
 

  
  
  
  
  

  ىاسالم ه بر فلسفهي با تكى علوم انسانىها د فلسفهي بازتولىچگونگ
١٭ىن سوزنچیحس  

  دهيچك
 ناسـازگار اسـت و ى اسالمىها  مدرن، با آموزهى علوم انسانىها  از آموزهىارينكه بسيامروزه اثبات ا

ست كه ن نكته اين اييآنچه دشوار است تب. ستي نى است، كار دشوارى ضرورىن علوم، امريتحول در ا
د، بلكـه بـا يـت در كنار متـون جديه و رواين تحول را، نه با نگاه خام و گذاشتن چند آيتوان ا ىچگونه م

شمندان مسلمان بوده و در ي اندىها تالش علم  كه حاصل قرنىا ى اسالمىها شهياستمداد از علوم و اند
 از ىاريزمنـد اسـتمداد از بـساي نىبخـش ن تحـوليـاگرچـه ا.  معاصر، رقـم زدىها شهيا با اند پىصىتعامل
 ٔفلسفه«زان كمك يوه و مين است كه فقط شي حاضر، أ مسلمانان است، اما هدف مقالهى سنتىها دانش
  .  مدرن را مورد بحث قرار دهدى در علوم انسانىنآف به تحول»  موجودىاسالم

مـادر  » ى اولـٔفلسفه «،ها  دانشىمراتب ت سلسله يرش ماهيل پذيبه دل علوم، ى سنتىها ىبند در طبقه
گـر قـرار ي تمام علوم دٔن را دارد كه پشتوانهي اىستگي، شاىشناخت شد، و به لحاظ معرفت ىعلوم شمرده م

 ٔفلسفه بـه مثابـه، ىبست در عرصه وجودشناس  بنى و القاديعه در دوران جديبا انحطاط مابعدالطب. رديگ
 ر سـؤال رفـت؛ امـا در پـس پـرده،ر علوم يسـي سا رسما كنار زده شد، و تقدم فلسفه برىعلم وجودشناس

ن ي و متبـاىمـاد همچون يىها فرض شيافتن پيغلبه  و با دي علوم گردىنايس ىستيال ماتىوجودشناس
 اسـتقالل و ،ىات انـسانيـل واقعيـ در تحليىت غـايـها و كنار گذاشتن مبحـث عل دانستن وجود انسان

ت از يـ و تبعى قراردادانگـارىر سـؤال رفـت و فـضايسـ ى از مباحث علوم انسانىاريبس ىاصالت فلسف
 ى و قـراردادىک سلسله مباحث حـسين دسته از علوم، به يافت و مباحث ايضابطه غلبه  ىِات باعتبايص

  . فروكاسته شدت انسان، ي در باب ماهىستيال ماتىها ىداور شيخته با پيآم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Ａباقرالعلوماستاديار دانشگاه * 
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دهـد كـه  نـشان  امـور خـاص، ىر بررسـ دى مطالعه وجودشناختىن الگويي با تبكوشد ىمن مقاله يا
»  مـضافىهـا فلـسفه «ٔق در عرصـهيـ تحقى بـراى موجهىتواند الگو ىم»  مضافىوجودشناس«چگونه 

 مـدرن، ى در علوم انسانىنآف چگونه تحولكه نيز اينو باشد؛ ...)  اقتصاد، ؤ، فلسفهىشناس فلسفه روان(
 از تحقـق ىقين بـا نـشان دادن مـصاديهمچـن. ت اسى » مضافىها فلسفه«ن ي از چنىمند ازمند بهرهين
ن گونـه يـ از ورود اىقي، و ارائـه مـصادى اسـالمٔشهيـخ اند در تايصى مضافىها ىن وجودشناسيافتن چني

  . را آشكارتر سازدىن الگىصي چنىد، امكان عملي جدىمباحث در نقد و اصالح علوم انسان
 علـوم ٔ، فلسفهى، علوم انسانىلم، وجودشناس عٔ مضاف، فلسفهٔ، فلسفهى اسالمٔ فلسفه:ها كليدواژه

 . علومىبند ، طبقهىانسان
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  مقدمه
ى برگرفتـه از متـون هـا  مدرن با آموزه١ى حاصل از علوم انسانىها تعارض بين بسيارى از آموزه

از . ٔيى را در ميان متفكران جامعـه مـا پديـد آورده اسـتها ها است كه دغدغه اسالمى، مدت
ت تمامى عرصـهيص انى جديد، ادعاى شناسايى، برنامهآنجا كه هم علوم انس ى هـا زى و مدي

ى زندگى انسان خـود ها زندگى انسان را دارد و هم معارف و احكام اسالمى در تمامى عرصه
ى اسـالمى در بـاب هـا يين نسبت اين دو و رسيدن به دانشى كه هم آموزهدهد، تع را نشان مى

هـاى  اعتنا نباشد، بحث به دستاوردهاى علوم جديد بىعالم و آدم را جدى بگيرد و هم نسبت 
امروزه اثبات ضرورت تحول در اين علوم براى متناسب كـردن آنهـا . فراوانى را برانگيخته است

آنچه دشوار است تبيين اين نكته است كـه چگونـه . ٔبا وضعيت جامعه ما كار دشوارى نيست
چند آيه و روايت در كنـار متـون جديـد، بلكـه ين تحول را، نه با نگاه خام و گذاشتن توان ا مى

ى كـه حاصـل ا ى اسـالمىها به عنوان يک اقدام معرفتى موجه و با استمداد از علوم و انديشه
ى معاصـر، رقـم هـا ها تالش علمى انديشمندان مسلمان بوده و در تعاملى پىصا با انديـشه قرن
ى سـنتى مـسلمانان و هـا ز دانـشى نيازمند اسـتمداد از بـسيارى ابخش  اگرچه اين تحول٢.زد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا آنها يكى هستند يا خير، اخـتالف در باب اينكه علوم انسانى با علوم اجتماعى چه تفاوتى دارد و آ.  ١
علومى )  قرار گرفتهISIها در  كه مبناى طبقه بندى دانش(بندى پويستيىصستى  در تقسيم. نظر وجود دارد

ى دارند، علوم اجتماعى كه صبغه ـى  و دانـش) Social science( تج هـايى كـه قابـل بررسـى تج
) Humanitiesانـسانيات : تـر يا به تعبيـر دقيـق(انى كند، علوم انس نيستند و عنوان بر آنها صدق نمى

كـنش «هايى كه موضوع آنهـا  ايم و اجماال تمامى دانش در اينجا وارد اين نزاع نشده. اند نامبردار شده
  .باشد است، مد نظر مى» انسانى

بحثـى شـود،  از آن ياد مـى» علوم انسانى اسالمى«يا » علم دينى«بحثى كه امروزه گاه تحت عنوان .  ٢
هاى مطرح شده با  اگرچه برخى از ديدگاه. هاى متعددى را در جامعه برانگيخته است است كه چالش

. اما تصىصر معقول و قابل دفاع از اين مطلب نيـز وجـود دارد،  غير منطقى و غير قابل دفاعند،اين نام
اى مهمى كـه در ايـن زمينـه ه نگارنده معنا، امكان و لوازم اين فرآيند را همراه با نقد و بررسى ديدگاه

خالصه تصىصرى كه نگارنده از معناى صحيح . وجود دارد، قبال به تفصيل مورد بحث قرار داده است
هـاى آن، مـورد  فـرض مبادى و پيـش) ١( اين است كه علم دينى، علمى است كه ،دارد» علم دينى«
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ى ا نـوع اسـتفادهكوشـد  ٔمقاله حاضر، مى. برقرارى تعاملى بين آنها و علوم انسانى مدرن است
نى در علوم انـسانى مـدرن بـه عمـل آف براى تحول» ٔفلسفه اسالمى موجود«از توان  را كه مى

  . آورد، مورد بحث قرار دهد
هـا،   دانـشىمراتبـ ت سلـسله يـرش ماهيپـذل يـبه دل علوم، ى سنتىها ىبند در طبقه

ن را يـ اىستگيـ شاىشـناخت شد، و به لحاظ معرفـت ىمادر علوم شمرده م » ى اولٔفلسفه«
 و ديـعـه در دوران جديبـا انحطـاط مابعدالطب. گـر باشـديداشت كه پشتوانه تمام علوم د

فـت؛  رسـما كنـار رى وجودشناسىفلسفه به معنا، ى وجودشناسٔبست در عرصه  بنىالقا
 و ديـ گردىژه علـوم انـسانرض  علوم، بهىنايس ىستيال ماتى وجودشناساما در پس پرده،

ختــه بــا ي آمى و قـراردادىک سلـسله مباحــث حــسيــن دســته از علـوم، بــه يــمباحـث ا
ب، و يـمان بـه غياگر ا. فروكاسته شدت انسان ي در باب ماهىستيال ماتىها ىداور شيپ

نگاه  آن نوع ىاياحم، ي بگى را جدىني دىها شهيسان در اند انىالله فةيباور به مقام خل
  . نديبحران تدارک بن يا رفع ىبرارا  الزم ى معرفتىناتواند يس ى انسان، مبه

 ىن اعتقاداتيها چن نكه ما مسلمانيا صرف ايد باشد؟ آين نگاه چگونه باي اىاياما اح
 در عرصه علم باشـد؟ اگـر مـسئله ن مباحثيتواند مجوز ورود ا ىم، مدر باب انسان دايص

 به خود ى فرهنگىيشو شود و صرفا رنگ ىابد، علم از علم بودن خارج مين حد تنزل يدر ا
ن ادعا و انكـار علـم يقبول ا»  علمٔفالسفه« از ىا دگاه پارهي دٔم كه الزمهيدان ىرد و ميگ ىم

 علـم را ٔن به عرصـهيد ىها ز ورود گزارهي از متفكران در كشور ما نىبودن علم است و برخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ه آنچه حاصل مانند (بشر  عالوه بر مجموع دستاوردهاى ادراكى معتبر خود  )٢(قبول دين است،  تج
زا  هاى ارائه شده در آيات و روايات را نيز به عنوان منبع معرفـت ، مجموع آموزه)برهان عقلى است يا

ًضـمنا دينـى بـودن آن مـستلزم . شـود در راستاى غايات دين واقع مـى) ٣(شناسد، و  به رسميت مى
 دينى است اما فقهـا همـواره بـه نقـد و گونه كه علم فقه يک علم نقدناپذيرى آن نيست؛ بلكه همان

 معنـا ( وجـود داردپردازند، در اينجا نيز امكـان رد و قبـول هاى يكديگر مى بررسى و رد و قبول ديدگاه
 تبيينى بر چگونگى تحقق بنـد  بحث حاضر.)٣٤٨ ـ ٣٣٣، صی تحقق علم دينیامكان و راهكارها

  .باشد اول از سه بند فوق مى
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ت علـم يـ از ماهىنـيين تبيامـا واضـح اسـت كـه چـن. كننـد ىه مـيـن منطق توجيبا هم
  . شكند ىاد علم را درهم مي بنيىگرا ى نخواهد داشت و نسبيىگرا ى جز نسبىسرانجام

 ىرش فرهنگيو نه صرفا پذ (ىن دسته از مباني اىتوان از ورود معرفت ىرسد م ىبه نظر م
 ى در عرصه علوم انـسانى اسالمى مبانى ورود معرفتى براىن گفت و الگىصز سخين) آنها

 ىا   در رشـتهى حـاكم در هـر علمـىنـدهايهـا و فرا ، روشى، مبانىامروزه مباد. ارائه داد
ن گونـه يـا ايـآ. شود ىبحث م)  مضافٔفلسفه: اصطالحا(»  آن علمٔفلسفه«تحت عنوان 

تـوان  ىا نمـيـد و قابـل بحـث اسـت؟ آشو ىدا مي مضاف، صرفا پس از علم پىها فلسفه
ک علم خاص بحث كنـد ي ى و مبادى كه از مبانىا  داشت؛ فلسفهىنيشي مضاف پٔفلسفه

 دانشمندان آن علـم ارائـه ى براىشناخت  روشىها هي، توصى منطقىها ليو بر اساس تحل
   باشد؟دي مضاف چه بأ فلسفهىها گر گزاره هي و توجىن، منبع معرفتيد؟ عالوه بر اينما

تـوان  ىمـ امور خاص، ى در بررسى وجودشناختٔ مطالعهىن الگويي با تبرسد ىبه نظر م
وجـود « بر مباحث برگرفتـه از ىـ كه مبتن»  مضافىوجودشناس«نشان داد كه اوال چگونه 

ق يـ تحقى بـراى مـوجهىتواند الگو ى ـ مشود  ىن متدرض) ى اولٔفلسفه(= »  مطلقىشناس
 ايـثان وباشـد، ...) ، فلسفه اقتصاد، وىشناس  روانٔفلسفه(» ضاف مىها فلسفه «ٔدر عرصه

 ىهـا فلـسفه«ن ي از چـنىمنـد ازمند بهرهي مدرن، نى موجه در علوم انسانىنآف چرا تحول
 ىهـا ک از رشـتهيم متناسب با هر ين بدان معنا است كه اگر ما بتوانيا.  استى »مضاف

 ىمـيم، نه تنها تـوان عظي انسان ارائه دهىسوجودشنا از ى مناسبىها نيي، تبىعلوم انسان
 ىنـيچن نيـن اتـدرض بلكـه؛ افـتيم ي خواه مدرنىانسان علوم ىها لي تحلدر نقد و هضم

  .  شودى علوم انسانٔ در عرصهى جدى تحولٔعهيتواند طل ى، مى علوم انسانىها فلسفه
در . اشـتوجود د علوم، ى سنتىها ىبند در طبقه دارد كه ىشه در نگاهدگاه يصين ديا

ل اثبـات اصـول يـک علم برتر از خود وابـسته اسـت، كـه بـه دلي به ىن نگاه، هر علميا
ن سلـسله يـ، و اآورد ى خود بـه حـساب مـىاش در آن علم، آن را پشتوانه معرفت موضوعه

ات يهي جـز بـدىچ مبـدئيش به ه، كه در اثبات مسائل خىصى اولٔود به فلسفهش ى مىمنته
 علـوم مختلـف بـه ى معرفتـىتنهـا وابـستگ م امروزه نـهيدان ىكه م اما چنان. كند ىه نميتك
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، ىشناسـ  روانٔماننـد فلـسفه( مضاف به علوم ىها شود، بلكه فلسفه ى انكار مى اولٔفلسفه
ن مـسائل يي در تـبىگـىصشوند كـه  ى مطرح مىز به نحوين) ک، فلسفه اقتصادي فٔفلسفه

  .  ندارندى اولٔ به فلسفهىازيچ ني ه ش،خىص
 اسـت و در هـا ن دانشي بىمراتب ک نظام سلسلهيرش ين ادعا، مستلزم پذيآنجا كه ااز 

د يـر بان توأم است، ناگيحاش مخاطبي نامأنوس و احتماال با استيى مدرن، ادعاىفضا
ن شود و سپس بـا توجـه بـه ييدگاه، اصل ادعا تبين دي اىها  به استداللىا ابتدا با اشاره

 ى اولـٔ كه از نسبت علم و فلسفهىدي جدى تلقىخ تايصىاه شهدگاه مخالف، يصيوع ديش
پـس از آن . حاش غلبـه كـردين استيد آمده، معلوم گردد تا بتوان بر اي مضاف پدٔو فلسفه

 مضاف پرداخت و بـا ى وجودشناسىني و امكان تحقق عىگاه معرفتين جاييتوان به تب ىم
د يـ جدىهـا  هـم در فلـسفه وى اسـالمٔن بحث، هم در فلسفهي از اىقينشان دادن مصاد

  .ار مخاطب قرار دادين نوع ورود را به مسئله در اختي از ايىها ، نمونهىغ

   مضافيها ، علوم و فلسفهين فلسفه اولي بي منطقٴرابطه. ١
 ى و حكمت عملـى حكمت نظرٔها به دو دسته ه دانشي علوم، كلى سنتىها ىبند در طبقه

عامل جمع شـدن مـسائل . شوند ىمم يند شاخه تقس خود به چٔو هركدام به نىضهم، يتقس
ار يــ علــوم و معىبنــد  دســتهىگــر، محــور و مبنــاير ديــک علــم، و بــه تعبيــمختلــف در 

مـادر  » ىفلـسفه اولـ«ان، يـن ميآن علم بود، و در ا» موضوع«، ى به هر علمىبخش تهىص
  ١. برقرار بودىمراتب ن علوم، نظام سلسلهيشد و ب ىعلوم شمرده م

اثبات مـسائل در هـر :  استىمراتب سلسلهها   به علم، ساختار دانشىستيرئالدر نگاه 
اسـت و هـر ) برهـان(اس يـ استدالل، قٔوهين شازمند استدالل است و معتبرتي، نىعلم

پس حـل مـسائل هـر . ىا نظري باشد ىهيد بديا باين مقدمات ي دارد و اى مقدماتىاسيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفت، وقتى به صورت مطلـق  ها بود و به عنوان مقسم علوم به كار مى  عنوان جامع دانشكه» فلسفه«عنوان .  ١
تـديصج در ايـن معنـاى اخيـر مـتعين گـشت، بـه  شد تا اينكه به آمد، به معناى فلسفه اولى استعمال مى مى

 .شود، نه آن معناى عام نحوى كه امروزه از اين اصطالح، عموما اين معناى خاص متبادر مى



     ياسالم ه بر فلسفهي با تکي علوم انسانيها  فلسفهيد بازتوليچگونگ 
٧٥  

ن يـكنـد و ا ىه مـيگر تكي دىخود بر مقدمات است كه آن مقدمات ىازمند مقدماتي نىعلم
شـود، كـه  ى خـتم مـىا ات، كـه بـه اصـول موضـوعهيهيسلسله در اغلب علوم، نه به بد

لـذا منطقـا . ن گـردديين علم تعي و برتر از اىد در علم اعليف آن اصول موضوعه بايتكل
 آن علـم، ٔل اثبات اصول موضـوعهيه دارد كه، به دليک علم برتر از خود تكي به ىهر علم

، كـه ى اولـٔود بـه فلـسفهشـ ى مـىن سلسله منتهـيا. ديآ ى او به حساب مىپشتوانه معرفت
ت اسـت و يـت از آن جهت كه واقعي واقعىعنياست، » موجود بماهو موجود«موضوعش 

 كـه ى اسـت كـه علمـىعـيطب. ت مدنظر باشـدي از واقعى خاصٔن و جلوهينكه تعيبدون ا
چ يـش بـه هت قرار داده است، در اثبـات مـسائل خـىصيموضوع خود را احكام عام واقع

  .گر شودي تمام علوم دٔتواند پشتوانه ى، مسان نيه كند و بديد تكيات نبايهي جز بدىمبدئ
 ىاز آنجـا كـه نـاتوان. ات اسـتيهي اعتبـار بـدىن معرفتيينجا، تبياما مسئله مهم در ا

د كننـد، ي نظام علوم تردىتبمرا ن مسئله، موجب شد در سلسلهي اىن معرفتيي در تبىا عده
  : اشاره شودىن مسئله به نكاتيبه اختصار درشاب ارسد الزم است  ىبه نظر م

 ىعنـيت اسـتدالل ـ يـد ماهيـه، بايک قضي بودن ىهي به دست آوردن ضابطه بدىبرا
استدالل، كمـک گـرفتن از . ل كردياز دارد ـ را تحلي بدان نىهيديه غيک قضيآنچه كه 

ک گزاره اسـت و بـا سـاده كـردن هـر گـزاره در قالـب يرش ي پذى براىفت معرٔک واسطهي
 ى براىا ، واسطهى معرفتٔن واسطهيتوان نشان داد كه ا ىم» موضوع ـ محمول ـ فعل رشط«

 اسـت كـه ىا هي، قضىهيپس بد. است) حد وسط: اصطالحا(حمل محمول بر موضوع 
ازمنـد حـد وسـط يكند و ن ت ي حمل محمول بر موضوع كفاىتصور موضوع و محمول برا

. رقابل انكار اسـتيح، خودبسنده، واضح و غيدا شود، صحي پىا هين قضياگر چن. نباشد
 برهم ىا چ واسطهي هىشود كه موضوع و محمول، بتوانند ب ىافت مي يى در جاىهيپس بد

  . منطبق گردند
 فقط در ن حالتيكنند كه ا ىوم، گمان مي از هىروي، به پىشمندان غي از اندىاريبس

 ىلي تحلىاين جز در قضاي است كه موضوع مفهوما در دل محمول نهفته باشد، و ايىجا
ا نـسبت بـه ين قـضايـشود و از آنجا كـه ا ىافت نمي) ىن همانيا ايک  توتولويضىايقضا(



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٧٦ 

 نـاظر بـه ىاي قـضاى، ابتنـاكننـد ىت نمـيـند و خارج از ذهن را حكاا عالم خارج ساكت
 ٔن مـسئله هـم در فلـسفهيـاما ا. دانند ىا، ناممكن ميسته از قضان دي را بر اىنيت عيواقع

 تـا حـدود ى اسـالمٔو هـم در فلـسفه) ىم ماهوي حمل مفاهٔدر عرصه (ىارسطو تاحدود
  :حل شده است) ىم عام وجودشناسي مفاهٔدر عرصه (ىشتريار بيبس

ـىم مـاهوي مفـاهٔارسـطو در عرصـه بــاب (ف ، نـشان داد كـه اگرچـه در منطـق تع
كه ثمـره آن فقـط ( در كار باشدى است كه اندراج مفهوميى فقط در جاى، ذات)ىاغوجسيا

بـاب (، اما در منطق اسـتدالل )»چهار عدد است«شود؛ مانند  ى مىلي تحلىايد قضايتول
» ىعـرض ذاتـ «يىست، بلكه اگر در جاي نىساغوجي باب اى منحصر به ذاتى، ذات)برهان

وجـود داشـته ) ِالزم، و در مقابـل عـرض مفـارق و عرض ىساغوجي اى اعم از ذاتىعني(
در كار نباشد، صرف تصور موضـوع و   محمول در موضوعى اگر اندراج مفهومىباشد، حت

د يـ تولى ضـرورىبيه تركير قضين صورت اخيكه در ا (كند ىت مي حمل كفاىمحمول برا
  ١).» استچهار زوج«شود؛ مانند  ىم

 كـه تـصور يى از جـاىگـريتـوان مـوارد د ى معلوم شده است كه مـى اسالمٔدر فلسفه
عـرض  (ى ماهؤافت كه خارج از رابطهي باشد، ى حكم كردن كافىموضوع و محمول برا

 ىم مــاهويم، منحــصر در مفــاهيلــسوفان نــشان دادنــد كــه مفــاهين فيــا. اســت) ىذاتــ
ت و ي عمومىم وجود دارد كه از نوعي از مفاهىگري دٔست؛ بلكه دستهين) ىمعقوالت اول(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود ندارد و لـذا كـودكى » چهار«در دل مفهوم » عدد«، برخالف مفهوم »زوج«دقت شود كه مفهوم .  ١
كنـد؛  كند، حتما آن را به عنوان عدد درک مى كه تازه شمردن را ياد گرفته، مفهوم چهار را كه درک مى

 منطـق در(پـس . اما با اينكه مفهوم چهـار را درک كـرده، زوج بـودن آن را هنـوز درک نكـرده اسـت
ف نيست، اما از آنجا كـه اگـر كـسى مفهـوم ) ذاتى باب ايساغوجى(زوجيت براى چهار ذاتى ) تع

چهار و مفهوم زوجيت را درک كند، كافى است تا دومى را بر اولـى حمـل كنـد و حـد وسـطى نيـاز 
) عـرض ذاتـى= عرض الزم= ذاتى باب برهان(زوجيت براى چهار ذاتى ) در منطق استدالل(ندارد، 

توان معقوالت ثانيه جديدى به دست  يسرا ظاهرا با تركيب آنها مى» برخى از آنها«گفته شد .  ٢.تاس
 .است، نه مستقيما برآمده از علم حضورى) تركيب مفاهيم( اخير حاصل عمل ذهن آورد و اين دسته
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ن دسـته از يـل ايـبـا تحل. شـود ىه گفته مـ برخوردار است، و به آن معقوالت ثانىصشمول
 ىِ بـودن محمـول بـراىِ بودن، اعم از عرض ذاتىهي بدٔشود كه ضابطه ىم، معلوم ميمفاه

 ـ شود كـه ىافت مي ىمين عرصه مفاهياست، بلكه در ا) ىدر اصطالح ارسطىص(موضوع 
 ى ارسـطىصى به معنـاى و عرضىتوان عبارت ذات ىستند، نمي نىاگرچه، چون مفهوم ماهو

 نـدارد ـ سرشـت آنهـا ىگري در دىک اندراج مفهوميچيز هيرا در مورد آنها به كار برد، و ن
ن و تـصور ي است كه تـصور طـرفىا به گونه) ىشه داشتن آنها در علم حضوربه خاطر يص(

  .  به همراه دارد راىق ضروريگر و تصدي واسطه آنها بر همدىن آنها، حمل بينسبت ب
، و جـنس و ى و جزئىمانند كل (ى منطقٔهيند؛ معقوالت ثانا ه بر دو قسميمعقوالت ثان

 چـون ى منطقـٔهيدر معقوالت ثان). ت و وجوديمانند عل (ى فلسفٔهيو معقوالت ثان) فصل
بـر موضـوع و محمـول دارد، شود و ذهن احاطه كامل  ى مى بررسىم ذهنين مفاهي بٔرابطه
ت ا ساختار و هىصـين قضايا).  استىانسان كل: مانند(د يآ ى به دست مىهي بدىايقضا

اما معقـوالت .  حاكم استى بر هر استداللىو لذا روابط منطق زنند ىعلم منطق را رقم م
 ى اسـت، برخـىت خارجي است كه اگرچه ناظر به واقعىمي از مفاهىا  دستهى فلسفٔهيثان

تواننـد  ىم مـين مفـاهيـ از اى و لـذا برخـ١اند ده اخذ شى از علم حضورى به نحو٢از آنها
 ىهي بـدٔهيگر قـضي، حمل آنها بر همـدىن موارديدر چن. واسطه بر هم منطبق شوندبدون 

ن تـ مهـم.  ناظر بـه عـالم خـارجىا هي، بلكه قضىلي تحلٔهيكند، آن هم نه قض ىجاد ميا
ابطـه مـساوقت  اسـت كـه ريى، جـاى فلـسفٔهيان معقوالت ثاني در مىن حملي چنٔعرصه

و ( است كه مفهوم آنهـا واقعـا متفـاوت اسـت ىدو مفهوم مساوق، دو مفهوم. وجود دارد
 ى گاه مابازاىعني. قشان كامال بر هم منطبق استي، اما مصاد) ندارندىلذا اندراج مفهوم

 به لحاظ ىكينكه يگر دارند كه بدون اي با همدىز، چنان نسبتيِ دو مفهوم كامال متماىنيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چگونگى پيدايى ايـن گونـه تفصيل درشاره ، بهاصول فلسفه و روش رئاليسم پنجم عالمه طباطبايى در مقاله.  ١
 اصلى در تبيين ايشان توضيح ايـن مـسئله اسـت كـه ذهـن مـا بـراى نكته. اند مفاهيم در ذهن بحث كرده

  .كند حصول برخى از اين معقوالت ثانيه فلسفى، چگونه علم حضورى را به علم حصولى تبديل مى
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 ى باشد، تصور آنها و تصور نسبت آنها انسان را به حمـل قطعـىگري مندرج در دىمفهوم
). الوجود موجـود ممكن(» ىوجود امكان«و » معلول«دهد؛ مانند  ىگر سوق ميآنها بر همد

ت  كـه در مقـام هىصـىموجـود «ىعنـي ى، و دومـ»ازمند علت استيآنچه ن «ىعني، ىاول
 كـه ىموجـود: گـرير ديـا بـه تعبيـ(»  اسـتىش، نـسبتش بـا وجـود و عـدم مـساوخىص

ن يـن اسـت؛ در عي تبأن دو تصور، رابطهي اى مفهومٔو لذا رابطه) توانست موجود نشود ىم
ن دو، و تـصور يـ است، و انسان بـه محـض تـصور اىن دو تساوي اى مصداقٔحال، رابطه

 معلـول، و هـر ىا ىوجـود امكـانكند كـه هـر  ىن نسبت را اذعان مين دو، اين اينسبت ب
  . الوجود است ، ممكنىمعلول
 ممكـن و بلكـه محقـق ى، امـرىشناسـ به لحاظ معرفـت» ىهيبد«گونه است كه  نيا

 ى فلـسفىكـه همـان معقـوالت ثـان (ىم عام وجودين مفاهياست، و از آنجا كه نسبت ب
در مـورد ) ىشناسـ تيـواقع (ىت است و لذا احكام وجودشناسي، احكام عام واقع)است

شـود،  ىان مـيـت بيم درشاره واقعين گونه مفاهي كه با اى، مسائل صادق استىتيهر واقع
 ى اولـٔن رو است كه فلـسفهياز هم. ى است نه مسائل علوم جىمسائل عام وجودشناس

ن نظـام يـ علـوم در أرد و همـهيـ مـادر علـوم قـرار گٔتوانـد بـه منزلـه ىمـ) ىوجودشناسـ(
  . گردند ى، محتاج فلسفه مىمراتب سلسله
 الزم را دارنـد ى اعتبار معرفتى علوم جزئىشود كه زمان ى اجماال معلوم من مقدمهيبا ا

 بـر ى جزئـىهـا  دانـشى تمـامى منطقـى استوار باشند و ابتناى درست فلسفىكه بر مبان
  .ر استي انكارناپذى، امرىفلسفه اول

  مضاف يها فلسفه با علوم و ياول فلسفه از رابطه يامروز يها يتلق شهير. ٢
 ى اولـٔ علوم خاص بـه فلـسفهى معرفتى و وابستگىكه اشاره شد امروزه ارتباط منطق چنان

ز علـم يد بر تمـاي با تأكىا عده. شود ىانكار م)  بر علوم خاصى وجودشناسىتقدم منطق(
ر ىص تـصٔ هـم بـا ارائـهىا كننـد، و عـده ىن دو را كامال از هـم جـدا مـي أو فلسفه، عرصه

انـد ترتـب علـوم  ىمـدع)  علـوم و فلـسفهٔاز جمله رابطـه(ها   كل دانشٔ از رابطهىا شبكه
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 علوم ٔن فوق، همهيي كه طبق تبىدر حال. گرندي علوم محتاج همدٔست و همهيه نسىص کي
ن يـ كه قرار است حد واسط اىالقاعده، آن دانش ى هستند و على اولٔخاص محتاج فلسفه

 ى مضاف، تنهـا در صـورتىها ن فلسفهي مضاف است و اىها سفهرد، همان فليدو قرار گ
وط بـه ي در اختىحي صحىتوانند مبان ىه داشته باشند، مي تكى اولٔكه بر فلسفه ار علوم م

، فلـسفه ىشناسـ مانند فلسفه روان(به علوم ِ مضاف ىها اما امروزه فلسفه. خود قرار دهند
 بـا ىتنهـا رشـط و نـسبت شوند كـه نـه ىرح م مطى، به نحو...) ک، فلسفه اقتصاد، و يف

انـد، بلكـه  ى متكـىشناخت  ـ جامعهىخ تايصىها لي ندارند و عمدتا بر تحلىاسلوب برهان
 بـه ىاز مهمـيـ منطقا ن ش،ن مسائل خىصييند و در تبا  علومٔ درشارهى فقط بحث ثانوىگىص

 ىهـا ليـتحل از ىندارند، و حـداكثر آن اسـت كـه گـاه) ى وجودشناسىبه معنا(فلسفه 
  . كنند ىدر مباحث خود استفاده م) ى عام روش عقلىبه معنا (ىفلسف

 ى برخـٔد، نخـست الزم اسـت درشـارهيـ جدى تلقـىخ تـايصىهـا شهان يصـيـقبل از ب
 علـوم بـر فلـسفه، و رابطـه ىعـدم ترتـب منطقـ(گفتـه  شيـ پى كه بر دو تلقيىها مناقشه
 منطقـا قابـل ىن دو تلقـيـ گردد كـه اشود تا معلوم وگو  وارد است، گفت)  علومىا شبكه
 علـم، ىت منطقـيـ ناصواب از ماهىن دو تلقي شود كه چرا اىست، و آنگاه بررسيدفاع ن

  .دا كرده استي پىوعين شيچن
ک يـتواننـد در  ىن دو نمـيـن باور است كه اي علم از فلسفه، بر اىز روشي تماىتلق. ١

 ىنـاتوان. كي:  وارد استىن تلقيا بر ى دو اشكال منطق١. واحد وارد شوندىعرصه معرفت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد، بدين معنا كـه در يـک پـژوهش اگر تفكيک روشى علوم صرفا به معناى تقسيم كار اجتماعى با.  ١
اى از محققان به اين روش و عده ديگرى به روش ديگرى مشغول كار باشند، با اشكالى  جمعى، عده
از نظـر آنهـا . رسد مدعيان اين ديدگاه به هميـن مقـدار راضـى باشـند اما به نظر نمى. مواجه نيست

 روش عقلى است، در باب مباحثى توان با مباحثى كه حاصل تفكيک روشى بدين معنا است كه نمى
ى است، قضاوت كرد و بالعكس  ) ٥٠ ـ ٢٠، صفلسفه چيست، علم چيست(كه حاصل روش تج

كنند كـه چـرا در مباحـث خـىصش، بـا  و بر همين اساس است كه مثال بر شهيد مطهرى اعتراض مى
ــى را دارد  شناســى فلــسفى، قــصد نقـد مــدعيات جامعــه دسـتاوردهاى جامعــه : ك.ر(شناســى تج

 ).االجتماع هايى در فلسفه علم درس
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پـارادوكس تكثـر . ؛ دوى و عقلـىب دو گـزاره حـسي امكان انتاج از تركىن چگونگيياز تب
  :قتي حقىشناخت معرفت

 كـه ١شـود ىن القا مـيامروزه چن: ى و عقلى حسٔب دو گزارهيامكان انتاج از ترك. ١ـ١
ـىزيآن چ» علم« ، محـصول روش شـود و فلـسفه ى حاصـل مـى است كه با روش تج

) ر آني و غىبه روش تج( مختلف معرفت ىها ، عرصهىک روشيتفكن يا . استىعقل
اشد يس ندارد؛ىمعتبر ى منطقٔپشتوانه  ،ى، به لحـاظ منطقـرا اگر صورت استدالل مد نظ

ز معلـوم شـده اسـت كـه علـوم يـ علـم نىخ و به لحاظ تحقق تايصستيآور ن استقرا علم
 استدالل مد نظر باشـد، منطقـا ٔاگر مادهست؛ اما ي استقرا ن، صرفا حاصلى امروزىتج
ک مقدمـه يـ را نتـوان كنـار ى حـسٔک مقدمهياس، يک قيدر كه   وجود نداردىليچ دليه

 بدهـد ى معرفتـٔ كه بتواند به ما معرفـت و گـزارهى لذا هر منبع. قرار دادىرحسي غىمعرفت
حـق ) ى نه فقط به لحاظ فرهنگو(منطقا ) ىا وحي ىا برهان فلسفيا شهود يحس باشد (

  :ن شرحيبد.  علم را داردٔحضور در عرصه
صـورت اسـتدالل بـه حـصر . ک مـادهيـک صـورت دارد و ي ىدر منطق، هر استدالل

 از ىحركـت معرفتـ(ا اسـتقرا ياست ) ى به جزئى از جزئىحركت معرفت(ل يا تمثي، ىعقل
صـورت ). ى بـه جزئـىاز كلا ي، ى به كلى از كلىحركت معرفت(اس يا قي) ى به كلىجزئ

 آن ىنظـر. ىا نظـري باشد ىهيد بديا بايز ي استدالل نٔماده. اس استي معتبر، قىاستدالل
ه يـات اوليهي از آنهـا بـدىكـي دارد كه ىز اقسامي نىهي ختم شود، و بدىهياست كه به بد
ق معـروف ي و غالبا به عنـوان مـصادى عام وجودشناختىاي از سنخ قضاىاست، كه همگ

 آنچـه بـا ىعنيگر، محسوسات است؛ يک قسم مهم دي. شوند ى شناخته مى عقلىايقضا
 نـدارد ىچ اشـكالين است كه منطقا هي محل بحث ما أنكته. ديآ ىابزار حس به دست م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى .  ١ ى، ) پويستيىصستى چه پويستيىصستى و چه پست(در ادبيات رايج غ ذاتـى علـم عنـصر روش تج
ـى را علـم نمـى ها بر همين اسـاس، دانـش پويستيىصستاست و قلمداد شده  داننـد و  هـاى غيرتج

ى مطرح استبرا كه ها بر همين اساس خلوص آنچه  پويستيىصست پست ال ؤ يسـر سـ،ه نام علم تج
  .برند و منكر هرگونه علمى هستند مى
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 برگرفتـه از ى نظـرىهـا ا گزارهي(ه يات اوليهيک گزاره از بدي، ىک استدالل منطقيكه در 
 برگرفتـه از محـسوسات، ىهـا ا گـزارهيـ(حسوسات ک گزاره از ميدر كنار ) اتيهين بديا

ات . ديـ به دست آىا جهيل شود و نتي تشكىاسين دو، قيب ايند و از تركيبنش) مثل مج
ا يـ اسـت ىجه، حاصل روش تجين نتياكنون ا. ، منطقا معتبر استىاسين قي چنٔجهينت

ـيشود تمـا ىنجا است كه معلوم ميا هردو؟ اي ىروش عقل ، ىروش عقلـ از ىز روش تج
ـه، روشـ«، انـد ح كرده تصىهمان گونه كه برخ.  نداردى موجهىمعنا  در مقابـل ىتج

 اسـت، ىاس عقليک قينكه خودش مشتمل بر يست و عالوه بر اين] ىعقل [ىاسيروش ق
 )١١ ، ص١، ج فلسفهآموزش(» .ل دهديگر را تشكي دىها اسي از مقدمات قىكيتواند  ىم

در تفكيک روشى علم و فلـسفه، : ى حقيقتشناخت وكسيكال بودن تكثر معرفتپاراد. ٢ـ١
ٔيد درشـاره نتـايج حاصـل از روش تواند و نبا يج حاصل از روش عقلى، نمىشود كه نتا ادعا مى

ى به نتيجـه  ى ادعايى بكند و بالعكس؛ اما سؤال اين است كه اگر روش تج الـف ب «ٔتج
رسـيد، آنگـاه كـدام از ايـن دو قـضيه » الف ب نيـست «ٔرسيد و روش عقلى به نتيجه» است

هاى مختلف ما را بـه  ين دليل كه روشتوان هر دو را درست دانست به ا درست است؟ آيا مى
، )ى حقيقـتشـناخت تكثـر معرفـت(ٔيا الزمـه ايـن سـخن اند؟ آ اين دو مدعاى نقيض رسانده

يـم دان كه مـى  يم ـدان ا واحد مىپذيرش تناقض نيست؟ به تعبير ديگر، اگر حقيقت و واقعيت ر
نادرست است و بالعكس؛ اما اگر تفكيـک » الف ب نيست«اگر الف ب است، آنگاه : ـ پس

م و معتقد شىصم كـه محـصوالت معرفتـى حاصـل از روش عقلـى  روشى معرفت ها را بپذي
ى به كار گرفته شـود و بـالعكس، التواند و نبا نمى ٔزمـه يد در عرصه علوم حاصل از روش تج

ى است كـه هـم الـف ا اين سخن اين است كه معتقد شىصم كه در آن واحد، واقعيت به گونه
  ١!ب هست و هم الف ب نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اينجـا مـشكلى را حـل » الـف ب نيـست«از » الـف ب اسـت«توجه شود كه تفكيـک حيثيـات .  ١
كند؛ يسرا تفكيک حيثيات زمانى رافع مشكل است كه حيثيات خود شىء خارجى دوگونه باشد،  نمى

به تعبير ديگر، اگر در پاسخ سـخن . احد با حيثيات واحد دو گونه باشدنه اينكه شناخت ما از شى و
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 و ىا د گفـت كـه ارتبـاط شـبكهيـهـا، با ن دانـشيـ بىا  رابطه شـبكهى تلقٔدرشاره. ٢
)  علـومىني پـسىرگـذاري تـرابط و تأثىمثال به معنـا (ى علوم، به جهتىني طرفىرگذاريتأث

 ٔآنچه نـاممكن و ناصـواب و محـل بحـث مـا اسـت، رابطـه. ح و قابل دفاع استيصح
ن ي است؛ بـدى اولٔن علوم خاص و فلسفهيب) ىني طرفى معرفتىوابستگ (ى منطقىا شبكه

 تقـدم مقـدمات ىبـه معنـا (ى تقـدم منطقـى اولٔن حال كه مباحث فلسفهيمعنا كه در ع
 از علـوم خـاص ىخاص دارد، مباحث برخبر مباحث علوم ) جه استداللياستدالل بر نت

و لـذا رابطـه آنهـا نـه رابطـه  داشـته باشـد ى از مباحـث فلـسفه تقـدم منطقـىز بر برخين
ست كـه يـ نى، امـرىا  شـبكهٔمحال بودن رابطه.  باشدىا ، بلكه رابطه شبكهىمراتب سلسله

 و لـذا  از مسائل بـر خودشـان،ىترتب برخ( بودن آن ىح باشد؛ چرا كه دوريازمند توضين
 ىان معـانيـح دارد، بياز به توضيآنچه ن. واضح است) اتيمصادره به مطلوب بودن مدع

ر فـوق  است كه غالبا با تمسک به آنهـا و خلـط آنهـا بـا تـصىصىا  شبكهٔح از رابطهيصح
 قابـل ىا  شبكهٔ رابطهىح براي صحىالاقل دو معنا. شود ى مطرح مىا  شبكهٔ رابطهىادعا

 ىنكـه تقـدم منطقـين ايـ آنكـه در عىكـي:  نـداردى فوق منافاتىار است كه با معنتصىص
 ى بـراىم ممكـن اسـت علمـيم، امـا بگـىصي بر علوم خاص را بپذى اولٔمباحث فلسفه

نكـه علـوم يگـر، از اير ديـبـه تعب. جاد كنـديد اي جدى پژوهشٔ، سؤال و مسئلهى اولٔفلسفه
ساز تحـول  نهين معنا زمينند و به اجاد كيد اي جدٔ مسئلهى اولٔ فلسفهىبراتوانند  ىخاص م

جـه گرفـت كـه يتوان نت ى، منطقا نم) استىكه سخن قابل دفاع(شوند  ى رشد فلسفه مو
جـه ي تقـدم مقـدمات اسـتدالل بـر نتىبـه معنـا (ى از مباحث علوم، تقـدم منطقـىبرخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ما گفته شود از يک جهت الف ب است و از جهت ديگر الف ب نيست، مـى گـىصيم اگـر ايـن دو 
بـه (جهت دو جهت واقعى است كه اصال از محل بحث ما خارج است؛ اما فرض و محل بحث ما 

در جـايى اسـت كـه موضـوع ) ر مباحث همـديگر را ندارنـددليل اينكه گفته شد اينها حق مداخله د
را بـا ) الـف ب اسـت(بحث واحد است و تفاوت فقط ناشى از اين است كه همان موضـوع واحـد 

ى و نقيض آن   .را با روش عقلى به دست آورده باشيم) الف ب نيست(روش تج
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. ىمراتبـ  است، نه سلسلهىا  آنها شبكهٔ از مباحث فلسفه دارند و رابطهىبر برخ) استدالل
 ٔرش رابطـهي بدانـد، پـذى و قـراردادىک علـوم را كـامال اعتبـاريـ تفكىن اگر كسيهمچن
 از مـسائل ى از مسائل علم الف بر برخـى برخى تقدم منطقىبه معنا(ن علوم ي بىا شبكه

 از مـسائل علـم ىگر از مسائل علم الف از برخي دى برخىعلم ب، و همزمان تأخر منطق
 علـوم بـر اسـاس اغـراض ىک اعتبـاريـ حـال كـه تفكنيـاما در ع.  نداردىمحذور) ب

 ٔ فلـسفهىقـيک حقيـست؛ بلكه بحـث مـا تفكي ممكن است، محل بحث ما نىاجتماع
  . از علوم خاص استىاول

ن بـاور يـرسـد ا ى علوم، به نظر مىا  شبكهٔبا توجه به وضوح دور باطل در باور به رابطه
هـا   دانـشى ترتب منطقى چگونگات ويهي بدٔن مسئلهيي از ضعف طرفدارانش در تبىناش
، ىمثـل تقـدم آموزشـ(ر اقسام تقدم ي با ساىن تقدم منطقي، و خلط بىگر از سىصيكديبر 

  .باشد ىم) ىا تقدم ارزشي ىشناخت تقدم روان 
ز يـن علم و فلـسفه و ني بىكين تفكين سؤال را مطرح كرد كه اگر چنيتوان ا ىاكنون م

افتـه اسـت؟ يوع ين اندازه شي ندارد، چرا امروزه اىقه منطين علوم، توجي بىا  شبكهٔرابطه
 غـرب ٔ است كـه بـا ظهـور كانـت در فلـسفهىدگاهيوع در دين شي أشهرسد يص ىبه نظر م

  :ن شرحيبد. ت شديتثب
ـ ستيـونالين راسيـ بىپس از وقوع اختالفات جد  ـ ١٧٢٤(هـا، كانـت  ستهـا و آمپ

 ى سـخنىت خـارجي واقعٔتواند درشاره ى نمىن خاتمه داد كه روش عقلي نزاع را چن)١٨٠٤
درشـاره .  ذهن اظهـار نظـر كنـدىها سميتواند در عرصه شناخت و مكان ىد و فقط مبگىص
 ىكانـت از طرفـ. توان سخن گفت ى مى حسىها ز تنها بر اساس دادهي نىت خارجيواقع

قـت و ي از حقىخواسـتار درک كلـ) انيـعقلگرا: بـا تـسامح(هـا  ستيـوناليهمچـون راس
وم او را از خـواب ياگرچه اشكاالت ه هم ىک جامع بود و از طرفيک متافي به ىبايدست
 يىاو كـه آشـنا.  تـن دردهـدىوميت هيتوانست به شكاك ىنمدار كرده بود، اما يت بيجزم
نـاس، داشـت و عمـدتا  آكىصٔ، ماننـد فلـسفهى قـرون وسـطى جـدىها  با فلسفهىزيناچ
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 را مـصداق فلـسفه ىست پس از وست و آمپيوناليلسوفان راسي دكارت و فىدستاوردها
ن سـؤال، پاسـخ يبه اخواست  ى، م)١٦١، پاورقى٤، جتايصخ فلسفه(دانست  ىعه ميو مابعدالطب

ران يـها ح ىگىص ضين اندازه متوقف شده و در ضدونقيا] ن معنايبه ا[دهد كه چرا فلسفه 
ـهيان رو به رشدند؛ خصوصا با توجـه بـه يچن] ىتج[مانده، اما علوم   يـىگرا نكـه تج

 ىو. ه كنـديـ علوم را توجيىزا تواند معرفت ى انجامد و نمىت ميبه شكاك) وميه(محض 
ه آغـاز شـود، بالـضروره الزم نمـٔاگر همه: گفت  د كـه همـه آن از يـآ ى معرفت ما با تج

ه نشأت گرفته باشد، بلكه   از قبل در ذهن مـا هـست كـه ى و عناصرىک صور قبليتج
كننـد كـه  ى درست عمل مـىنها تا زمانيشود و ا ىب با آنها فهم مي در تركى حسىها داده

كننـد و  ىجاد نمي، علم اىرحسي به كار گرفته شوند، اما در امور غى حسىها در مورد داده
 محكوم به شكـست ىن كوششين خواهد بود و چني الطرفى جدلىايحاصل آن تنها قضا

ـياز هم. است  ىهـا  در فلـسفهىشرفتيـ رشـدند، امـا پ ريشـهىن رو است كه علـوم تج
، عـدم امكـان ىل ويـ تحلٔ ثمـره)٢٠٧ ـ ٢٠٢، صتمهيدات(. شود ى حاصل نمىعيمابعدالطب

در معرفـت » معرفت بـه واقـع« حس، و حص ى امور ماورأ درشارهىقيهرگونه معرفت حق
تواند موجود  ىكه م» ىعلم «ٔعهيد كه تنها مابعدالطبيدگاه رسين ديتا به اي بود و نهاىتج

ه انسانىل عناصر قبليا تحلي معرفت ٔعهيباشد، مابعدالطب ن فلـسفه يبنـابرا.  استى تج
 ١. بپـردازدىشناسـ توانـد بـه معرفـت ى را ندارد و فقط مىحق ورود در مباحث وجودشناس

، ىل فلـسفيـک تحليـم كـه در يـن بار شاهد آنيخ معرفت، اولب، در طول تايصين ترتيبد
ـه و حـس بـه يىهـا منحصر به شناخت» ىواقعشناخت «و » علم«  اسـت كـه از راه تج

 است، و هرگونـه شـناخت ىح شناخت، روش تجي صحدست آمده است و تنها روش
 ى تمـامىک تأمـل كنـد، رد پـايـ نىاگـر كـس.  از عـالم و آدم نـاممكن اسـتىرحسيغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـابى ) محـض عقـلنقد(روفش  اين مسئله قدرى براى او مهم بود، كه مدتى بعد از تأليف اثر مع. ١
  آينده كه به عنوان يک علـماى بر هر مابعدالطبيعه ، مقدمهتمهيدات«: نوشت با همين دغدغه، به نام

 .»عرضه شود
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نكـه ين ايـاو در ع. ابـديانـت بتوانـد در آثـار ك ى را مىدر قرون بعد  علمٔانات فلسفهج
ــالم ــناخت ع ــه روشش ــا ب ــ را تنه ــى تج ــن م ــست  ى ممك ــ(دان ــدها ىحرف ــه بع  ك

ن حـال يـ، بـا ا)دند بر آن اصرار وريسى منطقىها ستىصيتها، خصوصا پويس ستىصيتپويس
ـيـ ارائـه داد كـه بـر اسـاس آن، همت علمي از ماهىنييتب ت را يـز واقعيـ نىن روش تج

زد يآم ىش درم خىصى ذهنىها  را با مقولهىت خارجيدهد، بلكه واقع ىار ما قرار نميدراخت
بـا در عمـوم  است كه تقىن سخنيو ا(. نگرد ىش م خىصىنک ذهنيو عالم را از پس ع

 را ى ذهنـىهـا ن مقولهين تفاوت كه كانت، اي مشاهده شده، با اىستىصيتپويس اتب پسمكا
ر ي تحت تأثىها ک سلسله مقولهيها را  نيها ا ى بعدىد، وليد ىان همگان مشترک ميدر م

  ).كند ى، تفاوت مى و فرهنگىطي محىها دند كه بر اثر تفاوتيها د فرهنگ
ر يافـت و كـم كـم سـي ادامـه ١ىكنـيكرد ب با ررضىعي، رشد علوم طبيىدر چنان فضا

 نـه در ىز شـد؛ علـومي نى علوم انسانىريگ ساز شكل نهي، زمعتي و تسلط بر طبيىاگرايدن
 ىا حكمـت نظـريـ) ى متعـالى مطلـوب زنـدگىهـا ستهين باييتع (ىقالب حكمت عمل

هـا   انسانتي، بلكه در قالب مد) در عالمىگاه و روابط ويِقت انسان و جايكشف حق(
. ديـماي را بپىعـيز راه علـوم طبيـن علـوم نيـ است كـه اىعيطب. گران استيو تسلط بر د

دانند، هم پدر  ى مىشناس  را هم پدر جامعه)١٨٥٧ ـ ١٧٩٨(ست كه اگوست كنت يراهه نيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىبيكن بر مطالعه.  ١ ، به منظور افزودن قـدرت انـسان و سـيطره او بـر جهـان  و استقرايى طبيعت تج
از » دانـايى، توانـايى اسـت«و جمله معـروف او ) ٢١ ، ص٤، جتايصخ فلسفه (كرد طبيعت، تأكيد مى

كرد و از اين پس آنچه قداست داشت قدرت بود، و علم كه   و قدرت حكايت مى علمواژگونى رابطه
  درشاره داورىشد و حق را هم شامل مى»  مدنسياست« عامى داشت كه تا چندى پيش چنان معناى

از آن پس به وسيله و روشى براى كـسب قـدرت .  را دارا بود و سياسىهاى فرهنگى، اجتماعى ارزش
 و قدرت را حكايت واژگونى علم «.كرد گر معيار خود را در علم جستجو نمىتبديل شد، قدرتى كه دي

و ) توانا بود هر كه دانـا بـود (عبارت حكيم ابوالقاسم فردوسى. توان ديد  دو عبارت يسر مىدر مقايسه
بـر دانـايى اسـت و در عبارت نخـست توانـايى فـرع ). دانايى توانايى است(عبارت فرانسيس بيكن 

  )١٥٧، صعلم و فلسفه(» .درعبارت دوم توانايى اصل و دانايى متفرع بر آن است
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ـه و مـشاهده ى علمن باور بود كه روشي بر اىو. سمي و هم پدر اومانسمىصيتپويس  بر تج
ه ين توصـيـا.  به كار بستى علوم انسانىها توان در عرصه ىن روش را مياستوار است و ا

 را دگرگون كرد ىشناس  علمىر داد و هم مكاتب اصلييد را تغي جدىسانر علوم انيهم مس
ـهىها ن فلسفهگي را جا علمٔج فلسفهو هم به تديص در واقـع، . ن كـرديشيـ پىگـرا  تج

،  اعتبـار خـود را از دسـت داده بـودىشناس  و وجودى اولٔ كه فلسفهىا  در برهه علمٔفلسفه
ن يـن بـار ايـن تفـاوت كـه ايـرد؛ بـا ايـدان شد و خواست نقش آن را بر عهده بگيوارد م

 علـم و ىحا خادم علوم شده بود و از ابتدا تفاوت مـاهوفلسفه، نه مادر علوم، بلكه ص
از روش ز يـد و از آنجا كه خـود نيد ى و عدم آن مى از روش تجىرعلم را به برخورداريغ

  . دي ندىت علوم تجيت خود را همچون قطعيچگاه قطعيجست، ه ى بهره نمىتج
 بودنـد ىا ىعـي، علـوم طبشد ى مى معرفن، همواره آنچه اوال به عنوان علميعالوه بر ا

 و ىگران خواسـتند علـوم انـسانيُآمده بودند و كنت و د حاصل ى تجكه ظاهرا با روش
 كه  علمٔن فلسفهيلذا ا.  سامان دهندى تجىعي علوم طبىز با همان الگوي را نىاجتماع

ن يـ خـود را در اى اصـلىكرد و الگـو ىشرفت علم تظاهر ميان پ جى عقالنىبه بازساز
 ـ كه ىت علم، بر علوم انساني خود را از ماهىد تلقيدانست، كوش ى مىعير، علوم طبيمس

 بود ـ حاكم كنـد و لـذا مـوج ىعي نسبت به علوم طبىتر ىت جديهمواره دچار عدم قطع
د داشت، در علـوم ي تأك صرفى و مشاهدتى كه بر روش تجيىها لي و تحلسمىصيتپويس
 ٔهيان جـدا از توصـ، عالمـىعـي علـوم طبٔدتر شـد؛ چـرا كـه در عرصـهيار شدي بسىانسان

 كـه از ابتـدا در ىلسوفان علم، به كار خود مشغول بودنـد، امـا در عرصـه علـوم انـسانيف
» ىروش علمـ«از آنچـه د يـشد بـا تقل ىد بود، تالش ميبودن آنها ترد» ىعلم«و » اعتبار«

 ى است كه افـراط و نـابخردىعيا شود، و طبين عرصه مهي اى براىعتبارشد، ا ىخوانده م
  .شتر استيدر مقلدان، همواره ب

ان ينيافت كه پسيت  چنان محويص،ى تج به روشت علميف ماهب، تعين ترتيبد
علم  «ٔ مسئلهى جوامع اسالمى بعدها كه در برخىن فضا حرف زدند و حتياره در همهمو

ا يـن بود كـه آي خود داشت، اىش روي كه در پىن سؤالت مطرح شد، همواره مهم» ىنيد
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 )٥٨، صراهـى بـه رهـايى( استفاده شود؟ ىر از روش تجي غىن علم قرار است از روشيدر ا
 )post positivism( گـرا  مابعـداثباتىهـا ان كه جيىها نقدٔنجا است كه در عمدهيجالب ا

 بـا مراجعـه بـه ىنبـورا ـ همگـيرابند گرفته تا مكتب اديمطرح كردند ـ از امثال كوهن و فا
ه«ن يت، چنيدر واقع» علم«دانشمندان نشان دادند كه » ىنيع «ىدستاوردها » محـور تج

 است و هم مـشحون از ىعي مابعدالطبىها ست، بلكه هم مملو از گزارهين» محور حس«و 
 و يـىگرا يتى براى علم مطرح سازد، يـا در دام نـسبىها؛ اما ديشاره هركس خواست ماه ارزش

، ١تنمايى در باب علم افتاد و مرزى بين علم و غيرعلم باقى نگذاشـ قراردادگرايى و انكار واقع
ى را با پيچ  بـودن بـه ى فراوان، به عنوان معيار علمىها وخم يا ديشاره روشى مشاهدتى و تج

 به خىضى تشخيص داد كـه يكـى از )١٨٨٩ـ  ١٩٦٠(يدگر ها  در اين فضا است كه ٢.ميدان آورد
لـق ـ تأكيـد افراطـى بـر  ـ و نه ماهيت علم به نحـو مطٔى ماهيت علم در دوره مدرنها رضژگى
  ٣.)٥ ، ص١٣٧٥،  ارغنونعصر تصىصر جهان، (است » ناسىش روش«ٔمسئله 

ــان پويستيىصـسم منطقــى .  درصـدد تحليلــى منطقـى از ماهيــت علـم بــوددر واقـع، ج
ٔرسـاله « و نگـارش كتـاب )١٨٨٩ــ  ١٩٥١(رضژه پس از ظهـور رضتگنـشتاين   ها، به پويستيىصست

ى معنا معرفـ ٔ، سخن او را سرلوحه كار خود دانستند كه قضاياى فلسفى را بى» ـ منطقىفلسفى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى متعدد در علوم روز، نتيجـه .  ١ مثال سعيد يسباكالم، به تبع مكتب ادينبورا با نشان دادن ابعاد غيرتج
 چـرا مـا چـنين كنـد، هاى خود را در علم داخـل مـى ها و ارزش فرض وقتى هر عالمى پيش: گيرد مى

  )تعلقات و تقىصم دينى علوم: ک.ر(نكنيم؟ 
وى در حالى كـه در فـصل اول كتـاب خـود . مثال خسرو باقرى چنين ررضكردى در پيش گرفته است.  ٢

ـى را در علـم  كند و وجود و تأثير مؤلفـه شدت بر ررضكردهاى پويستيىصستى حمله مى به هـاى غيرتج
زناپذير معرفى مى دانـد كـه در مقـام  ر فصل پايانى كتاب خود علم دينى را علمى مىكند، د امرى گ

سازد، اما اين  كند و فرضيه مى هاى دينى استفاده مى از گزاره) يعنى همان مقام گردآورى(بخشى  الهام
ه مى فرضيه ى آنها را بررسى مى ها را به محک تج ، هىصـت علـم دينـى. (كند گذارد و با روش تج

  )٢٥٢ ـ ٢٥٠ص
 ،جايگاه روش در علم: (ک.راى بحثى تفصيلى در باب چگونگى استقرار تفكيک روشى در علم، رب.  ٣

  ).١٣٨٧، راهبرد فرهنگ
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ى براين اساس، معتقد شدند كه روش١.كرد مى  ٢ اسـت درست در شناخت، صرفا روش تج
يـا : ت را دارنـدى حقيقـى يكـى از ايـن دو صـورهـا تمامى گزاره«و به اين نتيجه رسيدند كه 

ىيا قابل اثباتاند و  )انهگىص همان(تحليلى  يى كـه نـه تحليلـى و نـه قابـل هـا ؛ و جمله تج
ى باشند، حقيقتا بى  امـا ٣.)Philosophy and Philosophers, p261(» .يـا مهمـل هـستندمعنـا  ًاثبات تج

ٔر باب فلسفه علم، نه قضيه تحليلى بـود و نـه قـضيه ها د ٔمسئله مهم اين بود كه همين تحليل ٔ ٔ
ى، و لذا باب مناقشات گشوده شد، و به  ـ يـل منطقـىشناسانه و تحل ج نگاه معرفتتديص تج

 از علـم داد و ىشناخت  ـ جامعه، جاى خود را به نگاه فرهنگى و تحليل تايصخى از علمفلسفى
ن تلقـى سلـسلهتديص ى از علوم بها ى شبكهها اين گونه بود كه تلقى ى از رابطـه مراتبـ ج جايگ

اطـالق » كـشف واقـع«ٔدر اين فضا، ديگر واژه علم به جاى اينكـه بـه بحـث از . علوم گرديد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. معنـى اسـت شود، كاذب نيست؛ بلكـه بـى  ديده مىهايى كه در آثار فلسفى غالب قضايا و مسئله«.  ١
 كـنيم كـه تـوانيم اثبـات خ دهيم؛ بلكه تنها مىتوانيم پاس هايى از اين دست نمى بنابراين ما به مسئله

هاى فالسـفه ناشـى از عـدم درک مـا از منطـق ىصـان خـىصش  غالب قضايا و مسئله. معنى است بى
  ) ٠٠٣/٤، گزاره رساله منطقى ـ فلسفى(» .است

چيـزى نگـىصى مگـر آنكـه بـشود گفـت؛ يعنـى :  بود درست در فلسفه در واقع چنين خواهدروش« . ٢
 طبيعى؛ يعنى چيزى كه هيچ رشطى به فلسفه ندارد و هرگاه كـه كـسى بخواهـد چيـزى قضاياى علم

 كنى كه نتوانسته به برخى عالئم در قضايايش معنـى بدهـد؛ هـر مابعدالطبيعى بگىصد، برايش اثبات
]. آمـوختيم او احساس نخواهد كرد كه فلسفه به او مى[د را راضى نخواهد كرد چند كه اين كار آن فر

  ).٥٣/٦، گزاره رساله منطقى ـ فلسفى(» .ًاين روش تنها روش اكيدا درست است
ـه ) تحقيقـات فلـسفى(البته بعدها و شايد متأثر از اثر بعدى رضتگنشتاين  . ٣ كـه در آن تحـولى در نظ

و  cognitive meaninglessness)( شناختى  معنايى ها بين بى  بود، پويستيىصستدارى مطرح شده معنى
 عـاطفى را بـراى دارى فـرق گذاشـتند و معنـى )(emotive meaninglessness»معنـايى عـاطفى بى«

ى پذيرفتند گزاره   )٢١، صهىصت علم دينى. (هاى غيرتج
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، شـوند ناميده مـى» دانشمند« خاصى از جامعه كه اصطالحا شود، صرفا به بحث از كار گروه
معطوف گرديده بود و لذا فيلسوفان علم بعدى، همچون الكاتوش، كوهن و فايرابنـد، ررضكـرد 

هـاى   از ماهيت علم را كنار گذاشـتند و بـه تحليـلشناسانه و تحليل منطقى ـ فلسفى معرفت
ٔمـسئله اصـلى . در واقع، صورت مسئله عوض شـده بـود. دى از علم روى آوردنشناخت جامعه

اين بود كه آيا دستگاه ادراكى انسان، و فرد انسانى، توانايى شناخت واقـع را دارد، و اگـر دارد، 
اش چگونـه  ىشـود و اعتبـار معرفتـ يى حاصـل مـىهـا اين توانايى چگونه است و با چه روش

: شـد  تلقـى مـىٔسئله فرهنگـى و اجتمـاعىينک مسئله به عنوان يک مـشود؛ اما ا ين مىتضم
هدانشمندان مدرن« يـا كننـد  ىهـا را در عرصـه مباحثـات خـود تحمـل مـ  چگونه حضور نظ

بـرد  ى علوم مـىا  ٔ شبكه  پاسخ به اين سؤال ما را به سمت معناى موجهى از رابطه١»كنند؟ نمى
يـچ پاسـخى بـه سـؤال دوم، منطقـا  معلوم اسـت كـه هكه در بحث فوق بدان اشاره شد؛ اما

  .كند مشكل سؤال اول را حل نمى
ک يـ خـود بـر ىهـا هيـما ، در بنىشناخت  ـ جامعهىخل تايصيواضح است كه هر تحل

 ىها ليم، تحليش را معلوم نكن خىصى فلسفىف مبناي است و تا تكلى مبتنى فلسفىمبنا
چنانكـه اشـاره .  داشته باشندى در پى معتبرىشناخت  روشىها هيتوانند توص ىما منطقا نم

 كانـت در بـاب ى علـم، همـان مبنـأمـدرن فلـسفه  مكاتب پستىها لي تحلىشد، مبنا
 راهكـار ٔک در ارائـه اسـتراتى از خطاهـاىكـيت است، و يناممكن بودن شناخت واقع

كار خـود  ىنا شكاكانه را يسىن مبناين است كه انسان اي، اى تحول در علوم انسانىبرا
 بـه مـا ى در علوم انـسانى غىكردها در نقد ررضىمين مبنا اگرچه توان عظيا. قرار دهد

 ىح باقي حركت صحى براىچ محمليسازد، ه ىاد معرفت را نابود ميدهد، اما چون بن ىم
 بـه ى اسـالمٔشهيـ اندى گرفتن مبانى را كه قرار است با جدىا ى، و علوم انسانگذارد ىنم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىرمعرفتـي غىهـا ىداور ختـه بـا ارزشي خـود، كـامال آمىند اسالف غد، همانيدست آ

شناختى بـه جـاى هىصـت   دادن به هىصت فرهنگى و تحليل جامعهتاى از اصال  نمونه براى مشاهده. ١
 ).١٨٦ ـ ١٨٣ ص،تفرج صنع: ک.ر ( در مورد علمشناسانه وتحليل منطقى معرفت
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 ىمراتبـ ت سلـسلهي از ماهىنيي تبٔ اما چنانكه در مقدمه اشاره شد، با ارائه١.كند ى مىمعرف
 مـدرن، از ىن نقـد علـوم انـسانيـتوان در ع ى، مى اولٔ آنها به فلسفهى منطقىعلوم و ابتنا

  . ت در امان مانديت و شكاكي نسبٔفروافتادن در ورطه

  مضاف يوجودشناسنگاه وجودشناسانه و امكان . ٣
 عـام ىهـا تـوان از بحـث ىم، چگونـه مـيهـا را بپـذ  بـه دانـشىمراتبـ اگر نگاه سلسله

رسـد در  ىد، نقـب زد؟ بـه نظـر مـيـ جدى خاص علوم انسانىها ، به بحثىوجودشناس
را ) ىوجودشناس (ى عام فلسفىها ند بحثم كه بتواي واسطه هستٔک حلقهيازمند ينجا نيا

نگـاه «نكـه بتـوان از يشـود مگـر ا ىسر نمـيـن امر مي خاص گرداند، و أک حوزهيناظر به 
  .سخن گفت»  خاصىايوجودشناسانه به اش

ــه اول،  ــسفهٔدر مواجه ــات فل ــسفهٔدر ادبي ــى فل ــدرايىٔ اســالمى و حت ــر ، ص  شــايد تعبي
 بـا )Ontology( وجودشناسـىظـاهرا : ال به نظر برسد، تعبيرى پارادوكسيك»وجودشناسى اشياء«
شـود   مـىواقعيـتِهاى پيرامون مطلـق  فقط شامل بحثو وجود سر و كار دارد موجود بماهو م
، در حالى كه اشيا تعينات خاص وجودند و بررسى آنها، ))Metaphysic(  اولىٔيعنى همان فلسفه(

هـاى  ، بلكـه بررسـى عرصـه)وجودمماهو وجود باحكام م(احكام عام واقعيت بررسى نه ديگر 
 ، خواهد بود؛ اما در يك تحليل عميـق)شبيه طبيعيات در مقابل مابعدالطبيعه(خاص واقعيت 

ه روش نيز بـه كـار گرفتـٔبه مثابه  محتوا، ٔ عالوه بر ارائهدتوان ى مىشود كه وجودشناس معلوم مى
ستشود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢. و با نگاه وجودشناسانه به اشياى خاص هم نگ

همچون سعيد يسباكالم و فرهنگستان علـوم اسـالمى، از ايـن منطـق » علم دينى«برخى از مدافعان .  ١
ه كنند و به نظر مى  مىتبعيت اى كه در درازمدت از جانب اين طرز تفكر، به انديشه اسالمى  رسد ض

ه سكوالرها نخواهد بود وارد مى ـان از هميـن . شود، به هيچ عنوان كمتر از ض براى نقد اين دو ج
 ).٢٧٤ ـ ٢٥٨ و ٢٢٣ ـ ٢٠٥، صمعنا امكان و راهكارهاى تحقق علم دينى: ک.ر(منظر، 

  يكى از عوامل ركود فلـسفه) اولى به مسائل فلسفهوجودشناسىمحدود كردن نگاه (تلقى اين  ايدش.  ٢
 نگارنده بر پايه همين . ساير مطالعات بوده استگيرى از آن در حوزه و عدم بهره اخير در دورهاسالمى 
چگونه ورود ايـن نـوع نوشته و نشان داده است كه » وجودشناسى خانواده«اى تحت عنوان  مبنا مقاله
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  :باشد معرفتى ممكن مى) ررضكرد و با سه( رده ها در سه ضيح مطلب اينكه بررسى پديدهتو
ن يـكـه ا( ،ها دهي پد.)extensional approach( ها دهي به پدى و تجىكرد مصداقررض. كي

ـيثيک حي) شود ىر شامل انسان ها هم ميتعب  كـه ىتـيثي ح؛ دارنـدى و مـصداقىت تج
 ىوقتـ. گـردد ىلحـاظ مـا ير اشـي آنها با سـاى و مادىط حست آنها غالبا در روابيموجود

 حركـت y ى در فـضاxنور بـا سـرعت «، »جوشد ى صد درجه مىآب در دما«م يگىص ىم
 x ىكـاريب«، »كننـد ى را بـه مغـز منتقـل مـى حسىها ، دادهى عصبىها سلول«، »كند ىم

 ىت تجيثي حزدر مقام صحبت ا، ...و» اد به مواد مخدر مؤثر استيوع اعتيدرصد در ش
ـيـ راىهـا  از گزارهيىها ها كه نمونه ن گزارهيا. مييها دهي پدىو مصداق  ىج در علـوم تج

 مـورد نظـر، ٔدهيـ پدىت مـصداقيـثي به حىهستند، همگ  )ى و انسانىعياعم از علوم طب(
) ها ا انساني(ا ير اشي با ساى و تجى كه در عالم مادىا ث رابطهيده از حي به آن پدىعني
ـ اهـا دهيـت پديـثين حيبا توجه به هم. كند، توجه دارد ىقرار مبر  ىسـت كـه علـوم تج

  .سازد ى فراهم مىد فناوري تولى براىا هيدستما
هـا ذات   تمامى پديده.)intentional approach( ررضكرد مفهومى و ماهوى به اشيا. دو
ثير و تأثراتى كه بـا را فى حد نفسه و جدا از روابط و تأآن توان  يتى دارند كه مىو ماه

اش  هـاى منطقـى ارسـطو در تحليـل.  مورد مالحظه قرار داد،كند ساير اشيا برقرار مى
به نظر گفت، دنبال اين ساحت از شناخت اشيا بود و  وقتى از حد و برهان سخن مى

 دنبال چنين نگاهى بـه  نيز با مبانى اى كامال متفاوتيدارشناسى هوسرلرسد پد مى
 بين آنها نفى  جزئى و حسىدر اين نگاه، روابط اشيا و تأثير و تأثرات. ست اها پديده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شناسان در باب خانواده پديـد  هاى رايج روانشناسان و جامعه تواند تحولى جدى را در تحليل نگاه مى

 جديدى در باب مطالعات خـانواده را كـه ايـن مـسئله را از منظـر گيرى رشته  شكلآورد و بلكه زمينه
وجودشناسـى . (رار دهـد مهيـا سـازدمورد بررسى قـ) شناسى نه دو منظر روانشناسى و جامعه(سومى 
  )٣٧٥ ـ ٣٦٤، ص٢، جخانواده
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يت خـود شـىء شود ذات و ماه يرد و تالش مىگ ىشود، بلكه داخل پرانتز قرار م نمى
 به معناى(، در اين مالحظه، از وجود خارجى هوسرلبه تعبير . مورد تحليل قرار گيرد
رصـدد دسـت يـافتن بـه ذات پژوهـشگر دشـده، نظـر  صـرف) حيثيت مصداقى اشيا

 ماهيـت و ذات انـسان چيـست؟ ماهيـت كاغـذ ١.موضوع مـوردنظر خـىصش اسـت
ررضكـرد مؤسـس برخـى بـر ايـن باورنـد ... .  و؟چيست؟ ماهيـت حركـت چيـست

يعنى  (و اين اقدام وى سد باب تفكر عميق فلسفىارسطو است،  )essentialism( ذاتگرايى
  .)Basic Writings from Being & time to the task of thinking, p42(  گرديد)سطح بعدى تفكر

در ايـن مرحلـه ديشـاره بـه حقيقـت اشـيا . ها وجودى يا وجودشناختى پديدهررضكرد . سه
كـه اغلـب در رابطـه مـادى اشـيا بـا ( حسى آنهـا ٔيم اما اين حقيقت نه در حد مرتبهگرد برمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ممكن است « . ١ به ماهيـت  اصل بنيادى پديدارشناسى اين است كه بدون اتكا به هر نوع گواه تج
ه. يافت حقيقى اشياء دست   تواند ايـن  جمله روانشناسى، نمى اى علمى، من اى يا مشاهده هيچ تج

آنچـه محقـق انجـام . ...  يسرا آنها مقدم بر تمامى تجارب هستند;كند) يقيا تصد(ماهيات را ابطال 
محقـق : گـذارد مى»  در پرانتز گذاشتن«يا ) Epoche(دهد روشى است كه هوسرل نامش را اپوخه  مى

باره را كه آيـا  دهد، اما قضاوت در اين  مد نظر قرار مى،شوند ىمحتواهاى آگاهى را آنچنان كه ظاهر م
ه را. آورد  به حال تعليق درمى، يا كاذب هستندآنها حقيقى  نه به عنـوان ،به عبارت ديگر، محقق تج

ه، بلكه صرفا به عنوان شكلى ناب از آگاهى مد نظر قرار مى افزون بر اين، هوسرل معتقـد . دهد تج
 يسـرا محقـق مـستمرا چيزهـا را بـه عنـوان ؛بود كه اين تجارب شامل اشكال ناب يا ماهيات هستند

ى همـواره خـود را بـه صـورت جزئيـات نـشان   درحالى،دهد كليات مد نظر قرار مى كه واقعيت تج
يابد كه آنهـا  بيند كه هر دو سرخ هستند، درمى ء را مى به عنوان مثال، زمانى كه كسى دو شى. دهد مى

ه اسـتنتاج شـو،داراى يك رنگ هستند د، يسـرا  هرچند هيچ راهى وجود ندارد كه اين امر از خود تج
ه همواره با اتكاء به برخى اشيا  و آدمـى قـادر نيـست كـه دو چيـز را بـا ،دهـد  خاص رخ مـىىتج

يكديگر مقايسه كند و آنها را سرخ بداند، مگر اينكه از قبل برداشتى كلى و عام از سرخ داشته باشد و 
ت ناب را فهرست كند، ترتيب، هوسرل بر آن شد كه همه ماهيا بدين. ء اطالق كند را به آن دو شى آن

ـه. دهند ماهياتى كه ساختار مطلق اين جهان را تشكيل مى گرايـى را در مفهـوم  هرچنـد او روش تج
ى«معمول آن رد كرد، با اين حال اصطالحا  دانـد  فيلسوف پيشاپيش نمـى. عمل نمود»  به گونه تج

ه پس.كه اين ماهيات چيستند  از شكل ديگر بايد آن ماهيـات  او با در پرانتز نهادن يك شكل از تج
  )١٣٧٧ ،ارغنون، شناسى آگاهى جامعه(» .ها را فهرست كند را بيابد و سپس يافته
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 و نه ناظر بـه باشد مى) استى هاى مصداقى و تج پژوهشموضوع كند و  همديگر تجلى مى
 بلكـه ؛)اسـتكه محل تباين و افتـراق هـر ذاتـى از ذات ديگـر (ماهيت و ذات ماهوى اشياء 

 ناشى از كنكاش در وجود حقيقى اشيا و به تعبير ديگـر، حقيقـت وجـودى ،درك اين حقيقت
الطبيعى  تمـايز مابعـد مـثالسـت كـه ادر اينجـا. سـت ااشيا جدا از حتى تعينات ماهوى آنها

وجـود و ماهيـت، رخ ) مفهـومى(= وجود و ماهيت، به عنـوان امـرى فراتـر از تمـايز منطقـى 
 اصـلى فلـسفه اسـالمى در ٔ و همين شايد مميزه)حكمت متعاليه و تفكر فلسفى معاصر: ك.ر( يدنما مى

 وقتـى نىضـت بـه ، بـا ايـن تحليـل٢.اسـت ١ ارسطىصىٔرضژه فلسفهه ى يونانى، بها قبال فلسفه
) يعنى موجـود بمـاهو موجـود( اولى ٔيقى فلسفهشود موضوع حق  معلوم مى،رسد صدرا مىمال

ىضيه( است، )وجود بماهو وجود (همان وجود محض ، ١ج ، بر اسـفارهيدجىتعليقه  ؛١٤، صالشواهد ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و تمايز وجود و ماهيت فقط يک تمايز مفهومى استوجود ندارد  ارسطىصى چنين تمايزى در فلسفه . ١
سته مى ـاز و «: شود در اين فلسفه، موجود بماهو موجود به عنوان جوهر نگ در واقع، آنچه كـه از دي

 سرگشتگى است، اين است كه وجود چيست و اين بدان اكنون و هميشه جستجو شده و هميشه مايه
ک(» .ست كه جوهر چيست امعنا بر همين اساس است كه خدا نيز به عنوان يك ) ٢٠٨، صمتافي

؛ در حـالى كـه اگـر )١٣٨٤ ،جوهر در فلسفه ارسطو، كيهان فرهنگى(گيرد  جوهر مورد بحث قرار مى
تمايز مابعدالطبيعى وجود و ماهيت پذيرفته شود، معنى دارد كه خداوند موجود باشـد، امـا وجـود او 

 .گـردد  در واقع، فرض وجود ذات و هىصتى كه ماهيت ندارد، فرض ممكنى مى.وجود جوهرى نباشد
 . دارد، اما ماهيت ندارددر فضاى فلسفه اسالمى، خداوند ذات و هىصت و تعين و تشخصرو  بدين

چهل بار مابعدالطبيعه ارسطو را خواندم و نفهميدم تـا «گىصد  سينا مى رسد علت اينكه ابن به نظر مى . ٢
 »را خوانـدم و فهميـدم) اإلبانه عن غرض ارسطاطاليس فى كتـاب مابعدالطبيعـة(شرح فارابى بر آن 

 ارسطو ردپايى از در مابعدالطبيعه. كته باشد، همين ن)٥٩٩، مقاله ٢، جالمعارف بزرگ اسالمى ةداير(
 (= شود و لذا خالقيت به مفهوم عميـق فلـسفى آن تمايز مابعدالطبيعى وجود و ماهيت مشاهده نمى

اى   اوليـه ممكن نيست و در حد ايجاد صورت در ماده)ايجاد مطلق و مسبوقيت تام اشياء به خداوند
؛ اما با ايـن تمـايز كـه فـارابى جودش نيازمند علت نيستاست كه اين ماده از قبل موجود است و و

 خدا با عالم، از حد رابطه يـك جـوهر كند و رابطه بار مطرح كرد، خالقيت، تبيين فلسفى پيدا مى اول
الوجـود بـا  ، بـه حـد رابطـه واجـب)شـود كه در برهـان حركـت ارسـطو مطـرح مـى(با جواهر ديگر 

  .يابد رتقا مىا) برهان وجوب و امكان(الوجود  ممكن
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كـه ـ  از نگاه مـاهوى بـه اشـياء را يى رها، اسالمىٔ و فلسفه)١٧٣، ص١ج ،رحيق مختوم؛ ٢٧و٢٤ص
 بـا اصـالت وجـود  ـرابى درشاره تمايز مابعدالطبيعى وجود و ماهيت شروع شده بـودبا طرح فا
خواهد وجود بماهو وجـود را  در اين مرتبه از شناخت، انسان مى.  به اوج خود رساند،مالصدرا

 بلكـه حقيقـت عينـى ؛يستبشناسد و البته قطعا مقصود از وجود بماهو وجود، مفهوم وجود ن
ٔه مـادى و قطعـا مقـصود از حقيقـت عينـى وجـود، وجهـ )٦، صىضيـهالـشواهد ال( وجود اسـت

، نـشان ١تٔمالصدرا با طرح مسئله اصـالت وجـود در برابـر اصـالت ماهيـ. موجودات نيست
هـا  همچون ابن سـينا كـه اصـال ايـن بحـث(ى، بلكه هر فيلسوفى دهد كه نه فقط خود و مى

وقتـى ) ٢رى از اصالت ماهيت اسـتبرايش مطرح نبوده و حتى شيخ اشراق كه متهم به طرفدا
ر است از عرصه ررضكرد مـاهوى بـاالتر نهد، ناگ  اولى و وجودشناسى گام مىٔ فلسفهٔبه حوزه

تقـدم وجودشـناختى «هايـدگر وقتـى  به نظر نگارنده، .كند يقت وجودى اشيا نظر رود و به حق 
 از ، در حال گـذركند  را مطرح مى)The ontological priority of the question of Being( »پرسش از وجود

 The ontic(» تقـدم وجـودى پرسـش از وجـود« و وقتـى اسـتررضكرد ماهوى هوسرل و ارسطو 

priority of the question of Being( ى بـه اشـياى كند، درصدد طـرح نگـاه وجودشـناخت را مطرح مى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه مركـب از وجـود و (توجه شود كه در اصالت وجود، با تک تک موجـودات عينـى مقابـل خـود .  ١
 .ِسر و كار دايصم، نه با مفهوم وجود يا وجود كلى سعى) ماهيتند

شـيخ اشـراق . بحث اصالت وجود و اصالت ماهيـت در زمـان شـيخ اشـراق مطـرح نبـوده اسـت . ٢
كـه ) ٦٦ ـ ٦٤، ص٢ ج،مجموعه مصنفات شـيخ اشـراق(يصت وجود دارد استدالالتى در باب اعتبا

اند؛ در حالى كـه بحـث  اى آن را شاهدى بر طرفدارى وى از اصالت ماهيت قلمداد كرده بعدها عده
وى بحث در باب اعتبايصت مفهوم وجود است و اين مطلبى است كه خود مالصدرا نيز بـدان قائـل 

حقيقت اين است كه خـود ). ٦٥ ـ ٦٤، ص١، ج االرشعهة العقلي فى اسفارة المتعاليةالحكم(است 
پـردازد و مـثال حقيقـت نفـس را  شيخ اشراق نيز با همين نگاه وجودشناسانه به تحليل امور عالم مى

ح دارد كه  كامال وجودى تحليل مى  »النفس و مافوقها انيات محـضه و وجـودات صـرفه«كند و تص
دهد اتهام اصالت ماهوى زدن   وجود چنين جمالتى نشان مى.)٢، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق(

 .به وى اتهام نادرستى است
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  ١.)Basic Writings from Being & time to the task of thinking, pp45-58( است) انسان(خاص 
م، يـ بگى را جـدى وجودشناسـٔن نـوع ورود مالصـدرا در عرصـهي، اگر اىبه هر رو

 با وجـود بمـاهو وجـود سـر و كـار دارد، در ىوجودشناس«كه  ىتلقن يد بتوان گفت ايشا
 وجـود بمـاهو وجـود ىگـر بررسـي آنهـا، دىنات خاص وجودند و بررسيا تعي كه اشىحال

 ىريـگ و عدم بهـرهر يدر دوره اخ ى اسالمٔ ركود فلسفهى از عوامل اصلىكي ،»نخواهد بود
  ٢.ر مطالعات بوده استياز آن در حوزه سا

  مضاف يوجودشناس يها عرصهاز تحقق  يقيمصاد. ٤
تـوان بـه  ىست و مـيـ نىا  سـابقهىد و بـيـا، سخن جدي به اشىن نوع نگاه وجودشناسيا

كـرد فـوق ن ررضيـخ فلـسفه، بـا هم مضاف كه در تايصىها ىن وجودشناسيز ا اىقيمصاد
 مضاف به عنوان حلقـه ىتحقق وجودشناس امكان  برىتوانند شاهد ىاند و م حاصل شده

  : كرد  و علوم خاص باشند اشارهىن فلسفه اوليرابط ب
بكه گـر در نظـام شـير ديـ اسـت، و بـه تعبى اولٔه علوم بر عهده فلسفى اثبات مباد.١

 آن ى دارد كه اثبات آنها بر عهده علم اعـالىا ىقي و تصدى تصورى مبادىعلوم، هر علم
 ى فلـسفه اولـ با استمداد از مباحثپس. شود ى ختم مىن سلسله به فلسفه اولياست و ا

الحكمه المتعاليه فى اسفار ، فصل اول؛ الهيات شفا( .را اثبات كردر علوم ي موضوع ساتوان ىمالاقل 
بحـث از ) خصوصا موضـوع هـر علـم( علوم ىا بحث از مباديآ )٢٥، ص١، جه االرشعـهالعقلي

  ست؟يده خاص نيک پدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Basic بـر كتـاب  David Farrell Krellهـاى  پاورقى: ك.براى توضيح بيشتر تفاوت اين دو نگاه، ر . ١

Writings from Being & time to the task of thinking, pp53-54. 

تاليف كرده و نشان داده كـه » وجودشناسى خانواده«اى تحت عنوان  نا مقالهنگارنده بر پايه همين مب.  ٢
شناسان در  تواند تحولى جدى را در تحليلهاى رايج روانشناسان و جامعه چگونه ورود اين نوع نگاه مى

گيرى رشته نىصنى در بـاب مطالعـات خـانواده را كـه ايـن  باب خانواده پديد آورد و بلكه زمينه شكل
. مورد بررسى قرار دهـد مهيـا سـازد) شناسى نه دو منظر روانشناسى و جامعه( از منظر سومى مسئله را

 )٣٧٥ ـ ٣٦٤، صوجودشناسى خانواده(
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فـن سـماع «انـد تحـت عنـوان  گـشوده ى مـىات، فصليعيقدما قبل از ورود در طب. ٢
 سـطح آن فراتـر از ىاند كه از طرف پرداخته ى مىان احكام عامين فصل به بيدر ا. »ىعيطب

گـر، ي دى اسـت، و از سـوى فلـسفىلهـاي تحلىات بوده و حاويعي علم طبىسطح عموم
) مـثال مجـردات(فروتر از احكام وجودبماهو وجود بوده و مـثال شـامل تمـام موجـودات 

» ىعيفلسفه علوم طب«ک ي از ىا نمونه» ىعيفن سماع طب«رسد  ىبه نظر م.  است شده ىنم
  .ن شده استتدرض ىعيز از خود علم طبي و متماى بر فلسفه اولىاست كه مبتن

 بـه ى بالفاصله از بحث فلسفه اولـيىژه فلسفه صدرا و بىصى همواره فلسفه اسالم.٣
ن يـانـد ا  كردهى سعىبرخ. ده شده استي كش) االخصىات بالمعنياله (اتيمبحث اله

لـسوفان ي فىشات كالمـيـند فقط گرا بگىص و حل كنندىرمعرفتير غيک تفسيمطلب را با 
 از ى اظهـارنظر ناشـنيـارسـد  ىبه نظر ماما .  شده استىردكن ررضيمسلمان موجب چن

البته دغدغه . باشد ختهيزه و انگي بر مغالطه انگى، و مبتنىمسئله فلسفح يعدم درک صح
برونـد، امـا » خـدا« بـه نـام ىده كه سراغ موضوعيلسوفان مسلمان موجب گردي فىكالم

 ى كـه در فلـسفه اولـىودشـناخت وجىًن جا كامال همان استداللها و بحثهايًاتفاقا در هم
 و ىشـناخت ت وجوديثين حيتواند ب ى كه غالبا انسان نمى حضور دارد، به نحو،بحث شده

، بـرخالف نجـا همانجاسـت كـه فالسـفه مـسلمانيا. ک كنـديـک بحث تفكي ىاتياله
. ىكرد ماهوكنند و نه با ررض ى بحث مى درشاره موضوع خدا به نحو وجودشناختمتكلمان،

. ستي درشاره او ممكن نىت ندارد و بحث ماهويد اشكال شود كه خدا ماهيشانجا يدر ا
ک يـنكه خدا ـ در فلـسفه، و نـه در عرفـان ـ يا: ن جمله محل بحث استيقا همياما دق

د بـه نحـو يـت نـدارد، و لـذا بايـن حـال ماهي در عىموجود خاص و متشخص است ول
 از امـور خـاص و متـشخص ىخدهد كه بر ىاش بحث كرد، نشان م  درشارهىوجودشناخت

 بـا نكهيست جز اي نىا چارهوان، بلكه ت ىشود كه نه تنها م ىافت ميدر عالم ) الاقل خدا(
 خـاص هـم ىطـه هـاي در حىرد و وجودشناسيقرار گ ىبررسمورد  ىكرد وجودشناختررض

 ى مـاهوىكردت از آن دارد كه آنها ررضي متكلمان كامال حكاىًاتفاقا بحثها. ممكن است
ت داشتن خداونـد يحا از ماه صىاند و لذاست كه امثال فخر راز  داشتهىشناسخدا در
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كـرد  ررضى وراىكـرد از ررضىا ىدرک و تلقكنند، چرا كه  ىدفاع م) الكنه ت مجهولةيماه(
  .اند  نداشتهىماهو
 از ىاريد بسيد كه باي مالصدرا بحث اصالت وجود را مطرح كرد، معلوم گردى وقت.٤

گـر مطـرح يل مباحـث ديـ در ذىناخودآگـاه بـه خـاطر غلبـه نگـاه مـاهو كه ىموضوعات
نمونه بارز آنها مباحـث نفـس، علـم و .  فلسفه وارد شوندىره مباحث اوليد، به داشدن ىم

ل مبحـث ي ذى اولىعني( موجودات ىل اقسام ماهوين سه قبال ذيباشد،؛ كه ا ىحركت م
گانـه   از مقـوالت نـهىكـيان  بـه عنـوى و سـومىف نفسانيل مبحث كي ذىجوهر، و دوم

ما قابـل ي؛ اما مالصدرا نشان داد كه همـه آنهـا مـستقندگرفت ىمورد بحث قرار م) ىعرض
ن اسـت كـه يـن چند مثال مهم اسـت اي آنچه در ا. هستندى وجودشناختىبحث و بررس

 از آن موضوع ى درشاب مراتبى ماهوى بحثهاىک موضوع، نافيپرداختن وجودشناسانه به 
ن كـامال ييک نحـوه وجـود اسـت و تـبيـ، اگرچـه علـم يىال در فلسفه صـدرامث. ستين

ان را يـ از علـم آدمى نـدارد كـه مراتبـىن منافاتيگردد، اما ا ى از علم ارائه مىوجودشناخت
وطـه را ىز بحثهـايـ نىف نفـسانيـث كيـن مرتبه از حيم و درشاره اي بدانىف نفسانيك  م

 از ىاريل وجودشناسـانه در بـسيـ سـبک تحلنيـن گونه است كـه ورود ايا. ميداشته باش
ش، با عوض كردن نگاه  بحثها در مرتبه خىصىن حفظ تماميشود، در ع ىاوقات موجب م

ک افـق يـ كـه قـبال در ى از سـخنانىاريكالن به موضوع، سطح بحث عوض شود؛ و بس
ر ن شـاهد آن ددا كند، كـه مهمتـي پىا  تازهىد، معنايشد، با ورود در افق جد ىمطرح م

 ىل آن به تـشأن در تمـامت و تارضيل علي است كه پس از تحلى مالصدرا، تحولىبحثها
ر ين تعبي چنيى همچون عالمه طباطباى كه بزرگانىد؛ تا حديآ ىد مي پدى وى قبلىبحثها
اند امـا افـق  ى اگرچه به قوت خود باقى قبلى استداللهاىل، تمامين تحلياند كه با ا كرده

  )١٧٢، صو عرفانى و عينى در مكاتيب حكمى  حيد علمى تو(. شود ىآنها عوض م
ن نـوع يـ از ايىهـا تـوان نمونـه ىز ميان ني از غىنجاست كه در آثار برخيجالب ا .٥

: ن بحثها باشدي از اىتواند مصداق خىض ىدگر مي هاىبحثهامثال . افتيورود به مسئله را 
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 معنـا خـود را وامـدار كيـاو اگرچـه بـه . قـت انـسان اسـتيل حقيـ تحلىدگر در پـيها
ها وجود انسان را داخـل پرانتـز داند، اما برخالف هوسرل، نه تن ى هوسرل مىدارشناسيپد
ن يـ علـت ا١.كنـد ى م)Dasein( ىل خود را ناظر به وجود انسانيگذارد، بلكه تمام تحل ىنم

 موجودات ى و تجىگذاشت وجود حس ى كه هوسرل داخل پرانتز مىاست كه آن وجود
 ىقت وجوديبود؛ نه حق) اءي اشى و تجىل مصداقيواقع به منظور فرا رفتن از تحلو در (

دگر اصرار دارد بـر ين سان است كه هايبد. ديل نرسياء كه هوسرل به آن سطح از تحلياش
 ى بـه بررسـىوه وجودشـناختيخواهد بـا شـ ىت اوست و مير از ماهينكه وجود انسان غيا

  .قت انسان بپردازديحق
 ىن نگـاه وجودشـناختيًن است كه اساسا ايد اشاره شود اينجا باي كه در اىنكته مهم

م، يم و چـه نخـواهي ما چه بخـواهىعني. گذارد ى مىكرد قبله خود را بر دو ررضيًكامال سا
 مـا ىفلـسفه بـرا. م به عالم دايصـىک نگاه وجودشناختيم، يم و چه نباشيچه متوجه باش

 اصالح و مـنقح كـردن نگـاه ى است براىه تالشكند، بلك ىجاد نمي اىنگاه وجودشناخت
ًمـثال .  مناسبى و مصداقى ماهوىكردها و سپس انتخاب ررض، ما به عالمىوجودشناخت

وجـود موجـود بمـاهو م ىعنـي( شـد ىتسيـالماتكـرد ررض مـا ىكرد وجودشناختاگر ررض
داق ، تنها مصىكرد مصداق است كه در ررضىعيآنگاه طب) دي گردىمادموجود منحصر در 

  ٢.م كردي آن قلمداد خواهى و حسىت ماديثيت را حيهر مفهوم و ماه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح مىهايدگر.  ١  Understanding":  اساسا فهم وجود در گروى تعين وجودى دازاين استكند كه  تص

of Being is itself a determination of Being of Dasein". )Basic Writings from Being & time 

to the task of thinking, pp54(  
توان آن سخن ابتداى مقاله را درشاره ررضكرد مصداقى تصحيح كرد كـه آن  با اين توضيح، اكنون مى . ٢

ـى جديـد نهفتـه اسـت  اليستى است كه علوم تج توضيحى كه در آنجا گذشت براساس نگاه مات
توانـد مـدخلى  شود و همين سخن مى قى اشيا منحصر در بررسى حسى آنها نمىوگرنه بررسى مصدا

نى در علوم جديد باشد براى تحول  .آف



     ياسالم ه بر فلسفهي با تکي علوم انسانيها  فلسفهيد بازتوليچگونگ 
٩٩  

  شناسي انسانبر وجودشناسي تأثير از هايي  نمونه. ٥
خـاص يم امـرى خـواه يعنى مى:  را فهميدمضافى توان مقصود از وجودشناس مىبهتر اكنون 

 وجـودى وى، كـه موضـوع هـر يـک از علـوم انـسانى قـرار مثال انسان، يا حتى برخى شئون(
 را از منظر وجودشناختى مورد مالحظه قرار دهيم و با احكام عام وجـود، تكليـف خـود )گرفته

 داشـته باشـيم و حقيقت انسان درک درستى از ، معلوم كنيم تا به تبع آنآنرا در قبال حقيقت 
ــ آن حيطــه از ى مناســبى در بــاب در پــى آن در ررضكــرد مــصداقى زمينــه تحقــق علــم تج

يـن اسـت كـه مـا درصـدد تر ا در واقع تعبير صحيح.  را فراهم آويصمىشناس ى انسانها حيطه
بررسى وجودشناختى حقيقت انسان هستيم، منتها از اين منظر كه اين وجود خـاص، حيثيـت 

انى، يـك يعنى مسئله ما اين است كه آيا اين وجـود خـاص انـسكند؛   پيدا مىىا رضژهو شأن 
 دارد، يـا صـرفا در همـان حيثيـت شخـصى و اجتمـاعى حيثيت ، مثالحيثيت وجودى رضژه

َفردى وجود خىصش و روابطى عرضى با ديگران خالصه مى    ١.شود َ
در عرصـه ( يى در فلسفه صـدرامضاف ى از وجودشناسىتر ىكارشردنكه درک ي اىبرا

، و بـه انـسان بـه ىستيـال مات از نگاهىلي تحلمناسب استد، يبه دست آ) ىعلوم انسان
  .شود مطرح ىستيال ماتى از منظر وجودشناسانسانگاه يگر، جاير ديتعب

، ىستيـال ماتى از اقتـضائات وجودشناسـىكينه، آن است كه ين زمين نكته در اياول
ُاست، بعد مجـرد ين اشي بىقيدر واقع، آنچه عامل اتصال حق. ن همه امور استين بيتبا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسـى اشـاره  توان به يكى از مسائل مبنايى مهم در حوزه جامعـه براى وضوح بيشتر اين مسئله، مى.  ١
يت در انسان اصـالت دارد و اى قائلند كه فقط فرد عده. كرد و آن بحث پيرامون اصالت جامعه است

اى از فالسـفه  دهند؛ و عده جامعه صرفا يك مفهوم انتزاعى است؛ برخى هم اصالت را به جامعه مى
. بر اين باورند كه هم فرد اصالت دارد و هم جامعه) مانند عالمه طباطبايى و استاد مطهرى(اسالمى 

قع شده، اين است كه آيـا عـالوه بـر به هر حال، آنچه بيشتر در فضاى فلسفه اسالمى محل بحث وا
براى مرورى بر اهم مناقشات در ايـن مـسئله، . توان از اصالت جامعه نيز سخن گفت اصالت فرد مى

شناسـى انتقـادى حكمـت  روش(و ) ١٣٨٥، قبـساتيا هـردو، اصالت فرد يا اصالت جامعه : (ك.ر
   )٢٠٦-١٨١، صصدرايى
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گـر ي دى بـا امـر مـادىچ ارتباط وجودشناختي هى بماهو امر مادى امر ماداست؛ و هرياش
 ىگانـه از ذات و وجـود مـاديً خود كامال بى وجود مادمرتبه در ى هر امر مادىعنيندارد؛ 

ر و تاثر از سـنخ ي تاثىتوان فرض كرد نوع ىن آنها مي كه بىاست و حداكثر ارتباطير اشيسا
 ٔ در عرصـهىش فـرض وجودشـناختيـن پيـ اى وقتـ.١ بـستوانـد باشـد و ى ميىزا حركت
ن يل و متبـاًها را كامال مستق  انسانقتيحقشود،  ىوارد م) سمياومان( مدرن ىشناس انسان

  در مفهوم مـدرن آن(individualism) يىن تفكر است كه فردگرايند و از دل ايب ىگر مياز همد
  . شود ىزاده م

 ىبـرا ىت واقعـيـغاده باشد، سـخن از اگر عالم منحصر در مانكته دوم آن است كه 
، فـرع بـر ى هدفمنـد و استىت فرع بر هدفمنديان آورد؛ چراكه غايتوان به م ىاء نمياش

 اگر بـر ب،ين ترتيبد. شعور و حكمت است؛ و ماده بما هو ماده فاقد درک و شعور است
ناچـار تحـت   محض هستند، پس بـهى، انسانها هم مادىستيال ماتىاساس وجودشناس

بـر . ستيـ انسانها در كار نى براىت واقعيچ غاي هىعنيرند؛ يگ ىن قاعده قرار ميشمول ا
ت نـاممكن اسـت، امـا يغا ى بى، فعل ارادىن حال كه به لحاظ فلسفين اساس، در عيا

هــا و  ارزش) و بـه تبـع آن(ات يـ وجــود نـدارد، غاىقـيات حقيـ غاى بـراىچـون محملـ
ر عـادات يک مطالبـه كـور كـه تحـت تـاثيـرفا ضابطه و ص ى بى امرىات اجتماعاعتبايص
 مطرح باشـد، صـرفا ىتي اگر غان فضا،يد قلمداد خواهند شد؛ و در ايآ ىد مي پدىفرهنگ

چ محمــل يــ افــراد اســت كــه هىا قهي و ســلىضــابطه شخــص ىاحــساسات و عالئــق بــ
  . نداردىقي حقىوجودشناخت

 ى بـراىقـيت حقيـه غاهرگونـاعتقاد به  ىنف« با » مدرنيىفردگرا«ن گونه است كه يا
 را ىتمـام مباحـث علـوم انـسانن دو اصـل، يرش ايخورد، و پذ ى گره م»ىوجودات انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــك، و (ظـاهرا بــدين خــاطر اســت كــه طبيعيــات مـدرن  . ١ خــصوصا علــومى همچــون شــيمى، في
هـاى دوره  عمدتا بر اساس نگاه اتميستى بنا شده است، مبنايى كه نه تنهـا در فلـسفه) شناسى يسست

 .اسالمى، بلكه در فلسفه ارسطىصى نيز مورد مناقشه جدى قرار گرفته بود
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 هرگونـه ىو نفـسم يـبرالي بـه لىاسـيدر فلـسفه سمـثال . دهـد ىار مالشعاع خود قر تحت
 محض، و در فلسفه فرهنـگ، بـه يىگرا سم و نفعتايصيليوتي به ىت، در فلسفه اقتصاديوال

  :شود ىمنجر م ى زندگىعت برا هرگونه شىنفسم و سكواليص
 ىً است كـه اوال هـر فـرد انـسانى مبتنىستي اومانىن وجودشناختيسم بر ايبراليان ليبن

چ ارزش يًا هي است و ثانىگري برابر با دىگر و به لحاظ وجودشناختيز از فرد ديًكامال متما
ستند يـ نىزيارزشها چ: د انسانها وجود ندارى و گروهى شخصىها  خواستهى وراىتيو غا

 ىا قهي ندارنـد و صـرفا سـلىقـيهـا، محمـل حق ن خواستهي افراد؛ و اگر اىها جز خواسته
 از ىا  هـر خواسـتهىريـگي در پى ندارد؛ پس هر انسانى برترىگريک بر ديچيباشند، ه ىم

 انـسانها ىهـا ِن اعمـال خواسـتهيـً خود مطلقا آزاد است و فقط از آنجا كـه بىها خواسته
چ يـشتر و نه بـه خـاطر هي بى راحتىشتر، و صرفا براي بى راحتىد، برايآ ىش مي پىريدرگ

گـران؛ ي دىم آزادشود به ح ى هركس محدود مى، آزادىنيقت عيك حقي بر ىل مبتنيدل
 ىن بـراي توافق طرفىعني است، ى، قرارداد اجتماعى روابط مختلف انسانىو لذا تنها مبنا

ت ي و احساس رضا)Utility(ت يگر كه در مجموع مطلىضيمد در روابط با هىت قواعديرعا
   . حاصل شودىشتريب

اگر عالم منحصر در عالم ماده، و . ردخو ىز رقم مي نى زندگىجا فلسفه اقتصاد نيهم
رش ي بـر پـذى كـه مبتنـىا ىچ هدف واقعـيو بدون ه» رها شده در عالم «ىانسان موجود

اصالت «، ىن ضابطه رفتار آدم مهمت١جتديص ه بشود،  انسان باشد، قلمداد ى برايىماورا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مدعى را بدين جهت آورديم كه برخى صاحب» تديصج به« تعبير . ١ اند ليبراليسم در اشـكال  نظران غ
و » پرسـتى لـذت«ليبراليسم كالسيك انسانها را از تعقيب «گرايى توام نبوده و  اوليه خود لزوما با لذت

ن مرحله فردگرايى نامحدود است، از راه دين،  بى» گرايى لذت«پيروى از مسلك  يصشه پوچى كه آخ
كـا،  گومورادر سراشيبى به سوى(» داشت اخالقيات و قانون برحذر مى ، ليبراليسم مدرن و افول آم

تر شدن  ليبراليسم هميشه گرايش به مدرن«اما حقيقت اين است از نظر خود همين افراد هم ). ٢٩ص
پرسـتى را بـه دنبـال  كـه لـذت[اقتضاى ليبراليسم مدرن هم شدت يافتن فردگرايى اسـت «و » داشته

كـاليبراليـسم، در سراشيبى بـه سـوى گومـورا(» ]آورد مى و لـذا ) ٢٨ و ٢٢، ص مـدرن و افـول آم
 



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٠٢ 

ش يار رفتارهايد معيش بايها دلخواه ،ىانسان هردر مورد : شود ى م١»يىگرا دهيفا«ا ي» لذت
 آزمـون تنهـاكنـد  ى مـازيـندن به آنچه كه نـسبت بـدان احـساس يرس و اليام باشد و لذا

 را ى، آن است كـه وىهدف هر فرد از هر كار ن مبنا،ي در ا.است ىخوشبخت و ىسودمند
ق افـراد بـا هـم متفـاوت ياز آنجا كه سـال. ا برسانديشتر در دنيش هرچه بيبه لذت و آسا

چ يـجـه، هيشـود و در نت ىز با هم متفاوت مـياست، لذتها، و به تبع آن، اهداف انسانها ن
 اسـت كـه ىا  جامعه وجود ندارد؛ بلكه جامعه مطلوب جامعـهى براى و قطعىنيهدف ع

   ٢ .ن تعداد افراد حاصل شودشتي بىش براين لذت و آساشتي، بدر مجموع
ن نظام اجتماعى، نظام   The End of History and the(اسـت » ليبرال دموكراسـى«در اين منطق، بهت

Last Man( كه نظامى كامال سـكوالر اسـت؛ يعنـى هيـچ قـانونى را فـوق اميـال افـراد بـه رسـميت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اى كه گاه مورد غفلـت قـرار  در واقع، نكته. شود گرايى كشيده مى ناخواه ليبراليسم به سوى لذت خواه
گيرد اين است كه در جوامع بشرى، يك مكتب فكرى در ابتداى كار با تمامى لوازم عملى خىصش  مى

دهد و عـدم  اه بعد از گذشت قرنها خود را نشان مىكند و لذاست لوازم عملى يك مكتب گ بروز نمى
هاى قبل، دليل عدم پيوند بين آن مكتب و آن الزمه نيست، چنانكـه در هميـن  بروز آن الزمه در دوره

گرايى را در ليبراليسم كالسيك، پيونـد آن بـا ديـن و  جمالت پروفسور بورك هم علت عدم بروز لذت
اى بوده كه آن جامعه هنوز دينـى و اخالقـى بـوده و  ن آن در جامعهپيدا شد اخالق، و به تعبير دقيقتر،

 . اند ليبراليسم تمام لوازم خىصش را بروز دهد داده اينها اجازه نمى

١ . Utilitarianismاثر نت مهم.  ديدگاهى است كه اول بار جرمى بنتام به طور رسمى آن را مطرح كرد 
 Introduction to Principles of Morals and (»ىگـذارقانون و اتيـاخالق اصـول بـر ىا مقدمه« او

Legislation (،دفـاعگرايـى  فايـده اصـالت از كتاب نيا در ىو. شد منتشر ۱۷۸۹ سال در كه است 
 افراد حداكثر ىبرا را شيآسا و ىخوش حداكثر كه باشد نيا ديبا قانونگذار هدف دارد دهيعق و كند ىم

 .دينما نيتأم

 ىعملـ هـر ايـ و زيـهرچ ىارزشگذار زانيم )١: كرد خالصه توان  مىمطلب چهار در ار بنتام فلسفه «. ٢
 تنهـا لذت، )٣ است، استوار ،ىشخص نفع جلب اساس بر اتياخالق )٢ است، آن ىسودمند درجه
 آن ىارزشـگذار اسيـمق و انـسان رفتـار علـت درد، و لذت و ،شر مظهر تنها درد، و است ريخ مظهر

ّمسرت )٤ است، َ  ثيحـددوماهنامه ، ى با دو مكتب فكرىيآشنا(» .است تر بزرگ گروه ِآن از ر،شتيب َ
 )١٣٨٣،ىزندگ



     ياسالم ه بر فلسفهي با تکي علوم انسانيها  فلسفهيد بازتوليچگونگ 
١٠٣  

ـف نمـى»ضـلهمدينه فا«يچ شناسد، و ه نمى ًكنـد، بلكـه صـرفا  اى را از پيـش بـراى انـسانها تع
ـت جامعـه(ى افراد جامعه توافقات و قراردادها را ) يا به تعبير صحيحتر، قراردادهـا و توافقـات اكث

ن تعـداد افـراد كوشـد ب ىنهد و، الاقل در ادعا، م حرمت مى ن آزادى عمـل را بـراى بيـشت يـشت
ـ ٥١، صيسم و دموكراسىليبرال(. جامعه فراهم آورد  در اين منطق، هر كس كه يک هـدف خـاص را ١)٥٣ 

خواهد با استفاده از خـشونت، خـالف  براى كل جامعه ضرورى بداند، حتما مستبدى است كه مى
ـتبداد و خـشونت » يىگرا مطلق«ى آنها رفتار كند؛ و لذا ها ها و دلخواه ى انسانها ىآزاد حتمـا بـه اس
بـدين ترتيـب، ضـابطه تمـامى روابـط انـسان بـا  ٢!شـود گناه محسوب مىن و مهمت! انجامد مى

عت الهـى نيـز تنهـا در صـورتى كـه ديگران، قراردادها و توافقات وى خواهد بود و  حتى دين و ش
ـنين . مورد توافق يک جامعه قرار بگيرد، و نيز آن اندازه كه مورد توافـق قـرار بگيـرد، اعتبـار دارد در چ

 خدا قرار نيست براى انسان تعيين تكليف كند، بلكـه خـود انـسانها هـستند فضايى است كه ديگر
عت تا چه اندازه وارد عرصه زندگى آنها بشود يـا نـشود، و ايـن همـان كنند خدا و ش كه تعيين مى

ستى، ايـن گونـه در نگـاه سكواليصـ. كننـد چيزى است كه امروزه از آن به سكواليصـسم تعبيـر مـى
ها اعتبـار خـود را صـرفا از قـرارداد و  ى دينى مخالفت شود، اما اين آموزهها هنيست كه حتما با آموز

يرنــد، نــه از منبعـى مــاوراى انــسان، و نـه حتــى از تحليــل گ ى رعايــت آنهــا مـىتوافـق مــردم بـرا
در ايـن منظـر تفـاوتى مـاهوى بيـن . ى انسان و نياز واقعى وى براى رسـيدن بـه كمـالشناخت وجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت مطرح مـى.  ١ شـود،  البته اينكه چقدر در اين ادعا صادق باشند، و اينكه آنچه به عنوان خواسته اكث
ت است يا خواسته اقليت صاحب قدرت و ثروتى كه به دليل در اختي ار داشتن ِآيا واقعا خواسته اكث

الـشعاع آراء خـود  كنند و هم آراء ديگر را تحت هاى خود را به ديگران تلقين مى ها، هم خواسته رسانه
دهند، بحثهايى است كه اگرچه به عنوان نقد بر اين ديدگاه قابـل ذكـر اسـت، امـا خـارج از  قرار مى

 .حوصله بحث حاضر است

 Utopie und Gewaltاى با عنوان  سخنرانىروكسل، در انستيتوى هنرهاى ب ١٩٤٧كارل پيصر در سال .  ٢
سخنرانى پيصر نخـستين اين . كرد ايراد كرد كه دقيقا همين تصىصر فوق را ارائه مى) اتيصيا و خشونت(

حدسـها و "، منتشر شـد و سـپس در كتـاب ١٩٤٨  سالدر  ٤٦ ، جلد The Hibbert Journalبار در 
 . به طبع رسيد"ابطالها
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عت با كفر  آنچه ظاهرا مورد قبول افراد جامعه باشـد، معتبـر اسـت،  : وجود نداردو خرافهتعاليم ش
 نيـست، اعتبـار نـدارد؛ ١هـا يى؛ و آنچه خوشايند صاحبان رسانهگرا ازدواج شرعى باشد يا همجنس
  . ٢تعدد زوجات باشد يا روسپيگرى

 در نـوع ىرگـذاريتاث(=  اصـالت وجـود ىشـناخت از ثمـرات روشقبـل، اگر در بحث 
، مـسئله يىم كـه در فلـسفه صـدراي كـنىادآوريد يم، اكنون بايسخن گفت) ىالعه هستمط

ن يـدر ا. ز داشـته اسـتيـ نيى، ثمره محتـواىختشنا اصالت وجود، عالوه بر كاركرد روش
شـود كـه  ى وجود، معلوم مـىكيفلسفه، با اثبات اصالت وجود و به تبع آن، وحدت تشك

 در مقـام وجـود و ىقـيک ارتبـاط حقيـن ارتبـاط ي عالم به هم مرتبطند و اى اجزاىتمام
 ىرونـي و بىنه فقط در حد روابط خارج) ن كثرتيوحدت در ع(است ي اشىقيت حقهىص
، ١، ج بـر اسـفارسبزوارىتعليقه ؛ ٤٣٣ و ٧١  ـ٧٠، ص١ج ، االرشعهة فى اسفار العقلية المتعاليةالحكم( .اياش
ن يـن كثرت، در عي در نگاه وحدت در ع٣)٤٣٢  ـ٤٣١، ص١، ج بر اسـفارطباطبايىتعليقه ؛ ٤٢٩ص

ستند يگر نين از همديًد است، اما انسانها كامال مستقل و متبايت افراد مورد تاكنكه هىصيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در دنياى مدرن اين است كه خوشايند و بدآيند مردم و رضايت و ناخرسـندى آنهـا را يک نكته مهم.  ١
ف مى كنند خواسته واقعى آنهاست يا تحـت  اوال چه مقدار از آنچه مردم بيان مى. كند چه كسى تع

شـود  شود يا آنچه شنيده مى هاى اجتماعى شنيده مى ها شكل گرفته؟ آيا اصال سخن توده تاثير رسانه
داران و صاحبان رسانه است كه خواست خود را به اسم خواست مردم در بـوق و  ا سخن سرمايهصرف

كنند؟ ظاهرا اين مطلب در طول تايصخ همواره سابقه داشته و قرآن از اين صاحبان رسـانه بـا  كرنا مى
 را بـه كند كه غالبا مخالفـت خـود بـا انبيـا ياد مى) ُ پركن افراد صاحب نفوذ و چشم(= » مأل«عنوان 

 )٣٤ و ٣٣ و ٢٤ ات آي،منونؤم ؛ سوره١١٠  آيهء، شعراسوره. (اند كرده عنوان خواسته مردم مطرح مى

ى، اگرچه هرگونه روابط جنسى كه با رضايت طـافين باشـد، آزاد اسـت امـا .  ٢ در برخى از جوامع غ
و البتـه . منـوع شـده اسـتروسپيگرى به عنوان يک شغل چون بـا مخالفـت مـردم مواجـه شـده، م

 .روسپيگرى همانقدر ممنوع است كه تعدد زوجات

بر اساس فلسفه صدرايى، بين موجودات هستى، نه تنها رابطه تشكيكى طولى، بلكه رابطه تشكيكى  . ٣
مـاجراى وحـدت وجـود در : ك.ر(براى تفصيل بحث و اثبـات ايـن مـدعا، . عرضى نيز برقرار است

 .)، فصل پنجمحكمت متعاليه
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ر ي و رابطـه تـاثىت مفهوميز به هدايت انسانها ني بحث، هداىو لذاست كه در مراتب عال
ز ين) ت به امريهدا( ىنت تكىصيشود، بلكه هدا ى منحصر نمىذهن  وى خارجىو تاثرگذار

 ى تحول وجودىكي كه ىن دو وجود انساني بى وجودشناختى ارتباطىعنيگردد،  ىمطرح م
 مـدرن ى بـه معنـايـى فردگراى بـرايىگر جاين اساس، ديزند؛ و بر ا ى را رقم مىگريدر د

  .ماند ى نمى باق(individualism)كلمه 
 از مباحث ناظر ىعني( وجود هيمات اولي از تقسىكي ىگر، در فلسفه اسالمياز طرف د

 ى از اقـسام اصـلىكـيم وجـود بـه علـت و معلـول اسـت و يتقس) به وجود بماهو وجود
 با فرا رفتن از )٢٧٠، ص٢ج ، االرشعهة فى اسفار العقلية المتعاليةالحكم( . استيىت غايت، عليعل

 ى در تمـامتين عليشود و آنگاه ا ىر ميپذ  امكانيىت غاي به وجود، علىستيالنگاه مات
 نـه فقـط در ابعـاد يىت غـايـن عليب اين ترتيگردد و بد ى مى و جارى عالم سارىاجزا

گـر، ير ديـ بـه تعب.ز حاضر اسـتي وجود او نى بلكه در ابعاد جسمان،ى وجود آدمىروحان
ن عـالم ي فوق اىست؛ بلكه عوالمي نىد، عالم منحصر در عالم ماديبراساس باور به توح
ت يـم اسـت، و هـم او رشىضيـ اسـت كـه حكىر خداونديحت تدب تىوجود دارد كه همگ

 هـستند، و نـه در عـالم ى صـرفا مـادىها نه موجـودات پس انسان. انسانها را برعهده دارد
 ى از تـصادف؛ و چـون پـاى مخلـوق اسـت، نـه ناشـى وجود آنها وجـود١اند؛ »رهاشده«

ز آشـكار يـ آنهـا نمانه بودن وجـودي و حكىتمنديباز شود، غا) در مقابل تصادف(خلقت 
 ىقـيت حقيـا غاي اشٔ برقرار است، همهيىت غاي چون نظام علل،ين تحلي در ا٢.گردد ىم

 بـه ىا دهيـچيار پيبس ىوجود از امر ىمند ر موجودات، بهرهي تفاوت انسان با سا، امادارند
 وجـود ىن است كه نظام تكـىص»اعتبار كردن« به نام ىمي و به تبع آن توان عظ»ارياخت«نام 

 است كه ىانسان تنها موجود: كند ى جدا مى وجود وى و اعتبارىعنسان را از نظام تشا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امـا دهد، ىش را با اراده خود انجام مت خىصي و حركت به سمت غا دارد،ىقيت حقيغا

ُأيحسب﴿ . ١ َْ ُاإلنسان َ َ ِ َيترك َأن ْ َ ًسدى ْ  )٣٦ ٔ قيامت، آيهٔسوره (﴾ُ

ْأفحسبتم﴿ . ٢ ُ ْ َِ َ َأنما َ َّ ْخلقناكم َ ُ َ َْ ًعبثا َ َ ْوأنكم َ ُ َّ َ َإلينا َ َ َترجعون َال ِ ُ َ ْ  )١١٥ ٔ، آيهمنونؤم ٔسوره (﴾ُ
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ك اسـب از يـ. ش حركـت نكنـد خـىصىقيت حقيكه به سمت غا) ار داردياخت(تواند  ىم
وانـات و يا همچـون حيـر جانـداران دنير مورد سان سخن، نه فقط ديابتدا اسب است و ا

ك انـسان، از يـامـا . ز برقـرار اسـتياهان، بلكه در مورد فرشتگان و عوالم برتر وجود نيگ
 در ىا  گـستردهىف وجـوديـك انسان است، امـا بالفعـل طيابتدا، فقط به صورت بالقوه 

ا از يـتر، و  ن، پستياطي شىتواند از بهائم، درندگان و حت ى او برقرار است كه مىش رويپ
ن را دارد كـه يـ و تـوان ا)٩٣، ص٩ج ، االرشعهة فى اسفار العقلية المتعاليةالحكم(فرشتگان برتر شود 

 را اعتبار ىت واقعيت فرض كند، كه اگر آن غاي خود غاىات اعتبارا براين غايک از اه
د، اعتبـارش  خـود اعتبـار كنـىت محدودكننـده را بـرايـكند، اعتبارش رواست و اگـر غا

 خـود را ىق عـالم كنـار رود، هـدر رفـتن تمـام تالشـهاي كه پرده از حقاىنارواست و وقت
» ايـاخت«، اگرچـه انـسان  از انـسانىسـ وجودشنانيا براساس پس. مشاهده خواهد كرد
شه در يص» حق«را آن را ندارد؛ يس» حق«ش را دارد، اما  خىصىقيت حقينرفتن به سمت غا

. ىگـانگيش است نـه از خـود ب خىصىقيت حقيدن به غاي، رسى وحقدارد و » قتيحق«
 ىال ظاهريها و ام شه حقوق انسانها، خواسته، يصىن وجودشناسينجاست كه براساس ايا

 انسان بـا ى سطحىها  است كه گاه خواستهىق وي عمىست، بلكه خواسته وجوديآنها ن
از يـت خـالق، نيـش رحمانريبا پـذگونه است كه  نيا. افتد ى ناسازگار مىآن طلب وجود
ق وجود در قالب فلـسفه نبـوت، پاسـخ ي اشباع آن خواسته عمىها ص راهيانسان به تشخ

 شـود كـه ىچـرا كـه انـسان خـود خواهـان آن مـ، بازد ىسم رنگ مابد؛ لذا سكواليصي ىم
 و گـردد ىو روابـط  رفتارهـا وىن چگـونگيين و تـبيدار تام عهده) عتش (ىت الهيهدا

 ى همـان سـاختار وجودشـناختىعنـي، ى كامال بر نظام فطرت آدمـىت الهين هدايالبته ا
 ىتـوان مبنـا ى معلوم گـردد، مـىن ساختار وجودي اىوقت كه ى، منطبق است، به نحوىو

  )٧٤ ـ ٦٥ص، مجموعه مقاالت مطهرى( . كرددرکز يحقوق انسان در اسالم را ن

  فلسفه حقوقد يتول در ياسالماز کاربرد فلسفه  يا نمونه. ٦
 انـسان ى مختلف زنـدگىها  مضاف را عرصهىن نوع وجودشناسيتوان ثمرات ا ىاكنون م
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 ى وجـودىت شـناختيـبراسـاس غامـثال .  كـردىابيـرد)  استىكه موضوع علوم انسان(
ا ي» قت محضيدن به حقيرس« دارد كه از آن به ىقيت حقيک غايانسان، فرد بماهو فرد، 

 ىابي دستد يبا) علم اخالق( انسان ى فردىشود و محور مسائل عمل ىر ميعبت» لقاء اهللا«
 ىديـ و اخـالق توحى انسان در خـدامحورىات فردي غاى و لذا تمام١ت باشدين غاي ابه

د بـر اسـاس يز باي نجامعه با ىروابط و. ٢گراني نه فقط حسن رابطه با دشود، ىجستجو م
ک ي، ى روابط اجتماعى براىاريبه عنوان مع و عدالت  گرددىده  سامانىن وجودشناسيا

 ى در مباحـث حقـوقىن مبنا ثمرات مهمـيرش ايكند، كه پذ ىدا مي پى وجودشناختىمبنا
  :شود ى از ثمرات آن اشاره مىنجا به برخيدارد كه در ا

ن  بر اساس اين مبنا، قرارداد و توافق بين افراد، نه اولين مبناى حقوق انسان، كه آخ
يدى كه تنها در صورت رعايت حقوق غايى و فاعلى، شود؛ ق  وى قلمداد مىقيد در حقوق

اگر حق يک رابطه اعتبارى بين دو موجود اسـت، : يح مطلب اينكهتوض.  است قابل طرح
يک بحث اين است كه آيا اعتبار محض ممكن است يا هر اعتبارى بايد يصشه در واقعيت 

براى انسان محال است و هر اعتبارى يصشه در داشته باشد؟ اگر اثبات شود كه ابداع مطلق 
ن يصشه هاى اعتبـار را شناسـايى كـرد تـا معلـوم شـود ت واقعيت دارد، آنگاه بايد عميق

اعتبارات مورد نظر ما تا چه اندازه اعتبار جامع و كارآمدى است و بر اساس ميزان جامعيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناى آن فردگرايى و د . ١ هـاى  ر نتيجه ليبراليسم است، تمامى بايستهبر خالف علم اخالق مدرن كه چون يس
م خـصوصى ديگـران  كنشهاى انسانى را ناظر به رسيدن به لذت حداكثرى در عيـن عـدم تجـاوز بـه حـ

ن  هاى اخالقى، تماما ناظر به روابط انسان با ديگران مى كند و لذا در بعد توصيه جستجو مى شـود و مهمتـ
 .داند ، مى»پسندى براى ديگران هم بپسند هر آنچه براى خود مى«قاعده اخالق را 

اين مطلب به قدرى مهم اسـت كـه برخـى از فيلـسوفان معاصـر مـسلمان يصـشه فعـل اخالقـى را  . ٢
م نيز، .)١٣٧-١١٥ص ،فلسفه اخالق(. اند معرفى كرده» عبوديت« خىضان » خوب بودن« در قرآن ك

بوديـت مخلـصان در جـام شـراب نيكوكـاران اى از ع و نيكوكاران، ناشى از اين دانسته شده، كه ذره
ًإن األبرار يشربون من كأس كـان مزاجهـا كـافورا﴿: يصخته شده است َ َ َُ َ َ َ ََ ُ ُ ِْ َِ َ ٍَّ ْْ َْ ُعينـا يـشرب بهـا عبـاد اهللاَِّ  ٭ ِ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ً
ًيفجرونها تفجيرا ُِ ْ ََ َ َ ا عطـر نوشند كـه بـ به يقين ابرار و نيكان از جامى مى) ٦ ـ ٥ انسان، آيات ٔسوره( ﴾ِّ

 .)كنند نوشند و جايصش مى كه بندگان خدا از آن مىاست اى   چشمه؛ آن عطر ازخوشى آميخته است
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اعتبارى در عالم انسانى براى  هر ١. كردتوان در باب آنها قضاوت و كارآمدى اعتبارات مى
رسيدن به هدفى است پس يک بحث مهم اين است كه آيا اهداف واقعـى بـراى انـسان 

اگـر در . افراد اسـت) توهمى(ى ا ى سليقهها دركار هست يا اهداف صرفا حاصل دلخواه
كه الزمه حكيمانه بودن و عبث نبـودن عـالم (تحليل وجودشناسى، عليت غايى در عالم 

ات شود، آنگاه انسان نيز موجودى هدفمند است و هدفى واقعـى و وجـودى در اثب) است
پيش رو دارد كه اين هدف واقعى با تحليل وجودى خـود انـسان قابـل شناسـايى اسـت 

ات به همين معناست( ؛ آنگاه اعتبارى اعتبار روا خواهد بود كه )مسئله فطرت و وجود فط
ن ت اين گونه است كه حقوق غايى اصيل. براى وصول به اين هدف واقعى طراحى شود

ين حق هر كـس، پس، اول. گردد حقوق انسان خواهد بود و بر هر قرارداد ديگرى مقدم مى
حقوق غايى اوست كه در نظام خلقت براى او قرار داده شده است و هر نظام قانونگذارى 

ى از مند  انسانها حق بهرهتنها همه بر اين اساس، مثال نه. ابتدا بايد اينها را مدنظر قرار دهد
و لذا تامين اشتغال، يک حق واقعى مـردم نـسبت بـه (خوراک و پوشاک و مسكن دارند، 

بلكــه چــون حفــظ و رشــد عقــل آدمــى جــزء حقــوق غــايى اوســت، ) حكومــت اســت
د و فروش شراب، خالف حقـوق غـايى اوسـت و لـذا ساز ى، شرابخوار شراب ى و خ

ى نيست، بلكه اين حرمت، در ناهماهنگى و ا و سليقهممنوعيت آن صرفا يک امر توافقى 
  . تضاد آن با هدف غايى واقعى وجود انسان يصشه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـا ايـن توضـيح كـه . شـود دقت شود كه در اين نگاه، كارآمدى نيز به يک معنا به واقعيت ختم مـى.  ١
ن مرتبه كارآمدى مـدنظر اسـت كـه بايـد نـسبت خـود ر ا بـا تمـام كارآمدى مراتبى دارد، و عالى ت

به تعبير ديگر، هرگاه درشاره ناكارآمدى يک اعتبار و تصميم قـضاوت . هاى واقعيت نشان دهد عرصه
ن هدفش اين قضاوت انجام شده؛ و گرنه اگر لهو و لعب را جدى  مى شود، بر اساس مالحظه باالت

م، هيچ اعتبار ناكارآمدى وجود نخواهد داشت شود، آنگاه هـر اگر اين مطلب درست فهميده . بگي
اعتبارى كه در مدتى كارآمد باشد، اما عمال سرمايه هاى عظيمى از آدمى را هدر دهد، به ناكارآمـدى 

م  كـه (نزديكتر است و اگر سرمايه معنىصت و زندگى اخروى انسان را در عرصه كارآمدى جدى بگي
كارآمدى اعتبارات مختلـف آنگاه قضاوت درشاره ) شود اينها به عنوان امورى واقعى در دين بحث مى

عت(  .صرفا بر مدار فايده مادى فورى آن نخواهد بود) از جمله ش
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 يى كه رابطـه غـاىطي در شراىعنيرسد؛  ى مى، نىضت به حقوق فاعليىپس از حق غا
 خـود و حاصـل ى كه فرد بـا عمـل واقعـى برقرار باشد، نسبتىن انسان و امري بىحيصح

.  مقـدم اسـتىنـي است كه بر قراردادها و توافقات طرفىكند نسبت ىر مدسترنج خود برقرا
ا حقـوق يـ ىشود كه از آنها به حقوق فـاعل ى مى از حقوقى وىمند ن نسبت، منشا بهرهيا

قـرارداد «ن مبناسـت كـه سـخن گفـتن از يـبر اسـاس هم. ر كرديتوان تعب ىز مي نىاكتساب
د و توافـق رخ داده، امـا احتمـال ظلـم و نكـه قـرارداي بـا اىعنيشود؛  ىممكن م» ظالمانه

 منعقد گردد كه ىد كارگر، قرارداد و توافقياز شديمثال اگر به خاطر ن. ستي نىب منتفف
 توافـق ى باشـد، هرچنـد كـه وى وىت واقعـيار كمتر از تالش و فعاليدستمزد كارگر، بس

 مقـدم بـر توافـق و ىز شاهد امـرينجا نيا. شود ىن قرارداد ظالمانه محسوب ميكرده، اما ا
ت يـ را هم رعاى و اكتسابىن حقوق فاعلي معتبر است كه اىم كه توافق زمانيقرارداد هست

اسـت كـه ولـو شـخص بـا » غـرر«، مسئله ىن مسئله در فقه اسالمينمونه معروف ا. كند
مـت ين مبلغ با قيش پرداخت كرده، اما چون ا جنس مورد نظر خىصى براىت، مبلغيرضا
 بر اساس بحث فـوق ١. معامله را فسخ كندحق دارد ىتناسب ندارد؛ و آن جنس، ىواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـدم حقـوق غـايى و فـاعلى بـر قـراردادى را از  مسئله حق به عنوان يک رابطه،تحليل وجودشناسى از با .  ١
رابطه اعتبـارى . حق و متعلق حق است حق يک رابطه اعتبارى بين ذى: توان مطرح كرد زارضه ديگرى نيز مى

اى كـه  هـاى حقيقـى اكنون سوال اين است كه رابطـه. زمانى رواست كه يصشه در رابطه حقيقى داشته باشد
 رابطه حقيقـى در عـالم، منحـصر در مصحح و مجوز اين رابطه اعتبارى هستند كدامند؟ در تحليل فلسفى،

ب به بديهى است(ّرابطه على و معلولى است  شـود حـداقلى  رابطه حقيقى برقرار مىهرجا . اين مسئله ق
: علـل ارشعـه(= ؛ و عليـت هـم از چهـار قـسم )از تاثير و تاثر دركار است و تاثير و تاثر همان عليت اسـت

بـه رابطـه درونـى شـىء ) علل صـورى و مـادى(دوتاى آخر . خارج نيست) غايى، فاعلى، صورى و مادى
بحث است؛ پس فقـط رابـط غـايى و فـاعلى بـاقى گردد، كه خارج از محل  برمى) رابطه شىء با خودش(

رابطه غايى يک رابطه ذاتى است چون غايت هرچيز در ذات او قرار داده شده، اما رابطـه فـاعلى، . ماند مى
 شود؛ پـس رابطـه اى است كه پس از عمل انسان، حاصل مى يک رابطه عرضى است، چون رابطه اكتسابى

گـذارى و تعييـن حقـوق اعتبـارى، در درجـه اول بايـد  س در مقام قـانونپ.  فاعلى تقدم داردغايى بر رابطه
هاى فاعلى مدنظر قرار گيرد و در فضايى كه رعايت اين دو دسـته  هاى غايى و در درجه بعد بايد رابطه رابطه

 .رسد شود، نىضت به قراردادها و توافقات مى جدى گرفته مى
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نـد، ي را مراعات نمايى كه حقوق غاىز تنها در صورتي نىن حقوق اكتسابيمعلوم شد كه ا
دا يت نسبت به آن پيحق مالك  شراب بسازد، ىن اساس است كه اگر كسيبر هم. معتبرند

  . شود ىون نميع كند، مدي را ضاى شراب وىكند و اگر كس ىنم
رسـد و حقـوق  ىمـ) توافقـات( محـض ىن است كـه نىضـت بـه قراردادهـايپس از ا

 محترم است؛ چنانكه در نظـام ى و فاعليىت حقوق غاي هم تنها در صورت رعاىقرارداد
اعتبار اسـت و معاملـه مـذكور  ىد و فروش شراب ب در خى اسالم هر گونه توافقىحقوق

  .  استىمعامله باطل
 ىتوانـد نـشان دهـد كـه ضـوابط حقـوق ى مى انسان، حتىبه وجودشناس ىتوجه جد

ن يـ مـثال در ع. داردى بر ضوابط حاكم بر روابط خـانوادگىحاكم بر خانواده تفاوت ماهو
ن يـ بـه اىن حد و مرزها و ممانعت از تعـديي تعىبه معنا (ى حقوقحال كه اصل عدالت

 ،»عـدالت«ن يهمد يا بايست، اما آ اى در روابط انسانىار مهم و اساسي بسى اصل)مرزها
 ى روابـط انـسانىا ممكن است اقتضاي باشد؟ زي نىروابط خانوادگ ى در طراحىاصل اول

 ىگري اصل دى حقوق خانوادگى در طراحىدر زن و مرد چنان متفاوت باشد كه اصل اول
و ثار ي رفع مرزها و غلبه دادن اى براى تالش حقوقىمثال اصل مودت و رحمت، به معنا(

 كه مودت ىزمان(ط اضطرار يدر كار باشد و اصل عدالت صرفا در شرا) گذشت در روابط
  د؟ يبه كار آ)  برسديىرد و كار به جدايو رحمت شكل نگ

ً كامال همـسان ى به لحاظ وجودِ، رابطه دو فردىگاه روابط انساننكه يح مطلب ايتوض
گر ي با همـدىكسانيامال  كِ نسبت،ى به لحاظ وجود،ت مشتركشانياست كه در حوزه غا

در . شتر داشـته باشـنديـ بىدن به منفعتـي رسىک مشاركت ساده برايخواهند  ى و مدارند
ـ عدالت است كـه ىعتا، ضابطه اولينجا طبيا نـاظر بـه ن حـد و مرزهـا ييـق آن تعاز ط

مـثال . شـود ى حاصل مـى و فاعليىت حقوق غاي، و با رعاىقراردادها و توافقات اجتماع
 ىا شـاگرد، بـه لحـاظ وجودشـناختيا كارفرما، معلم باشد ي انسان كارگر باشد کينكه يا

 و در درجـه دوم حاصـل ىكنـد و در درجـه اول حاصـل امـور اكتـساب ى نمـىچ تفـاوتيه
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 ىهـا و نهادهـا هـا، سـازمان  از شركتىاري لذا بس١ است،ىقراردادها و توافقات اجتماع
گـاه و ي جاىرنـد و براحتـيگ ى شكل مـىماع اجتىن قراردادها و توافقهاي براساس اىمدن

 دو ىت وجـوديـ واقعىامـا گـاه. شـود ىها و نهادها جابجـا مـ ن شركتينقش افراد در ا
در . گر ندارنـديكـدي بـا ىً نـسبت كـامال مـشابهىانسان متفاوت است و به لحاظ وجود

بطـه رادر  ىكـيكند،  ىن مطلب در دو جا بروز ميرسد ا ى، به نظر مى اسالمىشناس انسان
؛ و دوم در رابطـه ) كه در بحـث قبـل گفتـه شـديىت، به معنايبه تبع هدا( مومنان ىيوال

  .، كه اكنون محل بحث استىخانوادگ
) ل نـوع انـسانيـقـرار گـرفتن در ذ( انـسان ىزن و مرد، اگرچه به لحاظ مفهوم مـاهو

، ىختامـا بـه لحـاظ وجودشـنا) ِت آنهـا برابـر اسـتيانـسان= (گر ندارند ي با همدىتفاوت
شود  ى شروع مى جسمانىن تفاوتها كه از تفاوتهايا. ن آنها برقرار استي بى واقعىتفاوتها

 بعـضا ىات وجود شناختي كاركردها و غا٢ابد،ي ى ادامه مى روانشناختى تفاوتهاىو تا برخ
م، يـ بگى را در عـالم جـديىت غايكند و اگر عل ىجاد مين دو جنس اي را در اىمتفاوت

ر يـ به تعب.مي بگىن تفاوتها را جدي، ا در خانواده زن و مردىل وجودشناختيد در تحليبا
 را يىداللتهـا) ى و تجىمطالعه مصداق( در رده اول مطالعه زن و مرد ىگر، تامل جديد

 زن و ىن تفاوتهـايـا. آورد ىبه همـراه مـ) ىمطالعه وجودشناخت(در رده سوم مطالعه آنها 
 نكـهي هستند بر اى است، شاهد و سند خىضىو تج ىمرد، كه حاصل مطالعات مصداق

 اسـت و ىنفسه وجودا ناقـص ىک از وجود زن و وجود مرد ف ه،ىشناخت تيبه لحاظ غا
 نهفتـه ىگـريك از زن و مرد نسبت به دي در وجود هر ىقي و ارتباط حقىت تعلقيثيك حي

 انـسان ىود از كمـاالت وجـىا گرنـد و پـارهي زن و مرد مكمـل همد كهىاست، به صورت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(= ردادها و توافقهايى معتبر است كه ابتدا با حـق غـايى به تعبير ديگر، در تحليل عميق عدالت، قرا . ١
براى تفصيل . انسانها هماهنگ باشد) حاصل امور اكتسابى(=و سپس با حق فاعلى ) غايات وجودى

  .)٨٠  ـ٦١ص ،بيست گفتار: ك.ر(بحث، 
  .)٢٢٠  ـ١٩٩ص ،نظام حقوق زن در اسالم: ك.ر(براى تحليلى از اين تفاوتها،  . ٢
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گر را در عالم وجـود ين دو، نقش مكمل همدينكه ايجز با ا) ت آنيد نسل و تيمثل تول(
ت يــثيک حيـ انـسان، ىت خـانوادگيـثيب، حيـن ترتي بـد.شـود ىسر نمـيـفـا كننـد، ميا

 برقـرار اسـت؛ و بـا ى در وجود آدمـىقيك اصالت حقي است كه از ى واقعىوجودشناخت
) ن كثـرتيـ تحقـق وحـدت در عىعنـي( وجـود ىكي وحدت تشكىتوجه به ضابطه اصل

  ١. انسان نداردىت فرديثي با اصالت حىل، منافاتيت اصيثين حيوجود ا
 ى ارتقـاىآورد كـه بـرا ىد مـيـن زن و مـرد پديـ در روابـط بىن امر اقتضائات خاصيا

 نظـام ى در تمـاميىت غـايمثال اگر عل.  گرفتىد آنها را جديقت انسان باي حقىوجود
 ىا  زن و مـرد بـه گونـهىولوژيو اگر ف)  انسانهاىُ در بعد جسمانىحت(ن دارد اعالم س

 ى زن به صورت منفعل و ساختار وجـودى، اساسا ساختار وجودىاست كه در عمل جنس
، روابـط ىشناخت تيت غايثين حي شده است، پس براساس اىمرد به صورت فاعل طراح

ل يـن تماي، ال داشته باشنديبه آن تما ىا  عده اگرى حتح است ويانه ناصحيگرا همجنس
 .ىكـي و ژنتى از اخـتالالت هورمـونىا ناشي است ىطي و محى از القائات فرهنگىا ناشي

ن تفـاوت يـ كـه اىا ژهعت با توجه به كـاررضي در نظام طبىن تفاوت واقعيگر، اير ديبه تعب
 يىن توانـاي اىريرگكا  در بهىليدهد اگر تما ىنشان م)  نوعىد نسل و بقايتول(جاد كرده يا

ل نابجـا و كـاذب يـدا شـده، آن تمايـعـت پي كامال ناهماهنگ با آن هدف طبىريدر مس
، نـشان ىل وجـوديـن تحليـر سـوم، ايـعببه ت. باشد ىالت ميک انحراف در تماياست و 

الت خـالف آن، يل و معتبر وجود دارد و تمـايل اصيک تمايعت يدهد كه در نظام طب ىم
ـى مصداقى هستند هرچند كه در بررسىافالت كاذب و انحريتما  بـر ى شـواهدى و تج

  .دا نشودي افراد فعال پى در برخىالتين تمايوجود چن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان بين اين دو اصـالت جمـع كـرد   را كه چگونه با پذيرش وحدت تشكيكى وجود، مىاين مطلب.  ١
: ك.ر. (ام اى به تفصيل، در باب نحوه جمع اصالت فرد و اصالت جامعـه توضـيح داده قبال در مقاله

، يا هردو، بررسى تطبيقـى آراء اسـتاد مطهـرى و اسـتاد مـصباح يـزدىاصالت فرد يا اصالت جامعه 
 ).١٣٨٥، قبسات
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گونـه كـه در مكاتـب   انسان، آنىت خانوادگد هىصشو ىكم معلوم م نجاست كه كميا
 اگـر. ستيـًشود، كامال تابع قراردادها و توافقات افراد ن ىج م تررضىستيني و فمىستيبراليل

ل ي در تـشكىگرند، پس اصـل اولـي، وجود زن و مرد مكمل همدىشناخت تيبه لحاظ غا
هماننـد وضـع ( شتريـ بىها دن به خواستهيشتر و رسي سود بى براىخانواده، صرفا مشاركت

 ىكـسانيً نـسبت كـامال ى كه به لحاظ وجودىن دو انساني و روابط بى سازمانىها تشكل
، باشـد) ن حـد و مرزهـاييـتع (ىل عدالت حقـوق كه اصل حاكم بر آن اصستين) دارند
عاشـق (» ىتوسـعه وجـود«و »  شـدنىكـي«ن رابطـه يـ از اىاز آنجا كه هدف اصلبلكه 

، ىاصل اولـاست، ) دني از خود دىدن و او را جين خود و معشوق ندي بىشدن، و مرز
 ىنجاسـت كـه برخـي و ا١ت كند؛ين مكمل بودن را تثبيجاد مودت و رحمت است كه ايا
ـي تـاثىني ماشـىش از زنـدگي كه بىزيچ«ن باورند كه يلسوفان معاصر بر ايف  بـر ىر مخ

 اسـت كـه يىارهايا و معه هيها و فرض  فلسفهى داشته است برخىخانوادگ] ونديپ[اساس 
  .)٣٥، ص٥ج ،هاى استاد مطهرى يادداشت( »شنهاد شده استيبه عنوان راه عالج پ

  يبند جمع
 همـه علـوم قـرار ىانهـاي بنى را در رتبه برتر و ضامن معرفتـىلسفه اولففالسفه مسلمان، 

لـسوفان از مباحـث يد و عطـف توجـه فيعه در دوران جديبا انحطاط مابعدالطب. دادند ىم
 ىستيـال ماتى، بـه طـور ناخودآگـاه وجودشناسـىشناس  به مباحث معرفتىوجودشناس

ن وجود انسانها و كنار گذاشتن مبحـث ن دانستي و متباىبا ماد. دين علوم گردي اىنايس
 از انـسان، كـه ىديـ جدىلهـاي تحلىنگي و جاىات انسانيل واقعي در تحليىت غايعل

سم و تايصــيليوتي، سميــبرالي ل،سميــژوالىصينديسم، ايــ همچــون اومانىنتحــت عنــارض
ده گرفتـه شـد و يـ انـسان نادىشد، استقالل و اصـالت فلـسف ىاد مي از آنها سمسكواليص

وط به اىج، تمامبتديص  ىقـرارداداعتبـارات  و ىمباحـث حـسن حـوزه، بـه يـ مسائل م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مطرح شده است» وجودشناسى خانواده « برخى از ثمرات اين نگاه، در مقاله.  ١
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ش و گـسترش يدايـ در پى اساسـىن نوع نگاه، نقشيرسد غلبه ا ىبه نظر م. فروكاسته شد
 از انسان، كه ى آن نوع وجودشناسىايدوره مدرن داشته باشد و اح ىعلوم انسانبحران در 

 ى الزم بـراى معرفتـىنـاتواند يس ى داشته باشد، مت انسان ران اصالت هىصيي تبيىتوانا
ازمنـد اسـت كـه ين كـار نيـا. نـدي معاصر را تـدارک بى در زندگىعلوم انسانرفع بحران 

 ىم و بـر اسـاس وجودشناسـي بـاز كـنىم از فلسفه مطلـق بـه فلـسفه مـضاف راهـيبتوان
  . مي خود به عالم و آدم را سامان دهيى، نگاه مبناىديتوح

 ى از علوم و نشان دادن خطاهـاىمراتب  سلسلهى تلقىن معرفتييپس از تبله ن مقايدر ا
خــصوص  در ى مطالعــه وجودشــناختامكــان  معــارض،ىدگاههايــ دىخ و تــايصىمنطقــ

 امـور ٔک روش در مطالعهي به عنوان ى خاص، و در واقع، استفاده از وجودشناسىها دهيپد
» مـضاف ىوجودشناس«د؛ و ي گردمطرح امور خاص، ى استفاده از آن در بررسىو چگونگ

در .  شدى مضاف به علوم معرفىها  پژوهش در عرصه فلسفهى براىبه عنوان روش موجه
ن يـ كه نقش واسطه بى مضافىها ن فلسفهينكه وجود چني ارائه شد از اىگام بعد شواهد

 خ فلـسفه سـابقهست و در تـايصي نىكنند امر نامانوس ىفا مي را اى و فلسفه اولىعلوم ج
 ى بـه عرصـه بحـث از مبـانىن فلـسفه مـضافي از ورود چنى كارشرديىسپس مثالها. دارد

 ىهـا ن وجودشناسـانه فلـسفه بر امكان تدرضى مطرح شد تا به عنوان شواهدىعلوم انسان
 ى دو نگـاه وجودشـناختىخطـوط كلـ از ىبرخـ انينه، با بين زميدر ا. مضاف ارائه گردد

 ى از نقد مبـانيىها ، عالوه بر ارائه نمونه»انسان« به يى صدراى و وجودشناختىستيالمات
 ى بر فلسفه اسـالمى از ارائه مباحث فلسفه حقوق مبتنىا ن، نمونه نىصى علوم انسانىبرخ
   .دين عرصه شوند، ارائه گردي كه بخواهند وارد اىقاتي تحقىبرا
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  ى در علوم انسانيىگرا  جتربهى مبانىنقد و بررس
١٭ مصباحیعل  

  چكيده
ه« ن ررضكرد در علوم انسانى، مورد توجه دانشمندان اين عرصه قـرار گرفـت، و يبه عنوان اول» يىگرا تج

. اعى اسـتى جدى، روش غالب در تحقيقات علوم انـسانى و اجتمـها يب باوجود نقدها و رق هنوز هم،
ه ى مختلفى براى اثبات نظر خىصش ها و راهبردها يى در علوم انسانى از شيوهگرا موافقان و مخالفان تج

ات مخالف بهره برده يير در موضوع علـوم انـسانى، تـا تحـول در هـدف آنهـا، تـا از تغ: اند و ابطال نظ
ى كليـدى كـه منتقـدان ا رسـد نكتـه به نظر مى. ى آنهاشناخت ى يا معرفتشناخت دگرگونى در مبانى هستى

ه ى و تحليل ماهيـت موضـوع علـوم انـسانى و اند، بررس يى در علوم انسانى از آن غفلت وريسدهگرا تج
هها ى كاستىتواند برخ ين نكته مى توجه به ا .ى آن استشناخت لوازم روش   .يى را آشكار كندگرا ى تج

مت اين مقاله را اين اصل روشٔنقطه  علـم وابـسته بـه دهـد كـه روش هـر تشكيل مـىى شناخت  ع
ين اسـاس، بر ا. كند موضوع آن است، و ماهيت موضوع است كه نوع روش تحقيق مناسب را تعيين مى

ى با آن نشان داده شودشود تا ماه سعى مى . يت موضوع علوم انسانى، تحليل، و عدم تناسب روش تج
فاهيمى است كه در موضـوعات مـسائل علـوم انـسانى راهبرد اين نوشتار براى اين كار، تحليل منطقى م

 ٔ، معقـوالت ثانيـهٰين موضوعات شامل مفـاهيمى از سـنخ معقـوالت اولـىروند تا نشان دهد ا ىكار م به
هٔهاند و مطالع منطقى، و اعتبايصات محض  از .باشـد ىفرد م  هر دسته از آنها نيازمند روشى رضژه و منحص

ى هرچند در بررسى و مطالعهرو، پيشنهاد نوشتار حاضر اين  برخى از موضوعات ٔ، آن است كه روش تج
يـد تواند به عنوان تنها روش مطلـوب و مف علوم انسانى، كارآيى محدود و مناسب خود را دارد، لكن نمى

يى ديگر نيازمندند تا ها  مسائل علوم انسانى به روشٔدر اين علوم مورد تأكيد و توجه قرار گيرد؛ بلكه عمده
  . موضوعات خىصش را بررسى كرده، به اهداف خود دست يابندٔتوانند همهب

ه: ها كليدواژه  .ى، نقد، معقوالت اولى، معقوالت ثانيه، اعتبايصاتشناس يى، روشگرا علوم انسانى، تج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .６ىنيار مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميدانش *
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  مقدمه
نى بـراى راه  ا ، در غربى و اجتماعىش علوم انسانيداياز آغاز پ ين علوم با شعار جـايگ

ى پيشين عمدتا مبتنى ها حل راه. سائل اجتماعى پا به ميدان گذاشتتر م يمىى قدها حل
ژه آنچه به مـسيحيت نـسبت رض ى مذهبى بود؛ بهها ها، و دستورالعمل بر اعتقادات، ارزش

ى علمى جديـد در ها ى تالششناس ى، و درنتيجه، روششناخت ى معرفتمبان. شد داده مى
يى حاكم بر جوامع علمى قرن هيجـدهم اريسـا گرا هيى و تجگرا ّها از جو حس اين زمينه
يتى كه هنوز فضاى علمى و عملى علوم اجتماعى را تحت نفـوذ و گرفت؛ وضع الهام مى

يک سو شناسانه، از   ديدگاهى معرفتٔ، به مثابه)Empiricism(يى گرا حس.  خود داردٔسيطره
 به   مبتنى است و از ديگر سو،)Naturalism(يى گرا يعتشناسانه به نام طب بر ررضكردى هستى

ــهشناســ روش ــام تج ــه ن ــى گرا ى خاصــى ب ــى)Experimentalism(ي ــد  م ــور از . انجام منظ
ى است كه وجود را در موجودات محسوس مـادى شناخت گرايى، ديدگاهى هستى يعتطب

يى گرا حس. كند محدود كرده، وجود ـ و حتى امكان وجود ـ غيرمادى و مجرد را نفى مى
ــه ت( ــونيــا ب ــد بنت ــر ت  ))Epistemological naturalism (ىشــناخت گرايــى معرفــت طبيعــت: عبي
)“Naturalism in Social Science,” Routledge Encyclopedia of Philosophy, CD Version 1.0.(ـه  ٔ بـه ايـن نظ

هيچ معرفت تصورى قابل فهـم نيـست، و هيـچ معرفـت «ى اشاره دارد كه شناخت معرفت
ق حـواس پـنجتصديقى قابل ا يـا اثبـات گانـه درک  ثبات منطقى نيست مگر آنكه از ط

ه«و » .شود  Methodological( ىشـناخت يـى روشگرا ، طبيعـتبنتونيا به تعبير (» يىگرا تج

naturalism( ()Ibid( ه تنها منبع دانـش اسـت و هـر ادعـاى « به اين باور اشاره دارد كه تج
ـى  بگـذرد و از قواعـد آن تبعيـت كنـد تـا بـه عنـوان معرفتى بايد از صافى آزمايش تج

ى شـناخت ى ـ معرفتى ـ روششناخت اين مثلث هستى» .حقيقتى صادق قابل پذيرش باشد
ى علـوم طبيعـى و علـوم هـا در طول تايصخ علوم جديد هميشه همراه يكديگر بوده و پايه

ّ معـرف و ، و بـه نـوعىانـد انسانى و اجتماعى را طى قرون گذشـته تـا حـال پـى يصختـه
ى مختلفى است كه در اين ها رغم تالش ين واقعيت علىا. اند تلقى شده» علم«شاخص 
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ى، شـناخت ژه در قلمرو علوم انسانى و اجتماعى، براى نقـد ايـن مبـانى هـستىرض مدت، به
ى آن، از سوى انديشمندان و فيلسوفان گونـاگون بـه عمـل شناخت ى و روششناخت معرفت

  .آمده است
ى علـوم اجتمـاعى و انـسانى بـه شناخت خير، گفتگو بر سر مبانى معرفتى اها در دهه

خ تـايص«: انـد موضوعى اساسى و جنجالى تبديل شده است، تا آنجا كه برخى ادعا كـرده
سـو، تـالش  تىصسم است، كه از يـکدار با پويس ى در قرن بيستم چالشى دامنهشناس جامعه

ود، و از سوى ديگر، سعى در نفـى آن ى تثبيت ششناس يراث پويستىصستى جامعهشود م ىم
  )Positivism in the Twentieth Century”, pp. 371-385“(» .است

  ي و انسانيعي در علوم طبييتجربه گرا
ه  ٔى برجستهها چهره.  غرب استٔيى تنومند در اعماق فلسفهها يى داراى يصشهگرا تج
؛ كـسانى چـون جـان الک  فكرى از قرن هفدهم ميالدى شهرتى جهانى دارنـدٔاين نحله

)John Locke (1632-1704)(، ى  جورج باركل)George Berkeley (1685-1753)( ديىصد هيـوم ،)David Hume 

ى نىضنياد اجتمـاعى ها  در قلمرو دانش)William James (1842-1910)(. ، و رضليام جيمز)(1711-1776)
هتوان برخ ، مى)يا اخالقى(  Julien Offray de( ژوليـن المتـرى يان دوآتشه را چونگرا ى تج

La Mettrie (1709-1751)( كالود ـ آديصان هلوسيوس ،)Claude-Adrien Helvétius (1715-1771)( ، و پـاول 
ـه.  را مثـال زد)Paul-Henri Thiry Baron d’Holbach (1723-1789)(ـ هنرى دولبـاخ   بـه  يـى،گرا تج

ختلفى بـه خـود گرفتـه كـه از پويستىصـسم ى مها ى اعم، در طول تايصخ فلسفه شكلمعنا
 )Inductivism(، و از استقراگرايى )Falsificationism(يى گرا  تا ابطال)Positivism() يىگرا تحصل(

هـا تحـت  ين نحله أ ى همهبند آنچه طبقه. شود  را شامل مى)Verificationism(تا تأييدگرايى 
يـى و روش گرا بـه اصـول مـشترک حـس آنهـا ٔى همـهكند، وفادار يک مقوله را توجيه مى

ى است رو، آنچه در اين مقاله مالک تحليل و نقد خواهد بود، همـان نقـاط  از اين. تج
  .مشترک است، و نه نقاط افتراق آنها

وط مى هشود، پذ تا آنجا كه به علوم اجتماعى و انسانى م يى به عنـوان گرا يرش تج
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ات تـوان آنهـا را  ى مبنـايى اسـتوار اسـت كـه مـىروش فهم و تحقيق در اين علوم، بر نظ
  :خالصه كردگونه  اين

بخـشى از ) و جامعـه(تنها يک واقعيت وجود دارد و آن طبيعت اسـت، و انـسان . ١
 اند؛ اين طبعيت

موضــوع علــوم اجتمــاعى و علــوم انــسانى چيــزى نيــست جــز همــان رفتارهــاى . ٢
 يرى؛گ ير و قابل اندازهپذ مشاهده

در يک نوع آگاهى ) خواه طبيعت باشد، يا انسان، يا جامعه(قعيت آگاهى ما از وا. ٣
 شود؛ خالصه مى

ى آزمايشى است كه در علوم طبيعـى . ٤ ًروش علوم اجتماعى دقيقا همان روش تج
 اعتبار دارد؛

تفاوت ميان علـوم اجتمـاعى و ديگـر علـوم طبيعـى، ماننـد تفـاوتى اسـت كـه ميـان . ٥
ى خاص موضوعات آنهاست ها د، كه آن هم ناشى از رضژگىى علوم طبيعى وجود دارها شاخه

)(Social Science under Debate, p. 10); & (The Idea of Science,” in Midwest Studies in Philosophy, XV, pp. 62-63)( ؛ بـدون
  ى اساسى ميان آنها منجر گردد؛كه به اختالف آن

هـدف گونـه كـه  همـان. ى نداردهدف علوم اجتماعى تفاوتى با هدف علوم طبيع. ٦
يعنى مهار، تغيير، و بـه كـارگيرى طبيعـت بـراى (» مهندسى طبيعى«نهايى علوم طبيعى 

اسـت، هــدف نهــايى علـوم اجتمــاعى هــم ) ارضـاى نيازهــا و بـرآوردن اهــداف انــسان
ى اجتمـاعى هـا  پديـدهٔيرى دانش علمى درشارهكارگ است؛ يعنى به» مهندسى اجتماعى«

ى پاسـخگىصى بـه هـا بـرا ى رفتار فردى و اجتمـاعى انـسانده  و جهت ير،براى مهار، تغي
 .نيازها و برآوردن اهدافى خاص

شـناس  ، فيلسوف پراگماتيست و روان)William James (1842-1910)(ليام جيمز  رض به عنوان نمونه،
ح مـىى شناسـ اصول روانكايى، در كتاب مشهور ام ى يـک علـم شناسـ روان«: كنـد تـص

 گىصـاى ٔ نمونـه)The Principles of Psychology, vol. 1 (NY, Dover Publications, 1918), p. 183(» .ى اسـتطبيعـ
ى قـرن گو ى كارل گوستاو همپل، به عنوان سخنها توان در نوشته ديگرى از اين طرز فكر را مى
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  :سدنىص ىآنجا كه م بيستمى اين نحله مشاهده كرد؛ 
ـٔهديـک پديـما را به فهم » ْنييتب« كه ن معنايت فهم، به ايماه...   ى تج

 كـسان اسـت،يً اساسـا ىق علمي تحقىها نهي زمٔهشود، در هم ىرهنمون م
يعى را شـامل  وسـ ٔهدامنـمـدار  ن قـانونيي تـبى و احتمـالقياسىمدل ... و 

ى آن كه تنها داليل تبيينى مكانيک كالسـيک را پوشـش شود، و به جا مى
ق يـتطب] ىانـساندر علـوم  [يىهـا نيي مختصات تب باىخىض  بهژه،رض دهد، به

آگاهانـه، و  مـهي آگاهانـه و نىها زهي انگ ،ىر سنجش عقالنيكند كه با تأث ىم
  بنابراين،.  سروكار دارندىخ تايصىها دهي پدىده ها بر شكل آل دهيباورها و ا

 علـوم ٔمـه هىشـناخت  مهـم از وحـدت روشىا  طرح مـا جنبـه به نظر من،
 Explanation in Science and in History,” In The Philosophy“( .دهد ى ماننش را ىتج

of Science, by P.H. Nidditch (ed.), p. 79(  
  ي در علوم اجتماعييگرا منتقدان تجربه

ى علـوم شـناخت يى به عنـوان يسرسـاخت معرفـتگرا با صرف نظر از نقدهايى كه بر حس
 ,Scientific invasion” (Ted Benton“(» ىوز علمـتجـا«اصـطالح  طبيعـى وارد شـده اسـت، بـه

“Naturalism in Social Science.”)(ه  گروهـى ٔيى به علوم انسانى با مقاومت سرسـختانهگرا  تج
 نگرهــا ، تــايصخى)Romanticist(هــا يسيــست ازجملــه رومانت از فيلــسوفان علــوم اجتمــاعى،

)Historicists(ها ، هرمنوتيست )Hermeneuticists( ،يـى انتقـادى گرا و اصـحاب واقـع)Critical 

realists(ى طبيعى و انـسانى، ها ايشان معتقدند عدم تجانس ميان پديده.  ريشرو شده است
ـى تر و ب بسيار اساسى يش از آن است كه بتوان هر دو را با يـک روش، آن هـم روش تج

  ى ايـن تفـاوت،با وجود اين، در تعيين چرايـى و چگـونگ. آزمايشى مطالعه كرد و فهميد
هها نحله براى نمونه، در ميان . يكديگر اختالفاتى اساسى دارندگرا با  ى مختلف ضدتج

ُكندرسـهنگرها،  تايصخى ُ )Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet (1743-94)(تـوان   را مـى
دانـان  ىاضـن يصتـ  از برجـستهىكـي و ١٨ قـرن ىلسوفان فرانـسوي كه از نسل دوم فيدد

 ىخشرفت تـايصيـدن پيركـشتصىص  بـهى براىطرح در كتاب وى. ود بودفرانسه در عصر خ



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٢٤ 

 ىخ تـايصىلي، تحل)Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795)( ذهن بشر
» ىاجتمـاع ماقبـل«و » ىعيطب«شرفت بشر، از دوران ي و متحول بودن پيىاو سكوالر از پىص

 سم مطلـقيـدئاليانگرهـا بـر اسـاس  تايصخى. ئه كردا مرحله ارُنه جوامع مدرن اريسا در تا
)Absolute Idealism(ى انـسانى را علـت هـا يـدهمنـد بـودن پد ماهيت تايصخى و زمان ، هگل

شـود تـا  يـشان موجـب مـىانگارند كه بـه زعـم ا تفاوت علوم انسانى با علوم طبيعى مى
وى از قـوانينى ثابـت، ماننـد قـوانين طبيعـى ثـابتى كـه بـر ى انسانى بدون پيرها يتواقع

ينـى ب در معرض تحول دائم و غيرقابـل پيـش واقعيات مكانيكى و شيميايى حاكم است،
 از ســوى ديگــر، برخــى از )Contemporary Philosophy of Social Science, pp. 155-156(. قــرار گيرنــد

 Wilhelm Windelband( بانـد لهلـم رضنـدلند رضها مان فيلسوفان آلمانى نوكانتى و هرمنوتيست

خ يصكرت )(1848-1915)  Wilhelm Dilthey(، و رضلهلم ديلتـاى )Heinrich Rickert (1863-1936)(، هان

ـهگامـان در ن پيـش به عنوان مـشهورت ،)(1833-1911) يـى در علـوم گرا  ميـان منتقـدان تج
پـاى » موضـوع و هـدف«بيعـى در انسانى، بر تفـاوت اساسـى علـوم انـسانى و علـوم ط

اين گروه بـر ايـن باورنـد كـه . شود  آن در تفاوت در روش هم ظاهر مىٔيجهاند كه نت فشرده
است، و ايـن علـوم در پـى فهـم معنـاى » رفتار معنادار«موضوع مطالعات علوم انسانى، 

جـود حتى اگر چنين قـوانينى و(رفتارها هستند، و نه در صدد كشف قوانين حاكم بر آنها 
 هـدفى مناسـب بـراى ٔ، به مثابـه)Explanation(» تبيين«به اعتقاد آنان، ميان ). داشته باشد

 علـوم ٔ نوعى از فهم كه شايستهٔ، به مثابه)Verstehen (understanding)(» تفهم«علوم طبيعى، با 
ى واحـد فراچنـگ وجه بـا روشـ انسانى است، تفاوتى عظيم وجود دارد، و اين دو به هيچ

ى به علـوم انـسانى و اجتمـاعى را بـىرو، ا از اين. يندآ نمى يـه و پا ينان تعميم روش تج
 بـا پيـروى از )Peter Winch (1926-1997)(ى ديگـر چونـان پيتـر رضـنچ برخـ. داننـد يده مـىفا بى

ى اجتمـاعى و انـسانى را نـوعى بـازى ىصـانى هـا يـده پد  غرب،ٔچرخش ىصانى در فلسفه
انـد و نـه بـا   قـراردادى قابـل مطالعـه)Rules( »قواعـد«كـردن  نبـالاند كه تنها بـا د پنداشته

 The Idea of a Social Science and Its Relation to(.  ثابـت و غيرقابـل تغييـر)Laws(» قوانين«يداكردن پ

Philosophy, pp. 40-65(   
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ه ىگونه كه مشاهده م همان ى و اجتمـاعى بـر گرا در علوم انسان شود، مكاتب ضدتج
ى بـسيار متفـاوت، و گـاه متـضاد، بـه ايـن ديـدگاه شناخت اس مبانى فلسفى و معرفتاس

يز با يكـديگر بـسيار اخـتالف اند ن نى كه پيشنهاد كردهگ ى جاىها اند، و در روش رسيده
وط به مبانى هستى. دارند يا ها،  ى اين نحلهشناخت ى و معرفتشناخت ما نقد مشكالت م

ن ى جاىها حل بررسى راه شناسـى علـوم اجتمـاعى ارائـه  ى را كـه بـراى مـشكل روشگ
ى ا م؛ آنچـه در اينجـا بـدان خـواهيم پرداخـت نكتـهگذايص ، به مجالى ديگر وامىاند داده

هرسد  كليدى است كه به نظر مى ، و آن بررسـى انـد گرايى از آن غفلت كرده منتقدان تج
 آن اسـت كـه ٔهاسـانشن علـوم اجتمـاعى و لـوازم روش) يـا موضـوعات(ماهيت موضوع 

ـى بـراى مطالعـه ايـن موضـوعات را تو مى اند علت ناكافى و نامناسب بـودن روش تج
ه. آشكار سازد ات ضدتج نـى گ ى جـاىها ى و روشگرا در علوم انسان از آنجا كه نظ

ـستهاند كه معرفى كرده ى حـل ّانـد، قـوت الزم را بـرا ، با نگاهى منطقى به موضوع ننگ
ات نه. سانى ندارندمشكل علوم ان برنـد،  ين مشكلى مبنـايى رنـج مـىتنها از چن اين نظ

ن آنهـا گ ين برخورد اشتباه آنان با مسئله موجب شده است كه پيشنهادهاى جاىبلكه ا
گيرد، و موضوعات بسيار گون علوم انسان ى گونهها  زمينهٔنتواند همه ى و اجتماعى را درش

  .متنوع آنها را پوشش دهد
 ٔ معقـول بـراى شـروع بحـث درشـارهٔ اين مقاله استدالل خواهيم كـرد كـه نقطـهما در

 يـک موضـوع، بررسـى ماهيـت مفـاهيمى اسـت كـه در موضـوع و ٔى مطالعهشناس روش
ى مستلزم روشى خاص براى مطالعه طور منطق كار رفته كه به محمول قضاياى يک علم به

ـى  موضوع علوم انسانى است كـه متؤبا مطالعه. آن است جـه خـواهيم شـد، روش تج
عـالوه، از آنجـا كـه قلمـرو  به. براى شناخت آن مناسب نيست يا دست كم كافى نيست

ى كه در علوم انسانى و اجتماعى مورد مطالعه قرار دارند، بسيار وسـيع و متنـوع موضوعات
.  آنها را تحـت يـک مقولـه گنجانيـد و بـا يـک روش مطالعـه كـردٔهتوان هم است، نمى

  .ى علوم انسانى سخن بگىصيم»اه روش«ن شايسته است از بنابراي
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   علوميشناس منطق روش
كنـد و عقـل را  خالف ديدگاه پويستىصستى كه دانش را در اطالعات حسى خالصه مـىبر

، نقش عقل در تـصورات كلـى، تـصديقات، حـل شمارد ى قابل اعتماد و معتبر نمىمنبع
 ٔ  اين بـدان معنـا اسـت كـه عقـل در حـوزه١.مسئله، و درک قوانين كلى انكارناپذير است

ـه توليـد كنـد، و تواند برخ ىتصورات م ى مفاهيم و معقوالت را بدون نياز به حس و تج
 )٢٠٤ ـ ٢٠٣، ص١، جآمـوزش فلـسفه: ك.ر(.  آنهـا برخـى حقـايق را قابـل فهـم سـازدٔيلهوسـ به
 قطعى آنهـا تنهـا بـه  تصديقات نيز حقايقى وجود دارد كه اثبات يا نفىٔهعالوه، در حوز به

ـق مقـدمات عقلـى ممكـن  مدد عقل ممكن است؛ خواه اين اثبات يا نفـى تنهـا از ط
رو، با شناخت انـواع معقـوالت و  از اين. گردد، يا از مقدمات حسى نيز كمک گرفته شود

ى آنهـا شـناخت يرنـد، و الزامـات روشگ يم كلى كه موضوع علـوم مختلـف قـرار مـىمفاه
.  مناسـب بـراى ادراک و قـضاوت نـسبت بـه آنهـا را كـشف كـردىشناسـ توان روش مى

ُ علمى چيزى نيست كه تابع وضـع و قـرارداد يـا مـد و ٔى يک موضوع يا رشتهشناس روش
ى كامل به ماهيت موضوع مورد مطالعـه و نـوع مفـاهيمى خواه افراد باشد، بلكه بستگ دل

   .شوند ىكار گرفته م دارد كه در موضوع و محمول قضاياى آن علم به
ى اسالمى، مفـاهيم حقيقـى شناس ى رايج در منطق و معرفتها بندى تقسيمبر اساس 

، ٰ مفاهيم ماهوى يا معقـوالت اولـىٔهبه سه دست) شود تعبير مى» معقوالت«كه از آنها به (
 ى منطقـٔيـهمعقـوالت ثانمفاهيم منطقـى يـا  و ى، فلسفٔيهمعقوالت ثانمفاهيم فلسفى يا 

 منطقى اختصاص به مفاهيم منطقـى دارنـد و ٔآنجا كه معقوالت ثانيه از .شوند ىم ميتقس
مصداق آنها تنها مفاهيم ذهنى است، در مبحث علوم انسانى كارشرد مـستقيم ندارنـد، و 

  . يمپوش به همين دليل از بررسى آنها چشم مى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مـسئله پرداختـه و يـل بـه ايتفص ، بهىشناسان غ لسوفان و معرفتيلسوفان مسلمان، عالوه بر فيف.  ١
منطـق و ؛ ١٩٠ ـ ١٨٨، ص ١، جآمـوزش فلـسفه: ک.ر(شتر ي ب مطالعهىبرا. اند ده آن را كارضىايزوا

 ).٢٧٠ ـ ٢٦٩، ص ىزدياهللا مصباح  تي از نظر حضرت آىشناس شناخت
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 ٢)انـد از آن جهت كه انسانى (١محور مسائل علوم انسانى را افعال و انفعاالت انسانى
يابى، و بررسى آثار و تبعات اين  ْين علوم شناخت ماهيت، علتدهد، و هدف ا تشكيل مى

ى تعييـن روش رو، بـرا  از ايـن٤. اسـت٣ى به آنهـابخش ارى و جهتگذ موضوعات و ارزش
 موضوعات علوم انسانى بايد رضژگى منطقى مفـاهيم حـاكى از افعـال و ٔبررسى و مطالعه

  .ى آنها را مطالعه كردشناخت ى روشها بررسى كرده، داللتانفعاالت انسانى را يک به يک 

  حاالت و انفعاالت
، )١٥٤، ص١، جآمـوزش فلـسفه: ك.ر( شـود با علم حـضورى درک مـىانسان هرچند انفعاالت 

م ين مفـاهيـا. اسـت ى تصورىمي و مفاهى حصولىصورت علومبازتاب آنها در ذهن به 
  :اند خود بر دو نوع

ل يـاز قبو كننـد  ىت مـيـ حكاى از حاالت و انفعاالت نفـسانامفاهيمى كه مستقيم. يك
 ىا شـاديبه عنوان نمونه، مفهوم درد . يندآ به شمار مى ى،ا معقوالت اولي ىم ماهويمفاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست كـه در حـاالت ي آن نىشناخت  روانىف، معنان تعيدر ا» انفعاالت« است كه منظور از ىگفتن . ١
ه شامل هرگونه  آن است كى فلسفى همچون خشم و نفرت منحصر است، بلكه مراد معناى منفىروان
 اسـت كـه در روح ىا منفيها حاالت مثبت  ىريذين تأثي اازجمله. شود ى مى نفس انسانىريذيتأث

 از فالسفه، ىكه بنابر نظر برخ) مانند علم  به محسوسات( انواع علم ىن برخيشود؛ همچن ىحاصل م
  .رنديگ ىف قرار من تعيند، در چارچوب ايآ ىاز نوع انفعال به حساب م

 خـود، ىد از آن جهت اضافه شده است تا مشخص شود كه افعال و انفعاالت انسان به خودين قيا . ٢
، ىماننـد آنچـه در علـوم پزشـك(ک هـستند ولويضـي فىا انفعـالي ىكي فىو از آن جهت كه حركت

  .رنديگ ى قرار نمىموضوع علوم انسان) رديگ ىک مورد بحث قرار مي، و مكانىولوژيف
  ن فعـل و انفعـاالت بـا مطلـوبيـ ا در ارتباطند، از رابطـهى كه با فعل و انفعاالت انسانيىها شارز . ٣

ها، و نـوع رابطـه افعـال و  ، سلسله مراتب مطلوبىقيشناخت مطلوب حق. كنند ىت مي حكاىانسان
ت بـه يـدهـد كـه در نها ى را بـه خـود اختـصاص مـى از علـوم انـسانىانفعاالت انسان با آنها بخش

  .شود ى منجر مىا هنجاري ى دستورى علوم انسانىريگ شكل
 و علـت انتخـاب ىج از علوم انساني راىها ف تعىل به نقد و بررسي خود به تفصىنگارنده در جا.  ٤

 )ى علوم انسان بر فلسفهىدرآمد: ک.ر. (ف پرداخته استن تعيا
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م ين مفـاهيـ، و اشده درک ىاند كه با علم حضور ى نفسانى از احساسات و حاالتىحاك
 ى تـبيين شـده اسـت،شناس  معرفتگونه كه در  همان .ندا  آن حاالتى ذهنٔهانعكاس ساد
 محسوس باشـند، راه ى از موجودى حاك درصورتى كه)ىم ماهويا مفاهي (ىمعقوالت اول

ـه خواهـد بـودي آنها نٔهشناخت و حكم درشار ، و درصـورتى كـه حـاكى از ز حـس و تج
يابى به معناى آنها رجوع به حقايقى است كه با علم  معلومات حضورى باشند، راه دست

 ى اين سنخ از مفاهيم در علوم انـسانىها ى كه به محكىهنگام. شوند  يافت مىحضورى
از (واجـد خـواص محـسوسات يابيم كه آنها  يم، درمىكن  مراجعه مى)ىانفعاالت نفسان(
راه . نه ناكارآمد خواهد بودين زمي در اىروش تجرو،   و از اينستندين) گانه ل ابعاد سهيقب

 يـا  كـه موضـوعيىهـا  گـزارهىابز شـناخت و اريسـيـم، و نيهگونـه مفـا ني به اىابي دست
.  اسـتىل شده باشد، رجوع بـه علـم حـضوريم تشكين دسته از مفاهيشان از ا محمول

ـيام جيل به رضى را با تأسىن روشي اگر چنىحت ت آن يـم، ماهيـ نـام نهى درونـٔهمز، تج
 متعـارف در علـوم ى وى آزمايـشگاه با روش تجى اساسىكند و باز هم تفاوت ىر نمييتغ
  نفسٔهواسط ى ب»افعال« از ى حاكىم وجدانيروشن است كه مفاه.  خواهد داشتىعيطب
  .ن حكم را دارنديز همي ن)مانند اراده(

ه يـاز معقـوالت ثان و كننـد ىت مي كه از حاالت و انفعاالت انسان حكاىميمفاه. دو
ا اضدادشان يه با امور مشابه  كى تا هنگامىنن عنارضيرا چن يس؛نديآ ى به حساب مىفلسف

ى هـا صـورت جفـت وضوعات بهن ميرو، ا نيازا. ستنديسه نشوند، قابل فهم و انتزاع نيمقا
عـدم و «و تقابـل آنهـا از نـوع تقابـل شـده  ادراک ،انـد  و اثباتىمدار نفمفهومى كه داير

م ين مفـاهيـگـر، اي دىاز سـو. ت موضوع در آنها لحاظ شده استياست كه شأن» ملكه
 ى مختلف بر مصداق واحـدىها تيثيكه ممكن است از جهات و حاست  ى مراتبىدارا

سه بـا ي آن در مقأهک درجي دارد كه ى درجات)و نقص (»كمال«ًمثال مفهوم . صادق باشند
 نقـص محـسوب ْبـاالترسه با درجـات يد و در مقايآ ى كمال به حساب مْتر نييدرجات پا

. ماننـد آنهـا، و نـاراحتى/ى، راحتـبـدبختى/ىم خوشـبختين اسـت مفـاهيشود؛ همچن ىم
م ي انتزاع مفهوم، ذومراتب بـودن صـدق مفـاهىسه براياز به مقاين(ها  ىژگن رضيمجموع ا
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از ) تيـثيک مـصداق از دو جهـت و دو حيقشان، و صدق دو مفهوم متقابل بر يبر مصاد
هت كه اتـصاف از آن ج. )١٧٨ ـ ١٧٧، ص ١، جآموزش فلسفه(  استى معقوالت ثانىها مؤلفه

م ي دارنـد، از سـنخ مفـاهىم ذهنـي مفـاهى وراىقي حقاىعني است، ى خارجْمين مفاهيا
 بـوده، بـر درجـات مختلـف ىكيم تـشكين مفـاهيا. اند )ىه فلسفيمعقوالت ثان (ىفلسف
 وجـود در ىكيبر درجات تشك» وجود«گونه كه مفهوم   همان؛اند ق خود قابل حمليمصاد

 .صادق استک نحو يموجودات مختلف به 

ه ب ٔه از عهدى فلسفٔهيفهم معقوالت ثان توانـد  ى كـه مـىررضين. رون استيحس و تج
 از ى درک برخـى بـراىررضـيبـه عنـوان ن( عقـل  م را درک و فهم كنـد،ين دسته از مفاهيا

م آن است كه ابـزار حـس و روش يگ ىنجا مي كه تا اىا جهين نتيبنابرا. است) تصورات
وط به موضوع اىم تصوريه درک مفاى براىتج  ىن دسـته از مـسائل علـوم انـساني م

  . ندارديىهم كارآ

   حاالت انسانيشناخت ستي، و زييايميک و شيزيآثار ف
نـد، گذار ى مختلف بدن برجـاى مـىها حاالت درونى انسان، آثارى محسوس در دستگاه
ک ى و ا چـهى ماهيهـا ى عصبى، حركتها كه از آن جمله است تغييرات هورمونى، تح

ممكن اسـت . آورد مفصلى، و نتايجى كه براى ارگانيسم زنده به عنوان يک كل به بار مى
ّ على و معلولى وجود داشـته باشـد و يكـى از آنهـا علـت پيـدايى ٔيان اين آثار نيز رابطهم

يت موجب ترشح يک هورمون شده، و يساد شـدن ايـن كه عصبان ديگرى باشد، مانند اين
ّ على ميـان حـاالت ٔكشف رابطه. ددگر جب سرعت گردش خون مىهورمون در خون، مو

هگونه آثار بدن درونى با اين ير نيست؛ چرا كه يک سوى ايـن پذ  حسى امكانٔى تنها با تج
 ٔامـا رابطـه. تنها با علم حضورى قابل درک اسـت) كه همان حاالت درونى باشد(رابطه 

ه كـشف توا ميان سطوح مختلف آثار بدنى با يكديگر را مى كـرد؛ ولـى كـشف ن با تج
 علـوم انـسانى ٔ ميان مثال ترشح يک هورمون با سرعت گردش خون اصـالتا مـسئلهٔرابطه

آنچـه . رود ىشـمار مـ نيست، بلكه به قلمرو علوم يسستى تعلق دارد كه از علوم طبيعى بـه
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علولى آنها ّ علوم انسانى راه يابند، ارتباط على و مٔيطهگونه مسائل به ح ينشود ا ىباعث م
ـهطور كه گذشت، فهم ا با حاالت درونى است، و همان  حـسى ٔين رابطـه از قلمـرو تج

 .خارج است

  حاالت انسانيني عينمودها

حالـت  ى رونـيًمثال نمود ب.  دارندىني عىاتي و تجلىروني بيى انسان، نمودها درونىحاالت
حالى اسـت، و آن لبخند، معلول حالـت خوشـ.  لبخند است و انبساط چهرهى،خوشحال

ّحالت درونى علت معد براى پيدايى لبخند بر لبان شخص است كـه اگـر ديگـر اجـزاى 
هرچنـد ممكـن اسـت . شـود يز فراهم باشد، موجب پيدايش معلـول مـىاش ن علت تامه

 انـسان ى و روانىک حالت دروني از ى گفته شود، ولىات جسمانيفي از كىبيلبخند به ترك
ل يـ، از قبىت لبخنـد از خوشـحاليـحكا.  اسـتىوشـحالكند كـه همـان خ ىت ميحكا
يم گفت، حكايـت لفـظ از گونه كه خواه ؛ يسرا همانستي نعنايش از ملفظک يت يحكا

 از ىنـي عى لبخنـد نمـود.معنا امرى قراردادى است، در حالى كه در اينجا چنين نيـست
. كنـد ىت مـيـكا كـه بـا آن دارد از آن حىا ژه رضٔهل رابطيدل  است و بهىک حالت نفساني

  در سـه سـطحىعبارتبه  آنها را به سه صورت، و ىني عى با نمودهاى حاالت نفسانٔرابطه
 : توان تصور كرد ى مو مرحله،

 ىان لبخنـد خـود را بـا خوشـحاليـ موجـود مى شخـصٔه اول آن است كه رابطٔهمرحل
 ىريكـارگ ازمنـد بـهيش، ن درک لبخنـد زدن خـىصىگرچه شخص برا. ميش درک كنخىص

يـد اعـصاب حـسى صـورت و پوسـت او كـم با و دسـت است، ىبزارها و ادراكات حسا
 ٔى درک رابطـهولـى حاصل شـود؛ اش را به مغز مخابره كنند تا ادراک حس تغييرات چهره

ـه خـارج اسـت  جزئـى ٔفهـم ايـن رابطـه. ميان آن با خوشحالى از قلمرو حـواس و تج
 ىهـم خوشـحالشـخص . اسـتنيازمند مراجعه به علـم حـضورى » داللت و حكايت«

و  ىّ علـٔه و هـم رابطـ،ابـدي را با علم حضورى مى) فعال نفسانىک انيبه عنوان (ش خىص
  .ش راان آن با لبخنديممعلولى 
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را بـا خوشـحالى گـر ي دىان لبخنـد فـرديـ مى شخص ٔهن است كه رابطي دوم أهمرحل
ز يـن نيا. م ببىش پا ىن معنا كه از لبخند زدنش به خوشحالي به اهمان فرد درک كنيم؛

ديـدن لبخنـد (كـه يكـى از مقـدماتش  است ىک مفهوم جزئيادراک ) مانند فرض اول(
ه) ديگرى  آن عمل حسى با حالـت درونـى ٔ؛ ولى فهم رابطهشود  حسى فراهم مىٔبا تج

 ىهـر فـرد. فرد مورد نظر و نيز درک حالت درونى وى نيازمند نوع ديگرى از ادراک اسـت
خندد كه خوشـحال باشـد  ى مىابد كه هنگامي ىمدر ىودش با علم حضورابتدا درمورد خ

بـا علـم ن دو را يـان ايـ مى و معلـولىّ علـٔه رابطىعني؛ ) باشدىعي و طبى واقعٔهاگر خند(
نـد، او يب ى مـىگري را در د)لبخند(اثر ن ي همى بعد، وقتٔهدر مرحل. كند ىدرک محضورى 

يـرد كـه گ  و نتيجـه مـىدهد ىنسبت ماو را به ر حالت خود ينظكرده، ه يرا به خودش تشب
نسبت دادن حـاالت درونـى  گونه ني ا». خوشحال استزند، پس حتما اگر او لبخند مى«

 چنـد ٔيقى جزئـى و نتيجـه بلكه تـصد نيست، ى جزئىتصوربه شخص ديگر، يک مفهوم 
مـى  قـضاياى علٔهانـد، در زمـر بنابراين از آنجا كه چنين تـصديقاتى جزئـى. قياس است

عنوان مدرک  به(اند، به استفاده از عقل  ز آنجا كه نيازمند استداللشوند، و ا محسوب نمى
ـ محتاج) گر يات و نيروى استداللكل  حـسى محـض بـه ٔهاند، و در هر صـورت، بـا تج

  . يندآ دست نمى
ف رايج از  وط به ا، ١»علم«ِمطابق تع  ىتـوان بخـش ىن دو مرحله را نميادراكات م

، تـصورات »علـم«ج از يـف رااند و براساس تع ىرا هر دو جزئ يسشمرد؛ ى انساناز علوم
در علـوم ى شـود كـه گـاه ديده مـى اگر ٢.رنديگ ى قرار نمى علمىها  موضوع گزارهىجزئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خـاص از دانـش ىا ، كه به رشتهج آني است كه اصطالح راى اصطالحات مختلفىدارا» علم«واژه .  ١
.  آنها لحاظ شده استى براى است كه محور خاصى كلىاي از قضاىا  مجموعهىاشاره دارد، به معنا

 )٦٢ ـ ٦١، ص ١جآموزش فلسفه، : ک.ر (.گر اصطالحات علمي از دى آگاهىبرا

 مكن اسـت در زمـرهز مي نىنگار خا تايصي ىسحال نىص  مثل شرحىتر، موارد  عامىالبته طبق اصطالح . ٢
  .علوم قرار داده شوند
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 اسـتناد ى شخـصىايبـه قـضايـا  اسـتفاده و ىاز تـصورات جزئـ) گر علوميا دي (ىانسان
 ى بخـشى جزئىاي وگرنه قضا؛ استىج كليتادن به ني رسىشود، از باب مقدمه و برا ىم

ها را بـه   از گزارهىا اند كه مجموعه ى قواعد كلاصوال. يندآ از علوم به حساب نمىمستقل 
 است كه بتوان به مـدد آنهـا حكـم ىن كلياساس علم بر قوان. دهند ىوند ميجرگه علوم پ

 . زدىنيب شيست به پن كرد و در مورد آنها دييرموجود را تعي غىموارد ناشناخته و حت

ن يا ميان نمودهاى عينى و حاالت درونى ٔدر سلسله مراتب فهم رابطه سوم ٔهمرحلاما 
بـا صـرف  (ى خوشحالباان خنده ي مىّ علٔه از نوع رابطى كلٔهک رابطيم ياست كه بخواه

 ٔه رابطـٔه درشـارى كلـىبرقرار و حكمـ) ط خاصير شرايو سا  نظر از شخص، زمان، مكان،
م حكـم مـوارد مـشكوک را بـه عنـوان ي كه بتـوانىا گونه  بهكنيم؛گر صادر يكدي با ن دويا 

 ى برهـانىاسيد قي، باى كلٔهرابطاين  اثبات ىبرا. نماييمن يي تعى از آن اصل كلىقيمصاد
، ىافـت حـضوريرا براسـاس  يسـ؛ داردىشه در علـم حـضور آن يصىل داد كه كبرايتشك

 ىخوشـحال«رد كـه يـگ ىجه مي است و نتى اوالمعلول خوشح  اؤهابد خندي ىمدرشخص 
را ) خنـده(جه، هرجا معلـول ي درست باشد، در نتىمين تعمياگر چن» .علت خنده است

 فرع بـر ى،ريگ جهين نتيالبته ا. رديگ ىجه ميرا نت) ىخوشحال(ند، وجود علت ي ببىدر كس
تنهـا ! ت، كـه چـنين نيـس علت تامه و منحصر به فرد خنده باشدىآن است كه خوشحال

 ٔهط و علـل ناقـصي شرأه شخص همگردد كه ىدو برقرار م  عليت ميان اينٔدرصورتى رابطه
 خنـده ٔه آنهـا را علـت تامـٔه، مجموعـهدر درک كـ،شود ىكه موجب خنده مرا نيز  ىگريد
، بـا ىسپس در هـر مـصداق مـشكوكو كند؛  ش لحاظ  خىصىآورد و در حكم كل شمار  به

، از ىن فرضـيم در چـنياگـر بخـواه. كنـدمورد ديگران قضاوت ائن موجود در توجه به قر
  :ن مرحلهيد گفت كه در ايم، باين مرحله بحث كني أه مطالعىروش مناسب برا

ان آن حالت با نمودها و يت مي علٔهش و ادراک رابط خىصى ادراک حالت درونىبرا. أ
  .، علم حضورى دخالت دارد آنى و عملىات ظاهريتجل

 علـم ،انتزاع مفهوم لبخندنيز براى ت و ي، مفهوم علىفهوم خوشحال تصور مىبرا. ب
 ادراک ٔه قـوىبـه معنـا( عاقلـه ٔه قؤهلين تصورات به وسيا. دخالت دارد ى تصورىحصول
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ل معقـوالت يـم از قبين مفـاهيـ اگونه كه گذشت،  همان را يس؛ديآ ىدست م به) ىصور كل
  .اند ى فلسفٔهيثان

 ىبـه معنـا( عقـل ٔيلهوسـ ه ب، و خندهىان خوشحاليت مي علٔهحكم به وجود رابط. ج
ك  از آنجـا كـه ميـان . شـود ى مـصـادر) ى كلـاتقيكننـده در تـصد ات و حكـميـكلُمـد

 ـ عـصبى ـ ى هورمـونىهـا ماننـد فعاليـت(ى ا خوشحالى و خنده عوامل مـادى واسـطه
ـهبايـد  ىن احكام كلي استنباط و اثبات اىبراوجود دارند، ) عضالنى ز كمـک يـ ناز تج

جاد آنها، يل در اي دخىرفع عوامل احتمال ق متعدد، و وضع وي مصادٔهگرفت تا با مشاهد
 هـم ى از عوامل كـه روىا ا دستهي(ک عامل يان يت مي عل ٔه به رابطى حكم كلٔهذهن آماد

 .با معلول شود) دهند را تشكيل مىعلت تامه 

ک سـو، و يـ خود از ٔه با خندادىعلل مان ي مْتي علٔه رابطِقي تصدى برادر نهايت،. د
ق ي تـصد در ديگران، مشاهدهقابلدر موارد ) ج (ى حكم كلى براىق جزئيافتن مصاديز ين

يرى حواس مختلـف و نيـز اسـتفاده از روش كارگ نيازمند به كه ى الزم است جزئىحصول
ى است ه در برخ ن،يبنابرا. تج وط به مراحلى حس و تج   علـومىايگونه قضا ني ا م

 . دارنديى كارآى،انسان

  علل و عوامل مؤثر بر حاالت انسان
بخشى از مسائل علوم انسانى كه با حاالت انـسان در ارتبـاط اسـت، بـه كـشف علـل و 

يا از پيـدايى آنهـا شوند،  د كه موجب پيدايى حاالتى خاص در انسان مىپرداز عواملى مى
التى ديگـر را توانـد حـ الت مـىين عوامل انواعى دارند؛ مثال يک حا. كنند جلوگيرى مى

، يا سرزدن فعلى از انسان شود موجب شود؛ مانند اينكه احساس شكست موجب غم مى
يازمنـد، موجـب كردن بـه ن ممكن است حالتى را در خود او برانگيزاند، مانند اينكه كمک

وجـود آمـدن  تواند باعـث بـه يا برخى عوامل طبيعى يا اجتماعى مى ، وگردد شادى او مى
ى در انسان گردد؛ مانند اينكـه كمبـود نـور خورشـيد در زمـستان موجـب افـسردگى لتحا
ّ على ميان دو ٔاگر اين رابطه. شود يا تشىصق ديگران موجب احساس رضايت مىشود،  مى
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ٔ على ميان آنهـا بـه وسـيلهٔحالت انسانى باشد، درک هر يک از حاالت و نيز درک رابطه ّ 
ه در آنهـا شود و حس و  علم حضورى ممكن مى امـا در دو مـورد ديگـر، . راه نـداردتج

ى براى كشف رابطه   .يد و كارساز استالجمله مف ّ على فىٔروش تج

  ي زبانينمادها

 ىداراد، غالبـا شـو حاالت انسان عالوه بر آنكه به صورت مفاهيم در ذهن مـنعكس مـى
هـا   حالـتاز آنآنهـا  باها در محاورات خود  انسانكه است  ى به نام الفاظ ىصانيىنمادها

وضع شده است تا از » خوشحالى «ٔى واژهبه عنوان مثال، در ىصان فارس. كنند يت مىحكا
ى مختلف الفـاظ ها براى حكايت از همين حالت، در ىصان. حالتى نفسانى حكايت كند

ى: ديگرى وضع شده است : ؛ در فرانسوىhappiness: فرح و سرور؛ در انگليسى: در ع
bonheurر آلمانى؛ د :Glöckاين رابطه اختصاص به حاالت و انفعاالت نـدارد  . ...، و

يان افعال و انفعاالت از اين جهت شود و م  نمادهاى ىصانى با افعال نيز مىٔو شامل رابطه
) يـا افعـال انـسانى(ى نفسانى ها ى ميان الفاظ و حالتگر حكايت ٔ رابطه. تفاوتى نيست

 اطـالع  .يـدآ است و امرى صددرصد اعتبارى به شمار مىتابع وضع و قراردادهاى ىصانى 
 .ى اين الفاظ، ضرورى استبردن به محك ين اعتبارات و قراردادها براى پىاز ا

 ٔيلهوسـ هـا بـه از يک سو، انسان. نمادهاى ىصانى نقشى گسترده در علوم انسانى دارند
ى خـود را بيـان هـا هپردازنـد، حـاالت و خواسـت ىصان با يكديگر به تفاهم يـا ارتبـاط مـى

 از اين جهت، در اين علوم ـ كه روابط انـسانى در ١.گذارند يكديگر تأثير مى و بر  كنند، مى
وط به درک و فهم معناى ىصـان واژگان ىصان  ٔمركز توجه آنها است ـ مطالعه ى و مسائل م

ى از سوى ديگر، علـوم انـسانى از آن جهـت كـه علـوم. از اهميت بااليى برخوردار است
كارگرفتن ابزار  ر از بهناگ با مفاهيم و تصورات كلى و جزئى سروكار دارند، اند و  حصولى

ِى كه تنها راه نفوذ به دنياى ذهنـى اشـخاص هـدف و تنهـا راه مفاهمـه بـا اند؛ ابزار ىصان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دي دىات، مانند امر و نهيتوان در انشائ ىها را م ىرگذارين تأثي انمونه.  ١
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ـوط بـه هـا رو، آگـاهى يـافتن، پـژوهش، و اسـتفاده از يافتـه از اين. مخاطبان است ى م
نظـران در  ى صاحبها ىمشغول ها و دل ف ىصان و فهم آن، يكى از دغدغهى مختلها جنبه

ى بر آنند كـه روش علـوم انـسانى در روش تفـسيرى و  تا آنجا كه برخ ى است؛علوم انسان
  .شود هرمنوتيكى خالصه مى

. يـز اسـتانگ ى بـسيار پيچيـده و شـگفتا  ميـان الفـاظ و معنـاى آنهـا، رابطـهٔرابطه
ـوط بـه جنبـه نظران متخصصان و صاحب ى هـا در علوم متعـددى مباحـث مختلـف م

ى شناســ ِى از قبيــل ىصــانانــد؛ علــوم گونـاگون ايــن رابطــه را بــه كــاوش و تــبيين نشـسته
)Linguistics(اللغــه  ، فقــه )ىشناســ لغــت) (Philology(ى شناســ ، نــشانه)Typology( معناشناســى ،
)Semantics( دستور ىصان ،)Grammar( معانى و بيـان ،)Rhetoric( اصـول فقـه ،)مباحـث الفـاظ( ،

بـسيارى از ايـن . )Hermeneutics(يک  و هرمنوت ،)Exegesis(، تفسير )مبحث الفاظ( )Logic(منطق 
  . دهند علوم، بخشى از علوم انسانى را تشكيل مى

ى كامال اعتبارى و ا  نمادهاى ىصانى با معناى آنها رابطهٔهگونه كه اشاره شد، رابط همان
ى، قابل كشف و درک اسـت و نـه روش ا چنين رابطه.  استقراردادى ى نه با روش تج

يان آنها، تنهـا بـا ها و كشف روابط م فهم معناى واژه. عقلى محض در اينجا كارآيى دارد
ير است؛ به اين معنا كه بايـد قراردادهـاى پذ امكان) هرمنوتيک(استفاده از روش تفسيرى 

، آموخت و بر اسـاس دسـتور كار رفته و جمالت در آن بهى را كه اين الفاظ ا ىصانى جامعه
يى از كلمات و جمالت پرداخت  به رمزگشا ى حاكم بر آن فرهنگ،ا ىصان و قواعد محاوره

ى در اين زمينه به هيچ وجه كارآيى ندارد. برد تا به مقصود گىصنده پى   . بنابراين روش تج

 فعل معنادار

 از موضـوعات علـوم ىعنـوان بخـش بـه  ت انـسان، انفعـاالت و حـاالىنجا به بررسيتا ا
ـوط اسـتىگر از موضوعات علوم انساني دىبخش. مي پرداختىانسان  . به افعال انسان م

: از اين قرار اسـت ،شود ىق مي مطالعه و تحق آنهأه درشارىدر علوم انسانكه  ىافعالبرخى 
يـد، مـصرف، فـاق، تول ان سـتد، انتقـال،وانتخاب، تعهد، حكومت، رقابت، مالكيت، داد
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يت، تديصس ، ىرو يرى، ازدواج، همكارى، آشوب، ارتكاب جرم، ميانهادگي، قضاوت، ت
 خود ، ازيرىگ ، كنارهرى، بدرفتادن، باور داشتن، پرستيدن، تعارض، تقليد، مسالمتگررض

اين موضـوعات از قبيـل مفـاهيم مـاهوى نيـست و حركـات و  .گشودن و عقده گذشتن
 مورد توجـه و ىن افعاليشود چن ى آنچه موجب م؛ بلكهدهند شان نمىسكنات خاصى را ن

بـه . شـوند ى انتزاع مـافعال خاصىكه از است  ىن عنارض،رندي قرار گى علوم انسانٔهمطالع
ه به نقل از C.f. Le Monde de l’esprit, p. 271-272(تعبير رضلهلم ديلتاى  وط به علوم انسانىها نظ ، ص ى م

است كه موضوع علـوم انـسانى و » رفتار معنادار«، )Max Weber (1864-1920)(ر  و ماكس يش)٧٧
را بـراى » كـنش« ٔكلمهيشر . زند يرد و نه هر رفتارى كه از انسان سر مىگ اجتماعى قرار مى

ده است كه   يىشخص فاعل معنا«شود كه  ى ميىشامل رفتارهااين دسته از رفتارها برگ
البتـه  )The Theory of Social and Economic Organisation, p. 88( ».دمه كني به آن ضمى و شخصىذهن

 منشأ معنادارى برخى رفتارها اختالف نظر وجـود دارد و مـا در ٔهنظران درشار ميان صاحب
  .اينجا قصد ورود به آن را ندايصم

ار يـ و اختىبـا آگـاهً آنكـه اوال جملـه  ازاسـت؛ يىهـا ىژگـ رضىگونه افعـال دارا نيا
شـوند كـه افعـال انـسان  ىات موجـب مـيـاهداف و غاهدفمند هستند؛ ثانيا هند و همرا
ت مصداق دو يک عمل در دو موقعي ممكن است ىحت، و رندي به خود بگىن خاصعنارض

ک رفتـار اسـت كـه ممكـن اسـت ي لبخند زدن مثال. متضاد يا متناقض قرار گيردمفهوم 
بـراى انجـام  ىق فـردا به منظور تشىصي باشد، ى از امرىا خوشنودي ى ابراز خوشحالىبرا
يـا  ىر شخـصيـا تحقي تمسخر ىممكن است براحتى ا يرد، و ي صورت پذى كارٔها ادامي

  .كار رود بهى منظور بازداشتن او از انجام عمل به
و از ت آن اسـت، يـان عمـل و غايـ مى ذهنـٔهسيک مقاين برخاسته از گونه عنارض نيا

و    ندارنـد،ى خارج، ولى مابازاى استىفشان خارجاصطالح هرچند اتصا بهسوى ديگر، 
اينهـا . برداشـت كـرد متـضاد ىنعنـارضتـوان  يک فعل در شرايط مختلف مىعالوه، از  به
بر اين اسـاس، بايـد اذعـان داشـت كـه رفتـار . است ى فلسفٔيه معقوالت ثانىها ىژگرض

رسـى آنهـا نيازمنـد ى محض مطالعه كرد؛ بلكه فهم و برتوان با روش تج معنادار را نمى
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. آنها است كه با تأمل عقالنى و ذهنى همراه اسـت» عنوان«و » معنا«توجه به منشأ انتزاع 
البته در مواردى كه اين عنارضن وابسته به قراردادهاى اجتماعى باشند، براى فهم آنها بايد 

وط را شناخت، و در مواردى كه وابسته به قصد  فاعل قراردادهاى فرهنگى و اجتماعى م
ّى فاعل به آنها دسـت يافـت؛ ولـى مـسلم آن ها باشند، بايد با شناخت ذهنيات و انگيزه

  .يندآ ى فراچنگ نمىها با روش تج است كه هيچ يک از اين نوع شناخت
ى توليـدى ا ، رابطـهشـود از آنجا كه ميان هدف يک فعل با عنوانى كه از آن انتزاع مى

وط به آن فع وجود دارد،  از آن را بـه مـا نـشان دهـد و از آن توانـد هـدف ىل مـ عنوان م
. پـرده بـرداردتواند از علت خودش  ىگونه كه معلول م حكايت و بر آن داللت كند؛ همان

 يـک فعـل اختيـارى بـا ٔهرابطـ: تـوان گفـت يرى ديگر، و البته با قدرى تسامح، مىبه تعب 
ى ا يک لفظ، به دليل رابطـهه گونه ك همان.  يک واژه است با معنايشٔهدفش، مانند رابطه

يـارى هـم بـه كنـد، فعـل اخت يش حكايت مى است، از معنا يدا كرده ّ خود پ كه با محكى
از . شـود ىكند و ما را به آن رهنمون مـ ىت ميحكادليل ارتباطى كه با هدفش دارد، از آن 

هنـد، د يق متفاوتى را نشان مىاند و مصاد ى الفاظ مشترکگونه كه برخ ى ديگر، همانسو
گونه كه  همان. يک فعل اختيارى نيز ممكن است از مصاديق بسيار متفاوتى حكايت كند

توانـد از  ى يا لفظى باشد، يـک فعـل هـم مـىتواند معنو ى يک لفظ، مىاشتراک در معنا
يت كند، يا از هر يک از آنها جداگانه حكايت نمايـد؛ وجه اشتراک اهداف متفاوت حكا

ى صـحيح طـور كـه در فهـم معنـا همـان. يـان آنهـاشتراک مگونه وجه ا بدون وجود هيچ
نه يم، در فهم صحيح يک رفتار اختيارى از اين نوع هم بايد بـه ا مشترک لفظى نيازمند ق

بنابراين براى فهم يک رفتار از اين نوع، بايد معناى آن را كشف كرد، . قرائن مراجعه كنيم
. را پيمـود) ه به فرايند تفـسير يـک مـتنشبي(و براى فهم معناى آن بايد فرايندى تفسيرى 

تفاوت ميان معناى الفاظ و معنـاى . البته نبايد از تفاوت ميان اين دو نوع معنا غفلت كرد
 ميان الفاظ و معانى آنهـا هميـشه تـابع قـرارداد و جعـل اسـت؛ ٔافعال آن است كه رابطه

هى تـابع قـرارداد و گـاه ، گـاشود درحالى كه معناى افعال و عنارضنى كه از آنها انتزاع مى
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اينكـه گذاشـتن دسـت بـر .  حقيقى يک فعل با هدف طبيعى آن اسـتٔبرخاسته از رابطه
ى كـردن بـه معنـا بدهـد، تـابع قـرارداد اسـت، ولـى اينكـه اخـم» احتـرام«سينه معنـاى 

ّ علـى و معلـولى ميـان آن فعـل بـا ايـن حالـت اسـت؛ ٔناخشنودى است، ناشى از رابطه
 .غيير نيستى كه قابل تا رابطه

در هر صورت، وقتى فاعل براى رسيدن بـه هـدفى، و رسـاندن معنـايى بـه مخاطبـان 
ى كه از هدف. كند ى حقيقى يا اعتبارى آن را قصد مى معنا دهد، خود، عملى را انجام مى

يـل انجـام دل. شود آن فعل ناميده مى» ليدل «شود، اصطالحا يک فعل اختيارى قصد مى
 صـدور آن اسـت، و بـه هميـن ٔ و يكى از اجزاى علـت تامـهيىعلت غاْيک فعل همان 

رفتارهـا » علـت«هـا بـا »ليدل«گونه  دليل، تفاوتى كه معموال در علوم اجتماعى ميان اين
كى، عصبى، و يسست(   ، درسـت نيـست؛شـود گذاشـته مـى) ىشـناخت مانند عوامل في

به . اند ّ تنها علل معده،شود شناخته مىچراكه آنچه در علوم به عنوان علل حركت و رفتار 
آورد و شـرط  ىوجـود مـ يگر، وجود اين عوامل تنها امكان حركت اختيارى را بـهعبارت د

يـک رفتـار  و سرزدن  شود، مى» موجب«يارى را اما آنچه حركت اخت. الزم تحقق آن است
ى براى تحقق آن است، پيوست جزء اخير علت تامه اسـت سازد و شرط كاف را حتمى مى

. ى از تصور هدف و غايت فاعـل اسـتخود ناش  ٔ اراده است، كه آن هم به نىضهكه همان
ن جـزء علـت يـ از موارد تابع همى، در بسيارشود عنارضنى كه از افعال انسانى، انتزاع مى

 فهم ىل، براين دليبه هم.  و قصد فاعل داردى درونٔزهيّ تام به انگىتامه است، كه وابستگ
گنجـد و مـصداق كـدام مفهـوم  ى تحت كـدام عنـوان مـىانک رفتار انسين مطلب كه يا

 ىزه و قـصد فاعـل نقـشيـ فهـم انگ اسـت،... ، وىشـناخت ، جرمى، اقتصادىشناخت روان
رنـد يگ ىده ميان فعل و قصد فاعل را نادي مٔنچ كه رابطه مانند رضىلذا كسان.  داردىاساس

 . اشتباهندكنند، در ى مىرشط تلق ى بى و اجتماعىو آن را در علوم انسان

داشـته  گريكـديبـر مترتـب و  ى متـوالىتوانـد اهـداف ىک فعل مي است كه ىز گفتنين
 قـصد ىک دارد كه فاعل بـا انجـام كـاريواسطه و نزد ى بىهدف ىارياختک فعل ي .باشد

 اهـداف واسـطه، شـخص غالبـا ىه و بـيـهـدف اولن يـدرطـول ا. ابديدارد به آن دست 
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دن بـه ي رسٔهتواند مقدم ى فعل اول مٔهجي نترد كهيگ ىمظر  را درنىتر ىتر و راهبرد درازمدت
ار متعـدد و يتواننـد بـس ىا متوسـط مـيـ ىانيـن اهـداف ميـا. اهداف باالتر را فراهم آورد

. نـديحساب آ تر به قي تحقق اهداف عمى براىا له و مقدمهيمختلف باشند كه هركدام وس
 دارد، ىبـستگت فاعـل يـف و ن هـدتا آنجا كـه بـه ،زيک فعل ني ى معنا ن اساس،يبرهم

 و  شـود، ىده مـيـواسـطه كـه از فعـل فهم ى بـىک معنـايـ:  مراتب باشـدىتواند دارا ىم
 ىک معناي و   باالترند،ىتر و دال بر معنا نيي پاىک مدلول معنا متوسط كه هيىمعناها

 ٔهک فعل ممكن اسـت در همـيفاعل . ستي باالتر از خود نيىّگر دال بر معناي كه ديىغا
 كامـل نداشـته ا توجـهيـ ى فعل خـود آگـاهيىن مراتب معناي أهافعال خود نسبت به هم

 چــون يىهــا  بــه روشى كــشف و فهــم آن معــانى و چــه بــسا ممكــن اســت بــرا ،باشــد
 .از افتدي نىليتحل روان

  آثار رفتار معنادار
  وىشـود، آثـار اجتمـاع ى كه بر آنهـا مترتـب مـىن مختلف به تناسب عنارضىافعال انسان

 هشـد ن انتـزاع عنارضٔهبه واسط كه ىارياخت از آثار افعال ىكي. كنند ىدا مي پى متفاوتىروان
ت باشد ين نيابه اگر  ىگريدبرداشتن مال . ست ا آنهاىگذار ، ارزشابدي ى تحقق ماز آنها

  كـهى درحـالاست،» ممنوع«و » بد «شود و ىده مي نامىدزدمت آن پرداخت نشود، يكه ق
 ؛است» خوب«نام دارد و د  خمت آن باشد،يت پرداخت قياگر با نال برداشتن همان م

لبخنـدزدن بـه قـصد  كـه ىدرحالاست،   »ممدوح«و   »خوب«ق لبخند زدن به قصد تشىص
است،   »واجب«و   »خوب«ت ي به قصد هداىگىص  راستباشد؛ ى م»ممنوع«و   »بد«ر يتحق

ن بخـش از يـا... . و  »حرام«و » بد«ان دو مؤمن ي مىزن هم  به قصد ديشهىگىص  راستىلو
 مـورد ىا كارشردي ىا هي توصىدر علوم انسانن منتزع از آنها  و عنارضىاري اختىرفتارهاآثار 

 .ار دارديبساستفاده 

بـر هـا  گر انـسانيا ديز بر خود فاعل ي نىا ا ناخواستهي آثار خواسته  گاهىاريافعال اخت
. اسـت ى از مباحث علـوم انـسانى جزئْن آثارين اييل و تبي، تحلىبررس. گذارند ى مىجا
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 آثـار ،ى بر گـوش كـسىلينواختن س.  افعالندىكولويضي و فىكي از آثار فن آثار جدايا
 ىمردگـ  همچون سرخ شدن بناگوش، خـونى آثار  دارد؛ى محتملىكولويضي و فىكيف

مطالعه در علوم ث و ن آثار موضوع بحي اىول. يىا اختالل شنواي، احساس درد، ىاحتمال
 ى و اغلب اجتمـاعى آثار انسان ند،ي آنهاىن علوم متكفل بررسي كه اىآثار. ستي نىانسان

 شخص ى براى دشمناحساسا ي، ىريگ عبرت ،ىزدگ ل خجالتي از قبى آثار افعال است؛
هـم ن آثـار يـب اّترتـ. زننـده  ىلي سـى براىمانيا پشي ، خاطرى تشف،بيخورده و تأد كتک

 اگـر در. شـود ىن افعال انتزاع و بر آنهـا مترتـب مـي است كه از اىنک عنارضمتوقف بر در
د، آثـار ناخواسـته و گـاه ن شـودهيـ رخ دهـد، و بـه غلـط فهمىن اختاللـن عنارضيدرک ا

 ىا حتــيــو ممكــن اســت موجــب ســوء تفــاهم شــوند . آورنــد ى را بــه بــار مــىنــامطلىض
در هـر صـورت، . را موجب شوند ىنيب شير قابل پي غىا اجتماعي ى فردىها العمل عكس

ست كه  انجاي ا، وشود ىا درک مي است كه از آنها اراده ىن افعال تابع عنارضىآثار اجتماع
 .شود ىملموس و آشكار مشتر يبن ن عنارضيت اياهم

ز از يـرونـد ن ىكار مـ  بهى علوم انسانىها ن دسته از موضوعات گزارهي كه در اىميمفاه
ه ٔهريو فهم آنها از دا اند ىه فلسفيجنس معقوالت ثان را در يسـاسـت؛ رون يـب حس و تج

 ٔهسيـم از مقاين مفـاهيـشـود، خـود ا ى متصف مها به آنى خارجىهمان حال كه رفتارها
م ين مفـاهيـ اىا سهيـن مقايشوند و بدون چن ىج آن رفتارها انتزاع ميا نتايرفتارها با منشأ 

 .ستيقابل حمل بر آن رفتارها ن

ت آنهـا در يـ و اهمىشـوند، در روابـط اجتمـاع ىكـه از افعـال انتـزاع مـ ىنت عنارضياهم
 كـه منـشأ انتـزاع يىز در جـاي نىاريراختي موجب شده است تا افعال غىمطالعات علوم انسان

 ى فعلـىح آنكه گـاهيتوض. رندين علوم قرار گيقات ايشوند، موضوع تحق ى مشابه مىميمفاه
معنـا  ى بـى نگاه خود فاعل، رفتارٔهل از زارضين دليم ـ و به هزند ى از شخص سرمىارير اختيغ

ا تماشـاگران و نـاظران، منـشأ يـد محققـان يـن رفتار در جامعه و از دي همىـ ولشود  ى مىتلق
 يىن معنـايـگـاه هم. ديآن عمل نام» ى عرفىمعنا«آن را توان  ىمشود كه  ىک عنوان ميانتزاع 
ر يدهنـد، منـشأ تـأث ىو به آن نسبت مـكنند  ىرک ما منش انسان ديا گفتار يگران از رفتار يكه د
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. امـده باشـديال فاعل هـم ني؛ هرچند در ذهن و خكند ىن مييان افراد را تعيمشود و روابط  ىم
  سـزا دارد  بـهى نقشى عرفى انسان، معناى رفتارهاى آثار اجتماعٔدر مطالعهخصوص  ن بهيبنابرا

  .شود ى مىت تلقيار بااهمي آن بسٔو مطالعه

  يريگ جهينت
، رونـد ىكـار مـ  بـهى علوم انسانىاي كه در قضاىمين مقاله، تالش شد تا انواع مفاهيدر ا

ن يـبر اساس ا. ميابي آنها راه ٔهشناسان  آنها به لوازم روشىل منطقي شده، با تحلىبند طبقه
 ىا اعتبـاريـانـد  ىقيا حقيروند،  ىكار م  بهى كه در علوم انسانىمي مفاهل روشن شديتحل
 و معقـوالت ٰى معقوالت اولـٔهاز دو دستن علوم يكاررفته در ا به ىقيم حقيض، و مفاهمح
 ى عمدتا منتزع از علوم حضورى در علوم انسانى معقوالت اول.ستي خارج نى فلسفٔهيثان

 ٔهيـمعقـوالت ثان. دهنـد ى به دست نمـى استفاده از روش تجى براىاست كه مستمسك
ه ويز مستقي نىفلسف ه براما با تج  ٔ كشف رابطهى حس سروكار ندارند؛ هرچند گاه تج

م ياما آنجا كه با مفاه.  دارنديىم كارآيدسته از مفاه نين انتزاع ايان طرفي مى و معلولىّعل
ر آنهـا ي، كشف معنا و فهـم و تفـسى علوم انسانٔفهيم، تنها وظي محض ريشرو هستىاعتبار

ه ـه رو، نيـاز ا. ديآ ىار نمك ز بهين موارد ني در اى حسٔاست، كه تج  در علـوم يـىگرا  تج
  . خواهد بودى منطقى فاقد مبناىانسان
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  نيدراملتأهل درحكمت صنيانعكاس فلسفه فلوط
١٭انی گرجىمحمدمهد  

٢٭٭نرجس رودگر  
  چكيده

 نهـاده ى اسـالمٔ بر فلـسفهىرات فراواني تأثاياثولوجكتابش و ونان باستان است ي ىن از حكمايفلوط
 بـه ؛اسـتاو كرده ات ن استفاده را از آراء و نظشتين بي مسلمان، صدرالمتألهىن حكمايدر ب. است
ن ي فلوطى از آراىبرخ. داردن ي فلوط، يصشه در آراىهيِخاص حكمت متعالِات  از نظىاري كه بسىطور

 الواحد، اعتقـاد بـه ٔاء، قاعدهيقه كل االشيط الحقي بسٔ، قاعدهىمراتب بودن هستاعتقاد به ذو: عبارتند از
، اعتقاد به حضور تمام موجودات عالم مـاده ى در نفس آدمىمراتب بودن نفس و حضور مراتب وجودذو

 است؟ نوشتار يىها تفاوت ها و  چه شباهتى دارايى وصدراىني فلوطٔدو فلسفهاما ... . ن ولم بدر عوا
ـىش رو درصدد است ضمن معرفـيپ ن، مـوارد يصـدرالمتأله ن وي فلـوطٔ فلـسفهىات اساسـ آراء و نظ

زان يـم و دركسه، كـشف يـمقا ق وين تطبيج ايازجمله نتا. ن دو فلسفه را نشان دهديِمشابهت و افتراق ا
  .استن ي فلوطٔه از فلسفهي حكمت متعالىريذيتأث

  .نيم ثالث، احد، عقل، نفس، صدرالمتألهين، اقاني فلوط:ها كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ر دانشگاه باقرالعلومدانشيا *

  . دانشجوى دانشگاه باقرالعلوم**
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  نيفلوط نامه يزندگ
ـٔن كه ترجمهيا فلوطين يپلوتئوس، افلوط الد در يـ قبـل از م٢٠٥سـت، در  ا نـام اوى ع
   (internet Encyclopedia of philosophy, p. 337) .مصر متولد شد

  (The Encyclopedia of philosophy, v. 5 , p27). نامند ى مىن را مؤسس مكتب نوافالطونيفلوط
وس سـاكاس آموختـه بـود و بـه شـاگردش يـِن از استاد خـود آموني كه افلوطىا فلسفه

 )٧٠، صهــستى در انديــشه فيلــسوفان(. ى معــروف شــدم داد، بــه نــام فلــسفه نوافالطــونيــتعل
دن بـه ي رسـى چـون شـهود، جذبـه و خلـسه بـراىان در كنار عقـل از عناصـريطوننوافال

 ىِل مشرب متفاوت نوافالطوني به دل)٣٥٠، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(. بردند ىحكمت نام م
ق كلمـه، بلكـه يـ دقى به معنـاىكيک متفكر متافين نه ي معتقدند فلوطىاست كه برخ

  . عارف استىمتفكر
 ىها  با سود جستن از مفهومىكيالكتيِدن ديشي و اندىلسفه، شهود دروناز نظر او راه ف
ِت فلـسفه، شـناختن يـ و غاىن معنـيبنـابرا. استه و پاک ساختن روح يناب در كنار تزك

او آشـكارا . باشـد ىه مـيـق شناخت و تزك بلكه عروج روح از ط،ستي و جهان نىهست
ه  به عنوان ىداند و تفكر نظر ى مىقيحقلسوف يلت و كمال في فضى را منتهاى عرفانٔتج

  )٥٤٣، ص١، جتايصخ فلسفه غرب(. كند ى نميى او خودنماى در رأيىهدف نها

  نير و تأثّرات فلسفه فلوطيتأث
ن يـ خود بى در آراى كه وىن معني بد؛اند ى شمرده التقاطىن را از حكماي فلوط،محققان

 )٧٢، صسير حكمت در اريسـا(. ه استان و عرفان جمع كرديات افالطون و ارسطو و رواقنظ
 بـه ؛ داشـته اسـتىر مانـدگاريز تـأثيپس از خود نفيلسوفان ها، او در  ىريذيثأفارغ از ت

ين اديـ ژرف و بنىا ک بـه گونـهي هر ، و مسلمانىحي مسٔ كه فلسفه و عرفان جامعهىطور
، سـه ى اسـالمٔدر فلـسفه. ن اسـتي فلـوطى و قواعد حكمى عرفانىاندازها وامدار چشم

ن ي، از حكمـت فلـوطىا ک به گونهيه، هر يِمشرب معروف مشاء، اشراق و حكمت متعال
 ى آثـار حكمـأن، بـه عـصر ترجمـهي فلـوطيى مسلمانان با آراىآغاز آشنا. اند هارتزاق كرد
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 ى، سـوءتفاهميىن آشـنايـخ ااتفاق درخور توجه در تايص. گردد ى بازم٨ و ٧ونان در قرن ي
معرفـة « كـه بـه اياثولوجكتاب . ش آمده استي پاياثولوج ،ني فلوط كتابٔاست كه درشاره

ىض  در دست مسلمانان بود كـه آن ىترجمه شد، اثر» ىفلسفه اول«ا يو » اتياله«ا ي» هيال
، ىحيمتـرجم مـسبـه همـت ن بـار يدانستند و اول ىوس بر كتاب ارسطو مر فرفويصيرا تفس

عقوب يوسف  ابىصى برا) م٨٣٥/ ق.  هــ٢٢٠لدمتو( ىح بن عبداهللا بن ناعمه الحمصيعبدالمس
.  به نام ارسطو ترجمه شـده اسـتى، به عىان از س) ق٢٦٠ ـ ١٨٥( ىبن اسحق الكند

، فلـسفه فلـوطين(. ن اسـتيِ تاسـوعات فلـوطىانيِک سوم مي، اياثولوجمعلوم شد كه سپس 
  )٤٦ص

از ارســطو ابــن ســينا نيــز آراى ارســطو و فلــوطين را تلفيــق نمــود؛ چراكــه آن را 
ـه. دانست مى  فيـض قابـل ٔدر نتيجه تـأثيرات اشـراقى آن در الهيـات سـينوى و نظ

  )٧٣، صسير حكمت در اريسا؛  (The Encyclopedia of philosophy, v.5, p.338  .مشاهده است
 از اصـول و قواعـد ىاري در بـسىذوق اشراق  باىن كتاب به علت سازگارين ايهمچن

 از )١٢٢، صدرآمدى بر فلـسفه افلـوطين: ک.ر(. شراق قرار گرفته استخ اي منشأ الهام شى،حكم
انوس يـدر اقرودهايى  و اشراق، همچون ى مشاء اسالمىک از مكاتب فلسفيآنجا كه هر 

تـوان  ىّن تأثرات را مـي، حاصل تمام ارسند به هم مى ىرازين شيه صدرالديحكمت متعال
 ى را عـارفايـاثولوجن، صـاحب يصـدرالد. افتيافته در آثار مالصدرا ي ى تكاملا به گونه

 ىاز كـشف و شـهود و علـم حـضور ور ى و بهـره معنـوى و واصل بـه مقامـات واالىاله
  )٦، ص١ و ج١١١ ـ ١٠٩، ص ٩، ج فى االسفار العقلية االرشعةةالحكمة المتعالي(. داند ىم

ن، يـزم ِيه و عرفان مـشرق صوفىها شهين و اندي فلوطين آراى بىّل شباهت جديبه دل
، سـير حكمـت در اريسـا؛ ١٤٣ و ٨، صفلوطين(.اند يده نامى انواع عرفان نظرٔ را پدر همهى وىبرخ
 ى پـاىونـاني ىتمام مكاتـب عرفـان  ازىاستقالل عرفان اسالم گر بري دى البته برخ)٧٢ص
ى و مايتر اكهارت؛ ١٢٣، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. فشارند ىم  )١٢٨، صوحدت وجود به روايت ابن ع
كـس تـاكنون  چيـه«: دگىصـ دانـسته، مـى ىِ انواع عرفان نظرٔن را پدر همهياسپرس فلوطي

  )١٤٣، ص فلوطين( ».ردي بگىشينتوانسته است بر او پ
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 از تمـام مكاتـب ى بر استغنا و اسـتقالل تـصوف و عرفـان اسـالمىبرخاين با وجود 
ر مكتب ي تأثىارند و ادعافش ى مى پاىراسالمي غى و به طو كلىوناني ىها  و نحلهىفلسف

، درآمـدى بـر فلـسفه افلـوطين(. داننـد ى مـىا شـتابزدگيـ عناد ى از رو،بر عرفانرا  ىنوافالطون
ى و ماي؛ ١٢٣ص  )١٢٨، صتر اكهارتسوحدت وجود به روايت ابن ع

  ني در فلسفه فلوطي هستيطرِح کل
ِودن هستى، برگرفته و قول به ذومراتب و تشكيكى ب. داند فلوطين هستى را داراى مراتب مى

ه ـهٔالبته تكميل نظ  ٔ افالطون در مورد وجود دو عالم معقول و محسوس است كه در نظ
اى به نام روح  فلوطين بين عالم معقول و محسوس، واسطه. فلوطين، تعدد بيشترى يافت

ِاى بين روح و ماده دانـست و حتـى تـشكيک را در دل  را مرتبه» طبيعت«قائل شد و البته 
  .بندى نمود  فوق ماده طبقهٔبه اين شكل كه صور را در مرتبه. ِعالم محسوس نيز وارد كرد

 ىاسـت كـه برتـر از هـست» احد«ن قائل به يعت و ماده، فلوطير از عقل، نفس، طبيغ
تـوان  ىن مـي بنـابرا. اسـتىِ بلكه فوق هـست؛شود ى شمرده نمىِ لذا از مراتب هست.است

عـت، ياحـد، عقـل، روح، طب«: شـود ى اصـل مطـرح مـ٥ن، يگفت در نظام فلسفه فلوط
  Encyclopedia of philosophy, p. 457) ؛١٦، صفلوطين(» .ماده

 كـه گـاه از آن بـه )hypotasis( قنـوما. نامـد ىم» م ثالثياقان«نفس را  او واحد، عقل و
 را كـه ىاتيكه خصوصجوهرى است شود،  ىاد ميهم  )principle(  و اصل)substance( جوهر

تـوان  ىعلل است و نمي و الى ذات،ات هر اقنوميخصوص. است دارا د، ذاتاد داشته باشنيبا
   (Encyclopedia of philosophy, p.457 ).پرسيد آنها يىاز چرا

با وجود اين از مراتب هستى . بر اين اساس، عالم محسوس، اصل و اقنوم نيست
 و ٥٨ ــ ٥٧، صفلـسفه فلـوطين: ک.ر(. است؛ البته نه هستى حقيقى، بلكه هستى ظاهرى

  )٣٥٩ ـ ٣٥٨
  وحدت وجودٴمسئلهم و يروابط اقان

؛ ستيـدهد، كثـرت محـض ن ى، ارائه مىم ثالث و مراتب هستين در اقاني كه فلوطىكثرت
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. گردد ىم بازمين اقاني بٔن وحدت، به رابطهيا. مسلط استآنها  وحدت بر تمام ى نوعيسرا
ى و  است كه از فرط پـرىقتيواحد، حق. است» ضاني فمسئله«م ين نكته در رابطه اقانياول

د يـا اقنـوم عقـل پديضان، نشئه ين فيجوشد و از پرتو ا ىاض مي فىا  همچون چشمهامتال
ِات، علـم و كثـرت معقـوالت، ظـاهر يـهمراه با اقنوم عقل اسـت كـه وجـود، ح. ديآ ىم
ِضان نشئه عقل، اقنوم نفس حاصل مياز ف. شود ىم ز خـود يـوس نشـود و جهـان محـس ىِ

ن هـر چـه از يبنـابرا. نـدِ از وجـود ارضيى پرتوهاىِ است كه نفوس جزئى از نفس كلىپرتو
 از ى كـه ناشـى كثرتـشـود؛ ىم، از وحدت كاسته و به كثرت افزوده مـشىص ىواحد دورتر م

  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. ِان و صدور نشئات برتر استضيف
ن يفلـوط. م اسـتياقـان» ِبساطت«كشد،  ىر م به تصىصم راي اقانٔ كه رابطهىگرينكته د

 ىشتريـ و بـساطت بىريناپذ يم، مراتب باالتر از تقسىم و هستيمعتقد است در مراتب اقان
، اثولوجيـا(. تـر را در خـود دارد يين مراتب پاى به نوع،ط باشدي كه بسىا برخوردارند و مرتبه

ان دارد و احـد در همـه اعـداد سـ چنانچه و؛ واحد، همه نشئات را در خود دارد)٧٤ص
ِل و مراتب مادون نفـس ني معلول را در خود دارد و معال،عقل كه علت نفس است ز بـه يـِ

» ميِا وحـدت اقـانيـاتحاد « به مسئلهن ياز ا. ِ در وجود نفس، تحقق و حضور دارندىنحو
  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. شود ىر ميتعب

 اعــم از ، جهــان محـسوسىاي بـر آن اســت كـه اشـ از افالطـونىرويــن بـه پيفلـوط
 و ىقــي موجــودات حقىهــا هير و ســاهــا تــصارض وانــات و انــسانيجمــادات، نباتــات، ح

ُ به نام مثل و صور معقولـه مـىني راستىها ىهست  كـه در جهـان ىرَوُباشـند و همـه صـ ىُ
  )٧٨٦، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. اند ، از آن جهان آمدهندا محسوس
نكـه ي از جملـه ا؛ داردىز در پـيـ را نى لوازم،عوالم باالبراى ن يي عوالم پاِر بودنتصىص

اج يـر اسـت، فقـر و احتر، هماره در تحقق خود محتاج صاحب تـصىصهمچنان كه تصىص
چـون همز يـر ن آن اسـت كـه تـصىص،گـريالزم د.  استىز دائميتر به باالتر ن يينمراتب پا

 ىچ زمـانيـن معتقـد اسـت هي لـذا فلـوط. نداردىم است و آغاز زمانير قدصاحب تصىص
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نكـه همچـون يگـر اي د)٣٠٥، ص١همـان، ج(. نبوده كه در آن، جهان محسوس نبـوده باشـد
. ز مطابق عالم معقول استير است، عالم محسوس نر كه مطابق بر صاحب تصىصتصىص
اد كـرده يـ» رياصـل تقـد«ِن از مطابقت عالم محسوس با عالم معقـول، بـا عنـوان يفلوط
  )٣٢٥ و ٣٣٨ و ٣٣٩همان، ص: ک.ر(. است

ِ از اصل ىض، حاكيض و مستفيِت فيِن غيت در عينيم و رابطه عي اتحاد اقانمسئله
ـىن وحدت است كه سنگ بنـاين كثرت و كثرت در عيوحدت در ع  وحـدت ٔه هـر نظ

ن معنا كه او يخوانند؛ بد ىم )pantheist(ى ن را وحدت وجودي فلوطىاريبس.  استىوجود
شمارد و تمام موجودات  ىِت را اصل و منشأ كل وجود ميداند و احد ىا واحد مقت ريحق

ِت وجـود را هـم يـانگـارد و غا ىن و مـصدر كـل مـي از مبـدأ نخـستىضانيـرا تراوش و ف
ِقت احدنـد ي از حقىن تمام موجودات پرتويبنابرا. پندارد ى همان مبدأ مىبازگشت به سو

  )٦٧، صسير حكمت در اريسا(. ول و صعود استت موجودات در قوس نزيو همو مبدأ و غا
خوانـد؛  ىد و شرط، وحدت وجودي قىن را بيتوان افلوط ى هم معتقدند نمىالبته برخ

 خـدا در ى وحـدت وجـودِيـضان كـامال امـا ف،كند ىكه گرچه او خلق از عدم را رد مچرا
 ىگـر ويبـه عبـارت د. يردپذ نمىست،  ا خداى خودپراكنى را هم كه نوعىِمخلوقات فرد

 ى وحدت وجـود از سـؤهک سو و نظي از ىدينش توحن آفي بىا انهيكوشد تا راه م ىم
  )٥٣٨، ص١، جتايصخ فلسفه غرب(. رديش گيگر پيد

» وحـدت وجـود«اين اختالف، ناشى از معانى متفاوتى است كه ميان انديـشمندان بـراى 
ه. رقم خورده است  رابطه خدا و جهـان هـستى اى در باب وحدت وجود در معنايى كلى، نظ

ـر عمـده از وحـدت وجـود )٢١٥ ـ ٢١٩، ص تايصخ انتقادى فلسفه يونان(. است  به طور كلى سـه تق
. ٢انگارى محض و يكسانى خدا و جهان يا وحـدت وجـود و موجـود؛  وحدت. ١: عبارتند از

ثـرت نايكسانى همراه با نوعى اتحاد كه تحت عنوان حلـول، اتحـاد و نيـز وحـدت وجـود و ك
يكـسانى در عيـن نايكـسانى يـا وحـدت در عيـن كثـرت و . ٣موجود از آن تعبير شده است؛ 

ى و ماي(. كثرت در عين وحدت   )٩٨، صتر اكهارتسوحدت وجود به روايت ابن ع
ـيـا پانتئيـر مشهور و البته اشتباه وحدت وجود يتعب ر اول اسـت كـه وحـدت سم، تق
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ه در بحـث احـد كـ چنـان. ر در تقابل اسـتن تقين از جهات مختلف با ايوجود افلوط
ِ احد فلوط،خواهد آمد َ سـت كـه او را فـوق  ا او تا بدانجاى است و تعالى متعالى مطلقانيَ

  .نامد مى ىهست

  اصالت وحدت
هـر . ن استي فلوطٔه در نظى محورىامر» وحدت«ِ وحدت وجود، مفهوم مسئلهفارغ از 

ِاحد، عامل و منـشأ .  داردى وحدانىتيوص خصىن به نحوي فلوطىكيمرحله از نظام تشك
قـت واصـل، واحـد بـودن يموجـود بـودن در حق. شود ى مىر موجودات معرفيِوحدت سا

نش، نظـم و يـن، چيفلـوط. دتر اسـتيدتر باشـد، وجـود شـديهر چه وحدت شد. است
 كـه در جهـان ىاز نظر او هر چند وحـدت. داند ى جهان را برخاسته از وحدت آن ميىبايس

ن وحـدت ي اما هم،ل، دور استيِ به مراتب از وحدت كامل و اص،شكار استمحسوس آ
   (Encyclopedia of philosophy, p.457) .بخشد ىت مين جهان، واقعياست كه به ا

داند و وحدت در نزد او حتى بر وجود مقـدم  ِگىصا فلوطين وحدت را مقوم تمام حقايق مى
ر اقـانيم بلكـه مبـدأ سـاير اقـانيم و كثـرات اسـت، است؛ چراكه او اولين اقنوم را كه مبدأ ساي

ِكه ناظر به وحدت است ناميد و آن را برتر از هستى دانست و هستى را از اقنـوم متـأخر » احد«
ه» او«همين . از او، يعنى عقل آغاز كرد » ِاصـالت وحـدت« فلوطين ٔسبب شده است كه نظ

نامـد، بيـانگر آن  ق هـستى را واحـد مـىگىصد اينكه فلوطين ام فـو يضلسون مى. به شمار آيد
بـه كثيـر و «: داند؛ چـه آنكـه خـود او گفتـه اسـت است كه وى وحدت را مالک حقيقت مى

خـداانگارى را از  انگـارى يـا همـه امـا در عيـن حـال، او وحـدت» مركب، نتوان گفت هست
  )٧٠، صهستى در انديشه فيلسوفان(. داند ساحت مكتب فلوطينى به دور مى

  ل، احداقنوم او
  :ر احكام يسىداراو ا واحد است ياقنوم اول، احد 

توانـد منـشأ  ىست كه مـ ان رويست و از هميخود وجود ن» احد« .فوق هستى است. ١
برهـانش آن اسـت كـه هـر چـه . داند ى مىاو واحد را فراتر از هست.  موجودات باشدٔهمه



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٥٠ 

. ستيـ نىپس هست . شكل استىاما او ببرخوردار است؛  خاص ىشكلاز  دارد، ىهست
 او ى ولـ، محدود باشدىعني ؛»نيا«: اش گفت ه بتوان درشاره باشد كىد به نحوي باىهست
  )٧٢٧، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. مورد اشاره قرار داد »نيا«با توان  ىرا نم

ست كـه ين بدان معنا نياما ا«: كند ىه مين توجيِ بودن احد را چنىكاپلستون فوق هست
 اسـت ى است كه برتر از هر وجودىن معني؛ بلكه به ا است موجوداتريا غيچ يواحد، ه

ه ه. م دايصىا كه ما از آن تج ٔمفهوم وجود از متعلقات تج ِ  ما مأخوذ است، اما واحد از ِ
 ، اسـتىا مبتني هم كه بر آن اشىجه از مفهوميا و متعلقات برتر است و در نتي آن اشٔهمه

  )٥٣٦، صه غربتايصخ فلسف(» . استىبرتر و متعال
بينـد و معتقـد  از نظر يضلسون، فلوطين موجود بودن را با وحدت صرف بودن ناسازگار مـى

ِاست چون قرار است احد، وحدت محض باشد، نبايد موجـود باشـد؛ چـون موجـود، واحـد 
گيـرد و وجـود در  بدين ترتيب، تنزلى اساسى در جايگاه هستى صـورت مـى. است نه وحدت

  )٧١، ص هستى در انديشه فيلسوفان(.  بلكه دوم خواهد بودنظام عالم، نه اول،
ک محـض را يـده نيـ افالطون، ا.)negathve theology() الهيات سلبى(ناپذيرى  توصيف. ٢

ى ن بر آن است كه آدميدانست؛ اما فلوط ى مى و سلبى دو گونه صفات متقابل ثبوتىدارا
 ى ولـ؛ستيـ نىزيـ، چـه چىِط و مطلـق فـوق هـستيد كـه ذات بـستواند بگىص ى مصرفا

توان از احـد سـخن گفـت و  ىنم )٧٠٦، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. ستيم چيم بگىصيتوان ىنم
 ؛گـردد ىد ميدر حد آن اسم، مقباشد،  اسم ٔرندهيز كه پذي چون هر چ؛ را بر او نهادىاسم

ه قـول بـ ـ زيـ بـر او ن،ميـنه ى مـىز اسميم و به هر چيا يا خو گرفتهاما ما چون با عالم اش
احـد، واحـد، : خواند ىن او را به چند اسم مي لذا افلوط.مي نهىم اسم ناگ ـنيافلوط

 ى واقعـ،ن اسـنادهايكند ا ىد مين حال تأكياما در ع. ىر مطلق، اصل، فوق هستياول، خ
   )٣٤٦، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(.  استى مجازهاىري بلكه تعب؛ستين

 ىكنـد كـه بـه معنـا ى وارد مـىات سـلبي در جرگه الهن رايات فلوطين سخنان، الهيا
ِامتناع سخن گفتن ا« ِ بـه عنـوان ى سلبٔوهيِ خداوند و اوصاف او و انتخاب شٔ درشارهىجابيِ

تر سى نيستى، الهيات سلبى در آثار موالنا و مايها آينه(» .ست اح سخن گفتن از خداي صحٔوهيتنها ش
  )٢٦ ـ ٣٠، صاكهارت
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 بلكـه ، اما نـه بـه عـدد،كتاي است ىن، او واحدي فلوطٔه گفته ب.وحدت غير عددى. ٣
  )١٣٥، صفلسفه فلوطين: ک.ر(. وحدتش مطلق و منزه از شمار و تعداد است

 )pure simplicity( ل اطـالق و بـساطتيـن بـه دليذات واحـد نخـست .ناپـذيرى احاطه. ٤
 ؛سـت ااير اشـيط بـودن بـر سـاي بودن، محى فوق هستٔ است و الزمهى فوق هست،محض
ابد؛ اما او به مادون ي )Covering( تواند بر او احاطه ى نمىكس «:ن گفته استيه فلوطك چنان

  )٧٢٨ ـ ٧٢٧، ص٢، جدوره آثار فلوطين(» .ط استيمح
 ىرويـن به پيفلوط «.الغايات بودن )End of Ends( و غاية )origin of origins( مبدأ المبادى. ٥

خواند كه در قـوس نـزول از او نـشأت  ى مىأ و منشأ هستاز افالطون، احد را مصدر و مبد
» .كوشد تا با احد متحـد گـردد ىگردد و م ىز به او بازمياند و در قوس صعود همه چ فتهگر

  )٧١٨ ـ ٧١٧همان، ص(
ک از آنهـا يـچي امـا بالفعـل، ه؛ز اسـتي، مصدر و بالقوه همه چىبه نظر او فوق هست

 و يىجـا ى، حـضور همـهت واحد، عدم مكانمندگر صفاي از د)٧١٧، ص٢همان، ج(. يستن
 ١٧٥ و ١٧٨، فلسفه فلوطين: ک.؛ ر٧٣١، ص٢همان، ج(.  بساطت استليدن در ذهن به دلينگنج

  )١٥٨و 
 چـون ىاو صـفات. ن استيز نظام فلوطيبرانگ علم احد از مواضع چالش .علم احد. ٦

ٔات را مادون مرتبهي ح وعقل، علم  نـه مـصداق علـم و نـه او ذات احـد را. داند ى احد مِ
از . شـود ىز او در باب علـم آشـكار مـين اصل متماين اوليبنابرا. خواند ىمصداق جهل م

 ىن برخـين نظر فلوطيا.  اما عقل، عالم است، احد نه عالم است نه جاهل،نينظر فلوط
تـايصخ (. شتن شـود منكر علم احد به خىصىكه حتاست از جمله كاپلستون را بر آن داشته 

 ىعلم حـصولاست،  شده ىگر آن است كه آنچه از احد نفي اما نظر د)٥٣٦، صغربفلسفه 
 احتمال )٥٧، صهىصت فلسفه اسـالمى(. كند ى مىز از احد نفين ن جهل راي چراكه فلوط؛است

 است كه ىتياحد، ناظر به محدود جهل از  علم وىنف ن ازيفلوط ست كه منظور اگر آنيد
 ازمقـام ذات، بـه ى همانطوركه در عرفـان اسـالم؛رد موصوف به دنبال داى براىوصف هر

  . شود ىر ميتعب» الاسم والرسم«عنوان مقام 
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 مسئله مهم نزد نوافالطونيان ـ از فلوطين گرفته تا پيروان او ـ توضيح نحوه .فاعليت. ٧
فلوطين در . ِرشط وحدت به كثرت و كيفيت انتشاى موجودات متعدد از واحد محض است

ه ه فيضان يا صدور را مطرح مى خٔبرابر نظ او هر گونه فاعليـت را . كند لق از عدم، نظ
از سوى ديگـر . داند مستلزم انفعال و در نتيجه تركيب و منافى وحدت و بساطت احد مى

ه برون. ِاحد، خاستگاه تمام موجودات است اى اسـت كـه  رفت از اين مشكل، طرح نظ
ِ فيـاض و نـه قابليـت ٔعلـت فيـضان، نـه اراده.  ناميده شـد)Emanation(» فيضان«بعدها 

فرايند فيضان در سخنان فلوطين تنهـا . ناپذير است مستفيض، بلكه امرى قهرى و اجتناب
اى كه از غايت امتال سريصز شده است  چون چشمه«: در قالب استعاراتى بيان شده است

 آتـش كـه نـور ٔىصانـهپراكند و يـا  پراكند يا برف كه سرما مى يا همچون خورشيد كه نور مى
  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين؛ ٦٦٨، ص٢، جدوره آثار فلوطين(» ... .كند ساطع مى

جه و حاصـل نگـرش يز نتيد نيشود و تول ىده ميد ناميگاه صدور كثرت از وحدت، تول
دن به يشي اند)٢٣، صفلوطين(. جاد فرود آمدن و نزول استيد و ايمنظور از تول. است و نظر

جـاد ي اىر همچـون تـصارض،شهيـق فكـر و اندل از طيمعال. جاد آن استيبر با اشئ برا
ن يبنابرا. كند كه آنها را در خود داشته باشد ىجاد ميصورت را اوقتى ّ اما متفكر ؛شوند ىم

. نــديآ ىنـد صـرفا فـرود مـين فرايـل از قبـل، تحقـق دارنـد و در ايـض معاليـنـد فيدر فرا
)Encyclopedia of philosophy, p.690(  

ن مراتـب، يـدر صـدر اكنـد و  وصف مىمراتب و مشكک يض را ذوند فين، فرايفلوط
 ى در جـا)٧٢٧ و ٧٢٨، ص٣، جدوره آثـار فلـوطين(. نشاند را مىن يصاد نخستعقل يا ا يض يف
ده و يـكه ضرورتا از ذات او صادر گردرا ) احد (ى فوق هستٔواسطهِيض بال تنها فىگر ويد

  ) ٧١٨ و ٧١٧همان، ص(. داند ىم» ى هستٔهمه«بلكه » ىهست«، و قرار داردپس از ا ٔدر مرتبه
دگاه اول، يـد.  وجـود داردىنيِ در مورد اراده احـد فلـوطى متفاوتىها دگاهي د.اراده. ٨

  وى و ضـرورى قهرىنديضان را فرايداند و ف ىار مين، فاقد اراده و اختياحد را از نظر فلوط
ن جهـان يـا«: ن گفتـه اسـتيه فلوطك  چنان؛داند ىصد م و قى از هرگونه خودآگاهىعار

د يـ كه ضرورت موجود شدن آن را آشكار ساخته باشـد پدىدنيشيجه انديمحسوس، در نت
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» . دوم موجـود باشـدىعتي بود كه طبىكه ضروراست دا شده ي بلكه بدان جهت پ،امدهين
  )٣٠٧، ص١همان، ج(

 يىار و توانـايـ اختىن را منـافيط فلـوىِض ضروري ف، از محققانىارين اساس بسيبر ا
دگاه يـد.  بدهـدىگري به دىا  از خود بهرهى است هر اقنومىچرا كه ضرور دانند؛ ىاحد م

 ت بالقـصديـفاعل  وىهي تـشبٔن از سلب اراده، سلب ارادهيست كه منظور فلوط اگر آنيد
سبت نـ  محبت اوى به معناى اراده ذاتى وگرنه نوع؛باشد ى نقص مىاست كه مستلزم نوع

هىصت فلـسفه (. داند ىاش م ن ارادهيكند و ذات احد را ع ى احد ثابت مىبرا را به ذات خود
ــ ىن مــي همچــن)٦٦ ـ ٦٢، ص اســالمى ــوان نف ــه دلىت ــ اراده را ب ــه صــفت ىل نفــي  هرگون

  .  احد دانستىمقام الحد محدودكننده از

   عقل،اقنوم دوم
ــيدان در اقنــوم دوم شــديفلــوط ُ مثــل ٔه متــأثر از نظ  از ىرويــ بــه پىو.  اســتىافالطــونُ

 و ى صـورت اصـلى، داراىدنيا نادي ىدنيک از موجودات دي بر آن است كه هر ،افالطون
ِک از موجودات جهـان محـسوس، يباشند و هر  ى به نام عالم معقول مى در عالمىقيحق

 بـه عنـوان ىعقـل كلـ. ها و ذرات معقول وجود دارنـد دهيز به عنوان اي نىگريدر جهان د
گاه تمام صور معقوله و مثل است كه بـا آن ي جاى، واسطه فوق هستىقنوم دوم و صادر با

. باشـند ىش مـِشتن خـىص بـه خىصـى عقل كلـىقت همان علم و آگاهيمتحدند و در حق
قـت يحق.  اسـتىً و اساسا خود هـستى هستٔن مرتبهي عقل، اول.ر احد استعقل، تصىص

در .  در عـالم معقـول وجـود نـداردىچ حجاب و ظلمتيه. ستي نى جز هستىزيعقل چ
ز ي كل موجودات ن، خاص استىنكه موجودين اي در عىقلمرو جهان معقول، هر موجود

  )٧٦١، ٦٦٥، ٢٨٢، ص اثولوجيا(. باشد ىم
 در ،نيـ ا.شديـاند ىز مي بلكه عقل، خود را ن؛ستي عقل، تنها احد نٔشهيَّاما متعلق اند

. زنـديک چيعقل و عاقل و معقول بنابراين  .ستيشه نياش جز اند ى است كه هستىحال
عالم معقول . رنج است ىات بيجهان معقول، ح). وحدت در كثرت و كثرت در وحدت(
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ن معتقـد اسـت جهـان معقـول، ماننـد جهـان يالبته فلـوط. ستيبالفعل است و بالقوه ن
 جهـان ٔ جهـان معقـول، معقـول اسـت و مـادهٔمنتهـا مـاده.  ماده استىمحسوس، دارا

همـان، ص (. ابـدي ىِ، محسوس است و به تبع ماده، كثرت در جهان معقول راه مـمحسوس
ز يـن نظـر نيـدانـد و در ا ىرون از زمان و مكان مين، عقل را بي فلوط)٧٦١ و ٧٤١، ٢٢٧، ٢٠٣

 (Encyclopedia of philosophy, p. 459). متأثر از افالطون است

  اقنوِم سوم، نفس
از جملـه . دهـد ىل مـي او تـشكىهـا  را از نوشـتهىنـيّ زرىهـا ن، ورقي فلوطىشناس نفس

گاهش در يقت نفس، جاي همه جانبه و جامع نسبت به حقىا ه آن، ارائه نظىها ىژگرض
  .استت فرجام آن يفيش نفس و كيداي، نحوه پىهست

 عنـوان كـرده بـود، نفـس را ىم و مراتب هستين مطابق آنچه در مورد رابطه اقانيفلوط
تـراود و  ىنفـس از عقـل مـ. دانـد ى عقل مىعني خود ى مرتبه باالانگاره، عكس و تصىص

  )٦٦٤ ـ ٦٦٥، ص آثار فلوطينٔدوره(. كند ىر ميدهد و تدب ىعقل آن را پرورش م
ن، ياز نظـر فلـوط.  به اثبات تجرد نفس اختصاص دارداياثولوج از ىبخش قابل توجه

ش از آنكـه در يـ پ بلكـه،ستيـ جـسم نىاش موقوف به هـست ىروح، جوهر است و هست
 عقـل، تفكـ ى هـست)٦٤٨ و ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٨همـان، ص (.  وجود دارد،دي درآىكالبد جسمان
 بلكـه عـالوه بـر ؛ستيـ روح، تفكـر محـض نى امـا هـست، محض استٔشهيصرف و اند

ب ذات خـود و هبـوط ير بدن و تصرف در آن و تهذي مانند تدبىگريت ديدن، فعاليشياند
  )٦٤٣همان، ص(. عهده داردبر ز يش را ن خىصىِه موطن اصلاز عالم معقول و عروج ب

 است كـه ى طولى مراتبىنفس دارا. ک و مراتب استي تشكىنفس در ذات خود دارا
  )oxford , p.690(. ست ا آن مرتبط با عقل در عالم باالٔن مرتبهباالت

 از تعلـق بـه داند كه قبل ى مجرد از عالم باال مىن، نفس را امريبا توجه به آنكه فلوط
ِن عالم هبوط كرده است، مشكالت رابطه نفس ي وجود داشته و سپس به اىكالبد جسمان

ّنفس مجرد با بدن ممتـد رابطـه چگونه نكه يا. شود ىز مي او نٔر فلسفهيمجرد با بدن، دامنگ ِ
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 بمانـد و ى عمـل كنـد و نامنقـسم بـاقىِتواند در جهان با امتداد جـسمان ى چطور م ودارد
ن ي چـنىگرير است و ديپذ يم تقسىكي اما ،ِس مجرد، در بدن ممتد حاضر استچطور نف

  . ن مـسائل ارائــه داده اســتيــ اى بــراى نافرجــام و ناكـامىهــا حـل ين راه فلــوطيـست،ن
)Routledge Encyclopedia of philosophy, p. 459(از او و تجـرد نفـس ل بساطت ي قائل است به دلى و

ِ را بـه عنـوان ى بدن مـادى وقتىشود و حت ىّمتأثر و منفعل نمِ مادون خود ياى از اش،ماده
 ٔدوره(. شـود ىرد، هرگز منفعل نمـيگ ىش به كار مِدن به اهداف خىصي رسى براىابزار و آلت
  )٤٧٨ ـ ٤٧٧، ص فلسفه فلوطين؛ ٤٥، ص آثار فلوطين
 ش جدا شده و به عالم مـادون سـفرداند كه از مبدأ خىص ى مىن نفس را مسافريفلوط

ن راه يـد كه ايد درصدد برآين مراتب كون، گرفتار شده است و حال بات و در پستكرده 
ن همان اتحاد نفـس ي هبوط از نظر فلوط)٦٢، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. ى كندًرا مجددا ط
 بـا هـم متحـد و متـصل و ىم و مراتب هـستي اقان)٥٣٩، صتايصخ فلسفه غرب(. با بدن است

ّسر يـبـه مراتـب بـاال مرا  نفـس ىر صـعوديِ و اتصال، امكـان سـىتگوسين پيا. مرتبطند
  )٥٠ و ٤٩همان، ص(. سازد ىم

 عالوه بر جهـان خـارج ىگانه در روح آدم يم سهن امكان، وجود اقانيح اين توضيسوم
حـضور ز يـگونه كه در خـارج موجودنـد در مـا ن م همانياقان «:ن قائل استيفلوط. است
ن امـر امكـان بازگـشت يـا.  آگاه نيستنددر درون خودآن از وجود ها  اما اكثر انسان» دارند

  )٦٧٤، ص آثار فلوطينٔدوره(. سازد ىفراهم م را احد اتحادش با و نفس به عالم باال
 جـسم و ٔشتن از سـلطهِه و آزاد كردن خىصـير و تزكي، تطهيىند رهاين مرحله در فراياول

. شـود ىعمول و متداول را شامل م مى اخالقىها لتي فضٔن مرحله، همهيا. حواس است
 انتقـال و بازگـشت ى بـراىا لهياو فلسفه را وس. شه، عقل و فلسفه استي بعد، اندٔمرحله

 ىشه فراتر رفته به شـهوديدر مرحله سوم، نفس از اند. داند ى مى عقالنىها شهنفس به يص
 كه اعـتال يىنها و ى عالٔ مرحلهى است براىا نها تنها مقدمهياما همه ا. رسد ىاز نفوس م

 آن بـه ى است كه طى خودىافتن به احد مطلق از راه خلسه و وجد، و جذبه و حالت بي
نگرد بلكـه بـا  ىرون به خدا نمين مرحله از بينفس در ا.  گرددىكي عارفانه با خدا ىا گونه
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  )٣٤٩، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(. شود ى كه نفس همان خدا مىبه طور. شود ى مىكيخدا 
ن يـ از ب، اسـتى اسـت و آنچـه واقعـى واقعْنفس.  نفس استىن قائل به بقايلوطف

او در . ت متفـاوت اسـتي اما سرنوشت نفـوس در ابـد)٥٣٩، صتايصخ فلسفه غرب( .رود ىنم
 تناسـخ را طـرح ى نـوع، نفوس ناقصٔارهنفوس كامل، وحدت و اتصال با احد و درشِحق 

هه يكند كه شب ىم   . افالطون است ٔنظ
 كـه بـا ىوانـاتي از حىكـيب، بـه كالبـد ين، نفس در صورت عدم تهـذي فلوطٔ گفتهبه

ـور ي كه فـضاى وارد خواهد شد و ارواح عادل و متق، او تناسب داردٔصفات مكتسبه ل م
.  خواهنـد شـدِ، وارد ابـدان زنبـور عـسل و مورچگـاناند يل نكردهق تعقل تحصرا از ط

ز يـ تجـسم اعمـال نى از افالطـون قائـل بـه نـوعىرويـن به پي فلوط)٤٨٤ ـ ٤٨٣همان، ص (
  )٥١١، ٢٥٠، ص ١، ج آثار فلوطينٔدوره(. هست

  ماده
اى و نوفيثاغورثى  هاى افالطونى و ارسطىصى و ارفه رأى فلوطين در مورد ماده، تركيبى از انديشه

 از اين نظر ماده، ظلمت است، اما. شود ماده، نهايت چيزى است كه از واحد صادر مى. است
ن مرحله جهان را تشكيل مى از آن جهت كه پايين دهد و در تركيب اشياى مـادى دخالـت  ت

 ماده از اين جهت كه )٥٤١، ص ١، جتايصخ فلسفه غرب(. توان گفت تايصكى محض است دارد، نمى
خـودش دسـتخوش تغييـر . قـوه محـض اسـت. هيچ وصف ايجابى ندارد، شبيه احد است

 فلـوطين، تحـت تـأثير )Encyclopedia of philosophy, p. 460(. رى اسـتّشود، امـا مقـوم هـر تغييـ نمى
ِ شر بودن ماده بـه معنـاى )٣٩٠، ص١، جدوره آثار فلوطين(. خواند ّنوفيثاغويصان، ماده را اصل شر مى ّ

ِشر بودن عالم ماده نيست؛ بلكه صرفا اشاره همچـنين . اى است به جهت فقدان و نقـصان آن ّ
ن محسوس تصىصر و رونوشتى است از جهان معقول و لـذا مطـابق آن فلوطين قائل است جها

توان انتظار داشت   وجودى نازلش نمىٔجهان ماده تصىصر عقل است؛ اما به لحاظ مرتبه. است
توانـست  كه همتاى عقل باشد؛ چرا كه در اين مرتبه از هستى جهانى بهتـر از ايـن عـالم نمـى

ِ از ديگر نتايج اين مطابقت، قول بـه قـدم عـالم )٥٤١، ص١، جتايصخ فلسفه غرب: ک.ر(. تحقق يابد َ ِ
  )٣٠٥، ص١همان، ج(. باشد ِماده به عنوان رونوشتى از عالم عقل مى
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  نيصدرالمتأله
 )٩٨٠ يـا ٩٧٩( مالصـدراو ن ي، مشهور به صدرالمتألهىرازيم شين محمدبن ابراهيصدرالد

 و يىان بـزرگ مكتـب مـشاه و از شـارحيـمؤسس حكمـت متعال او. ا آمديراز به دنيدر ش
 مـسلط ،عت و مذاق شىني عرفان را فهم كرده و بر متون دى است و عمق مدعاىاشراق

  . و آگاه است
اس يـ دارنـد، قىگر تفاوت زمـانيكدي قرن با ١٤ش از ي كه بىلسوفي دو فيسه آراىمقا

ـ ،دهـد ىگر قرار ميكديلسوف را در كنار ين دو في اما آنچه نام ا؛مع الفارق است ات نظ
 مالصـدرا ،ک كـالميدر . لسوف، مشترک استي است كه در هر دو فىع و مخصوصيبد

ر يسـت، تحـت تـأث ا اوىه كه نظام فلسفيِ خاص حكمت متعالىها شهي از اندىاريدر بس
نا و به يشدت از ابن س ى به عام فلسفىها شهي گرچه در اند؛ست ااياثولوج كتاب ٔسندهنىص

حكمت متعاليه؛ بررسى : ک.؛ ر٤٣، ص١، جدرآمدى به نظام حكمت صدرايى(. تبع از ارسطو متأثر است
ـىاريان بسي در بى و)٤٩ ـ ١٦، ص ّو نقد حكمت صـدرالمتألهين ّات خـود بـه كـرات بـه  از نظ

  :؛ از جملهدهد  ى ارجاع ماياثولوجكتاب 
 فى ةالحكمة المتعالي(. ست و بقا و قوام او به نفس است االن و فنايعت جسم، سيطب. ١

  )١١١، ص٣، جهاالسفار العقلية االرشع
 و تـام اسـت و اخـتالفش بـه ى حـىنكه عالم اعليِات عالم عقل و ايدر خصوص. ٢

 )٣٤٠همان، ص(.  استىِقرب و بعد نسبت به عقول اول

 )٤٢٧همان، ص( .اتحاد عقل و عاقل و معقول. ٣

ُم و مثلنََرابطه ص. ٤  )٢٧٧، ص٦همان، ج( .ُ

 )٢٨١همان، ص( .شود ىافت مير عقل ا دي اشٔصفات همه. ٥

ِقتـشان، نفـس كمالـشان يِما هو و لم هو در مفارقات، شئ واحد است و نفس حق. ٦
 )٨٨، ص ١، و ج٦، ص٧همان، ج(. است

 )٢٤٤همان، ص(.  امكان اشرفٔقاعده. ٧
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 )٢٥٨همان، ص(.  امكان اخسٔقاعده. ٨

 )٣٣، ص٧همان، ج(» ... .شياءًالواحد المحض هو علة االشيا كال و ليس بشئ من اال«. ٩

 )٥٥همان، ص(. ى تعالىبار  درىت و فكر و علم ارتسامعدم ررض. ١٠

 )١٤٧همان، ص( . و صورتىوليب عالم از هيترك. ١١

 بلكـه ؛توانـد باشـد ىت و اتصال خود نمـيِف، علت وحدانيا لطيظ يهر جرم غل. ١٢
 )١٥٠همان، ص(. ِنفس، علت اتصال جرم است

  و هو مطابق لكون شـىء االٌى العقل شىءس فياء و ان لي كل االش أن العقلىف. ١٣
 )٢٨١همان، ص( .آخر

 )١٧٥همان، ص( .در اثبات صور و مثل. ١٤

 )٢١٨همان، ص( . و خلع بدنىونانيخ ياشاره به شهودات ش. ١٥

 )٢٨١همان، ص( .ىدر سلوک نفس از عالم اسفل به عالم اعل. ١٦

 )٣٣٣همان، ص( .ىدر حشر نفوس نبات. ١٧

 است و اثبـات انـسان ى برزخىواني و حى نفسانى، انسانىِدر باطن انسان عنصر. ١٨
 )٢٤٠همان، ص(. ى و نبات عقلى، فرس عقلىعقل

ر، بـه حركـت ي، از وجوب بالذات به سـكون و از وجـوب بـالغاياثولوجسنده نىص. ١٩
 .ر كرده استيتعب

 ىِر و تعاقـب برخـييو تغ حاضرند و تجدد ى نزد مبدأ اول ضرورتاممكنات همگ. ٢٠
، الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعة(. ه وجود استي از اوعىسه با برخياز آنها تنها در مقا

 )١٢٩ ـ ١٢٨، ص١ج

 ظهـور حـق و محـل ىهـا نهينكه ممكنات، آيض و ظهور و اي و فى تجلٔهدر نظ. ٢١
نـات ي در قالب تعىوجود واجب دارد كه آن نزول ى و ظهو واحدىند و حق تجل ارضىتجل

 )٣٥٧، ص٢همان، ج(. است

 )٢٧٣، ص٧همان، ج( . الواحدٔقاعده. ٢٢

 )٢٧٢، ص٧ و ج٢٧٩ و ٢٧٨، ص٦همان، ج( .م و با واسطه از واحديصدور مستق. ٢٣
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ّان قوس صعود بودن مبدأ اوليسرآغاز قوس نزول و پا. ٢٤  )٢٧٩، ص٦همان، ج(. ِ

 )همان(. نفس و جسم در عالمگانه عقل و  قول به مراتب سه. ٢٥

ن ضمن ارجاع بـه يه است كه صدرالمتألهيات حكمت متعال نظاموارد مذكور، تمام
آنچـه از . شت آنهـا پرداختـه اسـتيـِح بيه و توضـيِ و نقل قول مؤلف آن، به توصاياثولوج
ـير شـاي، تـأثكنـد تبـادر مـىن فرازهـا بـه ذهـن ي أمطالعه ا بـر يـات اثولوجِان توجـه نظ

ن آراىن و تـ ى از نـاباري كـه بـسى بـه طـور؛ن استيدرالمتألهص  ى فلـسفمـشهورت
  .ن داردي فلوطىايشه در اثولوجرقابل انكار، يصي روشن و غىا ه را به گونهيحكمت متعال

  ني فلوطٴسه آن با فلسفهيه و مقاي حکمت متعاليطرح کل
ن يبرخالف فلوط. ستااستوار ک وجود يِه بر دو ركن اصالت وجود و تشكيحكمت متعال

ِقـت يه، وجود اصـل و حقيِق عالم تنزل داد، در حكمت متعاليكه وجود را در مراتب حقا
ىضية فـى المنـاهج الـسلوكيه(. ز استيهر چ ن، وحـدت را مقـوم تمـام يفلـوط )٦، ص الشواهد ال
ِاش وحدت اسـت، اقنـوم اول و در صـد  ىه احد را كه مقوم اصلك  چنان؛ق دانستيحقا
امـا در . ب او وحـدت را مقـدم بـر وجـود دانـستين ترتي نمود و بدىق معرفيِب حقامرات

 ى وجود و وحـدت، مفهومـاعني ؛ِه، وحدت، مساوق و به وزان وجود استيحكمت متعال
 لـذا هرچـه .ابـدي ى وجود نم،افتي تا تشخص نىهر امر. ، متحدند حالنير و در عيمتغا

  )٢٤، صوحدت از ديدگاه عارف و حكيم(. نان استيز چدتر باشد، وحدت نيتر و شد ىوجود قو
 ىن، مراتب هـستيفلوط. ِمراتب بودن عالم با هم مشتركندمسئله ذواما هر دو نظام در 

ى  را امـرىز هـستيـصـدرا ن. در قول افالطون را به سه عالم عقل و نفس و حـس رسـاند
تعليقه بـر (. شمردِقت وجود يِشدت و ضعف را از خواص حقدر مراتب دانست و تفاوت ذو

  )١٠٧٢، ص٢، جشفا
 برقـرار ىم بـه طـور كلـي و اقـانىِن مراتـب هـستين بي را كه فلوطىتر روابط از آن مهم

ِ مراتب باالتر از خود شمرده اسـت، ه و تصىصي متحد با هم و ساىدانسته و آنها را به نوع
ن يلمتألهصدرا. رش و بسط و گسترش قرار گرفته استي مورد پذيه كامالدر حكمت متعال
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ِق عوالم بـاال را يق باال دانسته است و حقاي حقأقهيافته و رقي ى را تنزلتر هست يينِمراتب پا
 و اشـرف در خـود ىِق مادون را به نحـو اعلـي خوانده كه تمام حقاىِوجودات برتر و جمع

  )٢٧٥، صشرح اصول كافى(. دارند
پس وجـود جمعـى و محيـط بـر اينكه مراتب باالتر وجود از بساطت بيشترى برخوردارند، 

آنچـه در حكمـت . ترند، مسائلى است كه عينا در هر دو فلسفه تكرار شده اسـت مراتب پايين
 حقيقـت و ٔتر نسبت به حقايق باالتر، يعنـى رابطـه ِمتعاليه تحت عنوان رقيقه بودن عوالم پايين

 بـه رابطـه رقيقت بين مراتب هستى آمده است، همان چيزى اسـت كـه فلـوطين از آن تعبيـر
ِبيانـات خـود صـدرالمتألهين كـه پيـشتر . تصىصر و سايه و صاحب تصىصر و سايه كرده است

ٔدهد اين نقطه مشترک يک امر اتفاقى نيـست؛ بلكـه مطالعـه بدان اشاره شد، نشان مى  افكـار ّ
ات در حكمـت متعاليـه بـوده اسـت فلوطين زمينه بحـث تـشكيک بـا . ساز اين دسته از نظ

ات ابتكـارى و خـاص صـدرالمتألهين گفته توضيحات پيش ّ، مبدأ و خاستگاه بسيارى از نظ
   )٣١٢ ـ ٢٩٣، ص وحدت وجود در حكمت متعاليه: ک.ر(. باشد مى

ِلـسوفان ين را در شمار فيک، بحث وحدت وجود است كه فلوطي تشكٔن الزمهت مهم
 ىعنـي ، وجـودر از وحدتز دو تقيه نيدر حكمت متعال.  قرار داده استىوحدت وجود
ن نظـام يـِ وجـود بـه عنـوان روح حـاكم بـر اىِ وجود و وحـدت شخـصىكيوحدت تشك

رحيق مختوم؛ شـرح : ک.؛ ر٢٠٦ ـ ١٥٦، ص مبانى و اصول عرفان نظرى: ک.ر(. شود ى، مطرح مىفلسف
  )٥٦١، صحكمت متعاليه

شتر از يـل وحـدت و بـساطت بين مراتب باالتر وجود به دليفلوط گذشت كه طبق نظر
ِ از كمـاالت ى برخوردار،بي تركىاز آثار بساطت و نف. است ىب بري گونه كثرت و تركهر

 او واحـد و سـپس عقـل را در بردارنـده .ز متفطن بودين نكته نين بديفلوطو مادون است 
  .دانست ىا مي اشٔكماالت همه

قـه يط الحقيبـس «ٔا بهره برد و در قالـب قاعـدهي را از اثولوجى اساسٔن نكتهيمالصدرا ا
 )٣٣، ص٧، جه فـى االسـفار العقليـة االرشعـةالحكمة المتعالي(. پروراند» س بشئ منهايا و ليكل االش

قـه يط الحقي بـا بـسىا و موجـودات، بـه نحـوي قاعده فوق آن است كـه تمـام اشـىمعنا
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. ستيک از آنها نيچ يقه هيط الحقيگر بسي دى از سو.شوند ىمتحدند و لذا بر آن حمل م
  آنهـاىا وجود الهـي منظور از اش،عيبه حمل شا. ١.  نظر وجود دارددول، در مورد نوع حم

قـه بـر آن حمـل يقه و رقيِمنظور، وجود خاص موجودات است كه به حمل حق. ٢ ؛ستا
قـه حمـل يط الحقيتواننـد بـر بـس ىا مي اشىجابي و اىِ چرا كه تنها جهات وجود؛شود ىم

بسيط الحقيقـه از ؛ ١٦٨، ص٢، جه نظام حكمت صدرايىدرآمدى ب؛ ٣٣٨ ـ ٣٣٥، ص هنهاية الحكم(. گردند
ِ قسمت دوم قاعده كه سلب حمل است، در واقع )٢٠٠، صديدگاه مالصدرا و منادشناسى ال يبنتيز

 فـى ةالحكمـة المتعاليـ(. سـت اايِص اعدام و بنابر نظر دوم سلب وجود خاص اشـيِسلب نقا
  )١١٧ ـ ١١٠، ص٦، جهاالسفار العقلية االرشع

آنهـا بـه ايـن  از ى فوق، بهره برده است كـه برخـٔ از قاعدهى در موارد متعددمالصدرا
ش  خـىصىسـت و بـه وجـود جمعـ ااينكه واجب الوجود كل اشياثبات ا. ١: شرح است

ان اثبات سـ. ٢؛ ن رو كمال مطلق استيست و از ا اا را داراي اشىهمه كماالت وجود
ِ مراتب خـاص وجـودِ حق در همه موجودات عام، متناسب باىصفات ذات ؛  هـر كـدامىِ

واجـب الوجـود بالـذات،  «ٔاثبات قاعده. ٤؛ ه حقيقيد و وحدت حقه حقياثبات توح .٣
ا در ي بـه اشـى حق تعـالىاثبات علم اجمال.٥؛ »ع الجهات استيواجب الوجود من جم

اثبات اتحاد نفس ناطقه . ٧؛ د و رد شبهه ابن كمونهياثبات توح. ٦ى؛ لين كشف تفصيع
 )٢١٨، صبسيط الحقيقه از ديدگاه مالصدرا و مناد شناسى ال يبنتيز(...ش و خىصىه قوابا هم

  ينيفلوط احد سه آن بايه ومقاي حکمت متعاليشناسمبدأ
ن يـ اما در ع؛داند ى موجودات مٔ همهين، احد را سرچشمه و مبدأ و منشأگذشت كه فلوط

 ى تعالى، ذات بارى اسالمٔفلسفه در ى اما به طور كلشمارد؛ مى ىحال، آن را برتر از هست
 در حكمـت مـسئلهن يا. ن موجودات استت  اصل وجود و كامل،كه احد و واحد است

» موجـود«مفهوم . ابدي ى مىشتريقوت ب» ک وجودياصالت و تشك «مسئلهه با طرح يمتعال
 از قـدر و منزلـت مـسئلهن يـشود؛ اما ا ى حمل مىبر خداوند و ممكنات به اشتراک معنو

ِن كـه وجـود را منحـصر در موجـودات يكه برخالف فلوط؛ چراكاهد ىت نميت الوهحضر



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٦٢ 

رغـم  ىمحدود و نامحدود و وجودات، علـ: د، وجود دو گونه استيد ىن و محدود ميمتع
 ٔن مرتبـهدتي شدت و ضعف دارند كه شـدى، در وجود خارجىوحدت و اشتراک مفهوم

  . واجب الوجود استىوجود
ار متفاوت يان بسي ادى او با خداى اما خدا؛ز خوانده استيا نن گاه احد را خديفلوط

ان رحمـت و يـد و بـه آدميـآ ىبه خشم نم. ستي كتاب مقدس نٔ زندهىاحد، خدا. است
 خـود او بـه ى ولـ؛ت اسـتيـنها ى بـىن موضـوع عـشقي فلـوطىخـدا. كند ىت نميعنا
ت و نه جامعـه  هسىفات مذهبكتا نه تشي ىن خداي اىبرا. ورزد ىدگان، عشق نمآف

ان يـ ادىار متفـاوت از خـداين بـسي فلـوطىجـه خـداي در نت)٤١ ـ ٤٠، صفلوطين(. ىمذهب
ن واجب الوجـود و متـون يبرا كمال تطابق كوشد  كه مىه يحكمت متعالبرخالف  ؛است

  .كندت ي در مورد خداوند رعاىنيد
 ليـه بـه دليـ درحكمـت متعالىن، خداشناسـي فلوطىات سلبيبرخالف الههمچنين 

ِات ماقبل خـود گرفتـه ي نسبت به الهىتر ىار مترقي بسٔ وجههىنيمتون د تمسک به منابع و
ر، مالـک، يم، قـديـ چـون علىا ىجابيم صفات ان نظام، به استناد قرآن كيدر ا. است

صفات سخن از شود و در كنار آن،  ى نسبت داده مىبه حق تعال... خالق، بارئ، مصور و
  )س كمثله شئيل. (دارد ى منزه مى گونه نقص كه او را از هرى استسلب

 ىجه خدايدر نت. گردد ىه بازميه و ثبوتيصفات كمالبه  ىز به نوعيِالبته صفات سلب ن
ِ بـودن احـد را نـاظر بـه ى ناشـناختنىگرچه برخ. ن استيتر از احد فلوط ىصدرا شناختن

ن نظـر يـ تقـارب بىن جهت، قائل به نوعي دانسته و از اىِرقابل شناخت بودن ذات الهيغ
ُسبحـٰنـه و﴿ :اند  شدهن موردي مسلمان در اى حكماين و آراىفلوط َ ّتعـٰلى عما  ُ َٰ ُُيقولون علـوا َ َ
  )٢١، صدرآمدى بر فلسفه فلوطين: ک.ر) (٤٣ ٔ اسراء، آيهٔسوره( ﴾َكبيرا

  ضيه فينظر
طـى رشک وجود، وجـود ي با ابتنا بر اصول اصالت و تشك،هيض در حكمت متعاليه فنظ

خ  خود در تـايصىّن حد فخر و غنا به باالتى، اشراقٔبودن معلول نسبت به علت و اضافه
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دانـد  ىن مـي خلقت كه علت و معلول را دو وجود متبأهدر برابر نظ. افتيفلسفه دست 
ه علـت و معلـول نـه دو وجـود يـ در حكمت متعال،شود ى مىگريجاد دي باعث اىكيكه 
 فـى االسـفار العقليـة ةالحكمـة المتعاليـ(. انـد ى رشط و وابـستگٔ عالوهک وجود بهي بلكه ،نيمتبا

  )٨١ ـ ٨٠، ص١، ج٣١٩، ص٦، جهاالرشع
 ىا ت رابطـهيـن دارد، علي فلـوطشه در آراىدهد و يصـ ى كه مالصدرا ارائه مىدر نظام

ک يـِک وجود و ذات واحـد كـه بـه ي در ى است درونىا ست، بلكه رابطهين مؤثر و اثر نيب
  )A Companion to world philosophers. p. 500(. گر مؤثريثر است و به لحاظ دلحاظ، ا

ض يـف: نكـهي از جملـه ا؛شـمارد ىض برمـي فى را براىاتين مالصدرا خصوصيهمچن
الحكمـة (. كـه از لـوازم ذات فاعـل اسـت؛ چرااض استيرقابل انفكاک از في و غىضرور
  )٢٢٦، ص٢، جه فى االسفار العقلية االرشعةالمتعالي
ض تحقق دارد، ي كه در فىكه هر كمال وجود؛ چرااض استيافته في  تنزلٔض نسخهيف

ن ي نخستىن نكته برايكه اشود  يادآور مى ىو.  و اشرف در علتش وجود داردىبه نحو اعل
  )١١٢، ص٧همان، ج(.  مطرح شده استاياثولوجبار در 

ـايـن  .سـت كثـرت از وحـدت اى انتـشاىض، چگـونگيه فِگر ابعاد نظياز د  ٔهنظ
. قـرار گرفـتتوجـه او بـسيار مـورد  است كه در فالسفه پس از ى از جمله موارد،نيفلوط

 و )٢٧٣همان، ص( ،داند ىم مي نقل و آن را موافق طبع سلاياثولوجن قاعده را از يمالصدرا ا
 عقـل ، شـده اسـتىِ كه بالواسطه از واحـد محـض منتـشىزين چياولكه كند  ىد ميتأك

. اسـتد آمـده يـ او پدٔ بـا واسـطه،د داردي تأكاياثولوجه مؤلف ك ياء چنان اشرياست و سا
از ين ى و بىهي آن را بد،ن قاعدهيرش ايز ضمن پذيگر ني فالسفه د)٢٧٩ ـ ٢٧٨، ص٦همان، ج(

ه يـقي وحدت حقىن قاعده را غفلت از معناي برهان دانسته و هرگونه مخالفت با أاز اقامه
  )٥٦، ص اساس التوحيد(. اند شمرده

اد يـ از عقـل اول بـه عنـوان صـادر اول ى و رسمىميهرچند مالصدرا در مباحث تعل
ن يـ وجود منبسط را به عنوان اولْتياش در نها ىت به مسلک عرفانياما با عنااست، كرده 

ـيـ آثـارش را در مـورد أ خوانندهىو. استكرده  ى معرفىصادر از حق تعال ات بـه ن نظ
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  )٣٥٧، ص٢، جالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعة(. دهد ى ارجاع ماياثولوجكتاب 

  ينيفلوط  احدٴاراده  آن باٴسهيمقا و اراده خداوند درنظر مالصدرا
 تـشبيهى و فاعليـت ٔ را، بـه نفـى ارادهاثولوجيـا احـد در ٔانـد نفـى اراده گرچه برخـى كوشـيده

ـهبالقصد، تعبير و توجيه كنند، اما مسلم است كه فلوطين  فيـض و ٔ نتوانسته اسـت بيـن نظ
ايـن، در حـالى اسـت كـه .  احد جمع كند و از آن تـبيين قابـل قبـولى بـه دسـت دهـدٔاراده

بيند، بلكه ضرورت فيضان را ضـرورتى فلـسفى  اى بين فيض و اراده نمى مالصدرا هيچ تنافى
نيست؛ هـر چنـد داند كه با اختيار نيز سازگار است؛ چراكه اين ضرورت به معناى اضطرار  مى

 در مـورد كيفيـت فيـض اثولوجيـاهايى را كه در  در نتيجه استعاره. فاعل مدام آن را به كار بندد
  )٢١٦، ص٢، جه فى االسفار العقلية االرشعةالحكمة المتعالي(. يردپذ آمده است، نمى

 و مساوق وجود و محبت و بهجت نسبت به ذات خود ى ذاتى واجب را امرٔ ارادهى،و
ل افاضـه و ابـداع ي و محبت و اراده در مقـام فعـل را بـر سـب)٣٤٠، ص٦همـان، ج(. داند ىم
 ى از او نفـ، را كـه همـان شـوق و انفعـال اسـتىداند و لـوازم اراده و محبـت امكـان ىم

  )٣٥٥همان، ص(. كند مى
 ى اگر بتـوان اراده را بـراىن حتيدر فلسفه فلوط. بحث اراده مالزم بحث غرض است

 ٔخ فلـسفهدر تـايص. باشـد ىما احد، منزه از هر گونه غرض در افعالش مـ ا،احد اثبات كرد
ن يـ مطلق غرض را در خـود حكمـت و علـم حـق ندانـسته و لـذا بى حكما نفى،اسالم

، ّفيض و فاعليت وجودى از فلوطين تا صـدرالمتألهين: ك.ر(. ت فاعل فرق گذاشتنديت فعل و غايغا
 بـه سـافل اسـت كـه از نگـاه ىتفـات عـالز مـستلزم نظـر و اليـت فعل ني اما غا)١٨٦ص

 ىز از بـاريـت نيـگونـه غا نيـ اى لـذا حتـ.ديآ ى نقص به شمار م،ن و حكمايصدرالمتأله
 ى جـز ذات الهـىزي چىِ غرض افعال اله،ت از نظر مالصدرايدر نها. شود ى مى نفىتعال

ل يـر، غـرض و دلگي دى در جا)٣٦٧، ص٦، جالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعـة(. ستين
ر ي خٔ آن ذات، جود و افاضهٔالزمهيعنى كند؛  قلمداد مى ،ننده آفىت ذاتيضان را خيف

  )٣٣٣همان، ص(. است
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  سه آن با علم احديمقا مالصدرا و  نزديعلم اله
د و يـنما ى مى را از احد نفىِ مفسران، علم حصولىن علم و به نظر برخيگذشت كه فلوط

كه فراتر از را واسطه  ىافت بي شهود و ىكه نوعى  در حال؛ابدي ى مى خودآگاهىَاحد را ورا
 عالوه بر ابتكارات ،ن در بحث علمياما صدرالمتأله. داند ى احد ثابت مى برا،علم است

علـم ذات بـه ذات، . كنـد مـىح و جمع ير فالسفه را تصحي نظرات سا، كه داردىا ارزنده
ا از ين ذات بر اشـيِن عيشيِا و علم پيذات به اشر يِن مغايشيا، علم پيعلم مع الفعل به اش

درآمـدى بـه نظـام : ک.ر(. ديـنما ى ثابت مـىني براهٔک را با ارائهيمات علم است كه هر يتقس
  )٣٣٣ ـ ٢٤١، ص٢، جحكمت صدرايى

ناپـذير بـودن، مبـدأ المبـادى و غايـة الغايـات بـودن، عـدم  وحدت غيـر عـددى، احاطـه
دى از اين قبيل صفات، كه عمودهاى نظام الهياتى صـدرا جايى و چن مكانمندى، حضور همه

  . دارد و يا به نحوى با آن مشترک استاثولوجيادهند، همگى يصشه در  را تشكيل مى

  عقل
 همـان ،كنـد ى عقـل مطـرح مـىعنـي ، اقنـوم دومىهـا ىژگـن بـه عنـوان رضيآنچه فلـوط

شه بـا يـِاوقت اندگر، مـسيع دي بدٔنكته. ه استيِات عالم عقل در حكمت متعاليخصوص
 كـه در فهـم ى آن اتحاد عقل و عاقل و معقول است كه مالصدرا با نبـوغى و در پىهست

. ان نهـاديـه را بـر آن بنيـ حكمـت متعالىشناسـ يين آن به عمل آورد، معرفتدرست و تب
  )١٨١، ص٦، جهالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشع: ک.ر(

  نفس
متفاوت از يكديگر  نقاط ى نقاط مشترک و در برخىا ر پارهن دي صدرا و فلوطىشناس نفس
ن كه نفس ياما برخالف فلوط. داند ى مستقل و جداگانه مىن، نفس را اقنوميفلوط. است

جـسم و روح اسـت، در  ىانگـار ت و دوگانـهِرا مجرد و بـه تبـع افالطـون قائـل بـه ثنىصـ
ش  خىصىر تكامليد كه در سدان ىده از درون جسم مي بركشىن نفس را گوهريصدرالمتأله

  ) ٣٢٩ و ٣٢٦، ص٨همان، ج(. ديمايپ ىمراتب تجرد را م
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ت رابطه نفـس و بـدن يفي كىن را در تنگنايِقول جوهر مستقل مجرد بودن نفس، فلوط
ة يـة الحدوث و روحانيجسمان «ٔ با طرح قاعدهيى در نظام صدرامسئلهن يدهد كه ا ىقرار م
 ىدن و البته طرح ابدان مختلف در عوالم مختلف بـرا بى بودن نفس براو صورت» ءالبقا

ه يـ در حكمـت متعالنيهمچـن) ١١٣ ـ ٨٥، ص ١٣٨٩، قبـسات: ک.ر(. نفس حل شـده اسـت
 ىن در مـورد برخـيكـه فلـوط... ا نبـات ويوان يتناسخ به نحو تعلق روح انسان به بدن ح

  ) ٢٦، ص٤، جهة االرشعي االسفار العقلىة فيالحكمة المتعال(. نفوس قائل است، رد شده است
 ىشناسـ  در نفـسىق و جـديـ عميىها  شباهت، از مواردىاريها در بس فارغ از تفاوت

 ىقتـين، نفـس را حقيز همچـون فلـوطيـنكه صـدرا ني انخست: ن دو متفكر وجود دارديا
. شه در خـاک دارد و سـر در عـالم افـالکداند كه يصـ ى مى طولى مراتبىذومراتب و دارا

دن به سعادت، تجسم اعمـال، اعتقـاد ي رسىب نفس براينفس، لزوم تهذ ىاعتقاد به بقا
: ک.ر(. اسـتآنهـا گـر مـشتركات يبه رجوع نفس به سمت احد و فنا و اتحاد با خدا از د

ىض گـر وجـود تمـام ي مشترک قابل توجه دٔ نقطه)٣٣٦ ـ ١٧٩، صهي المناهج السلوكىة فيالشواهد ال
ن امـر، يـ اسـت كـه همىم در نفس آدميتمام اقانن حضور يان فلوطي و به بىمراتب هست

  . شود ىت ميَش او به احديسبب گرا
ک ي اصـالت و تـشكى از مبـانىريـگ ل بهـرهيه به دلي در حكمت متعالىعلم النفس فلسف

 دسـت ى درخـورىِة البقا بودن نفس، بـه رشـد و بالنـدگية الحدوث و روحانيوجود در جسمان
. ن روشـن شـدي صدرالمتألهٔشهين باب به قلم و اندي در ا از مباحث و ابهاماتىاريافت و بسي

 نفـس، ىان دادن بحث حركت از اعراض به جوهر و ذات نفس، بحث حركـت اشـتدادج
  . ن شمار و قطار استيدر هم...  وى نفس، بحث معاد جسمانىقواقت يحق

  ماده
ـدر ن در مورد ماده، ي صدرالمتألهىرأ معتقـد ز يـاو ن. ن اسـتيات فلـوطامتـداد نظ

 محـض ىك گرچـه تـايص؛ ظلمـت اسـتىعنـي، ىن مراتب هـستت نييپادر است ماده 
ن عرصـه، يـر در ايتنها تفاوت چشمگ. ّاصل شر و فقدان است. قوه محض است. ستين

 اوال ، از عـالم عقـل اسـتىر و رونوشـتماده تصىصچون ن قائل است يآن است كه فلوط
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 ا مطابق آن عـالم اسـت و ثالثـايت؛ ثانر اسي احسن و تماما خىهمچون عالم عقل نظام
 است كه از ظاهر كلمـات ى در حال،نيا. زال استيم و الي قد ـكه نقطه اختالف است ـ

و متـصرم عـالم مـاده  ىج قائل به حـدوث تـديصىدهد كه و ىد نشان ميآ ىمالصدرا برم
مكـن م؛ ىآر )١١٢، ص الحـدوثىرسالة ف: ك.ر(. باشد ى مىِبودن آن طبق اصل حركت جوهر

كـه ؛ چران جمـع نمـودي مقصود فلوطىن معنا با قدم به معناين حدوث بدياست بتوان ب
  .ستنديگر نيكديمقابل ن دو در يا

  يريگ جهينت
ـى چگـونگٔدهنـده خ فلسفه، نشان تايصٔمطالعهو  ىبررس  و ىات فلـسف ظهـور و بـروز نظ

. شـته اسـتقبـل و بعـد خـود دا ى با مكاتب فلسفى است كه هر مكتب فلسفىتعامالت
 يىر حكمـايرد، تـأثيـگ ىشتر مورد توجه قـرار مـيه بي حكمت متعالٔنهيشي آنچه در پمعموال

ن از ي آثـار فلـوطٔ اما مطالعه، استى چون ابن عيىخ اشراق و عرفاينا و شيچون ابن س
ّ استشهادات مكرر صدرالمتألهىک سو و بررسي  ى آراى نشانگر نقش اساسـ، اوىن به آرايِ
افتن ين در فهم و يگرچه هنر صدرالمتأله. ه استي اركان حكمت متعالىريگ  در شكلىو

 قبل از خود، فرصـت اسـتفاده از ى سخنان حكماىقت از البالي حقىها ِدن رگهيو بركش
واصـل بـه مقامـات و  ى الهـىن را عارفياو فلوط.  گذاشته استىار وي را در اختاياثولوج

 االسـفار ىة فـيـالحكمـة المتعال(. كنـد ىمـف ي توصىعباراتش را نورانداند و  ىم ى معنوىواال
  )١١١ ـ ١٠١ و ٧١، ص٩؛ همان، ج٦٨، ص١، جهة االرشعيالعقل

گـر ي دىِقت آراي قابل توجه و قدرت فهم حقىّ و تتبع علمىشياندر از خصلت آزاديغ
 Ｄنيم و سـنت معـصوم قرآن كىعني ،ى معرفتٔهين سرمات متفكران، استفاده از بزرگ

قرار داده بلند  ىگاهين را در جاي صدرالمتألهٔ، فلسفهى كشف و شهودات شخصٔبه عالوه
ست كـه يـ بـدان معنـا ن لزومااياثولوجِاستشهادات صدرا به كه ان توجه است يشا. است
ز وجـود دارد ين احتمال ني بلكه ا؛ن استيات فلوط برگرفته از نظ صرفاىو ىآرا ىتمام
 بـر آنچـه خـود بـا ىداتيِ آوردن مؤىن براي فلوطى آرا از موارد، ازى حداقل در برخىكه و

  .ده است، سود جسته استيا قلب بدان رسيعقل و 
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