خود را خوةدروس الزم براي فهم مطالب و مسائل اصلي رشت
به نحوي و حدي آشنا شده باشد كه بتواند با متون تخصصي خود محشور باشد، با 

او در اين سطح بايد از نظريات و براهين موجود . دانشجوي سال اولي متفاوت است
هاي اختالف و تضارب  مواجهه با آثار آنها آگاهي يابد و حوزهبه هنگام صاحبنظران 

  .دآرا را درك كن
 مطالب جدي و ،با زبان ساده و ملموساستادان بايد  نخست آموزش، ةدر دور

با افزودن و كاستن برخي مطالب، و نيز  اي كه محتوا ازبين نرود،  مشكل را به گونه
  يكي از معضالت اصلي در.1ن منتقل كنندالب و اصول معارف موجود را به مخاطب

براهين آنها بدون نگاه تحليلي و منتقدانه و  حفظ مباني و قواعد و ،تدريس اين متون
      يا  كننده و نحوي كه كسلست به امند به دانشجو صورت نظام مطالب بهةارائ

 اين است كه ، بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشتةنكت .دشونايافتني تلقي ندست
درست  اعلوم بايد آسان شوند ت) يعني در سطح مقدماتي(در اين سطح از آموزش 

كنند علوم اسالمي و  ست كه چرا بعضي فكر مي ا سؤال اينجااما. تعليم داده شوند
  مگر مثالً پزشكي، !الهيات بايد دائماً ساده شوند تا مبادا ايجاد انزجار كنند؟

                                                 
نظر مـداوم در كتـب درسـي بـه زبـان      در اين زمينه، در قسمت قبل، به ضرورت تدوين و تجديـد       . 1

  .فارسي اشاره شد
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طوري كه محتواي خود را توان دائم ساده كرد به رياضيات و يا هر علم ديگري را مي
پسند نباشد و دانشجو براي فهم  هر متني كه ساده و عوام و مگر !همچنان حفظ كند؟

  !نياز پيدا كند، دليل بر بدبودن آن است؟... المسائل يا شرح يا  آن به حل
 ولي مطالب ت؛ زبان و متن ساده ضروري اس،براي فهم مقدمات هر علمي

اين حق و به(اند  سازي كرده  سادهالحكمهيةبداغامض فلسفي را كه مثالً عالمه در 
 ةتوان ساده كرد؟ كتاب گرانماي ديگر تا چه حد مي) اند كار را شايسته انجام داده

محصول فكر و تأمالت شخصي استاد ، )هم به زبان عربي استكه تازه آن (بدايه
 صدرايي را با دقّت در متني مختصر ةايشان ماحصل فلسف. عالمه طباطبايي است
 فلسفه ممكن است با خواندن درست و درنتيجه، دانشجوي. چكانده و فشرده است

آنكه نيازي باشد حتي به   صدرايي آشنا شود بيةدقيق اين متن، كامالً با مباني فلسف
اين . نگاهي انداخته باشد مبدأ و معاد و يا  شواهد يااسفارهاي صدرا ازجمله  كتاب

رود   ميرساند، از دانشجوي فلسفه انتظار كار گرچه اوج اقتدار فلسفي عالمه را مي
ن اي بدايههدف از خواندن . كه خود به متون اصلي مراجعه و از آنها استفاده كند

به سراغ متون اصلي بايد نيست كه خواننده در همان سطح بماند، بلكه پس از آن 
، هاي الهيات خواندن متون علمي رشته. كساني چون صدرا و حكيم سبزواري برود

لذا در مقام . واندن رمان يا روزنامه تفاوت دارد باخ،عرفاني و تون فلسفيم خصوصبه
هم درمقطع كارشناسي در قسمت دروس تخصصي، از آنجاكه از يك  آن،تدريس

سو ضرورت آشنايي با متون اصلي وجود دارد و از سوي ديگر فهم اين متون بسيار 
با همكاري تادان توان به اين گونه حل كرد كه اس  اين تضاد را مي،مشكل است

آن موضوعات ازميان با  متوني متناسب ،شدههاي تعيين  با توجه به سرفصل،يگريكد
اي براي فهم بهتر متن يا طرح  آثار صاحبنظران انتخاب كنند و تنها به افزودن مقدمه

 كه در اين ؛هايي در پايان متن يا آوردن توضيحاتي در پانوشت اكتفا كنند پرسش
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 راكهچ. (دنشو آشنا مي  مختلفيهم با آرا دانشجويان هم با متون اصلي و ،صورت
 آشنايي دانشجو با متون اصيل به زبان راگر ب). شود فقط از يك نفر نقل قول نمي

شدن اصلي و برتدريس آنها اصرار داريم، اعتقاد ديگري هم داريم و آن اينكه مواجه
لي  براي فهم دقيق آنها ضروري است و، همان زبانهبا ميراث كهن انديشمندان ب

 است براي هدفي واالتر و آن انتقال آن اي بلكه اين خود مقدمه،انتهاي مسير نيست
  . زبان روز به جامعه و تحقق عملي آنها در زندگي انسان استحقايق و معارف به
 براي بيان آن يهاي ديگر ها و زبان هاي قديم خارج شد و شيوه بايد از آن قالب

 بيان متناسب با نيازهاي روز ةشكني و تغيير شيو تسنبر كار برد، و حقايق عاليه به
و به تعميق و ترويج آنها در دنياي متالطم امروز پرداخت و در ميان انواع . ردك تأكيد 

هاي ديني در   به شكوفايي و استمرار حيات آموزه،هاي متنوع مكاتب و نظريه
مطالب از وقتي در فهم . ردهاي مختلف اعتقادي، اخالقي و فقهي كمك ك حوزه

 رود؛از بين مي مسلماً زاللي و شفافي آن سرچشمه ،منابع غير دست اول استفاده شود
گر، فهم و رأي و نظر خود را در ارح يا مترجم يا تحليلچرا كه در اين حالت، ش

 ديد او ة خواننده از زاوي، از اينجا به بعد وكند ميوارد ناخواه، انتقال آن مطلب، خواه
  . ديد صاحبنظر اوليه و اصلية زاوينگرد نه از مي

هاي انديشمنداني هستيم كه درراه رسيدن   شاهد تالش،در تاريخ علوم اسالمي
 ةحاشي. اند شرح كردهآنها را  و يا   بر تفكرات پيشينيان حاشيه زده،به رأي و نظر خود
رئيس الكتابي متعلق به شيخ سينا، لي بوعنبيهاتتاشارات و برطوسيخواجه نصيرالدين

 امام فخر ة همچنين حاشي؛ كتابي است كه در آن خواجه نصير را بايد ديد، بلكه نيست
ها بر آثار فيلسوفان و متكلمان و  ها و تعليقه  همان كتاب و بسياري حاشيهررازي ب
  . استخارج  اين مقال ة مشهور كه شمردن آنها از حوصل…فقيهان و
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مد خود از مصطلحات را كه علوم استاد در جريان تدريس يك كتاب، فهم روزآ
 و دهدمي در نقد مفاهيم پيشينيان دخالت ،اند تر ساخته تدريج برايش پختهانساني به

توان مفاهيم كليدي مثالً بوعلي   ولي آيا مي؛دايگشمياي براي انديشيدن   تازهةعرص
  اش ارزيابي كرد؟ را بدون درك درست زبان نوشتاري

 متون يوناني به عربي را در نهضت ة كيفيت ترجم،نكه اكثر اهل فنآبا وجود 
اند كه  اند، كم نيستند كساني كه در نقد بوعلي به او ايراد گرفته  عربي ستودهةترجم

 درك مقصود ة از عهد،دليل ناآشنايي با زبان يوناني به،وي در شرح گفتار ارسطو
شي از بستر انتقال از يك فضاي فكري به يك فضاي ديگر كه نا. برنيامده است

  . كند را بيشتر ميتادان  مسئوليت اس،خاص زباني و فرهنگي است
توان  مياند، كرده ترجمه ي كه ديگران آيا از روي متن كهاينك جا دارد بپرسيم

 اگر استاد شخصاً زبان .طور مشخص دست يافت و آن را تدريس كردبه يك فكر به
اي دست دوم تدريس  يك متن ترجمهتواند از روي   چگونه مي،آن دانشمند را نداند

مثالً زبان كه كند؟ آيا خود مترجم نيز فهم خود از متن را انتقال نداده است؟ كسي 
 ـ 408:  1385 ميرزاده، ←( تدريس كند؟  او راةتواند فلسف  چگونه مي،داند نمي كانت را

377(  
  

  ها  تأثير تدريس دروس تخصصي از ترجمه
آموزي،  يدن به اهداف اين درجه و سطح از علماست، براي رسكه آشكار چنان

 حتي اگر بگوييم ؛ و سودمند و كارآمد نيست، منابع اصليةديگر استفاده از ترجم
تك اهداف اين سطح  مانعي برسر راه تك، متون در اين مرحلهةاستفاده از ترجم

 ــ  اگر بتوان گفت كمترينــ كمترين، زيرا ايم آموزشي است، سخن بيراهي نگفته
اين است كه دانشجو در سطوح عالي، بيشترين همتش مصروف ترجمه تأثير منفي 



                       تخصصي الهيات از متون اصلي عربيدروس ضرورت تدريس 

 

55

 خالص و يبانزناخواه ها خواهد شد و اين در حالي است كه زبان ترجمه خواه ترجمه
 يتواند جاي نقد، براي سخنان و آرا هرگز نميترجمه  بنابراين  وپيرايش نيست بي

كردن ترجمه يا ون اصلي و جانشينكنارگذاشتن مت. يك انديشمند قرار گيرد
 هم با يك ذهن  شروحي كه حاصل فكر و برداشت مترجم است، قدرت نقادي، آن

؛ و اين گيرد مي ترين هدف آموزش در اين سطح است، از دانشجو باز را كه اصلي
  . كه متأسفانه شاهد تكرارش هستيم استتلخيواقعيت 

جاي رجوع مستقيم  متون، بهة ترجمگوييم و اعتقاد داريم كه مراجعه به اگر مي
كه امروز دليل نيست  به اين ،ست ابه منابع اصلي در دومين سطح آموزش، خطا

آنكه متخصص علم  غالب مترجمانِ متون تخصصي ما، شغلشان مترجمي است بي
ها ولو آنكه   ترجمهيموردنظر باشند، حتي به اين مسئله كاري نداريم كه در تمام

لم هم باشد، هميشه اين احتمال هست كه مترجم در شرح مترجم متخصص آن ع
يا حتي  درستي از فهم و درك مقصود برنيامده باشد وگفتار يك انديشمند به

 سخن در اين است كه خطر ةهمبلكه هاي نارسا براي آنها انتخاب كند،  معادل
رفاً اي نيست كه نويسنده ص رجمه، كمتر از اتكا به نوشتهتتدريس يك متن از روي 

مسئله اين . كند برداشت شخصي خود را از واقعيت موردنظر يك انديشمند بيان مي
 ةاست كه كنارگذاشتن متون تخصصي يك علم و رجوع مداوم دانشجو به ترجم

كند و حتي زبان  مرور از مدار صحت و اعتدال خارج ميآنها، ذهن و زبان او را به
شود كه دانشجوي  ناپذير مي قتي جبران و اين خطر و؛سازد گفتار را نيز معيوب مي

  .  انتقال دهدافراد از ي ديگرةد و عيوب يادشده را به طبقوامروز، معلم فردا ش
   متون تخصصيةمشكالت موجود در ترجم

كند معاني و  تالش ميدر طي آن  فني است بسيار دقيق كه مترجم ،ترجمه
ي ديگر در بافتي ديگر انتقال ها هايي در يك بافت زباني به واژه مفاهيم را از واژه
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 در زبان مقصد د،كه متن در زبان مبدأ داررا دهد به نحوي كه همان مفهوم و مفادي 
  .هم داشته باشد

 ،كند از زبان بيگانه به زبان خود براي زمان خود ترجمه ميرا مترجمي كه متني 
)  در اينجا مفاد آنو(  زيرا معناي واژه  ؛ها از هر دو طرف توجه كند بايد به مفاد واژه

وگو را  كند و امكان ارتباط بين طرفين گفت باري است كه واژه با خود حمل مي
 ،)چه لفظ خودي و چه بيگانه(مترجم اگر به مفاد لفظ توجه نكند . سازد فراهم مي

 آن ،ها مفاد واژه. دسازتواند بار الفاظ را به ذهن شنونده و خواننده منتقل  نمي
كنندگان  است كه در هر زباني استفاده) ...، معنا، موضعگيري وحالت(وضعيت ذهني 

؛ كنند  مقصود خود را به ذهن ديگران منتقل مي،ها با تكيه بر آن وضعيت از آن واژه
كه دارد  مفادي ،) عربي استيعبيرت أ،لحاظ منشكه به(» عقل فعال« تعبير براي مثال،

به همين . دكرخواننده و شنونده منتقل آن را به ذهن » خرد كارگر«توان با تعبير  نمي
طرف «معني  زيرا كارپذير به؛ برگرداند» كارپذير«توان به  نمي را» منفعل «،دليل

ها  اي كه مترجم توانسته باشد مفاد واژه  يعني ترجمه، موفقةلذا ترجم.  است»قرارداد
 ، منتقل كندبا زبان دوم) يا شنونده( متن اصلي به ذهن خواننده ةرا از ذهن نويسند

  : مستلزم اين است كه
ا تسلط و اشراف ، باين آشنايي. زبان بيگانه آشنا باشد» قالب زباني«اوالً مترجم با 

زباني يك سال در پاريس زندگي  اگر فارسيشود؛ براي مثال، فراهم نمي» مكالمه«بر 
فرانسه ترجمه  شايد بتواند به زبان فرانسه تكلم كند اما نتواند متني علمي را به ،كند
 علمي به آن زبان درس ةآشنايي با قالب زبان مستلزم اين است كه در يك رشت. كند

مطالعه كرده را  علمي ةخوانده باشد، متون متعددي از نويسندگان مختلف در آن رشت
به همين .  علمي به آن زبان آموخته باشدة بيان مفاهيم را در يك رشتة و شيو،باشد
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ن در شهر تهران چنان با فرانسه آشنا شد كه بتوان متون علمي را توا دليل است كه مي
  . از اين زبان به فارسي ترجمه كرد

بلكه اشراف علمي به اين زبان يا هر زبان (آشنايي به زبان فارسي براي  ثانياً
، بايد توجه داشت صرف اينكه فارسي، زبانِ مادري مترجم ) ديگريةميزبان و پذيرند

  .است، كافي نيست
اي بايد در  عالوه بر آشنايي علمي به دو زبان مبدأ و مقصد، مترجمِ هر رشته ثالثاً

 موردنظر ةآن رشته تحصيالت دانشگاهي رسمي داشته و ترجيحاً  خود در رشت
  . صاحب رأي و نظر و قواي علمي باشد

هاي تخصصي را  بايد توجه داشت كه بسياري از اصطالحات و واژه رابعاً
  . جمه كردتوان تر نمي

 حامالن ،ها و الفاظ  انتقال معنا است و واژه،و نهايت اينكه هدف ترجمه
اين قراردادها .  براساس قرارداد است،انتساب معني به لفظ در هر زباني. اند معاني

 اتم در زبان ةكه واژ مفهومي بين لفظ و معني متكي است، چنانةاغلب بر نوعي رابط
 ايهرابط، است لذا مصداق اتم با اسم آن) اليتجزي(= ي ناشدنمعني تجزيهيوناني به
 اينكه وجود ندارد؛ مثلها   نامگذارية مفهومي در همة البته اين رابط.داردمفهومي 
 به نكات مهم ، انتقال معنية در پديد،عالوهبه. اند چرا شير را شير ناميدهبپرسيم 

ي، معني ضمني و تداعي معناي مثل چندمعنايي، هم،ديگري نيز بايد توجه داشت
  )1374 ؛ باكر، 107ـ118: 1377 افراشي، ←( .معنايي، و انتقال معنايي

كار ترجمه در علوم انساني بسيار دشوارتر از علوم تجربي است؛ زيرا زبان علوم 
هايي است كه  طبيعي امروزه زبان رياضي است و اغلب الفاظ اين زبان عالئم و نشانه

 ،عالوهبه. ها همين است  در همة زبان x.x=2xراي مثال، ب به ترجمه نياز ندارد؛
توان آنها را با رجوع به  موضوعات علوم طبيعي ملموس و محسوس است و مي
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نه زبان . ها محروم استمصداق بيان كرد؛ اما علوم انساني از هر دو اين خاصيت
 محسوس رود و نه موضوعات آن ملموس و اي واحدي در اين علوم به كار مي نشانه

است؛ و تنها راه انتقال درست معاني در اين علوم عبارت است از توجه به مفاد 
پيدا است كه اگر مفاد الفاظ از زبان ميزبان . ها در هر دو زبان مبدأ و مقصد واژه

 ـ 199: 1385 صانعي دره بيدي، ←(. منتقل نشود، مترجم كاري عبث كرده است) مبدأ(
183(  

  
   الهياتةحوزي استادان آرابررسي نتايج آماري 

تدريس دروس تخصصي از «، شدههاي تنظيم پرسشنامهاتكميل بحث براي ب
 ،منظوربدين.  مقايسه شده است» آن متونةتدريس از ترجم« با »متون اصلي عربي

  در،تدريس متون تخصصي به زبان عربي «:اي به اين صورت بيان شده استفرضيه
از   تدريس آنها به زبان فارسي و، ازهاي الهياتتهرش رسيدن به اهداف تحصيل در

ي استادان با ها ميانگين پاسخة مقايس،مالك سنجش ما .» آنها مؤثرتراستةترجم
دسترسي همة استادان به ؛ و ازآنجا كه  پرسشنامه استهاي به سؤالتجربة الهيات

  .هايي از آنها اكتفا شده است نداشتيم، به نمونه
يافته به سه متغير وابسته بررسي  نمرات مثبت و منفي اختصاصالزم است ميانگين

ثير مثبت متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته أآيا ميان ميانگين تكه د تا مشخص شود وش
 و نه؛داري وجود دارد يا  تفاوت معني،ثير منفي آن بر متغيرهاي وابستهأو ميانگين ت

  . شتر استيك از اثرها بيميانگين كداموجود دارد، اگر 
 متغير مستقل عبارت است از تدريس متون دروس تخصصي از ،در اين بررسي
سطح يادگيري صحيح و فهم : ند ازا و متغيرهاي وابسته عبارت؛متون اصلي عربي
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موفقيت در و  تحقيق و پژوهشگري در دانشجويان، ةدروس مربوط، پرورش روحي
  .مقاطع تحصيلي باالتر 

 سواالتي ،ثيرات متغير مستقل  بر متغيرهاي وابستهأك از تگيري هر ياندازهراي ب
  :  توزيع آنها در جدول زير آمده استةطراحي شده كه نحو

  
  نگاشت سؤاالت بر متغيرها.  1 جدول

  
  كنندهشمارة سؤال سنجش  متغير وابسته  متغير مستقل/ تأثير 

ي صحيح سطح يادگير
  و فهم دروس مربوط

2- 5- 7- 9- 11  

 تحقيق ةپرورش روحي
و پژوهشگري در 

  دانشجويان
14  

ثير مثبت تدريس أت
دروس تخصصي از 
 متون اصلي عربي

  بر
موفقيت در مقاطع 
  تحصيلي باالتر

16  

سطح يادگيري صحيح 
  و فهم دروس مربوط

1- 3- 4- 8 -12- 13  

 تحقيق ةپرورش روحي
در و پژوهشگري 
  دانشجويان

15  

ثير منفي تدريس  أت
دروس تخصصي از 
 متون اصلي عربي

  بر
موفقيت در مقاطع 
  تحصيلي باالتر

17  
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ها دهنده به هريك از پرسش امتيازات هر پاسخ. 2جدول



                       الهيات از متون اصلي عربيتخصصيدروس ضرورت تدريس 

 

 

61

  :ند از اها عبارتميانگين امتيازهاي متغيرهاي مورد بررسي با توجه به نتايج پرسشنامه
  

  ميانگين امتيازات متغيرها . 3 جدول
  

  يانگين امتيازم  متغير وابسته متغير مستقل/ تأثير 

  سطح يادگيري صحيح و فهم دروس مربوط
266667/7 

  

   تحقيق و پژوهشگري در دانشجويانةپرورش روحي
677419/7 

  

ثير مثبت تدريس  أت
دروس تخصصي از 
 متون اصلي عربي

  بر
  موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر

709677/7 

  

  طح يادگيري صحيح و فهم دروس مربوطس
672043/4 

  

   تحقيق و پژوهشگري در دانشجويانةپرورش روحي
741935/5 

  

ثير منفي تدريس أت
دروس تخصصي از 
 متون اصلي عربي

  بر
  موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر

322581/4 

  
  

كه ميزان تسلط به زبان عربي براي دانشجويان فقط يادآوري شود الزم است 
 ابعاد زبان ة همرامل بدرحد استفاده از متون تخصصي موردنظر است نه تسلط ك

نيز )  پرسشنامه6 ةال شمارؤس(ال مربوط ؤبه ستادان هاي اس اين نكته در پاسخ. عربي
  :  منعكس شده استكامالً
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سوال 6
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سوال 6

 
هاي استادان به سؤال مربوط به ميزان تسلط الزم به زبان عربي در دانشجويان براي استفاده از  پاسخ . 1نمودار 

  .متون

  
يك از متغيرها در نمودارهاي زير نمايش داده شده توزيع نتايج درخصوص هر 

    : ستا

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر با استفاده از متون اصلي عربي    
موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر با استفاده از متون ترجمه شده    

 
  .متون اصلي عربي موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر با استفاده و بدون استفاده از ميانگين ةمقايس. 2 نمودار
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 پرورش روحيه تحقيق و پژوهشگري دانشجويان با استفاده از
متون اصلي عرب
پرورش روحيه تحقيق و پژوهشگري دانشجويان با استفاده از متون
ترجمه ش

مقايسة پرورش روحية تحقيق و پژوهشگري در دانشجويان با استفاده و بدون استفاده از متون اصلي . 3 نمودار
  .ربيع

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

سطح يادگيري صحيح و  فهم دروس مربوطه با استفاده از متون
اصلي عربي
سطح يادگيري صحيح و  فهم دروس مربوطه با استفاده از متون
ترجمه شده

 .مقايسة سطح يادگيري صحيح و فهم دروس مربوط با استفاده و بدون استفاده از متون اصلي عربي.  4 نمودار
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7.266666667, 61%

4.672043011, 39%
ميانگين سطح يادگيري صحيح و  فهم دروس مربوطه با استفاده از
متون اصلي عربي
ميانگين سطح يادگيري صحيح و  فهم دروس مربوطه با استفاده از
متون ترجمه شده

  
مقايسة ميانگين تأثير مثبت و منفي تدريس  دروس تخصصي از متون اصلي عربي بر پرورش سطح  .5 نمودار

 .يادگيري صحيح و فهم دروس مربوط

7.677419355, 57%

5.741935484, 43%

ميانگين پرورش روحيه تحقيق و
پژوهشگري دانشجويان با استفاده از متون
اصلي عربي
ميانگين پرورش روحيه تحقيق و
پژوهشگري دانشجويان با استفاده از متون
ترجمه شده

  
ين تأثير مثبت و منفي تدريس  دروس تخصصي از متون اصلي عربي بر پرورش روحية مقايسة ميانگ .  6 نمودار

 .تحقيق و پژوهشگري در دانشجويان

 

7.709677419, 64%

4.322580645, 36%

ميانگين موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر با استفاده از متون اصلي
عربي
ميانگين موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر با استفاده از متون
ترجمه شده

  
  

مقايسة ميانگين تأثير مثبت و منفي تدريس  دروس تخصصي از متون اصلي عربي بر موفقيت در  . 7 نمودار
 .مقاطع تحصيلي باالتر
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توان با استفاده از آزمون آماري  ها مي شنامهحال، با توجه به نتايج اخذشده از پرس
، SPSSافزار  گيري از نرم  و با بهرهTمقايسة ميانگين دو جامعة آماري ازطريق تست 

  : نتايج حاصل به شرح زير است. فرضية تحقيق را به آزمون گذاشت
ثير تدريس متون دروس أ ميانگين تةنتايج آزمون فرض درخصوص مقايس

شده بر سطح يادگيري صحيح و فهم دروس  ي عربي و ترجمهتخصصي از متون اصل
  : مربوط

  
  
 اطمينان ة آمارة آزمون بيشتر از آمارة آزمون در آغاز حاشيةنتيجزآنجا كه ا
مثبت تدريس  ثيرأتوان گفت كه ميانگين ت مي% 95است، با اطمينان   )αt ( راست

بي بر سطح يادگيري صحيح و فهم دروس متون دروس تخصصي از متون اصلي عر
شده بيشتر  ثير تدريس متون دروس تخصصي از متون ترجمهأمربوط از ميانگين ت

  .است
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ثير تدريس متون دروس أ ميانگين تةنتايج آزمون فرض درخصوص مقايس
 تحقيق و پژوهشگري ةشده بر پرورش روحي تخصصي از متون اصلي عربي و ترجمه

  : در دانشجويان

  
 اطمينان ة آمارة آزمون بيشتر از آمارة آزمون در آغاز حاشيةنتيج كه نجازآا
مثبت تدريس  ثيرأتوان گفت كه ميانگين ت مي% 95است، با اطمينان   )αt ( راست

 تحقيق و پژوهشگري ةمتون دروس تخصصي از متون اصلي عربي بر پرورش روحي
شده  ر تدريس متون دروس تخصصي از متون ترجمهثيأ از ميانگين ت،در دانشجويان

  .بيشتر است
ثير تدريس دروس تخصصي أيانگين تة منتايج آزمون فرض درخصوص مقايس

  : شده بر موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر از متون اصلي عربي و ترجمه
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ازآنجا كه نتيجة آمارة آزمون بيشتر از آمارة آزمون در آغاز حاشية اطمينان 
توان گفت كه ميانگين تأثير مثبت تدريس  مي% 95 است، با اطمينان  )αt (ت راس

متون دروس تخصصي از متون اصلي عربي بر موفقيت در مقاطع تحصيلي باالتر از 
  .شده بيشتر است ميانگين تأثير تدريس متون دروس تخصصي از متون ترجمه

  
  اهپيشنهاد

اي در دروس  هاي مفقوده رسد حلقه نظر مي بهعنوان شد،با توجه به مطالبي كه 
شده در هر يك از اين سه رشته وجود دارد كه با پيشنهادهايي سعي در ريزي برنامه

  : رفع اين نقايص داريم
 ةعنوان زبان اصلي متون در كليكيد بر اهميت تدريس زبان عربي بهأبا ت. 1
آيا اين مقدار آموزش امكان ايجاد  كه كنيمدر اينجا بررسي ميهاي الهيات،  رشته

  . نههاي مذكور را دارد يا  توانايي
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 واحد 42،  علوم قرآن و حديثةدر رشت: دروس مربوط به آموزش زبان عربي
 57 واحد اعراب قرآن از مجموع 4 واحد پايه و 68عنوان درس پايه از مجموع به

عنوان درس احد به و12 ، فلسفه و حكمت اسالمية در رشت؛واحد تخصصي است
عنوان  واحد به10، فقه و حقوق اسالميةدر رشتاست؛ و  واحد پايه 45پايه از مجموع 

با توجه به اين تعداد واحد كه دانشجويان .  واحد پايه است45درس پايه از مجموع 
 ةال باال بايد گفت كه در رشتؤ در پاسخ به س،گذرانند در هريك از اين سه رشته مي

 واحد 12 اينكه براي حذف عالوه بر ( حديث قطعاً جواب مثبت است علوم قرآن و
 داريم كه در ، پيشنهادهاييا آنهابكردن دروس تخصصي موردنياز از آنها و جايگزين

 10رسد  نظر مي ديگر بهة ولي در مورد دو رشت؛)شودقسمت بعدي به آنها پرداخته مي
  .ي كافي استواحد آموزش عربي فقط براي دانشجويان بسيار قو

 فقه و حقوق اسالمي و فلسفه و حكمت اسالمي مشاهده ةرشت سرفصل هر دو در
  :شودمي

سطح آموزش صرف و نحو عربي در  ):2( و )1(دروس ادبيات عرب از هدف 
  ؛متون اسالمي  استفاده از راي  بعالي

قرآن ر كاررفته د آشنايي با قواعد نحوي به):3(درس ادبيات عرب از هدف 
  ؛ و احاديث معصومينالبالغهنهج ،كريم

 هرچه ة استفادرايآشنايي با علوم بالغت ب ):4(درس ادبيات عرب از هدف 
  . و متون اسالميقرآنبيشتر از 
  ؛2 و 1عقيل ج  ابنشرح ) :صرف و نحو)  (2(و ) 1(منبع 
  تصحيح وتمرينات از4و  3 العربيهمبادي ):صرف و نحو كاربردي) (3(منبع
  ؛محمدي حميد

  .جواهرالبالغه ،الواضحه البالغه):علوم بال غت )  ( 4(منبع 
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  . واحد درسي است10 به ارزش ،مجموع اين دروس
  :اندازيم نگاهي به دروس تخصصي اين دو رشته مي،حال

  : فقه و حقوق اسالميةدر رشت
  ؛ مظفراصول فقه :منبع، )4(ا ت)1(اصول فقه 
  ؛ مظفراصول فقه   +االستنباطاصول:  منبع ،)5( اصول فقه

  .ها براي بعضي بابلمعه + شهيدثانيشرح لمعه : منبع، )9(ا ت)1(فقه
  :  فلسفه و حكمت اسالميةدر رشت

  ؛الحكمهيةبدا :منبع، )3( و )2( و )1( اسالمي ةفلسف
  ؛الحكمهيةنها :منبع، )6( و )5( و )4( اسالمي ةفلسف

  ؛اشارات و تنبيهاتمتن  : منبع،)2( و )1( حكمت مشاء
  .منطق مظفر :منبع، )3( و )2( و )1(منطق 
، اند اين رشتهةس پايواصول فقه كه در واحد 6  واحد فقه و6قابل توجه است كه 

  .اندمشخص شدهاالستنباط  اصولومتن لمعه ترتيب از منابع به
هاي اين دو رشته و اهداف هر يك از اين دروس، سطح با توجه به سرفصل

؛ ها استفاده كنند باشد كه بتوانند از اين كتاببه ميزانيار بايد ناچعربي دانشجويان به
اين آموزش در سطح عنوان شده، طور كه درمورد آموزش ادبيات عرب نيز و همان
 با ، با توجه به حقايق موجود،درنتيجه. منظور استفاده از متون اسالمي استعالي به

نظر رود معقول و ممكن بهو ميگذراندن اين تعداد واحد، انتظاراتي كه از دانشج
 براي اين حد از تسلط به زبان عربي و براي ،هاي علميهحتّي در حوزه .رسدنمي

مشخص نيست به چه معياري . بينند چند سال آموزش عربي مي،رسيدن به اين اهداف
شايد ! (با اين تعداد ساعات براي تدريس زبان عربي، چنين اهدافي قابل اجراست؟

  !)جزه مي رودانتظار مع
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دهدكه اكثريت دانشجويان براي استفاده از متون درسي  تجربه نشان مي
ياز دارند مانند آنها نخواني و  تخصصي عربي، به دروسي چون تجزيه و تركيب و متن

  : يابد هبود ميشكل زير بكه به 
 . واحد اصول فقه وجوددارد6 واحد فقه و 6سالمي حكمت فلسفهة در رشت ـالف

جاي خود بسيار مفيدند، با توجه به ضرورت آموزش عربي اين دروس بهكه چندهر
  ؛ونه دروس مفيد كم نيز نيستندگكه اين  نه فقط درسي مفيد،،عنوان درس پايهبه
 علوم ةشود كه در دروس پاياشاره مي. ( واحد تقليل داد2توان هريك را به مي

بيني شده پيش مبادي اصول فقه  واحد2 واحد مبادي فقه و 2حديث نيز فقط وقرآن
شود، كه   واحد مي18 مجموع واحدهاي آموزش عربي ،در اين صورت). است

  .  اهداف مذكور در مقاله استةكنندمينأكامالً ت
 2 واحد كالم و 6 و  اسالمية واحد فلسف6 ،وحقوق اسالمي فقهة در رشت ـب

واحد درس حقوق در  20با توجه به اينكه . (شود علم حقوق حذف ةواحد مقدم
تواند با   مطالب موجود در اين درس مي،شود دروس تخصصي آموزش داده مي

. شود واحد به دروس آموزش عربي اضافه مي8 ، در عوض.)سرفصل آنها ادغام شود
  .شود واحد مي20در اين رشته نيز مجموع واحدهاي آموزش عربي 

 ،هاي موجود وس و سرفصل باتوجه به جايگاه پايه يا تخصصي بودن ساير در.2
 :شودارائه مي زيرپيشنهادهاي 

در مقايسه با  تعداد واحدهاي آموزش عربي ، علوم قرآن و حديثة در رشت ـالف
البته از آنجايي كه اين رشته . دروس تخصصي موردنياز دانشجويان بسيار زياد است

 18اعدتاً بايد بيش از  ق، ديگر به زبان عربي نياز داردةدليل ماهيتش، بيش از دو رشتبه
 واحد پيشنهاد 30ما در اينجا . واحد آن دو رشته به اين دسته دروس اختصاص يابد

ند اشده عبارت دروس حذف.) مصوب موجودة واحد كمتر از برنام12يعني (كنيم مي
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 واحد 2 زبان عربي، ة واحد مكالم2 واحد آزمايشگاه زبان عربي، 2 واحد انشا، 2: از
 واحد متون ادبي 2 عربي به فارسي، ة واحد ترجم2معاصر و مطبوعات، قرائت متون 

تواند  خود مفيدند و در هر سه رشته ميةنوبهرچند اين دروس به. قبل و بعد از اسالم
 نياز به دروس تخصصي بيشتر است و هيچ رجحاني براي كسر ،مطلوب باشد

اشاره (ه وجود ندارد دادن آنها به چنين واحدهاي پايواحدهاي تخصصي و اختصاص
  .) است80 ديگر ة و در دو رشت57 هشود كه تعداد واحدهاي تخصصي در اين رشت مي
 واحد 2 واحد تفسير قرآن و 8شود   پيشنهاد مي،شده واحد حذف12جاي اين به

عنوان درس پايه  اسالمي بهة واحد فلسف2س تخصصي، و وعنوان دربه علوم قرآن
  .شودمي  58 و دروس پايه 67وع دروس تخصصي  مجم،درنهايت. اضافه شود

      واحد 4 به ارزش )1( اسالميةوحكمت اسالمي، درس فلسف فلسفهة در رشت ـب
 5ليكن سرفصل پيشنهادي براي آن و ار بجا انتخاب شده، عنوان درس پايه بسيبه

 ،شدكه عنوان چنان. استالحكمه يةنها واحدي، همه كتاب 4 تخصصي ةفلسف
 دانشجو ،بودن درس را تأمين كرداي كه بتوان در دروس پايه اهداف پايهيدرصورت

.  تخصصي خود با زبان علمي رايج در آن رشته وارد شودة رشتةتواند در عرصمي
اي استفاده شود كه مباني،  بايد از كتاب يا جزوه  )1( اسالميةبنابراين در درس فلسف

 اسالمي را به زبان فارسي و با ة فلسفهاي مهم مقدمات، تعاريف، اهداف و انديشه
 ةتقريباً كاري مشابه كتب درسي فلسف(نگارشي ساده و دلپذير به دانشجو معرفي كند 

 مالصدرا ةتواند وارد فلسف  پس از اين ميدانشجو. )دبيرستان ولي در سطح دانشگاهي
 مباحث ةهم، )2( اسالميةشود كه در فلسف  پيشنهاد مي همالبته در اينجا باز. شود
) مباحثباگزينش اهم( ازروي متن عربي ولي با حذف شبهات و ظرايفالحكمهيةبدا

امكان ، )6( و )5( و )4( و )3( اسالمي فة در فلس به اين ترتيب، دانشجو .تدريس شود
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را دارد، بلكه شايد بتوان او را بيش از اين هم با الحكمه يةنهاو توانايي فهم نه تنها 
  .ختمتون اصلي مواجه سا

 به )1( واحد، اصول فقه 3 به ارزش )1( درس فقه، فقه و حقوق اسالمية در رشت ـج
صورت  بهو تبديل )1( و مبادي اصول فقه)1(ترتيب به مبادي فقه به، واحد3ارزش 

 واحد حقوقي به دانشجويان آموزش 30 ،مجموعدر . درس پايه يا اصلي ارائه شوند
 ، واحد30دهند كه با گذراندن ميين رشته نظر اتادان  متخصصان و اس.شودداده مي

از اين تعدادي بسا بهتر باشد بنابراين، چه . شوند ان حقوقدان نميييك از دانشجوهيچ
  .االحكام و دروس موردنياز ديگر تغيير كننددروس به دروسي مانند آيات

 
  هايادداشت

   :توان استفاده كرد امالً متفاوت ميك  شيوة2 علوم انساني، از يها در آموزش بسياري از شاخه. 1
در روش موضوع محور براساس . محور و سيستميمحور، ب ـ شيوة نظامالف ـ شيوة موضوع

شوند باحث يكي پس از ديگري عنوان ميمسير و ترتيب منطقي مباحث آن علم، موضوعات و 
ر ارزيابي و اي مطرح و نسبت به يكديگ وآرا و نظريات مختلف، ضمن هر موضوع و مسئله

محور عمدتاً سيستم فكري يك انديشمند كه در روش نظامشوند؛ درحالي تضعيف و تقويت مي
در . با كليت موجود در آن علم، مدنظر است و طرح و تبيين آرا، به آن مكتب منحصر است

شود؛ سپس در كلية مباحث  هاي اوليه و اصول نگرشي آن عرضه مي فرض آغاز، مباني و پيش
 آن است كه هرگونه تحليل و تبييني برپاية آن اصول و مباني انجام پذيرد و از هرگونه سعي بر

ها و يا استمداد از مباني ديگران در تبيين مسائل مطرح در آن علم پرهيز  خلط با ديگر ديدگاه
طور پراكنده و متفرق ضمن با آرا و نظرهاي مختلف به محوراما در شيوة موضوع. شود

  .شويم باحث آشنا ميموضوعات و م
اي ميان چنـد مـتن آمـوزش فلـسفه در مراكـز آموزشـي                 مقايسه «ة مراجعه شود به مقال    ،ي مثال برا. 2

 كـه در  ؛ )ج( مقاالت همـايش اسـماء  مجموعه شده در   پ حسن اسالمي چا   ةنوشت» غرب و ايران  
هـا    ه در دانـشگاه   كه صرفاً بـراي تعلـيم فلـسف          ــ لف چند متن موجود به زبان انگليسي را         ؤآنجا م 
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هاي ايران مقايسه كرده و به نتايج خـوبي رسـيده     با متون درس موجود در دانشگاه     ــ   نوشته شده 
  .است

  
  كتابنامه

، مجلة زبان و ادب دانشگاه عالمـه طباطبـايي        ،  »نگاهي به مسئلة انتقال معنايي    «. 1377. افراشي، آزيتا 
  .107 ـ 118، ص 5ش 

  .كتاب ماد: تهران. ترجمة كورش صفوي. شناسيي به معنينگاه. 1374. پالمر، فرانك ر
، 2ج    ،مجموعه مقاالت همـايش اسـماء     ،  »هاي بيگانه ترجمة واژه «. 1385. بيدي، منوچهر صانعي دره 
  .183 ـ  199پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص : تهران

مجموعـه  ،  » آمـوزش فلـسفه    نقش استاد در گـزينش و تـدوين متـون بـراي           «. 1385. ميرزاده، مهدي 
 ـ  377پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي، ص      : ، تهـران 2، ج مقاالت همايش اسماء

408. 



اي از مفاهيم مابعدالطبيعه گزيده  
  ∗»نامة تاريخي مفاهيم فلسفه فرهنگ«  قد ترجمةبررسي و ن

 
  ∗∗ احمدعلي حيدري دكتر                      

  
   چكيده

ريخي مفـاهيم فلـسفه     فرهنگ  كـه برخـي از مـداخل آن در گـروه            نامة 
مترجمان مؤسسة فرهنگي ـ پژوهشي نوارغنون ترجمـه شـده، مـشتمل بـر      

 با نظارت يوآخيم ريتـر تـا        1971مدخل است كه انتشار آن از سال         3712
نامـه،  ترين ويژگـي ايـن فرهنـگ      مهم. صورت گرفته است  .   م 2004سال  

در ايـن   . رصد مفاهيم تاريخي فلسفه در بستر تطورات تـاريخي آن اسـت           
هـايي كـه بـه      اثر، حتي توجه به تداول مفاهيم در زبان روزمره و انحراف          

  . اند، مدنظر قرار گرفته استتگاه آغازين خود داشتهتدريج از خاس

تا

ر

  
  هاكليدواژه 
  

يخي مفاهيم فلسفه   فرهنگ  نامـة فلـسفي    فرهنـگ ،يوآخيم ريتـر،    نامة تا
  .»اروپامحور«هاي نامه، تطورات تاريخي مفاهيم فلسفه، فرهنگآيسلر

  
  گفتارپيش

 ةي انديــشدادن يــك مفهــوم كــه در حكمــت جهــان از آنجــا كــه اكنــون ازدســت

                                                 
 دكتـر    : گـروه مترجمـان، سرويراسـتار       :ترجمـة ،   تحت سرپرستي و مديريت علمي يوآخيم ريتـر        .*

و سازمان مطالعـه    : مهدي ميرزازاده و فريده فرنود، تهران       سيدمحمدرضا حسيني بهشتي، با همكاري    
   . 1386، پژوهشي نو ارغنونـ   فرهنگيةمؤسسو ) سمت (ها دانشگاهعلوم انسانيتدوين كتب 

  .عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي. **
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تـواند براي فيلسوف بالسويه باشد، اميـدوارم تعيـين           ، نمي داردمفهومي اهميت زيادي    
و حفظ دقيق اصطالحي كه مفهوم به آن وابسته است نيـز در نـزد فيلـسوف، بالـسويه                   

نامـة تـاريخي      فرهنـگ  به نقل از پيشگفتار يـوآخيم ريتـر بـر جلـد اول               ؛كانت امانوئل( .باقي نماند 
  )همفاهيم فلسف

گاه   اما هيچ  ،هايي داشته   هاي فلسفي در سنت فرهنگي ما زمينه          نامه  نگارش فرهنگ 
 فلسفي و گـستردگي منـابع مـورد     ي كار، دقت علمي، تدقيق و تعميق در آرا    ةدر شيو 
 ةسـابق . زمين كنوني نرسـيده اسـت       هايي از اين دست در مغرب       پاي فعاليت    به ،استفاده
 ؛گـردد    نوزدهم بـازمي   ةظات در اروپا به حدود سد     نويسي فلسفي با اين مالح      فرهنگ

انـد و بـه تـدوين     آورده  آنهـا روي ةها و پيشين اللغه به واژه   روزگاري كه دانشمندان فقه   
 طـوالني   ين اروپـايي بـر دوش ايـن سـابقة         هـاي امـروز     فرهنگ. مصطلحات پرداختند 

  . استوار شده است
 ،اي از مفـاهيم مابعدالطبيعـه       گزيـده  كـه     ـــ  ي تاريخي مفاهيم فلسفه     هـمـن  فرهنگ

هاي فلسفي اروپايي موقعيت ممتازي   درميان فرهنگ ــهايي از آن است     بخش ةترجم
ــن كــار مالحظــه شــده  . دارد ــادي كــه در اي ــي   ،ابع ــدان گــسترده اســت كــه حت  چن

 از  ،هـاي فلـسفي اشـتغال دارنـد       زبان به فعاليت    هاي انگليسي     انديشمنداني كه در حوزه   
  .اند تعبير كرده» كار قرن«آن به 

ا

 بـا   پژوهـشي نوارغنـون      ــ    فرهنگـي  ةمؤسسدر  هايي از اين فرهنگ بزرگ        مدخل
 ةايـن جلـد، ترجمـ     .  ترجمه و منتشر شده است     اي از مفاهيم مابعدالطبيعه     گزيدهعنوان  

آن  مـذكور    ةسـس ؤ جلدي است كه گروهي از مترجمان م       4 ةنخستين از يك مجموع   
 ة اسـتاد فلـسف      ـــ   دكتر محمدرضا بهـشتي    ة آن برعهد  و ويراستاري اند   كرده ترجمهرا  

 مفـاهيمي   ةيرنـد گ دربر ،جلد نخـست  . استبوده  ــ    سسهؤماين  دانشگاه تهران و مدير     
اصل متعارف، اصـل       اصل علت،      اصل تعليمي، اصل جهت كافي،      چون اتحاد، اصل،  
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  جلــد ديگــر از مــداخل ايــن 3. موضــوع، اصــل امكــان خــاص، انفعــال و ايــده اســت
در  اخـالق  ة خـدا و خداشناسـي و فلـسف      ،شناسـي   هاي هنر و زيبايي      در حوزه  ،فرهنگ

  .شود  پژوهشي حكمت و فلسفه منتشر ميةسسؤم
نامه    اين فرهنگ  ةهاي مربوط به ترجم      خود در جريان فعاليت    ، اين معرفي  ةنگارند

 ةمؤسـس هـاي پژوهـشي       كـه ايـن ترجمـه از درون فعاليـت         آگاه است   خوبي  بوده و به  
نيازهاي پژوهشي به منابع متقن، اصـيل       .  بيرون آمده است   پژوهشي نوارغنون  ـ   نگيفره

كرده بود كـه    مند  عالقهجوي مĤخذي     و  و زيربنايي، محققان اين مجموعه را به جست       
نامـه عـالوه بـر        فرهنگاين  . هاي الزم را داشته باشد      دربرآوردن اين مقصد شايستگي   

هايي از نيازهـاي تحقيقـي        خوبي بخش  به ،منابع در كنار ساير     ، نخست ةاينكه در مرحل  
بـرداري    عنوان منبعي مستقل نيـز درخـور مراجعـه و بهـره             را برآورده ساخته، اكنون به    

انجـام   ــ  ام د آن بوده  ـود شاه ـكه خ ــ  مذكور    ةتوجه ديگر در ترجم      قابل ةنكت. است
خـوبي از     بـه ايـن ترجمـه     .  گروهي همراه با تبادل نظر جمعي بـوده اسـت          ةيك ترجم 

توانــد الگــوي مناســبي بــراي هــاي جمعــي بيــرون آمــده اســت و مــي آزمــون فعاليــت
اي چون فلـسفه باشـد كـه در             هاي حساس و پيچيده         هايي از اين قبيل در حوزه       فعاليت

 بـار   ،نـد برحـسب سـابقه و مطالعـات        نتوا  آن هر يك از كارشناسـان و كارآمـدان مـي          
هاي گروهي در محافل      انه اين دست از همكاري    متأسف. دنگير  بخشي از آن را بردوش    

  . گيرد دانشگاهي ما كمتر صورت مي
  
  مقدمه

انتـشار مـتن    . جلـدي اسـت   اي سيزده    مجموعه 1، تاريخي مفاهيم فلسفه   ةنام  فرهنگ
ها اختـصاص  نامه در دوازده جلد قطور رحلي كه جلد سيزدهم آن به فهرست     فرهنگ

    2004ه و انتـشار جلـد دوازدهـم آن در سـال              آغـاز شـد    1971تدريج از سال       به ،دارد
 

1. Historisches Wörterbuch der Philosophie 
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هـاي مفـاهيم       مـدخل در زمينـه     3712 ، آلمـاني  ةنامـ   اين فرهنـگ  . پايان رسيده است  به
  . گيردرا دربر مي مفاهيم مشترك ميان فلسفه و ساير علوم زفلسفه و ني

يـوآخيم   تحـت سرپرسـتي و مـديريت علمـي           ، تاريخي مفاهيم فلسفه   ةنام  فرهنگ
با همكاري بيش ،  3گُتفريد گابريل و سپس 2كارلفريد گروندِر (1974-1903) ،1ريتر

در  تحريــر درآمــده و ةرشــت  فلــسفه بــهة اســتاد باســابقه و متخــصص در زمينــ1500از 
  .چاپ رسيده است در شهر بازل سوئيس و اشتوتگارت آلمان به4نتشارات شوابها

  
   ريتر يوآخيمةدربار
  ورگ ـ در هامبـ 1903در سـوم آوريـل   ــ  سترگ ر اين فعاليت علمي   ـ مدي  ــ رـريت

هاي اصلي كار    زمينه . در شهر مونتسر درگذشت    1974دنيا آمد و در سوم آگوست       به
 دكتـري خـود را      ة رسـال  ،1925در سال   او  . فلسفه، الهيات و تاريخ   ريتر عبارت بود از     

 ةرشـت بـه  كاسـيرر   ارنـست   با راهنمايي  » جهل نزد نيكوالس كوزانوس    ةنظري«با عنوان   
 بررسـي   ،كاسـيرر پيـروي از     وي بـه     ةهاي عمـد    فعاليت ،در اين دوره  . تحرير درآورد 
بـه دوران   و ورود آنهـا     خر  أ متـ  ةخر باستان و قرون ميان    أدوران مت فلسفي  تحول مفاهيم   

  د،ورآ تحريـر در ةترين آثـاري كـه در ايـن دوره وي بـه رشـت        ازجمله مهم . جديد بود 
 بـه   ، پس از جنـگ جهـاني دوم       ريتر.  است 1938سال   در   بودن معرفت علمي    اريخيت

  حـق  ةفلـسف طور خاص      و به   هگل اي از پژوهشگران ملحق شد كه آثار        جمع مجموعه 
حاصـل ايـن    . هاي جدي قرار داده بودند      شناسانه موضوع پژوهش    او را از منظري زبان    

 ،ابكتـ ايـن  .  بـود  1957 در سـال     هگل و انقالب فرانسه    ازجمله انتشار كتاب     ،تتبعات

                                                 
1. Joachim Ritter 
2. Karlfried Gründer 
3. Gottfried Gabriel 
4. Schwabe 
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اي در     جايگاه ويـژه   1تفرقه دوران مدرن بود كه مفهوم       ةاي فلسفي دربار    ناظر به نظريه  
 ةهاي دور   همراهي جوهر تاريخي در باطن انسان     نبودِ   ، تفرقه مراد از اين  . آن يافته بود  

هـا را از    ن هاي رهـايي انـسا     مدرن با تحوالت صنعتي و حقوق بورژوازي بود كه زمينه         
هـاي    ا رواج آمـوزش   بـ سنن ديرينـه فـراهم سـاخته بـود و اكنـون             حاكميت طبيعت و    

شـناختي در   هـاي زيبـايي     هاي مختلف علوم انساني و ترويج گرايش        اي در حوزه    ويژه
 فقـدان ارتبـاط تـاريخي و فقـدان عناصـر            ، هنرها و مناسـبات انـسان بـا طبيعـت           ةحوز

 ة بـه فلـسف  ريترجه تو. كرد جبران ميرا  مدرن ةافسونگر از متن زندگي جاري در درو      
 در نگارش دو    ،هموار ساخت » هرمنيتيك عالم تاريخي  «جانب  عملي كه راه وي را به     

 و  1956 در سـال      ارسـطو در بـاب سـعادت       ة نظريـ  ةدربـار   ؛زندگي شـهروندي  كتاب  
، ريتـر  در ايـن تلقـيِ    . اوج رسـيد   بـه  1960 در سـال      عملي درنزد ارسطو   ةتأسيس فلسف 

هاي سياسي    هاي انتزاعي و يا طرح انتظام       راندن ارزش  پرو ، عملي ةتكليف اصلي فلسف  
 ميـان   ةفرقـ تاي كـه      گونـه   هاي انضمامي و تاريخي اسـت بـه       نيست بلكه تفسير واقعيت   

  .  ازميان برود ا را همراهي كند،هآند كه باي2نهادهاي شهروندي مدرن و فاعلي
ــا نگــارش رســاله،1932 در ســال ريتــر ــا عنــوان  ب     حــول بررســي اقتبــاس و تاي ب

.  آلماني قـرار گرفـت     رز مب ة استادان  در جرگ  ،شناسي نوافالطوني نزد آگوستين   هستي
 استاد رسمي دانشگاه مونتـسر      ،1968اش در سال       بازنشستگي ة تا دور  1946از سال   او  

عنـوان   نيـز بـه    1955 تـا    1953 يها  طي سال  ؛ و وستفالن آلمان بود  در ايالت نورد راين   
 ازجملـه  ريتـر . هـاي علمـي اشـتغال داشـت     استانبول به فعاليتاستاد مدعو در دانشگاه  

وستفالن و آكادمي علوم و ادبيات      هاي شاخص آكادمي علمي ايالت نورد راين      هچهر
» علــوم انــساني «ة مــسئوليت ضــميموي .شـوراي علمــي آلمــان در شــهر مــاينتس بـود  

دار الني عهـده  هاي طو    را نيز طي سال    فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ   مشهور   ةروزنام
 

1. entzwiung 
2. subjekt 
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   و 2 هرمـان لوبـه     ،1 فـرده  ارنـست ولفگانـگ بكـن      هاي شاخصي چون    چهره. بوده است 
ن اســت كــه وي درشــمار آ حــاكي از ، در ميــان دانــشجويان وي3مــن روبــرت اشــپه

يـورگن  . آلماني در دوران پس از جنگ جهـاني دوم بـوده اسـت        ثرترين فيلسوفان   ؤم
  .بردمي نام 4تر ريعنوان صاحب مكتب  از وي بههابرماس

  
   تاريخي مفاهيم فلسفهةنام  فرهنگ كتابةدربار
 درشـمار مانـدگارترين     ، تـاريخي مفـاهيم فلـسفه      ةنام  فرهنگگذاري    شك پايه   بي
مـشي خـود را در         خطـوط اصـلي و خـط       ،1964در سـال    ريتر  . است ريترهاي    فعاليت

 ةتفـصيل دربـار   ه ب ،نامه  نگارش اين اثر منتشر كرد و در پيشگفتار جلد نخست فرهنگ          
بحـث پرداخـت و گزارشـي از مـشكالت و مـسائلي را ارائـه كـرد كـه             رويكرد آن به  

  .روي مؤلفان آن قرار داشت پيش
 )رودلف آيسلِر ( اثر    مفاهيمِ فلسفي  ةنام  فرهنگدر آغاز، مؤلفان مداخلِ مربوط به       

ه بـود،    چهار بار تجديد چـاپ شـد       1930 منتشر و تا سال      1899را كه اول بار در سال       
ويـژه تكميـل      تعـديل و بـه      هدف اين بـود كـه بـا جـرح و            . مبناي كار خود قرار دادند    

 تـأليف ميـان ايـن دو        ةدر فاصـل  . دشـو  جديـدي تـأليف      ةنامـ   ، فرهنـگ  اين اثر عناوين  
 متحـول شـده   بسيار  ،  فلسفه و نگرش به جايگاه آن در نظام علوم        از  نامه، تلقي     فرهنگ

هاي جديد در فلسفه پـاي گرفتـه بـود          مفاهيم و گرايش   بسياري از از جمله اينكه     ؛بود
 اين بـود كـه در        آيسلر ةگذشته از اين، شيو   .  بازتابي نداشت   آيسلر ةنام  كه در فرهنگ  

منـد از مفهـومِ آن ارائـه كنـد؛            ابتداي هر مدخلي براساس ديدگاه خود تعريفـي نظـام         
يش تعريـف شـده     ارچوب و مسير نگارش مدخل ازپـ      ه چ ، او ةنام  ، در فرهنگ  نابراينب

                                                 
1. Ernst Wolfgang Böckenförde 
2. Herman Lübe 
3. Robert Spaemann 
4. Ritter-Schule 
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هـاي     و شـاگردانش كـه متـأثر از انديـشه          نگـرش تـاريخي ريتـر      ة نحـو  ةاز دريچ . بود
 تطورات تاريخي مفـاهيم ناديـده   ،آيسلر بودند، در رويكردِ     گدامر و   روتهكر،  هيدگر

شد و هر مفهومي تنها از منظر نظـام فلـسفي خـاصِ مـورد قبـول مؤلـف آن                      گرفته مي 
 جديــد ايــن بــود كــه بــه بازشناســي  ةنامــ كوشــش مؤلفــان فرهنــگ.دشــ معرفــي مــي

هـاي مفـاهيم فلـسفي در زبـانِ محـاوره و ثبـت و انعكـاس مراحـل مختلفـي                       خاستگاه
هاي مختلـف فلـسفي    بپردازند كه اين مفهوم در طي تاريخ فلسفه نزد فيلسوفان و نحله           

اهم آورنــد تــا اي مــستند مجــال آن را فــر گونــه پيــدا كــرده بــود و بــدين ترتيــب، بــه
هاي فلسفي خاص، ايـن تحـوالت را پيگيـري              فارغ از موضعگيري   خوانندگان بتوانند 

رو بودنـد،      جديد با آن روبـه     ةنام  كه نويسندگان فرهنگ  ازجمله مسائل دشواري  . كنند
ــاهيمة، تاريخچــ1هــا  واژهةحــال تلفيــق تاريخچــ تفكيــك و درعــين  ة و تاريخچــ2 مف
 ،بت ميان آنها بود؛ زيرا هر يـك از ايـن سـه قلمـرو           و شناسايي نس   3موضوعات فلسفي 

 جديـد  ةنامـ  عـالوه، مبنـاي فرهنـگ    بـه . اقتضاي روشِ پژوهشي خاص خود را داشـت       
يعني روال معمـول در نگـارش تـاريخ          ــ   يك از مكاتب فلسفي   مندِ هيچ   توصيفِ نظام 

و تأثير اين   انعكاس تلقي اين مكاتب از مفهوم مورد نظر             ،نبود، بلكه هدف  ــ  ها    فلسفه
 چنـين رويكـردي، بررسـي متـونِ فلـسفي و            ةالزمـ . هاي آن بـود     ها بر دگرگوني    تلقي
 بررسـي   زسـو و نيـ       براي يافتن معناي مفـاهيم از يـك        4فلسفي در يك مقطع زماني    رغي

  . بود5آنها در طول زمان
تنهـا در    اي شده كه نه     نامه   محققان و مؤلفان، فرهنگ    ةوقف  دهه تالشِ بي  حاصلِ سه 

امتياز . هاي فلسفه نيز تاكنون بديلي نداشته است  زبان بلكه در ساير حوزه       آلماني ةزحو

 
1. wortgeschichte 
2. begriffsgeschichte 
3. problemgeschichte 
4. synchron 
5. diachron 
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اي مـستند   گونـه  سير تطور تاريخي مفـاهيم بـه  در آن  نامه در اين است كه        اين فرهنگ 
  .گرفته است بيشتر در اختيار خوانندگان قرار ةخذ و منابع براي مطالعĤهمراه با م

  
  اريخي مفاهيم فلسفه تةنام فرهنگ ةترجم ةربارد

 ة در زمينـ   ريتـر  ةنامـ   پژوهشي نوارغنون ازميان مـداخل فرهنـگ       ـ    فرهنگي ةمؤسس
   . است  كردهب در مجموع هفتاد مدخل را جهت ترجمه انتخا،مابعدالطبيعه

نويسي،   نامه   نگارش متن آلماني مداخل بسيار دشوار ومطابق معمول فرهنگ         ةشيو
رغـم     بـه  . فارسي نيز انعكاس يافته است     ةدر ترجم  كه اين معضل     غايت فشرده است    به

 ةهـاي متـون فلـسف       هاي متداول در ترجمه     گيري از معادل    كوشش مترجمان براي بهره   
ضرورت  ،مواردبسياري از    اسالمي، در  ةهاي سنت فلسف    غرب به زبان فارسي و معادل     

هـاي    ز تداعي براي پرهيز ا  احتياط مترجمان    .شودشته  هايي گذا     معادل  است  پيدا كرده   
نويـسندگان  .  توجـه اسـت   ةشايـست  ، سـنتي  ةهـاي فلـسف     كاربردن معادل   نادرست، در به  

هاي التينـي،     هاي مستقيمي را از متون فلسفي به زبان         قول  مداخل در موارد زيادي نقل    
 آلمـاني آن را     ةآنكـه ترجمـ     انـد بـي     يوناني، فرانسوي، ايتاليايي و انگليسي ذكر كـرده       

دليـل لـزوم       بـه  ،زبـان فارسـي     هـا بـه     قول  برگردان اين نقل  . رار دهند دراختيار خواننده ق  
در رسـد     نظـر مـي     بـه . زده است   به دشواري كار دامن      ،ها  احاطه به هر يك از اين زبان      

از مـتن اصـلي،      دركي درست    پيِ دستيابي به  ترجمه، كوشش بر اين بوده است كه در       
زبـان قـرار      ر خوانندگان فارسـي   اي روان و رسا دراختيا      ، ترجمه ضمن وفاداري به متن   

در پـانويس بـه     گـاه   هـا نبـوده، امـا          مبنا بر نقدِ محتـوايي مـدخل        ،ترجمه در اين    .گيرد
مجموع شايد  .  شده است   بودن خودِ متن و يا دريافت ناكافي نگارنده اشاره        ناهمخوان

 صرف فراتر رود ة از حد يك ترجم     ترجمه كه كار ه است   ها موجب شد    اين دشواري 
  .تبديل شودبه يك كار تحقيقي حدودي تاو 
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ويرايش ،   پايه ةترجم: طي چند مرحله صورت گرفت    و   1381 متن از سال     ةترجم
ويـرايش علمـيِ    ،   اصـطالحات فلـسفي    ةمقابلو تدقيق و    حضور مترجمان    با   علمي اول 

  و اعمـال شده ازسوي مترجمـان  مجدد كل متن اصلي با متن تصحيح ة مقابل شاملدوم  
هـاي غيرآلمـاني      ها و اصطالحاتي كه به زبـان        قول  نقل ، دراين ترجمه  .اصالحات ادبي 

 ميـانِ مـتن اصـلي غيرآلمـاني و          ،در برخـي مـوارد    . ه اسـت   ترجمه شـد   ،در متن آمده  
  چــشم هــايي بــه عمــل آورده بــود تفــاوت  آلمــاني از آنهــا بــهةاي كــه نويــسند ترجمــه

 آلمـاني تكيـه     ةوارد بـر ترجمـ    كه در اين م   نداشتهمترجمان بنا را بر اين گذا     . خورد  مي
ها به فارسي احتـراز       قول   از برگرداندن مستقيم اين نقل     ، معدود ي و جز در موارد    كنند
  . اند كرده

 وزم و رمـ ئـ  اماليـي، تـصحيح عال  ةسازي شيو آرايي، يكسان چيني، صفحه   حروف
ها و اصطالحات و      ها، رساله   ها، فهرست اعالم، كتاب      پانويس ةسجاوندي و سپس تهي   

  .  ازجمله نقاط قوت اين ترجمه است،اژگان فلسفي موجود در متنو
  

  چند مالحظه
خـالي از  هـاي ابـداعي،   مند از ويژگيبهره نيز همانند تمامي آثار      ريتر ةنام  فرهنگ

ند تا مفاهيمي را    اهرغم آنكه نگارندگانِ اين اثر بزرگ تالش كرد         به. ها نيست   كاستي
 ةنـدرت فلـسف    هنـد و بـه    چين،ةازجمله در فلسف(ين  زم   مغرب ة فلسف ةكه بيرون از داير   

نامـه    در فهرست مـداخل ايـن فرهنـگ        ،اند  كننده داشته   نقشي تعيين ) اسالمي و يهودي  
ويژه آنهايي كه در سنت فلسفي         فلسفي به  ةجاي دهند، در تبيين تطورات مفاهيم عمد      

زمـين     در مغرب   فلسفي ة كار همچنان بر تحوالت انديش     ة عمد ةيونان ريشه دارند، تكي   
 اندك كه خاسـتگاه برخـي از مفـاهيم مشخـصاً            يجز در موارد   ،رواز اين . بوده است 

 ةجـاي انعكـاس سـير تحـوالت مفـاهيم فلـسفي در سـنت فلـسف                ،   اسالمي بـوده   ةفلسف
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  كـه دهـد  هـاي تـاريخي نـشان مـي     كه بررسـي  درحالي.استخالي  در اين اثر     اسالمي
و بـرخالف رأي    شـته    در اين تحوالت تأثير گذا      مسلمان تا چه اندازه    ةكارهاي فالسف 

اي بـراي انتقـال        درحكم واسطه    اسالمي صرفاً  ة نوزدهم اروپا، فلسف   ةنگاران سد   تاريخ
  . يونان باستان به قرون بعد نبوده استةانديش

 نگارش نخستين جلد اين مجموعه تا اتمـام         ةسال   وپنج  زماني سي  ةبا توجه به فاصل   
 فلــسفه پديــد ةهــا، مفــاهيم و موضــوعات جديــدتري در حــوز آن، بــدون ترديــد واژه

و درنتيجـه  اسـت  اند كه طبعاً در اين مجموعه امكان انعكاس آنها فـراهم نيامـده             آمده
  . شودهاي بعدي تصحيح  بايد با كارهاي مشابه تكميل و يا با نتايج كاوش

مـداخل  از ديگـر   برخـي   نامه دارد، برگردان      نظر به حجم و غنايي كه اين فرهنگ       
صـاحبان   و يـا ديگـر       ژوهـشي نوارغنـون   ــ پ    فرهنگـي  ة مؤسس  ازسوي نامه  اين فرهنگ 

  .بضاعت علمي و عالقه، خدمتي ارزنده خواهد بود
چندين  ا  ر حتي برخي از مداخل      استسبك نگارشِ نويسندگان مداخل متفاوت      

ه  كه موجب ناهمگوني در نگارش متن آلمـاني شـد          اندورده تحرير درآ  ةرشتمؤلف به 
  . استشتهو بالطبع بر متن ترجمه نيز تأثير گذا

 ة به فلسف  ،شوند   مانند غالب منابعي كه در غرب تكميل مي         هم نامه  اين فرهنگ در  
طـور    فرهنـگ اروپـايي بـه   ةنامـه در درون حـوز       فرهنگ. ده است شسنتي غربي توجه    

شـته  نداچنـداني   آن حيطـه تـوان      از   امـا در بيـرون       ،طبيعي، خوب و منطقي پيش رفته     
 ايرادهـايي  ، اسـالمي ة در برخـي از مـداخلِ اختـصاصيِ فلـسف       ،با همين مالحظه  . است

 گستردگي كار بوده كه به      ،ها  ل اين نوع كاستي   يشايد يكي از دال   . وجود داشته است  
 تخصـصي وارد شـوند و ممكـن اسـت      هـا كـامالً    حيطه ةآنها اجازه نداده است در هم     

هـاي ملـل ديگـر         فرهنگ ةعهدركار ب اين. اند اطالعات و منابع كاملي دردست نداشته     
  .نباشد »محور اروپا« نامه بيفزايند تا طوري نگاشته شودكه فرهنگكه برغناي اينستا
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لفان ؤاندركاران و م    بسيار مناسب است كه در يك دادوستد فكري با ناشر، دست          
ي هـاي شـرق     هاي مربوط بـه فلـسفه       مدخلكه   امكاني فراهم آيد     ،موجود اين فرهنگ  

مـا در   . دشـو نامـه تكميـل       طور خـاص در ايـن فرهنـگ        اسالمي به  ةطور عام و فلسف     به
  .ها نياز داريم  به تتميم و تكميل اين فعاليت، بيشتر از نقادي كار ديگران،شرايط فعلي

  و ايـن   نگرفته براساس قواعدِ متداول ويراستاري فارسي صورت        ،ترجمهيرايش  و
 كـه در    اسـت كـار رفتـه       هـايي بـه     ن آلمـاني نـشانه    در مت از آنجا ناشي شده كه      اشكال  

از ايـن رو      و هاي ديگري دارنـد     ويراستاري فارسي يا اساساً معادلي ندارند و يا معادل        
 ايـن  شايد. گرفته است اساس كار ويرايش فارسي قرار   ،هاي متن آلماني    ناچار نشانه   به

  . باشدزبان نامأنوس  فارسيةها در برخي از موارد براي خوانند نشانه
در مـتن فارسـي غالبـاً نـام         ديگـر در ايـن ترجمـه ايـن اسـت كـه              توجه   قابل   ةنكت

اين تلفـظ در    كه   هرچند   ؛فيلسوفان و نويسندگان با تلفظ زبان زادگاهشان آمده است        
هـا در فهرسـت       هـاي مختلـفِ ضـبط ايـن نـام           البته صورت . منابع فارسي معمول نباشد   

  . ي علمي ترجمه بسيار افزوده است به غنا،اين ابتكارو اعالم ذكر شده 
يونـاني، التينـي، انگليـسي،      (آلمـاني   رهـاي غي     واژه زهاي آلماني خـاص و نيـ        واژه

و  آمده     در پانويس  ،هاي غيرآلماني داخل متن      و تمامي نقل قول     )فرانسوي و ايتاليايي  
ايـن  بـودن الفبـاي ايـن زبـان، آوانويـسي            با توجه به متفاوت    ،هاي يوناني   درمورد واژه 

 متـون   ة شـايد بـا ايـن مالحظـه كـه در خواننـد             ،شـده اسـت   ارائه  ها به فارسي نيز       واژه
  . اشتياقي به فراگيري اين زبان كارساز باستاني فراهم آيد،فلسفي

 



  ∗ تجددةپرسش از تاريخ در دور
  كتابو نقد بررسي 

∗∗»هگل، هيدگر و بنياد تاريخ«
                                                                                                         

   ∗∗∗ علي مرادخانيدكتر                
  

   چكيده
رح پرسـش از تـاريخ و        بررسي كتابي است كـه درصـدد طـ         ، حاضر ةنوشت

 تـاريخ در آزادي و      ،از نظر نويسنده  .  تجدد است  ةجستن بنياد آن در دور    
آمـده بـين انـسان و     امـا تعـارض پـيش   ؛رهايي انسان از طبيعت بنياد دارد   

مـل در آراي    أت. ق چنين امري اسـت     مانع از تحقّ   ، مدرن ةطبيعت در دور  
انت و نيچـه رسـالتي     هگل و هيدگر و در اين ميان رجوع به آثار روسو، ك           

خـوردن آزادي و قـانون در       گـره . است كه نويسنده بردوش گرفته است     
بندي بحران در   و و فراخواندن به گذر از طبيعت و صورت        سگفتار دوم رو  

حكم متعارض سوم در نقد اول كانت و تحول آن بـه ديالكتيـك هگـل و                 
 جملگـي  ،نزد هيدگر تاريخ چونان وجود و حوالت آن به    ةسرانجام مالحظ 

  . تفصيل در كتاب آمده استلي است كه بهئمسا
  

  هاكليدواژه 
      

  انگاريي، وجود،پديدارشناسي،نيستانسان،ضرورت،آزاد طبيعت، تاريخ،  
  

                                                 
همـت معاونـت پـژوهش دانـشگاه        ختصري است كه به    گزارش حاضر، بخشي از كار پژوهشي م       .*

  . واحد كرج صورت گرفته است آزاد اسالمي ــ
**. Gillespie, Michael Allen; Hegel, Heidegger, and the Ground of History; 

1984; by the University of Chicago. 
  ل  واحد تهران شما  اسالمي ـ دانشگاه آزاد،استاديار گروه فلسفه. ***
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  درآمد 
 ــ   1استاد علم سياست در دانشگاه ديوك      ــ    مايكل آلن گيليسپي   ، كتاب ةنويسند

 از يـك  ،ي نويـسنده فـراهم آمـده    دانـشگاه ة براساس رسالكتاب كه ظاهراًاين  . است
 217 و فهرست منابع و اعـالم در       ولهاي فص نوشتانضمام پي پيشگفتار و پنج فصل به    

  .طبع رسيده است به1984سال انتشارات دانشگاه شيكاگو بهصفحه در مجموعه
  :ل كتاب به قرار زير استوعناوين فص

   پرسش از تاريخ .1
  تاريخ  2 پرسش از بنياد.2
  د تاريخ در پديدارشناسي هگل  بنيا.3
  و پرسش از بنياد آن هگل  تاريخ ة فلسف. 4
   تاريخ چونان وجود .5

مـشهور اسـت كـه      .  مـدرن اسـت    ة تاريخ در دور   ة فلسف ةلئ مس ،اصلي كتاب بحث  
دان و فيلـسوف    حقـوق ــ  ل آن در آثار ويكو      ئ اما مسا  ؛ولتر است از   تاريخ   ةتعبير فلسف 
هـاي  دكـارتي بـود، آرام آرام درمقابـل دشـواري          او كـه ابتـدا    . دارد ريشه    ــايتاليايي  

 طبيعـت و  ة حـوز ر روش رياضيات عام او دةخص سيطر  باأل ،برآمده از سنت دكارتي   
 تقابلي بود كـه بـين انـسان         ،حاصل اين تسري  .  انسان ايستاد  ةسپس تسري آن در حوز    

 ة نويـسند  .وجـود آمـد   ه مختلـف بـ    ي مـدرن بـه انحـا      ةدر دور ) بدن(و طبيعت   ) نفس(
داند و برآن است كـه      وفصل اين تقابل مي    كانون اصلي پرسش خويش را حل      ،كتاب

  .  كار خويش را در آثار هگل و هيدگر بجويدد موا،با اتخاذ روش پديدارشناسي
پرسشي كـه در نظـر او بـراي         . چيستي تاريخ آغاز مي شود    از  كار با طرح پرسش     

وران كـ  آدمي در    توجهي به آن،  بيربت و   روزگار ما غريب است اما علي رغم اين غ        
                                                 

1. Duke 
2. ground 
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 بـه جـان نيـازموده    ،كه بايد گرچه آن را چنان؛آن قرار دارد و مدام با آن مواجه است    
  . باشد

گاه اين دو مكمل هم و گاه انـيس         .  علم و تاريخ است    ة سيطر ة دور ،1 تجدد ةدور
ت مـاده را    كـ ر قوانين علّي حـاكم بـر ح       ، تجدد ةعلم تجربي در دور   . انديكديگر بوده 

 تكنولوژيـك انـسان بـر طبيعـت را همـوار            ي راه اسـتيال   ، آن ةده و در سـاي    ديتدارك  
 انـسان برخـود و   ي انـسان بـر طبيعـت سـرانجام بـه اسـتيال          يبـسط اسـتيال   . ده است كر

كوشـش و تـوان     همـة   بـا ايـن همـه، علـم بـا           . همنوعان خود را نيز پيش آورده اسـت       
 بـار آورده  ههت آبـاداني دنيـاي انـسان بـ         كه دستاوردهاي مباركي هم در ج       ــ خويش
ايـن  .  عاجز از آن بود كه به انسان بگويد چه بايد كرد و چگونه بايـد زيـست                  است ــ 

در كنـار تـاريخ و تفكـر تـاريخي،          .  تـاريخ برعهـده گرفـت      ، مـدرن  ةدر دور نقش را   
ــتند    ــدين رســالت همــت گماش ــز ب ــسفي ديگــري ني ــشارب فل ــال ؛ م ــراي مث         ســنت ب

له بود يا سنت    ئين مس اه حقوق طبيعي درصدد پاسخ ب     ة با توسل به آموز    2نگارياتجربه
بـراي ايـن    پاسـخي   دست يازيد تا از آن منظـر،         به تأسيس الهيات عقلي      3انگاريعقل

  . وپا كنددستپرسش 
هرحـال،  بـه . و هنـر بازگـشت     4شـناختي ايـت غآليسم استعاليي نيـز بـه حكـم         ايده

زعـم  هحتـي بـ  مواجـه شـده،   اقبـال  مطرح و با   مدرن   ةپرسش از چيستي تاريخ در دور     
، كه مراد وي    توجه نشده نويسنده در جوامعي كه چندان به تاريخ و تفكر در آن باب             

  . مريكا استا  يعني جامعة خود اوةجامع
 نـسبت انـسان و طبيعـت و         ة قـديم مالحظـ    ةدور برآن است كه در   ؛ نويسنده   باري

 ؛شعر، اسطوره و فلسفه مورد توجه قرار مي گرفت ة در گستر  ،سيسات مربوط به آن   أت
                                                 

1. modernity 
2. empiricism 
3. rationalism 
4. teleological 
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. زدشناختي را شعر يا فلـسفه رقـم مـي         مراتب جهان  جايگاه انسان در سلسله    ،به عبارتي 
 ،1 خطابـه  ،در نظـر قـدما    .  تـاريخ بـوده اسـت      ة اين امر برعهـد    ة مالحظ ، مدرن ةدر دور 

 رسـالت    ايـن  ، در روزگار مـدرن    ؛ و بود 2خص مدني عمق عملي و باأل   تصورت اصلي   
بـا ايـن مالحظـات    .  داده است 3را به تبليغاتد اصلي خطابه از رونق افتاده و جاي خو      

 ، مـدرن  ة خاصـه در دور    ،پرسـش از تـاريخ و تأمـل در ماهيـت آن           اهميـت   است كـه    
  . شودآشكار مي

 ة و گـاه صـبغ     شـود نميدرستي در محافل فكري امروز توجه       هب،  اين پرسش به  اما  
وم بـه   تـ  گاه حتـي طـرح آن پيـشاپيش مح          و كنديانه پيدا مي  ايدئولوژيكي و ماجراجو  

توان با طـرح    ميرا  ل مبتالبه روزگار كنوني     ئ بسياري از مسا   هكنحال آ . شكست است 
 تاريخ چيزي نيست كه بتـوان      ،الوصفمع. )x، ص پيشگفتار. (داد  پاسخ پرسش تاريخ 

نحو تـصنعي بـه     هن را ب   يا آ  ودتوجه ب ، بدان بي  ردباز ك  با نگاهي مكانيكي آن را از سر      
 مايكل گيليـسپي بـرآن اسـت    .؛ تاريخ هست و با ذكر انسان قرين است    فتچيزي نگر 

 بستگي تام به پرسش از تـاريخ و بنيـاد         ،مال و اميال در جهان تكنيكي امروز      همة آ كه  
  . آن دارد

  
   پرسش از تاريخ .1

  ) 1-24صص (
نياد تـاريخ را از مجـراي   كند ضرورت پرسش از بنويسنده در اين فصل تالش مي  

 دو تلقـي از تـاريخ       ،او در كتاب خود   .  بسط معنا و مفهوم تاريخ گوشزد كند       ةمالحظ
و از سوي ديگـر شـرح و         4ياز يك سو، تاريخ تماميت حوادث انسان      : نهدرا پيش مي  

                                                 
1. rhetoric 
2. the political 
3. propaganda 
4. res gestae / totality of events 
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 گـزارش   ، مـراد از تـاريخ     ،ازنظر قدما و متفكران صدر تجدد     . است 1بيان اين حوادث  
 ،نبـه موجـب آ     نگاه ديگري پيدا شد كه       ،اما از عصر روشنگري   . ودحوادث انساني ب  

اصل دگرگوني اساسي فهـم مـا       حنگاه اخير   . تاريخ با خود حوادث يكي انگاشته شد      
 بـرآن بودنـد كـه تـاريخ       نيونانيـا . از انسان و نسبت آن با طبيعت، عرف و سنت است          

 بـه عبـارت     ؛اسـت  4دثدر امـر حـا     3ازلـي   امر  2 متوجه انكشاف  ،همانند شعر و فلسفه   
 در اعمال عرفي و قـراردادي       5نزد يونانيان يعني ظهور حقيقت طبيعي     در   تاريخ   ،ديگر

 رومـي و  ةزوال مدينه در دور.  پيوند دارد6 تاريخ با مدينه  ةلذا قص . اي انسان و مواضعه 
 7 موجب تحول در معناي تاريخ شد و سرانجام تاريخ به تابعي از متن مقدس              ،مسيحي
 تجدد نيز ابتدا تـاريخ بـر الگـوي نگـاه قـدما ديـده شـد؛ امـا بـا                      ةدر دور . فتتقليل يا 

ســان موجــودي آزاد و  او بـه ةبرآمـدن ديــدگاهي تـازه درخــصوص انـسان و مالحظــ   
 تاريخ عبارت شـد از بـسط        ،زين پس . له رنگ ديگري به خود گرفت     ئ مس ،خودآگاه
ـ    كي م  آزادي؛ درست درمقابل طبيعت كه تسليم نگاه مكـاني         ةپيشروند ب تعـين و موج

 مـسئله را بـدين شـكل تقريـر          ، المعارف علوم فلـسفي    ةريداهگل دو سده بعد در      . بود
تـاريخ        ،بـدين قـرار   .  آزادي اسـت   8 ذات روح  ،كرد كه اگـر ذات جـسم جـرم اسـت          

ايـن معنـاي   .  طبيعت انجاميـد ة انسان از سلطة تجدد به آزادي فزايندةدر دور تدريج  به
ليـسم، مكتـب تـاريخي،    آعصر روشـنگري تـا انقـالب فرانـسه، ايـده     اخير از تاريخ از   

 يعنـي    ــ  آغازين ة بر همان مقدم   ،ياليسمسماركسيسم، نهيليسم، هيستوريسم و اگزيستان    
مـوانعي چـون    ا وجود    اگرچه اين رهايي ب    ؛استوار بود ــ   طبيعت   ةرهايي انسان از سلط   

                                                 
1. historia rerum gestarum / account of events 
2. revealtion 
3. eternal 
4. actual 
5. phusis 
6.Polis 
7. scripture 
8. geist 
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هرحـال، طـرح   هبـ . ام مانـد هـاي جهـاني ناكـ    و جنگ2 تعصب و خامي  1انگاريتينسب
پرسش از معنا و چيستي تاريخ در پرتو اين بسط، ضرورت پرسـش از بنيـاد تـاريخ را                   

 آن را در فـصل بعـدي كتـاب بررسـي           ) مايكـل گيليـسپي   (كشد كه نويسنده    پيش مي 
  . كندمي

  
   پرسش از بنياد تاريخ .2

  )24-56صص (
كنـد نـشان دهـد      ه تالش مي  و نويسند شود  ميپرسش  از بنياد تاريخ    ،  در اين فصل  

    كه چگونه اين پرسش باگذر از مراحلي چند در سير تفكر مدرن در نظـر هگـل پيـدا                   
 آن در   ة مالحظـ  ،با اينكه پرسش از بنياد در نظر قدما نيـز مطـرح بـوده اسـت               . شودمي

 درصـدد  ،صوفوروسو در اثر م. شوداو آغاز مي 3شكل كنوني با روسو و گفتار دوم      
  توانـايي در   ، وصف اوالدآدم درنظـر روسـو      . است 4ت امر مدني و طبيعي    پاسخ به نسب  

لـذا تـاريخ درنظـر      . رهايي از طبيعت و نشستن درمقابل آن از مجراي امر مدني اسـت            
ـ آگاهي   سوي خود بهكه در روسو هويدا شد، شرح و بيان سير انسان           متجددان، چنان 
 در  ،كـه بايـد   قـوانين آن چنـان     نسبت خودـ آگاهي با طبيعـت و          به اما. و آزادي است  

ايـن  . دكـر كـار را دشـوار   ، و درنتيجه تميـز بنيـاد تعامـل آن دو        نشد  توجه  آثار روسو   
 ذيـل عنـوان   ،سـوم نقـد اول    5دشواري چيزي نبود جز آنچه كانت در حكم متعارض    

  . بندي كرد صورت»ضرورت طبيعي و آزادي انساني«
رآن شد كه تعارض نه در جهـان  وفصل حكم متعارض برآمد و ب     ت درپي حل  نكا

 قلمـرو پديـداري     :وجـود دارد  لـذا دو قلمـرو متمـايز        . كه در آگاهي انسان النـه دارد      
                                                 

1. relativism 
2. fanaticism 
3. Second Discourse 
4. the natural 
5. Antinomy 
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آليسم آلماني  كليد فهم ايده  ،ازنظر نويسنده . طبيعت و قلمرو ناپديداري آزادي انساني     
رو ايـن از. سـوم نقـد اول اسـت        طرح و فهم درست همين حكم متعارض       ،ينتبعدكاما

-حـل قابـل چـون     ل از تاريخ، درواقع، پاسخ مـستقيم او بـه ايـن حكـم و راه               تلقي هگ 

 يـك امـر نظـري    له صـرفاً ئ مـس ، از نظر هگل    به طورخالصه،  . بود  آن هوچراي كانت ب  
  ـــ  آگـاهي ةتعارض فقـط در حـوز  . نيست بلكه در ساحت عمل انسان نيز ظهور دارد      

.  و جهان نيز  مشهود است عملة رخنه نكرده بلكه در حوز ــ گفتكه كانت مي  چنان
 و او دهگـل شـ  تفلـسف   موجب اصلي    ، تعارض در ساحت اثبات و ثبوت      ةلذا مشاهد 

هـم ريختگـي حيـات    ه بـورژوازي انگلـستان و بـ   ةتعارض را در انقالب فرانسه، جامعـ     
 كانت تعـارض را بـا تعارضـي ديگـر           :گفتمياو  . عيان مشاهده كرد   همعنوي آلمان ب  

. يش كـشيد پـ بودن آن را آگاهي را متعارض ديد و نامعقول  ـ  يعني او خود؛حل كرد
-مبـاني ايـده     فلسفي خويش پيش چشم نهاد و با تحولي در         ةهگل مسئله را در منظوم    

، حكم متعارض كانت را بـه        چون فيخته و شينگ    ليسم استعاليي كانت و اخالف او     آ
  .د حل آن با منطقي نوآيين برآيةمنطق ديالكتيك خويش سپرد تا از عهد

 ،هگــلپديدارشناسـي روح   كتــاب 1»درآمـد « بـا تحليــل  ،نويـسنده در فـصل بعــد  
  . بردميپرسش از بنياد تاريخ را پيش 

  
   بنياد تاريخ در پديدارشناسي هگل .3

  ) 56-85صص (
 ، تعـارض  ة محرك اصـلي هگـل در پـرداختن بـه فلـسف            ،كه پيشتر تقرير شد   چنان

نتــايج ناخوشــايند آن را در محافــل  هگــل ؛ وضــرورت طبيعــي و آزادي انــساني بــود
 ةشت انقالب فرانسه، در سـلط ح حكومت وة اجتماعي عصر خويش، در دورـسياسي  

  ، تعـارض موصـوف    ،ازنظـر او  . ديـد  بـورژوازي انگلـستان مـي      ةميل طبيعـي در جامعـ     
                                                 

1. Introduction 
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لـذا همـين تعـارض و    . اي مستحدث نبود بلكه حيات نوع بشر با آن عجين است    مسئله
 ، ايـن رخنـه    ع  هگل بـراي رفـ    .  آدم را رقم زده است     يتاريخ ابنا است كه كل     1شقاق

هـاي مـدني آن      آرمان ةكند با احيا و تأسيس دوبار     زند و سعي مي   ابتدا به يونان سرمي   
 بـا   بـرد پـي مـي   پايد كـه    مياما ديري ن  .  اين مشكل را مرتفع سازد     ،دوره از تاريخ بشر   

مـل در   أاو بـا ت   . شـود  كار مهيا نمـي    ة چار ، يوناني و تلفيق آن با مسيحيت      ة مدين ياحيا
 در سير فكري خـود از آن         وي .امر وقوف پيدا كرد    به اين    كامالً،  آثار اقتصاد سياسي  

 شد تا آنچـه      ــ  فلسفي آلمان آن روزگار    ـ  كانون فرهنگي   ــ انزمان به بعد عازم شهري    
در آن ديـار    . نـد يادگار ما  از آنجا به   ،دانيمهاي هگل فيلسوف و پير مي     ما امروز نوشته  

  همـة  بود كه هگل تعارض موصوف را در بنياد تاريخ و ماهيت عالم مدرن ديـد و در                
 تـا از   ، در معناي هگلي برآمـد     ،اي علمي عمر خويش درپي تأسيس بنيادي در منظومه      

 آگـاهي يـا     بة علمي، علم به تجر    ةبخش اول اين منظوم   . سالمت بگذرد آن تعارض به  
  .وح بودمشهورتر در پديدارشناسي ر

ــسند ــر ةنوي ــ( اث ــسپيلمايك ــرحي از   ،) گيلي ــا ش ــويش را ب ــار خ ــد« گفت » درآم
 اشراف وي بر تفاسير و       و »درآمد«قوت شرح بديع او از      . دهد ادامه مي  پديدارشناسي

در خواننـده   كـه   طـوري هبـ اسـت؛    2 اروپايي ة فلسف ة در حوز  شروح اثر هگل خصوصاً   
 مـاركس، كـوژو،     ،نـر رگر، فينـك، و    مفـسراني چـون هيـد      ي بـا آرا   ،»درآمد«بررسي  

 اجمـال طـرح     ،»درآمـد «. شودچ و ديگران آشنا مي    كاهيپوليت، ژان ول، ماركوزه، لو    
گويـد تـاريخ در نظـر هگـل، از          به ما مـي   » درآمد«.  است پديدارشناسي روح تفصيلي  

رو ايـن مرتبـه از      ايـن ان طبيعـي اسـت و از      جهـ  دانـش عينـي يـا        3يك سو، تنـاوردگي   
 از سـوي ديگـر، عبـارت      ؛ و واهـد بـود    خ 4ان ظهور دانش پديـداري    پديدارشناسي هم 

                                                 
1. diremption 
2. continental 
3. development 
4. phenomenal 
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سوژه آن گونه كه در سير و       /  خود موضوع    ة يعني تجرب  ،آگاهي  خودِ ةاست از تجرب  
 آگـاهي فراشـدي اسـت كـه     ،پـس تجربـه  . شـود پويد و پخته مـي   سفر خويش راه مي   

حـدت  كنـد و بـا خـويش از در و          انسان آگاهي از خويش را كامـل مـي         ، آن براساس
 امـا آنجـا كـه        اسـت؛   ديـالكتيكي  ،اين بسط تا آنجا كه بسط آگاهي است       . آيددرمي

 بسط ديالكتيكي و نظـري، دانـش    بالذا.  خواهد بود1 نظري، آگاهي است ـ بسط خود
 فهم نـو آيـين هگـل از    ،در نظر نويسنده . دشخواهد  ه  دديمطلق و گوهر علم تدارك      

كتيـو و در  بژكتيو و ابژبنياد جمـع بـين امـر سـو      كه    ــ    روح و امر مطلق    ةمثابآگاهي به 
ايـن  .  چيزي جز ايـن نخواهـد بـود         ــ است) طبيعت(و ضرورت   ) انسان(نتيجه آزادي   

  . كندوپا مي بنيادي است كه هگل براي تاريخ دست،2االمرينجمع بين
    بنـد تقطيـع   17 را در پديدارشناسـي » درآمـد  «، گفتـار خـويش  ةنويـسنده در ادامـ  

 آگاهي را شـرح   ـ  آگاهي طبيعي و خودة بندي حوز8 و در دو بخش متقارن كندمي
. گويـد  از جمع بين دو حوزه و ايصال به دانش مطلق سـخن مـي  ،17 و در بند     دهدمي

توان بنيـاد تـاريخ      نزد هگل مي   در  3مل در معناي آگاهي   أگيليسپي برآن است كه با ت     
 دكارتي نيست بلكه جمع آن بـا        4ي آگاه ة فقط مرتب  ،آگاهي درنظر هگل  . را دريافت 

 7و وجـود  6 حاصـل تـضايف شـناخت   ،لـذا آگـاهي  . اسـت دكارتي نيـز   5 امتداد ةحوز
عنـوان  خودخواندن مطلق بـه   و به  8آمدنجمع: نويسددر پايان فصل مي   گيليسپي  . است

                                                 
1. speculative 
2. reconciliation 
3. bewusstsein 
4. res cogitans 
5. res extentas 
6. wissen 
7. sein 
8. self-gathering 
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 تـدارك بنيـاد تـاريخ       ،عنوان پديدارشناسي آن به   4و احاطي  3انبساطي 2و تمثل  1تذكر
  . است

  
  و پرسش از بنياد آن هگل  تاريخ ة فلسف.4

  ) 85-116صص (
 ، هگـل   تـاريخ  ةفلـسف  نويسنده پرسش اصـلي خـويش را بـا تحليـل             ،در اين فصل  

 ة هگـل در فلـسف     :نويسد مي  او .برد پيش مي  ، يعني عقل در تاريخ    ،آن» درآمد«خاصه  
ت ح در سا   بنياد پديدارشناختي خويش را در تاريخ انضمامي انسان و بسط آن           ،تاريخ

كنـد   تـالش مـي     تـاريخ  ةفلـسف هگل در   . نشيندتماشا مي فرهنگ، اجتماع و سياست به    
 وصف  پديدارشناسي روح  آگاهي را كه پيشتر در       ـفراشد بسط آگاهي طبيعي و خود     

 و جمع بين آزادي و طبيعت       5 با تاريخ انضمامي انسان چونان تعامل      ،شناختي يافته بود  
 گفتار درخصوص نقد و نظر هگـل        ةدر ادام نويسنده  . ازددر قلمرو امر مدني منطبق س     

بـسط بنيـاد پديدارشـناختي را در تـاريخ      كـه    حتـي اگـر هگـل توفيـق يابـد            :گويدمي
 امـا .  هگل بر تعـارض اسـتوار اسـت        ةكه هنوزكل منظوم  توان گفت  مي ،ببيندانضمامي

 .ر كرده باشد  ه مقد ه دفع شب  ،علم منطق  رسد هگل دراثر ديگر خود با عنوان      نظر مي به
بـه اشـاره    ولي شـايد بتـوان      طلبد،   مجال فراخي مي   ،ورود به جواب هگل در اين باب      
 و  تآغاز با مفهـوم بحـ     . است 6هماني و اين نه آني     گفت كه پاسخ او همان اصل اين      

 آنگاه گـذر بـه سـاحت عـدم اضـافي و ضـلع سـوم مولـود از آن يعنـي                       ،بسيط وجود 
 ةچـار  ،7از آن حـسب ديالكتيـك     و ارتفـاع    صيرورت و در عين حال حفـظ موضـوع          

                                                 
1. re-collection 
2. re-presentation 
3. unfolding 
4. enfolding 
5. intraction 
6. Identity of identity and non-identity 
7. Aufheben 
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ف، نويسنده بر آن است كه بنياد تاريخ و پرسش           با اين وص   .گذشت از تعارض است   
 طرح هگل متوجه    ،زعم او هب. ماند مي 1رازآلودهمچنان   فكري هگل    ةاز آن در منظوم   

 ،آميـز و تراژيـك    بـه يمطاه شكلي   رسد سرانجام ب  نظر مي عقل است و به    2اثبات كليت 
، چنان  با اين حال، كار هگل    . يابدرح با تصديق ماليخوليايي ضرورت خطا پايان مي       ط

-هـاي بـي    هرچه باشد مـا را از دعـوي        ؛ اما بردراه به تدارك بنياد تاريخ نمي     كه بايد،   

رهانـد و   هـا مـي   ها و ثنويـت   ترشدن تقابل ايمعناي عصر روشنگري درخصوص ريشه    
اي بـه سـفر خـويش در شـب          اند تا به اميد سپيده    خوكورسويي در آثار او ما را فرامي      

  .ادامه دهيم 3انگاريتاريك نيست
 نظر هيدگر درخصوص تاريخ و جستن بنياد آن         ،در آخرين فصل كتاب   گيليسپي  

    .كندرا بررسي مي» وجود«در 
  
   تاريخ چونان وجود .5

  ) 116-177صص (
و  5خ را چونان وجـود    هيدگري تاري  4انكشافاثر خود،   نويسنده در واپسين فصل     

قـد  ن ،در ابتداي گفتـار   وي  . كندنتايج مترتب برآن را در اخالق و سياست بررسي مي         
دهد كه چگونه تالش آغازين شد و نشان ميكهيدگر و مواجه او با تجدد را پيش مي        

ــا زمــان يــا تــاريخ هيــدگر در يكــي ــا ابتنــا بــر  ،ديــدن وجــود ب  او را بــه نقــد تجــدد ب
 ،ه، ازنظـر هيـدگر   تكتيويبژ بسط سـو   ةتجدد، يعني دور  . شودون مي رهنم 6هتكتيويبژسو

ق گـذر از تقابـل و جمـع بـين امـور را           و ش ،اين بيگانگي . است 7همان قلمرو بيگانگي  
                                                 

1. Mysterious 
2. Universality 
3. nihilism 
4. revealtion 
5. being 
6. subjectivity 
7. salienation 
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درآمـدن بـا جهـان اسـت امـا          تالش و تمنـاي انـسان مـدرن از در صـلح           . برمي انگيزد 
؛ چـرا كـه انـسان        اين قصه محقق نخواهد شد      است، حسب رهيافتي كه اختيار كرده    رب

خـويش سـازد تـا اينكـه         2ةابژ ،1مدرن برآن است جهان را از راه علم و تاريخ نگاري          
امـا ايـن رهيافـت سـرانجام سـر از           . كتيو خـويش كنـد    بژبتواند آن را تابع مقوالت سو     

 ةگـسيخت  چيزي جـز جهـان لگـام       ،انگاريمظاهر اين نيست  . آوردانگاري درمي نيست
در نظـر   . هـاي جهـاني نبـوده اسـت       ئولوژيك و جنـگ   هـاي ايـد   تكنولوژي، سياسـت  
انگاري حاصل تجـدد نيـست بلكـه در ماهيـت متـافيزيكي تفكـر               هيدگر، البته، نيست  

اسـت كـه بـا       3انگاري حاصل تاريخ يا حوالت وجود     درواقع، نيست . داردريشه  غرب  
 از  .يابـد متفكران ماقبل سقراطي آغاز و با ماركس، نيچه و تكنولوژي مدرن پايان مي            

غـرب  فرهنگ و تمدن سرآغاز رازآلود  5و نسيان 4 بسط اختفاةنظر او، اين تاريخ نتيج  
ماهيـت  ،  6پـس نشـستن وجـود بـه سـود موجـود           .  اصيل از وجود است    ةدر يك تجرب  

 كـه همانـا غفلـت از         ـــ  انگـاري د كه سرانجام در نيست    ـكندا مي ـتاريخ غرب را هوي   
كـه هيـدگر   است  اين   ،آنچه مهم است  . رسدپايان مي به ــ   وجود به سود موجود است    

رو آن را چونان بنيـادي بـراي        اينخواند و از  ميانگاري را انكشاف خود وجود      نيست
برآمـده از ايـن اصـل       ايـن فهـم تـازه     . انگاردحيات اصيل اخالقي، مدني و معنوي مي      

 لذا چونـان عـدم ظـاهر        ،موضوع است كه وجود به تمام معني غير از موجودات است          
تقرب به  .  موجودات است، سرآغاز هر تفكري است      يعدم، كه حاصل افنا   . مي شود 

و ماننـد    7شود تا ابديت   بيشتر در معناي تاريخ و حوالت فهميده مي        ،وجود بدين شيوه  

                                                 
1. historigraphy 
2. abjectitfying 
3. desting of being 
4. concelament 
5. forgetfulness 
6. being 
7. eternity 
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  . يابد وجود تعين ميي بسط غرب از بنياد با انكشاف و اختفا، با اين قرار،پس. آن

 خر توجـه دارد؛ لـذا      أ بر آثـار هيـدگر متـ       مدتاً ع  ــ كه معلوم است  چنان ــ   نويسنده
 راه وجود   خود،  نهدانگاري پيش مي   راهي كه هيدگر براي رهايي از نيست       :نويسدمي

اي از وجـود در معنـاي       خبار از انكشاف تازه   انگاري اِ گذشت از نيست  . است نه انسان  
  . اما اين كاري است كارستان كه از بشر ساخته نيست. حوالت است

رفتي از  است كه راه برون     اين  انتظار همراه با   ،آيد بشر برمي  ةكه ازعهد ا كاري تنه
  . ارمغان آورد ايدئولوژي، علم و متافيزيك را به،تكنولوژي

 نتـايج آن    ةل و مخاطرات راه هيـدگر و مالحظـ        ئمسا گيليسپي اين فصل را با ذكر     
  . بردپايان ميدر اخالق و سياست به

  
   مالحظات پاياني كتاب

  ) 165 -176صص (
شـود و بـا     متقـدم آغـاز مـي     ن   تاريخ با يونانيا   ، ازنظر هيدگر  ،كه گزارش شد  چنان

 تـاريخ   ، هيـدگري  1بنابـه گفـت   . آيدپايان مي  در تجدد متأخر به    رانگاري آشكا نيست
 در درك يونانيان از وجود      ،خاستگاه خطاي مذكور  . عبارت است از تاريخ يك خطا     

رب هـم   غـ تاريخ  . داردريشه  ب آن در تفكر افالطون و ارسطو        و تصل  2بنياد حضور  بر
كـشيدن بـار امانـت و       پس خاستگاه خطا و بـردوش     ! چيزي نيست جز تعميق اين خطا     

از آنجا كه هر انكشافي     .  وجود است  ةعهدبلكه بر  انسان   ة نتايج آن نه برگرد    مسئوليت
معناي .  خواهد بود وجود بالضروره سرآغاز خطا، آن استوار استياز وجود بر اختفا  

انگــاري و جهــان تكنولــوژي  در پايــان تجــدد در نيــست،كامــل ايــن اختفــا و نــسيان
مل پرسش وجود در    أانگاري ازنظر هيدگر، در ت    راه رهايي از نيست   . يابدصراحت مي 

                                                 
1. discourse 
2. Parousia 
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 ، تخريب بنيـاد متـافيزيكي آن در سـه صـورت كـالم             يامجرمقام تاريخ و حوالت از      
البتـه  .  تاريخ غرب چونان تـاريخ وجـود قـرار دارد          2فسير و بازت  1شناسي و منطق  هستي
 ،!)زهـي خيـال باطـل      (گرفتن تكنولوژي و علم مدرن نيـست       ناديده ، تذكر اخير  ةالزم

و هيـدگر   رايـن از. فسير اهميت آنها و لذا تذكر به معناي حيات انـسان اسـت            تبلكه باز 
ان وجود را آشكار     وجهي از وجوه پنه    ، حيات انسان  ،در وضع كنوني   بود كه    اميدوار

  . سازد تا معنايي تازه براي جهان و حيات انسان تدارك كند
انگاري حل مشكل نيست  تواندراهتاريخ مي  كه آيا بازتفسير  استپرسش اين اكنون

هـم  هند؛ قديم و جديد را بـ      كباشد؟ آيا هيدگر با كار خويش تاريخ را دستكاري نمي         
 قـدما از وجـود چونـان حـضور براسـاس      انگـاري حاصـل تفـسير    ريزد؟ آيا نيست  نمي

 تجـدد   ةاست يا حاصل انكار يا ترك اين وضـع در دور           3پرسش ناظر بر چيستي امور    
ق ديا يكـي از مـص     ،زعـم نويـسنده   هبه سود تاريخ يا وجود چونان صيرورت اسـت؟ بـ          

 او از   ةدست هيدگر، تفسير قابـل مناقـش      هخلط تاريخ قديم و جديد، در تاريخ وجود ب        
 5انگاريو تاريخ  4انگاريتبيجد درصدد غلبه بر نس    كه خود به   تفكري :ستافالطون ا 

آرايي كنـد؟ امـا هيـدگر بـر آن اسـت كـه          تواند عليه افالطون صف   ، چگونه مي  است
اش درخــصوص  را در آمــوزه6محــور ارزشةو فلــسفانگــاري افالطــون بنيــاد نــسبيت

  . ندبييتدارك م  8و وجود چونان مثال خير 7تبقحقيقت چونان مطا
گشايد؛ افقي كه در پايان تجدد در تفكر كه افق تاريخ غرب را مي   افالطون است   

 كه نقـد  كردالبته بايد توجه . رو به پوشيدگي است   نيچه، ماركس و ديلتاي آرام آرام       
                                                 

1. Theo-onto-logic 
2. re-interpretaion 
3. what-question 
4. relativism 
5. historicism 
6. philosophy-value 
7. correspondence 
8. forms of good 
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نظر لذا به . ست ا او  1 مستلزم توجه به روش تفسيري     ،تفسير هيدگر از تاريخ متافيزيك    
. انگـاري اسـت   انگاري و تاريخ  تبيي نس وعود هيدگر گرفتار ن    گاهي تفكر خ   رسدمي

 هـر   ،هرحـال هبـ .  از حقيقت و لذا فهم خاصي از وجـود دارد          ي فهم خاص  ،  هر عصري 
البته حاجـت بـه قـصه       . پوشاندانكشافي انحصاري است و وجوه ديگر انكشاف را مي        

نگـار  ا او تاريخ   اگر . به تاريخ توجه ندارد    ي ماركس ـيلنيست كه هيدگر در معناي هگ     
. كـه انـسان را فرزنـد زمـان خـويش و اقتـضائات آن بدانـد                است   نه بدان معني     ،است

 محقـق در    2اي ابـژه  ــ ايسوبژه ماركسي بر نسبت     ـ تفكر تاريخي هگلي   ،ازنظر هيدگر 
  . مدرن استوار استةدور

آسـاني انغمـار در     هـايي از ايـن دسـت را دربـاب فكـر خـويش بـه               هيدگر پرسش 
 انسان در اقبال به وجود و موجـود         ؛باري. دانديه م تكتيويبژو سرانجام در سو   ها  ارزش
شـد از   پـس راه بـرون    . بـرده اسـت    3 چراكه گـويي اختيـار را راز وجـود         ،نيستير  مخُ

راه خطيري است كه هيدگر درصـدد گـشودن         همانا  ،  هاراهانگاري از بين كوره   نيست
انگـاري جهـان     راه به نيست   ،به امروز شده در سنت فكرغربي تا      هاي طي راه. آن است 

  . هاي جهاني برده استو جنگ 4بيلتكنولوژي، تماميت ط
 تـاريخ،   ةيادآور شد كـه كتـاب حاضـر در معنـاي متـداول از فلـسف               د  در پايان باي  

سان كتاب درسي لحاظ شود؛ يعني مشرب       تواند به خاصه در مجامع آموزشي ما، نمي     
هـاي   مانع از آن است كه اثر او را درشـمار فلـسفه    ،ي اختيار كرده  پو روشي كه گيليس   

 آن بـه تحليـل تفكـر        ة اگرچه دو فصل عمـد     ،حساب آوريم نظري يا تحليلي تاريخ به    
توجهي برخـوردار اسـت و       قابل ةاما كتاب از مايه و پاي     . تاريخي هگل اختصاص دارد   

 كه  ــ چنان  نكهخص اي توانددر نگاه به مباحث نظري تاريخ بسيار سودمند افتد؛ باأل         مي
                                                 

1. hermeneutics 
2. subject-object relation 
3. mystery of being 
4. totalitarianism 
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، 1 معاصر چون پل ريكـور     ة برجست ة كتاب از نظر برخي از فالسف       ــ در پيشگفتار آمده  
نيـز     ـــ   سرويراسـتار آثـار هگـل       ـــ  4، و اتـو پـوگلر     3، ناتان تـاركف   2جوزف كراپسي 

 نثـر خوشـخوان و      ،از ديگـر محاسـن كتـاب      . گذشته كه حـاكي از اهميـت آن اسـت         
كتـاب در   لوفـص .  كه نويسنده اختيـار كـرده اسـت        حال همراه با همدلي است    درعين
 ةهـاي بـسيار سـودمندي اسـت كـه نـشان از احاطـ              نوشـت  واجد پـي   ،جاي نوشته جاي

 ، مربوط  دارد كه خواننده بـا رجـوع بـه آنهـا             ةوزح ن شارحا ينويسنده به منابع و آرا    
  . كنداطالعات و مواد خوبي كسب مي

 

                                                 
1. Paul  Ricoeur 
2. Joseph Cropsey 
3. Nathan Tarcov 
4. otto Poggeler 

 



  نقد  بررسي و 
  ∗»ويتگنشتاين ايهاي آبي و قهوهكتاب«ترجمة 

  
  ∗∗فر  دكتر عبدالرزاق حسامي        

  
   چكيده

هاي شاگردان ويتگنـشتاين از     ، حاصل يادداشت  ايآبي و قهوه   هايكتاب
ويـژه  آنچه در اين دو اثر و آثار بعدي ويتگنشتاين، بـه          . هاي او است  درس

از ايـن   . سـازد شود، فلسفة متأخر او را برمي     يهاي فلسفي، ظاهر م   پژوهش
 هر دو كتـاب؛   يكي، مشتمل بر ترجمة : دو اثر، دو ترجمه بيرون آمده است      

در ايـن مقالـه،     . كتـاب آبـي   ديگري، تنها شامل ترجمة يك كتـاب يعنـي          
نخست توضيحاتي دربارة جايگاه اين آثـار در فلـسفة ويتگنـشتاين آمـده،              

.  به اختصار معرفي شده استايكتاب قهوهآن دنبال  و بهكتاب آبيسپس  
البتـه در ايـن     . هاي يادشده نقد و بررسـي شـده اسـت         پس از آن، ترجمه   

 را شـامل    ايآبـي و قهـوه     هايكتاباول كه ترجمة    بررسي، بيشتر ترجمة    
اي از خطاهاي اماليي و محتوايي آن بيان        مطمح نظر است و پاره    شود  مي

  .شده است
   

  هاكليدواژه 
  

  .هاويتگنشتاين، تفكر، معنا، زبان، بازي زباني، كاربرد واژه  
  

                                                 
*. Wittgenstein, Ludwig; The Blue and Brown Books, Preliminary Studies for the 

‘Philosophical Investigations’; OXFord: Blackwell; 1958, reprinted 1992. 
  )ره (استاديار گروه فلسفه دانشگاه بين المللي امام خميني .**
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  كتاب هاي آبي و قهوه اي ةدربار

ام دو كتاب از ويتگنشتاين است كـه عنـاوين آن هـيچ             ن ايآبي و قهوه   هايكتاب
ــدارد   ــا ن ــواي آنه ــا محت ــدي ب ــال    .پيون ــدت دو س ــه م ــه ب ــس از آنك ــشتاين پ             ويتگن

 پـانزده سـال از فـضاي فلـسفي     ،الج ترينيتي شـاگرد راسـل بـود   در ك )1912 ـ  1913(
 ةرا منتشر كرد و بـا راسـل مـراود         تراكتاتوس   اگرچه در اين مدت      ؛كيمبريج دور بود  

 مبريج برگـشت و تحقيقـات فلـسفي و تـدريس را            ي به ك  1929وي از   . مكتوب داشت 
 1933مبريج از يهايي كه او پس از بازگشت به ك       ترين متن مهم. ازسر گرفت  در آنجا   

 بـود كـه اولـي را در         ايكتاب قهوه  و   كتاب آبي  ، به شاگردان خود امال كرد     1935تا  
سـال   به هفت تن از شاگردان خـود و دومـي را در نـيم      1934 تا 1933سال تحصيلي نيم

نـام فرانـسيس اسـكينر و آلـيس آمبـروز            به دو تن از شاگردان خـود بـه         1935 تا 1934
د و  مـ  دو دسـته يادداشـت فـراهم آ        ،هـاي شـاگردان   دداشـت يامجموعهاز  . ديكته كرد 

اي استفاده  از جلد آبي و براي ديگري از جلد قهوه         هايي تهيه شد كه براي يكي     نسخه
 بـه   ، بـرخالف سـاير آثـار او       ،ايـن دو اثـر    .  و همين مبناي نامگذاري دو كتاب شد       شد

 كـه  ايـن   راش ريـز به تعبير ؛ هرچند كه  اما در آن زمان چاپ نشد      نوشته شد انگليسي  
  ويتگنـشتاين   سبك انگليـسي    منتشر كرد،  1958نسخه را با مقدمه و اندكي اصالح در         

ها را ويتگنشتاين    البته نسخة آلماني كتاب    .اغلب ناشيانه و مملو از تعبيرات آلماني بود       
  .چند بار اصالح كرده بود

 نه بعدها چونـا   ايي را آغاز كرده بود ك     هتدوين انديشه  ويتگنشتاين در اين دوره،   
ها را نخستين بار در ايـن دو اثـر          وي بسياري از اين انديشه    .  متأخر او دانسته شد    ةفلسف

 چونـان مطالعـات اوليـه       ست كه ايـن دو اثـر صـرفاً         ا ود اين خطا  با وج . پرورانده است 
. گونه كه در عنوان فرعي كتاب آمده اسـت        هاي فلسفي دانسته شود آن    براي پژوهش 

هاي پژوهش در اين دو اثر مرتبط  با آن چيزي است كه در              نشتايني ويتگ اگرچه آرا 
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و  در ايـن دو اثـر   ا. اسـت  يكـي   مضامين هر دوتوان گفت  اما نمي  ،مده است آ فلسفي

هـاي   بـازي   و متفـاوت  هايمعتقد است كه زبان عبارت است از تعدادي از زيرساخت         
بـه  . انـد ه قواعدي دقيـق   ها مقيد ب  ساختزير همچنين بر آن است كه اين        ؛زباني فردي 

بـا  هـاي زبـاني   او هنوز به اين نتيجه نرسيده اسـت كـه تنهـا برخـي از بـازي          ،بيان ديگر 
ن اياز  . اندهايي نامنسجم هاي زباني ساخت  بازي ساير و   شوندقواعد دقيق مشخص مي   

 هـاي آبـي و  كتـاب كـه در  او ابتدا بايد به ارزيابي نقش قواعد بپـردازد؛ موضـوعي     ،رو
.  اهميت زيادي يافتـه اسـت      هاي فلسفي پژوهش هنوز اثري از آن نيست و در         ياقهوه

شـناختي هـر    روان  اگرچه وي در اينجا امكان توصيف فيزيكـي و اظهـارات           ،همچنين
وي   بدين جهـت،    . ة هر يك با ديگري ندارد      هنوز فهم دقيقي از رابط     ،پذيرددو را مي  

 ة از رابطـ اش و بيـان انتقـادي  خـصوصي خـود  بـان   وسـوم بـه ز    شود برهان م  ميناگزير  
 هنـوز بـه آنهـا       1930ة  اي كـه در اوايـل دهـ       دو آموزه   بيرون را درميان آورد؛    -درون

  . )19: 1996، 2 و استرن1اگسلوا( نرسيده بود
نها را چنـان    آ چرا كه گاهي     ؛تأثير ويتگنشتاين بر شاگردانش هميشه سودمند نبود      

مانـد تـا راه خـود را        ي براي ايشان نمـي    كرد كه ديگر مجال   اش مي مقهور عمق انديشه  
 خـوبي گويـا   بـه ،  از اين تـأثير  3توصيف يكي از شاگردان او به نام باوسما        .دنبال كنند 

  :ستا
 انـساني  وي. اممن تاكنون كسي را چون ويتگنشتاين درحد يك پيـامبر نديـده           

روي . كـس وابـسته نيـست     نيافتني؛ و به هيچ    چون برج، بلندمرتبه و دست     است
... اما ديگران از او بـيم دارنـد       ...  كس بيم ندارد  پاي خود ايستاده است؛ از هيچ     

كردم ترسيدم و احساس مي   بدين جهت از او مي    . آنها از حكم او هراس دارند     
كـار كـردن زيـر      . داشـتم سخنانش را چون گوهر پاس مي     ... دربرابر او مسئولم  

                                                 
1. Hans, Sluga 
2. David G. Stern 
3. O. K. Bouwsma 
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 هولنـاك بـود؛ و نيـز      نظر نگاه خيره و پرسشگر چنـين چـشمان نافـذي، امـري              
 چنين تشخيصي يعنـي شـناخت طـال از آشـغال و كـسي كـه ايـن                 هولناك بود 

   )xv-xvi: 1989باوسما،  (.»اين آشغال است« :سخن را بر زبان مي آورد
كـساني   ،نيروي شخصيت ويتگنشتاين اگرچه گروهي را مجذوب خود كرده بود         

 ةاي از رازناكي در پيرامون انديـش      ه هال ،درنتيجه.  به مخالفت با او برانگيخته بود      را هم 
  چيـزي  1929 از    اين بود كه او پس     ،كرداو شكل گرفته بود و آنچه آن را تشديد مي         

 او  هاياش موجب شد كه انديشه     انديشه ة متأخر عدم نگارش در دور   اين  . منتشر نكرد 
 بـاقي  ،كـرد هاي درس به شاگردان خود امال مي   اين دوره درقالب آنچه در كالس      در

نحو غيرمـستقيم    به  و آشنايي با كار جديد او در فلسفه صرفاً         )247: 2003كانفيلد،  ( بماند
 از   غرضـناك  وقتي چاپلوسي از يك سو و مخالفـت       . ها حاصل شود  و براساس شنيده  

 .مانـد  مجالي براي ارزيابي انتقـادي و منـصفانه نمـي          ،شوندسوي ديگر با هم جمع مي     
  )20 : 1996اسلوگا و استرن، (

  
  كتاب آبي  
بندي، و عناوين فرعي ندارد و برخالف برخي از آثـار           فهرست، فصل   كتاب آبي 
  ايـن  در اشاره به،اي به راسلويتگنشتاين در نامه  . صورت بند بند نيست   ويتگنشتاين به 

  :كتاب مي نويسد
هـا   بـسياري از نكتـه     ها دشوار باشد، چـون    كنم فهميدن اين يادداشت   گمان مي 

ه انـد كـ  هـا كـساني بـوده   مخاطـب ايـن يادداشـت   . اندبرگزار شدهاشاره فقط به 
  )3ترجمة حسيني، ص( .اندشنيدهرا ميها درس

و در جـواب گفتـه      » معناي واژه چيست؟  «: شود با اين پرسش آغاز مي     كتاب آبي 
تعريـف  . شـود اي تقسيم مـي هاي لفظي و اشاره   شود توضيح معناي واژه به تعريف     مي

بـرد،  پـيش نمـي    يعني ما را چندان به     ؛كندي به لفظ ديگر منتقل مي      ما را از لفظ    ،لفظي
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اينجا در   يلشكماما  . كندكه تعريف اشاري ما را به يادگيري معنا نزديك مي         درحالي
تعريـف  و   معنـا    ،»نَـه «و  » عـدد  « ،»يـك «هايي چـون    وجود دارد و آن اينكه براي واژه      

هـاي متعـدد ادامـه      با بيـان مثـال     يفبحث دربارة اين دو نوع تعر     . اشاري وجود ندارد  
ها و فرايندهاي ذهني همچون فهميدن و منظورداشتن         كاربرد واژه  ،يابد و در ادامه   مي

  .شود بررسي مي،اندكه به كار زبان پيوند خورده
تـوان فكركـردن را فعـاليتي ذهنـي دانـست بلكـه             نمـي كـه   گويـد   ويتگنشتاين مي 

نوشـتن بـا دسـت      هنگـام   بـه  فعاليتي كـه     ؛ست ا هافكركردن فعاليت كاركردن با نشانه    
 ،البته هنگامي كه با تصوركردن    . گفتن با زبان وحنجره   هنگام سخن بهو   شودانجام مي 

مكـان  . تـوان نـام بـرد     كنيم، عامل آن فكركردن را نمـي      ها يا تصاوير فكر مي    نشانهبه  
 دهـاني   ،گفتننويسيم و در سخن   فكركردن در نوشتن، كاغذي است كه روي آن مي        

 كـردن  عنـوان مكـان فكر  گوييم و چنانچـه از سـر يـا مغـز بـه     است كه با آن سخن مي  
بـه هـر    . ايـم معنايي متفاوت به كار بـرده     را  به  » مكان فكركردن   « تعبير   ،سخن بگوييم 

، مكـان معـين   يـك از عبـارات حـاكي از مكـان مثـل كاغـذ، سـر و ذهـن                هـيچ  ،حال
كننـده، درسـت    ة ايـن عبـارات مـشخص      كاربرد همـ  . كنندفكركردن را مشخص نمي   

 ولي شباهت قالب زباني آنها نبايد ما را گمراه سـازد و موجـب شـود برداشـتي           ؛است
  .غلط از گرامر آنها پيدا كنيم

 كه تفكر به چه معنا كـاركردن بـا          كندميتحليل  را   اين معنا    ،ويتگنشتاين در ادامه  
هـاي مختلفـي   ا توضيح گـرايش وي سپس ب. ست و اينكه نشانه اساساً چيست    ا هانشانه

كنـد و بـا     انجامد، مفهوم مشابهت خانوادگي را مطرح مي      كه به طلب كليت در ما مي      
سـازند كـه    اي را مـي    خـانواده  ،هـاي مختلـف   بـازي گويـد   هـا مـي   اشاره به انواع بازي   

وجوي عنصر مـشترك در      جست ،از نظر او  .  دارند يشباهت خانوادگ با هم   اعضايش  
  . تحقيقات فلسفي را فلج كرده است،مصاديق يك مفهوم
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 گرامر و قواعد كاربرد واژگاني چون توانـستن، انتظارداشـتن،           ،ويتگنشتاين سپس 
 معنـايي را  ،رسد كه واژه مهم ميةو به اين نتيجكند ميبررسي را آرزوداشتن و زمان   

 ،كه بتوان براي كشف آن    درتي مستقل از ما به آن داده است؛ چنان        ندارد كه گويي ق   
نحوة فعاليـت ذهـن     آنگاه  وي  . دهيمها را ما به آنها مي      معاني واژه  .دكرتحقيق علمي   
گويد همة تالشم اين است كه نـشان دهـم چيـزي موسـوم بـه                 و مي  كندرا تحليل مي  

يند ذهني فكركردن، اميدداشتن، آرزوداشتن، باورداشتن و غيره مـستقل از فراينـد             افر
اگر دربارة ماهيت فكر، بـاور، دانـش        . ود ندارد بيان يك فكر، يك آرزو  و غيره وج        

باور،  بيان   !و امثال آن دچار سردرگمي هستي، بيان فكر و غيره را جايگزين فكر كن             
 ،عنوان عضوي از يك نظـام زبـاني       و جمله فقط به   اً يك جمله است     فكر و غيره صرف   

  .معنا دارد
 توصـيفگر جهـان     ،كـي ي: كنـد  به دو گونه گزاره اشاره مي      ، در ادامه  ،ويتگنشتاين

نظر برسـد دو    در اينجا چه بسا به    . هاي شخصي است  مادي و ديگري توصيفگر تجربه    
ري اثيـ شكل يا بلكه    جهان ذهني كه ممكن است گازي     ،  يكي: نوع جهان وجود دارد   

 از طـرف مقابـل مـايليم بگـوييم كـل             هم گاهي.  جهان فيزيكي  ،ديگري؛  تصور شود 
معلـول  هـا   اين گرفتـاري  . ماده ساخته شده است    ك فقط از ي   ،جهان، ذهني و فيزيكي   

مـن فقـط    « : دداروجود   در بيان اين جمله نيز       ،مشابه اين گرفتاري  . شيوة بيانمان است  
  .».هاي شخصي دارم نه اينكه كس ديگري داردتوانم بدانم كه من تجربهمي

بحـث  هاي خـود و ديگـري       دربارة شناخت فرد از احساس     ، در ادامه  ،ويتگنشتاين
  .د و تقريباً تا آخر كتاب به تحليل ديدگاه سوليپسيستي در اين باب مي پردازدكنمي
  

   ايكتاب قهوه
تـر   بخش اول كه قدري از بخش دوم كوتاه        :شامل دو بخش است    ايكتاب قهوه 

 بـا اشـاره بـه    ،بخش اول.  بند است25 بند و بخش دوم مشتمل بر    73است، مشتمل بر    
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گويد ازطريـق آمـوختن نـام       شود كه مي   زبان آغاز مي   توصيف اگوستين از يادگيري   
تـر از   زباني ساده گويد اين توصيف براي     ويتگنشتاين مي .  آن را فرا گرفته است     ،اشيا

عنوان نخستين نوع بازي زباني در مثال ارتبـاط زبـاني           زبان ما درست است و آن را به       
  . كندبنا و شاگرد بررسي مي

رود و تقريباً در    هاي زباني دشوارتر مي   ه سراغ بازي   ب ،ويتگنشتاين در بندهاي بعد   
گويد كـه   هايي مي  جدول ةكند و با ارائ   هاي زباني اشاره مي   هر بندي به يكي از بازي     

ها، كاركردهاي مختلفي ازقبيل ارائة قاعدة بازي، تجربة بازي، عمل تـداعي و             جدول
» يـك قاعـده چيـست     «ييم  گـو او اظهار مي دارد كه ما نمي      . ابزار براي آموزش دارند   

دهيم و ايـن كـار را بـا ارائـة           نشان مي را   »قاعده«بلكه تنها كاربردهاي گوناگون واژة      
   .دهيمانجام مي» بيان يك قاعده« كاربردهاي الفاظ

هاي متعددي است كه ويتگنـشتاين بـا        ، مثال  برجسته است  اي قهوه كتابآنچه در   
هـايي   كـاربرد واژه   ،وي. دهـد را توضـيح مـي    هاي زبـاني    استفاده از آنها ، انواع بازي     

گويد طيف وسيعي از مشابهت      و مي  كند مي بررسيرا  » كردنسعي« و   »توانستن«چون
، »توانستن«،  »امكان« دهد كه در آنها تعبيرهاي    خانوادگي، مواردي را به هم پيوند مي      

ــادربودن« ــه »ق ــره ب ــيو غي ــار م ــاه رودك ــاربرد واژه؛ آنگ ــايي چــونك ــدن«ه    ، »خوان
  .كندرا تحليل مي »فهميدن « و»برگرفتن «،»شدنهدايت«

     بـا تحليـل مفهـوم احـساس نزديكـي بـه چيـزي آغـاز                 ،اي قهـوه  كتاببخش دوم   
   وجود مـشابهت درميـان مـصاديق يـك مفهـوم بررسـي و نقـد                 ،دنبال آن شود و به  مي
حوة آموزش  به ترتيب و ن100 قاعدة شمارش اعداد پس از عدد      ،پس از آن   .شودمي

هـا و اعمـال      بحـث عمـده دربـارة احـساس        ،در اين بخـش   . شودمياين قاعده تحليل    
با اشاره به جمالت مختلف، كـاربرد ايـن جمـالت    كه ارادي و غيرارادي انسان است  

 .شودمي بررسي   ،ست ا هاي زباني و نيز معنايي كه درگرو آن كاربردها        در انواع بازي  
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 ،ايكتـاب قهـوه    عناصـر برجـستة ويتگنـشتاين در         تـوان گفـت يكـي از      از اين رو مي   
  .هاي زباني استتحليل زباني انواع بازي

تلقي او از اين كه   هرچند   ست؛دانيك روش پژوهش مي    فلسفه را    ،ويتگنشتاين
هاي زباني مـشاهده  توان در نحوة كاربرد مفهوم بازياين تغيير را مي   . روش متغير بود  

هاي زبـاني را     ايدة شكل ضروري داشتن زبان، بازي       از وي معموالً براي رهايي   . كرد
كتـاب  در  هـاي ارتبـاط     نظـام به منزلـة    هاي زباني مختلف    بازيمعرفي  . كندمطرح مي 

هاي مختلف نيست بلكه يك تلقي از فهم و رابطة فهم           گذاريصرفاً نشانه او،   ايقهوه
 ،همچنـين . ستنظـر نيـ     هرگز مطمح   كتاب آبي  امري كه در     ؛دهدو زبان را نشان مي    

 مستقيماً بحثي دربارة معضالت خـاص       ،ايكتاب قهوه هاي زباني در    شرح انواع بازي  
    مقدمــة راش ريــز بــر . ( اســتســاختن آنهــاروشــن اگرچــه درصــدد ؛فلــسفي نيــست

         )ايهاي آبي و قهوهكتاب
  

    آبي و قهوه ايهايكتابة  ترجمةدربار
ترجمـه    به فارسي   مستقل از يكديگر   ،وني را مالك حسيني  و ايرج قان       كتاب آبي 

كـه  را ترجمه كـرده درحـالي     بي  كتاب آ  تفاوت كه آقاي حسيني تنها       اند با اين  كرده
هـاي  پـژوهش « تمهيـدات : ايهاي آبي و قهوه   كتابذيل عنوان    ،آقاي قانوني ة  ترجم
هر دو مترجم پيش از اين آثـاري را          )1(. شامل هر دو كتاب ويتگنشاين است      ،»فلسفي
 سهم آقـاي حـسيني بيـشتر اسـت؛          ،اند و در اين ميان     ترجمه كرده   ويتگنشتاين ةدربار

 يـك    تنها  او و آقاي قانوني    ة فلسف ة و يك اثر دربار    چرا كه وي دو اثر از ويتگنشتاين      
 ازجملـه  آنچـه    )2(. ويتگنشتاين ترجمه كرده است    هاي فلسفي پژوهش در شرح    بكتا

؛ امـا   اين است كـه هـردو ترجمـه خـوب اسـت            ،توان گفت دربارة اين دو ترجمه مي    
ترجمـة آقـاي قـانوني خـالي از اشـتباه نيـست و          . تـر اسـت   ترجمة آقاي حسيني دقيـق    
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البته برخي از خطاهـاي ايـشان،       . مترجم محترم در ترجمة اثر دقت كافي نكرده است        
 ترجمة يك اثر فلسفي آن هم       ؛ ولي ب نيايد حسادر ترجمة آزاد يك اثر شايد خطا به       

اش، دقـت   هاي اصـلي   يكي از دغدغه   ،از فيلسوفي كه در زمان امالي اثر به شاگردان        
بـر ايـن،    عـالوه   . كنـد در كاربرد واژگان بوده است، دقت زباني بيشتري را طلب مـي           

رغـم اسـتفادة او از واژگـان        اش، بـه  سخنان ويتگنشتاين در آثـار دورة متـأخر انديـشه         
 و چنانچـه ترجمـة       قدري ابهام همراه است  و فهم آنها چنـدان آسـان نيـست              ساده، با 

 شايـسته اسـت متـرجم       ،از ايـن رو   . شـود ها بسي دشوارتر مـي    ن فهم آ  ،آنها دقيق نباشد  
  . محترم در چاپ بعدي اثر، با بذل دقت كافي، اشتباهات ترجمه را برطرف كند

 ؛ اسـت  ، آقاي قانوني  ةرجم ت ،ايهاي آبي و قهوه   كتاب هدف بررسي    ،در اين نقد  
ة هايي از ترجم   ايشان و تطبيق بخش    ة كامل ترجم  ة حاصل مطالع  ،و آنچه خواهد آمد   

اي از و تطبيـق پـاره  كتاب آبـي  در مقام بررسي     هر چند كه      ايشان با متن اصلي است،    
كـه   آقاي حسيني نيز استفاده شـده اسـت و چنـان           ة از ترجم  ،عبارات آن با متن اصلي    

 البته ارجاع بـه ايـن ترجمـه         . ايشان كمتر دچار خطا است     ة ترجم ،د شد مالحظه خواه 
 برخي عبارات انگليسي است و اشـتباهاتي كـه پـس از ايـن زيـر                  ترجمة  در حد  صرفاً

      آقاي قــانوني مربــوط ةبــه ترجمــ ،عنــوان خطاهــاي اماليــي و ويرايــشي خواهــد آمــد
   .شودمي
  

  خطاهاي اماليي ـ الف
  

                         درست غلط                                              
                            دهند                             دهد23 س.19ص .1
   چيزهايي خاصي            چيزهاي خاصي                        8 س .137 ص.2
                   مقصود                        مقصد          26 س.152ص. 3
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  دهيممي          دهم               مي                       16 س.168ص .4
  بودنون                                                     بد16 س.168ص .5
   بازيز                                                        با22 س.168ص .6
  ايلحظه                    اي  محهل                           12 س.222ص .7
  مرا                                                       را   19 س.228ص .8
   بنويسد                  ويسيد                              بن23س  .235ص .9

  يابدميايد                        ب مي                       16 س.239ص .10
  .ست ااضافي و مخل معنا »اينها «ة واژ،7 س،153درص. 11
  
  خطاهاي ويرايشي ـ ب

اي باز شده اما بسته نشده است و مشخص نيست كه پايان نقل قول گاهي گيومه .1
 دوم بايــد ة گيومــظــاهراً( 8 س،129ص  و20س ،35 ص؛ مثــلســت ايــا تأكيــد كجــا

  ).دبرعكس باش
آورده  »از آنهـا  « الزم اسـت تعبيـر       ،»تـوان مـي «ة   پس از واژ   15س ،222ص در .2
  .شود

گاهي فعل مركب جمله چنان منفـصل شـده كـه باعـث سـستي عبـارت شـده                    .3
  :؛ براي مثالاست

پـس ممكـن اسـت مـا ذكـر برخـي از             «:  آمـده اسـت    74 در سـطر اول ص      ــ الف
 : آمـده اسـت    ي حسيني بسيار بهتـر    آقا اين در ترجمة   .»دانان متفلسف را كنيم   رياضي

  .)20 س،49ص( » . برخي رياضيدانان اهل فلسفه بگوييمتوانيم دربارةلذا مي«
تـوان تـصور چيـزي را كـه وجـود نـدارد       گونه ميچ« : 20 ـ  21س ، 77ص  ــب
  .»؟ تصور كرد،توان چيزي را كه وجود نداردچگونه مي«:  پيشنهاد.»كرد
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 : پيـشنهاد  .»ست اين ايده را متبـادر بـه ذهـن كنـد           مكن ا م«: س آخر  ،   88ص ــ   ج

  .».ممكن است اين ايده را به ذهن متبادر كند«
 .»كرديدسوزي مي كه تصور كالج كينگ را درآتش     درحالي «:22س،  83ص  ــ د

  ».كرديدكه كالج كينگ را در آتش تصور ميدرحالي «:پيشنهاد
 آسودگي، فـراغ بـال،      گوييم كه ما احساس اضطراب،    مي«  :18، س   217 ص  ــ ه

گـوييم  مي «: پيشنهاد .».كنيمفشار و آرايش را در موارد بسيار متفاوتي از اين قبيل مي           
در مـوارد بـسيار     اضطراب، آسودگي، فراغ بال، فشار و آرايش را          هايكه ما احساس  

  .».كنيمتجربه ميمتفاوتي از اين قبيل 
 در همـان سـطر      »و گرفت ر«واژة   بايد روي    1 پانوشت   ة شمار ،3س،  86 در ص  .4

 »مــايشن«را بـه     projectingةبلكـه واژ   copy ةزيــرا متـرجم نــه واژ ؛ قـرار بگيـرد  
  .ترجمه كرده است

  .آورده شود ــ نه بعد از آن   ــ» جايبه« گيومه بايد قبل از ،10 س،140 در ص.5
كه شـمارة ارجـاع در       درحالي ، است  آمده pattern واژة   ،153در پانوشت ص   .6
  .نيست »انگاره« روي واژة متن،
كـنم بعـداً معلـوم      علت اين كه من اين تعبيـرات مـشابه را مـي           «:  7 س ،169 ص .7

 بعداً معلـوم    ،برمكار مي علت اينكه من اين تعبيرات مشابه را به       «: پيشنهاد» .خواهد شد 
  ».خواهد شد

ــه» م« كــه در آن حــرف 178بــرخالف پانوشــت ص  .8  و  متــرجم آمــدهجــايب
 و 208  ـ 209پانوشـت توضـيحي صـفحات    ، كه افـزودة متـرجم اسـت   مشخص شده 

  .آورده شود» م«بدون اينكه حرف از مترجم است  229   ـ230 صفحات
 1 مثل بنـد      آمده كه  10 تا   1 ده شماره از     ،1 ذيل بند    ،216 تا   214در صفحات   . 9
  اـها برهن اصلي، آن شماـه در متـكذاري شده درحاليـگدد و نقطه شمارهـا عـيعني ب

 



114  نامة علوم انساني
 

  .پرانتز متمايز شده است
 ترتيـب صــفحات  ،257 تــا 240 از ص،اسـت اي كــه دراختيـار مــن   در نـسخه .10

    اگرچـه ايـن كاسـتي بـه ناشـر يـا  چاپخانـه مربـوط                 . هم خورده اسـت   هكتاب كامالً ب  
 طنز قضيه اين است كه اين اشتباه درست پس از بحث ويتگنـشتاين دربـارة                ،  شودمي

  .روي داده است) 240 تا ص235ص (100مارش اعداد پس از عدد مثال ترتيب ش
 و در سـطر   اضافي است و بايد حـذف شـود       »چه« واژة   ،244 در سطر اول ص    .11

   .بيايد» چه« ،»چيز«قبل از واژة  همان صفحه بايد 11
هـاي زبـاني مختلـف       به بازي  ، درضمن بندهاي متعدد   ،ايكتاب قهوه از آغاز   . 12

 در. ها براساس شمارة بندها صورت گرفته است  مجدد به آن بازي    اشاره شده و اشارة   
متن انگليسي به اين دليل كـه هـم شـمارة بنـدها و هـم ارجـاع بـه آن بنـدها بـه يـك                           

امـا در  . شـود راحتي متوجـه ارجاعـات مـي     آمده است، خواننده به    ] (2)مثل[ صورت
 ،روفاوت است؛ ازايـن   متن ترجمه، نحوة نگارش شمارة بندها و ارجاع به آن بندها مت           

در پانوشـت    مترجم خود بعداً متوجه اين كاستي شـده و        . شوديخواننده دچار خطا م   
  .ته استف توضيح داده كه منظور كدام بند پيشگ271 و 266صفحات 

ح دهـد    ضي تو ←   توضيح دهند   :مثالراي   ب ؛گاهي فعل متناسب با جمله نيست     . 13
، 55ص( بپرســم ←  بپرســيم،)18، س44ص(بيــنم مــي  ← بينــيم مــي،)23، س19ص(

 ،269ص(بيـنم   مي  ← بينيم مي ،)5 س ،268ص( پاسخ دهد  ←دهند   پاسخ مي   )24س
  .)12س
  
   خطاهاي محتوايي ــج

 ،2 ةترجمـ منظـور از     آقـاي قـانوني و       ة ترجمـ  1 ةمنظـور از ترجمـ     ،در اين خطاها  
مـة آقـاي     منظـور ترج   ،و آنجا كه نـامي از ايـن دو نيـست           آقاي حسيني است     ةترجم

  .قانوني است
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1. What we must do is: understand its working, its grammar, e.g. 
see what relation this grammar has to that of the expression 
"we think with our mouth", or "we think with a pencil on a 
piece of paper". (p.7) 

  
 كاركردش را، دستور زبانش را بفهمم، مثالً      : ن است  اي ،آنچه بايد بكنيم  : 1ترجمة

ما با  «، يا   »انديشيمما با دهان خود مي    « اي با عبارت  ببين اين دستور زبان بايد چه رابطه      
  )42ص(.داشته باشد» كنيماي كاغذ فكر ميمداد بر روي تكه

يـن   ببينـيم ا   طـرز كـار آن را بفهمـيم، مـثالً         :  اين اسـت   ،آنچه بايد بكنيم  : 2ترجمة
مـا بـا مـدادي      « يـا   » كنـيم ما با دهانمان فكـر مـي      «گرامر چه نسبتي دارد با گرامر بيان        

  )16ص. (»كنيمبرروي يك تكه كاغذ فكر مي
 عبـارت  وشـده    گرفتـه »بايـد « به معني »has relation to« ،1ترجمةدر : توضيح

  .ست اده كه هر دو خطاشدستوري ترجمه 
» آهـــنواگـــن راه«بـــه   1  ترجمـــةدر) 24 س،64ص( railway car تعبيـــر .2

ه كـه   شـد ترجمـه    )3 س ،106ص(» آهـن خط راه «به   2 ترجمةدر  و   )14 س ،126ص(
  . درست استاولي

 و »اشـيا « از دو معـادل  ، يـك سـطر  ةبا فاصلObjects  ة براي واژ،1 ترجمةدر  .3
كه بهتر بـود بـراي حفـظ يكدسـتي        ) 16و14س،  126ص(ده است   ش استفاده   »چيزها«

  .  يك معادل استفاده شودترجمه از
4. The number 3 is of a mental or an immaterial nature (p.73) 

  )3، س 140ص(. بر سرشتي ذهني يا غير مادي است3عدد : 1ترجمة
  )13، س120ص(. ماهيتي ذهني يا غير مادي دارد3عدد : 2 ترجمة
  . رساتر است2ةترجم: توضيح

5. Is the first of these two expressions the only direct one, as 
some philosophers think? (p.73) 
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كـه برخـي     تنها بيان مستقيم بيان دومـي اسـت، چنـان          ،آيا از اين دو بيان    : 1ةترجم
  )21 س،120ص( كنند؟فيلسوفان فكر مي

 فقـط اولـين تعبيـر از ايـن دو           ،پندارندكه برخي از فيلسوفان مي    آيا چنان : 2ةترجم
  ) 11 س،140ص(  غيرمستقيم دارد؟ةتعبير جنب

بيـان  « را   »بيـان اول  « بـرخالف مـتن،      ،يست كه چرا هر دو متـرجم      علوم ن م: توضيح
  .اند گرفته»غيرمستقيم

6. Compare Russell‚s idea of the ‘individual’. He talks of 
individual as the ultimate constituents of reality but says that 
it is difficult to say which things are individuals. (p.81) 

هـاي   سـازه  ، اجـزا  ، از نظر او   ؛مقايسه كنيد با ايدة امر جرئي درنزد راسل       : 1ترجمة
 . جزئياتنـد  ،تـوان گفـت كـه كـدام اشـيا         دارد كـه نمـي    اند، اما اظهار مي   غايي واقعيت 

  )148ص(
       افــراد چونــان واپــسين  وي از!مقايــسه كنيــد بــا مفهــوم فــرد در راســل : پيــشنهاد 

توان گفت كدام اشيا فرد دارد كه نميگويد، اما اظهار مي   هاي واقعيت سخن مي   سازه
 .هستند

7. B is supplied with the following table :( p.95) 
  :ودشجدول زير در اختيار ب گذاشته مي: ترجمه
 شايد بـه ايـن      ؛)169ص(ترجمه نشده است  اي  كتاب قهوه در  اين عبارت   : توضيح

دليل كه مترجم محتـرم پنداشـته در جملـة قبـل بـه قواعـدي كـه الـف در اختيـار ب                        
، ترجمـة    بعـد  قبل و جـدول    دادن پيوند جملة  اما براي نشان  . گذاشته، اشاره شده است   

  .آن عبارت الزم است
8. Always write down a number n greater than the preceding. 

(p.141) 
  )23، س235ص. (تري از قبل بنويسيد بزرگnيشه رقم هم: 1ترجمة
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  .تر از قبلي بنويسيدبزرگ) انِ ( nهميشه رقم : پيشنهاد
9. This trouble crops up whenever (p.143) 

  )16 س ،238ص (گشايد كه وقتي روي مي] غلط اماليي[اين شكل : 1ترجمة
  آيد كهاين مشكل وقتي پيش مي: پيشنهاد

10. It has been suggested that such words as “there”, “here”, 
“now”, “this” are the ‘‘real proper names’’ as opposed to 
what in ordinary life we call proper names, and, in the view I 
am referring to, can only be called so crudely. (p.80-81) 

 در  ،»ايـن «،  »اكنـون «،  »اينجـا «،  »آنجـا «ماتي چون   شود كه كل  اظهار مي :  1 ترجمة
هـاي خـاص    اسـم «خـوانيم،   تضاد با آنچه ما در زندگي روزمره اسم هاي خـاص مـي            

تواننـد  طـور كلـي مـي     كنم، تنها به  اند، و از آن حيث كه من به آنها اشاره مي          » حقيقي
  )148ص(.چنين خوانده شوند

ــشنهاد ــارمي:پي ــاتي چــون   اظه ــون«، »اينجــا« ،»آنجــا«شــودكه كلم ــن«، »اكن         ،»اي
        »هـاي خـاص  اسـم « آنچـه مـا در زنـدگي روزمـره     انـد نـه    »اسم هاي خـاص حقيقـي     «

بـا   ، تنهـا     آن هـستم    بـه   اشـاره  در مقـام    كه در نظري  ،  اين كلمات اخير را   . خوانيممي
  . چنين خواندتوانيم مسامحه

11. One is then incliner to say (p.148) 
  ) 23 ، س 246ص(  آن وقت كسي خواهد خواست بگويد:1ترجمة
  در آن صورت شخص مايل است بگويد :پيشنهاد

12. The written words themselves which I read don't just look to 
me like any kind of scribbles. (p.167) 

م  شبيه نـوعي عالئـ  خوانم به نظر من خود صرفاًكلمات مكتوبي كه مي  :1ترجمة
  )17، س274ص. (رسندمعني نميبي

رسد خود صـرفاً شـبيه نـوعي         به نظرم نمي   ،خوانمكلمات مكتوبي كه مي   : پيشنهاد
  . باشندمعنيعالئم بي
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  كتابنقد و بررسي
  ∗»حكمت اشراق سهروردي «

    
  ∗∗حسن سيدعربدكتر                           

  
   چكيده

الـدين  تـرين نوشـتة شـيخ شـهاب     سـهروردي، اصـلي   االشراقحكمةكتاب  
سهروردي است كه او در آن، زيربناي دومـين حـوزة فلـسفي در تـاريخ                

. ميم، بنا نهاده است   نامي» حكمت اشراق «نام  فلسفة اسالمي را كه امروزه به     
 حكمت اشـراق سـهروردي     اين منبع مهم در كتابي با عنوان          و نقد  بررسي

  .صورت گرفته كه در مقالة حاضر بررسي انتقادي شده است
  

  هاكليدواژه 
  

       بـن حـبش، نقـد     الـدين يحيـي     حكمت اشراق، سهروردي، شيخ شهاب    
  .راقاالشحكمةشناسي نور، بررسي، نوراألنوار، جهان و 
  

ــار ،حكمــت اشــراق ســهروردي  ــمةدرب ــاب   مه ــي كت ــر ســهروردي يعن ــرين اث  ت
تطبيـق و  «با همراه ست،  ا گونه كه از عنوان فرعي آن پيدا       است و همان   االشراقحكمة
آغاز ) 21ص(» مقدمه«و  ) 19ص(» گفتارپيش«اين نوشته به طور معمول با       . است» نقد

                                                 
گزارش حكمت اشراق بـا تطبيـق و نقـد، همـراه بـا          (حكمت اشراق سهروردي  سيديحيي يثربي،   . *

 .ص324ش، 1385مؤسسة بوستان كتاب، : ، قم)االشراق حكمة متن
  )مالمعارف جهان اسالةداير(المعارف اسالمي ةعضو هيئت علمي بنياد داير. **
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مطـرح شـده    ) 27ص(» خـسرواني  آگـاهي سـهروردي از حكمـت         ةزمين «،و در ادامه  
گزارش جامعي از حكمت اشراق     «. 1: بخش است  مطالب بعدي، مشتمل بر دو    . است

ــهروردي ــد (» س ــق و نق ــرح، تطبي ــد«. 2  ؛)45ص) (ش ــتن ةگزي ــة م ــراقحكم » االش
  ).247ص(

  . در بخش نخست مطرح است» تطبيق و نقد«
 ةلــسفهــا تــدريس فســال« حاضــر، حاصــل ة، نوشــت)20ص(گفتــار براسـاس پــيش 

هـر نـسلي     «،لـف ؤ م ةگفتـ به. است» االشراقحكمة از پنجاه بار تدريس   اسالمي و بيش  
معارف نسل پـيش، چيـزي بيفزايـد و روز بـه روز دانـش و معرفـت را تكامـل            بايد بر 

دار ميراث گذشتگان نيست، بلكه ضمن نگاهباني، آن        بخشد و نسل هر عصر، تنها وام      
  ). 22ص(» كندميراث را هم نقد و بررسي مي

معنـا و   دليـل بـي   به «، و برخي مباحث مربوط به افالك      االشراقحكمةبخش منطق   
آنها در عصر حاضر، حذف و با توضيحي كه داده شده، حـذف             ) 26ص(» بودنفايده

  االشراق حكمةلف بيشتر به متن اصلي      ؤبخش منطق، مسبوق به نظر اخير نبوده چون م        
ــاز بخــش. داشــته اســتنظــر  ــابع هــيچ ل توجــه كــه درهــاي تتبعــي و قاب  يــك از من

 تـاريخي آشـنايي سـهروردي بـا حكمـت           ةپژوهي به آن اشاره نشده، زمينـ      سهروردي
و ) 27ــ  47 ص(اسـت   » شـيز «نـام    تـاريخي محلـي بـه      ة پيشين ةخسرواني و بحث دربار   

) 27ص(»  آگـاهي سـهروردي از حكمـت خـسرواني         ةزمينـ « طرح بحث    ةمبناي انگيز 
هـاي تـاريخي و فرهنگـي ايرانيـان و           ريـشه  ةقـسمت، دربـار   اين   در. دانسته شده است  

 كـه   شـود ه مـي  دادازجمله سهروردي در حكمت خسرواني بحـث و در پايـان، نـشان              
چگونه سهروردي درگذر از محلي جغرافيايي و با استمداد از كنجكاوي و مطالعـات              

 شده  اين بررسي، نتيجه گرفته    در. تاريخي خود، با حكمت خسرواني آشنا شده است       
 دوم قرن شـشم، حـال و هـواي آيـين زرتـشتي در منطقـه وجـود داشـته و                      ةنيم«تا  كه  
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به حيـات خـود ادامـه       ... چنان   آذرگشسب اگرچه نه با عظمت ديرين اما هم        ةآتشكد

معموالً بـه   ...« كتاب، اين سخن است كه       ةديگر نكات برجست   از). 33ص(» داده است 
گرفتن يـك روش    جاي درپيش كه غالباًَ به  رويم بل مان نمي هاي گذشته سراغ شخصيت 

اي از قداسـت و     ها در هالـه   ها، با اين شخصيت   منطقي و توجه كافي به شرايط و زمينه       
هاي تاريخي توجه سهروردي بـه       بررسي ةدر ادام ). 35ص(» كنيماسطوره برخورد مي  

ـ                رد بـوده و بـا زبـان پهلـوي          حكمت خسرواني، احتمال داده شـده كـه سـهروردي، كُ
كنـد  دو، رويكرد او را بـه معـارف زرتـشتي توجيـه مـي              و اين است  آشنايي داشته   هم

  ). 35ص(
برخي مسايل ازقبيل ارباب انواع، و      « سهروردي گفته شده     ةدر بررسي منابع انديش   

حـساب  تـوان آن را بـه     باستان است كه نمي   معرفت مبتني بر سلوك، شبيه تعاليم ايران      
توان آن معـارف را تنهـا       ه سخن درستي است و نمي      ك ؛)36ص(» سهروردي گذاشت 

انـد  گفتـه البته اين سخن را شارحان و دوستداران سهروردي         . بازگرداندبه سهروردي   
نظـر   بـه  ،همچنـين . سـس و مبـدع آنهـا      مؤدانـد نـه     و او خود را احياگر آن معارف مي       

ران اعتقـاد بـه خالفـت و حاكميـت قطـب را نتيجـه و انعكـاس مـردم ايـ               « اگر   ،لفؤم
  ). 36ص(» ثير بسيار جلوتر از زمان زندگي سهروردي بوده استأبدانيم، اين ت

) 20ص(آنچـه در مقدمـه      . اهميـت اسـت    درباب نقد كتاب نيز طرح نكاتي حـائز       
كتـاب  «د داشـته  صلف از آغاز ق ؤدهد كه م  ، نشان مي   است براي تعيين مخاطبان آمده   

، بـدون   ) بـه بعـد    21ص (درآن قسمت، گـزارش زنـدگي سـهروردي       . بنويسد» درسي
كم معرفي منابع اقوال، نوشته شده كه درواقع تلخيصي         مراجعه به منابع مهم و يا دست      

مقدمه و در گزارش از زندگي سهروردي، محل تولـد          در آغاز   .  است قلندر و قلعه  از  
كاربردن نام زنجان بـا خـصوصيات فرهنگـي و اقليمـي            هب. او زنجان دانسته شده است    

گونـه بـوده   ششم اين آورد كه گويي سهرورد نيز در قرن      مان را پيش مي   گامروز، اين 
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ـ  ــ  ظاهرشـاه   سن ملـك  نويسنده  آن است كه    ) 21ـ22ص(اشتباه تاريخي ديگر    . است
 شـانزده   ـ در مالقات با سهروردي را     ـالدين ايوبي   حاكم حلب ازسوي پدرش صالح    

 در فهرسـتي  ،همچنين. داردافات مناين باره  كه با نقل منابع كهن دراست  سال دانسته   
هـاي  از نوشـته  به غلـط     شناختيزدان ة رسال ،شدههاي سهروردي گزارش  كه از نوشته  

برخالف ايـن  . شده كه در انتساب اين اثر به سهروردي ترديد است          سهروردي دانسته 
اميـد و آرزوهـا قـرار    ةجـاي گذشـته، قبل  انديشان غرب، آينـده را بـه      روشن«سخن كه   

گذشته و آينده در معرفت بشري سهم مهمي دارند و هريك درجاي             ،)22ص(» داده
دو خويش نيكوست و نبايد يكي را فداي ديگري كرد و در بررسي ارج و منزلت آن               

     » افـسانه و اسـطوره را سـرآغاز تفكـر فلـسفي            «،وهعـال هبـ . غفلت كـرد  » حال«نبايد از   
            فرهنـگ و تمـدن بـشري دارد،        مهمي كه اسـطوره در     ثيرأرغم ت و به ) 22ص(داند  مي
و بـه   ) 507بنـد  (جمهـوري افالطون در   .  اسطوره، تفاوت هست   ةاسطوره و انديش   ميان

هرچنـد ارسـطو در   . از سـقراط، اسـطوره را نقـد كـرده اسـت     سي از فيلسوفان پـيش    أت
دوستدار اساطير نيـز بـه يـك معنـا فيلـسوف      «، با گفتن اينكه )ب982بند(مابعدالطبيعه  

دو اشـاره كـرده، هـيچ فيلـسوف يـا دوسـتدار فلـسفه،               ط ميان اين  ابترانوعي   به ،»تاس
لـف، ظهـور    ؤم. تـر، افـسانه ندانـسته اسـت       اساس فلسفه را اسطوره و يا از آن عجيـب         

  اسـالم را نـوعي نيـاز و عطـش شـديد     هاي ضدفلسفي ابوحامد غزالـي در عـالم      انديشه
 براسـاس   وامـان بـا فلـسفه بـود    اي بـي بـارزه  م ة تشن ، اسالم جهان« :دنويس و مي  ددانمي

» طلبي مانند غزالي وارد ميـدان شـد       همين نياز و عطش شديد بود كه نامجوي فرصت        
 اين عبارات، معلوم نيست كه جهان اسالم كدام است و اين تركيب چـه              در). 23ص(

اسـالم بـه انديـشه و تفكـر فلـسفي روي آورده             معنايي دارد؟ آيا كساني كه در جهان        
 ةفكـري، نماينـد    كـدام جريـان   همچنـين،   شـدند؟    آن محسوب نمي   يبودند، از اعضا  

 فلسفي اسـت؟ ازسـوي      ةطور كامل، پيراسته از هرگونه انديش     جهان اسالم است كه به    
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گـاه  .  خردگـراي عـالم اسـالم مـضطرب اسـت          ؤلف در تعيين نماينـدة     سخن م  ،ديگر
نـي معتزلـه كـامالً خردگـرا        نخستين مكتب فكري رسـمي يع     « :گويد معتزله مي  ةدربار
گـراي   جريـان عقـل    ةسينا نماينـد  ابن«: گويدسطر بعد مي    اما در چند   ؛)23ص(» بودند

  ). جاهمان(» اسالم بود
اسـت، آن  آشـكار  اي در سراسـر آن  گونـه هاي كتـاب كـه بـه   از نخستين شاخصه  

منافـات و تنـاقض     شود، با سـخن قبلـي        سهروردي گفته مي   ةاست كه هرسخني دربار   
بـه گـزارش    ). 24ص(» ... رويكـرد غيرعقالنـي داشـت      ،سهروردي «،براي نمونه . دارد
، هماننـد نفـوس افـالك و عناصـر          االشـراق حكمـة  برخي از مباحث     ،)25ص(لف  مؤ
 شوداما معلوم نمي  است؛   مطرح نشده    ، فلسفي ندارد  ةعصر حاضر فايد    چون در  ه،اربع

چرا اين مباحث علمي     .دانندي مي كنند كه آن را كاربرد    كه چگونه به فلسفه نگاه مي     
 در  !كننـد انگارانـه نگـاه مـي     اند؟ آيا جز اين است كه به فلسفه، عـصري و عمـل            نبوده
اي و غيرعقالني نيرومندي بـود كـه         جريان فلسفه  ،در سرزمين يونان  « شده   نوشتهادامه  

ن و افالطونيان دنبال شد و سرانجام در تعاليم فلوطين به نظم            با اورفئوسيان و فيثاغوريا   
فلـسفه   منابع تاريخ  تعاليم فيثاغوريان بنابر آنچه عموماً در     ). 33ص(» نهايي خود رسيد  

. شده اسـت شده، ضمن اشتمال بر علم و فلسفه، به دين و سياست نيز مربوط مي     مطرح
 ةهمـ  ته و آگاهي از ايـن مطالـب بـر         اي داش هصبغهاي وي نيز چنين     افالطون و آموزه  

 آنهـا را يكبـاره      ،ايتوان در داوري غيرمنـصفانه    دوستداران فلسفه مشهود است و نمي     
  . »افسانه و غيرعقالني دانست«

هـاي  تركيبـي از آمـوزه  «آن را به ميان آمده،  ظهور تصوف سخن ةآنجا كه دربار 
 منبع يا منابعي استناد نشده      دانسته كه براي اين سخن به     ) 33ص(» هندي و نوافالطوني  

طـور  ه اما آن را ب، تصوف درميان اهل تتبع، بحث هست     أياگرچه در اصل منش   . است
و اينكــه اســت هــاي هنــدي و نوافالطــوني ندانــسته ثر از فرهنــگ و آمــوزهأكامــل متــ
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صوفيان نخستين به اعراض از دنيا و زهد مـشهور بودنـد، مربـوط بـه تعـاليم هنـدي و                     
طـور چـشمگير در     عنصر زهد و اجتناب از زخارف دنيوي كـه بـه          . ستنوافالطوني ني 

اسـالم   خورد، بيشتر برگرفته از ديـن     چشم مي  نخستين به  ةميان صوفي  اسالم و در   صدر
  . خوردچشم مياست و دخالت منابع فرهنگي ديگر در آن كمتر به

. سـت  آغـاز شـده ا  االشـراق حكمةلف، بررسي متن ؤ نسبتاً مبسوط مةاز مقدم  پس
، 2مـصنفات، ج  ( االشـراق حكمـة متن   در»  متوغل ةلأمت«هاي متن كتاب براي     در بررسي 

بـديهي اسـت كـه       .)48ص ( اسـت  آورده شـده  »  متخـصص  ةفرزانـ « معـادل    )11ـ12ص
 ندارد و شايد بهتر باشد      »تخصص«معناي    هم »توغل« نيست و    »فرزانه«معناي  به »لهأمت«

نتخاب شود زيرا سهروردي درآن قـسمت از         براي آن ا   »انديش ژرف ةلأمت«كه معادل   
  . انديش ازكسي است كه تنها اهل بحث است ژرفةلأدنبال تمايز متكتاب خود به

 دارد و آن را     منافـات  مطالب بسيار عجيبي كه دراساس با هرنـوع فكـر فلـسفي            زا
يـك از   سـهروردي در هـيچ    .  تناسخ است  ةلئاند، مس آساني به سهروردي نسبت داده    به

استنادي او را به تناسـخ       لف بدون هيچ  ؤ و م   است نبودهل  ئقاهاي خود به تناسخ     نوشته
اسـتناد  كـريم   قـرآن گويد سهروردي براي اين ادعا بـه آيـات           و حتي مي   داندميل  ئقا

        داليــل ابطــال آن را ازســوي او ،هــاي ســهرورديكــاش در نوشــتهاي. كــرده اســت
 .)74، ص 3همـان، ج  نيـز   ؛  499 و   81، ص 1، ج مصنفاتمجموعه   ←،  براي اطالع بيشتر  (ديدندمي

   بحـث ايـن  هـايش وارد    يـك از كتـاب    شيخ اشراق در هيچ   «: استشده   همچنين گفته 
اين دليل كه موضوع ختم نبوت نيز مانند معاد جسماني            شايد به  ؛نشده است ] نبوت[= 

بـاره  اين  درالبته سهروردي .)53ص(» و نبوت خاصه با مباني فلسفي قابل اثبات نيست       
هـايش  يـك از نوشـته    گونه نيـست كـه وي در هـيچ         و اين   است بحث كرده اختصار  به

كه چرا موضوع   ارائه نكرده است    دليلي   لف هيچ ؤم.  بحث نكرده باشد   وتراجع به نب  
هاي خود  يك از فيلسوفان مسلمان در نوشته     هيچ. نبوت با فلسفه سازگاري ندارد     ختم
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 )السالمعليهم(گويد انبيا  نبوت مي  ةسهروردي دربار . اندتهازاين ناسازگاري سخن نگف   
مور شـده   أاست كه ازسوي آسمان م     و شرط اول آن، اين     ندمورأم به اصالح نوع بشر   

كننـد  حـسب مقـام عبوديـت، عـالم خلـق را مـسخر خـود مـي                 آنها به  ،نظر او به. باشند
و مطلـع بـر     النفس  ا فاضل  نبي ر  ،همچنين. )263، ص  االشراق حكمة ،2ج: مصنفاتمجموعه(

كـه مـردم    اسـت   افعـال دانـسته      يد از عالم نور و جبروت و متخـصص در         ؤحقايق و م  
سـخن بـسيار   . )95، صاللوحيـه والعرشـيه  التلويحـات ، 1ج: مـصنفات مجموعـه (نـد  ازآن عـاجز 

 با استناد بـه اشـعاري مجعـول، نـامزدي او بـراي رياسـت و                 ، سهروردي ةعجيب دربار 
و در آثـار وي نيامـده و   اشعار مذكور از سهروردي نيست ). 58 ـ 59ص (قطب است   
.  چنين كتابي وجود ندارد    خطي سهروردي است كه اساساً     لف به ديوان  ؤتنها استناد م  

ــه.  گــاه دچــار اشــتباه شــده اســت ،لــف در فهــم عبــارات ســهروردي ؤم  ،بــراي نمون
 ويـد منظـور   گمل مي ألف بدون اندكي ت   ؤ و م   است سهروردي، قطب را مستور دانسته    

شـده   نيز گفتـه  ). 59ص(نشين است    از اين سخن آن است كه قطب، خانه        سهروردي  
سـينا نتوانـسته تعـاليم نوافالطـوني را از تعـاليم مـشائي              سهروردي برخالف ابن  «: است

ليف آنهـا را  أ تـ ةلـف، انگيـز  مؤهايي كـه  همان نوشته  سينا در  ابن .)63ص(» دهدتمايز  
. كـار پرداختـه اسـت     ثير از نوافالطونيـان بـه ايـن       أرواقع به تـ   داند، د توجيه عبادات مي  

شناخت سهروردي از    «:گويداين كتاب آن است كه مي      لف در ؤترين سخن م  عجيب
  ). 108ص(» كند مردم تجاوز نميةشناخت عام نور از حد

داننـد،   كسي كه در تـاريخ فلـسفه او را فيلـسوف نـور مـي               ةسخن دربار  قبول اين 
 ةفلسفي نور در انديـش      از نظام  ،اين مختصر  قصد آن نيست كه در    . تعجيب اس  بسيار

ــه شــود  ــه تعريــف ؛ســهروردي ســخن گفت ــا رجــوع ب ــهروردي   ام ــب س ــور ازجان               ن
تصور تـا    دهدكه او چه تصوري از نور داشته و اين         نشان مي  )106ص ،2،جمصنفات ←(

سـف اسـت كـه در كتـابي كـه        أجـاي ت  . اندازه با تصور عوام از نور متفاوت است        چه
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سـال  پنجاه« خود   ةگفتكه به است  قلم كسي    دانشگاهي است و به    ةمدعي است درسنام  
 سخيفي به سهروردي نسبت     ي، چنين آرا  » است حكمت اشراق سهروردي درس داده    

  . داده شود
مقبوالت و  است  سينا هم او را متهم كرده كه قصد داشته           ابن يگزارش از آرا   در

 مگـر ايـن     .)56ص(بيل دعا و نماز و حج و جهاد را توجيه عقالني كند             مشهورات ازق 
 بحـث از    ة حتي در ادامـ    ؟داشته باشند نياز  عقالني    كه به توجيه   استامور، غيرعقالني   

لف ؤاين سخن م). 57ص( به او داده شده است       )!(سينا، نسبت صدور فتوي تكفير     ابن
مــتن كتــاب  جــايي از در. د اســتنيــز ماننــد بــسياري از مطالــب كتــاب، بــدون اســتنا

 بـه   ،داننـد مـي » بـداهت تـصديقي   «مندي از فقدان آنچه ايـشان آن را         با گله ) 108ص(
ايشان در آثار خـود ماننـد       نوشته است    خرده گرفته و     )اللّه عليه ةحمر(طباطبايي  عالمه
بـا  بحـث را    كه  رغم آن  به ،الحكمهيةالحكمه و نها  ةيبدا و   فلسفه و روش رئاليسم    اصول
 بداهت تصور   ند، در عنوان بداهت وجود از     نكاي در بداهت تصديقي آغاز مي     مقدمه
از فهم واقعيت، نيازمند اقرار به واقعيـت         فلسفه پيش  ،لفؤنظر م كه به د  نگوي مي سخن
تـصديقي    زيرا مگـر نـه آن اسـت كـه هـر            ؛سخن عجيبي است  ،  اين ). 108ص(است  

دون لحاظ تـصور، تـصديق را مقـدم بـرآن           توان ب مسبوق به تصور است و چگونه مي      
 اگـر  ،)109ص(نـداريم  عادت مان گويند ما به تحليل فلسفهمي  اينكه ايشان   ؟  دانست

 فيلـسوفان مـسلمان     ةهاي خود دربـار   منظورشان از تحليل، سخناني است كه در كتاب       
سـخناني اسـت كـه بـه تحليـل           دليل طرح چنـين   نويسند، بايد دانست كه درست به     مي
  . نداريمعادت  خودمان ةففلس

اصـلي   نـد جـز منبـع     دار يشناختي دقيق  مشخصات كتاب  ،اغلب صفحات  منابع در 
  اسـت و اساسـاً     نگـاري شـده    آن حـروف   حاضـر از روي    از كتـاب  زيـادي   كه بخش   

 كتـاب اسـتفاده   براي اينمتني كه از آن   . شود اصلي آن محسوب مي    ةموضوع و انگيز  
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ارائـه  شـناختي آن    ا مشخصات كتـاب    ج هيچدر  كه   همان تصحيح كوربن است      ،شده

 . نشده است

 



  بررسي و نقد كتاب
  ∗» غرب از من دوبيران تا سارترةتاريخ فلسف«

      
  ∗∗محمد شكري        دكتر   

  
   چكيده

    كاپلستون، بـه بررسـي افكـار و         تاريخ فلسفة دات  جلد نهم از مجموعه مجلّ    
 فرانسه اختصاص دارد و بـه       20 تا   18هاي برخي از فيلسوفان قرون      انديشه

بحـث  . ي دربـارة فيلـسوفان فرانـسوي ناميـد        توان آن را كتـاب    تعبيري مي 
طلبد؛ امـا در    تر مي دربارة حجيت و اتقان مطالب اين كتاب، مجالي فراخ        

اين مقاله كوشش شده است تا مالحظاتي دربارة ترجمة اين كتاب هـم از              
هاي صوري و هم از جهت ترجمة اصطالحات        حيث اغالط تايپي و كاستي    

  .و عبارات ارائه شود
  

  هاژهكليدوا 
  

         سـاالري، روشـنگري،   دين طبيعي، جامعة مدني،  تصورات فطري، مردم       
گرايي، سنديكاليسم، ديـن    گرايي، آرمان باوري، التقاط باوري، ماده ايده

شناسـي تـأملي، آگـاهي تـأملي،        تحصلي، فلسفة تحصلي، اسـتقرا، روان     
  .شناآگاهي ماقبل تأملي، تن ـ فاعل

  
  مقدمه

 محافـل   ةقصد استفاد تون كه گويا در ابتدا به     لس كاپ ةتاريخ فلسف ت  مجلدامجموعه
شـهيد  اشـارت و تـشويق اسـتاد         بـه  فلسفي كليساي كاتوليك تأليف شده بود و ظـاهراً        

                                                 
:  محمـود يوسـف ثـاني؛ تهـران        سـيد عبدالحـسين آذرنـگ و        ؛ ترجمـة  9كاپلستون، فردريك؛ ج    . *

 .1384ي و انتشارات سروش؛ شركت انتشارات علمي ـ فرهنگ
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران شمال. **
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 و   كردنـد  الدين مجتبوي آغـاز    مرحوم دكتر سيدجالل   را آن   ة ترجم ،مطهريمرتضي  
 و دانـشجويان    ستاداننزد ا اي  ، اينك جايگاه شايسته   ندده دا ترجمان فاضل ادام  ديگر م 

سبب اقبال آشنايان و    . مندان به مباحث فلسفي غرب پيدا كرده است       هفلسفه و نيز عالق   
 جامعيت نسبي مباحث مطروح در تاريخ  اوالً، اين اثره غرب بةحتي متوغالن در فلسف  

 ة رعايـت بـي طرفـي نـسبي در بررسـي موضـوعات و انديـش            ثانيـاً اسـت،    غرب   ةفلسف
 جانـب   ،رغـم عـدم موافقـت شخـصي نويـسنده بـا چنـين افكـاري               ه به كساني است ك  

هـا نقـل و سـپس       افكار و انديشه  كه  ت  سلف بر آن بوده ا    ؤشده و سعي م   نانصاف رها   
 آثاري مشابه با آن ازحيث جامعيت و دقت نظر به زبـان فارسـي               ي خأل اًث ثال ،نقد شود 

 ةز متـذكر شـد كـه همـ        همه بايـد ايـن نكتـه را نيـ         بااين.  است در محافل فلسفي داخل   
و اهميـت   آن  ي مجلـدات    نـدارد بلكـه بعـض      ييكسان يت وزن و اهم   ،مجلدات اين اثر  
 هم ازحيـث محتـوا و هـم         ، ازجمله مجلد نهم آن    ، برخي ديگر   و دارداصالت بيشتري   

هـاي برخـي فيلـسوفان معاصـر        آن درخصوص بررسي انديشه   باحث  ازجهت اجمال م  
  . رسدمي نظرضعيف به... و»مرلوپونتي«، »ل مارسلگابري«، »لوئي الول«فرانسوي مانند 

ستون بـا عنـوان از    ل كاپ تاريخ فلسفه هاي مختلف جلد نهم     ابتدا بخش مقاله  در اين   
 و برخـي     آن ة نكاتي درخصوص ترجم   سپسو  به اجمال معرفي     تررمن دوبيران تا سا   

    . شودارائه مياغالط تايپي و نگارشي و بعضي مطالب ديگر 
كه هـر بخـش آن مـشتمل بـر فـصولي            است  سه بخش اصلي    از  اوي  حاين كتاب   
  .شود بالغ بر هجده فصل ميوعاًماست كه مج

   
  از انقالب تا اوگوست كنت: بخش اول
. اســت» واكــنش ســنت گرايانــه دربرابــر انقــالب «،فــصل اول ايــن بخــشعنــوان 

 ه اشـاره   هاي متفاوت دربرابر انقـالب فرانـس       به واكنش  ، اين فصل  ةستون در مقدم  پلكا
ه كـ بخـش ملّـي     عنوان يك انقالب آزادي   كند كه بسياري از مردم نه تنها آن را به         مي
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سـان  هكردنـد، بلكـه آن را بـ        مالحظـه مـي    ، فرانسه دميده اسـت    ةاي در جامع  جان تازه 
 .وردآارمغـان   ها بـه  تواند روشني و آزادي را براي ساير ملت       ديدند كه مي  جنبشي مي 

باري بود كه بنيـاد جامعـه را سـست           انقالب رويداد مصيبت   ،در چشم برخي ديگر   اما  
  گـسيخته را جـايگزين ثبـات اجتمـاعي        طلبانـه و لجـام    ومرجكرد و فردگرايي هرج   مي
درميـان  . سـاخت ساخت و مباني ديني اخالقي و همبستگي اجتماعي را متزلزل مي          مي

 يفساي فل  هجمه ،دهد به آنها مي   »گراسنت«نام  » ستونلاپك« متفكراني كه    ،گروه اخير 
ن اسـت كـه از منظـر و         ايـ گرايـان    سـنت  ةوجه مشترك هم  . عليه انقالب آغاز كردند   

 بـه ضـديت بـا انقـالب         ،هـاي دينـي    برخـي علقـه    ةواسـط هموقفي ديني و يا حـداقل بـ       
سـخن بـه ميـان آمـده         آنهـا    ازگرايي كه در اين فـصل       هاي سنت شخصيت. پرداختند

  . »نّهمال « و»شاتوبريان«، »دوبونال«، »رژوزف دومست«ند از ااست عبارت
غال آن بـه امـور انتزاعـي    ت هجدهم كه اشةطور كلي با خردگرايي سد   به» ترسدوم«

هـا تجلـي     سـنت  ، او ةعقيـد  بـه  .شدت مخالف است   به ،اعتنا است ها بي است و به سنت   
حاكميـت مـردم و در       ة قرن هجـدهم در نظريـ      ة خردگرايان ةفلسف و   ت الهي است  مشي 
 يتشروعمـ بيان شده ولـيكن دموكراسـي فاقـد هرگونـه           ) دموكراسي(كومت مردم   ح

ار و مرجعيتـي    د آن آشوب و هرج و مرج، و عـالج آن بازگـشت بـه اقتـ                ةبوده و ثمر  
      بعـد  در  يعنـي   : ت الهي آن را مستقر ساخته اسـت       است كه مبنايي تاريخي دارد و مشي

ذيرفتن حاكميـت بالمنـازع     پـ دينـي   سياسي استقرار مجدد سلطنت مسيحي و در بعـد          
  .  مصون از خطاپاپِ

 بـه دفـاع     ،در اعراضي آشكار از براهين كالمي در دفاع از مـسيحيت          » شاتوبريان«
  :نويسدشود و مياز دين متوسل ميختي زيباشنا

فايـده  هي اسـت و حتـي شـايد امـروزه بـي           تها از محتوا     انواع ديگر دفاعيه   ةهم
شـدن  ان كه به قانعناي از متديخواند؟ عدهحاال مگر كسي اثر كالمي مي   . باشد

  ) 14ص . (اند متقاعد شده قبالًه اي از مسيحيان حقيقي ك عده،نياز ندارند
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 ، آنها نـام بـرده شـد        از هايي كه پيش از اين    ، با ديگر انديشه   »هالمنّ« ةتفاوت انديش 

ه ايـن    بـ  ، مداومش به آزاديخـواهي سياسـي و فردگرايـي         ةرغم حمل آن است كه او به    
-او تمايل سركوب  . عقيده رسيده بود كه آزاديخواهي حاوي عنصر ارزشمندي است        

 فرانـسه او را قـانع       1830دانـست و انقـالب      نشدني به آزادي را ذاتي اقوام مسيحي مي       
بـراي  . توان به شاهان اعتمـاد كـرد      اي در جامعه نمي   ساخت كه براي دميدن جان تازه     

 مـصون از خطـا   ولت و تأكيد بر مرجعيت عالي پاپِ   كليسا از د  كامل  جدايي  تز  تأمين  
  .  ضرورت داردساالرانهم دولت مردن پذيرفت،در كليسا
  شـده، بررسـي   دوم  ترين انديشمندي كه افكار او با تفصيل بيشتري در فـصل            مهم

كيدورزيـدن بـر فعاليـت انـسان     أ من دوبيـران، بـا ت  ،نظر نويسنده به.  است »من دوبيران «
  :اسي كوندياك واكنش نشان دادشندربرابر روان

  
من است و نيز من آن       ،كند حركت كند  مياراده  كند، يا   كسي كه حركت مي   

در اينجا بـراي صـدور نخـستين حكـم سـاده            . امكسي هستم كه حركت كرده    
  .)33ص (.  كسي كه من باشم، دو شرط رابطه الزم استةدربار

 هماننـد تـصور     ،مندر انديـش  من دوبيران تصور مابعدالطبيعي از جوه     ،  بدين ترتيب 
ي يا به عبارت ديگر     نكند و معتقد است كه كوشش عضال       را رد مي   ،دكارت از نفس  
را بايـد در    » مـن «يـا   » خـود «وجـود واقعـي     . اسـت » من «ة واقعيت اولي  ،كوشش ارادي 

. جـو كـرد   و جـست  ،ندك خود را علت آن احساس مي      خود يا منِ  كه  ادراك كوشش   
  :نويسداو مي

دهـم كـه بـه      پرسيد چرا و به چه دليلي به آن اعتقاد دارم، پاسخ مي           اگر از من ب   
ام، كه برايم ممكن نيست اين عقيده را نداشته باشم و اينكه            اين ترتيب بارآمده  

ص (. برداشتن از اين عقيده الزم خواهد بود طبيعتم را عـوض كـنم        براي دست 
37(  
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گرايان را كـساني     التقاط ستونلكاپ.  نام دارد  »گراييالتقاط« ،صل سوم اين بخش   ف
كنند ي را كه قبول دارند انتخاب مي      ي آرا ،هاي مختلف ها يا نظام  داند كه از مكتب   مي

    آرا و نظريـاتي را از مكاتـب يـا           ،چنـين كـساني   . آميزنـد و سپس آنهـا را بـه هـم مـي          
بدون  دهند  قرار مي  هم    كنار ،پذيرند سازش يمنطقطور  بههاي مختلف كه البته     سنت

  .  درك روشني داشته باشند،گيرندكار ميهبنكه از معياري كه آ
 انديـشنده،   عـالوه بـر خـودِ   ،واقعيت آگاهي و احساس، در مورد » كوالر ـ روايه«

خارجي براي  واقعيت  او تنها با فرض وجود يك       . كندواقعيت خارجي را نيز تأييد مي     
 تجـارب   ،اسات و تـصورات   احـس . دانـد  آنها را قابل توجيه مي     ،احساسات و ادراكات  

كنـد كـه مـستقل از احـساس          متعلقاتي را به ما عرضـه مـي        ، اما ادراكات  ؛ذهني هستند 
 خـارجي شـك   يي ثابت و وجود اشياسممكن است شكاك به وجود نف. وجود دارد 

 براسـاس ايـن    ،د هركس ديگري  ن اما او مان   ؛تحويل كند كند و همه چيز را به احساس        
 علـت وجـود دارد و    دارايِكند كـه نفـس ثابـت فعـالِ    ميداوري اوليه و طبيعي عمل  

  . دن خارجي وجود واقعي دارياشيا
يابـد كـه چهـار نـوع نظـام اساسـي            با تأمل در تاريخ فلسفه درمي     » ويكتور كوزن «

اي كه   يعني فلسفه  ،گرايي حس ، اول :اي است وجود دارد كه عناصر بنيادين هر فلسفه      
     گرايـي كـه واقعيـت را درقلمـرو انديـشه           نـي ذه؛ دوم،    متكـي بـر حـواس اسـت        صرفاً
گردانـد و    چهارم، عرفان كه از حـواس روي مـي         ؛ عقل مشترك  ة فلسف ، سوم ؛يابدمي

يـك  اي از حقيقت دارند وليكن هـيچ       بهره هاهريك از اين نظام   . به درون پناه مي برد    
  . دنكنحقيقت را درك نميبه تنهايي همة 

 از  ، يـك قـرن    ةفلـسف  «: تاريخي است  روند اوج يك    ة نقط ، التقاط ،اعتقاد كوزن به
   .)56ص  (»گيرد عناصري كه اين قرن از آن تشكيل شده است، سرچشمه ميةهم
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از او نـام بـرده    ايـن فـصل     در  ي است كه     فيلسوف ديگر   ،»فرواوتئودورسيمون ژ «
بلكه در جـواني    كرد،  هاي فلسفي شك آشكار مي     نظام اساسدر  تنها  او نه . استشده  
 از نظـر    ، زندگي و سرنوشت انسان داده     ةهايي كه شريعت مسيحي دربار     برد پاسخ  پي

       . توانـد جـاي شـريعت مـسيحي را بگيـرد     اعتبار است و معتقد شد كه فلـسفه مـي     او بي 
 بازتاب اوضاع و احوال اجتمـاعي،  ،هاي فلسفي در هر دوره و زمان نظام ،اعتقاد وي به

او . دارد نه حقيقت مطلق را      و حقيقت نسبي را دربر     تاريخي و نيازهاي آن دوره است     
هاي فلسفي اعتقاد داشت كه اصـول       به حقانيت نظام  نسبت   چنين شكاكيتي    ةبا مالحظ 

اي و مبين عقل جمعي نوع بشر اسـت از مرتبـه           ايعقل مشترك كه مقدم بر هر فلسفه      
   . اندبهرهاز آن بيهاي فلسفي نظامتك است كه تكبرخوردار از حقيقت و يقين 

 اجتماعي فرانسه در قرن نوزده اختـصاص  ةچهارم اين بخش كه به فلسف فصل  در  
  : اند؛ از آن جملهمعرفي شدهپردازان اجتماعي اين دوره نظريهاز  برخي ،دارد
 ،ر تقويـت روح علمـي و عقلـي   د روشنگري ةا اذعان به نقش فلسفب» سن سيمون «

اي تضعيف مرجعيت كليسا و اعتبار اصول جـازم          زمينه را بر   ،معتقد بود كه اين فلسفه    
اعتقاد داشت كه تعميم رهيافت علمي به خـود         ؛ و در ضمن     كالمي فراهم كرده است   

شـناخت  «:  تجديـد سـازمان اجتمـاعي را فـراهم آورد          ةتواند شالود انسان است كه مي   
ص  (».ن مردم بينجامد  دداهاي آشتي تواند به كشف راه    تنها چيزي است كه مي     ،انسان

بخـشيدن بـه    عنـوان بخـشي از طبيعـت و تكامـل         و فقط با رفتاركردن با انـسان بـه        ) 70
 برخـي از نويـسندگان روشـنگري فـراهم سـاخته بودنـد، يعنـي آن                 اي كه قبالً  انديشه
        شــناخت انــسان  ،دانــدمــيكارشناســي اي از تــنرشــتهرا شناســي  كــه روانايانديــشه

نيـز    اجتماعي را    ةشناسي بايد بررسي سازوار    روان ،البا اين ح  . تواند تحصيل شود  مي
كارشناسـي  اي كـه سـن سـيمون تـن        علـم تـازه   وجـود    ،بـه عبـارت ديگـر     . گيرد دربر

  . است، ضروري اجتماعي ناميده
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 ت توسـعه يابـد و صـور       كـامالً هرگاه   صنعتي   ةسن سيمون اعتقاد داشت كه جامع     
 او . آميـز خواهـد بـود     اي صـلح  ه جامعـ  ،مناسب حكومت يا سازمان اداري داشته باشد      

داند بلكه معتقد است بار نمي ي خشونت ببه وضعيت مطلوب را انقال    ضرورت دستيابي   
يابـد  انجـام   آميـز   صورت مسالمت  صنعتي به  ةصورت اداري مناسب جامع   هاگر انتقال ب  

 منافع طبقات مختلف تأمين خواهد      ،) محتمل است  زعم وي چنين اتفاقي كامالً    كه به (
  . شد

 و از   ؛بـود معتقـد   مقتدر متمركز يعني حكومـت      نظام  به نفي   » پير ژوزف پرودون  «
 ايجـاد   ةدربـار  «او در اثري بـا عنـوان      .  همفكر سن سيمون و ماركس است      ،اين جهت 

  ، دينـي ةگوست كنت در سه مرحلـ و پيشرفت ذهن انسان را همانند ا ،»نظم در انسانيت  
 سـوم اسـت كـه    ةه در همـين مرحلـ      و معتقد اسـت كـ      ؛كند تصوير مي   علمي  و فلسفي

 تواند قوانين پياپي حاكم بر جهان، چه حاكم بر فرد انـسان و چـه حـاكم بـر                  انسان مي 
  .  انسان را كشف كندنوع 

اختـصاص يافتـه    » نـت كگوسـت   وا«هاي   به بررسي انديشه   ،فصل پنجم اين بخش   
ل انـساني  ستون ابتدا ديدگاه اوگوست كنت را در مورد سه مرحله در تكام  لكاپ. است

 ، ربـاني  ة دور .1 :كنـد هاي هر يك از اين سه دوره را معلـوم مـي            ويژگي پسس وفي  ن
علـل نهـايي حـوادث در       در پـيِ يـافتنِ      اي در تاريخ انسان است كه در آن وي          مرحله
 ؛اسـت وع   از اين نـ    ي موجود ةشخّص مافوق انساني، يا در اراد     تهاي موجودات م  اراده

ها براساس فعاليت مشيتي الهي، بـه       جاي تبيين پديده  هن به  ذ ،بعدالطبيعيما ة در دور  .2
در . 3 ؛شـود بخـش و امثـال آنهـا متوسـل مـي          مفاهيمي خيالي نظير اتر و عناصر حيات      

آنهـا را   تـا   پـردازد   هاي مشهود مـي   ها يا واقعيت   ذهن به پديده   ، تحصلي يا علمي   ةدور
  . تحت قوانين توصيفي كلي نظير قانون گرانش قرار دهد
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كند كـه خـدا      تحصلي تفكر انسانيت جايي را اشغال مي       ة در مرحل  ،اعتقاد كنت به

    يعنـي انـسانيت    » هـستي بـزرگ   « و موضـوع پرسـتش تحـصلي         ؛در تفكر رباني داشت   
  ) 113ص  (.عنوان اسم خاص استبه
  

  از اوگوست كنت تا هانري برگسون: بخش دوم
 اختصاص دارد كه از جهتي بـا        هاي متفكراني  به بررسي انديشه   فصل ششم عمدتاً  

هايي كه اوگوست كنت    ره اگرچه با انديشه   تاميل لي . ندابرخي معتقدات كنت مخالف   
 موافقـت اساسـي داشـت و بـر ايـن            ، بيـان كـرده بـود       تحـصلي  ة فلـسف  ةدوردر كتاب   

اي از نگـرش   اش تـا انـدازه    هـاي بعـدي    معتقد بود كه او در نوشـته       ،موافقت باقي ماند  
در . را قبـول نداشـت    » روش ذهني «ره  تاميل لي براي مثال،   . ف شده است  تحصلي منحر 

مراد ). 123ص  ( اصل تركيب كننده است      ةوجودآورنده، ب  نيازهاي انساني  ،اين روش 
ه از مقدمات مقدم بر تجربه آغـاز        ك مراحل استنتاجي است     ،اميل ليتره از روش ذهني    

هـاي منطقـي صـوري آنهـا بـا          ط آنهـا فقـط ارتبـا      ةشود و به نتايجي برسد كـه پـشتوان        
 ة در فلـسف ، چنـين روشـي كـه در مابعدالطبيعـه رايـج اسـت         ،نظـر او  بـه . مقدمات باشد 

بود كه روش ذهني را     انجام داد، اين    كاري كه اوگوست كنت     . لي جايي ندارد  تحص
نحـوي كـه در      قياسـي بـه    ش با رو  ،اندبه ترتيبي كه فيلسوفان مابعدالطبيعي دنبال كرده      

  .  تكوين يافته است، خلط كرد علميةدور
عنـوان عـضو هفـتم بـه        افـزودن اخالقيـات بـه     جهت  همچنين كنت را به   اميل ليتره   

   طـور كـه علـوم شـشگانه         زيـرا اخالقيـات آن     ؛شناسد علوم مقصر مي   ةششگان فهرست
  )124ص  (.وجه به اين ترتيب تعلّق نداردهيچ به،ترتيب عيني تعلق دارندبه

رسـد كـه   نظـر مـي   تحـصلي دارد و بـه  ةتنباط خاصـي از فلـسف   اسـ  ،»ارنست رنـان  «
كـه از آن فلـسفه چنـين        دانـست    تحـصلي    ةاز معتقدان فلـسف   او را   توان  درصورتي مي 
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» رنـان  «،بـه ديگـر سـخن     .  مسائل مابعدالطبيعي فاقد معنـا اسـت       ةاستنباط نشود كه هم   
اين معنـي كـه ايـن علـم         داند به   نمي» علم رو به پيشرفتي   «درعين آنكه مابعدالطبيعه را     

، شمار آيـد  به» امور جاودان « علم به    ةمنزل اگر به   را    بيفزايد آن  اتواند بر شناخت م   نمي
خواهـد حقـايق    چرا كه در اينجا مقصود آن نيست كـه مابعدالطبيعـه مـي            . كند نمي رد
طـور كـه منطـق و       تحليـل آن را دارد، همـان      قـصد   ودان را اثبات كنـد بلكـه فقـط          اج

  . ندنك واقعيت را تحليل مي،حضرياضيات م
 اعتقادات تحصلي را    ، كه از ديگر متفكران فرانسوي اين دوره است        »آدولف تن «

 آثار اسـپينوزا و     ةگرايشي كه مطالع  ؛  با گرايش آشكار به مابعدالطبيعه درآميخته است      
باوران معتقد است كه جوهري دركار نيـست،   تجربهةاو به شيو. هگل محرك آن بود 

  ودانـد مفهوم جوهر را توهمي ذهني مـي وي . هاي واقعيت وجود دارد  قط نظام بلكه ف 
 موجـودات   ة بازمانـد  ةمنزلـ  موجودات مابعدالطبيعي متأخر را بـه      ةجوهرها را قوه و هم    

 يعني رويـدادها و     ،ها و قوانين   جز واقعيت  ،گمان او به. آوردشمار مي  مدرسي به  ةفلسف
  ) 137ص . (ارد چيزي در جهان وجود ند،روابط آنها

اميـل  «شـناختي   هـاي فلـسفي و جامعـه       صفحاتي بـه بررسـي انديـشه       ،در اين فصل  
 بررسي تجربـي چيـزي      ،شناسيجامعهدوركيم،  نظر  به. اختصاص يافته است  » ميدورك

. كنـد يـاد مـي  هاي اجتماعي هاي اجتماعي يا واقعيت   عنوان پديده است كه او از آن به     
 معينـي   ةاي خاص در مرحل    عمومي جامعه  ة خصيص ،ي واقعيت اجتماع  منظور  وي  از      

 ةكننـد  اعمـال  ةمنزلاي كه بتواند به    يا روش علمي عمومي    ه خصيص ؛از تحول آن است   
عنوان علم آن است كه در هر       شناسي به رط امكان جامعه  ش. شمار آيد اجبار بر افراد به   

ها وجود نتواند    پديده  آن ،هايي باشد كه اگر اين جامعه نباشد      بايد پديده « معين   ةجامع
 ،سان كه هست  ها فقط به اين دليل وجود دارد كه اين جامعه بدين          داشت و اين پديده   

هـاي   پديـده  گونهشناس اين است كه اين    و كار جامعه  ) 143ص(» وجود آمده است  به
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اجتماعي را با همـان روش عينـي بررسـي كنـد كـه طبيعيـدان پديـده هـاي طبيعـي را                   
  . كندبررسي مي

 ناشـي از الـزام و اجبـار وجـدان جمعـي             ، و ديني  ي زندگي اخالق  ،ميدورك نظر   به
قع وجود دارد، اما فقط  در متن زندگي اجتماعي وجود           االوواقعيت اخالقي في  . است
كافي است زندگي اجتماعي يكسره نابود شود تـا زنـدگي اخالقـي همـراه آن                 «.دارد

گـاه جـز    جامعه وجود ندارد و هيچ    هايش جز در     صورت ةاخالق در هم  ... ازبين برود 
.  اخـالق نيـست    ة فرد سرچـشم   .)147ص(» كنددر پيوند با شرايط اجتماعي تغيير نمي      

     فـرد تحميـل    بـر   اي اجتمـاعي اسـت و       جامعـه اسـت و اخـالق پديـده        فـرد،    ةسرچشم
و خـدا تجـسم وجـدان       » آرمان جمعـي  « بيان   م اساساً يدين نيز در نظر دورك    ... شودمي

   .جمعي است
 انديشمنداني هستند كه افكار آنها در       ،»برونشويك«و  » آملن«،  »رنوويه«،  »كورنو«

عنـوان خـاص يـا تركيبـي از         كورنو اگرچه فلسفه را به    . ه است شدفصل هفتم بررسي    
فلـسفه بـدون ارجـاع بـه        ،  زعـم وي  به. ل به ارتباط ميان آنها بود     ئ، قا شناختعلوم نمي 

فلـسفه  «.را دنبال كند  خودشدراه مجزاي مخصوص  تواننميطورسودمندهعلوم ب تكامل
   .)158ص.(»دهدبدون علم دراندك زماني روابط واقعي مارا باجهان ازدست مي

 ةكـارگيري انديـش   ه ضمن ب  ،فرانسوي تعلق دارد   1 نقّادي ـكه به جريان نو   » رنوويه«
هـاي  رسـاله  كتـاب    ة در مقدم  ،گراي خويش  شخصيت ةط و تكميل فلسف   سكانت در ب  

 از دو   وي مخـصوصاً  . نامـد مـي » روش جديـد نقّـادي    «اش را    فلـسفه  ،تقادي عمـومي  ان
 ة نظريـ  ، دوم ؛نفـسه  فـي  ء شـي  ة نظريـ  ةواسطه ب ،اول: كندنقد مي  كانت را    ةجهت فلسف 

اي نفـسه  في   اعتقاد كانت به شيءِ    ،نظر رونويه  به .الطرفين قضاياي جدلي  ةكانت دربار 
  .  غيرقابل دفاع است،عتقاد جان الك به جواهر اةانداز به،كه غيرقابل شناخت است

                                                 
1. neo-criticism 
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 ولـي   ؛بـاوري هگـل دارد    باوري آملن از بعضي جهات شباهتي آشكار به ايده        ايده
 مطلـق   ةطور ديده است كـه خـود هگـل نظريـ          ي را بيشتر همان   ل مطلق هگ  ظاهراًآملن  

ر  آملـن نظـ  ،بـه عبـارت ديگـر   . ديده بـود  » نظام هوهويه «شلينگ را در نظام موسوم به       
 روابط ايجـابي    ،توان بر مطلق  اعتقاد هگل نمي  هگل را به اين ترتيب تفسير كرد كه به        

 فاقـد  ،شودشود كه مطلق تا جايي كه به شناخت مربوط مي  حمل كرد و نتيجه اين مي     
اي عنوان نقطه  مطلق شلينگ به   ةنايه از نظري  كطور كه هگل به     معنا خواهد بود و همان    

  . ها را ازبين برده، در شب همه چيز سياه است اختالفةياد كرده كه هم
 ه خـود را بـ     ةباورانـ  ديـدگاه ايـده    ، جهـت حكـم    ةدربارنام  هبرونشويگ در اثري ب   

شناخت ديگـر عرضـي نيـست كـه از          « ، فلسفي از ديدگاه كامالً  . كندوضوح ابراز مي  
  شـناخت عـالمي را    ... خارج بر هستي اضافه شده باشد، بدون آنكـه آن را تغييـر دهـد              

 ،چيزي كه فراسو باشد. راي اين عالم چيزي نيستو. سازد كه از نظر ما عالم است   مي
نيـستي    از نظـر مـا بـا       ، به عبارت ديگـر    ؛نايافتني و نامتعين است   برحسب تعريف دست  

   .)180ص (».برابر است
. ناميـده شـده اسـت     » باوريروح« به طرز تفكري اختصاص دارد كه        ،فصل هشتم 

كـار  گويد اين اصطالح براي داللت بـر جنبـشي بـه   باوري ميروحنويسنده در معرفي  
 ةسان و تفكـر او دربـار      ن ا ةخودانگيختگي اراد  رود كه تأكيد من دوبيران در آن بر       مي

 ضـدجريان        ةمنزلـ  واقعيتـي اسـت كـه بـه        ،عنـوان كليـد ماهيـت     ان بـه  نـس فعاليت روح ا  
 بازگشت به آن چيزي ةمثابو به اي از متفكران روشنگري      عده باوريبرجو  باوري  ماده

در اينجـا فقـط بـه       . شـود  فرانسوي شمرده مي   ةهاي اصيل فلسف  د كه سنت  شوتلقي مي 
  .شودهاي اميل بوترو بسنده ميكر خالصه اي از آرا و انديشهذ

-كه نظـام  نويـسد  مـي  امكان قوانين طبيعت   انگليسي   ةترجم اش بر ديباچه بوترو در 

گـرا، و انـواع   گـرا، مـادي  ذهنـي «: دنـ نوع اصـلي تعلـق دار   ظر او به سه     نهاي فلسفي به  
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 آنها يك خاصيت مشترك دارند و آن اين است          ة و هم  ؛»اگريا توازي ) ثنوي(دوگرا  
 ذهن سـعي  ،هاي فلسفي خردگرادر نظام. دندهكه قوانين طبيعت را ضروري نشان مي    

ذات لـ ق بـديهي با   ت را ازطريق استنتاج منطقي از آنچه آن را قضاياي صاد          يدارد واقع 
يـافتن بـه    ياها را رها كند و براي اطمينـان       ؤهرگاه ذهن اين ر   و   بازسازي كند    ،داندمي

 ،كه از راه ادراك حسي شناخته شده اسـت        روي آورد   هايي  ها به پديده  قوانين پديده 
      تنـوع  ةمنزلكند و عالم را بهمفهوم ضرورت منطقي را در مفهوم قانون طبيعي وارد مي      

 ،يگر مرتبط شده است   هاي الزم و ثابت به يكد     ها كه با چفت و بست     ايان واقعيت پبي
  .كندترميم مي

اي از مراحـل    صـورت سلـسله    جهـان را بـه     ، عـالم  ة دربـار   خود بوترو در نظر كلي   
 بلكه ظهـور تـازگي و       ؛ فروتر نيست  ة فراتر قابل استنتاج از مرحل     ةمرحل. بيندهستي مي 

 تنهـا مشخـصات     ،البته عدم تجانس و عدم تـداوم      . استظهور اختالف كيفي در كار      
      گـراي خلّـاق و تالشـي را         تـداوم هـم وجـود دارد، چراكـه سـير غايـت             ؛جهان نيست 

 بـه امتيـاز     ، بـوترو بـين مراتـب جمـاد و جانـدار           ،بنابراين. توان ديد سوي آرماني مي  به
  )201ص(. نيستل ئقاسخت و صلبي 

 فلـسفه   ،اعتقـاد برگـسون   بـه . شود مي  معرفي ون برگس ة انديش ،فصل نهم و دهم   در  
 شدن و استمرار است، يعني آن چيـزي  ،مبتني بر شهود است و متعلق شهود و حركت   

واسـطه يـا شـهودي شـناخت و نـه ازطريـق تحليـل               توان از راه آگاهي بي    كه فقط مي  
 معنـاي ايـن سـخن آن   . بـرد كند يا تداوم آن را ازبين مي   تنزيلي كه آن را تحريف مي     

 متعلقـات يـا موضـوعات       ،علـم و مابعدالطبيعـه    . است كه متعلق شـهود واقعيـت اسـت        
دهـد و    ماده را به علم و روح را بـه مابعدالطبيعـه نـسبت مـي               ،برگسون. متفاوتي دارند 

دربـاب دعـوي   . دانـد بنابراين روشن است كه او فلسفه را تركيبي از علوم جزئي نمـي         
.  ترديـد نيـست    ،اي مشابه به فراسوي علم برسـد      هتواند در تعميم واقعيت   فلسفه كه مي  
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عقـل اسـت و    كـار    ، زيـرا علـم    ؛اي آنها متفاوت است   همتعلقات علم و فلسفه و روش     
موضوعاتي ناشي از تحليل؛ اما مابعدالطبيعه شهود اسـت يـا مبتنـي بـر شـهود اسـت و                    

  . كندا از شهود كسب ميحياتش ر
    زمـان را بـه مفهـوم مكـان پيونـد             تصور ، زمان و اختيار    كتاب ةبرگسون در ديباچ  

»  تهي همگني  ةرسان«دانيم كه در    ي مي ي اشيا ة طبيعي را به منزل    يقول او اشيا  به. زندمي
   نام مكان موجود است و مفهوم مكان است كـه تـصور عـادي مـا را از زمـان تعيـين        به
لحظـاتي  كند، به اين معنا كه به قياس از خطـي نامتنـاهي كـه متـشكل از آحـاد يـا              مي

شده  تصورمكاني ،اين مفهوم زمان  ... گيريم زمان را درنظر مي    ،خارج ازيكديگر باشد  
توانيم درپرتو آگاهي ذهني     استمرار محض كه وقتي مي     :است استمرار   ةشديا رياضي 

اصطالح به عمق   واسطه بدان واقف شويم كه به     طريق شهودي يا بي   دروني خودمان به  
شوند و  اي از تغييرات كيفي است كه در يكديگر حل مي         آن راه يابيم و آن مجموعه     

نه در واقعيـت بلكـه فقـط        كه  شود  كنند و هر جزء معرّف كل مي      به يكديگر نفوذ مي   
 تـداوم حركـت اسـت بـا         ،استمرار محـض  . ست ا  واحدي مجزا  ،ازطريق انتزاع فكري  

وقفـه  ند كه جريـان بـي     كفكر و زبان استداللي ايجاب مي     . هاي كيفي نه كمي   تفاوت
در زمان قرار گيرد  آگاهي را به مراحل مجزّا و قابل شمارش كه يكي پس از ديگري              

 ةدهند نشان ،تصور استمرار محض  . يمشود، بشكن  همگني نشان داده     ةصورت رسان هوب
 ةدهنـد  نـشان  ،عنوان توالي مراحل  تر است اما مفهوم خود به     ماهيت زندگي خودژرف  

  . موجد آن استخودسطحي است كه عقل مكان انديش 
 اگـر زمـان بـا مكـان يكـسان شـمرده شـود و مراحـل آگـاهي                    ،اعتقاد برگسون به

با ايـن   . ناپذير است  موجبيت علّي اجتناب   ، مادي فهميده شود   يبرمبناي مقايسه با اشيا   
تـوان  اش ديده شود نيز مـي     وقفهدر تداومش و در جريان بي     » خود « اگر زندگيِ  ،حال

گيـرد و ايـن افعـال آزاد      يت شخصيت كلـي سرچـشمه مـي       ديد كه بعضي افعال از كل     
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 اعمـال آزادانـه را   ،اش از زمـان   خـاطر تلقـي   هبرگسون ضمن انتقـاد از كانـت بـ        . است

 ،كردنعمل آزادانه«.گيردسرچشمه مي استمرار محض عنوانازخودبهداندكهمياعمالي
  .)223 ص (».آوردن استمرار محض استچنگبهبازيافتن تملك نفس و دوباره

  
  از برگسون تا سارتر : بخش سوم

فلسفه و دفاعيات    « آن عنوان  و شودبخش سوم با آن شروع مي     در فصل يازده كه     
ميـان  سـخن بـه   » رالبرتـوني «و  » بلونـدل «،  »اوله الپرون «از كساني مانند     است،» مسيحي

ت  كان ة از برخي جهات متأثر از فلسف      ،الپرون كه  مالحظاتي ديني داشت     . آمده است 
. فق اسـت ا با كانت مو،در اينكه تكليف اخالقي مستلزم اختيار است براي مثال،   . است

پـذيرد كـه وقـوف بـر قـانون          اعتقاد به حيات پس از مرگ را هم با اين اسـتدالل مـي             
 آن مقتـضي    ةقاعده غلبه خواهد يافت و غلبـ      اين   مستلزم اين عقيده است كه       ،اخالقي

هت با كانت موافق نيست كه عقايد دينـي نـه           خلود نفس آدمي است وليكن از اين ج       
 متعلـق ايمـان عملـي اسـت و درنهايـت نيـز عقايـد                متعلق شناخت نظـري بلكـه صـرفاً       

 كـه    را اسپنـسر و  فيلسوفاني مانند كانـت، پاسـكال، مـن دوبيـران، كورنـو، هـاميلتون،               
    ،كننـد  آن را محـدود مـي      قدرت ذهن بـراي اثبـات حقـايق اخالقـي را رد يـا شـديداً               

  . پذيردمين
افكـار  اسـت، دربـارة     گرايي در فرانسه     توماس دربارة تفكر در فصل دوازدهم كه     

سون، پير روسلو، امه فـوره و ژوزف        لن، اتين ژي  تيمرسيه، الگرانژ، سرتيالنژ، ژاك مار    
  . شده استبحث مارشال 

.  فرانـسه اسـت    20هاي معـروف قـرن       از نوتوماسي  ،سونلهمراه ژي ن به تژاك ماري 
صـورت انتزاعـي   هخواهد ب رويكردي رئاليستي دارد و نمي،ن در مبحث شناخت  تيمار

وضوح معتقد است كـه  هاو هم ب  . و مقدم بر تجربه اثبات كند كه شناخت ممكن است         
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 ،نظـر او  بـه . ا خـواهيم مانـد    جـ  همان ، تـصوراتمان محبـوس كنـيم      ةاگر خود را در حلق    
 ةخواهـد جـايي بـراي فلـسف       مـي حال نه تنها    شناخت همانا شناخت جهان است درعين     

 بلكـه همچنـين خواهـان       ،طـور عـام بازبگـذارد     هطور خاص و مابعدالطبيعه ب    هطبيعت ب 
مراتــب علــوم ازنظــر ارســطو و او ضــمن موافقــت بــا سلــسله. اي اســتچنــين فلــسفه

 زيـرا علـوم     ؛كنـد آكوئيناس، علوم طبيعي جديد را با ايـن طـرز تفكـر هماهنـگ مـي               
 ،نامـد يارسـطو طبيعيـات مـ     آنچـه    با   ،رفت آنها پس از رنسانس     با توجه به پيش    ،طبيعي

كند كه موافقتش با اصول ارسطو و آكوئيناس به سـبب  ن تأكيد ميتماري. يكي نيستند 
درستي اين اصول است نه به سبب آنكه اين اصول از چنين اشخاص محترمـي بـه مـا                   

  .رسيده است
 ةمـسئل  «ه معـروف بـ    ةدم مسئل  انكار تق  ،سونلاتين ژي ديدگاه فلسفي   ه  يكي از وجو  

 طـور  بـه  شناخت فعلـي خـود را ملغـي كنـيم و سـپس بكوشـيم           ةاگر هم .  است »نقدي
مـسئله درسـت    پيشيني مشخص كنيم كه آيا شناخت ممكن است يا نه، براي خود شبه            

توانيم حتي سؤالي مطـرح      زيرا بدون اينكه ابتدا بدانيم شناخت چيست، نمي        ؛ايمكرده
 ،سونلـ  ديگـر تفكـر ژي  ةيـك جنبـ  . دانيم با دانستن بالفعل چيزي ميكنيم و اين را هم   

 . توميستي و مستقل از كل تفكـر آكوئينـاس اسـت     اي كامالً امتناع او از استنتاج فلسفه    
بـودن  شـود، بـر تـصنعي     او ضمن قبول تمايزي كه توماس بين فلسفه و كالم قائل مـي            

 كـه در آن گـزينش و ترتيـب     تومـاس ةاي مستنتج از حال و هواي كالمي فلسف    فلسفه
 ،عـالوه هبـ . كند تأكيد مي  ، كالمي آنها باشد   ةموضوعات تابع اهداف كالمي و يا زمين      

اي همچـون عقيـده بـه    سون اين مسئله روشن است كـه عقايـد كالمـي        لاي ژي ر ب ظاهراً
 تأثير شـگرفي در نظرپـردازي فلـسفي داشـته اسـت و پيـروان                ، الهي ةخالقيت مختاران 

ورزي  درواقع درپرتو عقايد مسيحي فلـسفه      ،غم ادعاي برخي از آنها    ربه توماس   ةفلسف
  . كنندمي
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تـرين  برخـي از مهـم    ضـمن آن    دارد كـه    اختـصاص    علـم    ةفصل سيزدهم به فلسف   
  : ؛ از جملهشوندمتفكران اين حوزه معرفي مي

 ة رياضيات   فلسف ةترين جنب  معروف  و احتماالً  ؛او رياضيدان است  :  هانر پوانكاره  .1
 در بحث از هندسه به اين نكتـه اشـاره          براي مثال،  . همان عنصر قراردادي آن است     ،او
ات تجربـي   يـ اند نه واقع   نه شهودهاي تركيبي پيشيني    ه، هندس ةكند كه اصول متعارف   مي

   .اندست كه آنها تعاريف مبدل ا و اين بدان معنا؛بلكه قراردادند
ردن دقيـق مرزهـاي علـوم     كـ  مـشخص  ،يكي از اهـداف اصـلي دوئـم       : پيردوئم. 2

كار وعالم مابعدالطبيعـه بـا تبيـين وجـود سـر          « ، او ةعقيدبه. طبيعي و مابعدالطبيعه است   
انـد،  كـه چـون حجـابي آن را پوشـانده         كشيدن واقعيت از زير ظواهري      ا بيرون ب ؛دارد

پرسد كه آيا واقعيتي نهفته     ولي فقط مابعدالطبيعه مي   . »براي ديدن خود واقعيت عريان    
ازنظـر علـوم طبيعـي پديـدارها،       .  متمايز از آنها وجود دارد يا نه       يامحسوس  ظواهر  در  

تواننـد  اند كه وجود دارند و بدين جهـت ايـن علـوم نمـي    ظواهر محسوس تنها اموري   
  . عني مذكور را مدنظر قرار دهندم به »تبيين«

لـوئي  «،   او در فـصل چهـاردهم بحـث شـده          ةانديـش دربارة  يكي از فيلسوفاني كه     
ه  بـه     خود را    ةگردد و مابعدالطبيع  معنايي به دكارت بازمي   الول به . است» الول با توجـ

 يك فعل اسـت و  ،آگاهي. كند، بر مبناي آگاهي فردي بنا مي   »انديشم پس هستم  مي«
 به اين معنا كه فعل آگاهي مبنـا و مبـدأ خـود              ،بخشممن با اين فعل به خود هستي مي       

 ،ريق آگاهي درباب خويشتني كه از قبل موجود اسـت         مسئله اين نيست كه ازط    . است
 آگـاهي بـا    ةوسيله، بلكه مسئله متولدساختن خود در آگاهي و ب        كنيمميتأمل و مداقه    

 نفس خـود را همچـون يـك         ،به عبارت ديگر  . قراردادن آن درتقابل با غيرخود است     
  . ندكدرك و دريافت ميــ آفريند  فعاليتي كه نخست خود را مي ــفعاليت
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دو شخــصيت مــورد بحــث در فــصل : شــاردن و گابريــل مارســل ود تيــار. 4 و 3

 پويـا و    ، يـك كـل يـا تماميـت        ،اعتقـاد تيـار   به. پانزدهم با عنوان دو متفكر ديني است      
 مـاده وجـود     رنحو بـالقوه و از آغـاز د       حيات وآگاهي به  . درحال بسط و تكامل است    

اي روحـي و    چيز نيست كه جنبـه    هيچ ،گفتنيتس هم مي  بطور كه الي  همان؛ و دارند
صـورت تماميـت يـا كلـي         جهـان بـه    ،بنابراين. تعبيري نيرويي دروني نداشته باشد    يا به 

هـا هـم    انسان. يابد بسط مي  ، روح ة يعني تحقق فزايند   ،سوي غايتي شود كه به  ظاهر مي 
 و اند كه واجد ارزشي روحاني است     يابنده يعني عالم  اعضاي يك كل انداموار تكامل    

  . شودصورت تجلي خداوند ظاهر ميهب
 شخصي اسـت و در آن نتيجـه          پژوهش فلسفي امري كامالً    ،ازنظر گابريل مارسل  

انتقـال و ارتبـاط   . سادگي از پژوهش جدا و آن را به ديگران منتقل كردتوان بهرا نمي 
. ورزي اسـت  ينـد فلـسفه   ا اما اين امر درواقع خود نوعي مـشاركت در فر          ،ممكن است 

صـورت گرهگـاهي از كاركردهـا درآمـده         ه فرد در دنياي معاصـر بـ       ،اعتقاد مارسل به
اي او چنين جهان كـاركردزده   . است و هركس در مشاغل مختلف كاركردهايي دارد       

 مربـوط بـه     »مسائل« مثل   ي مسائل ،در چنين جهاني  . كندشده توصيف مي  زداييرا روح 
وجـود  نـوعي كـوري     نامد  مي» راز«آنچه مارسل   دربارة  ولي  تكنولوژي جايي دارند،    

 شــخص فــرد  شكــسته، زيــرا راز ارتبــاطي بــا شــخص دارد و در جهــاني درهــم ؛دارد
  . شودشده ميتجزيه
نحـو عينـي و آفـاقي پاسـخ داد بـدون            توان آن را به    پرسشي است كه مي    ،»لهئمس«

 بودن و طور كه مارسل در كتاب       ولي همان  ؛دهنده درگير پاسخ شود   خود پاسخ آنكه  
تـوان آن  از چيزي است كه من خود با آن درگيرم و بنابراين فقط مـي       ر  نوشته، داشتن

 اهميـت و اعتبـار      ،را ساحتي دانست كه در آن تمايز بين من و آنچه دربرابر من است             
  .دهد خود را ازدست ميةاولي
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ستون لـ كاپ.  اگزيستانسياليسم سـارتر اسـت     ، شانزدهم و هفدهم   هايموضوع فصل 
 سارتر با تحليل آگاهي ماقبـل تـأملي و تـأملي آغـاز              ةدرخصوص فلسف بحث خود را    

 اصلي همـان چيـزي اسـت كـه او آن را آگـاهي ماقبـل                 ة داد ،اعتقاد سارتر به. كندمي
» انديشم پس هستممن مي«ا  ب كه دكارت    آنچه را . داند نسبت به اين ميز مي     تأملي مثالً 

هـر  . اهي حاصـل از تأمـل اسـت        مقدم بر تأمل نيست بلكـه آگـ        ي آگاه ،كندآغاز مي 
اي وجـود   يعنـي آگـاهي  ، آگاهي از چيزي اسـت  ،)ل گفته رسكه هو چنان(اي  آگاهي

فـرض كنيـد مـن از ايـن         براي مثال،   ندارد كه در آن امري استعاليي وضع نشده باشد          
عنوان يـك محتـوا در آگـاهي مـن نيـست، بلكـه در مكـان اسـت،                    ميز به  .ميز آگاهم 

عنوان يك امر استعاليي نه      به ، آن را  كنم به آن نگاه مي    ،قتيو و  ،نزديك پنجره است  
تعليـق حكـم     ،لربـرخالف هوسـ    رامـا سـارت   . كـنم  در آگاهي لحاظ مي    عنوان حالّ به

 متعلـق آگـاهي در ادارك       ؛اهي را روش درسـتي نمـي دانـد        گـ  متعلـق عينـي آ     ةدربار
  .  امري استعاليي و موجود تلقي مي شود،حسي

چيـزي اسـت و متعلـق آگـاهي هـستي پديـداري اسـت و            آگـاهي از     ،هر آگاهي 
هستي باشـد و بايـد ازطريـق نفـي يـا          ـ  تعبيري نه بنابراين آگاهي بايد غير از هستي و به       

 آگـاهي   ؛ و نفـسه هـيچ عـدمي در خـود نـدارد          فـي  .نفسه حاصل شـود   انكار هستي في  
  مختـار ،هـستي لنفـسه كـه آگـاهي اسـت     . شودهمانجاست كه نفي يا سلب مطرح مي   

 اختيار وصـف  ؛ممكن نيست با هستي تعين يابد، است و چون جداشده از هستي است     
طبيعت يا ماهيت انسان نيست بلكه به ساختار آگاهي يعني ساختار هستي آگـاه تعلـق                

 از هـستي واقعيـت آدمـي    ،شـود  محال است كه آنچه اختيار ناميده مـي     ،بنابراين. دارد
ديگر ابتـدا وجـود دارد و سـپس ماهيـت            آدمي برخالف چيزهاي     ،درواقع. جدا شود 

سـازد و در    بر ماهيت او مقدم است و آن را ممكن مـي           اختيار انسان . سازدخود را مي  
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هـا مـشترك     اگزيستانسياليـست  ة بين هم  ، سارتر ةگفتبه  رسيم كه   اي مي اينجا به عقيده  
  . ه كه وجود مقدم بر ماهيت استد يعني اين عقي،است

 ،عالوه بر مولوپونتي  ــ  » پديدارشناسي مرلوپونتي «نوان ذيل ع   ــ   درفصل هيجدهم 
  . ميان آمده استوس سخن بهاتراشاز آلبركامو و لوي 

 جـدي فلـسفي      واقعـاً  ةتنهـا يـك مـسئل     «سبب اين سخنش اشتهار دارد كه       كامو به 
   ش ن به زحمت زيست   ي قضاوت در اين باره كه آيا زندگ       ؛ خودكشي ة مسئل :وجود دارد 

البتـه خودكـشي    ). 465ص  (» بنيـادين فلـسفه   اين است پاسخ به پرسش       ؟ارزد يا نه  مي
شدن به پـوچي     خودكشي تسليم  ، او ةعقيدبه. چيزي نيست كه كامو آن را توصيه كند       

شدن است و نـه در آن نـوع      نه تسليم  ،شرف و بزرگي انسان   . و انقياد دربرابر آن است    
بلكـه زيـستن بـا      . دهنـد درمينگريزي كه فيلسوفان اگزيستانسياليست به آن ت      واقعيت

كردن با آن ازطريق متعهـدكردن خـويش و         بارزهمحال  ش و درعين  ايآگاهي از پوچ  
ه دهند   ز ما اجا  ه معيارهاي مطلقي كه ب    ،درواقع. ترين وجه ممكن است   زيستن به كامل  

  .  وجود ندارد، كنديا مجبور كنيم چگونه زندگ رفرد
 ةدانـد فلـسف   فاعـل شناسـايي مـي     ــ   بر ثنويت تن  خود را غلبه     ةلسفـ ف ،نتيوـوپـرلـم

 تالشـي  ،ل اسـت رمرلوپونتي كه امتزاجـي از اگزيستانسياليـسم و پديدارشناسـي هوسـ           
ل ايـن عقيـده را مـي پـذيرد كـه            رهوسـ از  او  .  آگاهي ةاست براي تبيين پديدارشناسان   

؛ همچنــين، شــناختي و علمــي اســتنا تعليــق هرگونــه مفروضــات رو،ك ادراةالزمــ
 او را بـر نقـش تـن         ،)II( تأمالت دكارتي و   II ...ها ايده ل در كتاب  رهاي هوس آموزه
ن از عـالم  تـ لي اپوخهر هوسةبا پروژ ،حالدرعين.  واقف ساخته استكيند ادرا ادرفر

و بنـابراين بيـشتر بـه ايـن ديـدگاه           دانـد   ناپـذير مـي   امكانآن را     و اصوالً  يستموافق ن 
اي ديـالكتيكي   اي در عالم است كه رابطه      هستي هيدگري تمايل دارد كه انسان اساساً     

توان مستقل از جهان و مـستقل از موقعيـت او            به اين معنا كه انسان را نمي       ،با آن دارد  
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  تـن صـرفاً    ، در پديدارشناسي اگزيستانسياليستي مرلوپـونتي     ،به اين ترتيب  . درك كرد 
جودي مركب از دو بهره از توانش ادراكي نيست و انسان نيز مويك موجود مادي بي  

  .  نيست بلكه اتحادي از آن دو است 1ل شناساعافـ عنصر تن
  

   كتاب ة ترجمةمالحظاتي دربار
  ـــ  شـد عنـوان   ن نيز   ـاز اي پيش  ه  ـطور ك  همان  ــ ستونل كاپ تاريخ فلسفه مجلد نهم   

بديل در معرفي فيلسوفان فرانسوي در       يكي از متون بي    ،ازحيث جامعيت و اشتمال آن    
 ضـمن ارج نهـادن بـه مـساعي          ،نگارنـده . فلسفي كشور ما تاكنون بـوده اسـت       ادبيات  

  . شود نكاتي را متذكر مي،مترجمان فاضل اين اثر
  
   اغالط نگارشي ـالف

  
  درست  غلط   سطر/صفحه  رديف  درست  غلط  سطر / صفحه   رديف

  انكار  انگار  آخر/ 151  10  دين وحياني  حياني دين و  17/5  1
  خطاست  خطابست  156/1  11  يگرايانهماد  ماديگرانه  32/8  2
3  48/4  eclcticism  electicism 12  161/16  ـ  درجست

  وجوويافتن
درجست 
  وجوي يافتن

  كتاب دستي  كتاب درسي  4ـ165/5  13 القائاتي  القائادي  آخر/ 63  4
  انتشار داد  انتشار دارد  178/9  14  سوربون  سور بودن  125/17  5
  از  در  185/15  15  عمل  عقل  139/1  6
هاييهمانگويي  197/3  16  كهگونه آن  گونه آنآن  140/6  7  هاهمانگويي 
  حد وسط حل وسط  198/24  17  نوع جمعي  نوعي جمعي  148/21  8
  حال حل  206/11  18  محكوم  محكم  150/16  9
  

                                                 
1. subject 
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  درست  غلط   سطر/صفحه  رديف  درست  غلط  سطر / صفحه   رديف

  متّخذبودن  نمتخد بود  307/17  34  مراد ما  مرادها  206/16  19
  امر موجود  امر وجود  312/4  35  روش  روشن  217/6  20
  وتعديلجرح  حرج و تعديل  323/17  36  ناظري  اظراين  224/11  21
  1936  936  322/1  37  توانمي  تونمي  235/1  22
  اصالت  طالت  368/12  38  وارسي  وراسي  آخر/235  23
  آبردين  ينآبرال  391/3  39  ازتأثير آنها   تأثير آنها را  244/20  24
  توانمي  تانمي  414/19  40  به  در   246/14  25
 L`en-sor پاورقي/assenfiment assentiment 41  417  اورقيپ/261  26

theinitself  
L`en-soi 

thein itself  
  ايلنفسه لنفسهي  430/4  42 تصور تصو  271/3  27
  معناي  مبناي  anxicy anxiety 43  439/16  پاورقي/274  28
  هازنجيره  هاهززنجي  454/21  44 بيفزايد افزايدبي  282/12  29
  پرولتاريا  يا پرولتار  454/24  45 آثارشان آثارش  282/12  30
 تا 465از   46  درباره  دوباره  288/5  31

 در 493
  هاسرصفحه

  پديدارشناسي
  برلوپونتي

  پديدارشناسي
  مرلوپونتي

ماركسيسم ـ   298/20  32
  نينيسم

ماركسيسم ـ 
  لنينيسم

  واربرده  واربره  474/23  47

  طبيعي  طبعي  475/5  48  تجربي بودن  بودنتجربه  305/20  33
  
   حروف، كلمات يا عالئم زايدي كه به متن راه يافته است  ـب

و فيلسوفان مدرسي بـه كـار هماجـا آكـوئيني           « عبارت   ، در 12، سطر 22 ة صفح .1
  . ايد حذف شودزايد است و ب» آكوئيني آكوئيناس همانجا«، »آكوئيناس بردند

  .زايد است» بود «ة كلم»1783-1717«بعد از ، 9، سطر 25 صفحة. 2
بعـد  ،  »...خودپديداري را با خود به ناپديـداري      «در عبارت   ،  5، سطر   39 ة صفح .3

  .  زايد است و بايد حذف شود»به« ،»خود«از 
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   .زايد است» يا«، »نظامي«واژة بعد از ، 15، سطر 139 ة صفح.4
   .زايد است» زا «،»شناختن «ة بعد از كلم، 2 سطر ،161 ة صفح.5
   .زايد است» خود «،»ذهن«واژة بعد از  13، سطر 216 ة صفح.6
   . زايد است)،( عالمت ويروگول ،»مشترك« ةعد از كلم، ب10، سطر312ة صفح.7
   . زايد است»مسلمي« و قبل از »امر «بعد از» و«، 18 + ، سطر324 ة صفح.8
  . زايد است).(نقطه  عالمت »سارتر«بعد از ، 5 ، سطر407 ة صفح.9

  
  ند ا حروف، عالئم يا كلماتي كه از قلم افتاده ـپ

 بعـد از    ،»...به عبارت ديگر آگاهي خود يا مـن          «ة در جمل  ،16 سطر ،36 ةصفح .1
   . بيايد»از«آگاهي بايد 

  .  تايپ شود»6« ،»،ج«جاي  به،7 پاورقي ،79 ةصفحدر  .2
   .استافتادهازقلم»كندكيدميأاوت«، عبارت »نوشت«بعداز ،خرسطرآ،130ة صفح.3
ايـن علـت    « عبارت   ،»...همه جا حاضر  « قبل از    ستبهتر ا  ،   8سطر  ،  139 ة صفح .4

  . افزوده شود» يا علل اول
  .  ازقلم افتاده است»معقول«، »عالم «ةبعد از كلم، 15، سطر 139ة صفحدر  .5
گرايـي نـشده    ن مفروضات بعـد از تجربـه      اي« در عبارت    ،21، سطر   139 ة صفح .6
  .  جا افتاده است»ذاخ«واژة ، »گراييتجربه« بعد از ،»است
واژة  بعـد از     ،»...او در عين اگوسـت كنـت        « در عبارت    ،16، سطر   143 ة صفح .7

  .  افزوده شود»حال« بايد »ينع«
  . گذاشته شود(.)  بايد نقطه »دريافت«بعد از ، 23، سطر 147 ة صفح. 8
قلـم افتـاده    از» عـين حـال   «قبل از   » و« بعد از    »در«، واژة   خر، سطر آ  154 ةصفح .9
  .است



151  »فة غرب از من دوبيران تا سارترتاريخ فلس«بررسي  و نقد كتاب 
 

و قبـل از    » بـه «بعـد از    ،  »...اين رأي بـه نكتـه     «در عبارت   ،  1، سطر   167ة   صفح .10
  . افزوده شود» اين«، »نكته«

» آنكـه  «،»پـس از  « بعـد از     ،»پـس از تحـصيالتش    « در   ،17، سـطر    195 ة صفح .11
   .افزوده شود

   .افزوده شود» در «،»رسانه تهي همگني« قبل از ، 10، سطر220 ة صفح.12
  .افزوده شود» كه «،»ارتباط نزديكي«بعد از ، 19، سطر 261 ة صفح.13
   .افزوده شود» و «،»ارسطو« بعد از ،4، سطر 292 ة صفح.14

  
  ها  ترديد در انتخاب معادل ـت

، 49 ة و در صـفح    »ييـ گرالتقـاط ا«  به    electicism ة واژ ،3، سطر   48 ةدر صفح  .1
  . ترجمه شده است»گريالتقاط« به 6سطر 
 بـه  136 ةو در صـفح » گرايـي ذهنـي «  به    Idealism ةواژ ،   8سطر   ،130 ة صفح .2

  .ترجمه شده است» تصورگرايي«
  بـه   و در يـك سـطر بعـد       » رئاليسم« به   Realism ة واژ ،18، سطر 309 ة در صفح  .3

  .ترجمه شده است» واقعگرايي«
 ةو در صـفح » نوميناليـسم «  بـه   Nominalismة واژ،16، سـطر  309 ة در صـفح .4
  . ترجمه شده است»اصالت تسميه« به  5، سطر 323

 و »جسم ـ فاعـل شناسـايي   « به  body-subjectةواژ، 2پاورقي ، 471 ة درصفح. 5
  . ترجمه شده است»تن ـ فاعل شناسايي« به ،16، سطر 473 ةدر صفح
  . شود انتخاب الزم است معادل واحدي، و موارد مشابه اين مواردةدر هم

  
  ث ـ نارسايي ترجمه

  طـور   ممكـن است ايـن«:  ايـن عبـارت آمـده است34در پـاراگـراف اول صفـحـة . 1
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عنوان  برداشت مابعدالطبيعي ازنفس به    ةدوبارنظربرسدكه من دوبيران دست به طرح       به
ممكـن  «: شـود چنـين نوشـته     كه بهتر اسـت     » جوهر شده است؛ جوهر انديشة دكارت     

دست به كار تفسير مابعدالطبيعي جوهر،      نيز  نظر برسد كه من دوبيران      طور به است اين 
   .» شده است،يعني جوهر متفكر دكارتي

ايـن نـوع تعبيـر  تـاريخ         ...  «: چنـين آمـده اسـت      56 ة در پاراگراف آخر صـفح     .2
اذ قطعي نـسبت بـه معيارهـاي صـدق و     اي است يعني مستلزم اتخ  تكامل مستلزم فلسفه  

اتخاذ «خواننده متوجه مقصود نويسنده از تعبير       ممكن است    از آنجا كه     .»كذب است 
مبنايي مشخص براي معيار     يعني مستلزم  ...«:  شود نوشته بهتر است چنين     ،نشود» قطعي

مبنـايي  «معـادل   definite stand كمااينكه در مـتن اصـلي نيـز    ؛»صدق و كذب است
  . است»مشخص

) ايدئاليـسم (گرايي  تأثير كلي ذهني  «:  چنين آمده است   8، سطر   130 ة در صفح  .3
 از آن جهـت محـل   »گرايـي ذهنـي « بـه     Idealism ةترجمـ . »...اي  آلماني را تا انـدازه    

هـاي آلمـاني از فيختـه تـا هگـل مكـرراً بـر                ايدآليست ي  ترديد و تأمل است كه تمام     
 خـويش تأكيـد كـرده و اصـل          ةو واقعـي در فلـسف      مثـالي     و اينهماني عينـي و ذهنـي،     

 ةاند، و بنابراين آشكار است كه ترجمـ       اينهماني را اصل سيستمي تفكر خويش دانسته      
Idealism  سازد مقصود آنها را برآورده نمي،»گراييذهني« به.  

هاي ادبي، هنري   تن در حوزه  «:   از سطر دوم چنين آمده است       ،141 ة در صفح  .4
 سـه عامـل نـژاد،       ةدهنـد  تأثير شـكل   ةاش دربار ـ سياسي براي فرضيه   عيو تاريخ اجتما  

هاي فرانـسه معاصـر     محيط و زمان در طبيعت انسان، و براي تأكيدش در بررسي ريشه           
 جمهوري  ةگونه كه در رژيم پيش از انقالب فرانسه، در دور         آثار تمركز شديد آن    بر

لحاظ ابهامي كه    به .».رت دارد  شه ،هاي مختلف تجلي كرده است    و امپراطوري از راه   
   old regimeسبب آنكه تعبيرمخصوصاً درفهم قسمت دوم جمله وجود دارد و نيز به
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نوشـته   ايـن عبـارت چنـين        ةتعبير رايجي در ادبيات سياسي است، بهتر است در ترجم         
خـاطر  به] اوالً[ـ سياسي   هاي ادبيات، هنر و تاريخ اجتماعي     شهرت تن در حوزه   « :شود
 سه عامل نژاد، محيط و زمان بر طبيعت انـسان اسـت و              ةاش درباب تأثير سازند   يهفرض

خاطر تأكيدش بـر آثـار تمركـز شـديدي      معاصر، بهةهاي فرانسدر بررسي ريشه ] ثانياً[
امپراتــور امــر اســت كــه بــه اشــكال مختلــف در رژيــم ســابق و در جمهــوري تحــت  

  .».خودنمايي كرده است
 ،بــا چيــزي كــه مــا كــار داريــم«: تســچنــين آمــده ا 3ســطر ، 197 ة  در صــفح.5

شايـسته اسـت    ،  فهـم بهتـر   راي  كه بـ  » ضرورت مطلق نيست بلكه ضرورت نسبي است      
 نـه ضـرورت مطلـق بلكـه         ،چيـزي كـه مـا بـا آن سـروكار داريـم            «: شـود نوشته  چنين  

  .».ضرورت نسبي است
ه  را گــاهي بــ body-subject ة متــرجم واژ، پــاراگراف آخــر،471 ة در صــفح.6

از آنجـا كـه   . ترجمه كرده است»  فاعل شناساييـ تن«و گاه به    » ـ فاعل شناسايي  جسم«
توضـيح مختـصري    ،  اين واژه از اصطالحات اساسي پديدارشناسـي مرلوپـونتي اسـت          

  :رسدنظر مي آن ضروري بهبارةدر
 مـوقعيتي   ،گيِ انـسان اسـت    دبـو  حيثِ درعـالم   ة تن، كه واسط   ،اعتقاد مرلوپونتي به
آن اسـت كـه امكـان ادراك اشـيا و     از طريـق   متفاوت از اشـيا و اجـسام دارد و          بسيار  
آيد و از اين رو امكـان تقليـل آن درحـد موضـوع يـا                ها براي سوژه فراهم مي    رويداد

يافتـه   تـن  ةسـت كـه از آن بـه سـوژ          ا اهميت آن تا بـدانجا    . متعلق ادراك وجود ندارد   
(embodiment subject)ة در ترجمـ ،ينبنـابرا . شود  تعبير مي body-subject   بايـد 

 گفته شود مشروط بر آنكه از آن ثنويت ميان تـن و  »تن ـ فاعل شناسا  « يا»تن ـ سوژه «
  .فاعل شناسا قصد نشود
  :گانة فوقعالوه بر موارد شش
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وگو بيني و گفت  من دوبيران روحاً به درون     «: آمده است  13 سطر   ،30ةــ درصفح 
، از تعابير زيباتري    »وگو با خود  گفت«جاي  هتر است به  كه ب » ا خود ميل شديد داشت    ب

  .استفاده شود» حديث نفس«مانند 
 .»...اندتر او انتقاد كرده   منتقدان آكادميك  «: آمده است  21 سطر   ، 58 ةــ درصفح 

هاي التين خالي از اشكال نيـست،  به واژه» تر«صفت تفضيلي  اينكه افزودن   ةبا مالحظ 
  .گفته شود» تردانشگاهي«، »تريكآكادم«جاي بهتر است به

 .»عقل چه نقشي در اخـالق ايفـا كـرده؟         «:  آمده است  15 سطر   ،240 ةــ در صفح  
  .افزوده شود» است«، »كرده«بهتر است بعد از 

   .»....هـا   ولـي رئاليـسم ايـن بحـث       «:  چنين آمده است   11 سطر   ،  135 ةــ در صفح  
ر اينجا خالي از اشكال نيست و بهتر است          د »رئاليسم« ةكارگرفتن واژ هرسد ب نظر مي به
  .نظاير آنها استفاده شود يا »باوريواقع«، » گراييواقع«هايي مانند جاي آن از واژهبه

 و psychologic reflexive ة در ترجمــ،12 و7 ســطرهاي ،319 ةدرصــفح ــــ 
metaphysique reflexive ــه  ةمابعدالطبيعــ«و » شناســي انعكاســيروان«ترتيــب  ب

 معموالً   reflexive لفظ   ،در ادبيات فلسفي فارسي   آنجا كه   از  . آمده است » نعكاسيا
شناسي روان«هاي  تركيبها از   جاي اين معادل   بهتر است به   ،شود ترجمه مي  »تأملي«به  

ــأملي ــ«و » ت ــأمليةمابعدالطبيع ــرجم در صــفح ؛ اســتفاده شــود» ت  ،406 ة كمااينكــه مت
reflexive  كرده است ترجمه »تأملي« را به.  

البتـه اينكـه او عـشق را ارزش و          «:  آمـده اسـت     چنـين  15 سطر   ،348 ةــ در صفح  
 ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه ارزش در زبـان                 .»....داندنفرت را ضدارزش مي   

هـاي  تـوان از ارزش   بنـابراين مـي   .  چيزي است   يفارسي ضد ندارد؛ ارزش، ارج و بها      
  . سخن گفت ــ نه از ارزش و ضدارزش ــمثبت و منفي 
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  يافته در ترجمهج ـ خطاهاي سهوي راه
البته كانت با تمايزي كه بـين مـنِ ادراك،          «:  آمده است   8 سطر   ،39 ة در صفح  .1

 را بـه     apperception ة ظـاهراً متـرجم واژ     .»...خـودي كـه      يـا    يعني خودِ پديـداري   
ادراك «نـاي   معكـه بـه     perception را با لفظ     آناند و معناي     ترجمه كرده  »ادارك«

معنـاي   كانـت بـه    ة در فلسف   apperception كه؛ درحالي اند خلط كرده  ، است »حسي
  .»ادراك«ق ل است، نه مط»ادارك نفساني«

 ؛»... دوم رو بـه سـوي        ة مرتبـ  ،با اين همـه   «: آمده است  18 سطر   ،42 ة در صفح  .2
  . ايدبي»  اولةمرتب« بايد »همهبااين« بعد از ،كه بر اساس متن اصليدرحالي

ــين عقــل و علــت فــرق            ] كورنــو[او «:  آمــده اســت8 ســطر ،159 ة در صــفح.3 ب
كه در اينجا ايـن واژه       درحالي قرار گرفته،   reasonدربرابر  » عقل «واژة. »...گذاردمي
» لـم ثبـوت   «علت نـاظر بـر      و  » لم اثبات «دليل اشيا ناظر است بر      .  است »دليل«معناي  به

دليـل  « يـا  »جهـت كـافي  « ، suficient reason عبـارت  ةجمـ  كمااينكـه در تر ؛است
  .اند آورده»كافي
ذوات «  معـادل   Locke's substances دربرابـر ،14 سـطر  ،166 ة در صـفح .4
 معاني بـسياري را     ، در فلسفه غرب   »ذات«از آنجا كه واژة     . ه است داده شد قرار  » الك

  . ترجمه كنيم»جوهر«ني  را به لفظ رايج يعsubstance بهتر است ،كندتداعي مي
  : زير عبارتة در ترجم،6 سطر ،219 ة در صفح.5

''why is there some thing rather than nothing'' 
چـرا كـاچي بـه از هيچـي          «: آمـده اسـت     اشاره دارد،  نيتسكه به سخن معروف اليب    

ز اي در يك متن معتبـر فلـسفي جـاي         ضمن آنكه استفاده از چنين تعابير عاميانه      . »است
:  درسـت آن ايـن اسـت       ةترجم. شود درستي نيز براي آن محسوب نمي      ةنيست، ترجم 

   .»جاي هيچ چيزي استچرا به«
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  قـرار گرفتـه   » هستي لنفسه« ،  the in itself، در مقابل9 سطر ،418 ة در صفح.6

  .ترجمه شود» نفسه هستي في « بهاست كه بايد
شده نـ جملـه ترجمـه     همة  رسد كه   نظر مي  به ،21 تا   18  از سطر  ،432 ة در صفح  .7
نظر  به ،به عبارت ديگر  «:  كامل اين جمله مطابق با متن اصلي چنين است         ةترجم. است
رسد قوت استدالل او درباب ناسازگاربودن طبيعت خداگروي مبتني بر اين فرض            مي

ه   اي كـه بـه     فرضيه ؛نفسه بايد فاقد آگاهي باشد    است كه وجود في    بـودن،  فـرض موجـ
توان برحـسب فرضـي كـه       و اين مطلب را نمي    . بودن آگاهي ناـ موجود  ست بر دليلي ا 

  .».درمقام توجيه مورد استفاده قرار گرفته  است، اثبات كرد
  

  جمالتاز  برخي ةبودن ترجماللفظيچ ـ تحت
مردم فهميدن اين نكته را آغاز كردند كـه         «: آمده است   5 سطر   ،22 ة در صفح  .1

    مـردم  «: تـوان گفـت   تربـودن ترجمـه مـي     براي سليس . »ستكل دين بر سنّت استوار ا     
  .»تدريج دريافتند كه كل دين بر سنّت استوار استهب

فقط مطلب اين است به اين نكتـه اشـاره          «: آمده است   5 سطر   ،252 ة در صفح  .2
پـذير   امكـان  ،گرايي برگـسوني نباشـد    يبنشود تصويرهاي ديگري هم كه متضمن دو      

فقط بايد به اين نكته اشـاره شـود   «: نوشته شود كافي است    ،الذكربقدليل سا  به .».است
پـذير   امكـان  ،گرايـي برگـسوني نباشـد     ينبكه تصويرهاي ديگري هم كه متضمن دو        

  .».است
  :سرانجام اينكهو 
بعد داخل عالمت   به   و از آن     > <ها داخل عالمت     نقل قول  ، چرا تا بخش سوم    .1

  قرارگرفته است؟« » 
  . نشده استدرج 14 ة پاورقي شمار،259 ة در صفح.2
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ص  (»هـاملن «و گـاهي  ) 172 ـ  177صـص   (»آملن« گاهي   Hamelin چرا نام .3
  ثبت شده است؟) 364

  ؟نامه است چرا كتاب فاقد واژه.4



   كتاب نقدو بررسي 
  ∗»گفتن از خداسخن«

  
   ∗∗ر حسين هوشنگي  دكت                

 
   چكيده

هاي ممتاز در فلـسفة معاصـر در       اهتمام به زبان و مباحث زباني، از ويژگي       
سـرريز ايـن رويكـرد زبـاني در         . اي آن است  هر دو شاخة تحليلي و قاره     

هاي جديدي از   يبندفلسفة معاصر به مباحث كالمي و فلسفة دين، صورت        
مسائل سنتي را در پي داشت؛ ازجمله در مسئلة صـفات الهـي كـه تحـت                 

تـوان بـا   تأثير مباحث زباني يادشده، اين پرسش مطرح شد كه چگونه مي   
زبان روزمره و برآمده از تجارب محسوس و متعارف، راجع به خدا سخن             

ز خـدا    كتاب  . گفت  ، توصـيف يـا بازسـازي، تحليـل و نقـد            سخن گفتن 
  .هاي متفكران غربي و اسالمي در اين خصوص استپاسخ

ا

هـا  در مقالة حاضر، عالوه بر ذكر مزاياي بسيار كتـاب، بـه برخـي كاسـتي               
لزوم توجه بيشتر به آراي انديشمندان مسلمان در حوزة نظرهاي متنـاظر            (

با غربيان، نظرية تأويل و استخراج لوازم اين آرا در كالم، تفسير و اصـول         
  .اشاره شده استنيز ) فقه

  
  هاكليدواژه 
  
  تأويل، آنگلوساكسون، اگزيستانسياليـسم، هرمنوتيـك، كـالم، متافيزيـك،           

  فلوطين، ديونوسيوس، تفكر خالق، تفكر انتقادي
  

 زبان و مباحـث زبـاني صـدارت و محوريـت يافتـه اسـت و ايـن                   ،در دورة معاصر  
لـــي و زبـــاني در ســـنت هـــاي تحلي صدرنـــشيني و قـــدربيني را نـــه تنهـــا در فلـــسفه

                                                 
  .1386رات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي، سازمان انتشا: اميرعباس علي زماني، تهران. *

   )ع( دانشگاه امام صادق ةعضو گروه فلسف. **
  

  164 ـ 159       صص            87تابستان و پاييز / نامة علوم انساني 



160  نامة علوم انساني

در )  هايدگر ةفلسف(هاي اروپايي مانند اگزيستانسياليسم       آنگلوساكسون بلكه در فلسفه   
    جـد شـكنانه بـه   هـاي سـاختارگرا، پـساساختارگرا و شـالوده          جريان هرمنوتيك، فلسفه  

هاي مطالعـاتي   ها و حوزه  در پديدآيي ديسيپلين   ،اين عنايت ويژه به زبان    . توان ديد مي
 و نقد ادبي تأثير تـام داشـته         1شناسيشناسي، معناشناسي، نشانه    ري همچون زبان  نوظهو
هــاي   فلــسفي و حــوزهرهــاي نظةآثــار و پيامــدهاي ايــن اهتمــام زبــاني در ارائــ. اسـت 

 و  شتهاي آشكار در دين و مطالعات و اعتقادات ديني اثر گذا            مطالعاتي جديد به گونه   
كننده عنوان علوم مصرفكالم و فلسفة دين بهدر ايجاد مسائل جديد در     ه دنبال آن،    ب

  .مؤثر افتاده است
در ســطح كــالن آن بايــد در نحــوة طــرح مــسأله بــراي انديــشمندان  ايــن تــأثير را

 مباحث فلسفي انديـشمندان مـسلمان       ، در دورة كالسيك   ،مثالراي  ب. جو كرد وجست
محـدود  حياني  خداوند خود به خود به حدود ديني متون و        ةدربارو مسيحي و يهودي     

هاي    فلسفي خود با آموزه    يبود و تالش متفكران به جمع و سازگارسازي مباني و آرا          
شـناختي    هـاي معرفـت      دغدغـه  ،در دورة جديـد   . بودمعطوف  مستفاد از نصوص ديني     

عنـوان  ناپذيري خداوند بـه   پذيري يا شناخت  اصالت و صدارت يافت و اساساً شناخت      
.  قـرار گرفـت  ص وجود واجب محل بحث و فحـ     ةو ادل ها  نامتناهي و استدالل   موجود

 مسائل جنبة معناشناختي    ، تحت تأثير فضاي مباحث زباني يادشده      ،اما در دورة معاصر   
يافتند و پرسش از اين قرار شد كه آيا بـا زبـان برآمـده از تجـارب عـادي و روزمـره                       

 زبـاني مباحـث     بودن شأن مغفول  معناي  البته اين به  . توان راجع به خدا سخن گفت       مي
بـراي  » كـالم « گـزينش نـام      ،مـثالً در جهـان اسـالم      ؛ چرا كه    هاي پيش نيست    در دوره 
گاه تا  اما هيچ است؛   خودگوياي اهميت كالم و سخن از خداوند         ،اي از معرفت    شاخه

امعان نظر دربـاب    . بندي نشد صورتاز اين منظر     سؤاالت اصلي الهيات     ،دورة معاصر 

                                                 
1. semiotics 
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اگـر در   . است جديد   ةشاهدي ديگر بر اهتمام به زبان در دور       الحاد و خداناباوري نيز     
 وجـود   ،   خـدا  ةلئشناختي بـه مـس    اي انديشمندان با رويكرد هستي      دورة پيشامدرن پاره  

ــيانكــار را واجــب  ــد،م ــدرنكردن ــت، در دورة م شــناختي نقــدي و  رويكــرد معرف
يـا نقـدي   ) هيـوم مـثالً   (گرايانـه   شود كه با اتخاذ موضعي تجربـه        اي غالب مي    شكاكانه

در كننـد و      اساساً متافيزيك را وراي حد معتبر شناخت و معرفت معرفـي مـي            ) كانت(
 ،حال آنكه در دورة معاصر. شود موضعي شكاكانه در اين خصوص اتخاذ مي    پي آن،   

معنـا    هـاي الهيـاتي را بـي        ملحدان با رويكردي زبـاني يـا از موضـعي تحـصلي، گـزاره             
بي وجود مفهـوم و معنـاي واضـح را بـراي خـدا انكـار        شناسند يا در رويكردي سل      مي
  .دانند مي گو با الهيون را مسدودوجهت باب گفتكنند و بدين مي

 با درك و دريـافتي صـحيح از   ، تأليف دكتر علي زماني  گفتن از خدا  سخنكتاب  
 ي آرا ةبندي مسائل كالمي، با طـرح منـصفان       اين غلبة رويكرد معناشناختي در صورت     

، ن آنـا ةزمينيان دربارة اوصاف الهي و نقـد و تحليـل عالمانـ   عاصر مغرب كالسيك و م  
خوبي نـاظر بـه مـسائل جديـد و بـه            مرتبط عالمان و انديشمندان اسالمي را به      هاي  نظر

 متفكراني كه با زيـستن در مـتن يـك فرهنـگ و              ؛زبان امروزين بازسازي كرده است    
 بديعي را در    ي و آرا   باني داشته اي به مباحث ز      عنايت و اهتمام ويژه    ،محورتمدن نص 

  .اند بيان كرده) مباحث الفاظ(صرف و نحو، لغت، بديع، تغيير و اصول 
گفتن از خدا و  اصلي كتاب مورد بحث اين است كه امكان و كيفيت سخن    ةلئمس

عنـوان موجـود بيكـران و متعـالي در قالـب زبـان متعـارف و نـاظر بـه                     اوصاف الهي به  
 ي آرا،يابي به اين پرسـش  در پاسخ.تجارب ملموس و عادي، چگونه قابل تبيين است     

ميمون، قاضي سـعيد    انديشمندان بزرگ كالسيك همچون فلوطين، ديونوسيوس، ابن      
انـد و     و نقـد شـده    ارزيـابي   عربـي، بازسـازي،     قمي، توماس اكويناس، مالصـدرا، ابـن      

پردازي متفكران معاصر همچون ويتگنـشتاين، آيـر، فلـو، هيـر، ميچـل، هيـك،                نظريه
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ويث نيز با زباني آشنا براي خواننده ايراني تحليـل و           فيليپس، مالكوم، آلستون و بريت    
  . اند بررسي شده

ناپـذيري، الهيـات سـلبي، تمثيـل، عرفـاني، اشـتراك            هاي بيان    نظريه ،در اين قالب  
از امتيـازات كتـاب،     . ه شده اسـت   شتمعنايي به بحث گذا     عنوي، كاركردگرايي و بي   م

، استناد به   شدهتك مباحث مطروح  گيري از تك    نتيجه نثر روان و زودياب، تلخيص و     
صـورتي  مباحـث انديـشمندان غربـي بـه       . سـت منابع اصلي، نقـد و ارزيـابي منـصفانه ا         

ايـن اثـر بـا توجـه بـه          . انتقال يافته اسـت    فرهنگي به زبان فارسي      ةبا ترجم  شده و   بومي
و  تواند به عنوان كتاب درسي در درس مسائل كالمي جديـد            هاي يادشده مي  ويژگي

البته در اين صورت جهت مزيد فايـده الزم         .  زبان ديني مورد استفاده قرار گيرد      ةلئمس
ون و   جـاي آزمـ    ،عـالوه هبـ . است ارجاعاتي براي مطالعة بيشتر در انتهاي فصول بيايـد         

عـالوه بـر اينكـه مطالـب مقدمـة         .  نمودار نيز در كتابي خـالي اسـت        وسؤال و جداول    
  .گيري تكرار شده است مفصل كتاب بعضاً در نتيجه

لحاظ محتوايي نيز چند نكته قابل تذكر است كه توجه به آنهـا موجـب تكميـل             به
  :مباحث خواهد شد

له به شـكل جديـد      ئطرح مس شناختي  هاي زبان رضفلزوم توجه به مباني و پيش     . 1
 اينكـه   ازجملـه  :شـناختي سـنتي  زمين و تفاوت احتمالي آن با مباني زبان       آن در مغرب  

تنها زبان دراختيار ما زبان عادي و طبيعي است كه برگرفتة از عالم انساني و محسوس        
برگرفتـة از   ) زبان علم، فلـسفه و الهيـات      (هاي فني و تخصصي      و زبان   است و محدود 

برخـي انديـشمندان كـه مـثالً        مـورد   فرض در    اين پيش  .)24 و 23ص (هستندن  اين زبا 
ند يا مانند مالصدرا كه الفاظ را موضـوع بـراي ذات            ااستگاهي الهي براي زبان قائل    خ

  .كند دانند، صدق نمي معناي مجزا از خصوصيات مصداق محسوس مي
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 عرفـاي اسـالمي   يأ ر،كتابمؤلف :  عرفاي اسالميةلزوم اهتمام بيشتر به نظري  . 2
 ؛آورده اسـت  ) 315-356(» تشبيه در عين تنزيـه    «الدين تحت عنوان      روايت محي را به 

 ،عالوههب. رسد  نظر نمي  گويا به  ،به محتواي مدعاي آنها   ، با توجه    حال آنكه اين عنوان   
 همچـون وحـدت وجـود و كثـرت          ،دهنـدة آن   تـشكيل  ياين نظريه با توجه بـه اجـزا       

االسماء و نظرية تأويل، يان احديت و واحديت، اعيان ثابته، علم      موجود، تمايز نهادن م   
اي تركيبـي و مـستقل درعـرض سـاير آرا،             عنـوان نظريـه   بـه كـه   داشـت   آن را   قابليت  
رسـد تلقـي عرفـاني از خـدا و            نظـر مـي   هكـه بـ    چنـان  ؛شـد   تري مي بندي كامل صورت

شده را به نـوعي     رحاوصاف او، توانايي گذار از مشكالت منطقي، معرفتي و زباني مط          
  .استدارا 

توانست در سه     اين اهتمام مي  :  انديشمندان اسالمي  يتر به آرا  لزوم توجه افزون  . 3
  :جهت بروز يابد

 غربـي در جهـان   يهـاي متنـاظر آرا   تر به انديشه در اشاره يا پرداخت كاملـالف  
وصـاف   كاركردگرايي آلستون در توجيـه معنـاي مـشترك ا          ة نظري ، مثال رايب. اسالم

آلـستون بـر آن اسـت كـه         . انساني و الهي، مشابهت زايدالوصفي با نظرية معتزلـه دارد         
تواند مبناي اطالق مفـاهيم        مي ، واحد كه همانا كاركرد مشترك يا مشابه است        يمنشأ
   و خــذاالغايات«مبنــاي   يــادآور ،يأر  ايــن.)288 -289 ص(  ان و خــدا باشــدسانــ بــر

داننـد كـه      خواندن خداوند را به اين معنا مـي       مثالً عالم كه  معتزله است   » المبادياترك
  .استآثار علم مترتب بر فعل الهي 

 در اهتمام به مبناي تفسيري و تأويلي كه مفسران اسالمي به تفـاريق و تكـرار   ـب  
اساساً نظرية تأويـل در ميـان       . اند  در مقدمة تفاسير يا درخالل مباحث خود بحث كرده        

  .فا در اين كتاب محل توجه جدي قرار نگرفته استحكما، متكلمان و عر
  .و مباحث در كالم، اصول فقه و تفسير  در استخراج لوازم هر يك از اين آراـج 
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توانـست موجـب    يمـ  به آن ه اشار ، در عين حال   ؛طلبد  البته اين خود مجالي مستقل مي     
  . كتاب باشدةمزيد فايد



  كتاب و نقد بررسي 
  ∗»هنر استدالل، روشي نو در آموزش منطق«

        
  ∗∗ دكتر رضا محمدزاده                 

  
  چكيده 

 معرفي و سپس نقاط قوت شكلي و هنر استداللدر اين مقاله ابتدا كتاب 
در ادامه، نقاط ضعف شكلي و نقاط ضعف . محتوايي آن بيان شده است

ترين تأكيد نويسندة مقاله بر نقاط بيش. محتوايي كتاب بررسي شده است
به اين نقاط ضعف نيز در دو بخش توجه شده . ي اثر استيضعف محتوا

در بخش اول، مباني نويسندة اثر نقد و در بخش دوم تحت عنوان : است
، اشكاالت محتوايي و عبارتي در صفحات و سطور كتاب متننقد ناظر به 

  . نشان داده شده است
: اله، دو اشكال بسيار مهم در محتواي كتاب وجود دارداز نظر نويسندة مق

به خصوص نبود (اشكال اول، نقصان و كاستي در طرح مباحث و نظام آن 
؛ اشكال دوم، فقدان نوآوري و ابتكار هم در )مباحث تعريف و مفاهيم

ة يك روش كارآمد و قابل اشاعه ئار نظام نوين منطقي و هم در اةارائ
  . استدالل و آموزش آنةنطقي در عرصكارگيري اصول مبهدر

  
  هاكليدواژه 
  

  استدالل، هنر استدالل، غالمرضا ذكياني، نقد منطق، آموزش منطق
  

  :معرفي كتاب
فصل در . تنظيم شده است صفحه با قطع وزيري 160و دركتاب در سه فصل اين 

. ده استشارائه ) ارسطويي( گزارشي از قياس اقتراني حملي در منطق كالسيك ،اول
                                                 

  .ش1386 صفحه ، انتشارات رويش نو، 160غالمرضا ذكياني، . *
  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق . **
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در فصل سوم، ديدگاه نويسنده تحت .  مرور شده است1ها در فصل دوم، منطق گزاره
 اين كتاب از ميان  .با محوريت قياس استثنايي عرضه شده است» هنر استدالل«عنوان 

هدف . ده استشر بحث استدالل متمركز ب مباحثي كه در منطق مطرح شده ةكلي
كه ضمن مقايسه ميان سه رويكرد در بحث نويسنده از تدوين اين كتاب آن است 

ترين روش استدالل، نوعي از استدالل است كه در استدالل، نشان دهد كه طبيعي
 علمي و اصل موضوعي ة و به همين دليل جنبردداريشه توان فطري انسان 

شده  همين نوع استدالل معرفي نوآوري نويسنده در اين كتاب دقيقاً. )103ص(ندارد
ده است كه شنوعي درج ن جهت در پشت جلد كتاب همين خصيصه به به همي.است

عالوه بر اين، نويسنده گزارش . امتياز آن از ساير كتب و منابع منطقي را روشن سازد
از نظر . ها را برخوردار از نگرشي نو دانسته است  از قياس اقتراني و منطق گزارهدخو

و  دكرتدالل، تنها الزم است تمرين   براي رسيدن به مهارت در اين نوع اسنويسنده،
نويسنده اين نوع استدالل را مبتني بر .  فعليت رساندةاين توان و استعداد را به مرحل

ه شدهاي مطرحترين نوع استداللنزديكبه عقيدة او، داند و  هاي شرطي مي گزاره
ي اين كتاب مدع. ستهاي استثنايي اقياس ،در دانش منطق به اين نحوه استدالل

 كشف، ةتوانند از عهد است كه مخاطبان آن پس از يك ترم آموزش اين كتاب مي
هاي موجود در هر متن و هر گفتاري برآيند و با تمرين كافي تحليل و نقد استدالل

كتاب ). 5ص( نندكخوبي كسب به   استدالل را نيز ةدر مدت دو ترم، توان اقام
سازي درك مباحث متنوع و متكثر داراي جداول و نمودارهاي متعدد براي آسان

 براي باالبردن سطح يادگيري خواننده يهاي متعددمرينتحاوي منطقي است، و 
همچنين نكات متعددي تحت عنوان يادداشت تاريخي براي آشنايي . است

ها نطقدانان مشهور يا معرفي برخي منابع، شخصيتهاي مديدگاهخوانندگان با 

                                                 
1. prepositional Logic 
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 منبع 5 عربي و ـ منبع فارسي34 از ، در اين كتاب.توجريانات تدارك ديده شده اس
  . التين استفاده شده است

  
  كاربرد آموزشي كتاب

 4  معموالًهاي معين ريزي درسي رشته  درس منطق عمومي در برنامهزآنجاكه ا
 واحد به بحث استدالل 2 واحد به مباحث تعريف و 2 كه ستواحد درسي ا

 واحد منطق استدالل 2استفاده براي تدريس اختصاص يافته، كتاب حاضر درمظان 
  . رسد نظر مي حجم مباحث كتاب براي اين ميزان واحد مناسب بهاست و

  
  نقاط قوت شكلي و صوري كتاب

چيني  حروف؛ حجم مناسبي دارد؛اين كتاب با ظاهري مناسب انتشار يافته است
 برخي ؛ستنحو خوبي صورت گرفته و اغالط تايپي در آن بسيار اندك اآن به

 نظمميان مباحث و محتواي آن، ازجمله را هم دارد، استانداردهاي كتاب درسي 
هاي  تمرين، نمودار، جدول و مثال كتاب،در. خورد چشم ميمنطقي مناسبي به

  .كند كه درك مطالب را براي خواننده تاحدي آسان ميوجود دارد مناسبي 
  

  قاط قوت محتوايي كتابن
آوري  مفيد نويسنده در جمعةدهد كه تجرب  نشان ميبندي محتواي كتابجمع

درباب استدالل ي مناسب و سودمند وجودآمدن مجموعه مباحثمطالب كتاب و به
 همان ،اين كتابفصل اول مبناي اصلي نويسنده در تدوين . بسيار اثرگذار بوده است

اروپايي منطق در آنها منابعي كه . مباني منطق ارسطويي به تقرير اروپاييان است
 ة مراجع مورد استفادة عمد است وبسيار محدودشده، به زبان فارسي تبيينكالسيك 
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زبانان در اين مبحث، بخشي از مدخل منطق صورت اثر غالمحسين مصاحب پارسي
 دكتر ةبا ترجم( اثر پاپكين كليات فلسفه بخش منطق ،اصول منطق كالسيكبا عنوان 
در ميان منابع .  است اثر اصغر خندانرديمنطق كارب، و تا حدي كتاب )مجتبوي

 ةبا ترجم( اثر تيدمن درآمدي نو به منطق نوين اخير نيز بخشي از كتاب ةترجمه شد
تفصيلي به طرح حاضر اما كتاب .  در اين خصوص مفيد است)دكتر رضا اكبري

 استدالل پرداخته و با برخورداري از ةمباحث منطق اروپايي كالسيك در حيط
مباحثي كه در . تر ساخته استمباحث را آسان متعدد، يادگيري اين سلسلههايتمرين

ويكردي غيرمسبوق به رشده است، مطرح » هنر استدالل«فصل سوم كتاب با عنوان 
 و به همين جهت براي آن دسته از خوانندگاني كه با مباحث منطق قديم و داردسابقه 

  .مل استأ قابل ت،جديد آشنا هستند
  

  كلينقاط ضعف ش
 ةكليبه عنوان متن درسي نگاشته است، الزم بود  كتاب را به،از آنجا كه نويسنده

خصوص هبا توجه به اهميت ديسيپلين و نظم ب. توجه كنداستانداردهاي كتاب درسي 
هاي در مباحث دانش منطق و نيز تكنولوژي خاصي كه امروزه در تدوين كتاب

رسد امكان پرداخت كتاب با  نظر ميهمعمول است، بدراين رشته درسي دانشگاهي 
هاي جداگانه، شكل درستنظيم مباحث كتاب به. تر وجود داردوجهي مناسب

هايي ازجمله بخش... برخورداري از اهداف يادگيري در هر درس، خالصه مطلب، 
 ،همچنين. شود  احساس ميعنوان متن درسي كامالًاست كه فقدان آنها در كتاب به

فرعي ذيل عناوين اصلي هر بحث، به وجهي كه ارتباط اين عناوين تنظيم عناوين 
 مشخص باشد، ازجمله راهكارهايي است كه اگرچه نقش اصلي و فرعي كامالً

. سفانه در كتاب رعايت نشده استأ مت،كند را در فهم بهتر مطالب ايفا ميمؤثري 
در يادگيري كنندگان اين كتاب، نوآموزاني هستند كه ازآنجا كه غالب استفاده
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اي سامان يابد  گونه مطالب بايد بهةندارند، شكل تنظيم كلي قبلي ةسابقمباحث منطق 
اي  گونه، شكل تنظيم مطالب بهيدر موارد. كه هيچ مشكلي را براي آنها پيش نياورد

؛ پيدا كنندبا مطلب است كه اين قشر از خوانندگان نخواهند توانست ارتباط مناسبي 
در بحث  33 ةدر صفح هنگام ذكر مثال درمورد قياس و نيز ،30 ةفحدر صمثال، براي 

كه انجام شده است نحوي به   چينيحروف، هاي منتج اشكال چهارگانهضرباز 
رسد قراردادن هر يك از  نظر ميبه. نندكتوانند درست آن را درك  مبتديان نمي

 مناسب ةيجاد فاصلا. دزاستواند مشكل را برطرف  ميمتناسب  داخل يك كادر موارد
ميان سطرهاي مكتوب كتاب با تصاوير، نمودارها و جداول نيز در پديدآمدن فرم و 

برخي اغالط تايپي درمتن .  استشكلي كه در فهم مطالب اثرگذارتر باشد، مفيد
تايپ  destributionغلط  به26 ة درصفحdistribution واژةوجود دارد، ازجمله 

غلط  به»الخلونعةما« يا »الجمعنعةما«چون ماتيشده ونيز تاء مدور درآخركل
در فهرست مطالب . درج شده است) 12ص: نك( »الخلونعةما« و »الجمعانعةم«

درج شده است كه » استدالل در منطق رياضي«غلط ه، عنوان فصل اول ب)5ص(كتاب
 ارجاع به منابع، روشي ةنحو. تغيير يابد» استدالل در منطق ارسطويي«بايد به 

 مراجع با عدد معيني مشخص شده ةدر فهرست منابع اين كتاب، كلي. يرمعهود استغ
شده منابع استفاده.  به آن عدد و جلد و صفحه اشاره شده است،است و براي ارجاع

 ،در اين كتاب در مقايسه با خيل كثير منابعي كه هم منطقدانان ارسطويي و اروپايي
 ؛بسيار اندك استاند، تهنگاش) رياضي(جديد منطقدانان مسلمان و هم منطقدانان هم 
در اين كه شده  آنها بهره گرفتهةجاي استفاده از متن اصلي، از ترجمبه ، در موارديو

فهرست منابع، : نك (منطق اشارات و تنبيهات فارسي ة استفاده از ترجم،خصوص
اب كتبندي قياس توسط جالينوس به و نيز ارجاع مربوط به مطلب دسته)159ص 

هاي مناسب در ها و فهرست نمايه. زدني استمثال) 4ص( بوخنسكي تاريخ منطق
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كتاب وجود ندارد كه به همين دليل مراجعه به كتاب براي دريافت مطالب هنگام 
  .شود نياز قدري مشكل مي

  
  نقاط ضعف محتوايي كتاب

نها  آهاي كتاب، الزم است ابعاد مربوط به ضعف و كاستيةبراي پرداختن به هم
اين قسمت از بحث تحت دو عنوان مطرح خواهد . دكر با ترتيب خاصي بررسي را 
 ةكه خوانندنحوي  نقد ناظر به متن به، دوم؛ نقد مالحظات مبنايي نويسنده، اول:شد

 را پيش رو قرار ناظر به متن، همزمان نقد اين كتاب ةاين مقاله بتواند هنگام مطالع
  .مورد نظر را بيابدانتقادهاي  مباحث زيرفصل آنها،  وهاد درمورد هر يك از فصلهد

  
  مالحظات مبنايي نويسنده و نقد آن

 مختلف دانش منطق، انتظار يدرميان انواع و انحاكه  اين اثر معتقد است ةنويسند
و معرفي بهترين روش » استدالل« مردم از اين دانش عبارت است از بررسي امر ةعام
 به مباحث استدالل معطوف نده در اين كتاب صرفاًاز همين روي، تالش نويس. آن
دستكاري نظام منسجم ). 1ص( است محور خوانده آن را استداللصراحتاًوي  و دهش

حال ه اما تاب؛ ممكن است،اند ست دانشمندان بزرگ طراحي كرده اهارنقمنطقي كه 
 آنچه در منطق ارسطويي و نيز منطق ).2ص(كسي به آن مبادرت نكرده است 

تواند پاسخگوي نيازها  آنچه مي.  پاسخگوي نيازها نيست،ده استشرياضي مطرح 
ها ها را توسط صاحبان اين استداللباشد و در عين حال فهم و نقد متقابل استدالل

ها  انسانة عبارت است از يك منطق فطري و همگاني كه بر هم،پذير سازدامكان
 تقريري است از ،دهشين كتاب مطرح كه در فصل سوم ا» هنر استدالل«. حاكم است

هنر استدالل از يك طرف و ). 3ص( استدالل ةها براي فهم و اقامتوان همگاني انسان
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 علمي و اصل موضوعي ةقياس استثنايي كه مبناي اين هنر است از سوي ديگر جنب
  ). 102و  3ص (دارداي  ندارد بلكه هويت عملي و قاعده

سخني است شود،  ش آن در دانش منطق بحث مياستدالل و بهترين رواز اينكه 
ميان امروز هنگامي كه سخن از علم منطق به گراد كر اما بايد توجه ؛مطلوب و معقول

د كرد، نبايد گمان شو اذهان برروي استدالل، انواع و احكام آن متمركز ميآيد،  مي
ق مورد آنچه در مباحث منط. كه همواره چنين انتظاري از منطق وجود داشته است

هر جا .  ميزان و مالكي است براي تفكر و انديشه،)و هنوز هم هست(انتظار بوده 
از ديدگاه بسياري از . سخن از انديشه است، سخن از مالك انديشه نيز مطرح است

اما آنچه در . وجه امتياز انسان از ساير موجودات حيواني، همان انديشه استبزرگان، 
ست فعليت انديشه نيست بلكه توان و امشترك  هاانسانهمة اين خصوص ميان 

 هاي انسان نيز سخن گفتن استكه ازجمله ويژگي چنان؛استعداد انديشيدن است
 اين نوع توان و .گفتنها عبارت است از توان سخن انساني وجه مشترك تمامولي

ي معين يافتن آن به مقدمات و ابزارهافعليت  فعليت برسد و در ةاستعداد بايد به مرحل
اما استدالل تنها يكي از موارد و مصاديق انديشه و تفكر را تشكيل . نياز است

وجه .  استدالل و تعريف:داردانديشه و تفكر، دو مصداق بارز و مهم . دهد مي
البته اينكه . اشتراك هر دوي آنها، تنظيم معلومات براي دستيابي به مجهول است

بعضي مكاتب فلسفي، عرصه را براي تبيين و شناختي در هاي معرفتمباني و تئوري
 مفاهيم و تصورات را ةتوجهي به حوز  نبايد موجبات بي،كند تحليل مفاهيم تنگ مي

نحو خوشبختانه در سنت منطقي و فلسفي ما، توجه به هر دو حيطه به. پديد آورد
 مهم آنكه تا انديشه و تفكر در ساحت مفاهيم و ةنكت. جدي صورت گرفته است

ها كه استدالل بر آنها   تصديقات و گزارهةرات به جايي نرسد، ورود به حوزتصو
كارآيي االيام از قديمبه همين جهت است كه . پذير نخواهد بود امكان،مبتني است
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اين در حالي . بوده استمعطوف  استدالل و تعريفه دو موضوع مهم بدانش منطق 
به اهميت اي اشارهاحث تعريف و حتي  هيچ توجهي به مب اثر، اساساًةاست كه نويسند

كه بخش مهمي از خطاها و انحرافات ذهني بشر كه  درصورتي؛ استنكردهآن 
 شناسايي و حل آنها البته در كتاب مورد بررسي وجود دارد، ناشي از عدم ةدغدغ

 ذكر است كه امروزه شايان. ها و قواعد همين بخش مهم از منطق استتوجه به روش
رنگ شده و هاي تصوري بسيار كمشناختي، توجه به معرفتمعرفت يها درحيطه

 تا حدي كه در كتب منطقي و نيز ،ده استكراي پر  هاي گزارهجاي آن را معرفت
نظر به.  بحث معلومات تصوري، هيچ جايگاه مهمي را واجد نيست،شناسيمعرفت

 ةي، زمينخصوص منطقهرسد حذف مباحث معاني و مفاهيم در كتب فلسفي و ب مي
بروز همين معضل را نيز در داخل كشور فراهم خواهد آورد و موجب محروميت 

  .ما خواهد شد  پژوهان از بخش مهمي از ميراث فلسفي و منطقينوآموزان و منطق
 هم عمدتاًآن(هايي از منطق قديم  ناقص و محدود بخشة اثر در مقايسةنويسند

منطق (صل اول كتاب، و منطق جديد در ف) قرائت اروپاييان از منطق ارسطويي
ناظر به صورت انديشه و تفكر طور عمده بهكه (در بخش دوم كتاب ) ها جمله
خالي از هاي علمي،  دليل توجه به اصول موضوعي و جنبهبه آنها را ،)هستند

توان  ها نميمبناي اين سلسله از بحثبر كهكاربردهاي عملي دانسته و معتقد است 
در اين . دكرهاي اقناعي و مثبـِت  استداللمةربردي مناسبي جهت اقاهاي كا استفاده
هايي كه در فطرت انساني يافتن مهارتفعليت نياز به راهي وجود دارد كه با ،ميان

در اين . د و به نتايج مورد نظر دست يافتكرراحتي استدالل بتوان بهدارد، ريشه 
سنده درميان مباحث منطق قديم، نوي. داردوجود اي  روش، هويتي عملي و قاعده

البته اين روش . برخوردار دانسته است) اي قاعده(قياس استثنايي را از هويت عملي 
صورت منسجم و اثربخش در يكجا ازنظر نويسنده در آثار منطق قديم و جديد به
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در فصل سوم كتاب تحت عنوان است جمع نشده است و لذا نويسنده تالش كرده 
.  همين روش را به صورتي منسجم و كارا مورد بحث قرار دهد،»هنر استدالل«

 نوآوري ةبراي فصل سوم نيز حاكي از آن است كه جنب» هنر استدالل«انتخاب عنوان 
ها، با كتاب همين روش است كه تاكنون از زمان تدوين كتب منطق در طول قرن

ندان منطق  هنوز مطمح نظر دانشم،هاي فكري و علمي كه صورت گرفته تالشةهم
در » صوري« عجيب آن است كه با وجود كاربرد مكرر تعبير .قرار نگرفته است

معناي خاص كلمه در بخش سوم تحقق نيافته سازي به بخش سوم كتاب، صوري
روشن است كه هر جا سخن از صورت و ساختار باشد، بايد بتوان آن را با . است

جز تفكيك ر بخش سوم كتاب بهد. م مناسب نشان دادياستفاده از نمادها و عال
نحوي غيرصوري، هيچ تالش ديگري كه برمبناي آن به  هم  آن،مقدمات استدالل
نجام نشده  ا،هاي مضبوط در تشخيص و نقد استدالل دست يافت بتوان به قاعده

 ادعا شود كه تفاوت مهم بخش سوم كتاب با ممكن است  اين اشكالبارةدر. است
ن به منطق ماده و اختصاص بخش اول و دوم به منطق  در تعلق آ،دو بخش قبل
پژوهان علوم منطقي متوجه هاي دور، دانش  از گذشتهتوضيح آنكه. صورت است
 وجود دارد كه از يكي به  بشر  تفكرورزية دو لغزشگاه مهم در عرص كهشده بودند

 محتواي معلومات ذهني و. شد ميتعبير  فكر و از ديگري به صورت انديشه ةماد
ساختارهاي صوري ذهن براي دستيابي به نتيجه درفرايند تفكر الزم و اثرساز هستند و 

تواند به خطاها و  سازي آنها ميالبقهرگونه خطا در گزينش معلومات و نيز 
دهد   توجه به مكانيسم عملكرد ذهن نيز نشان مي.شودمنجر مغالطات از انواع مختلف 

قابل هاي يق به محتواي ذهن و نيز رعايت قالب هنگام توجه دقها معموالًانسانكه 
شدت كاهش توانند احتمال وقوع خطا در انديشه را به  ذهني ميةشداعتماد و آزموده

    البته شناخت دقيق اين خصوصيات و طراحي قواعدي كه رعايت آنها . دهند
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. اي نيست كار سادهست،  صحيح اةهاي الزم درخصوص انديش ويژگيةكنندمينأت
 به طراحي قواعد ،هاي نظري و تحليليلذا با استفاده از روش اصل موضوعي و دقت

 جدي يالبته درطول تاريخ تفكرات منطقي، تحوالت. اند زدهدست انديشيدن درست
مداري و نيز  گاه اصل مهم قاعده طراحي نظامات منطقي پديد آمد ولي هيچةدر عرص

حتي امروز يعني عصري .  نشددار خدشهث شناختي در اين مباحمعرفت     مبناگروي 
هاي تحليلي و زباني جايگاه  هاي آكادميك مباحث فلسفهكه در بسياري از محيط

-هپراهميتي يافته، التزام به مبناگروي معرفتي در مباحث منطقي هنوز از اذهان انديش
مناسب توجيه امتياز اين التزام،تسهيل دستيابي به .ورزان اين عرصه خارج نشده است

البته بعد از تولد منطق جديد، . هاي نظري و غيربديهي است جهت تمسك به انديشه
 نه دشفراموش منطقي پديد آمد اما نه منطق ماده هاي ديدگاههاي اساسي در تفاوت

مهري كه نه اصل مبناگروي معرفتي در مباحث منطق مورد بيچنان، منطق صورت
.  مورد انكار در كاربردهاي عملي دانش منطقثير مهم آنأقرار گرفت و نه ميزان ت

 همچون هر دانش ،جهت گستردگي فراوانبه دانش منطق امروزكه د كربايد اذعان 
بخش تعريف از مبحث . ده استشهاي تخصصي منشعب  ديگر، به بخشةشدفربه

شده صورت تفكيك بهباحث مادي و صوري آن نيز غالباًمده و شاستدالل تفكيك 
 فكر ة به بحث از ماد عمدتاً،مباحث تفكر نقدي و متدولوژي علوم. شودارائه مي

 ،به هر صورت .پردازند و مباحث منطق صوري به بررسي ساختارهاي ذهني مي
تفكيك بخش اول و دوم از بخش سوم با وجه تعلق صوري و مادي، امري نيست 

 و ساختار به كه بتوان بدون تصريح بدان و ذكر وجه الزم در گذر از حيثيت صورت
اي جدي و اثرگذار است  اندازهكه اين تفاوت بهچنان؛ حيثيت ماده از آن عبور كرد

 ،»هنر استدالل«هاي صوري قديم و جديد با  كه حتي مقايسه در مقام نقد را بين منطق
  .ندكدچار مشكل ) بودنالفارقدليل معبه( ادعاي نويسنده موردِ
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 متعلق به منطق كاررفته در بخش سوم كتاب، اصوالًهادبيات و اصطالحات ب
 نيز )هنر استدالل، روشي نو در آموزش منطق(انتخاب عنوان كتاب . ارسطويي است

 در آموزش منطق دانسته نه دال بر آن است كه نويسنده ويژگي خاص كتاب را صرفاً
 با منطق هشد تفاوت مباحث مطرحبهنويسنده  ،ر حالبه ه. سيس نظام منطقي جديدأت

ال مطرح است كه آيا ؤبا توجه به آن ادبيات و اين اصرار، اين س. است مصرّ سنتي
 اگر چنين . مالك سنجش استدالل، مدعي نظام منطقي نوين استةنويسنده در عرص

ادعايي وجود دارد، بايد پرسيد چه وجهي در ترجيح اين نظام منطقي مورد ادعا بر 
 جديد منطقي يها از آنجا كه با بروز جريان. داردا منطقي پيشين وجودهساير نظام

هاي منطقي درنزد منطقدانان  پرسش مشابهي در وجه برتري نظام،در عهد معاصر
 سازگاري و ةفراقضيهايي چون مالكموجب شد ، اين پرسش شدمطرح جديد 

برخورداري يك نظام منطقي از اين . توجه قرار گيردمورد و شود پيشنهاد تماميت 
دهد و نيز اين   آن است كه اين نظام هر استدالل معتبري را پوشش ميةها نشانكمال

 هرگز تالشي براي اثبات ،اما در كتاب مورد بررسي. نظام مشتمل بر تناقض نيست
همين جهت به.  استصورت نگرفته) بخش سوم(سازگاري و تماميت مباحث 

  شده در بخش سوم كتابرائههاي اروشتواند مطمئن باشدكه اكتفا به خواننده نمي
  .هاي صحيح باشدتواند متضمن تشخيص تام و فراگير استدالل مي

  
  نقد ناظر به متن

  . ست اهاي كتاب و نقد آنها توجه به عبارت،آخرين بخش اين نوشتار
ها قواعدي چون وضع مقدم،   در حساب گزاره:، پاراگراف اول) متن( 5 ص

ها  اند ولي از آنجا كه حساب گزاره معرفي شدهرفع تالي، برهان خلف و حذف فصل 
 و شود هاي مركب و مقدمات استدالل توجه نمي  پيوند گزاره، بهتابع ارزشي است
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هنر  «كه دريدرحال. شود هاي استلزام مادي مي همين امر سبب پيدايش پارادوكس
هاي مركب و مقدمات  نگرش تابع ارزش حاكم نيست و پيوند گزاره» استدالل

  .است اركان آن تدالل جزءِاس
مقدمات به  هم شود ميهاي مركب توجه گزارهبه ها، هم   در حساب گزاره:نقد
هايي  بررسي گزارهشود، ميتوجه به آن ها   آنچه در حساب گزارهاساساً. استدالل

نحوي سامان يافته كه يا وضعيت صدق  مكرر از ادوات منطقي بهةاست كه با استفاد
منطقي هاي آمده ازآنها جز ازطريق قاعدهاعتبار استدالل فراهموضعيت  يا آنها

هاي استلزام با اين بحث هيچ   ارتباط پارادوكسبارة اثر درةنويسند. پذير نيستامكان
در منطق كه بايد دانست : توضيح اين ارتباط چنين است. توضيحي نداده است

نها بر هيچ تيجه در آهايي وجود دارد كه صدق ناستنتاج ها امكان وجود گزاره
اي در صدق آنها مؤثر   صدق يا كذب هيچ گزاره،نيست يا به عبارتيمبتني اي  مقدمه
اگر بخواهيم چنين . البته چنين چيزي با مفهوم عرفي استدالل سازگار نيست. نيست

شرطي قرار  ةدر جملهايي را به جمالت شرطي تبديل كنيم، نتيجه را تالي استدالل
 ، اي همين خصوصيت در چنين جمله. م نيست مقدم آن چه باشددهيم كه مه مي

 ةبودن جملصادق(هاي استلزام پارادوكس .آورد پارادوكس استلزام را فراهم مي
مقدم آن چيست، و يا فرض كذب بدون توجه به اينكه شرطي با فرض صدق تالي 

سل مطرح ار ازجمله مواردي است كه ،)تالي آن چيستبدون توجه به اينكه مقدم 
  . گوهاي فراوان قرار گرفته استوده و محل بحث و گفتكر

 مستقل تشكيل ة حمليه اين است كه دو طرف آن را جملةويژگي قضي :10ص
 مستقل باشد، بين آنها حمل برقرار نيست ةاي جمل حال اگر دو طرف قضيه .دهد نمي

  .بلكه يا اتصال برقرار است يا انفصال
   حمليه و شرطيه و تفاوت آنها دقيقةبراي تبيين دو قضي اين عبارت نويسنده :نقد
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معناي اين .  وجه مشترك حمليه و شرطيه است،نسبت تام خبري. و كافي نيست
اي شرطيه يا حمليه شروع به سخن  سخن آن است كه اگر گوينده به قصد ايراد جمله

و لذا قضيه است  تماميت فاقدند، عبارت ككند ولي تنها به بيان جزئي از آن اكتفا 
 چراكه ؛ شرطيه را مستقل دانستةتوان اجزاي قضي به اين ترتيب، نمي. نخواهد بود

عبارت صحيح آن است كه اجزاي قضيه . بودن آن سازگار نيستاين با جزءِ قضيه
اي هستند كه اگر آنها را جدا جدا مالحظه كنيم،  گونهبه) مقدم يا تالي (ةشرطي

هر ، ذكر نكردن )با لحن شرطيت(ة شرطيه  جملمستقل خواهند بود، اما درضمن
  . در معنا خواهد شد عدم تماميتيك، موجب

حسن مريض « ةدر قضي:  موجبه و سالبهةدر بيان تفاوت ميان حملي ،10ص
توان  شود و حملي دركار نيست ولي مي  از حسن سلب مي»بودنمريض« ،»نيست

  .كند گفت كه ذهن همين عدم حمل را حمل عدم تلقي مي
  اصول فلسفه و روش رئاليسم نويسنده عبارت فوق را به عالمه طباطبايي در:نقد

  : استزيرقرار عبارت عالمه در منبع يادشده به. ارجاع داده است) 64: 1356(
ذهن پس از آنكه چيزى  .اما عدم اعتبار ديگرى نيز دارد كه نوعى مجاز است

 ،االمريتى نديدق و نفس مصدا،را از خارج نفى و سلب كرد و براى آن چيز
 ؛كند كه نفس نفى و سلب به جاى ايجاب و اثبات نشسته است چنين اعتبار مى
 مقابل آن ة نقط،بيند  خاص را در خارج نمىءِ كه وجود يك شىيعنى هنگامى

عنوان  به،بودن خارج از آن وجود چيزى نيستوجود را كه درواقع جز خالى
كند  كند و فرض مى  اعتبار مى، استيك امرى كه جاى وجود را پر كرده

 هم هستى را در ،ء در خارج است و به اين اعتبار است كه خارج عدم آن شى
يابد كه   نيستى نيز مانند هستى خارجيت مى.دهد و هم نيستى را خود جا مى

االمريت  به اين اعتبار فرضى و مجازى است كه عدم نفس.شود البته اعتبار مى
 احكامى نظير احكام وجود ،شود  و مكان برايش اعتبار مى زمان،كند پيدا مى
يم زيد معدوم است در خارج يا يگو و به اين اعتبار است كه مى كند پيدا مى
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يم زيد معدوم در اين زمان يا در آن مكان است پس فرق است بين يگو مى
 در .مفهوم زيد موجود نيست در خارج و مفهوم زيد معدوم است در خارج

 نفى همان مفهوم اصلى خود را دارد كه نفى وجود است از خارج ، اولةقضي
- دوم عدم مانند يك مفهوم مثبت حمل شده است و مفهوم ربطةولى در قضي

  .السلب پيدا كرده است
.  انتزاع مفهوم عدم را توضيح دهدةدر اين عبارت درصدد است نحوعالمه 

ذهن با توجه . داشته باشديقي مصداق حقتواند در خارج  دانيم كه مفهوم عدم نمي مي
كند و هر يك را سلب يا عدم   آنها را از يكديگر سلب مي، خارجييبه تغاير اشيا

شود كه وجه  هاي مقيد مواجه مي  به اين ترتيب، با عدمگيرد؛ و ميدر نظر ديگري 
توان دريافت  نميهرگز  هااز اين عبارت. دهد اشتراك آنها را مطلق عدم تشكيل مي

 چرا كه در غير اين ؛حمل، همواره به معناي حمل عدم است) سلب(م كه عد
» الف ب نيست«( معدوله است ةمعناي موجب محصله بهةصورت، هميشه هر سالب

دو را  حال آنكه فالسفه و منطقدانان اين،)است» الف غير ب است«معناي هميشه به
يكي از مهمترين . اند تهتفصيل سخن گفدانند و درمورد وجوه تفاوت آنها به يكي نمي

 فرعيه بوده و لذا ة مشمول قاعد، عدموجوه تفاوت ميان آنها آن است كه حملِ
 حمل مشروط به چنين قيدي صدق آن مشروط به وجود موضوع است ولي عدمِ

  .المحمول استدر صدق اعم از موجبه معدولهبنابراين نيست و 
دقت ) الخلونعةالجمع، ماعةنما( اگر در وجه نامگذاري منطقدانان قديم :12ص
قرار دارد و براي ) جمع، خلو(شود كه منفصله درمقابل يك ادعا   معلوم مي،كنيم

فهم معناي منفصله، ابتدا بايد آن ادعا معلوم شود و إال از تشخيص نوع برخي از 
 دانستن ادعاي قبل از منفصله، براي فهم ،بنابراين... ها عاجز خواهيم بود منفصله
 الزم نخواهد بود كه براي يافتن مثال برخي ،با اين بيان. منفصله ضروري استمعناي 
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حسن يا در «در تنگنا قرار بگيريم و يك مثال هميشگي ) الخلونعةمثل ما(ها  منفصله
  .نيمكرا تكرار » شود آب است يا غرق نمي

. يههاي اتفاقيه صحيح است نه غيراتفاق  تنها درمورد منفصله، آنچه گفته شده:نقد
را )  چه منفصله،چه متصله( اتفاقيه ةاز آنجا كه منطقدانان قديم، قضاياي شرطي

 هميشه اصرار داشتند كه ،دانستند مي ارزش معرفتي ، فاقدهاي جزئي همچون گزاره
به .  عناديه استفاده شودة لزوميه يا منفصلهاي متصلة ، از شرطيهدر قضاياي برهاني

كردند از ذكر   قضاياي شرطيه تالش ميزدن براي هنگام مثال،همين جهت
روشن است كه ذكر مثال در اين صورت كار آساني . نندكهاي اتفاقي اجتناب  گزاره
الخلوي است كه نعة ماة منفصل،»شود حسن يا در آب است يا غرق نمي«مثال . نيست

البته درمورد .  ممكن نيستكذب مقدم و تالي آن هر دو با هم محال است و عقالً
از .  الزم است، توجه به ادعايي كه نويسنده بدان اشاره كرده،هاي غيراتفاقي لهمنفص

د كه منطقدانان در گذشته معتقد بودند كه براي ساخت كر بايد توجه ،اين گذشته
ه ي حقيقة منفصلةتوان از گزار الخلو مينعةالجمع و مانعة ماة عناديةهاي منفصل گزاره

 االقتباساساس از زيرعبارت . دكر استفاده ،اند متناقضهمواره كه مقدم و تالي آن 
  : حاكي از همين امر است،)77: 1361 (خواجه نصيرالدين طوسي
تام آن بود كه مقدم و تالي نه .  يا تام بود يا ناقصادالت هم، عنصدر منف

 يكى در اجتماع و :حقيقت دو عناد بودهنه مرتفع و آن نيز بمجتمع توانند شد 
ص آن بود كه مانع جمع تنها يا مانع خلو تنها بود و انشعاب اين  و ناق...ديگر 

اقسام از آنجا بود كه چون قسمتى متردد باشد ميان نفى و اثبات هر منفصله كه 
از آن اقسام يا از آنچه مساوى آن اقسام باشد حادث شود مانع جمع و خلو بود 

 چيزى ديگر بنهند جاى يكى از اقسام متردد ميان نفى و اثباتهب و اگر  ...
تر و  تر از آن قسم بود يا عام غيرمساوى خالى نبود از آنك آن چيز يا خاص

   .اول منفصله مانع جمع تنها بود و دوم منفصله مانع خلو
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  :شكل زير نمايش داده شده استبه) در نمودار ون( كليه ة سالب:15 ص
  

اي غيرهاشورخورده  در فض
برمبناي تحليل ون، است كه 

به همين . وضوع آن قائل شد
توان از صدق  هرگز نمي) مي

 ة نمودار مربوط به سالب،پايي

وجود دارد كه به شكل زير 

 

  
  
  
  

گاههيچ، اما در روش تصويري نمودار ون: نقد
علت اين امر آن . شود عالمت ضربدر قرار داده نمي

توان به وجود مصداق براي م  از صدق كليه نميزگره
برخالف منطق اسال(دليل است كه در منطق اروپايي 

لذا منطقدانان ارو. دكركليه، صدق جزئيه را استنتاج 
  :كنند كليه را به شكل زير تصوير مي

  

  

  
  
  

 كليه بةدرمورد نمودار موجعين اشكال باال  :16ص
  : استترسيم شده
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  : استزيرقرار اما تصوير صحيح اين نوع قضايا به: نقد
  

 در جدول 20ه، در ص 
ده و نكر صحيح ترسيم ز

 آسيايي ،هر ايراني «ةضي
ضوع اصلي همان افرادي 

ه بر كميت افراد موضوع 
ف عنواني موضوع است 

هر : اند ضيه تشكيل شده
.  

نه قضاياي   صادق است
يل تحوكه به شرطيه (يه 
  .نيستنياز ه 

  .شد، كوبايي نيست
  .ي باشد، كوبايي نيست
  
  
  
  

ه چنين خصوصيتي در قضاياي كليه بنويسنده بدون توج
طر را بههامربوط به عكس مستوي قضاياي كليه، هم شكل

  .ز شمرده استيهم استنتاج جزئي از كلي را جا
شود كه در ق معلوم مي...  با اين تحليل دقيق:16ص
 محمول نيست، بلكه مو»ياييآس« موضوع و »ايراني«، »است

  .دهد نشان مي) هر(هستند كه سور قضيه 
كند بلك گاه بر افراد موضوع داللت نمي سور هيچ:نقد

 همان وص،آنچه بر افراد موضوع داللت دارد. داللت دارد
  .كه نويسنده به آن توجه نداده است

 به ديگر سخن، قضاياي كليه درواقع از دو ق:16ص 
هر فرد اگر ايراني باشد، آسيايي است:  آسيايي است،ايراني

اين چنين تحليلي تنها درمورد قضاياي حقيقيه: نقد
به همين دليل است كه براي صدق قضاياي حقيق. خارجيه

 به وجود طرف اول قضي،) همچون قضاياي شرطيه،شوند مي
هر فرد اگر ايراني با:  كوبايي نيست، هيچ ايراني:16ص
هيچ فرد اگر ايران:  صحيح آن است كه گفته شود: نقد
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كسان نيست ي)  جزئيهةموجب( كليه با كليت عكس آن ة ولي كليت موجب:20ص
توان از كذب اخص   هميشه مي،از سوي ديگر... بلكه اصل اعم از عكس است

را نتيجه »  آلماني است،هر ايراني«كذب اعم »  آلماني هستند،ها بعضي ايراني«
  ...گرفت
به همين دليل . كذب اعم را نتيجه گرفتتوان  گاه نميهيچ  از كذب اخص:نقد

  !عكسردانند نه ب  هميشه جزئيه را اعم از كليه ميها است كه منطقدانان در باب گزاره
كاذب باشد، % 20صادق و % 80 به مقدار 1ة  حتي اگر فرض كنيم قضي:25ص 

پس نه تنها قضاياي يقيني . كاذب خواهد بود% 80صادق و % 20 به ميزان 2 ةقضي
  .هستندبلكه حتي قضاياي ظني و احتمالي نيز مشمول اصل تناقض 

هاي دوارزشي   ازجمله منطق، هر دو،ها ي و نيز منطق گزاره منطق ارسطوي:نقد
  .ست امعناهستند و بحث احتمال و درصد صدق و كذب در آنها بي

 افراد ةشامل هم) مسلمان( جزئيه ة پيداست كه محمول در موجب:26ص 
  ... جزئيه، غيرمنبسط استة محمول در موجب،بنابراين. ...نيست) مسلمانان(

 نخست بايد با توجه به ساختار قضاياي محصوره ةط در وهل تبيين انبسا:نقد
  . صورت نگرفته استي تبيينچنين اما ؛دمنطبق شوها  و سپس بر مثالصورت گيرد

ها  ها منبسط و در موجبه شود كه محمول در سالبه  بدين ترتيب معلوم مي:27ص 
  ...غيرمنبسط است

شود كه محمول در  ميبدين ترتيب معلوم : تر چنين است عبارت كامل:نقد
ها،  شود در كليه كه روشن ميچنان. ها غيرمنبسط است ها منبسط و در موجبه سالبه

  ... موضوع همواره منبسط است
  ...توانند با هم كاذب باشند  متداخل تحت تضاد نميةدو قضي: 29ص 
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 ،توانند با هم كاذب باشند  متداخل تحت تضاد نمية دليل آنكه دو قضي:نقد
  .داده نشده استتوضيح 
 ديگر شويم، به ةضي هرگاه با پذيرش چند قضيه، ناچار از پذيرش ق: 30ص

  .شود ا، قياس گفته ميمجموع آن قضاي
  .داردنياز  به توضيح و تبيين ، اين تعريف:نقد

 ؛حد اوسط از هر دو حد اصغر و اكبر اعم است...  يادداشت تاريخي: 31ص 
  .)شكل دوم(شود  اكبر حمل مييعني حد اوسط به هر دو حد اصغر و 

اختالف )  ايجاب و سلب( بايد دو مقدمه در كيف  در شكل دوم حتماً:نقد
 از يكي از اصغر يا اكبر همين حاكي از آن است كه حد وسط حتماً. داشته باشند
  !شود توان گفت بر هردوي آنها حمل مي پس نمي. شود سلب مي
  .هاي منتج و عقيم ضرب: 32ص 
  .توضيح داده نشده است» ضرب«ح اصطال :نقد
  .جزئيه نباشد،هر دو مقدمه: 2شرط ...  روش انبساط: 34ص 
كيد دارند كه أ ت،اند منطقدانان اروپايي كه روش انبساط را ذكر كردههمة  :نقد

شود   زيرا رعايت ساير شرايط موجب مي؛در اين روش به چنين شرطي نياز نيست
 اگر هر دو شود، چرا كهخود رعايت هخودب) دمهنبودن هر دو مقجزئيه(كه اين شرط 

  :مقدمه جزئيه باشد، از چهار صورت خارج نيست
يك از مقدمات در اين صورت حدوسط در هيچ: اند يا هر دو موجبه جزئيه

  . است4منبسط نخواهد بود و اين مخالف شرط 
  . است1اين نيز مخالف شرط : اند يا هر دو سالبه جزئيه

در اين حالت الزم است حدوسط :  جزئيه استةئيه و كبرا سالب جزةيا صغرا موجب
اما از آنجا كه . دشو جزئيه رعايت ةمحمول در كبرا باشد تا شرط انبساط آن در سالب



184  نامة علوم انساني

كه در اين حالت (، نتيجه سالبه خواهد بود، الزم است اكبر 3با توجه به شرط 
 جزئيه ةن چيزي در سالب و چني؛)5خاطر شرط هب(نيز منبسط باشد ) موضوع كبرا است

   .ممكن نيست
در اين حالت الزم است حدوسط .  جزئيه استة جزئيه و كبرا موجبةيا صغرا سالب

اما از آنجا . شود جزئيه رعايت ةمحمول در صغرا باشد تا شرط انبساط آن در سالب
، نتيجه سالبه خواهد بود، الزم است اكبر در كبرا منبسط باشد 3كه با توجه به شرط 

  . جزئيه استةحال آنكه فرض آن است كه كبرا موجب
 زيرا نيازي نيست كه اشكال ،تر از شرايط انتاج است اده روش انبساط س:35ص 

  .چهارگانه را از هم تفكيك كرده و شرايط عام و خاصي براي هر كدام ذكر نمائيم
  !ميان نيامده است هيچ سخني از شرايط عام و خاص به قبالً:نقد
  .استفاده شود» مرحله«بايد از تعبير » نكته«جاي تعبير  به: 44 و 43ص
 كاربرد برهان خلف در قياس ارسطويي به اين نحو است كه اگر يك :45ص

) بستبن(استدالل غيرپايه معتبر باشد، پس فرض نقيض نتيجه بايد ما را دچار تناقض 
  ...توانند نمي) متضاد( متناقض و ةو از آنجا كه دو قضي... ندك

نيز را استفاده شود تا تضاد » ناسازگار« بايد از تعبير »ناقضت«اي تعبير ج به:نقد
  .شودشامل 

هاي  بودن قياستوان منتج يا عقيم با روش انبساط مي...  قياس مركب: 47ص 
حداكثر يكي از مقدمات سالبه باشد، حداكثر يكي از  ...مركب را نيز تشخيص داد

  .مقدمات جزئيه باشد
  .دشودارد و بايد مالك آنها روشن نياز  به توضيح شده قطعاًاعد مطرح قو: نقد

  . استخراج سطر كاذب : 63ص 
  .ها اين مطلب، تقرير ناقصي است از روش اسناد ارزش: نقد
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qp ∨

q

  . تناظر استدالل و شرطي: 66ص 
بيان نشده ) در استدالل( تفاوت استلزام در جمالت شرطي و استلزام منطقي : نقد
  .است

  . اثبات: 70ص 
 تفاوت روش استنتاج طبيعي با روش اصل  در اين قسمت بايد حتماً:نقد

  .موضوعي توضيح داده شود
  . قواعد استنتاج: 70ص 
  . نقض مضاعف نشده استةاي به قاعد ها، هيچ اشاره  درميان قاعده:نقد

 را در  ةتوانيم گزار  داشته باشيم، مي1 را در سطر p ة اگر گزار: 72ص 
  .دست آوريم به2سطر 

 الزم است ،)جاييهجاب (commutativity ة قاعد نشدن با توجه به ذكر:نقد
توانيم   داشته باشيم، مي1 را در سطر p ةاگر گزار: عبارت به اين صورت اصالح شود

p ةگزار ∨  .يمست آورد به2  را در سطر pq  يا   ∨

 r.8  : 89ص 
  r~~.8  : نقد

 انجام هر عملي براي تحقق يا عدم تحقق يك مقصود درواقع يك : 133ص 
  .رود شمار ميبه ـ مثبت يا منفي ـ استدالل
  . تغيير پيدا كرده است در اينجا مفهوم استدالل كامالً: نقد

  
  كتابنامه

  .انتشارات هجرت: مق. ئاليسم اصول فلسفه و روش ر.1356. طباطبايي، سيدمحمد حسين
  .دانشگاه تهران: تهران. به كوشش مدرس رضوي. االقتباس اساس.1361.طوسي،خواجه نصيرالدين



  بررسي و نقد كتاب
  ∗»هستي و علل آن« 

  
  ∗∗  دكتر عباس صدري              

  
  چكيده 

 كتابي كه در مقالة حاضر سعي شده اسـت معرفـي و نقـد شـود، چـاپي از                  
 است كه شرحي است به زبـان فارسـي بـر نمـط چهـارم             هستي و علل آن   

از محقـق گرانقـدر دكتـر       از شـروح مـذكور      اي فارسي    با ترجمه  اشارات
تأكيـد بـر    بيـشتر   در نهايت،   اين كتاب    از نقد    ههدف نگارند . شتياحمد به 
هاي موضوعبارةضرورت تحقيق در  نيز وشدهنمتون تصحيح تصحيحضرورت
شرح و  فلسفة اسالمي است تا پرداختن به اين همه         زمينة  نخورده در   دست

زيـرا  ؛  آورهاي تكراري و مالل   نويسي فارسي تفسير و ترجمة متون اصلي و       
يـن ركـودي كـه    اتوان فلسفة اسالمي را از از اين طريق است كه ميتنها  
  .نجات داد و به زبان روز مطرح كرد   شده است، آندچار

  
  هاكليدواژه 
  

          شمسية كاتبي، محاكمات، طبيعيات، عرفانيات،  ارات و تنبيهات،  اش
  شرح منظومه، شرح مواقف   

  
شيخ الرئيس   اشارات و تنبيهات     مط چهارم وتفسير ن ، شرح  علل آن  وهستي  كتاب  

  . سينا استابن
                                                 

الدين بهشتي، ترجمة متن و شرح امام فخر رازي و خواجة طوسي همراه با محاكمات قطب     احمد  . *
مؤسـسة بوسـتان    :  قـم  ،)فـي الوجـود و عللـه      (سـينا   ابـن االشارات و التنبيهات    چهارم  رازي بر نمط    

 .1383،  قمةكتاب، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمي
   استاد دانشگاه عالمه طباطبايي.**
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. شـود شـروع مـي    ، صـفحه  66حـدود   در   منطـق    ة ابن سينا با ده نهج دربار      اشارات
 در ده نمـط در حـدود        راگانة طبيعيات و الهيات و عرفان       هاي سه بخشسينا  سپس ابن 

 چهـار نمـط     ،سه نمط اول آن در طبيعيـات      . استده  وررشتة تحرير درآ   صفحه به  103
ي الرئيس هر بخـش    عرفان است كه شيخ    بارةآن درمورد الهيات و سه نمط آخر آن در        

  .را با كالمي جزيل و مستحكم و به صورتي موجز بيان داشته است  آناز
 از چنـان عظمتـي برخـوردار بـوده اسـت كـه              ،اين كتـاب از همـان آغـاز تـأليف         

نگارد، سپس خواجه كه كار يدانشمندي محقق همانند امام فخررازي بر آن شرحي م       
بـا    و ؛نگـارد  شرحي مبسوط بـر آن مـي       ،داندشرح بلكه جرح مي   ه  نامام فخر رازي را     

گويـد  مي الشارح پاسخ   لالفاضقالعنوان   فخر به  مجا به ايرادات اما    جابه حرمت تمام، 
 مقـصود   ، و با عباراتي روشـن     كندميدفاع  و خود جز در دو مورد در همه جا از شيخ            

دارد كه به نظر    به تفصيل و تشريح بيان مي     است،  الم شيخ را كه درحد اجمال بوده        ك
 مهـم اشـارات هرگـز بـه ايـن روشـني حـل         مـشكالت  ،من اگر اين شرح خواجه نبود     

الـدين رازي كـه      قطـب  هـشتم،    دانشمند و محقق گرانقدر قرن       ،عالوه بر آن  . شدنمي
 ،نشيند و بين اين دو شـرح      اكمه مي  يك بار به مح    ، كاتبي است  ةشارح معروف شمسي  

 در بـار اين اشارات با شرح امام فخر و خواجة طوسي يـك      . دكنقضاوت و داوري مي   
 1387الـدين رازي در سـال        و يك بار هم با شـرح خواجـه و قطـب            كشورهاي عربي 

طرز بسيار بـديع و مطلـوبي بـه         هجري قمري در چاپخانة حيدري تهران در سه جلد به         
 آقايان دكتر علينقي منزوي و شـادروان        ،غير از آن  . ربي چاپ شده است   همان زبان ع  

ــژوه در ســال محمــدتقي دانــش ــااشــارات  هجــري شمــسي مــتن  1339پ        را همــراه ب
اهتمـام  بـه «وي جلـد آن  ر اگرچه ؛دانردهخواجه بادقتي فراوان چاپ ك   االشارات  لباب
  نـام ايـشان چـاپ      ن اثـر را بـه     انـدو ايـ   نوشـته » گوار شادروان محمـود شـهابي     ربز استاد
اند، زيرا ايشان در آن دوران پراقتدار و پرافتخار خويش كه متجاوز از سي سال               كرده
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مرد كه در آن روزگار      به اين دو بزرگ    ،شرح خواجه تدريس كرده بود     را با اشارات  
 البته انجمن . دهد كه اين متن نفيس را تصحيح و چاپ كنند          دستور مي  ند،اجوان بوده 

و . چاپ رسانده است  بهرا  اشارات  اي از    فارسي ناشناخته  ةترجم،  ي زمان ،آثار ملي هم  
 اشـارات  پـس از سـي سـال تـدريس مـتن             ،دكتر حـسن ملكـشاهي    شادروان   ،خرهباأل

 در اواخـر سـنين خـدمت خـود در دانـشكدة الهيـات دانـشگاه                 ،براساس شرح خواجه  
ح و تفـسيري فارسـي بـر آن         را بـا ترجمـه و شـر       اشـارات   تهران درصدد برآمـد مـتن       

را  چـاپ اول آن      1363و سرانجام موفق شد در سال        چاپ كند براساس شرح خواجه    
 بـه  1356هـاي   از سـال  ،اگرچه مقدمات اين كار   برساند؛  چاپ  بهانتشارات سروش   در  

  . بودندبعد فراهم آمده بود و آنها كار چاپ اين كتاب را آغاز كرده
ستي و هـ شده است معرفي و نقـد شـود، چـاپي از       كتابي كه در مقالة حاضر سعي       

اي ا ترجمـه  ، بـ  اشـارات نمط چهـارم    كه شرحي است به زبان فارسي بر        است   علل آن 
  .محقّق گرانقدر دكتر احمد بهشتياز  فارسي از شروح مذكور

دكتـر حـسن    را  سـينا    ابـن  اشارات ،پيش از اين  «اند كه   نويسندة محترم متذكر شده   
ايـشان مختـصر       اما از آنجا كه نوشـتة      ؛ده است كرمه و شرح    ترجبه فارسي   ملكشاهي  

 آنگاه كار را بـا   .» من بر آن شدم كه شرحي كامل و جامع بر اين كتاب بنويسم             ،است
و نمـط    شروع كرده    ، كه همان نمط چهارم تا هفتم كتاب است        اشاراتبخش الهيات   
امـة ايـن كـار ايـن         معنـي اد   ،حال. اندنگارش درآورده به صفحه   500در  چهارم آن را    

آيد كه بايد بـين چهـار تـا پـنج جلـد         دست مي  صفحه به  3000است كه چيزي حدود     
 ؛ صفحه شـده اسـت  500 صفحه است كه ترجمه و شرح آن        7زيرا نمط چهارم    . باشد

چنـين  كـه بـا   است  صفحه 11 صفحه و نمط هفتم   14 نمط ششم    ، صفحه 8نمط پنجم   
  است؛ حـال،   هاشاره شد بدان  گيرد كه   يحجمي را دربر م   و توضيح   برآوردي،  شرح    

 سطرها كمي كمتـر شـود و از         ةگفت كه اگر فاصل   بين باشيم، بايد    چنانچه زياد خوش  
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چيزي حدود يكـصد تـا      بتوان  شايد در كلِ بخش الهيات      ،  صفحات سفيد كاسته شود   
 هـر سـه بخـش طبيعيـات و الهيـات و             كـلّ كه  م كرد در حالي   كيكصدوپنجاه صفحه   

 ، اسـت  كردهرات و تنبيهاتي كه دكتر ملكشاهي ترجمه و شرح و تفسير            عرفانيات اشا 
هـاي   چهار نمط مربـوط بـه بخـش الهيـات آن يعنـي نمـط                و  صفحه است  500بالغ بر   

 پايـان   409 ةصـفح تـا   شـود و     شروع مي  244 ةچهارم و پنجم و ششم و هفتم از صفح        
 165خواجـه در     را براسـاس شـرح       اشـارات يعني ايـشان كـلّ بخـش الهيـات          . يابدمي

 بـراي   ـــ   اگرچه حـروف آن كمـي ريـز اسـت              ند و اين مقدار ــ    ا كرده صفحه جمع 
  . كافي است،و عربي هم نداند مراجعه كند اشاراتكسي كه بخواهد تفنّني به 

 و   اشارات  متن و شرح و تفسير     ة عالوه بر ترجم   ،دكتر احمد بهشتي  كتاب،  مؤلف  
بـه  ه نصير خواجنيز پاسخ و هاي امام فخر رازي   جزئيات و نقد و انتقاد    ، همة شروح آن 

كـه   درحـالي  ؛ افـزوده اسـت     بر آن  الدين رازي را نيز   و محاكمات قطب  آنها را آورده    
 شـرح خواجـه حـلّ    ة در حـدي كـه ترجمـ    اشاراتدكتر ملكشاهي به شرح و توضيح    

سودي از  براي مبتدي   كه  را   يوپاگيرجزئيات دست و  است   بسنده كرده    ،مشكل كند 
دكتـر بهـشتي در پايـان هـر           عـالوه بـر آنكـه      ،   اسـت   ذكر نكرده  شود حاصل نمي  آن

بنـدي كنـد و بـراي    را فـصل  هابخشاست كه كرده ل خواجه معمو، طبق آنچه   بخش
در پايـان هـر      »يـد يخـود را بيازما   « عنوان   اال ب ؤ تعدادي س  ،اي بگذارد هر فصلي شماره  

ت و براي افراد آشـنا و مـسلّط بـه           كه براي مبتديان سنگين اس    اضافه كرده   فصل بدان   
  . نيازي به آنها نيست،متن عربي

جاي آنكه يك كار تحقيقـي و       ه نمط چهارم ب   شرح و تفسير فارسي   خالصه آنكه   
  .مثابة يك خودآموز است بيشتر به،اي باشدحاوي نكات تازه
 ، بتوان گفت كه چهار جلد شرح مبسوط منظومـة اسـتاد مطهـري             بارهشايد در اين  

آن اسـتاد بزرگـوار     دأب  تكرارهـايي كـه     نيز   آن و    طوالني  هاي  نظر از پاورقي  صرف
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 اما قياس بـين آن دو انـصافاً    است؛يك خودآموز براي شرح منظومهمنزلة به   هم   ،بود
  .الفارق استقياس مع

هـاي مختلـف كارشناسـي و       بـراي دوره  عنـوان شـد، اثـر حاضـر         با توجه به آنچه     
 آمـوزش   اساساً در مراكـز   . نيستمناسب  وجه  هيچ دكتري به  كارشناسي ارشد و دورة   

 ةبدايـ  خواجـه و     شـرح تجريـد   اصلي از قبيـل     هاي  استفاده از كتاب   ابتدا بايد با     عالي،
آشـنا و   ي فلـسفة اسـالمي      ن، دانشجويان را بـا مبـا      حاجيشرح منظومة   مرحوم عالمه و    

اشـارات و   ،  نجـات ،  فا شـ  سپس آنها را به مطالعه و تحصيل متون اصلي كتبي از قبيـل            
جوان بـه    و به پژوهشگرانِ  و امثال آنها وادار كنند       اسفار   ، و آثار سهروردي و    تنبيهات

ــون اصــلي،   ــة مت ــتفاد فجــاي مطالع ــه و اس ــنةرصــت مطالع ــ جــانبي از اي ــب عون  كت
اي نه چندان دور بايد براي      كه در آينده  را ندهند؛ وگرنه بايد پذيرفت      خودآموزگونه  

وارد اسـتاد    از خـارج     ،فلـسفة مـشاء و اشـراق و حكمـت متعاليـه           ي  متون اصل تدريس  
 ارزش زحمـات دانـشمند محتـرم دكتـر احمـد بهـشتي را               ،منمطالب  اميدوارم  . كنيم

 متـون سـنگيني     ةفارسي هنوز بـراي ترجمـ     زبان  ده  نگارنبه نظر   پايين نياورده باشد كه     
تـوان   و توضيحات هم نمي    سينا آمادگي الزم را ندارد و با اين شرح        ابناشارات  مانند  

البته دكتر احمد بهشتي مختارند كه اگـر بخواهنـد       . را برطرف كرد  آن  مشكل اساسي   
گونـه كتـب را كـه اخيـراً رايـج شـده             مطالعة اين من  حتي  . بقية اين كار را ادامه دهند     

 بايـد درپـي     مؤسـسات آمـوزش عـالي       . پـسندم نمـي هـم   عنوان مطالعة جنبي    بهاست،  
ردن استعدادهايي باشد كه قبالً اين مراحل مقدماتي را در مراكـز    كفاپروراندن و شكو  

 تر اين روش پيش   .كرده باشند و در آنجا بتوانند از متون اصلي استفاده كنند          ديگر طي 
اين همه شروح و حواشي بر متون اصلي از    . درميان قدماي خودمان معمول بوده است     

  .اين مدعي  گواهي است بر،سوي بزرگان
  ،شرح مواقفجز ساني مثل ميرسيد شريف جرجاني با آن همه فضيلت، بهآثار ك
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شـيخ  افرادي مانند مرحوم حاجما  در روزگار .نويسي بر آثار ديگران نيست    جز حاشيه 
اي بـر منظومـة حـاجي     لي ويا  ميرزا مهدي آشتياني چه حواشـي ارزنـده          ممحمدتقي آ 

اثيرالـدين  هدايـه حاشـيه نوشـته و      سـينا   ي ابـن   شفا ي مانند مالصدرا بر   فرد حتي   .دارند
  .اندنگاشتهبر آن اي ها نفر ديگر حواشي ارزندهابهري را شرح كرده است و ده

آور و  لهاي تكـراري و مـال     نويسيجاي اين همه فارسي   امروزه بايد محققان ما به    
طور تصحيح كنند يا روي صدها موضوعي كه همين       را  شده  نيا متون تصحيح  ،طوالني
ودي كـ ن ر ـلـسفة اسـالمي را از ايـ       ـو ف   تحقيق كنند  ،انده است ـاقي م ـه ب دروـنخدست

 مثل هانري كربن و ايزوتـسو      ما به كساني     ز امرو . دهند ت نجا ،كه دچارش شده است   
داريـم كـه عمـر خـود را صـرف           و ويليام چيتيك و مرحوم سـيدجالل آشـتياني نيـاز            

ار آنها كـساني مثـل ديويـد        دركنيا   وتصحيح متون اصلي يا بررسي انتقادي آن كنند         
 و آن همه آثار سـنگين و  هراس در غرب كه عمر خود را صرف شناخت ارسطو كرد  

ما بايد به جـاي     . ه است مندان گذاشت مفصل ارسطو را به صورتي جامع دراختيار عالقه       
 و تحـصيل و آثـار اصـلي    نجـات  و شـفا جانبه از متـون اصـلي چـون         يك بررسي همه  

مالصـدرا و حـاجي سـبزواري و امثـالهم بـه صـورت جـامع،                سهروردي و ميرداماد و     
كاري ارائه كنيم كه در آن، طي چند فصل، همة نظريات يك فيلسوف كه در موارد                

بنـدي شـود تـا هـر        بنـدي و دسـته    هاي مختلف سخن گفته است طبقه     مختلف به گونه  
 و  هنظريـ ي به قدر درك خويش بتواند آن فيلسوف را بشناسد و بـا              نتفنّمحقّقي و هر م   

دچـار ايـن همـه     ،هاي مختلف او آشنا شود، چرا بايد به جاي كـاري درسـت       يا نظريه 
باشيم و توقّع هم داشته باشيم كه جوانان ما دنبال آنهـا            هاي مفصل و گوناگون     ترجمه
جـاي  بـه بايد  خورم كه چرا جوانان ما       مي س من واقعاً در اين سنين پيري افسو       !؟بروند
 پربار خودمان به سوي هايدگر و ميشل فوكو و دريدا و امثـال            آوردن به فرهنگ    روي
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كنيم يـا جوانـان     از ماست كه براي آنها كار درستي ارائه نمي        كوتاهي  آيا  . باشندآنها  
  ؟ندارنده اين سمت مقصرند كه كمتر توجهي ب

هايي هست كه بـه     بينند كه در اين طرف هم حرف      ميدر حالي كه برخي از آنها       
  . تازگي داردنراي آنا آنها بارزد و شنيدنش ميزحمت يادگرفتن

         ايـن  رفـع   دسـت بـه دسـت هـم دهـيم و بـراي              ، تـا خيلـي ديـر نـشده اسـت          مبيايي
و يـا ترجمـة     عالقگي نسل جوان كاري كنيم و تنها به شـرح و تفـسير              توجهي و بي  بي

رده زيـاد   هاي تكراري بسنده نكنيم كه هم كارهاي نـاك        نگاريو يا تاريخ  متون اصلي   
درآيـد، و    اسالمي اين توانايي هـست كـه از ايـن درمانـدگي بـه              ةاست و هم در فلسف    

افكـار فالسـفة جديـد       شود و بتوانـد دربرابـر     مطرح  روز   زبان   مسائل آن تاحدودي به   
نوشتن فارسيآنهاويا به  برگرداندن   فارسيوگرنه به .گفتن داشته باشد  حرفي براي غربي

   .دكنآورتر ميتر و ماللآنها كار را بسي سنگين
كـه آثارشـان را از      در گذشته   گمان شود ما هم مانند غرب       اين احتمال هست كه     

من هم با ايـن كـار       .  اين كار را بكنيم    بايد ،هاي كشور خود نوشتند   زبان التين به زبان   
 ،موافقم اما براي ساليان دراز بعد كه زبـان فارسـي ايـن اسـتعداد را پيـدا كـرده باشـد                     

هاي دقيق در زباني كه طي قـرون و اعـصار گذشـته زبـان     با نداشتن معادل ه بايد   وگرن
يك صفحه را به چند صفحه توضيح و        ،  براي رساندن مقصود  شعر و ادب بوده است،      

آمـدها و عواقـب نـامطلوب آن        يتفسير بدل كنيم و چشم روي چشم بگذاريم و از پـ           
ارسـي وقتـي درسـت اسـت كـه          ترجمة متون اصلي از عربي بـه زبـان ف         . چشم بپوشيم 

اي را به يك جمله بـه همـان          هر جمله  ،رسيدهتوافقبتوانيم با اصطالحات جاافتاده و به     
  .ديگر نيازي به اين همه شرح و تفسير نداشته باشيمتا اندازه ترجمه كنيم 

بـر مـن    در نوشـتار حاضـر      هـاي مـرا     امي گـستاخي  مترجم اين كتاب تمـ    اميدوارم  
تمامي و صالح براي فرهنگ اصيل اين سرزمين كه فرهنگش به د كه جز خير     نببخشاي
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 قصدي ديگر نـدارم     ،استو تالش محقّقان گرانقدر ايراني      ها اسالمي   رشتههمة  و در   
  .الهدياتّبعوالسالم علي من. 
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  معرفي كتاب
  ) در باب نفس:نمط سوم (»شرح اشارات و تنبيهات«

  
  ∗  دكتر رضا محمدزاده                  

  
 مـدير    ـــ    سيدحـسن سـعادت مـصطفوي     ...  اثري است از استاد آيت ا      ،اين كتاب 

 الهيات و معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه امـام          ةگروه فلسفه و كالم اسالمي دانشكد     
به چـاپ   )  ع(معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق     در   1387 در سال     كه  ــ )ع(صادق

  .رسيده است
آيد، شرحي است بر بخش بسيار مهمي از          برميآن  گونه كه از عنوان     همانكتاب  

حكـيم مـشائي معـروف       (الرئيس ابـوعلي سـينا    شيخاشارات و تنبيهات    كتاب معروف   
  .)جهان اسالم

لحـاظ سـاختار و تنظـيم و    ، هـم بـه   پـردازي لحاظ نثر و بيان و عبارت     اين اثر هم به   
هـاي مهمـي دارد و از         حتوا با ساير آثار ابن سينا تفاوت      از نظر م  تبويب مباحث، و هم     

  .سازد نياز نمي آن بيةسينا، خواننده را از مراجعه و مطالعن ساير آثار ابة مطالع،اين رو
تيـب  تركـه بـه   تشكيل شده است     از سه بخش مهم      اشارات و تنبيهات  اصل كتاب   

بخش منطق آن از ده نهج و بخـش طبيعيـات و            . الهيات،  نطق، طبيعيات ماز  اند  عبارت
كـه نمـط سـوم آن بـه مباحـث           اسـت   رفته از ده نمط تشكيل شده       همالهيات آن روي  

 از  ،هـاي خاصـي كـه دارد        دليـل ويژگـي   اين كتـاب بـه    . پيرامون نفس اختصاص دارد   

                                                 
  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق . *
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 منطـق،   ةمندان و متفكـران در عرصـ      عنـوان مـتن درسـي مـورد توجـه انديـش           ديرباز به 
 از شـروح و تعليقـات مهمـي برخـوردار           ،به همين جهت  . طبيعيات و فلسفه بوده است    

هاي سرشناس و مهمي چون خواجـه نـصيرالدين طوسـي، فخرالـدين               شخصيت. است
ي از عــضب. انــد شــروح و تعليقــات مهمــي بــر آن نوشــته... الــدين رازي ورازي، قطــب

 تنها به تبيين مطالب شيخ و دفاع از مواضـع فكـري    ،نصيرالدين مانند خواجه    ،شارحان
ف ادب شـرح    الاند و نقد و جرح و قدح مطالب وي را امـري خـ               و فلسفي او پرداخته   

 اما برخي ديگر مانند فخرالدين رازي درعين شرح         ؛)2، ص 1 ج :1375،  طوسي(اند    دانسته
البتـه نقـد مواضـع فكـري       . دانـ   كـرده نقد و بررسي نيز     ، آن را    الرئيسهاي شيخ   عبارت
 ةدهندكاهد بلكه نشان     از ارزش و اهميت و دقت مطالب شيخ نمي         ، ازديد ايشان  ،شيخ

در ارادت فخر رازي به     . الرئيس است هاي دقّي حِكَمي شيخ     عظمت و اهميت ديدگاه   
كـه  ( تلخـيص كـرده   االشاراتلباب يك بار آن را با عنوان      اين اثر همين بس كه اوالً     

قـاهره بـه    االزهريـه   الكليـات مكتبة در 1986كتر احمد حجازالسقا و در سال       همت د به
 شـرح خـويش بـر       ة بر مقدم  و بار ديگر به شرح آن پرداخته است،  ثانياً         ) هچاپ رسيد 

  : )2، ص1 ج:1384 فخر رازي، (اين كتاب آن را چنين ستوده است 
 علم آن بسيار، اسم آن بزرگ، نظم آن         ،اگرچه حجم آن كوچك است    

زرگ، منطبـق بـر كـالم       بـ  يهـا  شـگفتي  يپيچيده، فهم آن مـشكل، دارا     
 ي عجيـب و فوايـد غريبـ      يهـا   نكته ة ناب، دربردارند  يها صاحبان انديشه 

 ي طـوالن  يهـا  و در كتـاب   است   ياست كه اكثر آثار مبسوط از آنها خال       
 ي از مردمـان را ديـدم كـه بـرا          يو بـسيار   ؛شـود   يچيزى از آنها يافت نم    

 آن بحـث    يمبـان   آورده، از اسـرار و     ي آن رو  يسـو ن بـه   آ يتحقيق معان 
جــو كــرده، و در فوايــد و ونمــوده، از غــوامض و مــشكالت آن جــست

 از ايشان را مشاهده كردم كه       ي بعض ، اما بعد  .اند  آن تأمل نموده   يها نكته
 ي روشـن  ة كـه مايـ    يردند بدون آنكه به چيز    گي برم ياز آن با دست خال    
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 از عمـر  يا  و مـن كـه بخـش شايـسته    ؛فته باشند  دست يا  ،چشم آنها باشد  
خويش را در تتبع فصوص، و فهم نصوص، و كشف اسرار، و تعمـق در               

 كـه   يهـاي  ام، تصميم گرفتم تا آن بهـره        اين كتاب صرف كرده    يژرفاها
 ي پژوهندگان اين مطلـب بـزرگ و مقـصد عـال           ي راهنماي يام را برا   برده

رح به تلخيص و ترتيب و تبويـب  پس عنان عنايت را در اين ش    . بيان كنم 
  . مملّ و ايجاز مخلّ متوجه ساختمو تهذيب آن با پرهيز از اطناب

  

 شـرح خـود كـه آن را    ةخواجه نصيرالدين طوسـى در مقدمـ  ذكر است كه شايان  
 به اعتراضات   يي را پاسخگو  شرح هدف از نوشتن اين      ، ناميده اإلشاراتحلّ مشكالت 

 بـه     حكما و دانشمندان بعد از او ان شروح اشارات،    ازمي.   بيان كرده است   يفخر راز 
شـاگرد فاضـل و     . انـد  و بر آن شرح و حاشيه نوشـته       كرده  شرح اشارات خواجه توجه     

 يگروه.  بر شرح او شرح نوشته است      ،.) ق  ..ـ ه 726 يمتوفا( يمه حلّ ال ع ،دانشمند او 
لـدين منـصور    ا، غيـاث  يجـالل دوانـ   ال، م ي ازجملـه ميرسيدشـريف جرجـان      ،از حكما 
 و  ي، آقاحـسين خوانـسار    ي، مالعبدالرّزاق الهيجـ   ي شيراز ي، ميرزاجان باغنو  يدشتك

الـدين محمـد     برخى ديگر مانند قطب    )١(.اند  بر شرح خواجه حاشيه نوشته     ، نيز ديگران
 و خواجــه ي بــين فخــر راز ــــمحاكمــاتصــاحب ــــ .) ق.  ـ هــ766 يمتوفــا (يراز

 شرح خواجه   ةطور مستقلّ و هم در حاشي      هم به  ،او كرده كه كتاب     ينصيرالدين داور 
حـسين  عمربنمناظرين محمدبن الفخرالدين ملك برخي نيز همچون    . چاپ شده است  

تـوان اثـر      اند كه ديگر نمي     الرئيس چنان افراط كرده   ي در نقد مطالب شيخ    خطيب راز 
  .)2(آنها را شرح ناميد

 و نيـز بـه       شـد  هايي كه اشاره    يدليل ويژگ الرئيس به شيخ اشارات و تنبيهات     كتاب
عنوان متن درسـي بـه كـار گرفتـه       آموزش فلسفي در ايران به     ةاين جهت كه در عرص    

 ،هـاي ايـران      فلسفه در دانـشگاه    ةسيس رشت أقدري اهميت يافت كه بعد از ت      شد، به   مي
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امـا  . شـد   عنوان يكي از متـون درسـي در مقـاطع تكميلـي بـه آن توجـه مـي                  همواره به 
 كـه   شـد   مطالب مهم ايـن كتـاب، موجـب مـي          ةني و واحدي در عرض    محدوديت زما 

 تمـامي مطالـب     ، درسي دانـشگاهي خـود     ةو دانشجويان نتوانند درضمن برنام    تادان  اس
 برخي از فرزانگان براي آنكه قـشر جـوان و           ،به همين جهت  . كنندبررسي  را  مهم آن   
همـه  ترجمه يا شرح     به   ،دوست ايراني از بركات علمي اين كتاب محروم نمانند        فلسفه

 ةتـوان از ترجمـ       ايـن آثـار مـي      ةازجملـ . و يا بخشي از مطالب اين اثر اهتمام ورزيدند        
دكتـر  ...  آملـي، شـرح آيـت ا       ةزادمرحوم دكتر حسن ملكشاهي، شرح عالمـه حـسن        

درحـدي اسـت كـه تنـوع     اشـارات  اما اهميـت مباحـث كتـاب    . احمد بهشتي ياد كرد 
تابـد و بـراي دريافـت گوهرهـاي           ارسـي را برمـي    خصوص به زبان ف   ترجمه يا شرح به   

 كـافي بـه غـور و        ةانـداز  فلسفي موجود در آن بايد بارها و بارها كساني كه بـه            ةانديش
 ةها اگر بـر تجربـ   مجموع اين تبيين. كنندتبيين ، آن را  پردازند  انديشي در آن مي   ژرف

 توجـه   ةزمان زمين تواند درطول     باشد، مي مبتني  تدريس طوالني درمورد اين منبع مهم       
هـاي    هـا و توانـايي      سـنجي   تـري از ابـداعات، نكتـه        خوانندگان آنها را به شـمار افـزون       

  .سينا فراهم آوردفيلسوف بزرگي چون ابن
بزرگـي همچـون    تادان  سيدحسن مصطفوي كه خود محضر اسـ      ... حضرت آيت ا  

، محمـدتقي آملـي   شـيخ سيدمحمد مصطفوي، حاج  ... مرحوم والد بزرگوارشان آيت ا    
 ةدر حيطـ  را  ... ابوالحـسن رفيعـي قزوينـي     دشيخ محمدعلي حكيم تشكر شـيرازي، سي      

هـاي علميـه و    ها در حوزه  سال،اند و قبل و بعد از انقالب معقول و منقول درك كرده    
، دانـشگاه تربيـت مـدرس،       )ع(هايي چون دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق        دانشگاه

را تـدريس و تعلـيم      خصوص حكمـت مـشاء       مباحث فلسفي به   ،دانشگاه شهيد بهشتي  
انـد،    لـه را داشـته     فلـسفه افتخـار شـاگردي معظـم        ةرشـت تادان  اند و بسياري از اسـ       كرده

 سـال از عمـر   70ند كه تقريبـا حـدود   كرددرحالي شرح مكتوب اين اثر مهم را آغاز   
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 غنـاي   ، مشاء ة فلسف ة علمي و عملي در حيط     ةبار تجرب كوله. گذشت  بابركت ايشان مي  
 نمـط سـوم از بخـش        ، بـه  در ايـن شـرح    . ابل توجهي به اين شرح ارزاني داشته است       ق

فتاري ارزشـمند   گهمراه پيش اين شرح به  . ه است شد توجه   اشارات و تنبيهات    حكمت  
  بـه    ـ ــ  النفسلمـرخي مسائل مهم ع   ـارة ب ـارح درب ـاي است از ش     هـه درواقع رسال  ـ ك ــ

هـايي اسـت كـه اسـتاد در      ل درس و حاصـ   شـود   صـفحه بـالغ مـي      320حجمي حدود   
هاي اين شـرح آن اسـت         ازجمله ويژگي . ه است كردتدريس  ) ع(دانشگاه امام صادق  

 زيرك  ةخوانند. الرئيس اكتفا نشده است   هاي شيخ    عبارت ةكه در آن به صرف ترجم     
گرفتـه را نـاتوان و يـا ديـرفهم          الـرئيس، شـرح صـورت     گاه در فهم مطالـب شـيخ      هيچ
نحوي مطلوب و قابل فهم تفسير       آن است كه مطالب شيخ را به       هدف شارح . يابد  نمي
الـرئيس در سـاير آثـار وي ازجملـه           از مباحث ديگر خـود شـيخ       ،ند و در اين تفسير    ك

 برخـي از    ،در مـواردي  . الحكمـه، نجـات و مباحثـات بهـره جـسته اسـت            شفاء، عيـون  
خـر رازي   فكه   طوسي براي فهم بهتر مطلب و نيز بعضي اشكاالت           ةتوضيحات خواج 

 كتـاب   ةگونـه كـه در مقدمـ      امـا همـان   . نعكس و پاسخ داده شده است     مطرح كرده، م  
و بهره گيـرد    سينا   فقط از سخنان و افادات ابن      كه   سعي شارح آن است      ،تصريح شده 

گونـه نقـد و      اكتفـا كنـد و هـيچ       ، آن هم برطبق مبـاني خـود وي        ،سينابه تقرير نظر ابن   
يـن جهـت در روش شـرح خـويش از مـسلك             آنهـا صـورت ندهـد و از ا        در  جرحي  

 حِكَمـي و    يرا كتاب اشارات  شارح كتاب   از آنجا كه    . ده است كرخواجه نصير تبعيت    
قرآنـي  ( اعم از مضامين دينـي       ،از مطالب غيرفلسفي   است   دهكرداند، سعي     فلسفي مي 

 ييد و تثبيت مطالب، صـرفاً     أند و براي ت   كو ذوقيات عرفاني، در آن استفاده ن      ) و روايي 
 اين مطلب بدين معنا نيست كـه        ،البته ازنظر وي  . از مباحث فلسفي كمك گرفته است     

مسائل و قواعد فلسفي، با مضامين ديني و عرفاني تطابق ندارند بلكه بدين دليل اسـت                
كه آميزش مطالب علوم با يكديگر امري پسنديده نيست زيرا در هر علمي بايـد طبـق             
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پيـشگفتار كتـاب،    ( را نفي يا اثبات كرد       ائلمسمبادي تصوري و تصديقي همان علم،       
ارح و شـرح مطالـب      بـه قلـم شـ     كتاب مشتمل بر يك پيشگفتار، يك مقدمه        ). 13ص

 در قالـب سـي فـصل بـه          ،»در باب نفس زميني و آسماني     «نمط سوم اشارات با عنوان      
  :زير استشرح 

ان مدرِك ذات انسان، خود انـس     :  فصل دوم  ؛در بيان وجود نفس آدمي    : فصل اول 
درِك :  فـصل چهـارم    ؛نفس محسوس نيست  :  فصل سوم  ؛است بـودن نفـس بـديهي      مـ
و » نفس«وحدت  :  فصل ششم  ؛نفس، جسميت مطلق و مزاج نيست     :  فصل پنجم  ؛است

:  فـصل نهـم    ؛انـواع ادراك  :  فصل هـشتم   ؛حقيقت ادراك چيست؟  :  فصل هفتم  ؛»من«
فكـر و  : دهم فـصل يـاز    ؛قـواي نفـس ناطقـه     :  فـصل دهـم    ؛قواي ادراكي نفس حيواني   

 فـصل   ؛اثبـات عقـل فعـال     :  فـصل سـيزدهم    ؛امكان قوة قدسيه  :  فصل دوازدهم  ؛حدس
حصول اتـصال بـا     :  فصل پانزدهم  ؛علت اتصال نفس به عقل فعال چيست؟      : چهاردهم

:  فصل هفدهم و هجدهم    ؛تجرد نفس ناطقه  :  فصل شانزدهم  ؛عقل فعال چگونه است؟   
:  فـصل نـوزدهم    ؛قوه براي صور معقول   در ابطال احتماالت مربوط به فرض اجزاي بال       

 مـشروط بـه قيـام بالـذات        ،عاقليـت موجـود مجـرد     :  فصل بيستم  ؛اتحاد عاقل و معقول   
پاسخ به اشكاالت مربوط به ادراك معقوليت امور متقارن با          : ويكم فصل بيست  ؛است

 فـصل  ؛كمال موجود مجـرد بـه قيـام بالـذات اسـت          : ودوم فصل بيست  ؛معقول بالذات 
افعـال اختيـاري و     : وپـنجم  فصل بيست  ؛قواي نفس نباتي  : وچهارمو بيست وسوم  بيست

 ةاراد: وهفـتم  فـصل بيـست    ؛ حركت ارادي دارد   ،فلك: وششم فصل بيست  ؛مبادي آن 
: ونهـم  فـصل بيـست    ؛ كلـي آن   ةغايت چرخش فلك و اراد    : وهشتم فصل بيست  ؛كلي
  .حركت دوري مطلوب دارد فلك،: ام  فصل سي؛ جزئي داردة اراد،فلك

 واژگان كليدي مبحث نفس، عناوين كتب، اسـامي اشـخاص، فهرسـت             ،در پايان 
  .خذ درج شده استĤتفصيلي مطالب و منابع و م
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      ،شـده آيـد، مطالـب شـرح        ايـن شـرح برمـي      هـاي گونه كه از عنـاوين فـصل      همان
شناسـي فلـسفي را كـه امـروزه بـا           شناسـي و روان    معرفـت  ةترين مطالب در عرصـ    مهم

هـاي دقيـق فلـسفي     مورد بررسـي   Philosophy of Mind و Epistemology عناوين
كساني كه با ايـن مباحـث مواجـه         . دهد  تشكيل مي است،  فيلسوفان معاصر قرار گرفته     

 كننـد،  فيلسوفان مسلمان مطالعه ميديدگاه كه براي كسب اطالع از     هنگامي د،نشومي
آن  كـسي     ثانياً ،وان تنظيم شده باشد    به زبان فارسي ر    بايد با متني مواجه شوند كه اوالً      

 ، علميةتخصص كافي و سيطر   باحث مربوط به آن   در زمينة م  باشد كه   كرده  تقرير  را  
هاي بسيار خـوب و       داشته باشد و خوشبختانه شرح مورد نظر، از اين جهت از ويژگي           

  . حكمت مشاء برخوردار استةمثبتي در حيط
 حـاوي   ،گفتار شـارح در ايـن كتـاب        الزم است خاطرنشان شود كه پيش      ،در پايان 

آرا پيرامون تجرد   : ند از اكه عبارت است  النفس  شش مطلب مهم پيرامون مباحث علم     
 شيخ پيرامون نفي عينيـت و يگـانگي نفـس و مـزاج، بررسـي                ةيا جسمانيت نفس، ادل   

 تعدد يا وحدت نفـس در هـر انـسان، كيفيـت حـدوث نفـس، علـم نفـس در ابتـداي                       
ديـدگاه  در اين شش مطلـب، نويـسنده        . رفتن بدن ننفس با ازبي  خلقت آن، عدم فساد     

الرئيس شيخ نحوي علمي وبا استناد به آثار متعدد       مخالف به  يآرا شيخ را درمقايسه با   
  . استو دربارة آن بحث كردهبررسي 
 كساني كه به مباحث فلسفي پيرامـون ادراك و شـناخت   ةهمبه  اين كتاب    ةمطالع

 دانـشجويان   ة همـ  همچنـين مندنـد،   ههاي آن عالقـ      و ويژگي   روح و نفس انساني    زو ني 
 درسي خويش به مباحـث      ةهاي  فلسفه كه درضمن برنام       مقطع كارشناسي ارشد رشته   

 توصـيه  ،عنـوان مـتن فرعـي     بـه  ،پردازنـد   شناسـي فلـسفي و حكمـت مـشائي مـي          انسان
  .شود مي
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 ، ي؛ ژرژ قنـوات   110 -112، ص   6 ج   ،هالذّريعـ  ،يآقا بـزرگ تهرانـ    :  بنگريد به  ،درمورد اين شروح  . 1

  .36 و 35 ص ،سينا مصنفات ابنيها فهرست نسخه، ي مهدوي؛ يحي9 ص ،سينامؤلّفات ابن
  .شرح فخر رازيبنگريد به مقدمة مصحح . 2
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   ∗هفلسف جهانيودومين همايشبيستازبرگزارييگزارش
  در سئول

  
  ∗∗فرعبدالرزاق حسامي           دكتر           

  
 از   1» امـروز  ةبازانديـشي فلـسف   «ودومين همايش جهاني فلـسفه ذيـل عنـوان          بيست
ايـن  .  در دانشگاه ملي سـئول برگـزار شـد         2008ام ژوالي تا پنجم اگوست      تاريخ سي 

كمـك يكـي    بار به سال يك هر پنج   2هاي فلسفي المللي انجمن  بين ةحاديهمايش را ات  
    هاي عضو اتحاديـه كـه مـسئوليت سـازماندهي همـايش را بپـذيرد، برگـزار                از انجمن 

  .كندمي
  : از ندا عبارت،شودميها دنبال اي از اهدافي كه در برگزاري اين همايشپاره

ي نتقـاد ويـژه تأمـل ا    ة خود فلـسفه، بـه     جلب توجه به اهميت تأمل فلسفي دربار      . 1
   ؛ معاصر و نيز تاريخ فلسفهةهاي گوناگون فلسفدرباب صورت

  بيـاني از آن ةارائـ  دنياي معاصـر،  تأمل دربارة وظايف و كاركردهاي فلسفه در   . 2
هـاي ديگـر   ها در آگاهي فلـسفي كـه در رشـته   ها، اميدها و كاستي بخش از مشاركت  

هــاي سياســي، دينــي، اجتمــاعي،  در فعاليــت،م انــسانيهمچــون علــوم طبيعــي و علــو
هـا و سـنن گونـاگون مـشترك         اقتصادي، مالي، فناوري و مانند اينها و نيز در فرهنگ         

  . است

                                                 
*. XXII World Congress of Philosophy (WCP: http://www.wcp2008.or.Kr)  

 .)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين،استاديار گروه فلسفه. **

1. Rethinking Philosophy Today 
2. Federation Internationale des Societes de Philosophie (FISP: http://www.fisp.org) 
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از آن تقريبـاً هـر       پس وشهر پاريس     در 1900اولين همايش جهاني فلسفه در سال       
   :ه استبرگزار شد به قرار زيررهاي مختلف وشكبار در سال يكپنج

، ايتاليا ـ  )1911(، ايتاليا ـ بولونيا  )1908(برگ ل، آلمان ـ هيد )1904(سوئيس ـ ژنو  
، چكـسلواكي ـ   )1930(، انگلستان ـ اكسفورد  )1926(، امريكا ـ بوستون  )1924(ناپل 

ـ بروكسل ، بلژيك)1948(، هلند ـ آمستردام  )1938(، فرانسه ـ پاريس  )1934(پراگ 
، )1968(، اتـريش ـ ويـن    )1963(، مكزيـك ـ مكزيكـو    )1958(ايتاليا ـ ونيز  ، )1953(

، )1983(، كانـادا ـ مـونترال    )1978(، آلمـان ـ دوسـلدورف    )1973(بلغارستان ـ وارنـا   
، تركيـه  )1998(، امريكا ـ بوستون  )1993(، روسيه ـ مسكو  )1988(انگلستان ـ برايتون  

  .)2003(ـ استانبول 
جموعه بـود كـه در آسـيا برگـزار شـد و             اين م   نخستين همايش از   ،همايش سئول 
 دهندةسازمانة وكميت (FISP)فلسفيهايانجمن الملليبين ةاتحادي آن برگزاركنندگان

 دعوتي روشن به بازانديشي     ،اين همايش . بودند 1 كره ةاز انجمن فلسف   (KOC)ايكره
 ايـن ، بـا    شـدن بـود   جهاني عصر هاي فلسفه و فيلسوفان در    ها و مسئوليت  طبيعت، نقش 

معطوف ي  يهاعدالتيها و بي  مسائل، مناقشات، نابرابري  توجه مخاطبان را به      كه   هدف
حـال  ه درعـين  وجـود دارد؛ تمـدني كـ      اي  توسعة يك تمدن سـياره    كند كه بر سر راه      

  . چندفرهنگي و فني ـ علمي است
  : بود تشكيل شده بخشتشه از همايش 

 سـخنرانان  ، و درآن كـشيد طول مـي  نشست عمومي كه برخي روزها دوساعت       . 1
 اجتمـاعي و    ة اخـالق، فلـسف    ةبازانديشي فلـسف  « : چون  بحث كردند  يدربارة موضوعات 

الطبيعـه و   مابعدبازانديـشي   «،  »ساالري، عدالت و مسئوليت جهاني    مردم:  سياسي ةفلسف
بازانديـشي تـاريخ فلـسفه و فلـسفة         « ،»واقعيت، زيبايي و معناي زندگي    : شناسيزيبايي

                                                 
1. Korean Philosophical Association (http://www.hanchul.org) 
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  .» علم و فناوريةشناسي، فلسفبازانديشي معرفت« ،»گووها، نقد وگفتتسن: تطبيقي
 : بار برگزار شد و درآن دربـارة ايـن موضـوعات بحـث شـد              كه پنج سمپوزيوم  . 2
 تـضاد و    ؛ كـره  ة فلـسف  ؛تجددپـسا  سـنت، تجـدد و       ؛گرايـي وطنـي شدن و جهان  جهاني
  .هاي آيندهزيستي، اخالق محيطي و نسل اخالق؛تسامح
    مـدت دوسـاعت برگـزار      بـه هـم   دوبـار آن  تنـاوب روزي يكـي    زگردها كه به  مي. 3
 برخاســته از فرهنــگ ةفلــسف: آنهــا دربــارة ايــن موضــوعات بحــث شــد شــد و درمــي

   ؛هــاي آســياييفرهنــگ  برخاســته ازة فلــسف؛ وطنــيشــدن و جهــان جهــاني؛افريقــايي
انـداز مابعدالطبيعـه در     م چـش  ؛ جهـاني   پارادايم بودايي و صلح    ؛ هاي معاصر چين  فلسفه

 اخـالق و    ؛بـسط يـك پـارادايم جديـد در فلـسفه           درجينيـسم   نقش  ؛  ويكمقرن بيست 
ربـط ميـان هنـر و        ؛هاي شرق و غرب   گوي فلسفه و گفت ؛گور كه يرشناسي كي انسان

 مطالعـات تطبيقـي     ؛هـاي آن   ابعاد فرافرهنگي فلسفه و چـالش      ؛ صلح جهاني  ؛خالقيت
 مبـاني   ؛گوي فرهنگـي ميـان شـرق و غـرب         و گفت ؛سفة غرب  چين و فل   ةدربارة فلسف 

 چينـي در  ة روش فلـسف  ؛هـاي جديـد در فلـسفه       چالش با جريـان    ؛فلسفي فهم و تأويل   
 ؛شـدن  ارزش و ايمـان درآسـيا زيـر تـأثير جهـاني     ؛ها فمنيستي در فرهنگ  ة فلسف ؛آسيا
 و نيـز موضـوعات متعـدد        ؛ وظايف آيندة فلـسفه در شـرق آسـيا         ؛ علم تارسكي  ةفلسف
   .ديگر
 ؛ياسـپرس  ة فلـسف  : برگـزار شـد    موضـوعات ديدارهاي انجمـن كـه حـول ايـن          . 4

 ديـدار بـا     ؛فرهنگـي  تطبيقـي و ميـان     ة فلسف ؛ بازانديشي اخالق سارتر   ؛اومانيسم جهاني 
 ؛هاي فلسفي كشورهاي شـرق آسـيا       انجمن ؛  (IAPh) المللي زنان فيلسوف  انجمن بين 
  . روسيهة انجمن فلسف؛، فناوري و اخالق پراگماتيسم؛اصر چين معة فلسف؛دائوئيسم

داد راتشكيل مي عمدة همايش كه بخش كنندگان درهمايش هاي شركت نشست. 5
هـا  ايـن نشـست    مقاالتي كـه در   . فلسفه از سراسرجهان بود   تادان  مقالة اس ارائه  و شامل   
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 وجودشناسـي،   قبيـل  عنوان بـود كـه موضـوعات فلـسفي مهـم از             53 حول   ،ارائه شد 
  . گرفت ميرا دربر هاي علوم، اخالق و مانند اينهاتطبيقي، فلسفهةشناسي، فلسفمعرفت

هاي دانشجويان كـه درآنهـا دانـشجويان فلـسفه از كـشورهاي مختلـف               نشست. 6
  . مقاالت خود را در موضوعات فلسفي ارائه كردند

هـاي دعـوتي    هاي ويـژه و نشـست     هايي تحت عناوين ديگر مثل نشست     نشست. 7
  . كه درآنها سخنرانان دربارة موضوعات فلسفي بحث كردند

         و ،روگــيــر كــهكيرشــد،نبــ فيلــسوفاني چــون اةكــه دربــارگفتارهــايي درس. 8
  . ميمون برگزار شدابن

شت كـه ازكـشورهاي مختلـف آمـده         اكننده د  شركت 1700 ، حدود اين همايش 
اسـتاد   ايران شركت كردند كه پيـشرو ايـشان           استاد از  10 حدود   ،ميان  و از آن   ؛بودند

ــ  ايران ةپژوهشي حكمت و فلسفة رئيس محترم مؤسس ــ  عواني  اگرانقدر آقاي دكتر    
 ايشان، هم در اين همايش و هم در پيش همـايش سـه روزة آن كـه در دانـشگاه                     .بود

دستاورد بزرگ ايـن  . سونگ شيل كره برگزار شد، حضور داشتند و سخنراني كردند       
مايش براي فلسفة ايران، انتخاب آقاي دكتر اعـواني بـه عنـوان عـضو هيئـت رئيـسة                   ه

 نفر از مشهورترين فالسفة دنيـا بـه مـدت پـنج سـال و از                 38. انجمن جهاني فلسفه بود   
همچنين، در اين همايش، بـا تـالش        . شوندگيري به اين سمت منصوب مي     طريق رأي 

لسفة اسالمي تشكيل شد و خود ايـشان بـه          المللي ف و پيگيري دكتر اعواني، انجمن بين     
كه در ايـن همـايش مقالـه        ايراني  تادان  ساير اس 1. عنوان اولين رئيس آن انتخاب شدند     

خمينـي،  الملـل امـام   هاي اصفهان، بين   از دانشگاه  ،تا آنجا كه اطالع دارم    ارائه كردند،   
 )ان مركـزي  واحد علـوم و تحقيقـات و واحـد تهـر           (تبريز و نيز دانشگاه آزاد اسالمي     

                                                 
رجوع كنيد به خبر خبرگزاري مهر  تر اعواني دربارة اين همايش،ة دكبراي مالحظة متن مصاحب. 1

   : به آدرس زير30/5/1387به تاريخ 
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=735476 
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 اينجانب كه افتخار عضويت در گروه فلـسفه، كـالم، اديـان و              ،در اين همايش  . بودند
  خـود را بـا    ة شـركت و مقالـ     ،عرفان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني را دارم         

  . دمكر ارائه 1»سيناادراك در ابن«عنوان 
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  مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه
  بنياد حكمت اسالمي صدرا

   
  ∗مصطفي دهقان              

  
 مفصل و جامع تاريخ فلسفه، از فجر تاريخ و آغاز تفكر فلسفي             ةتدوين يك دور  

 ،ايـران از تـاريخ     درخـشان    ة حكماي بزرگ در ايـن دور       و و ظهور مكاتب و فالسفه    
 اجتمـاعي و تـاريخي اسـت كـه بـر      ز نقـشي ي علمي و ن  يجمهوري اسالمي ايران، نياز   

سبب نياز چنين كاري عظيم و  ه ب و انديشمندان گذاشته شده است،       و دوش دانشمندان 
در  منفرد قـا   طورههاي اداري و مالي، افراد ب     هاي گروهي و پشتوانه   سنگين به همكاري  

 غربـي   ةشـد هكتب ترجم ا  هاي ما تاكنون بيشتر ب     و رفع نياز دانشگاه    ندنبودآن  انجام  به  
 دليـل هايراني بوده كـه منـابع ايرانـي نوعـاً بـ           تادان  ياري تحقيقات اس  هاي از آن ب   و پاره 

 علمي ما را    ةهاي موجود، ازلحاظ كمي و گاهي كيفي توان رفع نياز جامع          محدوديت
  .نداشته است

     تــوجهي بــه ســابقة تــاريخي هــاي تحقيــق و بــيمنــابع غربــي نيــز عــالوه بــر نقــص
هايي كه بين نويسندگان هست، خالي از تعصب        ويژه ايران، و اختالف   هن، ب زميمشرق
 رو معرفـي   اي و نژادي نبوده و گاهي اين تعـصب كـامالً آشـكار اسـت، و ازايـن                 قاره
  . غذاي مسموم به گرسنه است درحكم دادنِ،گونه منابع به جوان محقق ايرانياين

را درصدد برآمـده اسـت كـه          بنياد حكمت اسالمي صد    ،با توجه به آنچه گذشت    
در بخـش   را  هـا    علمـي و دانـشگاه     ةاين نياز شديد جامع   را پر كند و      علمي   ياين خأل 

                                                 
   مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه بنياد حكمت اسالمي صدرا كارشناس.*
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مركـز  «همـين منظـور بـا عنـوان         هو با تأسيس مركـزي بـ      آورد  فلسفه بر فلسفه و تاريخ    
اصـلي و   ) دپارتمـان (، و تـشكيل چهـار گـروه         »تدوين تاريخ جامع حكمـت و فلـسفه       

بنـدي سلـسله تـاريخ سـير تفكـر فلـسفي از             و فـصل  ) حسب نياز (چندين گروه فرعي    
 و بـا    بـرد پايـان   ديرباز تا قرن حاضر، مطالعات و تحقيقات انجام اين طرح عظيم را بـه             

 ،)درحد يك جلد كتـاب    ( سير تاريخي تفكر فلسفي به مقاطع كوچك         ةتقسيم زنجير 
تخـصص و   ق  ، مطـاب  متخصص داخلـي و خـارجي     تا استادان   ند  كي  ياين طرح را اجرا   

 تحقيقــاتي و ةصــورت طــرح و پــروژه يكــي از ايــن مقــاطع را بــ،ذوق و تمايــل خــود
 كامـل   ة ايـن دور   ةدر مدت مناسب براي چـاپ در مجموعـ        آن را    و   ندپذيربپژوهشي  

  .تحويل دهند) شودبيني مي جلد پيش40كه حدود (
  :اين مركز با تشكيل چهار گروه اصلي

  ونان باستان، ايران و يةتاريخ حكمت و فلسف. 1
   قرون وسطي،ةتاريخ حكمت و فلسف. 2
   جديد و معاصر،ةتاريخ حكمت و فلسف. 3
   اسالمي،ةتاريخ حكمت و فلسف. 4

هاي مشاوران علمي اقدام كرد كـه       هاي تخصصي و گروه   دهي كارگروه ابتدا به شكل  
هـاي مكـرر و مـستمر، حاصـل كـار خـود را در               ها با برگـزاري نشـست     اين كارگروه 

  .هاي زير عرضه كردندمحور
  ها و موضوعات اصلي هر دورة تاريخي؛استخراج اولية مداخل، سرفصل. 1
  نامه و اصول و چهارچوب نگارش مقاالت و آثار؛نويس شيوهتهية پيش. 2
تدوين ضوابط مربوط به گردش كار تهية مقاالت از قبيـل پيـشنهاد مـدخل بـه                 . 3

ش متن تحقيـق، نظـارت بـر پيـشرفت كـار            بندي نگار محقق، تهية پروندة علمي، زمان    
  ؛...تحقيق و 
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التـأليف و سـاير سـاز وكارهـاي        التحقيـق، حـق   پيشنهاد و ضوابط مربوط به حق     . 4

  اجرايي و عملي نگارش تحقيق؛ 
  بندي چاپ و انتشار دانشنامه؛بيني برنامة زمانپيش. 5
  ؛مركزصصي هاي تخها و همايشبندي جلسات سخنرانيبيني برنامة زمانپيش. 6
تهية بانك اطالعاتي مربوط به محققان و استادان داخلي و خـارجي متخـصص              . 7

  .در هر دوره
شود كه هم اكنون بخشي از كاركردهاي مـذكور بـه تـصويب شـوراي               اضافه مي 

عالي مركز رسيده است و مابقي نيز به تدريج مراحل تصويب را خواهد گذراند و در          
  .تمل بر تمامي جهات مذكور انتشار خواهد يافتپايان به صورت دفتري واحد مش

 تابع نظام و سياست واحد و دمنسجم است و باياز آنجا كه اين مجموعه، واحدي      
هاي واحد در كل     رعايت اصول مشترك و سياست     ،اهداف مشخص و مشترك باشد    

  .رسدنظر ميهطرح ضروري ب
اي اسـت كـه بـه    الرعايـه  نكـات مهـم مـشترك و الزم     ،آنچه در پيش خواهد آمد    

قواعـد و   و مـشتمل بـر      مشي و بينش و سياسـت عـام و جـامع ايـن طـرح مربـوط                  خط
گوهاي شوراي عالي علمي تاريخ فلـسفه و نيـز          وي است كه درطول گفت    يهاسياست

اندركاران و دست تادان  هاي تخصصي اين مركز از افكار اس      درضمن مذاكرات گروه  
 پژوهـشگران و    ةرعايـت آن بـه همـ      ب شـده و     صوو مـ  دست آمده و قطعي     همجرب ب 
  :شودكنندگان و نويسندگان مقاالت اين طرح جامع توصيه ميمشاركت

    همــان ، محــور اصــلي نوشــتار و تحقيــق،در تــدوين و نگــارش تــاريخ فلــسفه. 1
است بـا گـرايش     ) از فجر تمدن تا زمان حاضر     (عنوان شده   هاي تاريخي و زمان     دوره

 يتبامناسبه، توجه به فيلسوفان مربوط به آن دوره و متعلق بـه مكـ             ثانوي به مكتب و بال    
 طرح تاريخ فلـسفه در ايـن مركـز بـه            ،طور خالصه ه و ب  ؛كه در آن دوره وجود داشته     
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محورها و نقاط و مقاطع زمـاني متكـي اسـت بـا ذكـر مكاتـب و اشـاره بـه فالسـفه و                  
  .دوره و آن مكتبحكماي آن

 تاريخ فلسفه، توجه كافي و اساسـي بـه تـاريخ            برخالف بيشتر كتب موجود در    . 2
 شرط تحقيق ،اجتماعات و تمدن و اوضاع و احوال اجتماعي هر دوران و هر فيلسوف          

 زبان، هنر، مـذهب     ،شناختي و تاريخ  بايد به منابع تاريخي، باستان    در اين زمينه    است و   
    ون توجـه بـه     و مانند اينها توجـه عالمانـه شـود و فلـسفه و تفكـر فلـسفي، مجـرداً، بـد                    

  . بررسي نشود،هاي فرهنگي و تاريخريشه
 مكاتــب و مــذاهب فلــسفي شــرقي و ة همــ، در طــرح ايــن مركــز»فلــسفه«واژة . 3

در بررسـي فلـسفه در دوران قـديم و     . شـود مـي شـامل   نيز  را  معناي عام آن    حكمت به 
آنهـا  در مـورد  كـه   شـود   توجه مي  شرقي نيز    ةگون به مذهب و مكاتب مذهب     ،باستاني
هـاي  اي فلسفه باشد، زيرا ممكن است عده    تري  واژة مناسب تواند   مي »حكمت«عنوان  

. آن مناسـب نداننـد     را بـراي     »فلـسفه «و نـام    ه حساب آورند    باستاني مشرق را مذهب ب    
 تعريف فلـسفه و  ة دربار، اين مركزة تاريخ جامع فلسفةرو در مجلد اول اين دور    ازاين

  .خواهد شدبحث جامعين آن حكمت و وسعت موضوع حكمت و 
زمـين ـــ     خاستگاه فلسفه و علوم ــ طبعاً در مشرق        ةي كه دربار  ياـهژوهشـدر پ . 4
كه ضمن معرفي سهم مشرق در تكوين تفكـر در يونـان، بـه              اين است   شود تأكيد   مي

بـه  آن را   و  گذاشـته   ، روي آن سـرپوش      دانسته و يـا ندانـسته     غربيان،  كه    نقش ايران ــ  
سـاز و انتقـال فلـسفه و         تا نقش تمـدن    ؛اند ــ اهميت بيشتري داده شود     رده سپ يفراموش

 ةويژه نقش طبقـ هروز ازجمله يونان و ب حكمت و علوم از آنجا به ساير نقاط جهان آن         
  .شودحكما و روحانيون معروف به مغان برجسته و معرفي 

 گـاه  هـا و اخـتالف همـة   بـا  ، فلسفي درطـول تـاريخ تفكـر فلـسفي بـشر          ةانديش. 5
 در  است كه بايـد     تضادهاي خود، يك واقعه و يك سلسله تأمالت عقالني بشر بوده            
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  د نـه  جـزا در نظـر گرفتـه شـو        صورت يك واحد منسجم ذو    ه جامع ب  ةيك تاريخ فلسف  
 ة و بـا توجـه بـه فلـسف         ؛ جمـاعتي از بـشر انديـشمند       ةي متفرق از انديش   يها پاره شكلهب

اي واحـد و جهـاني لحـاظ كـرد و بـدان             يـده تـوان تـاريخ تفكـر بـشر را پد         تاريخ مي 
  .پرداخت

 مكاتب و مطالب متفرق مربوط بـه هـر يـك از             ددر تدوين اين طرح عظيم باي     . 6
 فلـسفي و علمـي   يد و آراوبط شـ ت يكـديگر مـر  ه شايسته و مناسب ب  يوجه هفالسفه ب 

بايد سعي شـود نقـاط تاريـك زنـدگي و        ؛ همچنين   بررسي نشود فالسفه ايستا و جامد     
  .، بررسي و آشكار شودشده استتوجه به آن ر تفكرات هر فيلسوف، كه كمتر سي

 ضـمن بررسـي منـابع    ،در تهيه و تدوين تاريخ فلسفه در يونـان و منـاطق ديگـر       . 7
 كوشـش  دموجود غربي و مطالب مشهور و با اندكي شك و بدبيني به آن مطالب، باي            

ثار و عقايد مستشرقان غربي نگاه      به آ ويژه بايد   هب. هاي تاريخي باشد  بر كشف واقعيت  
  .دكرهاي ناگفته را بيان انتقادي بيشتري داشت و واقعيت

هـاي  هاي مربوط به ماقبل يونـان الزم اسـت ضـمن بررسـي تمـدن     در پژوهش .  8
وري در تحقيـق، كوشـش شـود كـه          آنـو طريق  باستاني با استفاده از منابع مطمئن و از         

تـرين آنهـا شـناخته و       يبررسـي و قـديم    قـت   بـه د  هـا   دادوستدهاي فرهنگي آن تمدن   
 تاريخي دوران جاهليت يونان و سپس تمدن آنجا بررسـي           ةازجمله سابق . معرفي شود 

اند و در   فلسفه و تمدن را به آنجا برده      ) ازجمله ايران (ي  يهاو اگر تمدن  صورت گيرد   
  .تحقيق شوددربارة آنها نيز تمدن و فرهنگ يونان سهمي دارند، 
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Teleology and Natural Necessitarianism  
in the Philosophy of Aristotle 

 
 Hossein Kalbāsi Ashtari 1  

 
Amongst all the ancient philosophers worldwide and perhaps even 
among all the credible and well - known scholars in the field of 
philosophy and metaphysics, no one has reflected and emphasized on 
the scope of contribution neither on the impact and the share of the 
ultimate origin and teleology as profoundly and comprehensively as 
Aristotle , or to the extent that he has done. From his point of view, all 
visible evolutions as well as all creatures in the sublunary world of 
terrestrial are defined and described with respect and according to 
their principle of teleology to which even other causes are in one way 
or the other also lead and related. 
The extent of inclusion of this perspective and point of view in the 
philosophical arguments of Aristotle is to the stage that even the 
existence of the lofty origin of the creation, which is the superior static 
dynamic being, is also proven on the bases of the principle of natural 
necessitarianism and teleology. Moreover, the share of the origin of 
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the world is also identified entirely in the framework of a subjective 
teleology and indeed goes no further than that. 
On the other hand, Aristotle has paid attention to the principle of the 
existence of the natural necessitarianism in the actions and reactions 
of the manifestations of nature and natural phenomena, whilst trying 
to explain the reciprocal interactions of what is visible on the bases of 
this principle.  Consequently and quite obviously, the question of the 
definite association between the concept and the principle of teleology 
and the principle of natural necessitarianism in the logic and 
philosophy of Aristotle has emerged which requires to certainly search 
its answer in the theoretical potentialities and competences of the 
philosopher. 
The present article is an attempt to find an appropriate and just answer 
to this question with regards to the theoretical scheme of the 
philosophy and the logic of Aristotle and his corresponding reflections 
on and about the physics and metaphysics. 
 
 

The Necessity of Teaching the Main Courses in 
Theology from the Authentic Arabic Texts 

 
     Sousan Al-e Rasoul 1

 
The main objective and direction of teaching and learning in each and 
every nation is the transmittance of the science and cultural 
experiences and the knowledge of the members of human society to 
one another, as well as to train  professional and skilled manpower, 
and to promote the science and know-how in society. The fields which 
are taught at the faculties of theology have the religious thought and 
the Quranic sciences as their principal pillar. Therefore, in order to 
convey and to transmit the culture and the sciences of religions, and 
by compiling educational and teaching syllabus, they guide and 
encourage the students to the established objectives. 
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In the present article, the discussions focus upon the existing 
disagreements among the scholars and the instructors of theology as 
regards to the selecting of the course texts and consequently the 
teaching methodology adopted. The foremost objective here is to 
establish the significance and value of teaching these courses and in 
particular, the main courses in Arabic which incidentally is the main 
language for the said curriculums.  
The attention and the lack of attention of the instructors to this matter, 
their motives in this procedure as well as the causes and the 
consequences are also discussed in this article. To materialize the said 
objective, whilst making use of the library sources, and as well as 
compiling the required research literature, particular questionnaires 
are provided to assess and to study the viewpoints and the responses 
of the instructors in this regard. The evolution of this survey provides 
interesting statistic conclusions which have certainly demonstrated the 
justification of the hypothesis discussed and presented in the present 
research work .  
 
 

Selected Concepts in the Realm of Metaphysics 
Criticism and  Review of: 

The Translation of  the  Encyclopedia of the History of  
Philosophical Concepts, Volume IX 1

 
      Ahmad Ali Heidari 2

 
Certain entries of this encyclopedia of the history of  philosophical 
concepts have been translated by the group of translators and 
interpreters at The Research and Cultural Institute of Nau Arghunoun. 
This book consists of  3712 entries and its publication started in 1971 

                                                 
1. Under the supervision at Joachim Riter, translated by a group of translators, 

Chief-editor: Dr. Seyyed Mohammad Rezā Hosseini Beheshti, accompanied by 
Mehdi Mirzāzādeh & Farideh Farnoud, Tehran: SAMT & No-Arqanoun Cultural 
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and  continued until 2001 under the supervision of  Joachim Ritier.  
The observation of the historical concepts of philosophy by means of 
their evolutions and developments in the course of history is indeed 
the most significant characteristics of this book. The author of this 
work has paid special attention even to the continuity of the concepts 
referred to in everyday language. Further, the changes and 
conversions which in comparison to their original sense and 
significance have gradually occurred in these concepts are also taken 
into consideration . 
 
 

Interrogating History in the Era of Modernity 1
Book Review and Criticism: 

Hegel,  Heidegger and the Ground History 2
 

          ‘Ali Morādkhāni 3  
 

The present article is the study of a book which attempts to interrogate 
history and to find out its origin and foundation in the era of 
modernity. In the author’s view, the history has its foundation in the 
freedom of human kind and its liberation from nature. However, the 
conflict which has occurred between man kind and nature in the 
modern era prevents the materialization of this matter. Reflecting on 
the thoughts and viewpoints of Hegel and Heidegger, as well as 
looking into the works of Rousseau, Kant and Nietzsche are indeed 
the objectives that the author has committed himself to materialize. 
The confrontation of  law and man kind’s freedom in the second 
chapter of Rousseau, and the appeal to  transcend the nature, also the 
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structure and causation  of crisis in Kant’s resolution of the third 
antimony in the first criticism  and its evolution to the formalization of 
Hegel’s dialectical logic and finally reflection on the history and 
nature of the circumstantialities of  existence and addressing that to 
the logic of Heidegger, are all amongst the subjects which are 
discussed comprehensively and in details in this book. 
 
 

Book Review and Criticism: 
The Translation  of the Blue and Brown Books  

 by Ludwig Wittgenstein 1
 

    ‘Abdol Razzāgh Hesāmifar 2
 
Wittgenstein’s The Blue and Brown Books are the outputs of the notes 
that the students of Ludwig Wittgenstein have taken at his lessons. 
The viewpoints and the arguments which appear  in these two works 
as well as what comes in the subsequent writings of Wittgenstein, in 
particular in his research works on philosophy, would develop as his 
afterwards philosophy. There are two translations done of these 
works: one consists of the translation of the two books, and the other 
is only the translation of one book, that is the translation of The Blue 
Book. 
In this article, the attention has first been paid  to the value and the 
position of this book in the logic of Ludwig Wittgenstein. This 
discussion is afterwards followed by a brief introduction of The Blue 
Book and  subsequently The Brown Book. Further, the translation of 
the said books are studied  and from a critical point of view reviewed. 
It must be mentioned that the present article first and foremost focuses 
on the evaluation of the translation of these two books where a 
number of the inaccuracies and inadequacies of the content as well as 
the spelling mistakes are alluded to. 
                                                 
1. Ludwig Wittenstein, The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the 

‘Philosophical Investigations’ (Oxford: Blackwell, 1928, Reprinted 1992). 
2. Assistant Professor, Department of Philosophy, The International University of  

Imam Khomeini, Tehran. 
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 Book Review and Criticism: 
Shehāb al-Din Sohravardi’s Philosophy of 

Illumination 1
 

  Hassan Seyyed ‘Arab 2
 

Shehāb al-Din Sohravardi’s Philosophy of Illumination or Hikmat ul-
Ishrāgh is the most original work written by this honorable 
philosopher. Sheikh Sohravardi in this book has founded the second 
philosophical domain in the history of Islamic philosophy which today 
is referred to as the Philosophical School of Illumination. The study 
and assessment of this crucially important reference text is compiled 
in a book titled The Philosophy of Illumination of Sheikh Sohravardi 
or the Hikmat ul- Ishrāgh-e Sohravardi, which in the present article 
from a critical point of view has been reviewed and studied. 
 
 

The History of Western Philosophy 
from Maine de Biran to Sartre 3

 
      Mohammed Shokri4

 
The ninth volume of Frederick Charles Copleson’s series of books on 
the History of Philosophy is devoted to the study of and the 

                                                 
1. Seyyed Yahyā Yasrebi, The Illumination Philosophy of Sohravardi/ Hikmat 

Ishrāgh-e Sohravard (An Introduction on the Illumination Philosophy from a 
comparative and critical perspective, accompanied by the ‘Hikmat al-Ishrāgh’ 
text; Qom: Boustān-e Kitāb Institute,  1385/2006), p. 324. 

2. Member of the academic staff , Islamic Encyclopedia Foundation , (The 
Encylopedia of the Islamic World ) 

3. Frederick Charles Copleston, A History of Philosophy; Volume IX: Modern 
Philosophy from the French Revolution to Sartre, Camus, and Levi-Strauss 
(Image, 1994), Translated by ‘Abdul Hossein Āzarang and Peter Mahmoud 
Yousef Sāni (Tehran: ‘Ilmi-Farhangui Publications and Soroush Publishing 
House, 1384 / 2005).  

4. Assistant Professor, Islamic Azād University -Tehran, the North Unit 
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investigation in the views and thoughts of a number of French 
philosophers of the eighteenth to the twentieth centuries, and it can in 
certain view be looked upon as a book written on and about French 
philosophers. Any discussion regarding the accuracy and the 
efficiency of the contents in this book and the  materials presented 
demands more time and investigation. In the present article however, 
the attempts have been focused foremost on the translation of this 
work from the form and the content points of view, with the objective 
to introduce the inadequacy of the translation, the spelling mistakes as 
well as the interpretations of the philosophical expressions and 
statements. 

 
 

Book Review and Criticism: 
Talking about God 1

 
    Hossein Houshangui 2

 
Paying attention to the language and linguistic issues are of the most 
significant characteristics in modern philosophy and its two branches, 
that is the experimental  and the empirical philosophy. The insertion 
of these linguistic phenomena in the contemporary philosophy 
especially in relation to its discussions on the logic and the philosophy 
of religion, has led to the introduction of new categories in the 
traditional arguments on and about logic and its fields. For instance, 
regarding the question of the divine attributes, the matter emerged  
being inspired with the said linguistic issues, is that how potential it 
could be to talk of and about God by means of the everyday language 
which is indeed derived from the concrete  and ordinary experiences. 
Mr. Ali Zamāni’s Talking about God is the description or  the 

                                                 
1. Amir ‘Abbās ‘Ali Zamāni, Sokhan Goftan az Khodā / Talking about God, 

(Tehran: The Institute of Islamic Culture and Thought  Publishing House, 1386 / 
2007). 

2. Member of the academic  staff, Department of Philosophy, The University of 
Imam Sādiq, Tehran. 
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reconstruction of, and an investigation in and a criticism on the 
answers of the Western and the Islamic thinkers in this respect. 
In the present article, whilst introducing the very many merits of the 
said book, certain deficiencies are also alluded to and discussed. For 
instance, the author is recommended to  focus more and to pay a 
comprehensive attention to  the views of the Muslim thinkers and 
philosophers in particular, as regards to  their corresponding 
hypothesis with those of the Western thinkers, the theory of 
interpretation and the search for its requirements in the logic, the 
exegesis and in the principles of the Islamic jurisprudence. 
 

 
 

Book Review and Criticism: 
The Art of Reasoning;  A New Approach  

 in the Teaching of Logic 1
 

          Rezā Mohammad zādeh2

 
In this article, first the title in question is introduced. Following that, 
the merits and the deficiencies of the said work from the content as 
well as the structure point of view are  discussed. The focus and 
emphasis of the author first and foremost has been on the contextual 
deficiencies of this work. The said deficiencies are discussed in two 
segments: The first one is devoted to the criticism of the author’s 
bases and the contextual foundations; in the second segment however 
under the title of ‘the observing criticism of the text’s lucidity’, the 
attention has been paid to the contextual inaccuracies, and syntactic 
mistakes on the pages and in the statements of this book. 
From the point of view of the author of this article,  the title in 
question has two major contextual deficiencies: The first one is the 

                                                 
1. Gholāmrezā Zakiyāni, Hunar-i Istidlāl, Ravesh-e No dar Amozesh-e Manteq /The 

Art of Reasoning; A New Approach in Teaching Logic (Tehran: Rouyesh-e  No 
Publications, 1386 / 2007 ), 160p.   

2. Member of the academic  staff, The University of Imam Sadiq (a.s.), Tehran 
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insufficient and the inadequate  presentation of the  discussions and 
arguments as well as their order, in particular insufficient 
comprehensive discussions on the definitions and their conceptual 
aspects; the second fault is the lack of any innovation and originality 
in introducing not only a new logical order but also in the continuity 
of  an efficiently practical  and applicable approach for the adoption 
and the implementation of the principles of logic in the domain of 
reason and its teaching.  
 
 

Book Review and Criticism: 
Existence and Its Causalities 1

 
    ‘Abbās Sadri 2

 
Ahmad Beheshti’s The Existence and Its Causalities is  the 
commentaries and observations on the forth chapter of The Eshārāt 
wa Tanbihāt by Sheikh al-Rais Abu ‘Ali Sinā. 
The book which the author in the present article has tried to  
introduce, review and criticize, is a printed edition of The Existence 
and Its Causalities and  the commentaries in Persian on the forth 
chapter of The Eshārāt wa Tanbihāt, accompanied by the Persian 
translation of the commentaries and accounts of the eminent 
researcher Dr. Ahmad Beheshti. The objective of the author of this 
article in compiling this paper and in reviewing and criticizing the said 
book has first and foremost been to  allude  to and to emphasis on the 
crucial necessity of editing the unedited texts as well as doing research 
works in the field of the Islamic philosophy and in particular,  on the  
subjects which have not yet received the deserved attention instead of 

                                                 
1. Ahmad  Beheshti, The Translation of the text and the Accounts of  Imam Fakhr 

Razi and Khawjah Tousi accompanied by the criticisms of Qotb al-Din Rāzi on 
the forth chapter of al-Eshārāt  wa al-Tanbihāt by Sheikh al-Rais Abu ‘Ali Sinā 
(on The Existence and Its Causalities), (Qom:Boustān-e Kitāb, Qom Publishing 
House & Islamic Promotion Office Publication, Qom  Seminary/hawzeh ‘ilmiah 
Qom ), Volume I, 1383 /2004.   

2. Professor, Philosophy, ‘Allāmeh Tabātabāee University, Tehran 
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continuing to look into all thoes Persian books which are written on 
the repeated themes and  are therefore, tedious and unoriginal. The 
author believes this is the only way via which  the Islamic Philosophy 
could be saved of the decline that it has been trapped in. 
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