
 



 



  )1( نقد نامه فلسفه و كالم، اديان و عرفان
  
  

 

  حسين كلباسي اشتري
  ملكه پندجو

  

  
  

 

 

 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي        
 1393 ،تهران    

 

 

A 



 
 
 
 
 
 
 
 

    - 1341   ، ن يس ح ، ياس ب ل ك: سرشناسه
 . ، ملكه پندجو اشتري يكلباس ينحس/و عرفان ياننقدنامه فلسفه و كالم، اد: و نام پديدآور عنوان 
   .1391 ،  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران: نشر مشخصات 
   .ص 168  : يظاهر مشخصات 
   7‐644‐426‐964‐978 : شابك 
  يپاف: يسيفهرست نو وضعيت 
 كتابنامه  : يادداشت 
 نقد شده  يها كتاب --فلسفه : موضوع 
 نقد شده  يها كتاب --كالم : موضوع 
 نقد شده  يها كتاب --عرفان : موضوع 
 نقد شده  يها كتاب -- ياناد: موضوع 
    - 1356  پندجو، ملكه، : افزوده شناسه 
  يو مطالعات فرهنگ يانسانپژوهشگاه علوم : افزوده شناسه 
 29B/ك8ن7   1391    : كنگره يبند رده 
  100   : يوييد يبند رده 
   3013130  : يمل يكتابشناس شماره 

  
  

  )1( نقدنامه فلسفه و كالم، اديان و عرفان
  

  اشتري و ملكه پندجو دكتر حسين كلباسي :به كوشش
  هرنوش اكبر خانزادهم: ويراستار

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ناشر
  ناصر زعفرانچي: مدير نشر
 زارع عيليامجيد اسم: ناظر چاپ

  عرفان بهاردوست: آماده سازي
  آنيتا كماليها: آرا و صفحه نگار  حروف

  فرزانه صادقيان: جلد
  1393: چاپ اول

  نسخه 500: يراژت
  الغدير: چاپ و صحافي
  91- 74: رديف انتشار

                
  .حق چاپ براي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي محفوظ است                            

  ISBN 978-964-426-644-7  978 -964ـ426ـ644ـ7شابك 

 88036317: ، فاكس88046891ـ3: ، تلفن14155ـ6419: تهران، صندوق پستي: نشاني                

 

A 



  
  
  
  مطالبفهرست 

  
 3 ................................................................................................................................. درآمد

 11 .................................................................................. 2 ج غرب فلسفه تاریخ: اثر نام

 14 ................................................................................................... منطق مبانی: اثر نام

 17 ........................................................................................ نیکوماخوس اخالق: اثر نام

 18 ...................................................................................................... :ییمحتوا اظلح از) ب

 19 ..................................................................... )آن دنبالۀ و( تصوف در جستجو: اثر نام

 21 .............................................................................. حقیقت پژوهش یا فلسفه:  اثر نام

 21 .......................................................................................................... :شکلی نظر از) الف

 23 .................................................................................. غرب فلسفی تفکر نقد:  اثر نام

 The Religious, Experience of mankind ............................ 27: اثر نام

 29 ................................................................ تصوف و عرفان مبانی بر اي مقدمه: اثر نام

 33 ........................................................................................ اسالم عرفانی ابعاد:  اثر نام

 37 ............................................ »2و1« ج اسالمی فلسفه در فلسفی کلی قواعد: اثر نام

 41 ................................................................................................... )2 ج( کالم:  اثر نام

 45 .................................................................................... اروپایی معاصر فلسفه:  اثر نام

 49 ......................................................... تجدد  دوره و وسطی قرون فلسفه تاریخ: اثر نام

 55 .........................................................................................منطقی پوزیتیویسم: اثر نام



 نقدنامه فلسفه و کالم  2

 59 ......................................................................................... دین و شناسی روان: اثر نام

 63 ....................................................................................... دینی اعتقاد و عقل:  راث نام

 65 .................................................................................. جدید منطق بر درآمدي: اثر نام

 69 .................................................................................. جدید منطق بر درآمدي: اثر نام

 75 .................................................................................... چیست؟ شناسی پدیدار: اثر نام

 79 ................................................................................................ صوفیانه عشق: اثر نام

 81 ...................................................................................................... الهی عدل: اثر نام

 85 ................................................................................................... کانت فلسفه: اثر نام

 89 ................................................................................... علمی اکتشافات منطق: اثر نام

 93 ............................................................. ها انداز چشم و مسائل: تحلیلی فلسفه: اثر نام

 97 ..................................................................................... کلیات تطبیقی فلسفه: اثر نام

 99 .................................................................................... منطق و حقیقت زبان،: اثر نام

 103 .................................................................................... اسالمی فلسفه تاریخ: اثر نام

 107 .................................................................................... مسیحی تفکر تاریخ:  اثر نام

 109 ............................................................................................. سینوي منطق:  اثر نام

 111 ................................................................................ شناسی پدیدار و اسالمی فلسفه

 112 ............................................................................................................................ مقدمه

 135 .......................... پژوهان نید و)ع(یعل امام منظر از نید و عقل مسئله بر يدرآمد

 157 .......................................................... عرفان و ادیان کالم، فلسفه، گروه داوران اسامی

 161 .............................................................................................................................. منابع

 



  
  
  
  
  
  

  درآمد
شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی با  »، کالم، ادیان و عرفانفلسفه«گروه 
متعهد و با همکاري جمع قابل توجهی از  مبرّز و نفر از استادان  دوازدهعضویت 

، ارزیابی علمی حوزهکشور در این و مراکز پژوهشی  ها مجرب و متعهد دانشگاه متخصصان
این  .فلسفه، کالم، ادیان و عرفان را به عهده داردهاي  اصلی حوزهي ها کتابو محققانه 

آثار ارزیابی دقیق و مؤثر برايموضوع همواره تالش خود را گستردگی گروه به لحاظ 
داشته و امیدوار است با مطالعه دقیق و ارزیابی  صروفم تخصصی و منابع اصلی این حوزه

هاي منطقی و معقولی را براي تکمیل و  هادبتواند پیشناثر موشکافانه خود در مورد هر 
بررسی  برايکند و نتایج حاصل را ه ضعراصالحات احتمالی، به همراه تجدید نظر اساسی 

گروه زمینه در این . ي مورد نظر در اختیار آنها قرار دهدها کتابمؤلفان و مترجمان محترم 
و آثار نود و نه جلسه را به بررسی متون جمعاً تاکنون  » عرفان ادیان و و ، کالمفلسفه«

در رایج اثر  113اختصاص داده است و در این فاصله حدود تخصصی در این زمینه 
عنوان چرخه داوري خود را به اتمام رسانده  54که از میان آنها نموده را بررسی هاي  حوزه

  .است شدهیکبار داوري و بازبینی حداقل نیز عنوان  59و نهایی شده است و حدود 
در مسیر آسیب شناسی، نقد نیز مؤثري هاي ها، گام  گروه فلسفه در کنار سایر گروه

در براي نمونه هاي مورد اشاره برداشته و  تشریح وضعیت موجود کتب درسی حوزهمنابع و 
با حضور قریب به  1384فروردین و اول اردیبهشت ماه  31و  30هاي  تاریخ نشستی در

 .را در تهران و قم برگزار کرد »همایش اسماء«و داوران این حوزه تن از استادان  200
هدف از این همایش تعامل تجربیات استادان و محققان در امر آموزش و پژوهش و آگاهی 

این همایش حدود برگزیده مجموع مقاالت . از نقاط ضعف و قوت متون و منابع مربوط بود
چاپ و منتشر  جموعه مقاالت همایش اسماءمد با عنوان جلّمچهار مقاله بود که در  73
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هاي  ها نیز از اهم محور همچنین از آنجا که نقد و تحلیل آثار مهم و کلیدي این حوزه. شد
شورا بوده است، تعدادي از این آثار نیز توسط استادان و محققان مورد بررسی و نقد قرار 

چهار مجلدات  فهرست. همایش نیز منتشر گردید نامه نقدگرفت که حاصل کار در دو 
  : عبارتند از» مجموعه مقاالت برگزیده همایش اسماء«گانه

  
  :جلد اول

رضا  حمید/  اي و متنی فلسفه و کالم هاي برنامه ها و راهکار بررسی ضعف -
 اللهی آیت

 اي علی اژه محمد/ هاي بهبود آن آموزش فلسفه و روش -
/  زش فلسفه در مراکز آموزشی غرب و ایراناي میان چند متن آمو مقایسه -

 حسن اسالمی سید
 محمد اکبري/  چرا فهم فلسفی در فرهنگ اسالمی عمومیت پیدا نکرده است؟ -
رضا /  مالحظاتی در مبادي نظري تدوین و نگارش تاریخ فلسفه در دورة اسالمی -

 اکبریان
و تأمالتی در مبادي / ( تاریخ فلسفۀ اسالمی«اي بر فلسفۀ  مقدمه -

 مسعود امید) / هاي تدوین تاریخ فلسفۀ اسالمی فرض پیش
 علی حیدري احمد –فرزین بانکی /  آموزش فلسفه در آلمان -
 زاده رضا بساق محمد/  )ع(البالغه و دیوان امام علی  دنیا و آخرت در نهج -
 عباس جوارشکیان/  ضرورت آموزش سیستمی در فلسفۀ اسالمی -
محمد  سید/  فلسفی و کالمی به زبان فارسیاهمیت و لزوم درس منتخب متون  -

 حکاك
 رامین خانبگی/  طرح وارة متن آموزشی فلسفۀ غرب -
 احمد رضی/  بازخوانی متون درسی مبانی عرفان و تصوف -
 زاده بهمن شریف/  گامی به سوي فلسفۀ اسالمی -
مریم / الدین ابن عربی شناسان دربارة آراي محی تحلیل و بررسی دیدگاه شرق -

 ر پو صانع
 حسن فتحی/  بررسی موارد قوت و ضعف مجلد نخست از تاریخ فلسفۀ کاپلستن -
 فیاض قرایی/  وضعیت متون آموزشی در حوزة ادیان -
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 علی قهرمانی/  قرآنی: نقدي بر ترجمۀ متون دینی -
محمد /  )ها ها و محدودیت کاستی(ضرورت تنقیح متون قدیمی و اصلی آموزشی  -

 صادق کامالن
 علی مرادخانی/  الیسم آلمانی وزشی سنت فلسفی ایدهنگاهی به وضعیت آم -

 
   :جلد دوم

 شاهی نقی باقر علی/  نگاهی تاریخی دربارة ترجمه و تصحیح متون -
 عباس بخشنده بالی/  نوآوري در ارتباط با منابع فلسفی، کالمی، ادیانی و عرفانی -
 احمد بهشتی/  الگوهاي سنتی و جدید آموزش فلسفۀ اسالمی -
 حسینی مرتضی حاج/  سعۀ منطق سیاه و سفیدتعمیم با تو -
بتول /  هاي پژوهش و تدوین متون جدید در عرصۀ عرفان ها و اولویت ضرورت -

 خسروي
  محمد/  هاي فلسفه متون درسی فلسفۀ اسالمی و متون فلسفۀ غربی و تاریخ -

 خوانساري
 هاي فلسفه، کالم، ادیان و هاي پژوهش و تدوین در عرصه ها و اولویت ضرورت -

 فهیمه دهباشی/  عرفان
 عباس ذهبی سید/  هاي آن پویایی فلسفۀ اسالمی و راهکار -
 حسین سلیمانی/  فلسفۀ تطبیقی و تطبیق فلسفی -
عبدالرحیم /  جاذبگی متون درسی ضعف ساختاري کالم اسالمی و تأثیر آن بر بی -

 سلیمانی اردستانی
 علی شیروانی /  المعارفی فلسفی تا متنی آموزشی اسفار، از دایره -
 آبادي مریم صابري نجف/  سازي آموزش فلسفه در دانشگاه استاندارد -
 رشاد اکبر صادقی علی/  هاي کنونی فلسفۀ اسالمی بایستگی -
 بیگی  دره  منوچهر صانعی/ هاي بیگانه  ترجمۀ واژه -
 محمود عبادیان/ وحدت علوم انسانی و علوم طبیعی   ضرورت -
هاي کالمی، فلسفی،  هاي تاریخی در بررسی از پژوهش گیري ضرورت بهره -

 اهللا عقیلی نور/ پژوهی  عرفانی و دین
 تبار هدایت علوي/ فه هاي فلس شناسی تدریس زبان انگلیسی در گروه آسیب -
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 رضا غالمی/ هاي دستیابی به مدیریت آموزشی پیشرو راهکار -
 احد فرامرز قراملکی/  نگاري در ترازوي اثر بخشی هاي منطق نظام -
 مهدي فرمانیان/  سی وضعیت منابع موجود در تاریخ کالم اسالمیبرر -
 آبادي سعید فیروز سید/  نیچه در آیینۀ اندیشۀ ایرانیان -
 مهدي گرجیان عربی/  هاي متون آموزشی فلسفه ها و شایسته بایسته -
 کریم مجتهدي/  هاي فلسفی و علمی غرب سینا و مراحل تکوینی سنت ابن -
هاي دانشگاهی  ر نگارش متون منطقی براي آموزشهاي نقد و تحول د مؤلفه -

 زاده رضا محمد/  کشور در حوزة علوم انسانی
 اصغر مصلح علی/  مسئلۀ علوم انسانی در وضعیت تالقی فرهنگی -
 زازاده مهدي میر/  نقش استاد در گزینش و تدوین متون براي آموزش فلسفه -
 محمود نوالی / نگرش اصولی درباب محتوي، روش تدریس و تعریف فلسفه -
سعید /  )فلسفه و عرفان(هاي درسی علوم انسانی  ها و کالس نقدي بر کتاب -

 ناجی
 سید یحیی یثربی/  هاي درسی شناختی و روشی در کتاب مشکالت معرفت -

  
  :جلد سوم

هاي فلسفۀ اسالمی و  ها و گرایش نقد و بررسی آموزش فلسفۀ اسالمی در رشته -
 رضا اکبري/  ارائه راهی نو

محمد  سید/ نقش تذهیب در آموزش حکمت شهودي سهروردي و مالصدرا  -
 انتظام

منصور /  بررسی سرفصل و منابع کالم اسالمی رشتۀ فلسفه و کالم اسالمی -
 پور ایمان

 حسین بیات محمد/  اهللا در قرآن مجید و تجلی آن در احادیث و ادب عرفانی لقاء -
قاسم /  دید در فلسفههاي پژوهش و تدوین متون ج ها و اولویت ضرورت -

 حسن پور
 قاسم جوادي/  وضعیت آموزشی عرفان و تصوف در ایران -
 فر عبدالرزاق حسامی/  پژوهشی در منابع تاریخ فلسفۀ اسالمی -
 اهللا حکمت نصر/  انجماد فلسفۀ اسالمی در عصر حاضر -
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مشکالت آموزش فلسفۀ غرب براي دانشجویان ورودي سال اول رشتۀ فلسفۀ  -
 اتمیمحمود خ/  غرب

 مهدي خبازي کناري/ هاي آن  تأملی در نحوة آموزش فلسفۀ اسالمی و بحران -
 پناه عبدالحسین خسرو/  شناسی فلسفه اسالمی آسیب -
 نکاتی چند پیرامون تألیف متون درسی دانشگاهی در حوزة ادبیات و علوم انسانی -

 محمد دامادي سید/ 
اسالمی در پرتو  هایی در جهت اصالح متون فلسفی و تحول فلسفۀ راهکار -

 مهدي دهباشی/  مطالعات تطبیقی
 موسی دیباج سید/  قرآن و هرمنوتیک قرآن -
 غالمرضا ذکیانی/  تأملی در متون منطق قدیم -
 زاده فریدون رحیم/  بررسی درس قرون وسطا در رشتۀ فلسفه -
هاي  بررسی موردي کتاب(هاي ارزیابی و گزینش متون درسی کالم  معیار -

 مهر محمد سعیدي/  )االلهیات االعتقاد و تجرید
 عسکري سلیمانی  امیري/  ضرورت بازنگري در منطق -
 زاده حمید طالب دکتر سید/  بحران در آموزش فلسفۀ اسالمی -
/  هاي ترجمۀ متون مرجع فلسفۀ اسالمی با تکیه بر الهیات شفا دشواري -

 الدین طاهري صدر سید
 اهللا عالمی وحدکتر ر/  )ارسطویی(بازنگري در شیوة ارائۀ منطق  -
بیگدلی،  دکتر سعید بزرگ/  هاي مرکب و روش نگارش آن در خط فارسی کلمه -

توها فروهی دکتر احمد تمیم  داري، اَ
 دکتر محسن کدیور/  )ها ارزیابی، بایسته(بررسی متون آموزشی فلسفۀ اسالمی  -
هایی براي بهبود  وضعیت کنونی آموزش فلسفۀ اسالمی در ایران و ارائۀ راهکار -

 دکتر طوبی کرمانی/  نآ
 نژاد دکتر جلیل مسگر/  ساز عرفان افسانه -
دکتر ساالر /  شناسی هاي ترجمه ناپذیر قرآن از دیدگاه شرعی و زبان جنبه -

 اناري منافی
 اهللا نبوي دکتر لطف/  )اي به علم منطق و منطق علم دریچه(منطق عمومی  -
 علیرضا نیکویی/  نقدي بر مبانی عرفان و تصوف -
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  :چهارمجلد 
عباس /  قبول اهل دل؛ طرحی براي تدوین کتاب مبانی عرفان و تصوف -

 اطمینانی
/  نقد و بررسی منابع آموزشی دانشگاهی در زمینۀ مبانی عرفان و تصوف -

 احمد پارسا سید
غالمرضا رحمدل /  )بررسی و نقد کتاب سایه آفتاب(شکستن ساخت شکنی  -

 شرفشادهی
رضا / دانشگاهیِ فلسفه اسالمی  –سی هاي کتاب در بررسی اجمالی ویژگی -

 زاده میراب رضا
 رضا سلیمان حشمت/  متون آموزشی فلسفه تطبیقی -
بیژن /  )نقدي بر جامعۀ فلسفی کشور(شناسی آموزش فلسفه در ایران  آسیب -

 عبدالکریمی
بررسی تناسب : نگاهی به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی فلسفه -

 علی فتح طاهري/  وس و متونهاي درسی با سرفصل در واحد
علی /  در جامعه دانشگاهی ایران» نیچه و فلسفۀ معاصر«بازتاب و تأثیر آثار  -

 زاده اصفهانی کرباسی
 حسین کلباسی اشتري/  از ضرورت تا امکان: بازخوانی تاریخ فلسفه -
 مهدي گلشنی/  نقش متافیزیک در ربط دادن علم به دین -
 ان عطارعلی موحدی/  معرفی روشمند ادیان -
محمد /  »عرفان و تصوف اسالمی«بررسی و نقد برخی منابع آموزشی درس  -

 نصیري
 سیرت عبداهللا نیک/  هاي ترجمۀ متون فلسفی به زبان پارسی ها و نباید باید -
کیفیت، موانع و وضعیت : گور بررسی موردي کتاب ترس و لرز سورن کرکه -

 رسول نیمروزي/  ترجمه متون
 حسین هوشنگی/  یخ فلسفهمبانی نظري آموزش تار -
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شد، فعالیت اصلی شورا بر بررسی و نقد آثار تخصصی و منابع  ذکراما همانگونه که 
است، بدین صورت که آثار منتخب ابتدا در  تمرکز یافته هاي مختلف علوم انسانی حوزه

اختیار داوران و ارزیابان قرار گرفته و نتیجه ارزیابی آنها مجدداً بازبینی شده و در نهایت 
بندي گردیده، در برخی موارد به  ها در شورا جمع هاي داوران و بازبینی مجموعه دیدگاه

  .گردد مؤلفان یا ناشران منعکس می
امیدوار است پس از گذشت  شوراي بررسی متون " کالم، ادیان و عرفان، فلسفه "گروه 

ها  این عرصههاي موجود در ءبتواند پس از شناسایی خالفعالیت ده سال از شروع بیش از 
تألیف یا بر اساس مبانی دینی و بومی متون جدیدي را  ،با همکاري اساتید و محققان

عهده اعضاي گروه و داوران ذي صالح خارج از  گروه به این  درآثار بررسی . ترجمه نماید
شود، توسط  نتایجی که از سوي داوران خارج و داخل گروه عودت داده می. است  بودهگروه 

مورد بررسی و بازبینی اثري و پس از آنکه با تصمیم گروه،  شوند میاعضاي گروه بازبینی 
  .کند اعالم می مورد نظراثر مجدد قرار گرفت، نظر نهایی خود را در مورد 

هاي گروه  اي از تالش جمعی داوران، ارزیابان و بازبین گوشهآید  آنچه که در ادامه می    
مقاله نقد کوتاه در خصوص  54است که در قالب  اشور» فلسفه، کالم، و ادیان و عرفان«

در . آوري شده است جمع» فلسفه، کالم، ادیان و عرفان«حوزه  شمار ي رایج و پرها کتاب
قرار گرفته نقد و بررسی تخصصی مورد مقاالت نقد زیر سعی شده است که کتاب از منظر 

مورد بررسی واقع شود و در نهایت نیز و ابعاد شکلی، محتوایی، علمی، فنی و ویرایشی آن 
امید است خوانندگان محترم این . پیشنهادهاي اصالحی در انتهاي هر مقاله گنجانده شود

هاي اصالحی و تکمیلی خود را به دبیرخانه شورا منعکس کرده و  هنقدها، دیدگامجموعه 
  .نهال نوپاي نقد علمی در کشور را مراقبت و محافظت کنند

   
  
 





  
  
  
  
  
  

  2تاریخ فلسفه غرب ج : نام اثر
  

  راسل  برتراند: مؤلف*  
  نجف دریابندي :مترجم* 
  پرواز :ناشر* 
  1365 :سال نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
 

در مقطع  ،در رشته فلسفه» تاریخ فلسفه غرب«به سرفصل درس کتاب فوق با توجه 
، گیري نتیجهو پس از  قرار گرفته  نقد و بررسیمورد کارشناسی از نظر شکلی و محتوائی 

  :گردد ی براي افزایش کیفیت شکلی و محتوائی آن ارائه مییپیشنهادها
  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

هاي نویسنده را  در این کتاب مترجم توانسته است به صورتی قابل قبول آراء و دیدگاه
صورت ساده و روان نگارش شده است، از نظر رعایت قواعد به مطالب کتاب . منتقل کند

این کتاب از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرائی، . ویرایش و نگارش کیفیت خوبی دارد
اغالط  ،هاي بعدي بهتر شود در ضمن کتاب مذکور اپتواند در چ صحافی ، طرح جلد می

کتاب نباید به عنوان منبع اصلی لحاظ گردد تا توازن و تناسب آن با . نیز داردچاپی 
باز هم اغالط  ،دفعات چاپ شده است بهاین کتاب که . واحدهاي درسی سنجیده شود

  .در آن وجود داردچاپی 
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  :از لحاظ محتوایی) ب
این کتاب با عنایت به تاریخ . حات تخصصی در این اثر خوب استکیفیت کاربرد اصطال

نکته مهم . سازي اصطالحات تخصصی قابل قبول است ترجمه کتاب، از نظر کیفیت معادل
هاي  هاي راسل در دانشگاه درباره این کتاب، آن است که این اثر مجموعه سخنرانی

هر چند که . باشد، نیست آمریکاست و حاصل تحقیقی که به قصد نوشتن تاریخ فلسفه
 ،با عنایت به این امر. آن را در قالب کتاب درآورده است ،پس از ویرایش ،نویسنده بعداً

طرح بحث (نباید انتظار داشت که این کتاب اثر آموزشی با توجه به ابزارهاي علمی 
قشه مقدماتی، جمع بندي نهایی، تمرین و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقایسه، تصویر، ن

 ها نحله ؛جامعیت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس جامع نیست. داشته باشد...) و
این اثر . کند اند، نویسنده در این کتاب چنین هدفی را نیز دنبال نمی افرادي از قلم افتادهو  

. اش با عنوان فهرست داخل آن به طور مستدل و مستند مطابقت دارد یمحتوای از نظر
ریزي مطابقت  امهعالی برنهاي شوراي عناوین با سرفصل  مذکور از نظر ظاهر عمدهکتاب 

اصوالً این کتاب منبع اصلی نبوده . ی نباید به این کتاب بسنده شوددارد، اما از نظر محتوای
  .و باید به عنوان منبع فرعی مد نظر قرار گیرد

د باید توجه کن تدریس میناسی رشته فلسفه غرب مدرسی که این اثر را در مقطع کارش
هاي یک فیلسوف تحلیلی   کند که این اثر را فقط به عنوان منبع فرعی تصور کند و دیدگاه

این اثر متعلق به . مطرح سازد هادیدگاه و گرایش خاص خود را در کنار سایر و مشرب
. د نیستها و اطالعات روز آم از نظر میزان داده .باشد می جهانی دوم جنگ هاي بعد از لسا

 همانچیزي که قابل توجه است . شود هاي نوآوري در این کتاب مشاهده نمی نمونه
نظم  ،کل اثردر. باشد الي مطالب این کتاب میهراسل در الب مشرب و دیدگاه برتراند

هاي مهم فلسفی و جامع  نحله نپرداختن به. خورد منطقی و انسجام مطالب به چشم می
  .نقاط ضعف آن برشمرد توان را می ...)انسیالیسم، پدیدار شناسی و اگزیست: مانند(نبودن اثر 

  
  :پیشنهادچند گیري و  نتیجه) ج

در » تاریخ فلسفه غرب«با توجه به نقاط قوت و ضعف یاد شده ، کتاب مذکور براي درس 
براي  و استمقطع کارشناسی، به عنوان منبع کمک درسی مناسب رب رشته فلسفه غ

  :گردد ی آن اصطالحات ذیل پیشنهاد میافزایش کیفیت شکلی و محتوای
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با توجه به اینکه کتاب شامل طرح برخی خطوط کلی تاریخی و پی جویی و تحلیل تأثیر 
باشد و نیز از قوت  اوضاع سیاسی، اجتماعی و حکومتی بر آراء فالسفه و بالعکس می

هر  ؛به سایر متون تاریخ فلسفه امتیاز دارد تحلیل و نقد و بررسی برخوردار است، نسبت
ز او ضعف نسبی در تحقیق تاریخی ) یا تحلیل منطقی اتمیسم(چند اعمال دیدگاه شخصی 
نبع فرعی در به عنوان م توانمیرا  به هر حال این کتاب. نقاط ضعف این کتاب است

  .دروس تاریخ فلسفه توصیه نمود



  
  
  
  
  
  
  مبانی منطق: نام اثر

  
  اي علی اژه محمد : مؤلف*  
  دانشگاه اصفهان: ناشر* 
  1372: سال نشر* 
  اول: نوبت چاپ* 
  اصفهان: محل نشر* 
  

منطق قدیم ، با توجه به سرفصل درس  اي اژه نوشته دکتر محمد علی مبانی منطقکتاب 
ی نقد طع کارشناسی از نظر شکلی و محتوایو در مق در رشته فلسفه غرب و فلسفه اسالمی

ی آن براي افزایش کیفیت شکلی و محتوای یگیري، پیشنهادهای ی و پس از نتیجهو بررس
  :گردد ارائه می
  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

 22براي نمونه ارجاع صفحه  ؛مطلوبی دارداین کتاب از لحاظ ارجاعات و استنادات کیفیت 
 ربه البصائ 171اساس االقتباس، صفحه  هب 61از پیتر گیچ، ص  افعال ذهنیبه کتاب 
عنوان خوبی » مبانی منطق«عنوان متن بامطالب کتاب چندان تناسبی ندارد و  .النصیریه

  .براي یک کتاب مقدماتی در منطق نیست
ویرایش علمی و  این کتاب قبل از چاپ نیاز به. استان از نظر سبک نگارش رسا و رو     

تمرینات  نبود. اید این اصالحات انجام شودادبی داشت و اگر دوباره بخواهد چاپ شود ب
  .عدم معرفی منابع براي مطالعه بیشتر ،هاي متنوع مناسب و مثال
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  :یاز لحاظ محتوای) ب
کور به دلیل بیان رسا و اثر مذ. شدبا این کتاب جزء منابع اصلی براي درس منطق قدیم می

هاي ساده و تازه و توجه به منطق جدید در تعلیم منطق قدیم، متن و مثال حسن تبویب
از (حدود قابل توجهی  تر اینکه قواعد تعلیم نیز تامناسبی براي تدریس است و از همه مهم

خواهد شد و یا  مطلب ساده به پیچیده و عدم ارجاع به مطالبی که بعداً گفتهحیث سیر 
 ،در برخی موارد ،ولی. در آن رعایت شده است) دانشجو علی الفرض از آن بی اطالع است

این امر مغفول مانده است که نگارنده به برخی از آنها در طی همین نوشتار اشاره خواهد 
یکی از این موارد مربوط به مقدمه کتاب است که در آن تاریخچه مختصر علم . کرد

قضایا در منطق  حساب«، » کل طبیعی«در این مقدمه از مفاهیمی مثل . است منطق آمده
چون شوند یا مفاهیمی هم این کتاب تبیین و تشریح نمیاصالً در، »ریاضی جدید

شوند،  ول بعد تعریف و تبیین میصکه در ف» کبري«، » صغري«، » هاي استثنایی قیاس«
براي دانشجویی  ،عالوههفوق است ب سخن به میان آمده است که مخالف اصول یاد شدة

خواهد با الفباي علم منطق آشنا شود چه ضرورتی دارد که در همان آغاز سخن از  که می
و » مقوالت جوهر«و » وایس شیکا«و » مکتب موئیسم«و » یقفیلسوفان مکتب روا«
ها از نه تن ذکر این مقدمه ،به نظر داور ،بنابراین .سخن به میان آوریم» کیفیت و فعل«

ی اروپایی هم ي منطقها کتابدر  .بلکه مخل به غرض تعلیم است اساس ضرورتی ندارد،
بعضی عناوین از جمله بحث صناعات . شود نمی یخچۀ علم در آغاز کتاب درسی ذکرتار
این مباحث را  ، به اختصار توضیح داده شده که بهتر بودالطاتغخصوص مهب به سخم

  .داد بیشتر توضیح می
  
  :نهادهاپیش) ج
تواند متن مناسبی  ها و افزودن برخی فصول و تمرینات بیشتر، این کتاب میکاستیرفع با 

  .براي درس عمومی منطق باشد





  
  
  
  
  
  

  اخالق نیکوماخوس: نام اثر 
  

  ارسطو : مؤلف*  
  حسن لطفی محمد: مترجم* 
  طرح نو: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  اول: نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

، نوشته ارسطو با ترجمه محمد حسن لطفی با توجه به اخالق نیکوماخوسکتاب 
، رشته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی و » فلسفه ارسطو/ فلسفه یونان «سرفصل درس 

گیري،  س از نتیجهپی نقد و بررسی و رشد و دکتري از نظر شکلی و محتوایا کارشناسی
  :گردد ی آن ارائه میبراي افزایش کیفیت شکلی و محتوای یپیشنهادهای

  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

هاي مختلف تاریخی، توجه به این کتاب در  مقبولیت فراوان اثر مذکور در طول دوره
هاي غربی، مطلوب بودن کیفیت اثر از  دروس علوم انسانی در دانشگاهآزمون ورودي به 

لحاظ صفحه آرایی و مشخصات فنی، در مجموع اثر به شکل زیبنده و در خور به چاپ 
کتاب به دلیل . رسیده و قطع و اندازه و سایر خصوصیات شکلی آن مطلوب است

به عنوان فقط  ،از این رو .هاي دروس یاد شده فراتر است فصل ش از سرثگستردگی مباح
  .مرجع قابل استفاده است
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  :یاز لحاظ محتوای) ب
ن معیار براي اصطالحات که بعدها به عنوا ،در این کتاب وضع و جعل اصطالحات اخالقی

عادل گزینی خوب در ترجمه، م. مورد توجه قرار گرفته است اخالقی به کار برده شد،
یکی از ارکان آثار ارسطو به شمار وفادار به متن، این اثر  روان و تا حد زیادي  ترجمه

اي  رود و مترجم فقید با تسلط به فن ترجمه و نیز ادبیات یونانی توانسته است ترجمه می
هاي امروزي تفهیم،  از شیوه بهره گیري عدم. روان و قابل فهم براي خواننده فراهم آورد

یک مقدمه مبسوط و جامع در مورد فرهنگ  عدم توجه به نگرش دینی در اخالق، نداشتن
خاص، نداشتن پاورقی و ضمائم الزم، از یونانی به نحو عام و مبانی تفکر ارسطویی به نحو 

  .اشکاالت کتاب است
  
  :پیشنهادها) ج

بسط و توسعۀ  اثر در  زندهتأثیر سا. براي استفاده به صورت کتاب مرجع مناسب است
هاي  ثر متضمن مبادي بسیاري از مباحث اخالقی در دورهجا که این امباحث اخالق، از آن

اخالق فلسفی بسیار دشوار   ، درك تحوالت بعدي در حوزهبدون فهم آن ،بعدي است
تدریس  مناسب. ار ترجمه را انجام داده استاست، در آخر اینکه مترجم به نحو شایسته ک

هاي شوراي عالی سرفصل. ي درسی را نداردها کتابنیست، زیرا قالب  ر مقطع کارشناسید
. اي نیست پخته و سنجیدهي اخالقی است و کار ها کتابریزي برگرفته از فهرست  برنامه
پاورقی و ضمائم و مقدمه جامع و مبسوط در این اثر نبود.  

  



  
  
  
  
  
  

  )و دنبالۀ آن(جستجو در تصوف : نام اثر
  

  کوب عبدالحسین زرین : مؤلف*  
  کبیر امیر: ناشر* 
  )چاپ پنجم( 1376و ) چاپ چهارم( 1369: سال نشر* 
  : نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 

  
با توجه به سرفصل ، اثر عبدالحسین زرین کوب آن  جستجو در تصوف و دنبالهکتاب 

و  فوق لیسانس، از نظر شکلیرشته الهیات در مقطع لیسانس و  درس تاریخ تصوف،
براي افزایش کیفیت شکلی و  یگیري، پیشنهادهای ی و پس از نتیجهی نقد و بررسمحتوای
  :گردد ی آن ارائه میمحتوای
  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

اما به قواعد نگارش در آن توجه شده، . ر روان و رسا تألیف شده استثاین کتاب با ن
در این کتاب ... بندي و  حروف نگاري، صفحه آرائی، صحافی، طرح .شده استویراستاري ن

فقط به  کتاب درسی مناسب نیست اصوالً این کتاب براي. ده استبه خوبی انجام نش
  .طلوع و افول عارفان مناسبت دارد عنوان یک منبع و مرجع براي
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  :یاز لحاظ محتوای) ب
ها،  شراف داشتن نویسنده به دیدگاهاارائه حجم وسیع اطالعات و جامع بودن مطالب، 

بررسی منابع مختلف، بی طرفی و رعایت جانب انصاف از سوي نویسنده، در این کتاب 
گر معرفت شناسی و شناخت باشد و اصوالً بیانریخی و احیاناً ادبی میبحث تا از منظر فقط

  .شناسی نیست
تاریخی را بر   فقط جنبه .محتواي اثر با عرفان و تصوف محتوایی مطابقت چندانی ندارد

خورد گرچه از  از جهت محتواي عرفانی، در این کتاب نوآوري به چشم نمی. عهده دارد
نظم منطقی و انسجام مطالب در هر . اي نوآوري دارد ها به گونه جهت ظهور برخی از فرقه

منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث تا . فصل و کل اثر تا حدي خوب است
  .تحدودي مطلوب اس

در استنادات و ارجاعات اثر دقت الزم را انجام داده  ،باشد جا که نویسنده خود مورخ میاز آن
  .است

هاي علمی، فلسفی، اخالقی، و  جهت گیري ،تاریخی دارد  ۀاین کتاب با توجه به اینکه جنب
هاي این اثر تا حدودي منطبق با فرهنگ و ارزش. خورد اجتماعی خاصی به چشم نمی

  .باشد مسایل مربوط به نظام جمهوري اسالمی می اسالمی و
  
  :پیشنهادها) ج

این کتاب به دلیل برخورداري از اطالعات بسیار عمیق و دقیق و نیز ارزشمند بودن و 
هاي  مستدل بودن و ارائه مطلب تحلیلی در خصوص تاریخ تصوف و صوفیان و سلسله

شود و پیشنهاد  ی میان تلقهاي درسی تاریخ تصوف و عرف صوفیه یکی از بهترین متن
  .متون اصلی این درس معرفی شود شود که جزو می



  
  
  
  
  
  

  فلسفه یا پژوهش حقیقت : نام اثر
  

  پرفسور لوین، کاسرلی، ماري کروك هوفمن  : مؤلف*  
  سید جالل الدین مجتبوي: مترجم* 
  حکمت: ناشر* 
  1370: سال نشر* 
  سوم: نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

 لوین، ماري کروك هوفمن، کاسرلیاثر پرفسور  فلسفه یا پژوهش حقیقتکتاب 
 شناسی براي سید جالل الدین مجتبوي، در درس کلیات فلسفه رشته فلسفه و روان ترجمه

و پس از  ی نقد و بررسیباشد که از نظر شکلی و محتوایمی مقطع  کارشناسی
  :گردد ی آن ارائه میی و محتوایی براي افزایش کیفیت شکل، پیشنهادهای گیري نتیجه
  نقد و بررسی �
  :از نظر شکلی) الف

چون هم جز در مواردي تخصصی و نادرهاثر، نسبتاً رسا و روان است، ب  نگارش و ترجمه
 کند که تبیین هر چیزي در جهان، که حیات انسانی تفکر انتقادي آشکار می«: این عبارت 

). 41ص ( »...شود، بر حسب اصول ماشینی یا مادي فقط یک فرض است  را نیز شامل می
آمده است و ظاهراً » ماشینی«، معادل  Mechanisticدر اینجا به جاي واژة التین 

از نظر قواعد  .اند که این موارد جمله را نامفهوم ساخته» فرض«کلمۀ » فرضیه«جاي  هب
  .ستنسبتاً خوب ا ویرایش و نگارش
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با توجه به زمان چاپ آن، خوب ... آرایی، صحافی، طرح جلد و  از لحاظ کیفیت، صفحه     
چینی کتاب ایراد دارد شود، حروف تدریس نمی هادر حال حاضر این کتاب در دانشگاه. است

 اي از موارد واژگان رعایت نشده است، همین مسئله در پاره و غالباً فاصله الزم میان
در فهرست به مطالبی اشاره شده است که در متن نیامده . سازد خواندن کتاب را دشوار می

عنوان روي جلد . فهرست کتاب پس از پیشگفتار مترجم و مقدمه مؤلف آمده است. است
  .با عنوان صفحه داخلی و نیز شناسنامه کتاب تفاوت دارد

  
  :یاز نظر محتوای) ب

هایی در آخر  سشپر خوب است سفه توسط مترجمکاربرد اصطالحات تخصصی حوزه فل
ی در سبنظم و انسجام ن کتاب. ر آموزشی بسیار مفید استکه از نظهر فصل آمده است 

کیفیت معادل سازي . ترجمه از کیفیت خوبی برخوردار است. فصول و کل کتاب را دارد
قط چند ف ،مناسب است% 80اصطالحات تخصصی اثر با توجه به زبان نگارشی تا حدود 

 dialectical materialismترجمهدر:براي مثال.تواند نامأنوس تلقی شود درصدي می
،  determinism  آمده است یا مثالً در ترجمه» ماده انگاري جدالی«یا»مادیت جدلی«

اند  ، و حتمیت آمده» ضرورت«، » ترتب معلول بر علت«، » وجوب«، » یتبموج«معادل  
نهایی   هاي مقدماتی، جمع بندي اثر با توجه به بحث. دارند تکه هر کدام نقاط ضعف و قو

. نسبت به سایر آثار موجود در این زمینه برتري دارد ،هاي موجود براي هر فصل و تمرین
ولی بین عنوان کتاب و محتوا  ،بین محتوا و فهرست تفصیلی انطباق خوبی برقرار است

  .چندان انطباقی وجود ندارد
لذا نیاز چندانی . اردظم این کتاب به مطالب تاریخ فلسفه اختصاص دجا که بخش اعاز آن

است و  1955ها و اطالعات نیست، زیرا این کتاب مربوط به سال  داده به روز آمدي
کتاب . در مواضعی مآخذ اثر ذکر نشده است. سال اخیر را در بر ندارد 50تحوالت فلسفی 

  .ز مخل استهاي فلسفی دچار ایجا در معرفی برخی از نظام
  
  :پیشنهادها) ج

هایی  خودآزمایی. ذکر مآخذ و تکمیل ارجاعات کتاب به اثر قوت علمی بیشتري خواهد داد
تاریخی مباحث  ،در عین حال ،که در آخر هر فصل ارائه شده و حفظ شکل موضوعی و

  .فلسفی از نقاط مثبت این کتاب است



  
  
  
  
  
  

  نقد تفکر فلسفی غرب : نام اثر
  

  اتین ژیلسون : مؤلف* 
  احمد احمدي: مترجم* 
  حکمت: ناشر* 
  )ق. ه ( 1402: سال نشر* 
  : نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 

  
 احمد احمدي، در درس فلسفه دکارت،  اثر اتین ژیلسون، ترجمه نقد تفکر فلسفیکتاب 

ی و پس از رشته فلسفه غرب در مقطع فوق لیسانس، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررس
  :گردد ی براي افزایش کیفیت شکلی و محتوایی آن ارائه می، پیشنهادهایگیري نتیجه
  نقد و بررسی �
  :از نظر شکلی) الف

در ترجمه . باشد ژیلسون از نظر نگارش روان و رسا میاتین آثار  اثر مذکور مانند سایر
ي، اثر از لحاظ حروف نگار .قواعد ویرایش و نگارش در حد مطلوبی رعایت گردیده است
با توجه به حجم اثر با تعداد . صفحه آرائی ، صحافی، طرح جلد کیفیت قابل قبولی دارد

  . اسی ارشد در نظر گرفته شودتواند براي یک درس دو واحدي کارشن واحدهاي درسی می
تر و  ي تازهها کتابو نگارش و انتشار  )ق 1402/ 1937(ال انتشار اثر دلیل سهبمنتها 
تر بهتر است به عنوان منبع فرعی درس تخصصی فلسفه دکارت در مقطع کارشناسی  غنی

ن نویسنده و تأثیر آن بر همسویی تحقیقی و مستند بودن کتاب، تدی. ارشد لحاظ گردد
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ییر نام کتاب از سوي مترجم، نبود ، تغ)یادتا حد ز(نقطه نظرات نویسنده فلسفه اسالمی 
  .هنمای مقدمه مناسب، فهرست تفصیلی،

  
  :یاز نظر محتوای) ب

 ، براياند کار رفتههبسیاري از اصطالحات تخصصی در این اثر بدون ایضاح مفهومی ب
  ،... ، ایده مطلق هگل و ] تقدماصول ما[یت مالبرانش، مبادي قبل از تجربه کانت ؤر: مثال

. صورت پانوشت و به اختصار معانی آنها را روشن نمایدهتوانست ب حداقل مترجم محترم می
کیفیت معادل سازي اصطالحات تخصصی اثر با توجه به زبان نگارش در اکثر موارد خوب 

در انتهاي  اي علمی که استفاده کرده است،از جمله ابزاره ،در این کتاب. و قابل دفاع است
ضرورت پرداختن به فصل جدید توضیح داده شده علت اي فصل جدید هر فصل و در ابتد

جامعیت محتوا و موضوع اثر خوب است ولی با توجه به آثاري که در فاصله زمان . است
طور کلی پیشرفتی که در دکارت شناسی به ه، و بتاکنون منتشر شده) 1937(کتاب نشر 

ي اثر با نظر میزان انطباق محتوا از. باشدآن در درجه اول نمی اهمیت ،عمل آمده است
اشاره کرد که به  »وحدت تجربه فلسفی«نام اصلی کتاب  توان به عنوان و فهرستش می

 نقد تفکر فلسفیمبهم بوده لذا در نثر فارسی نام براي فارسی زبانان  نظر مترجم
ن مؤلف بسیار رسا بوده است، زیرا هدف ژیلسو است که نامگذاري  را بر آن نهاده غرب

آشکار ساختن این مطلب است که هرگاه سعی شود تا فلسفه را بر اساس معرفت دیگري 
شود و  بنا کنیم، این تالش مقرون به شکست می...) منطق، کالم، ریاضیات، فیزیک و (

  . ندارد) اوالً و بالذات(این ایده ربطی به نقد تفکر فلسفی غرب 
هاي دکارت، اسپینوزا، الیب  فلسفه ،هاي شوراي عالی برنامه ریزيمطابق با سرفصل

، کتاب هم باید بیان شود و از این نظر مثالً درپی )فیلسوفان کاتزین یا دکارتی... (تس و ین
فلسفه «مدرس درس . کاپلستون بهتر تدوین شده است دکارت تا الیب نیتساز 

  .صورت آزاد از این کتاب استفاده نمایدهتواند ب یا فلسفه دکارت می» 1 غرب
که با بسیاري از اصطالحات و مفاهیم  ،این کتاب براي دانشجویان کارشناسی ارشد   

مفید است اما در آن سطح نیست که به عنوان متن اصلی  ، واند فلسفۀ غرب آشنا شده
بسیاري از توضیحات نویسنده مختصر و گذرا بوده است  .درس فلسفه دکارت لحاظ گردد

نسبیت  ،مثال فقط براي. الف نظر با نویسنده چشمگیر استاختامروزه در موارد فراوانی  و
 دکارت در توجیه متافیزیکی آن واي و تالش  فلسفه دکارتی با فیزیک جدید و گالیله
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چندان مورد نظر ژیلسون  ،همراه نمودن متافیزیک با چنین فیزیکی و پیامدهاي منطقی آن
  .نیست

 یان محتوايمقایسه مختصري م. آمد نیست ها، این اثر چندان روز از نظر اطالعات و داده
این اثر با آثار تحلیلی و تفسیري جدید در باب فلسفه دکارت این اختالف را توضیح 

  .دهد می
همیت باالئی برخوردار بوده است، بدون شک در زمان خود از ا ، این اثراز نظر نوآوري

 به خصوصن وسطی و توضیح ژیلسون از رابطه فلسفه دکارت با فلسفه قرو ،مثال براي
دیالوگ و گفتگو دکارت با جریان شکاکیت دو ـ سه قرن قبل از او جالب و خواندنی است، 

... یا اشارات او به تأثیر گذاري دکارت بر ماتریالیزم قرن هیجدهم و حتی تجربه گرایی و 
  .هاي قابل تأملی است نکته

در مورد . زم برخوردار استمطالب کتاب در هر فصل و کل اثر از نظم و انسجام ال     
هاي اسالمی و مسایل مربوط به نظام جمهوري رویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش

در تاریخ فلسفه است و چگونگی  یتوان چنین گفت که این اثر بحثی تحلیل اسالمی می
عین حال که ، در از فلسفه قرون وسطی به فلسفه جدید را تحلیل کرده است و گذار

و  گذرها با برخی عبورها و ،شمارد برخی مسائل جدید را مهم و ضروري میمواجهه با 
طرد نظریه صور طبایع و یا طرد نظریه نفوس و  ،مثالً. ها موافق نیست شالوده شکنی

یابد و مکانیسم دکارتی را با مشکالت بیشتري همراه  عقول را در دکارت چندان موجه نمی
مدرن فلسفی و تحلیل معنوي آنها و ارزیابی میراث توجه به مسائل  ،به هر حال. داند می

ها یا مسائل نوین با رویکرد کلی نظام جمهوري اسالمی سازگار  سنتی در پرتو دریافت
. اثر از نظر روانی و رعایت امانت ترجمه مترجم محترم قابل توجه و ستودنی است. است
  .خوب است اثر يها یابی معادل

  
  :هاپیشنهاد) ج

کتاب به عنوان اصلی، افزودن مقدمه و توضیحات از سوي مترجم، این اثر تغییر عنوان 
  .تواند در چاپ بعدي بهتر عرضه شود می
  
  





  
  
  
  
  

  The Religious, Experience of mankind: نام اثر
  

   Ninian smart : مؤلف*  
  Charles scribner's son: ناشر* 
  1981: سال نشر* 
   اول :نوبت چاپ* 
  New yourk: محل نشر* 
  

،  Ninian smartاثر  The Religious experience of mankindکتاب 
رشته الهیات در مقطع کارشناسی ارشد، از نظر شکلی و محتوایی  در درس ادیان مختلف

ی براي افزایش کیفیت شکلی و محتوایی گیري، پیشنهادهای ی و پس از نتیجهنقد و بررس
  :گردد آن ارائه می

  نقد و بررسی �
  :از نظر شکلی) الف

نبودن آراء و  معتبر بودن منابع، انسجام مطالب و بیان ساده، عدم نگارش جانبدارانه، مستند
  ) ادیان افریقاییجز به(، نبود فهرست تفصیلی، نقصان منابع )کتاب مقدس جزبه(نظرها 

  
  :از نظر محتوایی) ب

چون تأثیر انقالب اسالمی در رشد و گسترش برخی هایی جدید درباره دین، هم طرح نکته
لت از برخی غف ادیان، همچون اسالم، بررسی ابعاد مختلف دین به روش پدیدار شناسانه،

ینی، مدیترانه باستان، ادیان مصر، دین زرتشت، دین یونانی و مطالب مهم در ادیان چ
پرستی پیامبر  جنبه تحلیلی، اشتباهات مهم درباره دین اسالم، از جمله اسناد بت رومی، نبود
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هاي  هاي پیامبر اسالم به شدت غریزه جنسی، طرح برخی نحله اکرم، انتساب ازدواج
  .هاي اصلی انحرافی عالم اسالم به عنوان فرقه

  
  :پیشنهادها) ج

این کتاب علی رغم اشکاالتی که بدان وارد است، در صورتی که با ترجمه مناسب و خوبی 
هاي ادیان قابل استفاده  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته عرضه شود، براي دوره

. اید نوشته و ضمیمه کتاب شودبی شک، بخش اسالم آن محتاج نقد است که ب. است
متن اصلی باشد، اما  تواند یهود و مسیحیت می کتاب براي بعضی دروس مربوط به دین

  .براي ادیان باید به عنوان متن فرعی به کار آید



  
  
  
  
  
  

  اي بر مبانی عرفان و تصوف مقدمه :نام اثر
  

  ضیاء الدین سجادي : مؤلف*  
  سمت: ناشر* 
  1372: سال نشر* 
  اول: نوبت چاپ* 
  قم -تهران : محل نشر* 
  

اثر ضیاء الدین سجادي، در درس کلیات  اي بر مبانی عرفانی و تصوف مقدمهکتاب 
رشته الهیات و ادیان و عرفان ، و درس مبانی عرفان و تصوف در رشته ادبیات  عرفان،

ی براي گیري، پیشنهادهای و پس از نتیجه یفارسی، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررس
  :گردد افزایش کیفیت شکلی و محتوایی آن ارائه می

  نقد و بررسی �
  :اثر متون مشابه

  ، سعید نفیسیسرچشمه تصوف در ایرانـ 
  ، دکتر سجاديتجلی عرفان در ادب فارسی ـ

  ، رینولد آلین نیکلسونپیدایش و سیر تصوفـ 
  ین الدین کیایی نژاددکتر ز سیر عرفان در اسالم،ـ 
  ، دکتر قاسم غنیتاریخ تصوف در اسالمـ 
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  :از لحاظ شکلی) الف
این است که نویسنده محترم به اقتضاي  اشکالی که قابل اغماض نیست،ترین مهم

در صورتی  ،مورخ ادبیات فارسی به این مباحث پرداخته است یک تخصص خود، از دیدگاه
که تألیف چنین مباحثی نیازمند آشنایی و تأمالت عمیق در مباحث فلسفی و کالمی است 
و نویسنده آن باید فلسفی بیاندیشد  و حتی االمکان عقاید و معارف صوفیانه را نظام مند و 

عرفان اسالمی بدون شناخت ارکان معرفت شناسی، انسان شناسی، . هماهنگ معرفی کند
ها، رشد بلوغ،  ها، جوانه آگاهی به ریشه ،در عین حال. عارفان میسر نیستهستی شناسی 

در زبان . عرفانی و تحوالت آن ضروري است نظم و کمال و سایر ابعاد تاریخی تأمالت
فارسی از کتب موجود، بهترین آنها که هم به تحوالت تاریخی و هم به مبانی اعتقادي 

از  ملی و اصول مسایل عرفان و تصوفسیر تکاعرفا توجه جدي کرده است کتاب 
 التصوف االسالمیاستیس، و  عرفان و فلسفهي  ها کتاب .دکتر یحیی یثربی است

تواند الگوي موفقی براي  دکتر زکی مبارك، شواهد شعر و نثر عرفانی فارسی و عربی می
 ترین بحث مورد اختالف عارفان با متکلمان،مهم. نویسندگان ما در این زمینه باشد

خاص عارفان در باب   فیلسوفان و دیگر اندیشمندان فرهنگ و تمدن اسالمی، رهیافت
مباحث وحی، نبوت،  .اصالً کتاب مذکور توجهی به این امر نکرده استاست که توحید 

. مورد غفلت واقع شده است ،به رغم اهمیت اساسی آن ،امامت، خالفت از نظر عرفان نیز
تغییر یابد و در » فارسی تاریخ ادبیات عرفانی به زبانمروري بر «اگر عنوان کتاب به 

  .هاي مربوط استفاده شود، کتاب مناسبی است درس
براي . هاي کلیات عرفان و مبانی عرفانی و تصوف حجم کتاب مناسب است براي درس

  .اي نیست هیچ یک از دروس کلیات عرفان و مبانی عرفان و تصوف کتاب شایسته
رد تعداد منابعی که ذکر شده است بد نیست ولی ایراد اصلی صفحه دا 372 این کتاب

بسیاري از منابع، هم مضمون و داراي روش مشابه بوده و . همانند عدم تنوع منابع است
گیرد،  هاي فارسی و عربی را در بر میعمدتاً مآخذ مخالف صوفیه که صدها عنوان به زبان

  .مورد نظر نبوده است
این حیث  کتاب به آئین نگارش و ویرایش ادبی، کتاب ایشان از با توجه به تسلط نویسنده

  .اشکال است تا حدودي بدون
  
  



 31    اي بر مبانی عرفان و تصوف مقدمه    

  :یاز لحاظ محتوای) ب
چشم ساختار منطقی کتاب ضعیف است و اصوالً بحث نظري عمیقی در کتاب به 

  .تفکر منطقی و فلسفی مؤلف است خورد، دلیل عمده آن نبود نمی
هدف مؤلف از تدوین این کتاب معرفی آن به عنوان منبع اصلی درسی بوده است که از 

  . باشد حیث روش شناسی نقلی می
  .هاي سازنده و مثبت عرفان توجه دارد این اثر به جنبه

به عرفان و تصوف دارد و به نقد و بررسی میراث  و عالقمند فعادمؤلف دیدگاهی م
  .عرفان و اکتفا به ترجمه احول عرفا ره به مبانیعدم اشا. نپرداخته است صوفیان

  
  :پیشنهادها) ج

فلسفه عرفان دکتر یثربی، عرفان نظري (خوبی که دارد  به دالیلاین اثر با عنایت 
فلسفه دکتر زکی مبارك، تصوف اسالمی دکتر غنی،  تصوفدکتر یثربی، تاریخ 

هاي  درس و سر فصل عنوان اثر با عنوان. متن درسی مناسبی نیست) استیسعرفان 
درس با مطالب کتاب تطابق دارد، اما این اشکال هم در مورد کتاب و هم در مورد درس 

. د نظر شودیلذا در هر دو مورد باید تجد. وجود دارد که عنوان با محتوا سازگار نیست
طراحی  ،اثر دکتر غنی تاریخ تصوف در اسالمپیشنهاد گروه فلسفه آن است که کتاب 

  .شودبراي متن درسی استفاده میده و آموزشی ش
  





  
  
  
  
  
  

  ابعاد عرفانی اسالم : نام اثر
  

  آن ماري شیمل : مؤلف*  
  عبدالرحیم گواهی: مترجم*  
  دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 

  
اثر آن ماري شیمل، ترجمه عبدالرحیم گواهی، در درس  اسالم ابعاد عرفانیکتاب 

مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمک  ،تاریخ تصوف، رشته الهیات و ادیان و عرفان«
 یگیري، پیشنهادهای ی و پس از نتیجهدرسی و مرجع، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررس

  :گردد ی آن ارائه میبراي افزایش کیفیت شکلی و محتوای
  :متون مشابه از حیث موضوع و عنوان به اثر مذکور

  ، چاپ پنجم1376کبیر،  ، امیر، اثر عبدالحسین زرین کوبدر جستجوي تصوفـ 
  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

این اثر از نظر صوري و شکلی متأسفانه فاقد فهرست اعالم بوده و حتی از نظر فهرست 
عناوین دیگري چون » طریقت«در فصل سوم  ،براي مثال ،مطالب هم نواقص زیادي دارد

کند  راحتی آن مطالب را پیدا نمی حال و مقام توکل و فقر و غیره آمده است که خواننده به
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که عنوانی صحبت شده است بدون آن» فتوت«از  مفصلطور هب ،به بعد 408و یا از صفحه 
باشد و خواننده  داشته باشد و چنانکه اشاره شد این کتاب فاقد فهرست اصطالحات هم می

ضی عناوین البته بع. بایست وقت زیادي را صرف کند براي پیدا کردن مطلب مورد نظر می
درشت نوشته شده است و این خود نشان دهنده این  230صفحه » محبت و فنا«چون 

از نظر استنادات و ارجاعات کیفیت  .است که کتاب از نظر صوري و شکلی یکدست نیست
  .قابل قبولی دارد

سد که مترجم محترم ر این اثر از نظر بیان و رسایی سخن، بسیار ضعیف است و به نظر می
ها نامفهوم  داند و یا قواعد نگارش را، عالوه بر اینکه گاهی جمله فارسی را خوب نمییا 

. اند استفاده کرده ،که معادل فارسی آنها موجود است،هاي بیگانه غالباً هم از واژه. است
و  17و در صفحات » الگو«از واژه » نمونه«جاي هبارها ب... و  77و  76 در صفحات :مثال

» ارتودوکس«و بارها نابجا از واژه » هاپارادوکس«، از 107و در صفحه » سمبل« 79و  19
که خواننده گمان » صوفی ارتودوکس« 459از جمله در صفحه . استفاده کرده است

 گرفته ها چنین نتیجه از این گفته. باشندارتودوتس میکند این صوفیان مسیحی  می
ارد اما در برگرداندن آن به زبان فارسی شود که مترجم گرچه به زبان انگلیسی مهارت د می

  .دچار مشکل شده است
اما چون مطالبی که در فصول هفتم و . کمک درسی و مرجع دارد  این اثر بیشتر جنبه

بنابراین این دو فصل به  ،شود ، دیده میسایر منابع فارسی  هشتم آن آمده است کمتر در
د و دکتري نیز مفید شناسی ارشعنوان یک منبع تحقیقی براي دانشجویان مقطع کار

اینکه مؤلف محترم در زمینه عرفان اسالمی تحقیقات مفیدي انجام داده  در. خواهد بود
گاهی در متن به  اشکال کار از مترجم محترم است، و در عین حالشکی نیست، اما  ،است
ار رسد از یک ترتیب و انسجام منطقی برخورد خوریم که به نظر می هایی بر می نمونه
اما  ایم سخن گفته» اهل صفه«گفته شده است که قبالً دربارة  77صفحه : مثال. نیست
در مورد شخصیت عرفا رعایت  94و  93صفحات اي به این جمله نشده است و یا در  اشاره

میالدي و  809شقیق بلخی  م، 841فضیل عیاض متوفی : مثال .ترتیب زمانی نشده است
نوشته  11سطر  407رن هشتم میالدي، و یا در صفحه سپس رابعه عدویه از عرفاي ق

که بخشی از آن به زبان عربی است و بخش دیگر  عوارف المعارفشده است که کتاب 
کند که هر دو بخش کار یا اثر سهروردي است و یا  ترجمه فارسی است، خواننده تصور می
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)  ه 595/ م  1198(نا آمده است که آثار غزالی به نوبه خود از سوي ابن سی 172در صفحه 
  ).البته اگر دو ترجمه تحریف نشده باشد(ابطال گردید، که غلطی است فاحش 

از واژه  ،براي مثال. خورد در این اثر ارتباط شکلی نسبتاً خوبی میان مطالب به چشم می
تصوف شروع شده و سپس تاریخچه تصوف و سرانجام به موقعیت تصوف در شبه قاره 

  .ه استهند پایان پذیرفت
بیشتر جنبۀ منبع کمک درسی و مرجع بوده است و از حیث  از طرف مؤلف هدف این کتاب

در این کتاب عناوین مفیدي اضافه بر سر فصل . روش شناسی در طبقه ترکیبی قرار دارد
اي، سند و  اي منطقههشعر عرفانی در زبان: مثال .شوراي عالی برنامه ریزي آمده است

کند و هم اطالعات مفیدي بر  یه و راه پژوهش در خواننده ایجاد میهم روح که... پنجاب 
  .افزاید اطالعات پیشین خواننده می

توضیح و تبیین خوب . مؤلف از منابع جدید و قدیم معتبر در این کتاب استفاده کرده است  
درباره کیفیت شکل گیري تصوف در عالم اسالم بر اساس منابع اصلی، نشان دادن 

تتبع . در این اثر به خوبی نمایان است ،ریان تصوفدر ورود به جهاي هر صوفی  اندیشه
انه بر اساس قرآن و سنت، طرح برخی مباحث مهم، نظیر عالمانه از انسان شناسی صوفی

تصوف شبه قاره هند و نشو و نماي آن که جاي این موضوع در کتب عرفان و تصوف 
  .سعی کند که در کار ترجمه این کتاب بیشتر دقت کند باید  مترجم. خالی بوده است

  
  :پیشنهادها) ج

و نمایه است، اما با توجه به قوت   یلیاگر چه کتاب نیازمند مالحظات نقادانه، فهرست تفص
محتوایی آن و شمول مطالب، به عنوان منبع درسی تاریخ تصوف و حتی متن اصلی 

  .تواند مطرح باشد می
  





  
  
  
  
  
  

  »2و1«قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی ج : نام اثر
  
  

  غالمحسین دینانی : مؤلف*  
  پژوهشگاه علوم انسانی: ناشر* 
  1380: سال نشر* 
  سوم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

ی، ن، اثر دکتر غالمحسین دینا 2و  1ج  در فلسفه اسالمیقواعد کلی فلسفی کتاب 
، رشته فلسفه و حکمت اسالمی، در مقطع کارشناسی به  2و 1ج  ،فلسفه اسالمیدر درس 

گیري،  ی و پس از نتیجهعنوان منبع فرعی، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررس
  :گردد ی براي افزایش کیفیت شکلی و محتوایی آن ارائه میپیشنهادهای

  :متون مشابه از حیث موضوع و عنوان بر اثر مذکور
، )ع(علی ربانی گلپایگانی، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق  ،قواعد الکالمیهلاـ 

  .ق1418
،سید محمد موسوي بجنوردي، چاپ اول، تهران، پژوهشکده امام خمینی، قواعد فقهیه ـ

  .ش 1383
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  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی) الف

در ویرایش کنونی نکات مهم تهذیب و . باشد این اثر از نظر نگارش، روان و رسا می
. اند کردهنبه نکات عمده توجه ویراستار محترم احتماالً که  ،ویراستاري صورت نگرفته

ل منابعی که در متن ااقو. براي نمونه نیاز است که متون عربی آن حتماً اعراب گذاري شود
فهرست موضوعی قواعد در . اشاره شده است الزم است در داخل گیومه قرار داده شود

در صفحه . پایان بیت، نقطه آمده است 352در صفحه : مثال. ابتداي کتاب ضروري است
رساله به  در حالی که ارجاع این» ....حکیم هیدجی در رساله کوچکی «نقل شده که  300

  .شماره ارجاع صفحه ندارند  لنقل اقوا یممات. شرح منظومه وي است
سوم نسبت به  چاپ، ... کیفیت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرائی و صحافی و    

چاپ سوم این کتاب طراحی جلد ندارد این نقص از طرف ناشر  ،چاپ دوم بهتر است
به . مفید است يواحد 2 »2و  1«رس فلسفه اسالمی این اثر براي تدریس در د. باشد می
  .اي از قواعد آن را براي تدریس انتخاب کند اي که مدرس به طور گزینشی پاره گونه

  
  :از لحاظ شکلی) ب
ثر مذکور داراي پیشگفتار، هدف صریح، مقدمه کلی، فهرست اجمالی و تفصیلی، فهرست ا

باشد، باید توجه داشت که در فهرست اعالم بعضاً اشتباهات  اعالم و کتاب شناسی می
اصطالحات تخصصی این متن مربوط به مفاهیم رایج در فلسفه . فراوان وجود دارد

بیان شده است و این رعایت اگر چه از  اسالمی است که بسیار با دقت و توضیح
اما مؤلف محترم سعی کرده تا با پرهیز از  ،هاي تألیفی و موضوعی کتاب است ضرورت

با توجه به . طرح صرفاً اصطالحی مباحث از فنی و مشکل شدن مباحث کتاب اجتناب کند
جام دهد میزان بهره گیري از ابزارهاي علمی، مؤلف سعی کرده است که دقت الزم را ان

زیرا تفهیم موضوع و مباحث هر قاعده در این کتاب، مسبوق به تحلیل مؤلف است و 
ایشان با طرح پیشینۀ تاریخی مبحث و مقدمه آن به طرح بحث پرداخته و در پایان قول 

  .خود را گاه به عنوان جمع بندي نهایی مطرح کرده است
همه قواعد فلسفی نیست و تنها از حیث جامعیت محتوا، اگر چه این کتاب مشتمل بر   

در این دو مجلد مناسب با اهداف آموزشی  ان آنیزمبخشی از آن بررسی و مطرح شده اما 
  .درس قواعد کلی است
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طور کامل با عنوان و فهرست نخستین آن انطباق دارد و مؤلف محترم همحتواي کتاب ب   
البته در . کز بپردازدطور متمرهسعی کرده در ذیل هر قاعده تنها به مباحث مربوط به آن ب

ي فراوان دارد ها ایرادها شده که فهرست پایانی کتاب بعضاً در همه قسمت صفحات ذکر
  .آنها خارج از این نظر سنجی است که ذکر

توان گفت  جا که این کتاب، درسنامه نیست و به این انگیزه هم تألیف نشده است نمیاز آن
لسفه اسالمی ریزي براي درس ف عالی برنامهاي شورايه فصل رکه به طور کلی آیا با س

هاي شوراي عالی  فصل اي از قواعد آن را با رعایت سر توان پاره اما می. مطابقت دارد یا نه
هاي کتاب  با توجه به اینکه برخی از اطالعات و داده. ریزي تدوین و چاپ کرد برنامه

توان گفت که مفاهیم آن  شود می میامروزه در رشته فلسفه اسالمی در دانشگاه تدریس 
  .باشد روز آمد می

عنوان کتاب از نوآوري خاصی برخوردار است که شاید در تاریخ فلسفه اسالمی براي    
در خالل بحث نیز از مباحث بدیع . نخستین بار چنین اثري با این عنوان تألیف شده است

کتاب با آراء متکلمان و مثل تطبیق مباحث  ،جالب توجهی سخن به میان آمده استو 
و نیز آمیختگی نقل و نقد در آراء ) 721و  611در صفحات (فیلسوفان مغرب زمین 

  .فیلسوفان و حکیمان و عارفان مسلمان
مؤلف در تدوین کتاب از منابع کافی و . این اثر نظم منطقی و انسجام مطالب خوب است  

این کتاب از منابعی استفاده کرده اما در بعضی از صفحات . دست اول استفاده کرده است
ل اقول بار کلی؛ اقو 633قول جان الك؛ صفحه  631صفحه : براي مثال .که مأخذ ندارند

، در این کتاب مؤلف 61؛ قول لویی دوالفرژ صفحه  638کانت و راسل در صفحه 
 قاعده در«کرد ایشان مفهوم  توجه می نیز بایست در کنار قوت اثرش به نقطه ضعف آن می

  .اند را توضیح و تبیین نکرده »حوزه فلسفه اسالم
  :پیشنهادها) ج

  ـ تهذیب اثر و تلخیص آن در حد امکان
  ـ رفع نقص کتاب شناختی در پایان هر قاعده و در پایان کتاب

  ـ تتمیم و تکمیل ارجاعات و استنادات
  از غیر آن در آغاز کتاب» قاعده«ـ لزوم تبیین مفهوم 





  
  
  
  
  
  
  )2ج (کالم  : نام اثر

  
  عبداهللا نصري : مؤلف*  
  نور  دانشگاه پیام: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر دکتر عبداهللا نصري، براي درس کالم، رشته الهیات در مقطع » 2« ج کالم کتاب
ی و پس از ، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررسفرعی کارشناسی، به عنوان منبع

  :گردد ی براي افزایش کیفیت شکلی و محتوایی آن ارائه می، پیشنهادهایگیري نتیجه
  :اثر مذکورمتون مشابه از حیث موضوع و عنوان با 

  ، احمد صفایی» 2«ج  علم کالمـ 
  ، محمد تقی مصباحیرهنما شناسیـ 
  ، مصطفی ملکیان» 2« درس نامه کالمـ 
  ، احد فرامرز قراملکی» 2« درسنامه کالمـ 
  ، فاضل مقداد سیوري، ترجمه ادهم خلخالی) لوازم الدین( شرح باب حادي عشرـ 
  مطهري، استاد درآمدي بر جهان بینی توحیديـ 
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  نقد و بررسی �
  :از لحاظ شکلی

و در آغاز  دارد کتاب طرح آموزشی. باشد این اثر بدون مقدمه، پیشگفتار، چکیده و نمایه می
هاي متضمن آزمون تی کهاالؤس تاري اشاره شده و در انتهافصول به هدف کلی، اهداف رف

زشی است و صرفاً به ها فاقد هویت تحلیلی ـ آمو الؤاما س ، طرح شدهپاسخ نگاري است
  .بۀ حفظ مطالب تأکید داردجن
از نظر نگارش مؤلف سعی کرده است از اصطالحات تخصصی کالمی و فلسفی کمتر    

گذاري و  از نظر نقطه شده ویرایش متن چندان سلیس نباشد، و این امر باعث داستفاده کن
متأسفانه اغالط چاپی فراوانی . شروع و پایان احتیاج به ویراستاري دارداستعمال ضمایر و 

ها یا اشتباه در حروف چینی جمالت را نامفهوم  برخی جا افتادگی ،وجود دارد و در مواردي
مثالً یا » وحی از نظر شرع یحب است« 4، شماره 28در صفحه  :براي مثال. کرده است

نباید رد  نه تنها پیامبر«: آخر پاراگراف چنین آمده است که ابتداي صفحه جمله 35صفحه 
که » باشد تبلیغ وحی خطاي عمدي نداشته باشد که خطاي سهوي نیز قابل پذیرش نمی

پیامبر در تبلیغ وحی نه فقط خطاي عمدي، «: به راحتی به این صورت قابل بیان است
  .»بلکه خطاي سهوي نیز نباید داشته باشد

در  ،یک موردفقط در . ترتیب، انسجام و تسلسل منطقی مطالب در هر فصل خوب است
د فصل بر بحث ضرورت معا) 102فصل دوم صفحه (مبحث معاد، اگر بحث امکان معاد 

 » امکان«پس از  .داد ترتب منطقی را بهتر نشان می ، مقدم بود97اول، صفحه 
باشد تا اول ضرورت چیزي اثبات شود و بعد سخن از امکان آن  تر می منطقی »ضرورت«

  .به بیان آید
دیمی کمتر استفاده کرده است و بیشتر به منابع دست دوم رجوع کرده مؤلف از منابع ق

  .است
  
  :یاز نظر محتوای) ب

باشد که از حیث روش شناسی  هدف مؤلف از تدوین این کتاب ارائه منبع اصلی درس می
ه در توان به چند نمون که می نقاط ضعف محتوایی دارد این اثر. در طبقه ترکیبی قرار دارد

عد تحقیقی، نبود ترتیب منطقی مباحث، ، پایین بودن بتالضعف استدال: دآن اشاره کر
ابهام در بیان، عدم برخورداري از روش کالمی، گرایش به مکتب تفکیک، غفلت از طرح 
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مباحث کلیدي و برخی مبانی مهم کالمی، عدم ارائه پاسخ مناسب براي سئواالت فراوانی 
  .ن فصول با محتواي آنهاکه در کتاب مطرح شده، عدم تناسب عناوی

  
  :پیشنهاد) ج

هاي فراوانی که دارد متن مناسبی براي تدریس کالم در هیچ این کتاب به لحاظ ضعف
) که داردهاي خاص و اهمیتی  با توجه به ویژگی(مقطعی نیست و در خصوص پیام نور 

  .نظر یک گروه متخصص تهیه گردد الزم است متن مناسبی زیر
  





  
  
  
  
  
  

  فلسفه معاصر اروپایی : نام اثر
  

  الدین خراسانی شرف/  م بوخنسکی.ا :  مترجم /مؤلف*  
  علمی و فرهنگی: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

رف الدین خراسانی، در درس م بوخنسکی، ترجمه ش.، اثر افلسفه معاصر اروپائیکتاب 
معاصر، رشته فلسفه غرب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان منبع   فلسفه

ی براي گیري، پیشنهادهای ی و پس از نتیجهفرعی، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررس
  :گردد ارائه می افزایش کیفیت شکلی و محتوایی آن

  :کتب مشابه از نظر موضوعی و عنوان به اثر مذکور
  ، فردریک کاپلستون، علی اصغر حلبی، تهران، انتشارات زوارلستونپفلسفه کاـ 
  ، ژان الگوست، رضا داوري، تهران، انتشارات سمتفلسفه در قرن بیستمـ 
تهران،  ،کریم مجتهديهاي جدید و معاصر در جهان غرب،  نگاهی به فلسفهـ 

  انتشارات امیرکبیر
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

چاپ دوم این کتاب نسبت . میزان رسایی و روان بودن اثر حاضر در حد بسیار خوبی است
از لحاظ . رعایت شده است بسیار خوببه چاپ اول آن از نظر قواعد ویرایش و نگارش 
  .کیفیت خوبی برخوردار استحروف نگاري، صفحه آرائی، صحافی، طرح جلد از 

واحد  4که  ،سد که این اثر براي درس فلسفه معاصرر نظر می هبا توجه به حجم کتاب ب  
  .واحد درسی به اتمام رساند 4زیاد باشد و نتوان کل کتاب را در طی  ،است

در چاپ (باشد  نبودن فهرست منابع و کتابشناسی در آن می ،از جمله نقاط ضعف شکلی اثر
  ).ارداول آن فهرست منابع و کتابشناسی وجود د

  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

فقیت به فارسی برگردانده واصطالحات تخصصی فلسفه را در غالب موارد با م  مترجم
اما در مواردي خود به معادل سازي پرداخته که یا موفق نبوده است یا اکنون پس از  ،است

ها آمده است  هاي بهتري براي آن واژه معادل ،)چاپ اول کتاب 1352از (سال  30گذشت 
  ).مثالً در مورد هوسرل یا هیدگر و دیگران(

فۀ مورد نظر خود فالسبراي ترسیم و تقریر نظرات  از ابزارهاي علمی هنویسند رثاین ادر 
بندي نهایی، خالصۀ فصل، تمرین و  کتاب فاقد جمعاستفاده کرده اما براي دانشجو، 

  .آزمون است
نوشته شده و در ) 1947(جا که در دهه چهل کور به لحاظ جامعیت محتوا، از آنکتاب مذ   

ه صورت گرفته ، با توجه ب 1951تجدید چاپ شده است و ترجمه از نسخه سال  1951
دوم قرن بیستم این کتاب  قرن بیستم در نیمۀ  والت بسیار سریع و گستردة فلسفهتح

اول قرن بیستم تسلط دارد بسیار  یث آنکه نویسنده بر تحوالت نیمۀناقص است ولی از ح
تذکر این نکته هم نیکوست که مترجم کوشش کرده که با توجه به این نقص . عالی است
ولی با توجه به تمایالت  ؛کتاب بیاورد تا رفع این نقیصه شود ملحقاتی در پایان ،عمده خود

  .کمتر در این کار توفیق یافته است) دهۀ پنجاه شمسی(فکري نویسنده در آن ایام 
هاي  مطالب اثر با سرفصل. محتواي اثر با عنوان و فهرست داخل آن مطابقت دارد   

خاطر هاینکه ب زیادي مطابقت دارد، جزهاي   ندازهعالی برنامه ریزي براي درس تا اشوراي
: مانند ،ها در آن نیست لب سرفصل، برخی از مطا)اشاره شد ترپیش(نقص این کتاب 
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عالی برنامه ریزي نیز برخی مطالب الزم هاي شوراي سرفصل ،از سوي دیگر .هرمنوتیک
  .بینی نکرده است که در آن کتاب موجود است براي فلسفۀ معاصر را پیش

باید  ،اگر این کتاب بخواهد در دانشگاه تدریس شود. عات این کتاب روزآمد نیستاطال   
اما در آن مطالب بسیار مهم  .باشد سال اول قرن بیستم 50در حاوي مطالب فلسفه معاصر 

نظریه ویتگنشتاین به  ،ۀ دوم ذکر نشده است و حتی در مورد برخی فالسفه مهم مثلنیم
  .که جاي تفصیل بیشتري دارد اجمال صحبت شده است در حالی

توان به بخش اول اثرش اشاره کرد که با مهارت  از نوآوري مؤلف در این کتاب می    
شرحی از چگونگی پیدایش فلسفه معاصر داده ) البته با حفظ گرایش نوتومیستی خود(تمام 

جدید  سراسر کتاب نیزشیوه تبویب مطالب در . بدیع است ،و در عین حال ،که بسیار مفید
نیز از مزایاي کتاب ... ایده آلیسم، رئالیسم و : بندي کلی کتاب مثل تقسیم  است و نحوه

نظم منطقی و . تکیه دارد اي حاکم بر اوایل قرن بیستمهاما کتاب عمدتاً به جریان. است
   .انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است

از آثار خود  یعنی آن، بع درجه اولمنا ر هر بحث و تحلیل از هر فیلسوف،نویسنده د  
گر چه در چاپ . (ولی به منابع دسته دوم نیز ارجاع داده است .فیلسوف استفاده نموده است

میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر .) دوم این منابع و کتابشناسی حذف شده است
   .رعایت شده است

دقت الزم در کاربرد اصطالحات امانت و در تحلیل علمی موضع بی طرفی دارد، مؤلف    
  .تخصصی را رعایت کرده است

  
  :پیشنهادها) ج

  اصر و مکاتب قرن بیستم مناسب است؛ـ اثر براي درس فلسفه مع
شود با ترجمه یا  ـ نقصی که محدود به نیمه اول قرن بیستم در این کتاب مشاهده می

  شود؛ ف تکمیلی برطرف میتألی
  دوباره بررسی شوند؛ هاـ معادل

  ؛ـ اضافه نمودن فهرست موضوعی و فهرست اعالم به کتاب
  .ـ آوردن فهرست منابع مورد استفاده مؤلف





  
  
  
  
  
  

  تجدد  تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره: نام اثر
  

  یحیی مهدوي/ امیل برهیه  : مترجم / مؤلف*  
  خوارزمی: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر امیل برهیه، ترجمه یحیی  تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجددکتاب 
رنسانس رشته فلسفه غرب، مقطع  مهدوي، براي درس تاریخ فلسفه قرون وسطی و

کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان منبع فرعی و کمک درسی از نظر شکلی و 
ی براي افزایش کیفیات شکلی و یگیري، پیشنهادها ی و پس از نتیجهمحتوایی نقد و بررس
  :گردد محتوایی آن ارائه می

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان به اثر مذکور
مجتهدي، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، ، اثر دکتر کریم فلسفه در قرون وسطیـ 

1375  
  1356، آن فرمانتل، مترجم احمد کریمی، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر، عصر اعتقادـ 
  1366، اتین ژیلسون، چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی، روح فلسفه قرون وسطیـ 
ل، ، دیوید السکم، مترجم سعید رضایی کاشانی، چاپ اوتفکر در دورة قرون وسطیـ 

  1380تهران، قصیده سرا، 
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، دکتر محمد ایلخانی، چاپ اول، تهران، سمت، تاریخ فلسفه قرون وسطیـ 
  1379پژوهشگاه علوم انسانی، 

، اثر دکتر کریم هاي اسالمی و غربی در قرون وسطی مدارس و دانشگاهـ  
  . 1379مجتهدي، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، 

  
  و بررسینقد  •
  از لحاظ شکلی) الف

قواعد ویرایش و نگارش در ترجمه رعایت . باشد ترجمه متن از نظر نگارش روان و رسا می
چون حروف نگاري، صفحه آرایی، صحافی، طرح در ترجمه اثر قواعدي هم. شده است

  .روي جلد رعایت شده است
  .ناسب داردعنوان منبع فرعی و کمک درسی تبه  اثر با تعداد واحدهاي درسی

  .خورد در ترجمه کتاب اغالط مطبعی به چشم می
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

عدم شمول کتاب بر برخی مطالب در قرون وسطی و دوره تجدد، این کتاب به عنوان 
منابع و  نبود. کتاب تا حدودي قدیمی است. حاظ محتوا روزآمد نیستکتاب درسی از ل

برخی اصطالحات التینی که در متن آمده عیناً   فارسی،تن کتابشناسی در ترجمه آن به م
اعتقادي به فلسفه ) امیل برهیه(جا که نویسنده کتاب از آن. و ترجمه نشده است نوشته

حاصل تالش اصحاب حکمت قرون وسطی را در جمع دین و فلسفه یا  ،مسیحی ندارد
ی کتاب، مآخذ گاهی نویسنده در متن ترجمه فارس. ده استحاصل مان عقل و وحی بی
راجر «در باب  262و  256در صفحات  ،مثالً ؛است نیاوردههاي مستقیم را اصلی نقل قول

لی معادل سازي بسیار دقیق و کاربرد عا. بدون ذکر مآخذ اما صحبت شده» بیکن
  .تخصصی، کیفیت بسیار خوب ترجمه، انسجام بسیار خوب مطالب در متن اصطالحات

  
  :پیشنهادها) ج

  منابع و مآخذـ افزودن 
  ـ افزودن کتاب شناسی در پایان کتاب

  ـ افزودن فهرست تفصیلی
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ـ این اثر به عنوان منبع اصلی براي درس تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس مناسب 
  .نیست

  .آن به عنوان کمک درسی و فرعی براي مطالعه دانشجویان استفاده شودـ بهتر است از 
اشر محترم در طبع بعدي اصالح ن شود کهیی اثر ذکر میواردي از اشتباهات محتوام ـ

  : نمایند
  

  اشتباهات محتوایی اثر
مدت و زمان «: گوید نویسنده در مورد نظر آگوستین در خصوص زمان می - 3س  41ص 

در واقع این مطلب نظر . رسد، این نظر درست باشد به نظر نمی همان اندازة حرکت است،
  .ارسطو است و از نظر آگوستین زمان مقدار یا اندازة حرکت نیست

دربارة آن زیر نظر  441گفته شده است که در یک تمدن پیش از اینکه در  - 7س  55ص 
است  430 تاریخ مرگ آگوستین در سال با توجه به اینکه. آگوستین قدیمی بحث بشود
  !زیر نظر او بحثی صورت گیرد 441چگونه ممکن است در سال 

ي نویسندگان را به صورت التینی ها کتابمترجم در موارد متعدد نام  - 4س  2ب  89ص 
اگر نویسنده زبان التینی . آورده و ترجمه نکرده است و این با اصول ترجمه منافات دارد

این مسئله در صفحات زیر هم تکرار شده . د بپرسددانن تواند از کسانی که می داند می نمی
  .4و  3س  257ص : است
در اینجا نویسنده اصطالحی التینی را عیناً آورده اما آن را ترجمه نکرده ( 10س  286ص 
  ).است
  2س  2ب  315ص 
  2س  4پ  353ص 
نویسنده چند صفحه در مورد قدیمی آن بحث کرده اما هیچ توضیحی  - 89تا  92ص 
با توجه به اینکه این برهان یکی از بهترین یا حتی . برهان وجودي او نداده است دربارة

  .شود مهمترین قسمت فلسفۀ آن است بحث نکردن از آن نقص مهمی محسوب می
از قول بوئتیوس گفته شده است که اقدامات ارسطو و تمام منطقی که از  -7س  93ص 

. ء از این جهت که الفاظ دال بر اشیاء استآن ناشی شده منحصراً مربوط به الفاظ در اشیا
در آنجا گفته . از او نقل شده منافات دارد 65این مطلب از قول بوئتیوس با آنچه در ص 
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شده است که تمام مقوالت و بالتبع منطق، سازگار با اشیاء جسمانی و ساخته شده براي 
  .آنهاست

  .نوشته شده استاشتباهاً نام آنسلم به جاي نام اوسلینوس  -13س  94ص 
» راه ملی است که اریگنا اسکاتلندي پیشنهاد کرده بود«گفته شده است  - 4س  116ص 

ظاهراً مترجم عنوان اسکوتوس را در نام اریگتا به معناي استاتلندي تصور کرده است که 
البته مترجم در صفحات دیگر همین اثر . اشتباه است و در یکتا ایرلندي بوده نه اسکاتلندي

این اشتباه در کتاب دیگر . را ایرلندي دانسته اما در این صفحه دچار اشتباه شده استاو 
  .تکرار شده است مابعدالطبیعۀ زال والیعنی  ،مترجم

پاورقی ـ مترجم ظاهراً براي کامل شدن اثر مطالبی را از آثار دیگر نویسنده و  133ص 
رسد و چون  ه نظر کار درستی نمیچنین از آثار افراد دیگر به کتاب افزوده است که بهم

در آثار دیگر مترجم هم . شده است تبدیل به چهل تکه این موارد متعدد است کتاب عمالً
 317، 301، 245، 194، 74، 46در این اثر در صفحات . شاهد این ابتکار نامطلوب هستیم

  .ستي دیگر افزوده اها کتابهایی را از کند که بخش مترجم در پاورقی اشاره می
ترجمه کرده اما  اصول الهیاتب پرکلدس را کتا 143مترجم در ص  - 7س  151ص 

ترجمه کرده است که با اصل یکدست  عناصر خداشناسیدر اینجا همان کتاب را 
  .بودن ترجمه سازگار نیست

نویسنده گفته که اصل نفوذ نزد آلبرت کبیر، ماده است اما توضیح نداده  - 11س  203ص 
  .شود به این مطلب مشکل بناي نفس خداي چگونه حل می است که با توجه

  .جمله نامفهوم است - 4تا  1س  2ب  247ص 
. را اخترشناسی ترجمه کرده که درست نیست  Astrorogieمترجم  - 6س  257ص 

  .است astronomyاخترشناسی معادل . ترجمه درست آن اختربینی یا طالع بینی است
  .نوشته شده است که درست نیست» وینه«به صورت » وین«شهر  - 13س  265ص 
گناه  مترجم نام پاپ ایندسنت سوم را ترجمه کرده و نوشته پاي بی - 4س  3ب  267ص 

  .سوم که درست نیست زیرا اسامی را نباید ترجمه کرد
  .شد در اینجا آورده می 270پاورقی ـ بهتر بود پاورقی ص  272ص 
زدینت در حالی که در پاورقی ص گفته شده که صورت نوعیه اصل ت -1ص  274ص 
  .این دو مطلب با هم ناسازگار است. مترجم گفته بود صورت نوعیه اصل تنرد است 270
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اما معلوم نیست چرا قبل از او . اوکام از لحاظ زمانی بعد از اکمارت است - 1س  284ص 
  .آورده شده است

در  1347و  1300هاي ویلیام اوکمالی بین سال«گفته شده است که  - 3س  284ص 
  .مسلم است که این مطلب نادرست است» آکسفورد دانشجو بود

ما سابقاً آنچه مربوط به آلبرت کبیر و مماس «پاورقی ـ گفته شده است که  301ص 
-به این 194با توجه به اینکه در پاورقی ص » آکوئینی بود از همین کتاب گرفته بودیم

  .زائد است 301مطلب اشاره شده بود لذا توضیح پاورقی ص 
پاورقی ـ مترجم مطالبی را که از نویسندگان دیگر بر گرفته است در انتهاي  317ص 

ي دیگر نویسنده گرفته در داخل ها کتابتکمله آورده است و مطالبی را که از  بانامکتاب 
معلوم نیست چرا در این صفحه مطلبی را در حدود یک صفحه از . کتاب افزوده است

  .ر در داخل کتاب آورده و به تکمله منتقل نکرده استاي دیگ نویسنده
  .باشد» تا آن زمان«اشتباه است باید » تاکنون«ـ کلمه  1س  2ب  318ص 
به کشورهاي دیگر به سبب عشق به  یی بودگفته شده است که سفرها - 3ب  353ص 

اد رسد علت اصلی مهم شدن به بدعت و الح طبیعت و غیره بوده در حالی که به نظر می
  .بوده است

گفته شده که گیوم دو شامپو جوباب بدئیتوس را قبول کرده بود در حالی  - 8س  370ص 
  .که این مطلب نادرست است

  .مطلب روشن نیست - 1ب  378ص 





  
  
  
  
  
  

  پوزیتیویسم منطقی: نام اثر
  

  بهاءالدین خرمشاهی : مترجم / مؤلف*  
  علمی و فرهنگی: ناشر* 
  1361: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر بهاء الدین خرمشاهی براي درس تاریخ فلسفه جدید و  پوزیتیویسم منطقیکتاب 
نظر  فلسفه علم، در مقطع کارشناسی، رشته فلسفه غرب به عنوان منبع فرعی، ازمعاصر و 

ی براي ، پیشنهادهایگیري نتیجهکه بعد از  شکلی و محتوایی مورد نقد و بررسی شده است
  :ی اثر ارائه گردیدبهبود و ارتقاي محتوائی و شکل

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکور
  ثر میرشمس الدین ادیب سلطانی، احلقه وینـ 
  ، اثر آیر، ترجمه منوچهر بزرگ مهرزبان، حقیقت و منطقـ 
  ، اثر ویتگنشتاینرسالۀ منطقی و فلسفیـ 
  ، اثر فردریک کاپلستونفلسفه معاصرـ 
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

مؤلف آن ادیب سلطانی است و مباحث آن در حوزة  زیراباشد  نگارش کتاب روان و رسا می
  .شود فلسفه تحلیلی است که در آن به روشنی بیان تأکید می

که چنان. قواعد ویرایش و نگارش کتاب تا حدي خوب است اگر چه خالی از اشتباه نیست
صفحه : ك.رمثالً . ه استدبه کار بر» است«را به معناي » هست«در صفحات متعددي 

اگرچه نقل قول از کتاب دیگري  107و در صفحه » مستلزم معرفتی هست کهاین « 90
  .تر استمناسب» ببینیم«را بشنویم درحالی که ] درخت[رشد آن : است اما آمده است که

اثر مذکور از نظر صفحه آرائی، صحافی، طرح جلد مناسب است اما از لحاظ حروف نگاري 
در آن » واو» «که« »نقل و قول« 42صفحه : مثالً. شودمشاهده می  خطاهایی در آن

ها  گزاره 150، سطر اول صفحه به جاي همکارانش» هماالنش« 96، صفحه اضافی است
  .جا افتاده است» را«را جز در صورتی و 

  .باشد فرعی میمنبع این کتاب 
صورت صریح و ضمنی، مقدمه کلی، فهرست هاثر مذکور فاقد پیشگفتار، بیان هدف اثر ب  

لی، نتیجه، جدول و تصویر، خالصه فصول، واژه نامه، فهرست منابع و کتابشناسی تفصی
  .باشد می
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

هاي بهتري براي مروزه معادلو ا داردکه تخصصی  هاي برخی واژه دلیل قدمتهاین اثر ب
ه امروزه ، کFalsifiablityبراي » تکذیب پذیري«کلمه : مثال .رود کار میهآنها ب

  .رود کار میبه» ابطال پذیري«
 .کیفیت معادل سازي اصطالحات تخصصی اثر با توجه به زبان نگارش خوب است

  .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن مطابقت و هماهنگی دارد
کند با سر  جا که مکتب پوزیتیویسم منطقی را در حد اجمالی معرفی میاین اثر از آن   

یزي تا حدي مطابقت دارد زیرا این کتاب هم در درس عالی برنامه رهاي شوراي فصل
  .فلسفه علم و هم در درس تاریخ فلسفه جدید و معاصر مفید فایده است

 1361ها و اطالعات اثر با توجه به اینکه مربوط به سال  در مورد میزان روزآمدي داده
یچ اثري اش خالی از زحمت نیست، ه که مطالعه ،رسالۀ ویناست در آن زمان جز کتاب 
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کند لذا در آن زمان  کتب پوزیتیویسم منطقی را معرفیطور مستقل مهچاپ نشده بود که ب
کند  هر مؤلفی که اثري را تألیف می. براي آشنایی با این مکتب بسیار مفید بوده است

هایی که در این کتاب مالحظه  کند نوآوري در آن ابداع کند یکی از نوآوري سعی می
که در قسمت اعالم شرح حال و اندیشه هر یک از ایشان به اختصار شود، این است  می

اما یک اشکال اساسی در این بخش . کند در مطالعه اثر کمک می به خواننده آمده است که
 ؛آمده است 73تا  70قبالً در صفحات  114و  113وجود دارد و آن اینکه مطالب صفحات 

اب و هم در اعالم آمده است در حالی که هم در متن کت» آمپر«شرح حال  ،به بیان دیگر
  .شایسته بود فقط در بخش اعالم بیاید و در متن کتاب به آن ارجاع شود
  .نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر تا حدودي رعایت شده است

استفاده کرده است در حالی ) کمتر از ده منبع(مؤلف براي نگارش اثرش از منابع معدودي 
حتی در شرح . مکتب مطمح نظر قرار دهد این ع بیشتري را در بابکه جا داشت مناب

احوال و آثار برخی از کسانی که در کتاب از آنها نام برده شده است، مشخص نیست که از 
  .است شدهچه منابعی استفاده 

  .میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر رعایت شده است
  
  :پیشنهادها) ج

تواند دانشجویان مقطع کارشناسی  اما به عنوان منبع فرعی میاین اثر، متن درسی نیست، 
  .را با پوزیتیویسم منطقی آشنا سازد

  





  
  
  
  
  
  

  دین و شناسی روان: نام اثر
  

  فؤاد روحانی/ کارل گوستاویونگ  : مترجم / مؤلف*  
  کبیر امیر: ناشر* 
  1370: سال نشر* 
  سوم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر کارل گوستاویونگ، ترجمه فؤاد روحانی، براي درس  روان شناسی و دینکتاب 
دین، کالم جدید، روش شناسی، در رشته کالم و ادیان، مقطع کارشناسی به عنوان منبع 

، گیري نتیجهقد و بررسی شد و بعد از نتوائی کمک درسی، از نظر شکلی و مح
  :گردیدی براي بهبود و ارتقاي شکلی و محتوایی اثر ارائه پیشنهادهای

  :کتب مشابه از نظر عنوان و موضوع به اثر مذکور
  ـ دین و روان، اثر ویلیام جمیز

  ، اثر اریک فروم، ترجمه عزالدین معنويروانکاوي و دینـ 
  کل، ترجمه دکتر اکبر معارفی، اثر فرانجستجوي معنی انسان درـ 
  ، ترجمه پروین فرامرزي، اثر یونگها خاطرات، رؤیاها و اندیشهـ 
  ، ترجمه ابوطالب صارمیاثر یونگهایش،  انسان و سمبولـ 
  اثر یونگ، ترجمه جالل ستاري جهان نگري،ـ 
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

  .باشد شناسی، فهرست مآخذ و منابع میکتابکتاب فاقد خالصه، نمایه، 
  .باشد گیري می اثر مذکور داراي پیشگفتار، مقدمه، فهرست مطالب و نتیجه

  .باشد از حیث روش شناسی به صورت تحقیقی میمتن 
ویژه هندارد ب را این کتاب مجموعه سه سخنرانی است که دقت لزوم در طرح مسائل

شناسی آشنایی براي کسانی که با روانرا سخنرانی اول و سوم غموض قابل توجهی 
دو ر د. دهد دشواري مطالب متن، نگارش آن را دشوار نشان می. نداشته باشند، دارد

ترجمه چاپ دوم از ( تاب به عمل آمده است باز هم اشکاالتی دارداي که از این ک ترجمه
  ).آقاي سروري

این کتاب صورت درسی نداشته است و مؤلف آن را به قصد تدریس ننوشته و نیز ترجمه 
در عین  ،ولی .آن به قصد استفاده و اختصاص براي درس خاصی صورت نگرفته است

شناسی دین، تا حدودي قابل توجه روش شناسی ادیان در بخش روانبراي درس  ،حال
  .است
  .عالی برنامه ریزي و عنوان درس مطابقت کمی برقرار استهاي شوراي سرفصل بین

  
  :از لحاظ محتوایی) ب

  :توان به نقاط قوت و ضعف محتوایی اشاره کرد در این اثر می
شناخت روش آن، توجه به آفات  شناسی دین در تعریف دین وتوجه به صعوبیت روان

شناسی  شناسان مثل فروید، نقادي روشروش شناختی دین شناسی برخی روان
اهمیت  به ادیان مختلف، ماتریالیستی، توجه به همراه بودن گرایش به خدا با انسان، توجه

  .فراوان دادن به کارکرد دین، توجه به خدا به عنوان یک موجود پیش از تصور
شناختی، طرح مبهم ارتباط اي روان دین به پدیدهتعریف دین از دید نویسنده،  روشن نبودن

انسان و دین، عدم برخورداري از انسجام منطقی و ترتیب در نگارش، عدم وضوح و 
  .یار جمعی علمیهاي دینی به ناهش اع مذاهب تجربهتوصیف روش از ارج
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  :پیشنهادها) ج
لیسانس که تصور ساده و بسیطی از دین دارند  طرح مطالب یونگ براي دانشجویان مقطع

از این کتاب در دروس کالم جدید و روش شناسی دین به عنوان منبع . شود توصیه نمی
  .توان استفاده نمود فرعی می





  
  
  
  
  
  

  عقل و اعتقاد دینی : نام اثر
  

  احمد نراقی، ابراهیم سلطانی/ مایکل پترسون  : مترجم/ مؤلف*  
  طرح نو: ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر مایکل پترسون، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی،  عقل و اعتقاد دینیکتاب 
براي درس کالم تطبیقی و کالم جدید، رشته ادیان، فلسفه دین در مقطع کارشناسی به 

، گیري نتیجهمنبع فرعی، از نظر شکلی و محتوایی نقد و بررسی شد، بعد از  عنوان
  :گردید ی ارائهراي بهبود و ارتقاي شکلی و محتوایی بپیشنهادهای

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکور
  .1378، اثر گسیلر، ترجمه حمیدرضا آیت اللهی، چاپ اول، تهران، حکمت، دین  فلسفهـ 
  .1382چاپ اول، قم، طه،  دي صادقی،ها درآمدي بر کالم جدید،ـ 
  .ترچمه بهزاد سالکی، چاپ دوم جان هیک،فلسفه دین، ـ 
، اثر دیویس، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، ه دیندرآمدي به فلسفـ 

  1378تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

ت و مترجم هم در ترجمه اثر سعی کرده است که ساثر از لحاظ نوشتاري، روان و رسا
  .نگارش را به سبک روان و رسا انجام دهد

کیفیت اثر از لحاظ صفحه آرایی، صحافی طرح . بسیار خوب استقواعد ویرایش و نگارش 
متأسفانه در قسمت حروف نگاري، از حروف ریز . جلد و حروف نگاري قابل قبول است

شد خواننده  تر نوشته می اگر با حروف درشت ،کند استفاده شده است لذا چشم را خسته می
  .برد از آن بهتر بهره می

تر  براي چهار واحد درسی مناسب مناسب نیستدو واحد درسی با توجه به حجم اثر براي 
  .باشد می

شناسی کتاب فاقد نتیجه، جدول و تصویر، خالصه فصول و کلی، فهرست منابع، کتاب
  .است

  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

انطباق موضوع با محتواي اثر، جامعیت اثر، : توان به مواردي اشاره کرد در این قسمت می
هاي آخر کتاب، استناد به منابع جدید و ذکر  هاي متنوع و وجود پرسشلاستفاده از مثا

دست دادن روش برون هب. منابع مورد استفاده، کتاب از موضع دیندارانه نگارش یافته است
دینی مناسب براي مطالعات ادیان و مسائل کالم جدید و فلسفه دین، کفایت مطالب، 

هاي فلسفی در ترجمه،  ادل سازي اصطالحارتباط منطقی مطالب، برخی اغالط در مع
از مطلب در متن اصلی، سطحی بودن کتاب و محدود بودن  هاي خارجانتخاب برخی مثال

: مثالً... (ي اگزیستانسیال و هاآن به چارچوب نگرش تحلیلی و غفلت از نگرش
رایج ، عدم استفاده از اصطالحات )ي بولتمان و تیلیش در این کتاب نیامده استها نگرش

  .در بیان براي ترجمه بعضی از واژگان
  
  :پیشنهادها) ج
اوان در آن، و به رغم وجود نکات مثبت فر باشد این کتاب براي تدریس اصلی مناسب نمی 

مناسب از جمله محدود بودن به کالم مسیحی یکی از دالیل اصلی  اي نکات منفی پاره
  .باشداین کتاب میتدریس نبودن 



  
  
  
  
  
  

  درآمدي بر منطق جدید: نام اثر
  

  ضیاء موحد : مؤلف*  
  علمی و فرهنگی: ناشر* 
  1373: سال نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر ضیاء موحد، در درس منطق جدید براي رشته  ،درآمدي بر منطق جدیدکتاب 
به عنوان منبع اصلی از نظر محتوایی فلسفه و ریاضیات در مقطع لیسانس و فوق لیسانس 

، پیشنهادهایی برابر بهبود و ارتقاي گیري نتیجهسی شد که بعد از نقد و برر و شکلی
  .ی اثر ارائه گردیدی و شکلمحتوای

  :عنوان با اثر مذکورکتب مشابه از لحاظ موضوع و 
  .1366، غالمحسین مصاحب، چاپ دوم، تهران، حکمت، مدخل منطق صورت
  .1377، لطف اهللا نبوي، چاپ اول، تهران، سمت، مبانی منطق جدید

، ریچارد جعفري، پرویز پیر، چاپ اول، تهران، علمی و قلمرو و مرزهاي منطق صوري
  1366فرهنگی، 

عبدالحسین آذرنگ، چاپ اول، تهران، مؤسسه ، جزهاراهی نو در منطق، ویلفرید
  .1364اطالعات، 
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

قواعد ویرایش و نگارش در این اثر به . کتاب حاضر از لحاظ نگارش، روان و رسا است
ها، جداول و  نوع استفاده از حروف، اندازه آنها، نمایش فرمول. خوبی انجام شده است

تر جذاب هاي قبلیهاي متأخر نسبت به چاپطراحی جلد در چاپ. استکادرها مطلوب 
  .است

و  11، 7، 6، 4، 3، 2، 1هاي با توجه به تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس، بخش   
رشته فلسفه ) 2 و 1منطق جدید (واحدي منطق جدید  2براي دو درس  2و  1پیوست 

هاي بعد از له زیر چاپ رفته است در چاپجا که این کتاب پنج مرحاز آن. مناسب است
طور شود طرح جلد کتاب است و همین تنها تفاوتی که از نظر شکل دیده می ،چاپ اول

ها، اما متأسفانه این اي از اشتباهات از جمله تصحیح برخی صورت برهان تصحیح پاره
چاپی در متن  هاياي غلط هاي سوم به بعد ادامه نداشته و هنوز هم پارهتصحیح در چاپ

قسمت  6، سطر  142براي مثال، صفحه . باشند ها جزئی میالبته این غلط ؛شود دیده می
 aباید  mبه جاي  12و  10سطر  294صفحه . جا افتاده است →آخر فرمول، عالمت 

  . بیاید
توان به  اثر میاز مزایاي چاپ پنجم این . باشد این اثر فاقد نتیجه و فهرست منابع می

پیشگفتار، بیان هدف اثر به صورت صریح، فهرست مطالب به صورت تفصیلی، جدول، 
  .فهرست موضوعی و کتابشناسی اشاره کرد

  
  :یاز نظر محتوای) ب

و  همنطق جدید به زبان فارسی نوشته شد  یی است که در زمینهها کتاباین اثر جزء اولین 
ها هم مورد  و در دانشگاهیک کتاب درسی تألیف  شکل در واقع اولین کتابی است که به

نحوة به  .کند ه زبان فارسی معرفی میمعرفتی را ب زیرا حوزة. ستاستفاده قرار گرفته ا
در صورت استعمال نادرست اصطالحات،  ؛ زیرابسیار اهمیت دارد ارگیري اصطالحاتک

ه کارگیري تصحیح بعدي آنها دشوار خواهدبود ولی خوشبختانه دکتر موحد در ب
  .اند هاي خوب و دقیقی استفاده کردهاصطالحات به خوبی عمل کردند و از معادل

ت و تنوع آنها ااند ولی اگر تعداد تمرینثر از تمرینات خوبی استفاده کردهمؤلف در این ا   
  .کرد کمک می بیشتر بود به فهم مطالب و مهارت منطقی الزم دانشجویان



 67    درآمدي بر منطق جدید     

موضوع اثر با توجه به اهداف درس مناسب است حتی نسبت به میزان جامعیت محتوا و    
یک دانشجوي فلسفه مورد نیاز است مطالب بیشتري عنوان کرده است، از  براي آنچه

  .جمله مباحث منطقی سازگاري و تمامیت
محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد در واقع این اثر آشنایی مقدماتی    

هاي شورایعالی برنامه  مطالب اثر با سرفصل. باشد منطق جدید می دانشجویان با مباحث
  .هماهنگی دارد  ریزي درس

آشنایی مقدماتی با  و اطالعات این اثر چندان روز آمد نیست زیرا کتاب براي ها داده    
البته اگر اشاره مختصري  .ان به مباحث جدید نزدیک نیستمنطق جدید نوشته شده و چند

شد یا حداقل منابعی براي آشنایی با این حوزه معرفی  دید منطقی میهاي ج به حوزه
  .شد، خوب بود می
نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر به تدریج و گام به گام در جهت     

توان مواردي را هم نشان داد که تغییر مطالب  البته می. تفهیم مطالب پیش رفته است
اند که بر  روي جمالتی کار کرده 63در صفحه  ،مثالً. ر استبراي یادگیري مطالب مفیدت

قسمتی از جمله تأکید شده در حالی که تخیل این جمالت قبل از اینکه دانشجو در ترجمه 
بهتر بود جمالت چند . اي نیست جمالت چند سوري مهارت الزم را پیدا کند کار ساده

آن، به تحلیل عد از تمرینات مربوط به شد و ب تر بیان می هاي متعدد و سادهسوري با مثال
  .پرداختند قسمت خاصی از آن می جمالتی با تأکید بر

فرگر،  :در تبیین موضوعات اثر، مؤلف از مطالب منطق دانان و فالسفه بزرگ از جمله   
راسل و کواین صحبت شد و اینکه او اولین منطقدانی است که از این نماد استفاده کرده 

پاورقی یک گفته  332مطلب در کجا بیان شده مشخص نیست یا نسخه ولی اینکه این 
  .دهد ولی معلوم نیست در کجا هاي خاص تعمیم میشده کواین این حکم را در مورد نام

توان در مورد بررسی محتوائی اثر ذکر کرد این است که موضوع  آخرین مطلبی که می    
هاي کتاب تماعی خنثی است ولی مثالکتاب نسبت به مسائل فلسفی، علمی، اخالقی و اج

 Begningاین کتاب تا حد زیادي اقتباسی از کتاب . با فرهنگ ایرانی همخوانی دارد
Logic   اثرE.J.Lemmon  است حتی تمرینات کتاب تقریباً به طور کامل از همان

کتاب نقل شده ولی در برخی موارد که تمرینات با فرهنگ ما همخوانی نداشته تمرینات 
  .تري مطرح شده استمناسب
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  :پیشنهادها) ج
  شود؛هاي بعدي اصطالحات چاپی انجام ـ در چاپ

  تري مطرح شود؛هاي بیشتر و متنوعـ تمرینات و مثال
کتاب به عنوان  آنها به شکل ضمیمۀ کتاب بیاید، زیراـ حل برخی از تمرینات با توضیح 

  .مفید است این دلیلستفاده شود حل تمرینات به تواند ا خودآموز هم می



  
  
  
  
  
  

  درآمدي بر منطق جدید: نام اثر
  

  رضا اکبري/ پل تیدمن، هاوارد کهین  : مترجم/ مؤلف*  
  )ع(دانشگاه امام صادق : ناشر* 
  1383: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

رضا اکبري، براي درس   وارد کهین، ترجمههااثر پل تیدمن و ،درآمدي بر منطقکتاب 
رشته فلسفه اسالمی و فلسفه غرب، در ومی، منطق جدید و منطق ریاضی، منطق عم

ن منبع فرعی از نظر شکلی و محتوایی نقد و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوا
ی و شکلی اثر ، پیشنهادهایی براي بهبود و ارتقاي محتوایگیري نتیجهعد از بررسی شدکه ب

  :ارائه گردید
  :کتب مشابه از نظر موضوع و عنوان با اثر مذکور

  ، غالمحسین مصاحبمدخل صورت صورتـ 
  ، ضیاء موحددرآمدي بر منطق جدیدـ 
  ، لطف اهللا نبويمبانی منطق جدیدـ 
، علی اصغر خندان، چاپ هاي قیاسی منطقمنطق کاربردي قسمتی از بخش ـ 

  .1383دوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 
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، لطف اهللا نبوي، چاپ اول، سمت و  )بخش موجهات(مبانی منطق موجهات ـ 
  1383طه، 

  
  نقد و بررسی •
  :شکلیاز لحاظ ) الف

 براي متن درسی طبقاین اثر از لحاظ نگارش روان و رساست زیرا این کتاب 
جداول،  :مواردي از قبیل مناسب تدوین شده است، به همین دلیلاستانداردهاي آموزشی 

اندازه کافی مالحظه  در آن به... دي، تمارین گسترده و نمودار، خالصه مطالب، کلمات کلی
  .شود می

اثر . نگاري، صفحه آرایی، صحافی، طرح جلد قابل قبول استکیفیت کتاب از لحاظ حروف
» توانیم می«سطر اول، واژه  29صفحه : براي مثال. باشد اغالط چاپی می مذکور داراي

  .زاید است
 2پاراگراف . باشد» عکس نقیض موافق«سطر اول، عکس نقیض شرطی باید  1پاراگراف 

  .ویرگول باعث ابهام جمله است نبود. ویرگول الزم است» عکس« ، بعد از1سطر 
  .و انگلیسی زبان باید عوض شود ، دوایر باالي صفحه جاي تهرانی49صفحه 
  .، قیاس مشتمل بر سه قیاس است نه چهارتا12، سطر 67صفحه 
  .، قیاس ابتداي صفحه زاید است68صفحه 
است نه بعد از » جزئی«بعد از » خاص«جاي واژه  2، پاراگراف سوم سطر 81صفحه 

  .»کلی«
  .درست است» ممکن نیست«، پاراگراف آخر، سطر اول، واژه 178صفحه 
  .باید اول بیاید» هفت اصل موضوع... «ها بعد از ، اولین خط بعد از فرمول183صفحه 
  .تبدیل شود qباید به  P «Pانجام هر «، پاراگراف ما قبل آخر سطر دوم، در 201صفحه 

  .باشد میدرسی دو واحد  حجم اثر متناسب با
  .باشد و کتابشناسی میاثر مذکور فاقد مقدمه ، فهرست اجمالی ، نتیجه ، فهرست منابع 

  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

اما  ،در این اثر اصطالحات تخصصی منطقی به زبان انگلیسی به درستی به کار رفته است
براي منطق  (alternative loGics)هاي بدیل تنها در مورد اصطالح منطق
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ر این ی که دهایمعادل  .موجهات، منطق معرفت و منطق پایانی اصطالح مناسبی نیستند
ظاهراً در این مورد بیشتر (اي هستند  اثر استفاده شده عموماً اصطالحات خوب و جا افتاده

فقط گاهی در مورد یک اصطالح ) منطق دکتر موحد استفاده شده واژه نامه توصیفیاز 
  :مثالً ه است،از دو معادل استفاده شد

از شرط ضروري استفاده  Necessary conditionدر مقابل  3پاراگراف  106صفحه 
در فهرست اصطالحات در مقابل همین کلمه از شرط  145در حالی که در صفحه  ،شده

 از معادل Logical entailmentدر مقابل  204یا در صفحه  هالزم استفاده شد
مقابل این کلمه، اصطالح،  179استلزام معنایی استفاده شده در حالی که در صفحه 

  .استاستلزام مرتبط آمده 
همان توان به  میدر این اثر به نوعی از ابزارهاي علمی استفاده شده است نمونه آن   

اشاره  نیز در پایان کتاب آمده، که پاسخ نیمی از آنها ،متنوع دد و تمریناتهاي متعمثال
در انتهاي هر فصل، فهرستی از واژگان تخصصی همراه با  در ضمن، تفهیم مطالب. کرد

  .و براي تفهیم مطالب مؤثر یک آمده که بسیار مفید است به هرتوضیحات مربوط 
میزان جامعیت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس خوب است زیرا دو فصل     

دانشجو با این مباحث در درسی  ی و منطق استقرائی براي آشناییمربوط به منطق قیاس
هاي اصل یعنی نظام ،ابفصل سوم کت. مثل منطق عمومی، جامعیت الزم را دارد

با توجه به اینکه مطالب این کتاب در واقع دنباله دو جلد قبلی است و در متن  ،موضوعی
براي آشنایی دانشجویی که منطق جمالت و منطق  ،اصلی در یک کتاب قرار دارند

ولی اگر این جلد ترجمه  ؛معموالت را خوانده به حد کفایت و در حد معرفی مناسب است
جا چندان مناسب ظر بگیریم آوردن این مبحث در اینبه عنوان کتابی مشتمل در نشده را 
ها به کار فصل چهارم کتاب هم تنها در حد آشنایی ابتدایی با الفباي این منطق. نیست
  .آید می
عنوان فرعی . میزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن کمی گمراه کننده است    

این تصور ) هاي اصلی موضوعیاستقرایی، موجهات، معرفتی و نظامهاي قیاسی ـ منطق(
در حالی که بخش عمده کتاب به دو  ،آورد که با همۀ اینها آشنا خواهد شد ذهن میبه  را

به  ،چون بیشترین صفحات کتابپرداخته و هم) منطقهاي قیاسیبیشتر به (مبحث اول 
بخش اصالً مباحث جدیدي نیست  باید گفت که این ؛هاي قیاسی اختصاصی یافتهمنطق
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هاي اصل موضوعی بلکه بیشتر به مباحث منطق قدیم اختصاص دارد و حتی بخش نظام
  .متقدم  بر استنتاج طبیعی است) موالت هستندحاگر مبدأ مقایسه منطق جمالت و م(هم 
عالی برنامه ریزي براي درس منطق هاي شوراي مطالب اثر با توجه به سر فصل    

هاي اول و دوم آن مورد نظر است و چون در این درس تنها فصل .رود به کار میعمومی 
فصل دوم تنها مبحث  ،شود معموالً اندکی در مورد روش شناسی علوم هم صحبت می

اگر براي منطق قدیم به کار . دهد و سایر مباحث در آن نیامده است استقراء را پوشش می
هاي دیگر براي دروس منطق فصل. آید کار میرود تنها فصل اول براي بحث قیاس به 

  .هاي منطقی مناسب استها و نظامجدید و آشنایی با روش
هدف معرفی اجمالی  که جار چندان روزآمد نیستند ولی از آنهاي اث اطالعات و داده   

در معرفی و پرداخت مطلب مؤفق بوده و چندان وارد مباحث بحث  ،هاي خاصی استنظام
  .نبوده است ،آورد انگیز و مناقشه آمیز که نیاز به استفاده از منابع جدیدتر را پیش می

شاید  ،نظم و انسجام مطالب هر فصل خوب و منطقی است ولی با توجه به کل اثر   
 ر دو جلد قبلی بالفاصله بعد ازد منطق جمالت و محموالت مطرح شده تر بودمناسب
، که هاي موجهات معرفتی و بایایینظام شد، سپس اصل موضوعی مطرح میهاي نظام

هاي قیاسی و به منطق گانهو در آخر در فصل جدا ،ها هستندهمان نظام درواقع گسترش
  .یافت که دنباله مباحث پیش نیستند و حیطۀ جدایی دارند استقرایی اختصاص می

  .است ت این کتاب به قدر کفایت از منابع دست اول استفاده شدهبیین موضوعابراي ت
ولی در مواردي که مثالها و ترجمۀ این کتاب از سوي مترجم ظاهراً ترجمه کامل است 

: اند که به چند دلیل مناسب نبوده است اند آنها را عوض کرده نیافتهرا مناسب  تاتمرین
  .ستبوده ا گاهی مضمون نامناسب) الف
، مثالً. تر بود هاي دیگر در زبان فارسی براي بیان مطلب منطقی مناسبگاهی مثال) ب

در مقابل با هوش، بی هوش مناسب نبوده از با  براي قضایاي معدوله، زیرا 29صفحه 
  سواد و بی سواد استفاده شده

به بعد  127مثل حساب احتماالت صفحه  ،ها در مورد امور غیر آشنا بودهگاهی مثال) ج 
  .هاي درون کیسه استفاده شده استهاي بازي از مکعبکه به جاي مثال ورق

کیفیت ترجمه از نظر روانی و رعایت امانت، روان است ولی مترجم در موارد لزوم     
هاي  را به هیچ وسیله و شکلی از پاورقی هااند ولی این پاورقی هایی اضافه کرده پاورقی

ها متعلق به کیست و حتی در  داند که این پاورقی اند و خواننده نمی مؤلف جدا نکرده



 73    درآمدي بر منطق جدید     

 ،که بخش عمده آن از مترجم است ،مواردي پاورقی مؤلف را در ضمن یک پاورقی مفصل
، پنج سطر اول مربوط به مترجم و 1پاورقی  56، با صفحه 33مثالً صفحه  ؛اند نقل کرده

  .ستبقیه مربوط به مؤلف ا
توان به  می که در اصول ترجمه اثر مذکور، مترجم در بعضی موارد دقت نکرده است

  :اشاره کرداي از آنها  نمونه
دارد ولی در ) هم ارزش(، گرچه در منطق معناي خاص  "equivalent"در مورد لفظ 

مترجم همه جا از اصطالح هم  ،آمده» معادل بودن«یعنی  ،متن گاهی به معناي عرفی آن
  .سطر دوم پایین کادر 182صفحه . اند که ترجمه خدشه دار شده است زشی استفاده کردهار
  ».هاي موجه غیر هم ارزشی متعددي را نیز ساخته استاو نظام «

  :جمله متن چنین است
He constructed several nonequivalent modal systems 

ها با هم ساخته که این نظام هاي موجه متعدديدر واقع منظور این است که لوئیس نظام
  .معادل نیستند

  .هم در پاورقی همین مشکل وجود دارد 200صفحه 
، منظور معادل  The moded equivalent» .مشکل موجه این قاعدة هم ارزش« 

غلط بودن این ترجمه در مورد پاورقی دوم که صورت برهان دو . قاعده است موجهاتی
صفحه . دهد بیشتر خود را نشان می ارزش نیستند، هم سویه نیست و بنابراین دو طرف

بر حسب «آمده،  incidentallyپاراگراف آخر خط اول، داخل پرانتز، در مقابل  183
اصالً تصادف و اتفاق معنا ) یعنی استنتاج یک اصل از اصول دیگر(جا ولی در این، »تصادف

  .کردند استفاده می» ضمناً«ندارد، بهتر بود مثالً از واژه 
ها همۀ جنگ« :اي که در تمرین در متن اصلی کتاب آمده این است جمله 26صفحه 

» ها شیطانی هستندبرخی از جنگ«اند به  که مترجم آن را تغییر داده» شیطانی هستند
 3کرد ولی در تغییر آنها دقت نشده و گزینه  ها هم تغییر میولی باید متناسب با آن، پاسخ

  .همان قضیه اصلی است
  :هاي توضیحی قیپاور

مثالً  ،اند هاي مؤلف جدا نشده هاي توضیحی وجود دارند گرچه از پاورقی در مواردي پاورقی
ولی  ،توضیحی در مورد نظر منطقدانان مسلمان آمده 56ابتدایی پاورقی صفحه  قسمت

 61در صفحه  ،مثالً. شود هایی احساس می موارد دیگري هم بوده که نیاز به چنین پاورقی
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کند لذا به لحاظ فنی  قضیه حملی، حکمی را دربارة یک مجموعه بیان می«: اند گفته مؤلف
  .»...شوند  قضایاي شخصی، قضیه حملی محسوب نمی

استفاده از آنها در قیاس بیان شده، ولی  چگونگی تبدیل این قضایا و نحوة البته در ادامه،
جا به و آنچه در این سنتی قضایاي شخصیه از اقسام قضایاي حملی هستنددر منطق 

عنوان قضایاي حملیه آمده همان قضایاي مسوره هستند که قسیم قضایاي شخصیه 
  .توانست مفید باشد باشند، پاورقی توضیحی در این مورد می می
  
  :پیشنهادها) ج

هاي اول و فصل به ـ اگر جلد سوم این کتاب براي درس منطق عمومی استفاده شود تنها
. آید کار میهکار رود تنها فصل اول بهاگر براي تدریس منطق قدیم ب. دوم آن توجه شود

  .هاي دیگر براي دروس منطق جدید مناسب استفصل
  .ـ اثر نیاز به ویرایش مجدد و تصحیح اغالط چاپی دارد

  .»3«هاي مؤلف و مترجم در جلد  ـ لزوم تفکیک پاورقی
  .هاي توضیحی از مترجم پاورقیـ نیاز به افزودن 

کتاب براي چاپ دوم مورد بازبینی قرار گیرد، چاپ دوم کتاب حداقل به عنوان منبع ـ 
یک کتاب کار جداگانه براي آن . آیدمیفرعی منطق جدید و منطق ریاضی به شمار 

  .تدوین شود تا دانشجویان بتوانند تمرینات بیشتري انجام دهند



  
  
  
  
  
  

  شناسی چیست؟ رپدیدا: نام اثر
  

  آندره دارتیگ  :مؤلف*  
  محمود نوالی :مترجم *
  سمت: ناشر* 
  1371: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر آندره دارتیگ، ترجمه محمود نوالی، براي درس  پدیدار شناسی چیست؟،کتاب 
به عنوان  فلسفه جدید و معاصر رشته فلسفه غرب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،

، گیري نتیجهکه بعد از  نقد و بررسی شدی لی و فرعی از لحاظ شکلی  و محتوایمنبع اص
  .ی اثر ارائه گردیدو شکل ییبراي بهبود و ارتقاي محتوای یپیشنهادها

  :از نظر موضوع و عنوان اثر مذکور تب مشابهک
ترجمه  گزینش و ،، اثر گروه مؤلفانهاي هست بون فهپدیدار شناسی و فلسـ 

  .1371دکتر یحیی مهدوي، چاپ اول، تهران، خوارزمی، 
هوسرل، هیدگر و دیگران، ترجمه گروه مترجمان، چاپ اول،  فلسفه و بحران غرب،ـ 

  .1378تهران، هرمس، 
  .1378؟ ، رضا داوري، چاپ دوم، تهران، هرمس، فلسفه چیستـ 
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اول، تهران، هرمس، ، اثر مک کواري، ترجمه حنایی کاشانی، چاپ  فلسفه وجوديـ 
1378.  

  .، اثر حمید رشیدیانپدیدار شناسی هوسرلـ 
اثر گروهی از مؤلفان، گروهی از  هاي هست بودن، ـ پدیدار شناسی و فلسفه

  .1371مترجمان، چاپ اول، تهران، خوارزمی، 
  

  نقد و بررسی •
  از لحاظ شکلی) الف

و سختی را که در زبان مقصد  نباید صعوبت) فرانسه(از نظر نگارش این اثر در زبان مبدأ 
و نه اهل فلسفه با  معمولی،، داشته باشد و به قصد آشنا ساختن خواننده ددار) زبان فارسی(

اما ترجمه آن در زبان فارسی روانی و رسائی الزم را . پدیدار شناسی نوشته شده است
آشنایی ) نسهفرا(از نظر رعایت قواعد ویرایش و نگارش، ویراستار به زبان مبدأ . ندارد
توانست  هاي ترجمه می اي نداشته است چرا که در این صورت بسیاري از ناهمواري حرفه

  .رفع شود
حجم  .آرایی، صحافی و طرح جلد خوب است نگاري، صفحهکیفیت اثر از لحاظ حروف   

اثر مذکور فاقد فهرست اعالم و موضوعی و . اثر با تعداد واحدهاي درس متناسب است
کتاب داراي پیشگفتار، بیان هدف اثر، مقدمه کلی، فهرست مطالب اجمالی، . باشد نمایه می

  .باشد نتیجه، فهرست منابع و کتابشناسی می
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

هاي موجوداست و هنر مترجم در عادلهاي اصطالحات تخصصی از م اکثر معادل
کار رفته در کتاب با توجه به ههاي بدر مجموع معادل. کارگیري آنها قابل توجه است هب

  .شود زبان نگارش خوب ارزیابی می
در این کتاب نویسنده به : میزان جامعیت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس    

روایت پدیدار شناسی . دیدار شناسی پرداخته استافراد و موضوعات مختلف در حیطه پ
اي به پدیدار شناسی  آندرتیگ گاهی با پدیدار شناسی اگزیستانسیال خلط شده و حتی اشاره

پرداختن و  ضوعات،از حیث تنوع مو. گردد لویناس شده که امروزه پست مدرن تلقی می
لحاظ رتق و فتق طرح مسائل کلی پدیدار شناسی کتاب جامعیت نسبی دارد ولی به 
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توانست  رسد و می فق به نظر نمیهاي درون پدیدار شناسی کتاب موموضوعات و گرایش
اما در مجموع با اهداف درس مورد نظر . پرداخت محتوایی و موضوعی بهتري داشته باشد

  .شود در مقطع مقدماتی آشنایی با فلسفۀ پدیدار شناسی مثبت ارزیابی می
-هاي شوراي اثر با عنوان و فهرست آن، مطابقت اثر با سرفصل از نظر انطباق محتواي   

  .عالی برنامه ریزي خوب است
ها همه مؤید آن است که نویسنده سعی  ، ارجاعات و نقل و قولبررسی فهرست منابع   

  .با گرایش و عالئق خاص خود از منابع به قدر کفایت استفاده کند کرده
ها و  فارسی به اصول ترجمه توجه داشته که پانویس مترجم از برگرداندن اثر فرانسوي به

ی بودن کتاب توجه داشته و مترجم به آموزش. توضیحات ضمیمه کتاب مؤید این معناست
و لذا با توضیحات ) سابقۀ تدریس به دلیل(شناخته است  را به خوبی میآن  مخاطبان

  .انتقال دهدتکمیلی در انتهاي کتاب سعی کرده است مطالب را به خوبی و دقیق 
  
  پیشنهادها) ج

اثر مذکور در صورت ویرایش مجدد و اضافه کردن مطالبی درباره مکتب پدیدارشناسی در 
  .تواند منبع درسی مناسبی باشد نامه تخصصی می  و واژه ههاي متأخرتر و درج نمای دوره





  
  
  
  
  
  

  عشق صوفیانه: نام اثر
  

  جالل ستاري : مؤلف* 
  نشر مرکزي: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر جالل ستاري، براي درس کلیات عرفان، تاریخ تصوف در  ،عشق صوفیانهکتاب 
  .باشدمی رشته الهیات، مقطع کارشناسی ارشد و دکتري به عنوان منبع فرعی

، پیشنهادهایی براي بهبود و گیري نتیجهبعد از . ظر شکلی و محتوایی نقد و بررسی شداز ن
  .محتوائی و شکلی اثر ارائه گردید ارتقاي

  :ظر موضوع و عنوان با اثر مذکورکتب مشابه از ن
  ارژنگ مدي ،عشق در ادب فارسیـ 
  1373، ترجمه جالل ستاري، طوس، رنه آلندي عشق، ـ 
  1319، مصحح سید محمود مشکوه، ابوعلی سینا رساله العشق، ـ 
  1354جالل ستاري، وزارت فرهنگ،  ،پیوند عشق میان شرق و غربـ 
  احمد غزالی ، سوانح ـ

  ارژنگ مدي، فارسیعشق در ادب ـ 
  فخرالدین عراقی ،لمعاتـ 
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  جامی ،ـ اشعه اللمعات
  

  نقد و بررسی •
  :از نظر شکلی) الف

  :باشد از جمله نقاط ضعف و قوت شکلی و محتوایی آن به شرح ذیل می
نمایه و  نبود ،سبک روان و سلیس نگارش، استفاده از منابع خوب و دست اول

کتاب در واقع مجموعه مقاالت (الب مطرح هاي الزم، عدم ترتیب منطقی مط فهرست
  ).است

  
  :یاز نظر محتوای) ب

طرح مباحث و ریشه یابی دقیق آنها، رهیافت مبتکرانه در بحث عشق، کافی نبودن مطالب 
  .ها بودن برخی از بخش بعضی از فصول،

  
  :پیشنهادها) ج

ارشد و باالتر  با عنایت به سبک و شیوه نگارش نویسنده، این کتاب براي مقطع کارشناسی
  .تواند به عنوان منبع فرعی مورد استفاده قرار گیرد مناسب است و می



  
  
  
  
  
  
  عدل الهی: نام اثر

  
  استاد شهید مرتضی مطهري : مؤلف* 
  )وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه(انتشارات اسالمی : ناشر* 
  1361: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

و مطالعات تطبیقی رشته کالم و  )1( ، براي درس کالماثر مطهري ،عدل الهیکتاب 
منبع اصلی از لحاظ شکلی  فلسفه حکمت اسالمی و مقطع کاردانی و کارشناسی به عنوان

ی براي بهبود و ارتقاي یگیري، پیشنهادها بعد از نتیجه. و محتوایی نقد و بررسی شد
  .و شکلی آن ارائه گردیدمحتوایی 

  :کتب مشابه از نظر عنوان و موضوع با اثر مذکور
  ، عالمه حلیخواجه نصیرالدین طوسی )کشف المراد(ـ تجرید العقاید 

  ، ابوالحسن اشعريالمقاالت االسالمینـ 
  ، شیخ مفیداوائل المقاالتـ 
  جرجانیشرح المواقف،  

  )شیخ طوسی(الطوسی ، شیخ الطائفه محمد بن الحسن تمهید االصولـ 
  ، علم الهدي، سید مرتضیـ الذخیره فی علم الکالم

  ، شیخ طبرسیاالحتجاجـ 
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  ، عالمه حلیباب حادي عشرـ 
  ، مصباح یزديآموزشی عقایدـ 
  

  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

و  این اثر مانند سایر آثار شهید مطهري به قلمی روان و بیانی سلیس نوشته شده است
با زبانی روشن و ... هاي عمیق فلسفی، کالمی و  بیان اندیشه آن بزرگ یکی از امتیازات
  .اثر از لحاظ رعایت قواعد ویرایش و نگارش خوب است. قابل فهم است

آرایی، صحافی و طرح جلد خوب است قابل  نگاري ، صفحهاثر مذکور که از لحاظ حروف
بدون تایپ و صفحه کاهی صفحه  415در نسخه اي توسط انتشارات صدرا  .ذکر است

  .انتشارات اسالمی کیفیت پایینی دارد چاپ شده است که نسبت به چاپ
ها استفاده به عنوان کتاب درسی در دانشگاه اثر منبع کمک درسی است اما این    
  .شود می

  .باشد این اثر فاقد پیشگفتار، فهرست منابع، کتابشناسی می
ر، مقدمه کلی، فهرست اجمالی، نتیجه در برخی فصول و کتاب داراي بیان هدف اث

  .باشد می) در آیات، احادیث، ابیات(فهرست موضوعی 
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

  .مؤلف در کاربرد اصطالحات تخصصی مؤفق بوده است
ی است و محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد عنوان اثر از آنجا که عدل اله

له شرور، معناي عدل، ثنویت، مسئ: تري چون له به مسائل جزئیتحلیل این مسئنویسنده با 
  .است ان، قانون مرگ و شفاعت آن را تحلیل نمودهنظام طولی و عرضی جه

مسائل سنتی  توان گفت که نویسنده کوشیده است یکی از در مورد نوآوري این کتاب می
و شبهاتی که در این زمان مطرح  له عدل را با توجه به مسائلکالم اسالمی، یعنی مسئ

تحلیل کند و هم با تکیه بر سنت کالم اسالمی و اندیشه عمیق خود شبهات را  ،هستند
  .پاسخ گوید

  .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است



 83    عدل الهی     

 نیز  از منابع پاسخگویی به شبهات موجه است له وکه نویسنده در مقام تحلیل مسئ جااز آن
یر مختلف و آراء متنوع دنبال بیان تفاسهب و پیداست که اگر د نیاز استفاده نموده استدر ح

یافت و به تفصیل نظرات مختلف  بود کتاب ساختار دیگري می له عدل نمیدر باب مسئ
هاي مختلف را دربارة این  دگاهالبته ایشان در حد اجمال دی. کرد له بیان میدرباره این مسئ

  .اند له بیان کردهمسئ
میزان استنادات و ارجاعات خوب است البته اگر بر اساس مشخصات کتابشناختی آثار 

  .نیست وابط کتاب درسی و آموزشیض این اثر مطابق با. گرفت بهتر بود ورت میارجاع ص
  
  :پیشنهادها) ج

هر چند طرح مباحث در آن . است) 1(ل الهی منبع فرعی براي درس کالم کتاب عد
شکل درسی و آموزشی بازنویسی شود و پاسخ به استحکام الزم را دارد، اما اگر به 

  .تر خواهد بود تر و مطلوب بسیار کارا ،سئواالت و شبهات جدید نیز در آن لحاظ شود





  
  
  
  
  
  

  فلسفه کانت: نام اثر
  

  استفان کورنر  : مؤلف* 
  اهللا فوالدوند عزت :مترجم *
  خوارزمی: ناشر* 
  1367: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اهللا فوالدوند براي درس  استفان کورنر، ترجمه عزت اثر ،اکتشافات علمی منطقکتاب 
شناسی مقطع کارشناسی رشته فلسفه غرب به عنوان منبع اصلی از لحاظ شکلی و  کانت
راي بهبود و ارتقاي شکلی ی ب، پیشنهادهای گیري نتیجهبعد از . توایی نقد و بررسی شدمح

  .ی اثر ارائه گردیدیو محتوا
  :موضوع با اثر مذکورکتب مشابه از لحاظ عنوان و 

، فردریک کاپلستون، اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگ ) از ولف تاکانت( تاریخ فلسفهـ 
  .1372مهر، اول، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، 

، 1376رتناك، غالمعلی حداد، تهران هایوستوس نظریه معرفت در فلسفه کانت،ـ 
  .فکر روز

  1373وري،  ، کارل یاسپرس، اول، تهران، طهکانت ـ
  1375، راجر اسکروتس، میر علی پایا، اول، تهران، طرح نو، کانت ـ
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  1378، کریم مجتهدي، دوم، تهران، امیرکبیر، ـ فلسفه نقادي کانت
  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

علی رغم دشواري و پیچیدگی فراوان در فلسفۀ کانت، کورنر در عین  ،از لحاظ نگارش
  .ت و وضوح عبارات را در حد خوبی تأمین کرده استرعایت ایجاز، جامعی

  .میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش ترجمه اثر خوب است
  .از نظر حروف نگاري، صفحه آرایی، صحافی و طرح جلد مطلوب است

با  باشد و صفحه می 250) مترجم جداي از پیشگفتار(جا که تعداد صفحات اصل متن از آن
متناسب  توان گفت این حجم می. دهد فلسفه کانت را پوشش میهمۀ اختصار، جوانب اهم 

  .باشددي میواح 2 با درس
بر اساس  که شود تقریباً هر سال تجدید چاپ می ،1955این کتاب از هنگام انتشار در سال 

اثر  .شده استتغییراتی جزئی در آن  که هاي مختلفی هم دارد هاي جدید مترجمچاپ
ی، فهرست منابع و مذکر فاقد نتیجه، خالصه فصول و کلی، فهرست اعالم و موضوع

اما داراي پیشگفتار، بیان هدف اثر، مقدمه کلی، فهرست مطالب . باشد شناسی میکتاب
  .باشد تفصیلی و فهرست اعالم می

  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

اذعان همگان از کانت شناسان کورنر، که آلمانی االصل و ساکن و تابع انگلیس است ، به 
با توجه به اقبال وسیع فالسفه و دانشجویان فلسفه،  الدهمباشد و کتاب  بزرگ معاصر می
شود و بالطبع در کاربرد اصطالحات تخصصی هم  موفق محسوب میبی از هر حیث کتا

  .خورد گونه نارسایی به چشم نمیهیچ
باشد و غرض از  سی به معناي دقیق نمیتدوین یک کتاب در از آنجا که این کتاب براي   

متخصصان و اهل  منظور ورود به فلسفه کانت برايمناسب به تدوین اثر، ارائه مدخل
طرح بحث مقدماتی، جمع بندي نهایی، به چون پس ابزارهاي علمی هم ،فلسفه بوده است

 جز، به، تصویر، نقشه رعایت نشده استتمرین و آزمون، نمودار ، جدول، آمار، مقایسه
  .مقدمه کلی، پیشگفتار، فهرست مطالب و فهرست اعالم

دربارة میزان جامعیت محتوا و موضوع این اثر با توجه به اهداف درس باید گفت که    
نقدي کانت است و کتاب  ۀساز مرحلآشنایی با افکار دوران» فلسفه کانت«غرض از واحد 



 87    فلسفه کانت     

نقد عقل « ،»نقد عقل محض«ناقدانه از کورنر در واقع شرح کوتاه و عالمانه و بعضاً 
» نقد«در این میان حجم اختصاصی به هر  .کانت است» قوه حکم«و دو نقد » عملی

اي از اثر، به نقد  بخش قابل مالحظه ،بدین ترتیب. متناسب با اهمیت آن متفاوت است
 .عقل محض و بهره کمتري به ترتیب به نقد عقل عملی و نقد سوم اختصاص یافته است

اما زمینۀ تاریخی و . البته اندکی هم در باب فلسفه دین از نظر کانت سخن رفته است
فرهنگی و فلسفی کانت و  نیز میراث او و تأثیرش بر ایده آلیسم، مارکس، نوکانتیسم و 

محتواي . مکتب فرانکفورت را نه در متن کتاب که در پیشگفتار عالمانه مترجم باید جست
  .اثر کامالً منطبق است اثر با عنوان و فهرست

این . اسب استعالی برنامه ریزي براي درس متني شورايهامطالب اثر با سرفصل   
تدریس فلسفه کانت در مقطع کارشناسی ارشد به جهات ذیل قابل توصیه  کتاب براي

  ؛جامعیت مطلوب نسبت به جوانب گوناگون فلسفه کانت) الف: است
  ؛حجم مناسب) ب 
  وجه عبارات؛وضوح قابل ت) ج 
  ؛تر است البته جنبه تشریح و توضیح برجسته(شرح توأم با نقد ) د 
  .دقت و نظم منطقی) پ 

توضیح جالب نظر حکم : ند ازاباشد که عبارت این کتاب به اندازة خود داراي نوآوري می    
، نحوه )152صفحه (، ارتباط مفهوم با ادراك )143ص (پیشین و نسبت آن با تجربه 

له هاي سه گانه مسئ، صورتبندي)154صفحه (ارتباط داشتن با واقعیت در مقایسه پیشین 
، توضیح شاکله سازي با استفاده از تعبیر مدرن قواعد )190صفحه (استنتاج استعالیی 

هاي معاصر  ، بیان رابطۀ فلسفه ریاضی کانت با نظریه)209صفحه (غیر وضعی  وضعی  و
، بیان تأثیر )244- 239صفحه (والت کانتی در فلسفه معاصر ، بیان تأثیر مق)166صفحه (

  . ...و ) 238 – 234صفحه (کانت بر مذهب اصالت عقل 
  .باشد نظم و انسجام منطق مباحث بسیار مطلوب می

مانند آثار اصلی خود . براي تبیین موضوعات مورد بحث به منابع خوبی اشاره کرده است
  . ...کانت و 

رجمه از لحاظ معادل یابی دقیق، توضیح و نقد مطالب به صورت مترجم به اصول ت    
نگارشی مقدمه، پاورقی و پی نوشت در ترجمه این کتاب دقت الزم را داشته است اما از 

در مقابل » ادراك«لحاظ معادل گذاري تنها نارسایی جدي ترجمه، استفاده از برگرداندن 



 نقدنامه فلسفه و کالم  88

Perception  شد تا از برخی سوء  ترجمه می به ادراك حسی و تجربی بایداست که
 »سکلدارة«و  )Lueدر برابر ( »برگۀ«چنین بهتر بود به جاي هم. دوش جلوگیري  هاتفاهم

که اصطالح جا (به ترتیب از سرنخ یا سررشته و شاکله  )KSchemata(ر برابر د
  .شد استفاده می) تري است  افتاده

هاي  پاورقی صفحه، به 125موزنده اي در مترجم عالوه بر افزودن پیشگفتار سودمند و آ   
توضیح اصطالح  188از جمله صفحه  ؛اند توضیحی و تشریحی سودمندي اشاره کرده

  "appercephin"توضیح  194و  193صفحه ،در(Transcendental)» استعالیی«
  ...و  pureتوضیح  198در صفحه  "schemata" 205در صفحه 

  
  :پیشنهاد) ج
به عنوان منبع اصلی مناسب مقطع  سحوزة فلسفه کانت و کتاب اثري مؤفق در 

  .کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته فلسفه است



  
  
  
  
  
  

  منطق اکتشافات علمی: نام اثر
  

  کارل ریموند پوپر  : مؤلف*  
  کمالیحسین : مترجم *
  علمی و فرهنگی: ناشر* 
  1381: چاپ دوم  1370: چاپ اول: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

، اثر کارل ریموند پوپر، ترجمه حسین کمالی، براي درس منطق اکتشافات علمیکتاب 
منبع فرعی از لحاظ شکلی و  فلسفه علوم مقطع کارشناسی، رشته فلسفه غرب به عنوان

راي بهبود و ارتقاي شکلی ی بگیري، پیشنهادهای یی نقد و بررسی شد و پس از نتیجهمحتوا
  .ارائه گردید ی اثر مذکورو محتوای

  :کتب مشابه از لحاظ عنوان و موضوع با اثر مذکور
  1375سعید زیبا کالم، اول، تهران، مترجم آلن چالرز،  ،)7ـ4فصول (چیستی علم  ـ

حسن مترجم ، دانالد گیلیس، )2بخش اول فصل ( فلسفه علوم در قرن بیستمـ 
  .میانداري، اول، تهران، سمت و طه

  احمد آرام، سروشمترجم ، ریموند پوپر، منطق اکتشافات علمیـ 
  1363احمد آرام، اول، مترجم ، ریموند پوپر، هاها و ابطالحدسـ 
  احمد آرام، سروش، اولمترجم ریموند پوپر،  واقعیتگري و هدف علم،ـ 
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  قد و بررسین •
  :از لحاظ شکلی) الف

مشاهی دکتر سروش و دکتر بهاء الدین خر هايایشت و ویرسروان و رسا رترجمه این اث
از لحاظ رعایت قواعد ویرایش و نگارش اشکاالتی در کتاب . انددر این زمینه مؤثر بوده

خوانی به چینی ضعیف است و اگر نمونه شود که به احتمال زیاد ناشی از حروف دیده می
اشتباهات متعدد تایپی در کتاب وجود دارد . شدگرفت این اشتباهات نمی دقت صورت می

برخی از  ،مثال نیز مرتفع نشده است؛ براي) 1381سال (چاپ جدید این کتاب  در که
بر [به خالفت  44، صفحه ] شمردند[ »شمرند«واژه  8صفحه  :ند ازااشکاالت عبارت

نونه  72، صفحه ]لیاقت[لیافت  71، صفحه 14جا در سطر بینقطه  58، صفحه ] خالف
] ها گزاره[ها  گزراه 162صفحه ] روش شناختیمان[روشن شناختیمان  106، صفحه ]نمونۀ[

  ].اقترانات[، اقترافات ] روزنامه[رونامه  136، صفحه ]منطقه[منطه  130، صفحه 
  .شودمنبع فرعی استفاده قرار میکه از آن به عنوان باشد بل مذکور کتاب درسی نمیاثر   

و چاپ دوم  1370جا که این کتاب دو بار چاپ شده است چاپ اول این اثر در سال از آن
که طوريهچاپ دوم هیچ تفاوتی با چاپ اول ندارد ب. منتشر شده است 1381آن در سال 

  .عینه در چاپ دوم تکرار شده استهچینی چاپ اول باشتباهات حروف
قد نتیجه، خالصه فصول و کلی، فهرست اعالم و موضوعی، فهرست منابع و این اثر فا

کتاب داراي پیشگفتار، بیان هدف اثر صریح، مقدمه کلی فهرست . باشد کتابشناسی می
  .باشد مطالب تفصیلی و جدول می

  
  :از لحاظ محتوایی) ب

ر به در ترجمه کتاب اصطالحات تخصصی به خوبی برگردانده شده است و این امر نظ
سازي  در مورد معادل. تخصص ویراستار کتاب در این زمینه به خوبی صورت گرفته است

ها در پا نوشت به  اصطالحات تخصصی بهتر بود در مورد بعضی از معادل سازي
در این کتاب براي  ،مثالًورت اشاره شود؛ اند در حد ضر هایی که دیگران آورده معادل

Confirmation  تأیید و برايcorroboration    تقویت آورده شده است در حالی
محتواي اثر با عنوان و . که آقاي احمد آرام در ترجمه خود برعکس معادلسازي کرده است

ها و در این کتاب در مقام بیان منطق حاکم بر پژوهش. فهرست آن انطباق کاملی دارد
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ی استقرایی و تلقی اهل نسبت با تلق ست و نظریه ابطال پذیري خود رااکتشافات علمی ا
  .ه استدمواضعه در علم بیان کر

توان به عنوان منبع فرعی در درس فلسفه علوم براي دانشجویان دوره  این کتاب را می    
که بیشتر بحث تخصصی در باب  ،البته قسمت سوم کتاب. کارشناسی فلسفه توصیه کرد

  .کمتر قابل توصیه است ،نظریه احتماالت است
که به نظریه ابطال توان گفت پوپر پس از آن العات میهاو اط داده زان روز آمديدر مورد می

له اساسی نظریه دو مسئدر کتاب  1930مبسوط در سال پذیري رسید آن را به نحو 
منطق اي از این کتاب با عنوان  خالصه ،این کتاب مخالفت شد ، و چون باآورد شناخت

دست پوپر و دو  هب 1959ن کتاب در سال ترجمه ای .منتشر شد 1934در سال پژوهش 
  .نفر از دوستانش صورت گرفت
ین بار متضمن طرح نظریه ابطال پذیري پوپر براي نخست پس متن آلمانی کتاب به دلیل

ی در اصالحات ریه است،  با بازنگريجا که این اثر اولین روایت این نظنوآوري است و از آن
سی خوانندة ایرانی را با اولین روایت از این نظریه به فار آن  ترجمه. آن صورت گرفته است

  .کند آشنا می
میزان . شود نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر به خوبی مشاهده می    

دقت در استنادات و ارجاعات اثر خوب است و مؤلف سعی کرده است از منابع دست اول 
ترجمه کاملی از این کتاب را ارائه دادند، مترجم با توجه به اصول ترجمه، . استفاده کند

صفحه  464کتاب اصلی در حدود  ،یعنی ؛البته این کتاب ترجمه قسمتی از کتاب است
آنچه ترجمه نشده بخش  .کتاب است 283تا  1است و ترجمه حاضر ترجمه صفحات 

آرام است که هنوز ترجمه آن بیرون نیامده است اما ترجمه آقاي احمد  ضمایم کتاب
  .باشدمشتمل بر ضمایم کتاب نیز می

هایی از ترجمه با متن انگلیسی کتاب بخش: کیفیت ترجمه از نظر روانی و رعایت امانت
به آن اشاره کرد  توان که می شودمی مطابقت داده شده برخی اشکاالت جزئی مالحظه

و  Iنشانه نویسنده مطلب را یکجا به دو بخش تقسیم کرده و آن دو را با  17ل در بند مث
II جاي هب 96ها را نیاورده است یا در سطر اول صفحه  مشخص کرده که مترجم نشانه

ابطال پذیر باید ابطال ناپذیر آورده شود البته ممکن است این اشتباهات مربوط به حروف 
به هر حال آن اندازه از متن که مقابله شد نشان دهنده دقت و روانی در . چینی بوده باشد

  .ده استترجمه بو
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  :پیشنهادها) ج
  .ـ این کتاب به عنوان منبع فرعی معرفی شود

  .کرد ها به انتقاد منتقدان اندیشه پوپر اشاره می ـ بهتر بود مترجم در پانوشت
  .ـ متأسفانه کتاب اغالط چاپی بسیاري دارد که در چاپ دوم تکرار شده است



  
  
  
  
  
  

  ها انداز مسائل و چشم: فلسفه تحلیلی: نام اثر
  

  علی پایا : مؤلف*  
  طرح نو: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

س فلسفه اثر علی پایا، براي در ها، انداز مسایل و چشم: فلسفه تحلیلیکتاب 
، فلسفه تحلیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و )3(فلسفه غرب  معاصر، تاریخ

رعی و مرجع از لحاظ شکلی و دکتري رشته فلسفه غرب به عنوان منبع اصلی و ف
از بهبود و ارتقاي شکلی  ی پسگیري، پیشنهادهای بعد از نتیجه. محتوایی نقد و بررسی شد

  .و محتوایی اثر مذکور ارائه گردید
  :ز لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکورمتون مشابه ا

  1357دوم، تهران، خوارزمی، ج ، منوچهر بزرگمهر، فلسفه تحلیل منطقیـ  
 1375اول، قم، نشر مرصاد، ج ، فلسفه تحلیلی، صادق الریجانیـ 

  1375دوم، تهران، علمی و فرهنگی، ج م بوخنسکی، .، اـ فلسفه معاصر اروپایی
اول، تهران، ج ، کاپلستون، بهاء الدین خرمشاهی، اسلر تاریخ فلسفه از بنحام تاـ 

  .1370سروش، 
  1375اول، تهران، سمت، ج ، ژان الگوست، رضا داوري، فلسفه در قرن بیستمـ 
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  نقد و بررسی •
  از لحاظ شکلی) الف

موارد نادري دیده  اگر چه ؛قواعد ویرایش اثر خوب است. نگارش اثر روان و رسا است
بهتر بود به جاي  8و  7سطر  628در صفحه  مثالً. قابل ویرایش است که شود می
  .آورده شود» ]یا نگرفته[صورت نپذیرفته «، » صورت نپذیرفته بوده است«

اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرایی، صحافی و طرح جلد خوب است اما خالی از 
ت مربوط به ویرایش فنی برخی اشکاال) 1: توان به چند نمونه اشاره کرد اشکال نیست می

برخی ) 2. شد باید با حروف کوچک نوشته می 1پانوشت  579در صفحه  ،مثالً ؛است
، صفحه » کاذبه المقدم ←کاذبه القدم «سطر ششم  495مثالً صفحه  ،هاي تایپی غلط
 2شماره پانوشت  419، صفحه » عقالء المجانین ←عقال المجانین «سطر ششم  403

توان آن را به عنوان  اما می این اثر، کتاب درسی نیست .شناسی باشدرباید روي واژة تبا
هاي تحلیل زبانی معرفی  یک منبع اصلی در دروس تاریخ فلسفه جدید و معاصر و فلسفه

  .کرد البته بیشتر دو فصل اول کتاب مناسب این کار هستند
پیشگفتار، بیان هدف اثر به صورت صریح، فهرست اجمالی، جدول و این کتاب داراي     

اثر مذکور فاقد . باشد تصویر، فهرست اعالم و موضوعی، فهرست منابع و کتابشناسی می
  .باشد نتیجه مقدمه کلی و فصول می

  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

تخصصی را به دلیل تسلط بر مباحث فلسفه تحلیلی و فلسفه علم اصطالحات هنویسنده ب
هایی استفاده  البته در مورد اصطالحات غیر تخصصی گاهی از واژه. کار برده استهخوبی ب

به جاي » مشتهر« 466در صفحه  ،مثالً .رسد کرده است که چندان مناسب به نظر نمی
کیفیت معادل » تشکیل دهنده«به جاي » مشکله« 485و  442و در صفحات » مشهور«

اثر با توجه به زبان نگارش، در ترجمه خوب رعایت شده  سازي اصطالحات تخصصی
شود این است که گاهی براي یک واژه  دیده می ،البته به ندرت ،تنها اشکالی که. است
ها هاي متفاوت استفاده شده است در حالی که بهتر بود براي حفظ یکنواختی معادلمعادل

گاهی شکل زندگی و گاهی  Form+Lifeمثالً براي  ؛کرد از یک معادل استفاده می
ذوق سلیم و در  558در صفحه  bon/sens [e]کار رفته است و براي هنحوه زیست ب

  .شمر معقول آمده است 606صفحه 
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هاي کتاب تنها در میان فصل .با عنوان و فهرست آن انطباق نداردمیان محتواي اثر     
درصد  50تقریباً  ،یعنی ؛ندارتباط مستقیم با فلسفه تحلیلی دار 5، 4، 2، 1هاي فصل

. شود مطالب کتاب دربارة فلسفه تحلیلی است و بقیه کتاب بیشتر به فلسفه علم مربوط می
مؤلف در زمینۀ فلسفه تحلیلی و فلسفه علم  هکندتوان مجموعه مقاالت پرا اب را میکت

در لۀ جنجالی گزارشی از یک مقا 8ترجمه است و فصل  10و  3هاي  البته فصل .دانست
  .نقد پست مدرنیسم

ریزي از میان فصول کتاب  عالی برنامههاي شورايبا توجه به مطابقت درس با سر فصل
 2و  1هاي  اند در فصل مناسب براي دروس ذکر شده 5و تا حدي  2و  1هاي  فصل

شی از تحوالت کوشد حوزة مباحث فلسفه تحلیلی رامشخص کند و گزار نویسنده هم می
هاي مهم فلسفه تحلیلی را بیان  اي از ویژگی دهد و هم پارهدست فلسفه تحلیلی به

سایر فصول بیشتر دربارة فلسفه علم است و چون در هر یک موضوع متفاوتی از . کند می
یشتر به بو  باشدتدریس در درس فلسفه علم مناسب نمی ايرفلسفه علم بیان شده است ب

  .فایده باشدتواند مفید  در این حوزه میعنوان منبع فرعی 
-هب ،صورت گزارش اجمالی استهجا که بیان نویسنده دربارة فلسفه تحلیلی بیشتر باز آن

 ،طور پراکنده و اغلب به اختصار بیان شده استههاي فیلسوفان تحلیلی ب طوري که اندیشه
  .از این رو کتاب تنها به صورت منبع فرعی قابل استفاده است

نده با فضاي فکري فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان علم دلیل آشنایی نزدیک نویسهب   
  .کتاب از حیث روزآمدي اطالعات بسیار خوب است

اثري تألیفی در زمینه فلسفه تحلیلی است که در فضاي  ،نوآوري مهم این اثر نگارش
  .فکري ـ فلسفی ما سابقۀ کمی دارد

دلیل هدر کل اثر ب اما. نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل تقریباً خوب است   
  . شود پراکندگی مقاالت چندان نظم منطقی و انسجام دیده نمی

با عنوان راهنماي مطالعه فصول کتاب ترتیب مطالعه فصول  19البته نویسنده در صفحه 
کتاب را براي متخصصان مختلف بیان کرده است، مؤلف از منابع کافی در تبیین 

  .موضوعات استفاده کرده است
ر اغلب ارجاعات نویسنده مرجع را به دقت مشخص کرده است اما گاهی نقل اگر چه د

  .95، 413، 511، 428صفحات  ،مثالً .ها بدون ذکر دقیق مرجع آمده است قول
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ایش تحلیلی او اشاره کنیم توانیم به گر می ،براي اینکه بدانیم گرایش مؤلف چه بوده است
را  ،)6فصل (و فوکو ) 8فصل (از قبیل پسا مدرنیسم  ،هاي دیگر فلسفی حوزه و بر این مبنا،

پسامدرنیسم  ضداي جنجالی  گزارشی از مقاله 8وي در فصل . است مورد بحث قرار داده
ماجراي مقاله این . ضعف و نقص پسامدرنیسم را نتیجه بگیرداز آن  خواسته است  آورده و

تهزاء عباراتی از آثار فالسفه قصد اسهاست که فیزیکدانی در قالب یک مقاله رسمی اما ب
اي پسا  طور آشفته با مباحث فیزیک یک مرتبط کرده است و چون نشریههپسامدرن را ب

توان از این ماجرا می. کند فیزیکدان هدف خود را افشا می ،کند مدرن آن را چاپ می
تماد دلیل عدم آشنایی با مباحث فیزیک و اعهآن فالسفه ب) 1: نمودتفسیرهاي دیگر می
توان  نتیجه گرفته شد که نمی) 2  اند؛ یکدان، آن مقاله را چاپ کردهنسبت به علم آن فیز

هاي علمی داشت داوري نویسنده در باب پسا مدرنیسم رهیافتی پسامدرن به پژوهش
  .منطقی نیست

البته بر اساس مالحظه متن (کیفیت ترجمه از نظر روانی و رعایت امانت خوب است 
 ،چنانکه مثالً. البته خالی از اشکال نیست) مطابقت دادن آن با متن اصلی فارسی و بدون

شاید اشتباه . (باید عوض شود» الف و ب«جاي  15و  14در سطرهاي  627در صفحه 
  ).چینی باشدحروف

  
  :پیشنهادها) ج

  .این کتاب بسیار مفید است ،ـ با توجه به کمبود منابع، خصوصاً آثار تألیفی در زبان فارسی
ـ لحن و رویکرد کتاب جانبدارانه و مدافعه جویانه است و نوعی ناهمخوانی در ترتیب 

  .کتاب وجود دارد
  .ـ نوآوري در نگارش اثري تألیفی در زمینه فلسفی و تحلیلی

ه فلسفه تحلیلی و ـ کتاب به صورت مجموعه مقاالت پراکنده است که برخی از فصول ب
این کتاب نقدي است بر . ارتباط مستقیم با هر دو است برخی نیز در علم و  برخی به فلسفه

  .هاي پست مدرن ها و نظرگاهآراي پست مدرن



  
  
  
  
  
  

  فلسفه تطبیقی کلیات: نام اثر
  

  عبدالکریم سروش : مؤلف*  
  )ع(دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق : ناشر* 
  1370: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر عبدالکریم سروش، براي درس فلسفۀ تطبیقی در  فلسفه تطبیقی کلیات،کتاب 
ی از نظر شکلی و محتوایرشته فلسفه غرب مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی 

ی اثر راي بهبود و ارتقاي شکلی و محتوایی ب، پیشنهادهایگیري نتیجه بررسی شد و پس از
  .رائه گردیدمذکور ا
  نقد و بررسی •
  :نقاط قوت اثر) الف

  ارائه معیارهاي مناسب براي تطبیق و مقایسه در مباحث فلسفی
  
  :نقاط ضعف اثر) ب

ـ عدم اکتفا به نقل آراء و بیان نقاط ضعف و طرح مباحث یا جهت گیري خاص 
  ).جانبدارانه(

معرفت شناسی اسالمی برخورد ) که با مبانی(ـ اتخاذ موضع تجربه گرایان در مفاهیم کلی 
  .دارد



 نقدنامه فلسفه و کالم  98

  .ـ استناد به برخی نظریات علماي مسلمان در تأکید برخی مواضع غربیان
  .ـ اجمال و ابهام در طرح برخی نقطه نظرات

  ـ ضعف در نقل صحیح و دقیق مطالب فیلسوفان مسلمان
  
  :پیشنهادها) ج

گرایش تجربه گرایی مورد ادعا، در داوري به گرایش تحلیل زبانی تغییر یابد و نیز تأکید 
  .شد که موارد مقتضی آراء فالسفه اسالمی به صورت جدیدتري طرح و تبیین شود



  
  
  
  
  
  

  زبان، حقیقت و منطق: نام اثر
  

  ج، آیر . ال : مؤلف*  
  منوچهر بزرگمهر: مترجم *
  دانشگاه صنعتی: ناشر* 
  1356: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

ج، آیر، ترجمه منوچهر بزرگمهر، براي درس .، اثر البان، حقیقیت و منطقزکتاب 
کارشناسی،  هاي تحلیلی رشته فلسفه غرب، در مقطع تاریخ فلسفه جدید و معاصر، فلسفه

شناسی ارشد به عنوان منبع فرعی در کارشناسی، منبع اصلی در کار کارشناسی ارشد، دکترا
راي بهبود و ارتقاي ی بد و بررسی شد و سپس پیشنهادهاینق از لحاظ شکلی و محتوایی

  .شکلی و محتوایی اثر مذکور ارائه گردید
  :کتب مشابه از لحاظ شکلی و موضوعی با اثر مذکور

  1361، بهاء الدین خرمشاهی، اول، تهران، علمی و فرهنگی، پوزیتویسم منطقی ـ 
، میرشمس الدین ادیب سلطانی، اول، تهران، مرکز ایران و مطالعه رسالۀ وینـ 

  1359فرهنگی، 
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  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

در  ،تمبناي این سنت فلسفی اس وناین اثر نوشتۀ یکی از فیلسوفان تحلیلی است و چ
  .آثار فیلسوفان وابسته به این سنت صراحت و روشنی عبارت بسیار مورد تأکید است

مثال در صفحه  اگر چه خالی از نقص نیست، برايقواعد ویرایش در مجموع خوب است 
تر  مناسب» درستیهب«استفاده شده که معمول نیست و واژة » صحیحاً«دوبار از واژة  230

منتقدان و (کار رفته که درست آن هب» منقدان و منکران«تعبیر  55است و در صفحه 
کیفیت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرائی، صحافی و طرح جلد خوب . است» منکران
این اثر داراي مقدمه مترجم،  .اثر مذکور به عنوان منبع فرعی قابل استفاده است. است

اثر فاقد نتیجه، جدول، تصویر، باشد و  بیان هدف اثر به صورت ضمنی، فهرست اجمالی می
خالصه به صورت فصول و کلی، فهرست به صورت اعالم و موضوعی، فهرست منابع و 

  .باشد کتابشناسی می
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

 کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی در این اثر خوب است زیرا نویسنده آن فیلسوف
  .تخصصی تواناستتحلیلی است و طبیعی است که در کاربرد اصطالحات 

آن  است معادل سازي اصطالحات براي سال قبل 26جا که ترجمه مربوط به حدود از آن
به  يهاي بهترامروزه براي برخی از واژگان تخصصی معادل ،اما. زمان مناسب بوده است

طبیعتگري، یا اصحاب شهود  145صفحه /  naturalistsطبیعیون  ،مثالً. رود کار می
intuitionists /  شهود گرایان، عیان  144صفحهdemonstrative  115، صفحه 

  .معرفت شناسی 102صفحه /  epistemologyبرهانی، استداللی ـ علم المعرفتی 
طرح بحث مقدماتی، جمع بندي نهایی، تمرین و آزمون، (کتاب فاقد ابزارهاي علمی 

  .باشد می...) نمودار، جدول، آمار، مقایسه، و 
توان اثر مذکور را به عنوان  می ،عیت محتوا و موضوع اثر با اهداف درسبا توجه به جام   

  .یکی از منابع دروس به کار برد
مهم مورد بحث در این کتاب  مسائل.  نوان و فهرست آن مطابقت داردمحتواي اثر با ع

از قبیل اخالق، الهیات نیز در  یقت و منطق، گو اینکه سایر مسائلزبان، حق: ند ازاعبارت
  .اند حاشیه آن مسائل مورد بحث قرار گرفته



 101    زبان، حقیقت و منطق     

هاي  تمام سرفصل ریزي، کتاب مشتمل بر عالی برنامههاي شوراي با توجه به سر فصل    
توان آن را به عنوان منبع اصلی یک درس معرفی  از این رو نمی .گروه فلسفه نیست درس
کی از منابع مهم در زمینه فلسفه تحلیلی است هم در مقطع اما از آنجا که این اثر ی. کرد

هاي تحلیلی زبانی در  و هم در درس فلسفه ،کارشناسی دروس تاریخ فلسفه جدید و معاصر
  .مقطع کارشناسی ارشد قابل استفاده است

گفت که یکی از اولین  توانمی از حیث ترجمه ها و اطالعات اثر، داده ياز نظر روز آمد
به ویژه سنت  ،ت که جامعه فلسفی ایران را با اندیشۀ فیلسوفان تحلیلیآثاري اس

  .آشنا کرده است ،پوزیتیویستی
تا  1929از  التوان گفت که نویسنده کتاب  هاي نوآوري این کتاب می در مورد نمونه

اي از استاد خود گیلبرت  با معرفی نامه 32در سال  و در آکسفورد تحصیل کرده بود 1932
وي پس از بازگشت در . مالزم اعضاي حلقه وین بود 1933وین رفت و تا سال  رایل به

نوآوري اثر در این بود که براي اولین بار  .این اثر را به انگلیسی نوشت ،1936سال 
البته نویسنده ده . هاي فیلسفان حلقۀ وین را به جامعه فلسفی انگلستان معرفی کرد اندیشه

. هاي قبلی خود را اصالح کرداي بر این کتاب نوشت و برخی از دیدگاه مؤخره ،سال بعد
را نیز  منتشر شد که موخره یاد شده 1974ی که مبناي ترجمه قرار گرفته است به سال متن
  .دارد

  .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است   
ث استفاده کرده است اما از آنجا که هدف نویسنده از منابع مهم مربوط به موضوع مورد بح

هاي این نگرش است  نویسنده معرفی یک نگرش فلسفی است بیشتر در مقام تبیین آموزه
 ،هاي حلقۀ وین است اما و اگر چه بخش عمدة آراء بیان شده در این اثر هماهنگ با آموزه

ها سخن تیویستنویسنده در مطاوي بحث گاه از اختالف نظر خود با پوزی ،در عین حال
  .گوید می

 استنادات و ارجاعات تقریباً دقیق است اشکالی که وجود دارد این است که در برخی از
ویژه در آثار هب ،این کاستی ؛و سال انتشار نیامده است منابع ذکر شده مشخصات محل

  .شود مورد استناد به زبان انگلیسی مالحظه می
ه بطور عمده پوزیتیویستی است و طبیعی است ثر جهت گیري فلسفی نویسندادر این    

الطبیعی، هاي اخالقی مابعد فی معناداري گزارهکه نویسنده با تکیه بر این نگرش به ن
  .پردازد زیباشناختی و دینی می
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خالی از اشکال نیست و اما کیفیت ترجمه از نظر روانی و رعایت امانت خوب است    
 115صفحه : شود به برخی از موارد اشاره می .برخی از عبارات آن قابل ویرایش است

اي محص نباشد غیر قابل تردید نیست، مسلم  اینکه هیچ قضیه تجربی که اشاره: ترجمه
اي محض نباشد، تردید پذیر است، مسلم  اینکه هر قضیه تجربی که اشاره: پیشنهاد. است
  .است

اي محض  ی اشارهست که هیچ قضیه تجربا آنچه مسلم نیست آن: ، ترجمه116صفحه 
 19صفحه . اي محض باشد که قضیه تجربی وجود داشته باشد که اشاره: پیشنهاد. باشد

  ).دهند بهتر از واقعیت خبر می(کنند  اخبار به واقعیت می.... جمالتی که : ترجمه
  ) خبر از امور واقع: بهتر(اخبار به امور واقع : ترجمه 23صفحه 
امور تجارب اخالقی و علل و اسباب آنها را  قضایایی که وصف: ترجمه 138صفحه 

  .کند می
  .کند قضایایی که امور تجارب را وصف می: پیشنهاد

متن اصلی اضافه  ها را بهکوتاه و برخی پانوشت ايتوجه به اصول ترجمه، مترجم مقدمه با
یابی مربوط به واژه یکی از اشکاالت در معادل. ه نیستکرده است که خالی از فاید

metaphysics بعد گاهی به ما) 15 -10صفحات (لطبیعه بعدااست که گاهی به ما
) 138، 28، 17، 16، 15، 11صفحات ( طبیعه و گاهی به ما بعد) 36- 31صفحات ( طبیعت

واژه در زبان فارسی استفاده  ته بود که نویسنده از یک نحوه ضبطشایس. ترجمه شده است
  .» ما بعد الطبیعه«به صورت  ،یعنی ؛کرد می
  
  :پیشنهادها) ج

تقریر نظریات مربوط به پوزیتیویسم منطقی و نیز خود  دلیلبا توجه به اینکه این کتاب به
هاي سرشناس این جریان، از دقت و نفوذ فراوانی برخوردار آیر، به عنوان یکی از شخصیت

البته این اثر به لحاظ محتواي . ده استفاده شوتواند در ردیف منابع درسی مربوط می ،است
تدریس و تعلیم این  و ما بعد الطبیعه متن مناسبی براي ستیزه جویانه آن نسبت به الهیات

متن دیگري در توضیح  ،این مقطع قطع کارشناسی نیست و بهتر است برايمکتب در م
فان غرب ها همراه با نقدهاي صورت گرفته بر آنها توسط خود فیلسومدعیات پوزیتیویست

ب به عنوان یکی از اما در مقطع کارشناسی ارشد معرفی این کتا .به اختصار تدوین گردد
قابل ذکر است که ویرایش مجدد کتاب و اضافه شدن مقدمه . منابع اصلی اشکالی ندارد

از آراء آیر و گزارشی از مرگ پوزیتیویسم  ايمشتمل بر تحلیل فشرده ،جدیدي بر آن
  .ن خواهد افزودبر فایده آ ،منطقی



  
  
  
  
  
  

  تاریخ فلسفه اسالمی: نام اثر
  

  هانري کربن : مؤلف*  
  جواد طباطبایی: مترجم *
  کویر: ناشر* 
  1373: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

ی، براي درس تاریخ نري کربن، ترجمه جواد طباطبایهااثر ،فلسفه اسالمی تاریخکتاب 
فلسفه اسالمی، رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ، به عنوان متن کمک درسی از لحاظ 

راي بهبود و ، پیشنهادهایی ب گیري نتیجهبعد از . شدشکلی و محتوایی نقد و بررسی 
  .گردیده ی اثر مذکور ارائارتقاي شکلی و محتوای

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکور
اول، تهران، مرکز نشر ج ، ماجد فخري، مترجمان، سیر فلسفه در جهان اسالمـ 

  1372دانشگاهی، 
  ، دکتر غالمحسین دینانیماجراي فکر فلسفی در جهان اسالمـ 
دانشگاهی ، اول، تهران، نشر ج ، مترجمان، م شریف.تاریخ فلسفه در اسالم، مـ 

1367  
سوم، ج ، عبدالمحمد آیتی، تاریخ فلسفه اسالمی، حنا الفا خوري و خلیلی الجرـ 

  1367تهران، آموزش انقالب اسالمی، 
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، گروهی از نویسندگان، ویراستار سید حسین نصر، مترجمان، تاریخ فلسفه اسالمیـ 
  1383اول ، تهران، حکمت ، ج 

 نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

خوب است  کتاب از لحاظ قواعد ویرایش. کتاب از لحاظ نگارش و ترجمه روان و رساست
، 64، سطر آخر صفحه 48چهار سطر اول صفحه  ،مثالاما خالی از اشکال نیست، براي 

3
163  ،17

157  ،16
167  ،15

223  ،15
227  ،16

233  ،11
241  ،13

276  ،6
325  ،10

در اثر مذکور  395

11سطر چهارده ،  33در صفحه  ،مثالً ،خورد اغالط تایپی متعددي به چشم می
18  ،5

40  ،

10
44  ،15,7,23

46  ،20
آورده » سجستانی«را » ستانیبحس«، در صفحات بسیاري نام  66

  ... و  234و  184، 134، 113صفحات  :مانند .است
ه، فهرست کتاب داراي پیشگفتار ، بیان هدف اثر به صورت صریح و ضمنی، مقدم  

کور فاقد کتابشناسی، فهرست اثر مذ. باشد مطالب به صورت تفصیلی، فهرست منابع می
  .باشد نتیجه می اعالم و

  ـ عدم ذکر برخی مستندات در برخی مضامین از سوي نویسنده
  
  :یاز لحاظ محتوای) ب

اگر چه برخی واژگان به کار  ؛این اثر از لحاظ کاربرد اصطالحات تخصصی خوب است
و چند جاي دیگر از واژة  180و  125در صفحات  ،مثال براي. رفته خالی از اشکال نیستند

از واژة  255در صفحه . ر استفاده شده که نادرست استبه عنوان جمع صاد» صوادر«
: بهتر(نظریه فیضان  349صفحه . بهتر بود» بنیانگذار«استفاده شده که واژه » بنیادگذار«

 352، و قاعد الواحد ال یصدر عنه اال الواحد به صورت دیگري آمده، صفحه )نظریه فیض
باز  23سطر  46گرگانی و جرجانی، صفحه  387،  صفحه )آکویناس: بهتر(اکوینیاس 

  ).بازسازي: بهتر(زیستن 
م و ي تاریخ فلسفه محدود به بیان تاریخ فلسفه نیست و کالها کتاباین کتاب مانند سایر 
عالی این اثر در هاي برنامه ریزي شورايبا توجه به سر فصل. گیرد عرفان را نیز در بر می

اشارات و اطالعات  ؛ زیرا بیشتر مشتمل برخور معرفی به عنوان کتاب درسی نیست



 105    تاریخ فلسفه اسالمی     

هاي فیلسوفان را به خوبی  تاریخی است و جامعیت آن مانع از آن شده که نویسنده اندیشه
له نوآوري اثر، توجه به فلسفه نبوي و ارائه شرحی از آن و نیز ارائه از جم .معرفی کند
از فلسفه اسالمی که در آن مفهوم والیت یک مفهوم محوري  طن گرایانهتفسیري با

نویسنده براي . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است. است
  .تبیین موضوعات از منابع کافی استفاده کرده است

  
  :پیشنهادها) ج

منبع فرعی براي ارجاع دانشجویان به مطالعه  این کتاب براي کتاب درسی مفید نیست، و
هاي باطنی و شیعی اسالمی و تأثیر آنها بر جریان فلسفه و تأثیر بیشتر در خصوص جریان

  .واحد درسی مناسب است 4ن رشد، براي ا از عرفان و نیز فلسفه بعد از ابپذیري همۀ آنه
  





  
  
  
  
  
  

  تاریخ تفکر مسیحی : نام اثر
  

  تونی لین  : مؤلف*  
  روبرت آسریان: مترجم *
  نشر و پژوهش فرزان: ناشر* 
  1380: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

وبرت آسریان، براي درس تاریخ ، اثر تونی لین، ترجمه رتاریخ تفکر مسیحیکتاب 
اسی ارشد، به فلسفه قرون وسطی و تاریخ ادیان، رشته فلسفه، مقطع کارشناسی و کارشن

راي بهبود و ارتقاي ، پیشنهادهایی بگیري نتیجهبعد از . عنوان متن فرعی نقد و بررسی شد
  .ی اثر مذکور ارائه گردیدمحتوایشکلی و 

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکور
یحیی مهدوي، مترجم امیل برهیه،  تاریخ فلسفه قرون وسطی و دورة تجدد،ـ 
  1377تهران، خوارزمی،  چ اول، ج

  1356دوم، تهران، امیرکبیر،  جاحمد کریمی، مترجم ، آن فرمانتل، ـ عصر اعتقاد
اول، تهران،  ج ، محمد ایلخانی،فلسفه در قرون وسطی و رنسانسـ تاریخ 

  1382سمت، 
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اول، تهران، علمی و  ج میکائیلیان،مترجم ، کالین براون، فلسفه و ایمان مسیحیـ 
  1375فرهنگی، 

اول، تهران،  ج باقر پرهام و عباس میالنی،مترجم ، هگل، شریعت در مذهب مسیحـ 
  1358ي جیبی، ها کتاب

  1375اول، تهران، امیرکبیر،  ج الیاده،میرچه ، ادیانـ تاریخ 
  .، کریم مجتهديـ فلسفه در قرون وسطی

  
  نقد و بررسی

  از لحاظ شکلی) الف
ـ ترجمه روان و رسا، حروف نگاري خوب، رعایت قواعد ویرایش و نگارشی برخی 

در صفحه » با وجود این«عبارت  :مانند ،ها جزئی در ویرایش و نگارش موجود است اشکال
  .، عدم جامعیت صوري اثر از فهرست مطالب تا نمایه... و » پدیدائی«، یا واژه 25
  
  از لحاظ محتوایی) ب

اثر با عنوان و فهرست آن، نظم  يجامعیت محتوا و نوآوري در مطالب، انطباق محتوا
ویرایش تخصصی،  منطقی و انسجام مطالب، دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی، اعمال

رعایت بی طرفی علمی در تحلیل، روانی ترجمه، بهره گیري از ابزارهاي علمی الزم براي 
ها خالی از  تفهیم موضوع، رعایت امانت و دقت در استنادات و ارجاعات، انتخاب معادل

  .عدم ذکر منابع و مآخذ، وجود نقص در استنادات و ارجاعات. اشکال نیست
  
  :پیشنهادها) ج
  فزودن نمایه، کتاب شناسی و فهرستـ ا

  ـ عدم ذکر مشخصات دقیق منابع
که مترجم مکرر به کار برده » پدیدایی«کلمه  :مانند ،ـ توضیح برخی مطالب نامفهوم متن

  .است
  )اگر در اصل اثر بوده باشد(اعات کتابشناسی به طور کامل ـ ارج

  .ـ استفاده از اصطالحات جاري معمول در سنت اسالمی



  
  
  
  
  
  

  منطق سینوي : نام اثر
  

  نیکوالس رشر  : مؤلف*  
  اهللا نبوي لطف: مترجم *
  علمی و فرهنگی: ناشر* 
  1381: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 
  تهران: محل نشر* 
  

اثر نیکوالس رشر، ترجمه لطف اهللا نبوي، براي درس منطق جدید  ،منطق سینويکتاب 
و منطق موجهات ، در رشته فلسفه و منطق، مقطع کارشناسی ارشد و پیش نیاز دکتري، به 

گیري،  بعد از نتیجه. بع فرعی از لحاظ شکلی و محتوایی نقد و بررسی شدعنوان من
  .اثر مذکور ارائه گردید راي بهبود و ارتقاي شکلی و محتواییی بشنهادهایپی

  :کتب مشابه از لحاظ موضوع و عنوان با اثر مذکور
  ، دکتر لطف اهللا نبويـ مبانی منطق موجهات

  ، دکتر ضیاء موحدمنطق موجهاتـ 
  نقد و بررسی •
  :از لحاظ شکلی) الف

این . طرح جلد و صفحه آرایی خوب است .دارد جامعیت صوري. نگارش روان و رساست
  .براي دوره کارشناسی مناسب نیست. با واحدهاي درسی ندارد تناسب کاملاثر
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  :یاز لحاظ محتوای) ب
) ، جدول و مثالطرح بحث مقدماتی، جمع بندي نهایی(استفاده مناسب از ابزارهاي علمی 

انان مسلمان حداقل در بحث د منطق هاييتوانایی انعکاس نوآور ،براي تفهیم موضوع
مطالب در بحث  تازگی ؛)به استثناي دو مقاله پایانی(انطباق اثر با عنوان  موجهات،

 صحیح و کامل و اعتبار علمی منابع؛ارجاعات  موجهات؛ برخوردار بودن از نظم منطقی؛
فی در رعایت بی طر روانی و حفظ امانت در معادل یابی؛ترجمه مستقیم و تام همراه با 

  ).به لحاظ آنکه کتاب مجموعه مقاالت است( عدم انسجام تحلیل؛ ویرایش تخصصی؛
  
  :پیشنهادها) ج

  ـ بهره برداري از این کتاب براي مباحث مقطع کارشناسی ارشد و دکتري
  نامناسب بودن آن براي مقطع کارشناسیـ 

هاي منطقدانان مسلمان،  وريشود مؤلف محترم کتاب در خصوص نوآ ـ پیشنهاد می
  .لیف مستقلی به دست دهددر باب منطق موجهات، تأ خصوص به

نویسنده نسبت به نگارش کتابی جامع مشتمل بر همین هدف اقدام  شودـ پیشنهاد می
  .نماید



  
  
  
  
  
  

  شناسی فلسفه اسالمی و پدیدار
  

  *سعید گراوند 
  
  

شناسانه  رویکرد پدیدار (Phenomenon)نخست درباره لفظ پدیدار در این مقاله 
(Phenomenologicl approach) هاي مختلف سخن به  و معناي آن در سنت

شناسی با برخی از مباحث  پدیدار) تطبیق(سپس وجوه  اشتراك . میان آمده است
دنبال  ،یدگر با عالمه طباطباییها شناسی مارتین پدیدار  نظیر روش ،هاي اسالمی فلسفه

فلسفه اسالمی و پدیدار شناسی مورد بررسی قرار ) افتراق(تالف شده و سرانجام وجوه اخ
  .گرفته است

  
  
  

هاي اسالمی، حیثیت التفاتی،  شناسی، فلسفه شناسی، وجود پدیدار، پدیدار: کلید واژگان
  شناسی، تاویل، رویکرد توصیفی، معرفت

                                         
هیأت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  *  
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  مقدمه
 (Eidos)ابل یک اصطالح قدیمی یونانی است که افالطون آن را در مق» فنومن«لفظ 

این اصطالح در سنت افالطونی به موجودات . استبه معنی دیدار و مثال به کار برده 
. شود اي و ظلی دارند اطالق می پذیر و گذرنده که جنبه سایه محسوس، جزئی، صیرورت

از لفظ پدیدار  خصوص هیومهدر سنت فلسفه تجربی انگلستان هم آمده است، ب  رلفظ پدیدا
پدیدار یا استفاده بسیار برده است، به طوري که مشرب فلسفی او به مذهب اصالت 

(Phenomenism) شناسی در  توان گفت که پدیدار در واقع می. موسوم شده است
  ).25 :1347فولکیه (ی گوناگونی داشته و دارد هاي مختلف، معان سنت
وقتی . شناخت و شناختی مجدد از شناخت استتأمل در باب  :از است شناسی عبارت پدیدار
کند، مرادش مرخص  صحبت می» پرانتز قرار دادن وجود  بین«شناسی از اصطالح  پدیدار

کردن یک فرهنگ و یک تاریخ است، تا با فهم کامل هر دانشی به غیر دانش مفهومی و 
عیت حی و حاضر اشیاء و واق). 6: 1969تارد  فرانسوالیو(اشیاء نایل شود لقاء مستقیم با خود 

  .را با وصف زنده آنها، نه از وراي مفاهیم قبلی، بلکه با شهود و تجربه فعلی دریابد
ایش گمارد که از آغاز پید شناسی براي این منظور به حل مشکلی همت می پدیدار
چگونگی روابط موجود بین مدرِك و مدرك،  ،یعنی هاي فلسفی وجود داشته است؛ بحث

از  ها، که همگی و غیر) 12 : 1976ژان پل سارتر، (مر جسمانی امر مینوي و اذات و ظاهر، 
یعنی از کیفیت رابطه بین عاقل و معقول و  ،کیفیت نگرش انسان نسبت به مسئله معرفت 

دوگانگی بین فاعل شناسا و موضوع شناسا در . شود فاعل ادراك و متعلق ادراك، ناشی می
گیرد که همگی به نحوي از انحاء از این  قرار میهاي متعددي  اساس تمام دوگانگی

  .دوگانگی منبعث شده و یا به نحوي با آن ارتباط دارند
این مشکل از زمان افالطون و از هنگام مطرح شدن عالم معقول و عالم محسوس در 
نظریه مثل موجود بوده زیرا عالم معقول یک سپهر اصلی و اساسی و عالم محسوس 

  .م حقیقی بود که از لحاظ ماهیت با هم سنخیتی ندارنداي از آن عال سایه
افالطون رابطه آن دو . توجیه ارتباط آن دو براي خود افالطون نیز خالی از اشکال نبود

و گاهی با فرض وجود صانع  (Participation)مندي  عالم را گاهی با اصطالح بهره
(Demiuage) پذیرفت و سوال  ولی ارسطو این توجیه را نمی. کرد حل و فصل می

ل می«کرد  می که جوهر اشیاء هستند، جدا از اشیاء وجود داشته توانند در حالی چگونه مثَ
اما چگونه اشیایی که جدا از . نداباشند، صور شامل ذات و واقعیت درونی اشیاء محسوس
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ات آن محسوسات باشند؟ در هر حال رابطه میان توانند شامل ذ محسوسات وجود دارند، می
  ).404 ،1ج:  1362کاپلستن، (آنها چیست؟ 

  ماهیت معرفت ن دو امري که سنخیت ندارند و مطالعهله ارتباط بیدر هر صورت مسئ
است،  (Epistemology)شناسی  المعرفه و معرفت انسانی، امر اصلی و اساسی در علم

  .شناسی شده است ي نامأنوس و توام با تکلف در معرفتها که گاهی موجب پیدایش تفسیر
کون فی «له ارتباط انسان با جهان، به صورت موجودي که ی با طرح مسئشناس پدیدار
دارد و عدم امکان جدایی او از جهان و جدایی فاعل و متعلق شناسایی را که یک » العالم

 .شناسی جمع کرده است رپدیدا به معنی اصطالح» پدیدار«در وحدت تحلیل ذهنی است، 
اي نیستند که نیازي به فهم  عین و ذهن و ذات و ظاهر، دو امر جداگانه ،ر این صورتد

شود حاصل اتحاد ذاتی انسان و جهان  ارتباط دو امر نامتجانس باشد و آنچه ظاهر می
اتی باشد، بنابراین پدیدار به مثابه یک امر همی و ظاهري که منقطع از امر ذ. است

عین و ذهن، در واقع نه از هم جدا هستند و نه «). 8 :1972تولوز (شود  ب نمیمحسو
). 17: 1369اي  خامه(» اند هم پیوستههجدایی ناپذیر، بلکه مانند دو طرف یک مدال ب

مجتهدي (» ت عقلی بر آن منطبق استبلکه صورباشد  اعتبار نمی شبحی بیپس پدیدار «
قاء عین و ذهن است که هرگز از هم جدا نبوده و ، پدیدار تجلی و حاصل ل)139 :1370

د ولی روابط ذاتی، دائماً اگر ظاهراً جدایی مکانی هم داشته باشن. امکان جدایی هم ندارد
شناسی، رویکرد  این رویکرد را در اصطالحات پدیدار. به هم پیوسته است آنها را
رد که قائل به جدایی عین و نامند که در برابر رویکرد طبیعی قرار دا می شناسانه پدیدار

  .ذهن و استقالل آنهاست
اي است که توسط ادراك انسان در جهان  واسطه به معنی اصطالحی آن امر بی  پدیدار

از نظر پدیدارشناسی جدایی عین از ذهن و برعکس وجود ندارد که یکی . شود دریافت می
مراد از تأکید بر حیثیت التفاتی . به تنهایی به عنوان علت، امري  اصیل باشد

(Intentionality) واقع نشان دادن عدم جدایی آگاهی انسان از داري، در  و قصد
باشد  نفسه از ذهن مدرك می نفسه و عدم جدایی واقعیت فی واقعیت به اصطالح فی

  ).25 :1368عالمه طباطبایی (
در  ،یعنی گیرند؛ اعتباري محل تردید قرار میلمیت و انیت محض براهین، هر دو به 

شوند، محل اعتنا و قابل  ز هم لحاظ میهاي لمی یا انی که واقعیت و ذهن جدا ابرهان
فقط آن برهان انی مورد توجه است که به تالزم معلول با علت و . قبول نخواهد بود



 نقدنامه فلسفه و کالم  114

نفسه و جدا از هم وجود  جدایی امور که گویی هر یک بتواند فی. برعکس اعتقاد دارد
همین . دجز در تحلیل آگاهی و به هنگام بررسی ذهنی، محل اعتنا نیستنداشته باشند، 

شود که مبتنی بر   واسطه امور تعبیر می شناسی به دریافت بی روش است که در پدیدار
عالمه طباطبایی در . باشد بودن انسان از جهان و تالزم ذاتی آن دو می ناپذیر انفکاك

  )25 :1972؛ تولوز 11: 1368همان، (این امر اشاره دارد  مدخل بحث خود به
می و انی در اثبات وجود و قبول نوعی برهان انی، که در آن بر رسد رد برهان ل به نظر می

شود، بر این نظر مبتنی است که جدایی امور به نحوي که کامالً از  مالزمات عام تکیه می
تواند ما را مجاز به استفاده از براهین مزبور نماید، زیرا خارج از  هم جدا تلقی شوند، نمی

 رساند؛ انی نیز ما را به یقین نمیفرض شود و برهان وجود چیزي نیست که معلول یا علت 
به . دهد ط و موارد حقیقی و واقعی را در ضمن تجربه به ما نشان نمیبا، تمام رویعنی

اند و جدایی و غیریت مطلق میسر  عبارت دیگر همه چیز در سپهر وجود با هم در ارتباط
صول تجربه مستقیم عالم پس تنها تالزم ذاتی بین عین و ذهن که منجر به ح. نیست

غه پدیدار شناسانه دارد که محتمالً چنین رویکردي صب. اي ما معتبر استاست، بر
یدگر بود، در هاشناس و حامی مارتین که او نیز یک پدیدار ،هاي ایشان با هنري کربن بحث

شناسی نیز نشان  تأثیر نبوده و تسلط عالمه طباطبایی را به پدیدار چنین رویکردي بی
  .دهد یم

شناسی، امر مستقلی نیست که  مؤسس پدیدار ،در هر حال پدیدار، در نظر ادموند هوسرل
خود، مقوم خود باشد، بلکه پدیدار حاصل برخورد دو حد فاعل شناسا و موضوع شناسا 

کند و با  هر دو گذر میشناسی از اصالت معنا و اصالت واقع  پدیدار ،از این جهت. است
داند  کر و واقع هر دو مینظر از استقالل واقع و ذهن، پدیدار را تأثیر و تصرف ف صرف

  ).15 :1965 الیاده(
شناختی بر مبناي اصل هوهویت نوعی یا نسبی قرار دارد و بر خالف  پدیدار این رویکرد

اصل هوهویت عددي یا مطلق است که به امور عالم در حد ذات خود و بر کنار از روابط 
 :1355طوسی (داند  نگرد و اصل ثالث را مطرود می ه مینفس فی ،گوناگون، به عبارت دیگر

هایی که مبناي آنها، اصل هوهویت مطلق است،  سفهدر فل). 89 :1377؛ پل فولکیه 454
پذیرفتن چنین . شود ادا می» نیست«و » هست«، »نه«و » آري«آراء و نظرات با قاطعیت 

به عبارت دیگر، حکام و . بنیانی متضمن اعتقاد به مطلق بودن و استقالل امور نیز هست
ست، معموالً به اي که بر مبناي اصل هوهویت عددي ا تصدیقات در معرفت شناسی
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روشنایی، روشنایی . علول نیستعلت م شوند، علت، علت است؛ حملی بیان میصورت 
چنین قضایاي حملی ناقص ). 81 :1337پل فولکیه (روشنایی، تاریکی نیست  است؛

تأیید جدایی  ،در عین حال تقابل آنها در تقوم یکدیگر بوده،یعنی نفی روابط م ،نسبیت امور
نیز هست، اما در اصل هوهویت نسبی یا انتزاعی اصل بر این است که بین آنها   و استقالل

ت مشترکات و عینیت آنهاست دو چیز مغایرتی هست ولی آنچه فعالً مورد نظر ماس
  )281، 280ج  :1370مطهري (

به اصل هوهویت و اصل امتناع تناقض البته براي حکم و استدالل کردن باید تا حدودي 
در آن  ،یعنی شود؛ کمی محل صدق و کذبش روشن نمیاال هیچ ح توجه داشته باشیم و

واحد ممکن صادق یا کاذب باشد، زیرا اول باید امري را تصدیق کنیم تا بتوانیم حکمی 
  .درباره آن صادر نماییم

امور و به همانی با توجه به سیالن و تحرك دائمی اي که از اصل این اما صورت تازه
همانی نسبی و شود، اصل این دینامیسم و دیالکتیک امور مطرح میاصطالح با توجه به 

کنیم، براي این زمان و  این مکان  حکمی که درباره چیزي صادر می ،یعنی انتزاعی است؛
هاي هاي دیگر و از دیدگاهها و مکانو از دیدگاهی که ما داریم، صادق است و در زمان

با مالحظه غذا و لباس افرادي در  ،ثالًم. مختلف ممکن است چنین حکمی صادق نباشد
ا ما این . توانیم نسبت به آن موقعیت حکم دستوري صادر کنیم زمان و مکان خاص، می
ها صادق نیست و اگر شرایط هشتگانه تناقض را ها و تمام زمانحکم براي تمام موقعیت

بود  نسبت خاص محدود خواهد هم رعایت کنیم، موضوع حکم بر یک زمان و مکان و
  ).42 :1363ونتر (

سازد، زیرا هر پدیداري در  یاي از اصل هوهویت را مرتسم م چنین رویکردي، تلقی تازه
پدیدار در  ،یعنی باشد؛ شود، کل تمام آنچه هست نمی نکه همانست که پدیدار میعین آ

، رویکردي  هوسرل رویکردي جدا انگارانه. شود، باطنی هم دارد عین اینکه ظاهر می
  ).8 :1972تولوز (نامد  شناسانه می د پدیداررا رویکر ،ی و رویکرد توام با تالزم و نسبیتطبیع

تالزم ذاتی دارد و تعیین » موجود در جهان«به هر حال تحول و دینامیسم با انسان    
حدود و ثغور قاطع و رعایت اصل هویت مطلق یا عددي، در باب انسان از حرکت انداختن 

هاي  هاي خاصی، از قبل براي فعالیتتحمیل قالب. تجدد دارد چیزي است که همیشه
است، او تابع گذشته  ناپذیر بینی پیش ل جبر بر اوست که موجوديانسان، نوعی تحمی

منشأ  نماید؛ ر میدهد و تفسی ذهنیت خود حرکت می در محض هم نیست، او تاریخ را
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حدود توانایی فهم انسانی به طور بنابراین تعیین . مور در انسان قرار دارداحرکت و تحول 
ماتقدم، مثل روشی که کانت اعمال داشته از حرکت انداختن واقعیت و محدود ساختن 

  .تواند باشد ی میههاي الیتناموجودي است که صاحب دیدگاه
نفسه و مستقل از انسان  امور فی ،یعنی ؛در جهان پدیداري همه چیز رنگ انسانی دارد   

گونه نفسه، با نظر و نگرش انسان، آن وجود ندارد و اگر چنان تعقل شود باز هم آن امور فی
اوتی قرار تف ، همه چیز در بیاگر انسان هدفی انتخاب نکند ،در واقع شوند؛ تلقی می

  ).543 :1976ژان پل سارتر (گیرد  می
در نظر » حیوان ناطق«یعنی  ،ه و تنها با تعریف ارسطوئینفس طور فیهکه انسان ببراي این

شناسی به مسائل عاطفی و امر خالف عقالنی و ماوراي استداللی، که  نیاید، در پدیدار
واسطه آگاهی  هاي بی شود و براي دسترسی به داده نیز توجه می ،همان واقعیت سیال باشد

این نظر با . دارد تفات خاصی مبذول میبه امر ماقبل عقل و ماقبل علم و ماقبل مفهوم، ال
  :بینش برخی از عرفاي عالم اسالمی قرابت دارد

  
  تا ببینی ذات پاك صاف خویش    خویش را صافی کن از اوصاف خویش     
  و   اوستا  معبدکتاب و بیبی    بینی    اندر    دل     علوم        انبیا     
  حیات ببلکه     اندر    مشرب     روات  ن    و    احادیث   ویحیحص بی     

  )3479 – 3481: 2دفتر مثنوي، (                                                            
  

این است که اشیاء عالم از وراي مفاهیم  ،واسطه اشیاء شناسی بر دریافت بی هدف پدیدار   
موم گرفته شود و در ساختن فلسفه مکان از ابعاد ثالثه از خود طور مثال، هب. بررسی نشود

طوري که هستند و پدیدار خود آنها را آن ،خود مکان خارج نشویم و در دیدن کوه و دشت
  .مالحظه کنیم، انسان را از تجلیاتش ببینیم شوند می
ها و عقایدي است که متحجر ها، عادت یه شناسایی از پیش داوريتنز» پدیدار شناسی«

این تتریه و . شوند هاي بی واسطه می حجاب و مانع دریافت داده اند و خود شده
سازي ذهن و اشیاء از امور ماتقدم به خاطر میل به خود آنها، به مدد روشی است که  خالص

  این روش، هر هستی را به محض وجود پدیدار. خوانند شناختی می  آن را رد و ارجاع پدیدار
» کنم پس هستم یمن فکر م«رابر دادگاه بداهت نماید و هر شناختی را از ب مؤول می

  ).48 : 1971هوسرل (گذراند  می
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یدگر در عالم هاو مارتین ،الدین سهروردي در عالم اسالم شاید طرفداري شهاب  
مندي آنها بر مالحظه و مشاهده مستقیم  عالقه ز حکمت قدیم ما قبل سقراط،ا ،مسیحیت

لسفه به شمار دگر زبان فلسفه پیش از سقراط را زبان فهای«. پیرایه باشد امور و با زبان بی
  )454 :1364دینانی (» آورده است

  
  هاي اسالمی شناسی با فلسفه تطبیق پدیدار

هاي اسالمی  اي درباره تطبیق پدیدارشناسی با برخی از مباحث فلسفه اکنون به ذکر مقدمه
  : پردازیم می

امور و تفسیر باطن لفظ و  به ابتداي یل، یعنی توجهله تأورسد که مسئ ـ به نظر می1
در کالم و ) 129، 3ج  :فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي(لی، تبیین یکی از معانی احتما

 مندي به باطن شیء و دیدار بی واسطه آن است، که در فلسفه اسالمی، همان عالقه
ارجاع پدیدار که در باال اشاره کردیم، رد و گونه همانپدیدار شناسی هم، این روش را، 

نامند، بدین نحو که تمام امور زائد را حذف می نمایند تا به بطن اشیاء نائل  شناختی می
  .مند به اکتشاف مجهوالت است پدیدار شناس مانند هر پژوهشگر حقیقی عالقه. شوند

: هانري کربن یکی از اصحاب پدیدار شناسی و طرفدار تاویل امور، چنین نظري دارد
پدیدار شناسی ضمن آشکار ساختن و رها کردن امر ناپیدایی «). 20ـ  21 :1371ایگان ش(

بنابراین پدیدار . و ظاهر است» نجات دادن پدیدار«که خود را در زیر ظاهر پنهان کرده 
چیزي است که دیدنی است پدیدارشناسی بیان امر ناپیدا و نادیدنی پنهان شده در آن 

  ).21 :1369طباطبایی (
معنا، عالم محسوس افالطون و تعینات بی اعتبار را از پا در هوایی  پدیدار، به این

تا در مقام ایجاد  ی جدا از باطن و ذات امور نیستندنجات داده است، زیرا دیگر آنها عوالم
 سوس و عالم معقول مثل، دچار اشکالمندي عالم مح رابطه با باطن و یا به هنگام بهره

ار شناسان همان امري نیست که به اصطالح تأویل آیا در این صورت پژوهش پدید. شود
که در تفسیر معنوي قرآن اساسی است، بیان شده است؟ امري که مورد تأویل قرار 

شود تا ساختار ذات آن رها شود،  گیرد، از یک مرتبه وجود به مرتبه دیگر آن گذارده می می
  ).21ـ  22 :همان(ختار همان ترتیب مظاهر است سا

دهاي اصلی نظام فلسفی سهروردي این است که حقیقت یکی است و یکی از بنیا«
به این معنی که . ق و ملل عواملی دارد که از آن جمله اختالف تعبیر استرَاختالف ف
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اند و جمعی به استعاره و رمز و  گروهی از اصحاب حقیقت، به اشاره و تفویض سخن گفته
ل شده و در اند، به ظاهر عبارت متوس دیگري که از فهم اشارات و رموز آنها عاجز بوده

ه است تا آرا سعی بسیار کرد االلواح العمادیهسهروردي در  ]مثال[. »اند گمراهی افتاده
که با براهین مستدل ساخته با آیات قرآنی توجیه و تایید کنند و خود فلسفی را پس از این

  ).13 :1356شیخ اشراق (در مقدمه به این امر تصریح کرده است 
در جستجوي ادیان گذشته نیز توجه کرده وهروردي در کلمه التصوف به مبانی دینی س

وحدت و حقیقت و جد آنچه را که سبب تفرقه شده باز نموده است و اشتباه مسیحیان را 
پدر در انجیل به مفهوم اضافی و مادي «: گوید کند و می در قول به اقانیم ثالثه تشریح می

است که همان  مبدعبلکه به معناي  یرفتن پسر براي او بشودنجر به پذکلمه نیست تا م
را عقل فعال یا عقل دهم واجب الوجود است و روح القدس همان است که حکما آن

به مفهوم سببیت گویند و کلمه همان نفس است و پسر بودن کلمه براي روح القدس  می
  ).8 :1356همان (» .است

هر و پدیدارها را بی ارتباط با باطن و ذات امور در پدیدار شناسی نیز هیچ یکی از مظا
ندانسته و بیشتر به تفسیر و تدوین عقاید سیاسی و رفتارهاي انسانی به صورت روانکاوي 

  .پردازد می (Existential)هستی شناختی 
هاي ظاهر و باطن و پدیدار و ذات و عین و ذهن  ـ در پدیدار شناسی با رفع دوگانگی2

ی تناهی پدیدارهاي فعلی و گدوگان :ست ازا رسد که عبارت به ظهور میاي  دوگانگی تازه
  ).13 :1976ژان پل سارتر (نده ظاهر خواهد شد عدم تناهی پدیدارهایی که در آی

در برابر پایان ناپذیري پدیدار قرار گرفتن، در عین حال، گشودن دري به سوي آزادي 
و التفات خود را در برابر معنی حوادث و  تواند دیدگاه و قصد انسانی است، زیرا انسان می

معنی اشیاء جهان پیرامون دائماً تجدید کند، و هرگز پدیدار فعلی را پایان محتوم نپندارد و 
اند که پدیدار  بدین جهت گفته. به عقاید ثابت الیتغیر و در نهایت متحجر گرفتار نگردد
ازه و داشتن قصد و التفات هاي ت شناسی همواره آغازي مجدد براي وصول به شناسایی

  .تازه است
که معموالً بر استقراء (و ما تقدم در عموم انسانی  اولیهپدیدار شناسی به جاي تعریف 

ماند و دائماً در آنچه هست  منتظر تجلیات و پدیدارهاي مختلف می) ناقص مبتنی است
این امر روشن . داند ارتباط با حقیقت نمی کند، هیچ وقت پدیدارها را بی میتجدید نظر 

نه اصل هوهویت مطلق  نگرشی اصل هوهویت نسبی و نوعی است،است که مبناي چنین 
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و عددي، که بنابر اصل اخیر، حدود و ثغور امور از قبل و به هنگام تعریف کامالً مشخص 
  .شود می

ماند و  در آزادي و تخیل و تفکر براي ابداع باز می ،طوري که گفتیمهمان ،بنابراین
مورد تردید قرار گرفته و  اي باشد که واقعیت از همان مقولهادعایی که علم باید  چنین

زیرا در هر حالی علم انسانی، علمی . گردد حیثیت التفاتی و معنا بخشی انسانی اصل می
  .کند را فراهم میاست که انسان آن

ابدي متجلی  عدم تناهی پدیدار و تجلیات بی پایان از دیدگاه عرفا که از حقیقت ازلی و
حق در «. هستند، مبین حقیقتی است که در بطن آن پدیدارها و آن تجلیات استقرار دارد

حق به «). 374 :1372الهیجی . (»ناطق به ناحق هم اوست جمیع مظاهر ظاهر شده و
در ). 529 :همان(» ر هر ذره از ذرات و کثراتاحدیت ذات و صفات متجلی و سازي است د

- همان. هاستپدیدار یک امر تناهی ولی مرتبط با باطن و بیانگر پنهانیپدیدار شناسی نیز 
طور که هیچ یک از تجلیات بی ارتباط با حق نیستند، هیچ یک از پدیدارها هم بی ارتباط 

سیر و سلوك و طی طریق و هفت شهر عشقی همگی نشانگر . باشند با ذات و باطن نمی
این بی پایانی تجلیات و پدیدارها متضمن . الیتناهی بودن پدیدارهاي سیر و سلوك است

به تمرین و  کاري مراتبی دارد و نیل به مقصود این امر نیز هست که سیر و سلوك در هر
توان به هدفی  هاي مناسب و تجارب الزم، نمیبدون وجود روش. ممارست وابسته است

  .نایل آمد
شوند، معموالً در نظر آنها  هایی که ظاهر و باطن از هم جدا انگاشته می اما در فلسفه

نماید، زیرا از دسترس دور است و ظواهر و تعینات بی اعتبار  باطن امور دوست داشتنی می
این نگرش بی توجهی به   نتیجه. کنند نمایند، زیرا دائماً تغییر می و مانع وصول به باطن می

و حیات را مدنظر با جهان  همگام بودن گردد ولی چون پدیدار شناسی  زندگی روزمره می
باالخره در » باشند دهد، بنابراین ظواهر مبین باطن امور بوده و بی اهمیت می قرار می

ی لبلکه صورت عق نیستاعتبار  نماید، پدیدار شبحی بی اي از دیدار رخ می پدیدار هم گوشه
ل در زمان و اي از مث براي هگل پدیدار تجلی و پیدایش گوشه«. »بر آن منطبق است

  ).138ـ 139 :1370مجتهدي (» است مکان
 بلکه نمی بیند) شی(ر واقع و یک متعلق مثابه یک امهپدیدار شناسی، پدیدار روانی را ب

و  سان و نحوه فهمیدن او را می بیندنحوه انتخاب ان ،یعنی بیند؛ نحوه وجود داشتن را می
و به جاي اینکه ). 101 :1972تولوز ( کند در نتیجه انتخاب و فهمیدن جهان را مالحظه می
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را بر عهده می گیرد و مسئول خارج دریافت کند، آن ازکیفیت وجود خود را مانند سنگی 
  .آن است

ی و امر غیر منطقی در پدیدار شناسی، که بیشتر ناظر به لله امر خالف عقـ مسئ3
 باشند، امور عاطفی و مالقات با خود اشیاء و وقایعی است که دائماً در حال تجدد می

هاي فردي نیز به صورت وصف زنده  هیجانی و احوال ذوقی و عرفانی و باالخره بینش
امور غیر عقلی یا خالف  ،به عبارت ساده. آنها، داخل در قلمرو امور خالف عقلی است
 :1969پل فولکیه و سن ژان (فهم نیستند  عقلی آنهایی هستند که با موازین عقلی قابل

هاي وجود واقعی و موثر در حیثیت التفاتی  این امور در پدیدار شناسی یکی از پایه). 609
انسان تنها در محدوده  ،یعنی باشد؛ آن نیز مبین تعالی انسان میانسانی تلقی شده است که 

این امور با بار منفی و به بدین جهت . رود ماند، بلکه از آنها فراتر می امور عقلی باقی نمی
را  تجلیمانند عرفا که هر . نگرد، زیرا هر پدیداري با حقیقت ارتباط دارد یري نمیتحق

دانند و در برابر دشنام و نفرین  دانند، حتی فحش را از جهتی طیبات می مرتبط با حق می
  .اي از آن می دانند را مرتبط با باطن و نشانهگویند، زیرا آن می حق

ر برابر آن شود بدان جهت، د ي ثابت تلقی میچون مفهوم، به عنوان امر عقلی، امر
نري برگسون مراد از امر هابه نظر. تحرك درونی نامیده شده است مفهوم، امر خالف عقلی

خالف عقلی، ارتباط مستقیم با خود وقایع و گذر به وراي مفاهیم، یعنی به وصف زنده امور 
داند،  ته تصنعی فکر میبرگسون مفاهیم را ساخ. باشد که عین سیالن و تجدد است می

وعات فکر را کنار بگذارید، در نکند که به خود فکر برگردید و مص بدان جهت توصیه می
ها و دالیل را خواهیم دید و مالحظه خواهید کرد  این صورت به جاي حاالت ثابت، جهت
؛ 45: 1976برگسون . (ها و دالیل درونی است تکه فکر ذاتاً تغییر دائمی و مستمر جه

 ).293 ؛1979لوز، تو
 حکیمی«به امور خالف عقلی است  حکمت ذوقی نیز دوري از عقل محض و تقرب

که بدون استمداد و استعانت از استدالل و نظم قیاسی،  اي حکمت ذوقی و کشفی استدار
دینانی (» .وردار بوده باشدو با عنایت از مشاهده بار مجرده و معاینه معانی عالیه برخ

دهد که عبارت از یک معنا و  اي به جهان می هیجان معنی تازه«براین بنا). 455 :1364
ستی در جهان وسیله آگاهی است، و یک وسیله درك نحوه ههیک نوع ادراك جهان ب

  ).104ـ  105 :1972تولوز . (»انسانی است
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توجه به مسائل خالف عقلی، چون عشق و محبت در عرفان نیز مورد نظر خاص 
وسیله عقل که به وسیله عشق میسر هه حقیقت و دیدار آن نه باست، زیرا راه بس ب

اگر عقل به تنهایی . شوند با مجادلۀ عقلی و استدالل صرف، مسائل حل نمی. گردد می
شد که در باب  بایستی امروزه حتی یک نفر عاقل پیدا نمی حالل مشکالت بشري بود می

عقل  )اونامونو(که به قول  ورتیدر ص. وجود خدا شک کند و به یقین کامل نرسیده باشد
  .دشمن جاودانگی است

صدر المتأهلین به عنوان یک حکیم الهی که همواره عالم را در ارتباط با اسباب کلیه و 
دهد، عشق عرفا را از جمله امور  مبادي عالیه و غایات فلسفی آنها مورد بررسی قرار می

جالب است که این فیلسوف بر ). 615 :1364دینانی (» .شمار آورده استهممدوح و نیک ب
این عقیده است که ادب آموختن به خردساالن و تربیت کردن کودکان و همچنین 

  ).616 :همان. (باشد اید این نوع محبت میآموختن علوم مختلفه به آنان از فو
اند  نیز نامیده (La science eidetique)ـ اصوالً پدیدار شناسی را علم ماهیات 4

منتهی ماهیات در پدیدار شناسی با توجه به اصل الیتناهی بودن ) 15 :1969لیوتارد (
پدیدارها و نیز با توجه به اصل هوهویت نسبی دائماً در حال تجدد هستند و می توانیم 
بگوییم که در پدیدار شناسی با توجه به اینکه همواره من استعالئی در مقام خالقیت و 

  .کند می و اشتداد را داخل امور کمالکه فعالً در جهان وجود ندارد، یعنی  ،امور استتحقق 
کند، تکوین و  در هر امري که انسان قصد و نیت التفاتی اتخاذ می ،به عبارت دیگر

با اینکه مفهوم کلی در پدیدار شناسی : توان گفت می. خالقیت و اشتداد ماهیت نیز هست
نحوي است که اصوالً با موارد هطالق آن در هر مورد خاص بمورد قبول است ولی محل ا

ف امور مختل م کلی نماینده مشارکتی است که میانتوضیح اینکه، مفهو. دیگر فرق دارد
اما پدیدار شناسی . یکنواختی و غفلت از اختالفات است خصوصیات مشترك نیز. وجود دارد

حتی . نظر دارد زیاديهاي  فات و فرقمثابه یک فلسفه مخالف مفاهیم انتزاعی به اختالهب
را در در یک مفهوم کلی چون خنده، نگاه و اموري چون عدالت و انصاف، مورد اطالق آن

نی نگاه یا انصاف در حالت زنده واسطه مع کند، زیرا دریافت بی حاالت جزئی بررسی می
هاي گوناگون  هها و نگا زیرا مفهوم کلی تمام خصایص خنده. مفهوم کلی آنها میسر نیست

خنده یک پیرزن مأیوس، خنده یک بیمار روانی، خنده یک کودك، خنده توام با : را ندارد
پدیدارشناسی در  به همین دلیل،. ماهوي یکسان نیستندهیچ کدام از لحاظ . عصبانیت

  .باشد جستجوي ماهیت خود شیء می



 نقدنامه فلسفه و کالم  122

ساسی هستند که یک مفهوم کلی به قدري ا در اختالفات افراد: توانیم بگوییم می
نگاه وجود دارد و این امر، یعنی  در مورد معانی خنده، عدالت و همواره تشتت و کثرت

به . باشد اصالت ماهیت میتوجه به اختالفات و اصلی شمردن آنها مبنی بر گرایش به 
از محموالتی  د است که ماهیت و قلمرو موجوداتیدگر معتقها است که همین دلیل
 ماهیت از قلمرو وجود موجودات. کند جود را چنانکه هست تعریف میوشود که م حاصل می
  ).8 :1966کورونر (گیرد  نشئت می

توان مفاهیم ثابت را از واقعیت متحرك  شود که می به طور خالصه چنین استنباط می«
ك را دوباره سازي اي نداریم که به آن مفاهیم ثابت، واقعیت متحر بیرون کشید ولی وسیله

  ).213 :1969برگسون (» .کنیم
ها جز  چون در رویکرد پدیدار شناسانه، وجود و ماهیت از هم جدا نیستند و دوگانگی

دوگانگی تناهی و عدم تناهی از بین رفته، بنابراین اشتداد ماهیت و وجود هر دو مقبول 
الدین سهروردي  است، گویی نظر مالصدرا که معتقد به اشتداد وجود بوده و شیخ شهاب

به هر حال اگر . در پدیدار شناسی پذیرفته شده اند تقد به اشتداد ماهیت بوده، هر دوکه مع
ماهیت امري ثابت و از پیش معین باشد وجود اختراع و خلق چیز تازه و تحوالت آنها، به 

به جاي اینکه بگوییم هر پدیداري که ظاهر  ،به عبارت دیگر. شود چه نحو تعبیر می
بهتر است معتقد شویم که هر کلی طبیعی یا  ی وجود داشته،ود در بطن ماهیت کلش می

یا الاقل . یابد تر می شود و تعریفی جامع تر می ماهیت کلی همواره با پدیدارهایی جزئی غنی
. باید معتقد شد که کلی و جزئی از هم جدایی ندارند و همواره در ارتباطی ذاتی هستند

وري هستند ود، وحدت، مکان و نظایر آنها اممفاهیم وج«فیلسوف اشراقی، این نظر را که 
بر ماهیت بوده و در عالم عینی، از صورت عینی برخوردار نیستند، مورد تایید قرار  که
  ).654ـ  650 :1364دینانی (» .آورد ی به شمار میلدهد و آنها را از اعتبارات عق می

شود که واقعیت اصیل  طرح حیثیت التفاتی به این امر عنایت می در پدیدار شناسی،
همان ترکیب وجود و ماهیت و روح ترکیب آنهاست و منشا علم و سایر تحوالت انسانی 

  .باشد همان حیثیت التفاتی می
یدگر ها له وجود شناختی در پدیدار شناسی، مخصوصاً در پدیدارشناسی مارتینـ مسئ5

یدگر را به خود جلب کرده و هنوز هم جلب ها اي که دقت لهمسئ«مسئله اساسی است 
کند، فالن یا فالن  آنچه او را هیجان زده می. کند، عبارت از وجود به معناي وجود است می

بلکه وجود، در عام و  است که اشرف مخلوقات است طور وجود نیست، مثال وجود آن
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دگر ساختن یک نظریه وجود، یک یها هدف. شامل بودن خود و از این نظر که وجود است
  ).2: 1966کورونر (به معنی اعم است  وجود شناختی

وجود . کدام روش براي این وجود شناختی شایسته است؟ وجود در همه جا ساري است
در نظر آوردن آن از یک دیدگاه . گیرد کند، در بر می حتی کسی را که درباره ان سوال می

ارجاع ان به اصل اساسی دیگر . باشد ممکن مینا اصلی  است، استنتاج آن از محالخارجی 
در وجود شناختی داده اولیه خود . کنند ها استدالل می در علوم بنابر داده. ممکن نیست
شود نه اثبات و برهان، که همان روش  در این صورت روش خاص معمول می. وجود است

  .)3 :1966کورونر . (است» نشان دادن«و روش  پدیدار شناختی
وجود اشیاء عالم را به وسیله تاثیر و  نهایه الحکمهعالمه طباطبایی نیز از ابتداي 

کند و در جستجوي یقینی است که ما را به وجود اشیاء و به  تصرف متقابل امور قبول می
عالمه طباطبایی (شک برهاند  که واقع هستند، هدایت کند و ما را ازواقعیت آنها آن طوري

1372: 4.(  
دیدار شناختی به توصیف پدیدارها به همان نحو که خود را به وسیله خود نشان روش پ

شود به پدیدارها باید امکان  پدیدار چیزي است که ظاهر می. ورزد می دهند، مبادرت می
ساخته شده  ی کهداده شود تا خود را در حالت پاکی و صرافت ظاهر سازند و به مفاهیم

که به سوي همین اشیا مستقیماً برویم، پس پدیدار پس مقتضی آن است . اعتماد نیست
ها با روش قطعی یا رد  درك واقعیتپدیدارشناسی تالشی براي . یک تظاهر فریبنده نیست

  ).34، 1976هایدگر، (خود آنهاست  نشدنی
هایدگر بر طبق روش پدیدارشناختی همواره از مرحله موجود شناسی به سوي وجود 

عالمه طباطبایی نیز به این امر توجه دارد زیرا . کند سیر می (Ontologie)شناسی 
  ).6 :1372عالمه طباطبایی (داند  میسر نمی فعلیبررسی وجود را به روش 

ها قبل به همان شکوه و اهمتی له حقیقت وجود از مدتهاي اسالمی نیز مسئ در فلسفه
هذا التعلم «: مطرح شده ،شود، بلکه بیشتر از ان نیز هاي اروپایی طرح می که در فلسفه

لفرط علوه و شموله مباحث عن احوال الموجود بما هو موجود و اقسامه االولیه فیحب عن 
موضوعاً  یکون الموجود المطلق بیناً بنفسه مستقیماً عن التعریف و االثبات و اال لم یکن

  ).25، 1ج :1981مالصدرا (» للعلم العام
نیز آغاز کتاب با تعاریف حکمت و وجود هاي اسالمی  در سایر کتب اصلی فلسفه

هاي فلسفه  منتهی روش. باشد که موضوع اصلی فلسفه و حکمت است شناختی می
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اسالمی در مطالعه وجود با روش پدیدارشناسی فرق اساسی دارد، در پدیدارشناسی از وجود 
 روند، یعنی روش انی، روش پدیدارشناسی است، در صورتی که موجود به سوي وجود می

. کنند و روش کمی است هاي اسالمی از وجود شناسی تحقیق را آغاز می در فلسفه
آیند، اول وجود بحث و  هاي اسالمی از مابعدالطبیعه به سوي ما فی الطبیعه می فلسفه

ولی به طور . گیرد شود و سپس مالحظه امور عالم مورد مطالعه قرار می بسیط مطرح می
سارتر حرکت از پدیدارهاي موجود به سوي پدیدار  دگر ویمثال اساس وجود شناسی ها

  .هستی است
در پدیدارشناسی شناخت ما از وجود محدود بوده و به سوي تعالی و نامحدود گرایش 

هاي اسالمی معموالً از شناسایی نامحدود به سوي تفسیر امور محدود  دارد، ولی در فلسفه
  .شود حرکت می

روند این  شناسی به سوي وجودشناسی می در فلسفه پدیدارشناسی چون از موجود
یدگر ها.موجودات باید شروع شود از شود که بررسی هستی با کدام سنخ سوال طرح می

ها زیرا اگر انسان از مطالعه وجود انسانی آغاز شود، وجود شناسی باید: گوید قاطعانه می
ر به استنباط ساختن بنابراین تحلیل وجود انسانی منج. شد نبودند سوال از وجود مطرح نمی

ین است که انسان تنها دلیل این کار ا. کند شود که از وجود سوال می وجود موجودي می
تواند با موجودات دیگر لقا، داشته باشد و تنها براي وي موجودات  است که میموجودي 

. دیگر گشوده است، و نیز تنها او شایستگی دارد خود را به موجودات دیگر گشوده سازد
و در انسان است که دائماً . شود ی است که در وجود او، درك هستی عام میسر میلا محتنه

تفکر هستی همواره تفکر انسان متفکر در باب هستی است، . یابد ادراك هستی قوام می
 5 :1966کرونر (هستی امر اساسی است بدین ترتیب ماهیت انسان براي دریافت حقیقت 

هستی به ). 28 :1976هایدگر . (ز هستی انسان استنی ادر واقع ادراك هستی تعی). 4ـ 
در آب ه عنصري است که فکر در آن مانند ماهی کهیچ وجه محتواي تفکر نیست بل

  ).155 :1972تولوز (کند  زندگی می
له هدفداري و حیثیت التفاتی و معنادار ساختن زندگی که از جهتی به اصل ـ مسئ6
 رکان پدیدارشناسی و مفهوم آن است؛اهت دارد، از ال بالنیات، اخالق اسالمی شبااالعم
. انسان بی هدف و بی توجه به معنادهی در واقع از مقام انسانی منسلخ شده است ،یعنی

هاي انسان سالم بر طبق طبع جستجوگر و استعالئی خود، همواره در پی معانی و داللت
شناسی  در پدیدار» تعالئیمن اس«مراد از . او داراي من استعالئی است. استعالئی است
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عبارت از توصیفی از ساختارهاي آگاهی استعالیی است که بر شهود ماهیات این ساختارها 
شود که من استعالئی که خارج از جهان است، یعنی  گفته می ،بدین جهت. مبین است

اشت هایی به جهان خواهد د در آینده التفات ،ی که فعالً تحقق نیافتههای تمام قصدها و نیت
  ).769 :1965الالند (الی از جهان هستند که متع

هاي اسالمی، معاد، هدف متعالی است که انسان عمل خود را بنابر آن  در فلسفه
آورد  هاي متعالی تنظیم می نماید، این هدف من استعالیی هر کس را به وجود می هدف

 ،به عبارت دیگر. کند میزیرا انسان با تنظیم اعمال خود به سوي آن هدف متعالی حرکت 
کند و همواره  یعنی معاد، زندگی خود را پایان یافته تلقی نمی ،انسان با همان هدف متعالی

هاي تازه زندگی  معاد شناسی هدف. کند هاي تازه صعود می از وضع موجود به سوي ساخت
ي تازه جزو ها زیرا تجاوز از این وضع موجود و توجه به هدف. دارد ما را به ما ارزانی می

هاي ما اهل کتاب  و جدال سی و انتظار قیامت، ریشه در ژرفامعادشنا«. ذات انسانی است
دهد تا در برابر مخاطرات تاریخ خم به  دارد و همین انتظار قیامت است که به ما اجازه می

هانري (در کمین ماست  اگر نسبت به این امر آگاهی پیدا نکنیم خطر نابودي. ابرو نیاوریم
از میان بردن این انتظار به معنی رها کردن آن به دست تمامی ). 25 :1369ربن ک

  ).همان(مخاطرات تاریخ خواهد بود 
لطبیعه ا بنابراین پدیدار شناسی بر مبناي توجه به معنا و هدف استعالئی معتقد به ماورا

ی معناي اندیشه جدید بی آنکه پدیدارها را نجات بخشد به سادگی با نف«شود، زیرا  می
استعالیی آنها پدیدارها را از میان برده است، تا با اطمینانی دروغین اعالم کند که از این 

  ).25 :همان(عدالطبیعه امکان پذیر نیست پس تعاطی ماب
هاي اگزیستانس، از  ـ نفی اصالت تاریخ و حاکمیت گذشته پدیدارشناسی مانند فلسفه7

کند اعراض  میانسان و سیر حوادث را تعیین این نظر که واقعیت فی نفسه مسیر حرکت 
ترمینیسم اجتماعی و تاریخی منشا حرکت تاریخ را نه با گذشته، بلکه با دارند، و در میان د

هاي انسان موجب بنابراین هدف. کند دانند که انسان انتخاب می هایی میها و هدفطرح
لت تاریخ و نه اصول روانکاوي کنند، نه اصا شوند و جهت حوادث را معین می فعالیت او می

دي رفتارهاي انسان نیست، بلکه خود انسان در میان تاریخ خود و کارکرد ها به تنهایی
. گردد گیزند که منشا حوادث و وقایع می کند و هدفی بر می جامعه، راهی را برخود ابداع می

  .بی هدف بوده و در دست گذشته اسیر و زندانی است ،انسان بیگانه از خود
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نماید، او را از لحاظ عرفی  اصالت تاریخ که انسان را در دست گذشته خود اسیر می
نگیز غیر ا مماجراي غ«سازد، در این حالت  بدون غایت و از لحاظ دینی بدون معاد می

ات را که بر شالوده معاد شناسی و انتظار اساسی و یلهااي از   دینی؛ عرفی شدن منظومه
دست از میان بردن این انتظار به معناي رها کردن آن به . یابیم مداوم استوار شده در می

اصالت تاریخ و روانکاوي انسان را تابع ) 24 . 25 :همان(تمام مخاطرات تاریخ خواهد بود، 
در . اند، به نحوي که گذشته حاکم بر احوال ما شده است غیر انسان و ناآگاهی کرده

عاد انسان داراي هدف و کمال مطلوب و آینده هاي اسالمی با وجود م صورتی که در فلسفه
  .دهد باشد، و بدین ترتیب منشا تاریخ را از خارج از انسان به خود وي انتقال می می

در روانکاوي هستی شناختی نیز بر خالف روانکاوي فروید که گذشته اعمال ما را 
سرنوشت ما گردد، و  هاي ما موجب هدایت حوادث می کند، آینده، یعنی هدف هدایت می

  .کنیم گردد که ما انتخاب می هایی می وابسته به هدف
در وجود شناختی پدیدار شناسانه خود، موجبت طولی و ) 1905ـ  1980(ژان پل سارتر 

پذیرد و به جاي اینکه پدیدارها را با توسل به گذشته فهم کند و از  خی فرودي را نمییتار
ر آینده به سوي یابد که د وقتی قابل درك می را پدیدارها ،گذشته به حال بیاید، برعکس

ریزد و سپس در زمان حال شروع به  هر انسانی طرحی می ،یعنی زمان حال بر گردد؛
 :1976ل سارتر، ژان پ(شوند  ها با توجه به آن طرح معنادار می این فعالیت. یت می کندلفعا

514.(  
نري کربن چنین سوال کنیم که هاهاي اسالمی، همراه با توانیم با الهام از فلسفه می

آیا انسان، این جهان و جایگاه اقتصادي و سیاسی خود در این جهان را برابر معنایی که «
با حضور خود در جهان و به آمدن و رفتن خود از این جهان و به طور خالصه برابر بینشی 

ر مبناي ب). 27ـ  28 :1369هانري کربن، (» بخشد مان نمیکه از عالم دیگر دارد ساز
فیلسوف متعهد اسپانیایی، کتاب  ،)1864ـ  1936(همین بینش است که اونامونو 

زندگی را در باب درد عدم جاودانگی نوشته و با تمام نگرانی و شک  احساس غم انگیز
اگر ما «. اي واي اگر حیاتی غیر از این زندگی دنیوي نباشد: گوید و دلسوزي که دارد می

اونامونو، (ها هستیم ترین انسان ی معتقد شویم، واقعاً بدبختفقط به زندگی این جهان
اگر زندگی این جهانی توسط عالم دیگري استمرار نیابد و انسان بدون آینده ). 55 :1971

هاي فعلی امیدي نداشته باشد، دچار پوچی و بی هدفی  در جهان زندگی کند، و جز واقعیت
واهند که وضعیت اجتماعی، نخستین امر خ کسانی می. گشته و بی پشتوانه خواهد بود
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حال آنکه وضعیت اجتماعی ناشی از ادراکی از جهان است که بر هر گونه  معلوم باشد،
. دیدگاه علوم دینی با توجه به این امر کامالً دگرگون شده است. وضعیت تجربی تقدم دارد

این تبیین ساده  و با» به زمان خود تعلق داشت«شود که او  درباره یک فیلسوف گفته می
کنند که یک فیلسوف بیش از هر چیز زمان خاص خود  لوحانه به راحتی فراموش می

اوست زیرا که اگر به راستی او یک فیلسوف باشد بر آنچه که به اشتباه زمان نامیده شده 
  ).کربن هانري(» .سلطه دارد

تنها به محدوده به هر حال اگر خود را در واقعیت محبوس نموده و معنی پدیدارها را 
تبط شویم، وقتی معاد که رهاي متعالی م توانیم با هدف واقعی امور محصور نمائیم، نمی

شود و کمال مصنوعی در  قعیت میهدف متعالی و نهایی است حذف شود، انسان زندانی وا
با کمال تأسف از دیدگاه هگلی این حوادث در این «. عالم طبیعت نخواهد داشت وادي

 رسد، فرا می) و نظام سلطنتی پروس ناپلئون(افتد و معاد در همین حوادث  میجهان اتفاق 
). 24 :همان(» افتاد و دیگر اتفاقی نمی رسید آید که تاریخ به پایان می پس الزم می

نحوه هستی خود و مسئول بودن  عبارت از عهده دار شدن ،بنابراین، وجود داشتن حقیقی
ستی خود را مانند سنگ واقعی از خارج دریافت کند و به جاي اینکه انسان ه ،یعنی است؛

تولوز (دهی و هدفداري است  را بسازند، خود انسان نیز منشا معنیتنها عوامل خارجی آن
ما وقتی آزاد هستیم که چنین اعالم کنیم که ما داراي «: گفت سارتر می). 101 :1972

  ).539 :1976رتر ژان پل سا. (»ود واقعی نیستیمهدف هستیم و تنها یک موج
  

  وجوه افتراق فلسفه اسالمی و پدیدار شناسی
هاي فلسفه اسالمی و پدیدار شناسی اجماالً نظري  توانیم به نکات افتراق و فرق اینک می

  :داشته باشیم
هاي اسالمی امور فی نفسه و اعیان ثابته و وجدت وجود، همواره اساس و  ـ در فلسفه1

اند و بدین جهت قال  و ذاتیات امور ثابت تلقی شدهمبنا قرار گرفته و صور نوعیه 
هاي ذاتی این است که تعقل ماهیت شی جز تعقل آن از ویژگی«. تعریف هستند

 سبحانی(» تعقل حیوان ناطق است عینههکه تعقل بذاتی، چیز نیست، همچنان
و چون تعریف اشیا به ماهیت آنهاست و ماهیات امر ذاتی ثابت ). 15 :1368
امور در ثبات و سکون خود . نابراین اشتدادي در ماهیت لحاظ نشده استاست، ب

هاي فلسفه اسالمی  ولی گسترش بحث. شوند الاقل از لحاظ مفهومی موجود می
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، به قدري جامع و گسترده است که انسان باید یا اصالت وجود و یا اصالت ماهیت
و اال مطالب به دهد تا بتواند بحث خود را ادامه  یکی را مبناي بحث قرار دهد

که نمی توان مطلبی را با اطمینان گفت و آن را تمام شده تلقی  اندقدري گسترده
بل تعریف لحاظ نشده است اي، وحدت قا مثالً در نظر مهدي الهی قمشه. کرد

و استاد مطهري وحدت را مسلم شمرده و وجود و وحدت ). 20 :1368اي  قمشه(
 وجود مساوق و همدوش وحدت است و از«: گوید را یکی گرفته است و می

شیح شهاب الدین ). 282 :1368مطهري (» یکدیگر تفکیک پذیر نیست
یکی از احکام سلبیه هستی این است که براي آن ثانی «  :گوید سهروردي می

توان در نظر گرفت، زیرا هستی در هستی خود، صرف هستی است و صرف  نمی
همه این مطالب بر ). 35، 1ج  :1354شراق شیخ ا(» پذیرد ر و تثنیه نمیشی تکرا

نظر  که دامنهمبناي اصل هوهویت مطلق و ثبات امور بیان شده اما از آن جائی
در عین اینکه مفاهیم در  اسالمی بسیار وسیع است، به همین دلیل، هاي فلسفه

هاي اخالقی ثابت و الیتغیر است و صور نوعیه نیز ثابت تلقی مورد ارزش
اند که به این جنبه نیز توجه داشته  اي در عالم اسالم بوده ی باز فالسفهول ،اند شده

  .اند و به اشتداد ماهیت قائل شده
هاي اسالمی و از دیدگاه اصالت وجود، ماهیت امري اعتباري و حدود وجود  در فلسفه

جزئی و  ا امور مشترك و مفهوم کلی از امورزیر). 18 :1368اي  قمشه(ه است تلقی شد
هاي پدیدارشناسی ماهیت به معنی خصوصیات  باشد، در صورتی که در فلسفه فات میاختال

. ها و تفرد امور توجه شده استمشترك اصلی تلقی نشده و به جاي مفاهیم کلی به فرق
  .هاست در مورد انسان نیز پیدایش اصالت فرد، ناشی از این دیدگاه

اسالمی که در جستجوي امري هاي  به طور خالصه، پدیدار شناسی بر خالف فلسفه
پدیدار شناسی . دهد فی نفسه به نفسه است، امور فی نفسه و مستقل را مد نظر قرار نمی

تواند  کند و انسان خالی از حیثیت التفاتی نمی حرکتی جستجو نمی بی چیزي را در ثبات و
ی از انسان اگر منشا تاریخ و حرکت به خود انسان منتقل شده، بنابراین سیالن دائم. باشد

نیز به ) 1858ـ  1941(نري برگسون ها جدایی ناپذیر است و این همان مطلبی است که
در ). 19 :1969برگسون (ه آن اشاره کرده است ب (Doree)عنوان دیمومت و استمرار 

و نیز مانند . نظر برگسون تحوالت، ناشی از سیالن دائمی با تحوالت ماهیت همراه است
است، مراد برگسون از تحول  قائل به اشتداد ماهیت )549ـ  587( شهاب الدین سهروردي
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 :1979تولوز (که آگاهی عهده دار آن است متجانس است  نا هاي اخالق همین آفرینش
  .در این مقام عقل یاري شهود واقعیت متجدد را ندارد). 198
حاصل آنکه موجود حقیقی امري است خاص و منفرد و عقل، چون به وسیله مفاهیم «

تواند امر خاص و منفرد را بشناسد و بنابراین براي دریافت موجود  کند نمی کلی ادراك می
شهود  و این سنخ ادراك را برگسونحقیقی باید به سنخ دیگري از ادراك تمسک جست 

 ءانس و الفتی که بدان انسان در باطن شی: کند ف میرا این گونه تعریخواند و آن می
پل (» .شود منطبق مییگانه و به عبارت نیامدنی،  ءیشیابد و یا آنچه در این  انتقال می

  ).29 :1337فولکیه 
 که در حالی شود، سالمی به صورت کمی مطالعه میهاي ا ـ وجود شناختی در فلسفه2

  .روند پدیدار هستی و وجود می در پدیدارشناسی از وجود موجود به سوي
امکان دستیابی به ماهیت آنها میسر  هاي اسالمی تعریف امور به دلیل سفهـ در فل3

است، ولی در پدیدارشناسی چون ما همواره در برابر من استعالیی قرار داریم، به جاي 
ش اي که گرای هاي اسالمی فالسفه در فلسفه. پردازد تعریف امور، به توصیف امور می

  ).44 :1367قزوینی (اند  تقادي نگریستهاند به تعاریف با نظر ان اصالت ماهیتی داشته
هاي اسالمی به ظواهر و تعینات کم توجه است، معموالً آنها را به عنوان  ـ فلسفه4

موجب ظلمت و کثافت تعین بود چون تعین «گذارند، زیرا  موانع رسیدن به حقیقت کنار می
ولی به ). 529 :1367الهیجی (» مه اشیا علی السواء استهمرتفع گشت، حقیقت در 

یت توجه حقایق و امور ثابت عنایت بیشتري دارند و به تعاریف امور بر مبناي اصل هوهو
کیفیت غیر ثابت روح که از حرکت «: خنده عبارت است از ،مثال براي. نمایند بیشتري می

، چنین )59 :1306جرجانی ( »شود صل میآن به طرف خارج دفعتاً به سبب تعجب حا
که در پدیدار در حالی. تعریفی بر مبناي اصالت وجود و با توجه به مشترکات خنده است

اي بر مبناي اصالت ماهیت و با توجه به  حدي ندارد زیرا هر خندهاشناسی، خنده تعریف و
نی با خنده بنابراین از لحاظ ماهوي خنده یک بیمار روا. اشتداد آن معنی خاص خود را دارد

  .یک کودك و یک پیرزن مایوس از زندگی فرق اساسی دارد
پدیدارشناسی یک فلسفه اصالت تجزبه مستقیم بوده و از راه واقعیت  ،به عبارت دیگر

که مفاهیم را بر واقعیت بگستراند و واقعیت را که رود، نه این وس به سوي مفاهیم میملم
). 206 :همان پل فولکیه(فاهیم بشناسد یعنی م ،متحرك است با اموري که ساکن است

پدیدارشناسی با توجه به عدم تناهی پدیدارهاي آتی نیل به هدف نهایی را در بوته امکان 
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اي را با آن هدف متعالی،  دهد و همواره به سوي آن روان است در نتیجه فاصله قرار می
ارسی دائمی و آغاز پدیدارشناسی و ،بدین ترتیب. همواره براي پیمودن در پیش رو دارد

مجددي است که همواره در راه است و مثل دن کیشوت راه رفتن را به سکون مسافرخانه 
  .دهد ترجیح می

  
  گیري نتیجه

) تطبیق(ایم، در پی بررسی وجوه اشتراك  مقاله حاضر، چنانکه در مقدمه آن نیز بیان کرده
ام شده، در باب تطبیق با بررسی انج. و افتراق پدیدارشناسی با فلسفه اسالمی است

له هدفداري و حیثیت ، مسئاوالً :پدیدارشناسی با فلسفه اسالمی، این واقعیت روشن شد که
نیات در اخالق اسالمی التفاتی و معنادار ساختن زندگی که از جهتی به اصل االعمال بال

روش یدگر طبق ها اگر چه ،ثانیاً. از ارکان پدیدارشناسی و مقوم آن است شباهت دارد،
کند، عالمه  پدیدارشناسی همواره از مرحله موجود شناسی به سوي وجود شناسی سیر می

ی میسر نمی داندطباطبایی نیز به این امر توجه دارد، زیرا بررسی وجود را به روش کم .
یعنی توجه به ابتدا و اول مورد و تفسیر باطنی لفظ و بیان یکی از  ،له تأویل، مسئثالثاً

مندي به باطن شیء و دیدار  هاي اسالمی همان عالقه ی، در کالم و فلسفهمعانی احتمال
و . نامند بی واسطه آن است که در پدیدار شناسی این روش را رد و ارجاع پدیدارشناسی می

در باب افتراق پدیدارشناسی با برخی از مباحث فلسفه اسالمی به این نتیجه  ،در نهایت
ی مطالعه هاي اسالمی به صورت کم شناسی در فلسفه وجود ،اوال به ایم که دست یافته

که در پدیدارشناسی از وجود موجود به سوي پدیدار هستی و وجود شود، در حالی می
امکان دستیابی به ماهیت آنها  هاي اسالمی تعریف امور به دلیل سفهدر فل ،ثانیاٌ. روند می

ر من استعالیی قرار داریم، به میسر است، ولی در پدیدار شناسی چون ما همواره در براب
  .جاي تعریف امور، به توصیف امور می پردازد

هاي اسالمی که در جستجوي امري فی نفسه به  پدیدارشناسی بر خالف فلسفه ،ثالثاً
بنابراین از دیدگاه نگارنده . دهد نفسه است، امور فی نفسه و مستقل را مدنظر قرار نمی

اق پدیدارشناسی با فلسفه اسالمی در جهت بازنمایی توجه به بررسی تطبیق و وجوه افتر
تواند امري ممکن و ضروري  حقایق و پاسخ یابی براي بعضی شبحات کالمی ـ فلسفی می

  .شود به حساب آید و مقاله حاضر نیز گام مقدماتی براي این امر محسوب می
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و دین پژوهان)ع(له عقل و دین از منظر امام علیئدرآمدي بر مس  
 

 مسعود امید
 چکیده مقاله

له عقل و دین را از موضع و مسئ. عنوان گامی آغازینهاین مقاله درصدد آن است تا ب
و براساس فضا و منظر فکري یک  -با تعریفی معین از عقل و دین - دیدگاهی خاص

و به نکات پیرامونی  به بررسی و تحلیل بپردازد) ع(مومنینمیرالاشخصیت دینی، یعنی امام 
  .این مبحث نیز اشاره داشته باشد

ي هاو آگاهی تالاستدال عنوان مجموعه و حوزه اي معرفتی از تأمالت،هعقل نیز ب
انتزاعی، پیشین، تحلیلی و غیرتجربی در باب حقایق متعدد، بخشی از محتواي دین را 

اي از حقایق و  مجموعهعبارت از متونی متشکل از  ،دین در این مقام. تشکیل می دهد
که منشا الهی داشته و حاصل وحی بر پیامبر و کشف ائمه ... معارف در باب خدا، جهان و 

کشف قلبی و عقلی امام از ماوراء طبیعت و  که) ع(ه و آثار امام علینهج البالغ. می باشد
  .باشد، متضمن عناصر عقالنی و انتزاعی است وحی الهی می

  
)ع(ن، امام علیعقل، دی :ها کلیدواژه  
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  در آغاز کالم
ه عقل و دین یا عقل و وحی از جمله مباحث مهم و عمیقی است که سابقه اي بس ئلمس

، )م.بعد 40- م.ق20(به نظر می رسد فیلون. طوالنی در تاریخ تفکر و تأمالت انسانی دارد
نخستین متفکر بانفوذي بود که این عقیده را پیش کشید که کتاب  ،فیلسوف یهودي

و باالخره . قت داردمقدس، وحی است از طرف خداوند و در ضمن فلسفه یونانی نیز حقی
وي . له ایجاد توافقی بین فلسفه و شرع، و افالطون و موسی روبرو یافتخود را با مسئ

در نخستین قرون عصر . درصدد آن بود که میان دین و عقل فلسفی آشتی برقرار کند
نیز درصدد آشتی ) م216وفات (کلمنت اسکندرانیمسیحیت متفکران مسیحی از قبیل 

معتقد بود که خود مسیحیت از ابعاد  يو ند،دادن آراء مسیحیت با تفکرات فلسفی بود
یک از ایمان و معرفت بدون هیچ«و بر این نکته تأکید می کرد که  استفلسفی برخوردار 

در زمان تحصیالت  عقایدي را که) م254- 185(اوریگنس. »وجود دیگري، کامل نیست
  .اولیه خویش در مکاتب فلسفی یونان فراگرفته بود به مسیحیت آورد

از مخالفان فلسفه بود و بر این باور بود که فلسفه ممکن است منشأ ) م230- 150(ترتولیان
هایی که درصدد ساختن مسیحیت باید از تمام کوشش« :او می گفت که. انواع کیفر شود
رواقی، اشراقی و جدلی هستند، احتراز کرد، ما که عیسی مسیح را داریم ي ها براساس شیوه

. »دیگر طالب هیچ بحث عجیبی نیستیم، با ایمان خود ما احتیاج به اعتقاد دیگري نداریم
اي از متفکران معتقد بودند که چون خداوند با ما سخن گفته  خالصه در بدو مسیحیت عده

چه که در نیل به رستگاري، دانستن آن اهمیت دارد است، دیگر حاجتی به تفکر نیست، آن
تنها باید شریعت را آموخت، در آن تأمل کرد و بدان عمل . در کتاب مقدس مندرج است

  . نمود، پس از آن نیازي به علوم دیگر و عقل ورزي و تفلسف نیست
ل به قائ برخی دیگر از متفکران قرون وسطی بهاي بیشتر را به عقل می دادند و به نوعی

مذهب اصالت عقل محض در حدود پایان قرن سیزدهم  ،خالصه. بودند اصالت عقل
  .میالدي در حال شکل گیري بود

که در مذهب اصالت عقل بنابر مذهب اصالت وحی هر جزء وحی باید فهمیده شود در حالی
  .اعتقاد بر این بود که هیچ یک از اجزاء وحی چنانکه باید و شاید به فهم در نمی آید

از طرفی در تاریخ . در میان متفکران مسلمان نیز این دوگانگی تا حدي قابل مالحظه است
... گري و ن تیمیه، اهل حدیث، جریان اخباریاحمدبن حنبل، اب :تفکر مسلمین افرادي چون

جویند و بهایی براي شکل گرفته اند که عمدتاً در تفکر دینی خود از روش نقلی سود می
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در گوشه و کنار جهان اسالم افرادي، تمام مقام و شأن  ،و از طرف دیگر .عقل قایل نیستند
اهل : در این میان، متفکران بسیاري در میان متکلمین مانند. و ارج را به عقل می دهند

ن فالسفه مشاء و اشراقی و صدرایی وجود داشتند ایخصوص شیعه و ممعتزله، اشاعره و به
اند و  راي توافق و آشتی و همراهی عقل و وحی بودهاي مناسب ب که در پی تدوین نظریه

کار هدو ببخشی از مساعی خویش را براي تعیین جایگاه عقل و وحی و نسبت میان آن
حتی بخشی از مساعی فالسفه مسلمین در جهت بیان نسبت بین عقل و وحی، . گرفته اند

مانند توماس اکویناس به قرون وسطی انتقال یافته و بر متفکران فلسفی اندیش آن دیار 
این مبحث تا به امروز  )1(.تأثیر نهاده و سبب ارائه نظریات مهمی در این باب شده است

خود جلب هي مختلف بهازوایا و جهات متعددي یافته و توجه متفکران متعددي را  در حوزه
تأمل و  ي بهکرده است و فالسفه و فیلسوفان دین و متکلمان بسیاري در این واد

  .پردازي پرداخته اند یهنظر

رسد این است که موضع و دیدگاه  آنچه بااهمیت و قابل تأمل و تحقیق به نظر می جادر این
حامالن وحی الهی در دین اسالم، یعنی منظر آنانی که خود را سخنگوي واقعی دین و 
 زبان ماوراءطبیعت می دانستند در باب عقل و دین چیست؟ تأمل در این مقام و منزل به

دریافت ي استنباط، اجتهاد و هامتفکران هموار خواهد ساخت و زمینهمقدار زیادي راه را بر 
 این نوشتار درصدد آن است تا به . فراهم خواهد آورد را در باب نسبت عقل و وحی

بپردازد و مباحثی مقدماتی و ) ع(جویی و تأمل در باب عقل و دین از منظر امام علی پی
  . استخراج و یا استنباط شده است، عرضه نماید) ع(لیت معرفتی امام علیاولیه را که از فعا

  
 »دین«و » عقل«مراد از 

و  تالوزه اي معرفتی از تأمالت، استدالمجموعه یا ح :در یک معنا عقل عبارت از
ي انتزاعی، پیشینی، تحلیلی، و غیرتجربی در باب حقایق متعدد و تعقل و ها آگاهی
همانا با عنوان فلسفه و فلسفه ورزي نیز نامیده می شود و حاصل آن  ،ورزي انسانی عقل

، الهیات (Ontology)ي متعددي مانند فلسفه وجود یا وجودشناسیها تشکیل شاخه
 Philosophy of) اخالق  ، فلسفه(Philosophical theology)فلسفی

ethics)فلسفه شناخت، (Epistemology) فلسفه دین ،(Ph. Of Religion)، 
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 ، فلسفه علم (Existentialism)، فلسفه وجودي(Ph. of history)فلسفه تاریخ
(Ph. of science) می باشد... و. 

یکی از مقومات بسیار . هاي تفلسف ما با دانشی انتزاعی مواجه هستیم در تمام این شاخه
در . هاي انتزاعی است سود بردن از آگاهی ،هاي اصلی تفلسف هسته  مهم فلسفه و از

هاي فلسفی یی که در فلسفه و پژوهشهامفاهیم و گزاره: توضیح این مطلب باید گفت که
عنوان هاین مفاهیم که ب. د داراي ویژگی  خاصی هستندنکار برده می شوهدر مقام تحلیل ب

طور عمده از حالت همواد اولیه معرفتی فلسفه و فلسفه ورزي مورد استفاده قرار می گیرند ب
نظري به مفاهیم کلیدي و مهم در . تجربی و مشاهده ناپذیري برخوردارندانتزاعی، غیر

 مشاهده که این مفاهیم، انتزاعی وي متعدد فلسفه این نکته را آشکار می سازد هاشاخه
اصالت، : بخشی از این مفاهیم را می توان بدین ترتیب بیان داشت. هستند ناپذیر

شناخت، زبان، داللت، جبر، اختیار، باید، نباید،  اعتباریت، علت، معلول، وجود، ماهیت، ذهن،
سن، قبح، ارزش، کمال، معنا، غایت، اراده، مشیت، حقیقت، حق، عدالت، آزادي، روان، ح

، امکان، احتمال، قانون، قدرت، ایدئولوژي، )واجب الوجود( وحدت، کثرت، تغییر، نظم، خدا
سازي امور  ز این مفاهیم با زمینهباید توجه داشت که در عین حال که برخی ا... عدم و 

محسوس و مشاهده پذیر حاصل شده است لیکن مفهوم تشکیل یافته، حالت انتزاعی 
  .داشته و در ازاء آن از ادراك حسی برخوردار نیستیم

مرکب از  ،برند کار میهیی که فالسفه در مقام استدالل بهااز طرف دیگر قضایا و گزاره
در صدق و کذب خود  ،یعنی ؛برخوردارند» پیشین بودن«مفاهیم انتزاعی بوده و از ویژگی 

  . متکی بر مشاهده و تجربه بی واسطه و مستقیم نیستند
اي  هستند که اگر حتی در برخی از آنها، جهت کشف صدق و  گونههب ها این گزاره

ی شود، لیکن حکم به صدق و یا مشاهده پذیر و محسوسات رجوع م  کذبشان، به امور
ها و ي حسی صورت می گیردو متکی بر تحلیلها طور مستقل از زمینههکذب آنها ب

حکم به نسبت محمول به موضوع یا  ،به بیان دیگر. باشند ي عقالنی خاص میها مقایسه
کار هنظري به قضایاي ب. عدم نسبت، متکی بر تأمالت تحلیلی و نظري و عقالنی است

یی هاگزاره ،براي مثال. دارند چنین اوصافی هادر فلسفه روشن می کند  که این گزارهرفته 
ی غیرمادي است، جهان و انسان غایتی متعالی دارند و ائجهان داراي مبد: از این قبیل

غایتمند هستند، زندگی داراي معنا است، اصالت با وجود است، هستی محکوم قانون علیت 
تباري از معلومات است، ارزش همانا تناسب کمال است، زبان است، ذهن مجموعه اي اع
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محدوده شناخت انسان است، زبان با ذهن ارتباط دارد، انسان داراي جنبه غیرمادي است، 
اي از آن است، علم به حضوري و حصولی تقسیم  آزادي از مصادیق عدالت یا شعبه

ا واقع، تاریخ اصیل نبوده و مطابقت آگاهی و ادراکات ب :ست ازا شود، حقیقت عبارت می
واقعیتی غیر از وقایع و افراد انسانی ندارد، علت یا اعدادي است و یا حقیقی، خداوند عالم، 

  ... .قادر وحی است، علیت خداوند، علیت ایجادي است و 
دهند که  الزم به ذکر است که گاهی فالسفه عناوین و موضوعاتی را مورد تحقیق قرار می

باشند،  اموري محسوس می ،ما از ادراك حسی برخوردار هستیم و به تعبیر دیگردر ازاء آنها 
در این حالت باید توجه داشت که درست است که موضوع پژوهش امري محسوس است 
لیکن تأمل فالسفه، انتزاعی و پیشین می باشد و حاصل تأمالت فیلسوفان، مشاهده ناپذیر 

شوند،  می  یی که در باب این موضوع تشکیلهاگزاره ،و غیرتجربی است و به بیان دیگر
  .پیشین هستند

 - اي از حقایق متونی متشکل از مجموعه :از است و اما مراد و مقصود از دین عبارت
خداوند، انسان، طبیعت،  :در باب واقعیات هستی از قبیل -هاو ارزش هاو است هاهست
که منشأ الهی داشته و حاصل وحی بر پیامبران و کشف  ...خ، جامعه، رفتار انسانی و تاری

برخوردار بوده و بر محور کتاب مقدس قرآن  هادین اسالم از این ویژگی. ائمه می باشد
با ارائه متن وحیانی قرآن تحقق یافته ) ص(این دین توسط پیامبر اکرم. شکل گرفته است

مورد تفسیر قرار گرفته ) ع(نو توسط خود آن حضرت و پس از ایشان توسط ائمه معصومی
و ائمه نیز به عنوان منابع و متون وحیانی قلمداد ) ص(پیامبر... و » قول«بنابراین، . است
این تعریف از دین را می توان توصیفی معرفتی . شمار می روندهگردد و جزیی از دین ب می

یی است هاو گزاره ، معارف، حقایقهابه شمار آورد و اساساً در این توصیف نظر به آگاهی
  .باشد و معارف می هاکه در متون دینی مطرح گردیده و نیز ناظر به انواع و سنخ آن آگاهی
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  )ع(وجود جنبه فلسفی و عقالنی در ابعاد شخصیت امام علی: نکات مقدماتی
  

ورزي و  یک شخصیت وحیانی، ردپایی از عقل درمقام) ع(آیا می توان در نزد امام علی
ي فلسفی برخوردار بوده است؟ ها ورزي یافت؟ آیا امام علی از تأمالت و ژرف کاوي فلسفه

هاي انتزاعی و تحلیلی و پیشین در باب حقایق پرداخته آیا امام به جستارها و سنجش
در اینجا به دو طریق . توان از راههایی چند سود برد ها میاست؟ براي پاسخ به این پرسش

د فبراي اثبات وجود بعاشاره می شود) ع(دي امام علیلسفی شخصیت چند بع:  
 )ع(هاي فلسفی اندیشان در باب امام علیدیدگاه - 2آثار و متون فلسفی         - 1

 آثار و متون فلسفی - 1
حاوي تأمالت  - ویژه نهج البالغههب -جا مانده استهمتون و آثاري که از امام علی ب  

. ر باب موضوعات و مسایل متعدد می باشدهاي فلسفی و عقالنی دحکیمانه و ژرف کاوي
نهج البالغه مطرح شده و کامالً صبغه   در این میان یکی از مسایل و موضوعاتی که در

گذارد، بخش الهیات و مبحث ماوراء  عقالنی، تحلیلی و انتزاعی خود را به نمایش می
و کلمات قصار، در حدود چهل نوبت درباره این  ها و نامه ها در مجموع خطبه. الطبیعه است

ي کوتاهی است، ولی ها البته بعضی از این موارد، جمله. مطالب و مباحث بحث شده است
  . غالباً چند سطر و احیاناً چند صفحه است

  :در نهج البالغه مسایل الهی به دو گونه مطرح شده است
اي  کار رفته به عنوان آینههن بهایی که در آدر یک گونه آن جهان محسوس با نظام - 1

دهد، مورد تأمل و جستجو قرار گرفته  که آگاهی و کمال پدید آورنده خود را ارائه می
 .است

. دهد ي تعقلی محض و محاسبات فلسفی خالص تشکیل میها گونه دیگر را اندیشه - 2
 درباره شؤون و صفات کمالی و جمال ذات حق در این کتاب شریف، تنها از شیوه دوم

ي تعقلی و هاهاي نهج البالغه درباره توحید، بحثبیشتر بحث. استفاده شده است
 ) 2(.فسلفی است

اند، بدین  که امام علی در باب الهیات بیان داشته رخی از فرازهاي عقالنی و فلسفی،ب
  : دنباش ترتیب می

هر  کمال اخالص به خداوند این است که وي را از صفات مخلوقات پیراسته دارد چه«
دهد که غیر از  دهد که غیراز موصوف است و هر موصوفی شهادت می صفتی گواهی می
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توصیف کند وي را به چیزي ) به صفات مخلوقات(کس که خداي را آن. صفت است
کس که وي را مقرون به چیزي قرار دهد، تعدد در ذات او قایل شده، مقرون دانسته و آن

یی براي او تصور کرده و هرکس اجزایی براي او و هرکس تعدد در ذات قایل شود، اجزا
و کسی که او را نشناسد به سوي او اشاره می کند و . قایل شود وي را نشناخته است

که او را محدود بداند، وي را به کند، برایش حدي تعیین کرده و آن سوي او اشارهههرکس ب
چیزي تصور کرده، و  کس که بگوید خدا در کجاست؟ وي را در ضمنشمارش آورده، و آن

همواره بوده است و از  د بر روي چه قرار دارد؟جایی را براي او خالی دانسته؛هرکس بپرس
  ) 3(. »وجود نیامده، وجودي است که سابقه عدم بر او نیستهچیزي ب

حرکت و سکون بر او جریان ندارد، چگونه می تواند چنین باشد درصورتی که او خود «
اد و پدید آورده است؟ و چگونه ممکن است آنچه را که آشکار حرکت و سکون را ایج

تأثیر آفریده خویش قرار گیرد؟ اگر  ش اثر بگذارد و مگر می شود که زیرساخته در خود
چنین شود، ذاتش تغییر می یابد و کنه وجودش تجزیه می گردد و ازلی بودنش ممتنع 

یز خواهد داشت و الزمه این آغاز شود و هنگامی که آغازي برایش معین شد، انتهایی ن می
و انجام نقصان و عدم کمال خواهد بود، که نقصان داشتن دلیل مسلم مخلوق بودن است 

  )4(».و خود دلیل وجود خالقی دیگر و نه اینکه خود آفریدگار باشد

پذیرد و به آخر  یش تمامی نمیهامیرد، و شگفتی ست که نمیا یحمد از براي خدای«  
اي که  یعنی پدید آوردن تازه ،ستا ا که پرودگار هر روز و هر زمان در کاريرسد، زیر نمی

پیش از آن نبوده، آنکه زاده نشد تا در عزت با کسی شرکت کند و چیزي نزاد تا از او 
در اولیتش نهایتی نیست، چه عدم بر وجود ازلی پیش نگیرد، و زمانی بر ... میراث برده شود

را اندازه و غایتی نیست، چه نیستی را بر هستی ازلی راهی او تقدم نجسته، و آخریتش 
توان کرد که در کجا است و نه به مکانی که جاي معینی از  او را وصف نمی... نیست

  )5(».برایش قرار دهند

گونه که با محدود ساختن خداوند براثر دگرگونی آفریده، دگرگون نشود، همان«  
 حساب شماره و عدد، بی رخنه و بی نیاز است بر موجودات حدي نپذیرد، یکی است نه به

وجه مطلق، درون و باطن امور است لیکن نه آنکه در چیزي درآمده و داخل آن باشد، 
. گر است نه به اینکه به چشم آید ظاهر و آشکار است نه آنکه از چیزي جدا باشد، جلوه

ه با دچار بودن به لطیف است ولی نه به صورت پیکره و جسمانی، فاعل و کارکن است ن
کار گرفتن اندیشه و فکر، تدبیرگر است بدون نیاز به هحرکت، تقدیر کننده است نه با ب
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حرکت، بصیراست نه با ابزار، نزدیک است نه با کم بودن فاصله، دور است نه به مسافت، 
د موجود است نه پس از نبودن، همراه زمان نیست و مکانی او را در بر ندارد، خوابش نگیر

و صفتی او را محدود نسازد و ابزاري او را دربند نکند، وجودش از همه اوقات بیشتر است و 
  )  6(.وجودش بر عدم و ازلیتش بر آغاز کردن سبقت دارند

ستایش مخصوص خداوندي است که آفرینش مخلوقش دلیل وجود اوست، و حادث «  
دلیل آن است که شبیه ) کدیگربه ی( بودن آنها دلیل ازلیت وي، و شباهت داشتن مخلوقات

اصل وجودش را  هاو پوشش هاند و پردهنککنه ذاتش را درك نمی هاعقل. و نظیر ندارد
سازند، زیرا صانع و مصنوع باهم فرق دارند و محدود کنند و محدود شونده و  مستور نمی

 ،ددياست ولی نه به معناي وحدت ع» یکی«. ندا پروردگار و پرورده شده باهم متفاوت
است اما نه اینکه » خالق و آفریننده«. بلکه به این معنا که شبیه و نظیر و مانند ندارد

است ولی نه اینکه وسیله شنوایی در » شنوا«. شود حرکت و رنجی در این راه متحمل می
، قدرت هاوسیله چشم و باز کردن پلکهاست ولی نه اینکه ب» بینا«. اختیار داشته باشد

» همه جدا«است نه اینکه مماس با اشیا باشد از » در همه جا حاضر«. کندمشاهده پیدا 
است نه با دید چشم، » آشکار«است ولی نه اینکه مسافتی بین او و موجودات باشد، 

است نه به خاطر کوچکی و ظرافت، از موجودات با غلبه و قدرت جداست، و » پنهان«
کسی که او را با . یش از او مباین استموجودات به خاطر خضوع در برابرش و رجوع به سو

صفات مخلوقات توصیف کند محدودش ساخته، و کسی که برایش حدي تعیین کند وي 
و کسی  د ازلیتش را ابطال کردهرا به شمارش درآورده، و آن کسی که او را به شمارش آور

ل است؟ مکان براي او قائ» کجا«است توصیفش کرده و هرکه بگوید» چگونه«که بپرسد
بوده حتی آن » مالک و پروردگار«گاه که معلومی وجود نداشت، بوده آن» عالم«. شده

بوده حتی در آن زمان که مقدوري وجود » قادر و توانا«اي نبود،  زمان که پرورده
  ) 7(.»نداشت

ي عقالنی و فلسفی خویش مسائل متعددي را در باب الهیات مورد امام علی در فرازها  
هاي وصول به خداوند و پذیرش وجود الهی بحث در طرق و راه :اند از قبیلتأمل قرار داده 

، ناشناختنی بودن )10(... ، صفات الهی، رابطه صفات و ذات، صفت علم و )9(، توحید الهی)8(
، رابطه )12(، خداوند در مقام آفرینشگر، رهایشگر و خداي معبود و معشوق)11(کنه ذاتی الهی

و  هاعالوه تأمالت حضرت حوزههب) 14( .انسان - ، رابطه خدا)13(خدا و خلقت و آفرینش
، )15(آراء امام در باب مراتب هستی و عالم :مانند ،گردد موضوعات دیگري را نیز شامل می
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، اهمیت تاریخ و روش شناسی )16(له خلق از عدمئله حدوث و قدم عالم و مسئمس
  ...و  )18(جامعه، در باب منشأ اجتماع و )17(هاي تاریخی پژوهش

  هاي فلسفی اندیشاندیدگاه – 2
خود جلب هنظر صاحب نظران فلسفه و فالسفه بزرگ را نیز ب) ع(فلسفی اندیشی امام علی

د فلسفی شخصیت امام علی و عمق آن اذعان کرده و متفکران فلسفی اندیش به وجود بع
  :شود فالسفه اشاره میدر اینجا به بیان برخی از آراء عقلی اندیشان و . اند نموده

ترین انسان و  شریف: نویسد ابن سینا در باب مقام عقلی و فلسفی امام علی می  
 به عزیزترین انبیاء و خاتم رسل با مرکز دایره حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل

یا علی چون مردمان اندر کثرت عبادت رنج برند، تو اندر درك : گفت) ع(مؤمنین امیرال
و این چنین خطاب جز با چون او بزرگی راست . گیري بر تا بر همه سبقتمعقول رنج 

 - )ع(علی - الجرم. نامدي که اندر میان خلق همچنان بود که معقول اندر میان محسوس
چون به دیده بصیرت عقلی مدرك اسرار گشت، همه حقایق را اندر یافت و معقول را اندر 

فیلسوفان و حکمت اندوزان بیایند و  !نها :ویندگ در فرازي می) ره(امام خمینی )19(. یافت
در جمالت خطبه اول این کتاب الهی به تحقیق بنشینند و افکار بلندپایه خود را به کار 

مع  :که له کوتاه را تفسیر نمایندگیرند و با کمک اصحاب  معرفت و ارباب عرفان این جم
ر عالمه طباطبایی مسایل مطرح بنابه نظ )20(.کل شی ال بمقاربه و غیر کل شی البمزایله

ترین مسایل تاریخی فلسفه در باب الهیات  ترین و پیچیدهشده در نهج البالغه جزو مشکل
گفت مطرح نویسد که اینها مباحثی است که در این کتاب ش و استاد مطهري می )21(. است

جاب اع ار فالسفه قدیم و جدید را سخت غرقعقاید و افک است و یک فیلسوف وارد به
فلسفه  تاریخنري کربن فیلسوف معروف فرانسوي در کتاب ها  و در نهایت )22(.کند می

این کتاب  بارهفلسفی در در اروپا تحقیقیجاي تأسف است که «: نویسد خود می اسالمی
  )23(».است نشدهتا امروز هنوز ) نهج البالغه(

و در تأثیر ) 24(اظراتشانمقام فلسفی و عقالنی امام علی را می توان در مباحثات و من  
  . )25(ایشان بر اهل بیت خویش نیز به نظاره نشست
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  فیلسوف؟ - ، عارف یا عارف)ع(امام علی
تلقی ) ع(را شخصیت فلسفی امام علیممکن است برخی براین نظر باشند که آنچه ما آن

بدین معنی که بیانات امام علی . کنیم در اصل همانا شخصیت عرفانی و نمود آن است می
چیزي جز تعابیر محض شهودات و کشفیات معنوي امام نیستند، علی در واقع عارف و 

در خطب و بیانات خویش  - همانند عرفا و سالکین و اهل کشف و شهود - سالکی است که
اب امام علی نیز و برهمین اساس در ب پرداختهبه بیان شهودات و کشفیات درونی شان 

 ي به ظاهر فلسفی ایشان، فلسفه نیستند بلکه الفاظ و عباراتی هستند برباید گفت فرازها
  .تن کشف و شهود ایشان و معبر آنها

طور قطع یکی از منابع هتوان گفت که ب رسد می در پاسخ به این نظریه به نظر می  
م علی کشف و شهود ایشان است لیکن مبنا بودن کشف و عمده در تأمالت فلسفی اما

دلیل ) و نه داوري(شهود براي فعالیت فلسفی یا استفاده از کشف و شهود در مقام شکار
فعالیت معرفتی امام علی دقیقاً و به . عرفانی بودن محض فعالیت معرفتی امام نخواهد بود

اي و به معنایی از حال و  لهطور کامل حال و هواي عرفانی محض ندارد بلکه در مرح
هاي  چراکه امام علی از زبان فلسفه براي بیان آگاهی .شود می  هواي فلسفی برخوردار
اي از مفاهیم انتزاعی فلسفی که باهم  برد؛ بدین معنی که از شبکه درونی خویش سود می

اللی، علی در بیانات خود از حال و هواي استد. کنند ، استفاده میپیوند منطقی دارند
. منطقی، تحلیلی و انتزاعی، همانند آنچه فالسفه بدان اشتغال دارند، برخوردار است

ها و  برد و عقول و ظرفیت طور آشکار از توان عقلی خود سود میهامام علی ب ،عالوه هب
خواند و وضعیتی بین  ها را براي درك این مقوالت فرا میاصول عقالنی و انتزاعی انسان

در واقع یافت و کشف خود را به نوعی در قالب . بخشد فرمایشات خود میاالذهانی به 
  .ها، مبانی و طرق معرفت بشري و انسانی ارائه می دهدروش

طور عمده استفاده از هخالصه آنچه در کالم و تعبیر عرفا معمول و رایج است، ب  
شهودات معنوي ي زبان حسی و عرفی و سود بردن از تمثیل در بیان کشفیات و ها زمینه

وضوح شاهد استفاده ایشان از زبان انتزاعی و فلسفی و هاست لیکن در کالم امام علی ب
در اینجا براي درك و دریافت تفاوت کالم . باشیم ها و مبانی و اصول عقالنی میروش

امام علی با تعبیرات و بیانات عرفا، برخی از فرازهاي تعبیري عرفا را از میان عرفاي شرق 
تر ذکر شد، به تفاوت محتوا رب، نقل کرده و با مقایسه آنها با کالم امام علی، که پیشو غ

واز خواننده (مضمون بیاناتی که از عرفا نقل می شود. و مضمون این بیانات پی خواهیم برد
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وحدت  :مربوط است به مسایلی از قبیل) شود تا خود امر مقایسه را انجام دهد تقاضا می
  ...هی، نوع وحدت حق، رابطه خدا و آفرینش، اوصاف الهی و وجود و وحدت ال

دها به عنوان سنت عرفانی هندي در مقام تعبیر شهودات خود از  در بخشی از اوپانیشا  
  : خوانیم هستی چنین می

شو تاکتو چنان کرد سپس . این تکه نمک را در آب بگذار و صبحگاهان نزد من آي«
را که شامگاه دیروز در آب نهادي به یاد داري؟ ممکن  آیا تکه نمکی: پدرش به او گفت

. را نیافتاست لطف کنی و آن را به اینجا بیاوري؟ او به دنبال تکه نمک گشت اما آن
اي بنوش، شبیه چیست؟  لطفاً از باالي آن آب جرعه: پدر گفت. نمک کامالً حل شده بود

از انتهاي آن . ست؟ نمکاي  بنوش، شبیه چی نمک، از میانه آن جرعه: پاسخ شنید
گاه پدر گفت آن را بگذار و پیش من آي و به وي آن. شبیه چیست؟ نمک. اي بنوش جرعه

اما به راستی که . توانی هستی مطلق را در اینجا درك کنی گفت، عزیزم به راستی تو نمی
او حقیقت مطلق است، او . او روح کل عالم است. او گوهري بس لطیف است. او اینجاست

  )26(. »وح مطلق است، او تو هستی، شوتاکتور

او بیننده نادیده است، شنونده ناشنیده است، پندارنده ناپنداشته است، دریابنده »  
اي  اي نیست، غیر از او شنونده اي نیست، غیراز او پندارنده نادریافته است، غیر از او بیننده

  )27(. »و غیر از او یابنده اي نیست

است که اوپانیشادها زبان شاعرانه پر تشبیه و استعاره و عاري از استیس معتقد   
  )28( .تجریدات فلسفی دارد

شیخ ما « :کند که از قول شیخ خود نقل می ،عارف قرن هفتم هجري ،عزیزالدین نسفی
نوري بود نامحدود و نامتناهی، فوق . فرماید که من به این نور رسیدم و این نور را دیدم می

ین و یسار نداشت و پس و پیش نداشت، خواب و خورد و دخل و خرج نداشت و تحت و یم
و عزیزي دیگر فرمود که من به این نور رسیدم و این نور را دیدم و چون این نور را دیدم، 

  )29(. »همه نور بود
بدینسان نفس «: نویسد می ،عارف مسیحی قرن سیزدهم و چهاردهم ،مایستر اکهارت  

یابد و با فراتر رفتن و رسیدن به مرتبه واحدیت که تثلیث  س راه میبه وحدت تثلیث مقد
در مرتبه واحدیت، فعل و فعالیتی . شود می تجلی آن است، از نعمت قرب بیشتر بهره مند

نیست، و روح پس از وصول به وادي واحدیت، که صورت و فعالیت در آن راه ندارد، ناپدید 
تواند در ابدیت ریشه بدواند مگر آنکه از  کس نمیهیچ... شود و هویتش زایل می گردد می
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خداوند روح انسانی را به وادي وحدت خویش که ... قید مفهوم عدد و تعدد رها شده باشد
  )30(.»دنمای ، است رهنمون میوحدت محصه غیر عددي

سازد که زبان تعبیر کشف و  تأمل در این تعابیر و بیانات عرفا این امر را روشن می  
اي نیز  که در دورهعرفانی عاري از تجریدات و تأمالت فلسفی است و اگر چنانشهود 

عرفان، زبان فلسفی و انتزاعی یافته است، از چنان گستردگی و خلوص فلسفی برخوردار 
فلسفه وادي تحلیل و تأمل در معقوالت ثانی و کشف . توان یافت نبوده که نزد فالسفه می

در حالی که در عرفان و تعابیر عرفا با این حد از  ،استروابط منطقی و نفس االمري آنه
مقایسه تعابیر فوق با فرازهاي تحلیلی امام علی نیز تفاوت آشکار . تفلسف مواجه نیستیم

ورزي و تفلسف قرار  زبان امام علی در افق فلسفه. سازد می دو دسته از بیانات را آشکاراین
که زبان عرفان در حالی ،عقالنی قرار دارد گیرد و در حال و هواي تأمالت فلسفی و می

گیرد و  محض یا تمثیلی بوده و یا اگر واجد تجریدات فلسفی است، در افق فلسفه قرار نمی
  .آید چیزي جز بیان صرف شهودات به شمار نمی

  
  )ع(غناي کمی و کیفی مباحث فلسفی در نزد امام علی

مباحث عقالنی و فلسفی، یعنی از حیث کالم و بیان امام علی هم از جهت دامنه گسترده 
ها و هم از جهت عمق و شدت آنها از غناي چشمگیري برخوردار موضوعات و مقدار بحث

آن چنان در ) ع(پاره اي از سخنان علی«: فرمایند می عالمه طباطبایی در این باب. است
السفه و سطح علمی قرار دارد که تفسیر و توجیه آنها از حوصله علوم عقلی که بین ف

باشد تا اینکه گره بسیاري از  هاي گذشته معمول بوده، خارج میمتکلمین اسالمی زمان
اصوالً . مسایل مشکل فلسفه الهی در پرتو بیانات آن حضرت، در این اواخر حل شده است

آنچه در مورد معارف الهی از اصحاب پیامبر براي ما باقی مانده چیزي نیست مگر سخنان 
جوشد و بر حیرت و شگفتی عاشقان فلسفه  می بی طالب که از معارف الهیامام علی بن ا

افزاید و افکار واالي جویندگان حقیقت را در اقیانوس بیکران الوهیت به منتهاي  الهی می
اما امام . مانند رساند تا آنجا که همگی خسته و کوفته از پیشرفت باز می اوج و ترقی می

رود و کسی به گرد  عالي الهی است که به تنهایی پیش میل بارز و ااعلی بن ابیطالب مث
  )31( ».رسد او نمی
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  ي آغازین تفکر عقالنی و فلسفیها جرقه
ي چشمگیر مباحث فلسفی و ها نخستین جرقه) ع(ي عقالنی و فلسفی علیها اندیشه

هاي جریان ، پس از ظهور اسالم بود و بر سایرخاستگاه تفکر فلسفی در میان مسلمین
این تقدم از وجوه . ي یونانی تقدم داشتها کالمی، فلسفی و فکري مانند معتزله یا اندیشه

تقدم از جهت محتوایی و طرح مباحث عقالنی و فلسفی، از جهت : متعددي برخوردار بود
سازي براي  د واژهکار رفته در آن، از بعهنحوه بحث و شکل آن، از جنبه زبان ادبی ب

عالمه طباطبایی در این باب چنین  ...جهت تعدد و تنوع موضوعات و ي فلسفی، از ها ایده
در میان امت اسالمی، نخستین کسی است که در باب فلسفه الهی، ) ع(علی«: نویسد می

کلمات منطقی و مستدل و بیانات توأم با برهان ایراد کرده است پس او را بر دیگران در 
گران فلسفه در مورد رایج کردن برهان و این باب منتی است و براي او بر گردن پژوهش
ي ها نخستین فردي است که واژه) ع(علی. استدالل در مسایل الهی حقوق مسلم است

کار برده و در واقع دایره الفاظ هبیان مباحث فلسفی و اصطالحات حکمی ب عربی را براي
یک نوع تجرید  تر از آن است که حقایق را بتواند کماهو حقه بیان بدارد، مگر اینکهتنگ

  ).32(»کار بردن برخی از آنها انجام داده استهنظیر آنچه علی در ب. در آنها به عمل آید

ي فلسفی ها خود به تقدم اندیشه تاریخ فلسفه اسالمیهانري کربن نیز در کتاب   
سازي فنی فلسفی نیز معتقد است که نهج البالغه  امام علی اذعان کرده و از جنبه واژه

است تا اصطالحات فنی فلسفی را در زبان عربی ایجاد کند این اصطالحات با  توانسته
که به زبان  ،زیبایی و غناي فراوان در زبان ادبی و فلسفی وارد شده و از متون یونانی

استاد مطهري معتقدند که قطعاً و مسلماً ) 33( .عربی ترجمه شده است، کامالً مستقل است
سالمی به تجزیه و تحلیل پرداخت و مسایلی مانند قدم و اول کسی که در مسایل عقلی ا

حدوث و متناهی و جبر و اختیار و بساطت و ترکیب و امثال آنها را مطرح کرد، امام علی 
ي فلسفی یونان پس از نهضت ترجمه، یعنی نیمه دوم قرن دوم ها اساساً اندیشه )34(. است

نظري امام علی سابق بر همه این که مباحث عقلی و در حالی ؛هجري رواج یافته است
  .مربوط به نیمه نخست قرن اول هجري می باشد ها اندیشه

.. .ي امام علی بر آراء کالمی معتزله و اشاعره و ها حتی در باب آراء کالمی نیز اندیشه 
ابن ابی الحدید معتزلی نیز در شرح  )35(.تأثیر قرار داده است مقدم بوده و معتزله را نیز زیر

بدان که توحید و عدل و «: نگارد علی چنین می سفی امامدر باب تقدم افکار فل 83ه خطب
و گفتار دیگران ) ع(علی مباحث شریف الهی شناخته نشده است جز از طریق کالم این مرد
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از اکابر صحابه اصال متضمن چیزي از معارف و علوم الهی نیست و آنها مرد این میدان 
آوردند و  کردند به زبان می مباحث را تصور کنند، زیرا اگر تصور مینبودند تا این معارف و 

  )36(».است) ع(این فضیلت نزد من بزرگترین فضیلت علی

  

  متون دینی متضمن عناصر عقالنی و عقل ورزي
توان در باب نسبت عقل و دین، از منظر خاصی که  می ،براساس مباحثی که مطرح شد
ي وحیانی و دینی است و هاجزو شخصیت) ع(لیامام ع: مورد نظر است، چنین گفت

بخشی از . توان به عنوان متن دینی قلمداد کرد ایشان را می) و عملی(تالش معرفتی 
تالش معرفتی و متن دینی حاصل از آن در نزد امام علی اختصاص به طرح مباحث 

نوشت خداوند، انسان، سر :انتزاعی و تحلیلی و عقالنی در باب حقایق هستی از قبیل
به عنوان یک متن،  توان بدین نتیجه رسید که دین یرو ماز این. دارد... انسانی، تاریخ و 

دین در متن و بطن خود  ،به بیان دیگر. ورزي است حاوي و متضمن عقالنیت و نیز عقل
دین در . باشد کار برنده عقل و عقل ورزي میهطراح عناصر عقالنی و مواد عقلی و نیز ب

و معارف عقالنی،  ورزي و نیز مواد خویش نسبت به تعقل، تفلسف و عقلمتن معرفتی 
تواند در قالب دعاوي و  تضمن دین نسیت به امور عقالنی می. مند استجهت دار و سویه

  :بدین بیان که ،یی چند بیان گرددهاگزاره
  .ي اخباري انتزاعی و عقالنی استهادین محتوي گزاره - الف  
هاي فلسفی و عقالنی و واجد این مبادي عقلی بر پیش فرض متون دینی مبتنی - ب  
  . است
  .دین حاوي فرازهاي استداللی و تحلیلی در باب حقایق است - ج  
  .زبان دین مشتمل بر زبان انتزاعی و عقل اندیشی است - د  
  .دین مشوق و مؤید عقل ورزي و عقل اندیشی است - ه   
از جنبه عقالنی و فلسفی و  - مانند نهج البالغه -البته باید توجه داشت که متون دینی  

زبان انتزاعی و حال و هواي استداللی و تحلیلی صرف برخوردار نبوده و این جنبه و 
  .مندرج ساخته است... ویژگی را در فضا، چارچوب و موقعیت ویژه دینی، معنوي و 
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  روش شناسی تدوین حکمت علوي: نکته
عقالنی و فلسفی در شخصیت امام علی و وجود آراء فلسفی براساس پذیرش وجود جنبه 

توان به تشکیل و  در نزد ایشان جاي این پرسش است که چگونه و از چه طریقی می
هایی را رسد می توان راه تدوین حکمتی که صبغه علوي دارد، دست یازید؟ به نظر می
  :براي تدوین و تألیف حکمت علوي در نظر گرفت از قبیل اینکه

حال اگر ما . ي فلسفی استهاحاوي گزاره) ع(ساساً متون برجا مانده از امام علیا - 1
ي فلسفی متون علوي را جمع آوري کرده و هامجموعه مباحث و مسایل و گزاره

اي فلسفی که متخذ از خود متون و سخنان  گاه به مجموعهبندي نماییم، آن دسته
 .یابیم علوي است، دست می

گاه مسایل مرکب از مبادي تصوري و تصدیقی فلسفی و آنیک دستگاه فلسفی  - 2
حال اگر  ما مبادي . باشد و قضایاي متخذ و استنتاج شده از این مبادي می

دست آوریم یا هب...) نهج البالغه و(تصوري و تصدیقی فلسفی را از متون علوي 
ه عنوان مبادي گاه آنها را عیناً بآنها را در این متون کشف یا استنباط نماییم و آن

لحاظ کرده و قضایایی را استنتاج کنیم تا دستگاهی فلسفی تشکیل گردد، به 
 .ایم فلسفه و حکمتی علوي دست یافته

ي عقالنی ها روشی دیگر براي تشکیل حکمت علوي آنکه ما براساس پایه - 3
اي مستقل از متون علوي دست یازیم لیکن  مستقل به پردازش و تشکیل فلسفه

در پی  و ثانیاً، از آراء امام علی الهام گرفته ،اوالً ،به دستگاه خود در شکل دادن
سازگاري با آراء ایشان باشیم، البته بدون آنکه از روش عقالنی و منطقی که 

در این حالت، مبادي و روش . الزمه یک دستگاه فلسفی است، عدول کنیم
نموده است دستگاه فلسفی، مستقل است لیکن حال و هوا و رنگ خاصی پیدا 

 .ي فلسفی علوي استها چرا که منبع تغذیه آن اندیشه
را حکمت علوي  2و 1از میان این سه طریق می توان حکمت علوي حاصل از روش   

این نکته  ،در هر حال ،لیکن. 2را حکمت درجه  3نامید و حکمت حاصل از روش  1درجه 
در «متون علوي بوده و » بادرب«هاي معرفتی اساساً قابل ذکر است که تمام این تالش

از متون اصیل و مقدس » ی و بهره ايحظّ«آنها قرار می گیرند و در عین حال که » طول
علوي دارند، لیکن هرگز هم رتبه و هم شأن متون مرجع مقدس قرار نمی گیرند، بلکه در 
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هاي معرفتی بشري که معطوف به متون مقدس علوي است، قلمداد خواهند حکم تالش
  .بنابراین امکان اصالح، تکمیل، بازسازي و تعمیق وجود خواهد داشتشد و 

  
  محتواي عقالنی و فلسفی دین در تعابیر دین پژوهان

توجه و التفات به محتواي عقالنی و فلسفی دین در میان برخی از دین پژوهان و 
به هریک از این محققان با بیان خاص خود، به نوعی . خورد فیلسوفان دین به چشم می

اند و در توضیحات خود از دین، اشتمال دین را نسبت به عناصر  این امر اشاره کرده
عالمه طباطبایی دین را مشتمل بر مجموعه اعتقاد در . اند عقالنی و فلسفی نشان داده

بینی  استاد مطهري در دین، نوعی جهان )37(.حقیقت هستی، جهان و انسان نیز می داند
اقبال الهوري به تبعیت  ) 38(. می پذیرد - هاي دینیگري نگرشاز جهت کلی ن -فلسفی را

دکتر شریعتی عناصر و  )39(داند  از وایتهد، دین را واجد دستگاهی از حقایق کلی می
  :مقوالتی از این قبیل را به دین منسوب می کند

ء و دار ساختن هستی، تقسیم اشیا اعتقاد به غایتی نهایی در جهان، انسان و تاریخ، معنی«
موجودات به محسوس و نامحسوس، وحدت انسان و طبیعت در روح هستی و ارجاع 

بینی ها به یک یا چند اصل، تحلیل منطقی عالم و پذیرش اصل علیت، وسعت جهانکثرت
دانند و نیز معتقدند که دین  از دین پژوهان دین را نوعی جهان بینی می برخی )40( »...و 
 هادین در خود از دستگاهی از اندیشه. بینی نیز محسوب شود تواند یکی از منابع جهان می

  )41(. عقیدتی برخوردار است - و از نظامی فکري
هاي اي از پرسش از نظر برخی محققین دین مشتمل بر حقایقی است که مجموعه  

اساسی ما را پاسخ می دهد از قبیل آنکه از کجا آمده ایم؟ براي چه آمده ایم؟ به کجا 
از نظر برخی دیگر  از دین پژوهان نظام اعتقادات  )42(...و ریشه هستی چیست؟ رویم؟ می

شود و نظام اعتقادات دینی،  حاصل می» تجربه دینی«و » عقل«دینی از تعامل 
 دینی و حاکی از آن است و در نهایت ست که اساساً ناظر به تجربههااي از گزاره مجموعه

 :به معناي آن است که هامندي این مجموعه از گزاره نظام. شود می  مبناي عمل دینی واقع
د یا دست کم میان نداشته باش» ربط منطقی«ي این مجموعه باید با یکدیگر هاگزاره ،اوالً

و سایر  هامیان این مجموعه از گزاره ،آنها ناسازگاري درونی وجود نداشته باشد و ثانیاً
  )43( .د داشته باشدوجو» تناقضی«هاي اعتقادي شخص نیز نباید نظام
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به نظر آلستون زبان دین، هم شامل زبان نمادین است و هم زبان حقیقی، لیکن زبان   
گاه که معطوف به اموري ماوراء طبیعی مانند اوصاف خداوند است، باید از حقیقی دین آن

اي که متناسب  ي مخلوقانههاویژگی پاالیشی و تجریدي برخوردار باشد و با تجرید ویژگی
اي از معنا، به خداوند نسبت داده  است و اخذ هسته... بندي، جسمانیت و با زمان

تواند و می بایستی در  زبان دین در حالت حقیقی خود، می ،به بیان دیگر )44(.شود می
مراحلی خاص، از وضعیت تجریدي برخوردار باشد چرا که درصدد توصیف امور نامحسوس 

  . و ماورایی است
ي متافیزیکی هاکنند که زبان دین شامل گزاره فیلسوفان دین نیز تصریح میبرخی از   

  )45(. کنند را احکام متافیزیکی تلقی می هاگردد و دینداران این گزاره نیز می
در توضیح نظر استیس نیز باید گفت که به نظر وي فلسفه مربوط به مسایل بزرگی در   

در عالم و زندگی خوب است که در قالب  باب سرشت جهان، سرشت آدمی، جایگاه آدمی
  . رددگ می  تعابیري انتزاعی و قضایاي عقلی بیان

دگاه بینی است که شامل سه دی دین یا نگرشی دینی نیز عبارت از آن نوع جهان  
 - 3 جهان هدفی دارد؛ - 2کنند،  نیروهاي معنوي اداره می جهان را در نهایت - 1: گردد می

... بینی زبان داستان، اسطوره و  زبان دین براي ارائه این جهان .جهان نظامی اخالقی است
یکسانند  - جهان بینی - استیس بر این باور است که دین و فلسفه از حیث محتوي. است

کنند، با  بینی و محتوي را بیان می که آن جهان - زبانی و تعبیري -لیکن از جهت وسایلی
  )46(.فی برخوردار است و بالعکسپس دین از محتوایی فلس. ندا همدیگر متفاوت

در نهایت باید گفت که در نگرش دینی علوي، دین از جهان بینی، نگره کلی به هستی   
برخوردار است و این افکار و  ها عقیدتی و از دستگاهی از اندیشه - و نظام الهیاتی و فکري

دارد و در  یدي بیان میي انتزاعی و تجرهارا در قالب زبان انتزاعی و مفاهیم و گزاره هاایده
ها و وسایل دیگري البته دین از قالب. جوید متن و بطن خود از تحلیل و استدالل سود می

. کند و از حال و هواي خاص خود برخوردار است نیز براي بیان مقاصد خود استفاده می
ها و اوصاف ویژه خود نیز از فضا و چارچوب» زبان دین«و » زبان دینداري و ایمان«

  . برخوردار است
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  حال و هواي خاص زبان دین 
شایسته است تا بدین نکته اشاره  ،با توجه به اینکه نکاتی در باب زبان دینی مطرح گشت

را دقیقاً شود که زبان دین را نباید صرفاً و تنها یک زبان انتزاعی خالص قلمداد کرد و آن
زبان دین از جهت یا جهات خاصی از . مراحل دیگر، علم قرار دادردیف فلسفه، و یا در هم

برخی از . حال و هواي ویژه خود و از قضا و چارچوب خاص خویش برخوردار است
به تأمل پرداخته » دین«و » ایمان«محققین در تصویر و ترسیم برخی از وجوه خاص زبان 

برخی در تفاوت  ،براي مثال. اندي خاص را برشمرده هاي این زبانهاو زوایایی از ویژگی
حکایت » زبان ایمان«معتقدند » فلسفه«و » علم«با زبان » دین«و » ایمان«میان زبان 

و اعتقاد قلبی، اموري قدسی،  حال کسی است که با نوعی بصیرت باطنی و از سر باور
 ساس کرده و این احساس و چشایی رامینوي، ماورایی و معنوي را در این سراپرده اح

هاي مذهبی را ها و منشها و کنش مرتب آزمایش و تجربه نموده و در این رهگذر، بینش
هاي قلبی و باطنی و کند دریافت آموخته و با آن انس و خو گرفته است و اینکه سعی می

التذاذ و ابتهاج و حاالت خویش را و آنچه را که در جان و روانش نفوذ کرده، ریشه دوانیده 
  .آورد» زبان«ه است به گیر شدیم و جا
زبان احساس معنوي و عشق و پرسش و ستایش . زبان ایمان، زبان عامل دلبسته است  
. االهی در این عالم است ي قدسی وهازبان کرنش، نیایش و فروتنی نسبت به جلوه. است

این زبان با زبان . زبان شرح هجران و شوق بازگشت به خویشتنی برتر و متعالی است
بی تفاوت سخن  در علم شاید بتوان از موضوع ناظر . گزارش و توصیف علمی فرق دارد

اما زبان تقدس آمیز ایمان با . گفت که بیشتر قصد پیش بینی و مهار در زندگی مادي دارد
و  ر و هیجان و اعتقاد و جدیت قرین است و در نهایت نیز با سعادتخواهی معنوي سرشو

  .سر دارد
زبان نواي پرسوز و گداز . زبان ایمان زبان تعهد و تقدیس و انگیزش و عاطفه است  

. و خطورات لطیف قلبی است هازبان خاطره. غربت و آرزوي وصل و وصال با جانان است
زبان عاشقانه . ستناظر فارغ البال و برکنار و بی شور و حال نی زبان تحلیل و استدالل

زبان . مند، دلداده پرشور، واله، شیدا و داراي وجد و تعلق خاطر استسوداگري انگیزه 
در زبان ایمان، وجه . زبان سرسپاري به عهد کهن است. دلبستگی و اعتماد و باور است

. علم وجه غالب شناخت و گزارش است غالب، عشق و ستایش است و حال آنکه در زبان
هرچه زبان علم به شک و انتقاد . گوید و علم به زبان دماغ ایمان بیشتر به زبان دل می
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آنجا تحلیل و توصیف، اینجا تعهد و . آمیخته است در ایمان، باور و اعتماد و اطمینان است
زندگی مادي، اینجا  آنجا قصد پیش بینی و کنترل در. آنجا گزارش، اینجا گرایش. تکلیف

آنجا علل و اسباب مادي، اینجا اراده و . عزم و دغدغه سعادت معنوي و رستگاري اخروي
. یی از عالم متعالیهاآنجا تجزیه و تحلیل مادي، اینجا دیدن ردپا و نشانه. مشیت االهی

آنجا دانش جزیی و روش بررسی، اینجا بینش کالن و معنوي و جاذبه نیرومند ارزش و 
» زبان دین«و اما . آنجا حواس ظاهر و چشم سر، اینجا حواس باطن و چشم دل. یستگیبا

  .نه زبان استدالل و برهان منطقی صرف است و نه زبان آزمون و تحقیق علمی و تجربی
هاي خاص خودش را دارد و قضایاي آن به نوبه ها و استداللالبته زبان دین نیز داللت  

اگر دیدگاه فلسفی را به معناي عام آن . نی و غیرمنطقی نیستندخود معقولیت دارند؛ بی مع
هاي و داللت تالحصور و خاص، زبان دین از استدالدر نظر بگیریم نه در معنایی م

  )47( .فلسفی نیز برخوردار است
در عین حال که دین به عنوان یک متن، حاوي وجوه انتزاعی و فلسفی و استداللی   
آید، ساختار  امل انسانی با مقوله ایمان به سراغ این متون میگاه که علیکن آن ،است

برد و از  می... انتزاعی و عقالنی دین، ره به حال و هواي خاص معنوي، روحانی، اخالقی و 
هاي هاي انتزاعی و قالبچارچوب ،به بیان دیگر. گردد عطر و بوي خاصی  برخوردار می

انی ادغام گشته و کل واحد، منسجم، هاي روحتجریدي در فضاي معنوي و چارچوب
  .آورند یکپارچه، پویا و محرکی را فراهم می

  
   )علم و دین(ی از مؤلف کتاب کالم

ایان باربور مؤلف کتاب علم و دین نیز پس از بیان وجود خصلت تعقلی و جنبه فلسفی و 
متافیزیکی و عقل متافیزیکی در دین نکاتی را در تمایز فضا و زبان دین با تأمالت فلسفی، 

هاي عقاید دینی و متون دینی تعبیر موقعیت ،به نظر وي. اندیشی صرف بیان داشته است
تري که تعبیر و تفسیر زندگی فردي و اجتماعی است لیکن عقاید دینی به وظیفه وسیع

پردازند و در نتیجه احکامی را درباره طبیعت،  کردن خصلت کلی واقعیت است نیز می
را در مورد » جهان نگري«ما می توانیم اصطالح . کنند وند صادر میانسان و خدا

حقیقت را که از طرف  - راجع به سرشت بنیادین واقعیت ،اي از عقاید اساسی مجموعه
اقعی یعنی به امور و( ،اند ها اصالت واقعیجهان نگري. کار ببریمهاند، ب متون دینی بیان شده

ولی فقط خصایصی ) مه حقیقت یا واقعیت سروکار دارندبا ه( و فراگیربه) پردازند اصیل می
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از . هدایت یا اهتداي زندگی انسان مؤثر باشند نمایانند که در ساختن چهارچوب می را باز
ترین  کلی ترکوشد با استقصاي هرچه تمام می» متافیزیکی«سوي دیگر یک نظام 
ولی تفاوت این دو . یردگ بنماید و از عالقه نظري تري نشأت می خصایص، همه وقایع را

جهان نگري که مربوط به دین است و نظام متافیزیکی که مربوط به تعقل ناب و محض (
  برند و کار میهها مقوالت متافیزیکی بجهان نگري ،خیلی قاطع نیست، چه) فلسفی است

. کنند کند، منعکس می ي متافیزیکی تعهد غایی انسان را که اهتداي او را تأمین میهانظام
ماحصل آنکه یک مجموعه عقاید دینی فراتر از تعبیر تجربه شخصی است، ولی فروتر از 

د اذعان داشت که و بای. نامیم می» جهان نگري«یک نظام متافیزیکی، و در مجموع آن را 
. امري پذیرفته شده است» گریزناپذیري از مقوالت متافیزیکی«له نگري مسئ در جهان

عنوان تعابیر رویدادهاي تاریخی، تجربه هعقاید دینی باید در درجه اول بالبته به نظر باربور 
ي فراگیرتر یا هاهاي زندگی ارزیابی شود و توسع آنها به تلفیق و ترکیبدینی و موقعیت

در باب . باید محتاطانه تلقی شود -که امري مسلم و مقبول است -هاي متافیزیکینظام
ینی با غیر آن نیز باید گفت که هر گزارشی از دین که تفاوت زبان و حال و هواي متون د
هاي ویژه زبان دینی را فراموش کند از تصویر کردن درگیر شدن شخصی، وحی، یا نقش

  .دقیق زندگی عرف اهل دین بازخواهد ماند
زبان «فلسفه و علم غالباً  در حال آنکه ،برد به کار می» زبان عامل«غلب دین علی ا  
نقش زبان دینی عمدتاً برانگیختن و بیان پرستش و تعهد شخصی . شود بیان می» ناظر

  )48(.ینی نقش معرفت بخش نیز دارنداست، هرچند که عقاید د
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 نشر فرهنگ اسالمی

، تهـران،  2، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی، ج او1380غالمحسین دینانی  - 
 سوم، پژوهشگاه علوم انسانی

 ، تهران، اول، دانشگاه پیام نور)2ج (، کالم 1374عبداهللا نصري  - 

، فلسفه معاصر اروپایی، تهـران، دوم،  1379ام بوخنسکی، شرف الدین خراسانی،  - 
 علمی و فرهنگی

، تاریخ فلسـفه قـرون وسـطی و دوره تجـدد،     1377امیل برهیه، یحیی مهدوي،  - 
 تهران؛ دوم، خوارزمی

 ، پوزیتیویسم منطقی، تهران، اول، علمی و فرهنگی1361بهاءالدین خرمشاهی  - 
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، روانشناسـی و دیـن، تهـران، سـوم،     1370کارل گوسـتاویونگ، فـؤاد روحـانی،     - 
 امیرکبیر

، 1376اهیم سـلطانی، تحلیـل و اعتقـاد دینـی،     مایکل پترسون، احمد نراقی، ابر - 
 ، اول، طرح نو»تهران

 ، درآمدي بر منطق جدید، تهران، پنجم، علمی و فرهنگی1373ضیاء موحد،  - 

 )ع(، تهران، اول، دانشگاه امام صادق1383پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبري،  - 

 اول، سمت ، پدیدار شناسی چیست، تهران،1371آندره دارتیگ، محمود نوالی،  - 

 ، عشق صوفیانه، تهران، دوم، نشر مرکزي1374جالل ستاري،  - 

، عـدل الهـی، تهـران، انتشـارات اسـالمی      1361استاد شهید مرتضی مطهـري،   - 
 )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(

 ، فلسفه کانت، تهران، اول، خوارزمی1367استفان کورنر، عزت اله فوالدوند،  - 

، چاپ دوم، اکتشـافات  1381، چاپ اول، 1370ن کمالی، کارل ریموند پوپر، حسی - 
 علمی، تهران، اول، علمی و فرهنگی

 مسائل و چشم اندازها، تهران، اول، طرح نو: ، فلسفه تحلیلی1382علی پایا،  - 

، فلسفه تطبیقی کانت، تهران، اول، دانشکده و الهیات 1370عبدالکریم سروش،  - 
 )ع(دانشگاه امام صادق 

، زبان، حقیقت و منطق، تهران، اول، دانشگاه 1356وچهر بزرگمهر، آیر، من. ج. ال - 
 صنعتی

 ، تاریخ فلسفه اسالمی، تهران، اول، کویر1373هانري کربن، جواد طباطبائی،  - 

، تـاریخ تفکـر مسـیحی، تهـران، اول، نشـر، و      1380تونی لین، روبرت آسریان،  - 
 پژوهش فرزان

نوي، تهـران، اول، علمـی و   ، منطـق سـی  1381نیکوالس رشر، لطف اهللا نبـوي،   - 
 فرهنگی
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