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پيشگفتار ناشر  
  

از نقد نهراسيم  
  

ارزيابي، سنجش و نقد از لوازم جدايي ناپذير پژوهشهاي مسئله محور است. هر پژوهشگري کـه بـه
دنبال حلّ يک مسئله و پرکردنd خأل معرفتي است، ميبايست رويکردي جدّي به پيشينة مباحث مربوطه، 
مباني و رهيافتها داشته باشد و پس از ارزيابي دقيق و يافتن کاستيها و قوتها،ّ در پي يافتن پاسخ مسئله 

باشد.  
خوشبختانه پيشينيان ما در اين مسير يک گام هم جلوتر رفته و پـس از نگـاهي آسـيبشناسـانه بـه

پيشينة معرفتي و ارائة رهيافتي نو، به سنجش و نقد نظرية خود ميپرداختند.  
امروزه يکي از علل رنجوري علوم انساني در جامعة کنوني و، عدم برخـورداري از شـادابي و طـراوت،

جداي از عدم به کارگيري روش مسئلهمحور، فاصله و شکاف عميق ميان پژوهش و نقد است.  
متأسفانه نقد که از ارکان اساسي هر پژوهشي است، به دست فراموشي سپرده شده اسـت. از ايـن رو

سالهاست که در حال درجا زدنايم و شيفته و دلباختة انديشههاي غربي.  
اگر در صدد چارهانديشي براي احيا و بالندگي علوم انساني ميباشيم، ميبايست بـه ايـن مهـم توجـه
جدي کنيم؛ و اين عزم جدّي تمامي اهالي فرهنگ و اصحاب قلم و ارباب معرفت را ميطلبد، نه ارگانهـا
و سازمانهاي دولتي. نويسندگان و محققان ما بايد خود آغازگر اين راه باشند. از نقد نهراسند. نخست 
از نقد خود آغاز کنند. هر پژوهشي پيش از انتشار در معرض ديد تيزبين منتقدان دانا و دلسوز قرار گيـرد و

ورز بخورد؛ و آن گاه که قابليت عرضه يافت، به زيور طبع آراسته شود.  
دبيرخانة جشنوارة نقد کتاب، با وقوف به نکات ياد شده، از سالها پيش در صدد برآمـد تـا بـا انتشـار
نقدهاي برگزيدة جشنوارة نقد کتاب و ديگر نقدهاي خوب، گامي در جهـت الگوسـازي بـراي نقـد معيـار

بردارد.  
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آنچه پيش روي شماست، شماري از نقدهاي دکتر احد فرامرز قراملکي بر آثار ديگران، در کنار برخي 
از نقدهاي ديگران بر آثار ايشان است که به کوشش سرکار خانم فرشته ابوالحسني نيارکي تهيـه و آمـاده

شده است. اميد آن که نمونة مناسبي براي پژوهشگران و منتقدان جوان باشد.  
در پايان جا دارد از محضر جناب آقاي دکتر قراملکي کـه سالهاسـت در حـوزة اخـالق پـژوهش، بـه
پژوهشهاي جدّي اشتغال دارند؛ و همکاران سختکوش مؤسسة خانة کتاب، بويژه خانمها مژگان حقـاني و
طاهره قاسمي و آقايان ناصر ميرزايي، عسگر ابراهيمي و رحمان کياني که هريک به نوبة خـود در انتشـار
اين اثر سهيم بودهاند و مديرعامل محترم مؤسسه، جناب آقـاي علـي شـجاعي صـائين کـه بـا چـاپ آن

موافقت کردند، تشکر و تقدير نمايم.  
علي اوجبي    

معاون فرهنگي مؤسسه خانه کتاب     
  



  
  
  
  
  
  
  

مقدمه  
  

اثري که به زيور طبع آراسته ميشود، سخن و انديشه مؤلف با طرفهاي ارتباط کالمي است. بنابراين 
به ازاي هر کتابي که نگاشته ميشود، مؤلفي هست و خوانندگان. مؤلف اثرش را فرزند خويش 
ميانگارد و ميستايد و گاه واقعبينانه و منصفانه از آن عيبجويي ميکند و هر يک از محققان 
براساس انديشه خويش، در مقابل آن اثر موضع ميگيرند. اقبال محققان به يک اثر در اشکال 
گوناگون معرفي، تحسين، ترجمه، شرح، دفاع، نقد و حتي حسد و عنادورزيِ آگاهانه يا ناآگاهانه 
نمايانگر اهميت تحقيق است. با اين بيان آثاري که مورد چالش ديگر متفکران قرار ميگيرند، آثاري 
مهم و تأثيرگذار يا حتي گاه مؤسس تلقي ميشوند. به عنوان مثال ميتوان کثرت شرحهايي که بر 
کتاب اشارات بوعلي نوشته شده است را، بيانگر اهميت اين کتاب در تاريخ منطق دوره اسالمي قلمداد 

کرد.1   
دکتر احد فرامرز قراملکي (1340) استاد دانشگاه تهران، از متفکران پdرکار و برجستهاي است که 
آثارش بارها به شيوههاي گوناگونِ معرفي، نقد و... مورد اقبال اساتيد، دانشجويان و ديگر پژوهشگران 
قرار گرفته است. خالقيت و نوآوري از خصوصيات دانشمندان برجسته است. دکتر قراملکي در طرح 
مباحث اخالق حرفهاي که منشاء برکات در سازمانها و مراکز پژوهشي است و ابداع روششناسي 
خاص مطالعات ديني، با خالقيت و نوآوري برکات زيادي را براي جامعه علمي به ارمغان آورد. ايشان 
در سه حوزه اخالق، منطق و روششناسي، فلسفه و دينپژوهي آثار ارزشمندي نگاشتهاند. در اين 

                                                           

دوبخشي.   منطق سرآغاز التنبيهات، و االشارات 1. نک: همين کتاب، بخش اول؛
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مجموعه، فهرست آثار و سوابق علمي و حرفهاي استاد به پيوست خواهد آمد. اما در اين مقام به اهم 
آثار ايشان در اين سه حوزه مختلف اشاره ميگردد:  

اخالقي رشد موانع کار (1385)، و کسب در اخالقي سازمانهاي حرفهاي (1382)، اخالق
اخالق بر درآمدي اسالم (1386)، و ايران تمدن در حرفهاي اخالق ايراني (1386)، سازمانهاي
اخالق سازماني (1388) و اخالق ،(1388) نهاد مردم سازمانهاي در اخالق حرفهاي (1387)،

(1389) از جمله آثار استاد در حوزه اخالق است. اهم آثار ايشان در حوزه  اسالم و ايران در کاربردي
مالصدرا تأليف التنقيح بر مقدمه منطق و روششناسي از جمله آثار زير است: منطق1 (1373)،
گستره در پژوهش فنون و اصول ديني (1380)، مطالعات شناسي روش ،(1379) منطق2 ،(1378)
در رساله دوازده رازي (1381)، الملخص منطق بر تعليق و تقديم تحقيق، پژوهي (1383)، دين

(1386) و... .   السالطين تحفة ،(1386) دروغگو پارادوکس

کالمي مباني ،(1378) جديد کالم معرفتي هندسه ،(1373) انسان خلقت در دين و علم موضع
االعتقاد تجريد جامع شرح جديد (1383)، کالم و مطهري استاد ،(1379) انبياء دعوت جهتگيري

(نبوت) (1388) و... از جمله آثار ايشان در حوزه دينپژوهي است.  
 اين مجموعه که با پيشنهاد، ترغيب و همکاري استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر قراملکي 
گردآوري شده است، مجموعه مقاالت نقد استاد بر آثار و آراي پژوهشگران و نقد همکاران و محققان 
بر آثار وي است. اين مجموعه که ارمغان نقد ناميده شده است، در دو بخش سامان يافته است. اين 
تسميه براساس هديهانگاري و نه دشنهانگاري نقد است. بخش اول، نقدهاي استاد بر آثار و آراء 
پژوهشگران و بخش دوم، نقدهاي همکاران بر آثار استاد است. غالب مقاالت پيش از اين در 
مجموعههاي ديگر منتشر شده اند که مشخصات کتابشناختي هر يک ذکر خواهد شد. ديگر مقاالت 
هديه دوستاني است که بزرگوارانه پيشنهاد نقد اثري از آثار استاد را پذيرفتند. اين مجموعه عالوه بر 
دو بخش اصلي، پيوستي دارد که عاليق و سوابق علمي ـ پژوهشي استاد و مقاالت معرفي اثر وي را 

شامل است.   
بخش اول کتاب براساس حوزههاي پژوهش استاد به فصول جداگانة 1. اخالق 2. منطق 3. 
فلسفه و دينپژوهي، تقسيم شده و در هر فصل مقاالت به ترتيب تاريخ انتشار در کنار هم نشستهاند. 
در بخش دوم که به چهار فصل 1. اخالق، 2. منطق، 3. روششناسي و 4. فلسفه و دينپژوهي تقسيم 
ميشود، مالک ترتيب مقاالت، تاريخ نشر آثار استاد است. بر اين اساس ميتوان فهرستي اجمالي از 
فصول کتاب ارائه کرد. پس از مقدمه، درآمد دکتر قراملکي بر کتاب با عنوان هديه يا دشنه خواهد 
آمد. از حلم، فروتني، بزرگواري و يادداشتهاي دلگرم کننده و عالمانه استاد که ارمغاني براي من و 
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ديگر دوستاني است که در اين مجموعه نقدي به وي هديه کردهاند، سپاسگذارم. بخش اول با فصل 
«اخالق» آغاز ميگردد. در فصل اول چهار مقاله کنار هم گردآمدهاند: 1. وکيل دادگستري و اخالق 
حرفهاي. اين مقاله نقد مؤلف بر کتاب وکيل دادگستري تأليف بهمن کشاورز است. 2. نقد در ترازوي 
اخالق. اين مقاله بررسي کتاب اخالق نقد اثر دکتر سيد حسن اسالمي است. 3. نقد روششناختي 
حميده»،  اخالق قرآن، الطبالروحاني تأليف محمدبن زکرياي رازي. 4. معرفي انتقادي «فرهنگ

تأليف عبدالنبي امامي.   
فصل دوم تحت عنوان منطق داراي سه مقاله است: 1.نقدي بر مباني منطق، تأليف دکتر 
محمدعلي اژهاي، 2.االشارات و التنبيهات، سرآغاز منطق دوبخشي، 3. بررسي مورد پژوهانه گزارش 

رشر از منطق دوره اسالمي.   
فصل آخر از اين بخش، فلسفه و دين پژوهي است. اين فصل دو مقاله دارد: 1. معرفي و نقد 

اجمالي کتاب زبان دين اثر دکتر امير عباس علي زماني، 2. استاد ديناني و قواعد کلي فلسفي.  
در بخش دوم، فصل اول «اخالق»، در بردارنده هفت مقاله به ترتيب زير است: 1. اخالق 
حرفهاي. اين مقاله با قلم مهدي صادقي فرجاد نگاشته شده است. 2. سازمانهاي اخالقي در کسب و 
کار، اين مقاله هديه دکتر امير احمد شجاعي به مجموعه ارمغان نقد است. 3. موانع رشد اخالق 
حرفهاي در سازمانها. اين مقاله نيز به قلم مهدي صادقي فرجاد است. 4. معرفي و نقد کتاب درآمدي 
بر اخالق حرفهاي از دکتر امير احمد شجاعي.  5. اخالق در سازمانهاي مردم نهاد با معرفي و نقد 
زينب ساالري که نويسنده دوم اين کتاب است. اين مقاله در واقع نوعي خودانتقادي و خودمشت مالي 
است 6. اخالق سازماني. اين مقاله از دکتر حميدرضا نمازي است. 7. اخالق سازماني از گردآورنده 

ارمغان نقد؛ فرشته ابوالحسني نيارکي.  
فصل دوم با عنوان «منطق» شش مقاله را گردهم آورده است: 1. منطق الملخص از دکتر احمد 
عابدي، 2. پارادوکس دروغگو، ترجمهاي از مقدمه انگليسي دکتر ضياء موحد، 3. پارادوکس دروغگو 
با معرفي و نقد دکتر حميد رضا نمازي، 4. تحفة السالطين، ارمغان تختنشينان به قلم محمد سعيد 

قبا، 5. آراء منطقي يوسف تهراني و کتاب «نقداالصول و تلخيص الفصول»، به قلم دکتر محسن 
جاهد. 6. مقايسه الگوي رشر و قراملکي در تفسير تطور منطق در دوره اسالمي از فرشته ابوالحسني.   
فصل روششناسي شامل دو مقاله است: 1. اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي به قلم 
سرکار خانم ماهيني، 2. روششناسي فلسفه مالصدرا به قلم فرشته ابوالحسني و ديگر دانشجويان 

دوره دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران (1389).   
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آخرين فصل از کتاب با عنوان «فلسفه و دينپژوهي» داراي پنج مقاله است: 1. بررسي کتاب 
موضع علم و دين در خلقت انسان از سرکار خانم ماهيني، 2. هندسه معرفتي کالم جديد. اين مقاله به 
قلم دکتر محمد غفورينژاد است. 3. استاد مطهري و کالم جديد، به قلم سرکار خانم دکتر زينب 
برخورداري، 4. استاد مطهري و کالم جديد به قلم دکتر محمد غفوري نژاد، 5. معرفي و نقد کتاب 

نبوت از فرشته ابوالحسني.  
پيوست کتاب عالوه بر سوابق علمي ـ پژوهشي استاد، دو مقاله معرفي کتاب را نيز شامل است. 
اين مقاالت صرف معرفي آثار استادند، بنابراين در قسمت نقد آورده نشده است: 1. معرفي کتاب 
منطق1 به قلم سرکار خانم ماهيني و 2. معرفي روش شناسي مطالعات ديني از تيمور اميري. در اين 
مجموعه مقاالت دکتر قراملکي با ويرايش مجدد ايشان آمدهاند، اين در حاليست که مقاالت ديگر 

همکاران در بخش دوم کتاب براي حفظ قلم و اصالت متن بدون تغيير و ويرايش گردهم آمدهاند.   
نقدپذيري خصيصه استادي است که او را سرآغاز پژوهش اخالق حرفهاي در ايران و از محققين 
برجسته منطقنگاري سنتي و دينپژوهي روشمند ميدانم. نخستين بار که قلم به دست گرفتم، نقد 
کتاب استادي بود که سخاوتمندانه و با فروتني از نقد کتابش استقبال و مرا تشويق کرد، مواجهه 
ايشان با نقد برايم بسيار آموزنده بود تا اينکه امروز به تعبير استاد نقد را هديه ميدانم و نه دشنه. 
تشويق استاد، جسارت نقد و مقاله نويسي را به من آموخت. اين مجموعه به استادي تقديم ميگردد 
که او را معلم اخالق ميدانم و از زحمات ايشان که در تدوين اين کتاب گام به گام، سطر به سطر، 
واژه به واژه از راهنماييهايشان بهره بردهام از صميم دل تشکر و قدرداني ميکنم. از ديگر دوستان 
که صميمانه مقاله خويش را به اين مجموعه هديه کردهاند و با بزرگواري چاپ مجدد را پذيرفتند 

سپاسگذارم. از مؤسسه خانه کتاب و جناب آقاي اوجبي که مرا به چاپ مجموعه ترغيب کردند،  
سپاسگذارم و توفيق روز افزون ايشان را از خداي منان خواهان. همچنين از زحمات و دلسوزي سرکار 
خانم سيده مريم حسيني دوست و همکار عزيزم که در حروف چيني و صفحه آرايي کتاب ما را ياري 
دادند، قدرداني مي کنم. اميد که اين کتاب، آغاز همنشيني و همگام شدن با کاروان علم و پژوهش 

گردد.   
و پيشکش به او که در گلپوشترين بهار ميآيد و طنين سبز قدمهايش باغ انديشه را جاني سبز 

ميبخشد. کرامت و لطف بهاران با اوست که او حقيقت بهار است.
  

فرشته ابوالحسني نيارکي  
دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران  



  
  
  
  
  
  

نقد:  هديه يا دشنه؟ 
  

نقد، چه به معناي عيبجويي و چه به معناي تحليل و بازشناخت سره و ناسره، هدية گرانبها و 
جي است که از آن ميتوان آموخت، و با آن کژي و کاستي را زدود و تهديد را به فرصت و  ارمغان پdرارَ
ناکامي را به پيروزي تبديل کرد. توجه و باور مديران به توانِ اخالق حرفهاي در موفقيت سازماني را 
با وقوف پژوهشگران بر نقش راهبردي نقد در توسعة دانش و موفقيت علمي ميتوان مقايسه کرد. 
پيشرفت علمي و افزايش کارآمدي مراکز پژوهشي و آموزشي در گرو ترويج نقد در فرهنگ سازماني 
اين مراکز است. در هر دو عرصه، اخالق حرفهاي و نقد پژوهش محتاج تحول نگرشي هستيم. نگاه 
ما به اين دو، مواجهة ما را با آنها رقم ميزند. نقد نردبان است يا سرسره؟ تهديد است يا فرصت؟ 
هديه است يا دشنه؟ اغلب چنين انگاشته ميشود که، هديه ابزاري براي ابراز دوستي است اما نقد را 
حتي از دشمنان و بدخواهان نيز ميتوان هديه گرفت. و اين يکي از شيوههايي است، که خردمندان و 
بزرگان به وسيلة دشمنان خود نيز سود ميبرند (در باب مأخذ سخن اين حکيم توضيح خواهيم داد).  

عالقه به نقد و تفکر انتقادي، سهم فراواني در گرايش من به رشتة فلسفه و دانش منطق در دورة 
المؤمن» به وجد ميآمدم. آينه غماز  مرآة دانشجويي داشت. همان روزگار از شنيدن روايت نبوي «المؤمن

را زمزمه ميکردم:   مخزناالسرار نبوَد چون بوَد؟1 در همان روزگار اين سرودة نظامي در
خودشکن، آينه شکستن خطاست   راست آيـنه گـر عکس تـو بنمود

نياز ما به آينه، ديدنِ عيبي بر چهره يا کاستي و کژي بر سر يا جامه است. آينه عيوب ظاهري 
جسم و جامه را مينماياند و برادر ديني نيز عيبهاي گفتار، کردار و ديدگاه ما را نشان ميدهد.1   

                                                           

معنوي، تصحيح برزگر خالقي، تهران، انتشارات زورا، 1380، دفتر اول، بيت17.   مثنوي 1.  مولوي جاللالدين،
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تعريف نقد   
نقد را دو گونه تعريف ميکنند: عيبجويي. ميگويند: نقد، گونهاي داوري ناهمدالنه و 
خردهگيرانه از کسي يا چيزي است.2 اين تعريف از نقد به واژة to criticize معطوف است. تعريف 
دوم نقد براساس واژة to critique، تحليل يک ديدگاه، رفتار، تصميم يا آفرينش هنري است براي 
شناخت سره و ناسره، مواضع قوت يا ضعف، راستي و کاستي آن.3 فراتر از چالش لفظي، هر دو گونه 
فعاليت، نقد عيبجويانه و نقدِ تحليلگرايانه، به شرط ادب، پdرفايده است. حتي نقد عيبجويانه اگر با 
مسئوليتپذيري ناقد نسبت به حقوق صاحب اثر همراه باشد، جامعه را از رخنههاي يک ديدگاه و خلل 
يک تصميم آگاه ميسازد. ديدگاه منتشر شده و تصميم يک مدير مؤثر در جامعه، هويت شخصي 
ندارند بلکه امرِ اجتماعياند و نقد آنها را نبايد با رذيلتِ غيبتِ کسان همسان انگاشت. نقد به معناي 
نخست و نيز غيبت، هر دو، رفتار ارتباطياند که در آن فردي به عيبجويي و عيبگويي کسي 
ميپردازد. تفاوت اين دو در پيدا و پنهان بودن آن است. غيبتکننده به دليل ترس و عدم دليري به 
دور از چشم فرد از او بدگويي ميکند و فاش کردن عيب فرد را راهي در آسيب زدن به وي تلقي 
ميکند و به همين دليل غيبت غالباً خصمانه است. اما نقد، عيبجويي آشکار است که فرد درخصوص 
* دشمنان، دوستان و خويش انجام ميدهد. و براساس دليري صورت ميگيرد. ابوالحسن عامري

(د.381) را در اين مقام سخن نيکويي است: «سعادت انسي در گرو شجاعت و حکمت است».4 و اين 
هر دو در نقد الزم است. عامري شجاعت را در سه مقام ميداند: دليري بر دشمنان هنگام کارزار و 
دليري بر دوستان هنگام مخالفت و دليري بر نفس شهواني براي بازداشت آن از لذتهاي مضرّ يا 
فرار از رنجهاي نافع5. نقد نيز محتاج دليري است، به ويژه دليري در مقام مخالفت با آراء و 
انديشههاي دوستان و ديدگاههاي خويش. البته اين هر دليري، يعني شجاعت در کارزار در برابر 

                                                                                                                                            
البيضاء، تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر تبليغات اسالمي، 1417.ق، ج3،  المحجة 1. نک: فيض کاشاني مالمحسن،

ص,334  
نقد، قم، دفتر نشر معارف، 1383، ص33. اخالق 2. اسالمي سيد حسن،

اخالق»، کتاب ماه دين، شمارة 141، 1388.   ترازوي در 3. فرامرز قراملکي احد، «نقد
ابوالحسن عامري است. مطالعات نصراهللا حکمت اين انتساب را رد ميکند.  االسعاد و السعادة * مشهور اين است که نويسنده

عامري»، کتاب ماه فلسفه، ش39، آذر1389، صص124-,130   ابوالحسن آثار و حال نک: حکمت، نصراهللا، «شرح
السعاد، به کوشش مجتبي مينوي، تهران، دانشگاه تهران، 1336، ص,13   و السعادة 4. عامري، ابوالحسن،

5. همان.  
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دشمنان و دليري در مخالفت با دوستان و دليري در برابر خويش محتاج اخالق است. اخالق 
دشمني1، اخالقِ مخالفت2 و اخالقِ نقد خود.  

  
اخالقِ نقد  

نقد يک رفتار ارتباطي و استوار به سه عنصر است که در آن ناقد، ديدگاه کسي را نقد ميکند. 
هر دو سوي اين رفتار ارتباطي، نقد کردن و نقدپذيري، آدابي دارد و شروطي. اخالقِ نقد قواعدي را 
پيشروي ناقد قرار ميدهد: مسبوقيت نقد بر فهم کامل، تمايز تبيين از مشاهده، استفاده از زبانِ 
مناسب، پرهيز از مغالطههاي مقام استدالل، خودداري از حقيرانگاري کاالي ديگران، تمايز نقد 
ديدگاه از ارزش داوري در صاحب ديدگاه، پايبندي به مالکهاي عينيِ نقد، پرهيز از آنچه 
منطقدانان آنها را تبکيت بيروني خواندهاند3 و خيرخواهي در نقد مهمترين قواعد و توصيههاي 

اخالقي براي ناقدند.  
  

مواجهة هوشمندانه با نقد  
نقدپذيري، نقدگريزي و نقدستيزي سه گونه مواجهة با نقد است. يکي از عوامل مؤثر در نحوة 
مواجهة با نقد، تلقي فرد از آن است. هديهانگاري نقد سبب نقدپذيري است و تهديدانگاري و تلقيهاي 
4 نقد براي  خصمانه از نقد سبب نقدگريزي و نقدستيزي است. انتشار هر اثري سبب به ميان آمدن حقِ

مخاطبان ميشود. و نقدِ ناقدان فرصتي براي رفع نواقص و گذار از خوب به عالي است.  
مراد از نقدپذيري، مواجهة انفعالي با نقد نيست. پذيرفتن نقد به معناي پذيرفتن همة منتقدان 
نيست و نقدپذيري منافاتي با استواري انديشه ندارد اما جزمگرايي بدون منطق را از ميان برميدارد. 
نقدپذيري به معناي اقبال به نقد، اهميت دادن به آن و هنر استفاده از نقد ناقدان است. در چنين 

                                                           

اسالم، به اهتمام احد فرامرز  و ايران در کاربردي اخالق اسالم»، سياسي انديشه در دشمني، 1. عليخاني علياکبر، «اخالق
قراملکي، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1389، ص209.  

آسمان، شماره47، سال1389.   هفت 2. اسالمي، حسن، «اخالقِ مخالفت»، فصلنامه
بررسيها، ش68، سال1379.   و مقاالت پژوهش]»، اخالق اثربخش [در گفتگوي آفت بيروني، «تبکيت 3. فرامرز قراملکي احد،
4. right. 
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مواجههاي با نقد، مغرضانه بودن يا نبودن، دوستانه يا خصمانه بودن نقد يکسان است. مواجهة 
هوشمندانه (در برابر واکنش هيجاني خشم) پيآمدهاي تندترين نقد را به ميوة شيرين تبديل ميکند.  

ادب نقدپذيري  
نقدپذيري، خود، يک مشي اخالقي و مؤثرترين شيوة خودشناسي است. تکامل فرد، هم در عقل 
نظري و کسبِ معرفت و هم در عقل عملي و زندگي شخصي و شغلي، در گرو شناخت عيبها و 
تشخيص رخنهها در هر دو قلمرو نظري و عملي است. نقدپذيري فرايند تکامل را تصحيح و تسريع 
ميکند. جالينوس گام نخست در تهذيب روان و سالمت آن را شناخت عيوب خويش ميداند. وي 
طب مقالهاي در اين موضوع نوشته است. محمدبن زکرياي رازي (د.313ه.ق.) چکيدة آن را در

روحاني، به منزلة فصل چهارم ميآورد. جالينوس در اين نوشتار بر آن است که بزرگان به وسيلة 
نقدپذيري و توجه به عيبجوييهاي دشمنان، از دشمنِ خود سود ميبرند. بر اين اساس همداستان با 

سعدي ميتوان از دشمن شوخ چشم نيز درخواست عيبجويي کرد. به تعبير سعدي:  
تـا عيـب مـرا به مـن نمايد   کو دشمن شوخ چشم ناپاک

رازي نقدخواهي از دوست و دشمن را راه شناخت عيوب خويش ميداند. وي مراجعه به افراد 
عاقل که همراه ما هستند و نيز مراجعه به ديگران در محيط 360درجه و درخواست نقد به معناي 
عيبجويي را توصيه ميکند. کساني که با ما زندگي ميکنند، اعضاي خانواده، همکاران، مديران 
باالدست، افراد زيردست، دور و بريها و حتي دشمنان و بدخواهان، ميتوانند آينهاي براي ديدن 
عيبها و کژيها باشند. رازي براي افزايش کارايي و اثربخشي نقدپذيري چند توصيه را درخصوص 

نحوة واکنش به عيبجويي و عيبگويي ارايه ميدهد:  
- اگر کسي که از وي جوياي عيبهاي خودت شدهاي، عيبهاي تو را صريح و بيپرده ميگويد، 

شادابي و خرسندي خود را به وي نشان بده. و هرگز واکنش تو غم يا شرم نباشد.  
- و اگر به هر سببي عيب تو را پنهان ميکند و آن را به تو نمينماياند، ناراحتي، غم و ناخرسندي 

خود را به او نشان بده و هرگز او را تشويق به عيبپوشي نکن. 
- اگر در عيبجويي تو زيادهروي کند، همچنان واکنش تو شادي، سرور و خرسندي باشد.1 بر 

توصيههاي رازي، توصية ديگري را نيز ميتوان افزود:  
                                                           

الروحاني، به اهتمام مهدي محقق، تهران، موسسه مطالعات اسالمي دانشگاه تهران، دانشگاه  الطب 1. رازي محمدبن زکريا،
مک گيل، 1386، ص,34  



نقد: هديه يا دشنه؟   □   17  

- اگر راه چاپلوسي ميپيمايد و به جاي افشاي عيبها به تمجيد و ستايش تو ميپردازد، مشتي 
خاک بر ديدههايش بيافکن!1  

- واکنش هوشمندانه در برابر دوستاني که بد مرا نيکو مينمايند، ابراز ناخرسندي و رنجش خاطر 
است. سخن نيکوي سعدي در گلستان بر اين اساس است: 

کاخالق بـدمَ حسن نمايـد   از صحـبت دوستان برنجم
خـارم گـلُ و ياسمن نمايد   عيبـم هـنر و کـمـال بيـند

فرزند زکرياي رازي، در بحث شناخت عيوب نفس، تنها مراجعه به ديگران و درخواست عيبنمايي از 
آنان را توصيه ميکند و به اهميت و نقش خود انتقادي و خود محاسبهگري اشاره نميکند. در روايت آمده 

اسبکم. دلسوزتر و آگاهتر از ما به ما کيست؟    dاست که حاسبوا انفسکم قبل عن يح
  
  
  

آدمي بر خويشتن خويش بصيرت دارد.2 از امام صادق(ع) نقل شده است که: سودمندترين امور 
براي انسان آن است که به عيبجويي از خويش بر ديگران  پيشي گيرد.3 مولوي اصالحپذيري فرد را 

در گرو عيبجويي از خويش ميداند:  
کـي بديd فـارغ وي ز اصـالح خويش   هر کسي کو عيب خود ديدي ز پيش
الجــرم گــويـنـد عـيـب هـمـدگـر4   غافـلاند اين خلـق از خود، اي پـدر

کاميابي در نقد خويش دشوارياب است و محتاج مردانگي و فرزانگي است. دل چون آينه است و 
کار آينه غمازي است، به شرط آنکه از زنگار خود بزرگبيني و خودفريبي پاک باشد.  

زانکه زرنگار از رخش ممتاز نيست5   آيـنـهات دانـي چـرا غمـاز نيـست
  

                                                           

1. همان، صص33- 35.  
2. قيامت/ ,14  

الکافي، به کوشش علي غفاري، تهران، دارالکتب االسالمية، 1362 ش، ج 8، ص,243   3. کليني محمدبن يعقوب،
معنوي، دفتر اول، بيت881 و ,882   مثنوي 4. مولوي جاللالدين،

5. همان، بيت ,34  

اگرچه نقد خود آسان نيست اما با مشق و تمرين ميتوان آينه عيبنماي خود بود.
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خود مشت مالي  
در عالم نقدِ اثر مکتوب، مانند نقد کتاب، مقاله و آفرينشهاي هنري، نقد اثر خويش نيز به 
ندرت رخ ميدهد. البته دانشمندان غالباً از خود نقدي و نقد ديگران به تجديدنظر و اصالح و تکميل 
آراء خويش ميپردازند اما نوشتن نقد بر اثر خويش در نسبت با نقدنگاري بر آثار ديگران بسيار اندک 
دکتر رضا انزايينژاد1 ميتوان  مالي مشت خود است. نمونهاي باشکوه از نقد بر اثر خويش را در مقالة
کشفاالسرار» بر کار خويش است. اگر چه گزارش توضيح  تفسير يافت. اين مقاله نقد گردآور «گزيدة
نويسنده در چگونگي ورود اشتباهات در اين گزيده سبب دراز دامني بحث ميشود، نميتوانم از نقش 

آن در ادبِ نقد خويش صرفنظر کنم:  
کشفاالسرار ابوالفضل ميبدي (تأليف در  «سه سال پيش توفيق يافت مجلدات دهگانة
سال520.هـ.) را که تقريباً هزار سال پيش نگارش يافته، بخوانم و از آن ميان، بخشهايي به عنوان 
متن درسي براي رشتة ادبيات دانشگاهها برگزينم. حال من در آن احوال، آميزهاي از ذوقزدگي و 
شتابزدگي بود. زيبايي متن مرا سراپا ذوقزده کرده بود. چگونه ميتوانستم ذوق زده نباشم و از نشئه 
زيبايي اين کالم سرمست نگردم که: «عاشقي، به حقيقت، در اين راه [يعني راه عشق و عرفان] چون 
حسين منصور حالج نخاست. وصل دوست، بازوار [همچون شاهين] به هواي تفريد، پران ديد. 
خواست تا صيد کند. دستش بر نرسيد. به سرش [يعني در دلش] گفتند: يا حسين! خواهي که دستت 
بر رسد سر را زير پاي نه [سر به زير پاي بگذار و از هستيات بگذر] حسين سر را زير پاي نهاد و به 

هفتم آسمان بر گذشت». ذوقزدگي از لطف معني و موسيقي سخن بود. اما شتابزدگي؟!  
کشفاالسرار، به هيچ روي تصحيحي انتقادي  پس از چاپ گزيده، من متوجه شدم که تصحيح
و قابل اعتماد  نبوده. واقعيت اين است که مرحوم علي اصغر حکمت که نامش به عنوان مصحح 
کتاب بر پشت جلد مجلدات دهگانه  نشسته، به جهت مشغلههاي بسيار، سياسي و غيرسياسي، در 
تصحيح اين کتاب دخالتي نداشته و مسئوليت تصحيح هر جلدي را به دوستي و ارادتمندي و 
دانشجويي محول کرده بود، بنابراين در بسيار جا، تسامحاتي روي داده و خطاهاي ادبي و علمي بسيار 
رفته و اشتباهات چاپي بسيار نيز مزيد بر علت گرديده است. غلطنامههاي مفصل اواخر مجلدات 
دهگانه گواه اين حقيقت است. هنگام تهية گزيده، من تا اين حد نسبت به چاپ اين کتاب بياعتماد 

                                                           

فرهنگي، ش 48، سال1366، صص 39- 40.   کيهان کشفاالسرار]»، بر [گزيدة نظري و مالي: نقد 1. انزابينژاد رضا، «خودمشت
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نبودم و گرنه جا داشت که دست کم در بخشهاي برگزيده به يک نسخة خطي مراجعه شود. ناگزير 
وقتي که بخشهاي برگزيدة من پهلوي هم نشست و به زيور طبع اميرکبير آراسته شد، اينک ميبينم 
چندين خطاي فاحش از من و چندين خطاي مطبعي دست به دست هم دادهاند و با خطاهاي اصل 

متن درآميخته و چيزي حاصل شده که نياز به اين تسويد پيدا شده.  
اين ظن که احتماالً گزيدة حاضر در بعضي از دانشکدهها تدريس ميشود، براي اينکه کفارة آن 
ذوقزدگي و شتابزدگي را پرداخته باشم، کتاب را از صفحة اولش ورق ميزنم و خطاهاي خود و 
چاپخانه و نيز جاهايي را که نياز به توضيح دارد و ميبايستي در تعليقات کتاب ميآوردم و نياوردهام، 

مينويسم».  
  

سخن آخر  
نوشتار حاضر شامل دو گونه نقد است: هدية نگارنده براي دوستان و همکاران و ارمغان 
همکاران و ياران براي نگارنده اين سطور. نقد نگارنده بر آثار خود در اين ميان غايب است، به هزار و 
يک سبب و عدمدليري بر خويش يک سبب در اين ميان است. عالقه به نقد را از دوران جواني بلکه 
نوجواني داشتهام. برخي از استادان بر اين عالقه افزودند. تجربههاي تلخ و شيرين نقد بخشي از 
زندگي دانشجوييام بود. تلخترين تجربه به يک سادهانگاري برميگردد. در نخستين تجربه 
نويسندگيام، ديدگاه استادي را در يک مسأله نقد کردم. او را به شجاعت در نقد آراء ميشناختم، 
نکتههاي نغز وي در باب نقادي سخن و تشويق او بر نقدنويسي سبب دليري ساده لوحانهام شد. 
وقتي نوشتار چاپ شد، سراسيمه به روي ميزش نهادم. واکنش هيجاني و عصبانيتش نه 
پيشبينيپذير بود و نه قابل فهم. از خودشان جوياي سبب عصبانيت شدم، فرمود: در اين روزگار که 

هر کسي سنگي به من پرتاب مي کند، شما هم؟  
قبالً از فردي که اثرش نقد شده بود، تعبير «اين سيلي جواب دارد» را به من گزارش کرده 
بودند. نقد را سنگ پرتاب کردن يا سيلي زدن نميانگاشتم. نقد دشنه نيست بلکه هديه و ارمغان 
است. البته نقدهايي که دوستان بر من نوشتهاند در اين دفتر همنشين نقدهاي من بر دوستان ديگر 
شدهاند. از اينکه نقدِ محققان بر نوشتارهاي بنده شيوهاي بوده است تا من عيبها و کاستيهاي 
خودم را بشناسم و هم راهي بود که گراميترين دوستان خودم را بيابم، خداوند مهربان را شاکرم. خود 
را دوستدار همة کساني ميدانم که به نقد آثار آنان پرداختهام، و همه کساني که نوشتارهاي بنده را 
به نقد و چالش گرفتهاند، دوستان صميمي و راهنمايان دلسوز خود ميدانم. آن روزگار، سخن 
سامرست موآم را نيز نشنيده بودم: «مردم وقتي از شما ميخواهند عيبهايشان را آشکارا به آنان 
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بگوييد، انتظار مديحهسرايي دارند».1 واکنش ستيزجويانه آن استاد را در تأمالت بعدي و پس از 
آشنايي با نظرية سازوکارهاي رواني «فرويد» فهميدم و شرح آن را در شکل داستانگونهاي نوشتم. 
پندار3 آمد.   پردة اين داستان ابتدا در ماهنامة توسعة مديريت منتشر شد2 و سپس در پيوست چاپ دوم
همکاراني که به نقد نوشتارهاي بنده پرداختهاند، در واقع، همچون راهنماي دلسوز به مواضع رخنه 
اشارتم کردهاند. در پرتو اين اشارتها دانستهام که اگرچه در ثبت انديشهها بايد شتاب کرد اما در انتشار 
آنها در جامه مقاله يا کتاب درنگ و وسواس الزم است. ويراستاري اهميت دارد و هرگونه لغزش و خطا در 
عبارت غيرقابل اغماض است. سرکار خانم فرشته ابوالحسني که در سالهاي اخير به نقد و معرفي آثار 
علمي در فلسفه، کالم و اخالق اهتمام دارند، اين دفتر را با کوشش فراوان و سليقه نيکو سامان دادند. 
دوست دانشمند و سختکوشم جناب آقاي علي اوجبي نيز مرا به انتشار آن بوسيلة خانه کتاب ترغيب 

کردند. همت همه دوستان و همراهان را اَرج مينهم و شادکامي و کاميابي را براي آنان آرزومندم.   
  

احد فرامرز قراملکي  
استاد دانشگاه تهران  

  
کتابنامه  

آسمان، شماره47، ,1389   هفت مخالفت»، فصلنامة 1. اسالمي حسن، «اخالقِ
نقد، قم، دفتر نشر معارف، 1383.  اخالق 2. همو،

فرهنگي، شمارة 48،  کيهان کشفاالسرار]»، بر [گزيدة نظري و مالي: نقد 3. انزابي نژاد رضا، «خودمشت
1366، صص 39ـ 40. 

4. حکمت نصراهللا، «شرح حال و آثار ابوالحسن عامري»، کتاب ماه فلسفه، ش39، آذر1389. 
الروحاني، به اهتمام مهدي محقق، تهران، مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه  الطب 5. رازي محمدبن زکريا،

تهران، دانشگاه مک گيل، 1386. 
السعاد، به کوشش مجتبي مينوي، تهران، دانشگاه تهران، 1336.  و السعادة 6. عامري ابوالحسن،

                                                           

نقد، ص,112   اخالق  .1
نقدگريزي، توسعه مديريت، ش29، شهريور,1380   تا نقدپذيري از  .2

پندار، ص241 و بعد.   3. پرده
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اسالم، به  و ايران در کاربردي اخالق اسالم»، سياسي انديشه در دشمني، «اخالق 7. عليخاني علياکبر،
اهتمام احد فرامرز قراملکي، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1389. 

بررسيها،  و مقاالت پژوهش]»، اخالق اثربخش [در گفتگوي آفت بيروني، 8. فرامرز قراملکي احد، «تبکيت
شمارة 68، 1379. 

توسعه، چاپ دوم، 1381.  آفتاب پندار، تهران، پرده 9. همو،
دين، شمارة 141، 1388.  ماه کتاب اخالق»، ترازوي در 10. همو، «نقد

مديريت، ش29، شهريور1380.  توسعة نقدگريزي»، تا نقدپذيري «از 11. همو،
البيضاء، تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر تبليغات اسالمي، 1417.ق.  المحجة 12. فيض کاشاني مالمحسن،

الکافي، به کوشش علي غفاري، تهران، دارالکتب االسالمية، 1362ش.  13. کليني محمدبن يعقوب،

معنوي، تصحيح برزگر خالقي، تهران، انتشارات زوّار،1380.   مثنوي 14. مولوي جاللالدين،



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

بخش اوّل

نقدهاي دکتر قراملکي بر آثار ديگران

  

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فصل اوّل  

اخالق  

  

  



  



  
  
  
  
  
  

  1. وکيل دادگستري و اخالق حرفهاي 

  
در آمد  

اخالق در حرفه نقش راهبردي دارد و موجب ايجاد مزيت راهبردي است1. کم کاري دانشمندان 
در توليد دانش در حوزة اخالق حرفهاي، پديدة قابل تأملي است. در روزگاري که نياز فراوان به اخالق 
در همه شوؤن زندگي، از جمله در محيط شغلي داريم، نشر هر اثري در اين گسترة معرفتي اميدبخش 
اميد توجه به مسئوليتهاي اخالقي در حرفة  حرفهاي اخالق و دادگستري وکيل است. کتاب مختصر
مؤثري مانند وکالت دادگستري را به ميان آورد. به سال1380 بر اين اثر معرفي و نقد کوتاهي 

نوشتم2. اينک همان نقد با ويراستاري اندکي مجال انتشار مجدد مي يابد:  
خار در دل چون بود؟واده جواب3   خار در پاي شد چنين دشوارياب

1. وضعيت اخالق حرفهاي در محافل علمي جامعه ما  
اخالق حرفهاي به منزله شاخهاي از دانش اخالق در مراکز آموزش و پژوهش ما به نحو 
تأسفآوري غريب افتاده است. اين مهجوريت را داليلي است و عواملي. تأملي در فقدان مجالت 
آموزشي، ترويجي، و پژوهشي متعلق به حوزة معرفتي اخالق حرفهاي، نيم نگاهي به آمار سمينارها، 

                                                           

دادگستري، تهران، نشر کشاورز،1380.    وکيل * کشاورز بهمن،
استراتژيک، ترجمه سيد محمد اعرابي و علي پارساييان، تهران، موسسة پژوهش بازرگاني، 1382،  مديريت 1. فرد آر ديويد،

چاپ پنجم، ص50.  
2. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير انتشار يافته است:  

حرفهاي»، در توسعه مديريت، ش 32، سال 1380، ص 50.   اخالق و دادگستري فرامرز قراملکي احد، «وکيل
معنوي، تصحيح رينولد نيکلسون، تهران، ميالد، 1375، دفتر اول، بيتهاي152-153.   مثنوي، 3. مولوي جاللالدين محمد بلخي،
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برنامههاي آموزشي، مقاالت پژوهشي، پاياننامههاي تحصيلي و کتاب در اخالق حرفهاي تلخي اين 
واقعيت را ميچشاند. در اين ميان غيبت اخالق حرفهاي به منزلة درسي در برنامة آموزشي رشتههاي 
دانشگاهي مانند مديريت، قضاوت، سينما، رشتههاي مهندسي، مشاوره و... نيز محسوس است. نبودِ 
گرايش يا رشتة اخالق به طور کلي و اخالق حرفهاي به طور خاص در ميان گرايشها و رشتههاي 
تحصيلي مهجوريت پيش گفته را بيشتر نشان ميدهد. درس اخالق حرفهاي به معناي نوين کلمه 
تنها در رشتة پزشکي مورد توجه واقع شده است و آن هم غالباً توسط دانشمندان اخالق ناآشنا به 
حرفة پزشکي يا پزشکان متخلق پيشکسوت اما کم آشنا به مباني و اصول علم اخالق ارائه ميگردد 

و همين فقر علمي را سبب ميشود.1  
يکي از مهمترين عوامل مهجوريت اخالق حرفهاي به منزله شاخهاي از دانش اخالق در 
برنامههاي آموزشي و پژوهشي کشور، فقدان پيوند بارور و دو جانبه بين حرفهها و مراکز دانشگاهي 
است. رخنهاي که در ساحت مديريت بيش از هر موضع ديگر به چشم ميخورد. اگر مديران در حرفة 
خويش چشم مشکلبين در حوزة اخالق داشته باشند و براي فهم و حل آنها دست نياز به مراکز 
پژوهشي برآورند، به تبع آن نياز، تالش علمي به جريان ميافتد و پژوهشهاي اثربخش در اخالق 
حرفهاي را ثمر ميدهد. هميشه علم از مسأله فربه ميشود. مسايل علم اخالق حرفهاي در 

عرصههاي عيني حرفهها و در کسب و کار متولد ميشوند.   
2. مواضع قوّت اثر  

حرفهاي» از پيشکسوتان حرفة  اخالق و دادگستري بهمن کشاورز، نويسنده کتاب «وکيل
وکالت است. آنچه وي را به نگارش کتاب برانگيخته است، برخورداري از چشم مشکلبين در حوزة 
اخالق حرفهاي وکالت است. وي در تجارب خويش و همکاران خود با تأمل نگريسته و مسايل 
اخالقي را تا حدي استقصاء کرده است. مالک وي در رصد کردن اين معضالت «قوانين نانوشتهاي 

                                                           

1. اينک که دهة هشتاد به پايان رسيده است، وضعيت علم اخالق حرفهاي در نسبت با آغاز دهة هشتاد، تفاوت يافته است. 
 PhDو Mphدهة هشتاد، دهة اهتمام دانشمندان و مديران ايراني به ترويج اخالق حرفهاي است. طراحي و اجراي دورههاي
در اخالق پزشکي، تأسيس گروه اخالق حرفهاي در دانشگاه تهران، انتشار نشريههاي متعدد در حوزه اخالق و انتشار دهها اثر 
در اخالق کاربردي و اخالق حرفهاي خبر از اهتمام به اخالق حرفهاي ميدهد. اينکه اين ميزان از فعاليت علمي متناسب با 

نيازهاي پژوهشي در اخالق حرفهاي است يا نه، مسأله قابل تأمل ديگري است.  
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است که اهميت آنها کمتر از قوانين مکتوب نيست1 يا چيزهايي که در اين متون رسمي يافت 
نميشود2. کتاب از جهت اينکه قلم پيشکسوتي از اهل حرفه است، در پوشاندن رخنه و شکاف بين 
حرفه و برنامههاي آموزشي و پژوهشي گامي مؤثر ميتواند باشد. دغدغههاي اخالقي نخستين شرط 
در وقوف بر معضالت اخالقي است. دغدغهاي که نويسنده را، هم انگيزه و هم روش بوده است. و لذا 
در کتاب اثري از فروگذاري ادبِ نوشتن و اخالق وکالت نميتوان يافت. برخورداري از زبان روان، 
ساده و برخوردار از نمونههاي عيني امتياز ديگر اين اثر است. خواندن آن را نه تنها بر وکالي 
دادگستري بلکه بر همه اهل حرفه از مديران گرفته تا تجّار و بازرگانان توصيه ميکنيم. وکال با 
خواندن آن نه تنها از هشدارهاي اخالقي در حرفه خود برخوردار ميشوند بلکه با افزودن نمونههاي 
ديگر، موارد و مواضع ناگفته بر غناي کتاب بيفزايند و اهل حرفه نيز ميتوانند به طور کلي از آن 
درس روش بياموزند. اگر مديري که در مديريت شهري، به عنوان مثال، صاحب سابقه و تجربه است 
موارد و نمونههايي از معضالت اخالقي مديريت شهري را استقصاء و تحليل و بررسي کند، بدون 
ترديد گامي مؤثر در دستيابي به اخالق حرفهاي در مديريت شهري خواهد بود. اخالق حرفهاي در 
اين اثر به مسئوليتهاي اخالقي تعريف ميشود و در بيان اخالق وکالي دادگستري در واقع 
مسئوليتهاي اخالقي و اصول و ارزشهاي اخالقي در تعامل وکالي دادگستري با موکالن، 

همکاران [وکالي طرف ديگر دعوا] و قضات مورد بررسي قرار ميگيرند.  
3. مواضع کاستي  

نگارنده اين سطور به عنوان معلمي که اخالق حرفهاي از مهمترين محورها در برنامة آموزشي 
اوست، ضمن تقدير از نويسندة متخلق کتاب که نخستين گام را در اخالق حرفهاي وکالت برداشته 

است، براي تکميل اثر پيشنهاد مواردي را تقديم ميکند:  
3ـ 1. استقصاء بيشتر معضالت اخالقي. ديدن برخي از معضالت اخالقي حرفة وکالت و 
طرح و تحليل آنها، اگر چه تمام آنچه بايد نوشت، نيست اما به منزله گام نخست اهميت فراوان دارد. 
اما توقف در اين حد عالوه بر نقصان امر تحقيق، ممکن است تصور فرو کاهشگرايانه و 
تحويلينگرانهاي از اخالق حرفهاي در وکالت را القا کند و اين گمان را به ميان آورد که اخالق 
حرفهاي در وکالت چيزي نيست جز همين مسايل. معضالت اخالق حرفهاي به طور کلي و در حرفة 

                                                           

دادگستري، ص6.   وکيل 1. کشاورز، بهمن،
2. همان.  
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وکالت به طور خاص دامنة بسيار فراختري دارد. محيط در مفهومسازيهاي نوين بسيار فراخ دامن 
بوده و شامل هر چيزي است که بر سازمان و حرفه اثر ميگذارد يا از آن اثر ميپذيرد. نويسنده معزز 
در اين اثر بر محيط مستقيم (افراد و گروهها) عطف توجه کرده است و در آن نيز عمدتاً به سه عنصر 
موکالن، همکاران وکيل (به ويژه وکيل طرف دعوا) و قضات حصر نظر شده است و در اين حوزه نيز 
تنها به طرح برخي موارد بسنده شده است. البته عنوان کتاب موهم اين نيست که لزوماً همة مسايل 

اخالق حرفهاي در وکالت شامل گردد.  
ارتباط شبکهاي و درهمتنيده عناصر فراوان محيط، ابعاد پيچيدهاي را در اخالق وکالت به ميان 
ميآورد (نمودار يک). برداشتن اين گام محتاج مطالعة موردي افزونتر، انتقال تجارب ساير همکاران 
حرفه و مروري بر تجارب مغربزمينيان است. مجالت و کتابهاي فراواني در اخالق وکالت در 
مغرب زمين منتشر ميشود. تأمل در آنها و مواجهة نقادانه آنها بر غناي علمي بحث اخالق حرفهاي 

در وکالت ميافزايد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

3ـ 2. عبور از معضالت به مسايل يا صورتبندي منطقي مسايل. تمايز بين معضل و 
مسأله در تحليل مسايل اخالق حرفهاي اهميت راهبردي دارد. مشکل و معضل، کلي، مبهم، عام، 
نامشخص، قابل رويت به سهولت و غيرقابل تحقيق است. در حالي که مسائل، معين، جزيي، روشن، 

 رسانهها

 قاضي

 موکل

همکار(وکيل 
 طرف مقابل)

جامعه 
 (منافع ملي)

 محيط دروني

 محيط بيروني

NGO 

 وکالي دادگستري

اي وکالي دادگستري نمودار يک، محيط حرفه
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متمايز و قابل بررسي و پژوهش است. رصد کردن مسأله چشم مسلح و علمي را الزم دارد. تا مشکل 
  به مسأله تبديل نشود قابل حل نخواهد بود. اولين شرط حل مسأله1 صورتبندي منطقي آن است.

به عنوان مثال، آنچه نويسنده محترم به عنوان چهارمين مورد در مبحث اول (احترام امامزاده با 
متولي است) ميآورد، ناظر به بعدd مهمي از معضالت اخالق حرفهاي در وکالت نيز است. رابطة وکيل 
با قاضي و وظايف و تکاليف اخالقي وکيل در رفتار ارتباطي وي با قاضي از مشکالت اخالقي است 
اما تا اين امر به ابعاد، مصاديق و نمونهها تحليل نشود، نميتوان دقيقاً گفت مسايل اخالقي در ارتباط 

وکيل با قاضي چيست؟2  
3ـ 3. رابطة قانون و اخالق. مسأله ارتباط و تمايز قانون و اخالق عالوهبر اين که به منزله 
مسأله بنيادين در همة نظامهاي اخالقي مطرح است، در اخالق وکالت و قضاوت از معضالت بسيار 
اساسي است. ديدگاه نويسنده به اجمال اين است که اخالق قانون نانوشته است3؛ اما اين کافي 
نيست. وکيل هم مانند هر صاحب حرفهاي بايد مورد اعتماد باشد. اعتمادآفريني در گرو 
پيشبينيپذيري است و پيشبينيپذيري مرهون قانونمند بودن رفتار ارتباطي در همه شوؤن است و 
اين به معناي لزوم قانونمندي تکاليف و تعهدات اخالقي است. اما آيا اخالق ميتواند قانون باشد. 
اگر پاسخ مثبت است پس با آمدن قانون و حقوق به اخالق چه حاجتي است؟ اگر چه بسياري از 
اخالقيات به تدريج و با حمايت دولتها شکل قانون مييابند اما اخالق را نميتوان به قانون ارجاع 
داد. اخالق پايبندي به ارزشها است و اين پايبندي از درون فرد ميجوشد اما قانون پايبندي به 

الزام است.  
 3ـ 4. منشور اخالق حرفهاي وکالت. آنچه در اين کتاب اساساً مورد توجه واقع نشده است، 
نظام اخالق حرفهاي در وکالت است. البته با توجه به ادبيات و پژوهشهاي اخالقي در حرفه سخن 

  از منشور مدون اخالق در همة حرفهها آرزوي نسبتاً دور است.
برنتـابد کـوه را يک بـرگ کاه   خواه آرزو ميخواه ليک اندازه

                                                           

1 . problem solving. 
ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي  مطالعات روششناسي 2. براي تفصيل سخن در اين مقام نک: فرامرز قراملکي احد،

رضوي، 1385.  
دادگستري، ص6.   وکالي 3. برداشت نگارنده اين سطور از
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در حرفة وکالت در دو سطح محتاج منشور اخالق حرفهاي هستيم: عهدنامة اخالقي وکالي 
دادگستري و منشور چند وجهي اخالق کانون وکال يا هر سازمان مردم نهاد و صنفي در اين حرفه.  

3ـ 5. کانون اخالق حرفهاي. امروزه در توسعة اخالق در حرفه و نيز در تحول سازماني امر 
قضاوت، بحث از کانون اخالق حرفهاي اهميت فراواني دارد. کانون اخالق حرفهاي از مهمترين 
ارکان جامعه مدني است که از طريق بسياري از پروندههاي مطرح شده در دادگستري مفهوم نويني 

  يافته و بستر قابل حلتري مييابد.
 

کتابنامه  
  ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1385. مطالعات روششناسي 1. فرامرز قراملکي احد،
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2. نقد در ترازوي اخالق*  

درآمد  

اخالق نقد يکي از حوزههاي مهم اخالقِ پژوهش است. فراتر از اينکه نقد خود يک فعاليت 
پژوهشي است، نقد محصوالت پژوهشي در حوزههاي مختلف علمي، فرهنگي و... ضامن پويايي و 
اثربخشي پژوهش است. اما نقد را روشي است و آدابي. دکتر سيد حسن اسالمي، محقق پdر کار و 
سختکوش که توجهاش به مسايل مبتال به جامعه در حوزة اخالق سبب غبطه و احياناً موجب حسد 
است، به سال1383 کتاب اخالق نقد را در تحليل مفهوم نقد، روشها و اخالق آن منتشر کرد. به 
سال1388 يعني پس از پنج سال نقد گونهاي کوتاه بر آن نوشتم** که اينک همنشين ساير نقدها 
شده است. دکتر اسالمي پس از اين اثر مقالههاي فراواني در حوزِة اخالق منتشر کرده است. از جمله 

مناظره2.   اخالق مخالفت1 و اخالق
نقد حرفهاي پيشهام نيست، هرچند انديشهام از دغدغه منطق و تفکر انتقادي فارغ نيست. اگرچه 
عمري را با شيفتگي به منطق و تفکر انتقادي سپري کردهام، اما جز چند مقاله از جمله مباني منطق3 

                                                           

  نقد»، قم، دفتر نشر معارف،1383. * اسالمي سيدحسن، « اخالق
اخالق»؛ در  ترازوي در اخالق»، کتاب ماه دين، ش141، تير 1388 و همو، «نقد ترازوي در ** فرامرز قراملکي احد، «نقد

  نقد، به کوشش علي اوجبي، تهران، خانة کتاب، 1388، صص313- 326. عيار
  آسمان، ش 47، 1389. هفت مخالفت»، فصلنامة 1. اسالمي سيدحسن، « اخالق

اسالم، به اهتمام احد فرامرز قراملکي، تهران، پژوهشگاه مطالعات  و ايران در کاربردي اخالق مناظره»، در 2. همو، «اخالق
  فرهنگي و اجتماعي، 1389، صص249- 288.

  منطق، تأليف محمد علي اژهاي، اصفهان، دانشگاه انقالب، ش 100، چاپ اول، 1372. مباني 3. فرامرز قراملکي احد، نقد
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نقد، تأليف سيد  اخالقِ و زبان دين1 بر اثري نقد ننوشتم. عواملي اينک مرا به نقد ديگر ميخواند: نقد
حسن اسالمي.  

اهميت موضوع و همدليهاي فراوان با پژوهشهاي اخالقي مؤلف دو عامل عمدهاند. پرداختن 
به اخالق کاربردي را از فوريترين مطالعات ميدانم و اخالقِ نقد يکي از مهمترين زمينههاي اخالق 
کاربردي است. نگارنده کتاب، با پشتکار ستودني به زمينههاي مختلف اخالق کاربردي ميپردازد. 
تتبع فراوان و نکتهبينيهاي او هم قابل تحسين و هم محتاج نقد و تکميل است. تاکنون اثري نيافتم 
که در اين موضوع اهميت نقد و بررسي داشته باشد. مرادم از نقد را در اين مقام توضيح نميدهم چرا 

که بر سر مفهوم نقد با مؤلف محترم سر نقد دارم.  
1. ساختار کتاب  

از پيشگفتار ناشر که بگذريم، اثر از يک مقدمه و نُه فصل سامان يافته است. مفهوم نقد، نقد و 
خردهگيري، نقدگريزي، نقد سازنده، نقد بدخواهانه، نقد و تخصص، کارکرد نقد، نقدپذيري و اخالق 
نقد، عنوانهاي نُه فصلاند. عنوانها نشان ميدهند که حجم اصلي اثر به تحليل نقد و تمايز 
گونههاي نقد و امثال آنها ميپردازد. تنها فصل آخر2 که نسبت به حجم کتاب ناچيز است به موضوع 

کتاب اختصاص دارد.  
2. تحليل مفهوم نقد  

مؤلف محترم فصل اول را به مفهوم اخالق از طريق بررسي معاني واژه نقد در عربي و فارسي 
اختصاص داده است. در نخستين بحث، هدف «نشان دادن گسترده معنايي اين واژه در زبان عربي و 
بيان بارهاي عاطفي گوناگون آن است». به نظر نويسنده امروزه از ميان معاني ياد شده معاني که هم 
چنان رواج دارند عبارت است از: سخن سنجي3، پول حاضر، در برابر نسيه، شناخت زر و سيم سره از 
ناسره و خردهگيري (و داوري و ارزيابي و نکتهسنجانه) معاني واژه در زبان فارسي است4. از ميان 
معاني واژه سه معنا؛ يعني پول رايج، ارزيابي پول رايج و خردهگيري هم در عربي و هم در فارسي به 

                                                           

  دين، تأليف امير عباس علي زماني، قبسات، ش 2. زبان نقد 1. فرامرز قراملکي احد،
  نقد»، صص125-151. 2. اسالمي سيد حسن،« اخالق

  3. همان، ص20.
  4. همان، ص21.
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يکديگر وابستهاند و حتي ميتوان گفت معاني پسين از معاني پيشين زاده شده است1. بر اين اساس 
به تدريج بار عاطفي منفي يکي از معاني مستقل نقد گشت تا جايي که معناي سوم نقد نيز زاده شد! 
خردهگيري، عيبجويي و نکتهسنجي2. مؤلف پس از اين بررسي واژهشناختي به تعريف نقد ميپردازد: 
ارزيابي خردهگيرانه درباره کسي يا چيزي3 () در جايي با افزودن قيد ناهمدالنه به داوري4. فصل دوم، 
در واقع به دفاع از اين تعريف اختصاص يافته است و پس از مقايسه نقد با Criticism که مؤلف آن 
را معادل انگليسي نقد ميداند به ذکر پنج دليل در اينکه نقد به معناي داوري خردهگيرانه است 

ميپردازد5.  
بيان مؤلف بسيار اجمالي و در مواضعي سخن لرزان و پdر رخنه مينمايد:  

1.مؤلف تطور معاني سه گانه نقد را بدون شاهد و دليل و حتي بدون ارجاع به تحقيقات پيشين 
  آورده است. و به صورت ادعايي بيدليل مانده است.

2.تحليل نويسنده از Criticism نمونهاي از آسانگيري نابخشودني در تحليل مفاد واژه نقد در 
زبان انگليسي است. استناد نويسنده نيز به برخي منابع لغتنامهاي موجه نيست. ميدانيم امروزه دهها 
  مطالعه نظاممند درباره تطور اين واژه از اصل يوناني تا کاربرد امروزي انگليسي منتشر شده است.

واژه Kritikos در يوناني به معناي تشخيص و تمييز داده، انتخاب کردن و تصميم گرفتن است. اين 
واژه مشتق از Krinein به معناي تشخيص و تمييز، انتخاب و تصميم است.6 روشن است که معناي واژه 
 to critique  , to  criticiseدر زبان يوناني در مقابل تحليل نويسنده قرار دارد. همچنين نبايد دو مصدر
را با هم در آميخت. اولي خردهگيري است اما دومي به معناي تحليل و سنجش به صورت مطلق است. 

اين هردو مصدر در فارسي امروز به نقد ترجمه ميشود.  

                                                           

  1. همان، ص22.
  2. همان، ص23.

  3. همان.
  4. همان، ص33.

  5. همان، صص30- 33.
6. Methieuo Rosay jean, Dictionnaire etymologique Les nouvelles edition arabout, Belgique, 

1985,  p. 147. 
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3. در عبارت مؤلف مبني بر اين که معناي سوم واژه نقد خردهگيري، عيبجويي و نکتهسنجي 
است1، روشن نيست که نکتهسنجي مترادف با عيبجويي است يا مطلق سنجش است. اگر مراد اولي 

  باشد نيازي به آن نيست و اگر دومي باشد ذکر مفهوم اعم پس از مفهوم اخص است.
4. مؤلف محترم در بيان معاني نقد در عربي به مباحث مهمي اشاره ميکند از جمله: يک، تحليل 
ارتباط اين معاني و اينکه واژه در آن معاني مشترک لفظي است يا ميتوان مفهوم واحد به عنوان 
جامع مشترک بين آنها يافت؛ دو، تحليل اينکه برخي از معاني منقولاند يا مجازاند. اين مطلب در 
بيان معاني واژه در فارسي نيز مورد توجه قرار نگرفته است. تالش نويسنده تصوري اجمالي از واژه به 

  دست ميدهد اما اين تصور از روشني و تمايز کافي برخوردار نيست.
5. تعريف مؤلف از نقد «ارزيابي خردهگيرانه درباره چيزي يا کسي» از جهاتي قابل نقد است. 
تعريف را نه به ترازوي صدق و کذب، بلکه به ترازوي شايستگي و ناشايستگي و رسا و کامل بودن 
ميسنجند. اصرار نويسنده آن است که مفهوم خردهگيري را در تعريف نقد اخذ کند. بر اين اساس در 
تعريف وي ارزيابي را ميتوان به منزله جنس و خردهگيرانه را به منزله فصل دانست. هر چند که وي 
به مؤلفههاي مفهومي نقد دقيقاً اشاره نميکند. مناقشه با تعريف نويسنده و نقد آن مجال ديگري 
ميطلبد. با توجه به اينکه وي خردهگيري را در مواضعي مترادف با عيبجويي ميدانند2، اخذ 
خردهگيري در تعريف نقد، اساساً نقد را رفتار غيراخالقي جلوه ميدهد و آن را از مقسم بودن براي 
نقد عيبجويانه و نقد حسنجويانه خارج ميسازد. نويسنده بر الزمه دوم وقوف دارد و هر گونه تقسيم 
نقد را نفي ميکند. ادعايي که بدونوجه مانده است. به بررسي اجمالي ادله نويسنده براي اخذ 

عيبجويي در تعريف نقد بسنده ميکنم.  
  3. ادلة نويسنده در حصر مفهوم نقد به عيبجويي

يک) ريشه معنايي واژه نقد. يکي از معاني مسلم نقد، خردهگيري است3. روشن است که اين 
ميتواند نوعي گواه و قرينه باشد و نه دليل و إال مصداق خطاي دليل پنداري چيزي است که دليل 

  نيست. و ناشي از عدم تمايز شرح اللفظ از شرح االسم است.

                                                           

نقد، ص,23   اخالق 1. اسالمي سيد حسن،
  2. مانند: همان، ص23.

  3. همان، ص31.
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دو) کاربرد گسترده نقد در فرهنگ ما به معناي داوري خردهگيرانه. استناد به شهود زباني در اين 
مقام هم رخنه صغروي دارد و هم رخنه کبروي. چنين استنادي صرفاً براي شناخت معناي رايج واژه 
مقبول است نه براي تعريف مفهوم آن. واژه شفاعت و انتظار ممکن است در عرف از تعريف خود دور 
افتند و معاني مجازي و حتي مرتجل پيدا کنند. تبادر، اطراد، عدم صحت سلب همه از عالئم و داليل 
شرح اللفظاند و نه شرح االسم. و در آميختن اين دو در ديار ما ماجراي تلخي دارد.1 نويسنده دانشمند 
در موضع ديگر به همين نکته روشي توجه دارد و براساس آن تصريح ميکند که «رواج يک مفهوم 

  را مانع نقد درستي آن نميداند»2.
سه) استناد نويسنده به سخنان نويسندگان درباره منتقدان. خالصه حرف اين است که 
نويسندگان فراواني منتقدان را خردهگيران و عيبجويان تلقي ميکنند. اما معلوم نيست که اين بيان 
در واقع، نقد نقادي منتقدان است يا بيان تعريف نقد يا بيان واکنش هيجاني نويسندگان در برابر 
بعلة ليس ما اخذ خردهگيراني که به نام نقد به عيبجويي ميپرداختند؟ توجه به اين سه فرض رخنه

  را در اين احتجاج نشان ميدهد. علة

چهار) مؤلف ميگويد: تالشهايي مبني بر اين که نقد عيبجويي نيست، خود نشان ميدهد که 
گويندگان چنين سخناني از آن بار عاطفي منفي آن را برداشت ميکنند. از اين روي آنان ميکوشند 
اين بار منفي را خنثي نمايند3. اگر اين استدالل را معتبر بدانيم بايد سخن زير را به عنوان يک قاعده 

  بپذيريم:
«هرکسي ميگويد «الف ب نيست» همين سخن دليل بر اين است که الف در واقع ب بوده 

است».   
اگر چنين قاعدهاي را بپذيريم هر چيزي دليل بر هر چيزي است بدون آنکه به منطق و قواعد آن 

حاجتي باشد.  
بايد توجه کرد که «نفي بار منفي از نقد» ميتواند حداقل ناظر به دو مقام باشد: نفي بار منفي به 
عنوان مقوم مفهومي نقد، نفي بار منفي به عنوان الزمه خارجي نقد. ممکن است کسي بپذيرد که نقد 

                                                           

  نظري، تهران، دانشگاه تهران. عقل کاوشهاي 1. نک: حايري يزدي مهدي،
  2. اسالمي سيد حسن، اخالق نقد، ص75.

  3. همان، ص33.
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در مقام تحقق ـ و به دليل شيوههاي خاص رايجـ  همراه با بار منفي است اما نقد بنا به تعريف بار 
منفي ندارد، زيرا مقيد کردن مفهوم نقد به عيبجويي آن را بسيار مضيق مينمايد.   

پنج) مؤلف گويد: «در مقام داوري اگر نظر ما کامالً مثبت باشد، به کار ما نقد نميگويند بلکه 
آن تعريف و تمجيد است»1. اين استدالل مؤلف بر قياس مضمر استثنايي مرخم استوار است، تصريح 
دليل چنين است: نقد يا تعريف و تمجيد است يا خردهگيري. مؤلفه اول درست نيست پس تعريف نقد 
همان خردهگيري است. خطاي استدالل در ايهام منع خلو است. و منشأ خطاي ايهام منع خلو 
درآميختن مقام تحقق و مقام تعريف است. نقد در مقام تحقق دو سويه است. بيان جنبههاي نيکو و 
بيان جنبههاي بد، اما بنا به تعريف ميتواند از هر دو مؤلفه خالي باشد. مقام تحقق نيز وابسته به امر 
مورد نقد و فرايند آن است و نه مفهوم نقد. امري ممکن است فاقد عيب باشد، نقد آن در تحقق 
خارجي به صورت تعريف و تمجيد ظهور ميکند و امر ديگري فاقد حسن است و نقد آن صرفاً 
عيبجويي ميشود و امري ديگر داراي ابعاد زشت و زيباست و لذا نقد آن تمايز سره و ناسره است. 
پس نقد را بنا به تعريف، نميتوان به يک سوي اين دو شق مقيد کرد. اگر خردهگيري در تعريف نقد 
اخذ نشود، ميتوان مفهومسازي فراگيري از آن به دست آورد و آنگاه سنجش و ارزيابي را به 
گونههاي مختلف عيبجويانه، حسنجويانه، منصفانه تقسيم کرد. به هر روي نويسنده محترم بر اخذ 

  داوري ناهمدالنه و عيبجويانه در تعريف نقد مصر است.
شش) مؤلف گويد: تقسيمبنديهاي گوناگوني نقد را به دو دسته تقسيم ميکنند. مبناي چنين 
تقسيمهايي بار عاطفي منفي نقد است که کساني را بر آن داشته تا با ارايه چنين تقسيماتي نقد را از 
اين بار منفي برهانند2. واقع آن است که اگر نقد را به اخالقي و غيراخالقي يا خوب و بد يا سازنده و 
مخرب تقسيم کنيم محتاج مقسم هستيم. همين که مؤلف محترم باور دارد که ميتوان داوري را 
همدالنه و ناهمدالنه دانست، مقسم داوري است. اگر نقد و سنجش ميتواند جهتگيري يافتن سره و 
ناسره داشته باشد، نقد نميتواند مقيد به يک قسمي باشد. پس مفهوم نقد البه شرط از همدلي و 
ناهمدلي، عيبجويي و حسن جويي است. اگر طبق ديدگاه مؤلف عيبجويي را مقوّم مفهوم نقد 

                                                           

  1. همان، ص27.
  2. همان، ص33.
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بدانيم بايد توصيه حافظ را به معناي تحذير افراد از نقد تلقي کنيم. البته اين توصيه حافظ انعکاسي از 
روايات اخالقي است.  

کـار بـد مـصلحت آنست که مـطلق نکنيـم   عيب درويش و توانگر به کم و بيش بدست
تعريف را بايد از توصيف تمايز داد و تعريف را به محک ارايه تصور روشن و متمايز سنجيد. 
تعريف نقد بايد به پرسشهاي زير پاسخ دهد. نقد با نِقاش و مناقشه چه تمايزي دارد؟ نقد با 
عيبجويي مذموم چه تفاوتي دارد؟ هدف صناعي نويسنده از مفهومسازي نقد به داوري ناهمدالنه و 
عيبجويانه چيست؟ و همنشيني اخالق با چنين مفهومي چه تحليلي دارد؟ نقد با ارزش داوري چه 

نسبت مفهومي دارد؟  
وقتي متخصص فرش به ديده نقد اين اثر هنري ميپردازد، آيا صرفاً در جستن معايب و 
رخنههاست يا در مقام استقصاء محاسن و معايب و مقايسه کمي و کيفي آنها است. چرا کاربرد موالنا 

را که نويسنده آن را مجازي ميداند به مفهوم نقد نزديکتر ندانيم؟  
نه که فالحان ز حق جويند باد؟   بـرسـر خرمـن به وقـت انتقـاد
تـا بـه انـبـاري رود يـا چـاهها1   تـا جـدا گـردد ز گـندم کـاهها

اين استدالل که گفته ميشود ايجاد احساس منفي به وسيله نقد در شخص مورد نقد دليل اين 
است که نقد مفهوماً داوري با بار عاطفي منفي است؛ از رخنههاي منطقي متعددي رنجور است. اول، 
ايجاد احساس منفي ميتواند ناشي از بار عاطفي نقد به منزله همراه و عرض آن باشد نه مقوم 
مفهومي، دوم، نحوه نقد و طرز بيان نقد ممکن است موجد احساس منفي باشد و نه خود نقد. در اين 
صورت استناد بار منفي به خود نقد آشکارا خطاي اخذ مابالعرض مکان مابالذات است. حاصل سخن 
در تعريف نقد اين است که اوالً ادله مؤلف دانشمند در حصر مفهومي نقد به عيبجويي و خردهگيري 
مخدوش و داراي رخنه است و بر اثبات مدعا ناتوان، ثانياً ميتوان گفت نقد در دو مفهوم اطالق 
ميشود. نقد به معناي عيبجويي که معادل to criticism است و نقد به معناي سنجش و تحليل 
فراگير رويت عيب و حسن که معادل to critique است. نفي مفهوم دوم از اطالق واژه وجه منطقي 

و فايده کاربردي ندارد.  
  

                                                           

معنوي، تصحيح رينولد نيکلسون، تهران، انتشارات ميالد، 1375، دفتر چهارم،  مثنوي 1. مولوي جاللالدين محمد بلخي،
  بيتهاي 143و 144.
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4. نقد گريزي  
فصل سوم کتاب به نقدگريزي ميپردازد. بحث از نقدپذيري و نقدگريزي از مباحث مهـم اخـالق
حرفهاي است1. تبيين روشمند نقدگريزي را از دانشهاي تجربي مانند روانشناسـي و جامعـهشناسـي
بايد جستجو کرد. البته با رويآورد درون ديني يعني جستجو از آيات و روايات نيز ميتـوان بـه بحـث

علل نقدگريزي در متون ديني پرداخت. نويسنده بدون پايبندي به يکي از چارچوبهاي نظـري يـاد 
شده، تحليلي ارايه ميکند که خالصهاش اين است: ما بدين دليل از انتقاد ميترسيم که آن را بر حق 
ميدانيم و بدان جهت از آن وحشت داريم و نسبت به آن واکنش منفي نشان ميدهيم که رفتارهـاي
خود با شخصيت و وجودمان يکي ميپنداريم و در نتيجه نقد آنها را نقد خود دانستهايم2. بـدون آنکـه
سخن مؤلف را در تحليل نقدگريزي کامل و حتي روشمند بـدانيم، يافتـهاي مهـم در بيـان وي را بـا
تأکيد ارج مينهيم: نويسنده به يک خطايي رهنمون شـده اسـت کـه افـراد در خودشناسـي دچـار آن
ميشوند و رواج اين خطا و آسيبهاي فراوان آن به اندازهاي هست که ميتـوان بـا نـام معـين آن را
مشخص کرد. من در اخالق حرفهاي رواج احترام مشروط را ناشي از اين خطا دانستهام.3 اين خطـا را
ميتوان يکسان پنداري رفتار فرد با وجود او دانست. ارزش داوري رفتار فرد بـه معنـاي ارزش داوري
درباره خود وي نيست. اين خطا هم بر ناقد و هم بر فرد مورد نقد آسيب ميزند. ناقد بـا نقـد رفتـار و
خرده يابي و کشف عيوب رفتاري حکم به پَست بودن شخص ميدهـد و لـذا وي را شايسـته احتـرام
نميداند. و فرد مورد نقد نيز نقد گفتار و کردار خود را به منزله تخريب شخصيت خود ميانگـارد. ايـن
خطا را ميتوان مصداقي از مغالطه تحويلينگري دانست. يکي از آثار اين خطا مقاومت فـرد در برابـر
تغيير رفتار است. نقدگريزي را عوامل فراواني است که بسط آنها نه در مجال تأليف مورد نقد و نـه در
مجال نوشتار حاضر بوده است. اما توجه به مراتب نقدگريزي ره گشاسـت. نقـدگريزي داراي مراتـب

مختلف است؛ مرتبهاي از آن نقدگريزي آشکار است و مرتبه ديگر نقدگريزي نقابدار است که غالباً با 

                                                           

الروحاني ميآورد.  الطب 1. جالينوس رسالهاي در شناخت عيوب نفس دارد که محمدبن زکرياي رازي خالصة آن را در
جالينوس گام نخست در پيشگيري و درمان نفس را شناخت عيوب خويش از طريق درخواست نقد از ديگران و ترغيب ديگران 

  رازي همين مجموعه). روحاني طب شناختي روش نقد به نقد رفتارهاي خويش است (نک، مقاله
  نقد، ص46. اخالق 2. اسالمي سيد حسن،

  کار، تهران، مجنون، چاپ سوم، 1387، صص 151-150. و کسب در اخالقي سازمانهاي 3. فرامرز قراملکي احد،
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ماسک1 نقدپذيري به نمايش گذاشته ميشود. در مجال ديگر در اين باب سخن گفتـهام.2 نقـدگريزي
واکنش هيجاني در مواجهه با نقد است که ميتوانـد بـه نقدسـتيزي هـم برسـد. نقدپـذيري واکـنش
هوشمندانه و مسئوليتپذيرانه است. کساني که از توانِ هوش هيجاني (EQ) کمتري برخوردارنـد، در
برابر نقد واکنش هيجاني گريز يا ستيز دارند و در نتيجه يا خود را مقصر ميانگارند يا ناقد را محکـوم

ميکند. ولي کساني که داراي توانِ هوش هيجاني بيشترياند، هوشمندانه از نقد اقبال ميکنند، آن را 
محترم و مغتنم ميانگارند، ولي براي پذيرش سخنان ناقد با جهـتگيـري مسـألهمحورانـه براسـاس
فرآيند روشمندي به پردازش نقد ميپردازند. اين فراينـد از تبـديل محتـواي نقـد بـه عنـوان داده بـه
هـم اطالعات آغاز و با پردازش و تحليل منطقي پايان مييابد. چنين مواجهـهاي هـم هوشـمندانه و
ناشي از احساس مسئوليت در قبال حقوق خود و حقوق منتقد است. واکنش هيجاني به نقد بـرخالف
تصور نويسنده محترم، ناشي از اين نيست که نقد بنا به تعريف عيبجويي و داراي بار عـاطفي منفـي
است بلکه برخاسته از الگوي رفتار ارتباطي ناقد و مورد نقد، نحوه ارايه نقد، موقعيت فـردي و جمعـي
ارايه نقد و شرايط هيجاني فرد مورد نقد است. نه شيوههاي نقد برانگيختن احساسات منفي فرد مـورد
نقد يکسانند و نه ظرفيت اشخاص در قبال نقـد يکسـان اسـت. نويسـنده محتـرم در مبحـث نقـد و
دفاعهاي غيراخالقي گزارشي از مکانيسمهاي دفاعي از منـابع نـه چنـدان معتبـر مـيدهـد، مفهـوم
روانشناختي نهاد را با نفس اماره همسان ميانگارد. تعريفي کـه نويسـنده از مکانيسـمهـاي دفـاعي
ميآورد و ترفند دروغين بودن را در آنها اخذ ميکند3. (بـا ارجـاع بـه فرهنـگ توصـيفي اصـطالحات
روانشناسي فرانک بروند) بر ديدگاه فرويد استوار است. فرويد که کاشف سـازوکارهاي روانـي اسـت
آنها را تماماً مرضي و عرضي نميداند. و روانشناسان متأخر نيز بـا مرضـي و ناسـالم انگاشـتن همـه
مکانيسمهاي دفاعي مخالفت ميکنند و آنها را به دو گروه سالم و غيرسالم تقسـيم کردنـد، سـازوکار
تصاعدگرايانه نمونهاي از مکانيسم دفاعي سالم است. نويسنده محتـرم بـا اخـذ تعريـف فرويـدي بـه
توضيح ده سازوکار دفاعي در برابر انتقاد (انکار، انگيزهخواني ناقد، نقد متقابل، تحقير ناقد، دليلتراشي، 
کوچک جلوه دادن نقد، گريز و بازگشـت فرافکنـي، مقصـر دانسـتن ديگـران و بازخواسـت اخالقـي)

                                                           

  1 . مفهوم ماسک را به معنايي که يونگ به کار مي برد، اطالق ميکنيم. 
  پذيري»، پرده پندار، تهران، آفتاب توسعه، چاپ دوم، 1381. نقد تا گريزي نقد 2. فرامرز قراملکي احد، «از

  نقد، ص43. اخالق 3. اسالمي سيد حسن،
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ميپردازد1. به ايـن ترتيـب در فصـل سـوم بيـان اجمـالي شـيوههـاي نقـدگريزي براسـاس نظريـه
مکانيسمهاي دفاعي بيان ميشود و جز در دو صفحه آخر به مواجهه بايسته با نقد پرداخته نميشـود.

نقد نسبتي بين دو فرد [در حداقل صورت] ايجاد ميکند: ناقد و فرد مورد نقد. توصيههاي اخالقي نقد 
نقد» دو انتظار داريـم: بيـان مواجهـه بايسـته و شامل بيان بايستههاي هر دو طرف است. از «اخالق
اخالقي با نقد ناقدان و بيان نقد اخالقي با بيان اخالقي نقد (برحسب اختالف در تعريف نقد). در ايـن

فصل از مواجهه اخالقي يا واکنش شايسته با نقد سخن نمي رود.  
5. دو ترازوي سنجش نقد  

فصل چهارم تقسيم نقد به سازنده و مخرب را با چالش در مفهوم نقد سازنده و طلب مالک 
عيني براي تمايز سازنده و مخرب به نقد ميگيرد. مالکهايي چون کمک به شخص مورد نقد براي 
برطرف کردن عيوب و بهبود رفتار، نيت دوستانه، سازنده بودن نقد، برداشت سازنده شخص مورد نقد، 
نقد رفتار و نه نقد صاحب رفتار، نقد توأم با راه حل، نقد باعث سود جامعه و رشد علوم، در اين فصل 
مورد نقد قرار ميگيرند و حاصل بحث مؤلف اين است که «تقسيم سازنده و مخرب مبنايي عيني و 
استنادپذير ندارد»2. دليل عمده نويسنده در نقد تقسيم نقد به سازنده و مخرب، رواج اين تقسيمبندي 
است که گاهي به صورت سازوکار دفاعي (مخربانگاري نقد) به کار ميرود. در اين مقام بايد گفت: 

اگر نقد را گونهاي رفتار ارتباطي بدانيم آن را ميتوان بر دو ترازو نهاد و به دو تقسيمبندي رسيد:  
  1. نقد اثربخش و غيراثربخش.
  2. نقد اخالقي و غيراخالقي.

ترازوي تقسيمبندي نخست بر مالکهاي عيني که روانشناسان در سبکهاي رفتاري ارايه 
کردهاند، استوار است.3 ترازوي تقسيمبندي دوم، مالک اخالق در يک نظام اخالقي، به عنوان مثال 
رعايت حقوق افراد، است.4 حال اگر کسي نقد سازنده و مخرب را به يکي از اين دو تقسيمبندي 
ارجاع دهد چگونه ميتوان آن را مورد نقد قرار داد؟ مؤلف محترم با اين سؤال روبهرو نميشود. فصل 
پنجم به بررسي تقسيم نقد به نقدِ بدخواهانه و مغرضانه و نقدِ منصفانه و خيرخواهانه ميپردازد. مؤلف 

                                                           

  1. همان، ص44.
  2. همان، ص75.

  ارتباطي، تهران، نيلوفر، 1384. سبکهاي 3. نک: قرباني نيما،
  حرفهاي، تهران، سرآمد، 1387. اخالق بر درآمدي 4. فرامرز قراملکي احد،
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اين تقسيمبندي را ميپذيرد و نقد بدخواهانه را عملي غيراخالقي ميداند به گونهاي که اگر شخص 
مورد انتقاد از آن بهره گيرد، به تباهي منتقد و سقوط اخالقي او خواهد انجاميد1. بيان اخير محل 
ترديد و نقد است. اگر براي مواجهه با نقد مدل و روشي داشته باشيم نيت ناقد موجب تباهي فرد 
نميشود. اگر در اخالقِ نقدپذيري اصولي براي مواجهه با نقد تأسيس کنيم، با رعايت اين اصول 

ميتوان از هر نقدي ميوه شيرين چيد. بيتي که مؤلف محترم2 از سعدي نقل ميکند:   
تـا عـيب مـرا به مـن نـمايد»   «کو دشمن شوخ چشـــم ناپاک

با جمله وي در اين مقام تعارض دارد. سعدي با مواجهه هوشمندانه با نقد حتي نقدِ مغرضانه را 
نيز محترم ميشمارد و البته آسيبي نميبيند. جالينوس نيز، بر حسب گزارش طب روحاني، گويد: 
پاکان از دشمنان خود نيز بهرهمند ميشوند و سخنان پاياني مؤلف در آخر فصل ششم نيز با اين بيان 
ناسازگار است. رخنه اساسي در کتاب اخالقِ نقد عدم توجه به نقد عنوان رفتار ارتباطي درون شخصي 
و بين شخصي است. به ميان نيامدن بحث مهمِِ خويشتن نقدي (نقد در رفتار ارتباطي درون 
شخصي)3  بسياري از تحليلها را يک بdعدي کرده است و از طرفي مباحث به ارايه مدلها و الگوهاي 
رفتاري اثربخش و اخالقي در هر دو مقام نقد و مواجهه با نقد نيانجاميده است. مؤلف به حق دشمني 
و دوستي ناقد را معياري براي ارزيابي درستي يا نادرستي نقد نميداند و چنين انگارهاي را بر مغالطه 
انگيزه و انگيخته استوار مييابد. فصل ششم به اين مسئله پاسخ ميدهد که آيا نقد بايد از طرف فرد 
متخصص ارايه شود؟ پاسخ نويسنده منفي است و اهم ادله وي به شرح زير است: «تکيه بر مسئله 
تخصص حربهاي است براي بيرون راندن ناقد از عرصه و خاموش ساختن او». يعني نوعي مکانيسم 

دفاعي در برابر نقد.  
دليل دوم اينکه احراز تخصص هميشه به سهولت امکانپذير نيست و دليل سوم انحصاري شدن 
نقد است. اگر نظامهاي اخذ و تحليل نقد را در جهان صنعتي مورد توجه قرار دهيم بايد از خير اين 
فصل بگذريم و بر ضرورت تخصصگرايي در نقد تأکيد کنيم. به همين دليل در نقدِ اين فصل تنها به 

گزارش و نقدِ يک بند بسنده ميکنم:   

                                                           

  نقد، ص80. اخالق 1. اسالمي سيد حسن،
  2. همان، ص85.

دشنه؟» به بحث از خودانتقادي يا خودمشتمالي اشاره کرديم. (نک: همين مجموعه).   يا 3. در مقاله «نقد: هديه
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«اخالقاً هيچ کس حق ندارد درباره مطلبي که نميداند داوري کند. شخص مورد نقد اخالقاً مجاز 
نيست که با استناد به همين نکته، نقد ناقدي را که در آن حوزه تخصص الزم را ندارد، رد کند و حتي 

او را از اظهارنظر نيز باز دارد؟»1  
در نقد اين سخن بايد گفت: اگر کسي بدون دانش و تخصص به نقد و داوري بپردازد، براساس 
سخن مؤلف از اخالق سرپيچي کرده است، اوالً، اين امر به معناي قبيح بودن نقد غيرمتخصصانه 
است، ثانياً، اگر چنين نقدي موجب خسارتي شد، آيا ناقد غيرمتخصص ضامن است؟ آيا نهادي 
حقوقي ميتواند از ناقد غيرمتخصص مسئوليت حقوقي يا کيفري (برحسب خسارت يا جرم ناشي از 

نقد غيرمتخصصانه) بطلبد؟  
ثالثاً، اگر ناقدي فاقد دانش و تخصص نقدي کرد و شخص مورد نقد آن را سادهلوحانه پذيرفت و 
اين پذيرش موجب خسارت شد آيا ساده لوحي و اعتماد به غيرمتخصص براي شخص مورد نقد 
مسئوليت اخالقي نميآورد؟ واقعيت آن است که به جاي نقدِ متخصصانه بودن نقد، بايد از مواجهه 
شايسته با نقدِ غيرمتخصصانه سخن گفت: توجه به متخصص بودن ناقد اهميت فراوان در مواجهه با 
نقد دارد. طرد هرگونه نقد ناقد غيرمتخصص امر شايستهاي نيست اما در مقابل آن پذيرش نقد، 
صَرفنظر متخصص بودن يا نبودن ناقد قرار ندارد. بلکه شرط حزم و احتياط آن است که هر نقدي را 
محترم شماريم و با اصول خاصي به سنجش نقد بپردازيم. ايهام منع خلو نيز در اين بيان رهزني 
کرده است. امروزه در پروژههاي کالن ملي يا فراملي به نقد متخصصان نيازمنديم. اگر نقد را امر 
حرفهاي بدانيم شايسته حرفهايها است. فصل هفتم براساس مدل Johari window به کارکرد نقد 
در فزونتر کردن منطقه گشوده وجودي فرد و کاسته شدن منطقه کور آدمي است. حاصل سخن در 

اين فصل، تأکيد بر نقش نقد بر خوشناسي فرد است.2  
6. نقدپذيري  

فصل هشتم به تعريف و مباني نقدپذيري اختصاص دارد. «نقدپذيري تحمل هرگونه نقدي از 
جانب هرکسي» است، مؤلف تأکيد ميکند که قبول نقد در تعريف نقدپذيري اخذ نشده است. وي 

                                                           

نقد، ص92.   اخالق 1. اسالمي سيدحسن،
اين بحث با مسأله نقد سخنگو به جاي سخن ارتباط وثيق دارد. مؤلف دانشمند در اين باب مقالهاي دارد: اسالمي سيد حسن، 

  احاديث، مجلة حديثپژوهي، ش 1، 1388. ديدگاه در گوينده و گفتار جايگاه
  نقد، صص 105- 112. اخالق 2. اسالمي سيد حسن،
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نقدپذيري را بر دو مبنا قرار ميدهد: کامل نبودن انسان و حق انسانها براي نظر دادن درباره 
ديگران. نقدپذيري در گرو زدودن خودشيفتگي و افزايش مهارت خوب شنيدن است. آنگاه نويسنده 
ده توصيه را به عنوان اصول خوب شنيدن طرح ميکند. آنچه در اين مقام ناگفته مانده است اوالً 
الگوي رفتاري است که وجود آن سبب نقدپذيري است و آن الگوي قاطعيت است. تحقيقات نشان 
داده است که از چهار الگوي رفتار ارتباطي عمده يعني سلطهگري، سلطهپذيري، پرخاشگري و 
قاطعيت تنها الگوي چهارم است که نقدپذيري را تسهيل ميکند. ثانياً اصول و ضوابط منطقي 

سنجش نقد است.  
مهارتهاي نقدپذيري پيچيدهتر از آنند که به چند توصيه عام بسنده کنيم. زيرا نقدپذيري حاصل 
دانايي1 (فراتر از دانش)،2 مهارت،3 توانايي و نگرش است. عنصر مهارت در اين ميان ترکيبي از 
مهارتهاي روان شناختي مربوط به سبکهاي رفتاري و مهارتهاي منطقي سنجش نقد و نيز 
مهارتهاي اخالقي مواجهه با منتقدان است. مهارت تمايز داده4 از اطالعات5 و توان تبديل داده به 
اطالعات، مهارت تمايز تبيين و توجيه نمونههايي از مهارتها و تواناييهاي نقدپذيري است. احتماالً 

مؤلف محترم به دليل اختصار و اجمال به بررسي اين موارد نميپردازد.  
7. مسئوليتهاي اخالقي ناقد  

فصل پاياني نوشتار با عنوان اخالق نقد به تکليف ناقد نگاهي ميافکند. «طي فصول گذشته» از 
منظر شخص مورد نقد مسايل گوناگوني را مطرح ساختم.6  

نويسنده قبل از پرداختن به اصول دهگانه اخالقي ناقد در حدود شش صفحه به مباحث مقدماتي 
و در موارد فراواني تکراري که در فصول قبل آمده است اختصاص ميدهد. ده اصل اخالقي عبارتند 

از:   
2. خود را مقدم داشتن   نقد از 1. پرهيز

4. استفاده از زبان مناسب   3. مهارت انگيزهها

                                                           

1. wisdom. 
2. knowledge. 
3. skill. 
4. data. 
5. information. 

  نقد، ص128. اخالق 6. اسالمي سيد حسن،
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6. تفکيک رفتار از فرد   5. انتخاب زمان و مکان مناسب
8. تعيين معيارها   7. پرهيز از کليگويي

10. همدلي   9. هدفگذاري
براساس توضيحات نويسنده دو اصل اول در واقع مبين يک امر است. نقصان عمده در مباحث 
اين اثر عدم توجه به انحاء رفتار ارتباطي در مسئله نقد و عدم ارايه مالک عيني اخالقورزي در انحاء 
رفتار ارتباطي است. نقد يک رفتار ارتباطي بين ناقد و فرد مورد نقد است. در اين رفتار ارتباطي ناقد 
ميتواند همان فرد مورد نقد باشد. چنين نقدي در واقع رفتار ارتباطي درون شخصي است که نويسنده 
به عنوان اصل دوم به آن ترغيب ميکند بدون بيان اينکه خود انتقادي نيز ميتواند اخالقي و 
غيراخالقي باشد. مهم اين است که با ارايه مالک عيني بتوان دو گونه نقد را متمايز کرد. اگر مالک 
عيني رفتار اخالقي، به عنوان مثال، رعايت حقوق1 باشد، نقد خويش توأم با حفظ حقوق خود امر 
اخالقي است اما نقد خويش اگر با تضييع حقوق خود همراه باشد مثال توأم با ذلت نفس و توهين به 

خويش باشد، در اين صورت خودانتقادي به شيوه غيراخالقي است.  
در جامعه غالباً نقد در رفتار ارتباطي بين شخصي است. الف، ب را در خصوص امري نقد ميکند. 
هر دو طرف وظايف اخالقي دارند. براساس مالک ياد شده رعايت حقوق طرفين يک الزام اخالقي 
است، اما نقد اگرچه رفتار ارتباطي بين ناقد و شخص مورد نقد است اما حقوق افراد فراواني از جمله 
جامعه ميتواند در مقام نقد به مخاطره بيافتد. در اين صورت حفظ حقوق همه صاحبان حق واجب 
است. و اين ممکن است ناقد را به تعارضات اخالقي2 سوق دهد. انتخاب بد از ميان بد و بدتر يا 
دست شستن از نقد راههاي رايج اند، اما اين راهها را در ترازوي اثربخشي و اخالق بايد سنجيد. از 
نقد» انتظار ميرود راهنماي عملياتي در مواجهه با تعارضات اخالقي در نقد  اثري با موضوع «اخالق
ارايه دهد اگر نويسنده آن تأکيد ميکند که «راقم اين سطور به جاي کليگويي درباره نقد کوشيده 
است مسائل اين حوزه را بشکافد و هر يک را مورد بررسي قرار داده و ابهامات موجود را برطرف 
سازد»3. نگاه سازماني به نقد نيز در اين اثر غايب است. امروزه سازمانها بيش از افراد در معرض نقد 
  و نيز محتاج نقدند. نقدپذيري سازماني، به عنوان مثال ابعاد پيچيدهتري نسبت به نقدپذيري فرد دارد.

                                                           

  .Law است نه Right 1. مراد از حقوق در اين جا
2. ethical dilemma. 

  نقد، ص12. اخالق 3. اسالمي سيد حسن،
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*  3. نقد روششناختي طب روحاني تأليف محمدبن زکرياي رازي

 
درآمد  

محمدبن زکرياي رازي، طبيب و فيلسوف مشهور ايراني (251ـ 323ق) از پdرکارترين دانشمندان 
فلسفي قريب به دويست رساله و کتاب  سيره روزگار خود است. به گزارش وي تا زمان نگارش
پرداخته است1. رازي در طب و فلسفه، روش جالينوس را ادامه ميدهد و به همين دليل او را 
جالينوس عرب (جالينوس دورة اسالمي) خواندهاند2. رهيافت رازي در علم اخالق را ميتوان 
طبانگاري خواند. وي در اخالق، هم به لحاظ غايت و هم به لحاظ روش و رهيافت، پزشکي را 
الگوي خود قرار داده است. نام طب روحاني بر اثري در اصالح اخالق خود حکايت از چنين رهيافتي 
دارد. اين اثر مورد توجه مستشرقان و رازيشناسان قرار گرفته و به زبانهاي مختلف ترجمه شده 
االقوال است.3 حميدالدين کرماني معروف به حجةالعراقين از بزرگان دعاة اسماعيلي در رسالة

بر آراء رازي خرده گرفته است. پdل کراوس گزيدهاي از نقد وي را در پاورقي طب روحاني و  الذهبية

منتشر کرده است.4 طب روحاني با دو رسالة مهم جالينوسي،  رازي فلسفه رسائل در مجموعهاي به نام
خويشاوندي دارد و با دو رساله خود رازي، رساله در چيستي لذت  نفس عيوب شناخت و نفس اخالقِ

                                                           

الروحاني، به اهتمام مهدي محقق، تهران، مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه تهران، دانشگاه  الطب * رازي محمدبن زکريا،
مک گيل، 1386.  

1. همان، ص 109.  
االطباء، بيروت، 1965م، ص 415.   طبقات في االنباء عيون 2. ابن ابي اصيبعه،

الروحاني، ص 21.   الطب 3. رازي محمد بن زکريا،
الفلسفية، ويرايش پdل کراوس، قاهره، 1939 م.   الرسائل 4. همو، 
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و سيرة فلسفي نيز پيوند دارند. در مباحث بعدي به اين پيوند خواهيم پرداخت. آراء افالطون و نيز 
ارسطو از طريق قرائت جالينوس مورد استفادة رازي است. طبانگاري اخالق به دست جالينوس 
طبيب و فيلسوف، اساس اخالقنگاري قرار گرفت.1 رازي در دورة اسالمي به آن روي آورد. گفتهاند: 
ثابت بنقروه رياضيدان، منجم، فيلسوف و طبيب قرن  االخالق علم من االصول في رساله مختصر
ثابت بن سنان (د. 363 يا 365 ق) از نوادگان ثابت  اخالق تهذيب سوم هجري (د. 288 ق) و رسالة
بنقروه بر همين الگوي پژوهشي استوارند. جابري دستنويسي از رساله اخير را در اختيار دارد.2 
فارابي نيز بر نظرية سالمت و اينکه نفس نيز همانند بدن نياز به سالمت دارد تأکيد ميکند3 ولي آن 
را از رهيافت روانشناختي رازي فراتر ميبرد و با رهيافتي اجتماعي و سياسي و به صورت سالمت 
مدينه نظريهپردازي ميکند. از نظر فارابي  طبابت به سالمت جسم ميپردازد و صناعت کشورداري 
به سالمت روان.4 جهتگيري سالمت در علم اخالق نيکويي و برتريهايي دارد و کاستيهايي. 
امروزه نيز روانشناسان مثبتگرا، با همين جهتگيري به اخالق نزديک شدهاند. در دانش مديريت، 
نيز بحث از سالمت منابع انساني، در گزينش و استخدام، انتصاب و آموزش منابع انساني اهميت 
فراواني دارد. در آموزههاي اسالمي نيز، مسأله سالمت مورد توجه قرار گرفته است. عدهاي 
ديدگاههاي مختلفي را از منابع ديني در تفسير انسان سالم ارايه کردهاند.5 طبيبانگاري يکي از 
تفسيرهاي مهم و رايج از نبوت است و ريشههاي آن را ميتوان از کتاب و سنت نشان داد. قرآن 
مجيد نبي را صراحتاً به طبيب تشبيه نکرده است اما دعوت نبي شفا و شفابخش توصيف شده است: 
للمؤمنين».6  رحمةً و هديً و الصدور في لما شفاء و ربکم من موعظة جائتکم قد الناس ايها «يا

در خطبة108 نهجالبالغه، نبي به صراحت طبيب خوانده شده است و برخي از دانشمندان بر همين 

                                                           

للدراسات و  العربية المؤسسة عندالعرب، بيروت، الفلسفة في نصوص و دراسات 1. چکيدة رسالة وي را نک: بدوي عبدالرحمن،
النشر، 1981م، صص 190-,211  

العربية، بيروت، 2006م، ص 206.   الثقافة في القيم لنظم نقدية تحليلة العربي: دراسة االخالقي العقل 2. الجابري محمد عابد،
منتزعه، حقّقه الدکتور فوزي متري نجار،ّ تهران، الزهرا، 1405 ق، ص 23.   فصول 3. فارابي ابونصر،

4. همان، ص 24.  
اسالمي، قم، مؤسسه امام خميني(ره)، ,1389   منابع به نگرش با سالم انسان نظريههاي 5. شجاعي محمد صادق،

6. يونس/ 57.  
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کبير1 و احمدخان هندي  تفسير اساس در تفسير نبوت به طبيبانگاري نبي گرويدهاند. فخر رازي در
القرآن2 نمونههايي از آنانند3.   تفسير در

1. نظام اخالقي در طب روحاني  
نظام اخالقي رازي بر نظريه سالمت نفس استوار است. اخالق بر اين اساس هويت ابزاري دارد و 
آن را ميتوان برنامه پيشگيري و درمان مرض يا عيب نفس دانست و هدف آن صالح نفس به 
معناي برگرداندن آن به سالمت است.4 مبناي سالمت نفس، عقل است. عقل به منزلة بزرگترين 
نعمت الهي، ابزار دستيابي به منافع زودرس و بلندمدت، وجه تمايز انسان از حيوانهاي غيرناطق و 
سبب تسلط انسان برحيوانات است.5 منزلت عقل، فرمانروا بودن است و سالمت نفس در حفظ اين 
منزلت عقل است. سالمتي با کشش فطري و عوامل محيطي تهديد ميشود. هوي آسيبي است که 
عقل را از منزلت آن فروتر ميبرد. مراد وي از عقل، عقل عملي و سنجشگرا است. نشاني از عقل 
نظري و فضايل و برتري آن در طب روحاني نيست. چالش بين عقل و هوي از مباني مهم نظام 
اخالقي رازي است. سالمتي و بيماري نفس در اطاعتپذيري از عقل و هوي است. هوي از طريق 
لذتطلبي آني و بيپايان و نيز حجتآوري فريبنده بر عقل چيره ميشود، شريفترين فضيلت، 
سعادت فرد در بازداشتن نفس و حفظ منزلت عقل است. رازي در فصل هيجدهم به ارايه مالک 
تمايز آنچه عقل نشان ميدهد و آنچه هوي نشان ميدهد ميپردازد.6 اين مالکها کارآمدي نظام 
اخالقي رازي را افزايش ميدهد. نظام اخالقي رازي بر چند عنصر استوار است: يک، نظريه سالمت 
عقل؛ دو، تعريف لذت؛ سه، شناخت، پيشگيري و درمان آسيبهاي نفس. هر سه عنصر را به اختصار 
مرور ميکنيم: نظريه سالمت عقل بر ديدگاه سه جزءانگاري نفس، يعني ديدگاه افالطون، استوار 
است: نفس نباتي يا شهوي، نفس حيواني يا غضبي و نفس ناطقه. نفس نباتي براي تغذيه و نمو 
جسم است تا در خدمت نفس ناطقه باشد و نفس غضبي ابزار نفس در بازداشت قوة شهوي از افراط 

                                                           

الکبير، بيروت، دارالکتب العلمية، بيتا، ج 17، صص 92- 96.   التفسير 1. رازي فخرالدين،
اسالم، ترجمه فارسي، تهران،  مرکز نشر دانشگاهي، 1370.ج 4، ص 306.   در فلسفه تاريخ 2. شريف محمد ميان،

االعتقاد، تهران، مرکز  تجريد جامع شرح 3. نقد طبيبانگاري نبي را نک: فرامرز قراملکي احد و س. سلمان ماهيني، نبوت،
تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، 1388، صص 63-60.  

الروحاني، ص ,20   الطب 4. رازي محمد بن زکريا،
5. همان، ص ,17  

6. همان، صص 88- ,90  
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است. سالمت اين سه نفس، با مالک ارسطوييِ در حد وسط تعريف ميشود و بر همين اساس طب 
روحاني به امتناع با داليل و براهين در تعديل افعال اين سه افراط و تقصير تعريف ميشود.1 حد وسط 
) دارد و وابسته بودن آن به شرايط زيست فردي را که مورد  در اينجا مفهوم بيش و کم چندي (کميّ
بحث فارابي است2 از برخي مباحث رازي نيز قابل استنباط است. البته رازي در موارد متعددي مانند 
شَره،َ مستي، دوستي و به طور کلي لذت از مالک حد وسط صرفنظر ميکند و در درمان اين 
آسيبها به حداقلگرايي ميرسد3 و در مواردي از آسيبها به جاي سه وضعيت افراط، وسط و تقصير، 
وضعيت دو طرفي را مورد توجه قرار ميدهد. چنين است مباحث عdجب و شناخت قدر نفس4، حسد، 
غم و... . عنصر دوم نظام اخالقي رازي، تعريف وي از لذت است. وي مقالهاي در تعريف لذت (رسالة

اللذة) دارد که در طب روحاني به آن ارجاع ميدهد و اين اهميت مفهومسازي رازي از لذت  مائية في

را نشان ميدهد. نوآوري وي در تعريف لذت، ثانوي و مسبوق به رنج دانستن آن است: لذت برگشت 
دادن به حالتي است که امر مؤذي فرد را از آن حالت بيرون کرده است.  

بر اين اساس لذت امر ابتدايي نيست. چنين  رنج      لذت؛ وضعيت طبيعي
تعريفي در نظام اخالقي رازي دو نقش ايفا ميکند. نقش نخست آنکه لذتطلبي افرادي که درپي 
شهوت و لذت بيپايانند، به دليل آنکه لذت ابتدايي است، در حقيقت لذت نيست و آنان در پي لذت 
پندارياند و حقيقت اين لذت، رنج است که آنان را از وضعيت طبيعي درميآورد. نقش دوم تعريف 
لذت به مسبوقيت بر رنج، اين است که ميزان لذت با اندازة رنج بر طرف شده متناسب است و اين 
حدّ مجاز لذت را نشان ميدهد. خوردن، نوشيدن، شراب و بسياري از امور به چنين حدي که گاهي 
آن را حد کفايت ميخواند، مجاز ميشوند. اخوان الصفا هم با اين تعريف از لذت هم داستانند5 اما 
فارابي و ابنسينا6 بر لذت ابتدايي و غيرمسبوق به رنج تأکيد دارند. عنصر سوم، شناخت، پيشگيري و 
درمان آسيبهاي نفس است. پانزده فصل طب روحاني در بيان آسيبهايي چون عشق و دوستي، 
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ب، حسد، دروغ بيفايده، بdخل، فکر و هم فراوان، غم، پرخوري،d مستي، جماع، بيهودگي و  dعج
وسواس در مناسک مذهبي، کسبوکار آزمندانه، طلب رتبة دنيوي و ترس از مرگ است. منشاء اين 
آسيبها، هوي است و گام نخست شناخت عيوب نفس است. رازي اين مبحث را از جالينوس وامدار 
است و چکيدة رساله وي با عنوان شناخت عيوب نفس را ميآورد. توصيههاي ارزنده در شناخت 
عيوب نفس از طريق ارزيابي ديگران و اصول نقدپذيري در اين مبحث آمده است. خود محاسبهگري 
و روشهاي آن در اينجا مورد بحث قرار نميگيرند. مباحث رازي در پيشگيري و درمان هر يک از 

آسيبهاي پانزدهگانه يادشده را در بحث از روششناسي او ميآوريم.  
  

2. روششناسي رازي در طب روحاني  
يک) اخالق استداللي: رازي به موجَّه بودن دستورهاي اخالقي توجه دارد. شرط الزم پذيرفتن 
توصية اخالقي معقول بودن آن است. فرمان اخالقي که براي مخاطب ناموجَّه باشد، لغو است. توجه 
به اينکه رفتار اخالقي از ملکة نفساني صادر ميشود و نه به الزام بيروني اين مطلب را بيشتر توضيح 
ميدهد. راهبرد رازي در موجّهسازي آموزههاي اخالقي، استداللِ ساده با مقدمات کمتر است. به 
همين دليل سعي دارد، موجّه بودن دستورهاي اخالقي را حتي براي کساني که به بقاي نفس باور 
ندارند، نشان دهد. شايد به همين دليل است که آيهاي از قرآن، خبري از نبي(ص) و به طور کلي 
گزارههاي مقبول را در مقدمات و مباني خود اخذ نميکند. در اين خصوص موارد نادر و چالشخيز 
وجود دارد که دربارة آنها به تفصيل سخن خواهيم گفت. و به تحليل استشهاد وي به سخنان حکماي 

يونان خواهيم پرداخت.  
نمونهاي از بحث استداللي وي را در درمان ترس از مرگ ميتوان ديد: «اين ترس درمان 
نميشود مگر با اثبات اينکه مرگ، انتقال به آنچه براي نفس اصلح است». اين مطلب را نيز بايد از 
طريق برهان اثبات کرد و نه رهيافت نقلي (خبر) و آن را حتي به فرض قول به فساد نفس به تبع 
فساد جسم مبرهني ساخت.1 رازي، افراد را به تصميمگيري معقول در رفتارشان دعوت ميکند و 
ميزان لذت و رنج حاصل از يک رفتار و پيامدهاي پيدا و پنهان آن را ترازوي سنجش خرمندانه 
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ميداند.1 اين سخن که مالک سالمت نفس حاکميت عقل است، در تصميمگيري و اقدام عاقالنه 
خود را نشان ميدهد.  

دو) تغيير رفتار تدريجي: رازي برنامة سالمت روان و بازداشت نفس از هوي را امر تدريجي 
ميداند. نگارندة اين مقاله، در تأکيد بر تدريجي بودن ترويج اخالق چنين تعبير ميکند که تولد 
اخالق حرفهاي در سازمانها سزاريني نيست. رازي فرايند سه مرحلهاي را در بازداشت نفس از هوي 

پيشنهاد ميکند:  
گام نخست، منع امور شهواني آسان و ترک برخي از هوي که از ضرورت و اولويت برخوردارند.  

گام دوم، تالش براي منع بيشتر به گونهاي که با تمرين به خلق و عادت تبديل گردد.  
گام سوم، حاکميت عقل بر همة فعاليتها و دوري کامل از هوي2. تدريجي بودن تغيير رفتار را 

در برخي از آسيبهاي اخالقي که رازي مورد توجه قرار ميدهد ميتوان يافت.  
سه) توجه به تفاوتهاي فردي: جهتگيري سالمت در نظام اخالقي بر توجه به تفاوتهاي 
فردي از حيث آسيبپذيري و درمان آسيبها استوار است. رازي در جايجاي طب روحاني به اين امر 
توجه دارد. «در طباع آدميان در مقام بازداشت هوي از حيث آساني و دشواري اختالف مراتب وجود 

دارد».3 اين مسأله در نظام اخالقي فارابي جايگاه و نقش مهمتري پيدا ميکند.  
چهار) تعريف و تبيين: ارايه تعريف از آسيبهاي اخالقي و تبيين پيدايش آنها از راهبردهاي 
طب روحاني است. البته اين امر درخصوص همة مباحث و مفاهيم اين اثر صادق نيست و تعريفها 
غالباً عملياتي و تبيينها روانشناختي است. تعريف مفاهيمي چون لذت و تمايز لذت حقيقي از 
لذتپنداري،4 عdجب (نيکوتر دانستن نيکيهاي خود فراتر از آنچه هست و کمتر زشت خواندن 
زشتيهاي نفس فروتر از آنچه هست)،5 شرير، خير،ّ حسد و تمايز آن از عداوت و نقد تعريف عدهاي 
از حسد،6 تعريف دروغ به اخبار آنچه حقيقتي ندارند نه براي امر اضطراري و نه براي مطلبي بزرگ.7 
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و تعريف بخلd به امساک بدون غرض1، نمونههايي از تعريف مفاهيم در طب روحاني است. تحليل 
حسد به اجتماع بخلd و شَرَه و اينکه حسد ناشي از حبّ نفس است که سبب سبقتجويي است و فرد 
از ديدن سبقت ديگران و مسبوق بودن خويش حسد ميکند2، تحليل دروغ براساس حبّ نفس و 
سرآمدي به ديگران در اولين مخبر و اعالمکننده بودن3، تحليل غم به تصور فقدان محبوب نيز 

نمونههايي از تبيينهاي روانشناختي آسيبهاي اخالقي است.  
پنج) توجه به پيشگيري و درمان: جهتگيري سالمت در نظام اخالقي سبب توجه به 
پيشگيري و درمان آسيبهاي اخالقي ميشود. رازي در پارهاي از آسيبها به هر دو اشاره ميکند و 
برنامة پيشگيري و درمان را ارايه ميکند: مانند غم، ترس از مرگ، عشق و دوستي، کسبوکار 
آزمندانه. وي در مباحثي چون عdجب، غضب تنها شيوههاي درمان ارايه ميکند و در ساير مباحث به 
توصيههاي کلي و ضرورت درمان بسنده ميکند. کارآمدي نظام اخالقي رازي در گرو اين است که 
در تمامي مباحث، تعريف عملياتي، مالکهاي تمايز و نشانگرهاي تشخيصي، برنامههاي پيشگيري و 

درمان ارايه ميگردد و اين امر تنها در مواردي از آسيبها انجام شده است.  
3. حصرگرايي روششناختي  

مقايسة نظام اخالقي رازي با ميراث اخالقپژوهي دورة اسالمي کاستيهاي فراواني را در آن 
نشان ميدهد. کاستيهاي عمده عبارتند از: لذت معنوي، سعادت فراتر از اهداف اين جهاني، فضايل 
عقل نظري، خودمحاسبهگري، برادران دروغين و بسياري از فضايل و رذايل اخالقي. تفسير موجه اما 
سادهانگارانه از اين کاستيها جايگاه تاريخي رازي است. وي در آغاز تولد و رشد علوم اسالمي است 
و به طور طبيعي پسينيان مجال ژرفنگر و توسعه در نظام اخالقي داشتهاند. تبيين ديگر و کارآمد در 
اين مقام حصرگرايي روششناختي در اخالقانگاري رازي است. نظامهاي اخالقي در دوره اسالمي و 
به طور کلي اخالقپژوهي در اين دوره از گوناگوني منابع برخوردار بودهاند. آموزههاي اسالمي شامل 
کتاب و سنت، ميراث ايران باستان شامل کتيبهها، ادبيات اوستايي، اندرزنامهها، عهدها و وصايا، آثار 
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مکتوبي چون دينکرد، شايست و ناشايست1 ميراث يونان باستان و آراء اخالقي حکماي پيش از 
سقراط، سقراط، افالطون، ارسطو، نو افالطونيها و ميراث هند از مهمترين منابع اخالقپژوهي در 
دورة اسالمياند. رازي در اين ميان به منابع يوناني، آن هم به قرائت جالينوس حصرتوجه کرده است 
و از ساير منابع، حداقل در برخي موارد، آگاهانه دوري جسته است. حصر توجه به منابع يوناني سبب 
حصرگرايي روششناختي شده است. اول، اخالق استداللي به معناي محدود به استداللهاي رايج در 
فلسفة يونان نيست. در رهيافتهاي درون ديني، مانند قرآن و سنت نيز اخالق استداللي وجود دارد. 
دوم، حصر توجه به استداللهاي حداقلي سبب محدود شدن نظام اخالقي رازي به سالمت نفس در 
مفهوم روانشناختي آن شده است. به همين دليل، متأخران سعي کردند نظامهاي تلفيقي در اخالق 
اسالمي ايجاد کنند. نظامي که بتواند از همة رهيافتها و منابع به نحو سازگار و منسجم تغذيه کند.  

4. تحويلينگري در نظام اخالقي رازي  
جهتگيري سالمتِ نفس در نظام اخالقي رازي منشاء تحويلينگري در اين نظام شده است. اين 

تحويلينگري ابعاد مختلفي دارد:  
يک) تحويل سعادت به سالمت: سالمت نفس، هدف حداقلي اخالق است. سعادت مراتبي 
دارد و جهتگيري اخالق، همة مراتب سعادت است. اگر سالمت نفس را نه ابزار سعادت بلکه همان 

سعادت بدانيم، آن را فروترين مرتبة سعادت ميتوان دانست. کمالِ نفس مرتبة متعالي آن است.   
دو) تحويل سالمتِ نفس به سالمت روانشناختي: از سالمت نفس مفهومسازيهاي 
مختلف ميتوان داشت. رهيافت رازي آن را در مفهومِ روانشناختي محدود ميکند. اگر سالمت نفس 
را در برابر خودباختگي به معناي يافتن اصالت وجود آدمي بدانيم، همان گونه که کيرکگور در نظرية 

سپرهاي وجود بر آن است، مفهومي ژرفتر از سالمت را به ميان آوردهايم.  
سه) اخالق فردگرايانه: مقايسة فارابي با رازي ابعاد تحويلينگري در نظام اخالقي رازي را 
بيشتر روشن ميکند. فارابي هم در اخالق از دغدغة سالمت شروع ميکند: سالمت نفس. اما وي 
سالمت نفس را به صناعتِ رهبري و کشورداري متعلق ميداند. سالمت نفس افراد، نه در زندگي 
عزلتجويانه بلکه در زندگي اجتماعي تحقق مييابد. سالمت نفس محتاج به سامان و عادالنه بودن 
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زندگي مدني است. مشکلة فارابي هنوز چالش زنده و پايدار است. نيبر1 در کتاب مؤثرش «انسان
غيراخالقي»2 همين چالش را مورد بحث قرار ميدهد.3   جامعة و اخالقي

چهار) تحويلينگري در تفسير لذت: بحث از لذت معنوي و خوشي روحي در اين اثر غايب 
است. مفهومسازي رازي از لذت، آن را در امور جسماني صرف مانند خوردن و نوشيدن محدود 
ميکند. همين امر، سبب نارسايي نظام اخالقي او شده است. مخالفت وي با هر گونه عشق و دوستي 
و مرض انگاشتن عشق و دوستي به طور مطلق ناشي از همين محدوديت است گويي لذت در تجارب 
عرفاني و تجارب ديني فرا چنگ او نيافتاده است. لذت علمجويي که رازي در سيره فلسفي آن را 

مهمترين تجربة زندگي خويش ميخواند، گونهاي از لذت معنوي است.  
پنج) تحويلينگري در تفسير عقل: اگرچه مبناي نظام اخالقي رازي، عقل و حاکميت آن 
است، مراد از عقل در اينجا، عقل سنجشگر و عقل عملي است. وي در باب عقل نظري و فضايل 
آن سکوت ميکند. مقايسة آثار فارابي،4 ابوالحسن عامري و ديگر حکيمان مسلمان در اين باب، 
االسعاد، سعادت  و السعادة نقصان نظام اخالقي رازي را در سعادت عقل نظري که در تعبير مؤلف

االسعاد، عقل عملي همانند نفس بهيمي و شهوي موضوع  و السعادة برين است، نشان ميدهد. در

سعادت انسي قرار داده شده است و ناطقة نظري موضوع سعادت عقلي و برين تلقي شده است.5  
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حميده اخالق قرآن، فرهنگ *  4. معرفي انتقادي

  
درآمد 

سه دانش در تمدن اسالمي، به معناي حقيقي کلمه اسالمي، تولد يافتهاند. مراد از معناي حقيقي، 
داشتن هويت واسطهاي در وساطت بين وحي اسالمي و مخاطبان آن است. در ميان اين سه دانش، 
علم اخالق نسبت به دو ديگر، فقه و کالم، مورد بيمهريِ قرار گرفته است و رونق کمتري يافته 
است. اين در حالي است که اخالق يکي از سه حوزه عمده در پيام وحي اسالمي، قرآن و سنت است. 
به عنوان مثال، برخالف آيات احکام درخصوص اين آيات تأليفات فراواني وجود ندارد. آغابزرگ 
تهراني در فهرست کتابهاي داراي عنوان آيات االحکام، 29 اثر را ذکر ميکند. در فهرست وي 
کتابهايي نيز در آيات عقايد وجود دارد اما جز کتابي در آيات نازله در ذمّ ظلم، اثري گزارش 
نميشود1. آثار منتشر شده در نظام اخالقي قرآن يا منحصر به تفسير برخي سورههاي اخالقي مانند 
حجراتاند يا به دليل اختصار و اجمال يا به دليل رهيافت موعظهکنندگي و آموزشي، نقشِ پژوهشي 
در سه جلد و همراه با خبر  حميده اخالق قرآن، رهنگِ فِ در تحليل اخالق قرآني ندارند. انتشار مفصل
در پي بودن مجلداتي در اخالق رذيله در آينده، رويت باران در کوير را ميماند. همين امر اهميت اين 
اثر را نشان ميدهد. مطالعة اين اثر سه جلدي نشان از تالش، درايت و تتبع مؤلف دانشمندِ آن 
ميدهد. بهرهاي از زندگي علمي را وقف کردن به تتبع از مفاهيم اخالقي قرآن توفيقي 

                                                           

3ج، قم، مطبوعات ديني، 1388 تا ,1389   حميده، اخالق قرآن، فرهنگ * امامي عبدالنبي،
40-50 و نيـز نـک: موسـوي بجنـوردي کـاظم 1، صـص الشيعة، بيروت، بيتـا، ج تصانيف الي الذريعة 1. تهراني آغابزرگ،

االحکـام»، دايـرةالمعـارف بـزرگ اسـالمي، تهـران، مرکـز دايـرةالمعـارف بـزرگ (ويراستار)، بخش معارف اسالمي، «آيـات
اسالمي،1374، ج2، 252.  
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تحسينبرانگيز است. همانگونه که از اسم کتاب پيداست، اثر به صورت فرهنگنامه و براساس 
انتخاب مدخلها به ترتيب الفبايي تدوين شده است. اما آن را نبايد صرفاً فرهنگ واژگان قرآني 
دانست بلکه فرهنگ تحليلي از مفاهيم اخالقي قرآن در پرتو سه رهيافت معنايي، تفسيري و تدبريّ 

است.  
بارترين بخش آن،  dضعيفترين بخش آن، به تفصيلي که خواهد آمد، رهيافت نخست است و پر
رهيات تدبريّ مفاهيم براساس مقايسة چينش تصحيفي (تدويني) و چينش نزولي آيات مربوط است. 
اين بخش متضمن مطالب نو و درخشان اثر است. رهيافت دوم، گزارش آراء مفسران در باب مفاهيم 
مورد بحث است که به تسامح آن را رهيافت تفسيري ميخوانيم. برحسب وعدة مؤلف در مقدمه، 
مفاهيم مربوط به رذايل اخالقي نيز در پي اين سه جلد به صورت مستقل منتشر خواهد شد. در اين 
مقاله، ابتدا به فهرستي از مباحث اثر اشاره ميکنيم، آنگاه به گزارش شيوة تدوين و روش مؤلف در 

بحث از مدخلها ميپردازيم و سپس پارهاي مالحظات انتقادي و تکميلي را ارايه ميکنيم.   
1. مباحث اثر 

اين اثر در 44 فصل به تفسير مباحث اخالقي برحسب مدخلهاي مفهومي با ترتيب الفبايي 
ميپردازد. مدخلها را برحسب سه مجلد برميشماريم: جلد اول شامل مدخلهاي ابرار، احسان، اخاء، 
استعفاف (و تعفّف)، استقامت، اعتدال، امانت، انفاق، ايثار، باقيات صالحات، برّ، تسليم، تفويض، تقوا، 

توکل، حسنه، حسن سلوک، حق، حکمت، خشوع است.  
جلد دوم مدخلهاي خلوص، خير، دفع سيئه با حسنه، ذکر نعمت، رجاء باهللا، رضواناهللا، سکينه، 

سالم و سالمت، صبر، صدق و صدقه، صلح و صالحون، عدل را فراميگيرد.  
جلد سوم مدخلهاي عزت و عزيز، عفت و تعفف،ّ عفو، عمل صالح، غض از ابصار و حفظ فروج، فرح 
(شادي)، فالح، قسط، کظم غيظ، مسارعه در خيرات، موعظه، و وفاي به عهد را مورد بحث قرار ميدهد.  

همانگونه که پيداست، فهرست تا حدودي فراگير فضايل اخالقي عمده قرآني است اما در برخي 
موارد به سبب عدم تمايز دقيق مدخلها، تکرار در مباحث به ميان آمده است، مانند مدخلهاي ابرار و 
برّ در جلد اول و مدخلهاي استعفاف (تعفف) و تعفّف در جلد اول و دوم. در مباحث آينده به برخي از 

مدخلهاي مهم که در اين کتاب غايبند، اشاره خواهيم کرد.  
2. شيوة مؤلف در طرح مباحث 

مؤلف محترم، با معرفي بسيار اجمالي هر يک از مدخلها و در چارچوب تقريباً يکسان به بحث از 
آنها ميپردازد. اين چارچوب شامل شش گونه بحث به ترتيب زير است:  

تنظيم آيات مربوط به مدخل به ترتيب مصحفي (تدويني) آن  .1
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در معناي مدخل  .2
مدخل در تفاسير  .3

«مدخل در روايات»  مدخل در تفاسير روايي/ و در مواردي با عنوانِ ِ .4
تدبّر در آيات مدخل (براساس ترتيب نزول و مقايسة آن با ترتيب مصحفي)  .5

کلمات قصار پيرامون مدخل (گزارش سخنان حکمتآموز حضرت علي(ع) که آمدي آنها را  .6
آورده است).  دررالکلم و غررالحکم در

3. روششناسي تحليل مفاهيم اخالقي قرآن 
براي شناخت منزلت روششناختي اين اثر و نقد آن در ترازوي روششناسي توجه به اين نکته 
الزم است که براي تحليل مفاهيم اخالقي قرآن، براي دانشمندان روزگار ما که از ميراث معرفتي 

چهارده سده برخوردارند، رهيافتها و روشهاي مختلفي وجود دارد:  
 3ـ 1.  تحليل نظامهاي فقه اسالمي که در دورههاي بعد به همة جنبهها و وجوه اخالق و رفتار 
انسان، حتي کوچکترين آن، نظم و سامان ميبخشد و از اين طريق به سرچشمه همة اين اوامر و 

نواهي يعني قرآن دست يافت.  
3ـ 2.  تحليل نظامهاي کالمي اسالمي و تأمل در اينکه اين نظامها در واقع بررسي نظري اين 
مسأله اساسياند که مؤمن واقعي بايد به چه چيز ايمان داشته باشد و با چه ديدي به ذات باري تعالي 
بنگرد و چگونه مطابق دستورهاي ايماني رفتار نمايد. غالب نظامهاي کالمي به نظريهاي فرا اخالقي 
در تفسير حسن و قبح استوارند و رابطة فسق با کفر و ايمان شاکله بسياري از مباحث اخالقي را به 

وجود آورده است. برخي از نظامهاي کالمي در مفهوم ايمان، عمل صالح را اخذ ميکنند.  
3ـ 3. تحليل آيات اخالقي قرآن برحسب يک چارچوب پژوهشي و استخراج آموزههاي اخالقي 
در قرآن براساس يک نظم علمي، مداقه در ارتباط چند سوية اين آيات و ارايه اخالقيات قرآن يا نظام 

اخالقي قرآن.1   
3ـ 4. تحليل آيات اخالقي قرآن براساس يک الگوي تفسيري مانند تفسير قرآن به قرآن. يکي از 
اين رهيافتها، رويکرد معناشناختي/ سمانتيکي به قرآن و تحليل مفاهيم قرآن به وسيلة قواعد و 

                                                           

مجيد، ترجمة فريدون بدرهاي، (تحرير نو)، تهران، 1378، ص,7   قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم 1. نک: ايزوتسو توشي هيکو،
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مجيد چنين  قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم روشهاي معناشناسي جديد است. ايزوتسو در کتاب
رهيافتي را اخذ کرده است1.  

3ـ 5. رهيافت هرمنوتيکي به آموزههاي اخالقي قرآن را نيز ميتوان يکي از رويکردهاي شناخت 
اخالق در قرآن دانست. اين رهيافت در برابر رويکردهاي معناشناختي قرار دارد. تأثير ژرف آيات 
اخالقي افراد و ايجاد تغيير اساسي و تحول وجودي در آنان را ميتوان از مصاديق مواجهة 
قرآن، الگوي پژوهشي معيني را  فرهنگ هرمنوتيکي با آموزههاي قرآن دانست. مؤلف محترم کتاب
مبناي تحقيق خود معرفي نميکند. آنچه از بررسي اين اثر ميتوان به دست آورد، اين است که 
مؤلف، به تحليل مستقل از اهمِ مفاهيم اخالقي قرآن و فارغ از ارتباط معناشناختي يا حتي هرگونه 
ارتباطي بين مفاهيم ميپردازد. وي در اين تحليل، نه به عنوان يک مفسّر بلکه به عنوان مطالعه در 
ديدگاههاي تفسيري به ويژه تفسير مأثور به معناي خاص ميانديشد. تدبّر وي در چينش نزولي آيات 
مرتبط به هر يک از مفاهيم اخالقي را ميتوان سبک خاصي در فهم آيات دانست. اما اين سبک را 
نميتوان در يکي از رهيافتهاي پنجگانه يادشده نشاند. زيرا مؤلف روش و مبناي خود را در چينش 
نزولي و تدبّر در آيات براساس اين تدبّر توضيح نميدهد. اميدوارم، چنانچه مؤلف محترم اين سطور را 

مطالعه نمايد، پرده از مباني روششناختي مواجهه خود با آيات قرآني بردارد.  
4. منابع و شيوه مؤلف در بررسي معناي لغوي 

4ـ 1. مؤلف محترم پيش از ورود به بررسي تفسيري مفاهيم، معنا يا معاني آنها را با عنوان 
مستقل ميآورد. اين بحث در هر مدخل جاي واحد (دومين بحث مدخل با شمارة 2، اولين بحث پس 
از فهرستِ آيات شامل مفهوم مورد نظر است) دارد. توجه به معناي لغوي و حاجت به تحليل مفهوم 
از حيث ساختار معنايي برحسب لغت و اشتقاق اهميت فراوان دارد. مؤلف در اين مقام از دو گونه منبع 
مفردات راغب،  استفاده ميکند: يک) منبع تفسيري يا فرهنگهاي قرآني و روايي مانندِ
کلمات في التحقيق طريحي (اين دو اثر در بررسي معناي همه مدخلها حضور دارند)، مجمعالبحرين

و نيز  نمونه تفسير برهان، تفسير مقدمه طبرسي، مجمعالبيان شيخ طوسي، تبيان مصطفوي، القرآنِ

                                                           

(1959 دانشگاه کيو، توکيو) ارايه کرد. سپس آن را  قرآن در اخالقي اصطالحات ساختار 1. ايزوتسو ابتدا طرح خود را در کتاب
(کانادا، 1966) آورد. اين اثر را فريدون بدرهاي به فارسي  مجيد قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم به صورت بازنويسي شده در
قرآن»  اخالقي زبان در ترجمه کردهاند. چاپ اول 1360 و تجديدنظر شده در 1378. براي نقد اين رهيافت نک: مقالة «بحثي

از حسين معصومي همداني، ش3، فروردين و ارديبهشت1361.  
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الميزان عالمه طباطبايي تفسير اخير پايان بخش بررسي معناي مدخلها است. دو) منابع  تفسير
است.   عميد فرهنگ االرب) و منتهي و المنجد لغتشناسي که محدود به فرهنگ لغات (ملخص

4ـ 2. بررسي منابع مورد استفادة مؤلف، چند نکته را روشن ميسازد: ضعف و فقر در منابع 
لغتشناسي و ارجاع به منابعي که در رهيافت پژوهشي غيرقابل اعتمادند. تحليل مفهومي مدخل در 
رهيافت بdنشناختي و بررسي اشتقاقي اساساً مورد اهتمام مؤلف محترم قرار نميگيرند و اگر هم در 
اين مقام مباحثي به ميان ميآيد، به تبع گزارش ديدگاههاي تفسيري است. گويي براي مؤلف محترم 
اين مطلب اهميت ندارد که واژههاي قرآني، در مبدأ و کاربرد قبل از قرآني به چه معاني به کار 
رفتهاند و چه تطوري داشتهاند تا به حقايق شرعيه يا حقايق متشرعه رسيدهاند. مقايسه اين اثر با 
يا مقايسة مدخل برّ و ابرار اين اثر، به عنوان مثال، با همين  قرآن در اخالقي ـ ديني مفاهيم کتاب

اسالم1 اين ادعا را روشن ميکند.   جهان دانشنامة مدخل در
العين خليل بن احمد فراهيدي،  4ـ 3. منابع لغوي اصيل و فراوان از واژهشناسان بزرگ چون
العرب ابن منظور،  لسان ابن فارس، اللغة مقاييس معجم الصحاحّ جوهري، d،ابن دريد اللغة جمهرة

المحيط فيروزآبادي در اين اثر غايباند.  القاموس اللغويه حسن بن عبداهللا عسگري، الفروق معجم
نکتهاي که در مالحظة دوم بيان شد، سرّ اين غيبت را روشن ميکند اما آن را موجّه نميکند.  

4ـ 4. مؤلف محترم در غالب مدخلها، صرفاً به گزارش آراء بسنده ميکند و خود تحليل يا 
جمعبندي ارايه نميکند. در مواردي چون بحث از عفو2 در مبحث تدبّر در آياتِ عفو به جمعبندي 
معاني مدخل ميپردازد. يکي از مواضع قوت اثر در استقصاء معاني مدخل در مبحث تدبر در آيات 

مربوطه است. اين امر البته شامل همة مدخلها نميشود.  
4ـ 5. گزارش مؤلف محترم از معاني مدخلها در منابع تفسيري محدود به برخي از تفاسير است. 
وي از آثار مهمي که در وجوه و نظائر تأليف شدهاند و اهميت راهبردي در تحليل مفهوم قرآني 

مدخلها دارند، استفاده نشده است.  

                                                           

اسالم، زير نظر غالمعلي حداد عادل، ج2، تهران، بنياد دايرةالمعارف بزرگ  جهان دانشنامة ،« «برّ 1. هاشمي رضا،
اسالمي،1375، ج2، صص 576-,578  

حميده، ج3، ص206.   اخالق قرآن، فرهنگ 2. امامي عبدالنبي،
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4ـ 6. مؤلف محترم در گزارش از معاني مدخلها در منابع تفسيري و نيز در بررسي مباحث 
تفسيري، مرز مشخصي را تعريف نکرده است. به همين دليل در غالب مدخلها، مباحث عنوانِ «2ـ 

معنايِ مدخل» و مباحث عنوان «3ـ مدخل در تفاسير» تداخل و تکرار وجود دارد.  
4ـ 7. در هر دو گونه بررسي يادشده بين معنا و تحليلِ مفهومي با مصداق درآميخته شده است. 
به عنوان مثال، اينکه ابرار چيست و اينکه در برخي روايات مصداق ابرار چه کسانياند، بحث واحدي 

انگاشته شده است و هر دو در مبحث بررسي معناي مدخل آمده است.  
4ـ 8. مؤلف محترم، غالباً در گزارش معنا و مفهوم مدخل، نه تعريفي را به منزله تعريف مختار 
ارايه ميکند و نه سعي در مفهومسازي و ارايه تعريف جديد دارد. تحليل مدخل به مؤلفههاي مفهومي 
ات مفهومي از اوصاف و احکام بيروني در اين اثر غايب است. اين غيبت  و تمايز اين مؤلفهها و مقومّ

رخنة مهم در تحليل را سبب شده است.  
5. شيوة گزارش و تحليل ديدگاههاي تفسيري 

مؤلف محترم پس از گزارش معناي مدخل به بررسي آراء مفسران ميپردازد. اين بحث در غالب 
مدخلها به دو مبحث «در تفاسير» و «در تفاسير روايي» تقسيم ميشود. در برخي مدخلها، عنوان 
بحث دوم به «مدخل در روايات» تغيير مييابد. در گزارش تفاسير هم تفاسير شيعي و هم تفاسير اهل 
سنت گزارش ميشوند اما اين دو گونه تفسير مورد تحليل تطبيقي قرار نميگيرند. تالش فراوان و 
تتبع وافر مؤلف محترم به دليل برخي از آفتها و آسيبهاي روشي، ميوه و ثمرة مورد انتظار را به 
ميان نياورده است. برخي از اين آسيبها عبارتند از: 5ـ 1) مالک انتخاب تفاسير مورد گزارش و به 
ميان نيامدن ساير تفاسير، مورد بحث قرار نگرفته است. با چه مالکي اين تفاسير مورد توجه مؤلف 
محترم بوده است و با کدام مالک ديگر تفسيرها بختِ ورود به مباحث مؤلف را نيافتهاند. به عنوان 
مثال براي حضور تفسير فارسي معاصر «نمونه» و براي غيبت تفسير فارسي معاصر «تسنيم» دليلي 
ارايه نشده است. 5ـ 2) گزارشي به ترتيب تاريخي و با مقايسة خلف با اسالف انجام نشده است. اگر 
چنين روشي اخذ ميشد، وقوف بر اخذها و اقتباسها، اقبالها و ادبارها، مواضع خالف و وفاق، 
افزودنها و کاستنها، تحليل ژرفنگر و جامعي از مدخلها را در رهيافت تفسيري نصيب خواننده 
ميکرد و کتاب جهتگيري پژوهشي و تحليلي مييافت. 5ـ 3) اگرچه تفاسير سني و شيعه مورد 
بحث مؤلف بوده است اما مقايسة اين دو گونه تفسير و توصيف مواضع خالف و وفاق آن دو 
ميتوانست ميوههاي فراوان معرفتي در فهم معاني مدخلها به ميان آورد. اين مقايسه ميتوانست با 
تطبيق مباني، روشها و برداشتهاي تفسيري در اين دو مکتب به اثربخشي برسد. 5ـ 4) در گزارش 
از تفاسير روايي، برخي از روايات به فارسي ترجمه شدهاند و برخي نه. آيا اين امر با تصميم و آگاهي و 
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براساس مالکي انجام شده است يا حاصل دوگانگي سليقهاي است؟ بررسي نشان ميدهد غالباً 
روايات گزارش شده از تفاسير اهل سنت ترجمه نشدهاند و البته نميتوان آن را مالک کار مؤلف 
دانست. در مواردي ترجمة گزارش از تفاسير عربي يا نارسا يا در موارد بسيار نادر مغلوط است. اين امر 
را در گزارش از کشّاف زمخشري غالباً ميتوان ديد. نمونه: مؤلف محترم دوبار گزارشي را از 

» آوردهاند. اين دو گزارش را مقايسه فرماييد:   احساناً باالوالدين زمخشري در ذيل آية «و

يک) يا با احسان کردنتان به والدين به قدر توانايي و قدرت، حقيقتِ احسان را احسان کرده يا 
بايد احسان کنيد.  

دو) به پدر و مادر با نوع حقيقي احسان، احسان کنيد يا نوع احسان نمودن شما به والدين حقيقي 
است1. 5ـ 5) در گزارش تفاسير در موارد متعدي از منابع دست چندم و غيراصيل استفاده شده است. 
تفسير از طريق القرآن ضالل في و نيز آراء صاحب المعاني روح به عنوان مثال ديدگاه تفسيري مؤلف

گزارش شده است.2   نمونه
  

6. رخنههاي روشي اثر 
مطالعه اين اثر مفصل، نشان ميدهد که عالوه بر نکتههاي لطيف و يافتههاي بديع مؤلف 
دانشمند که به ويژه در مباحث تدبريّ براساس ترتيب نزول آمده است، رخنهها و کاستيهايي نيز 
وجود دارد که رفع آنها ميتواند بر شکوه و تأثير اين اثر بيافزايد. برخي از اين رخنهها مبنايي و ناشي 
از خلل روششناختياند. اينکه اثر به صورت يک فرهنگ نوشته شده است، ميتواند دليل يا بهانهاي 

براي ناشنيدن و ناديدن اين رخنهها گردد:  
6ـ 1. جايگاه اخالق در قرآن: در چنين اثري انتظار ميرود مؤلف محترم در مقدمه به اهميت 
اخالق در قرآن و بحث از جايگاه اخالق در آموزههاي قرآني بپردازد. بحث آماري از تعداد آيات 
اخالق و مقايسه آن با آيات احکام و آيات عقايد و نيز مقايسه کتاب و آثاري که در اين سه حوزة 
تعاليم قرآني تدوين شدهاند و جستجو از علل و عوامل اقبال کمتر (در مقياس تأليف اثر) به آيات 

اخالق، مباحث مهمي است که در مقدمه اين اثر آمدن آنها بايسته و شايسته است.  

                                                           

1. همان، ج1، ص51.  
2. همان، ج1، ص59.  
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6ـ 2. نظام اخالقي قرآن: اين انتظار که در مقدمة اين اثر به اجمال و به نحو پيشفرض (و نه 
مستدل) نظام اخالقي قرآن ترسيم گردد و ويژگيهاي ساختاري و ارکاني اين نظام بيان شود، انتظار 
بدون وجه و دليل نيست. به دليل نبودِ چنين بحثي، در گزارش و تحليل مدخلهاي چهل و 
چهارگانه، جايگاه هيچ يک از آنها در نظام اخالق قرآني مورد بحث قرار نگرفته است. آيا اين مدخل، 
محور است؟ اصل است؟ فرع است؟ ذيل کدام مدخل و فراگير کدام مدخل است؟ پاسخ به اين 
پرسشها، حتي در فرهنگنويسي نيز الزم و بايسته است. به عنوان مثال، در بحث از مدخل «ابرار» 
جايگاه ابرار در ميان ساير گروههايي که متصف به خلق حميدهاند، مانند صالحان (هر دو مدخل در اثر 
آمده است) مورد بحث قرار نميگيرد. مقايسه همين بحث با تحليلِ کساني چون خواجه عبداهللا 
انصاري، مراد را نشان ميدهد: «مجاهدان با نفس سهاند: يکي ميکوشد، او از ابرار است؛ يکي 
ميياود، او از اوتاد است؛ سيم باز رسته، او از ابدال است».1 اين تحليل هم نشان ميدهد که ابرار 
ذيل طبقة مجاهدان با نفساند و هم رتبت آنان را فروتر از اوتاد و ابدال نشان ميدهد. ابونصر سرّاج 

با رهيافت تفسيري و استناد به آيات قرآن، جايگاه ابرار را فروتر از مقربان نشان ميدهد2.  
6ـ 3. اين اثر گرانقدر بر منابعي استوار است: روش ديدگاه مؤلف محترم در اعتبارسنجي 
اين منابع روشن نيست. توضيح مختصر دربارة مالک سنجش اعتبار منابع و گزينش آنها، مفيد خواهد 
بود. به عنوان مثال در ارجاع به منابع لغوي، چرا به فرهنگ عميد ارجاع شده است؟ اعتبار آن بر چه 

مالکي استوار است؟  
6ـ 4. مالک انتخاب مدخلها: آيا هر مفهوم اخالقي در قرآن، به صورت مدخل در اين اثر 
مورد بحث قرار گرفته است؟ البته پاسخ مثبت نيست. آيا مفاهيم اخالقي عمده مورد بحث قرار 
گرفتهاند؟ مالک عمده بودن مدخل کدام است؟ به عنوان مثال، چرا خودشناسي، محاسبة نفس، 
رازپوشي، عدم تجسّس يا حفظ حريم شخصي در ميان مفاهيم اخالقي قرآن مورد بحث قرار 
نگرفتهاند. ميدانيم شناخت عيوب نفس سرآغاز کسب فضايل اخالقي است و خود اخالق حميده 

است.  
6ـ 5. ادله ترتيب نزول: يکي از مواضع ستودني اين اثر توجه به ترتيب نزول آيات مربوط به 
يک مدخل و تدبّر براساس آن است. اما نويسندة محترم ترتيب نزول را که اختيار کرده است، مورد 

                                                           

ميدان، تصحيح قاسم انصاري، تهران، طهوري، 1363، ص 22.   صد 1. انصاري خواجه عبداهللا،
التصوف، تصحيح و تحشيه رينولد نيکلسون، ترجمه مهدي محبتي، تهران، اساطير، ,1382   في اللمع 2. سراج طوسي ابونصر،
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چالش و بحث قرار نميدهد. مالک و ادله مؤلف محترم در اين ترتيب نزول چيست؟ آيا به ديدگاه 
مشهور بسنده کردهاند؟ همچنين موضع و مبناي نويسنده محترم در بيان رابطة نص و سياق نزول و 

سياق تدوين روشن نشده است.1  
  

7. رخنههاي شکلي 
اثر به اين بزرگي با موضوع به اين مهمي در جامهاي مناسب و فاخر منتشر نشده است. مشکالت 
نگارشي و ويرايش، نحوة ارجاعنويسي، در مواضعي سره و زيبانويسي موارد فراواني وجود دارد. مقدمة 
مؤلف در گزارش ساختار کتاب، روشنگر است اما عالوه بر آن بحث از روش تحقيق، پيشينة تحقيق و 
نکات ديگر روششناختي در اين اثر الزم است. نمايه شامل فهرست اشخاص/ اعالم و فهرست کتب 
و امکنه است و از اين جهت مفيد فايده اما مواضع سقيم و نارسا نمايه وجود دارد. به عنوان مثال 
آمدن لقب عام مانند عالمه در آغاز اسامي متعدد و نيز آمدن يک اسم به چند صورت مستقل (مثل 

سيوطي با 4صورت) در زير يکديگر موهم اين است که سيوطي چهار نفر است.   
فهرست منابع از جهت فراگيري نسبت به منابع مورد استفاده در کتاب بسيار ناقص است. به 
عنوان مثال در جلد دوم اين اثر دهها منبع مورد استفاده قرار گرفته است اما تنها 6 مورد نام برده شده 
است. نگاهي به صفحه منابع اين اثر ستمي را که مؤلف محترم به کتاب خود کرده است، نشان 
ميدهد. اين صفحه کمتر از پنج درصد منابع مورد استفاده را نشان ميدهد و آنها را هم با مشخصات 

ناقص ارايه ميکند. صفحة مآخذ جلد دوم را بدون تصرف نشان ميدهيم.  
  

فهرست منابع و مآخذ  
  1ـ منابع و مآخذ جلد اول فرهنگ قرآن.

  2ـ ابانة االحکام، عسقالني.
  3ـ العظمه.

4ـ تفسير فخر رازي، فخر رازي، محّمدبن عمر، تحقيق و نشر داراحياء التراث العربي، طبع 
  الثاني، بيروت، 1417ق.

                                                           

قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1389.   تفسير و نص: نشانهشناسي بيولوژي 1. نک: قائمينيا عليرضا،
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5ـ زهد، اهوازي، حسين بن سعيد، تحقيق: غالمرضا عرفانيان، حسينيان، الطبع الثاني، قم، 
  1402 ق.

6ـ سعد السعود، سيد بن طاووس، رضيالدين علي، تحقيق: فارس تبريزيان الحسون، 
  انتشارات دليل، الطبعة االولي، قم، 1421 ق.

صفحه منابع جلد دوم کتاب فرهنگ قرآن ـ  اخالق حميده.  
  

8. پايان سخن  
نميتوان ادعا کرد که نگارنده اين سطرها و پردازنده اين نامه، در رصد کردن مواضع قوت و 
رخنه بدون اشتباه عمل کرده است. آنچه آمد نکاتي بود در نشان دادن اهميت، خوبيها و کاستيهاي 
حميده اما شايد که از جاده انصاف به بيراهه افتاده باشد و حقوقي از مؤلف  اخالق قرآن، فرهنگ
دانشمند را تضييع کرده باشد. اميد واثق دارم که اهميت پژوهش گروهي، نقش مشاوره و عقل جمعي 
را در ارتقاء کيفيت پژوهش نشان دادهام. چنين اثري اگر از رخنههاي يادشده پيراسته شود و به 

امتيازهاي بيان شده آراسته گردد راهي نو در اخالقپژوهي قرآني باز خواهد کرد.  
  

کتابنامه  
حميده، قم، مطبوعات ديني، 1388ـ 1389.  اخالق قرآن، فرهنگ 1. امامي عبدالنبي،
ميدان، تصحيح قاسم انصاري، تهران، طهوري، 1363.  صد 2. انصاري خواجه عبداهللا،

مجيد، ترجمة فريدون بدرهاي، (تحرير نو)، تهران، 1378.  قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم 3. ايزوتسو توشي هيکو،
الشيعة، بيروت، بيتا.  تصانيف الي الذريعة 4. تهراني آغابزرگ،

التصوف، تصحيح و تحشيه رينولد نيکلسون، ترجمة مهدي محبتي، تهران،  في اللمع 5. سراج طوسي ابونصر،
اساطير، 1382. 

قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  تفسير و نشانهشناسي نص: ّ بيولوژي 6. قائمينيا عليرضا،
 .1389

دانش، شمارة3، فروردين و ارديبهشت1361.  نشر قرآن»، اخالقي زبان در 7. معصومي همداني حسين، «بحثي
اسالمي،  بزرگ دايرةالمعارف االحکام»، «آيات 8. موسوي بجنوردي کاظم (ويراستاري)، بخش معارف اسالمي،

تهران، مرکز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي،1374. 

اسالم، زير نظر غالمعلي حداد عادل،ج2، تهران، بنياد دايرةالمعارف بزرگ  جهان دانشنامة «برّ»، 9. هاشمي رضا،

اسالمي، 1375. 
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  1. نقدي بر مباني منطق*
  

درآمد  
منطق تأليف استاد ارجمند آقاي دکتر اژهاي است. نگارش متن آموزش منطق به زبان  مباني
تبصرة ابن سهالن ساوي،  عاليي تأليف ابنسينا1، فارسي از دير زمان وجود داشته است. دانشنامة
االقتباس اساس ريزي4، حياتالنفوس مبين افضلالدين کاشاني3، منهاج کماليه فخر رازي2، رسالة

جابر انصاري7 از اين  تحفةالسالطين صغري دو اثر ميرسيد شريف جرجاني6، کبري و  طوسي5 و

قبيلاند. استاد محمود شهابي در سده اخير آغاز سنت فارسينويسي در دانش منطق سنتي است. اين 
سنت پس از وي به وسيله استاداني چون دکتر محمد خوانساري ادامه يافت. نگارنده اين سطور، به 
هنگام دانشجويي دوره دکتري، با دليري ناشي از ناشناختن ابعاد اين امر خطير، تدوين متن آموزشي 
منطق، به آن پرداخت و دو جلد کتاب در منطق دوبخشي را در مجموعه متون دانشگاه پيام نور منتشر 

                                                           

  منطق، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، ص 224، 1372. مباني * اژهاي محمدعلي،
  عاليي، تصحيح محمد معين، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. دانشنامة 1. ابنسينا،

االلهية، با تصحيح و حواشي و مقدمه، شرح حال و  نگارش، سيد محمدباقر  الحقائق في الکمالية الرسالة 2. رازي فخرالدين،

  سبزواري، تهران، دانشگاه تهران، 1335.
  مصنفات، مصحح مجتبي مينوي و يحيي مهدوي، تهران، خوارزمي،1366. 3. کاشاني افضلالدين محمد،

  به کوشش محمدتقي دانش پژوه، تهران، 1369. النفوس)، اشراق (حيات فلسفة 4. ريزي اسمعيل بن محمد،
  طوسي، تهران، مرکز،1375. نصيرالدين خواجه االقتباس، براساس تعليقه 5. انوار عبداهللا،

  صغري، مصحح مرتضي مدرسي چهاردهي، تهران، طهوري، 1334. کبري- فارسي، منطق 6. جرجاني ميرسد شريف،

تحفةالسالطين، به مقدمه و تصحيح احد فرامرز قراملکي و زينب فني اصل و فرشته مسجدي، تهران،  7. انصاري جابر،

  مکتوب، 1386.
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کرد1. اگرچه اين دو جلد کتاب نزد بسياري از همکاران به ديده قبول افتاد اما امروزه آن دليري را از دست 
دادهام و از بازنويسي آن دو نوشتار سر باز ميزنم. کتاب دکتر اژهاي را در همان روزگار دانشجويي و دليري 
خواندم. تازههايي داشت و نکتههاي مهم. اهميت کتاب سبب شد تا مالحظاتي را پيرامون آن بنويسم و در 
مجله دانشگاه انقالب، ش100، زمستان 1372، ص138  ـ 147 منتشر کنم. عليرغم دليري دانشجويي، 
دغدغة رعايت حقوق مؤلف محترم و حزم و احتياط بر آن داشت تا فهم خود از اين اثر و نقدم بر آن را 
قبل از انتشار به رويت دو استاد فرزانه و منطقدان برسانم. اينک، همان مقاله نقد با اندک ويراستاري 

همنشين مجموعه نقدهاي من بر آثار دوستان و همکاران قرار ميگيرد.  
براي آشنايي اجمالي با منطـق ارسـطويي رايـج در فرهنـگ مسـلمانان و بـه منطق مباني کتاب
فارسي نگارش يافته است. مؤلـف دانشـمند سـعي دارد تـا از سـبک و سـياق کتـابهـاي آموزشـي

منطقدانشمندان مسلمان پيروي کند. مخاطبان عمده اين کتاب دانشجويانياند که به آموختن کليات 
منطق ارسطويي ميپردازند. در اين نوشتار براي ارزيابي آن به عنوان متن درسي منطق براي آموزش 
عمومي، نخست، ساختار کلي، روش و سبک نگارش کتاب را مرور ميکنيم، سپس به بررسـي و نقـد
محتوايي آن ميپردازيم. واضح اسـت کـه مـراد از نقـد، جـرح و تعـديل و نشـان دادن برتـريهـا و
نويسي فاصله زيادي دارد. البته نقد مبنـايي و پـرداختن بـه مـواردي کـه بـه کاستيهاست که با رديهّ
اختالف ديدگاه نگارنده با مؤلف محترم مربوط ميشود، مورد نظر نيست، بلکه سعي بر آن است که بر 
مبناي قوم، به ويژه شيخ الرئيس، به ارزيابي کتاب پرداخته شود. کتاب بـرخالف نـامش بـه بحـث از

«آغـاز منطـق» را در  مباني (مانند مباني معرفتشناختي يا متافيزيکي) منطق نميپردازد بلکه نـوعي
آموزش اين علم ارايه ميدهد.  

  
1. زبان کتاب  

1ـ 1. کتاب از جهت برخورداري از زبان ساده و غيرپيچيده قابل تحسين است. طبيعيترين توقـع
از متن درسي، آن هم متني که براي آموزش يک دوره منطق مقدماتي نوشته ميشـود، روان و قابـل
فهم بودن آن است. اين در اغلب متون درسي سنتي منطق مورد غفلت واقع شده اسـت. امـا در ايـن

کتاب نقصانهايي در همين زمينه وجود دارد که به اختصار ذکر ميگردد.  

                                                           

  2، دانشگاه پيام نور، 1379. منطق 1، دانشگاه پيام نور، 1373/ و همو، منطق 1. فرامرز قراملکي احد،
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لحـاظ دسـتوري اول: کتاب از جهت نگارش نيازمند ويرايش است. برخي از تعبيرها سست و بـه
«دوم آنکـه پـس از آنکـه...   ». همچنـين اسـت مخدوش است. به عنوان مثال در ص24 آمده اسـت:

نداشتن اسلوب واحد نگارش در اصطالحات. به عنوان مثال در مواردي تعبير «قضاياي موجه مرکب» 
و در مواد ديگري تعبير «قضاياي موجهه مرکبه» به کار برده است1.  

دوم: استفاده از زبان نمادي در علم منطق ضرورت دارد. اما الزم نيست که در اين سطح ابتدايي 
از نمادهاي غيرفارسي استفاده شود، به ويژه وقتي که نمادهاي فارسي سادهتر وجود داشته باشـد. بـه

  .«sap» عنوان مثال «هر الفي ب است» همان اندازه نمادي است که
سوم: استفاده از مثالهاي رايج و پيشپاافتـاده و نيـاوردن نمونـههـاي عينـي و ملمـوس بـراي

دانشجويان، توانايي کتاب را در تعليم مهارت منطقي به شدت کاهش ميدهد.  
 

2. کاستيهاي محتوايي  
در اين کتاب از مباحث دقيق و الزم که ذهن خواننده را به تأمل واميدارد بـه طـرز نظـاممنـدي
اعراض شده است. بايد توجه کرد که مخاطب کتاب کيست. ايـن کتـاب شـايد بـراي دانـشآمـوزان
دبيرستاني مناسب باشد، اما اگر مخاطب ـ همان طور که مؤلف ميگويـد ــ دانشـجو باشـد، بايسـتي
مطالب دقيق هم مطرح ميشد. در اين کتاب اهم مباحث منطقي بهويژه مبـاحثي کـه امـروزه بـراي
دانشجويي که با منطق جديد و انديشههاي جديد آشنايي دارند، ضروري است؛ طرح نشـده اسـت. در

اينجا به ذکر چند نمونه از اين مباحث اشاره ميشود:  
اول: بزرگان منطق، همچون ابن سينا، دو تعريف از منطق کردهاند تا تعريف بـه غايـت و نشـان
دادن هويت ابزاري منطق اين توهم را ايجاد نکند که منطق صـرفاً يـک فـن ابـزاري اسـت و شـأن 

معرفتي ندارد. در اين کتاب به تعريف معرفتي منطق اصالً اشاره نشده است.  
دوم: در مبحث اقسام تعريف به تعريفي که قدما آن را تعريف تمثيلي ميگفتند، اشارهاي  نشـده

است. کساني چون خواجهنصيرالدين تعريف به ضد، تعريف به مغاير، تعريف به مصداق و... را از جمله 
تعريف تمثيلي دانستهاند2. با توجه به اينکه تعريف تمثيلي نزد قدما مورد بحث بوده است و امروز هـم

در تئوري تعريف معاصران جايگاه مهمي دارد، اعراض از طرح آن بيوجه است.  
                                                           

  منطق، ص89. مباني 1. اژهاي محمدعلي،
االقتباس، مصحح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، 1361.   اساس 2. طوسي خواجه نصيرالدين،
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سوم: در همين مبحث اشاره نشده است که تعريف به فصل قريب تنها يا تعريف به خاصه تنهـا
در تقسيمبندي اقسام تعريف چه جايگاهي دارد.  

چهارم: در «دوري بودن تعريف» ذکري از دور معي يا نسبت ديالوگي بـه ميـان نيامـده اسـت.
تعريفي که در مفاهيم متضايف رايج است.  

پنجم: در اثبات شکلهاي دوم، سوم و چهارم به طريق خلف و عکس بسنده شـده و سـخني از
طريق افتراض که محل اشکال و نظر است به ميان نيامده است.  

ششم: در قياس مرکب تنها به ذکر مرکب استثنايي بسنده شده و اقسام مرکب بهويژه مرخم،ّ مدرجّ و 
موصول و مفصول مطرح نشده است. در حالي که در کتب صناعي اين قياس ها کاربرد زيادي دارند.  

هفتم: در تعريف مفاهيم و تقسيمبنديها صرف ارائه تعريف يا تقسيم کـافي نيسـت بلکـه ارائـه
مالک تمايز براي تعيين مصداق ضروري است، به ويژه در متون درسي، به عنوان مثال، بيـان اينکـه
مفهوم کلي يا متواطي است يا مشکک1 اگر با ارائه مالک تمايز متـواطي از مشـکک تکميـل نشـود،
سودي براي طالب علم منطق در برنخواهد داشت. به عنوان مثال ديگر، صرف تعريف صدق و کـذب
«مطابقت با واقع و عدممطابقت با واقع»2 نشان نميدهد که قضيهاي خاص صادق است يـا نـه. چـرا

که سؤال از صدق و کذب آن در واقع سؤال از اين است که آيا آن قضيه مطابق با واقع است يا نه؟ و 
لذا بدون ارائه مالک تمايز صادق از کاذب پاسخي بـراي ايـن سـؤال نمـيتـوان يافـت. ايـن بحـث

درخصوص همة مفاهيم منطقي صادق است.  
در گزينش فصول، مطالب و تقسيمبنديها هم بايد به غرض منطقي از طرح آنهـا توجـه کـرد و هـم
مخاطب را با اين غرض آشنا ساخت. به عنوان مثال، خواننده کتاب درسي منطـق وقتـي بـا مبحـث انـواع
حمل حمل متواطي و حمل اشتقاقي3 يا قضيه تحليلي و قضيه ترکيبي4  مواجه ميشود، اگر سرّ طـرح ايـن

تقسيمبندي و کاربرد آن در انديشه و جايگاه آن را در منطق درنيابد آن را طرح بيمعنا خواهد يافت.  
يکي از نقصانهاي ساختاري کتاب که موجب عدم توانايي آن در القاء مهارت منطقي است، عدم توجه 
مؤلف به فاصله زبان طبيعي از زبان منطقي است. يکي از مشکالت عمده در آموزش منطق اين اسـت کـه

                                                           

  منطق، صص 32-31.. مباني 1. اژهاي محمدعلي،
  2. همان، ص72.
  3. همان، ص92.
  4. همان، ص92.
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جريان انديشه در شکل گفتار يا نوشتار به گونهاي است که درک و فهم ساختار منطقي آن سـهلالوصـول
نيست. به همين جهت علم منطق عالوه بر آموزش قواعد منطقـي نيازمنـد بـه مهـارت يـافتن در ترجمـه
انديشه از ساختار زبان طبيعي به ساختار زبان منطقي است. به عنوان مثال دانشجو ممکن اسـت تعريـف و
احکام قضيه شخصي سالب را به خوبي بداند ولي به دليل اينکه نميداند جمله «به خدا اگر من بودم !» بـه

لحاظ منطقي ساختار قضيه شخصي سالب را دارد، از تحليل درست آن عاجز است.  
منطق» به چند دليل فاصله زبان طبيعي و زبان منطقي بيشتر شده است:   در کتاب «مباني

اول: مثالهاي متعدد و تمرينهاي مختلف در متن درس ذکر نشده و براي نمونه به تحليل برخـي از
آنها نپرداختهاند. تمرينهايي هم که در آخر کتاب آمده، بدون پاسخ است؛ در حالي که در کتاب درسي بايد 

پس از هر درسي تمرينهايي بيايد و در پايان کتاب پاسخ آنها داده شود.  
دوم: از طرح مواد مبهم و مشکل خودداري شده است.  

سوم: در موارد الزم به مباحث مصداقي توجه نشده است. به عنوان مثال اگر «تکرار حـد وسـط» در 
قياس از جهت مصداقي مورد بحث واقع نشود و توضيح داده نشود که به داليـل متعـددي در قيـاس حـد
وسط در ظاهر تکرار ميشود ولي فيالواقع چنين نيست، صرف بيان اين نکته که حد وسط بايد تکرار شـود

چه سودي دارد؟  
چهارم: بخشهاي مهمي از مباحث منطقي به کلي حـذف شـده اسـت، از جملـه بحـث از قضـاياي

منحرف، قياس مرخم،ّ قياس محرّف.  
حاصل آنکه، اين کتاب در تعليم معرفت منطقي به روايت منطقدانـان قـرون اخيـر و بـه عنـوان
اولين درس منطق (منطق پيشدانشگاهي) ميتواند مفيد باشد مشروط بـه اينکـه نـواقص يـاد شـده
تکميل و اغالطي که در بخش دوم به نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت، اصالح گردد. اما در تعلـيم

مهارت منطقي به گمان ما کمترين توفيقي ندارد.  
  

3. رخنهها و لغزشها  
3ـ 1. تصور نويسنده محترم از ميراث منطقي سدههاي اخير: مؤلف در موضعي مينويسد:  
«رشر در کتابي که در زمينه تـاريخ منطـق اسـالمي نوشـته اسـت از بـيش از يکصـد و شصـت
منطقدان و نويسنده کتابهاي منطقي نام مي برد که تا اواخر قرن هشـتم مـيزيسـتهانـد و عمـدتاً
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متعلق به دوران پيش از حمله مغول به ايران بودهاند. پس از حمله مغول تعداد منطقدانان معروف بـه
شدت رو به کاهش نهاد به طوري که تعداد آنها در تمام دوران پس از مغول از تعداد انگشـتان دسـت

تجاوز نميکند».1  
در تصحيح اين تصور بايد چند نکته را مورد توجه قرار داد:  

عربي. آنچه مؤلـف محتـرم منطق تطور و عربي منطق تاريخ در اول: رشر دو اثر دارد: مطالعاتي
بيان ميکند در کتاب دوم است و نه اول.  

دوم: رشر از منطقدانان و نويسندگان کتابهاي منطقي که تا اواخر قرن هشتم مـيزيسـتهانـد
119نفر را نام برده است و کل فهرست ايشان که تا اوايل قرن دهم ميرسد 169نفر اسـت. بنـابراين
در همين کتاب رشر عالوه بر منطقدانان پيش از قرن نهم، از 50 نفر منطقدان قـرون نهـم و دهـم

نيز ياد ميکند. که همگي به دورة پس از حملة مغول مربوطاند.  
سوم: اين جمله مؤلف عبارت معروف ديگري از مستشرقان ناآگاه يا مغرض را بـه يـاد مـيآورد 
که ميگويند: تاريخ انديشه فلسفي مسلمانان به ابن رشد ختم ميشود. آنها چشم خويش را بر جريـان
فلسفي منطقي مکتب شيراز (قرن 9 و10) و مکتب اصفهان (قرن يازدهم) و فلسفه معاصر ميبندنـد.
بايد توجه کرد که در قرون اخير منطقدانان بزرگي ظهور کردهاند و مهمترين مسائل منطقي و حتـي
مسائل فرامنطقي و فلسفه منطقي را طرح و نقادي کردهاند. دههـا رسـاله نغـز در تحليـل پـارادوکس 
دروغگو، پارادوکس استلزام، پارادوکس کاتبي و غيره نوشته اند. صدها کتاب در نقـد و تحليـل متـون
منطقي ابنسينا و ديگران آفريدهاند. کساني چون صـدرالدين دشـتکي، فاضـل خفـري، غيـاثالـدين
دشتکي و امثال اينها دهها اثر منطقي نوشتهاند که به صورت نسخ خطي در گوشه کتابخانهها افتاده و 
معلمان دانشگاههاي ما اين چنين از آنها بيخبرند. در قرون اخير منطقدانهايي ظهور کـردهانـد کـه
انديشههاي منطقي و فرامنطقي را در آثار حکمي خود تحليل کردهاند. چگونه ميتـوان مقـام منطقـي
ميرداماد يا مالصدرا را انکار کرد هر چند کتاب مهم منطقي ننوشته باشند. بهعالوه کساني چـون آقـا
حسين بن جمالالدين خوانساري (متوفي1098) و اميـر محمـد معصـوم بـن محمـد فصـيح قزوينـي
نوشته و به نقد و ارزيابي آراء شيخ و شارحان وي پرداختهاند.  اشارات (متوفي1091) شروح متعددي بر

                                                           

  منطق، ص9. مباني 1. اژهاي محمدعلي،
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حاصل سخن آماري که مؤلف محترم با استناد به نوشته رشر داده شده، نه آنگونه است که رشر گفته 
و نه آنگونه است که واقعيت دارد.  

3ـ 2. تصور مؤلف محترم از بنيانگذار منطق جديد: در موضعي آمده است:  
«حدود 50سال پس از کانت منطق جديد بـه دسـت بنيـانگـذاران آن گتلـب فرگـه فيلسـوف و

منطقدان معروف آلماني به طور جامع و کامل تدوين گرديد».1  
اين جمله داراي دو معناست: معناي اولي اينکه فرگه بنيانگذار منطق جديد، يک نظام کامـل در
منطق جديد بنا نهاد و اين سخن درست اسـت زيـرا فرگـه يکـي از نظـامهـاي آکسـيماتيزه و اصـل
موضوعي کامل را بنا نهاده است. اما اگر گفته شود منطق جديد به صورت کامل و جامع و بدون هيچ 
نقصان و کمبودي توسط فرگه بنيان نهاده شد، بايد گفت اساساً چنين منطقي هنوز متولد نشده است.  
3ـ 3. تصور مؤلف از آلي بودن منطق: در موضعي آلي بودن منطق بـه طـور وارونـه و دور از

واقعيت معنا شده است:  
«...و به طور کامل هر دانشي که در علوم ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد ميتواند براي آن علوم 
ابزار و آلت تلقي شود. حتي علومي که به لحاظي ذاتاً مطلوب انسان و مورد توجه اوست، نيز ميتوانـد
به لحاظ کاربردي که در علوم ديگر داراست يا صرفنظر از کاربرد اوليه آن، همچون يـک علـم آلـي

تلقي گردد».2  
بايد گفت: آلي بودن در منطق دقيقاً معادل به کار گرفته شـدن آن در علـوم ديگـر نيسـت بلکـه
معنايي دقيقتر از اين دارد. زيرا مورد استفاده واقع شدن علمي در علوم ديگر دو صـورت دارد: گـاهي
تئوريها و مسائل علمي در علوم ديگر به منزله مقدمات استنتاجي (صغري يا کبري) به کار مـيرود. 
مانند استفاده از شيمي در طب3 يا استفاده علم کالم از فلسفه، منطق به اين معنا در علـوم ديگـر بـه
کار نميرود. يعني قواعد منطقي (مسائل علم منطق) در ساير علوم به منزله مقدمات استنتاجي مـورد
استفاده قرار نميگيرد؛ به عبارت ديگر منطق مواد ادلـه سـاير علـوم را تـأمين نمـيکنـد بلکـه روش
استدالل را تصحيح ميکند. قواعد منطقي مصحح استنتاج است و نه مقـدمات آن. بـه همـين دليـل

                                                           

  1. همان، ص9.
  2. همان، ص15.

  3. مثالي که نويسنده در ص15 آورده است.
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ِّـد و dمثالي که مؤلف براي بيان نسبت منطق با ساير دانشها آورده است (شيمي نسبت بـه طـب) مبع
خطاانگيز است.  

فارابي و ابنسينا براي بيان اين نسبت مثالهايي آوردهاند که از آن جمله نسبت هندسه به هيـأت
و نسبت نحو به زبان است. مالحظه ميشود که انتخاب اين مثالها چقدر دقيق است، هـر چنـد کـه
مثال دوم ممکن است موهم اين پندار باشد که قواعد منطقي مانند قواعد نحو اعتباري است. حاصـل

آنکه معناي آلي و اصالي در اينجا، با معنايي که مؤلف ذکر کرده است تفاوت دارد.  
مؤلف محترم مينويسد:  

«منطق آلتي قانوني، اين بدان معنا است که منطـق ابـزاري اسـت کلـي»1 و در موضـعي ديگـر: 
«بعضي نويسندگان به جاي تعبير «آلة قانونية» تعبير «قانون آلي» را به کار بردهاند...».2  

به گمان ما، دقيقتر آن است که گفته شود: قيد «قانوني» چند نکته را ميتواند حکايت کند. کلي 
بودن قواعد منطقي، حقيقي و غيراعتباري بودن آنها و نيز دستوري بودن ضوابط منطقي.  

3ـ 4. تمايز تصديق از نسبت دادن: در موضعي آمده است:   
«تصديق عبارت از نسبت دادن چيزي است به چيزي».3  

در نظر دقيق، تصديق همان نسبت دادن نيست و اين تعريف به دليل اينکه معِّرف اعم از معَّـرف
است، مانع اغيار نيست. چرا که نسبتهاي وصفي يا اضافي مثل ديوار علي و کتاب مفيد نيز متضـمن
نسبتاند ولي تصديق نيستند. به همين جهت بسياري از منطقدانان گفتهاند: تصديق حکـم و اذعـان
فقـط» و  الحکـم هو تصديقٌ به موضوع (يا عدم موضوع) نسبت است. به تعبير حکيم سبزواري «او

اين عدم دقت و پايبند نبودن به ضوابط منطقي از کتابي که تعليم ضوابط منطقي تعريف را بر عهده 
دارد، قابل اغماض نيست. البته تغيير عبارت نسبت به اسناد که مؤلف در پاورقي همـان صـفحه آورده

است نيز مشکل را حل نميکند.  

                                                           

  1. همان، ص15.
  2. همان، ص16.
  3. همان، ص21.
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3ـ 5. سرّ طرح مباحث الفاظ در منطق: در موضعي دو دليـل بـراي طـرح مبحـث الفـاظ در
منطق بيان شده است که هر دو نادرستاند و نشان ميدهند که مؤلف تصور روشني از مبحـث الفـاظ

منطق ندارد. اما دليل اول اين است:  
«نخست آن تصورات و تصديقات پديدههاي ذهني و دروني است و براي اشاره به آنهـا و سـخن
گفتن درباره آنها بايد به جستجوي جانشيني براي آنها بود که بتوانند به يکسان مـورد ادراک و اشـاره
همگان قرار گيرد. اين جانشين همان عبارات و کلماتي است که در زبانهاي طبيعي... براي بيـان آن

تصورات و تصديقات به کار ميرود».1  
يک، اين توجيه اگر درست هم باشـد، اختصاصـي بـه منطـق نـدارد و بـه همـين دليـل بايـد در
روانشناسي ادراکات و مباحث علم متافيزيک هم مبحث الفاظ طرح شود. دو، سرّ طرح مبحث الفـاظ

صرفاً اين نيست که موضوع منطق پديدههاي ذهني است و تا به قالب لفظ در نيايد مورد مطالعه قرار 
اشارات2 الفـاظ کـه بـراي نشـان دادن معـاني نميگيرد بلکه سخن در اين است که به تعبير شيخ در
وضع شدهاند به اندازهاي با معاني درآميختهاند که انسان (عموماً) با الفاظ ميانديشد و به همين دليـل
لغزشهاي لفظي موجب لغزشهاي انديشه ميگردد. اين توجيه نشان ميدهد که در منطق تنهـا بـه

آن دسته از احکام عام لفظ توجه دارند که موجب کژتابي ميگردد.  
مؤلف محترم ميافزايد:  

«دوم آنکه پس از آنکه يک علم به اندازه کافي توسعه يافت، براي بيان احکام و احوال مربوط به 
موضوع آن به زبان و اصطالحاتي نياز است که به کمک آن بتوان اقسام و اشکال مختلف موضـوع و
نيز احکام مربوط بدان را بيان کرد. در مورد منطـق ايـن اصـطالحات، اصـطالحاتي از قبيـل تصـور،

تصديق، قضيه، حملي، شرطي، قياس، اقتراني، استثنايي، نتيجه، ذاتي، عرضي و غيره است».3  
نويسنده دانشمند توجه نکرده است که اوالً اين استدالل اعم از مدعاست و همـان گونـه کـه در
ذيل دليل اول بيان شـد، در همـه علـوم صـادق اسـت و اختصاصـي بـه منطـق نـدارد. همـه علـوم
اصطالحاتي دارند اما مبحث الفاظ ندارند. ثانياً مراد از مبحث الفاظ در منطق بيان احکام عـام لفـظ از

                                                           

  1. همان، ص25.

  التنبيهات، صححه و علقّ عليه سليمان دنيا، القاهرة، داراحياء الکتب العربية، 1366ق. صص25-24. و االشارات 2. ابنسينا بوعلي،

  منطق، ص25. مباني 3. ازهاي محمدعلي،
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حيث سريان آن در معني است و نه اصطالحشناسي علم. نويسنده گمان کـرده اسـت مبحـث الفـاظ
منطق متکفل ترمينولوژي منطق است.  

سه، خود نويسنده در اين کتاب در مبحث الفاظ سـخني از الفـاظ خـاص منطـق نيـاورده اسـت.
خالصه آنکه دليل دوم مبتني بر اين فرض نادرست است که مبحث الفاظ منطق بحث از زبان خاص 

منطق است.  
حاصل سخن: اين دو دليل براي طرح مبحث الفاظ، به لحاظ منطقي اعم از مدعا هستند و خلـل
منطقي دارند. به عالوه مبتني بر تصور نادرستي از مبحث الفاظ در منطـق هسـتند. مبحـث الفـاظ در

واقع نظريه سمانتيک منطق ارسطويي است و الفاظ به اعتبار داللت مورد بحث واقع مي شوند.  
3ـ 6. تعريف داللت:  در تعريف داللت آمده است:   

«داللت بودن چيزي است به گونهاي که از علم به آن علم به چيز ديگري حاصل آيد».1  
قدما اين تعريف را ذکر کرده و مورد نقد قرار دادهاند زيرا از باب وصف شيء به حال متعلق اسـت
و نه خود شيء. شک نيست که داللت نوعي نسبت است و براي تعريف آن بايـد ايـن نـوع نسـبت را

تعريف کرد و نه يکي از طرفين آن را. به عبارت سادهتر اين بيان، تعريف دالّ است و نه داللت.  
3ـ 7. اقسام سهگانة داللت: در همان صفحه اقسام سه گانه داللت (داللتهاي عقلي، طبعي 
و وضعي) بيان شده و عليرغم اينکه منطقدانان بزرگي مانند ميرسيد شـريف جرجـاني آن را هـم از
حيث فايده و غرض صناعي تقسيمبندي و هم از جهت جامعيت و مانعيت آن و نيز از جهـت وحـدت
گذشـته از مالک تقسيمبندي مورد نقد جدي قرار دادهاند، مؤلف محترم به اين نقدها توجـه نکـرده و
آن در مواضعي از مبناي قوم هم عدول کرده است. به گمان ما يکي از مواضعي که ميبايست بـا آن
نقادانه برخورد ميشد همين تقسيمبندي است. اهم اين انتقادها را محشين حاشيه مالعبـداهللا (يعنـي

مرحوم محمد علي مدرس و عبدالرحيم) ذکر کردهاند.  
3ـ 8. نقدِ کلي بودن افعال: مؤلف محترم مينويسد:  

«مفاهيم افعال مانند راه ميرود و سخنراني خواهد کرد، از قبيل مفاهيم کلي است».2  
اين سخن عالوهبر ابهامي که دارد بر مبناي ارسطوئيان، سخن (استواري) نيست. مرحوم شـهابي

براي دفع اين پندار تحت عنوان اشاره آورده است:  
                                                           

  1. همان، ص26.
  2. همان، ص38.
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«کلي و جزئي بودن از خواص «اسم» است و در «کلمه» «فعل» و «ادات» راه ندارد، زيرا تحمل 
«حمـل شرکت و عدم تحمل آن که تحقق «کلي» و «جزئي» ميباشـد، مسـاوي اسـت بـا صـحت

مواطاة» بر افراد و معني کلمه [مفاهيم افعال به تعبير نويسـنده کتـاب مبـاني منطـق] و ادات قابـل

حمل نيست وگرنه موجب انقالب و خالف فرض خواهد شد».1  
3ـ 9. سرّ پنجگانه بودن کليات: در وجه تقسيمبندي کليات خمس چنين بيان شده است:  

«وقتي رابطه کلي را با فرد يا افرادي که کلي به عنوان يک محمـول بـر آن قابـل حمـل اسـت،
بررسي ميکنيم، مالحظه ميکنيم که کلي محمول نسبت به موضـوع خـود هميشـه يکـي از اقسـام

پنجگانه است».2  
اول: مقسم کليات خمس نزد ارسطوئيان، مفاهيم کلي به طور مطلق نيست بلکه کلي طبيعي يـا
مفاهيم ماهوي است و جنس يا نوع يا فصل دانستن مفاهيم انتزاعي نوعي مجـاز و توسـع در سـخن

است.  
دوم: وجه تقسيمبندي سنجش و نسبت کلي بـا افـراد و مصـاديقش نيسـت. بـه عنـوان مثـال
«جسم» نسبت به «حيوان» جنس بعيد است در حالي که حيوان مصداق و فـرد جسـم نيسـت يعنـي

رابطه «حيوان» با «جسم» اندراجي است برخالف رابطه زيد و بکر با انسان.  
در وجه تقسيمبندي بايد گفت: هر مفهوم کلـي را کـه بـا يـک ذات و طبيعـت (ماهيـت نـوعي)

بسنجيم يا مفهومي بيروني است يا دروني. در صورت اول عرضي است و در صورت دوم ذاتي.  
3ـ 10. اقسام تعريف: در موضعي آمده است:  

«تعريف داراي اقسامي است، اين اقسام در اصل عبارتند از 1. حد تام 2. حد ناقص 3. رسـم تـام
4. رسم ناقص».3  

«تعريـف بـه اعـراض» و  در اين بخش عالوه بر اين همچنين دو قسم ديگر تعريف به نامهـاي
«تعريف لفظي» مطرح شده است که آنها را نيز مورد بحث قرار ميدهيم. اول، اين سـخن نـه جـامع
االقتبـاس اسـاس همه اقسام تعريف است و نه مانع اغيار. جامع نيست زيرا تعريفهايي که خواجه در

                                                           

  خرد، تهران، خيام،1361،ص31. رهبر 1. شهابي محمود،
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همه آنها را تعريف به مثال ميداند ذکر نشده است. مانند تعريف به مصداق، تعريف به ضد، تعريف به 
تشبيه و غيره. مانع نيست، زيرا تعريف لفظي بـه مجـاز تعريـف ناميـده مـيشـود و در حقيقـت جـزو

تعريفهاي منطقي نيست.  
دوم، مسأله شرح االسم و تفاوت آن با تعريف حقيقي در اين کتاب به طور بسيار مخـدوش ذکـر

شده است. و تنها به ذکر اين نکته اکتفا شده که:  
«در بحث از اقسام تعريف به عنوان ديگري به نام تعريف اسمي يا شرح االسم برميخوريم که از 
نظر ساختار اساساً با آنچه که «تعريف به حد» ناميده ميشود، متفاوت نيسـت و اخـتالف آنهـا صـرفاً

مربوط به تصور ما از آن چيزي است که موضوع مورد تعريف انگاشته ميشود».  
بايد توجه کرد که کشف دو جور تصور يعني تصور به حسب اسم و تصور به حسـب ذات يکـي از
مهمترين رهآوردهاي قوم در معرفتشناسي است که در واقع به تمايز اساسي بين مفـاهيم مـاهوي و
مفاهيم انتزاعي برميگردد و به ويژه حصول آنها در ذهن به دو نحو مختلف صورت مـيگيـرد؛ يعنـي
تحليل ماهوي به جنس و فصل در مورد مفاهيم ماهوي صورت ميگيـرد کـه آن را تعريـف حقيقـي
گويند و ديگر تحليل مفهومي که در مفاهيم انتزاعي انجام ميگيرد و آن را تعريف اسمي نامند. البتـه
در مورد مفاهيم ماهوي، تعريف حقيقي بر تعريف اسمي منطبق ميشود و تنها در اين مورد است کـه
به تعبير قوم فرق تعريف حقيقي و تعريف اسمي به اعتبار است. اما در مورد مفاهيم انتزاعي فرق ايـن

است که اين مفاهيم تعريف حقيقي ندارند.1  
اقسام تعريف چنين طبقهبندي شده است:2  

  
 
 
                  
 
                                 

  
                                                           

  ، مصحح سيد جاللالدينآشتياني، تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه مک گيل،1354، ص120. جليهّ انوار 1. نک: زنوزي، مال عبداهللا،
  منطق، ص63. مباني 2. اژهاي محمدعلي، 

 تعريف

 به حسب اسم (تعريف اسمي)

 حقيقي

 لفظي

حقيقت  به حسب

 تعريف حقيقت

 حد:

 رسم:

 تام

 تام
 ناقص

 ناقص
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در اين جدول:  
اول: تعريف لفظي تعريف انگاشته شده است و طبق ضوابط منطقي مقسم بايد به معناي واحد بر 

اقسام صدق کند؛ در حالي که تعريف ناميدن تعريف لفظي، به مجاز است.  
دوم: در تقسيم تعريف حقيقي، شيء به خود و غيرخود تقسيم شده است، زيـرا از طرفـي مقسـم

تعريف حقيقي است و از طرف ديگر يکي از اقسام آن نيز تعريف حقيقي (به حسب حقيقت) است.  
سوم: تعريف به حد و رسم تنها از اقسام تعريف حقيقي انگاشته شده است در حالي کـه تعريـف

اسمي هم شامل هر دو قسم ميشود.  
3ـ 11. تعريف قضيه: در تعريف قضيه گفته شده است: «قضيه گفتاري است کـه بتـوان آن را
راست يا دروغ انگاشت»1 اين تعريف نزد قوم قدمت ارسـطويي دارد ولـي همـانگونـه کـه برخـي از
شارحان قديمي ارسطو تذکر دادهاند، تعريف انگاشتن اين جمله ارسـطويي ناشـي از کـجفهمـي بـوده
است، زيرا مراد وي بيان خاصه قضيه است و نه تعريف آن. چرا که اگر تعريف انگاشته شود، مبتني بر 
شـرح (مسأله اول) و خواجه طوسـي در العشرينيه الغربيه المسائل اجوبة دور است. ابنسينا در رساله

به بيان دوري بودن آن پرداختهاند. به عالوه اين تعريف مبتني بر خلط تعريف و مالک است  اشارات2
که يکي از مغالطههايي است که ذکر آن در منطق تعريف ضروري است.  

3ـ 12. نقد مباحث موجهات: در موضعي آمده است: «جهات اصلي عبارتند از ضرورت، امکان 
و امتناع»3 ميدانيم که جهات اصلي جهاتي است که همه جهات را ميتوان بـه آنهـا برگردانـد. ايـن

جهات نزد قوم فقط ضرورت و امکان است، زيرا امتناع در واقع به ضرورت برميگردد.4  
توجـه نکـرده اسـت کـه مـراد از ظاهراً نويسنده جهات اصلي را با مواد ثالث يکسان انگاشـته و
امکان در مواد ثالث، امکان خاص (مصطلح فلسفي) و مراد از امکـان در جهـات اصـلي امکـان عـام

(مصطلح منطقي) است.  

                                                           

  1. همان، ص71.
  طوسي، دفتر نشر کتاب، 1403، ج 1، ص 112. نصيرالدين خواجه الشروح مع التنبيهات و االشارات 2. ابنسينا بوعلي،

  منطق، ص86. مباني 3. اژهاي محمدعلي،
  للفارابي، 3ج مصحح: محمدتقي دانش پژوه، قم، مکتبة آيةاهللا مرعشي نجفي، 1409ق. منطقيات 4. نک: فارابي ابونصر،



84   □   ارمغان نقد  

در مبحث موجهات هم از جهت انتخاب اصطالحات و هم از جهـت طـرح مباحـث از بيـان قـوم
عدول شده است که البته به خودي خود خالي از اشکال است ولي اگر موجب اختالل در تعلـيم گـردد
(که ميگردد) بايد از آن اجتناب نمود. به عنوان مثال «قضيه ضروري مطلقه» تعبيري است که شـيخ
و ديگـران بـه تبـع آنهـا بـه االنـوار مطلع و ارموي در االسرار کشف و خونجي در اشارات الرئيس در
معناي قضيه ضروري ازلي به کار بردهاند و در مقابل آن، قضيه ضروري مقيد را به کار مـيبرنـد کـه
شامل ذاتي، وضعي، وقتي و به شرط محمول است. در حالي که نويسنده تعبير قضيه ضروري مطلقـه

را به معناي ضروري ذاتي به کار برده است.1  
3ـ 13. قضاياي سهگانه: در موضعي بيان اقسام سهگانه قضاياي حملـي (حقيقـي، خـارجي و
ذهني) بر مبناي متأخران مانند تفتازاني ذکر شده است2 و اين موجب شده که نويسنده از بيـان قـدما
که اهميت فراواني دارد (و خود نويسنده به اهميت آن توجه دارد) صرفنظر کند. تقسيمبنـدي حملـي
مسور به حقيقي و خارجي يکي از کشفهاي مهم ابوالفضائل افضلالدين خونجي است که با الهـام از 
به آن پرداخته اسـت. تقسـيمبنـدي ثنـايي بـر مبنـاي اشارات تعبير شيخ در تحليل قضاياي مسور در
نسبت بين عقدالوضع و عقدالحمل تحليل مفاد قضيه مسور است در حـالي کـه تقسـيمبنـدي ثالثـي

امثال تفتازاني بر مبناي ظرف وجود موضوع است.  
3ـ 14. قضاياي شرطي: در موضعي تعريف قضيه منفصله به دليـل اينکـه شـامل مـانع خلّـو

نيست جامع افراد نيست.3  
در موضعي ديگر به تبع تقسيم قضيه متصل به لزومي و اتفاقي، منفصل را نيز به عنادي و اتفاقي 

تقسيم کرده است که بدون ترديد از بدعتهاي نادرست متأخران است.4  
3ـ 15. نقد مباحث قياس: در توضيح تعريف قياس گفته شده است: «در اينجا منظـور از چنـد
قضيه، دو قضيه است.»5 دقيقتر اين است که منظور از چند قضيه حداقل دو قضيه است وگرنـه ايـن

تعريف شامل قياسهاي مرکب نخواهد بود.  

                                                           

  منطق، ص87. مباني 1. اژهاي محمدعلي،
  2. همان، ص91.
  3. همان، ص95.
  4. همان، ص97.
  5. همان، ص110.
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در موضعي مطلب «نتيجه تابع اخس مقدمتين است»، در مبحث شرايط شکل اول آمـده اسـت و
موهم اين است که اختصاص به شکل اول دارد در حالي کـه اگـر مؤلـف طبـق سـنت قـوم شـرايط

عمومي قياس را قبل از شرايط ويژه اشکال ذکر ميکرد، اين ابهام رفع ميگرديد.1  
در موضعي ديگر مبحث استقراء و تمثيل قبل از قياسهاي استثنايي آمده اسـت و وجهـي بـراي
اين تقديم که شأنش تأخير است، بيان نشده است. اگر قياس استثنايي قبـل از قيـاس اقترانـي بيـان

ميشد، البته هم از جهت تعليمي و هم از جهت منطقي وجهي داشت.2  
  

نتيجه  
حاصل سخن اينکه: کتاب مباني منطق از جهت محتوا داراي اشکاالتي اسـت کـه اصـالح آنهـا
ضروري است و به ويژه با توجه به اينکه مؤلف آن را به منزله متن درسـي تلقـي کـرده اسـت، عـدم

اصالح موارد ذکر شده، موجب کجفهمي فراگيران خواهد بود.  
  

کتابنامه  
  التنبيهات، صححه و علّق عليه سليمان دنيا، القاهرة، داراحياء الکتب العربية، 1366 ق. و االشارات 1. ابنسينا بوعلي،

  طوسي، دفتر نشر کتاب، 1403ق. نصيرالدين خواجه شرح مع التنبيهات، و االشارات 2. همو،
  تصحيح محمد معين، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. عاليي، دانشنامة 3. همو،
  منطق، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، 1372. مباني 4. اژهاي محمدعلي،

تحفةالسالطين، به مقدمه و تصحيح احد فرامرز قراملکي و زينب فني اصل و فرشته مسجدي،  5. انصاري جابر،
  تهران، مکتوب، 1386.

  طوسي، تهران، مرکز، 1375. نصيرالدين خواجه االقتباس اساس بر تعليقه 6. انوار عبداهللا،
  صغري، مصحح مرتضي مدرسي چهاردهي، تهران، طهوري، 1334. ـ کبري فارسي، منطق 7. جرجاني ميرسيد شريف،

االلهية، با تصحيح و حواشي و مقدمه و شرح حال سيد محمدباقر  الحقائق في الکمالية الرسالة 8. رازي فخرالدين،
  سبزواري، تهران، دانشگاه تهران، 1335.

  به کوشش محمدتقي دانش پژوه، تهران، 1369. النفوس)، اشراق (حيات فلسفة 9. ريزي اسمعيل بن محمد،

                                                           

  1. همان، ص121.
  2. همان، ص154.
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  ، مصحح سيد جاللالدين آشتياني، تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه مکگيل، 1354. جليهّ انوار 10. زنوزي مالعبداهللا،
  خرد، تهران، خيام، 1361. رهبر 11. شهابي محمود،

  االقتباس، مصحح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، 1361. اساس 12. طوسي خواجه نصيرالدين،
للفارابي، 3ج، مصحح: محمدتقي دانش پژوه، قم، مکتبة آيتاهللا مرعشي نجفي،  منطقيات 13. فارابي ابونصر،

  1409 ق.
  1، دانشگاه پيام نور، 1373. منطق 14. فرامرز قراملکي احد،

  2، دانشگاه پيام نور، 1379. منطق 15. همو،
  انقالب، ش10، زمستان1372. دانشگاه 16. همو، «نقدي بر مباني منطق»، مجلة

  مصنفات، مصحح مجتبي مينوي و يحيي مهدوي، تهران، خوارزمي، 1366. 17. کاشاني افضلالدين محمد،



  
  
  
  
  
  

التنبيهات1، سرآغاز منطق دوبخشي   و 2. االشارات
  

درآمد  
تدوين منطق دوبخشي که مهمترين تحول در تاريخ منطق ارسطويي است به همت ابنسينا و 
اشارات بنيانگذاري شد. بررسي آثار منطقي ابنسينا بهويژه رسالههاي کوتاه وي که  نگارش کتاب
غالباً به صورت دستنويس هستند، نشان ميدهد که وي به تدريج انديشة تحول ساختاري در منطق 
را سامان داده است و تکامل اين انديشه در اشاسرات به کمال رسيده است2. تمايز منطق دو بخشي 
از نُه بخشي و توجه به شيوه التقاطي متأخران در تفسير رشد تاريخ منطق در فرهنگ اسالمي نقش 
زيربنايي دارد. در اين نوشتار در آغاز به بازشناسي منطق نُه بخشي و دو بخشي ميپردازيم و آنگاه با 

اشارات، جايگاه آن را در اين جريان روشن ميسازيم.   تحليلي دربارة
در مطالعات مربوط به رساله دکتري ـ  با عنوان تحليل قضايا (1371ـ 1373) ـ  رويآورد 
تاريخي داشتم. بررسي تاريخي آثار منطقي اين فرضيه را تاييد کرد که منطق دو بخشي از 
نوآوريهاي ابنسينا است. همان زمان اين مقاله را تدوين و به نشريه وزين و مؤثر در کتابشناسي و 
نقد کتاب، يعني آينة پژوهش سپردم و در شماره شش، سال چهارم، ارديبهشت1373 (ص38ـ 50) 
التنبيهات، مؤلف آن و جايگاهش در تاريخ منطقنگاري  و االشارات منتشر شد. اکنون به کتاب

                                                           

بوعلي به صورتهاي مختلف منتشر شده است از جمله:   1. اشارات
  التنبيهات، صححه و علق عليه و قدم له سليمان دنيا، دارالحياء الکتب العربية، القاهرة، 1366ق / 1907م. و االشارات ابنسينا،

اسالمي»، حکمت سينوي،  دورة در آن تاريخي تأثير و ابنسينا منطقنگاري در ساختاري 2. نک: فرامرز قراملکي احد، «تحول
  ش42، سال 1388.
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التنبيهات» را در اواخر عمر خويش و ظاهراً به عنوان آخرين  و ميپردازيم: ابنسينا کتاب «االشارات
قلم با دقت کامل و نظمي وافر و به زباني دقّي نگاشته است. شيخ الرئيس در تاريخ منطق جايگاهي 
بس رفيع دارد. توفيق او در فهم و شرح منطق ارسطويي و نيز ابتکار وي در ارائه منطق و فلسفه 
شرقي، موضوع رسالهها و گفتارهاي متعددي قرار گرفته است.1 پس از وي کمتر کسي از 

منطقدانهاي مسلمانان را سراغ داريم که متأثر از وي يا فارابي نباشند.  
بوعلي در فنون و صناعات حکمي تأليفات کثيري دارد.2 دکتر يحيي مهدوي صحت انتساب110 
کتاب از 241 عنوان کتاب منسوب به وي را محقق کرده است. وي عالوهبر کتابهايي که بر همه 
دانشنامه اشارات، الحکمة، عيون نجات، فنون حکمي از جمله منطق مشتمل است (مانند: شفا،

و...) بالغ بر20کتاب و رساله تکنگاري به نظم و نثر در منطق ارسطويي دارد.3 (مانند  هداية عاليي،

الموجز) و اين امر نشانگر اهميت خاص دانش منطق نزد  المنطق في االرجوزة و المشرقيين منطق

شيخ است.  
  

1. منطق نُه بخشي  
اغلب منطقنگاران مسلمان ميگويند: قواعد منطقي را حکيم ارسطا طاليس (384ـ 323 ق.م) 

تأليف و تدوين نموده است. به تعبير حکيم سبزواري در اللئالي المنتظمه:  
d  ميراث ذي القرنين القديس الّفـهُ الـحکيـم رسطـاليس

اما آثار ارسطو اغلب به صورت رسالههاي تکنگاري پراکنده و يادداشتهايي براي جلسات درس 
است که پس از وي به تدريج تدوين و جمعآوري شده است. جمعآوري آثار منطقي ارسطو در يک 
مجموعه واحد در اواخر دوره قرون باستان، يعني دوره بيزانسي (در حدود330ـ 395م.) صورت گرفت 

                                                           

ارسطويي»، در نشرية 43 کميسيون ملي يونسکو در ايران،  منطق در تحول و نوآوري و 1. از جمله: سعيدي گل بابا، «ابنسينا
  صص 183-161.

2. براي اطالع از کتابشناسي بوعلي نک:  
  بوعلي، دانشگاه تهران. مصنفات فهرست - مهدوي يحيي،

  ابنسينا، قاهره، 1950 ه.ق. مؤلفات - قنواتي، االب جورج شماته،
  دورة نهم، شمارة  2، مرداد و آبان 1371، صص 110-78. معارف، ابنسينا، در مجلة آثار فهرست - کديور محسن،

  3. نک: دانش پژوه محمدتقي، منطق ابنسينا، نشرية 43 کميسيون ملي يونسکو در ايران، ص 151.
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ارگانون1 (به تعبير رايج در منابع عربي: ارغنون) درآمد. تهيهکنندگان اين مجموعه شش  و تحت نام
دوم تحليل اول (قياس)، تحليل عبارت (قضايا)، دهگانه، رساله از ارسطو را در آن گنجاندند: مقوالت

ارگانون، نيامدهاند.  مغالطه.2 روشن است که در دو رساله خطابه و شعر اين مجموعه و جدل (برهان)،
زيرا برخي از شارحان مهم ارسطو در يونان باستان، مانند اسکندر افروديسي، آنها را رسالههاي منطقي 
نميانگاشتند. نوافالطونيان حوزة اسکندراني در اوايل قرن پنجم ميالدي، مانند آمونيوس ساکاس و 
آمپکيولودوتوس، برخالف رأي اسکندر افروديسي، خطابه و شعر را هم در خانواده کتب منطقي 

آوردهاند و به اين ترتيب ارگانون ارسطو به صورت مجموعة هشت رسالهاي درآمد.3  
فرفوريس صوري Rarphyer (232/3 – پس از 301م.) شارح نوافالطوني مشرب ارسطو و 
شاگرد افلوطين که ويراستاري کتاب وي (نُهگانهها) بر عهده او بوده است، کتاب مستقلي به نام 
ارگانون افزود. مباحث ايساغوجي به صورت  ارسطو بر منطقي رسائل ايساغوجي را به منزله مدخل
مورد بحث قرار گرفته است. بنابر  الجدل کتاب و البرهان و الحدود پراکنده در آثار ارسطو مانند کتاب
را به دست آورده و المدخل  ارگانون الفهرست، مسلمانان مجموعه هشت کتابي گزارش ابن النديم در
به صورت نُه بخشي  ارسطو منطق فرفوريوس را هم به عنوان مقدمه بر آن افزودند و به اين ترتيب،
نزد مسلمين متداول شد. ارگانون ارسطو که از يوناني و سرياني به عربي ترجمه شده، توسط 
عبدالرحمن بدوي در سه جلد ويراستاري و چاپ گرديده است.4 در اين چاپ، المدخل در انتهاي 

قرار دارد.   ارسطو منطقي رسائل
به صورت نهُ بخشي نزد دانشمندان مسلمان متداول شد و مدرسان و  ارسطويي منطق به اين ترتيب
شارحان ارسطو مانند فارابي، ابنسينا، ابنرشد و... در همين نظام نهُ بخشي تحقيق ميکردهاند. به همين 
االقتباس اساس و المنطق تجريد ابوالعباس لوکري، الحق بيان بوعلي، نجات و شفا جهت منطق فارابي،

خواجه طوسي، همه منطق نهُ بخشياند. خواجه طوسي اگرچه در قرن هفتم که اوج منطق دو بخشي 

                                                           

1 . Organon. 
فلسفه، ترجمه دکتر سيد جالل الدين مجتبوي، تهران، انتشارات سروش به همکاري انتشارات  تاريخ 2. کاپلستون فردريک،

  علمي و فرهنگي، 1368، چاپ دوم، ج 1، ص 315. 
3. اين مجموعه هشت رساله به وسيلة شمسالدين مير اديب سلطاني به فارسي ترجمه شده است:  

  مترجم شمسالدين اديب سلطاني، تهران، آگاه، 1378. ارسطو (ارگانون)، منطق ارسطو،
  4. ارسطو، منطق ارسطو، تصحيح عبدالرحمن بدوي، بيروت، انتشارات دارالقلم،1980م.، 3ج، 1104 ص.
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است، ميزيسته و لکن همه آثار وي در نظام نهُ بخشي است و اين امر شايد به دليل مشرب استادان 
طوسي بوده است که آثارشان در منطق نهُ بخشي بوده است. به همين دليل طوسي در رساله مختصر

گانه منطق را به ترتيب زير گزارش کرده است:   حکمت، بخشهاي نهُ اقسام
اول) ايساغوجي: به معناي مدخل که فرفوريوس آن را نگاشت و عبارت از بحث دربارة کليات 

پنجگانه(جنس، فصل، نوع، عرض عام و عرض خاص) است.  
دوم) قاطيغورياس: که بحث از مفاهيم مفرد کلي ماهوي [مقوالت دهگانه] است.  

سوم) باريرارميناس: که بحث از کيفيت ترکيب اين مفاهيم مفرد کلي است به گونهاي که 
صادق يا کاذب باشد.  

چهارم) انولوطيقا: بحث از چگونگي ترکيب قضايا است به گونهاي که علم به مجهول حاصل آيد.  
پنجم) ابووقطيفا: يعني برهان.  

ششم) طوبيقا: يعني جدل.  
هفتم) سوفسطيقا: يعني مغالطه.  
هشتم) ريطوريقا: يعني خطابه.  

نهم) بوطيقا: يعني شعر.1  
غالب منطقدانان مسلمان، چنين انگاشتند که ارسطو خود، اثر منطقي (تعليم اول) را در اين نهُ 

بخش تنظيم کرده است.  
  

2. منطق دوبخشي  
عيون ابنسينا در اشارات با الهام از تقسيمبندي علم به تصور و تصديق که توسط فارابي در

المسائل مطرح شده بود و با توجه به اينکه طريق اکتساب تصور و تصديق متمايز است، تحولي 
تاريخ عربي2 و نيز ماکولسکي در منطق سير بزرگ در تدوين منطق به وجود آورد. نيکالس رشر در

بر اين تحول اشاره کردهاند.   منطق

                                                           

  نقدالمحصّل، تصحيح عبداهللا نوراني، تهران، مطالعات اسالمي، 1359، ص 528. 1. طوسي خواجه نصيرالدين،
2 . Rescher, Nicholas, the Development of Arabic Logic, university of Pittsburgh 

press, 1964.  
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به التين در قرن هفدهم پيشنهاد کرده است که  النجاة منطق گفتهاند وايتيه (Vattier) مترجم

اين منطق را دوبخشي بنامند در حالي که خود شيخ به دوبخشي کردن توجه داشته و حتي غزالي در 
سرّ دوبخشي بودن منطق را در غرض  الفالسفه مقاصد النظر1 به آن تصريح کرده است. در محک
مقصوده: الحد مقصوده. و بذکر بيّن نيت ترتيبه و المنطق اقسام اين فن دانسته است. «اما

الفاسد». ابنخلدون بدون اينکه از اصل تحول منطق تصور  عن منهما الصحيح تمييز و والقياس،

واضحي داشته باشد، عدول از روش ارسطو را به فخر رازي اسناد ميدهند.2 از نظر شيخ منطق علم 
انديشهسنج است و چون انديشه (به تقسيم اولي) به دوگونه منقسم ميگردد: تعريف و حجت. لذا 
مقدمه منطق  ايساغوجي منطق داراي دو بخش اساسي است: منطق تعريف و منطق حجت. مبحث
قضايا مقدمه منطق حجت. بحثهاي آغازين ارسطو در کتاب العبارة  تعريف است3 و مبحث

«داللتشناسي» مقدمه هر دوبخشي تلقي ميگردد چرا که مبحث الفاظ به واقع مباني سمانتيک 
منطق است. برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه هم به منزله منطق مادي حجتاند لذا بايد مستقل 
از منطق صوري و ضميمه منطق انگاشته شود. در اين ميان برهان و مغالطه اساسيتراند؛ زيرا برهان 
از نظر نتيجه عاليترين شکل قياس است و مغالطه، خطاي انديشه است که منطق براي درمان آن 
شيخ آغاز شده است در قرن هفتم به اوج شکوفايي  اشارات تدوين شده است. منطق دوبخشي که از

خويش رسيد و با ساختار زير تدوين نهايي يافت:  
1. شناسايي اجمالي منطق  

2. مبحث الفاظ (داللتشناسي علم منطق)  
3. ايساغوجي يا کليات بخش (مقدمهاي بر منطق تعريف)  

4. تعريف  
5. قضايا (مقدمهاي بر منطق استدالل)  

                                                           

  المستقيم، بيروت، لبنان، دارالنهضة الحديثة، 1966، صص 4- 6. القسطاس المستصفي، النظر، محکّ 1. غزالي ابوحامد محمد،

  مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، 1353، ج 2، صص 1024-1028. 2. ابنخلدون،
3. ايساغوجي بنيان تحليلِ حد و برهان است اما در منطقنگاري دو بخشي برهان مانند ساير صناعات پيوست منطق محسوب 

  ميشود و کارکرد ايساغوجي معطوف به نظرية حد ميگردد.
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6. قياس (حجت به طور کلي)  
7. صناعات خمس (پيوست منطق صوري)  
8. احوالالعلوم (منطق علم و علمشناسي)  

توضيحي مختصر درباره عناوين ياد شده الزم است. با مروري بر مباحث اشارات به توضيح هر 
عنوان ميپردازيم.  

  
3. ساختار و مباحث عمده اشارات  

در ده نهج آمده است تا طريقي براي نيل به خوان معرفتي (ده نمط) بخش طبيعيات و  اشارات منطق
الهيات باشد. شناسايي اجمالي منطق را شيخ هم در منطق نُه بخشي شفا1 و هم در سرآغاز منطق 
دوبخشي اشارات مطرح کرده است. چون اعتقاد بر اين بوده است که طالب علم نميتواند در تحصيل 
علمي که هيچ تصوري از آن ندارد گام بنهد، لذا سخن در چيستي دانش را مقدمه علم خويش قرار 
ميدادند. اين روش در همة دانشها رايج بوده است و رهآورد آنها علمشناسي مورد پژوهانه و معطوف به 
العلوم) زمينهاي  علم معين است. اين علمشناسي از حيث تعارض با قواعد علمشناسي منطقي و عام (احوال

براي دستيابي به الگوهاي علمشناسي رقيب الگوي ارسطويي بوده است.  
دو تعريف از منطق ارائه ميدهد تا مرز معرفت منطقي را از مهارت منطقي روشن  اشارات شيخ در
کند. در تعريف نخست بر هويت ابزاري و خطاسنجي تأکيد دارد و در تعريف دوم بر هويت معرفتي و 
بلکه معرفتزايي آن تأکيد کرده است و نشان مي دهد که خطاسنجي منطق با معرفتزا بودن آنان 
منافات ندارد. امري که امروز نزد نوآموزان و ساده انگاران سخت مورد غفلت واقع شده است2. مبحث 
العبارة الفاظ در منطق نُه بخشي يک، به صورت بسيار مختصر و دو، به عنوان مقدمهاي در کتاب

(قضايا) مطرح ميشده است. در منطق دوبخشي با توجه به اينکه زبان انعکاس ذهن است و در موارد 
                                                           

1. چهار فصل اول منطق شفا در چيستي منطق است. استاد احمد آرام اين فصل را ترجمه کردهاند. جاودان خرد، شماره دوم، 
  صص 23- 37.

2. يکي از سخنرانان در نخستين کنگره منطق (تهران، ارديبهشت 1369)، ميگفت: امروزه با توجه به جنبه تئوريک منطق که 
از پروسه فکر به عنوان Mentalact بحث ميکنند. اين تعريف منطق را بايد به فراموشي بسپاريم که «آلة قانونية تعصم 

(فرهنگ، کتاب4و5، بهار و پاييز 1368) به  بشري» معرفت در منطق «جايگاه مراعاتها الذهن عن الخطا في الفکر». در مقالة
نقد اين گمان پرداختهام.  
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بسيار زيادي فرد در انتقالهاي ذهني خود و در مقام فکر کردن به جاي مفاهيم از الفاظ استفاده 
ميکند، بحث از الفاظ و بيان احکام و اقسام آن اهميت خاصي پيدا کرده و به عنوان مقدمهاي بر 
دانش منطق تلقي ميگردد. امري که به نحو شايستهاي مورد توجه اصوليان قرار گرفته و مدخل علم 
که فرفوريوس آن را به منزله مدخلي بر منطق تدوين کرده  ايساغوجي اصول نيز گشته است. مبحث
است، دومين بحث در منطق دوبخشي است که غالباً به عنوان مقدمهاي بر منطق تعريف تلقي 
است، پنجرههايياند که منطقدان را با عالم  ايساغوجي ميگردد. کليات پنجگانه که موضوع مبحث

ذهن ارتباط ميدهند، همانگونه که مقوالت دهگانه، فيلسوف را با جهان خارج مرتبط ميسازند.  
را در دو بخش طرح کرده است. مسائلي به منزله  ايساغوجي مسائل مربوط به اشارات شيخ در
امور عامه کليات پنجگانه و مسائلي مختص به هرکدام از آنها. وي اين مسايل را مدخلي براي 

دستيابي به منطق تعريف قرار داده است.   
بوعلي بحث از تعريف شامل چيستي، اقسام، شرايط و خطاپذيري آن را پيش از بحث قضايا و در 
نهج سوم ميآورد. مبحث تعريف و حدود در منطق دوبخشي استقالل يافته و يکي از دو محور 
اساسي دانش منطق گرديده است. بيان ضوابط منطقي تعريف، اقسام تعريف و راههاي لغزش ذهن 
در اين بحث کتابي کامالً جديد است که روش و مسائل  در مقام تعريف در اين مبحث ميآيد. اشارات
آن به نحو ابتکاري تنظيم شده است. منطقدانان پيشين در منطق نُه بخشي بحث از تعريف را در 
تحت عنوان بحث از حدّ مطرح ميکردند. در منطق فخر رازي به دليل گمان وي در  برهان کتاب

مورد بسيط بودن و بديهي بودن تصورات، منطق تعريف وجود ندارد.  
بوعلي نهج سوم، چهارم، پنجم و ششم را به بحث از قضيه اختصاص ميدهد. وي در اين مبحث 
اقسام اوليه و ثانويه قضيه، احکام قضايا و نسبت بين قضايا و موجهات ميپردازد. اين مبحث به 
عنوان مقدمهاي براي منطق استدالل تلقي ميگردد. بوعلي در اين اثر چهار گونه بحث قضيهشناسي 
را متمايز ميکند: بحث از ساختار منطقي و اقسام قضيه حملي و شرطي (نهج سوم) بحث از قضاياي 
موجهه (نهج چهارم) و بحث از احکام قضايا (تقابل و عکس) در نهج پنجم. وي بحث از ساختار 
معنايي قضيه را که به منزله مبادي اقيسه در آغاز برهان مورد بحث قرار ميگيرد و در نهج ششم 
ميآورد. بوعلي نهج هفتم را به مبحث قياس اختصاص ميدهد. در اين مبحث به بحث از روشهاي 
سهگانه استدالل پرداخته ميشود، قياس ـ  استقراءـ  تمثيل، تقسيم قياس به اقتراني و استثنايي و 

تقسيم قياس اقتراني به حملي و شرطي. همان روشي است که شيخ در شفا پيش گرفته است.   
مبحث صناعات خمس به عنوان منطق مادي تلقي ميگردد. و لذا به صورت بحث مستقل در 
ضميمه منطق صوري مورد بحث قرار ميگيرد. در اين ميان صناعت برهان و صناعت مغالطه اهميت 
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زيادي دارد. چرا که غايت اصلي استعمال منطق نزد قوم، توفيق در صناعت برهان است و انگيزه 
تدوين منطق، شناختن طرق مختلف مغالطه و مصونيت از آن است.  

مبحث احوال علوم به بحث از تعريف، مسأله، موضوع، مبادي و روش علوم ميپردازد. اين مبحث 
در واقع علمشناسي قدما است. از آنجا که قدما علوم حقيقي را منحصر به علوم برهاني ميدانستهاند، 
در منطق نُه بخشي اين مبحث در ميان مسائل مربوط به صناعت برهان قرار داشت، اما در منطق 
دوبخشي به دليل اينکه هويت اين مبحث متمايز از هويت منطق صوري (منطق انديش) است، 
استقالل يافته و به منزله منطق علم و به صورت بخش پيوستي منطق مطرح گرديد. در اغلب 
کتابهاي دوبخشي استقالل اين مبحث با عنوان «الخاتمة في اجزاء العلوم» نشان داده شده است. 

در منطق دوبخشي مبحث مقوالت (قاطيغورياس) وجود ندارد. و اين يکي از ابتکارات پdر ارج 
است. پيروان منطق نُه بخشي که مقوالت را از جمله مباحث منطق انگاشتهاند  اشارات شيخالرئيس در
دليل روشني بر اين مطلب ارائه نکردهاند. خواجه طوسي که پايبندي وي به منطق نُه بخشي از 
حجة تأليفات او نمايان است نسبت کتاب مقوالت به ايساخوجي را مانند نسبت قضايا به کتاب

ميداند. وي ميگويد بحث از اجزاء قول شارح (مفاهيم مفرده) بر دو قسم است: بررسي احکام صوري 
و بررسي احکام و خواص مادي. قسم اول موضوع کتاب ايساغوجي است و قسم دوم موضوع کتاب 
نه تنها مبحث مقوالت را مطرح نکرده است، بلکه در  اشارات منطق است.1 شيخ الرئيس در مقوالت
»2 البته خواجه با  همين کتاب تصريح ميکند که «ليس بيانه علي المنطق و ان تکلفهّ تکلّف فضوالً

اين نظر شيخ نه در نظر و نه در عمل موافق نيست.   
در مقام داوري بين ابنسينا و طوسي ميتوان گفت: مقوالت دهگانه بنياد متافيزيکي منطق 
ارسطويي است. منطق ارسطويي بر پايه نظريه کلي طبيعي استوار است. طبايع در يکي از ده مقوله 
طبقهبندي ميشود و لذا مقوالت را بايد از مبادي منطق ارسطويي انگاشت. خواجه هم به اين تصريح 
دارد که مبحث قاطيغورياس شبيه مصادره نسبت به منطق است و نه جزئي از آن.3 البته حذف اين 
مبحث از منطق دوبخشي به معناي نفي بنياد متافيزيکي اين دانش نيست بلکه به معناي اين است 

                                                           

  اشارات، المطبعة آرمان، 1403، ج 1، ص 21. شرح 1. طوسي خواجه نصيرالدين،

  2. همان، ص 83 .
  3. همان.
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که مبادي يک علم از مسائل آن نيست. پيروان اوليه منطق دوبخشي يعني کساني چون غزالي در معيار 
العلم اگرچه مقوالت را در آغاز منطق نياوردهاند، ولي آنها را در انتهاي کتاب آوردهاند. فخر رازي بدون 
پيشنهاد ميکند که مبحث مقوالت در انتهاي  االلهية الحقايق في الکمالية الرسالة ارجاع به غزالي، در

منطق آورده شود. و اين نشان ميدهد که توصيه بوعلي به تدريج و با مرور زمان پذيرفته شد.  
توجه به عناوين فصول در منطق دوبخشي و مقايسه آن با منطق نُه بخشي نشان ميدهد که 
اشارات گامي قابل ستايش در نشان دادن هويت صوري منطق برداشته است که بايد با  شيخ در
قدمهاي ديگر تکميل گردد. قدم دوم در اين زمينه را يکي از پيروان منطق دوبخشي يعني ابوالبرکات 
بغدادي (ابن ملکا) با نگاشتن کتاب المعتبر برداشت. يعني سعي در نمادي کردن زبان منطق. شيوه 
منطق دوبخشي که با نگارش اشارات ظهور کرد در قرون بعد به وسيله متأخرين تدوين و تنظيم 
يافت. ابتدا کساني چون ابوالبرکات بغدادي (460ـ 549) و ابن باجه سرقسطي (470ـ 533) به 
استقالل مبحث تعريف (قول شارح) تأکيد کردند و مبحث الفاظ را مقدمهاي بر کتاب منطق انگاشتند 

است.   اشارات منطق و مبحث قاطيغورياس (مقوالت) را حذف کردند و اين سه قدم مهم متأثر از
بر اينکه «من در ترتيب اجزاء و مقالهها،  المعتبر ابوالبرکات بغدادي عليرغم تصريح خود وي در مقدمه
مسائل و مطالب به روش ارسطوطاليس در کتب منطقي، طبيعي و حکمي رفتهام»،1 ولي منطق وي در 
داراي  المعتبر سامان نيافته است، بلکه در نظام دوبخشي تدوين شده است. منطق ارگانون نظام نهُ بخشي
هشت مقاله است: مقاله نخست در معارف و تصور معاني با حدود و رسوم که منطق تعريف است با 
مقدمهاي در چيستي منطق، مبحث الفاظ و ايساغوجي و تحليل پرسش ماهو و پاسخ آن. در مقاله دوم با 
عنوان «فيالعلوم و ما له و ما به يکون التصديق و التکذيب» به بحث از قضايا، اقسام و احکام آن 
ميپردازد و مقاله سوم را به بحث از قياس اختصاص ميدهد و از مقاله چهارم تا هشتم که حجم بسيار 

کمي از کتاب را به خود اختصاص ميدهد از صناعات خمس بحث ميکند.  
ابنباجه نيز که تعليقات متعددي بر منطق فارابي دارد، در ميان فنون منطقي ده فن را ميشـمارد
که به سبک منطق دوبخشي اشارات تنظيم شده است و نَه منطق نُه بخشـي ارسـطويي. عبـارت وي
عشرة: االول مباحث الفاظ... و الثاني ايساغوجي و... الثالث الحد... الرابع چنين است: «و فنونها

                                                           

  المنطق، حيدرآباد دکن، دائرةالمعارف العثمانية، 1357ق، ص 4. في االول الجزء المعتبر، الکتاب 1. بغدادي ابوالبرکات،
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(قضايا)... الخامس القياس و الخمسة الباقية هي الصنايع الخمـس المشـهورة.»1 مقايسـه العبارة
گزارش ابن باجه با آنچه از خواجه طوسي نقل کرديم، تفاوت اساسي اين دو نظام منطقي (نه بخشـي

و دو بخشي) را به خوبي نشان مي دهد.  
تبويبي که ابن باجه بيان کرده است، نزد منطقدانان متداول است. عدهاي با حذف مباحث الفاظ 
از فهرست ابواب دهگانه در بيان ابن باجه، سعي کردهاند تا از جهت شماره ابواب آن را مانند منطق نُه 

بخشي ارسطو بدانند و لذا در بيان ابواب منطق چنين گفتهاند:  
ثـم خـاء   وبـاء ثـم جيـمٍ ٍٍٍٍٍِ بکـافـاتِ و قافـاتٍ ثـلـث
و ميم ثمٍ شينٍ نحـن جئنا  لباب العزّ نأمن من الرخاء2  

يعني ابواب منطق عبارت است از: کليات خمس ـ  قول شارح (تعريف)، قضيه؛ قياس (سه قاف)، 
برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر. البته اگر قافات ثلث را به قاطيغورياس، قضيه و قياس تعبير 
کنيم، نظام نُه بخشي خواهد بود. حکيم سبزواري نيز تبويب منطق را به همين سبک و بر مبناي 
منطق دوبخشي بيان کرده است. بيان وي از تقسيمبندي ابواب نُه گانه منطق به شکل زير قابل 

ترسيم است:  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

                                                           

  الفارابي، تصحيح محمدتقي دانش پژوه، قم، مکتبة آيةاهللا مرعشي نجفي،1409، ج 3، ص 434. المنطقيات 1. فارابي ابونصر،

  منطقيات)، تهران، خيام،1461، چاپ ششم، ص 46. خرد (قسم رهبر 2. شهابي محمود،

 صناعات خمس

5)برهان(  

9)مغالطه(  

8)شعر(  

7)خطابه(  

6)جدل(  

 بحث در منطق

 تصديق

 از موصل

 تعريف( (2    تصور

)(4  از حيث صورت 

 از حيث ماده

 قياس

 از مقدمات موصل

 ايساغوجي( (1  تصور 

 قضايا( (3  تصديق 
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حکيم سبزواري به اين تقسيم بندي عنايت داشته است و در نظم و نثر سعي نمودهاند که آن را 
به دقت تقرير نمايند. بيان ايشان در نظم چنين است:  

تصـديقاً او تصـوراً قـد قـسمهّ   مقدمهٍ او والبحث عن مـوصلِ
باب المقـدمـات ايسـاغـوجـي   قـدجي الرسوم باب الحـدود و
باب القضـايـا والعقود قـد دعي   رعي تصـديقاً و مبدأ الموصل
صـوري بحـث المـوصل قياس   ارمينـاس بـاري ذامـا ما يقال
وباسم خمسٍ من صناعات وسم   قسم الباب بالبحث عن مقدمة

پيروان منطق دوبخشي قدم دومي در ويرايش و تنظيم منطق برداشتند و آن استقالل بخشيدن 
به صناعات خمس است. صناعات خمس به عنوان منطق مادي بايد از منطق صوري تفکيک شود. 
بوعلي و در ميان صناعات تنها به بحث از برهان يا مغالطه اکتفا  اشارات برخي از حکيمان با پيروي از
خويش را در سه گفتار تنظيم  االشراق حکمة کردهاند؛ مانند شيخ اشراق (549ـ 587) که منطق

کرده است: معارف و تعريف، حجت و مبادي آن و مغالطات. و برخي از منطقدانان صناعات خمس را 
به عنوان مبحثي انضمامي در انتهاي کتب منطقي خويش تحت الخاتمه آوردهاند.    

از مهمترين منطقدانهايي که به روش دوبخشي رفتهاند، ميتوان از غزالي (450ـ 505)، 
بغدادي (460ـ 549)، فخرالدين رازي (543ـ 606)، ابوالفضائل افضلالدين خونجي، معروف به 
لسان الحق و بيان صاحب الکشف (590ـ 646)، قاضي سراجالدين ارموي (594ـ 682)، مؤلف
رسالة خونجي است، نجم الدين دبيران قزويني، مؤلف االسرار کشف که گزارشي توضيحي از الصدق

معروف به کاتبي (600ـ 675) و سعد الدين تفتازاني (722ـ 793)، مالصدرا (د.1051) مؤلف  الشمسية

عن االسرار کشف المنطق را نام برد. در اين ميان خونجي نقش مهمتري دارد. کتاب في التنقيح
وي واسطهاي است بين ابنسينا و منطق قرن هفتم که کساني چون کاتبي، ارموي،  االفکار غموض
ابهري،... بر آن شرح نوشتهاند. خونجي به دليل اهميت کتابش به صاحب الکشف معروف است. وي 
غايات الموجز و القواعد و عالوهبر آن کتابهاي ديگري در منطق نگاشته است؛ از جمله: جمل

فخر  ملخص خونجي دارد و شرح بر االسرار کشف المنطق. کاتبي شرح مفصّل بر قواعد و في االيات
وي قرون متمادي کتاب  شمسيه رسالة رازي نگاشته و دهها اثر منطقي آفريده است که از اين ميان
درسي بوده و مورد شرح و نقد فراوان قرار گرفته است. همچنين ارموي عالوه بر شرح آثار خونجي و 
االنوار نگاشته است که از  مطالع رسالة مختصري به نام الصدق، لسان و الحقّ بيان کتاب مطول
لوامع مهمترين منابع منطق در قرون متأخر به شمار ميرود. خود وي شرحي بر آن دارد به نام
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تحتاني است که ميرسيد شريف جرجاني بر آن  المطانع. شرح ديگر از قطب الدين رازي ملقب به
حاشيه نگاشته است. اين اثر از مهمترين منابع منطقپژوهي در منطق دو بخشي است. اطالعات 

فراوان تاريخي آن اهميت دارد.  
  

4. منطق التقاطي  
غير از منطق نُه بخشي ارسطويي و منطق دوبخشي سينوي، شيوة سومي نيز در ميان 
منطقدانهاي مسلمان متداول گشت که التقاطي از اين دو شيوه پيشين بوده است و لذا ميتوان آن 
را منطق التقاطي ناميد. در اين شيوه از طرفي منطق تعريف استقالل دارد و از طرف ديگر بحث از 
زينالدين  النصيرية البصائر مقوالت و صناعات خمس به روش نُه بخشي مطرح ميگردد. کتاب

عمربن سهالن ساوي (504ـ 567) از متقدمين نمونهاي از شيوه التقاطي در منطق است و رهبر خرد 
نوشته مرحوم شهابي و منطق صوري خوانساري را ميتوان نمونهاي از شيوه التقاطي نزد متأخرين نام 
شيخ اشاره شد. تفصيل سخن در نوآوري  اشارات برد1. در اين اندک مجال، بر اهميت تاريخي کتاب

شيخ در منطق اشارات مجال ديگري ميطلبد.2  
  

5. تصحيح و نشر اشارات  
نخستين بار به کوشش ژ. فوژه به سال 1892ميالدي در 224 صفحه در ليدن چاپ  اشارات کتاب
شد.3 چاپ ديگر منطق اشارات به سال 1947م. (1366هـ .ق) در قاهره با تصحيح، تعليقه و مقدمه 

                                                           

تحفةالسالطين انصاري (تهران، ميراث مکتوب، 1386) بر تمايز رهيافت تلفيقي و  1. در مطالعات بعدي بهويژه تصحيح

رهيافت التقاطي رهنمون شدم. کساني براساس وقوف بر تمايز ساختاري و محتوايي منطقنگاري نُه بخشي و دو بخشي، 
براساس طرحي پژوهشي و نه براساس عدم شناخت مرز اين دو گونه منطقنگاري به تلفيق آن دو پرداختهاند. تحفةالسالطين

تحفةالسالطين، احد فرامرز قراملکي، زينت فني اصل و فرشته  به گمانم بر اين طريق سامان يافته است (نک: انصاري جابر،

  مسجدي، تهران، ميراث مکتوب، 1386، مقدمه مصحح).
  2. به سال 1389 اين وعده در مقالة تحول ساختاري منطق ابنسينا تحقق يافت.

3 . Ibn Sina, Le Livre des theore mes et des avertissem cnts publie d’Apres les mss. De Belin, 
de leyde et d’ oxford. Par j. Forget. Iyde-E.J.Brill, 1892, 224 p. 
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اشارات را با تعليقههايي که بيشتر جنبه توضيحي و  سليمان دنيا صورت گرفت.1 سليمان دنيا متن
قابل فهم کردن سخن بوعلي دارد و ضميمهاي تحت عنوان نوآوريهاي بوعلي در منطق منتشر 
کرده است، ولي تصحيح نه تنها جنبه فني و علمي ندارد، بلکه در موارد زيادي خالي از خطا و سهو 

نيز نيست.  
اشارات را با شرح خواجه طوسي در سه جلد به ترتيب منطق،  سليمان دنيا چاپ ديگري از
طبيعيات و الهيات را به سالهاي 1957ـ 1960م. چاپ کرده است (قاهره، دارالمعارف) که مانند 

تصحيح متن از نسخه بدلها نامي نميبرد و تنها به ذکر فرضي نسخه «کذا» بسنده ميکند.  
از آن مرحوم محمود شهابي (متوفي 1365هـ) است. وي متن را طي سي  اشارات چاپ ديگر متن
سال تدريس و با مقابله برخي نسخ آماده کرده و مقدمهاي به زبان فارسي بر آن آورده است. آقاي 
علينقي منزوي آن را با مقابله با چاپ ليدن تکميل کرده است.2 با اين حال نظر به اهميت کتاب 
تحقيقات  اشارات بهويژه منطق آن هنوز به چاپ منقحّ و دقيق آن نيازمنديم. پس از تأليف اشارات
زيادي درباره آن صورت گرفته است. دانشمندان علم منطق آن را مورد توجه و نظر قرار داده و در 
اين راستا آثار گرانبهايي آفريدهاند؛ مانند شرح، نقد، تقليد، دفاع و داوري، ترجمه به زبانهاي 
اشارات به زبان فارسي ميتوان از ترجمه  غيرعربي، تقليد، تلخيص... از جمله ترجمههاي موفق
عبدالسالمبن محمودبن احمد الفارسي3 و ترجمه ديگري نام برد که منطقدان نامعلومي نوشته است و 
با زندگي نامهاي به قلم سيد حسن مشکات طبسي چاپ شده است.4 ترجمههاي متعدد ديگري به 
زبان فارسي در سدههاي دوازدهم و سيزدهم انجام شده است از جمله ترجمه سيد علي بن محمدبن 
شفا5 و ترجمه اديب پيشاوري (1255ـ 1349) که ناتمام مانده  اسداهللا امامي اصفهاني مترجم کتاب

                                                           

1. شرفالدين خراساني در مقاله خود در دايرةالمعارف بزرگ اسالمي (ج 4، ص 6) اين چاپ را ناديده گرفته و دومين چاپ 

  را طبع سه جلدي همراه با شرح خواجه انگاشته است که سليمان دنيا به سالهاي 1957-1960م. منتشر کرده است.  اشارات
  فخر رازي)، 32 + 286 ص. االشارات لباب 2. دانشگاه تهران، 1339 ه.ش، (همراه با

اشارات، با مقدمه، تصحيح و حواشي احسان يار شاطر، تهران، انجمن آثار  ترجمة 3. الفارسي عبدالسالم بن محمودبن احمد،
  ملي، 1332، 38+332 ص.

  4. با مقدمة منوچهر صدوقيسها، تهران، کتابخانه فارابي، 1360، 200 ص.
  بيتا، ج 4، ص 78، شماره 334 بيروت، الشيعة، تصانيف الي الذريعة 5. تهراني آغابزرگ،
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دو برگردان به زبان فرانسه شده است که يکي از آن ژ. فوژه است که چاپ  اشارات است.1 از کتاب
نشده و ديگري از آن شاگرد وي، خانم گواشن2 که در دو جلد به سالهاي 1933 و 1951م. در 
از خانم «شمس اناتي»3 است که به سال  اشارات منطق پاريس چاپ گرديده است. ترجمة انگليسي
اشارات نمودهاند ميتوان فخر رازي4 و  1984م. چاپ شده است. از کساني که اقدام به تلخيص
را به نظم درآوردهاند، ابونصر فتح بن  اشارات ابناللبودي (617ـ 679) را نام برد. و از جمله کساني که
المبدعات موسي (متوفي 663هـ .ق) است که شامل نمطهاي 8، 9 و10 است. اين نظم که «االنماط

االشارات» نام دارد در کتابخانه اياصوفيه موجود است. (شمارة 2472).   من
  

6. شروح اشارات  
نوشته شده است، اهميـت ايـن کتـاب را در تـاريخ اشارات تأمل در کثرت شرحهايي که بر کتاب
منطق نشان ميدهد. شايد کمتر متن فلسفي ـ  منطقي در حکمت اسالمي از چنين اقبـالي برخـوردار
بوده است. نزد گزارشنويسان، فهرست کاملي از شروح اشارات موجود نيست. در اينجا اهم شـروح را

به ترتيب تاريخي نقل ميکنيم:  
1. شرح ابوالحسن علي بن زيد بيهقي مشهور به ابن فندوق (493ـ 565) اديب، حکيم و 
نام دارد. وي شرحي نيز بر نجات بوعلي به  االشارات شرح في االمانات رياضيدان معروف خراساني
االدبا معجم النجاة)5 دارد. مرحوم شهابي پس از ذکر اين کتاب از کتاب شرح في الدرجات نام (منهاج

ياقوت، ميگويد اگر اين کتاب شرح اشارات باشد که ظاهراً همچنين است، آن را بايد «اقدم الشروح» 
دانست.6 ابن فندق را بايد يکي از پdرکارترين دانشمندان روزگار خود دانست. تأليفات وي را بالغ بر 
هشتاد عنوان دانستهاند و اين نشان ميدهد که سالها قبل از فخر رازي، شرح بر اشارات، تدريس و 

                                                           

  الذريعة، ج 4، ص 71 و ج 26، ص 190. 1. تهراني آغابزرگ،

2 . Goichon. 
3 . Ibnsina, Remarks and Admonitions, port one: logic translated by: shams C. Inati, 1984, 
univesapress wetteren, Belgian, 165 p.  
  االشارات، تصحيح شهابي، محمود، به ضميمه االشارات و التنبيهات، دانشگاه تهران، 1339 ش.  لباب 4. رازي فخرالدين،

  الذريعة، ج 3، ص 111، شمارة 372. 5. تهراني آغابزرگ،

  عشق، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، ص 139، پاورقي 110. زنده 6. شهابي محمود،
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حتي نقادي آن متداول بوده است و اين گمان که شرح فخر رازي قديميترين شرح بر اشارات است 
سخني با مسامحه و سهلانگاري در داوري تاريخي است.1  

2. شرح حکيم اوحدالدين علي بن اسحق ابيوردي خاوراني متخلص به انوري (متوفي 585 يا 
است. صاحب رياض نسخهاي از اين شرح را در تبريز  االشارات شرح في البشارات 587 هـ .ق) به نام

ديده است.  
الشکوک (در حدود 514ـ 577هـ) «مباحث الحق احياء 3. شرح نقدي ظهيرالدين غزنوي مؤلف

االشارات» نام دارد. اين شرح به جهت اينکه مؤلف آن از نخستين منطقدانهاي  علي الشبهة و

مکتب مشرق محسوب است2  اهميت دارد.  
االشارات» است. فخر  شرح في 4. شرح نقدي فخر رازي (543ـ 606هـ .ق) به نام «االنارات
رازي متکلم زبردست، خطيب توانا، مفسّر معروف، حکيم دقيقالنظر و امام المشککين معروف و 
مشهور است. وي در بسياري از معارف اسالمي مباني خاص آورده است؛ بهويژه در منطق نقاديهاي 
وي در علوم عقلي نقش بسزايي در پيشرفت تفکر فلسفي داشته است. خواجه طوسي شرح وي را 
شرح اول خوانده است و ضمن تأکيد بر دقت و عمق نظر وي، شارح را در نقد متهم به افراط ميکند 
اشارات و آن را نه شرح که جرح ميانگارد.3 اما نبايد گمان کرد که فخر رازي در صدد رديّهنويسي بر

بوده است. دفاع وي از مباني ابنسينا و فلسفه مشاء در مقابل عرفانگرايان عصر خود حکايت مفصل 
و مستقلي دارد که نمونهاي از آن را محمود شهابي در مقدمه خويش بر اشارات ذکر ميکند. وي 

گزارشي از پاسخ فخر رازي به رديهّ يکي از دانشمندان روزگار خود ارايه ميدهد.  
اشارات را تلخيص کرده است، تلخيصي موفق. اين امر  ميدانيم که فخر رازي به دقت تمام
نزد فخر را نشان ميدهد. تعبيرهاي اعجابانگيز فخر رازي در ديباچه شرح خود  اشارات اهميت کتاب
اشارات، اهميت تاريخي اشارات نزد فخر را نشان ميدهد: «...و ان کان صغير الحجم اال انهّ کثير  بر

العلم، عظيم االسم... مشتمل علي عجب العجاب، منطبق علي کالم اولي االلباب، متضمن للنکت 
                                                           

1. اشاره است به گمان نويسندگان فهرست نسخ خطي آستان قدس رضوي، ج 1، ص 137 و نيز دانشپژوه، محمدتقي در 
  معارف، دورة سوم، شمارة 1، ص 111. رازي، امام الحکمة عيون شرح با آشنايي مقالة

2 . Rescher, Nicholas. The Development of Arabic logic, p. 176. 

  اشارات، مقدمه، ج 1، صص 3-2. شرح 3. طوسي خواجه نصيرالدين،
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العجيبة و الفوايد الغريبة التي خلت عنها اکثر المبسوطات و ال توجه في شيء من الطوالت... و 
کنتd قد صرفتd طرفاً صالحاً من العمر الي تتبع فصوصه و تفهم نصوصه و استکشاف اسراره و 

بوعلي سينا دارد.   الحکمة عيون التعمق في اغواره...». فخر رازي شرحي نقدي بر
فخر رازي در سير منطق دوبخشي بدون ترديد واسطه مهم بين خونجي و ابن سينا است. وي 
يکي از عوامل رواج و تنقيح منطق دو بخشي است. نقادي فخر رازي به معناي دقيق کلمه بايد تلقي 
شود. سعي وي اين بوده است تا در حد توان خود به صحت و سقم مطالب اشاره کند.1 نقدي که 
خواجه نيز عليرغم تصميم خويش به آن پرداخته است. فخر رازي در منطق اهميت فراوان دارد، هم از 
جهت مهارت منطقي که خود نقدها و تشکيکهاي وي زبانزد عام و خاص است و هم از جهت معرفتي. 
وي نوآوريهاي زيادي در منطق دارد. از جمله تفکيک بين داخل در جواب ماهو و واقع در طريق ماهو که 
در اين مسأله بيان  خرد رهبر عليرغم مخالفت خواجه با بيان فخر، اغلب منطقدانان از خونجي تا مؤلف

هّ در موجهات.   dفخر، را پذيرفتهاند. و نيز مانند مطرح کردن اصطالح مشروط و عرفي
شرح فخر رازي بر طبيعيات و الهيات اشارات به صورتهاي مختلف چاپ شده است. در قاهره به 
سال1299ـ 1326 و1355 هـ.ق. و در لکهنو به سال 1293هـ.ق اما بخش منطق شرح وي هنوز 
چاپ نشده است (تا آنجا که راقم اين سطور آگاهي يافته است) عدهاي گمان کردهاند که اساساً فخر 
شرح ندارد. در دايرةالمعارف مرحوم مصاحب آمده است که از آن جمله است شرح  اشارات منطق بر

امام فخر رازي که قسمت حکمت را شرح نموده است2 و اين انکار ضرورياتّ تاريخي است. برخي از 
نسخ خطي شرح فخر را که مشتمل بر منطق نيز هست معرفي ميکنيم.3  

الف. نسخه خطي متعلق به کتابخانه دانشکده الهيات دانشگاه تهران به شماره 38ج.   

                                                           

1 . موضع فخر رازي در قبال آراء منطقي و نوآوريهاي ابنسينا در منطق اشارات با موضع وي در قبال آراي فلسفي بوعلي در 
طبيعيات و الهيات اشارات يکسان نيست. مقايسه دو شرح فخر و خواجه بر منطق اشارات نشان ميدهد که فخر بر اين کتاب 
اقبال ميکند و بسياري از ديدگاههاي بوعلي را ميپذيرد اما طوسي در موارد فراوان، خود به نقد و حتي ردّ ديدگاه ابنسينا 

  ميپردازد.
  2. مصاحب غالمحسين (ويراستار)، دايرةالمعارففارسي، تهران، مؤسسة انتشارات فرانکلين، 1356، ج 1، ص 154.

االشارات، تصحيح رجب زاده،  شرح 3. شرح فخر بر اشارات به صورت کامل اخيراً در تهران منتشر شده است: رازي فخرالدين،
  تهران، انجمن مفاخر، 138، 3ج. (جلد اول: منطق).
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ب. نسخة خطي کتابخانة مجلس به شماره1.1847 آغاز اين نسخه چنين است: «امّا بعد حمد 

من تسحق الحمد لذاته... .»  
و پايان منطق چنين است: «و غرض ذلک علي نفسه مرّات ثم غلط فهو جديريان يهجر 

الحکمه و تعلمها فکلّ مسير لمّا خلق له.»   
ج. نسخه کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره8841 که به سال1301 هـ.ق نگارش يافته و 

ابتداي آن ناقص است.  
نام دارد که در مصر بر سال1326 هـ.ق چاپ شده است  االشارات لباب اشارات، تلخيص فخر از
و مرحوم شهابي آن را در ضميمه اشارات منتشر کرده است. 21حاشيه نيز به فخر رازي نسبت دادهاند 

که قنواتي آن را در پيشاور به شماره 1742گزارش کرده است.  
5. از جمله شرح مهم پيش از زمان خواجه طوسي شرح ابوالحسن ابن علي بن محمد آمدي 
و االشارات عن التمويهات کشف (سيفالدين) فقيه و قاضي معروف (551ـ 631 ق)2 است به نام

نيز ناميدهاند، در واقع  االشارات شرح في التنبيهات. اين کتاب که برخي آن را المأخذ علي فخرالدين
نقد شرح فخر رازي و دفاع از اشارات در مقابل نقدهاي فخر است. خواجه(ره) از اين شرح اسمي به 
ميان نياورده است و اين در حالي است که برخي آن را از منابع اصلي شرح خواجه دانستهاند. از جمله 

ميگويد:   بالوفيات الوافي صالح الدين صفدي (696ـ 764 ق) مؤلف
«خواجه طوسي اشارات را در مدت بيست سال شرح کـرد و اعتراضـات امـام فخـر را رد کـرده و
قاضي القضاة جاللالدين قزويني روزي از اين شرح توصيف زياد ميکرد، من هم حاضر بودم گفـتم:

موالنا کار مهمي انجام نداده است شرح امام فخر را با گفتار سـيفالـدين آمـدي جمـع کـرده اسـت،
خودش نيز مطلبي بر آن افزوده است گفت من شرح آمدي را نديـدهام. جـواب دادم شـرح او بـه نـام

است.»3   التنبيهات و اشارات عن التمويهات کشف

                                                           

  مجلسي، ج 5، ص 301. کتابخانه خطي نسخههاي 1. فهرست
  تاريخ وفات وي 612 آمده است که ظاهراً اشتباه مطبعي است. اشارات 2. در تکملة منزوي بر مقدمة مرحوم شهابي بر

  طوسي، تهران، اميرکبير، 1363، ص 165.  خواجه عقايد و سرگذشت 3. مدرسي زنجاني محمد،
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گزارشي از شرح بيهقي و  الذريعة ابنخلدون (733ـ 708) از شرح آمدي گزارش داده است.1 در

شرح آمدي نيامده است. قنواتي در مؤلفات ابنسينا و برخي ديگر از گزارشنويسان نسخههاي از آن 
را گزارش کردهاند.2  

6. شرح رفيعالدين جيلي (متوفي 641هـ.ق) فيلسوف، پزشک و قاضي معروف دمشق. ابن ابي 
اصيبعه در عيون االنباء گفته است که وي اين شرح را به دستور ملک مظفر تقيالدين عمر پسر بهرام 
شاه پسر فرخ شاه نگاشته است. منزوي نسخهاي از آن را در کتابخانه سپهساالر (مدرسه عالي شهيد 

گزارش کرده است.   المؤنة سهل مطهري) به شماره 1182 و به نام

7. شرح انتقادي نجم الدين احمدبن ابوبکر بن محمد نخجواني (586 ـ 648). قنواتي در مؤلفـات
لبـاب و زبدةالنقض نام آن را الذريعة ابنسينا نسخههاي متعددي از آن را گزارش نموده است. مؤلف

هـم التصانيف وي به نام زبدةالنقص دانسته و به عنوان رديّه بر اشارات توصيف کرده است.3 الکشف

کليـات از اوسـت. وي االعتراضـات و االشـکاالت عـن اجوبة و نيز کتاب المنطق شهرت دارد. لباب

اسمي از شرح نخجواني نيامده است.   الظنون کشف بوعلي را نيز شرح کرده است.4 در قانون
8. شرح خواجه نصيرالدين طوسي (597ـ 672 ق) متکلم زبردست شيعي، حکيم مشايي، 
االشارات» نام دارد. گرايش منطقي وي در ارائه کردن  مشکالت رياضيدان و منطقي معروف، «حل
نظام آکسيماتيزه در کالم که در قواعد العقايد به اوج خود مي رسد، نقطه عطفي است در برهاني و 
وي پايبندي او را به منطق نُه بخشي  المنطق ـ تجريد و االقتباس فلسفي کردن کالم شيعي. اساس
نشان ميدهد. اين جمله مشهور است که خواجه اشارات را از فريدالدين داماد اخذ کرده و او از سيد 
ضياءالدين و وي نيز از افضلالدين غيالني و او نيز از ابي العباس لوکري که شاگرد بهمنيار بوده است 
و بهمنيار ممتازترين شاگرد ابنسينا است و اين نشان ميدهد که اساتيد خواجه غالباً در دانش منطق 
به طريق نُه بخشي بودهاند و اين، گرايش خواجه منطق نُه بخشي را تفسير ميکند. خواجه در شرح 

                                                           

  خلدون، بيروت، دارالحياء التراث العربي، 1408 ق، ص 492 (متن عربي). ابن مقدمه 1. ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد،
  اشارات، ص 25. 2 . تکمله منزوي بر مقدمه مرحوم شهابي بر

  الذريعة، ج 2، ص 97. 3. تهراني آغا بزرگ،

  4. همان، ج 2، ص 97.
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اشارات، خويش را متکفّل رفع ابهامهاي متن کرده است. ابهامهايي که به گمان خواجه  خود بر
موجب نقد از جانب برخي شده است. وي همچنين خود را متکفّل دفع انتقادهاي فخر رازي نموده 
است. در عين حال نبايد توهم کرد که خواجه با شيخ هيچ اختالف نظري ندارد در مسائلي مبناي 
شيخ را نقد ميکند که معروفترين آنها در منطق نقد نظريه ابنسينا در حذفِ مقوالت از منطق و در 
الهيات نيز نقد مبناي شيخ در علم باريتعالي به ما سوي در مرتبه ذات (علم کمالي حضرت حق به 
غير) است. عدهاي پس از خواجه به داوري بين او و فخر رازي پرداختهاند که مهمترين آنها، از آن 
اشارات گزارش خواهيم کرد. افراد  شروح قطبالدين رازي است که به داليلي آن را در فهرست
ديگري نيز به اين مهم دست زدهاند، مانند محمدبن سعيد يمني شوشتري (متوفي در حدود 700 ق) 
و محمد اصفهاني.1 بر شرح خواجه شرح و تعليقه فراوان نوشته شده است. مانند شرح عالمه حلي،ّ 
بالغ  الذريعة شرح قطبالدين رازي، حواشي ميرسيد شريف جرجاني و مالجاللالدين دواني.2 مؤلف

بر هفده تعليقه و حاشيه از دانشمندان بر شرح خواجه نقل کرده است که غالب آنها از آن فيلسوفاني 
است که در قرن دهم تا دوازدهم در حوزه فلسفي شيراز و اصفهان ميزيستهاند3 اين تعليقات متضمن 
ديدگاههاي نقدي مدرسان شرح خواجه است. شرح خواجه از دير زمان کتاب درسي در حکمت مشاء 

تلقي شده است و به همين جهت هميشه در معرض نقد و شرح قرار گرفته است.   
شرح طوسي بر اشارات از سليمان دنيا است که به سالهاي 1957ـ 1960م.  منقحّ نخستين چاپ
قطب  المحاکمات در سه جلد منتشر شده است. چاپ دوم به سال 1377 در مطبعه حيدري است که
رازي در پاورقي خود دارد. اين چاپ که در سه جلد به ترتيب، منطق، طبيعيات و الهيات چاپ شده 
است از جهت دقت و صحت بسيار سستتر از چاپ سليمان دنيا است. هنوز چاپ دقيق و مقبول از 

شرح خواجه نشده است.  
شرح 9. شرح مزجي عزّالدوله سعدالدين بن منصور معروف به ابنکمونه (636 ـ 711) به نام

العمل. قنواتي نسخههاي متعددي از آن را گزارش کرده است.  و العلم مهمات من الجمل و االصول
گفتهاند اين شرح به شرح نقدي نخجواني ناظر است. ابنکمونه در آن سعي ميکند تا که انتقادهاي 

                                                           

  صص27-26. مترجم محمود شهابي، تهران، دانشگاه تهران،  1339، مقدمه، التنبيهات، و االشارات بوعلي، ابنسينا . 1
  الذريعة، ج 1، صص 111- 113. 2. براي تفصيل گزارش شروح و حواشي بر شرح خواجه نک: تهراني، آغابزرگ،

الذريعة، ج 6، صص 110-112 و شمارههاي 607-591.   3. تهراني، آغابزرگ،
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نخجواني را صورت منطقي داده و ارزيابي کند. همچنين گفتهاند وي در رساله ديگري به پاسخ به 
نخجواني پرداخته است که دستنويسي از آن که به سال679 نوشته شده است در کتابخانه غروي 
و المنطق شيخ اشراق، کتاب تلويحات شرح بوده است.1 ابنکمونه در منطق آثار پdر ارجيَ دارد. مانند

الخالدة، حواشي انتقادي بر خواجه طوسي. وي در باب بسياري از قواعد منطق  الحکمة مع الطبيعيات

ارسطويي پارادوکسهاي مهمي پرداخته است؛ از جمله شبهه استلزام. پارادوکس دروغگو که سابقه 
يوناني دارد،  در فرهنگ اسالمي به وي نسبت داده شده است.2  

اشارات دارد که  10. شمسالدين محمدبن اشرف سمرقندي (638ـ 704) نيز  شرحي بر
را نوشته  القسطاس ميزان نسخههاي آن را قنواتي گزارش کرده است. سمرقندي در منطق دو بخشي
وي در منطق شرحهاي زيادي نوشته شده است. خود وي نيز بر آن  القسطاس ميزان است. بر کتاب

حواشي نوشته است.  
14ـ 11. شروح چهارگانه عالمه حلّي (647ـ 726). عالمه حليّ در منطق آثار فراوان دارد که 
نام دارد که در برخي از کتب خويش به آن استناد ميکند. شرح وي بر  االسرار کشف مفصلترين آنها
تجريد الجلية3 نام دارد و شرحش بر القواعد کاتبي که بر مبناي نظام دوبخشي است شمسيه رساله

نام دارد که از کتب درسي رايج در منطق  النضيد خواجه طوسي (در منطق نُه بخشي) الجوهر المنطق
است.4  

از شرح  الظنون کشف و شرح خواجه، شروح متعددي نوشته است. در اشارات عالمه حليّ بر متن
عالمه نامي به ميان نيامده، ولي مرحوم آقا بزرگ سه شرح عالمه را معرفي کرده است. 1. ايضاح

االشارات. در برخي از نسخ کتاب «خالصه» که عالمه به تصانيف خويش اشاره  شرح من المعضالت

                                                           

  الذريعة، ج 2، ص 97. 1. تهراني، آغابزرگ،

دروغگو، به همکاري طيبه عارفنيا، تهران، مؤسسة پژوهشي حکمت  پارادوکس در رساله دوازده 2. نک: فرامرز قراملکي احد،
  و فلسفه ايران، 1386، مقدمه مصحح.

  الشمسية، تصحيح فارس حسّون تبريزيان، قم، نشر اسالمي، 1412 ق، 426 ص. الرسالة شرح في الجلية القواعد 3. عالمه حلي،

4. در نقد مورد پژوهانه بر تطور منطق عربي نوشته رشر به آثار منطقي و جايگاه وي در تاريخ منطق اشاره کردهام (نک: مقالة 
  اسالمي، همين مجموعه). دورة منطق در رشر پژوهانه مورد بررسي
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االمارات. عالمه  معاني الي االشارات.2 3. االشارات ميکند، اسم اين شرح ذکر شده است.1 2. بسط
به همين اسم کتاب را نام ميبرد و شيخ بهايي در تعليقهاش گفته است که اين  خالصه حلّي در کتاب
را بايد شرح چهارم وي  االشارات شُرّاح بين المحاکمات کتاب به خط عالمه نزد وي موجود است.3 
عالمه حليّ را که تا پايان  االشارات شرح بين المحاکمات دانست. استاد يحيي مهدوي نسخهاي از

منطق است در کتابخانه احمد ثالث به شماره 3400 گزارش کرده است.4  
15. تستري بدرالدين محمدبن اسعدبن عبداهللا يمني (669ـ 732) از  شاگردان قطبالدين شيرازي 
شرحي بر اشارات دارد که در آن مانند قطبالدين رازي به داوري بين فخر رازي و خواجه طوسي پرداخته 
نام دارد به سال1304ق. در تهران  الرازي و نصيرالدين بين المحاکمة است. گفته ميشود اين کتاب که

چاپ شده است. اين سخن را که رشر در سير منطق نزد غرب آورده است،5 ظاهراً از فهرست قنواتي اخذ 
شده است و خالي از صحت است. تستري عالوهبر آن حواشي مستقلي هم بر اشارات دارد.  

اشارات نقش بسزايي داشته  16. داوري قطبالدين رازي بين فخر و خواجه در پايداري کتاب
است به دليل اينکه در ضمن نقادي به  االشارات شرحي بين المحاکمات است. اين کتاب را که به نام
بيان و توضيح روشني از سخن ابنسينا و طوسي پرداخته است، ميتوان به عنوان شرحي موفق بر 
تلقي کرد. قطب رازي از موفقترين شارحان منطق دوبخشي در تاريخ منطق در دورة اسالمي  اشارات
است. قطبالدين رازي بويهي معروف به قطبالدين تحتاني (689ـ 767) شاگرد عالمه حليّ و 
قطبالدين شيرازي بوده است. آثار منطقي وي متنوع و دقيق است. وي رساله تکنگاري در باب 
الظنون کشف ارموي را شرح کرده است. مؤلف االنوار مطالع کاتبي و شمسيه تصور و تصديق دارد و

گفته است که قطبالدين رازي آن را به توصيه قطبالدين شيرازي نگاشته است. بر محاکمات 
قطبالدين رازي تعليقه و حواشي زيادي نوشته شده است. مانند حاشيه مالجاللالدين دواني (830ـ 
908)6 و تعليقه ابن کمال پاشا (865ـ 940) و حاشيه آقا حسين بن جملالدين خوانساري 

                                                           

  الذريعة، ج 2، ص 500، شمارة 1960. 1. تهراني آغابزرگ،

  2. همان.
  3. همان، ج 2، ص 95.

بوعلي، ص 36.   مصنفات نسخههاي فهرست 4. مهدوي يحيي،
5 . Nicholas Rescher. The Development of Arabic logic, p 214. 

  الذريعة، ج 6، ص 192، شمارة 1051. 6 . تهراني آغابزرگ،
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(متوفي1098) که نسخهاي از آن در کتابخانه لعله لي استامبول وجود دارد و نسخهاي ديگر در 
قطب نوشته شده  محاکمات کتابخانه رضوي موجود است (فهرست، ج 1، ص 28).1 از شروحي که بر
است ميتوان شرح ميرزا خان شيرازي (متوفي994) را نام برد که در سال 1290ق. در استانبول در 
چاپ شده است. به طور کلي از قرون نهم به بعد عموماً مطالعات معطوف به اشارات  محاکمات حاشيه

به صورت حاشيه به شرح خواجه نگاشته شدهاند.  
17. محمد اصفهاني (896ـ 956) مانند تستري و قطبالدين تحتاني شرحي دارد به نام 

رازي.   فخرالدين االمام و نصيرالدين بين المحاکمات
18. اميرمحمد معصوم بن محمد فصيح بن امير اولياء حسين تبريزي قزويني (متوفي1091) نيز 
آن را معرفي کرده است.2 وي همچنين داراي حاشيهاي بر شرح  الذريعة شرحي بر اشارات نگاشته که

نسخهاي از آن نزد احفاء نويسنده در قزوين موجود است.3   الذريعة خواجه است که به گزارش

که  اشارات شرح بر 19. آقا حسين بن جمالالدين محمد خوانساري (متوفي 9/ 1098) نيز عالوه
مرحوم آغابزرگ آن را در جلد سيزدهم (ص91) معرفي کرده است، داراي دو تعليقه مستقل بر خود 

اشارات4 و تعليقاتي بر شرح خواجه و شروح ديگر آورده است.5  
در قرون معاصر نيز ترجمههاي توأم با شرح به زبان فارسي نوشته شده است که به ذکر دو نمونه 
از معاصرين ميپردازيم. هر دو ترجمه حاوي متن اشارات، ترجمه فارسي آن و نيز شرح مقتبس از 

خواجه است.  
20. زينالدين جورابچي معروف به زاهدي (معاصر و عضو هيئت علمي دانشکده الهيات دانشگاه 
بوعلي» را نوشته است. اين کتاب اسم سومي نيز به  ارگانون الحق» يا « حجّة فردوسي مشهد) «منطق

است و به گمان نگارنده مترجم و  اشارات منطق دارد. اين ترجمه و شرح مختص به االشارات ايضاح نام
نداشته است.   اشارات شرح شارح و هم از جهت زبان و هم از حيث تحليل، توفيق قابل توجهي در

                                                           

  1. همان، ج 13، ص 91، شمارة 288.
  2. همان.

  3. همان، ج 6، ص 112، شمارة 607.
  4. همان، ج 6، صص 110-111، شمارههاي 594 و 595.

  5. همان، ج 6، ص 192، شمارة 1051.
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تنبيهات را  و اشارات شرح و ترجمه 21. دکتر حسن ملکشاهي (استاد دانشگاه تهران) به نام
منتشر کرده است.1 جلد دوم اين کتاب به منطق اختصاص دارد. از ويژگيهاي اين ترجمه و شرح اين 
است که از الفاظ و مفاهيم بحث ترمينولوژيک مستقلي ارائه نموده است. ارجاع به مآخذ متعدد ـ 
هرچند گاهي با کم دقتي توأم است ـ  نيز از امتيازات آن محسوب مي شود. اما از جهت تحليل مباني 
شرح و بيان لوازم منطقي آراء بوعلي نقصان فراوان دارد و در مواضعي شرح وي ترجمة گونهاي از 

شرح طوسي است.  
22. شرح مبسوط بر اشارات شيخ و نيز توضيح شرح خواجه را مدتي است موضوع مباحثات خود 
قرار دادهام که اميد ميبرم جلد نخست آن را به زودي به دست طبع بسپارم.2 کتاب اشارات حاوي 
دقايق و نوآوري فراواني است که خود شيخ و حکماي پيرو وي بر اهميت آن تأکيد دارند. اين کتاب 
شيخ با ديگر کتب او از جهات بسياري تفاوت دارد: «محکمي عبارات، زيبايي کلمات، تحرير از زوايد، 
تقرير فوايد، تفسير ابواب و فصول...».3 اهميت اشارات در روش و مسائل آن است. شيخ در منطق 
اشارات مسائل و ضوابط منطقي را به دقت تحليل کره و لغزشهاي عمدهاي که براي نوآموزان يا 
سادهانگاران به وجود ميآيد برشمرده و رفع توهم ميکند. به عالوه شيخ نوآوريهاي زيادي در 
مسائل منطقي ارائه ميدهد. برخي از اين مسائل را سليمان دنيا در انتهاي منطق اشارات ذکر ميکند 
که در واقع مشتي از خروار است، ولي نوآوري شيخ از جهت روش بيش از هر جهتي اهميت دارد و 
اين نکتهاي است که اغلب قريب به اتفاق شارحان به آن بيتوجهاند. ابتکار روشي وي در منطق 
سرآغاز تحول بزرگي در تاريخ منطق است؛ يعني تحول منطق نُه بخشي ارسطويي به منطق دو 
بخشي سينوي که ما به تفصيل تمام اين تحول را گزارش کرديم. شيخ در الهيات نيز ابتکار روشي 
دارد. فخر رازي متوجه اين مهم شده است که شيخ در اشارات در پي متافيزيک و الهيات غير مبتني 
بر طبيعيات و الهيات پيشيني است. امري که خواجه در مقام انکار آن برآمده است. مرحوم محمود 

شده است. وي مينويسد:   اشارات شهابي متوجه بعد ديگري از ابتکار شيخ و تنظيم و تأليف

                                                           

  تنبيهات، انتشارات سروش، تهران، 1367، ج 2، 704 ص. و اشارات شرح و ترجمه 1. ملکشاهي حسن،
2. کثرت کار و بهويژه اهتمام به پژوهش در اخالق حرفهاي مرا از دستيابي به اين امر بازداشته است. بسياري از 

  يادداشتهايم نزد دانشجويان عالقهمند دست به دست ميشود.
  اشارات، مقدمه، ص 9. 3. شهابي محمود،
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«در بيشتر کتب فلسفي شيخ همان عناوين باب و فصل و مقاله و فن و امثال آن، که معمول 
بوده، به کار رفته است ليکن در اشارات براي تعيين عناوين آن راهي ديگر انتخاب گرديده است. 
بدين گونه که در قسمت منطق آن به مناسبت اينکه منطق براي رسيدن به حقايق معلوم به منزله 
راه است. کلمه نهج که به معناي راه يا راه وسيع است به کار گرفته شده در قسمت طبيعي و الهي 
آن به مناسبت اينکه اين قسمت به ويژه قسم الهي آن غذاي نيروبخش عقل و غرض اقصي و مقصد 
اعلي نفس است، کلمه نمط که به معني خوان يا خوان گسترده است، عنوان قرار داده شده است.»1  

  
کتابنامه  

  خلدون، بيروت، دارالحياء التراث العربي، 1408 ق. ابن مقدمه ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد، .1
  مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، 1353. همو، .2

  التنبيهات، مترجم محمود شهابي، تهران، دانشگاه تهران، 1339. و االشارات ابنسينا بوعلي، .3
التنبيهات، صححه و علق عليه و قدم له سليمان دينا، القاهرة، دارالحياء الکتب العربية،  و االشارات همو، .4

  .1907
  ارسطو، تصحيح عبدالرحمن بدوي، بيروت، انتشارات دارالقلم،1908م. منطق ارسطو، .5
  مترجم شمسالدين اديب سلطاني، تهران، آگاه، 1378. ارسطو (ارگانون)، منطق همو، .6

السالطين، تصحيح و مقدمه احد فرامرز قراملکي، زينب فنياصل و فرشته مسجدي،  تحفة انصاري جابر، .7

  تهران، ميراث مکتوب، 1386.
دائرةالمعـارف العثمانيـة، حيـدرآباد دکـن، فـيالمنطـق، االول الجـزء المعتبـر، الکتـاب ابوالبرکات، بغدادي، .8

  1357 ق.
  بيروت، بيتا. الشيعة، تصانيف الي الذريعة تهراني آغابزرگ، .9

  ابنسينا»، نشرية 43 کميسيون ملي يونسکو در ايران، 1368، چاپ دوم. 10.دانش پژوه محمدتقي، «منطق
التنبيهات، دانشگاه تهران،  و االشارات االشارات، تصحيح محمود شهابي، به ضميمه لباب 11. رازي فخرالدين،

  1339ش. 
  االشارات، تصحيح رجبزاده، تهران، انجمن مفاخر، 1384. شرح 12. همو،

  ارسطوي»، در نشرية 43 کيمسيون ملي يونسکو در ايران. منطق در تحول و نوآوري و 13. سعيدي گل بابا، «ابنسينا

                                                           

  1 . همان، ص 6.
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  خرد، قسم منطقيات، تهران، خيام، 1361. رهبر شهابي محمود، .14
  عشق، تهران، انتشارات آموزش انقالب اسالمي. زنده همو، .15

  اشارات، المطبعة آرمان، 1403. شرح طوسي خواجه نصيرالدين، .16

  نقدالمحصل، تصحيح عبداهللا نوراني، تهران، مطالعات اسالمي، 1359. همو، .17
الشمسية، تصحيح فارس حسّون تبريزيان، قم، نشر اسالمي،  الرسالة شرح في الجلية القواعد عالمه حلي،ّ .18

  1412 ق.
ــان، دارالنهضــة  ــروت، لبن المســتقيم، بي القســطاس المستصــفي النظــر محــک ــد محمــد، ــي ابوحام غزال .19

  الحديثة،1966.

  منطقيات، تصحيح محمدتقي دانش پژوه، قم، مکتبة آيةاهللا مرعشي نجفي، 1409. فارابي ابونصر، .20

اشارات، با مقدمه، تصحيح و حواشي احسان يار شاطر، تهران،  ترجمه 21.فارسي عبدالسالم بن محمودبن احمد،
  انجمن آثار ملي، 1332.

اسالمي»،  دورة در آن تاريخي تأثير و ابنسينا منطقنگاري در ساختاري فرامرز قراملکي احد، «تحول .22
  حکمت سينوي، ش1388.

  فرهنگ، کتاب 4و5، بهار و پاييز 1368. بشري»، معرفت در منطق همو، «جايگاه .23
دروغگو، با همکاري طيبه عارفنيا، تهران، مؤسسة پژوهشي حکمت و  پارادوکس در رساله دوازده همو، .24

  فلسفه ايران، 1386.
  ابنسينا، قاهرة، 1950 ق. مؤلفات قنواتي، االب جورج شماته، .25

فلسفه، ترجمة دکتر سيد جـاللالـدين مجتبـوي، تهـران، انتشـارات سـروش بـه تاريخ کاپلستون فردريک، .26
  همکاري انتشارات علمي و فرهنگي، 1368، چاپ دوم.

  معارف، دورة نهم، شمارة 2، مرداد و آبان 1371. در مجلة ابنسينا آثار فهرست کديور محسن، .27
  طوسي، تهران، اميرکبير، 1363. خواجه عقايد و سرگذشت مدرسي زنجاني محمد، .28

  تنبيهات، انتشارات سروش، تهران، 1367. و اشارات شرح و ترجمه ملکشاهي حسن، .29
  فارسي، تهران، مؤسسة انتشارات فرانکلين، 1356. دائرةالمعارف مصاحب غالمحسين، .30

  بوعلي، دانشگاه تهران، بيتا. مصنفات فهرست مهدوي يحيي، .31
32. Ibn Sina, Le Livre des theore mes et des avertissem cnts publie d’Apres les mss. 
De Belin, de leyde et d’ oxford. Par j. Forget. Iydeـ E.J.Brill. 1892. 
33. Ibnsina, Remarks and Admonitions, port one: logic translated by: shams C. 
Inati, univesapress wetteren, Belgian, 1984. 
34. Rescher Nichols, The Development of Arabic logic, university of Pittsburgh 
press, 1964. 





  
  
  
  
  
  

3. بررسي موردپژوهانة گزارش رشر از منطق دورة اسالمي*  
  

درآمد  
نيکالس رشر از محققان پdر کار در تاريخ منطق در دورة اسالمي است. وي به سال 1928م. در 
هاگن آلمان متولد شد و به سال 1938م. به همراه خانواده به اياالت متحده آمريکا مهاجرت کرد. 
نشريه وزين کتاب ماه فلسفه شمارة 26 (آبان1388) را به گزارش و نقد مطالعات رشر اختصاص داد. 
منطق عربي1 و منطق تاريخ در رشر دو اثر مهم در تاريخ منطق در دورة اسالمي دارد: مطالعاتي

عربي2. در اين مقاله گزارش رشر از آثار منطقي عالمه حلّي و جايگاه وي در منطق دورة اسالمي، به 
صورت مورد پژوهانه، مورد نقد قرار ميگيرد. گزارش نيکوالس رشر از عالمه حلي و آثار منطقي وي 
عالمه منطقي بسيار ناقص است. نگارنده در مدخل «آراي عربي منطق تاريخ تحول سير در کتاب

حلي» در دايرةالمعارف بزرگ اسالمي (زير چاپ) گزارشي از آرا و آثار منطقي عالمه حلي و مکتب 

وي ارايه کرده است. فرصت ياد کرد از تالش استاد رشر را مغتنم ميشمارم تا درخصوص آثار رشر 
ميان آنچه رشر گزارش نموده است و آنچه بايد گزارش شود مقايسهاي کنيم.  

در گزارش رشر آمده است که جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن مطهّر حلّي، دانشمندي 
عراقي و در درجه اول متکلم، در سال 648ق/1250م. به دنيا آمد و در سال 725ق./1325م. در 
گذشت. او شاگرد نصيرالدين طوسي (672ـ 598ق.) و شارح پdر کار آثار وي بود و ميبايست در نظر 

                                                           

دوره منطق از رشر گزارش موردپژوهانه * اين مقاله با مشخصات زير چاپ شده است: فرامرز قراملکي احد، «بررسي
  اسالمي»، کتاب ماه فلسفه، ش26، آبان1388، صص22-30.

1 . Rescher, Nicholas, Studies in History of Arabic Logic, Pittsburg press, 1963. 
2 . Rescher, Nicholas, The Development of Arabic Logic, University of Pittsburg press, 1964. 
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طوسي شاگردي ارجمند بوده باشد، زيرا او در پاسخ به سواالت عالمه حليّ در مورد منشأ زائقه، 
رسالهاي نگاشته است.  

رشر پس از اين بيان مقدماتي به آثار منطقي عالمه حليّ ميپردازد. او تنها از دو اثر نام ميبرد 
معروف  النضيد الجوهر که تفسيري بر کتاب طوسي و همچنين به المنطق تجريد که عبارتند از: شرح
کاتبي قزويني (675ـ 617ق). او ضمناً متذکر ميشود که هر دوي  شمسيه رسالة است و شرحي بر
اين کتابها موجودند. رشر عالمه را فاقد هر گونه ترجمه يا کتاب مطالعاتي در غرب معرفي ميکند. 
وي درخصوص جايگاه منطقي عالمه، چنين ميگويد که او شاگرد طوسي بوده، به نوبه خود 
دانشمندان بسياري را تربيت نمود. کار او در منطق به تبع عاليق ديگر او بوده است. با اين حال او، 

حلقهاي است در ميان زنجيره به هم پيوسته منطقدانان مدرسه غرب.   
نيکالس رشر در  گزارش خود به همين مختصر بسنده کرده است. ديدگاه وي در باب تعلق حلّي 
به مکتب منطقي غرب قابل نقد است. اساساً تحليل مکتب منطقي حليّ مقاله مستقلي را الزم دارد. 
وي به لحاظ ساختاري در همه آثارش تابع منطق نگاري دو بخشي است و به لحاظ محتوا آميزهاي از 
مکتب دو بخشي کاتبي و مکتب نُه بخشي طوسي است. اما درخصوص آثار منطقي عالمه حليّ بايد 
گفت: عالمه حلّي در نگارش آثار منطقي از دانشمندان پرکارd است. محمد مهران در ترجمه کتاب 
رشر و در پاورقي نام دو اثر ديگر از وي را ميکند که از ديد رشر مخفي ماندهاند. اين دو اثر عبارتند 
المقاصد. اما آنچه از آثار منطقي عالمه بايد گزارش شود، بسيار بيش از اين تعداد  و الخفية االسرار از:

است. ذکر مشروح آثار وي نقص کار نيکوالس رشر و محمد مهران را بهتر نمايان ميسازد.   
آثار منطقي عالمه حليّ به گروههاي مختلفي قابل تقسيماند: متن تکنگاري با جهتگيري 
آموزشي، متن جامع سه دانش منطق و طبيعيات و الهيات، شرح بر آثار منطقي و محاکمهنويسي. نهج

که عالمه در خالصه (ص48) و نيز اجازه از آن نام ميبرد، ظاهراً تکنگاري  الميزان علم في العرفان
القانون (ذکر شده در  علم في المکنون الدرّ با جهتگيري آموزشي است. همچنين است دو رساله

(ياد شده در اجازه)   المشرق نور فهرست خالصه) و
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الشمسية1 شرحي به شيوه قال ـ  اقول بر رساله معروف کاتبي  رسالة شرح في الجليّة القواعد

به لحاظ ساختار و محتوا به مکتب منطقنگاري دو بخشي قرن هفتم  شمسية قزويني است. رساله

قطب شرح از نخستين شروح اين اثر است و شرحهاي معروف ديگر چون حليّ متعلق است. شرح
تفتازاني(794ـ 722 ق)، پس از آن تدوين شدهاند. اين شرح از نخستين آثار عالمه حلّي  شرح و رازي
نيز به شمار ميرود (پايان ربيعاالخر679 ق). روي کرد حليّ در اين شرح توضيحي و انتقادي است و 
بسياري از مواضع کاتبي و فخر رازي (606ـ 541 ق) را مورد نقد قرار ميدهد. اين اثر به اهتمام 

فارس حسون در قم با مقدمه مفصل در معرفي عالمه حلّي منتشر شده است.  
التجريد، شرح به شيوه قال ـ اقول بر رساله کوتاه نوشت  منطق شرح في النضيد الجوهر
نصيرالدين طوسي است. متن مورد شرح از منابع مهم مکتب منطقنگاري نُه بخشي از سده هفتم به 
نام  مناهج و اسرار شمار ميرود. حلي اين اثر را پس از670ق. تأليف کرده است2 و در آن از دو رساله
ميبرد. اين که حليّ بر دو اثر مهم و مؤثر بر دو مکتب رقيب نُه بخشي  و دو بخشي شرح مينويسد، 
شرح به لحاظ تاريخي اهميت دارد و عدم تعصب وي به يکي از اين دو مکتب را نشان ميدهد. وي

را با عالقه خود تدوين کرده است.  تجريد بر شرح را به درخواست ديگران نوشته است، اما شمسية بر
اين شرح به وسيله محسن بيدارفر در قم منتشر شده است.  

شامل سه دانش منطق، طبيعيات و الهيات بوده و به سبک  العقلية علوم في الخفية االسرار

بوعلي تدوين شده است. اين رساله از تأليفات اوليه حليّ در علوم عقلي است. وي همواره به  اشارات
آن اهميت داده، در قالب آثارش از آن ياد ميکند. منطق اين اثر به لحاظ ساختاري و محتوايي از 
اشارات متأثر است. اين اثر را ميتوان از استوارترين آثار منطقي حليّ دانست که وي با جهتگيري 
تطبيقي بين شارحان اشارات و با نقد ميراث پسينيان بوعلي به تبيين مسائل منطقي ميپردازد. دفاع 
از آراي ابنسينا و ديدگاه طوسي در اين اثر نمايانتر است. وي در اين اثر، برخالف اشارات، مواد 
اقيسه را به صورت مستقل و قبل از قياس بحث نميکند. طبقهبندي مغالطه از حيث سبب، به سبک 
آثار اين دوره، شامل سيزده قسم است، اما حليّ در اين اثر براي اقسام مغالطه، مثالهاي عيني از 

                                                           

الشمسية، محقق حسون تبريزيان، قم: نشر  الرسالة شرح في الجلية القواعد 1. حلي عالمه ابومنصور حسن بن مطهر،

  اسالمي، 1412ه..ق.
  ، ترجمه احمد غايي، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي، 1378، ص66. حليّ عالمه کالمي انديشههاي 2. اشمتيکه زابينه،
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الحقائق ابهري(664ـ 597 ق) و  کشف معماهاي رايج ميآورد. وي در اين مقام از آثاري چون
کاتبي متأثر است و به سبک آنان معماهاي مهمي چون پارادوکس دروغگو را مورد پژوهش  المنصص
قرار ميدهد. وي در حل همين پارادوکس، راه حل طوسي را اخذ ميکند، با اين تفاوت که آن را از 

نوع مغالطه «اخذ مابالعرض مکان مابالذات» ميداند1. اين اثر در قم منتشر شده است.   
همانند اسرار شامل سه دانش ياد شده است. جهتگيري مؤلف  التحقيق مقاصد و التدقيق مراصد
ارجاع ميدهد و در مواضعي نيز از  االبحاث تحرير تلخيص و کوتاهنويسي است و تفصيل مباحث را به
نهجالعرفان نام ميبرد2. دستنويسي از بخش منطق آن در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران با 
شماره2103 موجود است. اين بخش به اهتمام محمد غفورينژاد تصحيح شده است. (دانشگاه تهران، 
طبيعيات اين اثر در کتابخانه فخرالدين نصيري گزارش شده است.  1382). دستنويسي از بخش
دستنويس دانشگاه تهران را محمدبن ابي طالب آوي (به سال710 ق) نزد عالمه حليّ و نيز 
فرزندش فخرالمحققين به درس خوانده و از آن دو اجازه دريافت کرده است. توضيحات حليّ و 
فرزندش در ضمن تدريس اين اثر به صورت حواشي بر اين سخن نقش بسته است. منطق اين اثر در 
چهار مقصد و هر مقصدي شامل مرصدها و مباحثي تدوين شده است. صرفنظر از بعضي تغييرات، 
ساختار اثر و عناوين و ترتيب مباحث به پيروي از منطق اشارات است. وي به سبک بوعلي در 
اشارات، بحث از مواد قياس را به قبل از قياس و به عنوان بحث از ماده قضيه مطرح ميکند. بسياري 
شرح اشارات و در مواضعي آراي طوسي در از مباحث کتاب را ميتوان به تقرير و توضيح مباحث

دانست و در مواردي عالمه حليّ مبناي خاصي را در ميان ميآورد. مهمترين اختالف اين اثر  اشارات
اشارات، طرح قياس شکل چهارم است.   با خفيه اسرار و نيز

الثالث، در فهرست آثار عالمه حليّ و شامل سه  العلوم معرفة في تحرير (يا تنقيح) االبحاث

دانش ياد شده است. بر اين اثر دست نيافتهايم.  
الشفاء تلخيصي ناتمام از کتاب ابنسينا است که تنها مدخل و بخشي  کتاب من الخفاء کشف

مقوالت را شامل ميشود.  

                                                           

الخفية، تحقيق مرکز االبحاث و الدرسات االسالمية، قم، حوزة علمية قم،  االسرار 1. حلي عالمه ابومنصور حسن بن مطهر،
  1379، ص223.

التحقيق، تصحيح محمد غفوريفرد، پاياننامه کارشناسي  مقاصد و التدقيق مراصد 2. حلي عالمه ابومنصور حسن بن مطهر،
  ارشد به راهنمايي عبداهللا نوراني، تهران، دانشکده الهيات و معارف اسالمي، 1382، صص1، 104، 114.
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به سنت محاکمهنويسي بين شارحان اشارات ابنسينا تعلق دارد.  االشارات شراح بين المحاکمات
دستنويسي از بخش منطق اين اثر در بخش کتابخانه احمد ثالث ترکيه وجود دارد. عالوه بر اين اثر، 
و شروح متعددي از حليّ بر اشارات و شرح طوسي بر آن گزارش شده است. در مقالة «اشارات

بخشي، آينه پژوهش، شماره24» شرحهاي حليّ بر اشارات را گزارش  دو منطق سرآغاز تنبيهات
را نشان ميدهد.   اشارات کردهام. اين شروح تعلق خاطر حلّي به منطق

شيخ اشراق (586ـ 550 ق) نيز در فهرست آثار حليّ آمده است. منطق اين اثر  تلويحات شرح بر
به سنت منطقنگاري دو بخشي پيرو اشارات تعلق دارد. همچنين است منطق ملخص فخر رازي که 

شرحي بر آن در فهرست آثار حليّ آمده است.  
به عنوان توضيحي بايد گفت آثار عالمه حليّ به لحاظ ساختار به سنت منطقنگاري دو بخشي و 
به لحاظ محتوايي به جهتگيري انتقادي به آراي  فخر رازي تدوين شده است. در بسياري از مسائل 
منطقي ديدگاه طوسي را اخذ ميکند، اما نميتوان وي را پيرو طوسي دانست. اگر چه فروتنانه دست 
التدقيق، منزلت او را  مراصد و خفيه اسرار خود را دانش منطق کوتاه ميداند1. رهيافت نقادي وي در
فراتر از شارح و به عنوان نظريهپرداز در اين دانش نشان ميدهد. شهرت فقهي و کالمي وي، در 
ميراث منطقياش سايه افکنده و مانع کشف اين منزلت شده است. رهيافت چند رشتهاي2، به ويژه 
رويآورد فقهي و کالمي وي، تأثير ژرفي در منطقپژوهي او داشته است. پdر کاري وي بر منطق را 

ميتوان با رقباي کالمي او، يعني کساني چون غزالي، فخر رازي و کاتبي مقايسه و تبيين کرد.  
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دين زبان  1. معرفي و نقد اجمالي کتاب

  
درآمد  

تصويب عنوان مسائل جديد کالمي در برنامة آموزشي الهيات سبب ترويج درسِ کالم جديد شـد.
اما آنچه به عنوان کالم جديد القا ميشـد، آميـزهاي از انديشـههـاي الهيـات نـوين مسـيحي، رهآورد 
فيلسوفان دين و در مواردي مباحث کالم سنتي بود. در چنين فضايي با دغدغه حفـظ مـرز علـوم بـه
تدريس کالم جديد ميپرداختم.1 وقتي به سال 1376 درس کالم جديد براي دانشجويان کارشناسـي

به قلم امير عبـاس علـيزمـاني ( 1375)  دين زبان ارشد ارائه ميکردم، دانشجويان را به مطالعه کتاب
برانگيختم و در جلسهاي با دعوت از مؤلف محترم، دانشجويان بـه طـرح مسـائل درخصـوص کتـاب
پرداختند. پس از گفتگوي صميمي مؤلـف محتـرم بـا دانشـجويان، مالحظـاتي را طـرح کـردم. ايـن
(شمارة دوم، دورة اول، 1376، ص134ـ 138) چـاپ قبسات مالحظات را به صورت مختصر در مجلة
کردم. اگرچه پيش از يک دهه از آن روزگار ميگذرد و مؤلف محترم بـا رهيـافتي ژرفتـر، اثـر قابـل
تقدير سخن گفتن از خدا را منتشر کرده است. نقد زبان دين را کـه بـه جهـت اهميـت اثـر و تقـديم
هديهاي به مؤلف نوشته آمد، با اندک دخل و تصرف ميآورم. ابتدا در معرفـي سـاختار کلـي کتـاب و
عناوين عمده، رويآورد مؤلف در طرح بحث و روش وي گزارش ميشود و در نقـد اجمـالي بـا بيـان

                                                           

دين، دفتر تبليغات اسالمي حوزة علميه قم، چاپ اول، پاييز1375 ،301ص.   زبان * علي زماني اميرعباس،
1. حاصل اين درسها کتاب هندسة معرفتي کالم جديد بود که متن فارسي آن به وسيلة پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
در سال1378 منتشر شد و سپس متن عربي آن به اهتمام استاد عبدالجبار و با ترجمة حيدر نجف و حسن العمري در انتشارات 

الهادي بيروت (1423ق./ 2002م.) منتشر شد.  
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مواضع توفيق نويسنده و موارد شايان تحسـين، بـه طـرح نمونـههـايي از خلـل و نقصـان صـوري و
محتوايي پرداخته ميشود.  

  
1. برتري نخستين گام  

دين، اميرعباس علي زماني نخستين تأليف فارسي در موضوع خود است. گام نخست بودن  زبان
هم مزيت است و فضيلت و هم سبب رخنه و نقصان است. فضيلت از حيث فضلِ تقدم و نيکويي 
شجاعت و نقصان از حيث امکان رخنههاي ناشي از نبودِ تجربههاي پيشين. فضيلت گام نخست، 

ستايش انگيز است و انگيزه يادآوري اهميت و نيز رخنههاي اين اثر است.  
  

2. ساختار کتاب و نقد آن  
در چهار فصل تأليف شده است و فصول چهارگانه بر سه قسم مقدمه مسبوق است:  دين زبان
است و از حيث ايجاز غير مخّل و  دين زبان مقدمه نخست، پيشگفتار ناشر در بيان اهميت طرح بحث
دين» را تحت عنوان «سري مطالعات و تحقيقات  اختصار مفيد توفيق شايان توجه دارد. ناشر «زبان
کالمي جديد» قرار داده و نشر کتاب را از آن واحد کالم جديد مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي 
خوانده است. مقدمه دوم، يادداشت مؤلف است. نويسنده يادداشت خود را با اشاره به پيدايش آنچه 
وي آن را نگرش بيرون ديني به مقوالت ديني ميخواند، آغاز کرده و مينويسد: «در اين درگاه 
انسان مدرن از منظر باالتر و فارغدالنهتري به مفاهيم ديني از قبيل وحي، خدا، روح، جاودانگي 
نگريسته است».1 اين عبارت رويآورد مؤلف در طرح بحث و سرّ ترجيح آن بر ديگر رهيافتهاي 
معمول از جمله رهيافت درون ديني را نشان ميدهد. مقدمه سوم تحت عنوان ساختار کلي بحث 
دين، متضمن طرح مسئله و گزارش اجمالي از مباحث کتاب است. مؤلف مقدمة خود را با تعريف  زبان
مينويسد: «آنچه در  دين زبان جان هيک از فلسفة دين آغاز ميکند2 و در مقام تحديد دامنة بحث
بحث زبان ديني بيشتر نظر فيلسوفان دين را به خود جلب کرده و محل نزاع و جنجال گرديده است، 
گزارههاي کالمي (الهياتي) در باب وجود، سرشت و اعمال موجودي شخص و فوقطبيعي است»3. 

                                                           

دين، ص17.   1. زبان
2. همان، ص23.  
3. همان، ص25.  
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طرح مشکل معناشناختي اوصاف الهي و فهرست راهحلهاي ارائه شده و عوامل و علل مطرح شدن 
بحث زبان ديني (با همين ترتيبي که آورديم) از ديگر مباحث اين مقدمه است. فصل اول با عنوان 
«فلسفة زبان و مسئله معنا» در واقع مقدمة ديگري براي ساير فصول است. در اين فصل دو مبحث 
طرح شده است: تئوريهاي مفسّر معنا و مالکهاي معناداري. رويآورد مؤلف در طرح مبحث 
نخست رويآورد فيلسوفان زبان با گزارش و قرائت آلستون است. بايد توجه داشت که همانگونه که 
پالمر تذکر داده است، ميان نگرش فلسفي و زباني نسبت به معنا عليرغم شباهتهاي چشمگير، 
تمايز ظريف و دقيقي وجود دارد. و اخذ هر يک از دو رويآورد فلسفي و زباني لوازم خاص را در پي 
دين) رويآورد فيلسوفان دين است  دارد. همان گونه که رويآورد مؤلف در طرح مباحث کتاب (زبان
و نه متألهان و متکلمان، رويآورد وي در طرح اين مبحث (تئوريهاي معنا) نيز فيلسوفانه است و نه 
زبانشناختي. نويسنده محترم در طرح تئوريهاي معنا براساس طبقهبندي آلستون1 در مقاله زبان 
ديني2 در دايرةالمعارف فلسفي3 ويراستة پل ادواردز4 چهار نظرية عمده در اين موضوع را گزارش و 

به نحو اجمالي نقد کرده است. مقايسة گزارش آلستون با رهيافت زبانشناسي، مانند گزارش پالمر5 
عالوهبر اينکه نقصان و کمدقتي تحليل آلستون را نشان ميدهد، تمايز رويآورد فيلسوفانه و 
زبانشناختي نسبت به معنا را توضيح ميدهد. متأسفانه نويسنده چنين مقايسهاي را انجام نداده است 
و در طرح مبحث اساساً رويآورد زباني را مورد لحاظ قرار نداده است. مبحث دوم به معيار معناداري 
اختصاص دارد و نظريه پوزيتويستها در اين خصوص به تفصيل بحث شده و برخالف مبحث 
نخست فاقد طبقهبندي منطقي، ترتيب تاريخي و نظم و نسق دقيق است. عنوان فصل دوم 
«معناداري زبان دين» است. در اين فصل با گزارش از آراء فيلسوفان آکسفورد و نظرية جان ويزدام از 
معناداري گزارههاي کالمي به طرح نقد آنتوني فلو درخصوص معناداري گزارههاي کالمي مبتني بر 
عدم ابطالپذيري چنين گزارههايي پرداخته است. پاسخهاي هير، باسيل ميچل بر نقد فلو و نقد وي 
بر پاسخهاي آنها، نظريه کرمبي، ديدگاه تحقيقپذيري اخروي جان هيک، نظرية بريث ويت، نظرية 
بازي زباني ويتگنشتاين و تقرير و بسط فيليپس از ديدگاه وي، ديگر آرايي است که در اين فصل 

                                                           

1 . William Alston. 
2 . Religious Language.  
3. The Encyclopedia of Philosophy.  
4 . Paul Edwards. 
5 . Palmer. 
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گزارش و نقد اجمالي شده است. فصل سوم با عنوان تلقي تمثيلي از زبان دين، به طرح ديدگاه 
توماس اکويناس، نظرية تجسد جان هيک ديدگاه مالصدرا پرداخته است. نظرية تمثيلي بر مبناي 
نويسنده مبتني بر نفي اشتراک معنوي و اشتراک لفظي در تحليل معاني اوصاف الهي و اخذ ديدگاهي 
بين اين دو نظريه است. فصل چهارم به گزارش و نقد نظرية نمادينانگاري زبان دين پلتيليش 
اختصاص دارد. نويسنده به تبع داوري نارواي آلستون، تلقي نمادين از زبان دين و نيز ديدگاه 
اسطورهاي زبان دين را، غيرشناختاري دانسته است. به نظر ما اين تفسير با ديدگاه تيليش ناسازگار 
است. تيليش به شناختاري بودن زبان دين باور دارد. شيوه طرح مباحث براساس محور قراردادن 
مقالهاي از فيلسوفان دين، بهويژه آلستون شکل يافته است. اين شيوه، تأليف را به صورت ترجمه و 
اقتباس همراه با توضيح و شرح درآورده و موجب عدم انسجام و نظم منطقي مباحث شده است. 
رويآورد مؤلف در تمام مباحث کتاب رويآورد فيلسوفان دين است و نه رويآورد متألهان و 
متکلمان. در بخش نقد اجمالي اين رويآورد را مورد نقد قرار خواهيم داد. کتاب در اصل پاياننامه 
تحصيالت کارشناسي ارشد مؤلف است که به راهنمايي و ارشاد فضالي ارجمند حوزة علميه قم 
آقايان صادق الريجاني و مصطفي ملکيان تنظيم يافته است. و اين امر، جهتگيري مروري اين اثر را 

به وضوح تبيين ميکند.  
  

3. مالحظات انتقادي دربارة زبان و صورت کتاب  
1. همانگونه که در پيشگفتار ناشر ياد شده، کتاب را ميتوان به منزله درآمدي بر بحث فلسفي 
در زبان دين تلقي کرد و نويسنده در اين بحث توفيق داشته است. پرهيز از مغلقنويسي و 
عبارتپردازي (اگرچه در موارد نادري تعابير عاميانه را موجب شده است)، نثر ساده، ارجاع وفادارانه به 
منابع و مآخذ در اغلب موارد، ذکر برخي نقدهاي فيلسوفان و نقادي خود مؤلف بر آراء گزارش شده و 
به ويژه سبق در تأليف فارسي در اين موضوع و جامعيت نسبي نوشتار نسبت به اهم آراء در اين باب، 
از امتيازات قابل تحسين کتاب است و آن را به عنوان نخستين تأليف فارسي در اين موضوع در خور 

تأمل فراوان کرده است. 
2. کتاب از ويراستاري ادبي شايستهاي برخوردار نيست و اغالط مطبعي فراوان و ابهامهاي 

نگارشي متعدد برخورداري از آن را به ويژه براي نوآموزان دشوار ساخته است. 
3. فقدان انسجام روشمند و نظم و نسق منطقي، تکرار برخي از مباحث در مواضع متعدد (مانند 
بحث نظرية ويتگنشتاين) کتاب را به مجموعهاي از تقرير دروس يا مقاالت تبديل کرده است. به نظر 
ميرسد يکي از عوامل فقدان انسجام روشمند، اقتباس فراوان از مقاالت و جزوات درسي است که 
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نويسندگان آنها بر حسب اقتضاي ورود به بحث، طرح مسئله کرده و به طبقهبندي آراء پرداختهاند. 
خواننده در مواضع متعدد با طرح ابتدايي بحث مواجه ميشود و هر از چند گاهي خود را در آغاز کتاب 
مييابد. فصل اول که در واقع طرح مقدمة زبانشناختي براي مباحث زبان دين است، متضمن بحث 
جامع از نظرية ابطالپذيري نيست در حالي که بخش اعظم فصل دوم گزارش و نقد اين نظريه در 
زبان دين است. نمونهاي از عدم وحدت سياق در نگارش را در ص24 ميتوان نشان داد. نويسنده در 
اين صفحه در مقام ارائه فهرست مباحث و عناوين طرحشده در فلسفة دين است. اما در فهرست 
پانزده شمارهاي وي، بيش از ده سليقه و سياق وجود دارد. در عنوان نخست به يکي از مهمترين 
نظريات مطرح شده نيز اشاره ميشود و در عنوان دوم ابعاد مختلف مسئله ذکر ميشود و در عنوان 
سوم به اهم نظريات ارائه شده اشاره ميگردد و در عنوان چهارم و پنجم اهم سئوالهاي مربوطه ذکر 
ميگردد. عنوان ششم نيز ناظر به برخي نظريات و پاسخهاست. عنوان نهم معنا ميشود و در موارد 
هشت تا پانزده به آوردن عبارت و عنوان بسنده ميگردد. نمونهاي ديگر از اختالف ساليق در ارائه 
تلخيص گفتار است که در مبحث ساختار کلي بحث1 آمده است و در ديگر فصول با چنين تلخيصي 

مواجه نيستيم. 
4. درخصوص ارجاع به مآخذ اوالً در برخي موارد اقوال بدون ارجاع آورده شدهاند؛ مانند نظرية 
لئونارد بلوم فايلد و کارل اسگورد و موريس2. در غالب اين موارد اصل نوشتاري که مؤلف از آن وامدار 
است، سخن را بدون ارجاع آورده است. و در مواردي نيز مآخذ با مشخصات کامل نيامده است. اين 
موارد به جزوات درسي و مقاالت اختصاص دارد. در ص59 مأخذ10 و 19 نام جزوات درسي است 
بدون ذکر تاريخ و محل القاء دروس. درخصوص برخي از مقاالت نيز چنين اهمالي رفته است. از 
جمله در کتابنامه آمده است: 21. عبدالکريم سروش، مقاله محک تجربه در شمارة يک و دو مجلة 
نهايةالحکمة،  فرهنگ. و درخصوص برخي کتابها نيز ديده ميشود3: 30. محمدحسين طباطبايي،

                                                           

دين، ص55.   1. زبان
2. همان، ص72.  

3. همان، ص298.  
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(چاپ جامعة مدرسين)1. و «اين سمپوزيوم به وسيلة آقاي احمد نراقي در مجلة کيان سال شماره 
تحت عنوان به چاپ رسيده است».2 (بدون ذکر مستندات و مشخصات دقيق و کامل). 

5. در نقل اقوال تنها به ذکر مأخذ بسنده شده و حيطة نقل و يا اقتباس مشخص نشده است. 
اين امر سبب شده است تا در غالب موارد اقوال نقد شده با سخنان مؤلف آميخته گردد. 

6. نقد رهيافت نويسنده. آنچه با تعبير مهم زبان دين رواج يافته است، مانند روانشناسي يا 
جامعهشناسي دين وصف به حال خود دين نيست و شامل دو گونه مسأله مي شود: تحليل گزارههايي 
که در آن محمولي به خدا (يا هر تعبيري و اسمي از آن) نسبت داده ميشود (: سخن بشر از خدا). 
اين مسأله در دوره اسالمي مباحث بسيار زياد و تاريخي دارد. نزاع اشتراک لفظ يا اشتراک معنا در 
وجود و محمولهاي ديگر ناظر به همين بحث است. اصوليان نيز در بحث از مشتق به آن 
پرداختهاند. ميراث دوره اسالمي در اين مسأله به حدي است که تحليل آن ميتواند موضوع 
پاياننامههاي متعدد قرار گيرد. غالب فيلسوفان دين معاصر در مغرب زمين، اين مسأله را مورد تحليل 
قرار دادهاند. مسأله دوم تحليل زبان خود دين به معناي وحي سخن خدا با انسان است. در سنت 
اسالمي بر اين امر تأکيد مي شود که خداوند متکلم است و او با مردم سخن گفته است. اين امر از دو 
حيثيت قابل بررسي است: يک، گزاره «خداوند متکلم است» چه معنايي دارد و با گزاره «انسان 

متکلم است» چه نسبت، تفاوت و اشتراکي دارد؟ اين حيثيت به مساله نخست برميگردد. 
دو، حيثيت دوم اين است که زباني که خدا با آن سخن گفته است چه ويژگي زباني و معنايي 
دارد؟ به عنوان مثال، گونه زبان وحي در تنوع طولي زبانها چيست؟ اين مسأله دوم است. مفسران و 
اصوليان اين مسأله را نيز مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ذو بطون بودن زبان وحي يکي از 
مسائل گونه دوم است. اين مسأله امروزه در کالم جديد اهميت خاصي دارد زيرا پاسخ به آن ميتواند 
يکي از مباني بازسازي انديشه ديني شود. رويآورد مؤلف در زبان دين، رهيافت فيلسوفان دين است. 
در واقع نويسنده ديدگاههاي فيلسوفان دين در مغرب زمين را درخصوص زبان دين گزارش و در 
مواضعي به اجمال نقد کرده است در حالي که اوالً عنوان کتاب محتوا و معنون شاملتري را ايهام 
ميکند. ثانياً اگرچه اخذ چنين رويآوردي فينفسه خالي از عيب و نقص است ولکن  اگر چنين 
رويآوردي به عنوان «مطالعات و تحقيقات کالمي جديد» توصيف شود، در اين صورت به منزلة 

                                                           

1. همان، ص298.  
2. همان، ص192.  
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مصداق بارز از مهمترين آفت روششناختي کالم معاصر (خلط کالم جديد و فلسفة دين) قابل نقد و 
بحث است. مراجعه به نخستين تعبير در يادداشت نويسنده (ص17) و آغاز مبحث با تعريف فلسفة 
دين (ص23)، تحديد حدود بحث زبان دين (ص25) و نظريههاي گزارش شده در سرتاسر کتاب (جز 
بخش نهايي) و اخذ رويآورد فيلسوفانه به معنا (و نه رويآورد زباني) همه شاهد بر اين هستند که 
مؤلف رويآورد فيلسوفان دين را در تحليل زبان دين برگرفته است. اما نبايد تمايز فلسفه دين و کالم 
جديد را ناديده انگاشت. فلسفة دين به معنايي که نويسنده آن را با اخذ از جان هيک مبناي تأليف 
خود قرار داده است، معرفت درجة دوم بوده و به معرفت ديني (و نه خودِ دين) متعلق است. تمايز 
فلسفة دين و الهيات و کالم، تمايز فلسفة علم و خود علم است. اساسيترين مبناي فلسفة دين، 
ارجاع دين به معرفت ديني و به معناي مصطلح نزد معرفتشناسان است. فيلسوفان دين از زبان رايج 
در کالم و الهيات سخن ميگويند و گزارههاي کالمي (الهياتي) را تحليل ميکنند در حالي که 
متکلمان غالباً زبان دين را مورد مطالعه قرار ميدهند. مراد از زبان دين در کالم اعم از زبان ديني به 
معناي گزارههاي کالمي است و ساختار زباني کالم باري تعالي (زبان قرآن) را نيز شامل است اما نه 
به عنوان تعبيري بشري از کالم الهي. همانگونه که فيلسوفان علم به تحليل زبان معرفت تجربي 
ميپردازند، فيلسوفان دين نيز به تحليل زبان معرفت ديني (معرفت رايج نزد متألهان) ميپردازند. 
تعبير دقيق متعلق بحث فيلسوفان دين، زبان ديني است و نه زبان دين يا زبان وحي. به عالوه 
رويآورد فيلسوفان دين در مغرب زمين حداقل مصبوغ و مسبوق به دو امر تاريخي است يکـ  فضاي 
هرمنوتيکي خاصي که مولود تحوالت سه قرن اخير در مغرب زمين است و منطق و معرفتشناسي 
خاصي را به وجود آورده است. دوـ  الهيات تاريخي مسيحيان در دو قسم الهيات وحياني و طبيعي که 
به لحاظ مباني متافيزيکي، هندسة معرفتي و هويت تاريخي خاص خود را داراست. البته آشنايي 
متکلمان معاصر مسلمان با رويآورد فيلسوفان دين امري مفيد و ضروري است و لکن سخن در اخذ 
اين رويآورد به منزلة رهيافتي کالمي و تحقيقي در کالم جديد است که موجب آسيبهاي فراواني 
در انديشة کالمي معاصر ميگردد. نکتهاي در ص28 آمده است که اهميت توجه به تمايز اين 
رهيافت را به خوبي نشان ميدهد: «در بين صفات ايجابي نيز بر صفات فعلي متمرکز ميشويم، زيرا 
اوالً اوصاف مربوط به فعل با مشکالت بيشتري مواجهاند و ثانياً اوصاف ديگر تا اندازهاي قابل ارجاع 
به اوصاف فعلي هستند». اين سخن يکي از وجوه تمايز رويآورد فلسفي و کالمي است، در تبيين 
متکلمانه هر دو نکته معکوس است. کساني که از دين چيزي جز معرفت ديني به اصطالح رايج در 
فيلسوفان تحليلي را جستجو نميکنند، از مفاد اين سخن که دين فربهتر از معرفت ديني به اين 
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معناي خاص است و نيز از اين نکته که رويآورد فيلسوفان دين مصبوغ و مسبوق به دو امر مذکور 
است و التقاط آن با انديشة کالمي آفتانگيز است، نکتهاي دريافت نميکنند. 

مؤلف محترم در بيان کيفيت انحصار نظر فيلسوفان دين در مبحث زبان ديني به گزارههاي 
کالمي (الهياتي) دو دليل آوردهاند: الف.  مشکل اساسي در زبان ديني به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
به اين نوع گفتارها مربوط ميشود... ب.  اينکه وظيفة اصلي فلسفة دين «بيان نحوة توجيه و اهميت 
و ارزش دين» است.1 اول، مراد از مشکل اساسي، مشکل فيلسوفان دين است و نه متکلمان. دوم، 
مراد از تبيين وظيفة اصلي فلسفة دين يا توصيفي است يا توصيهاي. شق اول با تاريخ انديشه فلسفة 
دين و آثار فيلسوفان دين ناسازگار است و شق دوم موجه و مستند نيست. سوم، عمدهترين دليل 

انحصار، ارجاع دين به معرفت ديني به معناي خاص است که در نکتة ششم بيان شد.  
 

4. مالحظات تکميلي 
1. مؤلف در نقد روش حذف جهات امکاني مينويسد: «... زبان ديني را به زباني متافيزيکال و 

تأملي مبدل مينمايد که تنها عدة قليلي از فيلسوفان از عهدة فهم آن برميآيند». 
اين سخن دو پاسخ دارد: پاسخ نقضي مربوط به اوصاف متافيزيکي همچون سرمديت، وجوب، 
ازليت و... است که غير قائل به نظرية حذف جهات امکاني نيز به آنها معتقد است. پاسخ حليّ در 
تصوير خاصي است که از نظرية حذف جهات امکاني برداشته شده است و نزد متکلمان به تفصيل 
تحليل يافته است ولکن مؤلف به تصويرهاي گوناگون اين نظريه اشاره نکرده است (برخالف ساير 

نظريات). 
2. در عوامل پيدايش بحث زبان دين آورده است: 

«مشکل تعارض علم و دين و تالش براي حل آن از طريق راهحلهاي زباني. پيدايش مکاتب 
فلسفي معارض چون پوزيتويسم، پوزيتويسم منطقي و فلسفة تحليلي».2  

دقيقتر آن است که در مورد اول، تعارض را اعم از علم و دين بدانيم و به صورت تعارض 
ظاهري معرفتهاي بشري و معرفت ديني تلقي کنيم و در مورد دوم ظهور مشکلة معناداري توسط 

مکاتبي چون پوزيتويسم را عنوان نماييم. 
                                                           

دين، ص26.   1. زبان
2. همان، ص41.  
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3. در ص46 ابزارانگاري در علم به عنوان مفسّر «علم به عنوان افسانهاي مفيد» توصيف شده 
است که تنها ناظر به تفسيري خاص و ابتدايي از ابزارانگاري در علم است. اين تعبير را مؤلف 

درخصوص نظريه ابزارانگاري در دين بريث ويت نيز آورده است. ابزارانگاري ابعاد مختلفي دارد. 
4. در خصوص گزارش و نقد مؤلف از نظريهاي که وي آن را به صورت «معنا همان عکس 

العمل مخاطب يا شرايط تحريککنندة متکلم» توصيف کرده است، چند نکته قابل ذکر است: 
الف. اوالً ارجاع اين نظريه به روانشناساني چون کارل اسگود بدون ارجاع است و ثانياً نامبرده از 

صاحب نظريههاي روانشناسي معنا نيست. 
ب. نويسنده ـ به گمان ماـ  در گزارش و نقد اين نظريه توفيقي حاصل نکرده است و بهويژه 
انتقادهاي سوم و چهارم اساساً ارتباطي با نظريه ندارند. اگر نويسنده به جاي استفاده از مقالة آلستون 
در تقرير نظريه به مآخذ معناشناختي يا آثار متفکراني مانند مالينفسکي، فرث و بلومفيد ارجاع 
ميدادند، شايد در برداشت از نظريه و نقد آن مصابتر بودند. به اهم آثار صاحبان اين نظريه اشاره 

ميشود:  
Bloomfield, L. 1993. Language, New York! Holt, (1935), London. 
Firth, I.R. 1957. Papers in Linguistic 19341951 ـ, London: Oxford university press. 
Malinowski, B. 1923. The problem of meaning in primitive language, 

supplement to Ogden & Richards,(1923). 

5. در ص94 نظرية اتميسم منطقي راسل چنين نقد شده است: «اشکال دوم اين که جمالت 
مشاهداتي محدودند، در حالي که ما ارتکازاً مييابيم که در زبان استعداد ساختن بينهايت جمله را 

داريم». 
اين انتقاد شبيه به آن است که بگوئيم حروف محدود (32 حرف) است در حالي که در زبان 

استعداد ساختن بينهايت کلمه و جمله وجود دارد. 
6. اشکال نخست مؤلف بر سخن هير در ص122 وارد نيست و بر نوعي برداشت وارونه بيان 

وي مبتني است. 
 

نتيجه 
بيان اين نکات که به عنوان نمونهاي از موارد قابل تذکر است، به معنـاي تخطئـه کتـاب و عـدم

توجه به منزلت آن و تالش نويسنده نيست.  
همانگونه که بيان شد، کتاب به عنوان نخستين تأليف در اين موضـوع بـه زبـان فارسـي جـامع
مهمتـرين آراء فيلسـوفان ديـن اسـت و در ضـرورت آشـنايي متفکـران معاصـر مسـلمان بـه ويـژه
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پژوهشگران دانش کالم ترديدي نيست. اما غفلت از اينکه نويسنده تنها در صدد طرح مسـأله و اهـم
پاسخهاي آن در فرهنگ خاص مسيحي و نزد فيلسوفان دين است و کتاب به تحليل زبان دينـي بـه
معناي زبان گزارههاي کالمي و معرفت ديني اختصاص دارد و نه زبانِ ديـن بـه معنـاي سـخنِ خـدا
سبب ميشود، پژوهش وي را يک سويه بيانگاريم. اين امر موجب غفلت از ديگر ابعاد مسئله بـهويـژه

ميراث پژوهشگران در دورة اسالمي ميگردد.  
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فلسفي کلي قواعد   2. استاد ديناني و

  
درآمد  

اسالمي تأليف دکتر غالمحسين  فلسفه در کلي قواعد موضوع اين مقاله مرور انتقادي بر
ابراهيمي ديناني، استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. استاد ديناني تحصيل کرده به نزد استاد سيد 
ابوالحسن رفيعي قزويني و عالمه سيد محمد حسين طباطبايي است و از نادر فيلسوفان ژرفنگر و 
برخوردار از انسجام در فلسفة اسالمي است. اصل اين مقاله براي اداي احترام به پيشگاه استاد بود که 
در اَرجنامه ايشان «خرد و خردورزي» منتشر شد1. اينک با ويراستاري اندک همنشين ساير مقالههاي 

ميشود.  نقد ارمغان
استاد ديناني هم به معناي برخورداري از تجارب ژرف فلسفي از هستي هم به معني انديشمند و 
صاحب تأمالت منطقي ـ  فلسفي، فيلسوف مؤثري است. نقش ايشان هم در تسهيل و تصحيح 
قواعد تجارب فلسفي و هم در آموزش و ترويج انديشة فلسفي نزد شاگردانش قابل انکار نيست. کتاب

ابتکار مهمي در موضوع خود است، اما آن را بايد پروژهاي دانست که  اسالمي فلسفة در فلسفي کلي
از جهات مختلف محتاج تداوم و تکميل است. اين کتاب که شامل صد و پنجاه قاعدة منطقي و 
يافته است. استاد در اين اثر با  فلسفي است، با الگوگيري از تالش فقها در تدوين قواعد فقهي سامان
نوآوري، زبان نسبتاً آسانياب، برخوردار از منابع متنوع و فراوان، تقرير روشن، دقيق و تحليل عميق 

                                                           

اسالمي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ج1و 2،  فلسفة در فلسفه کلي قواعد * ابراهيمي ديناني غالمحسين،
1365 و1366، جلد سوم، تهران، انجمن حکمت و فلسفه اسالمي، 1360.  

خردورزي، ارج نامه دکتر غالمحسين ابراهيمي ديناني؛  و خرد فلسفي» در کلي قواعد و ديناني «استاد 1. فرامرز قراملکي احد،
به کوشش علي اوجبي، تهران، مؤسسة خانه کتاب، 1387، صص 647- 660.  
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به استقصاي قواعد پرداختهاند. اين اثر ماندگار که با جهتگيري فرهنگنامهنويسي آغاز شده است، 
ميتواند با طبقهبندي قواعد، نظاممندسازي آنها و تأمل در دو مقولة سازگاري و تماميت، تداوم يابد.  

  
1. تجربة فلسفي در محضر ديناني 

هر کسي نسبت به خود و محيط وقوف دارد. وقوف به خويش و جهان از تنوع و گوناگوني 
برخوردار است و اين تنوع، تابع مرتبة معيني از تجربة افراد است. سطحيترين تجربة آدمي با خود و 
محيطش، تجربة عرفي است: تجربهاي از طريق حواس ظاهر و باطن، بدون ابزار و تجربهاي که بيان 
آن غيرکميّ و آکنده از مفاهيم غيردقيق و در مواردي مبهم است. ابزارهايي که در دانشهاي تجربي 
به ميان آمدهاند، براي دانشمندان چنين علومي امکان تجربة ژرفتري را فراهم آوردهاند: تجربة 
علمي [تجربي]. تجربهاي با چشم مسلح، گزينشي به معناي ديدن بdعدي از پديدار و نديدن ساير ابعاد 
آن، وقوف بر روابط کميّ بين امور و متغيرها و توصيف و تبيينِ قابل بيان با زبان دقيق و کميّ است.  
فيلسوف از تجربههاي عرفي و علمي ژرفتر ميرود و اليههاي زيرين را رصد ميکند، اما نه از 
طريق ابزارها و فنآوري رايج در علوم و فنون. به عنوان مثال وقتي از گوناگوني به دام افتاده در 
تجارب عرفي و علمي ژرفتر ميرويم و از وحدت جستجو ميکنيم، يا زماني که از حرکات و تغييرات 
مشهود ژرفتر ميرويم و از ثبات ميپرسيم، يا آنگاه که از تعينات رهايي مييابيم و از اصالت و 
هويت پرسوجو ميکنيم، تجربة فلسفي از امور را آغازيدهايم. چه آنکه اين متعلق تجربه طبيعت 
باشد يا من باشم. به عنوان مثال، در تجربة عرفي من از خودم، «من 73کيلوگرم هستم». اما در 
تجربة فلسفي درنگ ميکنم که آيا به راستي «من 73کيلوگرم هستم» [به حمل مواطاتي] يا نه، 
درست آن است که بگويم «من داراي 73کيلوگرم وزن هستم» [به حمل اشتقاقي] و اگر چنين است 
«من» که داراي 73کيلوگرم وزن است، حقيقتاً چيست؟ هر چه من به تجربة عرفي و علمي دربارة 
خود بگويم، به تحليل ژرف فلسفي چيزي است که من داراي آن چيز هستم و همة آنها به نحوي از 
«من» خبر ميدهند، اما «من» نيستند. اين تجارب اضالعي از من را نشان ميدهند، اما حصر توجه 
به آنها تصوير وارونه و تقليلگرايانهاي از من را به من تحميل ميکند. تجربة فلسفي در پي وقوف بر 
«من» است، هر چند کانت و ويتگنشتاين وقوف عقل نظري بر آن را محال بدانند اين هم نوعي 
قرباني شدن تجربة فلسفي به تيغ موشکافي عقلي است. تحصيل فلسفه در نظام دانشگاهي و محافل 
غيردانشگاهي مجال بهرهمندي از استادان مختلف را به دست ميداد. وقتي در دورة کارشناسي ارشد 
(سالهاي1365ـ 1368) و نيز دورة دکتري (1369ـ 1372) توفيق حضور در درس استاد فرزانه دکتر 
غالمحسين ابراهيمي ديناني را به دست آوردم، با حکيمي خردورز و برخوردار از تجارب عميق فلسفي 
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روبرو شدم که محفل درس وي بدون ترديد مجالي براي مشارکت در فلسفيدن بود. مهمترين نقش 
استاد فلسفه، تسهيل و تصحيح تجربة فلسفي دانشجو است. انتقال الفاظ و مفاهيم فلسفي، بازگويي 
متون فلسفي وقتي با تفکر ناب فلسفي و فلسفيدن همراه نباشد، مانع برخورداري طالب فلسفه از 
تجارب ژرف نسبت به خود و هستي ميشود. دکتر ديناني از نادر استادان فلسفه بود که به يک معنا 
بيشتر از آنکه نزد او فلسفه بخوانم، فلسفيدن را تجربه کردم. زيرا ايشان فراتر از صرف انتقال الفاظ، با 
دانش، مهارت و تواناييِ توصيفناپذير دانشجويان را در تجارب فلسفي خود از هستي مشارکت 
ميداد. اساساً فلسفهاي که او ارايه ميکرد، از مقولة خواندني نبود، بلکه نگاه فلسفي و تجربهاي ژرف 
بود. روشني زبان، نظم و انضباط در فرايند تفکر، تقرير آسانياب مسئله و گزارش دقيق آرا از 
ويژگيهاي غير قابل ترديد در درسهاي استاد ديناني است. درسهاي شفاهي او برخالف 
نوشتارهايش است. اين ويژگيها در درس ايشان ابزاري براي فلسفيدن در درس استاد هستند. در 
حضور ايشان به سهولت ميتوانستيم نگاهي فلسفي و انديشهاي فلسفي پيدا کنيم و اين امري فراتر 
از فلسفه خواندن است. ايشان بدون ترديد در تجارب فلسفي مالصدرا مشارکت داشت و به دليل اين 
مشارکت عظمت انديشة فلسفي مالصدرا را ميستود، اما اين به معناي تقليد از مالصدرا و فلسفة او 
نبود. آن روزها استاد به اندازه روزگار کنوني کم حوصله و نقدناپذير نبودند. آزادي انديشه و مجال 
دادن به مخالفان ويژگي وي بود. دکتر ابراهيمي ديناني بدون ترديد از منتقدترين فيلسوفان مسلمان 
در دورة معاصر است. برخورداري از آزادانديشي و مهارت منطقي، او را در نقد انديشههاي فلسفي 
سلف توانمند کرده است، اما مشارکت در تجارب فلسفي حکيمان در سنت حکمت متعاليه به ويژه 
مالصدرا، حکيم زنوزي و عالمه طباطبايي او را از داوريهاي سهلانگارانه در باب مالصدرا و 
نويسيهاي بيپايه مصون ساخته است. آزادانديشي که خود مهمترين شرط تجربة ژرف از  رديهّ
هستي است، مهارت در به کار بردن تفکر منطقي، نقادي و هشياري نسبت به مواضع رخنه و خلل و 
بهويژه اقتصاد توأم با انضباط در تفکر، او را به عنوان شاگرد موفق عالمه طباطبايي نمودار ميسازد: 
نمونهاي از استاد خود. اين نقاشي است که از همان آغاز آشنايي من با استاد ديناني از وي در ذهنم 
نقش بسته است و هميشه وجود عيني استاد را با اين نقاشي ذهني خودم برابر يافتهام. و نادر واکنش 

هيجاني ايشان در برخي مواقع را از باب «امر نادر هست محسوب نيست» انگاشتهام.  
 

2. خصلت روشيِ تفکر ديناني 
مهمترين خصلت روشي در تفکر ديناني که حاصل تربيت او در نظام معرفتي صدرايي است، 
برخورداري از دانشهاي مختلف اما مرتبط با مسائل الهياتي است. تخصص وي در منطق، اصول، 
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عرفان، کالم، فقه، حديث، تفسير و علوم مربوطه، و نيز آشنايي ژرف او با مشربهاي مختلف فلسفي 
(مشاء، اشراق و متعاليه) او را به فيلسوفي برخوردار از رويآوردهاي مختلف تبديل کرده است. 
بسياري از فيلسوفان سلف و مغفول افتاده، مانند ابنرشد، ابوالحسن عامري و... را او به نسل ما 
شناسانده است. حصرگرايي روششناسي به معناي حصر توجه به روش و چارچوب نظري معيني 
چون حکمت مشاء و بيخبري و انکار ساير رهآوردها و دانشها منجر به يک بdعدي بودنِ انديشه و 
تحويلينگري در تحليل مسائل الهيات ميگردد. مالصدرا کاميابترين فيلسوف در شکستن اين 
حصرگرايي است. بدون شک وي در اين راه از شيخ اشراق ملهم است. براساس مطالعاتي که از 
سال1379 آغازيدهام شواهد، قراين و ادله فراواني يافتهام بر اينکه مالصدرا سرآغاز کثرتگرايي 
روششناختي و مطالعات ميانرشتهاي در تاريخ فلسفه (آگاهانه آن را مقيد به دوره اسالمي نميکنم) 
است.1 پيروان مالصدرا را ميتوان به دو گروه چند رشتهاي و ميانرشتهايها تقسيم کرد. گروه دوم 
در اخذ رهيافت کثرتگرايانه (به معناي روششناختي و نه معرفتي)2 کاميابتر بودهاند. اين سخن به 
معناي آن نيست که مالصدرا و پيروان وي از گروه دوم از ابزارهاي نوينِ ميان رشتهاي برخوردار 
بودهاند. در تصويري که من از روش تفکر فلسفي ديناني دارم، او را در گروه دوم قرار ميدهم. 
بهرهمندي از رهيافتهاي مشائي، اشراقي، عرفاني و...، بدون درآميختن مرز علوم، در گشودن مسائل 
فلسفي، وجه مشترک پيروان کامياب مالصدرا است. وقتي فرصت حضور در مجموعهاي که به افتخار 
دکتر ديناني منتشر ميشود، توسط دوست فاضل جناب آقاي اوجبي نصيب من شد، سامان دادن به 
پارهاي از يادداشتهايم دربارة قواعد کلي فلسفي اسالمي را انتخاب کردم. در اين مقاله اين اثر را با 
اسم کوتاه نوشت قواعد فلسفي ياد خواهم کرد. من با قواعد فلسفي، آشنايي ديرين دارم و به آن 
سخت عالقهمندم. هنوز تصوري که قريب به سي سال پيش از اين اثر دارم، بدون خدشه ماندگار 
است: کاري بزرگ اما آغازي بدون تداوم. شايد نتوانم بزرگي اين کار را آنگونه که زيبندة اثر ماندگار 
قواعد فلسفي است، ترسيم کنم. اما تالش خواهم کرد تا آغاز بودن و تداوم نداشتن آن را بازگو کنم. 
قصدم از اين تالش ترغيب همکاران به تداوم اين کار بزرگ است که البته بدون کار گروهي ميسر 

نيست.  

                                                           

مالصدرا، تهران، انتشارات بنياد حکمت صدرا، 1388.   فلسفه شناسي روش 1 . فرامرز قراملکي احد،
2. براي آگاهي از تعريف کثرتگرايي روششناختي و تمايز مطالعات ميانرشتهاي و تتبعات چند رشتهاي نک: فرامرز قراملکي 

ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، تحريري نو، 1385.   مطالعات شناسي روش احد،
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3. پيشينة تدوين قواعد کلي فلسفي 
دکتر ديناني از تحصيالت حوزوي در سطح عالي برخوردار است و در چنين دورههايي؛ يعني در 
آموزش فقه و اصول با قواعد فقهي آشنا ميشود. او به اهميت تدوين قواعد فقهي و نقش روشيِ آنها 
در فرايند استنباط احکام شرعي واقف است. قواعد فقهي در تحليل ايشان بين مبادي و مسائل فقهي 
برزخ واقع ميشوند. به همين دليل برخي از فقها، کوشيدهاند اين گونه قواعد را از ساير مسائل فقهي 
جدا سازند و آنها را در يک مجموعه گرد آورند.1 مهمترين نقش روش قواعد فقهي، تصحيح، تسهيل 
و تدقيق فرايند استنباطهاي فقهي است. ذهن فلسفي استاد ديناني، نياز به قواعدي مشابه با آنها را 
در پژوهشهاي متافيزيکي و اجتهاد فلسفي نيز آشکار ميسازد. از نظر وي، در فلسفه نيز اصول و 
قواعدي هست که در مطالعات فلسفي نقش راهبردي دارند. «توجه به اين نکته در اينجا الزم است 
که وجود اين گونه قواعد، تنها به علم فقه اختصاص ندارد، بلکه در ساير علوم، به ويژه فلسفه، نيز 
نظاير آنها را ميتوان يافت».2 بنابراين، دغدغة تدوين قواعد فلسفي به دوران تحصيل و تدريس 
حوزوي استاد برميگردد، اما اخذ موضوعي براي تحقيقات پاياننامة دورة دکتري، فرصتي براي 
عملياتي کردن اين برنامه پيش ميآورد. وي در مقدمة چاپ نخست (1357) مينويسد: «نگارندة اين 
سطور که از مدتها پيش، ضمن بررسي در آثار فالسفة اسالمي توجه خويش را سخت به اين نکته 
معطوف کرده بود، همواره در صدد بود همانطور که جمعآوري اين قواعد در فقه اسالمي به وسيلة 
برخي از فقها انجام گرفته و اين خأل پر شده است، در فلسفه اسالمي نيز اين نقصان را جبران سازد. 
توفيق اين کار از سوي پروردگار هنگامي به دست آمد که تحصيالت دورة دکتري را در رشتة فلسفه 
در فلسفي کلي و حکمت اسالمي به پايان رسانيد و موضوع پاياننامة خود را تحت عنوان «قواعد

اسالمي» انتخاب کرد. براي بررسي و تنظيم قواعد فلسفي بيشتر آثار فالسفه و متکلمين  فلسفة
اسالمي مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت و محصول آن پژوهشها به صورت رسالهاي شامل 
يکصد قاعدة فلسفي گرد آمد».3 وي در گام ديگر و در مقام انتشار رساله به تکميل آن پرداخت و 

مجموعه سه جلدي شامل يکصد و پنجاه قاعده را منتشر کرد.  

                                                           

اسالمي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1365، ج 1، ص ده.   فلسفه در فلسفي کلي قواعد 1. ابراهيمي ديناني،
2. همان، ص يازده.  

اسالمي،  فلسفه در فلسفي قواعد 3. همان. مشخصات کتابشناختي رساله به شرح زير است: ابراهيمي ديناني غالمحسين،
رساله دکتري به راهنمايي جواد مصلح، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 1355، 557 ص، شمارة راهنما؛ د 54. براي آگاهي از 
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4. ارزيابي اجمالي قواعد کلي فلسفه 
مرور دقيق و کامل اين اثر مستلزم نگارش مجلدات فراوان است. در اين مجال به اختصار نکات 
عمدهاي که آنها را ميتوان مزايا و برتري دانست و نيز مواردي که محتاج تداوم کار بزرگ استاد 

ديناني است، برميشماريم. 
4ـ 1. مواضع قوت و برتري  

کتاب قواعد فلسفي از مزاياي فراواني برخوردار است. شرح تفصيلي آنها مجال فراختري ميطلبد، 
به همين دليل در اين جا به بيان فهرستگونة اهم آنها بسنده ميشود:  

4ـ 1ـ 1. خالقيت و نوآوري: تدوين قواعد کلي فلسفه در فلسفة اسالمي راه نويني است که 
مؤلف دانشمند در تاريخ فلسفة اسالمي آغاز ميکند. اين امر، اگرچه در دانش فقه پيشينة قابل 
توجهي دارد، اما در فلسفه و کالم اسالمي مسبوق به پيشينهاي نيست. گام نخست بودن، عالوه بر 
اين که حاصل خالقيت و نوآوري است، همراه با صعوبت و دشواري نيز است. به عنوان مثال، 
گزينش قواعد و جستجوي آن از منابع عاري از دشواري نيست. گزينش در اين امر، مادامي که به 
مالک عيني دست نيابيم، خطرپذير و مستلزم استقبال از انتقادها و مناقشههاي فراوان است. آنچه 
علوم را توسعه ميدهد و آنها را متحول ميسازد، خطرپذيري و خالقيت دانشمندان است. البته اين 
خالقيتِ ستودني و نوآوري بزرگ، به نظر ما در مقام شروع متوقف شد و معاألسف تداوم نيافت. 
بدون ترديد تداوم در اين امر به معنايي که بيان خواهيم کرد، ميتوانست آثار معرفتي و روششناختي 

فراواني را در مطالعات فلسفي به ميان آورد.  
4ـ 1ـ 2. برخورداري از زبان فارسي: حصر آثار فلسفي به زبان عربي سنتي، عليرغم 
فوايدي که دارد، آثار زيانباري را نيز به ميان ميآورد. بهويژه که قلم عربي بسياري از متأخران، نه 
عربي معاصر است و نه فارسي و به همين دليل، نه دانشمندان معاصر عرب را به کار آيد و نه 
دانشپژوهان فارسيزبان را مفيد ميافتد. حصر آثار فلسفي به زبان عربي سبب شده است مستشرقان 
رهآورد و انديشههاي منطقي مسلمانان را منطق عرب1 خوانند و حکمت بالنده در دورة اسالمي را 

                                                                                                                                            
و الهيات دانشکده دکتري پاياننامههاي چکيده گزارش اين رساله نک: فرامرز قراملکي احد، يوسف فتاحي راسد (به اهتمام)،

تهران، 1387، ص 376.   دانشگاه اسالمي معارف
1. مانند نيکالس رشر در تطور منطق در دورة اسالمي:  

Resher,   Nicolas,  The Development of Arabic logic, university of Pittsburgh press,  1964. 
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فلسفة عرب1 نامند و سهم ايرانيان فارسيزبان را در توسعة علوم ناديده بينگارند. مراد ما از حصر آثار 
فلسفي به زبان عربي اين نيست که حکيمان ايراني در دوره اسالمي به فارسي اثري نيافريدهاند. 
ابنسينا، شيخ اشراق، فخر رازي، طوسي، افضل الدين کاشاني و ديگر حکيمان، اثر فلسفي به پارسي 
دارند اما غالب آثار به ويژه در دوره پسين عربياند. فارسي نويسي متون فلسفي در دوره معاصر به 
وسيله حکيمان حوزه فلسفي تهران مورد اهتمام قرار گرفت. البته اينکه مؤلف دانشمند از همة 
تواناييهاي زبان فارسي در تقرير و تدوين اثر بهره جسته است يا نه، مسئلهاي قابل سنجش و داوري 
است. قطعاً زبان اين اثر از زبان معيار فاصله دارد و انتشار بدون ويراستاري بر اين فاصله افزوده است. 
همچنين گزارش مستقيم از کتابهاي عربي به انسجام زباني آن صدمه زده است. اين اثر شايسته 

جامهاي زيباتر و فاخرتر از وضعيت فعلي است.  
4ـ 1ـ 3. آسانياب بودن زبان: زبان استاد در اين اثر تا حدودي روشن و قابل فهم براي 
دانشجويان است. مؤلف از پيچيده کردن تعابير هم به لحاظ واژهها و مفردات و هم به لحاظ ساختار 
تأليفي و جمالت دوري جسته است. اگرچه رخنهها و عيبهاي نگارشي و ويرايشي يادشده در (4ـ 1ـ 
2)، در مواضعي سبب صعوبت در فهم ميشود، اما در مجموع آسانياب بودن زبان اثر امکان 
بهرهمندي دانشجويان از قواعد فلسفي را بيشتر کرده است. زبان اين اثر حتي در مقايسه با ديگر آثار 
استاد به ويژه وجود مستقل، وجود رابط و شعاع کشف و شهود موفقتر است. البته، آسانياب بودن 

زبان، سبب نشده است که دقت در تقرير مباحث از دست برود.  
4ـ 1ـ 4. استفاده از منابع متنوع: برخورداري اين اثر از منابع فراوان و گوناگون در مقايسه با 
آثار متعلق به گسترة فلسفة اسالمي و نيز در مقايسه با آثار مربوط به قواعد فقهي، مزيت مهم و قابل 
تحسيني است. مؤلف در مقام تقرير هر قاعده، استدالل بر آن و بيان ديدگاه منکران و مخالفان قاعده 
و يا گزارش قرائتهاي مختلف از آن به منابع مهم در تاريخ فلسفة دورة اسالمي مراجعه ميکند و از 

سطحينگري ناشي از حصر توجه به منابع چاپ شده و در دسترس فراتر ميرود.  
در اين مقام، سه نکتة مهم قابل اشاره است:  

اول: نويسنده بدون دسترسي به منابع و تأمل و سنجش اصالت آنها به مأخذ ارجاع نميدهد.  
دوم: در غالب موارد ارجاع به منابع اصيل و دست اول است و منابع با واسطه کمتر حضور دارند.  

                                                           

العرب، بيروت، بيتا.   اسالمي: فلسفة دوره فلسفة تاريخ 1 . مانند حنّا الفاخوري در



138   □   ارمغان نقد  

سوم: تنوع منابع در اين اثر همراه با تنوع مشرب نيز هست. آثار مورد استفادة مؤلف به منابع 
فلسفه محدود نيست، بلکه منابع کالمي، عرفاني با مشربهاي مختلف آنها مورد استفاد قرار 
ميگيرند. در اين ميان، ابن سينا، فخر رازي، طوسي، کاتبي قزويني، شيخ اشراق، ابن ترکه (مؤلف 
القواعد)، ميرسيد شريف جرجاني، تفتازاني و مالصدرا حضور بيشتري دارند. کساني که در اين  تمهيد
مقام کمتر مورد توجهاند، کندي، فارابي و بهويژه ابنرشد هستند. مؤلف در مواضع مختلف به آراي 
فيلسوفان مغرب زمين و چالش با برخي از مکاتب فلسفي آنان نيز ميپردازد. البته در اين مواضع 
مؤلف به ترجمههاي فارسي يا گزارشهاي فارسي شدة مورخان فلسفي اعتماد ميکند. و در مواردي 
منابع غير اصيل ميشود. تنوع منابع مورد استفاده مؤلف را ميتوان تا حدودي تابع تنوع مآخذ 
مالصدرا در آثارش دانست. با اين تفاوت که آثار حکيمان حوزة فلسفيـ کالمي شيراز در اين اثر مجال 
فراواني نمييابند. اگرچه تحليل تاريخي نمود چنداني در اين اثر ندارد، اما دغدغههاي تاريخي مؤلف 
در جاي جاي اثر به خوبي نمايان است. يادآوريهاي تاريخي و توجه به پيشينة قاعده يا پسينة آن هر 
چند به وفور نيست، اما راه را براي محققان بعدي باز کرده است. يکي از مواضع محتاج تکميل 

بررسي تاريخي و روي به آينده در تحليل قواعد فلسفي است.  
4ـ 1ـ 5. تقرير روشن و تحليل دقيق: در مسائل فلسفي، تقرير مسئله و نظريه نقش بيشتري 
دارد. زيرا در غالب قواعد فلسفي تصور قاعده مستلزم تصديق است و لذا تقرير روشن ميتواند 
بسياري از موانع مقام استدالل را مرتفع سازد. مؤلف دانشمند با بياني روشن و زباني دقيق به توضيح 
و تقرير هر يک از قواعد پرداخته و در صورت وجود قرائتهاي مختلف، آنها را گزارش ميکند. 
امانتداري در گزارش آرا، مستند بودن گزارشها، بررسي تطبيقي در برخي موارد و بيان ارتباط و 

تمايز در مواردي که قواعد با يکديگر متشابه ميشوند، از ديگر مزاياي قواعد کلي فلسفي است.  
4ـ 1ـ 6. استقصاي اکثري: استاد ديناني قريب به يکصد و پنجاه قاعده را گرد آوردهاند و اين 
استقصاي فراگيري است، البته نه به معناي جامعيت مطلق، بلکه به معناي جامعيت نسبي. اين امر از 
حيث شروع و نيز از جهت فرهنگنويسي اهميت فراواني دارد. اگرچه تکميل موارد آن از ابعاد نياز به 

تداوم چنين کار بزرگي است.  
4ـ 2. حاجت به تداوم: اين اثر همراه با ويژگيهاي برجسته از پارهاي رخنه، عيب و خلل 
نيز برخوردار است. از مناقشههاي محتوايي و چالش سليقهاي در نحوه طرح مباحث و دغدغه درست 
و دقيق بودن زبان صرف نظر ميکنيم و پارهاي از رخنههاي عمده را که رفع آنها محتاج تکميل و 
بازسازي است، مورد بحث قرار ميدهيم: قواعد کلي فلسفي آغاز خالقانه، اما سخت محتاج بازسازي، 
تکميل و تداوم است. گام نخست در غالب امور، گام لرزان است، اما درخصوص اين کتاب وجه 
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حاجت به تداوم لرزان بودنِ آن نيست، بلکه چنانچه در مباحث سابق بيان شد، دقت و اتقان دو 
خصلت بارز آن است. وجه حاجت به تداوم، در نسبت با طرح بزرگي است که اين اثر ميتواند مرحلة 
نخست تحقق آن باشد. وقتي در دورة دانشجويي، آن طرح را با استاد ديناني در ميان گذاشتم، 
فرمودند: «که من صرفاً فرهنگي شامل قواعد فلسفي فراهم آوردهام و ديگران ميتوانند گامهاي 

بعدي را بردارند». در ضمن بحث، مراد از طرح ياد شده را بيان خواهيم کرد.  
4ـ 2ـ 1. مالک تمايز قاعده: اگرچه استاد ديناني در مقدمة اثر به تعريف اجمالي قاعده، به ويژه در 
پرتو آن چه نزد فقها رايج است، اشاره کردهاند، اما مالک دقيقي براي تمايز آنها از مسائل و مباني ارايه 
نشده است. استاد بر اين نکته تأکيد دارند که قواعد حالت برزخي بين اين دو را دارند، اما تحليل ساختاري 
آنها مورد بحث قرار نميگيرد. اين امر از حيث تعيين مصداق اهميت فراواني دارند. با چه مالکي ميتوان 
به داوري در گزينش و انتخاب مؤلف دانشمند پرداخت؟ چه ويژگيهايي در قاعده بودنِ قواعد کلي فلسفي 
مدخليت دارد؟ آيا قاعده بودنِ آنها را بايد براساس ساختار منطقي آنها تعريف کرد؟ آيا کارکرد و نقش 

معرفتي آنها مبناي تعّين آنهاست؟ نشانگرهاي تشخيصي قواعد فلسفي کدامند؟  
4ـ 2ـ 2. نياز به طبقهبندي قواعد: در اين اثر گونههاي مختلفي از قواعد درآميخته شدهاند. 
قواعد معرفتشناختي، اصول روششناختي، قواعد منطقي و قواعد فلسفي بدون تمايز مورد بحث قرار 
گرفتهاند. اگر قواعد پس از جمعآوري، به جاي گزارش برحسب حروف تهجي، برحسب تبارشناسي 
طبقهبندي ميشدند، فوايد بيشتري به دست ميآمد. تبارشناسي (يعني اين که مسئلة مورد تحقيق، 
متعلق به کدام دانش است) اهميت فراواني دارد. به عنوان مثال، در علم اصول، گاهي محققان در 
تعلق مسئلة مورد بحث به دانش اصول چالش کردهاند که البته نزاع پرسودي است. استاد مطهري که 
از تبارشناسي به تعيين رديف مسأله تعبير ميکند، در ميان معاصران به اهميت تبارشناسي در حل 

مسائل بيش از ديگران توجه داده است.1  
طبقهبندي قواعد، لطمهاي به آسانيابي آن نميزند. چرا که به وسيله ارايه نمايههاي مختلف 
ميتوان استفاده از آن را تسهيل کرد. البته کتاب قواعد به دليل اهميتش به عنوان منبع 
فرهنگنامهاي به نمايههاي متعدد و فني محتاج است. يکي از موارد تکميلي اين اثر تنظيم نمايههاي 
مفهومي، اعالم، آثار و امثال آن است. همچنين، اين که قاعدهاي معين ممکن است از دو حيث به دو 

                                                           

آثار، تهران، صدرا، ج 13، ص 64.   مجموعة 1. مطهري مرتضي،
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دانش متعلق باشد، يعني در عين اين که قاعدة روششناختي است، قاعدة فلسفي نيز باشد، مانع طبقهبندي 
نيست. استاد ديناني به درآميخته شدن منطق و فلسفه در اين اثر توجه داشتهاند و در مقدمة جلد سوم بر 
موجه ساختن آن دليل آوردهاند. اين دليل از حيث بيان ديدگاه استاد نسبت به رابطة منطق و فلسفه اهميت 

دارد. به همين دليل بيان استاد گزارش و به اختصار مورد مرور قرار ميگيرد:  
«الزم به يادآوري است که در ميان آنچه در اين مجموعه گرد آمده است، احياناً قاعدهاي يافت 
ميشود که ميتوان آن را در زمرة مسائل منطقي به شمار آورد. آنچه موجب اين امر شده، چيزي جز 
اين نيست که گفته ميشود، اگر تعريف برخي از حکما در مورد حکمت و فلسفة اولي پذيرفته شود، 
مسائل منطقي نيز در رديف مسائل فلسفي قرار ميگيرند. برخي از حکما خروج و عروج نفس ناطقه 
را از مرحلة قوه به مقام کمال و فعليت خويش در دو ناحية علم و عمل، تعريف و تفسير حکمت به 
شمار آوردهاند. براساس اين تعريف که حکمت چيزي جز عروج نفس به سوي کمال نميباشد، دليلي 
وجود ندارد که مسائل منطقي را در رديف مسائل حکمت قرار ندهيم، زيرا هر چيزي که در وصول 
نفس به کمال مطلوب مؤثر واقع شود، در حوزة حکمت قرار گرفته و در زمرة مسائل فلسفه به شمار 
ميآيد».1 اين استدالل از جهات مختلف جاي مناقشه دارد. و اگر آن را بپذيريم، گونههاي حکمت 
عملي را نيز بايد داخل در موضوع بدانيم و قواعد مربوط به اخالق، تدبير منزل و سياست مدن را هم 
در رديف قواعد فلسفي بياوريم. در جلد سوم، هفت قاعدة منطقي و سه قاعدة معرفتشناسي وجود 
دارد. ظاهر بيان مؤلف متضمن نوعي تحويل منطق به فلسفه است (مقايسه شود با تحويل فلسفه به 
منطق به وسيلة ويتگنشتاين متقدم). افزودن تعبير «گفته ميشود» نشان از دقت استاد و عدم 
موضعگيري نسبت به اين تحويلينگري است اما در مباحث بعد به اتحاد منطق و فلسفه تصريح 
ميشود. مؤلف دانشمند به تفصيل به گزارش و توضيح استدالل ميپردازد. خالصة استدالل چنين 
است: «با اين همه، دليلي در دست است که ميتواند اتحاد ميان منطق و فلسفه را به آساني اثبات 
نمايد. در نظر ارباب انديشه ترديدي وجود ندارد که موضوع علم منطق چيزي جز معقوالت ثانيه 
نميباشد. اين مسئله نيز بسيار روشن است که معقوالت ثانيه جز در موطن ذهن نميتوانند در عرصة 
وجود ظاهر شوند. ولي از سوي ديگر در اين مسئله نيز نبايد ترديد روا داشت که معقوالت ثانيه چيزي 
جز هيئتهاي گوناگون نفس ناطقه نميباشند. اکنون اگر نفس ناطقه يک موجود خارجي به شمار 

                                                           

اسالمي، ج 3، ص دوازده و سيزده.   فلسفة در فلسفي کلي قواعد 1. ابراهيمي ديناني،
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آيد، هيئتهاي گوناگون آن نيز ناطقه نميباشند. اکنون اگر نفس ناطقه يک موجود خارجي به شمار 
آيد، هيئتهاي گوناگون آن نيز در زمرة موجودات قرار خواهند گرفت». کساني که در باب وجود 
ذهني از آگاهي برخوردارند، به خوبي ميدانند وجود ذهني گونهاي از هستي است که وقتي با جهان 
خارج مورد مقايسه واقع شود، چيزي جز يک وجود ذهني نميباشد؛ ولي وجود ذهني را وقتي فينفسه 
و بدون مقايسه با جهان خارج مورد بررسي قرار دهيم، ناچار بايد آن را در زمرة موجودات خارجي به 
شمار آوريم. به اين ترتيب ميتوان گفت موجود ذهني در عين اين که موجود ذهني است، از جهات 
ديگر ميتواند يک موجود خارجي نيز به شمار آيد. «عالوه بر آنچه تاکنون در اينجا ذکر شد، آنچه 
ميتواند فاصلة ميان منطق و فلسفه را از ميان بردارد، اين است که گفته ميشود، رابطة علم منطق با 
فلسفه رابطهاي است که آن را در اصطالح رابطة ميان «ما به ينظر و ما فيه ينظر» نام نهادهاند. اين 
رابطه ميان آيينه و آنچه در آن منعکس ميگردد نيز برقرار است. آيينه را «ما به ينظر» خواندهاند؛ 
آنچه در آن منعکس ميگردد «ما فيه ينظر» ناميده ميشود. وقتي انسان در آيينه به صورت خود 
مينگرد، آيينه را نميبيند، ولي آيا انسان ميتواند بدون وجود آيينه صورت خويش را مشاهده نمايد؟ 
آنجا که صورت ديده ميشود، آيينه ديده نميشود، ولي آيا نديدنِ آيينه به معني نبودن آن است؟». 
«صناعت منطق آيينهاي است که صور فلسفه در آن منعکس ميگردد. آنجا که فيلسوف به فلسفه 
مينگرد، منطق را نميبيند، ولي آيا بدون منطق ميتوان به فلسفه نگريست؟ در اين مقدمة کوتاه اگر 
از عهدة بيان و تقرير آنچه ميخواستهام بگويم، برآمده باشم، عذر خود را در مورد اختالط ميان 

قواعد، موجه جلوه دادهام».1  
  

5. نقد ديدگاه استاد  
اين سخن را به صورتهاي مختلف ميتوان تعبير کرد:  

تعبير نخست آن است که چون موضوع منطق، معقوالت ثانية منطقياند و آنها نيز در نهايت به 
وجود ذهني برميگردد، بنابراين موضوع فلسفه که علم به موجود بما هو موجود است، آن را نيز 
فراميگيرد. اين تعبير نزد برخي از حکما رؤيت ميشود، اما حيثيت ايصال را ناديده ميگيرد و اختالف 
حيثيت را در موضوع مالک تغاير علوم نميداند. با چنين تلقي بايد به اتحاد بسياري از علوم حکم 

                                                           

اسالمي، ج 3، ص چهارده و پانزده.   فلسفه در فلسفي کلي قواعد 1. ابراهيمي ديناني،
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کرد. در مقاله جايگاه منطق در معرفت بشري به تفصيل به اين بحث پرداختهام. تعبير دوم براساس 
ذيل سخنِ نيازمنديِ فيلسوف به منطق درتفکر فلسفي است. اين تعبير دقيق است، اما مستلزم اتحاد 
منطق و فلسفه نيست. اگر استاد بيان ميکردند که قواعد منطقي را به دليل فراوان نبودن موارد به 
قواعد فلسفي ملحق کردهام، موجّهتر مينمود. بيان استاد در سنت فلسفي متأخر قابل فهم است، 
يعني از حوزة فلسفي شيراز تا روزگار ما که تأمل در مسائل منطقي به آثار فلسفي راه يافتهاند و آثار 

منطقپژوهي از رونق افتادهاند.  
4ـ 2ـ 3. نظام منطقي قواعد: آيا قواعد کلي فلسفي را ميتوان از حيث ابتناي منطقي بر 
يکديگر به صورت نظام اصل موضوعي [آکسيماتيزه] نشان داد؟ اين پرسش از اين حيث موجّه 
مينمايد که قواعد فلسفي از حيث مباني منطقي همرتبه نيستند، بلکه در جايگاه برزخي که استاد 
ديناني بين مباني و مسائل براي قواعد کلي ترسيم ميکنند، برخي از آنها نقش مبادي براي برخي 
ديگر دارند. مروري بر کتاب قواعد کلي فلسفي نشان ميدهد که نويسندهـ  به حقـ  در اثبات بسياري 
از قواعد فلسفي از ديگر قواعد استفاده ميکند. به عنوان مثال وي در بحث از قاعدة 83 «معطي 
الشيء اليکون فاقداً له» از مالصدرا گزارش ميکند که براي اثبات قاعدة «بسيط الحقيقة کل 

االشياء» (قاعدة22)1 از اين قاعده استفاده ميکند.2 يا در اثبات قاعدة 84 «کل مجرد عاقل» از قاعدة 
» يعني قاعدة 3139 استفاده ميکند.4 همچنين است مواضعي که  «المتضايفان متکافئان قوةً و فعالً

مؤلف دانشمند به بحث از موارد استناد به قاعده ميپردازد، در بسياري از اين مواضع، ابتناي منطقي 
برخي از قواعد به برخي ديگر را ميتوان نشان داد. بدون ترديد، تدوين نظام منطقي قواعد، امري 

صعب و محتاج تأمالت منطقي پردامنه است.  
4ـ 2ـ 4. سازگاري و تماميت: آيا ميتوان از سازگاري و تماميت قواعد فلسفي سخن گفت؟ 
در سازگاري صورت مسأله روشن است. قواعد صد و پنجاهگانه در منظومة معرفتي حکما مورد 
استفاده قرار گرفته است. آيا اين قواعد با يکديگر سازگار است؟ آيا اين که برخي از متفکران، پارهاي 

                                                           

اسالمي، ج 1، ص 108.   فلسفة در فلسفي کلي قواعد 1. ابراهيمي ديناني،
2. همان، ج 2، ص 496.  
3. همان، ج 3، ص 451  
4. همان، ج 3، ص 501.  
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از قواعد را به چالش گرفتهاند و از پذيرفتن آن سرباز زدهاند، به دليل آن نيست که حضور اين قواعد 
را سبب ناسازگاري نظام معرفتي خود دانستهاند. مؤلف در مواضع مختلف به مواردي از اين امر توجه 
داده و به رفع ناسازگاري نيز پرداخته است. بهويژه ناسازگاريهايي را که متکلمان در تعارض بين 
قواعد و آراي کالمي چون فاعليت مطلق الهي طرح کردهاند، مورد چالش قرار داده است. اما بحث از 
تماميت جاي درنگ دارد. آيا توسعه دانش فلسفه اسالمي به معناي تبديل مستمر مسايل به قواعد و 

طرح مسايل جديد مبتني بر آنها نيست؟  
4ـ 2ـ 5. رفع رخنههاي شکلي: واقعيت تلخ آن است که اين اثر بزرگ به جامة فاخر و شايستة 
خود آراسته نيست. ويراستاري فني و ادبي، رعايت استانداردهاي شکلي بهويژه در بخش ارجاعات، تکميل 
و تدقيق نمايههاي پاياني، حل مشکلة نقل قولهاي مفصل و عربي، تکميل منابع از عمدهترين مواردي 

است که در تهذيب اين اثر مورد نياز است. کتاب به اين سترگي فاقد کتابنامه و مأخذ است.  
  

نتيجه  
قواعد کلي فلسفي اثري ابتکاري و فرهنگنامهاي مفيد در قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسالمي است. 
اين اثر ابتدا به صورت رساله دکتري شامل صد قاعده به سال 1355 در دانشکده الهيات دانشگاه تهران 
ارايه شد و سپس در سه مجلد و شامل صد و پنجاه قاعده تکميل گرديد. نوآوري، زبان فارسي، بيان 
آسانياب، تنوع منابع، تقرير روشن و تحليل دقيق و استقصاي حداکثري از مواضع برتري اين اثر است. 
نياز فراوان به ويراستاري زباني، مالک تمايز قاعده از مباني و مسايل، نياز به طبقهبندي قواعد به حسب 
علوم مختلفي چون معرفتشناسي، منطق، فلسفه اولي و الهيات به معني االخص، نظامندسازي قواعد در 
ترتّب منطقي، بحث از سازگاري قواعد با يکديگر و رخنههاي شکلي به ويژه مأخذ و منابع آن از مواضع 
کاستي است که رفع آنها محتاج تداوم، تکميل و در مواردي بازنويسي است. اميدوارم مرور با شتاب بر اين 

اثر بزرگ حقي از حقوق مؤلف دانشمند را، از بين نبرده باشد.   
  

کتابنامه  
اسالمي، ج1و2، تهران: مؤسسة مطالعات و  فلسفة در فلسفي کلي قواعد 1. ابراهيمي ديناني غالمحسين،

تحقيقات فرهنگي،1365 و1366، جلد سوم، تهران، انجمن اسالمي حکمت و فلسفه اسالمي،1360. 
اسالمي، رساله دکتري به راهنمايي جواد مصلح، دانشکده الهيات دانشگاه  فلسفة در فلسفي کلي قواعد 2. همو،

تهران، 1355، ش د.54. 
فلسفةالعرب، بيروت، بي تا.  تاريخ 3. حنّا الفاخوري،
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خردورزي، ارجنامه دکتر غالمحسين  و خرد در فلسفي»، کلي قواعد و ديناني «استاد 4. فرامرز قراملکي احد،
ابراهيمي ديناني، به کوشش علي اوجبي، تهران، مؤسسة خانه کتاب، 1387. 

نو، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1385.   تحريري ديني، مطالعات روششناسي 5. همو،
مالصدرا، تهران، بنياد حکمت اسالمي صدرا، 1388.   فلسفه روششناسي 6. همو،

فرهنگ، کتاب4و 5، بهار و پاييز1368.   بشري»، معرفت در منطق 7. همو، «جايگاه
اسالمي، دانشگاه تهران،  معارف و الهيات دانشکده دکتري پاياننامههاي چکيده 8. همو، يوسف فتاحي راسد،

 .1387
آثار، تهران، صدرا، 1373 (ج13).  مجموعة مطهري مرتضي، .9

10.Rescher Nicholas, The Development of Arabic Logic, University of 
Littsburgh Press, 1964. 
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  1. اخالق حرفهاي

مهدي صادقي فرجاد1  
  

درآمد  
اخالق حرفهاي در مفهوم نوين آن در دهة اخير بيشتر مورد توجه سازمانهاي ايراني قرار گرفته 
است. اولين تأليف نظاممند در زبان فارسي که شامل همه مباحث عمومي اخالق حرفهاي ميباشد، 
در پنج بخش و 12 فصل  حرفهاي حرفهاي» آقاي دکتر فرامرز قراملکي است. اخالق کتاب «اخالق
سامان يافته است. هر فصل با طرح مسئله آغاز ميشود تا عالوه بر اينکه از بحثهاي پراکنده و 
گفتگوي موضوعمحورانه اجتناب شود، مشارکت فعال خوانندگان را نيز افزايش دهد. نويسنده در 
سراسر اين کتاب ميکوشد تا مباحث صرفاً به تحليلهاي منطقي و انتزاعي محدود نشود، بلکه فراتر 

از آن به تحليل مسائل عيني بنگاهها و سازمانها نيز بپردازد.  
  

1. اخالق حرفهاي و موفقيت سازمان  
بخش نخست به نقش راهبردي اخالق حرفهاي در موفقيت سازمان ميپردازد. در اين بخش 
پرسش از چرايي اخالق حرفهاي در کسبوکار، علت نيازمندي سازمانها به اخالق حرفهاي، 

                                                           

* فرامرز قراملکي احد، اخالق حرفهاي، تهران، مجنون، چاپ سوم، 1385.  
1. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير منتشر شده است:  

تدبير، شماره 184، شهريور 1386.   آموزشي صادقي فرجاد، مهدي، ماهنامه علمي ـ
نخستين تأليف در زبان فارسي در طرح نظاممند اخالق حرفهاي است. چاپ نخست  حرفهاي اخالق يادداشت ويراستار: کتاب
اين اثر در سال1382منتشر شد. آثار فراواني در اين زمينه منتشر شدهاند و اخالق حرفهاي به منزله يک علم توسعه مييابد. 
استاد پس از چاپ سوم با انتشار مجدد اين اثر موافقت نکردند و مباحث آن را به صورت تکميل شده در مجموعه مجلداتي 
سازماني اخالق حرفهاي (سرآمد،1387) و اخالق بر منتشر ميکنند. تاکنون دو جلد از اين مجموعه به نامهاي «درآمدي

(سرآمد،1388)» منتشر شده است.  
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گريزناپذيري اخالق در حرفه، جايگاه اخالق در حيات سازماني، سهم اخالق حرفهاي در موفقيت 
سازماني و نقش سرنوشتساز اخالق در آينده بنگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نويسنده از 
طريق تحليل عوامل موفقيت سازمان، به پرسشهاي يادشده پاسخ ميدهد؛ مسئله واقعي سازمانها 
و بنگاهها در کشور ما با شناخت دقيق تهديدها و فرصتها قابل شکار است و اعتمادآفريني از 
مهمترين فرصتها و سلب اعتماد نسبت به سازمان از عمدهترين تهديدهاست. وي پيشبينيپذيري 
را خصلتي ميداند که سازمان يا فرد برخوردار از آن به اعتمادآفريني چهار وجهي (اصيل، ژرف، 
فراگير و پايدار) دست مييابد. چنين اعتمادي رابطه محيط را تسهيل و تصحيح ميکند. نرخ 
پيشبينيپذيري با مسئوليتپذيري اخالقي سازمان و بنگاه نسبت مستقيم دارد. بر اين اساس، مؤلف 
مباحث اين بخش را در دو فصل سامان داده است: فصل اول عوامل موفقيت سازمان و جايگاه 
راهبردي اعتمادآفريني را مورد جستجو قرار داده است. طرح بحث از پيشبينيپذيري در آثار اخالقي 

امر بيسابقهاي است.  
موفقيتطلبي، معنابخش و حرکتآفرين در زندگي شخصي، شغلي، سازماني و ملي است و 
موفقيت معطوف به آينده  فرد يا سازمان، در محيط و تعامل با آن حاصل ميشود و لذا در گرو ارتباط 
آسان و درست محيط با فرد يا سازمان است. براي داشتن چنين رابطهاي سازمان و فرد بايد رابطهاي 
آسان و درست با محيط ايجاد کند و آن محتاج برخورداري سازمان و فرد از خصلت ويژهاي در خلق 
و خوي، رفتار و عملکرد است. اين فصل عوامل تسهيلکننده و موانع بازدارنده در راه رسيدن به 
موفقيت را مورد بررسي قرار ميدهد. در فصل دوم بنگاه و معضله پيشبينيناپذيري آن مورد بحث 
قرار ميگيرد. پاسخ به اين پرسشها که سازمانها چگونه ميتوانند به اعتمادآفريني اصيل دست 
يابند؟ راهها و چاهها در نيل به اين مقصد چيست؟ کدام راه به اعتماد فراگير و راسخ ميانجامد و چه 
روشهايي اعتماد کاذب و ناپايدار به ارمغان ميآورد؟ بنگاهها چگونه اعتماد را به دست ميآورند و 

چگونه از دست ميدهند؟ عوامل و موانع چيست؟ از مباحث مطرح شده در اين فصل است.  
2. چيستي اخالق حرفهاي  

بخش دوم تحت عنوان «چيستي اخالق حرفهاي» است و شامل دو فصل «مفهوم اخالق 
حرفهاي در کسب و کار» و« اخالق حرفهاي به منزله دانش» است.   

در اين بخش پرسش از چيستي اخالق حرفهاي مطرح ميشود. گاهي اخالق حرفهاي را در 
کسبوکار، مديريت اجرايي و محيط عيني حرفه مطرح ميکنيم و عملکرد اخالقي در کسبوکار را 
مورد بررسي قرار ميدهيم. و گاهي مراد از آن شاخهاي از دانش بشري است که نظامدار و روشمند 
در مراکز آموزشي و پژوهشي رشد مييابد. نويسنده در فصل نخست اين بخش ابتدا به تحليل 
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چيستي اخالق حرفهاي در معناي نخست پرداخته و به طرح سواالتي چون اخالق حرفهاي چيست و 
با اخالق فردي چه تمايزي دارد؟ سطوح و ابعاد اخالق در حرفه کدام است؟ مسئوليتهاي اخالق در 
حرفه کدام است؟ مسئوليتهاي اخالقي در حرفه چست؟ ميپردازد و سپس از ويژگيهاي معرفتي 
اخالق حرفهاي به منزله يک دانش سخن ميگويد. مخاطبان فصل چهارم کتاب دانشپژوهان و 
مديران مراکز پژوهشي دانشگاهي و حوزوي هستند. مؤلف کتاب، مهمترين علت عدم تولد و رشد 
اخالق حرفهاي در بسياري از دانشگاهها را ناآگاهي مديران و سياستگذاران مراکز پژوهشي و آموزشي 
از هويت و ضرورت اخالق حرفهاي ميداند. در حالي که تأکيد روزافزون بر اخالق حرفهاي در 
بنگاهها و سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي در جوامع صنعتي، نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي 
فراواني را به ميان آورده است و اين نيازها بدون برنامههاي پژوهشي نظاممند قابل پاسخ نيستند. 
يکي ديگر از مهمترين عوامل عدم تولد و رشد اخالق حرفهاي فقدان ارتباط اثربخش بين مديريت 
در عمل با محافل علمي است. مديران به دليل فقدان يا نقصان دغدغههاي اخالقي در حرفه، با 
مسائل اخالقي در حرفه خود مواجهه جدي ندارند. و لذا براي حل مسائل اخالقي بنگاهها خود درماني 
کرده و دست نياز به دانشگاه و حوزه دراز نميکنند. اين فصل به هويت و ويژگيهاي اخالق حرفهاي 
به عنوان شاخهاي از دانش اخالق ميپردازد و از طريق بيان انتظارات و توقعات از اخالق حرفهاي به 
منزله دانش، آن را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد. در اين فصل ويژگيهاي علم اخالق حرفهاي 
در يک نظام هشت ضلعي ترسيم شده است که عبارتند از: هويت علم و دانش بودن، نقش کاربردي، 
صبغه حرفهاي، بومي و فرهنگ وابسته بودن، اسالمي بودن و هويت واسطهاي بين وحي و ذهن و 

زبان مخاطبان، دانش انساني، زبان روشن انگيزشي و روي آورد ميان رشتهاي.  
3. مسئوليتهاي اخالقي سازمان  

حرفهاي با عنوان «مسئوليتهاي اخالقي سازمان» است. وقتي  اخالق بخش سوم کتاب
ميگوئيم بنگاه مسئوليت دارد، اين مسئوليت دقيقاً بر دوش چه کساني است و بنگاه در قبال چه 
کساني داراي تعهد اخالقي است و اين تعهدات دقيقاً چه مورادي است؟ آيا تعهدات گوناگون اخالقي 
بنگاه داراي درجه اهميت يکسان هستند و يا مسئوليت بنگاه نسبت به امري در اولويت و اهميت 
بيشتري است؟ پاسخ به اين سواالت در اين بخش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اگر تعهدات 
بنگاه در قبال همه کسان و نهادهايي که بنگاه نسبت به آنها مسئوليت دارد، به صورت تفصيلي 

روشن شود، سؤال ديگري به ميان ميآيد: اين مسئوليتها بر عهده چه کساني است؟  
در فصل پنجم که نخستين فصل از بخش سوم کتاب است، عالوه بر بيان مسائل ياد شده، 
چگونگي تدوين مسئوليتهاي اخالقي بنگاه به صورت اصولي و راهبردي مطرح ميشود. پرسش از 
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مسئوليتهاي اخالقي سازمان، سؤالي مرکب است و پاسخ به آن منوط به تحليل و تجزيه آن به 
چهار مسئله اساسي است: يک، شرکت و بنگاه در قبال چه کساني و نهادهايي مسئوليت اخالقي 
دارد؟ دو، حقوق کدام يک از اين افراد و نهادها داراي اولويت است؟ سه، مسئوليت سازمان در قبال 
اين افراد دقيقاً چيست؟ چهار، انجام مسئوليتهاي شرکت در قبال آنها، بر دوش چه کساني است؟ 
نويسنده کتاب با طرح مسائل يادشده و پاسخ تفضيلي به آنها، در مسير تدوين منشور اخالق حرفهاي 
گام برميدارد. هيئت مديره يک بنگاه و هيئت رئيسه يک سازمان در تبيين مسئوليتهاي اخالقي 
بنگاه سهم مهمي دارند زيرا آنان از مهمترين نهادهايي هستند که نقش محوري در هدايت بنگاه يا 

سازمان دارند.  
نويسنده در فصل ششم کتاب، با طرح مسائلي چون: ميزان آشنايي هيئت مديرهها به وظايف 
اخالقي خود و حقوق محيط، استقصاء تعهدات اخالقي خود، ايجاد بخش مديريت اخالق حرفهاي 
توسط هيئت مديرهها براي ايفاي مسئوليتهاي اخالقي بنگاه، مسئوليت مديران استراتژيست و ابعاد 
مسئوليت آنها، نقش محوري مديران (هيئت مديره و هيئت رئيسه) يک سازمان و مؤسسه را مورد 

بررسي قرار ميدهد و به تبيين مسئوليتهاي اخالقي هيئت مديره (رئيسه) ميپردازد.  
4. حل مسائل اخالقي  

است. در  حرفهاي اخالق «تشخيص و حل مسائل اخالقي در حرفه» چهارمين بخش از کتاب
اين بخش مسائل و معضالت اخالقي بنگاه مورد تأمل قرار گرفته است. شناخت تمايز مسائل اخالقي 
بنگاه از ساير مسائل در ساختار، ويژگيهاي معرفتي و نيز شيوههاي تشخيص و راههاي حل، رهاورد 
اين مباحث است. بنابر اعتقاد نويسنده: اينکه «مسائل اخالقي چيستند» مقدم بر سؤال «مسائل 
اخالقي کدام هستند» است و وقتي ميتوان مسائل اخالقي سازمان را فهرست کنيم که پيشاپيش 
تصوري از هويت مسائل اخالقي داشته باشيم. تمايز مسائل اخالقي به لحاظ ساختار از مسائل ديگر 
بنگاه، موضوع مسائل اخالقي، مفهوم خوب و بد بودن در مسائل اخالقي، تفاوت مسائل اخالقي با 
مسائل اقتصادي، مالي بنگاه، آثار و لوازم و روشهاي حل متمايز مسائل اخالقي از مباحثي هستند 
که در فصل هفتم کتاب مورد بررسي قرار گرفته است. حل روشمند مسائل اخالقي و اخذ تصميم 
درست در قبال معضالت اخالقي در گرو تشخيص دقيق و به موقع مسائل اخالقي است. فصل 
هشتم کتاب، با بيان اين مطلب که مواجهة روشمند و کارآمد با معضالت اخالقي مستلزم تشخيص 
مسئله و شکار آن از انبوه حوادث، پديدارها و معضالت سازمان و نيز حل روشمند مسئله است، از 
شيوهها و فرايند تشخيص مسائل اخالقي سخن گفته است. تشخيص مسائل اخالقي در مدل پنج 
فرمان، تجزيه مشکل به پيشمسئلهها، توزين پيشمسألهها، کالبدشکافي آنها و گونهشناسي و 
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تبارشناسي از موارد ديگر مطرح شده در اين بخش است. نويسنده در فصل نهم، به طرح سه مسئله 
اساسي ميپردازد: 1. جستجو از تصور کامل و دقيق از مسئلهگشايي در حل مسئله 2. شرايط کارآيي 
و اثربخشي حل مسئله 3. جستجو از عمليات الزم هنگام مواجه به مشکل اخالقي. وي ميگويد: 
شيريني موفقيت در اقدامهاي اخالقي بنگاه در گرو مواجه روشمند با مسائل اخالقي است زيرا 

موفقيت هر تصميم و اقدامي به طور کلي در گرو ارزيابي پيشين و روشسنجي است.  
همچنين اين فصل ضمن بررسي حل اثربخش مسائل اخالقي بنگاه و سنجش راهحلهاي 
مطلوب اين مسائل، به بيان جستجو از راهحل سوم، به عنوان شيوه مناسب در حل تعارضات اخالقي 

ميپردازد.  
5. روشهاي ترويج اخالق  

بخش پاياني اين کتاب، با عنوان «آرمان، اهداف و روشهاي ترويج اخالق در سازمان» بوده که 
شامل سه فصل است. جستجو از بنياني که اخالق را بتوان بر آن استوار ساخت از محوريترين 
تأمالت فلسفي بشر است زيرا به تعبير رابينسون و گارات، سراسيمگي اخالقي هميشه وجود داشته 
است. نويسنده در فصل دهم، به بيان خاستگاه مسئله اخالق در کسبوکار پرداخته و نظامهاي 
اخالقي در کسبوکار را مورد تحليل قرار ميدهد. زندگي اخالقي محتاج اصول کلي است که 
خطمشي اساسي رفتارهاي اخالقي را ترسيم ميکند. اهداف اخالق و اصول راهبردي آن در حرفه در 
فصل يازدهم کتاب بيان شده است. چرا ما بر آن هستيم تا اخالق را ترويج کنيم و پايبند به اخالق 
باشيم؟ پاسخ به اين پرسش دو نقش اساسي دارد زيرا از طرفي چارچوبهاي کلي و اصول عام را 
نشان ميدهد که به منزله پرتواي در جهتگيري اخالقي به کار ميآيند و از طرف ديگر اهدافي را 
ترسيم ميکنند که ميزان انحراف يا عدم انحراف بنگاه را در رسيدن به آن نشان داده و نرخ 
اخالقورزي بنگاه را معين ميکند. نويسنده ضمن بيان مطالب يادشده، با طرح اين پرسشها که آيا 
اصول و اهداف اخالقي در زندگي شغلي و حيات سازمان غير از اصول و اهداف اخالق در زندگي 
شخصي است؟ و اينکه آيا اصول و اهداف اخالقي در همه ساحتهاي زندگي بشري (شخصي، 
شغلي، سازماني، ملي و جهاني) مضمون واحدي دارند؟ يکساني اصول اخالقي را مورد بحث و بررسي 
قرار ميدهد. در آخرين فصل کتاب، فقدان روشهاي مؤثر به عنوان يکي از موانع عمده در اخالقي 
شدن بنگاه معرفي ميشود. نويسنده در اين فصل به چندين سؤال پاسخ ميدهد: روش ترويج اخالق 
در سازمان چيست؟ شيوهها و ابزارهاي آموزش اخالق کدام است؟ تغيير رفتار اخالقي با چه موانعي 
روبرو است؟ عوامل نهادينهسازي اخالق در سازمان چيست؟ فرآيند تغيير رفتار اخالقي در کسبوکار 

چيست؟ آيا تغيير رفتار اخالقي را ميتوان بر تحوالت وجودي بنيان نهاد؟  
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روشهاي عمدهاي در آموزش و يادگيري وجود دارد: روش باال به پايين که در آن آموزش از 
باالترين مقام شروع شده و گام به گام به صفوف پايينتر گسترش مييابد. روش پايين به باال به 
عنوان دومين شيوه مطرح ميشود. البته روشهاي ديگري نيز وجود دارد که نويسنده در اين فصل 
به تفصيل به اين روشها ميپردازد. از ويژگيهاي اين کتاب ميتوان به طراحي جداول، نمودارها و 
پرسشها در بسياري از فصلها اشاره کرد که خوانندگان را به حضوري فعال ترغيب مينمايد تا 
ضمن مطالعه و تکميل آنها به مقايسه ديدگاه خود با آنچه که در ضمن هر فصل آمده، بپردازند. 

ارزيابي مستمر در حين مطالعه فصل، ارتباط عيني با مباحث را تسهيل ميکند.  
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کار و کسب در اخالقي   2. سازمانهاي

امير احمد شجاعي1  

  
درآمد  

اثر ارزنده استاد معظم، دکتراحد فرامرز قراملکي است  کار و کسب در اخالقي سازمانهاي کتاب
که در سال1385 به رشته تحرير و زينت طبع درآمده است. دکتر فرامرز قراملکي، با نگاهي ژرف و 
هوشمندانه، نياز جامعه علمي و اجرائي کشور در زمينة اخالق را دريافت و با تالشي کمنظير و 
بصيرتي وافر، پي بناي محکمي در اخالق حرفهاي وسازماني بنا نهاد. پي بنايي که در قوام و دوام 
خود وامدار منطق و فلسفه اسالمي است و با نشر کتب و مقاالت و برگزاري کارگاههاي فراوان، هر 
روز استوارتر از ديروز شده است و اينک سالهاست که شهرت فراوان خود را ارزاني جامعه اسالمي 

ايران کرده است.  
استاد با تمسک به آموزههاي گهربارُ دين مبين اسالم و مذهب مقدس شيعه و همچنين تسلط بر 
فرهنگ و تمدن ارزشمند ايراني و آگاهي نسبت به آنچه جامعه جهاني در حيطة اخالق ميداند، اقدام 
به ابداع سبکي جديد و الفبايي نوين در تفهيم و تدوين علم اخالق و نشرآن نموده است که کتاب در 

دست نقد، دومين آنهاست.  
کار و کسب در اخالقي سازمانهاي حرفهاي (1382)، کتب پنجگانه استاد عبارتند از: اخالق
سازماني اخالق (1388) و حرفهاي براخالق درآمدي ،(1386) سازمانها در اخالقي موانع ،(1385)

                                                           

کار، قم، مجنون، چاپ اول: 1385.   و کسب در اخالقي سازمانهاي * فرامرز قراملکي احد،
1. پزشک، مدير و Mph اخالق پزشکي، دانشجوي دکتري تخصصي اخالق پزشکي دانشگاه تهران.  
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(1389) که هرکدام بارها به چاپ مجدد سپرده شده است و تشنه کامي کويران را سيراب نموده 
دانست.  کسبوکار در اخالقي سازمانهاي سازماني را ميتوان توقيق و تکميل کتاب اخالق است.
سازماني، پيش از اين اشکاالت ناشي  اخالق مؤلف محترم با رفع نواقص و تدقيق اين کتاب در جامه
از شتابزدگي و سرعت در چاپ را اصالح نموده است. با اين حال اين مقاله گزارشي از مزايا و مواضع 

نقصان است.  
1. ساختار کتاب  

وکار، نمايانگر اهميت اخالق در سازمانها است که متضمن  کسب در اخالقي سازمانهاي کتاب
بيان نياز اخالق در سازمانها و بنگاه هاي کسب وکار است. اين اثر متشکل از دو مقدمه کوتاه ـ 
يکي مربوط به کتاب و ديگري ويژه چاپ دوم ـ  چکيده و دوازده فصل است. فصول اول تا سوم 
حرفهاي است که به تشخيص نگارنده براي فهم مطالب اين  اخالق برگزيدهاي مختصر از کتاب
کتاب الزم بوده است. فصول چهارم تا يازدهم به شکل ويژهاي مرتبط با اخالق درسازمانها است. 

فصل آخر کتاب پيرامون اخالق جهاني نگارش يافته است.  
2. مزايا  

کتاب  برجستگيهاي فراواني دارد. بيان مزايا اجماالً مطرح ميگردد:  
1. اين کتاب اولين اثر علمي و مدون است که دانش اخالق را با سازمانهاي اجرايي و بنگاهاي 

کسب و کار پيوند زده است و به تشريح کامل سازمانهاي اخالقي پرداخته است. 
2. اين کتاب نگاهي ميان رشتهاي به دانش مديريت و دانش اخالق دارد که خود ابداعي مفيد و 

قابل تحسين است. 
3. اين کتاب به موضوعات روانشناسي (از قبيل سبکهاي ارتباطي) و موضوع اخالق سازماني، 
نگاهي چند رشتهاي کرده است. نتيجهگيري منطقي از مطالب، خود نظم فکري عميق نگارنده را 

ميرساند. 
4. اين کتاب متشکل بر موضوعات زيربنايي اخالق حرفهاي است و ارتباط اخالق حرفهاي و 

اخالق سازماني را به خوبي تبيين ميکند. 
5. کتاب مثالهاي عيني و ملموس دارد که در فهم مطالب کمک شاياني ميکند، نظير صفحات 

78 و133 که به ترتيب در موضوع پيشبينيپذيري و امانتداري است. 
6. کتاب، در پايان هر فصل يک نتيجه دارد که عمالً چکيده فصل است و مروري کوتاه بر 

کليات مطالب فصل است. 
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7. برگ مخصوص يادداشت در پايان هر فصل که تحت عنوان جوانههاي انديشه آمده است، 
ابداعي مفيد در تحرير نکات برخاسته از رشته ناگسستة افکار است. 

8. درج قسمتهايي از سند اخالقي يک شرکت ايراني که با همکاري نگارنده تدوين شده است، 
کمک شاياني به فهم مطالب مي کند و درک موضوعات را عينيتر ميسازد. 

9. فصول هشتم تا يازدهم نمونهاي شفاف براي کساني است که تدوين سند اخالقي در دست 
دارند. مسلماً از اين فصول بهره فراوان خواهند برد. 

3. مالحظات انتقادي  
جسارت نقد و بيان مواضع نقصان کتاب استاد محترم با تمسک به اين که گل بيعيب، خداست 
بيان ميگردد. مسلماً بيان پارهاي از اشکاالت و نقدها، هرگز لطمهاي به پيکرة کرانگردة اين کتاب 
ارزنده نميآورد. در اين مقاله مالحظات انتقادي در دو قسمت تفکيک ميشود: 1.نقد محتوايي؛ 

2.نکات ويرايشي ـ  نگارشي  
3ـ 1. نقد محتوايي  

حرفهاي است که به جهت آشنايي ذهن  اخالق 1. سه فصل ابتدايي کتاب برگرفته از کتاب
خواننده با کليات مفاهيم اخالق حرفهاي آمده است، اما به اغناء ذهني خواننده نمي انجامد. بنابراين 
خواننده دائماَ محتاج دانستن مفاهيم آن کتاب خواهد بود. شايد بهتر بود که چکيدهاي از آن کتاب در 
را تا حدود  حرفهاي اخالق ابتداي اثر کنوني گنجانده ميشد و نياز مداوم خواننده به بازگشت به کتاب

زيادي مرتفع ميکرد.  
2. در موضعي چنين آمده است که با مطالعه چکيده ميتوان کتاب را از حيث کارايي و اثربخشي 
ارزشيابي کرد.1 آيا به راستي خواندن چکيده نمايانگر دو حيث اثربخشي و  کارايي است؟ آيا بهتر نبود 
در اين جمله به واژه کارايي اکتفا کنند؟ به نظر ميرسد مطالعه چکيده تنها زماني مفيد است که 

خواننده کتاب را خوانده باشد و اينک قصد مرور داشته باشد. 
3. قسمت چکيده کتاب هم به شکل منسجم در ابتداي کتاب آمده است و هم به شکل مجزا در 
پايان هرفصل که البته يکي از آنها زائد است و در صورت حذف لطمهاي به کتاب نميخورد، خاصه 

برآنکه چکيده ابتداي کتاب 14 صفحه را به خود اختصاص داده است. 

                                                           

کار، ص21.   و کسب در اخالقي سازمانهاي 1. فرامرز قراملکي احد،
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4. در اين کتاب مفهوم اخالق مورد بحث قرار نميگيرد و جز مختصري، اشاره به معناي اخالق1 
نشده است. اين درحالي است که بدون تصور از مفهوم اخالق نميتوان از اخالق در سازمانهاي 
کسب و کار جويا شد. مؤلف محترم ميتوانست مفهوم اخالق را در پارادايم فکري متقدمان و 
معاصرين به چالش کشد و سپس به مفهومسازي بپردازد. بيان آثار و لوازم تعريف جديد وي از ديگر 

مواردي است که ميتوان بر اين کتاب افزود.  
5. در فصل دوم کتاب، سند اخالقي توضيح داده نميشود و فقط به بيان برخي فايدههاي آن 

اکتفا ميگردد. شايد بهتر بود توضيحات بيشتري داده ميشد تا خواننده درک بهتري پيدا کند. 
6. مؤلف در موضعي مينويسد: «در جامعهاي که پdر کاري هنجار نيست و دانشآموز سختکوش 
را به حيواني تشبيه ميکند و...»2 نگارنده محترم در اين عبارت اشاره به واژه «خرخوان» داشته است. 
اين در حاليست که استفاده اين واژه براي تشبيه کردن دانشآموز به حيوان نيست بلکه اشاره به 
معناي واژه خر است که وقتي به عنوان پيشوند در کلمات مرکب به کار مي رود، معناي درشت، 

بزرگ، فراوان، بسيار3 و... دارد. 
7. استاد ارجمند ويژگيهاي منشور اخالقي را چنين توصيف نموده است: «شفافيت، صراحت و 
عاري بودن از هرگونه ابهام، انسجام، تالئم و...»4. اين در حاليست که «تالئم» خود واژهاي مشکل 

است و حتي معني آن در فرهنگ دو جملة سخن نيامده است! 
8. مثال حيوان اهلي و حيوان وحشي،5 هر چند در فهم موضوع پيشبينيپذيري کمک شاياني 
ميکند، با اين حال در اين قسمت که موضوع و مثالها معطوف به سازمان است، نامتقارن و ناموزون 

است.   
9. چهار سبک ارتباطي در چهار عنوان توضيح داده شده است که بسيار گيجکننده است. به 

راستي با اين توضيحات نميتوان معنا و مفهوم  چهار سبک ارتباطي را دريافت.6 

                                                           

1. همان، ص41.  
2. همان، ص44.  

سخن، تهران، سخن، 1382.   فرهنگ 3. انوري حسن،
کار، ص67.   و کسب در اخالقي سازمانهاي 4. فرامرز قراملکي احد،

5. همان، ص87.  
6. همان، ص102.  
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10. مؤلف از صفحه102 تا 120 به توضيحات در باب سبکهاي ارتباطي پرداخته است. اين 
توضيحات تاحدودي زائد و اضافي است و عالوه بر اين نقيصه زيادت، با موضوع کتاب مرتبط نبوده و 
در حوزة روانشناسي است. چنانچه نگارنده محترم از اين توضيحات خودداري و به بيان مثالهاي 

واضح و عينيتر پرداخته بود، بهره خوانندگان بيشتر ميشد. 
11. نگارنده محترم پيش از آنکه  امانتانگاري در سازمان را تعريف کند، به ناگاه در پاسخ چند 
سؤال، مينويسد: «ابتناء مسئوليتپذيري در امانت انگاري، آن را راسخ و استوار ميسازد».1 مسلماً 

پيش از تبيين مفهوم امانتانگاري چنين بياني سختياب است.  
12. مؤلف در صفحه135 تا 137، به تحليل امانت در رهيافت حقوقي پرداخته است که با مسأله 

کتاب مرتبط نيست و با موضوعات و مطالب کتاب همخواني ندارد. 
13. مؤلف مينويسد: «اين خطمشي از کمال و دقت برخوردار است و نسبت به مرامنامههاي 
اخالقي در شرکتهاي مشابه در جهان صنعتي کاملتر است».2 نگارنده محترم شايد منظورشان 

صنعت ايران بوده است، چون جهان صنعتي بسيارگستردهتر از آنست که بتوان چنين ادعايي کرد. 
14. مؤلف مينويسد: «...تخصيص مشاغل باال مانند پستهاي مديريتي به افراد بيرون از 
سازمان با اين اصل اخالقي ناسازگاراست3». در اين جمله از پستهاي مديريتي با عنوان مشاغل باال 
يادشده که چندان ملموس ذهن خواننده نيست و واژة ناآشنايي است. از سوي ديگر پستهاي 
مديريتي به افراد خارج از سازمان همواره غيراخالقي نيست و گاهي ضرورت ايجاب ميکند. بيشک 
نظر نگارنده محترم اين است که اختصاص پستهاي مديريتي به افراد داخل سازمان اخالقيتر است 

تا به افراد خارج از سازمان. 
15. در صفحه 175 کتاب دو توصيه اخالقي آمده است که عمالً با يکديگر نامتالئمند: در سطر8 
آمده که حقوق کارکنان بايد عادالنه و مکفي باشد و مراد از مکفي بودن را تناسب حقوق با نيازهاي 
اوليه و ضروري معيشتي دانسته است. اما در سطر آخر چنين آورده که: «يکي از الزامهاي اخالقي 
درخصوص حقوق کارکنان تدوين و اجراي نظام حقوق و پاداش است». اين در حاليست که در  عمل 
ميبينيم که اجراي نظام جامع حقوق و پاداش نه مکفي بودن را به همراه داشته نه عدل را. چه 

                                                           

1. همان، ص125.  
2. همان، ص169.  
3. همان، ص174.  
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بسيارند شرکتها و سازمانهايي که از نظام جامع تبعيت نميکنند و حقوق و پاداش باالتري پرداخت 
ميکنند نظير سازمان تأمين اجتماعي، شرکت نفت، شرکتهاي هواپيمايي و... و چه بسيارند 
دستگاهاي دولتي که ناچار از تبعيت نظام  جامع هستند، اما با پرداخت اضافهکاري و حق مأموريت 

و... کاستيهاي آن را جبران ميکنند.  
16. مؤلف در موضعي مينويسد: «اين مسئله درخصوص سازمانهايي که مديران آنها از نوعي 
نارسيسيسم ناسالم رنجورند بيشترديده ميشود». 1در اين جمله چند نکته غامض نهفته است: يکي اينکه 

نارسيسيسم يعني چه و نارسيسيسم ناسالم يعني چه؟ و ديگر اينکه آيا نارسيسيسم سالم هم داريم؟ 
17. صفحه222، سطر3: جملة «داللي عاري از توليد ارزش، فعاليت اقتصادي نيست بلکه 
آسيبرساني به منافع ملي است»، هيچ ارتباطي با موضوع و جمالت قبلي خود ندارد. و سؤالي را در 
ذهن شما متبادر ميکند که آيا اصوالً داللي فعاليت اقتصادي است؟ آيا داللي ميتواند توليد ارزش 

کند؟ و چرا در اين مقام آورده شده است؟   
18. عنوان فصل آخر کتاب «اخالق کسب و کار در عصر جهاني شدن» است. در اين فصل 
درباره اخالق جهاني بحث ميشود و نگارنده محترم در خاتمه قصد پيوند آن با بحث اخالق سازماني 
درون ايران دارد که البته اين پيوند آنطور که انتظار ميرود برقرار نميشود. بنظر ميرسد که نبودن 

اين بحث لطمهاي محتوايي به موضوع کتاب نميزند، بنابراين اصرار در پيوند قابل توجيه نيست.  
19. مؤلف در موضعي مينويسد: «سازمانهاي ايراني با برخورداري از فرهنگ غني اسالمي و 
تجارب مفيد تمدن ايران باستان نقش مهمي در توسعه اخالق جهاني ميتوانند ايفا کنند»2. اين در 
حاليست که شرايط کنوني خالف اين تصديق است. پس دقيق آنکه بگوييم: فرهنگ غني اسالمي و 
تجارب مفيد ايران باستان مآخذ بسيار پراهميتيd هستند که در صورت استفاده، نقش مهمي در توسعه 

اخالق جهاني ايفا خواهند نمود. 
3ـ 2. مالحظات ويرايشي ـ  نگارشي  

کار» از متني نه چندان ساده و روان برخوردار است تا  و کسب در اخالقي کتاب «سازمانهاي
آنجاکه در پارهاي صفحات و موضوعات خواننده را کامالً گيج ميکند که بيشک علت اين امر تسلط 
کامل نگارنده به مباحث و شتابزدگي در چاپ اين اثر است. اگرچه اين اثر با نگارش کتاب اخالق 

                                                           

کار، ص178.   و کسب در اخالقي سازمانهاي 1. فرامرز قراملکي احد،
2. همان، ص275.  
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سازماني، تدقيق و تکميل شده است و بيان مواضع نقصان اين کتاب هديه به مؤلف محترم است. 
گفتني است در مطالعه کتاب سعي در استقصاء تام موارد نقصان شده است که همه موارد جداي اين 
مقاله به مؤلف محترم براي تصحيح در چاپ آتي هديه ميشود. در اين مقام به ضرورت نقد برخي از 

موارد، به ترتيب شماره صفحات ميآيد:  
1. صفحه17؛ سطر14: «شناخت دقيق کسب و کار در مفهوم جهاني آن، تحليلي مسائل امروز و 
فرداي کسب و کار جهاني شرط الزم چنين توسعه است». بهتر است به جاي تحليلي، تحليل بيايد. 

2. صفحه18، سطر16: «چاپهاي مجدد در ده هزار نسخه هنوز نياز مراجعه به آن را پاسخ 
دهد». پاسخ دهد بايد بشود پاسخ ميدهد. 

3. ص19، س17: «برگزاري همايش اخالق کسب و کار زمينه اي براي شناخت مسائل اخالقي 
در کسب و کار جهان است». برگزاري همايش چون اشاره به گذشته است. فعل ماضي ميخواهد. 

يعني «است» به جاي «بود». 
4. ص20، س4: «هر فصل به طرح مسئله آغاز و به چکيده و جوانههاي انديشه ختم ميشود». 

هر فصل به نتيجه ختم ميشود و نه چکيده. 
5. صفحه36، سطر13: «تصور مبهم، آشفته موجب درآميختن اخالق کسب و کار با امور مشتبه 

و... ميشود». در اين جمله ويرگول بايد به واو تبديل شود. 
6. صفحه39، سطر آخر: «تحليل افزونتر مسئله و بيان ماهيت مسئوليت اخالقي را با رهيافت 
ديگر به بيان ميآوريم». در اين عبارت به سختي ميتوان فهميد که نظر نگارنده محترم اين است 

که: در اين فصل برآنيم تا مسئوليت اخالقي را با رهيافتي ديگر و از منظري ديگر تحليل کنيم. 
7. صفحه53، سطر15: «کالينز در ساختن براي ماندن...». منظور نگارنده محترم، کتاب ساختن 

براي ماندن است که البته اين بيان را بهتر از اين ميتوان نگاشت که سبب ابهام نگردد.  
8. صفحه64، سطرآخر: «جانسن و واتسن دنبال اين نبودند که ببينند کداميک از روشهاي عالم 
کسب و کار ثروت آنها را بيشتر مي کند؟». اين جمله خبري است نه پرسشي، پس عالمت سؤال 

نميخواهد. 
9.  ص73، س11: «جهانبيني هر سازمان ضامن وحدت، ثبات در عين تحول است». در اين 

عبارت عالمت ويرگول تبديل به واو شود. 
10. صفحه91. سطر 1 :«پيشبيني ناپذيري سازمان مهمترين منابع کارآفريني سازمان ميشود». 

در اين عبارت منابع بايد تبديل به مانع گردد. 
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11.  صفحه142. سطر اول: « اين شرکت براي جلب رضايت مشتري چه کدام خط شي را بايد 
در پيش گيرد؟». در اين عبارت حرف «چه» اضافه است و بايد حذف شود. 

12. صفحه151، سطر3 :«احترام به مشتري نه گرو آن است که او نيز پايبند احترام به ما 
باشد». در اين عبارت واژه «در» به غلط افتاده است. 

13. ص189، سطر7: «در هر جلسهاي وجهي از منشور طرح ميگرديد...». به جاي هر جلسهاي: 
هر جلسه. 

14. صفحه194، سطر9: «بنگاههاي رقابت گريز هيچ تصور روشني از رقيب ندارد... تعمل 
نميکند». در اين عبارت افعال جمله بايد به تبع از فاعل «بنگاههاي رقابت گريز» جمع بيايد.  

15. صفحه214، جدول: به اشتباه در باالي جدول نوشته شده است: «آثار پيشبينيناپزيري».  
16. صفحه220: سطر3: عادالنه به جاي عدالنه. 

17. صفحه229، سطر7: «کارکنان از مهمترين عناصر محيط داخلي است». هستند به جاي 
است. 

18. صفحه264: در پاورقي، نام انتشارات از قلم افتاده است. 
19.  صفحه227 : زيرنويس «براي تفعيل سخن...»  اين ارجاع نامشخص است. 

20. کلماتي که با «ها» جمع بسته ميشوند، بايد جدا نوشته شود، اين در حاليست که در مواضع 
بيشماري اين نکته نگارشي رعايت نشده است، همچنين عالئم نگارشي در اين کتاب خالي از دقت 

است که فهم مطالب را سختياب کرده است.  
در پايان از زحمات استاد ارجمند جناب آقاي دکتر قراملکي و همکاران گروه اخالق حرفهاي 

دانشگاه تهران تشکر ميکنم. اين نقد کوتاه هديه به استاد است. 
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کار، قم، مجنون، چاپ اول، 1385.  و کسب در اخالقي سازمانهاي 2. فرامرز قراملکي احد،



 
 
 
 
 
 

سازمانها در حرفهاي اخالق رشد   3. موانع

مهدي صادقي فرجاد1  

  
درآمد  

اخالق حرفهاي که در رويکرد راهبردي به مسئوليتهاي اخالقي سازمان و بنگاه در قبال محيط 
مستقيم و غيرمستقيم معنا شده، در دهة اخير مورد توجه بسياري از سازمانهاي ايراني قرار گرفته 
است. با وجود اينکه مديران در برخي از سازمانها دغدغههاي اخالقي دارند، اما در روند 

اخالقيسازي سازمانها با معضالت گوناگوني روبرو ميشوند.  
سازمانها» سومين کتاب در زمينه اخالق حرفهاي از دکتر  در حرفهاي اخالق رشد کتاب «موانع
فرامرز قراملکي است که با همکاري رستم نوچه فالح2 به رشته تحرير درآمده و توسط مؤسسه 
فرهنگي دينپژوهي بشرا به چاپ رسيده است. در مقدمه اين کتاب ميخوانيم: برخي از معضالت 
اخالقيسازي، از نوع موانع بازدارنده به شمار ميروند و برخي ديگر از نوع عوامل تسهيل کنندهاند. 
برخي از مديران مقابله با اين معضالت را طاقتفرسا يا فراتر از توان شخصي و سازماني ميانگارند؛ 
در نتيجه سازمان از رشد اخالقي بازميماند يا سرعت آن کند ميشود. نويسندگان، مسئله اصلي مورد 

                                                           

سازمانها، تهران، موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا،  در حرفهاي اخالق رشد موانع * فرامرز قراملکي احد، رستم نوچه فالح،
  .1386

1. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير چاپ شده است:  
تدبير، شماره 185، مهر 86، صص 87- 89.   صادقي فرجاد مهدي، ماهنامه علمي ـ آموزشي

جامعه و اخالقي انسان 2. يادداشت ويراستار: رستم نوچه فالح از محققان و مترجمان حوزة اخالق و فلسفه است. کتاب
غيراخالقي، تأليف رينهلد رينر را وي به فارسي برگردانده است (تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، مرکز ملي 

مطالعات جهاني شدن، 1389).  
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بحث در کتاب را اين گونه مطرح ميکنند: مسئله نوشتار حاضر شناخت و تبيين موانع رشد اخالق 
حرفهاي در سازمانهاي ايراني است. پيشفرض حاضر اين نيست که سازمانهاي ايراني رشد 
اخالقي مطلوبي ندارند، بلکه مسئله جستوجو و تبيين عواملي است که ميتوانند بالقوه يا بالفعل رشد 
اخالقي سازمان را تهديد کنند. مؤلفان، مسئله پژوهش را به لحاظ روششناسي، از گونه مسائل 
تبيينگر دانسته و بيان ميدارند: مسئله تبيينگر ميتواند پاسخهاي متنوعي پيدا کند؛ زيرا تبيين 
تنوعپذير است. پديدارهاي پيچيدهاي چون رشد اخالقي سازمان، اساساً چند عاملياند و از اين رو بايد 
از حصرگرايي روششناختي و تحويلينگري اجتناب کرد. توجه به يک تبيين نبايد باعث شود که بر 
عوامل ديگر چشم ببنديم. رشد اخالقي سازمان مسئلهاي چند تباري است و در علوم مختلفي چون 
مديريت، روانشناسي، جامعهشناسي، فلسفه و علم اخالق ريشه دارد. بنابراين، حل روشمند آن محتاج 
اخذ رهيافتي ميانرشتهاي است. در جستوجوي موانع رشد اخالقي سازمانها با الگوي پژوهشي 

تلفيق از رويآوردهاي تجربي، تحليلي و تطبيقي بهره بردهايم.  
1. محتوا  

اين کتاب در سه بخش و سي فصل تدوين شده است که هر فصل به يکي از موانع عمده رشد 
اخالقي سازمانها ميپردازد. اين سي مانع در سه گروه طبقهبندي ميشود. گروه اول موانع مربوط به 
«مديران و منابع انساني» است که شامل: فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفهاي، تحويلينگري، 
لقمهانگاري در برابر امانتانگاري، فرافکني و پارادوکس «من به شرط او»، رقابتگريزي و تلقي ناروا 
از رقيب، مشتريمداري ابزارانگار، فقدان انگيزش، نارضايتي شغلي، الگوهاي رفتار ارتباطي، فقدان 
مهارت تصميمگيري و بالتکليفي اخالقي است. از موانع عمده ترويج اخالق حرفهاي در سازمانها 
فقدان نگرش راهبردي به مديريت است. نگرش غيرراهبردي، تصور ناقص، نارسا و حداقلگرايانه از 
اخالق حرفهاي دارد، آن را از اخالق سازماني فروتر ميبيند و به مسئوليت اخالقي فرد در شغل 
کاهش ميدهد. تحويلينگري از بزرگترين و زيانبارترين بيماريهاي شناختي است که محققان و 
مديران، بيش از ديگران در معرض آن قرار دارند. اين بخش ضمن بيان اين مطلب، ابعاد فراوان 
تحويلينگري در اخالق سازمان را مورد بررسي قرار ميدهد و به بيان شيوههاي پيشگيري و درمان 
تحويلينگري ميپردازد. تلقي لقمهانگاري (در برابر امانتانگاري) از آنچه در اختيار مدير قرار دارد، 
رفتار اخالقي را در وي ميخشکاند و آثار زيانباري را بر فرد، سازمان و ديگران تحميل ميکند و 
امانتانگاري مدير در مناسبات سازماني وي تأثيرات شگرفي دارد. يکي از پيچيدهترين موانع رشد 
اخالقي در دو حوزة شخصي و سازماني، پارادوکس «من به شرط او» است که خود بر فرافکني 
استوار است و فرافکني ناديده دانستن سهم خود با تأکيد حصرگرايانه بر نقش عوامل محيطي است. 
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رقابتگريزي از موانع ديگر رشد اخالق حرفهاي در سازمانهاي ايراني است که دولتساالري و 
انحصاري بودن بازار، بر رقابتگريزي دامن ميزند. از مباحث ديگر مطرح شده در اين بخش، بحث از 
فقدان نگرش شريکانگاري مشتري، علت ناکامي طرح تکريم ارباب رجوع، تلقي ابزارانگارانه از 
مشتري، شعارزدگي و بيتوجهي به حقوق مصرفکننده است. از آنجا که انگيزش و اخالق همبستگي 
دارند، فقدان انگيزش مانع از ترويج اخالق در سازمان ميشود و عملکرد غيراخالقي سازمان 
انگيزههاي دروني افراد را تباه ميسازد. فقدان عنصر پيشبينيپذيري و اعتماد کافي در سازمان، فساد 
اداري، ناامني شغلي، عملکرد غيراخالقي برخي مديران، انگيزه عملکرد اخالقي را تضعيف ميکند. 
همچنين اين بخش، به امنيت شغلي و رضايت شغلي ميپردازد. و نارضايتي شغلي را به عنوان يکي 
از موانع مهم در رشد اخالق سازمان مورد بررسي قرار ميدهد. برخي الگوهاي رفتار ارتباطي با 
اخالقي بودن رابطه مستقيم و برخي رابطه وارونه دارند. نتيجه درازمدت سه سبک سلطهپذيري، 
سلطهگري، و پرخاشگري، باخت ـ باخت است و تنها سبک سازنده، ياريبخش و اخالقي، الگوي 

ارتباطي قاطعيت است که نتيجة آن برد ـ برد است.  
در فصل دهم از بخش اول، تصميمگيري از مهمترين مهارتهاي الزم مديريت و رهبري 
سازمان معرفي شده و آن را فرايندي ميداند که محصول الگوهاي مواجهه با مشکل، تبديل مشکل 
به مسئله و حل اثربخش مسئله است. برخي از مهمترين موانع تصميمسازي عقالني و اخالقي 
عبارتند از: فقدان مهارت تشخيص مشکل، تبديل مشکل به مسئله و فنون حل اثربخش آن، 
شتابزدگي و روزمرگي و... . و سرانجام اين بخش با معرفي بالتکليفي اخالقي سازمان به عنوان 
آخرين مانع که به مديران و منابع انساني مربوط ميشود و نيز بيان موانع رفع بالتکليفي به پايان 
ميرسد. به جهت رعايت اختصار، از شرح تفصيلي بخشهاي دوم و سوم کتاب صرفنظر نموده و به 

بيان اجمالي و فهرستوار آن ميپردازيم.  
دومين گروه از موانع، تحت عنوان «موانع سازماني» بوده که موارد زير را شامل ميشود: فقدان 
مديريت مشارکتي، فقدان نظام جامع و اخالقي استخدام، فقدان نظام جامع و اخالقي پرداخت، موانع 
فيزيکي و رواني محيط کار، موانع آموزشي سازمان، رخنههاي مقرراتي، فقدان منشور اخالقي چند 
وجهي سازمان، فقدان نظام جامع و اخالقي نظارت و ارزيابي، فرهنگ سازماني: تهديد يا فرصت، 
سازمانهاي غيررسمي، فقدان مديريت تعارض، فقدان نظام اطالعرساني. اين بخش به تحليل عوامل 
و موانع ساختاري رشد اخالق حرفهاي در سازمانهاي ايران ميپردازد. در فصول دوازدهگانه اين 
بخش، مباحثي چون فقدان الگوي مديريت مشارکتي که به اخالقي بودن نزديکتر است، فقدان 
نظام جامع و اخالقي استخدام و انتصاب که مانع بزرگي براي دستيابي به شايستهساالري است، 
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فقدان نظام جامع و اخالقي پرداخت در يک سازمان که نه تنها خود غيراخالقي است، بلکه زمينة 
بسياري از مفاسد اخالقي را هم فراهم ميآورد و... مطرح شده است.  

آخرين گروه از موانع رشد اخالق حرفهاي در سازمانها با عنوان «موانع محيطي بيروني» است. 
اين موانع عبارتند از: دولتساالري صنعت، موانع فرهنگي ـ اجتماعي، قانون در برابر اخالق، موانع 
اقتصاي، موانع سياسي، موانع فناوري، موانع جهاني. اين بخش، به عوامل و موانعي ميپردازد که 
گرچه در بيرون از سازمان قرار دارند، اما بر وضعيت اخالقي سازمان تأثيرگذارند. همچنين در اين 
فصول، دولتساالري در صنعت، موانع فرهنگي ـ اجتماعي از قبيل فهم نادرست ديني، فقدان يا 

نارسايي آموزش، معضالت دورةگذاري و... مورد بحث قرار گرفته است.  
2. مالحظات انتقادي 

کتاب در عين ابتکاري بودن و اشتمال بر مباحث راهگشا از نواقصي نيز برخوردار است. بيان اين 
نواقص با بهره جستن از توضيحات مؤلف آن اخذ شده است به همين دليل اين مالحظات انتقادي را 

ميتوان گونهاي از نقد مؤلف بر اثر خود انگاشت1.  
1. اخذ رهيافت تحليلي در اين کتاب هر چند مفيد است و سرنخهاي عمدهاي را فرا روي 
محققان قرار ميدهد، اما اغلب مباحث کتاب از نوع مطالعات همبستگي است و آن محتاج 

رهيافت تجربي است. 
2. نويسندگان محترم موانع سيگانه را در يک طبقهبندي سهگانه ارائه ميکنند، اما به 
اولويتبندي آنها نميپردازند. آيا هر يک از موانع يادشده نقش مساوي در بازدارندگي سازمانها 
از رشد اخالقي دارند؟ ظاهراً اخذ رهيافت تحليلي، مانع طرح اين بحث مهم در کتاب شده است. 
3. مالک گزارش و تحليل موانع سيگانه روشن نشده است. چرا نويسندگان محترم سيمانع را 

بيان کردهاند؟ آيا اين بر استقراء استوار است؟ آيا اين موانع تنها موانع عمده است؟ 
4. قلم بسيار خالصه و فشرده و در مواضعي مبهم است به گونهاي که استفاده عام از آن نيازمند 

تدريس و آموزش است. 
5. طراحي جلد کتاب و شيوه نگارش عنوان کتاب در شيرازه، سبب ايجاد ابهام در عنوان اصلي 
ميشود که آيا عنوان کتاب «اخالق» است يا «موانع رشد اخالق حرفهاي در سازمانها»! 

                                                           

1. مالحظات ويراستار: استاد طرح پژوهشي فراگيري را براي بازنويسي اين اثر طراحي کردهاند اما هنوز اين طرح، اجرا نشده 
است.  
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صفحهآرايي نامناسب و کمدقتي در امور چاپ در موارد متعدد، از جمله اشکاالت موجود در نشر 
کتاب به شمار ميرود. 

اي کاش ناشر محترم در انتشار کتاب، حوصله و دقتنظر بيشتري مينمود تا آن را در جامهاي 
زيبا و در خور محتواي علمي کتاب به خوانندگان عرضه ميداشت.  

  
کتابنامه  

سازمانها»، ماهنامه علمي ـ  آموزشي تدبير،  در حرفهاي اخالق رشد 1. صادقي فرجاد مهدي، «موانع
ش185، مهر1386. 

سازمانها، تهران، مؤسسه فرهنگي  در حرفهاي اخالق رشد موانع 2. فرامرز قراملکي احد، رستم نوچه فالح،
دين پژوهي بشرا، 1386. 

غيراخالقي، مترجم رستم نوچه فالح، تهران، مرکز مطالعات جهاني  جامعه و اخالقي انسان 3. نيبر رينهولد،
شدن، 1389. 

  





  
  
  

حرفهاي اخالق بر *  4. درآمدي

امير احمد شجاعي1  

  
درآمد  

حرفهاي چهارمين کتاب منتشر شده از جناب استاد دکتر احد فرامرز  اخالق بر درآمدي  کتاب
قراملکي است که اختصاص به موضوع اخالق دارد. با خواندن آثار اخالقي استاد، اين راز بزرگ برمال 
ميشود که «مردان بزرگ، انديشههاي بزرگ خود را به کارهاي بزرگ ميگمارند» و بيشک استاد از 
آن خردمنداني است که منشأ بسياري از نابسامانيهاي اجتماع را به درستي در خأل اخالقي دانسته، 

به گوارايي جرعههاي اخالق در چشمه خشکيده آن پرداختهاند.  
استاد، اخالق را از ملکهاي که پردهنشين نهاد انسانها بود به الگوي رفتار ارتباطي تسري داد و از 

آن آينهاي ساخت که حقيقت نماي کردار خوب و بد آدميان شود.   
آري، استاد در تعريف و تبيين اخالق، طرحي نو درانداخت و کولهبار زاد ره را چنان بر دوش 
محکم  کرد و قدم در راه نهاد که کسي گمان نکند و بهرههاي فراوان ارزاني روزگار بيسامان نمايد. 
و اينک به همان استواري قدمهاي آغازين، راه ميپويد و خشکيده کامي تشنگان اخالق را به 

جرعههاي گواراي آن سيراب ميکند.  
  

  1. ساختار کتاب
هر چند در فهرست مطالب شباهت بسياري به اولـين اثـر اخالقـي حرفهاي اخالق بر درآمدي اثر مورد نقد
حرفهاي1380» دارد اما تکامل اخالق حرفهاي در رسيدن به قلههاي کمال مستلزم عبـور از استاد يعني «اخالق
پستيها و بلنديهاست که بسياري نظير هم مينمايند و شـباهتهـاي فـراوان دارنـد ولـي تکـراري نيسـتند و

مصداق اين کلمهاند که هر گام، با گامهاي ديگر متفاوت است و گامي جديد پيشرو مينهد.  
                                                           

حرفهاي، تهران، سرآمد، ,1387   اخالق بر درآمدي * فرامرز قراملکي احد،
1. پزشک، مدير و Mph اخالق پزشکي، دانشجوي دکتري تخصصي اخالق پزشکي دانشگاه تهران.  
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حرفهاي که در سال1387 و توسط نشر سرآمد به لباس طبع آذين بست،  اخالق بر درآمدي کتاب
متشکل از دو مقدمه، هشت فصل و يک نگاره است و تا انتها 227صفحه را به خود اختصاص داده است.  

کتاب از دو فهرست اجمالي و تفصيلي برخوردار است که در پيدا کردن موضوعات و مطالعه 
هدفمند،کمک شاياني محسوب ميشود. شروع هر فصل با طرح مسأله آغاز و سپس وارد مبحث مربوطه 
ميشود، در پايان هر فصل خالصه مطالب فصل تحت عنوان نتيجه ميآيد که به شکل جمالتي کوتاه و 
شمارهدار مرتب شده اند. اين جمالت همگي در ابتداي کتاب و بين صفحات22 تا 29 و در 62 عنوان 
جمعآوري شده، نام چکيده را به خود گرفته است که البته در مطالعه سريع، يافتن جمالت کليدي و 
دسترسي آسان به مطالب مؤثر است. در پايان مطالب هر فصل، جز فصل آخر يک سؤال مطرح ميشود 
که خود چاوشگوي فصل بعد است و يا تمريني براي ممارست فراگيران و خوانندگان عنوان ميشود و اين 
هر دو ارتباط خواننده با نگارنده را بهتر و مفصلتر نگاه ميدارد. و در آخرين قسمت هر فصل صفحهاي 
تحت عنوان جوانههاي انديشه طراحي شده تا خواننده جرقههاي ذهني و تراوشات فکري خود را بيمعطلي 
بنويسد و از فراموشي آنها جلوگيري کند. در پايان کتاب فهرست راهنما يا به عبارت ديگر نگاره تنظيم 

شده و به همراه فهرست تفصيلي و چکيده، از اين کتاب يک اثر مناسب براي پژوهش ميسازد.  
شيوه نقد اين اثر بدين نحو است که ابتدا ويژگيها و محسنات کتاب به شکل کلي و با نگاهي 
فراگير بر تمام فصول و قسمتها، نوشته ميشود و سپس نقدها، کاستيها و ابهامات از آغاز تا پايان 

کتاب و به ترتيب عبور از صفحات و بخشها آورده خواهد شد.  
  

  2. ويژگيهاي کتاب
اين کتاب گرانبها مملو از محسنات و ويژگيهاي منحصر به فرد است و به صراحت ميتوان گفت که 
چنين اثري در باب اخالق هم نياز جامعة علمي و اجرايي کشور بوده است و هم تا به حال چنين اثري جز 
به قلم عالمانة جناب استاد دکتر قراملکي تدوين نشده است. اين اثر به خوبي با مخاطب و خواننده ارتباط 
برقرار ميکند و سياق استاد شاگردي را مرعي مينمايد. اين کتاب با بهرهگيري از مثالهاي عيني و 
ملموس، درک کاربردي خوانندگان را باال ميبرد و پرسشهاي هر بخش به تعمق مخاطبان کمک شاياني 
ميکند. از برترين ويژگيهاي اين اثر نقل مضامين ديني اعم از قرآني و روايي است که در جايجاي 
مباحث قيد شده و خبر از تسلط نگارنده بر مباني وحياني و معارف الهي ميدهد. همچنين اشارات فراواني 
بسيار مقبول نظر و قابل تأمل است.  معنوي مثنوي که به اشعار موالنا شده است و تناظر مفاهيم اخالقي با
نگارنده در پرداختن به نسبت اخالق و معارف اسالمي به خصوص در فصل ششم باب تازهاي گشوده است 
و زمينة پژوهشهاي بسياري را رقم زده است که پژوهشگران و عالقمندان ميتوانند از آن سرمشق گرفته 
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و تحوالت بعدي را در اخالق ايجاد کنند. اين اثر مملو است از ابداعات و نوآوريهاي علمي استاد که 
عمدهترين آنها تعريف اخالق به الگوي رفتار ارتباطي است و همچنين طرح مفهوم پيشبينيپذيري که 

تحت عنوان حلقة مفقوده موفقيت بيان شده است.  
  

  3. کاستيها
عدول از تعريف قدما که اخالق را ملکة نفساني ميانگارند و ارايه تعريفي جديد از اخالق در اين 
کتاب، لوازم و آثار بسيار ارزشمندي را به دنبال دارد. تعريف جديد استاد، اخالق را از صفات دروني و 
نفساني به خصوصيات بيروني ميکشاند. بنابراين تعريف جديد قابليت ارزيابي اخالق را ميسر ميسازد. 
همچنين فراگيري آن نسبت به همة نظامهاي اخالق، قابليت کاربرد آن در عرصههاي مختلف زندگي و 

انطباق آن با آموزههاي ديني و نشان دادن محمول چند موضوعي بودن اخالق از ديگر مزايا است.  
1) اولين نکتهاي که در نقد اين اثر پdر بها به چشم ميآيد، خأل صفحات 13 تا 19 است که در 
فهرست، تحت عنوان مقدمه ناشر آمده است اما در متن بسياري از نسخههاي کتاب عمالً اين 
صفحات وجود خارجي ندارند و تنها در برخي از نسخههاي چاپ اول، اين مقدمه آمده است. لذا اين 

نقد متوجه ناشر محترم است.  
2) صفحه 21 پاراگراف سوم: «سازمانهاي اخالقي، سازمانهاي فراگيرند. ترويج اخالق حرفهاي 
در حرفه و نهادينهسازي آن در فرهنگ سازماني محتاج روشهايي کارآمد شناخت دقيق زمينهها و 
موانع است ». در پاراگراف فوق، جمله اول مشخص نيست که منظور از فراگير بودن سازمان چيست 

و جمالت بعدي نيز تکملهاي بر جمله اول، يعني فراگير بودن سازمان نيست.  
3) صفحه36، پارگراف چهارم: «بني آدمي اعضاي يکديگرند» اين مصرع از شعر سعدي هر چند 
در بسياري اوقات به شکل فوق نوشته ميشود اما صحيح آن «بني آدم اعضاي يک پيکرند» است 
که در واقع ترجمة حديث نبوي است: «مثل المؤمنين في تواددهمd و تراحdمهم کمثل الجسد اذا 

اشتکي بعضd له سائرُ اعضاء جَسَدهِ بالحميّ و السَّهر» «مثل اهل ايمان در دوستي متقابل و 
مهرباني متقابل مثل اعضاي يک پيکر است...»1.  

                                                           

کامل، تهران، صدرا، 1367، ص,285   انسان 1. مطهري مرتضي،
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4) صفحة44، سطر5: «...برخورداري از بازار حمايت شده دولتي و جايگاه انحصاري موهبتي نه 
تنها فرصت نيست بلکه تهديد نيز است و...». فرصت و تهديد دو مؤلفه هستند که در اختيار و کنترل 
سازمان نبوده و در محيط خارج از سازمان رخ ميدهند و يکي از وظايف مديران استراتژيست اين 
است که در هر موقعيت زماني نسبت به پيشبيني و تعيين فرصتها و تهديدها بکوشند. پس فرصت 
و تهديد وابستگي زماني دارند و در هر موقعيت ممکن است متفاوت باشند. لذا به اين صراحت 

نميتوان گفت که بازار حمايت شده ، تهديد است.1   
5) صفحة44، پاراگراف دوم: «و فقدان آن به منزلة يک تهديد، تالش آنها را (مديران 
استراتژيست سازمان را) عقيم و بيثمر ميسازد؟».آيا بهتر نيست که به جاي استفاده واژه عقيم و 
بيثمر که عمالً بيانگر بيفايده بودن تالش مديران است و اطالق به همة تالش و همة ثمر دارد، از 
واژههاي ضعيفتري استفاده ميشد، مثالً مي گفتند که: ثمر و فايده يا نتيجه تالش مديران 
استراتژيست را کاهش ميدهد؟ همانگونه که در صفحة46 پاراگراف دوم به درستي عنوان شده است 
که: «بنابراين کليد طاليي که بتواند عوامل تسهيل کننده موفقيت را افزايش و موانع بازدارنده را 

کاهش دهد، رابطه آسان و درست محيط با سازمان است».  
6) صفحة46، پاراگراف دوم: «رابطهاي را خوب ميدانيم که اوالً آسانياب باشد، ثانياً درست. 
يعني آساني رابطه و درستي آن را شرايط الزم و کافي رابطة خوب دانستهاند. و در صفحة49، آمده 
است که رابطه اثربخش محيط با سازمان، رابطه آسان (کم هزينه) و درست (ريسک معقول) است. 

  حال دو سوال مطرح است:
1. آيا خوب بودن رابطه، عيناً همان اثربخش بودن آن است ؟حال آنکه اثربخشي واژهاي 
مديريتي است که غالباً به انتخاب درست هدف و «انجام کار دست» گفته ميشود و عموماً در کنار 
آن واژة کارايي قرار ميگيرد که به معناي «انجام کار درست» و به درستي انجام دادن کار است و پdر 
واضح است که نبود هر کدام از دو مفهوم «اثربخشي» و «کارايي» به خدشهدار شدن مديريت و کم 
ثمر شدن آن و کاسته شدن از«بهرهوري» خواهد انجاميد. پس شايد در تساوي خوب با اثربخشي 

بتوان دقت بيشتري کرد و تجديدنظر نمود.  

                                                           

استراتژيک، سيد محمد اعرابي و علي پارساييان، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1379.   مديريت 2. فردآر ديويد،
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2. در اين سر فصل چنين آمده است که اگر ارتباطي هم ساده باشد و هم درست آنگاه آن ارتباط 
خوب و اثربخش است و در اين خصوص بحثي مطرح نشده که اگر رابطهاي تنها يکي از دو مؤلفه 

فوق را داشت، چگونه خواهد بود؟ که البته ممکن است و به کرات اتفاق ميافتد.  
7) صفحه51، تمرين: در اين تمرين عمالً از رابطة اثربخش يا رابطه خوب به «رابطة لذتآور» 
تعبيرکرده است و عالوهبر آنکه واژه مناسبي نيست، قدري ذهن خواننده را از اصطالحات مديريتي 
دور ميکند و به عوامل انتزاعي و غيرواقعي نظير سود بسيار زياد از سپرده بانکي يا وام قرضالحسنه 

واقعي و... مشغول ميدارد.  
8) صفحه59، پاراگراف سوم: «شرکتها هر چه در آفرينش وفاداري در ميان مشتريان، کارکنان، 
تأمينکنندگان و سهامداران بهتر پيروز شوند به سودآوري بيشتري ميرسند.» بهتر پيروز شدن واژة 
چندان مناسبي نيست و پيروزي را شايد نتوان به دو گونة بهتر و بدتر تقسيم کرد. خاصه بر آنکه 

منظور از پيروزي، موفقيت باشد.  
9) صفحه59، پاراگراف چهارم: «پس اعتمادآفريني مبرمترين نياز بنگاهها و سازمانهاست و...» بهتر 
آنست که بگوئيم: اعتمادآفريني از مبرمترين نيازهاي بنگاهها و سازمانهاست. چون دستهبندي کردن و 
رتبه دادن به نيازهاي بنگاهها به اين سهولت ممکن نيست و در شرايط مختلف و طي پژوهشهاي مختلف 
ممکن است اين رتبهبندي اشکال مختلف پيدا کند. همچنين در اين پاراگراف آمده است که «برنامهريزي 
مديران براي نيل به اعتمادآفريني از تصميمات راهبردي است و در رسيدن به موفقيت سازمان آخرين پله 
محسوب ميشود». باز هم از واژة آخرين استفاده شده که بيانگر رتبهبندي و اولويتگذاري است، و نه تنها 
به اين سادگي نيست بلکه پس از انجام برنامهريزي، اجراي برنامهها را داريم، و سپس کنترل اجراي 

  برنامهها و... . پس بهتر است اينگونه بگوئيم: «... از آخرين پلهها محسوب ميشود».
10) صفحة63: اعتماد راسخ، «اعتماد محيط به سازمان بايد ژرف و عميق باشد. اعتماد سطحي 
ناپايدار است و در شرايط بحراني سازمان يا وضعيت بحراني بازار کارايي خود را از دست ميدهد. 
بنابراين فرايند اعتمادآفريني بايد به گونهاي تحقق يابد که اعتماد راسخ در محيط شکل گيرد». در 
اين قسمت نه تنها اعتماد راسخ تعريف نشده است و منظور نگارنده محترم از صفت راسخ مشخص 
نيست بلکه کارکرد اعتماد راسخ، مشابه اعتماد پايدار است و خواننده را تفاوت بين اين دو بdعد از 

اعتماد دچار سردرگمي ميکند.  
11) صفحه65، سطر11: «تاريخ ثابت کرده است که هر قدر اعتماد افراد جامعه بيشتر باشد، از 
قدرت اقتصادي بهتري برخوردار خواهد بود» در جمله فوق کلمة جامعه (نهاد) حذف شده است و تنها 

گزارة آن يعني « از قدرت... بود» آمده است.  
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12) صفحة90: «همانگونه که سازمان بايد به خصلت يادگيرنده دست يابد و به عنوان سازمان 
يادگيرنده درآيد، بنگاه بايد به خصلتي دست يابد تا به عنوان سازمان پيشبينيپذير سامان و ساختار 
يابد». سوال اين است که چرا يادگيرنده شدن سازمان با پيشبينيپذير شدن آن همگونهاند و 
برقراري نسبت اين دو صفت قدري جاي تأمل دارد. خاصه برآنکه هيچ توضيح کاملکننده و 

  روشنکنندهاي در پس و پيش آن نيامده است.
  13) صفحة104: 

خنک آنکه جز تخم نيکي نکشت   با پاداش نيکي بيابي بهـــشت    
با پاداش «به پاداش».  

14) صفحة107، پاراگراف آخر: اسب ميراند «اسب ميرانند»، نامه ميخواند «نامه ميخوانند».  
  15) صفحة125، سطر17: «يعني ناچاريم بايد بپرسيم که رفتار خوب يا... کدام است؟». ناچاريم «به ناچار».

16) در صفحة143 چنين آمده است:   
ساحت کون و مکان عرصه ميدان تو باد   باد تو خسروا گوي فلک در خم چوگان

هر چند در اين مبحث ساحت اخالق را ساحت کون و مکان دانسته و از بيت فوق به دليل تقارن 
واژگان بهره جسته اما اگر مخاطب شعر فوق را اخالق بدانيم، موجب تنزا مقام و درجات آن مخاطب 

شدهاين که البته منظور نظر شاعر نبوده است.  
17) صفحة146: در قسمت زيرنويس به منبعي اشاره شده که در فهرست منابع آخر کتاب نيست 

و خود نيز ناقص نوشته شده است:  
Bargon. Ethics in Patient dying. 

در خاتمه يادآور ميشوم که استاد قراملکي از آن دسته انديشمنداني هستند که خود به استقبال 
نقد ميروند و شيوة نقادي را به شاگردان خود آموزش ميدهند. بدين سبب در پايان هر فصل کتاب 
برگي سفيد است با نام جوانههاي انديشه تا ديگر محققان و دانشجويان جرأت بيابند و خردي خود را 

به رفعت و بزرگي استاد محک بزنند.  
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نهاد*   مردم سازمانهاي در 5. اخالق
 زينب ساالري
 

درآمد  
NGO (به معني سازمان غيردولتي و در زبان فارسي با عنوان سازمان مردم نهاد و به اختصار 

«سمن»)، در جوامع خالقيت محور و کارآفرين معاصر، از اهميت بسزايي برخوردار است. اين اهميت 
از سويي در نتيجه برخورداري از ظرفيتهاي متعدد و از ديگر سو قدرت تأثيرگذاري بااليي است که 
اين سازمان در جوامع امروزي ميتواند داشته باشد. بنابراين امروزه در اکثر کشورها، بويژه کشورهاي 
در حال توسعه توجه زيادي به اين نوع سازمانها ميشود. اين توجه در حوزه نظري عمدتاً متوجه 
ماهيت سمن و نحوه فعاليت آن است. در ايران نيز با مطرح شدن جايگاه و نقش سمن در 
فعاليتهاي اجتماعي،  بررسيهاي تئوريک در باب اين سازمان، اغلب به چيستي و نحوه عملکرد آن 
اختصاص دارد، اين درحالي است که به يک مسئله مهم يعني چالشهاي فراروي اين سازمان و 
فعاليتها و اهدافي که پيگيري ميکند، کمتر توجه شده است. در صورتي که مفيد فايده بودن 
عملکرد سمن و بهرهوري آن در گرو پرداختن به چالشهاي احتمالي پيشروي اين سازمان است. 
يکي از مهمترين چالشها، تأمل در باب بايدها و نبايدهاي اخالقي حاکم بر عملکرد اين مجموعه 
نهاد» در راستاي اين هدف مهم تأليف شده است که در  مردم سازمانهاي در است. کتاب «اخالق

ادامه به بررسي اين کتاب ميپردازيم.  

                                                           

نهاد به قلم استاد دکتر فرامرز قراملکي و  مردم سازمانهاي در اخالق * يادداشت ويراستار: اثر مورد نقد در اين مقاله،
همکاري سرکار خانم زينب ساالري تأليف شده است (تهران، نداي بشري، 1388). اين مقاله در واقع نوعي خودانتقادي يا خود 

  مشتمالي است.
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1. ساختار کتاب  
اين کتاب شامل پنج فصل بدين شرح است: فصل اول به تعريف سازمان مردم نهاد بصورت 
تحليل عناصر درون ساخت و مؤلفههاي آن اختصاص دارد. مؤلفههايي چون گروه اجتماعي، سازمان، 
هويت غيردولتي، حيثيت تعاون، جهتگيري غيرانتفاعي از اين دستهاند. هم چنين مسئله تأمين 

بودجه و حرفهاي بودن فعاليت اين سازمانها نيز در اين فصل مورد بررسي قرار ميگيرد.   
در فصل دوم گونهها و فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي مورد بررسي قرار گرفته است. فصل 

سوم در باب پيشينه تاريخي سازمانهاي مردم نهاد در سطح جهان و ايران بطور خاص است.   
فصل چهارم به مسئوليتهاي اخالقي سمن اختصاص دارد که اين مسئوليتها عبارتند از:
1. نقش سمن در ترويج اخالق در جامعه و فرهنگ سازماني 2. معيارهاي اخالقي حاکم بر سمن

3. مسئوليتهاي اخالقي در سمن.   
فصل پنجم نيز به مسئله ارزشهاي اخالقي در فعاليت سمن ميپردازد، اين ارزشها عبارتند از: 
1. اصل استقالل و بيطرفي 2. واکنش هوشمندانه و مسئوليتپذير 3. مواجهه صادقانه 4. احترام 
اصيل و نامشروط 5. امانت نگري 6. حفظ حريم شخصي 7. رازداري 8. پاسخگويي و نقدپذيري 9. 

عفو و گذشت 10. وفاداري سازماني 11. منافع ملي.  
2. مزايا  

1) از مهمترين مزاياي اين کتاب، انتخاب مسئلهاي است که بدان پرداخته است. همانطور که گفتيم 
بحث اخالق، چالش بسيار مهمي در سازمانهاي غيردولتي است که پرداختن جدي بدان در 

بهرهوري اين سازمانها تاثير بسزايي دارد.  
2) کيفيت پرداختن به مسئله مورد بررسي، از ديگر نقاط برجسته اين کتاب است. اين کتاب به 
شيوهاي عملياتي و کاربردي چالش مهم اخالق را نه تنها تشريح بلکه در اين راستا راه حل نيز ارائه 

نموده است.   
3) کتاب در کنار مبحث اصلي بطور مختصر و مفيد گزارش کلي از ويژگيها، ماهيت و تاريخچه  
سازمانهاي مردم نهاد ارائه ميکند. اين توضيحات صرفنظر از اطالعات موثر و مهمي که در 
اختيار خواننده قرار ميدهد، گزارش صرف نبوده بلکه ضرورت پرداختن به مسئله اصلي کتاب و ابعاد 

متفاوت آن را گوشزد ميکند. 
4) از ديگر مزاياي اين کتاب استفاده از منابع التين دست اول و همچنين ترجمه رواني است که از 

اين مطالب شده است.  
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5) ويژگي جيبي بودن کتاب و نيز شيوه نگارشي آن که شامل جداول، نتيجهگيري و فرصت تأمل و 
تفکر براي خواننده ايجاد ميکند نيز از ديگر مزاياي آن است.  

3. معايب   
1) اگرچه شيوههاي ارجاعنويسي در اين کتاب دقيق است. با اين حال مواردي ارجاعات ناقص 

دارند. از جمله: ارجاع ناقص شماره1 در صفحه16 کتاب که فاقد شماره صفحه است. 
2) اگرچه زبان مؤلف محترم در مباحث کتاب آسانياب است با اين حال در برخي مواضع چون 
صفحه32، استفاده نامناسب از اصطالحات ثقيل منطقي مثل عارضي و غيرشامل و... فهم کتاب 
را براي مخاطب عام مشکل کرده است. فهم اين اصطالحات نيازمند اطالعات تخصصي است.  
3) همچنين مبحث عضوگيري سمن1 بدون مقدمه و نسبتاً بيارتباط با مبحث قبلي ذکر شده 

است و در آن مکرراً از اصطالح NGO استفاده شده است.  
4) در صفحه53 اصطالح کارگاههاي گوگردار نامفهوم است. 

5) در کتاب بصورت پراکنده، اصطالح جامعه مدني مورد استفاده قرار گرفته است و توضيحات 
پيرامون آن نيز بصورت پراکنده است. در حاليکه فهم صحيح اين مبحث با فهم صحيح جايگاه 
سمن در جامعه ارتباط مستقيمي دارد. بنابراين شايسته است که بطور مستقل و اختصاصي مورد 

بحث و بررسي قرار گيرد.  
6) بهتر است جمالت عربي موجود در متن در گيومه يا عالئم ديگري از متن اصلي جدا شوند و 

ترجمه آنها نيز در متن يا پاورقي در دسترس باشد. 
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سازماني اخالق . 6 

حميدرضا نمازي1 

  
درآمد  

نوشتة دکتر احد فرامرز قراملکي استاد دانشگاه تهران و بنيادگذار اين رشته  سازماني اخالق کتاب
در ايران، ادامة تالشهاي گرانسنگ مؤلف براي به ثمر نشاندن اين مهم و نهادينه کردن اين امر در 
نهاد سازمانهاي ايراني است. خوانندهاي که پيشتر با نوشتههاي دکتر قراملکي آشنا بوده است با 
تأمل اجمالي در فهرست کتاب در مييابد که اين نوشتار حاصل صدها مشاوره و کارگاه در 
سازمانهاي مختلف است و از اين رو کتاب مسأله محورتر و عملياتيتر است. کتاب در 20 فصل 
تنظيم شده است. در فصل اول گسترة گستردة مسئوليتهاي اخالقي افراد بررسي ميشود. سه 
حوزهي درون شخصي، برون شخصي و بين شخصي، حيطههاي کالن مسئوليتهاي اخالقي افرادند 
که شاکله اخالق را پايه ميريزند. در اين فصل اخالق مزيتي استراتژيک برشمرده ميشود و نه 
ترمزي بر فعاليتهاي اقتصادي سازماني يا رويآوردي تزييني، که بود و نبودش تأثيري در رشد و 
پويايي سازمان ندارد. اخالق سازماني محتاج پيگيري و تذکر مداوم است و از اين رو سازمانها براي 
تحقق اخالقي در سازمان بايد ارزيابي مدام و آموزش مستمر اخالق حرفهاي را لحاظ کنند. در فصل 
دوم شعارزدگي اخالق در سازمان آفتي برشمرده ميشود. گويي رويکرد تزييني به اخالق در سازمان 
همان فرسوده کردن واژگان اخالق سازماني است و مطرح نکردن مباحث اخالق سازماني بهتر از 

                                                           

سازماني، تهران، سرآمد، 1388.   اخالق * فرامرز قراملکي احد،
1. پزشک محقق، دانشآموخته کارشناسي ارشد فلسفه دين از دانشگاه تهران و دانشجوي دکتري تخصصي اخالق پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير انتشار يافته است:  
انساني، سال اول، شماره پنجم، دي 1388، صص 68-89.   منابع نشرية سازماني»، نمازي حميدرضا، «اخالق
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طرح آن با رويآورد گذرا و تزييني است. نويسنده در سراسر کتاب ميان اخالق فردي و اخالق 
سازماني تمايز مينهد و نگاهي تقليلگرا به اخالق سازماني را چنان که اخالق سازماني طابق النعل 
بالنعل اخالق سازمانيان باشد نميپذيرد. اخالق سازماني اخالقي است معطوف به شخصيت حقيقي و 
اين مهم با لحاظ همه شئون و جوانب سازمان فهم ميشود، سازمان از آن حيث که شخصيت حقوقي 
دارد نسبت به تمام عناصر دروني و بيروني خود مسئوليتهايي دارد. از نظر مؤلف کتاب مسئوليت 
اخالقي با مسئوليت شرعي، قانوني، حرفهاي متفاوت است و از آن فراتر ميرود. دغدغة نويسنده در 
 Professional) و آداب حرفهاي (Professional Ethics) کتاب، تمايز ميان اخالق حرفهاي
Etiquette) است و خلط اين دو مفهوم را مانع تحقق اخالق سازماني ميداند. فصل سوم به 

اعتمادآفريني ميپردازد. دکتر قراملکي سلب اعتماد محيط دروني و بيروني به سازمان را نتيجة 
پيشبينيناپذيري سازمان ميداند. خواننده هوشمند پس از مطالعة کتاب در مييابد که مفهوم 
پيشبينيپذيري در سازمان خصلتي بنيادين در اخالق سازماني و مقوم آن است. پيشبينيپذيري 
همه شئون سازمان را در برميگيرد و معطوف به همه عناصر دروني و بيروني سازمان است. در فصل 
چهارم الگوهاي رفتار ارتباطي در سازمان مورد توجه قرار گرفته است و قاطعيت به معناي برقراري 
ارتباط صادقانه، صريح، توأم با احترام اصيل و متقابل و خودمختاري تنها الگوي رفتار ارتباطي است 
که به وضعيت بردd ـ  بdرد ميانجامد و حقوق افراد را پاس ميدارد. در فصل پنجم به جايگاه راهبردي 
اخالق در سازمان توجه شده است. اخالق حرفهاي در سازمان از نوک هرم به پايين سرريز ميشود و 
نه برعکس، به تعبيري اخالق هم مزيتي استراتژيک است و هم بر دوش استراتژيستهاي سازمان 
قرار ميگيرد. در فصل ششم نويسنده با ابداع واژة جهانبيني سازماني لزوم تدوين بيانية اخالقي را به 
عنوان سامانبخش اين جهانبيني گوشزد ميکند. بيانيه اخالقي ميتواند با تحويلينگري به 
شعارهاي اخالقي بدل شود و نيز ميتواند با جامعنگري و لحاظ همه عناصر محيط دروني و بيروني 
سازمان و تدوين مسئوليت اخالقي سازمان در قبال هر کدام از اين عناصر بدل به منشوري اخالقي 

به عنوان باالترين مرجع مميزي اخالقي در سازمان شود.  
در فصل هفتم ويژگيهاي سند اخالقي سازمان برشمرده ميشود و منابع و فرآيندها و مراحل آن 
به دقت براي عالقمندان به عملياتي کردن آن شرح داده ميشود. در فصل هشتم نويسنده به اصول 
اخالقي ميپردازد و اوصاف اخالقي را شرح ميدهد. به نظر ميآيد، براي آنکه مباحث اخالقي 
سازماني در روشني پيش رود بايد بسياري از واژه ها و اوصاف اخالقي را تعيين مراد کرد. از اين رو 
واژههايي مانند احترام، حسد، عفو و... مورد بررسي قرار گرفتهاند. در فصل نهم به نقش خودشناسي 
در اخالق سازماني توجه شده است. سه قسم خودشناسي لحظهاي، فارغدالنه و خودشناسي وجودي 
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از هم تميز داده شدهاند و سه نسخه نيز براي اين سه قسم درنظرگرفته شده است: خودافشاگري، 
خود محاسبهگري و نقدپذيري. نتيجه کاربردي اين بحث مسائلي همچون حفظ حريم خصوصي افراد 
و ايجاد موانع سازماني در اين خصوص است. در فصل دهم ابعاد امانتداري همچون حفظ و نگهداري، 
بهرهوري، شايستهساالري، رازداري، نگاه امين، اجتناب از کمفروشي و کم کاري بررسي شده است. 
فصل يازدهم نظر به مشتريمداري دارد و آن را از زاويهاي جديد ميکاود. مباحثي همچون تعارض 
گاهگاهي ميان مشتريمداري و مصرفکننده مداري، تعارض محتمل ميان حق و رضايت مشتري در 
اين مبحث به دقت بحث شده است. فصل دوازدهم به وظيفه اخالقي سازمان در قبال کارکنان 
ميپردازد. تلقي ابزارانگارانه از ديگران توقع سلطهپذيري را موجب ميشود و الگوي رفتار ارتباطي 
صحيح را مخدوش ميکند. در اين فصل تعريفي نو از امنيت شغلي ارائه ميشود و تمايز آن با تعريف 
مرسوم و عاميانه مورد مداقه قرار ميگيرد. تعريف پيشين امنيت شغلي همه بار آن را بر دوش سازمان 
ميگذاشت و کارمند به جز اجتناب از رفتارهاي مجرمانة محکمهپسند هيچ وظيفهاي نداشت. اما در 
تعريف جديد سازمان و کارمند بايد چنان سامان يابند که ارتقاء بالندگي و توانمندي کارمند حاصل 

آيد؛ به تعبيري تعريف جديد امنيت شغلي تواناسازي کارمندان است.  
در فصل بعد، اخالق رقابت بررسي شده است. در اين مقال رقيب موجب کسبوکار است و 
رقابت توام با رفاقت و اجتناب از روابط غيراخالقي با کارکنان بنگاه رقيب و لحاظ رقبا مورد توجه 
قرار گرفته است. فصل چهاردهم اخالق تبليغات با تفکيک دو رويکرد مشاورهاي (اخالقي) و 
مداخلهاي (غيراخالقي) را بررسي کرده است. در فصل بعد حقوق تأمينکنندگان و وظيفهي اخالقي 
سازمان در قبال ايشان لحاظ شده است. سازمان با پذيرش و اعمال مسئوليت اخالقي در قبال حقوق 

ايشان معقوليت خطرپذيري ارتباط با سازمان را افزايش ميدهد.  
فصل شانزدهم به اخالق شراکت ميپردازد و وظايف شرکا نسبت به يکديگر را بر ميشمرد. به 
اين بهانه بحثي مستوفا درخصوص ماهيت بازرسي و جايگاه آن در اخالق سازماني شده است. در 
فصل هفدهم وظيفه اخالق سازمان در قبال جامعه بررسي شده است. اهتمام به حقوق همسايگان، 
منافع شهروندان، منافع ملي و حقوق انسان (مسئوليتهاي جهاني) در اين فصل به دقت لحاظ شده 
است. در فصل هجدهم به وظايف اخالقي سازمان نسبت به سهامداران توجه شده و نوزده مسئوليت 
اخالقي در اين خصوص بر دوش مديران و کارکنان گذاشته شده است. در فصل نوزدهم وظايف 
اخالقي هيئت مديره در دوازده محور بيان شده است و نقش هيئت مديره در پيشبينيپذير کردن 
سازمان مورد توجه قرار گرفته است. فصل بيستم نيز به منظر کارکنان به سازمان ميپردازد. 
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گاوپنداري سازمان، خرسپنداري سازمان، گرگپنداري سازمان و تلقي از سازمان به عنوان خانواده 
اقسام اين مناظر است.  

  
مالحظات  

آنچه در اين کتاب آمده است نشان از تجربة ساليان مؤلف در مواجهه با سازمانهاي ايراني و 
اهتمام او به ارتقاء اخالق سازماني دارد. مسائل مغفول ماندهاي همچون نقش اخالق به عنوان مزيتي 
استراتژيک که بر خالف تلقي مرسوم حتي منجر به سودآوري ميشود، پرهيز از تحويلنگري و تمايز 
ميان اخالق سازماني و اخالق سازمانيان، تعريف و تدقيق اوصاف اخالقي، لزوم استمرار در 
مشاورهگيري سازمانها درخصوص اخالق سازماني، توجه به شيوههاي عملياتي حل تعارضات 
اخالقي، لزوم تدوين منشور اخالقي همه جانبه و سند اخالقي جامعنگرانه سازمان در اين کتاب مورد 

بررسي قرار گرفته است.  
تالش نويسنده آن است تا در جامعهاي که اخالق همواره معطوف به شخصيت حقيقي تلقي شده 
است، اين مهم را تذکر دهد که اخالق ميتواند و بايد معطوف به شخصيتهاي حقوقي شود و اين 
تعريفي است جامع و دقيق از اخالق سازماني. نويسنده به خاطر شخصيت بين رشتهاياش، اخالق 
حرفهاي را به جاي آنکه در قالب مقولهاي چند رشتهاي تبيين کند به درستي همچون ديسيپليني 
ميان رشتهاي طرح ميکند و مديريت و روانشناسي و اخالق و فلسفه وجودي و منطق را به طريقي 

روشمند درهمميآميزد تا ثمري کاربردي به بار آورد.   
کتاب ميتوانست از مفاهيم جديد اخالق هنجاري، فرا اخالق بهره گيرد و به مباحثي همچون 
شهود اخالقي (Ethical Intuition)، تمايز ميان پاسخگويي (Accountability) و مسئوليتپذيري 
(Responsibility)، تفکيک ميان اخالق فايدهگرايانه، وظيفهگرايانه و فضيلتگرايانه و اثر اين 
تفکيک در اخالق سازماني و نيز مفاهيمي نو همچون سمبلهاي سازماني بپردازد. از سويي بسياري 
از واژههاي اخالق حرفهاي پشتوانههاي سترگ اخالق وجودي دارند که توجه بيشتر به آنها 
ميتوانست بر غناي کتاب بيفزايد. اما آنچه بايد به آن توجه کرد هنر مؤلف در کشاندن مباحث نظري 
اخالق حرفهاي از عرش انتزاع به فرش انضمام است، يک تنه و بيادعا براي طيفي از مديران ارشد 
کشور تا رانندگان و کارگران، فلسفه و اخالق گفتن، کاري است که پيشتر در تاريخ اين اتفاق نيفتاده 

است.  
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مطالعه کتاب بدون شک گره از بسياري از فروبستگيهاي سازماني ميگشايد و خواننده 
درمييابد چرا بايد اخالق را قدر بداند و در صدر نشاند. تو گويي اخالق سازماني حلقة مفقوده و ناديده 

انگاشتة اعوجاجات اين ديار است.  
  

کتابنامه  
سازماني، تهران، سرآمد، 1388.   اخالق 1. فرامرز قراملکي احد،

انساني، سال اول، شماره پنجم، دي 1388.  منابع نشرية 2. نمازي حميدرضا، «اخالق سازماني»،



  
 



  
  
  
  
  
  

  سازماني* 7. اخالق
  فرشته ابوالحسني نيارکي1

  
درآمد  

سازمانهاي کسب و کار در دهههاي اخير با مقايسه ميزان سود و زيان، به نقش راهبردي اخالق 
وکار پي بردهاند. امروزه نقش اخالق  در موفقيت سازماني و ضرورت پايبندي به آن در کسب
حرفهاي در ايجاد برتري رقابتي و برتري راهبردي (استراتژيک) سازمانها بيش از پيش روشن است. 
اقبال چشمگير کشورهاي توسعه يافته به اخالق، در رقابت براي برخورداري از شرکتهاي برتر 
جهاني نماينگر اين واقعيت است. مسئوليتپذيري اخالقي و پايبندي به حقوق ذينفعان و صاحبان 
حق با افزايش پيشبينيپذيري بنگاهها و اعتمادآفريني اصيل و راسخ سبب افزايش کارآيي و 
اثربخشي سازمانها ميگردد. بنابراين اخالق حرفهاي نقش راهبردي در افزايش عوامل تسهيلکننده 
موفقيت و کاهش موانع بازدارنده کاميابي سازماني دارد.2 البته تأکيد بر ترويج اخالق و بيان نقش 
راهبردي آن در موفقيت سازماني نبايد موهم ابزارانگاري در اخالق و کنار نهادن نظريه فضيلت 
گرايي اخالق گردد. عدهاي راه برون شد از ابزارانگاري در اخالق را تمايز هدف از فايده ميدانند. بر 
اين اساس بين فضيلتگرايي و موفقيتگرايي در اخالق تعارضي نيست. فضيلتگرايي به منزلة هدف 

                                                           

  سازماني، مجموعه اخالق حرفهاي 2، تهران، سرآمد، 1388. اخالق * فرامرز قراملکي احد،
1. دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير انتشار يافته است: 

  دين، ش  156، سال 1389، صص 42- 48. ماه کتاب سازماني، اخالق کتاب دربارة نکاتي ابوالحسني نيارکي، فرشته،
  حرفهاي، تهران، سرآمد، 1387، فصل اول تا چهارم. اخالق بر درآمدي 2. نک: فرامرز قراملکي احد،
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اخالق سازماني و موفقيتآفريني، فايده اخالقي بودن سازمان است.1 توجه به هدف و فايده ترويج 
اخالق در سازمانها ضرورت مطالعه و پژوهش و ترويج اخالق حرفهاي را نمايان ميسازد. امروزه در 
تحليل عملکرد سازمانها، پرداختن به اخالق و اصول اخالقي يکي از الزامات است. برخي از 
سازمانها و بنگاههاي ايراني به مميزي اخالقي و تدوين منشورهاي اخالقي روي آورده و عدهاي به 
مطالعه و پژوهش در اين حوزه همت گماردهاند. پژوهشهاي دکتر احد فرامرز قراملکي (استاد و مدير 
گروه اخالق حرفهاي دانشگاه تهران)، در حوزه اخالق حرفهاي در پاسخ به اين حقيقت بنيادي است. 
که به معرفي و نقد آن ميپردازيم نخستين اثر در حوزه اخالق سازماني است.   سازماني اخالق کتاب
سازماني» «اخالق در اين مقام به معرفي، بيان روش و ساختار و بررسي اجمالي کتاب

ميپردازيم.  
  

1. ساختار کتاب   
سازماني» مشتمل بر چهار بخش و بيست فصل است. بخش اول با عنوان «سازمان  «اخالق
اخالقي» شامل هفت فصل است: در فصل اول کلياتي در تحليل مفهوم اخالق سازماني، ابعاد نياز 
سازمان به اخالق، تمايز اخالق سازماني از اخالق شخصي و شغلي، تمايز مسئوليت اخالقي از 
مسئوليتهاي حرفهاي و قانوني سازمان و ضرورت پاي بندي به اخالق در کسب و کار مورد بحث 

قرار ميگيرد.   
ويژگيهاي خصلتي سازمانهاي اخالقي، عناصر زيرساخت آنها و فرايند اخالقيسازي سازمان از 
جمله مباحث فصل دوم است. استاد در فصل سوم سازمانهاي اخالقي را سازمانهاي پيشبينيپذير 
دانسته و به تحليل پيشبينيپذيري اخالقي و ابعاد آن و بيان آثار زيانبار پيشبينيناپذيري پرداخته 
است. فصل چهارم فرايند تحقق پيشبينيپذيري را به چالش کشيده و با تحليل الگوهاي رفتار 
ارتباطي، سبک قاطعيت را سبب افزايش ميزان پيشبينيپذيري ميشمارد. جايگاه راهبردي اخالق در 
سازمان که در فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته است، سبب شده است تا در برخي از سازمانها 
بخشي از مديريت به مديريت اخالق اختصاص يابد. تدابير ساختاري در مديريت اخالق، اهداف، 

وظاليف، کارکرد و دامنه فعاليت مديريت اخالق  در فصل پنجم به تفصيل بحث شده است.   

                                                           

  سازماني، صص 72-71. اخالقي 1. فرامرز قراملکي احد،



اخالق سازماني □   187  

 

 

نقش سند اخالقي در اخالق سازماني، ساختار سند جامع اخالقي سازمان و ارائه تعريفي راهگشا 
از بيانيههاي اخالقي مسأله فصل ششم است. ارکان و ساختار سند اخالقي سازماني شامل پيشگفتار، 
اصول اخالقي سازمان به عنوان مقدمه، منشور اخالقي سازمان در قبال حقوق محيط، عهدنامه 
اخالقي مديران و ساير منابع انساني و تحليل و تعريف مفاهيم کليدي سند اخالقي به عنوان پيوست 
است. استاد ارجمند در فصل هفتم به مباحث مهم و راهبردي اشاره کرده است: فرايند تدوين سند 
اخالقي سازمان، ويژگي هاي يک سند اخالقي، منابع تدوين سند و شيوه تدوين منشور اخالقي 

سازمان و عهدنامه اخالقي از جمله مباحث است.   
بخش دوم با عنوان «اصول اخالقي در سازمان» شامل سه فصل است. در اين بخش از اصول 
عام اخالقي سخن مي رود که در همه بيانيههاي اخالقي مبنا قرار ميگيرد. تحليل محتوايي و ارائه 
تعاريف عملياتي از ارزشهاي عام اخالقي از مباحث مهم اين بخش است. مؤلف در فصل هشتم به 
معضالت و شيوه تدوين اصول اخالقي و ارائه تحليلي مفهومي از بخشش، عفو و احترام پرداخته 
است. در فصل نهم تحليل مفهومي، تعريف عملياتي و بيان مالکهاي نشانگر اصول اخالقي 
همچون خودشناسي، حفظ حريم شخصي، رازداري، صداقت، پاسخگويي و نقدپذيري بحث ميشود. 
بحث از امانتداري به دليل تفصيل سخن به طور مستقل در فصل دهم مورد بحث قرار ميگيرد. 
مؤلف محترم در اين فصل از تعريف امانتداري و ابعاد آن در حرفه، جايگاه امانتداري در کسب و 
کار و آموزههاي ديني، فراخ دامني آن، مصاديق امانت، مراتب امانتداري در حرفه، تعريف عملياتي از 

آن و تحليل امانت در رهيافت حقوقي سخن ميراند.   
بخش سوم که از مهمترين مباحث کتاب است، با عنوان «منشور چند وجهي اخالق سازمان» 
شامل هشت فصل است. در اين بخش منشور چند وجهي اخالق سازمان در قبال حقوق محيط مورد 
بحث قرار ميگيرد. منشور اخالقي سازمان بيان مسئوليتهاي اخالقي سازمان در قبال حقوق عناصر 
محيط دروني و بيروني آن است. از آنجا که عناصر صاحب حق متعدد است، بيان مسئوليتهاي 
سازمان در قبال هريک از آن گروهها وجهي از منشور را به ميان ميآورد. مؤلف در اين بخش در هر 
يک از فصول به ترتيب به بيان تفصيلي وجوه مختلف منشور اخالقي ميپردازد: اخالق 
مشتريمداري، مسئوليتهاي اخالقي سازمان در قبال کارکنان، رقابت اخالقي، مسئوليتهاي 
اخالقي سازمان در قبال تأمين کنندگان، سازمانهاي نظارتي و بازرسي، شرکا و اخالق تبليغات و 
وظايف اخالقي سازمانها در قبال شهروندان و منافع ملي از جمله مباحث فصل يازده تا هجده است.  
بخش چهارم با عنوان «عهدنامه هاي اخالقي منابع انساني» شامل دو فصل است. مؤلف در اين 

بخش به بيان و تحليل عهدنامه هاي اخالقي مديران و کارکنان سازمانها مي پردازد.   
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2. مالحظات انتقادي  
در مقام بررسي و مالحظه اجمالي اثر به دو نکته عمده، يعني بيان مزايا و مواضع ابهام بسنده 

ميکنيم.   
  2ـ 1. مزايا

حاصل برگزاري صدها کارگاه آموزشي ـ مشاورهاي و سخنراني توسط نويسنده  سازماني اخالق .1
و حضور در بخشهاي مختلف، صنايع گوناگون، سازمانها و محيطهاي کسب و کار است. اين 
حضور توفيق درک معضالت پنهان را ايجاد نموده است. بنابراين در اين کتاب مسائل بسيار مهم و 
کاربردي به چالش کشيده شده و پاسخ مي يابد. مثالها و مطالعات موردي گوياي حقيقت امر است: 
مديريت سازماني امدادي1، مشکالت رفتاري بين کارگر و سرکارگر در خط توليد،2 کارگاههاي 

  مشاورهاي شرکت نفت پاسارگاد،3 معضالت سازمان خدمات پستي4 و... .
2. نکتهاي که بيش از همه قابل بيان است اين است که اين کتاب اولين اثر در حوزه اخالق 

  سازماني است و مؤلف براي اولين بار در ايران به اين پژوهش همت گماشته است.
3. رويکرد کتاب راهبردي است و به فرايند، مراحل و ابزارهاي تحقق اخالق اشاره داده است. 
کتاب صرف بيان معضله و درد در مسائل اخالقي نيست، بلکه به درمان نيز توجه داده است. به 
عنوان مثال اگر پيشبينيپذيري را يکي از عوامل مهم موفقيت ميشمارد، به عوامل گوناگون و 
فرايند تحقق آن نيز ميپردازد. همچنين عالوهبر ذکر چيستي، کارکردها و ساختار سند اخالقي به 
فرايند تدوين آن، ويژگيها، روش شناسي و منابع تهيه آن نيز ميپردازد.5 و در توضيح اصول 
خطمشي اخالقي شرکت در مقابل تأمينکنندگان، در بيان ارائه عادالنه فرصتها و ترويج اخالق نزد 

  پيمانکاران6 از راهکارهاي تحقق آن نيز سخن ميراند.

                                                           

  سازماني، ص67. اخالق 1. فرامرز قراملکي احد،
  2. همان، ص77.
  3. همان، ص83.
  4. همان، ص93.
  5. همان، ص154.

  6. همان، صص336-335.
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4. ارائه تعريفهاي عملياتي از مفاهيم اخالقي و ديگر مفاهيم مرتبط از ويژگيهاي مهم اين 
کتاب است. استاد به تحليل مفهومي بسنده نکرده و به بيان سنجهها و نشانگرهاي اصول اخالقي و 
مفاهيم مرتبط پرداخته است. بخش دوم کتاب به تعريف عملياتي اصول اخالقي و مالکهاي تمايز 
مصداقي آن ميپردازد. همچنين تحليلي از مفاهيمي چون پيشبينيپذيري، قاطعيت، امنيت شغلي1 

  و... نيز به دست داده است.
5. صداقت نويسنده و بيان واضح و روشن وي در بيان ارتباط اين اثر با ديگر آثار وي همچون 

  ستودني است.2 حرفهاي اخالق و کار و کسب در اخالقي سازمانهاي
6. چکيده کتاب بسيار کامل و به واقع آينه تمام نماي آن است. مؤلف ارائه چکيده را وظيفه 

  اخالقي خويش شمارده و دغدغه اهميت به وقت و سليقه خواننده قابل درک است. 
حرفهاي، مفاهيم اخالق، اخالق کاربردي و... به دقت  اخالق بر درآمدي 7. از آنجا که در کتاب
تحليل شده است، نويسنده در اين کتاب به تحليل مجدد و تفصيلي نپرداخته است. بنابراين عليرغم 
حجم کتاب برخالف ديگر کتب، خواننده با مباحث تکراري و صفحه سازي مواجه نميگردد. اين 

  شيوه خود آموزش اخالق پژوهش و نگارش کتاب اخالق است.
8. در اين کتاب معادلهاي انگليسي واژگان ارائه شده تا در مواردي که مشابهت لفظي وجود 
دارد، خواننده به تمايز مفاهيم دست يابد. به عنوان مثال به تمايز (Rights) و (Law) در واژه حقوق 

  اشاره شده است. 
  9. جداول و نمودارها فهم کامل و جمعآوري مطالب را براي خواننده ميسور ميسازد. 

10. مؤلف با شناسايي معضالت از راه چاره هم گفته است و تنها به توصيف نپرداخته است. رصد 
معضالت آسان اما بيان راه چاره به سهولت ميسر نميگردد. به عنوان مثال مؤلف علل و عوامل ناکارآمدي 

  کدهاي اخالقي را بيان کرده و عالوهبر توصيف، به تبيين، سؤال از چرايي و علتيابي پرداخته است.3
  11. نتيجهگيري در انتهاي هر فصل از ديگر مزايا است.

12. نگاه جامعنگر نويسنده و پرهيز از حصرگرايي در اين کتاب ستودني است. مؤلف به ابعاد 
مختلف مسائل و مفاهيم توجه داده است و در غالب موارد انصاف و دقت منطقي و فکري و پرهيز از 

                                                           

  1. همان، ص279.
  2. همان، 36.
  3. همان، 138.
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مواجهه هيجاني با مسائل کامالً مشهود است. به عنوان مثال در تحليل امانتداري به مصاديق و 
ابعاد گوناگون آن اشاره ميشود.1 فضيلتگرايي هدف و موفقيتآفريني فايده اخالق سازماني قلمداد 
شده و تعارضي بين اين دو نظريه نميبيند.2 همچنين مؤلف ضمن بيان اين حقيقت که تفاوت بين 
منشورهاي اخالقي به سبب تفاوت نگرشها از بيانيههاي اخالقي است، به تحويلي نگريها اشاره 
داده و به نگاه هوشمندانه و جامعنگر دست مييابد.3 همچنين در تدوين منشور اخالقي سازمان در 
بخش سوم از تمامي ذينفعان، همچون مشتري، کارکنان، رقبا، تأمينکنندگان و... سخن رفته است 

  که جامع نگري را در تأليف اين اثر مينماياند.
  13. ارائه منابعي براي مطالعه بيشتر از جمله مزايا است. 

14. بيان تمثيلي سبب فهم بيشتر کالم مؤلف است، همچنين نمونهها و مطالعات مصداقي 
رهگشاست: تلقيهاي گوناگون اشخاص از سازمان و مثال خرس و گاو و خانواده،4 در تحليل 
سبکهاي ارتباطي و مثال به خانم الف و...،5 مرامنامه اخالقي شرکت جانسن اند جانسن،6 
عهدنامههاي اخالقي انجمن مديريت منابع انساني، انستيتوي مهندسان برق و الکترونيک، انجمن 

  کامپيوتر استراليا،7 نفت پاسارگاد8 و... از اين دسته است.
15. «جوانههاي انديشه» خواننده را به فکر و تحليل افزونتر، فرا ميخواند و به نوعي براي 

  دانشجويان و خوانندگان جوان تشويق روحيه نقادي است. اين امر گوياي نقدپذيري مؤلف است.
16. زبان کتاب عليرغم دقت و نگاه عميق و وامگيري از شاخههاي گوناگون علوم حتي منطق 
و فلسفه، آسانياب است و مشکلي در فهم خوانندگان ايجاد نميکند. اگرچه زبان دقيق مؤلف و توجه 
به تمايز قدرت و قابليت، هدف و فايده، علل، عوامل و لوازم و آثار و... در جايجاي کتاب محسوس 
است، با اين حال فهم عبارات نويسنده براي مديران در غالب رشتهها ميسور است. مطالب به شيوهاي 

                                                           

  1. همان، صص 221ـ229.
  2. همان، ص72.
  3. همان، ص136.

  4. همان، 78.
  5. همان، صص 120-111.

  6. همان، ص141.
  7. همان، ص415.
  8. همان، ص277.
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عموم فهم ذکر شده است: به عنوان مثال مؤلف در بدنمايي درجههاي خوب صرفنظر از اصطالح 
  منطقي متواطي و مشکک، درجهمندي را توضيح داده است.1

17. مؤلف در کتاب به معضالت اخالقي، چالشها و نکاتي اشاره کرده که در رفتار جمع کثيري 
از افراد در روابط روزمره مشاهده ميشود و عليرغم شيوع کمتر کسي به آن واقف است. مؤلف تحت 
عنوان خوب و بدهاي درآميخته از برخي از آنها ياد ميکند. عدم تمايز تواضع و ذلت نفس و... از اين 
دسته است. به عنوان مثال عدم تمايز فداکاري بيمورد و بخشش بيجا از حلم و صبر گريبانگير 
بسياري از زنان است که پس از گذشت چند سال آثار تخريبي آن را در رفتار ارتباطي با همسرانشان 
مشاهده مي کنيم. خفگان و انفجار ناشي از حس فداکاري يک طرفه و تقاضاي طالق، حاصل 
  درآميختن خوب و بدها و بايدها و نبايدهاست. اين بيان اهميت اين بحث را بيشتر نمايانگر است.

18. مؤلف در تحليل مسائل، نظريهپردازي و بيان نکات راهبردي از آيات و روايات و... وام گرفته 
است و اين نشان از آشنايي با منابعي غني و استوار در اخالق است. همچنين براي تأييد برخي از 

  نظرات از منابع اسالمي بهره جسته است. 
19. عالوه بر مباحث خاص اخالقي، به مباحث فقهي و حقوقي نيز توجه شده است.  مرزکشي و 
تمايز اين مباحث و خلط نکردن آن ها از جمله مزايا است. در تحليل مفاهيم تعاريف فقهي و حقوقي 

  نيز بيان مي گردد.2 
20. مؤلف در اخذ مطالب از ديگر منابع جانب امانتداري را رعايت کرده است و صراحتاً وامگيري 

  را گوشزد نموده است.3
  21. شمارهگذاريها و تيترها دقيق است و زيرمجموعههاي مطالب به راحتي قابل تشخيص است.4

22. در ابتداي هر بخش در صفحهاي خاکستري رنگ، مطالب کل فصول به اجمال بيان شده 
  است. بنابراين در ابتداي هر بخش خواننده با پيش فرضي صحيح، فصول را يک به يک ميگذراند.

                                                           

  1. همان، ص180.
  2. به عنوان مثال ص348 در تحليل شراکت.

  3. به عنوان مثال، ص110.
  4. به عنوان مثال، ص155.
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23. مؤلف در اين کتاب به مسائلي پرداخته است که عليرغم اهميت فراوان کمتر مورد بحث 
قرار ميگيرد: اخالق رقبا، اخالق تبليغات و اخالق ارتباط با کارکنان پيمانکاران و بازرسان و ... از اين 

  دسته است.
24. مؤلف در مواردي قوانين مدني و حقوقي کشوري را به چالش کشيده و از تعارضات اخالقي و 

  معضالت آن ها سخن ميراند. 
25. نکات برجسته و عالي روششناسي در تدوين اين کتاب، از ديگر مزايا است. يکي از مواضع، 
دقت مؤلف در طرح مسألهها است. ايشان مسأله خود را از ميان مسائل گوناگون رصد ميکند و تنها 
در پي حل آن است. به عنوان مثال در طرح مسأله مسئوليتهاي اخالقي سازمان در قبال نهادهاي 
نظارتي.1 همچنين در موضعي مينويسد: «سخن در اهميت و نقش مشتري نيست، سخن در الگوي 
رفتار ارتباطي سازمان با مشتري است».2 همچنين وي معضالت مرکب و پيچيده را به مسائل 

  گوناگون تبديل کرده و با تشخيص دقيق مسأله، پاسخ يافتن را آسانياب ميکند.3 
26. تحليلهاي مفهومي و تصحيح تصور و انگاره خواننده از مفاهيم، در حل مسائل رهگشاست. 
به عنوان مثال مؤلف مسئوليتپذيري و ارتباط اخالقي با مشتري،4 کارکنان،5 رقبا،6 شرکا،7 مديران، 

  سهامداران و... را منوط به طرز تلقي و انگاره سازمان از اين مفاهيم ميداند. 
2ـ 2. مواضع نقصان و کاستي ها  

مسائلي که در اين موضع ذکر ميگردد، در برابر مزايا و ميزان تأثيرگذاري کتاب، ناچيز و مانع از ذکر 
آن است. در عين حال هدف از بيان اين موارد پيشنهاد به مؤلف محترم، سؤال کالسي از وي براي فهم 

بيشتر و رفع ابهامات ذهني خواننده و شايد ياري براي تصحيح کاستيها در چاپهاي آتي است.   

                                                           

  1 . همان، ص342.
  2. همان، ص245.

  3. به عنوان مثال ص78 در بحث از امکان تعالي اخالق سازماني.
  4. همان، ص245.
  5. همان، ص273.
  6. همان، ص299.
  7. همان، ص348.
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1. بهرغم دقت فراوان در صحت عبارات، هنوز اغالط تايپي در اين کتاب به چشم ميخورد. در 
  اين مقام سعي شده است به دقت تمامي موارد جهت اصالح در چاپ بعدي ذکر گردد:

ميدان به جاي مديران (ص45)، نيوشند (ص68)، خالقي (ص69)، حاص به جاي حاصل 
(ص78)، مؤلف در ص80 مينويسد: «ابتدا به جستجو ميکند از پاسخ همين مسأله در مقياس فردي 
ميپردازيم»، به احتمال زياد «ميکند» در اصالحات تايپي حذف نشده است. پايبندي نيستند به 
جاي پايبند نيستند (ص79)، پيشبينيپذيري (ص100، شماره11، خط آخر)، خارجي (خط اول، 
ص103)، اتباطي به جاي ارتباطي (ص115)، «و و اسباب کشي» (ص119)، کنند به جاي ميکنند 
(شماره 6، ص123)، اجراي به جاي اجرا (ص127)، ابزاهايي به جاي ابزارهايي (ص127)، جدول 2ـ 
6 به جاي 1ـ 6 (ص145)، ناقض به جاي ناقص (ص154)، احجاف به جاي اجحاف (ص 156)، 
تکرار کلمه بخشودن در ص179، گرفتار شغلي (ص185)، براي به جاي بر (ص186 خط اول)، دست 
و پنچه به جاي دست و پنجه (ص188) و درون شخصي نه درون شخص (همان صفحه شماره2)، 
بازيابي به جاي با زبان (ص190)، ميدان به جاي مديران (ص191)، استرسي به جاي استرس 
(ص196)، ميسازد به جاي سازد (ص 200)، ص213 به عهد به جاي وفاي به عهد، ص 213 شماره 
1، «حرفهايها و نقابي» به جاي «حرفهايها، نقابي»، عقالً به جاي عقال (ص233)، استاندار به جاي 
استاندارد (ص226)، بهروهوري (ص227)، تايپ ناصحيح تاي عربي در مواضع گوناگون. به عنوان 
مثال (ص 226: امانة، ص 202: مراة، ص 235: مستأجرة، ص 328: خيانة و...)، حقوقي به جاي 

حقوق (ص236، پارگراف دوم)، سوداگرايانه به جاي سودگرايانه (ص248)، افتادگي واژه «که» 
ص288: «سازمانها بايد به کارکناني بر اثر» به جاي «که بر اثر»، بابب به جاي باب (ص305، 
پاورقي)، اخالق به جاي اخالل (ص306، ش9)، رقيب به جاي رقابت (ص307، پارگراف دوم، خط 
دوم)، چيري به جاي چيزي (ص313، ش 1)، تأمينکنندگان خطرپذيري به جاي خطرپذيري 
تأمينکنندگان (ص329، خط آخر)، نامتعارض به جاي نامتعارف (ص335 و 338)، فصل او به جاي 
فصل اول (ص343)، اساسي به جاي اساس (ص350)، نميتوان به جاي نميتواند (ص351)، سوء به 
جاي سود (ص351)، «ما نسبت جامعهاي که بالنده شدهايم» به جاي «ما نسبت به جامعهاي که در 

آن بالنده شدهايم» (ص355).  
2. چکيده و نتيجه در کتاب ضروري است. در اين کتاب نتيجههاي انتهاي هر فصل، عيناً همان 
چکيده ابتداي کتاب است. براي کاستن حجم کتاب بهتر بود يکي از اين دو حذف ميشد. البته تکرار در 
  همه موارد کاستي تلقي نميشود و گاهي الزامي است. مثالً حتي در آيات قرآن نيز تکرار ديده ميشود.



194   □   ارمغان نقد  

3. مؤلف در تعريف و تحليل مفهوم پيشبينيپذيري مينويسد: «پيشبينيپذيري خصلتي در 
سازمان است که محيط را توانا ميکند تا عملکرد سازمان را درخصوص استيفاي حقوق خود 
پيشبيني کند».1 اخذ «پيشبيني کردن» در تحليل پيشبينيپذيري موهم تعريف شيء بنفسه و دور 
است. البته از آنجا که مؤلف در پي ارائه تعريف حقيقي نيست و تنها سعي در ايجاد تصور و انگاره 

  واضح و متمايز دارد، اين تحليل هدف وي را محقق ميسازد.
4. صحافي کتاب به نحوي است که پس از مطالعه پنجاه صفحه اول کتاب، برگههاي آن از هم جدا 
ميشود و خواننده به ادامه مطالعه بيرغبت ميشود. بيتوجهي به جامة زيبا در کتاب ارزشمند مؤلفي فاخر 

  نابخشودني است. لذا ناشر محترم در چاپهاي آتي در امر صحافي دقت بيشتري اعمال نمايد. 
5. در کتابنامه، مشخصات کتابشناختي يکي از منابع کامل نيست: معيدفر، سعيد، بررسي 

  اخالق کار و عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر آن، ؟؟؟.2
6. در بحث از عوامل پيشبينيپذيري سازمانها و الگوي رفتاري قاطعيت، توضيحات مؤلف در 
مقياس اخالق فردگرايانه کارکنان و مديران است نه عملکرد و رفتار سازماني. ضمناً به نظر ميرسد 
سبکهاي ارتباطي چهارگانه موقعيت وابستهاند. ممکن است يک فرد در موقعيتهاي مختلف و بنا بر 
طرف ارتباط واکنشها و الگوي متفاوتي را برگزيند. مثالً ممکن است فرزندي به علت نقطه ضعف 
عشق به پدر، در مقابل وي، سلطه پذير گردد. در حالي که در مقابل همسر سلطهگر و در محيط کار، 
تحصيل و دوستان سبک ارتباطي قاطعيت را برگزيند. مگر اينکه بگوييم در اين مقام بحث از رفتار 

  ارتباطي فرد در محيط سازمان است نه الگوي همه جايي ارتباط وي.3
7. دروغگويي و صداقت متناقض نيستند بلکه متضادند. مؤلف در تعريف صداقت، به تحليل 
دروغگويي پرداخته است. بنابراين تعريف صداقت، تعريف به ضد است، نه تعريف به خود آن. تعريف 

  به ضد، اگرچه شايسته است، اما آيا در شفافسازي انگاره خواننده کافي است؟4
8. در تحليل مبالغه مرز، مالک، تمايز و ارتباط آن با دروغ و فريب ذکر نشده و باالخره 
نميفهميم آيا هر بزرگ نمايياي دروغ است؟ اگر هر مبالغهاي دروغ نيست چگونه در تبليغات و... 

                                                           

  1 . همان، ص95.
  2. همان، ص446.

  3. همان، صص124-107.
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تمايز موارد جواز و ناروا را تشخيص دهيم؟ با کدام مالک؟1 مؤلف در موضعي مينويسد: «تبليغات از 
شگردهاي اغراقآميز سيراب ميشود اما اگر مبالغه و اغراق سبب دروغ و فريب شود، امر غيراخالقي 
است».2 در حاليکه مالکي ارائه نشده است. همچنين مرز خوب و بدهاي به هم آميخته سختياب 

  است، در حالي که مالک و مرز و خطکشي دقيقي نشده است.
9. يا امانتداري يا خيانت مبتني بر ايهام منع خلو است. بنابراين جستجو از امر سومي چون 
بيدقتي و اهمال و بيتوجهي ميتواند رهگشا باشد.  اين دو با هم متناقض نيستند و هر يک ذو 
مراتبند تا جايي که مرز دقيق آنها در برخي مراتب مشخص نيست.  در حاليکه مؤلف در موضعي 
مينويسد: «امانتداري، به ويژه در تعامل سازماني ابعاد مختلفي دارد. بيان هر يک از ابعاد ميتواند 
چراغ قرمزي را نشان دهد که ورود به خيانت را اعالم ميکنند».3 شناخت مراتب و مرز امانتداري و 
خيانت محتاج مالکي براي تمايز مصداقي است. در حاليکه متناقض نبودن و ذو مراتب بودن اين دو، 
ارائه مالک را سختياب کرده است، به نظر ميرسد در اين کتاب مالکي جز «اگر امانتداري نباشد، 

  خيانت است» نمييابيم.
10. مؤلف در موضعي مينويسد: «از ميان مسائل بسيار فراوان در بحث امانت داري چهار مسئله 
از اهميت فراوان برخوردارند».4 و در ادامه چهار مسأله را ذکر ميکند. مسأله چهارم جستجو از علل و 
عوامل ايجاد امانتداري در حرفه و موانع آن است. در حاليکه در اين فصل به اين مسئله نپرداخته و 
خواننده در جستجوي پاسخ ميماند. اگرچه مؤلف تنها به دنبال ليست کردن مسائل مهم در اين باب 

  است، اما بهتر بود مشخص ميکرد که مثالً در اين فصل تنها به مسأله يک و دو ميپردازيم.
11. به نظر ميرسد مشتريمداري ابزارانگارانه يا اصالتگرايانه منع جمع نبوده و بتوان به اصالت 
مشتري و تلقي اخالقي پافشاري کرد، در حاليکه مشتري را عامل سود نيز انگاشت. يعني در مراتب 
باالتر طولي به اصالت مشتري و تلقي اصالتآميز نظر داشت و در مراتب پائينتر مشتري را عامل 
افزايش سوددهي تلقي کرد. تمايز هدف از فايده نيز ميتواند رهگشا باشد. بله تلقي صرف 
مشتريمداري ابزارانگارانه، اخالق را تا حد واژهاي تهي فرو ميکاهد اما با نفي تأکيد و حصر، و به 

                                                           

  1. همان، ص210.
  2. همان، ص319.
  3. همان، 237.

  4. همان، ص217.
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ميان آمدن تلقي اصالتگرايانه در مراتب طولي نه عرضي، يکي از عوامل موفقيت سازمان قلمداد 
  ميشود.1 

12. مؤلف در موضعي مينويسد: «رقابتگريزي به معناي تالش در به دست آوردن جايگاه 
انحصاري موهبتي و نيز رقابت ستيزي به معناي جنگ و تخريب براي برخورداري ظالمانه و 
زورگويانه از جايگاه انحصاري پاسخگو نيست بلکه تنها راه ماندگاري در جهان رقابتي، رقابت پذيري 
اخالقي است».2 اين عبارات موهم ابزارشدن اخالق براي يافتن جايگاه در سهم بازار است. اگرچه در 
ابتداي کتاب مؤلف تعارضي بين نظريه فضيلتگرايانه و ابزارانگاري اخالق براي موفقيت نميبيند و 
به تمايز هدف از فايده اشاره ميکند، اما به نظر ميرسد بهتر بود در اين خصوص بعد از اين عبارت، 

  توضيحات مذکور مجدداً تکرار ميشد.
در مقايسه تلقيهاي گوناگون از سازمان و رفتارهاي برخاسته از آنها مؤلف به تلقي گاو،  .13
خرس، گرگ و خانواده توجه داده است.3 ميتوان گفت اين تقسيم حاصر نيست و تلقيهاي ديگري 
از سازمان وجود دارد. البته مؤلف محترم مدعي استقصاء کامل موارد نيست. عدهاي سازمان و مديران 
را نردباني ميانگارند که بايد با آن پيشرفت کرد و پلههاي ترقي را پيمود، بنابراين بعد از رسيدن به 
وضعيت مطلوب هويت نردباني از بين رفته و نسبت به سازمان بيوفايي ميکنند. عدهاي نيز سازمان 
را فراتر از خانواده و نوعي آرمان ميدانند که عاشقانه در آن فعاليت کرده و به فکر سود و زيان 
  نيستند. اين تلقي سبب فداکاري و کمک به بهرهوري بيشتر حتي تا سر حد فداي جان ميگردد. 

مؤلف محترم در موضعي مينويسد: «براساس نکتههاي پنجگانه ميتوان تبليغات را چنين  .14
تعريف کرد:».4 درحاليکه هرچه نظر ميافکنيم تعريف دقيق و روشني از تبليغات در طول فصل 

  نمييابيم. گويي ارائه تعريف فراموش شده است.
در اين کتاب تعريف «نجش» در دو موضع تکرار شده است.5 درحاليکه تکرار هميشه مفيد  .15

  نيست مگر اينکه موضوع اهميت داشته باشد. 

                                                           

  اصالت، صص 250-247. تا ابزارانگاري مداري: از 1. توضيح مؤلف در اين باب، نک: مشتري
  2. همان، ص297.
  3. همان، ص78.
  4. همان، ص314.

  5. همان، ص319 و ص265.
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16. مؤلف در موضعي مينويسد: «سخن بر سر آن نيست که افزايش معقوليت خطرپذيري ارتباط 
تأمينکنندگان هدف اخالق است بلکه آن يکي از فوايد بسيار عمده اخالقي سازماني است».1 چرا در 
اين بيان سخن از تمايز هدف و فايده ميرود؟ نميتوان هر دو را هدف اخالق دانست، البته اهدافي 

  که در طول همند نه در عرض هم؟ يا اهدافي که يکي ديگري را نتيجه ميدهد؟ 
17. بحث از مسئوليتهاي اخالقي سازمان در مقابل بازرسان و شرکا به اجمال است و نسبت به 
فصول ابتدايي کتاب بسيار کم حجم. بنابراين مباحث کتاب به طور يکسان و در حجم تخصيصي 

  مشابه نيست. 
18. يکي از صاحبان حق سازمانها، خدا و مسئوليتهاي شرعي و قانوني است. در اين باب 

  بحثي نشده است.2
19. مؤلف محترم با بيان ارتباط وثيق تلقي سازمانهاي بازرسي از بازرسي و تلقي دستگاههاي 
بازرسيشونده از بازرسان، در موضعي مينويسد: «اينک با انداختن توپ از ميدان دستگاههاي مورد 
بازرسي به زمين سازمانهاي بازرس ميتوان پرسيد: آيا نهادهاي نظارتي تصور روشن و کامل از 
نظارت و بازرسي دارند».3 اگرچه به ارتباط وثيق تلقي سازمانهاي بازرسي از بازرسي و تأثير آن در 
عملکرد بازرسان و در ادامه عملکرد بازرسان و تأثير آن در تلقي سازمانهاي مورد بازرسي از بازرسي 
و سپس مواجهه آنها با بازرسان اعتراضي نداريم. اما با اين حال انداختن توپ به زمين سازمانهاي 
بازرس، نوعي فرافکني در مسئوليتپذيري اخالقي سازمانهاي مورد بازرسي نيست؟ به نظر ميرسد 
حتي اگر تلقي سازمانهاي نظارتي از بازرسي صحيح نباشد، به هر حال خللي در مسئوليتهاي 

  اخالقي سازمانهاي بازرسي شونده ايجاد نميکند.
20. در بخش سوم به سازمانهاي بيمه، اصناف، امور مالياتي و دارايي و... پرداخته نشده است. 

  در حاليکه اين موارد از محيط بيروني و صاحبان حقند.
21. مؤلف در تحليل همسايگان مينويسد: «همسايگان کسان و سازمانهايياند که به نحوي 
همجوار دفاتر، کارخانهها و ساير بخشهاي شرکتند و از فعاليتهاي شما در معرض صدمه و زيان 

                                                           

  1. همان، ص330.
  2. همان، ص155.
  3. همان، ص344.
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قرار ميگيرند.»1 اين نوع تلقي از همسايه تلقي کامل و جامع نيست. گاهي همسايگان از فعاليت 
يکديگر در معرض سود و منفعت قرار ميگيرند. مثالً دفاتر تعويض پالک خودرو، بانکها، مشاورين 
مسکن، بنگاههاي خريد و فروش خودرو و... سبب سوددهي و جلب مشتري بيشتر در دفاتر اسناد 
رسمي و ثبت ميگردند. اين نوع تلقي به همسايه، مسئوليتهاي ديگر و اصول اخالقي بيشتري را 

  پيش ميکشد.
  

کتابنامه  
  سازماني»، کتاب ماه دين، ش156، 1389. اخالق کتاب دربارة 1. ابوالحسني نيارکي فرشته، «نکاتي

تهران، سرآمد، 1388.   سازماني، اخالق 2. فرامرز قراملکي احد،
  حرفهاي، تهران، سرآمد، 1387. اخالق بر درآمدي 3. همو،

  

                                                           

  1. همان، ص358.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فصل دوم  

منطق  

  

  





  
  
  
  
  
  

الملخص *  1. منطق

احمد عابدي1  
  

1. جايگاه و اهميت منطق در علوم  
معلم ثاني، منطق را رئيس همه علوم ميناميد، زيرا درستي و نادرستي علوم به وسيله آن به 
دست ميآمد.2 اصطالح (معيار العلم) نيز از همين روي بر آن به کار برده شده است. منطق به اسم 
(فن مناظره، آداب البحث، ادب علم، روش محاوره، خطاسنج انديشه) نيز معرفي شده است. 
موضعگيريها در برابر اين علم چنان  متفاوت و آميخته به افراط و تفريط است که برخي چون 
ابنتيميه خواندن و تعليم و تعلم آن را حرام دانسته و بعضي يادگيري آن را نه تنها واجب کفائي، بلکه 
واجب عيني دانستهاند.3 حاجي خليفه گويد: مردم چون دشمن مجهوالت خود هستند هرکس اين علم 
را نفهميده و فرا نگرفته است آن را بيفايده و حرام ميداند. سپس گويد: به نظر من يادگيري منطق 
از باب مقدمه واجب واجب است.4 مقصود وي آن است که منطق واجب غيري و مطلوب بالغير است 
و اين نظر به هويت ابزاري داشتن منطق دارد، اما اگر کسي معتقد باشد که منطق در عين حال که 

                                                           

الملخص، تصحيح و تحقيق: احد فرامرز قراملکي و آدينه اصغري نژاد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه  منطق * رازي فخرالدين،
امام صادق(ع)، 1381ش، 479، 107ص، وزيري.  

اسالمي و فقه است. اين مقاله پيش  فسلفه 1. دکتر احمد عابدي از محققان و استادان موفق حوزه و دانشگاه در گسترة دانش
از اين با اين عنوان به چاپ رسيده است:  

الملخص، آينة پژوهش، ش 93، مرداد و شهريور ,1384   منطق عابدي،
2. کشف الظنون، ج2، ص,1862  

3. همان.  
4. همان.  
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مهارت و ابزاري براي ساير علوم است خود نيز نوعي دانش و معرفت است در اين صورت ميتواند به 
صورت مستقل مطلوب باشد. به هر حال علم و فلسفه محصول انديشه و مطالعه جهان هستياند و 
منطق ـ همانند معرفتشناسي خود انديشه را بررسي و مطالعه ميکند. در علم و فلسفه بيرون از 
ذهن يعني معقوالت اولي مطالعه ميشوند و در منطق معقوالت ثانيه منطقي که صرفاً ذهنياند. از 
قديم در تعريف منطق گفته شده: علمي است که رعايت قوانين آن جلوي خطاي استدالل را ميگيرد 
و به همين جهت به خطاسنج انديشه شناخته شده است. در حالي که هدف اوليه و اصلي منطق 
شناخت خطاي استدالل نيست و شناخت خطا و پيشگيري از آن تنها وظيفه بخش مغالطات منطق 
است. گرچه منطق براي مقابله با سوفسطائيان پديد آمد اما وظيفه اصلي آن بيان مقياس و ميزان 
استدالل صحيح است و در نتيجه با به دست آوردن روش استدالل صحيح بالالزمه خطاسنج انديشه 
نيز ميگردد، به سخن ديگر هدف اصلي آن شناخت خطاي فکري نيست، بلکه هدف اصلي آن 
شناخت و آموزش استدالل و تطبيق استدالل با قواعد و ضوابط کاربرد صحيح آن است، يعني هدف 
منطق يک امر ثبوتي است نه سلبي. محقق شوشتري فرموده: «دانستن هيچ علمي متوقف بر منطق 
نيست، زيرا اگر منطق ميتوانست از اشتباه در فکر جلوگيري کند نه تنها اختالفات اديان و مذاهب 
بلکه تمامي اختالفات برطرف ميگرديد. در واقع اختالف افکار و آرا معلول اختالف در صغري و 

کبري قياس است که منطق نيز متکفل آن نيست».1  
اما روشن است که خود منطق هرگز جلوي خطاي فکر را نميگيرد، بلکه رعايت و کاربرد صحيح 
آن متکفل اين مهم است، عالوه بر آن که اختالفات اديان و مذاهب و نيز ساير اختالفات مردم تنها 
معلول خطاي در شکل و صورت قياس نيست، بلکه برخي اختالفات معلول خطاي حس است و 
برخي خطاي فکري است که از اشتباه در ماده قياس پديد آمده و منطق تنها خطاي در تعقل را آن 
هم در صورتي که مربوط به هيأت قياس باشد تصحيح ميکند و چنين نيست که کسي تصور کند 
هيچ گاه اشتباهات مربوط به هيأت قياس نيست و لذا منطق بي فايده است، زيرا در مباحث علمي 
فراوان يافت ميشود که عکس موجبه کليه را کليه دانستهاند يا نقيض موجبه کليه را سلب کلي 

تصور کرده و آثار و نتايج اشتباه بر آن مترتب کردهاند.  
مرحوم امين استرآبادي معتقد است خطاي فکري از جهت صورت و هيأت قياس وجود دارد، اما 
براي عالماني که داراي ذهن و فکر مستقيم باشند کمتر پيش ميآيد. در باب مواد قياس يا صناعات 

                                                           

لمعة، انتشارات صدوق، ج6، ص298.   شرح في النجعة 1. شوشتري محمدتقي،
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خمس ـ که بسياري از اشتباهات مربوط به آن است ـ  تنها آنها را به صورت کلي تقسيم ميکنند و 
قاعده مشخصي در منطق وجود ندارد که بيان کند هر ماده خاصي داخل در کدام قسم از اقسام است 
و بلکه وجود چنين قانوني غيرممکن است. اما مرحوم آشتياني معتقد است آنچه در منطق آمده 
متکفل شرايط و راههاي صحت استدالل است هم از جهت صورت و هم از جهت ماده. منطق براي 
جلوگيري از خطاي در فکر است که قوام آن به تحصيل ماده و هيأت مناسب است و مبحث صناعات 
خمس که مشتمل بر کيفيت تحصيل مقدمات جدل و برهان و ساير حجج است و تشخيص هرکدام 

از ديگري اين مهم را به خوبي انجام داده است.  
ولي به نظر ميرسد که سخن استرآبادي صحيح باشد و آنچه در مبحث صناعات خمس آمده 
مشکل خطاي مواد قياس را حل نميکند، مثالً وقتي گفته ميشود نفس قديم است يا آن که نفس 
حادث است، منطق متکفل تصحيح اين گونه اغالط نيست، منطق تنها ادعا دارد که مقدمات برهان 
بايد يقيني باشد، اما آن که اين قضيه جدلي الطرفين است يا آن که کدام مقدمه آن برهاني و کدام 
غيربرهاني است و چگونه مقدمه برهاني را از غيربرهاني تمييز دهيم و اين گونه امور از راه منطق 

بررسي نميشوند.  
2. معرفي منطق الملخص  

به هر حال منطق از علومي است که نگارشها در موضوع آن فراوان و زياد نيست و بسياري از 
منطق آثار منطقي تنها به عنوان مقدمه بر کتابهاي فلسفي و کالمي نگارش يافتهاند، کتاب

فخر رازي از اين قبيل است. فخر رازي از متکلمان و فيلسوفاني است که مجلس وعظ و  الملخص
موعظه داشته و خطبههاي غرّائي نيز ايراد ميکرده است ـ هرچند برخي در متعظ بودن خود او 
ترديده کرده اند1ـ  و اين خطابههاي او در اشتهار و معروفيت وي نزد عامه مردم تأثير فراوان داشت. 
عالوهبر تبحر کم نظير او در جدل و مغالطه، قلم روان و خالي از حشو و زوايد او موجب گرديد که به 
سرعت آثار او، کتاب درسي علوم مختلف در حوزههاي علميه شيعه و سني گردد. فخر رازي در برخي 
اشارات امام المشککين از سالمت و استقامت فکري به دور است، اما در برخي  شرح از آثار چون
الملخص متکلم و فيلسوفي  و البراهين العالية، المطالب المشرقية، المباحث ديگر از آثارش چون

                                                           

الطبيعيات، قم، بيدار،1411ق، مقدمه ج1، ص12.   و االلهيات علم في المشرقية المباحث 1. رازي فخرالدين،
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مستقيم الفکر است. گويا وي برخي از آثار خود را با روش جدل و مناظره تدوين کرده و برخي از آنها 
را به صورت برهاني به نگارش درآورده است.  

اگر شبهات و اشکاالت فخر رازي بر ابنسينا را با اشکاالت غزالي مقايسه کنيم روشن ميگردد 
که فخر کامالً به مباني فلسفي و کالمي احاطه و تبحر داشته و به همين جهت فيلسوفان پس از وي 

به اشکاالت و شبهات او توجه کافي مبذول داشتهاند برخالف تهافتهاي غزالي.  
3. تصحيح منطق الملخص  

الملخص فخرالدين رازي ـ که مشتمل بر منطق و حکمت ** است ـ  را بخش نخست کتاب

جناب استاد احد فرامرز قراملکي و خانم آدينه اصغري نژاد تصحيح و تحقيق و انتشارات دانشگاه امام 
صادق(ع) آن را نشر کرده است. تصحيح اوليه متن بر عهده خانم اصغرينژاد بوده، اما بازنگري و 
مقدمه عالمانه کتاب و تعليقات آن از استاد قراملکي است. اين تصحيح يکي از معدود تصحيحهاي 
عالمانه و دقيقي است که به جامعه علمي کشور عرضه ميشود و کمتر ميتوان نمونهاي بر آن يافت. 
ارائه شده است. اين تصحيح براساس چهار نسخه  الملخص منطق در اين اثر متن دقيق و مصحح
کاتبي انجام شده که تصوير آنها  الملخص شرح في المنصّص خطي کتاب و نيز چند نسخه خطي از
نيز در پايان مقدمه تحقيق کتاب آمده است. مقايسه تصوير نسخههاي خطي با متن و نيز دقت در 
متن کتاب و نحوه انعکاس و ضبط نسخه بدلها در پاورقي صفحات نشاندهنده آن است که 
مصححان محترم نخواستهاند چند نسخه خطي را در يک نسخه جمع کنند و هرچه در هر نسخهاي 
بوده در پاورقي گرد آورند که اين کار جز شلوغ کردن کتاب و سردرگمي براي خواننده فايده و تأثيري 
ندارد، بلکه تنها نسخه بدلهايي آورده شده که احتمال دارد خواننده بتواند مطلب و نکته جديدي از 

آن گيرد و آنچه در متن آمده نزديکترين عبارت به عبارتهاي نويسنده است.  
روشِ تصحيح آن گونه که در مقدمه آمده است (روش توأم) است، در اين روش اصيلترين 
نسخه محور قرار گرفته و در شرايط مساوي و در صورت فقدان مرجح به عنوان متن اصلي برگزيده 
ميشود اما ساير در شرايط رجحان برگزيده ميشوند.1 به هر حال داوري بين نسخ خطي و انتخاب 
بهترين متن که مناسب با ادبيات و سبک نگارش مؤلف باشد کار بسيار مشکلي است که در اين 

                                                           

** يادداشت ويراستار: اين بخش فقط شامل منطق است.  
الملخص،  منطق مقدمه الملخص، تصحيح و تحقيق: احد فرامرز قراملکي و آدينه اصغري نژاد، منطق 1. رازي فخرالدين،

ص91.  
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تصحيح انجام شده است. اما اين اشکال نيز وجود دارد که وقتي نسخه خط مؤلف موجود است سراغ 
تحقيق نسخههاي ديگر رفتن و مقايسه و ترجيح و انتخاب بهترين متن بالوجه است؛ در مقدمه

موجود است.1آنچه از متن کتاب نياز به  الملخص آمده نسخه خط مؤلف از کتاب المشرقيه المباحث
توضيح دارد و نيز نکتههاي مهم و ضروري که در حواشي برخي از نسخ خطي وجود داشته و نيز 
مصادر کلمات فخر رازي در پايان کتاب و با عنوان تعليقات در نود صفحه آورده شده است. بيشتر اين 
تعليقات از جناب استاد قراملکي است که براي توضيح مقصود مؤلف و گاهي نقد و بررسي و احياناً 
ارجاع به منابع ديگر جهت ريشهيابي کلمات فخر يا آشنايي با اعتراضات ديگران بر وي است. 
فهرست اعالم و آثار متن و تعليقات و منابع تحقيق بر غنا و ارزش کتاب نيز افزوده است. اما 
مهمترين ويژگي اين تصحيح به مقدمه محققانه آن است که در صد صفحه تنظيم گرديده است. اين 
مقدمه برخالف متن کتاب و تعليقات و پاورقيها که به عربي است به فارسي نوشته شده و چون اکثر 
مخاطبان و مراجعهکنندگان به اين اثر فارسي زبان هستند تناسب بيشتري دارد.اين مقدمه عليرغم 
حجم اندک خود سطر به سطر آن داراي مطالب دقيق و عالمانه است. خواننده اين مقدمه ـ به شرط 
آن که خود منطقي باشدـ  به جرأت قضاوت مي کند که نه تنها نگارنده اين مقدمه متخصص و بلکه 
مجتهد در فن منطق بوده است، بلکه از اين مقدمه معلوم مي شود که چنان نيست که برخي تصور 
ميکنند که ديگر در منطق نميتوان حرف جديد مطرح کرد. در اين مقدمه عالمانه جايجاي بحث و 
کاوش در منطق ارسطويي و مواردي از آن که قابل نقد و بررسي است به خوبي نشان داده شده 

است، چيزي که نمونه و نظير آن در کتاب هاي ديگر منطق يافت نمي شود.  
4. بررسي مقدمة مصحح  

با توجه به آن که مهمترين ويژگي اين تصحيح مقدمه سودمند آن است ـ که همگي به قلم 
آقاي دکتر قراملکي استـ  چند نکته از مقدمه را بررسي ميکنيم:  

1. تواضع علمي نگارنده مخصوصاً در پايان مقدمه آموزنده اخالق است همچون بقيه آن که 
آموزش علم و معرفت است.  

2. آقاي قراملکي بحثي را در مقدمه تحت عنوان (عدم کاربرد داللت التزام در علوم) عنوان کرده 
و فرموده: فخر رازي داللت التزاميه را به صورت کلي مهجور ميداند، اما خواجه نصير و شاگردش 

                                                           

المشرقية، ج1، ص42.   المباحث مقدمه .1
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عالمه حلي تنها در تعريفات آن را مهجور ميدانند و شيخ اشراق نيز مهجوريت داللت التزام را مطرح 
اما دامنه آن را به اجمال واگذار و بيان نکرده است. سپس دکتر قراملکي به بيان معناي مهجوريت 
پرداخته و ميگويد مقصود عدم کاربرد آن در علم و در حد تام است نه نفي داللت التزام به صورت 
کلي. آن گاه نتيجه گرفته که اين عدم کاربرد داللت التزاميه توصيه و نصيحت است همانند توصيه 
به عدم کاربرد الفاظ مشترک در تعريف. البته به نظر ميرسد که اين عدم کاربرد داللت التزاميه 
توصيف است نه توصيه، زيرا گذشته از آن که ادلهاي که جناب استاد در ص58 براي مهجوريت 
داللت التزام نقل کرده همگي شاهد بر توصيفاند نه توصيه و عالوه بر آن که توصيههاي منطق در 
بخش آخر آن آورده شده نه در ابتداي آن، تشبيه عدم کاربرد داللت التزام به عدم کاربرد الفاظ 
مشترک در تعريف شاهد خوبي بر توصيف است نه توصيه، زيرا همچنان که هدف اصلي از تعريف 
تبيينِ ماهيت و رفع ابهام از آن است و اين با الفاظ مشترک حاصل نمي شود داللت التزام نيز ماهيت 
چيزي را روشن نميکند. به هر حال اين گونه مباحث و نقد و بررسي و داوريها از ويژگيهاي 

منحصر به فرد اين کتاب است.  
3. گاهي اختالف نسخهها را مطالعه مينمايد و با نتيجهگيري از آنها به مباني منطقي خواجه 

نصير و فخر رازي و تفاوت اين دو پي ميبرد، مانند ص49.  
4. جناب استاد در بحث از شرايط تناقض و وحدتهاي الزم در باب تناقض عالوه بر نُه وحدت 
معروف وحدت زبان را نيز الزم ميشمرد (ص78) و سپس به بيان ديدگاه حداقلي ميپردازد که تنها 
دو وحدت را شرط ميدانند. با توجه به آن که فخر رازي و شيخ اشراق هر دو طرفدار ديدگاه حداقلي 
بودهاند و وحدتها را منحصر در وحدت موضوع و محمول ميدانند اين احتمال وجود دارد که هر دو 
اين ديدگاه را از استاد خود مجدالدين جيلي گرفته باشند. آن گونه که جناب قراملکي در ساير موارد 
توافق ديدگاه فخر رازي و شيخ اشراق تذکر ميدهد که از استادشان گرفتهاند، الزم بود در اين جا نيز 
اين مسأله تذکر داده ميشد. همچنان که در بحث تالزم و عدم تالزم مطابقه با دو داللت ديگر استاد 
قراملکي ميفرمايد: (فخر رازي در اين جا ديدگاه خاصي دارد...) (ص53)، در حالي که اين ديدگاه را 
شيخ اشراق نيز دارد و لذا طبق مبناي جناب استاد، بايد اين ديدگاه از مجدالدين جيلي باشد و تذکر 

داده شود. 
5. در موارد متعددي به نقد و بررسي اشکاالت خواجه نصير بر فخر رازي ميپردازد و کلمات 
رازي را طبق مبناي وي صحيح ميداند، مثالً در (ص39) بحث از مالک بديهي بودن تصديق پس از 
نقل اشکال خواجه نصير بر فخر ميفرمايد: گرچه پاسخ خواجه طبق مبناي حکما صحيح است، اما بر 
فخر رازي طبق مبناي وي صحيح نيست و چون رازي تصديق را مرکب ميداند پس صحيح است 
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که بگويد اختالف، دليل عدم بديهي بودن است و خواجه چون تصديق را بسيط ميداند ميگويد 
اختالف شايد معلول ابهام تصورات باشد.  

6. آيا داللت مطابقي مستلزم داللت التزام است؟ همان گونه که قبالً اشاره شد فخر رازي و 
همدرس خود شيخ اشراق معتقدند مطابقه بدون التزام وجود ندارد. جناب استاد در ص53 ميفرمايد: 
اين ديدگاه مورد انتقاد منطقدانان متأخر قرار گرفته و انتقاد نخست اين است که اين مستلزم تسلسل 
است، زيرا اگر هر ماهيتي داراي الزمي باشد به گونهاي که از تصور ماهيت، تصورِ الزم واجب باشد، 
در اين صورت از تصور هر ماهيتي تصور امور غير متناهي الزم مي آيد، زيرا الزم ماهيت خود الزمي 
دارد و اين سلسله لوازم را حدي نيست. اول، اين انتقاد نخست که در عبارت فوق آمده انتقاد دوم و 
سوم ندارد، دوم، اين انتقاد در صورتي وارد است که بين وجود الزم و ضرورت تصور آن تالزم باشد 
در حالي که ممکن است يک ماهيت داراي الزم يا لوازمي باشد اما آن الزم مورد غفلت يا عدم 
التفات باشد در اين صورت تصور ماهيت مستلزم تسلسل باطل نخواهد بود و سوم، ممکن است يک 
ماهيت داراي الزمي باشد اما خود الزم چون ماهيت مستقل نيست پس الزم نيست که خود الزم نيز 
داراي الزمي ديگر باشد و موجب تسلسل شود. همچنان که شيخ اشراق ميگويد هر داللتِ مطابقي 
داراي يک الزمي است و حداقل داراي شيئيت عامه است. روشن است که شيئيت عامه يک ماهيت 
مستقل نيست که آن نيز داراي الزمي باشد و بنابراين که موجب تسلسل شود؛ چهارم، آن که جناب 
استاد در دنباله عبارت به الزم بيّن اشاره کرده است با کالم خود فخر رازي و شيخ اشراق تناسب 
ندارد، زيرا اينان در مقام اثبات ادعاي خود که ميگويند هر داللت مطابقي داراي داللت التزام است 

داللت التزام را به شيئيت عامه مثال زدهاند که الزم غير بيّن است.  
عبارتند از:   الملخص منطق 7. برخي از مهمترين بحثهاي مقدمه تحقيق کتاب

الملخص؛ مالک بداهت و  آثار و آرا و نظام منطقنگاري فخر رازي و سبک وي در کتاب
بديهيانگاري همه تصورات؛ ارتباط معرفتي تصور و تصديق؛ تمايز شرح االسم و شرح اللفظ؛ تالزم 
بين داللت مطابقه و التزام؛ تحليل وجودشناختي کلي؛ مالک اعرفيت؛ مقول در جواب ما هو و در 
طريق ما هو و داخل در جواب ماهو؛ تحليل مفاد قضايا؛ شرايط تناقض؛ و نُه بحث از مباحث منطق 

موجهات.  
8. چند نکته ـ از باب مالنقطي ـ  در اين تحقيق دقيق و عالمانه به چشم ميخورد که به آنها 

اشاره ميکنيم:  
الف) فراوان در مقدمه به افراد يا کتابهايي ارجاع داده ميشود که در فهرست منابع نيامدهاند و 
خواننده نيز يا اصالً متوجه مقصود نميشود يا با مشخصات آن منبع مواجه نميشود، مثالً در ص24 
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ارجاع به ميرداماد شده که معلوم نيست چه کتابي است و در ص25 آدرس اين گونه ذکر شده (ابن 
المفسرين طبقات اتابکي و الزاهرة النجوم و نافعي االعيان مراة کرباليي، 1، 424) و نيز در ص26 از

قفطي نام برده شده که در فهرست منابع مشخصات آنها وجود ندارد و در  الحکماء تاريخ سيوطي و
ص25 آمده (شهرزوري، 2،132) و در فهرست منابع گرچه دو کتاب از وي معرفي شده اما هيچ 

نشانهاي وجود ندارد که مقصود کدام يک از دو کتاب معرفي شده وي است.  
ب) در ص26 نام عده زيادي از مورخان و تراجم نويسان آمده با تاريخ وفات هرکدام به غير از 

ابن خلکان که تاريخ وفات وي 681 است.  
پ) آدرسي که در ص27 به کتاب حاجي خليفه داده شده صحيح نيست و درست آن 1864 است.  
ت) در ص24 آمده است که لقب مشهور امام المشککين در سدههاي اخير به وي داده شد، اما 
ظاهر کالم محقق محترم در ص26 سطر هفتم آن است که مخالفان وي در زمان حياتش او را امام 

المشککان ميخواندند.  
در پايان توفيق هرچه بيشتر محقق محترم کتاب را جهت احياي بخش حکمت اين کتاب و ديگر 

آثار علمي و فرهنگي از خداي بزرگ مسألت دارم.  
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2. پارادوکس دروغگو در مکتب شيراز  
ضياء موحد  
  

اشاره ويراستار  
با مقدمه، تصحيح و تعليق احد فرامرز قراملکي به همکاري  دروغگو پارادوکس در رساله دوازده
سرکار خانم طيبه عارف نيا، مجموعهاي از مقاالت دشتکي، دواني، خفري و بخاري در اين باب 
است. مقاله زير مقدمهاي از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر ضياء موحد بر اين کتاب است. اين 
مقدمه به متن انگليسي و حاوي نکات ارزشمندي است. دوست و همکار ارجمند جناب آقاي 

رستم فالح1 برگردان فارسي اين مقاله را به ارمغان نقد هديه کردهاند.  
  

مقدمة دکتر ضياء موحد  
اين کتاب مجموعهاي از دوازه رساله در باب پارادوکس دروغگو است که فيلسوفان معروف به 

فيلسوفان مکتب شيراز که در فاصله 850 تا 1000 هجري قمري ظهور کردند، نگاشتهاند.   
پارادوکس دروغگو، به فيلسوف اهل کرت، نسبت داده ميشود که گفت همه اهل کرت دروغگو 
هستند. اگر او راست ميگفت، او يک دروغگو بود. بنابراين، اگر چيزي که او گفت راست باشد، آن 
چيز ميبايست دروغ باشد. و اگر چيزي که او گفت دروغ باشد، آن ميتوانست گزاره وي را راست 
کند. البته اين يک پارادوکس ساختگي است. شايد برخي از اهل کرت که اپيمندس را شامل ميشود، 
دروغگو بودند و بقيه اهل کرت دروغگو نبودند. شايد اپيمندس دروغگويي بود که گهگاه راست 
ميگفت؛ يکي از دو راهي که به تناقض پايان ميدهد. اگر، و تنها اگر، آن دروغ باشد، ما به 

پارادوکسي واقعي ميرسيم. 

                                                           

  1. محقق و مترجم در حوزه اخالق، مدرس دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران.
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صدق مفهوم اصلي منطق و فلسفه است، اما پارادوکس دروغگو، درست همان مفهوم را در يک 
وضعيت منافشهانگيز قرار ميدهد. حکمت سنتي مي گويد که هر جمله خبري بايد يا صادق باشد يا 
کاذب. حال، ما جملهاي خبري داريم که به نظر ميرسد نه صادق است نه کاذب، موردي سرسخت 

که در برابر هر راه حل نهايي و قطعي مقاومت ميکند.  
منطقدانان قرن دوازدهم از تارسکي تا کريپکي براي خروج از پارادوکس، راههاي ارزشمندي 
نشان دادهاند. اما به نظر ميرسد که آن پارادوکس دست کم در شکلهاي گوناگون و تقويت شده 
خود، تا آيندهاي غيرقابل پيش بيني، همچنان با ما باقي بماند. با اين حال، اينجا جاي برشمردن و 
بحث کردن از انواع ارائه شده براي پارادوکس دروغگو نيست. در عوض، من مايلم درباره اهميت 

تاريخي آن رسالهها که در اين کتاب گردآوري شده مختصري صحبت کنم.  
در سنت اسالمي دو گروه به پارادوکس دروغگو عالقمند بودند: فالسفه و متکلمان. در ميان 
متکلمان زيرگروههاي غالب، اشاعره و معتزله بودند. طبق گفته اشاعره، درست، آن چيزي است که 
خدا به آن امر ميکند و غلط، آن چيزي است که خدا از آن نهي ميکند؛ به اين معني که افعال 
انسان ذاتاً نه خوبند و نه بد. اصول اخالق و منش اخالقي فراتر از عقالنيت انساناند. معتزله، از سوي 

ديگر، معتقد بودند که عقايد اخالقي و ديني مي توانند به صورت عيني صادق باشند.  
اشاعره، همانطور که انتظارش ميرفت، از آن پارادوکس که حتي صدق و کذبي که به يک جمله 
خبري نسبت داده ميشود را متزلزل ميکند استقبال کردند و در راستاي پارادوکس درغگو، ماهرانه 
طرح پارادوکسي را ريختند که تناقض را تا اصول اخالقي بسط ميدهد. فرض کنيد کسي بگويد: 
«فردا من دروغ خواهم گفت». اگر فردا دروغ نگويد، آنگاه روز قبل دروغ گفته است، و اگر دروغ 
بگويد، آنگاه روز قبل راست گفته است. بنابراين، به نظر ميرسد که فعل يا تصميمي واحد ميتواند 
همزمان هم دروغ باشد، هم راست. راست گفتن من در فرداي آن روز از نظر اخالقي درست است اما 
نسبت به وعده من در روز قبل خلف وعده است، بنابراين، از نظر اخالقي خطاست؛ و دروغ گفتن من 
در فرداي آن روز از نظر اخالقي خطاست اما نسبت به وعده من در روز قبل از نظر اخالقي درست 
است. معتزله، با اين پارادوکس درافتاد، و سعي کرد براي پارادوکس راه حلي بيابد تا نشان دهد که 
چنان پارادوکسهايي علي رغم ادعاهاي مخالف، حل شدني است. هردو طرف با نظراتي ماهرانه و 

نکاتي زيرکانه وارد مشاجره شدند.   
همانطور که يادآوري کردم، فيلسوفاني نيز وجود داشتند که، متفاوت با اغراض متکلمين، سعي 
کردند با پارادوکس دروغگو، با اشکال گوناگونش، هوشمندانه و منطقي روبرو شوند. بيشتر فيلسوفان 
مکتب شيراز به اين گروه تعلق دارند. اين متفکران که از نقض و ابرامهاي پيشينيان خود، آگاه بودند، 
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با طبقهبنديها و راهحلهاي جديد آن موضوع، سنت را غنا بخشيدند. بخش مفيدي از اين تالشها 
در اين دوازه رساله، در اين مجموعه گردآوري شده است.  

نويسندة چهار رسالة اوليه صدرالدين دشتکي ( 903ـ 829) است که، طبق گفته ويراستار اين 
مجموعه، آن موضوع را آغاز کرد. نويسنده چهار رساله بعد از رسائل دشتکي در اين کتاب، 
جاللالدين دواني (908ـ  831) است. هر يک از رسائل دواني پاسخي انتقادي به يکي از رسائل 
دشتکي است که در باال ذکر آن رفت. دشتکي و دواني از چهرههاي پيشرو مکتب شيراز بودند. 
نويسنده رسائل نهم و دهم، غياثالدين (949ـ 866 )، پسر دشتکي، رساله يازدهم، شمسالدين 
خفري ( 942/57ـ  ؟) و رساله دوازدهم، کاملالدين بخاري (947ـ 885) است. شايان ذکر است که 
همه اين متفکران، و در حقيقت، همه اعضاي مکتب شيراز مسلمان شيعي بودند که عالقه آنها به 

پارادوکس دروغگو، کامالً فلسفي بود. 
دکتر احد فرامرز قراملکي، ويراستار اين مجموعه، با پرده برداري و ويراستاري اين نسخههاي 
خطي مهم خدمت فکري بزرگي به سنت فلسفه اسالمي کرده است. مقدمه آگاهي بخش، روشنگرانه 
و تحليلي وي بر اين کتاب پس زمينه الزم را براي هموار کردن راه مطالعه اين رسائل آماده ميکند. 
اين مقدمه حاوي اطالعات ارزشمند درباره نويسندگان اين رسائل نيز است که تا کنون بر بيشتر ما 

ناشناخته بود.  



 
  



  
  
  
  
  
  

  3. دوازده رساله در پارادوکس دروغگو

حميدرضا نمازي1  

  
درآمد  

 پارادوکس دروغگو، يکي از قديميترين و مسألهانگيزترين معماهايي است که ذهن و ضمير 
انديشمندان فراواني را به خود مشغول داشته است به گونهاي که امروز مسأله مورد توجه پژوهشگران 
(و البته نه منطقآموزان) است. صورت سادة معما چنين است: «من دروغگويم» صادق است، اگر 
کاذب باشد و کاذب است، اگر صادق باشد. در وضعيتهاي فرضي، تقريرهاي متفاوتي از اين 
پارادوکس ارائه شده است که البته، پارهاي از آنها، تقريرهايي محکم و منطقي، و پارهاي نيز، 

تقريرهايي ضعيف به شمار ميآيد. چرا که، گاه فرض کذب آن، مستلزم صدق نيست.  
 حل پارادوکس دروغگو و تاريخ مواجهه متفکران و منطقيان با آن، خود داستان بلندي است که 
حتي در جامعهشناسي و روانشناسي معرفت نيز اهميت فراوان پيدا کرده است. ميگويند، اين 
پارادوکس، متفکران بسياري را زجر داده است و حتي به مرگ نابهنگام يکي از آنان به نام فيالتس، 
از اهالي قس انجاميده است. چنان که، در تاريخ رواقيان آمده است که بر سنگنبشته مزار اين 

فيلسوف و شاعر رواقي، چنين نگاشته شده است:   
«اينجا مدفن من، فيالتس قسي است  

                                                           

دروغگو، با مقدمه، تصحيح و تعليق احد فرامرز قراملکي، همکار  پارادوکس در رساله دوازده * دشتکي، دواني، خفري و بخاري،
  تصحيح طيبه عارف نيا، تهران، مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، چاپ اول 1386.

1. پزشک و دانشجوي دکتري تخصصي اخالق پزشکي، دانشگاه تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير به چاپ 
رسيده است:   

  فلسفه، ش 3، آذر 1386، صص 25- 27. ماه کتاب دروغگو»، پارادوکس در رساله دوازده کتاب نمازي حميدرضا، «نقد
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اين معماي دروغگو بود که مرا هالک کرد  
و چه شب هاي سخت، که از اين بابت بر من گذشت».  

اين سخنان، تداعيکننده رنجهاي فرگه است؛ پس از آن که، خود را در حل پارادوکس 
مجموعهها ناتوان ديد. نوشتهاند که او هر روز، کاغذهاي سفيد را از کشوي ميزش خارج ميکرد و 
ساعتها بعد، همان کاغذها را بينوشته به داخل کشو ميفرستاد. صورت مدون اين پارادوکس، از آنِ 
منطقدانان رواقي و مگاري است و نخستين تقرير از آن به يوليبيدوس، شاگرد اقليدس مگاري، از 

معاصران پيشکسوت افالطون منسوب شده است.  
دانشمندان مسلمان نيز، از ديرباز با پارادوکس دروغگو آشنا بودهاند؛ تا آن جا که، مولي خليل 
شيخ طوسي، از برخي اهل فضل خراسان گزارش ميکند که اين  االصول عدة شرح قزويني در

پارادوکس در خراسان به امام رضا(ع) عرضه شد و ايشان، در جواب، دو پاسخ اقامه کردند، که البته 
هيچ کدام محفوظ نمانده است. در سنت اسالمي، پارادوکس دروغگو، شبهه جذر اصم خوانده شده 
است. اين تسميه، شايد از آن رو باشد که گويي، همانگونه که شناختِ جذرِ عددِ اصم سخت است و 
عقل، راهي به حل آن نميبرد، رفع اين پارادوکس نيز، بر انديشمندان صعب ميآيد. شايد هم، جذر 
اصم را بتوان به معناي از بيخ کندن امور صعب گرفت و چنين تسميهاي را موجه ساخت. منطق، 
کالم، فلسفه و اصول دانشهايياند که در دورههاي مختلف، بستر تفکر دانشمندان مسلمان در حل 
پارادوکس دروغگو شدهاند. در ميان متکلمان مسلمان، رويآورد اشاعره و معتزله در خور عنايت است. 
اشاعره بر مبنايِ مباني کالميشان، که امر خداوند را فراسوي نيک و بد و صواب و خطا مينشاند، به 
پارادوکس دروغگو خوشامد ميگويند و چالش با آن را روا نميدانند. از سوي ديگر، معتزله در پي حل 
آن ميروند و پارهاي از ايشان نيز، به زعم خود، گره آن را ميگشايند. در سنت اسالمي، سير تاريخي 

مواجهه انديشمندان مسلمان با پارادوکس دروغگو به قرار زير است:   
يک، دورة متکلمان که از معتزله آغاز و با اشاعره پايان مييابد. دو، دورة منطقدانان سدههاي 
. سه، دورة شيراز از صدرالدين دشتکي تا کمالالدين  هفتم و هشتم هجري، از ابهري تا عالمه حليّ
بخاري. چهار، دوره اصفهان از ميرداماد تا آقاحسين خوانساري. پنج، دورة اصوليان از شيخ انصاري به 
بعد و شش، دورة معاصر، که با نگاه نوين به منطق و رهيافت تطبيقي، اين پارادوکس را مورد مداقه 
قرار ميدهد. آنچه مسلم است، تالش گرانسنگ انديشمندان مسلمان در تحليل پارادوکس 
دروغگوست. گرچه، اين تالش و جهد عالمانه، در سايه سنت يوناني مغفول و ناشناخته مانده است. در 
قرن هفتم، ابهري، خواجه طوسي، کاتبي قزويني، ابن کمونه، قطبالدين شيرازي، شمسالدين 
سمرقندي، عالمه حلي و ديگرانِ، به اين مهم اهتمام کردهاند. تالش ايشان، راه را براي دوره 
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درخشاني از تفکر فلسفي ـ منطقي در سنت اسالمي هموار کرده است، که به دوره فلسفي شيراز 
معروف است. تأمالت حکيمان حوزه فلسفي شيراز (نيمه دوم قرن نهم تا پايان قرن دهم)، نقطه 
عطفي در فلسفه اسالمي است. حوزه فلسفي اصفهان نيز، بعدها مديون و مرهون تأمالت انديشمندان 
اين دوره شد. گرد نام و انديشه دانشمندان حوزة فلسفي شيراز، دو مکتب صدريه و جالليه را پديد 
آمد. صدرالدين دشتکي و جاللالدين دواني، دو دانشمند مؤثر دوره شيراز به شمار ميآيند که 
جدالشان به بار مينشيند و فلسفهورزي را در اين دوره رونق ميدهد. ويژگي حوزه شيراز اين است 
که فيلسوفان اين حوزه، رويآورد منطقي اخذ کردهاند، نه کالمي. آنان پارادوکس را، شبهپارادوکس 
يافته و با اين نگاه، به حل آن پرداختهاند. همان گونه که آمد، دوره شيراز، آغازگر طريقي شد که به 

حوزة فلسفي اصفهان انجاميده است.  
به مقدمه، تصحيح و تعليق دکتر احد فرامرز قراملکي،  دروغگو پارادوکس در رساله دوازده  کتاب
بيش از آن چه در نگاه نخست، به عنوان کتابي در حل معضلي منطقي مينمايد، نتيجه و ثمر در 

انبان دارد:   
يکم: نشان ميدهد که مسأله دروغگو، چه ورز عالمانهاي در دست انديشمندان مسلمان يافته 
است. به تعبيري ديگر، اين کتاب، با اين تلقي که همة سهم در تحليل پارادوکس دروغگو از آنِ سنت 

يوناني است، در ميپيچد و قوت منطقيِ منطقيان و فيلسوفان سنت اسالمي را به رخ ميکشاند.  
دوم: در اين کتاب، رسالههاي دوازدهگانة صدرالدين دشتکي، دواني، غياثالدين دشتکي، خفري 
و بخاري، به ترتيب منطقي و دقيق در پي هم آمدهاند؛ به گونهاي که، مخاطب نه تنها به تالش 
حکيمان دوره شيراز در مسأله دروغگو پي ميبرد؛ بلکه، به سير کلي انديشه فلسفي در اين دوران 
وقوف مييابد. اين مهم، نشان ميدهد که در پسِ پشتِ اين نوشتار، نگاهي فراتر از نگاه يک مصحح 

وجود داشته است.  
سوم: مقدمة کتاب، خود در اندازة کتابي مستقل مينمايد. اين مقدمه، کليد فهمِ رسالههاي 
دوازدهگانه است و البته، به تحليل سير تاريخي پارادوکس دروغگو، چه در سنت يوناني و چه در سنت 

اسالمي، ميپردازد. از اين رو، فهم بهترِ رسالهها، در گروه فهم مقدمه است.  
چهارم: رعايت اصول و فنون پژوهش در اين کتاب، به مخاطب دانشپژوه، پيش از آن که از 
محتوا بهره برد، خاطر نشان ميکند که چگونه مراحل پژوهش را لحاظ دارد و پژوهشي بسامان 
حاصل آورد. معرفي دستنويسها، ذکر دقيق شيوه تصحيح، کتابشناسي تاريخي ارزشمند و نيز، ارائه 

دو فهرست اجمالي و تفصيلي براي اين دوازده رساله، نشان از پژوهشي روشمند و دقيق دارد.  
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پنجم: تعليقات کتاب، روان، موجز و راهگشاست و با نگاهي تطبيقي نوشته شده است. مصحح 
در اين مجال با بياني روان، مواضع نزاع و نِقاش را شرح ميدهد و ابهامات رسالهها را روشن ميکند. 
آن چه اين تعليقات را ممتاز ميکند، توجه مصحح بر نقد متفکران از يکديگر است. چهار رساله 
آغازين کتاب، از آنِ صدرالدين دشتکي (903ـ 829 ه.ق) است و تحليلي از پارادوکس دروغگو، با 
لحاظ سير تاريخي آن و آراء ديگران ارائه ميدهد. نويسنده چهار رسالة پسين، يعني جاللالدين 
دواني (908ـ 831 ه.ق) در پيِ آن است که تا آن چه را دشتکي گفته است، به تيغ نقد بسپارد. اين 

مجادله، مسائل بسيار برانگيخته است، که البته، به دست مصحح بر آفتاب افکنده شده است.1  
اخالقمداري و اخالقگريزي در پژوهش معياري بوده است که ذهن مصحح را به خود مشغول 
کرده است. او در شرحِ پاسخِ غياثالدين دشتکي به دواني بر اين باور است که غياثالدين، تبکيت را 

با تبکيت پاسخ داده و از اين رو، امعان به اخالقگريزي در پژوهش کرده است.2  
ششم: مصحح هرکجا با ترديد و ابهام مواجه شده، به تصريح ذکر کرده است.3 اخالق پژوهش 

اقتضا ميکند موارد ترديد به تصريح يادآوري شود.  
هفتم: جهد مصحح در دستيابي به منابع دستنويس و ارزيابي آنها ستودني است. او حتي به 
ذکر آراء فهرستنگاران کتابخانه غرب همدان و کتابخانة مروي پرداخته است و سخن آنان را در 
ارزيابي و تحليل رسالهها جدي گرفته است. تصويرهايي از نسخ دستنويس نيز در کتاب آورده شده 
است تا جهان متن براي مخاطب، ملموستر و دستيافتنيتر شود. هرکس سروکارش با نسخ خطي 
افتاده باشد، از مرارتهاي تحليل و نقد آنها آگاه است. اين کتاب، مشتمل بر دوازده رسالة کوتاه و 
نه مشهور است. سه تا چهار نسخة مهم به ازاي هر رساله وجود دارد که صعوبت کار تصحيح را 

مضاعف ميکند. مصحح رنج اين طريق برخود هموار کرده است تا چنين اثري حاصل آورد.  
هشتم: صفحهآرايي مناسب و انتخاب فونت چشمنواز بر منزلت کتاب افزوده است. ناشر 
(مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه) نيز، اهتمام کرده است تا کتاب از شمايلي درخور بهرهمند شود. 

رسمالخط کتاب، گواهي ميدهد که ويراستاري اديب، آن را ويرايش کرده است.  

                                                           

  دروغگو، صص356، 355، 348، ... . پارادوکس در رساله دوازده 1. فرامرز قراملکي احد،
  2. همان، ص356.
  3. همان، ص74.
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نهم: مقدمه انگليسي موجز و عميق کتاب، به قلم دکتر ضياء موحد، مخاطب انگليسيزبان را 
وسوسه ميکند تا در پي کشف راز پارادوکس دروغگو، از منظر مشرقزمينيان رود. ترجمة کتاب به 

انگليسي در صورت تحقق خدمتي بزرگ به فلسفة اسالمي است.  
  

کتابنامه  
دروغگو، با مقدمه، تصحيح و تعليق احد فرامرز  پارادوکس در رساله دوازده 1.دشتکي، دواني، خفري و بخاري،

  قراملکي، همکار تصحيح طيبه عارفنيا، تهران، مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، چاپ اول 1386.

  فلسفه، ش 3، آذر 1386. ماه کتاب دروغگو»، پارادوکس در رساله دوازده کتاب 2.نمازي حميدرضا، «نقد
 





  
  
  
  
 

4. تحفةالسالطين، ارمغان تختنشينان*  
محمد سعيد قبا1   

  
درآمد  

علم منطق که به منزله شاقول در دست معماران کاخ عظيم تفکر است، داراي جنبهاي زيربنايي 
براي درانداختن دژهاي محکم و عظيم فکري و نظري در رشتههاي مختلف علوم و باالخص علوم 
انساني است. با آن که هزاران سال از قلهنشينان کوه منطق چون بوعليها، کاتبيها و... فاصله 
گرفتهايم، اما هنوز ضرورت پرداختن به علم منطق محسوس است. آنچه که گسترش و پرداختن به 
تفکر منطقي را به عنوان يک اصل اصيل و اساسي در جامعة علمي کشورمان مطرح ميکند، همانا 
مسائلي چون نهضت نرمافزاري و توليد علم است. از آن جا که تختنشينان کاخ تفکر و انديشه به 
اهميت اين امر واقف بودهاند، به منظور افزايش جاللت و شوکت آن، هر يک نقشي و نگاري از 
خويش بر کتيبههاي آن زدهاند. يکي از کساني که خامة عقل به جوهر عشق آغشته و در علم منطق 
به نگارگري پرداخته است، ميرزا نورالدين محمدبن جابر انصاري است که يک دوره کامل از مباحث 

منطق را به زبان فارسي تصنيف کرده است.  
 اين کتاب هم اکنون با تصحيح، مقدمات و تعليقات آقاي دکتر فرامرز قراملکي استاد دانشگاه 
تهران به زيور طبع آراسته شده است. جاي بسي سرور است که انتشارات دانشکده الهيات دانشگاه 

تهران پس از مدتي تعطيلي کار خود را با نشر اين کتاب از سر گرفته است.  

                                                           

السالطين، (منطق فارسي)، مقدمه، تصحيح و تعليقات: احد فرامرز قراملکي، همکاران تصحيح: زينب  تحفة * انصاري جابر،

  فني اصل و فرشته مسجدي، تهران، مؤسسة ميراث مکتوب، با همکاري دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 1386.
1 . اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير منتشر شده است:  

  فلسفه، ش 9، خرداد 1387، صص 31- 35. ماه کتاب السالطين، تحفة درباره نشينان، تخت ارمغان قبا محمد سعيد،
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1. مقدمة مصحح  
مصحح در ابتداي کتاب مقدمهاي مختصر افزوده است. آنچه که به مطالب مقدمه غنا بخشيده 
است، ارائه مختصري از مطوَّل تاريخ منطق اسالمي است. دوري از نگارش به سبک داستاني و دست 
گذاشتن بر روي نقاط مهم تاريخ منطق باعث شده است تا عالوهبر عدمِ ماللانگيزي و دلکش شدن 

مطالب، بتواند به خواننده خويش ديدي کلي جهت تحليل مطالب تاريخي در منطق دهد.  
 مصحح پس از بيان تاريخ منطق به نگارش سطوري درباره زندگي مصنف کتاب ميپردازد. از 
جمله مطالبي که خواننده در اين بخش از مقدمه با آن برخورد خواهد کرد، اقدامات محمدبن جابر 
انصاري چون تأسيس مدرسه نوريّه و کالنتري شهر شيراز و... است. ديگر مطلبي که در اين قسمت 
جالب توجه است رفت و آمد وي با عالمه مجلسي است. پس از اين زندگينامه کوتاه که شايسته بود 
قدري طوالنيتر برگزار ميشد و بيشتر به زواياي زندگي وي ميپرداخت، مصحح وارد معرفي و ارائه 
يک تحليل کلي از کتاب ميشود. آن چه که مصحح در اين بخش آن را ابتدا وجه همت خود قرار 
داده، بيان نظام منطقنگاري انصاري در اين کتاب است. به عقيده مصحح کتاب ـ  آن گونه که در 
مقدمه آمده است ـ  انصاري شيوهاي از ميان دو مشرب اصلي در منطقنگاري ـ  يعني نُهبخشي و 
دوبخشي ـ  انتخاب نموده است و ترتيب کتاب خود را به طور آگاهانه نُهبخشي قرار داده است و نه 
دوبخشي. نامي که بر اين مشرب نهادهاند، مشرب منطقنگاري تلفيقي است که در مقابل آن اختالط 
دو مشرب اصلي به طور ناآگاهانهايست که آن را نام، التقاطي نهادهاند. مصحح کتاب با غوري که در 
متن تحفه کرده است، دالئل محکمي بر تلفيقي بودن روش مصنف آورده است؛ اما افسوس که در 
متن مقدمه سهواً اشتباهي رخ داده است به اين صورت که ايشان هنگام طرح فرضيه به سوي روش 
التقاطي رفته است، اما هنگام اقامة دليل جانب تلفيقي بودن مشرب منطقنگاري کتاب را ميگيرند. 
پس از اين، مصحح جدولي جامع از ارجاعات مصنف ارائه ميدهد که براي کساني که قصد مراجعه 

به اين کتاب براي فعاليتهاي پژوهشي دارند، کليدي راهگشا خواهد بود.  
در انتهاي مقدمه نيز، ايشان به صورت بسيار مختصر از نحوه تصحيح کتاب سخن ميگويند که 
اين  خود حاکي از آن است که ايشان معتقد به اصالت قضاوت ديگران در مورد اثر خويش ميباشند.  

2. متن تحفةالسالطين  
محتواي کتاب به خوبي از وقوف نويسنده آن به تاريخ منطق پرده برميدارد. از جمله داليلي که 
ميتوان بر صدق اين سخن ارائه کرد، توجه نويسندة آن به آثار سلف است؛ که همانگونه که گفته 
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شد مصحح جدولي از ارجاعات نويسنده در مقدمه به دست ميدهد. عمدة توجه مصنف به جناب 
است.   اشارات و شفا بوعلي سينا و دو اثر بزرگ او، يعني حجةالحق

 ارجاعات و توجه وي به فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسي، افضلالدين محمد خونجي و... 
مطالعة کتاب را دلکش ميسازد. او در جايجاي کتاب به تحليل آراي گذشتگان ميپرازد و حتي 

مواقعي هم برخالف جمهور منطقيان افاضة نظر ميکند.  
 مشرب منطقنگاري مصنف همانگونه که مصحح کتاب در مقدمه خويش به آن اشاره ميکند، 
اختالطي است آگاهانه ميان مشرب نُهبخشي و دوبخشي که تلفيقي نام دارد. مؤيد اين سخن همانا 
ترتيب طرح مباحث کتاب است که توجه هر اهل فني را جلب ميکند؛ بحث از مقوالت در عين 
پذيرش بيان بوعلي، بحث از معرفِّ نه در کتاب برهان بلکه به صورت ضميمة مقوالت، بحث از 
قضيه طبيعيه و همچنين طرح بحث هر يک از صناعات خمس در بابي مستقل، اما در عين ايجاز و... 

همه و همه مهر تأييدي است بر آن که مصنف به طور آگاهانه راهي را از ميان برگزيده است.  
 از ديگر ويژگيهاي کتاب نثر پارسي آسانياب آن است که دستيابي هر فارسيزباني را به فهم 
مطالب خود ميسّر ميسازد. شايان ذکر است که در مقدمه کتاب به اين مطالب اشاره شده بود که اين 
کتاب به قصد آموزش نوشته شده است؛ اما راقم اين سطور بر آن است که فارق از غرض مصنف، 
کتاب داراي ظرفيتي فراتر از يک کتاب آموزش منطق است. نظر به آراي گذشتگان، بيان موارد 
اختالف آنان و تحليل و بررسيهاي ارائه شده از آراي سلف به کتاب صبغة پژوهشي و حتي تفسيري 
ميدهد. از سويي ديگر نظر به اين که مصنف گاه موضعي متفاوت با تمام منطقيان در مسائل دارد، 
ميبايست نظرات او را در تاريخنگاري منطق مورد توجه قرار داد. هرچند اين کتاب با ارائه مطالبي 
باالتر از حد متوسط و داشتن نثر فارسي آسانياب همانگونه که اشاره شد، ميتواند به عنوان متن، 
محور مجالس درس اساتيد واقع شود، ولي نبايد صبغة پژوهشي و ارزش آن را در فهم منظور 
منطقيان بزرگ فراموش کرد. اقتضاي کالم آن است که در انتهاي اين بخش، قدري نيز سخن از 
تصحيح کتاب برود. مصحح محترم اشاراتي کوتاه ولي جامع درمورد نحوة تصحيح کتاب در مقدمه 
خود آورده که در اين جا قصد تکرار آنها را نداريم، بل آن چه که الزم به طرح است، تالش ستودني 
مصحح در دستيابي به همه دستنويسهاست؛ اين امر باعث شده است که ايشان تمام اختالفات 
نسخ را احصاء و در ضمن پاورقيها بياورند. حاصل اين تالش پاورقيهاي مفصلي است که در اکثر 
صفحات متن به چشم ميخورد، اين خود نشان از امانتداري متعهدانه و اخالقداري ايشان در امر 

تصحيح نسخ خطي است.  
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3. تعليقات  
آن چه باعث ميشود، هر خوانندهاي عالوه بر مطالعة متن کتاب، براي مطالعة تعليقات حسابي 

جدا باز کند، همانا تعلقُّ تعليقات به يکي از ژرفانديشان وادي منطق است.  
تعليقات کتاب داراي جنبههاي مختلفي است، گاهي تکميلي و تتميمي است و گاهي مناقشه با 

مصنف کتاب است و بعضاً هم مبيّن  سابقه و الحقة مباحث و مسائل مطروح در کتاب است.  
تعليقات از جهت جامعيت به استادي ميماند که مطالب کتاب را براي خوانندة آن تبيين و تحليل 
ميکند. همانطور که گفته شد، تعليقات کتاب به مباحث تاريخي نيز پرداخته است و براي خواننده 
اين امکان را فراهم آورده است تا مطالب آن را در افق تاريخي و سير تطور نظريات مختلف فهم 
کند. اين دقيقاً همان چيزي است که عليرغم نياز عالقهمندان منطق در کتاب ديگري يافت نشود1. 
آن چه که توجه را جلب ميکند و ميتوان گفت نسبتاً امري است بديع، توضيح مواضع منطق جديد 
است در تعليقات بر کتابي در منطق قديم.2 مصحح در تعليقات کتاب عين عباراتي را که مصنف از 
آنها ملهم بوده، آورده است و گاه نيز پيرامون يک بحث اهم نظرات مختلف منطقدانان مؤثر را با 

عباراتشان آورده و سپس بين آنها کرسي قضاء برپا نموده است3.  
  

کتابنامه  
السالطين، (منطق فارسي)، مقدمه، تصحيح و تعليقات: احد فرامرز قراملکي، همکاران  تحفة 1. انصاري جابر،
تصحيح: زينب فني اصل و فرشته مسجدي، تهران، مؤسسة ميراث مکتوب، با همکاري دانشکده الهيات دانشگاه 

  تهران، 1386.
  فلسفه، ش 9، خرداد 1387. ماه کتاب السالطين»، تحفة درباره تختنشينان، 2. قبا محمد سعيد، « ارمغان

                                                           

  1. تعليقه، ش118.
  2. تعليقه، ش 124.
  3. تعليقه، ش 24.



  
  
  
  
  
  

الفصول تلخيص و نقداالصول   5. آراي منطقي يوسف تهراني و کتاب

محسن جاهد1  

  
درآمد  

نام تنها اثر باقيمانده از منطقدان برجسته قرن11 و12 محمدبن  الفصول تلخيص و نقداالصول
حسين، معروف به يوسف تهراني است. از جزئيات زندگي وي اطالعي در دست نيست. تأليف ديگري 
از  الفصول تلخيص و نقداالصول از او شناخته شده الفصول في المنطق است. وي در نگارش کتاب
قلمي روان و روشن سود جسته و از حشو و زوايد اجتناب کرده است. در جايجاي اين اثر نقد آراء 
بزرگان منطق و ارائه انديشه هاي بديعي به چشم ميخورد. در جزء اول کتاب مباحث قضيه، در جزء 
دوم قياس و در جزء سوم برهان را به تفصيل مورد بحث قرار داده است. در بخشي از اين مقاله برخي 

از انديشههاي منطقي يوسف تهراني به اختصار مطرح شده است.  
محمدبن حسين، معروف به يوسف تهراني، منطقدان برجسته قرن يازدهم و دوازدهم است که 
جزئيات زندگياش بر ما پنهان است. تاريخ و محل تولد، وفات، اساتيد، شاگردان و ديگر ويژگيهاي 
زندگي اش نامعلوم است. تذکرهنويسان غالباً از او نام نبردهاند2 و آن عده نيز که از او يادي کردهاند، 

                                                           

الفصول، تصحيح، تحقيق و مقدمه احد فرامرز قراملکي، سحر کاوندي، محسن جاهد،  تلخيص و نقداالصول * طهراني يوسف،
  زنجان، دانشگاه زنجان، 1389.

1. دکتراي فلسفه اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير چاپ شده است:  
ميراث، سال پنجم، شماره اول و  آينة الفصول»، تلخيص و االصول «نقد کتاب و تهراني يوسف منطقي آراء جاهد، محسن،

  دوم، بهار و تابستان 1386، صص 75- 80.
1. تذکره نويساني که از او ياد نکردهاند:   
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الفصول تلخيص و نقداالصول بسيار به اختصار از او گذشتهاند،1 گويا او را از تنها اثر باقيماندهاش
شناخته باشند.  

سيد محسن امين درباره او نوشته است:  
المنطق، او در  علم في نقداالصول «محمد يوسف بن حسين تهراني داراي کتابي است معروف به
نوشته است و سپس آن  المنطق علم في الفصول ابتداي اين کتاب مي گويد که کتابي مفصل به نام
تلخيص الفصول نام گذاري کرده است و در تاريخ  في نقداالصول را تلخيص کرده و به عنوان
دوشنبه بيست و دوم جمادي الثاني سال1104 هـ از نوشتن جزء سوم آن فراغت يافته است. سيد 
حسن صدر از اين کتاب ياد کرده و گفته است: «اين کتاب بر فضل مؤلفش داللت دارد و شايد 
و االصول نقد تأليفات ديگري نيز داشته باشد»».2در صفحات پيشين نسخه1587 کتابخانه ملک از

اين احتمال به ميان آمده است که شايد يوسف تهراني همان حکيم مالمحمد  الفصول تلخيص
حسين شاگرد مال رجبعلي تبريزي باشد.  

1. آثار يوسف تهراني  
الفصول، از  تلخيص و االصول نقد و المنطق في تأليفاتي که از او ميشناسيم عبارتند از: الفصول

الفصول نسخ زير باقيمانده است:   تلخيص و االصول نقد کتاب اول نسخهاي نيافتهايم اما از
1. نسخه شماره 712 د ـ  الهيات، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.  
2. نسخه شماره 780 د ـ  الهيات، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.  

                                                                                                                                            
االدب، چاپ سوم، تبريز، شفق، بي تا   ريحانة الف) مدرس محمد علي،

الجنات، تهران-قم، مکتبة اسماعيليه، بي تا.   روضات ب) خوانساري اصفهاني محمد باقر،
االعالم، بيروت، دارالعلم للماليين، 1989.   ج) زرکلي خيرالدين،

  الفضال، قم، مکتبة الخيام، 1401. حياض و العلماء رياض د) افندي اصفهاني عبداهللا،

الشيعة، مطبعة وزارة االرشاد االسالمي، 1405، ص 226.   مؤلفي معجم 2. از جمله: الف) الفاضل القائيني النجفي علي،

ب) تهراني آغابزرگ، الذريعة، چاپ دوم، بيروت، داراالضواء، بي تا، ج 24، ص 272 و 273.  

العشرة، تحقيق علي نقي منزوي، چاپ اول،  الثاني القرن في المنتشرة الکواکب اعالم الشيعة، طبقات ج) تهراني آغابزرگ،
انتشارات دانشگاه تهران، 1372، ص 833.  

  المؤلفين، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا، ج 9، ص 241. معجم د) کحاله عمررضا،
الشيعة، تحقيق حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1406 ق، 1986 م، ج 10، ص 100، با  اعيان 3. امين محسن،

  اندکي تلخيص.
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3. نسخه شماره 5881/1 ـ  کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.  
4. نسخه شماره 1587 ـ  کتابخانه ملي ملک.  
5. نسخه شماره 2829 ـ  کتابخانه ملي ملک.  
6. نسخه شماره 283 ـ  کتابخانه ملي فارس.  

7. نسخه شماره M 3413 ـ  دانشگاه کاليفرنيا.  
2. رساله منطقي نقد االصول و تلخيص الفصول  

يوسف تهراني خود اين اثر را چنين معرفي کرده است: «در گذشته رسالهاي در منطق نوشته 
بودم، از خصوصيات آن رساله اين بود که در آن علم منطق را به طور کامل مورد بررسي قرار داده 
بودم و در نوشتن ابواب و فصول آن به انديشه گذشتگان بسنده و ترتيب کتابهاي آنها را رعايت 
کرده بودم. تنها مقوالت عشر را به علت طوالني بودن و قلة فايده حذف نموده بودم... بعد از مدتي 
به ذهنم خطور کرد که مطالب و حواشي آن رساله را تفصيل داده و مطالب سودمندي بر آن بيافزايم 
و از آن رسالهاي به وجود آورم که شايسته اين فن و زايلکننده شک و گمان باشد و هر کس به 
مطالب آن دست يابد، صاحب بصيرت گردد و هرکس از آن محروم شود زيان کار گردد».1 وي در 
تأليف اين کتاب، از قلمي روان و روشن سود جسته و از حشو و زوايد اجتناب کرده است، در جاي 
جاي اين اثر آراء بزرگان منطق را به نقد کشيده و انديشههاي بديعي ارائه کرده است. در موارد 
عديدهاي دريافتهاي ابنسينا از کالم ارسطو را نادرست دانسته و معناي درست سخن ارسطو را 

بازنموده است.  
اجزاء»2. اما موفق  أربعة علي مرتبّ هو يوسف تهراني در توصيف اين رساله مينويسد: «و

نشده است جزء چهارم را به انجام برساند و اميد مي برد جزء چهارم را نيز بر کتاب بيافزايد.3  
او در جزء اول مباحث قضيه، در جزء دوم قياس و در جزء سوم برهان را به تفصيل مورد بحث 
قرار داده است. بنابراين جاي موضوعات بسياري از جمله مباحث معرف و مغالطات در اين کتاب خالي 

                                                           

الفصول، تصحيح محسن جاهد، پاياننامه به راهنمايي احد فرامرز قراملکي، دانشگاه  تلخيص و نقداالصول 1. تهراني يوسف،
  تهران، 1376-1377، ص1. 

  2. همان، ص 1.
  3. همان، ص 226.
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است که اگر مؤلف به آنها نيز پرداخته بود با توجه به دقت نظري که از او در اين کتاب ديدهايم 
ميتوانست بسيار راهگشا و مفيد باشد.  

3. انديشههاي منطقي يوسف تهراني  
در اين بخش برخي از انديشههاي منطقي يوسف تهراني را به اختصار طرح خواهيم کرد.  

الف) منطقدانان مسلمان عموماً قضيه را داراي سه جزء ميدانند: موضوع، محمول و نسبت 
حکميه. يوسف تهراني قضايايي را که مفاد آنها ثبوت و وجود شيء است دو جزيي ميداند و قضايايي 

را که مفاد آنها ثبوت حالت و وصفي براي چيزي است سه جزيي ميداند.1  
ب) بسياري از منطقدانان رابط غير زماني را هو و هي و... دانستهاند؛ يوسف تهراني اين ديدگاه 

را نادرست ميداند و چنين استدالل ميکند:  
«نظريه مذکور مبتني است بر اين که هو و هي و... به معناي «موجود» باشند ولي هيچ نقلي از 

عرب مؤيد اين امر نيست، او رابط را مطلقاًـ  زماني يا غيرزماني ـ  «وجود» ميداند».2  
ج) منطقدانان مسلمان مالک ثنايي و ثالثي بودن قضيه را حذف يا ذکر «رابط» دانستهاند. اگر 

رابط قضيه به لفظ درآيد، قضيه ثالثي است و اگر حذف شود، قضيه ثنايي است.  
يوسف تهراني اين ديدگاه را نادرست و منشأ اين خطا را سه جزيي دانستن تمام قضايا ميداند و 
معتقد است: قضايايي که محمول آنها «وجود» است دو جزيي هستند و براي ربط محمول به موضوع 
به رابط نيازي نيست زيرا از نظر او ـ زماني يا غيرزماني ـ همانطور که در بند «ب» گفته شد، وجود 
موجودٌ است و اگر بخواهيم براي چنين قضايايي رابط بياوريم مانند اين است که بگوييم: «زيدٌ

موجودٌ» يا «زيد هست هست» و نيز در چنين قضايايي جزء مفهومي سومي نداريم تا الزم باشد 

لفظي به ازاي آن بياوريم بلکه محمول و رابط در چنين قضايايي يک چيز است اين چنين قضيهاي 
«ثنايي» است. او در ادامه ميافزايد:  

«غرض از تفصيل اقسام تمييز احکام است و من نميدانم چه حکمي بر تعريف ثنايي و ثالثي بر 
مبناي مشهور مترتب است ولي بنابر تعريف ما، هر يک از ثنايي و ثالثي مطلبي از مطالب «هل» 

هستند و در جواب پرسش با «هل» واقع ميشوند».1  

                                                           

  1. همان، ص 10.
  2. همان، ص 10.
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د) منطقدانان مسلمان باالتفاق براي قضيه ثنايي و ثالثي قابليت عدول قايلاند، در قضاياي 
ثالثي اگر حرف نفي بعد از رابط قرار گيرد قضيه موجبه معدولة المحمول است و اگر پيش از رابط 
قرار گيرد سالبه محصله است و در قضاياي ثنايي تمايز بين موجبه معدوله و سالبه محصله به دو 
طريق امکانپذير است: 1) نيّت گوينده 2) اصالح کردن برخي ادات نفي مثل «غير» و «ال» براي 

معدوله و «ليس» براي سالبه محصله.  
يوسف تهراني با ديدگاه فوق مخالف است و معتقد است ثنايي را به دو دليل نميتوان معدوله 

کرد:  
1. از آنجا که موضع حرف سلب دقيقاً همان موضع حرف عدول است نميتوان سالبه محصله و 

معدوله را از يکديگر متمايز کرد.  
2. اگر قضيه ثنايي معدولة المحمول شود ميبايد موضوع قضيه هم موجود و هم غير موجود 

باشد، به عنوان مثال اگر گفته شود: «کوه طال غير موجود است» از نظر منطقدانان مسلمان، اين 
قضيه ثالثي است زيرا رابط آن به لفظ آمده است اما از نظر يوسف تهراني، اين قضيه ثنايي است، از 
طرفي چون قضيه مذکور موجبه است الزم است موضوع آن موجود باشد در حالي که مفاد اين قضيه 

موضوع را غير موجود معرفي مي کند.2  
هـ )يوسف تهراني متأخران را در پذيرش اين قاعده که «در قضيه سالبه ـ  ثنايي يا ثالثي ـ 
وجود موضوع شرط نيست» متهم به خطا ميکند و مينويسد: موضوع در موجب ثنايي وجودش 
ضروري است و در سالب ثنايي عدم وجود موضوع ضروري است زيرا اگر در سالب ثنايي، موضوع 
وجود داشته باشد قضيه کاذب خواهد بود اما در قضاياي ثالثي ـ  موجبه يا سالبه ـ موضوع بايد وجود 
داشته باشد در موجبه وجود موضوع ضروري است زيرا موجبه، ثبوت چيزي براي چيزي است و ثبوت 
چيزي براي چيز ديگر «فرع ثبوت مثبت له» است. در سالبه نيز وجود موضوع ضروري است زيرا 
سالبه ثالثي از نظر او مفادش هليه مرکبه است و هليه مرکبه در ترتيب مطالب علمي بعد از هليه 

بسيطه قرار ميگيرد لذا وجود موضوع آن پيشتر به اثبات رسيده است.3  

                                                                                                                                            
  1. همان، ص 10.
  2. همان، ص 11.
  3. همان، ص 12.
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و) يوسف تهراني در تناقض اختالف جهت را شرط نميداند و منطقدانان متأخر را در معتبر 
دانستن اختالف جهت در تناقض بر خطا ميداند از نظر او منشأ اين خطا تسامح در تسميه الزم 
نقيض به نقيض است.1خواجه نصيرالدين طوسي نيز اختالف جهت را در تناقض شرط نميداند و 
براي اثبات مدعاي خويش قضيه مطلقه وقتيه را که نقيض مطلقه وقتيه است به عنوان شاهد ذکر 
ميکند، در واقع خواجه طوسي براي ابطال ادعاي منطقدانان متأخر که در تناقض مطلقا اختالف 
جهت را شرط ميدانند مثالي نقضي آورده است.2بنابراين يوسف تهراني و خواجه طوسي در اصل 
مدعا نظري واحد دارند ولي مبناي آنها متفاوت است. با مبناي خواجه طوسي مطلقه وقتيه تنها 
موردي است که شرط اختالف جهت را نقض ميکند و در تمام قضاياي موجهه ديگر، قضيه موجهه 
نقيضي غير از نوع خود دارد ولي با مبناي يوسف تهراني در هيچ موردي نياز نيست اختالف جهت را 

رعايت کرد.  
ز) حمل از نظر يوسف تهراني دو قسم است: حمل به «علي» و حمل به «في». مراد از حمل به 
«علي» حمل ذاتي است زيرا حمل ذاتي از نظر او حمل شي بر خود است و مراد از حمل به «في» 

حمل به عرضي است زيرا او حمل عرض بر معروض را حمل وصف در موصوف ميداند.3  
  

کتابنامه  
  الفضال، قم، مکتبة الخيام، 1401. حياض و العلماء رياض 1.افندي اصفهاني عبداهللا،
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  6. مقايسه الگوي رشر و قراملکي در تفسير تطور تاريخي منطق در دورة اسالمي
  
فرشته ابوالحسني نيارکي1  

  
درآمد  

اسـت. وي از آمريکـا معاصـر آلمـاني و اسـتاد دانشـگاه پيتسـبورگ «نيکالس رشر»2 دانشـمند
پيشگامان مطالعات جديد در تاريخ منطق دوره اسالمي است و مطالعه فراواني در تاريخ منطـق و بـه

ويژه تاريخ منطق در جهان اسالم داشته است. رشر در اين حوزه مقاالت و آثار با ارزشي منتشر نموده 
در زمـاني جهـات الکنـدي،6 الفـارابي،5 عربـي،4 منطـق تطور عربي،3 منطق تاريخ در مطالعاتي  است:
اسالم8و... از اين جملهاند. رشر با توجه به چنين آثاري، علـي االصـول جهان در منطق عربي،7 منطق
بايد مدلي در توصيف تطور تاريخي منطق دوره اسالم داشته باشد. نگاهي بر آثار وي نمايانگر چنـين
الگويي است. الگوي وي بر مبناي تمايز منطق در مکتب غرب و منطق در مکتب شـرق نهـاده شـده

                                                           

1. دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين مقاله که با تغييرات در اين مجموعه آمده است، پيش از اين با 
مشخصات زير منتشر شده است:  

اسالمي، کتاب ماه  دوره در منطق تاريخي تطور تفسير در قراملکي و رشر الگوي مقايسه ابوالحسني نيارکي، فرشته،
  فلسفه،ش26، آبان1388، صص61-55.

2. Rescher. Nicholas. 
3. Studies in History of Arabic Logic. 
4. The Development of Arabic Logic. 
5. Al-Farabi: An Annotated Bibliography. 
6. Al-Kindi: An Annotated Bibliography. 
7.Temporal Modalities in Arabic Logic . 
8. Logic in The Islamic World. 
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است. ابنسينا سخنگو و سر آغاز مکتب شرق و فارابي سخنگو و سر آغاز مکتب غرب است. در واقـع
«شرق» واژه ايست که از خود ابنسينا اخذ شده است زيرا ابنسينا نويسنده حکمت مشرقيه و منطـق
مشرقيين و معطوف به رهاوردهاي منطق اسالمي است. رشر منطق شـرق را جريـاني در تعـارض بـا

فهم فارابي و پيروانش از منطق ارسطو دانسته است.  
در ايران يکي از محققيني که در تاريخ منطق به پژوهش پرداخته و در اين باب مقاالتي ارائـه کـرده و
متون گرانبهايي را در تاريخ منطق تصحيح کرده است، دکتر احد فرامرز قراملکـي اسـتاد دانشـگاه تهـران

است. ايشان ديدگاههاي تاريخي خود را در مقاالت و در آغاز آثار تصحيحي خود بيان کردهاند.  
دکتر قراملکي براساس پژوهشهاي پيش تر از خود، بـا تمـايز نظـامهـاي منطـقنگـاري و استقصـاء
نظامهاي عمده منطقنگاري در دوره اسالمي، تبييني از تطور تاريخي بدست داده اسـت. ايشـان از طريـق
تمايز مکتب منطقنگاري دو بخشي و نهُ بخشي، الگويي ارائه کرده است. وي خود را مبدع چنـين الگـويي

نميداند اما به حق در سامان دادن به اين نظريه و دفاع از آن بيش از ديگران همت گماشته است.  
از آنجا که بررسي تطبيقي و مقايسه پرتويي است در فهم عميقتر و کشف قوتها و ضعفهـاي
نظرات، در اين مقاله ضمن گزارش اجمالي و مقايسه الگوي رشر و قراملکي، وجوه شـباهت و افتـراق

آنها توصيف و تحليل ميگردد.  
1. الگوي نيکالس رشر1  

مسلمانان پس از فتح سوريه و عراق با تعاليم يونانيان ارتباط پيـدا کردنـد. نخسـتين نويسـندگان
منطق به زبان عربي دانشمندان مسيحي سوري بودند و مطالعات منطقي آنها که کامالً مرتبط با علم 
آثـار منطقـي طب بود، به زبان عربي ترجمه شد و زمينه ساز توسعه منطق در جهـان اسـالم گرديـد .   
ارسطو به وسيله اين مسيحيان سرياني زبان ترجمه شده، مورد مطالعه و تحقيق واقع شدند. ساختاري 

                                                           

1ـ نک:  
Rescher. Nicholas, Arabic logic, in Encyclopedia of philosophy. edit. Paul Edward, Vol, 4. 
USA.Macmillan Company, 1972, pp: 525-527.     
Rescher. N. The development of Arabic logic , university of Pittsburgh press   1964.  
Rescher, N. The Studies in the History of Arabic Logic, Pittsburgh University Press, 1963. 
مفيد، شماره 24، زمستان 1379/  نامة فصلنامة اسالم»، مترجم دکتر لطف اهللا نبوي، جهان در منطق و: رشر، نيکالس، «سير
فلسفه، مؤسسة خانة کتاب، سال  ماه کتاب اسالمي»، دوره منطق تاريخ در رشر مطالعات بررسي و زراعت پيشه، محمود، «نقد

دوم، ش 15، آذر 1387.   
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که گزارشکنندگان سوري منطق ارسطو از منطق ارسطوئي ارائه کردند، مورد پذيرش مسلمانان قـرار
گرفت و منجر به سازمان و ترتيب زير در موضوع منطق گرديد:  

1. االيساغوجي، 2. مقوالت، 3. العبارة، 4. القياس، 5. البرهان، 6. الجدل، 7. المغالطه، 8. 

الخطابه، 9. الشعر. 1  
در اواخر قرن نهم و دهم ميالدي، منطق تنها در مدرسه بغداد متمرکز شده بود. بنيانگذاران اين 
مدرسه مسيحيان سوري بودند. اين دانشمندان سرياني عبارت بودند از اساتيد ابو بشر متي بن يونس 
و اساتيد اين اساتيد. حنين بن اسحاق و پسرش، متي بن يونس و معلمانشان، از معلمان اين مدرسه و 
«يحيي بن عدي» شاگرد متي بن يونس و شاگردان وي، از پيروان اين مدرسه بودند. در واقع تمامي 
اين افراد به جز شاگرد متي بن يونس يعني «ابونصر فارابي»، که يک مسلمان بود، مسيحي بودند. 
مدرسه بغداد در حدود سال 1050 ميالدي [442 ق] از بين رفت. آخرين عضوء اين مکتب ابن طيب 
شاگرد عيسي بن زرعه است. مرگ ابن طيب در سال 1043 مصادف با زوال مکتب بغداد بود. علي 

رغم از بين رفتن مدرسه بغداد، مطالعات منطقي در جهان اسالم ادامه يافت.   
در قرن يازدهم دانشمند بزرگ ايراني «ابنسينا» (980ـ 1037) [364ـ 421 ه.ق]، که به ميزان 
زيادي مرهون و مديون مدرسه بغداد بود؛ با آن مخالفت کرد. زيرا در مدرسه بغداد منطق، مطالعه 
متون ارسطوئي و شرح و بسط آن تلقي ميشد و ابنسينا اين گونه جهتگيري به سوي متن را به 
جاي موضوع و محتوا خطا ميپنداشت. براي وي يک کتاب منطقي شرحي بر آثار ارسطو نبود بلکه 
مقاله يا اثري مستقل تلقي ميشد که مشتمل بر زمينه و اسلوب خويش باشد. ابنسينا در پي مخالفت 
با رويکرد غربي مدرسه بغداد، کار خويش را در منطق به منطق شرقي ناميد. اين منطق شرقي که 
توسط ابنسينا حمايت ميشد با منطق فارابي تفاوتهايي داشت. تفاوت منطق بوعلي و فارابي نه در 
ساختار بلکه فقط در مورد تأکيد و گرايش به جدا شدن از پيشينه ارسطويي بود. در بخش شرقي، پس 
از ابنسينا، ابداع و توليد اهميت پيدا کرد و سعي ميشد که از سنت يوناني فرارفته شود. دعوت 
ابنسينا در مطالعه منطق از طريق مقاالت و آثار مستقل منطقي به جاي توجه به متون ارسطويي در 

                                                           

1. Isagoge (al-isaghuji), Categories (al-maqulat), De-Interpretatione (al-ibarah), prior 
Analytics (al- qiyas), Posterior Analytics (al- burhan), (h), Rhetoric (al-khitaba), De sophistics 

Elenchis (al- mughalitah, )Topics (al-jadal poetics (al-shir). 
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شرق عالم اسالم با استقبال روبرو شد؛ تنها در غرب اسالمي يعني در اسپانيا (اندلس) سنت مطالعات 
ارسطوئي مدرسه بغداد تا مدتي باقي ماند. در طول قرون يازدهم و دوازده ميالدي [پنجم و ششم 
هجري] اندلس مرکز عمده مطالعات منطقي در جهان اسالم بود. به هر حال انتقادات ابن سينا از 
تعاليم مدرسه بغداد و انحراف وي از رسوم و سنن ارسطوئي با اقبال عام مواجه نشد. مکتب غربي با 

مکتب شرقي ابنسينا به مبارزه برخاست.   
تقسيمبندي مکاتب به شرق و غرب در اثر جدل طبي ـ  فلسفي ميان ابنبطالن و ابنرضوان در 
قرن پنج پديد آمد. ابن بطالن مقلد مکتب بغداد بود و ابنرضوان پيرو ابنسينا و حامي مکتب شرق. 
اين تقسيمبندي در قرن هفت با نزاع ميان پيروان فخر رازي از يک طرف و کمالالدين بن يونس و 

طوسي از طرف ديگر بسيار جان گرفت:  
مکتب غربي: ابونصر فارابي (950ـ 870) [253ـ 334] يکي از مهمترين منطقدان عالم اسالم 
است. شروح وي در واقع امتداد فعاليتهاي مکتب بغداد بود. فارابي سخنگو و سر آغاز مکتب غربي 
است، مکتبي که با در برخي از نظرات و موضعهاي خود از مدرسه بغداد وام ميگرفت. مکتب غربي 
[رويکرد غربي ـ يوناني منطق] با نوآوريها و بدعتهاي ابنسينا به مبارزه برخاست. ابنملکا (1075ـ 
1170) و شاگردش «فخرالدين رازي» (1148ـ 1209) [532ـ 593] و عبداللطيف (1162ـ 1231) و 
ابن العسالّ (1250ـ 1190) از فارابي حمايت ميکردند. ابن النفيس (1288ـ 1208)، کاشي (1268ـ 
1180)، سهروردي (1191ـ 1155) متأثر از فخر الدين رازي و از ديگر نمايندگان مکتب غرب بودند. 
خونجي (1194ـ 1249) [578ـ 633] شاگرد رازي و شاگردانش «ارموي» (1198ـ 1283) [582ـ 
667] و ابن واصل الحموي (1298ـ 1207) از ديگر نمايندگان اين مکتب بودند. ابن کمونه (1284ـ 

1225) متأثر از ارموي از ديگر منطقيون مکتب غرب است. (نمودار شماره 1).  
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نمودار شماره 1: غربيون  
«مدرسه بغداد» فارابي   

 873 ـ 950
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبدالطيف(1162-1231)
ابن ملکا (1075-1170)

ابن عسعال (1195-1250)

فخرالدين رازي(1149-1209)

 )خونجي(1180-1268  )1208-1288( ابن نفيس)سهروردي(1155-1191

ارموي(1198-1238)

  ابن واصل حموي(1207-1298) ابن کمونه(1225-1284)

)کاشي(1180-1628
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مکتب شرقي: در مقابل نويسندگان مکتب غربي، نويسندگان مکتب شرقي که از ابنسينا 
حمايت ميکردند در سراسر قرن سيزدهم فعال بودند. نماينده عمده اين مکتب دانشمند ايراني 
برجسته «کمالالدين ابن يونس» (1156ـ 1242)[540ـ 626] بود. موقعيت وي در منطق توسط 
نخجواني (1250ـ 1190) و شاگردانش، يعني «اثيرالدين ابهري» (1200ـ 1264)[584ـ 648]، شايد 
عبداللطيف (1162ـ 1231) و «نصيرالدين طوسي» (1201ـ 1274)[585ـ 658] مورد حمايت قرار 
گرفت. شاگردان خواجه نصير بويژه «نجمالدين کاتبي قزويني» (1220ـ 1280)[604ـ 664] ، 
» (1325ـ 1250)، «قطبالدين الشيرازي» (1311ـ 1236) از ديگر نمايندگان مکتب شرقي  «حليّ
بودند. شمسالدين السمرقندي (1304ـ 1240) شاگرد قطبالدين شيرازي و شاگردش القونوي 

(1320ـ 1260) نيز در حمايت از مکتب شرقي فعال بودند.1 (نمودار شماره 2).  

                                                            

1  . Rescher. N. The Development of Arabic Logic, p66-68.  
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نمودار شماره 2: شرقيون  
ابنسينا (1037ـ 980)  

 
 
 
                                                           
                                                                                                                       
  

                                                                                                        
  
                                                                                                
  
  
                                                                                                      
 

الدين بن يونس(1242-1156) کمال

)نخجواني(1250- 1190)نصيرالدين طوسي(1274-1201)1200- ابهري(1265   )عبداللطيف(1231-1262  

 ابن لبودي(1268- 1210)
قزويني کاتبي(1220-1276)

الدين شيرازي(1236-1211) قطب
حلي(1250-1325)

الدين سمرقندي(1240-1204) شمس

 قونوي(1260-1320)

؟
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2. الگوي قراملکي 
دکتر احد فرامرز قراملکي (1340ت) ابتدا در مقالهاي به نام اشارات و تنبيهات سر آغاز منطق دو 
الملخص فخر  مالصدرا2 التنقيح بخشي1 و آنگاه در مقدمه برخي از آثار کالسيک در منطق مانند
اشارات به توضيح الگوي  شرح منطق جابر انصاري4 و و نيز در تدريس السالطين تحفة رازي3،

خويش پرداخته است.  وي خود را مبدع اين الگو نميداند و همان گونه که در گزارش خواهيم آورد، 
وي به پيشينياني اشاره ميکند که بر اين امر به نحوي وقوف يافتهاند. اما تدوين الگو و ارائه آن به 
صورت مستند، مستدل و در چارچوب يک نظريه را تالش استاد قراملکي ميتوان دانست. گزارش 
مختصر زير در اصل تقرير يک درس از مباحث منطق شرح اشارات ايشان است که در مأخذ ياد شده5  

نيز با بيانهاي مختلف آمده است.  
به اعتقاد قراملکي عدهاي پنداشتهاند که ساختار از دانش منطق در آثار منطقي، منشأ ارسطويي 
دارد. يعني به گمان برخي از دانشمندان، آثار موجود از ارسطو به قلم خود وي سامان يافته است. در 
حاليکه رسالههاي منطقي ارسطو با ساختار امروزي آن، حاصل تدوين و گردآوري در روزگار پس از 
ارسطوست. سالها پس از ارسطو، طبيعيات وي، سپس مابعدالطبيعه و بعد از آن يعني تقريباً شش 
قرن بعد از ارسطو، منطق وي جمعآوري شد. شش رساله مقوالت، عبارت، قياس، برهان، جدل و 
ارغنون به خود گرفت. سه رساله خطابه،  يا ارگانون مغالطه در مجموعه واحدي سامان يافت و نام
شعر، کليات پنج گانه (ايساغوجي) توسط ارسطو تدريس شده است اما در اينکه آيا جاي آن در منطق 
است يا خير، بين شارحان و گزارشگران وي نزاع است. اسکندر افروديسي شارح برجسته آثار ارسطو 
در دوره بيزانس، دو رساله خطابه و شعر را جزو اين مجموعه نميدانست اما شارحان يوناني زبان 
متأخر در دوره اسکندريه آن دو را به اين مجموعه افزودند. منطق ارسطو از طريق حوزه اسکندريه با 
ترجمه سرياني و سپس عربي به دست مسلمانان رسيد. ميراث مسلمانان از ارگانون، ساختار هشت 

                                                           

بخشي، آينة پژوهشي، شمارة 24،سال1373.   دو منطق سرآغاز التنبيهات، و االشارات  1. فرامرز قراملکي احد، 
مالصدرا، تهران، بنياد حکمت صدرا، 1378.   تأليف التنقيح بر مقدمه 2. فرامرز قراملکي احد،

الملخص، تحقيق، تقديم و تعليق احد فرامرز قراملکي و آدينه صغري نژاد، تهران، دانشگاه امام  منطق 3. رازي فخرالدين،
صادق(ع)، 1381.   

السالطين، احد فرامرز قراملکي و زينب فني اصل و فرشته مسجدي، تهران، ميراث مکتوب، 1386.   تحفة 4. انصاري جابر،

5. فرامرز قراملکي احد،  االشارات و التنبيهات، سرآغاز منطق دو بخشي.  



مقايسه الگوي رشر و قراملکي در تفسير تطور تاريخي منطق در دورة اسالمي   □   239  

 

 

بخشي بود و لذا فارابي اجزاء منطق را هشت عدد ميداند. فورفوريس شاگرد افلوطين، سخنان 
پراکنده ارسطو در کتاب برهان و جدل را جمعآوري و نام آن را کليات پنجگانه (ايساغوجي) نهاد. 

ايساغوجي نزد مترجمان سرياني در مجموعه منطق ارسطو قرار گرفت.   
علم منطق در دوره اسالمي در دو جريان عمده تطور يافت. اين دو جريان در سده هفتم به دو 
مکتب رقيب انجاميد. نخستين جريان، منطقنگاري نُه بخشي است که براساس ميراث به دست آمده 
از طريق سرياني تطور يافت. منطق نُه بخشي از کليات آغاز مي شود. مقوالت، قضايا، قياس، برهان، 
جدل، مغالطه، خطابه و شعر به دنبال ايساغوجي مطرح ميگردد. دکتر قراملکي اين نظام 
منطقنگاري را منطقنگاري نُه بخشي مينامد. به اعتقاد وي شفاي بوعلي از مفصلترين آثار عربي 
بوعلي با تقسيم  اشارات در منطق نُه بخشي است و در اوج قله اين نظام منطقنگاري قرار دارد. اما
علم به دو گونه تصور و تصديق و به تبع آن دو فرآيند برآمده از آن، يعني تعريف و حجت، سر آغاز 
ساختار نوين در منطقنگاري است. ساختار نوين بوعلي مورد توجه کساني چون غزالي، فخر رازي، 
شيخ اشراق، ابهري، ارموي، کاتبي، عالمه حلي، قطبالدين رازي، تفتازاني قرار گرفت و تدوين نهايي 
خود را به صورت منطق دو بخشي در قرن هفتم هجري پيدا کرد و تا به امروز نيز ساختار رايج در 

منطقنگاري بوده است.   
نظام منطقنگاري نُه بخشي: فارابي (339ـ 260) از شارحان و صاحبنظران منطقنگاري 
شفا) پس از اخوان الصفا  نُه بخشي است. بعد از فارابي اخوان الصفا قرار دارد. بوعلي متقدم (صاحب
ارسطو است. بعد از  ارگانون در قله اوج منطقنگاري نُه بخشي دوره اسالمي است. شفا شرح آزادي از
راه منطقنگاري نُه بخشي را ميپيمايد.  التحصيل بوعلي شاگردش بهمنيار(442ـ 380) صاحب کتاب
قرار دارد و پس از وي ابن رشد اندلسي  الحق بيان پس از بهمنيار شاگردش ابوالعباس لوکري صاحب
(595ـ 520) مطرح ميشود. پس از ابن رشد، خواجه نصيرالدين طوسي (672ـ 598) مهمترين مروج 
قرار دارد. غياثالدين دشتکي (949ـ 870) صاحب  االقتباس اساس و شارح منطق نُه بخشي صاحب

در اوخر قرن دهم، پس از خواجه از منطق نُه بخشي حمايت ميکند.    العرفان معيار
نظام منطقنگاري دو بخشي: جريان دوم منطقنگاري دوبخشي سينوي است که با ابتکار 
آغاز ميشود. اشارات بوعلي سر آغاز منطقنگاري دو بخشي است. وي  تنبيهات و اشارات ابنسينا در
را ميتوان ابنسيناي متأخر  اشارات در منطق خود از تحول برخوردار است و لذا ابنسيناي صاحب
خواند. در بين متقدمين فخر رازي در شرح خود بر اشارات و در پرتو مقايسه اشارات با شفا به اين 
تحول وقوف يافته است. منطق داناني چون غزالي(505ـ 450)، مجدالدين جيلي و دو شاگردش شيخ 
االسرار کشف اشراق (587ـ 550) و فخر رازي (606ـ 541)، ارموي (646ـ 594)، خونجي صاحب
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(646ـ 590)، ابهري (664ـ 597) از منطقنگاري دو بخشي حمايت ميکردند. کاتبي قزويني (675ـ 
617) شاگرد پdر کار ابهري در اوج قله منطقنگاري دو بخشي است. سمرقندي (704ـ 638)، عالمه 
حسن بن مطهر حلّي (728ـ 648)، قطبالدين رازي(689ـ 767)، تفتازاني(794ـ 722) و مالعبداهللا 
التنقيح يزدي و کلنبوي(د. 1205 ق) از ديگر منطق نگاران دو بخشيند. مالصدرا (د.1051) نيز کتاب

را در ساختار دو بخشي تدوين کرده است. وي در سنت دو بخشي با تقسيم علم به تصور و تصديق و 
به تبع آن با تأکيد بر دوگانگي فکر (تعريف و حجت) به تدوين منطق تعريف و منطق حجت 
ميپردازد. مالصدرا، عالوه بر ساختار دو بخشي، در مفهوم سازيهاي منطقي و نيز در تحليل مسائل 
منطقي، غالباً پيرو منطقدانان مکتب دو بخشي است. پس از مالصدرا نيز منطقنگاران دوبخشي 
ديگري وجود داشتند که چندان مشهور و صاحب نام نيستند. حاصل تلفيق يا التقاط نظام 
منطقنگاري دو بخشي و نُه بخشي، منطقنگاري تلفيقي يا التقاطي است که با آثار منطقي ابن 
انصاري و محمود شهابي مؤلف  السالطين سهالن ساوي ظهور کرد ولي رونق زيادي نيافت. تحفة

رهبر خرد نمونهاي از اين نظام منطقنگاري است. (نمودار شماره 3).  
در ميان اين جريانها، منطقنگاري دو بخشي به دليل کارآمدتر بودن در آموزش منطق ماندگار 

شد و منطقنگاري نُه بخشي و تلفيقي تا حدودي رخت بر بستند.  
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تفاوت منطقنگاري نُه بخشي و دو بخشي  
3ـ 1. تفاوت ساختاري  

منطقنگاري نُه بخشي، در نُه بخش ايساغوجي، مقوالت، عبارت، قياس، برهان، جدل، خطابه، 
مغالطه و شعر سامان مييابد. اين سامان جز در ايساغوجي که فر فوريوس آن را تدوين کرد، همان 
سامان ارگانون ارسطو است. ارسطو ارگانون را به سامان نکرده است بلکه رسالههاي وي ابتدا در 
دوره بيزانسي در شش بخش ترتيب يافت و در دوره اسکندريه با افزودن خطابه و شعر به ساختار 

هشت بخشي رسيد.  
 منطقنگاري دو بخشي فاقد باب مقوالت است و مباحث حد که در منطقنگاري نه بخشي به 
اعتبار حد حقيقي در کتاب برهان و به اعتبار حد مشهوري در کتاب جدل مورد بحث قرار ميگرفت، 
به صورت مستقل و با سامان و تکاملي افزونتر درآمد و قبل از باب قضايا جاي گرفت. غالباً جدل، 
خطابه و شعر حذف گرديد و مباحث برهان و مغالطه صورت اجمالي و پيوستي به خود گرفت. مباحث 
علمشناسي نيز از کتاب برهان بيرون آمد و به صورت مستقل پيوست منطق شد. و منطق بر اساس 
تمايز تصور و تصديق و دوگونه انگاري فکر موصل به تصور و فکر موصل به تصديق به منطق 
تعريف و منطق حجت تقسيم گرديد. قواعد منطق تعريف و مغالطه هاي مربوط به آن نيز مانند 
مبحث حجت مورد توجه قرار گرفت و بسط يافت. مي توان گفت در منطقنگاري دو بخشي به 
تدريج مباحث منطق محض از مباحث منطق عملي (صناعات خمس) و منطق کالم پيراسته گرديد.  

3ـ 2. تفاوت محتوايي  
مقايسه تعريف منطقدانان از مفاهيم منطقي (مانند تعريف ذاتي، مقول در جواب ماهو، قضيه) 
ونيز مسائل منطقي (مانند تحليل محصورات، اعتبار طبيعيه، قضاياي ثلث، مختلطات) تمايز محتوايي 
را بين منطقنگاري نُه بخشي و منطقنگاري دو بخشي نشان ميدهد. بدون ترديد در هر دو جريان 
ياد شده دانشمندان با يکديگر اختالف در آراء دارند. هرگز ابن رشد نُه بخشي در تحليل مسائل 
منطقي همان ديدگاه ابنسيناي متقدم در شفا را ندارد اما مقايسه دو نظام منطقنگاري نُه بخشي و 
دو بخشي به ويژه در سده پنجم تا هشتم نشان از دو مکتب منطقي به دست ميدهد که در بسياري 
از مسائل با يکديگر تفاوت دارند. در سدههاي اخير اين تفاوت مورد توجه منطق دانان و مورخان قرار 
گرفته است. ابنخلدون (808ـ 732 هـ.) آن را در المقدمه مورد توجه قرار داده و سر آغاز نظام نوين 
منطقنگاري را فخر رازي نپنداشته است و غياث الدين دشتکي، جريان دوم را ديدگاه متأخران دانسته 
است و جابر انصاري دو جريان را به عنوان ديدگاه متقدمان و متأخران خوانده است. آنان فقط به 
تفاوت محتوايي اشارت دادهاند. وايتيه مترجم نجات به التين بر اين امر وقوف يافت و در ميان 
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معاصران محمد تقي دانش پژوه در مواضع مختلفي از تفاوت دو نظام منطقنگاري نُه بخشي و دو 
بخشي سخن گفت.   

  
2. مقايسه الگوي رشر و قراملکي  

1. مدلي که رشر ارائه  کرده است، با ظواهر برخي از آثار بوعلي بسيار سازگار است. زيرا بوعلي 
خود ادعاي نوآوري از موضع مشرقي داشته و آثار خود را حکمت مشرقيه و منطق مشرقيين نام نهاده 
است. اين سنت پس از بوعلي عميقتر شده و غزالي صاحب قسطاس مستقيم به جاي منطق يوناني 
از منطق قرآني جويا مي شود و کساني مثل سهروردي در برابر منطق بحثي سخن از منطق اشراقي 

ميزند و مالصدرا در التنقيح از وي پيروي ميکند. 
2. مدل رشر تفاوتهاي فارابي با ابنسينا و رازي با طو سي و طوسي با خونجي را در بسياري از 

موارد توضيح داده و قابل فهم ميسازد. 
3. اختالفهاي بسيار عميق بين طوسي و قطب الدين شيرازي با دانشمنداني چون ابهري و 
کاتبي براساس الگوي رشر قابل فهم نيست. اين اختالفات در حدي است که نشان از تعلق آنها به دو 
ابهري مينويسد و جاي جاي آثار  االفکار تنزيل را در نقد المعيار تعديل مکتب منطقي دارد. طوسي
کاتبي معارض با مباني و ديدگاههاي طوسي است. در حاليکه مدل قراملکي اين اختالفها را تبيين 

کرده و از علل آنها جويا ميشود. 
4. مدل قراملکي تحول ديدگاه منطقي ابنسينا را به روشني توضيح ميدهد. در اين مدل تحول 
در حدي است که به دو نظام منطقي در ابنسينا مي رسيم و ابنسينا به عنوان يک منطقدان به دو 
شخصيت ابنسيناي متقدم و ابنسيناي متأخر تمايز مييابد. تمايز شفا و اشارات در اين مدل قابل 

فهم است. 
5. رشر مالکها، مستندات و مباني مدل خويش و تمايز مکتب مغرب و مشرق را توضيح 
نميدهد. البته بايد توجه داشت که در اين الگو از مشرقي بودن سخن گفته ميشود و نه اشراقي 
بودن. در حاليکه مدل قراملکي به مالکهايي چون تمايز ساختاري و تمايز محتوايي استوار است که 
به صورت تعميم يافته و قابل پيشبيني بيان شده است. يعني به عنوان مثال در الگوي قراملکي 
ميتوان پيشبيني کرد که اين کتاب دو بخشي طبيعيه را اعتبار ميکند و آن کتاب نُه بخشي آن را 

اعتبار نميکند. 



مقايسه الگوي رشر و قراملکي در تفسير تطور تاريخي منطق در دورة اسالمي   □   243  

 

 

6. مدل رشر تنها تمايز دو مکتب را بيان ميکند اما تطور اين تمايز را مورد تحليل قرار نميدهد. 
در حاليکه بر مبناي مدل قراملکي نظامهاي منطقنگاري از تحول و تطور معناداري برخوردارند. اين 

تطور در منطق دو بخشي برخالف نُه بخشي تکاملي است. 
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1. اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي*  
 

سکينه سلمان ماهيني1  

  
درآمد  

توليد علم در گرو توسعه روششناسي علم است. هر دانشي داراي روششناسي خاصي است که 
چارچوب نظري، مباني، روشها، رهيافتها و ابزارهاي پژوهش در آن علم را تعريف ميکند. 
دانشهايي که در فرهنگ اسالمي ظهور و توسعه يافتهاند، داراي روششناسي خاصي بودهاند؛ اما اين 
روششناسي خود به صورت علمي مستقل و خاص هر يک از دانشها رشد نکرده است. دانشمندان 
مسلمان چهار رهيافت در علمشناسي داشتهاند: علمشناسي منطقي، علمشناسي ناظر به علم خاص 
(رئوس ثمانيه)، علمشناسي تطبيقي (تقسيم العلوم) و علمشناسي تاريخي.2 اما حاکميت و سيطره 
الگوي علمشناسي ارسطويي، روششناسي واحدي را بر همه علوم تحميل کرده است. حاکميت 

حصرگرايانه اين روششناسي مانع رشد و توسعه بسياري از علوم گرديده است.3   
                                                           

پژوهي، قم، معاونت پژوهشي حوزه علميه قم، چاپ اول1383،  دين گسترة در پژوهش فنون و اصول * فرامرز قراملکي احد،
  چاپ دوم1385، چاپ سوم1388.

1. محقق، دانشآموخته کارشناسي ارشد فلسفه و حکمت اسالمي دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوي دکتري 
فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير منتشر شده است: سلمان ماهيني سکينه، 

  حوزه، شماره 29، بهار 1386، صص 239-235. و پژوهش پژوهي»، دين گستره در پژوهش فنون و اصول کتاب «معرفي
بررسيها، دفتر 75،  و مقاالت علمشناسي»، در مسلمان دانشمندان 2. مفتوني ناديا و احد فرامرز قراملکي، «رهيافتهاي

  تابستان 1383.
  بررسيها، ش (75) 3، تابستان 1383. و مقاالت اصوليان»، علمشناسي 3. فرامرز قراملکي احد و علي مظهر قراملکي، «الگوي



248   □   ارمغان نقد  

در سده اخير که تحول اساسي در الگوي علمشناسي، معرفتشناسي و روششناسي رخ داده 
است، روششناسي هر يک از علوم نيز توسعه يافته است. روششناسي علوم تجربي رفتاري مانند 
روانشناسي و جامعهشناسي در مراکز دانشگاهي ما مورد توجه قرار گرفته است. واحدهاي درسي، 
مقالهها و آثار مکتوب فراوان در اين حوزه ترجمه يا تأليف شده است.1 در برنامههاي درسي رشتههاي 
الهيات در محافل دانشگاهي و برخي از مراکز حوزوي نيز ضرورت واحد روش تحقيق مورد توجه قرار 
گرفته شد اما در پاسخ به اين نياز، روششناسي علوم تجربي ـ رفتاري طرح گرديد. دانشجويان و 
محققان الهياتي نسبت به آموزههاي چنين درسي احساس بيگانگي کردند و آن را در توليد علم در 
الهيات و معارف اسالمي کارآمد نيافتند. از اين رو نياز اين رشتهها به تأسيس روششناسي خاص 
علوم الهيات بيپاسخ ماند تا اينکه دکتر احد فرامرز قراملکي در سال1380کتاب روششناسي 
مطالعات ديني را ـ که درسهاي ايشان براي محققان دانشگاه علوم اسالمي رضوي مشهد بود 
(1378) ـ منتشر کرد. اين اثر مورد استقبال فراوان محققان، اساتيد و دانشجويان دکترا  قرار گرفت. 
کارگاههاي متعدد روش تحقيق براساس اين کتاب، به نحو اثربخشي اجرا گرديد. اساتيد معارف 
اسالمي، دانشجويان تحصيالت تکميلي الهيات و طالب حوزههاي علميه در اين کارگاهها حضور 
فعال يافتند و آن را راهي مؤثر در توليد علم در حوزه الهيات و معارف اسالمي دانستند. کتاب 
روششناسي مطالعات ديني پس از دو سال به عربي ترجمه و با پاورقيهاي مترجم منتشر گرديد.2 
پس از مدتي مجدداً بازنويسي شده و با افزايش فراوان با عنوان تحريري نو در سال 1385 به چاپ 

دوم رسيد.  
بدون ترديد عامل عمده اقبال محققان به اين اثر، موفقيت نويسنده در طرح منطقي و روشمند 
مباحث و آسيب شناسي دقيق از مواضع خطا و انحراف در پژوهش است. اين اثر به دليل گرانبار بودن 
از مباحث نظري و زبان دشوارياب، محتاج بازسازي ديگري بوده است؛ حذف مباحث نظري، 
جهتگيري عملياتي و کاربردي و زبان آسانياب. نويسنده چنين بازنويسي اساسي را به پيشنهاد 
دين گستره در پژوهش فنون و اصول معاونت پژوهشي حوزه علميه قم انجام داده و اثر آسانياب

                                                           

شناخت تهران، رشد، 1384. هومن حيدرعلي، اجتماعي، و انساني علوم در پژوهش عملي و نظري مباني 1. نک: دالور علي،
  رفتاري، تهران، پيک فرهنگ، 1384. علوم در علمي روش

2 . يادداشت ويراستار: اين اثر هم اکنون به چاپ سوم رسيده است و عربي آن نيز با مشخصات زير در بيروت منتشر شده است:   
  الدينية، فرامرز قراملکي، احد، معهد المعارف الحکمية، بيروت. الدراسات في البحث مناهج الطائي سرمد،
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را نوشته است. چاپ اول اين اثر، سال 1383 در اختيار عالقهمندان قرار گرفت و اينک چاپ  پژوهي
دوم آن بدون افزايشي و تنها با رفع اغالط مطبعي و البته در جامهاي زيبا انتشار يافته است.  

داراي چندين هدف عمده است:   پژوهش فنون و اصول کتاب
تغيير نگرش و ارائه تعريف رسا و کامل از مفاهيم بنيادي و رويآوردهاي پژوهشي اولين هدف 
عمده کتاب است. نويسنده، تعريف نويني از پژوهش ارائه ميکند و بر تمايز مفاهيمي چون داده از 
اطالعات، مشکله از مسئله، تتبع موضوعمحور از پژوهش مسئلهمحور، تتبع چند رشتهاي از مطالعه 

ميان رشتهاي تأکيد ميکند.  
همچنين هر يک از رهيافتهاي پژوهشي مانند رهيافت تحليلي، تاريخي، تطبيقي، تجربي، 
پديدارشناختي و ميان رشتهاي به دقت تعريف ميشوند. از نظر نويسنده موفقيت پژوهشگر در درجه 

اول در گرو تصور وي از اين مفاهيم است.  
دومين هدف کتاب بيان اصول راهبردي در فرايند پژوهش است. مسبوقيت پژوهش بر آموزش، 
تقدم تشخيص مسئله بر حل آن، عبور از موارد شباهت و تفاوت ظاهري به مواضع خالف و وفاق 

واقعي در پژوهش تطبيقي نمونههايي از اين اصولاند.  
هدف سوم کتاب، ترسيم فرايند عملياتي در هر يک از رهيافتهاي پژوهشي است. فرايند 
عملياتي هر يک از رهيافتهاي تحليلي، تاريخي، تطبيقي، تجربي، پديدارشناسي و ميان رشتهاي به 
دقت ترسيم ميگردند. به عنوان مثال اينکه مطالعه تطبيقي از کدام نقطه آغاز ميشود، چه مراحلي 
پشت سر گذاشته ميشود و مرحله پاياني کدام است، در اين مقام بيان ميشود. از نظر نويسنده، 
پژوهش فرايندي است که اثربخشي هر يک از مراحل آن درگرو کسب موفقيت در مراحل پيشين آن 

است.  
چهارمين هدف کتاب، شناسايي موضع خطا در پژوهش و ارائه توصيههايي در پيشگيري و درمان 
آنها است. نويسنده در اين مقام، مانند يک منطقدان به رصد خطاهاي روشي ميپردازد. 
مسئلهپنداري مباني، ظاهرگرايي در مطالعه تطبيقي، نمونههايي از اين مواضع خطا در پژوهشاند که 

مورد بحث قرار گرفتهاند.  
پنجمين هدف کتاب، ارائه فنون عملي براي موفقيت در مراحل فرايند پژوهش و اجتناب از 
خطاهاي روشي است. به عنوان مثال وقتي آفت ظاهرگرايي در مطالعه تطبيقي مورد بحث قرار 

ميگيرد، نويسنده هشت فن ارائه ميکند تا به وسيله آنها بتوان از ظاهرگرايي اجتناب ورزيد.  
جهتگيري کتاب اصول و فنون پژوهش همانند جهتگيري مطالعات ديني، عمومي است و به 
عنوان نخستين گام آموزش روش تحقيق در دين پژوهي براي همه رشتههاي الهيات و علوم ديني 
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تلقي ميشود. تخصصي معطوف به هر يک از رشتههاي الهياتي همچنان مورد نياز است که 
خوشبختانه در سالهاي اخير آثاري هر چند ناکافي در پاسخ به اين نياز نوشته شده است.  

است و در غالب  ديني مطالعات به لحاظ آموزشي موفقتر از پژوهش فنون و اصول هرچند کتاب
مراکز دانشگاهي و حوزوي به عنوان کتاب درس روش تحقيق، تدريس ميشود اما ايجاز و اختصار 
را ايجاب ميکند. مکمل بودن اين دو اثر مورد  ديني مطالعات مطالب در برخي مواضع ارجاع به کتاب
تأکيد برخي مدرسين درس روش تحقيق است. معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاهها نيز مباحث نويسنده در اين زمينه را که شامل هر دو اثر است، به صورت CD (در 50 
جلسه درسي) منتشر کرده است. به اين ترتيب بسته آموزشي کامل تري در اين خصوص به وجود 
و اصول ديني، آمده است. مسلماً در صورتي که ناشران هر سه بخش اين بسته آموزشي (مطالعات

و CD مباحث نويسنده) آن را به صورت بستهاي واحد منتشر کنند و در اختيار  پژوهش فنون
عالقهمندان قرار دهند، رخنهاي که در هر يک از سه اثر فوق به تنهايي ديده ميشود برطرف خواهد 

شد.  
هرچند که نظم منطقي ارائه مطالب و همچنين ارائه آسيبشناسي از مواضع خطا و انحراف در 
پژوهش حاکي از رويکردي منطقي و روشمند به امر پژوهش و از ويژگيهاي مثبت و توفيق اين اثر 
است؛ اما بيان مفصل برخي مطالب دقيق منطقي در مواضعي، سبب دشوارياب شدن مطلب شده 

است که شايد در بازبيني، ضرورت حذف اين مباحث از سوي مؤلف محترم نيز احساس شود.  
همچنين در کتاب مطالب مفصلي در باب تمايز مسئله از مشکل و اهميت ارائه فرضيه بيان شده 
است؛ اما به نظر ميرسد که مطالب ناگفته در اين باب هنوز بسيار است؛ مطالبي که در توفيق محقق 
در فرضيهپردازي در عمل ضروري است. مطلع شديم که مؤلف گرامي در اثر ديگري در شيوه تدوين 
پايان نامه1 به نحو مفصل و اثر بخشي به اين مطلب پرداختهاند. رجوع به آن اثر در رفع اين رخنه 

مؤثر خواهد افتاد.  
پژوهش، کمبود مثالهاي کاربردي و تمرين و مسئله از  فنون و اصول مهمترين رخنه کتاب
تمامي حيطههاي علوم ديني است. اين رخنه سبب شده است که اين کتاب عليرغم توفيق 
چشمگيرش در حيطه نظري، اثربخشي کمتري در حيطه عمل داشته باشد و البته اين رخنه با نگارش 

                                                           

مهارتها، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم معاونت  و شيوهها پاياننامه تدوين 1. فرامرز قراملکي احد و عذرا شالباف،
  پژوهشي، 1386.
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کتاب کار، قابل رفع است. اميدواريم که نويسنده با افزودن کتاب کار در چاپهاي بعدي در توفيق 
عملي محققان مؤثر باشند.  

  
کتابنامه  

  تهران، رشد، 1384. اجتماعي، و انساني علوم در پژوهش عملي و نظري مباني 1. دالور علي،
حوزه،  و پژوهش پژوهي»، دين گستره در پژوهش فنون و اصول کتاب 2. سلمان ماهيني سکينه، «معرفي

  شماره 29، بهار 1386.
  الدينية، فرامرز قراملکي، احد، معهد المعارف الحکمية، بيروت. الدراسات في البحث مناهج 3. الطائي سرمد،

بررسيها، ش (75) 3،  و مقاالت 4. فرامرز قراملکي احد و علي مظهر قراملکي، «الگوي علمشناسي اصوليان»،
  تابستان 1383.

پژوهي، قم، معاونت پژوهشي حوزه علميه قم، چاپ اول1383،  دين گستره در پژوهش فنون و اصول 5. همو،
  چاپ دوم1385، چاپ سوم1388.

مهارتها، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم  و شيوهها پاياننامه تدوين 6. فرامرز قراملکي احد و عذرا شالباف،
معاونت پژوهشي، 1386.  

بررسيها،  و مقاالت علمشناسي»، در مسلمان دانشمندان 7. مفتوني ناديا و احد فرامرز قراملکي، «رهيافتهاي
  دفتر 75، تابستان 1383.

  فرهنگ، 1384. پيک رفتاري، تهران، علوم در علمي روش شناخت 8. هومن حيدرعلي،
 



 



 

  
  
  
  
  
  

2. روششناسي فلسفة مالصدرا*  
  

فرشته ابوالحسني نيارکي و همکاران1   

  
درآمد   

امروزه دانشمندان علوم مختلف بر نقش راهبردي استفاده بهينه و بهره جستن صحيح از روشها 
و روي آوردها در مطالعات علمي تأکيد ميکنند. عده اي کارآيي و اثربخشي پژوهش را در گرو توسعه 
کمي و کيفي در روش و ابزار تحقيق ميدانند.2 ضرورت و اهميت بحث از روششناسي در حوزه 
مطالعات فلسفي آشکار و از حوصله اين نوشتار خارج است. اقبال دانشمندان به آثار و آراء مالصدرا به 
عنوان يکي از مؤثرترين فيلسوفان مسلمان در دوره اسالمي خود بيانگر اهميت بحث از روششناسي 
جهت پاسخ به اين مهم تأليف شده است.  مالصدرا فلسفه روششناسي فلسفه صدرايي است. کتاب
جستجو از روشها، رهيافتها، الگوهاي پژوهشي و ابزارهاي مالصدرا در مطالعات فلسفي از 
مهمترين مقاصد نگارنده کتاب است. به عبارت ديگر اين نوشتار گزارش مطالعه نظاممند در تحليل 
روششناسي و تعين معرفتي فلسفه مالصدرا است. اقبال محققين به يک اثر در اشکال گوناگون 
معرفي، نقد، چالش، تحسين و حتي عنادورزي ميتواند نمايانگر اثربخشي تحقيق باشد. اين پژوهش 

                                                           

  تهران، انتشارات بنياد حکمت اسالمي صدرا، 1388. مالصدرا، فلسفه روششناسي * فرامرز قراملکي احد،
1. دانشجويان دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران (1389): سادات باران، اسماعيل دانش، رستم فالح، هاشم قرباني، 

  محسن محسني، حسين محمدي، سيد مصطفي موسوي اعظم.
  ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1385، ص 19. مطالعات روششناسي 2. فرامرز قراملکي احد،
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بارها مورد ارزيابي قرارگرفته و عکسالعمل ديگر پژوهشگران نشان از اهميت و جايگاه ويژه اين 
نوشتار است.1    

اکنون با معرفي اجمالي اثر، به بررسي و نقد آن ميپردازيم. الزم به ذکر است که اين مقاله 
توسط دانشجويان دکتري گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران تدوين يافته است. دکتر 
قراملکي در کالس درسي حکمت متعاليه پيشنهاد نقد اين اثر را مطرح نمود و دانشجويان با تشويق 
مؤلف، به مطالعه کتاب و بيان نواقص آن اهتمام نمودند. اين بيان نقدپذيري مؤلف و اهميت نقد در 
پژوهش و گسترش علوم را نمايانگر است. در پايان گفتگوها، حاصل چالشها و مالحظات انتقادي 

همکالسيها به قلم  نگارنده نگارش يافته است.   
1. ساختار کتاب   

در يک مقدمه و دو بخش شامل دوازده فصل است. فصل  مالصدرا فلسفه روششناسي کتاب
نخست متضمن مقدمه و طرح مسأله و بيان دو تقرير از آن است. فصلهاي دوم تا هشتم بخش اول 
نوشتار را تشکيل ميدهد که به گزارش و نقد ديدگاههاي عمده در پاسخ به دو مسأله روششناسي 
مالصدرا و تعين معرفتي فلسفه وي اختصاص دارند. تقرير نظريه التقاطانگاري فلسفه صدرا، بيان ادله 
آنان و نقد اين ديدگاه در فصل دوم کتاب بحث ميشود. بر مبناي تلقي برخي از متفکران، انديشه 
فلسفي مالصدرا آميزهاي از حکمت مشاء ابنسينا و حکت اشراق سهروردي است. مؤلف در فصل 
سوم با گزارش تقريرات گوناگون اين ديدگاهها و بيان ادله آنان، به نقد اين ديدگاه ميپردازد. عدهاي 
حکمت متعاليه را فلسفه عرفاني به سبک ابن عربي ميشمارند، فصل چهارم عهدهدار نقد اين ديدگاه 
است. چهارمين ديدگاه در تفسير روششناسي حکمت متعاليه، کالميـ فلسفي خواندن آن است. مؤلف 
در فصل پنجم با بيان دو تقرير سطحي و ژرفنگر، به نقد آن ميپردازد. فصل ششم تحت عنوان 
«تنوع ابزار در مقام شکار» بيانگر شش نقد مؤلف محترم بر اين ديدگاه است. فصل هفتم به تقرير و 
نقد نظريه ششم در تفسير روششناسي صدرا ميپردازد. نظريه ششم به نوآوري مالصدرا از حيث 
زبان اشاره ميکند. فصل هشتم تحت عنوان «از ايستار فلسفي تا ايستار وحياني» به تقرير و نقد 

ديدگاه مکتب تفکيک در خصوص تعين معرفتي نظام فلسفي صدرا ميپردازد.   

                                                           

  فلسفه، سال 4، ش 37، مهر 1389، صص 31-29. ماه کتاب 1. از جمله محمود زراعت پيشه،
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بخش دوم نوشتار بيان نظريه مختار است. چهار فصل پاياني نوشتار در اين بخش پس از تمهيد 
مقدماتي به نحو مستند و مرور بر آثار مالصدرا ادعاي نگارنده را بيان ميکنند. ديدگاه مختار اين 
است که مالصدرا به آنچه امروزه مطالعات ميان رشتهاي ناميده ميشود دست يافته بود. مطالعات 
ميان رشتهاي در نيمه دوم قرن بيستم در مغرب زمين طرح گرديد و در سه سده اخير مورد اقبال 
محققان علوم مختلف قرار گرفته است و الگوهاي پژوهشي مختلفي نيز براي اثربخشي آن به ميان 
آمده است. براساس ديدگاه مختار، مالصدرا چهار قرن پيش به اهميت مطالعه ميان رشتهاي در 
تحليل مسائل الهيات آگاه بوده و با خالقيت و ابتکار توانست الگوهاي اثربخشي را در هدايت مطالعه 

ميان رشتهاي پيدا کند.   
2. بررسي و نقد کتاب   

در مقام بررسي و مالحظه اثر تنها به دو بيان عمده يعني توجه به مزايا و مواضع نقصان آن 
بسنده ميکنيم:  

2ـ 1. مزايا  
هر اثري دربردارنده مزايا و مواضع ابهام و نقصان است. صرف توجه منتقدان به مواضع نقصان از 
اخالق نقد و انصاف خارج است. مواجهه هوشمندانه با يک اثر توجه به تمامي ابعاد آن است. اين اثر 

مزاياي بسياري دارد از جمله:  
  اغالط مطبعي کتاب در برابر حجم کتاب ناچيز است.  .1

مؤلف در ابتداي کتاب در مقدمه و بارها در داخل متن کتاب به بيان ارتباط اين کتاب با  .2
پژوهشهاي سلف، از جمله آثار و پژوهشهاي خود پرداخته است. اين مهم بيانگر امانتداري و دقت 

  مؤلف در مرزهاي حساس اخالق پژوهش است.
در مقدمه کتاب مسأله تحقيق به صورت متمايز و روشن بيان گرديده است. بيان مسأله تحقيق  .3
الجواب» و تأکيد مؤلف بر آن، بر کارايي اثر افزوده و خواننده  نصف السؤال با توجه به گوهر «حسن

را در دريافت پاسخ روشن و صحيح به اين مسأله رهنمون است. در مواضع بسياري نيز مؤلف با 
تحليل معضله به مسائل گوناگون، پاسخ را آسانياب ميکند. به عنوان مثال ص104، در بيان مراد از 

  تفکر کالمي ـ  فلسفي.
خود آموزش روششناسي براي محققين است. مؤلف  مالصدرا فلسفه روششناسي الگوي .4
محترم با نقشهاي منظم و منسجم ابتدا با طرح مسأله و متمايز و شفافسازي آن، به طرح 
ديدگاههاي ديگران، چالش ميان آنها و نقد و مديريت بيطرفانه، منصفانه و دقيق همت ميگمارد و 
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در انتها به نظريه جديد دست مييابد. روششناسي مطالعات نويسنده را مي توان همسوي مطالعات 
  صدرايي با توجه به نظريه مختار دانست.

تحليل و بازسازي تصور از مفاهيم اهميت ويژه اي دارد، تا آنجا که عدهاي پرسشهاي مقام  .5
تصور را مقدم بر ديگر پرسشها ميشمارند. مؤلف در اين کتاب در مواضع گوناگون به تحليل و بيان 
تمايز مفاهيم پرداخته است. پرسش از مالک تمايز مصداقي بر دقت کتاب افزوده است. براي مثال 

  مؤلف به تحليل و تمايز التقاط و تلفيق پرداخته است.1
اين کتاب صرفاً گردآوري و توصيف ديدگاه ديگر محققين نيست، مؤلف در بخش اول کتاب  .6

  عالوه بر گزارش و دستهبندي آراء ديگران، به نقد آراء نيز پرداخته است. 
نتيجهگيري در انتهاي هر فصل براي جمعآوري ذهن مخاطب بسيار مؤثر است. نتيجهها بدون  .7

  عنوان، با قلم بلد (در اين فصل) آمده است.
مؤلف در مواردي عالوه بر ذکر ديدگاهها به مقايسه آنها پرداخته است. مقايسه ديدگاهها ذهن  .8

  مخاطب را براي درک دقيق نظرات و نقد آنان آماده ميکند.2
سنجش عيني، مطالعه مصداقي و موردي از مزاياي اين کتاب است. در برخي موضوعات  .9
تحليلهاي انتزاعي و کلي کارآمدي سنجش عيني را نميتواند داشته باشد. به عنوان مثال ص138. 
مطالعه موردي از مزاياست. در برخي مواضع مؤلف در نظريهپردازي و نقد به صرف کليگويي بسنده 
نکرده و مثالهاي موردي و مستند وي ستودني است، به عنوان مثال ص145. فصل آخر کتاب با 

  عنوان «مطالعه موردي الگوهاي پژوهشي نزد مالصدرا» نمونه کامل براي اين ادعاست.
مؤلف عالوه بر بيان ديدگاههاي شيفتگان صدرايي، به بيان ديدگاههاي منتقدين صدرا نيز  .10
پرداخته است. از ايستار فلسفي تا ايستار وحياني فصل هشتم کتاب است، مؤلف در اين فصل به نقل 

  و نقد ديدگاه مکتب تفکيک پرداخته است.
اخالق نقد و توجه به سخن، نه صاحب سخن از ديگر مزاياست. صرف مخالفت با آراء و  .11
مدعيات نويسندهاي نميتواند دليل موجهي براي رد کل رهيافت وي باشد. مخالفت با ديدگاه ديگر 
محققين چشم مؤلف را به مزاياي آنها نبسته است و اين انصاف در نقد ستودني است: به عنوان مثال 

                                                           

  مالصدرا، ص38. فلسفه روششناسي 1. فرامرز قراملکي احد،
  2. براي مثال ص74 و ص152.
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مؤلف مينويسد: «اين سخن به معنا و يا مستلزم مؤافقت با آراء نويسنده آن نيست اما مخالفت با 
  مطالب کتاب (مدعا و ادله نويسنده) نبايد چشم را به اهميت طرح پژوهشي آن نابينا سازد».1

مؤلف در نقد ديدگاهها تنها به ذکر رخنه و خلل و نقصان بسنده نکرده و مزايا را نيز برشمرده  .12
است. به عنوان مثال: «مراد از نقد در اينجا لزوماً و به طور انحصاري نقض و رد نويسي نيست بلکه 
  بيان مواضع قوت و استحکام و مواضع رخنه و خلل، اقتضاي رهيافت علمي به نقد ديدگاهها است».2
قلم نويسنده بسيار دقيق و تفکر وي بسيار منطقي است، به عنوان مثال توجه به تمايز و  .13

  تفکيک معتقدات و ملتزمات ديدگاهها از اين دسته است.3
کتاب خود آموزش نقادي، تيز بيني، فنون نقد و اخالق نقد است. مطالعه نقدهاي نويسنده، به  .14

  مثابه معلمي در نقد براي خواننده نوآموز است. 
نظريه مختار نويسنده بسيار تأثيرگذار و مهم است. در اين کتاب ادعاي برخورداري مالصدرا  .15
از الگوي ميان رشتهاي به دو صورت تحليل مستدل و بيان مستند آمده که از امتيازات کتاب است. 

  اين ادعا براي نخستين بار مطرح ميشود. 
پيش از تقرير نظريه مختار، مباني آن به صورت گزارههايي ذکر شده است. اين گزارهها در  .16

  ادامه مطلب به شکل مستند اقامه شده و اين از مزاياي مهم کتاب است.4
2ـ 2. مواضع نقصان و ابهام  

1. اگرچه قلم نويسنده کتاب عليرغم دقت در کالم آسانياب است، با اين حال مواضعي به 
چشم مي خورد که گويي خواننده بايد از پيش از معلومات ذهن و مطالعات نويسنده آگاه باشد و بدون 
اين آگاهي واقعاً در مواضعي درک کالم وي سختياب است. به عنوان مثال در بيان ضرورت اقبال 
محقق به ديگران در مطالعات ميان رشتهاي، نويسنده محقق را کسي ميداند که بالفعل محقق باشد، 
سپس مينويسد: «در نزاع بين شيخين (فارابي و ابنسينا) در کيفيت عقدالوضع، جمهور منطقدانان و 

                                                           

  1. همان، ص161.
  2. همان، ص171.
  3. همان، ص172.

  4. همان، ص234 و بعد.
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اصوليان بر رأي ابنسينا رفتهاند و دليل آنان شهود زباني است».1 اين بيان بدون درک پيشينه اين دعوا و 
  پاسخ فارابي و نقد سينا بر وي در تاريخ تطور منطق در دوره اسامي، به آساني قابل درک نيست. 

2. مؤلف در پيشگفتار و مقدمه کتاب دو گزاره را به شکل ادعا بيان مي دارد: «1. روششناسي 
صدرا با فلسفه و منطق وي ارتباط وثيق دارد2 و 2. روششناسي بر آنها تقدم دارد».3 مراد از «تقدم» 
ارتباط علّي يک طرفه است در حاليکه تعبير «ارتباط وثيق» اعم از آن است. بنابراين مؤلف را 
ميتوان ملتزم دانست که مراد وي از اين دو گزاره «ارتباط علي يک طرفه» است. اگر اين ادعا را 
بپذيريم معتقديم اوالً اين ادعا مسلماً بديهي نيست و بدون اثبات رها شده است. ثانياً ميتوان عليه 
اين ادعا استداللي را بيان کرد: اگر تعين معرفتي يک نظام فکري مسبوق به روششناسي آن باشد، با 
توجه به نظريههاي هرمنوتيکي و نظريه زمينهمندي واتسون، ميتوان ادعا کرد روششناسي آن نيز 
مسبوق به عواملي باشد و يکي از آن عوامل همان تعين ابتدايي نظام فکري است. بنابراين رابطه دو 

  سويه است و تعبير به «تقدم» دقيق نيست.
3. مؤلف در فصل اول در چندين موضع مينويسد: «مالصدرا خود در آثارش به روش خويش در 
تحليل مسائل فلسفي اشاره ميکند».4 با توجه به اصرار مؤلف در بيان اين مسأله، اينکه وي فصلي را 

  به بيان «الگوي پژوهشي صدرا از ديدگاه خود» اختصاص ميداد، خالي از لطف نبود.    
4. اگرچه ارجاعات کتاب دقيق است و مؤلف رسم امانتداري رعايت نموده، با اين حال مواردي 
به چشم ميخورد که ارجاعات ناقص است. در مواضعي هماهنگي در شيوه ارجاع نويسي به چشم 
نميخورد.5 در مواردي مطلبي در متن بيان شده است که انتظار ميرود مستندتر بيان شود، در حاليکه 
مؤلف آن را امري واضح و بينياز از ارجاع دانسته است. به عنوان مثال در برخي مواضع نويسنده 
کتاب با بيان اينکه «برخي و يا عدهاي چنين ادعايي دارند»، مطلبي را بيان کرده است که انتظار 
ميرود به شکل مستندتر مصداق «عدهاي که چنين اعتقادي دارند» بيان شود يا اگر امري مسلم 
است به منابع ارجاع داده شود. به عنوان مثال ص22، سطر 5: «چنانچه از نظر عدهاي...» ص45، 

                                                           

  1. همان، ص243.
  2. همان، ص21.

  3. همان، صص 15- 16.
  4. به عنوان مثال: ص22، ص31 و ص32.

  5. عدم هماهنگي در پاورقي صفحات: ص29، 31، 32، 42، 53 و ...



روششناسي فلسفه مالصدرا □   259  

 

 

س17: «طرفداران انديشه صدرا برآنند...»، ص22، س11: «با آنکه مالصدرا در مواضع گوناگون به 
تصريح از روششناسي خود سخن گفته است»، ص66، س10: «اگرچه کربن به ...» و ص69: «آثار 

  مالصدرا نشان ميدهد...» و ديگر موارد. 
5. در مواردي کتابشناسي و منابع نهايي کتاب تکميل نشده است. اين امر ميتواند ناشي از 
حجم کار نويسنده و سرعت تدوين آثار وي باشد. مؤلف کتاب در امر تأليف بسيار اثربخش، نوآور و 
پرکارd است و اين امر پسنديده ميتواند سبب چنين اشکاالت کوچکي باشد، از جمله: (در فهرست 
المتعالية؟؟؟؟  الحکمة اسفار الشيرازي، منابع، ص293 آمده است: سبزواري، مالهادي، تعليقه بر

  ويژگيهاي کتابشناسي ذکر نشده است)
6. در فصل دوم، از ضياءالدين دري چنين نقل مي شود: «...صاحب اسفار صدر و ذيل عبارات را 
التقاط کرده و در غالب موارد هم عبارات منقوله غلط است...».1 اين بيان را مي توان اشکال اساسي و 
مهمي در رويکرد و روش مالصدرا در تدوين کتب فلسفي دانست. بنابراين الزم است مورد نقد و 

  بررسي قرار گرفته و پاسخ مستدل به آن داده شود.
7. در فصل دوم نگارنده مينويسد: «امروزه، هر گونه اخذي اخالقاً منوط به ارجاع به صاحب 
ديدگاه است».2 اين درحاليست که بسياري از آموختههاي بشري به دليل کثرت استعمال و دست به 
دست شدنشان در طول تاريخ، نامي و نشاني از صاحبان آنها باقي نمانده است. براين اساس مشروط 
کردن بيان ديدگاهها به ذکر صاحبان ديدگاه، آنچنان دست نويسنده را ميبندد که ممکن است حتي 

  در نگارش يک مقاله ساده فلسفي درمانده شود.
8. در امر پژوهش، پژوهشگر برتر کسي است که از دستاوردهاي ديگر محققان بهره جويد و با 
عدم تکرار و آزمايش مجدد فرضيهها از اتالف انرژي و وقت کاسته و براي بهرهوري حداکثري 
بکوشد. اگرچه مؤلف از حاصل پژوهش ديگر محققان بهره جسته است و اين از مزاياي کتاب است، 
با اين حال گاه اکتفا به پژوهش ديگران و عدم تتبع خود نويسنده در آثار مالصدرا ميتواند 

  زيانبخش باشد.3 

                                                           

  1. همان، ص39.
  2 . همان، ص53.

  3. به عنوان مثال: ص66، س9، ص70، س20 و ...
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9. در فصل چهارم به شواهد بيستگانهاي اشاره ميشود که طرفداران عرفانانگاري فلسفه 
مالصدرا ميتوانند به آنها استناد کنند. برخي از اين شواهد استحکام الزم براي ارائه دليل ندارد: به 

  عنوان مثال:
الف) در شماره ششم صفحه81، اشاره ميشود که ابن عربي در فتوحات مکيه با استناد به آيهاي، 
زندگي، شعور و عشق را در سراسر جهان جاري ميداند. از طرفي ديگر بيان ميشود که مالصدرا نيز 
در اسفار به اين آيه اشاره کرده است. صرف اين شباهت نميتواند بيانگر روش عرفاني مالصدرا به 

سبک ابن عربي باشد.  
ب) در شماره نهم صفحه83، اشاره ميشود  که در اسفار آمده است: «هالک باد فلسفهاي که 
قوانين آن با کتاب و سنت مطابق نباشد» و ابن عربي به همين مضمون در موضعي مطلبي نقل 
ميکند. اما آيا شباهت اين دو جمله به تنهايي ميتواند دليل بر روش عرفاني مالصدرا به سبک ابن 

عربي باشد؟  
10. اگرچه اين کتاب در نقد ديدگاهها مؤفق است با اين حال در مواردي برخي از نقدها نيازمند 
تأمل بيشتري است. به عنوان مثال در فصل دوم: نقد دوم يعني «عدم تفکيک درايت و روايت»، نقد 
سوم «غفلت از تحولي بودن انديشه صدرا» و نقد چهارم، عين محل نزاع است و نميتواند معتقدين 
به اين ديدگاه را مجاب کند. نقد بر نقدهاي مؤلف محتاج نگارش مستقلي است. شيوههاي نقد، 
نقدهاي صحيح و ناروا و اخالق نقد از مواردي است که بايد با بررسي نظاممندي به آن اهتمام ورزيد 

  و در اين مقاله مجال آن نيست.
11. تحليل مفهوم زبان برتر (فرا زبان) در فصل هفتم کتاب تفصيل يافته و به نظر ميرسد 
توضيح مؤلف در اين موضع تا اين حد زائد و گيجکننده است. زيرا به نظر ميرسد با توجه به تفاوت 
ديدگاه حائري با آلفرد تارسکي و ديگر معناشناسان اگر چنين تفصيلي نبود خواننده آسانتر به درک 
ديدگاه حائري ميرسيد. همچنين در همين فصل گويي مؤلف با ارائه تحليلي از زبان و فرا زبان و 
بيان تمايز گزارههاي درجه اول و درجه دوم به بازسازي ديدگاه آقاي حائري پرداخته و تا حدي نظريه 
وي را با تحليلي برتر همسو ميداند، در حاليکه اين نگاه به ديدگاه حائري خوشبينانه و نوعي تأويل 

  پنهان است.
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12. مؤلف مينويسد: «...تمايز تئوسوفيکال و تئوسانتريک روشن است و...». به نظر ميرسد 
  بيان معادل هاي فارسي اين واژگان به جاي اين دو واژه ضروري است.1

13. در فصل دهم به تعريف اصطالحاتي همچون رهيافت، رويکرد، الگو و روش پرداخته 
ميشود در حاليکه اين اصطالحات از فصل اول، مکرراً مورد استفاده قرار گرفتهاند. اگر تعاريف 

  اصطالحات در ابتداي کتاب آورده شود از سردرگمي واشتباه خواننده، جلوگيري ميشود.2
14. در برخي موارد تمايز گزارش و نقد در کالم مؤلف واضح نيست. شايد اين امر به سبب 
بيتوجهي به عالمتگذاريها است. به عنوان مثال در ص133 و صفحات بعد از آن، گزارش کالم 
حائري و نقد استاد بر آن به هم آميخته شده و به عبارت ديگر اينکه کالم مؤلف از کجا آغاز ميشود 

  و کجا کالم حائري است، دقت بيشتري ميطلبد.
15. در برخي مواضع با توضيحاتي مواجه ميشويم که احساس ميشود در اين کتاب ضرورت 
بحث ندارند: به عنوان مثال ميتوان از تعريف و بيان هدف مکتب تفکيک سخن گفت3، در بخش 
اول کتاب هدف بيان و نقد ديدگاه ديگر محققين در روششناسي صدرايي است و توضيح مفصل 

  مباني مکاتب از دايره بحث خارج است. 
16. مؤلف در نقد ديدگاه «حکيمي» در فصل هشتم در موضعي مينويسد: «مالصدرا در هيچ 
موضع از اسفار به عدول از مباني خود و تحول از ايستار نخست به ايستار دوم در اين موضوع مهم 
فلسفي اشاره نکرده است».4 در اين باب پرسشي مطرح است: مالصدرا در اسفار به اخذ روي آورد 

  ميان رشتهاي نيز اشارهاي نکرده است، با چه دليل صرف عدم اشاره و را دليل بر مدعا دانيم؟ 
17. در فصل نهم کتاب برخي عناوين تمايز دقيقي ندارند، به عنوان مثال مالکي عيني در تمايز 
گستره تک روشي و حصرگرايي روششناختي ارائه نشده است. در اين فصل نظم و انسجام مطلب تا 
حدي از بين رفته است و عناوين فرعي و اصلي جدا نشده است و خواننده در اينکه آيا اين عناوين 

  قسيم عرضياند يا در طول هم، در ابهام ميماند. 

                                                           

  1. همان، ص102.
  2. همان، ص217.
  3. همان، ص153.
  4. همان، ص175.
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18. در فصل نهم مؤلف بيان ميدارد که حصرگرايي روششناختي به تحويلينگري ميانجامد. 
ميدانيم کساني چون ابنسينا عليرغم حصر توجه به «برهان» در تبيين مسائل الهياتي کمتر به دام 
تحويلي نگري افتادهاند. بنابراين جاي سؤالي باقي است که آيا همواره حصرگرايي روش شناختي به 
تحويلينگري ميانجامد؟ در اين باب مالک و معيار چيست؟ کثرتگرايي روششناختي همواره به 
دور از آسيب و زيان است؟ آيا حصر توجه به يکي از محصوالت و دستاوردهاي حصرگرايي 

  روششناختي يعني تحويلينگري، آيا خود مصداقي از تحويلينگري نمي تواند باشد؟ 
19. اگرچه توضيح مؤلف در تفکيک و ارائه مالکي براي تمايز مصداقي التقاط و تلفيق نشان از 
دقت کالم وي دارد اما با اين حال مالک ارائه شده يعني «بهرهمندي ضابطهمند»1 مالکي قابل 
سنجش است؟ شرط کارآمدي مالک، سنجشپذيري آن است. «تعامل پويا و منطقي» مالک تمايز 
رهيافت ميان رشتهاي و تتبع چند رشتهاي قلمداد شده است. آيا به تبع تنوع تعريف و تصور از اين 

  مفهوم، مالک اين تمايز متنوع نميشود؟2
به طور خاص است. اگرچه نقش  مالصدرا فلسفه روششناسي 20. عنوان و مسأله اصلي کتاب
زيانبار تحويلينگري در مسائل الهياتي از جمله در درک روششناسي صدرايي قابل انکار نيست. با 
اين وجود قرار گرفتن اين فصل در اين کتاب با اين حجم تخصيصي و تفصيل قابل بحث است. 
عنوان و مسأله فصل دهم کتاب کليتر و عامتر از کل بحث و مسأله اصلي کتاب است. در اين کتاب 
حداقل بايد از نقش زيانبار تحويلينگري روششناختي در فلسفه سخن ميرفت نه بيان تعريف 
تحويلينگري و توضيح تحويلينگري معرفتي يا پيشينه و تبيين و علتيابي و برشمردن عوامل آن، 
انواع تحويلينگري، يا حتي و حتي تحليل دين! اساساً حجم و مسائل تقريري فصل دهم کتاب قابل 
بحث است. نويسنده کتاب براي توضيح تحويلينگري در حوزه الهيات به تعريف دين مثال ميزند و 
ده صفحه به بيان آن اختصاص ميدهد.3 اين در حالي است که کتاب در تمام فصول نظم و انسجام 
  منطقي خوبي دارد و چنين اطنابي در مسألهاي فرعي ابهام آور و موجب پريشاني خاطر خواننده است. 
21.  مهمترين مطالب اين کتاب در دو فصل آخر آن ذکر شده است. در حاليکه حجم اين دو 
فصل در مقابل کتاب کم بوده و انتظار ميرفت نظريه مختار نويسنده با تفصيل بيشتري بيان ميشد. 

                                                           

  1. همان، ص191.
  2. همان، ص192.
  3. همان، ص220.
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به طور کلي حجم تخصيصي فصول کتاب يکسان نبوده و خواننده در دو فصل آخر نيازمند توضيح 
  بيشتري خواهد بود.

22. مؤلف محترم به منظور اثبات مدعاي خويش با رويکردي سلبي ديدگاههاي متفاوت را 
گزارش و يک به يک نقد ميکند و در پايان نظريه مختار را برميگزيند و آن را جامع ديگر ديدگاهها 
ميخواند. اوالً دليلي بر آن نيست که ديدگاه ديگري در تفسير روششناسي مالصدرا وجود نداشته 
باشد. چه بسا نظريه کاملتري در تعيين نظام معرفتي صدرا طرح شود که جامع ديدگاه مختار باشد. 
در ثاني اعتبار ديدگاه مؤلف براساس انطباق آن بر غالب مسائلي است که در فلسفه صدرا طرح 
ميشود. مؤلف در فصل آخر کتاب با انتخاب مسأله علم باري تعالي و مطالعه موردي به اثبات نظريه 
مختار ميپردازد، اما آيا با صرف بيان و رصد چند مورد از مطالعه ميان رشتهاي در آثار صدرا، ميتوان 

  روششناسي صدرا را به تمامه ميان رشتهاي دانست؟
23. مؤلف محترم در موضعي مينويسد: «نگارنده بر آن است که مالصدرا چهار قرن پيش از 
آنکه پژوهشگران آمريکايي به مطالعات ميان رشتهاي روي آورند به ضرورت و اهميت اخذ رويآورد 
ميان رشتهاي در تحليل مسائل الهياتي توجه داشته است. براساس نظريه مختار، مالصدرا را بايد 
سرآغاز مطالعات ميان رشتهاي خواند».1 رهيافت ميان رشتهاي رهيافت پست مدرني است و پست 
مدرن به عنوان يک جريان فکري از دهه1950 به بعد قابل تأمل است. بنابراين ادعاي مؤلف که 
مالصدرا از حدود چهارصد سال پيش به چنين رهيافتي دست يافته بود قابل تأمل بيشتري است و 

  داليل بيشتري ميطلبد. با پذيرش اين ادعا چندين پرسش به ميان مي آيد:
1. چه عواملي سبب مؤفقيت صدرا در مطالعات ميان رشتهاي گرديد؟  

2. اگر بپذيريم که پيدايش پست مدرن در غرب بيش از آنکه دليل داشته باشد، علت داشته است، 
اخذ رويآورد ميان رشتهاي مالصدرا را معلول علتهايي ميدانيد يا مدلل به داليلي؟  

3. اين ادعا که صدرا سرآغاز مطالعات ميان رشتهاي است تنها با استقراء تام قابل قبول است. آيا 
  واقعاً هيچ يک از پيشينيان صدرا، چنين الگويي را سرلوحه پژوهش خويش قرار نداده اند؟

24. رهيافت ميان رشتهاي مسبوق به درک ابعاد گوناگون يک مسأله يا مسائل چند ضلعي است. 
درک ابعاد و اضالع هر مسأله نيز مسبوق بر پذيرش رهيافت ميان رشتهاي است. بنابراين آيا 

                                                           

  1. همان، ص181.
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نميتوان گفت رهيافت ميان رشتهاي متوقف بر خويش است؟ ايهام دور را چگونه ميتوان برطرف 
  کرد؟

25. ديدگاه مختار مؤلف برآمده از نقد ديدگاههاي رقيب است که همه به نوعي متهم به 
«تحويلينگري»اند. اتهام تحويلينگري بر يک ديدگاه متوقف بر چندضلعي ديدن و درک ابعاد 
گوناگون مسأله است. و اين درک خود متوقف بر پذيرش رهيافت ميان رشتهاي است. با اين بيان به 
نظر ميرسد نميتوان به ديدگاه مختار رسيد مگر اينکه از ابتدا به آن رسيده باشيم. با اين بيان شبهه 

  مصادر به مطلوب چگونه قابل حل است؟
 

کتابنامه  
  تهران، انتشارات بنياد حکمت اسالمي صدرا، 1388. مالصدرا، فلسفه روششناسي فرامرز قراملکي احد، .1

ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1385.   مطالعات روششناسي همو، .2
  فلسفه، سال 4، ش 37، مهر 1389، صص 29ـ 31. ماه کتاب 3. محمود زراعت پيشه،
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انسان*   خلقت در دين و علم موضع 1. بررسي کتاب
  

سکينه سلمان ماهيني1  

  
درآمد  

«علم و دين» از مهمترين مسائل جديد کالمي است که در ابتدا به صورت شبهه تعارض علم و 
دين مطرح شده است. تبيين اين مسأله و بيان خاستگاه آن که هم از جهت تاريخي و هم از جهت 
معرفتي سرآغاز مسائل جديد کالمي است، ميتواند درآمدي تاريخي ـ  معرفتي بر کالم جديد، تلقي 
گردد. خاستگاه تاريخي مسأله «علم و دين» ظهور علم نو در دوره تجديد حيات فکري اروپا و 
پيشرفت سريع و خيرهکننده دانش تجربي است. علوم تازهاي که با توانايي در تصرف طبيعت و قدرت 
تسخير سحرآميزش، حقانيت خود را القا ميکرد و با پيشرفت شگفتانگيز خود، از طرفي عقايد جزمي 
و مقدس انگاشته شده پيشينيان درباره طبيعت، کيهان و انسان را برميانداخت و از طرف ديگر 
دانشمندان را به ارائه تصوير تازه و فلسفي از جهان برميانگيخت. اين تصوير نو هم با تفسير 
متافيزيکي رايج در آن زمان معارض بود و هم با تفسير ديني، چرا که عجين شدن تفکر ارسطومآب 
قرون وسطي با انديشه ديني کاتوليک در اذهان عموم مردم، فلسفه و علم قرون وسطي را با آنچه به 

                                                           

  انسان، تهران، آرايه، 1373. خلقت در دين و علم موضع * فرامرز قراملکي احد،
1. محقق، دانشآموخته کارشناسي ارشد فلسفه و حکمت اسالمي دانشگاه تهران، مدرس و همکار بخش خواهران دانشگاه 
امام صادق(ع) و دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير منتشر 

شده است:  
  پژوهش، ش32، سال1374. آينة انسان، خلقت در دين و علم موضع کتاب بررسي سلمان ماهيني سکينه،



268   □   ارمغان نقد  

نام دين خوانده ميشد، هم سرنوشت ميکرد. به اين ترتيب مسأله تعارض علم و دين در مرحله 
نخست به صورت تعارض يافتههاي علوم نوين با انديشههاي ديني پيشينيان مطرح شد.  

بر اين اساس، مسأله تعارض علم و دين که خاستگاه طبيعي آن، مغرب زمين است و در کالم 
جديد مسيحي از سابقه بسيار طوالني برخوردار است، در مرحله نخست به صورت کارزار اصحاب 
کليسا و مفسران کتب مقدس با دانشمندان نوآور تجربي، ظهور يافت. در اين کارزار دو صف در 

مقابل هم به ستيز پرداختند:  
1. صف عالمان ديني که از طريق تکفير، تهديد، تفتيش عقايد، آزار جسماني و رواني، توقيف 

کتاب و... به دفاع از انديشههاي ديني و ديدگاههاي مذهبي خويش ميپرداختند.  
2. صف دانشمندان متعصب که با استهزاء، بيحرمتي، تمسخر و خرافهانگاري انديشههاي ديني، 
الهيات1 گزارش مفصلي از اين ستيز  و علم کارزار تاريخ به مقابله برميخاستند. وايت در کتاب معروف
ارائه داده است. کتاب وايت به زبان فارسي ترجمه نشده، اما چند سالي است که ترجمه فارسي 
راسل منتشر شده است.2 راسل در اين کتاب در موارد زيادي از وايت  دين و علم نارسايي از کتاب
مذهب، از  و علم متأثر است و به آن نيز ارجاع داده است. مترجم فارسي کتاب راسل را تحت عنوان
خوابگردها3 نيز حاوي نکات تاريخي قابل تأمل در باب آغاز  ترجمه فرانسوي نقل کرده است، کتاب

اين کشمکش است.  
روند اين نزاع را به صورت مراحل زير ترسيم نموده است:   الهيات و علم کارزار تاريخ وايت کتاب
1. اولياي کليسا هنگام ظهور هر کشف تجربي معارض با تعاليم ديني، با جزميتّ تمام، رأي 

علمي معارض را باطل دانسته و ديدگاه کليسا را حق مطلق و غيرقابل تغيير مي انگاشتند.  
2. در صورت قّوت نظريه علمي، که مخالفت با آن مقبول نميافتاد، اصحاب کليسا با ارائه تفسير 

جديدي از کتاب مقدس مطابق با نظريه جديد، سعي ميکردند تعارض را از ميان بردارند.  
3. وقتي نظريه علمي معارض، بر مسند حقانيت نشسته و مورد قبول همگان واقع ميگشت و از 
بديهيات عرف علمي محسوب ميشد، اصحاب کليسا مدعي ميشدند که متون مقدس، پيش از 

                                                           

1 .Andrew S. White. A history of warfare of science with. Theology, New York, 
1895, 2 vols. 

مذهب، ترجمه مهندس رضا مشايخي، تهران، کتابفروشي دهخدا، ,1455   و علم 2. راسل،
  خوابگردها، ترجمه منوچهر روحاني، تهران، انتشارات کتابهاي جيبي، 1361. 3. کوستلر آرتور،
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کشف عالمان، همان مطلب علمي را بيان کرده است و احتماالً دانشمندان نيز مطلب فوق را از متون 
مقدس برگرفتهاند.  

علمگرايان متعصبي چون راسل، براساس مغالطه اخذ مابالعرض مکان مابالذات، تعارض تفکر 
ديني زمان خود (باورهاي اجتماعي اصحاب کليسا) با انديشههاي علمي را به نام تعارض علم و دين 
خواندند و سخن از شکست و پيروزي يا عقب نشيني به ميان آوردند. بر اين اساس راسل که خود 
يکي از طرفين نزاع است، معتقد است «بين علم و دين» اختالف دامنهداري تا سالهاي اخير وجود 
داشت تا آنکه علم به نحو اليتغيري پيروز شد»1 اين در حالي است که از نظر آستين، فيلسوف 
تحليلي معاصر انگلستان در «ارتباط کالم و علوم طبيعي» نوعي پيمان عدمتعرض متزلزلي بين علم 

و مذهب بسته شده است.  
در واقع علم، تعارض با تفکر ديني را در چهار بعد برانگيخت:  

الف. تعارض در محتوا: اولين چهره تعارض، همان ناسازگاري فراوردههاي علوم نو با 
انديشههاي ديني است. وايت در کتاب خود بر آن است تا همه موارد تعارض را استقصا کند و در 
چهارده فصل ارائه دهد. بايد توجه داشت مواردي که وي گزارش ميکند به ديدگاه رسمي کليسا 
محدود نيست، بلکه عرفِ متشرعه و باورهاي خرافي توده مردم را نيز شامل ميشود و مواردي را که 
ذکر ميکند به غير از آنچه در فصل چهاردهم تحت عنوان آراي اقتصادي کليسا آورده است، به علوم 

طبيعي متعلق است.  
امروزه در ساير ابعاد معرفتي، از جمله دانشهاي انساني مانند جامعهشناسي، روانشناسي، اقتصاد، 

سياست و... نيز بحث از ناسازگاري وجود دارد.  
ب. تعارض در جهانبيني: حادترين صورت تعارض علم و دين، تعارض جهانبيني علمي با 
جهانبيني ديني است. البته اخذ بينش فلسفي جهانشناختي از دانش تجربي که به دليل روش، لزوماً 
گزينشي است، چيزي جز جهش روانشناختي مبتني بر مغالطه درآميختن معرفت علمي با معرفت 
فلسفي نيست. با اين حال، علوم تجربي که در روش ماترياليست است. يعني عدهاي پنداشتهاند که 
مقتضي علمي بودن، حذف موجودات و عوامل غيرمادي و انکار عالم غيب است و به اين طريق به 

نوعي جهان بيني ماترياليستي مبتني بر دانش تجربي رسيدهاند.  
                                                           

مذهب، ص 3. به نظر ميرسد در تعبير علم و دين به جاي عبارت دقيق علم و الهيات (کالم)، راسل به عمد  و علم 1. راسل،
  مرتکب مغالطه اخذ مابلعرض مکان ما بالذات شده است. 
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جهانبيني علمي از طرفي خدادار بودن جهان و عالم غيب را به طور کلي منکر است و از طرف 
ديگر هدفدار بودن آفرينش را که مهمترين مشخصه جهانبيني ديني است، انکار ميکند. يعني چنين 
ميپندارد که در جهان هيچ سري و هيچ غيبي وجود ندارد و چيزي ماوراي ماده و تجلي آن موجود 

نيست.  
ج. تعارض در انسانشناسي: دانشمندان که به دليل روش علم، گمان کردهاند اقتضاي علمي 
بودن، نفي عوامل غيرمادي است، در جريان حذف عالم متافيزيک، روح انسان را نيز طرد ميکنند. از 
اين رهگذر انسان همنشين موجودات بي جان ميشود. به تعبير ماترياليستهاي مکانيک قرن 
هيجدهم، انسان يعني «ماشيني پيچيده» و در تصوير روانشناسان رفتارگرا، «طبلي است تو خالي». 
در حالي که از نظر اديان، انسان موجود برگزيده و داراي تفاوت نوعي با حيوانات است که از کرامت 

قدسي برخوردار است.  
در اين باب فرويد اعالم کرده است که با سه کشف علمي، سه ضربه کاري برتصور ديني انسان 
از خويش وارد آمده است: کشف کپرنيک در مورد اينکه زمين مرکز عالم نيست، کشف داروين درباره 
اينکه انسان از ساير حيوانات جدا نيست و کشف وي در ميزان تأثيرپذيري انسان از نيروهاي 

ناشناخته، ناهشيار و گاهي غيرقابل کنترل.1  
د. تعارض در اخالق: طبيعيترين توقع از دين، ارائه اخالق آسماني است و مهمترين خصلت 
اخالق ديني، بندگي و اخالق بندگان است که به جاي حميتّ جاهلي، عبوديت و فرمانبرداري را 
مطرح ميکند. در مغرب زمين عدهاي با تکيه بر دانش تجربي، گمان کردهاند که ميتوان اخالق 
علمي را به منزله ميوهاي از درخت علم چيد. به اين ترتيب با اخذ اخالق از علم، آخرين نياز بشر به 
عوالم قدسي و متافيزيکي از بين ميرود. چراکه در اخالق بشري دوران جديد، بشر بر مسند خداوند 
نشسته و اخالق وي، اخالق خدايي است و نه بندگي. براي نمونه يکي از مصاديق بارز و خطرناک 
اخالق علمي، اخالق تکاملي يا داروينيسم اخالقي است که بر نظريه تحول در خلقت داروين مبتني 

است.  

                                                           

شخصيت، ترجمه دکتر محمد جعفر جوادي، و دکتر پروين کديور، تهران، مؤسسه خدمات  روانشناسي 1. الرنس اي، پروين،
فرهنگي رسا، ج 1، ص 90.  
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به هر حال، تعارضي که در ابتدا به صورت ناسازگاري يافتههاي علوم نوين با انديشههاي ديني 
مطرح شد، ابعاد تازه اي يافت و در پرتو مباحث معرفت شناختي بويژه در فلسفه علوم، به صورت 

عامترِ «نسبت تجربي و معرفت ديني» مطرح شد.   
پس از مرحله اول، با فرونشستن آتش ستيز که در واقع جنگ عقايد عالمان و کليساييان بود، در 
مرحله دوم، مساله تعارض علم و دين، مورد تأمل متکلمان روشنفکر و دانشمندان ديندار بويژه 
معرفتشناسان قرار گرفت تا از طريق تحليل نسبت ميان معرفت تجربي و معرفت ديني، تعارض 
ظاهري به نحوي رفع گردد. يعني هرکس براي رفع تعارض و حل مسأله، وضعي اتخاذ کرد و راه 

حلي را عجالتاً ارائه داد.  
در فاز سوم، سعي و کوشش بر اين شد که مواضع به تعجيل اتخاذ شده و مجموع پاسخها و 
راهحلها، مورد تأمل بيشتر قرار گيرد و با ارائه نظرياتي به تبيين مباني معرفتي و لوازم منطقي مواضع 
اخذ شده، پرداخته شود. به اين ترتيب نظريات متعددي ارائه شد که از آن ميان ميتوان به مکتبهاي 

زير اشاره کرد:  
الف) ابزارنگاري در علم.  
ب) ابزارنگاري در دين.  

ج) معناداري گزارههاي ديني.  
د) تفکيک معرفت تجربي از معرفت ديني (تفکيک روشي، تفکيک زباني، تفکيک معرفتي).  

سابقه طوالني مسأله علم و دين در مغرب زمين موجب شده است که در طي سالها بحث و 
تالش و تحقيق، اين مسأله مورد تبيين مبنايي و تدوين تئوريکال قرار گيرد. اما اين پرسش در 
فرهنگ اسالمي هنوز مراحل نهايي خود را طي نکرده است. پرداختن به علم و دين در فرهنگ 
اسالمي روشهاي خاي ميطلبد، چرا که يافتههاي علمي جديد با انديشههاي ديني موجود در مشرق 
زمين لزوماً همان تعارضهايي را که در مغرب زمين آفريده است، نميآفريند. با توجه به انديشههاي 
ديني در مشرق زمين برخي از تعارضها اصالً به وجود نيامده و انتظار هم نميرود که مطرح شوند؛ 
مثل تعارض در بعد اخالق، بلکه با توجه به نوع انديشهها، انتظار ميرود مسائل ديگري به عنوان 

موارد تعارض مطرح گردند.  
از اين رو راهحلهاي مطرح گرديده در مغرب زمين نيز به نحو صددرصد سودمند نخواهد بود، 
بلکه مشکالت جديد، راهحلهاي جديد را ميطلبد. البته اين تصويري است که ميتوان از اين مباحث 
و روند آن در مشرق زمين ترسيم کرد، حال آنکه آنچه رخ داده و مباحثي که موجود است، چيز 
ديگري است. استقصاي تمام موارد تعارض ظاهري نظريات علمي با انديشههاي اسالمي، همچنين 
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استقصاي تمامي سخنان و مواضع  ـ هرچند به تعجيل ـ دانشمندان مسلمان، مفسران و متکلمان، در 
حل موارد تعارض و طبقهبندي مواضع و تحليل مباني معرفتي و لوازم منطقي آن، ميتواند مراحل 

اساسي پژوهش در مسألة علم و دين نزد مسلمانان باشد.  
انسان، اثري است که به بحث از تعارض ظاهري علم و دين  خلقت در دين و علم موضع کتاب
پرداخته است و به نظر ميرسد که اين کتاب، اولين تأليف معرفتشناسانه به زبان فارسي در اين 

زمينه باشد.  
1. در اين کتاب، سعي شده است که مسأله علم و دين از صورت مسألهاي در کالم مسيحي به 
صورت مسألهاي در کالم اسالمي تقرير شود. يعني اين بحث آنگونه در فرهنگ اسالمي مطرح گردد 

که سزاوارِ تحليلِ دانشمندان مسلمان واقع شود.  
2. مؤلف با روش مورد پژوهي (Case Study) به تحليل مطالب پرداخته است؛ يعني نمونهاي از 
تعارض ادعا شده بين يافتههاي علمي و ديدگاه قرآن (نظريه خلقت تحولي داروين) مورد بررسي واقع 

شده است.   
3. به واسطه اين بررسي موردپژوهانه، اول، ابعاد مختلف تعارضِ ادعا شده، مورد توجه قرار گرفته 
است (چهار بdعد تعارض علم و دين). دوم، نويسنده ديدگاه اکثر قريب به اتفاق دانشمندان مسلمان در 
اين باب را استقصا کرده و آنها را در يک طبقهبندي منطقي، مورد بررسي تطبيقي قرار داده است. 

وي راهحلهاي ارائه شده در حل تعارض فوق را در شش طبقه ارزيابي کرده است.  
سوم، در ضمن اين تطبيق و ارزيابي، نويسنده سعي نموده است که مباني معرفتي و لوازم منطقي 
هر راه حل ارائه شده را به تصوير بکشاند و از اين طريق هر يک از مواضع اتخاذ شده و راهحلهاي 
برگزيده را که به نحو مواضع عجالتي اتخاذ شدهاند، به صورت نظريههاي معرفتي و راهحلهاي کلي 
تبيين کند. به اين جهت ميتوان اين کتاب را سرآغازي براي کاوش و بحث در فاز سوم دانست که 

از اين رو حائز اهميت است.  
نويسنده با قلمي روان و بياني ساده هرچند گاه موجز و مجمل، مطالب خود را در هشت فصل 
ارائه نموده است: در دو فصل اول، به مباحث مقدماتي و در شش فصل بعد به بررسي راهحلها و 

داوري ميان آنها پرداخته است.  
وي در فصل اول، جهت تبيين جايگاه تاريخي ـ  معرفتي مسأله، به تمهيد سه مقدمه (تعريف 
علم کالم، تبيين مفهوم تجدد در کالم جديد و گزارش تاريخي موجز از مسأله علم و دين) پرداخته 
است. نکته بسيار قابل توجه در اين بحث مقدماتي، بيان و طرح مفهوم تجدد در کالم جديد است. 
نويسنده در اين بحث يادآور ميشود که غالباً کالم جديد را به معناي مسائل جديد کالمي تعريف 
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ميکنند. وي مدعي است که کالم جديد، مفهومي فراتر از مسائل کالمي جديد دارد و انحصار تجدد 
علم کالم در مسائل جديد کالمي، مبتني بر مغالطه کنه و وجه است.  

مؤلف در فصل دوم نيز به بحث مقدماتي طرح مسأله و تحرير محل نزاع پرداخته است و ابعاد 
مختلف تعارضي را که نظريه خلقت تحولي داروين با انديشه ديني اسالمي ايجاد کرده، باز نموده 

است.  
در شش فصل بعدي نويسنده راه حل هاي ارائه شده توسط انديشمندان مسلمان را مطرح ساخته 
است. از آنجا که بررسي آراء و روشهاي متعدد و ارزيابي و داوري ميان آنها منوط به طبقهبندي 
منطقي آنها و يافتن مباني معرفتي شان است، نويسنده نيز در بررسي اين مورد خاص، به طبقهبندي 
آراء پرداخته است. مجموع راهحلهاي ارائه شده در زمينه خلقت انسان را براساس روش آنها در شش 

طبقه قرار داده و هر طبقه را در يک فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار داده است.  
در بحث از هر طبقه نيز يکي از مهمترين آثار را پژوهيده و البته کتابشناسي هر طبقه را نيز در 

پاورقي آورده است.  
وي در ضمن طرح مطالب، با يافتن و ارائه مباني و لوازم منطقي هر ديدگاه، به داوري و ارزيابي 
بين آنها پرداخته است. خالصة عناوين شش فصل اصلي کتاب که در واقع عناوين روشهاي اتخاذ 

شده در حل تعارض مذکورند، چنين است:  
فصل سوم) روش اول در حل تعارض: قرآن به تکامل تدريجي و پيوستگي نسلي تصريح کرده 

است.  
فصل چهارم) روش دوم: رد قاطع تئوري تحولي خلقت.   

فصل پنجم) روش سوم: در صورت اثبات نظريه تکامل، آيات قرآن توجيهپذير است.  
فصل ششم) روش چهارم: بنابر فرض صحت تئوري تکامل، خلقت انسان يک معجزه در آفرينش 

است.  
فصل هفتم) روش پنجم: تفکيک وحي و فهم مفسران از آن.  

فصل هشتم) روش ششم: حل تعارض از طريق تفکيک زباني علم و دين.  
با توجه به مجموع مباحث ارائه شده، چنين به دست ميآيد که نويسنده به نظريه مختار خويش 
تصريح نکرده و مطالعه و کاوشي بيطرفانه در آراء داشته است. در واقع پيش از آنکه پاسخ پرسش را 
عنوان کند، روش مقابله با پرسش را ارائه ميدهد. توجه به اين نکته جهت سود جستن از مطالب 

کتاب الزم به نظر ميرسد:  



274   □   ارمغان نقد  

هرچند که اين کتاب گامي در جهت کاوشهاي معرفتشناسانه در يک مسأله جديد کالمي است 
و از آنجا که سرفصل چنين مباحث و رويکردهايي را گشوده است، قابل توجه و تأمل است اما بايد 
اذعان نمود که اين تالش گام اول است. از اين رو نبايد به همين مقدار اکتفا کرد، بلکه تالش و 

کاوش بيشتر در پيرامون علم و دين، همچنان ضروري به نظر ميرسد.  
  نکات چندي در نقد و بررسي اين کتاب به نظر ميرسد که قابل دستهبندي در هر طبقه است.

الف. نکات کلي  
1.  مطالب کتاب به نحوي بسيار موجز و مجمل بيان شده است؛ تا حدي که اين مسأله موجب 
ابهام در فهم مطالب ميگردد، بهويژه براي آن دسته از افرادي که با زمينه بحث آشنايي ندارند. 
هرچند که مؤلف خود به اين مطلب اذعان نموده و اشاره کرده است که فهم مطالب کتاب براي اين 
دسته از افراد نياز به معلم دارد اما در موارد چندي بخصوص در باب برخي از اصطالحات ميتوان با 
آوردن توضيحي در يک دو خط يا حداقل در پاورقي اندکي مطلب را روشنتر ساخت و کمي از ابهام 

آن کاست به نحوي که به ايجاز کتاب هم اگر مدنظر نويسنده است لطمهاي وارد نشود.  
2. در بررسي آراي انديشمندان مسلمان در موضوع مورد بحث کتاب تنها به انديشمندان مسلمان 
ايراني اکتفا شده است و ذکري از آراي ساير انديشمندان مسلمان اعم از انديشمندان مسلمان مشرق 
زمين و مغرب زمين که در اين باب احياناً رأي و نظري دارند به ميان نيامده است. به نظر ميرسد 

بررسي و استقصاي همه آراء در تکميل مطالب کتاب مفيد باشد.  
ب.  نکات جزئي  

در نقد هر کتابي نکات جزئي فراواني به نظر ميرسد که ميتوان بيشتر آنها را اختالفات سليقهاي 
بين ناقد و مؤلف محسوب داشت که طرح آنها در نقد کتاب ضروري به نظر نميرسد. ما در اينجا از 
طرح چنين نکاتي خودداري ميکنيم. البته برخي نکات جزئي هستند که قابل تأمل ميتواند باشند، از 

جمله مواردي که در اين کتاب به نظر ميرسد به دو نکته اشاره مينمائيم:  
1. ص1 سطر2 آرودن صفت «ظاهري» براي کلمه «تعارض» در ابتداي کتاب و قبل از بيان 
راهحلها و داوري در اين باب، ضرورتي نداشته و به نظر ميرسد مسکوت گذاشتن اين امر در اين 

موضع از کتاب به داوري بيطرفانه نزديکتر خواهد بود.  
2. ص15 سطر14 از آنجا که روشهاي ششگانه در حل تعارض به ترتيب منطقي طبقهبندي 
شدهاند، به نظر ميرسد روش سوم و چهارم جا به جا نوشته شده اند کما اينکه در ص 109 از روش 

آقاي مصباح به عنوان روش چهارم ياد شده است.  
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جديد کالم معرفتي   2. هندسه

  
محمد غفوري نژاد1  

  
درآمد  

در طول مدت بيست سالي که مسائل جديد کالمي به طور جدي در کشور ما مطرح شده همه 
روزه شاهد طرح اين مسائل در نشريات مختلف و محافل علمي و تخصصي بودهايم. پرداختن به 
مسائل نوين کالمي غالباً بدون آگاهي و تأمل در هويت و جايگاه معرفتي اين دانش ـ کالم جديد 
صورت گرفته است. در واقع پرداختن به «کالم جديد» از ديدگاهي علم شناختي و بررسي حدود و 
ثغور و مبادي و مسائل و اهداف و روشهاي اين علم مسئله اي است که مغفول مانده و جز در موارد 

معدودي از آثار دانشمندان اهل فن، مطرح نشده است.  
کالم معرفتي هندسه يکي از مهمترين آثاري که اين موضوع را وجهه همت خود قرار داده، کتاب
است که توسط دکتر فرامرز قراملکي نوشته شده است. کتاب در تابستان 1378 براي اولين بار توسط  جديد
مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر در 304 صفحه و با تيراژ 5000 نسخه به طبع رسيده است. در اين 

نوشتار پس از گزارش اجمالي مباحث کتاب به طرح نقاط قوت و ضعف آن خواهيم پرداخت.  
مؤلف براي کشف هويت معرفتي کالم جديد دو سؤال عمده را مطرح ميکند که پاسخ به اين دو 
سؤال قسمت اعظم محتواي کتاب را تشکيل مي دهد: 1. کالم چيست؟ 2. تجدد کالم کدام است و 

مالک آن چيست؟ بخش پاياني کتاب هم به طرح برخي از مسائل دانش کالم جديد اختصاص يافته است.  
                                                           

  جديد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول، 1378. کالم معرفتي هندسه * فرامرز قراملکي احد،
1. دکتراي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين اثر پيش از اين با مشخصات زير منتشر شده است: غفوري نژاد محمد، 

  فلسفه، آذر و دي 1380، صص 79-76. و ادبيات ماه کتاب جديد، کالم معرفتي هندسه
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در بخش اول کتاب که درباره چيستي علم کالم بحث مي کندـ مؤلف با اسلوبي نقادانه و علمي، 
آراء دانشمندان مسلمان را در تعريف کالم استقصاء کرده و با رعايت ترتيب تاريخي اين آراء را 
گزارش نموده است. سپس با بررسي دقيق تعاريف ياد شده و يافتن مواضع خالف و وفاق آنها به اين 
نتيجه رسيده که دانشمندان دو تصوير عمده از چيستي کالم به دست دادهاند: يکي تصويري است که 
علم کالم را صرفاً دانشي صناعي و ابزاري معرفي ميکند و فايده آن را پاسداري از معارف وحياني در 
برابر هجوم شبهات و انديشههاي معارض ميداند. دومين تصوير، کالم را علمي نظري ـ  و نه 
صناعي ـ  ميداند که وسيله تحصيل معرفت است و مانند ساير دانشهاي نظري طريقهاي روشمند 
براي شناخت جهان هستي يا واقعيتي از آن است. بر طبق اين تصوير آنچه کالم را از ديگر معارف 

نظري متمايز مي کند، پايبندي آن به قرآن و وحي است.  
مؤلف در فصل چهارم به تبيين تاريخي اين دو تصوير از علم کالم ميپردازد و به نحوي روشمند 
به اين نتيجه ميرسد که دوگانگي دانشمندان اسالمي در ارائه تعريف از علم کالم، ناشي از دوگانگي 
ديدگاه آنان نسبت به انديشههاي فلسفي يوناني است. علمايي که به اين انديشهها اقبال کرده و آن 
را پذيرفتهاند کالم را صرفاً ابزاري براي دفاع از شبهات و مجاب کردن مخالفين ميدانند، و آنان که 
نسبت به انديشهها فلسفي يونان زمين، به ديده نفي و انکار نگريستهاند کالم را دانشي ميدانند که با 

تکيه بر وحي، معارف وحياني را استخراج کرده و به مخاطبين وحي عرضه مينمايند.  
کسان چون فارابي، ابنخلدون، ابنابيالجمهور احساني، مرحوم ميرزا مهدي آشتياني و استاد 
مطهري نمايندگان ديدگاه «ابزارانگاري علم کالم»اند و ديگراني چون ابوحيان توحيدي، شيخ طوسي 

و غزالي در زمره طرفداران «معرفتزا انگاري» اين دانش هستند.  
نويسنده در فصل پنجم به تفصيل به بيان ويژگيهاي تعريف علم کالم بر مبناي تصوير دفاعي 
پرداخته است. صناعت بودن، تعلق به انديشه ديني، وظايف سه گانه علم کالم، تعريف شدن به 
غايات، تنوع در روش و باالخره چند تباري بودن مسائل، از مهمترين ويژگيهاي کالم بر مبناي 

تصوير دفاعي است.  
در فصل ششم هويت معرفتزايي علم کالم مورد بحث قرار ميگيرد و از آنجا که بر مبناي 
قواعد منطق علوم نزد قدما، هر دانش معرفتزايي، داراي سه رکن اساسي يعني مبادي، مسايل و 
موضوع است، ديدگاههاي عمده در بيان موضوع علم کالم به بحث گذاشته شده و پنج نظريه عمده 

در اين خصوص معرفي شده است.  
فصل هفتم کتاب به ارائه يک جامع مشترک ميان دو تصوير ابزارانگار و معرفتزا پرداخته است. 

اشتراکاتي که ميان هر دو تصوير يافت مي شود، بدين قرار است:  



هندسه معرفتي کالم جديد   □   279  

 

 

1. داشتن هويت معرفتي (با عنايت به اين که ابزاري بودن کالم منافاتي با معرفت بودن، و نه 
معرفت زا بودن، ندارد).  

2. ابتناء بر متون ديني.  
3. اين که بر مبناي دو تصوير، کالم برنامه ترويج و آموزش تعاليم ديني است.  

4. داشتن هويت واسطهاي که مهمترين وجه مشترک ميان اين دو تصوير عمده از کالم است.  
مراد از هويت واسطهاي آن است که کالم، واسطه معرفتي بين وحي و ذهن و زبان مخاطبان 
است. بنابراين براي ارائه تصويري واحد از دانش کالم ميتوان آن را چنين تعريف نمود: «کالم 
معرفتي واسطهاي وحي ـ به منزله کالمي باري تعالي آن گونه که در اسالم مطرح است ـ  و ذهن و 

زبان مخاطبين است که به ترويج، آموزش و عرضه انديشه و ايمان اسالمي پردازد».1  
مؤلف در بخش دوم کتاب سعي دارد براساس چنين فهمي از چيستي دانش کالم، نشان دهد که 
کالم جديد و کالم سنتي هويت واحد، اما هندسه معرفتي متفاوتي دارند، همان گونه که «کالم 
معرفتزا» و «کالم ابزاري» هويت واحد و هندسههاي معرفتي متفاوت دارند. بر همين اساس اين 

بخش را به موضوع «تجدد علم کالم» اختصاص داده است.  
موضوع اولين فصل از بخش دوم (فصل هشتم کتاب) در تفسير از تجدد کالم است که يکي بر 
افراط و ديگري بر تفريط استوار است. براساس ديدگاه افراطي کالم جديد و کالم سنتي تنها در 
عنوان اشتراک دارند و مdعنّون کالم جديد به کلي مغاير با آن چيزي است که کالم سنتي ناميده 
ميشود. ديدگاه تفريطي برخالف، معتقد است که کالم جديد تنها به مسامحه و مجاز است که 
«جديد» ناميده شده، کالم جديد از نظر اضالع معرفتي همان کالم سنتي است و جز در مسائل 

تمايزي با آن ندارد.  
مؤلف در فصل بعد «متعلق تجدد در علم کالم» را به بحث کشيده و در اين خصوص هفت 
نظريه را مطرح ميکند که هر يک از اين نظريات تجدد را تنها به يک ضلع از اضالع معرفتي دانش 
کالم نسبت دادهاند. برخي متعلق تجدد را «مسائل» علم کالم دانستهاند (مشهورترين نظريه). عدهاي 
«موضوع» دانش کالم را متجدد خواندهاند و ديگراني فقط «روش» کالم را در تجدد پنداشتهاند و... .  

                                                           

  جديد، ص 111. کالم معرفتي هندسه 1. فرامرز قراملکي احد،
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نويسنده در واقع با هيچ يک از اين نظريات (يا الاقل با اکثر آنها) ابراز مخالفتي نمي کند، ولي 
حصر توجه در يک ضلع و غفلت از تجدد ساير اضالع معرفتي را نميپذيرد، ايشان سپس در فصل 
دهم نظريه مختار خود را ـ که آن را «تجدد در نظام کالمي و هندسه معرفتي» ناميده ـ  بيان نموده 
و سپس به دو معناي «تجدد علوم» اشاره مينمايد: تجدد در يک علم گاهي به معناي رشد و 
پيشرفت و بالندگي و فربهي يک علم است که اين نوع از تجدد امري تدريجي الحصول است و به 
اين معني همه علوم در تجدداند، ولي اطالق جديد بر دانش کالم از اين نوع نيست. در مورد اين 
دانش بايد گفت که کالم هويتي واسطهاي دارد (واسطه ميان وحي و مخاطبان است) و اين هويت 
واسطهاي از يک سو به امري ثابت (وحي) و از سوي ديگر به امري متغير (ذهن و زبان مخاطبان) 
استوار است. لذا با وقوع تحول دفعي و کلي در يک طرف (ذهن و زبان مخاطبان) اين واسطه نيز 
متحول ميشود و ميدانيم که اين تحول دفعي و کلي در قرون هفدهم تا بيستم اتفاق افتاد. پرواضح 
است که با وقوع اين تحول، کالم سنتي جوابگوي نيازهاي اين مخاطبان نخواهد بود و «کالمي 
جديد» را بايد پايهگذاري کرد. متکلمان مسلمان بايد با پذيرفتن اين تحوالت و جدي گرفتن آن، در 
انديشه تأسيس «کالمي جديد» باشند که حقيقتاً «کالم» و در عين حال «جديد» باشد، نه اينکه 

مباحثي همچون «الهيات نوين مسيحي» و «فلسفه دين» را به عنوان کالم جديد مطرح نمايند.  
نويسنده سپس در آخرين فصل از بخش دوم کتاب به معرفي برخي از آفات روششناختي تفکر 

کالمي معاصر پرداخته که اين بحث يکي از مهمترين و مفيدترين مباحث کتاب است.  
عالوه بر آفات عام انديشه،1 چهار آفت عمده تفکر کالمي معاصر را تهديد ميکند: اولين آفت 
سنتزدگي است: «گرچه شرط تأسيس نظام نوين کالمي وقوف بر تفکر سنتي و پيشينه مسائل 
کالمي است، ولي تأکيد افراطگرايانه بر آن، فرد را از مواجهه همدالنه با مسائل نوين کالمي ناتوان 
ميکند».2 سنتزدگي موجب ميشود متکلم شبهات نوين کالمي را شبهاتي شيطاني تلقي کند و تنها 
راه حل اين شبهات را بياعتنايي و اعراض از آنها بداند، يعني به جاي حل مسأله صورت مسأله را 

حذف نمايد.  
دومين آفتي که در کمين انديشه کالمي معاصر است «سنتزدايي» است. کالم جديد را نبايد منقطع 
و گسسته از انديشه کالمي تلقي کرد، بلکه کالم جديد ـ از حيث تحقق ـ  مرحله کمال کالم سنتي است. 

                                                           

  پندار، تهران، آفتاب توسعه، 1378. پرده 1. در مورد نظرات مؤلف درباب «آفات عام انديشه» نک: فرامرز قراملکي احد،
  جديد، ص 170. کالم معرفتي هندسه 2. فرامرز قراملکي احد،
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«طرح آراء پيشينيان در مسائل جديد کالمي، شرط تحقيق روشمند و پژوهش مبني بر تطبيق تاريخي 
است، مگر اينکه مسألهاي وجود داشته باشد که پيشينيان در باب آن سخني نگفته باشند».1  

سومين آفت انديشه کالمي در عصر حاضر «خلط کالم جديد و الهيات نوين مسيحي» است. 
يک تفاوت بنيادين ميان کالم اسالمي و الهيات مسيحي وجود دارد که مانع انطباق مباحث نوين 
الهيات مسيحي بر کالم اسالمي ميشود. اين تفاوت ناشي از تلقي دوگانهاي است که اين دو نظام 
اعتقادي، از وحي دارند: کالم اسالمي بر مبناي «تلقي زباني وحي» استوار است. وحي در نظام 
اعتقادي اسالم سخن خدا با مردم است درحالي که در بينش مسيحي، وحي آشکار شدن خود خداوند 
و تجسد اوست. آنچه مسلم است مطالعه و بررسي الهيات نوين مسيحي کمک زيادي به متکلم 
مسلمان در پايهگذاري کالم جديد مي کند، ولي حصر توجه به ديدگاههاي متألهان مسيحي، آفات 

متعددي را به همراه داشته و انديشه کالمي مسلمانان را عقيم ميسازد.  
چهارمين آفتي که مؤلف در اين باب از آن نام برده «خلط کالم جديد و فلسفه دين» است. در اين 

قسمت نويسنده آراي کساني که فلسفه دين را با کالم جديد يکي دانسته اند مورد نقد قرار ميدهد.  
فلسفه دين دو معني مي تواند داشته باشد: 1. تبيين مفاهيم مختلف فلسفي که احياناً در اديان و 
اعتقادات ديني مختلف وجود دارد، 2. تفکر فلسفي در باب دين نظير آنچه در فلسفه علم، فلسفه هنر 

و... ذکر ميشود.   
فلسفه دين به معناي نخست در تداوم الهيات فلسفي است و ميتوان آن را به ازاي «الهيات 
بالمعني االخص» نزد حکماي اسالمي قرار داد. تفاوت فلسفه دين به اين معني با کالم جديد روشن 

است. اما در باب تفاوتهاي فلسفه دين به معناي دوم با کالم جديد مواردي قابل طرح است:  
1. فلسفه دين به اين معني به مطالعه دين از موضعي خارج از آن ميپردازد و الزم نيست که 
فيلسوف دين، متدين و معتقد به دين باشد، ولي در کالم جديد چنين نيست و متکلم دغدغه دفاع از 

انديشه ديني را دارد.  
2. فلسفه دين وسيلهاي براي تحصيل معرفت است، در حالي که کالم جديد وسيلهاي براي 

عرضه و ارايه ايمان ديني و ابزاري براي دفاع از انديشه ديني است.  

                                                           

  1 . همان، ص 173.



282   □   ارمغان نقد  

3. در فلسفه دين با گرايشهايي مواجه هستيم که اصوالً در دانش کالم قابل ظهور نيستند. 
فلسفههايي که به نظر آنها گزارههاي ديني معني ندارند از اين دست هستند.  

4. در کالم ضوابط وحي است و متکلم نميتواند در مواجهه با آراء مخالف، وحي را از محتواي 
خود تهي سازد و بدين وسيله آن را با آراي مخالف انطباق دهد ولي فيلسوف دين چنين الزامي ندارد.  
اما پنجمين آفت انديشه کالمي معاصر چيزي است که مؤلف آن را «حصرگرايي روششناختي» 
ناميده است. «مراد از حصرگرايي روششناختي تک روشي بودن1 در برابر چند روشي بودن2 نيست، 

بلکه اين اصطالح در برابر مطالعه ميان رشتهاي3، به کار مي رود».4  
آخرين آفتي که در اين باب مؤلف از آن نام برده «تحويلانگاري» است. «مفهوم تحويلانگاري 
را براي نشان دادن خطاهاي روشي ديدگاههايي به کار ميبرم که آدلف رايناخ آنها را «فلسفههاي 

اين است و جز اين نيست» مينامد».5  
در بخش سوم کتاب مؤلف محترم پس از ارائه بحثي در مورد ساختار مسائل جديد کالمي، برخي از 
اين مسائل را همچون: علم و دين، ايمان و تجربه ديني، زبان دين و دين و دنيا به طور اجمالي مطرح 
کرده است. مقصود وي از ضميمه کردن اين بخش، آشنايي اجمالي خوانندگان با اين مسائل بوده و ما 

جهت پرهيز از اطناب، مطالعه و اظهار نظر درخصوص اين بخش را به خوانندگان واگذار ميکنيم.  
  

1. ارزيابي  
اين کتاب مانند هر اثر ديگري داراي نقاط قوت و نقاط ضعفي است که در اين بخش از نوشتار 

بدان خواهيم پرداخت:  
1ـ 1. نقاط قوت  

1. اين اثر در مقايسه با آثار مشابه، مشحون از نوآوريهاي مؤلف است. مباحثي چون استقصاء 
آراي دانشمندان مسلمان در تعريف علم کالم، استخراج دو تصوير عمده از علم کالم از ميان اين 
تعاريف، تبيين اين دو تصوير، ارائه تصوير واحد و فراگير از دانش کالم، استقصاء نظريات معاصران در 

                                                           

1. Mono methodic. 
2. Poly methodic. 
3. Multi plediscplinary.  

  جديد، صص 186 و 187. کالم معرفتي هندسه 4. فرامرز قراملکي احد،
  5. همان، ص 187.
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باب چيستي کالم جديد، قائل شدن تفاوت ميان کالم جديد و الهيات نوين مسيحي و باالخره ارائه 
نظريه وقوع تجدد در تمام اضالع معرفتي دانش کالم برخي از اين نوآوري هاست. بحث تفاوت ميان 
فلسفه دين و کالم جديد نيز از مباحثي است که الاقل در منابع فارسي کمتر مورد توجه قرار گرفته يا 

به کلي مغفول مانده است.  
2. گستردگي منابع مورد استفاده و تنوع در آنها دومين امتياز کتاب است. مؤلف در تالش براي 
گردآوري همه نظريات موجود، تمام منابعي را که در دسترس داشته است از نظر گذرانده و حتي 
منابعي چون محاضرات برخي از اساتيد معاصر1 يا جزوه درسي آنان2 از ديد او مخفي نمانده است. 
استفاده از پاياننامههاي تحصيلي مختلف که تاکنون به چاپ نرسيده است و حدود سي منبع 

انگليسي و پنجاه منبع عربي نشان از وسعت حوزه ديد مؤلف در مسئله دارد.  
3. سومين نقطه قوت اين پژوهش –که در ديگر آثار مؤلف هم مشهود است– روشمندي است. 
مؤلف با اتخاذ اسلوبي علمي همواره سعي دارد با به چالش انداختن انديشهها و نظريات ديگران و با 
استفاده از سير تطور تاريخي اين نظريات طرحي نو در اندازد و نظريهاي جديد ارائه نمايد که در عين 
استجماع نقاط قوت آراء ديگران از خألها و چالشهاي آن آراء مبرا است و اين همان روشي است که 

استاد مطهري در بيان نظريات اسالم در حوزههاي مختلف از آن بهره ميجست.  
4. کتاب در عين اين که از نظر علمي در سطح بااليي قرار دارد، اين قابليت را داراست که به 
عنوان يک کتاب درسي براي دانشجويان رشتههاي فلسفه، و فلسفه اسالمي مورد استفاده قرار گيرد. 
گنجاندن بخش سوم در کتاب –که به طرح اجمالي برخي از مسائل جديد کالمي پرداخته– نشان 

ميدهد که اين مسئله مورد نظر خود مؤلف هم بوده است.  
1ـ 2. نکات ضعف  

در کنار اين نقاط قوت برخي نکات جزئي و ضعفهاي نگارشي در کتاب وجود دارد که جهت 
اصالح در چاپهاي بعدي بدان اشاره ميشود:  

1. مؤلف در نقد نظريه «حصر تجدد کالم در مسائل آن»3 چهار نکته را برميشمرد: «...نکته 
دوم: تجدد مسائل کالمي به اين معني که در جريان رشد و تکامل تاريخي انديشه کالمي، مسائل 

                                                           

  1. همان، ص 34، پاورقي.
  2. همان، ص 78، پاورقي 4 و ص 133 پاورقي 1.

  3. همان، ص 125 و 126.
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نوين به وجود ميآيند، اختصاص به علم کالم ندارد، بلکه هر علمي در مقام تحقق به دليل تدريجي 
الحصول بودن، مسائل نويني مييابد و از طريق ظهور مسائل جديد رشد ميکند... نکته سوم: 
تجددپذيري در مسائل به معنايي که در اين نظريه آمده است مفهوم نسبي و تدريجي است. علم 
کالم مانند ديگر علوم، در رشد تاريخي خود به تدريج داراي مسائل جديد ميشود، به گونهاي که هر 

دوره تاريخي از آن نسبت به دوره سابق جديد است ...»  
همانطور که مالحظه ميشود در ذيل عنوان «نکته سوم» مطلب جديدي عنوان نشده و 

محتواي «نکته دوم» با اندک تفاوتي در عبارت تکرار شده است.  
2. مؤلف در ص63 بر تمايز کالم جديد و الهيات نوين مسيحي تأکيد ميکند و خود تصريح 
ميکند که «دو عنوان متمايز «کالم» و «الهيات» را به ترتيب براي علم به عقايد اسالمي و علم به 
باورهاي مسيحي اطالق مي کنيم و «کالم» را اساساً معادل واژه Theology قرار نميدهيم و کالم 
جديد را در ترجمهModem Theology نميآوريم»؛ در حالي که در موضع ديگري، کالم و الهيات 
طبيعي مسيحي به عنوان دو مترادف به کار رفته است.1 همچنين در ترجمه نام کتاب به انگليسي در 
پشت جلد آن از ترکيب Modern Theology استفاده شده که اين با مبناي مؤلف آشکارا در 

تناقض است.  
3. مؤلف در ص64  وعده ميدهد که وجه تسميه کالم و الهيات نزد مسلمانان و مسيحيان را در 

فصل يازدهم کتاب توضيح دهد، ولي اين موضوع در هيچ جاي کتاب طرح نشده است.  
4. در مواردي عبارت کتاب کامالً نامفهوم و عجيب به نظر ميرسد و ممکن است اين مسئله 
ناشي از خطاي حروفچين باشد. مثال در ص131 س19 آمده است: «لذا مخاطب وحي با گزارهاي 
حداقل دو وجهي مواجه است، به گونهاي که ميتواند از آن بينش اخذ کرده و بصيرت بايد از همان 
ارزش و تکليف به دست آورد». نظير اين مورد در ص 128 س 12 و ص 129 س 18 و ص 215 

س 5 و 6 و 7 و ص 274 س 6 و ص 281 س 13 و 14 ديده ميشود.  
5. بسياري از موارد دو لفظ «است» و «هست» به جاي يکديگر به کار رفته اند، در حالي که 
معني و کاربرد اين دو با هم متفاوت است. به عنوان نمونه در ص53 چنين آمده است: «غزالي 
مأيوس از رهيافت به حقايق هستي، از منتقدان جدي انديشههاي رايج کالمي روزگار خود نيز است». 

                                                           

1. همان، ص 226.  
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نظير اين مورد در اين صفحات ديده ميشود: ص 93 س 7 و ص 99، س 1 و 4  و ص 134، س 
16 و ص 139، س 16 و ص 153، س 4 و ص 170، س 3 و ص 177، س 1 و ص194، س 12 و 

ص 238، س 18 و ص 250، س ,11  
6. در مواردي ياي نکره از انتهاي کلمه حذف شده و موهم اين است که کلمه مورد نظر معهود و 
معرفه است. از طرفي رواني عبارت نيز به چالش افتاده است. نمونه اين خطاي نگارشي در ص 35 
چنين است: «فارابي در فرهنگ اسالمي به سنت فلسفي خاص متعلق است». که صحيح آن بدين 
صورت است: «فارابي در فرهنگ اسالمي به سنت فلسفي خاصي متعلق است». موارد ديگري از اين 
خطا (يا شبه خطا) در اين مواضع رخ داده، در ص 45، س 18 و ص 75، س 4 و ص126، س 2 و 

ص 143، س 10 و ص 155، س 20 و ص 229، س 5 و ص 235، س16 و ص 254، س ,15  
7. ويرايش بسيار ضعيف و وفور اغالط مطبعي در کتاب، دو عيب عمده آن است که موجب 
سردرگمي و احياناً سرخوردگي خواننده ميشود. به عنوان مثال اين عبارت در نظر اول نامفهوم جلوه 
ميکند: «عطف توجه به مقام تحقق و تأمل در مقام تعريف علوم، دو روي آورد گوناگون در 
علمشناسي است». در حالي که با گذاشتن يک عالمت کاما بعد از کلمه «تحقق» مفهوم عبارت 

روشن ميشود.   
به طور متوسط در هر سه صفحه يک خطاي چاپي وجود دارد که اين رقم بسيار بااليي است و 

به حيثيت علمي کتاب لطمه ميزند.  
اميد است با بازنگري مؤلف ارجمند ـ که برگردن اينجانب حق استادي دارند– و ناشر محترم، 

شاهد چاپ بهتر و با کيفيت تري از اين کتاب باشيم.  
  

کتابنامه  
  فلسفه، آذر و دي 1380،صص 76ـ 79. و ادبيات ماه کتاب جديد، کالم معرفتي هندسه غفوري نژاد محمد، .1

  پندار، تهران، آفتاب توسعه، 1378. پرده 2. فرامرز قراملکي احد،
  جديد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول 1378. کالم معرفتي هندسه 3. همو،



 

  



 

  
  
  
  
  
  

جديد*   کالم و مطهري 3. استاد
زينب برخورداري1  

  
درآمد  

در باب انديشههاي استاد مطهري کتابهاي گوناگوني منتشر شده است. عدهاي سخنان آن 
استاد را بدون تحليل در مجموعههايي گرد آوردهاند2 و عدهاي ديگر انديشههاي وي را بهانه اي براي 
طرح تحليلها و ديدگاههاي خود نموده و براي تبيين و توضيح مباحث خود از نظريات ايشان بهره 

جستهاند و در مواردي به قرائتي غير وفادار به مباني استاد مطهري رسيدهاند.3  
نشان ميدهد که اين کتاب به گونهاي ديگر  جديد کالم و مطهري استاد اما تورق اولية کتاب
است. مؤلف اين اثر، پيش از اين، در کالم جديد و دين پژوهي آثاري را عرضه کرده است. هندسة
ديني (1380) که به زبان عربي نيز ترجمه  مطالعات شناسي روش جديد (1378) و کالم معرفتي
مباني ،(1373) انسان خلقت در دين و علم شدهاند (به ترتيب در سالهاي 1432ق، 1425ق) موضع

(1379) و... از آثار کالمي و دين پژوهي مؤلف است.   انبيا دعوت جهتگيري کالمي
  

                                                           

  جديد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1383. کالم و مطهري استاد * فرامرز قراملکي احد،
1. دکتراي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير به زيور طبع آراسته شده است:  

جديد، انديشه حوزه،سال دوازدهم، ش 2 (پياپي 58)، خرداد و تير  کالم و مطهري استاد کتاب به نگاهي برخورداري زينب،
  1385، صص 187-177.

  مطهري، تهران، مؤسسة فرهنگي انديشه، 1375. استاد نزد غرب فلسفي تفکر 2. دژاکام علي،
  معاصر، تهران، نشر قطره، 1374. شناسي دين 3. محمدي مجيد،
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جهتگيري کتاب   (1
مؤلف کتاب استاد مطهري و کالم جديد را در بررسي آراء استاد مطهري در اهم مسائل کالمي 
جديد و در دوازده فصل تدوين کرده است. روش مؤلف اين است که مسائل نوين کالمي را به آثار 
استاد مطهري عرضه کند و پاسخهاي ايشان را، اعم از معتقدات و ملتزمات ايشان،1 مورد گزارش و 
تحليل قرار دهد. البته مؤلف در تحليل و صورت بندي مسائل نوين کالمي به آراء فيلسوفان دين، 

متألهان جديد مسيحي و نظريات رايج نيز توجه دارد.  
جهتگيري اين کتاب آموزشي ـ  ترويجي است و قصد نويسنده، گزارش دقيق و امانتدارانة آراء 
استاد مطهري و توضيح آنهاست. در دو بخش به بررسي اين کتاب ميپردازيم: يک ـ  معرفي کتاب؛ 

دوـ  نقدکتاب.  
1ـ 1. معرفي کتاب  

در پيشگفتار اين اثر، که با قلمي روان نگارش يافته است، براي اولين بار در آثار اين نويسنده، به 
گزارش بسيار مجمل از سلوک فکري وي در دين پژوهي برميخوريم. گزارش انتقادي از جريانهاي 
دين پژوهي معاصر در ايران و نيز انگيزة نويسنده از تدوين کتاب از ديگر مطالبي است که در اين 
قسمت به اجمال آمده و بر آمادگي ذهني و اشتياق خوانندة محقق جهت مطالعة ساير فصول 

ميافزايد.  
فصل اول با عنوان «آفتابي در ميان سايهاي» به گزارش اجمالي از آثار استاد مطهري و 
ويژگيهاي آنها ميپردازد. در اين فصل عالوه بر آن که فهرست اجمالي از کتابشناسي زندگي استاد 
مطهري، در پاورقي آورده شده است2 به فراخور بحث، نقل قولهاي افراد در مورد استاد، جهت 
تکميل و توضيح3 همچنين گزيدههايي از بيان استاد مطهري4 نيز آمده است. تبيين روانشناختي و 
روششناختي «رمز و راز موفقيت استاد»5 و برشمردن برخي ويژگيهاي شخصيتي ايشان که از 

                                                           

  1. يعني آنچه استاد به تصريح بيان کرده اند و آنچه براساس مباني ايشان ميتوان گفت.
  جديد، صص 26-25. کالم و مطهري استاد 2. فرامرز قراملکي احد،

  3. همان، ص 32 و 37.
  4. همان، صص 41- 42.

  5. همان، ص 34.
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کليدهاي موفقيت آن شهيد بزرگوار در انجام رسالت خود بوده است، از ديگر مباحث اين قسمت 
است.  

فصل دوم به تحليل تعريف استاد مطهري از چيستي علم کالم و هويت معرفتي آن، جايگاه آن 
در علوم اسالمي، نسبت کالم و فلسفه اختصاص دارد. مؤلف به تمايزي که ايشان ميان کالم و 
معارف اسالمي قائل هستند، توجه قابل تحسين دارد. در اين فصل نيز نظريات استاد مطهري در 
موارد ياد شده بيان ميگردد. تصوير استاد مطهري از هويت معرفتي کالم در پرتو مطالعة تاريخي–

تطبيقي در آراء انديشمندان اسالمي ارائه ميشود.  
فصل سوم به تحليل مفهوم کالم جديد، ترسيم حدود و ثغور و ساختار و ارتباط آن با ساير 
دانشهاي دين پژوهي ميپردازد. مؤلف معتقد است که دههاي که انقالب مشروطه را درپي داشت 
سرآغاز تفکر کالمي نوين در ايران بوده است.1 از نظر وي کالم جديد در ايران سه دورة متمايز دارد 
که استاد مطهري از آخرين حلقههاي دورة نخست محسوب ميشود. استاد «در پايان اين دوره، 
سازندهترين بخش حيات پژوهشي خود را مبناسازي فلسفي براي حل مسائل نوين کالمي صرف 
نمود و نمونهاي شد براي ختامه مشک. آن شراب حق ختامش مشک ناب».2 در اين فصل مؤلف 
پس از توضيحاتي دربارة نحوة شکلگيري مسائل جديد کالمي در ايران، به مواضع متفاوتي که براي 
پاسخگويي به شبهات نوين کالمي اخذ شده است، اشاره مينمايد و استاد مطهري را از افرادي 

برميشمرد که براي پاسخگويي به شبهات جديد کالمي مبناسازي مينمايد و به اخذ مواضع اجالتي  
ـ  که از مشخصات پاسخگوييهاي اوليه به اين گونه مسائل است  ـ  بسنده نمي کند. در ادامه به 

موضعگيري استاد در قبال مدرنيسم اشاره ميشود.   
فصل چهارم با عنوان «روششناسي کالم جديد نزد استاد مطهري» روش استاد را در تحقيقات 
کالمي جديد مورد مطالعه قرار ميدهد. بنا به تحليل نويسنده، مسألهمحوري و توجه به تمايز مشکل 
و مسأله، گزينش ضابطهمند مسائل، پرداختن به آسيبشناسي و تبارشناسي مسأله قبل از جستجوي 
حل مسأله، همچنين تفکر انتقادي و رهيافت جامعنگر، مهمترين ويژگيهاي روششناسي مطالعات 
استاد مطهري در حوزة کالم است. علل و عوامل مهم اين گونه خصلتهاي استاد نيز مورد بحث 
قرار گرفته است و مؤلف از نظريات خود ايشان در جايجاي بحث جهت اثبات مدعاي خود بهره 

                                                           

  1. همان، ص 71.
  2. همان، ص 75.
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جسته است. الگوي نويسنده در معرفي و تحليل روششناسي استاد مطهري در کالم جديد همان 
پژوهش (1384)  فنون و اصول (1380) و سپس در ديني مطالعات روششناسي است که وي در

آورده است.  
پس از مباحث عام و مقدمات روششناختي، که 112 صفحه از کتاب را به خود اختصاص 
ميدهد، مباحث نوين کالمي به ميان آمده است. «چيستي دين» اولين مسألهاي است که در فصل 
پنجم مورد بحث قرار ميگيرد. در اين فصل پس از آنکه مؤلف به جايگاه تعريف دين در دين پژوهي 
نوين ميپردازد، بحث را به نظريات استاد مطهري معطوف مينمايد. به زعم نويسنده «استاد، تعريف 
دين را به منزلة مسألهاي مستقل، مدون و صريح به ميان نياورده است»،1 اما اين سخن به معناي آن 
نيست که وي، دين را غير قابل تعريف ميداند و يا به دليل بداهت، محقق را بينياز از تعريف دين 
ميانگارد. با جستجو در آثار استاد مطهري ميتوان به تصويري از هويت دين دست يافت. مؤلف با 
جستجو در آراء استاد مطهري سعي دارد تا به دو گونه تعريف، ساختارگرايانه و غايتانگارانه از دين 

دست پيدا کند.  
در تعريف ساختارگرايانه، دين مکتب انبياست که مرکب از دو بخش جهانبيني و ايدئولوژي با 
ويژگيهاي خاصي ـ که به تفصيل در کتاب آمده ـ  است. در تعريف غايتگرايانه، دين برنامهاي 
براي نجات بشر و رسيدن به رستگاري تعريف ميشود. اين تعريف، بيش و کم، به تعريف 

کثرتگرايانة جان هيک از دين نزديک است.2  
دومين مسأله کالمي جديد، بحث از منشأ و خاستگاه دين است. در ابتداي اين فصل، پس از 
طرح مسأله، به بحث تنوع تبيينها از دين پرداخته شده است و مؤلف تکملهاي را بر نتيجهگيري 
استاد از تنوع تبيينهاي دينداري ميافزايد که بسيار در خور توجه است و آن اين که: «وجود 
ديدگاههاي متنوع در تبيين يک پديدار، در ترازوي روششناسي، لزوماً به معناي بطالن يا عدم 

استواري آنها نيست».3  
گرايش به تبيين دينداري و جستجوي آن در انديشههاي فيلسوفان پيش سقراطي و جايگاه 
تبيين دين نزد دانشمندان دورة جديد، مقدماتي است که مؤلف براي گزارش و تحليل ديدگاه استاد 

                                                           

  1. همان، صص 118-117.
  دين، ترجمه سالکي، تهران، انتشارات الهدي، بي تا، صص 2- 3. فلسفه 2. هيک جان،

  جديد، ص 134. کالم و مطهري استاد 3. فرامرز قراملکي احد،
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ميآورد. سپس نويسنده به تقرير و نقد استاد از فرضية ترس (ديدگاه راسل)، فرضية جهل (ديدگاه 
اگوست کنت و اسپنسر)، فرضية اختراع طبقة حاکم (ديدگاه مارکس)، فرضية محروميت جنسي 
(ديدگاه فرويد)، فرضية اختراع ضعفا (ديدگاه نيچه)، نظرية خود باختگي انسان (ديدگاه فوئرباخ)، 
فرضية پرستش جامعه (ديدگاه دورکيم) و فرضية احتياج به پناهگاه (ديدگاه انيشتين) ميپردازد و با 
شرح اين ديدگاه استاد مطهري که فرضيههاي گزارش شده بيدليل هستند، از دينداري فطري 
(ديدگاه قرآن) سخن ميگويد. نکتة مهمي که نويسنده در رهيافت استاد مطهري به اين مسألة جديد 
کالمي مييابد، اين است که آيا دينداري و خداپرستي مسأله اي قابل استدالل و اثبات يا پديدهاي 

قابل تحليل و تبيين است؟  
از نظر استاد مطهري، دانشمندان ماديگرا و ملحد، اصل را بر غيرمعقول بودن دينداري گذاشتند 
و به جستجو از علتها و عوامل گرايش آدمي به دين پرداختهاند. در حالي که بنا به نظرية فطرت، 
اصل، دينداري است و اگر انسانها از اين اصل رويگردان هستند و به عنوان مثال به ماديگري روي 

ميآورند بايد از علل گرايش به ماديگري پرسيد.  
سومين مسألة کالمي مطرح شده در اين کتاب مسألة علم و دين است. ابتدا مؤلف بحثي مختصر 
پيرامون طرح اين مسأله در الهيات نوين مسيحي و چالشهاي ايجاد شدة پس از آن، به ميان 
ميآورد و سپس به مسألة علم و دين نزد دانشمندان مسلمان پرداخته و بيان ميکند که اين مسأله از 
زمان سيد جمالالدين اسدآبادي مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفته است. مؤلف بيان ميکند 
که از نظر استاد مطهري «علم و دين» در اصل، هيچگونه تعارضي با يکديگر ندارند و بنابراين 
متعارضانگاري علم و دين در مغرب محتاج تحليل و تبيين است و بايد بررسي شود که چه عواملي 
موجب شدهاند تا اين دو متعارض انگاشته شوند. نويسنده پنج علت را با توجه به ديدگاههاي استاد 
مطهري گزارش ميکند. از نظر مؤلف مهمترين نکته در رهيافت استاد مطهري به علم و دين آن 
است که مسألة علم و دين را از نسبت دو موضعي به صورت نسبت سه موضعي علم، فلسفه و دين 

مورد تحليل قرار ميدهد.  
پس از اين مباحث، ديدگاه استاد در حل تعارض «در جهانبيني» و حل تعارض «در محتوا» با 

عطف به نظرية تبدل انواع در خلقت انسان آورده شده است.  
فصل هشتم به بحث از دين و آزادي ميپردازد. پيشينة تاريخي مسألة آزادي دين در غرب از 
آغاز قرون وسطي و چالشهاي بين آزادي و اقتدار مستبدانة کليسا و نظريهپردازي متفکرين غربي در 
مورد اين مسأله که نهايتاً به نهادينهشدن ليبراليسم انجاميد و پس از آن وضعيت اين مسأله در ايران 
در دورة مشروطه، مقدمهاي است که نويسنده براي گزارش و تحليل آراء استاد مطهري به ميان 
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ميآورد. در مسألة مذکور، اين مطلب که استاد مطهري مسأله را از صورت دو موضعي دين و آزادي 
به شکل نسبت سه موضعي دين، عقل و آزادي طرح ميکند، مورد توجه قرار گرفته است. در واقع 
استاد عقل را منشأ آزادي ميداند. تعريف آزادي، تقسيم آزادي به آزادي اجتماعي و آزادي معنوي در 
اسالم، نسبت دينداري و آزادي، نسبت آزادي و فطرت، از مسائلي است که در اين مقام مورد بحث 
قرار ميگيرد. ديدگاه استاد مطهري در اينکه آزادي حق است يا تکليف نيز مورد توجه نويسنده است.  
در ابتداي فصل نهم که با عنوان «فطرت» تيتر خورده است، به مواضع استاد مطهري در زمينه 
انسانشناسي اشاره شده که اين قبيل تالشها به طرح نظرية فطرت از سوي ايشان منجر شده است. 
مؤلف بيان ميکند که: «استاد، مسألة فطرت را در ميان مسائل کالمي، ام المسائل و به تعبير ديگر 
اصل مادر خواندهاند؛ هر دو تعبير نکتهآموز است».1 مسألة فطرت مسألهاي است که با گشودن گره 
آن، بسياري از مشکالت کالمي حل خواهد شد. مؤلف پيش از اين در مقاالت متعددي به بحث از 
اهميت و کارکردهاي نظرية فطرت نزد استاد مطهري پرداخته است و مدعي است که «بدون شناخت 
نقادانة نظرية فطرت» انديشة مطهري به خوبي و کامل شناخته نميشود».2 در ادامة مباحث، 
مفهومسازي استاد از فطرت، اقسام فطرت، روش استاد در اثبات فطريات آورده شده است. در اين 
قسمت، مؤلف نظرية استاد را شکافته و با مقدمات منظم ذکر ميکند و آن را قابل اثبات تجربي 
ميداند. بيان کارکرد معرفتي نظرية فطرت و بهره جستن استاد مطهري از اين نظريه در غالب مسائل 
کالمي، مانند منشأ دين، دينداري، خداشناسي، دين و آزادي و مسائل ديگر از مطالبي است که مؤلف 
براي تأکيد بر اهميت اين نظريه يادآور ميشود و هفت مورد از نتايج معرفتي نظرية فطرت در تفکر 

استاد مطهري را بيان ميکند.  
در فصل دهم به بررسي تطبيقي نظرية فطرت پرداخته شده و اين نظريه با آراء روانشناسان، 
مبناگرايان سنتي و جديد و متألهان جديد مورد مقايسه قرار گرفته است. بخشي از اين فصل3 به قلم 
دکتر اکبر استاديار دانشگاه امام صادق(ع) است. اين شيوة استفاده از همکاري همکاران در ديگر آثار 

نيز ديده ميشود.   ديني مطالعات روششناسي (1378) و پندار پرده مؤلف، مانند

                                                           

  1. همان، ص 255.
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  3. همان، صص 305-290.
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نظرية ارتباط شناخت خدا و گرايش به او با فطرت انساني و مباني اين نظريه و همچنين گرايش 
ديدگاه کالون در همين زمينه، در خاتمه اين فصل آمده است.   

مسألة اديان ديگر، چگونگي پيدايش اين مسأله و سير تحول تاريخي آن نزد فيلسوفان دين و 
متألهان جديد، در فصل يازدهم آمده است.   

مسألة اديان ديگر، چگونگي پيدايش اين مسأله و سير تحول تاريخي آن نزد فيلسوفان دين و 
متألهان جديد در فصل يازدهم آمده است. مؤلف اين مسأله را مسألة مرکب ميداند که عدم توجه به 

مرکب بودن مسأله سبب بروز خطا و مغالطه ميشود؛ (مغالطة اخذ مسائل در مسألة واحد).  
از نظر وي بحث کثرتگرايي ديني نمونة بارزي از اخذ جواب در صورت مسأله است که براي 
توضيح بيشتر، مؤلف با بيان پيشينة آن و توضيح در مورد کثرتگرايي ديني، بحث را بيشتر 

ميشکافد.  
نظريات استاد مطهري در مورد حقانيت اديان ديگر، موضعگيري ايشان در قبال کثرتگرايي 
ديني وظيفهشناختي، نجات پيروان ساير اديان و کثرتگرايي ديني هنجاري در پي اين مباحث آورده 
شده است. ظاهراً الگوي نويسنده در تجزية معضلة «ما و ساير اديان» به مسائل ياد شده، آثار جان 

هيک در اين زمينه است.  
در فصل آخر بحث دين و انسان به ميان آمده و مواجهة فعاالنه ـ و نه منفعالنه ـ  استاد مطهري 
با اين مسأله مورد توجه قرار گرفته است. مؤلف رهيافت استاد به اين مسأله را آميزهاي از مطالعات 
درون ديني و ابزارهاي تحليلي، توأم با تجارب فلسفي ميداند. بحث از تمايز يا تفاوت انسان و 
حيوان، انسان در قرآن، انتخابگر، انتخاب شده و تکليف و استکمالپذير بودن انسان، از ديگر 
مطالبي است که با توجه به نظريات استاد مطهري، در مورد آنها سخن رانده شده است. مؤلف 
مهمترين ضلع انسانشناسي استاد مطهري را خودشناسي دانسته و مجدداً بر فطري بودن آن و 

اهميت اين مسأله تأکيد ميکند.  
1ـ 2. نقد کتاب  

نويسي نيست، بلکه اشاره به مواضع قوت و امتياز يا خلل و رخنه در کتاب  مراد ما از نقد، رديهّ
است. پيش از پرداختن به نقاط قوت و ضعف کتاب، بجاست که توضيحاتي در مورد مشخصات و 

ساختار کلي کتاب آورده شود.  
پيش از  جديد، کالم و مطهري استاد سبک نگارش اين کتاب در خور توجه است. نويسندة کتاب
را به رشتة  دينپژوهي در پژوهش فنون و اصول و ديني مطالعات روششناسي اين کتابهايي چون
تحرير درآورده است و به نوعي سرآغاز الگوي تحقيقات روشمند و مسألهمحور متناسب با دينپژوهي 
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در جامعة اسالمي تلقي ميشود. در اين اثر و بسياري ديگر از آثار نويسنده تعهد وي به اين روش، 
بحث و تحقيق منسجم را شاهد هستيم.  

طرح نظاممند مسائل در ابتداي هر فصل، تجزية مسائل با توجه به مرکب بودن بسياري از 
مسائل کالمي، توجه به آسيبشناسي مسائل، اخذ رويکرد روشن در پاسخگويي به مسائل، توجه به 
ابعاد گوناگون يک مطلب و پرهيز از تحويلينگري در پاسخ به مسائل، از مشخصات بارز اين تأليف 

است.  
در کتاب مورد بحث، هرچند مؤلف بيشتر اهتمام به گزارش آراء استاد مطهري و تبيين آنها دارد 
ولي با اين وجود، اين مباحث را نيز به سبک خود ميآورد و نظريات استاد مطهري را در همان قالب 
منظم تحقيقاتي که خود پيش از اين در ساير کتبش بر آنها تأکيد کرده ميريزد. اين امر سبب شده 
است تا اين اثر با ساير آثاري که در مورد استاد مطهري و نقد و بررسي افکار آن شهيد بزرگوار 
نگاشته شده است تمايز اساسي داشته باشد. چه اينکه طرح و توضيح مسأله و سپس آوردن مقدمات 
و مطالب الزم جهت فهم بهتر آراء استاد مطهري و در مواردي مرتب کردن منطقي آراء استاد و 
تبيين و تشريح آن با استفاده از آراء ساير حکما و تطبيق آراء استاد با برخي انديشههاي ديگر، يکي 
پس از ديگري، خوانندة محقق را در جهت دريافت مطلب به جلو ميبرد و مواضع ابهام و نارسايي 

باقي نميگذارد.  
به طور خالصه ميتوان گفت انسجام مباحث، طرح روشمند مطالب، اجتناب از پراکندهنويسي و 
حاشيهپردازي، پرداختن به آراء ديگران و تحليل آراء استاد در پرتو مطالعة تطبيقي با ديگر حکيمان، 

بررسي بسترهاي فرهنگي و اجتماعي رشد يک مسألة کالمي، از مشخصات بارز اين اثر است.  
نکتة ديگر تالش نويسنده در آسانياب بودن قلم است. وي در اين کتاب نسبت به آثاري 
ديني موفقتر است. اشارة مؤلف به  مطالعات شناسي روش جديد و کالم معرفتي هندسه همچون
برخي نوآوريهاي استاد در کالم جديد (به عنوان مثال در بحث تقسيمبندي تعاليم اسالمي بر مبناي 
مخاطبان وحي، تبديل نسبت دو موضعي «علم و دين» و «آزادي و دين» به نسبت سه موضعي 
«علم، فلسفه و دين» و «آزادي، عقل و دين») و پرداختن به نظريات اختصاصي ايشان (مانند نظرية 

فطرت) از ديگر نکات در خور توجه اين تأليف است.  
اجتناب سيستماتيک مؤلف از نقد آراء استاد و حصر توجه به توضيح و تبيين آراء، مهمترين رخنه 
کتاب محسوب ميشود. نويسنده در اکثر موارد صرفاً به جاي اين بحث، با توجه به اين که يکي از 
نقدهاي مؤلف که آن هم در تبيين موضعگيري استاد در تعاريف مختلف از دين بيان شده در فهم 
مطلب بسيار راهگشاست، خالي به نظر ميرسد. در بسياري موارد قلم نويسنده موجز و مختصر بوده و 
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محتاج بحث و تکميل و تدقيق است و هرچند سعي مؤلف، نگارش ساده و روان است، به خاطر 
همين مختصرنويسي، بهرهمندي از همة مطالب کتاب محتاج مدرس است.   

کاستي مهم ديگر، نپرداختن به همة مسائل کالمي جديد است که در آثار استاد مطهري ميتوان 
از آن بحث کرد. مسائلي مانند ايمان و وحي، سکوالريزم، ماترياليزم، ادلة خداشناسي و مباحث جديد 
متعلق به آن، زبان دين، دين و جهاني شدن، تحول معرفت ديني، قرائتهاي جديد از دين و... به 
نظر ميرسد براي اين که عنوان استاد مطهري و کالم جديد کامالً بر کتاب منطبق باشد، جلد دومي 
که در آن به اين مسائل و بررسي آراء استاد مطهري در مورد آنها پرداخته شده باشد الزم است. ولي 

در کتاب وعدهاي از نگارش جلد دوم، به ميان نيامده است.  
 

2. امور فني چاپ  
به موارد زير ميتوان اشاره کرد:   جديد کالم و مطهري استاد در نقد ناشر کتاب

اغالط مطبعي: کتاب عاري از اغالط مطبعي نيست که در فهرست اعالم و منابع بيشتر 
مشهودند. مواردي مانند:  

ص 75، س 5: ختامه مشک ← ختامه مسک  
ص 88، س 7: بموت ← يموت  

ص 345، س 20: جاذبه و دافعي علي ← جاذبه و دافعة علي  
ص 393، س 18: سويدله ← سويدلر  

   Aguinas → Aquinas :11 ص 401، س
    Concpets → Concepts :14 ص 401، س

در فهارس ديگر که براي جلوگيري از تطويل از ذکر آنها خودداري ميشود. در فهارس انتهاي 
کتاب اغالط سجاوندي نيز به چشم ميخورد مانند:   

ص 348، س 19 که (:) فراموش شده.  
ص 355، س 4 که (:) اضافه است.  

همچنين گاه با کاستيهايي نيز روبرو ميشويم. مانند: ص 388، س 6.  
گذشته از اين گونه اشتباهات مطبعي، نکتة ديگر شايان ذکر، طرح روي جلد کتاب است که بهتر 
است براي کتابهايي که صبغة ديني داشته و مخصوصاً در مورد اساتيد و علماي اسالم هستند، از 
طرحهاي جذاب با مفاهيم و رنگهاي معنوي استفاده شود. رنگ غالب در اين طرح خاکستري، سبز 
ـ خاکستري و نوعي قهوهاي است که از جذابيت طرح ميکاهد. استفاده از رنگهاي زنده و معنوي و 



296   □   ارمغان نقد  

آسماني براي معرفي شخصيتهاي اين چنيني، عالوه بر ايجاد تمايل در مخاطب به نوعي به بيان 
محتواي کتاب نيز کمک ميکند.آخرين مطلب شايان ذکر عدم مرغوبيت کاغذ اين کتاب است. قيمت 

روي جلد از ديگر موانع دسترسي دانشجويان و محققين به اين اثر است.  
  

کتابنامه  
حوزه، سال دوازدهم، ش2  انديشة جديد، کالم و مطهري استاد کتاب به نگاهي 1. برخورداري زينب،

  (پياپي58)، خرداد و تير1380.
  مطهري، تهران، مؤسسة فرهنگي انديشه، 2ج، 1375. استاد منظر از غرب فلسفي تفکر 2. دژاکام علي،

  جديد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1383. کالم و مطهري استاد 3. فرامرز قراملکي احد،
  پژوهش، قم، مديريت حوزة علميه، 1383. فنون و اصول 4. همو،

  پندار، تهران، آفتاب توسعه، چاپ دوم، 1381. پرده 5. همو،
  ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1380 مطالعات شناسي روش 6. همو،

  انبيا، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشه معاصر، بي تا. دعوت جهتگيري کالمي مباني 7. همو،
  انسان، تهران، آرايه، 1373. خلقت در دين و علم موضوع 8. همو،

الجديد، ترجمة حيدر نجف و حسن العمري، بيروت، دارالهادي، 1423 ق/  للکالم المعرفية الهندسة 9. همو،

  2002م.
  جديد، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378. کالم معرفتي هندسه 10. همو،

  معاصر، تهران، نشر قطره، 1374. دينشناسي 11. محمدي مجيد،
  دين، ترجمة سالکي، تهران، انتشارات الهدي، بي تا. فلسفه 12. هيک جان،

 



 

  
  
  
  
  
  

جديد کالم و مطهري   4. استاد

محمد غفوري نژاد1  

  
درآمد  

 استاد مطهري شخصيتي چند بعديd داشت. شخصيت علمي وي نيز در شاخههاي گوناگون علوم 
اسالمي نمايانگر يک چهره صاحبنظر بود. وي با مطالعات خود که ريشه در سنت صدرايي دارد به 

عقدهگشايي2 در مسائل فکري و اعتقادي ميپرداخت.  
 در اين ميان بعد کالمي انديشه استاد خصوصاً در حوزه کالم جديد تأثيرگذارترين بعد شخصيت 
ايشان محسوب ميشود. يکي از آثاري که اين بعد از شخصيت استاد را به طور تخصصي وجهه 
جديد» از دکتر احد فرامرز قراملکي استاد  کالم و مطهري همت خود قرار داده است کتاب «استاد
دانشگاه تهران است که با اقبال و موفقيت نسبي در بازار نشر قرين بوده است و به چاپهاي متعدد 

رسيده است.  
 پيشگفتار کتاب که به نوعي زندگينامه خودنوشت کالمي مؤلف نيز هست، به سير انديشه 
کالمي مؤلف که نهايتاً منجر به تأليف کتاب مزبور گرديده، اختصاص يافته است. وي در اين بخش 
ضمن انتقاد از کساني که کالم جديد را به «فلسفه دين»، «الهيات نوين مسيحي» يا «همان کالم 

                                                           

جديد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ چهارم، 1386.   کالم و مطهري استاد * فرامرز قراملکي احد،
1. دکتراي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير انتشار يافته است: غفوري نژاد 

جديد، کتاب ماه دين، سال يازدهم، ش 140، خرداد 1388، صص 52- 59   کالم و مطهري استاد محمد،
آثار،  مجموعه 2. استاد در موضعي همت خويش را مصروف «عقده گشايي» در مسائل اسالمي داشته است: مطهري مرتضي،

تهران، صدرا، 1378، ج 1، صص 39-38.  
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قديم با مسائل جديد» تحويل ميکنند به تأثير تصور محقق از کالم جديد براي حل معضالت 
کالم معرفتي کالمي اشاره ميکند. وي ضمن اشاره به سير فکرياش که به تأليف کتاب «هندسه
جديد»1 منجر گرديد، علت اقبال به کتاب مزبور را رصد کردن خطاهاي روشي در حوزه مطالعات 
ديني»2 و «اصول مطالعات ديني معرفي ميکند و تأليف دو کتاب ديگرش به نامهاي «روششناسي

دينپژوهي»3 را نتيجه تأمالت روششناختي در اين حوزه ميداند. سپس  گستره در پژوهش فنون و
انگيزه خود از تأليف کتاب مورد بحث را چنين ارائه ميکند:  

 «برآن شدم تا کالم جديد را نه در ترازوي روششناسي منطقي بلکه در هنگام عمل و آنگونه 
که تحقق عيني مييابد بررسي کنم. بايد متکلمي از معاصران را انتخاب ميکردم... چه کسي بهتر از 

استاد مطهري؟»4  
سپس اعتقاد به اصالت وحي، شناخت دقيق از مخاطبان امروزي، کسب موفقيت باال در 
پاسخگويي به مسائل نوين کالمي و باالخره انصاف و سعه صدر علمي را داليل انتخاب استاد 

مطهري براي اين پژوهش معرفي ميکند.  
 فصل اول کتاب به مباحثي در مورد شخصيت استاد مطهري، ويژگيهاي آثار ايشان، سالشمار 
زندگي و آثار و رمز و راز موفقيت ايشان اختصاص يافته است و عواملي از جمله اخالص، نظم، 
دغدغه اثربخشي، هوش هيجاني و روشمندي، در تبيين مسئله موفقيت استاد مطهري مورد تمسک 
مؤلف قرار گرفته است. در اين ميان روشمندي ايشان مهمترين راز موفقيت وي قلمداد شده که 

ميتواند الگو قرار دادن ايشان را نيز تسهيل و تصحيح نمايد.5   
 فصل دوم به تصوير استاد مطهري از هويت معرفتي کالم اختصاص يافته و مسائلي همچون 
تعريف علم کالم، هويت ابزاري يا معرفتي آن، انتظارات از دانش کالم، جايگاه آن در علوم اسالمي 
و... را از ديدگاه استاد بررسي کرده است. تأمل در تعاريفي که از سوي دانشمندان در طول تاريخ از 
دانش کالم ارائه گرديده است مبين اين نکته است که دو ديدگاه عمده در اين زمينه وجود دارد: 

                                                           

  جديد، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1387. کالم معرفتي هندسه 1. فرامرز قراملکي احد،
  ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، 1380. مطالعات شناسي روش 2. همو،

  پژوهي، قم، انتشارات مرکز مديريت حوزه علميه، 1383. دين گستره در پژوهش فنون و اصول 3. همو،
  جديد، ص 21. کالم و مطهري استاد 4. همو،

  5. همان، ص 43.
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ديدگاه اول کالم را همانند فلسفه برخوردار از هويت معرفتزايي ميداند و آن را «هستيشناسي 
قرآني» (نظريه غزالي) يا «خداشناسي قرآني» (نظريه شيخ طوسي) يا «معادشناسي قرآني» (نظريه 
شمسالدين اصفهاني) قلمداد ميکند. ديدگاه دوم دانش کالم را داراي هويت ابزاري تلقي کرده و آن 

را صناعتي براي اثبات آموزههاي نظري و عملي اسالم و ابطال آراي مخالفان ميداند.  
 دو گروه ياد شده در موضعشان نسب به فلسفه تمايز بنيادين دارند. استاد مطهري که 
دانشآموخته فلسفه و استاد آن است از طرفداران ديدگاه دوم است. همچنين نظريه استاد در مورد 
انتظارات ما از دانش کالم از تعريفي که از دانش کالم ارائه دادهاند قابل برداشت است.1 بنابراين بيان 
اين که چه چيزي از اصول دين است، استدالل بر عقايد ديني و دفاع از آنها در مقابل شکوک و 
شبهات طبق نظر استاد توقعات سهگانه ما از دانش کالم است. مسئله قابل ذکر ديگر نسبت ميان 
فلسفه و کالم است. استاد در موضعي تفاوت فلسفه و کالم را اوالً در مبادي تصديقيه آن دو و ثانياً 
در متعهد بودن متکلم به دفاع از حريم اسالم و آزاد بودن فيلسوف از اين حيث ميداند.2 همچنين 
تأثير و تأثّرات اين دو دانش در طول تاريخ انديشه اسالمي از مسائلي است که استاد بدان پرداخته و 
با اشاره به ديدگاه کساني که فلسفه اسالمي را به «کالمي شدن» متهم ميکنند معتقد است که اين 
کالم بود که تدريجاً به فلسفه گراييد و فلسفي شد، «زيرا حتماً يک مسئله از مسائل مورد اختالف 
فلسفه و کالم را نميتوان پيدا کرد که فلسفه تسليم کالم شده باشد».3 مؤلف در فصل سوم به 
بررسي مفهوم کالم جديد و حدود و ثغور آن از ديدگاه استاد مطهري پرداخته است. وي در اين بخش 
با تقسيم تاريخ کالم جديد در ايران به سه دوره: انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي، انقالب اسالمي 
تا پايان دهه دوم و آغاز دهه سوم تا حال حاضر، استاد مطهري را «ختام مسلک» دوره نخست 

قلمداد کرده و نقش و موقف وي در تاريخ انديشه کالمي جديد را ميستايد.  
 استاد مطهري نه از کساني است که با اخذ موضع افراطگرايانه کالم جديد را دانشي با هويت 
کامالً نوين ميدانند و نه از آناني که از موضع تفريطگرايانه تجددّ در کالم را به يکي از اضالع 
معرفتي آن مانند مسئله يا موضوع، زبان يا روش تحويل ميدهند. مؤلف با ذکر استشهاداتي از کالم 
استاد مطهري در پي آنست که ثابت کند ايشان با اخذ موضع اعتدالگرايانه تجدّد کالم را در نظام و 

                                                           

  آثار، ج 3، ص 62. مجموعه 1. مطهري، مرتضي،
  2. همان، ج 5.

  3. همان، ج 13، ص 235.
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(بخش  جديد کالم معرفتي هندسه هندسه معرفتي آن ميداند؛ نظريهاي که مؤلف محترم در کتاب
دوم) برگزيده است، بنابر اين نظريه، دانش کالم همانند دو دانش فقه و اخالق هويتي واسطه دارد و 
نقش واسطه ميان وحي و ذهن و زبان مخاطبان در حوزه انديشهها و اعتقادات را بازي ميکند. با 
توجه به اين که ذهن و زبان مخاطبان وحي از قرن نوزدهم تحوالت ژرفي يافته است دانش کالم 
نيز بايد با دوري از هرگونه سنتزدگي ـ که موجب از بين رفتن ارتباط مؤثر متکلم با مخاطب 
امروزي ميشود ـ  و سنتزدايي ـ که اصالت وحي را به مخاطره مياندازدـ  به مواجه نقادانه و اتخاذ 
رهيافت گفتگوي اثربخش با مخاطبان جديد خود بپردازد تا رسالت واسطهاي خويش را به نحو احسن 

ايفاء نمايد.  
مطهري نام گرفته است. در ميان  استاد نزد جديد کالم روششناسي  فصل چهارم کتاب
تبيينهاي مختلفي که از موفقيت استاد مطهري در عرصه دينپژوهي ارائه شده است، آن چه الگو 

قراردادن ايشان را براي ديگران ممکن ميسازد تبيين روششناختي از موفقيت ايشان است.  
 مراد از تبيين روششناختي موفقيت استاد در دينپژوهي جست و جو از عناصر روشي ايشان در 
مطالعات ديني است. در ميان اين عناصر ميتوان از: مسألهمحوري بجاي موضوعمحوري در 
برنامههاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب آگاهانه مسائل، توجه به تمايز مشکل و مسئله، گزينش 
ضابطهمند مسئله از ميان مسائل محتمل، آسيبشناسي مسئله، تبارشناسي مسائل کالمي، اتخاذ 
رويآورد مناسب و رهيافت جامعنگر در حل مسائل کالمي به عنوان مهمترين عناصر نام برد. مؤلف 
در اين فصل هر يک از عناوين مذکور را مختصراً توضيح داده است. براي آگاهي مفصلتر از 
ديدگاههاي وي در باب روششناسي در مطالعات ديني ميتوان به ديگر آثاري که در اين زمينه 
دينپژوهي گستره در پژوهش فنون و اصول و ديني مطالعات روششناسي نگاشته چون کتابهاي

مراجعه کرد.   
 مؤلف پس از فراغت از مباحث علمشناختي از فصل پنجم به بعد وارد برخي از مهمترين مسائل 
کالمي جديد شده و همراه با مطهري در البالي آثار او ديدگاههاي وي را بررسي کرده است. مؤلف 
در فصل پنجم که «چيستي دين» نام گرفته پس از بيان اهميت مسئله در دينشناسي جديد چنين 
نتيجهگيري کرده است که: «اگرچه استاد مطهري مسئله تعريف دين را به منزله مسئله مدوّن مورد 
بحث قرار نداده است، اما وي در مواضع مختلف آثارش دين را تعريف کرده است. دين در آثار استاد 
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به دو صورت تعريف ميشود. در تعريف ساختارگرايانه، دين مکتب انبياست که از دو بخش جهانبيني 
و ايدئولوژي تأليف شده است و در تعريف غايتگرايانه، دين برنامه الهي براي نجات بشر و رسيدن به 

رستگاري است».1  
 فصل ششم کتاب به مسئله «منشأ و خاستگاه دين» اختصاص يافته و تبيين استاد مطهري از 
پديده دينداري و نقدهاي وي بر تبيين رقيب را واکاويده است. نقد مهم استاد بر عمده نظريات رقيب 
ـ يعني نظرياتي که منشأ دين را اموري همچون ترس، جهل، محروميت جنسي، جامعهپرستي و... 
دانستهاند ـ خطاي علتگرايي به جاي دليلگرايي است. يعني در فرضيههاي اين مسئله که «دين 
يک منشأ عقالني و منطقي ندارد» مفروض انگاشته شده و بجاي پرسش از دليل اعتقاد بشر به اين 
پديده و رفتار وي بر طبق آن، به علت پديد آمدن آن پرداخته شده است که اين روش منطقاً قابل 

دفاع نيست.  
 مؤلف سپس به طور نسبتاً مشروح هر يک از اين تبيينها ـ که تعداد آنها به هشت ميرسدـ  را 
با استفاده از آثار ايشان و برخي منابع دست اول تقرير و سپس نقدهاي استاد و احياناً انتقادات خود را 
مطرح ميکند و در نهايت تبيين استاد مطهري ـ که همان نظريه فطرت است ـ  را به طور اجمالي 

معرفي مينمايد.  
 فصل هفتم کتاب به موضوع علم و دين اختصاص يافته است. مؤلف در اين فصل ضمن اشاره 
گذرا به تاريخچه مسئله در غرب و همچنين پيشينه آن در ميان دانشمندان مسلمان، به بررسي 
اجمالي روش استاد مطهري در مواجهه با اين مسئله ميپردازد و هوشمندي وي را در تشخيص دقيق 
مسئله ميستايد. وي عوامل تعارضانگاري علم و دين در سنت الهيات مسيحي مغرب زمين را 
برميشمارد؛ بر اين اساس: انگيزههاي ناصواب برخي متظاهران به دينداري، تصوير نادرست از خدا و 
فاعليت الهي، آموزههاي تحريف شده در مسيحيت، التقاط دين با انديشههاي بشري و اسطورههاي 
يونان باستان و باالخره خشونتگرايي کليسا از عوامل اين تعارضانگاري به شمار رفتهاند. عمدهترين 
و پرچالشترين مورد از موارد تعارضانگاري علم و دين نظريه تبدل انواع چارلز داروين2 (1882ـ 
1809) است که براي متکلمان مغربزمين چهار مسئله را برانگيخت و هر چهار مسئله نزد 
دانشمندان مسلمان مورد بحث قرار گرفت: 1. معارضه با حکمت صنع يا تعارض در جهانبيني؛

                                                           

  جديد، ص 129. کالم و مطهري استاد 1. فرامرز قراملکي احد،
2 . Charles Darwin. 
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2. معارضه با انسانشناسي ديني و کرامت ذاتي انسان؛ 3. تعارض اخالق داروينيستي با اخالق ديني؛ 
4. تعارض با آموزههاي کتب مقدس.  

 مؤلف به تفصيل هريک از چهار مسأله مذکور را تحليل و پاسخهاي استاد مطهري به هريک را 
به طور مشروح نقل و ارزيابي مينمايد. نکته قابل توجه در اين فصل از کتاب ارزيابيهاي مؤلف از 
نظرات استاد مطهري و به خصوص مقايسه اين آراء با برخي نظريات اقران و همشاگرديهاي استاد 
مطهري است که سطح باالي انديشه استاد را به خوبي نشان ميدهد. البته سابقه کار فکري مؤلف 
انسان1 در نشان  خلقت در دين و علم موضع در اين مسئله و مسبوقيت تأليف اين فصل، به کتاب

دادن اين برجستگي تأثير عمده داشته است.  
 فصل هشتم کتاب رابطه دين و آزادي را وجهه نظر قرار داده است. مؤلف در اين فصل نيز ابتدا 
ضمن روششناسي استاد مطهري که شاهکليد تبيين موفقيت استاد مطهري در عرصه کالم جديد 
است، اين مسئله را حداقل مرکب از دو مسئله «موضع دين (معارف اسالمي) در قبال آزادي فردي و 
اجتماعي» و «رابطه دينداري در دو مقياس روانشناختي و جامعهشناختي با آزادي» ميداند. وي 
کشف اين نکته را مرهون برخورد روشمند استاد با مسائل کالمي جديد ميشمارد که در مواضع 
متعددي مانع از سقوط در مغالطه «جمع مسائل در مسئله واحده» گرديده است. در اين فصل نيز 
ضمن گزارش تاريخي مختصري از سابقه مسئله در انديشه کالمي متفکران کشور، نوآوري استاد 
مطهري در نحوه طرح مسئله که مبتني بر مشارکت دادن عقل در نسبت موضعي دين و آزادي و 
تبديل اين نسبت دو موضعي به نسبتي سه موضعي (عقل، آزادي و دين) مورد بررسي قرار ميگيرد. 
سپس با ارائه تعريف آزادي از نظر استاد، بر ابزاري بودن ارزش آزادي ـ و نه اصالي بودن آن ـ  از 
ديدگاه استاد تأکيد و شواهدي از سخنان وي بر اين مدعا اقامه ميگردد. مؤلف سپس به تقسيم 
آزادي به «آزادي اجتماعي» و «آزادي معنوي» ميپردازد و رهايي از حرص و سودجويي و 
خودکامگي را ريشه آزادي اجتماعي معرفي ميکند. سپس با بيان برخي از آموزههاي قرآني و روايي 
به موضع دين در قبال آزادي از ديدگاه استاد ميپردازد و پاسخ به مسئله اول (رابطه معارف اسالمي و 
آزادي) را بدين طريق سامان ميبخشد. استاد در مقام پاسخ به مسأله دوم (رابطه دينداري و آزادي) 

به دو تقرير از تعارض ميان دينداري و آزادي اشاره ميکند:  
                                                           

  انسان، تهران، آرايه، 1373. خلقت در دين و علم موضع 1. فرامرز قراملکي احد،
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1. اعتقاد به خدا مستلزم اعتقاد به قضا و قدر، سرنوشت محتوم و عدم اختيار و آزادي فرد است؛  
2. ايمان به خدا مستلزم تعلق و وابسته بودن به خداست و وابستگي به هر امري ضد آزادي 
انسان است. استاد در رفع شبهه اول به تفصيل به تحليل معناي قضا و قدر ميپردازد و برداشت غلط 
از اين مفهوم را عامل توهم تعارض ادعا شده ميداند. در پاسخ به شبهه دوم نيز بيان ميدارد که اگر 
خدا بيگانه از انسان باشد، تعلق به او سلب آزادي است، اما اگر خدا از «من» «منتر» باشد تعلق به او 

عين آزادي است.  
 فصل نهم کتاب به موضوعات فطرت ـ که به تعبير استاد امالمسائل در ميان مسائل کالمي بوده 
و اصل مادر محسوب ميشودـ  پرداخته است. مؤلف ضمن تحليل مفهومسازي استاد مطهري از 
فطرت، به اقسام آن (فطرت شناخت و فطرت گرايش) اشاره ميکند و مينويسد: «استاد نظريه 
فطرت را از متون ديني اخذ کرده، اما در ارائه آن به صرف ادعا اکتفا نکرده است، بلکه به بيان دليل 
هم پرداخته است».1 نکته قابل توجه اينکه از ديدگاه مؤلف هسته اصلي نظريه فطرت قابل اثبات 
تجربي است هرچند تعيين مصاديق امور فطري از نظر تجربي مورد مناقشه است. وي در بيان 
مدعاي خود به شواهدي از کلمات روانکاوي تمسک ميکند که اموري همچون «بزرگداشت شدن»، 

«آرمانسازي» و «آزادي و خودمختاري» را امور فطري دانستهاند.  
 بخش پاياني فصل تحت عنوان «کارکرد معرفتي نظريه فطرت» با هدف تبيين نقش مبنايي نظريه 
فطرت در منظومه معرفتي استاد مطهري سامان يافته و طي آن دوازده کارکرد اين نظريه در انديشه 
استاد مطهري مورد اشاره قرار گرفته است. استداللآوري، خداشناسي، انسانشناسي، دينشناسي، 

جاودانگي و جهانشمولي اخالق از مهمترين زمينههاي کارآيي نظريه فطرت در انديشه استاد است.  
 مؤلف فصل دهم کتاب را با هدف «شناخت ژرفتر» از نظريه فطرت، به «بررسي تطبيقي 
نظريه فطرت» اختصاص داده و اين نظريه را در سه سطح روانشناسي، معرفتشناسي و الهيات 
جديد مسيحي قابل بررسي تطبيقي دانسته است. در بعد روانشناسي اين نظريه را ميتوان با نظريه 
ناهشيار جمعي يونگ، نظريه کهوت و دسي و رايان مورد مقايسه قرار داد. در بdعد معرفتشناسي، 
فطرت شناخت با نظريات مبناگرايان سنتي و جديد قابل مقايسه است. چنانکه اين نظريه را ميتوان 
با برخي نظريات متألهان مسيحي مورد بررسي تطبيقي قرار داد. مؤلف در اين بخش از کتاب مقالهاي 

                                                           

  1. همان، ص 263.
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که عنوان اصلي آن «نگاهي نو به نظريه فطرت و رابطه آن با شناخت خدا و گرايش به او در انديشه 
شهيد مطهري و کالون»1 به عنوان نمونهاي از بررسي تطبيقي در بعد سوم درج کرده است. در اين 
مقاله پس از گزارشي نسبتاً نظاممند از نظريه فطرت براساس آثار استاد مطهري مطالب و عباراتي از 
کالون2 و پالنتينگا3 در مورد شناخت و گرايش طبيعي به خداوند و نقش گناه در عدم بروز و فعليت 

آن نقل شده است.  
 فصل يازدهم کتاب «مسئله اديان ديگر» نام گرفته است. مؤلف در اين فصل از کتاب ضمن تحليل 
مسئله اديان ديگر به شش مسئله، نظريه استاد مطهري را در قبال ابعاد ششگانه نظريه کثرتگرايي ديني، 
(يعني کثرتگرايي ديني:هنجاري، نجاتشناختي، معرفتشناختي، حقيقتشناختي، وظيفهشناختي يا فقهي 
و باالخره اخالقي) جويا شده است. وي با تکيه بر مطالعه نظاممند لگنهاوزن در مورد ديدگاه استاد مطهري 
در کثرتگرايي ديني،4 معتقد ميشود که استاد در برخي از ابعاد ششگانه فوق همچون مسئله حقانيت 
اديان ديگر (به معناي تعاليم انبياء ديگر آن گونه که آنان ارائه کردهاند)، مسئله ارزش ديني اعمال و 
مناسک پيروان ساير اديان و مسئله نجات پيروان ساير اديان نه قائل به حصرگرايي است و نه قائل به 
کثرتگرايي تحويلينگري5 که امثال جان هيک از آن جانبداري ميکنند. بلکه استاد طريق سومي را 
پذيرفتهاند که لگنهاوزن آن را کثرتگرايي غير تحويلينگر ناميده است. بر اين اساس اديان ديگر در مقطع 
زماني خاص خود از حقانيت برخوردار بوده و اعمال پيروان آنها نيز در آن مقطع مقبول درگاه الهي است. 
همچنين پيروان ديگر اديان در صورتي که داراي صفت تسليم باشند و به عللي حقايق اسالم بر آنان 
مکتوم مانده باشد و خودشان در اين باره تقصير نکرده باشند اهل نجات هستند. در باب الگوي رفتاري ما 
در قبال پيروان اديان ديگر (موضع استاد در برابر کثرتگرايي ديني هنجاري) نظر اسالم بر احترام و 
تسامح نسبت به آنان است که بهترين بيان در اين مقام را در دستورنامه حکومتي اميرالمؤمنين(ع) به 

مالک اشتر ميتوان يافت.  
                                                           

1. نويسنده مقاله دکتر رضا اکبري است که مؤلف با مؤافقت وي آن را در اين موضع جاي داده است.  
2 . Calvin. 
3 . Pelantinga. 

ديني، ترجمه نرجس جواندل، قم، طه، ,1379   کثرتگرايي و اسالم 4. نک: لگنهاوزن محمد،
5. مؤلف در توضيح تحويلينگري در اين موضع به نقل از رأي سانن مينوسيد: «کثرت واقعي سنتهاي ديني انديشمند 
حقيقتجو را به پذيرش نوعي تحويلينگري وا ميدارد... انديشمند بايد غالب دعاوي مطلقي را که در منشأ و منبع ديني پيدا 

  جديد، ص 313. کالم و مطهري استاد ميشوند به دعاوي نسبي تحويل دهد». فرامرز قراملکي احد،
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 در اين خصوص موضع استاد در برابر نظريه کثرتگرايي معرفتشناختي، نظر مؤلف خالي از 
ابهام و تناقض نيست. در بخش مالحظات انتقادي در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.  

 فصل دوازدهم و پاياني کتاب «دين و انسان» نام گرفته است. مؤلف دو مسئله اساسي در اين 
فصل را چنين تقرير ميکند:  

1. آيا دين موجب الينه شدن و خودباختگي انسان ميشود يا او را کامل ميکند؟ به عبارت ديگر 
آيا دينداري با سالمت رواني نسبت مستقيم دارد يا معکوس؟  

2. چگونه ميتوان از تصوير قرآني انسان در برابر انسانشناسيهاي نوين (به ويژه انسانشناسي 
ماترياليستي) دفاع کرد؟  

 مؤلف در مقام پاسخ به پرسش دوم با استناد به عباراتي از استاد مطهري به مطالبي همچون 
تمايز ساحت وجودي انسان و حيوان، مرکب و دوبعدي بودن انسان و حل تناقضنماي ستايشها و 
نکوهشهاي قرآن از طريق آن، انتخابشدگي و انتخابگري انسان و باالخره استکمالپذيري انسان 

تمسک ميجويد و بدين طريق کتاب را به پايان ميبرد.  
1. مالحظات انتقادي  

 1. نخستين نکتهاي که مقايسه عنوان کتاب و عناوين فصول آن به ذهن متبادر ميکند اين 
است که مالک انتخاب اين هفت مسئله (چيستي دين، منشأ دين، علم و دين، دين و آزادي، فطرت، 
اديان ديگر و دين و انسان) از آثار استاد مطهري چه بوده است؟ قدر متيقن آن که نه مسائل کالمي 
جديد منحصر در اين هفت عنوان است و نه آن چه از اين مسائل در آثار استاد مطهري آمده منحصر 
در آنهاست. با توجه به عام بودن عنوان کتاب، مناسب بود مالک انتخاب اين مسائل و عدم طرح 
مسائل مهم کالمي جديد همچون زبان دين، دين و دنيا، وحي، ايمان و تجربه ديني و... از سوي 
مؤلف بيان شود. عليالخصوص که مؤلف خود در موضع ديگر در مقام شمردن اهم مسائل جديد 

کالمي سه موضوع مذکور را طرح و با تفصيل نسبي مورد بحث قرار ميدهد.1   
2. مؤلف در مواضعي از آثارش2 و از جمله پيشگفتار همين کتاب3 بر تمايز «کالم جديد» از يک 
سو و «فلسفه دين» و «الهيات نوين مسيحي» از سوي ديگر تأکيد بليغ دارد و کشف اين تمايز را از 

                                                           

  جديد، بخش سوم. کالم معرفتي هندسه 1. نک: فرامرز قراملکي احد،
  2. همان، صص 174-186.

  جديد، ص 19. کالم و مطهري استاد 3. فرامرز قراملکي، احد،



306   □   ارمغان نقد  

نوآوريهاي خود ميداند. مروري بر مباحث کتاب نشان ميدهد که وي در مقام تدوين کتاب عمالً 
به اين تمايز پايبند نبوده است. برشمردن دو مسئله «چيستي دين» و «منشأ و خاستگاه دين» در 
مسائل جديد کالمي نمونه بارزي از اين عدم پايبندي است. براساس مفهومسازي که مؤلف از کالم 
ـ در مفهوم عام آن که شامل کالم جديد و سنتي ميشود ـ به دست داده است «کالم معرفت 
واسطهاي بين وحي به منزله کالم باري تعالي آنگونه که در اسالم مطرح است و ذهن و زبان 

مخاطبين است که به ترويج، آموزش و عرضه انديشه و ايمان اسالمي ميپردازد».1  
 اگر مؤلف از باب استطرداد دو مسئله فوقالذکر را در اين کتاب جاي داده است الزم بودن آن را 
تذکر دهد. توجيه خوشبينانه اين اقدام آن است که بگوييم مؤلف در اين کتاب براساس مبناي قوم، 
 مشي کرده نه طبق نظر خاص خود. يا پاسخ به شبهات دينپژوهان در تعريف دين و بيان خاستگاه و 

منشاء دين را مسئله کالمي دانسته است.  
3. مؤلف در مقام بيان موضع استاد در برابر کثرتگرايي ديني معرفتشناختي دچار ابهام شده و 
نتوانسته اين ابهام را مرتفع سازد. وي پس از بيان اين عبارت استاد در مورد مقاله نجات يافتن پيروان 
ساير اديان که: «اگر کسي داراي صفت تسليم باشد و به عللي حقيقت اسالم بر او مکتوم مانده باشد 
و او در اين باره بيتقصير باشد، هرگز خدا او را معذب نميسازد و او اهل نجات از دوزخ است»، 
تحليل لگنهاوزن در اين خصوص را ميپذيرد و سپس مينويسد: «اما نکتهاي که در اين جا [در 
کالم لگنهاوزن] به ميان نيامده است ارتباط و بلکه همبستگي بين کثرتگرايي ديني نجاتشناختي و 
کثرتگرايي ديني معرفتشناختي است. بيان استاد آشکارا به مسئله موجه بودن باورهاي ديني نزد 
شخص مربوط ميشود. مکتوم ماندن حقيقت اسالم به معناي اين است که فرد نتواند آموزههاي 
ديني اسالم را اثبات و توجيه کند و عقالنيت آن را بپذيرد و اين ما را به بحث از کثرت در 
موجهسازي باورهاي ديني ميکشاند».2 حاصل اين سخن آن است که الزمه پذيرش اهل نجات 
بودن پيروان اديان بخاطر نرسيدن دين حق به آنان، قول به کثرتگرايي ديني معرفتشناختي (موجه 
بودن اعتقادات ديني تمام پيروان اديان بزرگ) است. حال آنکه همان گونه که مؤلف اذعان ميدارد 

                                                           

  1. همان، ص 111.
  2. همان، ص 329.
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«به نظر ميرسد استاد به کثرتگرايي معرفتشناختي معتقد باشد».1 مؤلف اين تعارض در انديشه 
استاد بدون پاسخ رها ميکند و اين بحث را در همين جا ختم مينمايد.  

 به نظر ميرسد براي حل اين تعارض بايد برداشت مؤلف از کالم استاد را کمي اصالح کرد. 
«مکتوم ماندن حقيقت اسالم» به معناي اين نيست که فرد نتواند آموزههاي دين اسالم را اثبات و 
توجيه کند، چرا که هرکس به توجيهات و استدالالتي که اسالم براي اثبات حقانيت خود دارد مراجعه 
نمايد و دچار عناد نباشد حقانيت اسالم براي او ثابت خواهد شد. شکي نيست که اين استدالالت 
براي چنين اعتقادي مکفي هستند. بنابراين هرکس که اسم و رسمي از اسالم شنيده باشد بايد به 
نداي عقل خود ـ که حکم به وجوب تحقيق و تفحص و دفع ضرر محتمل مينمايد ـ پاسخ گويد و 
درصدد آگاهي از مستندات حقانيت اين دين برآيد و اگر چنين کند و اهل تسليم باشد ناگزير آن را 

خواهد پذيرفت. اما اگر تحقيق کافي نکند يا عناد ورزد مقصر بوده و اهل نجات نخواهد بود.  
 ولي کساني که اسم و رسمي از دين اسالم نشنيدهاند و احتمال حقانيت آن براي آنان مطرح نشده 

باشد اگر اهل تسليم باشند، اهل نجات خواهند بود. زيرا جهل آنان از روي قصور بوده و نه تقصير.  
 مراد از مکتوم ماندن حقيقت اسالم در کالم استاد بيگمان شق دوم از دو فرض فوقالذکر است. 
سر نجات اين دسته معذوربودن آنان بخاطر جهلشان است که در علم اصول از آن به «قبح عقاب 
بالبيان» تعبير ميشود، بنابراين هيچگونه وابستگي ميان کثرتگرايي ديني نجاتشناختي و 

معرفتشناختي وجود ندارد.  
4. مؤلف در بخش طرح مسئله فصل دوازدهم دو پرسش را مطرح ميکند، ولي به دليل نامعلومي 
عمده مباحث فصل را معطوف به پرسش دوم مينمايد و پرسش اول (آيا دين موجب الينه شدن و 
خودباختگي انسان ميشود يا او را کامل ميکند؟) را بدون پاسخ روشن و يا ارجاعي رها ميکند. حال 
آنکه استاد مطهري اين بحث را در مواضع متعددي مطرح کرده و تحليلي کامالً معکوس از اين 
مسئله در مقابل کساني که دين را موجب خودباختگي انسان ميدانند ارائه ميدهد. استاد ضمن اشاره 
انفسهم»3 بيديني را  فأنسيهم اهللا انفسهم»2 و «نسوا خسروا الذين الخاسرين انّ به آيه شريفه «قل

                                                           

  1. همان.
  2. زمر/ 15.
  3. حشر/ 19.
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موجب خودباختگي ميداند. مؤلف نيز خود به اين تحليل اشاره کرده است. نقد استاد بر نظريه فوير 
باخ در باب خاستگاه دين از فصل ششم کتاب از آن جمله است.1    

 5. مؤلف پس از بحث فطرت در فصل نهم، فصل مجزايي را به بررسي تطبيقي نظريه فطرت 
اختصاص ميدهد و هدف خود را چنين بيان ميکند که «بررسي مقايسهاي پرتوي در شناخت ژرفتر 
[نظريه فطرت] است».2 ولي محتواي اين فصل درصدد طرح مسئله براي پژوهشهاي تطبيقي در 
اين باب باقي مانده و هيچگونه مطالعه تطبيقي ميان نظريه فطرت از يک سو و ديدگاههاي مشابه در 

روانشناسي و ديدگاه مبناگرايانه سنتي و جديد در معرفتشناسي از سوي ديگر ارائه نشده است.  
 در مقام تطبيق اين نظريه با ديدگاههاي متألهان مسيحي نيز به نقل مطالبي از جان کالون و 
الوين پالنتينگا اکتفا شده است. با عنايت به نکات فوق موجهتر آن بود اين مطالب در ذيل فصل نهم 

درج ميشد و فصلي جداگانه منعقد نمي گشت.  
6. نکته ديگر عدم هماهنگي مواضع گوناگون کتاب از حيث ميزان عبارتپردازي و به تبع آن 
درجه وضوح و خفاي مطالب است. مؤلف در مواضعي دچار ايجاز مخّل و در مواردي مبتال به اطناب 
محمل گرديده است. در بحث ديدگاه استاد در مسأله اديان ديگر، مؤلف ديدگاه کثرتگرايي غير 
تحويلينگر را بصورت فيالجمله ـ و نه بالجمله ـ به استاد نسبت ميدهد و حداقل در سه موضع آن 
را تکرار مينمايد. حال آنکه در متن کتاب توضيح کافي درباره اين مفهوم که نقش کليدي در اين 

بحث دارد، ارائه نشده و به يک نقلقول يک سطري از «راي سانن» اکتفا شده است.3  
 «تحقيقات اليس» و «چالش موفقيتانگيز پل واتسون» درخصوص رابطه دينداري و سالمت 
رواني4 نيز از مواردي است که مؤلف به دانستههاي شخصي خود اکتفا کرده و خواننده ناآشنا به 

مباحث روانشناسي دين را بدون هيچ توضيح و يا الاقل ارجاعي به حال خود رها کرده است.  
 در عوض، در بحث آزادي تفکر و تفاوت آن با آزادي عقيده ـ که مطلب پيچيدهاي نيست ـ  

چندان قلمفرسايي کرده که ادبيات آن به ادبيات روزمره نزديک شده است.5   
                                                           

  جديد، صص 149- 153. کالم و مطهري استاد 1. فرامرز قراملکي احد،
  2. همان، ص 285.
  3. همان، ص 313.
  4. همان، ص 333.

  5. همان، صص 246-243.
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7. قلم مؤلف در اين اثر با ديگر آثاري که نگارنده در اين باب از او سراغ دارد1 سنگينتر و به 
عبارات او دشواريابتر است. بيان سليس و انتخاب تعبيرات ساده و جمالت کوتاه و آسانياب يکي از 
اسرار موفقيت بزرگاني چون مطهري است و کسي که روي آراء و نظريات آن استاد کار ميکند بايد 

به اين نکته واقف باشد.  
8. مناسبتر بود شيوه آدرسدهيها در سراسر کتاب هماهنگ باشد. بدين ترتيب که مالک کار 

در همه مباحث مجموعه آثار استاد قرار بگيرد.  
9. و اما سخني با ناشر:     

 9ـ 1. کتاب دچار ضعف ويرايشي مفرط است و چنانکه از شناسنامه کتاب برميآيد، اساساً به 
ويراستار سپرده نشده است. اين باعث شده که در مواضعي عبارات کامالً نامفهوم باشد: از جمله ص 
287 س 2 و 3. 9ـ 2. اغالط مطبعي در آن نسبتاً زياد است. 9ـ 3. نهادهاي فرهنگي که اهل انديشه 
و فرهنگ و فرهيختگي هستند نبايد به ديده فعاليت اقتصادي و کسب درآمد به انتشار چنين آثاري 
بنگرند. لذا شايسته است ناشر محترم در قيمتگذاري آثار منتشره ـ خصوصاً آثاري که به چاپهاي 

متعدد ميرسد ـ  تجديدنظر نمايد.  
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  5. معرفي و نقد کتاب نبوت*
  فرشته ابوالحسني نيارکي1

 

  درآمد
تجريداالعتقاد از مهمترين و مؤثرترين منابع کالمي است که در قرن هفتم به قلم خواجـه نصـيرالدين

طوسي نوشته شده است. دانشمندان و متفکران پس از خواجه بر اين اثر شروح فراواني نگاشتهاند.  
تـأليف کشفالمـراد در ميان شروح تجريد، پنج شرح اهميت علمي و تاريخي خاصي يافتهاند:  1.
عالمه حلي(متوفي 726)؛ قدمت، روشنسازي عبارتهاي نويسنده، تقرير ديدگاه مؤلف و مقايسـة آن
با مهمترين ديدگاهها و بررسيهاي اجمالي تطبيقي از ويژگيها و امتيازات اين اثر است. کشفالمـراد
تـأليف تفريـداالعتماد قرنها در حوزههاي شيعي به عنوان متن درسي علم کالم تلقي شده است. 2.
ابوالعالء بهشتي اسفرايني (متوفي741)؛ شرح اسفرايني به سبب آسانيابي، اختصار همراه بـا روشـني،
معـروف بـه شـرح قـديم تسـديدالقواعد طرح نقدهاي متعدد و پاسخ به نقدها اهميت يافته است. 3.
نوشته محمد اصفهاني (متوفي749)؛ شرح اصفهاني موضوع تعليقات و حواشي مهّـم از جملـه حاشـية
جديـد؛  شرح مفصل سيدشريف جرجاني بوده است. 4.  شرح مالعلي قوشچي (متوفي879) معروف به
اين اثر يکي از زمينههاي چالش دو مؤسسه رقيب صدويه و جالليه دو حـوزه فلسـفه کالمـي شـيراز
تأليف مالعبدالرزاق الهيجي (متوفي 10727)؛ اين اثر کـه بـا جهـتگيـري شوارقااللهام گرديد. 5.

                                                           

  تجريداالعتقاد، نبوت، تهران، دانشگاه امام صادق، 1388. جامع شرح * فرامرز قراملکي احد و سکينه سلمان ماهيني،
1. دانشجوي دکتري رشتة فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير چاپ شده است: 

  دين، شمارة 141، تير 1388. ماه کتاب نبوت، کتاب نقد و معرفي ابوالحسني نيارکي فرشته،
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پژوهشي، بررسي تطبيقي و تفصيل همراه است ناتمام ماند. از ميان شروح تجريد، تنها شرح نخسـت
و شرح اخير به قلم متکلمان شيعه نوشته شدهاند.  

شرح عالمه حلي (کشفالمراد) در سدههاي اخيـر در حـوزههـاي فلسـفي و کالمـي شـيعه رواج
بيشتري يافته است. براين شرح، شروح، درسنامه و حواشي مختلفي نوشته شده اسـت امـا هنـوز بـه
اثري که بتواند در مراکز دانشگاهي انديشههاي کالمي خواجه نصيرالدين طوسي و عالمه حلـي را بـا
تحليل مباني و مقايسه با انديشههاي جديد کالمي ارايه دهـد، نيازمنـديم. شـرح دکتـر احـد فرامـرز
قراملکي بر مقصد چهارم (نبوت) تجريداالعتقاد که خود آن را شرح جامع خوانده اسـت، در پاسـخ بـر
اين حقيقت بنيادي است. اين اثر اساساً حاصل تالش گروهي است کـه بـه هـدايت دکتـر قراملکـي

پژوهش را انجام داده است و اينک با نگارش و تحليل وي منتشر شده است.  
روش و ساختار: شرح جامع تجريد (نبوت) به روش زير به شرح مقصد چهارم تجريد ميپردازد:  

1. ترجمة فارسي روان و قابل فهم از خواجه نصيرالدين طوسي و عالمه حلي.  
نصـف 2. طرح مسأله: تشخيص دقيق مسأله مقدم بر حل آن است. مؤلف عبارت «حسنالسؤال

  العلم» را سرلوحه کار خويش قرار داده و در آغاز هر فصلي مسأله را تقرير کرده است.
  3. توضيح مراد نويسنده و تقرير بيان شارح در چارچوب مباني، مسائل و ادلة آن.

4. طرح مباحث الزم از مسائل کالم سنتي که خواجه به دليل اختصار از بيـان آنهـا صـرف نظـر
  کرده است.

  5. به ميان آوردن و طرح برخي از اهم مسائل نوين کالمي مربوط به هر مسأله.
6. نقد برخي از مواضع نويسنده و شارح و سعي در ارائه نگرش تازه در تحليل مسـايل کالمـي و

  بيان رأي پسنديده و برگزيده.
  7. استقصاء، طبقهبندي و بررسي تاريخيـ تطبيقي اهم آراء دانشمندان در مباحث نبوت.

  8. بيان صورت منطقي استداللهاي تجريد و کشفالمراد و حتي استداللهاي ديگر متکلمان.
  9. بررسي تطبيقي رهيافت کالمي با رهيافت تفسيري، روايي و...

 

1. نقد  
درمقام نقد اجمالي اثر به دو نکته عمده يعني بيان مزايا و مواضع ابهام و نقصان بسنده ميکنيم.  

1ـ 1. مزايا: کتاب نبوت مزاياي فراواني دارد:  
1. اصالت قلم و آسانياب شدن مراد نويسنده تجريد و شارح.  
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2. استفاده از جدول و نمودار براي تقريب مطالب به ذهن خوانندگان.  
3. تحليل مفاهيم اساسي مثل نبوت، عصمت، معجزه و... و ارائه تعريف آنها؛ تحليـل مفهـومي و
ارائه تعريف مقدم بر توصيف و تبيين است. مؤلف بيش از اثبات يا نقد ادلـه و تبيـين و... بـه تحليـل
مفهومي پرداخته است. بيان ابعاد، دامنـه و حـدود و ثغـور و... بـه دنبـال تحليـل مفهـومي، از ديگـر

ويژگيهاست.  
4. متقدمين از متفکران کمتر و به طور اجمالي به بيـان معنـاي لفـظ مـيپردازنـد، در حـاليکـه
شرحاللفظ در مطالعات متفکران امروز اهميت زيادي يافتـه اسـت. مـؤلفين محتـرم پـيش از تحليـل
مفهومي و رفع ابهام ذهني، به شرحاللفظ و رفع ابهام زباني همت گماشتهاند و در مواردي به تفصـيل

معناي واژه مورد نظر را بيان کردهاند. واژه «نبي» از اين دسته است.  
5. در اين اثر به صرف گزارش آراء خواجه و عالمه حلي بسنده نشـده اسـت. مؤلـف بـا سـعي در
استقصاء همه موارد و تتبع فراوان به بيان آراء متفکران و طبقهبنـدي، تحليـل و نقـد و بيـان مواضـع
وفاق و خالف و حتي تبيين آن و بيان رأي پسنديده پرداخته است. بنـابراين بررسـيهـاي تطبيقـي و

تاريخي و تحليل انتقادي اين اثر را از ديگر شروح ممتاز ساخته است.  
6. تحليل مباني معرفتي و لوازم منطقي آراء و صورتبندي منطقي ادله و بيان رهيافـت و روش و

رويآورد شارح و نويسنده در طرح مباحث از ديگر ويژگيها و مزاياي اين اثر است.  
7. بيان جايگاه تاريخي تجريد و بيان تمايز رهيافت کالمي به مباحث نبوت از ساير رهيافـتهـا؛

آشنايي با موقعيت تاريخي يک اثر در فهم و درک مقصود نويسنده و شارح رهگشاست.  
8. بيان آيات، روايات و اشعار مربوط به هر مبحث، از ديگر مزاياي اين اثر است.  

9. اين اثر با تتبع فراوان و سعي در استقصاء همه موارد، در ارائـه منـابع فـراوان بـراي مطالعـه و
پژوهش دانشآموختگان حوزه مطالعات ديني نقش داهبردي دارد. مطالعة کتاب الگو و تصويري کلي 

همچون نقشهاي هوايي از آراء دانشمندان گوناگون در باب مسأله نبوت ارائه ميدهد.  
همواره کتاب درسي براي دانشجويان و طالب است. ترجمههـا و شـروح ايـن 10. تجريداالعتقاد
کتاب ارزشمند و غني را به کتابي براي آشنايي با تاريخ علم کالم تبديل کرده است، کتابي که گـويي
هيچ حرفي براي گفتن ندارد و اهميت کالم قديم وآراء خواجه و عالمه حلي را نشان نمـيدهـد. ايـن
شرح با به بحث کشاندن خواننده و طرح مسأله و سؤال از او زمينـه را بـراي دسـتيابي بـه گفتگـوي

اثربخش آماده ساخته و با مطالعه تطبيقي اهميت تجريد و آراء متکلمان را يادآور ميگردد.  



314   □   ارمغان نقد  

11. اين کتاب عالوه بر کشفالمراد که معروفترين شرح تجريد است، با معرفي شـروح ديگـر و
بيان روش، رهيافت، مزايا، نواقص و نقد آن، زمينه را براي مطالعات بيشتر و کشف مقصود خواجـه در

تمامي مقاصد تجريد آماده ميسازد.  
12. مؤلف کتاب در حين توضيح و شرح آراء، نکات روششـناختي زيـادي را آمـوزش مـيدهـد؛
عالوه بر اين مطالعه اين اثر ميتواند هماننـد الگـويي بـراي اثربخشـي بيشـتر پـژوهش خواننـدگان

هوشمند به کار گرفته شود.  
بسيار خالصه و سختياب است. بنابراين دانشجوياني که با  عالمه شرح و حتي تجريد 13. کتاب
مکاتب کالمي آشنايي ندارند، معموالً در فهم عبارات تجريد و کشفالمراد دچـار مشـکل مـيشـوند.
نگارنده «نبوت» با آموزش و طرح برخي از مسائل کالم سنتي و آراء دانشمندان متقدم کالمـي فهـم

تجريد را آسانياب ساخته است.  
14. امروزه تمايز کتاب براي دانشجو، و کتاب براي راهنمايي استاد در آموزش يک کتاب در فن-

آوري آموزشي اهميت زيادي دارد. اين کتاب در دو سطح براي دانشجويان و اساتيد ارائه ميگردد.  
15. مؤلف با آشنايي به فنـون منطقـي و روششـناختي و توانـايي در کشـف مغالطـات، در ارائـه
مطالب، تعاريف، ادله و... نگاهي جامعنگر داشته و از حصرگرايي بـه دور اسـت. مـثالً دربـاب تحليـل

ساختار معنايي نبي به تعريفي جامعنگر دست مييابد.1 توجه به تمايز مقام تعريف و توصيف، تعريف و 
تحقيق، تمايز اوصاف و فوائد از هدف و... از اين دسته است.  

16. تحليل سيستمي از ديگر مزاياي اين اثر است. مؤلف در کشف سازگاري دروني و ناسـازگاري
تأليفات و آراء گوناگون نويسنده و شارح و سعي در هماهنگ کـردن مواضـع خـالف همـت گماشـته

است.  
17. نقشه و طرح از پيش تعيين شده اين اثر، اين شرح را از ديگر شروح متمايز ساخته اسـت. در

اين اثر نکات ذيل به چشم ميخورد:  
1. شرحاللفظ 2.تعريف (تحليل مفهومي)  3.بيان تمايز مفاهيم مشابه (مثل نبي و رسول) 4. ارائـه
8. آثـار و مالک تمايز مصداقي (مثالً نبي از غير نبي) 5. توصيف 6. ابعاد  7. دامنـه و حـدود و ثغـور
فوايد 9. گونهها 10. طريق شناخت 11.نقش آن در زندگي (عملگرايانه) 12. تبيين وجود شناختي و...  

                                                           

  ص39. االعتقاد (نبوت)، تجريد 1. فرامرز قراملکي احد و سکينه سلمان ماهيني،
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1ـ 2. موارد نقصان: مروري برکتاب چند نقيصه و رخنه را مينماياند:  
با توجه به اينکه مؤلفين محترم عين عبارات خواجه را در متن کتاب آوردهانـد، در ايـن مقـام .1

چند نکته قابل يادآوري است:  
1ـ 1. عبارات خواجه اعراب گذاري نشده است. از آنجا که مخاطبين اصلي اين کتاب دانشجويان 

هستند، اگر عبارتها اعراب گذاري ميشد بر قرائت درست و فهم بيشتر آن کمک ميکرد.  
1ـ 2. در بيان عبارات خواجه مؤلفين محترم مشخص ننمودهاند که کدام نسـخه خطـي يـا مـتن

تصحيح شدهاي را برگزيدهاند. بهتر بود در گزارش عبارات مقابله و تصحيح نسخهها نيز انجام ميشد. 
المخلـص،  منطـق. نبوت، آثار مهمي از نسخ خطـي را تصـحيح کـرده اسـت زيرا مؤلف نخست کتاب
از اين دستهاند. بنابراين انتظار ميرفت که در اين مقـام نيـز در السالطين تحفة و دروغگو پارادوکس

  تصحيح و مقابله نسخههاي خطي اهتمام ميورزيد.
مؤلفين محترم عبارات عالمه حلي را به فارسي برگرداندهاند، اگر در ترجمه تصرفي ميشـد و .2

ترجمه آزاد ارائه ميگرديد عبارات آسانيابتر ميشد.  
3. عليرغم دقت فراوان در صحيح بودن عبارات، هنوز اغـالط تـايپي در ايـن کتـاب بـه چشـم

  ميخورد. بان طوسي1 به جاي بيان طوسي، دول2  به جاي جدول،... از اين دستهاند.
4. فصلهاي کتاب به طور يکسان و در حجم تخصيصي مشابه نيست. فصول اوليه کتاب بسـيار
  مفصل و درخور اسم شرح جامع آمدهاند، درحاليکه فصول پاياني3  کوتاهتر و مجمل بحث شدهاند.

5. مؤلفين محترم در مواضع مختلف مانند عالمه حلي گزارشهاي تاريخي از فرق کالمي ارائـه
کردهاند. در موارد فراواني مستندات گزارشهاي عالمه حلي ذکر شـده اسـت امـا هنـوز در مواضـعي

  گزارشهاي تاريخي محتاج بررسي بيشتر و گزارشات مستندتري است.
6. اينکه مؤلفين محترم چرا در شرح جامع تجريد ابتدا مبحث نبوت را به زيـور طبـع آراسـتهانـد

  پاسخي داده نشده است.

                                                           

  ص9. 1. همان،
  2. همان، ص78.

  3. همان، ص11 به بعد.
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7. در اين اثر نمايه کسان، اعالم و مفاهيم به چشم ميخورد، اما نمايه بسيار مجمل است و نيـاز
به تفصيل بيشتر همچنان باقي است.  

  
کتابنامه  

  دين، شماره 141، تير 1388. ماه کتاب نبوت»، کتاب نقد و 1. ابوالحسني نيارکي فرشته، «معرفي
نبوت، تهران، دانشگاه امام  تجريداالعتقاد، جامع شرح 2. فرامرز قراملکي احد و سکينه سلمان ماهيني،

  صادق، 1388
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  عاليق و سوابق علمي ـ پژوهشي دکتر احد فرامرز قراملکي

  
دکتر احد فرامرز قراملکي (1340، تبريز)، استاد دانشگاه تهران و 
دکتراي تخصصي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران، داراي بيش از 
سي عنوان کتاب و بيش از صد مقاله در مجالت پژوهشي و ترويجي 
داخلي و بينالمللي است. عالوه بر تجارب آموزشي، پژوهشي و راهنمايي 
بيش از 38رساله دکتري و 140پاياننامه کارشناسيارشد در موضوعات 
مختلف منطق، دين پژوهي، فلسفه تطبيقي، حکمت متعاليه و اخالق 

حرفهاي، پژوهشهاي کاربردي ايشان در حوزه اخالق حرفهاي در سازمانها نيز قابل ذکر است. 
تدوين نظام و بيانيه ارزشها و اصول اخالقي (شرکت ايراني توليد اتومبيل، سايپا 1387)، تدوين و 
ترويج خطمشي اخالقي شرکت ليزينگ ايران خودرو در قبال حقوق مشتري، تدوين مرامنامه اخالقي 
شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايراني در راستاي EFOM و بررسي اخالق حرفهاي در جمعيت 

هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ـ  کرمان از اين دستهاند.   
در اين مقام تنها به سوابق پژوهشي استاد ميپردازيم و فعاليتهاي اجرايي و تجارب حرفهاي 
ايشان ذکر نميگردد. ايشان به حق به سال1389، پژوهشگر برجسته نوزدهمين جشنواره پژوهش 
دانشگاه تهران (درجه يک) معرفي شدند. کتاب اخالق سازماني استاد، کتاب برگزيده رتبه اول 
دوازدهمين جشنواره پژوهش فرهنگي(1389) است. از اين دسته امتيازات و جوايز پژوهشي ايشان 
ميتوان به برخي از موارد اشاره راند: 1. تحفة السالطين،کتاب فصل در چهارمين دوره کتاب فصل 

                                                           

 . www.qaramaleki.com :براي اطالع از تفصيل سوابق پژوهشي جناب آقاي دکتر قراملکي نک *
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(1386)، 2. پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران(1386)، 3. پارادوکس دروغگو کتاب قابل تقدير در 
هشتمين همايش حاميان نسخ خطي(1386)، روش شناسي مطالعات ديني کتاب برگزيده جشنواره 
فردوسي (1386)، روش شناسي مطالعات ديني، کتاب برگزيده سال استان خراسان(1385)، امامت 

پژوهي، کتاب برگزيده سال استان خراسان(1385) و... .  
   

فعاليتهاي پژوهشي  
الف. کتابها  

انسان، تهران، آرايه.   خلقت در دين و علم موضع (1373)
منطق(1)، تهران، دانشگاه پيام نور.   (1373)

البالغه]، تهران، واثقي.   نهج 169 خطبة تحليل[ زيستي ساده اسوة (1373)
پيامبران، دفتر انديشة جوان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.   پيام قلمرو (1376)

مالصدرا، بنياد حکمت صدرا، تهران.   تاليف التنقيح بر] مقدمه[  (1378)
البالغه]، چاپ دوم،1381، تهران،  نهج 175 خطبة پرتو در غفلت تحليل[ پندار، پرده (1378)

آفتاب توسعه.  
جديد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي. ترجمة عربي اين اثر  کالم معرفتي هندسة (1378)

به قلم حسن العمري و حيدرنجف، به اشراف الرفاعي، بيروت 1423ق/ 2002 م، الهادي.  
انبياء، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.   دعوت جهتگيري کالمي مباني (1379)

(1379) منطق (2)، تهران، دانشگاه پيام نور.  
ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي. ترجمه عربي به قلم  مطالعات روششناسي (1380)
سرمد الطائي، بيروت، معهدالمعارف الحکمية، 2004، تحريري نو،1385، همان ناشر. کتاب سال 

استان خراسان1386، کتاب سال جشنواره فردوسي1386، چاپ دوم، آبان1387، چاپ سوم آذر 
1387، چاپ چهارم، 1388.  

(1381) امامتپژوهي، مشارکت در نگارش، دانشگاه علوم اسالمي رضوي.  
حرفهاي، تهران(1383)، چاپ دوم، نشر مجنون. چاپ سوم (1385) نشر مجنون.  اخالق (1382)
اين کتاب تاکنون در مجالت مختلفي چون کتاب نقد (شماره31، سال 1383)، مورد مرور و معرفي 

قرار گرفته است.  
دينپژوهي، چاپ دوم (1385)، مرکز مديريت حوزة  گسترة در پژوهش فنون و اصول (1383)

علميه قم.    
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رازي، فرامرز قراملکي، احد، اصغرينژاد،  فخر الملخص منطق بر تعليق و تقديم تحقيق، (1381)
آدينه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).  

جديد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.   کالم و مطهري (1383) استاد
کار، تهران، مرکز ملي مطالعات جهاني شدن و نشر  و کسب در اخالقي (1385) سازمانهاي

مجنون، چاپ دوم (1386)نشر مجنون، (1387) چاپ سوم.  
دروغگو، فرامرز قراملکي، احد و طيبه عارفنيا، تهران،  پارادوکس در رساله  (1386) دوازده

مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران.  
ايراني، فرامرز قراملکي، احد و رستم نوچه فالح، تهران،  سازمانهاي اخالقي رشد (1386) موانع

موسسه بشري.   
اسالم، علياکبر عليخاني، فرامرز قراملکي و همکاران،  سياسي مطالعات در (1386) روششناسي

تهران، دانشگاه امام صادق(ع).  
مهارتها، فرامرز قراملکي احد، عذرا شالباف، قم، مرکز مديريت  و شيوهها پاياننامه (1386) تدوين

حوزه علميه قم معاونت پژوهشي.  
اسالم، فرامرز قراملکي احد و همکاران، پژوهشکده  و ايران تمدن در حرفهاي (1386) اخالق

مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، چاپ دوم 1388.  
حرفهاي، تهران، سرآمد.   اخالق بر (1387) درآمدي

اسالمي، فرامرز قراملکي احد و  معارف و الهيات دانشکده دکتري پاياننامههاي (1387) چکيده
يوسف فتاحي راسد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.  

السالطين، فرامرز قراملکي احد، زينت فني اصل، فرشته مسجدي، تهران، ميراث  (1386) تحفة

مکتوب.  
فرامرز قراملکي احد، سکينه سلمان ماهيني، تهران،  (نبوت)، االعتقاد تجريد جامع (1388) شرح

مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع).  
مردمنهاد، فرامرز قراملکي احد زينب ساالري، تهران، نداي بشري.    سازمانهاي در (1388) اخالق

مالصدرا، تصنيف: فرامرز قراملکي احد، تهران، بنياد حکمت صدرا.   فلسفه (1388) روششناسي
سازماني، تهران، سرآمد.    (1388) اخالق

گروهي قلم به نظري مباني حوزه در مقاالت نقد (مجموعه «عيار اخالق، ترازوي در نقد (1388)
فرامرز قراملکي احد، به کوشش علي اوجبي، تهران، خانه کتاب.    نويسندگان)»، از



322   □   ارمغان نقد  

الفصول، يوسف طهراني، تصحيح، تحقيق و مقدمه فرامرز  تلخيص و االصول (1389) نقد
قراملکي احد، سحر کاوندي، محسن جاهد، زنجان، دانشگاه زنجان.  

اسالم، به اهتمام احد فرامرز قراملکي، تهران،  و ايران تمدن در کاربردي (1389) اخالق
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.  

  
ب. مقاالت پژوهشي  

در اين مقام به برخي از مقاالت پژوهشي استاد اشاره ميشود:  
بشري، فرهنگ، کتاب 4و 5، بهار و پائيز.    معرفت در منطق جايگاه (1368)

الذاتيه، مقاالت و بررسيها، دفتر  عوارضه عن فيه مايبحث علم کل موضوع قاعدة (1371ـ 1372)
53ـ 54.  

انشاء، مقاالت و بررسيها، دفتر 55ـ 56.   از خبر تمايز (1372ـ 1373)
جذراصم، مقاالت وبررسيها، شماره 62.   معماي و االمري نفس حقايق برهان (1376)

ماهيات، مقاالت و بررسيها، شماره 62.   منطق و غيرمحصل مفاهيم (1376)
صدرا، مقاالت و بررسيها، شماره 63.   فلسفة معرفتي تعين و رشتهاي بين رويآورد (1379)

پژوهش]، مقاالت و بررسيها، شماره 68.   اخالق در[ بخش اثر گفتگوي آفت بيروني، تبکيت (1379)
شماره 72 .   مسلمان، مقاالت و بررسيها، دانشمندان نزد حسي تصورات بداهت (1381)

2، مقاالت و بررسيها، شمارة (2) 74.   درجة محمول تا طبيعيه از (1382)
خفري، انديشه ديني، دانشگاه شيراز، شماره 2.    حل راه و دروغگو پارادوکس (1383)

علمشناسي، مفتوني ناديا، فرامرز قراملکي احد،  در اسالمي دانشمندان عمده رويآورد (1383)
مقاالت و بررسيها، شماره (2) 75.  

اصوليان، فرامـرز قراملکـي احـد، مظهـر قراملکـي علـي، مقـاالت و علمشناسي (1383) الگوي
بررسيها، شماره (3) 75.  

معرفت، مقاالت و بررسيها، شماره (2) 76.   جهانشمولي تا کثرتگرايي از (1383)
فخررازي، حسيني، وجيهه، فرامرز  و زمخشري نزد خداشناسي استداللهاي مقايسه (1383)

قراملکي احد، مقاالت و بررسيها، شماره (1) 76.  
پژوهش، آيينه ميراث ،شماره 27، صص 17ـ 7.   اخالق (1383) خاستگاه

دواني، انديشه ديني، دانشگاه شيراز، شمارة 1.   جاللالدين آثار و آراء (1384)
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فلسفي، جاهد، محسن، فرامرز  انديشه مطلق مجهول معماري و رازي (1384) قطبالدين
قراملکي احد، شماره 2.  

مالصدرا، درزي راحله، فرامرز قراملکي احد، مقاالت و  نزد ذوقي و بحثي حکمت (1384) مقايسه
بررسيها، شمارة (2)، سال 77.  

واتسون، ايزدي جنان، فرامرز قراملکي احد، انديشه ديني.   حل راه و انديشه (1384) قومداري
ايمان، فرامرز قراملکي احد، حجتاهللا آشوري، انجمن معارف.    اهل از ايمان (1385) طلب

بعثت، فرامرز قراملکي احد، شيخ محمد حسنين، نشريه اميد.   انبيأکي اور اقدار (1386) اخالقي
صدرالمتألهين، فرامرز قراملکي احد،  تا فارابي از تبيين و تبيين و توجيه مقام در (1386) خيال

ناديا مفتوني، خردنامه صدرا، ارديبهشت.  
فارابي، مفتوني ناديا، فرامرز قراملکي احد، مقاالت و  فلسفه نظام در خيال (1386) جايگاه

بررسيها، دفتر 83، 1386، صص 112ـ 97.  
متعاليه، فرامرز قراملکي احد، جنان ايزدي،  حکمت روششناسي در برتر: نظريهاي  (1386) زبان

خردنامه صدرا، پاييز، شماره 49، صص 21ـ 32.   
شدن، ايزدي فرد علي اکبر، فرامرز  جهاني بر تاکيد با عقال بنا در نوين  (1386) چالشهاي

  قراملکي احد، مقاالت و بررسي ها، پاييز 86 ، ش 85 ، صص 76ـ 59.
کالمي، فرامرز قراملکي احد، زارعي  ـ فلسفي پژوهشهاي موالنا، ديدگاه از خدا (1387) شناخت

حاجي آبادي، اسماعيل، بهار و تابستان1386، شماره 4و3، صص 277ـ 259.  
تعالي، غفوري نژاد محمد، فرامرز قراملکي  باري علم مسئله در مالصدرا (1387) روششناسي

  احد، خردنامه صدرا، زمستان 86، شماره 50، صص 65 ـ 53.
پژوهي، سياري سعيده، فرامرز قراملکي احد،  دين در تحويلينگري زمينههاي و ابعاد (1387) 

انديشه نوين ديني، بهار 1386 ، شماره 8، صص 53ـ 33.  
معنوي، فرامرز قراملکي احد، فالح محمد جواد، آينه ميراث،  مثنوي در علوي خداشناسي (1387)

پاييز 86، شماره 38، صص 155ـ 144.  
المطارحات، فرامرز  و المشارع منطق در اشراق شيخ آوري نو در پژوهانه مورد مطالعه (1387)

قراملکي احد، آينه ميراث، زمستان 86، شماره 39، صص22ـ 16.  
مجرم، فرامرز قراملکي احد، امير احمد شجاعي، اخالق و  مصدومين نجات در اخالق (1388) 

تاريخ پزشکي، ص 29.  
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عزايم، فرامرز قراملکي احد و  فسخ برهان در البالغه نهج شروح تطبيقي (1388) مطالعه
محمدجواد فالح، فلسفه دين و کالم جديد، ص 99.  

ايمان، فرامرز قراملکي احد و فرشته ابوالحسني نيارکي،  از مطهري استاد (1388) مفهومسازي
انديشه نوين ديني، صص 9ـ 30.  

اسالمي، حکمت  دورة در آن تاريخي تأثير و ابنسينا منطقنگاري در ساختاري (1388) تحول
سينوي، ش42.  

ايمان، ايزدي جنان، احد فرامرز قراملکي،  از مفهومي تحليل در مالصدرا روشي (1388) الگوي
زهرا مصطفوي، احمد بهشتي، دو فصلنامه فلسفه و کالم اسالمي، شماره 142.  

حلي، عقل و دين، شماره 111.   عالمه پژوهي منطق تبيين در دين و عقل  (1389) مساله
ثالث، فرامرز قراملکي احد و احمد عبادي، دو فصلنامه فلسفه و  قضاياي تاريخي (1389) تطور

کالم اسالمي، دفتر2.      
ايران، المحجة، بيروت، لبنان.   في المعاصره الفلسفيه االتجاهات (2002) خليفات

المحجة، بيروت، لبنان.   الدينيه (عربي)، النصوص فهم اشکاليه و الحداثه  (2006)
* (2000)  Ghorbani, N ,Watson, P.J. Gharamaleki, A,F, Morris, R.J, & Hood 

R.W.J Muslim Attitudes Religion Scale: Factors, Validity, and Complexity of 
relationship with mental health in Iran .Mental Health ,Religion &Culture ,3,125ـ
132 . 

    *(2000)  Hood R.W.J. Ghorbani, N. , Watson, P.J. Gharamaleki, A,F. Bing, 
M.N, Davison H.K. Morris, R.J. & Williamson, W.P. Dimensions of the Mistisicism 
Scale ; Confirming the three ـ  factor structure in the  United states and Iran ,  
Journal For the Scientific Study of Religion, 40,691705 ـ.  

* (2002) Ghorbani, N. , Watson, P.J. Gharamaleki, A.F. Morris, R.J. & Hood 
R.W.J., Muslim ـ Christian religious Orientation Scales : Dimensions ,Correlation 
and cross ـ Cultural analysis in Iran and the united states. The International Journal 
for the psychology of religion, 12, 69   .91 ـ

  * (2002) Watson, P.J. ,Ghorbani, N.,Parison,H.K. Bing M.N., Hood R.W.J. & 
Gharamaleki, A.F., Negatively reinforcing Personal extrinsic motivations: Religious 
orientation ,inner awareness and mental health in Iran and the united states. The 
International Journal for the psychology of religion, 12, 255276 ـ.  

 *  (2005) Ghorbani, N. ,Gharamaleki, A.F. & Watson, P.J., Philosophy, Self ـ  
knowledge and personality in Iranian high school teachers and students. Journal of 
psychology : Interdisciplinary ,and applied.  

 (2005)Ghorbani, N., Watson, P.J. Gharamaleki, Ahad, Constructive 
thinking Evidence of validity Among Iranian Managers, Psychological Report(ISI). 
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 (2005) Faramarz Gharamaleki. Ahad , Mazhar Gharamaleki. Ali., 
Epistemological Obstacles To Interـ Religious Dialogue In The Ear Of Globalization 
, Dialogue. 

 (2009)A. F. Gharamaleki, The Comparative Study of Selfـ Knowledge in 
Soren Kierkegaard and Baba Afdal Kashani, Transcendental Philosophy : 10. 

 
ج. مقاالت ترويجي و نقد   

در اين مقام به برخي از مقاالت استاد ذکر مي شود:   
اژهاي، (چاپ اول 1372)، دانشگاه انقالب، شمارة  علي محمد تاليف منطق مباني (1372) نقد

100، زمستان.  
بخشي، آيينة پژوهشي، شمارة 24.   دو منطق سرآغاز التنبيهات، و االشارات (1373)

خميني(ره)، فصلنامه  امام ديدگاه از عمومي فرهنگ ارتقاء در آموزشي مراکز (1374) نقش
فرهنگي، هنري حضور، ش 12، تابستان.  

شيراز، خردنامة صدرا، ش 4، تابستان.   حوزة در اصم جذر (1375) معماي
متکلمان، خردنامة صدرا، ش 5، پاييز.   نزد اصم جذر (1375) معماي

خردنامة صدرا، ش 5، پاييز.   دانان، منطق نزد اصم جذر (1375) معماي
اصفهان، خردنامة صدرا، ش 5، پاييز.   فلسفه حوزة در اصم جذر (1375) معماي

ضروري، خردنامة صدرا، ش15.   کلي موجب حملي به قضايا تحويل و (1378) مالصدرا
حرفهاي، توسعه مديريت، ش32.   اخالق و دادگستري (1380) وکيل

الواحد، خردنامة صدرا، شمارة 33، پائيز.   قاعدة شناختي روش نقش (1382)
کونگ، نامة حکمت، شماره 1.   هانس و سويدلر بيانيههاي بر تکيه با جهاني اخالق در (1382) تاملي

فطرت، قبسات، شمارة30ـ 31، زمستان 1382و  بهار.   نظرية معرفتي (1383) کارکرد
زماني، (چاپ اول)، قبسات.   علي عباس امير تاليف دين زبان (1382) نقد

انساني، قبسات ، شمارة 34، زمستان.   علوم توسعة شناختي روش (1383) موانع
سازمان، دانشکده ادبيات دانشگاه سمنان.   و اخالقي (1383) تعارضات

سازمان، انديشه حوزه، ش 49، دي.   مسئوليتپذيري (1383) روششناسي
پژوهش، ميراث مکتوب، زمستان، شمارة 27.   اخالق (1383) خاستگاه

سازمان، دانشگاه سمنان، شماره 7.   و اخالقي (1383) تعارضات
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اصم»؛ دانشنامة جهان اسالم زير نظر غالمعلي حداد عادل ث ـ  (1384) فرامرز قراملکي احد، «جذر
ج، تهران.  

فلسفي، ويژه نامه فلسفة کودکان، زمستان.   تجارب تا منطقي تفکر کودکان: از براي (1384) فلسفه
اديان، پژوهش حوزه، معاونت پژوهشي حوزه  تطبيقي مطالعات در اثربخشي و (1385) کارايي

علميه قم، شماره 2، تابستان.  
ازلي، قبسات، شماره 41، پاييز.   ضرور گزارة برهانناپذيري نظرية نقد در تبکيت (1385) مواضع

رخنهها، خردنامه صدرا، ويژهنامه دهمين سالگرد انتشار.   و الزامها فلسفه، (1385) تاريخنگاري
بيمه، پيام بيمه، شماره 12، زمستان.   صنعت در رقابت (1385) اخالق

االعتقاد، دايرة المعارف بزرگ اسالمي، شماره 14.   (1385) تجريد

جديد، فلسفه دين و کالم جديد.   کالم در تجدد مفهوم (1386) تحليل
فرامرز قراملکي احد و سعيده سياري، تدبير،  حرفهاي، اخالق ترويج مانع (1386) تحويلينگري

شماره 184.  
فرامرز قراملکي احد و ناديا مفتوني،  ابنرشد، و ابنسينا ارسطو، انديشه در فلسفه (1385) موضوع

مشکوه النور، شماره 35.  
(1387) تمثيل، دايرة المعارف بزرگ اسالمي، شماره 16.  

ابراهيمي غالمحسين دکتر ارجنامه خردورزي و خرد فلسفي، کلي قواعد و ديناني (1387) استاد
مؤسسه خانه کتاب، چاپ اول، بهمن.   ديناني،

اخالق، کتاب ماه دين، سال11،شماره141، ص34.   ترازوي در (1388) نقد
اسالمي، کتاب ماه فلسفه،32.   دوره منطق از رشر گزارش موردپژوهانه (1388) بررسي

اخالق، آيين، 27.   و قانون نسبت (1388) اندر
دانشگاه، پژوهش نامه اخالق، شماره3.   در حرفهاي اخالق ترويج (1388) مباني

مالصدرا، فصلنامه علوم انساني و اسالمي،  و ابنسينا ديدگاه از مرگ انواع و (1388) چيستي
رهنمون، سال هفتم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز، ص19ـ 39.  

همگاني، نظارت  نظارت و اعتمادآفريني در اخالقي پذيري پيشبيني راهبردي (1389) نقش
همگاني، شهروندي و توسعة سازماني(مجموعه مقاالت)،ص39.  
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  د. ارائه مقاالت در کنگرهها
درغگو، همايش بين المللي حکمت شيراز، دانشگاه شيراز.   پارادوکس و خفري (1383)

مالصدرا، همايش بين المللي حکمت صدرا، تهران.   فلسفه روششناسي (1383)
منطق، همايش بين المللي ابنسينا، دانشگاه همدان.   توسعه در ابنسينا نقش (1383)

ديني، همايش تجارب ديني عرفاني،  تجارب کثرتانگاري در کتز با روششناختي چالش (1383)
دانشگاه تربيت مدرس.   

حرفهاي، نخستين نشست تخصصي زير منطقهاي  اخالق آموزش منزلت و  (1385) ماهيت
آموزش اخالق حرفهاي در علوم و فناوري، تهران.   
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(1)    1. منطق

سکينه سلمان ماهيني1  

  
درآمد  

نوشتار زير که در واقع معرفي کتاب «منطق1» است در سال1372 منتشر شد. اينک با 
ويراستاري و اندکي دخل و تصرف ارائه ميشود. هرچند پس از تدريس چندين دوره در دانشگاههاي 
مختلف و گذشت ساليان متمادي، ميتوان موارد بيشماري را در نوآوريها و نقاط مثبت و نيز مواضع 
ضعف آن بيان داشت اما از آنجا که طرح اين مطالب ساختار آنچه که پيش از اين منتشر شده است را 
به کلي تغيير خواهد داد لذا به جهت پايبندي به معرفي منتشر شده از دخل و تصرف اساسي در آن 
خودداري ميشود. منطق فن تفکر صحيح است. قوانيني که با مراعات آن ذهن از افتادن در بيراههها 
و خطاي در انديشه مصون ميماند. لذا منطق را «خطاسنج انديشه» نيز ناميدهاند. از زمان ارسطو، که 
مدوّن اين علم است، تا عصر حاضر، اين علم مانند ساير معارف بشري دستخوش تغيير و تحول 

گشته و سيستمهاي مختلف منطقي ابداع و طرح گشته است.  
کتاب فوق به سبک منطق دو بخشي در 2مجلد منتشر شده است.  آشنايي با سيستم منطقي که 
حکماي مسلمان با اقتباس از حکماي يوناني آن را ايجاد نمودهاند، فراگيري قواعد عامّ انديشه و 
چگونگي ممارست در کاربرد آنها به نحوي که در اقامة استداللهاي معتبر منطقي توانايي ايجاد شود 

                                                           

انتشارات دانشگاه پيام نور، 1372.   ،1 منطق * فرامرز قراملکي احد،
1. محقق، دانشآموخته کارشناسي ارشد فلسفه و حکمت اسالمي دانشگاه تهران، مدرس و همکار بخش خواهران دانشگاه 
امام صادق(ع) و دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس. اين مقاله پيش از اين با مشخصات زير چاپ 

پژوهش، ش 3، مهر و آبان 1372، صص 75-74.   آينة شده است: سلمان ماهيني سکينه، منطق1،
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و دستيابي به راههاي صحيح موصل به چيستي اشياء و همچنين شناخت راههاي  وقوع خطا در 
انديشه و نحوة مصون بودن از آنها از اهداف کلي اين کتاب است. ساختار تدوين کتاب به شرح زير 

است:  
1. شناسايي اجمالي منطق: در کتاب فوق تحت عنوان «منطق چيست»؟ در 3بخش از جلد اول اين 

مسئله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
2. مبحث الفاظ: اين مبحث که در منطق نُه بخشي و به صورت بسيار مختصر و به عنوان مقدمهاي 
(قضايا) مطرح شده است در منطق دو بخشي به دليل اينکه زبان انعکاس ذهن است  العبارة در کتاب

و در موارد بسياري از انتقالهاي ذهني و در مقام تفکر،ّ الفاظ به جاي مفاهيم استفاده ميشوند، بحث 
از الفاظ و بيان احکام و اقسام آن اهميت خاصي پيدا نموده و به عنوان مدخلي بر دانش منطق و همة 
مباحث آن تلقي ميگردد. در اين کتاب نيز در طي 2بخش از جلد اول به اين مباحث پرداخته شده 

است. 
3. ايساغوجي يا کليات خمس: اين مبحث را که فرفوريوس صوري به منزلة مدخلي بر منطق تدوين 
نموده است و در منطق دوبخشي به عنوان مقدمهاي بر «منطق تعريف» تلقي ميگردد، 2بخش از 

جلد نخست کتاب را به خود اختصاص داده است. 
4. تعريف (حدود): اين مبحث که در منطق دوبخشي استقالل يافته و يکي از دو محور اساسي دانش 
منطق گرديده است در طي دو بخش از جلد نخست اين کتاب ارائه گرديده است. در اين کتاب عالوه 
بر ذکر چيستي، اقسام، ضوابط و شرايط منطقي تعريف، به ذکر قوانين کلي منطقي تعريف نزد 
حکماي مسلمان و همچنين مواضع عمدة لغزش در تعريف پرداخته شده و با آوردن نمونههايي از 

مغالطات رايج در تعريف به جهت کاربردي آن تأکيد شده است. 
5. قضايا: در اين مبحث که به عنوان مقدمهاي براي «منطق استدالل» تلقي ميگردد، به بحث از 
قضيه، اقسام اوليه و ثانوية آن، احکام قضايا و نسبت بين قضايا و همچنين قضاياي موجهه پرداخته 
ميشود. در 4بخش از جلد نخست کتاب فوق اين مبحث طرح گرديده است. با توجه به اين نکته که 
بحث از جهت و قضاياي موجهه در منطق نُه بخشي به طور پراکنده و در ضمن ساير مباحث آورده 
شده است. در اين نوشتار وعده داده شده است که مباحث آشنايي با چيستي قضاياي موجهه، اقسام، 
احکام و قواعد استنتاجي آنها در حد اجمالي و به نحو مستقل و منسجم تحت عنوان منطق موجّهات 

در جلد دوم ارائه شود و متأسفانه به اين وعده عمل نشده است. 
6. قياس: در اين مبحث روشهاي سهگانة استدالل (قياس، استقراء، تمثيل) مورد بررسي قرار 
ميگيرند. البته مباحثي که در کتب متداول منطق به نام احکام قضايا ناميده ميشود در اين نوشتار 
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تحت عنوان استدالل است (همانگونه که مرحوم مظفّر ناميده است). بخشي از «منطق استدالل» 
در آخرين فصل جلد اول آمده است و بحث از روشهاي سهگانة استدالل نيز در مجلد دوم طرح 

گشته است. 
7. مبحث صناعات خمس: اين مبحث به عنوان منطق مادي تلقي ميگردد و لذا به صورت مستقل 

در ضميمة منطق صوري مورد بحث قرار ميگيرد. 
8. مبحث احوال علوم: اين مبحث که در آن به بحث از تعريف، مسأله، موضوع، مبادي و روش علوم 
پرداخته ميشود، در واقع علمشناسي قدماست و در منطق نُه بخشي در ميان مسائل مربوط به 
صناعت برهان مورد بررسي قرار ميگرفت اما در منطق دوبخشي به دليل متمايز بودن هويت آن از 

هويت منطق صوري، استقالل يافته و به عنوان منطق علوم به صورت ضميمهاي مطرح ميگردد. 
آشنايي اجمالي با صناعات خمس در جلد دوم صورت گرفته است اما بحثي از احوال علوم به 
ميان نيامده است. ظاهراً مؤلف محترم در نظر داشته است که در جلد ديگري به اين مبحث بپردازد 

که اين مسأله تاکنون عملي نشده است.  
منطق متداول در فرهنگ اسالمي ما، منطق ارسطويي است؛ به اين معنا که در واقع منطق ما 
شرح و بسط و تفصيل منطقي است که ارسطو مدون آن بوده و همچنين منطق ما بر مباني 
متافيزيک ارسطويي مبتني است. به همين دليل با منطق «جديد»، که فرگة آلماني مدون آن است، 
در تخالف زياد است. اگر چه منطق جديد از اين جهت که منطق قياسي است، مانند منطق ارسطويي 
است، ولي به دليل اينکه بر مباني خاصي متکي است، در مسائل خود از منطق ارسطو فاصله گرفته 
است. عدم توجه به اين نکته موجب خلط مباحث و کجفهمي هر دو نظام منطقي ميگردد. در کتاب 
فوق ضمن اينکه به اين نکته توجه شده است، اما از آنجا که براساس مباني منطق و متافيزيک 
ارسطو نگاشته شده، بر همان مباني تأکيد شده و تنها به ارائه منطق ارسطويي پرداخته و از 
تطبيقهاي سادهانگارانه اجتناب شده است. و در عين حال در ارائه آن مطالب، ابتکارات مهمي 

صورت گرفته است.  
يکي از مهمترين ويژگيهاي اين کتاب تأکيد بر تمايز منطق دوبخشي و منطق نُه بخشي و 
منطق التقاطي و نشان دادن اهميت و تأثير و نقش اين تمايز در ارائه مطالب منطق است. البته مؤلف 
دوبخشي» به اهميت و تأثير اين تمايز در  منطق سرآغاز در مقالهاي مستقل تحت عنوان «اشارات
ضمن بيان و توضيح سه شيوة فوق در منطقنگاري پرداختهاند. اين کتاب خود براساس منطق 
دوبخشي نگاشته شده است و بر آن تأکيد دارد. چون در منطق دوبخشي عالوه بر دقت فراوان در 
ارائه مطالب و روشن شدن جايگاه هر مبحث منطقي و زدودن بسياري از مسائل فلسفي و فرامنطقي 
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آميخته با منطق نُه بخشي، هويت صوري بودن منطق، بيش از منطق نُه بخشي نشان داده ميشود. 
لذا در اين کتاب از التقاط اين دو شيوه خودداري شده است. چرا که منطق التقاطي در واقع محصول 
عدم توجه به تفاوت و تمايز اين دو منطق(منطق دوبخشي و منطق نُه بخشي) و آميختن اين دو 

شيوه است.  
ويژگي ديگر اين کتاب، توجه و تأکيد بر جنبة مهارتي منطق (knowing how) عالوه بر جنبة 
معرفتي آن (knowing that) و تمايز اين دو از هم است. در واقع در کتاب فوق ضمن حفظ جنبة 
معرفتي منطق، بر جهت مهارتي آن تأکيد بيشتر شده است. در واقع سعي در عادي نمودن زبان، 
صوري نمودن قواعد، ذکر مثالهاي متعدد و مسائل گوناگون، نشانگر اين است که ارائه منطق 
کاربردي (applied logic)، هدف عمدة نگارنده است. اما با مرور کتاب ميتوان ادعا کرد که 
تمرينها براي کسب مهارت کافي نيست ضمن اينکه اکثر مثالها و تمرينهاي ارائه شده، مرتبط با 
رشته فلسفه است لذا زبان کتاب مانع از بهرهمندي ساير رشتهها از آن شده است. با آوردن مثالهاي 

غيرتخصصي و روزمرهتر ميتوان بر جذابيت و نيز کاربرد آن در ساير علوم افزود.  
ويژگي ديگر اين کتاب، بيان شيوا و ساده و در عين حال دقيق و مستحکم مطالب است. چنانچه 

خود مؤلف در مقدمة کتاب1 به اين مطلب چنين اشاره نمودهاند:  
«منطقنگاري در عصر ما از مشکل زبان نيز برخوردار است. از طرفي زبان متداول در کتب 
منطقي آکنده از اصطالحات فلسفي ـ منطقي است که آشنايي با آنها از مبتديان انتظار نميرود. از 
طرف ديگر طرح مباحث فلسفي يا فرامنطقي در کتب منطقي بر پيچيدگي زبان نيز افزوده است. 
عالوه بر اين عدم استفاده از مثالهاي متعدد و بسنده کردن به چند مثال فرومايه و ماللآور، مباحث 
منطقي را به شکل انتزاعي درآورده است. پيراستن منطق از مباحث فلسفي و فرامنطقي و آراستن آن 
به مثالهاي متعدد و کاربردي، انگيزه اصلي در نگارش حاضر ميباشد. به نظر ما زباني که در 
منطقنگاري به کار گرفته ميشود، بايد از طرفي ساده و قابل فهم باشد به گونهاي که محتاج آشنايي 
زياد با مفاهيم فلسفي ـ  منطقي نباشد و از طرف ديگر دقت و استحکام منطقي سخن فداي سهولت 

در بيان نشود».  

                                                           

منطق1، ص14.   1. فرامرز قراملکي احد،
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گرچه با اين بيان مؤلف بر ضرورت به کارگيري زبان ساده در منطقنگاري تأکيد کرده و به 
رعايت آن اهتمام ورزيده است، با اين حال ميتوان ادعا نمود که در سراسر کتاب همواره به آن 
نتوانسته پايبند بماند و در مواردي مجبور به ورود به مباحث فلسفي يا فلسفه منطق گشته است 
مانند فرق سالبه محصله و سالبة المحمول. البته شايد بتوان با طرح اين مطالب در کادري تحت 

عنوان «براي مطالعه بيشتر» ضمن حفظ بهرهمندي از آنها، سادگي و يکدستي مطالب اصلي متن را 
حفظ نمود.  

نکات فراوان ديگري  نيز در خور توجهاند که شايد طرح بسيار ساده، بدون تأکيد و بدون مقايسه 
با ساير منابع از سوي مؤلف، سبب شده است که مورد توجه و اهميت قرار نگيرند و از سوي 
خوانندگان معقول واقع شوند، درحاليکه ميتوان گفت هم از نوآوريهاي مهم اين کتاباند، هم از 
نکات مهم منطقياند که غالباً مورد توجه قرار نگرفتهاند. به عنوان مثال ميتوان به مباحث زير اشاره 

کرد:  
تأکيد بر جريان فرآيند تفکر در علم حصولي و از نوع ادراکات حقيقي در مقدمه  .1

مسأله ذومراتب بودن تصور  .2
نحوه تقسيم داللتها  .3

طرح بحث «مواضع» در جاي جاي کتاب که بيانگر جنبه کارآمدي و کاربردي بودن آن است.  .4
مثل مواضع ابهام تعريف، مواضع ابهام تکرار حد وسط و... . 

طرح بحث قواعد در باب تعريف  .5
طرح بحث مغالطات رايج در باب تعريف  .6

تقسيم قضيه به بسيط و مرکب  .7
طرح بحث «ارائه مالک تمايز» در مواضع مختلف مثل «تمايز طبيعيه از مهمله»   .8

مبحث قضيه خارجيه و حقيقيه  .9
مغالطه در استدالل مباشر  .10

تقديم قياس استثنائي بر اقتراني برخالف غالب کتب، با الهام از منطق جديد  .11
اثبات ساده و روان ضروب  .12

ميتوان گفت که اگر اين کتاب به لحاظ ساختار نگارش و برخي نقاط ضعف که ذکر شد نتواند 
به اين صورت منتشر شده به عنوان متن درسي لحاظ شود، اما به لحاظ محتوا همچون ديگر آثار 
نويسنده بسيار غني است. مسلماً با بازنگري و بازنويسي آن در قالب متن درسي ميتوان نياز شديد 
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دانشجويان رشتههاي مختلف به چنين متني را پاسخ گفت و با اين کار خلل مهمي را در امر خطير 
آموزش منطق رفع نمود.  

  
کتابنامه  

پژوهش، ش3، مهر و آبان1372.  آينة 1. سلمان ماهيني سکينه، «منطق1»،
2. فرامرز قراملکي احد، منطق1، دانشگاه پيام نور، 1372. 



 

  
  
  
  
  
  

ديني مطالعات   2. روششناسي

تيمور اميري  

  
درآمد  

امروز در بازار نشر و فرهنگ، کتب زيادي با عناوين دينپژوهي، پژوهشهاي ديني و... به چشم 
ديني1 نوشته دکتر فرامرز قراملکي معرفي ميشود تا  مطالعات روششناسي ميخورد. از اين رو کتاب
رهگشاي اهل فرهنگ و پژوهش باشد. تا بدانيم چه چيزي را پژوهش ديني بدانيم و تا چه حدي به 
اعتبار يافتههاي آن دل ببنديم. بدين منظور توجه به نکاتي چند در پرداختن به پژوهش ديني با 

استفاده از پژوهشهاي ديني ضرورت دارد.  
اول، در آغاز ميبايد توجه نمود که «پژوهش چيزي است و آموزش چيز ديگري». ما در آموزش 
در پي انتقال آموزه يا آموزههايي به فراگيران هستيم و فرقي هم نميکند که آموزه ما متداول و 
تکراري باشد يا مطلب تازهاي متن آموزشي ما را در بر گرفته باشد. متن آموزشي موضوعيت چنداني 

ندارد. آنچه مهم است، شيوه آموزشي است که در فرايند آموزشي به کار گرفته ميشود.   
اما در پژوهش (برعکس آموزش) انتقال مطلب مهم نيست اعتبار مطلب اصل است. در امر 
پژوهش، پژوهشگر چه در پي سنجش اعتبار موضوع سابق به صحت و سقم مورد پژوهش دست يابد 
و چه در پي کشف نکتهاي تازه باشد، بايد به روش کار خود بينديشد تا درصد اطمينان خود را در 

رسيدن به نتيجه باال برد.  
                                                           

  ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، چاپ اول 1380. مطالعات روششناسي * فرامرز قراملکي احد،
1. اين مقاله در پي معرفي اثر يادشده براي همکاران دبير ديني است و پيش از اين با مشخصات زير منتشر شده است:  
ديني، آموزش معارف اسالمي، سال چهاردهم، ش 41، صص40- 43.   مطالعات روششناسي کتاب معرفي اميري تيمور،
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دوم، اعم از اينکه آموزش محور کار باشد يا پژوهش، بايد بدانيم «گستره» آموزش و يا پژوهش 
چيست. مثالً اگر قرار است گستره پژوهش «دين» باشد، ميبايد به ماهيت مباحث ديني و حدود و 
ثغور مطالعات ديني توجه وافي شود. پس آنگاه مدعي آموزش دين يا پژوهش در دين شد. حال که 
بازار پژوهشهاي ديني گرم است، پژوهشگر و بخصوص مطالعهکنندگان پژوهشهاي دين خود را با 

سؤاالتي چند مواجه نمايند:  
1. آيا روشهاي متداول در دينپژوهي (با توجه به ماهيت مباحث ديني) ثمر بخش و مفيد فايده 
خواهد بود؟ يعني بايد با ديده مثبت به نتايج آن نگريست يا با توجه به ماهيت پژوهش هميشه با 

ديده انتقادي به نتيجه کار نگريست و جزم را از نظر به دور داشت؟  
2. مدعيان پژوهش بر اين باورند که پژوهش اگر به نوآوري منجر نشود، ارزش پژوهش را ندارد 
و بدين منظور در تعريف پژوهش قيد نوآوري را وارد کرده اند و آن را فرايندي ميدانند که «از 
اطالعات آغاز و به يافتههاي جديد پايان مييابد (ص25)». البته اين آغاز تا پايان، يک پردازش 
نظاموار ميطلبد. حال اگر پژوهشگري پس از پژوهش به تأييد يافتههاي قبلي رسيد آيا پژوهش 
صورت نگرفته است. چند مالزمه منطقي بين پژوهش و نوآوري وجود دارد که حتماً بايد پژوهش به 
نوآوري منجر شود. آيا اين باور پوزيتيويستي در حيطه و گستره دين هم به اندازه گستره علوم تجربي 

راه دارد؟  
3. باالخره دين حقيقتي معين است و هر پژوهشي در محدوده خاص ديني محسوب ميشود. 
حال يک پژوهشگر ديني چه دغدغهاي بايد داشته باشد تا در تحقيق و پژوهش خود هر چيزي را 

دين نپندارد؟  
4. در مطالعه بين کالمي (کالم جديد و کالم قديم) يک فرهيخته به چه مقوالتي بايد توجه 
نمايد و از چه زوايايي وارد و خارج شود و به تحليل اطالعات بپردازد تا در فراز و نشيب تنش کالمي 

جديد و قديم به دست مايه يافتهها اعتماد کند؟  
5. قشر عظيم فرهيختگان جامعه (بهخصوص معلماني که ديني درس ميدهند و با نسل جوان 
سر و کار دارند) پژوهشگر نيستند و از طرفي دم به دم در معرض اطالعات و پژوهشهاي ديني 
جديد قرار ميگيرند، چه معياري براي غربال کردن اطالعات در هدايت فراگيران در دست بايد داشته 

باشند؟  
سؤاالتي از اين دست دغدغه آناني است که به مطالعات ديني مي پردازند و سعي ميکنند با 

اطالعات تازه در عرصههاي نو به تبليغ دين و دفاع از آن بپردازند.  
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پاسخ به برخي از سؤاالت باالست گرچه برخي ديگر از  ديني مطالعات روششناسي مطالعه کتاب
سؤاالت را مؤلف و خواننده کتاب بايد خود به يافتن پاسخ آن همت گمارند. کتاب شامل دوازده گفتار 
است و آقاي احد فرامرز قراملکي در پيشگفتار کتاب، خودش به گونه زير به معرفي کتابش ميپردازد.  

چنين آمده است:   ديني مطالعات روششناسي در صفحه 16 و 17 کتاب
گفتار اول، با ارائه تصويري روشن از چيستي تحقيق و ارکان اصلي فرآيند پژوهش به تمايز 
برنامه پژوهشي از برنامه آموزشي و ترويجي و نيز تمايز آن از مطالعات پراکنده ميپردازد. چيستي 
مطالعات ديني، گسترههاي عمده دينشناسي و تلقي سنتي و جديد از مطالعات ديني، موضوع گفتار 
دوم است. شناخت محقق اين حوزه مطالعاتي از حدود و ثغور و گسترههاي پژوهشي، هدف اصلي اين 
دو گفتار است. شيوههاي افزايش بهرهوري برنامه پژوهشي، روشها و مراحل ارزيابي آن و شرح 
وظايف مديريت اجرايي و مديريت علمي پروژههاي تحقيقاتي، در گفتار سوم آمده است. رعايت 

اصول اين گفتار، کارايي و اثربخشي تحقيق را افزايش ميدهد.  
گفتار چهارم، بر مسأله محور بودن تحقيق، تأکيد دارد و با تمايز بين تحقيقهاي موضوع يا مورد 
محور از پژوهشهاي مسألهمحور، به بيان روشهاي طراحي مسألهمحورانه، ويژگيهاي مسأله و 
سنخشناسي آن ميپردازد. مطالعات ديني پنج مقام دارد: تعريف، تفسير، توصيف، توجيه و تبيين. مقام 
نخست، موضوع گفتار پنجم است. مقام توجيه و تبيين (چيستي، مراحل فرآيند، راه و روشها) 

موضوع گفتار ششم است و مقام توصيف در ضمن مباحث گفتار هفتم آمده است.  
گفتار هفتم، به بحث از رويآوردها و روشهاي عمده در دين پژوهي ميپردازد. تقسيمبندي اين 
رويآوردها و بحث از روشهاي درون ديني و روشهاي تحليلي در همين گفتار آمده است. چيستي 
مطالعات تاريخي، تمايز دو انگاره از حادثه تاريخي و دو تصوير مبتني بر آنها، مراحل فرآيند 

پژوهشهاي تاريخي و آفات اين روي آورد، مباحث گفتار هشتم است.  
گفتار نهم به بيان هويت مطالعه تطبيقي و مراحل آن ميپردازد. شيوههاي مختلف عبور از موارد 
شباهت و اختالف ظاهري و رسيدن به مواضع خالف و وفاق، علمي بودن بررسي تطبيقي را تضمين 
ميکند. گزارشي از رويآورد پديدار شناسي، اهداف و آرمان پديدارشناسان و نقد آنها، موضوع گفتار 
دهم است. مطالعات تجربي و ويژگيها و مراحل فرآيند عملياتي آن نيز در گفتار يازدهم آمده است. 
اين گفتار به قلم يکي از پژوهشگران برجسته روانشناسي دين (دکتر نيما قرباني) است. مطالعات ميان 

رشتهاي، به منزله مهمترين پيام نوشتار حاضر، در آخرين گفتار، مورد بحث قرار گرفته است.  
در واقع داراي دو بخش درهم تنيده است. درهم تنيدن کتاب  ديني مطالعات روششناسي کتاب
درس و کتاب کار. بدين نحو که هر گفتاري ابتدا، با طرح مسأله آغاز ميشود و سپس از خواننده 
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درخواست ميگردد تا پاسخ خود را در جدولهاي ارائه شده نگاشته و سپس آن را با پاسخهايي که در 
گفتار مربوطه آمده است مقايسه نمايند.  

اميد است مطالعه اين کتاب رهگشاي معلمان دين در راهنمايي مطالعاتي نسل جوان باشد.  
  

کتابنامه  
  ديني، آموزش معارف اسالمي، سال14، شماره41. مطالعات روششناسي 1. اميري تيمور، معرفي کتاب

ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، چاپ اول، 1380.   مطالعات روششناسي 2. فرامرز قراملکي احد،
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1. نمايه اصطالحات و مفاهيم  
  
  

آزادي اجتماعي  292، 302  
آزادي معنوي292، 302  

اتميسم منطقي129  
اثر بخشي16، 33، 46، 64، 153، 157، 172، 

  339 ،327 ،326 ،253،255 ،250 ،185
اخالق پژوهش15، 20، 33، 189، 216، 

  322 ،255
اخالق تبليغات 181، 187،192  

اخالق جهاني156، 160  
اخالق حرفه اي 10، 11، 13، 27 تا 32، 40، 
54، 149 تا 152، 154 تا 157، 162، 163 تا 
 ،182 ،180 ،179 ،171 ،170 ،169 ،167

  327 ،326 ،321 ،319 ،198 ،186
اخالق دشمني15، 20  

اخالق سازماني10، 11، 155، 160، 164، 
179 تا 183، 185 تا 189، 198، 319، 321  
اخالق کاربردي10، 15، 21، 28، 34، 47، 

  321 ،189
اخالق مخالفت 15، 21، 34، 47  

اخالق وکالت 29، 30، 31  
اخالق هنجاري182  

اخذ مابالعرض مکان مابالذات 39، 116، 269  

ارغنون (ارگانون) 89، 238  
استراتژيست 152، 172، 180  

اشتراک لفظ (لفظي) 126  
اشتراک معنا (معنوي)126  

اشتقاق 63، 74  
اعتماد آفريني 31، 150، 173، 185، 327  

الگوي رفتاري 45، 194، 304  
امانت داري 156، 185،195  

ايساغوجي 233، 238، 239، 332  
ايهام منع خلو 38، 44، 195  

برون شخصي 179  
بين شخصي 43، 179  

پارادوکس دروغگو 10، 11، 76، 106، 111، 
116، 209، 210، 213 تا 217.  

پرخاشگري 45، 165  
پيش بيني پذيري 19، 31، 156، 161، 165، 
 ،194 ،187 ،186 ،181 ،180 ،174 ،171

  327
پوزيتويست-  پوزيتيويسم 128  

تبکيت بيروني 15، 21  
تحويلي نگري- تحويلي نگرانه 56، 164، 

  304 ،282 ،262 ،190
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تعارضات اخالقي 46، 153، 182، 192، 325  
تناقض 206، 207، 209  

جهاني شدن 160، 163، 167، 295، 323، 
  327

حريم شخصي 66، 176، 187  
حسد 9، 53، 55، 180  

حصرگرايي 55، 134، 164، 189، 261، 
  314 ،304 ،282

حيات سازماني 143  
خود انتقادي 17، 46  

خودشناسي 66، 180، 187، 293  
خود مشت مالي 11، 17، 20، 176  
درون شخصي 43، 46، 179، 189  

رويکرد سمانتيکي 61  
سازمان هاي مردم نهاد (سمن) 10، 11، 32، 

  177 ،176 ،175
سند اخالقي 157، 180، 182، 187، 188  

شرح االسم 36، 82، 207  
شرح اللفظ 36، 207  

عقل نظري 16، 37، 47، 57، 126  
عقل عملي 16، 57  
فرا اخالق 61، 182  

فطرت 291، 292، 293، 294، 301، 303، 
  326 ،305 ،304

قياس استثنائي 85  
قياس اقتراني 85  

کثرت گرايي 134، 262، 293، 304، 305، 
  306

کرامت 302  
کليات خمس 81، 332  

کم فروشي 181  

ماترياليست 305  
مبناگرايان 292، 303، 308  

مدرسه بغداد 233، 234، 235  
مزيت راهبردي 27  

مشتري مداري 164، 181، 187، 195  
معتزله 210، 214  

معرفت تجربي 127  
معضالت اخالقي 29، 152، 163، 191  

مقوالت عشر 225  
مکانيسم دفاعي 41، 43  

منابع انساني 50، 164، 165، 179، 183، 
  327 ،187

منطق ارسطويي 80، 88، 205، 333  
منطق التقاطي 333، 334  

منطق جديد 77، 222، 333، 335  
مواجهه صادقانه 176  

موفقيت سازماني 13، 149، 185، 186  
مهمله 335  

ميان رشته اي 134، 182، 255، 257، 261، 
  340 ،282 ،263 ،262

نارسيسيسم 160  
نبوت 10، 50، 58، 311، 312، 313، 314، 

  316 ،315
نو افالطوني 56  

واکنش هيجاني 16، 37، 41  
هرمنوتيک 62، 127، 258  

هوش هيجاني 41، 298  
هويت ابزاري 202، 298، 299  

هويت واسطهاي 59، 151  



 

 

2. نمايه اشخاص  
  

آکويناس، توماس 124  
آلستون، ويليام 123، 124، 129  

ابراهيمي ديناني، غالمحسين، 11، 131 تا 
  326 ،143 ،140 ،139 ،138 ،135

ابن خلدون، ابو زيد عبدالرحمن بن محمد 
  241 ،110 ،104

ابن سهالن ساوي 71، 98، 240  
ابن عربي، محي الدين محمد 254، 260  

ابن فارس، ابوالحسن احمد 63  
ابن فندوق، ظهير الدين ابوالحسن بيهقي 100  
ابن ملکا، ابوالبرکات بغدادي 95، 97، 110  

ابن واصل حموي 234  
ابهري، اثيرالدين 116، 214، 236، 238، 

  242 ،239
ادواردز، پل 124  

اسدآبادي، سيد جمال الدين 291  
افالطون 50، 56، 214  

افلوطين 239  
افروديسي، اسکندر 238  

اليس، آلبرت 308  
امام رضا (ع) 214  

امام صادق (ع) 17، 204، 292  
انيشتين، آلبرت 291  

بهمنيار، ابوالحسن بن مرزبان 239  
پالنتينگا، آلوين 304، 308  

تهراني، آغابزرگ 59، 67، 107، 108، 224، 228  
تيليش، پل 124  

جالينوس 16، 43، 50، 53، 56  
حائري يزدي،مهدي 260، 261  

رازي، محمد بن زکريا 11، 16، 20، 49، 50 تا 
  58

رشر، نيکالس 11، 75، 76، 90، 107، 114، 
  326 ،243 ،242 ،232 ،231
سراج طوسي، ابونصر 66، 68  

سروش، عبدالکريم 125  
شيخ اشراق، شهاب الدين سهروردي 117، 
  323 ،240 ،239 ،207 ،206 ،138 ،137 ،134

طبرسي، شيخ امين االسالم 63  
طريحي، فخرالدين 62  

طوسي، خواجه نصيرادين 71، 83، 86، 94، 
103، 104 تا 109، 117، 118، 137، 138، 

214؛ 221، 234، 239، 242، 311، 312  
غزالي، ابو حامد محمد 111، 117، 204، 

  242 ،239 ،238
فرفوريوس 90، 239  

فرگه، گتلب 77، 214  
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