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ان نفری در كنار دريارم  

Romance of a guy beside 

 the sea 

 

 
 {{ه  ت  ک  ر  ب   و   هه یْ ل  ع   للاه  ة  ْح  ر  }}هرواىت ادلين د   مصداصم  محم

{{حمکیت املنّ نمنی نویس نمصده: }}
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رپیشگفتا رمان نفری در كنار دريا  أ  

  

 بسم رب العرش العظیم   

 پیشگفتار

 و اهلاهوت و امللكوت و املك له الذي ،معدود النعت و موجود وصف ال له الذي باهلل نعوذ  احلمد هلل رب العلمین 

 الشيطان شر   من ،املبني الكتاب يف احصاه شٍئ كل و اجلربوت و الصغري من األرضون و والسموات لناسوتا

 اقدم علي اهلل وصلي. اجلحيم نار من مربء   حنن نكون حيت السفيل و السافل من عليه وما له الذي ما و الرجيم اللعني

 االول من االويل احملقق وصيه و املصطفي حممد من النبياءا خامت و والبطالن اجلهل خامت و االسالم املعزز و األنام

 تعايل اهلل عجل والزمان االمر الصاحب ايل االزهار ام من آله و املرتضي علي من والثبات الغزوة يف الكرار احليدر واالخري

 . االوقات االقرن يف الشريف فرجه

از جامعه ام چه  ،علم قرار دارم یضادر این               ف در این فکر بودم که من که ،هر روز فکر میکردم باید چه کنم

احساس کردم  موجود            ی   هستم که از احساس  دور شده و  ِسلک به مشامش  ،داشته باشم هیآگا

نرسیده است و به پیش خودم میگفتم  این مهه درس معرفت و دانش دهر را فرامیگیرند درحالیکه از مرگ  

گاه هستند که روز           ی خواهد رسید که  جاِم مرگ را خواهند نوشید اما در من  قوه  ا           ی خویش قطعًا آ

پدیدار گردید که  مرا به مسِت دانش میکشاند. این قوه به وظیفه اش عمل میکرد و اینجا من مانده بودم که آنچه 
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 فهرست رمان نفری در كنار دريا

 ستیساهلا گذشت که  در تفحص دو ،امهت گمارم . از قض،در توامن دارم در میداِن معرفت و حکمت

 پرورش دهم. ،حبث بنشینم و راه و رسم  نیک زیسنت را که در سر میپروراندم  بودم تا با او در مقامِ 

 منیرساندم.  ،وجوِد طبیعت اما هر آنچه داد و فریاد از شفتین بر آمسان رساندم جز تشکیل مهیب و هنیب بر 

ضعِف شخصیت بر من غلبه کرد . آنگاه  ناله هایم توجه منیکرد و احساس هیچکس  به اندوخته ها           ی

 ؟گفتم خداوندا حکمت آن چیست که مرا داده ا           ی لیک فریادم را کس  گوش منکند و به دادم منیرسد 

 ،ستخداوندگارت تو را در امتحان قرار داده امرا به برون خواند و گفت   ،      یک احساس از درون     

 مسلوب  و موالید ثاللة از موجوداِت حمجور زیاده دارد و از آهنا مهجور بسیار فراوان توالد کند. زهنار که ره 

با خویش بنشین و ز خویش بپرس و به خویش بر پاسخ دادنِ  آن    سخت گیر. این راه از بزرگان دانش و اهل 

 از فرِس جهل پائین آ             ی.ار و بر آن در مقاِم عمل آنرا غنیمت مش ،بر ما رسیده است الفساادب و اخالق  و 

جه کردم و شروع به نوشنِت  رمان کردم. در این رمان نسیمنت و دریا و بلبل بازیگر من هم به این امر تو

توجه کند و بدان رسد و از آن نیز به خود و  ینسیمنت  میخواهد که از خود به بیخود  ،اصیل داستان اند     

بیش از حد زیاد  ،. در واقع میخواهد سلوِک عرفا را پیش گیرد. اما مشکالتیر اخیر به بیخودد

این حالت تنبیه  را  .با پرس و جو به حقیقت نزدیکرت میگرداند              میگردد و دریا او را تا اخیر داستان

 ،...و آن  بدین معناست که   است یی خمفِف نسیم و تنها "نسیمنت"از سقراِط حکیم به ارث برده است.
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رپیشگفتا رمان نفری در كنار دريا  ت  

مهین  ،داشته خواهدشدو اساسرتین غایترب ،ضمنیبصورِت  ،ی مهِم این داستان پس از پایاِن آن          راز هاپرده  از 

آیا  ؟است یطمعلوم شود دریا و بلبل و خبصوص نسیمنت چیستند و ارتباِط شان چه نوع ارتبا همسائل اند ک

    دارند یا فرا تر از این اند.برخور ئیفقط از علل ارسطو

انتظار میرود که  راه  را با هر درشکه  و هر سو  گزینش نفرمائید.  ،اگر این داستان را با دقتِ  متام خبوانید

 به مقصد نزدیک گردید و راه را از بیراهه مفارقت جوئید و خویش را از تغافل مفارغت.

کن   به نیز در آن اشاره شده است. اما مم یقبسیار مهِم اخال تیکابوده است و ن مهیناین داستان حتدیِث هدف از 

ما تعمدًا چنین کرده ایم  تا  ولی. نویسنده ای که بسیار کم انتظار میرود از هر کنیدد ربرخوتی ورها و کلماکلمات

انیم که ما را جنات خبشیم و اصل را برسانیم بدون آنکه باشیم . چه میدنیتیکی را از محالت هرمو سیمقصوِد اسا

 کور!و قلبم  سوزش گرفته  و چشمامن شده  باور کنید کمرم شکسته  ؟است یا خیر عمری باقی گیاز زند

در این  نیطلب داریم اگر نقصاخوانندگاِن خرد ورز و حمرتم  میخداوند ما را معرفِت نفس خبشد. از متا

از آن بکاهند. اگر وقت را بیشرت احرتام  ،ن میبیننددر آناقدر  یناثرِ ناچیز میبینند بر آن بیفزایند و اگر افزو

 نروند. هیفقط در ذهنشان  چنین عمل منایند تا خود در گمرا ،میشمارند

 آگاه شویم و آزاد. مهه  باهم  بیائیم

  محمد صمصام الدین دهرواتی      

 هـ.ق7341دهروات 
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 }}تبصره{{ رمان نفری در كنار دريا

 

 

{{
تبصره

}} 

 ( قرار دارد بدين معنی [[…]]میدانیم كه آنچه داخل جوره های كروشه ای )الزم به ذكر  ||

اما آنچه بین جوره های  ؛لف خواسته است خواننده را مستقیماً مخاطب قرار دهدؤاست كه م

  ر دارد از سوی نويسنده بوده است.قرايا جوره های آكوالد )}}...{{(   (||... ||خط عمودی)

بجز همین مورد،  ،قرار دارد (  ...   متونی كه زير آن ها دوخط افقی و نسبت بهم موازی ) 

||دقت بخوانید.لطفاً این کتاب را با دیدی نقادانه و  ))عنوان(( محسوب میشوند.
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1 
دريا كنار در نفری رمان  آغاز داستان 

 بنامِ بي نام و بَنام

 آغاز داستان
 

 

 كوت توان شنیدنبه س

 به شنیدن توان گفتن

 به گفتن توان رفتن

 به رفتن توان شدن

 به شدن توان سكوت!

د های حال گفت و شنوشبی از شبها در آغوش خانواده در "نَسیمتَن"يك شخص داستانی بنام 

ا بملیح و دلگرمی از خانواده و در عین حال خند و خندانهایِ فراوان با انبوه سرور و شادی 

 در حیندر آن شب  ،در ظرف هاِی شادكامی بسر میبردبیخود شدنی ها  و طرب و ذوقِشوق 

سوالی خلق شد كه چرا ما در ضمیر ناخود آگاه نسیمتن ناگهان  ،قهقهه و لبخندها شلوغیِ

ا مسوالی ديگر دامنگیر ذهنش شد كه چرا بعد در تفكری نیمه عمیق فرو رفت و میخنديم؟ 

ر هنگام د الی ديگر پديد آمد كه آيا وظیفۀ ما خنده است يا مثاًل چی؟بعد نیز سواينجا هستیم؟ 

خواهران و برادران برايش متعجب شده گمان چون در تحیری فرو رفته بود نسیمتن  ،تفكر

گ والدين ما است و بعد بیدرن آمیزِ نسمتن به دلیل داستان هایِ مسرت اين حیرتِكردند كه 

یفیت ككه در تفكر عمیقی چون ه ببینید اين را مثل اين خواهرش نسمتن را تكان داد و گفت

 بابا ولش كن و بگیر كه  ، ذهنش در انتزاعیات گم شده باشد ،ماهیت وجود ما و خالق ما
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دريا كنار در نفری رمان  آغاز داستان 

ايی از خندان ما كاهیده نشود و سپس به اصطالح جوكی وضع و طرح كرد و يهو يی  نیمچه

ولی  ؛ طوالنی شد تقريباً مثل همیشه همه حتی نسیمتن به خنده شروع كردند و آن شب بسیار

 هرچه میخواهید نامش را حاال_يكی احساس میكند نسیمتن میرود كه بخوابد هنگامیكه 

از طرفی نسیمتن از .میخواند  فرادر آوان شب و هنگامیكه همه خوابیده اند او را  _بگذاريد

مگر شئ  اين: هد بداند هم میخواترس و لزر تالش میكند تا هیچ گونه توجی نكند و از طرفی 

 رد؟تشويق میكبه تفكر  ،اعضایِ خانوادهه های خند در آن هنگامِهمانی نبوده باشد كه من را 

سوِی دريايی باز بنتوانست كه بخوابد بنابراين برخواست و رفت بسوی پنجره ايكه باالخره 

اب بر مهتعكس و نگاهی عمیق به مهتاب و ستارگان و دريا و شفق ستارگان و شده است 

 از جهتی هم آن جنبش و خروشان دريا و آن تنهائیو آن سكوت و انداخت روی دريا 

آنرا به خود شیفته و منتظر گذاشت تا به نتیجه ايی برسد و از حال ,منظره متمركز بر اين 

اخذ ،زمانو زمین موجود خويش و از اعتراضی كه مبتنی برآن بود جزائی از كون و مكان و 

طرف  فرياد زد و يكرویِ شانۀ نسیمتن قرار گرفت و آناً  ،به دستی از پشتيك مرت كند.

در حال گريان و با آه و سوز لطیفی كه از ژرف دل او اما ديد كه مادر مهربان  جهش كرد

خون و آتش جهان گرفتار شده ايی و كه در تو را خواب ديده ام : میگفت  ،میكرد خارج

ياری هیچ ناصری تورا نصرت نمیدهد و هیچ خاضعی هرچه تضرع و فروتنی میكنی و طلب 

فرط از  ناگهان .به خضوع تو توجه نمیكند و تو در منجالب سیاهی در حال فرو رفتن هستی

اضطراب و وحشت برخواستم تا ببینم پسر عزيزم در چه حالی است و ديدم تو را پشت منفذی 

به عقولی متحیِّر ال ر چنین متحیِّزِعقل را در برابنسیمی ديگر غیر از وزش بادی چون صبا كه 

نیز سكوت  وقدر خلوت را بیش از پیش بدانی به تو توصیه میكنم كه  .خود شیفته نكرده است
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دريا كنار در نفری رمان  آغاز داستان 

ت اسسه موجود  وت به معنی وجود داشتنِخلزيرا  ؛ محترم شماریرا بیش از سخن بیهوده 

 ت استالترين سطح معرفبانفس و تو. مالقات تو با خدا و با نفست  ،خداكه عبارت بوند از 

غايتًا وی و بیخود باخود شاز تو را توصیه میكنم تا ابتداء  و غفلت از آنها پسترين گود رذلت.

من  تو را با معرفت حقیقی مباشرت نمايد.فعالً عزيزم ،فضايلتا كسب  بیخود گردینیز از آن 

رای انسجام اعضايت بمانند زمان كوچكی ات الالئی میخوانم و تو خواب نما تا در بستر تو 

 تحصیل معارف منفعل باشد.

ه و بنهد ینسیمتن میرود سرش را روی زانوی پر مهر و محبت و گرم مادر مهربان و فهیم م

 زمین را پوشانده ،بزرگی سیاهیِ  ،در آسمانخواب عمیقی فرو میرود اما در خواب میبیند 

دايی بلند و و ص میتواند ببینداست و جز تاريكی چیزی و حتی به تدريج خود را نیز ديگر ن

وتًا میتوانی اوالً زنده بمانی و عالتاريكی ها چگونه تو  در همهدلهره آوری میشنود كه میگويد 

چشم اندازی بر اين منظرۀ خالء و گستاخی ی تو را آفريد و تو را چنان قدرت داد كه كِ

سوزان ك ما پدر را میبیند با اشاين مرتبه نیز ناگهان از خواب برمیخیزد ا ؟ظلمت را داشته باشی

و میگويد توجه نما! من و مادرت از روز اول و قلب و كمر شكسته دست به كمر گرفته 

ولد تو تقريباً بیست و دو سال از تاحساس میكرديم تو انسان عجیبی به نظر میرسی حاال كه 

چه باهم چنان ويشخگذشته به ياد آنروز ها افتاده ايم زيرا حاالت وحشتناكی در خواب برای 

 اما قول داديم كه به تو بازگو در رابطه به تو متذكر شده ايم رده ايمهمیشه صحبت میك

آب  پدر محترمشق محرَّلیكه بسیار حیرت زده شده است به روی دل ادرحنسیمتن نكنیم.

خواهران همیشه خندان حاال صبح شده  .و آن شب چنان تمام میشود  میريزد و به دلش آتش
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دريا كنار در نفری رمان  آغاز داستان 

حانه به صب دران همیشه شوخ و سر و صدای دوباره بر اين وطن خانواده رونق بست و همهو برا

 .فراخوانده شدند

نه به فكرش همان روز ،وخ طبعسیمتن بعد از آن صبحانه در نزد خانوادۀ بسیار خوش و شن

را  ین فروخت و عزمشك را به يقيواشكی والدينش چشم به دلیل اخفا از آمد و بسوی آن 

اما ناگهان فريادهايی سرسام آور مملو با گريه و فرياد و ضجه و ناله با روح و  ؛ ردجزم ك

به كرنش آوره و دل را بی قلب تیره و تار كرده و دريا را آسمان را  از زمین عشقْريحانه 

ر به سمت سفرۀ صبحانه حركت میكند و میبیدكه مادر و پدشتابان  .بی دلنیز و قلب را نموده 

مانند دو دستی را هم باهم متوصل نموده اند و های خودشان و  را روی قلب دستی ،هريك

ن و در حیاز غم فراق يكديگر ريزش اشك را به دم مبدل كرده اند پرندۀ عاشق و معشوق 

آغوش به شانرا  مناياتاحتضار بسر میبرند و اتفاقاً چشمانشان به طرف نسیمتن میشود و به ايما 

نشان میدهند . پسر، خود را به آنان میرساند و رای آخرين مرتبه گرفتن پسر نازنین شان ب

قدر  ،ای پسرك ماكه میگويند:  مشنفدق ذكالم را از آن دو متفقاً چون همخوانانی حاآخرين 

آنچه را نگفتیم بیش دان نسبت بدانچه گفتیم و برای اينكه بدانی چه ها را نگفتیم بسوی 

هرگز از خويش حتی آنی از زمان يا مكان ا و قصد محكم نمسكوت و خلوت با خدايت 

 حیّرِ تنفس و ت به تجنّنِ اشراری يا اعراضی اند كه در هر آن زمانی يا مكانی چون غافل مباش 

 حَسَنَاتِ  الْإِنَّ...  ر آنكه حسناتی را يابی زيرا همانا كه گفته اند :مگ تأمل تو خواهند شتافت

 . ﴾١١١﴿هود: ...  يُذْهِبْنَ السَّیِّئِاتِ
عرفت را مباالترين سطح همانطور كه شايد به تو گفته باشیم  ونفس خداتوجه به و چون 

هیچ انفعالی در آن راه ندارد عالیترينِ حسنات همانا خدا است كه  ،دامنگیر كرده است
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حق ريایِ به ديار و درا تلفظ كردند  "و"و . تا والدين نسیمتن  درحالیكه فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْد است

ام مراسم . بعد از انج و شعله ايی گداخته را در دل خاموش نسیمتن باقی گذاشتند پیوستند

همان بعد از  – و طبق روال همیشه گیبه خانه آمدند میِّت همۀ اعضای خانواده مضبوط 

ادهايی از فرينابه هنگام  ،نسیمتن به سویِ همان پنجره رفت –گرديد ه كه بدان اشار یخواب

 و دوباره به طرف اطاق نشینمنشنید  شیطانیوحشت ی مملو با غرش و شهوت و سرور و شاد

ند روسپی گری مشغول اديد ديو هايی به رقص و تعجیل كرد اما كه اطاق غذاخوری نیز بود 

ز سرانی مركب او  كسانی كه معلوم نیست اينان انسان اند يا حیوان ) به معنایِ عرفی كلمه( 

هن ذكه بینهايت باعث وحشت و ترس فرسوده آور عقل در كالبد  حیوانی و بدن هايی انسان

ا با سروصدا با آنهموی را سیخ و سیخ را موی میگرداند میگردد و مغز را خشك میكند و 

د قصبسمت همان اطاق پنجره دار و در را میبندد و از شكوه  همصدا میشود اما با فرار فرّار

خون  درون پر از  هايیو بلبلی بال شكسته و پرشود  باز میشكستن پنجره را میكند اما پنجره 

ل نگاهی به صورت خشمگین نسیمتن میكند ناگهان تیرش را به دو  پنجره به سختی مینشیند

آن نشانه میگیرد و با ظفر آنرا از قوس میرهاند و نقطه را میپوشاند و نسیمتن آلۀ دستش را كه 

ر عزيزش با پارچه سفید و زيبايی كه مادارد و به هدف ابزار شكستن پنجره برداشته بود میگذ

ا پاره میكند و بال پرنده را بتولدش هديه داده است جشن سالروز آنرا برايش به هنگام روز 

سیمتن چشم نپرنده بزودی پرواز میكند اما ناگهان و  جبیره میكند ،ضعفغم و اشك و عوج 

 رده است و خود رفته.كه بلبل آنرا آومیأفتد پارچه ايی منقوش و منصوص به 

به آن نگاه میكند و میبیند كه عكسی از دريا و نصوصی مبهم در آن به برمیدارد و پارچه را 

چشم میخورد و نیز متنی نوشته است كه دريا آنرا دعوت كرده و خود را میزبان آن دانسته تا 
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ست ه ات ياوری نیحاال تو را كسی از خانوادبزيَند و متنی هم ديده میشود كه باهم در خلوت 

و آنان در حقیقت در همان اوقات خنده ها و قهقه ها به والدين تو زهر دادند و میخواستند به 

تو هم همان حالت را انجام دهند اما وزش باد كه پنجره را به صدا در میآورد و مادر و پدر را 

ه شكلی به بهای شب  بیدار مینمود تا بیايند و از تو ديدار  كنند نگذاشت آنان تورا در نصفه

نده ماندن ز قتل برسانند كه والدين به محض ديدن تو ايست قلبی و يا هزار نوع مرض فلج سازِ

به  رده نشوند . ومرا باعث شوند تا اگر قانونی برای مجرمین وضع شده باشد اينان مجرم ش

رادر ب ر وخود بدون كدام مزاحمتی بیشتر تداوم بخشند مگر دو خواه و نیش شوعیش و ن

ك يريۀ نظطبق ديگر كه آنان متأسفانه خیلی پیش از اين مسموم آنان شده اند و مرگ شان 

چند ماهی به تأخیر نخواهد  بیش ازكه من و مادرت از آنان شنیديم مجرب سری از اطباء 

ه اتفهیمی بر افهام وافتاد. من و مادرت با يكديگر در رابطه با تو با يكديگر سخن میرانديم و 

همديگر خود را چون تشنه گانی به ديگری فدا و چون ساقیانی به ديگری ادا  داخته بوديم و ان

ه چون ك كرده بوديمبین خود فاصله ها را چنان كم و نتیجتاً چون ذرات آبی در يك ظرف 

آبی منجمد و متكاثف شديم و اين عمل را با آغوش گرفتن و آب دادن آن ظرف را با اشك 

وفانی طناگهان اما ا خالی نموديم تا عمل تكثّف به خوبی انجام گیرد خويش پر و خويش ر

خشن و تیز بر دريایِ وجود مان زد كه معجزه ايی را رعد و برقی شديد وزيدن گرفت و 

به  وقوتی كنش نشان داد كه واكنش آن فقط فرورفتن چنان به ظرف دوباره زنده كرد و 

ا تحريری تايت دريايی آفريد و بلبلی از آن را فرستاد دارندۀ درذرات اولیه تجزيه شدن بود اما 

بكنیم اما زخم بلبل حكمتش اين بود كه قلمی در كار نداشتیم و بنابراين از خون جاری اين 

حیوانك بعنوان مركب و از بال شكسته شده ايی كه خود آنرا آورده بود بعنوان نی برای 
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آواز آن چون نی و  ِی نقاشی دريا و چنگالك های ناز و كوچك آن بعنوان قلمونصوص 

ود . ب امید بخشیدن به زندگی و كمر همت بستن و تجسم قدرت برای اتمام كارايی برای 

)از طرف بیطرف )ئیكه برای مان شگفت انگیز نیستند. درود باد بر شگفت آورندۀ شگفتی ها

 بواسطۀ والدين ات((

قف تحرك تو بدونبرتريت رندۀ جلوه های نسیمتن با ديدن اين نامۀ بسیار معنوی و عارف و دا

ار . امید و اشك را چون كولببسوِی دريا شتافت تا خويش را بیابد در تربیت نشان داد و 

سفرش نگهداشت و هنگامیكه میخواست از خانه بیرون شود رفت نزد دو خواهر و برادر 

عف سیمتن از شدت ضمسمومی كه تقريبا ًتمام قوه های حركی خود را از دست داده بودند و ن

اصل و ه ، با اشاراتی به ايشان منمود كاقتصادی به هیچوجه نمیتوانست به ايشان كمكی نمايد

و مهربان  ار دلسوزحقیقت باشد چیزی جز اين باشد و شما نبايستی با آنكه از اعضای بسی

شد نه اچین حالتی داشته و در عین حال هیچ عاملی باعث توقف ضررتان نبخانواده بوده ايد 

اينكه فقط توقف بلكه عكسش تحرك بسویِ سود تا میزان كه انجام گیرد بسویِ چیزی بنام 

و تنها توانی كه برايم مانده دوچیز است اول امید تكامل پا نهید من از شما خدا حافظی میكنم 

آن هنگام كه به دريا از سوی من  اما از زمان آگاه نیستم و دوم اشك و تنها مكان هم دريا

اما مناياتم را از كون و مكان و زمین و زمان پنجره مینگريستم گريستنم زيادت میگرفت 

زيرا احساسی نامتناهی عظیم در من پرورش يافته  حال چنان نخواهد بودخواهان بودم و لیك 

ه است كه میتوان بعضی چیز ها را شنید و به شنیدن توان گفتن و ببا سكوت است كه میگويد 

 تن و به رفتن توان شدن و به شدن توان سكوت!گفتن توان رف
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ال و بعد از آنكه شنیدم ح ،والدين خود بشنومخود و پس حقیر هم ابتدا سكوت كردم تا از 

شروع كردم به گفتن برای شما عزيزان و يك سری حرف هايی كه پس از شما با خود خواهم 

يد و آنگاه شدن پديد آاست كه  كولبارم را جمع كردم تا رفتن را آغاز كنم و به رفتنگفت و 

عال تحدث شكسته شود و از هم تنیده و در نتیجه سكوت اين انفعال انف ،تحدث يابدكه شدن 

 !خدا ناظر استقطعی شود.

قلب خويش را شكسته يافت زيرا قلب خود را در آنجا  ،پس از گسستن وصال از خانهنسیمتن 

از هم گسیخت و آنچه را بعنوان متمادی به تارو پود را  ،زدوخته بود و ناگهان تحول تحیّ

آنجا  زيرا آن قسمت از قلباما اين برای نسیمتن بسیار ربح افتاد  ارمغان آورد همان فراق بود.

لب متمم قمانده بود كه مكدّر شده بود و حاال او قلبی متجلی از جالل و  كمال دارد و برای 

 .گزينش نمايد ابايد كه چنین سفری ر

اما در شور  ام تی با ماللت تمخا گرسنگی و تشنگی و بسیار سين شبانه روز را بنسیمتن چند

عشق با غوغائی كه از آن تراوش میكرد باد و آب و گیاه و افالك را سكوتی عظیم بخشیده 

اهیان مآب شان همه خشكیده شدند و  ،بود و عرفان و سلوكی كرد كه  درياهای غیر میزبان

در آسمان میديدند و به سوی آب پرواز میكردند همه و همه ايكه  آن پر در كشیدند و آب را

زمین به پرش آمدند و از روی بیابان و دريا های سمو شده بود  آنهادر نسیمی از نسیمتن 

ه خودشان كمفارق نشده و در زمین  ،يكی ديگری رانسیمتن و دريایِ میزبان چون عرض ذاتی 

 شدند و قائم به ذات. حالّ ،ن جوهری بعنوان محلّچو ،شده بود
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اكی نمود شنسیمتن جلوه در آورد و . فرياد كنان تافته دو شدن دو روی هم رفته به هم رسیدن

اگر بر میداشتی چرا اعضای خانواده ام چنین  ؟دست از زندگی من برنمیداری: چرا تو 

 میشدند؟!

 فراز و نشیب خويش مینمايد كه:دريا با رمز موج و اهتزاز و 

ه چون تختما كه چرا چنان دل و قلب خويش را كار و مجرم هستی از خود پرسش نتو گناه 

پاك نمودی تا حدی كه هرگاه آب مینوشیدی تجلی قلب تو بر آب اثر سنگی صاف و برّاق 

میگذاشت و آنگاه كه همان پرنده میآمد از آب باقی مانده ات كه برای پرندگان تعمدًا 

شیانه آا به جوجه هايش برساند،چون تا آنرذخیره میكرد  دانش-میگذاشتی در منقار و دانه 

 واش آنسوی من بود و سوی پرنده  در سوی ديگر من كه نقطۀ متقابل النۀ كبوتر بوده است 

در  از منقارش قطراتی ،شتاب و تالش از دفع كالش اين بلبل زيبا چوچه گانش راگاهی از 

یچ تاب و توانی برای ادامه هت میبخشد كه ماهیان من را آنچنان قودل من افتیدن میكرد و 

اموش امید بستم تا تو را ببینم و همۀ جنیندگان ام را فرگداشت و میمیزبانی از آنها بر من باقی ن

غايت ظاهراً به نهايت رسیده است و اما فعل تو مرا مردد كرده كه اين يعنی  و میبینم كهنمايم 

 چی؟

 نسیمتن:

ر چشم بمهتاب و حتی افالك دوردست  ،انعكاس نور خورشیدا باعث میشد تنخیر! زاللی تو 

تحفظ آب را از دست دهد و به ناچار آب ريزش اشك آلود آن بلبل انكسار نمايد و قوت 

 نمايد.

www.takbook.com



 

 

10 
دريا كنار در نفری رمان  آغاز داستان 

كه تو میزبان من شده ايی و دم متنی از سخنان پدر و مادرم را چنان ديو  نیز من كه آمده ام 

لیف مرا پس تك ،بان را بدون هیچ دلیل موجّهی رد نمايددعوت میزانسان را شايسته نباشد كه 

 اينجا كشانده است و نه تو از آن جهت كه دريا هستی.

 چرا اين اتفاق بین ما و شما ايجاد گرديد؟و اما 

 دريا:

من نیز خواهان آن بوده ام تا مراحل پنجگانۀ تو را پیاده نمايم  و حال كه حرف میزنم در 

ام و لیك در مرحلۀ سوم من نیز خواهم رفت. اما بیائیم باهم درد دل مرحلۀ دوم قرار گرفته 

نمائیم زيرا تو فكر میكنی جسمًا كوچك و از قدرت جسمی كمی برخوردار و نیز در رزق 

خود سخت مانده ايی و از اين جهات و امثال آن است كه بايد رفت و اما رفتن مقدمات الزم 

 بی خويشی را خويش و در اخیر بیخويش.دارد و بايد خويش را بی خويش كرد و 

زيرا من هم خودم را از خويشانم يعنی تمامی جنبندگان من و تو دلی همراه و هم ساز داريم 

از دست داده ام.اما حال كه هردوِی  ،از دست داده ايیمانند تو كه تمامی اعضای خانه ات را 

اصول د دلهایِ مان و لوازم رفتن واهدافی يكسان داريم بیائیم آخرين در مان بیخويش هستیم و

بستن كولبار بینهايت سخت فراق از هم را باهم درمیا بگذاريم زيرا هنوز ما آنچنان كه بايد 

 ونه ناخوش. مگر آنكه از يكديگر ناخويش شويم بیخويش نشده ايم

 نسیمتن:

ه بسیار از بتاين نحیف و تویِ حنیف را چه شئونی باشد كه وصال يا فراق معنا دار باشد. و ال

 تو كه در حقیقت استاد من هستی پوزش واقعی راخواهانم اگر شايستۀ پوزش باشم.

 دريا:
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تو نیز مرا از درگاه جالل عظمت و قدرت و واجب الوجود واحد و احد طلب مغفرت  :اول

الزم میدارم گوياِی اين باشم كه مقتضایِ حال را  تعارف ! و سپس نسبت به خويش نمای

 .نباشد

: خلوت را چنان معنا باشد كه سه موجود نه كم و نه گرچه شايد برايت مطرح شده باشد :دوم

من  ،اما چرا با وجودی كه در آن پروندۀ پرنده دعوت به خلوت مقصود بودبیش راهی نباشد،

 هستم؟

ی پیش از آن الزم است گفتگومن بعداً به تو معلوم خواهم شد كه چه هستم اما ! دوست عزيز 

 م بخشیده شود.ما تداو

هیچ فرد ممكن الوجودی نمیتواند تو را به خلوتی دعوت كند كه استجابت دعوت آن برايت 

آن فرد رابطه ايی برای شناخت باری ضرورت افتد بلكه اشدّ ضروريات عالَم، مگر اينكه 

ه بمتعال باشد و آنهم رابطۀ ضروری. البته كه شناختی تمام از او نتوان داشت بلكه از او نیز 

با كمك  ،از توانی بیشتر داده شده بودندقدر اولی، زيرا همچنانكه اگر بلبل و آن والدين تو 

یز بكالتی و نآنان را بهتر ايراد میكردند  ،يكديگر  آنچه بر رویِ پارچه بصورت مبهم آمده اند

 اما ضعف عامل اساسی توقف تداوم دُرر بار و نقوش ديگری نیز تحرير و تصوير میكردند

 ست، و عكس آن چنین است كه قدرت عامل اساسی دوام است.ا

و نیز آنگاه كه موجودی را دوام و فعّالیت همراه باشد آن موجوی را توان نباشد كه شناختی 

تامّ از آن داشته باشد كه خودْ تداوم نداشته باشد و اين يعنی قدرت نداشته باشد آنگاه فعًالیت 

. با غور و كنكاش زيبنده نتیجه خواهد شد كه قدرت هد شد يا بسیار فعّال بودن بی معنا خوا

نامتناها باشد يكی از آن دو بیهوده خواهد اگر قدرت هر يك  ،باشد برای دست كم دو قادر
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آن ديگری میتواند از امور عالم به خوبی برآيد يا به عبارتی كاملتر  ،زيرا بنابرفرض مانبود 

اشد منفعل و دگرگونی پذير نبيستی عالم مطلق عالم حل امور برايش هیچ اثری ندارد چون با

 يعنی از قوه به فعل رفتن نقص قدرت را نشان میدهد.

حاال اگر فرضاً يكی به حالت بیهوده به همان حالت قدر باقی باشد اين خود سالبه به انتفاع 

ان ال چنو اگر فرض محقدرت برتر را هرگز ممكن نباشد كه بیهوده باشد موضوع است يعنی 

ق متجلی كمال مطل ،ز از ناقصزيرا ارا تكامل برساند تا باهوده شود ممكن باشد بايستی خود 

ان باشند زيرا سود و ضرر نسبت به هم نقیضباعث ضرر باشد نشايد كه برتر مطلق را نشود و نیز 

و اگر به اصطالح بیهوده باشد يعنی مضر است و آنهم مضرّ مطلق پس بايستی ضرر مطلق 

به اصطالح خدايان بمیان آمده و باعث فساد و ك مثماری هم باقی نماند زيرا جنگ نوچون 

ُ  .دونابودی آن ها و دنیا ها میش َُِنُفوَن َفُسْبَحاَن اَّللاِ  َلَفَسَدتَاَلْو َكاَن ِفيِهَما آِِلٌَة ِإَّلا اَّللا ا  َِْعِم َاما  َ لِع اْل
 ﴾٢٢﴿األنبياء: 

 است و محال. ،دنيگر كه هر دو مساوياً برتر باشو نیز برتر متعارض با موجودی د

 پس وجود برتر يكی است.

آيا میدانی كدام عملِ تو باعث شد كه تو بیايی و من هم بیش از تو پیش آيم و با هم مالقاتی 

  داشته باشیم؟

 نسیمتن:

رموز م و من هم پیش از آن اشاراتی فكر میكنم پیشتر خوْد پاسخ اين پرسش را داده باشی

 .اشتمد
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چون تالش میكردم تا مهربان باشم و به والدين اما گمانم افزودن اين مطلب مضر نباشد كه: 

 خشی نتوانستمدلم كوی میداد كه در هیچ ب اما ،خود احترام قائل شوم و در خانواده مفید

 ،آنچنان كه بايد موفق باشم و مخصوصاً قسمت دوم كه دلم را چون دستگاه ريسندگی

 وبم را تیر باران میكرد آنگاه كه بعضی صحنه های بی عاطفه و مهیب را میديدم میريسید و قل

طفًا لخودْ نمیتوانستم كاری انجام دهم جز ريختن اشك و گرفتن دو زانويم برای گرفتن ماتم.

چنین مسائلی را از من مسئلت نكن كه تاب وتوانم فرو ريزش كرده هیچ نائی در بدن خويش 

 ان باقی نخواهد ماند.وحاورۀ مبرای تداوم 

آن ابهامات روی پارچه چه بودند و آن پرنده واقعاً آنچنان كه گفتم لطفاً برايم تبیین نما كه 

 فقط يك پرندۀ معمولی بود؟

 دريا:

برايم بهانه شده است تا احساس وظیفه تاحد مقدور از تو پذيرای عذر خويش هستم زيرا 

 .برايت بهائی اهداء گردد

ه عمل وابسطه ب. آنچه را میدانم د هندسۀ خلقت بوَ ،ب به من كه دريا هستممنسو آن تصويرِ

جیب الخلقه ع انحطاط درك اين تصوير زياد تورا شگفت زده نكند زيرا خودِ تصويرْ ،تو است

است و من به همان مقدار كه گفتم از آن بالفعل آگاه هستم و تو میتوانی در تالش های خود 

 طريقِ من و نه خودت بدان راه يابی.مبتنی بر معرفِت من از 

آن بلبل هرگز و به هیچ عنوان بلبلی معمولی نبوده است و امكان آمدنش نیز است آنگاه كه 

چون خودت خواهی اتفاق خواهد افتاد اما اينكه چگونه ماخواسته باشیم از هم جداشويم 

ی بسیار تو و من جنگدريافت همانقدر اشاره كنم كه وقتی بلبل وظیفه اش را عمل كند بین 
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وظیفۀ حراست تو را بدوش اش زيرا من جز مبمن حراسان زياد از عظیم رخ خواهد افتاد.لطفاً 

من بلبل را مقداری  .یچ استپو لیك نحوۀ برخورد مقداری پرتالطم وپیچ و در  ندارم

و از دنیاِی  به من نزديكتر شوی یمیشناسم اما وظیفۀ شناساندن آنرا به تو ندارم مگر اينكه قدر

اين امر بايد ابتداء جنگی خطیر باهم داشته باشیم و سپس من  برای ،ناسوت كمی دورتر شوی

قسم وظیفۀ  به همین بسیار چیز هائی را به تو خواهم گفت زيرا اطالعاتم بیشتر خواهد گشت و

 هرساندن حقايق. تو در پیشگفتار حرفی زدی كه متعارض با حقیقت و قرآن است و آن اينك

 داوندخدر حالیكه قرآنكريم تصريح میكند كه برای  .برای خدا هیچ صفتی موجود نیست

 . مثالً آيت زير میتواند دلیل باشد بر اين نظر:ا اعلیاوصافی است 

ْوِء  َمَثلُ لِلاِذَُن َّل ُُ ْؤِمُنوَن ِباْْلِخَعِة  َِزُُِز اْلَِْكي اْْلَْعَلى   اْلَمَثل  َوّلَِلَه السا  آهنا بعای .)تعمجه:﴾٠٦﴿النحل: ُم َوُهَو اْل
 و قد متند او و است؛ عالی صفات خدا، برای و است؛ زشت صفات ندا ند، امیان آخعت سعای به که

  (.است حکيم

 نسیمتن:

چه داری میگوئی؟ نمیدانم پیشگفتار يعنی چه؟! هرگز يادم نمیاد كه پیشگفتاری داشتم. اين 

 ی ندارم كه پیشگفتاری اصالً موجود بوده يا خیر.جز تهمتی نابخشودنی، نیست. خوب، كار

اما برای تو اين را بگويم هركس كه اين چنین سخن زده كاری نداريم پیشگفتار را چه كسی 

درست ايراد فرموده؛ زيرا و البته اگر منظور اوصافی باشد كه از توصیف  ،گفته است يا خیر

 ،حّت دارد و همچنین اگر اين وصفچنین حرفی ص ،خلوقات نسبت به خالق شان بر می آيد

كه  ستاينجا ،آری ،ريان انداخته باشدتوسط خداوند بوده باشد ولی به زبان مخلوق در ج

برای او میتوان گفت اوصافی وجود دارد ولی ما فقط از نامِ آنها میتوانیم خبردار شويم و به 
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زكیۀ نفس اگر تالش و تهرچند كه به حتم ممتنع نیست  ،معنای آنها بسیار سخت است رسیدن

گردد به اصل وجود و اوصافِ با عظمت او توانیم معرفتی بیشتر پیدا كنیم و لیك نتوانیم به 

ی ان مخلوق با مخلوقاتش ارتباطببا زاين اوصاف دست يابیم. خداوند  تمام و حقیقت محضِ 

د و ن نباشهیچ ذاتی وجود ندارد كه صفتی عارض بر آاز جانب خود و آنها برقرار میسازد. 

هیچ صفتی نیست جز اينكه عارضِ بر ذاتی باشد مگر صفتی كه عینِ ذات باشد كه در 

مگر  ،ذات با صفت مشتبه خواهد گرديد اينصورت بهتر است بگوئیم ذات و نه صفت؛ زيرا

اينكه آن طرف از معرفتِ آن آگاه باشد ؛ اما اين، اگر برای آموختن و رساندن ديگران به 

ح تفاده شود نتنها كه درست است بلكه كاملترين و زيباترين و بیلغ ترين و  فصیاس ،معرفت خدا

ترين نوِع القاء معرفت خداوندی بر ديگران بشمار می آيد. بعدًا بیشتر توضیح خواهم داد ؛ 

 فالً به همین اندازه بگذار كه سخن رانده شود.

 رد؟خدا قضا و قدري وجود دا آيا براي

وخواهر و برادر و د خدا قضا و قدری وجود دارد؟ برایآيا حاال توجه كن كه چه میگويم! 

ده زندگانی الف شدر دنیا موجب سیاه بختی باقی اعضاء خانواده كه "و  "الف"والدينت را 

شت از ب هیچ خونتیجه میشود كه تو از بحث های گذشتۀ مان درنظر میگیريم. "ب"اند را 

اگر الف را.پاداش نافع  نیز ئل به موجودی هستی كه سزایِ اعمال آنان رابدهد وآيد و قانمی

 خويش را توجیه خواهی كرد؟ ديدگاهپس چگونه قضا و قدر باشد 

 اگر نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 نسیمتن:
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نمیدانم چگونه برايت بگويم كه از اين سوال بحث برانگیزت چقدر ناراحت شده ام زيرا از 

 مجدداً زخمِ من را با پاشیدن نمك و تیزاب تازه كردی و از طرفی هم توقع جوابطرفی 

و اين درحالی است كه  سوالی از من داری كه خود ممكن است از آن عاجز باشی دادن به

 استفهام تو حقیقی نیست.

م من تازه گی زخاما به هر صورت امید دارم كه هرگز بیش از اين حتی يك مسئله كه باعث 

ن مزيرا  ،سؤالی نداسته باشی ،مزحم باشی و آنرا آكنده از زهر نمائی ،و بجایِ مرحم شود

 در مقابل تو به سختی خواهم ايستاد!خود 

 !!و اما جواب را بشنو!

بنائی را  واصطالح فنّی  چند  بايد ،برای ايجاد پیش زمینه ايی در اين پیرامونالزم میدانم كه 

تقدير  ،3برهان اختیار ،2اختیار،1جبر گرائی ،نجمله اند كلمات :كه از آ مورد تكاپو قرار دهیم

 .  6و تقدير 5و در اخیر فرق بین سرنوشت 4گرائی

دو  ديد هرچه وسیعتری نیاز به بحثما برای زيرا تو  خسته كننده تمام شود  برایشايد قدری 

ا آخر همراه ام با من تم. پس با دقت تمدارير دَقضا و قَو مسئلۀ شر مسئلۀ اساسی به نام هایِ 

 و البته كمی بايد در فلسفه دست و پنجه نرم كرد. باش!

میتوان ( درود ءكه بر او باد بی إنتها)ۀ حق چنانچه از روايتی منسوب به كلمو اگر دقیق نباشی 

 .از زيانكاران بزرگ خواهی شد ،برداشت نمود

                                                             
1 Determinism 
2 Free will 
3 Argument from free will 
4 Fatalism 
5 Fate 

6 Destiny 
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به عنوان پسوند برای كلمه ايی  "یزم(ـ...) ايسم" يا  "گرايی" واژ های بصورت عموم اگر 

عنی آنكه ي گرايیمانند حق  ،مصداق و معنی كلمه را میرسانند به مفهوم گرايش  ،قرار گیرند

)يا آنچه( اصالت را به حقّ داده است و بصورت افراط آمیزی بدان گرايش دارد و مانند 

 و... رائیگدادن يا پوچ اصالت را به پوچی ،یزميعنی اصالت را به انسان دادن، نیهیل یزمهیمون

و  ردرا نام ب اشاعرهكه اصالت را به جبر میداده اند میتوان اسالمی كالمی از مذاهب و فِرَق 

نیز مشهور اند. و اما حاال جبر چیست؟ و جبرگرائی چیست؟ و  جبريونبه همین جهت به 

 چرا جبرگرائی؟ 

ذيالً تحت بررسی قرار خواهم آيا جبر گرائی صحّت دارد يا خیر؟ و از اين دست مسائل را 

 .داد

 

 رادهالِا جبر يا مسلوب

 

ائل قابل ق برایيا بیرون باشد و  قائِل آن از دامنۀ اختیار مقولۀعبارت از اعتقاد به آنچه كه 

 تعريف نباشد.

مستقیماً سلب و نفی نمیشود بلكه به اصطالح سالبه به انتفاع موضوع اراده  ،در صورت اوّل

مقوله نداريم تا محمولی چون اراده را باالِی آن بارگذاری موضوعی به ناِم  اصالً است يعنی 

 .نمائیم

 .درصورت دوم، إراده مستقیمًا نفی میگردد
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جبر، سلب و نفی اراده را میرساند و از اين جهت است كه آنرا به مسلوب  در هرصورتْ 

 االراده )ارادۀ نفی شده( مسمّی نموده اند.

اين  كه . از آنجهتاست  7يیهمان مقوالت دهگانۀ ارسطو ،"همقول"منظور از :توضیح

نُه مقولۀ عَرَضْ میشود و نیز خداوند منّان نه جوهر است و شامل يك مقولۀ جوهر و مقوالت 

آيا خدا هم در آن دخیل و البته اينكه پس قائلِ آن موجودی غیر از خدا میباشد نه عرض 

 ه آن خواهم پرداخت.مبحثی را میطلبد كه بعداً ب است يا خیر؟

 دريا:

 دارد در تعريف تو؟ داشكالی وجو 

 نسیمتن: 

 آن چیست؟!!!!...

 جبر كه تنها به مقوله ثابت نمیشود بلكه میتواند وجودِ آن نیز جبر را تفهیم كند. دريا:

رده اما باالیِ تو زياده حساب ك ،زدما گفتیم حاال ديگه كاسه و كوزه را بهم خواهی نسیمتن: 

 بی مغز!!! توجّه كن كه چی میگم!.. . بودم

چون ما قول ِ قطب الدين مراد باشد،  ،هستی بخش است نكه هما "وجودِ مطلقْ "اوّالً اگر 

پس  ،آن است كه قائم به ذات خود باشد ،جوهرآنجا كه میگفت:  ،شیرازی را قبول نداريم

ر چهار قسم بیش لذا جوه ،دنچه وجود و چه ماهیت باشد، در ضمن اين تعريف قرار دار

در حالیكه ما میگوئیم آن 8جسم، نفس و عقل . ،نیست و آنها عبارت بوند از واجب الوجوب

                                                             

 (وعمل زمان،اثر،حالت ،مکان موقعیت، نسبت، ،کیفیت جوهر،کمیت،)-7 
 - 05مخصوصاً جلد سوم، صفحات  -او را مطالعه كنید. دُرَةُ الت اجمیتوانید كتابِ  ،شاگر مالصدراى شیرازى، براى بینش نگرش قطب الدين -8 
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ر مقوالت دبنابر اين  هیولی، صورت و جسم. ،را پنج قسم است كه عبارت بوند از عقل، نفس

جوهر  براینیز فقط از آن سلب ضرورت وجود شود و زيرا آنرا نسزد كه  هرگز نتوان يافت

يعنی  اند كه تحديد به مرز اند ،جبر تواند معنی پیداكند زيرا جواهر و پست تر از آناست كه 

ر بیشتر توجه تو را در بخش قضا و قد و من دست كم فناپذير اند و منفعل توانند واقع شد 

هرگز از اين مقوالت جدا نخواهد اگر وجودی پست تر از آن منظور باشد . و ثانیاً استارموخ

 شش دُنگ حواست را جمع كن و به ادامه بنگر!با هوش  "اصطالح"آقایِ به  بود.

 سیر تاريخيِ آنو  جبر گرائي

كسانیكه بعضی از اعمال و نیز نصوصی را در خويش و كتب دينی میديدند كه بدون اراده و 

ته الب .نده اخود را در فضائی از جبر میپنداشت ، در نتیجهخواست شان اجرا و امر می شده است

 تحت الشعاع قرار میدهد.انسانهاِی جبر گرایِ مغرب زمین را نیز اكثر  ،اين ديدگاه

 و )خدا شناسان( هانلِّأمت از(هجری ۴۰۳ - ۰۶۲) االشعریاسماعیل بن علی ابوالحسن*

 و بود؛ همعتزل مكتبِ  پیروِ جوانی در و آمد دنیا به بصره در وی. است مسلمان نامیِ متكلمانِ

 . بود معتزلی عقايدِ مدافعِ هاسال و آموخت الجبايی نزد را مكتب اين عقايدِ اصولِ

 كه كرد گردآوری آن از پس هم و بودنش، اعتزالی دورانِ  در هم زيادی هایِكتاب اشعری

 .رسدمی عدد دوَنَ  به هاآن تعداد خود، ۀگفت بر بنا

 نامهزندگی

 م الوصیینحات ۀنمايند و خاتم النبیین صحابیِ  اشعری، ابوموسی نوادگانِ از اشعری ابوالحسن

 در را خود عمرِ بیشتر اما يافت تولد بصره در هجری ۰۶۲ در. بود صفین، جنگِ جريانِ در
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 معتزلی ادانِاست نزدِ و گرويد معتزله به جوانی در اما ،بود متشرعان از كودكی در. گذراند بغداد

 مدت اين تمامِ  در. فراگرفت را كتبم اين اعتقادیِ اصولِ  و كرد، شاگردی جبايی جمله از

 .نوشت بارهاين در نیز متعددی هایكتاب و بود معتزلیان اعتقادیِ اصولِ مدافعِ

 از هك جبايی، خود، استادِ با او. شد اعتقاداتش و افكار در ترديد دچار سالگی چهل در اما

 هاثبح همین كهانچن كرد، بسیار هایِ بحث رفت،می شمار به زمان آن در معتزله بزرگانِ

 تههف دو حدودِ  در وی. كند ترك را معتزلیان اشعری شد باعث و زد هم بر را دو اين دوستیِ

 ته،هف دو اين از پس وی. پرداخت اعتقاداتش در تفكر به و گزيد خلوت خويش منزلِ در

 گرد نماز خواندنِ برای بصره اعظم مسجدِ  در مردم كه زمانی و شكست را خويش خلوتِ

 :گفت چنین مردم به خطاب بودند،دهآم

 ن،م. شناسانممی او به را خود اكنون شناسدنمی كه هر و شناسد،می شناسد،می مرا كه هر

 تدريس را معتزله عقايدِ اصولِ من اين، از پیش اندی. هستم االشعریاسماعیل بن علی

 هر و اسناد، هرگونه سلبِ و آخرت در خداوند رويتِ انكارِ و قرآن حدوثِ به و كردم،می

 قايدع اصولِ اين از من كه باشید گواه همه اينك. بودم مندعقیده خداوند از ایثبوته صفت

 .امكرده رها را آن دله يك قطع طورِوبه امگردانده رو

 ساخته مكال در آنان كه هايیكاخ و شد مشغول معتزلی تفكراتِ با مقابله به پس، آن از وی

 درخورِ  سراسر زندگانیِ از پس هجری ۴۰۳ سال به او. ساخت ويران يكی يكی را بودند

 اشعريان اي اشاعره به كه گذاشت جای به نوينی نهضتِ لیكن .درگذشت  بغداد در تحسین،

 .است معروف

 عقايد اصولِ
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 تمامِ  تداش اعتقاد وی. باشدمی عصرشهم متناقضِ تفكراتِ میانجیِ بیشتر اشعری عقايدِ

 .دارند تفاوت هم با موضوع با تطبیق حیثِ از ولی هستند، يكسان اصول حیثِ از مكاتب

 را آن و كند،نمی طرد نیز را عقلی داليلِ ولی داند،می باالتر عقلی داليلِ  از را ايمان اشعری

 :دارد را زير داليلِ خود تفكرِ اين برایِ وی. داندنمی الحاد و كفر

 كجا رد خداوند به ايمان پس شويم، قايل را درجات باالترينِ عقل برایِ معتزلیان چون اگر 

 فظح را دين عقل شود،می تصور كه چیزی برخالفِ كه است چنین اين داشت؟ خواهد جای

 .داردبرمی میان از را آن بلكه كند،نمی

 مطلق ورِط به دينی علومِ  در اگر. آمده میان به صحبت غیب به ايمان یدرباره بارها قرآن در    

 .داشت نخواهد جايی ديگر غیب به اعتقاد شود، اتكا عقل به

. شودمی اطالق اشعری اسماعیل بن علی ابوالحسن كالمی مكتب پیروان بر كه نامی اَشاعِره،

 كه انآن يعنی شود،می گفته جماعت و سنت اهل يا گرايانسنت به عام معنای در اشاعره

 ترجیح قلع بر را نقل و ورزندمی تأكید( سنت و قرآن)=  نقل بر معتزلی، خردگرايان برابر در

 .دهندمی

 به اقرار و است قلب به تصديق ايمان: داشتند اعتقاد و بودند اشعری ابوالحسن پیروانآنان 

 .[ كه عمل را اصالت ميداند  ىبرخالف فرقه ي].است آن فروع از اركان به عمل و زبان

 به اينكه اي كندمی مغفرت شامل را او الیتعحق بمیرد، توبه بدون اگر كبیره گناه صاحب

 هتوب با اگر اما دهد؛می راعذاب او جرمش مقدار به آنكه يا بخشدمی اكرم رسول شفاعت

 واجب او بر چیزی و است موجب خداوند چون نیست؛ واجب تعالی حق بر او عفو بمیرد

 .شودنمی
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 چنانچه. دهدمی فرمان و دهدیم انجام باشد، اش اراده آنچه و است خاليق مالك تعالی حق

 است؛ دهنش مرتكب خطايی بیندازد، جهنم آتش در را همه يا ببرد بهشت به را خاليق جمیع

 .است مطلق مالك او چون

 قرآن در همچنانكه ؛شد خواهد ديده تعالی حق اين بر بنا است؛ مرئی باشد موجود چه هر

  وز آن د ( آ ی)تعمجه:  ﴾۰۴-۰۰: ۀالقیام﴿ ةٌ نَاظِرَ رَِبّهَا ىإِلَ* ةٌ نَّاضِرَ َيوْمَئِذٍ وُجُوهٌ: آمده كريم
 .!نگعدمی پعو دگا م به و* است، مسعو  و شادال صو هتاُی

 زالاعت روش. شد آغاز هجری اول قرن دوم نیمه از گشت اعتزال مكتب به منجر كه افكاری

. ندي اصول درك و فهم در استدالل و منطق نوعی كاربردن به از بود عبارت حقیقت در

. است قلع استقالل و حريت و حجیت به اعتقاد شرط، اولین روشی چنین در كه است بديهی

 «تدين» موارهه نیستند، تحلیل و تجزيه و تفكر و تعقل اهل كه مردم عامه كه است بديهی نیز و

 دانندمی - احاديث مخصوصا و - احاديث و آيات ظواهر به فكری تسلیم و «تعبد» با مساوی را

 سیاست گرا خصوصاً نمايند،می تلقی دين علیه عصیان و طغیان نوعی را اجتهادی و تفكر هر و

 مذهب و دين علماء از برخی اگر باالخص و كند حمايت آن از خودش مصالح به بنا وقت

 ويشخ ظاهرگرايی به واقعاً خود علماء اين اگر باالخص و نمايند، تبلیغ را تفكر طرز اين

 علیه ناخباريی حمالت. بورزند )سختی كردن(تصلب و تعصب عمالً و باشند عتقدم و مؤمن

 از میاسال جهان در فالسفه علیه محدثین و فقهاء از برخی حمالت و مجتهدين، و اصولیین

 .گیردمی ريشه امری چنین

 يهود و ندهريی مقابل در آن از دفاع و آن ترويج و تبلیغ و اسالم فهم به عمیقی عالقه معتزله

 و كردندیم تربیت مبلغینی حتی و داشتند آنهاغیر و مانويان و صابئین و مجوس و نصاری و
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 هك ظاهرگرايان وسیله اسالم حوزه داخل از حال همان در. فرستادندمی اكناف و اطراف به

 خنجر ،پشت از باالخره و شدندمی تهديد نامیدندمی «السنۀ اهل» و «الحديث اهل» را خود

 .گشتند منقرض تدريجاً و شدند ضعیف و دخوردن

 كالمی مكتب يك چهارم، قرن اوائل و سوم قرن اواخر حدود تا يعنی امر، آغاز در علیهذا

 نام ناي با مخالفتها تمام. نداشت وجود - شد پیدا بعدها كه گونه آن - معتزله به معارض

 يثحد اهل رؤسای. است سنت و حديث ظواهر ضد بر معتزله افكار كه گرفتمی صورت

 مانیاي مسائل در را استدالل و چرا و چون و بحث اساساً  حنبل بن احمد و انس بن مالك مانند

 بلكه نداشتند، معتزله مقابل در كالمی مكتب يك السنه اهل تنها نه پس. شمردندمی حرام

 .بودند تكلم و كالم منكر

 اينكه آن و داد رخ ایتازه پديده هجری چهارم قرن اوائل و سوم قرن اواخر حدود در

 در و گرفته افر را اعتزال مكتب عبدالجبار قاضی نزد در سالها كه انديشمند و بارز شخصیتی

 ايیدگر السنه اهل مذهب به و گرداند رو اعتزال مكتب از بود، شده نظر صاحب و مجتهد آن

 مهه اعتزال، تبمك به بود مجهز ديگر طرف از و نبود خالی نبوغ نوعی از طرفی از چون و

 دقیق بتاًنس مكتب يك صورت به را آنها و نهاد بنا خاصی استداللی هایپايه بر را السنه اهل

 .است اشعری ابوالحسنهمان  بارز شخصیت آن. درآورد فكری

 و استدالل و بحث - حنبل بن احمد مانند حديث اهل قدمای خالف بر - اشعری ابوالحسن

. ردآو دلیل خود مدعای بر سنت و قرآن از و شمرد جايز دين لاصو در را منطق بردن كار به

 .استنوشته «الكالم علم فی الخوض استحسان فی رسالۀ» نام به كتابی او
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 كالم هك اشعری ابوالحسن پیروان يعنی «اشاعره: »شدند دسته دو الحديث اهل كه بود اينجا

. دانندیم حرام را آن كه حنبل بن داحم تابعان يعنی «حنابله» و شمارند،می جايز را تكلم و

 .استوشتهن كالم و منطق تحريم در كتابی حنبلی تیمیه ابن كه گفتیم منطق درسهای در

 با كه ودندب معتزله زيرا بود «نتحْمِ» غائله آن، و شدند، عوام منفور نیز ديگر ناحیه از معتزله

 نمايند،ب قرآن بودن حادث در خود هعقید تابع زور به را مردم خواستندمی مامون خلیفه نیروی

 كه وردآ خانمانیهابی و هاشكنجه و زندانها و خونريزيها و كشتارها خود دنبال به حادثه اين و

 اين و دانستندمی حادثه اين مسؤول را معتزله مردم، عامه. آورد ستوه به را مسلمین جامعه

امری رسماً بود كه ط هارون الرشید ]و توس.شد اعتزال مكتب از مردم بیشتر بیزاری سببجهت

 .[چنین نیز شد و بعمل آمد ،بريدن سر های آنهامبتنی بر 

 شعریا ابوالحسن از بعد. گرفت قرار عموم استقبال مورد جهت دو بدين اشعری مكتب ظهور

 میان آن از. كردند مستحكم آنرا هایپايه و كردند ظهور مكتب اين در ديگر بارز شخصیتهای

 در كه اسفراينی ابواسحاق و ۳۲۴ سال در متوفای و مفید شیخ معاصر باقالنی بكرابو قاضی

 غزالی تاداس جوينی الحرمین امام ديگر و رود،می شمار به مرتضی سید و باقالنی از بعد طبقه

 فخرالدين امام و هجری ۵۲۵ در متوفای «الدين علوم احیاء» صاحب غزالی محمد امام خود و

 .برد نام بايد را رازی

 را خود میكال رنگ غزالی دست در مخصوصا و يافت تحوالتی تدريجاً اشعری مكتب البته

 كه بعداً. دش نزديك فلسفه به رازی فخر امام وسیلهب و گرفت، عرفانی رنگ و باخت كمی

 نود از شبی كالم نوشت، را ((االعتقاد تجريد ))كتاب و كرد ظهور طوسی نصیرالدين خواجه
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 معتزلی و اشعری از اعم - متكلمین همه «تجريد» از پس. گرفت خود به یفلسف رنگ درصد

 .رفت شیعی بزرگ متكلم و فیلسوف اين كه رفتند راهی همان از -

 در. دانگرفته خود به را «تجريد» رنگ همه آنها شروح و «مقاصد» و «مواقف» كتابهای مثالً

 الحسنابو پیشوايان از اشاعره ستاشده زيادتر زمانی فاصله اندازه هر گفت بايد حقیقت

 عقايد وارفهرست اكنون. اندكرده نزديكتر فلسفه يا اعتزال با را او عقايد و شده دور اشعری

 توجیه و تاويل را السنه اهل عقیده نحوی به يا و كرده دفاع السنه اهل اصول از كه را «اشعری»

 :كنیممی ذكر استكرده

 .(فالسفه و معتزله نظر رخالفب) ذات با صفات وحدت عدم. الف

 بر ولی معتزله نظر برخالف نیز اين) حوادث همه در الهی قدر و قضاء و اراده عمومیت. ب

 .(فالسفه نظر وفق

 االب نظر الزمه «اشعری» عقیده به نظر اين البته) .است خدا جانب از خیرات، مانند شرور،. ج

 .(است

 ظرن الزمه «اشعری» عقیده به نیز نظر اين) او مالاع بودن خدا مخلوق و بشر نبودن مختار. د

 .(استاراده عمومیت

 قلیع نه است شرعی عدل، همچنین. است شرعی بلكه نیست، ذاتی افعال قبح و حسن. ـ ه

 (معتزله نظر برخالف)

 (معتزله نظر خالف بر) .نیست واجب خدا بر اصلح و لطف رعايت. و

 (عتزلهم و فالسفه نظر خالف بر. )آن بر مقدم نه ستا فعل با توام فعل، بر انسان قدرت. ز
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 الفخ بر.)ندارد وجود سوا ما و خدا میان مماثلت و شباهت هیچگونه يعنی مطلق، تنزيه. ح

 (معتزله نظر

 باب در السنۀ نظراهل توجیه. )است آن كننده اكتساب نیست، خود عمل آفريننده انسان. ط

 (اعمال خلق

 (معتزله و فالسفه نظر خالف بر. )شودمی ديده مچش با قیامت در خداوند. ی

 ظرن خالف بر و بودند فاسق كفر مدعی كه خوارج نظر خالف بر. )است مؤمن «فاسق. »يا

 .(بودند قائل المنزلتین بین منزلۀ به كه معتزله

 مؤمن ساختن معذب همچنانكه ندارد اشكالی هیچ توبه بودن را، ایبنده خداوند مغفرت. يب

 .(معتزله نظر خالف بر. )است الاشك بال

 (معتزله نظر خالف بر. )است اشكال بال شفاعت. يج

 .نیست جايز خدا بر وعده تخلف و كذب. يد

 (فالسفه نظر خالف بر. )است زمانی حادث عالم. يه

 (السنه اهل نظر توجیه. )لفظی كالم نه نفسی كالم اما است، قديم خدا كالم. يو

 (معتزله و فالسفه نظر خالف بر. )نیست غرضی و غايت برای خدا افعال. يز

 (معتزله و فالسفه نظر خالف بر. )است بالمانع مااليطاق تكلیف. يح

 الیفت كتاب دوصد از متجاوز اندگفته. است التالیف كثیر افراد از اشعری ابوالحسن

 تابهاك آن كثرا ظاهراً ولی استشده برده نام هاتذكره در او از كتاب صد حدود در. استكرده

 تا و دهش چاپ كه. است«االسالمیین مقاالت» كتاب او كتاب معروفترين. استرفته میان از
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 ايدش و «اللمع» نام و استشده چاپ او از نیز ديگری كتاب. است نامنظم و مشوش زيادی حد

 .باشد شده چاپ او از هم ديگر كتابهای

 بعدها لبتها. گذاشت اسالم جهان در زيادی رتاثی افكارش كه است افرادی از اشعری ابوالحسن

 را او راءآ و عقايد از بسیاری. شد وارد معتزله و فالسفه طرف از او سخنان بر زيادی مناقشات

 اتباع از رخیب حتی. استنموده رد و كرده ذكر - ببرد نام آنكه بدون - شفا در سینا ابوعلي

 خلق ربارهد او جبری نظريه در جوينی الحرمین امام و باقالنی ابوبكر قاضی قبیل از «اشعری»

 .كردند نظرهايی تجديد اعمال،

 بیتتث و تحكیم را اشاعره اصول زيادی حدود تا و است اشعری چه اگر غزالي محمد امام

 زديكن تصوف و عرفان به غزالی ۀوسیلب «كالم. »داد آنها به ديگری مبانی ولی استنموده

 ولی است، مذهب اشعری خود ۀنوب به نیز مثنوی كتاب صاحب رومي محمد موالنا. شده

 فالسفه ارافك با كه نیز رازي فخر امام. استداده ديگری رنگ مسائل ۀهم به او عمیق عرفان

 .بخشید نیرو و تحول را اشعری كالم بود، آشنا

 هب بود روشنفكر و عالم مردی خود كه مامون هجری سوم قرن در شد، اشاره قبالً چنانكه

. رسید لمتوك به نوبت تا كردند، پیروی او از نیز واثق و معتصم برخاست، معتزله يتحما

 هوسیل به بعد قرن يك حدود در كه - السنه اهل مذهب پیروزی در اساسی نقش متوكل

 را امونم تفكر طرز همان متوكل اگر مسلماً. داشت - يافت كالمی پايه اشعری ابوالحسن

 *.كردنمی پیدا تیسرنوش چنین اعتزال داشت،می
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 بطور غیر مستقیم از كتبپیشتر برای تو ايراد گرديد  ۀ بزرگآنچه در بین دو ستار

 ،زهرهمحمد ابو/تیمیه ابن و اسالمی بزرگ دائرۀالمعارف مركز / اسالمی بزرگ دائرۀالمعارف

 به جهل خويش برخالف تو آگاهم. امّا است زيرا من آنقدر هم علم ندارم اقتباس شده

باز شدن بیشتر موضوع جبر و منشاء آن برای تو بوده است  ،من از آوردن آن مختصرهدف 

قصدی ديگر اين جانب را مسحور خويش هیچ  ،و نه اينكه به نقد يا نفی عقیده ايی برآيم

از من بشنو كه  و تمسّك جويم ،آوردن گفتار بین ستارهنكرده تا به سبب آن بوده باشد كه به 

كه باشم بر خالف روشی كه خالف روِش من در هر چه باشد نمیتازم و  بیخود و به هر حالی

از "ۀقبين االسالم و الزند ۀفيصل الترفق " از اين سبب است كه تو را ارجاع میدهم به كتاب

تو  "ما"هستیم .)البته منظور از عالمت نابودی است! و ما موج مطلق  سكوتِ . ولی! غزّالی

 :چنانچه در بیت زير میتوانی ببینی بوده ام(هائی به تننبوده ايی بلكه خودِ من 

 موجیم كه آسودگی ما عدمِ ماست

 ما زنده به آنیم كه آرام نگیريم

 و نیز:

 چنین نیستسزایِ موجِ موّاج 

 كه هر مرغی بشیند و برقصد

 غريق مرغ بی بال و بنديم

 تا كه بلعیممرغی توگويی نیست 

 نمودم نقد هايی دارم كه بايد بشنوی! زير نويس ،مابین ستارگانبه آنچه قباًل 
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و در عین حال هیچ خطائی را  به جهنّم بیندازدرا اگر خدا قرار باشد به فرض همۀ خاليق 

 ،م را حرامو جهن كه بهشت را برای شان واجب ساختهراكسانی پس بايد مرتكب نشده باشد 

 رفت هرگز به بهشت نخواهندزيرا كار بیهوده انجام داده است و اين يعنی نیز به جهنم افكند 

ب را و با اينكه واج اراده خدا ثابت نیستهمینطور و اين يعنی  بالعكسو دربارۀ جهنم نیز 

ر آمرْ اراده كند اگو آمر كُنْ را  آمر و مأموری بايد باشد يا به التزام يا تضمّن ويا به تطابق

میم او زمانی نیست تا تص برایون اما چ در مقابل آن فََیكُونُ خواهد بودخداوند باشد ضرورتاً 

 ،ود امر نمايد برخالفِ امرِ خ ،درحالیكه قطعاً امر نمودهبگیرد بنابرآن اگر امری ديگر نمايد 

ی را از اساساً چیزاجتماع نقیضین ممتنع است و اين يعنی هیچگاه فَیَُكونُ نخواهد شد زيرا 

 لم و ...اين يعنی نبودن عمخلوقی خواستن كه در توانش نباشد و 

خطائی مرتكب  ،اگر خدا همه را در آتش جهنم بیندازد "اصالً  و رأساً اين عبارت 

ن نیست و ممكنمیتواند درست باشد زيرا هرگز سر زدن چنین عملی با آنچه گفته شد "نشده

عنوانی چیزی بنام خطا وجود نخواهد داشت تا بنابرين به هیچ محال و ناممكن است و يقیناً 

 ی باشد يا انتزاعی.آنكه ايقاع

خطائی  ،اگر خدا همه را در آتش جهنم بیندازد پس هرگز درست نیست قائل به اين شويم كه

 .مرتكب نشده

هرچه موجود باشد مرئی است؟ آيا روح وجود دارد؟ اگر ندارد چگونه انسان زنده است؟ 

د؟ ۀ تان وجود دارگفت برایمعنائی آيا علم وجود دارد؟ آيا علم را میتوان با چشم سر ديد؟ 

اگر ندارد كه معلوم است جز مزخرف چیزی ديگر نگفته ايد و اگر دارد آيا میتوانید آنرا 

یتوان ا مجز جسم رآيا  آيا آنچه ديده شود دست كم به ديده شدن محتاج نیست؟ببینید؟
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ديد؟اگر نمیتوان ديد كه جايگاه حرف تان معلوم است مگر اينكه قائل به جسم بودن خدا 

عقل  ،اگر میتوان ديدو نه حرف تان. شید كه دراينصورت جايگاه خودِتان معلوم خواهد بودبا

قل اگر باالتر است ديدن ع خدا از عقل باالتر است يا پائین تر؟و آيا  !را برايم نشان بدهید

 اين مرتبه جايگاه تان معلوم نخواهد بود!در محال نخواهد بود اگر پائین تر است 

خدا ممكن نیست! زيرا در آنصورت محتاج به اعراضی خواهد شد در پس هرگز ديدار 

 حالیكه وجودِ مطلق را شايسته نباشد تا محلّ قرار گیرد.

 ست( )اگر قائل نباشیم كه جسم متناهی اباشد حتی اگر جسمو البته آنچه قابل ديد است كه 

 د.نقطه بر بعد احاطه نتواند داشته باشهیچگاه زيرا متناهی باشد بايد 

 و خدا واحد و احد است پس وجودِ محض است.

 البته به جوابی بنگر كه منقودش زيرنويس نیست.

 استدالل را در مسائل ايمانی حرام شمرد.يا بايد دين را كنار گذاشت يا عقل را تا 

 دين را نمیشود زيرا ديگر ايمانی نمی ماند تا حرفی از استدالل در مورد آن بمیان آيد.

 .به عقل است كه میتوان در مورد چیزی حكم كردد زيرا عقل را نمیشو

حقیقتش اگر بخواهی خودم درماندم كه چه بگم حتی ممكن است در مورد قضا و قدر حرفی 

برای اولین بار از تو كمك میجويم تا مرا از . داشته باشم اما در اين امر معذورم و سر افكنده 

 هانی!رَبَ كه تو بُرْهانی، منجالب الهامات

 دريا:

ی حاال ولشهوت نیازت زيادتر خواهد شد  ،البته تو هرچه بیشتر پیش روی به منِ ضعیف

 بگذريم و به پاسخ تو بینديشیم.
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 عبادات تعّبدی باشند و نه توصّلی. ،ممكن است منظور از مسائل ايمانی

ما از  وعبادات تعبّدی به عباداتی گفته میشود كه بايد در آنها قصدِ قربت بسویِ خدا باشد 

 منظوری كه خدا مشخص كرده برای بنده اش آگاه نیستیم.

ستن شدر اسالم؛ امتثال امر موال  صورت میپذيرد مانند  ،بدون قصد قربت عبادات توصّلی 

چه مثاًل كه گر (دست )به اندازۀ پشت ناخن شستیغلِبیشتر از درهم بَ به خونِ لباس ملوَّث 

نفس شستن لباس ضرورت ندارد بلكه است ولی واجب عبادتی چون نماز خواندن  برای

البته  جا نماز( پديدار شده است.نضرورت آن عارضی و بواسطۀ امری خارج از آن )در اي

 مشخص نشده باشد.ما(  برای) زمنظور خدا دراينجا نیممكن است كه 

چه قصد قربت شرط چه منظور خدا مشخص شده باشد و چه نشده باشد و حاال به هر صورت 

تصديق  ،((به قلب تصديقاقرار به زبان و )) ايمانی كه تعريف نموده اند ،شد و چه ال به شرطبا

تصور محال است و تصور نیز بدون تصديق! و تصديق از معقوالت دست كم سه بدون 

د كه ممكن نباش)استدالل و مراحل اخیر تفكر( و ثانويه  تفكر( ل)حسِیات ومراحل اواولیه

 ته شد برای كسانی قابل حضم باشد كه قابل فهم باشند.آنچه گف .انتزاع شود

 نسیمتن:

م كه بیش از اين مگو! و باز بیانديش به انديشه هايمعلوم است كه من نسبت به تو فهیم ام پس 

 در ادامه چه میگويم!

))آيا جبر گرائی صحّت دارد يا خیر؟(( خود بخود روشن خواهد در بخش  "نسبتاً دقیق"قید 

 شد.
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را از شیخ الرئیس برای تو بیان میداريم كه: اگر كسی برای كشف حقايق از راه  يك گفته

 برهانی برحذر باشد در حقیقت از فطرت انسانی دور شده است.

ری عظیم اما نوشت و اث "فَۀِسَالْفاَلَت ُتَهَافَ "اگر كه امام محمد غزّالی كتابی بر رد فالسفه بنام 

 ما بنام كتابی نوشت برای اثبات اين كالمِ  ،ی ديگران گذاشتبرا)از نگاه فالسفه ( غیر مؤثِر 

ه بزين الدين كیائی نژاد از گمراهی كه توسط  يافتن نجاتيعنی  "مِنَ الّضالَِل  ذُاَلْمُنْقِ "

 پس از فراغت از علم كالمچنین گفته است:و در آن  .ترجمه شده است اعترافات غزّالی

د مگر كسی به فساد و بطالن هیچ علمی پی نمیبر ،تمشروع به فلسفه كردم و بیقین میدانس

آنگاه كه از كُنه آن علم درست باخبر شود و خود را بپايۀ بزرگترين علماء آن فنّ بلكه باالتر 

 ،برساند تا به پیچ و خم هائی واقف گردد كه متخصصان آن علم هم به آن علم راه نیافته باشند

 حق و درست بوده ،فساد و بطالن چیزی ممكن استدر اينصورت است كه ادعایِ او دربارۀ 

 .... 9باشد

ن فنّ و اهل آطرد يا ثبت فنّ و علمی اقدام نكنی مگر اينكه و كالمِ ما اين است:هیچگاه به 

 .علم بوده باشی

يفی در بحثی وارد شده ايی و حراگر كامالً به يقین رسیده ايی و ادامۀ كالمِ ما نیز چنین است:

دان ايقان پیدا نموده ايی نیافتی آنگاه سزاوار آنی كه مطالب و اندوخته هايت آنچه ببر علیه 

 ران در میدان علم و فّن بیاندازی تا بیاندوزند.برای ديگرا 

  خاص شناخت؟شمیتوان حق را به سبب اآيا 

 دريا: 

                                                             

 50اعترافات غزالی /محمد غزالی مترجم: زين الدين كیائی نژاد ص  - 9
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 ارجاع میدهم و آن اينكه: 05تو را به همان كتاب صفحۀ 

قتدا نمايد ا علي مرتضي )علیه السالم(واِی خردمندان به پیش... و خردمند كسی است كه 

رف التع]اهل حق را خواهی شناخت. ،حق را بشناس ،حق را باشخاص نشناس:كه فرموده است

 [تعرف اهله.الحق بالرجال اعرف الحق 

 منظورت از مسئله ات چه بود؟

 نسیمتن:

ه شناخت تداء ايمان داشت سپس بدر رابطه به تقدم و تأخر ايمان و شناخت بود. يعنی آيا بايد اب

؟ اينطوركه معلوم میشود وجود هر يك بر وجود ديگری متوقف بالعكسدست دراز كرد يا 

 . آيا مانند علت و معلول اند يا سیاقی ديگری دارند؟است

 دريا:

 تو را دربر گیرد چنین میگويم : آفرينشِ ی باشد و از روز اولِننیااگر سؤال تو بُ

تی و مستفهم هسفقط موجودی منفعل و و معرفتی تو را حاصل نیست و  در ابتداء شناخت

ايمان داری و سپس شناخت تو را خواهد بود تا اينكه آهسته آهسته به وجود ديگران و 

لم حصولی) عاما اگر بنیادی بودن پرسش با درنظر داشت  پیچیدگی های ديگری دست میابی.

ابتداء  باشد باقی (.و استفاده از فسفر دماغ استعلمی كه برای ياد گرفتن آن نیاز به تالش 

 ايمانی حد اقل فرضی موجود است سپس ممكن است كه آن ايمان صد شود يا سدّ.

 به اصل قضیه ببر!ما را لطفاً 

یست بیش از اينها هم نسیتی و از تو بعید نمن گفتم كه تو جز  ،گمانم خسته شدی نسیمتن:

 ه:ادامتأمّل كن به ولی به هر صورت 
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جلوگیری از دفع تعدد خدا يا كثرت خدا نمیكند يعنی خدا  ذات باخدا  صفات وحدت عدم

اگر قائل به وحدت صفات خدا با ذاتش شويم تعددی را نمیرساند تا اينكه قائل بودن به عدم 

 عدد نمايد .رفع ت ،وحدت صفات با ذات او تعالی

صی نباشد درحالیكه خدا را نق ،ذات باشدبنابراين بايد زائد بر صفات او اگر عین ذاتش نباشد 

د بودن و زائ خدا بسیط استتا زائدی مكمِّل آن نقصان بوده باشد و نیز چنانچه اشاره رفت 

لحاد اصحّت نمیتواند داشته باشد اگر به چنین عقیده ايی هركس برآيد بی ترديد چیزی بر او 

وضوع در پی كشف حقیقت اين ماگر انسانی با تعمق و تفكر سرسام آور  آن ثابت شده است

هیچ فردی در جهان و هیچ كتاب و قلمی باشد درصورتی كه صفات را زائد بر ذات يافت و 

بر علیه آن نتوانست غالب شود و آن انسان نه از روی تعّصب و مريضی بلكه فقط كسی چون 

ال مح ،حتی فرض محال))به اساس قضیۀ اگر فقط در اينصورت  ،تشنۀ حقیقت عمل نمايد

. ت نخواهد شداو ثاب برایآنگاه الحادی نیست.(( بنابر فرض محال كه به چنین نتیجه ايی رسد 

را ترغیب نمايد به چنین اعتمادی و آنان را اطمینان دهد اما اين بدين معنی نیست كه ديگران 

ئول من خود مسكه آری چنین است خدا بلكه بايد بگويد آنچه را من يافتم چنین است و 

از زوايایِ مختلف به اين نظريه توجه فرمائید و به آيات شريفۀ خدا و شما نیز خود، پس  هستم

 .اعم از كتب آسمانی و مخلوقات او

اين را عرض بدارم كه سطح گفتمان ما قدری باال گرفته پس بائیستی من به تو ضرورت میدانم 

طحی نگريستن ممكن زيرا س ،دقت خود را هرچه تمامتر و محكمتر بدان ها معطوف بداری

عقائدی درست به عقائدی نادرست متمايل سازد و يا باعث تحكیم عقائد است تو را از 

 رف نگری دقیقاً مكعوس عمل میكند.نادرست شود در حالیكه ژ

www.takbook.com



 

 

35 
رد؟دا وجود قدری و قضا خدا برای آيا رمان نفری در كنار دريا  

ن اما با وجودِ دين برتو سخن رانده ايم و چنیاز ورایِ دين تو  برایتفهیم بعضی مسائل  برایما 

 نیز خواهد بود.

به دنیا  پس بايد حاال كه ،منكر اين نیست كه هر نفری به نحوی فیلسوف استعاقلی  هیچ

 و تمركز حواس و ظرافت كاری ها را نمايد.آمده زيبا برقصد 

را در پیرامون  ".است خدا جانب از خیرات، مانند شرور،"مفتاح حل و فصل مفهوم عبارت 

 پس اگر جوهر عقل يعنی صبر داری تو را مسئلۀ شّر میتوان به راحتی نه چندان راحت يافت.

 دعوت میكنم.به آن 

در طور ضمنی بولی در رابطه به مختار نبودن كه مطلقاً چنین باشد كم و بیش سخن گفتیم 

 م كرد.آنرا بررسی خواهیبصورت بسیار كوتاه   "آيا جبر گرائی صحّت دارد يا خیر؟" بخش

و  میتواند چرا در رابطه با اعمالاگر  باشد؟ شرعی باشد میتواند كامالً خالف عقلمگر آنچه 

ين مسائل ا اگر افالتتفكرون و... ،رفتار مان امر شده ايم به سبب عباراتی چون افالتعقلون

لف ا... نفسًا اليك"حقیقی نباشند كه نیستند، مگر آمری چون خدا را درست افتد تا بر خالِف 

 عمل نمايد؟ "إال وسعها

بی  و چون عدالت ولزوماً بايد شرعی نیز نباشد  در آنحال، د و لیعقلی نباش ،پس شايد عدل

میكند(( )يا به ثبوت ماعدا ن ،تحديد قضیۀ ))رفع شئانصافی نقیضان گفته میشوند بنابراين 

اهد شرعی باشد حاال میخوصور ديگری( ثابت میشود و در نتیجه نقطۀ مقابل عدالت بايد 

 عقلی باشد يا خیر.

 !اين يعنی چه؟
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ی به قول دكتر عل (عقیده های خشك و تلخ و بدون هیچ نوع شناختیو )ايمان أسفانه مت

ظین نگهداری محافتمامی زنجیر ها را میگسالند هرچند كه توسط بزرگترين شريعتی مزينانی 

 .شوند

ناگهان منكر میشود و معنایِ آنرا در هم وقتی به آنجا میرسد كلماتی چون واحب و امثال آنرا 

عملی همیشه سزاوار خردمندان نیست. مگر خدا واجب الوجود رحالیكه چنین میپاشد د

 ملۀ دئیست ها خواهی بود و. زيرا شما از جنیست؟ اگر منكر هستید ما با شما حرفی نداريم

هرگز قبول نداريد پس سخن راندن از  ،وجود خدائی را با آنچه از عقائد تان ناشی میشود

 .تشان گران اس قول معروف مُفتِبه گفته هايی است كه  رعايت لطف و اصلح بر خدا و...

 به عبارات ذيل دقیق شويد! ،اما اگر قبول داريد

يعنی در آن مصلحتی است و . كمتی است حامری انجام شده اما در آن  ،آنچه گفته میشود

 و ،خیری و نه فساد و ضرری و اگر در اسالم باشد گفته میشود الضرر و ال ضرار فی االسالم

تیجه يا بايد منكر حكمت و مصلحت و در ناگر برخالف آن پايبندی نمائیم بدان معنا است كه 

 ،فهم خويش شويم  يا منكربپیونديم نهايتاً به نیهیلیزم يا پوچ گرائی الح آن باشیم و حاكم و  ص

 كجا باقی است؟ نسبتدر اينصورت جایِ 

مد از رعايت لطف خدا روی گردان اگر  به عوقتی كه ثابت شد صفات خدا عین ذات اوست 

نامهربانانه  یيعنمیتواند عملی جز مهربانی قائل به اين هستیم كه از مهربان مطلق يعنی شويم 

 ،لباطكه چنین نگرشی جدا كردن مسكن آن از مكان جهل و است  و از بديهیات  سر زند

 محال قطعی است.
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ط به مقدار فقات او عین ذاتش است تو يا ديگران ثابت نشده است كه صف برایالبته اگر 

ون ك عقل چسُبُمقدور به آن  اشاره خواهم كرد اما بیش از اين حوصله ای در مقابل كسانی 

 .مبرايم نمانده است اگر هم مانده از اسراف آن سخت گريزانتو 

ه همین ب خدا اصالً از صفاتی كه ما )مخلوقات( به آن نسبت میدهیم كامالً مبرّا و پاك است

م محققان است و درود برتر بر او از ابوتراب كه مقدّ خطبۀ اول نهج البالغهجهت در كتاب 

 :نقل است كه باد

و شمارندگان از شمارش نعمتهايش  حمد باد خداوندی را كه سخنوران در ثنايش فرو مانند

 ،حق نعمتش را آنسان كه شايستۀ اوست ،و كوشندگان هر لكه داره كوشند عاجز آيند

 ،و زيركان تیز هوشكه انديشه های دور پرواز او را درك نكنند  ،. خداوندیدن نتوانندكرادا

. خداوندی كه فراخنای صفاتش را نه حدّی است و نه نهايتی به عمق جالل و جبروت او نرسند

 .كه در زمان نگنجد و مدّت نپذيرد ،و وثف جالل و جمال او را سخنی درخور نتوان يافت

ت زای را بپراكند تا بشارت باران رحمدرت خويش بیافريد و بادهای باران آفريدگان را به ق

شناخت  ،اساس دينش را از لرزش باز داشت. زمین ،و به صخره ها كوهساران او دهند

ه و كمال تصديق ب تصديق به وجود اوست ،و كمال شناخت اوخداوند است 

 ،يگانگي او وکتائي و كمال اعتقاد به ي يکتا و يگانه دانستن اوست ،وجود او

پرستش او زماني از هر  شايبه و  و. دور از هر شايبه و آمیزه اي پرستش اوست

واه بر گ زيرا هر صفتينفي هر صفت شود  ،ز ذات اواآمیزه اي پاك باشد كه 

گواه بر اين است كه  ،و هر موصوفياين است كه غیر از موصوف خود است 

صفتي زايد بر ذات  حان را به. هركس خداوند سبغیر از صفت خود است
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ريزي داو هر كه او را به لکه او را به لکه داريزي مقرون ساخته  ،ف كندصو

لکه  ،دو لکه داريزش پنداشته و  هر كه دو لکه داريزش پندارد ،مقرون دارد

او  ،دارنان است كه به اجزايش تقسیم كرده و هركس به اجزايش تقسیم كند

نکه آو هركه او را نشناخته به سوي اشارت كند و  را ندانسته و نشناخته است.

او را  ،و هركه محدودش پنداردبسوي او اشارت كند  محدودش پنداشته 

خدا را درون چیزي قرار  ،برشمرده است و هركه گويد خدا در لکه داريست

اي هارا از ديگر ج ،بر روي چیزي جاي داردداده  و هركه گويد كه خدا 

ت. خداوند همواره بوده است و از عیب حدوث منز ه وجود او تهي كرده اس

 ؛ با هرچیزي هست موجود است نه آنسان كه از عدم به وجود آمده باشداست 

 ،تغیر از هر چیزي اسهمنشین و و نزديك او باشد ؛ ولي نه به گونه اي كه 

رهاست ولي نه با حركات و ولي نه بدان سان كه از او دور باشد . كنندة كا

ي بر هست كه هنوز جامۀ ،حاتي آن زمان ،به آفريدگان خود بینا بود.  ابزارها

ه فقدانش ك هرگز او را يار و همدمي نبوده. تنها و يکتاست زيرا  تن نداشتند

 ... . موجب تشويقش گردد

ز خدا در اين كلمات مهذّب همان صفاتی را نفی صفت امیتوان دريافت كه با دقت كمال 

صادر میشود و از محدود جز محدود بر عالم وجود و آسمان  مشمول است كه از مخلوق

پس آنچه حتی خدا خويش را به آن و نگیرد قرار در آن جز همان حد . اسرار هیچ نزايد

از جهت خودش آری برای او صفاتی ثابت است اما وقتی در عالم موصوف ساخته است 

د و از اين جهت است كه تا حد مقدر بايد قابل معرفت باشمخلوق  برایمخلوق ُافتد 
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مخلوق با ايشان سخن میزند تا از قوۀ درّاكۀ باالتر اين سخنان فرا نرود تا خداوندگار با زبان 

 هول ماند و هیچ سودی نداشته باشد مانند اين آيت :برای او مج

ُِْعُجوِن اْلَقِدمِي  ٰ َااَد َكاْل ْ نَاُه َمَنازَِل َحَّتا  ماه بعای و تعمجه: ﴾٩٣﴿ُس: َواْلَقَمَع َقدا
 نو تب سعاجنام( کعد طی  ا منازل اُن که هنگامی و) دادمي، قعا  هاُیمنزلگاه

 .آُدمی د  «خعما  نگ ز د و شکل قوسی کهنه شاخه»
شود )در اينصورت، حالت هالل را بخود  كه چون اَعراب به درخت خرمائیكه خشكیده

 .باشد أنوسمبرای آنان  تاكار برده بلذا خدا كلماتی را در اين آيت  میگفتند عرجونمیگیرد( 

و فرض كنید شخصی بسیار صفت مهربانی در ا ،ممكن است بتوان چنین نیز درنظر گرفت

واضح است كه آن بعنوان ظرفی قرار نگرفته كه حاال  "در او"وجود دارد البته منظور ما از 

 حدودمجهت كه هرچند كه از آنثابت است او  برایبلكه  ،هنبگوئیم اين است مظروفِ آن 

است ظرف است. ما برای آن میگوئیم او مهربان است. اينجا سوال خلق میشود كه آيا واقعًا 

اصالً آنچه بوده ديگر نباشد و از موصوف بودن به صفت ممكن است او مهربان باشد يعنی 

اين صفت است كه وی را مهربان ری از برخوردافرط بودن مبّدل گردد؟ نخیر! بلكه از 

ردار برخو. در رابطه با خدا چون خداوندگار از كمال مطلق اوصافی كه برشمرده میگوئیم

هرگز كماالت مطلق مخلوق نیستند و به زبان رساتر و از هیچ كمالی جدائی ندارد زيرا است 

 عدد سه مساوی است مثالًكمال مطلق ولی نه بدان معنی كه  كماالت مطلق مساوی است به 

ای فهم برو او همان است او بسیط محض است و هر آنچه برايش صفات باشد با يك. بلكه 

از اين جهت  زيرا ما را به ذاتِ او راهی نیست و ،خود را به صفات منسوب كرده است اما خد
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ی و میتوانت چنانچهمنقوالت حرام دانسته شده تفكر در ذات باری تعالی در بعضی  است كه

 درود نامتناها باد بر او فرموده استاسد اهلل الغالب كه  :ببینی 111ص 2ج قصار الجملدر كتاب 

 خواهد 10زنديقات خداوند تفكر كند ذكسیكه در )ترجمه: .اهلِل تَزَْندَقُذَاتِ مَْن فَكََّر فِی وَ : 

 (.شد

 ُهَو فِی اهلِل كَْیفََنظَرَ مَنْ : از كاشف الحقايق كه بر او نیز همچنان درود يزدان باد كماكانو 

خواهد آنكس هالك  ،كسیكه به ذات خدا بینديشد كه چگونه استهَلَكَ.)ترجمه:

 )همان((.شد

ه ن اينكه صفات اورا بشناسیم به ذات او تفكر نمائیم كه بدومستقیماً بو اين وقتی است كه 

چه كه است آنو در اينصورت ممكن  واب بیخدائی برای چنین متفكری مقرون اشدّ استص

همان باشد كه خدا از هر صفتی مبرّا است و لیك اين گفته با نامیدن و امام همام فرموده اند 

نكه آنسبت دادن خدا به اوصافی متناقض نیست زيرا حالتی است از تفهیم خويش به مخلوق و 

ذات باری متعال  برایحتی واجب الوجود را و مستجمع كماالت است واجب الوجود است 

اينها  و ،ذات باری تعالی است كه گفتیمدرحالیكه واجب الوجود همان فت میپنداريم ص

 يك توضیح اساسی و بهتر است  آنان كه از خردِ ناب برخوردار اند برایحرف هائی است 

زباِن ما و فهم ما بسیار در هم تنیده و روی هم رفته اند و برای  :برايتان ايراد نمايم و آن اينكه

خلل های عظیمی ببار میآورد و به همین جهت است اكثر ازمنه  ،زباناعی واقعیات ْدرك انتز

را اتی او و صف،به عزم خودچیز هايی را میتراشد و  ،ذهن كه وقتی ما میگوئیم صفات او، زود

جدا در خود مرتسم میكند در حالیكه اصالً آنها قابل ارتسام نیستند و تا وقتی از اين واكنش 

                                                             
آزاد انديش، خداناباور يا ملحد . در روايت، معنى اول مكشوف  به معنى كسيكه در باطن كافر باشد و تظاهر به ايمان كند، تفسير آزاد،)معّرب زنديك يا زنديكيه(  -10 

 تر است.
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زور  نخواهیم رسید و فقط به نقد گفتار ديگرانافل باشیم به درك هیچ حقیقتی غذهن و زبان 

 و چنین میسرائیم: میزنیم و زر میبازيم

 انـهـر و آزار جـگـان بنـهـازار جـب دِـقـن

 !گر شما را نه بس اين سود و زيان، ما را بس

نكرده ام  زير نويس آنچه را كهتوضیحات و تنقیحاتی داشته ام و لیك تا اينجا كه برای تو 

صدايم را وقتی خواهی شنید كه خود در صدد تفكر آنان در آنها نیز مسكوتٌ عنه نیستم ولی 

 .بیابیديدگاه من را در رابطه به آنها برآيی و 

ی آيا جبر گرائ"و  "چرا جبر گرائی؟ ،"جبر گرائی چیست؟"هريك از پرسش های جواب 

سم يا والیبحث فری  افتتاحیۀمهرِ فقط . در اينجا به نحوی بیان نموده امرا  "صحّت دارد؟

 به مسئلۀ سوم را بر میز دادگاه میزنم. تمام اختیاريون يعنی جواب

 باطل است!جبر گرائی 

 

 اختیار

نام برد و  را معتزلهمیداده اند میتوان  اختیاراز مذاهب و فِرَق كالمی اسالمی كه اصالت را به 

ئی گرااختیارچیست؟ و  اختیارمشهور اند. و اما حاال نیز  اختیاريونبه همین جهت به 

گرائی صحّت دارد يا خیر؟ و از اين دست مسائل را  اختیارآيا گرائی؟ اختیارچیست؟ و چرا 

 ذيالً تحت بررسی قرار خواهم داد.

 موجوب االِرادهاختیار يا 

 عبارت از اعتقاد به آنچه كه مقوله جز به قائل محتاج نباشد.
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و از اين جهت است كه ما آنرا َموْجُوُب فاعل ثابت میگردد  برایاراده ضرورتًا در اينحالت 

 ه نامیده ايم.داالِرَا

نوعی به  اختیار، به التزام داللتاگر به تعريف باال با دقت توجه گردد میتواند حاصل دهد كه 

یتواند اين امر م تاج نبودنبلكه دست كم بواسطۀ جز به قائل محجبر نیز دارد يعنی نه مستقیمًا 

ين و البته هرگز ا آن نرود نداريمدر ضمن ، زيرا اختیاری كه هیچ و هیچ جبری منشعب شود

 .حالت معیوب نیز نیست مثل اينكه در رابطه به تصور و تصديق گفته هائی را ايراد نموديم

خداوند ز جتو كرده ام تعريفی خالص و مطلق است و  برایاتفاقاً اين تعريفی كه از اختیار 

، اما در مورد خداوند اگر پايۀ اختیار كه نوعی جبر ديگر موجودی از آن برخوردار نیست

اگر قرار باشد كسی در آن دخیل باشد آن فقط و است مدّنظر گیريم فاعل و قائل يكی است 

 فقط تنها خداوندگار است و بس.

لق رورتاً خداوند مختار مطاما به نحوی ض خلق كند يا خیر.مثالً خداوند مختار مطلق است كه 

يعنی خدا خدا مجبور است كه مختار مطلق باشد است و ضرورتًا خدا يا خلق میكند يا خیر 

به امكان مختار مطلق باشد . اما اگر كسی ضرورت پديد آيد و خدا را  نسزد كه  ،زيرا از جبر

بل آن اما در مقا ،از ما خورده گیری نمايد و بگويد شما جز تناقض گوئی هیچ بیانی نداريد

آنچه را ندانستی از ما نوعی لفّاظی تلقی میكنی درحالیكه منظور ما هرگز چنان میگوئیم تو 

و وقتی  مابراز دارينگرگاه خويش را در رابطه با اختیار خدا برای تو نیست بلكه میخواهیم 

ته ايم خالی را گف يا آنچهامری مستحیل را گويا باشیم يا دقیقاً نقود و ردود افزازيش يابد كه 

را در  ت يافت.قضاوتبینی نتوان به آن دسثقلت كالم نبوده و بدون ديد كلی و عمیق از 

 میگذارم.اختیار خواننده 
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كه فرقۀ كالمی اسالمی و نحلۀ جريان میان اهل سنت را تشكیل میدهد  یانيااز اختیار گر

 اين جريانات. بهم توجه تو را مجذوب میدار ،وحال  نام برد.معتزله میتوان از 

 مورد را صحابه و پیامبر جعلی و اصیل هایحديث انبوه كه حديث اهل خالف بر معتزله«

 می فیكا راستین اسالم از پیروی برای تنهايی به را خرد و عقل بودند، داده قرار خود توجه

 و دنبرخاست اشاعره بعدها. ساختند می مخلوط دين با را فالسفه نظرات گاهی و. دانستند

 ولی دانست حديث اهل و معتزله میان جمع توان می را اشاعره.شدند حديث اهل جانشین

 .دانستند می مردود را معتزله عقايد نیز هاآن

 مطلق را ثحدي كه فقها از بسیاری خالف بر كه بود جدی آنچنان عقل روی بر معتزله تاكید

 به. است مقدم عقل عقل، با يت[]و آ حديث تعارض در كه داشتند اعتقاد آنان دانستند می

 االجراالزم و مطلق را صحابه احاديث و اعمال علما، از بسیاری نظر خالف بر باز و عالوه

 بحث در همعتزل گیری موضع ترين انگیز بحث حال عین در و ترين اساسی اما. دانستندنمی

متأّلهین ]فیلسوفانی چون صدرال.آمدپیش قرآن بودن مخلوق غیر يا مخلوق پیچیده

 خلق دانسته اند.[ -مِعالَامر و كتاب را از  مِاز عالَكالم را  (مالصدرایِ شیرازی)

 روانم عبدالملك حكومت دوران در و امیه بنی زمان در مكتب اين ظهور تشكیلتاريخچۀ 

 را آدمی و بوده انسان حريت و قدرت طرفدار ايشان. باشدمی قمری هجری ۶۶ تا ۶۵ سال به

 ادانديشیآز و خردگرايی بر مبتنی معتزله مذهب اساساً.دانندمی آزاد خويش كردار و رفتار در

 اختیار هب را بندگان اعمال معتزله. يافتند شهرت عدلیه و العدل اصحاب به ابتدا اينان. است

 .داشتند شهرت قدريه به دشمنان طرف از جهت اين از دانستندمی خودشان
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. بود صریب يصار حسن شاگرد كه است الغزال عطا بن لواص ابوحذيفه معتزله فرقه سسؤم

 به وی. استيافته وفات نیز ۲۲۲ سال در و است قمری هجری ۰۲ سال در مدينه متولد وی

 را بندگان افعال خداوند و است خودش رفتار مسئول كس هر كه پرداخت اعتقاد اين رواج

. اردد نسبت انسان( قدرت)قدر به بندگان اعمال ايشان نظر در. است واگذاشته خودشان به

 مانند ايدب باشد اين جز اگر معتقدند و دانندمی او ذاتی صفات عین را خدا ازلی صفات معتزله

 .است كفر و توحید خالف كه باشیم قائل چندخدايی به مشركان

 تفويضی هك پیداست ناگفته. بودند كوفه و بصره ساكن ايرانیان از معتزله طرفداران ۀعمد

 ايران مسلمانان برای و داشت امويان جبری گرايش با آشكار تناقض زرتشتی مذهب بودن

 .نمودنمی عقالنی بكند كاری به مجبور را كسی خدا كه اين

 تسمیه وجه

 جديدی درس ۀحلق و كرد رها را بصری حسن درس ۀحلق عطاء بن واصل چون شده گفته

 .اندنامیده( گیریكناره) اعتزال ۀفرق را فرقه اين داد تشكیل خود اعتقادات اساس بر

 نام ناي به جستند( دوری) اعتزال صفین و جمل جنگ از معتزله چون شده گفته همچنین

 رديدت جنگ در شركت از صحابه از بسیاری صفین و جمل جنگ جريان در. يافتند شهرت

 نیست روشن ما بر گفتندمی.( جستند اعتزال.)كردند دوری جنگ در شركت از هاآن. كردند

 عبداهلل فتنه در گفتندمی خود پیروان به. است باطل يك كدام و حق طرف دو از يك كدام

 .ودندب عمر بن عبداهلل و اشعری ابوموسی معتزله ترينمهم. قاتل عبداهلل نه باش مقتول

 عقايد

 :شمرندمی بر اصل پنج را خود اعتقادی اصول معتزله
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 توحید

 :از تاس عبارت كه دارد مراتبی توحید

 .ندارد همتايی و شريك خداوند كه است آن مقصود: ذاتی توحید    

 واقعیت و مصداق حیث از ولی متعددند، مفهوم نظر از خداوند صفات يعنی: صفاتی توحید    

 .باشندمی هم عین و يكديگر عین همه و نیست آنها در تعددی و كثرت عینی

 قوه و حول هب يابد،می تحقق آفرينش گستره در كه افعالی و آثار همه يعنی: افعالی توحید    

 .است الهی

 .نیست پرستش شايسته كسی يگانه خدای جز كه معنا بدين: عبادت در توحید    

 آنان هك است صفاتی توحید استگرفته قرار معتزله تأكید مورد چه آن شده ياد اقسام از

 الم،ع خويش، ذات به خداوند: ندمعتقدا آنان. كنندمی نفی را ذات بر زايد صفت هرگونه

 او اتذ به قائم معانی و قديمه صفات كه حیات و قدرت علم، واسطه به نه است، حیّ  و قادر،

 آنان از پیش لكهب نبوده، معتزله هایويژگی از صفاتی توحید از دفاع كه نماند گفته نا. هستند

 معتزله نیز و امامیه متكلمان بخش مالها آنان سخنان و نموده تحكیم و تبیین را آن شیعه امامان

 .استگشته

 عدل

. است عدل كند برخورد وی با كه جور هر آفريده را انسان خدا چون بودند معتقد اشاعره

 مرتكب یاشتباه بفرستد بهشت به را همه اگر و نكرده گناهی بفرستد دوزخ به را همه اگر

 و ستنی مناسب خداوند برای ودخ خودی به جور و ستم گفتند می معتزله ولی. است نشده
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 ستا انسان برای كه مفهومی همان به عدل و كندنمی كاری چنین است حكیم كه خدايی

 .دارند قبول را عدل مسئله دو هر معتزله و شیعه. هست هم خدا برای

 صادق وعیدهايش و وعده به عمل در خدا كه است اين معتزله اعتقادات از وعید و وعده

 همان ويندگمی معتزله. است كیفر به تهديد معنای به وعید و پاداش نويد نایمع به وعد. است

 ند،كنمی وعده خلف المیعاد يخلف ال اهلل ان حكم به هاپاداش و نويدها در خداوند كه گونه

 در هك وعیدهايی تمام. كندنمی تخلف نیز كفر درباره نمايد وعده خلف است محال بلكه

 اين. نندك توبه دنیا در كه اين مگر شود،می عملی آمده تبهكاران و فاسقان به نسبت قرآن

 شامل و است گسترده الهی عفو گويندمی كه است مرجئه ديدگاه مخالف نظريه

 افعال لیعق قبح و حسن به قائل كه امامیه مانند معتزله غیر هایگروه. شودمی كارانمعصیت

 خداوند حق وعید چون دانند،می واجب رغی را وعید اما واجب، را وعد به وفای هستند،

 ندك عفو بخواهد را كه هر پس. است عفو آن و درگذرد خود حق از تواندمی و است بزرگ

 .عقاب بخواهد را كه هر و

 مؤمن نه و است كافر نه كبیره گناه مرتكب فرد كه است معنی اين به "المنزلتین بین منزلۀ"

 نه كبیره اهگن مرتكب كه معنا بدين - ايمان و ركف. است جهنم آتش مستحق و فاسق بلكه

 خوارج زيرا دانند،می مردود را مرجئه و خوارج باور اصل اين با آنان. كافر نه و است مؤمن

 نظر از انسان اگر :گفتندمی مرجئه و است كفر با مساوی كبیره گناه ارتكاب كه باورند اين بر

 كه دندار مانعی بود درست ايمان چه چنان اشد،ب مسلمان است قلبی امری كه ايمان و عقیده

 ـ خويش مقام بر كند گناه چند هر حاكم: گفتندمی آنان ترتیب بدين. باشد فاسد انسان
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 ستیننخ ديدگاه اين. است صحیح او سر پشت نماز و واجب اطاعتش و است باقی ـ حكومت

 .نمودند مطرح را آن معتزله كه بود اینظريه

 منکر از هین و معروف به امر

 و ددانستنمی شرايطی به مشروط و كفايی را منكر از نهی و معروف به امر وجوب معتزله

 در ،دانستندمی اسالمی رهبری وظايف و حكومت شئون از را( قتال) آن مرتبه شديدترين

 معتزله اما دانستند،نمی شرطی هیچ به مشروط را منكر از ونهی معروف به امر خوارج كه حالی

 است ادرق نیز عقل بلكه ندارد، شرع به اختصاص منكر و معروف شناخت كه باورند اين بر

 ظیفهو بلكه نیست، امام وجود به مشروط ثانیاً و كند درك را منكرات و هامعروف از ایپاره

 .است مسلمانان عموم

 جبر لهسئم در ديگری و قرآن بودن مخلوق و( جديد) حادث يكی معتزله عقايد ترينمهم البته

 .است اختیار و

 قرآن  بودن مخلوق

 و آمد پیش علما میان در اسالم اولیه قرون در كه موضوعاتی برانگیزترين بحث از يكی

 علما زا بسیاری. بود قرآن بودن غیرمخلوق يا مخلوق موضوع شد سبب را زيادی اختالفات

 داشته ودوج همواره و بوده ازلی آن ذات بلكه نشده خلق پیامبر زمان در قرآن كه بودند معتقد

 را قرآن ذات از برداشتی چنین داشتند، توحید اصل روی بر زيادی تاكید كه معتزله اما .است

 بوده ديمق از و نشده حادث قرآن اينكه به اعتقاد آنان، ديد از زيرا.دانستندمی توحید با مغاير

 ديد از امری چنین كه شدبا پروردگار ذات از جزئی قرآن صورت اين در كه كردمی ايجاب

 .خداوند ذات و توحید اصل با مغاير حداقل و بود شرك معتزله
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 اختیار و جبر مسئله

 بوجود مسلمانان میان را زيادی مجادالت و ها بحث كه اختیار و جبر مسئله خصوص در

 از لقب اراختی و جبر بحث البته.بودند انسان عمل اختیار و آزادی به قايل معتزله بود، آورده

 دومی و اختیار به قايل اولی كه جبريه و قدريه همچون گروههايی و بود آمده بوجود معتزله

 و تحكاماس باعث اختیار به معتزله تمايل اما. بودند آمده بوجود نیز داشت جبر به گرايش

 منطق و یفلسف مبانی از اختیار یانديشه از دفاع در آنان ،چه گرديد گرايش اين شدن متحول

 مبانی و اللاستد پرورش در اما بودند قدريه وارثین آنان اگرچه بنابراين. بردندمی بهره میكال

 اعمالش انجام رد انسان اگر كه بودند معتقد آنان. رفتند قدريه از فراتر مراتب به تفكراتشان

 او به اوندخد گناه آن ارتكاب یواسطه به سپس و شود گناهی مرتكب و نباشد اختیار دارای

 اوندخد زيرا كند،می پیدا مغايرت خداوند بودن عادل و عدل اصل با امری چنین دهد، كیفر

 .است كرده اراده و خواستهمی را آن خود كه است داده كیفر عملی ۀبواسط را اش بنده

 كه ایگونه به شويم قايل انسان برای انتخاب و آزادی از ایدرجه كه است الزم بنابراين

  .بدانیم او خود اختیار و اراده از ناشی نهايت در را او اعمال

 خلفا واکنش

 عتزلهم متعرض خیلی نیز امیهبنی خلفای و نداشت چندانی قدرت معتزله امیه،بنی زمان در

 برخی نظر هب البته. بودند خوارج جريان با درگیر و مرجئه جريان حامی بیشتر هاآن. شدندنمی

 دست امیهبنی از يكی كه نحوی به شدندمی محسوب معتزله مخالفان از امیهبنی خنجی، چون

 جان تا انداختند زباله سطل در را وی تا داد دستور و نمود قطع را معتزله رهبران از يكی پای و

 هاآن هایسیاست با هماهنگ معتزله عقايد اينكه دلیل به عباس،بنی حكومت زمان در اما. داد
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 در. يافت دست باال منزلتی و ارج به و گرفت قرار خالفت دستگاه حمايت مورد معتزله بود،

 را( اشاعره) هاآن مخالفان و پرداخت معتزله از حمايت به مأمون جمله از عباسی، خلفای میان

 اما. دادند ادامه را مأمون روش نیز واثق و معتصم. انداخت زندان به و داده قرار فشار تحت

 از و گرايیعقل جريان دادن قرار فشار تحت با و پرداخته معتزله به مخالفت به قادر و متوكل

 ينآخر مصر به ايوبی الدين صالح ورود. گذاردند فرو انزوا در را جريان اين معتزله، جمله

 .بودند قوم نيا تاز و تاخت مورد نیز چندی و ساخت وارد معتزله بر را ضربه

 مذهبی گرایش

 حنفی یفقه آغاز از معتزله رهبران. گرفت نظر رد مستقل مذهب يك صرفاً نبايد را معتزله

 نیز بصره ۀمعتزل و پیوستند( زيديه عمدتاً) شیعی مذاهب به معتزله از بسیاری ۵ قرن در. داشتند

 معتزلی سنی و معتزلی شیعی نام با را متأخر ۀمعتزل تاريخ در رو اين از. پیوستند سنت اهل به

 بین نزلهم و وعید و وعد به كه كسانی گذشته در گويدمی زمخشری كه چنان آن. شناسیممی

 به كه شد سانیك شهرت معتزله بعد هایزمان در ولی گفتندمی معتزله داشتند اعتقاد المنزلتین

 .بودند معتقد توحید و عدل

 معتزله به منسوب هایفرقه

 واصلیهال -۰                                                           الحسنیه -۲

 نظامیه -۳                                                             هذيلیه -۴

 الكعبیه -۶                                                               بشريه -۵

 جبائیه -۶                                                              هشامیه -۷

 معمريه -۲۲                                                           ظیهجاح -۹
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 مداريه -۲۰                                                           خیاطیه -۲۲

 خابطیه -۲۳                                                           شمامیه -۲۴

 اسكافیه -۲۶                                                           هاشمیه -۲۵

 »   اسواريه -۲۷

 علوم با شنايیآ اقتباسی است از كتبخش كه بین گیومه قرار گرفته اند ر اين بمطالب فوق د

 و  مفر زيباكالم صادق/ شديم ما چگونه ما ،مطهری مرتضی / اسالمی

. Islam ISBN 978-0-14-013555-8 Hammondsworth, Penguin 1954  

 

 و اما :

 خار و خاشاك را باد باده نمیكند

 خويش را به هر سو آواره نمیكند

 از زمین را خاك میكند و خار

 تاكه باشد كس را بیچاره نمیكند

رو فبايد چون مثماری مطرح نموده ام بصورت زير نويس آنچه را كه بین گیومۀ اين بخش 

 .رفته در آهن كشید

ت موجز بصوربرای تو مطرح كردم و اينك نیز توجه تو را به مطلب زير اما ر شتچنانچه پی

 جلب میكنم.

www.takbook.com



 

 

51 
رد؟دا وجود قدری و قضا خدا برای آيا رمان نفری در كنار دريا  

از هیچ علمی برخوردار نیست و هیچ قوه ايی بنام عقل میزيد  مادرآنگاه كه انسان در بطن 

 چنانچه از اين آيت استنباط میشود:كاربردی داشته باشد موجود نیست  ه چندانكدر او 

ُ َأْخعَ   ْمعَ َواَّللا ََِل َلُكُم السا َلُموَن َشْيًئا َوَج ِْ َهاِتُكْم ََّل تَ  ن ُبُطوِن أُما  َواأْلَْبَناَ  َجُكم مِع
َِلاُكْم َتْشُكُعوَن   شکم از  ا مشا خداوند وتعمجه:  ﴾٨٧﴿النحل: َواأْلَْفِئَدَة َل

 و ومگ مشا، بعای و دانستيد؛منی چيز هيچ که حالی د  منود خا ج ماد انتان
د جبا  ا او نِمت شکع تا داد، قعا  اقل و چشم  !آوُ 

اعضا و حواس  ، اما سیر تكاملی آنپس عقل در اين جهان خارج از رحم مادر پديدار میشود 

و از اين جهت است كه برای شناخت ابتداء توجه ديگری اند مانند گوش و چشم و لمس و... 

 .ه میشود و از معقوالت اولیه است كه معقوالت ثانويه میتواند مستفاد گرددبه معقوالت اولی

غیر است و خودِ عقل اقرار به اين ضعف خويش میكند و البته نه عقل خود نیاز مند به پس 

ه اساس يا ببلكه هنگامیكه در نفس انسانی دمیده میشود در واقع خودِ عقل بصورت مطلق 

ه و با به هر حالت ديگری كه در انسان تحديد میشود يحركت جوهری جلوه گر میشود 

ط گوش از عقل توسرا فید گردد اين چنین اقراری سختی میتواند انسان از آن به خوبی مست

 .عقل میتوان شنید

به  از راه های ديگریچنانچه اندشمندان بزرگی  ،عقل برای شناخت كافی نیستبنابرين 

 ،یوكلیك ،ارشمیدوسشگفت زده میكرده مثال آنها نظرياتی دست يافتند كه عقل آنها را 

گز منظور  .هركه تعقیب داستانهایِ واقعی شانرا به خودت واگذار میكنم و... میتوانند باشند

ائیم فقط میخواهیم اين را ايراد نمنفی حتی آنی از عقل نیست بلكه ما از چنین نحوۀ بیانی 
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س اينكه قائل شويم و بگويیم عقل و خرد پ عقل الزم است اما نه كافی! ،شناخت برایكه 

ابت بی خردی مانرا ث ،برای اهل خردرا به تنهايی برای پیروی از اسالم راستین كافی است. 

 نموده ايم و ديگر هیچ.

ن جمالت ايبه گفته هایِ اول من دقت فراوانی كنی برايت فروزان خواهد گشت كه تو، اگر 

ضمن ر اماگر اين  ؛ه عقل را معارض باشدچنان يابد ك را اگر انسان امری تقريباً تكرار اند :

درصورتیكه  ،ايمان او بوده است بايد ابتداء به ايمان خويش شكّ كند و بازبینی و بازچینی كند

ين هنگام در اايمان خود را نبازد بلكه به عقل بنگرد كه  ،اين معارضه به قوت خود باقی ماند

رار به عقول مراجعه كند  و عقل را در بحث ها قكرده است اگر گفتۀ عقل تغییر ن ،چه میگويد

دهد اگر تا اين حد عقل از خود مقاومت نشان داد كه هیچ عقلی در حین زندگی انسان نبوده 

 .رار دادقآن بايد عقل را فرمانده و خويش را فرمانبر كه مغلوب آن نشده باشد اينجاست كه 

د آمده است؟ زيرا يقین مالزمۀ واقعیت و يا حقیقت اين را توجه كن كه ايمان از روی چه پدي

خدائی نیم كه میدابیشتر ما مجهول تصديقی داريم تا معلوم تصديقی مثاًل دائماً نیست. يعنی 

وجود دارد اما اگر واقعاً برای ما ثابت نشده باشد اين فقط به دلیل ايمان ماست كه سر نهاده 

ابت شده ثنین نشايد كه میبود ولی هنگامیكه به ما داشتیم هرگز چايم درصورتیكه ايمانی نمی

مگر اينكه  اينجا ديگر هیچ دلهره ای در ما روی نخواهد داددر  ،باشد كه خدائی وجود دارد

ن آنچه را كه  قبالً تصديق میكرديم بدوپس در اين مرحله  ،دقیقاً برای ما ثابت نشده باشد

 اصیل. اين است تصديقِ ،ودر واقع ديق میكنیمصحاال با علم بدان ت آنكه بدانیم

 

 دريا:
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 آيا اصاًل ا خدائی وجود دارد؟  ،اين همه حرف دربارۀ خدا میزنی

 نسیمتن:

 .تو را به صراط مستقیم هدايت كند. ما هرگز نمیتوانیم دربارۀ خدا حرف بزنیم خداوند 

وانیم میت وقتیكه موجودی محدودتر ازما وجود داشته باشد )حاال به لحاظ حقیقی(، آنگاه

 هاحاطبر آن بارۀ آن صحبت كنیم. يعنی ما بايد درآنرا محور بحث خويش قرار داده و 

 ،امری طِپس تا محیاز محاطِ خويش آگاه شويم و لب گشائیم از او.  داشته باشیم تا بتوانیم 

یان آن سخنی بم دربارۀنمیتوانیم ما هرگز تأكید میكنم كه ما نباشیم و آن محاطِ در ما، 

 ماست يا ما خالقِ او؟ آيا او خالقِمحاط قرار گیرد. ريم. امّا او شايسته تر از آن است كه آو

ه ما ثابت كنیم خدائی وجود دارد كاينكه ای بی شك خالق از مخلوق بايد برتر باشد. اما بر

پیش  برپا میداريم؛ ولی قائمبه به برهانی موسوم به درك میكنیم، « قالب مخلوقیت»آنرا از 

 مقدمۀ ذيل را:دو آن الزم میداريم از 

 تمهید اول

 هك دارند وجود گوناگونی های فرهنگ زيرا كنیم مطرح را "خدا" شناسی واژه  نمیخواهیم

 و ديانا تمامی در اما.  اند گرفته نشأت متفاوتی های ريشه از و بوده مختلف آنها در واژه اين

 داخ اينكه به معتقد اما باوران خدا  يا ،ندي دارای اما خداناباوران) ها دئیست نزد در حتی

 ،باوران نا خدا و.( گشت نابود آن از بعد و آفريد را جهان خدا يا ،ندارد جهان در دخالتی

 تفضیلی فتص ادبیات نگاه از -برتر– كلمه اين.  باشد برتر كه میگردد اطالق موجودی به خدا

 نشان اينكه تر ادهس عبارت به. دارد قرار نیپائی مرتبۀ در آن از كیفیتی يا ويژگی هر يعنی است

 میتوان يعنی فتگ هم مطلق برتر میتوان را برتر لذا. امر يك بیشتر كیفیتی يا  ويژگی دهندۀ
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 كه است جهت بدان اين و باشد امر يك از بیش تواند نمی برتر زيرا كرد اراده نیز را برترين

 تناقض در ام فرض با اين درحالیكه نباشد برتر( امر) موجود اين میبائیست اينصورت غیر در

 كه یگويندم موجودی را خدا زيرا كنیم ياد میتوانیم هم مطلق برتر معنی به را برتر پس.  است

 صفت.   دارد قرار آن مادون خودش جز امری هر يعنی ديگر امر هر و است برتر وجهه هر از

 برتری يگرید از امر يك  اينكه ات باشیم داشته(( امر دو)) كم دست كه است وقتی تفضیلی

 توجه جهت يك فقط و يك از اگر اما است نسبی تفضیلی صفت يعنی اين و  باشد داشته

 یطرف از. ندارد وجود آن فوق ما امری هیچ است موصوف آنچه از كه يافت درخواهیم كنیم

 تعقُّد آنگاه دباش تهداش ادامه قسم همین به... و برتر ديگری از يكی باشند انتها بی امور اگر هم

 .بود خواهد معنی بی( موجود يك فقط) فراتر موجودی به

 . مطلق برتر موجودی يعنی خدا: نتیجه

 اين یلدل سه به اديان اين در البته كه دارند قبول خدا بعنوان را موجود چند اديان بعضی در

 :دارد وجود اعتقاد

 .مافوق به مادون قرب علت به(: الف

 .ادونم به نسبت(: ب

 .دارند قرار درجه يك در همه(: پ

 . .(كرديم بیان باال عبارات در آنرا علت)است غلط آشكارا بصورت اخیر دلیل دو

 ما صورت در كه هرچه از يعنی.  مطلق برتر است موجودی خدا زيرا است اشتباه نیز اول دلیل

 فقط و يك از ودشخ به نسبت امر يك كه است واضح البته.  است برتر نمیگنجد يا میگنجد
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 به قیدم اش برتری يعنی است برتر مطلقاً  موجودی چنین اين چون و است مساوی جهت يك

 .ندارد فاختال خويش به نسبت بیگاه و هیچگاه لذا... و نیست مكان به مقید ،نیست زمان

تر رالرم به ذكر میدانیم كه ما هرگز در صدد بیان تعريفی از خدا نبوده ايم زيرا موجودی كه ب

مطلق باشد از نگاه منطق يعنی: دارای هیچ جنس و فصلی نیست تا آنكه نسبت بدانها آنرا 

تعريف كنیم يا تعريف به حد ويا به رسم. لذا تعريف ما در واقع شرح االسمی است ونه يك 

تعريف منطقی .البته تعريف ما به جهتی الزم است ) و نه كافی( كه ))برتر بودن مطلق(( از 

 از لحاظ مفهوم چه از لحاظ مصداق ( انفكاك ناپذير است.خدا )چه 

 تمهید دوم

، برای عدمیت آن نیز الزم است «وجودی علتِ » ،موجودهمانطور كه برای موجوديت يك 

 چنین میدانیم: ""نهایة الحکمة از ضروری است. ،«علت عدمی»

 عّلة عدمهى  عّلة إىل العدمب تلّبسها فى املمكنة املاهّية حباجة العقل حكم القبيل هذا ومن... 

 والعدم، الوجود هاإلي قاس   ثّم والالحتّصل، التحّصل من اخلالية هى حيث من املاهّية تصّور إذا فالعقل. دالوجو

 توجد مل توجد مل لو وجودها عّلة أنّ  ويستتبعه موجودة، عّلة على متوّقف بالوجود حتصُّلها أّن بالضرورة و ج د

 والعدم الوجود نم بشىء اّتصافها فى حتتاج إلمكاهنا املمكنة املاهّية بأّن احلكم يتّمف املعلولة، املاهّية

 توجد مل املوجدة العّلة انتفت لو أى عدمها، العدم ومرّجح العّلة وجوُد الوجود ومرّجح ذلك، يرّجح مرّجح إىل

 11.ّلتهاع وجود على متوّقف املمكنة املاهّية وجود  أنّ  وحقيقته املعلولة، املاهّية

                                                             

                                       بالکتابت ةهـ.ق مخسة السنة ااّلحق 1631کان یکتب فق  ،هـ.ش(1631-1821ه و صاره من الُعُلّوات الرّبانّدة )س اتسّراتستاذ العّلامة الّسّدد حممد حسدن الّبباابا ق قّداُلالنهایة احلکمة ل -11 

 األحقر. « احلکدم مبا یأمره ویمنع...»....هو  من األعظم احلکماء و العرفاء و املفسرین فق  احلکم و العمل. 31ص  ،)رمحه اهلل تعالق( دة النصة التعلدمدة للحکمة الصدرااحلکمة" "البدایة
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 .قائممیپردازيم به برهان  ، "خدا"در پیرامون مفهوم  داشت مقدمات مفروضحاال با درنظر

 

 برهان قائم

 يا خدا است يا نیست.

 آن يا به سبب خودش است يا به سبب غیر خودش. نیستیِ ،اگر نباشد

 اگر نیستی آن به سبب خودش باشد محال است.

 از آن پائین تر است يا باالتر. ،يا غیر آن ،اگر نیستی آن به سبب غیر خودش باشد

 ( از آن پايین تر باشد محال است.،اگر غیر آن )كه سبب نیستی آن است

 اگر غیر آن از آن باالتر باشد تناقض است.

 خدا است. نتیجه:
 

اگر دقت نظر داشته باشی عصارۀ كالم ما را میتوانی برگیری و آن اينكه اشتباهات معتزله 

ی را ايفا چنین وظیفه اكمتر بوده است زيرا توجه به عقل شاعره ااز اظ كمیت دست كم به لح

یز راه را كژ پس معتزله ن افراط و تفريط هرگونه نسج و انسجامی را متالشی میكندمیكند ولی 

ر آفاق صنعت سوفِسطیقائی قدم دو آنچه به اصطالح تعلّل میكنند از  فهمیده و كج رفته اند

 انسانیت قرار گرفته اند و چون لغزشگاه رأستقاط و وهم فرورفته اند و در لو در ا ننهاده اند

ادگی به سبرای تو اين نكته را اشاره كنم كه  .خواهد كردلغزشی اندك از مه آيد آنها را محو 

و ساز و آواز را سكوت بخشید و  داد كامل و قطعیجواب به زودی ومسامحه آمیز نمیتوان 

رساند بلكه با سوز مغز و مُخ بايد قوۀ آتشینی فراهم نمود و در اين  تلفمطرب را از طرب به 

 جنگ عظیم سرد رهسپار شد!
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 دريا:

 منظورت از اين جمالت اخیر چیست؟

 نسیمتن:

يعنی اگر تو از من میشنوی كه اقدام به اثبات يا ابطال بعضی نظريات و نظرات میكنم از روی 

ادو كبیرون كشیده و برای تو ها  دانهاز كاآنها را  تأمّل سالها رنج و درد بوده است و حاال

 نمودم و برتو كه عكسشآسان كاه چون كوه را نه از آن جهت كه كاه باشد بلكه  ام كرده

 عمل میكنی داده ام.

 دريا: 

 هم بحث ويارت را نداشتم. تحقیر نمودنِاز تو زيادتر از اين همه 

 نسمتن:

م فقط من ام نه چیزی ديگر و تو سكوت كن و به حاال شیرين زبانی سودی ندارد و من ه

 چرا"،"اختیارگرائی چیست؟ "،"اختیار چیست؟  "به تمامی مسائل  ادامه توجه كن!

طالۀ إبه نحوی پاسخ داده ام و از  "اختیار گرائی صّحت دارد يا خیر؟آيا  و"" اختیارگرائی؟

ختی ار قار و با وقار باش تا مبحث سلطفاً بامن ي و حاال  اصالۀ آن گريز نمود. بسویبايد  كالم

و من احساس خطر فرسايشگری در اين فضای شن و شیشه زار را قرار است شروع كنیم 

بلند پرواز از آسمان سیاه و رعد و برق سرخ و سوز سرد طوفانی میكنم و مخصوصاً آنگاه كه 

 ا مثله كند.ما ر ،وحشتناك ما را سوژه قرار دهد و از پشتآه راه چون ديو و شبحی و 
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 دريا:

 طیر است و احترام مقابل را گرفتی.خ ،د اقل همین مقدار فهمیدی كه راهآفرين بر تو كه ح

 من با تو هستم ولی لطفاً پیش از ورود به قضیۀ قضا و قدر به برهان اختیار ادامه را الصاق نما!

 و خموش!!! جواب من را دست كم نگیر و بنگر بهنسیمتن: خوب است و تو بیش از اين ديگه 

 برهان اختیار

جود خدا يكی برای اثبات و ،برهان اختیار دو نوع است كه دقیقاً بعكس ديگری عمل میكنند

 از نوع دوم بسیار )ملحدين/ بی دين ها( الئیك ها د.ديگری اثبات عدم وجود خدا میباش و

هر يك از  با بررسی دقیقديگران تحمیل كنند و اما ما  برایعقائد خود را  تا  استفاده میكنند

ولی برای مطرح نمودن هريك ضرورت  سقم آنها را نشان خواهیم داد. ياحت ص ،آن دو

ابتداء هر يك را به همانصورتیكه آنان قائل اند بیاورم و سپس به بررسی آنان میدانم كه 

 ورد.آ  تمام نموده سپس به ديگری و بررسی آن روی خواهمرا با بررسی  یالبته يكبپردازم.

 خدا وجود عدم اثبات براي اختیار برهان

بین آن ه د كنتیجه میگیر ((علیم بودن))و  ((مختار بودن))اين برهان با بررسی دو ويژگی 

اده میكند استفثالث )محال بودن اجتماع نقیضین(  قّتناقض وجود دارد  و سپس از طرد شِ ،دو

نخواهد داشت بنابراين وجود وجود موجودی كه در درون خود متناقض است  و میگويد:

 .ممكن نیستخدا 

 شرح  برهان 

 هب بودن مختار كه است روشن گويیم؟ می مجبور را موجودی چه و مختار را موجودی چه

 انتخاب توانايی و باشد مواجه نابرابر ۀگزين چند با زمان يك در موجودی كه است معنی اين
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 تخابان به وادار را او هم چیز هیچ. باشد داشته را ها گزينه ديگر كردن رد همچنین و يكی

 ترديد و كش مرحله يك بايد انتخاب، از قبل او اينكه يعنی. نكند ها گزينه از كدام هر رد يا

 اطمینان عدم يعنی ترديد و شك. كند انتخاب سپس و برسد يقین به تا بگذارد سر پشت را

 شرايط زنی ها گزينه و گرفتهن صورت انتخاب هنوز كه دهد رخ بايد شرايطی در قطعیت، و

 تواند مین باشد دار خبر چیز همه از و باشد علیم موجودی اگر. دارند را برابر ۀبالقو انتخاب

 عريفت طبق)دارد را خود انتخاب بینی پیش توانايی موجود آن اگر. باشد هم اختیار دارای

 را مانه بتواند بايد اشدب مختار اگر اما. كرد خواهد انتخاب را همان اًحتم پس( بودن علیم

 !نكند انتخاب بود كرده بینی پیش كه

 داند می او. گیرد نمی قرار اطمینان عدم و شك مرحله در گاه هیچ علیم موجود دانیم می

 آينده در هك داند می ناآل اگر اما. كرد خواهد انتخاب بالفاصله لذا. گزيند می بر را كدام كه

 مانه است مجبور كه چرا. دهد تغییر را خود گزينۀ ندتوا نمی آينده در پس شود، می چه

 نگزيند بر دانسته می كه را همان تواند می پس است، مختار اگر اما. برگزيند دانسته می كه را

 كرد؛ خواهد اراختی را كدام دانسته نمی قبل از اينكه يعنی اين و. كند اختیار را ديگر يكی و

 پیش از نهگزي تغییر به تصمیم بودنش مختار اساس بر اما بود، خواهد كدام كه دانسته می

 .است گرفته دانسته

 واندت می لذا و بكند را كاری هر تواند می بودن قدير تعريف طبق و است قدير خدا اگر

 را نآ. است مطلع آينده از يعنی. هست هم علیم حال عین در دهد، تغییر نیز را تصمیمش

 .است "دهآين يك" فقط انتخاب به مجبور خدا لذا و ستا ناپذير تغییر آينده پس. داند می
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 ستمه علیم من. كنم روشن میزم روی را شمع دو يا يك شام، صرف برای توانم می من مثالً

 ايستب می كردن روشن وقت به پس. كرد خواهم روشن را شمع يك اًحتم كه دانم می يعنی

 مجبور معنی هب اين. برگزينم را معش يك كردن روشن يعنی يكی، تنها گزينه، دو اين بین از

 مختار اما هستم علیم من پس. دهم انجام ام دانسته می كه را همان مجبورم است؛ من بودن

 يكی بینی یشپ بدون گزينه، دو اين بین از بتوانم بايد باشم، مختار بخواهم اگر حال. نیستم

 هم اگر .كرد خواهم نتخابا را كدام من كه بگويد قبل از نتواند احدی يعنی. برگزينم را

 مختار حالت ناي در من پس. كنم عوض را انتخابم بتوانم من كند، بینی پیش و بگويد كسی

 .بدانم را خود گزينه نبايد قبل از چون. نیستم علیم اما هستم

 اختیار بوخ. مببري سر باالی را نیتُ  بیست وزنه يك كه باشیم داشته اختیار ما كنید فرض

 ذات نكهاي يعنی اين. خوريم می شكست امتحان در اً حتم اما كنیم، امتحان انیمتو می داريم،

. كنیم ندبل را وزنه آن نتوانیم اينكه به محدود است، كرده مجبور و محدود را ما ما، طبیعت و

 یجهنت آن از كه است مقايسه قابل انسان با خدا ذات و طبیعت است؟ محدود هم خدا آيا اما

 ؟"ستا مختار سازگارند طبیعتش با كه هايی گزينه برابر در فقط خداوند" بگیريم

 و آينده و است معنی بی خدا برای زمان بگويیم كه اينست برهان اين از فرار راه و بهانه تنها

 گذشته بجای ،بوخ بسیار كه دهیم پاسخ میتوانیم. گرفت نظر در برايش توان نمی را گذشته

 بی انیمد نمی كه ما. كنیم می استفاده ندارد زمان به شارها كه بخش يا فاز لغت از اكنون و

 رایب را بخش يا فاز نام خداباور، خاطرِ آسودگی برای ولی! است چگونه و چیست زمانی

 كه فازی با نیست موجود مخلوق كه فازی در خدا هم باز. گیريم می نظر در حالت دو

 .كند نمی یفرق نتیجه و شود مقايسه بايد است، شده موجود مخلوق
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 عريفت قابل غیر خدا برای زمان اگر. است اشكال از پر هم حرف همین تر عمیق نگاهی با اما

 را هانج خدا شود می گفته مثالً. باشد شخصیت و شعور دارای تواند نمی خدا پس باشد،

 .است بوده موجود اًحتم خدا زمان آن در. بود نشده خلق جهان زمانی يعنی اين. كرد خلق

 هر از استفاده پس. است كرده خلق را جهان خدا كه رسیده زمانی پس. ست ازلی كه چرا

 و است پذير انجام مكان و زمان در كار يا فعل كه چرا. شود می ناممكن خدا برای فعلی

 عاری دباش نداشته را فعلی انجام توانايی كه هم موجودی. دارد ناسازگاری سر آن با خداوند

 .باشد خدا واندت نمی و است شخصیت از

 آيا ويندگ می اينكه همانند. است متناقض اًمنطق ۀرابط يك ،بودن علیم و مختار بین رابطه

 تناقض ،دخو درون در عبارت اين كند؟ بلند نتواند خود كه كند خلق را سنگی تواند می خدا

 تینیس و هستی روز، و شب زشتی، و زيبايی خوبی، و بدی كه همانطور. است نشدنی و دارد

 .ناپذير جمع و متناقضند هم با

 دـنق

 مختار است كه مختار باشد يا مجبور است كه مختار باشد؟ ،آنچه مختار استآيا 

واين تناقض  مختار نباشدمیتواند  ،پس با آنچه شما گفته ايداگر مختار است كه مختار باشد 

 عنی از ابتداءْي ختار باشدمیتواند ممشابهاً است و از طرفی هم اگر مجبور باشد كه مختار باشد 

در كه  و البته اين را برای تان مطرح كنممختار بوده باشد كه اين نیز تناقضی بیش نیست.

ا آي. مثالً خودِ زمان را درنظر میگیريم زمان مالك نیست ،مختار بودن برای هر موجودی

یر ست يا در غزمان مجبور است كه باشد يا مختار؟ اگر مجبور است يا مختار آيا در خود ا
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خود؟ اگر در خود باشد و آن خودِ آن هم در خود و... به همین قسم بی انتهاء در خود و 

 ؟نقض نمیشودوجودش  ،بیخود باشد آيا زمان

وجودش در غیرش است.  ،چه مجبور باشد و چه مختار ،پس اگر زمان وجود داشته باشد

يد برای ين گفتاريكه بیان گرداالبته  در زمان نباشد.يعنی دست كم يك موجودی هست كه 

 نقض اعتبارات عبارات بعدی سالم است و دارای ثبوت.

ز احاال اين تذكر را ياد آور شوم كه اختیار دائماً چنان نیست كه امری نسبت به امر ديگری 

از بايد كه ممتآری از جهت جنس)نه بمعنای منطقی كلمه(  ممتاز باشد .حیث حكم لزوماً 

واند پس آنگاه میتوان گفت اختیار میتيكی خواهد بود.  ،ر اينصورت حكمباشد زيرا در غی

خاب گفته میشود كه شما میتوانید الف يا ب را انتمثالً  ،بین دو امری متفق الحكم قرار گیرد

م را وقتی میتوان گفت كه حكم الف همان حكولی اين  ؛ی بین آندو مخیَّر هستیدكنید يعن

ون چ ارتفاع هر دو جايز نیست هر چند جمع آندو را مانعی نیست ،اين قضیهب باشد زيرا در 

حكم است ونه غیر آن و حاال بهتر است بگويم امتثال امر موال آنچه بايستی انجام گیرد 

ته نوع انتخاب داشو امر موال فقط انتخاب است نه اينكه تصرفی در  ،مقصود است و الزم

 .باشد

 و رفع هر دو باشداجايزی را انجام دهد كه همان اگر طرف آگاه نباشد چه بسا كه كار ن

جام انبه اتفاق  وتصادف انتخاب آن هم دراينصورت نه از روی علم بلكه بخاطر جهلش 

 .خواهد گرف هر چند كه انتخاب صحیحی باشد

 ار داشتن(( معنا پیدا میكند.یپس اگر آگاهی باشد اينجاست كه ))اخت
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جائی)نه به معنای مكان يا حیز(  را كه :ردن اين جمله زيان نمیپندارم ياد ك ،در مورد خدا

و چون آمر بايتسی از مأمور برتری داشته خدا مأمور قرار میگیرد كه فقط خود آمر باشد 

باشد در حالیكه از خدا هیچ موجودی برتر نیست زيرا در غیر اينصورت گفتن خدا برای 

نمیشود موجودی نسبت به خودش و نیز  چنین موجودی گفته ايست لهو و لعب و بیهوده.

پس هیچگاه ممكن نیست كه خدا مأمور قرار گیرد يعنی اجباری بر او برتری داشته باشد 

ر او اين قرار را كس جز او ب ،يكی را برگزيند ،و اين هم كه اگر قرار باشد بین دو امر باشد!

ندو پديد آورده آ برایحكمی مساوی را مقرِّر آن بوده است و  مقرر نكرده است و خودْ 

است حاال چون علیم است میگوئیم حكمی مقرر كرده است تا از علم خويش عملی 

علم باشد زيرا علم از صفات اوست و ما قباًل نه از اين جهت كه مأمور نكند  آن فروگذار

بیان داشتیم كه صفاتش عین ذاتش است پس اگر مأمور علم باشد همان مشكلی مطرح 

د و البته كه امكان پذير نیست چنین حالتی وجود پذيرد چنانچه خواهد گشت كه گفته ش

 گرديد. زاراب

 ) بر خالف خودش امكان انجام عمل برای او نیست پس طبق علمْو نیز از اين سبب كه 

اوی مساز حیث حكم و  هردو خودش( عمل میكند و علم میگويد دو انتخاب برای تو است 

 .ل اينكه تو خدا هستی برايت حتمی استبه دلیاست اما يكی را انتخاب كردن 

و نكتۀ ديگری را كه بیان آن اطناب انگیز نیست و از سودی بس گران برخوردار است اين 

 است كه:

 آمر و مأمور يكی باشد.]به اغماض و تساهل[ آن هنگامی مختار مطلق معنا دهد كه 
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و  بكه واقعاً طالدر چنین بحثی كسی میتواند درك مطلب كند  جذب دقت كنم: مكرّراً

 باشد.حاذق 

پیشانی و دندان  برض يكديگر باشند اما با گذاشتن انگشت یشايد ظاهراً گفته هايم ضد و نق

باطنًا چنین نخواهد بود. ما داريم در رابطه به خدا درخواهی يافت كه  ،را روی جگر و تأمل

 بحث میكنیم!

 اراید تواند نمی باشد دار خبر چیز همه از و باشد علیم موجودی اگر "نتیجه : اين قضیه 

 باطل است! ".باشد هم اختیار

 رایبخدا پیشبینی هرگز معنا ندارد زيرا پیشبینی فقط در زمان است كه معنا میدهد و  برای

 خدا كه زمانی نیست يعنی خدا در زمان نیست كه حاال پیشبینی يا پس بینی لغو نباشد.

دا خ برایاعتبار دارند كه منحط به زمان اند. نانی پیش و پس كه ادات زمانی اند برای آ

 يم.[مستفید میشو "حال "الحی را مطرح كنیم به ناچار از واژۀ طدانیم كه چه اصی]چون ما نم

. اما درك اين مطلب برای هركس میسر  اين است كه در حال، حاضر باشدمثل همه چیز 

 هرگز!!! .نیست

 ار طولی نیست بلكه اختیار عرضی است. اختیبه هیچ وجه  ،و برای خدا اختیار

 اين قضیه بسیار اساسی است چون خدا نه محلّ است و نه حالّ )به معنایِ دقیق كلمه(.اين هم 

فتن ز نقیض گاين هرگ معنا میدهد؟ "در فاز بودن"چنین موجودی  برایو به اين اساس مگر 

در سال  نيوناات در مصر و نبودن هر"كه  مثل اين است بداند نقیض كسی آنرانیست، اگر 

 پیدا لیثَنتوانستم نظیری يا مَ چنین بیخردی، اين برای . من درا نقیض انگار "هـ.ش 1131

 ای دريا! ،مخصوصاً توو  نعام خواهی گرفتكنم، اگر شما سراغ داريد از من إ
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 فتعري قطب)دارد را خود انتخاب بینی پیش توانايی موجود آن اگر "بنیان اين قضیه پس 

 است. همنهدم بود ".كرد خواهد انتخاب را همان اًحتم پس( بودن علیم

 

  نتیجه

 اين برهان باطل است.خداوند مختارِ مطلق میباشد و 

 میدانم تا به فهم نتیجه نايل شوی!و تو را نیازمند درك مقدمات به لحاظ ماده و صورت 

 دريا:

خ تو . پاسخامت خشم و بیدادگریودوری از پرخاشگری و شرارت و تو را موعظه میكنم به 

 . گشتخواهد كنش ات بهتر  ،اخالقی نیكو و آرام منشنیكو است و لی با حفظ 

بلكه  ؛كه جواب سالم را زيبا گفتن، زيبا است و من دشمن تو نیستمرسد  را من تو و نیز سالمِ

 . خود، با من خصومت میكنی و اين به زيانت تمام خواهد شد

 نسیمتن:

 تريكی هايی داشته باشم ولی نقطه ضعف هائی ندارم كه تو بر روی آنان انگشمن شايد با

 مرحم باش!میوه ايی چون انجیر ! پس رهِ وصمت انگیر و بنهی

 دريا:

 تو را از آن برحذر میدارم و حاال د انداخت.تو را به ضاللت خواه ،كه انانیتيقین داشته باش 

 . بحث را فراادامۀ و گیر خشمت را فرو 

 سیمتن:ن 
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ن ادامه گنگ باش و گوش كو ما هستیم كه میتوانیم واعظ باشیم پس تورا به موعظه نشايد 

 را!

 

 براي اثبات وجود خدابرهان اختیار 

 برای مكن می پیشنهاد واقع، در. محكم و كوتاه ملموس، بسیار ستا برهانی اختیار، برهان

 .كنید استفاده صريح و عسري برهان اين از ،مردم عموم برای خدا وجود به تذكّر

 :شود می خالصه بند چهار در اختیار برهان

 .اختیار بی يا مختارند يا عوامل

 .دارد وجود مختار عامل

 .شود نمی ايجاد اختیار بی عامل از مختار عامل

 .دارد وجود ازلی مختار عامل لذا

 :اختیار بی يا مختارند يا عوامل 1 . 

 .است اختیار بی لذا و ندارد يا دارد اختیار يا خود لعم در عاملی هر كه ست بديهی    

 :دارد وجود مختار عامل 2 . 

 ی هدهع بر من كارهای مسؤولیت كه اين. است آگاه خود اختیار از هركسی كه ست بديهی

 اهیكوت دانم می يعنی كنم، می سرزنش هايم كوتاهی دلیل به را خود من كه اين است، من

 ودوج مختار عامل يك حداقل لذا. دارم اختیار من يعنی... است نم دست در نكردن يا كردن

 .من:دارد

 :شود نمی ايجاد اختیار بی عامل از مختار عامل 3 . 
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 عمل واندت نمی اختیار بی عامل. ست غنا برابر در فقر مانند اختیار، برابر در اختیاری بی

 الزاماً و ندارد خود از بیشتر وانیت نیز آن اثر است، ناتوان خود كه حال دهد؛ انجام مختارانه

 .است اختیار بی

 مختار عامل لذا. اختیار بی نه است مختار مختار، عامل. دارد اختیار بی اثری اختیار بی عامل

 .شود نمی ايجاد اختیار بی عامل از

 :دارد وجود ازلی مختار عامل لذا 4 . 

 ختارم عاملی ،(ازل)وجود ابتدای از بايد نیست، اختیار بی عامل مختار،  عامل منشاء كه آنجا از

 .ست خدا ،ازلی مختارِ عاملِ اين. است كرده ايجاد او را مختار عوامل كه باشد داشته وجود

 :اختیار برهان كردن تر ملموس برای شرحی

 تیارنداخ فاقد همگی فیزيك قوانین دانم می طرفی از. هستم مختار موجودی كه دانم می من

 فیزيك قوانین اثر تحت تنها چیز همه اگر. اختیار فاقد ست احكامی انین،قو اين -نتیجۀ و

 هستم، ارمخت موجودی من كه آنجا از. نیست كار در اختیاری و هستند جبری همه نتايج باشد،

 رديگ و من به كه باشد داشته وجود فیزيك قوانین ورای و مختار موجودی آيد می الزم

 یست،ن جبری و فیزيك قوانین از حاصل موجود اين. ستا بخشیده اختیار مختار موجودات

 ی لهوسی به نه)باشد  شده ايجاد طريقی هیچ به تواند نمی لذا است، مختار موجود اولین و

 .ست ازلی لذا( مختار موجود ی وسیله به نه و مجبور موجود

 را همف و درك صاحب بالطبعْ و مختار و ازلی خداوند وجود ،برهان اين: باشید داشته دقت

 .كند نمی اثبات را او يكتايیِ و خداوند نهايتِ بی قدرت ولی كند؛ می اثبات

 نقد
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 اثبات نمائیم آيا عاملی مخیَّر وجود دارد يا خیر؟اين برهان را وقتی میتوانیم قبول كنیم كه 

 خداوندن و چونتیجه گرفتیم كه خداوند مختارِ مطلق است  ،برهان قبلیو ردّ  چون ما با نقد 

 ،ضروری نیست و ساده است() حاال به داليلی كه عرض آنها است مر آنچه اراده میكندفعّال 

لذا تمامی بندهای  .وجود دارد كه مختار باشدعاملی چون خدا ؛ پس عامل است و بنابراين 

صحّت البته  و شايسته برخوردار است ثباتیطوريكه مطرح گرديده است از اين برهان به همان 

یان شده است ب ،(و نه نقد)به شرحی كه در حین توضیح البته اين برهان  لیت ندارد.استقالآن 

 دن انسانمختار بوزيرا نیاز پیدا میكنیم به اثبات  ،قدرت خود را بیشتر زايل خواهد ساخت

یريم و اين درنظر بگكذب است يعنی اينكه اختیار مطلق را  طلق درحالیكه اين خود بصورت

 بررسی خواهد بود. محتاجگفتۀ ما نیز 

يم اما در فقط در اينجا نگفته ابه وضوح ما صدق يا كذب مختار بودن انسان را نگفته ايم ولی 

و اختیاريون اشارتی نه چندان كوتاه بدان داشته ايم و نتیجه اين است كه بحث ردّ جبريون 

. ری مجبور استاموری مخیَّر و در اموانسان نه مختار مطلق است و نه مجبور مطلق بلكه در 

آنچه مبسوط بوده است صحیح است  ،اگر منظور از مخَّر بودنِ ))من(( همین نوعِ اختیار باشد

 كاستن سور آن حصر نمیكاهد.اما از 

شما به اصطالح خودتان بديهی است كه قوانین فیزيك اين مسئله را خودتان حل كنید: اگر 

 من پیغمبر نیستم. ،اگر هستید ؟را جبری میدانید آيا خودْ در وراِی فیزيك هستید

 نتیجه

 است. سالماين برهان 

 دريا:
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 ازی؟به علیه آن میتآنچه را فكر میكنی به دين و آئینت ضرر میرساند به اسرع وقت چرا 

 نسیمتن:

لی را دلیو هیچ  و اين مسائل را از اول دقیق شدمچون دين را با فكر و تأمل باز چینی نمودم 

وز مویِ سر سمی پسندم و لی از آن دلیل نیز روی گردان نیستم و با بر بطالن آئین خويش ن

 روزِ ،نبر م ،چون بهروزو  فروزان شود آنطور كه فرزانه شومبرآن شعله می افروزم تا برايم 

م به اينكه و تو را پند میده .تیر را از قوس بر نقطۀ فريد پرتاب كنمچنانچه  نمايان شودمسئله 

 بی متعلِّم! د يافتی اما نه متعصِّبِ از اين جهت مرا معتمِ

 دريا: 

ن آچون خانواده كه بردباری در برابر عقل را شكست و از  هیهات از غرور بی جا و نشان.

ه پائین تر از خود قرار گیرد! وای از چنین مصیبتی ك قسم يا صنفِ ،مقسم يا مصنِفكند كه 

 ل نكند!درحالیكه شغال هم بر آن توكاشتغال ندارد و  ،جز محال

 نسیمتن:

 ؟ وریآقلب مرا به ناله و يادی از آنها كنی كه لعنت باد بر تو !!! مگر نگفتم نشود 

 كِهتر ی نه چنداناين آخرين ديدار مان بود و هرگز ديگر تو را و تو مرا نخواهیم يافت! و لعنت

ت و رقرخوت  جز بذر نخوت و كه می انگاشتم و نمی دانستم  ز تو را محل رابر خودم كه 

 !وجود از تو دور باد كشورِ.  نمی افشانی مبر سرزمین

 دريا:

و  .اهد شدغبله نكرد، برهیچ غالب نخو خودزرتشت: كسیكه بر قلب  ه كن به گفته ايی ازتوج

 ))ۀچنانچه در آيت مبارك ،وجود پذيرد در قلب تو نبايستی قفل ها و موانع شناخت همچنین
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 شاندِلاُ بع ُا کنند،منی تدبعع قعآن د  آهنا ُا :تعمجه) ﴾٢١﴿حممد:  أَقْ َفاُِلَاَن أَْم َاَلٰى قُ ُلوٍل أََفََل َُ َتَدب اُعوَن اْلُقْعآ
 ((  (!است؟ شده هناده قفل

واند به مقامی میت ،میتوانی ببینی كسیكه در تدبّر و ديدن آنسویِ پردۀ اسرار قرآن و كالم الهی

وانع مكسی نیست كه  ،لّاح قرار گیرد و صاحب بصیرت و بصارت باشدر برسد و از فُسزاوا

ز سرور ااز خدا طلب عافیت خواهانم و برو و خدا تو را تو را  .گرفته باشد شناخت در قلبش جا

 ***غرور به سر آرد و آردِ گندم مغز دار دهد تا مغزت خوی پلید خويش را معدوم شمارد.

رشتۀ  ولیبگو مگوی دريا و نسیمتن بوده ايد تا اينجا شاهد ان محترم دوستان و خوانندگ

استان را دادامۀ داستان اكنون به دست اين حقیر و نحیف افتاده است و امّیدوارم كه بتوانم 

 از دوستان در دست تان قرار دهم و القاء نمايم.بهتر 

بوده است نوان بلبلی معمولی نآن بلبل هرگز و به هیچ ع))دريا گفته بود كه  ،چنانچه از پیش

من بلبل را مقداری میشناسم اما وظیفۀ شناساندن آنرا به تو ندارم  و امكان آمدنش نیز است ...

ين امر بايد ا برای ،مگر اينكه قدری به من نزديكتر شوی و از دنیایِ ناسوت كمی دورتر شوی

 شست.عمل ن عرش برح زير گفتۀ دريا به شر ،((ابتداء جنگی خطیر باهم داشته باشیم...

 وانِ ت و به آخر تنابِ حدود پنج سال و اندی به اطناب كشیدنخستین ديدار و مناظرۀ آنان 

 ،بلبلی نبود كه به اين زودی ها بمیرد و چشم از سفرۀ روزگار بردارد ،. آن بلبلانجامید نسیمتن

ح به النۀ شحین و گربه ايی خشتوصیه و نصیحت به چوچه گانش بود كه ناگهان او در حال 

ا گربه بهنگامیكه  . ردندكآنان با پرواز خود از تهاجم جلوگیری  لیو. هجوم آوردآنان 

زخمی از درخت برخورد كرد و به تعجیل از درخت پائین میآمد پايش به با ناامیدی تمام 

بر زمین افتید و خون از پايش به جهیدن رندی اش باز داشت و شدت زخمی شد و آنرا از 

www.takbook.com

javascript:void(0)


 

 

71 
رد؟دا وجود قدری و قضا خدا برای آيا رمان نفری در كنار دريا  

آب د و صدایِ آن به نالیدن. از آنجائیكه مادر چوچه ها در همان مدت پنج سال و اندی آم

 ،دن پنجرهبسته بوبه علت و نانی كه برايش وعده داده شده بود نمیتوانست از خانۀ نسیمتن 

ريص حت خانه ای بود كه گربه ايی جهآن حركت را سمتی ديگر نهد و  ردارِبنا كرد بُ ،بردارد

ين بلبل بیچاره حتی يكبار هم نتوانست از ا ،در آنجا زندگی داشتفربه  فريب وهل ا و ظالم و

از سهر به  ،سوزناكمهیب و  سختیِ با  .خانه بدون زخم بیرون آيد و غذايی عايد آن گردد

رفت تا اين گخفّت انگیز دنبال اين بلبل دلشكسته و از هم افتاده را و آن گربۀ رقصید زندگی 

تا آن  تزوير كردبرچید و را پیدا كرد و از روی شجر   رضایم صبا و آواز ساختۀ نسآشیانۀ 

ن ها چو تُن ها كند و جوّ را جو دهد تا تَزير و زبر زار و  ،در روز زور زر ووِ باراز را  بلبلكانِ

اين  ،تگربه داشمه پستی ايكه با تمام اين ه خون آشام مهیّا گردد.سنگین شوند و غذای اين 

شست آنرا ی غم جدائتهیدستی و  تنهائی و بالش را به عمد شكست و با آب اشكِ لبل دلسوزب

ولی آنگاه كه چوچه اش با وی  آبگینه و دوائی آماده كرد و آن زخم را جبیره نمود.چون 

 و  ازهمآن را به چنگ چنگال انداخت  ،گر -ناگهان گربۀ حیله  ،دست همكاری دراز كرد

چند به آسمان بلند كرد و داغ فرزند عزيزش را چنان بر قلب مادر دريد و فغان مادر را هزاران 

ت تا گريس زار از ديد اين عمل حیا كرد و ن لحظه ای از جهیدن ايستاد و كاركوبید كه جها

 و طوفانی را به وزيدن انداخت و گربه را از جايش كَند ،اينكه سیالبی ابر قدرت و متالطم

شست گربه جان را با خوردن ماهیانی لطیف و نازك هنوز بعد از يك هفته آنگاه كه آب فرون

نگه داشته بود و ديد كه بلبل از فراز سرش به سمتی در پرواز است، اين هنگام تمام عزم 

و شتابی عظیم گرفت و در حین چون يوزپلنگی رهِ آنرا با قدرت خويش را جزم كرد و 

 .گربه به سالمت خويش ناپروازخم آن تازه گرديد و خون نیز پريدن گرفت و  ،شتابیدن
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 ارشد ازهی روی كو پشت سنگی بزرگ در ارتفاعی بسیار باالاين گربۀ ستمكار از دفعتاً 

گاه در آن پرت ،قرار داشت))دريا(( لبۀ كه در  (فنگ ژوموالنگما)كوموالنگما يا 12ساگارماتا

نرا پرپر كرد و از ی آاما نتوانست پرنده را گرفتار كند ول ،ن گرفت و برپريد بسویِ پرندهیكم

لۀ فاصزمین قوۀ جذبش را چنان زياد كرد كه  ،آتشینیآسمان خراش با شدت  یارتفاع

خورشید از آن كوتاه گرديد و قوۀ دفع المركز را فرسود و گربه را در دل و هستۀ دريا جا زد 

 ،ی آناريكتبلندی از آب راه افتاد آنقدر آب زالل را تیره و تار كرد كه آه و در اين هنگام 

و نسیمتن از آن قار كرد  ،یغارچون جو را نور خورشید را ربوده و مهتاب را ذغال كرده و 

 ،آگاه گرديد و وحشتی اضطراب آمیز بر دل آن نشست و از هوش رفت و بعد از يك روز

و با  دست را با ال كردبا عصبانیت میديد  ِگل والیدهر را از رخنۀ  درحالیكههوشیار گرديد 

ن از آبی در زمیو ساخت الوقوعالزم دريا را به آسمان، انگیخت و ی كمال بر سطح آب نیرو

و  و خود نیز به قهقرایِ تشنگی افتید دريا نماند و تمام جنبندگان اطراف آن هالك گرديدند

 .و عاقبت را با عقوبت و وعد را با وعید  آفت معامله كردعافت را با 

 نه جائی و نه راهی برای ،و نسیمتن تنها مانده و غريب زمین نماندهفرش ديگر دريايی بر 

زاری اب  ،وحیرت جز سكوتلیاقت وسرزنش خودش میداند و زندگی وحتی  برای مرگ در 

در  ،دياببازی كند و همبازی چون دريا  ،ون بازچتا دل را از سائیدن بازدارد و  برايش نمانده 

با نورِ تاريكی به تاريكی دل اختتام  هآشوب و غوغایِ سكوت و سكون النه ای درنورديد

لبل و ب میداد و اشك را به دم تبديل میكرد و گرسنه و تشنه به را میفتاد و مابین آشیانۀ خالیِ

با و  شدیمآبله بندان خندان پاهايش سرگردان آنقدر رفت و آمد میكرد كه نشینمنگاه دريا 
                                                             
12 - सगरमाथा )سر آسمان( or 珠穆朗玛峰  )مادر مقدّس(  

.چين کشور در تبت و نپال ساگارماتای منطقه مرز در هيماليا هایکوه رشته، واقع در متر ۸۴۸،۸داراِى ارتفاع   بلندترين كوه كرۀ زمين 
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ت مگر میشود من باشم ولی در عدم؟ خود را در عدم میديد و میگفگريه راه را میپیمود و 

 سامان.آب را با اشك خويش پريشان میكرد و پر را در آغوش خويش 

كمان  ،تیدهفلولیده و اُشرده و ژولیده و فراق دريا و بلبل به سطوح آمده بود و ناله كنان و فُ از

تیر ها  نبعضی از آ .ت و تیر اشك و شعر عارفانه بر آن میگذاشت و میگذشتغم را برمیداش

 چنین بودند:

 نیستم را زندگی - شاهد مرگ نیستم

 درد است فراق دوستان - آه وآه و آه و آه

 مجنونِ جنون بوده ام چرا؟ - لامرا به لیلی نیست وص

 را بستمچوچه گان  آب ونانِ - الله ها شكفتند و من شكستم

 جز سیاه  جمع كردم و نديدم - در رواقجهان  سازمانِ نفرينِ

 جز بلعم باعورا نیافتم - كشف دريابرای  ،دمجمع كر

 دهقانو زارع ،منچون نبودم  –ديوانه وحیران  ،و حال هستم

 راز در زمینِ ،نكه تخمی بودوچ –در رهِ دريا  ،نبلبل مّ

 بی صفا و دالّ  ،چون غرور كردم –درنیافتم باز  ،خاكِ آنرا من

 ان سقّداده چو ،را آببلبلك  –پاشیده در فضا  ،آبِ آن دريا

 دوران زنگی ،چون نمودم من –كور كرد عینان  ،سرمۀ چشمم

 حال شدم تنها ،چون ندانستم –بلبل و دريا  ،قدر آن ديدار

 د حالشكافمی ،عكِس آسمان –میخراشد دل  ،صوتِ بلبالن

 سوز و ساز و آه ،آن يادگار –چون اسس ماند  ،ديدنِ اين ارض
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 يادِ آن ياران  ،لحمِ ند ممیكَ  –ح ولیال در صبُ  ،چشمانبستنِ 

 شده ام نیران  ،بیتابهم سست و  –مانده ام حیران  ،زين عجب زنده

 و...

تمويج و تخريب زمین را  ،نسمنتن از شیحهاندرون  ی13((اخوس دل ساالدو))آنگاه كه 

صدا و  ،دريا پیشبینی نموده بودهمانطور كه چهچه كنان   مجدداً بلبل خوش آواز ،مینمود

تا اند و رس نسیمتنپینه زده اش به بالهای خود را با را حس نمود و  نسیمتن و احتضارلرزش 

امری محال برايش ممكن شده باشد از عشق و شادی ديوانه شد و اشك آنرا ديد چون  نسیمتن

ز در فراز گودال عاری اتوسط منقار خود گرفت و  قطره ای از آنرا بلبل شادی ريزان كرد و 

رديد وسیعی ايجاد گجريان شكافته شد و يك لحظه آسمان رها كرد دريا قرار گرفت و آنرا 

ه كديوانه وار گريه میكرد و هیچ نمیدانست  نسیمتنو در آنجا قرار گرفت درحالیكه هنوز 

و دريا دوباره جان گرفت و سبزه زار ها را از خود بیخود شده بود  چه هست و چه نیست

يكی پی ديگری از نو رونق گرفتند و نمّو  همگیروشن كرد و چمن ها و گلها و گلبن ها 

ده ه پس زنصحت يافتند بلبل از دست رفتاز بلبلكان زيبا )همین بلبالن جهان تا اينكه  كردند

 وبطور مرموزی محو سرعت نور قرار گرفت و ماورایِ شد و گربه به خاكستر  و آنهم در 

ت بزرگ همراه سلطان جنگل و جنگالآسمانی آبی و صاف و درختان میوه دار و نابود شد.( 

بیند كه دريا می ،و حاال نوبت به نسیمتن میرسدپديد آمدند و پلنگ و آهو و... دوباره در زمین 

مريض است و درحال خنديدن اشك میريزد، دريا به حیرت میرود تا اينكه بلبل قضیه  نسیمتن

دهد  وی ای را تشكیلمهتاب كمك میگیرد تا جذر و مدّ قاز را برايش توضیح میدهد و دريا 
                                                             
13  - Nevado Ojos Del Salado                                            .بزرگترين آتشفشان جهان )يا زمین( داراىِ ۶،۶۶۷ متر ارتفاع، واقع در مرز شیلى و آرژانتین
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ز حالت ا نسیمتن. میريزد  نسیمتنو مهتاب هم چینین عمل میكند و آبی از دريا بر صورت 

اد چشمانش كه از ازديبه قوه ايی درّاكۀ بسیار قوی دست میابد ولی كُما بیرون میآيد و 

گران ناز اين حالت بسیار به همان حالت باقی میماند و دريا و بلبل  ،گريستن كور گرديده

عذر خواهی میكند و از بلبل كه دريا را میشناسد در حدود چهل روز  نسیمتنمیشوند، اما 

چون صعب آن  ،البته مدت اين هزار سال از يك روز هم كمتر میباشد) .حدود هزار سال

ر به پايان دير ت ،تحملی صابرانه میطلبد و بسیار سخت است از اين جهت است كه از آن يكی

 (میرسد.

 ،آخرين و سخت ترين مباحثۀ آنان آغاز میشود اما در اين زمان ،نسیمتنی از پوزش هابعد 

ا رزيبائی برخوردار است كه اخالقِ نیكوماخوس بسیار ژرف نگر و از اخالقی انسانی  نسیمتن

ا جوابگو آن است كه بزرگترين مسائل رو  بلكه از آن برتر برداشته برايش شايسته نیست و 

 ( برقرار است.نسیمتنسائلی كه بین آن دو )دريا و میباشد البته م

 

 

  دريا:

خوش آمديد به همان بحثی كه قبلها از آن حراس داشتید  باد بر شما! درودِ خداوندگار يگانه

 در میدان حكمت پا نهاده ايد.تب و تشنجی ولی اكنون خودْ بدون هیچ 

 :نسیمتن

 بگوئید كه چرا اين شخصبرای مان  ببخشید میشودبرتر! درود خداوندگار و برشما باد 

 كه آنرا دوباره باز يابم؟ چرا و چگونه؟آيا ممكن است و  بصارتی ندارم؟
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 دريا: 

 15انفصال هستید و به رئالیسمدر حال  14مكتب هیگلیزماز برای اينكه شما  خواهم گفت.آری 

و  دنمی پیمايجز راه درست را كه ای و البته همان نوع حقیقت گرائی  ،درحال پیوند خوردن

 میابد.توام با هم و نقلی عقلی كاوش  راهی میداند كه از طريق راه درست را

ی به باد فراموشماده را نیز درعین حال  ،متعرض میشويدازجزمیت ماده به ديد الهوتی نیز و 

 نمیسپاريد.

يكجا صارت با بصیرت و بچون  با بصیرت. آمیختهشما میتوانید آنرا دوباره بدست آوريد ولی 

حركت  ،رنگچشم خويش را از دست داده ايد كه میتوان به ))شناخت(( رسید. شما به دلیلی 

اه رسیدن ر .گرويدگ نبخشد تا بتوانید ازبی خودی به خود و از خود به بی خودی تان را درن

بین ما مورد بحث قرار خواهد گرفت و راه فهم درستی از قضا و قدر است كه  ،بصارتبه 

 .شت معنوی فرگ ،بصیرت

 وفا نمايم؟ ،آيا مايل هستید به آنچه وعده داده بودم كه همان بیان بلبل بود

 با تمامِ وجود. :نسیمتن

 دريا:

 آن عقل است ولی به بلبل نامیده شده است و از آنجهت كه عقل از جملۀ مجرّدات است و 

د و عقول ديگر بودن ،ياد شده استآنچه به چوچه گان  ،جرّد را نتوان به اجزاء تقسیم كردم

و چون در  نبوده انديا اول و كل  عقلِ  ،يككمتر نزديك شده بودند البته هیچ  اما به تكاملی

                                                             
14 - Hegelism                                                                              گرايش به مكتب گئورگ ويلهلم فريدريش هگل كه ايده آليسم و سنگ بناِى ماركسيسم و
 فلسفۀ قاره اي شد.
15 - Realism                     ،واقع گرائى )در اينجا  اين مكتب ميگويد علم، جهان را چنان كه واقعاً هست ميتواند توصيف كند. اگر فلسفه را هم نوعي علم بدانيم
 فلسفى مقصود است.(

ست خواهد بود.()در اين جا چنين است.(اين مكتب در  
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آموزش و پرورش با مورد تحديد قرار گرفتند اما با و درطبیعت وارد آمدند نفوسِ مادّی 

 بوده اند.ناپذير در اين انحطاطِ فيكديگر در تالِش تدّرج عمودی به سمت باال 

خوِن  و ريزش سخت و سنگینتحیّر آن در برابر اشكاالت و شبهات زخم شدنِ آن به معناِی 

رمق خويش  و... كه از آنها چون محاط بر جهانِ دنی بود خیاالت و  ،وهمیاتمبارزه با  ،آن

تأّنی بودن خود با تأمل و و ادامه اش را  میخورد. كالنیشكست های  ،میدادرا از دست 

 خواهید دانست.

س خودتان در آن پ ،در اين مختصر نمیتوان آنرا تبیین كرداينكه من كیستم مسئله ايست كه 

ه صورت سؤال قضا و قدر بمسئلۀ شرّ و سپس رابطه تدبّر كنید. حاال لطفاً شروع كنیم به بحث 

 .حكیمشما  ،اين حقیر باشد و مجیب، و جواب كه سائل
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 16 مسئلۀ شر 

 

هوشیار  ،و انديشۀ تان را با دقت تمامفكر  !عزيز و گرانقدر خوانندگان لطفاً از اين پس توجه! ]]

 ن محراقكانوكیهاِن  بهو چون اَبَر بین خورد و ريزه بین و فراتر از آن به نكات  ريزن و چوساخته 

 یروزفتا از تجشم  نمائیدو تجسم تصور تعقل  و  ،و سنجیدهصبورانه همواره قانونمند و  ،بحث

 [[.شويد

 دريا:

 چیست؟ مسئلۀ شرّ

 : نسیمتن

كه چندين قول را نقل كنم  الزم میدارم ،درك هرچه رساتر و محكمتر برایدوست عزيز ! 

یم حلمیطلبد كه  ،. ولی مقتضایِ حالنظريۀ خودم را خواهم گفت ،و پس از بررسی آنها

 باشی تا علیم گردی!

 : دكتر محمد سلطاني رناني

به  ،صفات خداوند در مرحلۀ ذات، بی انتها و مطلق است، ولی آنگاه كه اين ويژگیها به حوزۀ فعل وارد میشود 

از اهمّیت ويژه ای برخوردار  "رَبّ"نام  ،از میان صفات و اسماء الهی ،يكديگر كرانه میگیرند. همچنین در قرآن

زار اب ری خدا بر ديگر صفاتش سايه می افكند.پروردگا ،در حوزۀ فعل ،بر اساس آيات پر شمار قرآن ،است

 پرورش نیز هم نعمت و خوشی است و هم سختی و ناخوشی.بر اين پايه شبهۀ شرّ را چنین میتوان پاسخ داد:

ولي اين  ،بي انتها و مطلق است ،عدل و خیرخواهي خداوند در حوزة ذات ،قدرت ،صفاتِ علم

عتقاد ا  همراه و تحت تأثیر ربوبی ت الهي عمل میکنند. ،صفات آنگاه كه به حوزة افعال وارد میشوند

                                                             
16 - Problem of Evil 
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كاستی  ،دادگری و خیر خواهیِ مطلق خدا مربوط به حوزۀ ذات الهی میباشد ؛ درحالیكه وقوع شرور ،علم ،به توانايی 

ت به دو دو حقیقپس اين  ،فلسفی در عالم خلق صورت میگیرد-ها و ناخوشی ها در حوزۀ فعل يا به تعبیر قرآنی

 بی ترديد اين شرور در متن نظم الهیِ حاكم بروزۀ متفاوت تعلّق دارند و تناقض و ناسازگاری بین آن دو نیست.ح

وجود پیدا میكند ؛ ولی هر نوع كژی و كاستی خارج از اين سامانه الهی منتفی  ،تحقیقِ تربیت آدمی برایآفرينش و 

 17است.

 مال صدرا )صدر المتألهین(:

ذ يه من خطوات سلوك الش یط ن و س بله  و يه اصل ش به اذلايعه قوية صمصدر  ش بهةفهذۀ  ت من ابليس عظمي الكيمصد و التلبيس ا 

 (.232ص  ،و بذره  و م دة نبته  فامي بني اخلیلقة.)مف تیح اخل مس

بهه از گام اين شزيرا ،كه از اهريمن پر فريب و نیرنگ سرچشمه گرفته است]ترجمه:[ پس اين شبه ای قوی است 

]پس 18هاي شیطان است و ريشه و بذر شبهه هاي پخش شده بین مخلوقات است. یر و راههاي مس

 شبهۀ شرّ، ريشۀ تمام شبهات شیطانی است.[ ،از نظر مالصدرایِ شیرازی

 ،حكمای بزرگ و زيادی سخن رانده اند اعم از قدما و متأخراندر بارۀ قوت اين مسئله البته اين را اشاره كنم كه 

 .امری خارج از آنطرح خودِ مسئلۀ شرّ از زبان اين اعاظم و صاحب نظران هستیم نه  در صدد ولی ما 

میتوان اين مسئله را از سه ديدگاه مورد بررسی قرار داد . در واقع سلطانی میگويند كه دكتر 

 بنا برآن در تالش آن خواهیم شد. ،اين گفته را ما نیز میپسنديم

 ديدگاه فلسفی -1

 ديدگاه عرفی -2

 ركیبیديدگاه ت -1

 ديدگاه فلسفي

 نیستی و فقدان است. ،وجودْ خیر است و شرّ

 ]حسین بن عبداهلل سینا[: ابن سینا

                                                             
 .5-1صص  -بررسى مسئلۀ شّر و پاسخ هاى آن/دكتر محمد سلطانى رنانى  -17 
 .3همان ص -18 
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من الكامالت الث بتة لنوعه و ئ والرّش ابذلات هو العمصد  و ال لّك عمصد  بل عمصد  مقتيض طب ع الش 

 (235طبیعته.)النج ة،الالهی ت،ص

هبودی بلكه كمالی است كه چیزی در نوع يا طبیعت خويش است و نه هر  نیستيشرّ به ذات خود همان ]ترجمه[:

 مقتضی آن باشد.

 مال صدرا:

 (05،ص3جالاسف ر،او فقمصد كامل من الكامالت اليت خيّمه من حيث هو ذاكل الشئ بعینه.) الرّش املمطلح علیه فقمصد ذات الشئ

 يعنی جنبه هایِ منفی و عدمی[ .]شر19ّشرّ در اصطالح نبود ذات چیزی يا نبود كمال ويژۀ آن چیز است ]ترجمه[:

 ،دشرّ بشمار می آي ،عینی است زيرا شیء به مالحظۀ همان وجۀ عدمی و نقصان ذاتیِ خويش ،شرّ ،طبق اين ديدگاه

 )اقتباس از همان(شرّ مطلق است. ،طبق اين تعريف ،شر است ،همچنین چون فقدان كمال به خودی خود

 ديدگاه عرفي

خیر؛ ولی آنچه از آن تنفر و انزجار دارند شرّ محسوب  ،به آن تمايل و عالقه دارند آنچه انسان يا ديگر موجودات

 میگردد.

 حديثِ مفصل خوان! از اين مجملْخود اين ديدگاه متقابل ديدگاه پیشین است و تو 

 معلم اول[: ~ارسطو ]ارسطوطالیس 

 (1ق نیكوم خوس،صبه حق گفته انمصد كه خی آ ن است كه هر چزيى بسوىه آ ن گرایش دارد.)اخال

 معلم ثالث[: ~استرآبادي محمدباقر الدينبرهان میر]میرداماد
از فطرايت رصحي است كه خی عب رت از چزيي است كه مت   اش ی ء به آ ن اشتي ق و مت يل نش ن ميمصدهنمصد و آ ن را ميطلبنمصد و اب 

 (525)القبس ت،صآ ن قسميت از وجودش ن کمل ميشود.

 :[مام المشککین()ا طبرستاني بَکْريِ  تَیْميِ  حسن بن حسین بن عمر بن محمد ابوعبداهلل]فخر رازي

لیه.)ا  و اعمل اّن الن س اليريمصدون بلفظ الرّش يف العرف املشهور   (55،ص2حوايش رازي بر اش رات جال الامل او م يكون مؤداًي ا 

 اده نمی كنند.ار ،بدان كه مردم در عرف مشهور از شرّ جز درد يا آنچه موجب درد است ]ترجمه[:

 :[محمد بن حسین ابوالقاسم]راغب اصفهاني

 ،م دۀ رّش(203صمفردات راغب اصفه ين،يرغب فيه اللّك.)الرّش هو اذلى يرغب عنه اللّك كام اّن اخلی هو اذلى 

 چیزی است كه همه بسویِ او رغبت دارند. ،شر چیزی است كه همه از او تنفر دارند چنانچه خیرترجمه: 

                                                             
 .11-15همان صص  -19 

www.takbook.com



 

 

81 
 مسئلۀ شرّ رمان نفری در كنار دريا

 
 :20[توماسهابز]

خیر مینامد و موضوع كینه و  آنرا او كه خودِهمان چیزی است كه  ،هرچه باشدخواهش يا آرزویِ هركس  موضوعِ

بیزاری و تحقیرش را پست و بی ارج می خواند . اين واژه ها همواره در پیوند با شخصی به كار میروند كه به كارشان 

وعات وابسته كه میگويد : ... شرّ و خیر موض ماتريالیستی یيدگاه]د به فرد بسته است.قاعدۀ تمییز نیك و بد  می برد.

 (52،ص0تاريخ فلسفۀ كاپلستون،ج)[ هستند. مبه

 

 :21[اسپینوزا دِ بنديکت]باروخ اسپینوزا

جز  داللت منیكنمصد و آ ن ه  چزيىام  در خموص خی و  رّش ابيمصد توجه كرد كه اين اصطالح ت در نفس اش ی ء به چزي مثبیت 

شمصد زيرا ممكن است يك چزي در زم ن واحمصد مه خوب اب ،از مق یسۀ اش ی ء اب يكمصديگر س خته امي نيستنمصدر اي مف هميى كه ح الت فك

سوگمصدار بمصد است در صورتیكه نسبت و براىه خوب است 22م لیخولی ىيمثاًل موس یقى براىه آ د ه  ،و مه بمصد، نه خوب ابشمصد و نه بمصد

 (255صبه آ د  كر نه خوب است و نه بمصد.)اخالق،

 ديدگاه تركیبي 

 .اكثر فالسفۀ اسالمی شرّ را فلسفی تعريف میكنند اما تا به ))خیر(( میرسند آنرا عرفی تعريف میكنند

 صدر المتألِّهین:

 (053،ص3ج ،معين اخلی م  يؤثر عنمصدالعقالء و یش ت ق الیه و تطلبه املوجودات.)الاسف ر

ود و چیز ها بدان شوق داشته باشند و موجودات آنرا طلب خیر آن است كه نزد عاقالن ترجیح داده ش ]ترجمه[:

 كنند.

• 

 سلطانى محمد دكتر اثر ،آن هاى پاسخ و شر   مسئلۀ بررسىمطالبی كه پیشتر توضیح داده شد اقتباس از كتاب 

يِ درسهاتاب تنقیحاتی از كتضییق وبیش و كم با نظرياتی از فیلسوفان كه بوده است و اما میپردازيم به  ،رنانى

 حاصل گرديده است. ،با ترجمۀ استاد محترم آقایِ منوچهر شادان ،23ى.فراستس.اِاِ  اثراساسي فالسفۀ بزرگ 

                                                             
20 -Thomas Hobbes (1588-1679) 
21 -Benedictus de Spinoza (1632-1677) 

 22- μελαγχολία  =مۀدانش ن).است گناه احساس و وزنیکم و اشتهاییبی و حرکتی-روانی بارز اختالل با همراه لذتیبی آن ویژگی ترینمهم که است گیافسرد اندوه . نوعی  

 ویکى پدیا(
23 -Basic teachings of philosophers & survey of their basic ideas\by:S.E.Frost 
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 24هراكلیتوس

 بنابر اين خیر و شرّ دو صورت در يك قطعۀ هماهنگ موسیقی اند. ،جهان از اضداد پديد آمده است

 اما خدا هماهنگی را. ما اضداد را میبینیم 

 .))خیر(( است و جز آن شرّاكلیتوس برمی آيد كه : پس مجموع آنها میشود هماهنگی و هماهنگی از گفته هایِ  هر

 25دموكريتوس)ذيموقراطیس(

تكیه كند. زيرا احتمال از دست دادن آنها باعث زندگی  انسان نبايستی بر حطام  شادماندگی است. ،هدف زندگی 

 شاءنب انجام دهد بلكه آن است كه خود را همیشه مناشادمانگی میشود و انسان خوب كسی نیست كه عملِ خو

 .خیر داند

 .استآنچه باعث شادمانگی جاويدانی انسان نگردد ))شرّ((  از اين میتوان نتیجه گرفت كه :

 خردمندِ آگورا()26سقراط

 میشتابد. بسويش ،دانش است. هیچكس دوطلبانه بد نمیشود و كسیكه خیر را بشنابد ،باالترين خیر و خوبی

خ به اين دائم دنبال يافتن پاسهمانا زندگی ايست كه  ،ارزش زندگی كردن دارد ايكه هترين نوعِ زندگی و زندگی ب

 سؤال باشد كه اساساً چه چیزی خوب است؟!

 شر. خیر است و جز آن ،امرِ خیرتجسس نتیجه ای كه میتوان از گفتار سقراطِ حكیم كسب كرد اين است كه 

 ء(ماوراتنومند  )27افالطون

 زودگذر و غیرِ واقعی. اينها همه نشانه هایِ شرّ اند.  ،جهانی است دائم التغییر ،جهانِ حواسّ

 منبع شرّ است. ،پس جهان حواس

تن عقل يا قوۀ فاهمه و داش ،جهانی است خالص و اليتغیّر و آكنده از خیر و نیكويی. و ابزار شناختِ ))خیر(( ،مُثُل

 باالترين خیر است. ،آن خود

 اراده و عقل. ،شهواترا سه بخش است و آن امور هستند : ان انس

 میسر شود.خیر است . زيرا از اين راه است كه تسلط بر نفس  ،حكومت عقل بر اراده و شهوت

                                                             
24 - Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (540-480 BC) 
25 - Democritus(460-370 BC)  
26 - Σωκράτης ((470 ˅ 469) -399 BC) 
27 - Πλάτων ((348 ˅ 347) -(428 ˅ 427) BC) 
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 (29 منطق خداوند)28ارسطو

ه همین بهدف سوم و ...  برایهدفی دوم  و آن مقدمه ای  برایهر فعل انسان هدفی درپی دارد و آن هدف مقدمه ای 

 اين حالت وجود دارد.  كرانبی ترتیب 

 اما ارسطو در جستجویِ هدفی است كه تمامیِ اهداف بخاطرِ آن محقق میشوند.

 بدان معنی است كه ،آنگاه كه انجام هدف و رسیدن به آن میسر میشود و در پی آن هدفی ديگر حادث میگردد

اهداف است تمامی و محوروَ جَرّا(... . پس هدفی كه مشعل كمال يافته است و به همین قسم )وَ هَلُمَّ هدف سابق 

 .است 30تحققی(( –))خود همان 

 تحققی با الترين خیر هاست. –خود 

 زندگی سعادتمند زندگی است كه در آن انسان بخش عالی طبیعت خود را كه ))عقل(( باشد در حد كمال برساند.

دانایِ با گفتارِ و...  32(رئوسوِاَابن رشد)و  31(اوِسینابوعلی ) ،هیندر نتیجه گفتارِ فالسفۀ اسالمی مانند صدر المتألّ

 در مورد شرّ تقريباً همسو است. يونان

 دريا:

 تمام نشد؟ به نظر میرسد همین مقدار برای توضیح مسئله كافی باشد.الزمه قول نُببخشید هنوز 

 نسیمتن:

رسینا گفته پوو دقیق و با قوّت بررسی كنیم اما چنانچه مسئلۀ شرّ را ريشه ای اين جای چه حرفی است؟! ما میخواهیم 

هان جآتش نجات بخش از ساخن پس تا سخن را كامل نشنیده ايی  .نخست شنودن الزم است ،گفتن برایاست 

بردباری  سكوت دريابی وتو را زهی گويم اگرت نخواهی گشت و افسوس و سوز فسوس سرد و برفاب و خشكیده و 

 ابی.رهی يكنون نیز را 

 دريا:

تورا خدايت حكمت و خیری كثیر عنايت  .از اين خواسته ام نا معذورم  ،در برابر  ناظرانرا شو! چون يمرا عذر پذ 

 فرمايد.

                                                             
28 - Αριστοτέλης (348-322 BC) 

 .51ص ،تصحيح آقايان هانرى كربن و دكتر محمد معين -و جامع الحكمتين  55ص، دكتر محمد خوانسارى –منطق صورى  -29 
30 - Self – realization 
31 - Avicenna(980-1037)~135- 525 هـ.ق 
32 - Averroes (1126-1198) ~010- 025 هـ.ق X?  
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 نسیمتن:

 جدی نگیر.زياد شوخی كردم البته!   نكنی واگیر.تا آناس را قابل انگیر مدر آناناس را گیر  ،دوست حسن انگیز 

مسئله رك ِد معیارِ انحرافِ درجۀتا  دهیدبه ادامۀ بحث قرار  تان را توجه لطفاً  ؛ اماهستم  بسیار از شما متشكرنی يع

 .گردد تركم

 34و رواقیون 33اپیکور

لعه قوانینی را مطا ،اين هدف برایخیر همانا هماهنگی است. يعنی هرگاه با قانون طبیعت خود را هماهنگ نمائیم و 

نابراين لذت است ب هدف تمامیِ فعالیتهای بشر كسبدست يافت و چون كنیم آنگاه است كه میتوان به لذّت 

 هماهنگی بهترين عاملی است كه میتواند ما را به مقاصد مان برساند.

زايل اند  از لذايذی كه محدود ولذتی كه راقیون درنظر دارند هر لذتی نیست يعنی بايستی البته ناگزيريم از ايراد:

لی ك ،اكنون يك خوراكی بسیار لذيذی در مقابل ما قرار دارد و خوردن آنه فرض كنید كدوری جست زيرا ))

. من شروع به خوردن میكنم و در خوردن مرتكب افراط میشوم كه دور از عقل است. از اين اهد داشت وخ لذت

های ديگر و خیلی ناراحتی   35سرِقْنِ ،ولی طولی نمیكشد كه دچار سوء هاضمه ،كار در همان موقع خیلی لذت میبرم

 و... . 36ما نیاز داريم كه خیلی جلوتر را ببینیم و از عواقب لذت هائیكه میبريم آگاه شويم.((میشوم. بنابراين 

اگر با قوانین جهان خود را انطباق و ناموزونی و عدم تعادل امور و اشیاء با طبیعت خواهد بود و ازينرو  ،پس شرّ 

یز ما را ن ا دنبال كنیم آن مشخص نیست و خودْم. اگر خواسته باشیم خیر ری دست زده ايانعطاف ندهیم به ايجاد شرّ

 دنبال نخواهد كرد پس ما خوب عمل میكنیم و خیر مالزماً با ما متداوم خواهد بود و عكس آن نیز شرّ.

                                                             
33 - Epicurus(341-271 BC) 

مكتب فلسفی توسط اين .میكردند د كه آنان)اولین فالسفۀ اين قشر( در چنین سالونى مناظرهمیشو به جهتى رواقیون گفته آن، به میباشد و به فالسفۀ منسوببمعناىِ سالون سربسته  "رواق" -34 

 (Marcus Aurelius Augustinus) اوگوستینوس آورلیوس ماركوس و( Epictetus) اپیكتتوس ،(Seneca) سنكا در آتن تأسیس يافت. ((Zeno of Citium زنون كیتسیوني

 نیز از معروفترين نافذين اين مكتب بشمار می روند.

 در يالمتاتارسوفاالنژ مفصل. است آن هایويژگی از معموالً —قرمزی و التهاب سوزش، با همراه مفاصل ورم نوعی— حاد التهابی آرتروز پیاپی حمالت كه است بیماری نوعی -35 

ن ورمی است در / دانشنامۀ ويكی پديای فارسی/ نقرس لغتاً بمعنی دردِ پای و آ(.شودمی شامل را موارد از ٪۵۲ حدود) است بیماری اين به ابتال ناحیه ترين متداول پا شست ابتدای

 مفاصل همراه با درد.
 .125ص  ،درس های اساسی فالسفۀ بزرگ -36 
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حكمت ويا  ابعضی از ابرمردان فلسفه يا علم يمذهب عیسوی و نظرات دقیقتر  ،تفهیم بیشتر اين مسئله برایما جبراً  

ئلۀ خیر و شّر مس سپسو! استنتاج ،كوتاه و رسا و پس از آن با بررسی دقیق و ظريف وهرسه را از نظر شما میگذرانیم.

 را إنعام میكنیم به سار.

است و ماده  خیر سرچشمۀخلوص كاملی میدانست و می گفت خدا خدا را  )فیلو( فیلوستراتوس فالويوس لوسیوس

 تماماً منبع شرّ.

 است تا به خدا و خیر كامل نايل گردد.ند و هدف آدمی گريز از بدن اين سبب ارواح انسانی خیر و ابدان آن شرّ ااز 

 مقرون به نظر فیلو است.پلوتونیوس نیز تقريباً موضع 

 

 37)سِنت آگوستین(اوگوستینوس اورلیوس ماركوس

  .نبودِ خیر است مانند تاريكی كه غیبتِ روشنائی استو شر همانا همه چیز خیر است و خداوند هیچ شرّی را نیافريده است 

سايه هايی  ،زيبا سازی يك تابلو برایراين شرّ نسبی است . ودات عالم شرّ محسوب میگردد بناباز ديد ما بعضی موج 

آنگاه  ،در ينصورت اگر به سايه ها و ظلمت ها بدون در نظرداشت تمامِ تابلو نگريسته شودآن نقاشی میكنیم  برایرا 

 ا و خیر است.زيبخواهیم ديد كه تمامش  ،شود دقتما بد و شرّ مینمايد و لی هرگاه با توجه به تمامِ تابلو به آن  برای

 غايت نهائی انسان اتحاد كامل با پروردگار است.

 38آبالرد 

 خداوند به آنچه انجام شده التفاتی ندارد، بلكه به نیتی كه آن كار بخاطر آن انجام گرديده

قصد در[ ]فعل نه در عمل كه  است اهّمیت میدهد. لذا شايستگی و يا ستايش و تشويقِ فاعل

 39و نیت او نهفته است.

 40توماس اكويناس)حکیم آسماني( 

                                                             
37 - Marcus Aurelius Augustinus (Saint Augustinus) (354-034) 
38 - Abelard 

 .112ص  ،همان -39 
40 - Thomas Aquinass (1225–1274) 
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باالترين خیر است و  ،تحقق بخشیدن به خويش از آنجهت كه خداوند مقرر كرده است

 تفكر به خداوندیِ خداوند است. ،باالترين فعل يا عمل

مكن است عملی نتايج نیكی داشته باشد ولی هنوز نفس عمل خیر نباشد مگر آنكه فاعل آن م

یمای خیر را سشرّ را خیر نمیكند بلكه فقط به آن قصد تحصیل آن نتايج را كند. قصد و نیت 

خیريت است و هر زمان كه كار ناموفق  ،ن فقدان خیر است و هدف از خلق و شر هما میبخشد

 آن زاده میشود. شرّ از ،میماند

 .رساندياری میعظیم  یخیر ما را به يابیدنحطام دنیوی زندگی خداگونه و دست كشیدن از 

 دريا:

 آيا خود ديندار هستی يا خیر؟ ،با عرض پوزش

 نسیمتن:

از كمتر  حقیر ود ولی بصورت جزئی محال نیست . اين انسان نمیتواند بطور محض ملحد باش

گاهی ارد تا با آتالش د،ز دينی آسمانی و ابراهیمی برخوردار استبا وجوديكه ظاهراً ا ،فقیر

درِك و  تحلیل و تركیب را به عوج توان ،در پی فلسفۀ دين باشد تا قوت های سه گانۀ تصمیم

 غ كمال سوق دهد.دين را به سو

 دريا:

درك دين خويش  برای از بزرگان دين خودچرا ؛و دينت ابراهیمی است دينداری  اگر خودْ

 مك نمیگیری؟ك

 نسیمتن:
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ما ا مسیحیت و اسالم.پس جای مسئله كجاست؟! ،دين ابراهیمی محدود میشود به يهوديت

تن چرا از متدينین متنفذ خود در جس ،داریاگر سؤال اين باشد كه با فالن دين مخصوصی كه 

بر است صبی سالحی و  ،صالحبايد گفت كه به آن خواهم پرداخت ولی فعالً آن نیستی؟ 

انسان  ،میتواند وجود داشته باشد چنانچه در بدو خلقت انسان خیر ،هر بشریدر نفس را زي

ترينِ افاضۀ بزرگترين و شريفهمانا  ،فلسفۀ خلقت انسانداليل از يكی موجودی خیر بود و 

چون از طرفی شرّ مطلق  شرّ مطلق در آدمی راه نداردبنابرآن  ،است يزدانفیوضات از جانب 

ات و از طرفی هم دست كم شريفترين فیوض م كرد.(یاين گفته را ثابت خواه اً)بعدوجود ندارد

نمیتواند باشد و نتیجتاً انسان خوب است كه راه اخالص يعنی يكی شدن را  مطلقشامل شرّ

 .هدف نهائی خويش قرار دهد تا از فیوضاتی ديگر نیز برخور دار شود 

 ،همه و  فرديت زايل شوداما نه بدان معنی كه البته منظور از اخالص مقام فنا در عرفان است 

ن بلكه اخالص، يعنی اهداف را يكی كرديكی شود و ذاتًا سیر از كثرت بسویِ وحدت باشد 

ريباً اين تقنتیجتاً  موسوم كرده ايم. )معرفت الهی(به شناختن خدا آنرا و آن هدفی است كه

دن از پنداشت و نه پندار. پس مستفید ش ،از ما بعنوان نقد نظر مِستر اكهارت گفتار را میتوان 

 خالی از لطف نخواهد بود. ،ديگر انديشمندان جهان

 دريا:

 خیر بوده است؟ ،خلقتانسان در ابتداء ازكجا معلوم كه 

 نسیمتن:

 است بالاصل را به فرع فروختن راه را به بیراهه كشیدن خطاست// 

 استظهورش بی كمال بی روكالم را بی تمام بی دوا ست// 
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 میوه را بی چرا.تا بچینی رسد وقت ثمار// پس شكیبا تا 

در را  قانع بدان ام و برای اقناعت تو قرار نیست كه تمام فلسفه را برای تو بیان دارم زيرا خودْ 

فراگیری آن توصیه میكنم و البته چنین نیست كه راه گريز از صعوبت كالمت را برگزيده 

 باشم.

 یمخواه یبه اين سوال تو نیز جوابحه ای فراگیری خواهید يافت كه اگر راحلۀ صبر را چون راي

 .داد 

 دريا:

 قاعدی برگیر دست قائمی// تا قاعدیتا قائمی برگیر دست 

 .بی قائمینوع هر  مطلقا برچینمن خالصه كنم حقیقت را // 

 ند.نمايه راه سربو لرزنگاه اين لغزشكار و سرافتیده را نسیمتن با فراست وكیاست خويش 

ود را خ پراكنده و نامربوطْحاال لطفاً با دقت و زكاوت خاصی از پرسش موضوعاتی نسیمتن: 

بلكه وامدارِ دواِم بحث باش تا اختتام يابد و  وامدار! دوامدارِتا ادامۀ مبحث را نباشی  ،وادار

 .إناره دهد ،شگوفه كنان شكفتهنتیجه 

 :دريا

 حرف آقایِ اكهارت چه بوده است؟

 نسیمتن:

 او انسانی است عارف!

 

 دريا:
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 .نگفتم چه كسی است

 نسمتین:

 111يعنی معموالً برهانی صحبت نمیكند و تو برای مطالعۀ بیشتر میتوانی سری بزنی به صفحۀ 

 . درسهای اساسی فالسفۀ بزرگكتاب 

 دريا:

 اگر چنین است پس چرا بر نقد آن پرداختی؟

 نسیمتن:

.  یاً من گفتم ))معموالً((داختن نقادی باشد و ثاناوالً من پردازشگر نیستم كه قصدم پر

 . مندم بیشتر تمركز نماخواهش

 دريا:

من احساس میكنم تو فقط میخواهی كلماتی زياد كنار هم قرار دهی تا يك روزی به اصطالح 

چنین باشد  هرگز نبايد ،كتاب تبديل شود ولی يادت باشد كه پديدار ساختن كتاببه يك 

مطالب كتب و گفتار ديگران كه چیزی جز تكرار اندر تكرار از آن  كرد ازرونوشت كه 

 ،تنها كه هیچ مفادی ندارد ؛ بلكه از زيانی گران برخوردار استه حاصل نشود . اين حالت ن

قی بد اخالتصرف در حقوق مؤلفان و نويسندگان مآخذ خواهد بود و اين عوج يك نوع زيرا 

داخته های بايد از سوز و گ ،است چیزی بنام كتاب بنويسیو رفتار غیر انسانی است . اگر قرار 

در آن جای دهی  ،آنان را كشف نموده ای ،موضوعاتی را كه جديد اند و تو خود ،مغز خود

 و نه آنچه كش نموده ای!

 نسیمتن:
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دوست عزيز لطفاً در آنچه میگوئی نیز دقیق باش! رونشتِ محض معموالً خوب ايده ايی برای 

رونوشت و سپس بررسی و سنجش نظرات و نتیجه گیری و ولی  ،خواهد بودنوشتن كتاب ن

ته كسی و الب آن نام كتاب نهاد برایاصالً اين چنین است كه میتوان  ،طرح نظر خودِ نگارنده

ی الزم میداند كه بايسترونوشت میكند كه خود يا از عجزی هرچند اندك ناگزير است و يا 

 چنان كند.

اين از  ،ه اين حالت ما را گرفتار سازی و بسویِ نخود سیاه رهنمون سازیقرار باشد تو باگر 

اينكه بتوانیم به مبحث علمی و حكمی خويش رنگ و  برایبدترين نوع اخالق است . لطفاً 

اف مع ،اين حقیر را از اين پس از مجادله و جواب به مغالطات بی سود ،روغن الزم ببخشیم

 ،كاروان عشق و علمكمت و داستانِ دهر منما و از غافلۀ نما و جز توجه به اصل و هدف ح

قرار نگیری و گِرد باد تورا چون خس و خويش را غافل مگردان تا در گردابۀ جهل و ظلمت 

در كنار گَرد  تو نیز ،با گَرد گیرِی آن ،تنظیف روزگار برایخاشاك به گَرد تبديل نكند تا 

 گِرد آيی و گَردی از كربُنات گردی.

ا تو اگر باری ديگر چنین مسئلت نمائی از بحث ب ،امی احتراماتی كه برای تو قائل هستمباتم

 گريزان خواهم بود.

 دريا:

حكمت  مرا مجذوب ،و اينك نیز اين درمانده را ببخشای تا سرفكنده نمانم و عشقِ فرتنی تو

 نمايد.

ستم تا چنان گوهر كان ه به تحقیق كه هرگز درپی لقمۀ نانی نبوده ام تا نانی شوم بلكه درصدد

 يعنی: .شوم
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 نانی ،اگر در پی يك لقمۀ نانی

 كانی ،اگر در صدد گوهر كانی

 من فاش كنم حقیقت مطلب را

 آنی ،هرچیز كه در پی آنی

ا پی كرده باشم تا آنرا از شدت گرسنگی اگر هم پی لقمۀ نانی باشم گويا مركب خويش ر

 واين صحراِی بی آب و علف و فرش و عرش نجات بخشم تا اين درمانده را نكند كه در 

 شُ رْعَ نِمِؤْمُ الْ بُ لْآنچه را گفته ام از قلب خويش نواختم چون ))قَنیز كند درمانده . ارش 

پس شايسته باشد كه عذر خادِم خويش را به جهت هائی بخشنده باشی تا تو را ((نِمَحْالرَّ

 توجه ام را بر بحث مان معطوف ،نبخشايشگر بخشنده باشد. به تو وعده میدهم تا حد توا

 گردانم تا از عطوفت با تو در نمانم و در امان مانم.

 نسیمتن:

 !دقت فرما ،م! پس با دقت به ادامۀ مبحث كه ممكن است قدری مفصل باشدمتشكر 

 دريا:

فقط يك سوال ديگردارم . اگر میشود لطفاً ابتدا جواب آنرا داده  ،بسیار ببخشید! پیش از آن

 بپردازيم به ادامۀ مبحث. و سپس

 چرا تو كه خداوند را از دل و جان قبول داری چنین گفتمانی را ترتیب داده ای؟

 نسیمتن:

 خدا كند كه اين آخرين سوالی از اين قبیل مسائل باشد.

 یلی.بلكه تو نیز با من در اين امر دخ باشم،اوالً فقط من تنها نبودم كه اين میزگرد را مرتب كرده 
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         دل و روح من پديده نیامده بود تا انتظاری داشته باشم از چنین اتفاقی. اصاًل احساسی در  ثانیاً

آنچنان دگرگون و منقلب ساخت كه  ،اين سرنوشت بود كه من را در آن خانواده ايكه بودم

حاال مجبور هستم دست و پنجه با تو نرم كنم و كلكل تو را بشنوم و های و هو كشم و تا 

 انم آخر امر چه خواهد شد.نمید

 دريا:

ل باز تو را از تعق ،چون عصبانیت ،عزيزم لطفاً با عصبانیت حرف نزن و سنجیده سخن ران

و خاندان پاكش( گفته خواهد داشت و از اينجاست كه رسول معزّز اسالم)درود خدا باد بر او 

. ستدلیل ا بر آن چشم و برخاستن رگهای گردندوزخ است و سرخی  انگشتخشم :))است

ه پهلو اگر ايستاده باشد بايد كه بنشیند و اگر نشسته باشد بايد ك ،هرانكه اين صفت در او باشد

 .41((در زمین نهد و بخُزبد

تو خوْد عاشق هستی و نمیدانی از عشق خويش. به تو میگويم كه عشقِ تو دوست مهربان! 

 ده شده توسط خودت چیدمانهمانا تجسس در يابیدن حق است و آنچه سرنوشت بر تو رقم ز

س بخشوده شده است. پ ،گرديده و انجام و قوۀ فعل بخشیدن توسط باری متعال در آنات آن

فتاِر . اين گموجودی مخیّر هستی و در آن توانی تصرف كرد ،يشخو نیز در سرنوشت خودت

 اخیر را در مسئلۀ قضا و قدر درخواهی يافت.

 نسیمتن:

                                                             
 )شيخ اشراق(. دىعوارف المعارف / شيخ شهاب الدين سُْهَرَورْ  - 41 
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يی چیزی نیمتوانی بگويی؟! از يك طرف در اين رابطه سوال نمیدانم چرا تو جز تناقض گو

میكنی كه نشان دهندۀ جهل تو نسبت بدان است و از طرفی آن را برايم تشريح مینمائی يعنی 

 نسبت بدان علم داری.

 دريا:

اوالً استفهام گونه هايی دارد و ثانیاً ممكن است به ظاهر و سطحی نگری بتوان چنین اطالقی 

 سبت داد ولی با ديدی عمیق هرگز چنین نخواهد بود.را به آن ن

 نسیمتن:

كه اينگونه من را غافل گیر میكنی و لی اين را به تو بگويم كه من نمیدانم تو چه هستی 

بنابر اين ممكن است گهگاهی تحت نفوذ عواطف درونی خويش  .موجودی هستم عاطفی

ياد به هم چون ماجرایِ خانواده ام را  و در اينجاقرار بگیرم و نتوانم حق مطلب را ادا كنم 

 اليعقلو مست  ،اما با مكیدن غم و غصه ،عقل از سرم پريد و چون كسی در میكدهآوردم 

اال به اما ح قصه را شروع كردم و از خود بیخود شدم. در آسمانِ تنهائی و بی پايگی خويش،

 بیشتر دعوت میكنم. خود آمدم و تو را به توجهِ

 بیخود نشدی و لی كفش كهنه در بیابان نعمت است . ،نچنان كه بايددريا: هر چند آ

 نسیمتن: 

شكوهمندی در تو نیست. لطفاً من  ،جز حرفهای بیخود از دهانت بیرون نمیشود و جز شكوه

اين همه جز به جهت ضايع ساختن را هم ببخش كه مجبور شدم اينطور صحبت كنم. ولی 

فعاًل  از آن كتاب گذر میكنیم! است. نبوده ،(ویِ مانتوسط هر د)وقت و ربودن ضیاء از ره 
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 و مکان فلسفۀ زمان

 دريا:

 ؟مكان چیست ،ببخشیدچیست؟ زمان

 نسیمتن:

ست دقت كن و سپس از اين د ،قدری صبور باش و ابتدا به دامۀ مطلب مان كه نمیدانی چه بود

مرا دستگاه حل مشكالت نابجا مپندار. مشنو و مسائل پرسان نما و هرگز از من جواب را 

 ؛ريمرا ابراز میدا ، تعريفی از هر يكما برای اينكه تو زياد هم ما را دست كم نگیری ،خوب

 ی نخواهد بود.حدّ ،و مكان البته معلوم است كه تعريفِ ما از زمان

 ،قیقتردفلك پديد آيد و بصورت  مستدير امری است كه از حركت ،میگويد: زمان ارسطو

امری است ذهنی كه قدر و اندازۀ حركت است. زمان را میتوان به عدد نسبت داد و آن  ،زمان

 ،پس تا ذهن نباشد توسط ذهن است؛ ،شمارشبرای شمردن، شمارنده ای نیاز است. را شمرد.

ان هم زم ،، پس مكان اگر نباشدا فلك نمیتواند در غیر مكان باشدام]]زمان هم نخواهد بود.

عبارت باشد از  و اما مكان [[عدمِ مكان الزم آيد. ،هد بود؛ همانطور كه اگر زمان نباشدنخوا

سطح درونی جسم محیط، یا حد بین محیط و »يا  سطوِح محیط با محاط اندارۀ مماسیِ

 ممكن است بگويد داخلِ در كجا واقع است؟ ،سطح كه پرسیم اينجا از ارسطو می .«42محاط

جزء.پس جسم، حاویِ سطح خود است.  ،نسبت بدان ت و سطحكلّ اس ،جسم؛ چراكه جسم

با اين  سطحی، در جسم وُجود دارد، پس بصورت كلی: جسم، حاویِ سطح است. چون هر

ارندۀ دربرد ،قول، نتیجه میشود كه جسم، فاقد سطح خارجی است؛ زيرا هر قسمتی از جسم

                                                             
 .51/ محمد علی فروغی،ص"سیر حکمت در اروپا" -42 
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ارجی برایِ جسم وجود پس اگر سطحی خدر عین حال، در مكانی قرار دارد.سطحی است و 

رين در حالیكه بايد قرار داشته باشد. بنا ب ؛اين سطح در مكانی قرار ندارد  ،آنگاه ،داشته باشد

ی نتیجه میشود كه فرض اولیه مبتنی بر داشتن سطح خارج ،چون در اينجا تناقضی ايجاد میشود

می ی میشود كه جسو از اينجا ناش فاقد سطح خارجی است. ،باطل است؛ لذا جسم ،برای جسم

 ناقض!تدرحالیكه پیشتر قرار بود جسمی باشد تا حكمی بر آن بار گردد ؛ پس  وُجود ندارد.

 دريا:

ه از اين نیست ك ،زيرا منظور از سطِح خارجی به اصطالح علمی كلمه !تو راه را گم كرده ای

ارجی ح خيعنی با فقدان سط جسم محسوب میگردد. بلكه جزوِ ؛خارج و منتزَع باشد ،جسم

يرين سطحی كه در ز :)به همین معنی(، جسم اولی نیز مفقود خواهد بود. پس مقصود اين باشد

 ،سطحی ديگر نباشد و از خارج بتواند مورد مشاهده قرار گیرد)حاال يا با واسطه يا  مستقیم(

 از سطح خارجی.باشد عبارت 

 :نسیمتن

ه كاست « همین صورت»اشته ای.با جز منظور ما، تشريحی ندآری تو را رحمت كند.خداوند 

 ه عكس!نچگونه ؟چرا و میتوان برهان اقامه كرد بر بطالنِ چنین سطحی و در نتیجه جسمی. اما 

شايد گفته شود كه سطحِ خارجی، فقط يك اطالقِ لفظی است و معلوم است كه  خوب،

ين، ا سطح خارجیِ حقیقی برای جسم هست ندارد. حاال اينكه میگويند سطح خارجی، پس

جسم  يك یم گفت كه سطح خارجیِ حقیقی برایاندرونِ جسم است. ما در برابر ايشان خواه

وجود  جسممیتوان بدان دست يافت. اما اگر سطحِ خارجی برای وجود دارد؛ اما با شهود 

هم  رأساً جسمی میگوئیم باعث خواهد شد كه نداشته باشد، چه مشكلی پیش خواهد آمد؟
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ببار  خود بخود تناقض ،در حالیكه اين گفته .همانطور كه ايرا گرديد( )،وجود نداشته باشد

 «جسم»كه داريم با همديگر بحث میكنیم و میدانیم كه  «هستیم»ما  ،می آورد؛ زيرا دست كم

هر قسمت از يك جسم را اگر مورد هستیم. اما چرا چنین خواهد شد؟ جواب اينست كه 

مت، سطح داخلی است. و به همین قسم بالقوه تا بی اغماض قرار دهیم و بگوئیم نه، اين قس

نهايت انگشت بنهیم و بگوئیم نه، اين قسمت نیز سطح داخلی است. اما اگر از ديدگاهی قاطع 

سم میبینیم كه در اخیر مجبوريم قبول كنیم كه يك ج ،به اين مسئله بپردازيم ،مانند رياضی

یر و ظريف و تقصتیتوان اين فاصله را با باز م ،هرچه سطح درونِی آن از مركز دورتر گردد

ه محیط ب يعنی محدود ،بیشتر كرد. اگر جسمی متناهی، مفروض باشداز آن  ،اجزاء تصغیرِ

قاعدۀ مزداهیكی)رياضیكیِ( مذكورِ در اينجا، میتوان گفت كه  خويش؛ پس بادر نظر داشت

ر ممكن است به ه ،واقعسخن زد كه در  ،باالخره اينجا حرف به جائی خواهد رسید كه نتوان

آری اين، برایِ ما در عالمِ خارج بسیار سخت امكان  ،خشیدب اختتام ،به سطوحِ جسمحالت 

هیچگاه به   ،آری :جلوه میكند و ما را بر آن میدارد تا بگوئیم ناممكن  ،به سخن بهتريا پذير 

ر خره خود را میتوان دباال ،آخرين سطح نخواهیم رسید. اما در نامتناها اگر نامتناها سیر شود

ن، خود، دلیل است بر اينكه قائل نبوده ايم كه آ ،متناهاستناالبته سیرِ ما كه  ،نامتناها رساند

نی كه گفته همی وحركت كرد ديگر اليتناهی نیست. شايد پرسیده شود كه نمیتوان در نامتناها 

ين اشتراك لفظی با ا ،منظور از واژۀ منتخبمیگوئیم  متناهی گشت. ايد ))باآلخره((، امر،

وقتی معنی میدهد كه چیزی خالص شود و  "خالصه"میگويند  ."خالصه"كلمه بوده است 

 ،ریآ تداومی نداشته باشد.میگوئیم حرفِ ما هم خالص شده بود كه از آن استفاده كرديم.

ا میتواند هنامتنا ،همانطور كه يك موجود ،ما نمیتوانیم چنین كنیم ولی از نگاه عقل و خِرَدِ ناب
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 به مثل ،موجودی ديگری نیز هست كه بتواند نامتناها اين صیرورت را بپیمايد ،تقصیر شود

 ،خودِ جسم با هرچه تقصیر، نمیتواند باآلخره به چیزی برسد كه آن ،میگويندخودِ آن موجود. 

ول داريم هم قب میگوئیم ما ختمیت ندارد. ،هیچگاه اليتناهی ،يا به عبارتی ديگر اليتجزاء باشد.

یتوان ممیگويند پس چرا میگوئید كه باآلخره به آخرين سطح تأكید ورزيده ايم. ،و بر اين گفته

 رسید؟

ك ي ،گر به آن نظاره شودو از خارج ا همیگوئیم آيا قبول داريد كه مفروضِ ما محدود بود

ت ؛ ولی سسطحی دارد كه ما آنرا میبینیم؟ میگويند ما قبول داريم كه مفروض، محدود بوده ا

را به ثابت ساخت؛ زي طريقپذيرایِ اين نیستیم كه بتوان سطحی خارجی برایِ آن، از اين 

ه اين همین كه شما قبول فرموده ايد كاساس قاعدۀ نامتناها، اين نیز قابل توجیه است. میگوئیم 

. اختتامی ندارد ،ضعفِ توان شما را نشان میدهد كه بگوئید اين سیر ،جسم، محدود است

ست فقط بر جسمِ نامتناهی قابل صدق نی ،یگويند منظور ما از قاعدۀ حركت و تجزيۀ نامتناهیم

 اين شد حرفِ  ،میگوئیم خداوند شما را فضل دهد ما صادق است.حكم  ،ه بر هر جسم؛ بلك

همانی كه خوِد ما بدان قائل هستیم. ما فقط بر اين تأكید میورزيم كه آنگاه كه قبول  ،حسابی

جسم نیست؟  ،تقصیر يابد ،پس آيا هر چه حد ،می هست كه محدود باشدجس ،كرديم

شیم كَبزاويۀ ديدِ مان را در سمتِ برون  ،میگويند اين امر واضح است. میگوئیم پس، از بیرون

و هرچه را ديديم بگوئیم سطحِ درونی است تا جائیكه بجائی برسیم كه بگوئیم در عمق نیستیم 

خطّ در  ،میگويند سم و فضای عاری از آن. حاال بگوئیم خطّ.فصل است بینِ ج ،اين سطح و

عالمِ خارج وجود ندارد. میگوئیم از آنجهت كه خطّ هست، درخارج وجود ندارد يا از 

ت، جسمی كه محدود اس یتوانیم برایآيا ضعفِ ما هست كه نمبدان نظر داريم؟آنجهت كه ما 
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؟ د استوضعیتی موجوچنین  «واقع»در  ،نهيا  ؛ر نظر بگیريمدو در نتیجه خطّی سطحی خارجی 

میگوئیم كه در عالمِ خارج وجود ندارد  ،داريم توجهاينگونه  ،آنچه را كه ما در برابرِ آنآيا 

 ،يا نه اينطور هم نیست؟ آری ما قائل به اين امر هستیم كه موجوداتی فرا طبیعی وجود دارند

ست ؛ میگويند حرف تان نابجا .نباشیم اطتمح منمیتوانیمانندِ عدد. اما در مورد بعضی چیز ها 

آشكار  یبُعد )يا چهار(سه در عالمِ  ،زيرا ما گفتیم كه اصاًل نمیتوان به جائی رسید كه سطح

گردد و ما نمیتوانیم چنین فصلی را ثابت كنیم. میگوئیم آيا واقعیت مبتنی است بر توانِ شما 

 ،يدگاهاينجا قائلیِن به اين د بول داريم؟پس چگونه میگوئید كه ما مفروض را ق يا بر ذاتش؟

ابعاد، در عالمِ خارج وُجود دارد اما آنقدر ظريف كه با حس  نمیتوان پس،  د افتاد.نخواه

از اين ذا لقابل اثبات است.  ،آنها رسید؛ بلکه با عقل است كه هستيِ شان در خارج هب

ارند عالمِ خارج وُجود ند، ما نیز میگوئیم ابعاد در و مسامحهجهت فقط بصورت مجازی 

 قاطع ترين قصدتان را بر ما روشن ساختید كه عبارت باشد ،شما با اين سخن تان !نه میگويند.

ما قبول داريم كه میتوان يك شئ را نامتناها تقسیم كرد و از مغالطه ؛ زيرا از طرفی میگوئید 

يعنی  ،ر فهم شان بیرون استاز طرفی میگوئید ابعاد، در عالمِ خارج وجود دارد كه از توان بش

 اجسام محدود میشوند به اين ابعاد نا مرئی. 

نا  ،يك شئ همان آوانیكه محدود است كاری نیست!خواهیم گفت ما را به مغالطه اينجا 

ندانسته و در تغلیط محض غالی  را سخنمحدود نیز است از يك جهت. اين شما هستید كه 

ا يك شئ ن)اگر فقط يك مقدار فكر كند( كه  اين را هر شخصی میداند ،غرق شده ايد

محدود را میتوان از جهت هائی نا محدود گفت اما نه از همان جهت كه محدود است. مثاًل 

. زيرا از نامحدود ،ولی نسبت به شئ در نامتناها ،فاصله اش نسبت به من محدود استاين شئ 
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ت به پس نسب ،متناهی استحاال در نزد فیزيك نا  ،آنجائیكه جهان در حال گسترش است

ل آرامش برای مان حاص آنسطح جهان فاصله ای ندارد كه بتوان به سادگی از حدی گفتن 

زاويۀ ر چنانچه اگ ؛میله نسبت به يك مستویيك  شیبمثاًل يا  گردد و در عین حال درست.

بود؛  خواهدنامتناهی  شیب ،در غیر اينصورت ،حالتی نامتناهی ،باشد 31°ازنا فرد  ضرايبی ،میل

 ،تاولی اس ناموازی با مستویِنسب به سطح ديگری كه  ،اما همین شیب نامتناهی از میله

ايد ش انطباق در توازی شركت دارد. ،در مزداهیكاين واضح است كه  نامتناهی نخواهد بود.

 .43يكی جسمِ طبیعی و ديگری جسمِ تعلیمی ،ا دو مسئله را قاطی فرموده ايدمش بگويند

، اين بود مزد اين همه زحمتی كه برای تفهیم معرفت، عرق تان درد نكنددستمیگوئیم 

از  ضبالعرَ ،اينكه گفتیم جسمِ مفروض، جسمی طبیعی بوده است و جسمِ طبیعی ؟!ريختیم

قِ جسم د و هیچ تحقزيرا جسمِ تعلیمی، عرضِ الزِم آن بوَ ؛تعلیمی هرگز بی نیاز نیست جسم

 نظورم تعلیمي باشد. به جسم ،حدِّ جسم طبیعياما  دد.بدونِ آن پديدار نگردر خارج 

حد انفصالی بین اين لیك[محدوديت در عالم خارج باشد و  اشد؛حد منطقی نب]،"حد"از

 (.دومیجسم و آن جسم)

میگويند شما بديهیات را انكار میكنید، پس ما را با خدا و شما را به سالمت. میگوئیم شما را نیز 

مت خدا را توان بیش شناخت. همه با خدائیم و از سیطرۀ حكومتِ او با سالمت! زيرا با سال

 . نمیتوانیم بیرون رويم. حاال كه هستیم خوب است با سالمت باشیم

 دريا:

                                                             
 خواهد آمد. نفستوضیح اين نوع اصطالحات در مبحث  - 43
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نامتناها قابل تجزيه است، چون هر  ،اگر جسم .«ساده»اما  ؛باشد ماهم سؤالی از تو داشته باشیم

س ما جسمی پ .هست ،فاصلهاال نسبتًا اندك( )حكششی، بین شان  ۀقسمت از جسم به سبب قو

البته كه منظور ما از هر قسمت، اين نیست كه آن قسمت را بعنوان جسم قبول  .داشت  نخواهیم

 داشته باشیم بلكه ما فقط برای ساده سازی مطلب، چنین بیان میكنیم؛ دلیل اين امر اينست كه

فلّز یگوئی اين متو برايم  ارتی سلیس تر :بعبه يا  وجود ندارد. ،مادۀ نخستینی كه اليتجزّاء باشد

هستی دارد و يك سری دالئل ديگری به اصطالح خودت چیده ؛ نتیجه است و معلوم كه 

می آوری  لب درطاز اين م ،استقرائی و استنتاجیو در اخیر با روش  میگیری كه اين، جسم است

بی انتهاء قابل انقسام  ،قبول داری كه يك جسم. ما میگوئیم دوجود دار ،كه پس جسم

ا دارا رسبب نیست كه اينها قابلیت انتزاع  ،آيا فاصله داشتن اجزاء ازهماست؟)آری.( میگوئیم 

كدام جزء را میتوانی دريابی كه قابل انقسام نباشد؟)هیچ.( میگوئیم  باشند؟)آری.(میگوئیم

 د است؛ مگر چنینفاصله هائی بین اجزاء خوشامل  ،هر جزء را كه در نظر بگیریبنابرين 

منكر  واينجا بايد بگوئی هیچ. ]خواهد بود؟ نیست؟)چرا.( میگوئیم پس جز فاصله، چه چیزی

ول دلیل است بر اينكه ما قب ،بری و سختیكه زِی حتی اگر دلیل آورد [نظر اول خويش شوی!

اين حالت را  ،ذب المركزجقوۀ كنیم جسمی وجود دارد، خواهیم گفت نه چنین است؛ زيرا 

بدون جرم  آن جسممستعِدّ است. و اما اگر بگوئی كه میتواند جسمی وجود داشته باشد با آنكه 

 .نداری كه حرف خودت هم درست است تو حتی قبولاين را میرساند كه ، اين گفته ،باشد

تا به زيرا  ؛قابل تجزيه است اشبه اجزاء  ءمنتهانا ،ن امر كنی كه يك جسمحتی نمیتوانی دفع اي

قانون اول  از طرفینشمندان به اين نتیجه نرسیده اند كه اختتامی برای انقسام وجود دارد و حال دا
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؛ ولی اين از ناتوانائِی ما را در اين امر ياری میرساند ،45ختیمسمی است به قانون لَ  هك 44نیوتن

اده كه م از آنجهت )به معنای آنچه كه در فیزيك برايش ماده میگويند(بشر ناشی است و نه ماده

 . مسئله از چه قرار است؟گیریدر شكالاِبا پس هر طرف را بگیری  هست.

  د.برای تو نخواهد بو در برابر نظر ما جز برافراشتن درفش سفیدپس بناچار راه گريزی  

 نسیمتن:

از  و تو را در گمراهی مطلق میبینیم؛ اما ما است یعمیقو بسیار يا بسیطی ساده  واقعاً كه سخن

 ر مقابلِ تسلیمیت را ددر اخیر میگوئی بايد كه عَلم  كه سخنی عمیق بوده است. اين جهت است

در اول ثابت میسازی كه نمیتواند چیزی بینهايت تجزيه گردد  ،ما برداری و نظِر ما را قبول كنی

ه  خودت دانسته ای ك؛ اصالًذيرفتپ وانپافشاری میكنی كه حرف اول را هم نمیت ،و در وسط

ما نظرت را برايت آشكار میگردانیم كه بدانی كه هیچ ندانسته ای. نظرت  ولی نظرت چیست؟

 درست نیست و خالصه محال است ،كه هر طرف را بگیری»اين بوده است : رفع چنین اشكالی 

 .«اين اشكال وجود دارد»يا چگونه ممكن است؟ « .كه تصمیم بگیری يا حتی نگیری

 شد.ت قسمتی از آن به قوتش باقی باولی ممكن اس ؛میگوئیم اين اشكال به تمامش وجود ندارد

آسان كه قسمت دوم باشد را ابراز میداريم و آنرا ردّ خواهیم كرد و سپس در نقد راه  نخست،

 قسمت اول خواهیم پرداخت.

ان از خود مقاومت نش برابر تغییر سرعت يا جهت حركتدر جسم  میگويد)مانْد( ختیقانون لَ

جسم  تمايل»پس به  ر : جسم به حفظ حالت قبلیِ خود تمايل دارد.و به عبارتی رسات میدهد

 ؛یستارسطو نیز بدان پرداخته است كه فعالً محل بحث نالبته  لختی میگوئیم.« حالت قبلی اش را

                                                             
44 - The First row of Newton. 
45 - Inertie 
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قانون دوم نیوتن است و ما كاری نداريم كه قانون ارسطو هم گفته میشود  ،آنچه محل بحث است

تاب ش، ذرات زير اتمی در برابر واپاشی هسته ایدر اين هستی كه تو به نحوی گويایِ  يا خیر.

جهت است  به همین ،تالش میكنند تا حالت قبلیِ خود را حفظ كنند ،دهنده های بسیار غول پیكر

در فروپاشی اند وارد سازد تا بتو را و فشارمصرف را بسیار بسیار انرژی  ،كه بايستی يك شتابدهنده

نرژی نیاز است بی انتهاء ا ،ذرات زير اتمی شكستنبی انتهاء برای . پس دموفق شوبیشتر هسته ای 

لذا نتیجه میشود كه هرگز نمیتوان ذرّه ای را تا نامتناها  ؛كه بشر به هیچوجه به آن نخواهد رسید

از  سمجبرش كند و نه پس عدِم تواِن بشر است كه نمیتواند جسمی را نامنتهاء  تجزيه ساخت.

 نتیجه اين میشود كه جسم قابل تقسیم است نامتناها.؛تاس جسمكه  آنجهت

توان بشر هرگز نامتناهای نیست؛ زيرا آنكه توانش نامتناهی است جز يكی نتواند بود ما میگوئیم 

 اين امر در اينجا درست است كه . و مطلق او تنهاست كه بینهايت برترِ .خداكه عبارت باشد از 

 ی نیست.جایِ شكقابل تجزيه نامتناها نیست! ،[تجربهدر مقام  منظور،]از جهت افراد انسانيك جسم 

حال  میتواند شرط الزم و در عین «يك قدرت كامل و مطلق»بررسی كنیم كه آيا فقط بیائیم اما 

تی بالذات اساساً جسم چنین خاصیيا  ،قرار گیرد تا بینهايت، برای تجزيه سازی يك جسم ،«كافی»

عنی يبه چنین امر ناممكن بالذاتی سر و كار ندارد.قدرت مطلق كه  ثابت شود در نتیجه، تاندارد 

 ."عدم ملكه" :مثل اينست كه به سنگ بگوئیم تو نابینا هستی؛ همانكه برايش اهل منطق میگويند

طرف،  اگر ثابت شود يك ،رضِ يكديگر نیستندادو طرف، معهرگز همینقدر هم اشاره كنیم كه 

 لزوماً ثابت شده است.اثبات صحّت طرفِ ديگر  ،عبه واق ؛ در اينصورتصادق است 

 ه كرد.چرپادر خارج نمیتوان بینهايت جسمی راآری،:براز میداريم كهارا چنین  دومواب پس ما ج

 يا بسویِ اينكه آياجسم، بالذات میتواند قابل تقسیم باشد ياخیر؟جواب اول خواهیم بود.در پی لذا 
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 خارجی وجودِقوه به تنهائی هم نمیتواند  درتش باقی است.در اينجا همان قسمت اول اشكال، به ق

همانجاكه گفته میشود هر داشته باشد ؛ زيرا قوه در خارج از انرژی و آن از ماده حاصل میگردد. 

پس انرژی از ماده هرگز جدا نیست يا بصورت  ؛46جرم نیز افزايش میابد ،قدَر انرژی زيادتر گردد

نها يولی اينكه میگويند پس طیُّ االرض و امثال ا ماده جدا نیست. انرژی نیز از ،در طبیعت ،عموم

و انرژی هم از ماده يعنی انسانی كه اين همه مشقت  .بايد بگوئیم از انرژی ؟ه نشأت میگیرد چاز 

را بايد تحّمل كند و در نتیجه تمامِ انرژِی خود را به امری ديگر سرايت  جو سختی و درد و رن

توان ناو  بسیار بیتاب ،كه وقتی شخصی پس از دست زدن به چنین اعمالی همین مطلب است ،هدد

فعاًل  ؛ بلكه برآنیم كه در طبیعتمنكر انرژی ناشی از غیر ماده نیستیمبصورت كل، میشود. ما 

گاهی ممكن است بر ما اعتراض شود كه شما  انرژی، از ماده ساطع میشود. (%3393)غالباًمیگوئیم 

ه دلیلی كه شما اصالت را به ماده میدهید و تماِم انرژی را از آن میدانید جز مادی پرست هستید؛ ب

نرا خودتان جز حماقت نیست. تفصیل آ ،اين گفته میگوئیم نیست. بیان شايستۀاندكی كه آنهم 

 طالعه كنید.آثار ما را م ،میخواهید منظور ما را بدانیده باشید و مجال بر تفسیر آن نیست. اگر داشت

 دريا:

 تو آثار هم داری؟ ،نفهمیدم

 نسیمتن:

 ريم.نباشد!بگذ شایدهُمّ...خودم هم زياد نفهمیدم چه گفتم.خوب، اينقدر هم خرده گیری درست 

 .انرژی، نیاز مند نیروستو  جسمی هم وجود نخواهد داشت ،تا زمانیكه انرژی وجود نداشته باشد

                                                             
46 -  𝐸 = 𝑚𝑐2  
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درست است  را نبايد فراموش كرد. 47قانون دوم نیوتن رم قابل تعريف نیست!قوه، بدون جِپس 

يك »حتی در خودِ فیزيك گاهی نمیتوان از نیرو به قوه متفاوت است. ،كه در فلسفه و طبیعت

 بسیار سخت يا شايد ناممكن باشد. 48نظريۀ همه چیزاز اينجاست كه ارائه دادن  .نگاه كرد «معنی

  : ا هم بدان نظر داريم اين است كهبزرگترين و مهمترين اشتراكی كه بین آنها وجود دارد و ماما 

داد نیرو از اض .کنش و واکنش دارد ،نیرو ،محل  اضداد است ،ماد ه مستدام نیست. ،اتبالذ  نیرو 

 ماد ه است. ،محلِّ نیرواست ؛ 

دق اص قضیۀ فوق ،فلسفه فرق دارد؛ ولی با تمام فرقی كه دارنددر فیزيك و  ماده نیزالبته 

 نی كه اضداد، در عین نقطه باشند؛ بلكه كنش و واكنش در ماده است.()البیته نه بدين معاست.

ون چ ده میتواندمحلِّ اضداد قرار گیرد؟اينكه گفته شود چرا ما به همان منظوری كه گفته شد.  

ادت ي نیست. (ی)ضدّآنرا مقابلیو ديگر اينكه  ن مورد استیيكی از خواصّ اساسی جوهر هم

ز روی پس تو جز ا ،ممكن نیست دو ضّد جمع شوند ،در خارجبگوئی  كهاشتباه نكنی باشد 

م؛ چنین قصد پلیدی نداري ،به حول و قوۀ الهی: ما خواهیم گفتهوس چیزی نمیگوئی! چراكه 

ی در حكمت اولجواب چنین است كه مان، ما را بدين مرحله رسانده است.خوب،  تفكرِبلكه 

كه  (!)البته با انبوهی از اختالفمندی میداندهر انديش ،اين امر واضح است. در فیوزس )طبیعت(

 ماده آن چیزی است كه حجم و جرم دارد. چنین تعريفی دارد:ماده 

ه گفت بنمیتوان گاهی به همین سادگی ها از حقايق امور آگاه شد و تنها اينست كه  ،حقیقت امر

 خاكو  نشِ  ونیاز است كه خودْ وارد عمل شد و ريگ و سنگ بسا چه ؛ و شنید ها توجه كرد
                                                             
47 - The Second row of Newton. Mr.Issac Newton has three lows that they was included in his “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” 

book in 1687. This book is inclusive lows of Generral Gravity, Kepler (7 until 8 Centuries, Himself lived in 1571-1630 in Weil der Stadt and 

Regensburg of Deutschland) and Newton.The Kepler’s tripled lows are famous to one of the important elements for Scientific Revolution. It 
begined in 1543 by tow memoires that affected at science world to 7 century. 
48 - Theory of everything. It said for compressing the Gravity force, Weak nuclear force, Strong nuclear force and Magnetic field strength, lump 
just in a sheer theory; but in second. So, in first step, to say a theory that compresses the General Relativity and Quantum, is not easy too! 
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از  يكی «؟ماهیت فلسفه چیست»را از هم پاشید و سخت از هم جدا كرد. مثاًل دربارۀ اينكه 

سومین ارل  ،50د)منطق رياضی(و منطق جدي 49ۀ تحلیلیفلسف و بناينگذاران سردمداران

 .كنیم فلسُفَتَ كه است اين چیست، فلسفه اينكه دريافت راه تنها چنین میگويد:51راسل

در مورد « رُتبتاً » ،برای اينكه از ابتداء بنیاد نهاده شوند ،اينست كه تمامی علوم ،يگريك حقیقت د

 ند.افلسفه و منطق  محتاج و مديون  ،ساخت و ساختار موضوع شان

 خالصه:سفی!نه به معنای فلاما ائیم ماده را برای فیزيك از ديدگاه فلسفی تعريف كنیم یپس ب

 نیرو است.محل  ماده، 

زيرا  ،از تعريف خارج میشود ،خالءجزئی از مكان محسوب میشود. اما  ،ا اين تعريفماده بپس 

ار حرف بسیتعريف،اين و بس. هستفقط در ماده چونكه نیرو هیچ نیروئی وجود ندارد ،در خالء

 ا را بس.م مقصور، .فرماينددارد كه اهل فنّ میتوانند به تفاسیری از آن به كتب الزمه مراجعه 

 نتیجه اين میشود كه : ،، خالصهايراد گرديداز ماده  تعريفی كه دوبا هر  پس

 (.است كه مراد از اضداد چیست ||)و مذكور( ||)معلوم  محل اضداد است. ،ماده

ش از آن پیاِشكال را  دومو نتیجۀ قسمت گذشت كرديم، تقريباً  ،حاال كه از بحث قوه و ماده

 است. قسمت اول اشكال، به قوّتش باقی ت:برگشت میكنیم كه میگف موردیبه همان گفتیم، 

 وريم بگوئیم:فعالً مجببه اين اشكالت ما را به اعتراف مجبور ساخته ای!  نمیتوانم چه بگويم.اينجا 

 مادة نخستیني وجود دارد. ؛جسم فیزيکي، ذاتاً قابل بي انتهاء تجزيه نیست

ی، كاسه ای زير نیم كاسه نهاده باشاگر  پس با اين بیان، میتوان گفت كه جزئی اليتجزّاء وجود دارد. 

 خداوند تو را در بین آن دو قرار دهد و نابودت سازد!

                                                             
49 Analytical philosophy 
50 - New Logic [Moder Logic] = Mathematical logic 
51 - Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell (1872 – 1970) 
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 دريا:

 اگر با خدا نباشد در خسران است، بسیارانسان  به هوش!؛ اما مشكلی نیست حاال اگر علَم نیفراشته ای 

 مرحله خواهم بود؛ آنچهسخت است كه انسان چنین غربتی را متحمل شود. غم مخور من با تو تا آخرين 

نی كه خود را همه چیز فرض نكتالش كن تا سنجیده عمل كنی و  التفات دوستم نبود.برای ته ام جز فگ

 درست نیست!

 نسیمتن:

وم و من راه درست را میرمیخورند، من بیدی نیستم كه به اين بادها بلرزم. ن خودت همبه درد اين نصايح، 

حق و حقیقت هستم؛ اگر به بیراهه و كرم چاله هم افتادم، خدايم مرا  تم پاك است و فقط در جستجویِنیّ

 :كه چی میگويمتو بی نیازيم. ببین ال اقل از اگر به همه چیز نیاز داشته باشم، خواهد بخشید و 

 چنین ادامه دهیم كه محیط طالیسارسطوحكیم بزرگ میتوانیم همچنان پرسش خويش را از  

آری. وضِع  ،يا آنها هم در مكان قرار دارند؟ شايد گفته شودآ و محاط كجا قرار دارند؟

شت به همان جنجال پیشین بازگ ؛اگر گفته شود خیردر اينصورت معلوم خواهد گشت.،تعريف

 .شدخواهد 

 دريا:

 آنرا مشخص كنی؟، آيا میتوانی مادۀ نخستینی وجود داردحاال كه عقیده پیدا كرده ای 

 نسیمتن:

دًا در صدد اثبات وجود آن بوده و بع ،پس ابتداء فرعِ بر وجودش است.تشخیصِ مادۀ نخستین، 

 چاره جوئی خواهیم كرد.كه وضع معلوم گرديد، در پی تشخیص آن، 
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 اخت،برایِ بحثی كه مطرح خواهیم س ما پیش از اينكه به اين مسئله بپردازيم، بعنوان مقدّمه ای

اصالت و  ؟ وم دارد يا تأخّربر فعلیت تقدّد آيا استعدا"الزم میداريم طرح اين مسئله كنیم كه 

 "چیست؟ رابطه بین آندو

 تأخ ر؟ یا دارد تقد م «فعلیت» بر «استعداد» آیا}

ی که توسط را شیئ جًو  "استعدادیت)بالقو ۀ("شیئی که به صفتِ را  جَرا در نظر میگریم و  جشئ 

ایست بین  چه رابطهت که جنگی که داریم اینس مفروض میداریم.متـصف شده باشد؛  "فعلیت"

 ودِ حاال ببینیم کدام یک، بر وج. نیز باشد جًیا  جَموجود باشد، محال نیست که  جاگر  ؟جًو جَ 

به قضیه  ،بیائیم از پشت ؟دیگری، توقف دارد یا هم اصاًل چنین ارتباطی بین آنها معدوم است

اهد بود؛ اما عکسِ قضیه، چنین موجود خو جموجود باشند، لزوماً  جَیا جً اگر  وارد شویم یعنی:

که  پس میتوان گفت هم باید موجود باشند. جًیا جَ موجود باشد، إال و الُبد،  جنیست که اگر 

موجود باشد،  جًاما فرض میگیریم که است.  جوجودشان متوقفِ بر وجودِ  جَو هم  جًهم 

ه آیا ؛ سؤال اینجاست کبوده ج، جًهمین (، ، فرض کنید!)حاال نه بمعنایِ حقیقی کلمهمیدانیم که زمانی

رای عبور، سالم و توانا که بگذشته است یا خیر و یا اینکه پرنده ایست  جَ این دگر گونی، از پل 

-برای این منظور، نیاز است که تعاریف ))استعدادی تپرواز را ترجیح میدهد تا قدم زدن؟

 استعداد(( و )) فعلیت(( را مورد بررسی قرار دهیم.

 .اشدرا داشته ب دیگر امکان تبدیلِ به امری جبواسطۀ آن، حالتی است که  دیت]جَ[:استعدا

مثالً میگویند که این چوب، امکانِ تبدیل شدنِ به یک تخت را دارد و آن سنگ، میتواند یا در 

(، انطباقِ شئ به فالن امر در عین جَ اما در این حالت) توانش هست که به تندیسی مبدل شود.

www.takbook.com



 

 

108 
 فلسفۀ زمان و مكان رمان نفری در كنار دريا

را یکی از زیپس تعریفِ جَ متفاوت است نسبت به جً.نیست.  جَالً زمان(، شرطِ قوامِ حالت)یا مث

 اینست که انطباق یا وُصول شئ به امری دیگر، در عین حالت باشد. جًخواص  اساسی برای 

  فالن حالت را داشته باشد. جحالتی است که بواسطۀ آن،  فعلیت]جً[:

 به تش همین است که معموالًمثالً چوب بوده و اآلن وضعی میگویند این، میز است و زمانی  مثالً

 چوب گفته نمیشود. ،آن دیگر چوب گفته نمیشود. یا استحالۀ آن به خاکستر که دیگر به خاکستر

چون اجتماع دو امر  وبیت برای چوب، فعلیت است و خاکستریت، استعدادیت.چپس 

 عکس.لستعدادیت باشد، فعلیت نیست و بزمانیکه اپس ، محال است،از یک جهتابالن( مختلف)متق

خاکستر  استعدادیت لیو؛خاکستر است، فعلیت که واضح است ،ممکن است اشکال شود که وقتی چوب

ان، قابل و مختلف در فعلیت، قو ت یا استعدادیت همچنان هستبودن نیز برای خاکستر موجود است، پس 

تعاریف و بیانات ما را نسبت به استعدادیت تیکه اما وق ؛خواهیم گفت که آری این امر صح ت دارد .جمع

رگ اینچنین نیست که چون امری نسبت به امر دیگر، دامنه اش ست ،یطرفو فعلیت، قبول نداشته باشید و از 

آن که در گفته میشود این اعم  است، نتیجه گردد که مختلفان قابلِ جمع اند؛ زیرا مثالً  و اعم  باشد و اخصِّ

واقع، همان  که انسان در مر انسانی حیوان است یا این انسان، حیوان است، چنین نگفته ایوقتی میگوئیم ه

حیوان کل ی است.نه! بلکه منظور مان اینست که فردی از حیوان است و آن فردی است که تمامِ خصوصیات 

وئیم، این ح میگبرای  ساده سازی دشواری، به تسامانسانیت را در خود داشته باشد و مانع اغیار باشد، پس 

شاید  !؟متقابالنقابل جمع نیستند چه رسد به هم،  حاال حتی مثالن یا دو شئِ مشابهِ انسان، حیوان است.

یقت دارد، حق قوت برقراری خاکستر بر آن است و چون این وضع، در عالم عین   ،گفته شود این خاکستر

ه اگر یک شئ از آن جهت کمیگوئیم  قطعاً چنین امری از صحتی واال برخوردار است. ،بصورت توص ل

تغییری و حرکتی در آن نخواهد بود و زمانی هم برای آن معنی خودش است، مورد نظر باشد، هیچگاه 

 {میگوئیم ما را به عرض، غرضی نیست. میگویند خودِ زمان و حرکت و دگرگونی چطور؟ نخواهد داشت.
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 میخوانیم که: 37-36الحکمه صفحات  يةبدادر  که ، چنین میگوئیمبا در نظر داشت این مقدمه

 متقومة والقوة بالوجدان تقومم الفعل ألن القوة حيثية غري الفعل وحيثية بالقوة أمر ولواحقها النوعية الصور من ءشي به يلحق أن ميكن ما حيث ومن بالفعل أمر وبالذات

 اجلسم أن فتبني هلا مقومة صورة ةالفعلي هبا اليت واجلسمية وجودها حنو وهذا حمضة قوة أنه فعلية إال فعليةال من له ليس إنه حبيث اجلسمانية الصور قوة هو جوهر ففيه بالفقدان

 مث .األوىل واهليوىل األوىل املادة وتسمى مجيعا اجلسمانية املوجودات يف الشا عة املادة هي فهذه تتمة .اجلسم هو منهما املركب واجملموع جسمية وصورة مادة من مؤلف

 .الثانية املادة وتسمى الالحقة النوعية للصور قابلة مادة اجلسمية الصورة مع هي

 : دریا

ثالً قابل امتداد است ماینچنین تحلیلی وقتی میتواند درست باشد که جسمی وجود داشته باشد و بعد بگوئیم 

وِد سته اند، پس باید، وجچون حاال جسم را ترکیبی از هیولی و صورت دانو از اینجهت فالن  است و...؛ اما 

 اولین ماده)مادۀ نخستین( چیست؟ثابت گردد و سپس سنجیده شود که  ،هیولی و صورت

از کجا معلوم که آنچه را مینگریم، جز خوابی نباشد؟ از کجا معلوم که آنچه میکنیم و سخت می فشاریم 

 د؟نو حس و درک و... میکنیم، این همه، جز خواب و وهم و خیال نباش

 متن:نسی

خواب و خیال و وهم باشد، باز میتوان پرسید که این تفکر و سؤال که  ،ابتداءً بیان داریم که اگر این همه

کم نمیتوان حمیگوید )) از کجا معلوم که این همه، جز خواب نباشد؟((، نیز خواب و خیال نباشد؟ پس 

د یکی گوید که من همچون در همه چیز شک کرده ایم. شایکرد که چیزی حقیقی وجود ندارد؛ زیرا 

. میگوئیم اتفاقاً حتی با این نظر هم نمیتوان از قائل شک کرده ام. یعنی در شکِّ خودم شک ندارم ،دِکارت

 او به این (،)حاال کاری نداریم که اندیشۀ دکارت درست است یا خیر؛ زیرا تگرخ ،به وجود حقیقیِ شئ ای شدنِ

بچه  همانی که میگوید اگر ؛ابن سینا هم بدان اشاره داردنیز آنچه  م.وجود دار «من»نتیجه میرسد که اساساً 

ای را معلق در فضا قرار دهیم که هیچ دست نیابد به چیزی و نبیند و نشنود و نتواند ببوید و ...، اما با این 

نَسانُ  است. خداوند در قرآن چنین میگوید:« علمِ به نفسش»همه یک چیز را میفهمد و آن  َلٰى نَ ْفِسِه اَ  َبِل اْْلِ
 .(است آگاه خود وضع از خودم انسان بلکه )تعمجه: ﴾١١﴿القيامة:  َبِنريَةٌ 
 دریا:
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 !سئله نماتوجه به این م صورت و سپس توجیه مادۀ نخستین بپردازی،پیش از اینکه به اثبات هیولی و 

 آن که باشد.حکمی هم نخواهد بود، فرقی نمیکند که حاکمِ جسمی نباشد، اگر موجودی نباشد، 

  نسیمتن:

قبول داری که این گفتارت موجود است؟)آری( آیا وجودگفتار، بدون هیچ گوینده ای ممکن 

 جسم هستی یا خیر، اثباتی نیاز دارد بدین صورت: تواما اینکه  وجود داری. «تو»است؟)خیر( پس حد اقل 

د جسم، هستیم. پس مصداقِ جسم، وجو ابعاد سه گانه را داریم و مصداقی از مفهوم کلیِ یتقابل )اناسی( ما

موجودی که رج، خبری از مفهوم کلیِ جسم نیست؛ همچنانکه در عالم ذهن، وجودِ دارد و در عالم خا

از همین جاست که گفته اند، هرچه درمورد ذات یا صفات خدا، از انسان یا  نیست.باشد، ماورایِ ذهنی 

م ذهن، نا محدود است و این نامحدودیت نسبت به عالَم عال مخلوق برآید، آن، نه خداست و نه صفت او.

ین که سنجش ا است یو بلند یتاز عالم طبیعت آنچنان قابل علو اما با این وجود،  علم خدا، هیچ است،

دو را به ما آسوده میکند که به راحتی میتوان گفت عالم طبیعت نسبت به عالم ذهن نامتناهیِ کوچکی است 

ورد معروف گفته بود که نمیتوان از طبیعت سر بر آ حدودتر است. آری آقای آلبرتِ و گاهی گفته میشود م

 ،این خاصیت از ذهن است، بلکه ما میگوئیم مسئلهطبیعت زد؛ ولی نمیگفت که  کامل و دم از شناختِ

ز کجا اهرگاه تکیه کنیم بر همان تردید اول و بگوئیم اینست که  ،مسئله اما حقیقتِ امری دیگر است.

علوم که این همه مباحثات و مناقشات و...، خواب نباشد و حاال فرض کنیم، ما چنین نگوئیم، خدا گوید م

م بگوئیزیرا او را اندک خوابی نیست. یا  ؛که این همه ، خواب است. نه از این جهت که او خواب بیند

به  ندیتوانید از قائل شخدا گوید که اینهائی وجود ندارد و...، دست به هر بحث و گفتگو که بزنید، نم

 میگوئیم: ،تمام کرده باشیم ،اینکه حجت. اما برای وجودِ خویش منصرف گردید

مرکبات خارجی را در خود، بسازد و مجردات را خاصیتی بسیار شگفت آور  برای ذهن این است که 

ا در ذهن لذ ؛که صورت و هیولی در خارج، از هم قابل انتزاع نیستند؛ پس اگر کسی گوید تجرید کند

هر آنچه که ما درمیابیم، از طریق ذهن  ،بت ساخت، و از جهتیآنها را بدون دیگری تعریف یا ثا شودینم
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این  پس صورت و هیوالئی نه در برون و نه در درون، واقع نیست؛پس جسمی هم وجود ندارد. ؛است

تجر داتِ آنهاست،  ،آنچه در خارج، مرکب است و آنچه در ذهناگر گفته شود که  سخن مردود است.

می چنین مفاهی ،میگوئیم برای ذهن پس بین شان لزومیت برقرار است، پس شئ ای مجر د وجود ندارد.

تعریف میشود، هیچ تعریفی در خارج، وجود ندارد، آنچه ممکن است در خارج باشد، جز عارف و 

از این  م.ن را نیز دقت کنیخوب است که ادبیات را هم بسیار دقیق بخوانیم و فلسفۀ زبا معروف نیست.

 گام برمیداریم.اثبات هیولی سمت به رهگذر، میگذریم و 

 دریا:

گونه چ هم پنداشت.اببخشید، اگر من هر آنچه را چون رویایی احساس میکنم، هر نوع اثباتی را هم رویا خو

ساده برایم  رشاید بتوانی بصورت بسیا توسپس  ؟اگر واقعیت داشته باشد، بگذریم 52از خواب دگماتیسم

 مسئله را روشن سازی؛ اگر حتی اینها هم خواب و خیال نباشند.

 نسیمتن:

زیرا اگر شک داشته باشم،  ؛خیرآیا در شکِّ خویش هم شک  داری؟)فعالً در شک  هستی یا خیر؟)آری( 

 همت نآیا یقیآیا یقین داری که به شکِّ خویش، شکی نداری؟)آری(  نمیتوانم واضع و حاکمی باشم.(

یک بیداری خویش ، شک نداری،  پس در اینکه اذعان داری که در شکِّ خواب است؟)خیر(وهم و چون 

 اگر بیش از این شک  داری، راه چاره نیست که غالط و غالی بوده باشیواقعیتی وجود دارد.است؛ پس 

مبدل  ،نالیسمسیوحاال که ممکن است خواب دگماتیسم به بیداری رئالیسم و را . ![اکی هم نیستالبته ب؛ ]

 اثبات هیولی و صورت.میپردازیم به پس  ،شده باشد

این واقعی ت یا مجر د است یا مرک ب. اگر مرک ب است، موجودی دیگر که اینکه یک واقعیتی وجود دارد، 

پس خالِق  .هر مرکبی، مخلوق است و هر مخلوقی، خالقی داردمجر د باشد، نیز وجود خواهد داشت؛زیرا 

، یجر دمهیچ نیست که  اینطوربسیط)مجر د( است. به هر صورت  ،اینکه این واقعیت است. یامجر د  ،آن

                                                             
52 - Dogmatism 

Dogma فلسفۀ جزمی(" نامیده میشود، باید بدون پرسش و کورکورانه مورد تبعیت قرار گیرد.)سُنَن( به وسیلۀ روش فکری که "دگماتیسم  -اصول عقائد  -)عقیدۀ دینی 
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ن آفرینش بهتری فی اض است و خالق زمان و مکان و... . ،اما خداوند خدا همیشه هست.باشد؛ پس ن موجود

ق نیز ال خالق است که خ اوپس نتنها موجوداتِ ممکن، نشان دهنده و داللت کننده بر فی اضیت اوست، 

حاال مخلوق، یا مجر د حدِّ اقل، چون مخلوق است. ناقص است. هر چه مخلوق باشد، نسبت به خالق، است. 

 است یا مرک ب.

ند. مثاًل رفع شونشاید که همیشه مخلوقِ دیگری نیز هست؛ زیرا متضایفان را مجر د یا مرک ب است، اگر 

مشارٌ ز این وُجود ندارد که پائینتر ا ،بود که چیزی دیگرنمیتوان گفت اینجا باال است و در عین حال معتقد 

 صور شود.ت ،شئ ای دیگر(مقابلِ آن)یعنی باال بودنِ شئ ای را تصور و تعقل کرد بدون آنکه الیه باشد.

اقلِّ مرکبات، جسم است. ترکیبی از صورت و هیولی است که مرکب نیز وُجود دارد.  ،پس  به هر صورت

 هیولی و صورت موجود اند.پس  ؛جسم را تشکیل میدهد

تا اینجا ثابت نمودیم که هیولی و صورت، موجود اند؛ حاال میخواهیم ثابت سازیم که مادۀ نخستین وُجود 

برای این امر، باید ثابت سازیم که جسمِ نخستینی وُجود  دارد و تمامیِ مادیات، از آن ناشی گردیده اند.

باشیم  اگر کوچکترین جسم را نداشته نخستین و صورت نخستین. )هیوالی(دارد که ترکیب باشد از مادۀ

یتجز اء ال، بر خواهیم خورد و مجبور به قائل وجود شئ بودیمطرح ساخته  توبه همان اشکالی بزرگی که 

ادۀ مالیتجز اء موجود است و آنرا جسمِ نخستین مینامم. پس  خواهیم شد. ما هم به همین سبب میگوئیم شئِ

 ت نخستین، وجود دارد.نخستین و صور

تفاده از بعضی با اس ،جز آنچه گفته ایماما برای تشخیص مادۀ نخستین که در واقع چه نام و نشانی دارد، 

ن جهان و تبیی " دیگری نیز دارند؛ از جمله استاد محترم مرتضی رضوی در کتابسخن  ،آیات قرآن مجید

 چنین میگوید:" استاد مرتضی رضوی/انسان

رنگش  ،ن بیگ بنگ، جهان به اندازۀ یک نخُد، شاید کمی بزرگتر بود، این گویِ کوچک اولیهقبل از اولی

گویِ اولیه، روزی بود، میلیون سال پیش، درست زمان قبل از پیدایش  811میلیارد و  186قبل از  سبز بود.

نش خداوند قبل از آفری نه زمینی و نه زمانی، نه جمادی و نه جنبنده ای. روزی نبود؛ جز خدا هیچ چیز نبود.

www.takbook.com



 

 

113 
مكانو  زمانلسفۀ ف رمان نفری در كنار دريا  

ی چیز ،تصور ذهنینادرست و جز  ،این پرسش جهان به چه چیزی میپرداخت و مشغول چه کاری بود؟

نیست. مفاهیم قبل ،  بعد، مشغول شدن و کار،  همه از مقوالت این جهان هستند. روزی که روزی نبود 

ا زرگی نیافرید؛ اما شیوۀ آفرینش، این بود ت... و خداوند این جهان را ناگهان به این ب قبل و بعدی هم نبود.

و خداوند این پدیدۀ اول را از چه چیزی خلق کرد؟ از هیچ. آن اصاًل  گویِ کوچک، مبداء آفرینش باشد.

. خداوند این پدیده را انشاء کرد و با امر، و از عدم هم موجود نشد خلق نشد تا از چیزی ناشی شده باشد

  ده، پیدا شد.بود که ابداع شد و این پدی

 ماده، انرژی و زمان ویا چیز دیگری نامید. راوان آنبتقبل از این پدیده چیزی نبود؛ تا او می افزاید: 

: جهان، از هیچ بوجود 53هاوکینگ ویلیام استیونفزیکدان نظری و کیهان شناس و نویسندۀ بریتانیائی ، 

  آمده است.

 دریا:

 ، مخالف و ثانیاً ایراد این نظریات در اینجا نامربوط است.اترگاه نظبه اوالً نظرِ آقای رضوی گمانم نسبت 

 نسیمتن:

نجا در ای تاًصراحرا مطرح ساخته ایم؛ نه به این معنی که در مورد اثبات یا ابطال آن، «دیدگاه»ما فقط 

 ب ما نیزمطال چون به پیدایش پدیدۀ اول، مرتبط است، به مضمونِ ،این دیدگاه .تصدیقی کرده باشیم

 مربوط میشود.

 دریا:

 شأتی نجز از تسمیه و نامگذار ،ببین! از کجا معلوم که این نوع تفسیرهستی!  ی،باز هم در اشتباه محض

)قبل ، در اینجائ ای دیگر بوجود آیدر شئ ای نخستین، آفریده شده باشد و بعداً شاگنباشد؟ یعنی: نگرفته 

و  هیچ شئ ای ازیک. که کدام شئ دیگری باشدبدون آن ،شئ ای نخستین داریم از پیدایش شئ دوم(

 اول باشد، آفریده شدۀپس اگر شئ ای مجر د،  هم مرکب باشد و هم مجر د.فقط یک جهت، نمیتواند 

                                                             
53 - Stephen William Hawking ( 1942) 
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نی دارد: دو مع آنچه گفتیمپس جسمِ نخستینی وجود ندارد. دیگر جسمی نخواهد بود که مرک ب باشد.

ینی وجود دارد؛ زیرا هیچیک بدون دیگری نمیتوانند نه صورت نخستین و نه مادۀ نخست ،کهنخست این

شأنیتش  از، .یعنی این شئ «مرکب»یا « مجر د»ل را هم ما به تساهل، میگوئیم وشئ اآنکه، دوم  وجود یابند.

، نسبت مخالِفِ آن نیست ،هیچ شئ ای دیگرکه پیدایش یافته است و  یاین نیست که برایش در همان آن

ثالً م ؛ چرا که با زایل شدن یک جزء از متضایفان، دیگری نیز ساقط میشود.داد یا مجرد بودن رامرک ب 

ن، آنچه را هم که تو گفتی اگر منظورت از رفع متضایفا اگر پائینی نباشد، آنگاه باالئی هم نخواهد بود.

جزئین  یک از اه است؛ زیرا هرسخنت صحیح، در غیر اینصورت اشتببا شد که گفتیم، همین حالتی 

جمع نیستند ولی مواردی اند که در مورد آنها، متضایفانی قابل رفع باهم قابل )در یک موضوع( ضایفان،مت

پیش است نه پس)نه از حیث زمانی(، نه باالست و نه پائین و... . از آنجائیکه  هباشند. مانند ذات باری تعالی ن

 ی واحد و از جهتی واحد، قابل جمعباهم تعقل میشوند و در موضوعدو وجودی که متضایفان را گفته اند:

 وضعی ت او لین آفریده شده، گنگ میماند.پس جایز باشد. نباشند؛ ولی رفعِ آنها 

 نسیمتن:

اگر مجر د یا مرک ب است، مخلوقِ دیگری نیز هست؛ زیرا متضایفان را  »آن گفتۀ مان یعنی ازشاید تو 

دا این هم از روی نافهمی توست و اینکه خ خوب، .کرده باشی سوء استفاده، «نشاید که رفع شوند.  همیشه

 جهل ما کجا و جهل تو کجا؟را نشناخته ای. ما هم خدا را نشناخته ایم؛ ولی 

 خداوند مصوِّر است.

 دریا:

 ده شده،علوم اولین شئ آفریما هم میدانیم که خدا نق اش و تصویر گر است؛ ولی مسئله اینجاست که از کجا م

 مصوِّر را چنین توضیح داده است: 54" ترجمۀ تفسیر المیزان "مچنانکه میدانیم، در ه باشد؟« شدهترسیم »

                                                             
ائی حكیم، از ،توسط عالمۀ روزگار طباطبتفسیر المیزانكه معروف است به "المیزان في تفسیر القرآن "اصل اين كتاب، بنام محمد باقر موسوی همدانی. ،628ص -13ج  - 54 

[ طول كشیده تا اين ،كل~وديم، بیست سال در ]عین زبان خودشان چنین بیان میشود: اما از حیث مدتی كه اين كتاب منو معطل كرده يعنی مشغول كرده بود از حییث مدت مشغول ب

ن طباطبائی شاگرد عالمه سید محمد حسیتفسیر بیست جلدی تموم شده، از اين بیست سال، دو سال تقريباً بشكل بیكاری تموم كرديم... . اين كتاب در قرن چهاردهم هجری قمری توسط 
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 . ندنشو  مشتبه يكديگر به كه باشد كرده صورتگرى  طورى را خود هاى آورده پديد كه است كس ى معناى به «مصور » ۀكلم و 

 وده باشد.مصوَّر بشئِ اول، هر گز نمیتوان از اینطریق ثابت ساخت که معلوم میشود که پس 

 نسیمتن:

ینی مادۀ نخستین پدید آمد و این ماده، صورت نخست: فقط همین قدر بگوئیم کهمارا کشته است!  ،تو نادانیِ

. برای دبوجود آم ،لذا جسمِ الایتجز اء و نخستین باقش داشت. پس صورت نخستین هم بوجود آمد.طدر ان

  تحقیق نمائی. "-جهان بخش آفرینش-جعبۀ مخلوقات"بحث بیشتر، تو میتوانی در 

 دريا:

بسیار از اين حالت بحث در مورد تو خسته گشته ام؛ زيرا تو غیر از اين همه قیل و قال و قول از 

ی گفت هَ .ديگری چنان گفت و.. ،فالن چنین گفت ،ديگران، چیزی اضافت نمیكنی. میگوئی

 ،صیغهاين  نسبتِیكه،تد جز جائفتن از زبانت نمی افباآلخره صیغۀ گ ...و گفتیدو  یو گفت ندو گفت

 !از اين همه قیل و قال در غال مانده ایپس تو خود چه داری كه بگوئی؟.به متكلم داده شود

 نسیمتن:

الل هم باش. مگر نمی فهمی كه اينجانب نیز حرفهائی را داد میزنم. توانم ،كری واگر كوری 

يم بخاطر هرچه دار ،كبیر به قول نیوتنِكم است ؛ اما نه آنقدر كه تو بر من غالب شوی. ما  یزياد

م ولی ما بسیار كوچك هستی ،ابر مردان ايستاده ايم و دم از علم میزنیم. آریاينست كه بر دوش 

  ؛اين فیلسوف و رياضی دان و فیزيك دان مهربان را بیان میكنیم ی ازدوباره قول. بسیار بزرگ

 دنیای ناي و آفريدگان عظمت مقابل در را خودم ناچیز وجود كه حیرتم در آنجائیكه میگفت:

  .كنم تشبیه چه به كنم،می زندگی آن در كه بزرگی

                                                             
 رحومم. ...داريم قاضی مرحوم از داريم چه هر نگاشته شد. ايشان در مورد استاد خويش میگفتند: ما )قدّس سرّه تعالی(مه قاضيعالهـ.ش ( معروف به  1681 - 1871سید علی قاضی طباطبائی) 

 وارده روايات معانی فهم در و. كنیممی پیروی ايشان روش و مسیر از تفسیر در ما و داد تعلیم ما به ايشان را آيه به آيه تفسیر سبك اين و داشت طواليی يد كريم قرآن تفسیر در قاضی

 .آموختیم ايشان از گويند الحديث فقه كه را احاديث فهم ۀطريق ما و داشتند روشنی و باز بسیار ذهن معصومین ائمه از
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مستجیب محض،  جزاما بزرگیِ ما آنجائی است كه میتوانیم به باالترين سطح فضائل دست يابیم.

 سخنی دارد بسیار ،به عقل اول و راز سرمد 55 ةبعالساقرب االنبیاء و اعظم القرباء،وصیاءاالاشرف 

 :كارا و  واال

   56و هیچ دانشی چون اندیشیدن نیست. دانش است ،اوج فضیلتها
 دريا:

او با حق است و حق با او. هیچ جز حق از او شنیده نشده و هیچگاه »به صواب كه گفته اند 

داوندگارش خ نبوده كه از حق گفته شود ولی او شاهد مثال و به عبارتی عینِ مثال، نبوده باشد.

و را ديگر ت زمانیاز مسائل، آگاه گردی ، اگر تو بتوانی  .«آرزو هايش برساند امآنرا به تم

 .آوريمشناسی روی « حقّ»دعوت خواهم كرد كه به 

  اين عدد، وجود ذهنی دارد مثل هر عدد ديگر و خارج از خارج.طبیعی مفروض است، عددی 

 ،آن زابزرگتر  و قرار دارند همان مجموعه كه در یاگر خواسته باشیم آنرا به تدريج به اعداد

بصورت صعودی تقسیم كنیم؛ معلوم است كه هر چه اين عمل را بیشتر انجام میدهیم ، اعدادی 

حت تبا استقراء رياضی نتیجه میشود كه اين عدد به  بدست خواهیم آورد. كوچكتر و كوچكتر

ا از مله اينجاست كه مسئ اين عمل در نزديك اعمال ، تقريباً صفر میشود يا همان مفهوم حدّ.

پیش میدانستیم كه هر عدد طبیعی قابلیت نامنتهاء تقسیم بر اعدادی طبیعیِ بزرگتر از خود را 

دارد و در عین حال هیچگاه عددی بنام صفر حاصل نمیشود. يعنی اين پروسه بالذات صفری 

مع ج میگوئیم حاصلخوب، حاال يك سری نامتناهی تشكیل میدهیم و  تولید نخواهد كرد.

                                                             
 شيخ الرئيس ميگويد: هفت مقرب عبارت بوند از : نبی، امام، وصّی، حجت، باب، داعی و مستجيب. - 55 

 ة.منتخب ميزان الحکم -56 
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اما اين را يقین داريم كه در ابتداء هیچ حتی ظّن  میشود همان عدد مفروض. سلسلهتمامیِ اين 

خوبی برای مان نبود كه بپذيرد حرف بجائی رسیده است كه ديگر جز صفر عددی باقی نمانده 

پس چطور است كه از تشكیل سری نامتناهی كه هیچ جملۀ آن طبیعی نیست ، عددی  است،

 ت میدهد و ما جرأت میكنیم كه بگوئیم حاصل اين ترادف ، عدد مفروض است؟طبیعی بدس

ًا ، توجه كن به پارادكس زنون كه آيا واقعاگر نتوانستی منظورم را از طرح آن مسئله دريابی 

 ونه میتوانی صحّت شهودت را شهادت دهی؟گپس چ .«يك»اينكه گفته بودی شهودی میشود 

 د بی انتهاء قابل انقسام باشد يا عدمِ توانائیِ ماست كه چنین است؟يعنی اين عدد بالذات نمیتوان

 فرق اين موضوع با موضوع اول در كجاست؟

 نسیمتن:

 هلگین سگین و نه اين به اين اندازه همشگفتا از اين تغییر هويت! نه آن مسئله به آن اندازه س

ر يك سری نامنتهاء كه بتوان هدر عمل نمیتوان  ||نه به اين بی نمكی! ؛شور  نه به آن شوریِ||

اشیم خواسته بكه هر قسمتی را توسط هر وسیله ای حتی  ؛يك از جمالت را بتوان ديدن كرد

نامتناهی سری. اين امر  ،را نظاره كرده ايم و نه در عین حال« همان قسمت»، فقط نمائیممعلوم 

ری را ما فقط بالقوه اين س فرق میكند. وضعیتبديهیات خلقت است ؛ ولی درمورد تو،  اَبدَهاز 

تشكیل میدهیم و بالقوه از اول به تقسیمبندی تا حدی مقدور و سه نقطه بعنوان جريانِ سری، 

برمی گزينیم، پس میگوئیم اگر ممكن باشد چنان شود، آنگاه حاصل قطعاً همان عدد مفروض 

 ت و طرحش مضرّ.خواهد بود. اين مسئله به همین سادگی و ساده تر از اينهم، قابل جواب اس

جدا از اين مطلب نیست. ما معتقد هستیم كه بالقوه میتوان چنین سری اما مسئلۀ زنون اِلئائی نیز 

 بالقوه میتوان دم از عددی معین زد و آن سلسله را متقارب نامید.ای را طرح كرد و 
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 .تدلیل نمیشود كه مانند جسم بگوئیم كه ذاتاً قابل انقسام نیس ،اينگونه مسائلپس 

نه، اينطور نیست. اينها ذهنی اند و آن يكی موجودی خارجی. مفهوم بینهايت در ذهن قابل 

با هیچ وسیله ای دست يافت ؛ مگر برای به مصداقش به هیچ عنوان نمیتوان است و  هضم

قدرت ذهن بسیار باالست، به هیمن واسطه گاهی در گفتار  موجودی كه خود، بی نهايت باشد.

 غلوّ در رابطه به آن نسبت به موضوعاتی ديگر ، ديده میشود.اغراق و  ،بعضی

 بررسی میكنیم كه اين دو امر، آيا در مقوالت عشر قرار میگیرند، اگر آری، پس چرا و چگونه؟

 :مكان را ببینیم ديگران چه تعريف كرده اند

 میشود.فته مكان گ به يك حصه ای از فضا كه توسط شئ ای اشغال شده باشدگاهی   فیزیکدر 

 رويداد ها در آن اتفاق می اُفتند.آنرا به قسمتی از فضا تلقی میكنند كه يا گاهی 

 ريم:چند قول را مورد تحت بحث میگیفضا را چه تعريف كرده اند؟ بايدپرسیدكه در اين علم،اما 

 .تاسشده تعريف چیزها بین «فضايی روابط» از مجموعه يك توسط كه ساختاری الف(:

 بتوان آن در هك باشد شده تعريف مختصاتی دستگاه يك توسط كه( منیفلدی) ایخمینهب(: 

 .كرد تعیین را چیزها مكان

 .داردمی باز يكديگر با برخورد و تماس از را جهان در موجود اشیاء كه نهادیت(: 

 بدين و كندمی فراهم را يافته بروز اَشكال ی«زمینه» كه وجود معنايی ۀحوز در وضعیتیث(: 

 .سازدمی ممكن را فیزيكی پويايی و حركت بترتی

 بررسی کوتاه

 مردود اند. پس بحث مارا همین گزينه تشكیل میدهد:از نگاه منطق ديگر موارد  ،گزینۀ ثجز 

 وضعیت چیست؟سازد؛ زيرا خواهیم پرسید اما اين تعريف هم زياد ما را نمیتواند قانع 
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 عبارت است از اجزاء جسم بیكديگر و :عرض است و بايد چنین گفته شود كهخودش  ،وضع

، عرض باشد، "وضع"اگر مرادتان از میگوئیم  57نسبتی كه آن اجزاء را با اجسام مجاور باشد.

از عبارت بدست میآيد، آنان چنین مراد نكرده اند. همینطور كه ظاهراً  اماجز اشتباه نرفته ايد. 

كارا جز آش، زمینه ای را ...،اين سخن گفته اند حالت يا جورائی كه به لحاظ معنائیِ وجودپس 

 ت.پس اين تعريف هم دواِی درد ما نیسل هیچ مفتاحی برای ما به ارمغان نمیگذارد.ق و تقفّتغلّ

 دريا:

 آنچه را كه میدانی درست نیست، آنها را مورد بحث قرار میدهی؟چرا 

 نسیمتن:

آنها را قرار  ،یكه در میزانگاهی مثل تو فكر میكنم اينگونه تعاريف درست اند ولی وقتچون 

 شايد پیامی باشد. یزنمیدهم میبینم كه پیشتر مانند كور مادر زاد به آنها مینگريستم. پس برای تو 

كه آيا تحت كدام مقوله ای قرار مبحث مكان را از ديدگاه فلسفی مطرح سازيم اما بیائیم 

 میگیرد يا خیر؟

 .: جائیكه چیز ها به هستی در می آيندافالطون

 .گیردیم بر در را جسم آن که حرکتی بدون ۀمحدود تریندرونی مکان عبارت باشد از ارسطو:

 متأسفانه حرف افالطون بزرگ هنوز کوچک است.

 دریا:

چرا این چنین اخالق اشراقی را از دست داده ای بیاندوزی! سزاوار نیست که به تحقیر بزرگان 

 ؟اشراقی را کوچک میشماریحکیم که بزرگترین 

                                                             
 .741طق صوری،ص من -57 
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 نسیمتن:

 باطل. حرفاحترامی وافر داریم اما نه به ایشان هم به  مابود.او  فقط حرفنبود،خود شان منظور ما 

 .اسخرکه نتیجه ایی است  با این سخن ارسطو نتیجه میشود که خالئی مطلق در جهان وجود ندارد.

ت میگردد نیس حاکم شود، زمانآنجا که سکون ثابت کردیم ما پیشتر یک حرف می ماند که اما 

 مکانی نخواهد بود.و زمان بی از مکان ممکن نیست و بلعکس. پس 

 دریا:

 !حقبی چقدر ؟حکم میکنیمیشماری و سپس برآن  عدمخودت پیش از حکم، موضوع را تو 

 نسیمتن:

  .اما ما هرگز چنین نکرده ایمسرائی نیست. ما را به قبح و بغض و خانواده اش 

 دریا:

ثالً حکم م ی در تلفظت بوده است؛ اما در عالم معانی، قبل و بعد، معنی ندارد.فاصلۀ زمانفقط نه! 

تی این عدد وقآخری بزرگترین عدد است. چون میدانیم که از یک تا هفت میکنیم که اعداد 

بزرگی اش وجود پیدا میکند که اوال خودش باشد و خودش هم وقتی حاصل است که قبلش 

ز آن. اما ما که گفتیم هفت بزرگترین عدد است، به این معنی شش عدد دیگر باشند و کوچکتر ا

نبوده است که اعداد قبل از آن، از حیث زمان باید بر آن سابق باشند و این عدد از همه سبقت. نه 

قط فچنین حالتی درست نیست که در عالم معنی قبل و بعدِ زمانی مفروض باشد؛ بلکه آنها را 

 ترتیبی معنا باشد و بس.

 تن:نسیم

 بی از زمان است!باز عقلت سر جاش آمد؛ همان جائیکه گمانم 
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 برهان خلف برپا میداری یعنیمثالً وقتی هر موردی هم اینچنین نیست. حرف خوبی است ولی 

به باطل می انگاری؟ این که همان حرف تو میشود. نه! ما از همون اول فرض خلفت را 

ر پس میبینیم که این موضوع، قطعیت ندارد و دفرض)محال( گاهی موضوعی را قبول میکنیم و س

 میخوانیم. غیر مدلل و نادرست آنرا  ،نتیجه

را  ای کاش او میبود که دلیلش ارسطو اینجا برای ما زیاد قابل قبول نیست.-سخن حکیمپس 

 ه و مانده نمیشدیم.میگفت و ما هم این همه ذل 

 دریا:

 کنی و خود را بی سر و سامان؟تا سخنی جدید نداری چرا سخن دیگری را رد  می

 نسیمتن:

 ت یابی.آگاهی دس هبیش از این هم از تو انتظار نداشتم. گاهی الزم است که بی سامان باشی تا ب

 میگوئیم: ،تحصیصو خالصه، فقط همین را با فراست و تحقیق و تحشیر 

 از مقولۀ وضع است. مکان،

 «:زمان»بريم نزد هم َتنَش ب بحث راتا اندازه ای بحث گرديد ؛ حاال « مكان»از 

را كوچكترين واحد قابل اغماض عقلی برای زمان به حساب آوريم )البته « يا لحظه آن»اگر 

ر است يا بهت نمیتوان در اصل هیچ واحدی را بعنوان كوچكترين واحد، برای زمان بیان كرد.(

 داد:، در آنصورت میتوان زمان را طور زير توضیح بگوئیم جانب و طرفِ زمان

توقفی  ،هیچ آنی از آنخصوصیتی كه برای زمان محسوب میشود اينست كه يكی از مهمترين 

خالصه نمیتوان در  .سابقش آنِ بر عدمِاست وجودش متوقف  ،قی از آناتالحِ ندارد و هرآنِ

يك آن، حتی تصور كرد كه اين حد موجود است و آنی ديگر در پیوست آن قرار میگیرد و 
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كه به تمامه موجود است و هر نقطه ای را كه بر روی آن نشانه كنیم  اد خط میماندمثل امتدمثالً 

به كم متصلی كه تمام ، وجودش هست ، چون اگر نباشد ، ديگر يك خطّ نخواهیم داشت. 

د. الذات میگوين اجزاء اش بصورت تمام و كمال در هر آن وجود داشته باشد مانند خط، كم قارِّ

مان ز الذات گويند. اجزاء اش در يك آن وجود نداشته باشد، كم غیر قارّ  اما به كمّی كه تمام

 رد.فرض كحد مشتركی )لحظه( میتوان  ،را هرگز نمیتوان كمّ منفصل دانست؛ زيرا در آن

يك كم قار الذات است كه جسم تعلیمی  كم متصلی است از نوع غیر قار الذات. ،پس زمان

 یجتاً:پس نتزمان فرق دارد.در اين امر با 

 زمان، از مقولۀ كم است.

 از طرفی میتواند يك عرض ، محلّی داشته باد تا در آن حلول كندچون كم عرض است، بايد 

ن آباآلخره بايد به محلّی اختتام يابد كه بعنوان محلِ حالِّ در موضوع )عرض( قرار گیرد اما 

غیر اينصورت، وجود پیش نیايد؛ زيرا در  تسلسل وجودی برای عرضمحلّ، جوهر باشد تا 

مانند  بعضیپس با اين وجود، ممكن است اين محلّ، عرض نیز باشد.  عرض ثابت نخواهد شد.

یقی ين حركت ، حقاگفته اند  زمان قدر و اندازۀ حركت است.ماتبع آن، بر آنند كه ارسطو و 

كمّی  ولی زمان،؛  است و نامعین حركت كم ي است كه امتدادش مبهمنیست؛ زيرا 

 .و معیّناست امتدادش مشخص كه است 

 سپ و پیش به نسبت هادگرگونی شمار عنوان به را زمان 58" طبیعیات "چهارم كتاب در او

  .كندمی تعريف دگرگونی از

  چنین میگويد: 59"تیمائوس"اما افالطون در كتاب 

                                                             
58 - φυσική ~ (In Latin) physics 
59 - Τίμαιος ~,..., Timaeus 
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 است. آسمانی هایتن حركت زمان مدت ،زمان

 وشته است:ن"قديس آگوستین ترافاتاع"در كتاب   اوگوستینوس اورلیوس ماركوس

 !نیست؟ چیزی چه زمان

رادی بیش از ايمعلوم است و ما بدان  ،افالطون در نگاه منطقاز  جايگاه تعريف زمان ،بوضوح

فقط ما ولی  ؛احساس میشودبسیار بزرگ  ،و گفتۀ آگوستین كاری نداريم.كه از آن كرده ايم، 

ن آشكار آ بزرگی يا كوچكی تابزرگی،  م پیش ازنیاز داريچیزی  نیز بال احساس نیستم وند

 منطق بتواند آن را مورد قبول قرار دهد. وگردد 

 قابل بررسی و دقت است: «همچنان»ارسطو  نظراما 

انی چه واژگاين تعريف، در  "پس"و  "پیش" ،ال از ارسطو داريم و آن اينكهؤس دو-فقط يك

 هست؟ آيا زمانی ،پیش از دگرگونی و پس از آنمیگوئیم احتماالً بگويد : ادوات زمانی.  اند؟

 است. 60نسبي ،زمانپس میگوئیم میگويد آری. 

مورد بررسی قرار  ،ولی اگر از حق نگذريم و زمان را نه از اينجهت كه نسبی است يا مطلق

 ؟جه خواهیم شد. آن مشكل چیستابا مشكل مو ،دهیم. با تعريفی كه ارسطو از آن كرده است

 گوئیمچگونه مشخص میشود؟ يا بهتر است بنسبت به يك پديده  يا دگرگونی ها شمار پديده ها

 آيا جهان در جريان نیست؟ تعیّن يك دگرگونی چگونه ثابت میگردد؟ :كه

ر: بعبارت ديگ نادرست است؟« .است جريان در چیز همه»میگفت يعنی  61آيا آنچه هیراكلیتوس

 ست كه خیر.اينجواب  آيا سكونِ مطلق در جهان وجود دارد؟

                                                             
60 - Relative 
61 - Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (540 – 480 BC) 
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يم. اين حركت میشودامان دست به پس تعیّن يك دگرگونی از سكون ثابت نمیگردد و لذا 

 زمان، نیست میشود. ،وجود پیدا کند ،هرگاه سکون مطلقرفتار، نشان میدهد كه 

ذير نیست وحركت رسیدن شئ ای از قوه جدائی پ 62زمان(-زمان)فضا-از مكان ،چون حركت

ز او نیز از قوه به فعل گرائیدن  ناقص است.  ،محرّكی غیر اول هر به فعل است و ازين سبب

پس تعیّن دگرگونی بواسطۀ حركت ثابت میشود. با استفاده از اين  ،حركت ناشی میگردد 

 د.زمان صورت میگیر-مكانتوسط  ،تعیّن دگرگونینتیجه میرسیم كه اين به  ،مقدمات

ه نحوی میتوان ب ،بیعت ممكن نیست؛ بنابرينوجودش در عالم ط ،هیچگاه بی از زماناما مكان 

نی خوب، اگر اينجا بگوئیم زمان، شمار دگرگوگفت كه تعیّن دگرگونی به سبب زمان است. 

در پشت قضیه بنگريم چنین آشكار خواهد  ، وها نسبت به پیش و پس از دگرگونی است

رگونی. يا به ّین دگشمار تعیّنات دگرگونی هاست نسبت به پیش و پس از تع ،زمانگرديد كه 

 تحوّالت زمانی است نسبتِ به پیش و پس از تحوُّل زمان.زمان، شمار روايت روان تر : 

يفی ديگر اما بپردازيم به تعر با اين تفسیر، متأسفانه اين تعريف هم زياد چاره ساز نخواهد بود.

 چنانچه سابقًا ذكر گرديد: ،-از زمان-منسوب به ارسطو 

الیتر عفی است كه مورد نقد قرار گرفت ؛ ولی با نگری يمقرون به همان تعر اين تعريف تقريباً

اينست كه  ،در اين تعريف، عاملی كه سّد میشود در طريق عام و كلی گرفتن آنمیتوان گفت 

 ود؟زمانی هم نخواهد ب ،آيا اگر ذهنی نباشد مستقلّ نیست از ذهن.اساساً  ،زمان

زيرا زمان،  .بتوانیم وجودِ يك ذهنِ نامتناهی را ثابت كنیم اين سدّ وقتی برداشته خواهد شد كه

ممكن است بعضی اذهان چنین نباشند. اين اثبات در مورد خدا راه ندارد؛ نامتناهی است. اما 

                                                             
62 -Space-Time 
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س از پ .اما بدون كدام ذهنی ؛نیازی به ذهن باشد، او شمارندۀ باشد و قديرچه او را نشايد كه 

ذهن است. اما در مورد غیر خدا مسئله بسیار مشكل میشود؛  اينسو میگوئیم زمان، مستقل از

دست به گريبان شويم تا اثبات شود دو موضوع اساسی  ،مجبور خواهیم بود دست كمچراكه 

 «.است. دیسرم اليزال وانسان » و .«مطلق استزمان » د از:بسیار اختالف انگیز كه عبارت باشنو 

 مردود است.م،داشته ايتعريف ارسطو واژگان دردر مورد  قضیۀ اولی با بیانی كه قبالً خوشبختانه 

 بسیار متشكر هستیم. ،از اين حكیم

؟ يعنی ی بوده استايد،كِ در تعريفی كه شما داشته ،زمان سؤال پیش آيد كه ناظرممكن است 

 گاه چیست؟دست در يا ماهیّت ناظر چه ناظری)به معنایِ فیزيكیِ كلمه( داشته است؟ ،اين دستگاه

 ؛ اما منظور، نسبی.ناظر، مطلق استوئیم میگ

نطقی و م ، سوداين اثبات، چه سودی میتواند داشته باشد؟ منظور ما ؛خوب، زمان كه شد نسبی

كافی  ،اريمدفلسفی است و نه فیزيكی. حاال يكی از سود های فزيكی را اگر خواسته باشیم بیان 

 63اصخ نسبیت رسمی معرِّفاولین ،هوشمند بزرگ جهانخواهد بود بسنده كنیم به سخنی از 

 «.دنیفت اتفاق هم با چیز همه كه است آن ،زمان وجود دلیل تنها» :65آينشتاين آلبرتيعنی  64و عام

همه چیز  ،تنسبی اس ،به دلیلی كه زمان چنین رازی نهفته است كه میگويد: ،پشت سخن آلبرت

علول، قبل از علت پديدار برهم نمیخورند. و از نسبیت همزمانی ناشی میشود كه هیچگاه م

  برين، هیچ سرعتی حد اقل به فرا سرعت نور نخواهد رسید. نمیگردد؛ بنا

                                                             
63 - Spaecial Relativity [1905] 
64 - General Relativity [1916] 
65 - Albert Enstien (1879 – 1955) 
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نقل قول ديگری كه شايد زياد مربوط نباشد به  ،بیائیم به پاس خدمات ارزندۀ اين بزرگ مرد

  «.بردمی جا همه به را شما ،تخیل ولی؛ بردمی B به A از را شما ،منطق» بیاوريم: ،بحث مان

 است؟!ممكن ، Bتا  Aعاری از  يیالكن سؤال اين است كه آيا جا ؛میگوئیم بسیار زيبا فرموديد 

 دريا: 

ندادی  یچ جوابهی «نامتناهی تقسیم كردن يك جسم»تو قبالً اگر فراموش نكرده باشی به اشكالی در مورد 

 ؟و مجبور به موجودی نخستین شدی. آيا میتوانی وجودش را ثابت كنی

 تن:نسیم

 تین.نخسۀ اين مسئله در وحلۀ اول بسیار ساده است؛ زيرا همان شبهۀ تو دلیل است بر وجود داشتن ماد

باب های مغلق را در پیش خواهیم داشت و مجبور خواهیم بود در بعضی شرائط اما در وحلۀ دوم، مقداری 

 از لگد و توپ و تانك استفاده كنیم.

 هر سخن جائی و هر نكته مكانی دارد.ولی  ؛بسیار بحث انگیز اند ،اين دو مقوله

زمان و " يا -اتباب طبیعی-جعبۀ مخلوقاتمیتوانید به كتاب  ،فهم هرچه بیشتر و دقیقتر  برای

 اين دو موضوع از زوايایِ اخیر،  ب. در كتامراجعه فرمائید ،آرام منصور /"مکان چیستند؟

پديدۀ  يباً با دقت باالئی در مورد اين دوتقربسیاری از علوم و فنون، مورد بررسی قرار گرفته و 

يد كه بگذار فعالً  اجازه میدهد كه به فهمی از آنان قريب گردد. ،عجیب و غريب، به ذهن فعّال

 ||در كتاب ارغنون نیز يافت میشود. ،اين نوعِ اختتام || ن مقدار در اينجا بسنده كنیم.میبه ه

 

 بازگشت میكنیم: ببه كتا هم اكنون

 فالسفهایِ ديدگاه هتوسل جوی به با تسرّعْ دوباره  ،دريافت و توصل به مطلب برایلطفاً تو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .گمار همت زير پادگان به آن پی در و[ -آسمانی حكیم ديدگاه-] شرّ لۀمسئ مورد در
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 ئلۀ شر  سم مۀادا

 67()رياضي ساز فلسفه66رنه دكارت

خطا انداختِن ما از شأن او به دور است. ولی با وجود اين، ما مرتكب  است و به خداوند كامل

 . اشتباه میشويم و از عواقب آن نیز رنج میبريم

ا خوب تقدرتی را كه خداوند به ما ارزانی داشته اين نقیصه را میتوان اين طور توجیه كرد كه 

ی است ضاوتهای نادرستانسان اغلب مسئول ق ،كامل نیست. بنابراين ،را از بد تخشیص دهیم

 آورد.می به عمل كه از سر بی اطالعی 

 .68كه تقصیر خود ما است ،اشتباه و خطا نه تقصیر خدا

ن عقل است. چوقضاوتهای نادرست میتوان چنین تفسیری كرد: شرّ همان از گويش دكارت 

ن قضاوت ااست كه میتوبنابراين، شرّ از عدم تعقل پديد می آيد و توسط عقل  ،منشاء خیر است

طعی كامالً يقینی و ق ،ديهایِ خطا را از صحیح تمییز داد و آنگاه كه از راه عقل آنچه بدست آ

 خواهد بود.

 ،ه میشودشناختهر آنچه از طريق عقل بطور واضح و متمايز همچنانكه دكارت میگويد:

زی چیست دارد تا از دوشناختی است ضرورتاً صحیح. زيرا نه خدا من را فريب میدهد و نه 

 فريب بخورم. فريبكاری از نقص و ضعف سرچشمه میگیرد.

 

 

                                                             
66 - René Descartes (1596-1650) 

 || .اين لقب توسط مؤلف به دكارت داده شده است||  -67 

 .110ص  ،فالسفۀ بزرگ ىدرس ها -68 
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 باروخ اسپینوزا

ه وضوح ب ،بیانی از اين فیلسوف شهیر هلندی در اين باره ايراد گرديد ،چنانچه پیش از اين

ابه و نقاط بیشتر به اين تش اآلننسبتاً با هم مشابه اند. میتوان ديد كه ديدگاه هایِ او و دكارت 

 میپردازيم. (بطور ضمنیبته ال) تفارق

 ،وت بخشیدخويش قدر قدرت تفكر و نوع تحلیل به شما پیشنهاد میكنم اگر تمايل داريد تا 

 .69منطق و رياضی را فراگیريد

 .اشتباه و خطا ناشی است از عدِم شناخت

در عین  و تالش نهائی افراد برای صیانت ذات است. پس هرچه در اين راستا بیشتر كار شود

 است. بدو عكس آن  خوبتا به درجۀ كاملتری نايل گردد،  ،هوشمندانهحال 

 حقق آن تالشت برایفهم كامل آن امری است كه در دست دارد و  ،باالترين سعادت آدمی

 ،شِ ماتالاز خدا هستیم و  حاالتیچون ما  ،میورزد . ما امور خويش را میتوانیم تشخیص دهیم

ز عشق ما به خدا نی به خويشتن عشق میورزيمبیشتر رچه است كه هتالشِ خداست و از اينرو 

 افزوده میشود)عشق معنوی الهی(.

 71)پدر لیبرالیسم كالسیك(70جان الك

 مفاهیم ،حاصل میگردد و در ذهن نقش میبنددهمانطور كه تصورات ذهنی ما از جهان خارج 

 در اذهان ترسیم میشود. به همان قسم، ما از خوب و بد )خیر و شرّ( نیز

                                                             
 .مؤلف -69 

70 - John Locke (1632 – 1704) 

 به باور و خصوصی، مالکيت قانون، حاکميت تحت محدود دولت و مدنی آزادی از که است)گرايش به آزاديخواهى(ليبراليسم از ایشاخه سياسی، ايدئولوژی يک -71 

 )براى معلومات بيشتر مراجعه شود به دانشنامۀ سياسى/داريوش آشورى.(.کندمی تأکيد آزاد بازار بر و کندمی دفاع فر لسه
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تقريباً میتوان گفت الك پیرو سنت اخالقی هابز و كسانی است كه اخالق را موضوعی به 

ه خوب انگاشته میشود ك یعمل:))صالح شخصی فرد قلمداد مینمايند و به عبارتی رساتر 

 (113همان ص).((بیشترين سهم را در لذّت شخصی داشته باشد

 73)مؤسس مکتب سود انگاري(72دريچارد كامبرلن

بلكه خوی دلسوزی و همدردی )نیز( در او وجود دارد. لذا در  ،طرتاً خودخواه نیستانسان ف

 (115همان ص )رفاه گروهی و اجتماعی نیز مدخلیت پیدا میكند. ،قضاوت  او، برای تشخیص خوب و بد

 چه شرّ محسوب میشود كه سود و رفاه انسان در آن دچار نابودی گردد.آن:از اين گفته بر می آيد 

نمیتواند به مفاهیم اصیل خوب و بد دسترسی پیدا كند زيرا همیشه در يك شخص اينكه  و نیز

ی بر اين خوی چنگالهای دلسوزی و همدردی و صالح مصلحت قرار دارد و آن را چون كنف

 و خصلت پیچانده است.

 نیتزاليب

انِ موجود ين جهبهتر ،ن جهاناو میگفت اي همداستان است. آگوستین سِنتبا  بیشاليبنیتز كما

دِن در محدود كر ،ظاهر سازد فانی خود را به موجوداتِ ،اينكه خدا برایاست ولی كامل نیست. 

 فايدۀ شرّ و پلیدی اين است كه انسان قدر و منزلت خیر و نیكی را بیشتر بداند. خويش تن داد.

اهد خو ،اصولی ذاتی نهفته است كه اگر انسان از آن اصول مستفید گردد ،در روح آدمی

از  دوری جستن ،خوب و بد دست اندازد. يكی از اين اصولو اثبات توانست به تشخیص 

انسان بايد از آن اصول مطلع باشد! در غیر  تجسِس لذت است. ،رنج و تعب و در مقابل

 .و بد را داشته باشد باينصورت كسی نخواهد بود كه قدرت اثبات خو

                                                             
72 - Richard Cumberland (?) 
73 - Utilitarianism  
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 دريا:

آيا ايدئولوژی يك فرد میتواند تحت تأثیر اخالق وی  بسیار معذرت ! میشود بیان داريد كه

 قرار گیرد؟

 نسیمتن:

 اين مسئلۀ تان بس مهم است و نسبتًا بجا.پس توضیحی در اين باره داريم:

میتواند تحت الشعاع اخالق قرار گیرد  ،دانش انديشه های يا فردنه تنها ايدئولوژی يا همان 

 چنین است. ،و... نیزكه در موارد طبیعت،عطوفت،تاريخ،جماعت 

منحط و مفید و در عصری ديگر مردود و  ،یكه لزوماً در عصر  هستندمعارفی  ،با اين وجود

بايد به تاريخ توجه ظريف و دقیقی شود و از آن با مضرّ  واقع میشوند. و از اينجاست كه 

اين عصر  آنچه در ،ساير علوموسیاسی   ،اجتماعی ،طبیعی،انسانیكمك علوم ديگر مثل علوم 

در پی كاربردی ساختن  ،منطق و معرفت مؤثر و الزم است از غیِر آن جدا نمود و با سنجشِ

 .معارفی هم متقابالً وجو دارند كه بايستی در صدد تداوم بخشیدن بدان بود . ولی آن كوشید

اما كماكان باعلم و معرفت بتوان  ،محدود بوده باشنداين علوم ممكن است كه در برهه ايی 

 .بخشید رونقآنرا گاه قايصی از آنها را برچید و در اين ن

ع نیاز است ورت قطاينجاست كه بص ،ع باشندبلكه در حال ابدا ،و ممكن است كه چنین نباشد

 .خويش را از عوارض محدود به مكان و زمان و... بیرون كرد و آنهارا قلع نمود ،تا تالش نمود

. مانند زمانیكه نسبی باشند و گاهی مطلق  ،عوارض زا مواردی ممكن است گاهیالبته 

تابع زتای  ،يا حدس گلدباخكاتسوراتی  –اير اشتراس قضیۀ ومیخواهیم به اثبات يا بطالن 

ه توجه كردن ب ،در اين چنین مواردی ،بپردازيماصل پنجم اقلیُدس و يا  ريمن در اعداد  اول 
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رت آنچه میتواند ما را نص .واهد كردهیچگاه ما را در اين قصد ياری نخ ،ذرات بنیادیفیزيك 

آنالیز مختلط مخصوصًا مطالعۀ توابع هولومورفیك و رفتار نامنظم يك تابع در توجه به  ،دهد

، اثر توازی تمام رياضیات تقريباًو بهتر است بگويیم اصول اساسی اعداد ،برابر نقطه تكین

 .است خطوط باالی يكديگر و... از اين مسائل مرتبط

مانها در كوانتم ويا نظريۀ ريس ،نسبیت عام ،به درك اثر دوپلر میخواهیم برسیم ه كه اما آنگا

 ،گاهی هندسۀ اقلیدسی ،آنالیز مختلط ،حساباناينجا ممكن  است كه نتوان از  ،هر نوع آن

 .و ديگر چنین مطالبی، چشم پوشی كرد های نا اقلیدسی  یهندس،میدان های تانسوری

انشاء نمايیم بهتر است در محیطی دست كم سرور آمیز انشاد يا  میخواهیم شعریآنگاه كه 

ه تا بود يم كه عشق واقعی را جويندۀ پايندهباطنًا بدور از حزن و غم  و در مقامی قرار گیر

 يابنده آن گرديده باشیم.

نیز  آينده گان برایاما بصورت عموم علوم استداللی و ماورائی را آنچنان بايد دقیق شد كه 

  ن باشد.مبره

دوست مهربانم! حاال توجه نمائید به ادامۀ مطلب و از آنانیكه اين مسائل را دنبال میكنند پوزش 

 طلبیم.

يادتان باشد كه هرچه ارتباطات يك موضوع را بیشتر شناسائی نمائید به درك خودِ موضوع 

یره گان آن جيابیدن  ،منظور ،گفته میشود "مسائل مربوط"نزديكتر خواهید شد.بنابراين اگر 

 در بدو امر است.
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 74كانت ايمانوئل

                                                       ی فرانسوی را پايۀ ديدگاه خويش75اصلی از ژان ژاك روسو ،برای اينكه كانت آلمانی

 میپردازيم به ،))خوب(( و ))بد(( قرار داده است(( يا نادرست))و  ((درست))در مورد مسائل 

 اين اصل:

حاكم بر  نسبت به قانونِ كهاست  یخواست درونی شخص ،چیز مطلقاً خوب در جهان

 احترام قايل شود و از وظیفۀ خود در جامعه نیز آگاه و مستحضر باشد.، اخالقیات

 نه برای دستاوردهای ،علی است كه از روی احترام به قانون انجام شودفعمل اخالقی، عمل يا 

 لسوزی برای ديگران.خودخواهانه و يا د

 انديشد كه: كانت می

انجاِم گر بودن آن فعل تلقی گردد. ا بديا خوب نیتِ فاعل بر انجام فعلی میتواند مالكی برای 

غیر  در ،آنگاه آن فعل خوب ،اخالقی باشدبا نیت خوب يا از روی احترام به قوانین  ،فعل

 بد خواهد بود. ،اينصورت

 دريا:

 چطور است؟ه به نظرت آنچه روسو گفت

 نسیمتن:

 حكمتی اشاره نمودند. خداوند همۀ بزرگان را چنینآری. واقعاً ايشان بسیار دقیق و ظريف به 

  ببخشايد و كمك فرمايد.

 

                                                             
74 - Immanuel Kant (1724 – 1804) 
75 - Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) 
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 دريا:

به  خواسته باشد از روی احتراماگر كسی تفكیك خوب و بد يا درست و نادرست را نداند و 

 . تا به اين غايت نايل گردداهد بود اخالق را بداند الزم خو ،فعلی را انجام دهد ،قوانین اخالقی

 پس اساساً اخالق چیست؟

  نسیمتن:

ود پیرو با اين وج ،آنچه را كه بد میشمارد،البته كسی ممكن نیست كه در واقع و نفس االمر

 .آن باشد

 سخواهد بود كه از نظرِ آن خوب است. پدقیقاً آن عملی  ،عملی را كه انجام میدهد هر انسانی

. ، از يكديگر جدا میكنده خودش به آنها واقف است و میبیندخوب و بد را آنچنانك ،انسان

هد طبیعی يافت شود كه عمل تفكیك را بین خوب و بد انجام ندممكن نیست انسانی  ،بنابر اين

را  خوب و بد ،ممكن است كه انسانو بیخود و مطلقاً بی هیچ دلیلی به آن بپردازد. آری! 

غفلت و عدمِ تمركز  از جهت.اين هم انتزاع نكند ،را از هم جدا میسازدها عقل آنآنچنانكه 

َُ ُقوُل وَ ...] سید عرب كه جايگاهش از آيت شريفۀاست و از اينجا بجاست كه به روايتی از 
دمی کافعو  )تعمجه: ...  ﴾١٦﴿النبإ:  تُ َعابًااْلَكاِفُع َُا َلْيَتِِن ُكنُت   اذال گعفتا  و) بودم خاک کام ای: »گُو

 مائیم:ننزد اهل خردِ ناب معلوم است، توجه [ ((!«شدممنی

 ،دىلو نه هع صاحب )تعمجه:.76اِظٍع بَِبِنرْيٍ ِبَسِمْيٍع َو ََّل ُكلُّ ِذى نَ ََسٍْع ِذى  ُكلُّ   بَِلِبْيٍب َو َّلَ  قَ ْلبٍ َوََّل ُكلُّ ِذى 

 (بينا است. ،شنوا است و نه هع صاحب چشمى ،گوشى  خعدمند است و نه هع صاحب

                                                             
 نهج البالغه. 53 خطبۀ -76 
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ید به میتوان ،اخالق("و  "خوب و بد"بحثی مبسوط و گسترده تر در اين دو مورد )  برایولی 

 مراجعه نمائید. ،از مؤلف "نادرست و درست بد و خوب "و "فلسفۀ اخالق "یِ هاكتاب

 بهتر است كه مقدماتِ زير را فراگیريم: ،اينكه ))اخالق(( را مورد دقت قرار دهیم برایو اما 

 الف(: حكمت چیست؟

 ب(: انواعِ حكمت.

 حکمت

 دهد.میمعنی  ،علم و... ،دانائی ،دانش ،فرزانگی ،یلغتاً استوار

 كنیم:میبیان  مقدمه ای را به شرح زير ،پیش از اينكه به تعريف آن بپردازيم ما

د. ريف به حد يا رسم )هريك تاّم( نباشآنچه را كه جنس و فصلی بر آن نیست هرگز قابلِ تع

حد تام منطقی به جنس قريب و فصل قريب و حد ناقص به جنس بعید و فصلِ قريب باشد چه 

 رسمِ تام به جنسِ قريب و عرض خاصه و رسمِ ناقص به جنِس بعید و عرضِ خاصه باشد.و 

اين  ،ا اسقاطِ جنسال فصل له(( نتیجه میشود كه فقط ب ،و به اساِس قضیۀ ))ما ال جنس له

 پاشیدگی میتواند فراهم آيد.

به رسم  س يا فصل تحديد كنیم. لذا تعريفینتوانیم آنرا به جن ،هر آنچه حكمت را تعريف كنیم

 و شرح االسمی از حكمت را میتوان چنین داشت:

 تماميِ اطالعات و انتزاعیاتِ مرت بِ موجودِ زنده.حکمت عبارت است از 

 ))اطاّلع(( چیست؟ ،دممكن است پرسیده شو
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همان آگاهی است. اما اگر گفته شود ))آگاهی(( چیست؟ در  ،اطالع در حقیقت ،میگوئیم

ن باشد؛ آ برایداريم تا جايگزينی اينصورت میگوئیم ما از اين واژه واضحتر فعالً كلمه ای ن

 م اعراض انیتعريف كنیم. حتی ما نمیتو هم نمیتوانیم به حدّ  اين را ،ولی چنانچه ياد كرديم

اجناس عالیه اند. پس گاهی ممكن  ،جوهر زيرا آنها مانند ،ی را تعريف كنیمنُه گانۀ ارسطوئ

نیز در تواِن ما نخواهد بود كه  ،كه در اين حالت ،است امری جنس باشد ولی از جنسی نباشد

 تعريفی منطقیِ ارسطوئی بر آن وضع يا بیان كنیم.

 ،علم ضروری اند ؛ اما اين شكل ،هركسی برای ،خودشاناما گاهی اموری اند كه به خودیِ 

 فهمِ آن ديگر نیازی به واسطه نداشته باشد. برای ،وقتی میسر میشود كه طرف

ی همین ول ،او در داخلِ خانۀ خودش میتواند باشدمیداند كه  ،مثالً هر انسانی كه طبیعی باشد

 ،ثالً در دهانِ اين شخص قرار گیردنمیشود كه م ،و همین شخص با همان حالی كه هست ،خانه

 اعظمِ از جزء است. ،يعنی در عالمِ ماده كل

 اين امر كلیّت ندارد ؛ از همین جهت گفتیم ))در عالمِ ماده((. ،البته كه در جهانِ غیر مادی

اين صحّتِ بیان ما آشكار خواهد  ،اگر پارادكسِ كانتور در مجموعه هاِی رياضی بررسی شود

 كسیكه اين وظیفۀ سهل التناول را بدوش گیرد. برایشد ؛ البته 

پیدا  معنی ،بدونِ موجودی زنده ،هیچگاه حكمتاستنباط تواند شد كی  ،از تعريفِ حكمت

 نمیكند و وجود ندارد. پس موجودی زنده میتواند آنرا فراگیرد و حكیم گردد.

العات اولیه( عاتِ خويش )اطبايستی از اطالباشد كه عنی مبدين  ،اما اينكه گفتیم آنرا فراگیرد

چون تا آن زمان سختْ متعلِقِ به  ،جبِر طبیعت بر ما تحمیل میكند ،در آواِن زندگانی كه )

اما بعد ها كه از طبیعت دور میشويم كه ممكن است بسیار مضرّ باشد يا زياد  ،طبیعت هستیم
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فاده كنیم. است ،استكه كارگردانِ آن عقل  ،تحلیل و تركیب ،در سه دستگاِه تصمیم (،مفید

 یكنیم.جابجا ماينجاست كه معقوالت ثانیه پديد می آيند و پاهايمان را از افقِ جبِر طبیعت 

البته ما خودْ جزوِ طبیعت هستیم ولی ابتداًء بصورت واقعِی كلمه ولی بعداً فقط بعِد فزيكیِ ما 

نسانی هستیم. ولی اگر ا در اين جوزيت باقی میماند و از اين جهت میگوئیم كه ما جزءِ طبیعت

باشیم كه در همان معقوالت اولیه بمانیم، باز تغییر نكرده ايم و همان جزءِ حقیقی خواهیم بود. 

كاری نداريم به سود يا زيان، اينجا ديگر ما جزءِ حقیقیِ  ،انجماد را در هم شكستیماما اگر 

راتر و اعمِ از اين دو طبیعتی ف براینیستیم. بلكه طبیعت ديگری را فصِل مقسِّم  ،طبیعِت مجبور

قرار میدهیم و خويش را جزوِ آن میگردانیم. آن طبیعیت همان هستی ای است كه در  ،طبیعت

جبر است و يكی اختیار. ما در دايرۀ اختیار هستیم و طبیعتِ اولِ ما در دايرۀ  ،آن يك قُماش

يم و در ماوراء ثبت يا منفی بگذرجبر. البته نمیتوانیم بسادگی از طبیعتِ اوِل خويش به سمتِ م

طبیعت قدم گزاريم. اولی، سلوكِ عرفانی و آن مقامِ فنا و تنبُّه و ديگری مقامِ تلبیس و تضییق 

 اولی بیش از دومی. ،اين قدرتِ گذر، الزم دارند. هر دو مشقت آور هستند برایرا 

فر جطلسمات،  ،سیمیا ،هیمیا، ريمیالیمیا،  ،در دومی فقط نیاز است به علومی چون كیمیا

كه نسبت به عرفان هیچ و پوچ است.اين راه،   ارواح و اجنه و شیاطین و...  برای احضار  ،هیأتو

ۀ مؤمن بیشتر بتوان با اجن بايستی راهی است كه بسیار تاريك و هولناك و خطرناك است.

خص سست ش با كثیف ترين و كافَر ترين آنها ممكن است برایِ يك ،بلعكس ،ارتباط گرفت

دم كسیكه به اين قمباشرت الزم آيد. بسیار سخت است ؛ از آن بگذريم. ،عنصر و عقیده

از حالتِ اولِ خويش پست تر میشود و ديگران را نیز به شیوه ای تشويق  ،برداری، اقدام میكند

ه اين ب به اين راه منحرف و پلید و سیاه میكند. البته در گروه دوم فقط اين علوم نیستند كه او را
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بلكه در مقاِم عمل نیز اين شخص بايد آماده باشد و مو به مو اوامرِ  ،اسفل السافلین میكشانند

ن است در ممك ،حتی اين علوم را فرا نمیگیريندشیطانی و غیرِ انسانی را انجام دهد. كسانیكه 

 جهالت و و  )دروغگويی(چنین مقام راه يافته باشند. زيرا از رویِ كسالت و حماقت و شیطنت

ها تر از اين مقام راه يابند ولی در اين دنیا از اين خبرت نند به مقاماتی پساتوببه راحتی  ،جمادت

 در همین گروهی كه هستند، احضارِ ارواح ،نیست كه بتوانند مانند اشخاصِ قبلی در گروه دوم

 عملی ين حكمتِاما گروهِ اول بسیار شريف و لطیف و بزرگ اند. ايشان با باالتر و... كنند.

روبرو اند كه بس حجیم و سنگین وظیفه ايست كه به دوِش خويش میكشند. ايشان در خودْ 

ند و گَرد در انجامِ آن گردن منه ،بنابرآن ،میبینند كه میتوانند از عهدۀ چنین تكلیفی برآيند

وِی رافع)بس میشوند و خود را تا حدِّ امكان از طبیعِت مادیِ خود میرهانند و در پیشگاه خدایِ

 با سرمدی از روانِ بی خودیِ و خود باال برنده( به مقاماتی رفیع دست میابند و در رفعِت قديم

آب و كاشانه را رها میكنند و بسویِ نهايت آرزوِی ،عطش و چشمانِ بسته و كمال چون رياح

 ،یكنندمیورند. هرچه پرواز مناسوت به الهوت ( با طی الالرض از دعايِ كميل-َغاَيةَ آَملِ اْلَعاِرفِينشان )

معشوق را  برایعطش زياده میشود و از اينجاست كه كارِ جهل شبانه روز مخلص بودن از 

به سادگی َسیْر میكنند و هیچ سیر نمیشوند و سیر هم نمیكنند و  ،چون وجود داشتِن موجودی

 میفرمايد: ،خدا حافظش باشد ،حافظ از سیر هم گاهی میگريزند.

 ی در سرزمینیسحرگه رهرو

 همی گفت اين معما با قرينی

 كه ای صوفی شراب آنگه شود صاف

 كه در شیشه بماند اربعینی
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 :مینالد و تغنّی میكند چنین  ،عاشقانِ درگاهِ حقيكی از 

 شه شيشهاز اين شيشه دمل شد شي

 از اين بي ره شدم هرَدم ريشه ريشه

 گفتا بكن نوِش شرامب را تو پيشه

 ريشهُتهي م يك دشدم بنوشيدم 

 سريع ميشد نزومل بر سِر  بيشه

 عيشهبا گرفت بامل به ناگه 

 با تيشه ند دل را از سرْوبَك

 يشهبرفتم سوِي آنكه هست مه 

 پسرت زغيشه            بشد بر من دني 

 كه ميكرد روح را مملوِّ ازليشه

 ايشه ينسخرت بدورم زان

 كه چونان نارسد مرا نيشه

 ...و

 !یدا كنیمترتّب پ ،! خدا كند كه بتوانیم در محورِ اين نظامِ تحسّن و تحیّرچه جايگاه بزرگی 
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اخالِق  ،تقواِی الهی است و يكی از اساسی ترينِ اين مالك ،بزرگترين راه رسیدن به اين مقام

هردو  ،به هر صورت .جمع خُلْق است.)البته بعضی گفته اند خُلُق ،در لغت 77اخالقنیك است. 

و  خَْلق بمعنِی شكلی و صورتی است كه انسان با چشم میبینید (ت میكنندبازگش به يك اصل

خُلق قوا و سجايا و صفات درونی و از ملكات نفسانی است. يعنی اخالق بدين معنی است كه 

يك سری از موازين و قوانینی كه در انسان عادت شده است. مثالً اگر فالن كار را چندين 

خص اين ش ،به اصطالح میگويند ،يمان اين امر عادی خواهد شدبالخره برا ،مرتبه انجام دهیم

ه يعنی ب خویِ عملی)همان عمل( پیدا كرده است. اخالق ِ فالن فالن چیزی را گرفته است.

 میتواند باشد. آن لغتیِ دت كرده است .البته اين فقط معنایانجاِم آن عا

 ارسطو  حكمت را بصورت زير دسته بندی میكند. ،نابغۀ دوران

 يكی نظری و ديگری عملی. ،و آن دو قسم بود

رياضیات )حكمتِ وسطی(  ،ولی(اولی را سه نوع است كه عبارت بوند از : الهیات)حكمتِ اُ 

 بیرِتدسیاستِ ُمدُن و  ،اخالقدومی را نیز سه نوع باشد كه اند:  .و طبیعیات) حكمتِ اخری(

كه  )معلوم است متِ عملی استكپس اخالق، ح الهی را فلسفه نیز میگويند. متحك منزل.

ق عبارت از مجموعه قوانیني است كه به پیروِ اخال ،از جملۀ علوم انسانی است.(

زا قوانین( مجآن از قانونِ اول)اصالتِ عمل به  هیچ اصلِنظم میبخشد و  ،آن

شناخت مصاديقِ ارزش ها و  نآ موضوع))لذا  .تابعش عادت میشود برايو  نیست

                                                             
 .میباشدگرفته شده است که بمعنیِ عادت  ήθη"(Ethos)" از کلمۀ یونانی "Ethics"در التین واژۀ  -77 
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موضوعِ آن  ،يا بصورتی ديگر 78.((اخالقی است بیانگر راه های كسب فضائل و ترك رذائل

 روان و جان انسان است. اما مختصر توضیحی در اين پیرامون داشته باشیم:

با روح مترادف است اما يكی نیست زيرا روح موجودی است مجرّد و نیازی به واسطه  79روان

 ،اشدكندوكاوی بلذا بايد  ،تحققش مستقل نیست در حالیكه روان در تحققش ندارد. ای در

درونی  البته روان نیز امری است .تا روان متأثر شود و تحقق يابدباشد يك واسطه ای مثلِ حادثه 

 . )مجرد نیست( اما با حوادث میتواند متأثر شود

م از جان بحث نمیكنی امالت آنهاست.يعنی تعواسطه ای است بین جسم و روح. ،در واقع روان

 خسته كننده تمام خواهد گشت و از طرفی روشن است.  ،زيرا بیش از حد

اولین  اما ما چنین نظر داريم. ،تعريف هاِی زيادی شده است و شايد هم خواهد شداز اخالق 

 از ارسطو است.میتوانید آنرا مطالعه نمائید. اخالقِ نیكوماخوس ،كتاب در اين باب

خواجه  ،استاد بشر و عقل حادی عشر ،آشنائی كسب شود ،رای اينكه با ديدگاهی ديگرب

ۀ بیشتر بدان مطالع برای؛  "اخالق ناصري"موسوم به  ی نوشته استن طوسی كتابينصیر الد

 نیز میتوان مراجعه كرد.

 چنین خالق را تعريف میكند:استادِ محترم آيت اهلل العظمی مكارمِ شیرازی 

 80موعۀ صفات روحی و باطنی انسان است.اخالق مج

 

 

                                                             
 )الف(، اخالق؛ خوب چيست بد کدام است، احمد حسين شريفی. 2شورای کتاب کودک، فرهنگنامهٔ کودکان و نوجوانان، جلد  -78  

79 - Psyche 
 ت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی )دام ظله(، تعريف علم اخالق . ،آي1جاخالق در قرآن  - 80 
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 د:نايشان از ديدِ خداپرستان، اخالق را ينطور بیان میكن

پیمودن اين راه ]يعنی قرِب به خداوند و  برایاخالق تمام صفات افعالی است كه انسان را 

پیمودن راهی كه انسان را به صفات كمالِ او نزديك میسازد كه به چنین قربی تكامل معنوی 

فته میشود،[ آماده میسازد و نظامِ ارزش گذاری در اين مكتب نیز بر محورِ ارزشهایِ واالیِ گ

  81انسانی و كمال معنوی و قرب به خداست.

 دريا:

 فرق اخالق و عرفان چیست؟

 نسیمتن:

انسان به اساِس آنها میتواند بر خیلی چیز  عرفان يك سری از قوانیِن خاصِّ خودش را دارد كه

 و از كیفیات نفسانی نیز نیست يعنی نه هر كس عادی نیست برایود كه معموالً ها مسلط ش

طیء باخالق  حالیكه درملكه . يعنی نه سريع الزوال است و نه بطیء الزوال .حال است و نه 

الزوال است . البته در اين امر بسیار زياد اختالف است ولی حقیقتِ امر همین است كه گفته 

ا در ثابت نموده اند و م ،خالِف اين عقیده را بزرگانِ عرفان و فلسفۀ اخالق زيرا ابطالهایِ  ؛شد

 ،اما عرفاِن بدون سلوكضروری نیست. اينجا ايراد آنرا الزم نمیدانیم. اال ای حال اخالق 

ه اينك برای نداريم.آری اخالقِ بدون سلوك هم نداريم. ولی اين روش ها از هم فرق میكنند.

اوامری آسان و نسبتاً الزم را انجام دهی و از خضوع و كافی است كه  اخالق داشته باشی

 .و تالش ورزی تا برايت عادت شوند و ناخودآگاه بر آنها عمل نمائی خشوعی برخوردار شوی

زا تاما اگر خواسته باشی عارف )عرفانی( شوی بايد كه يك دسته از مسائلِ مختلف و تقريباً مشقّ

                                                             
 همان. - 81 

www.takbook.com



 

 

142 
مسئلۀ شرّ  ادامۀ رمان نفری در كنار دريا  

 

بگوئی كه در اخالق هم بايد گاهی اموری را تحمل كنی كه  ممكن استرا تحمل نمائی. 

تو را ساده  منشی ندارند وگبسیار برايت سخت تمام میشود ؛ مثِل اينكه همه كس به تو ديدِ بزر

 می انگارند. میگوئیم اين حرفها كجا و گفتار و جستارِ ما بكجا. خودت در آن كنجكاو باش. 

سید حسن /"ارواح عجیب عالم كتاب"تبِ بحثِ روح را هم خودت میتوانی در ك

حسن رهبرزاده و دانشنامۀ جعبۀ مخلوقات بخِش /"روحي علوم كلیات كتاب" ،ابطحی

ر زيرا اگر د متوجه باشید كه ممكن است قدری خطیر باشد!||مطالعه نمائی. ،روح و ارواح

 شان به جهِت شناختبا ارواح بايستی اين مسئله را تا اخیر ادامه دهید بناچار  ،جعبۀ مخلوقات

البته اگر بسیار دقیق بخوانید و عمل ؛ ) كمی هم جنبۀ عملی دارد كهدر ارتباط شويد 

 ||.كنید(

 دريا:

 ست؟ا چندتا ،خیر مطلق

 نسیمتن:

از خیر مطلق بیان گردد؛ سپس میتوان اين پرسش  [هر چند به اجمال،]تعريفی  بهتر استاول 

 وال عمل خواهیم كرد.ما هم به همین من ،را پیش كشید. خوب

به حالت خودش  ،به هر حالت و هر جا و زمان و...ذاتاً خیرِ مطلق عبارت از خیری است كه 

 مال اعیانِ البته كشرّ افزا است.  ،باقی باشد. هیچ گاه كم و كوتاهی در او راه نیابد.چه كاستی

باشد. او را شايستگی ن ،جز برتريت . جز خیرْ از او نیايد و نپايد.باشدات در خیرِ مطلق موجود

 خیرِ مطلق جز واحد و احد نباشد. ،بنا بر اين

 دريا:
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 لزوماً بايد نسبی باشند. ،ديگر خیر ها كه غیر از اين خیر اند ،اينحالت درپس 

  نسبی موجود است. دست كم شرِّ ،يا به عبارت ديگر

ی آنگاه خیرِ ول ؛ستنداگر عالم را قديم قبول كنیم شايد بتوان گفت اين خیر ها هم نسبی نی

ی خیرِ مطلق از يك. اما اگر مطلق بیش از يكی خواهد بود و بحثِ تعّددِ قدما پیش خواهد آمد

 مطلقیت چه معنی خواهد داشت؟ ،آنگاه ،دايتجاوز نم

 نسیمتن:

تقییدی  اما اگر اين واژه را نسبتاول اين را بگوئیم كه مطلقیت را نیازی نیست كه واحد باشد.  

 اينجا میتوان مطلقیت را زير سوال ،در نظر بگیريم ،موصوف را برتريتوصفیِ آن و  از نوعِ

 نمیتوان همیشه گفت مطلقیت بی معنی است. ،بنا براينبرد. 

 اً ممتنع.مطلق ؛ولی(( دو امر اند اتحادِ مثالنو )) ((اجتماعِ نقیضین))مثالً 

 (( مطلقاً ضروری اند..مخلوق محدود است)) و(( .يا ))مخلوق در محل قرار دارد

البته منظوِر ما اين نیست كه مطلقیت، فقط به اعراض و اقوال راه دارد و جواهر و ماهیات و 

بلكه وجودِ بحت را مطلق و عدِم او را نیز مطلق میگوئیم؛  !چندان مورِد نظر نیست. نه ،وجود

 اما يكی را از جهتِ وجود داشتن و ديگری را به جهتِ محال بودن.

 گفت كه مطلقیت حتماً بايد يكی باشد و بس.،نمیتوان به سادگی و بهر حال ،هخالص

 چنانچه قبالً ثابت كرديم.(.)اما اين درست است كه خیرِ مطلق جز يكی نمیتواند باشد 

از ولی ود. میشناز جهّال جز شگفتی نصیب كسی  ،....در شگفتم. خوبنوعِ پرسشهايت من از 

 قت الزم دارد.كمی د اين مسئله ،حق نگذريم

 ))وجودِ خیرِ نسبی(( بدين معنی نیست كه ))شرِّ نسبی(( وجود دارد.
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شرّ گفته میشود؛ ولی شرّ ذاتاً وجود ندارد. يعنی نمیتوان گفت  ،نقصان و نبودِ درجه ای از كمال

كه فالن موجود بالذات شرّ است. يا حتی شرِّ نسبی ذاتاً وجود دارد.نیستی ذاتاً وجود ندارد يا 

 میتوان گفت كه اصاًل ذات برای نیستی معنی ندارد.

 است؛ اما شرّ ،شّر باشد. مثاًل شیطان به سبِب گمراه كردنِ انسانها ،اما بالغیر میتوان موجودی

 بالذات او نیز خیر است و وجودش حكمتی دارد.

ما را  ،خداوندعملی انجام میدهد كه  ،اما شیطان را نمیتوان خیِر مطلق گفت. زيرا از قرارِ معلوم

 از تمامیِ اعمالِ آن بر حذر میدارد.

فرق دارد. نسبی ممكن است بتواند بالذات چنان باشد ولی بالغیر امكان ندارد  ،بالغیر تا نسبی

 بالذات چنان باشد.

بی. يعنی اما نس )اين توانائی در او هست.(انسان از مقامی باالتر و كوچكتر برخوردار استمثالً 

 االتر.ب ،موجوداِت غیر از خودش سايرپائین تر و نسبت به  ،گار عالمیاننسبت به پرورد

ولی ممكن نیست بالذات انسان از پروردگار باالتر باشد)يا بتواند(. همچنین است كه بالذات 

اين  نسبهبالپست تر قرار گیرد. ولی بالعرض و  ،نمیتواند از ماسوایِ خودش در قالبِ مخلوقات

 همانی هست كه هست و بس. ،موجود استبالذات ست. هرچه ممتنع نی )دوّم(حالت

 بالذات موجود باشد و قائم به ذات. ،موجود است ولی بالغیر. يعنی نمیتواند ،اما همین انسان

بنا بر اين اگر كسی از ما بپرسد كه خدا و شیطان بالذات خیر اند يا شّر يا اينكه نیاز به تفصیل 

 تفصیل. ،غیر ذات بمیان آمد از گر حرفاست؟ ما خواهیم گفت:خیر. اما ا

با اين ديدگاه ممكن است سؤالی خلق شود كه تمامی علل ها به يك علت بازگشت میكنند و 

سرمد و اليزال است. اگر شما میگوئید فالن امر بالعرض و آن علت به قوامِ خودش وجود دارد 
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كه ديگر  الیه يا ...( بايستی با موجودیمنسوبٌ  ،آن عرض )غیر ،يا بالغیر يا باالنسبه يا... شرّ است

 تان تا تسلسل پديدار نشود. در غیر اينصورت حرفِ باز گردد ،بازگشتی به چیزی نداشته باشد

 صحت نخواهد داشت.

 ،وئیم اگر عرَض وجود داشته باشد قائمِ بالغیر است و آن غیر، جوهر است ؛ ولی جوهرما میگ

زگشت به قوامِ جوهر دارد. اما عكسِ آن درست نیست كه با ،قوامِ عرَضقائمِ به خودش است. 

 گفته شود قوامِ جوهر متوقف است بر قوامِ عرَض.

 ،پس اگر شرّ بازگشتِ به موجودی داشته باشد كه آن باآلخره به قوامِ خودش وجود داشته باشد

شد يا اپس شرّ نیز بايد وجود داشته ب ،معكوساً نمیتوان گفت كه چون علت العلل وجود دارد

 لذا چنین عرضی نیز وجود خواهد داشت. ،وجود دارد ،چون چنان موجودی

 پس حاال به فرض كه هر طرف را بگیريم ضرورتی به وجود داشتنِ شرّ نخواهد بود.

معَ الفارق. زيرا ما بحث روِی شرّ داريم و میگوئیم  ،میگويند استدالِل تان درست است ؛ لیكن

بالذات وجود داشته باشد چنانچه در موردِ  ،شته باشد كه آن وجودشرّ بايد از وجودی پديدار گ

وجود داشته باشد كه به  ،عرض و جوهر نیز همینطور است. پس اگر آن موجودِ اولی و بالذات

در اينصورت اين شرّ از خدا پديد آمده است  ،چنین هم هست و آنرا خدا میدانید ،قولِ خودتان

و اين  وجود خواهد داشت ،شرِّ  نسبی به يقین و قطعباالّول؛ و خدا ديگر خیر مطلق نیست اين 

 هم بالثانی!!!

 ما میگوئیم ايرادِ وارده بر استداللِ ما ابتداءً درست است و اما نه بیش. ،در برابرِ اين تحلیل

 معذوريم. ،اما با دقتِ نظر؛ يعنی با ديدِ سطحی چنین مینمايد كه درست نباشد 
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بت اما عدمِ آنها نسعرض بطريق اولی اينطور خواهد بود .  ،جود باشدوقتیكه جوهر، ممكن الو

بسیار فرق دارد. البته ما زياد بحث رویِ جوهر و عرض نداريم بلكه نزاِع  ،به يكديگر به وضوح

 مستحق اولی ،با نشان دادنِ مستحق بین جوهر و عرض شرّ است. امابر سرِ وجود و  اصوالًما 

 ناسائی نموده ايم.لتزام شرا باالِ)اصلی( 

آنگاه واجب الوجودِ بالغیر است اما اگر در عالِم  ،اگر وجودِ عرض در عالمِ واقع پديدار گشت

 ممكن الوجودِ بالغیر خواهد بود. ،وجودش ،ناپديد باشد

به حالتِ دوم كاری نداريم. زيرا اين بسیار واضح است و نیازی هم به تأمل زياد ندارد و بحث 

وجودِ عرض در عالم ثابت شده  ،نمیدهد. بحثِ ما جائی است كه بالفرض ما را هم تشكیل

 بنا براين ما به ثبوتِ وجودِ عرض كاری نداريم بلكه تحقیِق ما سرِ اثباِت آن است. باشد.

 واجب الوجود است. ،ه اگر وجودِ عرض حادث شده باشد و بالفعل وجود داشته باشدحاالك

 لذات )باری تعالی( خواهد بود. اينجاست محلِ كار و زار.واجب الوجودِ با ،اما موجِبِ آن

 اصالً و رأساً شرّی وجود ندارد. ،جوابِ اوِل ما همان است كه گفته شد ؛ يعنی

 ولی اين جواب را زياد قبول نخواهند كرد . زيرا میگويند ما به ذات كاری نداريم.

 ن امر بسیار توجه نما!اما جوابِ دومِ ما دهان شان را بهم خواهد دوخت. تو در اي

هد احرفِ تان متین خواهد بود ولی تا حدی كه به تناقض خو ،میگوئیم به فرض كه چنین باشد

 طوری؟! ببینیم.انجامید. اما چ

 است.خیر  ،عدالت 

 نبودِ خیر، شرّ است.

 شرّ گفته میشود. ،به همان قدِر مُقَل ،هرچه از خیر كاهیدن صورت گیرد
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ان خیر خواهد ايش بر ،نصیب خود كرده باشند، دست كم به همان مقدار به كسانیكه خیرِ كمتر

 همین قدر.؛  نی كه بیشتر در امر خیر بوده اندكساهمینطور نسبت به رسید و 

، همه خیر اند. اما به ما كه به نسبتِ خداوند مهربان ،ما فكر میكنیم هرچه در دارِ وجود است

 درجه دارند. ،خیر است ولی خیراتاو  برایتفصیل الزم می آيد.  ،میرسد

ستقالً از میشود. نه كه شرّ م محسوببیشترين شرّ  ،ديدِ ما میگويد كه آنچه كمترين خیر است

حتی اگر بالعرض يا بالغیر يا هرچه شما دوست داريد نامش نهید، خود وجودی داشته باشد.

 میگوئیم شرّ، يعنی كمترين خیر.

 كی خیر پديدار گردد؟مسلماً آری.آيا نمیشود اند ،از بیشترين خیر

 خودش لذا از ذاتی كه قوامش به سببِ  ،پس اگر گفته شود كه فرضاً بالعرض وجود داشته باشد

 نین باشد.چ ،بايد هم ؛میباشد، رجعت میكند . گفته میشود كه اينجا تعارضی در كار نیست

د ت را برقرار میكنو عادلی هست كه عدال ،كه  بهشت و جهنم وجود گرفته اند عدالت هست

دك ان ،عذاب در واقعپاداش میدهد و  ،و هر كه را به همان اندازۀ پیمانه و وفایِ به پیمانشان

 او خیرِ مطلق است و از او شرّ ناشی نمیشود. ترينِ خیرات است.

 انیم.از شرِّ شرّ در امان میم فرش و كاسۀ مسئلۀ شرّ از محورِ بحث برچیده میشود. ،با اين حساب

 به فرض كه حاال به اصطالِح خودتان ،كن است حاال منتقدانی پیدا شوند و بگويند خوبمم

اين فرش برچیده شده باشد ؛ ولی فكر نمیكنید كه فقط نامِ آنرا تغییر داده باشید و نیز اينكه 

 اصالً چرا خیرِ اندك دامنگیر ما میشود؟
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 ،یمپیدا كنیم و دنبالِ دردِ سر نیست میگوئیم ما به اين سامانه كوشش كرده ايم تا راه حلی را

بخصوص درد سرهایِ بی سر. اين نظرِ ما بوده است و شما هم میتوانید نظری داشته باشید و در 

 ان نشويم.مبرابرِ آن دفاعیاتی نمائید. خداوند همۀ ما را به راهی رهنمون سازد كه پشی

ض كنید شرّی وجود دارد و فراين است كه  ،(كه زياد موردِ پسند ما نیست)يك راه ديگر

راين خدائی نتیجه بگیريد كه بناب ،سپس بگوئید خدا خیرِ مطلق است و در طیِ تحصیِل مطلوب

قضیۀ ديگری موسوم به برهانِ محرك اول از ارسطو و يا برهان صديقین از وجود ندارد و از 

به امری  ،نهابِ آاز تركیكمك گیريد و بعنوانِ لِم  ،)معروف به شیخ الرئیس ابن سینا(حسین

. و بنا براين ممتنع است ،محال برسید و سپس نتیجه گیريد كه فرِض اول يعنی وجود داشتنِ شرّ

 شرّ وجود ندارد.پس خدا خیرِ مطلق است.

 گیريد.را ب نتیجه ايكه ما گرفته ايمهست كه میتوانید از آنها در اين امر خودْ راه هاِی زيادی 

 دريا:

ث يا بقایِ عالم بپردازی، دوست دارم ابتدا تو را آگاه سازم كه تو با پیش از اين كه به حدو

عرض بال ،شرّ ،سخنِ خود را منسوخ گردانیده ای! همان نظری كه میگفت ،اين استداللهايت

 میتواند وجود داشته باشد.

 نسیمتن:

 وغیرفمن هم پیش از اينكه به تو جواب دهم دوست دارم به تو بگويم ابتداءً خواستیم يك 

د نرسیده هنوز به مقصدر ذهنِ مباركت افكنیم تا در مجهوالت ذهنی باقی نمانی! اما میبینیم كه 

 یم.عمقی میدانستكه تو را  عاصی ما هستیم!  تر.معذقضیه چندان فرقی نكرده استايم و 

 دريا:
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ز آن ا تو را در منجالب خواهد افكند . ،بمع اآلسف اظهار دارم كه غرور و ريْبه تو اينك نیز

 مقامِ آدمی فقط به علم نباشد. انسانی پرهیزگار باش! برحذر باش.

 گر علم بودی شرطِ مقام

 خضر ز موسی بودی اقام

 به ربط است قلب و راز

 مقام به راز است عرشِ

ا از مجواب همان بود كه تلويحی گفتم : خودت باشد . ولی  براینصیحت  ،خوب نسیمتن:

 ؛قائل نیستیم. يعنی هرچه كه هست جز خیر نیست (،هیچ نوعِ آن) شرِّ به وجودِ ،اصل و اساس

 ولی با درجاتی متفاوت از همديگر.

بعنواِن شرّ  ،با كماِل شفقت، به تو میگوئیم تالش ورز تا از آنچه كه خداونِد كريم و خیِّرِ مطلق

 ا آنرا شرّ گفتهدوری نمائی. ما آنچه را كه خد ،ياد كرده است و از آن ما را نهی فروموده است

 قباًل اشاره كرديم كه يعنی چه؟! ،است

ثِ حدوث و قدمِ عالم و پس از آن بررسی را از كانت ادامه و نتیجه را بحمیپردازيم به  ،خوب

 دانش است.نیكو و  ،زيبا ،متفكّر نیز مطرح خواهیم كرد. صبرِ

 ابنِ سینا میگويد عالم قديم است.

به  ،دِ قدما بوجود میآيد و عقیده به تعدِد قدماست زيرا تعدّجمهورِ متكلمان میگويند چنین نی

 منجر میشود. دمعتقِ اِلحادِ

 اما چرا انسان با اين عقیده ملحد میشود؟
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؛ يكی  ر گرفته ايمپس دو قديم در نظ ،آنگاه كه فرض كنیم عالم قديم استآنان میگويند 

 مخلوق. خالق و ديگری

 خالق و يكی هم مخلوق؟ مگر میشود هر دو قديم باشند و يكی

م اند. اين هردو قدي ،مثالً اگر شما )حاال به فرض،( فرزندی را در نظر بگیريد و آنگاه بگوئید

 يعنی چه؟ پس اينطور بگوئید كه فرزند همان پدر است و برعكس.

 وجوب است. ،لذا خالق و مخلوق يكی است. و آنچه در دارِ وجود است

وع، ضمنِ تأكیدِ بر اين موض ،جود نداشته است. اما با ديدگاه دومخالقی و ،يعنی با ديدگاهِ اول

و محدودِ در مكان و زمان  استنظر بر اين است كه هر موجودی خدا است.پس خدا ناقص 

 .هستندملحد  ،و... . بصورت عموم و خالصه و لُبِّ كالم: فالسفه

را چنین  ويند و حقیقتهمان باشد كه فالسفه میگ ،جواب اينست كه اگر آنچه شما میگوئید

در بی دينی آنها شكی نیست. اما ما فكر میكنیم آنها چیز ديگری دارند كه شما از  ،میپندارند

درك آن غافل بوده ايد همانقدر كه مجبور به تكفیر آنها گشته ايد. وای بر آنانیكه در تكفیر 

 زود مصمم اند. ،و تلحید

 اما منظور فالسفه چیست؟ 

معاد جسمانی  -متكلمین به دو دلیل آنرا مرتدّ میگويند. الف ،ران فالسفه استابن سینا كه از س

 قائل به قَِدمِ عالَم است. -را قبول ندارد.ب

البته شیخ الرئیس جواب خودش را دارد ؛ ولی ايشان از اساتید و بزرگانی اند كه ما به نحوی 

ه از آن خواهیم بود مگر آنك بنا براين در صددِ دفاعیه ،بوده ايمشاگردان اين حكیم بزرگ 

 حق را خالفِ آن يابیم. اين را وظیفۀ خود میشناسیم.
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 در مورد الف اشاره میكنیم. اًابتدا مختصر

 ،نمیگويد كه معاد جسمانی وجود ندارد و عقیده ام برايم اجازه نمیدهد كه بگويم ،پور سینا

ه اند كه اعتقادی برخالفِ نظرم اساساً معادِ جسمانی امری است معدوم و الجرم ديگران نفهمید

تا به حال آنچنان كه قواعد و ضوابط و ديگر قوانین دانش هايم را كه  مندارند. او میگويد كه 

ند چنان مرا به خود چیره كرده اهمه به دلیلی بوده است و در نصی يا نقلی و به نحوی  ،يافتم

توانم اجازه دهم به اينكه آنچه كه اعتقادی راسخ در من بوجود آورده است. من به خودم نمی

نبوده  اين ،در پخش و نشرِ آن دست به قلم شوم. البته منظورم از ظنّی در اين امر ،را ظنی است

بناءً معادِ جسمانی برايم در اين چوكات جلوه میكند. نه ! بلكی من خودم به آن معتقدم است كه 

ا براين از بن ،درنیافتم و درك نكردم ،ولی چون آنرا هنوز كه هنوز هست آنچنانكه بايد و شايد

اين جهت برايم در پخش و اشاعۀ آن ظن افتیده است. به هر صورت من معتقد بدان هستم و 

 بايستی كه آنرا تكاپو نمايند تا دريابند. ،اهلِ قلملیك در اشاعۀ آن معذورم و 

 ||بهایِ متنوع، حاصل گرديده است.متنِ فوق تفسیری است از زبانِ مصنف در موردِ شیخ الرئیس كه از كتا||

ه الزم خواهد بود ك ،اگر عالَم را قديم نگوئیم. اينان میگويند كه (قَِدمِ عالَمدر مورد ب )و اما 

 بگوئیم انقطاعِ فیض از فیَاض)رب العالمین( ممكن بوده است.

 ، ابا ورزد.یخیرچنین خلِق اما خداوند كه خیِّر مطلق است ممكن نیست كه از 

مین میگويند كه اين حرف ها بیهوده است چراكه مثاًل خدا فالن جسمی كه ما تصور متكل

میكنیم را چرا تا حاال نیافريده است يا مثالً دايناسور را كه از سفرۀ روزگار بر انداخته است آيا 

 انقطاعِ فیض از او ناشی میشود؟ اين حرف ها به دردِ خودتان هم نمیخورد.
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فته ايم كه تا به حال گ نیازی به  جدل نیست و حقیقت همان است ،ندفالسفه به آرامی میگوي

ِر شما خودِتان میتوانید نظ ؛و  خواهیم گفت. اما نظرِ ما اين هست كه حقیقت اين چنین است

 ئید.ابايد كه در مقامِ دفاعْ از آن برديگر داشته باشید ولی 

را ین بردنِ آناز ب ويا ريدنِ آن اقدام نكندما نگفته ايم كه هرچه خدا آنرا نیافريند يا به آف ،خوب

ِن او ثابت میگردد. بلكه ما برآنیم كه خداوند از خلقِ باالتري برآنگاه انقطاعِ فیض  ،اراده فرمايد

 كه انقطاعِ فیض معنی پیدا میكند. استصورت نسرباز نزده است . زيرا در اي ،خیرات

 م؟هستی ،د كه چرا ما بجایِ آنكه نباشیممثالً میتوان چنین سؤالی در نزدِ خود ايجاد كر

حاال  ،ا بودندد باشند يمگر نمیتوانستیم كه نباشیم؟ و چرا بعضی چیزهائیكه احساس میگرد

 ،تدر دركِ آن داشت. خلقو كافی فلسفۀ خلقت را بايد زيبا خواند و سعیِ وافی نیستند. 

 رديد.همانی است كه پیشتر مطرح گ ،و تفسیرِ آن استبخاطِِر عبادت 

گوئیم كه ما می ،اينكه خالق و مخلوق از هم فرق شوند برایفلسوفان)اكثراً اسالمی( میگويند 

 بالغیر چنین است. ،عالَم مخلوق است و قدِم بالذات نیست بلكه آن

جز خدا نتواند بود. لذا خداوند اصالت دارد و ديگری به قوامِ اوست  ،آنكه بالذات قديم است

 قديمِ بالغیر. ،خدا قديمِ ذاتی است و ماسوایِ آنكه پابرجا است. پس 

هیچ وظیفه ای به خود نمیدانید، البته حق هم داريد زيرا از چنین نحله  ،شما جز تسمیهمتكلمین: 

شما خدا و خود را يكی میدانید و خدا را چون خود، ناقص  انتظار نمیرود.از اين، ای بیش

 میپنداريد. وای بر شما!

مان و شما را سر به كاسۀ خودتان. آری ما تسمیه داری میكنیم ولی با یفۀ خودِما را وظفالسفه: 

 دلاليل و قوانین و براهین. ما از نگاهِ تان كافَر. میبالیم به چنین كفری.
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در دارِ وجود نیست مگر خداوند. زيرا خداوند بر همه چیز مسلط است و همه چیز را معرفت 

 .ستنی خفادارد و چیزی از علمِ او در 

َِزُُِز اْلَِْكيمُ  َهاَدِة اْل ز او و است؛ آشکا  و پنهان دانای او .)تعمجه:﴾٠١: الت اَغاُبن﴿ َااِِلُ اْلَغْيِب َوالشا  حکيم و اُز
هم در همه چیز هست و هم در هیچ نیست وهم آشكار  ،او هم اول است و هم آخر (!است

 آخع و اوعل .)تعمجه:﴾٩ :اْلدُد﴿ َوُهَو ِبُكلِع َشْيٍء َاِليمٌ  ُع َواْلَباِطنُ ُهَو اأْلَواُل َواْْلِخُع َوالظااهِ هست و هم نهان. 
 (.داناست چيز هع به او و اوست؛ پنهان و پيدا و

از  ،نی كه قائل بدان ها هستیميْچنین ضدَچرا در همه چیز هست و در هیچ نیست؟ میگوئیم 

 ،شود. پس تا حضور نباشداز حضور ناشی می ،هر آگاهِی صد درصد دقیقيك جهت نیست. 

لذا او در همه چیز  ،گاهی داردآچنین اينچنان آگاهی ای نخواهد بود. چون خدا از همه چیز 

د ناليتجزی نخواهچون جزئی  هاما جزئیات بی انتهاء اند و هرچه تجزيه شوند بهست. 

 ایراد خواهد گردید.].رسید
ً
ا در يك و پس خدا تنه [البته این مطلب، جای سخن دارد که بعدا

ر خدا محدودِ د ،شیء را كه انگشت رویِ آن بنهیچند چیز نیست و منحطِّ در آنها نیست . هر 

با استقراء چنین است كه خدا در هیچ چیز منحط نیست. خدا بی نهايت است و بقوِل  ،آن نیست

دا خ بی نهايتِ مطلق هم داريم كه او فقط ،بی نهايت بی نهايت وجود دارد ولی ما))كانتور، 

 .((است و بس

 نیست. نه كل هست و نه جزء.نه جزئی است و نه كلی. جزءْ اما خدا هرگز ناقص و جزءْ

 اعظمی دارد و شريكی.چون كل دست كم به اجزايش محتاج است و جزء نیز ناقص و 

 كلی در عالمِ خارج نیست و جز در تخیل و ذهن گنجايش ندارد. جزئی كه بماند.
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  ،از اينجهت واوند مركب نیست كه بگوئیم هم كل هست و هم كلی خدا يكی بیش نیست. خد

 هم در عالمِ ذهن باشد و هم در خارج. او بسیطِ محض است.او مجرّد است.

متجزی نیست. بر عالَمِ موجودات انطباق دارد. اما  ،اما اينكه در همۀ جزئیات راه دارد و هست

 با آنها دربست يكی نیست.

 ،سائل يعنی اصِل طرِد شقِّ ثالث را هم كه خود بدان چنان معتقد هستیدمتكلمین: شما امُّ الم

 قبول نداريد. از طرفی میگوئید خدا مركب نیست و از طرفی میگوئید در هر جزء هست.

 و....

 نخواهید دريافت. خداوند يا شِفا دهد يا شَفا.منظوِر ما را   ،تا فیلسوف نشويد :فالسفه

 زيرا عكسش هم همینطور است. ؛الِم اساسیاين شد ك ،متكلمین: احسنتم

 فالسفه: ما از كالم عبور نموده ايم و به كالمِ حقیقی نیز مسلط هستیم. خدا همه را هدايت كند.

 دريا: 

 تو كدام طرفی؟

 نسیمتن:

من احساس میكنم نبايد فقط فلسفه را به تنهائی انتخاب كرد. البته چنین  ،حقیقتش را بخواهی

 هرگز و به هیچ عنوان و معنوَن، قبول ندارم و از آن سخت گريزانم. كالم خشكی را هم

فلسفه را با عرفان دوست دارم و از هیچكدام دوست ندارم دريغ ورزم. زيرا اگر فلسفه را به 

مرا به  ممكن است كهاواًل كه قابلِ دريافت برايم نخواهد بود و ثانیاً  ،تنهائی بخواهم دريابم

یتوانی مگفته هايم  اينفهمِ بیشترِ  برایتو دور و مردود سازد.  ،لوبگمراهی افكند و از مط

 .لِكَسْهُ كَذَااَقِ وَ مخصوصاً مقدمۀ آنرا. ؛مطالعه نمائیرا ابن سینا  از"منطق المشرقین"كتاب 
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 دريا:

 من كه دريا هستم چگونه میتوانم كتاب مطالعه كنم؟

 نسیمتن:

 .میشودی تجلمم مكتب تشكیك در من نسبت به تو اما كم ك ديوار بَشَنوَد. ،به درْ گفتم

 دريا:

 چه صیغه ايست؟ تفكیكمكتب 

 نسیمتن:

صیغه ای را ياد كرديم و نه خودِ تفكیك. اين كجا و آن  ،ما فقط هموزِن تفكیك ،ببخشید 

 كجا؟! خدا ما را از اين بی خردان نجات بخشد و ناجحِ مان باشد.

صیغه ای  ،كمكتبِ تفكی بد نیست كه بگوئیم: ،كشیدیاما حاال كه اسمِ اين مكتب را پیش 

 در تحیّر مطلق انداخته است. ،كه مصدر ندارد و ما را در اين امراست 

 وسطتبرای اولین بار نامِ آن زا مهدی اصفهانی در مشهدِ مقدس بنیان نهاد ؛ اما راين مكتب را می

 ياد شده است.("تب تفکیكمک")به همین نام یمحمد رضا حكیمی در كتابعالمه و فیلسوف 

و فلسفه و علوم بشری را از علوم شريعت اسالمی و آنچه  اين مكتب میكوشیده است كه عرفان

 از اين علوم مبراء سازد. ،میباشد از پیامبر و خاندانِ پاكش )بر همۀ شان درود خدا باد.(

ين یر شد و در ااما اين مكتب چنان رونق بست كه بسطش انهدامِ مصدرِ خودش را نیز دامنگ

  راط.از عَلَم، قلم میتراشند. وای بر اف ،شیحه كنان ،دوران كسانی در آن با كمالِ تعصّب و تشّنج

 ادامه میدهیم ادامۀ بحث را.
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كه قانونی مطلق و غیر مشروط و ماتقدم و پیشینی نسبت به هر  ذاتیِ خرد: كانت معتقد است

خیص قائل تفكیك و تش ،بین درست و نادرست اين معیار مطمئن، میتوانتوسط  ،تجربه ايست

 شد.

 كانت بیاموزيم و آن اينكه:تفسیری ازاخالق يك نكتۀ اخالقی را از 

ه خودی ببلكه بايد آنها را  ،وسیله قرار دهیم ،نبايد بخاطر نیل به اهداف مان چون ابزار را انسانها

 خدمت كنیم. ،وافرباتالش متسائالنه  و متسردانههدف بینگاريم و به ايشان  ،خود

  82(هفیشت گوتلیب )يوهان فیخته

گرديد. او  و همنظر با وی تحت تأثیر آن قرار گرفتشديداً  ،به اثر مطالعات آثار كانتفیخته 

  میگويد:

 احترام قائل شدن به قانون اخالقی كافی نیست . بايد بدان عمل كرد.صرف 

 83شوپنهاور آرتور

 84.اصل اساسی جهان است ،اراده

 آلمانی برمی آيد اين است كه: معروفاز مطالعات آثار اين فیلسوف  آنچه

امل ع ،است. و ارادۀ كور و فقط برای خود زيستن خیر ،دلسوزی بر ديگران و اظهار محبت

 است. شر و بگو خودِ  نحراسشرّ است و تو 

 .باشد دوركه از ارادۀ خويش  داشتخواهد  وجوديك فرد، زمانی  دلسوزیِ

 دريا:

                                                             
82 - Johann Gottlieb Fichte(1762 – 1814) 
83 - Arthur Schopenhauer(1788 – 1860) 

 ".(Wille und Vorstellung Die Welt als: آلمانی به) بازنمود و اراده همچون جهان"نامِ تحت کتابى از شوپنهاور در این اصالت وجود دارد  -84 
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 ،لسوزی به ديگران بدين معنی است كه بايد از اردۀ خويش گذر نمود؟ اگر چنین باشدآيا د

مگر میشود هم دلسوزی كرد و هم  ،اراده ای نیست؟ اگر چنان است ،آيا خودِ دلسوزی كردن

  ؟دلسوزی نكرد

 نسیمتن:

 داد. ربا دقت میشد كه آنرا مورد بررسی قرا ،آفرين! ولی وقتی برای شكیبائی وقعی می نهادی

دلسوزی، روش و عملی است كه بسیاری از عرفا و بزرگان دانش به آن بار دوست عزيز ! 

میشدند و از آنطرف سنگین  "سُبُك دوش"غفلت را از شانه خالی میكردند و به اصطالح 

 دوش.

عشق به خوشی هایِ بیگاه و بی راه نمی ورزيدند. آنچه مورد توجه آنها قرار گرفته بود، خدمت 

 ،..نداشتن طمأنینۀ قلبی نسبت به رفاه مساكین و غُربا و. به دلیلِ هی دستان و ضعفا بود.به ت

در عیش و نیش و نوش و شوق بر سر شیق قیام نمیكردند. آنجا می ايستادند ولی با دِل هیچگاه 

 ،عظیم واعظِو از  گريستن آنها جز عشق نبود.داغ، خندۀ آنان جز لبخند و كباب و پر از 

ما را چنین  ،كه زمان و زمین بر او دعا میكند و خدايش مقامش را متعالی گرداند ،مصدق

 تبسم است.،خندۀ مؤمن وصیت میكند:

سنائی غزنوی به ما می آموزاند كه: هركه  به حكیمی بنگر كه چگونه ما را موعظه میكند.

 خنديد بیش، بیش گريست.

است  بسی كاری ،ن و ناخويشانپس دلسوزی و بكاء و احساس مسئولیت در برابر همكیشا

 .جاويدانهواال و  ،خردمندانه و صاحب آنرا مقامی است
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الف خ،تفسیر ی از آن ،نصوص و مباحث اما گاهی به جهت غفلت از محكمات و متشابهات

 میگردد. احساسواقع 

افراط و تفريط در دلسوزی به شخصِ انسان میتواند عاملی شود كه انسان گرائی را موجب شود 

 يا عاملی كه زمینۀ پوچگرائی را مهیا گرداند.و 

 مهم و با اهمّیت است. حدِ وسطپس در اين چنین مواردی 

 طالب عفو هستیم. ،ادامۀ بحث نظر می افكنیم و درحین آنبه 

 85جان استوارت میل

 .بنابر اين آنچه خوب است كه بیشترين نفع الزم را داشته باشد ))نفع(( اصالت دارد.

 بی برای بیشترين تعداد((.))بیشترين خو

 ،از خیری كه سرچشمۀ آن ،عقلی و ذهنی داشته باشدنسبی است و خیری كه منشاء  ،خیر

 بهتر است. ،حواس است

 86بنتام جرمي

یت ديدگاه میل است. ولی اين را نمی پذيرد كه خیر ها در كیفنوع بینش بنتام تقريباً همتراز  با 

 از يكديگر فرق دارند.

ه اين است ك ،دانسته میشودنظر میل و بنتام )سده های نوزدهم میالدی( از  دورانآنچه در اين 

 به روابط اجتماعی انسانها بستگی دارد. ،مسائل خیر و شرّ  :

كند خدا را عصبانی می ،آمیزاين نوع نگرش صحت ندارد كه : عمل شرّ)میل و بنتام(  از ديد آنها

 او را به وجد می آورد. ،و عمل خیر

                                                             
85 - John Stuart Mill)1806 – 1873) 
86 - Jeremy Bentham(1748 – 1832) 
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 87ت اسپنسرهربر

كنشی توسعه پذير و فعلی است كه اعمال را با اهداف، تعديل و رفتار از نگاه تحول تكاملی، 

رفتاری اصالت دارد كه بیشترين حالت پربار زيستن و نیك زيستن را برای تمامی  توزين میكند.

 آورد. بشر بوجود

 هدف نهائی اخالق است. ،بناءً گروه اجتماعی

 88يجان ديو

 كه اهداف گروه و فردِ در گروه را تأمین كند. خیر آن است

گاريم و اهداف بیان ،بايد افراد را به خودی خودديوی با اين نظر كانت تقريباً همنظر است كه:

 آنان را وسیله قرار دهیم.  ،نه چون ابزاری

ه همان گرو ،اين است كه فرد را چون اجتماع میداند و معتقد است كه در واقع فرد ،فرق آن

 .ت و هیچكسی فرديت راستین ندارد، مگر بصورت عضوی از گروهاس

از مقوالت مذكور در اين كتاب)درسهای اساسی فالسفۀ بزرگ( میتوان بصورت مختصر چنین 

  بیان كرد:

 و مربوط به طبیعت.است مطلق وجود دارد و آن ثابت خیر ِ   -1
  

 فراد.ا خیرِ نسبي وجود دارد و آن متغیر است و وابسته نوع زندگي    -2
 

 نسبت به حامیان خیر مطلق، زيادتر اند. ،طرفداران خیر نسبي     -1
 

                                                             
87 - Herbert Spencer(1820 – 1903) 
88 - John Dewey(1859 – 1952) 
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 دريا:

 باآلخره تمام شد؟

 نسیمتن:

 .ولی بررسی آنها باقی مانده است ،آری

 دريا:

است به سه  به نظرم بهتر ،قبل از اينكه شما بپردازيد به نقد و بررسی مقوالت و نتیجه گیری

 پاسخ دهید. ،اندر صورت امك ،پرسش اساسی ذيل

 (شما از كجا آمده ايد؟آيا میتوانید بدانید؟)الف(: 

 )در كجا هستید؟(ب(: چه وظیفه ای داريد؟

 (به كجا خواهید رفت؟؟)رسیدد یچه خواه بهپ(:

 نسیمتن:

 خداوند شما را واقعاً آن دهد كه صالح است.

عقل  ،را اسوۀ حسنهاهمیت آنرا نتوان سنجش كرد. زيشما به موضوعی اشاره فرموده ايد كه 

وجود پذيرفت و خدا ما را بدان عارف و معروف  ،اووجودِ ياسین كه آدم و عالم به طفیل اول و 

 گرداند، فرمود:

ُْنَ   َُْن َو ِإىَل َأ َُْن َو ِِف َأ شنت )تعمجه:خداوند  محت ك؟!َ ِحَم هللاُ اْمَعءً َاِعَف نَ ْفَسهُ َو َاِلَم ِمْن َأ ند شخنى  ا كه خُو
 (!؟و بسوى چه ااملى د  حعكت است ؟و جاُگاهش چيست ؟از كجا پيداُش ُافته است ،ناسد و بفهمد ا بش
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برای تان  یاقمشه الهی الدينمحی حسینپاسخ آنها را از دكتر  ،دوست بیشتر از جان! اين حقیر

 )آنچه داخل كروشه)][(ارائه میدارم. شايد اين اضعف نیز چیزی داشته باشد كه ايراد نمايد.

 آمده است.(

 ([﴾١٥٠﴿البقعة:  ...ِإناا َّللاِ  ]از سویِ خدايم.)آری! من میدانم كه هستم.الف(: 

ِبيلَ  َهَدُْ َناهُ ِإناا )از نقص به كمال رسیدنب(:  نَساُن ...).نقصدر ].(﴾٩﴿اَّلنسان:  ...السا ِِيًفاُخِلَق اْْلِ ﴿النساء:  َض

ًعا َُ َعُه ).به آنچه آن كنم: ج( [(﴾٢٧ َمْل ِمثْ َقاَل َذ اٍة َخي ْ ِْ َمْل  ﴾٨﴿ َفَمن َُ  ِْ الزلزلة: ﴿َذ اٍة َشعًّا َُ َعُه  ِمثْ َقالَ َوَمن َُ 

ُِونَ َوِإناا إَِلْيِه ... بسویِ خدايم.)].(﴾٧  ([﴾١٥٠﴿البقعة: َ اِج

 دريا:

را چنان دعا كرديد كه خداوند آن دهد كه صالح است. اصاًل دعا چه  با اظهار سپاس! شما من

 ؟خداوند را ذاتًا صالح میدانید ،واند داشته باشد درحالیكه با اعتقادی كه داريدسودی میت

 نسیمتن:

بنابر اين آنچه را هم كه گفته، قبول دارم و به آن  ،چون من به خدايم كامالً معتقد هستم ،اوالً

خداوند چنین فرموده  وشم و كاری هم ندارم كه كسی اشكال كند يا اشهار.جامۀ عمل میپ

 است:

 مشا( ایدا) تا خبوانيد معا: »است گفته مشا و دگا پع  .)تعمجه:﴾٠٦﴿غافع:  ...َلُكمْ  َأْسَتِجبْ َوَقاَل َ بُُّكُم اْدُاوِن 
 (. ...!بپذُعم  ا

یخواهم بهانه ايى يابم تا با پروردگار خويش درد دل كنم و ارتباطى كه خود نیز اصالً م ،ثانیاً

 برقرار سازم. ،بدان آگاه باشم

 دريا:
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به ارادۀ خداوند انجام میگیرد. پس هنوز میتوانم به  ،هر ارتباطی كه میخواهید برقرار سازيد

 سؤالم تكیه كنم.

 نسیمتن:

 زيرا اين مسئله را به نحوی در مسئلۀ جبر و  اختیار حلاتفاقاً شما هیچ نمیتوانید چنین كنید. 

ر روشنت ،پاسخ ،ولی برای تان در مسئلۀ قضا و قدر الهی كردم و تكرار آنرا عجز میدانم.

 خواهد شد.

 دريا:

 فلسفه چه سودی دارد جز زيان؟

جزء  ،تیارو اخجبر  ،خیر و شرّ ،مم عالَدَ مسائل حدوث و قِ ديگر،با همبخواهیم بیايیم و اگر مثالً 

سالها گذشته و هنوز چناچنه كنیم. و فصل ... را حل معقوالت و ماهیات و ذوات و ،اليتجزّاء

هرگز ما نیز از عهدۀ آن است، به بعضی از آنها جوابی عام و تام و قابل اقناع داده نشده 

 برنخواهیم آمد.

 رایبهرگز نخواهد بود مگر حاال گیريم كه بتوانیم به آنها پاسخ هائی بدهیم، اوالً اقناعی 

كسانیكه از فلسفه بوئی به مشام شان نرسیده باشد تا بتوانیم با تفلسف،افكار يا اوهام خود را به 

ه فعاًل آيا فقط پرداختن به اين دست مسائل است ك ،خورد آنان بدهیم و ثانیاً نیاز جامعۀ انسانی

دی و معنوی گردد، اين جایِ انصاف اعم از ما ی گزافخرج ها و مصرف ها ،به سبب حل اينها

 مهمتر از اين امور، نداريد؟نیازی مگر  ،و شما نگوئید اجتماع! ولی خودِ شخص تان است؟

 چرا به دينی كه معتقد هستید، از بزرگان دين تان پیروی نمیكنید؟

 نسیمتن:
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د و يبرايم جای بهت و شگفت است كه شما حاال به اين پرسش پرداخته ا ،حت بگويمبُ  با

 درحالیكه خود در تفلسف يا فلسفیدن بوده ايد. يد؟!ه ااينكه مگر تا به حال نمیدانست

اطل در اختالط حق و ب ،مرتدين كه به عمدنجات بخشیدن از قصدهای پلید ملحدين و  برایما 

در  ،مانندِ جوشن كبیر ،تا به اهداف شوم و زشت خويش برسند در اذهان عمومی عمل میكنند

انسان بايستی به عمد و از روی فهم به بدی روی  :یم خواهیم بود. اگر سؤال شود كهمق ،كمین

آنچه آنان انجام میدهند حد اقل به حدس خودشان صحیح اگرپس  ،نیاورد و از آن اعراض كند

 ،ر جوابد شان نیست.( برای)پس اشكال و مكافاتی كجاست؟ جای اشكال و مكافات لذااست 

حت داشته مادۀ آن نیز صطیۀ شما وقتی از صحتی تامّ برخوردار است كه اين قضیۀ شرمیگوئیم: 

  باشد تا نتیجه درست باشد.

 ادتمنديم.ارما هم  ،حدسی كه با برهان قاطع باشد.آری اگر چنین بودمادۀ اين قضیه چنین است: 

 زيرا علمِ انسان فقط منحط به شناخت اين نیست كه ))من  ،درحالیكه چنین حالتی نیست

نه اينكه  زمان و... البته ،. مثاًل مكانستم.(( بلكه انسان میداند كه جز او چیز ديگری نیز استه

وجودِ موجودی غیر از خود را میابد و حاال بلكه  ،لزوماً ماهیت آنها برايش محرز شده باشد

 ."زمان"شما فرض كنید آنرا مسمی میكند به 

همۀ مفاهیم و قضايا را با اين مقیاس و  قل،ع پس ذهن انسان حاوی بديهیات اولی ای است كه

 وزين میكند.سنجش و ت ،با توجه به باالترين و شريفترين حدِ قیاس)برهان( ،با استمداد از میزان

بايد مجدداً توسط كسی ديگر روی گردان شود،  ،روی گردان شد ،ين افزار شناختاما اگر از ا

برای ديگران نیز آن را جال  ،رده استزيرا آنچه خالف واقعیت برايش واقعیت جلوه میك

ما ش ،آيا واقعًا و بدون هیچ تكلفیعالم را فراخواهد گرفت. ،مفسده ،خواهد داد و در اخیر
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ارزش  ،حاضر هستید كه تحت اين مزخرفات و اوهام و مااليطاق ها و قیاس های مع الفارق

ه دارد كآيا كسی وجود تان را قرار دهید و خود را موجودی پست و زبون برشماريد؟ يعنی 

بیان دارد كه او پست و باطل است؟ اتفاقًا  ،نا پسند در حقیقت و بدون هیچ عرض و غرضی

 بخاطر همین دلیل نخواهد توانست چنین حرفی از دل برآرد.

 كه ابتداء سكوت كند شد(خواهد )به جهل خويش آگاه ولی آنگاه به اين حرف خواهد رسید

 ظری.و اين است وظیفۀ شريف و گرانسنگ حكمت ن تن داشته باشد.گف برایو بشنود تا حرفی 

چگونه بداند كه سكوت كند؟ يعنی آيا اول بايد بداند تا سكوت كند اما اگر سؤال شود كه 

عرفت بر م درحالیكهيا اول سكوت كند تا بداند؟ اگر نداند چگونه سكوت كردن را بپذيرد؟ 

 تقدم دارد. ،سكوت

آيا وقتیكه انسان در رحم مادر است، چیزی میداند و سكوت  ابی داريم:برای اين شبهه نیز جو

 دارد يا سكوت دارد و چیزی نمیداند؟

صداِی  ،بدست آمده است پزشكی درمانیآنچه از اگر بگوئید اين ايراد وارد نیست. چراكه 

 در رحم مطلقاً ممتنع نیست و بنا براين سكوت ندارد و نیز میداند كه هست.گريه 

ن يكی آآيا  ،: اگر االغ را شما ضرب و شتم كنید يا سگ را سنگ زنیدچنین است كه  جواب

كه باشد و اين ،آنچه شما گفتید ،عرعر و ديگری زوزه در نمیكشد؟ اگر منظور از سكوت

معرفت بر سكوت تقدم دارد. پس اول بايد االغ يا سگ علم میداشتند و سپس سكوت میكرند 

می آوردند.آنگاه سؤال میشود كه چه نیازی بود به سكوت؟ ما و درپی آن از خود صدا در 

 اگر فرض بگیريم كه توسط علم شانمیدانیم كه اينان نیز از علومی برخوردار هستند ولی 

مطلقاً  ح،موجود ذی الروسكوت كردند پس بايد جبراً اين را بپذيريم كه ما بر آن نیستم كه :
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ه و فطری را كه خود بآن آگاهی درونی بلكه  ،ندعاری باشد تا سكوت ك هر آگاهیبايد از 

 در او وجود دارد. ،ارباب معرفت علم نگويند ،آن آگاه نیست و از آنجهت آنرا

 ،نیست هر آگاهی ای علميك نتیجۀ اساسی كه از اين گفتار میتوان حاصل كرد اين است كه : 

 است.( طلقمعموم و خصوص  ،آگاهی است.)نسبت بین آگاهی و علم ،اما هر علمی

 ،آنرا مجبور میكند تا قبل از علم، سكوت كند. و اين سكوت باعث میشود،پس اين آگاهی اولیه

حاصل  -صوری يا تصديقیت -آنرا بشنود و شناختی آگاهانه  ،شنیدن برایاگر چیزی باشد 

كند و سنجش و بینش آن باعث میشود به حقیقت پی بَرَد و اين تصوير اين حقیقت در ذهنش 

 علم. ،م و متصور و ورودت پیداكند و اين گفته میشودمجس

 اگر گفته شود آگاهی چیست؟ ما به هیچ وجه نیمتوانیم آنرا تعريفی داشته باشیم به حد.

 ،خداه ب ماهیت وجود میدانیم و در رابطهماسوی اهلل نظر ماست . زيرا ما آنرا در مورد البته اين 

 وجود.

 (د.،خود جواب دهی)چرا؟به حد قائل شد.آن تعريفی  براینمیتوان  ،هر طرف را كه بگیريم

 ،ئلهدر پیرامون اين مسبیشتر ت ال اطالعیاما نظراتی موجود اند ماعداِی ديدگاه ما. برای تحص

استاد  /"ناختمسئلۀ ش"و /سید محمد شفیعی "شناخت به زبان ساده "میتوانید به كتب

 .مرتضی مطهری 

ای  یگرگوندچراكه به هرصورت  ،میگوئیم علم، يعنی دانستنيادتان باشد كه آگاهی را وقتی 

 ،يا صورتی از آن ،برای ما حاصل میگردد و در عین حال در ذهن ما، يا خود امر مورد آگاهی

 .حضور میابد
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بعد  ؟اما اينكه علم چیستو  مجاز است و نه حقیقت. ،اين مسمی، به جهت همان وجه اشتراك

 اهیم داد.توضیح خو ،از نقد نقول معهود

 ،دالئل زير به ،، آنچه بعنوان مدلل بودن اين مقولۀ تان داريددم میزنیدبطالن فلسفه از كه اين

 مردود است.

درست  چون ))اگر بیائیم و ...، هرگز ما نیز از عهدۀ آن برنخواهیم آمد.(( ،اگر میگوئید

 پس فلسفه باطل است. ،است

 با آگاهی.عبارت مذكور را يا بدون آگاهی میگوئید يا 

 حكمی نیست. ،باشد بدون آگاهی  اگر

 آگاهی يا ناقص است يا كامل. ،اگر با آگاهی باشد

 مفهوم ندارد. ،حكم ،اگر ناقص است

 يا غیر فیلسوف هستید يا فیلسوف. ،خودتان ،اگر كامل است

 از فلسفه آگاهی نداريد.پس حكمی نیست. ،اگر غیر فیلسوف هستید

 احكام فلسفی در اثبات تان مستفید میگرديد يا خیر.اگر فیلسوف هستید. يا از 

 حكمی نیست. ،مستفید گرديداگر از احكام فلسفی 

 فیلسوف نیستید. ،اگر از احكام فلسفی بر حذر باشید

احكامی  چنینبعضی از امتناع وجود ما فیلسوف هستیم ولی از اشكالی گردد كه  ،به فرض

ك را قبول بعضی از قوانین فیزييكدان است ولی مانند كسیكه فیز مستفید میگرديم دقیقاً

 ندارد.
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وف هستید ، فیلسكه فیزيك را قبول دارددر جواب بايد گفت كه شما هم مانند همان فیزيكدان 

شد كه ر باآنچنان فراگی ،قانوناين  كهگر اينمقانونی را قبول نداريد. و فلسفه را قبول داريد و 

ائل آن آيا واقعًا همۀ مس ،تفاخر میورزيد ،ه علوم اجتماعیشما كه ب منكرِ آنرا فلسوف نگويند.

چون دو دو  نظراهل  برای ،اين اى از آن باز نمانده است؟واضح و هويدا است و هیچ مسئله 

و عامترين  مقبولترين ،است كه چنین نیست. شما بعنوان نمونه توجه كنید به مشهورترينچار 

 است علمی ،اقتصاد  :شددر اوائل قرن بیستم ارائه  89نزلیونل رابیعلم اقتصاد كه توسط تعريف 

 توانمی هك پردازدمی كمیاب منابع و اهداف میان ایرابطه عنوان به انسان رفتار مطالعۀ به كه

 تاررف كه است دانشی اقتصاد يا به عبارت ديگر:   .90نمود استفاده آنها از مختلفی روشهای به

 مطالعه ارند،د نیز ديگری هایاستفاده قابلیت كه كمیابی سائلو و اهداف با رابطه در را انسان

میدانیم كه انسان حیوانی است تحول گرا.پس میدانیم كه جنگها و موضع گیريهای  91.كندمی

مكاتب اقتصادی از چه جهت روز به روز وخامت بیشتری میگیرد.چون انسان اساساً موجودی 

ن خرم ،مشت گندماز اين  ،و شما به اصطالحلذا میدانیم كه حرف كجاست.  است نو گرا.

 ،در اذهان تنبل ،پس اين علوم نیز همچنانكه در مورد فلسفه بیان نموده ايد .گندم را بسنج

ببخشید ما با انسان كار داريم اما اصالت را به خدا قائل هستیم. پس بنابراين راه  نشینند.یراحت م

 :او قرار دهیم. و از اينجاست كه گفته میشودی در تفكر خدا و شناخت ستو روش خويش را باي

كه  وقتی به كسی میتوان مؤمن گفت برتر است. ،يك ساعت تفكرِ مؤمن، از هزار سال عبادت

                                                             
89 - Lionel Robbins(1898 – 1985) 
90 - Marshall, Alfred (1890 [1920]). Principles of Political Economy, v. 1, pp. 1–2 [8th ed.]. London: Macmillan. 
91 - Robbins, Lionel (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 15. London: Macmillan. 
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فاصله از ره  ولی ،حتاً بتوان به كسی جز آن نیز گفتاماز خدايش آگاهی داشته باشد. شايد مس

  از كجاست تا به كجا؟!

 . یافته ايمو همچنان پاسخ مكرر به آنرا جز عجز ن اين سؤال تان نیز تكراری است

 دريا:

 آنچه عقل میگويد درست است، از كجا معلوم كه چنین باشد؟ اگر حتی دلیل و لِم و إنْ 

در اينجا نیز عقل دخیل بوده است و شما از استفاده كردن معلومات عقلی میخواهید به بیاوريد،

 است ناماليم و منسوخ! درستی معلومات عقلی تمسك جوئید كه امری

 نسیمتن:

 به وجد آورده است كه چرا چنین بی فكر سؤال میگردد.چیزی من را  ،ا اين سؤالب

اگر منسوخ است اين به حكم عقل است يا بدون آن؟ اگر به حكم عقل است پس دست كم 

 ماند. يكی پیداشد كه مورد صحت است . اگر صحت ندارد چیزی برای گفتن نمی

رو و فراِی ف ،پس چگونه استدالل نموده ايد؟ آيا میتوان از ورایِ عقل ،عقل نیستاگر به حكم 

به يكی از اشكال اربع يا غیر آن مرتب ساخت و نتیجه  ،كبری چید -عقل را سنجید و صغری 

 گرفت؟خیر!

 دريا:

 شما از من چیزی میطلبید كه درست نیست.

 نسیمتن:

 رمائید.ارجاع ف ،گفتمان ما ضمنب الزم و مذكور شما به همان كتا !درست يعنی چه؟، بگذريم 

توجه فرمائید به بررسی نظريات ابر مردان فلسفه. ،و حاال لطفاً با دقت بسیار زياد
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 مسئلۀ شر   نقد و بررسي

نیانگذار شرّ كه توسط اپیكور يونانی ب به يكی از اساسی ترين نوع برهانهای ابتداء میپردازيم

هۀ ابیقوری يا شب پارادوكس اپیکوري واست و بنام های برهان شرّ ، ايراد گرديده شرّمسئله 

 هم ياد میگردد.

 م كه:يفقط هیمن قدر برای تان در رابطه به قدرت اين برهان گويا شو

 نینچ استداللی سازد، متزلزل را استدالل اين استواری تواندنمی چیز هیچ :92دَيويد هیوم

  .قاطع چنین واضح، چنین كوتاه،

 نمايانگر تنها نه شرّ ۀألمس :"شر  و قدرت مطلق"صاحب كتاب  93مکي.ال.جي

 .دساز می هويدا نیز را هاآن اجزای ناسازگاری بلكه است؛ دينی باورهای بودن غیرعقالنی

 و است هیپژو دين حوزه در مهم مسائل از شرّ مسألۀ :تبريزي سبحاني العظمي اهللآيت

 .باشد می انسان ختاري بلندای به ،تاريخی واجد ،آن طرح

 فالسفۀ كه است خدا وجود ضد مشهور و عمومی اشكالی اين مسئله، :استاد مرتضي مطهري

 در ذكورم موضوع به نیز اسالمی حكمای البته. اندنموده قلمداد الينحل اشكالی را آن اروپايی

 .اند برآمده گويی پاسخ درصدد و اندپرداخته شر و خیر مسأله بحث ضمن الهیات

از منشاء پیدايش ثنويت در ايران باستان بعنوان  ،ری اظهار میدارد كه مسئلۀ شرّ در عالممطه

فكری نیمه فلسفی و نیمه مذهبی پديد آمده است.

                                                             
92 - David Hume(1711 – 1776) 
93 ? 
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 منقسم كرده اند: ،شرّ را از جهت مصداق بر دو نوع

 شری است كه مستقیماً در نتیجۀ عمل ناپسند انسانی بوجود می آيد؛ مانند:شر اخالقيالف(: 

 تجاوز و... . ،غارت ،دزدی ،قتل

 ،شری است كه از برهم كنش پديده های طبیعت نشأت میگیرد. مانند زلزله شر طبیعي:ب(: 

 امراض ناعالج و... . ،طوفان ،آتشفشان

بررسی هرچه دقیقتر آن، میپردازيم به تقسیم استاد و متفكر شهیر مرتضی مطهری كه در  برای

 نگاشته شده است. 205ص "توحید "كتاب        

 ماهیت و منشأء شرور. موضع اول:

 .انسان و عالم از شرور انفكاك امتناع يا انفكاك موضع دوم:

 .شرّيت بودن وجوه واجد و شرور نسبیّت و اطالقموضع سوم: 

 الهی عدل و حكمت مسأله با ارتباط در بعدی موضع دو و ثنويت مسأله با ارتباط در اول موضع

 .گردند می بررسی

 موضع اول)ماهیت و منشاء شرور(:

 می بودن شرور:دوجودی يا ع

برای عالم دو مبداء وجود دارد. ثنويت:اشیاء به دو گروه تقسیم میشوند؛گروه خیرات كه به 

 مبدائی سرار خیر منتهی میشوند . گروه شرور كه از شر مطلق ناشی میشود.

 وجود دارد يا خیر؟ در اين اظهار ثنويان بايد گفت كه آيا شرّ مطلق اساساً

 اگر شرّ مطلق وجود دارد آيا به وجود خدا اعتقادی داريد؟
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                         ؟يا مظهر خوبی ها باشدرا بوجود آورده باشد،  موجودی وجود دارد كه نیكی ها ،آيا در جهان

 است. مقدس( )بمعنیِ خردِمزدا يا سپنت مینواهورا ،آن .اينان میگويند آری

 اهريمن را قبول دارند كه تمامی شرور از او سرچشمه میگیرد. ،روح پلید ،مزدااهورامقابل  اما در

دای مزدا خاهورااگر واقعًا زيرا كه در مغالطه و تناقض گوئی بوده اند. آريائیان قديم سخت 

 يكی از مصاديق نیكوئی برداشتن و از بین بردن شرّ مطلق است و بعكس. ،بوده است نیكوئی 

ته را خود ايشان از دل فن خدايان همیشه در جنگ و جدال و زد و خورد هستند. اين گپس اي

مگر به چه موجودی خدا گفته میشود؟! آيا باالترين حد و جان قبول دارند . ولی بايد گفت 

 موجودات را خدا میگويند يا جز اين سخن میرانند؟فرد غیر معمول و برترين 

هیچ عايد  ،يگر جز گزافه گوئی و بالطائل گفتن و التغاطاگر جز اين سخنی بیمان میآيد د

 نخواهد گرديد.

ان آنان نیز آنرا قبول داشته باشند، در اين حالت نیز تناقضی بمی ،اما اگر همانطوريكه بیان گرديد

خواهد آمد و آن اينكه هیچگاه نظمی به هیچ عنوان برپا نخواهد بود و هیچ موجودی در جهان 

ديگری  ،زيرا هر آنچه يكی میخواهد ،و عالمی نبايستی موجود میبودو حتی هیچ جهان 

 نمیخواهد و به اين میگويیم خیر مطلق و شر مطلق.

درحالیكه ما به وضوح میدانیم كه دست كم با نظمی كامل موجوداتی وجود دارند كه هیج 

يا ذهنی. حاال مهم نیست كه موجوداتی مادی اند  ،در آنها روی نمیدهدای انحراف و كژی 

 ثال بزنید.به يقین میتوانید بیش از اين م ،مانند ترتیب و نظم اعداد طبیعی و شما اگر عمیق شويد

ه آن نیز هرچند كه ب ،ما فعاًل به اين طرف كاری نداريم ،البته ما به انتروپی اشكال نمیكنیم

 :ممكن است اشارتی داشته باشیم. ولی همچنانكه قرآن عظیم الشأن تصريح میكند
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َُِنُفوَن    َلَفَسَدتَاَلْو َكاَن ِفيِهَما آِِلٌَة ِإَّلا اَّللُا   ا  َِْعِم َاما  د  گع . )تعمجه: ﴾٢٢األنبياء: ﴿َفُسْبَحاَن اَّللِا َ لِع اْل
 است منزه(! خو دمی هم به جهان نظام و) شدندمی فاسد بود، دُگعی خداُان «اَّللع » جز زمنی، و آَسان

 ،(!کنندمی آهنا که توصيفی از م،اع  پعو دگا  خداوند
 ما نیز با برهان قاطع به آن تكیه داريم.

 توجه میكنیم به مناظره ای از مأمون با يك ثنوی:

 هاينك تا. كنند مناظره مذاهب ۀهم او پیش تا بود داده دستوری كه بود چنان مونأم زمان در

 ار اسالم فقهای و كلمانمت كه داد دستور مونأم. داشت ثنوی مذهب كه،متكلم مدآ مردی

 . او باۀ مناظر برای كنند جمع

 يینهآ هر .بد و نیك و ظلمت و نور و شر و برخیر بینم عاملی گفت آمد سخن در چون مرد نآ

 كند نیكی ،صانع كه یكندمن قبول خرد زيرا .باشد یديگر صانع كه بايد اضداد اين از يك هر

 .وردآ ها حجت اين مانند و كند بدی او هم و

 سپ .كرد نبايد شمشیر با جز مناظره شخصی چنین با مونأم ای كه مدآ صدا مجلس اهل از

 كه آنست مذهب گفت چیست؟ مذهب پرسید او از ،بعدو  شد خاموش لحظه يك مونأم

 كه آن. است پیدا او صنع و فعل را يك هر و شر صانع يكی و خیر صانع يكی. است دو صانع

 .دهدنمی انجام خیر میكند شر كه آن و كندنمی شر كند خیر

 و قادرند خود افعال به دو هر ،داد جواب عاجز؟ يا قادرند خود افعال به دو هر. گفت مونأم

 معبود هچگون و. نه گفت.  يابد راه اينها به عاجزی هیچ گفت مونأم. نیست عاجز هرگز صانع

 !بود عاجز
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 شر صانع يا و ،نباشد شر صانع و باشند او به همه كه خواهد ،خیر صانع !اكبر اهللگفت  مونأم

 ديگری بر را يكی و نباشد گفت باشد؟ ايشان مراد و خواست به و نباشد خیر صانع كه خواهد

 و نشايد را خدا عاجزی و گشت ظاهر دو اين از يك هر عجز پس گفت مونأم . نیست دست

 .شد متحیر ثنوی نآ

 وجود ندارد. ،مطلق شرِّ ،پس

 حدودم حیات وقتی زيرا ندارد، جداگانه خالقی به نیاز مرگ و است یاتح خالق حیات، خالق

 .باشد شده آفريده جداگانه نیستی آنكه نه و است؛ نیستی آن از بعد شد، حدی به

 تاريكی ماا است، منبع نیازمند نور زند؛ می مثال را تاريكی و نور تر، بیش توضیح در مطهری

 .نیست نور فقدان جز زيرا ندارد؛ منبعی و كانون به نیاز

 عیوبم ساختار اشكال و ثنويت مسأله بررسی جهت در شد، مطرح باال در كه نقدی و تقرير

 در ست؛ا نكرده پر هاخوبی خلقت با را هانقص و هانیستی خالء عالم خالق چرا اينكه اما بود؛

 94.است دوم موضع حیطه

یگوئیم چه)به تساهل و تسامح منیستی درحقیقت و واقعیت نیست كه بتوان حرفی داشت. آن

مگر میشود حكمی روی آن بار كرد؟ مثاًل گفته شود زيد بايد هر روز به  ،( نیست"آنچه"

درحالیكه زيدی موجود نباشد؟ آيا حكم مزبور معنادار است؟ زيرا  ،رياضی حاضر باشدكالس 

گاه ((. هیچلیهع و ))محكوم محكوم عنههر حكمی را دو جانب ديگر است كه عبارت بوند از : 

 ،اين كلمه ،قرار داده ايمعلیه را محكوم  "نیستی"نمیتواند نیستی باشد.اما ما كه  علیه، محكوم

 .باشدوجود ناز آنرا )مسامحه(هیچ بهره ای نه خودِ نیستی كه هرگز  ،نیستی برایاسمی است 

                                                             
 .205-202مرتضی مطهری، توحيد،صص -94 
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زندگانی  و تضییق تحديد ،مُراندن ،زنده میكند و ))می میراند((آنگاه كه گفته میشود خداوند 

قدان و بمعنِی ف ،نیستیِ آن. در واقع اينكه میگوئیم خداوند محدود میكند زندگی راو  است

پس خداوند نیستیِ مطلق را نیافريده است اما نیستیِ نسبی را چنین  ،نیست كردن زندگی است

 حالتی نباشد.

ا آفريدگاری اشد كه نیستی رتحديد زندگی را نیازی نب))كر اين بیان كه نمیتوان به راحتی باذ

چون  ،زيرا اين خودْ تناقضی آشكار است (( خود را از جنجال رهانید.يا آفرينشی ثانی باشد.

نید كه )لطفًا بیشتر دقت كنیست كردن زندگانی است. ،محدود كردن زندگی چناچه بیان شد

ا نفی كنیم يعنی رسبی( آفرينش نیستی )نعالوه كنیم كه و حاال ما بیائیم و بر آن  !(شدچه گفته 

كه محدود كردن زندگانی است)زيرا اگر مرگی نباشد محدوديت زندگانی را چون  مرگ

بگوئیم آفريدگاری جداگانه نباشد يعنی در حقیقت عامل تحديد زندگانی را  ،معنی نمیدهد.(

ده به مثالی هم كه آورده شدلیل بر بطالن اين ديدگاه خواهد بود. آفريدگاری محتاج نیست.

 نظر ما بوده است.( ،)اين.نگريستمیتوان از زاويۀ ديگری  ،است

اما چرا خدا نیستی مطلق را نیافريده است؟ اين موضوع از واضحات و بديهیات برای يك 

ما را از درك زندگانی دور  ،مقامی از حكمت نیست و فقر حكمتاما ما را چون  حكیم است.

 اريم:پس آنرا كوتاه توضیحی د ،ت فرمايد!)آمین.(كرده است. خداوند خیری كثیر برهمه عناي

خدا را هم شامل میشود، هیچگاه خداوند نیستِی مطلق نیافريده است و نیستیِ ،نیستی ِ مطلق

 ،نخواهد آفريد. زيرا هیچگاه موجودی خود را نیست كرده نمیتواند و از طرفی هرگز وجود

 .عدم نمیشود

 د از روی هستی اليزال است.وجو  موجود گردد؟ اين محال است ،عدم
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نخواهد توانست خود را وجود بخشد . آنگاه  ،بتواند خود را نیست كند ،فرض محالبه اگر 

يريم كه بايد اين را هم بپذ ،بپذيريم ،زيرا اگر اين فرض را با اينكه محال قطعی و راسخی است

اگر اين را هم بپذيريم  اما منتهی میشود به عدِم مطلق و نه عدِم مطلقیت. ،عدمِ وجودِ مطلق

حال م ،فرض محالحتی  كذب اين قضیه را هم خود بخود پذيرفته ايم و آن اينكه:آنگاه 

 قضیه( لصا)نیست.

ا نتیجه اين میشود كه خداوند شرّ مطلق ر ،و اگر شرّ را شرّمطلق و آنرا نیستیِ مطلق بگوئیم

 نیافريده است.

مۀ ريشۀ ه "در مستند  ،اللی بر رد خدا دانسته))ساختار معیوب(( كه استد 95ريچارد داوكینز

 برای اثبات ثنويت ندانسته بلكه برای هجو براهین خداباورانه بكار برده است. 96" شر

ستداللهای بی پايگی ا ،البته كه وقتی از نظريۀ فرگشت سخن بمیان آوريم)كه خواهیم آورد.(

 م ومیكنیدر اينجا بسنده از او  ر. پس به همین مقداروشن خواهد گشت ،و امثال آنداوكینز 

 به شما واگذار میكنیم. ،را با بیانی كه از تكامل خواهیم داشت استنتاج ،نشاء اهللإ

ابونصر  /" مِکَحِال وصُصُفُ "به شما پیشنهاد میكنم اگر میخواهید فلسفه را فراگیريد، كتاب 

نیازی  ،رشته از حكمت بخوانید]شايدهم اگر فقط همین كتاب را در اين از ياد مبريد.را فارابى 

 به كتب ديگر نباشد.[

 ؟است نكرده پر هاخوبی خلقت با را هانقص و هانیستی خالء ،عالم خالقِ چرا

م.توكلنا موفق برآئی ،خود را آماده میكنیم تا از پاسخ به اين سؤال سرسام آور و به اصطالح باز

 .الحیّ الذی اليموت و هو علی كل شئ علیمعلی 

                                                             
95 - Clinton Richard Dawkins(1941) 
96 - Root of All Evil(2006) 
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 (انسان و عالم از شرور انفکاك امتناع يا انفکاك )دوم: موضع

 اپیکورس تقرير

 خدا صورت اين در است؛ خبر بی شرّ وجود از خدا چون دارد، وجود جهان در شرّ: اول حالت

 .نیست مطلق عالم

 تواندنمی اما است، باخبر شرّ وجود از خدا گرچه زيرا دارد، وجود جهان در شرّ: دوم حالت

 .نیست مطلق قادر خدا صورت اين در كند؛ بودنا را آن

 نآ دفع به نسبت و باخبر شرّ وجود از خدا كه حالی در دارد، وجود جهان در شرّ: سوم حالت

 .نیست مطلق خیرخواه خدا صورت اين در تواناست؛

 نقد

يك  اين امر برای .((مَُحاٌل َو قَِبیْحٌهمچنانكه پیشتر مطرح كرديم، ))وَضْعٌ بِلَا وُجُودِالَْموُْضوعِ 

 انديشمند امری است بی تكلف.

اپیكور اين پارادكس را مطرح كرده است؛ با اينكه به علم خداوند قطعاً سرِ سازندگی دارد))حدِ 

 .اقل بعنوان پايه يا فرضیۀ اول((

لق عالِمِ مط ،همۀ شبهۀ ابیقوری از حالت دوم ناشی میشود. اگر اين حالت كه در آن اپیكور

تناقضی بدست آوريم ؛ آنگاه تمامی شبهۀ ابیقوری درهم  ،وند را قبول كرده استبودنِ خدا

 خواهد شكست.

ر رادر اين مكان ق ،ساختن خانۀ جديد در مكانی كه خانۀ قبل از اقدام برایاگر احمد كاری را  

خانۀ اول خويش را منهدم خواهد ساخت.  ،و اقدام به بنای آن كند. پس احمد قصد ،داشته
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 .نبوده است  ،قصدی ديگرامر يا نفِس انهدام بما هو انهدام و مجرّد از هر  برایين انهدام ولی ا

 )احمد يك مخلوق است.( و... بوده است. ،محكمتر ،برای ساختن خانه ای بهتر ،اين حالت

اين موضوع، دوحالت پیدا میكند كه يا احمد عالم بوده كه چنین نموده است)میدانسته كه شئ 

 بايد ساخت و آنرا )خانۀ قبل از اقدام( تخريب كرد.( يا جاهل.ای بهتر 

پس قارد نبوده كه نتوانسته آنرا از اول  ،الف(: اگر احمد عالم بوده كه اين عمل را انجام داده

 بسازد.

بهتر را(  قداِم به ايجادِ اِ داشتنِ دوست  ~پس خیر خواه )بهتر خیر خواه  ،اگر عالم و قادر بوده

احمد مسلم است و إشكالی هم وارد نیست كه قائل شويم احمدی نبوده. زيرا  برای. اين نبوده

 خیرخواه نبودن و... بی معنی میبود. ،قادر نبودن ،اگر نبوده، عالم نبودن

 . چون ساخته. بودهو نیز 

در  داحم منیست كه ما بگوئیدر اين حالت نیز جایِ إشكال  ،هاگر احمد جاهل نیز بودب(: 

 میمعنی  ازنیز ملغی و  "جاهل بودن" ،. زيرا اگر احمدی نمیبودنداشته است دوجو ،واقع

 )همانطور كه میبینیم.(.فتادا

در نظر  ،كه بعداً آنرا به نامی ياد خواهیم كرد ،موجودی برتر برایاما بیائیم اين دو حالت را 

 بگیريم.

 يا خدا میدانسته يا نمیدانسته.

 كه میدانسته.)بخاطر مصلحتی كه خود میدانسته.( پس وجو داشته ،اگر خدا میدانسته

 پس وجود داشته كه نمیدانسته. ،اگر خدا نمیدانسته

 توصیفی هم بی معنی بود.دا موجود بوده. زيرا اگر موجود نمیبود. خ ،به هر صورت ،لذا
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هان سوفسطائیان و بیخردان و جز از د ،معدوم برایحرف بمیان آوردن از جهل و علمی 

 )تكلیف بما اليطاق او قیاس مع الفارق.( و بیخدايان بیرون نمیآيد و بس!بیخودان 

از توضیح  عدبته باشیم. شما فقط در جواب اين شبهه خواستیم برآئیم و نه اينكه هدفی ديگر دا

 وجود علم خدا را نیز به اثبات خواهیم رساند. ،بیاناتی مختصر

 دريا:

 ايد اپیكور از اين قضیه استفاده كرده باشد و مثالً محال را قبول داريد. ش شما كه قضیۀ فرضِ 

س چنین پنیست،  چنان چون ،آنگاه چنان خواهد بود،چنین هم باشداگرحتی حاال  :گفته باشد

 .فرضِ خلف باطل بوده استيعنی  .نیز نخواهد بود

 شما چه جوابی به اپیكور خواهید داشت؟ دراينصورت،

 نسیمتن:

 .بايد نموده بیشتری سؤال خوبی است. پس قدری توج

ه بايد به نكتۀ ديگری كه اپیكور آنرا اصل قرار داد ،اگر چنین باشداينطور كه معلوم میشود 

قائل به نبودنِ خدا گرديده  ،حاصل كرده است و بنابران ،است و چون نتیجه را خالفِ آن

 دقت كرد. ،است

 .مطلقخدا را موجودی میداند خیر خواه  ،آن نكته اين است كه اپیكور

 يعنی میگويد خدائی اگر موجود باشد لزوماً بايد هر آنچه میخواهد خیر باشد .

اين ديدگاه به ما بیان میدارد كه خداوند اصالً خالق شرّ نیست و شرّ از او ناشی نمیشود . زيرا 

 ز خیرج ،خالقِ خیرِ مطلق باشد و لیك شرّ را نیز پديد آورد . از منبع خیر ،او را نسزد كه خود

پس منبع خیری وجود نداشته و اين همه تكیه كردن  ،تراوش نمیكند. اينكه شرّی موجود است
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چیزی برای بشريت و همۀ موجودات عالم  ،جز اتالف وقت و ضرر ،به چنین سرچشمه ای

 بدست نخواهد داد.

 ،،عبا قاِر مصطفی و از آلبا وبنا به روايتی كه از امیر مؤمنان علی مرتضی صاحب وفا و يار اما 

ومی بدست چنین مفه ،میگفتنداز خالقیت پروردگار آن هنگام كه ايشان به فرزند بزرگشان 

 خداوند آفرينندۀ تمام خیر و شر است. می آيد كه :

چون شرّی مطلق وجود ندارد)میتوانید خودتان نیز دلیلی برپا داريد ولی ما به سادگی آنرا ثابت           

ی بايد از علم  ب ،خدائی خیر خواه مطلق باشد تا وجود داشته باشد اما چون اگر ،ايم.( نموده

انتهائی برخوردار باشد )البته اين حالت بصورت فلسفی آن بهتر توضیح داده خواهد شد. لذا 

آنچنان كه خودِ او عین علم باشد تا از هیچ علمی غافل  ،برخورداری را اشتباه ترجمه نكنید.(

ا بر همگان و هر جز و كلی و جزئی و كلی ای برساند و اين حالت نماند و بتواند خیر مطلق ر

عین خودش  ،نیز میطلبد كه او عین قدرت باشد و به همین قسم صفاتی كه الزمۀ او بايد باشد

ه نرساند و دقیقًا بعكس او باشد ك ،باشد تا هیچ فاصله ای او را به نوم و سنه از آن صفت الزم

 نُ.اگر بگويد كْن شود فَیَُكو

اين  ،با علمِ خود میتواند شرّی بیافريند كه در واقع و نفس االمر ،پس خداوند كه علیم است

ته به خواس ،به شرّ تعبیر كرده است ،بحساب می آيد و اگر هم او از اين بنظر ما شرّ  ،مخلوق

مطلق  او خیرخواه ،زيرا همانطور كه اپیكور گفته استمقصودش را بشناساند.  ،بان مخلوقز

فاوت مت ،داريم ا تفسیری از مسئلۀ شر و وجود خدااما حرف اپیكور نسبت به آنچه م ست.ا

 ،بیپس او میتواند حتی با آفريدن شرّ)نس ،خیرخواه مطلق باشد اگر خدای ما ،ما میگوئیم است.

هرگز  ،نیز اين جهان را سازمان بخشد. اگر خیرخواه مطلق باشد( ،يعنی ما آنرا شرّ میگوئیم
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پس دم زدن از وجودِ شرّ و نبودنِ وجوِد در واقع شرّ نیست. ،شرّبعنوان ما میبینیم  كه را آنچه

بوده  هيناشی از اين است كه ما مسئلۀ شّر را اشتباه گرفته ايم حتی اگر بنیانگذار اين نظر ،خدا

 باشیم مثل كثیری از انسانهای ديگر.

درنظر گرفتن قوانین و ملكه شدِن اساس كار است و با  ،میدانیم كه درمنطق، ماده و صورت

 منطقی میتواند به نتیجه ای ثمر بخش برسد. ،آن در ذهن و تطبیق اين قوانین بجايش

هیچ و پوچ است. ممكن  ،باشدهرچه استداللهاِی صوریِ محض داشته باشیم كه عاری از ماده 

به  ،اِعمالگرِ آن البته هر انسانی از اين اعمال ناشايستِ ،انسان را فريب دهد ،است صورت آن

عشوه نخواهد افتاد و خدعۀ مكاران را نخواهد خورد. اين افراد میخواهند حتی با خدا به نیرنگ 

آزاد و مطلق و بی پرده و رها و ولگرد و بی نظم و ... نمايند ،خود را از هر قیدی ،و دغل بازی

 ات زيبا و محكم ردر لوح محفوظ داريم اين جمالو خود را عكسش بنمايانند. اينجاست كه 

ُع اْلَماِكعَُِن  َوَمَكُعوا]:  و او نابودی بعای مسيح، دمشنان و ُهود) و .)تعمجه:﴾٥١امعان: ﴿آلَوَمَكَع اَّللُا َواَّللُا َخي ْ
یچا ه( آُينش، و او حفظ بع) خداوند و کشيدند؛ نقشه( آُينش، ن خداوند، و کعد؛ جُو ان هچا هبرُت  جُو

 [(.است
يكی موده و را قاطی فر نسبیاين است كه شرّ مطلق و  كند،اپیكور اشتباه شده كه باعث آنچه 

بین  يافتن تعارض و اينكه اساسًا شرِّ مطلق وجود دارد. ل كرده است.ااستعمرا بجاِی ديگری 

 .است خیرخواه مطلقمنبعی كه  وشرّ)به اصطالح خودش و نه ما( 

 دريا:

خالق  ،به هر صورت ،درود پروردگار كعبه باد بر اوپس خداوند بنا به قول سردار اوصیاء كه 

 شرّ است.
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 شما نمیتوانید به نصِّ صريِح اين گفتار متعرض شويد.

 نسیمتن:

ر روايت چه توجه كردن به ظاهتفكر فلسفی از نوع فلسفیدن دين است و ثانیاً  ،اوال ً تفكر ما

ظاهر  ر شما توجه فرمائید بهبسا ممكن است كه باعث گمراهی و تباهی انديشه شود. مثاًل اگ

 خواهی يافت. راين قول ما را د ،آيت زير

َِْعمِ العامْحَُٰن َاَلى  وا  )او بع  وِى ختَّت مه(.است مسلعط اعم بع که ایخبشنده مهان )تعمجه:﴾٥﴿طه: اْستَ َوٰى  اْل
 قعا  دا د.(

ر را ان ترجمۀ اخینمیتو ،اين را نگوئید كه به اساس دستور زبانِ عربی يا همان صرف و نحو

قبول كرد. زيرا صرف و نحوی كه از قرآن بدست می آيد متفاوت است از دستور زبان عربی 

 كه تحت اين بینش دينی و اسالمی قرار نداشته باشد.اي

 يا 

 آَسان اطعاف د  فعشتگان عمجه:)ت﴾١٨﴿اْلاقة: َ بِعَك فَ ْوقَ ُهْم َُ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة  َاْعمَ َواْلَمَلُك َاَلٰى َأْ َجاِئَها َوََيِْمُل 
تها اجنام بعای و) گريندقعا می  آهنا مهه فعاز عب فعشته هشت  ا پعو دگا ت اعم  وز آن و ؛(شوندمی آماده مأموُ 

 (!کنندمی محل
 دريا:

 قائل هستید درست باشد؟ ،به چه دلیلی آنچه شما بدان

 نسیمتن:

 يد؟ه اها پیوست 97تالتیويسیل عقل! دوستِ من! نكند شما به رِ به دل

 دريا:

                                                             
 97 - elativistR )فرِد نسبیت گرا( 
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 به دلیلِ عقل يا عقلِ شما؟

 نسیمتن:

جرأت بیاِن ازمنظورم عقل است و اين وآن ندارد و اين تفكر است كه آن و اين دارد. ،عقل

 تفكرِ عمیق و ژرف و ظريفی بوده است كه انجام داده ام و به يقینی دست يافتم. "دلیل عقل"

 ید يا خیر؟نگفتید كه آيا نسبی گرا هست ،راستی

 دريا:

ه به سبب بلك؛ شوم نه از آن جهت كه تسلیم نشومنمیتوانم به اين زودی ها تسلیم خیر. ولی 

 ی آنچه شما گفته ايد قدری مبهم و  پراكنده جلوه میكند.تحلیل و سازگار نزدماينكه 

نطق م راستی!!!... شما گفتید كه منطق هم صورت بايد در آن لحاظ شود و هم ماده، پس چرا به

 منطق صوری نیز میگويند؟ ،ارسطوئی

 نسیمتن:

ب نیز كتا و "برهان ابن سینا" ،"اشارات ابن سینا "خواندن  توصیه میكنم بهرا شما 

كه دانشنامه ايست در  ،آرام منصور /"جعبۀ مخلوقات" د(لَّ جَمُ 55)تقريباً بزرگدقیق و 

 ،تمنطقیا ،،رياضیاتقیات،اخالالهیاتچون :  ،پیرامون موضوعات مختلف علوم و فلسفه

س همچنین به بسیاری از پارادك .فلسفهو  منطق ،رياضیو جنگهای سه علم محكم  طبیعیات

بخش رياضیات آن  شبهاتی نیز بر آنها وارد شده است.جوابها و  ،علوم اكثرهای مشهور از 

رم و ن اخالقیات آن آنقدربسیار قوی و دقیق است كه ممكن است موی را در تن سیخ كند و 

مغز را سود كشاند و منطق آن،  ،لطیف است كه ممكن است سیخ را موی كند و اما فلسفه
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مجهوالت را از معلومات جوالن  ،استواری و پیوستگی جمالت را از پیچ و خم هایِ عجیبی

 يم.ه اتا حال نفهمیدكه بايد، میدهد و به آنی میرساند كه بفهمیم آنچنان

 در واقع اين منطق سوری است و .تسامح است از باب  ،میگوينداينكه منطق ارسطو را صوری 

 نه صوری.

موجهات آن در خفا خوابیده است و سورها زياد در دسترس نیامده اند نه انكه اما بجهت اينكه 

بر  ،آنرا صوری گفته اند و بعضی از مخالفان ارسطو ،بعضی از مناطقیون ،نباشند

درعین حال ناقصی نموده اند. غافل از اينكه اين منطق نقد هایِ بیجا و ناقض و"98اُرگانون"

 را منطق موّجهات بايد گفت و نه صوری.

در  ،محض صورت هرگز مجردِ از مادهآری صورت در اين منطق بسیار نقش مهمی دارد ولی 

ارسطو  ،نظر نیست. به دلیل همین شبهه است كه بعضی بر فلسفۀ مشاء اشكال میكنند و میگويند

را بر پايۀ منطق گذاشته است . اين درست نیست كه آنچه موضوعش وجود از اين  فلسفۀ خود

حیث كه وجود است را علمی پايۀ آن قرار داد كه موضوعش جز تعريف و استدالل چیزی 

ن آنیست و تازه اينكه واقعًا بسیار درد آور است كه آنچه از صورت بحث میكند و استقرایِ 

و از همه مهمتر از معرفت بحث میكند  ،متی كه از ماهیات اشیاءحك برای ،صور را شامل میشود

 پايه و اساس گذارده شود. ،شامل میشود ،مصاديق واقعی را از خاص به عام ،و استقرایِ آن

را  تا خارج ،مقوالت عشر را كه بحث میكند ،زياد صعب العالج نیست ،جواب دادن به اينها

اد اشراقی استاز اين جهت است كه مجبور شد با  میآورد.سخنی از آنها بمیان ن ،درنظر نمیگیرد

                                                             
98 - όργανον ~ (In Latin) Organon 
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اش كه طبع عارفانه و شاعرانه دارد )اگرچه هیچ شعر نگفت برخالف شاگردش كه او بابی 

 اين علم باز نمود.( برای

ورد م ،آنچنانكه استادش متافیزيكی تصور مینمود، به مناظرات سنگینی مجالست كند و مُثُل را 

دستش را به سمت زمین پائین آورد درحالیكه دست استادش را به سمت باال  ترديد قرار دهد و

 میبیند.

وقتی میگويد يك خبر وقتی يقینی است و میتوان به آن توجه كرد كه مطابقت با واقع و عالم 

یعیات و سفه بر طبلاز طريق فباشدو طبیعیات را مینويسد تا  ،خارج از ذهن و ماوراء فیزيك

اسكندر مقدونی شاگرد سه سالۀ او كه از ابر مردان گردد و مسلط سازد و  ماهیت آنها مسلط

ونه نم ،از هر نباتیبه زعمایِ تحت نظر خود امر نمايد تا  ،هان قديم محسوب میشدجنگی ج

استادم ارسطو تقديم نمائید . او اين همه را میگیرد و دست به تقسیم بندی  برایايی برداريد و 

هان كی برایحتی ناگون میزند و در هر علمی وارد میشود آنچنان كه علوم به شاخه های گو

ايد در بشناسی مدرن گفته میشود او را از بزرگترين كیهان شناسان جهان معرفی كرده اند و 

زبان ارسطو دوباره بررسی گردد و منطق ارسطو مجددًا بر  ،تبیین ما از كیهان و عالم هستی

دقت نظر كرد. در هر ظريف و عمیق آن را گرفت و بر آن  محور جهان بچرخد و از آن نكات

نوشت. درعلم انالیزعددی از شاخه های رياضی  میگويد ،علمی آنچه تقريباً میخواست بنويسد

عددی نامرتب و نه چندان دلگیر حاصل خواهد  ،اگر محیط دايره را بر قطرش تقسیم كنیدكه 

نسبت میدهند البته او در اين راستا  99نرا به ارشمدُسكه بعدها آنرا عدد پی نامیدند و حاال آ شد

ر را قطع خطی خط ديگو نیز میگويد اگر عرق جبین ريخت تا آنرا به عددی نسبت داد . بسیار 

                                                             
99 - Άρχιμήδης(287 – 212 BC) 
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ا آن نقطه آي ،آن نقطه ايكه در پیوست خط اولی قرار داشته حاال كجا مفقود شده است ،میكند

فا ا بخش بندی میكند. اما فقط به اين حالت اكتدر پزشكی قدم میگذارد و نباتات رافتیده؟!

رج اصالتاً متريالیست و نچرالیزم باشد بلكه آنچنان در عالم خانمیكند كه شخصی فیزيسین و 

توجه میكند كه مابعد الطبیعه مینويسد كه ابن سینا را از چهل بار خواندن آن در تفهیم آن باز 

فارابی معلم دوم را از صد بار خواند در تفهیم  میدارد و نفس ارسطاطالیس منگارد كه ابونصر

ا مجردات ر ،اولین بار و نخستین شخص در حكمت برایكامل آن در عجز مجبور میسازد و 

 وماخوس نوشتهنیكاخالق متافیزيك مینويسید و در اخالق نیز كتابی تحت عنوان وارد میكند و 

  میكند و...  .

 انی:بحس بقارجعفرازيم به جوابی از آيت اهلل میپرد ،تبیین هرچه بیشتر برایحاال 
 الثنوية و ش بهة الرشور

ىل الثنوية القول بتعمصّدد اخل لق، نّ ع مل امل دة من الرشور و البالاي،  واس تمصدّلوا علیه مب  یش همصد ىفنسب ا   ، الرش يق بل اخلیق لوا:ا 

يل مبمصدآ  واحمصد،   آ  اخلیات،و اثنیهام: مبمصدآ  الرشور.مبمصدفزمعوا آ ّن هن ك مبمصدآ ين:احمصدهام:فاليمّح استن دهام ا 

 واجلواب عنه بوهجني:

 الرّش آ مر قي ىس - 7

ىل اختالل ىف حي ته  ذا کنت هن ك ظ هرة ليست له  صةل وثیقة حبی ة اال نس ن،آ و ال تؤّدى صلته  هب  ا   تتمف ابلرّش والبالء، فالا 

ذا آ وجبت حنو اختالل ىف حي ة اال نس ن حب  من  تتمف بمفة الرشّيّة ا   رّضر به بوجه.هالكة نفسه آ و م يتعّلق به آ و يت یث جبا 

لنظر عن و قطع ااملوجود آ و تكل احل دثة، فلو حتّققت الظ هرة و من املعلو  آ ّن هذه النس بة واال ض فة متأ خرة عن وجود ذاكل 

اّل املق یسة و اال ض فة  من  يأ ىت مبعىن آ ّن وجود لّك يشٍء  ،ابخلی ال يتمف ا  ذا کنت ه يالمئ ذاته، و ا  يل حمصديث الرّش ا  ن ك مق یسة ا 

ذا عرفت ذاكل  ،موجود آ خر  ف عمل:ا 

ىل اجل عل اّواًل و ابذلات، هو وجمصده نفىس،آ ّن م  یس  لیهتنل ا  مف ن ابلرّش اليت ،واملفروض آ ّن وجود لك من املقيس و املقيس آ 

حمصد امق یسة ن موالبالء،بل ابخلی و الكامل، و ام  الوجود اال ض ىف املنزتع  ىل لظ هرتني مع ال خرى فليس آ مرًا واقعیً  حمت ا  مبمصدآ  جً  ا 

 حيّققه .

 الرّش عمصدىم -2
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ىل يرجع عنمصد ال ابلرّش من احلوادث والوق ئع آ ّن م  یسّمى هن ك حتلیل آ خر للش بهة و هو م  نقل عن آ فالطون و ح صهل: تحلیل ا 

اّل ابلرّش ف ذّلى یسّمى العمصد ، م  یسّمى  و ء عن قطع عالقة النفس عن البمصدن،بمصدن الن ىشانقط ع حي ة ال عنمصد وقوع القتل ليس ا 

اّل اال ختالل الواقع  ىف ى موجودًا هل عنمصد المّحة من التع دل الطبیعو زوال م  کن ىف آ هجزة البمصدن ابلرّش عنمصد وقوع املرض ليس ا 

عض ء  و ال هجزة البمصدنیّة. ال 

 تتّمف ابلبلیّة و الرشّية.و كذاكل س ئر احلوادث اّلیت 

ىل الف عل املفيض هو الوجود، و م يلو ا  العمصد  فليس هل حظّ من الواقعیة ن املعلو  آ ّن اذّلى حيت ج ا   اجل عل. املبمصدآ   حيت حيت ج ا 

ىل هذا آ ش ر احلكمي السزبوارى ىف   :حمکته  "منظومة"و ا 

 100يقول ابلزيدان مّث ال هرمن.   والرّشّ آ عمصدا  فمك قمصد ضّل من

  

 دریا:

 عرفى کنید؟م بحث کند، بین فلسفه و ریاضى رابطۀکه از تاب میتوانید برایم یک ک

 نسیمتن:

َّ ت    "آرى.چه قدر مربوط!وا عجبا!!! ل ههی اْل  َّ ت    ا  ی ضه اي  اثر محمد سوشیانت  "و  الرهّ

 )به زبان عربى(حکمتى.

 ین مسئله.تقریر هیوم بصورت بیان استنتاجی از امهربانم! توجه کنیم با یکدیگر به  دوست

 دریا:

شما که اال اىُّ حال نظرتان این بود که صورت و ماده در منطق ارسطوئی مهم است 

خود بخود تقریر هیوم باطل است. پس چرا به آن قرار است  ،که از این نتیجه میشود

 بپردازید؟

                                                             
 .20-21علي الرباني الجلبايجاني،صصبالتلخيص -سبحانيال/ الشيخ جعفر لهيات محاضرات في اإل-100 
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 نسیمتن:

طبیعت گرا و سود گرا)البته نه مانند سودگرائی که ما آنرا قبول  ،اهیوم یک تجربه گر

بنا  ،و تحت تأثیر هیچیک از حکمای سه گانۀ یونان قرار نگرفته استست داریم.( ا

ولی تحت  ،براین استدالالتی هم که می آورد بی چون و چرا و هرچند شاید اندک

 این نوع بینش قرار میگیرد.

ما حاضریم با او در میدان نزاع وارد عمل  ،حاال اگر به منطق ارسطوئی هم نظر افکند

 شما نیز ما را یاری رسانید. ق و ناحق روشن گردد.و حمله شویم تا ح

 تقرير هیوم

 (اولیه فرض. )دارد وجود خدا -1

 (خدا تعریف. )است مطلق عالم و قادر خدا -2

 (خدا تعریف. )است مطلق مهربان و کریم خدا     -1

. تاس مخالف مطلقاً شر و بدی هر با باشد مهربان و کریم مطلقاً که موجودی    -5

 (قمطل مهربان تعریف)

 اییتوان و شر وجود از اطالع صورت در باشد مهربان و کریم مطلقاً که موجودی    -0

 (۴ گزاره از گیرینتیجه. )کندمی نابود بالفاصله را شر آن کردن، نابود

 (۴ و ۳ گزاره از گیرینتیجه. )است مخالف شر و بدی هر با خدا    -2

 (۲ گزاره از گیریتیجهن. )کند نابود کامل طور به را شر تواندمی آنی خدا   -3
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 شر هب شدن متوسل بدون تواندمی خدا باشد که هرچه بدی و شر نتیجه -1

 (۲ گزاره از گیرینتیجه. )یابد دست آن به

 (۱٫۷ گزاره از گیرینتیجه. )ندارد شر نکردن نابود برای دلیلی خدا -2

 (۵ هگزار از گیرینتیجه. )ندارد نکردن عمل بالفاصله برای دلیلی خدا -1

 (۷٫۳ و ۷٫۲ ،۶ گزاره از گیرینتیجه. )کندمی نابود آنی و کامل طور به را شر خدا -5

 (اولیه فرض. )داشت خواهد وجود و دارد وجود است،داشته وجود شر -1

 به. ستنده نادرست اولیه فروض از یکی بنابراین. هستند متناقض ۹ و ۸ هایگزاره -15

 .ندارد وجود شر یا. ندارد وجود خدا یا که معنی این

 نقد

اثبات  ،همین مقدار اشاره کنیم که برای برپائی و درستی این دلیل استنتاجی از هیوم

 وجود ِ شر الزم است.

ه زلزله ما گفته میشد ک برایحادثه ای است شر؟ اگر از کوچکی  ،آیا واقعاً مثالً زلزله

یکی از عوامل بسیار شریف و با ارزش است چون زمین را نظمی است و ترتب عمل 

ر دبقا و درس یافتن از آن بطور منسجم و یک نظم کامل  برای آن حاکم است، بر

ه او نیز زمین بسیار مفید است ک برایچنین میبود. پس این حالت  ،بایستی آن ،زندگی

ما در طی  کنونی جهانِ یق و شمرده شده ای ابداع شده است بر یک نظم دق

 :ه استچنین پدید آمدپیش سال میلیارد  ۰۳۰۳۷±۱۳۳۷۹۸
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که  101متراکم و یکنواخت پس از مِه بانگ ،تکامل جهان از وضعیت بسیار داغ

 تا به اکنون ادامه داشته است.  ،انفجاری بسیار بزرگ و عامل پیدایش آن بوده

 .تحول عالم از سه مرحله گذشته است ،از زمان انفجار بزرگ

ت بیشتر از انرژی های جهان آنقدر داغ بود که انرژى ذرا ،جهان بسیار آغازینالف(: 

 در دسترس در شتابدهنده های امروزی روی زمین است.

کترونها ال ،ان برپایۀ فیزیک ذرات پیش رفت که در این دوره فوتونهاب(: تحول جه

نۀ تابش زمی و نوترونها پدید آمدند و سر انجام به پیداش هسته ها و اتم ها انجامید.

 .با ساخته شدن هیروژن آغاز شد 102کیهانی

  پ(: فشرده شدن مادۀ عالم برای ساخته شده ستاره ها.

 و ابر خوشه ها ساخته شدند.103 خوشه های کهکشانی ،اختروشها ،(: در اخیر کهکشانهات

به آقای هیوم میگوئیم شما که یک طبیعت گرا هستید و از جهان نیوتنی و از خوِد 

ن ابرمرد بزرگ به گفتاورد ای آیاآیا میتوانید به ما بگوئید که  ،تأثر پذیرفته اید 104او

 تاریخ علم توجه فرموده اید؟ آنجا که میگفت:

. ازمسنمی فرضیه من و امنشده جاذبه هایویژگی این دالیل کشف به قادر هنوز من

 تافیزیکیم چه فرضیه، و نهاد؛ نام فرضیه باید را نشود گیرینتیجه پدیده از که هرچه

                                                             
101 -(Big Bnag) 
102 - (Cosmic Microwave Background radiation ~ CMB).          تابشی الکترومغناطيسی است که سراسر کيهان  

.استپوشانده را   
103 - (Quasar)                     .  کوازار يک هستهٔ  فعال به شدت نورانی و دوردست است که متعلق به يک

باشدمی جوان کهکشان  
104 - Sir Isaac Newton(1642 – 1727 ) 
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. ندارد تجربیۀفلسف در جایی هیچ مکانیکی، چه یبغ علم پایۀ بر چه فیزیکی، چه باشد

 توسط لیک بطور سپس و شوندمی استنباط پدیده از ویژه هایقضیه فلسفه، این در

 105.شوندمی داده ارائه استقراء

حتی اگر شما این سخنان او را قبول داشته باشید که برخالف تفکر نظری میشتابد و 

 چگونه به وجود شر  پی برده اید؟ دامنۀ تحقیق را در آن محدود میبیند،

آیا اینکه میگوئیم قانون سوم نیتونی)عمل و عکس العمل( بر  ،حاال ما آنرا شر  مینامیم

نمایانگر این است که دو پدیده که یکی بد و دیگری خوب  ،اجسام نیوتنی برقرار است

یاز به نزیرا سکون است که  .میشود که حرکت پدید می آید ،از تعارض این دو ؟بوده

 لاوقانون از)عامل دارد و خودِ حرکت در مکانیک نیوتنی در خالء عاملی نیاز ندارد

. و از حرکت است که جهان در تحول است وگذر زمان است که حرکت را نیوتن(

 به قوتش باقی گذاشته است.

 ،علت این همه تکامل ،پس این عوامل که سازندۀ جهان ما بوده است و خوه ناخواه

 بد و آن یکی خوب است؟میتوان گفت این یکی  ،اد ها بوده استهمین تض

البته ما که میگوئیم این دو متضاد اند نه از این جهت است که از هر نگاه آنها چنین 

 باشند. زیرا با این عقیده چیزی برای گفتن برای ما باقی نمی مان د.

                                                             
 .کوهن و ويتمن از ساده انگليسی به برگردان ،۳۴۹ صفحهٔ  رينکيپا،پ نيوتن، اسحاق -105 
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اس سته اید تا مادۀ قیپس وجودِ شر  را هرگاه به ما ثابت نمودید آنگاه است که توان

 خویش آماده کنید. با این وجود ما تسلیم هستیم.

شکل اول قیاس منطقی است اما به جهت نادرستی ضرب اول از لطفاً به مثال زیر که 

 امری پوچ خواهد بود، توجه نمائید. ،ماده، نتیجه نیز که تابع مقدمات قیاس است

 است. کاملجزو اعداد  ،هر عدد منفی

 نا منفی است. ،ملیکاهر عدد 

 نا منفی است. ،هر عدد منفیپس: 

𝑥2معادلۀ و همچنین است  − 3𝑥 + 2 = که فقط وقتی از صحتی برخوردار  0

𝑥است که  = 𝑥یا  1 =  باشد.  2

خوشکل نیست، عکس مستوی آن نیز صادق  ،همچنانکه زندگی بدون مشکلپس 

و این  سمِ فاعل استگرفته شده و ا ،از شکل ،دقت کنید "مشکل"اگر به کلمۀ است.

اده اما به هر صورت مانقالب و حرکت . و دگرگونی کننده و  عنی شکل آفرینندهی

گمان  ،یکی است و این شکل و هیأت است که تغییر میکند و گاهی به دلیل غفلت

 میرود که ماده تغییر یافته است.

را ما خود زی ،شما دنبال این نباشید که لزوماً باید به شکل تعرض کرد !دوست عزیز

 شکل را قبول داریم و از این طریق استدالل میکنیم و جای شکی در این امر نیست.
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کسانی است که منطق ارسطوئی را هیچ و پوچ میشمارند و چنین  مال ،این نوع بینش

 استدالل میکنند: ،بر گفتۀ خویش

 موضوع اساسی آن قیاس است. ،منطق ارسطوئی بی اهمیت است. زیرا این منطق

 از ضربِ اول و شکل اول ناشی میشود. ،تمامِ اشکال و ضروب

 شکل ِ اول قیاسی است باطل و دوری.

 تمامِ این اشکال و ضروب باطل و دوری است.پس: 

 قیاس باطل و دوری است.پس:

 پس: منطق باطل و دوری)بی اهمیت( است.

یدانند م مصادره به مطلوباگر توجه کنید ایشان با وجودیکه شکل اول را باطل و 

 بر آن تکیه میکنند. ،نشان دادن بی اهمیت بودن منطق برایشان ای  ولی خود

 این جایگاهش معلوم است.

 ما مخلوق هستیم و به هر صورت نسبت به معبود خویش محدود.

 باز دارد. ،انسان نداشت که او را از میوۀ ممنوعهو خداوند هرگز حراس از شناختِ 

او را خود  اسماء اش را برایش آموختاند و او را آگاه ،شتبلکه پیش از ورود او به به

 ساخت.

میخواست بگوید چشمان تان را باید باز نگهدارید و این و آن را با دقت ممکن است که 

 از یکدیگر تمییز قائل شوید تا شما را فردوس برین هدیه دهم. ،تمام و آگاهی خاص
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 و به عقل خویش توجه.دقت نمائید به گفتارم به من ایمان بیاورید و 

 ،الیبرید تا به مقاماتی عبرسیدن به من بکار  برایعقل خود و گفتار من را کنار هم 

به نفع  چیزهائی هستند که ،زیرا درصورتیکه به من توجه نکنید در عالم نائل گردید.

نفع  برایشما اند و چیزهائی به ضرر. اما این حاالت نسبی اند.ولی خلقت آنها فقط 

 بوده است. شما

 کسی را قدرت درک و شعور نباشد. ،این سخنان ما را جز اولوااللباب

چون انسان از تفحص خیر و نیکی هیچگاه ملول نمیشود پس امکانِ برداشت هایِ این 

 زیاد است. ،موجود از امور عالم به آنطور که در واقع آنان نیستند

نَساُن ِمن ُدَااِء  َُْسَأُم اْْلِ عُّ فَ َيُئوٌس قَ ُنوٌط  اْلَْرْيِ َّلا  ُه الشا سا  تقاضای از هعگز انسان )تعمجه:﴾١٣﴿فنلت: َوِإن ما
 (.!گعددمی نوميد و مأُوس بسيا   سد، او به بدی و شعع  هعگاه و شود؛منی خسته( نِمت و) نيکی

عٌ  وَ َوهُ َشْيًئا  َتْكَعُهواَوَاَسٰى َأن ُكْعٌه لاُكْم   َوُهوَ ُكِتَب َاَلْيُكُم اْلِقَتاُل  بُّوا َشْيًئا لاُكْم َواَ  َخي ْ  َواَّللاُ  َشعٌّ لاُكمْ  َوُهوَ َسٰى َأن ُتُِ
َِْلُموَن  َِْلُم َوأَنُتْم ََّل تَ   شاُندناخو  بعاُتان که حالی د  شد؛ مقعع  مشا بع خدا،  اه د  جهاد )تعمجه:﴾٢١٠﴿البقعة: َُ 

 اشتهد دوست  ا چيزی ُا و. است آن د  مشا خريِ  که آن حال باشيد، نداشته خوم  ا چيزی بسا چه. است
 (..دانيدمنی مشا و داند،می خدا و .است آن د  مشا شععِ  آنکه حال باشيد،
 دریا:

 دراستداللِ هیوم را قبول میکند و ،برای تان ثابت گردد وجود شر گفتید اگر  شما

وجود ،رناچا ،کنیدنچون نمیتوانید وجود فرضیۀ دوم )وجود شر ( را قبول  صورتاین

 .خدا را منکر میشوید
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 چه برهانی بر موضع خویش دارید؟ ،اگر شر ی وجود ندارد پس در آیاتی نظیر آیت زیر

ُلوُكم عِع  ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونَ ب ْ ُِوَن  َواْلَْرْيِ  بِالشا َنا تُ ْعَج َنًة َوإَِلي ْ  معگ طِم انسانی هع .)تعمجه:﴾٩٥بياء: ﴿األنِفت ْ
دمی بازگعدانده ما بسوی سعاجنام و کنيم؛می آزماُش خوبيها و بدُها با  ا مشا و! چشدمی  ا  (.!شُو

 نسیمتن:

آنچه را که میخواهد  ،بیان نمودیم که خداوند به زبانِ مخلوقاتش ،ما پیش از این

 بدانند، تکلم میکند.

ه اهیچگ ،دوست محترم! دیدگاه ما این است که اساساً شر ی که در واقع شر  باشد

وجود ندارد و به مختصر و گذرا بر این باور خویش برهان اقامه کردیم و بیش از این 

 بیهوده است. سخن زدن

 ،گر اقامها ،شکل منطقی داشته باشد ،پس هزاران دلیل اگر به این حالت که صورتش

 از نظرِ خویش نخواهیم گذشت. ،به هیچ وجه ،گردد

بلکه شما اگر تمایل  ،یوم را خود ما نهبررسی )به اصطالح( برهان ه ،به همین جهت

 ما قصد آموزش منطق را نداریم!  دارید از نظر صورت منطقی بدوش بگیرید.

درهم شکسته میشود و نمیتواند از که منطق  ااین اشاره را هم داشته باشیم که آنج

ف لهاامیگوید فلسفه را به یاریم فراخوانید تا از این  ،ما را آگاه کند ،حقایق هستی

بلکه به ماده  ،نیاندیشید ،نجات یابم. اینجاست که باید فقط به شکل ،گرائی بی مورد

تخراج فقط از درون فلسفه اس ،و این حالت که بتوان به ماده توجه داشت ،نیز توجه کرد

 تواند شد.
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منطق و فلسفه را باید صد در صد با هم به استمداد میل به معرف  ،پس به هر صورت

 انی کرد.میزب ،و شناخت

که مدیریت  106پالنتینگا الویننقدی را از مسئلۀ شر  توسط  ،به بخاطر آرامش خاطر

میتوانید مراجعه ای داشته  ،را به عهده داشته 107فلسفۀ دین در دانشگاه نوتردام

 .باشید]گرچه زیاد نمیتوان به آن اعتماد کرد[

 دریا:

ی به ان میکنم ولی اشکاالتو اشکاالت آنرا بصورت مختصر بینقد الوین را من ایراد 

 نظریۀ شما نیز وارد است که ذکر خواهد شد.

ممکن است خداوند قادر نباشد جهانی بیافریند که واجدِ خیر اخالقی باشد]خیر هائیکه 

 ،[ یا خیرش به اندازۀ خیرهای عالم واقع باشد و در عین حالاز سر اختیار انجام شوند

 (25271135حاوی هیچ شر ی نباشد.)پال نتینگا،

ت نتوانسته اس ،به عبارتی دیگر،ممکن است خداوند علی رغم قدرت مطلق خویش

 فقط، خیر اخالقی انجام دهند و جهانی بیافریند که در آن انسانها با اختیار  خویش،

ال خداوند در عین حکه  مرتکب هیچ عمل شری نشوند  و لذا تناقضی در کار نیست

 مختار آن به راه خطا بروند. افریند که مخلوقاتِجهانی بی ،خواه استکه کامالً خیر

                                                             
106 - Alvin Plantinga 
107 - University of Notre Dame 
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هند، انسانها از سر جبر فقط در راه راست گاهم ن ،البته میتواند جهانی بیافریند که در آن

 زیرا: اما خداوند چنین کاری نمیکند.

جهانی که واجد مخلوقات حقیقتاً مختار است )و در آن مختارانه بیش تر اعمال نیک 

د(، با فرض تساوی سایر وُجوه، از جهانی که هیچگونه مخلوق انجام میدهند تاب

 108(Plantinga, 1977:30ارزشمند تر است.) ،مختاری ندارد

 

 پالنتینگا از( 109)و نه تئوديسه یار گرايانۀ دفاعیهاختپیش فرض هاي 

 

  ؛یک خیر است ،اختیار -7

 لِ نیکاعما ،بیشتر ،انسانها مختارند )و در آن؛ مخاتارانه ،جهانی که در آن -2

فقط به  ،انسانها ماشین وار ،دهند تا اعمال بد( از جهانی که در آنیانجام م

 ارزشمندتر است. ،راه راست میروند

  :111مکی لسلی جانو  110آنتونی فلو

                                                             
سيد علي  ورحمان شريف زاده  / 151-51،صص1111و مطالعات فرهنگي،سال اول،شمارۀ دوم،پاييز و زمستان  ىجستارهاي فلسفۀ دين،پژوهشگاه علوم انسان -108 

 .11ص  ،حجتي
جزم و قطع به ))امكان(( مبدل  ،پذيرد. اما در دفاعيهيانجام م ى،ديگر به نفع شخص اول ىتوسط شخص ىاز شخص ىيا اثبات عمل ىنف  جزم و قطعِ  ،در تئوديسه -109 

 ميگردد.
110 - Antony Garrard Newton Flew(1923 – 2010) 
111 - J. L. Mackie (1917 – 1981) 
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ه راست افقط در ر ،چرا خداوند انسانهای مختاری را نیافریده است که به اختیار خویش

باید  پس قادر مطلق ،قضی پیش نمی آیدگام نهند؟ اگر برای خلق چنین انسانی تنا

 بتواند جهانی بیافریند که ساکنان آن کامالً اخالقی باشند.

 :مبتنی بر دعاوی زیر است پالنتینگاپاسخ 

 خداوند نمی تواند هر جهان ممکنی را تحقق بخشد؛ -1

ند نتوانسته باشد جهانی بیافری ،امکان دارد خداوند، به علت شرارتِ جهانگیر -2

 ر اخالقی، اما پیراسته از هر شری باشد.که واجد خی

 سيربر

دفاعیۀ الوین آنچه در شمارۀ دوم جستارهای فلسفۀ دین آمده است مدعی است که 

برخی از این مشکالت لزومًا در دفاعیۀ وی ایجاد  ،در پنج مسئله یا مشکل روبرو است

حوی در نناسازگاری نمیکنند)دو مسئلۀ نخست که مسائلی کالمی هستند(، برخی به 

دیدگاه وی ایجاد ناسازگاری میکنند )سوم و چهارم( و مسئلۀ پنجم نشان میدهد دفاعیۀ 

 اختیار گرایانۀ پالنتینگا در بهترین حالت ناتمام است.

 

 مشکالت کالمی

ذات انسان مبتال به شرارت جهانگیر است و در هر جهان ممکنی مرتکب شر  .7

هد حاوی شر خوا ،رنظر بگیریمخواهد شد. حال اگر بهشت را جهان مستقلی د
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بود، و اگر آنرا جهانی تعیرف کنیم که شری در آن واقع نمی شود، این دفاعیه 

 الزم می آورد که بهشتی در کار نباشد؛

 چون ذات انسان مبتال به شرارت جهانگیر است، معصومیتی وجود ندارد؛ .2

مسیحی  ناین اشکال نشان میدهد که این دیدگاه با دین اسالمی نسبت به دی

از سازگاری نه چندان قابل مالحظه ای برخوردار نه تنها که نیست بلکه نقطۀ 

 مقابل بینش اسالمی است.

 مشکالت غیر کالمی

خیر خواهی مستلزم عدل ورزی خداوند است. به فرض اینکه این جهان کامالً  .1

عادالنه نباشد، عدل ورزی خداوند ایجاب می کند که در جهان دیگر عدالت را 

حد اقل به اندازۀ  ،الزم می آورد که هر جهانی ،پا کند، اما شرارت جهانگیربر

ناعادالنه باشد، بنابر این خداوند نمیتواند در جهان دیگری عدالت  ،جهان فعلی

 را برپا کند و این با عدل ورزی و لذا خیر خواهی خداوند ناسازگار است.

خیر  ،برای انجام اعمال شرخیر است و لی داشتن انگیزه  ،هرچند داشتن اختیار .2

 نیست.

خیر خواهی خداوند ایجاب میکند تا جائیکه میداند و میتواند انگیزۀ انجام اعمال 

با این حال کامالً شهودی است که در این عالم بسیاری از  ،شر را از میان بردارد

 انگیزۀ کافی را در اختیار دارند. از میان برداشتن ،افراد برای انجام اعمال شر 
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انگیزه به معنای سلب اختیار نیست؛ فرض کنید که شما بدانید که ))الف(( به 

قصد کشتن وی را دارد و با این انگیزه میخواهد اشتباه فکیر میکند که ))ب(( 

آگاه کنید که ))ب(( ، اگر شما به نحوی ))الف(( را ))ب(( را به قتل برساند

انگیزه را در وی خاموش کنید،  واقعاً قصد انجام چنین کاری را ندارد یعنی این

 در این کار مجبور نبوده است. ،صرف نظر کند از قتل ))ب((آنگاه اگر ))الف(( 

دفاعیه به مسئلء آفرینش انسان که کامالً مرتبط و به نوعی مقدم بر مسئلء شر  .1

 ،امر باعث میشود که دفاعیۀ پالنتینگا در بهترین حالتنپرداخته است. این  ،است

شد، چون  سرانجام، این سؤال را بی پاسخ میگذارد که چرا خداوند در ناتمام با

 باز دست به آفرینش زد؟ ،حالیکه می دانست،تا این حد مرتکب شر خواهد شد

ن سؤال پاسخ داد و باید به دنبال دفاعیۀ ای یبه ا در چارچوب دفاعی نمیتوان

 112مبتنی بر هدفِ آفرینش انسان بود.

نمیشود شر  را بطور شهودی در  مگرین تزلزالتی دارد و اما این چن ،این دفاعیه ،پس

ما با این ش پس اینکه شر وجود ندارد یعنی چه؟ ،این عالم دید؟ اگر منکر آن نیستید

نی قوانینی . زیرا هر دی)و الئیک هستید(ی تعلق نداریدبنحوی به هیچ دین اصالً ،گاهددی

 از نظِر آن دین، ما ضرر کرده ایم ،هیمدارد که اگر در برابر این قوانین غفلت بخرج د

ا وست ندارد که ضرر کند ت. از طرفی هم هر ضرری بد و ناپسند است. یعنی کسی د

                                                             
 .215 - 155همان،صص  -112 
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شر  است و این امکان وجود دارد  ،بدی به او برسد. پس هرچه ضرر است بد شود یا

ایجاد  شر  ،دَینش را نپردازد و در نتیجه ،که کسی به اثر غفلت، در برابر قوانین دینش

 گردد.)این امر از واضحات است که چنین هم شده است.پس شر  وجود دارد.(

  نسیمتن:

رایم حقارت را ب ،بیش از این ،این حقیر دوست عزیز! با این نوع برداشت ها از منطوقِ

با  ،متراش! هرچه تالش نمودم تا آرام باشم و مصممانه و طیب خاطر با اخالقی نیک

اید به و از توانم باال زد. ب تا این حد از تو انتظار نداشتمم ولی تو در مقام بحث بنشین

 توجه کن به آنچه خواهم گفت.ین همه،با ازبانی دیگر با تو سخن زد.  

هرکسی مکلف است به پاسخ دادن به آنچه که یا پیرو آن بوده یا خود، آنرا فتوا داده 

 است.

 نتینگا و در مورد مسئلۀ اخیرتپالدیدگاه خویش را نسبت به دفاعیۀ ،با این وجود

 .مروشن میکن

 پالنتینگادفاعیۀنقدي بر 

 ؟، چه معنی دارد"ممکن است نتواند"قادر مطلق است اینکه بگوئیم  ،اگر خداوند

بالذات باشد مانند طرد شق ثالث یا یکجا بودن دو  ناممکنِ ،آری اگر قرار است امری

به ضعف یا قدرت باری متعال ندارد. این ربطی یک  جهت، از تصویر در آنِ واحد و 

ذاتش   و ( است که ذاتاً چنین خاصیتی نداردمینامیدبلکه این شیء)یا هر چه که شما 
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 ،را هم خداوند آفریده است و تابع امر پروردگارِ خویش است. اگر به فرض محال

در واقع از یک طرف بر وفق مراد  ،یعنی خالف ذاتِ خویش عمل نماید ،انجام گیرد

 دقیقاً بر خالف ،داوند عمل نموده است چون گفته چنین باش ولی از طرف دیگرخ

بلکه در آنِ واحد. اینجاست که نیز قضیۀ فرض  ،عمل کرده نه در چند آن ،ارادۀ او

 ،محال به بطالن کشانده میشود و از عمومیت می افتد. یعنی جائیکه از فرض محال

ن ندارد خداوند نیاز به زما .بین آن دو باشدبدون اینکه فاصله ای  محال استنباط گردد

 که مثالً حاال اراده یی داشته باشد و بعداً اراده ایی دیگر.

ز ا ،فعل آمده است و تا اراده ای نباشد ،فعلِ خداوند تابعِ ارادۀ اوست و تا ارده شود

ِاالٌ  ،فعل هم خبری نخواهد بود. ام ا خداوند . یعنی بین فعل و ارادۀ  است ( ﴾١٠﴿الربوج: )لِعَما ُُعُِدُ  فَ 

ند . پس اینچنین نیست که اراده کاو هیچ فاصله ایی اعم از زمانی و مکانی واقع نمیشود

لِ دیگری فع ،فعل پدید آید .نه! بلکه با ارادۀ دیگرفقط یک  ،و سپس با ارادۀ دیگر

آورد  یمسئله ایی دشوار سر بر م ،اما با این نوع بینش به معارف قرآنیخواهیم داشت.

ارادۀ دیگری برای خدا نخواهیم داشت. زیرا اگر دو فعل  متمایز از  ،دیگر ،و آن اینکه

آنِ  "و این )واحد پدید می آید  اینها تابع اراده اند و اراده هم در آنِ ،هم حادث شوند

ین جبراً از ا ،بیان موضوع برایزمانی یا مکانی هدف نیست بلکه فقط  را آنِ "واحد

 .تغیر ممکن اس اجتماع دو امر متقابل در یک آن  ،(. از طرفی همید شده ایمواژه مستف
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این است: خداوند همۀ امور را اراده نموده است و اما زمانِ فعل و انفعاِل  ((ما))جواب 

آنها را تعیین نموده است.لذا ممکن است که اراده در یک آن باشد ولی چنین اراده 

 ان انجام گیرد و فالن در زمانی دیگر و شرائطی دیگر.ای باشدکه فالن فعل در فالن زم

و از اینجاست که اختیار  از انسان هرگز سلب نمیشود. پس تفسیری که از آیت فوق 

باید داشت همانطور که گفته شد درست است ولی نه بدان معنی که تعدد افعالِ 

واند . زیرا میتجدا است . البته فعلِ خدا از نفسِ او الزم آیدمختلف در زمان یا آنِ واحد 

 بین او نسبتِ برایو از این جهت است که  مثالً کسی را روزی بدهد و یا چنین نکند .

او و مخلوقاتش را صفات فعلی نام نهادند.مثالً اگر فعلِ او عین ذاتِ او میبود، با زایل 

ذات او نیز در نتیجه، وم بود و دخالق بودن نیز بی مفهوم و مع ،شدنِ مخلوق

بنا  فعلی. ،مچنان.این صفات ثبوتی است که عین ذاتش است و نه سلبی و از آنجملهه

 فعلِ او میتواند در قالب زمان یا... قرار گیرد. پس دیگر اشکالی باقی نمیماند. ،برآن

نظرِ ما  ،در مورد ارادۀ خداوند ،نکتۀ دیگری که الزم میداریم بیان کنیم این است که

 وجود دارد.این است که دو نوع فعل 

قوت انجام در شرائطی  ،به امر مورد نظر ،یکی آن فعلی است که پس از ارادۀ آن

 .میگوئیم قدرخاص میبخشد که این حالت را 
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لذا  فراهم آمده است وحالتی است که شرائط و مقتضیات این امر مورد نظر و دیگری 

د که این انجام گیر ،به فعلیت  رسیده است و هر گز نمیتواند برخالفش در این هنگام

 ی باری متعال میگوئیم.قضانوعِ فعل را 

پس بنا براین قضای خداوند که قطعی الثبوت است و همینی که شرائط و لوازم فعلیت 

تابعِ  ،به فیصله و فعلیت میرسد ،شدند فراهمبه محض اینکه ))بصورت کامل(( و تام  

 .سخن خواهیم داشت ،به تفصیلبعداً  ،در این مورد در بخش قضا و قدر قدرِ او است.

 خالصه، ما بر این نقد و دفاعیه نیستیم و خود به بررسی مستشکلین آن میتوانی بپردازی.

 تو.  "... مگر"و اما برسیم به 

مشاهده و دیدن ِ یا حواس است و  ،چون شهود ،"بطور شهودی"اینکه گفته میشود 

امری است نسبی.  ،به زماندرکِ شهوده از غریزه و احساس نشأت میگیرد که نظر 

در زمانی طوری بدون استدالل درک و فهمیده میشود  ،یعنی گاهی شیء مورد مشاهده

فهمیده  ،طوری دیگر و متفاوت از فهم اولی ،همین شیء بدون استدالل ،و زمانی دیگر

میشود و گاهی هم ممکن است هیچ فهمیده نشود. لذا فهم ها ضرب میشوند و ضرب 

ت و شناخته نشده اس ،یآید که در واقع نشانگر این است که اساساً حقفهم ها پدید م

تجربه در هر یک از امور  اما اگر  .معلوم نیست که اولی درست است یا دومی یا ... 

حتی اگر در این حالت ) ،و آنگاه استقرایِ تام حاصل گردید ،بطور یکسان اتفاق افتاد

به اموری نیازی نیست که تمامیِ اجزاِی  زیرا نسبت ،استقرایِ ناقص هم انجام گرفت
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 آنها بررسی شود و آنگاه از حکم جزئی به یک حکم کلی رسید و آنرا تصدیق کرد،(

این امر خیلی هم عمومیت و امکان  ،میتوان به درکِ شهودی اعتبار قائل شد. لیکن

 بنیانگذار دیالکتیک: 113زنون الئائیندارد. مثالً توجه کنید به پارادکس  ،عمل

(( خآن به ))ش(( و )) ختمفرض کنید یک پاره خط )قطعه خط( که نقطۀ شروع و 

اما طوری  ،حرکت کنید خمیخواهید شما از نقطۀ ش به سمت نقطۀ  ،مسمی است

سپس  ،میخواهید حر کت کنید که ابتداء نصف مسافت بین مبداء و انجام را بپیمائید

ه نقطۀ خ ین نقطۀ نشانی شده نسبت بنصف بین ااین موقعیت یا نقطه را نشانی کنید و 

ف را نیز نشانی کنید و به نص نقطۀ موقفمجدداً  ،را طی کنید و پس از طی این حرکت

خ حرکت تان را شروع کنید و همینطور تا نامتناهی تنصیف و  تااین نقطه فاصله از 

سید ر تنصیف و... کنید و حرکت . آیا میتوانید بگوئید که باآلخره به نقطۀ خ خواهید

 یا خیر؟

از طریق درک شهودی هر گز حاصل نمیشود که  ،جواب این است که آری! اما این

ین نتیجه نایل به اواقعاً میتوان به این نقطه رسید یا خیر.بلکه میتوان مثالً از حد گیری، 

 اینجا جایش نیست. ،شد و آنرا نیز ثابت کرد. اما اینکه چطور؟!

وان گفت که آری ما شر  را شهوداً میتوانیم درک کنیم نمیتدقیقاً  ،پس با دید شهودی

 و از وجودِ آن خبر دهیم.

                                                             
113 - Ζήνων ὁ Ἐλεάτης([490,495] – 430 BC) 
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 مطلق اند. ،توجه شود که احساسات نسبی اند! اما  واقعیت، شناخت و حقیقت

 دقت کن که شر  نسبی اصالً این یک تسمیه ای بیش نیست.

 ،توانیمف ذیل را میبیائیم بر نقد این نوع شر  بپردازیم. برای این منظور داستانِ معرو

 مثال بزنیم.

 ،چون باران نتدی بود ،میخواست که خشت قالب زند تا خانه ای بسازد معماریروزی 

ا پس از توقف باران، آن شخص بسیار ب ،ناچار صبر نمود تا باران از باریدن بایستد

روف مص به این امر ،سختی و مشقتِ تمام و ترس از اینکه فالن روزِ نزدیک باران ببارد

 میشود.

 دانه ها را در ،به زمینی کشتزار ،در همان روزِ بارانی اول ،در جائی دیگر، کشاورزی

ن پخش شوند و تنظمِ ای ،زمین میپاشید تا توسط باران این دانه ها بر هر طرفِ زمین

 برایاین دهقان بسیار مهارت داشت. این شخص تمامِ دارائیش را  ،کشاورزی را

. کارل و ابزار آالت ِ داده بود مثل معمار در برابر قالب زنی و گِخریدنِ هبه و دانه 

امدنِ باران زیانبار ترین حالتی است که تصور میکند. اما نباریدن باران  ،معمار برای

ن زیرا هردو در حالت ای کشاورز زیانبارترین حالتی است که تصور میکند. برای

 اد.تمامیِ دارای را از دست خواهند د ،اتفاقات

 حاال اگر ما پیش کشاورز برویم و بگوئیم باران خوب است که ببارد یا متوقف شود؟ ،خوب

 خیر است. ،یا بارش خوب است که ببارد. میگوید:
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 ر  است.ش ،یا بارش میگوید: خوب است که نبارد.،همین سؤال را اگر از معمار بپرسیم

ش خیر بار.یعنی  ر  استبارش ش ،اگر جمع این دو قول کنیم میشود: بارش خیر است

حاال آیا میتوانید واقعاً آگاهی از خیر یا شر  معین بدست آورید؟ لزوماً  و شر  است.

پس تعریف خیرِ نسبی نیز نسبی است. لذا نمیتوان به صراحت گفت که فالن نخیر! 

اگر نسبی باشد. اما با اینکه خداوند خیرخواه مطلق باشد میتوان  ،چیز شر است یا خیر

 ،ا این گفتهاگر دقت شود ب دنیا دنیایِ جبران است. نبودِ خیر را شر  میگوئیم. ،که گفت

 نظرِ استاد مطهری به نحوی مورد تائید واقع میشود.

 دریا:

 نیست، شر  هست؟ آیا شر  مخلوق نیست؟ ،آیا آنجا که خیر ،شر  است ،اگر نبودِ خیر

هیچ قانون وانظباطی اعم از پس همه جا خیر است و هر عملی بدون  ،اگر شر  نیست

. 114 را هالکت و فالکت شهر پمپئیو بیاد آر  قتل و دزدی و ... همه و همه خیر است

از  گفتن پس هیچکس مجازاتی نخواهد داشت و  دوزخی نخواهد بود و این همه

 نخواهد بود. ،چیزی بیش ،حساب و کتاب جز پندار

 

 

                                                             
114 - It accident occured in 79 Christian in Ercolano (Herculaneum), Pompeii and Stabiae cities of Italiana~Italy by a geyser of nature.

   

الیائی در اینجا ایت ، این بوده باشد که کلمات  در اینجا ممکن است منظور مؤلف از بیان دو زبانه  || .شهر های ايتالیا، اتفاق افتادپُمپِئی و اِستابیا از  ،ركوالنوممیالدی در هِ 97اين حادثه با يك آتشفان طبیعی در سال 

  ||؛ زیرا گاهی متنی غیر فارسی دارد که فارسی ترجمه نکرده است.خبری ندارمستاد هدف واقعی ااستش را بخواهید من هم زیاد از ند و پاورقی زدن بدان ها زیاد الزم نباشد که جدا جدا طرح گردد. خوب، زیاد سخت نگیریم، رامختلف 
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 نسیمتن:

 ،تو را نیست گرداند رساند و حماقت و ضعفِ خداوند تو را از فسق و فجور به تقوا

و بی  . چرا این چنین پست و بی مغزگی بخشد شایستهتو را  ،اگر شایستۀ آن نباشی

 توجه کن به جواب! رنگ و بو گشته ای؟!

 خیر. معنی دارد؟ معلوم است که ،خالقیت یا مخلوقیت نسبت بدان ،مگر آنچه که نیست

 ،ندارد یا مثالً عالم به دو قسمت تقسیم شده باشد نیستی وجود برایاصالً مصداقی 

 از نیستی است. آنجا ئیکه هستی در آن هست و آنجائیکه مملوِّ

ان را فنج داخل ،تواگر  ،زعفران و نیستی وجود دارد ،داخلِ فنجان ،اگر گفته شود

 اصالً نیست!( شک ی که )بر تو؟یا هردویِ آنها را؟نیستی؟ زعفران؟نگاه کنی، چه میبینی

پس داخلِ  ؛وجود ندارد  ،خالء مطلق)نه فیزیکی( وجود دارد؟ مسلم است که خیر

 چیزی دیده نخواهدشد. ،جز زعفران ،فنجان

 منظور ما چیست؟!که آری همه جا خیر است . ولی به دقت توجه کن 

 حتی در وجودِ شیطان نیز حکمتی نهفته است و خداوند بی شک  حکیم مطلق است.

 ،.باط و..ضعملِ بدون ِ قانون و انی در جهان چیزی وجود ندارد. اما پس جز خیر و نیک

خالق نه خیر است و نه شر . اما چرا این چنین  برایمخلوق  شر  است و  برایهمۀ اینها 

 او چنین باشد؟  برایاست که 
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ی شر  و برایبه هیچ عنوان  ،این است که او وجودِ برترِ مطلق است . بنابر اینجواب 

یکند نه او جلوه م ((از))خیر،.داردنیاز به توضیحی بیش  ،اما اینکه خیر نباشد شد.نبا

آن موجود را از نقصی هرچند  ،وقتی خیری بر موجودی جلوه گر واقع شود .او((بر))

 افتراق نشاید. یعنی حتماً از ضعفی برخوردار است. ،اندک و ناچیز

 ،برهم و درهم و ... سخن رانده ایم اعمال بی انضباط و بی قانون وآنچه ما در مورد 

اما نظر به خدا، اضافۀ ایی نباشد و در او  ،شر  اند ،ماسوی اهلل نسبتجز این نباشد که 

 ،اما چون ،شر  محسوب میشوند ،قتل و دزدی ،مثالً انسان برای ،لذا هیچ راه ندارد.

 ،ده وجودِ انسان انقتل و دزدی ای هم نخواهد بود و این اعمال وابسته ب ،انسانی نباشد

چون هرگز نفسِ آنان در عالِم  .شر  نیست  ،نفسِ دزدی و قتل ،ولی با این وجود هم

 حکمی معتقد بود. ها بتوانآن رایواقع وجود ندارند تا ب

ست که چنین نیاو چنین حالتی )قتل و دزدی(  برای ،که انسانی موجود باشداما آنگاه 

 ن را راهی به درک آنان)حاالت( نباشد.ممتنع باشد و قطعاً انساضرورتاً 

 ا خیر؟صحبت کرد ی ،حاال باید بررسی کرد که آیا میتوان در مورد خلقتِ مثالً قتل

ین مسئله پس ا ،چون آنچه از آن استنتاج میشود جز شر  نباشد ،مثبت باشد ،اگر جواب

 رد؟ک مخلوق بودنِ شر  را میتوان انکار ،نیز رشد میکندکه آیا مگر در اینصورت

 پس چیست که به انسانی تعلق میگیرد؟ ،منفی باشد ،اگر جواب
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خداوند زنده میکند و می میراند ولی  ،آری در جواب اشکال اول میتوان چنین گفت:

 .از موجود ناقص نشأت میگیرد و خداوند را جز کمال هیچ از او سر نزند ،قتل

دَری ت به قَی را ممکن اسولی زندگ ،زندگی گرفتن، فقط اوست که میتواند چنین کند

نرا آ دیگر نسبت دهد و قضای آن را به قدَری ،نسبت داده باشد ولی به اثرِ فعلِ قاتل

 فراهم کرده باشد.

 قتل نیست. ،زندگی گرفتنکمالِ از اوست و  ،کمالِ زندگی گرفتن

کمالی دارد و نقصی. خداوند از کمالِ  ،وجود دارد ،پس هرچه جز او، در عالم امکان

به نحوی میتوان گفت که وقتی کمال  در مورد ما سوی اهلل، ، برخوردار است. پسآن

البته ممکن است امری مجرد االترین درجۀ نقایص است. ب ،که هر جزءِ آن نقص است

قیاس نیست. پس نقص در آن وجود هم حتی قابل  ،وجود داشته باشد ولی با درجۀ او

 ناقص اند. ،نسبت به خداوند ،هللدارد. نتیجه این میشود که تمامِ ماسوی ا

بندگانش  از کمالِ آن برخوردار است و گاهی ،لذا خداوند خالِقِ نقص است اما خود

را از این نقص نهی میکند. اما با این وجود، اختیار را از آنها نمیگیرد. در اینجا کُن  از 

 ا مختار بودن انسانخداوند به فَیَکُون میرسد. زیرا او امر به ترکِ انجامِ عمل همراه ب

اصل ح ،فَیَکُون ،لذا هرآنچه کند یا نکند ،وجود دارد ،کرد . چون مختار بودنِ انسان

 شده است.
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پس قتل را خداوند بوجود آورده است زیرا کمالِ او را آفریده است. اما نه بدین معنی 

 امتحان، آفرید. برایکه شر  را آفریده باشد . زیرا خداوند آنرا 

تی که بدان مختصر اشار علیحدهه چرا خداوند امتحان میکند، فلسفۀ ای دارد اما اینک

 .خواهیم کرد

قتل است که به انسان متعلق میشود )واضح است که  اما در جواب مسئلۀ دوم میگوئیم:

میتوان گفت  ،با جوابی که در پاسخ پرسش پیشتر ارائه گردید ضروری نیست .( ،تعلق

محل نزاعی نیست بر سر اینکه آیا انسان آن را بر  ،انسان که موجودی ناقص است

 خالقِ قتل چه موجودی است؟! خویش حمل میکند یا خیر و اینکه

است که عالِمِ مطلق از آن  تیمحک ،در مورد این شهر و این تخریبات و امثال آن

ضد بر آسمان زنیم و دُهل  ا را شایسته گیِ آن نشاید که دستِ فرمانِآگاهی دارد و م

 . پی حق جوئیم ،شکالِسِبا اما در مقامی توانیم بود که سبابه بر سر نهیم و نتقاد برکشیم.ا

 امتحان. فلسفۀاما بپردازیم به 

و سرنوشت آن چه خواهد آیا خداوند نمیدانست که انسان در اخیر چه خواهد کرد 

 بود که از آن امتحان میگیرد؟

 پس امتحان کردن چه معنی دارد؟ ،شداگر خداوند میدانست که سرنوشت بشر چه خواهد 

 پاسخی که میتوان به این مسئله داد میتواند چنین باشد:
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لیاقتِ بخاطرِ جهلِ او از شاگردانش میگیرد آیا هر امتحانی مثالً معلم از 

 آنهاست؟)خیر.(

آیا هیچ نمیخواهد آنها را از سرنوشت شان آگاه سازد؟ و نمیخواهد آنها را کمک 

 کند؟)چرا.(

از وسیله  ،آگاهی بیشترِ او برایشاگرد زیرک خود را  ،ی آیا ممکن نیست که معلمیعن

 چرا.(؟)مستمد باشدای مثلِ امتحان، 

پس میتوان گفت که خداوند امتحان میکند نه از جهت اینکه علمی بدست آورد، بلکه 

ی که رآگاهیِ آنان از سرنوشتی که میخواهند رقم بزنند و خداوند به دلیل اختیا برای

 باخبر شوند. ،آن را عملی خواهد کرد ،به آنها داده است

 اما اینکه چرا باید امتحانی باشد و جزا و عقابی بصورت بسیار فُشره چنین میگوئیم که:

متجلی  ،برترِ مطلق است. وقتی برترِ مطلق است باید از آن جلوه هایِ برتریت ،خداوند

 خلق گردد و عبادت ،توسط او ،دش باشدشود و با ارزش ترین موجودی که غیر از خو

و اطاعتِ او را کند. اما اطاعت، نباید جبری باشد. زیرا او را ضعفی راه نیست.)فلسفۀ 

 خلقت انسان(

 رایببایستی راهی را نشانه کند  ،او که کمالِ بحت است ،اختیار در میان آمد ،چون

رف الت عالیه دست یابند تا حتا آنان نیز پی جوئی او را کنند و به کما ،این موجودات

 همان شود که گفته شد.
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  دریا:

 عبادت آفریده نشده است. برایانسان جز  ،پس با این وجود

نَس ِإَّلا  ُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِْنا َواْْلِ ِْ ات:  لِيَ  دم  ا انس و جنع  من .)تعمجه:﴾٥٠﴿الذاُ  ادت  اب اُنکه بعای جز نيافُع
 (.کنند
چ عبادتِ او و نه هی برایموجودی است که آفریده شده است اما فقط  اصالً ،لذا انسان 

فقط  ،انانس ،در نتجه ،انگیزه ایی دیگر که انسان هم از آن برخوردار باشد.بنابر این

عبادتِ او و خودِ انسان اصالً اصالت ندارد. پس باید گفت که به  برایوسیله ای است 

ر چه نیاز و مگ . ندجز بازیگوشی نیست جهانیانو این نحوی جبر بر انسان حاکم است. 

ق را خل ای شیءچنین تکبری برای خداوند وجود دارد که اینچنین باعث شده او، 

 کند؟

 پس چرا از اول ناقص آفرید؟ ،آفرید ،به کمال رسیدن برایاو را از این راه  ،اگر خداوند

 نسیمتن:

 ئی.متکبر میگو ،آن زبانِ آتشینتبه بی راهه رفته ای که خداوند را با  ،تو از راه

خداوند همۀ موجودات عالم را از تویِ انقص نجات دهد و تو را به خودت واگذارد 

تا هر پلیدی ایکه میخواهی انجام دهی و جایگاهت انشاء اهلل همان شود که خواهی، 

 یعنی پلیدگاه.

دندان شنو را بی خداکند که او نیز چنین کند . ولی پیش از آن جواب ،تو را طرد میکنم

 !، احمقِ بی شعورو پیش از پیش، خفه شو شکن!
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این آفرید که عبادتش کنند . ولی اگر خواسته باشیم در  برایرا  هاآری خداوند انسان

 باشیم: میتوانیم چنین برداشتی داشته ،تدبر و تأمل ظریفی داشته باشیم ،موضوعاین 

ه صالت دارد و ناین است که اَ ،داردآن انقطاع فیض ن آنچه گفته میشود خداوند از 

ردنِ آن عبادت ک برایالزم باشد تا کسی بالذات فقط اینکه اساساً خداوند ضرورتاً 

 بلکه بالعرض چنین است. !نه  ،باشد

 ،یعنی آنچه ضرورت دارد نه از آن جهت که ضرورت داشته باشد و مجرد از هر امری

ت و اما عبادت کردنِ آن امری است دوم و بلکه بواسطه ای، عدمِ انقطاعِ فیض از اوس

یعنی  ،عبادتی هم نخواهد بود ،پس اگر خلقتی نباشد بواسطۀ عدمِ انقطاع فیض است.

ا فیضی صادر شود. ولی ت ،هرگز عبادتی انجام نخواهد گرفت مگر اینکه از فی اض

ه معنایِ ب ،عبادت ضرورت پیدا میکند اما این ضرورت ،اینکه فیضی صادر گردید

عقلیِ آن نیست و اینکه مطلقاً ضرورت باشد. بلکه ضرورت این چنین است که مخلوق 

خودش مضر  برایمیتواند از آن اعراض کند ولی اعراضِ آن باعث خواهد شد که 

ن ای ،مصؤن ماندن این مخلوق برایواقع شود و مجازات بیند و از این جهت است که 

نیاز به عبادت داشته آن جهت که خداوند ضرورت پیدا میکند و نه از  ،امر)عبادت(

 و این هم به سبب مهربانیِ مطلق خداوندگار عزیز است. باشد

 ،قلیاینکه گفته میشود ع) ضرورتِ عقلی باشد ،اگر در غیر این حالت باشد )ضرورت

ه استفاده شده است و ب "عقل"امری غیر عقلی نیست . زیرا در اینجا مجازاً  ،مقابل آن
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 ،یاریاخت ،ینصورتدر ا ( .(گیری تام و مطلق و بدون هیچ نوع قرینه ای.بمعنایِ فرا

 دقیق شد! بسیاررا باید  ها مخلوق باقی نخواهد ماند. این جمله برای

 ،فقط عبادت از آن جهت که ضرورت عقلی باشد برایپس خداوند انسان را هرگز 

که  بان است و تفسیرینیافریده است بلکه این آیت بدین امر اشاره دارد که او مهر

 گفته شد.

 رایب))همه چیز را آفرید ولی فقط و فقط انحراف اندیشی مبتنی بر پس جایِ این 

وق توجه به جملۀ ف ،]لطفًا با تفسیری که گفته شدامری است بی مورد. ،عبادتش((

 فرمائید.[

 ،شود که خداوند انسان را آفرید که تجلی فیض به شکل بهترین صورت اشکالاگر 

اً انسان اینکه اساس برایانسان آفریده شده است اما نه  ،پس با این نظر ،انقطاع نیابد

نکه ای برایباشد . فقط  ،این موجود برایدارایِ ارزش هایِ نفسانی باشد و اصالتی 

)به قول کارِ خداوند به چلش آید ،نقطاع فیض نشود و با کمال ِ عذر از خداوندا

 .(خر از پل بگذرد. ،معروف

تر مخلوقی بیافریند که از او بر ،خداوند میتوانست غیر از انسان ،در جواب میگوئیم

باشد و آنرا اشرفِ مخلوقات قرار دهد ولی خداوند لطف کرد و ما را اشرفِ مخلوقات 

 و اما این است جایگاه تشکری از خداوند مهربان؟! ،خودش قرار داد

 کامل باشد. پس باید به این امور تفکر شود.نه چنین است که انسان موجودی غیر ضعیف و 
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با خدایتان با فروتنی تمام و تواضع و خشوع  ،انسان هایِ عزیز و هم مسلکان ِ مهربانم

 ،ارتباط قلبی و روحی و وجودی با عشق و کمال ،با دقایق حکمت و بیان ،نافرجام

 .بسازید برقرار

 از آن عبور کنید. آری با شک وارد شوید ولی همیشه در شک نمانید بلکه

در  و گاهی دگاهی در دریایِ اوهام می افت ،کمی را مینگردانسان وقتی این دقایق حِ

 .و گاهی در عالَمِ تحیر و شگفتی. این است که انسان میخواهد خدائی شود ،بحرِ عشق

         بسویِ قوت و کمال صیرورت پیدا کند و خود را بی خود یابد. ،و از ضعف

 این راه!!!!....(())شگفتا از 

 البته که مختارِ مطلق نیز نیست. ،هیچ جبری انسان را نیست ،بنابر این

چنین میشود.البته ممکن  ،خواه ناخواه ،زمانآناتِ بزرگ شدن و گذرِ  برایچون مثالً 

لی حرف ما تغییراتی وارد ساخت و ،و فیزیولوژیکیشیمیائی  ،حالتِ فیزیکی  بر است

شید نه میشود روح را جسم بخمثالً اگر یاز به دقت بیشتر دارد.چیز دیگری است که ن

 از حالت دوم نیز عاجز خواهید بود. چند که هراینکه جسم را روح. 

حساب و کتابی ایجاد  ابجهان هدفمند و  ،برعکس ،این جهان بیهوده آفریده نشده

 ؛نگذاشتی مَیَنداخت و آن را به حالت خودش یخداوند انسان را به رها شده است.

زیرا انسان مخلوقی بوده است که خداوند  ،بلکه او را پس بسویش رجعت خواهد داد

 از روحِ خود بر او دمید.
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ُِوَن  أََفَحِسْبُتمْ  َنا ََّل تُ ْعَج َا َخَلْقَناُكْم َاَبثًا َوأَناُكْم إَِلي ْ  بيهوده  ا مشا کعدُد گمان آُا .)تعمجه:﴾١١٥﴿املؤمنون: أمنا
ده  (گعدُد؟منی باز ما بسوی و امي،آفُع

ُِوا َلُه َساِجِدَُن   ُّوِحيَفِإَذا َسواُْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن   از و خبشيدم نظام  ا آن که هنگامی .)تعمجه:﴾٨٢﴿ص: فَ َق
 (!«افتيد سجده به او بعای دميدم، آن د  خود  وح

ُِوا َلُه   ُّوِحيَفِإَذا َسواُْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن   پاُان به  ا آن کا  که هنگامی .)تعمجه:﴾٢٣﴿اْلجع: َساِجِدَُن فَ َق
 (!«کنيد سجده او بعای مهگی دميدم،( بز گ و شاُسته  وح ُک) خود  وح از او د  و  ساندم،

آنگاه گفته هائی است  ،گردیم،خدا کند حقیر و دریا باهم هدایت شده و دوستِ هم

 ساسی گفته خواهد شد ولی هرگز نه حاالکه پس از مسئلۀ قضا و قَدَر بسیار بسیار ا

 حاال ها. 

کبر متکب ر بودن هم آنرا بد نیست. زیرا ت ،خداوند متکب ر است و چون واقعاً کبیر است

ود  خ ،یعنی خود را به بزرگی نشان دادن و از حد گذشتن. این مخلوق است که چون

دهد و به زعم گاهی خود را از باالتر از محیطش نشان می ،مخلوق و محدود است

خویش بی معنی اش توجه نمیکند. ولی خداوند را حد ی نیست. پس آنکه حدی ندارد 

باز باالترین حالتِ مهربانی و سنگینی را نشان داده است.  ،هرچه خود را بزرگ شمارد

 "ما"نگاه نمائی که چگونه خداوند جاهائی میگوید  ،زیرا تو میتوانی در قرآن شریف

لق و خالقِ مط برایمخلوق زشت و بی بهره ولی  برای ،تکب ر م.فالن را فالن کردی

 نیک و زیبنده است. ،راستین

 رأساً متروک و ارزش آن مستور است. ،، مباهات به کِبرانسانیت در اخالقِ
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 به دین نظر می اندازی یا از دین به دین؟ ،از طریق فلسفۀ دین توآیا 

 نسیمتن:

 از دین به دین. ،ه نتیجه ای مستلزم به قبول دینی رسیدیماگر ب ،اول از فلسفۀ دین به دین

 دریا:

 ؟یفلسفۀ دین را رها میکن ،یعنی در حالت دوم

 نسیمتن:

ما فلسفۀ دین را بخاطر درک ماهیت دین میخوانیم و به آن توجه میکنیم. در حالت 

 حفظِ دین خود قرار میدهیم و دینِ خود را کمک برایفقط آنرا وسیله ایی  ،دوم

و اقدامِ ما را ثابت نگهدارد  او ما را یاری رساند ،میکنیم تا اگر دینِ ما دین خدا باشد

 .رفعت یابیم ،تا به مقامات رفیع

 .﴾٨﴿حممد: َوُُ ثَبِعْت أَْقَداَمُكْم  َُنُنعُْكمْ َُا أَُ َُّها الاِذَُن آَمُنوا ِإن تَنُنُعوا اَّللَا 
 اما هر حالتی ،هر حالتی فلسفۀ دين را خواهیم آموختاند البته اين را هم بگوئیم كه به ديگران به

 با    انگیزه ای ممتاز. را

و اما بررسی را ادامه میدهیم و سپس نظريۀ خودمان را مجدداً اشارتی خواهیم كرد اما به روشی 

و  تو باش ،خالف نموده ايم. ولی پس آناين را گفتم كه نگوئی ما وعدۀ خويش را  ديگر.

 اشیم و خدايمان.خودت و ما ب

گر آنكه م مورد تائید بوده است. ،نشودنام برده از آن، آنچه  ،نكتۀ قابل تذكر اين است كهدو ]]

 [[گفتاوردها با خطی درشت تحرير شده اند. ،و دوم اينكه خالف آن تصريح شود.
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 دكتر محمد سلطاني رناني

ولي اين  ،نتها و مطلق استبي ا ،خداوند در حوزة ذات عدل و خیرخواهيِ ،قدرت ،صفاتِ علم

   همراه و تحت تأثیر ربوبی ت الهي عمل میکنند. ،صفات آنگاه كه به حوزة افعال وارد میشوند

ثیر محدود بايد شود و تحت تأ ،جزوِ صفاتِ او نیست؟! چرا. پس ربوبیتِ او نیز در مقام و حوزۀ فعل ،آيا ربوبیت

یتواند م ،توسط آن ،پس چگونه يك جهان به اين همه بزرگی ،قرار گیرد. آنگاه كه چنین شد )ربوبیت(خودش

 برقرار باشد؟! ،بصورت ظريفی اداره گردد و علمِ او در هر ذات ِ ذرّه ای در هر آن بدون هیچ نقصی

پس خودِ خداوندی كردن هم محصور میشود و محدود . حتی حوزۀ ذات هم تحت تأثیر قرار میگیرد . زيرا او 

 فعّال است.

يد اشكال گردد كه ما با اين نظر، عقیدۀ خود را نیز نقض نموده ايم . زيرا شما گفته ايد كه خداوند آنگاه كه البته شا

به زبانِ مخلوق صحبت میكند و طوری عمل میكند كه مخلوقِ او بتواند از آن برداشت  ،با مخلوق ارتباط میگیرد

 كند. پس اين همان نظريۀ ايست كه دكتر فرمودند.

 ،صفاتی چون علمِ او تحت تأثیر ربوبیت الهی با برداشتی كه شما از آن داريد ،یدهیم كه اگرما جواب م

 ،متأثِّری دارد. پس اگر خداوند عامل و فاعل  باشد ،به هر صورت محدود میگردد . زيرا هر متأثَری ،قرار بگیرد

بوده  عالمِ مطلق ،ا اينكه بالذاتب ،چگونه بر خود چنین میكند و گاهی راهی و گاهی راهی ديگر را برمیگزيند

 محال است. ،اين تعلیق ،موجودی ديگر باشد ،است؟! اگر عامل

ما میگوئیم خداوند همیشه و در هر حالی)كه البته زياد نسبت به او معنی ندارد زيرا او را هرگز راه كیف نباشد.( و 

 اهی است و تحتِ هیچ اثری قرار نمیگیرد.مطلق و نامتن ،و ... ،چه بالذات و چه در حوزۀ ربوبیت ،بصورت مطلق

می    بدين معنی نیست كه علمِ او متأثر میشود و از مطلقیت ،او با زبانِ مخلوق تكلم و ترطب میكند ،ما كه میگوئیم

 ،دخداون ،ارتباطش را با مخلوق دارد. اين را هم سزاوار میدانیم كه ايراد شود ،بلكه با وجودِ علمِ مطلقش ،افتد

ود آ،ن ديگر نخواهد بزيرا  ،قطعِ رابطه نمیكند ،و قرار است موجود باشد از هیچ مخلوقی كه موجود است هیچگاه

ی آنچنان كه میبايست ،بوده باشد در عرضِ او واهد بود.يعنی موجودی كه نیازی به ارتباط آن ،و اگر فرض محال

 ،االّ و . ما حالت ِ ضروریِ ارتباط را قضد كرده ايم.مطلقِ ارتباط محال است كه ممتنع گردد ،ندارد. البته ،داشته باشد

ا نبوده است و ي ،مثالً آنگاه كه انسانی بدين صورت ،يك از ارتباطاط روزی منقطع خواهد شدمعلوم است كه 

 نخواهد بود.
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 مال صدرا 

 

 و منفي هايِ جنبه يعني شر .] است چیز آن ويژة كمال نبودِ  يا چیزي ذات نبودِ  اصطالح در شر  

 اتيِ ذ نقصان و عدمي وجۀ همان مالحظۀ به شيء زيرا است عیني ،شر  ،ديدگاه اين طبق [عدمي

 اين طبق ،است شر ،خود خودي به كمال فقدان چون همچنین ،آيد مي بشمار شر  ،خويش

 .است مطلق شر  ،تعريف

 ظر است زيرا:ببخشید نبودِ ذات چیزی يا نبودِ كمالِ ويژۀ چیزی؟ اگر جواب دهندكه هر دو را ن

. خیر است و پس نبودِ هر يك میشود شرّ ،خیر است و گاهی چنین نیست و بلكه كمالِ ويژۀ آن ،گاهی نفسِ ذاتی

 شرّ گفته میشود. ،لذا جمع بین آنها چنین میشود كه نبودِ ذات چیزی يا نبودِ كمالِ ويژۀ آن چیز

مالِ ويژۀ ك ،زيرا آنچزيكه خیر است شر  است. ،نبودِ كمالِ ويژة هرچیزي چنین جمع شود كهاما بهتر است 

 خیر است. ،ابطريق اولی ،آن

صدر المتألهین از اعاظم حكیمان سر سبدِ دانش  و گل سرسبدِ فیلسوفان شرقی است. ما ايشان را چون ديگران احترام 

 بیش از ايشان محترم میشماريم. باشد(وجود داشته )اگر داريم. ولی حق را

 بود. بايد به چنان اطالقی معتقد ،: تعريفِ شرّ مطلق را با مدنظر گرفتنِ انسانِ فهیم و آگاهمتذكر میشويم كه 

 ديدگاه هایِ زير در متنِ تائید باقی نمیمانند: ،با اين تذكر

 نیکي و بدي نسبي اند. :توماس هابز

 ]نظر به اين مسئله[راِلتويسم.مشهور  تبامکتماميِ  

 هراكلیتوس

 آمده است. جهان از اضداد پديد

 مستحیل است. ،آری جهان چنین كیفیتی دارد ولی اجتماع اضداد در يك محل

 ،راز مواردی پديدار گشته است كه از يك نقطه نظبهتر است بگوئیم جهان از اضدادِ مطلق پديد نیامده است بلكه 

              زامیشود كه تمامی جهان آنها باعث  آنها از طريق وجه اشتراكِ مشترك اند. ارتباطِ ،متباين و از جهتی ديگر

 اين امور تشكیل يابد. ((همجوار شدنِ))
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اهنگی اين را كه مبتنی است بر هم بزرگ هراقلیطوس تاريكگفتار فیلسوف  ،پس میتوان با اين تفسیر از جهان

 در چوكات تائید قرار داد. ،اضداد

 افالطون

 ست زودگذر و غیر واقعي و منبع شر .جهاني ا ،جهانِ حواس افالطون كبیر : ،پیر فالسفه

 ،حواس اند و معقوالت اولیه از آن ها توانند ناشی شوند. پس نمیتوان بصورت كل و مطلق ،يكی از ابزارهایِ شناخت

 ،كامل يا حتی حاصل نمیشود. اين جهان اصالتی ندارد ،شناخت ،اين جهان را نقض كرد. گاهی اگر اين جهان نباشد

 و وحی الزم است مرتب گردد. تا بتوان به شناخت كامل دست يافت.ولی در گِردِ عقل 

ناخت تعبّدی باالترين نوعِ ششناخت وجود دارند و  ،علمی و حسی و شهودی ،فلسفی ،تعبدی البته كه شناخت های

 بود. مهمترين شناخت خواهد ،همان شناخت ِ فلسفی ،در غیر اينصورت ،حكمت را بستايد ،ديناست درصورتیكه 

رم دينی بايد باشد كه حكمت را محتو اما . ريسك كمترمحسوس،  آنچه جانبِ احتیاط نیز در نظر است و ،تعبّد با

ه آزاد اين اجازه را دهد ك ،شمارد تا انسان بتواند از راه تعقل به پیرامون دين بنگرد و ريشه يابی كند و حتی دين

 ته باشد.منجمد و بس ،انديش باشد نه اينكه  چون يك كالمیِ خشك

یه سازيهائی و فرض ،كسب معرفت برایو بايستی تنها  شناخت هایِ اولی را مديون معقوالت اولیه هستیم. ،با اين همه

اشیم میتوانیم اگر اين ابزار را داشته ب ،تفلسف نمائیم ،از آن نیز در بعضی موارد استفاده نمود. حتی آنگاه كه میخواهیم

ه حواسّ تحديد بآری عالمِ طبیعت و آواهایِ آن بصورت بهتری مرتب سازيم.  چیدمان ذهنی خويش را از فلسفۀ

 كند.، از آن تبلور تجربه كه امری قطعی و از بديهیات استنوعی ولی تغییر و زوال است؛ 

 نبايد به هستی، يك چشمی نظر افكند. :خالصه

 دريا:

ه گی رج مینمائی ! از خواب جزم انديشی و شیفتچقدر اين فالسفه را توصیف و تمجید و تنسیب به القابی باال مدا

 برخیز و رویْ بسویِ مهتابِ حقیقت نمای!

 نسیمتن:

ند كه اين فرقی نمیك ،تو را موعظه میكنم كه انسان قدر بزرگان را بايد بداندخداوندا ريشۀ حقود و حسود را بركن! 

ط و فقط به از نظرِ اخالقْ نبايد فق ،ثابت شده استبزرگان از كدام نحله و كیش و قبیله باشند. عالمانی كه علمِ شان 
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دربارۀ  ،به من چنین آموخته ،توجه و احترام قرار گیرند. دينِ منخودِ آنها بايد مورد بايد علمِ شان توجه گردد بلكه  

 تو نمیدانم.

 اپیکور

 ست.ا دست يابي به لذت ،خیر همانا هماهنگي است. لذت باالترين هدف بشر است. پس بهترين خیر

ياد درست ز ،و مجبور ،باطبیعتِ بی شعور ،اپیكور اينجا درست میگويد، اگر لذت دائمی مراد باشد. اما هماهنگی

سازی نخواهیم توانست از حیوانِ اساساً مختار نواخت.  ،ديگر ،بنظر نمیرسد . چون اگر خود را با آن همسو سازيم

یم و آنرا به نفعِ خويش تغییر میدهیم و نه اينكه آنرا بخوانیم و است كه آنرا مطالعه میكنآزادیِ انديشه  برایپس 

 همینی است كه گفتیم. ،سپس خود را با آن منطبق سازيم. وظیفۀ يك فیزيكدان واقعی

 فیلو

 تماماً منبعِ شر  است. ،ماده

 آيا خودتان ]))شخصِ خودتان(([ خیر هستید يا شرّ؟ ،اگر ماده تماماً منبعِ شرّ است

ائم در تناقض د ،ماده گرائی را چگونه بوجود آورده ايد؟ مكتب كلیات ،اگر ماده هستید ،ماده هستید ،هستیداگر شرّ 

 .استو  خودشكنی 

 گئورگ هگل اصولی دارد بصورت زير:

 .جز ماده نیست ،جهان هستی -1

 همۀ اجزاء جهان در يكديگر موثر اند. -2

 ماده همیشه در تحول و تكامل ذاتی و غیر ثبات است. -1

 جز انعكاسِ جهانِ خارج نیست و تايع جهانِ خارج و بیرون ذهنی است. ،اختشن -5

 آيا ماده را به سبب ماده تعريف میكنید يا توسط چیزی غیر از ماده؟ آيا ماده را قابل تعريف میدانید ياخیر؟

ت پس غییر اسپس تعريف، دوری است. اگر خیر، چرا؟ چون ماده دائم قابل ت ،نیستی است ،چون جز ماده ،اگر آری

 آن داشت. براینمیتوان تعريفی ثابت 

 ماده چنین خاصیتی دارد؟ مسلماً خیر. ،آيا همۀ مواد را بررسی فرموده ايد و میگوئید

 پس آنچه هنوز وجودش معلوم نیست چگونه حكم میكنید كه هر ماده ای در تحول است و جهان جز ماده نیست.

 به سبب استقراء و تجربه و حس.
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 پس ماده را به سبب خودش حكم میكنید. ،ن مادی استابزارتا

 امری است مادی يا غیر مادی؟مادی است. ،آيا نفسِ استقراء

 حكم چطور؟آنهم مادی است.

 جز دور و بطالن چیزی نیست. ،پس شما در ماده فرو رفته ايد و جز از ماده بر او حكم نمیكنید و هرچه میگوئید

 آنرا چگونه میبینید؟ توسط حس. ،نِ خارج در ذهن نیستاگر شناختِ جهان جز انعكاسِ جها

چگونه توجیه میكنید؟ ما جهان را میبینیم و اين ماده توسط فیلتر هائی در ذهنِ ما بصورت  ،اگر آن را چنین میبینید

ه ك فشُرده انبار میشوند و به مثل يك نوار فیلم. چگونه يك نوار فیلم میتواند گنجايش تصاوير متحرك طوالنی را

 چنین نیست؟در خود جای دهد. آيا 

آری چنین است. اما شما كه خواسته باشید به جهانِ خارج از ذهن بنگريد آيا آنرا فشرده شده میبینید يا به حالت 

 واقعی اش؟ به حالت واقعی اش.

گونه اين مقیاس چ يك مقیاس الزم است. ،مقايسۀ جهانِ خارج و جهانِ ذهنی كه آيا قابل انطباق اند يا خیر برایپس 

 طوری باشد كه جهانِ خارج را بتواند با جهانِ ذهن مان انطباق بخشد.بايد باشد؟

حاال فرضاً اين مقیاس مهیا گشته است. حاال شما چون هر زمانیكه به جهان مینگريد فقط شناخت از آنرا انعكاسی در 

 است و كدام غیر واقعی؟اصالً يه وضیه!!!!.....چگونه تشخیص میتوانید بدهید كه كدام جهانِ واقعی  ،ذهن میدانید

شما نمیتوانید بر اين ديالكتیك ماتريالیستی تان برهانی قاطع و سالم برپا داريد تا اصول تان را  ،آری كه يك وضعیه

 ه هستتعريف كنید و حتی وجودِ آنرا میگوئید معلوم نیست كپس شمائیكه هیچ گاه ماده را نمیتوانید  ،تائید گرداند

 وظیفۀ فلسفۀ غیرِ مادی است و ما كه جز ماده نداريم پس معلوم نیست كه اون هست يا خیر. ،يا نیست زيرا اين امر

 پس چگونه به امری كه وجودش معلوم نیست حكم و تكیه كرده ايد.

خواهد ن جز  بر ردِّ مكتب خويش ،اين مكتب در برابر اين همه سواالت درمانده است و هرچه هم جوابی بدست آورد

 توانست جوابی درست مهیا سازد.

 ببینید. "جعبۀ مخلوقات"دقیقترين نقدهایِ اين مكتب را میتوانید در كتاب 

 هیچ بدنی نداريد؟ معلوم است كه دارم.پس ماده نیستید. آيا شمائیكه خیر هستید  ،اگر خیر هستید

 شما توسط اين قالب و جسم و ماده فعالً محاط شده ايد.
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انست نخواهی تو ،اما شما كه در آن محدود گشته ايد )حد اقل فعالً. چون اگر در ماده نباشید ،نبع شرّ استاين ماده م 

 مثلِ ما زنده باشید و با ما رّكّ و پوسكنده چنین مجلسی برپا سازيد.( خیر هستید. همانطوری نبود؟ آری.

 سريان پیدا میكند؟ خیر  ،اما از منبع شرّ، چگونه آنچانكه آنرا شما تعريف نموده ايد

 و غیر موجه. غیر واقعیجواب يا سكوت خواهد بود يا نمیدانم و يا امری 

 از فیلوستراتوس متشكريم كه خلوص كامل بودن خدا را به ما آموخت.

 پلوتونیوس نیز به مقرون به همین داليل مورد نقد است.

 سِنت آگوستین

 .همه چیز خیر است و خداوند هیچ شر ي نیافريده است

 تعريفی كه ما از خیر و شرّ داريم تقريباً با تعريفِ اوگوستینوس همسان است.

، از فیلسوفان مسیحیت در دوران باستان و اوايل قرون وسطی زبانين ما اين شخص را در اين امر قبول داريم. اين زرّ

 است. (116و پروتستان 115كاتولیك)و از شكل دهندگان سنت مسیحیت غربی 

 كامبرلند

 یتواند به مفاهیم اصیل خوب و بد برسد.چون همیشه در دلسوزي و صالح مصلحت بسر میبرد.شخص نم

نچنین ديگر اي ،را فراهم سازد «صیانت ذات»خالق و بقول اسپینوزا  ذات به سمت صیرورتِ ،يكی شدناگر انسان 

 ملتفت شود. ،نخواهد بود. يعنی توفیق پیدا میكند تا به مفاهیم بنائی خیر و شر

 بنیتزالي

 در محدود كردنِ خويش تن داد. ،ظاهر سازد ،موجوداتِ فاني براياينکه خدا خود را  براي

ض متعار ،او با موجودی برترِ مطلق برایقدرت و...(  ،خداوند هیچگاه محدود نیست . زيرا محدوديت )مثالً علمِ او

چ علتی كه معلول هی ل است و چنین علتیعلت العل ،است. يعنی ممكن نیست كه او را حدی باشد . به علت اينكه

تی حموجودی است از هر قید و بند آزاد و هیچ امری نمیتواند او را  ،بايستی نامحدود باشد . و نیز اينكه ،ديگر نیست

ند اختیارش به ممكنات راه پیدا میكمیشود ؛ چراكه نین اراده ای ناشی نبه اختیارش محدود سازد . زيرا از او هرگز چ

 ،خودوارد نمی سازد . زيرا  ،محاالت. اين هم درست است و هیچ خللی در اعتقاد به موجودی بینهايت مطلقو نه 

                                                             
115 - Catholics 
116 - Protestant 

www.takbook.com



 

 

224 
دريا كنار در نفری رمان  نقد و بررسی مسئلۀ شرّ  

 
 ،نداو را بشناس ،هديۀ الهی استقرار است همه از طريقِ عقل كه باالترين  چونكه ،خالفِ عقل هرگز عمل نمیكند

 ند.تعقل معنی پیدا ك ،اشد كه برای ِديگرانبايد كار معقولی ب .بدور از او هیچ شناختی از او نتوانند داشت 

 ،انسان را از ديگر حیوانات ،عمل عقالنی كه به سبب آن )عقل( ،البته از آن جهت كه خداوند برتر مطلق است

 آيا میشود كه خالفِ آن عمل نمايد؟! هرگز. ؛ دانسته استعملِ تعقلی  ،و باالترين نوعِ عمل  ،همفارقت بخشید

 است.  عمل میكرده ،خالفِ عقل ،اندهندۀ آن است كه خداوند اين چنین نبوده است كه پیش از انساننش ،اين نوع بینش

 دقت روی عقل بسیار مفید و ضروری خواهد بود. ،فهمِ اين مطلب برای

يِت ست كه برتربدين معنی نی .میكند تكلم بدانند، میخواهد كه را آنچه ،مخلوقاتش زبانِ به خداوندما كه گفته بوديم 

ند و چنین میك ،خود را از دست میدهد و آنرا در تاقچه ای میگذارد. نه! بلكه خدتوند با وجوديكه قادرِ مطلق است

م با مخلوقات اين توانِ تكل ،يا به عبارت ديگرجایِ شكی نیست كه اين حالت نیز میتواند مولود ِ قدرتِ مطلق باشد. 

 ق( است.جزئی از كل)قدرت مطل ،آنچنانكه آنان بدانند

 دريا:

 !آيا تو در آنصورت نیز بر اين ديدگاه خويش تكیه داشتی؟ لطفاً برايم وُجداناً بگو ،اگر فرضاً شبهۀ ابیقوری نمیبود

 نسیمتن:

فقط  ،لی اينوحالتی بايد داشته باشم ؛ شايد به مغزم خطور نمیكرد كه چنین  ،اگر او چنین شبهه ای را مطرح نمیكرد

 تم ممكن بود چنین باشد نه از روی علم.آری، گاهی يا بهتر است بگوئیم خیلی اوقات، معارفِبخاطر جهلی كه میداش

ر بسویِ كمال بیشت ،ناقص توسط اشكاالت و شبهاتی كه مطرح میشود و آن، در مقام بحث و گفتگو قرار میگیرد

 نجام دادن و از رویِ نیتی كه ازتعمّدی ارهسپار میشود ؛ از اين جهت ما از اپیكور متشكر هستیم. اما می دانی كه 

از خیر مطلق بدور و تقريباً بسیار خطیر است و بسیار  ،دست به اين امور زدن ،نازلترينِ خیرات برخوردار است

 .تايش جز پژوهشسمیكنیم و نه  نكوهشاو را نه شخصیتِ ،بنا برين؛نادرست.ما نمیدانیم كه نیت اپیكور چه بوده است

 واهلل اعلم.

 دريا:

 پاسخ دِه و پس از آن میتوانی بروی. ،آنان را اگر بتوانی ،ر كن و مرو! لطفاً چند سؤال اساسی ديگر ماندهصب

 نسیمتن:
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درنگ را حرام شمارم. اين حرف  ،قرار است بررسی را تمام كنم و پس از آن ،من كه قرار نیست همین حاال بروم 

جت را بر تو تا حدهم نگوش  بیشچهار مسئله  -قط به سه تالش میكنم كه  ف؟ اما از تو شنیده میشودیست كه ها چ

 رسش نمائی.میتوانی پ ،دستبردار نیستم. پس از آن ،ولی تا بررسی، تمام نشود فكر تو را از سر بردارم.تمام كنم و 

ص را نیز ايك نكتۀ اخالقی اين میتواند باشد كه ما در صدد نقدِ اشخاص نیستیم ؛ در پی بررسی اقوال هستیم. البته اشخ

 ؛حقیقتر از يك درجه پائین تاحترام قائل هستیم كه به نظر كرد. ما به بزرگان همانقدر  ،بايستی باديدی حقیقت گرا

 اينصورت چون حقیقت،آنها را محترم میشماريم. جز اينكه خودْ حقیقت باشند، كه در

 كانت.بررسی ديدگاه حاال بپردازيم به 

 كانت

 عمل هم همانطور خواهد بود و برعكس. ،نیت خوب باشد و از روی عمل به قوانینِ اخالقینیت در فعل مهم است. اگر 

ل و نیكی هائی اندك فضاي : آنچه به نیت كسبكانت بسیار زيبا بیان كرده است ؛ اگر چه به نظِر ما بهتر است گفته شود 

 است.بدان عمل میشود ؛ اين عمل به همین قدر از خیری اندك برخوردار  ،و ناچیز

خواهد كرد(،  تو را كمك ،تو را دعوت میكنیم به خوانش گرفتن سه كتاب بسیار سرسخت از كانت )اگر دوست داشتی

 بخصوص كتاب اولِ او.  ،البته بايد گفت در آن مبالغه ای نكرده ام

 ." 119قد قوة حکمنقد سوم يا ن " و " 118نقد دوم يا نقد عقل عملي " ،" 117نقد عقل محض)سنجش خردِ ناب(نقد اول يا  "

   

 : ما نظرِ

 منحطِ بر طبیعت نیست. و خیرِ مطلق وجود دارد و آن يکي است و نامحدود است -7

 

 .وجود ندارد. همه چیز خیر است اما با درجاتي مختلف ،نسبي باشدخیرِ نسبي كه واقعاً  -2

 

 زيادتر اند. ،نسبت به حامیان خیر مطلق ،طرفداران خیر نسبي -4
 

                                                             
117 - Kritik der reinen Vernunft 
118 - Kritik der praktischen Vernunft 

119 - Kritik der urteilskraft 
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  حصوليحضوري و علم 

 :دريا

آيا بدانها علمِ حضوری داشته ای يا حصولی؟ اگر علمِ حصولی از كجا معلوم درست باشد يا خیر؟  ،آنچه گفته ای

 داشته ای آيا مقدمۀ اين علم، علمِ حضوری نیست؟ اگر چنین است چگونه نفس اشیاء میتواند در عقل حاضر شود؟

 مظروف آيا نفسِ ديوار میتواند در عقلْ ،بآلخره اگر علم حضوری باشد ،به اين ديوار علم دارممثالً وقتی گفته شود من 

 آنها درست باشند؟ ،واقع شود؟ چگونه ممكن است با اين همه مشكالت بنیادينی كه در اين مقوالت قرار دارد

 نسیمتن:

گرنه هیچ الی فقط از تو میتواند ناشی شود وگفته هایِ خودت باطل است. ولی اينچنین اشك ،البته اگر چنین هم باشد

 . خوب بگذريم و توجه كنیم به موضوعاتی و جوابی ،موجودی آنقدر هم كُند ذهن نیست كه به اين مسائل گیر كند

كرده  علم حضوری و حصولی را اندك تبیینی ،در نخست برای اينكه يك برداشتِ كلی از بطالنِ اشكال بدست آيد

يك سوال یح توضاما برایِ دقیقتر شدنِ اين موضوع كوشش میكنیم به صر ارائه خواهیم كرد ؛ مختو جوابی بسیار 

و حصولی چیست  علم حضوری بدانیم برایِ اينكه)از پس پاسخِ آن برآئیم  ،و اگر امكانش بودبسیار بنیادی بپردازيم 

 .(یم ساخت.[[،]]اين مسئله را بعداً مطرح خواهكاوُش كنیمناچاريم كه مقیَّد )علم( را 

: علمی است كه در آن، صورت و هیئتِ شئ در عقل حضور پیدا كند. مانند علم ما به آن قلم.زيرا آنگاه حصولی علم

قل تصويری از آن در نزد ع ،بدونِ آنكه آن را بما بنمايش بیاورد ،كه كسی با ما در موردِ اين قلم صحبت میكند

 مُ میگه.اون قل ،خويش داريم و شايد بگوئیم : آهّا

مر اهیئت مادی نیست. میتواند اين هیئت ذهنی نیز باشد. مانند  علم ما به اينكه  ،البته منظور از هیئت در تعريف فوق

 نمايانده شود. ،مادی بر ما يا به هركسی و چیزی نیست كه موال بصورتاطاعتش واجب است. نیازی  ،موال

عقل  . ايندر آن باشد يا نباشد یطلب است بدون آنكه وُجوب ،امر معنای رفجز حدوث را نمیرساند. ص ،امر نفسِ

 تحمیل میكند. مأمور و برتحلیل است كه وُجوب را بر اطاعت از آن 

واهد بود. منفی خ ،كه جواب بداهتاً؟ببینیدآيا شما تصويری مادی از فعل را میتوانید در اين جهان يا جهانی ديگر 

خودِ فعل  در واقع ،مان آنرا حس میكنیم ه گوش میشنويم يا به يكی از حواسِّزيرا هر آنچه ما به چشم میبینیم يا ب
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بدين معنی  و علم حصولی ، قابل حس نیستكه از اجناسِ عالیه استاين عرَض  ،فعل است. بنابراين بلكه اثرِ ،نیست 

 ندارد. )حدی(طقی، تعريفی منلمیتواند اين باشد كه اساساً فع البته يك نكتۀ مهممیتواند مورد استعمال قرار گیرد.هم 

 ما به ))وجود(( از آنجهت كه وجود دارد؛  حاضر شود. مانند علمِعینِ شئ در نزدِ عقل علمی است كه : علم حضوری

 اضر میشود . يا علمِ انسان به نفْسش. متأسفانه نفسعقل ما ح نزد در ،هیچ عاقلی منكر بودنِ وجود نیست. عینِ وجود

يكی اينست :  ،اما تعريفی كه از آن دارند نمیتوانیم تعريفی منطقی از آن داشته باشیم. ،باشیم را هم اگر واقع بین

ه اند نفس بعضی گفت چیزی است كه در ظاهر و باطن تعیین موجوديت میكند و ))داشتن خواسته(( نشانۀ آن است.

 .باشدديشۀ انسان جهت دهندۀ حركت و ان ،دهد در حقیقتقلب و دل  و كه لغتاً معنیِ روح و جان

 :سرايدملك الشعرای بهار چنین می

 هر دل كه پريشان شود از نالۀ بلبل              در دامنش آويز كه در وی خبری هست

 ؛دبايد گويای اين مطلب باشیم كه قدری كارِ ما به سختی خواهد گرائی خداوند در قلوب منكسره بیشتر نفوذ میكند.

لی ما با قوت و؛ دشوار خواهد بود كه امید نجات داشته باشیم ،نمائیم از چنین وضعی اگر نفس را بخواهیم موشكافی

 . فسنبه مسئلۀ  كمی جرأت الزم دارد مواجههيعنی  خالصهبر خواهیم داشت. گامیدر اين عرصه چند  اما با احتیاط،

ين معلوم اواند  حاضر شود يا خیر؟ خالصه جوابی داريم به اين مسئله ات كه آيا نفسِ ديوار نزدِ عقل میت ،پیش از آن

يوار داست كه نمیتواند؛ زيرا ديوار امر مادّی و فیزيكی است و عقل غیر مادی و ماورایِ فیزيكی. پس آيا میتوان به 

كه مراد همان بلاينكه گفته میشود نفسِ شئ مراد اين نیست كه مادۀ شئ نزد عقل حاضر شود؛  حضوری داشت؟ علمِ

فا جسمانی كما و كیآنچه كه عرف از آن ياد میكند و نفس را همان هیكل پس لسفه است. نفسِ به اصطالح ف

یتواند در م ]كه بعداً روشنتر خواهد شد،[پس نفسِ ديوار  چیزی. ،به اصطالح فالسفه و نفس میشمارد، چیزی است

ه خدا نسبت باست كه  از واضحات اين میسور است.؛ لذا علم حضوری به اشیاء جسمانی نیز نزد عقل حضور يابد

 اين امر كه از جانب ما باشد، محال قطعی است.

 

 علم حضوری و حصولی
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 (( نفس چیست؟))

ات شامل بود اندر مجرد ،. نفسرا جواهر خمسه مرجوهر باشد و صنفی  ،و ببايد دانست كی نفس را از مقوالت عشر

 رون خواهد بود به صواب.كرد، به غايت مقخواهیم آنچه كه مراد .نه هیولی انفس باشد اجسامِ چون صورتِ و آن 

 ||.مینمايد درست تر ،اينجا میگويد تعريفی دقیقتر از نفس را كه بعداً خواهیم گفت مؤلف .نیز هست، نظرِ استاد دهرواتی اين تعريف||

 ./ ارسطاطالیس120" رسالۀ نفس "از كتاب بس نفیس و ارسطو  افالطون ،زرتشتمیپردازيم به چند گفته منسوب به 

 ،آفريده است 121يكی فروهر ،بعدد هر موجودی كه در علم ازلی او قبل از وجود ثابت و آشكار بود : ارمزدزرتشت

كه پس از اجسام هر فروهری بامر باری تعالی با آن جسم پیوندد و نگاهدارنده و ياور او شود و او را بسوی كمال 

  ت، و روانی كه سبب حیات عقلیسعادت رهنمائی كند و در هر تنی فروهريست و جانی كه سبب حیات مادی اوس

 و عامل خیر و شر است و بعد از مرگ روان او در جايگاه بازپرس و عذاب يا نعیم قرار خواهد گرفت.

 پیوندد. نفس پیش از آنكه تن پیدا آيد موجود است و چون تن پیدا آمد نفس بدان :افالطون

 شرط است تا نفس به امر الهی به بدن پیوسته گردد و در آن فیضان كند. ،: ]گوهری است لطیف.[ وجودِ تنارسطو

 :-رّیترجمۀ ضیاءالدين دُ -/ شیخ الرئیس"رسائل ابن سینا "از بوعلی در كتاب 

 به وجود آيد.  نفس، كمال اول است مر جسم را، و لیكن نه كمال هر جسم،چون سرير و دركه از صناعت

 آلی را ؛ اَعْنی كه آن جسم طبیعی آلت وی باشد در افعالی كه از او پديد آيد. 122او كمال اول است مر جسم طبیعی

 اينست: ،میتوانیم بگوئیمدر اينجا اما آنچه ما از نفس  

 .وجوداً م ان يکون وجوده في الموضوع ال إ بالغیر و متحوِّل بهالذي هو تحققه في الخارج  نفس جوهرال 

 دريا:

اشكالی اساسی وجود دارد كه عبارت از جمع نقیضین باشد. يعنی چیزی از آنجائیكه وجودش بالذات  ،در تعريف

اين میشود  اگر  ،جوهر؛ آنگاه كه میگوئیم وجودش به سبب ديگر است ،تا اينجا گفته میشود اگر وجود يابد ،است

 عرض! ،وجود يابد

 نسیمتن:

                                                             
 :محمد تقی بهار )ملك الشعرای بهار(.مهتمملدين كاشانی(، مترجم:موالنا افضل الدين محمد مرقی كاشانی )بابا افضل ا 120 

 ن پايدار.)در دين زرتشت( نیروئی است كه اهورامزدا آنرا از آسمان برای نگهداری آفريدگان نیك ايزدی فرو فرستاده و سراسر آفرينش نیك از پرتو آ -121 
 نفس خواهد آمد.اين نوع اصطالحات بیشتر در مبحث مجدداً بیان میكنیم كه توضیح  -122 
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ست كه قیاِم ینمنظور اين  ،ت. زيرا تا جائیكه گفتیم تحققش به سبب غیرش در خارج میباشداين اشكال وارد نیس 

 مر را:مراد كرده ايم اين ا ،به سبب اينكه گفته ايم وُجودش در موضوع نباشدوجودش بالذات نبوده است؛ بلكه 

و در عین حال  [،ت نفستا اينجا جوهري]؛ وجودش بالذات است  ،استاست اگر در خارج وجود يابد نفس امری 

جسم باشد و لیك جسم است كه به اتفاق آن پديدار میشود و اثرِ نفس بر جسم در خارج بسیط نیست كه مجرد از 

 عرضی. ،و از حیث تحوُّلیت ذاتی است ،جوديتاز حیث وُ ،است. پس

 دريا:

 زيرا كه گفته اند: ست ؛نیول به فرض قبول كنیم كه گفتۀ اول درست باشد ولی به هیچ صورت گفتۀ اخیر قابل قب

 طلقاً جوهر است. جوهرِ نسبی نداريم كه بگوئیم اين، از جهتی جوهر است و از جهت ديگر عرض. ،آنچه جوهر است

 نسیمتن:

 است. منظورهمانی باشد كه نزد فحول فالسفه  ،سخنِ تو متین و شريف است ؛ اما وقتیكه منظور از عرض

والً و ا. آنچه مقصودِ ما بوده است اينست كه نداشته ايم "ض )يا عرضی(عرَ"اژۀ لیكن اينجا ما چنین قصدی از و

قابل كمال يا نقص است. مثالً آنجا كه میگوئیم  ،آن در نظر است و نه خودِ آن. ثانیاً و بالعرضبالذات، تحوُّلیت 

رای شناخت در ابتدا جز منبعی ب؛ چراكه دِل فقط  قرار میگیرد ،باعث محقق شدن دِل بعنوان ابزار شناخت تزكیۀ نفس

تی عقل. ح ابزار شناخت نیستندذات لولی با ،زيرا همانطور كه تاريخ و حس  وحی و... منابع شناخت اندبیش نیست.

 .تحوُّلپذير و قابلِ كمال است،نفسهیچ شناختی از اين منبع بدست نخواهد آمد و... ؛ اين است كه  ،تعقلی نباشدتا 

میتواند باشد كه نفس، تزكیه يابد و گرنه هر انسانی قلبی دارد و هرقلبی را شأنیت نباشد مر  عرش رحمان وقتی ،قلب

 :نده گفته اكبنگر را آنجا پس  مهر، از دل برآيد ؛ چه دل بسیار شريف باشد و خدا را كه عرش آن قرار گیرد

 از هزاران كعبه يك دل بهتر است    دل بدست آور كه حج اكبر است

 ، مقام افزايد.و سرزمین دِلسرزمان اند و از عتیق گردو رفیق عتید و  ،را در معرفت بیت العتیقخداوند ما 

... 

 مطالعه نمائی.  -سبخش نف -جعبۀ مخلوقاتتو میتوانی بصورت بسیار مبسوط و دقیقتر اين بحث از نفس را در كتاب 

 داريم. نفس در نزد عقل حضور دارد.پس ما حضوراً به نفسِ مان علمبنابرين 

 دريا:

 عقل چیست كه نفس در نزد آن قرار داشته باشد؟
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 نسیمتن:

مطالب  اين همه ،از يك مثال چار سؤال بیش پاسخگو نباشم.-گمانم فراموش كرده ايی كه قرار بود فقط به سه

 ؟متن را از وسط می بُرّیسنگین و سهمگین را چرا از من میطلبی و حاشیه اندر حاشیه می بَری و 

 دريا:

نداشته ام. كنجكاو هستم . خوب البته تو خودْ مرا  گاهثی هیچبه خدا سوگند ياد میكنم كه هرگز چنین مرام ملوّ

 خواهی شناخت كه چرا چنینم.

 نسیمتن:

 وريم و سپس سخن بمیان میآ« عقل»بسیار بسیار كوتاه از  :يم سر اصل مطلب و آن اينكهواين تعارفات معنی ندارد. بر

 اين مقدمۀ ياآ ای داشته حصولی علمِ اگرات همانكه گفتی ))مسئله پاسخی خواهیم داد به  ،اين مقدماتبا استفاده از 

 .(( شود؟ حاضر عقل در میتواند اشیاء نفس چگونه است چنین اگر نیست؟ حضوری علمِ علم،

ی است مجرّد كه عقل و آن جوهری است مجرّد كه در تصرّف و عمل احتیاج به ماده ندارد. به عبارت ديگر جوهر

 123.دبِّر ماده و متصرِّف در آن نیستم

 شد از:كه عبارت با یجز اينكه ناچاريم از ايراد نكتۀ مهماكتفا میكنیم از توضیح عقل دراينجا ما به همین مقدار 

 یلۀ جواهر است و هیچ گوهری را جنسی نیست و از اين بر میآيد كه آنرا هیچ فصلمعقل همانطور كه میدانید از ج))

ر نوع هنیز نیست . پس نتیجه میتوان گرفت كه عقل را به حد نمیتوان تعريف نمود. نتیجۀ ديگر از آن چنین است كه 

 :چنین است ۀ ديگری را پیشكش كنیم كهبناچار مجبوريم مقدم ((تعريفی از عقل جز دَوْر ببار نخواهد آورد.

ج نام  انسانی )كه بفرض ،حتمندی خوبی برخوردار باشدكه حواس پنجگانۀ آن از ص )مثل آقای ب(آيا اگر از انسانی

بپرسد كه آيا تو چیزی را میبینی؟ ب در مقابل خواهد گفت آری )شايد بگويد اين چه سوالی كه مكینی مگه دارد،( 

برايم نشان بده ؟ میگويد چی را؟ میگوئیم هرچه را كه میبینی و مطلوب ماست. مثالً میگوئیم  مغز نامغز خوردی؟(.

چوب روببین كه دارم لمس میكنم و تو خود نیز میتوانی ببینی همانطور كه من تو را نیز میبینم كه اينطور یگويد اين م

                                                             

 .115ص  -هـ.ش 1133/چاپ بیست و يكم خزان (/ دكتر محمد خوانساری2و  1منطق صوری)جلد  -123 
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وب شما يعنی چه مگر مطلمیگويد  هست. میگوئیم: آری اين را ما هم میبینیم ولی آنچه مطلوب مان است ديده نمیشود.

يعنی  ،رد اين هست نفسِ چوب ؛ نفسِ چوب يعنی عینِ چوبچیست؟ میگوئیم نفسِ چوب. میگويد اينكه كاری ندا

خودِ چوب . خوب اين هم خودِ چوب پس ديگر چه میخواهی؟ میگوئیم اين خودِ چوب است يا مثالً شكل و جسم و 

...ِ چوب؟ میگويد واضح است كه شكل و جسم و...ِ چوب. میگوئیم جوب است كه حاویِ اينهاست يا اينهايند كه 

 گمانم چیزی ،اند؟ میگويد حالت اول درست است.میگوئیم پس خودِ چوب چه؟میگويد با اين وجودحاویِ چوب 

ر گمان نكن بلكه يقین داشته باش! میگويد پس دآنطور كه من دلم میخواهد، سخن بزنم. میگوئیم  ،نمیماند كه از آن

 ا كور هستیم؟بر آنها باشیم. میگويد پس م اينصورت ماچیزی را نمیتوانیم ببینیم؟ میگوئیم بلی كه ما نمیتوانیم ناظرِ

 اينچنین است:ئیم میگو. آری.میگويد پس قضیه از چه قرار استنان ديدی كه تو پیش از اين داشتی،میگوئیم اگر فقط به چ

ثالً م اشیاء مجرد اند . مجرد قابل حس نیست كه ما بخواهیم آنرا نفسما نفس اشیاء را نمیتوانیم ببینیم يا حس كنیم. زيرا 

 میگوئیم "تعقل "عقل درگاهی است كه عالمِ مجردات در آن میتوانند جلوه كنند و از نظارۀ آن است كه به آن  ببینیم.

 خود را نزديك میكند.  ،به مقام جلیل ،زمانیكه بسیار دقیق شود یات آنها مینگرد و جال دار میشود وبر تجلّو 

از آن در  نیست كه فقط جلوه هائی اينطور. پس  اند مانندِ نفس كلمه( )به معنای فلسفیاز عقل پست تربعضی مجردات 

د. بلكه اگر عقل قدری دقیق شود میتواند با آن قدرت عظیمی كه صاحب عظمت بر نر گردضظاهر و حابتوانند نزدِ عقل 

  .ر كند  ضش حاينفسِ نفس را در نزدِ خو ،آن داده است

حكمتی است كه از احوال موجود از آن جهتی كه وجود دارد  ،( اه )حكمت اولیگفته میشود فلسف اگراز اينجاست آنگاه 

 بسیار مقامی واال دارد تا جائیكه كه ارسطو چنین میگويد: ،. پس معرفت نفساستنفسِ اشیاء  ،منظور ؛بحث میكند

و آرام دهد، و نیز خوبی  اما خوبی اش آنكه مردم را لباس وقار ،تسعلم نفس خوبتر و گرامی تر از جملۀ علوم ا و اما» 

از آنكه مردم را به دانشِ خود برساند و  ،برسد به وصول و درستی ؛ و اما گرامی ترخود  اش در آنكه به اقصاء]يا پايان [
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پس هرچه زَبَر اوست و آنچه فرود اوست بداند، و علم نفس برتر از همۀ علمهای خوب است و از  ،چون خود را دانست

 124«چیز های ديگر را دانست، ...  همه ،ن رسید ؛ و دلیل بر آنكه هر كه ذات خود را دانستااو بپايۀ حق برتو

 مسئله ات.پاسخ به متوجه میكنیم 

 حصولي.لم عپس علم حضوري میتواند وجود داشته باشد و نتیجتاً همچنین است  نفسِ اشیاء امکان دارد نزدِ عقل حضور يابند.

 دريا:

د در عالم عقل میتواند نفوذ پیدا كن ،جسم هم مجرد است. اگر جسم مجرد باشدر چنین است آيا جواهر مجرد نیستند؟ اگ

 در حالیكه مثالً نمیتوان اين چوب را در عقل قرار داد.

 نسیمتن:

 مقداری به اصطالحات  فنّی بپردازيم.م میداريم الز ،از پاسخ به اين مسئلهپیش 

 125دتجر  

ت و جمعِ و... اس "برهنه شدن " ،"بی تعلقی" ،"فراغت" ،"تنهائی"به معانیِ  لغتی است عربی كه در فارسی "تجرّد"

 رد.قرار میگی "ماديت "مفهومی است كه در مقابل  ،عرفانی و دينیِ آن ،كالمی ،اما اصطالحِ فلسفی آن تجردات.

و يا هر  يا فاقدِ مادهو آن به معنیِ برهنه از جسم  میگويند 126مجرَّدبه آن  ،آنچه از خصوصیت تجرد برخوردار باشد

مثالً قرار میگیرد  127آنچه انتزاعی باشد فرایِ از زمان و مكان است و مقابلِ انضمامی است. امری كه جز خودش باشد،

ه نمیتواند از زمان و مكان بگذرد؛ جسم كو ماديت، و فاقد و فارق از  اعداد كه موجوداتی اند برهنه از مكان و زمان

 است.ومی مادی ين اولی مجرد و دبنابر

                                                             
 المقالة االولی–رسالة النفس  -124 
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 {{مجرد باشد. ،پس عرضی از اعراض نیز میتواند مانند جوهری از جواهر ،چون عدد از مقولۀ كیف است}} 

بمعنیِ پیوستگی و اتصال و... است؛ چون اعدادی پیوسته مانند ))اعداد واقعی((  "انضمام"شايد اِشكالی خلق شود كه 

 نضمامیت در اينجا اختصاصی است و تنها مختصۀ آن ماديت.اوجود دارد ؛ پس اعداد، مجرد نیستند. میگوئیم 

 ؟حاال بیائیم بررسی كنیم كه كدام جوهر مجرد است و كدام غیر مجرد

  هیولی و جسم.،صورت نفس و عقل از واضحات اند كه مجرّد اند. میپردازيم به سه جوهر ديگر:

 مقدمه

  .5يا  1يا  2نسبت به  1 عرضی است كه قابل مساوات و نامساوات باشد مانند عدد كم

 ترك يافت.كه در آن نتوان حدی مشكم منفصل كمی است كه بتوان در آن حد مشتركی يافت.در مقابل كم متصل 

̅̅ج ر دحدی است كه ابتدای يك سمت و انتهایِ سمتِ مقابلِ سمتِ اولش باشد مانند خط مفروض حد مشترك  ̅̅ كه  ̅̅

 ر  دیِ خطِ و ابتدا  ̅̅̅̅ج ر  مثالً انتهایِ خطِ ((ر))
̅̅  است.  ̅̅

 .1از كم منفصل مانند اعداد طبیعی بزرگتر از  از كم متصل مانند خط و سطح و حجم.

ت و كم كه عرض اس جسم تعلیميآنرا جسمِ طبیعی نیز خوانند در مقابل .جوهری است قابلِ ابعاد سه گانه جسم

 .میباشد ض و عمقعرْ ،طول دارایِمتصلی كه 

 جسم تعلیمی ؛ البته نه بعنوان فصلی برايش. است از داشتنِ ناگريز ،ناگزير ،يك جسم

 پس جسم نیز از مكان مفارغت ندارد . ،چون جسم تعلیمی فقط در مكان تحقق میابد و متكی بدان است

 مجرد نیست. ،جسمپس 

 نیز میگويند.ماده آنرا  جسم بدان بالقوه است.كه جوهری است  هیولي
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 دريا:

زيرا جسم كه از جسم تعلیمی نمیتواند جدا شود  د. بین تعريف هیولی و جسم دور پیش آمد.دَور پیش آم ،دَور ،دَور

ذا جسم به ل ،و هیولی كه هیچ مفارغتی از كم ندارد ،ز آن ممكن نیست كه زايل شوديعنی قابل ابعاد سه گانه بودن ا

 هیولی و هیولی بنحوی به سبب جسم تعريف شدند.

 نسیمتن:

ه نظرم حق بس بگیر! فكر كنم عقلت را از دست داده ای كه اينقدر سريع بی عقلی میكنی.چه شده ؟؟؟ يك كم نفَ

  شده ای. 128سیتیزمالزياده روی میكنی و به اصطالح شتابیسم يا وِ  ،نیوتندوم قانون چون در ؛ داری 

 ن.آمی مكارِه شان!بخشد از تهمت مكاران و خداوند ما را نجات  .در تعريف جسم چنین حالتی را بیان نكرديم  ما 

 البته مسئله كمی پیچیده شده است خدا كند آقای دريا به پیچش اُفتد و ديگر ازين دست مسائل نپرسد. خوب بگذريم.

عرض  ،درست است آنان شايد نتوانند از جسمِ  تعلیمی مفارغت جويند و متنازع باشند ؛ ولی گفتیم كه جسمِ تعلیمی

ك میكند كه بگوئیم هیولی نیز مجرد نیست. جسمِ تعلیمی عرض الزم است برای خود،  به ما كم ،است و اين مسئله

 مسئله از اين قرار است و قصه همین. ،آندو و بلكه اثبات خواهیم كه بر صورت نیز

 هیولي، مجرد نیست. پس،

 ن بالفعل باشد.جوهری است كه جسم بداصورت 

پس صورت نیز از جسم تعلیمی همانطور مفارغت  ،داردقوه بصورت قطع در فعل وجود ،آنگاه كه قوه به فعل رسد

ندارد كه هیولی نسبت به جسمِ تعلیمی.لذا صورت نیز نمیتواند ورایِ از مكان پديدار شود.پس هر يك از هیولی)ماده( 

نقض  ،و صورت از يكديگر ممكن نیست كه حدی انفصالی در تحقق وجودشان محقق باشد و وجودی از اتصال

 دو الزم و ملزوم يكديگر اند.گردد .يعنی آن

 صورت، مجرد نیست.پس، 

 از اينجاست كه اين سه جوهر را جواهر مفارق و دو جوهر عقل و نفس را جواهر مجرد گفته اند.

 دريا:

                                                             
128 - velocitism  
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 مگمانم باز خطائی سر زده و آن اينكه مگر نمیگوئیم كه جوهر اگر در خارج تحقق يابد در موضوعی نیست و قائ 

 د؟نآندو الزم و ملزوم يكديگر ،از طرفی ند وجوهر هیولی و صورت، میگوئی از يكطرفرا به ذاتش است؟ پس چ

 نسیمتن:

 یگذريم.باشد؟! م [[نكرهما با تو بازی كرديم كه بازی]] جادارد مغزم سوت میكشد از نافهمی و بیخردی تو!!!!.... ك

 يا الزم و ملزوم يكديگر نیستند؟)چرا.(علت و معلول آ معلوم است كه جوهر همانی است كه تو تعريفش كرده ای.

ستند يعنی قائمِ بالذات نی ،آيا آنها قائم مقامِ يكديگرند؟ واضح است كه خیر. پس چرا میگوئی كه هیولی و صورت

 .است  یديگر ؟. نه ! مسئله طورتنی است بر وُجودِ ديگری؛ زيرا آندو الزم و ملزوم يكديگرندبقوامِ وجودِ يكی م

 دريا:

و كه پس بگ ،قوامش به علت نباشد؟ اگر اين مسئله را حل كردی ،اين ضد و نقیض مگوی! مگر معلول بیش از

 چیست؟ ،((.مسئله طوری ديگر است))نكه گفتی يمنظورت از ا

 نسیمتن:

ما كَی گفتیم كه آنها نسبت بهم، علت و معلول اند؟! ما فقط يك وجه اشتراك آنها را نسبت به علت و معلول بیان 

 م كه عبارت باشد از همان لزومیت.كردي

 دريا:

 پس گويا يكی را عرضِ الزم برای ديگری پنداشته باشی؛ اين قبالً ثابت شد كه حرفی است بی مورد.

 نسیمتن:

 ت. يم كه دالِّ بر جوهريت آنهاسه اتعريفی از هر يك نمودزيرا خود،ا هرگز عرض ندانسته ايم؛نه! چنین هم نیست.ما آنها ر

 دريا: 

قبول  ولی اين را ؛ حاال به هر صورت اين افكار و اقوال ضد را قبول داشته باشیم ؟چه چیزی آنها را دانسته ای پس

آنجا  يا جوهری است كه جسم بدان بالفعل است. ،صورت: حد اقل گفته شده  زيراجوهر است؛  ،نداريم كه جسم

   خوانیم:یم "عیار دانش ِِ "در كتاب  هك

از برای جوهری ديگر، مادّه است و اگر حالّ است در جوهر ديگر، ماده است اگر محلّ است  [ مقارنِ،جوهرو اگر] 

 129و اگر موجود در موضوع است، عرض است. ، جسماگر مرکب است از حال  و محل  صورت است و 

                                                             
 .15،صبهانی/مقدمۀ تصحیح و تحقیق دکتر سی د علی موسوی بهبهانی )استاد دانشگاه(عیار دانش)مشتمل بر االهیات و طبیعیات( تألیف علی نقی بن احمد به - 129 
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دی جوراستی، اصالً جوهر از كجا معلوم كه جنس االجناس باشد؟ مگر در مقابلِ آن عرض قرار ندارد؟ پس يك مو

اينكه تو را باكی است از گفتن اصناف جوهر بعنوانِ اقسام، ،باالتر از آنها هست كه اين دو، اقسامِ آنند. با اين وجود

 وجود دارد.ای عظیم تو مغلطه  و نكتِ مرا شكی نیست كه در كار

 نسیمتن:

ور ز حرف ها را نشنیده چطسپس هر غلطی میخواستی بكن!!!!! هنو ،احمق! توجه كن و بگذار تا كالمم تمام گردد

ود با تو در اصالً نمیش نقد كرد؟ البته تو حسابت جداست. ،معدوم استكه را به نقادی میپردازی؟ مگر میشود آنچه 

رّد مج ،فعالً جواب تو را در مورد اينكه پرسیدی آيا جواهر .راند بلكه بايد اول تو را رام ساختاين مورد سخن 

 م:مختصر اشاره میكنینیستند؟ 

پس جسم در عالم عقل  و هیولی و صورت و جسم نامجرّد اند.مجرد ؛  ،مجرّد نستند ؛ عقول و نفوس  ،همۀ جواهر

 نمیتواند رسوخ نمايد. مثال هم همان چوب.

سختی مطالب بیش از حد خواهد گرديد ؛ زيرا ما قرار است از درگاه فلسفه وارد مبحث ))جوهر(( و ))وجود(( و اما 

 چاريم چنین عمل كنیم تا به مسائل بنیادينِ تو در مورد وجود و جوهر پاسخی داده باشیم نه به كتمان سِرّ.شويم. ما نا 

 دست درازی نخواهیم كرد. به هیچوجه  ،تكرر موضوعات بهالبته تا مجبور نشويم 

اشند و برای ب غالق آمیزاِانتزاعیاتی  ،]] لطفاً در اينجا هرچه میتوانید دقیق باشید ؛ چون ممكن است بعضی موضوعات

 [[ فهم آنها نیاز باشد به تعمق بسیار فراوان!

 130جوهر

آن است كه نه به يك بنیادی ترين معنای گفته شده،و  〈ترين〉ولی جوهر به فرسخت ترين و نخستی 

 131«.عیّنم اين اسب» ،«اين فرد انسان:»ه ای موضوع جای دارد، برای نمونهگفته می شود و نه در گونموضوع])فرواليه([ 

دريا:

                                                             
130 - Substance  

 .[2]،ص پارسی( – (s texts.Oxford of kPrimitive Gree’)مترجم مير شمس الدين اديب سلطانی)يونانیمنطق ارسطو )اُرگانون("" -131 
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 علم چیست؟

 نسیمتن:

جوابی بسیار شیوا دارد و زياد هم سخت نیست . جواب  ،اگر اين پرسش مانند پرسش های متداول دانشمندان باشد

زيست شناسی و... میگويند علم. هريك نیز علم اند. پس اگر  ،شیمی ،فیزيك ،اين است كه به مجموعۀ رياضی

میگوئیم علم عبارت است از مجموعه تجربیاتی كه در يك آزمايشگاه فردی يا جمعی  ،اهیم خود را راحت كنیمبخو

 ،واضح است كه چنین جوابی بسیار محدود و پیش پا افتاده است و مهمتر از اين توسط انسانها بوجود آمده است.

ن بیهوده و نادرست است؛ لیكه منطق قطعاً وری و از نوعِ تعريف شئ بنفسش چیزی نیست و از ديدگاجز معنیِ دَ

غلب به چنین مسائلی نمیكنند )ا بی فايده جلوه نمیكند و وظیفۀ خود را هم زياد وقفِبرایِ دانشمندانِ علم زياد هم 

 دانشمندانِ علم )به معنایِ عرفی كلمه((. 

مام عیار ت و نقاطی كه يك فیلسوفِ تزياد هم نكا ،تحتِ ذره بین قرار گیرد ،اما وقتی اين پرسش از ديدگاه فلسفه

یلسوف يك ف ود حتی زيادترِ از نكانی كه برایبه اين راحتی ها قابل ديد نخواهد بود؛ با تمامِ وج ،هستدنبالش 

ريباً غیر ی بسیار ظريف و تقتانكبرای يك دانشمند ممكن است  ،بزرگ اند و به سادگی میتواند آنها را رصد كند

 به علم است. اين نوع بینش ،منظور ،مطرح گرديد "مسألۀ بنیادی"بعنوان  ،آنچه كه پیش از اين . پسباشندقابلِ فهم 

  

 دريا:

 مولی از اين پس چنین نخواهد بود. مثالً برمیگردي؛ من تا به حال سكوت كردم و پاسخ های ضد و نقیضت را شنیدم 

 به همان مسئلۀ شرّ مطلق و نسبی. 

بی بودنِ شرِّ مطلق است و نس مهربانی مطلق ؛ منكر شرّ نسبی گرديد و از طرفی گفت شر، آيا واقعاً میتوان با وجودِ

ظلم  ،رت هاقتل و غا ،چور و چپاولهایِ گوناگون ،فقط تسمیه ای بیش نیست؟ مثالً اين همه جنايات غیر انسانی ،شرّ

بد شمرده  ،قیقتِ اخالقِ انسانیاين ها در ح ،ستان و...دفقراء و تهیدستان و زير بهتوجه نكردن  ،و ستم ها

نمیشود؟آری. ولی چگونه شما اين همه تناقض را جمع و رفع میكنید و دم از نبودِ شرِّ مطلق میزنید ؟ و باز میگوئید 

 شرّ وجود ندارد.
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ج اخواهیم ديد كه چه اندازه شرور از او میتوان استخر ،مثالً اگر بخواهیم نظريۀ فرگشتِ داروين را بمیان بیاوريم

 شّر  ،ما نخواست و بنابر اين برایهیچ شرّ و خیری يعنی خداوند ما را آفريد و ما را به خودِ ما واگذار نمود و كرد. 

راه فراری پیشنهاد نگرديده است. و اين همه وحی و كتاب و قول از او   آندامنِ ما شعله ور خواهد گرديد و از  بر

 ارد.فقط حرف است و هیچ جایِ حقیقت ند ،ناشی

 نسیمتن:

 ربايد و ات مائدۀ آسمانی)اصلِ بحث( را از ما می و بی سوادی پستیِ تو دم به دم بر من بیشتر و بیشتر آشكار میشود

 ولی نمیدانستم كه هنوز در همان ؛من گفتم شايد آدم شده باشیجوع و سیراسیمه گی را بر ما چیره میگرداند . 

 ،132(بوراس ای اسانتاي د روئیز نیوكالس اگوستین خورخه)سانتايانا جرج ه را ازمانده ای! اين گفتباقی  ناخِردیِ نابت

 از من بشنو!!!!.... ،كه معروف است به قانون پیامدهای تكرارشوندۀ سانتايانايكی از بزرگترين فیلسوفان اسپانیائی 

 ".هستند آن تكرار به محكوم نسپارند ياد به را خود سرگذشت كه آنان "

 حال نیز به آنها خواهی فتاد و تكرار نمود. ،رْ نسپاری حماقت ها و نتايج آنها را در گذشتهلذا اگر بخاط

تكامل  ،مجبوريم چند موضوع مهم را مثل توضیحی از مهربانی و شرّ ،برای پاسخ دادن به اين اشكاالت يا شبهاتِ تو

 ای زيادی بین ما ايجاد كرده ای. بفهم!نافهم!فاصله ه ،داروين و... مورد بررسی قرار دهیم. با اين جرأتِ احمقانۀ ات

 توضیحي از مهرباني و شر  

 ی داشت؟حرف ،میشود كه از وجودِ شرِّ نسبیمهربانِ مطلق است، پس كَی  ،اگر قائل شد كه خداوند ،گفته میشود

 پندارد.یآن را شرّ م ،كه انسان آنچهمیگوئیم: مطلقیت مهربانی، بدين معنی نیست كه تعارض داشته باشد به 

ن، ؛ بلكه خداوند نیز موردی يافت میشود كه در شرّ دانستن نیست كه موردی را شرّ میپنداردمیگويند، اين فقط انسا

 شرّياتی آگاه میكند. مثل آيت زير: با آنها شريك است. مثالً آنگاه كه انسان را از

َتِذُ وا اْليَ ْوَم ِإمناَ  أَُ َُّها َُا  ِْ َمُلوَن الاِذَُن َكَفُعوا ََّل تَ  ِْ  کافع که کسانیاى    .)تعمجه:﴾٨مي: ﴿التحع ا ُْجَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ 
دمی داده جزا اامالتان به تنها که چعا نکنيد، اذ خواهی امعوز اُدشده  (!شُو

 .از آنها انسانهائى را خبر میدهدخدا  و بدان سبب،وجود دارند كه شرّ محسوب میشوند  ىنشان میدهد اعمال ،اين آيت

آن امور شّر   اتولی اين را انكار میكنیم كه چون بالذّ ؛روی آوردنیستیم كه نبايد بسویِ بعضی امور، ما منكر اين 

 بسویِ آنها بشتابید.شما نبايد  ،اند

                                                             
132 - Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (1863 – 1952) 
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زشت  امری استبسی  ،ما هم قبول داريم كه كشتن كودكان بی گناه و  تجاوز به امور و معاشات و حقوق ديگران 

تاخت و تاز كرد و سخت آنرا از میان  ،رد آويز و گريزشاندن اين فرازِ گَننیك. و بايد كه بر فرو  و ورایِ اخالقِ

 برداشت و ريشه كن ساخت.

اگر  ت شرّ اند.بالذا ،آنها قیام كرد علیهقائل به اين نیستیم كه اساساً اعمال و امروی كه بايستی به  ولی با اينحال،

 ن تفسیر و تفصیلی از تصريح وجودِ شر ّ داشت.نمیتوا ،مطلق است خداوند خیِّرِ

 .ولی ممكن است بالغیر چنان باشند ؛پس بايد ديدگاه خويش را تغییر داد و  گفت اين ها بالذات شر نیستند

علم  چون نمیتوان؛  م است و علمِ او به جزئیات نیز هستعالِ ،اگر خداوند خیر مطلق است و بر تمامیِ كون و مكان

تن برای آگاهی ياف ،آگاهی از آن شیء يا امر برایپس بايد  ،باشدنكه )حاال به هر حال( در محضر داشت از چیزي

يعنی خداوند احاطه به علم حضوری دست يافت. پس خداوند علم حضوری دارد بر تمامیِ موجودات.  ،قطعی از آن

 .دارد بر تمامی اشیاء

َُُكونُ  َماَواِت َواأْلَْ ِض َأَّناٰ  ﴿األنِام:  َعَليم   َشْيء   َبك لَ  َوه َو  ْيءٍ شَ  ُكلا َلُه َوَلٌد وََِلْ َتُكن لاُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق   َبِدُُع السا
 آنکه الح! باشد؟ داشته فعزندی است ممکن چگونه است؛ زمنی و آَساهنا آو نده پدُد او .)تعمجه:﴾١٦١

ده؛  ا چيز مهه و نداشته، مهسعی  (.داناست چيز مهه به او و آفُع
ولی محاط نیست ؛ احاطه دارد بر يك جزء  يعنی،و در هیچ چیز نیست. اين از دوجهت است.  هستپس در هرچیز 

 در آن جزء .

 شرّی نمیتواند بالذات و مطلق وجود داشته باشد. ،م كه محضر خدا استعالَدر پس 

هوده یلق مانده ايم و خدا امری بپس ما مع ممكن است به مشكلی برخورد كنیم كه عبارت است از: ،با اين جهان بینی

 ولی از طرفی هم گفته بسویِ من بشتابید؛ ار كرده و انسان را برحذر خواندهاز چیزهائی انذزيرا او خودْ  ،انجام میدهد

را صواب انجام داده ايم. پس چناو به نحوی كاری  صوابو تقوا پیشه كنید. اگر ما هر طرف را بگیريم به نحوی 

 ممكن نیست؟! ،ر امر نموده كه جمع آنها به لحاظ حكمخدا ما را اينطو

 نعینِ اشیاء است. در حالیكه ما هرگز چنی ،میگوئیم اين اشكال وقتی وارد است كه قائل شويم به اينكه خداوند

 اين ،ودزيرا كه در حقیقت اگر دقت ش ؛م كردلَايم وتازه خودِ ما هم برآنیم كه بايد علیه چنین بینشی قد عَ نگفته 

قبول  ،ابتداءً  و و در نتیجه وجودِ خدا را نه كه در حقیقت ،بازگشت به همان ديدگاه ماتريالیستی میكند ،نوع نظرگاه
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نداشته باشد؛ بلكه تفسیری مادی از خدا دارد كه به چنین اشكاالتی بر میخورد و سپس میگويد در نتیجه خدائی 

 نمیتواند وجود داشته باشد.

 آن چیز نبود.خود،  ؛ ولیاز چیزی آگاه بودمیتوان  :خالصه كنیم 

 ته باشد ؟پس چرا اصالً بايد شرّی وجود داش ،میگويند گیريم منكر شرّ مطلق باشیم و وجودِ شرّ نسبی را قبول كنیم

رف اش ،چرا از روز اول ما را كه به قول خودش خواند؟ بر عرشخداوند چرا ما را بر فرش آفريد و : به عبارت ديگر 

 بر عرش برين نیافريد و ما را در اين كهنه مكان انداخت و ما را در پیچ و خم و تاريكی واگذاشت؟ ،ت بوده ايممخلوقا

اصالً چرا آن میوه  ،چرا او با ما چنین بازی ای را راه انداخت و داستانی ساخت كه از میوۀ ممنوعه خورده شود و ...

 باشد و اين داستان؟

ولی مختار  ؛از اسرار و  غیبیات و نوعِ عمل و ارادۀ اساسیِ خداوند آگاه نیستیم دخواهیما اگر حقیقتش را ب ،میگوئیم

 پس توجه نمائید! م.داشته باشیغالیان تكفرِ و تفكر و نقدهائی بر  معقول ارائه بداريم. ،هستیم كه نظرياتی در حدِ توان

داوند خ ،محدوديت پیداكردن معنی برای  برایانسان مخلوق است و مخلوق محدود . بنا بر اين انسان محدود است. 

 ست كه بتوان ازرا به آگاهی خواند و گفت راهی ه انسان ،چنین میوه ای را آفريد و چنان عمل كرد. اما اين میوه

ين ا ،ولی هدفِ انسان در واقع ؛رفت. آری نمیتوان خدا شد ،نامتناها به سمت ِ مقامِ اولی و عرش ،محدوديت و فرش

احب مقاماتی صهاند و رَخود را هرچه میتواند بَ ،بدست آورد . يعنی از عرضیات ،كه باالترين تشبّه را به خدا بايد باشد

 به مقامات عالی است. تدرجهمانا حركت بسویِ  ،. هدفِ انسانشودبلند رتبه و افتخار آمیز و حقیقی 

اصالً راهی جز آن بوده يا  اه هائی ديگر و اينكهاين راه كار گرفت و نه راز  ،اين امر برایحاال اينكه چرا خداوند 

 ار نیست.ما زيانب برایاما گمان میكنیم زيادی هم عجز در اين امر  واقعاً ما نمیدانیم و در برابر اين سؤال عاجزيم.خیر ؟

 ،قامِ عرشمآنگاه چه فرقی میكرد خالق با مخلوق حتی در  اين مورد؟  ،اگر قرار میبود ما را بر عرشِ خود بیافريند

و در  شريكانی ايجاد میشدند ،ما را در چنین مقامی می آفريد ،فرض محالبفقط منسوب است به برترِ مطلق. اگر 

بر  حفظ و عمل ،كارِ معروض مثلِ خود را بیافريند. زيرا تمامِ حالیكه آنچه در عرْض ديگری است نمیتواند به 

 .مقسِّماست و نه فصلِ  مقوِّمارد. اين فصلِ كاری به وجود آمدن ديگری ندوجوديت خودش است و 

اساِس  انسان نسبت به نبات. كه انسان به برایوجودِ حیوان  ،اساسش قوامِ افراد توسط اوست مانند زيرا فصلِ مقوِّم به

ماً انسانی هم لزو ،. اگر حیوانی نباشداين فصل)حیوانیت( از نبات منفك گشته و قوامش به سبب حیوانیت است

                       يكی خود و ديگری غیرش ؛اما فصلِ مقسِّم يك كلّیِّ مافوقش را به دو قسمت تقسیم میكند، هد بود.نخوا
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اما تحتِ همان كلی اولی. مثل ناطق برای حیوان.زيرا ناطقیت، حیوان را به دو شاخه تقسیم میكند ؛ اولی حیوان  

 رنده و...( .یوان غیر ناطق)مانند پحناطق)خودش( و ديگری 

 و همین هم در مورد خدا باطل است. چون او برترِ مطلق است.

 بزرگ را ياد آور شويم:بی انتهاء يك نكتۀ اخالقی كوچك ولی 

با تندی و ديدی سطحی نبايد نگريست. بلكه با مهربانی و حفظِ احترام او و حراستِ شخصیتِ خود،  ،خدا در مورد

ه همان موجودی باشد ك د واقعاً چنین موجودی وجود داشته باشد و شايد او واقعاً بايد با كمالِ دقت توجه كرد. شاي

 قابل ستودن است )،كه هیمنطور هم هست( . پس به عقل كه احتیاط را میستايد، گوش بفرمان باشیم! كمی آرام باشیم.

 دريا:

 !رمورد ماهیت علم پرسیديم؛ اين مسائل را كنا بگذار و مطلوب را مشخص نمادما 

 نسیمتن:

واه! پس جز اين را از ما مخبرای بررسی و شناخت يك موضوع، ناچاريم گذری داشته باشیم به روابط حدسیِ سوژه؛ 

بايد ما سرچشمه های دانش؛ احِكَم،برسی؛ متأسفانه ما معذوريم و ناتوان. برو دنبال اگر میخواهی فهرستوار به علوم و 

 !نخست، سرچشمه را شناخت، سپس عزيمت كرد

جه تحت بررسی قرار داده و نتی ،خويش )نه بمعنی مادیِ كلمه(تا اندازۀ توانِ محسوسِ رامسئله اين  و اما علم چیست؟

 .ساخت، مطرح خواهیم گیردقبول همۀ بزرگین قرار نخیلی هم مورد شايد را كه 

حكمت، اعمِ از علم است.  گفته های فراوانی در اين مورد وجود دارد؛ گروهی میگويد آيا علم، همان حكمت نیست؟

فلسفه، جدا  جمعی: فلسفه است.علم، همان  گروهی:دانش همان حكمت است و دانش اعمِّ از علم است.  گروهی:

 و... است.« آگاهی»علم همان بعضی:  عكس.لعده ای: علم جدا است از منطق و ب است از علم و برعكس.

گر خواسته ابرای دفاع از نظريات شان، توجیهاتی داشته باشند.  ممكن است ،مكتب و گروههر اما اگر از حق نگذريم، 

باشیم، علم را بوسیلۀ موضوعِ آن تعريف كنیم، چون موضوعات متعدد است، پس تعريفی واحد از علم نخواهیم 

ا دنبال ميعنی علم، شاخه های متفاوتی دارد و موضوعاتی متعدد است كه فصل اين تفاوت گرديده است. اما  داشت.

جربه حاصل از زير دستگاه تبه اساس نمیخواهیم مثل بعضی تجربه گران، علم را اين موضوعات متعدد و جزئی نیستم. 

  سی در ؛ حق دارند. هر كعلم را از فلسفه جدا میدانند. آریكنیم و تعريفی بر آن نهیم. ونه مثل بعضی فالسفه كه 

و متفكر، اينچنین وانمود نمیشود. يعنی يكی از وظايف اساسی اين حق برای فالسفۀ اصیل حوزه اش، حرفی دارد. اما 
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د. نی نظیر باشبدر دقت،  تاگمارد  هارا مشخص كند و تعريفی به اساس منطق بر آن ومموضوع علهمین است كه  ،فلسفه

يعنی  دشايد اعتراضاتی صورت گیرد كه همانطور كه ايراد كرده ايپس اين مسئله را جز فیلسوف نمیتواند حلّ كند. 

ما هم ری آبه اساس مشرب و حوزه اش، تعريفی بر علم دارد، شما خود از اين قاعده مستثناء نیستید. میگوئیم هركس 

ستیم و زيم؛ ولی از يك قاعدۀ ديگر استثناء هاين مسئله میپردابه اين قاعده وابسته هستیم و از همین جهت است كه به 

بسیار كوچك  و در صورتیكه ما جز خاشاكی بیش نیستیم ،عمل دست زندآن اينكه بايد يك فیلسوف واقعی به اين 

 و ناچیز هستیم؛ دلیلی كه داريم، همان گستاخی است.

بسیار  ين عمل،ا یت اغیار را داشته باشد.و مانع افراد بیشترين حالت جامعیتما قرار است، از علم طوری تعريف نمائیم كه 

یشاپیش پس يك مسئلۀ اساسی كه پ خودِ علم را تعريف كند. ،، قرار است فلسفهاين دفعهمشكل آفرين خواهد بود؛ زيرا 

خودِ انست كه فلسفه نیز نخواهد تواگر جواب، مثبت باشد،  ؟آيا فلسفه، علم است يا خیربايد بررسی گردد، اينست كه 

م است يا آن اينكه آيا منطق، عل البته گاهی میشود مسئله ای ديگر، دامنگیر ما گردد و را تعريفی منطقی ارائه دهد. علم

 ضعف ما را تقويت خواهد كرد.دست داده ايم كه نقطۀ  باز ابزاری نیرومند را ازاگر پاسخ، منفی نباشد،  خیر؟

اما بیائیم بعد از تحقیق اين مسائل كه آيا فلسفه و منطق هر يك، علم اند يا خیر؟ بپردازيم به اينكه آيا واقعاً اگر آنها علم 

 يا خیر؟ خللی وارد میشودتوانائی ما مبتنی بر تعريف علم،  هب باشند،

علم را  ،بايد اول آيا ظاهر میشود و آن اينكه ی ما، يك سدّ بسیار بزرگی در جلونكه به چنین مسائلی بپردازيمپیش از اي

 ؟ و بعداً علم است ياخیر هفلسفه را بشناسیم ك اول، و يا اينكه ؟بشناسیم و بعد تشخیص دهیم كه فلسفه هم علم است ياخیر

افزونتر  هنوز حرکت نکرده، مشکالت افزون و سنجش بین آندو را کنیم و اگر فلسفه، علم نباشد، علم را تعریف کنیم؟ 

لۀ مشکالت، این سلسیا اصالً آیا تعریفِ فلسفه یا علم، از بی علمی ناشی میشود؟ و...، در مورد منطق چطور؟میگردد؛ مثالً 

م کمرِ امکانش هست که هیچگاه نتوانیتعریف علم، میشکند و  حینکه کمر توانای ما را در و زیادتر میگرددآنقدر زیاد 

اما با توکَّل در این میدان عظیم و نهیب، آرام، آرام قدم میگذاریم و خداکند  .برآئیمهم ت را ببندیم و در صدد تعریف آن 

ور یک نظم خاصی را باید برای حرکت، منظ .باشیم رز شکنکه همیشه در این چنین محیطی، خطشکن و صف شکن و م

 کنیم و این نظم شاید بهتر باشد چنین باشد:

 چه نیاز است که علم، تعریف گردد؟ .1

 آگاهی چیست؟را بطه بین عقل و  .8

 ؟یا هیچکدامو  ؟شناخت، علم است یا علم، شناخت .6
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 ؟چکدامیا هی و  ؟است یا علم، فلسفه علم فلسفه، .7

 ؟یا هیچکدامو  ؟یا علم، منطقمنطق، علم است  .1

 )نتیجه گیری(اگر بلی، چیست آن؟ اگر نه، چرا؟ آیا علم، قابل تعریف است یا خیر؟ .3

 

 چه نیاز است که علم، تعریف گردد؟ 

واهیم نمی خما که خیر؟ دارد یا  دنبال کردن آنچه که مطلوب است، آیا برای ما ارزش ،نیماز همه مهمتر، اینست که بدا

هادنِ به باعث ارج ن، چنان معنی کنیم که را  اگر علم برای علم ،. آریبزییم «هنر برای هنر»یا  «م برای علمعل»در مکتب 

نشان دهندۀ آن خواهد بود که ما اساساً علم پرور و علم دوست ما در مقابل چنین عملی باشد،  از خود گذشتگیِعلم و 

 علم را بشناسیم، سپس ببینیم که اصالت قرار گرفتنِ  ،ولما باید ا .هستیم ((133))ساینتیسمو اگر به یک کلمه خالصه کنیم 

اشد که چنین نب چنان شایسته ،علم هستیم، شاید دوستلمعِمحضاً فعالً ما نمیگوئیم آن، چه اثراتی را ببار خواهد آورد؟ 

و یا مسئله  ،ن تعظیم کنیمفراهم سازیم؛ یا شاید هم کم به آن توجه شده و باید بیش از هر پیش، به آ مقامی را برای آن

احساس کنیم از آن میتوان نفع برد و در عین حال، ارزش و علم را پرورش دهیم؛ فقط در صورتی که که  اشدبطوری 

 یم چه کنیم؟!نمیدان . برشماریم ،عالیه و زیباافصیلت ترین مقامات ب صاحبانِاز جایگاه علم و عالم را هم بدانیم و آندو را 

سود و  تا حد ممکن آشکار کنیم و ،نیم چه کنیم، باید علم را بشکافیم و هویت و ماهیت آنرا برای خودبرای اینکه بدا

ز ا شاید بعضی از علوم، مضر  باشند یا شاید کسب بعضی علوم برای ما کامالً ضروری باشد. تمییز قائل شویم.زیان را 

 وجودِ مین که همه در اشتباه نبوده اند و چیز هائی در این . به یقعلم و ارزش آن، بزرگان و اهل خردان، بسیار گفته اند

فته و آنقدر به بسیاری، علوم را فرا گرمیبینیم که چیز هائی بزرگ میگویند و عمل میکنند. عجیب و غریب یافته اند که 

روند بنا نجیب تا آخرین مرحلۀ حلِّ مسئله را در کنار ساحل و قاتل ند آن ارزش قائل میشوند که مثل ارشمِدوس حاضر

تخطی از اوامر کتاب مقدس) حاال کاری نداریم که واقعاً به جرم  ،معبدگالیله در بسیاری از بزرگان دیگر چون  مانندو 

پست شمرده شوند و یا مثل ملحد و  منفی است.( ،اول جوابکه هرچند و چرا؟ همین، کتاب مقدس بوده است یا خیر

 در گاهآن متحک ثرا»بگویند و چون او  نوشیدن جام شوکران شوندمجبور به بخاطر نشر علم، که حکیم سقراط بزرگ 

 عاملی مداح بن مکی بن محمد الدین شمس شیخمثل ، یا «د.شمار ناچیز و حقیر را خویشتن که شود ظاهر حکیم شخص

                                                             
133 - Scientism 
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ناخن یا ابزار امه را مرکب نموده و خمرگ خون خود را در زندان تا حد  ،(امت برکاته)د اول شهید به معروف جزینی نبطی

 ز گهواره تا گور دانش بجوی      راستگوی چنین گفت پیغمبرِ  میگوید: ،سخن حکیمِ ،فردوسی .قرار دهندبدنِ خود 

 آیا آنانی که میدانند با آنانیکه نمی دانند برابرند؟! خداوند در کتاب مبارکش میگویدآنجائکه 

 2سال برای وحدت و  32سال برای مکتب،  32 ،ه قول شریعتی بزرگبچاه میگفت و  همثل آنکس که درد دلش را بیا 

 ...!!!چقدر عجیب است آن است. علم، پخشِ زکاتِآنگاه که میگفت: سال برای عدالت سخت میکوشید و میرنجید و 

 فن و علم آسایعجزهم هایپدیده از تفکر و تأمل ترینکم بدون که کسانی کنند، شرم باید»جائیکه آینشتاین میگوید یا 

 اربرخورد گیاهان نشخوار لذت از که گاوی همانند عاجزند، آن ۀهوشمندان مضمون درک از سفیهانه و گیرندمی بهره

 .آزادی محبت، ،علم: است چیزسه انسان زینت»یا آنگاه که افالطون میگوید  .«است خبربی شناسیگیاهِِ  علم از ولی؛ است

ین هم روی زین و هم بر زمسی د الساجدین و  ،حضرت ذوالثفناتیا  «آالیش است. یا لذتی که از علم حاصل میشود، بی

 در یا و دارد، پنهان دیگران از را خود علمِ که کسی» چنین:میفرماید  عرش برین( تاکند مقامش  ،و حالش امین)خداوند

ه ، آنچنان کدر مورد اهم یت علم ؛ اگر خواسته باشیم.«بود نخواهد مفید برایش علم آن هرگز بخواهد، مزد، آن برابرِ

و  مهما هم پایان یابیم و هعالَم به پایان رسد و سخن به پایان نخواهد رسید؛ مگر زمانیکه هیچگاه سخن بزنیم،  هست،

 این همه بخاطرش، حاضر شدند دست به هر کاری بزنند.بزرگ و عظیم است که علم، مقام آری، چنین همه، هیچ شوند. 

ارد فعالً باز نکرده ایم و در نیافته ایم. باشد که با تفلسف و تعم ق، ورا بزرگ است؛ ولی حقیقتِ مسئله  ما میگوئیم علم،

علم،  ،این مقدارتا ؟ چرا افسرده اند که چرا حقِّ علم، این روزها ادا نمیشودخیلی ها مثل راسل  شویم. ساحل بی بحراین 

گاه کسب درآمد استفاده میشود. اصالً این علم، چیست که این همه مورد تحقیر قرار گرفته که از آن فقط بعنوان دست

 .ه استسخن گفتهمیشه از آن اندیشمند  جماعت، ضرر نموده ایم؛ زیرا اگر آنرا نشناسیم، قطعاً که حامی و طرفدار دارد؟ 

 

 تـری هســوئی خبکه گزیبنده همینست                           آمد از جوف جهان تیر و کمان بس بسر        

 هست ددیکه چون دیو و ترسم به قفایت                   سنبلۀ ـالـــنن ـت ازیـو را نیسـه تـر کـگ 

 

گر دیضروری است که علم را بداند؛ اگر چنین قصدی نکند، میخواهد بداند جهان ازچه قرار است، کسیکه پس، 

 کرد؛ حاال از هر راهی که بخواهد.(باید  چنین قصدی) منظور، این انسان نیست.مصداقی از 
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 را بطه بین عقل و آگاهی چیست؟ 

 میشه حکمِزئی ات را بررسی میکند و هجعقل،  تحققش بالتصرف به اشیاء خارجی است.عقل را ملکۀ نفسانی گفته اند که 

الصه هر ۀ عینی و ذاتی و خنمیگوئیم مالزم احراز میکند.برای درک هر چه تمامتر، مالزمه بین اشیاء را کلی صادر میکند و 

دالالت گوناگونی چون، طبعی، حسی و طبیعی نیز ممکن است بین زیرا مالزمه ای بین اشیاء توسط عقل ثابت است؛ نه. 

ب، غروب طبیعیت نظام شمسی چنین میگوید که باید بر مغرخورشید از مشرق، طلوع میکند، مثالً آنجا که  اشیاء بر قرار باشد

لبته این اخورشید حتماً باید از آن سمت که اشراق کرد، بر این سو اغراب ورزد. ت عقلی وجود ندارد که کند. اینجا ضرور

طبیعت »میشود  ن گفتهآطبیعت، مجر د از عقل است و به توضیحات، اگر با دیدی سطحی نگریسته شود چنین مینماید که 

دیده و شعوری داشته باشد؛ ولی ارتباطاتی که بین پ ت از آنجهت که طبیعت است نتواند درکشاید طبیع. آری «بی شعور

رد، احاطه بر اشیاء داکه « عقل کل»به همان « من»اگر عقل غیر عقلی و خالف خرد نیست. قرار است هرگز های طبیعی بر

این ود، ه شبه این روابط جهان دید اگر از دیدگاه معمولی اما  .شدبرایم این روابط نمایان تر خواهد هرچه نزدیکتر گردد، 

حس ، فقط حس  میکند و از درک رابطه کمی متفاوت میشود و آن اینکه  ،مسئلهاما در مورد حس ،  اقسام را صحیح خواند.

پشه تا م، پشت دیگر آنرا پرتو افشانی کنیاگر یک پشه را پشت یک پنجره قرار دهیم و ناتوان است. ،محسوسحاس  و بین 

راه  شاید از آن دست نکشد؛ ولیاما اگر عقلی در کار باشد،  ، هر گز دست نخواهد کشید.، از رسیدنِ به آن منبع نورردنمی

 دیگری را خواهد سنجید و شاید هم به امری که برای پشه ناممکن بود، برسد.

 این امر، محال است. مثالً ،شاید هم به آن نرسد؛ ولی دلیلی دارد که اتقان آور است

اید کافی شبه من نیاز مند هستند. اال و البد، تمامِ منابع، مترین منابع شناخت هستم و یکی از مهعقل میگوید، من)عقل( 

 گاهی دریک سلسله تعاریف مسنجم و منتظم و هم وزن، است. من اجزاء میخواهم، اجزاءِ من،  نباشم؛ ولی الزمی هستم.

بینم که ات یا ابطال میکنم،؛ اگر نتوانستم، میاین تعاریف هم تصرف میکند، آنها را میشکافم، اگر در وُسع توانم بود، اثب

موالیم را هم میخواهم بشناسم؛ من  دست میزنم. مطلوب موالیم امری است، یا منهی؟ هر کدام بود، با احتیاط به امتثال

 هر موجودی را موالی خود حساب کنم و گوش به فرمانش باشم. ذاتِ من طوری برنامه ریزینمیتوانم  بدون هیچ دلیلی، 

نمیتواند تعق ل نکند و همینطور بی چون و چرا هر چه را بپذیرد و دور بی اندازد، نه! من نمی توانم نَعَقلَم. شده است که 

من همینی هستم که گفتم و باکی هم از کسی ندارم. ظرفیت من نا محدود است.  یک آهو نمیتواند نه آهویَد.همچنانکه 

 حق مطلب همین است و بس.
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تور میابد عقلش را مس ،عاقل ،ترساز اینکه میگوید از کسی نمیترسم این منظورش هست که عاً چنین است. آری، عقل، واق

من دائماً در حرکت هستم و اگر در حقیقت همانطور که هست، عقل باشم، خودش مسدود. نه، من مسدود شدنی نیستم. و 

هر انسانی به قدری از آن برخوردار است و که ت یک اصطالح اس عقل کل  .معدومیتهستی ام با توقف، مساوی است با 

ش را به و عقلِ خوی کندبهره هائی بیشتری را کسب  دهرچه تالش ورزد و تمرین کند و حرکتِ الزم و با تفکر، میتوان

 .دهدسمت آن، ارتقا 

 زد. ر را به هدفاین سؤال، بسیار جنجال بر انگیز است؛ ولی گاهی میشود از جنجالها گریخت و تی چیست؟ آگاهیاما 

درآمدي "در کتاب  134دیوید پاپینیواساساً آگاهی، قابل تعریف نیست. مثالً قریب به اتفاق جهان غرب، بر این باور اند که 

لیلِ د یا در بیهوشیِ کامل از دست میدهیم. بدون رؤیاآگاهی چیزی است که در خوابِ » چنین میگوید: 135"بر آگاهي

بجای ارائۀ تعریف ، این است که هیچ تعریفی عینی و علمی از آگاهی وجود  ، این کتاب[ آوردن مثال ] در صفحات پیشترِ

 «ندارد که بتواند جوهر آنرا توصیف کند.

گاهی آ» در این رابطه ضمیمه ای زده است به شرح زیر:خرازی ( کمال) نقیعلی سیددکتر  ،محترم و اما مترجمِ خوش ذوق

آگاهی، صورت خاص ی از علم بوده، از نظر منطقی نسبت عموم و  تفاوت دارد. -میبه اصطالح فلسفۀ اسال -با علم  

به  . در علم حصولی، ما. علم در فلسفۀ اسالمی به علم حصولی و علم حضوری تقسیم میشودخصوص مطلق با علم دارد

گاهی آ الم حاضر است.زد عن معلوم ،، به شئ خارجی معرفت پیدا میکنیم، ولی در علم حضوری بدون واسطهواسطۀ صورت

د و در برخی موار ؛ علم حضوری هم در برخی موارد در دایرۀ آگاهی وارد میشودبا علم حضوری نیز یکی دانسترا نباید 

یا  آگاهانه و بنابراین، علم حضوری هم ممکن است. فع ال تری از علم استو . آگاهی، شکل زنده تر خارج میشود از آن

 «ناآگاهانه باشد.

 .ه ایمث را در بخش سوم، موکول کرداین مبح

ی است البته اشتباه نشود که بدیهی، بدیهمیتوان گفت. آگاهی را امری بدیهی  -چه از نظر غربی و چه شرقی-به هر صورت،

اگر . دیهیو از آن یکی، کمتر ب و درجه و پست و باالئی ندارد یعنی نمیتوان گفت این، نسبت به آن مثالً بدیهی تر است

عنی وضاحت ی البته گفته میشود این مسئله ابده بدیهیات است آنی بعنوان بدیهی نخواهیم داشت.دیگر  ،گفته شود اینطور

                                                             
134 - David Papineau 
135 - Introducing Consciousness, Images by Howard Selina.Cambridge: Totem Books, 2001, 2nd ed. Translate [En to Fa] by Seyyed 

Kamal Kharrazi, PhD.Pages 1-7 & first part of Indexes in178. 
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« ود داشتنوج»میگویند   درست است. و نظر، فقط به تسامح، این قسم گفتاوردباید گفت  آن برای ما، همه جانبه است. 

 .واضح تر است و بر آن اشراف دارد «ر موضوع واحددانستن عدم اجتماع دو ضد  در یک آن و یک جهت و ب»از

، حد اقل نیاز به اندک ترین تأمل و تفکر داشته باشد؛ اما در شناخت دومتان وقتی درست خواهد بود که  میگوئیم حرف

ی میتوان آر تأسف است.درجه بندی میکنند جای بعضی برای بداهت، اینکه  اینصورت، دیگر، آن بدیهی نخواهد بود.

 ت نسبی بودن به آن زد؛ ولی نه چنین توصیفاتی که درخور شأن یک اندیشمند واقعی نیست.نسب

فعالً به همین مقدار در این بخش، بسنده میکنیم و میرویم بسوی   امری است بدیهی که نیاز به تفکر ندارد.« آگاهی»پس 

قل را عنادرست است؛ بدین علت که هنجار و شاید اشکال شود که این بینش، نا اینکه چه رابطه ایست بین آگاهی و عقل؟

هت و علم چارچوب بدااز ی گفته اند، یعنی با تعق ل میتوان به آگاهی رسید. آنچه که با تعقل، فهمیده شود، ابزار آگاه

آنی  انمهو « لو خلی و نفسه»اما خودِ آگاهی به قول طلبه ها میگوئیم سخن شما متین و کامل است.  حضوری بدور است.

ثالً فالن امر، مباشد. ضرورت  ،ممکن است گاهی به تعقل ،برای رسیدن به آگاهی لیکن عقل جداست.تاز آگاهی است،  که

د و از فشار و اصرار بر آن، نضروری جای گزین کاسمش را به در وهلۀ اول، نظری باشد و اینکه بر آن اصرار ورزیدیم 

ستحیل و مبرای همان انسان، م و معلوم، طوری است که از بین رفتن آن عالولی گاهی نفسِ رابطه بین د. آگاهی سر بر آور 

ر قابل شاید از حیث اینکه خبر است بتوان اطالقِ بمیگوید اجتماع نقیضین محال است،  مثالً همین قضیه کهنا ممکن است. 

اد که ظری پنداشت و در شک افتاز نوعِ نآنرا علم یافتن به این امر باعث نمیشود که صدق و کذب را بر آن بار کرد؛ ولی 

ودش خ شاید امری دیگر باشد که منتهی شود به این امر و اثباتِ آیا میشود بدون تعقل و تمرکز، به این نتیجه رسید یا خیر؟

 داشته باشد؛ ولی زمانیکه به این امر رسید، مسئله روشن خواهد شد.تعمق دقت و تفکر و نیاز به 

واس  آن حآقا بهروز دارد این سیب را میبیند و آنرا مز ه میکند. مثالً تام  بر موضوع را گفت.  آگاهی را میتوان تسل ط عام و

طوریکه اگر بپرسند، این سیب چه مز ه  ؛در آن غرق شدهتمام هم  و غمش همین شده و . حاال کامالً متوجه این سیب است

و  شرافباالترین اِ پس  گران از درک آن عاجز باشند(.خودش آنرا شهود کرده و به مشاهده میآورد)؛ اگر چه دیای دارد؟ 

به ستقراء هیچ گاه نمیتوان از اپس با این وجود،  :شود گفتهالبته اگر  مینامیم. باالیِ یک موضوع را آگاهیتسلط و شهود 

مان ه ایم هیاد کرد "شهود"آنچه ما از آن بعنوان فرق دارد؛  ادراک شهودیتا  شهودخواهیم گفت که  آگاهی دست یافت.

کامالً مسلط هستم و  136نتای برنهارد ریماتابع زِبه من ممکن است گفته شود که  امری است که عرفا را اصطالح است.

ه باشید؛ ولی بصری نکردشاید ما شهود میگوئیم  در حالیکه هیچ شهودی هم نکرده ام. ؛میتوانم چشم بسته، آنرا ثابت سازم

                                                             
136 - Georg Friedrich Bernhard Riemann( 1826 – 1866) 
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شهود باطنی و درونی کرده اید؛ زیرا بدون تمام عیار در این عرصه بوده اید، حتماً  اگر قبول کنیم که شما یک دانشمند

وازدهم مسئلۀ دیا پیوستار و دانستن علت حضور، هر گز نمیتوان بدان دست یافت. مثالً فرضیه حضور صد در صد و 

ست؟ اگر ، آیا ممکن اگویا ریجب ساختار هر به آبلی های میدان برای کرونکر ی قضیه ی ازتعمیمکه میگوید  137هیلبرت

ا بدست بپس آنگاه که  .ها سر در آوردشاید به این سادگی ها نتوان از دستگاه بغرنج آنرا در نظر آورید، آری، آن چیست؟ 

واقعی  سپس شهودنفسِ آن در نزد عقل و سپس علت پیدایش آوردن علم حصولی و سپس مبدل ساختنِ آن به حضوری و 

حت تآری، آگاهی، میتواند  خود را آگاه میابد.ریاضی دان این قضایا باز میشود و ریچۀ آگاهی بر از آن، اینجاست که د

 مراتب حاصل گردد.

تسلط ابد و سپس بشکل کلی در میرا اشیاء  بین عقل روابطمانند یک تابع ترکیبی میماند که رابطه بین عقل و آگاهی، پس 

عقل میداند که آگاهی دارد و این اگر آگاهی حاضر باشد،   .میرسانداهی آگدرجۀ به با طیِ مراحل شهود، روابط را  بر

 آگاه باشد؛ نه هر آگاهی ای.البته ممکن است که عقل بر آگاهی نیز  حضوری است.علم، 

 شناخت، علم است یا علم، شناخت؟ و یا هیچکدام؟

رسی اگر ببشده است؛ ولی  –اسالمی به اصطالح فلسفۀ  –خر ازی چنان توصیف از آگاهی و علم آقای توسط  چه گرا

، ده شاخه میشود، یکی حصولی و دیگری حضوریاگر علم  که عبارت باشد از: کنیم، اشکالی اساسی در این نظر وجود دارد

علم حضوری  بهاز طرفی هم گفته شده که . فع التر از علمعین بداهت ذهنی و اشرافِ بر مسئله ای است و  ،آگاهی ،به وضوح

؛ این علم اعمِّ از آگاهی استبنابرممکن است علم حضوری نیز عاری از آگاهی باشد. ان اطالقِ آگاهی کرد؛ زیرا هم نمیتو

چون چون آگاهی نه علم حضوری است و نه علمِ حصولی،  هر علمی آگاهی نیست.اما هر نوع آگاهی، علم است و پس 

گاهی نیست. هیچیک از انواع علم، آبۀ کلیه میشود؛ یعنی کلیه پس سال عکس سالبۀآگاهی اصالً علم نیست و از طرفی پس 

رابطۀ عموم و خصوص من وجه نیست، این یعنی نسبت عموم و  یعنیآگاهی، تباین کلی برقرار است. پس بین علم و 

 .تناقضمیشود  پسنیست.   اخصوص من وجه، بطریق اولی

ست که از داستانی نیپیرامون آگاهی و علم و...، به مَثَلِ  این مباحث در این نظر که مسترد گردید؛ حاال باید چه کرد؟پس 

ب توجه هر دوجان هحکایت کند؛ بلکه ما ب «آنچه هیچ نمیداند و آنچه قدری میداندرابطه ای بین در پی جستجوی فردی »

یدا آگاهی وجود پواقعاً میتواند بدون  آیا علم پس آگاهی چیست؟ مکشوف است.برای ما از آنها آشنائی  حد  اقلِداریم و 

  با علم یکی نیست. ،در فلسفۀ ذهن، آگاهیِ مصطلحولی  ؛معروف، همان علم است البته آگاهیِ کند؟

                                                             
137 - David Hilbert(1862 – 1943) 
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واقعیت،  ؛ ولی حقیقت وبعداً گفته خواهد شدآگاهی نسبی است آیا اینکه  بحث ما را همین نوع دوم، در بر گرفته است.م 

یار اما جواب دادن بدان بس مسئله ایست مهم .این هم  واقعیت نیست؟ همان درک مبسوط حقیقت و ،آیا آگاهی مطلق است.

ز یکی نمیتواند جواقعیت، هم  ممتاز از هم داشته باشیم.چنان نیست که چند حقیقت حقیقت، تابع واقعیت است و ساده است. 

ل، نیز یکی است که همان یکتای اصی واقع کنندۀ اما است. شونده عهمان واقواحد،  امری است و آن امرِ وُقوعِهمان باشد و 

را یک امر  همۀ امورنه! ما میگوئیم  .نه بلکه امور ،این درست نیست که گفته شود، امر باشد. )خداوندگار یگانه(همتا یب

داوم تاشکال کجاست که موجودی هم به میگویند اینی که ایراد میفرمائید خالی از اشکال نیست؛ زیرا  است و نه اوامر.

 منظور ما امور غیر قابل جمع است.میگوئیم ، امر شود؟ دعا کردن()یا خوردنانجام یش و هم به زندگیِ خو

ین نسبی بودن شناخت از ب موضوعپس با این وجود،  حقیقی هستیم و نه دروغین. - شناخت یا معرفت -ما دنبال آگاهی

از این  ]]این شناخت ها حقیقی. اگر اشیماگر به فرض دو شناخت از یک پدیده ای توسط دو عارف داشته بمیرود؛ زیرا 

ن هر ؛ چوباشند [[شود. خالف آن گفتهپس منظور ما از شناخت، همان شناخت حقیقی و واقعی خواهد بود، مگر اینکه 

آنچه را که میبیند، حقیقت دارد و هر حقیقتی فقط آئینۀ یک و فقط یک واقعیت است و هر واقعیتی بخودیِ خودش شناختی 

شناخت داریم  البته نمیگوئیم ما یک شناخت، یکی بیش نیست.یست، پس هر شناختی با هم مساوی است؛ پس یکی بیش ن

اخت اما از چند حقیقت ممتاز، میتوان چند شن نمیتوان بیش از یک شناخت داشت. ،از یک حقیقتمیگوئیم  ؛ بلکهو بس

شناختی  ه،پیش از میالد متولد گردید 284ارسطو در سال ه از اینکمن نمیتوانم ممتاز داشت؛ این امر بسیار واضح است. مثالً 

دو مرتبه زنده شود بدون اینکه نمیرد؛ بفرض اینکه ما بدانیم او . نمیتواند ارسطو 283مثالً  ؛شناختی دیگرداشته باشم و شما 

 حتماً یکی از دو شناختِ پس اتفاق افتاده. پیش از میالد مسیح  233در سال یک مرتبه دنیای فانی را وداع گفته و اینهم 

درست  ،حاال بفرض که یکی از شناختهای منفرد و مخصوص .واقعیت ندارد ،ممتاز، نسبت به یک واقعیت یعنی سال مرگ

این استدالل،  اینکه بگوئیم پس با .مختلفو  برای من یا شما میشود دو شناخت صحیحبا شناختی که مشترک بود، باشد، 

ختالف نظر داشته باشیم و خواسته باشیم شناخت را از شناخت غلط تمییز دهیم، بایستی که اگر در مرگ هم اباید گفت، 

 حاال ما فقط یک مثال آوردیم و نخواستیم اثبات و ابطال طرفی را حقیقتاً بدوش میگوئیممقبول فرض کنیم. میالد ارسطو را 

ری ثابت یکی را توسط دیگ درعین حال دیگری و میتوان یکی از دو جانب را ورایِ میگوئیم  خیال زینت برایگیریم؛ ولی 

کسی که آگاهی داشته باشد، هیچگاه مرتکب امر زشت و ناپسندی )اعم از اخالقی و غیر از آن( نمیشود؛ به نظر ما  ساخت.

است کسی  پس ممکن  باالترین سطح عالم است. آگاه(،ولی کسیکه عالم باشد، ممکن است چنین نباشد. پس مقامِ عارف) 

میگویند این گفته را پیشتر مردود شمرده اید و حاال دوباره آنرا  ولی عکسش درست نیست. الم باشد ولی عارف نباشدع
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قط از همان ؛ آری غلط انگاشتیم فاین گفته را رأساً باطل نپیداشتیمدرست میپندارید؟ این چه بازی ایست؟ میگوئیم ما 

نسبت بین  یعنی آگاهی وجود دارد.دیگر میگوئیم این نسبت بین علم و  از دیدگاهیدیدگاهی که مطرح گردید. اما اینجا 

شاخه های این موضوع وقتی درست است که در مورد  آگاهی، علم است.علم و آگاهی، عموم و خصوص مطلق است.

چیزی باالتر  یبیائیم ببینیم از علم حضور توجه نظر داشته باشیم و مسئله را از این طریق میشود که قابل حل دانست.علم، 

 ری؟حضوعلم آگاهی جزو علم حصولی است یا اگر نداریم راه چاره چیست؟ آیا  اگر داریم آن چیست؟هم داریم یا خیر؟ 

واضحًا را ضمنِ علم حصولی است یا خیر؟ زی ،دنبال حل این مسئله باشیم که آیا آگهی تاتأمل نیست نیاز به حصولی در علم 

 اید بررسی علم حضوری برای ما راهی را نشان دهد که باالخره تصمیم مانرا بگیریم. شاما  منفی است. اًدائم،جواب

ارجی آیا معلوم اگر خمیابد، پس شاید گفته شود  حضورمعلوم نزد عقلِ عالم  علم حضوری گفته میشود خودِ)نفسِ(در 

از آن  هم قبالً ضمن مسئلۀ نفس ودلیلش را آری! میگوئیم  میتوان علم حضوری نسبت بدان یافت؟باشد، این مرتبه هم، 

ا زمانی که تعقل، تسل ط بر آن دارد و آنرا زد عقل حضور میابد،  آنگاه که نفس ( مطرح ساختیم.،پیشتر)البته با اختصار

ت ، چون عقل در حرکاین نظر، اگر تداوم یابدبر آن نظر دارد؛ اما بصورت متصل، با آن ارتباط میگیرد و حضور دارد، 

ی شبهه و اشکالی در آن باقبر آن قوی تر میشود و آن امر به قدری برای عقل آشمار میشود که دیگر هیچ  است، نظرش

عقل بر  باالترین سطح نظرپس  خود را در آن فانی کرده باشد. ،عقلنگار تو گویی که الل میگردد؛ اَزنمی ماند و خالص و 

ز علم حضوری است؛ گاهی اپس آگاهی ضمنِ  آگاهی. عبارت است از آشکارترین حالت نفس شئ بر عقل،نفس شئ و 

ر مورد د که گفته میشود خداوند بر تمامی اشیاء علم حضوری دارد.از این موارد است  .تعبیر میشودبه علم حضوری آگاهی 

 -قاتوجعبۀ مخلدر میتوان . این بحث را مسائل بسیار وجود دارد که پرداختن به آنها در این مجا نمیگنجدعلمِ خداوند 

 مورد مطالعه قرار داد.–]صفات خداوند[ بخش علم

 فلسفه، علم است یا علم، فلسفه؟ و  یا هیچکدام؟

؛ ردو حق را گفته اندحق ایسنت که ه بعضی فالسفه میگویند فلسفه علم نیست؛ در حالیکه بعضی دیگر میگویند علم است.

ا باالترین یاز تجربه حاصل آید و  آن علمی است کهده اند و علمِ خاص  را مراد کر، چه فلسفه علم نیستمیگوید زیرا یکی 

یک  ماهیت و ذاتیاتو ارتباط بنیادین اصیل بین آنها ظواهر اشیاء است و نه در پی اعیان موجودات و سطحش جستجوی 

عریف تبته ال .دانائیعلم عبارت باشد از همان عام  دانسته است که میگوید و ازین دست مسائل. آن دیگری علم را شئ 

الن مگر فلسفه یک نوع دانائی نیست؟ مگر میشود گفت ف به این سادگی ها هم قابل طرح نیست.که آنها در نظر دارند یعلم

پس اینها علم را در مقابل جهل و عالم را در برابر جاهل میدانند و از این جاهل.  ،در همان حالکس فیلسوف است ولی 
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تالش باید در  و ه استبزم تعریف علم به پیان رسیدجهت دیگر نمیتوان گفت که از ولی  جهت بسیار صحیح میگویند. 

 فراتر از اینهاست. مسئله،بخوابیم. نه! بگریم و بزنیم و و کاهو و انگبین و سکنجبین را  جمع کردن این مائدۀ رحمانی باشیم

یست که باید گفت علم چ .دارند وجود که سو نآ از است موجودات به علم ،فلسفه فلسفه را ارسطو چنین تعریف میکند:

تعیین موضوع علم زار قدرت و ابفلسفه را باالترین  میبینید که واقعاً مسئله سنگین است. فلسفه به اساسِ آن تعریف میشود؟

کی از ویژگی یولی  چه حرفی باقی بماند؟دیگر انتظار میرود آنگاه که فلسفه هم توسط علم تعریف شود، اما . دانسته اند

 د تا فهمیده شود.فلسفه هم با ید تفلسف شوهای بسیار بسیار مهم  فلسفه که میتواند ما را در این راستا یاری رساند اینست که 

میگوئیم  یشود؟م بحثفلسفی قواعد و ضوابط همان از بیشتر مگر در تفلسف،  اما تفلسف چیست که این همه قدرت دارد؟

ین و شاید پس بزرگترحوزۀ عقل، کامالً آزاد هستی! تو در  در فلسفه که میگویدی است تعظمباقاعدۀ بسیار نه! اما یک 

ز ااین ویژگی و خصوصیت فلسفه حد اقل برای ما این اجازه را میدهد که  عقل است.بتوان گفت یگانه ابزارِ تفلسف، 

ممکن  .هت که علم استجاز آن شرح االسمی به علم تعریف نوعِ به نزدیکترین  اگر چهتعریف علم زیاد نا امید نباشیم؛ 

ع قاعده ای در علمی وجود داشته باشد) یا وضمگر میشود یک که عبارت باشند از: د نی ما را به خود درگیر کنمسائلاست 

ز طرف ا نیاموز؟یعنی علم، بیاموزاند که بگوید تو میتوانی در این حوزۀ علم، خالف این علم هم عمل کنی؟ گردد( که 

برای علمی یا فلسفه، آ تعریف کنیم؟را با فلسفه )تفلسف(  معلفلسفه را به علم و نمیداند که باطل دور را  فلسفه،دیگر مگر 

وشنتر است یا افرادش ر این امر، علم نیاز به افرادش پیدا کند؟ برایمیتواند موضوع را تعیین کند و  فلسفه است از که اعم 

ه اگر است پس تعرف فلسفه ب همان فلسفه نیست؟ ،شود، آیا علم پس اگر این همه حاال بفرض که جواب داده خودش؟

 خودش، آیا بیخود نیست؟

ه که این قاعده را قبول نداشته باشد، ندوستدار دانش اما در حینیکه ادعای فیلسوف بودن را دارد و میگوئیم اگر شخصی 

وانی د راین عده نمیگوید که تو میتاین قا بیخرد فلسفه است.دشمن سرسخت و دوستدار حکمت نیست بلکه فیلسوف و 

ین کنی، نمائی، جز ا تفکر و تعقل و تدبرحوزه، خالف این حوزه عمل کنی. میگوید در این حوزه حرف اینجاست که باید 

ما را هم دور ز بخش عظیمی ابیهوده یافتی، حرف حق را نمیتوانیم گویا باشیم و از ما نیستی؛ حتی اگر دریافتی که ما هم 

 و بیهوده گوئی کامل. یک پارادکسی ایجاد میشودنمیگوید تمامِ ما را؛ زیرا  از و برو چاره جوئی کن.بی اند

در فلسفه  هک چنین خاصیتی هست ،در علمپس  هم میشود. به معنی عام  علممربوطِ به  ،این قاعدهاینطور که معلوم میشود، 

وضعیت تعریف علم مشخص نشده متأسفانه هنوز  د هستی.حوزۀ عقل، کامالً آزا : درمیگویدچنین هم مطرح است و آن 
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لم، اعمِّ از فلسفه ع میتوان چنین گفت: تعریفِ فلسفه )اگر درست باشد(، خاصیت مشترک بین علم و فلسفه، و با این  .است

 هر فلسفه ای علم. ممکن است بعضی علمها، فلسفه نباشند؛است و 

 ن وجه است. فلسفه، علم است.نسبت بین علم و فلسفه، عموم و خصوص م پس:

 منطق، علم است یا علم، منطق؟ و یا هیچکدام؟

 شود. تعریف )اگر قابل باشد،(د اقل، به لحاظ صوری، علم توسط منطقحاین بخش هم بسیار مهم است؛ زیرا قرار است 

حد  اقل باید  رد.گری را تعریف کنمیتوان دیمتباین توسط دو امر ا علم باشد و از طرفی باید متباین بعلم نباشد،  ،منطقاگر 

طق خود  نپس م وجود داشته باشد.بین دو امری که قرار است، یکی دیگری را تعریف کند،   یخاص  مشترکِ ابطۀریک 

 .(البته نه بدین معنی که ابزار نباشد. مانند ریاضی که هم علم است و هم ابزار)نسبت به اکثر علوم علم است.

صولی نه اینکه برای یکی ح حضوری نیست.م حصولی است و اصالً با تمامِ قواعد و قوانینش بوضوح، منطق یکی از علو

و منطق  تمامِ مسائل منطق ریاضیکسی پیدا نشود که باشد برای دیگری حضوری؛ بلکه از طریق آن ممکن است هیچگاه 

منطق ، ر زیادی از منطق ساخته شده مانندگونه های بسیا ارسطوئی را بداند و حل کند. این علم حاال بسیار پیش رفته است.

ربط، منطق  منطق محموالت یا منطق مرتبۀ اول، منطق توصیفی، منطق موج هات،ریاضی، منطق فازی، منطق متابعدی، منطق 

زمان، منطق امری، منطق کاربردی، حتی منطق مادی یا منطق غیر صوری یا منطق نو ارسطوئی که توسط مخالفان ارسطو 

ه اینکه از نپدیدار گشته اند؛ ، البته تمامیِ منطق ها از منطق ارسطو  ایجاد شده است و...نسس بیکن و رنه دکارت مانند فرا

دید اولین تفکرات که راه را باز کرده است تا منطق های دیگری پقوانین منطوق صوری یا ارسطوئی لزوماً پیرو باشند، بلکه 

مبنای منطق، اصل طرد شق ثالث نیست و در شاخه ای از منطق هست که حتی  آید، از روی همین ارغنون ناشی شده است.

را چنین  نطقمولی ما زیاد به آن معتقد نیستیم. ؛این حرف را اکثر اندیشمندان میگویند آنچنان کاربردی ندارد؛اصالً در آنجا 

 پس  در فکر باز میدارد.ذهن را از خطایِ ، آن مراعات قوانین است قانونمند که ابزار یا ،تعریف کرده اند

 منطق، علم است. و منطق ، نسبت عموم و خصوص مطلق است. رابطه بین علم
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 (.آیا علم، قابل تعریف است یا خیر؟ اگر بلی، چیست آن؟ اگر نه، چرا؟)نتیجه گیری

 اش چنین است: همورد بحث قرار گرفت، خالص ،محیطمباحثی که قبالً در این تمام 

 .بداند را علم که است ضروری است، قرار ازچه جهان بداند میخواهد کسیکه -1

 .ندارد تفکر به نیاز که بدیهی است امری «آگاهی» -2

 .مینامیم آگاهی را موضوع یک باالیِ شهود و تسلط و اِشراف باالترین -1

 سپس و ابدمی در کلی بشکل را اشیاء بین روابط ،عقل که میماند ترکیبی تابع یک مانند آگاهی، و عقل بین رابطه -5

 .میرساند آگاهی درجۀ به شهود، مراحل طیِ با را روابط بر تسلط

 آگاهی از موضوع واحد، یکی بیش نیست. -0

 .است علم آگاهی،.است مطلق خصوص و عموم آگاهی، و علم بین نسبت -2

 .آگاهی از است عبارت عقل، بر شئ نفس حالت آشکارترین و شئ نفس بر عقل نظر سطح باالترین -3

 .دارند وجود که سو آن از است موجودات به علم فلسفه، -5

 .شود فهمیده تا شود تفلسف ید با هم فلسفه -1

 .میدارد باز فکر در خطایِ از را ذهن آن، قوانین مراعات که قانونمند است یا علمی ابزار منطق، -15

 .هستی آزاد کامالً عقل، حوزۀ در: میگوید چنین که هست خاصیتی ،علم در -11

 .است علم فلسفه،. است مطلق خصوص و عموم فلسفه، و علم بین نسبت -12

 .است علم منطق،. است مطلق خصوص و عموم ، منطق و علم بیننسبت  -11

 حوزۀ عقل، کامالً آزادی. رتو د :و علم میگوید محسوب میشوندفلسفه و منطق، از اقسام علم  ،آگاهی بنابر این

لم شود، این از ع صحیح ریفیاگر قرار باشد تع یعنی .ارائه دادنمیتوان برای علم، تعریفی منطقی از قرار معلوم، 

از لحاظ علم میزان)منطق(،  این ؛ امایا افرادش به سبب خودتعریف میگردد  ،علم؛ پس علم استنوعی تعریف، خود  

ند، این امر ک میخواهد وجود پیداامری اینطور باشد که چون  اثباتش میتواند ؟اینکه چرا دو ر باطل است .درست نیست

امر ثانی هم میخواهد وجود پیدا کند، این امر نیز وجودش قائم است و از طرف دیگر،  دیگری)ثانی( جودش قائم به امرو

ت ندارند) از أجرهیچکدام هم اینجا امر اول منتظر امر دوم است و امر دوم منتظر امر اول، به امر دیگری است)اول(؛ 

طالح است،( حاال این یک اص، دائماً در انتظار)هر دو  ،د؛ در نتیجهنیراز دیگری پیشی گ ،در تحقق شأنیت شان نیست( که
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حقق شده ماین تعریف)امر( درست است یعنی اینکه بگوئیم . پس یافتد نهیچ یک تحقق نخواهخواهند ماند، یعنی 

 شرح االسمی تعریف کرد.اما علم را میتوان  باطل است. ،پس دور است، درست نیست.

 دریا:

و یا  هر کسیکه اندک تأمل کندتعریف شرح اإلسمی هم زیاد هنر نیست. از اول ادعا به جهلت نکردی؟ ثانیاً  اوالً چرا تو

 .نشان دهداز خود خوانده باشد، میتواند چنین هنری بی حاصل را  یوسمقا هر قابوسی

 نسیمتن:

جز  ،جنگلمشعل شعله آویز انستم از دیدم نتو ،راه هائی خودم هم باز کنماوالً من خودم از اول نیمدانستم و خواستم 

واستیم ساز حکمت ما خان سوزناک نزدیکتر شویم بیشتر میسوزیم؛ ولی شآتشفهر چه به این گفتم  خودم را رهائی بخشم.

 آری حکما را این طریق بود که از قدیم گفته اند:. نسوزیمبزنیم و 

 گر بسوزی ساز نیست از حکمت  ساز حکمت را زدن سوز آور است

مت حقیقت انسان را تنش ط میکند تا قدمی به س، یشکل شرح اإلسمبحتی  ،نزدیک به حقیقت ربسیا انیاً گاهی تعاریفِث

و خود  انسان را از سکون اننده،و جهپرتگاه بعنوان گاهی این راه، د و در تالش تحصیل و وُصولِ به حقیقت باشد. ربردا

 میکنیم: مباحث پیشین، علم را چنین تعریفاز با استفاده  دهد.میشکیل نیل به اهداف را تطفیلی نجات میدهد و تیر رس 

اگر این امر، نفسِ شئ باشد، به آن علم حضوری و اگر صورت شئ باشد،  عبارت است از حضور امری نزد عقل.علم 

ی معنی میکنند درمص آنراالتبه اشتباه نشود، گاهی علم را نسبت به علوم دیگر میسنجند و گاهی  .وئیمگمیعلم حصولی 

یگوئیم م. اگر مصدری معنی شود همانی است که مذکور است؛ ولی اگر نسبت به علوم دیگر قیاس کنیم، )یعنی، دانستن(

 اما تعریفی دیگر را پیشکش میکنیم، اختیار با طرف مخاطب است هر کدام را که پسند کند یا نکند:این امر، علم است. 

 دست کم یکی از روابط امری در نزد عقل. ادراکعلم عبارت است از ملکه شدن 

خواسته ن ابحاث بیشتر در ایاگر ما اینجا به همین مقدار کفایت میکنیم و این تعریف شاید منتقدان زیادی پیدا کند؛ ولی 

.توجه کردمیتوان به همان کتاب یاد شده بخش علم  شد تأمل شود،
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 چهار مسئلۀ مهم 
 

 دریا:

 جز نمائی.البته اگر نمیدانستی میتوانی اظهار عيگر دارم كه بايد جواب داده شود؛د بحثيك  از پرداختن به تكامل،یش پ

اليزال ی كه انسان میگفتاز طرفی يادت هست كه زمانی میگفتی خدا با زبان مخلوقاتش با ايشان ارتباط برقرار میكند؟ 

ه خود را ب زند ومیبا مخلوقاتش سخن آنات  ۀخدا هم ضرورتاًشود كه پس با اين گفته هايت نتیجه میو سرمدی است. 

 :شده استمسئلۀ بسیار مهم اينجا از تو بازخواست  چهار آنها میشناساند؛ همینطور نیست؟!

 اگر انسان سرمد و اليزال است، با برهان ثابت كن! و دفع اشكاالت نما! اگر نیست، سكوتت دلیلی كافی است. اول(:

 . //   //         // و ثابت كن.  واضحر برای خدا كالمی است، برايم اگ دوم(:

  ؟ار استاز چه قراگر چنین نیست پس مسئله  ساند؟از اين طريق خود را میشنا انسانثابت كن كه چرا خدا به  سوم(:

 ارتباط است؟ اتش درچگونه با مخلوقثابت کن که خداوند اگر سه مسئلۀ فوق با جواباتی مثبت ارائه گردید، چهارم(: 

 [[ا.شرح حال نسیمتن و دری نیاز دانسته شده بهشود؛ زیرا متون زیر که بین دو ستاره قرار گرفته اند توجه به ]] 

اشک قدر آن گریه و ضج ه و ناله و فغان.شروع میکند به به سجده افتاده و نسیمتن در اینجا روی سنگ مینشیند و *

 .ه میشودچز خود بی خود گشته وهیچ نمیداندکه دارد میرود و نسیمتن او به شکست رنمی آورد و که سنگ تاب میریزد

 مصداق روایت زیر قرار میگیرد: سش تزکیه میشود که و نف  میگرددنسیمتن اینجا شکسته  لِدآنقدر 

 من قلبه علی لسانه.من اخلص اربعین صباحًا جری ینابیع احلکمة 

وبه  اینجا به ت. معرفت خدا بوده است ،ه چهل سال در پی معرفت خود و در نتیجهتنها چهل روز که زیرا ن ؛او پیر شده

ناگهانی که نسیمتن دفعتاً جا خورد، از نی ت پاکی که  این اتفاقِ  او نبوده است. میداند که دریا دشمنِروی میآورد و 

و هم در ه شکستن نهاده بود و اسنگ روبدرحالیکه  داشت، الهامی در دل او جای گرفت و گنجینۀ معرفتش باز گردید.

 ،اما نه بدان معنی که آگاهی نداشته باشد ؛اظهار عجز در برابر دریااظهار ندامت و طلب مغفرت از خدایش و سجده و 

، غمناکزیبا و خوش آواز و درعین حال پرنده ای بسیار  ،در آسمانیکدفعه کامالً غرقِ در آب میشد؛ سنگ داشت 

ان زیبا را همۀ بلبلکو رفت دستگاه بیات را زیبا پیاده میکرد و چهچهه کنان به سرعت بسیار  ،زآوازی در داد، این آوا

لباس کهنه و  از قسمتیهر یک با آن منقار های کوچک و ظریف و قشنگ و رنگارنگ شان، خواند و همه آمدند و 
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د و و شیدائی ، آنرا از غرق شدن نجات دادنوج احترام و آرامش و آواز بسیار عرفانی انسیمتن را با ده و تکه تکۀ پینه ز 

تا به حال نسیمتن در عالم عرفان و سلوک فرورفته و قرار دادند.  و رونق  روی بالهای سفید و روشناینک نسیمتن را 

هنوز  »مضمون به این روایت ندائی شنید ؛ ولی در مقام فنایِ عرفانی قرار بگیردکج مانده، میخواهد کمرش از سجده، 

ی بالهای این بلبالن راه میرود و بخاطر تواضعی که دارد، به نزدیک ساحل . اینجا با کمر مکسور ، بر رو«ه نشده ایآماد

 سِلکهمدل و همپاهایش را روی ساحل نمناک و گِل آلود مینهد و پائین میآید و  ،که میرسد، از روی پرهای لطیف

 میآوریم: ،رامآ از منصورِ  همینقدر دانسته که آن، دشمنش نیست.هنوز ندانسته که ماهیت دریا چیست؟ فقط دریا میشود. 

 روح و ریحان گشت پروانه

 خانهمی دل شکست و رفت 

 دیوانه شد ور انداخت پَ

 شد مستانهردید و بگَ

 هر الله برفت و بدید

 افتاده سجده شدندبه 

 گویند الههب  به یکی

 روانه به هر یک بگویند

 به واحد بگویند احده

 بگویند صمدهبه احد 

 خدایهبه هیچیک نگویند 

 رحمانهبه یک دم بگویند 

 یکی را به اسنان احجاره

 کزو نیست کسی غمخواره

 به فرق یکی صمصامه

 ابهبه رکوع همو وه 

 به پهلو یکی مثماره

 دیوارها همی متک 

www.takbook.com



 

 

258 
 چهار مسئلۀ مهم رمان نفری در كنار دريا

 

 
 به سم در سینهیکی را 

 بریده دکبِبه ظرفی 

 به عاشور یکی سر رفته

 تههمه رف دین  چون نبود 

 بگویم دیگر سر بسته

 بیننده بکن حالِ خود 

* 

 نسیمتن:

 این سر افتاده هیچ رویَم نمیشود که سرم را باال کنم. مستدام بدارد! را تا آخرین لحظات، در کنار شماعمر این ضعیف  ،خداوند

 دریا:

 تالش کنید تا فعالًید. حاال برای شما از اول گفته بودم که من دشمنتان نیستم؛ ولی شما گوش نمیکرددوست واقعی ام! 

 اکی شوید.شپس نشود که بر من  ؛هر چیز را قبول نکنم ،به سادگیمن وظیفه ام اینست که  .به این مسائل جواب دهید

 نسیمتن:

 بسیار مختصر بیان میداریم که:

ت. ست. زمان، مخلوق اسزمانمند ااو مجر د)به معنایِ فلسفیِ کلمه( نیست.  و انسان، مخلوق است و در زمان آفریده شده

نیست؛ زیرا بایستی که فاعل آن نیز در زمان میبود، تعالی عن ذالک)یعنی بلندتر است از آن)از در زمان اما نفسِ خلقت، 

مقام و شأنیت؛ بلکه خالقِ آنست(( و از طرفی خلقت زمان نیز باید در زمان میبود و در نتیجه، خلقتِ زمان معنی حیث 

ر قدماء پدید می آید، زیرا آنچه دپس آنچه زمانمند باشد معنی ندارد که بگوئیم هستی داشته.  زمان چراکهنداشت؛ 

مورد خدا از آن به قدیم نام میبریم چنین نیست که از زمان بر آمده باشد یا بر زمان تقدم داشته باشد؛ زیرا او نه در زمان 

او را میگویند اول است و آخر، این بدین معنی نیست؛ اما است و نه قبل و بعد برای اوست و تقدم و تأخر نیز برای او 

هر چه در پی اول باشی، جز او نیابی و همچنانکه هر چه در پی آخر باشی. در زمان او را نیابی چون در زمان است که 

 ، منظور  هانسان در زمان آفریده شدروح نیز در زمان نیست. اینکه گفتیم  نیست، آنچه در زمان است، محکوم به فناست.

زیرا روح انسانی، از روح میبرد.، مجرد است و در بی زمانی بسر انسان روح مگر نه  انسان از حیث مادی بوده است؛

ا َسواُْ ُتُه َفِإذَ  :برای فرشتگانش در مورد انسان میفرمایداو تعالی  .زمانی است ءوراروح او الهی نشأت گرفته است و 
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ُِوا َلُه َساِجِدَُن ف َ   ُّوِحيَونَ َفْخُت ِفيِه ِمن    منودم نيکو و د ست  ا اندامش که زمانی پس. ) تعمجه: س﴾٨٢﴿ص: َق
  (.کنيد سجده او بعای دميدم، )انسان(او د  خود  وح از و

ُِوا َلُه َساِجِدَُن   ُّوِحيَفِإَذا َسواُْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن ُا   امنگعد نيکو و د ست  ا او چون پس. )﴾٢٣﴿اْلجع: فَ َق
 (.بيفتيد کنان سجده او بعای بدمم، او د  خود  وح از و

ۀ ردد که هماما اینجا مسئله ای ایجاد میگ ازبین رفتن نیست؛ پس انسان نیز قابل از بین رفتن نیست.چون روح خدا قابل 

ها ابدان تن گرفت،مورد عذاب قرار خواهند  قیامتو آیا آنان که در انسانها خوب نیستند و آیا روح آنان آلوده نیست؟ 

از شناختِ روح رحمانی اش غافل مانده است میگوئیم انسان که بد عمل شد، ارواح شان؟ آنها خواهد سوخت یا همراهِ 

و در پی معرفت آن نبوده است؛ زیرا اگر آنرا میفهمید، خدا را میشناخت و در این صورت هرگز به عمل قبیح دست 

 بار آرَد.میتواند چنین انسانی بدکار را ب آن مقتضی ات ت از روح و خصوصیات و نمیزد و جز نیکو عمل نمیکرد. پس غفل

ی رثواب داده شود. آقرار خواهد گرفت، روحِ او گناه یا ثوابی نکرده تا عذاب یا  اما اینکه این شخص مورد عذاب

همان  دنبال نیکوئی باشد،نیکوئی  چه  زشتی. اگر انسان در پی هرچه که باشد، به آن محشور خواهد شد، چه در پی 

که رحمانی است، او را با خود یکجا میکند و آنرا به مقام رحمان مقرون میگرداند. و اگر سر از زشتی در روحش، 

این روح از عذاب مصئون میماند.  ش از او فاصله میگیرد بطوریکه هرچه عذاب )انسان( میبیند،برعکس، روحآورد، 

میشود به روح شیطانی چنین نیست که همین روح رحمانی، تبدیل به روح ابلیسی  اینکه میگویند روح انسانی مبدل

 .گردد، اصالً این روح قابل تبدیل نیست. آنگاه که گفته میشود روح شیطانی، یعنی فاصلۀ بی حد روح رحمانی از انسان

ر گفته اما اگنده گذاشته است. ولی فقط این ارتباطِ بین آندوست) انسان و روح رحمانی( که آنرا به قدرت خداوند،  ز

در حالیکه زنده میماند و قابل درک میشو د که این انسان به تمامش مورد عذاب قرار میگیرد، بدین معنی است که 

 این روح نیستار، مورد عذاب قرار خواهد گرفت ولی است، هرچه که از این روح، فاصله گرفته باشد، به همان مقد

ین روح عذاب میبیند، به ا. ند نیز بدین معنی نیستینکه میگویند روحِ او را عذاب داده اکه عذاب یا عقاب میشود، ا

فقط همان ارتباط، باعث طنده ماندن آن میگردد و همین ارتباط، مورد میشود و  رفاصلۀ آن از نسان بیشتمعنی است که 

بۀ مخلوقات مراجعه گردد، شاید همین عقائد بهتر است در این مورد به کتاب جع| |انسان را عذاب میدهد. تالطم است که 

 در مورد روح در آنجا باطل شمرده شده باشد.||

 ی مبسوط تر دارد که مجال پرداختن به آنثموسی سخن زد؛ ولی اینکه چطور، نیاز به بحی خدا کالم است و او با ابر

 دا.نحوۀ رهنمائی را بعضی میگویند کالم خراهنمائی میکندکه همین او با عالماتی انسان را قرآن کالمِ اوست. نیست و 
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ز این عبارات، درست است مرادِ افرشتگان و ... را چگونه امر میکرد که کُن  تا شود فَیَکُون البته اگر او کالمی نمیداشت، 

نها آ اردۀ اوست، ولی مخلوقات که به ارادۀ خداوند نمیتوانند به تمامِ معنی مأنوس باشند، پس باید به نحوی دیگر به

اگر کالم نمیبود، باید بگوئیم مخلوقی هم نمیبود؛ هرچند که مبدوعی  ستِ خویش را برساند و آنها را رهمنائی کند.اخو

 بودنش سزاوار بود.

نتخاب نموده اختیار و ا،که شایسته هستندرا برای درک این کالم، کسانی توسط کالمش رهنمائی میکند و را  انسانخدا 

 میفرماید: یعقوب و اسحاق ،ابراهیمخداوند در مورد  خواسته، به دیگران، ابالغ کنند. او ه را که خوداست تا بتوانند آنچ

دگان از ما پيشگاه د  آنان ُقنی تعمجه: به. )﴾١٨﴿ص:  اأْلَْخَيا ِ َوِإن اُهْم ِانَدنَا َلِمَن اْلُمْنَطَفنْیَ   (.ندا نيکان و بعگُز
را وصی  ختمِ مرتبت باید چنین باشند. یندوصیِّ او یاتمامی آنانکه پیغمبر   .ه ایست از یک مجموعهاین عنوان، نمون

 قدرت و علم و دانش و مهربانی باشداوج عدالت و نماد باید وصیِ او  کالمِ او موهوم باقی میماند.ایست؛ زیرا اگر نبود، 

یک ضربت شمشیرش باشد که  جهاندر ر دُرَ و کالم و سخنشهامت و ع شجاعت و غیرت و و بقول معروفش رب النو

 ."مصطفین"فراتر از عبادت انس و جن باشد. آری چنین انسانی میتواند، وصیِ او باشد و شاهد مثالِ در خندق، 

خداوند به قطع، یکی را قرار داده است که روزی خواهد آمد و به قدرت او، همۀ مشکالت را حل خواهد ساخت و 

اوست که در پردۀ غیبت د و کسی نخواهد ماند که او را مشکلی رسانَد شد و رجعت خواهعدل را بر پا خواهد کرد و 

نمیتوان به  در اثبات روز موعود،. یو بزرگان ئیو اولیا یبسر میبرده و آنگاه پس از غیبت، امامِ جماعتی است از پیامبران

، ||جعبۀ مخلوقات||تاب معروف به همان کاین موضع کم وردای کمتر و حِلیۀ سیاه و مجال اقل  پرداخت. ما شما را 

 عجیبارجاع میدهیم که در این موارد، بس سخن در آن زده شده و بس گران و سنگین و طویل از آن بحث کرده و 

           لماتور، ک||و البته؛ بسیار سنگین ||متون  ساده ین است که خواندنش خستگی ناپذیر است، چون مملوِّ از در آن هم

قش یک عنوان را به نمایش در می آورند و تقریباً کلِمات حرکتی هم به آنها میشود ) کلماتیکی چون کاریکاتور، ن

    ( و...گفت.

 138ش يا فرگشتبراي ،تکامل

نوان بندی میكنیم.ع ،ترتیب زيربه  ،پنج قسمت مبحثی از آنرا به ،بیان آنچه الزم میداريم از تكامل ايراد كنیم ما برای
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 سیر تاريخی -1

 تكامل چه میگويد؟ -2

 محلِ نزاع -1

 نقد -5

 نتیجه -0

ی الزم كمی اطالعات دقیق پزشك ،دركِ بهترِ نظريۀ فرگشت اين است كه برای ،نكتۀ قابل ذكر در اين موضوع]]

ولی با اين  ؛تا اين مشكل رفع شود  ،سخن خواهیم زد ،یم از آنها بصورت بسیار كوتاهن. ما تا حدی كه الزم میدااست

اين مبحث || پس دقیق باشید!چشم پوشی كنیم. ،ه الزم هستند ولی نسبیممكن است از بسیاری نكات ك ،وجود

 ||پیدا میکند در جلد دوم انشاءاهلل تعالي. ادامه ،ۀ قضا و قدرقضیو 
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