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 وارد یثک یه بر آراینز با تکیچارد داوکیر یاستدالل انباشت یبررس

 *یعبدالرسول کشف
 **باالجاده یرضا فرخیعل

 دهیچک

 یجهان مادمعتقدند نز یچارد داوکی، از جمله رینظران علوم تجربی از صاحبگروه

اسوت و « گورنییخوودتب»ش موجوودا  زنوده، یدایعت و پیطب گیریشکلدر روند 

ن یوا گیریشوکلتوانود موی ییاست، به تنهوا یانباشت یندیکه فرآ یعیانتخاب طب

 یازید و نکنن ییاش، تبیکنون دهیچین آن تا صور  پیجهان را از ساخت ساده آغاز

لسوفان متألّه، یف یست. در مقابل، برخیند تکامل نیهوشمند در فرآ یبه فرض مبدئ

کور و فاقود هود ،  یندیبه عنوان فرآ یارد، معتقدند انتخاب انباشتو یثاز جمله ک

آن  یاتیوج و مراحول حیند تکامل و نتایق و جامع از فرآین دقییاز ارائه تب ییبه تنها

طورا   هوشمند بوه عنووان ین تکامل، مسلم دانستن مبدئیین تبیبهتر ،ناتوان بوده

 یعویانتخواب طب ینوییت تبیوبا عدم کفا کوشدمیق ین تحقیند تکامل است. ایفرآ

نوز در یداوک یسوتیالینگورش ماتر ،ند تکامل، نشان دهود اوالا ین فرآییصر ، در تب

اا اگور یواسوت  اان یمبتن یفلسف یاز خطاها یای بر مجموعهند انباشتیاستدالل فرآ

 یه نوه تنهوا نوافین نظریارائه شود، ا یانباشت یعیانتخاب طب هیاز نظر یقین دقییتب

 است. یبه سود خداباور یلیبلکه به عکس، خود، دل ،ستیوجود خداوند ن

نود ی، فرآیعویث وارد، تکامول، انتخواب طبیونوز، کیچوارد داوکیر :هاهواژکلید

 .یانباشت

 

 

                                                            
 .دانشگاه تهرانگروه فلسفه و کالم اسالمی  دانشیار *

 .واحد علوم و تحقیقا  تهران، میتطبیقی، دانشگاه آزاد اسال آموخته دکتری فلسفهدانش **
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 مقدمه

 یسویشناس انگلیستز (،1491متولد ) (Clinton Richard Dawkins) نزیچارد داوکینتون ریکل

در ( Atheist) خوداناباور هواییکوی از ههره ،در دانشگاه آکسوفورد یشناسیستو استاد فلسفه ز

 یمتعدد و با ارائه انتقادا  و اشکاال  متعودد و مقاال  هاکتاببا نگارش  یو .عصر حاضر است

 یمعرفو یرعقالنویغ یایهرا نظر یه خداباوریاست نظرده یکوش (،Theism) یدگاه خداباوریبر د

 کند. 

و اسووتاد  ییایووتانیمووتکلم و محقووق بر ،لسووو یف ،(1491متولوود )ث وارد یوودر مقابوول، ک

دگاه یوولنوودن بووا نقوود د جیمبووریآکسووفورد و ک یهوواا  در دانشووگاهیووهبرجسووته فلسووفه و اال

بووودن  یو تصووادف یعوویانتخوواب طب دربوواره ،نووزیچووارد داوکیر ریوونظ ،دیووجد یهوواتیسوویدارون

شوده توسو  یدهوی هدفودار و جهوتنودیتکامول را فرآ ،آنهوا ز موضوع خداناباورانوهیتکامل و ن

نوز یدگاه داوکیوکوه بوه نقود د ،واردکیوث  هواین کتابیتوری از مهمکیداند. یم یهانیک یمبدئ

اسووتدالل  1«خوودا، تصوواد  و ضوورور »عنوووان  بووااسووت  یکتوواب ،ن تکاموول پرداختووهیوویدر تب

 هایهیوواز تکاموول و پا یایر خداباورانووهتفسوو ،ن اسووت کووهیوون کتوواب ایوووارد در اکیووث  یاصوول

تور از یار عقالنویبسو شوده،آگواه و هوشومند  هواییش فاعلیدایوکه منجر بوه پ یعیانتخاب طب

ن بواره غالبواا یوآنهوا در ا هایرا اسوتداللیوز .نوز اسوتیداوک یسوتیالیماتر مویعل هایاستدالل

همووراه بووا هوود  و ارزش  ،مسوولم دانسووتن وجووود خوودا ،نوواقا اسووت و در مقابوولف و یضووع

 ین صوورتین جهوان بودیون امور کوه هورا ایوح این را در توضویوین تبیتواند بهتورمی ،او ینیع

 ا کند.یمه ،است که هست

 ن تکاملیینز در تبیداوک یند انباشتیاستدالل فرآ. 1

به  یآوریباست که به طور شگفتو ز منظم هاییمجموعهم پر از یکنمی یکه در آن زندگ یجهان

ارا  و به تبع آن شوب و روز، مواه و فصوول  یگردش منظم ستارگان و س .گر مرتب  هستندیکدی

 .برخوردارنود یزیانگیر ح ییبایزنده، همه و همه از نظم و ز موجودا  هایپیچیدگیز یسال و ن

و هوه بوه  یهوه بوه صوور  دفعو ،زیانگشگفتین موجودا  ش عالم و ایدایپ ،در نگاه خداباوران

 گر دارد.ید یایدهنز عقیالبته داوک .هوشمند است یاز وجود طرا  و مدبّر یحاک ی،جیصور  تدر
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بواره از عودم پوا بوه عرصوه یو بتواننود  یاتیوده حیچیار پیکه اشکال بسینا ،نزیاز نظر داوک

را  یاتیوده حیوچیش اشوکال پیدایواسوت اگور پ معتقوداّموا او  .سوتین یبگذارند باورکردن یهست

کوه هور کودام از  ،ار کوهو یرشود و توسوعه بسو هواونیلیا میواز هوزاران  یبه عنوان محصوول

ق دسوت یوخووب و دق ینوییم در آن صوور  بوه تبیریودر نظور بگ ،انودمحتمل یآنها فق  اندک

گر یکودیکوه بوه طورو گونواگون بوا  از عناصور سواده آغواز شوده یاا  با مجموعهیح .میاافتهی

د یووپد یتووربووزر  هووایسوو س گروه انوود وا سووه عنصوور بووودهیوودر ابتوودا دو  .انوودب شوودهیووترک

انوود کووه بووا ل شوودهیآور تشووکر یووح یبووین بووا ترکیهموگلوووب هایانوود و سوورانجام رشووتهآمووده

ن یش نخسوتیدایوب شوده و سورانجام منجور بوه پیوگر ترکیکودیتور، بوا ساده هایبیر ترکیتکث

نود سوه و یفرآ  یو یدر طو یدر پو یپو هوایتکامل یشوده اسوت و پوس از طو یاتیوسلول ح

ده یون هکیوا .شوده اسوت هاز موا انسوانیوش موجوودا  زنوده و نیدایاردساله منجر به پیلیم مین

 .شودمیان یل بینز است که در ادامه به تفصیداوک یند انباشتیآاستدالل فر

و  گیریشووکله در یوومنشووأ اول نیوویتکاموول، تب هیووار مهووم در نظریاز عواموول بسوو یکووی 

وجووود داشووته اسووت اّمووا از  یرد کووه در آغوواز سووادگیپووذمووینووز یا  اسووت. داوکیووش حیدایووپ

در  یولو .  عوالم سواده آغواز شوده، دشووار اسوتیو ین امر که هگونه حتوین اییدگاه او، تبید

 یتکووامل نظریووهانوود، جوواد شوودهیا  موونظم ایووو ح هایدگیووچین نکتووه کووه هگونووه پیوون ایوویتب

 داند.می کنندهی را قانععیق انتخاب طبین از طریدارو

 ،ر آبیووونظ ینوووز بوووه وجوووود اموووور بوووالقوه و امکانووواتیا ، داوکیووون منشوووأ حیووویدر تب

ارا  یاز سوو یشووده موجووود در برخوویوواک کووه عناصوور شووناختهمتووان و آمون ،دکربنیاکسووید

ن در یاره زمویسو ییایمی  شویجواد شورایدانان در ایمیتوالش شو هز بویوو ن ،انودیمنظومه شمس

  .کندمی اشاره ،ا یح گیریشکلقبل از  یعنی ،گذشته

 یارا درون محفظووه یاعناصوور سوواده 2دانانیمیشوو ،ریوواخ یهووادر سووال ی،شوویزماآدر 

در آن قوورار  یکوویبوونفش و امووواک الکتر یر اشووعه موواورایوورا نظ ی  منبووع انوور یووگذاشووتند و 

ل شود کوه شوامل تعوداد یدوام تشوککوم ی واقهووه (soup) یطویدادند. پس از هنود هفتوه خل

 .(,Dawkins 20 :1986) تر بودندیدهچیه پیاول هایمولکول بود که از مولکول یادیز

بواا یشود، تقر« هیو  اولیخلو»ان کوه منجور بوه رهوور یون جریور ایونز معتقد اسوت نظیداوک

در  دیشوا .متمرکوز شودند ی  در مکوانیوعناصور ارگان .ارد سوال قبول انجوام گرفوتیولیههار م

منبوع   یور یسو س تحوت توأا .کوهو  معلّوق هوایا در قطرهیو هاکف خش  اطرا  سواحل
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 هووایمولکول، ب شوودهیوود، آن عناصوور ترکیبوونفش خورشوو یر اشووعه موواورایوونظ ،یانوور 

  .را شکل دادند یتربزر 

ر یوه تکثیون مولکوول اولیوهگونوه ا  میشوومویرو هار مهوم روبوی  پرسش بسیجا با یندر ا

ده و یووچید و سوو س سوولول پیووگرد DNAکووه منجوور بووه سوواخت مولکووول  یشوود بووه نحووو

 د آمد؟ یپد ی  آلیارگان

ار یاز نوو  بسو یتصوادف .بوردموی  تصواد  نوام یواز  پرسوشن یوابوه نز در پاسو  یداوک

ن تصوواد  رد داده اسووت و آن یووار بوواز هووم ایبسوو یبووا وجووود نووامحتمل امووا ،نامحتموول

 (replication) «یهمانندسوواز»بووود کووه توانسووت از خووود  یمولکووول «یتصووادف» گیریشووکل

 انجام دهد:

 یتیصوصوخن مولکوول یو... ا .میبنام (replecator) «همانندساز»م آن را یتوانمیما 

ن امور ممکون یوا .از خود یبرداریر و نسخهت تکثیت قابلیخصوص داشت العاده فوو

 .(Dawkins, 1986: 21)بوده باشد ار نامحتمل یبس ی  رخداد تصادفیاست 

 ؟یانباشت یا انتخابی یاحلهمرکی ت؛ انتخابیعی. انتخاب طب2

اولیه حیا  این  بوه ایون مسو له  گیریتبیین کیفیت شکلنز درباره یدگاه داوکید یپس از بررس

حل معقولی بورای مسو له تواند راهند تکامل هگونه میآیپردازیم که انتخاب طبیعی در کل فرمی

کنود. وی ساز  کور به این مس له اشواره مویاحتماالتی باشد. خود داوکینز در کتاب ساعتاستبعاد 

در طبیعت توسو  عوامول و  هاییتصادفی آراستگی و نظم و ترتیب گیریاز شکل هاییابتدا مثال

 کند:نیروهای کور فیزیکی مطر  می

یق از طر یادفبه صور  تص شهایریزهو سنگ هاماسهد که یریرا در نظر بگ یساحل

به صوور   یعیعلل طب یورا یت و علتیبدون غا یعنی .اندبرخورد امواک شکل گرفته

ن کوار را محصوول یوا یایلوهممکون اسوت قب .نداهدسته دسته و منظم انتخاب شد

ن کار محصول عمول یدر واقع ا ی  رو  بزر  در آسمان بداند ولیمشارکت و فعل 

.. . ،ندارند یچ فکر و ذهنیاصالا ه ندارند و یتینچ هد  و ین امواک هیامواک است و ا

 حاصول شود موینظیبو کنود از یآن را طراحو ی  نظم کوه  بدون آنکه ذهنوی

(Dawkins, 1986: 43).  



  وارد ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث

 9 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

 

تواننود از درون آن مویتر از آن حفوره کوه  یایکند که اشمیرا مطر   یایگر حفرهد یدر مثال

 .دیریرند در نظر بگیگمین حفره قرار یا یباال یتصادفا را که به طور ی  مجموعه اشی .گذر کنند

بواال و  یایاش یبعد از مدت .دهدمیشکل  یا را تکان داده و به طور تصادفیآن اش یکیزیف ییروین

 بور ل بوه دریون حفوره متمایریز یفضا .شوندمی یبندی دستهرتصادفین حفره به طور غین اییپا

 .تر خواهد بودبزر  یایگرفتن اش بر ل به دریحفره متما یفوقان یتر و فضاکوه  یایگرفتن اش

کوه بوه غربوال معورو   یسودمند لهیوس یرتصادفید غیتول ین اصل ساده برایالبته نو  بشر از ا

باید گفت آیا ی  اعجاز مشفقانه آن را طراحی کرده است؟ آیا هنوین حال  .کنندمیاست استفاده 

غیرتصوادفی کوه در  هایفیزیکی برای تبیین این حجم انبوه از نسول هایای در پدیدهغربالگری

بینویم معوادل که در موجودا  زنده می« غیرتصادفی بودن»بینیم کافی است؟ موجودا  زنده می

ند. مثالا تولید ی  مولکول بیولو ی  نظیر ناپذیراست با ترکیب شماری از اجزا، که تقریباا محاسبه

نوز مثوال یکوه داوک یای سوادهق آن نوو  غربوالگریواز طر قرمز خون یهاهموگلوبین در گلبول

ن و در هوم یهموگلووب نوه سوازندهیآم یدهایسازنده اس یزند، معادل است با گرفتن همه اجزامی

ار یبس یق احتمالین، خود، از طرین مولکول هموگلوبینکه اید بستن به ایآنها و ام یختن تصادفیآم

ف است که یقدر ضعیب الزم است آنن ترکیا ین حالت برایکه در ا یاحتمال .ف ساخته شودیضع

 است.  ناپذیراساساا تصور

ن یواز ا یکویاگور فقو   .نوه متصول بوه هوم اسوتید آمین شوامل ههوار اسوی  هموگلوبی

 یعوودد یطووور تصووادفه آن بوو گیریشووکلم احتمووال یریوود را در نظوور بگیره اسوویووههووار زنج

 191ره از یوورا هوور زنجیووصووفر بعوود از آن  ز 141بووا  11عوودد  ی  بووه رویووشووود معووادل مووی

افوت شوده ینوه در موجوودا  زنوده ید آمینوو  اسو 01 یشوود و از طرفومویل ینه تشکید آمیاس

نوو   01ن یو  از ایوتوانسوت هور موینوه ید آمیاسو 191ره بوا یون زنجیودر حلقوه اول ا .است

ش یدایووو حووال احتمووال پ ن.یز همچنوویوونووه ممکوون و محتموول باشوود و حلقووه دوم نید آمیاسوو

  بودن زنوده یوتنهوا  گیریشوکل یو غربوال کوردن بورا ین به طور شانسیهموگلوب یتصادف

ر از یون حجوم کثیود ایوقابول تول یچ مکوانیف برخووردار اسوت کوه هویاز احتمال ضع یبه قدر

  .ستیموجود در جهان ما ن یدگیچینظم و پ

گور کول ید یابوه گونوه بایودروسوت و لوذا هنوز بوا آن روبویاسوت کوه داوک یاین مسو لها

ان دو گونووه یووم ،ن مسوو لهیوون ایوویتب ینووز بوورایرو داوکیووناز ا .ن کنوودیوویا  را تبیووح یموواجرا
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 single – step)ی امرحلووهی توو عوویشووود: انتخوواب طبموویل ئوو  قایووتفک یعوویانتخوواب طب

selection )یانباشت یعیو انتخاب طب (cumulative selection).  

 هستند:  یه محصول انتخاب انباشتموجودا  زند

 یحل مناسب مس له اسوتبعاد احتمواالتراه« یعیانتخاب طب»ده شود که هرا یاگر پرس

 یعوین است که انتخاب طبیپاس  ا ،ستندین نیهن «تصاد »و  «نشیآفر»ی است ول

هور  .شکندمیتر فرو ی کوه استبعاد را به اجزا است که مس له یند انباشتی  فرآی

 (. Dawkins, 2006: 121) اّما استبعاد ندارند ،اندی نامحتملن اجزا اندکی  از ای

صوور   یباره در موجوودی صور  ه ب یعیانتخاب طب ی،امرحلهدر انتخاب ت 

یا هر هیوز دیگوری کوه هسوت،  هاریزهمثالا سنگشود  می یبندیا دستهرد یگمی

شوند. ولی در انتخاب انباشتی بندی و گونه به گونه میبار برای همیشه دستهی 

یا به روش دیگر نتوایج و محصووال  یو    شوندمی (reproduce) آنها بازتولید

ابند که آن ییند غربالگری، در طی ی  غربالگری متوالی و پیاپی، پرورش میآفر

ترتیوب ... بودین و بوه هموین ترتیوبانجامد میخود، به غربالگری متوالی دیگر 

تند و در طی هند نسل به طور متوالی بوه صوور  گونوه بوه موجودا  عینیت یاف

شوند. محصول نهایی ی  نسل از انتخاب طبیعی، نقطه شورو  گونه انتخاب می

 متعودد و پیواپی هایطوور بورای نسولشود و همینبرای نسل بعدی انتخاب می

(Dawkins, 1986: 45.) 

 «قودر  انباشوت» ،ل بودان توجوه ندارنودن تکامییان و خداباوران در تبیگراخلقت آنچه ،نیبنابرا

 کند:میان یب یلین نکته را با تمثینز ای، داوک«محال صعود به قله» است. در کتاب

اسووت کووه صووعود از آن  یواره عمووودیوو  دیوو  طوور  آن یوود کووه یوورا تصووور کن یکوووه

  یو ،ن کووهیودر قلوه ا .دارد یمویب مالین کووه توا قلوه شویوگور ایاّما طر  د ،ناممکن است

ن انگواره مهمول را یوا .دار نشسوته اسوتی توا ک  بواکتریوا یو ،ماننود هشوم ،دهیچیپ اندامه

ه ین کووه تشوبیوا وارهیوم بوه صوعود از دیتووانمویانود ی شدهدگیچیپ یباره دارا ی هاکه اندامه

م یومال بین شویوتکامول ا .گور کووه اسوتیه به صوعود از جبهوه دیتکامل شب ،به عکس .میکن

ب ید از شویون اصول کوه صوعود بایو  این سوادگیبوه همو .دیمایپمیاز دامنه تا قله  میرا به آرا
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رسود کوه هورا فهوم مویب بوه نظور یوقدر سواده اسوت کوه عج، آنآن وارهیم باشد نه از دیمال

 .(Dawkins,1996: 57)د و آن را کشف کرد ین سر رسید تا دارویقدر طول کشینآن ا

کوشوود نشووان مویاختصوواد داده و « هشووم»  فصوول کاموول را بوه یون کتوواب یودر ا یو

کوه  میهشو  دیومایرا ب  ین مراتوب صوعودیوتوانسوته اسوت آهسوته ا یدهد هشوم بوه سوادگ

، (ییایوحلوزون در ینووع)لوس یانه هشم کرم پهون و هشوم انسوان اسوت، موثالا هشوم نواوتیم

 ر رایتصواو یولو ،دهودمویا یه را تشوخیکوه فقو  نوور و سوااسوت فراتر از هشم کرم پهون 

بسوازد،  یقویر حقی  تصوویو ین بودون عدسوی  دوربویوه یتوانود شوبمویو  ،نودیتواند ببمین

چ یهو ،نوزیره و توار اسوت. بوه نظور داوکیور هشوم انسوان تیسه بوا تصوویر در مقایآن تصو یول

گور ید یاریمهوره و بسوین جوانور بویوا یتواند انکار کند که هشوم داشوتن بورامین یآدم عاقل

وسوته و یپ یبیشو یرو یین هشوم در جوایوا یجانوران، بهتر از هشوم نداشوتن اسوت. همگواز 

  قلوه یو  بوه یوب هشوم موا نزدین شویوا یرند. بور رویگمی یقله محال جا یم به سویمال

  ها.ن قلهیتری از مرتفعکیبلکه  ،ن قلهیترد نه مرتفعهرهن ،است

و  ،کنودموین یویتب یانتخواب انباشوتنود یآ  فریونوز تکامول هشوم را در یب داوکیترتینبد

همووه  هایو انوودام هایدگیوچیدر موورد تکاموول همووه پ ایینوود انباشووتیآن فریسووت هنومعتقود ا

ان وجووود نداشووته یوون میوودر ا یچ طوور  و هوودفیرو هوونیوواز ا ،موجووودا  زنووده صووور  گرفتووه

 شود:مینش هوشمند و مدبرانه ابطال یه آفریق نظرین طریاست و بد

 یانباشته مراحل قبلی همتوال ی،ان هر اندام زندهییمعقول و قابل قبول در تبتنها راه 

اسوت لکون ناآگواه و کوور و  یرتصوادفیتاا غیماه ین انتخاب انباشتیاست که گرهه ا

  .(Dawkins, 1986: 72بدون طر  است )

 وارد بر استدالل انباشتی داوکینز در تبیین تکاملکیث اشکاالت . 3

ن استدالل پرداخته است که یبه نقد ا خدا، تصاد  و ضرور ژه کتاب یار خود به وث وارد در آایک

 شود:میان یر بیبه شر  ز

 نز مستلزم دور است یداوک یاستدالل انباشت .1. 3

مطور  کورده، از دیودگاه کیوث وارد  هاپیچیدگین یینز در تبین است که آنچه داوکیاول ا مس له

 موجوودا  زنوده و خصوصواا  که انتخاب انباشتی که منجر به تکامل امستلزم دور است. بدین معن
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رو مسوتلزم تبیوین. شده است، خود موجب شگفتی انسان است و از ایون کآگاه و مدر هایفاعل

اصوال   یرد که هر مرحله آن با اندکیگمیدر نظر  یانباشته را به نحوهم داوکینز این فرآیندهای

کوه مطلووب ماسوت،  یادهیچیار پیش رفت که محصول بسیپ یدار به سمتیرجهتو به صور  غ

 یشده در طول زمان به نحوویند انباشتهن فرآیا ن قاعده کارآمد که هر مرحلهیا یول ،جاد گرددیا

 یاست صرفاا تصادف یاقاعدهی اند، به نظر ویجاد کردهز را ایانگی شگفتاتیافته که صور حیتقرر 

ن شوود. بوه یوید تبیاست که با یاین قاعدهکه آنچه محل بحث است وجود هن ی، در حالیو اتفاق

 ن استدالل مصادره به مطلوب است:یرسد امینظر 

عموول  یر  و نابوواوریوورفووع ح ی( بووراینوود انباشووتگیاسووتدالل فرآ)نووز یداوک یاسووتراتژ

 یخوودهبوی و خودش تصوادفیدایوموا را از پ یر  و شوگفتیوح قواا ین اسوتدالل دقیوا .کنودمین

  یو یخوودهو خودبو یبوه سومت وجوود تصوادف ،ده و مطلووب اسوتیوچیار پیکه بس یایجهنت

د کنوود، یووجووه مطلوووب مووا را در طووول زمووان تولیافتووه تووا آن نتیینقووانون کارآموود کووه تعوو

 Ward, 1996: 106-108). ) گرداندمیبر

 انتخاب طبیعی و ناتوانی آن در تبیین تکامل . 2 .3

ق یون دقییآن در تب یروست ناتوانهنز با آن روبیداوک یکه استدالل انتخاب انباشت یگریمشکل د

 تکامل است. 

 یبوورا یااموور و سووادهپر هیوونظر ی،عوویانتخوواب طب نظریووهاسووت معتقوود ث وارد یووالبتووه ک

 هاییدگیووچین پیووید تبیووکل یعوویاسووت. انتخوواب طب هوواسوومیت تکاموول در ارگانیووفین کیوویتب

ن کنود یویتوانود تبینمو یعویچوه انتخواب طبی آنشناسوان اسوت. ولوسوتیاکثور ز یا  بورایح

 ،نیافتووه اسووت. بنووابرایتحقووق  یتکووامل ینوودیآق فریوواسووت کووه از طر یا هوودفیوو ییعلووت غووا

گر و خوالو ارائوه یتهودا یرویون  یوق مشوارکت یون را از طریوین تبیخداباورانوه بهتور هینظر

و  یتکووامل مووینگوورش علن یت بوویوونوود تکاموول موجووب تقویبووه فرآ ین نگوواهیکنوود. هنوومووی

 شود. می ینید یباورها

ز یووو ن نووزیداوکی را از سووو یعوویانتخواب طب هیوور نادرسووت نظریوارد تفسووکیووث قوت یدر حق

ن تعوارض را یوا یدانود. ومویه خداباورانوه یوگر عامول تعوارض بوا نظریشناسان دستیز یبرخ

 کند:می انیبه سه شکل ب
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کیوث بوه نظور  .میهود  تصوور کنویو بو یان تکامول را کوامالا تصوادفیوکه جرنخست آن 

م کوه خودا یم فورض کنویتووانموی .میر را اتخواذ کنوین تفسویونودارد کوه ا یچ ضرورتیه ،وارد

توانسوتند مویکنود کوه نمویاز اهودا  اسوتفاده  یایجواد مجموعوهرا به منظور ا یعیانتخاب طب

  ند.یدست آه ب یگریبه روش د

 داننود کوه بورمویبقوا  یبورا یارحمانوهیرا امور بو یعیر، انتخاب طبیتفاس ینکه برخیدوم ا 

ن تصوور یوشووند. اگور امویفان منقورض یماننود و ضوعین مویدر زم ین اساس موجودا  قویا

ن اهودا  وجوود یتورمهوم از یدرست باشد پس بوا نظور خداباورانوه کوه در آن عشوق و فروتنو

از انتخوواب  یرین تفسوویکووه ضوورورتاا هنوو یاسووت در تعووارض خواهوود بووود. در حووال یانسووان

ر یکوه در مسو یدوسوتو نوو  یسوتیزو هوم یرا همکواریوز .توانود صوادو باشودمیز نین یعیطب

 .شوندمی یخوب تلق یشود امورمیمشاهده  یتکامل

ت را یووهوود  و خالق ،ارزش ،رهووور فکوور ی،عوویر از انتخوواب طبیتفاسوو ینکووه برخوویسوووم ا 

در  داننود ومویشوان یبقا یبورا هواسوودمند در تنواز   ن ین حالوت بوه صوور  امووریدر بهتر

بوه هموان تنواز  بقوا محسووب  تنسوب یو احساسو یعواطف یبه صور  تصوور ،ن حالتیبدتر

محودود را هود   کده خداباورانوه کوه وجوود موجوودا  مودریوز بوا عقیون تصوور نیکنند. ایم

  .داند در تعارض استمی یتکامل یندهایفرآ

طوور   یعوویر مووذکور از انتخوواب طبیرا کووه در دفووا  از سووه تفسوو هاییث وارد اسووتداللیووک

 هووایتیتمووام واقع یتواننوود بووراموویر نیدانوود و معتقوود اسووت آن تفاسووموویف یضووع ،شوووندمووی

 ارائه کنند.  یل موجهیدل یشناختیستز

ن آن نوواتوان یوویر و تبیاز تفسوو یعوویه انتخوواب طبیووکووه نظر یاز موووارد ینجووا بووه برخوویدر ا

 م:یکنمیاست اشاره 

ر یکوه در مسو هوایین اسوت کوه جهشیوکنود امویمطور   یعویه انتخواب طبیوآنچه نظر

رو بوودون یووندهنوود و از اموویرد  هاسوومیارگان یسووتند در برخوویز نیوون «اصووال »ا یوو «توسووعه»

توانود رهوور موین نگورش هگونوه یون اسوت کوه ایول به بقا دارنود. حوال مسو له ایتما یهدف

 وارد: کیث به نظر  ؟ن کندییفاقد شعور تب هایسمینو آگاه را از ارگا کمدر یاتیصور ح

یوا بیهووده و   دهند بویش از حود بوزر  یوا کوهومیرد  که هاییشاید جهش

د ید کننود. شوایورا تول پذیرپیچیده زیست هایبرنامه باشند که نتوانند ارگانیسمبی
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بوا  ،هسوتند یورااتو یهواسومیکوه حامول مکان ییهوادرون کرومووزوم یهاجهش

تور حیووان متکامول  که برای ایجاد یو ساختاری دیگر در اندامی هایدگرگونی

گونوه کلوی از   یو ،ند همبستگی و هماهنگی نداشته باشند. شواید محوی االزم

ارزش بقوای مخوالف   را حذ  کند. شاید رهور شعور و آگواهی یو هاارگانیسم

زیاد  به خطا بروند بسیار توانند... شمار هیزهایی که با این فرآیند می داشته باشد.

رسد انتخاب طبیعوی توسوعه شوعور و آگواهی را خوود به نظر نمی ،است. بنابراین

سوازد. زیورا تر از بقیه نمویای را محتملانجام دهد. این نظریه حتی هنین توسعه

 دهنودهتوسعه هایهیچ هیزی در این نظریه وجود ندارد که نو  درستی از جهش

 (Ward, 1996: PP 106-108).  ن کندیتضم ،اشد  بیرا که متناسب مح

کند این است کوه انتخواب وارد در مورد نظریه انتخاب طبیعی مطر  میکیث دیگری که اشکال 

وی بوا  کنود.در تالش برای بقا ارائه نموی هاارگانیسم هایطبیعی هیچ دلیلی برای وجود ررفیت

گونوه   یم که هرا ییتوانیم بگوما دقیقاا نمیاحتماالا در هیچ موردی » اشاره به سخن داروین که

 (Darwin, 2008 [1859]: 348« )دیگر در تناز  بوزر  حیوا  غلبوه کورده اسوت هایبر گونه

برای دوران تکامل روی زمین وجود داشته باشد ولوی  هاییگیرد که ممکن است تبییننتیجه می

که ررفیت حساس نسبت به محی  و  یهایهستند. ممکن است اندام هاییما ندانیم که هه تبیین

اصول  ها باشوند. ولوی در خوود  دهند، مس ول بقای بقیه اندامتوانایی حرکت و هد  را توسعه می

د یوق جهوش بایواز طر هواییانتخاب طبیعی هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که هرا هنوین ررفیت

 ابند. یتوسعه 

ن اسوت کوه یون قاصور اسوت ان آیویاز تب یعویکوه انتخواب طب یگوریار مهوم دیمس له بس

ل یووتما» ،شناسووان معتقدنوودیسووتاز ز یاریگونووه کووه بسووهووا آنیسوومهوورا عناصوور و ارگان

چ یهوو ییتوانوود بووه تنهووامووین یعوویانتخوواب طب .دارنوود یو آگوواه یدگیووچیپ یبووه سووو «یعوویطب

آگواه ارائوه  هایسومیو ارگان هایدگیوچیپ بوه سومت توسوعه یعویل طبیون تمایهنو یبرا یلیدل

 کند:

، کتوانود بگویود کوه در نوزا  بورای کسوب منوافع انودانتخاب طبیعی فق  می 

شکسوت بخورنود و  و برخویشووند مجبورند برخی بر دیگری پیوروز  هاارگانیسم
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د کوه هوه یوتواند از قبل بگومینی مانند. ولمی یباق« هاَانْسب» یعنیفاتحان جنگ 

  (.Ward, 1996: 68) انسب خواهد بود یزیه

 و حسواس را کمدر یاتیجاد صور حیتواند اینم یعیطب انتخاب هینظر ،واردکیث به نظر  ،نیبنابرا

ه یون نظریوداند. پوس ایار نامحتمل میرا بس کمدر یاتین صور حیوجود ا یکند و حت ینیبشیپ

ه یونظر  یوشوود کوه بتوانود در مویمدلّل و موّجه  میگر باشد، بلکه هنگانییکامالا تب دتوانمین

را  میسوتیکوه دارد، س یکوین ، بور اسواس هود  و ارادهیهوانیک أمبد  ی  ردیخداباورانه قرار گ

دن بوه آن یرسو یبورا یتکامل یند طوالنیفرآ  یا را در یعناصر و اش یعیل طبیند که تمایآفرمی

 کند. می یهد  طراح

 ن تکامولیویتب یبورا یاز تکامول اسوت ولو مویقطعواا بخوش مه یعوین انتخواب طبیبنابرا

نود تکامول یاز کول فرآ ییه جوامع و غوایوتوانود توجمویه خداباورانوه یونظر یولو .سوتین یکاف

 ارائه کند. 

 حیاتی تکامل  ناتوانی استدالل داوکینز در تبیین هفت مرحله .3 .3

نوز ین داوکیینامعقول بودن تب ،نزیداوک یانباشتیند هموارد بر استدالل فرآکیث ن انتقاد مهم یسوم

ا  در یار مهم در تکامل حیو بس یاتیح هفت مرحله ا  است.یدر تکامل ح یاتیه حاز هفت مرحل

 یاز دارند کوه بورای  نیاز شرا یقیار دقیبس آنها به مجموعهاز کدام  ن وجود دارد که هریزم یرو

 یریوگی شوکلبورا ی  به صور  انباشتیوجود هماهنگ آن شرا .است یوجود هر مرحله ضرور

 بینیم، بسیار حیاتی بوده است.ما امروزه می صورتی کهن جهان به یا

ان کتوابش یورد و در پایپوذمویرا در تکامول  اییاتیونوز وجوود هنوان مراحول حیخود داوک

از  یاوابسووته بووه مجموعووه ن مراحوول را کووامالا یووا ای خووارک از بهشووترودخانووهبووا عنوووان 

هوور کوودام از مراحوول ر نوود تکاموول دیدن بووه فرآیدانوود کووه رسوومووی (thresholds) «هاآسووتانه»

و توقوف در هور کودام از آن  ،اسوت یاتیوو ح یضورور یبعود تحقوق مرحلوه یگانه، بوراهفت

 سووواختمووویرممکن یووورا غ کا  و موجوووودا  مووودریوووش حیدایوووهوووا تکامووول و پآسوووتانه

(Dawkins,1996: 151-161) .ییدادهایوهوا را رون آسوتانهیونوز هموه این حوال، داوکیوبوا ا یول 

 در آن وجود نداشته است. یا جهتیچ طر  یه یعنیاند، ی بودهتصادف قاا یداند که دقمی



 پازندهم ، شماره اولژپوهشی دااگشنه قم: سال  – فصلناهم علمی

10 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

هور کودام  یریوگشوکل دهیوچیق و سواختار پیوار دقیبسو یسوت همواهنگمعتقد اث وارد یک

آن باشود، در  یبورا ین درسوتیویتوانود تبمویاز مراحل، هنان است کوه صور  تصواد  کوور ن

 آن ارائه کند. یا بران ریین تبیتواند بهترمیه خداباورانه یکه نظر یحال

 یق اولویونوامعقول اسوت و بوه طر ییبه تنها یاز مراحل حت  یبودن هر  یتصادف

ینود ن فرآیورا کول ایوم. زیبدان یار نامعقول خواهد بود که کل مجموعه را تصادفیبس

سوتن آنهوا بوه یاند که نگری هماهنگ شدهافته و هنان به خوبیق سازمان یقدر دقآن

توانود میوجود دارد که  ین بهتریید، و حال آنکه تبینمامینامعقول  یصور  تصادف

 :Ward, 1996) ن خداباورانوه اسوتییه کند و آن تبیند را توجیدر کل فرآ یهماهنگ

105) . 

 م:یپردازمیند تکامل یدر فرآ یاتیح گانهشان در هر کدام از مراحل هفتیا یسه آرایبه مقا  نیا

 یهابیتواند ترکمیاست که  یایش تودهداین جهان، پیا  در ایل حیدر تشک یاتیح ن مرحلهیاول

ل یرا تشوک هاس س اتم، افتهیشکل دادن پروتون وحد   یها براکجاد کند. کواریدار ایاابت و پا

که  هاییرهیشوند که در زنجمیم یتقس یاحاصل درست به اندازه هاینکه اتمیتر ادهند و مهممی

مثوال، مولکوول  رایبو .شووندمویب یوگر ترکیکدیق هستند، با یدق یزیانگیار شگفتبه طرز بس

 کوامالا  یواحد به صوورت 479در  هاشود که آن اتممیجاد یره اتم این خون از ههار زنجیهموگلوب

گرفوت، رشود و میصور  ن ین اتصالیشوند. اگر هنمیگر متصل یکدیواحد با  یایوهش ق و بایدق

 رممکن بود.یغ یدر مراحل بعد  یانا  ارگیگسترش ح

شواید تعودادی نامحودود از   دیگوری را فورض کورد هوایتووان حالتاحتمال، مویث یاز ح 

العواده زیواد حاصول از انفجوار بوزر  بوه هوا، دموای فووومحتمل، کوه در آن حالوت هایحالت

 .جواد نشوودیاز عناصور واحود ا یاسوتوار و اوابت ای سرد شود که در آن دموا هویچ ترکیوباندازه

سورد شود کوه فقو  در آن دموا صوور  یابوه انودازه قواا یموورد بحوث دق یدموا ،ن حالیبا ا یول

ن ینوود. رد دادن هنوویتوانسووتند بووه وجووود آمووی ،دهیووچیقووادر بووه سوواخت اشووکال پ یمولکووول

 ار نامحتمل است. یار بسیبس یبه صور  تصادف ی،حالت

پیچیوده عناصور شویمیایی بوه  هوایگیوری ترکیبشوکل، در تکامول یاتیوح ن مرحلوهیدوم

خوود اسوت. ترکیوب عناصور پیچیوده شویمیایی بوا یکودیگر منجور بوه پیودایش هصور  خودبو

ق و درهووم یوودق مووارپیچی بسوویار های  مولکووولی بووا حلقووهشوود( DNA)  اسوویدهای نوکل یوو
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 هایدهنووده آن بووا پیشوورفتتشووکیل هووایموونظم و هماهنووگ مولکولده کووه سوواختمان یووتن

 خر قرن بیستم کشف و شناخته شد.در اوانوین علمی

، کیووث DNAگیووری مولکووول هوود  داوکینووز در شووکلدر مقابوول دیوودگاه تصووادفی و بووی

نظیور هموگلووبین خوون از   وارد معتقد است شانسی کوه بورای تولیود یول مولکوول بیولو یو

 پذیرتصوور قودر زیواد اسوت کوه اساسواا طریقی که داوکینز مطور  کورده اسوت نیواز داریوم، آن

ای سوازنده اسویدآمینه، بوه انودازه هواییافتوه در مولکول. زیرا میوزان پیچیودگی سوازماننیست

تبیوین مبتنوی بور  ،دهود. بنوابراینزیاد اسوت کوه اسوتبعاد پیودایش تصوادفی آن را نشوان موی

ش یدایووه علووت پیوون در توجیوویتب هووی و کیهووانی بهتوورینطوور  و نقشووه توسوو  مبوودئی اال

 .است DNAمولکول 

هوای دهود، تیییراتوی نیوز بایود رد دهنود کوه توسوعهسوازی رد مویهماننودطور که همان

  کووافی کوهوو ، بایوود بووه انوودازههوواانباشووتی را ایجوواد کننوود. بوودین منظووور تیییوورا  یووا جهش

باشند کوه بتواننود سواختار کلوی آن ارگانیسوم را حفو  کننود و در عوین حوال، بوه قودر کوافی 

رفتووار ارگانیسووم ایجوواد کننوود. همچنووین، تیییوور مهووم در شووکل یووا   بووزر  باشووند کووه یوو

و نیووز  رنوودگذابااوور  هامنسووجم در ارگانیسووم هایبایوود بوور اصووال  و پیشوورفت هوواجهش

تور بوه صوور  تصواعدی باشوند. رفته متمایول بوه حصوول سواختار و سوازمان پیچیودههمروی

 دهد.میشکل ین را زم یا  رویح سومین مرحله حیاتی تشکیل هاهمه این محدودیت

ن اسوت کوه یون در علوم، ایادیواز اصوول موضوو  و مسولم بن یکویاسوت معتقد ث وارد یک

ایون اصول موضوو  حمایوت از  غوایی در طبیعوت وجوود نودارد. خوداباوران قویواا  نظمیهیچ بی

 سد:ینومیکنند. او میم تصور یحک ییعت را محصول خدایطب ،شانیا زیرا کنند.می

 DNA یب مجدد اجزایدهد. جهش شامل ترکمیل رد نیا بدون دلیجهش در خأل و 

 ییایمیو و موواد شویوواکتیموواد راد ،Xر اشعه ینظ ییزهاین امر توس  هیشود و امی

 .(Ward, 1996: 120) یردگمیصور  

رد، یورا در نظور بگ یکیزی  فیکند که اگر انسان کل محمین نکته اشاره یوارد به اکیث در ادامه 

شرفت یبهبود و پ یبرا یل کلیگونه تماچیحامل ه یکیرا   نتییتی»دگاه که ین دیدر آن صور  ا

 ،را ییون نکته در مورد آن تییتریرا واضحز .نادرست به نظر خواهد آمد ینگرش «ستندین یجسمان

 اند.شده هاشرفت و اصال  مداوم در اندامیبه پ ین است که آنها منتهیا
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را در کارآموودی انطبوواقی و ی تیییوورا   نتیکووی، بهبودهووایی روشوون اسووت کووه برخوو

وارد معتقود کیوث شوود. کننود و ایون عمول در طوول زموان فراگیور مویهمانندسازی ایجاد می

کوول لحووای کنوویم، آنگوواه ایوون هموواهنگی نشووان   اسووت اگوور ایوون فرآینوود را بووه صووور  یوو

 وجود دارد. دهد که تمایلی به سمت گسترش بدنی و ارگانیسمیمی

ههارمین مرحله حیاتی در تکامول، سواختار رموزی منحصور بوه فوردی اسوت کوه مولکوول 

DNA هووای دارد. زنجیوورهDNA هوای طووویلی از ههووار نوکل وووووتید، در واقووع شوووامل رشتوووه

ن و مربوو  بوه آنهوا را یمعو یا  موادیو خصوصو هواهستند کوه انودام هاییحامل دستورالعمل

 کنند.میجاد یا

 ینویرشود جن یبورا یدار، سواختار منحصور بوه فورد رموزدهایونوکل وت ب قورار گورفتنیترت

 ،نووزیدر نگوواه داوک دهنوود.موویل یتشووک مربووو  را یا  و رفتارهووایوودر سوواختن صووور ح

که اطالعواتی رموزدار هسوتند و بوه اجسوام موادی و رفتارهوای آنهوا ترجموه  ،DNA هایتوالی

  ای را بورای یومهنودس معموار نقشوه  کننود کوه گوویی یوشوند، این پندار را ایجاد میمی

البتوه هویچ » ایون معموار شوانس و تصواد  اسوت: ،کند. ولوی از نظور ویساختمان طراحی می

  (.Dawkins, 1986: 25« )ندارد وجود DNAکدشده  هایمعماری در ترتیب توالی

، بووه DNA هووای، فقوو  بووه صووور  تصوواد  اسووت کووه زنجیرهنووزیدگاه داوکیووطبووق د 

کننود. هوایی حسوی عمول مویمل بورای سواختن موجوودا  منسوجم بوا انودامصور  دستورالع

 هارا در ایوون حلقووه هوواییفقوو  تصووادفی اسووت کووه اموووری نظیوور تشعشووعا  کیهووانی جهش

د تووا فرآینوود اصووال  و دهووشووکل میحیوواتی را  هایکننوود کووه بووه توودریج انوودامایجوواد مووی

توانسوت فوراهم موی هواموقعیتد. بوا آنکوه تموام ایون شووپیشرفت انطباقی در تکامول ایجواد 

 و فرو ریزد ولی هنین نشد. ندشکبد و سیستم تکامل در هم ونش

کیووث وارد در انتقوواد از نگوواه داوکینووز معتقوود اسووت تحقووق ایوون اموور )توووالی رمووزدار 

توانسوت موی DNAهوای انگیوز و نامحتمول اسوت. زیورا پیوام( بسویار شوگفتDNA هایرشته

توانسووتند در مهیووا کووردن مووی هووازحمووت پوویش رود  ایوون پیام، بووه ناپذیریبووه طووور بازگشووت

توانسوتند بوه حودی بوزر  یوا موی هواهوا ناکوام بماننود  جهشاطالعا  برای سواختمان بودن

 یطووی  محیشوورا  ردیووگ نووامنظم باشووند کووه اجووازه ندهنوود عموول انتخوواب طبیعووی صووور 

کوه در هنوان ،نودزا شکسوت خوورده و ناکوام بمای جهوشاتیوح ت از صووریوتوانست در حمامی

رفت کوه تنهوا تصواد  یتووان پوذموین حوال هگونوه یوناسورها شکست خوردنود، بوا ایمورد دا
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را یووز ،سووتا یخووداباور هیووآن نظر ین بوورایووین تبیتوور... سوواده ده اسووتیووعاموول تکاموول گرد

نوده یرا بوه سومت آ سوازد و اسوتمرار آنمویمحتمول  داا یرا شود میسوتیتحقق بالفعل هنوان س

 .(Ward, 1998: 130) کندمی نیتضم

 هایبووه عنوووان مخزنووی از دسووتورالعمل DNAانگیووز شووگفتیووت پووس از حصووول ررف

پوونجم آغوواز شووده  یاتیووح انوود، مرحلووهشووده پایوودار هووایرمووزداری کووه موجووب سوواخت ترکیب

انود کوه از هوم جودا شوده و سوولولی ایون ررفوویت را بوه دسووت آورده موجوودا  تو است.

بلکوه در  ،آن اسوت کوه تکثیور سولول بوه صوور  یکسوان نبوودهنکته مهوم  گسوترش یابوند.

متفوواو   هایمتفوواو  و بوورای تشووکیل انوودام کووامالا  هووایطووی دوره جنینووی، بووه روش

در حوال  هاییکسوان، در میوان انودام DNAسولول بوا  هوارو میلیونانود. از ایونگسترش یافته

ار أایر و تووأکووه ضوومن تووانوود رشوودی کووه بووا یکوودیگر تفوواو  دارنوود، در وضووعیتی رشوود کوورده

منسووجم رشوود  هاییمتوووازن و هماهنووگ بوورای تشووکیل انوودام متقابوول، بووه صووورتی کووامالا 

 هوایاز بخش  نگرنود کوه عملکورد هور یوی آنهوا کول ارگانیسوم را هنوان موییاند. گوکرده

 بخشند. این پنجمین مرحله حیاتی در تکامل است.ارگانیسم را تعین می

 holistic) «مقوووودس کعووووزم مشووووتر»  کیووووث وارد ایوووون مرحلووووه را یوووو

codetermination) مجووزای  هایاسوواس ایوون اصوول، رشوود و پیشوورفت سوولول ناموود. بوورمووی

اسواس نیواز کول  ای بوا هوم همبسوتگی دارنود کوه گوویی آنهوا بورارگانیسوم، بوه انودازه  ی

متفوواو  را در  هایرشووود هماهنووگ سلوووولوی مثووال،  بوورایابوووند. یارگانیسووم تعیووین می

ای تیوز، برخوی در معوده هایدر دنودان هاببور برخوی سولول  کنود  در یومطر  موی ببور  ی

آن رشوود  کووه بوورای هضووم گوشووت متناسووب اسووت، برخووی در پاهووای قوووی و تیووزرو و غیوور

ای کووه از عهووده هضووم گوشووت برآیوود، قابوول اسووتفاده بوودون معووده هاابنوود. ایوون دنوودانیمی

اسوتفاده خواهود ابزارهوای فریبنوده شوکار بویخواهند بود. سیستم گوارشی حیووان نیوز بودون ن

ار نوامعقول ین جهوت بسویوانود و از اوابسوته بوه هوم مورتب  و هواهمه این بخش ،بود. بنابراین

 :Ward, 1998) میبودان یگر را بوه صوور  تصوادفیکودیخواهد بود که ارتبا  متقابول آنهوا بوا 

136). 

بورای  هاییه عنووان دسوتورالعملمعنوا هسوتند، ولوی بونفسوه بوینوکل وتید، فوی هایتوالی

اسواس  ساخت بودن و ادای کوارکردی مفیود و ممتازنود. ایون کوارکرد مفیود بورای حیوا ، بور

 هایاّمووا دلیوول داشووتن بوودن توور اسووت.پیچیووده هایاصووول شووخا داوکینووز سوواختن انوودام
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 هایکوه در مرحلوه ششوم خوواهیم دیود، کیوث وارد دلیول داشوتن بودنپیچیده هیست؟ هنوان

دانوود و البتووه داوکینووز نظوور مووی کرا فووراهم کووردن بسووتر بوورای رشوود آگوواهی و ادرا پیچیووده

هسووتند   هووااهمیووت کمتووری دارنوود و امووور مهووم  ن هادیگووری دارد. در نگوواه داوکینووز، بوودن

 هایموا، ماشوین» نود:اجوی بقوای خویشوای در جسوتخودخواه کوه بوه هور وسویله هایی ن

خودخووواه  هووایهسووتیم کووه بوورای نگهووداری ایوون مولکولماننوودی بقووا، وسووایل نقلیووه روبووا 

 :Dawkins, 1976) «ایوومشوودهی زیووری ناآگاهانووه و کووور برنامووهصووورت موسوووم بووه  ن، بووه

X). 

، بنیوواد توضوویح DNA هاینگهووداری تکووه» نویسوود:و دربوواره غایووت وجووود انسووان مووی

 .(Ibid.: 21) «هاستغایت برای وجود ما انسان

هاسوت تورین توجیوه بورای وجوود بودنمعنواترین و موبهمسخن بوی از نظر کیث وارد، این

 DNA هایتوانسوت بورای بقوای تکوهپرسود هوه کسوی مویتواند بیوان شوود. وی مویکه می

گویود، یعنوی نوه آرایشی ارائه دهد؟ حوال اگور پاسو  ایون پرسوش آن باشود کوه داوکینوز موی

منودیم، نوه خودایی کوه عالقوهدهند و نوه موا کوه بوه بقوای شخصوی  نها این کار را انجام می

 .ایمدریابد، در حقیقت سخنی نامعقول گفته DNAتواند ارزش ذاتی را در وجود رشته می

چ وجووه یکنوود بووه هووموویت انتخوواب یوونووز بووه عنوووان غایداوک، آنچووه را واردکیووث از نظوور 

ر یتفسوو یتیرا صوورفاا بووه صووور  خصوصوو« تیووغا» یرا ویووز .شووودیارزش محسوووب نموو

  رسودمویبوه حوداکثر خوود  ،گونوه ارزش اسوت کوه فاقود هور ینودیق فرآیوطرکند که از می

ق یوواز طر یشخصوو یوجووود و بقووا یولوو .ق تکاموولیوواز طر یشخصوو یوجووود و بقووا یعنووی

د مثول اسوت کوه بوه یون تولیورنود و ایمیافوراد مو را هموهیوز .رسدمیتکامل به حداکثر خود ن

تواننود موین یکویرموزدار  نت هایتکوه یا بقوایو ،د مثولیوتول قطعواا  یرسد. ولومیحداکثر خود 

شورفت یدهنود موجوب رشود و پمویده انجوام یوچیپ هایرا آنچوه بودنیوز .هد  تکامل باشوند

تواننود اطالعوا  را مویکوه  ییمیزهوا ،شوودمویو سو س رشود میزهوا  یعصب یستم مرکزیس

بوه حواال  مطلووب پاسو  دهنود.  یابیوبوه منظوور دسوت هابه آن داده ،دهکرافت ی  دریاز مح

سوتند. ین نیبلکوه اصوالا ماشو .سوتندین هواحمول  ن یه بورایواول هاینی، ماشوهابودن ،نیبنابرا

 هووایاز کوونش و واکنش هاییو شووبکه یعصووب یمرکووز هایسووتمین سیآنهووا مولوودها و حووامل

و وسوواطت  یز شووادیووسووازند و نموویرا ممکوون  ککووه ادرا ینوود  امووورا یهوشوومند بووا محوو

 را. ینعقال
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 یعملکوورد سووودمند در تکاموول بووه عنوووان هوودف  یوو واردکیووث خالصووه آنکووه از نگوواه 

و تنهوا  یاسوت عقالنو ین هودفیوو ا ی اسوتذاتو هوایو تحقوق ارزش ید آگواهیوتول ،عاقالنه

  .کند یرا طراح ین هدفیتواند هنمی یهانیک یمبدئ

ب عناصوور یوواسووت کووه از ترک یامرحلووه ،ن مرحلووه تکاموولیزتووریانگین و شووگفتتوورمهووم 

 یعنوویاسووت،  یرمووادیغ کووه روواهراا  یزیووه ی،ل سوواختار میووزیو سوو س تشووک یده مووادیووچیپ

شووند. مویحاصول  هواو اراده هواتین ،ریپنودارها و تصواو ،اهوایؤ، راحساسوا  ها،شهیافکار و اند

وجووود  یموواد یروهووایفراتوور از ن یزیوون جهووان هیوودر ا ،نووزیز داوکیووسووم و نیالیاز نگوواه ماتر

اراده و  ،احسوواس ،شووعور .اسووت یموواد هووایهوور آنچووه هسووت کوونش و واکنش یعنووی .نوودارد

ث وارد یوک یولو .هسوتند یکینود مکوانیفرآ  یو یو جوانب یهموه محصووال  فرعو ،ر آنینظا

توانوود آن را آشووکار موویهرگووز ن یشناسوویسووتاسووت کووه ز یراز یمعتقوود اسووت شووعور و آگوواه

و  یث وارد از دو منظور رهوور آگواهیوک .سوتین یشوناختیسوتراز ز  یورا اساسواا آن یوز .کند

  .دهدمینظر قرار  ند تکامل مدیرا در فرآ کادرا

ن را یویکوه آن تب یاهوداف یتوانود بور مبنوامویفقو   یو آگواه کن ادرایینکه تبینخست ا 

 ده شوود کوه هورا دریارائوه گوردد. اگور پرسو ،قابول فهوم ی  ذاتو هایا ارزشیکنند و میمحقق 

ده میوز و یوچیپ هوایجواد تودهیگر و ایکودیب عناصور بوا یوپوس از ترک ،م از تکاملشش مرحله

ن پرسووش را در یووپاسوو  ا ،ث واردیوواز نظوور ک ،ا تفکوور بووه وجووود آموودیوواحسوواس  ،اعصوواب

 .اسوت یو آگواه کازمنود ادرایجو کورد کوه تحقوق آنهوا نود جسوتیوبا هواییو ارزش هاهد 

 .خداباورانه استن ییتب ،آن ین برایین تبیبهتر ،نیبنابرا

کنوود مربووو  بووه موویمطوور   کشووعور و ادرا ث وارد دربووارهیووگوور کووه کید یتیخصوصوو 

را در مفهوووم اوصووا  و عواموول  یو آگوواه کنووز ادرایم داوکیکووه گفتوو. هنووانت آن اسووتیووماه

ن آن بوه عنووان یویدانود کوه تبیمو یشوناختیسوتز یاکند و آن را مسو لهمیان یب یماد صرفاا 

 .ر استیپذی در میز امکانماد هایکنش و واکنش یمحصول فرع  ی

بووه نظوور  .دانوودمووی یرا  صوور  مووادیاأفراتوور از توو یرا اموور کیووث وارد ادرادر مقابوول ک 

ق یووممکوون اسووت کووه میزهووا تنهووا از طرنظووری ث یوواز ح یار نامحتموول ولوویاگرهووه بسوو ،یو

اننوود بووه هووم تومووینی موواد هووایاز توده یایچ مجموعووهاّمووا هوو .جوواد شووده باشووندیتصوواد  ا

 :Ward, 1998 جوواد کننوودیاز لووذ  را ا یاحسوواس سوواده و زودگووذر یافووزوده شوووند تووا حتوو

147)). 
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 ،و شووعور کجهووان ادرا .سووم اسووتیالیرد ماتر ی،وجووود شووعور و آگوواه ،واردکیووث از نظوور  

 ،ز بوا آن گوره خوورده اسوتیاسورارآم یایوههرهنود بوه شو ،متفواو  اسوت ینوعاا از جهان ماد

را  یدیوو  جدیشوورا ،محسوسووا  ککنوود کووه ادراموویت یوون ادعووا حمایوواز ا یتکووامل نظریووه

 هایسومیر دهنود کوه ارگانییوتی یرا بوه نحوو یمواد هوایتواننود حالتمویکنند کوه میجاد یا

ن یو  بوه شوخا ایپوس شوناخت آگاهانوه از محو .قادر بوه بقوا باشوند یبه شکل بهتر کمدر

کوه حواال   جوه را گرفوتین نتیوتووان اموین مطلوب یودهد که بهتر ابقا شود. از امیت را یمز

 یتواننوود نقشووموویبلکووه  ،سووتندین ینوود مووادیفرآ  یووصوور  در  یمحصوووال  جووانب ،آگاهانووه

ار یبسوو ،واردکیووث یفووا کننوود، از نظوور ا یموواد ینوودهایشوورفت فرآیرا در اصووال  و پ یعلّوو

ب یووب و غریووعج جووهینت ی،آگوواه و کر ادرایوونظ ینووامعقول اسووت کووه محصووول ارزشوومند

  میز باشد. هایسلول یسازدر همانند  کوه یها خطاونیلیحاصل از م یماد

م شوودن او در یدر نووو  بشوور بووه منظووور سووه یاسووت وجووود آگوواهمعتقوود وارد کیووث  

را  یاسوت کوه مخلوقوات یای بوه گونوههوانیان تکامول کیوجر» سوت:هات و تحقق ارزشیخالق

از  .م باشوندیت خالقانوه خداونود سوهیوفعالدر  ،آگاهانوه یجاد کند که قوادر باشوند بوه صوورتیا

 :.Ibid)« نوود تکاموول اسووتیدر فرآ یش آگوواهیدایوون پیووین تبیخداباورانووه بهتوور هیوورو نظریوونا

165). 

وجوود دارنود  ییاسوت کوه نوه تنهوا میزهوا یایاره، مرحلوهن سویوتکامل در ا ن مرحلهیآخر

از نوو  بشور در  هواییوانیشووند، بلکوه حموی یمواد هایسومیکه موجب رشود و اصوال  ارگان

ن یاز قوووان یاریکووه بسوو هوواییفرهنگ  را بسووازند هوواتووا فرهنگ اندگر جمووع شوودهیکوودیکنووار 

 شکنند. می  را ی نت

« دوسوتنوو »ی بوه نحوو هاد کوه انسوانیوآین برمویتکامل هن نظریهو  یاز شواهد تجرب

نه عموول و بشردوسووتا« بووودن یاخالقوو»رسوود موویبووه نظوور  .انوودسوواخته شووده« یاخالقوو»و 

 یبوه صوورت یاحتموال دارد کوه افعوال اخالقو ،رویونت بقوا داشوته اسوت. از ایمز یکردن، نوع

بوا  ،عمول کورده یاجتمواع یتوا بوه نحووباشوند شوده  یزیوربرناموه هادر وجود انسان یکی نت

 یش اصوول اخالقویدایوکوشود پموینوز یداوک را بسوازند. یبشور هوایگر، فرهنگیکودیکم  

 یولو ه کنود.یوتوج یتکوامل یشناسویسوتز یبور اسواس مبوان یبشر را در جامعه یو نظام ارزش

ن یزموو یا  رویوور در کوول تکاموول حییووتی ن مرحلووهیتووریوون مرحلووه مهووموارد اکیووث از نگوواه 

 یتیکووه مسوو ول یبووه رفتووار یوانیووح یزیوواز رفتووار غر یر و دگرگووونییوومرحلووه تی یعنوویاسووت  
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 و هاسوومیان ارگانیوورا م یموویمدارانووه عظارزشیوون اموور تفوواو  سووازد. اموویآگاهانووه را آشووکار 

 دهد.میها نشان شخا

 یهسوت   شوخا پوا بوه عرصوهیومذکور اسوت کوه انسوان بوه عنووان  یاتیح در مرحله

  یووولو یب میدگاه حکمووا، انسووان و شووخا تفوواو  دارنوود. انسووان مفهووویووگووذارد. از دمووی

شوود. در واقوع مویف یوخواد خوود تعر یکویزیف هواییژگیاسوت کوه بوا و میسویاست  ارگان

وانووا  اسووت. در مقابوول، شووخا بووا امووور یر حیان مووا و سووایوومشووترک م همووان جنبووه

 ین علّوویتواننوود از قووانموی هاانسوواندارد.  یگورید هوواییژگینودارد و و ی  ارتبوواطیوولو یزیف

بوا  را بوا خوود بوه هموراه دارد. ی  ُبعود واضوح اخالقویو ین آزادیآزاد و رها باشند و ا یکیزیف

ی، د. طبووق سووخن ویووگوموویهوود  سووخن یکووور و بوو ینووز از وجووود تکوواملیداوک ،نیووا وجووود

ار یاسووت بسوو یم، اموووریم انجووام دهوویتوووانموویآزاد  هوواییبووه عنوووان فاعل هاچووه مووا انسووانآن

کوه حوق  یزیوانتخواب  آن ه یر آزادیو  نظدارد یکوه ارزش ذاتواسوت  ینکوات یو حاو یمتعال

یون جهوان و فهوم آن و ، کواوش ایدوسوتنوو  بور یمبتنو ی، آزادیاز خودخوواه ییاست، رهوا

ت یوق حاکمیود کوه از طریوگوموی ی. ویر و خووبیوجواد خیا یآن بوه سوو یدهوس س جهوت

را ادراک  یتوانوود اهوودا  ارزشوومندموویشووود کووه موویجوواد یا یفاقوود هوود ، وجووود یعلّوو کووور

 ریووو خقووت یحق ییبووایز عووت آزاد سووازد و بووا تفکوور و تأموول دربووارهیود طبیووکنوود، خووود را از ق

انسوان  یدهود کوه حتومویوارد نشوان کیوث ن اموور از نظور یوا ابد. همهی یو تعال ی، ترقییغا

از  یمتعووال هوواینووز در برابوور عظمووت و شووکوه حاصوول از رهووور ارزشیهووون داوک یمتعصووب

 ش را ابراز نکند. یر  خویتواند حمی، نیتکامل یندیق فرآیطر

« یلیتمووا»م یریسووت کووه ب ووذن مسوو له آن ایووث وارد، عووالک روشوون ایوواز منظوور ک

کنود کوه بوه موید یواز شوعور و ادراک را تول یر در تکامول وجوود دارد کوه اشوکالیناپوذاجتناب

 یلین تموایوجوود هنو ین بورایوین تبیانجامنود. بهتوریر مویوو خ ییبوایقت، زیهون حق یاهداف

را  یموجوودات ین عوالم موادیوق، ایواسوت کوه از آن طر یانیوم تکامول جرییآن است که بگوو

آورنود. از یش را تحوت کنتورل خوود درمویعوت خوویافتوه و طبیکنود کوه خوود را درمویجاد یا

 یدهوی از شوعور جهوتجواد صووریان بوه سومت ایون جرین انفجار بزر ، ایآغاز همان لحظه

ر، یووو خ ییبووایقووت و زیافتن و خلووق حقیوو یتواننوود خووود را بووراموویت شووده اسووت کووه یو هوودا

و تأمول در  هواارزش د خالقانوهیواسوت کوه تول یموجوودات جوادیکننود. هود  آن ا یدهوجهت

 .(Ibid.: 186) هستند یهاال یاز وجود یریتصاو ین موجوداتیفهمند. هنمیرا  هاآن
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 گیریجهنتی

نوز یداوک« یند انباشوتیفرآ» از آن بود که استدالل یحاکشد  یق بررسین تحقیکه در ا یایهفرض

ه موذکور ابتودا یواابوا  صوحت نظر ین جهان باشد. برایا یکنون دهیچیگر نظم پنییتواند تبمین

ژه بور اسواس یون اسوتدالل، بوه ویا یان ناکارآمدیان شد. س س با بینز بیداوک یاستدالل انباشت

تکامل و نتایج و مراحول ند ین فرآیینز در تبیداوک یستیالیماتر هیث وارد، معلوم شد نظرینگرش ک

بر انتخاب طبیعی صر  مبتنی اسوت و نواتوانی انتخواب ای نادرست است. این نظریه آن، نظریه

آگواه و  هاینتایج آن به ویژه پیدایش فاعل ها وطبیعی در تبیین مراحل حیاتی تکامل و نیز مؤلفه

دهد که نظریه رقیب یعنی نظریه خداباورانه که وجود ی  طرا  ازلی و مبودئی اخالقی، نشان می

تکامول ارائوه  دانود، بهتورین تبیوین را بورایضروری می گیری فرآیند تکاملکیهانی را در جهت

 ی.است بر خداباور یلیبلکه خود دل ،ستیوجود خدا ن یتکامل نه تنها ناف نظریهرو یناز ا .کندمی

  منابعفهرست 

 Dawkins, R. (1996). Climbing Mount Improbable, New York: Nork 

Norton. 

 ----------  (1986). The Blind Watchmaker, Harlow: Langman. 

 ----------  (2006). The God Delusion, Boston: Houghton Mifflin. 

 ---------- (2009). The Greatest Show on Earth: the Evidence for 

Evolution, New York: Free Press. 

 ---------- (1976). The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press. 

 ---------- (1995). River out of Eden, London: Weidenfeld & Nicholson.  

 Darwin, C. (2008 [1859]). On the Origin of Species, Oxford World's 

Classics. 

 Ward, K. (2002). God, A Guide for the Perplexed, Oxford: Clarendon 

Press. 

 ---------- (1996). God, Chance and Necessity, Oxford: Oneworld. 

 هانوشتپی

                                                            
1. God, Chancs and Necessity. 

 شناسی به آزمایش میلر معرو  است.و زیست شیمی . این آزمایش در0
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 یلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالیفض رابطه  

 *یوسفید مالیمج
 **یرخانیال شیلام

 دهیچک

 یلت و هگوونگیت فضویوپرسوش از ماهلسوفان باستان عالوه بور یپرسش مهم ف

ل سوعاد  یا فضایآ یعنیانسان سودمندند؟  یل برایا فضاین بود که آیحصول آن، ا

ان سوعاد  و یا نه؟ پرسش آنها در واقع پرسش از ارتبا  میانسان را به دنبال دارند 

ا یورنود یناپذای سعاد  فضایل امری واجب و گریزا بریکه آ ان معنیلت بود، بدیفض

بورخال   هرهنددانست یحصول سعاد  شر  الزم م یل را برایارسطو فضار؟ یخ

ت نفوس مطوابق بوا یسعاد  را به فعال یدانست. وینم یافالطون آن را شر  کاف

شه در عقل صر  داشوتند، یکه ر ییل ارسطویکرد. در واقع فضایف میلت تعریفض

رغوم زالوی علویوش در این عالم بودند. غخ ی  زندگیبه  یابیدستجهت  یابزار

ان یوز ارتبوا  میولت و سعاد  و نیت فضیاش از ارسطو، در بحث از ماهیریپذتأایر

ن خصود برخال  ارسوطو یدر ا ین غزالبیین دو از ارسطو فاصله گرفته است. تیا

رو دهود. از ایونوحی و شریعت شوکل می اساس آن را ،بر عقل صر  نبوده یمبتن

ز صورفاا یوسوعاد  ن ،نبووده یل فلسوفیفضوامنحصر به  ینزد غزال یل اخالقیفضا

ن اسواس، نوشوتار یشود. بر اینم ین عالم تلقیخوش در ا ی  زندگیاز  یمندبهره

از  ین ارسوطو و غزالوبیویموجود در ت یهایها و ناهمسانیهمسان یحاضر به بررس

 گر پرداخته است.یکدین دو با یلت و سعاد  و ارتبا  ایت فضیماه

 .ایمونی، اودیگروسعاد لت، ی، فضیغزال ارسطو، :هاکلیدواژه

                                                            
 .المللی امام خمینی، دانشگاه بیناستادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی *

 .المللی امام خمینی، دانشگاه بینفلسفه و حکمت اسالمی ارشد یارشناسآموخته کدانش **
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 مقدمه

رباز یده از کاست  (eudaimonism)ی گرومفهوم سعاد اخالو،  هاز مباحث مهم در فسلف یکی

به  ی ونان باستان هر یدر  یاتب مختلف اخالقکداشته است. م یدر مباحث اخالق یاساس ینقش

آن در نظر  یبرا یاژهیت ویو اهم اندداده یخود جا ین مفهوم را در نظام اخالقیخاد ا یاگونه

آنها رش یه پذکاست  یفرض اساسگروی مبتنی بر دو پیشه سعاد شیاند یاند. به طور کلگرفته

فرض نخست اعتقواد نهایی افعال آدمی، الزم است. پیش تیبه عنوان غا ،اعتقاد به سعاد  یبرا

 یت تموامیه غاکن مطلب است یفرض دوم باور به او پیشمند بودن افعال انسان است، تیبه غا

فعول  ییت نهوایبه عنوان غا ،قائل شدن به سعاد  یرسد برایافعال انسان واحد است. به نظر م

ه افعال انسان کمعتقد باشد  یسکرا اگر یز .تیسفرض نای جز پذیرش این دو پیشههار ی،اخالق

 ییت نهوایوتواند قائل به غایگر نمیت دیست واحد نین غایا یت دارد ولیه غاکا آنیندارد،  یتیغا

ه هور کومراتب بدانود که سعاد  را امری ذوسعاد  شود، مگر آن یعنیانسان  یافعال اخالق یبرا

 د.یت به حساب آیغا ی مرتبه خود 

توورین و مشووهورترین نظریووه مهمکوموواخوس یدگاه ارسووطو در کتوواب اخووالو نیووامووروزه د

. ارسووطو در بحووث از Prior, 2001: 332)) شووودیمحسوووب م یاخالقوو یگوورودر سووعاد 

ل و سوو س اابووا  وحوود  ایوون غایووا  منوود بووودن افعوواتیووسووعاد ، ابتوودا درصوودد اابووا  غا

« انووداز جملووه افعووال انسووان دارای غایووت و ی، هوور فعلوویتووکهوور حر»نظوور او  د. ازیووآیمبر

دگاه یوول از دیسووب فضوواکهوود  از اخووالو و  ،نیا(. بنووابرa1149: 19، الووف 1914رسووطو، )ا

دن بووه یرسوو یرا شوور  الزم بوورا یل اخالقوویفضووا یدن بووه سووعاد  اسووت. ویارسووطو رسوو

حصوول سوعاد   یل بورایه فضواکون معنوا یودانود. اینم یداند، هرهند شور  کوافیسعاد  م

  دهود مشوهود اسوتیدسوت مه ه ارسوطو از سوعاد  بوکو یفویاند در خوود تعریضرور الزم و

 کند.یف میتعر« فعالیت نفس مطابق با فضیلت»  را ارسطو سعاد هراکه

 خوشسوتد یولو فتوه شود،ریافوت و پذیبوه جهوان اسوالم راه  ییلت ارسوطویاخالو فضو

 یهوابوا آموزه ییارسوطو یهواق آموزهیوتلف از طریوقد. متفکوران مسولمان شو یتحوال  مهم

ایون حوال،  دنود. بوایلت مبوادر  ورزیاز اخوالو فضو ین متفواوتبیوین خصود بوه تیدر ا ینید

 یابیدسوت هوین و شویادیول بنیان فضوابیول، یول و رذایفضوا یبنودعالمان مسلمان در تقسویم

 متأار بودند. ییطولت ارسیر آن از اخالو فضینظا ل ویبه فضا
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زان یووم، نیاء علوووم الوودیوواحل بیووخووود از ق یاز آاووار اخالقوو یبرخوو سووو در یوو از  یغزالوو

 یونووانیاو از اخووالو  تووأایر هدهنوودکووه نشووانسووخن گفتووه اسووت  ی... بووه نحووو و العموول

آاوارش بوه شود  بوا فلسوفه یونوانی گور از ید یگور در برخوید یاز سوو یاست، ولو ییارسطو

 ییدر حووزه اخوالو از اخوالو ارسوطو ین اسوت کوه غزالویومسلم اسوت ا افتاده است. آنچهدر

 یل فلسووفی، عووالوه بوور فضووایلت غزالوویدر اخووالو فضوو ،ن حووالیووار بوووده اسووت. بووا اأمتوو

 ین در بحوث از سوعاد ، غزالویم. همچنویز هسوتیوانه نیو صووف ینویل دیشاهد فضا ییارسطو

 یقیو تووف ی، خوارجی، بودنیسوان، نفیها را منحصور در پونج نوو  اخورورها و سوعاد یانوا  خ

توانود بوه سوعاد  دسوت یابود. از ینمو یچ انسوانیهو یق االهویوبدون توف ی،داند. از نظر ویم

و الزم جهوت  یضورور یز ابوزاریون عت رای، بورخال  ارسوطو، در کنوار عقول، شوریرو غزالاین

وجوووه افتووراو و ن پرسووش مطوور  اسووت کووه یووا ،ن اسوواسیوودانوود. بوور ایحصووول سووعاد  م

ل بووا یو ارتبووا  فضووا یل اخالقوویت فضووایوودر بوواب ماه یو غزالوو دگاه ارسووطویووداشووتراک 

 .هیستسعاد  

 ارسطو

ار کواش بوه یاربرد نظرکعقل در  ی عمل هفیدارد و هم ور ینظر هفیعقل هم ور ،از نظر ارسطو

 هرشودکف ذیوروا ردار. با توجه بوهکت یار هداکاش به یاربرد عملکد و در یآیل معرفت میتحص

ل یفضوا .نود: الوفکیم مویل را به دو دسته تقسوی، ارسطو فضایو عمل ینظر هعقل در دو عرص

موت، شوجاعت، عفوت و کنود از حاو عبار  شهر  دارنود یاصل هل ههارگانیه به فضاک یاخالق

یف شوند. ارسطو در تعریم میتقس یمت عملکو ح یمت نظرکه به حک یل عقلیفضا .عدالت  ب

ه اساسواا عبوار  اسوت از حود کانتخاب  یبرا یتیاستعداد و قابل»گوید: اخالقی هنین میفضیلت 

انسان عاقل  ی آن  هلیه به وسک یاقاعده یعنیشود، ین مینسبت به ما مع یاه با قاعدهکوس  

د گفوت از یف باین تعری(. با ا0الف  11. 97-91ب  11. 9همان: « )ندکین میوس  را مع آن حد

ه کواسوت  (ethik) «یو ات»رو نامش عاد  است و از این جهینت یلت اخالقیارسطو فضدگاه ید

ان ارسوطو در اقسوام بیوعاد  اسوت.  ایبه معن (ethos) «اتوس»مة کلدر  یرییتی کحاصل اند

ه بوا انتخواب مورتب  اسوت و کرساند میدار را ی، حالت راس  و پایل اخالقیل از جمله فضایفضا

مت که انسان با استفاده از حک یرد  تعقلیگیه با تعقل صور  مکاست  یاوقوعش در ما به گونه

و ابود یید، رشود مویوآید میودر ما از راه آمووزش پد یل عقلیدهد. اما فضایآن را انجام م یعمل
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 عرصوه –ن دو عرصوه یودر ا یسوک یوقتگوید میازمند تجربه و زمان است. ارسطو یسان نبدین

ب صواحب یورسد، بوه ترتیم فضل و کمال به مرتبه – یزندگ یامور عمل هسب معرفت و عرصک

ارسطو ند، ال کماال  عقلین فضایه اک ییشود. از آنجایم یمت عملکو ح یمت نظرکل حیفضا

 (.41 :1914نامد )هولمز، یم یل عقلیها را فضاآن

 دکور یمختلوف بررسو یهواتیثیتووان از جهوا  و حیل را میبواب فضوا دگاه ارسطو درید

ا بووه عنوووان ل ریل اسووت. ارسووطو فضووایبووودن فضووا یو واقعوو ینوویآنهووا، وجووه ع از یکوویکووه 

ه مسوتقل از کو ییهوایژگویو یعنوینود، کی میتلقو ینویع یهوا، اموورهای خلقی انسانویژگی

ها هماننوود نیووروی جاذبووه انسووان یل بوورایفضووا ،هسووتند. از نظوور او یبشوور یهووایگووذارارزش

 یق اعموال ناشویول را از طریربوا فضواها بورخال  آهونانسوانه کونیجز ا ،ربا هستندبرای آهن

ی نووزد ل اخالقوویکووه در بحووث از فضووا یگووریننوود. امووا وجووه مهووم دکیتسوواب مووکاز عوواد  ا

کوه فضوایل بیوانگر رشود معنوا  بودینل اسوت، یفضوا یشوناختارسطو مطر  است مبنای غایت

 ,Williams) انوودون نقوواکر بوودانسووان مووذ یعنووی یعووبیاز مخلوقووا  ط یاار گونووهیووعتمووام

75-527 :1995.)1 

ر یوه بوه خکوار دارد کو و سور یانگارانوه اسوت. او بوا عملوکارا غایوتآشو ییاخالو ارسوطو

ت لنفسوه دارد و بیوه مطلوکواسوت  یتین غوایومنجور شوود. ا ،ه همان سوعاد  اسوتک یی،نها

 یاتیووآنهووا غان یاانوود  بنووابرد وسووایلی بوورای رسوویدن بووه ایوون غایتانووگوور اگوور مطلوبیامووور د

ا( یومونی)اودایی ت نهوایوغا یتر از خودنود ولویمتعوال یتیدن بوه غوایرسو یله برایه وسکهستند 

گوور ید یتیغووا یله بوورایه وسووکوو یتیغووا یعنوویلنفسووه، خودبسوونده و مسووتقل اسووت،  یتیغووا

 ت.یسن

ل یوو م یا  حسوکوه اسوت و ادرایونباتوا  بوه رشود و تیذ یضورور یژگیو ،از نظر ارسطو 

ت یز انسوانیوتواننود فصول ممین اموور نمیوا ،روانود. از ایونوصیا  ضوروری حیوانا ز از خصین

 یت ضووروریووفاعوول عاقوول اسووت. در واقووع فعال یوو انسووان باشووند، هووون انسووان بالضووروره 

 یاتیوانسوان ح یبورا یو ا  نیوگر آن باشود. حکوه عقول هودایت یاتیوانسان عبار  است از ح

ازمنود یموا ن یاتیون حیدن بوه هنویرسو یشود. بورام در عمل و نظور باکه در آن عقل حاکاست 

ل یدن فضواکورامول که نفوس خوود را بوا کون اسوت یور انسان بوه ایم. خیهست یل اخالقیفضا

ل اسوت و تنهوا در یامول فضواکسوب کت برسواند. سوعاد  انسوان بوه یودر خود به فعل یاخالق
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 :Salazar, 2005افووت )یدسووت  یوو مندانووه و نسووعاد  یاتیووتوووان بووه حیل میفضووا یهسووا

143.) 

رو بوه نقود دانود. از ایونکون میمم یانسوان امور یرا بورا یینهوا ریبه خ یابیدستارسطو 

ان بیوو ین خصووود برخوویووپووردازد. در ایم ییر نهووایووت خیوومختلووف در بوواب ماه یهووادگاهیوود

گوور آن را ید یآن را قوودر  و برخوو زیوون یانسووان لووذ  اسووت. برخوو ییر نهووایوواند کووه خداشووته

 یجزئوو یرهووایخ یو ورا یمثووال یرا اموور ییر نهووایووانوود. افالطووون خعووز  و شوور  دانسووته

کوشود میاسوت. ارسوطو در مباحوث خوود  یاموور جزئو بیعلوت خوو یر مثالین خیداند که ایم

 معتقود ینود. وکقلموداد  یرا قابول تحقوق در افعوال انسوان یینهوا ریوخ ،دگاه را رد کردهین دیا

 یآرموان یاو مقودور باشود نوه امور یبورا ه بوه دسوت آوردن آنکواست  یزیاست بشر دنبال ه

 ییا سوعاد  بوه معنوایو ییر نهوایوخ ،ن اسوت. از نظور اوکش نواممیه تحقوق آن بوراک یو مثال

باشوود  یموجووود صوورفاا آسوومان یوو توانوود نووام یننوود نمکیا آرزو موویوونوود یجویم هاانسووانه کوو

 ییر نهووایووتواننوود خین امووور نمیوواز ا یوو (. اکنووون بایوود دیوود اگوور هیچ049: 1914، یس)اسووت

 ت؟یست سعاد  بشر هین صور  ماهیانسان باشند، در ا

عووت همووواره در حووال حرکووت از حالووت بیاز موجووودا  عووالم ط یوو هوور  ،از نظوور ارسووطو

ت رسواندن یوه هموان بوه فعلکو ،ت خوودیوت بوه غاکون حریبالقوه به حالت بالفعل هستند و با ا

ت آنهوا کوه موجوب حرکودارنود  یفواعلهوا تکن حریواز ا یو رسوند. هور یم ،شان اسوتیقوا

وسوته بوه یه پکو یرکوف یعنویشوود، یخوتم م کمتحرک نوات سلسوله بوه محوریشود و نهایم

گور انووا  یز هماننود دیوانود. انسوان نتکاو در حر یو همه موجوودا  بوه سوو ندکیر مکخود ف

 یبووا مالحظووه اموور یت هوور موجووودیووت اسووت. غاکووت خووود در حریووغا یموجووودا  بووه سووو

گور انووا  یرا از د یازد و آنچوه نوو  انسوانیسوز میگور انووا  متموایه او را از دکوشود یروشن م

ه کوول یووت و مکوواهووان و نووه حریگ یژگوویه وکووه یوونوود نووه رشوود و تیذکیز موویموجووودا  تمووا

ه انسوان کورا  یتیم غوایتووانیعقول انسوان م که عقول اوسوت. بوا مالحظوهجانوران، بل یژگیو

اسووت. پووس  یمنحصووراا انسووان یتیرا تعقوول فعووالیووز م،بیایووت اسووت درکووآن در حر یبووه سووو

 نجووا سووعاد یته و درسووت عقوول نهفتووه اسووت. لووذا تووا ایسوور انسووان در اعمووال شایووموال و خک

ن یون بحوث مهوم اسوت ایوانسان همان تعقول اسوت. آنچوه توجوه بودان در ا یا( برایمونی)اودا

ه کواسوت و معقوول اسوت « لتیت نفوس بور طبوق فضویوفعال» ه سعاد  از نظر ارسطوکاست 

زهوا ین هیخواهود بوود مربوو  بوه بهتور یلتین فضویولت باشود و این فضویترید بر طبق عالیبا
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ار انووداختن آن کووه بووه کوو یا(. قوووه1174و موواخوس، یکوو)اخووالو ن« نفووس مووا  یعنوویمووا   در

ه کوواسووت،  (theoria) تأموول هآورد بنووا بوور نظوور ارسووطو قووویاموول را بووه وجووود مووکسووعاد  

یووب ارسووطو دیوودگاه ترتبوودین 2.اسووت یا فلسووفیوو یت عقلوویووفعال هاز آن قووومقصووود 

 :1911ل، یورکاسوت )ا ی ه در آن بوا افالطوون شورکوگوذارد یش میرا بوه نموا یاانهیگراعقل

919.) 

موثالا  یگوریت دیوتر از هور فعالیرا طووالن یت نظوریوم فعالیتووانیم ، مواارسوطوبه نظور 

از عناصوور سووعاد  اسووت و  یکووی، لووذ  یدگاه ویووبوور د م. بنوواینووکحفوو   یت جسوومانیووفعال

ار کخووود را روواهر و آشوو یه در آن علووو انسووانکووهاسووت تیوون فعالیترفلسووفه مسوولماا مطبووو »

گوران باشوود. البتووه او یاز د یتوانود مسووتینیم یگووریس دکولسووو  بهتور از هوور یو ف« ازدیسوم

نوود. در واقووع کصوور  نظوور  یا  زنوودگیتواننوود از ضووروریگووران میش از آنچووه دبوویتوانوود ینم

ازمنود دوسوتان اسوت  یز نیوو ن یازمنود موال و منوال خوارجیلسوو  نیه فکوارسطو توجوه دارد 

نوود، و کو خلووو  دنبووال  ییمطالعووا  خووود را در تنهووا کوور قووادر اسووتمتف»ن همووه یووبووا ا امووا

  مووکگووران ید یارکووهم«. اسووت یارکوون یشووتر قووادر بووه هنووبیر باشوود کووشووتر متفبیهرهووه 

ان قووادر اسووت یووگوور آدمیر بهتوور از دکوواوسووت، امووا در صووور  فقوودان آن، متف یبوورا یبزرگوو

خوودش مطلووب اسوت نوه  یسوفه بورالف ،دگاه ارسوطویونود. از دکبدون آن امور خوود را اداره 

، خووود عموول مطلوووب یت عملوویووشووود. در قلموورو فعالیه از آن حاصوول مکوو یجینتووا یبوورا

قووت ید مطلووب اسوت. در حقیوآیمدسوت ه ت بویووفعال هلیه بوه وسوکو یاجوهیه نتکوت، بلیسون

ار بسووتن کوودر بووه  ،ت. از نظوور ارسووطویسووگوور نیا  دیوودن بووه غایرسوو یبوورا یالهیفلسووفه وسوو

افوت یامول انسوان را درکتووان سوعاد  یه مکون موضووعا  اسوت یترفیعقل راجوع بوه شور

 ابد.یگسترش و امتداد  ینسبتاا طوالن یهاسال ارکن یه اکبه شر  آن

طوور موانز، هیوم و نیموا طالوب سوعادت هه هموکوح باشود یقول صوحن ید اینکحال فرض 

بوه خواطر خوودش مطلووب اسوت  یعنوی) ییاسوت نهوا یرد سعاد  امورکیه ارسطو تصور مک

ه کوطوور آنن اموور، یود وجوود دارد کوه ایوگور(. اموا تردید یزیوه یبرا یالهیو نه در مقام وس

ننوود کت یووفاکمحسوووب شووود، « یر اعلوویووخ» یزیووه آنکووه یرد، بووراکوویارسووطو گمووان موو

(Pakaluk, 2005: 316در واقوع ارسوطو از ه .)ه بوه طوور قطوع در زموره لووازم کو یگوریز دیو

دار اسوت. شور  یوم پاکاعلوی همیشوگی و دسوت ریوه خکنود  اینکویاست غفلت مو یاعل ریخ

ل بووه یوواگوور ن یقووت حتوویشووود. در حقیبوورآورده نم یجهوواندر زنوودگی ایووناسووتمرار سووعاد ، 
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ن یوه سوعاد  دوام داشوته باشود. بوا اکورسود یار موا باشود بوه نظور نمیوعمودتاا در اختسعاد  

سووعاد ،  هدگاه ارسووطو دربوواریوود یشوود کووه مشخصووه مهووم و اساسوو یتوووان موودعیح میتوضوو

و  (flourishing)ی وفندگکگوور، ارسووطو شوویان دبیووآن اسووت. بووه  یبووودن و نامانوودگار یویوودن

در  یزیور هور هیورا خیودانود، زیم یعقول و خوردورز یت او بور مبنوایسعاد  انسان را در فعال

 یسووعاد  انسووان یاصوول یژگوویو ،گوورید یافتن اسووتعداد خوواد آن اسووت  از سووویووت یووفعل

 ناسازگار است. هاانسانت عمر ما یو استمرار آن است که با محدود یداریپا

 یغزال

ان یوونوان بوسوتان و میتنها در  ،به طور خاد ی،گروگروی، به طور عام، و سعاد ه غایتشیاند

 یایوژه دنیووه بو ی،نویم آن در حووز  اخوالو دیباستان محدود نماند. گستره عظ هلسوفان دوریف

 یگورویونوانی و بوه طوور خواد اندیشوه سوعاد ران مسلمان، اخوالو کموجب شد متف ،اسالم

اسوالم نام جهان کران صاحبان متفیاز م 3.بدهند ینید ییبدان رنگ و بو ،ردهکرا اخذ  ییارسطو

آاوار  هه بوا ترجموکد کره اشاره یوکمسسینا و ابن، بی، فارایندکتوان به یم ینیدر نظام اخالو د

ف یفلسوفه بوه توأل یهواگر بخشیز همانند دیاخالو ن هشمندان در حوزین اندیونان، ایلسوفان یف

 ،مشهور ارسطوشان از اار یا یریپذتوان به اارتند. در این خصود میکتب متعدد و مختلف پرداخ

ه از آن کوبوود  یایاار اخالق ترینمهمکوماخوس یاخالو نرد. کاشاره  ،کوماخوسیاخالو ن یعنی

ن مباحوث یتراز عموده یگوروگروی و سوعاد ترتیب اندیشوه غایوتکردند. بدیناستفاده فراوان 

بوه بحوث از ی از آاوار یونانیوان شان بوا الگووبردارینه این زمی. در اشد یلسوفان اخالو اسالمیف

 لت و سعاد  پرداختند.یان فضیم سعاد  و رابطهلت، یهمچون فض یلمسائ

ه در مباحووث کوواسووت،  یغزالوو یاخووالو اسووالم هپرنفوووذ در حوووز یهوواتیاز شخصوو یکووی

ه کوو یجملووه منووابع ار بهووره بوورده اسووت. ازیگذشووتگان بسوو یش از آاووار اخالقوویخووو یاخالقوو

 یلسووفان مسولمانیف یتوب اخالقوکخوود از آنهوا بهوره بورده اسوت  یدر مباحث اخالقو یغزال

ز سوود جسوته یواز منوابع اهول تصوو  ن یه اسوت. غزالوینا و مسوکویسوابون، بیهمچون فوارا

کریم بوون ه ابوالقاسووم عبوودالیریو الرسوواله القشوو کوویابوطالووب م قووو  القوووباز جملووه  ،اسووت

خوود از آن بهوره بورده  یدر مباحوث اخالقو یه غزالوکو یمنبعو تورینمهم. اما هوازان القشیری

 دیتووب متعوودکدر اخووالو  یث و اخبووار( بوووده اسووت. غزالوویووا  و احادیووعت )آیاسووت شوور

توواب کاز  یه بخشووکوو نیکتوواب االربعوو، زان العموولیووم، نیاء علوووم الوودیوواحاز جملووه  ته،نگاشوو
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، کراسوت )مبوا ین مصونفا  غزالویه از آخورکو نیمنهواک العابودتواب کاسوت و  جواهر القرآن

1409: 71-47.) 

قورار  یل فلسوفیخوود را فضوا یشورو  نظوام اخالقو یوا نقطوه مبنوا یغزالو ی،لوکبه طور  

ش یه فالسوفه مسولمان پوکونود کیگونوه بحوث موه فضایل و رذایل همواندربار یعنیدهد  یم

ن بحووث بوور همووان ههووار یووا در یانوود. وردهکونووان بحووث یلسوووفان بووزر  یز فیوواز او و ن

خوود آنهوا را  یاخالقو یهواه عمومواا فالسوفه در بحوثکوشوود یز مکومتمر یایلت اصولیفض

 ،نیوخوانود. عوالوه بور ایل میا اصوول فضوایوآنهوا را امهوا   یداننود و غزالویم یل اصلیفضا

از  یف برخوویووز در تعریوودانسووتن آن بووا عوواد  خوووب، ن یکوویلت و یف فضوویوودر تعر یغزالوو

ار یوومع هوسوو  بووه منزلوو حوود یر معرفووآنهووا، و د یاز اقسووام فرعوو یاریو بسوو یل اصوولیفضووا

د یووچووه مفیل از درینوود و همچووون فالسووفه بووه فضوواکیموو یرویووپ یلت، از سوونت فلسووفیفضوو

 (. Sherif, 1975: 174نگرد )یسعاد  م یبودنشان برا

رفتن آنهوا بوه یه بوه دنبوال پوذکو، بلیل فلسوفیار فضواکوان ینوه در پو یب غزالین ترتیبه ا

مودد  وحوی یدر قودم نخسوت اگور از سوو یاست توا نشوان دهود عقول انسوان یصور  عموم

 یقواا غزالوین جوا دقیه در هموکوافوت. اموا جالوب اسوت یتواند یدست م یجین نتاینشود به هن

آگاهانوه بوه انجوام جور   وجوود دارد و یه در نظوام اخوالو فلسوفکشود یم هاییمتوجه ضعف

ه کنود. از جملوه اینکون یموورد نظور خوود را توأمزنود توا بتوانود هود  یدسوت م ییهالیو تعد

سووو، و عقوول از  یوو از  ینفسووان یبرخاسووته از هواهووا یهووازهیش انگکشوواکانسووان در  یوقتوو

ه کوبل ،نودکا صوواب از خطوا مسوتقل عمول یتوانود در تشوخیرد نمیوگیر قورار میگود یسو

ه او را کوهود از خودا بخوا شوود و یت االهویمطمو ن متوسول بوه هودا یالهیبه منزله وسوید اب

رش ین پووذیوسوو  فالسووفه، در عوو حوود یووهرش نظرین جهووت در پووذینوود. بووه همووک ییراهنمووا

ار یبسوو یه در مووواردکوو  را یان دو حوود افوورا  و تفووریوووسوو  م ا حوودیه، تشووخیوواصوول نظر

 یه از اقسووام فرعووکوون در آنجووا ینوود. همچنووکیموو یت االهوویول بووه هووداکوودشوووار اسووت، مو

سوان کنود و بودینیجواد نموین فالسوفه از آنهوا ابیویدر ت یار عمودهییند، تیکیل بحث میفضا

ننود. عوالوه کیفوا نمویا یااش نقوش عمودهیه اخالقویول در نظریه آن فضواکودهود ینشان م

قوواا در یل را دقیشووجاعت، عفووت و عوودالت، فضووا یل فلسووفیدر بحووث از فضووا یغزالوو ،نیووبوور ا

آنچوه  هراکوهنود، کیمو یمعرفو ییو نوه جامعوه بوه سوعاد  نهوا یفرد انسوان یابیدستجهت 

ا  انسوان یوح یاسویو س یاجتمواع یهانوه جنبوه قورار داردت یواول اهم هدر درجو یغزال یبرا
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 :Hourani, 1985انود )او مرتب « خوود»ب یت و تهوذبیوه بوه ترکواسوت  ییهاه آن جنبوهکوبل

302-239.) 

ل ینوود: فضوواکیل بحووث موویخووود از سووه دسووته فضووا یدر آاووار اخالقوو یغزالوو اصوووالا  

ه کوودارد یان مووبیوو زان العموولیوومدر  یانه. غزالوویل صوووفیو فضووا یاتیوول االهی، فضووایفلسووف

شووند: یاسوت جموع م یه مشوتمل بور انوواعکوز یودر ههوار ه یارند، ولویل بسویفضوا هرهند

عاقلووه،  هلت قووویمووت فضووک(. ح79 :1414، یمووت، شووجاعت، عفووت و عوودالت )غزالووکح

ه و عودالت عبوار  اسوت از قورار یشوهوان هلت قوویه، عفوت فضوبیغضو هلت قوویشجاعت فضو

 ن قوا به نحو الزم. یاز ا ی گرفتن هر 

خداونود را منحصور در  یهوانعموت هموه« انووا  الخیورا  و السوعادا »ن ابیول یوذ یغزال

ت یسون ییآن فنوا یه بوراکو ییه عبوار  اسوت از بقواکو یاول سعاد  اخورو :داندیپنج نو  م

ه در آن کوو ییت، و غنووایسوون یه بووا آن جهلووکوو یعملووت، و یسوون یآن غموو ه درکوو یایو شوواد

ن سوعاد  یود و ایتووان رسویق خداونود نمیوجوز از طر ین سوعاد  اخورویوت. به ایسن یفقر

ه قووبالا در ههووار کووه اسووت یل نفسوویه عبووار  از فضوواکووشووود مگوور بووه نووو  دوم نمووی اموولک

اسوت  یدنل بویابنود و آن فضواییامول موکت یل بوا نوو  سوومین فضایف شدند. ایلت تعریفض

ل بوا نوو  ین فضوایوز اسوت: صوحت، قوو ، جموال و طوول عمور. ایوه منحصور در ههوار هک

انتفوا  از  4.رهیرم عشوکو نود از: موال، زن و فرزنود، عوز ، واه عبار کوابنود ییههارم اتمام مو

ه کوه یوقیل توفینود از فضوااه عبار کول یت مگور بوا نوو  پونجم فضوایسول مقدور نین فضایا

را  پوونج یووخ ی،از نظوور غزالوو ،نی. بنووابرایاالهوو تأییوودد و یرشوود، تسوود ت،یاند بوور هوودامشووتمل

 یازمنوود برخوویاز آنهووا ن یه برخووکوو، یقیو توووف ی، خووارجی، بوودنی، نفسوویگونووه هسووتند: اخوورو

 (.14 :1411، یگرند )غزالید

ت و یسوون یاز آن مسووتین یچ حووالیه انسووان در هووکوواسووت  یزیووه یق نووزد غزالوویووتوف

هوم در  ر ویوهوم در اموور خ  اسوت یانسان بوا قضوا و قودر االهوش موافقت اراده و فعل یمعنا

ر اسوت، و یسوم یت االهویق هودایول تنهوا از طریسوب فضواکاسوت  معتقود یامور شور. غزالو

ن نعموت را یوه خداونود اکور و شور یوق خیوف دو طریو: اول تعرداردسوه منوزل  یت االهویهدا

ق رسووالن  یورا از طر یق عقول و برخویورا از طر یرده اسوت، برخوکوبندگانش اعطوا  هبه هم

ش اعموال یشورفتش در علووم و افوزایه بنوده را مرحلوه بوه مرحلوه بوا توجوه بوه پک یزیدوم ه

ده و بودان انسوان بوه یت و نبوو  درخشویوه در عوالم والکو یرسواند  سووم نووریصالح مدد م
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ان کوف و امیولکه توسو  آن صورفاا تکو یتوانود بوه واسوطه عقلویه نمکشود یت میهدا یزیه

ه بوه کواسوت  یت االهویوعنا ی،از نظور غزالو ،ت شوود. اموا رشودیشوود، هودایحاصول متعلم 

ا  کووه اراده و حرکووز آن اسووت یوود نیرسوواند. تسوودیانسووان در توجووه بووه مقاصوودش موودد م

ن وقووت بووه آن برسوود. سوورانجام یتروتوواهکز شووود تووا در کووانسووان در راه غوورض مطلوووب متمر

ت توووان از یووز تقویوور  و نیبصوو هواسووطه بووت اموور از درون یووتقو یاسووت کووه بووه معنووا تأییوود

لت یبوه ههوار فضو یل فلسوفیمتنوارر بوا فضوا یقیل تووفیفضوا بینیم،میه کهنانخارک است. 

 ی،قیل توووفیو فضووا یل فلسووفیفضووا یعنووی ،لین فضووایووا یهوور دو هرهنوودشوووند. یم میتقسوو

 یاالهو قیوبودون توف یه از نظور غزالوکود توجوه داشوت یاند، اما باکسب سعاد  یبرا یلیوسا

ل یمشورو  بوه فضوا یل فلسوفیفضوا ،نیابود. بنوابرایتواند بوه سوعاد  دسوت ینم یچ انسانیه

 هستند. یقیتوف

 یز سوخن گفتوه اسوت. غزالویوانه نیل صووفیشوده از فضواکرل ذیعالوه بور فضوا یاما غزال

او د. بووربووه کووار میشووتر اصووطال  اخووالو محموووده را بیانه، یل صوووفیدر خصووود فضووا

بارهوا اشواره  یغزالو 5.نامودیز میوا  و مقاموا  نیوالمنجفیانه را صوفا همچنین فضوایل صوو

 ،نیننود. بنوابراکدا یول دسوت پین فضوایواز ا یاند بوه فهوم علموان نتوانسوتهیه صووفکند کیم

یل صووفیانه آن فضوا یه بور مبنواکونود کیمو یرا طراحو یایعقلو -یهم هارهوب نظور یو

 یهووانوود و هووم از آموزهکیموو ی)علووم، حووال و فعوول( معرفوو یجزئووای سووهرا دارای ویژگووی

 :Hourani, 1984رد )یوگموویانه بهووره یل صوووفیبحووث خووود در فضووا یطراحوو یبوورا یفلسوف

 م.یپردازیم یبه مفهوم سعاد  نزد غزال  نین ایشیحا  پی(. با توجه به توض291

 هدربووار بی. وجووه سوولبیو وجووه سوول بیجووایدو وجووه دارد: وجووه ا یسووعاد  در نظوور غزالوو 

بحوث از وجوه  ینوه را بوراید توا زمیوآیابتودا م ند که منطقواا درکمیت بحث یسآنچه سعاد  ن

 :Abulqasem, 1978شوود، آمواده سوازد ) یسوعاد  مربوو  مو یت واقعویوه بوه ماهک بیجایا

ه کو، کنودان را نقود یوگرابینود دیودگاه لوذ سوعاد  الزم می تیون ماهبیویت یبرا ی(. غزال53

دگاه یون دیوا یشوود. ویم ین عوالم تلقویودر ا یلوذ  و خوشو یت بشوریو غاطبق آن هد  

ن عوالم یوا یهاین اسوت کوه لوذ  و خوشویول نخسوت ایودانود. دلیل بر خطوا میرا به دو دل

ن یوول دوم ایووگوور اسووت. دلیعووالم د ت تنهووا از آن  یو ابوود یجوواودانگ ،داشووته یعموور محوودود

از آن نواقا  یلکهور شو ،آلووده بوودهن عوالم زشوت و یوا یهایلوذ  و خوشو است که اصوالا 
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ت صوور  یووتوانوود غایو لووذ  نم یخوشوو ،نیختووه بووا درد و رنووج اسووت. بنووابرایوب و آمیووو مع

 انسان باشد.

 هراکوهانود، ارزشها ناپسوند و بویلوذ  هه هموکوت یسون معنوا نیبد یالم غزالکن یالبته ا 

لوه شوناخت صوفا  شوناخت خودا از جم یارزش قائول اسوت. غزالو یمعرفتو یهوالذ  یاو برا

ذ مربووو  بووه کنوود. همچنووین وی لذایوومی یهووا معرفوولووذ  ارزشوومندترینمووت او را کو ح

نوود کیرد موو یدر واقووع آنچووه را غزالوو .دانوودیم ی... را ضوورور ن وک، مسووک، پوشوواکخووورا

بررسووی و نقوود بووه  ین خصووود ویوون عووالم اسووت. در ایووا یهوواصوور  لووذ  وجویجسووت

 پردازد.ینه مین زمیمهم در ا یهادگاهید

کووه فاقوود گووران اسووت، شوواورزان و صوونعتکدگاه یوون خصووود دیوودگاه در ایوود نخسووتین

در  یت انسوان تنهوا زنودگیونود غامعتقد اهون هسوتند. آنیور در دیناپوذهای راس  و تزلزلریشه

حتواک خوود یدسوت آوردن ماه بو یآنهوا بورا ،نی  بنوابرایزموان کانود ین عالم است ولو بورایا

 کوشند. می... سخت  و ک، پوشاکاز جمله خورا

ان اسوت  آنهوا قائول بوه سوعاد  انسوان هسوتند و عوالوه بور یوگرادیدگاه دوم دیدگاه لذ 

و  یبختوون خوووشیتووررا بووزر  یال جنسوویووام یه خووود، ارضووایووحتوواک اولیبووه ما یابیدسووت

را یووز .ارزش اسووتکوومف و یار سووخیبسوو یدگاهیوودگاه، دیوون دیووننوود. اکیموو یسووعاد  معرفوو

 هراکووه  دهوودیتر از آن تنووزل منییپووا یحتوو وانووا  ویمتوور از مقووام حک یامانسووان را بووه مقوو

 نند.کیم یریگخورند و جفت  بیشتر از انسان میوانایاز ح یبرخ

انسوان در  ییت نهوایوه غاکون هسوتند یواسوت کوه قائول بوه ا یدگاه کسانیدگاه سوم دید 

منوودتر از سووعاد منوود کووه شووخا اوورو  ان معنوویشووود، بوودیف میووار تعریداشووتن اوورو  بسوو

 گران است. ید

 ان معنویه سوعاد  مشوتمل بور شوهر  و آوازه اسوت، بودکودارد یان موبیودگاه ههوارم ید

 ها شد.یین دارایتوان صاحب بهتریم ین شهرتیه با هنک

ان یوزان نفووذ آدمیوو سوعاد  بوه م یبختویو ه نکو داردیدگاه پنجم ارهار مویسر انجام د

زان یووابوود میش یافووراد افووزا یاسوویکووه هوور هقوودر نفوووذ و قوودر  س ان معنوویدارد، بوود یبسووتگ

، یمنوودتر خواهوود بووود )غزالووجووه فوورد سووعاد یابوود و در نتییش موویسوولطه و اقتوودار آنهووا افووزا

متوأار از  یادیور توا حود زکوذمو یهوادگاهیودر نقود و رد د یغزالو رسودی(. به نظر م79 :1414

اد یو... بوه عنووان خوود سوعاد   شوهر  وارسوطو از اورو  و کوه گذشوت، هناناست.  بیفارا
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بوه سوعاد   یابیدسوت یه بوراکوشومارد یم یمهمو یل و ابزارهواینها را وسوایه اکند بلکینم

دهود. در واقوع یئوه مامشوابه را ار یادهیو، عقیتفواوت کز بوا انودیون ید و نافع هستند. غزالویمف

ن یودهود، اموا بوا ایم ل حصوول سوعاد  موورد توجوه قوراریاو ارو  و شهر  را به عنوان وسا

بووه نظوور  اسوواس،ن یووار ند. بووشوووش از حوود ضوورور  اسووتفاده یوود بوویل نبایه آن وسوواکووشوور  

 ا  است.ین حیقابل حصول در هم یامر ،رسد سعاد یم

مربوو   یه طبوق آنهوا سوعاد  واقعوکوه وجوود دارد یودو نظر ،دگاهیون دیمقابل ا در نقطه

اسوت،  یقائول بوه سوعاد  اخورو یوهوم بوه نحو یخوود غزالو هرهنودگور اسوت. یبه جهان د

ن یوه اکودگاه نخسوت آن اسوت یوپوردازد. دیز میودگاه نیون دو دیون حوال بوه رد ایدر عو یول

گور منزلگواه سوعاد  یه جهوان دی کودر حوال ،پر از رنوج و زحموت و انودوه اسوت یانکم ،عالم

 یبوران راه یبهتور یشوکن هموه رنوج، خودیواز ا ییرهوا یبورا ،نیاست. بنوابرا یهر فرد یبرا

 یشوکخود اصووالا  هراکوه  دگاه موردود اسوتیون دیوا ی،دن به سعاد  است. از نظور غزالویرس

ه موانع کوشوود یمحسووب م یه گنواه بزرگوکوبل ،عت اسوتیشور یهوابوا آموزه ینه تنها منواف

 فرد به سعاد  است.  یابیدست

و  یشووهو یاز جملووه قوووا ینفسووان یردن قووواکوون کی، ریشووهلووکبووه طووور  ،دگاه دومیوود

دانوود. البتووه در یبووه سووعاد  م یابیدسووتاضووت را عاموول مهووم یآوردن بووه ر یو رو بیغضوو

شوووند. از نظوور یمووار مبیوانووه و یا دیوو رنوودیمیا میوو هاانسووانشووتر بی یاضووتین ریهنوو هجووینت

 یشوهو ینودن قوواکشوه یرا از ریوبور خطاسوت، ز یدگاه قبلویودگاه هم ماننود دین دیا ی،غزال

ت یون اسوت کوه غان. اموا وجوه ایجوابی ایون دیودگاه آکواسوت و نوه مم ینه ضرور بیو غض

 ینتورل کوردن قوواکه بوا کوبل ،ردن قوواکون ککه نه بوا ریشوهداند یم یانسان را سعاد  اخرو

ه مطلوووب همگووان کووبووه سووعاد   یابیدسووت، راه یشووود. از نظوور غزالوو یحاصوول موو یبشوور

ه کو ییآنجوا افوت. ازیتووان بوه سوعاد  دسوت ین دو نمیواست، علم و عمل اسوت و بودون ا

 یتمووام ی،در طلووب آن حماقووت اسووت. از نظوور و یسووعاد  مطلوووب همگووان اسووت، سسووت

 هرهنودرد. یپوذیبوه سوعاد  نفوس صوور  م یابیدسوتمنود در جهوت شخا فضیلتاعمال 

( 149-140 :1411، ی)الیزالوو شووودیم میتقسوو یو اخوورو یویووبووه دن یسووعاد  از نظوور غزالوو

 است.  یوسعاد  اخر یاز نظر و یسعاد  واقع یول

اسواس  افوراد در عوالم آخور  بور معتقود اسوت یت سوعاد  اخورویون ماهبیویدر ت یغزال

  گوووروه یوووشووووند. یم میگوووروه تقسووو نفوسشوووان، بوووه ههوووار یهوووایژگیصوووفا  و و
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خواهنود شود. اصوطال   یکوه در دوزد متحمول رنوج و انودوه ابود هسوتند «شووندگانهالک»

ه ، بوویشووگیا همیوودر دوزد، اعووم از موقووت  بینووو  عووذا هوور یبوورا یهالکووت را ابوطالووب مکوو

ه کوار گرفتوه اسوت. از ن معنوا بویهوم آن را بوه همو ید غزالویوآیبرده است، که به نظور م کار

 بیهمچوون فوارا یکوه برخوآنچنوان ،تیسوو معودوم شودن ن ینوابود یرو هالکت به معنوااین

هسوتند  «انشووندگمجوازا »گور، یانود. گوروه دکوار بردهه در خصود نفوس افوراد جاهول بو

. گوروه سووم شووندمیسورانجام بوه بهشوت منتقول  یکه در دوزد متحمل رنج خواهند شود ولو

تند، نوه بووه دوزد یسون آگواه نیوواسوت کوه از د یهووا و کسوانالعقلنواقاکوه شوامل کودکوان، 

بوه ان دوزد و بهشوت، یو، م«اعورا »بوه نوام  یخواهند رفت و نوه بوه بهشوت، بلکوه در مکوان

 نخواهوود بووود. گووروه ههووارم بیگونووه پوواداش و عووذاآن هوویچ سوور خواهنوود بوورد کووه در

ر یووانوود. ادامووه دسووته اخافتهی ییکووه از دوزد رهووا یکسووان یعنوویهسووتند،  «افتگووانینجا »

آنکووه ابتوودا بووه دوزد وارد ، بوویرونوودیکووه بووه بهشووت م یکسووان یعنوویهسووتند،  «رسووتگاران»

از  ییرهووا یکوویه اسووت: لفووؤمشووتمل بوور دو م یتوووان گفووت رسووتگاریث میوون حیووشوووند. از ا

 به پاداش در جنت. یابیدست یگریعذاب دوزد و د

( اسووت. happinessبووا سووعاد  ) ا فووال  متووراد یوو یرسووتگار ،یدگاه غزالوویوودر د 

ذ یون و مرتبوه بواال. لذاییا فوال  در جنوت مشوتمل بور دو مرتبوه اسوت: مرتبوه پوایو یرستگار

... و  بووایز یهووابووا، مکووانیز یهوواان، لبوواسیووها، حوریدنیهووا، نوشوویاز خوردن یناشوو یحسوو

لت شوامل یفضوافوراد با ن ازییاسوت کوه متناسوب بوا طبقوه پوا ین از سوعاد  اخوروییمرتبه پا

شووامل  ین اسووت. مرتبووه بوواالتر سووعاد  اخوورویموویالو اصووحابن، یزگوواران، متقوویابوورار، پره

اد  ن سووعیبوواالتر ی، لووذ  ناشووی از شووهود خوودا یووا لقوواءاّ ل قوورب بووه خداسووت. از نظوور غزالوو

ن مرتبوه از سوعاد  مخوتا یوت. ایسوندتر از آن نیتور و خوشوابخشکه هیچ هیوز لوذ است، 

ن اسوت. ین و مخلصوبوین، محبین، مقوریقی، عارفوان، صودیاالهو یایون، اولیسواز قدیوا و نبیان

. از آنچووه گفتووه داردن یریووشوومار مراتووب زبووی ،از سووعاد  یاهوور مرتبووه ی،البتووه از نظوور غزالوو

 یاخوورو یاموور یاز نظوور غزالوو یقوویسووعاد  حق جووه گرفووت کووه اوالا ینتن یتوووان هنوویم ،شوود

انسووان تنهووا در آخوور  حاصوول  ییکووه سووعاد  نهووا ان معنووی، بوودیویووشووود نووه دنیقلمووداد م

ذومراتوب اسوت کوه در وهلوه اول در دو  یامور ینکوه سوعاد  اخورویا اا یوا، و اانیشود نه دنیم

« لقواءاّ ل »یوا « رؤیوت»دیگوری بوه و از « جنوت»یکوی بوه ه از کورد یوگیم یجوا یمقوله کل

 ر شده است.بیتع
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 یریگنتیجه

دگاه ارسطو ین سعاد  از دیارسطو، سعاد  است. ا همانندی، غزال یاخالق رکن در تفیادیمفهوم بن

ق در سوعاد  یول موجوب تعویسب فضاکد و عدم شویر نمیسل میسب فضاکجز از راه  یو غزال

 یوفندگکبوه شو یابیدسوتجهت  یو واقع ینیع یهایژگیل را به عنوان ویشود. ارسطو فضایم

ل یفضوا و یل عقالنویلت قائول اسوت: فضوایداند. ارسطو به دو نو  فضیم یضرور یانسان امر

اسوت.  phronesis)) یحکموت عملو ( وsophia) یشامل حکمت نظر یل عقالنی. فضایاخالق

 یت عقل عملیازمند هدایعدالت است که ن شامل حکمت، شجاعت، عفت و یاصل یل اخالقیفضا

(practical reason است. ارسطو )یبورا ی،اخالقو و یل عقالنیاعم از فضا ،لیاست فضا معتقد 

 ،نیابنود. بنوابرایبوه سوعاد  دسوت  لیتوانند بدون وجود فضاینم هاانسان و ندسودمند هاانسان

ان یود وسو  ملت حویاست و فضو یو عقالن یل اخالقیدار و مداوم بر طبق فضایسعاد  عمل پا

ی دهد حتویدست مه ( بeudaimoniaکه ارسطو از سعاد  ) یفی. بنا بر تعراست  یتفر افرا  و

زیورا ارسوطو از ایون  .فعوال بوود و ید ساعیدارد با یویه دنبرای حصول به سعادتی که فق  جنب

و  رندبر سعاد  دا یقیعم تأایر یفرع و یرونبی یرهایخ   ویشرا کند کهینم یپوشواقعیت هشم

ت یابزار است نه غااز ی  سو فضیلت از نگاه ارسطو  ی،د. به طور کلکرتوان از آنها غفلت یلذا نم

 ی  زنودگیومند بوودن از دگی کردن یا بهرهسعاد  نزد ارسطو خوش زن ،گرید از سوی و یینها

ارسطو دگاه ید یده شده است. مشخصه مهم و اساسیلت فهمیفضبه معنای زندگی با عمدتاا ، خوب

 .آن است یناماندگار بودن و یویدرباره سعاد ، دن

 مثابووهآنهووا را بووه  اسووت و یفلسووف یل اصوولیز همچووون ارسووطو قائوول بووه فضووایوون یغزالوو

ن اسوت یوبوا ارسوطو در ا یدگاه غزالویوز دیکنود. وجوه تموایم یسعاد  مهم تلق یبرا یلیوسا

انه تمرکووز یصوووفو  یاتیووااله -ینوویل دیشووتر بوور فضووابی یل فلسووفیفضووا یدر پوو یکووه و

 یاسووت کووه انسووان را بوورا یلیفضووا یاتیووااله -ینوویل دیاز فضووا ید. غوورض غزالووکنوویموو

ل ین دسووته از فضووایووا کنوود ویخوانوود آموواده ممووی« هیووقیالفضووائل التوف»ل آنچووه او یتحصوو

 یاز سووو ییهوواانعام نووارر بووه نفووس، بلکووه در واقووع فضوول و یلینووه فضووا (یقیل توووفی)فضووا

 یل نفوس هوم حاصول نخواهنود شود. غزالویبودون آنهوا فضوا یغزال أیخداوند هستند که به ر

ل یتحصوو یضورور  آنهوا بورا د بور وجوووب ویوگویسوخن م یقیل توووفیفضوا کوه از یهنگوام

حاصول  یق االهویوجوز بوه توف یلتیچ فضویهو ده اویودارد، هراکوه بوه عق تأکید یل نفسانیفضا
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بوور  یاسووت کووه غزالوو یاالهووتأییوود  د ویت، رشوود، تسوودیل شووامل هووداین فضووایووشووود. اینم

 کند.یم تأکید یلت اخالقیانسان به فض یابیدست  از آنها در ی نقش هر مفهوم و

ل یت فضووایو  سووو نشوان دادن عودم کفایوابود، از ییت مویوواهم یآنچوه در اخوالو غزالو

ضورور  تمسو  انسوان بوه  ،گورید و از سوویرساندن نفس بوه سوعاد  اسوت،  یبرا یفلسف

قورار دهنود. بوه نظور  یقیل تووفیا فضوایو یق االهویوجلب توف ریدر مسکه بتواند او را  یلیوسا

او  ،تیسوممکون ن ییعقول انسوان بوه تنهوا یل بوراین وسوایوا ایکه تشخ ییاز آنجا ی،غزال

م کوه بیایویدرمو وحویا اسوت. در مراجعوه بوه ین تشوخیوا یبورا وحویر از توسل بوه یناگز

 یق االهویوافوت توفیانسوان را آمواده درشووند کوه یم یمکلف به انجوام احکوام االهو هاانسان

جوه قورار گورفتن در یدر نت لت وین عامول اسوت کوه فضویهمو یقاا بوه نظور غزالویو دق کندیم

ممکوون اسووت  یحتوو یق االهوویووازد. بوودون توفیسووانسووان ممکوون م یجهووت سووعاد  را بوورا

بوه طور   یث اسوت کوه غزالویون حیورنود. از ایمخالف سوعاد  قورار گ یل نفس در جهتیفضا

 یاحکوام االهو ی، کوه عبوار  از ادایاتیوااله-ینویل دیفضوا یعنویل، یگور از فضواید یادسته

ق یووتوف بویورزد کوه ین نکتوه اصوورار مویوبور ا یزنوود و حتویتوسو  شوخا اسوت، دسوت م

 ت.یسن یافتنیهیچ سعادتی اانیاا دست اوالا و یلتیچ فضیه یااله

 )سووعاد ( یاعلوور یوواز خ یغزالوو ین مشووخا اسووت کووه تلقوویشوویبووا توجووه بووه نکووا  پ

ار از اموور واقوع و یوحوال آنکوه سوعاد  در ارسوطو از راه انتخواب و اخت، اسوت ینوید یکردیرو

ر از سووعاد  موجووب شووده ین دو تصووویووشووود. این عووالم حاصوول میوودر ا یجزئوو یهاتجربووه

 ینمووود ی،نوویل دیر فضووایوونظ ،سووعاد  یهالفووهؤم یارسووطو برخوو یاسووت در نظووام اخالقوو

 یعقالنوو یهالفووهؤش از مبووی ینووید یهالفووهؤم یدگاه غزالوویوودر دحووال آنکووه ، نداشووته باشوود

 یدر حوال ،اسوت یویوسوعاد  از نظور ارسوطو صورفاا دن کوه گذشوت،هنانبازتاب داشته اسوت. 

ن سوطح یتوریعوال یاسوت و سوعاد  اخورو یویوسوعاد  اعوم از سوعاد  دن یکه از نظر غزال

قواا یبلکوه دق ی،ویونوه دن یامور یلودگاه غزایوح کوه اوالا سوعاد  از دین توضی. با ااستسعاد  

 یحتو شوود ویانسوان تنهوا در آخور  حاصول م یقویکوه سوعاد  حق ان معنویاست، بد یاخرو

اسوت کوه  یث نقشویونهود تنهوا از حیرا هوم سوعاد  نوام م یویول دنیفضوا یبرخ یاگر غزال

 کنند.یفا میا یل سعاد  اخرویدر تحص
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 هانوشتیپ
                                                            

تلقوی  شوناختی انسوانکس با ارسطو موافقت ندارد در اینکه مخلوقاتی باشند که از حیث زیستالبته امروزه هیچ .1
منود عیوار بهرهنامیود از ایون رشود تماممی« بردگان طبیعی»شوند، ولی به دلیل زن بودن یا هیزی که ارسطو 

 نباشند.

ترجمه کرده است اما « نگرش علمی»را به « ت وریا»( وا ه 147)د مابعدالطبیعهالدین خراسانی در ترجمه شر  .2
« نظواره»فلسوفی آوردیوم. البتوه « تأمول»و « نظاره»، «لحیا  معقو»در اینجا به تبع فیلسوفی هون اکریل، 

را بس  دهیم غیور از « theoria»آید  هراکه نظاره مفهومی عام است و به قول اکریل اگر مناسب به نظر می
 شود.های عقلی و هنری را هم شامل میتأمل فلسفی، فعالیت

ی غزالوی ماننود )نظریوه اعتودال ارسوطویی، تثلیوت های فیلسوفان یونانی و اسالمی در آاار اخالقحضور دیدگاه .3
اخالقی به خوبی آشنا  -دهنده آن است که غزالی با میراث فلسفی افالطونی، آرای تربیتی مسکویه و ...( نشان

 بوده، از نقل گزیده مباحث آنان در آن موارد امتنا  نداشته است.

جز  مثال در مورد فضایل نفسیه که وصول به نعیم آخر  از نظر غزالی، این نیاز یا ی  نیاز ضروری است، برای .4
صحت بدن که فضایل نفسیه جز از طریق آنها قابل وصوول نیسوت. اموا  نیهمچناز طریق آنها مقدور نیست، 

نیاز و حاجت گاهی نافعه است نه ضروری، مثل حاجت به فضایل خارجیه )مال، زن، فرزند و ...( برای تحصیل 
 شود.اگر این فضایل خارجیه نباشند در علل و اسباب فضایل نفسیه خلل وارد میفضایل نفسیه  هراکه 

اسوت،  احیواء، که خالصه کتاب اربعین، همچنین در کتاب احیاءغزالی فضایل صوفیانه را در بخش ههارم کتاب  .5
کند. با این حال، تعداد و ترتیوب بحوث از ایون فضوایل در ایون سوه کتواب طر  می سعاد  کیمیایو نیز در 

 متفاو  است.



 

 

 



 اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 نوزایه شناخت اسپیگاه خداوند در نظریجا

 *یباقر قممحمد

 دهیچک

 یهاهیون نظریزتریاز متموا یکوینوزا یه شناخت اس یگاه شناخت خداوند در نظریجا

به شناخت  ینوزا به گونه خاصیشناخت را فراهم آورده است. شناخت در فلسفه اس 

بور  یمبتنو یتصور و شناخت همگو، روش، نوزایاس  یخداوند گره خورده است. برا

روش   ید: کنیم ینوزا روش را بر تصور مبتنیتصور و شناخت خداوند هستند. اس 

ن تصوور یترامولکبر  ین روش مبتنیتراملکامل است و ک یبر تصور یامل مبتنک

چ تصوور یاسوت و هو یقویتصور خداوند است. تصور خداونود تنهوا تصوور حق یعنی

بور  یز مبتنویونوزا نیه شوناخت اسو یوباشود. نظر یقیحق یتواند تصورینم یگرید

شوناخت ، گوریت است که در فلسفه او همان خداوند است. از طر  دیشناخت تمام

شوناخت  یجوه مبنوایو در نت یو شناخت شهود یز شناخت عقلیتما یخداوند مبنا

ه بوه واسوطه کاست  یامل است. شناخت خداوند عاملکنو  سوم به عنوان شناخت 

 ابد.ییم یتعال یبه شناخت شهود یآن شناخت عقل

 .نوزای، اس خداوند، شناخت، روش، تصور :هادواژهیکل

                                                            
 .دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران *
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 مقدمه

ز بوده یامالا از هم متماکه ک ،ا دادیتشخر و امتداد را در جهان کار  دو جوهر فکه دکپس از آن

 ،خداونود یعنوی ،ن دو جوهر را به دو صفت جوهر واحدینوزا ایاس ، ازندیسنار هم جهان را مکو در 

تنها  هاانسانت دارد. ما ینهابی یه صفاتکاست  یل داد. جهان و هر آنچه هست جوهر واحدیتقل

عت و همه جهان است بیم. خداوند همه طیواحدن جوهر یر و بعد در اکقادر به شناخت دو صفت ف

ن دو صوفت یوجز حواال  ا یزیه یجزئ یایر و بعد راهر شده است. همه اشکه در دو صفت فک

ت خوود حفو  یوز خوود و در تمامکنوزا خداوند را در مریعه اس بیمابعدالط ،نیتند. بنابرایسخداوند ن

هود  ، تیلکت و یجزئ، تیتمام، اریمع، محور، ز است: آغازین فلسفه همه هیند. خداوند در اکیم

، ین جستار: شناخت. خداوند همه شوناخت اسوت و هور شوناختیا یتر براو اخالو و از همه مهم

مقالوه آن ن یه در اکاست  یاتهکن همان نیبر شناخت اوست. ا یمبتن یجزئ یایشناخت اش یحت

 م.یریگیم یرا پ

 . روش1

ه کنوزا است ین اس یا، شودیار  آغاز مکآن در فلسفه با دت یو رهور و اهم یشناسهرهند روش

را  یلسووفیچ فی  فلسفه هیه ما در تارک یابه گونه ،کندیماستفاده از آن ان یژه و نمایو یلکبه ش

شوده بوه اخالو مبرهنتاب کنوزا در یند. اس کق و روشمند عمل ین اندازه دقیه تا اکم یشناسینم

، فیاز تعوار یهندسو ید ساخته است و به مثابه ااورین روش مقیبه ا امالا کخود را  یروش هندس

 یایپوردازد و قضوایا میند و به استنتاک و اابوا  قضواکیاصول متعارفه و اصول موضوعه آغاز م

 ازد.یسم ین مبتنیشیپ یاید را بر قضایجد

اابوا  موضووعا   ینود و بوا روش هندسوکیف آغواز مویرا بوا تعواراخوالو تاب کنوزا یاس 

، اعمووال آن بوور همووه موضوووعا  یووین روش و هرایوودر خصووود ا آنکووه بوویرد یووگیم یرا پوو

در  ییهاد بوه دنبوال نشوانهیونوزا بایفهوم روش اسو  ید. بوراکنوارائوه  یحیتوضو، عواطف یحت

 ،رسوواله در اصووال  فاهمووه ژهیوو، بووه ونوزایگوور آاووار اسوو یز دیووتوواب و نکن یووا یان سووطرهایووم

 م.یباش

نوود: کیموو دیووز نظووم در روش تأکیووقووت و نیحق یوجوجسووتنوزا بوور یرسوواله اسوو ن یوودر ا

ن یا همچنوویوو ایاشوو یا ذوا  ذهنوویووقووت یآن خووود حقق یووه از طرکووآن اسووت  یقوویروش حق»
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« شوود وجوجسوتب الزم یونظوم و ترت سوت( بواامعن  یون اصوطالحا  بوه یتصورا  )همه ا

ا تصووورا ( یو)و  ایا ذا  اشوویوقوت یحقد اوالا یوووش بار ،ن اسواسیووبور ا .(91: 1979، نوزای)اسو 

نوزا ادامووه یموونظم انجووام دهوود. اسوو  یلکرا بووه شوو وجوجسووتن یوواا ایوونوود و اانک وجوجسووترا 

ت  روش یسونهوا نیاسوت اموا روش خوود ا« اسوتدالل و فهوم» یار روش بررسوکوه کودهد یم

 نه فهم است و نه استدالل.

گوردد یق بواز مویروش بوه تصودشومندان یلسووفان و اندیاز ف یاریبسو یه بوراکو یدر حال

. اموا یقویافتن تصوور حقیوت جوز یسون یزیوروش ه ،نوزایاز نگواه اسو ، و معطو  به آن اسوت

نظور  یقویرحقیو غ یقویان تصوور حقیوز نهوادن میشوتر بور تموابینوزا ین به هه معناست؟ اس یا

عبوار  »ار مشویول اسوت. روش کون یوبوه ا رسواله در اصوال  فاهموهه در تموام کودارد. هنان

 یگوور و وارسوویا  دکووادرا از آنز یووبووا تم، تیسووه یقوویه تصووور حقکوونیافتن ایوواسووت از در

شووناخت و فهووم اسووت. ، ه هوود  روشکوون اسووت یووامهووم  نکتووه. امووا )همووان( «عووت آنبیط

 یاسووکنوزا در صووفحا  بعوود روش را انعیاسوواس آن اسوو  ه بوورکووتووه اسووت کن نیهموو

(reflective) د: یووگوینوزا میتصووور. اسوو  ده اسووت  خووودیووخوانوود. موضووو  روش خووود ایم

نوزا یاسو  آنچوه .(90)هموان: « تیسوا تصوور تصوور نیو، یاسوکجوز شوناخت انع یزیروش ه»

 .آنت یآن و به هدا یبه هگونگ، پردازدیشه میدر نظر دارد روشن است: روش به اند

ه او کواسوت  یاتوهکنوزا نیتوه در خصوود روش اسو کن نیتورمهمد بتووان گفوت یاما شوا

روش » د:یووگوینوزا میاموول تصووور. اسوو کنوود: نمونووه کیر مووکووگفتووه ذشیمطلووب پوودر ادامووه 

 یقوویحق یطبووق نمونووه تصووورد ذهوون را بوور یوودهوود هگونووه بایه نشووان مکووخوووب آن اسووت 

 .)همان( «ردکت یهدا

در  یاسکانع  دیتوان فهمیم ،بودن روش یاسکانع یعنی ،نیشیته پکته را تنها در ارتبا  با نکن نیا

با وابسته شدن روش  ،نیه موضو   روش خود  تصور باشد. بنابراکنظر گرفتن روش بدان معناست 

، نجوا روشیامول خواهود بوود. در اکز یوروش ن، امل باشدکن تصور یه اک یتنها هنگام، به تصور

روش ، امول باشودکو  یقیحق یتصور، ه موضو  استک یه تصورک یتصور  تصور است و هنگام

قوت یه حقکوان دو تصور در نظر گرفته است ینوزا روش را نسبت میباشد. اس  یقیتواند حقیز مین

 ینویان ذوا  عیان دو تصور همان نسبت میهون نسبت م» ابد:ییه تصور موضو  میخود را بر پا

ز تر افیشور، امولکتصور وجود مطلقواا  یاسکه شناخت انعکم یریگیجه مینت، ن تصورا  استیا

 .)همان( «گر استیتصورا  د یاسکشناخت انع
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ه کوم ین موجوود قورار دهویتراملکد موضو  آن را ین روش بایبه بهتر بیایدست یبرا، نیبنابرا

د بر طبق یه ذهن هگونه باکند کیه معلوم مکن روش آن است یتراملکه کن بدان معنا است یا»

 .)همان(« ت شودین وجود هدایتراملکتصور  نمونه

بووه نظوور ، ن خصووود روشوون اسووتیووانش در ابیوو  سووب ینوزا و حتوویمنظووور اسوو  هرهنوود

 یزیووبووه ه، مینووکل ینوزا تبوودیتووه در روش اسوو کن نیتوورمهمتووه را بووه کن نیوورسوود اگوور ایم

، موضووو  باشوود، اسووت نیتوورمهمم  اگوور آنچووه در روش یرسوویم« روش ینفوو»بووه   یوونزد

 دیووتأکت روش یووتوووان هنوودان بوور اهمیگوور نمید، پووردازدیه روش بوودان مکوو یتصووور یعنووی

د بوه نظور ین معنوا شوایاشود. بودن موجوود بیترامولکاست موضو  شوناخت  یافک هراکه  ردک

 آنچوهشوتر در بیت. اموا اگور یسون  یوا متودولو یو« یروشو»ز یونوزا هنودان نیر اسو کتف برسد

د تصووور یوه باکو یتصوور مثابووهامول را بوه کن تصوور یووم و اینوکنوزا در نظور دارد تأمول یاسو 

بوور  یقوواا مبتنووینوزا دقیه روش اسوو کووم بیایوویدرموو، مینووکن و محووور روش باشوود لحووای یآغوواز

 یقووین آغوواز از تصووور حقیت جووز هموویسوون یزیوواسووت. روش ه یقووین آغوواز از تصووور حقیهموو

 :آنپس از  یمنظم استنتاج یهاامل و گامک

عبار  است از  ... داشته باشد بید وارد آن شود تا آغاز خویه ذهن باک ین راهینخست

به عنوان نمونه.  یقین با انتخاب تصور حقیخود بر طبق قواعد مع یهایب بررسیعقت

ه: اوالا تصور کان دهد کد امیروشش با، ردیصور  گ یار به درستکن یه اکنیا یو برا

م. ینوکگور حفو  یا  دکوم و ذهن را از ادرایگر بازشناسیا  دکرا از همه ادرا یقیحق

ناشوناخته را بور طبوق  یزهایم  هیبتوان آنهات ی به هدا هکم ینکن ییتع یاا قواعدیاان

ار بسته خواهد شد  کن  وجه به یتراملکبه  ین روش هنگامیا .... مبیاین نمونه دریا

د اساسواا یوار باکواز هموان آغواز  ،نیم. بنابراین وجود را داشته باشیتراملکه تصور ک

-91م )هموان: یویل آینا ین وجودیهنر به شناخت ه هرهه زودتکم یصدد آن باشدر

91). 

 یریوگیاز خودا و پ آغاز یعنی  دیسنوین مبنا و روش میقاا بر همیخود را دق اخالوتاب کنوزا یاس 

ء ید ذا  شونونکیر موکه فک یسانکد یگوینوزا میتاب اس کن یاستنتاجا  به طور منظم. در هم

مخصوود  نظوم»ه کواند ل گموراه شودهین دلید به ایا به تصور آیابد یتواند بدون خدا وجود یم

د در مرحله نخست مورد مطالعه یبا یاالهعت بیه طکنیرا با ای. زنکرداندت یرا رعا یمطالعا  فلسف
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انود و را در آخور قورار داده آن، عتبیهم در نظام ط، را هم در نظم شناخت اول استیز، ردیقرار گ

 .(19: 1911، همو« )زیش از هر هیمحسوسا  را پ، سکبرع

خوود قورار  یه خداونود را مبنواکو یانوزا قورار دارد  فلسوفهین روش در موتن فلسوفه اسو یا

ز را از آن یووهمووه ه یاسوواس قواعوود موونظم هندسوو بووه طووور موونظم و بوور کوشوودیمدهوود و یم

نود. او کیمو یمبتنو آغوازن یواش را بور انوزا فلسوفهیه اسو کول است ین دلیند. به همکاستنتاک 

ار  کود، ردکومخلووو آغواز  یایاز اشو یفلسوفه مدرسو»د: یسونویتس مینبیوبه ال یادر نامه

آغواز از »ن یوا .(11-17: 1911، نسوونیک)پار« نمکویرد و مون از خودا آغواز موکوغاز از نفس آ

 یانوزا قورار دارد و بوه گونوهیه در موتن فلسوفه اسو کوبل ،تیسون یو رواهر یصور یامر« خدا

 ست.ا نوزایهمه فلسفه اس  یآغاز-خداازد. یسن فلسفه را میت روش ایلک

شووود و بوودون یبوور شووناخت خداونوود م یمبتنوو ینوزا هوور شووناختیرو در فلسووفه اسوو نیوواز ا

ند یاهگوول خوشوو ین نگوواه سووخت بوورایووگووردد. این نمکوومم یچ شووناختیشووناخت خداونوود هوو

 است: 

 آغوازنوزا ید بوا قورار دادن خوود در موضوو  فلسوفه اسو یور باکه فکته توجه است یسشا

انسوان بوه  یرا وقتویواسوت. ز یاهور فلسوفه ینوزا بوودن آغواز اساسویرو اسو یو پ، ندک

، ر آن جووهر واحودیود بوه شوناور شودن در اایوبا ینفوس و، نودکیآغاز مو یورزفلسفه

آغوواز ، دانوود محووو شووده اسووتیم یقوویآنهووا را حق یه وکوو ییزهووایه در آن تمووام هکوو

 –ده باشود ید بوه آن رسویولسوو  بایه هور فکو –اسوت  یجزئو آنچههر  ین نفیند  اک

 .(71: 1911، )هگل مطلق آن است یگذارانیذهن و بن یهمان آزاد

 . تصور2

نجوا یرد. در ایوگیار بهوره می)تصور( بس Ideaنوزا در آاارش و به خصود در اخالو از وا ه یاس 

ن مفهووم یواو از ا یهانوزا با توجوه بوه هموه اسوتفادهیل تصور در فلسفه اس یخواهم به تحلینم

نجوا در ید. آنچوه در اکرر یپارهه آن را تفس ی ید اصالا نتوان هندان به نحویه شاکهرا ،ب ردازم

 است. یقیه خداوند تصور حقکست ا نوزاین عبار  اس یبه آن و فهم ا یلک ینظر دارم نگاه

، تصووورمقصووود موون از »نوود: کیف موویووتعر گونووهنیووتصووور را ا اخووالوتوواب کنوزا در یاسوو 

مصوّور آن ، ر اسوتکومتف ءیشو  یوه کوه ذهون از آنجوا کواست  (conception) یصور  ذهن

ن یووبووه اد یووگویم ،آوردیف موویوون تعریووه بوور اکوو یاو در شوورح .(71: 1911، نوزای)اسوو « اسووت
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ت ذهوون یووه صووور  نشووان از فعالکوودهوود یح میتوورج« کادرا»را بوور « صووور »ل وا ه یوودل

 ،دیوآیبرمف یوه از تعرکونود. تصوور هنوانکیانفعوال نفوس را داللوت مو که ادراکحال آن  دارد

ن بودان یون حوال ایت آن اسوت. اموا در عویواز فعال یشوود و ناشویذهون سواخته م لهیبه وسو

شوود. یسواخته م یمواجهوه بوا اجسوام خوارج ل و دریوقووه تخ لهیبه وسوه تصور کت یسمعنا ن

ه از کو یاسواس اجسوام خوارج را بور آنهوان قووه یوه اکول هسوتند یوساخته قوه تخ یالیصور خ

 ازد.یسار شده است ممتأ آنها

نظوام »ازد: یسومتنوارر م اید و آن را بوا نظوام اشویوگویخن منوزا از نظام تصوورا  سویاس 

ان یووخواهوود میاو م .(71)همووان: « اسووتیورا  هماننوود نظووام و اتصووال اشو اتصووال تصوو

از ، نواا در عوالم بعودیهوه عهر»ه کو یاهنود بوه گونوکبرقورار  یزتووا یاگونوه ایتصورا  و اشو

ارتسوواماا بووا همووان انتظووام و اتصووال در ، بوودون اسووتثنا، شووودیم یخوودا ناشوو یعووت نامتنوواهبیط

ن نظووام و اتصووال یگوور هموید ی)همووان(. او در جوا« شووودیم یر از تصوور خوودا ناشوکوولم فعوا

رسوواله در اصووال  در  .(10: همووان) ازدیسوومتنووارر م« هووانظووام و اتصووال علت»تصووورا  را بووا 

گونوه همان یتصوور در جهوان ذهنو»نود: کیان تصوور و متصوور تنوارر برقورار مویز مین فاهمه

نسووون معتقوود یکپار .(99: 1979، همووو« )ینوویمتصووّور  متعلووق  آن در جهووان عه کوواسووت 

هموان متصوور  یقویه تصوور حقکون اسوت یوا»نوزا از تطابق تصور با متصوور ینظور اس ماست 

 ،از نگواه او .(119: 1911، نسوونیک)پار« ر رواهر شوده اسوتکوبوه واسوطه صوفت ف هکواست 

ر و بعود در خودا کوان دو صوفت فیوم« یهمواننیوا»جوز نسوبت  یزیوتوانود هینمن نسوبت یا

ه تنهوا تحوت کواسوت  یخودا جووهر واحود، میدانیه موکوهنان، نوزایاساس فلسفه اس  باشد. بر

واحود را بوه دو گونوه  یه جووهرکو یصوفات، اسوتما قابول شوناخت  یر و بعد براکدو صفت ف

سووت و از طوور  سوواخته ذهوون مصووور ما  یووتصووور از  ،نیننوود. بنووابراکیف موویمتفوواو  توصوو

را در قالوب  یژگوین دو ویول دارد ایوتما ل دلووزیورد.  یوگیت مگر از تصور خودا نشو یطر  د

 یتصوور خودا ناشواز نظور مواده از ، زموانها بوه طوور هومدهیهمه ا»ند: کلحای  ماده و صور 

 .(Deleuze, 1990: 141« )رکوند و از نظر صور  از قدر  تفشیم

نوود کیدا موویوودر خوودا معنووا پ یه هوور تصووورکوواسووت  یهیبوود ،نوزایاسوواس فلسووفه اسوو  بوور

جوز  یچ جووهریر و بعود صوفا  خودا هسوتند و هوکودر خداسوت  ف ی یه هور شوکوطور همان

ث یون حیواز ا ،خداسوت یعنویگور ید یتصوور جزئو ،یعلوت هور تصوور جزئو»خدا وجود ندارد. 

از  ینوویهوور تصووور تع .(10: 1911، نوزای)اسوو « افتووه اسووتین یتعوو یگووریه بووا تصووور دکوو
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شوود. موثالا ین میمتعو یجزئو یه در قالوب تصوورهاکوخوود خداسوت  یقویخداست. تصوور حق

ن علوم یوو ا ... اسوت آنا علوم بوه یونفس انسان همان تصور بودن انسوان »د: یگوینوزا میاس 

موجوود ، ن شوده اسوتیگور متعوید یء جزئویه بوه واسوطه تصوور شوکث ین حیاز ا، خداونددر 

نهوود: تصووور یز میتصووور تمووا  یووان دو صووور  یووگوور مید یاو در جووا .(119)همووان: « اسووت

اسوت  یگورینسوان ده در اکو ین تصوور هنگوامیاسوت و همو« ذا  نفوس»ه مقوم ک یهنگام

 .(111-44)همان: 

« ایاشوو یذرا  ذهنوو»، نوزا گفتووه اسووت تصووورا یز اسوو یوون رسوواله در اصووال  فاهمووهدر 

تصووورا  »نوزا یه اسوو کووم یشوواهد آن هسووت ین ااوور حتوویوودر ا .(91: 1979، نوزای)اسوو  هسووتند

هوور »ه کووهرا  خوانوودیم« یقوویحق» یطیهوور شوورا د و شوور  و تحووتیوورا بوودون ق« سوواده

)هموان: « آنهاسوتقواا مطوابق بوا مفهووم یدق، داشوته باشود بور ن تصوورا  دریوه اکو یقیتصد

دن موضوو  یود یارتکواز د یا ناشویود و شور  تصوورا  یوخوانودن بودون ق یقوین حقیا .(41

ا یو ،ز اسوتیدرسوت بوودن تصوورا  واضوح و متموا یاست و درست بوودن تصوورا  بوه معنوا

و  یا درسووتیووقووت یقووت و ناحقیردن حقکووق و محوودود یان تصووور و تصوودیوواز تفوواو  م یناشوو

همچووون اغلووب  رسوواله در اصووال  فاهمووهز در یوونوزا نیق اسووت. اسوو یبووه تصوود ینادرسووت

  1ند.کیز را مطر  مین تمایا بیران غرکمتف

گور تصوور را تحوت ینوزا دین ااور اسو یوم. در ایهسوت یتردهیوچیشاهد نگواه پ اخالوما در 

ه ینود. او در قضوکیر موکوذ ین درسوتیوا یبورا یه شورطکوبل، خوانودیدرسوت نم یطیهر شرا

درسوت ، امول اسوتکتوام و  یعنویه مطلوق کو، در موا یهور تصوور» د:یوگویبخش دوم م 99

ف ههووارم از یوواسووت؟ او در تعر یامووا تصووور تووام هگونووه تصووور .(110: 1911، همووو« )اسووت

مقصووود موون از تصووور تووام »رده بووود: کووف یووگونووه تعرنیووتصووور تووام را ا اخووالوبخووش دوم 

هموه ، بوار شووده هوون بنفسوه و بودون در نظور گورفتن موضوو  تصوور اعتکواسوت  یتصور

 .(71)همان: « تصور درست را داشته باشد  ی یا عالما  داخلیخواد 

نجوا تصوور ینوزا تصوور توام را تصوور درسوت خوانود و در ایه اسو کوم یدیقول قبل ددر نقل

بوودن تصوور از « بنفسوه»، نودکیف توجوه را جلوب مویون تعریودرست را تصور تام. آنچوه در ا

نجووا ینوزا در ایگوور اسووت. اسوو یتصووور از طوور  د« یخووواد و عالمووا  داخلوو»طوور  و   یوو

ه کوود آن اسووت یووگویبووودن عالمووا  سووخن م یه از داخلووکووه علووت آنکووشووود یر مکمتووذ

ن یورسود ایرا از آن خوارک سوازد. بوه نظور م« مطابقوت تصوور بوا متصوور»خواهد هر گونه یم
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ف یوودر تعر «مطابقووت بووا واقووع» ینوزا بووه اسووتفاده از مبنووایل اسوو یووانگر عوودم تمابیووتووه کن

صووّحت تصووور تووام  یمبنووا، ن اسوواسیووا باشوود. بوور، ا حووداقل در خصووود تصوووریوو، قووتیحق

د در خووود آن یووهوور تصووور را با یه صووحت و درسووتکووبل ،تیسووگوور نید یمطابقووت آن بووا اموور

 .بیجایا یفیاز تصور تام است تا تعر بیسل یفیشتر توصبین یرد. اما اک وجوجستتصور 

 99ه یه او بوور همووان قضووکوو ید در برهووانیوونوزا را بایاز تصووور تووام در اسوو  کن دریبهتوور

گوور یشووده ده اابووا ین برهووان او از دو قضوویوور اافووت. دینوود کیاقامووه موو اخووالوبخووش دوم 

 :است آمدهبخش دوم  11ه یجه قضیند. در نتکیاستفاده م

نفوس م ییگوویه مکو یوقتو ،نیت خداسوت. بنوابرایونهابیاز عقول  ینفس انسان جزئو

ه خودا کوم ییگووین نمیوجوز ا یزیوه، نودکیمو کر را دریضوم آنا یر ین ضمیانسان ا

ن یوه از اکوبل، اسوت یه نامتنواهکوث یون حیواموا نوه از ا، سوتاا آن تصوور را دارین یا

مقووم ه کوث یون حیوا از ایو، عت نفس انسان رواهر شوده اسوتبیه به واسطه طکث یح

  .(17)همان:  ذا  نفس انسان است

ه خودا کو آن اسوت یدر انسوان بوه معنوا یجزئو کنجا هور گونوه ادرایه در اکروشن است 

ت یسون یزیونفوس انسوان ه، نوزایعوه اسو بیاسواس مابعدالط ه بورکوهرا« داراست»آن تصور را 

ه کووم ینووبیین بخووش موویهموو 90ه یگوور در قضوویاز عقوول خوودا. از طوور  د« یجزئوو»مگوور 

ه بوه کو توا آنجوا، تموام تصوورا »دانود: یتصور را در ارتبا  آن بوا خودا م  ی ینوزا درستیاس 

ل یودل آوردیموه ین قضویوه بور اکو یاو در برهوان .(111)هموان: « ندادرسوت، خدا ارتبا  دارنود

ه خوود کونود کیبوودن تصوورا  خودا بوا متصوورا  اعوالم مو« همواره مطابق»را  ین درستیا

در برهوان ه کوه اسوت ین دو قضویو. بور اسواس ااسوته مطابقوت یونظرد یومؤ یگریونه دبه گ

 یزیووه، اموول در مووا وجووود داردکتووام و  یم تصووورییگووویه مکوو یوقتوو»د: یووگویم 99ه یقضوو

از ، امول در خوداکتوام و  ین بخوش( تصووریهمو، 11ه یجوه قضویه )نتکوم ییگووین نمیوجز ا

ن بخووش( یهموو، 90ه یجووه )قضوویو در نت، ه مقوووم نفووس ماسووت موجووود اسووتکووث یوون حیووا

 .(110)همان: « درست است ین تصوریهننیه اکم ییگوین نمیجز ا یزیه

از تفوواو  تصووور تووام و نوواقا ارائووه  ین جالووب توووجهیبیووت (Alen Hart) الوون هووار 

 د:یگویکند. او میم

ا در یو« بوازنمود  »در ، «ارجا  به»را در  (image) ری  تصوی (idea) اگر ذهن تصور

تصور شناخت ناقا است.  اما  اگر تصوور را ، ردیدر نظر بگ ی  امر جزئیه به بیتش
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 :Hart, 1983) توام اسوت، ردیومشترک در نظور گ یژگیا وی  اصل یبازنمود  یبرا

122). 

توام  یتصوور، مشترک ارجا  دهود یژگیا ویاصل   ی  تصور به ین معتقد است اگر یچناو هم

آنجا که آنچه را در خداوند به شود تا یخدا مربو  م»ن تصور تام به ین اساس ایخواهد بود و بر ا

 .(.Ibid« )گذارد در انسان نشان دهدیم شینما

ت یسوتوه هنودان سوخت نکن نیوا کنوزا دریاسو  یشوه فلسوفیت اندیولکاساس  بر هرهند

موا  یه هنودان آن را بوراکودر خودا بازگردانود ) آنه او وجوود تصوور توام در موا را بوه وجوود ک

در ارتبواطش بوا خودا هموواره درسوت اسوت  یتصوور د هوریوگویه او مکونیازد(  ایسوروشن نم

ه بوا او ارتبوا  دارد کو آنجوادر خداسوت و هور تصوور توا  یکوت. اگر هور ادرایسهندان روشن ن

 یه هور تصوورکوم یگوردیم بواز رسواله در اصوال  فاهموهتوه در کما به هموان ن، درست است

در »د: یووبخووش دوم بگو 99ه یشووود در قضوویه سووبب مکوون نگوواه اسووت یدرسووت اسووت. هموو

« تیسووند موجووود نانادرسووت آنهوواه کووه بووه موجووب آن بتوووان گفووت کوو یز مثبتوویووتصووورا  ه

(Ibid.: 111). یه بور مبنواکودهود یبخوش اول ارجوا  م 14ه یه بوه قضوین قضویاو در برهان ا 

ا بوه یوابود یوجوود  یزیوت هیسون نکوو بودون او مم، ه هست در خدا هسوتک یزیهر ه»آن 

 .(Ibid.: 29« )دیآتصور 

ان باشود؟ بیوتوانود قابول یان تصوور درسوت و نادرسوت میوز مین صور  هگونوه تموایادر 

د یا درسوت باشود؟ شوایوتصوور توام   یوآنهوا  یه بور مبنواکاست  یطیبه شرا یازیگر هه نید

 یاریوها موا را ن پرسوشیوش از تقابول درسوت و نادرسوت در پاسو  بوه ابیتقابل تام و ناقا 

 د:یگوینوزا میند. اس ک

ه او کوث یون حیونوه فقو  از ا، تصوور را دارد آنا یون یوه خدا اکم ییگویم هک یهنگام

، ه عووالوه بوور نفووس انسووانکووث یوون حیووه از اکووبل، عووت نفووس انسووان اسووتبیمقووم ط

ن یووجووز ا یزیوودر آن هنگووام ه، را هووم دارد یگووریتصووورش و د، آنمقووارن بووا 

 کادرا، ا بوه طوور نواقایو، یفقو  توا حود، ء رایآن شو یه نفوس انسوانکم ییگوینم

  .(Ibid.: 87) ندکیم

م اسوت بوا ه آن تصوور تواکو یتصوور هنگوام  یوان درسوت بوودن ید مین صور  بایدر ا

ن دو یوقائول شود. اخوتال  ا یزیتموا، ه بوا خودا ارتبوا  دارنودکو آنجادرست بودن تصورا  تا 
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در مقابوول  یدر مقابوول تصووور نوواقا اسووت و دوموو یه اولووکوواسووت  آننووو  تصووور درسووت در 

 تصور غل .

ت نفووس و تصووورا  نوواقا را بووه منفعوول یوون تصووورا  تووام را بووه فعالینوزا همچنوویاسوو 

ه ذاتوواا متقووّوم از تصووورا  تووام و تصووورا  کوو(  نفووس Ibid.: 144نوود )کیبووودن آن مربووو  موو

ت از تصوورا  نوواقا نشوو  افعووالش از تصوورا  تووام و انفعوواالتش، (Ibid.: 154نواقا اسووت )

 .(Ibid.: 150رند )یگیم

 یشووناخت بوواق یبوورا ییجووا، نداه همووه تصووورا  در خوودا هسووتند و درسووتکوو آنجوواتووا 

 آنهوواا نوواقا بووودن یووتووام بووودن  یتصووورا  را بوور مبنووا یه درسووتکوو یامووا هنگووام، مانودینم

شوود. هموه تصوورا  هوه یمثبوت بوه شوناخت فوراهم م یردکویرو یبورا ییجوا، مینکر یتفس

تصوور خداسوت. دوبواره ، ا تصوور توامیو یقویاما تنهوا تصوور حق، تام و هه ناقا در خدا هستند

ن یوور خودا هسوتند و اکوم. هموه تصووورا  حواال  صوفت فیم بازگشوتیتور گفتوشیبوه آنچوه پ

ح یشوناخت صوح یکوه مبنوان تصوور خداسوت یواسوت  ا یقویه تصور حقکتنها تصور خداست 

 د: یگوینسون میکه پارکاست. هنان یقیه تنها تصور حقاست، هراک

چ ینفسوه هویرا فیوز، نوه(یباشود )مگور در آن زم یقویحق توانودینم یچ تصوور جزئویه

ه فقوو  در کووت بلیسوون کاکوواز متصووورش قابوول انف ینوودارد: تصووور جزئوو ییمحتوووا

علووم ، یقوویتوواا تنهووا تصووور حقیقووت اسووت. لووذا نهایوجووود و حق یعووت مخلوووو دارابیط

تصوورا  را در خوود  ه تموامکواسوت  یقوین جهوت حقیوخداونود اسوت و از ا ینامتناه

  .(117: 1911، نسونیک)پار داده است یجا

نوزا یه اسو یوجنبوه نظر نیتورمهمتوه را کن نیوه اکون خطاسوت یود ایوگوینسون میکاما پار

« تیسووانسووان قابوول حصووول ن یبوورا یقتوویچ حقین سووطح هوویوودر ا»ه م هراکوویکنوولحووای 

قوت وجوود دارد یاز دانوش و حق یه سوطحکون اسوت یونسوون ایکا منظوور پاریآ .(104)همان: 

شوناخت در فلسوفه  ین بوا اصول اساسویوابود؟ ایقوت دسوت یتواند بوه حقیه در آن انسان نمک

نوزا شووناخت یه اسوو کووم یدانیمطابقووت نوودارد. مووا موو ،ان شووناخت خداونوودکووام یعنووی ،نوزایاسوو 

از شووناخت  یگوورید« سووطح»سووخن گفووتن از  یرونیوودانوود. از این مکووامالا ممکووخوودا را 

 رسد.یح به نظر نمیدان صحهن

را تصووور  یقووینوزا تصووور حقیه اسوو کووتووه اسووت کن نیوواسووت ا مهوومآنچووه  ،بووه هوور حووال

تنهوا  یهور تصوور ،سواسن ایووجوود نودارد. بور ا یگورید یقویچ تصوور حقیداند. هیخداوند م
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داشووته باشوود. بوودون آن  یقتوویتوانوود معنووا و حقیم ،تصووور خوودا یعنووی ،یقوویقدر پرتووو تصووور ح

 ت.یسن یقیحق یچ تصوریه

 نوزایه شناخت اسپی. نظر3

ار  بوه کم. نگاه دیکننوزا توجه یار  بر اس کد ریبه تأاد یبا، نوزا به شناختینگاه اس  یبررس یبرا

تصوور  یز با شناخت غل  بور مبنوایح در تمایبر تصور است. شناخت صح یمبتن ینگاه، شناخت

اسوت مردود  یدرست باشد و شناخت یبر تصور یه مبتنکاست  یرفتنیپذ یشود. شناختین مییتع

داند  بور یتصور م  یز را شر  صحت یار  وضو  و تماک. دباشد نادرست یبر تصور یه مبتنک

ه کوخواهود بوود  یقویدرسوت و حق یهنگوام، بر تصور اسوت یه خود مبتنکشناخت  ،ن اساسیا

ار  کونوزا همچوون دیاس  هرهندز از موضو  شناخت داشته باشد. یواضح و متما یشخا تصور

اما   2،ردیپذیح میشرو  تصور صح مثابهز را به یازد و وضو  و تمایسم یشناخت را بر تصور مبتن

ز داشوته یاز آن ه یزیه تصور واضح و متماکند کیت نمیفاکچ وجه یبه ه، زیه  یشناخت  یبرا

شوود یسوبب مرسود آنچوه یاز اسوت؟ بوه نظور میمورد ن یگریز دین صور  هه هیم  در ایباش

شوناخت را ، نوزا به دنبال ارسطویبودن اوست  اس  ییارسطو، نداند یافکار  را که دینوزا نظریاس 

  .(19-19: 1979  همو، 11و  01-17: 1911نوزا، ی)ن .: اس  داندیم یهمچنان علّ 

ن یورش اینوزا بوا پوذیآن است. اسو  یهاز وابسته به شناخت علتیه  یشناخت  ،نظر ارسطو از

، آن است یهاازمند شناخت علتیز نیه  یدهد: نه تنها شناخت یر مییتی یاآن را به گونه، نگاه

نوزا یه اسو کول اسوت یون دلیآن است. به همو یهاازمند شناخت معلولیز نیه شناخت علت نکبل

شناخت معلول وابسته بوه شوناخت علوت و » شناخت علت است: مستلزمد شناخت معلول یگویم

 .(10: 1911، همو) «استمستلزم آن 

از شناخت ، میآورگر در نظر یکدیه اگر شناخت نو  دوم و سوم را در کنار کم یدیش دیدر بخش پ

هوا بوه ه از معلولکو یم  شناختیرسیم ایاشبه شناخت خدا و از شناخت خدا به شناخت ذا   ایاش

نوزا از دو یاسو  یریوگم بهرهیتووانیب میوترتنید. بدگردیم ها بازعلت و دوباره از علت به معلول

 نوزا از علوت توامیاسو  ،گوریاز طور  د 3م.بیایوان علوت و معلوول را دریوطرفه بودن شوناخت م

(adequate) امل شناخت:کتوان معلول را به طور یم له آنیه تنها به وسکد یگویسخن م 
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له آن بوه طوور یش را بوه وسوه بتووان معلوولکونوامم یتوام م« علوت»را  یمن آن علتو

ه نتووان کوم یگوویا نواقا میورتوام یرا علوت غ یز شوناخت و آن علتویواضح و متموا

 .(190)همان:  له آن شناختیعلولش را فق  به وسم

دلوووز معتقوود  4نوود.کیب موویووکرا تر ییو ارسووطو یارتکووان دو نگوواه دبیوون یوونوزا در ایاسوو 

نبوووده بووه شووناخت هنوودان موفووق  ییو ارسووطو یارتکووب دو نگوواه دیووکنوزا در تریاسووت اسوو 

نوزا یه موورد نظور اسو کو  (adequacy) تیوفاکهوا بوه ن روشیواز ا  یوچ یهو»ه کو، هرااست

 .(Deleuze, 1990: 160« )شودیاست  منجر نم

ارسوطو تناسوب وجوود  یار  و شوناخت علّوکود یان شوناخت تصووریواما توا هوه انودازه م

نوزا یه نگواه اسو کوقوت آن اسوت ید؟ حقکورب یوکن دو نگواه را بوا هوم تریوتوان ایا میدارد؟ آ

اسوت.  یینوزایمنحصور بوه فورد اسو  یاه بوه گونوهکوبل ،ییو نوه ارسوطو یارتکبه شناخت نه د

را بوودون  یگونووه شووناخت ه هوورکوودهوود ینشووان م رسوواله در اصووال  فاهمووهنوزا از همووان یاسوو 

 داند:یت ناقا میشناخت تمام

و اگور ، داشتینمگر ید یزهایبا ه یگونه نسبتچیه هکبود یم یزیعت هبیاگر در ط

 ینویمطابق با ذا  ع امالا ک ین ذا  ذهنیا، داشتیز وجود مین هیاز ا یایذا  ذهن

ه کون بدان معناست یداشت. و ایگر نمیبا تصورا  د یچ نسبتین هیو همچن، بودیم

 یزهوایه بوا هک ییزهایه، سکم. به عینکاستخراک  یاجهیم از آن نتیتوانستیما نم

و ذوا  ، انودکقابول ادرا، عوتبیموجوود در ط یزهایمانند همه ه، گر نسبت دارندید

ن یوبوه ا، ان خود دارنود یزها میه هکان خود دارند یرا  م یز همان نسبتین آنها یذهن

 .(09: 1979، نوزای)اس  میریگیجه مینت یگریا   تصورا  دن تصوریه ما از  اکمعنا 

 دیوتأکان تصوورا  یوز بر ارتبوا  میعت و نبیط یایاشان یخواهد بر ارتبا  مینجا مینوزا در ایاس 

گور یا تصورا  دی ایاشش با ه در ارتباطکبل ،تیسقابل فهم ن ییبه تنها یا تصوریء یچ شیند  هک

نود کیمو دیوتأکه او هموواره کم یه در اخالو شاهد آن هستکن جهت است یابد. به همییم امعن

ا  یوهوه جزئهر یعنویتر اسوت  امولک، ابدیا  دست یاز جزئ یترهه شناخت به گستره بزر هر

 م.یشویتر م ینزد یقیم به شناخت حقیرا بشناس یشتربی

بوه  ایاشوبوا شوناخت ، نوو  دوم و سووم یهواوسته در نظور گورفتن شوناختیه با پکم یدید

م بوه یبشناسو یرا بوه طوور اسوتدالل یشوتربی یایاشوهوه م )و مسولماا هریرسویت خودا مشناخ

م. بیایویدسوت مو ایاشوم( و بوا شوناخت خودا بوه شوناخت ذا  یرسویاز خودا م یشناخت بهتر
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توه کن نیا شوناخت خداسوت. همویوت یون شوناخت تمامینوزا همویر اسو کوقفول تف ید اصلیلک

ت یونوزا تمامیقوت در نظور اسو یقح» :دیوآیمپسوند هگول خووش تیوه بوه موذاو تمامکاست 

، نوزایه در فلسوفه اسو کوابود ییدرمو بیتوه را بوه خووکن نیوهگل ا 5.(47: 1911، )هگل «است

 .(119قت صرفاا شناخت خداوند است )همان: یحق

بوودان اسووت  خوودا  یبوور شووناخت خداونوود و منتهوو یمبتنوو ینوزا هوور شووناختیدر فلسووفه اسوو 

موال آن اسوت. اموا کار آن و یومع، آن. خودا آغواز شوناخت یهمه شوناخت اسوت و تموام معنوا

 ت. ل ووو اشووتراوسیسوونوزا نیدر اسوو  یئووجز یایاشووت شووناخت یووغفلووت از اهم ین بووه معنووایووا

کووه او آن را شووناخت ، ن صووور  شووناختیبوواالتر»نوزا یقوود اسووت از نظوور اسوو معت یحتوو

ع یا وقووایوو ایاشووبلکووه شووناخت  ،تیسووا خداونوود نیوو  جوووهر یووشووناخت ، خوانوودیم یشووهود

گونووه کووه در بخووش آن ،د شووناخت خداونوودیووگویاو م .(Strauss, 1997: 16« )اسووت یفوورد

اسووت  یجزئو یایاشواسوت و تنهوا شوناخت « یا انتزاعویو یکلو»، شوودیاخوالو مطور  ماول 

 .(.Ibidباشد )« یانضمام»تواند یکه م

، فاهموه اصوال  در رسوالهنود  در کیمو آغوازنوزا بوا خودا یه اسو کوم یدیروش د یدر بررس

 ند:کیم یمعرف« قتیار حقیمع»حاا خدا را ینوزا صریاس 

 کادرا یانتزاعو یاوهین است به شکد( نه ممیم دیخواهه کعت )هنانبیهون منشأ ط

، عوت هسوتبیدر ط آنچهفراتر از ، یلک  یوه ین است در فاهمه به شکشود و نه مم

از  یموبیچ ید هوینبا، شونده ندارددگرگون یزهایبا ه یگونه شباهتچیو ه، ابدیامتداد 

ار یوم( معیوادادهه قوبالا نشوان کو)هنوان آنکهبه شر  ، اشتباه شدن تصور آن داشت

 یگانوه و نامتنواهی ین وجود وجودیگمان ابیرا یم  زیقت را در دست داشته باشیحق

: 1979، نوزایت )اسو یسون یچ وجوودیرون از آن هوبیهمه وجود است و  یعنی، است

49-49). 

 د:یگویاس رس میاست.  یشر  هر شناخت ،قتیار حقیبه عنوان مع ،ب شناخت خدایترتنیبد

ن یور اکورا در جهت شناختن خدا قرار داده اسوت من ییه از آغاز هر شناساکنوزا یاس 

 یهواها راههمه دانش ... قابل شناختن باشند. ایاش  یاکیخدا  ییشناسابیه کاست 

 .(49-49: 1971، اس رسین جهت معنا دارند )یخدا هستند و تنها از ا ییشناسا
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عوت را بیار بودن خدا به مثابوه طین معیه اکدارد  یگریان دبی رساله در اصال  فاهمهنوزا در یاس 

 ند:کیان مبی

د یآین برمیبه وضو  هن، باشد ینیامالا مطابق با ذا  عکد یه تصور باکن سخن یاز ا

د همه تصورا  خوود را یبا، قاا در ذهن حاصل شودیعت دقبیه صور  طکنیا یه براک

عوت بیه طکو یبه قسم، بسازدعت است بینده و اصل منشأ طیه نماک یصورت یاز رو

 .(99-99: 1979، نوزایگر باشد )اس یمنشأ همه تصورا  د

 . انواع شناخت4

-00 هموان:) نودکیم مویرا به ههار گونه تقس کحاال  ادرارساله در اصال  فاهمه نوزا در یاس 

 knowledge from) یقورارداد یهاق نشوانهیوا از طریق مسموعا  یاز طر کنو  اول ادرا .(09

symbols/ex signis) ق تجربووووه مووووبهمیوووواسووووت و نووووو  دوم از طر (fortuitous 

experiment/experienta vaga)جواد یفاهموه ا لهیبوه وسود تجربوه موبهم یوگویه او مک. هنان

نوزا یگردد. منظور اس یحاصل م، ه ناقض آن باشدک یاتجربه نبودبر اار تصاد  و  هکبل ،شودینم

نسون یکه نقض آن تجربه نشده است. پارکاست  یمسلم گرفتن امر، تجربه مبهم»روشن است: 

نوزا یاس  یهامثال .(144: 1911، نسونیکخواند )پاریم« ییشناخت استقرا»ن نو  از شناخت را یا

گور یه دکوت یوواقع نیودن ایوه بوا دکونیا شتر به استقرا شباهت دارند: مثالا بیتجربه مبهم  یبرا

ا یونود و کیه آب آتش را خواموش موکنیا ایم مرد یز خواهیه ما نکم بیاییدرم، رندیمیم هاانسان

را « یزنودگ یعملو یهاوهیبواا هموه شویتقر»نوزا یگونه اس نیاست ناطق. بد یوانیه انسان حکنیا

 .(09: 1979، نوزای)اس  داندیاز تجربه مبهم م یناش

گوور یز دیوواز ه یزیووه در آن ذا  هکوواسووت  یکووادرا»، (reason/ratio) کنووو  سوووم ادرا

ق معلوول یواو شوناخت علوت از طر .(09)هموان: « ینوه بوه نحوو مقتضو یولو، شودیاستنتاک م

 یاملکوشوناخت ، نجوا شوناخت علوتیخوانود. البتوه در این نوو  میورا از ا یلوک یایز قضوایو ن

 ینویه جسوم معکوم یافتیودر یه بوه روشونکو یهنگوام»د: یونکنوزا توجوه یت. به مثال اسو یسن

م یریوگیجوه مینت یبوه روشون، ده مونیوبوه عق آنگواه، مینوکیاحساس م، گر راید ینه جسم، را

ن یووه اکوونیا یولوو، ن احسوواس اسووتیوون اتحوواد علووت ایووه نفووس بووا بوودن متحوود اسووت و اکوو

« مبیایوومطلووق در یم بووه نحووویتوووانیق نمیوون طریووآن را از ا، تیسوون اتحوواد هیوواحسوواس و ا

ن اتحواد جوز یوموا از ا»د: کنوتوه را روشون کد نیوآیم ید آنچوه در پواورقیشا .(04-09)همان: 
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اسووتنتاک  یه از معلووول علتووکوون معنووا یووم  بووه ابیایوویدرنموو یزیووه، معلووول یعنووی، احسوواس

ن نوو  شوناخت ذا  علوت یودر واقوع در ا .)هموان(« مبیایویدرنمو یزیوه از آن هکوم ینوکیم

 یاسوتنتاج، ن نوو  شوناختیول ایون دلید بوه همویشوود. شوایماند و تنهوا اسوتنتاک میپنهان م

نوه از »و  یوه انتزاعوینجوا بوه شویه در اکود یوگوینوزا میگور اسو ید یشود. در پاورقیخوانده م

 یدر معورض اشوتباه ناشو»ل یون دلیم و بوه هموینوک کآنهوا را ادرا ایاشو« یقویق ذا  حقیطر

  6م.یهست« از تصور

 آنه در کوواسووت  یکووادرا (intuitive science/scientia intuitiva) کنووو  ههووارم ادرا

ن یوا .(00شوود )هموان: یم کادرا، ب خوودیوا بوا شوناخت علوت قریو، ء فق  بوا ذا  خوودیش

ن یوورا تحووت ا یاتیاضوویر یهووانوزا مثووالینوود. اسوو کیموو کرا در کخووود  ذا  موودرَ  کادرا

، بوا خو  سووم یه دو خو  مووازکونیشوود پونج و ایه دو به عوالوه سوه مکنیآورد: ایم کادرا

 یکانود یزهواینوزا معتقود اسوت تنهوا هیاسو ، نیوا بوا وجوود .(04)همان:  اندیخود با هم مواز

را « ایاشوذا  توام »ه کواسوت  کن نوو  از ادرایوتنهوا ا .)هموان( ق شناخته اسوتین طریرا بد

 .(07ابد )همان: ییدرم« دور از خطا»به 

ههووارم  که ادراکوو یسوووم و ههووارم روشوون اسووت: در حووال کان ادرایوونجووا تفوواو  میتووا ا

ههووارم و  کادرا کابوود. آنچووه دریتوانوود بوودان دسووت یسوووم نم کادرا، نوودکیموو کذا  را در

 کنوزا در مووورد ادرایه اسوو کوواسووت  یمثووال، نوودکیتر موودهیووچیسوووم را پ کتفوواو  آن بووا ادرا

ه بوه آنهوا سوه عودد داده کو یهنگوام، د بازرگانوانیوگوین مثوال او میند. در اکیان مبیههارم 

ن یبووراه یاز رو کووه نادانوویاضوویبوورخال  ر، میا شووویووعوودد ههووارم را از آنهووا جوم و یباشوو

، ننودکیتناسوب توام اعوداد مفوروض نگواه نمو»بوه ، آورنودیمدسوت ه دس عدد ههارم را بیاقل

انجوام  یعملو آنکوهبیو  یق شوهودیوه بوه طرکوبل، دسیوه اقلیقضو یاز رو، ننودکا اگر نگاه ی

اسووت. « دون اسووتداللبوو» ین بازرگانووان روشوویووروش ا .(01)همووان: « ننوودکیدهنوود نگوواه موو

اسووت و روشوون « عوودم اسووتدالل»در  کر ادرایوونجووا تفوواو  دو نووو  اخیدر ا رسوودیبووه نظوور م

رسوند و یا بازرگانوان بوه ذا  میواسوت؟ آ« شوهود»رسوند یت هرا آنچه بازرگانان بودان میسن

ل اسووت و یال و تفصوون حالووت تفوواو  اجموویدر بهتوور آنهووارسووند؟ تفوواو  یدانووان نمیاضوویر

 ید در حووالیووگوینسووون میکدانسووت. پار آنهوواان یوورا تفوواو  م« ذا  کادرا»توووان یهنوودان نم

: 1911، نسووونیک)پار« شووودیرجووو  نم یلووکبووه قواعوود  آگاهانووه یشووناخت شووهود»ه در کوو

 .«شودیدنبال م یش از شناخت عقلبی یلیاستنتاجا  با تفص»ن شناخت ی( در ا171
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نجوا از سوه نوو  یه در اکون تفواو  یوشوود بوا ایرار مکوت اخالوتاب کدر  یبندمین تقسیا

سووخن  رسوواله در اصووال  فاهمووهشووده در رکنووو  اول ذ کد و از ادرایووگویشووناخت سووخن م

  و یداللا شووناخت اسووتیووشووناخت نووو  دوم ، ا شووناخت مووبهمیوود: شووناخت نووو  اول یووگوینم

 ،بخووش دوم 91ه یدر قضوو .(101-114: 1911، نوزای)اسوو  یا شووهودیووشووناخت نووو  سوووم 

 یمعرفوو« بالضووروره درسووت»نووو  دوم و سوووم  و شووناخت   ینووو  اول منشووأ نادرسووت شووناخت  

ان درسووت و نادرسووت را یووز میووتنهووا شووناخت نووو  دوم و سوووم تم 90ه یند و در قضووشووویموو

نوزا یه اسوو کوول اسووت یوون دلیبووه هموو .(101ازند و نووه شووناخت نووو  اول )همووان: یسوون مکوومم

 .(917خواند )همان: یم« یجزئ یایاششناخت »ا شهود را یخت نو  سوم حاا شنایصر

شووناخت » هراکووه  دانوودیم« موضووو »ر شووناخت را در یوونسووون تفوواو  دو نووو  اخیکپار

او  .(171: 1911 ،نسوووونیک)پار« اسوووت یانضووومام یو شوووناخت شوووهود یانتزاعووو یعقلووو

ز یه اخوالو تموایوو نظر یشناسور شوناختد یان شوناخت شوهودیود میبا ن معتقد استیهمچن

اموووا در ، اسوووت یت ذهنووویوووفعال نیتووورمهم یدر اخوووالو شوووناخت شوووهود» قائووول شووود:

 یبوا شوناخت عقلو یه تفواو  هنودانکواسوت  یشوناخت اسوتنتاج یصورفاا نووع یشناسشناخت

 .(174)همان:  «ندارد

پارهه  یت یلکبه ، ندکنوزا حل یرا در فهم فلسفه اس  یلکه مشکش از آنبیز ین تمایبه نظر من ا

وزا متفواو  نیه اخالو اس یدر نظر یشناخت شهود یم معناییه اگر ما بگوکهرا  زندیآن صدمه م

از شناخت  یبه عنوان نوعرا،  یشناخت شهود کان درکام، اوست یشناسآن در شناخت یاز معنا

 یبرا یمعقوله یه توجک یدر حال ،میاهکردسلب  ،سان داردکی یینوزا معنایشه اس یت اندیلکه در ک

 م.یز ندارین تمایجاد ایا

ان شوناخت نوو  دوم و یوم یه تفواو  اساسوکواسوت  اخوالوتواب کن بخوش پونجم یاما ا

نوو  سووم  لهیبوه وسو ایاشونوزا شوناخت یاسو ، ن بخوشیوا 04ه ید. در قضکنیار مکسوم را آش

، نوزای)اسوو  خوانوودیم« لت آنین فضوویتریو عووال وشووش نفووسکن یتریعووال»شووناخت را 

نوو  سووم شوناخت از تصوور » د:یوگویم آوردیموه ین قضویوه بر اک ی( و در برهان911: 1911

 .)همان( «شودیم یمنته ایاشو به شناخت تام ذا   ین خدا منتشیتام صفا  مع

نوزا باشود. یه شوناخت اسو یول نظرکد فهم یگفته و شاشیز پین جمله در فهم تمایتریدیلکن یا

 یان انوا  دوم و سوم شناخت را به نگواهیز میبر تما ید نگاه مبتنینوزا بایان اس بین یفهم ا یبرا

و  یه شوناخت نوو  دوم اسوتنتاجکوم یدیوم. دینوکل ین دو تبدیا یسازا همی یوستگیبر پ یمبتن
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ابود. بور اسواس ییو علول آنهوا راه نمو ایاشوه بوه ذا  کوح است و تنها نقصش آن اسوت یصح

تند. هون با شناخت یسن خداوند و حاال  آنها نیجز تصورا  مع یزیه ایاش، نوزایعه اس بیمابعدالط

شناخت نو  سووم  آماده، میدین خدا رسیا همان تصورا  معی ایاشاز  یحیصح کبه در یاستدالل

اما  ،ح استیامالا صحکه ک یشناخت، اندمورد شناخت قرار گرفته یاستنتاج یابه گونه ایاشم. یهست

نو  »د یگوینوزا میل اس ین دلیم و به همیشوید شناخت نو  سوم من جا واریهنوز ناقا. در هم

وارد شوناخت نوو  سووم  هرهندشود. اما یم« ین خدا منتشیسوم شناخت از تصور تام صفا  مع

تصور تام »ن یه از اکم بیایین شناخت دست میبه ا یم  تنها هنگامیادهیم اما هنوز بدان نرسیشد

 یهادن شوناختیووسوته دیبا پ ،نیم. بنابرابیایراه « ایاشبه شناخت تام ذا  « »ن خدایصفا  مع

م و ینوکیمو کق استدالل آنها را به مثابه صوفا  خودا دریاز طر ایاشبا شناخت ، نو  دوم و سوم

ن یوم  ایشووینائل مو ایاشبه شناخت ذا  ، میافتیخداوند در یت جوهر نامتناهیلکهون آنها را در 

دوم بوا شوناخت  نوو شوناخت ، ن اسواسیوت: شهود خداونود. بور ایسجز شهود ن یزیشناخت ه

ذا  آنهوا را شوهود  یاالهو یدر جووهر نامتنواه آنهوا کشود و پس از دریم آغاز ایاش یاستنتاج

ابود. اموا ییان مویپا، هگونه در خدا هستند یجزئ یایاشه ک کن دریند. شناخت نو  دوم با اکیم

امل شده و کز هست. با شناخت خدا شناخت سوم یشناخت نو  سوم ن یه انتهاک ،ن نه تنها ابتدایا

ه شناخت نوو  دوم را بوه شوناخت کاست  یزیشناخته شده است. شناخت خدا همان ه ایاشذا  

م. اموا یرسویبوه خودا م، میردکوتشان استنتاک یرا در جزئ ایاشه کنون کند. اکیل مینو  سوم تبد

جوز  یزیوه ایاشوافوت ذا  یدر هراکه  میادهیرس یجزئ یایاشبه ذا  ، میدیه به خدا رسک نیهم

ه کاست  یزیان شناخت دو نو  شناخت و آن هیت. شناخت خداوند حلقه راب  میسخداوند ن کدر

 ند.کیل میشناخت نو  دوم را به نو  سوم تبد

هرهنوود ، نوودکیان مووبیوونووو  دوم و سوووم  یهاشووناخت یل دلوووز در بررسوویووآنچووه  

ده خودا یوا» توه اسوت. او معتقود اسوت:کن نیانگر هموبیواموا  ،شد دارد ربا آنچه ذک ییهاتفاو 

 ,Deleuze) « و  حوود نووو  دوم شووناخت اسووت ... خووود بووه نووو  دوم شووناخت تعلووق دارد

ده خودا یوم بوه ایتووانیق نوو  سووم شوناخت میوما تنهوا از طر» دهد:یو ادامه م. (299 :1990

در نوو  دوم  ... میانوو  دوم شوناخت را پشوت سور گذاشوته ده موایون ایودن به ایم  در رسیبرس

 .(.Ibid) «ندکینو  سوم عمل م یده خداوند به مثابه مبنایشناخت ا
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 یافکما علت  ینو  دوم شناخت برا» ند:کیان مبیگر ید یان مطلب را دلوز در ادامه به گونهیهم

(efficient cause) دهد از نو  یه به ما اجازه مکده خداست ین اینو  سوم است  و در نو  دوم ا

  7.(Ibid.: 301) «مینکدوم به نو  سوم عبور 

 دانود:یجه شناخت نو  دوم میبلکه نت شناخت خدا را نه منشأ (Francis Bennett) بنت یسفرانس

شوناخت نوو   یمبنوا، کنودیم دیتأکنوزا  در آخر بخش پنجم بر آن یشناخت خداوند که او  اس »

 یراهو یبه زعم او شناخت شوهود. (Benett, 1984: 368) «دیآید میبلکه از آن پد تیسسوم ن

است کوه بوه شوناخت  یجزئ یایاشن شناخت یق ایو تنها از طر یجزئ یایاششناخت  یاست برا

 .(.Ibidرسد )یخداوند م

 یهادهیوه اکو یدر حال ،پردازد. از نگاه اویان شناخت نو  دوم و سوم میم یاساس یتفاوتبه دلوز 

 لهیبوه وسوشناخت نو  سووم  یهادهیا، ازدیسآنها روشن م« یرد عمومکارک»شناخت نو  دوم را 

 اننودینمایم نوو  سووم ذا  خودا را بواز یهادهیوا» شووند:یشوان مشوخا م« یعت فردبیط»

(represent) نند )کیبه مثابه شمولشان در خود خدا فراهم م یاز ذوا  جزئ یو دانشDeleuze, 

3001990: ).8  

 دییوتأوسوته شوناخت نوو  دوم و سووم را یرابطه پ اخالوبخش پنجم  01ه ینوزا خود در قضیاس 

له نو  سووم شوناخت از نوو  اول یبه وس ایاشا خواهش شناخت یوشش کت یسن نکمم» ند:کیم

او در برهوان  .(911: 1911، نوزای)اس  «شودیم یه از شناخت نو  دوم ناشکبل، شود یشناخت ناش

نود و از از موا بوه نوو  سووم شوناخت مربو یه تصورا  واضح و متمواکند کیم دیتأکه یقض نیا

نوزا یه اسو کوم ینوبییمو .)همان(« شوندیم یاز نو  دوم و سوم شناخت ناش یعنی، تصورا  تام»

اسوت بور  یدییوتأه خود ک آوردیدرمحاا تصورا  تام را تحت هر دو نو  دوم و سوم شناخت یصر

 ن دو نو  شناخت.یا یوستگیبر پ یشده مبنرکذ یدیلکر جمله یتفس

شووناخت ذا  آنهووا بوور ، در نووو  دوم ایاشوو یشووناخت نووو  سوووم پووس از شووناخت اسووتدالل

م و بوه واسوطه یرسویبوه شوناخت خودا م ایاشو یشناخت خداسوت. بوا شوناخت اسوتدالل یمبنا

از شوناخت  هکواسوت  یزیوشوناخت خودا ه ،نیم. بنوابرابیایویراه مو ایاشوآن به شوناخت ذا  

 یعنووینوود. شووناخت نووو  سوووم کیشووود و شووناخت نووو  سوووم را فووراهم موویم ینووو  دوم ناشوو

ن شووناخت یووا، تیسوون ایاشووجووز شووناخت ذا   یزیووه هکوواموول کو شووناخت  یشووناخت واقعوو

 -یه حاصوول شووناخت اسووتداللکوو یابوود  شووناختییخووود را در شووناخت خداونوود موو یمبنووا

اسوت مسوتعد  یسورمده کوث یون حیونفوس از ا»نوزا یاست. به قول اسو  ایاشهمان  یاستنتاج
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، 91ه ی)قضوو «شوووند ین شووناخت ناشوویوون اسووت از اکووه ممکوواسووت  ییایشووناخت تمووام اشوو

نووو   .(919)همووان: « بووا نووو  سوووم شووناخت اسووت ایاشوومسووتعد شووناخت  یعنووی»، (0بخووش 

« یسوورمد» یشووناخت، ایاشوول شووناخت خوودا در بطوون خووود و در ذا  یووسوووم شووناخت بووه دل

  اسوت کوه یورابطوه شوناخت نوو  سووم و شوناخت خداونود آنچنوان نزد .(919)همان: است 

نوزا آن دو را معوادل هوم در نظور ید اسو یوگویمو (Guttorm Floistad) گوتوورم فلوسوتاد موثالا 

 .(Floistad, 1994: 42رد )یگیم

اسووت. او  (a priori) ینیشوویشووناخت پ ینوووع یآن اسووت کووه شووناخت شووهود بنووت بوور

ل کوه یون دلیوصورفاا بوه ا» کنود:یل میوگونوه تحلنیوو شناخت خداونود را ا ایاشرابطه شناخت 

 ,Benett) «فهووم آنهووا فهووم خداونوود اسووت، شوووندیجوواد میتوسوو  خداونوود ا یجزئوو یایاشوو

1984: 369). 

 یریگجهینت

خداونود هوم تصوور رسند. یم« خداوند»ر به ینوزا ناگزیو انوا  شناخت در فلسفه اس  تصور، روش

 ،شوناخت نوو  سووم یخداوند مبنوا ،گری. از طر  دیشناسروشاست و هم آغاز و محور  یقیحق

ابد یین صور  خود دست میتربه کامل یاست. شناخت تنها هنگام ،ن نو  شناختیترکامل یعنی

سوت. منو  بوه شوناخت خداونود ا یخود قرار داده باشد. شناخت هر امر جزئ یکه خداوند را مبنا

است. تنها با شناخت خداوند است  یگونه شناخت قت است و شناخت او شر  هریار حقیخداوند مع

منحصر بوه  یگاهینوزا جایاس  یه شناختیافت. خداوند در نظریز دست یتوان به ذا  هر هیکه م

 افت.یخداوند  یرا برا یگاهین جایتوان هنیکمتر م یشناخت یهاهینظران یفرد دارد و در م

 فهرست منابع

  نشور مرکوز تهوران: ، ل سوعاد یاسوماع :ترجموه، رسواله در اصوال  فاهموه (.1979) بارود، نوزایاس

 .یدانشگاه

 --------- (1910.) محسوون  :ترجمووه، یعبیرا  مابعوودالطکووار  و تفکووشوور  اصووول فلسووفه د

 .تهران: انتشارا  سمت، یریجهانگ

 --------- (1911.) ینشر دانشگاهمرکز تهران: ، یریمحسن جهانگ :ترجمه، اخالو. 



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

02 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

 تهوران: ، فید مسعود سویس :ترجمه، نوزایه شناخت اس ینظر (.1911) فیلکرد یجرک هنر، نسونیکپار

 .یفرهنگ یانتشارا  علم

 --------- (1911.)  تابکقم: بوستان ، یعبدالله یعل: محمدترجمه، نوزایعقل و تجربه از نظر اس. 

 تهوران: نشور ، فیمسوعود سو :ترجموه، نوزا از نگاه هگلیاس  (.1911) شیلهلم فردریو کگ ور، هگل

 .گفتمان

 تهوران: ، یمحمدحسون لطفو :ترجموه، اسوتیا  و سیوااله، فلسفه، نوزایاس  (.1974) ارلک، اس رسی

 .انتشارا  طر  نو
 Benett, Jonathan Francis (1984). A study of Spinoza’s Ethics, Indianapolis: 

Hackett Publishing. 

 Deleuze, Gilles (1990). Expressionism in Philosophy: Spinoza, translated by 

Martin Joughin, New York: Zone Books. 

 Floistad, Guttorm (1994). "Spinoza’s Theory of Knowledge and the Part-

Whole Structure of Knowledge," in: Spinoza on Knowledge and Human 

Mind, by Yirmiahu Yovel, Gideon Segal, Netherlands: BRILL. 

 Hart, Alan (1983). Spinoza’s Ethics, Part I and II: a Platonic commentary, 

Part I, Netherlands: BRILL. 

 Strauss, Leo (1997). Spinoza’s Critique of Religion, USA: University of 

Schicago Press. 

 هانوشتیپ
                                                            

 (.914: 1979)اس ینوزا، « ایبدون تصور نه تصدیق وجود خواهد داشت، نه نفی و نه هیچ اراده». 1
بوه وسویله خوود آن فهمیم آن را یوا هر هیزی که آن را به طوور واضوح و متموایز موی»گوید: مثالا اس ینوزا می. 2

فهمیم و یا به واسطه هیزی که به نفس خود متصور است. به عبار  دیگر، ممکن نیست تصورا  واضح و می
اند، از تصورا  ناقا و مبهم ناشی شوند که به نوو  اول متمایز ما، یا تصوراتی که به نو  سوم شناخت مربو 

: 1911)اسو ینوزا، « شوونددوم و سوم شوناخت ناشوی میاند، بلکه از تصورا  تام، یعنی از نو  شناخت مربو 
911.) 

«. خدا علت داخلی همه اشیاست، نه علت خارجی آنهوا»گوید: می اخالوبخش اول کتاب  11اس ینوزا در قضیه . 3
و  دیوهر هیزی که هست در خدا هست و باید به وسیله او به تصور آ»گوید: می آوردیو در برهانی که بر آن م

 (.91: 1911)اس ینوزا، « بنابراین خدا علت جمیع اشیائی است که در اوست
هد  عبار  از داشتن تصورا  روشون و متموایز اسوت ... »نیز شاهدیم:  رساله در اصال  فاهمهاین نگاه را در . 4

« ادراک شوود که قبالا گفتیم آن است که متصور یا تنها با ذا  خود یا با علت قریب خودهد  نهایی ما هنان
 (.11: 1979)اس ینوزا، 

پوردازد و آن را ناشوی از فقودان از اسو ینوزا می (Pierre Bayle)هگل پس از بیان این جمله به انتقاد پیر بیل . 5
حقیقت در نظر اس ینوزا تمامیت است. ب ل این اندیشه را که هر حقیقت جزئوی »خواند: تفکر نظری پیر بیل می
هوا و گوید نتیجه آن اندیشوه ایون اسوت کوه خودا ماننود ترکگیرد و میبه استهزا می صرفاا حالتی از خداست
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: 1911)هگول، « ها با خودش در جنگ است، اما در اندیشه ب ل ااری از عنصر تفکر نظری وجود نودارداتریشی
47.) 

توانود ناشوی از تصووری این اشتباه نموی رساله در اصال  فاهمهاشتباه ناشی از تصور به هه معناست؟ بر اساس . 6
هویچ تصووری  اخوالواند. اموا بور اسواس که دیدیم، هموواره صوحیحساده باشد  هراکه تصورا  ساده، هنان

رسواله در مربو  به دوران کمال اندیشوه اسو ینوزا و  اخالوتواند اشتباه باشد. شاید با توجه به اینکه کتاب نمی
 نسنجیم. اخالواین جمله را با از نخستین آاار اوست، بهتر باشد  اصال  فاهمه

گردد، هر هیزی بوه هموراه آن کند. هر هیزی به آن برمیایفا می اخالو بنابراین ایده خداوند نقشی اساسی در». 7
کنود توا شوناخت نوو  سووم را کند. ... شناخت نو  دوم ما را مصمم به ورود به شناخت نو  سوم میتیییر می

تواند این انتقال تنها ایده خداوند میسازد؟ گونه مصمم میاما هگونه شناخت نو  دوم ما را این«. شکل دهیم»
 (.Deleuze, 1990: 299)« را شر  دهد

کنود متنوارر می« حاال  متفاو  وجوود داشوتن»و « های مختلف زندگیراه»دلوز همچنین انوا  شناخت را با . 8
(Deleuze, 1990: 289-291 و یا در سه نو  شناخت )«یابد: نظوم انفعواال  را می« سه جنبه نظم طبیعت

(passions)ها ، نظم آرایش نسبت(composition of relations) (  و نظم ذواIbid.: 303.) 



 

 



 اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 گرفته از ضمیر ناخودآگاه انسانهای نشئتنسبت پدیده وحی با معرفت

 *یداّ ل دادجو

 چکیده

دیدگاه صحیح درباره پدیده وحی این است که وحی حقیقتوی اسوت االهوی کوه از 

اش نوازل شوده اسوت توا راهنموای سوی خداوند تعالی بر برخی از بندگان برگزیده

رهیافت دیگری نیز در تفسیر وحی ارئوه شوده کوه  .دورافتادگان قافله کمال باشند

ای اسوت برآموده از عبار  است از وحی نفسی. بر اساس این دیدگاه، وحی پدیوده

نفس و وجود انسان و انعکاسی است از ضمیر ناخودآگاه بشر. صاحبان این تفکر بوه 

انود کوه ایون دیودگاه روی آوردهعلت عدم درک وحی حقیقی و منشأ االهی آن به 

گروهی از دانشمندان غربی از جمله معتقدان به این تفکر هستند. البته این گروه از 

انود و ای ارائوه نکردهاندیشمندان برای این تفسیر از وحی هیچ دلیل عقلی و نقلوی

اند. از سوی دیگر، دالیل قطعوی و خردپسوند بورای اابوا  صرفاا به ادعا اکتفا کرده

حی قرآنی ارائه شده است. همچنین رویکرد وحی نفسی لوازم و پیامودهای منفوی و

 دارد. 

 وحی، ضمیر ناخودآگاه، معرفت، تفسیر، وحی نفسی. ها:کلیدواژه 

                                                            
  .استادیار دانشگاه پیام نور *



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

00 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

 مقدمه

رخدادی غیراالهوی هایی که جنبه االهی وحی را انکار کرده و آن را امری بشری و یکی از نظریه

داند، دیدگاه وحی نفسانی است. این تفسیر از وحی رخدادی درونی به آن معنوا کوه پیوامبران می

کردنود، نیسوت  وحی و شعور مرموز را از درون و قلب خویش تلقی کرده و از خداوند دریافت می

از توانایی درونی  ای استای است برآمده از نفس و وجود انسان و جلوهگونه وحی پدیدهبلکه این

ای باشد. بشر بدون اینکه انزال وحی توس  فرشته و نزول مستقیم آن یا دریافت آن از پشت پرده

به نظر معتقدان به وحی نفسی انسان دارای دو نو  شعور و شخصیت است. یکوی از آنهوا هموان 

توانود سوان میقوه و دستگاه ادراک و تفکر و اراده و حواس راهری است که بوه وسویله آنهوا ان

هوای خوود را از طریوق آنهوا بوه دسوت آورد و احساس اراده، تفکر و ادراک داشته باشود و دانش

های خواد و دیگری عبار  است از شعور، شخصیت و ضمیر ناآگاه انسان که سرمنشوأ بصویر 

ه رود. این مقاله به تحلیل و بررسی این رویکرد در تفسی ر وحوی پرداختوناب انسان به شمار می

 است.

 طرح مسئله

اند به طوری که آنان از طریق شعور کاوان پدیده ضمیر ناآگاه را تأیید کردهدر جهان معاصر، روان

اند. باه نرار کاار  هاا بهاره جسا هباطن و شخصیت درونی انسان برای درمان برخی از بیماری

گوس او یونگ، شخصیت انسان از دو قسمت تشکیل شده است: قسامت خودآگااه و آن اه در آن 

رد. بخش دیگر مربوط به یک منطقه دوردست روحیاه ناخودآگااه اسات کاه گسا ره آن وجود دا

نامحدود است. شخصیت خودآگاه چیزی است که کم و بیش به طور روشن قابل توصای  اسات، 

توان مجموع شخصیت انسان را به طور کامل توصی  و تعری  کرد. وی مع قد است بر ولی نمی

سی پیدا کرده به این حقیقات دسات یاه اه اسات کاه بع ای از شناای که در روانمبنای تجربه

شاوند  چراکاه لالباای اینهاا از یاک تر از شخصیت خودآگاه ناشی میم امین از یک روحیه کامل

کنناد کاه سرچشامه آن اس عداد تجزیه و تحلیل یا آگاهی و وقوف به نفس یا علمی حکایات می

یعنای کشا  و شاهود،  intuitionد و اصاطح  تواند مربوط به روحیه خودآگاه انساان باشانمی

 (.37-33: 2731رساند )یونگ، مفهوم این پدیده را به خوبی می
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هاای هاای ناوینی در تفسایر وحای اراداه شاد کاه وحای را باه معرهتبر این مبناا رهیاهت

هاایی باه هماراه دارد کاه گره ه از ضمیر ناخودآگااه تفسایر کارد. ایان تفسایر چالشسرچشمه

 رسی و تحلیل این دیدگاه به نقد آن اه مام شده است. پس از بر

اساسای یکی از عاواملی کاه نیماه او  قارن بیسا م سابر شاد در خصاوع ارز  معرهات 

ترین دسا اورد تارین و رادیکاا کااوی اسات. خح علمی و خردگرایای تردیاد پیادا شاود روان

کااه بیشاا ر آن ااه مااا  نرریااه هرویااد عبااارا اساات از نرریااه ضاامیر ناخودآگاااه. وی نشااان داد

دانیم واقعاای نیساات و بیشاا ر واقعیاااا در ضاامیر آگاااه مااا وجااود هااای خااود ماایجاازآ آگاهی

(. باه اع قااد هرویاد، انساان در تجرباه ر یاهاا باا چیزهاای کاامحی م فااوا باا 46ندارد )هماو: 

شاود کاه بسایار عمیاق، پنهاان، وسای  و باه آگاه هعالیات روانای مواجاه میسطح آگاه یا پیش

انگیزی قدرتمند اسات. ایان هماان حاوزه ناآگااه و ضامیر ناخودآگااه انساان اسات ور شگفتط

تااوان قلماارو ناخودآگاااه را زیاارزمین اساارارآمیز  هاان نامیااد  انبااار تاااریکی کااه باارای کااه می

(. از منراار تاااریخی، مطالعااه باار 203: 2731زناادگی در طبقااه بااای ضااروری اساات )هرویااد، 

پردازنااد های ناخودآگاااه انسااان بسااان بااه بررساای جنبااهشناروی خااواب باعاا  شااد روان

هااا آن شاد کااه توانسا ند بااه وجاود ضاامیر ناآگاااه ( و ساارانجاما ایان تح 10: 2733)یوناگ، 

گویاد ناخودآگااهی واقعیات روانای راسا ین اسات. ایان کاه هرویاد میانسان پای ببرناد، چنان

هااای دنیااای بیاارون ناشااناخ ه یتتاارین طبیعاا ش باارای مااا بااه اناادازه واقعواقعیاات در درونی

طوری کااه تواننااد آن را بااه طااور کاماال نمااایش دهنااد، همااانهای آگاااهی نمیاساات و یاه ااه

 (.463: 2731کنند )هروید، های حسی دنیای بیرون را حکایت نمیارتباطاا اندام

 خواب مصنوعی و کشف ضمیر ناخودآگاه 

تردیاد ق اایایی عی و ر یا ندارد ولای بیهرچند تجلی ضمیر ناخودآگاه اخ صاع به خواب مصنو

العاده باودن شاعور بااطنی را بایش از هم ون خواب مصنوعی و هیپنوتیزم، روحی بودن و خار 

اه د این است که شخصی با اراده پیش اثباا کرد. آن ه در هیپنوتیزم و خواب مصنوعی اتفا  می

ره اه ناه تنهاا کند. شخص خوابمیدهد شخصی را خواب خود یا با سلسله اعمالی که انجام می

گردد. گاهی در خاواب مصانوعی عامال باه روحش بلکه بدنش نیز تاب  القا و اراده هرد عامل می

دهد که بارخحف خاواب طبیعای اگار عاواملی روی حدی شخص را تحت تأثیر خویش قرار می

وعی حالات شاود. در خاواب مصانوعی نابدنش وارد شود و زیاد مؤثر شود باعا  بیاداری او می
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کند که اگر اع اایش را قطعاه قطعاه کنناد بااز هام بیادار شعوری کامل پیدا میحسی و بیبی

ای به وی وارد شاود شود. در صورتی که در خواب طبیعی اگر دیگری او را صدا کند یا ضربهنمی

شود. در خواب مصنوعی تا زمانی که شخص عامل، دس ور بیداری باه شاخص از خواب بیدار می

کنناده گیرند کاه شاخص تلقینکاوان ن یجه میشود. در اینجا روانب ره ه ندهد او بیدار نمیخوا

اراده شخص خوابیده را تحت تسخیر خویش قرار داده و وق ی او را خواباند، شاعور اااهر  را از 

گیرد. و شعور باطن نیز تماام بادنش را تحات کن ار  کار انداخ ه و شعور باطنش را در اخ یار می

گوید تو نباید احساا  درد کنای، شاعور بااطن او ویش گره ه به طوری که وق ی این به او میخ

گیرد احسا  درد نکند. به هر روی بر اثر هیپنوتیزم، کاه مراحلای روی اطاعت کرده، تصمیم می

بینی، ای که در درجااا عمیاق روشانرسد، به گونهبینی میشود، او به درجه روشنآن انجام می

گاناه شود و چیزهایی که خارج از حوزه ادراک حاوا  پن عالم مجهو  بر روی او باز می دری از

هایی اسات کاه وجاود پاتی نیز یکای از پدیاده(. تله241: 2731کند )مطهری، اوست، ادراک می

پاتی به معنای ان قا  هکر و رابطه معنوی و ارتبااط هکاری کند  چراکه تلهشعور باطن را تأیید می

دو نفر از راه دور و هم نین به معنای القای مطلبی از راه دور از طرف کسای بارای کسای میان 

 (.276-214: 2726  کار ، 112دیگر از طریق ان قا  هکر است )همان: 

 تعریف وحی نفسی

وحی نفسی عبارا است از دریاه ی از خود پیامبر که در شعور و ضمیر ناخودآگاه او ااهر و بار او 

کند آن ه را مع قد باه لازوم آن اسات، و از خارج وجود پیامبر نیست و او تصور می شوداهاضه می

راهنمایی و هدایت ایهی است که بدون واسطه از آسمان بر او هارود آماده اسات )رشاید رضاا، 

(. بدین روی حوا  ااهری پیامبر در تلقی و دریاهت وحی هیچ نقشای ندارناد. بلکاه 32: 2612

ها و معارف اج ماعی، انفرادی و احکام یزم را به او القا و در اوست که دانش تنها ضمیر ناخودآگاه

 کند.قسمت روان و شخصیت آگاه او آشکار می

 مقدمات وحی نفسی

گره ه از ضمیر ناخودآگاه برای وحی نفسی مقدماتی  کر شده است. زیرا کسانی که وحی را نشئت

 دانند.ضروری می دانند مقدماا  یل را برای تحقق آنانسان می
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. عقل باطن ح را محمد )ع( با نور  اتی خود بطحن عقاید اعما  قاومش را، کاه 1 
 پرس ی بود، دریاه ه بود.بت

ورزیدناد و از هام سابقت . هطرا پاک آن ح را آن ه را دیگران برای آن حرع می1
 .شمرد( حقیر و ناچیز می... گره ند )هم ون جم  اموا  از طریق ربا، قمار ومی

 دس ی او مان  از لر  شدن وی در معاصی و شهواا شده بود.و تهی . هقر7
اندیشید که چگونه مردم مشارک را از شارک قبایح و زشات و های طوینی می. مدا6

کارهای ناپسند نجاا دهد. این مقدماا باع  شد پیامبر اسحم به تأمل و تفکار هارو 
آشاکار شاد کاه وی آن را وحای ایهای و  رود. سرانجام در شعور ناآگااه او دریااه ی

 (.202-77آسمانی پنداش ه است )همان: 
به وحی و پیامبر و حقایق وحی عقیده داش ند، ولای  24ها همانند سایر مردم جهان تا قرن لربی 

گرایی اهراطی این دیدگاه به طور کلی تغییر یاهت، تاا جاایی کاه مادعیان با هجوم رویکرد حس

گوید ایان یاک که کانت میت و مسئله وحی را به طور کلی انکار کردند  چناننبوا، ماوراآ طبیع

واقعیت بدیهی و قطعی است که ماوراآ طبعیت در میان همه علوم از جایگاه واییی برخوردار بود، 

 (. 4: 2732  گلشنی، 232: 2730اما اکنون به شدا محل تردید واق  شده است )ژیلسون، 

ای دانشمندان درباره رو  یا شخصایت دوم ناخودآگااه، آناان را باا ه، که پژوهش27در قرن 

رو کرد و توانس ند با دییل حسی و علوم تجربی ثابت کنند که عالم لیر و توهیقاا جدیدی روبه

ماوراآالطبیعه و رو  ناخودآگاه امری خیالی و توهمی نیست، بلکه وجود خارجی دارد، دیدگاه آناان 

مسئله وحی دوباره زنده شد. آنها رأی دادند که هماین روان و شخصایت  درباره حقایق روحانی و

های زیباا و جاباب های ضخیم جسم و ماده باه اندیشاهدوم است که ناخودآگاه را از درون پرده

کناد. ایان های پاک را به وی القا میهای بسیار شدید، الهامها و دشواریبستراهنمایی و در بن

صی ی است که در رو  پیامبران آشکار شده و آنان همین دریاهت روان همان روان و ضمیر و شخ

کنند. گاهی هام هماین تجلای درونای باه صاورا ناآگاهشان را به عنوان وحی ایهی تلقی می

پندارناد کاه برایشاان هارود آماده اسات. از شاود و آن را هرشا ه آسامانی میجسمی نمایان می

معمولی ناخودآگاه مقهور قوای ااهری، یعنای حاوا  انداز این دانشمندان، شخصیت عادی چشم

کند که قوای ااهری تعطیل باشد  گانه، است. ولی شخصیت درونی او هنگامی خودنمایی میپن 

هایی از حیااا که در حا  خواب و ر یاهای عادی یا مصنوعی و مغناطیسی، اهراد به پدیادهچنان

یابند که در حا  بیاداری چناین قادرتی ت میروحانی یا علمی و مسادل لیر و حوادث آینده دس

دهناد، ن یجاه ها و خبرهایی که پیامبران اراداه میبرای آنان وجود ندارد. به عقیده اینان، آموز 
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اهاضاا و الهاماا شخصیت درونی و روان و ضمیر ناخودآگاه آنهاست نه چیاز دیگاری خاارج از 

 وجود آنان. 

ایان تفسایر مشاکل بزرگای کاه بارای آنهاا پایش  برخی از اندیشمندان لربی مع قدناد باا

انااد  چراکااه در باااب تعااارد علاام و دیاان در جهااان لاارب برخاای از آمااده بااود را حاال کرده

هاای معاصار اندیشمندان به این ن یجه رسایدند کاه مح اوای ک ار مقاد  و دینای باا دانش

رود  زیارا مایو علوم روز سازگاری نادارد. ولای باا ایان تفسایر از وحای، ایان تعاارد از باین 

باار اسااا  ایاان رویکاارد، وحاای امااری ربااانی، ایهاای و آساامانی نیساات کااه هاایچ مطالاار 

هااای دیناای و مقااد  حاصاال شخصاایت لیرصااحیحی ن وانااد بااا آن جماا  شااود. بلکااه ک اب

تردیاد درسات اسات. درونی و ضمیر ناخودآگااه هار پیاامبری اسات. و ن یجاه حاصال از آن بی

شخصاایت دوم ناخودآگاااه بااا معااارف نادرساات شخصاایت امااا گاااهی معااارف وایی باااطنی و 

شااود. در ن یجااه در وحاای بااین مطالاار صااواب و ناصااواب معمااولی و عااادی او آمیخ ااه می

آیاد. لابا در م اون دینای کاه محصاو  وحای درونای پیاامبران آمیخ گی هراوانی به وجاود می

بارای بشار تاا  ای کاهره اههاای بسایار ارزشامند و پیشاست، مطالر ناصاواب در کناار دانش

تاا: شاود )وجادی، بیساان مشاکل برطارف میگیارد. بدینآن هنگام ناشاناخ ه باود، قارار می

 (.720-777: 2737  اس یس، 320-326

 وحی نفسی از دیدگاه برخی اندیشمندان غربی 

اناد باه طاوری گمان گروهی از دانشمندان به ویژه لربیان درباره وحی نفسانی ااهارنرر کردهبی

شده بر پیامبر گرامی اسحم ابراز تردید کارده، ایهای وحی ناز  ٔ  ی از مس شرقان دربارهکه برخ

 دانند.پبیر نمیبودن و آسمانی بودن وحی آن ح را را توجیه

کااوی اسات، باه طاوری کاه او را های برجسا ه روانزیگموند هروید  وی یکی از شخصایت .2

آورند. هروید که از لحاظ اهمیت قابل قیا  با گالیله، داروین کاوی به شمار میگبار روانبنیان

اوهام، »و اینش ین است، تأمحا هراوانی درباره ماهیت دین به عمل آورد. او باورهای دینی را 

(. الب اه 32: 2731)هیاک، « ترین و پایدارترین امیا  بشری دانستترین، قویهای کهنجلوه

او در »گویاد: نویسان میحا خود هروید راج  به عقاید دینی موض  منفی داشت. یکی از شر 

 (. 202: 2731)پالس، « تمام زندگی از اب دا تا ان ها یک ملحد طبیعی بود
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توان این قلمارو از ی ضمیری عمیق، وسی  و قدرتمند است که میهروید مع قد است انسان دارا 

وجود او را، که همان ضمیر ناخودآگاه نام دارد، زیرزمین اسرارآمیز  هن نامید. این قسمت از  هن 

یاه ه است کاه باا تصاوراا، احساسااا و خااطراا تشکلهای نیمههایی از میلانسان پر از توده

خودآگاه در بای از این چیزها خبر ندارد ولای هماه آنهاا هسا ند و تجارب گبش ه آمیخ ه و  هن 

گبارند، به طوری که بر اثار سارکوبی ها و اعما  میتأثیر لیرمس قیم و نیرومندی بر همه اندیشه

شاود و باه نرار رنجوری وسواسی هردی از ضمیر ناخودآگاه آشاکار میجنسی و عقده ادیپ روان

ی وسواسی همگانی بشریت است. دین، باورهاای دینای و وحای رنجوررسد، دین نوعی روانمی

شاود )هرویاد، رنجورهای وسواسی کودکان از عقده ادیپ و از رابطه باا پادر ناشای میمانند روان

 (.130: 2731  الیاده، 223: 2731  پالس، 720: 2734  همو، 203: 2731

دانااد و درباااره عقااده مینمااای انسااان طبیعاای ها را آیینااه تمامهرویااد اساااطیر و اهسااانه

جویاد. هرویاد دربااره ادیپ از اهساانه یوناانی کاه باه وسایله ساوهوکل تادوین شاده ساود می

گوید ادیپ پادشاه که پادر خاود را باا زجار کشات و باا ماادر خاود وصالت کارد این اهسانه می

( oedipeروی آلناادی در تعریاا  عقااده ادیااپ )گیری کااودک نیساات. باادینچیاازی جااز کااام

 :گویدمی

طفاال کوچااک در دوره شاایرخوارگی از لحاااظ عاااطفی منحصاارای نساابت بااه مااادر 

شود. زیرا ماادر موضاوع منحصار باه هارد تماام تماایحا اوسات. در زماانی وابس ه می

کنااد حالاات انحصاااری خااود را کااه رشااد میگیرنااد بایااد هم نانکااه او را از شاایر می

هااا و امیااا  کنجکاوی دگرگااون ساااخ ه و تنهااا بااا مهاار هرزناادی بااه مااادر بنگاارد و

جنسی نواهور خود را باه ساوی مردماان دیگار ساو  دهاد، اماا حصاو  کامال ایان 

شاود نهایات دشاوار اسات کاه باعا  تکاوین عقاده ادیاپ میتفکیک برای کودک بی

 (.261: 2723پور، )آریان

هایی هم اون وحای دربااره پدیاده شناسای هراموشایروانهروید در هصال پایاانی ک ااب 

پاتیک گااو، تجربیاااا تلااههای موسااوم بااه وقااوف، ر یاهااای پیشپرسااد آیااا پدیاادهیو الهااام م

الطبیعااه و لیااره، تنهااا از تجلیاااا بشاار سرچشاامه خوانی(، نمااود نیروهااای ماهو )اندیشااه

بایاد اع اراف کانم در »دهاد: گیرند و هیچ پیوندی باا واقعیات ندارنادو خاود وی پاسا  میمی

پرهیزنااد و شاابا  در مقاباال آنهااا از هعالیاات میزمااره اشااخاع ناشایساا ی هساا م کااه ا
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ام چیاازی را احسااا  ای کااه هرگااز ن وانساا هگریزنااد، بااه گونااهالطبیعااه مینیروهااای ماهو 

 (.722: 2734)هروید، « کنم که مرا به معجزه مع قد سازد

رای کند نسبت باه آنهاا داویلیام جیمز  وی مع قد است وق ی ناخودآگاه به امور جهان نگاه می .1

 گونه سیر است:یکی از این سه 

کند و ادراکی نسبت به آنهاا دارد کاه ایان یاک ال . توسط حوا  ااهر به آنها نرر می
 ادراک و سیر بیرونی است.

کند. ایان دو ناوع ادراک را هماه ب. گاهی توسط حوا  باطن و عقل امور را ادراک می
 اند.ها دریاه هناخودآگاه

دهد  و آن ادراک باطنی ها روی میم برای بع ی از ناخودآگاهکج. ادراکی است که دست
شود. هر گاه آن حا  تحقق یاباد تعبیر می« دینی»تر است و از آن به ادراک و درونی

یابد. این حاا  و اماور را ویلیاام جیماز چناین ناخودآگاه خود را به خودآگاه م صل می
 گوید: کند، وی میتوجیه می

نفس و ضمیر خودآگاه که قلمرو حاس و عقال اسات دارای ضامیر ناخودآگاه لیر از 
دیگری است که معمویی از آن آگاه است، لایکن گااهی از اوقااا آثااری از آن باروز 

دهد که از عهده حس و عقل خارج اسات و آن هایی به ناخودآگاه میکند و دانشمی
باه حاریم کاه باه طاور ناخودآگااه گااهی « ضمیر و من خودآگااه»عبارا است از 

شود  و شخص در این صورا بدون واسطه حس و عقل شخصیت ناخودآگاه وارد می
های روحانی یاه اه و کند که بهرهکند و نیز در عوالمی سیر میحقایقی را مشاهده می

شود. ناخودآگاه در این حالت خاود را باه خودآگااه م صال به کما  نفس نزدیک می
 (.273-273: 1274گیرد )جیمز، لیر مدد میدیده، روحش بزرگ و شری  شده و از 

که اشاره شد، ویلیام جیمز مع قد است انسان دارای دو سطح مخ لا  از شخصایت انساانی چنان

اند و دیگری بخشی اسات کاه نسابت باه است  یک سطح آن معمولی است که مردم از آن آگاه

ر چیزهایی است که باه عقال سطح او  از وسعت و دامنه بیش ری برخوردار است که خزانه و انبا

هاای رسد. این بخش از ضامیر ناخودآگااه گنجیناه هماه نیروهاای مخفای هیجانمعمولی نمی

هاا، رویادادهای عرهاانی و در عاالم ها، خراهاا، امیاا ، خوابنشده و سرچشمه هرضیهبینیپیش

 (.236-237هاست )همان: مبهر ناخودآگاه سرمنشأ همه الهاماا و وحی

ویلیام جیمز در مورد تجربه دینی در اسحم و وحی و »نویسد: وسن میمحمد لگنها

هشیار( سرچشمه گوید که وحی از عالم ناهشیار )یا نیمههای پیامبر اکرم )ع( میمکاشفه
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شود عالم ناهشیار همان شخصیت دوم و که مححره می(. چنان22: 2732)لگنهاوسن، « گیردمی

 گیرد.حی به نرر وی از آنجا نشئت میضمیر ناخودآگاه انسان است که و

داند. به نرر . کار  گوس او یونگ  یونگ نیز وحی را برخاس ه از ضمیر و شخصیت ناخودآگاه می7

شناخ ی اسا  دین، ماهیات خودآگااه و وحی و مکاشفه است و در زبان روان وی، ریشه دین

حقاایق م عاالی و  وحی همگای بسا گی باه ماهیات مح ویااا ناخودآگااه دارد. در حقیقات

های دینی، در ژرهای روان ناخودآگاه و در ضمیر پنهان بشر  خیره شده است. از طریق گنجینه

شاوند و شده در اعما  روان ناخودآگاه گشوده و سرازیر میهای نهف هوحی و مکاشفه گنجینه

جمعای، باه ها به محیط آگاهی ناخودآگاه نفو  کارده، ناآگااه سرانجام این مح ویاا و آگاهی

کناد. های قوی خود را آشاکار میصورا چیزی آکنده از قدرا، حسی از رمز و راز و احسا 

های ناآگااهی شاوند سارنموناین رخداد یک تجربه است. عواملی که سابر ایان تجرباه می

انااد. خاادایان شااوند، خدایانهایی کااه در آگاااهی پدیاادار میها و اندیشااهانااد. درونااهجمعی

اند و از خح  کرد و کار ناهشیارانه روان آدمای خاود را باه ماا ی ناآگاه جمعیهایاه هتشخص

نمایانند. مح ویاا ضمیر ناخودآگاه قاعدتای در نیمه دوم زندگی یعنی پاس از سانین سای و می

 اند.کند. چون آگاهی و ناآگاهی، دو طرف یک قطبیت دوگانهپن  به حوزه آگاهی نفو  می

شود که از من جداسات و مااهی ش از کننده آگاهی پدیدار مینوان جبراندین در این میان به ع 

 (. 72-76: 2734  مورنو، 46: 2731  همو، 37-33: 2731آگاهی بشری هراتر است )یونگ، 

اهزاید ایان حقیق ای اسات در ضامیر ناخودآگااه انساان کاه عاحوه بار خااطراتی یونگ می

صااوراا و اهکاااری کااه هرگااز قاابحی خودآگاهانااه انااد تکااه در گبشاا ه بساایار دور خودآگاااه بوده

 (. 21: 2733رویند )یونگ، اند مانند قارچ از اعما  تاریک  هن مینبوده

گویی یک پیامبر دلیل بر آن نیست که . مون گمری واا  وی مع قد است یک د  بودن و راست6

اگار »گویاد: رو میز اینشده بر او از جانر خداوند م عا  و از بیرون وجود او باشد. اوحی ناز 

ایم. هرچند کاه بگوییم که اهکار قرآن م علق به ح را محمد )ع( نیست چندان ناروا نگف ه

دانست کاه باه محمد )ع( خود این اهکار را صادقانه و به اع قاد راس  از ورای وجود خود می

 (.173:2766،واا، مون گمری« )شدوی وحی می
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اهراد ناخودآگاه در داش ن نیروهاای خااع، مانناد تخیال »یسد: نوواا در تبیین دیدگاه خود می

برخوردارناد. « تخیال خاح »اند، تنها بع ی از اشخاع از نیرویی به نام، نیاروی خح  م فاوا

 (.173همان: « )های آن، هنرمندان، شعرا و نویسندگان خح  هس ندنمونه

بیان کنند )نقاشی، شعر( به شکل توانند کنند ولی نمیاین اشخاع آن ه را دیگران حس می

کننده احساساا و تمایحا آورند. کارهای بزرگ تخیل خح  دارای کلیت و بیانمحسو  درمی

رود. الب ه همه آنها تخیلی نیس ند  زیرا با مسادل واقعی و حقیقی سر و کار تمام نسل به شمار می

لماا و جمحا برای بیان مطالبی به دارند. ولی آنان تخیحا را چه به طور بصری یا در قالر ک

 برند که ورای ههم و عقل بشر است.کار می

 اهزاید: سپس می

گره ه از تخیال خاح  اسات. چراکاه به عقیده من وحی انبیاا و رهباران دینای نشائت

ترین و کننااد کااه ارتباااط نزدیااک بااا عمیااقآنااان اهکااار و عقایاادی را بیااان می

های موجااود آنهااا و مربااوط بااه نیازمناادی تاارین کارهااای بشااری داشاا ه ومرکزی

های آینده است. نشانه بزرگای یاک پیغمبار ایان اسات کاه اهکاار او ماورد توجاه نسل

آیادو برخای شاود. ولای ایان اهکاار از کجاا میمردم که مخاطار او هسا ند واقا  می

یعناای از همااان ضاامیر ناخودآگاااه انسااان )واا، « خااودیخبااری و بیبی»گوینااد از می

2766 :173 .) 

هایی هس ند که اهزون بر قدرا تفکر، نیرو، . الکسیس کار  آمریکایی  کار  مع قد است انسان2

های دیگری به نام قوه اشارا  و شاعور اس عداد و مطالعه برای درک حقایق و ق ایا از ویژگی

شایده توانند با اس فاده از ویژگی اشرا  چیزهایی را که بار دیگاران پوخحقه برخوردارند و می

 اند کش  کنند. ارتباطاست، دریابند  و روابط مجهو  بین ق ایایی را که به ااهر با هم بی

شاان تمام مردان بزرگ از موهبت اشرا  برخوردارند و قادرند بدون تحلیل چیزهاایی کاه دانس ن

ن بدون های مشاهد ماست. ایناپاتی نیز یکی از دانشبینی و تلهبااهمیت است بدانند. وجود روشن

رسد الهاماا علمای و کنند. به نرر میبه کارگیری اع ای حسی خود، اهکار دیگران را درک می

توان گفت از طریق روی میپاتی نزدیکی داش ه، از جنس همان باشند. از اینمبهبی با کیفیت تله

 (.274-276: 2726شود )کار ، همین نیروی خحقه و ضمیر خودآگاه، وحی نیز آشکار می
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به هر جهات بایاد پابیرهت کاه گروهای از دانشامندان لربای باه علات عادم درک وحای 

انااد کااه بااا اهااداف انااد، ولاای چااه بساایار در جهااان بودهحقیقاای از وحاای نفسااانی سااخن گف ه

انااد. چنان ااه هبیالاادین هرسااایی کردههااای ماارین سااخن گف ااه یااا قلمنفسااانی و قلر

 گوید: شهرس انی می

انااد از ر بزرگااوار و حکاایم اسااحم را مااد  و ساا ایش کردهدر میااان کسااانی کااه پیغمباا

تااری او را شااوند کااه در مااد  او مبالغااه کاارده و برتااری و بزرگایاان گااروه یاهاات می

اند ولاای موضااوع ناازو  وحاای آساامانی را باار او ناشاای از مالیخولیااا دانساا ه و ساا وده

ارد آماده نسبت صرع و هیسا ری باه او داده و از ایان راه ضاربت ساخ ی باه اساحم و

انااد. چنان ااه در هندوساا ان یکاای از و بااا تیااری زهرآلااود بااه قلاار پیااامبر نشااانه ره ه

گفات تاا ها در گاو  دیگاری میمطلعین آن کشاور باه مان گفات، یکای از کشایش

تاوانی از اسااحم و پیغمباار  سا ایش کاان ولاای لااار حارا را هرامااو  مکاان. زیاارا می

 (.2 :2717ق لگاه او در آنجاست )الشی  آ  نو ، 

که پوشیده نیست هدف آن اسات کاه لاار حارا را محلای بارای تجلای وحای برآماده چنان

از نفس پیامبر و وحای نفساانی جلاوه دهناد ناه جایگااه نازو  وحای آسامانی و ایهای. یکای 

سااولون حکاایم یونااانی باارای قااومش قااانون و شااریع ی وضاا  »گویااد: از کفااار مصاار نیااز می

محماد هام بارای قاوم خاود دیان و شاریع ی وضا  و کرد، پس هیچ بدعت عقلی نیسات کاه 

 (.202: 2612)رشید رضا، « برای هدایت و سعادا آنان تبشیر و انبار کند

 ارزیابی و نقد نظریٔه وحی نفسانی

برای پاس  و نقد این نرریه نخست ضروری است سه رویکرد در تفسیر نفسانی وحی از همدیگر  

 تفکیک شود: 

ای از رو  این دیدگاه، ضمیر ناخودآگاه امری از جانار خادا و جلاوه. رویکرد نخست  بر اسا  2

بینی سرچشمه وحای را باور، مؤمن به خدا و از جهت جهانخداست و صاحبان این دیدگاه دین

دانند. برای مثا ، ویلیام جیمز طرهدار این نگر  است. جیمز در پاس  به این خدای م عا  می

 گف ه است:« ی است و رابطه بشر با آن چگونه استوحقیقت برتر چگونه چیز»پرسش که 

برای آنکه به رو  علمی وهادار بمانیم باید تعریفای اراداه دهایم کاه ماورد قباو  علام 

شناسی باشد. ضمیر باطن و به اصطح  دیگار ضامیر ناخودآگااه چیازی اسات کاه روان
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منزلاه دورنماایی  باشد. این ضمیر ناخودآگااه باهشناسان میامروزه مورد قبو  همه روان

دهاد. الب اه دارای برخای از عوامال است که وجدان معمولی رونماای آن را تشاکیل می

ربط، تاداعی معاانی عجیار و لریار، معنا نیز هست  از جمله خاطراا نااقص و بایبی

هایی از این قبیل که آنهاا دارد و بسیاری از پدیدههایی که ما را از کارمان باز میروییکم

اند. ولی در عین حا  این ضمیر ناخودآگاه سرچشمه بسایاری های مخرب خواندهرا پدیده

های مبهبی با آن ارتبااط برقارار هاست و این حقیقت برتر که ما در آزمایشاز شاهکاری

 (.273-273:  1274باشد )جیمز، کنیم از طریق همین ضمیر ناخودآگاه میمی

های دینی ما ریشه در ضمیر  قاد وی وحی و تجربهگف ه مطر  شد به اعکه در مطالر پیشچنان

تر ارتباط دارد. آن جهان روحاانی، ناخودآگاهمان دارد و ضمیر ناخودآگاه ما با جهان روحانی بزرگ

گبارد و ویلیام جیمز آن جهان روحانی امری  هنی نیست  زیرا در جهان ما آثار واقعی بر جای می

 نامد.را خدا می

ل عقلاای و نقلاای از سااوی ایاان گااروه از دانشاامندان لرباای باارای بنااابراین، هاایچ دلیاا

پبیر  ضمیر ناخودآگاه باه عناوان واساطه ارتبااط باا عاالم باای و ایهای اراداه نشاده اسات. 

اند باارخحف بشااری دانساا ن وحاای رو  قدساای آن را گرچااه طرهااداران ایاان رویکاارد کوشاایده

گاااه ایهاای محاان نیساات. حفااک کننااد ولاای وق اای وحاای، بشااری و تاااب  پیااامبر شااد هاایچ

(، چراکااه وجااه تمااایز 277: 2733حااداکثر یااک اماار بشااری تأییدشااده خواهااد بااود )کریماای، 

دانیم کااه کنیم و ماایایاان دو روان و ضاامیر ایاان اساات کااه ضاامیر خودآگاااه را مااا درک ماای

تفکر و تعقل داریم، اماا روان ناخودآگااه یعنای چیزهاایی کاه از جانس روان اهاراد اسات ولای 

 (. 734: 2733کنیم )دژاکام، را درک نمی ما آنها

روی دانااش برآمااده از ضاامیر ناخودآگاااه از جهاات قداساات و ایهاای بااودن هماننااد باادین

طوری آیاد. هماانهایی اسات کاه از طریاق روان آگااه و تعقال و اندیشاه باه دسات میدانش

داد،  تااوان بااه علااوم برآمااده از هکاار، نبااون و اندیشااه انسااان جنبااه ایهاای محاانکااه نمی

تااوان جنبااه هااو  بشااری داد. در گره ه از ضاامیر ناخودآگاااه را نیااز نمیهااای سرچشاامهدانش

تارین مشاکل آناان هماین اسات شاود. بزرگاین صاورا جنباه ایهای محان آن انکاار می

بینی علماای حاال کننااد. لاابا خواهنااد بااا جهااانهااای عااالم را میکااه تمااام حااوادث و جریان

کنااد کااه بااه هم ااون ویلیااام جیمااز بااا صااراحت اعااحم می ایبینیم کااه م فکاار برجساا هماای
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جهت وهادار ماندن باه رو  علمای، ضامیر ناخودآگااه را باه عناوان وسایله ارتبااط باا جهاان 

توانااد امااوری را کااه گاااه نمیایهاای پبیره ااه اساات. ولاای نااه تنهااا رو  علماای صاارف هیچ

و واسااطه تحقااق آن  شااناخ ی ناادارد توجیااه کناادگونااه ساانخی ی بااا رو  علماای و روانهیچ

باشااد، بلکااه دلیاال اساا وار و ماا قن ارادااه خواهااد شااد کااه وحاای از جاناار خداونااد م عااا  بااه 

 شود.پیامبر با واسطه یا بدون واسطه ناز  می

 گوید:محمدحسین طباطبایی می

وحی پیش ما مرماوز اسات و ماا نسابت باه چگاونگی آن اطحعای ناداریم. چگاونگی 

ههمیم ... زیارا اگار رابطاه آنهاا بعیناه هماان باود مایرسیدگی آن را به ایان حقاایق ن

کنناده آنهاسات هماان هکار ههمیادیم، بادون تردیاد شاهود وحای کاه درککه ما می

طاور نیسات  پاس بایاد گفات باا شاهود وحای رواباط شاد. در صاورتی کاه اینما می

 (.42-46: 2777مرموز آنها را درک کرده است )طباطبایی، 

اند ای قادلالعادهشناخ ی هو برای دین و وحی تنها نقش و تأثیر روان . رویکرد دوم  کسانی که1

( اتخاا  117: 2732کواری، گرایانه )مکولی درباره منشأ ایهی و مؤمنانه وحی موض  یادری

کرده، نفیای یا اثباتای در این باره نرری ندارند. کار  گوس او یونگ نمونه این نگر  است. یونگ 

شناخ ی اسا  دین، ماهیت خودآگاه و وحی همگی بسا گی باه در زبان رواننیز مع قد است 

ماهیت مح ویاا ناآگاه دارد. وی اهزون بر ضمیر ناخودآگاه هردی به ناآگااه جمعای نیاز قادال 

تر از ناخودآگااه اسات کاه کلای، جمعای و است. مراد از ضمیر ناخودآگاه جمعی، ییه عمیاق

اند و به هیچ هرد مخصوصی تعلاق نادارد و ر آن شریکلیرشخصی است. یعنی همه آدمیان د

کلیه اهراد بشر از آن برخوردارند. پس ناآگاه جمعی، روان مش رکی از نوع وراشخصی است که 

ها و مح ویاتش در طو  عمر شخصی به دست نیامده است  بلکه از آلاز در سرشت مایهدرون

انی یا الگوهای نخس ین نامیده اسات. پاسا  های آرمنهاد انسان جای دارند. وی آنها را نمونه

 این تفکر که یونگ مصدا  روشن آن است این است که:

ارتباط این وحی با مبدأ م عالی و خداوند تعاالی نامشاخص و ناامعلوم اسات. بناابراین  .2
دهد، بلکه باا توجاه یونگ نه تنها برای وساطت ضمیر ناخودآگاه هیچ دلیلی اراده نمی

خود بر هرد محا  که ضمیر ناخودآگاه واسطه وحی هم باشاد، هایچ گری به یادری
رو ممکان اسات ایان رابطه و نسب ی بین ادعای او و نزو  وحی ایهی نیست. از این
 نگر  به رویکرد ملحدانه ملحق شده، مشمو  نقد آن شود.
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تفسیر گوس او یونگ در تفسیر وحای نفساانی و ضامیر ناخودآگااه از ساوی برخای از  .1
نشمندان لربی به شدا انکار شده است، به طوری که اریک هروم مح ویاا ضامیر دا

و اما ناخودآگاه به نرر یونگ »گوید: تأثیر دانس ه، میثمر و بیای بیناخودآگاه را پدیده
تواند صرهای جزدی از  هن هرد باشد  بلکه نیرویی یک مفهوم دینی است. ناخودآگاه نمی

ه بر ا هان ما تسلط دارد. این واقعیت که ما صدای ناخودآگاه است خارج از کن ر  ما ک
کناد  چاه ماا شنویم به هیچ وجه چیازی را ثابات نمیخویش را در ر یاهای خود می

توانیم صداهایی را نیز در خیاباان بشانویم کاه از آن ماا نیسات. ن یجاه ضاروری می
که با توجه به طبیعت دهد این است تعریفی که یونگ از دین و ناخودآگاه به دست می

 هن ناخودآگاه تأثیر ناخودآگاه در ما یک پدیده اساسی دینی است. ن یجه اینکه اصو  
مبهبی و ر یا هر دو پدیده دینی هس ند  زیرا هر دو مبین تسلط یک نیاروی خاارجی 

باشند، بنابراین بر طبق منطق هکری یونگ، دیوانگی باید یاک پدیاده مهام بر ما می
 (.17-13: 2747)هروم، « ر آیددینی به شما

های باس انی است باه این ادعای یونگ که منشأ وحی همان ناخودآگاه جمعی و نمونه .7
هیچ وجه قابل اثباا نیست  بلکه از نرر علمی و هلسفی سخت محل تردیاد و انکاار 

های کناد، بلکاه آن را باه نموناهاست. اهزون بر اینکه یونگ عقاده ادیاپ را رد نمی
کند. یونگ لیبدو یاا انارژی روانای را در جریاان جنسای خحصاه نی مربوط میباس ا
داند. اینکاه ناخودآگااه جمعای کاه کند، بلکه آن را یک بخش از انرژی روانی مینمی

مخزن آثار وراث ی یا نهف ه اجداد گبش ه است از نرر هلسفی پبیره نی نیست باه ایان 
گابارد دارای ه ایان جهاان پاا میجهت است که به طور مسلم زماانی کاه انساان با

ها و مانند آن را پاس از تولاد ها، مهاراگونه علم تصوری نیست و تمام یادگیریهیچ
آورد. از نرر علمی نیز، ان قا  این امور انکاار در جریان رشد بدنی و روانی به دست می

ادیاپ را رد کند. اهزون بر اینکه یونگ عقده شده آن را تأیید نمیشده، تحقیقاا انجام
کناد )ده ار همکااری حاوزه و های باسا انی مرباوط میکند بلکه آن را به نمونهنمی

 (.733: 2730دانشگاه، 

. رویکرد سوم  دیدگاه ملحدانه و منکر اصالت داش ن وحی، یعنی دیادگاهی کاه منشاأ وحای را 7

هی اسات. داند و منکر جهاان لیار و عاالم الاوهای روانی میشده و عقدهتمایحا سرکوب

 زیگموند هروید مداه  این دیدگاه است.

 گوییم: در پاس  می
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کاوی هروید شدیدای تشکیک شده، به طاوری کاه من قادان باا تماام . در بسیاری از اصو  روان2

اند  چراکاه هرویاد کاوی را از هروید به بعد در جاهای م عدد بازنگری کردهتوانایی، عمل روان

گیرد که بسیاری از آنهاا مخادو  در تبیین دین و وحی به کار میهای هراوانی را هردپیش

شده و ناپبیره نی است. او وحی را امری دنیوی، منقط  از جهان الاوهی و زاییاده کشامکش 

کاوی هرویاد دربااره هارد داند. بنابراین، اصو  روانمیان عواط  و نیروهای درونی انسان می

های جمعی و گروهی چون دین و وحی که مربوط دیدهمحل تردید قرار گره ه تا چه رسد به پ

تاوان در دو به همه بشریت است. نرر مش رک مخالفان هروید را که دوس انه هام نیسات می

کاوی علم جمله خحصه کرد و آن اینکه اس عداد هروید هر اندازه باشد، او دانشمند نبود و روان

 نیست. 

اصل عقده ادیپ بین هرزندان و والدین ترسایم کارده ای که وی بر اسا  برای مثا ، نوع رابطه

برای هیچ انسان سالمی پبیره نی نیست  چراکه شر  هروید از عقده ادیپ ح ای بعاد از انقاحب 

کناد. آنهاا ایان را لیار جنسی معاصر نیز برای بسیاری از مردم چیزی شبیه یک شوک عمل می

های قدرتمند و عواطا  نهف اه نین محرکدانند که معصومیت کودکی ب واند با چقابل تصور می

نرریاه اصالی ایان »گویاد: آلوده شود. اقبا  یهاوری در رد نرریاه هرویاد در تبیاین وحای می

هاای شناسی بسیار جدید از نگاه من با هیچ دلیل و سند قطعی قابل تأیید نیست. اگار انگیزهروان

هند که ما در واق  انحصاارای خودماان دسرگردان ما خود را در ر یا یا در لحراا دیگری نشان می

م عاارهی زنادانی « خاود»ها در اطا  انبارمانندی در پشات شود که انگیزهنیس یم، این دلیل نمی

های سرکوه ه به ناحیه روان آگاه انسان پیش از اینکه دلیل شده باشند. هجوم ناگهانی این انگیزه

، نشانگر گسس ه شدن موق ی دس گاه واکنش بر ح ور دادمی آنها در گوشه تاریکی از ضمیر باشد

م عارف و روان آگاه و شخصیت او  ماست. اساسای ممکن نیست که مح وای خودآگااهی دینای و 

های جنسی توضیح داد  زیارا دو شاکل وحی را از طریق وابس ه دانس ن همه چیز به تأثیر انگیزه

ره اری که هار یاک سابر  خودآگاهی جنسی و دینی و وحی از لحاظ خصوصیت و هدف و نوع

شود، لالبای دشمن یا حداقل مخال  یکدیگرند. حقیقت این است کاه ماا در حاال ی از عاطفاه می

شویم که از جه ی از دایره محدودیت شخصیت ماا بیارون اسات. دینی، از واقعیت عینی آگاه می

کند ریک میشنا  به علت شدتی که با آن عمق وجود ما را تحعاطفه دینی از نرر شخص روان

 (.77-72تا: )اقبا  یهوری، بی« شودگر میبال روره هم ون تأثیر ضمیر ناخودآگاه جلوه
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. گاه در برخی جوام  بشری هرهنگ، آیین و باورهایی به دییل مخ ل  مانناد عوامال سیاسای 1

  توان آن را به تمام عالم تعمیم داد و به این ن یجه رسید کاه هماه جواماحاکم است که نمی

کنند. لبا اساسای اینکه هروید با توجه به عقده ادیاپ بشری از همان آموزه و هرهنگ پیروی می

شده به این ن یجه رسیده است که وحی و دین سااخ ه و پرداخ اه ضامیر زدهو تمایحا واپس

ناآگاه انسان است به این جهت است که مطالعه هرهنگ و آیین یک محیط و منطقه حاامی او 

توان آن را به عنوان یک اصل کلی رو نمیبرداشت موهوم هدایت کرده است. از این را به این

شناخ ی برای همه بشریت در تمام عاالم تعمایم داد و از آن باه ایان ن یجاه رساید کاه روان

کم هقدان شناخ ی است. شاهد این مدعا این است که دستپیامبری زاییده چنین رویکرد روان

های شرقی، مثل محل مبعوث شادن پیاامبر گرامای اساحم در مکاه، آن در برخی از هرهنگ

مشهود است. اهزون بر اینکه تفسیر نفسانی وحی باطل و نامقبو  است ولی باه طاور کلای از 

توان ن یجه شناسان میهای مردممطالعاا هردی و آزمایشگاهی و مشاهداا مخ ل  و بررسی

یابند به قدری باا یکادیگر در آنها پرور  میگرهت که ساخ مان اج ماعاا مخ لفی که اهراد 

کاه م فاوا است که تعمیم یک نرریه در مورد چگونگی اع ای خانواده باا یکادیگر، آن نان

 (.262-260: 2736پبیر نیست )طاهری، هروید مع قد است امکان

ر شناسانه این است که انحراهی و موهوم بودن اصال مطلاهای روانگونه پژوهش. معمو  این7

گیرند و بدون توجه به درس ی یا نادرس ی دییلی که صاحبان اع قاد به آن مطر  را هرد می

رو آیند. برای مثا ، اگر شما با مردمی روباهکنند، درصدد پیدا کردن ریشه آن انحراف برمیمی

آیید ریشه آورد درصدد برمیبخ ی مییمن است و خو شوید که مع قد باشند نعل اسر خو 

کنیاد آن را اع قاد را پیدا کنید و وق ی دلیل عقحنی و مسا د  از آن ماردم دریاهات نمیاین 

دانید و سپس از خود می پرسید حا  که هیچ اس دیلی باعا  پیادایش موهوم و انحراهی می

گااه تصامیم این عقیده نشد باید دید کدام ضع  و انحراف روانی منشأ آن بوده است، اما هیچ

کادام خصالت و  1×1=6شناسانه معلوم کنید که منشأ اع قااد باه حقیقاا روانگیرید با تنمی

یابید. اینک پرساش ایان اسات ها بوده است  زیرا آن را عقلی و برهانی مینقص روانی انسان

یمن بودن نعل اسر است که آن را باید باا که آیا نزو  وحی و سرچشمه آن همسان با خو 

ادو آیا تاکنون این همه دییل ما قن و مسا د ، خردپساند و شناسانه توضیح دتوجیهاا روان

کننده نبوده که نیازی به عقحنی و ایهی که درباره تبیین وحی مورد مححره قرار گره ه، قان 

شناسانه نباشد )همان(. ایراد اصلی نرریه هروید همین است که تنها باا این نوع توجیهاا روان
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های جهاان نگریسا ه اسات و بادون ی است به تمام پدیدهشناخ یک بعد که همان بعد روان

توجه واهی و کاهی به دییل موجود ایهی بودن وحی هایچ تاوجهی نکارده اسات. اگار او و 

هکرانش با معاارف بلناد قارآن کاریم و دسا ورهای لیرمحارف پیاامبران ایهای بادون هم

 آوردند. هایی روی نمیکردند به چنین نرریههای نفسانی، نرر میانگیزه

 اهزون بر آن ه گف ه شد، تفسیر نفسی از وحی لوازم و پیامدهای دیگری دارد که عبارا است از: 

یکی از لوازم و ن ای  قطعی وحی نفسی، نفی عصمت پیامبران و خطاپبیری وحای اسات. زیارا  -

هاا، اطحعااا و احکاام و معاارف ضامیر طبق نرریه وحی نفسای، امکاان آمیخ گای دانش

ها و باورهای روان خودآگاه که در آن اح ما  لغز  است، به یقاین وجاود ناخودآگاه با اندیشه

دارد. لبا پیامبران هم در تلقی و گره ن وحی و هم تبلیغ آن و نیاز در مقاام انجاام وااای  و 

تکالی  شخصی از عصمت برخوردار نیس ند. بنابراین، خطاناپبیری پیامبران دچار خدشه شاده، 

ن صورا مردم از آنها پیروی نکرده، لارد ایهای، کاه هماان هادایت ماردم توساط در ای

ویجر هی النبی العصمی »گوید: که محقق طوسی میپیامبران است، حاصل نخواهد شد. چنان

  سابحانی، 72: 2741  یهیجای، 222: 2732)طوسای، « لیحصل الوثاو  هیحصال الغارد

2624 :620.) 

اسر با مح ویاا آن است. یعنی هر هردی آن اه را در درون خاود تجلیاا شعور ناخودآگاه م ن -

کند. تجلیاا ضمیر یک انسان هاسد با تجلیاا ضمیر ناخودآگااه یاک انساان دارد م جلی می

های بسیاری دارد، چراکه هر یک مح ویاا خاصی را در درون خود انباش ه دارناد. سالم تفاوا

لوماا، با تجلیاا ناخودآگاه یک انساان بیساواد و هم نین تجلیاا ناخودآگاه یک انسان با مع

های بسیاری دارد. هر انسانی آن چیزهایی را که از جهان خارج گره ه و در درون ناآگاه تفاوا

گوییم پیامبری کاه قبال از بعثات خاود ناه کند. با این بیان میخود انباش ه کرده، م جلی می

ها بار  هان او خطاور ترین اندیشهگونه عالیمعلمی داش ه و نه علم و دانشی اندوخ ه است چ

کرده استو پیامبری که ناخودآگاه او عاری از علوم و معارف باارزشای باوده، چگوناه ممکان 

 مح وای او بر عرصه خودآگاه او اهور پیدا کندوترین معارف از ناخودآگاه بیاست باارز 

خو  تغییر و تحو  شده است دستآید ممکن تجلیاا ناخودآگاه که گاه به عرصه خودآگاه می -

ها و اهکاار خاود را باه دسات یا هرامو  شود، یعنی هرد دچار نسیان شده، بسیاری از اندیشه

کردناد و ایان گاه مح ویاا وحی را هراماو  نمیهراموشی بسپارد، در حالی که پیامبران هیچ
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ری نباوده اسات تاا های معمولی و م عاارف بشانشانگر آن است که آگاهی آنها از نوع آگاهی

 خو  تغییر و تحو  یا هراموشی شود. دست

شاده یقاین وجود دارد. یعنی پیامبر به آن اه بار او وحای می« یقین»ای به نام در وحی مسئله -

گااه در راه دسا اوردهای وحای گاامی داش ه و این یقین تا آنجا کارایی داش ه که پیاامبر هیچ

« یقاین»توان هماواره باه در تجلیاا ناخودآگاه نمی کرده است، در حالی کهنشینی نمیعقر

ای در هماه دست یاهت. اگر واقعای وحی تجلیاا ضمیر ناخودآگاه است، پس چرا چنین مسائله

شاودو آیاا باه شود و در اعصار گوناگون هقط در یک هرد این تجلیاا دیده میاهراد دیده نمی

خودآگااه باشاد و تنهاا در معادودی از توان باور داشت که موضوعی تجلی ضمیر ناراس ی می

اهراد بشری اهور پیدا کندو چرا در زمان هر پیامبری جاز خاود پیاامبر کسای ادعاای چناین 

ای روانی هرچند توان پبیرهت که پدیدهشناسی میکرده استو آیا از نرر روانای را نمیتجلی

ضمیر ناخودآگاه بود نباید  بار آن هم تنها در یک هرد اهور پیدا کندو اگر وحی تجلیوقت یک

شد. اینکه نزو  وحی به اخ یار خود پیامبران نبوده و زمان های طوینی در وحی واق  میوقفه

 (.17: 2737مشخصی نداش ه است خود دلیلی است بر رد این هرضیه موهوم )نصری، 

هان تجلیاا شعور باطن در اهاراد صاحیح و ساالم بسایار کام و ناادر اسات. زیارا قلمارو   -

هاایی کاه باه کاار روزاناه بسا گی خودآگاه در اهراد سالم، کامحی باه وسایله مساادل و هعالیت

هاا اسات و دیگار مجاالی گوناه هعالیتدارد اشغا  شده و تمام توجاه آدمای معطاوف باه این

برای هعالیت  هان ناخودآگااه بااقی نیسات و ضامیر بااطن معماویی در اهاراد بیماار، خسا ه، 

کناد. زیارا دری اه  هان ناخودآگااه ایان گاروه خورده تجلای میو شکساتگسار، نگران، می

به عللی باز و مجاا  هعالیات بارای آنهاا بااقی اسات. ولای هرگاز ایان شارایط در پیاامبران 

ساا  نااز  شاده و در ایان  17وجود نداش ه اسات و قارآن مجیاد بار پیاامبر اساحم اارف 

هااا هااای سیاساای و تبلیغاای و دهلیتماادا قلماارو خودآگاااه او کااامحی از طاارف مسااادل و هعا

هااا بااود و هااای روزانااه اشااغا  بااود، و تمااام توجااه او معطااوف بااه ایاان هعالیتگره اری

های خااونین نباارد ناااز  شااده و در آن حالاات بساایاری از آیاااا مربااوط بااه جهاااد در صااحنه

 (.143: 2732شخصیت روحی او مقهور مسادل جاری روز بوده است )سبحانی، 

تاوان باه منزلاه قلمارو تماایحا، اهکاار و اهعاالی دانسات یر ناخودآگااه را میبنابراین، ضم

گساایخ ه و کااه جنبااه ابهااام دارنااد. هم نااین ایاان قلماارو در حقیقاات صااحنه اهکااار عنان
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(. در صاورتی کاه وحای ایهای منطقای اسا وار، 30: 2762نامنرم اسات )اسا رکر و دیگاران، 

اساات و ایاان دلیاال باار معجاازه بااودن قاارآن  ماانرم و بااه دور از هاار گونااه اخاا حف و تناااقن

روی روشاان شااد کااه صاااحبان ایاان رویکاارد، هاایچ دلیاال کااریم و وحاای ایهاای اساات. باادین

اناد و تنهاا باه ادعاای صارف بسانده علمی و عقلی و نقلی مس د  بارای اثبااا آن اراداه نداده

قطعاای  انااد. از سااوی دیگاار، بااه اع قاااد قااادحن وحاای ایهاای و حقیقاای، دلیاال محکاام وکرده

  .شودخردپسند برای رد نرریه وحی نفسانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می

 . حفظ نوع انسانی و رفع اختالف9

تردید انسان که جزدی از جهان است نیز برای تکامل اساسای هلسفه خلقت جهان، تکامل است. بی 

ان را باه اسا خدام خاود خلق شده است. از سوی دیگر، انسان موجاودی اسات کاه طبعاای دیگار

کند. در ن یجه این اس خدام هطری منجر به های خویش را طلر میآورد، و امیا  و خواهشدرمی

کند که باید این اخا حف شود. قانون تکوین ق اوا میاخ حف در تمام شئون زندگی انسان می

حف جاز باه وسایله برطرف شود تا انسان به کما  حقیقی و سعادا جاودانی دست یابد. ره  اخ 

هایی که زندگی اج ماعی انسان را اصح  و آنان را به سوی رسا گاری جاویادان قوانین و برنامه

رهنمون شود ممکن نیست  و هدایت انسان به سوی کما  و سعادا یا به هطرا اوست یا به امر 

اید لیار از راه دیگری، اما هطرا انسان برای نیل به سعادا و اصح  او کاهی نیست. پس ناچار ب

هطرا و طبیعت راه دیگری برای رسیدن به تکامال وجاود داشا ه باشاد و خداوناد تعاالی از راه 

لیرطبیعی به انسان حقایق، قوانین و آن ه را برای سعادا دنیا و آخرا او یزم است تفهیم کند و 

ر ناام دارد. از است  و کسی که آن را بفهماد پیاامب« وحی»های طبیعی و همان تفهیم از لیر راه

کند و لرد او باید به طور کامل تحقق یاباد کساانی را آنجا که خداوند در کار خویش خطا نمی

کند که وحی ایهی را بدون کم و زیاد ههمیده و رسالت خود را بادون برای این مقام ان خاب می

 (.763: 2603،   حلی7/261: 2777  طباطبایی، 7/731: 2732سینا، للط و خطا تبلیغ کنند )ابن

بااه نراار صاادرالم ألهین، برهااان قاااطعی باارای اثباااا وحاای و نبااوا وجااود دارد کااه باار  

 چند مقدمه اس وار است:

 . عالم دارای خالق و صانعی است که قدرا او هراگیر است.2
 . خالق هس ی از جسمیت و ارتباط و مباشرا با ماده منزه است.1

 م جهاا خیر و منفعت آهریدگان است.. خداوند تعالی، حکیم و دانای به تما7
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هایی دارد  چراکاه اهعاا  او از . خداوند تعالی در ایجاد و تأثیر و خلاق و تادبیر واساطه6
 طریق مباشرا و ارتباط مس قیم با ماده مم ن  است.

شان به کسای نیازمناد هسا ند کاه . مردم در امر معا  و زندگی دنیوی و امور اخروی2
طریق معیشت در دنیا و نجاا از عباب در آخرا را به آناان بیااموزد  چراکاه آناان از 

یابد و از سوی دیگار زندگی اج ماعی برخوردارند که بدون قانون و عدالت سامان نمی
اشد نه هرش ه  زیرا هرشا ه حقیق ای اسات روحاانی و تاا گبار ح مای باید انسان بقانون

توانند او را ببینند و با وی ارتباط برقرار کنند و او زمانی که تجسم پیدا نکند مردم نمی
شود. بنابراین، وجاود چناین تنها از طریق باطن برای اهل نبوا و مکاشفه م مثل می
باوده، تأییاد آن باا آیااا و  انسان صالحی برای اینکه قانون و شریعت بیاورد ممکان

پبیر است. در ن یجاه ها و اسبابی که باع  ا عان و اع راف مردم است نیز امکاننشانه
شود پیاامبری در جهاان وجاود گف ه محقق شد ثابت و واجر میوق ی مقدماا پیش

هایی مانند آوردن معجزاا که دیگران از آن داش ه که لزومای باید انسان بوده، از ویژگی
 (. 777-772: 2743اند برخوردار باشد )صدرالدین شیرازی، نصیربی

 . مقتضای اصل هدایت عامه4

ایطح  است. بر اسا  اصل هدایت عامه، تمام گمان خداوند تعالی خیر محن و هیاد علیبی

کناد. قارآن کاریم موجوداا را به اندازه شایس گی و ارهی شان در مسیر کما  آنها هادایت مای

(  پروردگار ما همان است کاه باه 2)طه: « ربنا البی اعطی کل شیآ خلقه ثم هدی»اید: هرممی

هر موجودی آن آهرینشی که شایس ی آن بود عنایت کارد و ساپس آن را در راه خاود  هادایت 

 نمود. 

بر اسا  اصل هدایت عامه انسان نیز باید از این موهبت ایهی برخوردار شود. نقش اساسی 

کند  های بلند رس گاری و انسانیت ضرورا ایهی بودن آن را آشکار میقله وحی در نیل به

کند که خداوند تعالی راهی را برای هدایت مردم تعیین و معرهی کند. چراکه حکمت اق  ا می

تواند لیر از راه وحی و نبوا باشد. زیرا نبوا از دو عنصر محوری تشکیل تردید آن طریق نمیبی

 ون که همان وحی است و دیگری پیامبر. شده است  یکی قان

ای تنگاتناگ اسات، یعنای ایان دو مفهاوم از سوی دیگر رابطه باین وحای و نباوا، رابطاه

شاود. وحای کاه ناوعی همزاد یکدیگرند  به طوری که اساسای نباوا بادون وحای محقاق نمای

سخن گف ن ایهای اسات و نباوا م وقا  بار آن اسات، از لاوازم نباوا اسات. لابا ضارورا 
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پاابیر نیساات بساا گی داشاا ه، انفکاکوحاای بااا ضاارورا نبااوا در وحاای تشااریعی هم

کناد کاه خداوناد تعاالی وحای (. به دیگار ساخن، لطا  اق  اا مای1/261: 2777)طباطبایی، 

اللطا  »ناز  کند و پیامبرانی را بارای هادایت ماردم برگزیناد  در تعریا  لطا  آماده اسات: 

  لطا  چیازی اسات کاه باا آن «ده عان المعصایههو ما یقرب المکل  معه من الطاعای و یبعا

شااود و باادین وساایله هاادایت انسااان مکلاا  بااه خداونااد نزدیااک و از گناااه و معصاایت دور می

 گوید:(. خواجه نصیرالدین طوسی می72: 2627شود )مفید، ایهی محقق می

ار بایاد، یکم: اگر خداوند تعالی ما را برای این منرور آهریده است که او را بپرس یم، ناچ -
اصل عبادا و راه و اندازه آن را نیز به طور واضح بیان کند. چراکه اگر اصال اطاعات 
به حکم عقل روشن باشد، کیفیت آن برای ما مجهو  است. لبا وحی و بعثت پیامبران 

 بندد. است که ما را به سوی حق هدایت کرده راه عبر را بر ما می
های نفسانی و شهواا ا و لفلت آهریده، خواهشدوم: خداوند انسان را مرکبی از شهو -

را بر او مسلط کرده است. لبا اگر وی را به حا  خود  رها کند، این اهکندن بنادگان 
ها و قبایح است  پس باید وحی ناز  کند و انسان را از گمراهی نجااا به سوی زش ی
 (.741: 2602دهد )طوسی، 
 کریم بدان تصریح کرده است:هایی دارد که قرآن معرهت وحیانی ویژگی

گااه معرهات وحیاانی را از  اا خاود دریاهات . معلم ایهی داش ن  حامال وحای هیچ2
که قرآن کاریم کند  چنانکند، بلکه یک معلم ایهی آن را به حامل وحی القا مینمی

 (  او را جبردیل )هرش ه( توانا آموخ ه است.6)نجم: « علّمه شدید القوی»می هرماید: 
کند: گیرد آگاهی دارد که آن را از جای دیگر تلقی میاس شعار  پیامبر وق ی وحی را می .1

(. وق ای پیاامبر 226)طاه: « وی تعجل باالقرآن مان قبال ان یق ای الیاک وحیاه»
پایش از آنکاه »هرماید: خواهد قرآن را حفک کند تا از یاد او نرود خداوند تعالی میمی

روشن اسات کاه پیاامبر «. رسد در این کار ش اب مکنوحی قرآن تمام و کامل به تو 
 آگاهی دارد که این وحی از جانر خداوند تعالی است نه از نفس خویش.

هاای دریاهات وحای از طریاق . ادراک واسطه وحی  طبق بیان قرآن کریم، یکی از راه7
نز  به الرو  ایمین علی قلبک ل کاون مان »هرماید: که میهرش ه وحی است، چنان

(  هرش ه وحی آن را بر قلر تاو هارود آورد تاا باه حکمات و 276)شعراآ: « لمنبرینا
 اندرزهای آن مردم را از عباب خدا ب رسانی. 

بنابراین، اگر انسان را بایترین مجهو  برای خود  بدانیم به طریاق اولای در خصاوع جامعاه 

(. لابا 64تاا: مطهاری، بیتر اسات )بخ ی و سعادا اج ماعی ناشناخ هانسانی، رس گاری و خو 
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برای تحقق کامل لرد ایهی شناخت ابعاد مخ ل  انسان و نیازهای او ضروری اسات  چراکاه 

شناخ ی، اق صاادی و ...، یاا باه شناخ ی، جامعهانسان موجودی است با ابعاد گوناگون علمی، روان

نفساانی و راهکارهاای  گاه قانون و دس ورالعمل برآمده از وحیطور کلی مادی و معنوی  لبا هیچ

 تواند نیازهای انسان را برآورده کند.شناخ ی نمیروان

گابرد و جهاان باه علام و تکنولاوژی اتمای و ها از دوران رنسانس علمی میاینک که سا 

های ای نیز دست یاه ه و کراا آسمانی را نیز درنوردیده، و در عین حا ، بسیاری از قسمتهس ه

اند چاه دون شناسایی طبیعت و تمایحا ما بوده، پس اگر برای ما نسااخ هها باین تمدن و نرریه

رساد ایان ترقیااا و کسی آن را ساخ ه و چه منروری از ایجااد آن داشا ه اساتو باه نرار می

های خیالی کاشفان و به وجود آورنادگان اخ راعاا و این تمدن جدید ساخ ه و پرداخ ه بوالهوسی

اند، بدون اینکه تمایحا ما را میزان قرار یحا شخصی چیزی ساخ هآن بوده و آنها بر اسا  تما

کم هشا اد دهند. بنابراین ن ای  حاصله تمدن جدید اگر تمام آن به ضرر نوع بشار نباشاد، دسات

-24: 2726آور اسات )کاار ، کنیم خسراندرصد آن در باطن امر برای ما که از آنها اس فاده می

شناسی تحقیق و مطالعه و تفکار کارده و کار  که عمری در انسان(. از این سخنان الکسیس 27

تردید گیریم. بیای میای است چه ن یجهسرانجام به این ن یجه رسیده که انسان موجود ناشناخ ه

ای اسات. هقاط قاانونی کاه از تماام زوایاای این همه بیانگر آن است که انسان موجود پی یاده

تواند انسان را به رس گاری رهنمون شود. هرچند خود کار  می نیازهای بشری آگاهی داش ه باشد

به حقیقت پی یدگی انسان پی برده ولی از شناخت مبدأ وحی هم ون برخای دیگار از م فکاران 

 بدیل پیامبران محروم مانده است. برجس ه لربی به دلیل دوری از هرهنگ ناب و بصیرا بی

تواند ر باطن و ناآگاه و انبار تاریک انسان است میاساسای چگونه وحی نفسی که برآمده از ضمی

تشخیص دهد که چرا باید پیامبران اولوالعزم تنها عده معدودی باشند، چرا باید ارث زن نص  مرد 

طلبد و عقل بشر به تنهایی قادر نیست انسان را ها که پاس  میباشد و هزاران از این نوع پرسش

روی دس گاه عریم خلقت این نیاز بزرگ را بی پاس  نهای کما  رهنمون شود. بدیبه قله

 نگباش ه و ازطریق وحی به آن جامه عمل پوشانده است. 

 گیرینتیجه

تواند نیازهای بشر را در هر زماان و مکاانی بارآورده ن یجه اینکه تنها قانون جهان هس ی که می

ساند قانون و وحی منحصر به ساخ ه، او را به حیاا معقو  راهنمایی کند و به سرمنز  مقصود بر
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تواند قانون سعادا و وحی ایهای گاه ضمیر ناخودآگاه نمیشادبه ایهی است. هیچهرد، ناب و بی

را به بشریت اهدا کند و او را از منجحب ضحلت و گمراهی نجاا دهد  چراکه ارتباط و وسااطت 

و ضامیر ناخودآگااه باه منزلاه ضمیر ناخودآگاه انسان با مبدأ م عالی نامشخص و ناامعلوم اسات 

های گس ره تمایحا و اهکاار و اهعاالی اسات کاه جنباه ابهاام داشا ه، صاحنه اهکاار و اندیشاه

هایی دارد که هیچ سانخی ی باا گسیخ ه و نامنرم است. در حالی که معرهت وحیانی ویژگیعنان

 های برآمده از ضمیر ناخودآگاه انسان ندارد.معرهت

 فهرست منابع

 یمقرآن کر. 

 اشاراا و تنبیهاا با شر  خواجه نصیر الدین طوسی و شر  شار  (. 2732سینا، حسین بن عبداله )ابن

 ، قم: نشر بحله.قطر الدین رازی

 رسالت قلمترجمه: احمد آرام، تهران:  احیای هکر دینی در اسحم،تا(. اقبا  یهوری، محمد )بی. 

 ( 2733اس یس، وال ر ترنس .)ترجمه: احمدرضا جلیلی، تهران: ان شاراا حکمت.، دین و نگر  نوین 

 ( 2762اس رکر، ادوارد  آپل، کنت  آپل، جون .)ترجمه: مشفق همدانی، تهران:  شناسی برای همه،روان

 شاه.علیبنگاه مطبوعاتی صفی

 ( 2731إلیاده، میرچا .)ترجمه: بهاآالدین خرمشاهی، تهران: مؤسسه مطالعااا و تحقیقااا  پژوهی،دین

 نگی.هره

 ( 2717الشی  آ  نو ، کاام .)ترجمه: محمدعلی خلیلی، زندگانی ح را محمد از زبان هحسفه اروپا ،

 ان شاراا روزنامه آیین اسحم.

 تهاران: شارکت ساهامی هرویدیسم، با اشااراتی باه ادبیااا و عرهاان(. 2723پور، امیرحسین )آریان ،

 .های جیبی با همکاری مؤسسه ان شاراا امیرکبیرک اب

 ( 2731پالس، دانیل .)،ترجمه و نقد: محمد عزیزی بخ یااری، قام: مؤسساه  هفت نرریه در باب دین

 پژوهشی امام خمینی )ره(. -آموزشی

 ( 1274جیمز، ویلیام .)،ترجمه: مهدی قادنی، تهران: بنگاه نشر و ترجمه ک اب. دین و روان 

 (  2603حلی، حسن بن یوس .) قم: مؤسسه نشر اسحمی. ایع قاد،کش  المراد هی شر  تجرید 

 ( 2733دژاکام، علی .)تهاران: مؤسساه هرهنگای تفکر هلسفی لرب از دیدگاه اس اد شاهید مطهاری ،

 اندیشه معاصر.

 ( 2612رشید رضا، محمد .)،قاهره: مؤسسه دار الشعر للصحاهه والطباعه والنشر. الوحی المحمدی 
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 ( 2730ژیلسون، اتین .)،ترجمه: احمد احمدی، تهران: ان شاراا سمت. نقد تفکر هلسفی لرب 

 ( 2624سبحانی، جعفر .)قم: مؤسسی النشر ایسحمی.محاضراا هی ایلهیاا ، 

 ------- (2732 .)قم: ان شاراا توحید.مدخل مسادل جدید در علم کحم ، 

 ( 2730ده ر همکاری حوزه و دانشگاه .)عاه و ، تهاران: ساازمان مطالشناسی و نقد آنهای روانمک ر

 تدوین ک ر علوم انسانی )سمت(.

 ( 2743صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .)،تهران: مؤسسه مطالعاا و تحقیقاا  شر  اصو  کاهی

 هرهنگی.

 ( 2777طباطبایی، محمد حسین .)قم: اسماعیلیان.المیزان ، 

 ( 2602طوسی، خواجه نصیر الدین .)بیروا: دار ایضواآ.المحصل تلخیص ، 

  ،هایی از کحم جدید، قم: ده ر ان شاراا اسحمی.(. در 2736اهلل )حبیرطاهری 

 ( روان2747هروم، اریک .).کاوی و دین، ترجمه: آرسن نرریان، تهران: پویش 

 ( 2731هروید، زیگموند .)ترجمه: شیوا رویگردان، تهران: نشر مرکز.تفسیر خواب ، 

 ------- (2734 .)قویمی، تهران: نشر علم.، ترجمه: مهوشناسی هراموشیروان   

 ( 2733کریمی، مصطفی .)قم: ان شاراا مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.شناسیوحی ، 

 ( 2726کار ، الکسس .)ترجمه: پرویز دبیری، اصفهان: ان شاراا تأیید.انسان موجود ناشناخ ه ، 

 ( 2732گلشنی، مهدی .)هران: پژوهشاگاه علاوم ، تعلم و دین و معنویت در آس انه قرن بیست و یکم

 انسانی و مطالعاا هرهنگی.

 ( 2732لگنهاوسن، محمد« .)20،  3،  نامه حاوزه و دانشاگاههصال، در: «تجربه دینای اساحمی ،

  22ع

 (  2741یهیجی، عبدالرزا .)قم: ان شاراا الزهرا.سرمایه ایمان ، 

 قم: صدرا.بینی اسحمیای بر جهانمقدمهتا(. مطهری، مرت ی )بی ، 

 ( 2627مفید، محمد بن محمد .)قم: المؤتمر العالمی للشی  المفید.النکت ایع قادیه ، 

 ( 2734مورنو، آن ونیو یونگ .)ترجمه: داریو  مهرجویی، تهران: نشر مرکز.خدایان و انسان مدرن ، 

 ( 2732مااک کااواری، جااان .)شااعاعی، محمااد ، ترجمااه: عبااا  شی تفکاار دیناای در قاارن بیساا م

 ده ر تبلیغاا اسحمی. محمدرضایی، قم:

 ( 2737نصری، عبداهلل .) تهران: ان شاراا دانشگاه پیام نور. )رش ه ایهیاا و معارف اسحمی(، 1کحم 

 ( 2766واا، مون گمری .)هروشای زاده، تهران: ک اب، ترجمه: اسماعیل ولیمدارمحمد پیامبر و سیاست

 اسحمیه.

 بیروا: دار المعرهه للطباعه والنشر. لقرن العشرین،دادره المعارف اتا(. وجدی، محمد هرید )بی 
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 ( 2731هیک، جان .)ترجمه: بهرام راد، تهران: الهدی.هلسفه دین ، 

 ( 2731یونگ، کار  گوس او .)ترجمه: هؤاد روحانی، تهران: امیرکبیر. شناسی و دین،روان 

 ( 2733یونگ، کار  گوس او و دیگران .) ابوطالار صاارمی، تهاران: ، ترجماه: هایشانسان و سامبو

 امیرکبیر.



 

 



اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 ی: اصول و مبانیدگاه عالمه مجلسیاز د وحیت یماه

*یموسو ید علیس

**رضا برنجکار

دهیچک

 ی، اصول و مبانوحیت یدر پرداختن به ماه یعالمه مجلس ینیکرد دیبا توجه به رو

ا  است کوه یا  و روایکرد و برخاسته از آین رویز متناسب با این زمینهن یدر ا یو

 ارائوه داده وحیت یکه از ماه یفاتیتوان آنها را از توصیا میده کرح یا به آنها تصری

یگور آن و بخوش د یشوناختیون اصوول معرفوتاز ا یبخشو .دکوراستخراک  است

ا، بیوبودن فرشته، مبدأ نبو  ان یمادعبار  است از: ن اصول یاست. ا ختیشناوجود

ت روواهر، اکتفوا بوه اجموال ی، حجیو نقل یبا اتخاذ روش عقل یت علوم نقلیمحور

ل یوا، معجوزه دلبیودر کتاب و اخبوار، عصومت ان یقی، علم حقیانوحیمطالب علوم 

 دار بررسی این اصول است.این مقاله عهده .بیاالقدس در انآاار رو و امبر، یصدو پ

.یانوحیالقدس، علوم رو ، وحی، یمجلسها: دواژهیکل

استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه مراغھ ( نویسنده مسئول)*
(.فارابی)پردیس ، دانشگاه تهران ،گروه فلسفه استاد**



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

42 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

 مقدمه

در  وحیده است. کرا  آمده، ارائه یا  و روایرا با توجه به آنچه در آ وحیت یماه یعالمه مجلس

ن یو. خداوند در همه اوحی هرندیو گ وحی،، واسطه وحیدارد  فرستنده  ین نگاه سه رکن اساسیا

را بوه  وحوی، وحویا فرشته یواسطه صو  ا ا بی اا میدارد و هموست که مستق یمحور ارکان نقش

 رد.یگیصور  م یبه انتخاب و انتصاب االه وحیرندگان یگانتخاب ن یهمچن .رساندیم بیاان

کووامالا خدامحورانوه اسووت و نقووش خداونوود در  یدگاه عالموه مجلسوویوودر د وحووی ،نیبنوابرا

و هوه در  وحوی یهاه واسوطهیوهوه در ناح وحویت یمصودره یوهوه در ناح وحوی،تمام مراحل 

دگاه بوور یوون دیوودر ا وحوویاز  یفین توصوویکووامالا مشووهود اسووت. هنوو وحووی،رنوودگان یه گیووناح

ن یووا  اسووت، اسووتوار اسووت. ایووا  و روایووفا  برگرفتووه از آیکووه هماننوود توصوو ی،خاصوو یمبووان

ی و مبووان  اسووت یشووناختی و انسووانشووناختجهووان، یشووناختی معرفووتشووامل مبووان یمبووان

ت روواهر، اکتفوا بوه اجموال مطالوب علووم یو، حجیت علووم نقلویوشامل محور یشناختمعرفت

 .استدر کتاب و اخبار  یقیو علم حق یانوحی

امبر اسوت و یول صودو پیوبوودن فرشوته و معجوزه دل یشوامل مواد یشوناختی جهوانمبان

 .ستابیالقدس در انو آاار رو  ابیشامل عصمت ان یشناختی انسانمبان

 یـ نقل یبا اتخاذ روش عقل یت علوم نقلی. محور1

 یو نقلو یدر پرداختن بوه موضووعا  روش عقلو یعالمه مجلس یاز مبان یکی ،که گذشتهنان

 یاز سوو  میهسوت یشه عالموه مجلسویدر اند یانوحیت علوم یشاهد محور یاز طرف یعنی  است

کوه از هوارهوب  یعقل  دکنین مبییق عقل تیاستنبا  و از طررا ن علوم یا یمحتواایشان  ،گرید

توا  یانوحیوت علوم یدر محور یعالمه مجلس .قرار گرفته است وحیت بیرها شده و در تر یفلسف

 تبیوث اهل یابد و تنها آنچه در قرآن و احادییم یانوحیق را در علوم یرود که حقایش میآنجا پ

 .(9و1/0: 1919، یداند )مجلسیت می) ( وارد شده، درست و واقع

 یانوحیو، علووم وحویو از جملوه  یعالموه مجلسو یهاشوهیرو تنهوا منبوع اتخواذ اندیناز ا

در  یکووه از علوووم نقلوو ی،هووون فالسووفه اسووالم یگرانوویبووا د یتفوواو  عالمووه مجلسوو .اسووت

فورض و یششوان بورخال  فالسوفه بوا پوین اسوت کوه ایوانود، ادگاه خودشان استفاده کردهید

کوه فالسوفه  یکوار  ا  نرفتوه اسوتیوا  و روایوسورا  آ شوده بوهیوهش تهیاز پو یفکر یمبان
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کووه  یعنصوور  دنوودکرل یووخووود تأو یرا بووه مبووان یانوحیووو علوووم  نوودآن را انجووام داد یاسووالم

در  دهوود ومیا  یووت رووواهر قوورآن و روایووه و حکووم بووه حجکووردز یووداا از آن پرهیعالمووه شوود

 م.یپردازیبه آن م یاصل بعد

ده یوود وحووی،ن بیوویاز جملووه در ت ی،عالمووه مجلسوو فا یتوصوو ین اصوول بوور تمووامیووا تووأایر

 یجووا یاسووت و در جووا یعلوووم نقلوو وحوویف یف عالمووه در توصوویرا محووور توصوویووشووود. زیم

ر گیرنوده وحوی، بوا محوریووت د ،نمونووه. بورای ت کووامالا مشوهود اسوتیون محوریومباحوث او ا

بووودن  بیا  اسووت کووه حکووم بووه انتصووایوو( و روا90 :فوواطر  99 :اعوورا   99: عموورانآیووا  )آل

 1د.کنیخداوند م یاز سو ،است وحیرنده یکه گ بی،ن

 ت ظواهری. حج2

و سور  کنویمده اذعوان ی) ( به ما رس تبیچه از جانب اهل آن هرباید به صدو شان معتقد است یا

بوه رواهرش اقورار  یدشان را بفهمد، بایاز اقوال ا بیمطلد اگر عقل نتوان یحت یم.م فرود آوریتسل

 .(914: 1911، مجلسی) نکنیمانکار آن را و  کنیم

ت عقوول یل عوودم صووالحیووو بووه دل یانوحیووت علوووم یوواسوواس محور بوور یعالمووه مجلسوو

را در  ین عقلویرد، دخالوت هنویوگیو اصوول آنهوا از قووه وهوم سرهشومه م یکه مبوان یفلسف

دسوتاورد  تورینمهمرو یوناز ا .تابودیوهوم اسوت، برنم یکه به نظور عالموه مسواو ی،علوم نقل

دن بووه یکنوود و آن را سووبب رسوویا  اسووت، محکوووم میووا  و روایوول آیووکووه تأو را، عقوول نیووا

 .داند )همان(یکفر و الحاد م

 :)هموان یسوتن یا  موضوو  و انکوار آن فاصولهیول یون تأوبوی ی،از نظر عالموه مجلسو

ل زد. در واقووع عالمووه یوودسووت بووه تأو وحوویماننوود  ید در موضوووعیوورو نبایووناز ا. (914و  914

رد و بوه شود  یپوذیت روواهر را میودر تعوارض نباشود، حج یا  عقلویهیکه با بود یمسائلدر 

 .کندمین موارد اجتناب یر ایل در غیاز تأو

ا  یون صوور  اسوت کوه آنچوه از روواهر آیبود وحوین اصل در ارتبا  با موضوو  یا تأایر

رد و یوگیقورار م یدگاه عالموه مجلسویودر د وحوین بیویشوود، موالک تیا  اسوتفاده میو روا

ه ا  آمووده، بوویووا  و روایوورد آنچووه در روواهر آیوون رووواهر صووور  بگیوودر ا یلیوأآنکووه تووبی

بوودن  یا  بور موادیوهوون روواهر روا ،مثوالرای بو .دشوویاسوتفاده مو وحویف یعنوان توص

ن رووواهر اسووتفاده یووبووودن فرشووتگان را از ا ی، مووادیح دارنوود عالمووه مجلسوویفرشووتگان تصوور
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 مطوور  اسووت وحوویعنوووان واسووطه ه بوو وحووی، نقووش فرشووته وحوویکوورده کووه در مبحووث 

 .(41/171: 1919)مجلسی، 

 یانوحی. اکتفا به اجمال مطالب علوم 3

ا  و یود به رواهر آیحجت است و با یانوحیرواهر علوم  ،ذکر شد یکه در اصل قبل یطورهمان

و خووض و وجوود نودارد  یل روشونیکه تفصو ییدر جا ی،عالمه مجلسبه نظر . کردا  اکتفا یروا

وجود  یجه احتمال گمراهیدر نتو  شودیل دادن به موضو  منجر به حکم به رن و گمان میتفص

ی و قضا و قدر، تفکر در ذا  خدا و معواد، علوم اجموالهمچون  یموضوعات دارد و نیز در خصود

را یون امور ضورور  نودارد. زیخوض در ا و تفکر و است یشده کافاعتقاد به اصل موضو  مطر 

 رانه از جانوب خداونود متعوال بویو به طور مخف یان داردامبر جرین خدا و پبیاست که  یامر وحی

نکوه نظور یتور ام  مهمیتیسمجاز هم ن یو ما مکلف به تفکر در آنها نبوده و حت شودیامبر القا میپ

ر نظور د ،نیت به همراه دارد. بنابرایسرا که مطابق واقع ن ین امور خطر اذعان به اموریدادن در ا

د بوه هموان یوبااسوت ل نبوده یا  به تفصیا  و روایح مطلب در آیتوض یاگر جا یعالمه مجلس

 .(90: 1911مجلسی، )هیزی بر آن نیفزود اجمال قناعت کرد و از طر  خود 

را یوآشوکار اسوت. ز بین نگواه بوه خوویودر ا وحویت یل کُنه و ماهین اصل در تفصیا تأایر

ا  یواموا هوون جزئ ،دانودیامبرش میون خودا و پبوی یبواطرا ارت وحوی یعالموه مجلسو هرهند

ی را التیتفصوو ،ز بووه آن قناعووت کووردهیووان نشووده عالمووه نبیوو یانوحیوون ارتبووا  در علوووم یووا

از  الا اجمواا  یودر روا ،مثوال رایده اسوت. بوکورنوب خوود بور آن اضوافه نهمانند فالسفه از جا

امبر دسووت یووآن بووه پ کووه در ااووراضووطراب و دلهووره ای م و حالووت یمسووتق وحووی ینیسوونگ

ن یووقووت اینکووه حقیااز ( و 11/041 :1919، یان آمووده اسووت )مجلسوویووداده، صووحبت بووه میموو

ز بوه یوعالموه ن .اموده اسوتیان نیوبوه م یداشوته، صوحبت ین آاواریم هه بوده که هنویامر عظ

 ده است.کرا  آمده، اکتفا یدر رواکه  وحیف ین مقدار از توصیهم

 در کتاب و اخبار یقی. علم حق4

شان یدر اعتقاد ا ،گریبه عبار  د .است یانوحیهمان علوم  یقیعلم حق ی،دگاه عالمه مجلسیدر د

تنها منبوع  ،طبق آنچه در آاارش آمده، روند. از نظر عالمهیث محور علوم به شمار میقرآن و احاد

 یانکنود کوه در دوران جوویح مین امر تصوریبه ا بحاراالنواردر  یو است. یانوحیمعرفت، علوم 
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 یافته است که تنها علم و معرفتیمطالعه و درک کرده و در بیش را به خویعلوم متداول زمان خو

 یرد. عالمه زموانیگیت موحی نش راب کند فق  از سرهشمه یتواند رو  تشنه انسان را سیکه م

در علوم ر یو به دنبال سترک کرد هر آنچه را تا آن زمان خوانده بود،  نکته تفطن یافت کهن یبه ا

 .پرداختث در موضوعا  مختلف یا  و احادیآ یبه گردآور یواقع

" من همه دانش را در کتاب خداوند که هیچ باطلی بر آن راه نمی یابود و نیوز اخبوار اهول بیوت  

ریان جیافتم که ذخائر علم الهی و زبان گویای وحی الهی اند. و به لطف الهی یقین پیدا کردم که 

 .(9و1/0همان: ) زالل وحی نباشد فائده و نتیجه ای ندارد دانش اگر از سرهشمه

اسوت  یادگاه به گونهین دیدر ا(،  )ن یث معصومیقرآن و احاد یعنی ی،انوحیعلوم  ینقش محور

حوق از جملوه  ،شیهواکه اصول و فرو  همه معار  برگرفته از آن است. البته عالموه در کتواب

ن حوال در ارائوه یکند و در عیاقامه م ،بحث اصول یعنی ،اابا  خدا و نبو  در ی، ادله عقلالیقین

،   هموو01وو14 :1911 ی،)مجلس ( استفاده کند )ت بیاهل  ید از ادله عقلکوشمیز ین یادله عقل

 أن منشویوقوت علوم از این اصل کوه حقیرش ایبا پذ یعالمه مجلس ،در واقع (.71و1/14: 1971

م در برابر یسر تسل ،آنها را کنار گذاشته یعار  بشررد، با وجود تسل  بر علوم و میگیسرهشمه م

 یانوحیوق علوم یقت آنچه را از طریاو نتواند حق ینکه عقل فردیولو ا، آوردمیفرود  یانوحیعلوم 

 (.71و1/14: 1971، ید )مجلسکنده، درک یرس

وارد شووده  راجووع بووه وحوویث یوود و احادیووهوور آنچووه در قوورآن مجدربوواره شووان یرو انیوواز ا

 بووه نظوورل در آنهووا را بسووته اسووت. یوووأد و راه تکنوویه اسووت و بووه آنهووا اذعووان مووکووردبحووث 

ل در یووأراد و تیو، فوتح بواب اینویدبویدن بوه الحواد و ین عامل رسویتربزر  ی،مجلس عالمه

ان بیووث یووم در برابوور آنچووه قوورآن و احادیاد و تسوولیوواسووت و در مقابوول انق ینووید یهوواگزاره

ن یوبوا توجوه بوه ا .(914 :1911، ی)مجلسو دانودین میقویموان و یعموده اسوباب اکننود را یم

قوورآن و  ی، یعنوویانوحیوواز منبووع علوووم  وحووی بووارهفا  عالمووه دریتوصوو کووهانهمچن ،اصوول

فا  بوور آنهووا اسووتوار ین توصوویووکووه ا اییاصووول و مبووان ، ارائووه شووده،ن ) (یث معصووومیوواحاد

 د.شویآنها استخراک م یالهز از البیاست ن

را بوا توجوه بوه یوز .کوامالا مشوهود اسوت وحویت یوف ماهین و توصبییصل در تن ایا تأایر

رنووده یو گ وحویواسوطه  وحوی،ت یمصوودر یعنوی وحوی،ا  اسوت کوه سووه رکون یوا  و روایوآ

انود، ن بواره ارائوه دادهیودر ا یانوحیوعلووم را اسوت و عالموه هور آنچوه  ییقابل شناسوا وحی،

عالموه  یمبنوا ،اسوت وحویانگر اقسوام بیوکوه  ی،سووره شوور 41ه یآ ،مثال رایآورده است. ب
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د و کنویح مویم را تشوریرمسوتقیغ وحویکوه  یاتیوروانیوز قرار گرفتوه و  زمینهن یدر ا یمجلس

 وحووینشسووت و ی)د( م امبر اکوورمیوودر خوودمت پ یابووه ماننوود بنووده وحووینکووه فرشووته یا

را در کتوواب و  یقوویعالمووه هووون علووم حق .(11/041 :1919، ید )مجلسوویرسووانیرا م یاالهوو

 ده است.کرف یتوصنیز را  وحیواسطه  یاتین روایکند مطابق هنیم وجوجستاخبار 

 بودن فرشته ی. ماد5

آنهوا  یهوایژگیقوت مالئکوه و ویعنوان حقبا  بیعالمه در کتاب السماء و العالم بحاراالنوار در با

داند که با حواس رواهر یهوا م)د( مالئکه را از جنس  امبر اکرمیپ در آنآورده است که  یتیروا

د بوه ینبید مالئکه را بیقادر باش یینابیاد شدن قوه یاگر با زگوید مید و در ادامه نشویمشاهده نم

امبر اکرم به یث پین حدیدر ا. (41/171 همان:) یستن بشر است و فرشته نید اییگویطور حتم م

قوادر بوه  هاانسانآنها غالب  یکه به جهت لطافت ماده وجود کردهح یبودن فرشتگان تصر یماد

در  .ندتهست یقابل رؤ هاانسانا به شکل ما هآن یی،نابیت قوه یو در صور  تقو ندتیسدن آنها نید

امبر اکورم اشواره کورده یوپ یل از سوویوهمچوون جبرئ یادن مالئکهیعالمه به د یگریت دیروا

او بوده،  یششصد بال برابرائیل را به صور  فرشته ای که ج)د(  امبر اکرمیدار پین دیاست.درا

 .(174 :ده است )همانکرن و آسمان را پر ین زمبیداشته که  یو هنان عظمت ده است ید

بال  سهبال دارند، قسمی که  دورا بر سه قسم دانسته  قسمی که الئکه م یگریث دیو در حد

االاة اجزاء فجزء لهم  ی)د( المالئکة علبی قال الن» دارند:ههار بال  دارند و قسم دیگری که

 2.(171 :)همان« جناحان و جزء لهم االاة اجنحة و جزء لهم اربعة أجنحة

، از دهدمیقت مالئ  ارائه یدر باب حق یعالمه مجلسکه  ،لبین قیاز ا یثیث و احادین حدیا

بحث او در  یمبنا یدگاه عالمه مجلسیدر د ین اصلیت دارد. هنیبودن فرشتگان حکا یماد

افت یرا به صور  مسمو  در وحی ،است که در آنجا فرشته وحیوساطت فرشته در رساندن 

امبر یبوده که پ یارساند. نزول فرشته به گونهیشده میا متمثل یامبر به صور  اصلیبه پو  کرده،

 دند.یشنیاو را م یدند و صدایدیآن را م 3از اصحاب یو بعض

 . عصمت انبیا6

کلینی،   04/107: )هماند دگان او هستنیمطلق خداوند سبحان بر آفر یهاحجت یامبران االهیپ

ان در اموان نباشود یو عصو حال پرسش این است که کسی که معصوم و از خطا(. 1/011: 1911
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) (  که از امام رضوا یثیدر حد یعالمه مجلس؟ بر خلق باشد یتواند حجت مطلق االهیهگونه م

 شود:یمتذکر مرا گونه خطا و لیزش  معصوم و مصون بودن آنها از هرکند ینقل م

ن یا ینه او را برایند سیگزیامور بندگانش برم یهمانا بنده آنگاه که خدا او را برا

به او  گذارد و علم رایعه میحکمت را به ود یهاکند و در قلب او هشمهیامر فراد م

شوود یر نمیماند و از حق در تحیفرو نم بیچ جوایکند. پس بعد از آن در هیالهام م

هوا و لیوز از خطاهوا و لیزش .است ید االهید و موفق و مورد تسدیو او معصوم و مؤ

 .)همان( ها در امان استخوردن

ن امور اختصاد داده است تا حجت او بر بندگانش و گواه او بور خلقوش باشود. یخداوند او را به ا

توا آخور  از ابتودا یار، رسول خدا و ائمه هدیح بسیث صحیق احادکند که بر طبیح میعالمه تصر

ان در یاز سوهو و خطوا و نسو ،دهکورد یم و تسدیا را تعلهالقدس آنرو   دندیالقدس مؤعمر به رو 

 .(94: 1911دارد )همو، یامان نگه م

بر اساس  .قرار گرفته است یعالمه مجلسبحث  یمبنا وحیرنده یدر مباحث گ بیعصمت ن

چ یه ،کامالا از خطا مصون بوده وحیو ابال   یکه دارد در تلق یبه جهت عصمت وحیرنده یگآن، 

دگاه عالمه یدر د وحی ین در ارزش معرفتیهمچن زند.از او سر نمی زمینهن یدر ا یانیخطا و نس

د مردم رسانیآنچه را که او به مردم م ،آن بوده یکننده ارزش معرفتینتضم بیعصمت ن یمجلس

 ده و صد در صد به آن اعتماد کنند.کر یتلق یااله وحیتوانند به عنوان یم

 ابی. مبدأ نبوت ان7

ا و هنگام بعثت ین دنیامبران نه در ایمبدأ نبو  پ ،دهدیارائه م یکه عالمه مجلس یاتیبر طبق روا

از حضور   یکه عالمه مجلسو یثیحد .گرددیآنها باز م یبلکه به عالم اروا  و خلقت نوران ،آنان

، ی)مجلسو« ن الورو  و الجسودبین او ین الماء والطبیاا و آدم بیُکنت ن»آورد ی)د( م رسول اکرم

بود و به مقام نبوو   بین عالم نیامبر اسالم قبل از این امر دارد که پی( اشاره به ا11/071 :1919

 یامبر در عوالم قبول طویکه پ یبه کماالت هاامبر وجود دارد که در آنیدرباره پ یثیاحاد. ده بودیرس

 بیموده است که در هر حجایرا پ بیامبر اکرم دوازده حجایت پین روایدر ا شده است.، اشاره کرده

 :1971ح خدا مشیول بووده اسوت )هموو، بین مد  به ذکر و تسیکرده و در ا یهزاران سال س ر

 .(11و9/17
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امبر بووده اسوت و یو)د( در آن عوالم پ اکورم بویکوه ن داردن امور داللوت یا رت اول بیروا

 ینشوان از عظموت و بزرگواسوت کوه مراحول کموال بور آن حضور   یاز ط یکات دوم حیروا

 ین کسوواننخسووتیا بیووان ،امبر اکوورمیووثوواو، بعوود از پیث میووامبر اکوورم دارد. در احادیووشووخا پ

در  .اندشوده یبنوداسواس آن درجوه نود و بوراهمثبوت داد پاسو در عوالم ذر بوه خودا که بودند 

م یثواقهم و منو  و مون نوو  و ابوراهین مبیویاو اذ أخوذنا مون الن: »آن آموده اسوتاز قر یاهیآ

ه عالموه یون آیول ایوذ .(1 :)احوزاب«  یثاقواا غلویم و أخوذنا مونهم میابن مر یسیو ع یو موس

 ین کسوواننخسووتیا بیووثوواو، انیکنوود کووه در آن بووا اشوواره بووه عووالم مینقوول م یثیحوود یمجلسوو

 .(4/091 :1919)همو،  ی از آنها گرفته شدت االهبیثاو به ربویشوند که میدانسته م

ه خداونود یوآایون در و  انودامبر بودهیوثواو پیا در عوالم مبیوت، انیوه و روایون آیوبا توجه به ا

امبر یوآورد کوه پیاد کورده و افضول آنوان را بوا نوام مویوآنهوا از تواش، بیمان بر ربویاز گرفتن پ

امبران یووپ یامبریوونووه تنهووا در آن عووالم پ ،نیز افضوول اسووت. بنووابرایووان آنووان نیووماسووالم در 

 .شده استز مشخا یبلکه درجه و مقام آنان ن ،ت شدهبیتث

ت بیو، ترکوردهن اصول و مبنوا اسوتفاده یودر ا یکوه عالموه مجلسو یاتیولذا با توجه بوه روا

 یکووردن مراحوول کمووال از سووو یا و طوویوون دنیووا از طوور  خداونوود در عووالم قبوول از ابیووان

رنووده یگ یاز سووو وحوویافووت یدر ینووه را بوورایزم ،)د( امبر اکوورمیووخصووود په بوو ،امبرانیووپ

 یرنودگی  و گید شورایوبا ،اسوت وحویرنوده یکوه هموان گ بوی،د. در واقوع نکنویآماده م وحی

 رد.یگوحی قرار ق یرا داشته باشد تا مورد خطاب خداوند از طر وحی

 امبریل صدق پی. معجزه دل8

امبر اسوت. یومعجزه و داللت آن بر صدو پ وحی خصوددر  یعالمه مجلس یگر از مبانید یکی

ن امور یول ایودل .رفته استیل صدو نبو  پذیاست که معجزه را به عنوان دل یاز جمله کسان وی

 یاالهو وحویاو بوه عنووان  یهاشده و در مرحله بعود گفتوه ییشناسا یامبر واقعین است که پیا

ن یهنو یمودع بویطلیی هون شوهر  قودر هازهیکه به جهت انگ یود. هه بسا کسانرفته شیپذ

ن یوصادو از کواذب وجوود داشوته باشود. در ا ییشناسا یبرا ید راهیبا، نیهستند. بنابرا یمسند

توانند یق معجزه میاز طر هاانسان ی،دگاه عالمه مجلسیق، معجزه است. لذا در دین طریا یدگاه،د

اسوت از طور  خودا اسوت،  یجه گفتار او را که مدعید و در نتکننق یامبر را تصدی  پی یامبریپ

د یواب یانودهینوده خداسوت و هور نمایامبر نمایوداند کوه پین مین امر را ایل ایرند. عالمه دلیب ذ
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را او  ینودگیق نمایشده از جانب او( داشته باشد توا موردم تصودیبدر خور منوب عنه )نا یانشانه

 یهوایژگیکند که با توجه بوه ویامبرانش عطا میاست که خدا به پ یاه و نشانهیه آمعجز .بکنند

ان به آن و مقوارن بوودن بوا یصادر شدن، عجز بشر از ات یعبیط یبرخال  مجرا یعنی ،خاد آن

ن برساند که آن شخا از طور  خداسوت و کلموا  او یقین یتواند مردم را به اینبو ، م یدعو

 .(01و14 :1911)همو،  وحی استکالم خداست و آنچه آورده همان 

شووده اسووت و در  تأکیوودن اموور یدهوود بوور هموویارائووه م یکووه عالمووه مجلسوو یثیدر حوود

 پرسود،میامبران یوکوه از علوت معجوزه داشوتن پ ی) ( در پاسو  بوه شخصو امام صادو یتیروا

 اند:امبران دانستهیل صدو پیزه را دلآن حضر  معج

امبران و رسووالنش و بوه شوما معجوزه عطوا کورد؟ یول خداونود بوه پیوبه هه علت و دل

 یاکوه آن را آورده اسوت باشود و معجوزه نشوانه یبور صودو آن کسو یلیآنکه دل یبرا

 یایش )اوصوویخووو یهوواامبران و رسوووالن و حجووتیوواسووت کووه خداونوود تنهووا بووه پ

( کوواذب بورمال شووود ی( صوادو و کووذب )مودعایتووا صودو )موودعا دهودیامبران( میوپ

 (.1/100: 1911صدوو،   11/71 :1919)همو، 

 القدس. آثار روح9

تووان یکوه از آنهوا م اییگور از مبوانید یکوی، وحویاز  یفا  عالموه مجلسویبا توجه به توصو

هموراه  یاالهو یابیوکوه بوا اناسوت  یالقدس بوه عنووان رو  پنجمورو رش یاستخراک کرد، پذ

دهود کوه در یامبران میوبوه پ یازاتیون رو  امتیوا .آنوان دارد یاست و آاوار خواد خوود را بورا

 ین آاوار احاطوه علمویواز جملوه ا  اسوتمهوم ار یبسو یدگاه عالموه مجلسویودر د یشناسوحی

 یان احاطوهیهنو  و منظور اوسوت ان عورش و فورش در مودعی کوه موابیابه گونه ،امبر استیپ

 بندد.یمرا  بر وحی یگذارتأایرطان در ینفوذ ش یهاراه

آنجوا کوه آن  ،کنودی) ( اسوتناد م ش اموام بواقریبوه فرموا زمینوهن یودر ا یعالموه مجلسو

 د:یگویالقدس در آنها سخن مو آاار رو  ابیحضر  از اروا  ان

وه و رو  القورو  ایمان، رو  حیوا ، رو القدس، رو   پنج رو  وجود دارددر انبیا و اوصیا 

س س گفوت: ای  .داندین را میر زمین عرش تا زبیجابر  یا القدسشهو . به وسیله رو 

شوود و موینه غافل که القدس شود مگر بر رو حادث میاروا  جابر  دو هیز بر همه این 

 4.(04/44 :)همان پردازدیمحاصل بیبه امر نه 
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 ییار بوواالیدر مرتبووه بسوو یرا از طرفوو یاالهوو یابیووالقوودس انهنووین حمووایتی از سوووی رو 

ن مرتبووه یووب ایکووه موجووب آسوورا  ییهوواگوور راهید یدهوود و از سووویمعرفووت قوورار مو از علووم 

ن یجووه هنوویدر نت .بنووددیبوور آنهووا م ،ان و خطووایهمچووون سووهو و نسوو ،دشووویموو یعلموو

ی بووه عنوووان رسوووالن االهوو یانوود وقتووافتهیراه  یمعرفتوو یبوواال یهوواکووه بووه افق هاییانسووان

چ کووم و کاسووت و در یهوو آن بوویو حفوو  و ابووال   وحوویافووت یدر در، کننوودیم ینوویآفرنقووش

 د.کننوریفه میت دقت انجام ینها

از  یاریاسوت و بسو یدر نگواه عالموه مجلسو وحویخوود  یبورا یین اصل نه تنهوا مبنوایا

 یمبنوا ،بور آن اسوتوار اسوت وحویرنوده یخصوصاا مطالب مربوو  بوه گ وحیمسائل مربو  به 

را مطابقوت بوا واقوع کوه ارزش یوز نیوز هسوت.دگاه یون دیودر ا وحی یگذارشی ارزبرا یمهم

 د.شوین مین اصل تأمیبا ا یکند به روشنیرا مشخا م وحی یمعرفت

 یریگنتیجه

 یانوحیوقوت علوم را در علووم ی، حقیشوناختییر معرفت  تییدر  یدر اوان جوان یعالمه مجلس

بگذارد و تمام همت خود را صور  شود علوم متداول زمان خود را کنار ین امر سبب میند. ابییم

المعوار  ترین دایر مهمر نگرش یین تییجه ای. در نتکند یانوحین علوم بییب و تیو تبو یآورجمع

د کورث یحد یبه گردآوراقدام  ینیل عناوی. عالمه ذشودمین یبحاراالنوار تدو یعنیعه یش یثیحد

عالموه  نکرده بودند. یآوریث مربوطه را جمعا  و احادین آیعناوآن ن تحت یکه تا آن روز محدا

عرضوه شوده باشود  یانوحیوق منابع یه صرفاا از طرک یمعرفتناشی از  کرد نوعی خألاحساس می

را در قالوب موضووعا   یش را به کار بست تا معار  اسوالمیرو تمام همت خویناز اوجود دارد. 

 پور شوود و یخأل معرفتاین تا کند تشنگان آن عرضه  یا  برایا  و روایگوناگون با استفاده از آ

 د.نشوگر مصادره یبه نفع علوم د یق شرعیو حقا یانوحیعلوم  یمبانترتیب بدین

 فهرست منابع

 قرآن. 

 البالغهنهج. 

 جا.بی، تحف العقول تا(.)بی ، ابومحمد حسنیحران  

 انتشارا  واوو.یمحمدرضا کاشف :می، نگارش و تنظمالئکه (.1914) ، محمدیشجاع ، 
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 ة.یدریالمطبعة الحنجف: ، ون اخبار الرضایع (.1941)ه یبن بابو یصدوو، احمد بن عل 

 ---------- هاپ نجف.یاالمال (.تا)بی ، 

 ---------- (1911 .)ه.یدریمکتبة الحنجف: ، عیعلل الشرا 

 ---------- (1944.) 0، کالطبعة الثانیةة، یالکتب االسالم دارتهران: ، ن و تمام النعمةیکمال الد. 

 ---------- د.یانتشارا  مکتبة مفقم: ، االخبار یمعان (.تا)بی 

  ؟؟؟: ، تهرانیباغ: میرزا محسن کوههمقدمه ،بصائر الدرجا  (.تا)بیصّفار. 

 هاپ نجف.االحتجاک (.1911) یطبرس ، 

 نجف.، هاپ یر قمیتفس (.1917)م یبن ابراه ی، ابوالحسن علیقم 

 1ک، هاپ سوم ،ةیالکتب االسالم دارتهران: ، یاصول کاف (.1911)عقوب ی، محمد بن ینیکل. 

 9و  1ان، انتشارا  سرور، ک یامام ید علیس :قیتحق ،ا  القلوبیح(. 1971) باقر ، محمدیمجلس. 

 ---------- (1911.) انتشارا  کانون پژوهش اصفهان. ،نیقیحق ال 

 ---------- (1949.)   ة.یالکتب االسالم دارتهران: ، العقولمرآ 

 ---------- (1919.) 44و  49و  01، 04، 11، 11، 1ه، ک یالکتب االسالم دارتهران: ، بحار االنوار. 

 هانوشتپی

                                                            
: 1919  هموو، 174وو9/179: 1971)مجلسوی، « کنت نبیوا واددم بوین المواء والتّوین أو بوین الورو  والجسود. »1

 .(011و11/017

االقطار ارکوانهم، و منهم الثابتة فی االرضین السفلی اقدامهم و المارقة من السماء العلیا اعناقهم و الخارجة من . »2
 .(91: 1914: شجاعی، . ن، خطبه اول، البالغهنهج) «و المناسبة لقوائم العرش اکتافهم

 .(011و  11/017: 1919  همو، 174و  9/179: 1971مجلسی، )) ( است  . منظور از اصحاب، حضر  علی3

فقهوم اّ ل و یوؤتیهم مون مخوزون علموه و ) (  ان االنبیاء و االئمة»فرماید: ) ( می . و در روایت دیگر امام رضا4
: 1944صودوو،   1/011: 1911لینوی، ک) «حکمه ما ال یوتیه غیرهم فیکون علمهم فووو علوم اهول زموانهم

 .(04/107: 1919  مجلسی، 111 تا:همو، بی   0/171



 

 



 اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 خأل یشناسیهست

 *میاحمد حک

 دهیچک

 ی، حامول انور آن است که خأل یموکوانت یهادانیه میج نظرین نتایاز نخست یکی

 یادیوبن یهاهیوبا نظر یو تا حد بیتجر یهاآزمونجه با ین نتیت( است. اینهابی)

 یپوس از بررسو ،ن مقالوهیاست. در ا ت عام سازگاربیه نسی  مانند نظریزیگر فید

م گرفت کوه یجه خواهی ، ابتدا نتیزیدر فلسفه و ف مفهوم خأل یشناختابعاد هستی

 چ  یت و اساسواا هویسومطلوق ن چ  یهو یشود به معنایده مینام  ، خألیزیآنچه در ف

قابول  ااور أتوانود منشوید نمیو  جدیوزی  و نوه در فی  کالسیزیمطلق نه در ف

طورد کامول  یجه به معناین نتیم داد که اینشان خواه ،عالوهه ب .باشد یریگاندازه

ن مباحوث یت و بدون طر  ایسن یکیزیف یهاهیدر نظر مفهوم خأل یمباحث فلسف

 د.کرها ارائه هین نظریاز ا یر روشن و واضحبیتوان تعینم

ت بیه نسویونظر ی،موکوانتو یهادانیم ی،انر  ،خألی، شناسیهست ها:دواژهیکل

 عام.
 

                                                            

 .شهر(ینی)واحد خم یدانشگاه آزاد اسالم عضو هی ت علمی گروه فیزی  *
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 1مفهوم خأل پیشینه .1

ان یوثاغورایآاار ف کند دریز میگر متمایکدیرا از  اشیاکه  یکامالا ته یفضا ی، به معناخألمفهوم 

 د:یگوینه مین زمیارسطو در ا .وجود داشته است

بوه  یهان، از دم نامتناهیق دم زدن کیوجود دارد و از طر خألز معتقدند که یان نیثاغورایف

ز یگر متموایکودیرا از  اشویاعت بی، طخألند که یگویم ،عالوهه ابد. بییهان راه میدرون ک

قرار دارند از هم جودا و  یگریپس از د یکیرا که  اشیااست که  یازد و به منزله مبدئیسم

ز یه تموایما خألرا یز .ن امر در درجه اول در مورد اعداد صادو استیکند، و ایمشخا م

 .(110: 1914 ،)ارسطو عت اعداد استبیط

شدن آنهاسوت و  یاعداد و عامل هندس ی، فضا عامل گسستگیثاغورایب در مکتب فین ترتیبه ا
ز وجوود یوا نیدر مورد اشو ین گسستگیا ،نداام موجودا جوهر تم ،ن مکتب اعدادیاز آنجا که در ا

 دارد. 
از  یکووی ،کووان افالطووونیو از نزد یثوواغورایف یونووانیلسووو  ی، ف(Archytas) آرخوووطس

ن بوویحاا ید. او صوورکوورتر از مفهووم فضووا ارائووه قیووعم یریبووود کووه تصووو یلسوووفانین فنخسوتی

ز سوواخت. از نظوور او یگر متمووایکوودیو موواده تفوواو  قائوول شوود و آنهووا را از  خووألم فضووا، یمفوواه

نامحودود  خوألله یوسوه انود و خوود بواسوت کوه هموه اجسوام در آن قورار گرفته یفضا موجود

داشووت و آن اینکووه ز یوون یکوویزیف یژگووی  ویوومحاصووره شووده اسووت. فضووا از نظوور آرخوووطس 

 «فضوا»ن بوین از نظور او یشود و بنوابرایانودازه اجسوام مشودن بویا کوهو  مانع از بزر  یو

چ یهو یکوه بوه معنوا «خوأل»اسوت و  یکویزیت فیخاصو یت اجسوام و دارایکه عامل محودود

 .(Jammer, 1993: 10) مطلق است، تفاو  وجود داشت

ا یووجوود  بوارهعوالوه بور بحوث در (190 :1914 ،)ارسوطو ز بنا به قوول ارسوطویافالطون ن

 یریکورد. او از فضوا تصوو یادیوز توجوه زیوآن ن یتیسومسوتقل بوه ه ی  فضوایوعدم وجود 

کووه در داخوول آن در حووال حرکووت  ید و آن را مسووتقل از موجوووداتکوورارائووه  یاضوویکووامالا ر

ت یوورنووده همووه موجووودا  بووود و بووه انوودازه صووور، واقعیفضووا از نظوور او پذ .دانسووتیبودنوود م

آن اصووالت  یدانسووت و بوورایتوور از موجووودا  درونووش میفضووا را واقع یحتوو داشووت. او

                                                            
دریو  ایشوان در هوای بیاز استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر مهدی گلشنی بوه خواطر راهنموایی و کم 1 

   گزارم.تألیف این مقاله س اس
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 :1911 ،)افالطووون در داخوول جهووان بووود خووألئوول بووود. افالطووون منکوور وجووود قا یشووتربی

 یخووال یمحوودود، الزاموواا فضووا ین جهووان کوورویوواعتقوواد داشووت کووه خووارک از ا یولوو (1710

 Crombie)کننودین تصوور مامفسور یخال  آنچوه بعضوبنوابراین بور وجوود دارد و ینامحدود

ن آنهوا را بیموا یهوا و فضواکوه جووهر جهوان را اتم ،هواتیسواتم نگرش او با نظور (36 :1961

. در واقووع افالطووون معتقوود بووود بووا قوورار (Capek, 1976: 22) متفوواو  بووود ،دانسووتندیم خووأل

گر، یکودیق کنوار یوطوور مونظم و دقه )عناصور سوازنده موجوودا ( بو یگرفتن اشوکال هندسو

 .(Ibid.: 24) ماندینم ین آنها باقبی یخال یچ جایه شود ویفضا کامالا پر م

نووه فضووا مخووالف بووود. او بووه فضووا و مکووان بووه یافالطووون در زم یهووادگاهیووارسووطو، بووا د

ز یوون خووألل عوودم وجووود یوون را دلیوواز اجسووام اعتقوواد نداشووت و ا یجوودا یجوووهر ایمعنوو

 د:یگوین مینه هنین زمیدر ا او .دانستیم

 یکوه در آن جوا یاز جسوم اسوت، پوس جسوم یمکوان تهو ینووع خألعالوه، اگر ه ب

ن جسوم، بوه هموه یوت کوه ایسود نیوگرفته باشود بوه کجوا حرکوت خواهود کورد؟ ترد

هوم معتبور اسوت  ین اسوتدالل در موورد کسوانیوحرکوت نخواهود کورد. ا خأل یجاها

بووه درون آن  اشوویاجوودا )از اجسووام( اسووت و  یزیووبرنوود کووه مکووان، هیکووه گمووان م

گرفتووه اسووت هگونووه  یجوواکووه در آن  یزیوود کووه هیتوووان پرسوویرا میوورونوود )زیم

صوادو  خوألن اسوتدالل، هوم در موورد یا سواکن باشود؟( همویوممکن است متحورک 

 خوألکوه بوه وجوود  یرا کسوانیوز .در مکوان «نییپوا»و  «بواال»است و هوم در موورد 

 .(111 :1914 ،)ارسطو کنندیم یرا مکان تلق خألند اقائل

وجووود داشووته  خووألاگوور  ،نکووهیجملووه ا ، ازداشووت خووألز در رد یوون یگووریل دیووارسووطو دال

ت یوونهابوویمواجووه نخواهنوود بووود و سوورعت آنهووا  یباشوود اجسووام در حووال حرکووت بووا مقوواومت

اشوواره  ین اسووتدالل بووه حرکووت هرخشوویوودر رد ا (Philoponus) لوپونوووسیخواهوود شوود. ف

ا هور یوهووا  وجوود داشوته باشود و ین حرکوت بودون آنکوه مقواومتیودر ا ،کند. بوه نظور اویم

بوه  ین موضوو  ربطویوا ،نیبنوابرا .شکافته شوود، سورعت جسوم محودود اسوت یگری  دیمح

آنواا انجوام  یچ حرکتویهو، فیلوپونووس معتقود بوود نیوندارد. عالوه بور ا خألا عدم وجود یوجود 

 یاهوه مواده ،در حوال حرکوت خواهنود بوود یزموانحوال مود  شود و تمام اجسام بوه هورینم

  جسوم، یوسور راه  ی  موادی  محویوسر راهشان وجود داشوته باشود و هوه نباشود، وجوود 

 تر در حال حرکت باشد.یطوالن یشود آن جسم مدتیفق  باعث م
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کردنود  یرا نفو یجهوان مواد اشویایان یوم در خوألوجوود  ،همچوون ارسوطو ،زیون نیارواق

ن بوود یول آنهوا ایودارد. دل قورار خوألان یوم یارهیوماننود جز کل ایون جهوان معتقد بودند یول

انبسوا   یبورا یید فضوایوشوود باین جهوان در ااور گرموا منبسو  میوکوه کول ا یکه هنگوام

روان او کوه یون اشوکال ارسوطو و پیون در پاسو  بوه ایوارواق. (Capek, 1976: 31) داشته باشود

جهوان خواهود شود، معتقود بودنود  یدگیخارک از جهوان باعوث از هوم پاشو خألگفتند وجود یم

 تووأایر( در تمووام جهووان وجووود دارد کووه باعووث pneuma) «یحووه زنوودگیرا»بووه نووام  یالیسوو

ن جهوان یوگرهوه در ا ،شوود. بوه نظور آنوانین آنهوا مبوی یو هسوبندگ گریکدی یاجسام بر رو

 امعنووایوون جهوا  بووی، خوألدر  یولوو هسوتندا یگر قابول تشووخیکوودین از ییجهوا  بوواال و پوا

 .(Jammer, 1993: 24-25) گرد استهمسان بوده و آن، کامالا 

اند. داشووته خووألدر مووورد مفهوووم مکووان، فضووا و  یمختلفوو یز آرایوون ین اسووالمکوورامتف

ن، ااز متکلموو یباجووه و بعضووابوون، یراز یایوور زکریوون مووورد نظیوواز آنووان در ا ینظوورا  بعضوو

 بوده است. یینا، ارسطویسرشد و ابنمانند ابن، یو نظر بعض یتیساتم و یافالطون

 یبووه جووا یکموو ی، آاووار فلسووفیرانوویلسووو  و دانشوومند ایف ی،راز یایوون زکربوو از محموود

ل بوه سوقرا  و افالطوون یوشوتر متمابیافوت کوه او ین آاوار دریتوان از همویم یمانده است ول

از جوواهر  یکویدر مخالفوت بوا نظورا  ارسوطو مکوان را مطلوق و  یبوده است توا ارسوطو. راز

نبووده اسوت و از  یبوود در مکوان از ابتودا جرمو انگاشوت و معتقودیم خوألکسوان بوا یم و یقد

مکووان مطلووق کووه   دانسووتینووو  م شووود. او مکووان را دویرو فقوو  بووا تفکوور شووناخته مایوون

داشوته و در واقوع  امعنو یچ موجوودیاسوت کوه بودون هو یو نامتنواه ی، ابودیهمان مکان ازل

ه سووبب کووه بوو بیا مکووان نسوویوواسووت و مکووان مضووا   یدر مکتووب افالطووون رنوودهیپذهمووان 

(. مخالفوت بوا ارسوطو باعوث بوروز انتقوادا  107 :1914، ی)بودو کنودیدا میوپ اوجود ماده معن

نا ارهوار داشوته اسوت کوه یسویی کوه ابونتوا جوا ،شود یاز طر  فالسفه مشاء به راز یدیشد

ش را آشووکار کوورده یا  خووود را رسوووا و جهوول خووویووبووه مباحووث مختلووف االه یبووا ورود راز

د کوورنا دفووا  یسووزی در برابوور ابووناز را یرونووبیحووان ی(. ابور107-101: 1911، ی)مطهوور اسووت

جاذبوه هوم قائول  یرویوآن ن یبورا یشومرد، همچوون رازیرا ممتنوع نم خوألو عالوه بر آنکه 

 نا اشاره کرده است.یساین مطلب در مکاتبا  خود با ابن بود و او به

ن بویدر  یتیسواتم یهااهدگیوز موروک دیو، نیبوالحسون اشوعره ویوژه ا، بوین اسالمامتکلم

اسوواس جهووان را وجووود و عوووارض آن  آنووان بوورخال  ارسووطوییان، کووهانوود، مسوولمانان بوده
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ل شوده اسوت. بوه یهوا و حووادث مربوو  بوه آن تشوکپنداشتند، معتقد بودنود جهوان از اتومیم

باصوره اسوت.  یم، خطواینوبیی  واحود متصول مویونکه ما جسم را بوه صوور  یا ،ده آنانیعق

 کسووان و فاقوود هووریر، یناپووذتقسوویم، نامحسوووس، یاان ذراتووی نقطووهدگاه متکلموویووهووا از داتم

بوه  .تواننود فضوا را اشویال کننودیگر میکودیب بوا یوگونه امتداد بودند که فق  در صوور  ترک

فضوا و مکوان را  ،نقطوه بووده هوا بوه تنهوایی، موقعیوت )حیوز( اتماز نظور آنوان ،گوریعبار  د

گر طوول، بوا اتصوال ههوار اتوم، طوول و عورض و یکودی هکنند، با اتصال دو اتوم بویل نماشیا

ه یوودر نظر ،نیشووود. بنووابرایل میتشووک یبعووداجسووام سووه گریکوودیبووا اتصووال هشووت اتووم بووه 

ه فضوا، مواده و زموان یون نظریواسوت. در ا ی، ضوروریخوال یفرض وجود فضواپیشن، امتکلم

 دارد. یتیسگسسته و اتم یساختار

و حرکوت در آن را ممکون  خوألخال  ارسوطو، ای اسوت کوه بوراجه در زموره فالسوفهبابن

ر یپوذخوأل امکوانن امر باعوث شود حرکوت اجسوام بوا سورعت محودود را در یدانست و همیم

 بداند.

 خوألنود یگویکوه م یجمواعت  م کورده اسوتیگوروه تقسو را بوه دو خوألن به نا قائالیسابن

ت و یسوچ محوض نیهو خوألکننود یگور کوه گموان میء و عدم محض اسوت، و دسوته دیالش

 رنود ویگیبوده و بعود ممتود در تموام جهوا  اسوت کوه اجسوام در آن قورار م یریگابل اندازهق

طوور ه ه هور دو گوروه آورد و بویودر رد نظر یادهیول عدیو، محل و مکوان آنهاسوت. او دالخأل

 .(174-147: 1911 ،نایسن)ابنداشت  یاعتقاد خألبه  یکل

 خوأل یکوه بورا ،ان آورد، نظور آنوان رایوبوه م یرونوبیو  یاز راز ینا بدون آنکوه نوامیسابن

 زیوا نهودر رد نظورا  آن یشوواهد ،بوه بواد انتقواد گرفتوه ،ت جاذبه در نظور گرفتوه بودنودیخاص

 . (170همان: ) دکرارائه 

 یوتنیک نیزیدر ف خألمفهوم  .2

نوه  خوألاساساا وجوود  ،است. از نظر دکار داشته  خأل بارهدر یوتن، دکار  نظرا  مهمین قبل از

آشوکار  یتناقض «خأل یفضا»محال است و عبار   یل عقلیبلکه به دال بی،ل تجریداله صرفاا ب

ن ماده، یدانست که ایق میرق یااست. او فضا را مملو از ماده «یتیسوجود ن»در کلما ، همچون 

جواد یعامول ا یمواد یه او فضاین در نظریبنابراداد و یل میز تشکیها را نشارهاساس نظریه گرد

از  یو عوار یکوامالا تهو ی  فضوایمطلق به عنوان  ین اساس به فضایهم رو بود. دکار  برین
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که  یاز جسم از مجاور  اجسام یو حرکت را انتقال قسمت بینس نداشت. او فضا را یماده اعتقاد

کوران اعتقواد ر  به جهان نامتناهی و بیست. دکادانیگر میاند به مجاور  اجسام دبر آن مماس

دانسوت. یاطرا  آن را در تمام جهان پراکنوده م یهاداشت و همچون برونو ستارگان و منظومه

ن صوفت را تنهوا، یوا هراکوه  بردیرا در مورد فضا به کار نم (infinite) «ینامتناه»البته او لف  

اسوتفاده  (indefinite) «نینوامع»دانست. او در مورد حدود فضا از عبار  یمخصود خداوند م

 کرد.یم

مطلوق  یبوا مباحوث مربوو  بوه فضوا خوأل، مباحث مربوو  بوه مفهووم یوتنی  نیدر مکان

قوورن هفوودهم  ین متفکووران نوافالطووونیارترؤاز موو یکووید بتوووان گفووت یقرابووت داشووت. شووا

 موور یداشوت، هنور ییسوزانیووتنی نقوش بیری مفهوم فضوای مطلوق گی که در شکلالدیم

(Henry More) مووور کتوواب  تووأایرتحووت  ،وتنیووشووود اسووحاو بووارو، اسووتاد نیبووود. گفتووه م

جملووه فضووا را بووه از هندسووه،  یادیووم بنید و مفوواهکوورخووود را منتشوور  یاضوویر یهانامووهدرس

 د.کر یو حاضر در همه جا معرف یااله یعنوان موجود

بلکوه از نظور او  ،تیسومطلوق ن خوألفضوا بودون مواده،  معتقود بوود ،برخال  دکوار  ،مور

امتووداد بوووده و در همووه جووا  یگوواه خداونوود متعووال اسووت کووه دارایاز موواده جا یخووال یفضووا

 حاضر است:

امتوداد اسوت،  یق خوود، دارایوال یاوهیاعتقواد دارم کوه خداونود، بوه شو یمن به روشن

 یذراتوش جوا یگاه جهوان و تمواماو در همه جوا حاضور اسوت و در درون دسوت هراکه

توانسووت ی  نبوود، هطووور میوون نزدیهنوونیودارد. اگور او عمووالا بوه موجووودا  جهووان ا

ز در موورد شوما در یونو  نیبوار انجوام داد و ا یوکوه  یباعث حرکت ماده شوود. کوار

بوود، قوادر بوه انجوام آن یحال انجوام آن اسوت و مطم نواا اگور در هموه جوا حاضور نم

 :Koyré, 1957)حاضور در همووه جاسوت وه ممتوود وین شویخداونوود بودن ینبوود. بنوابرا

111). 

 یدانسوت و همچوون دکوار  اعتقواد بوه نامتنواهیگواه خداونود میمور فضوا را جا ،نیبنابرا

ها محوودود و محصووور در کرانووه یاز نظوور او امکووان دارد جهووان موواد یولوو ،بووودن آن داشووت

 باشد.

نوه یت بوه شومار آورد. او در زمیسواتم یلسووفیفتووان از لحوای سواختار مواده، یوتن را مین

ن ذرا  را بویموا  یها داشوت و همچوون آنوان فضواتیسور اتمیمشابه سوا یموضع خألمفهوم 
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تووان آنهوا یکسوان داشوته باشوند، نمیاگر ذرا  تووپر هموه اجسوام، غلظوت »دانست: یم خأل

وجوود ه ود، در آن بون شویگزیتوانود جوایکوه م یا خل ویوق کرد بدون آنکه منفوذ، فضوا، یرا رق

 .(Newton, 1846: 396)« دیابی

ن یدانسوت و بوه همویمطلوق م یرا بوه منزلوه اعتقواد بوه فضوا خوألتس اعتقاد به ینالیب

دهود یکوه نشوان م یلویهموان دل»مطلوق قبوول نداشوت:  یرا همچوون فضوا خألل وجود یدل

و  یوهمو یموجوودز یون یتهو یکنود کوه فضوای، پندارگونوه اسوت، اابوا  میجهوانفضای فرا

 .(Leibniz, 2000: 23)« گر ندارندیکدیبا  یآنکه آنها تفاو  هندان یاست، برا یالیخ

نقود  ،ن ذرا  بوودبوی خوأل پوذیرشکوه مسوتلزم نیوز، وتن را یون یتیسه اتمیتس نظرینالیب

نیتس نشوان از سووء دانسوت. سوخنان الیوببودون جووهر می ن آنهوا را عورضبوی خألو  کرد

ن کوالرک مفسور و مودافع یبوه خواطر همو .وتن داشوتیواز عموق افکوار ن یپوشتفاهم و هشم

تس یوناو در پاسو  بوه انتقوادا  الیوب .دادین انتقوادا  نشوان مویوبوه ا یدیوتن واکنش شدین

 د: یگوین میهن

 ی، فضواخوألهرگوز منظوور موا از  هراکوهت، یسومحمول بودون موضوو  ن خأل یفضا

از موواده اسووت. در  یعووار ین تنهووا فضووات، بلکووه منظووور مووا از آیسوومطلووق ن یخووال

الا جوواهر دیگوری کوه آنهوا نیوز خداوند در هموه جوا حاضور اسوت و احتموا خأل یفضا

... فضوا  تند در آن حضوور دارنودیسوله حوواس موا قابول لموس نیوسوه اند و بویمادغیر

تووان ینمایون، بوا وجوود  .اسوت یابود و یر، ازلویناپوذتیییرکوران، بویبه ماننود دهور، 

ن یبوه همو .اسوت یتعوالیمسوتقل از ذا  بوار یابود و یازلو زیوه گرفت که هرجه ینت

و  یجوه ضوروریتند، بلکوه آنهوا معلوول و نتیسوگور نید ییو زمان، خوود خودا ل فضایدل

 .(Ibid.: 30)ند یبالواسطه وجود او

نوه ین زمیودر ا یمهموهای دیودگاه ان، کوهدانوان مطور  آن زمویاضویاز فالسوفه و ر یکی

فضووا در واقووع بوواره و درهای ادیوودگاهاسووت.  (Joseph Raphson)  رافسوووندارد، جوووز  

، رافسوون طوور خالصوهه از نظورا  آن دو اسوت. بو یان شوفافبیووتن و یوادغام افکار موور و ن

 د:کرآن ارائه  یتر از قبل براشفا  و روشن یریفضا تصو یر برایشمردن خواد زبا بر

 ر است.یناپذانقسامدر تصور،  یت آن، حتیل ماهیدل هب ن امتداد( مطلقاا ویتریا درونیفضا )
 ر است.یناپذیل ماهیت آن حرکتدله فضا مطلقاا و ب

 است. یفضا، بالفعل نامتناه
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 فضا کنش خالا است.
 است. زیه هر و نافذ در یفضا حاو
 است. یجسمانفضا غیر
 ر است.یناپذفضا تیییر

 فضا واحد بالذا  است.
 است. یو ابد یفضا ازل
 ن مجرد است.یترکاملفضا 

 یطور ذهنه قابل تصورند و نه ب ینیطور عه بدون فضا، اجسام نه ب
 ن:یو بنابرا

 است. یفضا از صفا  علت اول
مطلق و بالفعل داشته باشد از صفا   یاز نامتناه یرا که نشان یزیرافسون هر ه، گریبه عبار  د

هوون  ،شوعورکوه آفورینش موجوودی ذیاندانسته است. او معتقد بود آنچن یدگار و علت اولیآفر

  یوشعور است، هگونه ممکن است خلق موجودا  ممتود، سواخته ، ساخته ی  خالق ذیانسان

 یزیوه یگوریتواند بوه دینم یچ موجودیه»: یمان مدرسیبدون امتداد باشد، به قول حک یهست

 .(Koyré, 1957: 199)« تر( آن را داشته باشدا کند مگر آنکه خود )به طور کاملعط

 ،و درصودد اابوا  صوفا  فوووکورد وه دکوار ، از اصوول موضووعه شورو  یرافسون به ش

ن صوفا  بوه یوبور آمود. او عوالوه بور ا ،وتن اسوتیوموور و ن یهاشوهیکه حاصل و عصواره اند

اگوور »دانسووت: یبووودن آن م یز اعتقوواد داشووت و آن را نشووانه نامتنوواهیووهمگوون بووودن فضووا ن

  موود  یوو یدارد( بوورا یاانووهیان و نووه میووآغوواز، نووه پاکووران )کووه نووه بووین یوودر ا یشخصوو

 یکووران در همووان جووابووین یوود، بوواز در ایوومایل را ب یووراه بوورود و هووزاران هووزار ما یطوووالن

 .(Ibid.: 202)« نخست خواهد بود

روشون اسوت  یخوود نبورده اسوت ولو یاز موور و رافسوون در آاوار رسوم یوتن نامیگرهه ن

را تحووت عنوووان  ییهوواعصوور خووود، بخشفالسووفه هوومتووأایر آنووان و دیگوور کووه تحووت 

 یو ضوومائم یالدیموو 1711در سووال  نووور شووناختن کتوواب یبووه ترجمووه التوو «جسووتارها»

 یالدیموو 1701و  1719 یهادر سووال اصووولدوم و سوووم کتوواب  یهوواشیرایبووه و یفلسووف

ن یوودر ا یشووتربیت یخووود را بووا صووراحت و شووفاف یاز افکووار فلسووف یاضووافه کوورد و بعضوو

  یدر خواطرا  خوود بوه توار اصوولن کتواب ااز شوارح یگوورید گریووید. دکورا مطر  هکتاب

 د:یگوین مورد میدر ا 1714دسامبر  01
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کتواب  یصوفحه بوه حواشو 7داشوتم و او بوه مون گفوت کوه  یداریووتن دیوزاک نیبا سر ا

دن جسووتار کوور... او در اضووافه  ده اسووت.کوورن آن اضووافه یش التوویرایوونووور و رنووگ خووود در و

دهوار  «پور شوده اسوت یزیواسوت از هوه ه یکوه از اجسوام خوال ییفضوا» بوا عنووان  یینها

آشووکار اسووت کووه او اعتقوواد دارد خداونوود در همووه جووا بووه  یقتووین حقیووبووود. ا یدلووردیوود و دوت

کووه در  یریق تصوواویوورا از طر اشوویاطووور کووه مووا حضووور دارد. همووان یلیووو یواقعوو یمعنووا

واسوطه نیوز بوه هموه هیوز از طریوق حضوور بوی م، خداونودیکنیشود حس میجاد میمیزمان ا

کوه از اجسوام  ییطوور کوه خداونود در جواوتن  معتقود اسوت هموانیآنها نزد او آگاه است: او  ن

 ,Koyré)ز حاضوور اسووتیووکووه اجسووام حضووور دارنوود ن ییاسووت حاضوور اسووت، در فضووا یتهوو

1957: 297) . 

مطلوق  یقبوول فضواکوه  ی، در پاسو  بوه انتقوادا  بوارکلاصوولمه کتواب یوتن در ضمین

( ی)بوارکل از او یبودون آنکوه نوام ،کوردیم ی، شورک تلقویو ازلو یابود یرا به عنوان موجوود

از خداونوود. بووه نظوور  یجوودا یهووا را از صووفا  خداونوود دانسووت نووه موجووودیژگین ویوواورد ابیوو

ا امتووداد یووانتهاسووت. او فضووا بلکووه جوواودان و بوویت، یسوون یو نامتنوواه یاو جوواودان» ،وتنیوون

از آنجووا ». و (Newton, 1846: 505)« دار و حاضوور در همووه جاسووتیووت، بلکووه پایسوون یزمووان

هموه  ر از دهور، دریناپوذانقسواموجوود دارد، و هور جوزء هوا هموه زمانکه هر جوزء از فضوا در 

 «باشوود الزمووانو  المکووانزهووا در ین هیووتوانوود خووالق و سووازنده همووه ایحاضوور اسووت، نمجووا

(Newton, 1846: 505) داونوود  حاضوور در همووه جاسووت نووه صوورفاا بووالعرض بلکووه  خ او». و

انود و در حوال زهوا قورار گرفتهیبالذا ، هراکوه عورض بودون جووهر دوام نودارد. در او هموه ه

ل حرکوت اجسوام یودله ت. خداونود بویسون یزیوچ هیهو توأایرن او تحوت یند، با وجود ااحرکت

 یبوورا یچ مقوواومتیت و حضووور خداونوود در همووه جووا باعووث بووروز هوویسوون یچ زحمتوویدهووار هوو

ل یوون دلیالوجووود اسووت و بووه همووخداونوود متعووال واجووب شووود. همگووان معتقدنوودیاجسووام نم

 .(.Ibid) «است یوجود او در همه جا و تمام لحظا  ضرور

دانسووت. یوتن، فضووا را نووه صووفت مخلوقووا  کووه صووفت خداونوود میووب نیوون ترتیووبووه ا

مطور   یشوتربیت یتن را بوا شوفافویوتس، افکوار نیونرک در پاس  بوه انتقوادا  تنود الیوبکال

  یواز  یمودیاا پیوت، بلکوه صوفت یسون یابود و یازلو و ینامتنواه یفضوا، موجوود»کند: یم

، یکرانگووبوویکووران اسووت، امووا بووی، ینامتنوواه یاسووت. فضووا یشووگیو هم یموجووود نامتنوواه

. و در (Leibniz, 2000: 19)« تیسووخداونوود ن ینامتنوواه ین فضووایت و بنووابرایسووخداونوود ن
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و  یهموه موجوودا  ضورور یخداونود در هموه جوا حضوور دارد و حضوور او بورا»گور: ید یجا

براین عمول او بودون حضوور شوود، و بنوایواسوطه فعول او آشوکار مه بالذا  است. حضور او بو

 .(Ibid.: 20) تیسر نیپذاو امکان

 ت عامبیه نسیو نظر یموکوانت یهادانیه میدر نظر خأل یشناسیهست .3

دانان قورون گذشوته،  یزیب به اتفاو فالسفه و فیجه گرفت که قریتوان نتیم از مطالب گذشته

کردنود. یم یرممکن تلقویوچ مطلق را محمول بدون موضوو  و وجوود آن را غیه ی، به معناخأل

، یمعنا و بعضه طور کلی فضای عاری از ماده را بی، بین بود که بعضین آنان در ابیاختال  نظر 

 دانستند.یم یکیزیگاه موجودا  متافیا ممکن و آن را جااز ماده ر یعار یفضا

گوور مباحووث مربووو  بووه مفهوووم یباعووث شوود بووار د یموکوانتوو یهادانیووه میووش نظریدایووپ

در حالوت  یتم وقتویسوس یسوت کوه انور ا ه آنیون نظریوج این نتوانخستیمطر  شود. از  خأل

کوورد کووه گرهووه  ینووبیپیش 1491در  (Casimir) ریمیت اسووت. کسوویوونهابوویقوورار دارد  خووأل

ن افوت یودرون آن محودود اسوت. حاصول ا خیزهوایافوت و  یت اسوت ولوینهابی، خأل یانر 

اسوت. بوه نظور  یریوگو صوفحه مووازی بووده، قابول انودازهن دبیجاذبه  یرویزها اعمال نیخ و

نسوبت بوه خوارک از  یدان کمتوریوم ی، نوسوانگرهای  مورزیل شورایودله ن صوفحا  بوبی ،او

 یرویودر خوارک از صوفحا  شوده و ن یشوتربیجواد ذرا  ین باعوث ایوصفحا  وجوود دارد و ا

 کند.یجاد مین آنها را ابیجاذبه 
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 ریمیکس اثر

 توسو  الموورکس 1447س س در  و(Sparnaay) ی توس  اس ارن 1441ابتدا در  ینبیاین پیش

Lamoreaux)بویتجربوه لحوای ا یوتالیا ی  گروه در دانشگاه پادوایتوس   0111در  تاا ی( و نها 

عوالوه بور  1.ها بوده و هسوتدانیه مینظر ید مبانأییدر ت یها شواهد متقنشین آزمای. اتأیید شد

هستند که وجود افت  یگرید یهادهیناهنجار الکترون پد یسیلمب و ممان میناط ییجاهجاب ،نیا

 کنند.ید مأییرا ت خألدر حالت  یانر  و خیزهای

 یو گرهووه از موواده و موووک تهوو دارد ین و اساسوویادیووبن یمفهوووم ،دانیووه میوو، در نظرخووأل

و  یموکوانتوو ینجووا موجووودیدان در ایوواسووت. منظووور از م یدان و انوور یوومملووو از م یاسووت ولوو

شووده سووی  شووناختهکال یگرهانوسووانگرهای هارمونیوو  اسووت کووه بووا نوسوواناز  یامجموعووه

نود. حاصول یوا نوابود کد را خلوق یوو ذرا  جد بگوذاردااور  خوأل یتواند بر رویم ،متفاو  بوده

 از ذرا  و پادذرا  است. یامجموعه ین خلق و نابودیا

خووأل مطوور  بوووده ش آن، مباحووث مربووو  بووه یدایووز، از زمووان پیووت عووام نبیه نسوویوودر نظر

و مسوتقل از  یکوامالا تهو ید کوه او فضوایوآیمنوین برز هیون نینشوتای یهواقوولاست. از نقل

 یعوار ید کوه فضوایجوه رسوین نتیوتواا بوه ایدانسوت و نهاینم یکویزیت فیواقع یماده را دارا

ت یووواقع وتن(یووب او )همچووون نیوون ترتیووشووده اسووت. بووه ا دان گوورانش پووریوواز موواده، از م

 کرد.یرا انکار م یو کامالا ته یاضیر یفضا یکیزیف

و  یشووناختدی بوور اسوواس موودل اسووتاندارد کیهووانالیتم مووبیسوودر اواخوور قوورن  ،عووالوهه بوو

ده و ی و موجووودا  قابوول مشوواهنشووان داده شوود کووه اجوورام سووماو یمشوواهدا  نجوووم

کوول عووالم از موواده  %41دهنوود و یل میموجووودا  کوول عووالم را تشووک %9، تنهووا یریووگانوودازه

ت. وجوود یسوآنهوا روشون ن أت و منشویول شوده اسوت کوه ماهی  تشوکیوتار ی  و انر یتار

ن بووی ین موودعا دانسووت کووه فضووایووبوور ا یتوووان شوواهدی  را میووتار ی  و انوور یووموواده تار

ده و ناشوناخته یوچی، شوامل موجوودا  پیدان گرانشویوعوالوه بور م ،نبووده یخال یاجرام سماو

 ز هست.ین

تووا آنجووا  یدان گرانشوویوودانسووتن مفهوووم فضووا و خووواد آن ماننوود م یکوویزین در فینشووتیا

زده در نظریوه نسوبیت خواد را عملوی شوتابکنوار گذاشوتن مفهووم اتور  یش رفت که حتویپ

 واحدند: یانگر موجودیا نماد که اتر و فضیجه رسین نتیدانست. او در واقع به ا
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و اتور صورفاا  یکیزیف یان کرد: فضابین صور  یتوان بدیامروز کشف لورنتس را م

فضا هستند.  یکیزیف یهاها حالتدانیواحد، م یزیه یهستند برا یمتفاوت یهاوا ه

وجود ندارد که آن را به  یلیچ دلیرا نتوان به اتر نسبت داد، ه یچ حرکت خاصیاگر ه

دانوان  یزیکن در آن زمان هنوز فیشمار آورد. له فضا ب یسوا یخاص یعنوان هست

بوود صولب و  یزیوگانه بودند، نزد آنان فضا هنووز هبیدن سخت یشیوه اندین شیبا ا

 ار کنودیگوناگون را اخت یهاا حالتیر شود و ییخوش تیتوانست دستیهمگن که نم

 .(111 :1919، نینشتی)ا

د از مفهوم اتر ارائه کورد. یجد یریت عام تصوبیه نسین پس از نظرینشتیتوان گفت ایم ،نیبنابرا

دان یور تحوت عنووان میناپوذییجودا یتیآن خاصو یکسان دانست و بورایاو مفهوم اتر و فضا را 

 یفضوا امکان تصور یول ،قابل تصور نبود یدان گرانشیفضا، بدون م ،قائل بود. از نظر او یگرانش

دان یوجز توراکم م یزیماده را ه ین ذرا  اصلینشتیوجود داشت. ا یسیدان الکترومیناطیبدون م

دان یو)اتور( و مواده )م جوه گرفوت کوه جهوان از فضواینجا نتیدانست و از اینم یسیالکترومیناط

ت قائول اسوت کوه از ین ما از جهان به دو واقعینگرش نو»ل شده است: ی( تشکیسیالکترومیناط

گر مورتب  یکدیبا  یتیعل یگرند، گرهه ممکن است به نحویکدیکامالا مستقل از  یمفهوم لحای

ممکن است آنهوا را  -ا ی، یسیدان الکترومیناطیو م یند از اتر گرانشات عبار ین دو واقعیباشند. ا

 ن ازینشوتیتووان در سوخنان ای. بازگشت مفهوم اتر را م(194همان: )« ماده فضا و -دین نامیهن

 د.کربه بعد مالحظه  یالدیم 1401

ز مطور  بووده اسوت. ابتودا نرنسوت بوا یوت عوام نبیه نسویودر نظر خوأل یامکان وجود انر 

ممکون اسوت  یخوال یله را کوه فضوا ن مسویوم ایم قودوه کوانتویوه نظریوم اولیتوجه به مفواه

ت نشووان داد کووه اگوور بیسوودهووه  در اواخوور یباشوود مطوور  کوورد و سوو س پووائول یانوور  یدارا

م شوعا  جهوان از یوشوده توسو  نرنسوت را بوه حسواب آورخأل محاسوبه یانر  یگرانش اارا 

ر  یووجووه گرهووه باعووث حین نتیوو. ا(Straumann: 1999) شووتر باشوودبید یوولووومتر نبایک 91

نیوز  (Lemaitre)  بوه آن نکورد. لوومتر یتوجوه هنودان یبعود یهادر نوشوته یشود ولو یپوائول

 1499بنووا کوورد، در  یشووناختاابووت کیهووانشناسووی خووود را بوور اسوواس وقتووی موودل کیهان

موجووود در  یته انوور ین اابووت را دانسوویوووجووود ا أد و در آن منشووکوورمنتشوور  یامقالووه یالدیموو

خووأل  یانوور  یهگووال یرا بوورا یاو مقوودار کوووهک .دانسووت ین انوور یووو ااوورا  جاذبووه ا خووأل

شوود،  ینووبیوسوو  نظریووه میوودان پیشتن مقوودار کوهوو  بووا آنچووه یووکوورد. امووا ا ینووبیپیش
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دان در آن زمووان آگوواه بووود و یووه میوونظر یهاشوورفتیگرهووه از پ نداشووت. لووومتر یخوووانهووم

 نکرد. ین انر یا یموکوانت یبه محتوا یااشاره یول ،دکرنه منتشر ین زمیدر ا یمقاالت

ت عووام مطوور  بیه نسوویوودان و هووم در نظریووه میوو، هووم در نظرخووأل یکووه انوور  ییاز آنجووا

ایون، ه دانسوت، بوا وجوود یون دو نظریوا ین نقطوه تالقوینخسوت د بتووان آن رایبوده است، شوا

گووذار یووهنمن بووه عنووان پاینگرو فووایو شوو یمو  کوانتوویوونامیالکترود یراک بووه عنوووان بوانیود

 نداشتند. یشناختو اابت کیهان ن دویبه ارتبا  ا یآن توجه ییشکل نها

ومی در اابووت کوانتوو خووأل یانوور  آاووارگوور یبووار د 1417در  (Zeldovich)  چیزلوودو

ح ااور انتقوال بوه نوور قرموز کوازارهوا بوود کوه بوه ید. هد  او توضوکر یرا بررس یشناسکیهان

 یزهووایهنوود مقالووه افووت و خ خوواللت عووام قابوول حوول نبووود. او در بیه نسوویووبووا نظر ییتنهووا

ج یز بوا نتوایواو ن یهواینبیی پیششونهاد کورد ولوین معضول پیوحول ا یرا بورا خوأل یموکوانت

 .(Weinberg, 1989) مطابقت نداشت بیتجر

 یخووودهنشووان داده شوود کووه شکسووت تقووارن خودبوو 71کووه در اواسوو  دهووه  یاز زمووان

 له ارتبووا  اابووت بووه دنبووال داشووته باشوود، مسوو یشووناختنتووایج کیهووان یتوانوود بعضوویم

ت بینسوه یواز مسوائل مهوم و مشوترک نظر یکویگور بوه یبوار د خوأل یو انور  یشناختکیهان

و افووت و  خووأل یله انوور  ز مسوویووامووروزه ن .ل شوودیتبوود یموکوانتوو یهادانیووه میوونظر عووام و

 ه کوه ابتودا گووثیون نظریودارد. ا یتوورم یشناسوآن نقش اساسی در نظریوه کیهوان خیزهای

(Guth)  درون  یزهووایخ ، نقطووه شوورو  انفجووار بووزر  را افووت ودادشوونهاد پی 1411در آن را

ه، یون نظریومطوابق ا یبوین انفجوار مهیهنو یالزم بورا ین مقودار انور یدانود و بنوابرایم خأل

نتووایج تجربووی در مووورد اابووت  ه بووایوون نظریووا ینووبیی پیشالعوواده بووزر  اسووت، ولووفوووو

دسووت آمووده اسووت مطابقووت ه بوو یکوووهک آن مقوودار مثبووت نسووبتاا  ی، کووه بوورایشووناختکیهووان

 ن مورد گفته است: یندارد. گوث در ا

  اسووت. مقوودار یوزیق فیووعم یاز رازهوا یکوویقوودر کوهو  اسووت نیوا نکوه مقوودار یا

 له حوول  ن مسوویووا یشووود، بلکووه زمووانین نمیوویتع یی  ذرا  بووه تنهووایووزیله فیوسووه بوو

 . (Guth, 1981) ارائه شود یموه ذرا  بر اساس گرانش کوانتی  نظریشود که یم
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ال  بسوویار زیوواد آن بووا مقووادیر و اخووت یشووناختکوهوو  بووودن اابووت کیهووانویووتن نیووز 

 مان دانسووته اسووتیسووه ریووشوورفت نظریاز موانووع پ یکووی  ذرا  را یووزیشووده فبینوویپیش

(Witten, 2000). 

 

 یشناختهانیه استاندارد کیخأل در نظر ی. طرح مباحث فلسف4

 یهاهیوودر نظر خووأل یو انوور  خووألشووود کووه یجووه گرفتووه میاز آنچووه شوور  داده شوود نت

از مواده و مملوو از  یعوار ییت، بلکوه منظوور از آن، فضوایسوچ مطلوق نیهو ی، به معنایکیزیف

ت هنووز در یسون موجوودا  هیوت ایونکوه ماهی  اسوت. ایوتار ی  و انور یودان، مواده تاریم

 از آن ارائه نشده است. یر واضحبیو تع استپرده ابهام 

 یکوویزیف یهاهیوودر نظر خووأل یمباحووث فلسووفطوورد کاموول  ایبووه معنوو یریووگایوون نتیجووه

ر و یتووان تصووین مباحوث نمیومالحظوه شود کوه بودون توجوه بوه ا یوتنی  نیزیف ت. دریسن

هوویم کووه در م نشووان دیخووواهید. اکنووون مکوورمطلووق ارائووه  یاز مفهوووم فضووا یر روشوونبیووتع

اسوت  ین موضووعیوقابول طور  اسوت و ا ین مبواحثیز، هنویون یشناختنظریه استاندارد کیهان

 به آن نشده است. یتوجه یشناختهای استاندارد کیهانکه در کتاب

ر یپووذبووه ابعوواد بوواالتر از سووه بعوود امکووان یت عووام، از آنجووا کووه دسترسووبیه نسوویوودر نظر

ن مختصووا  کموو  یووشووود. ایاسووتفاده م یبووه نووام مختصووا  ذاتوو یاضوویر یت از ابووزاریسوون

 یمشخصوا  مربوو  بوه آن را بررسوم یموورد نظور خوارک شوو یکنند بدون آنکوه از فضوایم

ن داد کووه مووا در یوو  فضووای خووود نشووا یشووناختنخسووتین موودل کیهووانن در ینشووتیم. ایکنوو

ده، یوخم ین فضوایون مودل ایوم. در ایوابا ی  شعا  معین مثبوت قورار گرفتوه یبعدخمیده سه

، یبووا اسووتفاده از مختصووا  ذاتوو قوورار دارد. او یدسوویاقل یبعوودخووود در یوو  فضووای ههار

تا، یسوون جهووان ایوواز جملووه نشووان داد کووه ا ن کوورد ویووین فضووا را تعیووربووو  بووه اخووواد م

 محدود است. ییطور فضاه مرز(، اما ب کران )بدون لبه وبیگرد، همگن، همسان

ن یون هگونوه بوه اینشوتیتوانود نشوان دهود کوه این و کول عوالم مین کوره زموبیه یسمقا

 ن قورار دارد نقوا  آن را بوا دویزمو یکوه بور رو یافوت. شخصوید از جهوان دسوت یر جدیتصو

بورد کوه یم یآن پو یفواصول بور رو یریوگدهد و بوا توجوه بوه انودازهن مینشا یمختصه ذات

محودود ن سوطح یوا ،کنود. از نظور اویحرکوت م یبواا( کورویده )تقریو  سوطح خمیو یرو بر

 تووان از نقوا  آنیت و نمیسوآن قابول تصوور ن یت بورایونهااست یعنی نقوا  بوا فاصوله بوی
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ن یووگوواه اچیت و هوویسووآن قابوول تصووور ن یبوورا یگوور موورزیاز طوور  د یولوو ،ار دور شوودیبسوو

ن توانسوت ینشوتیافوت. ایآن دسوت نخواهود  یبورا ین بوه مورزیزم یشخا با حرکت بر رو

 یاگوور شخصوو ،م دهوود. از نظوور اوی( تعموویم را بووه فضووا )بووا سووه مختصووه ذاتووین مفوواهیهموو

 یفضووا یعنووی .همووان نقطووه بوواز خواهوود گشووتبوواره بووه ای دور شووود دونهایووت از نقطووهبی

 ین محودود ولوینشوتین فضوا از نظور اینخواهود بوود. بنوابرا یاچ لبوه و کرانوهیه یده دارایخم

دی یوو  کووره در یوو  بعووی کووه سووطح منحنووی دوطووورکووران )بوودون موورز( اسووت. همووانبووی

 یابوا شوعا  انحنو یموانیر یبعود، یو  فضوای خمیوده سوهقرار دارد یبعدفضای اقلیدسی سه

 قرار دارد.  یدسیاقل یههاربعد ی  فضایاابت در 

ت یوو، واقعیبعوودشووود کووه آیووا ایوون فضووای ریاضووی ههاریمطوور  م پرسووشن یوواکنووون ا

 یکوویزیت فیووواقع یرا دارا یدان گرانشوویووبوودون م یهندسوو ین فضوواینشووتی؟ ادارد یکوویزیف

ز کورد. پوس ات یز سورایون یشوناختیودگاه او بوه مودل اسوتاندارد کیهوانن دیدانست و همینم

نشوان داد کوه  1400دمن در یورا ارائوه کورد، فر یشوناختآنکه اینشوتین مودل ایسوتای کیهوان

نکوه جهوان یدهود و آن ایجوه میز نتیورا ن یگوریت عوام امکوان دبیه نسویدان نظریمعادال  م

نسوبت بوه زموان  یاابوت مثبوت، ولو ی  شوعا  انحنوایو ی( دارای)نسبت به مختصوا  مکوان

ف نوور سوتارگان بوه سومت یور انتقوال طیونظ بویج و مشواهدا  تجری. نتادر حال انبسا  است

ن جهوت مودل یانود و بوه همود کردهأییون انبسوا  را تیوا یهمگو یهوانینه کیقرمز و تابش زم

 نیوا پرسوششوود. اکنوون یده میونام یشوناختمودل اسوتاندارد کیهوانه، یون نظریوبور ا یمبتن

 خوأل یبعودیعنوی در یو  فضوای ههارمرتبوه بواالتر،  ی  فضوایوا جهوان موا در یست که آا

سوت کوه ا اسوت. در مودل اسوتاندارد فورض بور آن یدر حال انبسا  است. پاس ، معمووالا منفو

خلوق  یگر اسوت، بوه معنوایکودیدور شودن اجورام از  ینکه بوه معنوایانبسا  جهان عالوه بر ا

)فضووا و زمووان(  زیووچ هین جهووان در حووال انبسووا  هوویووز هسووت و خووارک از ایووفضووا و زمووان ن

در حوال  یین جهوان در هوه فضوایوا»کوه  پرسوشن یوا یطوور کلوه و بو  وجود ندارد یگرید

ن ینشووتیا یشووناختگیری ناشووی از دیوودگاه هسووتینتیجووهن یوومعناسووت. ابووی« انبسووا  اسووت؟

 یرا دارا یدان گرانشوویووبوودون م یاسووت کووه بووه درون موودل اسووتاندارد رسووود کوورده و فضووا

ت یووعوودم واقع یعنوویدگاه یوون دیوود توجووه داشووت کووه ایووبا یولوو ،دانوودینم یکوویزیت فیووواقع

چ یاسووت و در هوو یفلسووف یریووگخووأل مرتبووه بوواالتر یوو  تصوومیم یهندسوو یفضووا یکوویزیف

 ت.یسا انکار نیه قابل اابا  ینظر یکجا
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 یریگنتیجه

کوه جه گرفت یتوان نتیمطر  قرون گذشته م یح فالسفه و علمایکالم و سخنان صر یاز فحوا

ن فالسوفه بوی  اسوت. گرهوه در یوزی  و متافیوزیف یاز نقا  تالق یکی خألمباحث مربو  به 

ب به اتفاو آنان یقر یمطلق اعتقاد دارند، ول چ  یبه عنوان ه خألهستند که به امکان وجود  یکسان

اسوتاندارد و  یهاهیآنچه در نظرکه ن مقاله نشان داده شد یکنند. در ایم یمطلق را نف خألوجود 

مطلوق متفواو   خألمفهوم آن با  ،مطلق نبوده چ  یه یشود به معنایده مینام خأل ، یزیف یادیبن

طوور کامول از ه بو خوأل یها مباحث فلسوفن تفاو ینشان داده شد که با وجود ا ،عالوهه است. ب

طرد نشده اسوت  ی،شناختی  نیوتنی و مدل استاندارد کیهانخصود مکانه ب ، یزیف یهاهینظر

 د.کرها ارائه هین نظریاز ا یر روشنبیر و تعیتوان تصوین مباحث نمیو بدون طر  ا
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جاگرهوای هانر ی خأل است. علت آن است که در نظریه میدان جاب أشود رواب  عدم قطعیت منشاغلب گفته می .1
شوند و از آنجوا کوه م میوجاگرهای مکان و مومنتوم در مکانی  کوانتههای خلق و نابودی جانشین جابعملگر
شوود، تعبیوری مشوابه در نظریوه م، اساس رواب  عدم قطعیت محسوب میوجاگرها در مکانی  کوانتهاین جاب
 ئه شده است.میدان ارا



 

 



 اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 اشراقمت کنه حیشیخاستگاه و پ

 *یمحمد بهشت

 دهکیچ

 یرا بررسو ین سهروردیالد  شهابیش ینه نگرش اشراقیشین مقاله خاستگاه و پیا

شف که آن یماه ُبنک یمتکح کند یم میهن آن را ترسک سابقهٔ اصل و تبار و  کرده،

 ید فهم درست آن خودشناسویلکاست و  یو منطق یر عقالنکو تف یو شهود عرفان

ه بواطن قابول یاضت و تصوفیق ریه تنها از طرک یالنفسمعرفة  النفس استو معرفة

توب کنه میشویه خاسوتگاه و پکون پژوهش اابت خواهد شود یاست. در ا یابیدست

ران باسوتان، یو، فلسفه ایم، سنت نبویرکاشراو متعدد و متنو  است  قرآن  یفلسف

و  ین مبادیفلسفه اشراو از همه ا  ... ونان، فلسفه مشاء، عرفان و تصو  ویفلسفه 

رده، کوژه آنها را در خود جمع و هضم یو یو مهندس یسازمنابع بهره برده و با نظام

ه کوهنوان سوهروردی نیوز، یاشفا  باطنکه الهاما  و مشهودا  و مکنیعالوه بر ا

 است. ی، از منابع اصلهردکح یتصر یخود و

ــدواژه ، باسووتان، اشووراو، شووهودمووت کمووت اشووراو، حکخاسووتگاه، ح :هاکلی

 .سهروردی

                                                            
*  
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 مقدمه

ننود، کیاد میمتر کار خود کنه افیشیمعموالا از منابع و پ ان کهلسوفان مسلمیاز ف یاریبرخال  بس

کورده اسوت  وی ر کوذ یخود را در موارد متعودد یشه اشراقیاند یها و مبادسرهشمه سهروردی

اگر ین و احیثاغورث، افالطون و افلوطیامبر( َانْباذُقلس، فیپ یسشه هرمس )ادریبر اندخود را میراث

دهنوده راه خسورو و ادامهکویدون، یوومرث، فرکیوران باستان هوون زرتشوت، یا یماکمت حکح

 دانسته است. یو سهل تستر یالنون مصرو، ذی، ابوالحسن خرقانید بسطامیزیهون ابو یعارفان

را هرگز سهروردی در آاار  یث نبویم و احادیرکفه قرآن یا  شرینها بازتاب آیگذشته از ا

ش یدایو پ یدر بسترساز ینید یهام و آموزهیرد تعالکتوان ادعا یه مکبلگرفت، ده یتوان نادینم

 ین اسالم به درستیم دیت تعالیلکژه اگر ما به یو داشته است  به یجد تأایر ینگرش اشراق

و  بیو معرفت قل یر باطنیاسالم در مورد نور، اشراو و شهود، س نیه دکافت یم یم درخواهیبنگر

 ار دارد.یت خداوند و فرشتگان سخن بسیو  عالم، رؤکبه مل بیایبار

داشته و آن الهاما  و مشاهدا   یشهود یهاافتهیه کند کیادعا م سهروردینها یعالوه بر ا

به صراحت  یداشته است و در موارد ینقش جد االشراوحکمةتاب کش یدایاشفا  در پکو م

ه ک یو منابع مهم و اشخاص یمبادکوشیم مین مقاله یدر ا رده است.کان بیاشفا  خود را کم

ان بیرده است کرا نقل  بیها استناد جسته و از آنها مطلا بدانی کردهاد یبه صراحت از آنها  یو

 .کنیم یاشراو را بررس متکح یهاسرهشمه نه ویشیپ ،ن رهگذر خاستگاهیم و از اینک

 ینی. منابع د1

رده و کون اسالم زاده شده، رشود یمسلمان است و در سرزم یلسوفیف سهروردیه کنیبا توجه به ا

هوون قورآن  ینویه به منوابع دکاست  یعبیآورده، ط یرو ینیقت به دانش دیافتن حقیبه منظور 

توه درخوور دقوت کد  نیها استناد جوانند و بدکا  توجه داشته باشد و از آنها استفاده یم و روایرک

رده کوم استناد یرکه فراوان و گسترده به قرآن کاست  یلسوفین فینخست سهروردیه کنجاست یا

تاب کنا در یسز ابنیرده و نکا  قرآن استشهاد نیاصالا به آ بیش از او فارایه پک یاست  در صورت

 یهاباا در تمام ابوواب و فصوول نوشوتهیتقر یاما سهرورد ،رده استکه استناد یآ ی فق  به  شفا

 تام دارد. سیطرهاشراو  هل فلسفکبر  ینیمنبع د ییه گوکرده است کاستناد  یا  قرآنیخود به آ
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ر باطن در یو ، سکهون نور، شهود، اشراو، مل یر اشراقکتف یدیلک یهان، وا هیگذشته از ا

 :1970، ی)سهرورداست رده کها استناد بدان سهروردیخورد و یمه قرآن به هشم میرکا  یآ

دهد ین نشان میا .(001، 111، 119، 119، 110، 111، 199، 0/111و  911، 119، 110، 1/99

از  یدر برخ یا  قرآنیاز آ یمندن بهرهیبهره برده است، البته ا ینیه فلسفه اشراو از منابع دک

 یا سهروردیه گوکه گسترده شده یپا تا بدان ،هیااللوا  العمادمثل  ی،و یاشراق یهارساله

فه ارائه یا  شریاز موضوعا  آ یابر پاره یرین رساله به عنوان تفسیخود را در ا یها و آراشهیاند

 (.011، 149، 149، 114، 119، 9/107 :1970   همو،41-9/91 :1911، هموداده است )

به صراحت  یباطل است. وا حق از یار تشخیمع سهروردی یم برایرکن، قرآن یعالوه بر ا

ن یو سخن به ا یاعتبار هر رأ  ما قرآن است و مح ینید یه تنها سند قطعکدارد یارهار م

ز تنها به یت نینش به دست خداوند است، ارشاد و هدایه آفرکرا هنانیز .است یتاب آسمانک

گفته و سخن  ،ندانش ناتوانیدن و آفریه همه مخلوقا  از آفرکگونه اوست، و همان ییراهنما

ه تو را لباس کامل خداوند است کردن عاجز است، قدر  مطلق و کت یز از ارشاد و هدایآنان ن

 یسانکرو نیاز ا  ندکیت میه تو را ارشاد و هداکاوست  یلمه روشن و نورانکپوشانده و  یهست

ضاللت و ند در هاه یجویم قرآن اعتصام نمکمح هرده و به رشتکلمه خداوند توجه نکه به ک

اّ ل کتاب خدا و سنت رسوله در ک یگونه ادعا و سخن هر ،نی، بنابراشوندیسرنگون م یگمراه

هوده به شمار بیاعتبار ساق  است و از امور  هآن وجود نداشته باشد از درج یبرا یشاهد )د(

 (.9/110: 1911، همود )یآیم

را  بیهر مورد اگر مطل ن اسالم است و دریت دیحقان سهروردیذهن  یحال، فضا هره ب

 یه ازلیند  از جمله نظرکیم به نقا عقل و فلسفه مکدرنگ حبیا دهد یمخالف اسالم تشخ

ند، کیجاد را اابا  میند و خلق و اکیم مکماده ح یرد و به حدوث و دگرگونیپذیبودن ماده را نم

ق آن یو در تالو  عم م انس داشته باشندیرکه با قرآن کند کیه میز توصیگران نیالبته به د

ننده نازل شده کیا آیا  شریفه تنها در شأن تالو ه گوکنند کتالو   یاوشند و آن را به گونهکب

ند دار وحیه نشا  رکنند کشتر و بهتر آنگاه قرآن را تالو  بی یمندرو به منظور بهرهاز این .است

 ی،نیبه عنوان منبع د ،میرکآن به قر سهروردیم توجه یید بگویب بایترتنی(. بد9/194 همان:)

 ار درخور توجه است.یبس
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 ونان باستانیمت ک. ح2

ن یداند و به نخستیونان باستان میمت کدهنده حننده و ادامهسهروردی خود را احیاک

ژه دارد و آنان را یت ویعنا ،ثاغورث، سقرا  و افالطونیهون انباذقلس، ف ،ونانیلسوفان یف

 یماکشف و شهود و از حکو معتقد به عالم انوار، اصحاب  یفرزانگان دانش و کن و اریاساط

ن یان ایداند و در میالنفس مز بدن و اهل ریاضت و زهد و معرفةقدر  خلع رو  ا یمتأله و دارا

، 0/111 :1970، یند )سهروردکیم یمت اشراو معرفکح یشوایبزرگان افالطون را امام و پ

که در میراث ن بدان سبب است ی(. و ا9/119و  141، 0/11  949، 940، 999، 910، 911، 110

و انظار  که با آراوجود دارد  بیژه از افالطون مطالین گروه به ویمانده، از اعلمی به یادگار

 (.1/111 ،1991هومن،   110و  111، 79، 1/41همان: د )ینمایراز مهمگون و هم سهروردی

ه حدود ک ،مان بزر  انباذقلسکین حیان ایم اند دره گفتهکن است یته درخور توجه اکن

امبر بوده و با او ارتبا  داشته و یود پورده، معاصر با داکیم یالد زندگیش از میپانصد سال پ

گران انتقال یود آموخته و آن را به دومان بن دایز از سلیمت را در همان زمان از لقمان و نکح

نجا مناسب است نگاه ی(. در ا0/101، بی تا، ی  شهرستان74-70: 1919، یداده است )شهرزور

م تا روشن شود ینکان بیرا به اختصار  یونانیمان بزر  کیونان باستان و حیمت کبه ح سهروردی

 ونان باستان بوده است.یمت کفلسفه اشراو ح یهااز منابع و سرهشمه یکیه ک

نار کو در  یلکوجه  به یکیند  کیاد میدر آاار خود از انباذقلس به دو صور   سهروردی

شف و کدند و از یمت رسکه حیماه به ُبنک یمانکیبه عنوان ح ،ثاغورث، سقرا  و افالطونیف

و هماره  ی نایل گشتندردند و به مشاهده انوار االهکدا یمند شدند و قدر  خلع رو  پشهود بهره

 919، 910، 110، 141، 110، 1/111 :1970، یپر از رمز و راز بر زبان داشتند )سهرورد یسخنان

ه در کما سخنان او )انباذقلس( را تا آنجا »د: یگویاز عباراتش م یکیدر  ی(. و0/11  419و 

ته را کن نیم و ایافتیاو را در یو ذوو و مشاهدا  قدس کقو  سلو ،میردک یدسترس بود بررس

 «ء محض استدهند، درباره اتفاو و بخت افتراینسبت م یشتر آنچه به وبیه کم یردکاذعان 

 (.999، 1/990همان: )

ه به کداند یم یلسو  اشراقیانباذقلس را ف سهروردیگر معتقدا  انباذقلس است. ید هاما جنب

و نقش دو عامل  یگذارتأایرو   (919، 1/910 همان:ه و ارباب انوا  اعتقاد داشته است )یُمُثل نور
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ت یدر ماه کی ( و تش191، 197، 191، 0/194همان: رفته بود )یر جهان پذبین را در تدکیمهر و 

 (.910و  1/911 همان:) قبول داشت یاز به گونهیو جوهر را ن

ن آورده اسوووت: یدربووواره انبووواذقلس هنووو یونوووانی  فلسوووفه دوره یه در تووواریووول بریوووام

ل او یسویس یشوهرها یه اهوالکولسوو  نبووده بلیدان و فیعوبیلس( فقو  طکانباذقلس )ام ود»

مواران داشوته و سرنوشوت بی یه قودر  بور شوفاکوردنود کیمو یسور تلقودستار بور  یاهنکرا 

(. 71، 1979بریووه، ) «دانسووته اسووتیه آن الزم اسووت مکیووتز یه بووراکوونفووس و آنچووه را 

ار یالقودر، بسولیالشوأن، جلمیعظ یموکیز انبواذقلس را حیون ،حکموة االشوراوشوار   ی،شهرزور

و موواهر در شووناخت نفووس و  بوویعقا و متوجووه یوودن کزگووار، توواریاضووت، عابوود و پرهیر اهوول

 (.41: 1919شهرزوری، مجردا  و احوال آنها دانسته است )

امبرگونووه و یپ یمووکیح ی،مووان اشووراقکیرا از ح یو ث  سووهروردیثوواغوریف هو امووا دربووار

م کحوا یاضویشوف و شوهود و قائول بوه نظوم رکو صواحب  یموت واقعوکح هریبرخوردار از خم

 :1970، یدانوود )سووهروردیم کخوواد افووال هو نیموو یقیبوور جهووان خلقووت و معتقوود بووه موسوو

ه کوووونیا»آورد: ین موووویهنوووو یات( و در عبووووار040، 041، 0/091  419، 949، 940، 1/111

ان هرهنوود یرا مشووائیووز .ب ندهوودیوودهنوود تووو را فریت نمیووثوواغورث اهمیان بووه امثووال فیمشووائ

 ،نیشووین پموواکیق رموووز سووخنان حیاز دقووا یاریبسوو کانوود امووا بووه درش بودهیانوودی بار

 (.110و  1/111همان: ) «انددهینرس پیامبرگونه،مان کیمخصوصاا ح

نفس و  یشه، متأله و معتقد به تجرد و بقایپاضتیر یمکیحسهروردی،  یلکسقرا  در نگاه 

(. در 919، 911، 911، 091، 0/141 همان:شف و شهود و قادر بر خلع رو  از بدن است )کاهل 

آنچه درباره »د: یسنویفلسفه اشراو م یخیتار یهاشهیدر باب ر حکمةاالشراوتاب کآغاز 

ان راه خدا، و با ذوو و مشرب کهمه سال هدیام با عقبر آن گفته یاالنوار و مطالب مبتنعلم

 «گران موافق استیثاغورث و دیش از او مانند هرمس، انباذقلس، فیمان بزر  پکیافالطون و ح

برند. یرهما( از سقرا  نام میگران )غیح دیدر توضراو حکمةاالش(. شارحان 0/11 همان:)

 اد داد.یو به افالطون است مت اشراو را آموخته کثاغورث حیه از فک یتیشخص

ژه دارد و او را یت و اراد  ویبه افالطون عناسهروردی ونان باستان یمان بزر  کیان حیدر م

شف و کو اهل  وحیرومند در مباحث ریار نیبس یتیمت اشراو و شخصکح یسشوا و رئیامام و پ

همان: داند )یم یاشفا  و مشاهدا  انوار االهکشهود و قادر بر خلع رو  از بدن و صاحب م

د یصاحب اال(، 110، 111، 1/79همان: ) ی(. و از او به عنوان افالطون االه1/110-119  0/110
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از »ن آورده است: یش هنیخو یوتکان خلسه ملبی( و در مقام 0/11همان: ند )کیاد می و النور

به مقام و  یسکنها ینا و امثال ایسو ابن بیردم، فاراکگفت سؤال یه با من سخن مک ی  نورانیش

)افالطون،  «انددهیهزارم مرتبه او هم نرسی به  یده است؟ گفت نه، حتیمرتبه افالطون رس

 (.91: 1971ن، ی  فلوط9/1919: 1991

 سووهروردیافالطووون و  یرکووف یهارسوواختیم زیدهوو ه نشووانکوونیا ینجووا بوورایدر ا

 م:ینکیاشاره م یرکف یادهاین بنیاز ا یاند، به برخه همسانکبل ،خوانهم

در  ،ردیوتعلوق گ یاویه به بدن دنکنیش از ایده داشت نفس ناطقه پیافالطون عق  . هبو  نفس1

ل یواموا بوه دل ،اسوترده و لوذ  بورده کوه را مشواهده یوجود داشته و ُمثل نور یجهان معنو

هونوان  ،رده و در قفوس تون گرفتوار آموده اسوتکوا هبو  یب شده به دنکه مرتک ییخطاها

ه کواست  البته آنگواه  شدهه بال و پر خود را از دست داده و قدر  پرواز از او سلب ک یاپرنده

ن یوود از در آاار مختلف خوین سهروردیخواهد گشت   بال و پر درآورد مجدداا به عالم معنا باز

ه انسوان را بوا بیوغربت غر هه قصکار گفته تا بدانجا یرفته و درباره آن سخن بسیشه را پذیاند

، یده اسوت )سوهروردیشوکر یبوه تصوو هبیقصه الیربة الیر یبایل در اار زین و تمثیزبان نماد

 (.019، 9/041  047و0/017 :1970

شه و شهود یاساس اند فلسفه اشراو بر یشناسم معرفتیدانیه مکهنان  بر ذوو و شهود تأکید. 0

 تأکیودبه حسواب آموده و بور آن  یشف و شهود به عنوان روش اصلکاما روش ذوو و  ،است

از  کیبویز تریوافالطوون ن یرکو(. نظوام ف041، 9/014  0/11هموان: شوده اسوت ) یشتربی

انسوان ه کو ی ن یزهایان همه هیرا او معتقد است در میز .است یو ذوق یعقالن یهامعرفت

 ییدایاز همه برتر ش ییدایان اقسام شیزد از همه برتر است و از میخیبرم ییدایدارد آنچه از ش

ب انسان شده اسوت )افالطوون، یه نصکاست  ین نعمتیترن بزر یعشق است و ا یوانگیو د

1991: 9/1914.) 

به نور و رلمت  یاستوار شده و جهان هست یه نور و نظام نوریفلسفه اشراو بر پا  . نور و رلمت9

م شده است. مقصود از عالم انوار عالم عقل و ُمثل و عوالم مثوال اسوت، در برابور عوالم یتقس

، 117، 0/117: 1970، یعنوان عالم رلمت از آن نام برده شده اسوت )سوهرورد اه بکعت بیط

ان را بوه جهوان معقوول و آورده و جهو یرو یبندمین تقسویز به ای(. افالطون ن1/411  111
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  :1991 رده اسوت )افالطوون،کم یتقس ،روندهشونده و از میان جهان   ،ها و جهان محسوسدهیا

0/1109.) 

ها بوا دهیوا ابوه ُمُثول اسوت. اعتقواد بوه ُمُثول یوشه افالطوون اعتقواد یاند یمحور اساس  . ُمُثل9

ن مباحوث ُمُثول را مطور  یوارتبا  دارد و افالطون در ساحت ا یشناسیو هست یشناسمعرفت

 ،محسووس یاز انووا  جسومان یده افالطون هر نووعیبه عق»د: یگویم یرده است. سهروردک

 «اسوتقوائم بوه خوود  یقوت آن مثوال وجوود مجورد نووریه حقکدر عالم معقول دارد  یمثال

 یشه در آاار سهروردین اندی(. ا194-9/94، 1/11  (یسرنوی)ز 199، 0/40: 1970، ی)سهرورد

ان اشور  اسوتناد شوده اسوت کوام هاابا  آن به قاعود یبه صور  گسترده مطر  شده و برا

 (.49، 0/40  1/11همان: )

 یرا نفس آدمیز .تیسآوردن ن ادیگرفتن جز به  فرا ،در نظر افالطون  رکار و عالم ذُ که تذی. نظر4

ه مثل کها آگاه بوده و از آنجا دهیداشته و به ُمثل و ا ا در جهان معنا وجودیش از هبو  به دنیپ

آورد یاد میقت آن را به یرد  در حقیگیم اند آنچه را انسان فراعتبیه همه موجودا  عالم طیپا

ن یوز ایون ی(. سوهرورد1/419 :1991ابد )افالطون، ییم یبه اصل آنها آگاه یادآوریو از راه 

د: یوگویند و مکیها مطر  مشدهساحت به یاد آوردن فراموش ر و درگید یاشه را به گونهیاند

اما پس  ،تواندیاد آورد نمیوشد آن را به کیند و هرهه مکیرا فراموش م یزیانسان ه یگاه»

ه نفس بوا عوالم معنوا کن بدان سبب است ید و ایآیاد او میر به کاز آن ناگاه بدون تأمل و تف

 (.0/011: 1970، ی)سهرورد «رده استکارتبا  برقرار 

بوا  یاز اشراو و عرفان در خود نهفته دارد و سوهرورد ییهاونان باستان رگهیمت کح ،حال هره ب

ثواغورث و افالطوون یاگر فلسفه انباذقلس، فینهاده و خود را اح استفاده از آنها فلسفه اشراو را بنا

ه هوه مواجکون اسوت یوا توجوهور ته درخکن (.911و1/111  141، 11، 0/11همان: دانسته است )

 الهوام. 1گونه بوده اسوت   ونان باستان ههاریمان کیها و آرا و انظار حافتهیها، با گفته سهروردی

ش با اسوتناد بوه یه خوینظر تأیید. 0  ردنکن بییگرفتن و استفاده بردن و جوانب سخنان آنان را ت

. حل رمووز و 9  آن بزرگان یاابا  دعاو یبرال یدل ه. اقام9  ونان باستانیمان کیح یاقوال و آرا

رمووز  ینان دارایشویغالبواا سوخنان پ یبه گفته خود و ان، کهن بزرگیا یهاگفته یاسرار و لُیزها

 (.0/11  1/110همان: است )
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 ی. فلسفه نوافالطون3

ق یوبوه سوه طر وسیوفرفورن، یافلوط یهاشهیاند یعنی ی،نوافالطون یتب فلسفکاز م یسهرورد

ان، سینا، مثل رساله حی ابن یقظفانی ابنعر یلیتمث یهاق رسالهیاز طر یکیرفته است  یپذ تأایر

از  ییهاه نشوانهکو ،اشوارا آخور جلود سووم  یز مطالوب عرفوانیو ن هینید  عیقصو  ریرسالة الط

ه کو ایوااولوجتواب کمثول  ،نیق آاار فلوطیدوم از طر 1در آنها وجود دارد. ینوافالطون یهاشهیاند

فلووطین،   1/110: 1970، یتاب نوشته افالطون اسوت )سوهروردکن یرد اکیم سهروردی تصور

که ااولوجیا نوشوته د یست و بعداا به اابا  رسکه از ارسطوپنداشتند یگر مید ی(. و برخ94: 1971

  یرسواله للشوو  یرسواله العلوم االلهوز یوو ن (.4: 1971ن، ی، در: فلوطیشاه)مل ن است یفلوط

ن اسوت  هرهنود در یز از فلووطیون دو رسواله نیه اک یو الجسمان یان عالم الروحانبی یف یونانیال

 استناد داده شده است. بیاز زمان به فارا یابرهه

رده است کر کذ یاز فلسفه نوافالطون سهروردی یریپذتأایراز  یق سومین نصر طریحس دیس

گاه و ین منطقه جایا ،ردهک یحّران زندگه در منطقه یرا در سور یمدت سهروردیه کنیو آن ا

بوده  یو نوافالطون یثاغوریونان باستان از جمله نوفی اشراقیو  یعرفان یهاتبکم یایپناهگاه بقا

 (.47: 1919نصر، به نقل از: موحد، آشنا شد ) یار نوافالطونکشتر با افبیاست و او در آن منطقه 

ه هون کن آمده یهن یونانیبا فلسفه  یرانیا ارکوند افیپ ی  هگونگیدر تار ،گرید یاز سو

لسوفان یاز ف یا( بسته شد، عدهJustinianن ینیر روم ) وستتوله ام رایآتن به وس یمدارس فلسف

و  یار افالطونکن امر موجب شد افیا .پناه بردند یروان ساسانیبه دربار انوش ینوافالطون

افت و در نهضت ترجمه یز ادامه یز اسالم نن ارتبا  پس اید. اشوران منتشر یدر ا ینوافالطون

ن کبرگردانده شد و در دسترس قرار گرفت. مم بیان به عریاز آاار افالطون و نوافالطون یبرخ

افته باشد یدست  یمت نوافالطونکز به حیران باستان نیمت اکق حیاز طر سهروردیاست 

 (.41و  44: 1919موحد، )

ان ینوافالطون یهابا آرا و گفته یسهرورد یهادهیاه آرا و انظار و کن است یته مهم اکن

اس کراث ماندگار آنان در فلسفه اشراو به وضو  انعید گفت میه باکبل ،ا  فراوان داردکمشتر

او یعت و اشتبیمر اول از هبو  نفس به عالم طیدر م ایااولوجتاب کدر  ،نمونه رایب  افته استی

ن بحث از قدر  خلع رو  از بدن سخن رفته است یه ابازگشت به عالم معنا و در ادام یآن برا

، یشود )سهروردیده میز دین ین مطالب در آاار سهروردین ای(. ع91-99: 1971فلوطین، )
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ر از خداوند به بی(. اطالو نور بر عقول و نفوس و تع077، 001، 199، 41، 9/04و  1/119: 1970

(. در 191و  101، 104، 0/101همان: خورد )یفراوان به هشم م یه در آاار سهروردکنوراالنوار 

ن آمده یمر هشتم هنیان میدر پا رای مثال،شود. بیده مید فراوانر بین تعایز این ایااولوجتاب ک

ر ینیزال ینفد والیة والیونرجع و نقول: اّن االّن االول هو النور االول و هو نور االنوار النها»است: 

 یم: همانا هستیردکیم وگوگفته در آن ک یم به سخنیگردیبرم  «دائماا  یء العالم العقلیضیو

وسته یرانه است و پکبیان و یپابیت، ینهابینخست نور نخست است و هم او نوراالنوار است. او 

 (.170و  171، 114، 94ز یو ن 011: 1971فلوطین، ن تابش دارد )یجهان بر یهایبه همه هست

گونه سخن رفته است: شاهده عوالم نور در ااولوجیا اینشف و شهود و مکن درباره یهمچن

 یبرکو  یاس و صیریل قکیخواهد و محتاک به تشیم یگریهشم د یمشاهده عالم االه»

 یف آن عالم را با مشاهده باطنیه افالطون شرکاز است، هنانیشف و شهود نکه به کبل ،تیسن

مون و یهرمس و آغاااذ»د: یسنویم مطارحا تاب کز در ین یرد. سهروردکف ید و توصید

ه با مشاهده عوالم وجود کبل ،نندکیاابا  عالم عقول و ارباب انوا  اقامه نم یبرا یلیافالطون دل

ارباب نجوم  کیفل یه رصدهاکرا هنانیز ،مینکه با آنان جدال کنند و ما را نرسد کیح میرا تشر

 :1970، ی)سهرورد «است یرفتنیز پذیارباب شهود ن یروحان یما حجت است، رصدها یبرا

 یشه نوافالطونیو اند یسهرورد یشه اشراقیاند ،حال هره (. ب110و  141، 0/144  1/911

 دارند. یا  فراوانکمشتر

 ران باستانیمت اک. ح4

مثول زرتشوت،  یران باسوتان و فالسوفه بوزر  خسوروانیومت اکش از حیدر آاار خو سهروردی

ند و خوود را وارث کیاد میو عظمت  یکیمهر به نر، بزر یشفرشادخسرو، کیدون، یومرث، فرکی

هون از سوه کموت کن حیوبا ا یو ییرسد آشنایداند. به نظر میران باستان میمت اکاگر حیو اح

 ید بسطامیزیهون با یان و عارفانیصوف یرا سهروردیز ،ق متصوفهیاز طر یکیق بوده است  یطر

از  که حکموت خسوروانیند کیان مبیداند و به صراحت یم یمت خسروانکرا واراان ح یو خرقان

ده اسوت یروانش رسیو پ ی  ابوالحسن خرقانیبه منصور حالک و از او به ش ید بسطامیزیق بایطر

د یوح باین اعترا  و شاهد صریبا توجه به ا ،نیبنابرا (.9/101: 1911  همو، 419، 1/410همان: )

از  یختوه و سوهروردیآم هوم ان درید صووفیوا و عقاپس از اسالم با آر یمت خسروانکم حییبگو

 افته است.یدست  یمت خسروانکبه ح یرانیان ایم صوفیق تعالیطر



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

136 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

ر و اصووطالحا  بیهووا، تعوواوا ه سووهروردیاسووت.  یرانوویمووت اکق دوم آاووار و مذخووذ حیووطر

...  بهشووت، خوورداد، اسووفنددارمز وی، اردیانکیوو، خووّره ینووویماننوود اضووواء م یمووت خسووروانکح

مووت کمنووابع ح یه وکوورسوواند یبووا اصووطالحا  م یین آشوونایووبوورد و ایار مکوورا فووراوان بووه 

 (.141و  0/147 :1970، یار داشته است )سهروردیرا در اخت یرانیا

م ین تعوالیوبوه ا حکمةاالشوراودر مقدموه  یسوهرورد .م زرتشوت اسوتیق سووم تعوالیطر

افران کوبعودها را ده یون عقیوه اکوبل ،انودنبوده یم انوویران قودیوه فرزانگوان اکوند کیاشاره م

د: یسوونویز میون یالووا  عمواد( و در رسواله 0/11هموان: ) انودکردهان مطور  یومجووس و مانو

 یه خوداکو یسوانکاز  یعنوی ،ان نبودنودیوان( از مجووس و انویپارسو کشان )بزرگوان ملوویا»

 (. 9/114: همان) «ن معتقد فاسد از گشتاسب راهر گشتیرا ایز .ندیرا دو گو

ه کووبل ،ن وجووود نداشووتهیوواز د یجوودا یر فلسووفکووران باسووتان تفیوودر ا ترتیببوودین

و سوهروردی بوه منظوور ختوه بووده اسوت یهوم آم در ینوید یهاشوهیبا اند یفلسف یهاشهیاند

ها ان بوودانید زرتشووتیووم و عقایق تعووالیووران از طریوومووان اکیح یهاشووهیو اند آگوواهی از آرا

ان فوراوان یران زرتشوتیوه در آن روزگوار در منواطق مختلوف اکونیژه ایوافته است  بوه ویدست 

 یبوه روش بواطن ،اضوت بوودهیه اهول مجاهود  و رکوانود بوده یسوانکان آنان یاند و در مبوده

 م:ینکیاشاره م یدیلکته کبه اختصار به سه ن. با توجه به این مطالب، اندردهکیعمل م

م، یهوا، مفواهنشبیاز  یفراوان به دست آورد و برخ یهایآگاه یمت خسروانکاز ح ی. سهرورد1

بور  یر جهان هسوتیاز جمله: تفس ،ار بردکد و در آاار خود به یر آنان را برگزبیاصطالحا  و تعا

ت یور فرشوتگان، نورانبینش، مراتب انوار، وجود فرشوتگان، تودینور و رلمت، مراتب آفر یمبنا

 ...  شف و شهود وکاطن، ه بینفس باطنه، تجرد و خلود نفس، لزوم تصف

رد و کوه یسوونان باسوتان مقایمت کن حیادیران باستان را با اصول بنیمت اکن حیادی. اصول بن0

 یکویونوان یران و یق در ایمت عتکه اصول حکد یجه رسین نتیافت و به ایا  فراوان کمشتر

 کره مشوتریون خمیوح این و تشربییت یافت و برایسان یکمت را کره حیه و خمیمااست و بن

ونان باستان همت گموارد یران و یمان بزر  اکیلما  حکو به حل رموز و اسرار  کوشیدار یبس

 (.419، 1/410همان: و در بس  و گسترش آنها سخن گفت )

 یارهواکاز  یافران مجووس و ملحودان موانکوفورس و  یمواکان حیوم یو جداسواز کی . تف9

 :گویدمیبه صراحت  یاست. و سهروردیبرجسته 
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مجووس،  هفورکده بعودها توسو  یون عقیوه اکوبل ،انودنبوده یم انوویران قدیزانگان افر

ه بووه حووق کووبودنوود  یم گروهوویان قوودیوورانیان ایووان مطوور  شووده اسووت. در میووو مانو

ه کوفرزانوه بودنود  یموانکینوان حیردنود، اکیاختند و بوه عودل عمول مویسورهنمون م

مووان کیافالطووون و حه بووا ذوو کوو ،مووت راکان نداشووتند. مووا حیبووه مجوسوو یشووباهت

  0/11همووان: م )یردکووزنووده  حکمةاالشووراوتوواب کدر  ،ش از او مطابقووت داردیپوو

 (.101و  9/40: 1911 همو،

ان بوه دو یموت پارسوکاسوتفاده از ح خصووددر  سوهروردیه کون اسوت یوته درخور دقت اکن

، ید )سووهروردیخورشوو یگووریآتووش و د یکووینوود  کیم نگوواه موویرکووده احتوورام و تیوواموور بووه د

امووا  ،ن بوووده اسووتیم هنوویان قوودیمووت پارسووکح یداسووت اقتضووای(. پ0/141و  1/949: 1970

م آتووش و یرکووالبتووه احتوورام و ت ،نوودارد یم بووودن سووازگارکووین دو اموور بووا حیووغلووو در مووورد ا

ان یم و او را در عووداد مجوسوویا نامسوولمان بوودانسووهروردی رشووود یز موجووب نمیوود نیخورشوو

 ن شده است.یبا قرآن و اسالم عج یو یر فلسفکتف یرا فضایز .میاوربی

 . فلسفه مشاء5

رفت و هوون مودافع یپوذ تأایرش داشت و به شد  از آن یدر آغاز به فلسفه مشاء گرا سهروردی

، مقاوموا ، حا یتلواز آاار خود هون  یاآن پرداخت و پاره ید و استوارسازیآن بود به تسد یجد

(. البتوه در اانواء مطالعوا  و 0/141هموان: )اساس آن نگرش نگاشوت  را بر مشار و  مطارحا 

را در حول  یتب فلسوفکافت و آن میتب مشاء دست کم یهایها و ناتوانیاستکقا  خود به یتحق

ت نفس، عووالم وجوود و یا ، عقل و عاقل و معقول، هوکاز مباحث مثل بحث علم و ادرا یاپاره

افوت ینواتوان  یرمووز جهوان هسوتق و یشف حقواکدر باب  یلکبه طور و ن دست، یاز ا یمسائل

 هویدانسوتن شو یو انحصوار یشناسرا در روش معرفت ین ناتوانی( و اساس ا914، 1/71همان: )

 یرفتوه در فضوا رفتوهشوف و شوهود دانسوت و کوه یشه و طرد شویمعرفت به بحث و نظر و اند

فوراوان  یمشاء بهره علمو یتب فلسفکن همه از میاما با ا ،از فلسفه مشاء قرار گرفت یگردانیرو

 د.یآیفلسفه مشاء به حساب م یر سهروردکتف یهااز منابع و سرهشمه یکی ،نیبرد. بنابرا

 یارسطوست. و ،معلم اول ،تب مشاءکگذار مانیبه بن سهروردینگاه  ،ته درخور توجهکن

الشأن، میرتبه، عظرده و او را بلندمکش یدرخور از ارسطو ستا یاز موارد با جمالت یاهرهند در پاره

نا یساما نگاه او نسبت به ارسطو بسان نگاه ابن، (11همان: النظر دانسته است )اندیش و تام ر 
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دگاه او یو داست لسوفان یمان و آموزگار فکیارسطو به عنوان امام ح ،نایست. از منظر ابنیسن

(. 111: 1919نا، یس)ابنقت است یا حقیح تشخیزان صحیار و مین نظر و معیامل و تام و آخرک

دا شد یپ یسک یار طوالنین مد  بسیا پس از ارسطو در طول ایه آک پرسش ایننا با طر  یسابن

رد، یبر آن بگ یرادیا ایا نقصان و خللی در آن بیابد ید یفزابی یزیاو ه یشه منطقیه بر اندک

نسبت به  ینگاه سهرورد (. اما9/119: 1911همو، ش از ارسطو را به اوک خود رسانده است )یستا

ما  ارسطو مدار یتعل یهرهند در قرون متماد»د: یگویم یت. ویسنا نیسارسطو بسان نگاه ابن

عریض و تحقیر افالطون و ش از ارسطو به تید ستایاما نبا ،ار معرفت بودهیو مع یدانش بشر

 (.0/11: 1970، ی)سهرورد «نجامدسقرا  بی

را عمده یز .دیآیبه شمار م یاز منابع عمده فلسفه سهرورد یکیبه هر صور ، فلسفه مشاء 

 ز بریرا ن یاز آاار فلسف ین تعدادیارسطوست. همچن ین منطقیدر منطق آورده، قوان یآنچه و

اشراو و شهودند  یه در پک یسانک یه براکنینگاشته است. گذشته از ا ییاساس نگرش مشا

وه معرفت را به بحث و نظر یداند، البته انحصار شیرا الزم م یاستدالل یمکبا مباحث ح ییآشنا

 ند.کیم ینار شهود را اساس فلسفه اشراو معرفکشه در یشمارد و اندیمردود م

 . تصوف و عرفان6

ها و مشاهدا  عارفان در ها، گفتهافتهیاز منابع و مذخذ تصو  و عرفان و از  سهروردید یتردبی

از اصول و قواعد  یاپاره یو یرا در آاار اشراقیاست. ز ان نهادن فلسفه اشراو بهره بردهیبن

، ذوو و شهود، یان، تجربه باطنک، احوال سالک، مراحل سلویمثل مجاهد  نفسان یعرفان

، 119، 1/79 همان:شود )یده مید یا  عرفانبیر و اصطالحا  و ادبیز تعای... و ن و یمقاما  عرفان

کلمه با نام تصو  ) یاز آاار و یتعداد ی(. حت041، 9/091، 194، 9/44: 1911   همو،911، 999

  همو، 194، 9/44: 1911، همو( نگاشته شده است )انیبا جماعت صوف یروز) ی( و صوفالتصو 

ان و عارفان هون ذوالنون یاز صوف یار نام پارهکن آاار ذین در ایهمچن (.041، 9/091: 1970

ده یو منصور حالک د ید بسطامیزی، ابوکیم ، ابوطالبیرقانابوالحسن خ، ی، سهل تستریبصر

ان یخاد از آنها سخن به م تعظماد شده و با ی یم واقعکین گروه به عنوان حیه از اکشود یم

، 979، 9/101و  419، 119، 79، 1/41: 1970، هموآمده و به سخنان آنان استناد شده است )

 (.111و  44، 44، 9/49: 1911   همو،977، 971



گاه و  پییشینه حکمت اشراق   خواست

 133 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

 

 یعرفان یعمل کبا سلوسهروردی  یزندگ  و سب یعمل کسلو ینها همانندیگذشته از ا

 ن آورده است: یهن بستان القلوبدر نمونه،  رایاز عرفان است. ب یو یمندشاهد بهره

ر است، دائم در عالم کف یاست و بعد از گرسنگ یاضت بر گرسنگیر یبنا ان کهبد

 کههمچنانم است و یعظ تأایرر را کذر باشد و کر بعد از ذکو  و فکا  و عالم ملیعنصر

ز ینرسند و ن ییبه جا بی پیرند و کن یر تلقکه ذکد یبا یرید تا خرقه ب وشاند، پیبا یخیش

 (.911، 9/941: 1970، همود دور از رحمت مردم )یبا یخال یردن را جاکر کذ

ت و اعتبار یعارفان را با وزانت و سند یهاها و گفتهافتهی سهروردیعالوه بر آنچه گذشت، 

ه به کلما  مواجه شده کن یبا ا یارده و به گونهکش نقل یا  خویح نظریا توضتأیید یخاد در 

 نمونه: رایفلسفه اشراو به دست آورد. ب یتوان منبع بودن عرفان را برایم بیخو

ان کنبو  النور و ی یوصلوا المه و کق اهل الحیوا طراکن سلییه و المجردون من اسالمیالصوف». 1

ان یودر پا سوهروردی(  1/119هموان: ) «جعل اّ ل له نوراا فماله من نوریان و من لم کلهم ما 

ه کونیبور ا تأکیدار مهم و یبس یهاهیپس از توص «یمرصاد عرش»ل عنوان یذ حا یتلوتاب ک

ان و یه صووفلموا  فووو را دربوارکه قدر  خلع رو  از بدن داشته باشود کاست  یسکم کیح

ردنود و بوه ک یطو یموت را بوه درسوتکاهول ح یهاوهین گروه شویه اکند کیان مبیعارفان 

 ت برسند.یسبایه مکدند یرس یافتند و به مقاماتینور دست  یهاهشمه

م ومنه یاخم یاخ یثاغورس وقعت الیر  الفیبه فخمیهذه االزمنه: القر یف کواّما انوار السلو». 0

ان را یعارفان و صوف ،مشار تاب کان یدر پا .(1/119همان: ) «عتهیُتسَتر وشار یس ینزلت ال

و  410همان: داند )یران باستان و توانا بر خلع رو  از بدن میونان و ایق یمت عتکواراان ح

419.) 

 یآنچه را من دربواره نفوس نوور»ن آورده است: یو منصور حالک هن ید بسطامیزی. در مورد ابو9

...  ت من انوایفرأ ید بقوله انسلخت من جلدیزیابو یاها عنیاند: واد و حالک گفتهیزیام ابوگفته

 (.9/94: 1911، و)هم «نیث الایح ین ذاتبیها اشار الحالک بقوله: تیو ال

شوه خوود را بودان ینود و اندکینقل م کیابوطالب م قو  القلوباز  یمطالب فراوان سهروردی. 9

و  9/119هموان: ) یتعوالیت و ذا  و صوفا  بواریوجود و ان :از جمله ،ازدیسمطالب مستند م

ن بواب یو... آنچوه در ا (،1/119: 1970هموو، (، مقام ُخلت )9/111همان: (، تجرد نفس )114

 نیاء علووم الودیواح یمأخوذ اصول قو  القلوبتاب کم یدانیه مکن است یدرخور دقت است ا
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اء علوم یاحند اما از کینقل م فراوانیمطالب  قو  القلوباز سهروردی ه کنیاست اما با ا یغزال

 یشه سهروردیاند یه خطو  اصلکنیآورد، با ایان نمیسخن به م یغزال مشکا  االنوارو  نیالد

 یتووجهبید یآورده است. شوا مشکا  االنوارتاب کدر سه فصل  یه غزالکاست  یهمان مباحث

عه و در افتوادن بوا یو حموال  او نسوبت بوه شو یغزالو یزیسوتسهروردی به غزالی با فلسفه

ت یوه حقانیوو توج یوموت سولجوقکت او در جهت حف  منوافع دسوتگاه حیان و فعالیلیاسماع

ارتبوا  نباشود بیفوه وقوت یداشت المستظهر بواّ ل خلم و بزر یرکو ت یو عباس یامو یخلفا

لموان و کو مت در محافول فقهوا یه وکو یبوا شوهرت یدر مورد غزال یو  سهروردکوگرنه س

 (.097: 1919موحد، د )ینمایآور و خال  معمول مشگفت یه داشته امریصوف

ان و عارفوان را ارک یصووف یه هرهند سوهروردکنیم و آن ایشویادآور میرا  یته مهمکان نیدر پا

اما هرگوز  ،(1/119: 1970، یداند )سهروردینهد و آنان را از جمله واصالن به سرهشمه نور میم

ال  و اوهام بوه یر تخیتابد و به صراحت آنان را از جهال و نادانان و اسیرا برنم یان خانقاهیصوف

ح عبوار  یدر توضو ی،شوهرزور ،حکموة االشوراو(. و شار  9/191: 1911همو، آورد )یحساب م

ه کواسوت  یاالتیاوهام و خ یمقصود و یدگومی اندسهروردی که برخی از صوفیان اسیر تخیال 

 (.0/97، 1919شهرزوری، دهد )یش دست میتعمال بنگ و حشدر اار اس

ر و یه برآموده از مراحول سوکو یگونوه اسوت  تصووف تصوو  دو ین از نظر سوهروردیبنابرا

ال  یه اسواس آن تخوکو یش بوه تصووفیاسوت و گورا یاضوت و مجاهود  نفسوانیو ر کسلو

 (.9/914 :1970، یو اوهام است )سهرورد

 ی. شهود شخص7

ق یوح و وایا  روش صوحیوا  و اولیهیدر عرض بود بیه شهود قلکن است یا سهروردی یادعا

نود کیدا مویوپ یق شهود به متن واقع دسترسویرا عار  از طریز .به معار  است یابیدست یبرا

ت کوحر یتووان هگوونگیدگان میوه با دکطور را همانیز .ح استیار صحکن یو ا (0/11همان: )

ز یونوان داشوت، بوا هشوم بواطن نی وت اطمیه عنوان علم هآورد آن برد و به رهکرا رصد  کافال

ن یان هنویه عارفوان و اشوراقکوهنوان ،جوه آن دل سو ردیو به نت کردا  را رصد یتوان روحانیم

اشفا  و مشواهدا  کو م یه بدون اشراقا  نورکم ینکد اعترا  ی(. اصالا با0/19همان: اند )ردهک

ه کوآورنود یهنوان هجووم م کوکشبها  و ش ،را بدون شهودیز .م لنگ استکیمت و حکار حک

م اصحاب بحث و نظر هماره گرفتار نقض و ینبییه مکهنان ،دهندیچه خود قرار میشخا را باز
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اضوت و مجاهود  یق ریوه از طرکود هستند )همان( و البته درمان آن شوهود اسوت یو ترد  ش

ق یواز طر ،نی(. بنوابرا0/071هموان: ر اسوت )یپوذانکجوان و دل ام ید آمدن صفایو پد ینفسان

ا بوا عوالم مثوال یو ،ردکوا عوالم اربعه را مشواهده ید یرا د یتوان ُمُثل نوریاشفه و مشاهده مکم

 به استدالل ندارد. یازی، آن حجت است و نودمنفصل در ارتبا  ب

اشفا  کم االشراوحکمةتاب کش یدایمنبع خود را در پ ترینسهروردی مهم ،گذشتکه هنان

نجا مناسب است یبه صراحت از آنها نام برده است. در ا یدر موارد ،ش دانستهیا  خوو مشاهد

 ان شود.بیآن  یجزئ یهاز نمونهیش و نیاشفا  خوکمشاهدا  و م بارهدر یو یلکسخن 

ن یهنوو االشووراوحکمةتوواب کش در آغوواز یاشووفا  و مشوواهدا  خوووکدربوواره م سووهروردی

 آورده است: 

 یهاافتووهیم و یسووبنو بیتوواکد یاهموواره از موون خواسووتهاران موون  شووما یووهمراهووان و 

تواب پاسو  درخواسوت شماسوت کن یوا  نوینم و اکو یخود را در آن گوردآور یشهود

شوف و شوهود کو  یباشود از نوور االهو یمعنوو کسولو یه در پوکو یسوک د هریو بدان

ت و بخشونده علوم هوم یسوخواد ن یرا معرفوت وقوف گروهویز .خواهد داشت یسهم

اضووت و مجاهوود  یه بسووا  رکوواسووت  ین دوران زمووانین، بوودتریبنووابرا .بخوول نوودارد

ش یاشوفه و مشواهده مسودود باشود. البتوه پوکم یده شوده باشود و درهوایوبره ینفسان

تواب کن یوان نگاشوتم، اموا ایاو مشوائیو سو  را بوه سوب یمون آاوار االشراوحکمةاز 

ه از کوته شوده ر نگاشویپوذدل ییمتفواو  بوا محتووا یگور و بوا سواختارید یاوهیبه شو

 کو سوولو یق مجاهوود  بوواطنیووه از طرکووبل ،اموودهیشووه بووه دسووت نیر و اندکووراه ف

 یهاافتووهیه پووس از آن بوور کوونیگووو ا  شووف و شووهود فووراهم آمووده اسووتکو  یمعنووو

 ینوویقی یموون بووه حوود یشووهود یهوواافتیامووا در ،ردمکووز اقامووه یووبرهووان ن یشووهود

جواد یتوانود در مون اینم یسوکچ ین هشوم ب وشوم هویگواه از آن بوراه ه هورکواست 

 ونووانیمووان بووزر  در کیوه همووه حیشوو یوه شووهودین شوویوونوود و اکد یووو ترد  شوو

 (.11، 11، 0/4: 1970، ی)سهرورد باستان و ایران باستان بوده است

 عبار  است از: سهروردیشهود  یهااما نمونه

  «... هاّن العوالم اربعو یحه تدل علیتجارب صح ینفس یف یول»  . مشاهده عوالم اربعه1
ه کونینود بور اکیه داللوت موکح حاصل شده یصح یشهود یهاز تجربهیمن ن یبرا
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گونه است  عالم انوار قاهره، عالم انوار مدبره، عوالم مثوال و عوالم  ههار یجهان هست
 (.0/090همان: ) عتبیط
ب دفعوه وان یووم عجیو یفو یروع یف یوقد القاه النافث القدس»  ی. مشاهده نظام نور0

القودس حقایق و اسرار نظام نووری را رو   «اشهر لموانع یتابته ما اتفقت االّ فکانت ک
هوا بوه ن آن ماهیرد، هرهنود تودوکباره بر جان و دل من القا ی آور شگفت یدر روز

 (.0/044همان: د )یطول انجام

 یریگجهینت

آاوار  یو بررسو ی داردنه و خاسوتگاه مشخصویشیاشراو پ ینظام فلسف ،ان شدبیبا توجه به آنچه 

ونان باستان را یران و یمان ایحک یدهد که ویوضو  نشان مه ن مطلب را بیا یمختلف سهرورد

د فراموش یالبته نبا .داندیدهنده حکمت آنان مبرد و خود را ادامهخویش نام می به عنوان اسال 

عبوار  آن  یژگویو تورینمهمخاد خود را دارد و  یهایژگیاو و یو اعتقاد یکرد که نظام فکر

آن که بر سراسر فلسفه او  این معنیترقین و عمیترد در گستردهوحیبه ت یاست از اعتقاد راس  و

ا  در آاوار یوم و روایفه قورآن کوریا  شوریون سبب استناد و استشهاد به آیطره تام دارد و بدیس

اشراو  یام فلسفنظ یعالوه بر قرآن و سنت، منابع و مصادر فکر ،نیاست. بنابرار ایبس یسهرورد

ران باسوتان و یونان باستان و ایمان یمانده از حکجامعار  بهلسوفان مشاء، یعبار  است: از آاار ف

 داشته است. سهروردیکه  یز مشاهدا  و مکاشفاتیان و عارفان و نیمنقول از صوف یهاافتهی

 فهرست منابع

 دیقرآن مج. 

 مت.کانتشارا  ح :، تهرانیسهرورد فلسفه (.1919) نیحس، غالمینانید یمیابراه 
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 .«طور کامل به آن نرسیده است



 

 



 اول هشمار، پانزدهمسال  قم: پژوهشی دانشگاه -فصلنامٔه علمی

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1 

 عقل نه  یآدر  امامان )ع(ب یعلم غ

  *بین اعرایحسغالم
  **زادهییب بخارابید حیس

 دهیچک

د یوب از دیوعلوم غ راجع به یدو مس له اساس، شده در دو بخش ین مقاله سعیدر ا

ن یکه انسان در ع شدهاابت  یل عقلیبا دو دل نخستدر بخش  .شود یبررس یعقل

دارد  یتیآنچنان قوابل شنفس ،ل شدهیه جسمش بدو تحمیکه از ناح ییهاتیمحدود

درنوردد و به فراتر از آنهوا را آن حصارها  یش تمامیخو یر تکاملیتواند در سیکه م

ن ی) ( از بواالتر نکوه اماموان معصوومیل بور ایوسه دل دا کند. در بخش دومیعلم پ

 شده است. طر ، ت برخوردارندیفیت و کیب از جهت کمیدرجا  علم غ

 .، امامت، علم لدنیعقل، امام، بیغ ،علم :هادواژهیکل

                                                            
 قرآن و حدیث دانشگاه قم.دانشیار علوم  *

 دانشجوی مقطع دکتری،مدرسی الهیا . **
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 درآمد

 یاریبس آن وجود دارد؟ ینیبر تحقق ع یلیا دلیآ ر است؟یپذانکبشر ام یب برایبه غ یا آگاهیآ
 ،انوداما هرگز پا به عرصوه وجوود ننهاده ،مندندبهره یو وقوع یان ذاتکه از امکنین ایاز امور در ع
بوه روش  ،نینودارد. بنوابرا یالوقو  است اّموا تحقوق خوارجنکه اگرهه ممکوه یج یایهمانند در

 اابوا  یمقام ابو  برا در مقام اابا . و مقام ابو  م:یریگیم یگفتار را در دو مرحله پ، انینیشیپ

هنود  یم کرد  و در مقام اابا  بوه بررسویب از نظر عقل تالش خواهیبه علم غ بیایدستان کام
 م.یپردازیم امامان ) (ب یعلم غل بر یدل

 بشر یب برایاثبات امکان علم غ

بوه عنووان معلوموا  اسوت.  یآگواه حوزهٔ بر موجودا   یازمند احاطه و فرادستیب نیاز غ یآگاه

 یمختلفو یهاتیکه خوود محوا  بوه محودودنیا انسان با ایه آکن است یا یاکنون پرسش اساس

را  یان احاطوهیهن ییاست توانا یکادرا یت قوایو محدود یانکو م یزمان یهاتیهمانند محدود

مند اسوت و موجوود زمان ی  انسان موجوددارد یگوناگون یهاتیانسان محدودبدون ش   دارد؟

نده اتفاو یز هرهه در آیند و به آنچه در گذشته وجود داشته و نکیم یمند در زمان حال زندگزمان

نوده ین او و حوادث گذشوته و آبیاست بس ستبر  یان مانعندارد. حجاب زم یخواهد افتاد دسترس

طلوع مگذارد انسوان از آنهوا ینم یه حتکبل ،دکنیه نه تنها او را از دخل و تصر  در آنها منع مک

 د.شو

 یموجودانسان ، ر فالسفهبیز هست. به تعیمند نانکم، مند استه زمانکطور همان انسان 

وجود داشته ، باشد یان خاصکه در مکنیان ندارد انسان بدون اکام .انکازمند به میز است و نیمتح

گر حاضر باشد و ید یهاانکه انسان در مکخاد مانع از آن است  یانکباشد. نفس حضور در م

اتشان یتواند به آنها و خصوصیاو م نه ،نیخواهد بود. بنابرا یاز و یگر خالید یهاانکالجرم م

مند را همانند انکموجودا  م یتمام، ان خادکه مکنیهه ا، بر اوند و نه آنها کدا یپ یاحاطه علم

 ده است.کرش محصور یم درون خوکمح یحصار

، ییشنوا، یینابیهمچون قوه  ،نداارتبا  ماا با عالم خارک دریمستق که، ناانس یکاراد یقوا 

را  شیخاد خو یهاتیز محدودین ،گانه نام دارده حواس پنجک ،ییو بساوا، ییهشا، ییایبو

ن یه اکنجاست یترند. ایا  از انسان قوکگونه ادرانیوانا  در ایاز ح یاریه بسک یطوره ب، نددار



 عقل  نهعلم غیب امامان )ع( رد آی   

 141 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

 

اند ه او را در بر گرفتهک یمتعدد یتواند به فراتر از حصارهایا انسان میه آکد یآیش میپ پرسش

 م کرد.یل ذکر خواهیاابا  آن دو دل یمثبت است و ما برا پرسشن یپاس  به ا ند؟کدا یعلم پ

 ل اولیدل 

 ه:ک شده استمتقن اابت  ین عقلیبا براه یااله فلسفهٔ در 

ده یآفر ،ینفس مجرد و بدن ماد، ه از دو جزء ناهمسانکبل ،تیسصر  ن ینفس انسان ماد .1

اصل و ه ک یدارد  اما رو  و نفس آدم یفراوان یهاتیمحدود یشده است. انسان به تبع بدن ماد

  ماده رهاست یهاتیود و محدودیدهد ذاتاا مجرد است و از قیل میکقت او را تشیاساس حق

 یاست و دارا یده از نظر صدور فعل مادیمال نرسکاست و به ین دنیه در اک یزمانگرهه تا 

را به  یو عقل یلیتخ، یاعم از حسّ  یهمه صور علم کن نفس انسان است که ادرایو ا ت.یمحدود

عالم  ینه را برایه زمکند یدر واقع قوا و خدمه او، یو باطن یو حواس راهر، عهده دارد نه بدن او

است مجرد و فرازمان و  ید امرشویآنچه متصف به علم م ،نیبنابرا .آورندیشدن او فراهم م

 فراماده. ان وکفرام

 .یمجّرد است نه ماد یخود علم هم امر. 0

خود از مجّردا  است نوه ، دکنیبر نفس انسان افاضه م - مجرد است یامر هک - ه علم راکآن. 9

 .یماد یموجود

 ،ض مجرد استیهم مف ،گر سخنیعلوم  و به د ینه عالم و نه معط، است ینه علم ماد ،نیبنابرا

 یبه نفوس انسوان ارتبواط اساساا ، گفتهشیپ یهاتین محدودیو بنابرا  ضیض و هم فیهم مستف

ن سه امر را به اضافه مراحل تکامل یا، شتربیوضو   یبرا  نیاختصاد به بدن دارد. و ا ،نداشته

 د.شوانسان اابت  یب برایان علم غکام م تاینکیم یبررس یل از نظر فلسفیتفص یمکانسان با 

 تجرد عالم()تجرد نفس  .1

ق و یق و عمیدق یهابا بحث ،هیمت متعالکمشاء و ح، اعم از اشراو ،اسالم یاتب فلسفکم یتمام

، نایسو)ابون است مجّرد از مواده یجوهر یه نفس انسانکاند ردهکن مطلب را اابا  یادله فراوان ا

، (909-011 :1919، نیهلأصوودرالمت  014 و 017 و 011 :1911، یسووهرورد  044-041: 1919
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، نیهلأصودرالمت) نواقا اسوت یه تجوردکت بلیسنفس با تجرد تام همراه ن یویاگرهه وجود دن

 گردد.یعالم م، یو باطن یراهر کمدر یه با استفاده از قواک( 97 :تابی

ه مدبّر کاست  یافهیه محل علوم و معار  در انسان است همان لطک یابدان آن قوه

ش یحسب ذا  خوه رنده همه مشاعر و قواست و او بیگو جوار  و به خدمت ع اعضایجم

 .(4/191: 1919ن، یصدرالمتأله) استننده علوم و معار  کافتیدر

 علم تجرد

 یاتکوادرا، یمراد از علم حسو 1«.یو علم عقل یالیعلم خ، یعلم حس» سه قسم علم دارد: انسان 
و موراد از   شوودیحاصول م یو یگانه( بورا)حواس پنج انسان یله حواس راهریوسبه ه کاست 
 یعلمو، ید و مراد از علم عقلکنید میتول له آن رایت قوه متخیه فعالکاست  یاتکادرا، یالیعلم خ
 ین سوه قسوم از نووعیا یتمام ده است.کرش آنها را تعقل یه انسان توس  قوه عاقله خوکاست 

ا  )بوه اضوافه کن ادرایمراتب تجرد ا گرهه مراتب تجرد در آنها متفاو  است. ،تجرد برخوردارند
 است: نیهن یند( از نظر محقق طوساان قائلیه مشائک یا  وهمکادرا

د حاصل یاز تجر ی( جز با نوعیو عقل یوهم، یالیخ، یا  فوو )حسکاز ادرا  یچیه

صوفا  آن ماننود  یا از مواده و بعضویوو ، مانند حوس، د( از مادهیا )تجریشوند  ینم

ا هوم از مواده و یوو ، ممانند توهّ ، ا از همه صفا  ماده به جز اضافه به آنیو ، لیتخ

 .(9/911همان: ) مانند تعّقل، اضافه به آنهمه صفاتش و هم از 

تجرد ناقا با ، ه اقسام(ی)بق گرید یند )تعقل( و بعضدار تجرد تام ،کاز اقسام ادرا یبعض ،نیبنابرا

 ،یمواد یاسوت و نوه وجوود بیسل یز نه امریعلم ن و  (041-047 :1949، همو) مراتب متفاو 

 مجرد است: یبلکه وجود

ه وجود است و نه کبل، یاضاف یاست مانند تجرد از ماده و نه امر بیسل یعلم نه امر

خوالا  یه وجودکبل، یو نه هر وجود بالفعل، ه وجود بالفعل نه بالقوهکبل، یهر وجود

ه شد  علم بودنش وابسوته اسوت بوه مقودار ک یطوره ب، ه مشوب به عدم نباشدک

ه کرا یز ،ندارد یارجوجود خالا از عدم خ، و جسم بما هو جسم ... خلوصش از عدم

و هر  ... ل راکو عدم  گر اجزایند عدم دکیوجودش اقتضا م، هر جزء مفروض در آن

و هور آنچوه ، شوودیبتماموه موجوود نم، ذا  خودش ین باشد برایآنچه وضعش هن

 یدر حوال ،شوودیبه او نائل نم یگریء دیش، بتمامه موجود نشود، ذا  خودش یبرا
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از اجسوام   یچیس به هکچیاز ه یچ علمیپس ه، از لوازم علم است کل و دریه نک

 یمواد یر از صور  وضعیغ یمگر به صورت ،ردیگیو اعراض الحقه به آنها تعلق نم

، یزیوه هکونینود در اکیت نمیفاکن صر  موجود بودن یبنابرا ... دارند خارکه در ک

 :1919، هموو) مجورد الزم اسوت یه وجوودکوبل ،ردیوقرار گ یگرید کمعلوم و مدر

9/047-041). 

ان یوه میسواز آنها بور مقا یاریه اساس بسک اندکردهاقامه  ین متعددین مطلب براهیا فالسفه بر

 2استوار است.، ا  در علمیو نبودن صفا  ماد، شیهایژگیان علم و ویو م، ا  و صفا  آنهایماد

 کننده علمتجرد افاضه .3

توانود خوود  ینم، نودکیه را به نفس انسان افاضه میه آنچه صور علمکدر مبحث علم اابا  شده 

ز یون، ر بوا ذا  انسوانیو آن موجوود  میوا، خارک از او باشد ید حتماا موجودینفس انسان باشد و با

صور  یمه واجد تماکمجرد از ماده باشد ید موجودیباشد  به ناهار با یماد یا امریتواند ماده ینم

 :1919، نیلهأصدرالمت  144 :1970، یسهرورد) ن مطلب مورد اتفاو فالسفه استی. ااسته یعلم

 .(11 :تابی، و  هم4/191-199

ه مجّرد تام کنیبه لحای ا، . فاعلیاست و قابل یازمند فاعلین، انسان یند حصول علم برایفرآ

ت قابل یحال اگر قابل، از افاضه ندارد یمانعه است و راد  و یالفاعلفاعل  تام، ت محضهیاست و فعل

تام ، تیاگر قابل عال م خواهد شد و ااّل  ،ردهکافت یرا از فاعل در یعلم یهاهم تام باشد صور 

ه هر کن مرحله است یافت. در ایتحقق نخواهد ، قابل یبرا یعلم، ت فاعلین تمامینباشد در ع

ت برسد و موانع یشتر به فعلبیاو  یعلم یهاافت صور یشتر باشد و استعداد دربیت یقدر قابل

را از آن  یشتربیعلوم ، را فراهم آورده باشد یتر  فراوانیرده باشد و شراکرا رفع و دفع  یشتربی

 دارد.یافت میض علوم دریجوهر مجرد مف

 مراحل تکامل انسان

 :1919، نیلهأصدرالمت) ردیپذیمرحله صور  م ههار ین مرتبه با طیدن به ایامل انسان و رسکت 

ه هماننود کاست و از آنجا  یاز هر معقول یه نفس انسان در ابتدا خالکگونه نیبه ا ( 9/914-907

نفوس  ،در مرحله بعود شود.یخوانده م یوالنیعقل ه  - است یتیاز هر فعل یه خالک -ست والیه

پوس  ه است.کعقل بالملن مرحله ینام ا، ابدییدست م یقیو تصد یا  تصوریهیبه تعقل بد یآدم
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. در نامنودیمن مرحله عقول بالفعول یشود. نفس را در ایا  آغاز میهیا  از بدیاز آن استنتاک نظر

اش احاطه و توجه داشته تسبهکمعقوال  م یه بتواند به تمامکت یسهنان ن ین مرحله نفس آدمیا

 باشد.

امول بودون که احاطوه و توجوه کورسود یم یینفوس بوه جوا، یاملکون مرحلوه تیدر ههارم

ن مرتبوه یونوام ا .رده خواهود داشوتکوسوب که کو یمعقووالت یبه تموام یگونه شاغل مادچیه

ه بوا موجوود کود کنویدا مویوت آن را پیوه نفوس قابلکون مرحله اسوت یعقل مستفاد است. در ا

 یت وجوودیود و بوه انودازه ررفکنوارتبوا  برقورار  یه مخزن همه علووم اسوت نووعک یمجّرد

 ،تر شووودیه هرهووه وجووود قوووکوونی(  هووه ا091-094 :1911، همووو) ردبووخووود از آنهووا بهووره ب

 ی  مجورد توام برسود و عوالمیه بوه حوّد عقول بسوکوگردد تا آنجوا یشتر مبیاش هیاحاطه علم

 :1919 و،)همو افضول و اشور  از آن گوردد یه بوه وجهوکوو بل ینویبا عوالم ع یمضاه یعقالن

9/979.) 

ش بووه یخووو یاملکوور تیه در سووکووت را دارد یووانسووان آن قابل، از نظوور فالسووفه ،نیبنووابرا

 3علووم اسوت یه مخوزن تموامکو یه بتوانود بوا موجوود مجوردکواز تجرد نائول شوود  یادرجه

نو  بعود یا ب گوردد.یوعوالم بوه غ یعنوی  منود گورددبهره یند و از همه علوم وکارتبا  برقرار 

 رم بوویکنوویموو یموورور، انسووان یب بوورایووغان حصووول علووم کووام یفلسووف یان مبووانبیوواز 

 ن خصود.ین فالسفه اسالم در ایترسه تن از بزر  یهادگاهید

 نایسه ابنیظرن

 بوییژه به مس له علوم انسوان بوه اموور غیبه طور و« ا یاسرار اد» با عنوان یهبینا در تنیسابن

ب داد که مطابق واقع بوود و قبول از آن یخبر از غ یه عارفک یاگر مطلع شد» د:یگویم ،پرداخته

ن یه هنوکونیت سخت نباشد هه این و قبول آن براکق یپس تصد، داده بود یا انذاریهم بشار  

 .(9/941: 1919نا، یسابن) «دارد یاشدهشناخته یعبیعلل ط یامور

شواهد و دفوع ه ن مطلب و ارائین ایبیح و تیبه توضه( بیاعم از اشاره و تن)، س س در شانزده فصل

ه انسان در حالوت کآن بر میدار یل عقلینا معتقد است هم دلیسپردازد. ابنیبها  و استبعادا  مش

 یچ موانعین هوی  بنوابرابیل تجریو هم دل، ندکدا یپ یدسترس ،الجملهیف، بیتواند به غیخواب م

ب یواز اطال  بر غ یموانعن است کفتد. البته ممبی ین اتفاقیز هنین یداربیه در حال کوجود ندارد 

خواجوه  تعوار . شومارد: تسوامع ویز میورا دو ه بیل تجریدل یند. وادا شود اّما آنها قابل زوالیپ
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اند و تعوار  را گران نقل کردهیه دکداند یم بییعلم غ یفراوان حاو یهاتسامع را خواب یطوس

 ش آمده است.یخود انسان پ یه براک بییگشا به غراه یهاخواب

ان کوت اابوا  امیوعوام اسوت و قابل یح خواجوه طوسویه بوه تصورکنا یسابن یل عقلیاما دل

 ل از دو مقدمه است:کمتش، دارد یداربیهم در خواب و هم در ، را بییاطال  بر امور غ

، یهوم بوه صوور  جزئو و یلکهم به صور  ، ائنا  قبل از تحققشانکع یصور جم .الف

 4.ه استیعال یمرتسم در مباد

رد و یه را ب ذیعال یه صور موجود در آن مبادکان آن وجود دارد کنفس انسان ام یبرا .ب
و  یشر  وجوود  یمشرو  به دو شر :  یول ،منتقش به نقوش موجود در آنها گردد

 5.ه عبار  است از زوال مانعک یشر  عدم  یآن حصول استعداد است و 

مزاحم اتصال نفس انسان بوه  یباطن یو قوا یه هگونه حواس راهرکنیح ایبعد از تشر ،و س س

و انتقاش نفس به نقوش موجود در آنجوا  یاتصال به عالم اعل، شوندیم یه و عالم اعلیعال یمباد

را  یه حوواس رواهرک بیخوا داند:یله در دو حالت میقوه متخ از ییواغل و رهال شیرا بعد از تقل

 ند. کله را سست یه قوه متخک یایماربی  سازدمشیول 

 یجوهره نفس آنچنوان قوو یپس وقت» دهد:یم میتعم یداربین امر را به حال یا، و در اشاره بعد

 یبورا یداربیودر حال  ین امریه هنکت یسد نیبع، گرفت جوانب متجاذب را در بر یه تمامکبود 

 .(911)همان:  «دید آیپد یو

 ه:کد کنیم دیتأکن بحث دوباره یا یانیو در فصل پا

 بیه تجوارکبل ... قائم نگشته ین عقلیفق  براه بییاطال  انسان بر امور غ انکبر ام

ج ین نتوایده و ایکنکاش گرد علل و اسباب آنها، رر آنهاکاتفاو افتاده و بعد از وقو  م

هه  - نمکن بحث را گزارش یا  ایاگر من بخواهم جزئ ... به دست آمده است یعقل

 - ردنودکت یواکنوان حیه افراد مورد اطمک یه خود شاهد بوده و هه مواردک یموارد

 از ینود بوه راحتوکق نیسوخن را تصودوتواهکه ک یسکد و یشکالم به درازا خواهد ک

 .(919)همان:  زندیباز م ز سریق مباحث مفصل نیتصد
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 یسهرورده ینظر

در  یده اسوت. وکورن یبیوت ،اما با اصطالحا  خاد خود ،ن نحویز مطلب را به همین یسهرورد

« بوا یالمی یان سبب االنذارا  و االّطوال  علوبی»با عنوان  یدر مطلع فصل االشراومةکحتاب ک

 د:یگویم

توانود از یم یگواهگاه، م گورددکوانسوان  یه اشوتیاال  حوواس رواهرکو یهنگام

 یاهوایؤمّطلوع گوردد و ر بوییافته و بور اموور غی یز خالصیله نیاشتیاال  قوه متخ

 یه داراکو - 6ن نور مجوّردبیت یسه متصور نکنین مطلب است. هه ایصادو شاهد ا

 8.جوز اشوتیاال  بورازده باشود بو بیحجوا یکفل 7و انوار مدبّر - تیسحجم و جرم ن

گواه از  پس هور .است یو حواس باطن یاشتیاال  حواس راهر 9حجاب نور اسفهبد

افتوه ی یف گشت  نفس خالصیهم ضع یافت و حس باطنی یخالص یحواس راهر

ه در بورازد کوائنوا  کگردد و بر نقوش یمرتب  م 10یبرازد علو یاسفهبدو به انوار 

ائنوا  کا  یوعالم به جزئ، ن انواریه اکنیشود  هه ایمطلع م، باشدیموجود م 11یعلو

، 119-1/44: 1970، همووو   097-091 :1911، یوردسهر) باشندیا  آنها مکلوازم حر و

1/049-049.) 

 نیلهأصدرالمت هینظر. 3

نده و هم در هند موورد بوه صوور  کهم به صور  پرا، شیب را در آاار خویبحث علم غز ین یو

ود حوواس و کدر خواب را ر بییسبب اطال  بر امور غصدرا ده است. کرمطر  ، منسجم و مستقل

از آنهوا ، مناسوب بوا خوود و اهتموام خوود یافت صوریو در یا نفسی یاتصال نفس به جواهر عقل

 داند:یرا دو امر م یداربیسبب آن در عالم  دانسته و

داشته باشد و  یعالم اعل هم بتواند نظر بهکه  یبه نحو، نفس بیتساکا ای یقو  فطر .1
 به عالم ماده. هم

نود و نوه بینه ب، ن باز بودن هشم و گوشیه در عک یبه نحو ،حواس انصرا  نفس از. 0
 بشنود.

از علووم آنوان  شوده،ه متصول یولعا یتواند به مبوادین دو صور  است که نفس میاز ا یکیدر 

لوه را مشواهده یاز آنکه کمال قوه متخ بعد ی. و(979-970 :1949، نیلهصدرالمتأ) شودمند بهره
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نوده دانسوته، کموال یاز حوادث گذشته و آ اطال  و یو اخبار جزئ بییافت امور غیدر ،یاشبا  مثال

 د: یگویم داند ویم و مشاهده مالئکه مقرب یاعل قوه عاقله را اتصال به مأل

 هور، ردکودا یبه رو  اعظم پ یدیه شباهت شدکافت یقدر صفا نفس آن یقوه نظر یوقت

م بشور یاد به او متصل خواهد شد و بدون واسطه تعلویر زکّمل و تفند بدون تأکگاه اراده 

گوردد و یاطوالو م یا ولوی بین ین شخصیبر هن ... ردکافت خواهد یه او را دریعلوم لدن

: 1911هموو، ) ه اسوتیونوا  اقلّ کن از ممیورامت است و اکا ین اقسام معجزه ین باالتریا

991-990). 

 ل دومیدل 

قاعوده  ،دکور  تووان بودان تمسویانسان م یب برایان علم غکاابا  ام یه براک یگریل دیدل

ما یم االمثال فکح»گر ید مه قاعده مشهوریبه ضم« وقوعه، ءیان شکام یل علیاّدل الدل»معرو   

 .است «جوز واحدیجوز و ماال ی

خوواه امتنواعش ، الوقوو  باشودممتنوع یه اگور امورکونیهوه ا ،دارد یقاعده اول مفاد واضح

« الوف»م یردکوافوت. حوال اگور فورض یدر خوارک تحقوق نخواهود ، ریبالذا  باشد و خواه بوالی

دارد و نوه امتنوا   یامتنوا  ذاتونوه « الوف»ه کوم دانسوت یافوت مسولماا خوواهی یتحقق خوارج

چ یگور هویو د، یان وقووعکوو هوم بوه ام یان ذاتوکوهم بوه ام، ن استکمم یه امرکبل، یریغ

، یرا خوود وقوو  خوارجیوز .م داشوتیانش نخوواهکوبوه اسوتدالل و اقاموه حجوت بور ام یازین

 انش دارد.کداللت بر ام یش از هر استداللیش و پبی

 یبوورا یه هوور اموورکوومفووادش آن اسووت ، االمثووالمکووقاعووده ح یعنووی ،و امووا قاعووده دوم

ا یوه در اصوطال  م ثْول کو ،گور افوراد آن نوو ید ین باشود بوراکونوو  مم  یواز افوراد  یفرد

از افوراد آن نوو   یفورد یه بوراکو ین خواهود بوود و هور امورکومم ،شودیده میمماال آن نام

 ممتنع خواهد بود.، همه افراد آن یممتنع باشد برا

انسووان  یب بوورایووان علووم غکوون دو قاعووده مشووهور بووه بحووث امیوواحووال بووا توجووه بووه 

 م.یگردیبرم

علوم  هاانسوان از یا افورادیوفورد  یه بوراکواابوت شود  یاساس قاعده اول اگر در مورد بر

ان داشوته کواو ام یب بورایوشوود تحقوق علوم غیمحقوق شوده اسوت معلووم م بوییبه امور غ

ب یوتحّقوق علوم غ، اسواس قاعوده دوم بورشود. و یواقوع نم، ه اگور ممتنوع بوودکنیهه ا ،است
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نوو  واقوع   یوه هموه افوراد انسوان تحوت کونیهوه ا ،ن خواهد بودکهمه افراد انسان مم یبرا

ا یو یفورد یبورا بوییپوس حوال کوه تحقوق علوم بوه اموور غ، شده و همه م ثْول هوم هسوتند

 همه افراد انسان اابت خواهد شد. یانش براکام، شدهاابت  یافراد

 یب بورایوقطعواا علوم غرا، کوه در آن موورد   یو یاسوت حتو یافک، استداللن یپس در ا

هموه اابوا  گوردد   یانش بوراکوم توا امینشوان دهو ،رده اسوتکدا یتحقق پ هاانساناز  یفرد

 یهاانسوانخودا و  یایوه مووارد اطوال  اولکونیهوه ا ،ار سوهل اسوتیبسو یارکون یو البته هنو

 - محقوق شودهه بعودها کو –نوده یا آیووادث گذشوته بر حو یبعضاا افراد عاد یافته و حتییتعال

حوال بزرگوان نقول شوده  ها و شور رهکقودر در توذآن، هاانسوانا  یوار و نکوا اطال  بور افیو 

نسوبت بوه معاصوران  یار فراتور رفتوه اسوت  حتویت و از حد توواتر بسویسن ه قابل احصاکاست 

 یه بوراکون مسو له فوراوان اسوت یوا در یشوده از افوراد مختلوف بوه قودرنقول یایقضوا، زین

 د.شوین حاصل میقیانسان قطع و 

گزارش  گران قبالا یخودش و د یبرا ین امریبر وقو  مکرر هن ینا را مبنیسسخن ابن 

، مختلف حصول آن یهاان راهبیانسان و  یب برایاابا  علم غ ز پس ازین یسهروردم. یکرد

 .(1/119: 1970، یسهرورد) «میامشاهده نموده بییعجا، لبین قیما از ا»د: یفرمایم

ده یود یصوادق یاهوایه نوه رؤکو یسوکو اموا »ن دارد: یوفراتور از ا یربیگر تعید یو در جا

ت یسوش نبوی یاه مطوابق واقوع باشود( پوس او موردهکو بوییغ، )علم یحیاست و نه انذار صح

 .(1/941همان: ) «یصحبتهم یت برایدارد و نه صالح متکح یت برایه نه اهلک

اابووا   یبلکووه بوورا، مینووکهووا اسووتناد قووولن نقوولیووبووه ا م صوورفاا یخووواهیالبتووه مووا نم

 م.یکنیم بسنده میرکب به هند مورد از قرآن یانسان به علم غ بیایدست

ه کوکنود یم یمعرف از بندگان خداوند را یابندهکه ، هفکسوره  ا  شصت تا هشتاد و دویآ .الف

ر اشوخاد و حووادث یاز ضوماشوده و  یمند از علم لدنقرار گرفته و بهره یاالهمورد رحمت 

 12.ندکیافت و اجرا میرا در یااله یهاخبر است و دستورنده بایآ

ن بنوده عوالم و یومالقوا  بوا ا ی) ( بورا یت حضور  موسویوان مأموریوجر، ا یون آیدر ا

عووالم بووه  ه آنکووان شووامل سووه اتفوواو اسووت یوون جریووان شووده اسووت. ابیووعلووومش  یریووفراگ

ه موورد کورد کو ییارهواک، پروردگوار ز دسوتوریومنود بوود و نه از آن بهرهکو بوییاستناد علوم غ

 یبوه نحوو یشوتکسوتن کش ) ( قورار گرفوت. آنهوا عبوار  بودنود از: یاعتراض حضر  موسو
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ب کووه او مرتکوونوجوووان بوودون آن  یووشووتن ک  گرفووتیه در معوورض غوورو شوودن قوورار مکوو

در حوال خوراب شودن  یوارهوایردن دکودرسوت   اسوت ش قتولیجوزا هکوشده باشود  یتیجنا

 رده بودند.کدو امتنا   ردن آنکهمان یه اهل آن روستا از مکنیبدون گرفتن مزد با ا

علّوت  ) ( را از یحضر  موسو، آن عالم، دن مهلت مصاحبتیان رسیبعد از اعتراض سوم و به پا

ر یوموان در زیتیخود همانند وجود گنج متعلق به  بییاز علوم غ یش با ذکر بعضیآن سه عمل خو

 آگاه فرمود.، صالح بعد از آن یو تولد فرزند، ندهیکافر شدن آن نوجوان در آ، وارید

) ( خداونود  ییسم )س( و خلقت حضر  عیان حضر  مریعمران بعد از نقل جردر سوره آل .ب

 یهمانند خلق پرندگان و شوفا، داردیان مبیآن حضر  از زبان خودش  یبرا یمتعال معجزات

 د:یفرمایم ،ان داشتهبیب را یاز غ اخبار، ردن مردگان و آنگاه در عداد معجزا کماران و زنده بی

 «مکونید بواخبر مویونکیره مویوتان ذخیهاد و آنچوه در خانوهیخوریو من شما را از آنچه م»

 .(94 :عمرانآل)

 یریگجهینت 

 ننده دو مطلب است:کد روشنیآیدست مه ب جانیگذشته تا بد یهاآنچه از بحث

ه کوش تووان آن را دارد یخوو یکوادرا یاز قوا یمختلف بعض یهاتین محدودیانسان در ع .الف

نوار کان و مواده را کوزمان و م یهاه به حد تجّرد تام برسد و حجابکند کدا یامل پکقدر تآن

ن او بویافته و یعلوم دست  یمخزن تمامبه ، ان و فراماده شدکه فرازمان و فرامکبزند و آنگاه 

 –نده اسوت یعالَم وجود از گذشته و حال و آ یصور علم یه تمامک –و معلوما  موجود در او 

 ان دارد.کانسان ام یب برایبه علم غ بیایدستوجود نخواهد داشت. پس  یعچ حاجب و مانیه

واقع هم شده و آن امور  هاانساناز  یبعض یب برایاز غ یه آگاهکن است یو فراتر از امکان ا .ب

 ده است.لباس تحقق هم بر تن کر، نکمم

گور  یصوه دیاست و آن را به همراه هنود خص یفرابشر یه امرکنیب به ایف علم غیتوص ،نیبنابرا

از  یدر نظورا  بعضو کوههمچنان، دنکرآنان محسوب  یا فرابشری) ( از خصا امامان معصوم

 یشوتر بورابیرسود یح نبووده و بوه نظور میصح، شودیده مید) (  ب ائمه اطهاریران علم غکمن

بوار  ینیتر شوده و از سونگشان آسانیب برایعلم غ یرش نفیذهن مخاطبان بوده تا پذ یفضاساز

 اهد.کران بکاستدالل از دوش من
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بدان  بیایدست ییس را تواناک ه هرکت یسهم ن یزیب امر ناهیه علم غکالبته واضح است 

 یو مراتب باال، یدارد و درجا  و مراتب مختلف یخاص  یشرا ،گفته شد کههمچنانه کبل ،باشد

 یاند و جزء اوحددهیرس ت محضیه به تجّرد تام و فعلک دارد یاملک یهاانسانآن اختصاد به 

 .(990: 1911ن، یدرالمتألهص) ه استینا  اقلّ کاز مم نیلهصدرالمتأر بیو به تع، ندااز مردمان

 ب امامان )ع(یبر علم غ یعقل لیدال

 یعه دانسوت کوه در دو معنوایان دانشمندان شویتوان از وا گان مشترک در میرا م «بیعلم غ»

 13.بوه مخلوقوا  یگوریت داشته و دیاختصاد به ذا  احد یکیرود که یمتضاد به کار م کامالا 

، مخلوقوا  اسوتکه مختا و آن، است یاستقالل یمختا به خداوند سبحان است علم ذات آنکه

، اسوت و موهووب یَعَرضو یبلکه علم، تیسن ذا  عالم نبوده و از آن او هم نیاست که ع یعلم

اماموان  یب مورد بحوث بورایاست که علم غ یهیه خداوند متعال افاضه شده است. بدیکه از ناح

ر یوغ یاحد یاز نو  اول را برا یعلم، عهی  از دانشمندان شیچیه از نو  دوم بوده و، ) ( معصوم

گونوه چیهو، امامان ) ( یبرا بیین علم غیدر اابا  هن ،نیدانند. بنابرایسبحان اابت نم یاز خدا

 وجود نخواهد داشت. یشائبه غلو و شرک و اابا  صفا  فرابشر

صور  نگرفته  یعیچ عالم شیاز ه یدیگونه تردچیکه ه یقنیقدر مت، ) ( در مورد علم امامان

ن است که علم آنان یا ست. اختال  درآنها یو موضوعا  کل یشرع یکلکام علم به اح، است

 ،عالم یرخدادها ی؟ و به تمامیو اراد یا اشائیاست  )بالفعل( ی؟ فعلیا حضوریاست  یحصول

 ،نیبنابرا ندارد؟ یتین عمومیا هنیتعلق گرفته است ، ندهیگذشته و حال و آ، یو جزئ یکل اعم از

 بودن آن. یبودن و حضور یفعل، ت علمیند از: عموماناقشه عبار مورد م یهایژگیو نیترمهم

 ل اولیدل

، ا یوو روا، دار اابوا  مقدموه اول آنعهوده، ین عقلیمرکب است که براه یل عقلیدل، لین دلیا

 ن است:یصور  استدالل هن .هستندمتکفل اابا  مقدمه دوم آن 

کماال   یتمام یاست که دارا یطیجوهر مجرد تام  بس، یتعال. صادر اول از حق1
بر موجودا  مادون  یاالهض یصال فیاست و اشر  ممکنا  بوده و واسطه ا یوجود
   بر آنان است.یو مح
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امبر یوجود مقدس پ، گرین او و مخلوقا  دبین مخلوو خداوند متعال و واسطه ینخست. 0
و نور هم شده  ر به عقلبیکه از آنان تع هستنداسالم )د( و ائمه اطهار ) (  یگرام
 است.

کمواال   یواجود تموام ،مجورد توام بووده، امبر اعظم )د( و ائمه اطهار ) (یجه: پینت -
و از   دهسوتن یبر همگ یاالهض یصال فیو واسطه ا، و اشر  همه ممکنا ، یوجود

توام و  احاطهٔ ، قرار دارند و علّت یاّ ل تعالیع ماسویجم یت برایگاه علیدر جا آنجا که
ع جوانب  همه ممکنا  از صودر یپس آنان بر جم ،همه جوانب معلول خود داردام بر مت

 یآنها بور آن انووار مقودس مخفو یاز جها  وجود یچ جهتیه ،احاطه داشته، تا ساقه
 .تیسن

 اثبات مقدمه اول

انود ز قاعده امکان اشر  اابوا  کردهیق قاعده الواحد و نیاز طر ، از جملهن متعددیفالسفه با براه

 یجووهر، و آن موجوود، تیسوش نبی  موجود ی، نچه بالواسطه از خداوند متعال صادر شدهکه آ

در او راه  یقووه و اسوتعداد، چ نحووهیکه ه، ث فعلیث ذا  و هم از حیهم از ح، است مجرد تام

ن  ع کمواال  موجوودا  موادوین وحد  و بساطت جامع جمیو در ع، ت محضه استیو فعلندارد 

 ا آنان را داشته باشد.یحدود و نقاخود است بدون آنکه 

 د:یگویم نهیزمن ین در ایهلأالمتصدر

 یاشر  و الطف. پوس وقتو یتیفیآن هم به ک ،باشدیبعد از خود م ایاش یتمام، عقل

ر بوا یت صودور او میوایوثیپوس ح«. همه عالم» یاا که گفتهیگو، «عقل» ییگویم

ل  و دانسوته شود کوه یمگر به اعتبار اجمال و تفص ،تیسن یت صدور نظام جملیثیح

 : 1919ن، یلهالمتوأصودر) ر اوسوت باالعتبواریوقوه و غیت بالحقن مفّصل اسیمجمل ع

7/004). 

ل یون تعلیآن را هنو ،دانسوته« کثور  در وحود »را « ایشوالعقل کول اال» آنکهبعد از  یسبزوار

 :کندیم

ن ییهه در مراتب پااند که هرنیهننیا یت سببش آن است که مراتب طولین جامعیا

در مراتوب بواالتر هوم ، هه در مراتب باال اسوتو هر، است در مراتب باال وجود دارد
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خلوع و ، یطوول یرا  اسوتکمالییوو در تی رسود ین مراتب میا آنکه به باالترهست ت

 .(ی، پاورق004: همان) بلکه لبس بعد اللبس است ،س نبودهلب

 است: نیهن، قت  صادر اولیحق یهایژگیاز و یبعض

 .به بعد( 019 :1919، نیلهأصدرالمت) وحد . 1
 به بعد(. 091 همان:) . بساطت0
  .به بعد( 041همان: ) ت از همه موجودا ی. اشرف9
 و عالم خلق بودن یتعالن حقبیر دائم یواسطه افاضه وجود و خ بودن و هت محضی. فعل9

 (.010همان: )
که از هر گونوه عودم  یطیبس یقدس یجوهر عقل، بودن یتعالبه حق ایاشن یتر ی. نزد4

وم یوبود   و قر مُ یواز و در ذا  و فعلش و از غینبیمبّراست و  یو قوه استعداد یرجخا
 .(019-010همان: ) ش استیخو

بور آن اقاموه  یش از ده برهوان عقلوبی، هین نظریا یفلسف یمبان درباره یپس از بحث مفّصل یو

اشراو و ، مشاء یعنی ،اسالم یمکاتب فلسف یمورد توافق تمام، ا  صادر اولیخصوص نیا د.کنیم

 .است ،هیحکمت متعال

و  شفا، اشارا  در کتب مختلفش همانند، نایسن مطلب از ابنیرا بر ا ینیبراه، نیهألصدرالمت

و  مطارحا ، االشراوحکمةمثل  ،مفصلّش یهااز همه کتاب، یسهروردز از یو ن، قا یتعل

کند که ما ینقل م، هیاکل نوریهو  هیالوا  عمادهمانند  ،مختصرش یهاز از کتابیو ن، حا یتلو

 14م.یکنیبه جهت اختصار از پرداختن به آنها صر  نظر م

علوم ، خووده توا خوود بو میکنومصوداو صوادر اول را اابوا  ، یقویاست تا از طر یحال کاف

هوه  شوود آنهوا اابوت  یبوه هموه ممکنوا  و هموه جوانوب وجوود ی)بالفعل( و یفعل یحضور

ن اموور را یوواابووا  ا اسووت. یو حضووور یفعلوو یعلموو ،شینکووه علووم علّووت بووه معلوووال  خووویا

 مقدمه دوم به عهده دارد.

 اثبات مقدمه دوم

ن دسته از یاز هند، ن مطلبید. اشوین مییا  تعیق روایاز طر، مصداو  مقدمه اول، ن مقدمهیدر ا

 ا  قابل استفاده است:یروا
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امبر اعظم ین مخلوو نور پینخستکنند که ین مییا  که با صراحت تعی. آن دسته از روا1
: 1944،   صودووینمونوه: شو یرا)بو ت عصمت و طهار  ) ( بوده استبی) ( و اهل

که محّدث متضلّع و  اندفراوان یا  به قدرین روای(. ا04/17: 1919، ی  مجلس1/049
 .(1/119: 1919، یمجلس) داندیآنها را متواتر م ،ین عالمه مجلسهمچو، یربیخ
، یمجلسو ،نمونوه یرا)ب دانندیامبر اکرم )د( مین مخلوو را نور پینخستکه  یاتی. روا0

ه یول آیواماموت و خصوصواا ذ یهوان مطلب کوه در بحثیمه ایبه ضم (1/47: 1919
 ند.دار واحد یقتیر ائمه ) ( حقی) ( و سا یعل ،امبر اکرم )د(یکه پ شدهمباهله اابا  

) ( را اشر  مخلوقا  و و نه تنهوا  و ائمه اطهار اسالم )د( یامبر گرامیکه پ یاتی. روا9
، یقمو ،نمونوه ی)بورا دکنویم یمعرفو یتعالاقرب ممکنا  به حق اشر  مردمان و و

اسالم )د(  یامبر گرامیپ ین اوصا  را فق  برایکه هم یاتیز روای(  و ن1/11: 1919
 امبریوقت پیمه وحد  حقیبه ضم، (4/091: 1919، یمجلس نمونه، یرا)ب کندیاابت م

 ) ( که بدان اشاره شد. شیای)د( و اوص
گور یدند کوه دیرسو ییامبر )د( به جاینکه پیو ا ،ن استیقیکه مورد اتفاو فر، زیا  معراک نیروا 

چ یکه تاکنون ه یاقدم نهاده ییکرد به جال عرض یشان نبود و جبرئیا یل را امکان همراهیجبرئ

 است. بیاین راستا قابل ارزیدر ا ،در آنجا قدم ننهاده است یاامبر و فرشتهیپ

 یرادانند )بویجاد عالَم میا یی) ( را علّت غا تبیامبر اکرم )د( و اهل یکه پ یاتی. روا9
 .(1/4: 1914، صدوو ،نمونه

 دانند.یاّ ل میسوجاد مایا ه درن بزرگواران را واسطیکه ا یاتی. روا4
و علوم  یو معنو یاعم از ارزاو ماد ،یاالهوضا  یصال فیکه آنان را واسطه ا یاتی. روا1

 ار  جامعه(.یزاز جمله ) شمرندیا ) ( مبیبه مالئکه و ان یحت، قیو معار  به خال
العزم ) ( اولووا یابیواز ان یحتو ،نیو مرسول ابیوه ائمه ) ( را افضل از همه انک یاتی. روا7

 (.911: 1971، یبحران، نمونه یرا)ب دانندیم
در مشووکال  و  ،) ( اولووواالعزم یابیووان یحتوو ،سوولف یابیوونکووه انیا  دال بوور ایوو. روا1

 اند.شدهین بزرگواران متوسل میا یبه مقام معنو، سازمهم و سرنوشت یهایگرفتار
در افعوال و  یماد یاز ابزارها یازینبیتامه و مجرد تام بودن آنها و  تیکه فعل یاتی. روا4

د. هماننود کننویان مبیعقل محض بودن آنها را ولو در حال صباو   یعنی، ادراکا  را
و  یو زنودگ یداربیوکه خواب و  یاتیروا، ر قابل احصا در مورد کراما  آنانیا  غیروا

ن مشورو و میورب بیا مواهونکه آنیا  دال بر ایروا، داندیکسان میآنان  یمر  را برا
  .(014-011: 1919، یآمل یطبر نمونه، یرا)ب نندبییعالم را م
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ا  یوشتر در انبووه روابیکه با تتبع و دقت  یگرید یهان دستهیا  و همچنین هند دسته از روایا

از  یبعضو یشوتر از حود توواتر اسوت )و حتوبیاست و به مراتب  بیایدستفضائل و مناقب قابل 

به وضو  داللت دارنود بور  یز در حّد تواترند(  همگیه نیحّد نفسه و با قطع نظر از بق یف، هادسته

ت عصومت و طهوار  ) ( مصوداو صوادر اول بیامبر اعظم )د( و اهل یپ یقت ملکوتیآنکه حق

 یو برخ ان داشتهبین مطلب را یبا صراحت ا ،همانند دو دسته اول و دوم ،ا یاز روا یند. برخهست

 15ده است.کرصادر اول را در آنان منحصر  یهایژگیگر صفا  و وید

 یفعلو ی) ( واجود علوم حضوور ن دو مقدموه آن اسوت کوه ائموه اطهواریجه انضمام ایو نت

 ند.هستآنان  ی)بالفعل( به همه ممکنا  و همه جوانب وجود

وجود عقول ، که با وجود آنکه خود میکن)ره( را نقل  یسخنان عالمه مجلس ان جا داردیدر پا

آنها ذکر  یکه فالسفه برا یکند که صفاتیاما اعترا  م، رفتهین ذو را  یفلسف یو به معنا

ان بی، امامان معصوم ) (و امبر اکرم )د( یپ یا  برایاست که روا یهمان صفات، نداکرده

 :اندتهداش

)د(  امبریواروا  پ یبرا، انددهعقول اابا  کر یکه فالسفه برا یاکثر صفات که نابد

را کوه آنهوا قودم را یوز، گر در اخبار متواتره اابت گشته استید ی) ( به وجه و ائمه

بور ، اروا  آنوان یا  متواتره تقودم در خلقوت بورایاند و در رواعقل اابت کرده یبرا

د جوایز آنها توس  در ایو ن، اابت شده یر موجودا  روحانیا بر سایع مخلوقا  و یجم

بوودن  ییو در اخبار هم علوت غوا، انددهعقول اابت کر یبودن را برا ریتأاا شر  یو 

اند که عقول وسائ  افاضه علووم ز اابت کردهیو ن، همه مخلوقا  وارد شده یآنها برا

ق و یز اابت گشته که هموه علووم و حقوایو در اخبار ن، نداو معار  بر نفوس و اروا 

ا بیومالئکوه و ان یحتو ،ر خلقیبر سا امامان ) ()د( و  امبر اکرمیمعار  به توس  پ

ن بویضه اابت شده که آنها وسائل یو حاصل آنکه با اخبار مستف گردد.یافاضه م ،) (

 مخلوقوا . یتمام همه علوم و کماال  بر ها وع رحمتیند در افاضه جماخلق و حق

اول موا خلوق اّ ل »و  «یاول خلق اّ ل نوور»ا  ین روابیشود یق مین تحقیو با ا ...

 دکورجموع  -دشوان یدر صوور  صوحت اسان - «اول ما خلق اّ ل النوور»و  «العقل

 (.114و1/119 :1919، یمجلس)
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 ل دومیدل

ز است: یازمند دو هیر امور در آنها نیگفته شد که تحقق علم در ممکنا  مجرده همانند تحقق سا

، قابول یبه حّد تموام برسود تحقوق علوم بورا زیت قابل نیاگر فاعل تام بوده و قابل فاعل و قابل.

 یو صور یاز علل ماد یگر صحبتینکه در مجردا  دیهه ا ،نخواهد بود یگریز دیچ هیازمند هین

 . تیسن ... خاد و وضع مخصود و  یشراو تحقق 

اسوت کوه  یموجوود، دکنویآنکوه علوم را اضوافه مو یعنوی، ان شد کوه فاعول علومبیز یو ن

ه یوواز ناح ،نیاق عووالم اسووت. بنووابریعلوووم و حقووا یخووود از مجووردا  تووام بوووده و مخووزن تمووام

ان شود کوه بیو، زیوه قابول نیووجوود نودارد. و در ناح یاحالت منتظوره و یگونه نقصچیه، فاعل

قوودر بوواال رود کووه از ش آنیخووو یر تکوواملیآن را دارد کووه در سوو ییانسووان اسووتعداد و توانووا

درد و بووه عووالم اب را بوورحجوو یهووان پردهیووده و زمووان و مکووان فراتوور رفتووه و امووا یحصووارها

، ث ذا یوکوه عوالوه بور تجورد از ح ان معنویوبوه ا، ابودیمجردا  پا نهد و به تجرد تام دسوت 

انجوام  یگور بورایث فعول هوم نائول شوود و دیوکه از اول واجد آن بود  بوه مرتبوه تجورد از ح

 ... ژه ویووخوواد و وضووع و  یشووراو فووراهم آموودن  یبووه آال  و ادوا  موواد یازیوون، افعووالش

حفوو  یفعوول بالهّمووة و ی»بلکووه بنووا بووه گفتووه بزرگووان اهوول معرفووت مصووداو:  ،نداشووته باشوود

ق موجوود یافوت علووم و معوار  و حقوایمسوتعد در ین حوال اسوت کوه ویوشود. در ا« بالهّمة

 د.شویمند مآنها بهره ش ازیخو یدار سعه وجودشده و به مق علم یدر معط

م کوه یاسوت اابوت کنو یکواف، ب اماموان ) (یواابوا  علوم غ یبورا، ن مقدمهیبا توجه به ا

الفوورض تمووام یت فاعوول کووه علوویوو  هووون فاعلانددهیتجوورد تووام رسوو مرتبووهٔ آن بزرگووواران بووه 

ن مطلوب دو راه بوه نظور یواابوا  ا یبورا د.کورت قابول را اابوا  یوت قابلید تمامیفق  با .است

 ،از راه اقوورار و اذعووان بزرگووان اعصووار مختلووف یگووریاز راه عصوومت آنهووا و د یکوویرسوود: یم

 و زّهاد. ، عرفااعم از علما

 اثبات کمال از راه عصمت .الف

و  یاز هر گونه گنواه عملو، امبر اکرم )د( استین پی) ( که جانش «امام»، هیعه امامیبه اعتقاد ش

، اقامه شده یل عقلیدل ،هم، ن مطلبیمعصوم است  و بر ا، انیو خطا و سهو و نس یلت نفسانیرذ

بور وجووب عصومت  یل عقلویودل، در بحث اماموت یکتب کالم یدر تمام باا ی. تقریل نقلیهم دل

ار یوفقو  در اخت« اموام»نصوب ، انیعیبه اعتقاد ش، ن جهت همیاقامه شده است و به هم« امام»
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نکوه شور  یندارند  هوه ا« امام»از انتخاب  یاهو بهرار یگونه اختچیخداوند متعال است و مردم ه

دانود هوه یاست و فق  خداست که م یاست که بر مردمان مخف یامر، که عصمت است ،امامت

 یل عقلویوز عالوه بر دلیاست. و ن یو عمل ین مرتبه از کمال علمین شر  و حائز ایواجد ا یکس

 هم بر دو موضو  داللت دارد: یادله نقل، «امام»بر وجوب عصمت 

 ند.ان نو  ادله در واقع ارشاد به همان حکم عقلیکه ا، «امام»وجوب عصمت  .الف
 اند.هیعه امامیگانه شکه همان امامان دوازده، «امام»ق یتحقق عصمت در مصاد .ب

ه یوعه مسلم اسوت  گرهوه در ناحیش یاست که نزد همه علما یامر، عصمت امامان ) (، نیبنابرا

 هست. یاندک اختالف، انیق دائره عصمت از سهو و نسیض سعه و

قوان و یا موان ویواال از ا یااسوت. مرتبوه ین مراتوب کموال انسوانیاز بواالتر یکویعصمت 

، وجوود داشوته باشود یخوارج یبودون آنکوه راد  و موانع، کوه صواحب آن، شهود حضر  حوق

 یتعوالت حوقیمرتکوب معصو، نوه عموداا نوه سوهواا و ، اشیاحووال و ادوار زنودگ  از یچ یدر ه

دهود. یش رد نمیت بورایواز واقع یگونوه تخطوچیز هویون یادراکو یه قووایوناح و در شوود ینم

و از  بینوه اکتسوا اسوت موهووب و یاسوت و امور یافتنینمطلقواا دسوت، ن مرتبوه از کموالیا

 اش.دهیمتعال به بندگان خاد و برگز یجانب خدا

ائشووان یا ) ( و اوصبیوور از انیووغ یبووه کسووان یمرتبووه و مقووامن ینکووه هنوویبوور ا یلوویچ دلیهوو

  از ّعبواد و زّهواد و اصوحاب یوچید وجوود نودارد. هوداده شوده باشو، از مالئکه یا) ( و طائفه

انود. را نکرده ین مقوامیبوه هنو بیایودسوت یز ادّعوایون کامالن از عرفا یو حت یاضا  شرعیر

ر یسو یکوان وجوود دارد کوه انسوان در انتهوان امیوانود آن اسوت کوه اکوه گفته یزیوت هینها

ابوود و آن هووم یدسووت ، از عصوومت یبووه قسوومت یاالهووت یووش بووا لطووف و عنایخووو یاسووتکمال

ان. بوا توجوه یو نوه عصومت از خطوا و سوهو و نسو یاسوت و نوه سوهو یعصمت از گناه عمد

 یشووود کووه صوواحب مقووام عصوومت بووه درجووا  بوواالیروشوون م، حا  انوودکین توضوویووبووه ا

: انوودتهافیهوور دو مقدمووه تحقووق  ،نیاسووت. بنووابرا شوودهنائوول ، کووه تجوورد تووام اسووت ،کمووال

شووخا علووم ، ت هوور دو مقدمووهیووو بووا تمام قابوول علووم آن ت یووو تمام، ت فاعوول علوومیووتمام

 د.شویاابت م بییمعصوم به امور غ
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 اثبات کمال از راه اعتراف بزرگان اعصار مختلف .ب

آن بزرگووار  یت معنووبیتحت تر، از صحابه یافراد، )د(امبر اکرم یبعثت پ یهان سالیاز نخست

و فضوائل  یکماال  انسوان یدند و به مراحل باالکر یتکامل را به سرعت ط یهاپله ،قرار گرفته

حجواب کنوار رفتوه و  یهوااز آنان باز شده و پرده یبرخ ینائل آمدند. باب مکاشفا  برا ینفسان

 گر باخبر شدند.یق عوالم دیو از حقا کردنده نده را مشاهدیاز حوادث گذشته و آ یامور

کوه بور آنوان مفتوو  شوده  یاز ابوواب علووم« ن المبشوّرا یوا» پرسوشامبر اکرم هم با یپ

از  یکویدادنود. یق قورار میو سو س آنوان را موورد تفقود و تشوو، دنودکریپورس و جوو مو، بود

دن بهشوت و جهونم و یود بون حاراوه و دیوداسوتان مکاشوفه ز، هواانیگونه جرنین ایترمعرو 

کوه  اسوتجهونم و معوذب شودن اهول آن  یهوابهشوت و تونّعم اهول آن و عوذاب یهانعمت

ر ین سوویووبووه ادامووه ا« فاابووت»او را بووا اموور ، یدن احوووال ویامبر اکوورم )د( بعوود از شوونیووپ

 ض فرمودند.یق و تحریو ابا  در آن تشو یمعنو

سوولمان و ابوووذر و مقووداد و  هماننوود ،یل انسووانیو فضووا یبرجسووته در امووور معنووو یرادافوو

ا و یوفوراوان و علوم منا بوییان صوحابه بودنود کوه از علووم غیودر م ... فوه و حجوریثم و حذیم

 :1914، بیی  خصوو1/191: 1919، ی: طبرسوو .نمونووه نوو یرا)بوو منوود بودنوودبهووره ... ا ویووبال

 (.1/014 :1919، ی  بحران190-199

از  یاریافووت. بسوویز ادامووه یوو)د( ن امبر اکوورمیووبعوود از رحلووت پ یر تکاموول معنوووین سوویووا

گوور از امامووان ) ( حضووور داشووتند و پووس از ید ی) ( و برخوو یعلوودر زمووان ، همووان صووحابه

ن مضومار یون در ایبودنود کوه قودم راسو  و راسوت یافوراد، زیون امامان ) (گر یآنان در اعصار د

بوت هوم یغان در عصور یون جریوبودنود. ا شودهنائول  یکماال  نفسوان یبه درجا  باال ،نهاده

م کوه از افوراد وارسووته و بیایویرا نموو یاچ دورهیز اداموه دارد. موا هویوواداموه داشوته و تواکنون ن

، بحرالعلوووم ید مهوودیسوو، د بوون طوواووسیسوو، یهماننوود ابوون فهوود حلوو یوسووته بووه حقوویپ

، یقاضو ید علویسو، یگوانین گل ایالودد جموالیسو، یوید احمود کربالیس، یهمدان ینقلیمالحس

گرهووه در هوور  ییهوواتین شخصوویباشوود. هنوو یالاّ ل بهجووت خووتیووو آ ییعالمووه طباطبووا

باشوند بور دردانوه عوالم امکوان و  یتویتوا آ، حال وجوود دارنود هره اما ب، شمارندنگشتا یعصر

 ش که امام معصوم ) ( است.یگانه عصر خوی

از آنوان بوه اعتورا   یاریکوه بسو ،یویواال یهاانسوانن یآنچه مهم است آن است کوه هنو

، نوه تنهوا انودتهافین درجوا  کموال و تجورد توام دسوت یمعاصرانشان به بواالترریو غ معاصران
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ش یبوواالتر از امامووان عصوور خووو یل و مناقووب و کموواال  نفسووانیخووود را از نظوور فضووا

پنداشوتند  و خوود معتور  بودنود کوه در یطوراز آنوان هوم نمخوود را هوم یبلکه حت ،دندیدینم

 سند.ریبه گرد آنان هم نم، دانین میا

عه مشووخا و معلوووم اسووت. آنووان خووود را یعرفووا و زّهوواد شوو ،وضووع علمووا، انیوون میوودر ا

آنووان  یاالهووخوارخوووان گسووترده معووار  زهیووت ) ( و ربیوور در مکتووب اهوول یووحق یشوواگرد

کووه  بووییق غیو حقووا یاالهووو معووار   یهووه از علوووم بوواطنهر، داننود و معتقدنوود هوور کووسیم

 ل و مناقب و معار  آنان است.یاز رشحا  فضا یارشحه ،باشد کسب کرده

عه نودارد. بزرگوان اهول بواطن از اهول تسونن کوه در ااور ین امر اختصاد بوه شویو البته ا

 ن امرنود.یوز معتور  بوه ایوانود نافتهیاز کموال دسوت  یبوه مقاموات، ر و سولوکیاضا  و سویر

لسوله خوود را بوه شوود کوه سیافوت میعه و یو هوه شو یان و هوه سونیدر صوف یاکمتر فرقه

کننود ی) ( منسووب م یعلوا بوه یوخوود را  فرقوههوا د. آن) ( نرسان ت عصمت و طهار بیاهل 

 به امام رضا ) (. یق معرو  کرخیا از طری

 ییهواهبرنامو، گوریا اغوراض دیو یا عنواد و دشومنیو بوییفراز سر عووام یبعض، البته گهگاه

ل و مناقووب آنووان بووه اجوورا یش و کتمووان فضووایت امامووان معاصوور خووویب شخصوویووتخر یبوورا

نوه و عوداو  را کنوار یک یهواهوم موفوق بودنود  اموا گذشوت زموان پرده ینهادند که تا حدود

ن یتردشومن یکوه حتو یبوه طوور، شود آشوکارترت ) ( آشوکار و بیود فروزان اهل یزد و خورش

ل و یمجبوور بوه اعتورا  بوه سورآمد بوودن اماموان ) ( در فضوا یدشمنان آنان هوم در مووارد

) ( و  یعلوه نسوبت بوه یواالاوه و از معاو یخلفوا یرخوکوه از ب ییهواانیجر شودند.یمناقب م

 یمقاموات یکوه مودع یعبّواد و زّهواد یگر نسبت به اماموان معاصرشوان و از بعضوید یاز خلفا

 ن مدعاست.یشاهد ا ،در برابر امام صادو ) ( و نقل شده یان اوریبودند و همانند سف

ث یواحاد مخصوصواا  ،ثین حودی  قورن منوع تودویونکوه پوس از حودود یا، تر از آنو مهم

ض جوواعالن یتحوور ق ویو در همووان حووال تشووو، ت ) (بیوول و مناقووب اهوول یموورتب  بووا فضووا

در موورد  یل و مناقوب سواختگیت ) ( و نقول فضوابیوث در موّذمت اهول یث به جعل حودیحد

اهوول تسوونن پوور  شووده بووه دسووت مؤلفووان  نوشووتهیره و توواریث و سوویکتووب حوود، مخالفانشووان

دهنده آن نهووا همووه نشووانیهووار  ) (. و ات عصوومت و طبیووث مناقووب اهوول یوواسووت از احاد

و  یو روواهر یو عملوو یل و کموواال  علموویآمد بووودن آن بزرگووواران در فضووااسووت کووه سوور

 بوده است. ،نزد مخالفان آنان یحت، مسلّم و مقبول یامر یباطن
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 ل سومیدل 

کوه  یبوه نحوو ،ن شخا موجود در زمان خود باشدیترکاملد یامام با، عهیبر حسب اعتقادا  ش

قرب به خداوند ، سخاو ، شجاعت، قدر ، از صفا  کمال همانند علم یچ صفتیدر ه یچ فردیه

اش نکوه در صوور  اول الزموهیهوه ا  ز نباشدین یبلکه مساو ،بر امام نداشته ینه تنها برتر ... و

عه( یه )معتزلوه و شویوح است و مطابق اعتقادا  عدلبین عقالا قیم مفضول بر فاضل است و ایتقد

ح بال مرجح اسوت یاش ترجو در صور  دوم الزمه، ح از خداوند متعال ممتنع استبیصدور فعل ق

نصب اموام ، که خداوند ییو از آنجا  گرددیاست برم یکه به ترجح بال مرجح که خود محال عقل

، ت علوم(یوت و کمیوفیکه از نظور علوم )کد کنرا نصب  یدار است محال است کسرا خود عهده

 وجود داشته باشد. یبا و یا مساوی شخا برتر

  یم. آنچوه از توورو صوفحا  کتوب تواریرویان اموت مویول بوه میون دلیحال با توجه به ا

ر یز اصوحاب سوایو) ( و ن یا  وارده و آاوار منقولوه در شور  احووال صوحابه علویور و روایو س

آن ، دیوآیبوه دسوت م ،  اسوالم توا کنوونیتوار یاز ابتودا ،صولحا و عرفوا ،ز علمایائمه ) ( و ن

اّ ل را بوه حسوب اسوتعداد یانود کوه مقاموا  قورب الوبوده یگوانبزر یاست کوه در هور عصور

 یر افوراد و حواال  درونویاند کوه اشورا  بور ضومادهیاز کموال رسو بویبه مرات، دهکر یخود ط

 اند.نده بودهیث گذشته و آو حواد بییا داشته و مطلع از اخبار غهآن

ت کوه فووو حود توواتر اسو فوراوان یب بوه قودریوگونه اخبار در مورد صواحبان علوم غنیا

ن یقبول هنود یهوانوشوتیگوذارد )در پوینم یرا بواق یابههگونه شو  و شوچیه یاست و جا

بووده و هسوتند کوه هور گواه اراده  ین افورادیان اموت هنویوحال که در م .م(ینمونه را نقل کرد

 ین امتویا ممکون اسوت اموام هنویوشووند  آیمطلوع م بوییکنند بر احوال و اخبوار و حووادث غ

ن یهنوو امووام، میلت و بلکووه مراتووب بوواالتر آن نباشوود؟ و اگوور فوورض کنووین فضوویووا یخووود دارا

 یم و اموریام مفضوول بور فاضول نشودهیا قائول بوه جوواز تقودیوت آیسوب نیوعالم بوه غ یامت

 ؟ل است(یاالطالو مستحیم علیم )که صدورش از حکیاح را به خداوند نسبت ندادهبیق

از افووراد  یهماننوود بعضوو، هووم ین امتوویم امووام هنوویفوورض کنوو ،کوتوواه آمووده یو اگوور کموو

کووه عقووالا  یا قائوول بووه تحقووق امووریووب دارد آیووعلووم غ، فوواا(یامووتش و در حوود آنووان )کموواا و ک

 ن است.یهن م؟ مسلماا یانشده ح بال مرجحیترج یعنینع است ممت

 یعنوی، اماموان ) (کننوده م، کوه خوود نصوبید حکوکند کوه خداونویعقل حکم م ،نیبنابرا

نصوب کنود کوه اگور اموتش هنگوام  ین مقوامیرا بوه هنو یکسو ،، اسوت)د( امبرینان پیجانش



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

106 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

ب باشوود  و یووبالفعوول عووالم بووه غ، شووهیاو هم، شوووند و نووه قبوول از آنیب میووعووالم بووه غ، اراده

ر و یضوما یاو بور تموام، افوراد اشورا  دارنود یر و احووال درونویاز ضوما یاگر امتش بور بعضو

او بور ، نوده علوم دارنودیحووادث گذشوته و آ یمشر  باشد  و اگر اموتش بوه برخو یاحوال باطن

م یتقود، گونوه نباشودنیواگور ا ی  و بوه راسوتکوون احاطوه داشوته باشودیع موا کوان و موا یجم

 یم خلفوایهماننود تقود، نوداوبیاز اموتش کوه عوالم بوه غ یافورادب بور یوجاهول بوه غ یامام

 نخواهد بود؟  ( )طالب بیبن ا یاالاه بر عل

 فهرست منابع

 ده ار  :تهاران، یماا قطر رازکو محا یبا شر  خواجه طوس ،هاابیایشاراا و ال ن (.2607) نایسابن

 .چاپ دوم،  ابکنشر 

 ده ر  :تهران ،)ع( عشر یایدمه ایثن یالنص عل یاینصاف ه (.2733) مانید هاشم بن سلیس، یبحران

 .ینشر هرهنگ اسحم

 ---------  (2627 .)یمؤسسه معارف اسحم :قم، عشر ینه معاجز ایدمه ایثنیمد. 

 دار البحن :روابی، یه الکبریالهدا (.2627) ن بن حمدانیحس، بییخص. 

 تهران ،ربنک یهانر :حیتصح،   اشرا یمصنفاا شمجموعه  (.2731) ییحین ی، شهاب الدیسهرورد: 

 .2، ج)پژوهشگاه( یقاا هرهنگیسسه مطالعاا و تحقؤم

 --------- (2733.) کاربن،  یح: هاانری، تصاح  اشرا یمجموعه مصنفاا شدر: ، می ایشرا کح

 .1ج )پژوهشگاه(، یقاا هرهنگیتهران: مؤسسه مطالعاا و تحق

 تهران: انتشارا  دانشگاهاوائل المقاال  (.1970) دی  مفیش ،. 

 یدریمطبعه ح :تهران، ایسفار ایربعی (.2737) نیلهصدرالم أ. 

 --------- (بی .)دار.بیان شاراا  :قم ،اا الشفایاله یه علیلحاشاتا 

 --------- (2740  ال .)ز نشار کامر :تهاران، یانین آشا یالدد جح یس :حیصحت، یبیلشواهد الربوا

 .یدانشگاه

 --------- (2726 .)مات و کانجمان ح :تهاران، یانین آش یالدد جح یس :حیتصح، و المعاد أالمبد

 ران.یهلسفه ا

 -------- (1911.) یانتشارا  مول :، تهرانین آهنیحسح: غالمی، تصحةیالعرش. 

 -------- (1919 .)یخانه طهورکربن، تهران: کتاب یح: هانریتصح ،المشاعر. 
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 -------- (1911 .)حکموت و فلسوفه  ، تهوران: انجمونیح: محمد خواجووی، تصحا یاسرار اد ب

 .رانیا

  چاپ دوم.، هیان شاراا اسحم :تهران ،ن و تمام النعمهیما  الدک (.2772) یبن عل محمد، صدو 

 --------- (2732.) یان شاراا داور :قم،  یعلل الشرا. 

 ح: عبواس ی، تصوحی، قم: مؤسسه النشور االسوالمالحکمةة ینها(. 1901ن )ید محمدحسی، سییطباطبا

 .یسبزوار یزارع

 19، کیرو : مؤسسه اعلمبی زان،یر المیتفس(. 1917)ن ید محمدحسی، سییطباطبا. 

 ینشر مرت : مشهد، ح جاجای (.2602) یاحمد بن عل، یطبرس. 

 ینجف یمرعش اّ ل تیخانه آ، قم: انتشارا  کتابانبیمجمع ال (.1919) ، فضل بن حسنیطبرس. 

 چاپ او .، ان شاراا بعثت :قم، ایمامه لیدی (.2627) ریبن جر محمد، یآمل یطبر 

 ) قوم: انتشوارا  دانشوگاه ح: محمدحسون نوادم، ینش و تصحیگز (.1911) علم امام )مجموعه مقاال

 .ان و مذاهبیاد

 دار الک اب. :قم، یر القمیتفس (.2606) میبن ابراه یعل، یقم 

 سسه الوهاآ.ؤم :روابی، اینوار بحار (.2606) باقرمحمد ، یمجلس 

 

 هانوشتیپ

                                                            
اما فالسفه مشائی عالوه بر این سه قسم، قسم ههوارمی بوه نوام  ،. این سه قسم مورد اتفاو جمیع فالسفه است1

پیورو  یاند. صودرالمتألهین و حکموااند که آن را ادراکا  قوه واهمه انسان دانستهدهکرطر  علم وهمی را هم 
داننود، علوم وهموی را بوه ای مستقل از قوای دیگر نمیکه قوه واهمه را قوه ییمکتب حکمت متعالیه، از آنجا

 عنوان قسمی مستقل در کنار سایر اقسام قبول ندارند.
رد اقسام مختلف صور علموی و بعضوی آاوار آن در سوایر مباحوث فلسوفه و تجدر خصود یل بیشتر ص. برای تف2

  9/101  941، 910، 941، 949، 994و  919-9/019  0/19  1/041: 1919: صودرالمتألهین، . نبراهین آن 
، و  همو41 :1919، و  همو11-71: 1949 ،و  همو000 :1911، و  هم011: 1911، و  هم1/999  7/97  1/041

 . 041-049: 1901ی، یطباطبا  197ب:  1911

. این موجود مجرد که در نصود دینی از مالئکه مقرب محسوب گشته و انسوب و الیوق مالئکوه بوه ایون کوار 3
( به اعتبارا  گوناگون و مراتب وجوودی 190-4/190: 1919لهین، أالقدس و جبرئیل نامیده شده )صدرالمترو 

الکتاب، الوا  قدریه قابل محوو و اابوا ، بور آن لو  محفوی، امهی، مختلفی که دارد عناوینی همچون قلم اال
(  و در مکاتب مختلف فلسفی هم به اسامی گوناگونی نامیده شده و 941-994: 1911، واطالو شده است )هم

سوهروردی،   9/944: 1919سوینا، : ابون. نونیز بر حقایق متفاوتی تطبیق گردیده است. برای تفصیل بیشوتر 
: 1949هموان،   4/199: 1919  صودرالمتألهین، 097-0/091:   همان071-0/071: 1911، وهم  1/44: 1970
 .917: 1901ی، ی  طباطبا970
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توان تعقل کرد که هوم صوور . البته در اینکه مخزن صور کلیه و جزئیه هه حقیقتی است و آیا موجود واحدی می4

سینا اختال  است. مشوائیان مودرک صوور کلیوه را نکلیه را ادراک کند و هم صور جزئیه را، بین مشائیان و اب
سینا، نفوس ناطقه فلکیوه را، هوم مودرک جزئیوا  دانند و مدرک صور جزئیه را نفوس فلکیه، اما ابنعقول می

 .(911: 1919سینا، در: ابنخواجه طوسی، شر  اشارا  و تنبیها ، )داند و هم مدرک کلیا  می
ها از عالم غیوب پس مبادا انکار کنی که بعضی از غیب» د که:کنبرهان دوباره تأکید میسینا بعد از بیان این . ابن5

گوردد. در قابلیت قابل با این دو شور  توام می»فرماید: خواجه طوسی در شر  می و« بندددر نفس، نقش می
تموام برسود، که در مورد بحث هنین است( اگر قابلیت قابل هوم بوه حود که فاعل تام است )همچنان یموارد

گردد و در نتیجه هنگام تحقق این دو شور ، ارتسوام اموور غیبوی در نفوس انسوان صدور فعل از او واجب می
 .(911: 1919سینا، )ابن« واجب خواهد بود

 . نفس.6
 . نفوس ناطقه افالک.7
 . اجسام.8

 . نفس ناطقه انسانی.9

 افالک. ه. نفوس ناطق10

 . اجرام آسمانی، افالک.11
 «و موا فعلتوه مون اموری»  (14: کهوف) «عبداا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنّا علماا  فوجدا». 12

ی، یطباطبوا)د کنوقول به پیامبر بوودن وی را تقویوت موی ،ییو به همین دلیل هم عالمه طباطبا (10)کهف: 
1917: 19/991.) 

رسوالة فوی »ی، سوید محمدحسوین، ی  طباطبا9/014: 1919  طبرسی، 01: 1970شی  مفید،  .: نمونه نرای ب. 13
 .941 :علم امام )مجموعه مقاال (، در: «علم النبی )د( و االمام ) ( بالییب

 .011-7/010 :همان:  ن. برای آگاهی از ملّخا بعضی براهین و مفّصل بعضی دیگر 19
حود توواتر و پراکنودگی آنهوا در کتوب دیم، رسیدن آنها بوه کر. دلیل آنکه همه این روایا  و اسناد آنها را ذکر ن15

 ی است، گرهه بعضی از آنها هم بابی تحت عنوان مخصود به خود دارند. یروا
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The Origin and Background of Illuminationist Philosophy 

 Mohammad Beheshti 

The present paper studies the origin and background of Sheikh Shahab al-din 
Sohrevardi’s Illuminationist attitude and depicts its ancient root and precedence. 
His attitude is a kind of philosophy whose thrust is mystic experience and 
intuition, and logical and intellectual thinking. Self-knowledge and knowledge 
of soul which can only be attained through ascetic discipline and purification of 
inner state is the key for correct understanding of this philosophy. The present 
paper proves that there are several and different origins and backgrounds for 
philosophical school of illuminationism including the Holy Quran, Holy 
Prophet’s way of life, philosophy of ancient Iran, Hellenic philosophy, 
Aristotelian philosophy, mysticism, Sufism, etc. Illuminationist philosophy uses 
all these foundations and resources, and combines and gathers them in itself by 
its particular system-making and engineering. Among other main resources of 
this philosophy are Sohrevardi’s inner inspirations, witnesses and unveilings as 
he himself asserted. 

Key words: origin, Illuminationist philosophy, ancient philosophy, illumination, intuition, 

Sohrevardi. 

 

Imams’ (peace be upon them) Knowledge of Unseen World in the 

Mirror of Intellect 

Gholam Hussein A’rabi 

Seyyed Habib Bokharaiizadeh 

The present paper seeks to examine two basic questions related to the knowledge 
of unseen world from an intellectual view in two separate parts. In the first part, 
two intellectual proofs have been proposed to prove that man’s soul is so capable 
that it can transcend all limitations in its evolutionary journey and gain 
knowledge about whatever behind them though its body imposes some 
limitations on it. In the second part, three proofs have been proposed to prove 
that Infallible Imams (peace be upon them) enjoy the highest degrees of 
knowledge of unseen world in terms of quality and quantity. 

Key words: knowledge of unseen world, Imam, intellect, Imamate, Imam’s knowledge, 

infallible Imams (peace be upon them). 
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The Nature of Revelation in ‘Allamah Majlesi’s View: Principles and 

Foundations 

Seyyed Ali Moosavi 

Reza Berenjkar 

Given ‘Allamah Majlesi’s religious approach to address the nature of revelation, 
the principles and foundations of his method in this regard are also conforming 
to this approach and resulting from Quranic verses and traditions, which he 
asserted or extracted from his own descriptions of the nature of revelation. Some 
of these principles are epistemological and some others are ontological. These 
principles are: materiality of angel, the origin of prophecy of prophets, centrality 
of transmitted sciences by adopting intellectual-transmitted method, 
authenticity of outward meanings, contenting with undifferentiated mood of 
divine sciences, real science in the Book and traditions, infallibility of prophets, 
the proof of Prophet Righteousness, and the effects of Holy Spirit on prophets. 
The present paper seeks to study these principles. 

Key words: Majlesi, revelation, Holy Spirit, revealed sciences. 

 
Ontology of Vacuum  

Ahmad Hakim1 

One of the earliest results of quantum fields theory is that vacuum contains 
(infinite) energy. This result is compatible with empirical tests and to some 
degree with other fundamental theories of physics such as general relativity 
theory. Having reviewed the ontological dimensions of the concept of vacuum 
in philosophy and physics, the present paper first concludes that what is called 
“vacuum” in physics does not mean absolute nothingness and that absolute 
nothingness cannot essentially bring about a measurable effect neither in 
classical nor in modern physics. Furthermore, it proves that this conclusion does 
not mean that philosophical subjects about the concept of vacuum in physical 
theories are completely rejected and that no clear and distinct explanation can 
be provided without discussing these subjects. 

Key words: ontology, vacuum, energy, quantum fields, general relativity theory.

                                                                 
. Faculty member of physics department, Khomeinishahr Azad Islamic University 1 
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God’s Position in Espinoza’s Theory of Knowledge 

Mohammad Baqir Qomi 

The position of knowledge of God in Spinoza’s theory of knowledge has 
provided one of the most distinct theories of knowledge. In Spinoza’s 
philosophy, knowledge is particularly interwoven with knowledge of God. For 
Espinoza, method, conception and knowledge are all based on the conception 
and knowledge of God. Espinoza bases the method on conception: a perfect 
method is based on a perfect conception and the most perfect method is based 
the most prefect conception, i.e. the conception of God. The conception of God 
is the only real conception and no other conception can be a real conception. 
Spinoza’s theory of knowledge is also based on the knowledge of completeness 
which is God in his philosophy. On the other hand, knowledge of God is the 
basis of differentiation between intellectual and intuitive knowledge and, as a 
result, the basis of third kind of knowledge called perfect knowledge. 
Knowledge of God is a factor through which intellectual knowledge transcends 
into intuitive knowledge.  
Key words: conception, method, knowledge, God, Spinoza. 

 

The Relationship between the Phenomenon of Revelation and 

Knowledge Resulting from Man’s Unconsciousness 

 Yadullah Dadjoo 

A true view about the phenomenon of revelation is that revelation is a divine 
reality revealed by God to some of His chosen servants in order that they lead 
those going astray from evolution path. In the interpretation of revelation, 
another approach is proposed which is called soul revelation. According to this 
view, revelation is a phenomenon resulting from man’s soul and existence and 
a reflection of man’s unconsciousness. Proponents of this view, some of whom 
are western thinkers, have accepted it due to their lack of understanding the real 
revelation and its divine origin. No doubt, these thinkers have provided no 
intellectual and transmitted proof for this interpretation of revelation and have 
only sufficed to claim it. On the other hand, there are clear-cut and intellectual 
proofs proving Quranic revelation. Furthermore, the approach of soul revelation 
has negative outcomes and implications. 

Key words: revelation, unconsciousness, knowledge, interpretation, soul revelation. 
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A Study of Richard Dawkins’s Cumulative Argument with Emphasis on 

Keith Wards’ Views 

‘Abdul Rasool Kashfi 

Ali Reza Farrokhi Balajaddeh 

Some scholars of natural sciences, including Richard Dawkins, believe that 
material world is “self-explanatory” in the process of nature formation and 
creation of living creatures and that natural selection which is a cumulative 
process can alone explain the formation of this world form its initial simple 
composition to current complex one, with no need to assume a clever origin in 
the process of evolution. On the contrary, some theosophists, including Keith 
Ward, believe that cumulative selection alone as a blind and aimless process is 
unable to provide a comprehensive and precise explanation about evolution 
process, its outcomes and vital stages and that the best explanation for evolution 
is to take for granted a clever origin as the designer of evolution process. Given 
the explanatory inadequacy of mere natural selection in explaining the process 
of evolution, the present paper seeks to prove that, first, Dawkins’s materialistic 
approach in cumulative process argument is based on a set of philosophical 
mistakes; and second, if a precise explanation of the theory of cumulative natural 
selection is provided, this theory will not negate the existence of God; rather it 
will be another proof for theism.  
Key words: Richard Dawkins, Keith Ward, evolution, natural selection, cumulative 

process. 

The Relationship between Virtue and Happiness in Aristotle and 

Ghazali’s Views 

Majid Mulla Yusefi 

Umme Leyla Shirkhani 

In addition to the asking about the nature of virtue and how to achieve it, ancient 
philosophers mainly asked whether virtues are useful for men, that is, do they 
lead to man’s happiness? In fact, their question was about the relationship 
between happiness and virtue, in that they asked whether virtues are necessary 
and inevitable for happiness or not? Aristotle believes that virtues are necessary 
condition to achieve happiness, though, contrary to Plato, he does not regard 
them as required condition. He defines happiness as the soul’s activity 
conforming to virtue. In fact, Aristotelian virtues which are rooted in mere 
intellect are the means of achieving a happy life in this world. Ghazali distances 
from Aristotle when discussing the nature of virtue, happiness and their 
relationship, though he was influenced by Aristotle. In this regard, Ghazali’s 
explanation, contrary to Aristotle’s, is not based on mere intellect; rather, it is 
based on revelation and Sacred Law. Therefore, Ghazali believes that moral 
virtues are not restricted to philosophical virtues and does not regard happiness 
as merely enjoying a happy life in this world. On this basis, the present paper 
reviews similarities and differences between Aristotle’s and Ghazali’s 
explanation about the nature of virtue and happiness and their relationship. 

Key words: Aristotle, Ghazali, virtue, happiness-orientation, Eudemonia. 
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