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االهلیلجه

االهلیلجه؛ مفضل بن عمر؛ تحقیق قیس عطار؛ قم :دلیل ما 188 ،1385 ،صفحه.

اإلهلیلجــه نــام کتــاب اعتقادی روایی اســت که به امــای امام صادق،
توســط مفضــل بن عمر روایت شــده اســت و در جلد ســوم بحــار االنوار

1

آمده اســت .نیز این کتاب به صورت مســتقل با تحقیق قیس عطار و به
همــت انتشــارات دليل مــا در ســال  1385ش و در  188صفحه به چاپ
رسیده است.

ولــی

میکننــد،

انتســاب

اإلهلیلجــه بــه مفضــل صحیــح
نیســت و چه بســا این انتســاب
غیــر صحیح به دلیل این اســت
که مفضــل بن عمــر آن را روایت
کرده است.

5

عالمــه مجلســی مینویســد« :کتــاب اإلهليلجــة از امام صادق بــه روایت
مفضــل بــن عمــر اســت و آن مناظره امام صــادق و طبیب هندی اســت
در شــناخت خداوند که به اقرار شــخص هندی بــه الوهیت و وحدانیت
خداونــد منتهــی میشــود» 2.ایــن کتــاب در واقــع پاســخ مفصــل امــام
صادق(ع) به ســؤالی اســت که از سوی مفضل بن عمر جعفی از اصحاب
آن حضرت مطرح شــده اســت .مفضل بن عمر از امام صادق میخواهد
ردیــهای بــر کســانی که منکــر توحیــد و الوهیت میشــوند بنویســد .این
کتــاب بــا «بســم اهلل الرحمــن الرحیــم أما بعــد وفقنــا اهلل و ایــا ک لطاعته

دربــاره صحــت ایــن روایــت باید
ً
گفــت اوال ســند روایــت صحیــح
بــوده و روایــات صحیحــی در مدح و فضــل مفضل بن عمر و عالقه شــدید
امــام صــادق(ع) بــه مفضل بن عمر وارد شــده اســت .دوم اینکه شــهرت
6

روایــت ،ضعف ســند را جبــران مینماید؛ همچنان که ســید بن طاوس بر
این مطلب شهادت داده است 7.سوم اینکه متن روایت نیز که مشتمل بر
براهین و دالیلی قاطع خداشناسی است ،شاهدی بر صدق روایت است.

و أوجبنــا بذلــک رضوانــه» آغــاز میشــود 3.االهلیلجــه کتــاب پراهمیت

این کتاب حاصل شــرایط ویژه عصر امام اســت .عصری که اندیشههای

و پرفایــدهای اســت کــه از دیــر باز مورد توجه علمای شــیعه بوده اســت؛

انحرافــی نمــود و بــروز یافتــه و در جامعــه اســامیمطرح میشــد .راوی

بــه طــوری که ســید بن طــاوس از آن تمجیــد کرده و به دقــت نظر در آن

کتاب االهلیلجه ،مفضل بن عمر از اصحاب امام صادق است و روایاتی
در مدح او از امام صادق ،امام کاظم و امام رضا گزارش شده است.

8

سفارش میکند.

4

عالمه مجلســی در صحت انتســاب این کتاب به امام صادق مینویسد:

صفحــات آغازیــن کتابنامه مفضل بن عمر به امام صادق(ع) اســت که

ایــن کتــاب از امــام صادق اســت که توســط مفضل روایت شــده اســت.

از ظهــور بیدینــی و انحراف در جامعه اســامی شــکایت میکند و از امام

هرچنــد برخــی از مخالفــان ایــن کتــاب را بــه مفضــل بــن عمــر منتســب

راهی برای مواجهه با آنان طلب مینماید.

 .1مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت :موسسة الوفا ،ج  ،3ص  1404 ،152ق.
 .2همان ،ج  ،1ص .14
 .3تهرانی ،آغابزرگ؛ الذریعه؛ بیروت :دار االضوا ،ج  ،2ص .484
 .4ابن طاوس ،علی بن موسی؛ االمان؛ قم :موسسه آل البیت ،ص  50ـ  1409 ،51ق.

 .5مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت :موسسة الوفاء ،ج  ،2ص  1404 ،32ق.
 .6خویی ،ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ مدینة العلم ،ج  ،18ص .302
 .7همان ،ج  ،18ص .302
 .8همان ،ج  ،18ص  302ـ .305
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معریفامجایل
امــام صــادق ابتــدا بــه برهــان و
دالیــل آشــکار آفاقــی و انفســی
خداونــد صانــع و قــادر و غنــی
اشــاره مینمایــد و بانیــان
انحــراف و الحــاد در جامعــه را
افــرادی معرفــی مینمایــد کــه
ارتکاب گنــاه برایشــان اهمیتی
نــدارد و درهــای معصیــت را بــر
روی خــود گشــودهاند و امیــال
نفســانی بر ایشــان غالب گشته
اســت .در ادامــه امــام صــادق
بــه مناظــرهاش بــا یــک طبیــب
هنــدی اشــاره میکنــد کــه این

تازههایناگرشونشر
استخراج میکرد؟

13

امــام صــادق(ع) در بطــان ازلیبودن مخلوقــات میفرمایــد :ا گر بگویید
کــه آســمان و انســان خود به وجــود آمدهاند ،از شــما میپرســم برخی از
حیوانــات مثــل میمــون و خوک چگونه خلق شــدهاند؟ آیا انســان آنها را
خلــق کرده اســت یا خودشــان خــود را خلــق کردهانــد و یا اینکــه خالقی
دارند؟

14

امــام صادق ســپس به منشــأ الهی علم پزشــکی اشــاره کــرده میفرماید:
خداونــد اســت کــه درمان امــراض را در طبیعــت به گونههــای گیاهان و
حیوانــات مختلــف قــرار داده اســت 15.در ادامــه امــام صــادق(ع) به نفی
شــریک خداوندگار و صفات خداوند میپــردازد .مناظره امام صادق(ع)
با طبیب هندی به ایمان طبیب به خداوند میانجامد.

فهرست اجمالی کتاب اإلهلیلجه بدین شرح است:

طبیــب بــرای درمــان از گیاهــی بــه نــام اهلیلجــه بهــره میبــرده اســت و

 .1رد انحصار فهم و درک به حواس پنجگانه

اعتقــادات مخصوصی داشــت .جاودانگی دنیا ،نروییــدن درختی جز به

 .2رد شبهه تسلسل در آفرینش

افتــادن درختــی دیگــر ،عدم زندگی شــخصی جز به مرگ شــخص دیگر و

 .3باطلبودن ازلیبودن آسمانها

عــدم وجــود هیچ برهان و دلیلی برای شــناخت خداوند از اندیشــههای

 .4وضع علم نجوم از سوی خداوند است
 .5منشأ الهی علم پزشکی

انحرافی وی گزارش شده است.

9

سپس امام صادق خود انحصار فهم و درک به حواس پنجگانه را رد کرده و
میفرمایند :آیا ممکن است چیزی را که با حواس پنجگانه درک نمیشود،
انکار کرد؟ آیا ا گر ثمره درختی را ببینیم بدون اینکه اصل و درخت ثمر را با
حواس خود بیابیم ،میتوانیم وجود درخت را انکار نماییم؟

10

بــا این بیــان ،امام وجود عالم بدون آفریننده را رد کرده و در باطلبودن
تسلســل در آفرینــش میفرماینــد :آیــا ممکــن اســت ثمره میــوهای را که
درختــش را نمیبینیــم ،بگوییــم ایــن ثمــره درخــت از ثمــر دیگــری بوده

 .6نظام اهلیلجه دلیل وجود مدبر علیم و حکیم است
 .7نفی شریک خداوندگار
 .8صفات خداوند
 .9ایمانآوردن طبیب هندی به خداوند در پایان مناظره
نســخههای خطــی کتاب اإلهلیلجــه در کتابخانههای ایــران حدود 47
نســخه است به شرح ذیل 16:کتابخانه آســتانه حضرت شاهچراغ شیراز
به شماره .2395/2

است؟ آیا ثمر دیگر نیاز به درخت و اصل ندارد؟ 11امام درباره وحدانیت

 .1کتابخانه آیتاهلل مرعشــی قم به شــماره 1044 ،13306/3 ،10209/6

خداونــد نیــز میفرماینــد :تدبیــر این امــور همه به دســت صانع واحدی

عکسی 3733/2 ،10610/2 ،1021/2 ،و .7260/5

است؛ چرا که ا گر بیش از واحد تدبیر امور را در دست داشتند ،تناقض و

 .2کتابخانه پژوهشــگاه علوم و تحقیقات اســامی قم به شماره 641/4

تضاد و عدم انضباط در امور عالم دیده میشد.

12

و .678/2

امام صادق(ع) در ادامه به باطلبودن ازلیبودن آسمانها و مخلوقات

 .3کتابخانــه دانشــکده الهیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه شــماره

اشــاره کرده و وضع علم نجوم را از ســوی خداوند دانســته و میفرمایند:

.14787/5

علم نجوم بر پایه حســاب و فکر اســتوار اســت .آیا غیر از خداوند کسی در

 .4کتابخانــه دانشــگاه تهــران بــه شــماره ،7100/4 ،7143/2 ،2090/2

تنظیم حســاب دخالت داشــته اســت؟ خداوند نجوم و بروج فلکی را بر
پایه نظم و حساب دقیق علمی بنیان نهاده است .ا گر خداوند خورشید
و مــاه را بــا نظــم و حســاب دقیــق نمیآفرید ،چه کســی روزهــا و ماهها را

 502/9 ،6455/3 ،1560/1و .1131/3
 .5کتابخانه دایرةالمعارف تهران به شماره  1537/2عکسی.
 .13همان ،ج  ،3ص .172
 .14همان ،ج  ،3ص .174
 .15همان ،ج  ،3ص .187
 .16درایتی ،مصطفی؛ فهرســتواره دستنوشــتههای ایران (دنا)؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اســناد
مجلس شورای اسالمی ،ج  ،2ص  291ـ .1389 ،292

 .9مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت :موسسة الوفاء ،ج  ،3ص  1404 ،153ق.
 .10همان ،ج  ،3ص .156
 .11همان ،ج  ،3ص .165
 .12همان ،ج  ،3ص .159
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 .6کتابخانه شیخ حیدر علی مشهد به شماره .195/2

 .16کتابخانه ملک تهران به شماره .2131/2

 .7کتابخانه عمومی آیتاهلل گلپایگانی قم به شماره ،26/31-5151/3

 .17کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی به شــماره

 13/165-2485 ،31/174-6294/2 ،59/171-8951/3و -6311

 25/12و . 1234

.32/11
 .8کتابخانه مدرســه عالی شــهید مطهری (سپهســاالر) تهران به شماره
.6062/3

نســخههای خطی ترجمه فارسی اإلهلیلجه که در کتابخانههای ایران
نگهداری میشود به شرح ذیل است:
کتابخانــه رضــوی مشــهد بــه شــماره  ،13607کتابخانــه ملــک تهــران به

 .9کتابخانه مدرسه عوضیه قوچان به شماره .76/2

شماره  2720/1و کتابخانه فیضیه قم به شماره .1312/2

17

 .10کتابخانه مدرسه غرب همدان به شماره .4582/2

گفتنی است کتاب اإلهلیلجه امام صادق نباید با اهلیلجههای دیگری

 .11کتابخانه مدرسه نمازی خوی به شماره .639/1

کــه از اســماعیل بــن مهــران بن ابی نصــر ســکونی کوفی از اصحــاب امام

 .12کتابخانه مرکز احیاء میراث اســامی قم به شماره 4259/2 ،994/1

رضــا 18و ابــی جعفر حمدان بــن معافی صبیحی از اصحــاب امام صادق،

 .13کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی مشــهد بــه شــماره ،9330

امام کاظم و امام رضا علیهم الســام 19و اإلهلیلجه از ابی ســلیمان داود
ّ
بن کثیر رقی 20نگاشته شده اند ،اشتباه شود.

و . 2199/1
 6751 ،2024 ،2023 ،661/2 ،22863 ،6028 ،2022و .1650

 .17درایتی ،مصطفی؛ فهرســتواره دستنوشــتههای ایران (دنا)؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اســناد
مجلس شورای اسالمی ،ج  ،8ص .1389 ،927
 .18نجاشی؛ احمد بن علی؛ رجال نجاشی؛ تحقیق سید موسی شبیری زنجانی؛ ص .26
 .19خویی ،ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ ج  ،6ص .251
 .20نجاشی؛ احمد بن علی؛ رجال نجاشی؛ تحقیق سید موسی شبیری زنجانی؛ ص .156

 .14کتابخانه مسجد اعظم قم به شماره  246/2و .506/5
 .15کتابخانه مسجد حظیره (سریزدی) یزد به شماره .87/3
مجید شاکر سلماسی
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عقل و هستی
در اندیشه ابن عربی

معـریف امجــایل

عقل و هستی در اندیشه ابن عربی؛ دکتر احمد الصادقی؛ ترجمۀ محمدرضا
وصفی و مسعود انصاری؛ چ اول ،تهران :جامی ،1392 ،وزیری 744 ،صفحه.
عقــل و هســتی در اندیشــه ابــن عربــی؛ دکتر احمــد الصادقــی؛ ترجمۀ

اســامی ایــران در ســال 1390
اســت که بــر ّ
اهمیــت آن داللت

وزیری 744 ،صفحه.

میکنــد .کتــاب چنــد ویژگــی

محمدرضــا وصفــی و مســعود انصــاری؛ چ اول ،تهــران :جامــی،1392 ،
بنابــر دیدگاه مترجمان «اشــکالیه العقل و الوجود فــی فکر ابن عربی»
یکی از روشــمندترین متونی اســت که در شــناخت و بررسی نظرگاههای
مشــهور مغرب اســامی ،بــا نظر به
عــارف
شــیخ محیالدیــن ابــن عربی،
ِ
ِ

پدیدارشناســی جهان غیب تألیف شده است .عنوان فرعی کتاب بحث
َ
فــی فینومینــو لوجیــا الغیــاب /پژوهشــی در پدیدارشناســی عال ِــم ناپیدا
اســت .ایــن کتــاب نخســت بــه زبــان عربــی توســط انتشــارات دارالمدار
االســامی در ســال 2010م منتشر شده اســت .این اثر برندۀ جایزه کتاب
ســال کشــور مرا کــش و همچنیــن جایــزه جهانی کتــاب ســال جمهوری
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بســیار مهــم دارد کــه آن را از
متون تألیفیافته دیگر دربارۀ شیخالعارفین متمایز میکند و جایگاهش
عرفان ابــن عربی به طور ویژه
ـناخت
را در عرفانپژوهــی بــه طور عام و شـ
ِ
ِ

مشــخص میکنــد :نخســت آنکــه موضــوع اصلی ایــن کتاب راهبــردن به
ّ
جهــان غیــب از طریــق پدیدارهاســت کــه مؤلف با تســلطی که بــر دانش

روش «پدیدارشناســی» دارد ،بهراســتی هــم در گــزارش مختصــری
یــا ِ
ً
دربــاره ایــن دانــش و نمایندگانــش کامال موفــق عمل کرده و هم بررســی
اندیشۀ ابن عربی و نگرش او به جهان غیب را نظر به اصطالحات بسیار
ّ
رایــج غیــب ،عالم غیب ،غیاب ،تجلی ،ظهور و  ...بهدرســتی تشــخیص
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معریفامجایل
داده و بــه دقــت تحقیــق کــرده اســت؛ چنــان کــه در مقدمهای کــه دکتر

تازههایناگرشونشر
ـناخت آن باشــد .قرائتی که در
روش شـ
روش
ِ
نمایش وجود/هســتی ،بر ِ
ِ

عبدالمجید الصغیر ـ بهراســتی مقدمهای پرمحتواســت ـ برای این کتاب
نوشــته میگویــد« :چــه بســا یکــی از ویژگیهای چنیــن اثر ّ
جــدیای که

انســان و انســان بخشــی از ماهیت جهان اســت .در نتیجه پرسشــی که

خواننــدگان ]گرامــی[ عرضــه داریم ،آن اســت
نیکبختیــم ،آن را امــروز بــه
ِ

ایــن پــروژه میخواهــد به آن پاســخ بگوید آن اســت که :پیونــد پیچیده

مؤلــف این کتــاب ،دکتر احمد الصادقی موفق شــده اســت ،همۀ آن
کــه
ِ
صاحــب فتوحات انجام
ارزیابی اندیشــه
پیشداوریهایــی را کــه دربارۀ
ِ
ِ
گرفتــه اســت ،بین دو کروشــه بگذارد (بــه تعلیق دربیــاورد) .وقتی مؤلف

چارچوبــی مناســب را بــرای شــناخت اندیشــه شــیخ ا کبــر مقرر داشــته؛
چارچــوب شناختشناســانه و هستیشــناختی ،توانســته بــه
یعنــی
ِ
عنوان یک روش
درســتترین رهیافتها راه ببرد و پدیدارشناســی را بــه
ِ

آن انسان جدا از جهان و فراتر از آن نیست ،بلکه جهان جزئی از ماهیت

عقل و هستی در اندیشه ابنعربی را چگونه میتوان فهمید؟ آیا وجود بر
عقل دشوار میآید؟ آیا خرد میپذیرد که هستی بر او افزون آید؟ به ویژه
ّ
ص فلســفه است ،ولی باید دید این پرسشها
آنکه وجود
موضوع مشــخ ِ
ِ
ـان ناپیدا،
بــا پدیدارشناســی چه پیوندی دارند؟ ...پدیدارشناسـ ِـی جهـ ِ
ً
خوانش
موضــوع این پروژه را هستیشناســانه میکند .امــری که ضرورتا
ِ
ً
موجــود بــا رویکرد به وجود را از ما میخواهد . ...این پروژه ،ضرورتا ما را

یا نگرش مناســب برگزیده که این ،هر دو گســترۀ پیشگفته را توانمندانه
ً
و کامــا سرراســت فرا میگیرد .نظــر به همین حقیقت ّاتخــاذ روش برای

پیچیدهی بین عقل و هستی و نیز ]تعریف و[ مرزهای آن آ گاهی داشته

فلســفی ژرفی ،گزینشــی بســیار هوشــمندانه بود.
پژوهش
انجــام چنین
ِ
ِ

باشیم ،اما چنین کاری بس دشوار است ( .»...ص )25-23

خود
رویکــردی روشــمندانه کــه در آغــاز مؤلــف را بر آن داشــت تا
مفهــوم ِ
ِ
پدیدارشناســی را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار دهــد و پــس از آن بخــش
عرفان ا کبری (عرفان ابن عربی) ســازگار
متن
ِ
مناســبتر آن را برگزیند تا با ِ

پدیدارشناســی هایدگر،
افتــد .هیچ جای شــگفتی نیســت کــه مولــف در
ِ

نمونهای «هدایتگر» برای وقوف بر ســودمندی این روش فلســفی یافته
بازخوانش اندیشــه ابن عربی اســت .با وجود آنکه،
اســت و فایدهاش در
ِ

متــن ا کبــری ،در بردارندۀ نوعی
نظــر به دشــواریهای شناختهشــده در ِ
َ
رکردن واقعی نیز هست»( .ص )17-16
خ َط
ِ
ً
پژوهش موضوعــات اثر ،کامال
ویژگــی دوم کتــاب آن اســت که مؤلــف در
ِ
ً
مســتقل ،غیر مدافعانه و کامال غیرمتکلمانه عمل کرده اســت ،چنانکه
بایســته هر پژوهش فلسفی ـ نظری مستقل است .همین موضوع باعث
ً
شــده که او چراغ پژوهش خود را بر کرانههای کامال نوینی بیفکند که در
بسیاری از متون دیگر تاریک مانده است.
ً
ً
ســوم آنکه این اثر پژوهشــی صرفا فلسفی نیست ،بلکه کامال ویژگیهای
یک تحقیق عرفان نظری را نیز در خود نهفته دارد .هر چند دو اصطالح
پــر دامنــه «عقــل» و «هســتی -وجــود» کــه در عنــوان نیــز تجلــی یافتــه،
محــور بنیادیــن پژوهــش مؤلف را تشــکیل میدهد ،اما هــم «وجود» در
ً
ایــن اثــر در چارچــوب نگرشــی کــه ابــن عربــی دارد ،مفهومی قطعــا ویژه
و بــه طــور مشــخص فرا گیــر دارد و هــم «عقل» کــه در اندیشــۀ ابن عربی
هــر پژوهشــگری نا گزیــر بایــد آنهــا را هم فرا گیرتــر و هم ژرفتــر درک کند.
آنگاه رابطــۀ بیــن آنهــا که موضــوع اندیشــه و منطق نگرش اوســت و در
پدیدارشناســی ،بهویژه پدیدارشناسی هایدگر ،نیز درک آن حائز اهمیت
است ،بهدرستی تبیین شده است.
چهــارم آنکــه مؤلــف در مقدمــه خــود تصریــح کرده اســت ایــن پژوهش،
قرائت ما از اندیشه
پژوهشی هستی ـ پدیدارشناسانه است« .از این روی ِ
ابــن عربی ،میخواهد خوانشــی هستیشناســانه باشــد و غلبــه در آن با
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درک رابطهی
بر آن میدارد از فرصتهای قرائت عرفان ابن عربی ،برای ِ

پنجــم آنکه زبان برگزیدهشــده برای متن اصلی نظــر به اصطالحات رایج
در مغرب اســامی ،بهویژه اصطالحات و عبارات فلسفی ـ پدیدارشناسی
ً
که اصوال توســط مولف عربی ،برابرگزینی شــده برگردان این اثر را دشوارتر
کــرده اســت ،ولــی به نظر میرســد ،مترجمان بســیار تــاش کردهاند تا با
دقــت اصطالحــات را به فارســی برگرداننــد و در عین حال مراقب باشــند
فخامــت و روح متــن اصلــی نیــز در ترجمــه حفــظ شــده باشــد .بر کســی
پوشــیده نیســت ،برگردان چنین آثاری تا چه مایه دشوار است و مترجم
با چه دشواریهای دستوپا گیری مواجه است.
ســرانجام موضوعــات اصلی این کتاب که در ســه بخش تدوین شــده از
قرار زیر است:
بخش نخســت بــه چارچوب نظری و روششناســی ایــن تحقیق مربوط
میشود و در آن برخی مباحث پدیدارشناسی با متمرکزشدن بر هوسرل
و هایدگــر بیــان شــده و مؤلــف بــه توجیــه فلســفی پدیدارشناسـ ِـی غیاب

پرداخته اســت .مباحثی از قبیل پدیدارشناســی هوسرل ،روانشناسی و
پدیدارشناســی ،پدیدارشناســی بین روش و فلســفه ،شهود فرد و شهود

ماهیــت ،پدیدارشناســی و معضــل ذهنیگرایــی ،مفهــوم رویآورندگــی
کــه همــه اینهــا مباحث فصل نخســت از بــاب اول این بخش را تشــکیل
دوم ایــن بخش ،پدیدارشناســی و هستیشناســی
میدهنــد .در فصـ ِـل ِ

از هوســرل تــا هایدگر بررســی شــده که پدیدارشناســی و مــا بعدالطبیعه،

مفهــوم پدیده از پدیدارشناســی هوســرل تــا پدیدارشناســی هایدگر ،نیاز
پدیدارشناســی به هرمنوتیک ،اختالف هستیشــناختی یــا از موجود به
پدیده ،موضوعات اصلی این فصل هستند.
در باب ّ
دوم بخش اول که عنوان «اندیشــه ابن عربی بین سرچشــمهای
الهی و نگارشــی روشــمند» عنــوان یافته ،در چهار فصــل روش خوانش،
نظــام اندیشــه ا کبــری بــر پایــه تناســب پنهــان در قــرآن کریــم ،روایــت
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تازههایناگرشونشر
پدیدارشناســانه هانــری کربــن از محیالدیــن و هرمنوتیــک شــیخ ا کبــر
بررسی شده و در پایان مؤلف اشارتی به موضوعات مهمی از قبیل ظاهر
و باطــن و مشــکل فهم متــن ،عالمهای چهارگانه و مشــکل فهم ،قرائت
بین علم و فهم ،ضوابط هرمنوتیکی شیخ ا کبر و شرایط روحی مورد نیاز
در تأویل ا کبری داشته است.

معریفامجایل
اعیان ثابتــه و بندگی مــورد تحقیق قرار
فیلســوفان ،توسـ ِـط ابــن عربــی و ِ
گرفته است.

عنــوان بــاب چهــارم« ،مراتـ ِـب وجــود و حضــرات و روابطــش بــا نامهــای

الهی» است که در فصل اول به توضیح این اصل میپردازد که« :ظهور،
محققســاختن نامهای الهی در موجودات اســت» .آنگاه در فصل دوم

بخش دوم به پدیدارشناســی عقل در اندیشــه ابن عربی اختصاص دارد

نامهــا و اشــیا را مورد بررســی قرار میدهــد کــه در آن موضوعاتی از قبیل

که در ســه باب تدوین شــده اســت :باب نخســت :عقل در قوای ادرا ک

ـام بدیــع و باعث ،صورت
عقــل اول و لــوح محفــوظ و پیوندشــان با دو نـ ِ
و معنــی در ابــداع ،عقــل ّاول و امداداتش ،عقل اول بــه اعتبار قلم ،عقل
ّ
و وجه شــیء ،طبیعت و هباء ،جسـ ِـم کل و شــکل ،عرش و کرسی ،فلک
ـام «رب» و جهــان
اطلــس و فلـ ِ
ـک منــازل ،آغــاز آســمانهای هفتگانــه و نـ ِ

بین قطع و یقین بررسی شده است.
ِ

چهارم ،بخش سوم را تشکیل میدهند.

(قــوای حســی ،متخیله ،مفکــره ،عقلی و ذا کره) کــه در این فصل از باب
بخــش دوم ،نظــر ابن عربی و فیلســوفان درباره جایــگاه این قوا
نخســت
ِ
ِ
بیــان شــده اســت ،امــا در فصــل دوم ،محدودیت وظایف خــرد؛  .1عقل

بیــن حــس و خیال ،خطــا کارکیســت؟  .2برتری حس بر عقــل .3 .عقل
ِ
بــاب دوم ایــن بخش با عنوان «عقــل و علم و پیروزی عقل قابل» عنوان
ِ

یافته است که مؤلف در هفت فصل مفهوم علم و پیروی علم از معلوم،

اجســام ،ارکان و زاده شــدگان اصلیتریــن مباحـ ِـث ایــن فصــل از بــاب
ـرات وجــودی» آمده
ســرانجام بــاب پنجــم تحــت عنــوان «خیــال و حضـ ِ
ـرت وجــود و در فصل
اســت کــه مؤلــف در فصـ ِـل نخســت این بــاب حضـ ِ

عقل بین اندیشــه و پذیرش ،خرد و همگونی ،آیا ترک اندیشــه رواســت؟

دوم «هســتی و خیال» را بررســی میکند که مباحثی از قبیل مشروعیت

عقل و آزادی ،عقل و قلب و ســرانجام خرد و کیمیای ســعادت را بررســی

خیــال ،برزخیبــودن خیــال هســتی ،خیــال بیــن قــوت و ضعــف ،تجلی

کرده است.

خیالــی ،خیــال متصل و خیال منفصــل ،خیال ،قلــب و همت ،جهان و

ســوم باب ّ
موضــوع ّ
ســوم ایــن بخش با عنــوان «خرد و هســتی» در مقام

رویا اصلیترین موضوعات این بخش از پژوهش را تشکیل میدهند.

«آری» و «نه» طرح شــده که از یک مقدمه و دو فصل تشــکیل میشود.

نظــر بــه اهمیت این باب و نیز جایگاه خیال در اندیشــه ابن عربی گزارش

فصــل اول بــه حضور ابن رشــد در اندیشــه ابن عربی اختصــاص دارد که
ّ
مولــف ابتدا نظرگاههای نصر حامد ابوزید و عبدالفتاح کیلیطو را بررســی

مختصــر مؤلــف دربــارۀ ایــن بــاب میتواند روشــنگر باشــد« :بــاب پنجم،

کــرده و ســپس گفتگویی فرضــی با دکتر محمــد المصباحــی ترتیب داده
است .در فصل دوم نیز مؤلف نظرگاههای خود را آورده است.
ً
بخــش ســوم کــه تقریبا بخــش اصلی کتــاب نیز هســت «پدیدارشناســی
وجــود در اندیشــه ابــن عربی» را گــزارش میدهد که از پنج باب تشــکیل
بین ابــن عربی و
شــده اســت .بــاب نخســت ،عنوانی با عبــارت «جهــان ِ

فیلســوفان» دارد کــه در پنــج فصل ،موضوعــات جهان فراروی انســان،
ّ
جهان بین علت و دهش ،نشانهها و مقوالت
جهان بین نشانه و دلیل،
ِ
ِ
بررسی نظریه صدور فلسفی مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
عنوان باب دوم «عین وجود و پدیدارشدن آن یا تقاطب تکمیلی» است

مســئلۀ پیوند وجود و خیال را مطرح میکند ،از اینروی احســاس کردم
ـتی) خیال ســخن بگویم .مانند آنکه ابن رشــد تالش
از مشــروعیت (درسـ ِ
ّ
کــرد ،بــرای برهــان مشــروعیتی برآمــده از شــریعت ایجــاد کند ،ابــن عربی
برای خیال شــرعی بودنی برآمده از عبادت یافت .این برای آن اســت که
مشــروعیتی دیگــر بیاییم کــه خود وجــود را خیال اندر خیــال فرض کند.
ـتی برزخ ســخن گفتیــم و از
پــس هــر دو بــرزخ هســتند و در اینجا از چیسـ ِ

خیال منفصل و خیال متصل و رابطهای که اقتضا میکند بین آنها وجود
ّ
داشته باشد ،بهویژه تجل ِی خیالی و مفهوم خلق و تجلی»(ص )50-49
گفتنــی اســت در پایــان کتــاب افــزون بــر فهرســت منابــع ،نمای ـ ه مفصلی
مشتمل بر آیات قرآن ،احادیث ،کسان و اصطالحات عرفانی آمده است.

که یک مقدمه ،ســه فصل و یک نتیجه دارد .موضوع فصول عبارتند از:
عنوان
هستیشناســی ماهیت و هستیشناسی َع َرض ،وجد و وجود ،به
ِ
آستانهای بین طرفین است که بهویژه فصل سوم بسیار پرمحتواست و
بین تنزیه و تشــبیه،
بین وحدت و کثرت ،وحدت وجود ِ
وحدت وجودِ ،
ّ
وحدت وجود تجربهی فنا و بقا و وحدت
بین حق و خلق،
ِ
وحدت وجود ِ
وجود و مسئله ظاهر و باطن موضوعات اصلی آن را تشکیل میدهد.
فصــول ایــن
بــاب ســوم بــه «پدیدارشــدن هســتی» اختصــاص دارد و در
ِ
ِ

وحدت وجود و بررســی مفهــوم «ممکــن بذاته» نزد
بــاب اعیــان ثابتــه و
ِ
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تازههایناگرشونشر
معـریف امجــایل

معناداری گزارههای دینی:

نقد و بررسی مالک تحقیقپذیری

معناداری گزارههای دینی :نقد و بررسی مالک تحقیقپذیری؛ نقدعلی ،محسن؛ تهران:
دانشگاه امام صادق (ع) 191 ،1391 .صفحه.

اشاره

الهیــات طبیعــی نیــز بــه ســوی

محسن نقدعلی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد،

تجربیشــدن قــدم برداشــت و

در کتــاب حاضــر به نقد و بررســی مــا ک تحقیقپذیری میپــردازد .یکی

از ایــن راه اولیــن و مهمتریــن

از مســائل عمده در معرفتشناســی دینــی ،اثبات معنــاداری گزارههای

مســئلهای کــه در پیــش رو

دینــی اســت؛ چون قبــل از بحث در مــورد صدق و کذب باید نشــان داد

وجــود داشــت ،مســئله زبــان و

که گزارههای دینی معنا دارند .پیشفرض معناداری نزد گذشــتگان نیز

واقعنمایی و مال ک معناداری آن بود.

مطرح بوده و آنها دو مال ک را برای معناداربودن جمله مدنظر داشــتند:

پوزیتیویستها نشان دادند که میان صدق و کذب ،رابطه عدم و ملکه

یکــی معناداربــودن مفــردات و دیگــری رعایــت نــکات و قواعــد نحــوی و

اســت ،نه ســلب ایجاب؛ زیرا نخست باید دید آیا گزاره مورد نظر قابلیت

دستوری.

صــدق و کــذب را دارد یا خیر .گزارهای معنادار اســت که یا صادق اســت

فالســفه دیــن ســنتی گمــان میکردنــد کــه همــواره میتــوان بــه نحــو

که کاذب .پس گزارهها نه دو احتمالی ،بلکه ســه احتمالیاند .بیمعنا،

معنــاداری در بــاب خــدا و دیگر گزارههای دینی و کالمی ســخن به میان
ً
آورد .آنــان عمدتا میپنداشــتند که به طور کلی یــک قضیه یا گزاره برای

صادق و کاذب .در حقیقت پوزیتیویس ـتها فالســفه را به فراموشی یک
گام متهــم کردهانــد .آنــان پیــش از آنکه ســخنی از صدق یا کــذب قضایا

اینکه صادق باشــد ،تنها نیازمند یک مال ک اســت .ا گر گزارهای فلســفی

بگوینــد ،بایــد بــه این امر میپرداختند کــه آیا این گزاره معنادار اســت یا

بود از راه استدالل و ا گر علمی از راه مشاهده میتوان صدق یا کذب آن

خیــر .ا گــر بیمعنا اســت ،دیگر نمیتــوان در مورد آن ســخنی از صدق یا

را نشان داد .اینها همه مال ک صدق این گزارهها بودند .در واقع در کالم

کــذب گفــت .پوزیتیویســم منطقــی ب هســرعت به مکتبــی فرا گیــر تبدیل

ســنتی تعیین صدق و کذب گزارههای دینی محل اصلی مناقشــه بود و

شــد ،ولی به همان ســرعتی که در ابتدا رشــد کرده ،پس از مواجهشــدن
ً
با مشــکالت متعــدد ،تقریبا از میان رفت؛ هر چنــد تأثیراتی بر نحوه تفکر

پیدایش مکتب پوزیتیویســم منطقی عدهای از فالســفه تحلیلی مشرب

و اســتدالل و منطــق زبــان گذاشــت .اصلیترین آمــوزه آن مکتب ،یعنی

اصــل معنــاداری گزارههــای دینــی را مورد تردیــد قرار دادنــد و با معیاری

اصــل تحقیقپذیــری ،معناداری گزارههای متافیزیــک ،اخالق و الهیات

بــه نــام «اصل تحقیقپذیــری» ،مدعی شــدند که گزارههــای دینی فاقد

را مورد هجوم قرار داد .اینها مدعی شدند که گزارههای دینی و فلسفی

محتوا و مضمون معرفت بخشاند و بر هیچ امر واقعی داللت ندارند و از

نــه تحلیلیانــد و نــه بــه لحــاظ تجربــی تحقیقپذیــر ،پــس فاقــد معنای

اینرو حکم یا تصدیق به معنای دقیق کلمه به شمار نمیآیند.

شناختاریاند و مضمون معرفت بخش ندارند.

در واقــع بــا رواج تدریجــی تجربهگرایــی در معــارف بشــر ،بــه ویــژه پــس از

در ادامه به معرفی اثری که به این موضوع پرداخته و ابعاد و زوایای این

هیوم و تردید در اعتبار واقعیبودن معارف عقلی به ویژه فلسفه محض،

بحث را وا کاوی کرده میپردازیم.

هیچکس در اصل معناداری گزارههای دینی تردید روا نمیداشت ،اما با
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معرفی اثر

معنــای دقیــق معرفتشــناختی بــاور دینــی ایــن اســت کــه ا گر گــزارهای

کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده است که عبارتند از:

برگرفتــه از دیــن به انســان عرضه شــود و ذهن مفــاد آن گــزاره را بپذیرد،

کلیات

در این صورت باوری دینی پدید آمده اســت .معرفت دینی باوری اســت

فصل اول :پیشینه مال ک تحقیقپذیری در فلسفه و الهیات

صــادق و موجــه .بــاور دینــی آنگاه معرفتزاســت کــه عقالنیــت دیــن را

فصل دوم :نظریه ابطالپذیری

موجه سازد و از این راه است که صدق یک باور دینی تضمین میشود.

فصل سوم :نقد و بررسی مال ک تحقیقپذیری و ابطالپذیری

بخــش ســوم ایــن فصــل معرفتشناســی دینــی اســت .معرفتشناســی

در بخــش کلیــات ،چهــار موضــوع اصلــی به صورت کلی بررســی شــده تا
جایگاه بحث تا حدودی مشــخص شود .مبحث اول به معرفتشناسی
خاص یا معرفتشناسی مضاف اختصاص دارد .در این بخش نویسنده
معرفتشناســی خــاص و ویژگیهــای آن و تفاوتی که با معرفتشناســی
عام دارد را چنین توضیح میدهد« :افزون بر مباحث عام معرفتشناسی
که از نوع معرفتشناســی پیشــینی است ،نوع دیگری از معرفتشناسی
وجــود دارد کــه بــه حوزههــا و محدودههــای خــاص (نــه کلــی و مطلــق)
معرفتــی میپردازد .به این نوع ،معرفتشناســی خاص اطالق میشــود
ً
که طبعا از نوع معرفتشناســی پســینی است .معرفتشناسی عام ،علم
تولیدکننده اســت و معرفتشناسی مضاف مصرفکننده؛ مانند نسبتی
کــه میــان اصول فقه و فقه اســت .بنابرایــن آغاز راه معرفتشناســی عام

دینــی یکــی از شــاخههای معرفتشناســی خــاص اســت که بــه تجزیه و
یشــمارند میپــردازد.
تحلیــل در آنچــه کــه دی ـنداران معرفــت دینــی م 
ایــن تجزیه و تحلیلها انواع و اقســام مختلفی دارند کــه محور تمام آنها
معرفت دینی است .معرفتشناسی دینی نگاهی است از بیرون به آنچه
در حــوزه معرفــت دینی میگــذرد .در واقع معرفتشناســی دینــی از نوع
معرفتهــای پســینی اســت؛ یعنی خــود معرفتی اســت ناظر بــه معرفت
دیگر که از اوصاف و احوال آن گزارشگری میکند.
زبــان دیــن مبحث آخر این فصل اســت .بحث از زبان دین ،بر دو ســنخ
بحــث مشــتمل اســت :ســاختار زبــان وحــی و ســاختار زبانــی گزارههای
کالمی.
فصــل اول چنــان کــه از عنــوان آن مشــخص اســت ،پیشــینه مــا ک

است و مقصد ،معرفتشناسی خاص».
بخش دوم به تحدید چهار واژه کلیدی (دین ،ایمان ،باور دینی ،معرفت
دینــی) که در این بحث از آنها اســتفاده شــده میپــردازد تا ضمن واضح
و آشکارشــدن معنــای مورد نظــر از ســوءتفاهمها و نزاعهــای بیحاصل

تحقیقپذیــری در فلســفه و الهیــات را بررســی میکنــد .در ایــن فصــل
پوزیتیویســت منطقــی و اصــل تحقیقپذیــری آن بــه تفصیــل وا کاوی
میشود.
زمینه تاریخی ،تشــکیل حلقه وین ،از هم گسیختگی حلقه وین ،دامنه

جلوگیری شود.
دین در غرب عنصری دو وجهی است که گاهی بر بعد معرفتی ،آموزهای
و اعتقــادی آن تأ کیــد رفتــه اســت و زمانــی جنبــه احساســی ،عاطفــی و
درونی آن مورد توجه قرار گرفته اســت .میان این دو نظر نزاعی نیســت؛
زیرا دین وجوه و ابعاد متفاوتی دارد .شــاید یکی از بهترین و جامعترین

نفوذ پوزیتیویســم منطقی و  ...از جمله مباحث مطر حشــده در قسمت
اول ایــن بخــش اســت .قســمت دوم در رابطــه بــا مهمتریــن انتقــادی
کــه بــر اصــل اساســی مکتــب پوزیتیویســم منطقــی وارده شــده ،اصــل
تحقیقپذیری ،صحبت میکند.

دیدگاههــا در ایــن زمینه ،نظریه نینیان اســمارت باشــد که گفت« :دین

مشــخصترین ،مدعیانهترین و معارضهجوترین آموزۀ پوزیتیویستهای

شــش بعد کلــی دارد بدین قرار :عقیدتی ،اســطورهای ،اخالقی ،تجربی،

منطقــی ،اصــل تحقیقپذیری اســت .حلقه ویــن اصــل تحقیقپذیری را

اجتماعــی و عبــادی» .دیــن در اصطالح قرآنــی به طور کلی بــر مجموعه

مال کی کامل برای معناداری گزارهها دانســت .آنان اعالم کردند که شــرط

عقاید ،قوانین و مقررات و آدابی اطالق میشــود که برای اداره و پرورش

الزم بــرای معنی محصلداشــتن هــر جمله یا گزاره یا قضیه این اســت که

جامعــه انســانی باشــد که ا گــر ایــن مجموعه از ســوی خداونــد تنظیم و

بایــد بــه صــورت قضیهای بیان شــود که یا تحلیلی باشــد یــا از نظر تجربی

تشریع شده باشد ،دین حق بوده و مفاد آن با مقتضای فطرت انسانی
ً
کامال سازگار و هماهنگ خواهد بود.

تحقیقپذیر .به اعتقاد پوزیتیویستهای منطقی این اصل ،محالبودن

پاســکال ایمــان را چنیــن تعریــف میکند« :ما دلیلــی له یا علیــه خداوند
نداریم .در عین حال نا گزیریم میان باور به وجود او و باور به عدم او یکی
را برگزینیــم .حال کــه با فقدان دلیل مواجهیم ،باید به دنبال جانشــین
باشــیم .ایمان بهترین جایگزین دلیل اســت» و تفســیر متفکران شــیعه
از ایمــان ،ایــن اســت که ایمــان معادل معرفت اســت .ایمــان چیزی جز
تصدیق و معرفت نیست و محل ایمان قلب است.
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متافیزیک را مبرهن میکند و ثابت میکند که علوم تجربی تنها روشی است
که به مدد آن میتوان معرفتی در باب جهان حاصل کرد .پوزیتیویستها
احکام فلسفی را فاقد معنا میدانستند .به نظر کارناپ ،فلسفه میبایست
نه احیا که الغا شــود .تاثیر دیگر پوزیتیویســتها در منطقه اخالق اســت.
پوزیتیویستها همگی هر نوع اخالق متعالی و هر کوششی برای تمسک
به ساخت ارزشها را که فراتر از عالم تجربه باشد ،طرد و تخطئه کردند .از
نظر آنان احکام ارزشی چون قابلیت تحقیق تجربی را ندارند ،فاقد معنای
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معرفتبخش بوده و باید کنار گذاشــته شوند .در تفسیر پوزیتیویستها،

به دلیل ایرادات و اشکاالتی که بر اصل تحقیقپذیری وارد شد ،عدهای

متافیزیک آ کنده از احکام بیمعناست .حتی دین نیز از جریان تأثیرات و

مــا ک تأییدپذیــری و برخــی نیــز آزمونپذیــری را در مــورد معنــاداری

تلویحات و تبعات پوزیتیویستی مصون نماند و اصول معناداری تجربی به

گزارههــا مطــرح کردنــد و البته ایــن دو مال ک نیز با مشــکالت خاص خود

حریم دین هم رخنه کرد.

مواجه شد ،از اینرو عدهای بر آن شدند تا مال ک ابطالپذیری را مطرح

بسیاری از فالسفه معاصر با بیان اینکه ما موضوع تحقیقپذیری را پشت
سر گذاشتهایم ،با دیده شک و تردید به این موضوع مینگرند و اهمیت
چندانــی بــرای آن قائــل نیســتند ،ولــی بایــد توجــه داشــت کــه بــه دلیل
تاثیراتــی که این مکتب در حوزههای مختلف داشــت که هنوز نیز آثار آن

نماینــد .ایــن مــا ک ابتدا توســط پوپــر ،آن هم نــه به عنــوان ضابطهای
بــرای تمییــز عبــارات معنــادار از بیمعنــا ،بلکــه به عنــوان معیــاری برای
جداســازی علم از غیر علم پیشنهاد شد .به گمان پوپر ،پوزیتیویستها
با اتخاذ اصل تحقیقپذیری به راه اشتباه رفتهاند.

باقی اســت ،ضرورت پرداختن به این بحث احســاس میشــود .در واقع

در ادامــه این فصل ،نظریه تحقیقپذیری و فرجامشــناختی جان هیک

حساســیت این مطلب در این است که ا گر به گفتههای پوزیتیویستها

کــه هــم از نظــر تاریخــی مؤخــر از ابطالپذیــری و هــم به صــورت منطقی

تن دهیم ،متافیزیک ،اخالق و الهیات از بن ،فاقد معنا میشوند.

متوقف بر آن اســت ،مطرح شــده و شرایطی که هیک در مورد اثبات ذکر

در فصــل دوم ،یکــی از نظریههــای مهــم دیگــری کــه بــه عنــوان مــا ک

میکند ،تحلیل شده است.

معنــاداری مطــرح شــده ،یعنــی مــا ک ابطالپذیــری مطــرح و تحلیــل

در نهایت در فصل سوم به نقد و بررسی مطالب بیانشده در فصلهای

و بررســی میشــود .در ایــن فصــل نظریــه ابطالپذیــری و نظریــات ســه

یــک و دو در مــورد مال ک تحقیقپذیری و ابطالپذیری پرداخته شــده و

فیلســوف برجســته (آنتونی فلو ،ریچارد هر و بازیل میچل) مطرح شــده

در آخر نیز دالیلی که باعث افول این مکتب شده مطرح شده است.

است.
نیره خداداد شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء
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دانشنامه فلسفه اخالق

معـریف امجــایل

دانشنامه فلسفه اخالق ؛ ادواردز ،پل؛ بورچرت ،دونالد؛ ترجمه انشاءاله رحمتی؛ تهران:
نشر سوفیا 926 ،1392 ،صفحه.

مقدمه

صددرصــد مشــخص شــده

ضــرورت و اهمیــت طــرح مبحــث اخــاق بــر کســی پوشــیده نیســت ،از

باشــد .البتــه ریشــه اساســی

جملــه اهداف اساســی دین و دینداری این اســت که اخــاق برای خود

آن هــم عبــارت اســت از همــان

اخــاق و بــرای بشــر محترم باشــد تا آدمیان بتوانند با زیســتن بر اســاس

جستجوی کمال».

اصول و اوامر اخالق ،زندگی شایســتهتری داشــته باشــند .بــه یک معنا،

فلســفه اخــاق بــا ایــن ُبعــد از

دیــن در خدمــت اخالق اســت .البته نمیتــوان همه ســاحتهای دین
را بــه اخــاق تنــزل داد ،ولــی بخش عمــدهای از دین و نیز اســاس دین،
بــدون اخــاق قابل فهــم نیســت .بارزترین وجه بــزرگان دین کــه آنان را
در نظر انســانهای عادی بزرگ جلوه میدهد ،همین پایبندیشــان به

1

تجربــه مــا از ارزش ،یعنــی بــا
اندیشــه اخالقــی ســروکار دارد.
فلســفه اخالق علمی اســت که از مبادی تصوری و تصدیقی علم اخالق
بحــث میکنــد؛ یعنــی هــم تصــورات و مفاهیمــی را کــه در علــم اخــاق و

فضلیتهای اخالقی است.

جمالت آن به کار میروند توضیح میدهد و هم مسائلی را که پرداختن

عالمــه جعفــری در کتــاب اخــاق و مذهــب در تعریــف اخــاق میگویــد:

به تصدیقات و جمالت اخالقی متوقف به بررســی و حل آنها اســت مورد

«اخالق عبارت است از انجام کار نیک و دوری از کار زشت با بهرهبرداری
از آزادی؛ یعنــی بــدون اینکه صدور آن کار از ما به جهت عوامل مکانیکی

114

 .1جعفــری ،ســیدمحمدتقی؛ اخــاق و مذهــب؛ تهران :موسســه تدوین و نشــر آثار عالمــه جعفری،
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بحث قرار میدهد.

معریفامجایل
ســر بــر آورده اســت :این علــوم عبارتنــد از .1 :پدیدارشناســی اخــاق.2 .

2

به اعتقاد جوزفســون ،اخالقگرای آمریکایی قرن بیســتم و بیستویکم،
دلیــل توجــه بــه اخالق دو نشــانه بارز اســت :اول نقش مهــم و پرمعنای
رفتــار اخالقــی در حفظ و بقــای یک جامعه مدنــی و دوم وجود تعدادی
پرشمار از نمونههای ضداخالقی.

روانشناســی اخالق .3 .جامعهشناســی اخالق .4 .تاریخ اخالقیزیستن
(زیســت اخالقــی انســانها) .5 .تاریــخ مکاتــب ،نظامهــا و نظریههــای
اخالقی .6 .اخالق مقایسهای .7 .فلسفه اخالق.
این تقســیم البته نه بنا بر حصر عقلی که به حصر اســتقرایی اســت و به

بخــش عمــدهای از بیاخالقیهــای افــراد بــه یــک معنــا ،معلــول جهــل
اخالقــی و غفلــت اخالقی آنان اســت .البته واقعبینانه نیســت که گمان
کنیــم بــا صرف برطرفکــردن جهل و غفلــت اخالقی میتوان نابســامانی

مــرور زمان تعــداد علومی که به اخــاق میپردازند ،بی ـش از این خواهد
شد 4.در حوزه دانش فلسفه اخالق یا اخالقشناسی ،چهار نوع پژوهش
قابل تشــخیص اســت :اخــاق توصیفی ،اخــاق هنجاری ،روانشناســی
اخالق ،فرااخالق یا اخالق تحلیلی.

جامعــه را اصــاح کــرد .بیاخالقــی و بداخالقــی در یــک جامعــه ،علــل
ً
مختلفــی میتواند داشــته باشــد و طبعــا اصالح آن هم نیازمند تشــریک

ســنت دانشنامهنگاری در عرصه فلســفه همواره مناقشهانگیز و پرجدل

مســاعی مختصصــان در حوزههــای مختلف ،از جمله جامعهشناســان،

بوده اســت؛ چرا که گردآورندگان و ویراســتاران دانشــنامههای فلسفه با

روانشناسان ،عالمان دینی و فیلسوفان در عین برقراری ارتباط سازنده

توجه و تأ کید نسبت به سنت فلسفیای که از آن برخاستهاند ،به ارزش

با اقشار مختلف جامعه است.

داوری در باب مفاهیم ،اصطالحات و اشخاص پرداختهاند .این رویکرد

در کشــور ما هر چند در میان نخبگان ،تامالت فلســفی و نظری در مورد
ً
ا امعــه حضــور نــدارد .بــه همیــن دلیــل در آثــار نســبتا پرتعــدادی کــه در
زمینه اخالق منتشــر میشــود و در اختیار طیف وسیعی از خالق معمول
و متــداول اســت ،ولی ایــن تامالت آنگونه کــه باید در الیههــای دیگر ج
مخاطبــان قــرار میگیــرد ،ضعفهایی به چشــم میخــورد .مباحث این
ً
کتابها ،غالبا تکراری و کلیشــهایاند و ا گر نوآوریهایی داشــته باشند،
این نوآوریها ســطحی و صوری اســت .در آنها مرز روشــنی میان تعالیم
دینــی و اخالقی وجــود ندارد و در نتیجه دالیلی که برای اثبات مدعیات
ً
و دستورالعملهایی اخالقی اقامه میکنند ،صرفا دالیل روایی است.
بیشــتر فیلســوفان پرداختــن به مباحــث اخالقی به این شــیوه را وظیفه
نا گریز خویش میدانســتهاند و دانشــی که امروز به نام «فلســفه اخالق»
معروف اســت ،رهاورد تالشها و تأمالت این قبیل فیلســوفان است .به
طور کلی این فیلسوفان برآنند که اخالق تابع معیارهایی قابل شناخت
اســت و قبــل از شــناخت آن معیارهــا ،تصمیــم ،داوری ،نقــد و توصیــه
اخالقی امکانپذیر نیست.

3

بنابراین میتوان گفت هنر اخالقیزیستن ،عبارت از این است که آدمی
ً
اوال شــناخت خویش نســبت به حقایق مربوط به رفتــار اخالقی خویش
(اعــم از حقایــق اخالقی و غیر اخالقی) را باال ببرد .در ثانی بتواند تعارض
میان عقل و اداره را به تعامل میان آنها بدل کند.
پدیــده اخالقیزیســتن آدمیــان ،یکــی از نهادهــای اجتماعــی ثابــت و
مشــترک در تمــام جوامــع بــوده کــه تــا کنــون از درون آن هفــت «علــم»

گرداننــدگان و ویراســتاران دانشــنامههای فلســفه از ســویی ســودمند
اســت؛ زیرا خوانندگان را با فضای یک ســنت فلســفی در دانشنامه آشنا
میکنــد .بــه عبارتــی خواننــدگان میتوانند بــا نگرههای فیلســوفان یک
مکتب به ســایر مکاتب ،مصطلحات و اشــخاص بنگرند .از ســوی دیگر،
چنیــن رویکــردی یک ســویه و غیر ســودمند اســت؛ چرا که شــاید برخی
از جریانهــا و اشــخاص در عالــم فلســفه بنــا بــر صالحدیــد گرداننــدگان
ً
و ویراســتاران حــذف شــوند و ا گــر آن را لزومــا تحریف ندانیم ،دســت کم
تداعیکنندۀ گونهای تعصب است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در نوشــتار حاضر برآنیم تا دانشــنامه فلسفه اخالق ،ویراسته پل ادواردز
و دونالد ام .بورچرت را معرفی کنیم .دانشنامه فلسفه اخالق ،گزیدهای
هدفمنــد از دانشــنامه فلســفه اســت کــه انشــاءاله رحمتی (مترجــم اثر)
از میــان  1500مدخــل «دانشــنامه فلســفه» ادواردز کــه حاصل همکاری
بیــش از  500متخصــص بــوده 68 ،مدخل دربارۀ اخــاق را گزینش کرده
و به عنوان یک کتاب مســتقل و با عنوان «دانشــنامه فلسفه اخالق» به
چاپ رسانده است.

معرفی پل ادواردز و دایرهالمعارف فلسفه
پل ادواردز (آیزنشتاین) در  2سپتامبر سال  1923در وین در خانوادهای
یهــودی بــه دنیــا آمــد .جنــگ جهانــی دوم ،خانــواده آیزنشــتاین را بــه
مهاجــرت وادار کرد و پل دوره دبیرســتان خــود را با نام خانوادگی جدید
«ادواردز» در ملبورن گذراند .او ســپس رشــته فلســفه دانشــگاه ملبورن
را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و لیســانس و فوقلیســانس خود را از
همیــن دانشــگاه گرفت .دوره دکتــری را در نیویورک به پایان رســاند و تا
پایــان عمر در این شــهر زندگی کرد .هنگامی کــه پایاننامه دکتریاش را

 .2اخــاق حرف ـهای کتابــداران و اطالعرســانان؛ تالیــف و ترجمــه انجمــن کتابداری قم؛ تهران :نشــر
کتابدار ،1387 ،ص .17
 .3همــان طــور کــه مــوال علی (ع) در پاســخ به شــخصی که در جنــگ جمل در شــناخت حق دچار
سردرگمی شده بود فرمودند :اعرف الحق تعرف اهله.
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مینوشــت و چون با شکا کیت برتراند راســل درباره باور دینی همعقیده
 4.ملکیان ،مصطفی؛ مراســم رونمایی از دانشــنامه فلســفه اخالق؛ برگرفته از ســایت دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی.
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معریفامجایل
بود ،با وی مکاتبه کرد و دوستی عمیقی بین این دو پدید آمد.

تازههایناگرشونشر
بــه فیلســوفان غربــی بپــردازد ،امــا در بــاب محاســن دایرةالمعــارف پــل

5

اثر بسیار معروف و ماندگار وی« ،دایرهالمعارف فلسفه» است که میتوان
گفــت جامعتریــن و عمیقترین اثــر از نوع خود در زبان انگلیســی (و حتی
در همه زبانها) اســت .این دانشــنامه نخستین بار در سال  1967به سر
ویراســتاری پل ادواردز در هشت جلد ،در قطع رحلی منتشر شد و سعی

ـندگان هر یــک از چنان
ادواردز بایــد گفــت :انتخــاب موضوعــات و نویسـ
ِ
قوتی برخوردار اســت که عمدۀ حوزههای مهم فلســفه اخالق را پوشش

میدهد».

6

ً
دو نکته قابل توجه دربارهاین دانشــنامه اینکه کتاب عمدتا به فلســفه

شــده بــود که همــه مباحث رشــتههای مختلــف فلســفه در آن گنجانده

غرب نظر دارد و کمتر به فلسفه شرق ،یعنی هند ،چین و ژاپن و آنچه ب ه

شــود .شــیوه کار اینگونــه بــود کــه در هــر مدخــل افــزون بــر ارائــه گزارش

عنوان فلســفه اسالمی میشناسیم پرداخته است .نکته دوم مربوط به

جامعی از موضوع مورد بحث ،نویسنده یا نویسندگان آن مدخل به نوعی

روش کتاب است که روش فلسفه تحلیلی است .بنابراین مدخلهایی
کــه در کتــاب آمــده ،بهندرت به فلســفه قــارهای یا بـ ّـر اروپا (مثل فلســفه

زندگــی پل ادواردز در  9دســامبر  2004به پایان میرســد و سرویراســتاری

آلمان ،فرانســه و ایتالیا) پرداخته است .بنابراین فلسفهای که در کتاب

ویرایش دوم این اثر در سال  2006به دونالد ام .بورچرت وا گذار میشود.

بــه آن پرداختــه شــده در واقــع فلســفه آنگلوسا کســون ،یعنــی فلســفه

معرفی مترجم

انگلیس ،آمریکا ،کانادا ،اســترالیا و نیوزیلند اســت .این دو نکته را باید از

دیدگاههــا و مواضــع خویــش در خصــوص موضــوع را نیز ارائــه میکردند.

انشاءاله رحمتی در سال  1345در شهرستان مالیر در روستان دوریجان

جمله محدودیتهای کتاب به شمار آورد.

7

دیده متولد .در سال  1364در شاخه فلسفه رشته الهیات دانشگاه تهران

در ادامــه تنهــا به ذ کــر عناوین مدخلها بســنده میکنیم تــا خوانندگان

پذیرفته شــد و فوقلیســانس خود را در رشــته فلســفه اســامی از همین

بــا مباحــث مطــرح شــده در ایــن دانشــنامه آشــنا شــوند و بتواننــد در

دانشــگاه کســب کرد .پس از پذیرفتهشــدن در مقطــع دکتری تخصصی

پژوهشهای خود از آنها بهره گیرند.

واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســامی به استخدام دانشگاه آزاد
تهران مرکزی درآمد .وی با رتبه دانشــیاری به تدریس فلســفه اســامی،
منطق ،کالم جدید ،متون فلســفی و عرفانی به زبان انگلیســی ،فلســفه
دین در مقاطع کارشناســی و کارشناسی ارشد و دکتری اشتغال دارد .او
ســردبیر و مدیر مســئول ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت است که تا
کنون حدود نود شماره از آن منتشر شده است.

فلســفه اخــاق ،مســائل فلســفه اخــاق ،تاریــخ فلســفه اخــاق ،قاعده
زریــن ،تنگناهــای اخالقــی ،قواعــد و اصــول اخالقــی ،اخــاق غایتگــرا،
پیامدگرایــی ،خودگرایــی اخالقــی ،فایدهگرایــی ،اخــاق وظیفهگرایانــه،
امــر مطلــق ،تکلیف ،وجــدان ،اخــاق کانتی ،نظریــه ناظــر آرمانی ،دین
و اخــاق ،نظریــات مبتنــی بر امر الهــی درباره اخالق ،ارزش و ارزشــیابی،
اخــاق فضیلــت ،فضائــل و رذائل ،خوب یــا خیر ،ســعادت ،لذتگرایی،

معرفی اثر

اخــاق تکاملی ،اخالق فمینیســتی ،برابری اخالقــی و اجتماعی ،اخالق

همان طور که عنوان شــد ،اثر حاضر گزیدهای از دانشــنامه فلسفه است

کاربــردی ،اخــاق پزشــکی ،اخــاق مهندســی ،اخالق زیســت محیطی،

کــه حــاوی  68مدخل اســت .هدف دانشــنامه فلســفه اخالق آن اســت

حقــوق و بهــروزی حیوانــات ،روانشناســی اخــاق ،خویــش کامــی،

کــه بخشــی از تحقیقــات و تأمــات فیلســوفان اخــاق در اختیار کســانی

غیرگرایــی ،خودگرایــی ،احساســات اخالقــی ،ضعــف اراده ،ارادهگرایــی،

قــرار بگیــرد که ضــرورت تامل و اجتهاد روشــمند در حــوزه اخالق را درک

موجبیتگرایــی ،مســئولیت اخالقــی و حقوقــی ،توانســتن ،تشــابه

کردهاند و میدانند که باید برای این هدف ،مبانی الزم را تحصیل کرد.

معرفتشناســی و فلســفه اخالق ،فرااخالق ،حس اخالقی ،عقل عملی،

مداخل این دانشنامه بر خالف مداخل دایرهالمعارف فلسفه که ترتیبی
الفبایی دارند ،به صورت موضوعی تنظیم شده است و این امر استفاده
از این دانشــنامه را آســانتر میکند .دانشــنامه مذکور مرجع ارزشمندی
برای مطالعه عالم فلسفه از نگرۀ سنت فلسفه تحلیلی است.
کتــاب حاضــر در اصــل دایرةالمعارف «فلســفه» اســت و مباحث فلســفه

عقلگرایــی در فلســفه اخــاق ،عینیت در فلســفه اخــاق ،توجیه اصول
اخالقــی غایــی ،درونیگرایی و برونیگرایی در فلســفه اخالق ،شــکا کیت
اخالقــی ،نســبیتگرایی اخالقی ،ذهنیگرایی اخالقــی ،نظریه عاطفی در
فلســفه اخالق ،واقعگرایــی اخالقی ،عینیگرایی اخالقــی ،طبیعتگرایی
اخالقی ،شهودگرایی اخالقی و . ...

اخــاق بخشــی از آن بــه شــمار مــیرود .همیــن امــر باعــث شــده تــا بــه
ً
برخــی موضوعــات مهم ایــن حوزه کمتر پرداخته شــود یا مثــا نتواند به
بیــان متــوازن مباحــث فیلســوفان شــرق (همچــون ابنســینا) ،نســبت
 5.جلیلوند ،سیدهادی؛ «معرفی تحلیلی :بار دیگر دایرهالمعارف فلسفه پل ادواردز :پل ادواردز در
یک نگاه»؛ کتاب ماه فلسفه ،شماره  .27ص .71

116

 .6جــوادی ،محســن؛ مراســم رونمایی از دانشــنامه فلســفه اخــاق؛ برگرفته از ســایت دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی 10 ،خرداد .1393
 7.ملکیــان ،مصطفــی ( 10خــرداد  .)1393مراســم رونمایــی از دانشــنامه فلســفه اخــاق .برگرفتــه از
سایت دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
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