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چكیده
هدف از نگارش این مقاله ،بررسی نقادانۀ دیدگاه حکیم لاهیجی در باب حکمتت دداننتد استتن ببتا بته ن تر ایشتا،،
حکمت ددانند بهمعبای هدفداری ان دواهد بود؛ یعبی ،ددانند حکیم ،ددانندی است که همواره اهدافی بتر افعتال
مترتب هستبدن اما این اهداف ،متوجه مخلوقاتبد ،زیرا با تحقق هدف ،نیازی از صاحب هدف رفع میشتود ،درحالیکته
ددانند بینیاز مطلق استن لاهیجی بر این مدعای دود ،دن استدلال نیز اقامه میکبد؛ یکی مبتبی بر حسن ن قبح عقلی ن
دیگری بر این اساس که ددانند فاعل مختار استن نوشتار حاضر ،با بررسی نگاه لاهیجی به "هدفداری" آغاز میشتود؛
نحوۀ پیوند آ ،با "ادتیار" ن "رفع نیاز از صاحب هدف" مشخص میشود ن ماحصل آ ،چبین دواهتد بتود1 :ن هتدف
صرفاً از صاحب هدف رفع نیاز نمیکبد ،بلکه صاحب هدف میتواند با تحقتق هتدف دتود ،نیتازی را از ستایرین نیتز
مرتفع کبد ن 5ن نباید سازنکار ایجاد هدف را به مقولات جبر یا ادتیار پیوند زدن سپس دن استتدلال لتاهیجی بته محت
آزمو ،گذاشته میشوندن نتیجه این دواهد بود که ببیا ،هر دن استدلال چبتدا ،محکتم نیستت ن نمیتوانبتد در دفتا از
حکمت ددانند استفاده شوندن

واژگان کلیدی
جبر ن ادتیار ،حسن ن قبح عقلی ،حکمت ددانند ،هدفدارین

* نویسبده مسئول
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مقدمه
در آثار اندیشمبدا ،مسلما ،،با دن گسترۀ معبایی از حکمت ددانند مواجهیم؛ یکتی عتاو ن
دیگری داصن معبای عاو آ ،در دانشبامۀ علایی ابنسیبا (ابن سیبا )111–99 :1131 ،یافتت
میشود که بهن ر میآید در تلقی فیلسوفا ،یونانی از حکمت ریشه داردن اما گویا رفته رفتته
دامبۀ تصور از حکمت ددانند ،تبگتر شده ن در مقایسه با تصور انلیۀ آ ،،تبهتا بته بحت
پیرامو ،ی

بعد از آ ،پردادته شده ،که نمونۀ بارز آ ،سترمایۀ ایمتا ،عبتدالرزا لتاهیجی

استن
برای توضیح بیشتر ،شایسته است نگاه مختصری به پیشتیبۀ کتاربرد نا ۀ "حکمتت" ن
معبای آ ،بیفکبیمن "فلسفه" در لغت بهمعبای "عشق به حکمت" 1استن یونانیتا ،،حکمتت
را فهم عالیترین اصول اشیا 5میدانستبد که بهعبوا ،راهبمتایی بترای یت

زنتدگی انستانی

ناقعاً نمونه عمل میکردن مثال بارز آ ،تمثیل غتار افلتانو ،در رستالۀ جمهتوری استتن از
پی سقرانیا ،تا افلانو ،،چبین تصور ناحدی از حکمت نجود داشتتن امتا ارستطو بتین
حکمت ن ری (سوفیا) 1ن حکمت عملی (فرننسیس) 9تمایز قائل شدن انلی ،فضیلت عقلی
است که فرد به فهم ماهیت ناقعیت ،2بر حسب علل اربعه آ ،نائل میشود؛ دنمی ،فضتیلت
عملی غایی 6است که بر مببای آ ،،فرد به ادتذ تصتمیمات درستت در دصتوص هتدایت
زندگی تمایل پیدا میکبدن حکمت ن ری به تفانت بتین فهتم عمیتق ن انلاعتات گستترده
اشاره دارد ،در حالیکه حکمت عملی ،تفانت بتین تصتمیم درستت ن استتعداد تخصصتی
1. The Love of Wisdom
2. Highest Principlesof Things
)3. Theoretical Wisdom (sophia
)4. Practical Wisdom (phronesis
5. Reality
6. Ultimate
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صرف 1را مد ن ر قرار میدهتدن ;(Blackburn, 2008, p. 387; Delaney, 1999, p. 976
Taliaferro & Marty, 2010, p. 243).

بهن ر میرسد ابنسیبا در دانشتبامۀ علتایی (ابنستیبا )99 :1131 ،در تعریت
تحت تأثیر ارسطو است" :حکمت ببزدی

ما بر دن چیز افتد :یکی بر دان

حکمتت،

تماو ،ن دانت

تماو اندر تصور آ ،بود که چیز را به ماهیت چیز شباسبد ن بحدّ ن انتدر تصتدیق ،تصتدیق
یقیبی بود بتمامی سببهای آ ،چیزها که ایشا ،را سبب است ،ن دیگر بر کبشی که محکتم
بودن ن محکم آ ،بود که هر چه فریضه بود مر بود ،نرا ،ببود ن هتر چته فریضته بتود متر
نگاهداشت نرا ،چبدانکه اندر مایۀ نی بشاید ،ببود ن هر چه آرایت

بتود ن ستود را – نته

فریضه را – نیز ببودن"
اگر این ادعا درست باشد که حکمت نزد یونانیتا ،،معبتایی صترفاً انستانی داشتته ن در
حوزۀ مفاهیم دیبی نارد نشده است ،در مقابل ،ابنسیبا آ ،را نارد الهیات کرده ن به ددانند
نسبت داده است" :ناجبالوجود مر همۀ چیزها را چبانکه هستبد دانتد ،ن باستباب تمتامی
داند ،زیرا که چیزها را نه از چیزها داند بلکه از دویشتتن دانتد بدانکته همته از نیانتد ،ن
اسباب ایشا ،از نی استن پس به این معبی نی حکیم است ،ن حکمت

هم علم استتن ن

ناجبالوجود آنست که هستی همۀ چیزها از نی است ن همۀ چیزها را هم فریضۀ هستتی
نی داده است ،ن هم آنچه بیرن ،از فریضۀ نی ننن پس ناجبالوجود حکیم مطلق استتن"
(ابنسیبا)111–99 :1131 ،ن
در کش المراد فی شرح تجریدالاعتقاد ،ظاهراً حکمت ددا تحت تأثیر ابنسیبا تعریت
شده است" :ناجبالوجود حکیم استن حکمت آ ،است که حقایق اشیا را نی

بشباستد ن

دیگر آنکه هر کار را بر نجه اکمل ،مطابق مصالح کلی ،درست ن استوار سازدن ددای تعالی
بدین دن صفت متص

استن" (حلی)951 :1136 ،ن
1. Mere Technical Facility
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اما لاهیجی در سرمایۀ ایما( ،لاهیجی )31 :1165 ،ذیل عبوا" ،در بیا ،حکمتت دتدای
تعالی" ،تبها به سراغ حکمت عملی میرند ن تعری
ادتیار میگذارد ن به دفا از این تعری
غرض نبودی ،هر آیبه عب

محدندتری از حکمت ددانند را در

میپردازد" :بدانکه که اگر افعال دتدای تعتالی را

بودی ،ن صدنر عب

ممتبع است از ناجبالوجودن چه ناجب

تعالی چو ،فاعل مختار است ،اگر غرضی نبودی که داعی بر فعل باشد ،صتدنر فعتل از ان
ترجیح بلامرجّح بودی ن این محال استن ن ایضاً صدنر عب

از عالم قبیح است ،ن صتدنر

قبیح از ان محال ننن ن پس افعال ددای تعالی معلل است به اغتراضن ن چتو ،محتال استت
رجو غرضی به نی ،بهسبب آنکه غبی مطلق است ،پس ناجب است رجتو اغتراض بته
مخلوقاتن"
اگرچه بح

حکمت الهی بیشتر نزد اندیشمبدا ،مسلما ،شکل گرفته ن گسترده شده ن

مقاله هم متعهد است در این فضا بماند ،بررستیها نشتا ،میدهتد کته بردتی اندیشتمبدا،
غربی نیز سراغ آ ،رفتهاند؛ برای مثال ،بارنخ اسپیبوزا ،جا ،لاک ن فیلسوفا ،تحلیلین اکبو،

ن ری اجمالی به دیدگاه آنها میاندازیمن دیدگاه دتاص بتارنخ استپیبوزا در کتتاب ادلتا
( )1985: BIاین است که نبیعت کلّی تفکی ناپذیر ،بیعلت ن ذاتی است؛ در ناقع ،یگانته
کل ذاتی استن هیچ چیزی بیرن ،از نبیعت نجود نداردن هر موجتودی بخشتی از نبیعتت
است ن نبیعت با ضرنرتی جبری آ ،را بهنجود میآنردن این موجود پیوسته ،یکتا ،مولد ن
ضرنری ،همانی است که به «ددا» تعبیر میشودن بهدلیل ضرنرت ذاتی نبیعت ،غایتمبتدی
در جها ،نجود نداردن نبیعت برای هیچ هدفی عمل نمیکبد ن هیچ چیتزی بترای اهتداف
مشخصی نجود ندارد؛ بهعبارت دیگر ،علت غایی نجود نداردن
از اینرن ،ددا کاری را برای چیز دیگری انجاو نمیدهتدن ن تم چیزهتا فقتش ناشتی از
جوهر ددا با جبری تخطیناپذیر استن سخن از اهداف ،نیتها ،قصدها ن ترجیحها ،فقتش
افسانهای انسا،انگارانه محسوب میشودن انسا،ها معمولاً تصور میکببد که همۀ پدیتدههای
نبیعی مانبد دودشا ،بر اساس غایتی عمل میکببد؛ از اینرن ،فکر میکببتد قطعتاً دداننتد
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دودش همه چیز را بهسمت غایت مشخصی هدایت میکبد؛ زیرا میگویبتد دداننتد همته
چیز را برای انسا ،آفریده است ن انسا ،ددا را میپرستدن
اسپیبوزا معتقد است که ددانند برنامهریز هدفداری نیست کته هتر چیتزی را بتر ایتن
اساس قضانت میکبد که چقدر با اهداف

مبطبق استن هر چه رخ میدهد ،فقتش بتهدلیل

نبیعت ن قانو،های آ ،استن نبیعت هیچ غایت مشخصی برای دود ندارد؛ همته چیتز بتا
ضرنرت ابدی نبیعت پی

میرندن اگر بر دلاف این فکر کبیم ،درگیر درافتاتی میشتویم

که در قلب ادیا ،سازما،یافته قرار داردن
دیدگاه لاک دربارۀ حکمت ن هدفداری ددانند ،با فلسفۀ سیاستی ن اجتمتاعی ان گتره
دورده است ،اگرچه ان دربارۀ چیستی حکمت ددانند صحبتی نمیکبتدن نبتق ن تر لتاک
( ،)II. 2. 6ددانند ما را آفریده است ن بهتبع ما دارایی ان هستیمن هتدف اصتلی آفریتدگار
برای ما بهمبزلۀ گونه ن فرد ،بقاستن ددایی حکیم ن قادر مطلق که انسا،ها را دلق کرده ن
به دنیا فرستاده ،ما را در نبیعت ناحدی مشترک کرده استن هیچ زیردستی بتین متا نیستت
که برای نابودی

مُحق شتویم؛ گتویی بترای بهتره رستاند ،بته دیگتری دلتق شتدهایتم؛

هما،نورکه ردههای پایینتر مخلوقات ،برای بهره رستاند ،بته متا دلتق شتدهانتدن ستپس
میگوید ان برای نابودی دویشتن یا هر مخلوقی که در مالکیت انستت ،بههیچنجته آزادی
ندارد؛ ببابراین ،قتل ن دودکشی ،هدف الهی را نقض میکببدن
اگر کسی بقا را غایت در ن ر بگیرد ،این پرس

پی متیآیتد کته نستیلۀ ضترنری آ،

غایت چیستن به تبیین لاک ،این نسایل ضرنری ،زندگی ،آزادی ،سلامتی ن دارایی هستتبدن
از آنجاکه غایت را ددانند تعیین کرده است ،از دیتد لتاک ،متا درقبتال نستایل آ ،غایتت
محقیم؛ ببابراین ،ما محق زندگی ،آزادی ،سلامتی ن دارایی هستتیمن ایتنهتا حقتو نبیعتی
هستبد؛ یعبی حقوقی که در نضع نبیعی ،پی
به اندازۀ مسانی از این حقو بردوردارندن

از آشبایی با دنلت مدنی داریم ن همۀ متردو
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لاک معتقد است که اگر هتدف دداننتد ،بقتای متا ن همبوعانمتا ،ن نستایل آ ،بقتای
زندگی ،آزادی ن دارایی ما باشد ،پس اصلاً مایل نیستیم دیگرا ،حقمتا ،را بتر ایتن چیزهتا
نقض کببدن بر همین قیاس ،با در ن ر گرفتن افراد دیگر که در نبیعت بتا متا برابرنتد ،بایتد
نتیجه بگیری م که نباید حق زندگی ،آزادی ،ستلامتی ن دارایتی آنتا ،را نقتض کبتیمن قتانو،
نبیعت همین استن
فیلسوفا ،دین تحلیلی دربارۀ حکمت ددانند بحثی نمیکببد ،بر دلتاف ستایر صتفات
ددانند که بهتفصیل معبای هر کداو را بررسی ،حدند ن ثغورشا ،را تعیین ن لوازو مبطقتی
آنها را استخراج میکببدن با نجود این ،گاهی در نوشتههایشا ،به هدفداری دداننتد اشتاره
میکببد؛ اما به بررسی مفهومی آ ،ن لوازم

بیاعتبایبد ن آ ،را بیشتتر بته مشتیت الهتی ن

مسئلۀ شر پیوند میزنبد ( )McCann: 2012که ارزیابی آ ،دارج از چتارچوب ایتن مقالته
استن
پس از اشارۀ مختصر به موضع اندیشمبدا ،غرب دربارۀ حکمت ن هدفتداری دداننتد،
اکبو ،به مسیر اصلی مقاله برمیگردیم ن دیدگاه حکیم لاهیجی را بررسی متیکبیمن اجتزای
سازندۀ مدعای لاهیجی ،ی

مفهوو است ن دن استدلالن مفهتوو متورد ن تر "عبت

بتود"،

است که در تقابل با "غرضمبدی" معرفی شتده استتن آ ،دن استتدلال کته بترای دفتا از
حکمت ددانند ارائه شدهاند ،یکی ناظر بر حسن ن قبح عقلی افعتال ن دیگتری مبتبتی بتر
مختار بود ،ددانند استن در ادامه ،اجزای مفهتومی ن استتدلالی دیتدگاه لتاهیجی بررستی
میشوندن
غرضمندی

در تعری

لاهیجی ،که بهن ر میرسد آدرین تعری

حکمتت دداننتدی توستش حکمتای

مسلما ،باشد (چرا که پس از آ ،،اندیشمبدا ،مسلما ،در آ ،چال

نکردهاند ن آ ،را تا هم

اکبو ،پذیرفتهاند) مب ور از حکمت ددانند این است که افعال نی دارای غرض باشدن
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هر چبد لاهیجی تعری

چبدا ،رنشبی از "غرض" بهدست نداده است ،بهن ر میرستد

میتوا ،مقصود نی از "غرضمبدی" افعال دداننتد را بتا "هدفتداری" افعتال نی یکستا،
گرفتن پی

از این اشاره شد که لاهیجی "غرضمبدی" را در مقابل "عب

در ایبجا میدواهیم بدانیم مب ور از عب

بود ،ی

بود "،مینهدن

فعل چیستن ابتدا باید ایتن مفهتوو

را در سطح فهم متدانل انسانی دود موشکافی ن در صورت امکتا ،،آ ،را پیراستته کبتیم ن
به ددانند نسبت دهیمن 1کاری را که فاعل (انسانی) آ ،از انجتام
عب

هتدفی نداشتته باشتد،

میگویبدن چبین تعریفی ایجاب میکبد که سازنکار ایجاد "هدف" را بررسی کبیمن
بهن ر میرسد هدف در ابتدا بهشکل ی

حالت ذهبی دودآگاه ایجاد متیشتودن ستپس

فرد صاحب هدف ،برای تحقق آ ،تلاش میکبدن رنشن استت ایتن اهتداف شتاید محقتق
شوند یا نشوندن اما دربارۀ ددانند چطور؟ ی

پاسخ این است که حتی اگر فرض کبیم کته

ممکن است اهداف ددانند محقق نشوند ،چو ،این اهداف در علم نی نجود دارند ،پتس
ان همچبا ،هدفدار استن در نتیجته ،متیتتوا ،گفتت نی در عتین عتدو تحقتق اهتداف ،
همچبا ،موجودی حکیم استن اما آیا ممکن است اهداف ددانند محقق نشوند؟ آیتا اصتلاً
میتوا ،به نجود ددایی اعتقاد داشت که شاید اهداف
این پرس

محقق نشوند؟ اجازه دهید پاسخ به

را به زما ،دیگری موکول کبیم ن به نکتۀ دیگتری در ایتن زمیبته بپتردازیم کته

ارتباط بیشتری با موضو این مقاله داردن
در تفکر غالب اندیشمبدا ،مسلما ،،سازنکار ایجاد هدف ،با دن مؤلفۀ مستئلهستاز گتره
میدورد1 :ن رفع نیاز ن 5ن ادتیتارن ستعیدیمهتر (ستعیدیمهر )111 :1139 ،چکیتدۀ ایتن
اندیشه را اینگونه بیا ،میکبد" :با تأمل در افعال ادتیاری ن هدفمبد دود ،درمییابیم که ما
در چبین افعالی ابتدا غایتی را برای دود در ن تر متیگیتریم کته از نریتق نصتول بته آ،

1ن در این مقاله فرض بر این است که میتوا ،دربارۀ ددانند ،صفت ن افعال ان سخن گفتن
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می توانیم نیازی را از دود برنرف کبیمن تصور این غایت در ذهن ،ماقبل از انجاو فعل ما را
برمیانگیزاند تا به انجاو آ ،اقداو کبیم ن از این رهگذر به مبفعتی دست یابیمن" اکبتو ،ایتن
دن مؤلفه را بررسی میکبیمن
رفع نیاز از صاحب هدف

آیا تحقق هدف ،ضرنرتاً از صاحب هدف نیز رفع نیاز میکبد؟ فترض کبیتد فتردی بترای
کم

به مردو آفریقا به تشکیل ی

متهم میکببد که هدف

مؤسسۀ دیریه مبادرت میکبتدن انرافیتا ،،ایتن فترد را

ت اهر ن سودجویی مالی استن نی بهدلیل اظهار ن ر دیگرا ،دچار

دردسر شده است ن هر رنز از کم های داننلبانه به مؤسسه کاستته متیشتودن از قضتا ان
همعصر فرنید است ،پس ،از فرنید کم

میدواهد ن جلستات رنانکتانی را بتا حضتور

فرنید ن همۀ افرادی که به ان تهمت زدهاند ،ترتیب میدهد؛ بتا ایتن شترط کته ادامتۀ کتار
مؤسسه به ن ر نهایی فرنید مبوط باشدن فرنید دست بهکار میشود ن با سؤالات مربوط کته
حاصل سالها رنانکانی است ،لایههای پبها ،ذهن ان را متیکتاندن بته دواستت صتاحب
مؤسسۀ دیریه ،رنانکانی در چبد جلسه ادامه مییابد تا ن ر فرنیتد صتائبتتر شتودن ن تر
نهایی فرنید این است که صتاحب مؤسستۀ دیریته در دصتوص اقتداو مشخصت

فاقتد

هرگونه عقدۀ پبهتا ،ن آشتکار استت ن هتدف ایشتا ،از تأستیس ایتن مؤسسته ،ت تاهر ن
سودجویی مالی نبوده استن از این هم بالاتر ،این فرد به چبا ،اعتلای رنانتی رستیده استت
که هدف

از انجاو داد ،چبین کاری حتی رسید ،به آرامت

ن رضتایت درننتی نیستت ن

فقش ن فقش کاستن فقر از آفریقا را مد ن ر داردن با اعلاو ن ر فرنید ،مؤسسه مانبد گذشته به
کار دود ادامه میدهدن
نمونههای ایبچبین ،دستکم نشا ،میدهبد که میتوا ،افرادی را یافت که اهدافشا ،حتی
در حد کسب ی

رضایت درننی ،متوجه دودشا ،نباشد ،بلکه رفع نیازهای دیگترا ،را در

ن ر میگیرند؛ نجود چبین افرادی محال نیستن در نتیجته ،رفتع نیتاز از شتخص هدفتدار،
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جزیی ضرنری از هدف نیستن پس میتوا ،با آنرد ،قید "رفع نیاز از دود یتا دیگترا،1"،
تعری

را تعدیل کردن

اختیار

بر دلاف آنچه در توضیح سازنکار ایجاد هدف از سعیدیمهتر (ستعیدیمهر)111 :1139 ،
نقل شد ،نکتۀ مهم دیگر این است که در این سازنکار ،نباید "هدف" را به مقولات جبر یتا
ادتیار مرتبش کردن این نکته از آ،رن مهم است که از ن ر متفکرا ،مستلما ،،تتا جتایی کته
نگارندگا ،مطلعبد ،بین هدفداری ن ادتیارگرایی ،ملازمه برقرار شتده استتن بترای نمونته،
مصباح یزدی (مصباح یزدی )911 :1136 ،معتقد است" :هدف که در لغت بهمعبتای نشتانۀ
تیر است ،در محانرات عرفی به نتیجۀ کار ادتیاری گفته میشود که فاعل مختتار ،از آغتاز
در ن ر میگیرد ن کار را برای رسید ،به آ ،،انجاو میدهد؛ بهنوریکه اگر نتیجۀ کار مب ور
نباشد ،کار انجاو نمیگیردن"
در این بیا ،،هدف ،صرفاً نتیجۀ کار ادتیاری است ن اگر عاملی بیرننی ،فترد را مجبتور
کبد ،نمیتوا ،فرد را هدفدار محسوب کردن اما بهن ر میرستد ملازمتهای بتین هدفتداری ن
ادتیار نجود ندارد ،بلکه هم در جبرانگاری ن هم در ادتیارگرایی ،انسا ،میتوانتد هدفتدار
باشدن مب ور از جبرگرایی این است که انتخاب ،صرفاً تحت شرایطی 5چو ،عوامل نتیکی،

1ن در ایبجا سؤالی پی

می آیدن آنجا که هدف ،معطوف به رفع نیاز از دیگرا ،است ،چه چیزی متوجته

شخص هدفگذار میشود؟ در مثال قبل ،آیا صاحب مؤسسه ،تحقق هدفی را که دودش نضتع کترده
است ،به ساکبا ،آفریقا ناگذار میکبد یا ایبکه دود نی نیز عهدهدار نقشی دواهد شد؟ بر همین قیاس،
میتوا ،پرسید آیا ددانند تحقق اهداف
اهداف دوی

را متوجه مخلوقات میکبد یا ایبکته دتود را مستئول تحقتق

میداند؟ در مجالی دیگر ،به این پرس ها دواهیم پردادتن

5ن باید متذکر شد که استفاده از عبارت "شرایش غیرمختارانه" نادرست است ،زیرا شترایش ،متصت
نص

بته

مختارانه یا غیرمختارانه نمیشوندن چه معتقد به ادتیار باشیم چه به جبر ،شرایش ،شترایش استتن
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فرهبگی ،دیبی ،تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی ن ننن صورت بگیرد ن عامل دیگری به ناو ادتیتار
در این میا ،نقشی نداشته باشدن
برای توضیح رد ملازمه بتین هدفتداری ن ادتیتار ،شخصتی را در ن تر بگیریتد کته در
دانوادهای تربیت شده که پدر ،فیلسوف ن مادر ،دانشمبد زیستشباسی استن این شتخص،
بهدلیل تولد ن رشد در محیش علمی ن پرتلاش دانواده ،اشتیا فرانانی برای کستب متدارج
علمی پیدا میکبدن در این مثال ،هدف ،کسب مدارج علمی دواهتد بتود کته صترفاً ناشتی
از محیطی بوده که این شخص در آ ،رشد کرده استن این مثتال نشتا ،میدهتد کته حتتی
بر مببای دیدگاه جبرانگارانه نیتز میتتوا ،هتدف را بتا استتفاده از همتا ،عبتارات مصتباح
یزدی تعری

کرد :هدف ،به نتیجۀ کار جبتری گفتته متیشتود کته فاعتل مجبتور از آغتاز

(بهصورت جبری) در ن ر میگیرد 1ن کار را براى رسید ،به آ( ،بهصورت جبتری) انجتاو
مىدهد ،بهنورى که اگر نتیجۀ کار مب ور نباشد ،کار انجاو نمىگیردن به بیا ،ستاده ،هتدف،
هدف است ن ربطی به جبر ن ادتیار نداردن نتایج ایتن مطالتب را متیتتوا ،بته شترح زیتر
دلاصه کرد:
1ن چبین نیست که هدف ،صرفاً از صاحب هدف رفع نیاز کبد ،بلکته صتاحب هتدف
میتواند با تحقق هدف ،نیازی را از سایرین نیز مرتفع کبدن
5ن نباید هدفداری را ،به ادتیار یا جبر پیوند زدن
ادتیارگرا علانه بر نجود شرایش ،به نجود ادتیار ،برای برنز افعال معتقد است ،اما جبرگرا فقش ن فقش
به نجود شرایش اعتقاد داردن
1ن ممکن است اعتراض شود که اگر فاعل مجبور است ،پس باید عبارت "در ن ر میگیرد" به "در ن ر
گرفته میشود" تغییر یابد ،ن تبعاً سایر جملات ،به نحو دیگری بازنویسی شوندن در پاسخ به این اشکال
میتوا ،اینگونه پاسخ داد :دن جمله "من فلا ،کار را از سر ادتیار انجاو دادو" ن "متن فلتا ،کتار را از
سر جبر انجاو دادو" را در ن ر بگیریدن در هر دن ،من دود را فاعل میدانم ،امتا در یکتی مختتارو ن در
دیگری مجبورن ببابراین ،لزنمی ندارد جملۀ دنو به "فلا ،کار انجاو گرفت" تغییر یابدن
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ایب

پس از این بررسیها ،نوبت به ارزیابی استدلالهای لتاهیجی در دفتا از حکمتت

ددانند میرسدن
استدلال اول لاهیجی در دفاع از حكمت خداوند ،مبتنی بر حسن و قبح عقلی
حسن ن قبح عقلی یعبی عقل میتواند مستقل از انامر الهی ،درستی یا نادرستی ی

فعل را

تشخیص دهد ،ن بر این مببا ددانند را از فعل نادرستت ،بتری اعلتاو کبتدن در مقابتل ایتن
رنیکرد ،حسن ن قبح شرعی قرار دارد که عقل را فاقد این توانایی ن درستتی یتا نادرستتی
افعال را به انامر یا نواهی ددانند مبوط میداندن از ن ر مدافعا ،حسن ن قبح شرعی ،چتو،
هرچه آ ،دسرن کبد شیرین بود ،پس انجاو داد ،هر فعلی از سوی ددانند ،چه بتا هتدف
چه بیهدف ،جایز ن عین صواب استن استدلال لاهیجی از آ،رن بتر حستن ن قتبح عقلتی
از عالم را قبیح میداند ن بر این بتانر

مبتبی است که ایشا ،به حکم عقل ،صدنر فعل عب

است که چو ،ددانند اعلم علماست ،پس محال است فعتل عبثتی از دداننتد ستر بزنتدن
استدلال نی را میتوا ،به نریق زیر صورتببدی کرد:
مقدمۀ 1ن فعلی که هدفی را برآنرده نکبد ،عب

استن

مقدمۀ 5ن انجاو داد ،فعل عب  ،عقلاً نادرست استن
مقدمۀ 1ن ددانند اعقل عقلا ن حکیم است ن مطابق قواعد عقلی عمل میکبدن
مقدمۀ 9ن پس انجاو داد ،فعل نادرست از سوی ددانند محال استن
مقدمۀ 2ن پس انجاو داد ،فعل عب

از سوی ددانند محال استن

نتیجه :افعال ددانند هدفمبدندن
با توجه به ایبکه استدلال لاهیجی بر قاعدۀ حسن ن قبح عقلی مبتبی بوده ،شایسته استت
که به این قاعده نگاه دقیقتری بیبدازیمن رد پای مبحت

حستن ن قتبح عقلتی ن شترعی را
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میتوا ،در رسالۀ یوثوفرن 1،افلانو ،یافتن کلیدیترین سؤال این رساله چبین استت" :آیتا
امر دیبدارانه 5چو ،دیبدارانه است ،ددایا ،به آ ،عشق مینرزند یا چو ،محبتوب دتدایا،
است ،دیبدارانه است؟" ) (Grube, 1997, 10aترجمۀ آ ،به زبتا ،فلستفۀ دیتن ایتنگونته
میشود که :آیا آنچه ادلاقاً پسبدیده است ،ددانند به آ ،فرما ،داده است ،یا چو ،ددانند
به آ ،امر کرده ،پسبدیده است؟
در فلسفۀ غرب ،دیدگاهی که ادلا را مستقل از ددانند میداند ،ن ریۀ قانو ،نبیعتی

1

ن دیدگاهی که ادلا را نابسته به ددانند میداند ،ن ریۀ امر (ناموس) الهتی 9نامیتده شتده
است" :در حالیکه ن ریۀ امر (ناموس) الهی ،ددا را مببای ادلا قترار متیدهتد ،رنیکترد
جایگزین ،نبیعت انسانی را ببیا ،ادلا میداندن ننن مطابق این ن ریه ،اصول مببایی ادلتا ،
عیبی ،2در دسترس عقل ن مبتبی بر نبیعت انسانی استن ی

فعل ،درستت استت ،اگتر در

ددمت ارضای نبیعت انسانی باشد ن نادرست استت ،اگتر علیته نبیعتت انستانی باشتد"
)(Idziak, 2004, p. 291ن
شایا ،ذکر است که حسن ن قبح افعال را از دن مب ر میتوا ،بررسی کرد:
1ن حی

نجودشتبادتی :در نجودشباستی ادلتا  ،بحت

بتر ستر ایتن استت کته آیتا

افعال بهدودی دود درست یا نادرست هستبد ،یا چتو ،دداننتد بته آنهتا امتر یتا از آنهتا
نهی میکبد ،درست ن نادرست میشوند ن بهدودی دود نه درستبد نته نادرستتن متدافعا،
حسن ن قبح عقلی ،موضع انل ،ن نرفدارا ،حستن ن قتبح شترعی ،موضتع دنو را اتختاذ
میکببدن

)1. Euthyphro (Εὐθύφρων
2. The Pious
3. Natural Law Theory
)4. Divine Command Theory (DCT
5. Objective
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5ن حی

معرفتشبادتی :در ایبجا سؤالی مطرح میشود که آیا عقل با تکیه بتر دتود ن

بدن ،راهبمایی ددانند میتواند به درستی یا نادرستی افعال پی ببرد ،یتا ایبکته عقتل فاقتد
چبین قدرتی است ن باید مبت ر دستورات ادلاقی از سوی ددا باشدن مدافعا ،حسن ن قبح
عقلی بر این بانرند که عقل میتواند درستی یا نادرستتی بردتی افعتال را دریابتد ،اگرچته
د ستوری از سوی ددانند نیامده باشد ،ن اگر ددانند در مورد فعلی امر یا نهی کبتد ،عقتل
میتواند دلیل آ ،را بیابدن از سوی دیگر ،نرفدارا ،حسن ن قبح شرعی معتقدند که عقل نته
میتواند به درستی یا نادرستی افعال پی ببرد ن نه به دلیل امر یا نهی ددانندن
با توجه به این نکات ،چو ،استدلال انل لاهیجی (لاهیجی )61 :1165 ،مبتبی بر حستن
ن قبح عقلی است نه شرعی ،به بررسی استدلال ملتزما ،به حسن ن قبح عقلتی میپتردازیمن
این گرنه (سبحانی )95–31 :1191 ،در دفا از ن ر دود سه دلیل ارائه میکببد:
1ن حسن ن قبح عقلی از بدیهیات عقلی استن
5ن انکار تحسین ن تقبیح عقلی ،ملازو با انکار شرعی استن
1ن با انکار حسن ن قبح عقلی ،اثبات شرایع ممکن نیستن

از این سه دلیل ،تبها دلیل نخست را بررسی ن از ارزیابی دلایل دنو ن سوو در این مقاله
دودداری میکبیمن برای توجیه دلیل انل ،چبین استدلال میشود که همۀ انسا،ها ،از جملته
انسا،های ددابانر ن ملحد ،دیبدار ن بیدین ،در هر زما ،ن هر مکا ،،با مراجعه به نجتدا،
دود ،متفقالقول ،بردی افعال را درست ن بردی دیگر را نادرست میدانبد؛ مثلاً راستتگویی
ن کم

به فقرا دوب ،ن درنغگویی ن ستم به مردو ،بد استن عقل این موارد را بتهعبتوا،

امور بدیهی میپذیرد ن برای توجیه آنها به دستور ددانند نیتازی نتدارد (ستبحانی:1191 ،
39–31؛ حلی )951 :1136 ،این استدلال را میتوا ،به اجزای زیر تحلیل کرد:
جزء 1ن انسا،ها در هر زما ،ن هر مکا ،به ی
مییاببدن (حی

معرفتشبادتی)ن

ستری احکتاو ادلتاقی یکستا ،دستت
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جزء 5ن چیزی به ناو نجدا ،در همۀ انسا،ها نجود دارد که شاید کاش
یکسا ،ن عیبی 1باشد (حی

اصول ادلاقی

نجودشبادتی /معرفتشبادتی)ن

جتتزء 1ن ایتتن نجتتدا ،،بردتتی از اصتتول ادلتتاقی عیبتتی را کشتت

میکبتتد (حیتت

معرفتشبادتی)ن
جزء 9ن اصول ادلاقی عیبی نجود دارند (حی

نجودشبادتی)ن

جزء 2ن میتوا ،دربارۀ اصول ادلاقی عیبتی ،بته شتبادت عقلتی دستت یافتت (حیت
معرفتشبادتی)ن
اکبو ،با بررسی این پبج جزء ،میزا ،قوت ن ضع

استدلال مشخص دواهد شدن

تحلیل جزء  :1رنشن است که استقرای ناقص ،حتی اگتر در ایتن زمیبته انجتاو گرفتته
باشد ،حجت نیستن استقرای تاو نیز امکا ،نقو نداردن ببتابراین ،تتا زمتانی کته بته حکتم
ادلاقی انسا،های پس از دود (زما،ها ن مکا،های آتی) دسترسی نداریم ،نرح ایتن متدعا
محلی از اعراب نداردن
تحلیل جزء  :5در این استدلال ،صحبت از نجدا ،است؛ یعبی این نجدا ،انسا ،استت
که به اصول ادلاقی عیبی پی میبتردن انلتاً چبتدا ،رنشتن نیستت کته مقصتود از نجتدا،
چیست؛ ثانیا ً،چرا در مبح

حسن ن قبح عقلی (که قرار است عقل نقت

ایفتا کبتد) پتای

نجدا ،بهمیا ،کشیده شده است؟ از این دن مورد که بگذریم ،نکتتۀ اصتلی ایتن استت کته
میتوا ،گفت این دانر درننی (چه عقل باشد ن چه نجدا )،بستیاری از معیارهتای دانری
دود را از تاریخی که به ان رسیده ،محیطی که در آ ،رشد یافته ،فرهبگی که در آ ،زیستت
کرده ،دانوادهای که در آ ،تربیت شتده ،دیبتی کته در آ ،دیبتداری کترده ن ننن بستیاری از
عوامل دیگر بهدست آنرده استن چگونه این دانر درننی میتواند فتارغ از همتۀ اصتول ن
1ن مقصود از عیبیت این است که درستی یا نادرستی احکاو ادلاقی ،فینفسه ن بهدودی دودشا ،است،
نه ایبکه نابسته به حکم فاعل ادلاقی باشدن
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چارچوب هایی که کسب کرده است ،به دانری بپردازد؟ کسانی که به نجتود چبتین دانری
اعتقاد دارند ،باید نشا ،دهبد این دانر میتواند در همه جا ،از همۀ این سادتارها فراتر رند
ن به اصول ادلاقی عیبی دست یابتدن نظیفتهای کته انجتاو داد ،آ ،چبتدا ،آستا ،بتهن تر
نمیرسدن
تحلیل جزء  :1در حسن ن قبح عقلی تأکید بر این است کته عقتل انستا ،میتوانتد بته
درستی یا نادرستی بردی از افعال پی ببردن اما ،چرا بردی از افعال؟ پاسخ شاید ایتن باشتد
که اگر عقل ،توانایی دسترسی به درستی یا نادرستی همۀ افعال را داشتته باشتد ،آنگتاه ایتن
پرس

پی

میآید که چرا ددانند نیز دستورات ادلاقی صادر کرده است؟ با ایتن فترض

که ددانند عالم است ن میداند موجودی دلق کرده است کته همتواره توانتایی تشتخیص
دوب از بد را دارد ،صدنر فرامین ادلاقی برای چبین مخلوقی مستلزو صدنر فعل عب

از

ددانند استن
رنشن است که برای گریز از این نتیجۀ نادرست ،نمیتوا ،فرض نخست را انکار کترد
ن مدعی شد که ددانند نمیداند مخلوق

چه نیژگیهایی دارد؛ یعبی به آنچه دتود کترده

است ،علم نداردن اما میتوا ،چبین فرض کرد که ددانند میداند عقل ناتوا ،انسا ،،قدرت
تشخیص درستی یا نادرستی همۀ افعال را نداردن ببتابراین ،بته صتدنر دستتوراتی در بتاب
چبا ،افعالی اقداو میکبدن نرفدارا ،حسن ن قبح عقلی ،میتوانبتد چبتین دستتوراتی را در
زمرۀ فرما،هایی تلقی کببد که عقل انسا ،،در دستیابی به آنهتا نتاتوا ،استتن فترض دیگتر
شاید این باشد که انامر ن نواهی ددانند حتی در مواردی که عقل انسا ،توانایی درک آنهتا
را دارد ،از نو ارشادی استن یعبی ،ددانند با امر ن نهی دود ،انستا ،را بته حکتم عقتل،
راهبمایی ن ارشاد میکبدن
تحلیل جزء  :9حتی اگر فرض کبیم همۀ انسا،ها احکاو ادلاقی یکسانی صادر میکببد؛
چبین فرضی نشا ،نمیدهد که اصول ادلاقی عیبی یکسانی نجتود دارنتد؛ زیترا الت ) در
ماهیت ن چیستی بردی مفاهیم ادلاقی بهکار رفتته در احکتاو یکستا ،،اتفتا ن تر نجتود
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نداردن بهعبوا ،مثال ،هم ی

کمونیست ن هم ی

لیبرال ،متفقالقتول هستتبد کته "عتدالت

دوب استن" اما عدالت کمونیستی که ببا بر آ" ،همه باید در حد توا ،کتار کببتد ،امتا در
حد نیازشا ،مصرف کببد" ،با عتدالت لیبرالیستتی تفتانت عمیقتی داردن بتهعبتارت دیگتر،
جستنجو در تعری ها ن تصوراتی که از عدالت نجود دارد ،نشتا ،متیدهتد کته آنهتا از
اساس متفانتبد ،نه ایبکه تفانت صرفاً در مصادیق باشدن از اینرن ،بهن ر میرستد اشتتراک
در احکاو ادلاقی ،اشتراک لف ی است؛ ب) استدلال پی گفته ،از مقدمهای معرفتشبادتی،
نتیجهای نجودشبادتی گرفته استن از علم به درستی یا نادرستی ی

فعل یا بردتی افعتال

(مقدمۀ معرفتشبادتی) نمیتوا ،نتیجه گرفت که آ ،فعل یا افعتال ،در ناقتع ن بتهدتودی
دود نیز چبین هستبد (نتیجۀ نجودشبادتی)ن بهعبارت دیگر ،حتی اگر فترض کبتیم کته در
مقاو معرفتشباسی میتوانیم اصول ادلاقی را (که گما ،میکبیم عیبی هستبد) کش

کبیم،

نمیتوانیم نتیجه بگیریم که در مقاو نجودشبادتی هتم آ ،اصتول مستتقل از معرفتت متا ن
عیبی هستبدن
تحلیل جزء  :2چرا استدلال پی گفته امکا ،اثبات توانایی عقتل در رستید ،بته اصتول
ادلاقی عیبی را ندارد؟ زیرا استدلال صرفاً نشا ،میدهد که عقول آدمی ،علیال اهر ،احکتاو
ادلاقی یکسانی را در بردی موارد صادر میکببدن اما لازمۀ استدلال این نیست کته حتتی بتا
فرض نجود اصول ادلاقی عیبی ،عقول آدمی به آ ،اصول دستت یافتته استتن بتهعبتارت
سادهتر ،از کجا معلوو که اصولی ادلاقی بهدستآمده ،هما ،اصول ادلاقی عیبی باشد؟
در هر حال ،نتیجۀ حاصل از بررسی استدلال انل این است کته مببتای استتدلال ،یعبتی
حسن ن قبح عقلی ،متزلزل است ن با نجودی که سابقۀ تاریخی فرانانی در اندیشۀ استلامی
دارد ،دفا دردوری از آ ،صورت نگرفته استن در نتیجه ،این استدلال نباید ببیتا ،دفتا از
حکمت ددانند قرار گیردن
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استدلال دوم لاهیجی در دفاع از حكمت خداوند ،مبتنی بر مختار بودن خداوند
اساس استدلال دنو لاهیجی ،مختار دانستن ددانند استن نی تلاش میکبتد بتا توستل بته
مختار بود ،ددانند ،از حکمتت نی دفتا کبتدن استتدلال نی را میتتوا ،بته شتکل زیتر
صورتببدی کرد:
مقدمۀ 1ن علت صدنر همۀ افعال فاعتل مختتار ،نجتود هتدف استت ،نگرنته تترجیح
بلامرجّح لازو میآید که محال استن
مقدمۀ 5ن ددانند ،فاعل مختار استن
نتیجه :افعال ددانند ،هدفمبد هستبدن
ببا بر مقدمۀ انل ،فاعل مختار ،فاعلی است که به انتخاب دست میزندن این انتخاب باید
بر اساس اهدافی صورت گیرد ،نگرنه ترجیح فاعل بر انتخاب ی

فعل از بین افعال متعدد،

بلامرجّح دواهد شد ن این محال استن سؤالی که متوجه این مقدمه دواهد بود ایتن استت
که آیا تماو ترجیحات فاعل مختار ،بر مببای اهداف نی صورت میگیرد؟ فترض کبیتد در
ی

شب تابستانی ،شخصی در باغ ارو شیراز ،قدوزنا ،به دکۀ فرنش دوراکیها متیرستدن

نی بین فالوده ن بستبی ،انلی را انتخاب میکبدن بر اساس مقدمۀ انل ،باید این انتختاب بته
قصد هدف داصی باشد نگرنه ترجیج بلامرجّح لازو میآیدن
اما در رد این مدعا میتوا ،نضعیتی را در ن ر گرفت که در آ ،،مببتای تترجیح فاعتل،
هدف نیستن بهنور مثال ،فرض کبید مادر این فرد در کتودکی ان ن هبگتامی کته در حتال
دورد ،بستبی بوده ،تصادف شتدیدی کترده ن از دنیتا رفتته استتن ایتن ناقعته در ضتمیر
نادودآگاه نی سبب ایجاد نفرت از بستبی شده ن ایتن ضتمیر نادودآگتاه استت کته متانع
انتخاب بستبی توسش ان میشودن در این مورد بهن ر نمیرستد انتختاب فتالوده در راستتای
برآنرد ،هدفی باشد؛ در عین ایبکه تترجیح آ ،،مترجّح داردن در بررستی ستازنکار ایجتاد
هدف ،متذکر شدیم که هدف ،ی

حالت ذهبی دودآگاه استن اما در این مثال ،ی

حالتت
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ذهبی نادودآگاه سبب برنز فعل شده استن پس در این مثال ،نمی توا ،علت صتدنر فعتل
را هدف دانستن
البته شاید بتوا ،در صد مقدمۀ دنو هم تردید کرد ن ددانند را فاعل مجبتور دانستتن
اما این فرض ،علانه بر ایبکه با بانر ادیا ،ابراهیمی دربتارۀ مختتار بتود ،دداننتد ستازگار
نیست ،بلکه هما،نورکه قبلاً توضیح داده شد ،با هدفداری ددانند مغایرتی ندارد ،چرا کته
برای فاعل مجبور نیز میتوا ،هدفداری را در ن ر گرفتتن ببتابراین ،نترح اشتکال از ایتن
حی

ددشهای بر استدلال نارد نمیکبدن

نتیجهگیری
در این مقاله تلاش بر این بود که با نارسی ن رگاه حکتیم لتاهیجی در دصتوص حکمتت
ددانند (که پس از ان غالب ن رایج شتده استت) نشتا ،دهتیم کته دیتدگاه نی مبتبتی بتر
مفرنضات ن ادلۀ مباقشهبرانگیز ن حتی نادرست استن ارزیابی مفهوو "هدفداری" ،بهعبوا،
عبصر اساسی در برداشت لاهیجی از حکمت ددانند ،نشا ،داد که انلتاً چبتین نیستت کته
هدف ،صرفاً از صاحب هدف رفع نیاز کبد ،بلکه صاحب هدف می تواند با تحقتق هتدف،
نیازی را از سایرین نیز مرتفع کبد؛ ثانیاً نباید هدفداری را به ادتیار یا جبر پیونتد زدن ستپس
دن استدلال نی را که در پشتیبانی از حکمت ددانند اقامته شتدهانتد ،بررستی کتردیمن در
استدلال انل که مببای

حسن ن قبح عقلی است ،با ارزیابی نقادانۀ مببای استدلال ،دریتافتیم

که مببای یادشده از ابعاد مختل

مباقشتهبرانگیتز استت ،در نتیجته ،قتوت چبتدانی نتداردن

استدلال دنو که بر مختار بود ،ددانند ببیا ،نهاده شده است ،علت صدنر همۀ افعال فاعل
مختار را نجود هدف میداندن از همین مب ر ،با ارائۀ مثال نقضی ،بتر استتدلال اشتکال نارد
شدن نتیجه ایبکه ببیا ،هیچی
ددانند امکا ،استفاده ندارندن

از دن استدلال چبدا ،محکتم نیستت ن در دفتا از حکمتت
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اما همچبا ،باید پاسخی برای این پرس

یافت که "آیا افعال ددانند هدفدار هستبد؟"

بهن ر میرسد با تأمتل در مفهتوو هدفتداری ن پیراستتن آ ،از نقصهتا ،میتتوا ،آ ،را بته
ددانند نیز نسبت داد ن برای این کار ،به ارائۀ استدلالهایی از نو سابقالذکر نیازی نیستن
زیرا ،با این فرض که انسا ،مخلو ددانند است ن صفات کمالی انسا ،بهنحو تاو ن کامتل
در ددناند محقتق شتدهاند ،میتتوا ،هدفتداری را نیتز بته شترط آنکته مستتلزو نقتص ن
ناسازگاری در ذات ن صفات ددانند نباشد ،به ان نسبت دادن
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