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روزنامـه صبـح ایـران

تقدیر از بنیاد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي در همایش كتاب سال حوزه    آستان نیوز: هفدهمین همایش كتاب سال حوزه برگزار شد و از 39  مؤلف كه آثار آن ها به  عنوان 
آثار بر تر انتخاب شده بود، تجلیل  به عمل آمد و ناشران بر تر هم انتخاب و از آنان تقدیر شد. كتاب »مجالس المومنین« كه به همت جمعی از پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی تالیف 

شده است، در همایش كتاب سال حوزه علمیه قم موفق به كسب رتبه برتر گردید و این مركز علمي، پژوهشي نیز به عنوان ناشر برتر شایسته تقدیر شد.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

تاریخ ترجمه در ایران، از دوران باستان تا پایان عصر 
قاجار

عبدالحسین آذرنگ
ناشر: ققنوس

تعداد صفحات: 439 صفحه
قیمت: 27 هزار تومان

ترجمه در ایران چند جنبش را از ســر گذرانده و 
چند عصر تاریخی متفاوت را سپری کرده تا امروز 
به یکی از دوره های دیگر شــکوفایی حیات خود 
دست یافته است. شناخت تاریخ و تحول ترجمه 

از دیرباز تاکنون می تواند بر سرچشــمۀ سیاری از اندیشه ها، تبارشناسی، تحول 
و تأثیر آن ها بر عرصه های گوناگون، پرتوهایی روشنی بخش بتاباند. جنبش های 
فکری که به سبب عامل های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عامل های دیگر به راه 
می افتند یا جنبش های توسعه و پیشرفت خواه که بر اندیشه ها و مفاهیم علمی، 
فنی، اقتصادی، مدیریتی، سیاستگذاری و برنامه ریزی و زمینه های دیگر تأکید 
می ورزند، اغلب روندهای ترجمه را تقویت می کنند، به آن ها شتاب می بخشند یا 

زمینه را برای آن ها مساعدتر می نمایند.
در این کتاب، منابع بسیاری بررسی و کوشش شده است از سیر و تحول ترجمه 
در ایران زمین، از روزگار باستان تا پایان عصر قاجار، نخستین تصور به هم پیوسته به 

دست داده شود. این کتاب نخستین تاریخ ترجمه در زبان فارسی است.

باستان شناسی و ادیان جهانی
تیموتی اینسل

مترجم: مجید خانلری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تعداد صفحات: 380 صفحه
قیمت: 23 هزار تومان

کتاب »باستان شناسی و ادیان جهانی« از مهم ترین 
آثاری است که به دو حوزۀ باستان شناسی و دین 
پرداخته و ارتباط میان این دو رشــته را بررســی 
می کند. در این کتاب، ابتدا پنج دین جهانی هندو، 

بودایی، یهودیت، مسیحیت و اسالم براساس مدارک باستان شناختی بررسی شده 
و سپس موضوعاتی همچون جنسیت، اخالق و بافت تاریخی ادیان )مرگ، هستی 
و زمان( مطرح شده است. مفهوم باستان شناسی دین چونان یک رویکرد و روش 
پژوهش مشــخص دربارۀ دین و نظام های اعتقادی، حتی در خاستگاه غربی اش 
چندان جاافتاده نیست. دکتر تیموتی اینسل )دانشگاه منچستر(، دکتر دیلیپ 
چاکرابارتی )دانشگاه کمبریج(، دکتر آندرز برگوئیست )کلیسای آلبن مقدس(، 
دکتر رابین کانینگهام )دانشگاه بردفورد(، دکتر راشل هشلیلی )دانشگاه حیفا(، 
دکتر پال لین )مدیر مؤسســۀ بریتانیایی مطالعات شــرق آفریقا(، دکتر راشل 
مک لین )دبیر افتخاری مؤسسه بریتانیایی مطالعات شرق آفریقا( و دکتر مایک 

پارکرپیرسن )دانشگاه شفیلد( نویسندگان مقاالت این کتاب هستند.

منطق ابن خلدون
 )جستاری در اندیشه  واقع گرای ابن خلدون از نگاه 

دکتر علی الوردی(
نویسنده: مسعود بینش

ناشر: نشر پژواک
سال نشر: 1393

تعداد صفحات: 200 صفحه
قیمت: 9500 هزار تومان

»مقدمة ابن خلــدون« که به »مقدمه ابن خلدون« 
نیز مشهور اســت، نتیجه چهار سال انزواگزینی 

و تفکر ولی الدین عبدالرحمن بن خلدون در قلعه  ابن ســالمه اســت. دکتر علی 
الوردی مورخ و جامعه شناس عراقی و از پیشگامان مکتب سکوالریسم با نگاهی 
جامعه شناختی مقدمه ابن خلدون را بررسی کرده و در کتاب منطق ابن خلدون 
کوشــیده منطق جدید مخصوص ابن خلدون را که در مقابل منطق ارسطویی 
قرار می گیرد، تبیین کند. این منطق به نظر  الوردی فلسفه را از برج عاج پایین 
می کشد و به انســان کمک می کند تا بتواند زندگی واقعی را درک کند. سخن 
الوردی در این کتاب آن است که تا پیش از ابن خلدون، بر اساس شیوه ارسطویی 
تأکید بر »صورت« پدیده ها بود و نه »ماده «ی آن و همین امر موجب در غلتیدن 
آدمیان به عالم انتزاع و دور شدن از جزئیات زندگی شده بود. ابن خلدون نخستین 
کسی بود که جامعه  انسانی را به شیوه ای واقعی مطالعه کرد. او حوادث تاریخی را 

مستقل از پدیده های اجتماعی بررسی نکرد.

تازه های نشر

خبر

 اندیشه  معارف

کتاب زدگی!
  محمدرضا آتشین صدف  

عقرب زدگــی، گرما زدگــی، جن زدگــی، 
ســرما زدگی و حتی بیرون زدگــی! باورتان 
می شــود؟ بیرون زدگــی! بــرای اینکه از 
شــگفتی تان کم شــود، عرض می کنم که 
این فقره آخر مربوط به دیسک کمر است. 
خالصــه آنکــه واژه هایی که بــه »زدگی« 
ختم می شوند، بسیارند و یکی از آن ها هم 
کتاب زدگی اســت که منظور من در اینجا، 
دلزدگــی از کتاب و کتاب خواندن اســت؛ 
این عارضه ها دالیل گوناگونی دارند که به 
گمان بنده یکی از مهم ترین آن ها باورهای 
نادرستی است که کم و بیش بسیاری از ما 

داریم. 

 »کتابی را کــه می خواهم بخوانم 
حتماً باید بخرم«

اگــر خود را پایبند ایــن کنیم که اول باید 
کتابی را خرید بعد خواند، چه بســا شرایط 
مالی ما اجازه ندهد که آن را بخریم و اگر هم 
باالخره توانستیم آن را بخریم، وقتی باشد 
که دیگر آتش اشتیاقمان برای مطالعه آن 

سرد شده باشد. 
کافی است که درباره چند کتاب این اتفاق 
بیفتد کــه در آن صورت چه بســا عطای 
مطالعه را به لقایش ببخشیم و اکتفا کنیم 
به مطالبی که در گروه های اجتماعی مجازی 

موبایلی برایمان می گذارند.

 »هــر کتابی حداقل بــه یک بار 
خواندن می ارزد.«

این هــم از آن حرف هاســت. اوالً که کم 
نبوده اند کســانی که با خواندن کتابی به 
انحراف فکری کشــیده شــده یا به لحاظ 
روانــی و عاطفی به هم ریخته اند. ثانیاً چه 
بســا کتاب کم فایده ای به دست بیاوریم و 
بدون دقت در ارزشمندی و فایده مندی آن 
و صرفاً با این بــاور که به یک بار خواندن 
می ارزد، چند ســاعت از عمــر گرانمایه را 
صرف آن کنیم، بعد ببینیم چیزی دستمان 
را نگرفته اســت و همین ما را نســبت به 
کتاب های بعدی و مطالعه آن ها دلزده کند؛ 
زیرا باز احتمال می دهیم این کتاب هم مثل 

آن کتاب باشد.

  »نخســتین کتابی که در موضوع 
موردعالقه ام می بینم باید بخوانم.«

همیشــه اولین کتابی که می بینیم، گزینه 
مناسبی برای مطالعه نیســت. بسیاری از 
کتاب ها برای مخاطبی نوشــته شده اند که 
ما نیستیم؛ فهم بسیاری از کتاب ها نیازمند 
خواندن کتاب های دیگر اســت، به عنوان 
پیش نیاز که اگر این ترتیب رعایت نشــود، 
چه بسا نخستین کتاب، دشــوار و فراتر از 

فهم ما باشد.

 »من خودم همیشــه می توانم در 
موضوعات مورد عالقه ام کتاب مناسبم 

را پیدا کنم.«
در زمان ما که در بیشتر موضوعات انبوهی از 
کتاب ها نوشته شده است، یافتن کتابی که 
واقعاً مرتبط با موضوع و پرسش های مورد 
دغدغه ما باشد و با این حال مناسب سطح 
سواد و دانش ما باشد و نویسنده و محتوای 
آن نیز معتبر و مســتدل و مســتند باشد، 
نیازمند جست وجو و تأمل است؛ حال یا خود 
باید پیش از مطالعه این کار را انجام دهیم و 
یا از کسی که در آن زمینه متخصص است یا 
حداقل اطالعاتی بیش از ما دارد، راهنمایی 
بگیریم؛ چون خوانــدن کتاب بد یا کتابی 
که برای ما مناســب نیست، سبب می شود 
نوعی ناکامی را تجربه کنیم که بر شوق ما به 

مطالعه تأثیر منفی می گذارد.

 »کتابی را که شروع کردم باید تمام 
کنم.«

بعضی از دوستان را دیده ام که اصرار دارند، 
کتابی را که شروع کرده اند، حتماً تمام کنند؛ 
وگرنه انگار که گناهی نابخشودنی را مرتکب 

شده اند.
حرفی نیســت. اگر انســان بتواند این طور 
زیست کند، بسیار هم خوب است؛ اما این 
کار نه همیشه میسر است نه الزم؛ زیرا گاهی 
ممکن است با خواندن بخش یا بخش هایی 
از یک کتاب، پاسخ پرسش هایی را که ما را 
به مطالعه آن کتاب کشاند، بگیریم و دیگر 
انگیزه ای بــرای مطالعه صفحات باقیمانده 
نداشته باشیم. و این امر سبب دلزدگی ما از 
خواندن کتاب های بعدی شود و چه بسا کار 
به جایی برسد که از ترس اینکه مجبور به 
تمام کردن کتابی نشویم، اصال آن را شروع 

نکنیم!

 »همیشه مطالب یک کتاب را باید 
صد در صد بفهمیم«

حقیقت آن است که خود نویسندگان بعضی 
کتاب ها نیز مطالب کتاب هایشان را صد در 
صد نمی فهمند تا چه برسد به ما خوانندگان 
بیچاره! افــزون بر این بســیاری از مطالب 
هســتند که نیازمند تأمل و تفکر خواننده 
هســتند که آن هم زمان می برد. همچنین 
گاهی فهم صددرصدی یک کتاب نیازمند 
مطالعه کتاب هایی روشن تر در همان زمینه 
یا احیاناً گفت وگو با دانشورانی در آن زمینه 
اســت. اساســاً از یک زاویه می توان گفت، 
اگر در هنگام مطالعه یک کتاب هیچ نکته 
مبهمی برای ما باقی نماند، به لحاظ فکری 
و علمی رشــد چندانی برای مــا به ارمغان 
نیاورده، بلکه بیشتر در همان حد دانسته های 
پیشینمان گام برداشته و سخن گفته. پس 
نفهمیدن صددرصــدی مطالب یک کتاب 

نباید سبب دلزدگی ما از مطالعه بشود. 

یادداشت

ابراهیمی دینانی در مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیر به شیعه بسیار خدمت کرده است

خبر

 مهر   چهره ماندگار فلسفه گفت: خواجه نصیرالدین طوسی یقیناً 
شیعه بوده و به شیعه خیلی خدمت کرده است به طوری که اگر او 

نبود من نمی دانم چه بر سر شیعه می آمد. 
غالمحسین ابراهیمی دینانی در همایش بزرگداشت روز حکیم 
خواجه نصیرالدین طوسی افزود: خواجه نصیرالدین طوسی به 
تشیع خیلی خدمت کرده است، تا پیش از او بیشتر علما اهل 
ســنت بودند یا اینکه معلوم نبود شیعه اند یا سنی، اما خواجه 
تنها عالمی است که یقیناً شیعه است و در اینکه او به همه علوم 
احاطه و تســلط دارد، تردیدی نیست، به همین دلیل هم او را 
عقل حادی عشر یا عقل یازدهم می نامند. این حکیم بزرگ که 
اهل خراسان و ایرانی است، درباره علوم زمان خودش کتاب های 

بسیاری نوشته، ضمن اینکه گفت وگوهای مفصلی هم با عالمان 
زمان خود داشته اســت، به این صورت که یا با آن ها رو در رو 
گفت وگو یا با آنها نامه نگاری و مکاتبه می کرده است. او شماری 
از آثارش را به زبان فارسی نوشته و نشان داده، ایرانی است، البته 
غیرت ایرانی او را از وقتی که حکومت عباسی را سرنگون کرد 

نیز می توان فهمید.
نویسنده کتاب »خواجه نصیرالدین طوسي؛ فیلسوف گفت وگو« 
در ادامه با طرح این پرســش که عقل چیست؟ ادامه داد: عقل 
همه جا هســت، ولی نمی توان آن را دید و یا آن را پیدا کرد، به 
بیان دیگر عقل همه جا هست و هیچ جا نیست. همین عقلی که 
ما نمی بینیم، در سه مرحله ظهور و تجلی پیدا می کند؛ دین، هنر 
و فلسفه. به عبارت دیگر با دیانت، هنر و فلسفه می توانیم معرفت 
را پیدا کنیم. دینانی در توضیح سه مرحله تجلی عقل گفت: دین 
درهایی را گشوده که تمام عقالنیت در آن دیده می شود؛ هنر و 
در رأس آن شــعر یکی دیگر از مظاهر تجلی عقل است. به نظر 
من شعر و نثر اوج هنر است. نثر یا کالم همان چیزی است که 
معجزه پیامبر اکرم )صلی اهلل و علیه و آله( هم هست. قرآن کالم 
او و معجزه پیامبر است. این کالم خودش یک نوع هنر است. در 
مورد فلسفه هم باید بگویم که فلسفه خودش تجلی عقل است، 
ولی من کاری با فیلسوف و زندگی او ندارم. حواسمان باشد وقتی 
می خواهیم درباره یک فیلسوف حرف بزنیم، به زندگی او کاری 
نداشته باشیم، نپرسیم فالنی کی می خوابیده؟ چی می پوشیده 

و... بلکه بپرسیم فکر او چه بوده است.
عضو ثابت انجمن حکمت و فلسفه ایران اضافه کرد: حدود دو 
تا سه هزار سال پیش فیثاغورث اصل علم را در عدد می دانست 
و معتقــد بود، اگر اعداد را از عالــم بگیریم، دیگر چیزی باقی 
نمی ماند. به عقیده او خدا عالم را به زبان ریاضیات نوشته است. 
حاال حرف من این اســت که یکســری چیزها مثل شهود در 

ریاضیات نمی گنجد، با آن ها باید چه کنیم؟
دینانی تصریح کرد: عقل پیش از محاسبه دارای میزان است، 
ولی شهود این گونه نیست؛ چون قابل بیان نیست و هر زمانی 
که لب باز کنی تا از شــهود بگویی، دیگر شهود نیست؛ چون 
میزان و محاسبه پیدا می کند. نتیجه اینکه زبان شهود، وحی 
است. عقل میزان دارد و قابل سنجش است ولی شهود این گونه 
نیست اگر کسی می خواهد شهودش را برای من بگوید یا خل و 

چل است یا می خواهد من را خل کند یا شهود گفتنی نیست.
استاد بازنشسته دانشــگاه تهران در ادامه با تأکید بر توجه به 
عقالنیت گفت: امــروز بیش از هر چیز باید به عقالنیت توجه 
کنیم، فیلسوف، ســخن بدون برهان نمی گوید، به بیان دیگر 
کسی که بدون برهان حرف می زند، فیلسوف نیست. یکی دیگر 
از چیزهایی که باید یاد بگیریم، گوش کردن اســت؛ ما اگر یاد 
بگیریم خوب گوش کنیم، حرف حساب می شنویم، موالنا هم 
کتاب خود را با »بسم اهلل« شروع نمی کند، بلکه می گوید بشنو 

از نی؛ یعنی با تأکید بر گوش کردن آغاز می کند.

در نخستین همایش 
»حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« بیان شد

اجتهاد در حوزه ها کمرنگ شده است 

 معارف /جلیل فخرایی   عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: به رغم عظمت و 
عمق حکمت اسالمی در جهان اسالم و بویژه در جهان تشیع، متاسفانه آنچه امروزه بر 

اذهان مردم صحنه گردانی می کند، همین علوم انسانی وارداتی غربی است.
آیت اهلل علی اکبر رشــاد در همایش »حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« با 
بیان اینکه پس از گذشت 37 سال از انقالب اسالمی، جایگاه علوم انسانی وارداتی 
در زبان و گفتار پررنگ تر است، افزود: حوزه علمیه با حضور علوم انسانی وارداتی 
از صحنه پس زده شده است و اگر حوزه به اهمیت این موضوع پی ببرد، خود به 

خود دغدغه  تحول در علوم انسانی حوزه پدید خواهد آمد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی از  نبود دغدغه  نسبت به حضور نهاد حوزه 
در مباحث علوم انســانی و عدم حساسیت متن حوزه به آن انتقاد کرد و افزود: 
مؤسسه ها و مراکز علمیـ  پژوهشی خوبی در حاشیه  حوزه به وجود آمده اند که 

متأسفانه حوزه، آن ها را به عنوان جزئی از بدنه  خود به رسمیت نمی شناسد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز با بیان اینکه گرفتار یک حجاب بسیار سخت و دشوار هستیم که امکان دیدن 
داشته هایمان را نداریم و این مانع بسیار جدی است، گفت: مشکل ما این است 
که یک مفاهیمی را با مرجعیت علمی بخش دیگری از جهان، در سازمان هایمان 
وارد کردیم و معیارهایی را از جانب آن ها آورده ایم در ادامه این جست وجو چون 
نمی توانیم مانند این مفاهیم را پیدا کنیم، شروع به ایجاد و بسط  دادن آن ها کرده 

تا بتوانیم از دلشان چیزی را درآورده و بسازیم.
مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد نیز با 
بیان اینکه برنامه سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان از ابتدای سال 95 در همه 
مباحث و مراکز مدیریتی حوزه اجرا خواهد شــد، ادامه داد: این ســند محتوای 
مهمــی دارد که اگر ما این کار و تحول را انجــام ندهیم، دیگران برنامه و نظام 

مشخصی ارایه کرده و در حال مدیریت کردن آن خواهند بود.
حجت االسالم عبدالحمید واسطی ادامه داد: بحث اجتهاد در حوزه ها کمرنگ شده 
است، از همین رو باید به سمت کارآمدی این علوم در حوزه حرکت کنیم که اگر 

این امر صورت نگیرد، دوباره ارتباطمان با اندوخته های گذشته قطع خواهد شد.
حجت ابراهیمی کیا، دبیر اجرایي همایش حوزه هاي علمیه و علوم انساني اسالمي 
در حاشیه این همایش نیز  گفت: با توجه به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در 
باب تحول علوم انساني و پیشروي به سمت اسالمي کردن این علوم، مجمع عالي 

حکمت، تصمیم گرفت این همایش را برگزار کند.
وي با بیان اینکه، علوم انساني حاضر در محیط دانشگاهي کشور، در عرصه هاي 
مدیریتي، اقتصادي، فرهنگي، جامعه شناختي و حتي فلسفي، بیشتر با رویکردهاي 
غربي و غیراسالمي تدریس مي شود، تصریح کرد: مجمع عالي حکمت اسالمي 
مشهد، بر آن شد تا با برگزاري این همایش، ضمن بهره گیري از برخي نظریات 
علوم انســاني حاضر، از ایده ها، دیدگاه ها و تجربیات علما و استادان حوزوي، در 
زمینه پیشرفت، نقاط قوت و ضعف علوم انساني و چگونگي اسالمي کردن چه در 

دانشگاه و چه در حوزه هاي علمیه، استفاده کند.

تقدم  معارف/ حامد سرلکی  اصوالً   
زمانی در ذات نمی تواند امتیاز تلقی شود، 
اما وقتی سخن از ارایه سخنی راهگشا و 
هدایت بخش باشد، بی تردید تقدم زمانی از 
اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. حکیم 
فرزانه مالصدرای شیرازی پرچمدار حکمت 
متعالیه، چه در فهم این فیلسوف جلیل 
القدر بوده که تا امروز و تا فرداها پاسخگوی 
ندانستن های بشریت شده است؟ امروز و 
به  فیلسوفی  از  دیگر  نامی  مقال  این  در 
میان می آید که وی را پل ارتباطی میان 
فلسفه کهن اروپایی )ارسطویی 
و افالطونی( و مکاتب نوظهور 

قاره سبز می دانند. 
وی فیلســوف شهیر آلمانی 
»ایمانوئل کانت« اســت. در 
این مقاله سعی شده از طریق 
کتاب ها و دست نوشته های 
برخی  بزرگ،  فیلسوف  این 
بررسی  وی  متناقض  عقاید 
شود و با تحقیق در رساالت 
آن  بــه  »صدرالمتالهیــن« 

پاسخی دهیم.

خدانشناسی  بیان  در   
کانت

با مطالعه ای اجمالی در برخی 
رســاالت و تحقیقات کانت 
]کتاب »نقــد عقل محض« 
و کتــاب »تمهیــدات«[ در 
خصوص باور خداشناســانه 
خود به چهار اصل اساســی 

خواهیم رسید:
اول: تنهــا مفاهیمی که با 
واقعیت همراه است، مفاهیم، 

نخستین حس هستند
ابتــدای تحقیقات  دوم: در 
کانت آمده است که، مفهوم 
مفهوم  و  اندیشنده«  »جوهر 
»خدا« چون از طریق تصورات حســی به 
دست نمی آید پس مفهومی واقعی نیست 
و در نتیجه از توهمات بی محتوای عقلی 

است.
ســوم:  »قانــون علیت« بــه معنی علیت 
جبری طبیعی و فیزیکی اســت که میان 
دو پدیده محســوس مادی می باشد و نیز 
استفاده از قانون علیت درباره »موجودات 

نامحسوس« مثل خدا، جایز نیست.
چهارم: مفاهیم »وجــود، ضرورت، علیت« 
که تنها بر محسوس خارجی قابل اطالق 

اســت و اســتعمال این مفاهیم در غیر 
محسوسات و غیر تصور حسی )مانند خدا( 

جایز نیست.
نقد و بررسی:

نخســت آنکه انحصــاری کــردن قانون 
علیــت در چارچوب هــای طبیعی نوعی 
تناقض گویی اســت، از آنجا که در کتاب 
تمهیدات خــود، قانون علیت را ریشــه 
در علت های طبیعی دانســته است و در 
این حالت موجود قائــم در چارچوب این 
قانون نیز قرار می گیــرد. دوم آنکه کانت 
در ابتدای تحقیقاتش؛ یعنی در کتاب نقد 
عقل محض تصور صحیح و کاملی از خدا و 
قانون علیت نتوانسته بیان کند، اما بتدریج 
شناختش در پایان کار؛ یعنی در تألیفات 
کتاب تمهیــدات، اندکی کامل تر و اصالح 

شده است.
مفهوم خدا برای کانت همان عین »واجب 
الوجود« اســت، در تعریف کانت از واجب 
الوجود نیز آمده اســت که وجودی است 
صرفــاً قائم به وجود خــودش و یا وجود 
ممکنه ای علت اثبــات یا حدوث وجود او 
نیست، بنابراین با این تصور چیزی مانند 
الکترون و پروتون نیز از منظر قاعده برهان 
وجودی کانت نوعی واجب الوجود است که 
بیشــتر از »هیوم« به فلسفه غرب منتقل 

شده. 
چه بســا در مکاتب مــادی گرایی، صرِف 
آنکــه واجب الوجــود غیر مادی اســت، 
انکار شــده، اصل حقیقت نیز انکار شده 
اســت، اما تعریف صحیح تری که کانت 
تنهــا در کتاب هــا و رســاالت آخر خود 
)تمهیدات( به آن نزدیک شــده است، اما 
به آن نرسیده و خود را در برخی معذورات 
 همچــون »قانون عقلی« کــه ملغمه ای از 
پدیدار شناســی مادی و غیر مادی است، 
قرار داده اســت. تعریف جامع و کامل تر از 
واجب الوجود و عینیــت آن با خدا ]خدا 
واجب الوجودی اســت که صاحب علم و 
اختیار است[ با تعریف کانت بسیار متفاوت 
است. با این تعریِف متقدم تر از کانت و آن 
هم در هیبت فلسفه اسالمی، اما مترقی تر 
از فلســفه کانت، پروتون و الکترون مثال 
فوق در حالــت ابطال نظری و عملی قرار 
می گیرد؛ حال آنکه اگر دیالکتیک محافظه 
کارانه مادی گرایان اجازه بحث در خصوص 
تسلسل وجودی ماده را نمی دهد، اما تنها 
بــا ارایه همین تعریف، تنها واجب الوجود 
صاحب علم و اختیــار  وجود »خداوندی« 
می باشــد. پس بر خــالف کانت، حکمت 

متعالیه اســالمی معتقد است که با اثبات 
واجب الوجودِ  صرف، نمی توان معقوالنه به 
وجود خدا رسید، بلکه تنها می توان نزدیک 

به شناخت عمومی از جوهر وجود شد. 
کانــت، در ابتدای تحقیقات خود از کتاب 
»نقد عقل محض« پا فراتر می نهد و حتی 
مدعی می شودکه »اگر چیزی وجود داشته 
باشد پس باید یک هستی مطلقاً ضروری 
وجود داشته باشد حال دست کم من، خود 
وجود دارم، پس یک هستی مطلقا ضروری 
وجــود دارد«. )1( برهان حدوثی که کانت 
به آن اشاره می کند، ناقض هر سخن او در 
کتاب تمهیدات وی اســت،  آنهم بودن ِ 
»من« مســاوی با هســتی مطلقاً ضروری 
است. پرسش اینجاست، ضرورت و بودن 
وجودی کــه خود بود و نبــودش حادث 
قطعی نبوده و امکان الوجودی اســت، به 
حقیقت چگونه ضرورتی است؟ بی تردید 
بر این اســتدالل باید سوگوار بود ، به هر 
حال این کالم، کالمی با تن پوش عقل، اما 

کامالً بی پایه و متوهمانه است.

  مالصدرا فیلسوف پاسخگو
کانت در کتاب »نقــد عقل محض« خود، 
بحث هستی مطلقاً ضروری را بدون بسط 
نظری بیان داشــته و در ابتدای تحقیقات 
خود، واجب الوجود را صرفاً خدا نمی داند 
]او در اواخــر عمر تحقیقاتی خود، واجب 
الوجود را حتماً خدا می داند، در صورتی که 
تعریف او به مــا این اختیار را می دهد که 

چیزهای دیگری را واجب الوجود بدانیم[.
اما مالصدرا ابتدا وجــود را اصل می داند؛ 
یعنــی آنکه وجود از اصــل در مقام تقدم 

محکم تر است. 
به معنای ساده تر، جوهر ذات همان وجود 
است، او در بیان فلسفه خویش با استعانت 
به جمله یکی از فالسفه هم عصر افالطون، 
نفس را چون دایره ای بزرگ پنداشته که 
در میان آن دایره کوچک به نام عقل است 
و نیز عقل را حلقــه ای به دور نقطه ای به 
نام وجود دانســته و وجــود را دایره ای به 
حول خدا می داند، به نوعی وجود ماهیتی 
فراعقلی از منظر هســتی شناسانه است. 
بنابراین در پاســخ به تحقیقات کانت در 
بحث وجود، مالصدرا وجود را )اصل وجود( 
حقیقی،عینی، واحد و بسیط می داند که 
میان افراد نســبت بــه حقیقت وجودی 
آن ها، کمال، ضعف نقص و شــدت متغیر 
اســت، تغییر می یابــد.)2( پس صرف به 
»بودن« »هســتی الزامی مطلق« به وجود 

نمی آید، بلکه انسان خود به صورت جزئی 
از وجود حقیقی بهره مند شــده است و 
این بهره مندی در سایه سار ارکان متغیر 
فوق حاصل می شــود؛ پس انسان و حتی 
به شکل عام اشیا بودنشــان دلیل اینکه 
وجود حقیقتی هستند، نیست. بلکه امکان 
بودشان یا وجودشــان نسبی است، چون 
اصالت وجود »خویشتنشان« نسبی است. 
اما در این میان چه چیزی نسبی نیست؟ 
وجود که خود ابتدا واحد است و عین ندارد 
، بسیط است و در برگیرنده صفات و سوم 
عینی اســت و قاطعانه یعنی به مانند  به 
مثابه و شــبیه نیســت. این وجود همان 
واجب الوجودی است که به صورت تکمیل 
شده، واجب الوجود صاحب علم و اختیار، 
خداوند اســت. پس در حالت دوم )یعنی 
ذهنیت کانت این بار در کتاب »تمهیدات« 
نــه در نقد »عقل محــض«( هم مالصدرا 
پاســخگوی اعتقاد کانت به بحث واجب 
الوجودی و خداشناسی شده است، البته به 

صورت کامل تر و استداللی تر.
مالصدرا در همان عصر، بینش آیندگان از 
کلمه »وجود« را دانســته و در سفر سوم 
حکمت متعالیه اسفار اربعه پاسخ می دهد 
که اگر متکلمان و صاحبان فن حکمت و 
فلســفه وجود را از منظر معنای مصدری 
دنبال کننــد )مانند کانت( در این صورت 
چیزی را اقتضا نمی کنند و وجود را نیازمند 
بــه غیر خودش در می یابند.)3( و به ناگاه 
مفهــوم واجب الوجود دچــار مغلطه قرار 
می گیرد. شگفتا از این آینده بینی صدها 
ساله)!( این حقیقت دارد که کانت بی تردید 
واجب الوجود را خدا می داند، اما  تعاریف 
وی در مرحله اول عجوالنه و متناقض بوده 
و در درجه دوم معلق، او خود دلیل رد خود 
شده اســت. مالصدرا نیز به شکل حتمی 
ما را به ســمتی می برد که واجب الوجود 
را بی تردیــد خدا می داند، امــا تعاریف و 
ادله ای که ارایه می کند، معلق نبوده و به ما 
اجازه مغالطه نمی دهد. همچنین در تمامی 
کتاب هایی کــه از صدرالمتالهین مطالعه 
شــده اســت، جز وحدت در آرا، ریشه ای 
بودن و جامع بودن هیچ تناقض تحقیقاتی 

وجود ندارد.

  تناقضات آشکار
تعریف حقیقی و نهایی حکیم شهیر ایرانی 
از واجب الوجود ِ صاحب علم و اختیار، آن 
است که ایشان هیچ موجودی را در عالم 
کفو، هم شــأن و هم مرتبه وجود حقیقی 
ِ واجــب نمی داند و بنابراین واجب الوجود 
را در اوج مراتب کمــال و از فرط فعلیت 
در باالترین ســطوح می پندارد.)4( حال 
مفاهیمــی همچون بســط و تکوین علم 
واجب الوجود، وحدت در صفات و امثالهم 
چیزی نیست که در قالب چنین مقاله ای 
عرضه و بیان شود. در نهایت شاید کانت با 
رسیدنش به خدا در تمهیدات اندکی خود 
را توانسته تبرئه کند، اما در حقیقت، غلظت 
گمراه سازی در سایه مصونیت عقلی را در 
میان نوکانتی ها بیشــتر کــرد؛ آنچه که 
عجیب اســت آن است که حتی دکارت و 
هیوم )البته هیوم به شکل بیشتری( دچار 
این سردرگمی و انفعال عقلی بوده اند، اما 
دومین کاستی نابخشودنی ایمانوئل کانت، 
تناقضات آشــکار او در نوشته هایش و نیز 
شخصیت شــکل نگرفته فلسفی وی در 

قالب یک شارع و محقق می باشد.
پی نوشت ها:

1- نقــد عقل محــض ، ایمانوئل کانت ، 
ترجمه ادیب سلطانی ، صفحه 668

2- مبدأ و معاد ، مالصدرا، احمد حسینی 
اردکانی ، صفحه 20

3- حکمت متعالیه در اسفار عقلی اربعه، 
مالصدرا، محمد خواجوی، ســفر ســوم، 

صفحه 12
4- الشــواهد الربوبیه ، مالصــدرا ، جواد 

مصلح ، صفحه 61

تعریف حقیقی و 
نهایی حکیم شهیر 
ایرانی از واجب 
الوجود ِ صاحب 
علم و اختیار، آن 
است که ایشان 
هیچ موجودی را در 
عالم کفو، هم شأن 
و هم مرتبه وجود 
حقیقیِ  واجب 
نمی داند و بنابراین 
واجب الوجود را در 
اوج مراتب کمال و 
از فرط فعلیت در 
باالترین سطوح 
می پندارد

بــــــــرش

نقدی بر اندیشه » ایمانوئل کانت« با نگاهی به مکتب »حکمت متعالیه«

سردرگمی و انفعال عقلی
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