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 بسمه تعالی

 راهنمای نگارش و تنظیم مقاالت

 شرایط عمومی
فقط مقاالت پژوهشی معتبـ  و صیـیلی  ص  ـه تـا تا       حکمت اسالمیفصلنامه علمی ـ پژوهشی   .1

  ند. نامه نش یه تنظیم شده صتت، ص زیابی می علمی دص د و ب  صتاس شیوه

سنده یا نویسندگان باشد. ثانیاً مـت   امـ    مقاله ص تالی باید صوالً به زبان فا تی و نتیجة تحقیق نوی .2

عنوصن بخشی صز یک  تـا  اـاش شـده باشـد.      ت  د  نش یات دص لی یا  ا جی و یا به آن نباید پیش

 زمان ب صی ااش به دیگ  مجالت علمی ف تتاده نشده باشد. ثالثاً هم

م تبـه علمـی،    مشخصات  ام  پدیدآو نده، شام  نام و نـام  ـانوصدگی نویسـنده یـا نویسـندگان،      .3

صی صز پیشینة علمی ـ پژوهشی، نام دصنشگاه یا م  ز علمی نویسـنده، نشـانی دقیـق پسـتی،        الیه

 نشانی صلکت ونیکی و شما ه تلف  به هم صه مقاله ف تتاده شود.

صی نیز د  یو تی قابـ  اـاش  وصهـد بـود  ـه       مقاالت ص تالی حتماً باید تألیفی باشد. مقاالت ت جمه .4

 صی صز مت  صیلی و مع فی صجمالی نویسنده هم صه آن ضمیمه گ دد. ب  تی باشد و نسخه هم صه نقد و

د  صیالح و وی صیش مقاله آزصد صتت و مقاالت د یـافتی د  یـو ت تأییـد     حکمت اسالمیفصلنامه  .5

 شود. یا عدم تأیید بازگ دصنده نمی

 صتت.حق  د یا قبول و نیز وی صیش و صیالح مقاالت ب صی فصلنامه محفوظ  .6

 های فصلنامه نیست. ، لزوماً بیان  ننده دیدگاهحکمت اسالمیمقاالت و مطالب منتش  د  فصلنامه  .7

حق ااش مقاله پس صز پذی ش ب صی فصلنامه محفوظ، و صمکان نق  مطالب د  جای دیگـ  بـا ر ـ      .8

 نشانی نش یه بالمانع صتت.

 نحوه تنظیم مقاالت

ان  لیدی، مقدمه، مت  صیـلی ششـام  بیـان مسـ له،     مقاله به ت تیب شام  عنوصن، اکیده، وصژگ .1

 گی ی( و فه تت  ام  منابع  وصهد بود. ها،  وش تحقیق، بحث و نتیجه پ تش

صلف( اکیده مقاله باید حدص ث  د  دویست  لمه تنظیم گ دد  ه حاوی بیان مس له، هـد،،  وش،  

 ها باشد. گی ی یافته بحث و نتیجه

هـای علـوم    نامـه  هفـت وصژه و ت جیحـاً مسـتخ ز صز صیـطالح     ( وصژگان  لیدی شام  حدص ث  

 صتالمی موجود باشد.

 صالمکان ت جمه صنگلیسی و ع بی اکیده و وصژگان  لیدی به مقدص  ر   شده نیز ضمیمه گ دد. ز( حتی

 لمه تنظیم و منحص صً  7500و حدص ث   3500، با حدصق  word 2007مقاله ص تالی باید د  محیط  .2



 ( ص تال شود.www.fhi.hekmateislami.comش انه فصلنامه به نشانیصز ط یق تام

 Times Newو مـت  صنگلیسـی    IRCompset13، مـت  ع بـی   B Lotus14مت  مقاله بـا قلـم    .3

Roman12 .تنظیم گ دد 

همة توضیحات صضافی و معادل صنگلیسی صتامی  اص یا صیطالحات د  پایی  همـان یـفحه د     .4
 پاو قی آو ده شود.

مقاله پس صز نق  قول یا مطلب صتتفاده شده، د ون مت  و دص ـ  پ صنتـز بـه شـک  زیـ        ص جاعات .5
 آو ده شود:

 ه صث  دص صی بـیش   صلف( منابع فا تی: نام  انوصدگی نویسنده، تال نش ، شما ه جلد شد یو تی

 (194، ص11، ز1380صز یک جلد باشد( و شما ه یفحه؛ مث  شمطه ی، 
 (Kant, 1998, p.71دگی، تال نش ، جلد، یفحه؛ مث  ش ( منابع التی : نام  انوص

 «همو»و تک ص  نویسنده صز وصژه  «همان، شما ه جلد و شما ه یفحه»د  یو ت تک ص  منبع صز وصژه  .6
صتـتفاده شـود. همینـی  د      «همانجا»و د  یو ت صتتفاده صز همان منبع و همان یفحه صز  لمه 

 صتتفاده شود. Ibidمنابع التی  صز وصژه 

بـه  صنتشـا    نام  انوصدگی نویسـندگان و تـا ی   فه تت منابع مو د صتتفاده با  عایت ت تیب صلفبایی  .7
 شک  ری  د  آ   مقاله د ز شود:  

( ششـما ه جلـد(. نـام    Italicش نام  تاام صلف(  تا : نام  انوصدگی، نام نویسنده شتا ی  صنتشـا (.  
 مت جم. نوبت ااش. مح  نش : ناش .

. تحقیــق محمدحســ  فصوو ا اکمکوو ق(. 1405محمــد ش صبی، محمــدب مثــال:  تــا : فــا 

 یاتی . ااش دوم. قم: بیدص . آل

، (Italicش عنااا  نراه  . «عنـوصن مقالـه  » ( مقاله: نام  انوصدگی، نام نویسنده شتا ی  صنتشا (. 
 شما ه دو ه، شما ه مجله، شما ه یفحات مقاله.

. «ب هـان یـدیقی  آقـاعلی مـد س زنـوزی     تق یـ   »(. 1394صمی ی، عسک ی ش مثال: تلیمانی
 .32-9(، ص2ش 2، حکمت اسالمیفصلنامه 

، (Italicشنـام نشـ یه   . «عنـوصن مقالـه  »ز( منابع صینت نتی: نام  انوصدگی، نام نویسنده شتـا ی (.  
 شما ه دو ه، شما ه یفحه. بازیابی تا ی  دتت تی، صز نام یفحه صینت نتی.

(، 3ش 1، فصونامم  حکموت اسوالمی. «ت حکمـت مـدنی  حکمـ »(. 1393مثال: ید ص، علی ضا ش

 www.noormags.com، صز 1394بهم   20. بازیابی 30-9ص

محفوظ صتت  حکمت اسالمی لیه حقوق مادی و معنوی مقاالت ب صی فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
مقالـه   و آن دتته صز نویسندگان محت می  ه مقاله آنها د  صی  فصلنامه منتش  شده و یا د یدد صنتشـا  

مقاالت یا بخشی صز یک  تا  هستند، الزم صتت با ص صئـه د  وصتـت  تبـی،     منتش ه  ود د  مجموعه 
 موصفقت فصلنامه  ص ص ذ  نند.
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 سخن سردبیر

 1و لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأسا و الضرا، لعلهم یتصرعون

موجب تغییراتی گستررده در ننتیگی دتردی و     98های آخر سال  شیوع بیماری کرونا در ماه

سانی در اکثر ممالک جهان گردیی. پییایش بالیای طبیعی بزرگ همتواره  اجرماعی و روابط ان

انگیزد: وقوع شترور   های اعرقادی یا دلسفی را برانگیخره و برمی ها و چالش موجی ان پرسش

طبیعی و اخالقی و ادراکی و ما بعی الطبیعی چگونه با حکمت و عنایت الهتی یتا بتا وجتود     

آیی؟ ظهور دو گانته پرستری و اعرقتاد بته      لق جور در میخیرخواه مطدان همه توان  مبیأ همه

تناسخ یا موهوم پنیاری جهان و شترور آن یتا نتاق  و پوینتیه دانسترأ مبتیأ آن ان جملته        

های مواجهه بشر با ایأ معضل جان کاه و انییشه سون بوده است. در قبال ایأ متااهب   پیامی

الستفه و اربتاا ادیتان بته ویت ه      باطل که ناشی ان عجز در حلّ معضل مزبور بتوده استت د  

انی. تحلیل نیستت   حکمای مسلمان تالشی سرودنی در جهت پاسخگویی به ایأ مسأله نموده

هایی است  انگارانه ان شرّ بالاات و نگاه تقسیم گرانه نسبت به شرور بالعرض ان جمله پاسخ

د و که در چارچوا آمونه عیل الهی طتر  گردیتیب بتر ایتأ استار شترور نریجته برختور        

اصطکاک در منطقه طبیعت مادی است که النمه حرکت و تحوّل دراگیر در آن است چرا که 

برخورد و تصادم النمه خروج تیریجی ان قوه به دعل در گتارگاه عتالم متاده استت کته ان      

هاست و نمینه ستان   اش مییان تضادّ و کشمکش میان صور و دعلیت جهت تنگنایی وجودی

لوال التضاّد لماادا  و ظهور موجودات جییی در مرأ ماده است ) تیاوم دیض در بسرر طبیعت
( و علیهاا شرب النمه وجتود خیترات در ایتأ بختش جهتان هستری       الفیض من المبدأ الجواد

 شونی.   استب چنانکه به لحاظ معردت شناخری نیز بیون تحقق شر خیرات شناخره نمی

ن توهم غنا و اسرقالل وجتودی  وی گی تنبّه بخشی شرور که موجب رهایی انسان ان ننیا

                                                                                                                     
 . 42(ب 6. انعام )1
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اش نموده و رو  عبتادت و تصترّع بته ستوی      است و او را واقف به دقر و نیان و محیودیت

داردب ندوده شتین غبتار ختودگروی طبیعتی ان دطترت آدمتی و        آسمان را در انسان ننیه می

ای  هتوانی نمین ها و پرورش دضایل و نمایان شین جهل و ضعف بشر که می شکودایی اسرعیاد

های چنتیأ بالیتایی    برای بانگشت او به معنویتب محبت و عشق به خالق جهان باشی ان پیامی

است تا بر همگان معلوم گردد که جهان دانشگاهی برای پرورش و تعالی است نه مهی کودکی 

منیی انسان ان کمتال اخریتاری جتز بتا امکتان       برای سرگرمی و بانیگری و گاران عمر. بهره

کاا شرور اخالقی مرصور نخواهی بود و خیر و شر وقایع جهتان بسترگی دارد   کجروی و ارت

توانی مایه رشتی و تعتالی    ای ولو تلخ می به نوع مواجهه ما با آنها و برای انسان نیک هر حادثه

توانی مایه  باشی چه اینکه برای شخ  کج پنیار بی کردار بهرریأ و نیکوتریأ حقایق جهان می

و اگر نگرش انسان اصال  گردد و ان نگاه جزء انییشانه بته عتالم بته     سقوط و انحطاط گردد

نگرشی کل نگرانه ارتقا یابی و ان بام عالم به عالم بنگردب حسأ و جمتال بتریأ جهتان بتر او     

نمایان خواهی شی. سنجش خیر و شرّ جهان با محوریت خوشتیینی یتا بیآینتی ختود طبیعتی      

هاست و نریجه معقتول معضتل    سری و شرپنیاری پیییهانسانی ان جمله عوامل نگاه منفی به ه

شرورب نمایان شین ضعف و محیودیت انسان است تا شکاف در عنایت ختیای ستبحان. در   

کالم اسالمی راه کار پاسخ به مسأله مزبور ان طریق قاعیه اعواض و انصاف نیز برگ دیگتری  

یتیه استت. دقتت و تأمّتل     ان کارنامه درخشان حکمت اسالمی در مواجهه با ایتأ مستأله پی   

کارها یا تقریرهای جییی  سان طر  راه  توانی نمینه حکمی در مرون وحیانی و نصوص دینی می

در ایأ نمینه باشی. البره بر اهل دأ واضح است که پاسخ تام به ایأ پرسشب واحی نخواهی بود 

ای چنی وجهی  طلبی چرا که معضل شر خود مسأله و بلکه پاسخی ترکیبی و چنی ضلعی را می

توجهی به ترکیبتی بتودن پاستخ آن بته      و ذو ابعاد است. عیم تضلّع در حکمت اسالمی و بی

ها در کنار ستطحی نگتری و ستهل پنتیاری      مسأله مزبور و غموض و پی ییگی برخی پاسخ

برخی دکّه داران بانار روشنفکریب موجب شی که گفره شود حکمت استالمی در ایتأ نمینته    

ای است ان میراث سررگ حکمت اسالمی  . آن ه که به اشارت آمی گوشهدچار کم کاری است

در ایأ نمینه که مرأسفانه آن گونه که شایسره است طر  و عرضه نگردییه است. بر ره پویتان  

گیری ان ایأ میراث ارنشمنیب ضمأ توسعه و تعمیق آنب  حکمت اسالمی النم است که با بهره

ود در ایأ نمینه را جبران نموده و رسالت ذاتی خود در ایتأ  با نبان و ادبیاتی نویأب خأل مشه

  عرصه را به انجام رساننی. 



 

 

  

 

 

 ای  پارادایم شبکه
 مثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود( )پارادایم علم دینی و به

 1یعبدالحمید واسط

 چکیده

صتت تا بتوصند  یصتتنتاج یمع فت دتتگاه کی فیتع  ازمندین یصتالم یو علوم صنسان ینیعلم د دیتول
ـ  صبطـه معنـادص  م   انگ ی ص  ه ب ها هینظ  ،ینیصز منابع د یفیتوی یها دصده افتیبا د   یهـا  مؤلفـه  انی

صیـول   منـد  ص صئـه نظـام   یبـ ص  یتالشـ  یص شـبکه  می ند. پا صدص دیمختلف هستند با  وش موجّه تول
 صتت.   ی فتدتتگاه مع  یص یِ یگ شک  یموضوعه و  وش صتتنتاز ب ص

 ،یص شبکه یشنات یصتت  ه صز آن، هست «یبودن هست یص  صلت شبکه» ،یدتتگاه مع فت  یص قلب
 ،یص شـبکه  یشناتـ  ص زش ،یص شـبکه  یشنات  وش ،یص شبکه یشنات مع فت ،یص شبکه یشنات صنسان

ـ و د یص شبکه یشنات  یجامعه و تا  ـ صتـتخ صز شـده صتـت. صثـ  ص     یص شـبکه  یشناتـ   ی پسـوند     ی
و  هـا  فید  تویـ  ی ـالن هسـت   اسیمعادله ح  ت د  مق  ییو تع صیتشخ لزوم»د   «یص بکهش»

 صتت. «زهایتجو
صتت  ید  علوم صنسان جی(  صیو صنتقاد ی یتفس ،ییگ ص گانه شصثبات ته یها میپا صدص بی ق م،یپا صدص  یص

 .ق ص  گ فته صتت یبا آنها مو د ب  ت یقیمقاله به یو ت تطب  ی ه د  ص
 

 .پا صدصیم، نظام فک ی، شبکه هستی، علم دینی، علوم صنسانی صتالمی :گان کلیدیواژ

                                                                                                                     
 hvaseti@yahoo.com اسرادیار و عضو هیئت علمی پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی .1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1398ه چهارم، زمستان سال ششم، شمار
 

 24/10/97 :مقاله افتیدر خیتار

 04/09/98 تاریخ تأیید مقاله:

 

 (. 1398وصتطی، عبدصلحمید ش نحوه صتتناد:

 37-9(، ص4ش 6، کمت صتالمیح، «موجود( یعلوم صنسان بی ق مپا صدصی مثابه و به ینیعلم د میشپا صدص صیشبکه میپا صدص»



 

 



 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله و پیشینه بحث
ستبب تولیتی   « چیسریب چرایتی و چگتونگی علتم دینتی    »پردانی در  توجه به ضرورت نظریه

دارب جابر های مخرلفی در ادرادی ماننی اسماعیل داروقیب نقیب العطارب ضیاءالییأ سر دییگاه

اهلل  العلوانیب سیی حسیأ نصرب مهیی گلشنیب خسترو بتاقریب عبیالحستیأ خستروپناهب آیتت     

جوادی آملیب مهیی میرباقریب حسیأ بسرانب حسیأ سونن یب سیی حمییرضتا حستنی و....   

ب 1392؛ ایمتانب  27ب ص1396تبتار دیرونجتاییب    ؛ علتی 19صب 1395)موحی ابطحتیب  گردیی 

 (. 45ص

ب محققیأ علوم اسالمی و «علوم انسانی اسالمی»و « علم دینی»شین مسأله ان اوان مطر  

هتای   دسرگاه معردری مولی نظریات علمی مبرنی بتر آمتونه  »منرقییأ بر کشفب ارائه و نقادیِ 

مرمرکز شینی که اکثر تولییات در ایأ نمینتهب در ستطح طتر  مبتانی هم تون مبتانی       « دیأ

شناستانهب   شناستانهب ارنش  شناسانهب علتم  شناسانهب روش دتشناسانهب معر شناسانهب انسان هسری

 شناسانه شکل گردت. شناسانه و دیأ جامعه

بتا  « تتام  کتوهأ  »صورت یک بسره علمی که توستط   گااری و احصاء ایأ مبانی به نام

(ب نمینه را بترای استرفاده ان   1389صورت گردره بود )کوهأ و دیگرانب  1«پارادایم»اصطال  

چنینی رایج کرد. لکأ توقف اغلب مباحث در سطح ارائه  وگوهای ایأ ر گفتایأ اصطال  د

ستبب شتی تتا     2ب«دسرگاه معردری اسرنراجی»صورت یک  ای ان مبانی و عیم ارائه آنها به بسره

                                                                                                                     
علتم ارائته کترده     کیت در  هاهینظر ییتول یبرارا  ینظام دکرش و رو کیکه است  یکالن معردر یالگو. پارادایمب 1

 شود. پاردایم به معنی دقیق آنب دقط در نسبیت معردت یادت می است.

ان  ایمجموعته  ( استت و عبتارت استت ان   کیوماتی)آکس یدسرگاه اصل موضوع. دسرگاه معردری اسرنراجیب یک 2
 ایگتزاره  ییت آنها کته منجتر بته تول    بیترک یبرا یقواعی ای أ قاعیهو هم نی«اصل» عنوانشیه به ردرهیپا هایگزاره
 ست ان:ا صحت انراج دارنی که عبارت یبرا یطیشرا کیوماتیآکس های)تئورم( شود. دسرگاه ییجی

 .کننیرا نقض ن گریکییباشنی که ای  گونه بایی بهها  تئورم ها و ومیآگز هیکل یعنی .بودن ان نقض یشرط عارت 
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( و یتا اینکته   11ب ص1379)ملکیتانب  « علتم دینتی ممکتأ نیستت    »منرقیان میعی شونی که 

   (1397عبیالکریمیب « )استپارادایم علم دینی هنون تولیی نشیه »

هتای حتاکم بتر     انییشمنیانی که میادع علم دینی بودنیب تالش کردنی تا با نقتی پتارادایم  

را ارائه کننتی. لتاا مبتاحثی ماننتی نقتی      « امکان علم دینی»های  علوم دنیای میرنب نیرساخت

های آنها مطر  گردیی  با نیرشاخه 1گراب پارادایم تفسیر تفهمیب پارادایم انرقادی پارادایم اثبات

   (.488ب ص1392)ایمان و کالته ساداتیب 

در ایأ میتب در رویکرد تأسیسی به علم دینیب حیاقل پنج تتالش رو بته جلتو بترای      

 صورت یک میل معردری صورت گردت که عبارتنی ان: بنیی مبانی به بسره

 (؛1389 میل ابرناء )رشادب. 1

 (؛1394 میل حکمی اجرهادی )خسروپناهب. 2

 (؛1390پارادایم اجرهاد دانش دینی )حسنیب . 3

 (؛1392رئالیسم مفهومی خالقانهب )ایمانب . 4

 (.1395ی )بسرانب نید یسان هینظر یاسیق ییروش اسرقرا. 5

شناستانه و   شناستانهب روش  شناسانهب معردتت  شناسانهب انسان های هسری هاب گزاره ایأ میل

ضتمأ تتالش بترای اثبتات آنهتاب روابتط میتان ایتأ         و   شناسانه خود را دهرست کرده ارنش

انی. ولی با ایأ حال جز میل رئالیستم مفهتومی خالقانتهب     های معردری را نیز تبییأ کرده بسره

                                                                                                                                      
 
 گتر ید یهتا  ومیت ختود ان اگز  ومیت اگز کیت  کهی طور هب بوابسره باشنی گریکییبه  ییها نبا ومی: آگزیابسرگناو شرطت 

 اسرنراج شیه باشی.

   باشنی. یاسرنراج مورد نظر کاد یبرا ییها با ومی: تعیاد اگزتیکفا شرطت 

است وجود داشره  انیراج مورد ناسرن یاضاده بر آن ه برا ییگفرارها یینبا کیمات وینظام اگز کی: ان یهودگیب شرطت 

 ردرهیپا کیوماتیآگز أیان ا یعنوان جزئ هب بای نیاشره باشی گفرارها رابطه گریکه با د یگفرار اضاد ره بعالوه هب .باشی

 شود. ینم

و  نبتودهب  پایردرته  هتا  پیییه مادی محسور ظاهر جز حقیقری ب(نگریویسم و پونیریویسم) گرایی اثبات پارادایم . در1

و روش تحقیق کمّی بترای کشتف حقتایق موجته نیستت. در پتارادایم تفستیری         تجربی رویکرد ان غیر یکردیرو

های ذهنی و احساسیِ ادراد وجود نیارد و رویکتردی غیتر ان رویکترد هرمنتوتیکی و     )تفهّمی( حقیقری جز دریادت

ی اجرمتاعی وجتود نتیارد و    های کیفی موجه نیست و در پارادایم انرقتادیب حقیقرتی جتز ستاخرارها    روش تحقیق

 .(488ب ص1392 یبو کالته سادات مانی)اشود رویکرد اسرقرائی و مییانی و روش تحقیق ترکیبی اتخاذ می
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انتی.   کیام مفهوم مرکزی و نقطه کانونی برای ترابط ایأ مبانی بتا یکتییگر تعیتیأ نکترده     هیچ

در کشفب دهم و تبییأ معارف دینی بلکه در مرحله بعیی که تالش برای تولیی روش موجه 

 انی: را معردی کرده 1ای ها دالّ مرکزی استب هر یک ان ایأ میل

 (.  103ب ص1389دال مرکزی است )رشادب « بُعیی وارگی پنج پیام»در نظریه ابرناءب . 1

ب 1394مرکز اصلی است )خسروپناهب « هرمنوتیک اجرهادی»در میل حکمی اجرهادیب . 2

 (.  263ص

مرکتز اصتلی استت )همتانب     « روش اجرهتادی »میل پارادایم اجرهاد دانش دینتیب  در . 3

 (.  149ص

ب 1395دال مرکزی است )بسرانب « تجربی -روش اجرهادی»در میل اسرقرایی قیاسیب . 4

 (.123ص

مفهتوم اصتلی استت    « خالقیت در جهتان واقعتی  »در میل رئالیسم مفهومی خالقانه که 

معنتای   انی راهبردی را برای تولیی علتم بته    انان تالش کردهپرد (ب اییه510ب ص1392)ایمانب 

 قرار دهنی.« پارادایمی»عام ارائه کننی و در دضای مباحث 

 فرضیه مقاله

ایأ مقاله سعی کرده است حاصل نحمات انییشمنیان در موضوع دوق را پربتارتر نمتوده و   

وصیت نیر ارائه کرده است تا گامی به جلو بردارد. لاا مبانی تولیی علم دینی را با چهار خص

موضتوعه   های رایج علوم انسانی باشی و روابتط میتان اصتول     قابل مطالعه تطبیقی با پارادایم

 قابل رؤیت و ارنیابی گشره و روش اسرنراج نیز قابل اجرا و اعربارسنجی باشی:

 «دسرگاه منطقی اصل موضوعی )آکسیوماتیک(»در قالب یک . 1

 «اییحکمت صیر»مبرنی بر . 2

 3«معادالت حرکت در هسری»و 2«شکل هسری»با تمرکز بر . 3

                                                                                                                     
 نیتروی  کته  ایلفته ؤم» یبترا  نجتا یامتا در ا  .اصطال  در منظومه گفرمانی است( یک Nodal Point)دال مرکزی . 1

 هیت عار« بخشتی.  کنی و به آنها معنا و هویتت متی   به خود جاا میرا  سرمیس کی یدرون هایمؤلفه دیگر آنب جاذبه

 .گردره شیه است

 . نظام العالم.2

ای در شتبکه  . معادالت حرکت یعنی توصیف علل اربعب عوارض تسعه و مُقوّمتات سترّه حرکتتب در هتر پییتیه     3
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 در دلسفه علم.« ها نبان پارادایم»با . 4

گااشره شی تا هم دال بر توجته بته   « ای پارادایم شبکه»نام ایأ دسرگاه معردری اسرنراجیب 

درتیب  های تولیی دانش باشی و هم دال بر اینکه ایأ بسره معر بسره النم و کادی در نیرساخت

هاستت کته    مرتبط ان سیسترم  هم  ب مجموعه به«شبکه»مبرنی بر شبکه هسری است. مقصود ان 

صورت برآینیی )جمع بُرداری( برای تحقق هیدی دعالیت دارنی. هر شبکه یک ابَرسیسترم   به

با روابطی است که میان « عالَم وجود»اشاره به کل ایب  است و منظور ان آن در پارادایم شبکه

 باشی. برقرار می موجودات

بسرر معردری ایأ اییهب حکمت مرعالیه صیرایی است؛ یعنی تأثیر مبانی حکمتت مرعالیته   

 مرکتزی  بنیتادی. نقطته   مفاهیم در تعریف نوع و( العالم نظام)هسری  شبکه به در نوع دییگاه

 یِبرهتان  لوانم و «الوجود صِرف» بحث های دلسفیب دسرگاه دلسفی با دیگر دسرگاه تمایز ایأ

)بینهایت بودن وجود و نحوه ربط آن با موجودات مرناهی بر اسار مراتب ظهور( استت   آن

های وجودشناسانهب برای جمع میان برهان عقلتیب شتهود قلبتی و وحتی      که بر اسار تحلیل

 الهی تالش کرده است. 

 مرأ درضیه مقاله چنیأ است:  

موجّته   میپتارادا  باخا شیه باشی یهسر وار کالنِ شبکه هان سان شهای لفهؤکه م یمیپارادا»

دسترگاه  »یعنتی  «. استت « ای پتارادایم شتبکه  »پارادایم علم دینیب  است. ینیعلم د ییتول یبرا

 را در ای  یتا مستئله   موضتوع  هر معردری که مبانی و روش النم برای توصیفب تبییأ و تفسیر

ه کشتف معتادالت   نتاظر بت   وکنتیب   هسری و ارتباطات درونیِ آن دراهم می شبکه مقیار کل

 معربتر  و موجه هنگامی ب2و تجویزی 1توصیف هر یعنی «.حرکت و تغییر در ایأ شبکه است

 ترکیتب  و تحلیتل  هسریب متورد  شبکه کل مقیار در تحقیق مسئله و موضوع ابعاد که است

 گردد. شناسایی هسری کل در پیییه آن بر حاکم ارتباطی گیرد و معادالت قرار

 گونه بیان کرد: توان ایأ نی درضیه و نرایج آن را میتصویر کلی ان ایأ مبا

                                                                                                                                      
 

ایأ تغییر ان چته نقطته   دهی و هسری؛ اینکه چه عاملی چه چیزی را ان چه صورتی به چه صورت جیییی تغییر می

و شرایطیب با چه اجتزاء   شروعیب در چه مراحلیب با چه نمانی و در چه مکانیب با چه کمیت و کیفیریب در چه نمینه

 شود؟و روابطی و اثرپایری و اثرگااری و به چه هیدی انجام می

1. Describe. 

2. Prescribe & Normative. 
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صورت یک نظتام ذومراتتب و    به« هسری»بر اسار براهیأ ذکر شیه در حکمت مرعالیهب 

پیوسره است که تمام موجودات در آن ارتباط دو طرده تعاملی با یکییگر دارنتی و هتر    هم  به

ب «ای انستان شتبکه  »تتوان   دضا متی  حرکری در هسریب برآینی تمام ایأ تعامالت است. در ایأ

را تعریتف نمتوده و ترکیتب    « ای ارنش شتبکه »ب «ای روش شبکه»ب «ای علم و معردت شبکه»

صورت یک بسره معردری نیرساخری که توان حل مسئله و تولیی نظریته دارد ارائته    آنها را به

 «.ای بسره پارادایم شبکه»کرد: 

ب «ای تاریخ شتبکه »ب «ای جامعه شبکه»نماب ماننی های راه توان نظریه بر اسار ایأ بسره می

ب «ای عتیل شتبکه  »ب «ای حق شتبکه »ب «ای اهیاف و نیانهای شبکه»ب «ای حرکت و رشی شبکه»

و... را تولیتی  « ای اقرصتاد شتبکه  »ب «ای شناسی شبکه روان»ب «ای توسعه شبکه»ب «ای دیأ شبکه»

 ای آنها تعییأ نمود.  گیری بر های قابل انیانه نموده و تعریف کرد و شاخ 

گتراب   عنوان یک رقیب برای سه پارادایم رایج علوم انستانی )اثبتات   ایأ بسره پارادایمی به

های علتوم   عنوان یک دسرگاه آکسیوماتیک برای تولیی گزاره تفسیریب انرقادی(ب و همجنیأ به

 شود.   انسانی اسالمی پیشنهاد می

ای استت کته    موضتوعه   ش برای ارائه اصتول های رقیبب تال اشرراکات ایأ اییه با نظریه

عنوان یک درانظریته و چرتر معردرتی در دضتای ختود عمتل        دهنی و به ها را جهت می نظریه

 کننی و تمایزهای آن نیز در چهار خصوصیت پیشیأ است. می

 گیری ایأ اییه شیه است: مراحلی که سبب شکل

ی اسالمیب بته منطتق تولیتی علتم     مرحله یک( توجه به نیان تولیی علم دینی و علوم انسان

همتراه روش    موضتوعه منستجم و دارای کفایتت النمب بته     )یک دسرگاه اسرنراجی با اصول 

 اسرنراج موجّه(.

مرحله دو( توجه به عیم کفایت مباحث مطر  شیه در دضای موجتود در متورد مبتانی    

شناستیب   انستان شناستیب   سبیی ان مباحث را دربتاره هستری   علوم انسانی اسالمی )که صرداً

گیتری دسترگاه    شناسیب ارائه کرده استت(ب بترای شتکل    شناسیب ارنش شناسیب روش معردت

طوری که بروانی سترپُل   اسرنراجیِ تولیی علم دینیب و نیان به حلقه وصل میان ایأ محورهاب به

 ارتباطی با حکمت عملی باشی.  

عردتان استالمیب در   مرحله سوم( توجه به وجود ایأ حلقه وصل در دلسفه صتیرایی و  

وحیت رسانینِ کثترات و ارتبتاط عتوالم بتا      و کیفیت به « شبکه هسری و نظام العالم»بحث 
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شناستتیب  شناستتیب معردتتت شناستتیب انستتان یکتتییگر؛ و ضتترورت بتتانتعریف مبتتانی هستتری

 «روابط در شبکه هسری»شناسیب ... بر اسار  شناسیب ارنش روش

صورتی کته یتک دسترگاه منطقتی اصتل       به مرحله چهارم( ضرورت تجمیع مبانی دوق 

 موضوعی شکل بگیرد. 

ها در دلستفه علتم    مرحله پنجم( ضرورت ارائه تطبیقی ایأ بسره معردری به نبان پارادایم

 ها و رویکردها در تولیی علم گیری تفاهم با دیگر دییگاه رایج به هیف شکل

هتای   نظریه»تولیی  به چگونگی یابی توانی ابزار موثری در دست نریجه اینکه: ایأ اییهب می

و کشف درآینیهای النم برای کاربردی کردن معارف بنیادیأ )توانتایی بترای حتل     1«راهنما

 مساله( باشی.

 بدنه بحث

  هتم  صورت یک نظام ذومراتب و به به« هسری»اسار براهیأ ذکر شیه در حکمت مرعالیهب  بر

تعاملی با یکییگر دارنی و هر حرکرتی  پیوسره است که تمام موجودات در آن ارتباط دوطرده 

 بیشتبکه هستر  تمام ایأ تعامالت است )نظام علّی بیون تجادی و خلل(.  2در هسریب برآینی

در آنب  یدر آنهاست و هر حرکرت  یمثبت و منف یروهایعوالم و ن انیم دار فیروابط ط نییبرآ

 یشتبکه هستر   اریت مقدر  ی نیتز یاریت پا. روابتط استت   أیخود با کل ا یاریپا میتنظ انمنیین

اتصتال  و  ها یهیپی انیارتباط م ی)برقرار شود یمرتبط م تینها یبه ب لیبا مو  شود یمحاسبه م

 (.1208ب ص1386)طباطباییب  (تیابیبه 

رابطته  رابطه با خود )جسمب دکترب رو (ب  ی ت یعنی  در شبکه هسر یچهارگانه اصل روابط

 وطتأب  هتم  بیهمشتهر  هبیهمسا لبیانوادهب دامنوع )خ همرابطه با )جانیار و جماد(ب  طیمحبا 

 ت  ایت ثر در قبض و بسط امور در دنؤ)عوامل م یعوالم دوقانرابطه با  و (نسلی  أیب الملل و أبی

در رشتی   ریثتأ زانیم راسا ونن آنها بر. بییأ معنا که هسرنی ینییو ونن دارنی و برآ بیضر

 .شود یمطلوا( محاسبه م تی)اتصال به ابی یاریپا

و ان کثترت بته   « ستانی  کثرت»صورت یک شبکه با مجاریِ ان وحیت به  ام هسری بهتم

                                                                                                                     
1 .Guide Theoryشونی.گیری مسائل یک علم میدهی و شکللیی رویکردها و جهت: نظریاتی که سبب تو 

هاست )رستیین بته وحتیت ترکیبتی در     واسطه ترکیب میان عناصر و مؤلفه ب ایجاد اثر جییی به«برآینی». منظور ان 2

 برابر وحیت انضمامی(.
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 (.هستی ای بودن شبکهدر حرکت است )« سانی وحیت»

 
 (200ب ص6عالمه حسینی طهرانی )ج معمدشامسیالهام گردره ان تصویر شبکه هسری در کراا 

لی هر پییتیه در  گیرد و وحیت اتصا در ایأ شبکهب تبییل مسرمر قوه به دعل صورت می

هتای مرعتید    ها دارای مراتبب ابعاد و الیه شود تا پیییه عیأ قابلیت اشریاد وجودی سبب می

دارنتی  بشونی. در عیأ اینکه تمام ایأ مراتب باهم منسجم هسرنیب ولی نمود و ظهور مخرلف 

 ها در شبکه هسری(. )خصلت ذو ابعاد بودن واقعیت

استت )خصتلت   « نهایتت  وجتود بتی  »ستوی   ت بهشبکه هسری با تمام مراتبشب در حرک

نهایتب مطلوبیتت ذاتتی دارد و منشتأ     الوجود( و ایأ بی الوجودی و عیم تعیُّأ در اصل صِرف

 شود. ها می ارنش گیریِ و شکل« بایی نخسریأ»پییایش 

ای بودن و ذو مراتب بتودن قترار    انسان و مراتب وجودیِ او تحت همیأ خصلت شبکه

استت و قابلیتت   « معلتوم »ای ان  او برقراری اتحتاد وجتودی بتا مرتبته     دارد و علم و آگاهیِ

هتا و گستررش آن تتا     نهایتت را دارد )خصتلت قابلیتت کشتف ان واقعیتت      بتی گسررش تا 

 یابی به اصل آن واقعیت(. دست

هاب حرکت و تغییر هسرنی و تحت قوانیأ تبییل قوه به دعل قرار دارنتی و دارای   گسررش

شتود   ایأ عللب مقومات و عوارضب سبب تمیُّز میرض هسرنی که تعییأ عللب مُقوّمات و عوا

ص"و  ز یوجب االستعداد للتشخُّ  )خصلت نیان به معادله حرکت(. "التمیُّ
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هاب تعییأ چگونگی انجام یک کار )تنظیم یک حرکتت و تغییتر( هسترنی و تحتت      روش

توان به  تعریف آنها میعللب مقومات و عوارض ماکور )معادله حرکت( قرار دارنی و دقط با 

ای استب لاا بایی ایأ چگونگی در مقیار شتبکه   واقعیت دست یادت و چون واقعیت شبکه

 ای(. هسری محاسبه و تعریف شود )خصلت نیان به روش شبکه

 توان گفت: به تعبیر دیگر می

 دهی. ای بودن هسریب انسان را در شبکه قرار می شبکه. 1

ر بررستی جستم و ذهتأ و رو  او را در شتبکه قترار      ای بتودن انستانب مقیتا    شبکه. 2

 دهی. می

 کنی. ای تولیی می شناسی شبکه ای و روش شناسی شبکه ایب معردت انسان شبکه. 3

 شود. ایأ نسبت در مقیار روابط چهارگانه در کل شبکه هسری سنجییه می. 4

شتبکه  هتا در مقیتار    ایأ سنجش سبب تولیی معادالت حرکت انسان و دیگر پییتیه . 5

 شود. هسری می

ای )سیاسیب اجرماعیب درهنگیب اقرصتادی و...(ب در   نیان هر درد یا جمعی در هر حونه. 6

شود )تعییأ علل اربعته آن نیتانب تعیتیأ     یابی می هرم نیانها در مقیار شبکه هسری مخرصات

آن نیان کته مجموعتاً ونن و ضتریب اهمیتت آن را      2آن نیان و مقومات سرۀ 1عوارض تسعه

 شان خواهی داد(.ن

یتابی   هر منبع و امکاناتی در نقشه منابع و امکاناتب در مقیار شبکه هسری مخرصتات . 7

 شود.   می

ای )سیاسیب اجرماعیب درهنگیب اقرصادیب ...(ب در شبکه  هیف مورد نظر در هر حونه. 8

 ه(.داده شیه و ترتیب علّی یادر  بنیی شیه و ونن شود )اولویت یابی می اهیاف مخرصات

یتابی   ای بر استار شتبکه اهتیاف مخرصتات     رشی حیاقلی و حیاکثری در هر حونه. 9

 های تحقق رشی حیاقلی و حیاکثری(. شود )تعییأ شاخ  می

بر اسار روابط چهارگانه در شبکه هسریب مرغیرهای نیانب منابعب اهیاف و رشتیب در   10

هتای مرناستب بتا هتر      دادهتمام روابط چهارگانه نیتان بته ورودی دارنتی )تشتکیل متاتری       

                                                                                                                     
 . نمانب مکانب کمیتب کیفیتب اجزاءب روابطب نمینهب میزان اثرگااری و اثرپایری.1

 نقشه شروعب مرکز ثقلب جهت حرکتب مراحل تحققب سرعت تحققب نقطه پایان. .2
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 موضوعیب برای ورود به مرغیرهای درمول مورد نظر(.  

یتتابی شتتیهب بتترای اثرگتتااری در ردتتع نیتتانِ  ستتانیِ منبتتع مخرصتتات تعیتتیأ و دعتتال. 11

یتابی شتیه گتردد )در هتر      که سبب حصتول رشتیِ مخرصتات     طوری یابی شیه؛ به مخرصات

معادالت پایته علتوم   ».. به حسب خودش(ب ای ان سیاستب اجرماعب درهنگب اقرصاد و . حونه

 کنی. را تولیی می« انسانی اسالمی

گونه معادلهب رشیمحور است و در هرم نیانها و امکانات و اهیاف معنادار بتوده   ایأ. 12

 و قابل محاسبه درمولی است.

های مضاف )ماننی دلسفه اخالقب دلسفه حقتوقب دلستفه    های موجود در دلسفه در تحلیل

گیری یک نظام اخالقی عادالنهب نظام حقوقی عادالنتهب نظتام سیاستی     جهت شکل سیاست(ب

شونی و هر مکربی بر اسار دال مرکتزیِ   عادالنه چنیأ مرغیرهایی با روابط میان آنها دییه می

 خودشب ایأ مرغیرها را تعریف کرده است.

وای او و های آن که توصتیف ابعتاد وجتودی انستان و قت      علوم انسانی و نظریه :1نتیجه

یتابی بته رشتی استتب بتر استار        توصیف و تجویز در چگونگی تنظیم ایأ قوا برای دست

نما خواهنتی بتود    خصلت نیان هر حرکری به تعریف معادله حرکتب در صورتی موجه و واقع

که ان روش تعریف معادالت حرکت در شبکه هسری پیروی کننی و چون دست علم بشر ان 

توانتی   هتای متادی کوتتاه استتب نمتی      ری و برخی ابعاد در مؤلفههای غیر مادی در هس مؤلفه

 مأموریت علوم انسانی را به سرانجام برسانی.  

دیأ که علم ابران شیه خیاونی به بشر است و به هیف رشی او برای اتصتال بته    :2نتیجه

کأ های مؤثر در حرکت انسان را دارد. ل نهایت )خیاونی( آمیه استب احاطه النم بر مؤلفه بی

ای و برآینیی بودن هر حرکری در هستریب بترای تمتام عتواملی کته تتأثیر        تا بر اسار شبکه

توانتی   گیری ذهنیب روحی و ردراری انسان دارنی تعییأ جهتت نکنتیب نمتی    معنادار در جهت

مأموریت هیایری خود را به سرانجام برسانی. لاا در علوم انسانی بایی راهبتری داشتره باشتی    

 بودن قلمرو دیأ(.)خصلت حیاکثری 

ای بترای   های دیأ و استرفاده ان روش شتبکه   ای به دیأ و گزاره با نگرش شبکه :3نتیجه

یابی بته رشتی    های انسان برای دست توان معادله حرکت دهم آنها در مقیار کالن هسریب می

 را تعییأ کرد )تولیی علم دینی و علوم انسانی اسالمی(.
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 ای( ارادایم شبکهتوضیح و تفصیل )محتوای تفصیلی پ

شناستانهب   شناستانهب معردتت   شناستانهب انستان   های پارادایمی ان محورهای مبتانی هستری   بسره

انی. لتاا   شناسانه تشکیل شیه شناسانه و دیأ شناسانهب جامعه شناسانهب ارنش شناسانهب علم روش

 رد.  برای معردی یک بسره پارادایمی بایی محروای هر یک ان محورهای دوق را ارائه ک

 صورت نیر بیان کرد: توان به ای را می های معردری پارادایم شبکه محروای بسره

ف
ردی

 

ور
مح

 

 محتوا

تی 1
هس

 
انه
اس
شن

 

  هد   ه)مخلوقدات   بد   )خداوندد  بده رتدرت    نهایت شبکه وجودی گسترش یافته از وحدت بی

 معلولی و  پیوسته  دارای مراتب تشکیکی و حررت از قوه به فعل و نظام علت

 دار و فازی است. ولی طیف  دارای ساختار و فرآیندهای ثابت و انجه

رننده معدادتت حرردت    و تعیینهای حررت موجودات  ساختارها و قوانین طبیعی  زیرساخت

  .  1392)عبودیت   هستندآنها 

ان 2
نس
ا

 
انه
اس
شن

 

 .متالّه نهایت )حیّ  ها و اتصال به بی انسان = موجود متفکر با قابلیت عبور از محدودیت

 انسان در شبکه هستی  معنادار است.

 . استاختیار دارای ) انسان قدرت حررت در شبکه هستی را دارد

برای هر حررتی  نیازمند تنظی  ابعاد و سطوح خود با دیگر موجودات در شبکه هستی اسدت  

 .مقید به ساختار و قوانین است و اختیار محض ندارد یعنی )

همدراه ظرفیدت هواپرسدتی و     یت منطقی بدودن و خیرطلبدی  بده   انسان موجودی است با ظرف

 شرّرسانی.

انسان قدرت ایجاد تغییر در امور و حوادث و نتایج را در محدوده ساختارهای قابدل انعطدا    

 دارد.را هستی 

انسان وجدان دارد و حقیقی بودن و خیر بودن برخی امور برای او قابل انکار درونی نیسدت و  

 تکیه رند.« نسبیّت مطلق»تواند به فضای  یهمین دلیل نم  به

 رند. گیری می اساس محاسبه نفع و ضرر تصمی  انسان بر

ضرر در رل شبکه  و  ضرر فقط منحصر در عال  حسی فردیِ او نیست و برآیند نفع و  این نفع

 . 1392 )فیاضی  هستی در امتداد ابدیت باید محاسبه شود

ت 3
رف
مع

 
انه
اس
شن

 

 .دق موجّه= باور صا معرفت

 حال  قابلیت تغییدر هد  دارد.  در عین  ای است و و شبکه ثابت  واقعیت  قابل دسترسی ذهنی

 . ای شبکهمررب و دارای ابعاد و سطوح و مراتب است )مبناگروی + رئالیس  

 های بنیادین قابل رشف برای همگان و مشترک میان آنها وجود دارد. واقعیت

اساس ساختار و قانون مشدخ  ذهندی    بر و ت و عل  حضوریبر پایه بدیهیا  ادرارات انسان

 رنند و این گسترش قابل ردیابی است. گسترش پیدا می

اعتبار معرفتدی دارندد و راشدف از      های بنیادین بدیهی و برهان و محصوتت برهانی معرفت

 واقع هستند.



 

 

 

که
شب
یم 
ادا
پار

 به
ی و
دین
لم 
م ع
دای
ارا
 )پ
ای

د(
جو
مو
ی 
سان
م ان
لو
ب ع
رقی
یم 
ادا
پار
به 
مثا

  
  

21 

 و انسجام درونی است. ای یت شبکهمعیار صدق  مطابقت با واقع

پدییرد   صدورت مدی   ای مبتنی بر روش اعتبارسنجی شدبکه ها در دستگاه ارزیابی  تحلیل نظریه

  .1390زاده  حسین)

ش 3
رو

 
انه
اس
شن

 

بدرای رشدف      قابلیدت «شدهود قلبدی  »و « برهان عقلی»  «مشاهده تجربی»گانه  های سه روش

 .دارند ای را شبکه  واقعیتابعادی از 

 رند. یند تحقیق رمک میسازی فرآ ریفی به بهینه و های رمّی ترریب روش

 رند. سازی فرآیند تحقیق رمک می ترریب روش استقرایی و قیاسی به بهینه

 رند. سازی فرآیند تحقیق رمک می ای به بهینه رشته رویکرد میان

  .1395)شریفی  رند  ای بیشترین تقرب را به واقعیت ایجاد می تحقیق شبکهروش 

4 

ل 
ع

 
انه
اس
شن

 

 رنند. از واقعیت را ارائه می ههایی ره توصیف یا تبیین موجّ عه گزارهگزاره یا مجمو = تک عل 

 .یابی به قدرت رنترل آنها های محسوس برای دست = توصیف و تبیین پدیده علوم تجربی

بیندی و   یدابی بده پدی     = توصیف و تبیین ابعاد مختلف رفتار انسانی برای دست علوم انسانی

 .رنترل آنها

هدا و   تبیینها  تفسیرها   ها  توضیح توصیفتعاریف  مند از  مند و نظام= گزارش روش عل  دینی

 در مقیاس شبکه هستی. های هستی و انسانی دین نسبت به پدیده های توجیه

 علوم انسانی  عینی و ناظر به واقع هستند.

 پییر است. اساس روش تجربه و برهان و شهود انجام تولید عل  بر

 . 1390)حسنی   یابی است قابل دستای  فه  شبکهاساس روش  برمحور است و  عل  دینی  متن

عه 6
جام

 
انه
اس
شن

 
گیری تعامالت حقدوقی    ها یا افراد ره منجر به شکل زیستی تعدادی از خانواده جامعه یعنی ه 

 شود. میمالی  انضباطی و مدیریتی  فرهنگی و ارزشی 

 است. گیری ساختارهای ارتباطی گیری جامعه تابعی از شکل شکل

اما دارای هویت مستقل منتزع از افدرادش    نیست خود جامعه دارای ماهیت مستقل از افراد

 و همین دلیل ارزش افزوده بر هویت فدردی افدراد دارد و سدبب ایجداد تغییدر       باشد و به می

باید مانند یک متغیدر  « هویت جمعی»و « جامعه»لیا با متغیر  .شود تحول در زندگی افراد می

 .مندی جامعه  فتار ررد و در رشف قوانین و قواعد و ساختارهای  روشید )قانونواقعی ر

« اصالت فردِ در ضمن شدبکه هسدتی  »در ارتباط میان اصالت فرد و اصالت جمع  قاعده اولیه 

  او   روحاو شرطی ره ابددیت  به ؛خواهد اِعمال رند است. یعنی هر فردی حق دارد هر چه می

 کنند.و دیگران ضرر ناو محیط 

ره بقاء جمع متوقف بدر از بدین رفدتن فدرد       در صورتی  در تعارض میان اصالت فرد و جمع 

 . 1379)مصباح یزدی   باشد  اصالت با جمع است

یخ 7
تار

 
انه
اس
شن

 

اما دارای ماهیدت مسدتقل    .تاریخ مانند جامعه دارای ماهیت مستقل از جوامع و افراد نیست

منددی در   و این قدانون  مندی است دارای قانون  مین اساسه باشد و بر منتزع از افرادش می

 مقیاس شبکه هستی معنادار است.

 و زمدانی  بُعدد  از فدار   رده  انسدان  زندگی ساختار در پایه قوانین وجود=  تاریخ مندی قانون 

 است )همان . حار  انسانی جوامع بر مکانی 
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مندد   معادتت حار  بر ساختار خلقت و انسان  قدانون اساس قواعد و  بر  مانند گیشتههآینده 

 است.

 اند. های او هنوز شناخته نشده و انسان و ظرفیت  تمام ساختارهای خلقت

 ریزی ررد. برنامهدر مقیاس شبکه هستی محتمل قابل رشف است و برای آن باید  هآیند

 محتمل قابل تغییر است و برای آن باید روندسازی ررد. هآیند

9 

رز
ا

 ش
انه
اس
شن

 

قرارداد و اعتبار و توافق افراد بدا یکددیگر نیسدتند  بلکده      ولی صِرفاً .ها اعتباری هستند ارزش

ره انتزاعشان بر آنها  أباشند و تمام قواعد و قوانین حار  بر منش انتزاع حقیقی می أدارای منش

 نیز حار  است.در ضمن شبکه هستی قرار دارند 

یدک   ۀرنندد  توصدیف  هیدک گدزار   هبدا ضدمیم    ها هستند دان های توصیفی ره بیانگر  گزاره

ای رده بیدانگر    هدای توصدیه   ضرورت بنیادین در ساختار خلقت یا ساختار انسدان  بده گدزاره   

 شوند. ها هستند منتهی می ارزش

هدای عدام یدا     های خاص افراد نبایدد دخیدل باشدند. امدا ارزش     در مقام رشف حقایق  ارزش

های عام بدر اسداس    و این ارزش ضرورت ساختاری دخیل هستند به بنیادین و ساختاری  بنا

  .1382مصباح یزدی  شوند ) مقیاس شبکه هستی تولید می

10 

ین
د

 
انه
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شن

 

و  بدوده وحیدانی   أرده دارای منشد   باشد میای  های توصیفی و توصیه گزاره ای از دین مجموعه

 ارائه شده است. اوبرای زندگی   خطاب به بشر

های  باشند و توصیه هستی میشبکه های او راشف از حقایق  گراست و توصیف زبان دین  واقع

 انتزاع حقیقی هستند. أاو دارای منش

 زبان دین چند تیه است و مراتب متعددی از معنای مطابق با واقع را در بر دارد.

ون زندگی انسدان حساسدیت نشدان داده و نظدر     ئصورت حدارتری  نسبت به تمام ش دین به

 ست.داده ا

بوده و منطبق با قواعد شدبکه  مند  پیوسته و نظام  ه  ههای ب ی از عناصر و گزارها  دین مجموعه

 هستی است.

دهد و  گراییِ دین به این عناصر شکل می تابع اهدا  دین هستند و هد     این عناصر و اجزاء

 رند. ساختار ارتباطی آنها با یکدیگر را تعیین می

بدر ایدن    .هاسدت  پیدای  هستی  پل ارتباطی دین با واقعیدت  أبا مبدپیدای  دین  أاتحاد مبد

 هاست. رردنِ واقعیت  مدل و هایی از معادتت واقعی های دین جلوه اساس  برنامه

 رند. بندی می های خود را اولویت دین اهدا  و برنامه

 دین برای تعامل با عناصر محیطیِ خود برنامه دارد.

هدا و هنجارهدا را در    دارد و آرمدان   محیطدیِ خدود برنامده    دهی بده عناصدر   دین برای شکل

 بخشد. چهارچوب اهدا ِ خود تغییر و تحول می

 .است برخوردار هد  سمت به حررت برای از تضاعف نیروبخشی  دین

 .مند است و رویکرد ارتشافی دارد )رشف مراد شارع  فه  دین ممکن و ضابطه

 و ارتقاء است. بشری و خطاپییر و قابل اصالح  فه  دین 
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قابل استناد به دین است )استناد مشروط به اینکه مخاطدب بداندد     مند دین  نتایج فه  روش

 .این استناد  استناد علمی است )حجیت   نه استناد واقعیِ وجودی 

 راری ممکن است. های نگرشی  راهبردی و راه شناخت دین از طریق تحلیل گزاره

مُبدرِز  یعندی   اما دیندی نیسدتند    یید دین هستندأعقل و تجربه بشری مورد ت های قطعی یافته

 .فعل تکوینی الهی و عل  الهی در آنها وحی نیست

 گرا و تکاملی است. تعادل . یعنیهای دین  قابلیت خود تنظیمی دارد برنامه

 یابند. های دین در فرآیندی پیوسته و مستمر و تدریجی تحقق می برنامه

 همطالعه ررد. دین دارای شدبک  «پاسخ د  محرک»توان از منظرِ  های دین را می نامههویت و بر

هدا واردن  نشدان     عصبی منسج  و در تحت مدیریت اهدا  است ره نسدبت بده محدرک   

 دهد.   می

 های آن بررسی ررد. اهدا  و اولویت ههای دین را باید در عرص گزاره

 و فرهنگی تشکیل شده است.سیست  دین از سه خُرده سیست ِ نگرشی  قانونی 

 عهده دارند.  ها را در سیست  اصلی به ها  مسئولیت تقسی  رار و فعالیت این خُرده سیست 

 هی اسدت رده مجموعد   ا  تعادل حیاتی در دین  طیف اهدا  دین است ره نقطده ثقدلِ فدازی   

ا را ایجداد  ه ها و پاسخ های تزم بین محرک های دین را منسج  و متعادل ررده و موازنه گزاره

 نماید. می

ها و حدارترهایی است ره در موضوعات مختلف توسط دیدن   های نیرو در دین  حداقل میدان

عندوان صدافیِ    مرزهدا و حددودی هسدتند رده بده       تعیین شده است. این حداقل و حدارترها 

 ههدا در عرصد   دیدن و صدافیِ فعالیدت    هی در عرصا  گزاره ارتباطات میان هدهنده به رلیّ جهت

 رنند. داری عمل می دین

را بیان   ها و معادتتِ رلی هایی هستند ره سطوح و تیه گزارهمجموعه برآیندبُرداری در دین  

و  "فقه قواعد "ها توسط عل ِ  این گزارهقسمتی از نمایند.  بین آنها را تبیین می هرنند و رابط می

  .1392  واسطی) اند تفصیل تعریف و توصیف شده به "فقه  اصول"عل ِ 

 

هم نیأ در دضای دلسفه علمب محورهای نیر برای معردی یک بستره پتارادایمی مطتر     

معردی هر پارادایمی بایی آن محورهتا را توضتیح داد. در جتیول نیتر عناصتر      است و برای 

صورت تطبیقی ارائه شیه استت   علم مطر  استب به گانه پارادایم که در دضای دلسفه هشت

 :1(115-41ب ص1388)ایمانب 

 

                                                                                                                     
 ای بر اسار جیول قبلی تهیه شیه است و اخرصاص به ایأ مقاله دارد.. سرون مربوط به پارادایم شبکه1
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ف
ردی

 

عناصر 

 پارادای 
 ای شبکه انتقادی تفسیرگرایی گرایی اثبات

1 

ت
عی
واق
یِ 
ست
چی

 

تی
هس
ی 
بنا
)م

 
ه 
سان
شنا

 

دنیای مادی 

غیروابسته به 

ذهنیتِ افراد است 

و روابط علّی و 

معلولیِ ثابت دارد 

و زندگی انسان را 

 رند. مدیریت می

جهانی فار  از 

برآیند اذهان بشری 

توسط  نداری  و مدام

شود و  اذهان خلق می

ذهنِ هر رسی جهان 

 اوست.

واقعیت  قواعد تولید 

و تغییر ساختارهای 

اجتماعی است ره 

باید رشف شوند و 

ها نیز در تولید  انسان

و تغییر آن نق  

 اصلی را دارند.

جهانی فار  از اذهان بشری 

وجود دارد و ساختارهای پایه 

ای دارد و روابط  ثابت و شبکه

صورت  لولی در آن بهعلّی مع

 فازی جاری است.

تیِ 2
یس
چ

 
ان
نس
ا

 

ان
نس
ی ا

بنا
)م

 
ه 
سان
شنا

 

و  جو لیت موجودی

مانند عقالنی ره 

اشیاء تحت رنترل 

طبیعی نیروهای 

 است.

جهان ره  یموجود

خود را مدام خلق 

رند و اراده آزاد  می

دارد و تحت تأثیر 

جبر محیطی قرار 

 ندارد.

موجود اجتماعی ره 

قوانین  قدرت تغییر

محیطی را دارد و 

 رند. سازی می جامعه

ی ره در حصار ساختار موجود

و قوانین شبکه هستی قرار 

دلیل فازی بودنِ  دارد  اما به

تواند در میدانِ  این شبکه  می

این ساختارِ ثابتِ دارای 

انعطا  )غیرخطی  اراده خود 

را برای ایجاد تغییرات در 

خود  محیط و جامعه اعمال 

 رند.

3 
ت
رف
مع
یِ 
ست
چی

 

ت
رف
مع
ی 
بنا
)م

 
ه 
سان
شنا

 

شناخت بر اساس 

مشاهده و اصول 

پییر  تجربی امکان

است و صدق و 

 ریب دارد.

شناخت از طریق 

همدلی و قرار گرفتن 

در جهانی است ره 

نمونه مورد مطالعه 

 در آن قرار دارد.

شناخت جهان خارج 

از ذهن ممکن است  

ولی عالوه بر تجربه  

نیاز به رشف 

های  اختزیرس

 اجتماعی نیز دارد.

شناخت جهان درونی و 

بیرونی ممکن است و از 

طریق تجربه و عقل و شهود 

ره موجّه بودن هر سه مبتنی 

بر انطباق با شبکه هستی 

 پییرد. است صورت می

4 

ش
رز
ی ا
ست
چی

 ها 

ش
رز
ی ا

بنا
)م

 
ه 
سان
شنا

 

  

فار  از ارزش   عل 

ها  است و ارزش

جز در انتخاب 

 جایگاهی موضوع

 .ندارند

اساسی  ءها جز ارزش

 .اند از حیات اجتماعی

های هیچ  ارزش

  گروهی غلط نیست

 فقط متفاوتبلکه 

   است.

هر علمی باید از 

موضعی ارزشی آغاز 

و این مواضع شود 

تواند درست یا  می

 غلط باشد.

جزء اساسی حیات ها  ارزش

بشری هستند و از 

های عینیِ فازی در  واقعیت

 دست شبکه هستی به

 آیند. می

1/5 
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ست
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ش
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)م
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شنا

 

حررتِ استقرائی 

مبتنی بر فرضیه 

است ره ترار  

شواهدِ تکرارپییر  

موجب موجه بودن 

 نتایج است.

حررتِ مشاررتی در 

هاست ره  خلق رن 

با محدودسازی موردِ 

مطالعه  و قرار گرفتن 

در موقعیت 

بازتعریف رن ِ آن 

گر  توسط مشاهده

 شود. انجام می

ای و  حررت مشاهده

ای ره  مصاحبه

تبدیل به مدل برای 

تبیین ساختارها و 

فرآیندهای اجتماعی 

 شود.

حررت استقرائی و برهانی در 

دست آمده از  های به داده

ها ره در مقیاس شبکه  پدیده

شوند و  هستی تحلیل می

 گردد. روابط آنها رشف می
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2/5 

یق
حق
م ت
جا
ل ان

دلی
 

رشف قوانین 

نتیجه  درطبیعی و 

بینی و  امکان پب 

 ها رنترل پدیده

فه  و توصیف رن  

 اجتماعی معنادار

و  تخیالت ذهنیمحو 

قادر ساختن مردم به 

ایجاد تغییرات 

با  رادیکال در جامعه

 های اجتماعی رن 

ایجاد رشف واقعیت برای 

فردی تغییر متبت در زندگی 

در مقیاس ها  جمعی انسانو 

 شبکه هستی

3/5 

  
اخ
ش
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 د
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ارتباط با ارائه 

متغیرها با منطقی 

یکدیگر در ذیل 

 رلی طبیعیقوانین 

با ارائه مطابقت نتایج 

مشاهدات میدانی با 

های  آنچه سوژه

انسانیِ تحت تحقیق 

از دورن خودشان 

 دارند. ابراز می

با اثبات توانمندی 

برای  محتوای تحقیق

در فرد و تغییر 

 جامعه

ان میارتباط مطابقت ارائه با 

متغیرهای طبیعی یا عوامل 

  طبیعیبا قوانین  انسانی

انسانی  اجتماعی در مقیاس 

 شبکه هستی

4/5 
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پایه مشاهدات  بر

دقیق و تکرارپییر 

برای دیگران 

 .استوار است

بر پایه احساس 

با تعامالت  مستقی 

ها و شرایط  انسان

 قرار دارد.

 نشان دادنِ بر پایه

ره از  یی استالگوها

احساسات اولیه  به 

عمق تغییرات نفوذ 

 رنند. می

برهانی است ره یکی  پایه بر

 از دو مؤلفه استنتاج در آن 

 یا انسانی یا اثرات طبیعی

اجتماعی است ره اثرگیاریِ 

آن در مقیاس شبکه هستی 

 شود. محاسبه می

5/5 
یه
ظر
ی ن
ست
چی

 

نظامی منطقی و 

متشکل از   قیاسی

ها   تعریف

و قوانین  ها زیومآگ

ره  پیوسته  ه به

سبب انتاج گزاره 

 جدید عینی شود.

توصیف اینکه نظام 

یک فرد یا معنایی 

یا جامعه   گروه

و چگونه ایجاد شده 

 .یابد تداوم می

ره راه  ارائه اثری

رسیدن به جهان 

بهتر را به مردم 

 .دهد نشان می

نظامی منطقی و قیاسی 

ها   متشکل از تعریف

چه در   و قوانین ها آگزیوم

طبیعی یا انسانی مورد پدیده 

و  ساختارها چه در موردو 

فرآیندها ره انسجام و 

پیوستگی آنها در مقیاس 

 شبکه هستی اثبات شود.

تیِ 6
یس
چ

 
اع
تم
اج

 

عه
جام
ی 
بنا
)م

 
ه 
سان
شنا

 

نظ  یا الگوهای 

ثابت از پی  

میان روابط موجود 

ره قابل انسانی 

  تغییر و رشف

 .بینی هستند پی 

های سیال  تعریف

موقعیت ره محصول 

ها  تعامل انسان

بینی  و پی  هستند

 پییر نیستند.

محصول تضاد و 

میان  تزاح 

ساختارهای پنهان در 

 ها روابط انسان

ها با  محصول تعامل انسان

های متفاوت ره در  اراده

حصار ساختار فازی شبکه 

و انفعال دارند  اما   فعل هستی

ار  قوانین فازی بر آنها ح

است و قابل رشف و 

 بینی است. پی 

7 

ور 
شع
  

نق
مّه
عا

 

متمایز از عل   رامالً

بدون اعتبار؛ مگر و 

بعد از آزمون 

 تجربی

قدرتمند  ادرارات

روزمره ره مردم 

عادی آنها را به 

رسانند و  عمل می

زندگی خود را 

 سازند. می

غیرقابل باورهای 

براساس ره  اعتمادی

ساختارها و 

ان در فرآیندهای پنه

های زیرساختی  تیه

جامعه شکل 

 اند. گرفته

عر  شعور عامیانه همان 

گرچه ساختار و ره است 

فرآیندهای حصول آنها در 

های زیرساختی جامعه  تیه

دارای معادتت قرار دارد  ولی 

در شبکه هستی و قوانین دقیق 

و صدق و ریب آن  است

 قابل اعتبارسنجی است.
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 ای ایم شبکهروش تحقیق موجّه در پاراد

 ب چه روش تحقیقی موجه و معربر است؟«ای پارادایم شبکه»بر اسار 

ای استب آنگاه برای کشف آثار منجر به تغییر در موجودات )عملکرد  شبکه« هسری»اگر 

ان موجودات و کشف روابط موجودات نیان « برداری الیه»تحقیق و هیف تحقیقات( به ابزار 

بترداری ان ظتاهر    استب الیته « بررسی محموالت وجود»لم است. مأموریت علم دلسفه که ع

محسور و غیر دقیق در موجودات و نفوذ به منشأ آثار ظاهر شتیه ان موجتودات استت تتا     

را در آنها تبییأ کترد. بتر   « حرکت و تغییر»نحوه ارتباطی آنها با یکییگر آشکار شود و بروان 

کنتی و ایتأ    ستانی متی   ن هستریب روش توان گفت: دلسفه برای تحقیق در کال اسار می ایأ 

 نامیی.« ای روش تحقیق شبکه»توان  روش را می

دارنتی عبارتنتی    هعهتی  را به 1«وجودشناسانه یلتحل» یتمورأکه م یدلسفاصلی  یابزارها

 ان:  

ال ان ؤست  ییبال ان چراؤس ببودن یال ان واقعؤس یسریبال ان چؤاُرّ المطالب = س» الف(

 .«یچگونگ

)علتت   ییهال ان جن  پیؤ(ب سی)علت داعل آورنیهییال ان عامل پیؤس علل اربع =» ا(

 یتیه ال ان هیف تحقق پیؤ(ب سی)علت صور ییهال ان شکل و صورت و قالب پیؤ(ب سیماد

 .(«یی)علت غا

ب نحتوه  یرونتی ب روابتط ب یاجتزاء درونت    ب نمتانب مکتانب  یتف مقوالت عشر = کمّب ک» ج(

 .«موضوعاتب نمینه تحقق موضوع یگربه د نسبت یتب موقعیرینحوه اثرپا یباثرگاار

 گانه اصلی در هر حرکری(. )عناصر شش «مقوّمات سرّه حرکت» د(

 توضیح:

دهتیب   سوی چراها سوق می با توجه به جریان نظام علّت و معلولی در عالَم که ذهأ را به

 باشی عبارتنی ان: االتی که هنگام توجه به یک موضوع مطر  میؤان س یدهرست حیاقل

 چه چیزی است؟ )سؤال ان جن  شیء = علت مادی(. 1

 (= علت داعلی ال ان علت اصلیؤگونه است؟ )س چرا ایأ. 2

                                                                                                                     
ورد یابی به مراحل تکوّن موضوع یا مفهوم ان بییهیات تا رستیین بته مفهتوم مت     . تحلیل وجودشناسانهب یعنی دست1

 نظر.
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= علتت   هتا و مراحتل   ال ان دعل و انفعتاالتب نمینته  ؤطور شیه است؟ )س چگونه ایأ. 3

 (  صوری

 .(= علت غایی تیال ان غاؤبه چه هیف و منظوری؟ )س. 4

موضتوع پرداخرته شتیه و     کیت اسایی ابعاد ممکتأ در  در دلسفه و منطق به شنهم نیأ 

( که ملخ  بحث 55ص  تاب بی بییاست )طباطبا یهیمطر  گرد« مقوالت عشر»بحثی به نام 

 است: رنی صورت به

قیرت درک  بنفوذ ما به موضوعات و اشیاء ان طریق آثار و خصوصیات آنهاست. ذهأ راه

ببرد.   أادراک آثار وخصوصیات آن پی به سرمنشمسرقیم جوهره اشیاء را نیارد و بایی ان طریق 

 .شتونی  آثار و کارکردهای اشیاء و موضوعات هسرنی که سبب ردع نیان ما و حتل مشتکل متی   

و موضتوعات قابتل     آثار و کارکردهای اشیاء .خاطر اسرفاده ان آثار آنهاست به هاارتباط ما با آن

را بر موضوع  ییا اثر دیگرو یت و تشییی کرد توان آنها را ان بیأ برد یا تقو می و تغییر هسرنی

کته   هسترنی  بُعتی اصتلی  ایأ است که اشتیاء دارای دَه  « مقوالت عشر»عصاره بحث  .دنموبار 

 :ابعاد آنهاب سواالت نیر را مطر  کرد توان به اناء هر کیام ان آنها و نیر می

شتکل   هویتت و  ؟ایأ موضوع ان چه جنسی تشکیل شیه است )خمیرمایه آن چیستت( 

 درون آن چته خصوصتیاتی دارد؟   در ظاهر چگونه استت؟  چقیر است؟ب خاص آن چیست

مجموعه اجتزاء   اجزاء آن چه ارتباطاتی باهم دارنی؟ چه اجزائی دارد؟ هایی دارد؟ چه قابلیّت

موقعیتت ایتأ موضتوع وجایگتاه آن در هستری و در میتان        کننتی؟  چه هیدی را دنبتال متی  

در  االن در چه وضعیّری قرار دارد؟ ه چگونه بوده است؟در گاشر موضوعات دیگر چیست؟

آیا یک موضتوع کتالن و بنیتادی     در چه مکانی قرار دارد؟ آینیه ممکأ است چگونه باشی؟

است که موضوعات بستیار دیگتری را تحتت پوشتش دارد یتا یتک موضتوع ختاص و در         

و چه اثرهایی پایرد  ان چه چیزهایی اثر می محیوده خود و تحت پوشش موضوعات دیگر؟

بر چه چیزهایی  های بعیی؟ و چه مقیار؟ و در چه موقعیت و نمان و مکانی و با چه قابلیّت

گاارد؟ چه اثرهتایی و چته مقتیار؟ و در چته موقعیتت و نمتان و مکتانی و بتا چته           اثر می

 های بعیی؟ قابلیّت

 استت؛ حرکتت   گانته(  )عوامتل شتش   مقومات سرههای وجودیب  ابزار سوم برای تحلیل

مرحرکب محترّکب نقطته   »عبارتنی ان:  و کننی یم جادیکه مقوله حرکت را ا یا گانه عوامل شش

 .«حرکت انیشروع حرکت جهت حرکتب سرعت حرکتب نقطه پا
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 ست ان:  ا کرد که عبارت فیتعررا  حرکت درمول توان یمعواملب  أیا اسار بر

 ؟یبا عبور ان چه مراحل ؟یانیبه چه نقطه پا ؟یان چه نقطه شروع بیا حرکت در چه ماده

و علتت   یتوسط چه علت داعل ؟یو جهر تیو نمان و مکان و وضع تیفیو ک تیبا چه کم

 ؟یا یبه چه علت غائ ؟یبا چه مرکز ثقل ت؟یبا حیاکثر چه سقف قابل ؟یا هیمبق

وجتود   .آن مفهوم ان آنجا آغان شیه استت  شییایاست که پ أمنشیک  یدارا یمفهوم هر

قستمت در   أیتتر  مهتم  .استت « حرکتت »و  «رییت تغ»مالنم بتا بحتث    شبیاییو بحث پ أمنش

 آن است.« حرکتِ همعادل»و  «رییدرمول تغ»موضوعب کشف  کی قتیبه حق یابی دست

 توان در دسرورالعمل نیر تجمیع کرد:   مجموع سه ابزار دوق را می

 سانی آن )تبییأ وضعیّت موجود( . تعریف نیان توجه به موضوع و شفاف1

 عریف اهیاف )تعریف وضعیّت مطلوا(. ت2

چته   باگتر حاصتل نشتود   اینکته  تعییأ هیف کلّی و اساسی و ضریب اهمیّت آن )الف( 

 تبعاتی دارد(

 تعییأ اهیاف میانی   ا( 

 سوی اهیاف دوق( اولیّه )شرایط اولیّه برای شروع حرکت به هتعییأ نمینج(  

 نی(  تعییأ اجزاء درونی اهیاف )تعریف مرغیّرهای درود(  

 ان هر کیام چقیر و با چه کیفیری(اینکه  تعییأ کمیت و کیفیت عناصر دوق )( ته 

 تعییأ ضریب اهمیّت هر یک ان عناصر دوقو(  

 وجه قابل صرف نظر نیستت( و  تفکیک بیأ حیاقل النم )مقیاری ان هیف که به هیچن(  

 حیاکثر مطلوا

 .ود(خواهیم و نبایی بش تعییأ اهیاف منفی )آن ه نمی (  

 اهیاف مطلتوا را به وضعیّت موجود تواننی  کشف مواردی که می. تعریف ارتباطات )3

 (برساننی.

انی؟ ضریب تأثیر هر کتیام در پییتی    چه چیزهایی سبب پییایش نیان و مشکل شیهالف( 

 ها( )تشخی  سرچشمه آمین مشکل چقیر است؟

شکل چه آثاری را ایجاد کترده  انی؟ ایأ م وجود آمیه  چه مسائلی در اثر ایأ مشکل بها(  

 بر چه نقاطی تأثیر گااشره است؟ )تشخی  آثار و نرایج( و است

تواننتی مفیتی باشتنی؟ ضتریب مفیتی بتودن هریتک چقتیر استت؟           چه عناصری میج(  

 )تشخی  امکانات(
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تواننی مضر باشنی و برای رسیین به اهیاف مانع ایجاد کننی؟ ضتریب   چه عناصری مید(  

 چقیر است؟ )تشخی  موانع( مانعیت هر یک

یک ان مرغیّرها با یکییگرب یعنتی کلیته ارتباطتات محرمتلِ      بررسی دعل و انفعال هر( ته 

عناصر درونی باهمب عناصر بیرونی باهمب عناصر درونی و بیرونی نسبت به یکییگر و کمیت 

 )تشخی  ارتباطات( .و کیفیت اثرگااری آنها بر یکییگر مشخ  شونی

دعتل و   و تک تک ایأ ارتباطات هسرنی مشخ  شتیه  أاری در خلقت که سرمنشقوانیأ جو(  

 )تشخی  معادالت و قوانیأ حاکم بر ارتباطات( .انفعال ایأ قوانیأ با یکییگر تعریف شود

 توان ایجاد کرد؟ )بهبود امکانات( چه تغییراتی در ایأ ارتباطات مین(  

 )توسعه امکانات(توان ایجاد کرد؟  چه ارتباطات جیییی را می (  

ایجاد تغییر عناصر و ارتباط آنها یا ایجاد عناصر و ارتباطات جییی چه آثتار مثبتت و   ط(  

 تغییر( هتوانی داشره باشی؟ )بررسی هزین منفی می

 ها(: نریجه )دسرگاه منطقی اصل موضوعی برای تولیی نظریه

و بتا استرفاده ان روش   ای  ماکور در جیول پتارادایم شتبکه    با اسرفاده ان مبادی تصییقی

 توان برای هر موضوعیب مبانی پایه را تولیی کرد. ای می تحقیق شبکه

 
توان بسره مفاهیم مترتبط بتا )متثالً( آنادیب درهنتگب      سانی می در چنیأ دسرگاه معردت

 سالمتب عیالت و ... را گااشت و درمول محاسبه آنها را نریجه گردت.

 «ای محاسبه شبکه» تی: معادلهالف( نمونه خروجی از دستگاه معرف

تتوان نظریته راهنمتایی را بترای      ایب می ای و روش تحقیق شبکه بر اسار پارادایم شبکه

تمام محاسبات در تحقیقات ت اعم ان کمیب کیفیب تجربیب انسانی و اجرمتاعی ت ارائته کترد.      

 صورت نیر است: مراحل تولیی ایأ اییه به

 ر.را در نظر بگی« شبکه هسری»شکل . 1

نتوعب   روابط اصلی موجود در شبکه هسری را اسرخراج کأ. )رابطه انسان با خودب هتم . 2

 ها( کننیه ها و تضعیف کننیه محیطب ماوراءب تقویت

 ای تحقیق شبکه اهی  پایه مرتبط با موضوع مورد نظر + روش ای + بسته مف پارادای  شبکه
↓ 

 های مرتبط با موضوع دستگاه آرسیوماتیک برای تولید گزاره

 ای  ساز شبکه )دستگاه معرفت
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ای استت در   شناسانه ان بسره پتارادایم شتبکه   اصل موضوعی نیر را که در بسره هسری. 3

 نظر بگیر:  

 ر اسار جمع جبری نیست(.است )خطی و ب« برآینیی»حرکت در شبکه هسریب 

 (1نریجه )تئورم شماره 

 

 «ای مطلوبیت شبکه»ا( نمونه دیگر برای خروجی ان دسرگاه معردری: معادله 

ب «هستت و بایتی  »و « دانتش و ارنش »ب «حکمت نظری و حکمتت علمتی  »حلقه اتصال 

یتا   است. مقصود ان مطلوبیتب تمایلی است که در انسان برای انجام کاری« مطلوبیت»بحث 

شود. در انسانِ سالمب ردرارها و حتاالتب بتیون توجته بته نفتع و       برون دادن حالری ایجاد می

شونی و تشخی  نفع و ضررها و برآینتیگیری ان ترکیتب آنهتا توستط      ضرر آنها ایجاد نمی

یتابی بته    شود. هنگامی که ایأ محاسبه به ضرورت دستت  گر انجام می عقل نظری و محاسبه

را برای انجام کاری کته ستبب   « بایی»ب ساخرار طبیعی انسانی حکم به یک منعفت منرهی شی

 کنی. حصول آن منفعت شود ایجاد می

 صورت نیر است: ای به در پارادایم شبکه« مطلوبیت»مراحل تولیی 

 ای را در نظر بگیر. میل امکانات شبکه  ای و میل نیانهای شبکه. 1

 نظر بگیر.را ان بسره مفاهیم پایه در « رشی»مفهوم . 2

 نهایت( را ان بسره مفاهیم پایه در نظر بگیر. )مالحظه اتصال به بی« خیر ذاتی»مفهوم . 3

 اسرنراج کأ.« خیر»و مفهوم « نیان»را ان ترکیب مفهوم « مطلوبیت»مفهوم . 4

 ترکیب کأ.« مطلوبیت»ای را در نظر بگیر و با مفهوم  تئورم معادله محاسبه شبکه. 5

 ای ترکیب کأ. نیانها و امکانات شبکه یل نریجه را با م. 6

 ای عبارت است از: معادله محاسبه شبکه

 برآیندگیری از روابط چهارگانه انسان در شبکه هستی

 )با مالحظه تشدید یا تضعیف حررت 

 بردارهای روابط چهارگانه  به شرط تشدید یا تضعیف

            
ƒ (a Λ b Λ c Λ d) Λ ( φ V – φ) حررت در شبکه هستی = 
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 (2نریجه )تئورم شماره 

 
 ای ها و کارآیی پارادایم شبکه توانمندی

هتای   ای و مزیت آن نسبت بته پتارادایم   توان کارآیی پارادایم شبکه بر اسار مباحث دوق می

 صورت نیر ارائه کرد: رقیب را به

 دهی. یکی ان معیارهای محاسبه قرار می پایرد و آن را قواعی و قوانیأ طبیعت را می. 1

کنتی و آن را یکتی ان معیارهتای محاستبه قترار       به آثار عملی موضوعات توجته متی  . 2

 دهی. می

 دهی. کنی و آن را یکی ان معیارهای محاسبه قرار می ها توجه می . به نرایج نهایی موقعیت3

معیارهتای محاستبه قترار    . به محاسبات عقالنی در تشخی  توجه دارد و آن را یکی ان 4

 دهی. می

کنی و معتادالت حرکتت تعیتیأ شتیه ان طترف او را       به اراده برتر ان انسان توجه می. 5

 پایرد. می

 دهی. پایرد و معیار آنمون قرار می را می 1های حقیقی احسار. 6

دانتشب قتیرتب ثتروتب    »به کلیه منابع و امکاناتِ در اخریار بشتر توجته دارد؛ ماننتی    . 7

 ...«.ت و روابطب منزل

 کنی. ها را تبییأ می ها و تزاحم نحوه عملکرد در تعارض. 8

 انستان  ننتیگی  با مرتبط و کلیه موجودات نیست  بلکه محیط نیاردب انسان به انحصار. 9

 .گیرد بر می در نیز را

                                                                                                                     
 . احسار حقیقیب احسار نوعیِ دارای منشأ انرزاع واقعی )نه احسار شخصی و ذهنی(.1

 ای عبارت است از: معادله مطلوبیت شبکه

 برآیندگیری از نیازهای انسان در شبکه هستی و منابع رفع نیاز در شبکه هستی 

 نهایت شود. ا میل به بیطوری ره برآیند  موجب رشد ب به

 نیاز توانایی  بردارهای روابط چهارگانه

            
 

ƒ ( N Λ A) Λ (a Λ b Λ c Λ d) Λ ( →∞) مطلوبیت در شبکه هستی = 
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 نیتز  «کمتال  و رشتی  ستوی  به حرکت»شاخ   به و نشیه محیود دوق شاخ  به. 10

 .است یادره توسعه

 .است کرده ارائه را «واسرعیادها قوا درآمین دعلیت به » شاخ . 11

  .است داده تمایز منفی و مثبت قوای کاذاب و صادق نیانهای میان. 12

دهی )البره چیزی خیر است  را مالک قرار می« خیر»بر « حق»است و تقیم  محور حق. 13

 میار باشی(. که حق

 .است نموده را ارائه جمع حقوق و درد حقوق رعایت میان توانن ضرورت. 14

با تعییأ مصیاق نیانب منبع ردع نیانب هیف مورد نظر و رشی مورد نظر در هر حتونه  . 15

توان بر اسار محاسبه منطقیب صیق یا کاا یک نظریه در علتوم انستانی    ان موضوعات می

 را تعییأ کرد.

ست و علومی هم که های حکمت عملی ا شناسی نیرساخت کلیه حونه که هسری انآنجایی

ای بودنِ هسری و انسان و  های ردراری هسرنیب شبکه دنبال تعادل های ردراری دارنی به خروجی

ایب اختالق   ایب حقتوق شتبکه   معردت و روش سبب ایجاد رویکردهایی ماننی سیاست شتبکه 

ایب نظریتات اقرصتادی    شناستانه شتبکه   ایب نظریات جامعته  ایب توسعه و پیشردت شبکه شبکه

 شود. ای می کهشب

ایب میل امکانتات   کاربردی شین ایأ نظریه نیانمنی توصیف تفصیلی میل نیانهای شبکه

عالوهب تعییأ ونن برای مرغیرهای دخیل در معادله حرکتت   ای و به ایب میل رشی شبکه شبکه

 ای است. شبکه

 های ابطال نظریه روش

 های ابطال ایأ اییه نیز عبارتنی ان: روش

بات کنی که هسری یک شبکه برآینیی ان نیروهای موجودات نیستب ایتأ  اگر کسی اث. 1

 شود. نظریه باطل می

اگر کسی اثبات کنی که حرکت انستان در هستری برآینتیی ان تمتام ارتباطتات او بتا       . 2

 شود. مرغیرهای موجود در هسری نیستب ایأ نظریه باطل می

نستان ارتبتاطی نتیاردب ایتأ     اگر کسی ثابت کنی که معادالت حرکت انسان بتا رشتی ا  . 3

 شود. نظریه باطل می

صورت شبکه مترتبط بتاهم    اگر کسی ثابت کنی که نیانهاب امکاناتب اهیاف و رشی به. 4
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 شود. قابل تعریف و محاسبه نیسرنیب ایأ نظریه باطل می

توان هرم نیانهاب امکاناتب اهیاف و  اگر کسی ثابت کنی که با هیچ روش تحقیقی نمی. 5

هتای   توان در حیطته  شناخری( تعییأ کرد یا نمی صورت موجّه )دارای اعربار روش به رشیب را

مخرلف ان موضوعاتب مصادیق نیانهاب امکاناتب اهیاف مرتبط با آن حیطته را تشتخی  داد   

 طردانه عمل کردب ایأ نظریه کارآیی عملی نخواهی داشت. توان بی و یا نمی

 1ای( ای )عیل شبکه م شبکهو مثالی ان عملکرد پارادای  نمونه. 6

یک موضوعب شاخ  تعریف کترد  « عادالنه بودن»توان برای  بر اسار پارادایم شبکه می

مواجته هستریم کته در    « عادالنه است؟ xآیا قانون »و آن را سنجیی؛ مثالً در قوانیأب با سؤالِ 

 توان چنیأ گفت: ای می پاسخ به آن بر اسار پارادایم شبکه

« دعتل »صورت  سانی منبع و امکانات برای ردع نیانی است؛ چه به دعال هر قانونیب الزامِ

ایب اگتر متوارد نیتر در آن رعایتت شتیه       بر اسار عیل شبکه  . «ترک دعل»صورت  و چه به

 توان گفت عادالنه است: باشی می

صادق بودن آن نیانب گسرره و عمق آن و ضریب اهمیت آن نسبت به نیانهتای دیگترب   ت 

 که هسری محاسبه شیه باشی.در مقیار شب

دار برای ردع نیانب در مقیار شبکه هسری صتورت   جامع نسبت به منابع قابلیت دح  ت

 گردره باشی.

سانی آن منبعب بتر دیگتر موجتودات در مقیتار شتبکه       نوع تأثیر و ضریب تأثیر دعالت 

 هسری محاسبه شیه باشی.

  قیار شبکه هسری محاسبه شیه باشی.مورد نظر در م  مانیگاری و پاییاری قانونِ میزان ت

نظتر بترای حتیاقل النمِ در     نریجه: اگر نیان مورد نظر صادق استب یعنی غیر قابل صرف

آن نیانب قابلیت واقعتی بترای     رشی مخاطبیأِ آن قانون استب و اگر منبع دییه شیه برای ردع

انیِ وجتود آن نیتان بترای    سانی آن منبع در بانه نم ردع نیان را دارد و امکان دسررسی و دعال

سانی آنب تأثیر منفی بر حق دیگر موجتودات )در   مخاطبیأ قانون وجود دارد و الزام به دعال

 عادالنه است.  xروابط چهارگانه در شبکه هسری( و دیگر قوانیأ نیاردب آنگاه قانونِ 

                                                                                                                     
در  1396پتردانی در بهتار  رستمی نظریته   ایب در کرستی صتفحه  25در یتک مقالته   « ایعیل شبکه». تفصیل اییه 1

 .عنوان یک نوآوری شناخره شی پ وهشگاه علوم و درهنگ اسالمی در قم ارائه گردیی و به
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ارد را ای بودب ایتأ متو   های پارادایم شبکه ای که ان خروجی بر اسار روش تحقیقِ شبکه

 صورت مراحل نیر ارائه کرد: توان به می

ها(: تهیه جیول نیانها و جیول امکانات مرتبط با موضتوع    مرحله یک )تعییأ ورودی. 1

 مورد نظر و جیول اهیاف مرتبط با موضوع

مرحله دو )تعییأ خروجی= هیف(: تعییأ اینکه دقیقاً در اثر ردع نیان متورد نظترب بتا    . 2

عنی تعییأ نمان )مری(ب مکتان )ایتأ(ب کمیتت )کتم(ب کیفیتت )کیتف(ب       ذکر عوارض تسعهب ی

اجزاء درونی )وضع(ب روابط بیرونی )اضاده(ب نمینۀ النم )جتیه(ب نحتوه اثرگتااری )دعتل(ب     

 نحوه اثرپایری )انفعال(  

 مرحله سه )تعییأ پردانش(:  . 3

 ن.الف( بررسی صادق یا کاذا بودن نیان مورد نظرب با بررسی ضریب اهمیت آ

بررسی روابط نیان مورد نظر بتا نیانهتای دیگتر )میتزان اثرگتااری یتا اثرپتایری ان        ا( 

 یکییگر(

 تیموقع أیدر ا انین أیا یجهت برطرف نمودن احرمالتعییأ کلیه منابع و امکاناتی ج( 

تعییأ منبع و امکانات بهینهب ان بیأ احرماالتِ دوق )ضریب تأثیر دعال شتین آنهتا بتر    د( 

 ات در دران میت بایی محاسبه شود.(دیگر موجود

 سانی منبع و امکانات دوق تعییأ کیفیت دعالهت( 

 سانی منبع مورد نظر تعییأ نمینه النم برای دعالو( 

شتیه در دتوقب اعتم ان     تعییأ نمینه النم برای برقراری ارتباط درد نیانمنی با منبع دعالن( 

 ارائه اطالعات و دانش النم یا ردع موانع

 ر دادن درد یا جمعِ نیانمنی در موقعیت دوق.قرا ( 

 ای. اگر مراحل باال انجام شودب آنگاه عیالت ورنییهط( 

دستت بیایتیب بایتی متوارد تعیتیأ       به« عیالت بر اسار نگرش اسالم»و اگر بخواهیم ی( 

مصادیقِ هرم نیانهاب امکانات و منابعب اهیاف و مراحل رشیب تعییأ ونن و ضتریب اهمیتتب   

 های اسرنباط شیه ان منابع دیأ ارائه شود. راحل و روابط در عیالتب بر اسار گزارهتعییأ م

 نتیجه بحث

 یمنتی اصتول موضتوعه و روش استرنراج بترا      ارائته نظتام   یبترا  یتالشت  بای شبکه میپارادا

 بیدسترگاه معردرت   أیت ا قلباست.  جهت تولیی علم دینی به یدسرگاه معردریک  یِریگ شکل
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 یشناست  انستان  بیا شتبکه  یشناست  یاستت کته ان آنب هستر    «ین هستر ای بود خصلت شبکه»

جامعته و   بای شتبکه  یشناس ارنش بای شبکه یشناس روش بیا شبکه یشناس معردت بیا شبکه

 رد «ای شتبکه »پسونیِ  أیاثر ا .شود میاسرخراج ای  شبکه یشناس أیای و د شبکه یشناس خیتار

 «زهتا یهتا و تجو  فیدر توصت  یکالن هسر اریمعادله حرکت در مق أییو تع  یلزوم تشخ»

 است.

در علتوم   جی( رایو انرقاد یریتفس بییگرا )اثبات گانه سه یها میپارادا بیرق مبیپارادا أیا

که به نبان مطر  در دضای دلسفه علمب ارائه شیه است تا قابل بررسی تطبیقتی   است یانسان

 با آنها باشی.
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 نامهکتاب

: قم. انسومنی عن م در کیفی و کمی تمقیق همی روش پمرادایمی یمبمن(. 1388) محمیتقی ایمانب .1

 .دانشگاه و حونه پ وهشگاه

 اندیشومادا  نودد انسومنی عن م شامسی روش(. 1392) ساداتی کالته احمی محمیتقی و ایمانب .2
 .دانشگاه و حونه پ وهشگاه: قم .مسنمم 

 علتتوم شناستتی روش» اجتموومعی عنو م در دیاوی سووم ی نظری  روش(. 1395) حستتیأ بسترانب  .3

 .141 -121ص ب(86) 22«. انسانی

 پ وهشتگاه : قتم  .دیاوی دانو  اجتهمدی پمرادای (. 1390) پور مهیی علی سییرضا و حسنیب .4

 .دانشگاه و حونه

 امتام  مؤسسته : قتم  .معمصور شامسوی معرفت در تطبیقوی پژوه (. 1390) محمی نادهب حسیأ .5

 .خمینی

 پ وهشتی  مؤسسته : تهتران  .اجتمومعی عنو م شامسوی روش(. 1394) عبیالحسیأ خسروپناهب .6

 .ایران دلسفه و حکمت

 .اسالمی انییشه و درهنگ پ وهشگاه: تهران .ابتامء نظری (. 1389) اکبر علی رشادب .7

 علتوم  پ وهشتگاه : تهتران  .اسوالمی انسمنی عن م شامسی روش(. 1395) احمیحسیأ شریفیب .8

 .صیرا انسانی

 ر قترآن پ وهتی پیشتردت. تهتران: مرکتز و     (. دومتیأ کنفترا  1397عبیالکریمیب بی ن  ) .9

   تحقیقات اسررات یک )رشی(.

 سمت.انرشارات  :تهران. صدرایی حکمت نظمم بر درآمدی(. 1392) عبیالرسول عبودیتب .10

 پ وهشتگاه : قتم  .شامسوی روش و ممهیوت دیای، عن (. 1396) رمضان دیرونجاییب تبار علی .11

 .  اسالمی انییشه و درهنگ

 .انرشارات سمت :تهران .فنسفی اکافس عن  نمم  درس(. 1392) غالمرضا دیاضیب .12

 انرشتارات : تهتران  .عنموی هومی انقالب سومتتمر(. 1389)نیبتاکالم   تومار و سعیی کوهأ .13

 .سمت

 .اسوالم جهوم  در دیاوی عنمی همی اندیش  بر تمنینی(. 1395) سیی محمیتقی ابطحیب موحی .14
 المصطفی. نشر و ترجمه المللی بیأ مرکز: قم

 خمینی امام مؤسسه: قم .اتالق فنسف (. 1382) مجربی زدیبی مصبا  .15
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 تبلیغتات  ستانمان : تهران. قرآ  دیدگمه ا  تمریخ و جممع (. 1379) محمیتقی یزدیب مصبا  .16

 .اسالمی

 علتوم  شناستی  روش دصتلنامه  .دیاوی عنو  چگو نگی و امکوم (. 1379) مصطفی ملکیانب .17

 .33 -10ص ب(22) 7 انسانیب

 مطالعتات  مؤسسته : مقتیر  مشهی. دین ب  سیستمی نگرش(. 1392) عبیالحمیی واسطیب .18

 .اسالم معارف و علوم راهبردی



 

 

 



 

 

  

 

 

 گرِی غیر ذاتی نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت
 2عبدالحسین خسروپناه، 1مهدی عاشوری

 چکیده

صتـی صز معلـوم   یـو ت ر  صز مفاد صی  صمکان شنا ت و  ئالیسم مع فتی، وجود صد ص اتی صتت  ه بـه 
گـ ی  ص   توصن حکایت یابیم  ه نمی صی  ص می  نند. صما ما د  وجدصن  ود معانی رهنی گ ی می حکایت

گـ ی معـانی و    شناتانه صز نحوه حکایت رصتی آنها دصنست. هد، صیلی صی  مقاله، ص صئه تبیینی هستی
پـس صز مـ و ی بـ     صد ص ات غی حقیقی د  اها او  مبحث مالک ثبوتی شنا ت صتت. بنـاب صی   

هـا ماننـد نظ یـه     مسائ  و پیشنهادهای م تبط با مس له توضیح ایستی معانی رهنـی و نقـادی آن  
شـود بـ صی توضـیح     گـ ی، تـالش مـی    شـنا تی حکایـت   گ ی شأنی و توضیح نفس شبح، حکایت

، اها او  وصحدی ص صئه دهد. دیـدگاه مختـا    «گ ی معانی و صد ص ات حقیقی و غی حقیقی حکایت»
گ ی معانی و صد ص ات صی  صتت  ه معانی غی حقیقی نـه د  عـ ا صد ص ـات      با ه مس له حکایتد

گ ی با توتعه   نند. صی  حکایت حقیقی، بلکه د  طول آن معانی صز موضوع مو د مطالعه حکایت می
گی د  ه شـباهت جزئـی بـا     هایی یو ت می مجازی و صعتبا ی مصادیق صد ص ات حقیقی صز وصقعیت

گـ ی   د  حکایت« شباهت جزئی»و هم « صعتبا »صد ص ات حقیقی دص ند. د  صی  پیشنهاد، هم  معلوم
نیسـت. بلکـه   « معلـوم صدعـایی  »و « یو ت رهنـی »غی  رصتی نقش دص د، ولی شباهت جزئی میان 

وجود دص د. یـو ت رهنـی بـه یـو ت     « محکی صدعایی»و « محکی حقیقی»شباهت جزئی میان 
صش غیـ  رصتـی دصنسـته     گ ی ی صتت و د  قیاس با معلوم صدعایی حکایترصتی حا ی صز محکی حقیق

 .شود می
 

گـ ی غیـ  رصتـی،     گ ی رصتـی، حکایـت   صد ص ات غی  حقیقی، معانی رهنی، حکایت :واژگان کلیدی
 .صعتبا یات
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 درآمد

 و کستب  شناخری ایأ است کته آیتا تحصتیل معردتت     های معردت یکی ان مهمرریأ پرسش

انتی  تو آیا انسان میبه عبارت دیگرب  خیر؟ممکأ است یا  آگاهی برای انسان ان خود و محیط

 به واقعیات جهان آگاهی یابی؟

های گوناگونی به آن داده شیه است. درک اولیته   ایأ پرسش ان دیربان مطر  بوده و پاسخ

کنتیم و بتا وجتود     می هیههایی ان جهان اشراف داریم و اشیاء را مشا ما ایأ است که به بخش

رئالیستم  »یادت کلیب هسره مرکزی مباحتث   خطای در ادراکاتب شناخت ممکأ است. ایأ ره

و دسررسی  است. قریب به اتفاق مرفکران مسلمانب امکان معردت« امکان شناخت»و « معردری

گرایان و شکاکان را پاستخ دهنتی.    انی شبهات نسبی ودهبه شناخت را ممکأ دانسره و تالش نم

؛ 42-40ب ص1388اب ستین  استت )ابتأ   1«رئالیستم »گانته   امکان شناختب یکی ان اضتالع سته  

ب 3؛ همتتانب ج 90ب ص1قب ج1410؛ صتتیرالییأ شتتیرانیب 212ب ص1ب ج1380ستتهروردیب 

  (.374ب ص1363یزدیب  ؛ مصبا 314-312قب ص1421؛ طباطباییب 446-445ص

دهنتیه خودمرنتاقض بتودن شتکاکیت مطلتق و       ایأ ادله اغلب جنبه تنبیهی دارنی و نشان

گرایی تامّ به عنوان نقطه مقابل شکاکیت است. مفاد اصل امکان شناخت ایأ است کته   نسبی

ن استرفاده نمتود   توا ان ایأ اصل نمیاما  کننی. ا حقیقراً ان واقع حکایت میبرخی ان ادراکات م

برختی معتانی ذهنتی را     بخودوجیان در . ان سوی دیگر نیز که کیام ادراکات حقیقی هسرنی

 کننی. گری نمی یابیم که ان محکیِ مورد ادعای خود حکایت می

                                                                                                                     
( مسرقل ان ذهأ واقعیری وجتود  1رئالیسم معانی مخرلفی دارد. ولی در معنای عامب شامل سه میعاست:  . در دلسفه1

ها قابل انرقال است. رئالیسم معردرتی متیعای دوم استت    ( ایأ شناخت3( ایأ واقعیت قابل شناخت است و 2اردب د

 است. « امکان شناخت»که تقریباً معادل بحث 
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« ای شتناخت گتزاره  »مباحث ختویش را محتیود بته     بشناسان تحلیلی معردتان  بسیاری

 امتا ان منظتر دلستفه استالمیب بتیون      انی. لیل نمودهتح« باور صادق موجه»نموده و آن را به 

مطلتق  »شناسی پاستخ داد و بایتی    توان به مسائل معردت های شناخت نمی توجه به همه گونه

(. هرچنی بحتث مسترقل   62-55ب ص 1386شناسی باشی )دیاضیب  موضوع معردت ب«معردت

ولتی دیلستودان    باستت   پ  ان عالمه طباطبایی رواج یادره شناخری در دلسفه اسالمی معردت

انتی کته برختی اصتالراً      النف  بحث کرده مسلمان پیرامون معردت در منطقب امور عامه و علم

شتتناخریب  منطقتتیب ماهیتتت» ببرختتی ان ایتتأ مستتائلکتته  . درحتتالیشتتناخری هستترنی معردتتت

هتای   تحلیتل  بهتا  البرته در تمتامی ایتأ شتاخه     ی.باشتن  متی  «شتناخری  شناخری یا نفت   هسری

حتیاقلّ دو رکتأ    شناخریب در شتناخرأ وجتودِ   ان منظر هسریری محوریت دارد. شناخ هسری

 :واضح و آشکار است

 و داعل شناسا مبه عنوان عالِ . شخصی1

 .معلوم وامری به عنوان مرعلق آگاهی . 2

 «.  معلوم»و « عالِم»یعنی در تحلیل اول ان معردتب دو رکأ النم است: 

استت  « آگاهی عتالِم بته معلتوم   »ای دوموضعی به معنای  رابطه« شناخت»ارت دیگرب به عب

دانسره شودب همیأ « اضاده»(. اگر ایأ رابطه ان مقوله 12اب ص1392)خسروپناه و عاشوریب 

نیانستره و آن را امتری   « اضاده محتض »را « علم»دو رکأ کادی است. ولی دیلسودان مسلمان 

(. یعنی رابطه شتناخری میتان عتالم و معلتوم     105ب ص1388اردیب داننی )ع می« ذات االضاده»

وجود « علم»رکأ سومی با عنوان « شناخت»است. به عبارت دیگرب در « منوط به یک واقعیت»

  (.19ص ب2ج ب1386 تبی)عبوداست « مابه یُعلم»دارد که مناط شناخت اشیاء یا همان 

ان چته   بدر میتان مقتوالت  « معلت »در چارچوا دوقب پرسش بعیی ایأ بود که ماهیتت  

امری عرضتی و ان  « علم»واقعیت  بتر بر پاسخ ابریایی و مقبول است؟ بنا «تمقوال»ی ان سنخ

 ؛آراء دیگری نیز در کنار ایأ رأی مطر  بوده استالبره شی.  دانسره می« کیف نفسانی»مقوله 

( 312صب 1جب م1966رانیب  )دختر  دانسره «اضاده»برخی ان دیلسودان ماهیت ادراک را  مثالً

پت  ان   ب«شناستی علتم   ماهیتت »دانسرنی. امتا   و برخی ماهیت علم را همان ماهیت معلوم می

؛ همتانب  487ب ص1ب ج1380طر  مسئله علم حضوری توستط شتیخ اشتراق )ستهروردیب     

 تبتییل شتی؛  « وجودشناسی علم»( و تیقیق آن توسط مالصیرا به 74؛ همانب ص14-13ص

نته شتیئی کته     شتودب  ای و مساوق وجود دانسره می حقیقری درامقوله« علم» بنیرا در ایأ بیان
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 .  (21ب ص1388آنادب   گنجی )خسروپناه و پناهی در کیام مقوله میبپرسیم 

بته عنتوان عتالِم    « التف »یک واقعیت و وجود است که اگر « علم» ببر اسار مبنای دوق

( 275-263ب ص1389طهتریب  )م« وجود ذهنیِ»بر نظریه  باشیب بنا« ج»واجی واقعیت علمی 

« التف »استتب پت    « ا»ان شیء خارجی « حاکی« »ذاتی»به صورت « ج»چون شیء علمی 

شود. تحلیل دوقب توضتیحی   علم حصولی نامییه می« ج»شناسی و  می« ج»را به واسطه « ا»

 بادراک ان معلتوم « گری حکایت»است. در ایأ مبنا « ادراک حقیقی»شناخری ان چیسری  هسری

 گری اشاره خواهی شی. های حکایت به نظریه 2-1در بخش  1شود. آن دانسره می «ذاتی»

هایمرتبطبامعرفتواژهدانش

ای به واژگان نزدیک بته معردتت و علتم     اشاره بنیی و بیان مسئله النم است پیش ان صورت

تقریباً « شناخت»و « ادراک»ب «دهم»ب «دانش»ب «علم»ب «معردت» بباشیم. در عرف واژگان  داشره

ولی برخی ان ایأ واژگان در ادبیات دلسفه استالمیب معتانی و    .رود کار می همرادف یکییگر ب

شتناخری دو   گونته کته گاشتتب در تحلیتل هستری      همتان کننتی.   بار معنایی خاصی پییا متی 

 نی.واژگان کلییی هسر« وجود ذهنی»و » علم»واژه  دانش

شتتناخری ان  ر تحلیلتتی هستتریاستتت و د« شتتناخت»منتتاط « علتتم» بدر ایتتأ چهتتارچوا

گتری   اش حکایتت  شود که اثتر وجتودی   تقسیمات وجودب وجود و واقعیری ذهنی دانسره می

نیز اسرفاده شتی. ریشته ایتأ واژه در مباحتث     « ادراک»واژه  ان دانش باست. اما در بحث دوق

مرتبط هایی وجود دارد که  واژه های دلسفه اسالمی نیز دانش در دیگر شاخه النف  است. علم

و دیلسودان معاصر در تبییأ دعاوی و اقامه دالیل خود ان آنها استرفاده   بودهبا بحث معردت 

النف  استب ولی عالمته طباطبتایی در    مباحث علم« ادراک»واژه  انی. هرچنی ریشه دانش کرده

ب 1379انتی )طباطبتاییب    اسرفاده نمتوده « ادراک»ان واژه  اصول دلسفه و روش رئالیسمب عمیتاً

                                                                                                                     
شناسی تشخی  صواا ان خطا و علم ان جهتل استت. بته همتیأ جهتت معاصتریأ علتم        . مسئله اصلی معردت1

باشی. اما نظر بته تعریتفب علتم حصتولی     توانی صواا یا خطا علم حصولی می داننی. یعنیحصولی را خطاپایر می

باشیب پ  عتالِم استت. در ایتأ مبنتا     « ا»ان شیء « پ»واجی صورت ادراکیِ « الف»مناط شناختِ است. یعنی اگر 

شتکاکیت  علم حصولی ادراکی حقیقی است؛ نیرا بر اسار دیلسودان مرأخر اگر علم مصیب به واقع نباشیب منجر به 

توانی خطا باشی. علت ایأ موضوع ایأ است که دالسفه مسلمان در امور عامه علم استب نمی« ا»شود. پ  اگر می

شناستانه  انتی؛ نیترا در صتید توضتیح هستری     شناسانه ان چیسری ادراک و علم ارائه کردهالنف  تحلیلی هسریو علم

 شناخت حقیقی بودنی.
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ادراک و علتم حصتولی بته     یبه همیأ جهت در مرون معاصریأ گتاه  .مقاالت دوم تا پنجم(

   1انی. جای یکییگر اسرعمال شیه

ایتأ مقالته بستیار     شود ولی در که در مرون معاصریأ کمرر اسرفاده می یواژه دیگر دانش

دارد. استت. ایتأ واژه ریشته در مباحتث منطتق      « معانی ذهنتی »واژه  کار ردره استب دانش به

التتنف ب در مباحتتث منطقتتی بتته مستتائل   بتتیش ان الهیتتات و علتتمنیتتز دیلستتودان مستتلمان 

   .انی شناخری پرداخره معردت

کنتی کته    ابزاری قتانونی را بیتان متی   »بنا بر تعریف رایج در میان مرفکریأ مسلمانب منطق 

علومات بان دست آوردن مجهوالت ان م مراعات ایأ قوانیأ ذهأ را ان خطا در دکر یا همان به

(. طبتق قاعتیهب اصتول و قواعتی     18ب ص1376؛ طوستیب  86قب ص1404سیناب  )ابأ« دارد می

شناسی اخا شود. ولی چون در گاشره چنیأ شاخه  توصیفی منطق بایی ان دانشی چون معردت

 انی.  دانان ایأ مسائل را در میخل منطق بررسی و تیویأ کرده مسرقلی وجود نیاشتب منطق

نطق ت چنان ه مصنفیأ اولیه و شتارحیأ و مصتنفیأ بعتیی در آن اتفتاق      موضوع اصلی م

ت تفکر و نحوه صحیح تصرف در معلومات برای ایصال به مطلوا )معلوم نمودن یتک   دارنی

مجهول( است. وقری دارابی و دیلسودان مسلمان پت  ان او دیینتی کته ایتأ تفکتر در حتونه       

استب النم دیینتی در متیخل منطتق در بتاا     « قول جانم»یا « قول شار »حاصل ان « معانی»

بحثتی  « معتانیِ ذهنتی  »و نحوه داللت الفاظ مفرد و اقوال جتانم بتر   « معانی»و « الفاظ»نسبت 

کننی که موضوعات منطق ان مفاهیم ذهنی هسرنی که در  مقیماتی داشره باشنی. آنان تصریح می

ای منطقی نخواهی بود. ولتی   سئلهانائی نیارنی. پ  بحث ان نسبت الفاظ و معانیب م خارج مابه

ان جهت بیان مقاصی و تعلیم و تعلمب پیش ان مباحث کلیات خم ب بیان ایأ نسبت النم است 

معتانی  »واژه  (. در ایتأ مقالته نیتز دانتش    22ب ص 1391سیناب  ؛ ابأ26-25ب ص1373)دارابیب 

در « علتم حصتولی  »و « معنای ذهنی»ب «ادراک»شود. هر سه اصطال   بسیار اسرفاده می« ذهنی

  2گری دارنیب مشررک هسرنی. ایأ جهت که امری ذهنی هسرنی و شأنیت حکایت

                                                                                                                     
شتود و عالمته طباطبتایی نیتز در     های میون اسرفاده متی واژه علم بیشرر برای دانش. نظر به اینکه در مرون معاصر 1

انیب مؤلف عمتیتاً ان ایتأ واژه بترای اشتاره بته واقعیتت       اسرفاده کرده« ادراک»شناسانه خود ان واژه مباحث شناخت

ا تقسیم علم به حضتوری و  کنی؛ مگر آنکه نیان باشی به مباحث وجود ذهنی ینفسانی حاکی ان عالم واقع اسرفاده می

 حصولی اسرناد کنی.  

شناخری ان علم حصتولی  شناخری ان ادراک و تحلیل هسری. طبق مطالب گفره شیه در آثار مرأخریأ و تحلیل نف 2
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بیانمسئله

 شناسانه علمب تبیینتی دربتاره چیستری ادراکتات حقیقتی      گونه که گاشتب تحلیل هسری همان

نیز درباره ادراکات مطر  استت کته مبرنتی بتر پتایرش       ای شناسانه معردت پرسشاما  است.

نیب یتک یادرته   نیسر« معلوم»که برخی معانی ذهنی حقیقراً حاکی ان است. این راکاتخطا در اد

نمتا هسترنی.    نما و برخی غیرواقتع  یعنی برخی ان معانی و ادراکات ذهنی واقع وجیانی است.

 بکه در سنت دلسفه اسالمی و بحث وجود ذهنیب اگر علم مصتیب بته واقتع نباشتی     الیحدر

 شود.   منجر به شکاکیت می

 توان ایأ دو حالت را جمع کرد: دو طریق می به

ادراکتات حقیقتی کته در     بادراکات و معتانی ذهنتی دو دستره هسترنی: دستره اول      الف(

حقیقی یتا   ادراکات غیر بشونی و دسره دوم نامییه می« علم حصولی»شناخری  اصطال  هسری

قبل ان اجرمتاع را   ادراکات هسرنی. عالمه طباطبایی یکی ان مصادیق اعرباریات عمومی و شبه

داننی. یعنی تنها علم حقیقی و یقینی است کته عتیأ واقعیتت ختارجی      اصل مرابعت علم می

عینیتت بتا   )« علتم »ایأ خصیصه  بو حاالت گوناگون ادراکی ماننی ظأّب شک و وهم باشی می

حیّ علتم حصتولی را بتر ایتأ صتور       ببر احریاجات خویش ولی انسان بنا را نیارنی. (خارج

(. در 439-437ب ص1379شتمارد )طباطبتاییب    کنی و آنها را حجت می نیز جاری می ادراکی

 .انی خوانیه شیه« علم»ایأ مبناب علم حصولی خطاناپایر است و معانیِ خطاپایر اعرباراً 

و در نریجته   هیخوانیه شت « علم حصولی»دوم اینکه مجموع ایأ معانی ذهنیب ا( مبنای 

ب 1390نادهب  ؛ حستیأ 164ب ص1ب ج1377)مصبا  یزدیب  علم حصولی خطاپایر دانسره شود

« علم حصتولی »احکامی که برای  :(. اما انرخاا ایأ مبنا با ایأ مشکل مواجه است که46ص

متورد نظتر   « علم حصتولی »بر  بشود شناسی اثبات می بر اسار نظریه وجود ذهنی در هسری

 شناسان قابل اطالق نیست.   معردت

                                                                                                                                      
 

ها نبوده استت.  شناخری خطاها و جهلشناخری یا نف دانسرنی و غرضب توضیح هسریآنها را ذاتاً حاکی ان واقع می
معانی چون کاذا و صادق داردب اعم ان ادراکات و علوم حصولی است. ولی در اسرعمالی کته پت    به همیأ جهت 

ان عالمه طباطبایی رایج شیهب در ادراکات نیز خطا وجود دارد و ایأ دو مساوق )اتحاد در مفهوم( خواهنتی بتود. بته    
دراکات ناشی ان اقوال هسترنیب ایتأ دو   همیأ جهت معانی و ادراکات با تسامح و بیون نظر به اینکه معانی ناظر به ا
در مورد علوم حصتولی استرعمال   « حقیقی»تقریباً مررادف گردره شیه است و اگر مقصود ادراکات حقیقی باشیب قیی 

 خواهی شی.
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شناستی در دلستفه    شناستی علتم و معردتت    رقاد به ترابط هستری در ایأ مقاله به دلیل اع

شود. اما چالشی که مبنای اول با آن مواجه استب ایتأ استت    اسالمیب مبنای اول برگزییه می

جهتت   ایأ مسئله انایتأ ان نظر دلسفی چگونه قابل توضیح هسرنی؟ « ادراکات غیرحقیقی»که 

هتایی کته    باشنی و بر اسار وی گی قیقی میح اهمیت دارد که بسیاری ان معانی ذهنی ما غیر

 عانی ما قابل توضیح نخواهنی بود.شودب اغلب م می برای علوم حصولی احصا

نمتا هسترنی کته     پرسش اصلی مقاله ایأ است که آیا معانی ذهنی تنها در صتورتی واقتع  

ان  در عیأ اینکته ذاتتاً  « معنای ذهنی»ذاتی باشنی؟ آیا ممکأ است یک « گری حکایت»دارای 

شناستانه   نمایی داشره باشی؟ پاسخ به ایأ مسئله نیز هسری گر نباشیب بروانی واقع واقع حکایت

دهتی و بته مستئله     متی  نمایی ادراکات را مورد بررستی قترار   خواهی بود و مالک ثبوتی واقع

شناستتانه بتترای مستتئله  پتترداند. البرتته ایتتأ توضتتیح هستتری احتتران و معیتتار شتتناخت نمتتی

 هایی است. عیار شناخت دارای داللتشناسانه م معردت

مبناینظریوپیشینهتحقیق

گتری   شناسیب نظریه وجود ذهنی و حکایتت  شناسی علم بر معردت تقیم هسری در ایأ مقاله

ذاتی علم حصولی )ادراک حقیقی( در چهارچوا دلسفه اسالمی متورد پتایرش استت. در    

گتری علتومب رد    در اثبات حکایتت مورد اصل امکان شناخت نیز روش بسیاری ان دیلسودان 

اما صرف بیان مفاستی عتیم پتایرش     ی و شکاکیت است.گرای یعنی نسبی بشقوق مخالف آن

هرچنی  ؛کننی می  که ان واقع حکایت هسرنیادراکاتی  کننیه تنها اثبات ب(گری )سفسطه حکایت

 را به واقع رهنمون نساننی.   برخی ان معانیِ ذهنیب ما

عالمه طباطبتایی و استراد مطهتری بتا اشتاره بته بیتانی تنبیهتی ان شتیخ اشتراقب اصتل            

بتیاهت  جهتت   بته  امکان شناخت  داننی و معرقینی گری علوم حصولی را بییهی می حکایت

ب 6جب 1379مطهتریب  نتیاریم )  احریتاج و برهتان   بته دلیتل  اصل حکایرگری علم حصتولیب  

ب 1378)معلّمتیب   داننی میبه مطلوا  همصادراما اسراد معلمی ایأ دلیل را مشرمل بر  .(91ص

 .  (175 ب 89ص

پرداند که آیا ادراکات حقیقتی   تنها به ایأ مسئله می باما بحث دوق در صورت تمام بودن

ی گتر  بتودن حکایتت    وجود دارد یا خیر؟ درباره ایأ مسئله که ادراک حقیقی چیست و ذاتی

ان دیتیگاه مشتهور و استراد     حکایتت  ماهیتت »برهان مهریزی در دو مقالته   به چه معناستب
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برهتان  « )ان دییگاه اسراد مصبا  ماهیت حکایت»( و 1389برهان مهریزیب دیاضیب « )دیاضی

نی که مقصود ان حکایت ذاتتی و غیرذاتتی   پردان به ایأ پرسش می 1(1388مهریزیب مصبا ب 

ب «ذاتتی بتاا ایستاغوجی   »بتا   «ذاتی بتاا برهتان  »با اسرفاده ان تمایز  بچیست؟ در مقاله اول

 نیأ دیتیگاه استراد   شود. هم برای علم توضیح داده می گری مقصود ان ذاتی دانسرأ حکایت

دییگاه استراد مصتبا    یز نشود و در مقاله دوم  گری ادراکات تبییأ می دیاضی درباره حکایت

 شود که در بخش سوم ایأ مقاله بررسی خواهی شی. طر  می

گتر ان معلتوم    اما مسئله مرتبط دیگر اینکه چگونه با دترض پتایرش ادراکتاتِ حکایتت    

آقایتان  شناخری قابتل توضتیح استت.     ان نظر هسری« گری ذاتی حکایت»ایأ ب صورت ذاتی به

خستروپناهب  ) رئمکیسو  معرفتویب پنج و شتش کرتاا   های چهار خسروپناه و عاشوری در دصل

ارجتاع  »و  «تطتابق مفهتومی  »ب «تطابق عوالم»ب «تطابق ماهوی»چهار نظریه  (1393عاشوریب 

انتی   تتالش نمتوده  . آنهتا  انی را مورد بررسی قرارداده «ارنش علم حصولی به معلوم حضوری

 نیأ مقالته  وضیح دهنی. همشناخری ت نظر هسری گری ذاتی علم ان معلوم را ان نحوه حکایت

گتری   شناستانه بترای توضتیح حکایتت     ای نف  ( نیز نظریه1389)برهان مهریزی و دیاضیب 

 معردی کرده است.

گتری معتانی غیرحقیقتی استت. ان ایتأ نظتر        توضیح حکایت بمسئله اصلی مقاله حاضر

را غیرذاتتی   هتا  گری ادراکتات ان معلتوم   هایی که حکایت مقایسه پاسخ به ایأ مسئله با نظریه

 دارای اهمیت است.داننیب  می

در در مقالته   هاشمی و سجادی نظریه شبح است که سیی بمشهورتریأ نظریه ان ایأ دسره

ا انی بت  تالش نموده (1391درب  سییهاشمیب سجادی...« )تأملی بر نظریه شبح و وجود ذهنی »

یگاه را تقویت کننی. در مقالته  ب ایأ دیوی ه عالمه طباطبایی پاسخ به نقی دیلسودان مسلمانب به

شناستانه ان   ای روان ( نیتز نظریته  1388)برهان مهریزیب مصتبا ب  « برهان مهریزی و مصبا »

مصتبا  نستبت داده شتیه استت. مقالته      و بته استراد   شتیه  گری غیرذاتتی معردتی    حکایت

ث نیز به بحت  (1395)عاشوری و خسروپناهب  «های ظنّی نمایی و ارنش معردری شناخت واقع»

بته   بولی در یکی ان مقیمات خود .در حونه معانی تصییقی و حکم غیرقطعی پرداخره است

گری ذاتی( اشاره دارد کته در ایتأ    گری غیرذاتی مرکی به حکایت ای ترکیبی )حکایت نظریه

                                                                                                                     
 . مقاله اول به صورت مشررک با اسراد دیاضی و مقاله دوم به صورت مشررک با اسراد مجربی مصبا .1
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شناخری مقایسته   گری روان مفاد آن با دو دییگاه شبح و حکایت بمقاله ضمأ بسط آن دییگاه

 خواهی شی. 

گریتصوراتوتصدیقاتوچیستیحکایتمقسم

« گتری  حکایتت »ختود  بایتی مقصتود ان    بگتری غیرذاتتی   پیش ان طر  مسئله درباره حکایت

مشتخ  گتردد.    (تصتورات و تصتییقات  )عنوان وی گی مشررک در تمام علوم حصولی  به

د کته مقستم تصتورات و    شتو  عتیأ مابرتیا  مناستب استت    ببرای مشخ  شین ایأ مستئله 

 ت؟  تصییقات چیس

شود و ایأ بحث  نظریه مشهور ایأ است که علم حصولی به تصور و تصییق منقسم می

اما تقسیم علم و معردت به تصور و تصتییق ان مقتیماتی    شناسی علم است. مربوط به هسری

بته  (. 329و  266ب ص ق1408بود که توسط دارابی در ابریای منطق طر  گردیتی )دتارابیب   

شناخری داردب ایأ دو منشتأ   شناخری و معردت دو ریشه هسریکه بحث علم حصولی  دلیل آن

تعریتف علتم   ت گونته کته گفرتیم      همانت نیرا   مخرلف سبب ایجاد برخی خطاها شیه است؛

ولی آن ه موضتوع تفکتر    .ناظر به ادراکات حقیقی است بشناسانه حصولی در مباحث هسری

و  مّ ان علتوم حصتولی بتوده   مفهوماً اعت  باشیب معانی تصوری و تصییقی است که منطقی می

 ی.نشو شامل مجهوالت تصوری و تصییقی نیز می

یلستودان دربتاره   در اخرالف نظتر د  بشناخری درباره مقسم تصور و تصییق مسئله هسری

تصییق مرکب است یا بسیط و اینکته حُکتم در تصتییق    »و ایأ پرسش که حقیقت تصییق 

. مالصتیرا در ایتأ   (70ب ص1381یب شیرانصیرالییأ ) داردریشه « است؟چه جایگاهی در 

در باا تصییق )نظریه ترکیبب نظریه تصور به شترط حکتمب    پ  ان بیان چهار نظریه رساله

 دهی.   ار نظریه ارائه میوجه جمعی برای ایأ چه بنظریه حکم به شرط تصور و نظریه اذعان(

 بانتی  شترط تصتییق دانستره    هتم و برخی جزء تصییق آن را را که برخی  «یتصور»وی 

گانه و حکتم را ان   ط تصورات سهنحوه ارتبا بدانی نه قسمی. به همیأ دلیل تصور مقسمی می

تصتییق مرکبتی تحلیلتی ماننتی      بدانی نه ترکیب خارجی. به عبتارتی  سنخ ترکیب تحلیلی می

)همتانب   کب تحلیلتی بتا بستاطت منادتات نتیارد     باشی و قول به مر ترکیب جن  و نوع می

مفهتومی استت کته ان     ت که محل نزاع مقاله حاضتر استت ت   « گری حکایت»مفهوم  .(46ص

یعنتی تصتورات و    بشود و جزء تحلیلی همه اقسام علم حصتولی  انرزاع می« تصور مقسمی»
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تصییقات است. البره با ایأ توضیح که تنها محیود به ادراکات حقیقی است که بته صتورت   

 دارنی.« گری حکایت»ذاتی 

در منطق نیز با معانی تصتوری و تصتییقی مواجته     بشناخری اما در کنار ایأ بحث هسری

هسریم که هم شتامل معلومتات تصتوری و تصتییقی و هتم شتامل مجهتوالت تصتوری و         

ان مجهول مطلق پرسش کترد و نته   توان  نه میشونی. اهل منطق اذعان دارنی که  تصییقی می

شتود و بته    گفرته متی  « مبتادی »های پیشتیأ   به معلوم بدر اصطال  توان ان آن خبری داد. می

مجهتول مطلتق نیستتب     بگوینتی. مطلتب  « مطلب» بمجهولی که مورد سؤال قرار گردره است

هتای علمتی را بته دو دستره اصتول )ارّ       بلکه مجهولی مضاف است. اهتل منطتق پرستش   

   .(196ب ص1388؛ حلیب 68ب صق1408 سیناب انی )ابأ دروع تقسیم کرده المطالب( و

شود ایأ است که تفکر منطقی محیود  آن ه ان تعمیق در چیسری تفکر منطقی آشکار می

هتایی ان شتناخت بشتری محصتول      شتود و بختش   ای ان معانی ذهنی متی  به تحصیل حونه

شتود.   همه معتانی ذهنتی را شتامل نمتی     بینی تفکر منطقیآدر لاا ی هسرنی.دیگر آینیهایدر

شناسی متورد نظتر استتب بته معنتای       در منطق و معردتتصورات و تصییقاتی که عالوهب  به

بلکته   آیتی.  شناخری تقسیم علم حصولی متی  چیزی نیست که در بحث هسری  آن بدقیق کلمه

 (.64 صب الف1392شود )عاشوری و خسروپناهب  شامل مجهوالت و خطاها نیز می

 یرذاتیغ یگرتیحکا

ک ان طریتق  رعلق ادراک است که میرِادراک و م ای میان وجود رابطه ب«گری حکایت»مراد ان 

شود. پرسش ایأ است که رابطه میان ادراک و میرَک ذاتتی استت یتا     آن به میرَک منرقل می

گتردد.   متی  گری ذاتی یا غیرذاتی استب به مقصود ان ذاتی بان که ایأ حکایتاما اینغیرذاتی؟ 

نب ذاتتی بتاا   ذاتتی بتاا برهتا    ؛ذکر شیه استت گری  حکایت سه معنا برای ذاتی در بحث

؛ 47 صب 1388)برهتان مهریتزی و مصتبا ب    نیانی ان اعربار  لفعل بودن و بیایساغوجی و با

   (.14 صب 1389و دیاضیب  مهریزی  برهان

ذاتتی  « امکان»اشی که ب می« مفهوم»گونه ذاتی   همان« گری حکایت» ببر اسار معنای اول

ب حکایتت و  «مفتاهیم »ذات )نوع(  مام حقیقت و تمامت ببر اسار معنای دوم است.« ماهیت»

بترای علتم ایتأ    گتری   حکایت بر معنای سوم نیز النمه ذاتی دانسرأ بنا و گرى است نمایش

گتری   حکایتت  است که علم بیون هیچ شرطی خارج ان آن بالفعل حتاکی باشتی. در متورد   
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ی کته معنتای ذهنت   اک یا تمام ذات آن نباشی و یتا آن خاصه ادرگری  حکایت غیرذاتی نیز اگر

معنتا ان معلتوم   گتری   حکایتت  به شرطی خارج ان ختود نیانمنتی باشتیب   گری  حکایت برای

 .پرداخت یمخواه (سه نظریههای ماکور ) به شر  نظریه بغیرذاتی خواهی بود. در ادامه

نظریهشبح

طر  شیه و اغلب دیلستودان مرتأخر   مهایی که درباره چیسری و حقیقت علم  یکی ان دییگاه

ایتأ  نظریه شبح استت. مفتاد    بکننی های باطل طر  می عنوان یکی ان نظریه به نیز آن نظریه را

ی توانی عیناً به ذهأ بیایت  ایأ است که ماهیت خارجی نمی نظریه بر اسار معردی مخالفان آن

شتبحی ان   ببلکه صورت ادراکتی  و معلوم تطابق ماهوی وجود نیارد. میان صورت ادراکی و

 (.  131ب ص2ب ج1369سبزواریب ) معلوم خارجی است

ختارجی را   رد اینکته انستان چگونته ماهیتت اشتیاء     پاسخ طردیاران نظریه شبح در متو 

ماهیت تصور و علم با ماهیتِ معلوم )یعنی اشیاء خارجی( مرفاوت » ایأ است که بشناسی می

کنی و آن اشیاء خارجی  عمل می ماننیِ تصویر و عک ِ اشیاء خارجیاستب اما علم و تصورْ 

(.46ب صق 1421طباطباییب « )کنی دهی و ان آنها حکایت می ن میرا نشا

 آن اشیاء است. «مُحاکی شَبَحِ» تصور انسان ان اشیاء ببر اسار ایأ دییگاه

انسیاد بتاا   ]را[ نیرا النمه قول به شبح ؛داننی می باطل را «شبحِ» مرأخر نظریه دیلسودان

 (.  47-46ب صق1421داننی )طباطباییب  علم و مسرلزم سفسطه می

استت کته   « وجتود ذهنتی  »اشکاالت مطتر  بته نظریته     بدلیل اصلی قائالن به ایأ نظریه

ب 1ج بق1410شتیرانیب  صتیرالییأ  داننتی )  مالصیرا و تابعان او ایأ اشکاالت را وارد نمتی 

 (.315ص

گفره شیه است که میعای نظریته شتبح    وی ه عالمه طباطبایی در پاسخ به نقی دالسفهب به

که ماهیت معلوم نزد عالم نیامیه است و عالم به واقعیت خارج شتناخت کامتل و    ایأ است

تنهتا   بیقینی نیارد و ایأ ادعا مسرلزم سفسطه نیست و نظریه وجود ذهنی نیز عالوه بر اضاده

تری نستبت بته نظریته شتبح      کنی و نظریه وجود ذهنی شواهی قوی وجود امری را اثبات می

هاشتمی و   هتأ و عتیأ را بته نحتو برهتانی تبیتیأ نمایتی )ستیی        توانی تطابق ذ نیارد و نمی

 (.40 صب 1391درب  سجادی

الجمله تطابق ذهتأ و عتیأ    دی «اثبات»در پاسخ به میعای دوق بایی خاطر نشان کرد که 
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ست. دیلسودان مسلمان با ادله تنبیهی امکان شناختب اصل تبییأ برهانی آن دو مسئله مجزا با

که عالوه بر ایتأ  . اما ایننماینی کننی را اثبات می ان واقعیت حکایت می وجود ادراکاتی که ذاتاً

ذاتی را نیز توضیح و تببیأ نماییمب مستئله دیگتری استت. متیعای     گری  حکایت بروان نحوه

 دانی. میتمام علوم و ادراکات را ان سنخ شبح  نادرست نظریه شبح ایأ است که حقیقتِ

شتایی  ه است که با درض پایرش ادراکتات حقیقتیب   پیشنهاد شی ببا نظر به تفکیک دوق

ب 1393بخشی ان ادراکات رونمره را ان دسره اشبا  دانستت )خستروپناه و عاشتوریب    بروان 

نیرا نظریه شبح حقیقت علتم   .مسرلزم سفسطه نیست بهرچنی انرخاا ایأ ترکیب ؛(179ص

ان ادراکتات هسترنی    ای گونه بدهیب بلکه میعی است در کنار تصورات حقیقی را توضیح نمی

ذاتی آنها نیست. اما نقصی که چنیأ تفصیلی در پی دارد ایأ است که چترا  گری  حکایت که

تواننی داعل شناسا را به معلتوم منرقتل کننتی. صترف وجتود       الصول می هایی علی چنیأ شبح

توانی وجود داشره باشتیب چترا یکتی حتاکی و دیگتری       مشابهت در میان بسیاری ان امور می

 شود؟ می محکی

نظریهحکایتشأنی

دانیب دییگاه منرسب به اسراد مصبا  است.  گری را غیرذاتی می هایی که حکایت ان دیگر نظریه

شناخری بحثتی   های معردت اسراد مصبا  در باا نحوه حکایت صور ذهنی ان خارج در کراا

ى و مقصتود ان آنب  شتناخر  حکایت واقعیرى استت روان »انی؛ نیرا به نقل ان ایشانب  ارائه نکرده

ان حاکى به محکى استب به جهت مشابهت تامّى که بیأ حتاکى و محکتى    انرقال طبیعى ذهأ

 (. 14صب 1388ب مهریزی و مصبا  )برهان« دوجود دار

ت حتاکى و ذات  یعنى در خارجب تنهتا ذا  بشناخرى است حکایت یک واقعیت روان اینکه

عینتى نیستت. حتال ایتأ      یان حاکى به محکىب امتر  نی و انرقال ذهأهسر محکىب امر عینى

 و اقامته برهتان   حرتاج بته تفکتر و استریالل    م یگتاه  است وآمونش  اننیان  بی یانرقال گاه

بترای   بان نظر ایشتان  .)همان( شود حاصل مى با صرف توجهایأ انرقال هم  یو گاه باشی می

استت  عامل خارجى  ؛ عامل اولبالنم استحکایت صور ذهنى ان ماوراى خویش دو عامل 

توجته داعتل   »حکایتت   بعامتل دیگتر  و  بیأ حاکى و محکى استت « مشابهت تام»که همان 

 آیی.   به ایأ مشابهت است که در واقع عامل روانى به حساا مى« شناسا

و نمایشتگرى بتا صترف مشتابهت بتیأ حتاکى و محکتى تحّقتق          حکایتت  ببه عبارتی

امّا انرقال ان یک شىء به شتىء   .شابهتب یک امر عینى و بالفعل استپایرد؛ نیرا نف  م نمى
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ان  یکته بروانت   یبایی جورى باش داعل شناسا .بسرگى دارد داعل شناسادیگرب به شرایط ذهنى 

حکایتت )مشتابهت(ب النم    بر عامل خارجىعالوه  بنابرایأ شود. منرقل ایأ حاکى به محکى

نیتز  ت که توجه نف  داعل شناسا به صتورت ذهنتى استت     ت به عامل درونى حکایت  است 

توجه نف  به صورت ذهنى به ایأ معناست کته بالفعتل بتودن حکایتتب ذاتتىِ       .توجه شود

 .صورت ذهنى نیست

جهت کته   انآن ؛توجه داعل شناسا به حاکى است بآن ه در بحث ان حکایت شرط است

صورتب اگر دقط ختود حتاکى را    در غیر ایأ .له انرقال به محکى را دراهم آوردتوانی وسی مى

شتود.   مورد مالحظه قرار دهی و به ابزار انرقال بودن آن توجه نکنتیب حکتایرى حاصتل نمتى    

توانی ان محکى خود حکتایرى   نمى بجهت که صورت ذهنى است انآن بنابرایأ صورت ذهنى

آلى بودن آن )به ینظتر( توجته    صورت ذهنى ان جهت شیب مگر اینکه داعل شناسا بهه باداشر

 .  )همان( ستا مشروط به توجه آلى داعل شناسا در ایأ مرحله« حکایت»در واقعب  .کنی

مسئله ما مورد نظر باشیب نحوه مشتابهت میتان حتاکی و    در توانی  آن ه ان ایأ دییگاه می

اد در دییگاه مشهورب همان مشارکت و اتح «شابهتم»ژه وااست. « حکایت شأنی»محکی در 

مشتابهت تتام بته تطتابق منرهتى      » بایشاندر دییگاه  امّا .است« کیف»ها و صفات در  محمول

ان  تطابق بیأ صورت ذهنى که ان اعراض )کیف نفسانى( است و محکتى کته اعتمّ    ؛شود مى

ا صتور موجتود در   جوهر )مثل انسان موجود در خارج( و عرض )مثل رنتگ محستور یت   

هتاى مخصتوص بته     ینی حکایتب ان اثرهتا و وی گتى  آمحکى و حاکى در در .باشی ( مىذهأ

ب مهریتزی و مصتبا    )برهتان  «شونی و ان سایر جهتات مشتابهت دارنتی    خودشان منسلخ مى

 .(21ص ب1388

مشتابهت بتیأ    مبیصرف نظر کنت  یحکو م یب اگر ان نحوه وجود حاکدوق انیب اسار بر

 بتا هتا   وی گتى  یبتاق ان نحوه وجود در  ریبه غ یو محک یگردد و حاک مى بان به مطابقت آنها

 .  دارنیمطابقت  گریکیی

 یمحکت  ان یادراکت  صتور  صتادقانه  اخبار وگری  حکایت تیدعل و تحقق یگاهبید أیا در

اى ان حکایت براى صتور ذهنتى    ق هر شرطب مرتبهبا تحقّ. »است یطیشرا به وابسره شبیخو

شأنى و بالقوّه است تا اینکه آخریأ  بمفروض است که حکایت هر مرتبه نسبت به مرتبه بعی

 .(42صب 1388ب مهریزی و مصبا  )برهان «شرط براى دعلیت یادرأِ حکایت تحقّق یابی

حیثیتت  تحلیتل  ایتأ تحلیتل ان نحتوه حکایتتب      کته  دهتی  توجه به ادله ایشان نشان می
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عنوان امری خارجی  به« مشابهت»است؛ هرچنی بر مفهوم  صور ذهنىشناخری و نفسانیِ  روان

 :گیرد توانی مورد اشکال قرار ان دو جهت می بیأ تحلیلمبرنی شیه باشی. ا

ادراکتات   است و میتان گری  حکایت بیان نظریه در مقام توضیحی جامع اناینکه  . یکی1

 علتم »حقیقی و غیرحقیقی تفصیلی قائل نشیه است و ایأ بتا تببتیأ دیلستودان مستلمان ان     

که یک هسریِ علمی استب صادق نیست و ماننتی نظریته شتبح بتا اصتل      « حصولیِ تصوری

 امکان شناخت یقینی ناسانگار است.

قائل به تفصتیل میتان    بتصورت گرد اگر ماننی تفسیری که ان نظریه شبح. دیگر اینکه 2

 همان اشکال در اینجا نیز جاری خواهی بود. بحقیقی شویم ادراکات حقیقی و غیر

تیحکایِشناختنفسهینظر

 استت.  ارائته شتیه   اسراد دیاضتى حکایت است که توسط  شناخری نظریه دیگرب توضیح نف 

« صتورت ذهنتى  »را امّا حاکى  .سرنیهبا عموم دالسفه همراه  حکایت دانسرأ  ذاتیدر ایشان 

وجود ذهنى محکى « صورت ذهنى» که داننی مى را حاکی« نف  داعل شناسا»ب بلکه داننی نمی

خارجىب عتالوه بتر محکتى ذهنتىب محکتى       ءبر ایأ باور است که حاکى در اشیااست. وى 

اتى بودن دهی و ایأ اقرضاى ذ طور یکسان نشان مى ى و تمام مصادیق همگون را نیز بهخارج

حکایت است. ایشان مسرنی نحوه حکایت و تحلیل حکایت بته حتاکى و محکتى و حالتت     

استت کته بتا تحلیتل     دانی و بر ایأ بتاور   حضورى مى و علم نفسانى بودن حاکى را وجیان

هیم مفتردب  توان به امور یادشیه رسیی. اسراد دیاضى با اینکه حکایت مفتا  مى هاى درونى یادره

 )برهتان  دانتی  شماردب آنها را در نحوه حکایت مرفاوت مى قضایا و تصییقات را ذاتى آنها مى

 .(34صب 1389مهریزی و دیاضیب 

است کته داعتل شناستا بتیون اعربتار و وضتع        رابطهحکایت نوعى » دوقب یگاهید بر بنا

)همان(. انرقتال   «شود کى( منرقل مىصورت طبیعىب ان دال )مفهوم( به میلول )محواضعى به

کته داللتت مفتاهیم     شتود  یخوانیه مت  یعیجهت طب أیبی بیبه وجود خارج یان وجود ذهن

در کتالم مشتهورب بته    »: نتی یدرما یمت  . اسراد دیاضىاست شیه دانسره آنها «مقرضاى سرشت»

تتوان بته ایتأ     اى مى ان مقیّمهبودن حکایت تصریح نشیه است. امّا با بی« بالاّات»و « بالفعل»

 (.18ص ب)همان «نریجه رسیی که منظور مشهورب بالفعل بودن حکایت ذاتى مفاهیم است

دادن و نمایشگرى؛ بییأ معنا که متا نفت  ختود را      یعنى نشان« حکایت» بان نظر ایشان

ر متاوراى ذهتأش شتک    دهیب هرچنی عتالم د  یابیم که ماوراى خود را به ما نشان مى چنیأ مى
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شک دارد که در واقع ستراا  انسان دهی و  داشره باشی؛ مثل تصویر آا که آا را نمایش مى

مفتاهیم را   حکایتتِ  یعنی .آا. حکایت یعنى نشان دادنب و ایأ امرى وجیانى استاست یا 

بته   ب معلتوم «حاالت نفسانى»حکایت هماننی وجود و دیگر  منظور اینکه .یابم نیز در خود مى

بلکه خودش علتم حصتولى    ؛نه اینکه خودش علم حضورى باشی . البرهحضورى است علم

 .(20ص ب1389مهریزی و دیاضیب  )برهان« است

توان برداشت کرد ایأ است  ینی حکایت مىآدر مقام تحلیل در ن ه ان کالم اسراد دیاضىآ

وضتعیرى در نفت  داعتل شناستا پییتی       و امور پیرامونب حالت و ءجهه با اشیاکه هنگام موا

بتیون نیتان بته جعتل و اعربتارب       و صتورت ذاتتى و طبیعتى    آیی که نف  او بالفعل و بته  مى

شتکل   بترای او « ذهنتى  یصتورت » البرته شتود.   )محکى( مى ءدهنیه و نمایشگر آن اشیا نشان

نشتانگر  داعتل شناستا در همتان حتال کته      است و نفت   « محکى ذهنى»گیرد که همان  می

ینتی  آدر در« حتاکى » . پت  دهتی  را نیتز نشتان متى   « محکتى واقعتى  » استتب « محکى ذهنى»

نفت   اینکته   . دیگتر باشتی  دهنیه محکى مى همان نف  داعل شناساست که نشان ب«حکایت»

همتان  ایأ حالت نفسانى  .دهی صورت بالفعلب ماوراى خود را نشان مى و به داعل شناساب ذاتاً

 . حصولى است علم

 :شناخری نیستب اما روان نظریه اسراد دیاضی هرچنی ماننی نظریه اسراد مصبا 

هایی ذهنی داریم که باهم ناسانگار هسرنی. پ  حکایت ذاتی ایتأ   اوالً ما بالوجیان حالت

صتورتب ایتأ    ستت. درایتأ  ا« محکی ذهنی»نخواهی بودب بلکه ان « محکی واقعی»ها ان  حالت

ای است؟ اگر ذاتی استب  سؤال مطر  است که رابطه محکی ذهنی و محکی واقعی چه رابطه

های ذهنی ان واقع بر اسار ایأ نظر  گری حالت به چه مالکی و اگر ذاتی نیستب پ  حکایت

 خیر؟ نیز غیرذاتی خواهی بود. هم نیأ آیا ادراکاتی داریم که ذاتاً حاکی ان واقع باشنی یا

 االذهانی را توضیح داد؟ توان شناخت بیأ آیا با ایأ مبنا می بثانیاً

 نظریه ترکیبی: اعتبار متکی بر حاکیِ ذاتی

ادراکتات  گتری   حکایتت  میعای برهان تنبیهی که ان شیخ اشراق تقریر شی ایأ بود کته اگتر  

تنهتا نشتان    حصولیب ذاتی نباشیب تفاوتی میان علم و جهل نخواهی بتودب مفتاد آن استریالل   

ولتی   .ستگری آنها ان جهان ذاتی آنها حکایت ها ادراکاتی حقیقی دارنی که دهی که انسان می

 شود.   صورت غیرذاتی ان خارج حکایت کننی نمی نکر وجود معانی ذهنی دیگری که بهم

دهنتی کته    معانی ذهنی میگری  حکایت ها هسرنی که توضیحی در باا مناط برخی نظریه
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حکایت ذاتی آن معانی نخواهی بود. ایأ توضیحات اگر توضتیح منتاط علتوم    بر اسار آنها 

  در تضاد با اصل امکان شناخت است. حصولی پنیاشره شودب

داننیب ولی در صورت پایرش ادراکات  چنان ه دیلسودان مسلمان حقیقت علم را شبح نمی

معانیِ ذهنی غیر حقیقی ها را برای دسره دیگری ان ادراکاتب یعنی  توان ایأ توضیح حقیقی می

شونی. در ادامتهب   شرطی که بروان توضیح داد چرا ایأ معانی اصوالً حاکی می ممکأ دانست؛ به

شود که بر اسار آن معانی غیرحقیقی نه در عرض ادراکات حقیقیب  ای ترکیبی ارائه می نظریه

هایی که  ن واقعیتبلکه در طول آن معانی و با توسعه مجانی و اعرباری مصادیق آن ادراکات ا

کننتی. در ایتأ پیشتنهادب     گری می شباهت جزئی با معلوم حقیقی آن ادراکات دارنی نیز حکایت

گری غیرذاتی نقش دارد. ولی شباهت جزئتی میتان    هم اعربار و هم شباهت جزئی در حکایت

محکی »و « محکی حقیقی»نیستب بلکه شباهت جزئی میان « معلوم ادعایی»و « صورت ذهنی»

گتری ذاتتی استت و در     گری صورت ذهنی نیز حکایتت  وجود دارد و اصل حکایت« اییادع

 شود. اش غیرذاتی دانسره می گری قیار با معلوم ادعایی حکایت

مثابهوجودهایذهنیِاعتباریادراکاتغیرحقیقیبه

نمتایی   در ایأ بخش ان مقاله بر اسار تقریری موسع ان نظریته اعرباریتاتب چیستری و واقتع    

( و امریتتانات آن بتتر 1395شتتود )عاشتتوری و خستتروپناهب  انی ذهنتتی توضتتیح داده متتیمعتت

   گردد. اسرخراج میگری نیز  حکایت های غیرذاتی درباره نظریه

« اعربتاری »عنوان یک عمل ان  به« اعربار»ب تفکیک اعرباریات عالمه گام اول در دهم نظریه

   عنوان محصولِ اعربار است: به

به شیء دیگتری کته آن    حی یک شیء را» ذهأ بدعلی است که در آن« اعربار»عربار: ا .1

 (.  455ب ص1379)طباطباییب « کنی اعطاء می حی را نیارد

. موجودات اعرباری )محصول اعربار(: عالمه طباطبایی در اغلب آثتار ختویش ان اعربتار و    2

را بته دو قستم حقیقتی و اعربتاری     « وجود»ب ک الی رسمک  اگویی. ولی در  معانی اعرباری سخأ می

حسب تعقل آن موجتود   موجودی است که مطابَق آن در خارج به»کنی. وجود اعرباری  تقسیم می

  1)طباطباییب رساله الوالیهب دصل اول(.« است و اگر تعقل نشودب غیرموجود خواهی بود

نیرا وجود بایی  ؛نه شرط کادی تبکننی که ایأ تعقل شرط النم اس البره در ادامه تأکیی می

                                                                                                                     
 .موجود لو الالتعقل ن یکون مطابقه موجودًا فی الخارج بحسب مانعقله، غیرأ]وجود االعرباری[ . 1
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ب 1393منشأ اثر باشی و برای ایأ امر معربِر بایی قیرت النم را داشره باشتی )جتوادی آملتیب    

(. نکره دیگر در باا موجودات اعربتاری ایتأ استت کته موجتودات اعربتاری       109ب ص1ج

اعربتار   گترب عمتل  ید شونی. به عبارت عناوینی مضاعف هسرنی که بر یک وجود عینی بار می

 ر خارج موجود شونی.شود که موجوداتی اعرباری د سبب می

که میان کماالت اولیه )ساخرمان وی ه انسان( و کمتاالت  « اعرباریات»انسان با اسرفاده ان 

؛ 401-399ب ص1379ب آورد )طباطبتایی  دستت متی   گیرنیب کماالت ثانویه را به ر میثانویه قرا

 .(123ب ص1362هموب 

یکتی ان   بعنتوان علتم حصتولی    ه گفریم کته اعربتار معتانی ذهنتی بته     در بیان مسئله مقال

متیعی هستریم کته     بامتا در اینجتا عتالوه بتر آن     .اعربارهای عمومی و قبل ان اجرماع استت 

توانی یکتی ان موجتودات اعربتاری باشتی. البرته       حقیقی خود می ادراکات و معانی ذهنی غیر

 شتونیب ایتأ معتانی ختارج ان تعریتف علتم       ایه و نهایه مراکر میگونه که عالمه در بی همان

 1421؛ همتوب  164ص بق1402طباطباییب باشنی ) یمحصولی هسرنی و ان سنخ علم حصولی ن

ی و مطتابَق  اناء نیارن هنیرا ایأ معانی وهمی در ظرف خارج مطابق و ماب ؛(317-316ب صق

 .(391ب ص1379ب طباطبایی) آنها در ظرف توهم است

 حتیّ  «اطتالقِ »در اعرباریات میان عمل اعربار و محصول اعربار تمایز قائل شییم که اعربار 

بود. با تحلیل ایأ اطالق و تیقیق در ارکانی که برای تحقتق آن النم  « شیءا»به « شیء الف»

آن ( محل اعربارب همان حقیقری که امر اعرباری بر 1) 1قابل اسرحصاء است:« رکأ»استب شش 

شود. در عبارات عالمه طباطبتایی عنتوانی بترای ایتأ وجتود حقیقتی        با عنوانی ثانوی بار می

ای استت کته اعربارکننتیه حتیّ آن را در     «شتیء التف  »( مبیأ اعربار 2اسرعمال نشیه است. )

برد؛ به عبارت دیگر مصیاق حقیقی معنایی است که دایتره مصتادیق    غیرموضع خود بکارمی

 «رمنشأ اعربتا »داده شیه است. در عبارات عالمه گاه ان ایأ رکأ با عنوان  آن در اعربار توسعه

( امر اعرباری محصول 3شود ولی منشأ اعربار در بیان ایشان اسرفاده دیگری نیز داردب ) یاد می

. باشتی  ا در حالری است که حیّ غیر بر آن اطالق شتیه  دعل اعربار است و مقصود شیء

. دعلی نیانمنی داعل است و اعربار نیز نیانمنتی اعربارکننتیه استت   ( اعربارکننیهب نیرا هر 4)

                                                                                                                     
( تحلیلی ان ارکان اعربار ارائه شیه 1395( و )عاشوری و خسروپناهب 1392پیش ان ایأ در )خسروپناه و عاشوریب  1

ع و منشأ و آثار اعربار تیقیق بود که در تفکیک محل اعربار ان مبیأ اعربار دارای ابهام بودب در ایأ مقاله ایأ اشکال رد

 گشره است.



 

 

 

حق
ت 
کا
درا
ش ا
نق

 یقی
کا
 ح
در
ار 
عتب
و ا

ی
 ت

ریِ
گ

 یتذا ریغ 
 

57 

( وجه اعربارب مقصود غایت و مصلحری است که اعربارکننیه ان اطالق حیّ شیء بر غیتر در  5)

( آثار اعربارب شیء ا پتیش ان اعربتار دارای آثتاری استت و مفتروض      6نظر گردره است. و )

اعربار و به واسطه عنوان جییی دارای آثار جییتیی   اعربارکننیه ایأ است که ایأ شیء پ  ان

شودب نیرا اگر آثار جیییی حاصل نشودب پ  امر اعرباری واقعیتت نیادرته و همتان شتیء      می

سابق است.  کاربست ایأ تحلیل در باا معانی اعرباری ایأ خواهی بود که بر استار تقستیم   

 ره خواهنی بود: موجودات به حقیقی و اعرباریب وجودهای ذهنی نیز دو دس

گتری   حکایتت  شتود و  موجودات ذهنی حقیقی که احکام آن در وجود ذهنی بیان می. 1

 .استگری  ب حکایتنیرا اثر ایأ موجودات ؛ذاتی آن است

 باشی:   های نیر می که دارای مالک موجودات ذهنیِ اعرباری یا همان معانی اعرباری. 2

یعنی یتک وجتود    هسرنی. ذهنیِ حقیقی معانی اعرباری عناوینی مضاعف بر وجودهایت 

هتا و مصتادیق حقیقتی وجتود دارد و مُعربتری آن وجتود را       ءانا های ان ماب ذهنی با مجموعه

ای ایأ صور به  االضاده دانی. پ  اصل ذات اناء آن نیست می هصورت مصادیق دیگری که ماب

 حقیقراً حاکی هسرنی. یدیگر أ علت است که ایأ موجودات ان حیثیا

باشتی تتا ایتأ موجتود      عربِر بایی در موقعیری باشی که توانایی چنیأ اعرباری را داشرهمُت 

 با اعربار او آن صورت حقیقی ان غیرمحکی خویش نیز حکایت خواهی کرد. منشأ اثر شود.

کننیگان ان ایأ معنا برای ردع احریاجات علمی و عملیب حیّ علم حصولی را به  اسرفادهت 

 برود دهنتی. در اینجتا اثتری کته ان ایتأ وجتود اعربتاری انرظتار متی          ایأ معانی سرایت متی 

کته ایتأ    "حقیقی"گری  حکایت نیز دو قسم خواهی بود:گری  . حکایتاست« گری حکایت»

کته ایتأ    "اعربتاری "گتری   حکایتت  نفسه ان مصادیق خود حاکی استت و  صورت ذهنی دی

ن مصتادیق نیتز حکایتت    ا یدیگر  یرمصادیق حقیقی خویشب ان مجموعهصورت ذهنی ان غ

 (.66 صب 1395کنی )عاشوری و خسروپناهب  می

نماییمعانیذهنیواقع

با توجه به تحلیل دوقب محکی معانی اعرباری چیست؟ با توجه به ارکان نظریته اعرباریتاتب   

ان معلتوم   آن گری معانی اعرباری ان محکیِ خویش در عالم توهم ذاتتی و حکایتت   حکایت

که بل  حقیقراً مطابَق ادراک نیست. نیرا در اعرباریات محکیب ؛ی استحکایری مجان بخارجی

میتان  « رابطته »به ستبب وجتود یتک     ومطابَق امری اصیل است که مقارن امر اعرباری است 

توانی یک شباهت باشیب معلوم ادعایی در ظرف  خارجی که می طرف اضاده حقیقی و معلوم
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شود. در اعرباریاتب طرف اضاده حقیقتی موجتود    ی حقیقی میتوهم و اعربارب جانشیأ محک

است. بته همتیأ ختاطر حکایتت       گردره در ظرف توهم و اعربار صورت« جانشینی»است و 

   1(.398 – 391ب ص1379شود )طباطباییب  مجانی می بصورت دوق ان معلوم مورد نظر

لحتاظ   امور اعرباری بته شود که  ی اضاده ایأ نکره ان اسراد جوادی آمل باگر به مقیمه دوق

و « معقتول »بته دو دستره   « انییشه عقل نظری و مراعات انگیزه عقل عملتی »سنجی با  نسبت

تتوان معتانی    متی  در مقتام ثبتوت   ب(102ب ص1378شود )جتوادی آملتیب    تقسیم می« نائف»

 نما تفکیک کرد. واقع نما را ان معانی غیر واقع

پاسخ داد که معانی اعرباری بته چته نحتو ان جهتان پیرامتون      توان به ایأ پرسش  حال می

  ابتزاری »دارنی؟ معتانی اعربتاری بستان     کننی و پرده ان ناحیه نامکشوف عالَم بر می حکایت می

میان محکی حقیقی ادراکات با موضوعات مورد مطالعهب « االمری شباهت نف »ب بنا بر «شناخری

 تواننی نشان دهنی.  رنی و چگونگی امور را میمیلی برای آن موضوع و معلوم ادعایی هس

واقعیتت   دهتی کته   اگر ایأ اعربار بر مبنای مشابهت ظاهری باشیب تنها همیأ را نشان می

دهی  نشان می باگر ایأ اعربار بر اسار رابطه علّی و معلولی باشی شبیه معلوم حقیقی ماست.

ت وجتودی  کمتاال  بود است و ثانیاًاوالً موجود است نیرا معلول او موج بکه واقعیت ادعایی

ار بتر مبنتای مشتابهت    اگر ایأ اعربت  تر. ای باالتر و راقی ما در مرتبها معلوم حقیقی ما را داردب

دهی که ایأ دو در احکام مربوط بته ستاخرار یکستان     ریخری باشیب نشان می ساخراری و هم

                                                                                                                     
شتود؛  گویی: ایأ معانی و امور غیرحقیقی انرزاعشان به ناچار به امور حقیقی منرهتی متی   مى رسائل سبعه. ایشان در 1

(. یعنى عالوه بر ایأ مصادیق اعربارى و وهمىب 129ب ص1362تصوری باشنی یا تصییقی )طباطباییب  خواه شناخت

دهتیمب در واقتع یتک شتیر      سرى مصادیق واقعى دیگرى هم دارنی؛ مثالً وقرى که حیّ شیر را به انسان شجاع مى یک

واقعى هم هست که حیّ حقیقى شیر ان آن اوست. ایشان در رسالۀاالنسان دتی التینیا ایتأ مطلتب را چنتیأ تقریتر       

شونی و با آنها  که بر موجودات خارجی واقع می ای انی: یکی معانی های علوم ذهنی دو قسم کنی: معانی یا صورت می

نتامیم. دیگتری    متی « حقتایق »نفسه چنان هسرنی که ایتأ معتانی را    که آن موجودات خارجی دی مطابق هسرنی؛ چنان

در ختارج تحقتق    که با قطع نظر ان تعقتل و تصتور   طوری کنیمب لکأ به ای که آنها را بر امور خارجی حمل می معانی

ب است )طباطبایی آنها در ذهأ  یارنی و ایأ معانی غیر ان حقایق هسرنی؛ نیرا در خارج حقیقت نیارنیب بلکه حقیقتن

تتوان آنهتا را حقتایق     عنوان حقایق ذهنی یاد کرد؛ چنانکه می توان ان اعرباریات به (. بنابرایأ می190-189ب ص1371

کنتیمب یتا مطتابق     هر معنتایی کته تعقتل متی    »شود:  موضوع چنیأ مطر  می رسالۀالواليةرد. در عقلی یا تعقلی برشم

حستب تعقتل متا     ای در کار باشی یا نباشی( و یا مطابق آن به کننیه نفسه موجود است )حال تعقل خارجی دارد که دی

تعقتل ماستت. اولتی معنتای      در خارج موجود است و اگر تعقل ما نباشیب در خارج موجود نخواهی بود و قتائم بته  

 (.  253 - 252ب ص1362)هموب  «حقیقی و دومی معنای اعرباری است
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بتا  بعتی   و رات را بتیانیم اگر ما احکام ساخرارهای ریاضیاتی حرکات تصاددی ذ الً؛ مثهسرنی

مجموعه دیگری ان تغییرات تصاددی مواجه شویمب ان ابزارهای ریاضیاتی پرداخره شیه برای 

االمتری   های نف  قهکنیم. همیأ نکره در باا دیگر انواع عل برای دیگری نیز اسرفاده می بیکی

 نیز جاری است.

و « اعربتار »االمری  ی نف ها همیأ امر دلیلی است بر اهمیت بررسی انواع مخرلف مالک

 که خارج ان حوصله ایأ مقاله است.« اسرعاره»

 گیری نتیجه

را ذاتتی آن  گتری   حکایتت  کننتی و  معردی می« علم حصولی»عنوان  آن ه حکمای مسلمان به

ولتی   بلی هسرنیحصو و تصییق ان اقسام علم است. تصور« معانی ذهنی»داننیب اخ ّ ان  می

و « معتانی وهمیته  »معانی تصوری و معانی تصییقی عالوه بر تصورات و تصتییقات شتامل   

شود. بخش اعظمی ان معانی تصتوری و تصتییقی متا ادراکتاتی      نیز می« عنیی  ادراکات مأ»

تواننی متیلی ان موضتوع متورد     بلکه اگر مرکی بر ادراکات حقیقی باشنیب می .حقیقی نیسرنی

 علوم ادعایی را برای ما منکشف ساننی.  مطالعه و م

واسطه معانی تصوری استت کته البشترط ان حُکتم بترای      شناخت مفهومیب شناخری با 

معتانی ذهنتی هسترنی و علتوم حصتولی       بشود. آن ته در آن خطتا راه دارد   انسان حاصل می

ی باشنی و اگر معنای ذهنی ان سنخ علتم حصتول   ادراکاتی حقیقی هسرنی که مناط شناخت می

باشیب شناخت حاصل ان آن خطا نخواهی بود. منشأ خطاپایری ادراکات متا ایتأ استت کته     

ایتأ معتانی    گری ذاتتی آنهتا نیستت.    حکایت بخشی ان معانی ذهنی ما اعرباریاتی هسرنی که

بته همتیأ ختاطر     هسرنی.« منشأ اعربار حقیقی»نی بر و برخی مبر« عنیی  مأ»اعرباری برخی 

ب «صتواا »و برختی دیگتر مجتاناً    « کننتیه  گمتراه »و « پوچ»ب «خطا»نی توان برخی ان معانی می

او  وهمیتات و اعرباریتات  استتب    حکتم نکترده   متتا عتالِ  باشنی. البره « شناسنیه»و « نما واقع»

 شود. مین مرصف به صواا و خطا

 کننتی.  جی حکایت میبر اسار تحلیلی که ارائه شیب ادراکات حقیقی ذاتاً ان مَحکی خار

و بتا  « ادعتایی »نمایی آنها  و واقعگری  حکایت حقیقی ذاتاً حاکی نیسرنی و ولی ادراکات غیر

 اعربار است.

 معلتوم  بتا  (اعربتاری معتانی  و چته در   علوم حصتولی چه در ) علم رابطهوقری سخأ ان 

ادراکتات  و بالتاات در   اوالً بحکایتت  .استت نمایی مورد نظتر   واقعو گری  حکایت دبوش می
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. ان بیرون ان ادراک قترار دارد  در ادراکات اعرباری منشأ ایأ حکایتشود و  حقیقی مطر  می

هتای   ب تتیاعی ت ظاهری یا ساخراریتشابها بر اساراعربار درد یا جامعه  بجمله ایأ منشأها

 توانی قترار  می ماننی آن و 1ب روابط علّی و معلولی میان محکی حقیقی و محکی ادعایییذهن

هایی بر اسار تغییتر منشتأها نیتز قابتل      بالربع عیم دوام و امکان تغییر چنیأ حکایت وگیرد 

 طر  است.
  

                                                                                                                     
ای باشتی کته استراد مطهتری آن را شتناخت آیته      عنوان نمونهب شناخت علت بر اسار معلول ان ایأ جمله می  . به1

 نامی. می
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 کتابنامه

: تهتران . دادجتو  میابتراه  ترجمته  و شیرایو. شفم کتمب ا  متیاکه(. 1388) أیحس نابیس ابأ .1

 .ریرکبیام انرشارات مؤسسه

 ةمکتبا :قتم   .یقنتوات  االا قیت تحق«. )المتیخل(  المنطق» ،کشفمءا(ب 1391) تتتتتتتتتتتتتت .2
 .ينجفال الّله ةآی
 :قتم  .تحقیق ابوالعالء عفیفی «.(کراا البرهان) المنطق» بب الشفاءق(1408) تتتتتتتتتتتتتت .3

 .ينجفال الّله ةآیة مکتب
. اه اسراد مصتبا  ان دییگ تحکایماهیت  (.1388) و مجربی مصبا  مهریزیب مهیی برهان .4

ب قم: انرشارات مؤسسه آمونشی و 50-11(ب ص23) فنسوفی پژوهشی معرفت-فصنامم  عنمی

 .پ وهشی امام خمینی

ان دیتیگاه مشتهور و    حکایتت  ماهیت (.1389دیاضی ) و غالمرضا مهریزیب مهیی برهان .5

   .38-11ص (،28) 8، فنسفی پژوهشی معرفتو  فصنامم  عنمی. اد دیاضیاسر
 إسراء. ب قم:1. جتمریر رسمک  اک الی  (.1393 )ب عبیاهللجوادی آملی .6

 إسراء. (. قم:1)ج تبیین براهین اثبمت وج د تدا(. 1378) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .7

 تحقیق محسأ بییاردرب قم: بییار. .اکج هر اکاضید (.1388الییأ حسأ ) حلیب جمال .8

. تهتران:  ی صودراییشامسو نظومم معرفوت (.1388آناد ) پنتاهی حسأ  و ب عبیالحسیأخسروپناه .9

 پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.

ق ان منظتر  مقسم تصور و تصیی» (.الف1392عاشوری )مهیی  خسروپناهب عبیالحسیأ و .10

ب (1) 46ب یفنسوف  و کوالم اسوالم پ وهشتی ت   علمتی فصونامم  «. شناسی نوصیرایی معردت
 تهران: دانشگاه تهران.

درآموووودی بوووور »تمنیوووور معرفووووت، ا(. 1392)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .11
 . تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران.«شامسی ن صدرایی معرفت

درآموووودی بوووور »رئمکیسوووو  معرفتووووی، (. 1393)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .12
 تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران. «.2شامسی ن صدرایی معرفت

همی  نممیی و ار ش معرفتوی شوامتت واقع(. 1395) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .13
 ..73-55(ب ص1) 49ب یاسالم کالم و فنسف  دودصلنامه. ظّای

 .ناا نشر: قم. آملی هناد حسأ تصحیح. اکماظ م  شرح(. 1369) هادی بسبزواری .14
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پ وهشتگاه   :تهران (.2 ج ).مصافمت شیخ اشراقمجم ع   (.1380) الییأ سهروردیب شهاا .15

 .مطالعات درهنگیعلوم انسانی و 

توممنی بور نظریو  شوب  و (. 1391دتر )  ستجادی  ییو مه اسماعیلهاشمیب سییمحمی سیی .16
کید بر آرای عالم  طبمطبمیی)ره( وج د ذهای  .51-29ص ب(32)10 بآیا  معرفت ببم تم

 اکمتعمکی  في االسفمر اکعقنی  االربعو ةاکمکم ق(.1410) ابراهیم بأمحمیشیرانیب صیرالییأ  .17
 .ياحیاء التراث العرب دار :بیروت .)اسفمر(

گومهی (.1381) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .18 ترجمته مهتیی حتائریب     .و گو اهی آ

 تهران: مؤسسه حکمت و دلسفه ایران.

مجموعته آثتار    6جلتی  .اص ل فنسف  و روش رئمکیسو  (.1379طباطباییب سییمحمیحسیأ ) .19

 ب قم: صیرا.اسراد شهیی مطهری

 .طباطبایى علّامه دکرى و علمى بنیاد: قم. سبع  رسمئر(. 1362) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .20

  ادق صت   ات قت  یت  ل ع و ت  ه م رج ت. انجومم توم آغم  ا  انسم (. 1371) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .21

 .تهران: الزهرا . ی ان ج یالر

یتروت: دارالمصتطفی للطباعته و    ب. اکمکموة یوةق( بتیا 1402) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .22

   النشر

 .ياالسالم النشر موسسة: قم. اکمکمة نهمیة(. ق1421) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .23
 .تهران دانشگاه: تهران. االقتبمس اسمس(. 1376) محمی بطوسی .24

 شته یانی و درهنتگ  پ وهشگاه: نتهرا. تمرج بم یذها ص ر مطمبقت(. 1388) عبار بیعارد .25

 .یاسالم

 مؤسسته  و ستمت : تهران. ییصدرا حکمت نظمم ب  یدرآمد(. 1386) عبیالرسول بتیعبود .26

 .ینیخم امام یپ وهش و یآمونش

 تهران: حکمت. .أیاسی جعفر آل قی. تحقاکسعمده ریسب یعن  یتاباک(. 1373) ابونصر بیداراب .27

اللاه ةیاآ ةمکتباقم:  .پ وهدانش یمحمیتق حی. تصحمتیواکماطق(. ق1408) تتتتتتتتتتتتتت .28
 .يالنجف
 .  ياالسد ةمکتب: تهران. اکمشرقّیة اکمبمحث(. م1966) محمی رانیب دخر .29

 پ وهشتی  و آمونشتی  مؤسسته : قم. شامسوی معرفت بر درآمدی(. 1386) غالمرضا دیاضیب .30

 .خمینی امام
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 .حق راه در مؤسسه: قم. ةاکمکم نهمیة عنی تعنیقة. (1363) محمیتقی یزدیب مصبا  .31

 تهران: سانمان تبیلغات اسالمی. .(1ج) فنسف  آم  ش (.1377) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .32

هتتای اصتتول دلستتفه و روش  پتتاورقی» .(6)ج آثوومر مجم عو (. 1379ب مرتضتتی )مطهتتری .33

 قم: صیرا.«. رئالیسم

 قم: صیرا. ب1ج «.وجود ذهنی»ب مقمالت فنسفی(. 1389) ب مرتضیمطهری .34

تهتران: پ وهشتگاه    .ی در فنسوف  اسوالمیشامسو نگومهی بو  معرفوت (.1378ب حسأ )معلمی .35

 درهنگ و انییشه اسالمی.

 





 

 

  
 

 

ظریات معنای ابژه و بازتاب آن در ن-ثنویت سوژه»بازخوانی 
 ییحکمت صدرا از منظر «علوم اجتماعی

  
 1محمدی حسین حاج

 چکیده

د  علـوم   ید بـا ه  اتـتگاه معـان    یمختلف یها دگاهید« توژه و صبژه»مقاله ب  صتاس  صبطه   ید  ص
 صتتا   یشده صتت. د  ص انی صبطه ب  ید  ص ییشده و تپس موضع حکمت ید ص یباز وصن یصجتماع

 دگاهیـ محـو  و د  تـوژه  دگاهیـ محـو ، د  صبـژه  دگاهیـ شده  ه عبا تند صز: د ییناتاته نگ ش عمده ش
 .گ ص ب تا ت
 ص تـوژه و   یوجو   ده و دتـته دوم،  اتـتگاه معـان    جست« صبژه» ص د   یصول،  اتتگاه معان دتته
دنبـال   با قائ  شدن بـه مـ س تـوژه معنـابخش، بـه      زیآن دصنسته صتت. دتته توم ن یها نشیآف 

 یی. د  مقاب ، صز منظ  حکمت ید صگ دند یم یو ف هنگ یخید  دل  وصبط تا  یبودن معان ب تا ته
. سـت ین  شیقابـ  پـذ  « توژه و صبژه» طهیب  صتاس  ص ییفاع  شناتا و موضوع مو د شناتا بطه ص

د   صش یصد ص ـ   یصو با معـان  دص د  ه  صبطه  یو ملکوت یمُلک یتیصنسان هو دگاه،ید  یبلکه ب  صتاس ص
 زمیبـ  صتـاس مکـان    گـ ، ید یشده و د  تـطح   ییب  صتاس قاعده صتحاد عالم و معلوم تب ،یتطح

شـده     ییتب یقیحق یمعان  یصز ر ا یمند و با به ه یب  ت شت مشت ک صنسان یو صعتبا ِ مبتن تتعا هص
ـ و ص شود یدصنسته م یتعال حق هیصتاس،  اتتگاه معنا د  صفاضه یُو  صز ناح  یصتت. ب  ص  ییتوصنـا   ی

 ص  یمختلفـ  ییعنـا م یهـا  صدبا  نسبت به صو، جهان ای ه با صقبال  شود یصنسان د  نظ  گ فته م یب ص
بـه   یمعـان   یـ  وصهد دصشـت: عـدم تقل   ی ص د  علوم صجتماع جینتا  یص دگاه،ید  ی قم زند. بازتا  ص

وصحد  تیبه هود   ا ز صز وجود صنسان، توجه  یض و  ییمعنا یها وجود نظام  شیپذ ،یتطح حس
 .یو صجتماع یی فاً ق ص دص یبه صمو  یمعان تیهو  یو عدم تقل یصنسان

 

 .ید صیی حکمت صعتبا یات، گ صیی، ب تا ت توبژ تیویسم، صبژ تیویسم، :واژگان کلیدی

                                                                                                                     
 hajmohamadi@bou.ac.ir دکرری دلسفه علوم اجرماعی دانشگاه باقرالعلوم. 1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1398سال ششم، شماره چهارم، زمستان 
 

 12/09/97 :مقاله افتیدر خیتار

  19/12/97تاریخ تأیید مقاله:

 

 

 (. 1398حاز محمدی، حسی  ش نحوه صتتناد:
 .88-65(، ص4ش 6، کمت صتالمیح، «یی صز منظ  حکمت ید ص «یعلوم صجتماع یمعنا اتیصبژه و بازتا  آن د  نظ -توژه تیثنو» یباز وصن »

mailto:hajmohamadi@bou.ac.ir


 

 



 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

های پیرامون آن استت. در   و پرسش« معنا»یکی ان مباحث اساسی در دلسفه علوم اجرماعیب 

 جهتت  ان گاهی بعنوان مثال به گیرد؛ جهات مرعیدی مورد بحث قرار می ان «معنا» براسراایأ 

 قصتی  را معتانی  چته  ختود  هتای  کتنش  در هتا  انستان  اینکه و ها انسان اجرماعی کنش معنای

هتا چگونته در روابتط ختود      گاهی ان جهت اینکه انسان گیرد و مورد بحث قرار می بکننی می

ینتی  آمورد میاقته قترار گردرته و گتاهی نیتز ان در      بکننی مومی میمعانی را گسررش داده و ع

 مباحتثب  آیتی. ایتأ   میتان متی   گیتری آن ستخأ بته    تکویأ معنا و نحتوه و چگتونگی شتکل   

در ایأ راسرا یکتی ان مستائل    .شونی می محسوا معنا درباره نظرورنی مخرلف های ساحت

 صورت به معنا خود پرسشب ایأ در ست.«اه معناخاسرگ»معناب پرسش ان در ارتباط با  اساسی

 ناویته  ان را معتانی  دیلستوف اجرمتاعی   یعنتی  د.گیر می قرار مورد بررسی نفسه دی و مسرقل

 کنی.   می خاسرگاه آن کجاست بررسی اینکه

کننی و  می پییا تفاوت معنا های نظریه شودب خاسرگاه معانی کجا تلقی می اینکه با مرناسب

های  درض و پیش در مبانی  ها ریشه ایأ دییگاه بتردیی بی .نیگیر های مرکثری شکل می دییگاه

انی. نظتر بته تأثیرپتایری ایتأ      دلسفی خاصی داشره و ذیل یک نظام دکری رشی و نمو یادره

شتانب ان مستائل    ها مرناظر بتا مبتانی دلستفی    ها ان مبانی دلسفیب بانخوانی ایأ دییگاه دییگاه

رسی تکثر نظریات معنا  آیی. در ایأ راسرا به نظر می  شمار می به اساسی دلسفه علوم اجرماعی

ها و  دییگاه بدر علوم اجرماعیب ریشه در مسئله قییمی رابطه سوژه و اب ه دارد و ایأ دوگانه

و بررستی   رابطه سوژه و اب هنظریات مخرلفی را در ایأ باا منجر شیه است. لاا بانخوانی 

و سپ  بررسی موضتع حکمتت صتیرایی در     بانتاا آن در نظریات معنای علوم اجرماعی

 ایأ نمینهب مسئله اصلی ایأ نوشرار است. 
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شود به ایأ سؤال پاسخ داده شتود کته    در ایأ مقاله تالش می ببا توجه به آن ه گفره شی

 علتوم  در معتانی  خاسترگاه  دربتاره  کالنتی  هتای  دیتیگاه  چته  باب هت   هبر اسار دوگانه سوژ

رای پاسخ بته  ی در ایأ رابطه چیست؟ بصیرایع حکمت گردره است و موض  اجرماعی شکل

ابت ه ارائته    ت  روایری ان دوگانته ستوژه   تحلیلی و توصیفیب روش ان اسرفاده باابریا  ایأ سؤال

 گتردد. در ادامته نیتز    متی گیری نظریات مخرلف معنا تبییأ  شیه و سپ  بانتاا آن در شکل

 .  شود موضع حکمت اسالمی در ایأ رابطه بیان می

 ود از معنا  مقص

در درهنگ اصطالحات دلستفه و  بیان مقصود ان معنا ضروری است.  ورود به بحثب ان پیش

چون صورت شیء در ذهأ حاصل شود بته  »آمیه است: ب در تعریف واژه معنا کالم اسالمی

 ادبیتات در  (.199ب ص1390)الهیجتیب  « گوینی« معنی» بایأ اعربار که مقصود ان لفظ اوست

 بته  کته  استت « meinen» آلمتانی  واژه ان مشترق « meaning» معنا لغت ریشه بدلسفی اروپایی

 در نیتز  کمبتریج  دلستفی  درهنتگ  در(. 243ب ص1389 دتیب ) است «داشرأ ذهأ در» معنای

 قبتول  مورد و مریاول یا رایج قراردادیب عردیب درک و مفهوم: »است آمیه معنا واژه توضیح

 نمتاد  یتک  مفهتوم  نیز و "خاص نبان  یک در لهجم یک یا گفرار عبارتب واژهب" یک ان عام

 طریقتی  به کنی می قصی)گوینیه(  دهنیه ارائه که است چیزی معنا. گوینی می معنا را غیرنبانی

 کته  استت  چیتزی  معنا بدیگر  بیان  به. بفهمانی یا برسانی دیگران به (نبان طریق ان مخصوصاً)

 «کننتی  متی  قصی خاص یگفرار  ادای طریق نا بدیگران با ارتباط و تعامل برقراری برای ادراد

(Robert, 1999, p 545) . در دضای دلسفه استالمی و  « معنا»اگر بخواهیم مقصود مشررکی ان

 بته  یعنتی  است. «مفهوم» درآییب ما ادراک به آن ه هر یم بگوییمتوان می بغربی در نظر بگیریم

 و وضتع  درآینی در بآیی درمی همد بهکه  آن هلاا اگر . است درآمیه ما شناخت و درک و دهم

 و نشتانه  لفتظب  کته  ای گونته  به) گیرد قرار علقه و پیونی طرف لفظی و نشانه با نبانی قرارداد

 ایتأ  در نیترا  ختوانیم؛  متی  متیلول  و «معنتا » را مفهتوم  آن ب(باشی آن سوی به هادی عالمت

 دهتم  بته  آن ته ر اگت . نتامیم  متی  «دال» را لفظ که چنان استب چیزی معنای معلومب آن صورت

 اینکته  کما. باشی «معنا» و «میلول» آنکه بی استب مفهوم نیهیمب قرار آن بر ای نشانهآیی  درمی

 استتب  کاغتا  روی نقتش  یتا  صورت صرداً بباشی نیاشره معنایی با وضعی پیونیی که لفظی

  هاننشت  متیلول  وضتعیِ  عالقه به که است «میرَکی» آن معناب پ . باشی نشانه و «دال» آنکه بی

 (.84-83ب ص1390 واعظیب) است گردره قرار مکرواب و ملفوظ ان اعم نبانیب 
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 ها ابژه؛ دکارت، هیوم، کانت و نوکانتیـ  سوژه

ختوش مباحتث    دست جایگاه انسان در هسری و نسبت او با ادراکاتش ببا ظهور جهان میرن

مباحتث در آراء   و مناقشات دراوانی قرار گردت. در ایأ قسمت با بررسی خطوط اصلی ایأ

هتای مخرلتف ارائته شتیه و      ان دیتیگاه  یمخرصر روایتهاب  دکارتب هیومب کانت و نوکانری

لاا بیون ورود بته جزئیتاتب    .شود ها در علوم اجرماعی بررسی می سپ  بانتاا ایأ دییگاه

های  برده )به عنوان نماینیگان اصلی دییگاه شود نقطه نظرات اصلی انییشمنیان نام تالش می

 مخرلف( ارائه گردد.

دکارت؛آغازثنویت

 را انستان  دکارت .شود می آغان دکارت با میرن جهان در «اب ه»و نسبت آن با  «سوژه» مسأله

 و دهتی  متی  قترار  مطالعته  متورد  پترداند  می اشیاء شناخت به که موضوعی و 1سوژه عنوان به

 بختش  دو ان (subject) ستوژه  دانی. واژه می انسانی نف  وصف و 2عرض را اشیاء شناخت

 و انتیاخرأ  معنتاى  بته   کته  «ject»ى دیگتر  و «نیتر » معناى  به «sub»یکى : است شیه تشکیل

 درو  رو روبته » معنتاى  بته  « Ob»دارد.  قرار «objectum»لفظ  لفظب مقابل ایأ در. نهادن است

 امترى  «objectum» لفتظ  میلول وسطىب قرون در. است «نهادن» معناى  به «jacere»و  «مقابل

 «objective»مفتاهیم   ایأ که سیمرغ یا جیوه دریاى مثل ؛نیاشت خارجى وجود که بود ذهنى

 معتادل  «objective» و اولتى  معقتوالت  معتادل  «subjective»نیتز   گتاهى  و نیشی مى خوانیه

 و داشت داللت خارجى موجودات و جواهر بر اول لفظ یعنى ردت. مى کار به ثانى معقوالت

 .  (78ت77ص ب1377ضیاء شهابىب ؛ 49ب ص1392بود )کاتینگمب  ذهنى مفاهیم مبیأ دوم لفظ

 ان سابقه بى تفسیرى ولى کنیب نمى عیول لفظ دو ایأ وسطایى قرون معناى ان نیز دکارت

 جتواهر  ههم وسطى قرون شود. در مى آنها براى جیییى معناى مقیمه که دهی می ارائه ها آن

 خارجى جوهر یک بر« subject» بدکارت دلسفه اما در .شینی مى خوانیه« subject» بخارجى

 کته  شتی  چیتزى « object» نریجته  در .بتود  شناسا داعل یا مأ هم آن و داشت داللت واقعى و

 .  (45ب ص1387یابی )دکارتب  مى (representationتمثل ) او براى

 تفستیر  بتا  هالبرت  رونتی؛  متى  کار به خود قبلى معناى به هنون لفظ دو ایأ دکارتب دلسفه در

 بنیتان  را آن و کنتی  متی  تأستی   را «cogito»اصل  دکارت .آنها مصادیق درباره دکارتى جییی

                                                                                                                     
1. Subject. 

2. Object. 
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 حترف  تت کته   دکتارت  نتزد « subject» حقیقى مصیاق شین  روشأ دهی. با می قرار انییشیین

دکارت ایتأ  « کوجیرو»بنابرایأ معنای واقعی  .شود مى معیأ نیز «object»معناى  است ت  اى تانه

 «متأ . »است «مأ» کنیب مى وضع آنکه«. انییشی مى و کنی مى وضع که هسرم آن مأ» ت که:اس

 ایتأ  بر. گیرد مى قرار مبنا در که است مخصوصى چیز «مأ» پ . است نخسریأ اصل موضوع

استت   شتیه  شتناخره  «نفسانى موضوع یا سوژه» عنوان به «مأ» بعی به آن ان که است اسار

به عبارت دیگتر در کوجیرتو   . (176-175ب ص1379پانوکیب  ؛70-69ص 1387نادهب  )طالب

 است. حاضر آوردن تمثل  به  براى ان قبل که شیه است دانسره چیزى «مأ» دکارتیب

 آنهتا  حقیقت و موجودات که مشخصى بنیاد ان است عبارت انسان دکارتب دلسفه در لاا

یعنتى   استت.  «ستوژه » مته کل مشتخ   و دقیق معناى  به انسان. شونی مى آن مرمثل مبناى بر

 تبتییل  بتراى انستان   اساسى اى کلمه و خاص اسم به اینک بآن تانه معناى در «سوژه» مفهوم

 و بتود  خواهی «اب ه» حکم در «سوژه» ایأ براى دیگرى موجود هر ترتیبب بییأ. است شیه

   .رود نمى کار به کانى مواد و نباتات حیواناتب براى دیگر «سوژه» واژة پ ب ایأ ان

شتود؛ اینکته    با ایأ تغییر در جایگاه انسان در عالم هسریب یک اشکال اساسی ایجاد متی 

 ایأ ب؟ به عبارت دیگرشناسی می ذهنی او هسرنی هچگونه موضوعات خارجی را که اب  سوژه

 انستانب  طریتق  ان چگونه و شود مى برای انسان حاصل اب ه چگونه که شود مطر  می پرسش

کارت خود مروجه د شود؟ مى مرصف یقیأ وصف به است «سوژه» ممقا در که کسى عنوان به

حتل  الهیات  او بخشی ان ایأ مشکل را ان طریق .شود می «مشکل شناخت»یعنی ب اشکالایأ 

و خیاونی او را استب کار خیاونی است شیهنیرا معرقی بود ادراکاتی که برای او ایجاد  ؛کرد

 پاستخ  متا ایتأ مشتکل در هیتوم و کانتت     ا .(123-115ب ص1387)دکارتب  دهیدریب نمی

 یادت. یدیگر

محوریهیوم؛انطباعاتحسیوابژه

منظتور پاستخ بته ایتأ      بهدر هیوم اسرقرار پییا کرد. هیوم  بمشکلی که دکارت مروجه آن شی

 بکنی. بر اسار دیتیگاه او  معانی را به ذهنی و خارجی تقسیم می ببنیی در یک تقسیم بمسئله

برگردرته ان   معانی ختارجی و  انی گردره شیه یل و بررسی تصورات ذهنیذهنی ان تحل معانی

 معانییا خارجی. و ذهنی یا تحلیلی هسرنی  معانیب دیگر . به عبارتهسرنیواقعیات خارجی 

ان معتانیب  ایتأ قستم    .انتی  ب قطعتی و یقینتی  (مثل ریاضیات و تمام بییهیات عقلتی )تحلیلی 

قستم دیگترب    .نیهستر در عالمب قابل کشتف  موجود  زبه چی اتکاصرف عمل تفکر و بیون  به
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همته   ان آنب (. او بعتی 26-15ب ص1387انی )هیتومب   گردره شیه خارجکه ان  هسرنی ای معانی

  .نمودها یا تصوّرات تقسیم  انطباعات و اییه (نوعِ)را به دو دسره معانی خارجی 

رقیم یکتی ان حتوار   نی. آن ه بر اثر تمتار مست  هسر  واسطه حوار های بی انطباعات داده

 بانطباع نام دارد و مادام که ایأ تمار برقترار استت   بشود ء حاصل می ظاهری یا باطنی با شی

بعی ان آنکته تمتار ان میتان     بانطباع باقی است. اما تصور عبارت است ان به یاد آوردن انطباع

اعی هیچ تصوری نیستت کته مستبوق بته انطبت     لاا . (281ب ص5ب ج1386)کاپلسرونب  رود می

 او .یعنی در واقعب تصور نیست .موهوم استنشودب یادت  آن نباشی. تصوری که انطباعی برای

هم ون علیتب جوهرب عرضب نف  و مفتاهیم   ای معانیبا ایأ دییگاه در باا منشأ تصوراتب 

 ببر ایأ اسار . اودانی بینیب موهوم می کنی و چون آنها را مسبوق به انطباعی نمی کلی را نقی می

 .(96ب ص1377)حکاکب  کنی اسروار است به شیت حمله می معانیکه بر ایأ  مرادیزیک هب

 ؛ نیترا بعتی ان بررستی   نیولی یقینی نیسر بهسرنی)خارجی( در خارج قابل اسرفاده  معانی

هم اصتل   شی که آنبا می خارجی مبرنی بر یک اصل معانیرسیم که تمام  به ایأ نریجه میآنها 

ب بلکته تعقّتب و تقتارن    باشتی  نمییک حقیقت موجود در مرأ خارج نیز علیت . علیت است

کته ایتأ انت  و عتادت بته علیتت و        استت ها موجب پییایش عادت و ان  ذهنتی   پیییه

به همتیأ ختاطر طبتق نظتر      .(152-151ب ص5ب ج1386)کاپلسرونب  شود می معلولیت تعبیر

 .یا تحلیلتی و  هسرنیارجی یا خ معانییعنی به طور کلی  .خارجی قطعی نیسرنی معانی بهیوم

و اگتر قطعتی و    نیولی قطعتی نیستر   ینده می ان عالم واقع خبر نیباش)ترکیبی(  اگر خارجی

 ی.نده )خارج( گزارش نمی یب ان عالم واقعنضروری باش

محوریمقوالتفاهمهوسوژهکانت؛

ی عقتل  خود در مقیّمه ویرایش دوم نقت  کانت .یادت یدیگر امریاد در کانت بمشکل دکارتی

کنی: اگتر در عتوض    گویی و تصریح مى اش در دلسفه سخأ مى محضب ان انقالا کوپرنیکى

تطبیتق دهتیمب ذهتأ     و نتیم قرار داده و ذهأ انسان را بتا آنهتا مقایسته ک    اینکه اعیان را اصل

مستائل و   صتورت  درایتأ هتا را بتا آن هماهنتگ ستانیمب      خویش را اسار قرار داده و عیأ

. (28-27ب ص1362)کانتتب   دصل خواهیم نمتود  تر حل و ر و آسانمشکالت موجود را بهر

   .گیرد لاا پاسخ کانت مبرنی بر تقسیم امور به دنومأ و نومأ شکل می

کته ان  ای استت   نفسته  شت  دتی  دییگاه کانتب نومأ )جهان خارج ان ذهأ انستان(   طبق

نفسته وجتود    اطی که بیأ داعل شناسا و ش  دیتنها ارتب دسررر داعل شناسا خارج است و
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ی ختودب متاده معردتت را کته داقتی      دارد ایأ است که داعل شناسا ان طریق حتوار ظتاهر  

یعنی حتوار ظتاهری    کنی. نفسه دریادت می ورت و مقوله استب ان ناحیه ش  دیگونه صهر

نیتز  ماده معردت  آورد. می دست ب ماده معردت را بهنفسه دی شیءعل شناسا در اثر ارتباط با دا

ان مجرای حوار ظاهری وارد ادق ذهأ داعل شناستا شتیب طتی دو مرحلته بتا       پ  ان آنکه

ول وارد ح  اسرعالیی شتیه و در  در مرحله ا گردد. می ترکیب ری که ذاتی ذهأ هسرنیصُوَ

گردد و در مرحله دوم وارد داهمه شیه و پت    های مکان و نمان ترکیب می ا صورتجا ب آن

 قالب گزاره یتا تصتییق تبتییل بته معردتت و علتم       ان ترکیب با صور و مقوالت داهمهب در

 گردد.   می

نفسه دریادتت   دی شیءای را که ان طریق حوار ظاهریب ان  محصول ترکیب ماده بکانت

دنتومأ یتا   » بهای حت  استرعالیی ترکیتب شتیه استت      کرده و وارد ذهأ شیه و با صورت

در داهمته حاصتل   دییگاه کانتت شتناختب علتم و معردتت کته       نامی. بر اسار می« پیییار

نفسته ان دستررر    ها یا اشیاء دتی  گیرد و نومأ ها تعلق می گرددب تنها به پیییارها یا دنومأ می

 (.  10-9ب ص1375شناخت خارج هسرنی )اشمیتب 

تجلتى   هراک ماب نه ختود واقعیتتب بلکته شتیو    اد هو بته ایتأ نریجته رستیی کته قتوالاا 

 گیرنتتی و متتا   اشیاء توسط متا شتکل متى    که ی بتودکنی. او معرق ا خلق مىواقعیت را برای م

 بواقتع ان دیتیگاه کانتت    . درتتوانیم بشناسیم های پیشتینى مى هتا را دقتط ان طریتق مقولتهآن

را « objective» کانتت رو  انایتأ اب ه محصول مقوالت پیشینی سوژه )داعل شناسا( تلقی شی. 

. ستت ا ق شناستایى یتا شتىء ختارج    که خارج ان حیطته ستوژه بتوده و مرعلّت     ستدان امرى 

«subjective » ون او محستوا  ئلت دارد که در سوژه بوده و ان شدر دلسفه او بر امرى دالنیز

 (.  178ت175ب ص1379پانوکىب ) گردد مى

و صترداً   یستریم ن« نفسته  دى ءاشیا»ما قادر به شناخت  دییگاه کانت طبق ببه عبارت دیگر

عنتوان   رها هسرنی که تحت مکان و نمان بهنیرا دقط پیییا ؛قادر هسریم پیییارها را بشناسیم

خصلت  بگیرنی. نمان و مکان صورت ضرورى پیشیأ و شرط امکان تصور پیییارها قرار مى

 .(255ص ب1376شترف خراستانىب   ) باشنی وابسره به ذهأ مى رو درونى ذهأ ماست و انایأ

یعنتى صتورت    م.ای ها را پییی آوردهآن مانخود شناسیم که یأ دلیل چیزها را مىه اان نظر اوب ب

 بنیترا جهتانِ نمتودارى    ؛است کریوچیز سوب  همه آیی. براى او هاست که توسط ما پییی مىآن

 مشروط به شرایط خود ماست.  
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 ها؛تاریخوفرهنگبهمثابهمقوالتپیشینینوکانتی

را در طتی قترن    ری مسرمریجریانات دک بها نوکانری مسیر ادراکات ان تأمالت کانت درباره

و « صُتور شتهود  » طتور خالصته ت ایتأ استت کته       ها ت بته   کار نوکانری .داشتدنبال  بیسرم به

و مبرنی بتر دهتم مرقابتل و درهنگتی      هیش انتب جایگاهی برای علوم انسانی ک« مقوالت دهم»

(. در 149ب ص1387؛ ضتیمرانب  306ب ص1389)بنرتون و کرایتبب   « شونی مشررک تصور می

مقوالت دهم کانت را که اموری پیشینیب مشررک و همگانی میتان   بای نوکانریواقع رویکرده

هتا برستاخره    ها بودنیب به مقوالتی اجرماعی و درهنگی که در روابط میتان انستان   همه انسان

 برنی.   شونیب تحویل می می

های نوکانریب بر خالف دکارت که سوژه را کانون شناخت بته حستاا    بر اسار دییگاه

رو  . انایتأ شتود  سوژه محصول عملکردهای درهنگی و در پیونی با تاریخ دانسره می آوردب می

عنوان  شود. به مقهور تلقی می  بر خالف دکارت و کانت که قائل به سوژه قاهر هسرنیب سوژه

ابعی ان روابط قتیرت و دانتش هسترنی.    شیگی انسان میرن ت مثال ان نظر دوکوب اب ه و سوژه

ان جامعته استت   « ئولوژیتک  اییه»خیالیِ نوعی باننمایی   شکب درد ذرهگویی: بیون  می ایشان

 نحتو  تتیریجب بته   هتا بته   کته چگونته ستوژه   اینکشف ما بایی برای  ( و238ب ص1378)دوکوب 

هتاب متوادب    هاب نیروهاب انترژی  رونیهب واقعی و به شکل مادی ان طریق کثیری ان ارگانیسم پیش

 (.  102-97ب ص1383)دوکوب تالش کنیم شونی  ها و غیره ساخره می تمناهاب انییشه

گیرنیب نفی ذات و هویری مسترقل   وجه مشررک نظریاتی که ذیل رویکرد نوکانری قرار می

انسانی برون و ظهتور   ات و تصوراتی است که نسبت به سوژهبرای سوژه و به تبع آنب ادراک

ییات اجرمتاعی هسترنی   کنی. صُور ادراکی در ایأ دییگاه بخشی ان محصوالت و تول پییا می

های دردی  ها و اراده هانی خود و یا تحت تأثیر انگیزهکه به سبب کارکردهای دنیوی و ایأ ج

یز ختود امتری تتاریخی و درهنگتی     هویت سوژه ن بشونی. در ایأ دییگاه و جمعی تولیی می

 .  شود رو هویت معانی ان جمله معنای خود انسان نیز امری برساخره تلقی می است. انایأ

 ابژه در علوم اجتماعی ـ بازتاب ثنویت سوژه

هتای مخرلفتی    هاب در علوم اجرمتاعی دیتیگاه   رسی نظریات هیومب کانت و نوکانری به نظر می

تتوان در سته دستره کلتی تقستیم       درباره خاسرگاه معانی پییی آورده است. ایأ دییگاه را می

 گرا )مرگ سوژه معنابخش(.   اختدییگاه برسو  محور دییگاه سوژه محورب ؛ دییگاه اب هکرد

وجتو کترده    گاه معتانی را در ابت ه جستت   گرایی هیومیب خاسر دسره اول به تبع ان تجربه
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هتای آن   محوری کانتب خاسرگاه معانی را ستوژه و آدترینش   به تبع ان سوژه دسره دوم است.

 بخشبعنتا با قائل شتین بته مترگ ستوژه م     به تبع ان جریان نوکانریبنیز دانسره و دسره سوم 

برای خاسرگاه معانی را بیهوده دانسره و قائل بته برستاخره بتودن معتانی در دل      وجو جست

 انی.   روابط تاریخی و درهنگی شیه

ابژهخارجیبهمثابهخاستگاهمعنا؛محورابژهدیدگاه

 ادعا رهیادت ایأ محور است. در اب هدییگاه نخست درباره معانی در علوم اجرماعیب دییگاه 

 کتار  و است نهفره جهان در موجود روییاد یا تصور شخ ب شیءب خود در معنا که شود می

 .بانتابانتی  داردب وجتود  واقع جهان در که چنان را راسریأ معنای آینهب ماننی که است ایأ نبان

بتوده   انستان  آگاهی ان مسرقل ها پیییه معنای اجرماعیب علوم در محور اب ه رویکرد اسار بر

 محقتق  نقتش  .استت  مقیم گر مشاهیه بر که است چیزی معنا. است شین کشف انرظار در و

 گرایتی  اثبات پارادایم با معنا خاسرگاه به محور اب ه کنی. دییگاه کشف را معنا که است آننیز 

 ردرتارگرایی  و اجرمتاعی  واقعیتت  رویکترد  نظیتر  بآن های مجموعه نیر و اجرماعی علوم در

 یادرته  ظهتور  «ردرارگرایی» و «اجرماعی واقعیت» پارادایم دو دارد و در قالب تنگاتنگی پیونی

 است.

گرایی به دلیل محور قرار دادن اب ه به جای تحلیل معتانی   اثباتکه البره بایی توجه داشت 

 تمایل دارنی.های اجرماعی  های عینی و دیزیکی پیییه های اجرماعیب به بررسی وی گی پیییه

 تتا  تنهتا  یاو  آینی نمی حساا  به یا معانی اجرماعی علوم در انبگرای اثبات دییگاه اسار بر لاا

 هتای  رو تحلیتل  یابنتی. انایتأ    تبلور اجرماعی ساخرارهای قالب در که آینی می حساا به آنجا

ب 1382 کرایتبب ) شتونی  متی  «کاوانته  دلیل» و «معناکاوانه» های تحلیل جایگزیأ ب«کاوانه علت»

   (.62ص

 انییشته  بنتای  نیتریأ  سنگ عنوان به را هیوم گرایی ح  رماعیباج علوم در گرایان اثبات

 ختارجیب  اشتیاء  بته  مربتوط  هتای  نظریه اثبات در علمی روش ان اسرفاده با پایردرنی و خود

 در اینکته  تتا  ستاخرنی  آن بنتی  ترجیع را پایری تحقیق اصل و آوردنی وجود به را پونیریویسم

 طتور  بته نیز  او ان پ  و ردت کار به «سیمون سأ» مکرب در «پونیریویسم» واژه نوندهم سیه

 اجرمتاعیب  علتوم  در گرایتی  اثبتات  اما پیشتران  .شی مطر  کنت اگوست های نوشره در مکرر

ب 1373 دورکتیمب )دورکتیم استت    امیتل  بخودکشتی  و شناسی جامعه روش وی ه در قواعی به

 اشتاره  ردرتارگرایی  هب توان می اجرماعی علوم در گرایی اثبات مهم های نحله دیگر ان (.15ص
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 نماینتیه  تریأ شاخ  «اسکینر» معناست. میدأ باجرماعی ردرارگرایی در علوم رویکرد. کرد

 نظریته . »نمایتی  کشتف  را ننتیه  موجتودات  بتر  حاکم ردراری قواعی تا کرد تالش نحله ایأ

 چتون  کستانی  توستط  کته  استت  ردرتارگرایی  ذیتل  گردره شکل نظریات ان دیگر نیز «مبادله

 (.466 ب 408ب ص1377 ریرزرب) یادت بسط وگردره  شکل...  و «تیبو» ب«بالو» ب«هومنز»

1سوژهانسانیبهمثابهخاستگاهمعنا؛محورسوژهدیدگاه

بر اسار ایأ دییگاهب هستری معنتا    .اردد محور قرار سوژه دییگاه محورب اب ه دییگاه مقابل در

 .گیترد  متی  قترار  دییگاه ایأ ذیل ثریمرک و مخرلف نظریات قائم به سوژه پیییآور آن است.

 معتانی  گیتری  شتکل  موجتب  سوژه ذهنیت و نیت قصیب که امر ایأ در نظریات ایأ همه اما

 کته  شتود  متی  گفره دییگاه ایأ ذیل بگردره شکل ابریایی نظریات در .هسرنی مشررک شود می

 تحمیتل  انجهت  بتر  نبتان  طریق ان را خود درد منحصربه معنای که است مؤلف یا گوینیه ایأ

 قصتی  را مقتیر  مرتون  در نهفرته  معنتای  تأویتل  دییگاهب ایأ اتخاذ با «ماخر شالیر». کنی می

بترد   متی  کتار  بته  تاریخ مورد در را ماخر شالیر تأویلی روش «دیلرای» نیز او ان پ . کرد می

 رویکتترد بتتا آلمتتانیب آلستتیم ایتتیه امرتتیاد در رویکتترد ایتتأ امتتا .(43ب25ب ص1390)شتترتب 

 تتأثیر  او ان کته  معاصترانی  و هوسترل  یادتت. شتاگردان   نوینی مسیر هوسرل خریشناپیییار

و  «هایتیگر » بمیان ایأ در. آوردنی پییی انییشه ایأ ان مرأثر را مرفاوتی های نظریه انیب پایردره

 عطفتی  نقطه گادامر نظریات قابل توجهی در ایأ نمینه ارائه دادنی. دییگاه «گادامر»پ  ان او 

 کته  استت  ای انتیانه   بته  تتأثیر  ایتأ . آیتی  می شمار به معنا به سوب کرویسم کردروی تکویأ در

 نکتات  تأثیر تحت که است نکرده حرکری هیچ بیسرم قرن هرمنوتیک واقع در :گفت توان می

 .(254ب ص1389باشی )دیب  نبوده «روش و حقیقت» موجود در اساسیِ

 در امتا  باستت  طتوالنی  تاریخی ایدار اگرچه اجرماعی علوم در معنا به گرا سوژه دییگاه

 کته  ای دوره ان هرچنتی  بود؛ شیه رانیه حاشیه به گرا اثبات اجرماعی علوم تسلط  دوره خالل

 گردرته  قترار  توجته  متورد  اجرماعی علوم حونه در مجیداً استب مشهور «نبانی چرخش» به

 یتأ ا بتر  مبرنتی  اجرمتاعی  پت وهش  هتای  روش در(. 45ب ص1391 دیگرانب و بلیکی)است 

 را معتانی  ایأ بلکه نیارنیب خود به منسوا معنای در سهمی هیچ اشیاء شود می گفره بدییگاه

 اکثتر   مشخصته  (بگونتاگون  درجتات  بته ) دییگاهی کنی. چنیأ می تحمیل هاآن بر گر مشاهیه

                                                                                                                     
1. Subjectivism. 
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 شتناخری ت پیییار  تفستیری  پارادایم تنگاتنگی با پیونی و است تفسیری و تأویلی رویکردهای

 گتران بتر   مشتاهیه  یتا  محققان سوی انب ماکور رویکردهای اکثر در. دارد اعیاجرم علوم در

 (.285ب ص1389 محمتیپورب ) شتود  متی  تأکیتی  اجرمتاعی  هتای  پییتیه  به بخشیمعنا درآینی

 معتانی ه حتون  را انستانی  حیتات ه حتون  کته  استت  ایأ محور سوژه دییگاه وی گی تریأ مهم

 که ت محور اب ه دییگاه بر خالف رویکردب ایأ در لاا کنیب نمی ملحق طبیعی امور به و دانی می

 نظتر  معنادار در انسانی سوژه ان مسرقل و عینی های اب ه عنوان به ای گونه به طبیعی موجودات

 معنتایی  آن به که است کسی منرظر تنها بلکه نیستب ذاتی معنای دارای اب ه ت  شونی می گردره

 داشتره  وجتود  تفسیر قابل دنیای ان ای آگاهیونه هرگ اینکه ان قبل جهان بنابرایأ. کنی الصاق

 .است بوده معنا بی اصوالً باشیب

 امتا  انعکار داشره است. انییشمنیان مخرلف آثار در اجرماعیب علوم در گرا سوژه دییگاه

 کته  استت  اجرمتاعی  کنش در نمینه «وبر ماک » های تالش دییگاهب ایأ بخش وحیت الگوی

 و« پیییارشناستی » ب«نمتادیأ  مرقابتل  کتنش » ب«مرقابتل  شکتن » نظتری  انتیانهای  چشم توسط

 رویکتردب  ایتأ  در(. 635ب ص1377 ریرتزرب ) استت  شتیه  پیگیری «نگارانه مردم شناسی روش»

 معانی اجرمتاعی را  هاب انسان دیگر با تعامل خالل در که است معناسان و آگاه موجودی انسان

 نیتت  کتالم   یتک  در و ارنشتی  ذهنیب دنیای به یبای اجرماعی های پیییه دهم برای بنابرایأ. ساند می

 .(301ب ص1377 کونرب)است  «معناکاوی» مسرلزم کار نیز البره ایأ یادت. دست  گران کنش

؛مرگسوژهمعنابخش1برساختگرادیدگاه

ایتأ  گر در دییگاه دوم )سوب کریویستم(ب  ا. گراست برساخت دییگاه معناب درباره سوم دییگاه

ای  عنتوان پییتیه   بته شیب در ایتأ رویکترد ان استار     تکویأ معانی می سوژه بود که موجب

یکتی ان   بشود که هویری ثابت و پاییار نیارد. به عبتارت دیگتر   تاریخی و اجراعی قلمیاد می

یا مؤلف یا داعل معنابخش  مرگ سوژه بوجوه مشررک میان نظریات موجود ذیل ایأ دییگاه

نخواهی داشت تا بروان به خلتق معنتا توستط آن     معنابخشی وجود  لاا ان اسار سوژه است.

گتردد. بته عبتارت     بلکه معنا امری برساخره اجرماعی تلقتی متی   .)سوب کریویسم( معرقی بود

گیرد و اگر هم سخأ ان معنا بته میتان    مورد انکار قرار می عنوان امرِ دارای ذات ب معنا بهدیگر

هتا )بته عنتوان     أ دالروابط موجود بی و ادرراقات میان آییب هویت آن چیزی جز تمایزات می

                                                                                                                     
1. Constructionism.  
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؛ بنرتون و  12-11ب ص1382های انسانی( نخواهی بود )ساراپب  مثال روابط مرمایز میان کنش

 قترار  گترا  بتر ستاخت   دیتیگاه  ذیتل  که نظریاتی مشررک (. لاا وجه309ب ص1389کرایبب 

 حقیقرتی  «معتانی » برویکترد  ایتأ  در. است معانی برای مسرقل هویری و ذات نفی گیرنیب می

 که هسرنی درهنگیتاریخی ت   تولییات و محصوالت ان بخشی بلکه ی.نیارن ها نشانه دراسوی

 شونی. می تولیی ها اراده و ها انگیزه تأثیر تحت یا و جهانی ایأ و دنیوی کارکردهای سبب به

 و استت  شناستایی   قابتل  اصتلی  الگتوی  یا روایت دو ب«گرا برساخت» دییگاه با ارتباط در

 کترد؛ یکتی   بنتیی  دستره  الگتو  دو ایتأ  ذیتل  را معنا برساخت درباره موجود نظریات وانت می

 رهیادتت  دو ایأ ان هر کیام. پساساخرارگرایی است رهیادت ساخرارگرایی و دیگری رهیادت

 قترار  ها رهیادت ایأ ذیل مرفاوت نظریات با مخرلفی انییشمنیان و دارنی دراوانی مشرقات نیز

 .گیرنی می

نتام   بته  سوئیستی  شنار نبانیک  آثار ریشه در باخرارگرا درباره تکویأ معانیرهیادت س

 در را ختود  هتای  دییگاه  عمیه که یعم م شامسی  بم  کراا در وی دارد. «سوسور دردینانیو»

 درون قراردادهتای  و نبتان  خودِ معانیب منبع و خاسرگاه که کنی می تأکیی استب کرده آن بیان

 معنتای  درک بترای  و استت  نبتانی  نظتام  و سیسترم  یتک  درون در موجود تمایزات و نبان

 واژگتان  بایی بلکه است. بیهوده عملی واژگانب طبیعی یا تاریخی های ریشه به توجه بکلمات

 نکتات  میتان  . دردترض کترد   نبتانی  سیسترم  یتک  کلیت در مرتبط هم به عناصر عنوان به را

 کلمتات  نبتانب  استت کته در   اهمیت حائز نکره ایأ شودب می مراکر سوسور که شناخری نبان

 هتا  تفتاوت  جتز  چیتزی  معنتا  و نیسترنی  معنا دارای نبانی سیسرم ان مسرقل و انفرادی طور به

 کته  استت  «اعربتاربخش  ختود  نظتام » یک لاا نبان .(173-172ب ص1382 سوسورب) نیست

 (.205ب ص1382همانب ) شود نمی معیأ اشیاء جهان و خارج دنیای وسیله به

 کته  دایجاد کتر  را وسیعی پ وهشی برنامه اجرماعی علوم در بمعنا به ارگراساخر رویکرد

 نبتانب ) مخرلتف  هتای  حتونه  واقعیتات  که بود پنهانی ساخرارهای بر تأکیی آن بنیی اسرخوان

 را معنتا  سوسورب های آمونه مبنای بر ساخرارگرایان .داد می شکل را...(  و شخصیت درهنگب

 یتا  صورت یعنی بظهور شکل به درست روشی با ما هرگاه نیمعرقی و کننی می احاله شکل به

 معناهتای  همتان  بتا  کنتیمب  دقتت  درهنگتی  و اجرماعی پیییارهای شالوده و ساخرار و شکل

 متارک   به عقییه روننبرگب(. 25 ب ص1380 احمییب) شی خواهیم رو روبه باطنی و درونی

 و بودنتی  شتیه  مرتاکر  خرارهاییسا چنیأ به خویش آثار در که بودنی مرفکرانی نیز درویی و
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 جستترنی متی  واقعتتی امتا  بپنهتان  ستتاخرارهای در را روانتی  و اجرمتاعی  هتتای پییتیه  معنتای 

(Rosenberg, 1988, p, 59-99 .) 

گیتترد.  شناستتی ستتاخرارگراب رهیادتتت پساستتاخرارگرایی شتتکل متتی   در امرتتیاد نبتتان

 ناده معنتتاب کتته داننتتی یمتت قتتراردادی را نبتتان ستتاخرارگرایانب ماننتتی نیتتز پساستتاخرارگرایان

 رد را معنتا  مولتی  بنیتادیأ  ستاخرارهای  اییه اما است. قرارداد ایأ اثنای در نبانی های تفاوت

 باشتی  پاییار و توصیفی روشأب که صحیحی معنای بلاا بر اسار دییگاه ساخرارگرا. کننی می

 بتر  سوستور  بشتی  گفرته  که طور همان. است درآینی نوعی در همواره معنا بلکه نیارد. وجود

 یتک  متیلولب  و دال میتان  ساخراری رابطه گفت می او. داشت تأکیی میلول و دال میان تمایز

 هتویری  هتا نیتز دارای   نشتانه . هاست نشانه ایأ ان برآمیه نبانب و ساند می شناخری نبان نشانه

 رد. یننشتین  می میلول جای به ضرورت ت  دلیل به نهت  قراردادی صورت به و هسرنی قراردادی

 ارنش یدالت  هتر . خورد می چشم به میلول و دال میان مرزلزل تواننی نشانهب ان برداشت ایأ

 .کنتی  می کسب است حائز نبان ساخرار درون که مرمایزی موقعیت رهگار ان را خود معنایی

 نبته آ  ایتأ . نشتینی  متی  برتتر  منزلرتی  در دال و کنی می تنزل میلول پساساخرارگراییب در اما

 تحول ان الکان بنمونه عنوان به. نیارد وجود میلول و دال میان یک به یک اظریتن که معناست

 ان و رود متی  جلتوتر  انتیکی  نیز «درییا». گویی می سخأ دال اقرضای به ب(معنا) میلول دائمی

 شناخری نبان درا های میلول با معینی ارتباط هیچ بی سیالب و شناور های دال ساده و ناا نظام

 (.12-11ب ص1382 ساراپب) کنی می صحبت

 میشتل  و دریتیا  ژاک برخوردارنتی؛  بیشرری اهمیت ان چهره دو پساساخرارگرایان میان در

 و نبتان  او کتار  کتانون . استت  نمایتان  «واستانی » مشهور مفهوم در درییا دییگاه رو . دوکو

. ستت ا غیاا دیلسوف او. شود می مربوط ما تجربه و ما جهان در آن به نبان که است ای شیوه

 وجود نوعی کنی؛ مرادیزیک مبرنی بر درض می انرقاد مرادیزیک نوعی ان خودب غیاا دلسفه با او

 تتالش  کته  هنگتامی   است معرقی درض ایأ بر خالف رو انایأ. است میلول که نهایی حضور

 ارکت  ایتم؛  گردره  پیش در را( وار دایره و) پایان بی کاری بیهیمب ای واژه به نهایی معنایی کنیم می

 در هرگتز  بتوده و  دیگتری  جتای  همتواره  ها. لاا ان دییگاه ویب معنتا  دال پیرامون ندن پرسه

 دترض  را معنتایی  دالسفه بیشرر ولی است. غایب همواره نیست و بریم می کار به که هایی واژه

ب 1389 کرایتبب  و بنرتون ) استت  حاضتر  کته  هسترنی  معنتایی  یوجتو  جست در و یا کننی می

 (.309ص
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 ی صدرایر ادراکی از منظر حکمت انسان و صُوَ

در مباحث پیشیأب رابطه سوژه ت اب ه در دلسفه غرا و سپ  تأثیرات آن در علتوم اجرمتاعی    

مورد بررسی قرار گردت. در ادامه نیز موضع حکمت صیرایی در ایأ رابطه و بانتتاا آن در  

ریتیه ختیا و   کل هستری آد علوم اجرماعی را بررسی خواهیم کرد. ان منظر حکمت صیراییب 

. انسان در مرأ هسری تلقی شتیه  دوش هم ون مصنوعی عظیم آدرییه الهی محسوا می جهان

بتر ایتأ    شتونی.  محسوا متی ان یک سنخ  انسان به مثابه خلقت الهیبجهان و  است. بنابرایأ

اسارب ادراکات و معانی نزد انسان حاصل بتانخوانی او ان خلقتت الهتی و محصتول دهتم و      

ها و چته   شود. جهان با تمامی اجزاء و موجوداتش )چه نشانه لم تلقی میکشف موجودات عا

دهنی( هم ون کالم خیاونی و دهم آنب دهم کالم خیاونیی است. ایتأ   ها نشان می آن ه نشانه

ها را به مثابه آیات الهیب برای درک خود و اسرار هسری عتالم   در واقع خیاونی است که نشانه

گرددب  شود و داللت آن روشأ می ای کشف می رو هر نمان که نشانه در عالم نهاده است. انایأ

 (.70-65ب ص1392شود )پارسانیاب  در واقع سخأ خیاونیی به انسان منرقل می

اشب اساستاً   شود که نگاه به انسان و مرعلقات ادراکی شناخری سبب می دییگاه هسریایأ  

سوژه دکارتی یا کانری( قابل دترض نباشتی.   جهانی )اعم ان  ایأ به مثابه سوژه خودبنیاد و اب ه

 و معلومتات  بته  ابت ه  مفهتوم  هرگتز  بغرا جییی دلسفه خالف بر اسالمب جهان مباحث در

 در ذهنتیب  وجتود  و علتم  به مربوط مسائل اما نشی. اطالق هسرنی علم مرعلق که موضوعاتی

 همتراه  بته  را ختود  به مربوط مباحث و مشکالت هموارهب کالمی و دلسفی مخرلف های باا

 حتل  بترای  را نوینی طر  مرعالیهب حکمت مبانی لهیأ باب صیرالمرأداشره است. در ایأ راسرا

توانی پاستخ نهتایی بترای     رسی می مطر  کرد که به نظر می معلوم و عالم رابطه و علم مسئله

 پایان دادن به مسئله رابطه انسان و مرعلقات شناخرش باشی.

ابژهیثنویتسوژهـم،عالمومعلوم؛نفاتحادعل

 وجتود  مرأ به و کنی می خارج عرض و جوهر میار و مقوالت میار ان را علم صیرالمرألهیأ

 ب1382 شتیرانیب  وجود )صتیرالییأ  اصالت بر مبرنی پیمایی می او که را راهی. گردانی می بان

علتم   ثبتات  و تجرد (ب حرکت جوهریب120وجود )همانب ص در تشکیک (ب38-39ب ص1ج

ب 8نفت  )همتانب ج   بتودن  البقتاء  روحانیاة و الحیوث جسمانیة (ب298-297ب ص3ج ب)همان

مبتانی   ایأ ان اسرفاده با ( است. او342ب ص4معلوم )همانب ج و عالم و علم ( و اتحاد27ص

 بتا  شناستا  ستوژه  عنتوان  بته  را انستان  رابطته  مشتکالت  و حل مسئله رابطه علم بتا معلتومب  
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عنتوان داعتل    اتحاد عالم )بته  گیرنیب ان طریق اصل کل میش ای که برای او  های ذهنی صورت

 (.  3صب 1396کرد )پارسانیاب  شناسا( با معلوم )اب ه یا مرعلق شناسایی( حل

های مرکثر در جهتان هستری کته چیتزی غیتر ان       بر اسار دییگاه حکمت مرعالیهب پیییه

ستی و طبیعتیب برختی    ح بمراتبایأ برخی ان  ب مراتبی دارنی.کران نیسرنی تجلیات هسری بی

 ایتأ  (. در334-333ب ص2ب ج1387خیالی و مثالی و برخی عقلی هسترنی )جتوادی آملتیب    

 الگتویی  نیز مثال عالم هسرنی. مثال و آیاتی بر معانی مثالیعالم  ان الگویی طبیعت عالم سپهرب

 ستمای ا ان الگتویی  نیتز  تتام  مجتردات عالم  تام و آیاتی بر معانی تام بوده و عالم مجردات ان

ایتأ   .(552ب ص5ب ج1386استت )جتوادی آملتیب     تمتام معتانی   دوق که است الهی حسنای

بتر   .(552ب ص8ب ج1386مراتب هسری و معانی بر یکییگر مطابق هسترنی )جتوادی آملتیب    

اسار تطابق تجلیات بر یکییگرب حقیقت و معنای هر پییتیه را بایتی در مراتتب متادوق آن     

بایی که نشانه هسرنیب های محسور و طبیعی را انآنجا پیییهمعنای بنابرایأ  وجو کرد. جست

در مرتبته   بایی بودن آنهانشانه  هم به دلیل را های مثالی پیییهدر مرتبه مثالی جست و معانی 

 هماننتی  بایی در مرتبه اسماء و صفات الهی جست. انسان نیزنیز حقیقت عقل را  یادت.عقل 

 .دارد امرتیاد  او الهتی  رو  تتا  مادی بین ان که تاس و سطوحی مراتب دارای هسریب عوالم

 هتم  و مجترّد  ملکوت هم دهیمب شر  را او اگر که ای گونه به است؛ عالم همه اجمال انسانب

 مُلتک  و او ختیاخواهی  دطترت  و الهتی  رو  انسانب وجود ملکوت .داراست را مادی مُلک

   .(168-165ب ص1384)جوادی آملیب اوست  خاکی بین و طبیعت هماننیز  او وجود

و دارای حرکتت   البقاءةروحانیاو  الحدوثةجسمانیموجودی انسان بر اسار ایأ دییگاهب 

صُوَر معتینیب نبتاتیب حیتوانی را یکتی پت  ان       حرکت وجودی خود . او دراستجوهری 

مترن  به جوهری ان مسیر حرکت شود و  کنی تا آنکه به جهان انسانی وارد می دیگری طی می

هنگامی کته انستان    (.120ب ص1391)پارسانیاب  شود عرصه آگاهی وارد می تجرد رسییه و به

امتا   .عالمب علم و معلتوم  ؛جا سه مفهوم صادق است در ایأ بیابی به چیزی یا امری آگاهی می

یابنتی. مقصتود ان اتحتاد عتالم و      ایأ سه امر با یکتییگر اتحتاد متی    بینی علم و ادراکآدر در

حاد وجتود یکتی   ها یا اتبالعرض یا اتحاد وجود آن اهیت معلوممعلومب اتحاد ماهیت عالم و م

)همتان صتورت   « معلتوم بالتاات  »بلکه اتحاد وجود عالم و وجود  و ماهیت دیگری نیست.

یکتی   با معلومِ بالتاات )صتورت شتیء(    وجود انسان . یعنیمقصود استموجود در نف ( 

حاسته وقرتی     له یکی شیه و قتوه ا صورت معقوب بکنی عاقله وقری تعقل می  شونی. لاا قوه می
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با صورت  بکنی وقری تخیل مینیز خیال  . قوهشود با صورت حسی یکی می بکنی احسار می

ادراک   مرتبته بته   ختود  جوهری حرکت دروقری  انسان بتر شود. به بیان دقیق خیالی یکی می

 رستیب  یمت  ادراک خیتالی   مرتبته  به و چون گردد می حسّی حقایق مظهرابریا  رسیب حسی می

 مراتتب  و درآمتی  ملکه یک صورت به او برای مظهریت چون و گردد می خیالی حقایق مظهر

ب 4ج ب1392آملتیب   )جتوادی  شتی  خواهتی  خیتالی  صُتوَر  مُصتیِر  ختود  شیب واجی را خیال

 حقایق با نف  اتحاد ان یگیری معانی عقلی نیز گاه (. در ارتباط با نحوه شکل168-167ص

 اداضته  انستان  جتان  بتر  دعّال عقل توسط و عقل عالم ان کهاست  گفره شیه سخأ ای عقلی

 هم تون  بعقلتی  گتاهی نیتز ادراکتات    (.288ص ب1ج ب1382 شیرانیب شونی )صیرالییأ می

 بوده است )صتیرالییأ  آنها داعل نف  شیه که تلقّی نف  انشائات ان حسّیب و خیالی صور

 (.  221ب ص1387 شیرانیب

 کته  نیست شکی»گویی:  کنی و می ایأ دو را بیان می تفاوت حکمت خود صیرالمرألهیأب

 نفت ب  عقلی ادراکی صور پیرامون اما. است خویش قوای در موجود صُور داعلی مبیأ نف ب

 بته  که هنگامی و است صور آن پایرنیه و قابل تنها استب هیوالنی عقلی که ابریایی در نف 

 ب1382 شیرانیب )صیرالییأ «شی خواهی صور حادظ و داعل خودش بشی مرصل دعال عقل

 کستب  صتورت  در بتالربعب  استتب  ضتعیف  ابرتیا  در نف  چون حقیقت در .(259ب ص8ج

 بته  دعال عقل جانب ان دیگری ان پ  یکی بایی عقل صور جزئیب ادراکات طریق ان اسرعیاد

  نفت  تتا  یابتی  می ادامه اشریاد آنب تبع به و اتحاد ایأ. شود مرحی آنها با او و شونی اداضه او

 ختود  تتا  یابتی  متی  قتیرت  نف  حالتب ایأ در. بیابی را دعال عقل با اتصال و اتحاد اسرعیاد

 ی.ماین انشاء را عقلی صور

جعتل یتا اعربتار     را نیتز  کلتی  دسره دیگری ان معتانی  ادراک معانی حقیقیب به تبع انسان

د بته دو دستره   شود. معانی اعربتاری نیتز ختو    ان ایأ دسره با عنوان اعرباریات یاد می. کنی می

 1االخت .  معنیاالعم و دوم معانی اعرباری بال معنیالشونی. نخست معانی اعرباری ب تقسیم می

مضتطر   عقلب ولی شود نمی مأخوذ خارج ان آن ه یعنی االعم معنیمنظور ان معانی اعرباری بال

 ارجبخت  بتا  مطابقتت  یعنی «صیق» امورب گونه ایأ ان مرشکّل قضایای در ان اعربار آنهاست و

                                                                                                                     
شونی و اعربارات دسره دومب ان جمله اعربارات عقتل  . اعربارات دسره اولب ان جمله اعربارات عقل نظری دانسره می1

باشتنی )ر.ک بته:   دو ساحت و دو حیثیت ان یک حقیقت واحتی متی  باشنی. البره عقل نظری و عقل عملیب عملی می
 (.95-94ب ص1391پارسانیاب 
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و ...  کثترت  وحتیتب  جزئیتتب  کلیتب نمانب حرکتب عیمب وجودب مفاهیم ماننی است؛ معربر

 و دلستفی  ثانویته  معقوالت همان اعرباریات ان دسره (. ایأ144ب ص2ج قب1428 )طباطباییب

 تعقتل  ان اول رتبته  در نیسرنیب حقیقی امور ان معقوالت ان سنخ ایأ چون و ینباش می منطقی

منظتور ان معتانی   امتا  (. 147-146گیرنی )همتانب ص  نمی قرار اولی معقول و شونی نمی واقع

هتا بترای ردتع احریاجتات      کته متا انستان    ای معانیعبارت است ان  االخ  معنیاعرباری بال

 هسرنی معانی ات در ایأ کاربرداعرباری ببه عبارت دیگر .سانیم ای خاص می خودمان به شیوه

جعتل   یانهتای انستان در حیتات انستانی و اجرمتاعی     و به منظتور ردتع ن   که در ظرف عمل

 نامنتی  االخت  یتا اعرباریتات عملتی متی      عرباریات بتالمعنى ا راایأ دسره ان معانی . شونی می

ها منفعل در تولیی آنانسان األعم که  بر خالف اعرباریات بالمعنى .(123ب ص1387طباطباییب )

 ب1391)پارستانیاب   باشتی  ده و آگاهی متی م با ارااست وتوأ نهدعاال انسان نقش در اینجا باست

در نریجه ان منظر حکمت صیراییب انسان در یک سطح ان طریق اتحتاد بتا ستطو      .(95ص

گیتری ان ذختایر معتانی     بتا بهتره   بشود و در سطح دیگر مخرلف معانی به درک آنها نائل می

 پرداند.   حقیقیب به جعل و اعربار معانی اعرباری می

یختیدیدگاهصدرایشناهایروشبازتاب

ی صتورت گردتتب داصتله و    صتیرای  ینی تکویأ معانی ان منظتر حکمتت  آبا تبیینی که ان در

متیرِک و متیرَک برطترف     بداعل شناسا و موضوع شناسایی و به عبارت دیگتر  شکاف میان

های مرعیدی در ابعاد مخرلف علوم اجرماعی دارد کته پترداخرأ بته     شود. ایأ امر بانتاا می

گانه اشاره  ههای س توان مرناظر با دییگاه اما می لزم پ وهشی مفصل و جیاگانه است.سرآنها م

 گونه بر شمرد: ی را ایأطوط اصلی تأثیرگااری دییگاه صیرایشیه در علوم اجرماعیب خ

؛ پایرش اب کریویسم به مثابه خاسرگاه معنا پایردرته نیستت   بی. بر اسار دییگاه صیرای1

های مرکثر در جهتان هستریب آیتات الهتی تلقتی       پیییههمه الیهب که ان منظر حکمت مرعچرا

هم نتیأ بتر   شتود.   تعالی دانستره متی   ها نیز در نهایت امر در اداضه حقشونی و معانی آن می

ها دارای سطو  مخرلفی بوده و به تبع آن معانی نیز دارای ستطو    پیییه باسار ایأ دییگاه

بلکته ان معنتای حستی    استت.  دی منحصر نشیه های ما که در سطح پیییه باشنی میمخرلفی 

 بگرایتان  یابتی. لتاا بتر ختالف روش اثبتات      آغان شیه و تا معنای الهی و قیسی امرتیاد متی  

یییه طبیعی یتا اجرمتاعی( مروقتف    توان جهت دهم معنا در سطح مادی پیییه )اعم ان پ نمی

بایستت   آن متی  تتر  تریأ سطح پیییه است و به منظور دهتم عمیتق   بلکه ایأ سطح نانل شی.
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هتا   کرد. هم میأ در دهم معانی پییتیه  وجو جست سطو  دیگر مثالیب خیالی و عقلی آن را

ب ختویش  االمتر  معانی در مقتام نفت   نیرا  ها بود؛در پی روابط و مناسبات منطقی میان آن یبای

بلکه تکوینتاً دارای روابتطب مناستبات و احکتام      .تفاوت نیسرنی نسبت به یکییگر خنثی و بی

صتورت   ... هسرنی و هریک به خرلفی هم ون تناقضب تضادب تبایأب تالنمب ترادفب علیت وم

ب ایتأ روابتط منطقتی   تکوینی لوانم و آثاری دارنی که مربوط به نمان و مکانی خاص نیست. 

(. 136-135ب ص1391)پارستانیاب   شتونی  متی  های معنتایی مخرلتف   گیری نظام موجب شکل

هتای اجرمتاعی دارای اهمیتت     های معناکاوانه در دهتم پییتیه   لگونه که تحلی همان برو انایأ

صتورت توأمتان    کاوانه نیز به منظور دهم روابط منطقی میان معانیب به های علت استب تحلیل

 د.خواهنی بواهمیت دارای 

یب پایرش سوب کریویسم )به مثابه داعل معنتابخش(  بر اسار دییگاه صیرای هم نیأ. 2

را ان منظر حکمت مرعالیهب انسان که حقیقری ملکتی و ملکتوتی داردب   نی؛ نیز پایردرنی نیست

تتریأ ستطح    هرچنی ممکأ است ان حقیقت وجودی خود غادل شیه و تنهتا نظتر بته نتانل    

لاا  کنی. وجودی خویش داشره باشیب اما غفلت او در سانوکار تکویأ معانی خللی وارد نمی

الصتور را ایفتا    الهتی ان ستوی واهتب   در دریادت دیض  در سطح معانی حقیقی نقش واسطه

اش در عتالم   سوی او )در صورت تاکر و دهم جایگتاه حقیقتی  ه توانی با اقبال ب کنی و می می

هتای معنتایی    هسری( یا ادبار ان او )به واسطه غفلت یا رویگردانی ان آدرییگار خویش(ب نظام

 مخرلفی را رقم بزنی.

منیی ان دخیره معتانی حقیقتی ختود و     ا بهرهتوانی در معانی اعرباری ب هم نیأ انسان می

ختالف   زنی. لاا برب اشب دست به جعل و اعربار معانی  البره با تکیه بر سرشت مشررک انسانی

که معرقی است طبیعت صامت است و ایأ انسان است که به او معنتا  ت دییگاه سوب کریویسم  

چته  )توجه به حقیقت هستری   توانی صرداً ان جانب خود و بیون انسان نمی ت کنی بخشی می

به ادراک یا اعربار معانی  (های اجرماعی های طبیعی و چه در ساحت پیییه پیییه  در ساحت

گیری برخی ان معانی بته دستت انستان و جامعته      هرچنی شکل بدست یابی. به عبارت دیگر

برقترار    هتا  نیز روابط منطقی و ضروری میان پییتیه  گیردب اما ورای انسان انسانی صورت می

 باشی. االمری دارغ ان حقیقت انسان در عالم موجود می بوده و معانی نف 

محور تا حیی امکان تیاعی در دضتای حکمتت    محور و سوژه اب ه های دییگاه چهاگر. 3

در ایتأ   ای کننتیه  گرایانب نقطه تتیاعی  رسی دییگاه برساخت یادرنیب اما به نظر می صیرایی می
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گرایی اساساً هویت ثابتت انستانی )هرچنتی بته      نیرا در برساخت ؛بسرر معردری نیاشره باشی

و ایأ نقطه مقابل حکمت صیرایی است که انسان را موجتود   شود معنای میرن آن( نفی می

دهتی. بته    هویت او را به تاریخ و درهنگ و امر اجرمتاعی تقلیتل نمتی    دانی و می دارای ذات

ذات استت کته داعلیتت و    دارای جتودی  انستان مو  بان منظر حکمت مرعالیته  بعبارت دیگر

معانی دست یادرته  به اتحاد با  یک سطحکه در  ودش میخالقیت او ذیل داعلیت الهی تصویر 

(ب بته  172ص ب7ب ج 1382)طباطبتاییب  مبرنی بر سرشت مشتررکِ انستانی    بدیگر و در سطح

ننی. ان منظتر   میشونی )معانی اعرباری( دست  تلقی می« ساخرنی»ای که به نوعی   اعربار معانی

خاسرگاه ایأ دسره ان معانی در انسان )که دارای سرشت مشررک استت( و   بحکمت اسالمی

 کاذا( قابل ردیابی است.   )اعم ان نیانهای حقیقی و نیانهای او

 گیری نتیجه و بندی جمع

ابت ه در تتاریخ دلستفه غترا همتواره مستائل و استرلزامات مرعتیدی در          تدوگانته ستوژه    

خرلف معردری به همراه داشره است. ایأ دوگانه با شک دسروری دکتارت آغتان   های م حونه

ارنش دانسرأ معانی غیرتجربتی   که مبرنی بر بیت  ص خودبا تبییأ خاب شی و سپ  در هیوم

بته شتکاکیت    ان اب ه ختارجی بتود ت   معربر بودن تصورات و انطباعات حسی ناشی  [تنها]و 

 ادراکات حاصل شیه برایش منجر شی.   واقعی درباره نسبت انسان و معانی و

کانت تالش نمود تا با تقسیم امور به نومأ و دنومأ و انحصار ادراک به پیییارهای مرعیأ 

وجتو کنتی. در ادامتهب     شیه توسط مقوالت پیشینی دهمب معنابخشی را نزد سوژه انسانی جست

رگ سوژه معنابخش معرقی ها با تحویل مقوالت دهم به اموری تاریخی و درهنگیب به م نوکانری

شینی. ایأ تطورات در باا نسبت سوژه و اب ه در قالب سه دییگاه اساسی در علوم اجرماعی 

محور یا اب کریویسم یاد شتیب   بانتاا داشره است. دییگاه نخست که ان آن با عنوان دییگاه اب ه

یأ دییگاه در علوم گرایی هیوم بر آن است که خاسرگاه معانی همان اب ه است. ا مبرنی بر ح 

های پونیرویسری امریاد یادره است. دییگاه دومب سوژه را  اجرماعی در قالب رویکردها و روش

کنتی. ایتأ دیتیگاه نیتز در      وجو متی  های آن جست دانی و معنا را در آدرینش خاسرگاه معنا می

وژه معنتاآدریأ و  یابی. اما دییگاه سوم با نفی ست  های تفسیری علوم اجرماعی امریاد می پارادایم

وجو بر ای خاسرگاه معتانی را ان   قائل شین به هویت تاریخی و اجرماعی برای سوژهب جست

 شود.  ثمر دانسره و قائل به برساخره شین معانی در طول تاریخ می اسار بی
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اب ه ان اسار قابل درض نیستت.    ت دوگانه سوژه بدییگاه حکمت صیرایی طبق مقابل در

 طتر   بتبییأ قاعتیه اتحتاد عتالم و معلتوم     مرعالیه و با حکمت مبانی با راصی بدر ایأ راسرا

انستان در   ببر ایتأ استار   .انیاخت در معلوم و عالم رابطه و علم مسئله حل برای را نوینی

شتود و در ستطح    یک سطح ان طریق اتحاد با سطو  مخرلف معانی به درک آنهتا نائتل متی   

پرداند. با ایتأ   یقیب به جعل و اعربار معانی اعرباری میگیری ان ذخایر معانی حق دیگر با بهره

متیرِک و   بتبییأب داصله و شکاف میان داعل شناسا و موضوع شناسایی و بته عبتارت دیگتر   

های مرعیدی در ابعاد مخرلتف علتوم اجرمتاعی دارد     شود. ایأ امر بانتاا میرَک برطرف می

 عبارتنی ان:   "اشاره شیه گانه های سه دییگاه"که مهمرریأ آنها در تناظر با 

تر معتانی   ها و معانی در سطح مادی و حسی و توجه به سطو  عالی عیم تقلیل پیییه. 1

 کاوانه. لیل معناکاوانه و علتها و هم نیأ توجه توأمان به تح در دهم پیییه

ندایی ان هویت مُلکی و ملکوتی انستان در تبیتیأ ستانوکار تکتویأ معتانی و       . غفلت2

 های خارج ان وجود انسان. د نظام معنایی ضروری و حقیقی در پیییهپایرش وجو

توجه به هویت واحی انسانی )نف  ناطقه( و عیم تقلیل هویت او به امری تتاریخی و  . 3

 درهنگی و در نریجه عیم تقلیل هویت معانی به اموری صرداً قراردای و اجرماعی.
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 (1گرایی)مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه واقع
 2محمد پزشگی

 چکیده

انی متناتب با فلسفه ب صی صی  حکمت، به صمکان تأتیس علم صنس« وصقعیت صجتماعی»مس له بودگی 
، به االش  شیدن پ تش صز صمکان تاتیس علم صنسانی مزبو  شبه نوعی( گ دد. د  وصقع صتالمی باز می

صی  ه عدم صمکان تأتیس علوم  ظ فیت حکمت متعالیه به مثابه یک نظام فلسفی  ام  صتت؛ به گونه
تعبی   وصهد شد. هد، صی  مقاله،  های آن، به منزله نقص نظام فلسفه صتالمی صنسانی ب  صتاس آموزه

ب صی  لیت حکمت متعالیه صتت. مدعای صی  نوشته آن صتـت  « گ صیی وصقع»توضیح مفهوم و صهمیت 
شناتی و نظام ص زشی حکمت مدنی متعالیه  شناتی، مع فت صهمیتی صتاتی د  هستی« گ صیی  وصقع» ه 

  به یک مس له صتاتی د  حکمت مدنی شـده  گ صیانه صم  صجتماعی تبدی طو ی  ه تبیی  وصقع دص د؛ به
ب صی حکمت مدنی، بـه  « وصقعیت صجتماعی»دهد  ه اگونه مس له بودگی  صتت. صی  نوشتا  نشان می

گ دد. به همی  منظو ، د  مقاله حاض  صز  صمکان تأتیس علم صنسانی متناتب با حکمت متعالیه باز می
نان بز گان صی  حکمت، بـ صی مـدعای مقالـه     وش صتنادی صتتفاده شده صتت و تالش شده صز تخ

گ صیی د   توصند ب صی ب  تی موضوعاتی مانند ص صئه نظ یه وصقع های مقاله می مستندصتی ص صئه گ دد. یافته
 . ا  گ فته شود صمو  صعتبا ی یا تبیی  ظ فیت حکمت متعالی ب صی تأتیس علوم صنسانی به

 

عی، حکمـت متعالیـه، تأتـیس علـم صنسـانی، نظ یـه       گ صیی، وصقعیـت صجتمـا   وصقع :واژگان کلیدی
 .گ صیی د  صمو  صعتبا ی وصقع
 

                                                                                                                     
است که در پ وهشتگاه علتوم و   « گرایی در امر سیاسی نظریه واقع»گزارشی ان یک پ وهش با عنوان  . مقاله حاضر1

 درهنگ اسالمی در حال اجراست.  

 pezeshgi@isca.ac.ir اسالمیدانشیار و عضو هیئت علمی پ وهشگاه علوم ودرهنگ . 2

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1398هارم، زمستان سال ششم، شماره چ
 

 13/08/97 :مقاله افتیدر خیتار

 19/12/97 تاریخ تأیید مقاله:

 

 

 (. 1398پزشگی، محمد ش نحوه صتتناد:
 .108-89(،  ص4ش 6، کمت صتالمیح، («هیمتعال یآن د  حکمت مدن تیشمفهوم و صهمییگ ص وصقع»



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

نیترا بتر استار     ؛مفهومی است که در تعریتف آن اتفتاق نظتر وجتود نتیارد      1«گرایی واقع»

گرایتی در ایتأ    های مخرلفی ان آن شیه است. اما هتواداران واقتع   تعریف بمعیارهای مرفاوت

یت بته  وجود دارد و ایأ واقع "در خود"واقعیت مسرقل ان ذهأ ما »رنی که میعا مشررک هس

 .(347ب ص1384)دیب « همیأ صورت قابل شناخرأ است

تر تشکیل شیه استت.   ادعای مزبور ان دو میعای کوچک بشود طور که مشاهیه می همان

د. شتو  شتناخره متی  « گرایتی  ذات»شناخری است کته بته    ای هسری ب اییهادعای درعی نخست

ب 1397بترای چیزهاستت )دادجتوب     3«واقعیت»و  2«ذات»گرایی به معنی اذعان به وجود  ذات

ایأ اخترالف موجتب تمتایز     ها اخرالف ذاتی وجود دارد و«چیز»میان  باسار . برایأ(52ص

   .(313ب ص6ب ج1375)مطهریب  شود دیگر می ذاتی یک چیز ان چیز

باشی و  می« شناخری معردت»دعای درعی گراییب یک ا قسمت ان ادعای اصلی واقع دومیأ

ب 1389)صتادقیب   «پتایر استت   شناخت جهان خارج ]ان ذهأ[ امکتان »مبنی بر ایأ است که 

نم بتترای پتتایرش دو متتیعای درعتتی دتتوق حتتیاقل شتترط ال  ببتته ایتتأ ترتیتتب .(193ص

صتورت   ب درآنایأ اگر میعای درعی نخست مورد تردیی قرار گیترد است. بنابر« گرایی واقع»

میعای درعی دوم مورد چتون و   اگرخواهی بود و « گرایی شک»شود  میحاصل  ای که یجهنر

منرهتی خواهتی شتی. در     «گرایتی  نستبی »یتا  « آلیستم  ایتیه »صتورت بته    ب درآنچرا قرار گیرد

 بگرایتی  شتود و در نستبی   وجود جهان مسرقل خارج ان ذهأ مورد تردیی واقع میآلیسمب  اییه

                                                                                                                     
1. Realism 

2. Essence 

3. Real 
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وضتوعات واقعتی بتا موضتوعات ذهنتی      نحوه رابطته م « هاچیز»پ  ان درض وجود واقعی 

ب 1385)ستایرب   آینتی دستت   هشود که عبارات درستب مرتبط و بیتانگر بت   ای تبییأ می گونه به

ب در علوم انسانی معاصر مغترا نمتیأ  « آلیسم اییه»و « گرایی واقع»اما چالش بیأ  .(75-7ص

 دهی. نشان می 2«اییگر واقع»و  1«اعربارگرایی»صورت چالش میان خود را به

 گرایی در حکمت مدنی متعالیه له واقعمسئ

ای  گرایتی بته گونته    ان نظریه واقتع بنیی  برای حکمت مرعالیه صورت« گرایی واقع»له ئمس در

یتأ موضتوع   شین ا« مسئله»باشی. درواقعب شناسی ایأ دلسفه منطبق  بروانی با هسری است که

گر  صورت جلوه شناسی اسالمی( به دو ت با هسریگرایی و تعریف واقعی )انطباق نظریه واقع

 و شتاگردانش  یحسیأ طباطبایسیی محمیبه روایت مسئله ت   شود. صورت نخست ان ایأ می

حقتایقی ذهنتی   « یتات اعربار»شود. بر اسار ایتأ نظریتهب    مربوط می« اعرباریات»نظریه  به ت

رج ان ذهأ نیارنتی. امتا بتا    خا همرایی در بصورت وابسره طور مسرقل و نه به هسرنی که نه به

و مبرنی بر واقعیتات ختارجی هسترنی     شونی ان امور عینی گردره می« اعرباریات» بوصف ایأ 

بتر  « اعرباریتات »مرتضی مطهتری نحتوه ابرنتای    شهیی  .(120ب ص1395)حسنی و موسویب 

 :ینده گونه توضیح می را ایأ« امور واقعی»

بهر  کهه  خواهیم دید  ،یه را که در نظر بگیریمحقیقت این است که هر یک از مفاهیم اعتبار

االمهری دارد و نسهبت بهه آن     . یعنی یک مصداق واقعهی و نفه   روی حقیقتی استوار است

، از راه همهان مصهداق واقعهی    مصداق، حقیقت است و عارض شدن آن مفهوم بهرای ذههن  

 چیهز  ،ما برای وصول بهه منظهور و مقصهودهای عملهی خهود     اینکه: چیزی که هست  است.

رف توهم مها مصهداق   ایم و آن مصداق جز در ظ دیگری را مصداق آن مفهوم فرض کرده

 ،ایهم  گذاشهته « اعتبهار »در حقیقت این عمل خاص ذهنی که مها نهامش را    آن مفهوم نیست.

یک نهو  بسهو و گسترشهی اسهت کهه ذههن روی عوامهل احساسهی و دواعهی حیهاتی در           

یت و تصهرفی اسهت کهه ذههن بهر روی      دهد و این خود یک نو  فعال مفهومات حقیقی می

شهر   کهه  گهر ه   ید نماید و فرق این فعالیت و تصرف ذهنی با تصهرفات  عناصر ادراکی می

تحهت   ،طهور ارادی یها غیهر ارادی    ، بهه این است که این تصرفه  گذشت (5)در مقاله آنها 

بهه   ؛کنهد  با تغییر آنها تغییر مهی و شود  واقع میت درونی و احتیاجات زندگانی ثیر تمایالأت

                                                                                                                     
1. Constructivism 

2. Realism  
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مفهاهیم اعتبهاری از مفهاهیم     بنابراینکه از نفوذ این عوامل آزاد است.  یخالف آن تصورات

، خطهای مطله    گفتهه شهد   (4)کهه در مقالهه    طهور  است و همان  حقیقی اخذ و اقتباس شده

تمهام   هر خطایی از صحیحی پیدا شده اسهت. اعتبهار و فهرض مطله  ههم نهداریم.       نداریم و

ایهن اسهت معنهای     سی و یا انتزاعی اقتباس شهده اسهت.  مفاهیم حقیقی ح مفاهیم اعتباری از

و البتهه در  ایهن   « هر یک از این معانی وهمهی روی حقیقتهی اسهتوار اسهت    »جمله متن: 

واضح اسهت و در مهورد اعتباریهات    «( آید شیر می»ل لب در مورد اعتباریات شعری )مثمط

، ایهن مطلهب   شهود  هها مهی   پهاورقی  ر مهتن و تدریج د هایی که به عملی و اجتماعی نیز با بیان

 .(395، ص6، ج1375واضح خواهد شد )مطهری، 

یتا  شتیه و  دهی که ذهأ در یک درآینتی ختاص تعریتف     مطهری توضیح می بایأ بیان با

در نریجته چنتیأ    دهتی.  ی نستبت متی  دیگتر  ای یک واقعیت خارجی را به واقعیته وی گی

مطهتری نیتز   شتهیی  طور که  شود. اما همان می یک واقعیت اعرباری ساخره و پرداخره بعملی

در ننتیگی بشتر استت.    دست آمین برخی نرایج عملی  ههیف ان چنیأ کاری ب بکنی بیان می

ن معنتا  امتا ایتأ ستخأ بته آ     آینی. دست می هسری امور حقیقی ب روب ان امور درضی یک انایأ

. بلکه مقصود آن شونی های عینی منجر می های اعرباری به پییایش واقعیت نیست که واقعیت

باشتنی )حستنی و موستویب     متی هتای درضتی    بر واقعیتمبرنی  بی عینیها تاست که واقعی

اری کنی که واقعیات اعرب مطهری در بخشی ان نقل قول باال اشاره میشهیی  .(121ب ص1395

شتود ایتأ استت کته      که در توضیحات او دییه نمی  شونی. اما آن ه ان واقعیات عینی اخا می

گرایتی   واقتع مستئله   مبرنی است. به عبارت دیگرب« امر اعرباری»بر « امر واقعی»ا و چطور چر

دادی ارکته بته درضتی و قتر    وی ضتمأ این در تبییأ مطهری ان نظریه اعرباریات آن است که 

بایتی بپتایرد کته ایتأ نتوع ان مفتاهیم و        بکنتی  های اعرباری اذعان متی  بودن مفاهیم و نظریه

ارتبتاطی بتا دلستفه استالمی داشتره       باییب بسیاری ان علوم انسانی هسرنیکه ساننیه  ینظریات

گویی. اما او خود به ایأ امر اذعان دارد که نوعی ان ابرنای  سخأ می  باشی که پیرامون واقعیت

البره روشتأ استت کته شترط امکتان       های عینی وجود دارد. های اعرباری به واقعیت واقعیت

وجتود ارتبتاطی حقیقتی میتان      بهتای دلستفه استالمی    ونهسی  علم انسانی بر اسار آمت تأ

  های عینی است. های اعرباری با واقعیت واقعیت

گرایتی و تعریتف واقعیتت بتا      شتین انطبتاق نظریته واقتع     «مستئله »دومیأ صتورت ان  

شتود کته او    می« اعرباریات»ابراهیم خانی ان نظریه  مربوط به برداشت بشناسی اسالمی هسری
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   .(23صب 1ج ب 1395نامی )خانیب  می« شناسانه اعرباریات دهم هسری»آن را 

به برداشری ان درمتایش   باعرباری بر واقعیت عینی  او در توضیح چگونگی ابرنای واقعیت

با « نف »رابطه  بتوسط عبیاهلل جوادی آملی تمسک کرده است که بر اسار آن امام علی

   نویسی: ایأ نویسنیه می تشبیه شیه است.« بنیگان»با « خیا»به رابطه « بین»

در مهورد   یهای امیرالمهنمنین  گونه که طب  سخن گو همان ،اهلل جوادی آملی به بیان آیت

اما نه به معنای ممازجهت و   تعالی داخل در اشیاء است ، ح تعالی و نسبت او با مخلوقات ح 

انهد و  و تع امها نهه بهه معنهای مباینهت      سی و ظاهری، و خارج از اشیاء اسهت مخلوط بودن ح

الهنف  داخهل فهی    "تهوان گفهت    در مورد نف  و بدن نیهز مهی   1ای حسی و ظاهری، فاصله

 .(22-21)همان، ص "مازجه و خارج عنها ال بالمباینهالبدن ال بالم

واقعیتت  »و « واقعیت عینی»میعایی درباره رابطه  بنویسنیه مزبور با الهام ان ایأ برداشت

   که:کنی مبنی بر این مطر  می« عرباریا

در حهوزه مسها ل    ،تعالی و عالم و یا میان نف  و بدن برقرار اسهت  همان نسبتی که میان ح 

اری در ایهن عرصهه نیهز برقهرار     اجتماعی و در میان موجودات حقیقهی و موجهودات اعتبه   

مازجه و خارج عنهها ال  الحقیقی داخل فی االعتباری ال بالم»توان گفت که  واقع میاست. در

 .(22ص)همان،  «بالمباینه

ان جهتت  « واقعیتت اعربتاری  »و « واقعیتت عینتی  »برای توضیح ایأ درمول بایتی گفتت   

واقعیتت عینتی ان    باما ان جهتت دیگتر   .یکسان هسرنی و تفاوتی با هم نیارنی« موجود بودن»

کنتی آن    ه که ایأ دو نوع ان واقعیت را ان هم مرمایز میاست و آن« مرمایز»اقعیت اعرباری و

که دضای تحقتق   حالیدر ؛باشی ق واقعیت عینی جهان خارج ان ذهأ میاست که دضای تحق

تتوان امتر واقتع اعربتاری را      قرارداد و اعربار است. با ایأ توضیح می بواقعیت اعرباری جهان

 آن را بیرون ان جهان خارج ان بحال داخل در امر واقع عینی دانست )ال بالممانجه( و درعیأ

مرتضی مطهتری  شهیی توان نریجه گردت که سخأ  ایأ بیان می با ذهأ قرار داد )ال بالمباینه(.

تنها درباره جهت تمایز واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی  ت  ن اشاره شیت که پیش ان ایأ به آ

( کنتی  اخا واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی اشتاره متی  به جا که )آناست و در پایان کالمش 

مروجه است که ابتراهیم ختانی آن را متورد     بواقعیت جهت اشرراک ایأ دو نوع ان درواقع به

                                                                                                                     
 «.البالمباینه عنها خارج و البالممازجه االشیاء فی داخل الحق. » 1
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های اعرباری در خوانش ابتراهیم   بودن واقعیتب مسئله توجه قرار داده است. به عبارت دیگر

سخنی ان چگونگی پیتیایش و تکثتر    ب«اعرباریات»خانی آن است که ایأ نوع خوانش نظریه 

 اریات ایأ است که:  درباره نظریه اعرب گویی. سخأ خانی اعرباری نمیمفاهیم 

ل یک اعتبارات همراه است و مکانیزیم عمعالمه طباطبایی معتقدند هر عمل ارادی انسان با 

 ،تنها زندگی اجتماعی او بدون اعتبهارات غیهر ممکهن اسهت     انسان بر اساس اعتبار است و نه

زنهد.   تبارسهازی مهی  های خود دست به عمهل اع  ترین خواسته بلکه هر فرد انسانی در ابتدایی

اعتبهارات ماننهد    ،عنوان موجودی که همواره به سمت کمال در حرکت است برای انسان به

همانند ماهی بهدون آب  کند. مطاب  تشبیه عالمه، انسان بدون اعتبارات  یک واسطه عمل می

سهمت کمهالی کهه     هها بهه   ای است که تمامی انسان ونهگ است و نظام فطری و طبیعی انسان به

اعتبارسهازی. در    وسهیله  شهود جهز بهه    ند و ایهن امهر محقه  نمهی    رو ش میهاست پی الی  آن

 .(86-85حقیقت، اعتبارات الزمه هر فعل ارادی انسان است )همان، ص

عتی  ختانی بته بُ   ابتراهیم تمتام توجته    بطور که ان ایتأ نقتل قتول مشتخ  استت      همان

ه ایتأ نظریته   شناستان  شناسانه نظریه اعرباریات عالمه معطوف است و ان بعتی معردتت   هسری

 سخنی به میان نیاورده است. 

 تتاریخی  جایگتاه  بته  توجته  توان چنیأ نریجه گردت که بتا  با توجه به آن ه گفره شیب می

 دربتاره  نظریته  یتک  بنیی صورت دلسفهب ایأ برای «گرایی واقع» مسئله موجودب اسالمیِ دلسفه

ن مترتبط باشتی. ابوالحستأ    آ« شناستی  هستری »ای که با نظتام   گونه است؛ به «اعرباری واقعیت»

هتای دلستفه استالمی در     عنوان یکی ان شاخه به« حکمت مرعالیه»حسنی ضمأ اذعان به اینکه 

و « شناستی  هستری »باشتی و در قلمترو    مرمرکتز متی  « واقعیت عینی»وضعیت کنونی بیشرر بر 

« لتی حکمتت عم »های  بر بنیادهای اسرواری تأسی  شیهب اما با وجود ایأب در شاخه« الهیات»

درستری   (. حسنی در ادامه سخنان خودب بته 19ب ص1390توسعه چنیانی نیادره است )حسنیب 

بته عرصته ننتیگی دلستفی کنتونی در ستطح       « حکمت مرعالیته »کنی که برای ورود  اشاره می

مایه کالم او درباره صورت مسئله دلستفه   های آن بسط یابی. درون المللیب النم است شاخه بیأ

کمت مرعالیه در وضعیت تاریخی حاضر در قبال علم سیاست ایأ است کته  اسالمی و البره ح

)همتانب  « رویکرد نوصیرائیان به حکمت سیاسی مرعالیه بایی رویکرد تأسی  باشی نه تفستیر »

های مخرلف  بنیی شاخه با ایأ بیانب مسئله اصلی در برابر دلسفه اسالمی صورت (.20-19ص

 ت عملی است تا بروانی وارد ننیگی معاصر شود. های مربوط به حکم خصوص شاخه آنب به
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مستئله   چه ارتباطی با بهای حکمت عملی سی  شاخهأاما میعای حسنی مبنی بر لزوم ت

  سفه اسالمی دارد؟برای دل« گرایی واقع» و« واقعیت»

دلسفه دانشی است که دربتاره واقعیتت و حقیقتت کنکتاش      اصوالً :در پاسخ بایی گفت

رو ادعای بسط دلسفه به قلمروهای ننیگی  . انایأ(58-57ب ص6ب ج 1375)مطهریب  کنی می

را بته  « گرایی واقع»و « واقعیت»سی  نظریاتی است که پای أواقع سخأ ان لزوم تب درمعاصر

 بگرایتی بترای دلستفه معاصتر     واقتع مستئله   ابعاد مخرلف ننیگی بشر بان کنی. به ایأ ترتیب

  ی معاصر است.سی  نظریاتی مطابق با آن برای ننیگأت

 گرایی برای حکمت مدنی متعالیه   اهمیت مسئله واقع

را بتترای « گرایتتی واقتتع»نظریتته و پتتایرش « واقعیتتت»دهتتم معنتتای  «نقیب عطتتارمحمتتی»

دانتی. او در ایتأ نمینته     بنیی دلسفه علم در جهان اسالم بسیار مهتم و گستررده متی    صورت

 میعی است:

علهم    و موضع فلسهفه و علهم جدیهد کهه در مسه له     موضع ما یکی از اختالفات بنیادین میان 

با امور واقع اسهت. در  ایهن    هانآ  معنای واقعیّت و حقیقت و رابطه فهم  تأثیر دارد، درباره

بهر فههم    نهایتها   و هها  آینهد شهناخت، ارز   تأثیر عمیقی بر فهم معنای دانش، فر ،اصطالحات

 .(80، صالف1374)عطاس،  طبیعت خود انسان دارد

بنیتادیأ بترای   ثیرات أتت  ب«گرایتی  واقتع »و هواداری ان نظریه « واقعیت»بیانب مسئله  با ایأ

دارد. اما در اینجتا  شناسی  شناخریب نظام ارنشی و انسان شناسیب معردت تفکر اسالمی در علم

شناستی مرعالیته    شناسی است. بنتابرایأ بحتث حاضتر را بته علتم      موضوع اصلی درباره علم

 کنیم. محیود می

شامل دلسفه علوم طبیعی و علوم انسانی حکمتت  « حکمت مرعالیه»شناسیب  ر علمان منظ

واقعیتت  »است. مفهتوم  « واقعیت وجود»همان « حقیقت»و « واقعیت»که است « گرایانه واقع»

خارج ان ذهأ « چیزهای»گر آن است که گیرد و بیان قرار می« مفهوم وجود»در مقابل « وجود

در « وجتود ». منظور ان شود میانرزاع « ماهیت»و « وجود»فهوم به دو م« ذهأ»پ  ان ورود به 

شتود و بته    چیزها ان سرشت چیزها انرزاع متی   عنوان وی گی ب مفهومی ذهنی است که بهذهأ

همان چیزهای خارج ان « ماهیت»کنی. اما مفهوم  وجود آن چیزها در خارج ان ذهأ اشاره می

هتای     ان ورود بته ذهتأ و ستلب وی گتی    . اما پت یابنی می ذهأ حضورذهأ هسرنی که در 



 

 

قع
وا
 

لیه
تعا
ی م
مدن
ت 
کم
 ح
در
ن 
ت آ
همی
و ا
وم 
فه
ی)م
رای
گ

) 
 

97 

گیرنی. تمایز اصلی حکمت مرعالیه در مقایسه با دیگر مکاتب  در ذهأ جای می بهاخارجی آن

پایرد. اما ایأ به معنتای آن   های عینی نمی عنوان واقعیت که ماهیات را به دلسفه علم آن است

حکمت مرعالیته بته    بواقعدرشود.  تلقی می« واقعیت»دلسفه  در ایأ« مفهوم وجود»نیست که 

ذهأ چیزها ارجاع به وجود خارج ان « وجود»کنی که مفهوم ذهنی  ایأ نکره ظریف اشاره می

شود که  ذات دیگری یادت می باست که در مقابل مفهوم ذهنی وجوددهی و ایأ به آن معن می

« راییگ واقع»است که « حقیقت»و « واقعیت»واقعیت وجود است و ایأ واقعیت وجود همان 

گر بیتان « واقعیتت »ب برخاسره ان حکمت مرعالیه مبرنی بر آن استت. ان میتان دو مفهتوم اخیتر    

دهنتیه   نشتان « حقیقتت »کته   رحتالی د .واقعیت وجود و انواع و جوانب مخرلف وجود است

ب 6ب ج1375ب واقعیتت بیرونتی چیزهتا هماهنتگ استت )مطهتری       حکم ذهأ استت کته بتا   

 واقعیت همان وجود و انواع آن است.  بلم اسالمیایأ در دلسفه ع. بنابر(156-155ص

ایأ چیزهای واقعی چیزهایی هسرنی که ب بنابردارد« وجود»چیزی است که « واقعیت»اگر 

مربوط به آن نمتانی قابتل   ینیهای آو رخیادها و در« امر اعرباری» بصورت . درآنوجود دارنی

 بته  ببته عبتارت دیگتر    قی شونی.تل« واقعی»خواهنی بود که وسیله حکمت مرعالیه  بررسی به

سی  دلسفه علوم انسانی بتر استار حکمتت    أایأ امکان تداشره باشنی. بنابر« وجود»شکلی 

آن استت. در  « وجود»و واقعی بودن آن منوط به « امر انسانی»بودن « واقعی»گرو  در بمرعالیه

امور اعرباری کلمات دیلسودان مسلمان معاصر نیز دقراتی درباره وحیت وجود امور عینی و 

انستانی بتر    های جوامتع  پایه»گویی:  مهیی حایری یزدی می بشود. به عنوان مثال مشاهیه می

ا بتر همتیأ   شناستی مت   های اجرماعی و جامعه برایأب پایهبنا .]...[ وحیت هسری اسروار است

 نتیأ عبتیهلل   . هم(51ب ص1384)حتایری یتزدیب    «باشتی  وجودشناسی توحییی اسروار می

ر ان وجتود را  ب نتوع دیگت  ضمأ تقسیم وجود بته دو نتوع حقیقتی و اعربتاری     جوادی آملی

بلکه آن را سرچشمه پیتیایی آثتار اجرمتاعی     بدانی پردانانه و توهم محض نمی وجودی خیال

 بایتأ بیتان   . بتا پزشگیب منرشر نشتیه(  ؛326-324ب ص17جب1388)جوادی آملیب  شمارد می

ور کته پتیش ان ایتأ    طت  وجود دارد و همتان  میان وجود عینی و وجود اعرباری وحیت ذاتی

ایأ نوع نگتاه بته ذات   دهی. بنابر را تشکیل می« واقعیت»واقعیت هسری نیز اسار  بگفره شی

عنصر اصلی ساننیه دلستفه علتوم انستانی در     ب«گرایی واقع»واقعیت و نظریه منرخب درباره 

انسانی )ان جملته علتم   سی  علوم أتوانی شرط النم برای امکان ت حکمت مرعالیه است و می

 سیاست( در چارچوا ایأ دلسفه باشی.  
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 گرایی نظریه واقع« متعالی بودن»

ب نگرش حِکَمی استالم بته جهتان و بته واقعیتتِ بنیتادیأ آن      »نویسی:  نقیب عطار میمحمی

« تفتاوت دارد  کننتی  با آن ه که احکام و نرایجِ کلّیِ دلسفه و علم جییی مطر  می طور کلی به

یی گفت کته نگترش تجربتی علتوم ان     با ایأ سخأدر توضیح  .(131ب صا1374)عطارب 

موجب شیه استت کته جهتان مشتهود بته       بسو و دلسفه تجربی پشت آن ان سوی دیگر یک

هاب رخیادها و درآینتیهای گونتاگون بته نظتر آینتی کته دارای        ای ان پیییه صورت مجموعه

ت ی و حستی بته جهتان هستری      های مغایر با یکییگر هسرنی. ایتأ نتوع نگتاه تجربت     وی گی

در ایأ جهتان  « ها پیییه»ود که ش موجب مینویسی ت   طور که محمیحسیأ طباطبایی می همان

ر آینتی.  ی بته نظت  وجودی با واقعیتت و سرشتت ختاص و جزئت    مسرقل یا م« چیزی»مثابه  به

سرشتار ان تنتوع و    هتا جهتانی   پییتیه  ایأ نریجه نگاه تجربی به جهان آن است که جهانِبنابر

 ب«چیزهتا » بته  تجربتی  نگترش  در .(488-487ب ص6ب ج 1375مطهتریب  )تکثر تفسیر شتود  

تواننتی   متی کته   هسرنی ای خودبنیادی های سرشت دارای جهان در موجود خارجی های پیییه

هتای جهتان    یب وجتود پییتیه  شناسی حست  بگیرنی. ان نظر معردتموضوع علوم انسانی قرار 

ای کته در   گونته  شونی؛ بته  ها تلقی می شت آن پیییهسر منزله صفت یا کیفیری برای طبیعت به

« واقعیتت » بشتونی. ان ایتأ نظتر    ها در نظر گردره متی بررسی آنها یک وی گی عرضی برای آن

 باشتی  های جهتان متادی متی    یت پیییهبرای علم تجربی و دلسفه حسی همان سرشت یا ماه

   .(488همانب ص)

و سرشتت  « ماهیتت » دلسفه حسی هماناسار علم تجربی و بر « واقعیت»گرچه تفسیر 

گونه دیگتری تفستیر شتیه و ان     ان منظر دلسفه عقلی به« واقعیت» اما بهای مادی است پیییه

دترق  »ه شتهودی  ها ان دییگا ایأ وی گی تمایز پیییه یابی. می« تعالی»ها  ییهپی« کثرت»دنیای 

   شود: خوانیه می« اول

 رها را در این مرحله از تجربهه )تجربهه حسهی(   داستگیِ پدیسگ علّتِ آنکه حالتِ انفکا  و

بهر حسهبِ کمهالِ     رای آدمی این امکان وجود دارد کهنامند این است که ب می "فرق اول"

رط لطهف و رحمهتِ خداونهدی، از ایهن کاثاهرات      ا ، بهه شه   عقلی یا مقام دینی و روحهانی 

بهه   عهد از رجهو   و تجربهه و معرفهتِ او ب   یابد و سپ  بار دیگر به آن رجو  کند "تعالی"

انسهانی،  )فرقِ ثانی( خواهد بهود. البتهه بهرای چنهین      "فرقِ دوم"عالمِ پدیدارها موسوم به 

گیرد ه همان عالامی نیست کهه در    رویِ او قرار می پیشِ که مجددا ه  عالمِ کاثارات و افتراقات
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مِ تعههالی از عههال  مشههاهده کههرده بههود؛ زیههرا چنههین شخصههی در مرتبههه "فههرقِ اول"  مرتبههه

پدیدارهای متکثّر، ماهیتَ حقیقیِ آن را شناخته و نسبت به ماهیهتِ واقعهیِ اشهیاء و امهوری     

قهرار دارد، بهه    "فرقِ اول"ی  متفاوت از مرحلهبه کلّی  "فرق ثانی"  که اکنون در مرحله

نوعی تحهوّل  مالزمِ  "فرقِ اوّل"این حالتِ تعالی از  مقامِ خاصی از معرفت نایل شده است.

های روزمره خواههد   قل و تجربهان است که بدونِ آن همچنان در بندِ مراتبِ عادیِ عدر انس

 .(132، صب1374، )عطاس بود

ها  ماهیت پیییه ت  دوگانه وجودشخ  مزبور شود که  جا آغان میالبره تعالی مزبور ان این

تجربته  پت  ان تعتالی ان   او کته   دانتی. درحتالی   ذهنی می ای صرداً در تجربه حسی را دوگانه

ایی هت  وی گتی  بدانی. ان ایأ منظر چنیأ تمایزی را در جهان خارج ان ذهأ واقعی نمی بحسی

 بته وجتودِ عتام و دراگیتر    ها و مرکثّرهایی استت کته    شودب تنها تعیّأ که به پیییارها داده می

بتر  ب دلستفه عقلتی   بایتأ بیتان   بتا  .(33-27ب ص1363ب انی )صیرالییأ شیرانی عارض شیه

و شتمارد   متی هتا را واقعتی    پییتیه « هستری »تنها ب م تجربی و دلسفه حسیخالف نگرش عل

ان هستری  دانی که سراسر جهت  ها را اموری عارض بر وجود عام و دراگیری می ماهیت پیییه

حستی آن   بنابرایأ با توجه به مطالب مزبورب نریجه علم تجربتی و دلستفه  را درا گردره است. 

های خارج ان ذهتأ را درک   توانی صورت پیییه میاست که آدمی ان طریق حوار خود تنها 

واقعیت چیزهای ختارج ان ذهتأ را بته ماهیتت و      بکنی و بر اسار ساخرار قوه ادارکی خود

آورد. اما بر اسار نگرش عقلی  شمار  ها را واقعیت آنها به ه و ماهیت پیییهوجود تجزیه کرد

بلکته قتوه عقلتیب     .او نیست علم و معردت آدمی به جهان منحصر به قوای حسی ببه جهان

عنوان منابع علم و معردت در نظر گردره شونی. ایأ  تواننی به نی و شهود قلبی نیز میتعالیم دی

درک نیتز  بلکته ختود چیزهتا را    « چیزها»نه مفاهیم  بآدمی« نف »شونی که  منابع موجب می

شتود و   داشره متی داصله میان شناسنیه و موضوع شناخره شیه بر بکنی. در نریجه چنیأ علمی

نفت  آدمتی    بشونی )آمونه اتحاد عاقل و معقول(. به ایأ ترتیتب  ایأ دو با یکییگر مرحی می

تجربه عینتی و مسترقیم درک    طی یک بهاستحقیقت چیزها را که همان وجود آن واقعیت و

 .(182ب ص1388)خسروپناه و پناهی آنادب  کنی می

توان ان گونته   بر معردت حسی و تجربی میدر برا ببر اسار آن ه که تا به حال گفره شی

ری ان معردتت تجربتی قترار    دیگری ان معردت و دریادت ستخأ گفتت کته در مرتبته برتت     

   گیرنی: می
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عقهل و تجربهه    ،کهه در آن وجهود دارد  تری از دریافهت و وجهدان    تر و معنوی عالی  مرتبه

کسهبِ معرفهت کهرد. ایهن     ان تهو  هها مهی  آن  وسیله دی هستند که بهمجاریِ معتبر و قابلِ اعتما

 ،متعالی از موجوداتِ تغییرپذیرِ طبیعی است با نظم و ناسقی اسهتعالیی. در ایهن مرتبهه     مرتبه

 ههای حسّهی و تجربهی بها تجهاربِ      شهود و یافتهه   قوای عقلِ جز ی با عقلِ کلّی آمیختهه مهی  

گهری از  حاءِ دیو همچنین ان شود ق و حضور تعبیر میکه از آن به شهود، ذو روحانیِ موث 

عهروف اسهت، ترکیهب و تقویهت     که در لسانِ اهلِ معرفهت بهه حهال م    آگاهیِ فوقِ تجربی

 .(136، صب1374، )عطاس گردد می

آیی که در آن عالوه بتر شتناخت    دست می هب« معردت»نوعی ان  بدر نریجه چنیأ درآینیی

واقعیت پیییارها  بآیی. به ایأ ترتیب ها نیز به تجربه مسرقیم آدمی در میب واقعیت آنپیییارها

 کنی.   آدمی شروع به مرحی شین می« نف »با 

ای که بنابر تجربه حسی آدمی میان پیییارها ادرتراق و   )مرحله« درق اول»گار ان مرحله 

طتور کته    است. همان« نف »وسیله  ب آغان درآینی درک واقعیت پیییارها بهتمایز وجود دارد(

ی موجتب  گاه بی که نیان به تعمق و تفکر جیی یابیمطالعه تجربی یک پیییه نمان بدانیم می

حری ان اعضای بین خود غادتل  مزبور استب درگیر تجربه جهت اینکه  بهگر  پ وهششود  می

ان خود و اعضتای بتین    ب پیییهیک آدمی به دلیل تمرکز خود بر « نف »در ایأ حالت  .شود

« دنتا »گتر و پت وهش    پ وهش ایأ توانایی نف  در غفلت ان داصله میان کنی. خود غفلت می

تتر تجربته    بلکه در مراتب عتالی  .شود و تنها محیود به مرحله تجربه حسی نیست نامییه می

 نویسی:   نیز وجود دارد. عطار می

گفتیم کهه چنهین کسهی بایهد در     کند  تعالی پیدا می« فرقِ اول»در موردِ کسی که از مقامِ 

آگهاهیِ  ند. این تحوّل مربهوط بهه خود  بگذرانوعی تحوّل و دگرگونی را از سر  ،اول  درجه

شهود کهه    مهی  مدرِ  یا عالِم است. معرفت به معنای اتّحاد عالِم و معلوم فقو وقتی حاصهل 

 .  (137، ص، )همان از میان برخاسته و فنا شده باشد آگاهیِ عالِم یا آگاهیِ ذهنیِ اوخود

شتود و هتر    ی دراحسی میها آدمی درگیر تجربه« نف » برو با تعالی وجودی آدمی انایأ

بته ختود کمرتر و کمرتر      «نف »توجه  بمشغولی او به تجارا مزبور بیشرر باشی انیانه که دل

 ست.  شود که درگیر آنها می هایی سمت اتحاد با واقعیت شود و به می

ر جهتان متادی بته    مرکث ت « هتای  پییتیه »شود که نف  آدمی ان  تعالی وجودی موجب می

شتمار   بتی « مفتاهیم » برقل شود. با آغان رونی تعالی وجتودی آدمتی  واحی هسری من« واقعیت»
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 ه که درون خود دارد متورد غفلتت قترار    در ذهأ به دلیل غفلت ان خود و آنذهنی موجود 

با غفلتت مفتاهیم    بذهنی همرایانی در خارج ان ذهأ دارنیاما انآنجاکه ایأ مفاهیم یرنی. گ می

« دنتای »واقتع  رونتی. در  ار دارنی نیز ان بتیأ متی  قر که در خارج ان ذهأ« پیییارهایی» بمزبور

آدمتی واقعیتت ایتأ پییتیارها را کته همتان       « نفت  «شود کته   ذهنی مورد بحث موجب می

نمانی میان مترگ   با ایأ بیان منظور ان دناب همدوام هسرنی دریابی.  های ناق  و بی موجودیت

 ببتته ایتتأ ترتیتتبت. آگتتاهی ذهنتتی و مرعلقتتات آن و ان بتتیأ ردتترأ دعلتتی ذوات چیزهاستت

شتیه   تجربته « کثترت »شتود و   یگانه جمع متی ها در یک واقعیت  های مخرلف پیییه صورت

 گردد.   شود که در جهان درامادی تجربه می می« وحیتی»جهان مادی تبییل به 

هتای جهتان متادی دوبتاره بته عتالم        و معردت آدمی که پ  ان تعالی ان کثرت ان تجربه

 یبدترد چنتیأ   ایتأ . معردتت  شود ه میبرد نام « درق دوم»حت عنوان گرددب ت پیییارها بان می

گیردب جهتانی نیستت    پ  جهان کثرتی که در برابر او قرار می ؛ نیرا نیأمعردری مرعالی است

های مرکثر قرار  ای دراتر ان جهان پیییه که پیش ان ایأ مشاهیه کرده بود. درد مزبور در مرتبه

ای ان معردتت نستبت بته سرشتت      شناسی و به مقام ویت ه  گردره و سرشت حقیقی آن را می

 .(132صب )همان شود ها نایل می واقعی پیییه

ای ان  بتا تمتام اجتزا و عناصترش تنهتا مجموعته      نگرشِ مرعتالیب جهتان هستری    در ایأ 

. اما بنیاد همته  رونی شونی و ان بیأ می هسرنی که در داصله میان دو لحظه ایجاد می« اعراض»

کته ایتأ   خلقت دارای دو جنبه است: نخستت آن جهان  بق است. ان ایأ منظرها هسری مطلآن

کته جهتان   پنتیارد   آدمی متی « وهمِ»وه رو ق دارد. انایأ« ریتغی»جهان نسبت به هسری مطلق 

که جهان متادی ان چنتیأ تحققتی برختوردار نیستت.       درصورتی مادی وجودی مسرقل دارد.

 بدی آن است که جهان آدرینش ان ایتأ جنبته  های ایأ نوع نگرش به جهان ما یکی ان وی گی

استرقالل  بلکته دارای هستری مسترمر بتوده و ان      ه موجود است و نه در معترض نتابودی.  ن

هتایی   مرکب ان ماهیتت  بکه جهان مادی ان ایأ جنبهباشی. سرانجام این وجودی برخوردار می

« مظهریتت »به جن بدومیأ جنبه جهان خلقتود به آن در ذهأ اضاده شیه است. است که وج

کنتی. بتر    ون هسری مطلق را آشتکار متی  ان ایأ جنبه نیز جهان مادی وجود و شئ آن است که

هایی هسرنی کته   منزله آینه های مادی به تکثر پیییه اسار ایأ جنبه ان جهان آدرینشب تنوع و

ب کننتی  که به منزله آینه واقعیتت عمتل متی    جهت دهنی و انایأ اقعیت ثابت را نشان مییک و

کته جهتان متادی تجلتی      ها را اموری واقعی و مرحقق گمان کرده استت. درصتورتی  دمی آنآ
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هستری  مربتوط و منرستب بته     بواقعیت مطلق است و هر آن ه که غیر واقعیت مطلتق باشتی  

مخر  معردت دراحستی و   بهای برشمرده در باال که وی گیباشی. خالصه سخأ آن مطلق می

دست آمیه ان قوه عقلب شهود دل و تعالیم دیتأ   هتر ب دراتجربی است و معردت برتر و مرعالی

گرایتی کته ان    رو آن نظریه واقع ی و انایأده ها را می به واقعیت پیییه« نف »امکان دسررسی 

 شود. گرایی مرعالی می مرصف به واقع ببرد ایأ نوع ان معردت برای تفسیر واقعیت بهره می

 حقایق وحیانی و متن قرآن واقعیت داشتن

 هتای عقلتی و شتهودی بیتان شتی. امتا       چگونگی مرعالی بتودن دریادتت   بقسمت پیشیأدر 

باشتی.   مه ادراد بشر ممکتأ نمتی  کسب چنیأ معردت مرعالی برای ه بطور که گفره شی همان

ایأ بستیار نیتاد استت. بنتابر    در معرض خطاهای معردرتی  آنها  نبأ احرمال قرار گردرأ هم

بته  « های شتهودی پیتامبر   نقل تجربه»و « قرآن»ب «یوح»ان سوی  بهای چنیأ معردریددسراور

یابی به چنیأ معردری مسترلزم پتایرش    عموم بشریت انرقال داده شیه است. اما ادعای دست

بته   بته اخرصتار   بهای نقلی است. اینک در بخش پایتانی مقالته   گرا و مرعالی بودن آمونه واقع

 شود. خره میپردا« مرأ قرآن»گرا و مرعالی بودن  و سپ  واقع« وحی»

شتود؛ حقتایقی کته     دعل الهی است که طی آن حقایقی ان سوی خیاونی بیان می« وحی»

بتر استار    .(302ب ص1388)خستروپناه و پنتاهی آنادب    آدمی قرار دارد« عقل»ر ان مرتبه برت

رو  آدمی پ  ان رهایی ان قییهای مادی به ستوی پروردگتار ختود     بتفسیر محمی شیرانی

هتا و   هتاب وسوسته   بینی و بییأ سبب ان آلتودگی  های خیاونیی را می نهکنی و نشا حرکت می

وجود انسان به گوهری قیسی تبییل  بشود و با تابش نور معردت الهی تعلقات رو  آناد می

هستری تمثتل یادرته و حقتایق      تترِ  ب رو  انسانی بر مراتب پتاییأ شود. پ  ان ایأ مرحله می

أ یابتی. نریجته ایت    و تا حی حوار ظتاهری تنتزل متی   دهی  معردری را بر عالم مادی برون می

ان عالم غیب بته عتالم   « وحی»صورت  درآینی آن است که کالم الهی توسط درشره خیاونی به

)همتانب   شتود  متی  بیتان امبر بر دیگتر آدمیتان   وسیله پی و قلب پیامبر هبوط یادره و بهشهادت 

 .  (307ص

اش درود آمتیه   ب بنیه برگزییهبر قل نور معنوی خیاونی است که طبق بیان پیشیأب قرآن

در اخریار دیگر بنیگان خیا قترار داردب عبتارت ان   « کراا»صورت  جهت که به آناست. اما ان

دهتی.   آدمیان ارجاع می هایی است که حقایق نانل شیه ان عالم غیب را بر قلب صور و نقش

توانتی   ت و هر ک  متی وسیله انسان اس هصورت نوشره قابل خوانین و نقل شین ب به« قرآن»
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 - 307فراری و ردراری خود را تنظیم کنی )همانب صهای آن الگوهای معردریب گ مطابق داده

308). 

قائتل شتی؛   وحتی تفتاوت   « تلقتی »تتوان میتان دو نتوع     می ببر اسار آن ه که گفره شی

. روسیله مردم ان پیتامب  وسیله پیامبر ان جبرئیل و دومب تلقی وحی به تلقی وحی به بنخست

؛ کنتی  صتل بته عتالم عقتل را دریادتت متی      پیامبر حقایق مرعالی و مر ببر اسار تلقی نخست

حقایقی که تنها پیامبر توان دریادت آنها را دارد. اما مردم عادی ان پیتامبر ختود تنهتا کالمتی     

 کننتی  نییاری و نوشتراری دریادتت متی   صتورت شت   تریأ مراتب خود را به ه به پاییأنانل شی

رغتم تفتاوت مرتبته تلقتی وحتی       در اینجا بایی توضیح داده شتود کته بته    .(308)همانب ص

بتریأ ارجتاع   « واقعیت»هر دو مرتبه آن به  بوسیله مردم عادی وسیله پیامبر و تلقی وحی به به

ا توجه به توضیحاتی که درباره ارجاع حقایق کشف شیه بر قلتب پیتامبر داده   . بشود داده می

ا چگونگی ارجاع نقتش و صتورت شتنییاری و نوشتراری     شیب ایأ موضوع آشکار است. ام

   قرآن به واقعیت بریأب موضوعی است که در ادامه ان آن سخأ به میان خواهی آمی.

بتا   نآشود که مرأ قر با ایأ اسریالل بیان می بمطابقت مرأ قرآن با واقعیت و ذات هسری

« امتر الهتی  »بتا  نیتز  ر نهایت د مرتبط است وعلم الهی  کالم خیاونی و آن نیز به نوبه خود با

گونته   رضتا مینتاگر ادعتای مزبتور را ایتأ      مشود که همان عتالم عقتل استت. غتال     مرتبط می

 کنی: بنیی می صورت

الههی کهه منشهأ    متن قرآن که برگرفته از کالم الهی است، در نهایت با علم الههی و یها امهر    

دیگر و از ههی از یکه  و مظهر آن است؛ زیهرا صهفات ال  بوده متحد  جهان و موجودات است

ههای غیهر مهادی دیگهر      رو قرآن آیینه جهان مهادی و جههان   ذات الهی جدایی ندارند. ازاین

، 1392)مینهاگر،   ه شناخت واقعی جهان هستی بینجامهد است و تفسیر واقعی قرآن بایستی ب

 .(154ص

که صفت علتم الهتی عتیأ    با علم خیاونی مرتبط است و انآنجاقرآن  ببر اسار ایأ ادعا

ب در طور که آشکار استت  شود و همان خیاونیی برگردانیه میقرآن به ذات  بذات الهی است

استت. اصتطال    « هستری »مساوق « ذات خیاونی»گرایانه حکمت مرعالیه  شناسی واقع هسری

 بیکستان هسترنی  « هسری»و « ذات الهی»تنها مفهوم  در اینجا به معنی آن است که نه« مساوق»

 .  )یکی هسرنی( یک واقعیت بیشرر نیسرنی« هسری»و واقعیت « ونیذات خیا»بلکه واقعیت 

 نویسی:   کنی و می صیرالییأ محمی شیرانی نیز به واقعیت داشرأ کالم خیاونی اذعان می
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گهاه در عهالم خله  و     آن تدبیر ابدا  و انشاء شهد.  جواهر عالم امر و آیات بینات نخست در

تا صهاحبان تفکهر و تهذکر از رهگهذر      شدرت و شکل به خود گرفت و آشکار صو ،تقدیر

و بها شهنیدن   ه که در آفهاق ثبهت شهده     ه مشاهده آیات فعلی آن  با  ،مطالعه ابواب این کتب

به عالم امر ارتقا یابند و از محسوس به معقهول و   ها نقش بسته ه  ه که در جانآیات قولی آن  

)صهدرالدین   ل شهوند ز شههادت بهه غیهب ....ن منتقه    از جز ی به کلی و از خل  بهه حه  و ا  

 .(465، ص5، ج 1366شیرازی، 

عتالم  »آیات قرآن نخستت در   بکنی شیرانی در ایأ دقره بیان میصیرالییأ طور که  همان

. ه استت ظتاهر گشتر  « جهان متادی »است ابیاع شیه و سپ  در « جهان عقل»که همان « امر

کنی که جهان محسور  یشیرانی با ایأ بیان به رابطه جنبه مادی و عقلی آیات قرآن اشاره م

   کنی. را به جهان عقلی مرصل می

جتوهر  »کنتی و بته شتکل     تجلتی متی  « جهان مادی»در « آیات»صورت  بنابر ایأ قرآن به 

گر مراتبی بودن حقیقت قرآن است؛  یابیب ایأ امر بیان تحقق می« جهان امر و عقل»در « عقلی

نفت  آدمتی دارای    ب«ت مرعالیهحکم»ی در رشناخ طور که بر اسار یک مفروض انسان همان

پیییار گشتره و  « جسم»صورت  توانی در جهان مادی به ای که می گونه ؛ بهمراتبی طولی است

تبییل شود که در نبان حکمتت مرعالیته بتا    « جان»در صورت سیر کمال وجودی خویش به 

 ب1391)عبودیتتب   کنتی  بته ایتأ امتر اشتاره متی     « الحادوث و روحانیاه البقاا یةجسامان»آمونه 

   .(438-436ص

 نویسی: کنی و می قرآن اشاره می« واقعیت»صیرالییأ محمی شیرانی نیز به یگانه بودن 

حهال دارای مراتهب فهراوان و اسهامی      که انسان یهک حقیقهت واحهد اسهت و درعهین      چنان

اسهت،  ام خاصش در صعود به نامی خهاص مهزیّن   گوناگون بوده و در هر عالم به تناسب مق

و در هر عهالم  بوده واحد است که دارای مراتب فراوان و اسامی مختلف قرآن نیز حقیقت 

)صهدرالدین   تهزیین شهده اسهت   به اسمی خاص که مناسب مقهام خاصهش در نهزول اسهت،     

 .(23-22، ص5، ج 1366شیرازی، 

ان واقعیتت  « تشتکیک وجتود  »انسانی تابع آمتونه  « نف »هماننی « قرآن» بدر ایأ عبارت

ی به صورتی ختاص  های مادیب مثالی و عقل در هر یک ان جهانواحیی برخوردار است که 

هتای ختود    دارای ذاتی با وی گی« هسری»و « نف »نیز هماننی « قرآن»رو  یابی. انایأ تحقق می

 .  دارد
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حکمت مرعالیته عتالوه بتر کتاربرد ادراک     گرایی  بودن نظریه واقع« مرعالی» کهخالصه آن

هتای مزبتور    آمونه بطور که بیان شی قرآن است. همانهای  اده ان آمونهاسرف بعقلی و شهودی

هماننی ادراکات حسیب عقلی و شهودی ان ذات و واقعیت برخوردار هسرنی و به دلیتل ذات  

 گرایانه آن وجود دارد.   امکان تفسیر مرعالی و واقع بعقلی آن

 گیری   نتیجه

شناستی حکمتت    ای علتم گرایی جایگاه و اهمیری اساسی بر میعای ایأ مقاله آن بود که واقع

گرایانته ان امتر اجرمتاعی را     که در حال حاضر تالش برای تبییأ واقتع  طوری ؛ بهمرعالیه دارد

ب طتور کته بیتان شتی     اساسی در ایأ شاخه ان دلسفه کرده استت. همتان  مسئله  تبییل به یک

 سی  علم انسانی مرناستب ب به امکان تأبرای ایأ حکمت« واقعیت اجرماعی»« مسئله بودگی»

به چالش کشتیین ظردیتت    بواقع ایأ امر برای جهان اسالمدر گردد. با دلسفه اسالمی بان می

ستی  علتوم   ای که عیم امکتان تأ  گونه مثابه یک نظام دلسفی کامل است؛ به بهدلسفه اسالمی 

به نق  نظام دلسفه اسالمی تعبیتر خواهتی شتی.     بهای دلسفه اسالمی انسانی بر اسار آمونه

کوششی برای بررستی واقعیتت و حقیقتت تعریتف     به که دلسفه اسالمی انآنجاب در ایأ میان

شتمار   ت اجرماعی اسالمی بته   بررسی واقعیت اجرماعی موضوع اصلی تفکر دلسفی بشود می

   خواهی آمی.

سوی اهمیت مسئله واقعیتت اجرمتاعی بترای     درواقع آن ه که گفره شیب ادامه سخأ را به

آثتار  « واقعیتت »طور که در ایأ مقاله بیتان شتیب موضتوع     نکنی. هما دلسفه اسالمی مطر  می

شناستی   شناسیب نظام ارنشی و دلسفه اخالق و هم نیأ انستان  شناسیب معردت نیادی در علم

شناستی استالمی بته ظردیتت      دلسفه اسالمی خواهی داشت. اما ایأ اهمیت در خصوص علم

ردد. ظردیت تأسی  علوم انسانی گ تأسی  علوم انسانی بر اسار قواعی دلسفه اسالمی بان می

عنتوان یتک مکرتب دلستفی موجتب       ان سوی دلسفه اسالمیب ضمأ اثبات دلسفه اسالمی بته 

 تأسی  علوم انسانی جیییی ان جمله علم سیاست در تاریخ علم اسالمی خواهی شی. 

استت. در توضتیح   « مرعتالی »گرایی متورد بحتث    در ادامه مقاله توضیح داده شی که واقع

گرایی در حکمت مرعالیته بته    و واقع« واقعیت»گرایی در ایأ نوشره بیان شی که  واقع «تعالی»

ستفه حستی   لگردد که شناسایی آن در پرتو معردری برتر ان علم تجربی و د ای تبییأ می شیوه

رو ایتأ نتوع ان    دهتی. انایتأ   یم نف  با واقعیتت را متی  معردری که امکان ارتباط مسرق ؛است

 شود. خوانیه می مرعالی بگرایی واقع
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اشتاره شتی و بیتان شتی کته بته دلیتل        « کراا خیاونی»در ادامه ایأ مقاله به ذات واقعی 

بترای  « ادراک شتهودی »عنتوان منبعتی ماننتی     های آن بته  توان ان آمونه کراا میواقعیت ایأ 

 گرایانه اسرفاده کرد.   یادری واقع ه رهچیزها و ارائ« واقعیت» و« ذات»بررسی 
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 نامه کتاب

 قتم:  .اکگ هومی فنسوفی عنو  سیمسوت در حکموت متعمکیو )منرشتر نشتیه(.    ب محمیپزشگی .1

 پ وهشگاه علوم و درهنگ اسالمی.

(. قتم:  17)ج «جممعو  در قورآ »تفسیر م ض عی قرآ  کری ،  (.1388جوادی آملیب عبیاهلل ) .2

 .  نشر اسراء

رمتام عبتیاهلل   . بته اه جستمرهمی فنسفی، )مجم عو  مقومالت( (.1384حائری یزدیب مهیی ) .3

 سسه پ وهشی دلسفه و حکمت ایران.  تهران: نشر مؤ .نصری

نشتر پ وهشتگاه درهنتگ و     . تهتران: حکمت سیمسوی متعمکیو  (.1390حسنیب ابوالحسأ ) .4

 انییشه اسالمی.

مثابته درانظریته    (. نظریته اعرباریتات بته   1395) موسویهادی رضا و حسنیب سیی حمیی .5

-101(ب ص9) 2 .فصنامم  حکمت اسوالمیعراقی.  عالمه طباطبایی و محقق اجرماعی نزد

135. 

هتای اجرمتاعی بتر     شناسی حیتات  هسری» شناسی مرعالیهب جامعه (.1395خانیب ابراهیم ) .6

 .: نشر دانشگاه امام صادقتهران(. 1)ج« مبنای دلسفه و عردان اسالمی

تهتران:   .شامسوی صودرایی نظمم معرفت (.1388) پناهی آنادحسأ خسروپناهب عبیالحسیأ و  .7

   پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی. نشر

امتا   جریتانی مهتمب  »ب گرایی جییی در دلسفه علتم معاصتر   (. ذات1397دادجوب ابراهیم ) .8

   .51-51ب ص(74) 19ب فصنامم  ذهن «.ناآشنا در ایران معاصر

. ترجمه عمتاد ادتروغب   «رویکردی رئمکیسوتی»روش در عن م اجتممعی،  (.1385سایرب انیرو ) .9

 پ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات درهنگی.  ان: نشر تهر

 تصتحیح  (.5)ج تفسویر قورآ  اککوری  (.1366صیرالییأ شیرانیب محمتی بتأ ابتراهیم )    .10

 .  محمی خواجویب قم: نشر بییار

الملک میترنا   . ترجمه بییعاکمشمعر(. 1363تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .11

چتاپ دوم. تهتران: نشتر     تعلیقات درانسوی هانری کتربأ.  ترجمهب مقیمه و .عمادالیوله

 کرابخانه طهوری.  

(ب 47671) 6 .فصوونامم  فنسووف  دیوون() برئمکیسوو  ومعیمرهوومی آ (. 1389رضتتا )صتتادقیب  .12

 .214-187ص
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 (.3)ج« شامسووی انسم »صوودرایی،  فنسووف  نظوومم بوو  درآموودی (.1391عبودیتتتب عبیالرستتول ) .13
 .خمینی امام پ وهشی و ونشیآم سسهمؤ و سانمان سمت نشر تهران:

شامسوی  درآمودی بور جهم اسالم و دلستفه علتم در   (. الف1374) عطارب سیی محمینقیب .14
یاریب نقیب العطارب ترجمه حسأ میانمهیی محقق و سیی محمینیر نظر دکرر  .اسوالمی

و تمین  المللی انییشه طالعات اسالمی دانشگاه تهران و مؤسسه بیأسسه متهران: نشر مؤ

 .94-65ص .می مالزی )ایسراک(اسال

درآمودی بور در « شهود وجود رکأِ حکمتِ استالمی » (.ا1374) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .15
یی محمی نقیتب العطتارب ترجمته    نیر نظر دکرر مهیی محقق و س .جهم  شامسی اسوالمی

طالعتات استالمی دانشتگاه تهتران و مؤسسته      سسته م محمیرضا جونیب تهران: نشر مؤ

 .163-129و تمین اسالمی مالزی )ایسراک(ب صشه المللی انیی بیأ

 ترجمته خشتایار   .فنسف  امرو ین عن م انسمنی بم نگورش چاود فرهاگوی(. 1384برایان )دیب  .16

 .  تهران: نشر طر  نو .دیهیمیب چاپ دوم

(. چتتاپ 6)ج «اصوو ل فنسووف  و روش رئمکیسوو »مجم عوو  آثوومر،  (.1375مطهتتریب مرتضتتی ) .17

 .تهران: نشر صیرا .چهارم

اسوتابم  معومرع عقنوی ا  نصو ا » شامسی صودراکمتمکهین،  روش(ب 1392رضا ) اگرب غالممین .18
 پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.   . تهران: نشر«دیای

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند 
 تدوین و پذیرش نظریه نسبیت

 2علی عباسی، 1یانجرضیه بر

 چکیده

ـ نظ  یب  ت یعنی ی،طالعه مو دم کط یق ی مقاله صز  یص د  و  صینشـتی    ـاص و عـام   تینسـب  هی
ـ صینشـتی  صز نظ   ی یگ به ه یاگونگ یابیو ص ز هیو نظ  آن با مشاهده تنسب ـ  ص یفلسـف  اتی  د  جی

 صبطـه   ه  میده مینشان  ،صش هینظ   یتدو یب ص یو نحوه صتتفاده صو صز مشاهدصت تج ب ود زمان 
ـ زید  ف نـیم  ـه    بیان مـی  . همینی ستین میو مستق ی ط صبطه  کی ،و مشاهده هینظ   یب  کی

  شیو پـذ   یب   ونـد تـدو   یا یعوصم  بس  ی. بناب صستین س یم یبه تادگ اتیآزمودن نظ  ،مد ن
 .گذص ند یم  یتأث یصز ط ، جامعه علم هینظ 

 

 .تینسب نظ یه ه،یمشاهده، نظ  :واژگان کلیدی
 

                                                                                                                     
 rborjian@gmail.com دیزیک دانشگاه آناد واحی تهران مرکزی دانشجو کارشناسی ارشی. 1

 abbasi.8177@gmail.com جامعة المصطفی العالمیةی اسرادیار و عضو هیئت علم. 2

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1398سال ششم، شماره چهارم، زمستان 
 

 27/12/97 :مقاله افتیدر خیارت

 30/04/98 تاریخ تأیید مقاله:

 

 

 (. 1398ب جیان،  ضیه؛ عباتی، علی ش نحوه صتتناد:
 127-109(، ص4ش 6، کمت صتالمیح، «تینسب هینظ   شیو پذ  یتدو ندید  ف آ هیمشاهده و نظ  گاهیجا»



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 مقدمه

ی بنیتادی  ها مؤلفه بی تجربیها دادهی خال  و ها مشاهیه بها هینظر کلیبکه مفاهیم  میدان یم

ی هتا  دادهبنیادی ایأ است که چگونه نظریته بتا مشتاهیات و     سؤالالبره  .علم جییی هسرنی

 بتوده دییگاه اسرقرایی بتر ایتأ بتاور     "میل"و  "بیکأ"؟ ان دوران کنی یمتجربی ارتباط پییا 

 بهتا  دادهالگوهتای موجتود در    میبا تعمو  هدرک مشاهیه آغان  نشمنی کار خود را باکه دااست 

ی ان لحاظ علمی سودمنی باشتی النم  ا هینظر کهآن. البره برای کنی یمی بنی صورترا  ها هینظر

اما آیا آنمون تجربی برای پایردرأ یک نظریه کادی استت؟   تجربی آنموده شود. طور بهاست 

 انتی  تجربته میعی کفایت  انیگرا تجربه .انی دادهمرفاوتی ی ها پاسخ سؤالدیلسودان علم به ایأ 

ب نته تأییتی نهتایی نظریتات     داننتی  یمت تجربه را تنها بترای رد نظریتات کتادی     انیگرا ابطالو 

 .(51صب 1389 چالمرنب)

تنهتا بته    ب هیت نظریتک  دانشمنیان برای رها کتردن یتا پتایردرأ    که  کنی یم ییتأکدایرابنی 

ی هتا  هیدرضت دومیأ ضتی قاعتیه ارج نهتادن بته     . ان نظر وی ننیک ینممشاهیات تجربی نظر 

 (.57ب ص1375دایرابنیب ) هاست شیآنماو نرایج  ها یهیپیناسانگار با مشاهیات و 

بته جتای برختی دیگتر هتیایت       هتا  مشاهیهی بعضی ان نیب شیپگرچه هر نظریه ما را به 

ی کمکتی و  هتا  هیرضت اب دهت  دترض  شیپی ان ا مجموعهایأ هیایت اغلب همراه با اما  ؛کنی یم

 میتتوان  ینمت و متا هرگتز    ساننی یمهم مربوط  بقت است که مشاهیه و نظریه را بهقوانیأ مطا

 هتا  هیت نظربخشتی ان شتبکه    عنتوان  بته  صرداًبلکه هر نظریه  .یی بیانماییمتنها بهیک نظریه را 

 .(259ص ب1392باربورب) است ریپا آنمون

ی رایتج جامعته   هتا  میپتارادا ی تجربی را تتابع  ها دادهو  ها هینظردوی  تومار کوهأ هر

ی مفهتومی مابعتیالطبیعی و   هتا  دترض  شیپت ی ان ا دستره . ان نظتر او پتارادایم   دانتی  یمعلمی 

ب استت. بتا ظهتور یتک پتارادایم جییتی       ادرته ی تبلوری است که در سنری علمی شناخر روش

در  .شتونی  یمت همیتیه  ی جییتی د ا وهیشو به  شونی یم ریتفس مجیداًقبلی  اطالعات و تجارا
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به اطالعات جییی نیتان استت و در پرتتو ایتأ      شود یمایأ پارادایم جییی است که احسار 

 .گردنی یمتجارا جییی آغان  بنیان

ی بترای  ا قاعیهنیست و ما هیچ  حاکم ها میپارادای بر انرخاا ا قاعیه چیه بان منظر کوهأ

 هاآندر دست نیاریم. ارنیابی  هاآن ی علمی یا قضاوت درباره اهمیت خاصارهایمعاسرعمال 

 بر استار . (86ص ب1386 براسل) دهی یمنوعی قضاوت است که جامعه علمی انجام  صرداً

 ,cushing,1998)« شتود  یمت و به آن خترم   کنی یمعلم ان تجربه آغان »تجربهب مکرب اصالت 

p.21). کل معردتت   بگرید  عبارت  به عقلی نیز حاصل تجربه حسی هسرنی. صول اولیحری ا

مشتاهیه ختام و دتارغ ان     بان تجربه استت. ان منظتر ایشتان    مأخوذما نسبت به جهان خارج 

 ی قرار بگیرد.سان هیدرض منشأو  مبیأاتفاق بیفری و  توانی یمی ذهنی ها درض شیپ

هتیچ   درواقعو  انی هینظرانباشره ان  ها دادهی بر ایأ باورنی که همه ا عیه بدر مقابل ایشان 

ی بسیاری بر مشتاهیه  ها راهان  ها هینظراهیتی که عاری ان نظریه باشی وجود نیارد. نبان مش

ی ریت گ انتیانه یی کته بترای   رهایمرغبرای مطالعه و نیز انرخاا  ها یهیپی. گزینش نهنی یم ریتأث

یی که دریادتت  ها پاسخب نوع میپرس یمیی که ها پرسششکل  .انی هینظروابسره به  بمهم هسرنی

 ب. در سرتاسر تتاریخ ینده یمنوع تبییأ علمی را جهت  تماماً هانیو ا نینک یممعیأ را  میکن یم

میل تبییأ علمی تغییر نکرده بود. تبییأ کتردن چیتزی ان لحتاظ     بان نمان ارسطو تا رنسان 

ی هتا  واژهمرضتمأ   غالبتاً  هتا آنمبرهأ کردن آن با یک قانون همگانی است کته   ب همانعلمی

 .(312ص ب1377 کاپالییب) شونی ینممسرقیم به مشاهیه ارجاع داده  طور بهیعنی  .انی ینظر

ی هتا  دترض  شیپت را در  هاآنپ  بایی ریشه  .ان تجربه نیز نیسرنی مأخوذ قطعاً ها واژهایأ 

ستیر تحقیقتات    بی پت وهش یهایکل شاه عنوان به ها واژهاجرماعی جسرجو کرد. ایأ دلسفی ت  

ی هتا  واژهدر پتی یتادرأ روابتط بتیأ      هتا  آنمتون  استاً اس کننی یمرا معیأ  ها آنمونتجربی و 

تجربی روابتط پیشتنهادی بتیأ     یییتأ. برخی در پی یادرأ ایأ روابط و برخی در پی انی ینظر

 .انی ی نظریها واژهایأ 

پوالیینی معرقی استت کته ارنیتابی شتواهی همیشته       .ساده نیست مسئلهنیز  نجایاالبره در 

ی وجتود  ا قاعتیه  گونته  چیهت یی و قضاوت شخصی است. عملی اخریاری و همراه با صالحی

بایی آنمتایش   باخرالف پیش آمی شیآنماهرگاه بیأ یک نظریه و یک مشخ  کنی نیارد که 

ی وانهاد یا اعربار نظریه را مردود شمرد. ایأ الرزام به عقالنیت قاعیگ یبموردی ان  عنوان بهرا 

یأ ترتیب دعالیت علمی . به ادارد یمون بخواهی بودن مص است که چنیأ تصمیماتی را ان دل
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او مشارکت در جامعه علمی را محادظ دیگری بترای تضتمیأ    امری شخصی است نه ذهنی.

 .(89-88ص ب1386)راسلب  دانی یمانرخاا صحیح 

کوایأ معرقی است جیییتریأ ادعای علمی درباره پونیررون و ایأ گزاره که قلم در دسرم 

یی دیزیکی هسرنی و ما به ایأ اشیاء دیزیکی دقتط بته ایتأ    ها ارهگزهستب هردو به یک انیانه 

؛ ساخراری که چتون  دهنی یماعربار علم داریم که اجزای یک ساخرار مفهومی منظم را تشکیل 

. تاآنجاکته پتای معردتت در میتان استتب      کنتی  یمبه تجربه اصابت  شیها لبهکل واحیی دقط 

ش ان ایأ ادعا کرد که دسرگاه پی ییه است؛ ولی برای مجموعه ایأ تأیییات چیزی بی توان ینم

اعرمتادب  ) دهتی  یمت روابط و قضایایی داریم که یک سلسله ان تجارا را به تجارا دیگر ربط 

ی هتا  درض شیپان  مرأثر توانی یمکه  قیر همانجامعه علمی  لیبی یب ریتأث(. ایأ 79ص ب1375

و دعواهتای   هتا  رداقتو  ها متخصوی موجود باشیب ان اهیاف شخصیب ها شیآنمادلسفی و 

نظریه حی جرم کوتوله  را در جریان رد ریتأثی ان ایأ ا نمونهاست. ما  مرأثرسیاسی عقییتی نیز 

 .(Cropper,2001,p 443-445)دهه شاهی هسریم سفیی چانیرا سخا و پایرش آن بعی ان چنی 

علتم دیزیتک ارائته     خصوصاًنظرشان شواهیی ان تاریخ علمب  یییتأبرای  ها گروهتمام ایأ 

برای اثبات میعایشان بته آن استرناد متی     ها گروه. یکی ان نظریاتی که بسیاری ان ایأ دهنی یم

ی است که نگاه ما بته جهتان را در   ا هینظرکننیب نظریه نسبیت است. نظریه نسبیت یکی ان دو 

یت( هرگز و تحقیقات جیییی شی که بیون آن )نسب ها پرسشقرن بیسرم تغییر داد و سرآغان 

شی. ما در ایتأ مقالته بته مطالعته متوردیِ       و تحقیقات در علم دیزیک مطر  نمی سؤاالتایأ 

 آنهتا تتیویأ و پتایرش    دو مرحلته رابطه نسبیت خاص و نسبیت عام با مشاهیه و نظریه در 

 .میپردان یم

 ی نسبیت خاصریگ شکلی ها نهیزم

. درنتی ر یمت ی هم پتیش  پا پابه «موجیی و ا ذره» دو نگرش کلیِ بقبل ان تیویأ نظریه نسبیت

یی چتون گترانشب حرکتت و ... را    ها یهیپیو  داد یممکانیک نیوتنی را شکل  بیا ذرهنگرش 

ی الکرریکتیب  هتا  یهیپی بدر قالب معادالت ماکسولنیز نگرش موجی  و کرد یمی بنی صورت

ان دضا و نمتان   شیه  ردرهیپا. در ایأ دوره تنها یک مفهوم دنمو یممغناطیسی و نور را تبییأ 

که کانتت آن را ان مفتاهیم پیشتینی    ؛ تا آنجادانسرنی یموجود داشت که بسیاری آن را الیرغیر 

 .آورد یم حساا به

ان ایتیه یتک قتانون عمتومی      توانسرنی ینمروی دیزیکیانان نظری که  چالش اصلیِ پیش
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یتوتنی بتا تبتییالت    ی جهانی دست بردارنیب ایأ بود که مکانیتک ن ها یهیپیبرای تبییأ همه 

اگتر   کته نیاسانگار بود. ایأ تفاوت داحش و  گالیله و معادالت ماکسول با تبییالت لورنر 

کته در الکررومغنتاطی  مقتیار    ت  سرعت نور نیدبر یمکار  بییالت گالیله را در مورد نور بهت

به متااق   بکرد یمان یک دسرگاه لخت به دسرگاه لخت دیگر تغییر  ت  بود آمیه دست به c ثابت

کته یتک نظریته مرقتارن و      دادنتی  یمترجیح  هاآن. آمی ینمو دیگر دیزیکیانان خوش  اینشریأ

 تیت نها یبت واقع گالیله تبییالتش را بتا دترض   باشنی نه دو نظریه ناسانگار. در منسجم داشره

. شتی  یمت لحاظ تجربی مستلم انگاشتره    در نمان او بهبودن سرعت نور نوشره بود؛ چیزی که 

 .انجام شی دادنی ینمدست  به تینها یبیی که سرعت نور را ها شیآنماعی ان او اولیأ ب ها سال

ی بعتیی  هتا  چتالش ی کردنی و ایأ تبییالت را تا وقوع پوش چشماما دیزیکیانان ان ایأ نکره 

 رنی.معربر دانس

 بودنی که« اتر»ی نظریب دیزیکیانان تجربی در پی یادرأ چیزی به نام ها چالشدر کنار ایأ 

یکی پ   آنهای ها شیآنما؛ اما شی یمیک محیطب امواج الکررومغناطیسی در آن منرشر  عنوان به

. یادرأ اتر ان دو جهت برای دیزیکیانان اهمیت داشت؛ یکتی  ییانجام یمان دیگری به شکست 

و خصوصیاتش را  کردنی یمآنان با یادرأ اترب محیط انرشار امواج الکررومغناطیسی را پییا  نکهیا

ت چون اتر تنها دسرگاهی بود که در آن سرعت نور  ب و دیگر اینکهنهادنی یمدر معرض آنمون 

c که اتر نسبت به آن ساکأ بود. آنها به ایأ طریتقب یتک    ادرنیی یمت آنها دسرگاهی مرمایز   بود

؛ چیزی که اصل ادرنیی یمآنمون دیزیکی برای مشخ  کردن یک چارچوا مطلق )یا ساکأ( 

  .(17-16ص ب1381رننیکب ) نبودنش بنا نهاده شیه بود ارنی بر هم

خواصتی   ستادگی آشتکار نشتین اتترب بترای آن      یه بته ناچار بودنی برای توج کیانانیزید

اتر را آشتکار   شی یمدر نظر بگیرنی. تنها وقری  (مثل چگالی صفر و شفادیت کامل)غیرعادی 

بگیرد. مایکلسون  انیانه v+cا سرعت نور رحرکت کنی و  vکرد که ناظری در اتر با سرعت 

مانینتی  ناکتام   در ایتأ آنمتایش  البره  ب دست به آنمایش ندنی.مورلی برای یادرأ ایأ نریجهو 

ایأ آنمایش برخی ان دیزیکیانان را به ایتأ نریجته رستانی کته      .(22-18ص ب1381 )رننیکب

   .(25)همانب صباشی  cبرابر  بی لختها دسرگاهبایی سرعت نور در تمام 

میلتر بته    بمتیالدی  1920در سال مثالً  بارها تکرار شی؛ مایکلسون و مورلیبره آنمایش لا

ی وی بسیار ها شیآنماو لورنر  آنمایش مایکلسون و مورلی را تکرار کرد.  اینشریأتشویق 

 یییت تأنرایج آنمایش وی اتتر را   ببود. در کمال تعجب مایکلسون و مورلیان آنمایش  تر دقیق
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آنمایشش را در همان آنمایشتگاه تکترار کترد. در     1930در سال  مایکلسون بنآ ان بعیکرد. 

ی نشتان داد کته مایکلستون در آنمایشتش     ا مقالهمیلر در  سپ  .نشیآنمایش او اتر مشاهیه 

 .(177-176ص ب1382 )نیباکالمبیط آنمایش او را رعایت نکرده است کلیه شرا

 و تعیتیأ مصتادیق آن بتود.   ی لختت  هتا  چتارچوا  بی نظتری هتا  چتالش یکی دیگر ان 

چارچوبهای لخت چاچوبهایی هسرنی که سرعرشان نستبت بته یکتییگر ثابتت استت. ایتأ       

 اصطال  اولیأ بار در دیزیک نیوتنی به کار ردت.

قتوانیأ  کته  ایتأ بتود    هتا آن. ان جملته  بنا نهاد( موضوع) را بر چنی اصل اش هینظرنیوتأ 

ی لختت  هتا  دسرگاهارنی  ی. ایأ اصل همب شکل یکسانی دارنی لختها چارچوادیزیک در 

بفهمیتی   ییت توان ینمت آنمایشتی دیزیکتی    یک طترا  شما هرگز با  گفت یم. او شود ه مییینام 

و  بستاکأ  کننتی  یمت ان دو چارچوبی که با سرعت ثابت نسبت به یکییگر حرکتت   کی کیام

 .است مرحرک کی کیام

شمرد )هرگاه تنها به تصتوری   بایی حرکاتی نسبی صرداًاو میعی بود که همه حرکات را 

ب گتارد  یمت وقرتی قطتاری ان کنتار ختاکریز      متثالً  ب توجه کنیم(؛کننی یمکه در ذهأ ما ایجاد 

به دو صورت بیان کرد که هر دو به یتک انتیانه موجته    را  دهی یمکه روی توان واقعیری  می

 هسرنی:

 .واگأ نسبت به خاکریز در حرکت است. 1

 حرکت است.   خاکریز نسبت به واگأ در. 2

واگتأ.   (2گزینه )خاکریز جرم و چارچوا مرجع است و در  (1در مثال باالب در گزینه )

   شود. اهمیری نیارد که حرکت نسبت به چه جسمی مقایسه میهم  ان نظر اصول

بته یتک    بی مرجعها چارچواعنوان  واگأ و خاکریز به که کنی یمتنها عنوان  ایأ اصل نه

را که بخواهیم اخریتار   هرکیامتوانیم برای توصیف یک روییاد  ما می و انیانه کارآمی هسرنی

بتار   یعت را چنتان بنویستیم کته در آن یتک    اگر قوانیأ عمومی طب کنی یمبلکه تصریح  بکنیم

خاکریز چارچوا مرجع باشی و بار دیگر واگأ قطارب در هتر دو متورد شتکل ایتأ قتوانیأ      

 اهی بود.عمومی طبیعت درباره قوانیأ مکانیک یکی خو

 انتی  بتوده  منی عالقهبرای طبیعت  یادرأ چنیأ قوانیأ عمومی و ثابت دانشمنیان همیشه به

ی مرضمأ اصتل ستادگی استت    نوع بهی تبییأ کننی. ایأ سادگ بهرا  ریمرغی ها یهیپیتا برواننی 

بایتی تبیینتی را بپتایریم کته کمرتریأ      گویتی   او متی  .کنی یم ادشاریپ بر آن« ویلیام اکام»که 
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چیتزی را بتیون    میتوان یم که یهنگاماست و بایی  تر ساده ها أییتبی ییگی را دارد و ان همه پ

دی را بترای تبیتیأ کتردن جعتل     موجوداتی اضا بجعل یا درض موجودات اضادی تبییأ کنیم

 .(76ص ب1377 )کاپالییبنکنیم 

 توانتی  یمکه موج  ردرنییپا یمیا  ندنی یمدست به انرخاا  ییبااما بعی ان آنب دیزیکیانان 

یتا اتتر را    دادنتی  یمت انرشار منرشر شود. یعنی تتأ بته بتانخوانی مفهتوم متوج       بیون محیطِ

یا تغییری ان دهمشان ان دضتا و نمتان    ینییکش یمو ان مفهوم جسم صلب دست  ردرنییپا یم

 ارن هتم ی لخت ها چارچواحفظ  ییرس ینمبه نظر  ب. در ایأ دو صورت اخیرردرنییپا یمرا 

اده نبتود. در ایتأ نمتان    ست  هتا  دترض  شیپت ان ایأ  کیام چیهی میسر باشی. رها کردن ادگس به

تمتام   بدرضتیه ی که در آن ی را مطر  کردنا هیدرضورنر  دیرزجرالی و ل ب(1892)حیود سال

ی عمود بر ها طولو البره  شینی یماجسام در جهت حرکت خود نسبت به اتر ساکأ منقبض 

نظریه الکررونی  لهیوس به. لورنر  ایأ انقباض را کرد ینمیر در اثر حرکت تغی بجهت حرکت

دست آورد.  گر نرایج آن را ان طریق تجربه بهدی شی ینمکه  داد یمخود در مورد ماده توضیح 

برابتر   متورلی  ت  مایکلسون سنج تیاخلایأ نظریه با آنمایش دیگری که در آن طول بانوهای 

 آنموده شی و شکست خورد. بنبود

ایأ درضیه با هتر دو نظریته    .ی بعیی قرار گردتها شیآنماکشش اتری موضوع درضیه 

ضتریب  »و  «یا ستراره ابیراهتی  »اما ان پ  دو آنمون انیک و الکررومغناطی  سانگار بود. مک

 .(28-27ص ب1381 )رننیکب آمی ینم بر «همردت دیزو

میکی اجستام  ی نورشتناخری و الکررودینتا  هتا  یهیپیی نظری لورنر  در مورد ها پ وهش

ی هتا  یهیت پیی بترای  ا هیت نظربته   وکاست کم یبدر ایأ قلمرو تجربه  که داد یممرحرک نشان 

در  .پیامتی ضتروری آن استت    ختأل که قانون ثابت بودن نور  شود یمالکررومغناطیسی منرهی 

بود که نظریه نسبیت قیم به مییان نهاد و در پی تحلیلی که ان مفتاهیم دیزیکتی    روداریگایأ 

ارنی و قتانون انرشتار نتور کمرتریأ      ب آشکار شی که میان اصل هتم و دضا به عمل آمی نمان

بته   تتوان  یم بسیسرماتیک اعمال شینی صورت بهتعارضی وجود نیارد و چون ایأ دو قانون 

 .(34-33ص ب1378 باینشریأ) ادتی  دستنظریه منسجمی 

ان  کیت  چیهت »... نوشتت:  « الکررودینامیک اجستام مرحترک  »خود درباره  مقالهاینشریأ در 

با مفهتوم ستکون مطلتق ارتبتاط نتیارد .... بترای تمتام         شیه مشاهیهی ها تیواقعی ها ی گیو

برقرار استتب معتادالت الکررودینتامیکی و اپریکتی      آنهایی که معادالت مکانیک در ها دسرگاه
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 1اصتل نستبیت   را آنهتا  بعتیاً را ت کته    هتا  درضمعادل نیز برقرار خواهی بود .... در ادامهب ایأ 

که در اولیأ نظر با درض  میکن یمو درض دیگری را نیز وارد  میریگ یمخواهیم نامیی ت در نظر 

ان ماهیت حرکت چشمه آن  مسرقل cسرعت با  خألنور در  نکهیامغایر است و آن  کامالًقبلی 

م . ایأ دو درض برای بیان یک نظریته ستاده و ستانگار الکررودینامیتک اجستا     شود یممنرشر 

ب 1382پتورب   )هتادی « کتادی هسترنی   کتامالً نظریه ماکسول برای اجسام ساکأ  هیبر پامرحرک 

 (.35ص

پیشتنهاد داده بتود    قتبالً برای انجام چنیأ کاری ان تبتییالتی کته لتورنر      أیشریناالبره 

که تغییر طول جسم در راسرای حرکت نسبت به اتتر را  ت خالف لورنر    اما بر اسرفاده کرد.

آورد. وی  حستاا  بته او ایأ تغییر را تغییتری واقعتی    ت  نه واقعی دانست یماهری تغییری ظ

نخست شتانه  » :سیینو یماو در کرابش  .دلیل ایأ انرخاا در مفاهیم دضا و نمان دست برد به

کمتال صتیاقت اعرتراف کترد کته بته       بایی در ؛ نیرا میکن یمان نیر بار کلمه مبهم دضا خالی 

 .(26ص ب1378 بأینشریا) «ان آن در ذهأ پییی آوردتصوری  توان ینمروی  هیچ

 حاصتل که بایی عیم دقری را که ان مرنتاهی بتودن سترعت انرشتار نتور       بیان می کنیاو 

   .)همان(دهم ما ان دضا و نمان لحاظ گردد  ب در محاسبات وشود یم

ی داصتله دو رویتیاد ان هتم کته جتز ان طریتق تبتادل        ریت گ انتیانه او با تکیه بتر روش  

 ستؤال ی را نیر نمان هممفهوم  بممکأ نیست ها ساعتکردن  نمان همی نوری برای ها نالگیس

 .(38-35 )همانب برد یم

در ی او هتا  ینگران برا به ارائه ایأ پیشنهاد انقالبی هیایت کرد أیشرنیاچیزی که  درواقع

ان  رمرتأث  کته نیانگرش او به مفهوم نمتان و   .(38ص ب1381 )رننیکبماهیت نمان بود  مورد

ی اعربار قائل بودب او را به ایتأ انرختاا   ریگ انیانه  قابلپایر و  ماخب تنها برای مفاهیم سنجش

 رهنمون شی.

 ی نسبیت عامریگ شکلمقدمات 

ی لخت ان میتان  ها چارچواآنمونی برای مشخ  کردن و بیرون کشیین  بقانون اول نیوتأ

اد نسبت که ذرات آن میامن یمهنگامی چارچوا صلب را لخت  ی صلب است.ها چارچوا

ی در ا ذرههتیچ   باما چون همه ذرات تحت تأثیر گترانش هسترنی   به آن شراا نیاشره باشنی.

                                                                                                                     
 ی لخت. ها دسرگاهارنی  . همان اصل هم1



 

 

 

ره
شما
م، 
شش
ل 
سا

 
ن 
ستا
 زم
رم،
چها

13
98

  

118 

 نزدیکی یک جرم سنگیأ آناد نیست.  

روی دیزیکیانان نظریب یتادرأ چتارچوا لختت     ی عمیه پیشها چالشبنابرایأ  یکی ان 

 جتا  همته گیرنی. البره گترانش در  که ذرات شراا ب شی یمدر جهان خارج بود. گرانش باعث 

ناظرهایی )ذراتی( را یادت که شراا نیاشتره باشتنی ]و بتا سترعت ثابتت       شی ینمبود. پ  

نواختتب منتاطقی را    برای تحقق معیتار حرکتت یتک    ییباحرکت کننی[.در نریجه دیزیکیانان 

ستخت بتود.   کادی ان هر ماده جاذبی دور باشی. وصول بته ایتأ معیتار     انیانه بهکه  ادرنیی یم

ی جتتا بتتهکتتادی )تقریبتتاً( لختتت  انتتیانه بتتهی هتتا چتتارچوابنتتابرایأ دیزیکتتیانان عمتتالً بتتا 

مانی که چترا نیتوتأ بته     باقی می پرسشکننی؛ گرچه ایأ  ی لخت کار کرده و میها چارچوا

را بتر   اش هینظریابی نبودنی ردت و  یی که عمالً قابل دستها اچارچوسمت تعریف چنیأ 

 آن بنا نهاد؟  

و نستبیت ختاص   در مکانیک نیتوتنی  ر مکانیک نیوتنی گرچه سرعت نسبی استب اما د

ممکأ است بته دلیتل نبتود آنمتونی قتاطع بترای        هرچنیشراا مطلق است. به ایأ معنا که 

اگتر  کشری ساکأ است یا مرحرک. اما  کهمشخ  کردن حرکت و سکون کشریب شک کرد 

ی وجتود نخواهتی داشتت کته بتا ایتأ       کشری با کوهی ان یخ برخورد کنیب هتیچ شتک   همان

کنی و هم سترعت کشتری. ایتأ تغییتر سترعت را بتا        برخوردب هم سرعت کوه یخ تغییر می

 توان تجربه کرد.   ی مرنوعی میها شیآنما

شتراا   دهنتی. ایتأ   )شراا(را نشان متی مقاومت ذره در برابر تغییر  بها شیآنماتمام ایأ 

ای که در اینجتا مطتر  استت     یاساس سؤال( است. شراا یبلخت ) یها چارچوانسبت به 

و قوانیأ دیزیک تنها ان  مرمایزنی ها چارچوای لخت ان دیگر ها چارچوا چرا که است  أیا

 بماننی؟  (ریرغیال) وردا همیک چارچوا لخت به چارچوا لخت دیگر بایی 

ماده بتا آن ستخأ گفرته     کنش برهمان دضای مطلق و  بپرسشی پاسخ به ایأ جا بهنیوتأ 

نشتان   mکنی که آن را بتا   دضای مطلق در مقابل تغییر سرعت جسم مقاومت می کهنیابود و 

 ظر نیوتأ دضای مطلق همان اتر بود.ان نداد. 

 :  که عبارتنی ان بر مفهوم دضای مطلق همیشه انرقاداتی مطر  بوده است

 دهی. نمی ی را توضیحزیچ چیهاست و « وصفی»دضای مطلق صرداً . 1

برای مشخ  کردن دضای مطلتق نیتوتنی ان میتان تعتیاد نامرنتاهی       واحییهیچ راه . 2

 چارچوا لخت وجود نیارد.  
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 سخت است. بشود تصور چیزی که کنش نیارد اما مورد کنش واقع می. 3

شتروع   گااشره بتود  پاسخ یبی نظریه نسبیت عامش را با سؤالی که نیوتأ نوع بهشریأ نای

تتوان   ]متی  نشان داده بود که با دقت بسیار نیتاد که آنمایش اتووش نمانی  صخصو به ؛کرد

 .یان مقیار جرم لخری و گرانشی وجود نیاردتفاوتی م دهمیی[

ی نستبت  ریت گ انتیانه با طرحی نیرکانه توانست دقت  1918-1919ی ها اتووش در سال

ای ایتأ ستنجش ان   رجرم لخری به جرم گرانشی را ادزایش دهی )نیوتأ پیشنهاد داده بتود بت  

 .(آونگ اسرفاده شود

. اگر نسبت نیروی لخری به نیروی گرانشی بترای  ووش ان ترانوی پی شی اسرفاده کردات

وجود خواهی آمی که میله را حتول   ب یک گشراور یا نیروی پی شی بهدو جسم مرفاوت باشی

آنمایش یتک در   قت ایأچنیأ انحرادی را نشان نیادنی. د ها شیآنما. چرخانی یممحور قائم 

 .(46-45ص ب1383 )ویلبمیلیارد بود 

نشتان  بته متا    ها جهینرنرایج آنمایش اتووش پیامی بنیادی و بسیار مهم برای ما دارد. ایأ 

 .(32)همانب ص نمان خمییه استکه دضا ت  یده می

پایه  بکننی یمایأ مشاهیه ساده تجربی را که همه اجسام با شراا یکسان سقوط  أیشرنیا

یکتی ان  نیتز  یک آنمتایش دکتری ستاخت و آن را     بقرار داد و با آن ه نسبیت عام خودنظری

 .(34)همانب صخود قرار داد   هینظرمبانی 

جترم  "تغییتر سترعت بتود و    مقاومت جسم در مقابل  "جرم لخری"در مکانیک نیوتنیب 

یلتی بترای   متا دل  معرقی بود چتون  اینشریأ. جاذبه گرانشی بر اجسام ریتأثنمایانگر  "گرانشی

ب بایی نیاریم نواخت )شراا صفر( دارنی هم حرکت یک  یی که نسبت بهها چارچواگزینش 

؛ چه نسبت بته هتم بتا سترعت ثابتت      ارننی همبا هم ی صلب ها چارچوا بپایریم که تمام

 تینستب شتریأ در کرتاا   این حرکت بکننی و چه اینکه نسبت به هم شراا ثابری داشره باشنی.

 kمرجتع  ارنی تمام اجسام  هرگز به هم تاکنون»دهی:  گونه توضیح می یأایأ مطلب را ا خود

استت.   . سیر حرکت ما بیشرر بر خطوط نیر بتوده میا نبودهان نظر تیویأ قوانیأ طبیعی قائل 

صتورتی   ن بته وجود دارد که وضع حرکتت آ  kمرجعی هم ون  جسمِ خست درض کردیمن

کتادی   انیانه بهی به حال خود رها شود و ا ذرهکنی. اگر  ر آن صیق میاست که قانون گالیله ب

 kکنی. نستبت بته    نواخت بر خط مسرقیم حرکت می یک صورت به بان ذرات دیگر دور باشی

صتورت ممکتأ باشتنی. ولتی      أیتتر  سادهی( قوانیأ طبیعت بایی به ا لهیگال)چارچوا مرجع 
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در یک نواخت  یک در حالت حرکت kهمه اجسام مرجع دیگر نیز که نسبت به  بkعالوه بر 

بایی به همیأ معنی مرجع شمرده شتونی و بترای تتیویأ     بو غیر دورانی هسرنی میمسرقخط 

واگتأ در  وقرتی  تتا   چراکته (؛ 78ص ب1381 )رننیتکب  باشنی kبا  ارن همقوانیأ طبیعی کامالً 

اما اگر قطار ترمتزی   .کنی ینممسادر قطار حرکت آن را ح   نواخت باشیب حال حرکت یک

و در ردرتار مکتانیکی اجستام     کنی تکان شیییی را به جلو ح  می مسادر نیز بگیردشییی ب

 حرکری به عقب مشهود است.   بنسبت به مسادر قطار

را به شراا واقعتی )کنتی شتین     نواخت کی ریغتوانی ایأ حرکت  مسادر داخل قطار می

جسم مرجع : »که تجربه خود را به ایأ صورت هم تفسیر کنی یتوان او می .قطار( نسبت دهی

مییان گرانشی وجود دارد )در حتیأ ترمتز کتردن(     باما نسبت به آن .مأ همواره ساکأ است

 بکنی. تحتت تتأثیر ایتأ میتیان ختاکریز و نمتیأ       که به جلو مروجه است و با نمان تغییر می

ن است که پیوسره ان سرعت اولی آنها و ایأ حرکت چنانواخت نیست  که یکحرکری دارنی 

 .«شود اسره میبه عقب ک

 ان مسترقل  را نمتان  و دضتا  ستت توان ینمت  خاصتش  تینسب در که أینشریا ببیترت أیبی

 ادامته  در اکنتون  ببتود  گردره نظر در یچهاربعی وسراریپ کی را آنیرد و لاا گب انیانه یگرید

 را یوتنیت ن کیت زید لخت یها چارچوابروانی  تاانرخاا کرد  را یمنحن نمانت   دضا رشیمس

 .بردارد راه سر ان بشونی ینم مشاهیه هگا چیه که

 پیشنهاد داد. اش هینظراو خود چنییأ آنمون تجربی برای محک ندن 

 و رد تجربی دییتأ وقوس کشنظریه نسبیت در 

پیییه دوپلر نسبیری را بترای آنمتون نظریته نستبیت پیشتنهاد داد. او       1907در سال  أیشرنیا

انتیانه  را  کننتی  یمت یی که با سرعت بتاال حرکتت   ها اتمان  شیه اگر تابشِ ساطع پیشنهاد کرد

 .  (92ص ب1382 )هادیپوربیم اثر دوپلر نسبیری را مشاهیه کنیم شایی بروان ببگیریم

که اثتر عرضتی دوپلتر را محاستبه     اتی کی ان بهرریأ آنمایشی «کونییگ» ب1963در سال 

 (.(Kundigi, 1893د داد. ایأ آنمایش تأیییی بر نظریه نسبیت بوارائه را کرده است 

را همراه با چنی آنمتون   ی نسبیت عام خودها نسخه 1917-1915ی ها سالطی بعیها او 

ان: پتیش ادرتادن    نتی عبارت هتا  آنمتون پیشتنهاد داد. ایتأ    اش هیت نظریا رد  یییتأمخرلف برای 

 گرانشی و انحراف نور در عبور ان کنار خورشیی. سرخ به انرقال)عطارد(ب  حضیض تیر
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 درواقتع محاسبه کترده بتود.    1843ش ادرادن حضیض عطارد را لوورییه در سال پیب البره

 43کته   کترد  یمت ی نت یب شیپچرخشی را برای میار تیر بر دور خورشیی  بنظریه گرانش نیوتأ

متیار   خود  هینظربا  أیشرنیا. (113-111ص ب1383 )ویلبثانیه کمرر ان مقیار رصیی آن بود 

ثانیه در قترن بته چترخش متیار      43 قاًیدق بیحات نسبیریعطارد را محاسبه کرد و دیی تصح

یک مودقیتت بترای نظریته نستبیت     . ایأ کنی یمعطارد نسبت به نظریه گرانش نیوتأ اضاده 

تبیتیأ   ت  که ذهأ دیزیکیانان را به ختود مشتغول داشتره بتود    ت ایأ نظریه یک پیییه را   بود.

و جیی گتردرأ ایتأ نظریته ان ستوی      یییتأچنیانی بر  ریتأثایأ محاسبه  درواقعاما  .کرد یم

 نیاشت. کیانانیزید

محاسبه میزان انحراف نور در هنگام عبور  بانجام داد أیشرنیایکی دیگر ان محاسباتی که 

ی نت یب شیپت  1783در سال  «جان مایکل»ایأ اثر را نیز اولیأ بار  درواقعان کنار خورشیی بود. 

بایی مثل ذرات معمولی بتر اثتر گترانش جتاا     اسریالل کرد که اگر نور ذره استب  او .کرد

او حرتی متیعی شتی اگتر جستمی بته        .(دانست یم)نیوتأ نور را نیز مرشکل ان ذرات  شود

ان میتیان   توانتی  ینمت  وقت چیهنور  ببرابر خورشیی داشره باشی 500چگالی خورشیی قطری 

انحتراف   باستت  با درض اینکته نتور ذره   «نولینر»بعیها  .(83)همانب ص.جاذبه آن درار کنی

ب  دست آورد مقیاری که او به پرتوی نور ان کنار خورشیی را مطابق نظریه نیوتأ محاسبه کرد.

)همتانب   منرشتر کترد  1803را در ستال  ختود   دستت آمتیه   هزارم ثانیه بود. او نرایج بته  875

 أیشتر نیا جیی گردره نشی. ب ایأ نظریهبودنظریه موجی نور در اوج خود  البره چون. (84ص

 برآورد کترد )همتانب  هزارم ثانیه  875انحراف پرتوی نور ان کنار خورشیی را  1911ر سال د

دستت آورد.   ب دو برابر ایأ مقتیار را بته  1915در سال خود  مجیداما در محاسبات  .(85ص

 .(89ص )همانبد اثر خمش دضا را نیز در نظر گردره بو بدر ایأ محاسبات جیییاینشریأ 

با همکاری دو گروه ت یکی در ادریقای جنوبی و دیگتری در   « ونادینگر»ب 1918در سال 

برنیل ت ان کسوف خورشیی عک  گردت تا ]به کمک آنها[ بروانی میزان انحرافِ نتورِ ستایرِ    

به ختاطر تالطتم    درواقع .(179ص ب1382 )نیباکالمبرا انیانه بگیرد  سرارگانِ کنارِ خورشیی

ایأ یعنی  شود وتا چنی ثانیه منحرف  توانی یم ها آننور  ها سرارهجو نمیأ موقع گاشرأ نور 

ان  درواقتع  .(95ص ب1383 )ویتلب محاسبات خمتش نتور در میتیان گرانشتی     اثری برابر با 

ستراره  ب پتنج  مجموع درتنها به دو عک  اعرماد کرد که  بشانزده عکسی که ادینگرون گردت

شتیه بتود مقایسته     ستوف گردرته  یی که قبل ان کها عک را با  هاآنعک   . اوداد یمرا نشان 
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 قابتل اعزامی به برنیل نیز هشت عک   ئتیه. "شی یییتأنسبیت عام "که د و اعالم کرد نمو

. البرته  (97)همتانب ص  دادنتی  یمت هفت ستراره را نشتان    کم دستگردت که هرکیام  اسرفاده 

و  عک  دیگر را که با تلسکوپ دیگری در برنیتل گردرته شتیه بتود     18راحری  ادینگرون به

 یییت تأبعتی ان  . (179ص ب1382 )نیبتاکالمب نادییه گردتت   کرد ینم یییتأنرایج نسبیت عام را 

ی بستیاری کته   ها مصاحبه رغم یعلادینگرون بود که جامعه علمی نظریه نسبیت را پایردت. 

ان طرف  ت گرچه پایردره شیه بود ت   ایأ نظریه بداشرنی اش هینظردرباره  أیشرنیامطبوعات با 

ایأ بود که هرچنی  1960نگرش غالب تا حیود سال  چراکه؛ لمی جیی گردره نشیجامعه ع

محرتوای مشتاهیتی آن    اما بیک نظریه بنیادی طبیعت مهم است عنوان به شک یبنسبیت عام 

 ب1383 )ویتلب نیتز نتاممکأ استت    درک آن دشتوار و محاستبه بتا آن    و  بسیار محیود بوده

 .گارانتی  ی کمتی را ان ستر  هتا  آنمتون  1960سال  ایأ نظریه تا ببه همیأ دلیل. (25-24ص

ادینگرتون بترای   ؛ چون مسرنیات تجربی سنجش دوباره انحراف نور بود ها آنموناغلب ایأ 

 ب1952 ب1947 ب1936 ب1929 ب1922ی هتا  ستال نظریه نسبیت کم بود. ایأ آنمتایش در   یییتأ

 )همتانب ت عتام نیاشتت   را بتا نستبی  همخوانی قابتل قبتولی    هاآننرایج  تکرار شی. اما 1973

 .(98ص

گرانشی انجام شی و نظریته نستبیت    سرخ به انرقالبارها آنمون  60تا  27ی ها سالدر بیأ 

 ب1938البرته در ستال    نشی. دانشمنیان ترجیح دادنی ایأ شکست را توجیه کننی. یییتأهم  بان

 .(92ص ب1382 پورب )هادی شی یییتأو  دوپلر نسبیری به محک آنمون گااشتاثر 

ی هتا  ینیب شیپگردت تا ب تالشی سخت انجام ها اخرروشدر پی کشف و  1960در سال 

 )ویتلب ی جییتیی صتورت گیترد    هتا  ینت یب شیپمحک آنمون سنجییه شود و  نسبیت عام با

ایأ بتود کته در    مسئله. اکنون دیزیک نسبیری بودتولی اخررنیز علت ایأ امر . (11ص ب1383

گرچته  بر نسبیت عام تکیه کرد.  توان یمهان تا چه حی ی رصیی و شناخت کیها دادهتحلیل 

 نتی یگو ینمچیز نیادی درباره نسبیت عام به ما مسرقیما ب تپ اخررها و نظایرشان ها اخرروش

را ان دیگتر   ها آنآثار نسبیت عامی  توان یمی سخر بهی دارنی و ا یهی یپبه دلیل اینکه دیزیک )

ب به نظریه نستبیت  شان ینوردهی و ریگ شکلل رونی اما برای تحلی نیروهای درگیر جیا کرد(

 بگردتت در پی تولی اخرردیزیک نسبیری صتورت  ی که ا ساله ستیبی ها تالش عان نیان است.

نمتان را بته میزانتی     ت  که خمش دضتا  بوددیکی نیز مرهون رقیبی چون نظریه برنز ت   قیری

 .کرد یمی نیب شیپمرفاوت با نسبیت 
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تتا آن نمتانب نفت  بتودن     ی جااا و کارآمی برای نسبیت بتود.  یکی رقیبت د نظریه برنز

 تینسب همخوانی خوبی داشت نشان مییاد که  اش یتجرب شواهی تمام باکه   ای هینظرچنیأ 

که نریجه یک آنمایش  مشخ  شی 60وقری در اواسط دهه  ... ستین گرانش هینظر تنها عام

( و ایأ سترآغان  26ص )همانب گردرنی تر یجیآنمون نظریه نسبیت را  بخوانی ینمبا نسبیت 

 :شود یمارائه  هاآننمایی کلی ان  یی شی که در ادامهبها آنمون

. ایأ آنمون که بتا استرفاده ان   اثر دوپلر نسبیری را آنمودنی« پونیت  ربکا» 1960در سال ت 

صتیِ نرتایجش بتا نستبیت همختوانی داشتت       در 10با خطتای   بتشییی موسبائر مشاهیه شی

 .(94-95ص ب1382 وربپ )هادی

رصی شی و مشاهیه شی که  ها اخرروششیه توسط  ییِ گسیلویرادب امواج 1969ت در سال 

بلنی هسرنی( نیز در اثر جاذبه گرانشتی   موج  طولالکررومغناطیسی با  امواجامواج رادیویی )که 

 درصییب با نسبیت عام سانگارنی. 15الی  10. ایأ نرایج با خطایی شونی یممنحرف 

ایأ رصیها تکرار شینی و  بار کحیاقل ی ههر سال بدر چنی شهر 75تا سال  69ان سال ت 

 .(103ص ب1383 )ویلب همخوانی نیاشتنرایج با نسبیت عام  بار کی تنها

شی و دیزیکیانان مطمئأ شینی کته   یییتأمیالدیب آنمایش اتووش دوباره تکرار و  60ت در دهه 

 (.46-48به پای تخت بودن دضا و نمان گااشت )همانب ص علت اخرالف نرایج دیگر را نبایی

ی هتا  کوتولته گرانشتی خورشتیی و    سرخ به انرقالی بعیی روی آشکار ساخرأ ها تالشت 

گرچته آن را  ؛ (67ص )همتانب  سال بعی نامودق بود 20تا  ها تالشاما ایأ  .سفیی مرمرکز شی

 ی نق  دانش دیزیک ان سطح سرارگان گااشرنی.پا  به

ایأ  .نیست کاملدیکی با شیوه رصیی جیییش پی برد که خورشیی کره ب 66سال ت در 

یکتی   جته ینر در .محاسبات میار عطارد را تغییر دهی بکنی یمبا اخراللی که ایجاد  توانست یم

 .(121ص )همانبی مهم نظریه نسبیت مخیوش شی ها تیمودقان 

پیشنهاد نیاده بود. اما در نمان  أیرشینانمانی نور آنمونی برای نسبیت عام بود که  ریتأخت 

ادرادگی حضیض تیتر( نقشتی    یا رد اولیأ شاهی بر صحت نسبیت عام )پیش یییتأسر درگمی 

 1967اوت  24ب 1967مه  11ب 1967ژانویه  18ایأ اثر در  1(.129ایفا کرد )همانب ص لیبی یب

                                                                                                                     
عالمت رادار بیش ان نظریه نیوتنی با درض ثابتت بتودن سترعت نتور      وبرگشت ردتمطابق با نسبیت عامب نمان  .1

میلیونیم ثانیه خواهی  250برابر  یریتأخب شود یماست. عالمت راداری که در مقارنه نبریأ ان نمیأ به مریخ درسراده 

 (.133ب ص1383)ویلب  کشی یمدقیقه طول  42ب وبرگشت ردتداشت . کل ایأ 
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 (.157رنی )همانب صدرصی با نسبیت عام همخوانی داش 20با دقت  ها جهینرسنجییه شی که 

 یی سزیمها ساعتگرانشی و اتساع نمان را به کمک  سرخ به انرقالدر دهه هفراد بارها ت 

یج همخوانی بیشترری بتا   و هر بار نرا آنمودنی ینییچرخ یمکه در هواپیماهایی به دور نمیأ 

 .(73-72ص )همانبنسبیت داشت 

استرفاده ان ستاعت اتمتی میتزر      گرانشتی را بتا   سترخ  بته  انرقال ت هم نیأ در دهه هفرادب

 )همتانب ت عتام بتود   ی بتر نستبی  یییت تأهییروژن در پرتاا موشک آنمودنی و بان هم نرایج 

 .(80-76ص

عیسی گرانشی و خمش نتور توستط    آن ان بعیکشف اخرروش دوتایی و  79در سال ت 

 .(108-107ص )همانبدیگر و مرفاوت بر نسبیت عام بود  ییییتأآن 

اما توادتق   .به چنی روش پخییگی خورشیی بررسی شی ددعات مرعید وت تا دهه هشرادب 

نظریه نستبیت هم نتان    ییمؤ أیتر یجی( و 24)همانب صنگردت عامی درباره آن صورت 

 مانی.باقی ی ان ابهام ا هالهدر 

انجام گردت کته نرتایج در توادتق کامتل بتا       مجیداًنمانی  ریتأخآنمون  1978در سال ت 

 .(157)همانب صدرصی بودنی  دهم کی با دقتنسبیتب 

و (A L Kholmetskii, T Yarman and O V Missevitch ,2008) خولمرستکی  نیز راً اخیت 

 واقعتیب  نرایج و ها داده واست ها اشرباه کرده  آنالیز دادهکه کونییگ در  انی دیگران نشان داده

گرچه هنتون هتم   ؛ دهنی می نشان را شریأنیا خاص نسبیت نظریه ان درصیی بیست انحراف

که آیا شراا سقوط اجسام  نیهسر بانیگردست به  سؤالدیزیکیانان به دالیل مرعیدی با ایأ 

محتوری   کته ایتیه  یعنی با آن ته   ؟ی بزرگ هم ماننی اشیاء کوچک یکسان استها جرمبرای 

 .(Carson ,2019) دهی یمنظریه نسبیت عام را شکل 

 گیری نتیجه

ه نظریه و مشتاهیه در ستیر تتیویأ و پتایرش نظریته نستبیت       در ایأ مقاله به بررسی رابط

یتک   بکه رابطه نظریه با مشتاهیه  دهی یمایأ سیر بیش ان هر چیز نشان ه است. پرداخره شی

 رابطه خطی و مسرقیم نیست.

ی و ستادگ  هتا  هیت نظربخشی بته   نسبیت دغیغه وحیت هینظردیییم که در درآینی تیویأ 

نظریه نسبیت ختاص یتک   : »ییگو یمکه هرمان بونیی  طور همان ؛نقش اساسی را بانی کرد

نیستت   تحمتل   قابلنیرا  ؛اساسی بودن وحیت دیزیک است ریناپا اجرناانریجه ضروری و 
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ی نتوری  ها یریگ انیانهولی ان نظر  بباشنی ارن همی لخت ان نظر دینامیکی ها دسرگاهکه تمام 

 .(38ص ب1381 )رننیکب« باشنی مرمایز ان یکییگر

ره تکیه بر ایأ نگرش که در حونه مفاهیم نظری نیز تنهتا بایتی بتر مفتاهیم برآمتیه ان      الب

 داشت. ییسزا هتجربه تکیه کرد نیز نقشی ب

امتا   و نوع رویکرد علمی او بتود.  أیشرنیای ها دغیغهگرچه تیویأ نظریه نسبیت مییون 

 درواقعگااشت.  ریتأثی نظریه مشاهیات معربر و حری چگونگی مشاهیه ده شکل جریاندر 

 تینستب  هینظر که پرسشی با هرگزیب قبل یعلم اتیتجرب و اتینظراسرفاده ان  بیوناینشریأ 

 شی. مواجه نمی یبنک یطراح آن جواا در را

شتاهی   بما در درآینی پایرش نظریه نسبیت ان طرف جامعه علمینریجه دیگر بحث اینکه 

 چنی روییاد مهم هسریم:

ستال طتول    10بیش ان  1918تا پایرش آن در سال  1906ال ان نمان ارائه نسبیت در س

 ؛نشان ان سردرگمی جامعته علمتی در آن نمتان دارد    بدر آنمون ایأ نظریه ریتأخکشیی. ایأ 

 ارائه شینی.   (آن ان بعیچه قبل و چه )نظریات رقیبی نیز  که نمانی  خصوصاً

که ایتأ   داننی یمهمه  بییی یک نظریه غلط ان آا درآها ینیب شیپوقری برخی ان  درواقع

ان  کیت  کتیام اما اینکه کیام گتزاره را بایتی حفتظ کنتیم و در      .نحوی بایی تغییر کنی نظریه به

 ؛دیگتر تتابع تجربته نیستت     انرختاا ایأ  قطعاً آنادی عمل نیادی وجود داردب هانظر ییتجی

تابع شترایط  آنمون نظریات نیز  ی دلسفی شرایط اجرماعی و ... است.ها درض شیپبلکه تابع 

موردنیتان  اقرصتادی   امکانات اقرصادی و غیرو هم نیأ میزان دسررسی محققیأ به  اجرماعی

 بیدعلت در نظتام   یی است کهینظرهایتجیتمایل همیشه در انرخااِ گرچه  برای آنمون است؛

 تغییر و اخرالل را ایجاد کننی. أیکمرر

ی و نیان جامعه علمی در ریپا همحاسبمسائلی چون  برای اولیأ بارکه در ایأ سیر دیییم 

ی در جینقشی اساسی  ب)نظریه نسبیت(و دیگر نظریاتش به یک نظریه خاص  ها دادهتحلیل 

   گردرأ و پرداخرأ دیزیکیانان مخرلف به ایأ نظریه ایفا کرد.

 رقیبتی  عنتوان  بته که نظریه برنز ت دیکتیب    طور همانی جیی شی؛ ها آنمونایأ نیان باعث انجام 

دانشمنیان بته  که باعث شی ت  داد یمدست  ت که همان نرایج را تا آن نمان به  یت عامبرای نسب

بخشی را ارائته   ی دیصلهها آنمونی جییی و دقیق برونی و سعی کننی ها آنمونسمت طراحی 

ناشی ان ایتأ   بییها آنمونی تالش برای طراحی و اجرای چنیأ ها علتگرچه یکی ان دهنی؛ 
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. دادنتی  یمت نظریه جییتی را تترجیح    بن به دالیل نظری و نیباشناخریبود که برخی دیزیکیانا

ان میان چنییأ نظریته رقیتب کته قبتل و بعتی ان      علت جیی گردره شین ایأ نظریه  درواقع

مرعتیدی داشتت کته در     یهتا  ی گیوکه ایأ نظریه  یأ بودا بنسبیت عام برای آن نوشره شی

که  ادزود یمرا به آن  ییها ی گیوو  دانسرنی یم را اساسی هاآن پردانان هینظر ونسبیت عام بود 

ی هتا  دترض  شیپت ی ان ا مجموعته  گرید  عبارت  به .(26ص ب1383 )ویلب نسبیت عام نیاشت

 پرستش را مبیل بته   ها هینظررا به ایأ سمت سوق داد و رقابت ایأ  هاآن بدلسفی دیزیکیانان

ی نستبیت عتام ان نظتر نتوع     اهت  آنمونجامعه علمی کرد. نکره مهم دیگر آن است که تعیاد 

 بدر ایأ میتان  بود کهبار  100یک آنمون حری کمرر ان  بو ان نظر تکرار شمار انگشت بآنمون

ایأ نظریته نیتز بتودیم و دیتییم کته جامعته علمتی         کننیه ابطالی ها شیآنماما شاهی برخی 

داده بتود   کته ادینگرتون تترجیح    طتور  همان ؛را معربر نشمارد ها آنموندیزیک ترجیح داد آن 

شتاهی بتودیم کته      نتیأ هم ان کسوف خورشیی را کنار بگاارد. شیه گردرهی ها عک بیشرر 

ب دیگتری تحلیل و با  ییمؤبا یک تحلیل  توانست یمی مرفاوتی داشت و ها لیتحلیک آنمون 

 ییتنهتا  بهرا  هینظر کی میتوان یما نم . علت ایأ امر ایأ است کهنسبیت عام باشی کننیه ابطال

 .میحک آنمون بگااربه م

و ابطتال   یییت تأما دیییم که نظریات دیزیکی ان طریق مقایسه بالواسطه و با تجربته قابتل   

بتا جهتان    تتوان  یمرا دقط ان طریق دهم خود ت که مبرنی بر نظریات دیگر است ت    آنهانیسرنی. 

ان  هتا  گزاره درواقعخارج مقایسه کرد؛ یعنی ان طریق گامی که مملو ان نظریه و اسرنراج است. 

کته نقتش عوامتل     شتود  یمت و ایأ باعث  کننی یمی با تجربه ارتباط پییا وخم چیپ پرراه بسیار 

ی اجرماعی و اقرصادیب اعربار و امکانات در دسررر ها نهینمی دلسفیب ها درض شیپمحیطی )

نیسرنی  ثرمؤتنها عوامل  نهایاب همه أیا باطردیاران یک نظریه در جامعه علمی( ادزایش یابی. اما 

و پایرش نظریات ان طترف   یییتأی و پردان هینظرو اخرالدات بر سر نقش تجربه و آنمون در 

ناشی ان دیین بخشی ان درآینی و غفلت ان بخش اعظم آن بتوده   زیهر چجامعه علمی بیش ان 

شتاهیی بتر تمتام نظریتات      تتوان  یمدر درآینی تیویأ و پایرش نظریه نسبیت  درواقعاست. 

هتر  مرمرکز شویمب ایأ خود بیش ان  نظرمان موردیادت. البره اگر تنها روی قسمت  شیه مطر 

تنهتا بتا یتک رابطته      ما نه که است  أیاگرایی و نیان به دهم  جانبه همهشاهیی بر ضرورت  زیچ

 هسریم.  خطی سادهب بلکه با کالدی پی ییه و با نظم خاص خود در رونی تولیی علم مواجه
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  بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت
 آنهااتحاد   میان عاقل و معقول و نحوه

 3، سیدمرتضی حسینی شاهرودی2، عباس جوارشکیان1اعظم سادات پیش بین

 چکیده

ب صنگیز فلسفه صتت  ه د  فلسفه ید صیی مـو د صثبـات و    صتحاد عاق  و معقول یکی صز مباحث بحث
نقد ق ص  گ فته صتت. هد، صی  نوشتا ، تک ص  صدله صثبات عاق  و معقول و بیان نقاط قـوت و ضـعف   

بلکه با  ویک د و نگ ش دیگ ی به صی  مطلب صشا ه شده صتت. با توجـه بـه پیییـدگی    آن نیست. 
های متعددی صز  صبطه بـی  عاقـ  و یـو ت معقـول و      صی  نظ یه، شا حان حکمت متعالیه ب دصشت

ها د   صوص علم د  ته گـ وه   صند. ب  صتاس دیدگاه آنها، صی  ب دصشت صتحاد میان آنها دصشته  نحوه
صنـد  ـه صتحـاد     صند، ب  صی  عقیـده  صینکه علم  ص  یف نفسانی قلمدصد   ده ب    د. ب  ی بنا گی جای می

نفس و معقوالت صز نوع صتحاد جوه  و ع ا صتت. ب  ی دیگ   ه علم  ص صز تـن  صضـافه صشـ صقی    
ز صند، معتقدند  ه صتحاد نفس و معقوالت صز نوع صتحاد حقیقت و  قیقت صتت. گ وه دیگ ی نی دصنسته

باشد و صتحـاد   معتقدند  ه صز نظ  ید ص، علم صم ی ف صمقولی صتت  ه وجود آن عی  وجود نفس می
هـا، بـه صیـ  مطلـب     باشد. د  صی  نوشتا  ضم  ب  تی دیـدگاه  نحو عینیت می نفس و معقوالت، به

نحـو عینیـت بـه     صشا ه  وصهیم   د  ه یو ت معقول، عی  نفس بوده و صتحاد عاق  و معقـول بـه  
 .ت  صتت  ش ید صیی نزدیکنگ

 

 .علم، صضافه صش صقی، نفس، صتحاد :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هتای مرعتیدی ان ستوی     اتحاد عاقل و معقول یکی ان مسائل مهم دلسفی است که با واکتنش 

ای داشره و ان ستوی دیگترب طردتیاران     سو مخالفان جیی یک شیه است؛ ان   رو دیلسودان روبه

نظریته اتحتاد   انی. مالصتیرا بترای   های دراوانی کرده سرسخری که در تقریر و اثبات آن تالش

عاقل و معقول ارنش نیادی قائل بوده و ایأ مسئله ان جمله مسائلی است کته همیشته متورد    

نظر مالصیراب دهم ایأ مسئله توستط اوب نریجته تضترع بته      ست. به ا دخر و مباهات وی بوده 

قب 1410تعالی و اداضه آن ان جانب خیاونی مرعال بوده است )صیرالییأ شیرانیب  درگاه حق

شود معرقی است کستی   (. وی که ان میادعان اصلی ایأ نظریه محسوا می313-312ص ب3ج

که قائل به اتحاد عاقل و معقول است بایی در اصول دلسفی تفحت  و غتور بیشترری داشتره     

 (.443-442باشی و ان بسیاری ان اصول دلسفی دلسفه رایج عیول کنی )همانب ص

« شتناخری  مبتانی هستری  »ای ان  ایتی بته مجموعته   بنابرایأ برای اثبات و تبییأ ایأ نظریته ب 

)هم ون اصالت وجودب تشکیک در حقیقت وجودب تقسیم حقیقت وجود به وجتود رابتط و   

ون درامقولی بودن علمب حضوری بودن علوم و اتحادی  )هم« شناسی مبانی معردت»مسرقل(ب 

نفت  و بقتای   )مثل حیوث جستمانی  « شناسی مبانی نف »بودن رابطه نف  با عقل دعال( و 

القتوی   روحانی آنب تشکیک در مراتب وجودی نف ب حرکت جوهری اشریای در نف  و کل

 بنی بود.  بودن نف ( پای

درواقع مالصیرا بر پایه مبانی جیییی که به عالم حکمت و دلسفه عرضه داشره استتب  

 .پرداند به اثبات نظریه اتحاد عاقل و معقول می

 قترار  نظتران  صاحب توجه مورد مخرلفی نوایای ان صیرامال معقول و عاقل اتحاد برهان

 ایتأ  محوریتت . است آن دالیل تبییأ و برهان ایأ محروای به ناظر آنها بیشرر که است گردره

 ضتمأ  البرته  و متاکور  مطالب ان دارغ بلکه نیست. دالیل ایأ بررسی و بیان به ناظر نوشرارب
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 تعبیتر  و بته  معقتول  و عاقتل  میتان   رابطه به خاص طور به برهانب ایأ درباره مخرصر توضیح

 و عاقتل  آیتا  اینکه است؛ پرداخره آنها میان اتحاد  نحوه و میرَک و میرِک میان  رابطه ترب دقیق

 دیگتری  وجود مراتب ان آنها ان یکی وجود آنکه یا دارنی ای جیاگانه وجود هر کیام معقولب

   نیست؟ کار در ی و دوئیرییکییگرن عیأ معقول و عاقل آیا اساساً اینکه است؟ یا

 مرفاوت نیز آنها میان اتحاد  نحوه شودب تبییأ چگونه معقول و عاقل  رابطه که اسار برایأ

 ختویش  نگترش  بته  توجه با شارحان ان هریک شیب خواهی اشاره که طور همان. بود خواهی

 اتحتاد  حوهن و معقول و عاقل میان  رابطه ان مرعیدی تفاسیر صیراییب حکمت در علم درباره

 .انی داده ارائه آنها

انیب معرقینی کته رابطته    گروهی که علم را ان مقوله عرض و ان سنخ کیف نفسانی دانسره

میان عاقل و معقول و نحوه ارتباط میان آنهاب هم ون رابطه جوهر و عرض است. برخی بتا  

انستره و  ابرناء بر اینکه علم اضاده اشراقی استب صورت معقتول را حاصتل اشتراق نفت  د    

داننتی. بته عقیتیه برختی نیتز علتم امتری         اتحاد میان آنها را نیز اتحاد حقیقت و رقیقت متی 

درامقولی است که وجود آن عیأ وجود نف  بوده و بنابرایأ رابطه نف  و معقتوالت و نیتز   

 ایتأ  نقی و بررسی به معطوف نوشرار ایأ اصلی باشی. محور نحو عینیت می اتحاد میان آنها به

 کته کتیام   تا بیان کنیم هسریم آن بر صیرایی آثار بر ابرناء ما با و باشی می ها اسرنباط و رتفاسی

 .است تر نزدیک مالصیرا نهایی نظر به تفسیر

 برهان مالصدرا در اتحاد عاقل و معقول

ب اتحاد عاقل و معقول سبب ردع اشتکاالت معتروف وجتود    ادراک در راسرای تعییأ کیفیت

 ؛ابرالء دالسفه به اشکاالت وجود ذهنی به دو دلیل استت  بییه مالصیرابه عق ذهنی می شود.

انتی   دهن وجود اعراض برای محلشان تصور نمتو یکی اینکه وجود صور برای نف  را هم و

. برهتان مالصتیرا در   (309ب ص همان) انی اتحاد عاقل و معقول را انکار کرده بو دیگر اینکه

 شود: آغان می مقیماتمعقول با ایأ مطالب و  اتحاد عاقل و

ورت متادی و صتورت   صت  ؛شتود  اینکه صورت اشیاء به دو قسم تقسیم می مطلب اول 

ضتع و مکتان و دیگتر امتور     صورتی است که قوام وجودش به مادهب و مجرد. صورت مادی

اشی که اگر ایتأ  صورت مجردب صورتی است که مجرد ان ماده و وضع و مکان ب مادی باشی.

نحتو نتاق     ل بالفعل است و اگر ایأ تجریی بهو تام باشیب صورت معقونح تجریی ان ماده به

 .(70ص ب1375 هموب)ب صورت مرخیَل یا محسور بالفعل است باشی
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 1مطلب دوم اینکه وجود نفسی صورت معقول بالفعلب با وجودآن برای عاقل یکی است.

ر وجتود  گویتی اگت   ان طریق برهان خلف می مالصیرا در اثبات اتحاد عاقل و معقول 1است.

مرغتایر ان  طوری که دو وجتود   ب بهنفسه صورت معقولب غیر ان وجود آن برای عاقل باشی دی

و ارتبتاط  استت  صورت هویت هریک ان آنها غیر ان هویت دیگتری   هم داشره باشیمب درایأ

   .(315-314ب ص3ب جق1410ب همو) هم ماننی حال و محل خواهی بودمیان آنها 

کته مرضتایفانب مرکادئتان در وجتود و درجته وجتودی        مطلب سومِ مالصیرا ایأ استت 

معنا که اگر یکی ان آنها بالفعل باشیب دیگری نیز بالفعل بوده و اگر یکی بالقوه  ایأ باشنی. به  می

ای ان مراتتب باشتیب    بود. ضمأ اینکه اگر یکی ان آنها در مرتبه باشیب دیگری نیز بالقوه خواهی 

قب 1420؛ همتوب  316-315اهتی داشتت )همتانب ص   دیگری هم در همتان مرتبته تحقتق خو   

(. درواقع ان نظر مالصیرا عاقل و معقول بالفعلب دو امر مرضایفی هسترنی کته در یتک    22ص

 رتبه و درجه وجودی قرار دارنی.

اا اتحتاد  به اثبات ادعای خود در بت  بشایان ذکر است که مالصیرا با بیان ایأ سه مطلب

عنوان مقیمه بحث استتب اخترالف نظتری     ه مطلب اول بهاینک . درپرداند عاقل و معقول می

میتان شتارحان    ی درمرعتید  اخترالف نظرهتای   بولی درباره مطلب دوم و سوم وجود نیارد.

عنوان برهانی مجتزا ان   هرکیام ان آنها را به ببرخی هم ون حکیم سبزواری .شود مشاهیه می

مستلم ایتأ   امتر   .(315ب ص3ب جق1410)ستبزواریب   کننی لحاظ می در اثبات میعایکییگر 

وجود نفسی صورت معقول بالفعلب همان وجتود  » یعنی ایأ عبارت کهب است که مطلب دوم

 اتحاد عاقل و معقول استت. ب یک عبارت مهم و کلییی در اثبات نظریه «او برای عاقل است

 .خواهیم پرداخت  ایأ عبارت صیرا شیه در ادامه به تفاسیر مرعیدی که ان ببه همیأ دلیل

 2«میان صورت معقول )صورت علمی( با نفس نسبت»اسیر تف

هتا و   توجه به پی ییگی نظریه اتحاد عاقل و معقولب شتارحان حکمتت مرعالیته برداشتت     با

                                                                                                                     
کنی که معقولیت عتیأ ذات معقتول بالفعتل استت و معقتول       . حکیم سبزواری در پاورقی به ایأ مطلب اشاره می1

بالفعلب حری با درض عیم همه اغیار هم نان معقول است. به ایأ دلیل که معقتول بالفعتلب وجتود نتوری استت و      

 (.314ب ص3قب ج1410لاات است )سبزواریب وجود نوریب علم و معلوم با

نی که ایأ برهان نه دقط درباره عاقتل و معقتولب   ک . النم است به ایأ مطلب اشاره کنیم که مالصیرا در آثار خویش تصریح می 2

متوب  ؛ ه72ب ص1375؛ همتوب  299ب ص3قب ج1410رود )صتیرالییأ شتیرانیب    کار می تر درباره عالم و معلوم به طور عام بلکه به

 باشی. تر آنب یعنی صورت علمی می (. بنابرایأ مراد ان صورت معقول در ایأ نوشرارب معنای عام51ب ص1342
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ب نستبت میتان   تتر  به تعبیر دقیق و های مرعیدی ان نسبت میان صورت معقول و عاقل اسرنباط

نیه با دقتت و بررستی در آثتار و عبتارات     انی. نگار و نحوه اتحاد آنها داشره میرِک و میرَک

 است.  ها و تفاسیر را در سه گروه جای داده  شارحانب ایأ برداشت

عرضبودنصورتمعقولبراینفستفسیراول:

ماننتی رابطته    أ است که نسبت میتان معقتول و عاقتل   ظاهر عبارت صیرا ای اولیأ تفسیر ان

گویی که وجود  میرا در خصوص اعراض ب مالصیعرض با جوهر است. به عقییه ایأ گروه

 هتای معقتول   همیأ قاعیه را بر صورت باشی. وی نفسه اعراضب عیأ وجود لغیره آنها می دی

هستری آنهتا   های معقول بالفعلب عتیأ   نی و بر ایأ عقییه است که هسری صورتک منطبق می

استت کته   شایان ذکر  .(313ب ص3ب جق1410ب صیرالییأ شیرانی)برای عاقل بالفعل است 

ب بنابرایأ اگرچه در اصتل مطلتب   انی. نظران معاصر ان دو منظر به ایأ مطلب نگریسره صاحب

ولی به دو گونه مرفاوت به تبییأ  ببا یکییگر اشرراک دارنی یعنی عرض بودن صورت معقول

 شود: که در ادامه به آن اشاره می انی و تفسیر عبارت مالصیرا پرداخره

که با توجه به به اینکننی  اسریالل میدر تفسیر عبارت صیرا  أالف( برخی ان ایأ شارحی

ای  دانی و برای آنها وجود جیاگانه مبانی مالصیرا که اعراض را ان شئون و مراتب جوهر می

چه اشکالی دارد رابطه بیأ عاقل و معقتول را ان نتوع رابطته جتوهر و عترض       بقائل نیست

  )مصتبا   رزم به اتحتاد عاقتل و معقتول باشتیم    مل بتوجه به همان مبنا حال با دانسره و درعیأ

حقیقتت   در بنیرا اگر عرض را ان شئون وجود جتوهر بتیانیم   ؟(218ب ص2ب ج1365ب یزدی

 تتر استت   ان اتحاد ماده و صتورت وثیتق   ایم و ایأ نوع اتحاد اتحاد عاقل و معقول را پایردره

قائل بته ترکیتب انضتمامی     البره بییهی است که اگر ماننی مشائیأ. (361ب صق1405)هموب 

نفسته عترض غیتر ان وجتود لغیتره آن باشتیب        طوری که وجود دی به بجوهر و عرض باشیم

 توان قائل به اتحاد شی. نمی

کننتی کته مالصتیرا بته روش      برخی دیگر ان شارحان هم به ایأ مطلب تصریح متی  ا(

یأ وجود ایأ صتور  بنابرا دانی. میهای معقول را ان مقوله کیف و عرض  سایر حکماب صورت

همتان وجودشتان بترای     عینتاً  نفسته  گیرد که وجودشان دیبمشمول ایأ اصل قرار  توانی می

هتای   . توضتیح اینکته وجتود صتورت    (136ب ص1384موضوعشان است )حتائری یتزدیب   

دارای وجتود   هتا  یعنتی ایتأ صتورت    .معقولب هم ون اعراض ان نوع وجود رابطتی استت  

طور نیستت   و ایأ استوابسره به موضوع و مرعلق خود  بجوداشنی که همیأ وب اسرقاللی می
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عرصته هستری تحقتق    در  یان ان موضتوع بتوده و  ن کامالً مسرقل و بی بکه ماننی وجود جواهر

بنابرایأ ناگریزیم ضمأ اعرراف به وجتود مسترقل    .(137-136)همانب ص عینی داشره باشنی

یاد کترده و بگتوییم معقتول بترای     صور معقولهب آن وجود مسرقل را وابسره به موضوع قلمت 

کنتی و   عبارت مالصیرا تنها بر همیأ تفسیر تطبیق متی  بعاقلب حاصل است. به عقییه ایشان

عاقتل بتر دو قستم     بشود. در ایتأ نگترش   اتحاد عاقل و معقول دقط ان ایأ طریق اثبات می

هیم ختوا  خصوص رابطه میان معقتول و عاقتل بتالقوه    درفعل. است: عاقل بالقوه و عاقل بال

یعنتی   وجود معقول برای عاقتل بتالقوه استت.   نفسه همان  گفت که وجود معقول بالفعل دی

در ایأ گفرار تنها  ابی.ی صورت معقولب موجودی است که در موضوع خود )نف ( تحقق می

ایتم و ایتأ مطلتب نتاظر و      وابسرگی و ترکیب انضمامی معقول به عاقل بالقوه را اعالم کرده

 عاقل و معقول نیست. یلی بر اتحاددل

نبوده است کته اتحتاد معقتول را بتا عاقتل      ایأ نکره اینجاست که مالصیرا هم در صید 

معقول و عاقل بالفعل بایتی   خصوص رابطه میان بالعرض یا عاقل بالقوه )نف ( ادعا کنی. در

در ب متا  صتورت  . درایتأ نفسه عیناً وجودش برای عاقل بالفعل استت  وجود معقول دی گفت

ختواهیم اتحتاد و یگتانگی بتیأ      بلکته متی   نیسریم. عالم وابسرگی و ترکیب انضمامیصید ا

ای  اضتاده  بگوییم که اگر هم به صورت ظاهری یم والفعل و عاقل بالفعل را اعالم کنمعقول ب

ت و ذاتتاً مغتایرتی در میتان    بیانی اس و ب ایأ اضاده لفظیشود بیأ آنها در ایأ مقام اظهار می

 .(280-279ب صهمان) نیست

مبرنی بر ایأ است که علم را حصتولی قلمتیاد    مطلب مهم اینکه تفسیر خاص ایأ گروه

توان گفت  می بکه علم حصولی ان قبیل کیفیات نفسانی است کننی. به عقییه آنهاب انآنجایی می

یل اتحتاد عترض   با جوهر نف ب اتحادی ان قبت که همان کیف نفسانی است  ت معلوم بالاات  

شتود   . لاا ایأ مطلب آشکار می(219ب ص2ب ج1365 )مصبا  یزدیبی داشت با جوهر خواه

)همتانب   در دلستفه در اطتراف علتم حصتولی استت     گوی اتحاد عاقل و معقتول  و که گفت

 .(273ب ص1394 حائری یزدیب؛ 215ص

نقدوبررسیتفسیراول

تحتاد  الف( توجه به ایأ نکره ضروری است که یکی ان اهیاف مالصتیرا در طتر  نظریته ا   

 ای کته دیگتر   گونته  ؛ بهعاقل و معقولب ارائه نوعی تبییأ خاص ان رابطه عاقل و معقول است

شبهات مطر  شیه در خصوص علم و صورت ذهنی بر آن وارد نباشتی. درواقتع مالصتیرا    
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ذهنتی کته مبرنتی بتر عترض بتودن        دیلسودان اسالمی را در جواا اشکاالت وجتود  پاسخ

 (.312-305ب ص3ب جق1410 بصیرالییأ شتیرانی دانی ) های ذهنی استب کادی نمی صورت

یعنتی بتا نفتی عترض بتودن      )دیگتر   دانی که با طر  مسأله به شتکل  می لاا بر خود واجب

اشکاالت وارد شیه را پاسخ دهی و  اثبات درامقولی بودن علم(بحقیقت علم و صور ذهنی و 

ن عترضب تکترار همتا   عقول در قالتب جتوهر و   روشأ است که طر  نظریه اتحاد عاقل و م

لتاا ایتأ نظریتهب نظریته نهتایی مالصتیرا        .استت   چیزی است که مالصیرا ان آن ابا داشتره 

باشی. درواقع تضرع وی به درگاه الهی جهت نیل به برهان اتحاد عاقل و معقولب حتاکی   نمی

 پنیاشتره  ان آن است که وی رابطه صور علمی با نف  را دراتر ان رابطه جوهر و عترض متی  

 .است 

لحتاظ وجتودی مرتأخر ان     ن طردیاران حکمت مرعالیتهب عترض بته   ا( به عقییه برخی ا

لحتاظ کمتاالت وجتودیب     یابی که جتوهر بته   هنگامی تحقق می وجود موضوع خود است و

 ب ون عرض برای نف  محسوا شونیمبنابرایأ اگر صور علمی ه .موجودی تام شیه باشی

 های علمتی ستانگار نیستت    وسیله صورت ف  بهقول و اسرکمال نبا نظریه اتحاد عاقل و مع

 .(49ب ص1367)ردیعی قزوینیب 

خواهی  ج( بر اسار نگرش دوم ایأ تفسیرب نف  عاقل بالعرض است و مالصیرا نیز نمی

« دردریتور »ثابت کنی نف  عالم بالاات و عیأ معلوم است. بلکه در تصحیح و تأییی ستخأ  

-162ب ص1394ات استت )حتائری یتزدیب    معرقی است که خود صورت معقولب عتالم بالتا  

(. در نقی ایأ سخأ بایی گفت تمام تالش و توجه مالصیرا ایأ بوده است که بتا نظریته   163

شتود.   واسطه تحصیل علوم و معارفب اشریاد وجودی یادره و کامل می اتحاد ثابت کنی نف  به

بران و کودکتان و  گویی: النمه سخأ شما ایأ استت کته نفتور پیتام     لاا به منکریأ اتحاد می

که در نظتام   مجانیأ در یک درجه وجودی باشی و اخرالف آنها تنها به عوارض باشی. درحالی

صیراییب علم ان سنخ وجود است و صورت معلومب عیأ نف  و مرحی با نف  است که نریجه 

 (.228-227ب ص1380ایأ اتحادب اشریاد وجودی نف  خواهی بود )دیاض صابریب 

ان  بدانتی  که چگونه مالصیرا با آنکه عرض را ان مراتب وجود جوهر متی ننقی دیگر اید( 

 کنی؟   امرناع می ض درخصوص ارتباط صور علمی با نف پایرش رابطه جوهر و عر

در پاسخ بایی گفت ایأ عبارت که عرض ان مراتب وجود جتوهر استتب بته دو شتکل     

 قابل تفسیر است:
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بته  رالف آنها در تحلیل عقلی استت.  اخ اینکه وجود عرض عیأ وجود جوهر است وت 

 تعید وجودی در آنها منرفی است. گربید عبارت

هریک ان آنها  حال ب ولی باایأاگرچه جوهر و عرض در خارج به یک وجود موجودنیت 

باشنی )دیباب  توان گفت که عیأ هم می اسار نمی جودی خاص خود را دارنی و برایأمرتبه و

 .(215ب ص1388

  در حاشیه اسفارب تفسیر دوم را برگزییه است. او معرقی است که بتر ایتأ   عالمه طباطبایی

گونه که مینظر مالصیرا بتودهب در قالتب جتوهر و     توان اتحاد عاقل و معقول را آن اسار نمی

عرض تبییأ کرد. میعای وی درباره اتحاد عاقل و معقولب به شکلی بتاالتر و دراتتر ان رابطته    

نحتوی ختاصب    ی که میان جتوهر و عترض وجتود داردب بته    جوهر و عرض است. در اتحاد

توان تمایزی میان جوهر و عرض لحاظ کترد کته ایتأ ختود      لحاظ مرتبه و رتبه می حیاقل به

کته در برهتان مالصتیرا در متورد      باشی. درحالی باعث نوعی دوئیت و غیریت میان آن دو می

هتان اتحتاد عاقتل و معقتولب در     عاقل و معقولب چنیأ تمایز و دوئیری وجود نیارد. وی در بر

 (.314-313ب ص3قب ج1410صید است که وحیت رتبه آن دو را نیز اثبات کنی )طباطباییب 

که نسبت میان عاقل و معقول هم ون نسبت جوهر  ( اگر تأکیی شارحان بر ایأ استهت

 باشیب بهرر است با تکیه بیشرر به مبانی دلسفه صتیرایی بته تبیتیأ ایتأ مطلتب      با عرض می

ایأ تفسیر مبرنی بر آن استت کته صتورت علمتی     که پرداخره شود. ذکر ایأ نکره النم است 

تفسیر نگترش دوم ایتأ دیتیگاه ان     بولی به نظر نگارنیه .باشی هم ون عرض برای نف  می

ان جمله اینکته وجتود صتورت معقولته را وجتود       ی دارد؛عبارات صیراب رنگ و بوی مشائ

ب 1394انتی )حتائری یتزدیب    د را عتارض بتر موضتوع متی     مسرقل در نظر گردره و سپ  آن

یا اینکه بترای دترار ان نقتیهای     .خالف نظریه مالصیرا است ایأ نگرش کامالً بر (.279ص

مرتبه وجتودی عاقتل و معقتولب تترجیح داده      یوارد بر نظریه مالصیرا در خصوص تکادو

تنها مشتکلی را   یأ اییه نهب ابه نظر نگارنیهولی  .ب عاقل بالعرض لحاظ شودکه نف شود  می

 تر خواهی کرد. چیزی که هست پی ییه  ان آن مراتب بهمسأله را ب بلکه کنی حل نمی

شایان ذکر است که در نگرش اول ایأ تفسیرب با نگاهی صیرایی و با توجه به ایأ نکرته  

 .که در حکمت صیرایی عرض ان مراتب و شئون جوهر استب ایأ مطلب تبییأ شیه استت 

منعی وجود نتیارد  بر اسار ایأ تفسیرب  وارد نیست. های ماکور بر ایأ نگرش شرر نقیلاا بی

نوان عرض برای نف  لحاظ شودب عیأ وجود نفت  باشتی؛   ع که صورت علمیب حری اگر به
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چراکه ترکیب میان ایأ دوب اتحادی است که در مقام دعل است و چون مقام دعل مترتبط بتا   

 شونی. لمی منجر به ترقی و تکامل در ذات نف  میمقام ذات استب بنابرایأ صور ع

اشراقیبودنصورتمعقولبراینفستفسیردوم:اضافه

معرقینی که نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطته میتان وجتود رابتط و      برخی ان شارحان

 دستت آورد.  بته اسرنباط را  ایأ اسوفمرمسرقل است. شایی بروان ان پاورقی حکیم سبزواری بر 

پت    ببه قاعیه تکادو تکیه نشیه است مالصیرادر برهان اول » ی در پاسخ به ایأ شبهه کهو

نفسته   وجود دتی »با توجه به ایأ عبارت که عرقی است م «؟شود  می چگونه تحقق عاقل اثبات

را ان شود؛ نیرا مقصود مالصتی  ایأ مطلب اثبات می ب«معقول عیأ وجودش برای عاقل است

یابی و رابطه نف  با معقتولب   واسطه اشراق نف  تحقق می به معقول ایأ عبارت آن است که

یابتی. حکتیم    لب با نف  تقتوم وجتودی متی   که صورت معقو معنا . به ایأاضاده اشراقی است

 بکنتی. بته عقیتیه وی    سبزواری در بیان دوق ان اضاده اشراقی برای تکمیل دلیل استرفاده متی  

بلکته بترای    بالفعلب اثبات اضاده مقولی نیست. ت واثبات معقولیت بالاات برای معقول بالاا

 .(316ب ص3ب جق1410سبزواریب )شود  ان اضاده اشراقی اسرفاده می اثبات آن

استرفاده   ن اضاده اشتراقی بترای اثبتات اتحتاد    وی در جای دیگر ان اسفارب به صراحت ا

شتود و   متی اسار قاعیه تضایفب دقط معیت و همراهی اثبتات   کنی و معرقی است که بر می

برای اثبات اتحاد بایی به اضاده اشراقی کنی و لاا  تکادو در قاعیه تضایفب اقرضای اتحاد نمی

دلیل وجود رابط بتودن معقتول    تمسک جست. با ایأ توضیح که بر اسار اضاده اشراقیب به

بالااتب مقرضی اتحاد و اتصال در مقام ظهور نف  است؛ بیون اینکه ان مرتبه عتالی تجتادی   

(. به تعبیر حکیم سبزواریب میرکات موجود به وجود نفت   168ب ص6ده باشی )همانب جکر

( و نفت  بته اعربتار مقتام     234ب ص1361باشنی )هموب  و مسرفیض به دیض مقیر نف  می

 (.  321ب ص3ب جق1410شامخ خودب دیاض معقوالت و معطی کمال است )هموب 

 نقدوبررسیتفسیردوم

معقول با عاقل در رتبه  یظریه اتحاد عاقل و معقولب قائل به تکادوالف( مالصیرا در اثبات ن

وجودی است و ایأ مطلب با رابطه وجود رابط و مسرقل که در دو مرتبه وجتودی هسترنیب   

کنتی؛ نیترا مقرضتای     میعای مالصیرا را اثبات نمتی  ب ایأ دلیلسانگار نیست. به تعبیر دیگر

کته   . درحتالی مراه اذعان به اخرالف مرتبه استت اتحاد حقیقت و رقیقتب پایرش اتحاد به ه
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در یک مرتبه وجودی با یکتییگر مرحینتی؛ مگتر اینکته      ت عالم و معلوممالصیرا معرقی اس

تتا عینیتت    باشتی منظور ان اتحاد حقیقت و رقیقتب اتحاد ظاهر و مظهر و مرجلتی و جلتوه   

  کته در ادامته اشتاره   طتور   البرته همتان   .(208 ب164ب ص1388)دیبتاب  گیرد  بر وجودی را در

ی قائل به تکتادو  (هم ون حکیم سبزواری و عالمه)که برخی شارحان  ب انآنجاییخواهی شی

فسیر مناداتی با نظتر  کننیب ایأ ت در رتبه وجودی نیسرنی و حری آن را نقی می دو امر مرضایف

 لاا ایأ نقی به آنها وارد نیست. آنها نیارد.

اتحادب عالوه بر اتحاد عاقتل و معقتولب متیعای    ا( مالصیرا و شارحان وی در مبحث 

اتحاد با صور ادراکی استت.  واسطه  اسرکمال وجودی عالم به انی و آن دیگری را مطر  کرده

عنتوان   ن علتب واجی همه کمتاالت معلتوم بته   عنوا اسار دلیل ماکورب عالم به که بر درحالی

لمتی معنتا نخواهتی داشتت     واستطه صتور ع   هاسرکمال عالم بت  باسار  معلول است و بر ایأ

 .(209-208)همانب ص

ج( نکره آخر اینکه اگر رابطه معقول با عاقل را هماننی وجود رابط و مسرقل بیانیمب ایتأ  

را معلول جوهری عقالنتی   های معقول صورت ؛ نیرا ویسخأ با مبانی صیرا سانگار نیست

رابطته آنهتا هم تون وجتود      دانتی تتا   بنابرایأ نف  انسان را داعل و عاقل آنها نمیدانی.  می

شتود کته ان نظتر     مسرقل و رابط باشی. حری ان برختی ان عبتارات وی چنتیأ استرنباط متی     

در بحتث  وی لتاا   ان ادراک دارای نقش مسرقیم است. مالصیراب عقل دعال در هر سه مرتبه

 واسطه اداضه صور ان سوی عقتل دعتالب   همه ادراکات بصری به عرقی است کهابصار حسی م

 (.317ب ص3ج همانب ؛181ب ص8ب جق1410 بصیرالییأ شیرانی) یابی تحقق می امکان

تفسیرسوم:عینیتصورتمعقولونفس

رسی مالصیرا چیزی دراتر ان رابطه جوهر و عرض و یا علت و معلول را در ستر   به نظر می

د متا ان  کنی که مقصتو  تر بیان می تر و شفاف طور واضح به« مشاعر»است. وی در  پرورانیه  می

نفسه میرَکات ت با وجود آنها برای شخ  میرِک ت آن است که وجتود    یکی بودن وجود دی

کننتیه آنهتا    معقوالت و سایر میرکاتب حقیقری مسرقل و جیا ان وجود عاقتل و عامتل درک  

 .(51ب ص1342نیست )هموب 

نفسته   ود دیبا بیان اینکه وج دانی و سپ  صور ادراکی را مجرد ان ماده می صیرا در ابریا

تنها به متادهب بلکته    کنی که ایأ صور نه به ایأ مطلب اشاره میآنها عیأ وجود لغیره آنهاستب 

بته نظتر    .(166ب ص6ب جق1410)ستبزواریب   موضوع دیگتری نیتز نیانمنتی نیسترنی     به هیچ
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با توجه به اینکه هم نیأ نیانی صور ادراکی ان موضوع و محل و  صیرا با اثبات بیرسی  می

کته عاقتل و متیرک ایتأ      گیرد چنیأ نریجه می ل امری مضاف و نیانمنی به عاقل استبمعقو

ب تتر  به تعبیر دقیتق نیست.  ها تحقق دارد که در خود ایأ صورتصورب چیزی غیر ان واقعیری 

 گونه تمایزی میان آنها نیست. عیأ یکییگرنی و هیچ معقول و عاقل

اول اینکته حتیاقل    روری استت؛ و معقولب ذکتر دو مطلتب ضت    برای درک عینیت عاقل

نظتر گتردرأ دیگتریب     مراتب دوگانگی بیأ دو چیز ایأ است که هرکتیام ان آنهتا بتیون در   

ای داشره باشنی. دوم اینکه معقول بایتی عتاقلی داشتره باشتی تتا آن صتورت        نفسه وجود دی

 معقول را مورد تعقل قرار دهی.  

در درجته و   أ صورت معقول بالفعلاگر عاقل ای گوییم اسار مطلب اول می بنابرایأ بر

هر یتک ان عاقتل و معقتول وجتود نفستی و مرغتایر ان       آیی  ب النم میمرتبه وجودی او نباشی

. شود میطور مسرقل لحاظ  معقول با قطع نظر ان عاقلب به بباشی. به تعبیر دیگر دیگری داشره 

ل بالفعتل نباشتیب آن   اقت اگتر ع  مب حرماً بایی عاقل بالفعتل باشتی و  بر مطلب دو که بنا درحالی

نه اینکته معقولیتتب    بباشی؛ نیرا صورت معقوله عیأ معقولیت است معیوم می معقول بالفعل

ان عاقل کته مقتوم ذاتتی معقتول      ماننی سیاهی و جسم. پ  اگر ؛وصف عارض بر آن باشی

کته   یحتال در عیومیت ذات معقول و معقولیت است.ایأ امر مساوق با م بنظر شود قطع است

معقول بالفعلب موجود استت؛ پت  وجتود عاقتل عتیأ وجتود معقتول استت و ان          صورت

در مرتبته وجتودی نفت  و عتیأ      ان وجود نف  استب بنابرایأ معقولکه عاقل هم جایی آن

 ی صتورت معقولته مرصتور نیستت    بترا    است و وجود دیگری جز همیأ وجودوجود نف

 .  (187-186ب ص1375آملیب   ناده )حسأ

ای  بایتی در مرتبته  معقول هم به حکتم برهتان تضتایف     بناطقه باشی نف  وقری که عاقل

معقتول بایتی در حتاق     ببه تعبیر دیگتر  1بالعک . آن مرتبه است و باشی که عاقل یا نف  در

 و اال معقول آن نخواهی بود و نف  با آن دانتا نخواهتی   ؛ذات نف  و مرتبه وجودی او باشی

بود.   دارای آن معقول نخواهیهم صورت نف   یأدرا باگر معقول خارج ان نف  باشی شی و 

 بدرض ماکور اگر نور علم یا صورت معقول در ذات و حقیقت نف  رسوخ نکرده باشی در

                                                                                                                     
بتود.   به ایأ معناست که هرجا معقولیت باشیب پ  عاقل هم حرماً در مرتبته ذات معقتولب خواهتی    « تعقل عاقل. »1

 ایأ همان تکادو است. شود که معقولیت در جایی باشیب ولی عاقلیت نباشی و یعنی نمی
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که ایتأ   باشی. درحالیمعقول بالفعل  ه و معقول او همدعاقل بالقوه بو آیی که میرِکب النم می

 .(219)همانب ص امر بنا بر تضایف باطل است

شود ایأ استت کته عاقلیتت و معقولیتت ان ذات      ان مطالب قبلی اسرنباط میای که  نریجه

طتور نیستت کته اضتاده عاقلیتت و       شود و ایتأ  یک مرتبه و درجه واحی انرزاع می واحی در

ماننی پتیر و پستر و دیگتر امتوری کته       ؛معقولیت بعی ان وجود ذاتب عارض بر ذات شونی

د. بنابرایأ وجود صورت معقوله عیأ وجتود  شو اضاده بعی ان تحقق ذاتب عارض بر آنها می

وجود نفسی او همان وجود رابطی است و صرف شتأنی ان شتئون    بعاقل است و به تعبیری

در هویتت نفت    )غترق(  منتیک  و تجلیات نف  است و هویت آن  نف  و طوری ان اطوار

ای  تبصرهناده آملی در  اسراد حسأاست. ایأ برهان مالصیرا در اتحاد عاقل به معقول است. 

کنی که در اتحاد عاقل و معقتولب نفت  ناطقته مرحتی بتا       بر مطلب دوقب ایأ نکره را ذکر می

ای است که در صقع وجود نف  ناطق و در مرتبه و درجه اوب بتا او مرحقتق    صورت معقوله

است و منیک در وجود نف  است. درواقع وجود معلوم و معقتول بالتااتب همتان وجتود     

بنابرایأ ان دییگاه صیراب صورت علمی نه عترض بترای   (. 187-186)همانب ص نف  است

 عیأ نف  است. شودب بلکه نف  است و نه ماننی وجود رابط برای نف  محسوا می

نقدوبررسیتفسیرسوم

خالف دلسفه رایجب چیزی دراتتر ان   الف( ممکأ است ایأ اشکال وارد شود که مالصیرا بر

جانبه معقول با عاقتلب حرتی در درجته و رتبته      ی همهتضایف قصی کرده و آن تکادو قاعیه

و  بتا پتایرش معقولیتت ذاتتی     بطور که اشاره شتی  همان :پاسخ بایی گفت در .وجودی است

 دو امتر مرضتایف در رتبته و    یدیگر نیانی به طتر  تکتادو   تبییأ وجود لغیره بودن معقولب

اعتیه تضتایف در   شتود و نقتش ق   خود اثبات متی  درجه وجودی نیست و ایأ مطلب خودبه

نیرا اگر  ؛بودنب همان لغیره بودن است هویت معقولجهت تبییأ بیشرر مطلب ماکور است. 

جاست که اگر لغیتره بتودنب عتارض     وجود لغیره نیاشره باشیب معقول نخواهی بود. نکره ایأ

پت  عاقتل آن نخواهتی     .بر ذات غیر باشیب به ایأ معناست که غیرب آن را درک نکرده است

اگر لغیره بودنب عارض بر ذات غیر نباشیب به ایأ معناست که غیترب آن را درک کترده    بود و

نفسه معقولب عیأ وجود لغیتره آن استت و ان ستوی دیگتر      گوییم وجود دی است. وقری می

کته تمتایزی میتان    واضتح استت    جود لغیره داخل در ذات عاقل است نه عتارض بتر آنب  و
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ذات  یک مرتبه وجودی قرار دارنی و به تعبیتریب  صورت معقول و عاقل نیست و هر دو در

 نسبت به ذات در یک مرتبه است. 

گونه مطتر  شتود کته چته اشتکالی دارد دو       حو مشابه ممکأ است ایأن ا( نقی اول به

ماننتی   ؛لحاظ مرتبه وجودی مرفاوت باشنی ب ولی بهموجود در نحوه وجود اتحاد داشره باشنی

اتحتاد علتت و معلتول بته معنتای       :در پاسخ بایی گفت جوهر و عرض و یا علت و معلول.

 نحو عینیت استت و  حاد عاقل و معقول ان نظر صیرا بهولی ات باتحاد حقیقت و رقیقت است

 میان ایأ دو اتحاد درق است.که ی خواهی شدر ادامه تصریح 

رسی هیف صیرا ان اثبات نظریته اتحتاد عاقتل و     ج( ابهام دیگر ایأ است که به نظر می

اما نریجته برهتان    انسان با معلومات خویش مرحی است. ف وده که ]بیان کنی[ نعقول ایأ بم

لتاا برهتان وی در ایجتاد    عاقل و عالم ذات خویش است.  معقول و معلومبخود ایأ بود که 

است. شتهیی مطهتری بته ایتأ       ارتباط و اثبات اتحاد میان معقول و نف ب چنیان مودق نبوده

کال بایی ایأ مقیمه اضاده شود که ذات که برای ردع ایأ اش بودمعرقی  اشکال توجه داشره و

   .(244ب ص5ب ج1371)مطهریب  نف ب عاقل صورت معقوله است

که ایأ بحث در حونه ادراکات نف  استب بایی گفت معقولیت معقول ان آن  البره انآنجایی

گوینتی. در غیتر    ل میحیث است که مورد تعقل نف  واقع شیه و به همیأ خاطر به آن معقو

صورتب عنوان معقولیت برای صورت معقوله وجهی نیارد. امر مسلم ایأ است که ان نظر  ایأ

 است.  ب ان ابریا مفروض گردره شیه "نف ب عاقل صورت معقوله است"صیرا ایأ امر که 

لحتاظ   ورد عینیت عاقل و صورت معقول بهم رسی اگرچه دلیل مالصیرا در نظر می  د( به

ای ان ابهام قرار دارد و نیانمنتی   لحاظ تصییق و پایرشب در هاله ب ولی بهر مشکلی نیاردتصو

البره توسل به عردان در ایأ مورد کارگشتا خواهتی بتود کته     . باشی تبییأ و تفسیر بیشرری می

 طلبی. جایگاه وی ه خود را می بتبییأ بیشرر آن

 گانه مبنای تفاسیر سه اتحاد عاقل و معقول، بر

اقامه شتی کته بته نظتر      در برهان اتحاد عاقل و معقول فسیر ان عبارت کلییی مالصیراسه ت

رسی تفسیر هریک ان شارحان ان عبارات مالصیرا در برهان اتحاد عاقل و معقولب منتوط   می

را ان نتوع کیتف    : اینکته علتم  اسار بایتی گفتت   برایأباشی.  به دییگاه آنها به مسئله علم می

هتای   اقی و یا عیأ نف  قلمیاد کنیمب اتحاد عاقل معقتول نیتز بته گونته    نفسانی یا اضاده اشر

 شود. مخرلف تفسیر می
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اتحادجوهروعرض

ن رابطه جوهر و عرض باشیب در با صور معقوله هم و اسار تفسیر اولب اگر رابطه نف  بر

صورت اتحاد بیأ آنها ان نوع اتحاد وجودی جوهر و عرض خواهی بود )مصبا  یتزدیب   ایأ

استار تفستیر مشتائی و     ایأ رابطه بر. (132ب ص1394؛ حائری یزدیب 219ب ص2ب ج1365

 یءب علم حصول صتورت شت  تفسیر صیرایی مرفاوت است. با توجه به اینکه در تفکر مشائی

کته ادراکتات    استت  موضتوعی  هم تون  هنگتام ادراک  در نف  بنابرایأ بنزد عقل است در

واقع یک نتوع انضتمام و انطبتاعی بتیأ آنهتا       در کرده ومخرلف ماننی عوارض بر آن حلول 

بر اسار ایأ تفسیرب اتحاد عالم و معلوم  مقام عرض غیر ان مقام جوهر است.برقرار است و 

بلکه ان و که در نظام صیرایی عرضب وجودی جیای ان جوهر نیاشره  معنایی نیارد. درحالی

 شئونات و مراتب جوهر است.

بتا توجته    :شود که ایأ نکره اشاره می یی و به صراحت بهبا نگاهی صیرادر ایأ تفسیرب  

علتم  ما مانعی نیارد که  بدانی به اینکه مالصیرا وجود اعراض را ان شئون و مراتب جوهر می

را هم ون عرضب ان شئون و مراتب عالم دانسره و اتحاد عالم و معلوم را بر همتیأ استار   

وی مالصیرا ختالی  اتحاد صورت با ماده ان سبه  یم. تشبیه اتحاد صور علمی با نف تبییأ کن

 )مصتبا   نحو اتحاد جوهر و عرض تبیتیأ شتود   ان اشکال نیست. لاا بهرر است ایأ اتحاد به

 .(218-217ب ص2ب ج1365یزدیب  

و  "حقیقتت جتوهر و عترض   " شایان ذکر است که اگر نظریته مالصتیرا در خصتوص   

واقتع  بیشرری ان ستوی ایتأ شتارحان    مورد تبییأ  یق آن با رابطه نف  و صورت معقولتطب

شی. توضتیح   تر می مورد علم و اتحاد نزدیک شیب ایأ تفسیر به نظریه خاص مالصیرا در می

کنتی. گتاهی ان    دو تفسیر را ارائه می باا جوهر و عرضمالصیرا در آثار خویش در  :اینکه

 بیأ شتیرانی صتیرالی گویی عرضب معلول جوهر است ) کنی و می تعبیر معلولیت اسرفاده می

گویی عرضب شتأنی   کنی و می ان تعبیر شئون اسرفاده میهم و گاهی  (247ب ص4ج، ق1410

کته اگتر معنتای     (110ب ص1382هموب  ؛103-102ب ص3)همانب ج باشی ان شئون جوهر می

دوم ان رابطه جوهر و عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقل و معقول بر اسار ایتأ معنتا   

نیترا در ایتأ نگترشب عترض وجتود       ؛یر رنگ و بتوی صتیرایی دارد  تفسیر شودب ایأ تفس

ان مراتب وجود جتوهر استت و چتون هتر     و  غیره دارد بلکه وجود دی بفسه لغیره نیاردن دی

واسطه وجود رابط و نستبت   ضعیفی وابسره به قوی و ان مراتب آن است و اتحاد دو مرتبه به
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ن مرتبته وجتود منستوا بته     اقتل غیتر ا  پ  مرتبه وجود منسوا بته ع  بباشی میان آن دو می

   .(244ب ص1380)دیاض صابریب معقول است 

اتحادحقیقتورقیقت

بر اسار تفسیر دومب علم امری درامقولی و ان اشراقات نف  بوده و اتحاد عاقل و معقول ان 

و نته   ت  بتا اضتاده اشتراقی    ببه عقییه حکیم ستبزواری  باشی. نوع اتحاد حقیقت و رقیقت می

تقوم وجودی به نف   ومعقول ان اشراقات نف  است یعنی با توجه به اینکه  -مقولیاضاده 

 (.316-315ب ص3ب جق1410)ستبزواریب   اتحاد عاقل و معقول را اثبات کترد توان  داردب می

  1ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است. ب اتحاد نف  با معقوالتاسار ایأبر

کنتی. بته نظتر     تعبیر اضاده اشراقی اسرفاده می طور که اشاره شیب حکیم سبزواری ان همان

نگارنیهب اینکه با نگاه تشکیکی یا وحیت شخصی به اضاده اشراقی نگریسره شودب تبییأ اتحاد 

دانتیمب در اضتاده    عاقل و معقولب بسیار مرفاوت خواهی بود. توضیح اینکه: همتانطور کته متی   

اه وحیت شخصی تبییأ و تفسیر شودب اشراقی معنای علیت نهفره است و اگر ایأ علیت با نگ

باشیب عتیأ ربتط بته     توان گفت صورت علمیه که حاصل اشراقات نف  می صورت می درایأ

گونه که مالصیرا در مبحث پایانی  نف  یا علت خود بوده و هیچ وجود مسرقلی نیارد و همان

نمایتی و   اد متی الربط بودن به تشأن ی گیرد و ان عیأ علیتب وحیت شخصیه وجود را نریجه می

توان گفت اتحاد بته   ب در اینجا نیز میکنی اسار تغایر وجودی علت و معلول را انکار می برایأ

حالتت   نحو وحتیت تشتکیکی تفستیر شتودب درایتأ      باشی. ولی اگر علیت به معنای عینیت می

صورت علمی در عیأ اینکه حاصل اشراقات نف  و معلول نف  استب وجود منحتانی دارد  

صورت اتحاد میان آنها ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت استت و   باشی و در ایأ ربط میکه عیأ 

باشی کته عالمته    ایأ نوع اتحاد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای خارج نبودن ان یکییگر می

کنی. تفستیر عالمته ان عبتارت صتیراب جمتع میتان        طباطبایی هم به ایأ نوع اتحاد تصریح می

است. عالمه رابطه صور معقوله با عاقل را به رابطه ناعت و منعتوت تعبیتر   دییگاه اول و دوم 

گویی که حصول صورت معقول برای عاقل و حصتول   کنی و در حاشیه بر اسفار چنیأ می می

طور حصول اعراض برای جوهر خویش و خالصته حصتول    صورت منطبعه در ماده و همیأ

                                                                                                                     
. شایی در نگاه اول بروان گفت با توجه به اینکه مالصیرا در مورد صور حسی و خیالیب نف  را داعل و علت ایأ 1

 دانیب حیاقل در مورد ادراکات حسی و خیالیب به ایأ نحو ان اتحاد گرایش دارد. صور می
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ه که ایأ سنخ ان وجود اقرضتای اتحتاد   هر وجود ناعت برای منعوت خویشب ان یک سنخ بود

ای که منعتوت ان مراتتب وجتود ناعتت      گونه نمایی؛ به ناعت و منعوت را بر حسب وجود می

گردد. ایأ نوع اتحاد به معنای عیم خروج عاقل ان وجود معقول استب نه اتحاد به  خارج نمی

صتورت   ی؛ اگرچه بته معناکه وجود منسوا به عاقل در مرتبه وجود منسوا به معقول باش ایأ

طورکه صیرا به آن قائل شیه است و میان ایأ دو  طولی باشی )یعنی ان مراتب آن باشی(. همان

 (. 319ب ص3قب ج1410 معنا درقی آشکار است )طباطباییب

گویتی   البره عباراتی در کالم حکیم سبزواری وجود دارد که ایشان در تبییأ اتحتاد متی  

مفصّل باشیب ایأ معقوالت با مقام ظهور عاقل )یتا همتان    اگر مراد ان معقوالتب معقوالت

باشنی و اگر متراد ان معقتوالتب معقتوالت بستیط و اجمتالی باشتیب ایتأ         نف ( مرحی می

باشتنی. بته تعبیتر دیگترب مرتبته خفتاء عاقتلب عتیأ          معقوالت با مقام خفاء عاقل مرحی می

جمال( منطوی در نفت   نحو کثرت در وحیت )تفصیل در ا معقوالت است و معقوالت به

باشنی و مرتبه ظهور عاقل همان مرتبه وحتیت در کثترت )اجمتال در تفصتیل( استت       می

گویی: در ایتأ مرتبته بتیون     (. وی در توضیح مرتبه وحیت در کثرت می320)همانب ص

باشی  اینکه نف  ان مقام شامخ و عالی خود تجادی کنیب نور آن منبسط بر کل میرَکات می

رحی با میرِک در مرتبه خودش خواهی بود. به عنوان مثالب نفت  در مرتبته   و هر میرَکی م

باشی. خالصته اینکته    خیال مرحی با مرخیالت است و در مرتبه عقلب مرحی با معقوالت می

در مرتبه وحیت در کثرتب نور میرِکب مرحی با میرَکات است. البره بایی توجه داشت که 

 1و قتوام و ظهتور آن بته وجتود متیرِک استت       نور میرِک چیزی جیای ان میرِک نیست

 (.152-151ب ص2قب ج1416)سبزواریب 

نحو اجمالی و بیون تعیّأ و تکثرب با ذات  مطابق ایأ تفسیر حکیم سبزواریب ایأ صور به

نحو تفصیلی و با تعیّأ علمتیب   باشنی و حری با آن )نف ( عینیت دارنی ولی به نف  مرحی می

توان گفت که اتحاد در اینجتا   ولی عینیت نیارنی. به تعبیری می اگرچه با نف  مرحی هسرنیب

 2است. "خارج نبودن ان نف "به معنای 

                                                                                                                     
قی نخواهتی بتود و درواقتع ایتأ دو عتیأ یکییگرنتی.       رسی تمایز میان میرک و نور میرک چنیان منط . به نظر می1
 کنی. نحو تلویحی به ایأ نکره اشاره می چه اشاره شیب حکیم سبزواری به چنان

. اسراد جوادی آملی در همیأ راسرا نیز بر ایأ عقییه است که محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت نته در مقتام    2

 (.282ب ص1ب ج1394آملیب  الاات در مقام دعل عاقل با عاقل مرحی است )جوادیذات عاقل. یعنی وجود معقول ب
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 اتحاد به معنای عینیت )اتحاد انبساطی(

شبیه اتحاد میتان متاده و    یاتحادگفت مالصیرا کوشییه است  وانت اسار تفسیر سوم می بر

کنی که حصتول صتور    ایأ نکره اشاره می البره به. صورت را میان میرِک و میرَک اثبات کنی

اقوی ان حصول صورت برای ماده است. مطابق نظر مالصیرا مرضتایفانب   بمعقوله برای نف 

ن دو امتر  عنتوا  باشتنی. بنتابرایأ عاقتل و معقتول بته      ن در رتبه و درجه وجتودی متی  مرکادئا

اتحتاد میتان   و  1معقول عیأ نف  بودهو  هسرنییک درجه وجودی مرضایفب در یک رتبه و 

پرورانتیه   ستر متی   نحو عینیت است. درواقع مالصیرا چیزی دراتر ان تفسیر دوم را در آنها به

 ولتی  بباشتی  حو اجمالی در مرتبه وجتود عاقتل متی   ن نیرا مطابق تفسیر دومب معقول به ؛است

توان گفت کته   نریجه می در. اش در مرتبه ذات عاقل نیست با تعیّأ وجودینحو تفصیلی و  به

ان نظتر نگارنتیه بتا     باشتی.  ات علتب تهی ان ایأ تعیّأ است و ایأ خالف نظر مالصیرا میذ

اسرمیاد ان حاشیه حکیم سبزواری بر برهان مالصیرا که سخأ ان مرتبه ظهور و خفاء نفت   

تحتاد را اتحتاد انبستاطی نامیتی.     توان تفسیری صیرایی ارائه داد و نتام ا  آوردب می به میان می

بایتی گفتت تفستیر     بگر قائل به دو مرتبه علم اجمالی و علتم تفصتیلی باشتیم   ا باسار برایأ

نحو  نف  و معلومات بهصیرایی ایأ عبارات ایأ است که در مرتبه علم اجمالیب اتحاد میان 

در مرتبه علم تفصیلیب اتحاد میان صور علمی و نف ب اتحاد تشتکیکی نیستت   عینیت است. 

و صور علمیب تنزالت نف  و رقیقته   در مرتبه عالی بوده باط کرد که نف و نبایی چنیأ اسرن

باشتنیب ختود نفت      ور علمی که در مرتبه ظهور نف  متی بلکه بایی گفت ص ی.باشن نف  می

نفت  در هتر    دیگرب به تعبیر نف  مرحی است به اتحاد در مرتبه. با هسرنی. درواقع هر مرتبه

 نف  در مرتبه ح  بتا صتور حستیب    عنیی .مرحی است مرتبه با صوری ان سنخ همان مرتبه

واقتع یتک نتوع    دردر مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی مرحی است. 

اتتب  کته یتک وجتود منبستط ذومر    معنا طی و عینیت انبساطی وجود دارد. به ایأاتحاد انبسا

شتنی.  با عتیأ نفت  متی    بنسبت مساوی دارنی و در عیأ حتال  داریم که هر مرتبه آن با نف 

قیقت و رقیقتب یعنی مرتبه عالی همان نسبری را با نف  دارد که مرتبه دانی دارد و ارتباط ح

 بیأ مراتب نف  است نه بیأ نف  و هر مرتبه.

                                                                                                                     
« المعقوالت صارت صورا لها علی أنها صارت هي بعینها تلك الصاور قولنا فیها أنها عاقلة لیس هو شیئا غیر أن ». معنى 1

 (.424-423ب ص3قب ج1410)صیرالییأ شیرانیب 
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ولی رابطته بتیأ مراتتب حت  و      .نحو عینیت است رابطه بیأ نف  و هر مرتبه علمی به

مرتبه رقیقه عقل است. به نظتر   مرتبه ح ب مثالً ؛نحو حقیقت و رقیقت است خیال و عقل به

همتان   توان آن را اتحتاد انبستاطی نامیتی ت     که میت گفت ایأ نوع اتحاد   ب شایی برواننگارنیه

اتحادی است که مورد نظر مالصیرا است و عینیت و تکادو در رتبه وجودی ان آن استرنباط  

 شود. می

 گیری نتیجه

رلفتی متورد شتر  و تفستیر شتارحان      ان نوایتای مخ  رهان اتحاد عاقل و معقول مالصتیرا ب

رسی ان نسبت میتان عاقتل و معقتول و نحتوه      نظر می  حکمت مرعالیه قرار گردره است که به

ظاهر عبارت صیرا ایأ است کته  . اولیأ تفسیر ان شود سه تفسیر اسرنباط می باتحاد میان آنها

نتوع اتحتاد وجتودی    نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطه عرض با جوهر و اتحاد آنها ان 

مالصیرا در آثار خویش در باا جوهر و عترضب   :میان جوهر و عرض است. توضیح اینکه

عترضب  کته  کنی و معرقی است  کنی. گاهی ان تعبیر معلولیت اسرفاده می دو تفسیر را ارائه می

گویی عرضب شأنی ان شتئون   کنی و می معلول جوهر است و گاهی ان تعبیر شئون اسرفاده می

عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقتل  که اگر معنای دوم ان رابطه جوهر و  باشی می جوهر

و معقول بر اسار ایأ معنا تفسیر شودب ایأ تفسیر رنگ و بوی صیرایی دارد؛ نیترا در ایتأ   

غیتره دارد و چتون هتر وجتود      فسه لغیره نیارد بلکته وجتود دتی   ن نگرشب عرض وجود دی

واستطه   جود قوی و ان مراتب آن استتب اتحتاد دو مرتبته بته    و غیرهب وابسره به دی ضعیف و

 باشی.   وجود رابط و نسبت میان آن دو می

شودب معقوالت  در تفسیر دوم که رابطه نف  و معقوالت بر اسار اضاده اشراقی تبییأ می

باشنی. بر مبنای ایأ تفسیرب اگرچه کماالت معلول در مرتبه علت استتب ولتی    معلول نف  می

اسار در مورد عاقل و معقول  باشی. برایأ اش در مرتبه ذات علت نمی ا تعیّأ وجودیمعلول ب

نحو اجمالی در صقع و ذات نف  بودهب ولتی   گونه گفت که صورت معقول به توان ایأ هم می

نحو اجمالی مرحتی   اش در مرتبه ذات نف  نیست. ایأ صور به نحو تفصیلی و با تعیّأ علمی به

نحو تفصیلیب اگرچه مرحی با نف  هسرنیب ولی  با آن عینیت دارنی. ولی بهبا ذات نف  بوده و 

مورد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای ختارج نبتودن ان نفت       عینیت نیارنی و اتحاد در ایأ

باشی. به تعبیر برخی ان ایأ شارحیأب محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت   می

 معقول با مقام دعل نف  مرحی است نه مقام ذات نف .نه در مقام ذات. یعنی 
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استار نظریته وحتیت شخصتی      بر اگر معنای علیت در اضاده اشراقی ببه نظر نگارنیه

ب اتحاد علت و معلول لربط بودن معلول به علت توجه شودا و به معنای دقیق عیأ تبییأ شود

 امی جز عینیت نخواهی داشتت و به تبع آنب نسبت اضاده اشراقی میان عاقل و معقولب سرانج

 سانگاری دارد.   تفسیر سوم و نظریه نهایی مالصیراو ایأ همان چیزی است که با 

عنتوان دو امتر    عاقتل و معقتول بته   عقیتیه مالصتیرا     بته  انآنجاکه باسار تفسیر سوم بر

و بنابرایأ معقول عیأ نف  است  باشنیب بایی در یک رتبه و در یک درجه وجودی  مرضایف

نتوع اتحتاد     بر اسار ایتأ تفستیر یتک    بان نظر نگارنیه .نحو عینیت است د میان آنها بهاتحا

ای کته   آن است که همان رابطته هم انبساطی و عینیت انبساطی داریم. وجه تسمیه ایأ اتحاد 

صور علمی نیز در عالم هسری میان وجود منبسط و تعینات هسری برقرار استب میان نف  و 

ور که میان وجود منبسط و تعینات هسریب تمایز حقیقی نیست و وجود ط برقرار است. همان

نیتز تمتایز حقیقتی    گیردب میان نفت  و تعینتات علمتی     منبسط در هر مرتبهب تعیأ خاص می

 ون وجود منبسط یک حقیقت ذومراتتب استت کته در هتر     : نف  همکهنیست. توضیح این

مرتبه ح  بتا صتور حستی و در     مرتبه با صورتی ان سنخ همان مرتبه مرحی است. نف  در

 هرکتیام ان مراتتبب   با صور عقلی مرحی استت و  یال با صور خیالی و در مرتبه عقلمرتبه خ

 بطور که اشاره شتی  باشنی و همان ی دارنی و در عیأ حالب عیأ نف  مینسبت مساو با نف 

خیال و  ولی رابطه بیأ مراتب ح  و بنحو عینیت است رابطه بیأ نف  و هر مرتبه علمی به

 مرتبه ح ب مرتبه رقیقه عقل است. مثالً ؛نحو حقیقت و رقیقت است عقل به

خالصه اینکه با توجه به عبارات گوناگون مالصتیرا در آثتار مخرلتف ایشتان در بتاا       

کار آستانی نخواهتی    داوری درباره رأی نهایی مالصیرا ادراکب حق ایأ است که قضاوت و

ولتی بته نظتر     تتوان تفستیر صتیرایی محستوا کترد.      میهر سه تفسیر و برداشت را  بود و

درواقتع هتیف صتیرا ان     .باشتی  رسی تفسیر سوم با مبانی دلسفی مالصیرا سانگارتر متی  می

مبحث اتحاد عاقل و معقولب تبییأ تکامل و اشریاد وجودی نف  است که ایأ تبیتیأ بتا در   

و تکتادو در رتبته و    یتت نحتو عین  نظر گردرأ رابطه اتحادی میان صورت علمی و نفت ب بته  

عنتوان نظتر نهتایی     شتین تفستیر ستوم بته      البره برگزیتیه  ایر است وپ امکان درجه وجودی

جتای تبیتیأ بیشترر و    رسی  آن ان ابهامات نیست و به نظر می معنای مبرّی بودن  به بمالصیرا

 تر ایأ مطلب در آثار مالصیرا و شارحان وی خالی است. صریح
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   هنام کتاب

 (. قم: مرکز نشر اسراء.1)جاکامئمین    تمریر ایقمظ .(1394ب عبیاهلل ) آملی جوادی .1

تهران: مؤسسه  .. به اهرمام عبیاهلل نصریجستمرهمی فنسوفی(. 1384حائری یزدیب مهیی ) .2

 پ وهشی حکمت و دلسفه ایران.

گفرتار ستیی مصتطفی محقتق      با پیشهمی عقر نظری.  کموش(. 1394تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .3

 تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران. .پ پنجمچا .داماد

 .انرشارات قیام: قم .اتممد عمقر ب  معق لدروس (. 1375)ناده آملیب حسأ  حسأ .4

قم: انرشتارات   .. چاپ دومنگرشی ن ین ب  مسئن  اتممد عمقر و معق ل(. 1388دیباب حسیأ ) .5

   .آمونشی و پ وهشی امام خمینی مؤسسه

مجم ع  رسمئر و مقمالت فنسفی )رسمک  اتممد عمقور (. 1367بوالحسأ )ا ردیعی قزوینیب سیی .6
 .تهران: انرشارات الزهرا .ن اد. مقیمه و تصحیح غالمحسیأ رضاب  معق ل(

تهتران: انرشتارات    .مقیمه توشتیهیکو ایزوتستو   .سراراکمک (. ا1361سبزواریب مالهادی ) .7

 .مولی

 3)ج «االسفمر اکعقنیو  االربعو  يف اکمتعمکی  م  اکمک» پمورقی برق(. 1410تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .8
 .  يالعرب  االحیاء التراث دار(. چاپ چهارمب بیروت: 6 ب

ناده آملتی   صحیح و تعلیق حسأت(. با 2)ج ماظ مو اکشرح (. ق1416تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .9

 .نشر ناا: قم و تقییم و تحقیق مسعود طالبیب

 .اکسوون کی  اکماوومه   فی   اکشوو اهد اکرب بیوو (.1382ابتتراهیم ) صتتیرالییأ شتتیرانیب محمتتیبأ .10

 .بنیاد حکمت اسالمی صیراتهران: 

 کهینتممجم عوو  رسوومئر فنسووفي صوودراکم(. 1375) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .11
انرشتارات   :تهتران  .تحقیق و تصحیح حامی ناجی اصتفهانی  .)رسمک  اتممد عمقر و معقو ل(

 .حکمت

الملک میترنا   . ترجمه دارسی بییعمشمعر(. 1342) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .12

شناسی  تهران: انسریرو ایران .عماد الیولهب ترجمه و مقیمه و تعلیق درانسوی هانری کربأ

   پاری .

. تصحیح و تعلیق داتأ محمتی  اکعرشوی ق(. 1420تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .13

 .يالتاریخ العرب ةسسمؤ بیروت:  .ون دوالدکارخلیل اللب
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االسووفمر اکعقنیوو  ي فوو ةاکمتعمکیوو  ةاکمکمووق(. 1410) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .14
 .بيالعر   االحیاء التراث داربیروت:  .(. چاپ چهارم8و 4ب 3)ج االربع 

االسوفمر اکعقنیو   اکمتعمکیو  فی اکمکمۀ"پومورقی بور (. ق1410طباطباییب ستیی محمیحستیأ )   .15
 العربی.  االحیاء الرراث بیروت: دار .(. چاپ چهارم3ج) "االربع 

 .(. تهران: سانمان تبلیغات اسالمی2)جآم  ش فنسف  (. 1365مصبا  یزدیب محمیتقی ) .16

سسته در راه  قم: انرشتارات مؤ  .ةاکمکم ةتعنیق  بر نهمی(. ق1405) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .17

 .حق

 .مشهی: عروج انییشهمعن م. عن  و عمک  و (. 1380) اهلل دیاض صابریب عزیز .18

 .انرشارات صیرا (. تهران:5)جآثمر   مجم ع (. 1371مطهریب مرتضی ) .19

 



 

 

 

  

 

 

 نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ 
 تحلیل مستندات و پیامدها

 2، رحیم دهقان1علی روشن

 چکیده

فهوم صمامت، مقام صفت صا طاعت های اشمگی  د  ایستی م یکی صز صنگا ه ،د  تحلی  متون وحیانی
 وصیات تفویض  و آیه ملک عظیم  وصیات ناظ  به مفهوم صمامت، مانند  وصیات ری ِ تحلی با  .صتت
 صی   وصیات،مقتضای  صثبات   د. بهتوصن صنگا ه صی  همانی بی  صمامت و مقام صفت صا طاعت  ص  می

ب  و دص  صز  صمام فت صا طاعت دص د؛ ا ص ه، بیان صمام صنیامده  وحی مستقیمی ه  حتی د  موص دی
تفاوت میان صطاعت صز صمام و  ،پذی ش صی  نظ یه پیامدهایپشتوصنه تأدیب صلهی صتت. صز جمله 

صما دتتو صت  ،صوصم  نبی و  تول مقید به وحی مستقیم صلهی صتت .صتت مطاع بودن صنبیاء و  ت 
صی  نظ یه  لوصزم نها یک صمام د  ه  زمان، صز دیگ ت صمام صز صی  جهت صطالق دص د. صلتزصم به وجود 

نظ یه همسانی مفهوم صمامت با مقام صیلی اا او  و صجزصء  ،صتت. صی  مقاله با  وشی تحلیلی
 .دصده صتتق ص   ب  تیصفت صا طاعت  ص ب  مبنای متون وحیانی مو د 

 

ـ  ، مفهوم صمامت، صفت صا طاعت، ملـک عظـیم   :واژگان کلیدی ، ت تشـ یع. عظـیم  تفـویض، والی
 .تفویض، والیت تش یع

 

                                                                                                                     
 ali110roshan@gmail.com  گاه ادیان و مااهبدانش کارشناسی ارشی رشره دیأ شناسی. 1

 r_dehghan@sbu.ac.ir دانشگاه شهیی بهشریو عضو هیئت علمی اسرادیار . 2

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1398سال ششم، شماره چهارم، زمستان 
 

 04/02/98 :مقاله افتیدر خیتار

  30/04/98تاریخ تأیید مقاله:

 

 

(.  1398ش  وش ، علی؛ دهقان،  حیمنحوه صتتناد: 

 .173-151ص(، 4ش 6، حکمت صتالمی، «امدهایمستندصت و پ  یت؛ تحلمفهوم صمامت و مقام صفت صا طاع یکسانی هینظ »



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه

ثیر مفهتومی در  أدارد. هرچه ت یهای دینی اهمیت دراوان یابی واژگان وحیانی در پ وهش مفهوم

یابتی. واژه امامتت بته دلیتل      شناسی دینی بیشرر باشیب ضرورت بررسی آن دزونی متی  معردت

 بته همتیأ دلیتل   شیعیب ان جمله آن مفاهیم است.  جایگاه محوری عقییه به امامت در معارف

ای در  ان امتور پایته   بجانبته در ابعتاد آن   همته  یادرأ مفهوم امامت ان نگاه اولیاء دیتأ و دقتت  

مراد ان مفهوم ثقلینی امامتب بار معنایی است که ایأ واژه بر اسار  های امامری است. پ وهش

 ان مرفتاوت  امامتتب  شناستی  استت. مفهتوم   ردرهکار  به أیمعصومخود آن در قرآن یا بیان 

 علمی های تعریف ان غیر امامتب ثقلینی مفهوم شناخت هم نیأ. است امامت حقیقت شناخت

 امامتت  ان علمتی  یها شاخه دیگر دانشمنیان یا دیلسودان یا مرکلمان که است ای اصطالحی و

ان « الطاعته  ادرراض»نظریه  بمهقرآن و ائ بیانات در تبییأ واژه امامت ان ناویه .انی ارائه نموده

رستی   به نظر می 1(.259-249ب ص5ب ج1383)ر.ک: سبحانیب  های پرشاهی است جمله انگاره

طور کامل یادتت و ان یکستانی مفهتوم     الطاعه به توان در نظریه ادرراض ایأ مفهوم ثقلینی را می

ا ارائه مسرنیات النمب تالش دارد ب مقالهایأ  ثقلینی امامت با مقام ادرراض طاعت سخأ گفت.

 تبیتیأ « یکسانی مفهوم ثقلینی امامت با مقام ادرتراض طاعتت  »تحت عنوان نظریه را ایأ رأی 

 های معنایی ایأ نظریهب بررسی انسجام درونتی  در ایأ تحقیق هریک ان پاره ببییأ منظور کنی.

  شی.خواهی طور دقیق بررسی  بهایأ نظریه مسرقیم ایأ اجزاء و نیز بررسی تبعات  و ربط

                                                                                                                     
. در ایأ باره چنی نظریه دیگر نیز قابل رصی است؛ ماننی نظریه هتیایت ایصتالی ان عالمته طباطبتایی )طباطبتاییب      1

نیز مفهوم دینتی امامتت را بتا مقتام خلیفتۀاللهی تبیتیأ       (. برخی 49-47ب ص1390؛ داریااب 272ب ص1قب ج1417

 (.155ب ص1390؛ مظفریب 328-311ب ص1قب ج1427انی )بحرالعلومب  ه کرد
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ادرته استت. النم بته ذکتر     سامان ی الطاعه به امور یادشیهب ساخرار نظریه ادرراض توجهبا 

یتیات  ؤبیتان مسترنیات و م  تبییأ ایأ نظریه و پ وهش قابل توجّهی ناظر به  کنوناست که تا

أ دنبال ترسیم ساخرار کلی ایتأ نظریته و تبیتی    به تنهاایأ مقاله  رو است. انایأارائه نشیه  آن

. لتاا در تبیتیأ   وحیانی قابل اسرنباط است مروناجزائی است که در تحلیل آن چارچواب ان 

انتی و   م بهرر آن نقش دارنی بررسی شیهیییب تبییأ و دهتنها اموری که در اثباتب تأایأ نظریهب 

به سایر نظریات و نسبت آنها با ایأ نظریه یتا اشتکاالت احرمتالی ایتأ نظریته و اجتزاء آن       

امری است که پ  ان ارائه نرایج ایأ تحقیق  بییها چنیأ بررسینشیه است؛ هرچنی  هپرداخر

 .مفیی خواهی بود های بعیی و در گام

 شواهد یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت

الطاعته   شود که ان امام با عنوان مفررض طور مکرّر مواردی یادت می در مراجعه به روایاتب به

ابتأ بابویتهب   ) «الطاعۀ امامٌ مفررض» تعابیری ماننی ؛ی آن تعبیر شیه استها خانواده و دیگر هم

امتامٌ دترض اهلل   » ب(59قب ص1403 )طبرستیب  «امامٌ مفررضٌ طاعره» (ب584ب ص2ج بق1413

قب 1409)ابتأ طتاورب   « امتامٌ ادرترض اهلل طاعرته   » ب(186ب ص1قب ج1407 )کلینیب« طاعره

شود. حیاقل داللت ایتأ روایتات ایتأ     وایات یادت میودور در ر بهکه  1و امثال آن (571ص

آن ته بایتی بته اثبتات     نموده است. امتا   قام ادرراض طاعت را به امام اعطااست که خیاونی م

 مفهتومیِ  و مقام ادرراض طاعت است. نریجته یکستانیِ   میان مفهوم امامت ایأ همانیِ برسیب

ای امتام باشتی. بتا     الطاعه و هر مفررض بالطاعه که هر امامی مفررض خواهی بودأ ای نیز دو ایأ

و تحلیل محروای  ((54(ب 4))نساء ماننی روایات ذیل آیه ملک عظیم) جو در روایاتو جست

 مفهتوم  بتیأ  توان ایأ همانیِ وجه می چهارکم به  نیب دستهسر آنها که ناظر به مفهوم امامت

 2امامت و مقام ادرراض طاعت را ثابت نمود.

وجهاول

استتب ایتأ    آمتیه  هادر آن یی مخرلفها ه روایاتی که ادرراض طاعت با تعابیر و صیغهبا نظر ب

انی با ادرراض طاعتب مفهتوم   خواسره یابی که ائمه در ذهأ ظهور می یطور جیّ مطلب به

                                                                                                                     
 (.349ق/اب ص1413)مفییب ...« هالله عزوجل و رسوله مقرون هإذ كانت بطاع هأطیعونا فإن طاعتنا مفروض: ».... ماننی1

ب 1390نجارنادگتانب  ؛ 149ب ص1390مقام ادرراض طاعتب )ر.ک: درجپورب  . درباره یکسانی مفهوم ثقلینی امامت و2

 (.59-57ب ص1393؛ غالمیب 20-9ص
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ایتأ همتانیِ    چنی بههر بامامت را توضح دهنی و آن را تعریف و تفسیر کننی. در ایأ روایات

ب دو در کتالم معصتومیأ   اما دراوانتی اقرتران ایتأ    بتصریح نشیه امامت و ادرراض طاعت

ی مروقف بر ارائته  کنی. ظهور یک کالم هرچن در ذهأ ایجاد میرا بر یکسانی آنها  مبنی ظهور

 ب. در بررستی منشتأ ایتأ ظهتور    باشتی  میخود دلیل استب لکأ دارای منشأ بلکه  بودهبدلیل ن

البره وحتی  باشی.  می وحینیز نی و کالم ایشان ا دارای علم الهی اهل بیتکه گفرنی است 

شیه و با سنجیین همه جوانتب آن   است. لاا الفاظ را کامالً حساا ایشان غیر ان وحی قرآن

امامتت و ادرتراض   "کتارگیری دتراوانِ    ان بته  ائمههیف واضح است که برنی. پر کار می به

یأ مطلب به ذهأ مخاطتب  اجای کالمشانب همانا رسانین  در جایدر کنار یکییگر  "طاعت

ایأ همانی میتان   ائمهکه ان طردی درض شود اما اگر هم برابرنی. دو مفهوم با است که ایأ

 ای القتا  رت النم است کالم را به گونته صو درایأ بنیا و ادرراض طاعت را اراده نکردهامامت 

را نفتی کننتی.   النم استت آن   بکننی که چنیأ مطلبی ان آن ظاهر نباشی و یا اگتر ظهتور دارد  

ی و ستایر  که برخی روایات بر یکی بودن مفهوم امامت و ادرراض طاعت ظهتور دارنت  انآنجا

برابری امامت و ادرتراض   شود که ائمه انیب ایأ نریجه حاصل می روایات آن را نفی نکرده

 .انی ه طاعت را اراده کرد

وجهدوم

ه ذیل آن روایات دراوانی در باا سوره نساء یا همان آیه ملک عظیم ان آیاتی است ک 54 آیه

ادرتراض  »امامت و ادرراض طاعت وارد شیه است. ایأ روایتات گتاهی ملتک عظتیم را بته      

یتتا  (35ص بق1404صتتفارب ) «دتترض طاعتتت»یتتا  (298قب ص1380)عیاشتتیب  «طاعتتت

 . برختی دیگتر ان روایتاتب   انتی  ه معنا کرد (186ب ص1قب ج1407)کلینیب  «المفروضهۀالطاع»

اعت ان ختیا و معصتیت و عصتیان    ای که اطاعت ان آنها اط قرار دادن ائمه»ا به ملک عظیم ر

وایری نیز ملک عظیم بته  . در رانی ه معنا نمود (36قب ص1404فارب )ص «معصیت خیاست آنها

مجموعاً دو معنا  باسار . برایأ(248قب ص1380)عیاشیب  تفسیر شیه است« ائمه هیی»

و  انتی  هبرخی مراد ان ملک عظیم را امامت دانسر ؛یه استدر روایات برای ملک عظیم بیان ش

شتود کته    یجته حاصتل متی   ایأ نر بدو دسره روایت خی دیگر ادرراض طاعت. ان جمع ایأبر

ختود  و شیء با یک شیء برابر باشنیب چراکه وقری د ؛طاعت استهمان مقام ادرراض  امامت

ی هسرنی کته بتا   دو امر درراض طاعتامامت و ا بهم برابرنی. در ایأ روایاتدو شیء نیز با آن

 دارنی.   تساوی مفهومینیز آنها در نریجه خود  .ملک عظیم برابرنی
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وجهسوم

و بتا او  کترده  الطاعه را انکتار   امامِ مفررض» آمیه است: صادقامام در روایری ان حضرت 

ه وجتود  الطاعت  تر ان مفررض منزلری نزد خیاونی بزرگدر نمیأ به خیا سوگنی  .کننی سریز می

الطاعته   امتا مفرترض   بشتی  وحی نانل می ان جانب خیاونی میت میییی بر ابراهیم نیارد.

همانا تو را امام متردم  "پ  درمود:  .تا اینکه خیاونی خواست او را تکریم و تعظیم کنی .نبود

 1.(509قب ص1404 )صفارب «"دهم قرار می

تا اینکه خیاونی  .الطاعه نبود ضررحضرت ابراهیم نبی بود اما مف ببر ظهور ایأ روایت بنا

کته صتحبت در عتیم ادرتراض     اا او را امام مردم قرار داد. انآنجاخواست او را تکریم کنیب ل

ابتراهیم   :گونته بفرمایتی کته    ایتأ  طاعت حضرت ابراهیم استب شنونیه انرظتار دارد امتام  

الطاعه قرار  ا مفررضاو را تکریم کنیب پ  او رتا اینکه خیاونی خواست  .الطاعه نبود مفررض

 بچنیأ استرعمالی  .انی ه کار برد الطاعه دومب واژه امام را به جای واژه مفررض به داد. ولی امام

نیترا نمتانی    ؛همان امامت است کنی که ادرراض طاعت ه ذهأ شنونیه القا میایأ مطلب را ب

 مفهوم باشنی.دارای یک هردو کار برد که  جای واژه دیگر به  ای را به توان واژه می

 به ایأ خاطر است الطاعه کار بردن واژه امام به جای مفررض بهکه ممکأ است بیان شود 

جای اثرب ان جهت ادبتی    امامت است و اسرعمال مؤثر به و النمه که مقام ادرراض طاعتب اثر

 ه هرچنی اسرعمال متؤثر بته جتای اثتر    صحیح است. در پاسخ بایی به ایأ نکره توجه نمود ک

کلمتات در معنتای    ایأ استت کته   اما اسرعمالی مجانی است و اصل در کالم بح استصحی

نتیأ  چ بای بر خالف آن اقامه شود. در ایأ روایتت  قرینهاینکه مگر  ؛کار رونیخود بهحقیقی 

الطاعته   جتای کلمته مفرترض     انآنجاکه در ایأ حییث واژه امام بته  لااای وجود نیارد.  قرینه

بته  را روایتت   ایأ ایأ دارد که امامت همان مقام ادرراض طاعت است.ردرهب ظهور در کار  به

 .  نمودبررسی توان  نیز میاسرناد قرائأ خارجی 

لحاظ محروا بستیار   ای ان آن به که دقرهاست نقل شیه  ان امام صادقنیز روایت دیگری 

تتا اینکته    .نبتود امتا امتام    بابراهیم نبی بود »... با ایأ مضمون که: ؛نزدیک به ایأ روایت است

                                                                                                                     
و یجحدون به و اللاه ماا فاي ا رض منزلاة أعنام عناد اللاه مان  ةینکرون اإلما  المفترض الطاع: قال أبو عبدالله» .1

حتی بدا لله أن یکرمه و یعنماه  ةو ما كان مفترض الطاعو قد كان إبراهیم دهرا ینزل علیه ا مر من الله  ةمفترض الطاع
 .«فقال إني جاعلك للناس إماما
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 .(175ب ص1قب ج1407)کلینیب  ...« دهم همانا مأ تو را امام مردم قرار می"خیاونی درمود: 

تتا اینکته خیاونتی     .الطاعته نبتود   حضرت ابراهیم نبی بود اما مفرترض  بر روایت اولب بنا

بتر   و با ایأ جمله برای او ادرراض طاعت جعل کرد. بنتا « دهم می مأ تو را امام قرار»درمود 

متأ تتو را امتام    »تا اینکه خیاونی درمود  .ب حضرت ابراهیم نبی بود اما امام نبودکادیروایت 

و با ایأ جمله برای او امامت جعل کرد. بنابرایأ خیاونی با اعطای مقام امامت « دهم می قرار

 ر در ایتأ وهت الطاعه. چنیأ مطلبتی ظ  او را امام قرار داد و هم مفررض هم ببه حضرت ابراهیم

 .و ادرراض طاعت همان امامت استبوده مقام ادرراض طاعت   که امامت هماندارد 

 طاعتت  ادرتراض  و امامت بودن یکینیز  "بصائرالیرجات" روایت ان اسرفاده باهم نیأ 

 در طاعتت  ادرتراض  و امامتت  که روایاتی سایر و روایت ایأ درنحو که  بییأ .شود می ثابت

 و اثتر  یتا  بامامتت  همان طاعت ادرراض مقام  اینکه بیأ است دایر امر بانی هردر کار به هم کنار

 اگتر  اما. است ثابت میعا بباشی امامت همان طاعت ادرراض مقام اگربنابرایأ  باشی. آن النمه

 مرتبته تر بودن مرتبه اثر نستبت بته متؤثرب     به دلیل پاییأ بباشی امامت اثر طاعت ادرراض مقام

 روایتتب  ایتأ  مطتابق  کته  است حالی در ایأ. باشی طاعت رراضاد مقام ان باالترامامت بایی 

 اثتر  طاعتتب  ادرتراض  مقتام  بنتابرایأ . نیارد وجود نمیأ در طاعت ادرراض ان باالتر ای مرتبه

 .است امامت مساوی مفهوماً بلکه نیست امامت

چهارم:وجه

 :انی ه در روایری درمود حضرت رضا

و امام در زمان واحد وجود داشهته باشهد، گفتهه    اگر کسی بگوید چرا جایز نیست در زمین د

شهود و دو نفهر، فعهل و     یک نفر، فعل و تدبیر  مختلف نمهی این است که  ششود: دالیل می

مگهر   ،شهوند  شود. شاهد این مطلب آن است که هیچ دو نفری یافت نمهی  تدبیرشان متف  نمی

ام وجود داشته باشد و همت و ای متفاوت از هم دارند. بنابراین اگر دو ام اینکه همت و اراده

، هسهتند الطاعهه   اراده و تدبیرشان مختلف باشد و این در شرایطی باشهد کهه ههر دو مفتهرض    

کدام در طاعت اولویتی نسبت به دیگری ندارند و این موجب اختالف و تشاجر و فسهاد   هیچ

 ،باشهد از مردم مطیع یکهی از آنهها ن   گروهی شود هیچ شود. همچنین موجب می بین مردم می

گیهرد و   د. در نتیجه معصیت تمام اهل زمین را فرا مینمگر اینکه عاصی نسبت به دیگری باش

)شهی  صهدوق،    مانهد  یسوی طاعت و ایمان بهرای مهردم بهاقی نمه     در چنین شرایطی راهی به

 (.101، ص2ق، ج1378
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 :اردم امامت و مقام ادرراض طاعت دداللت بر یکسانی مفهو مفاد ایأ روایت به دو بیان

به پرستش   گاه اصلی پاسخ حضرت رضا ییاستب تکیهپطور که ان روایت  همان الف(

در رد  گویتا ایشتان   .بر ادرراض طاعت امتام استروار استت   نمان دو امامب  ان امکان وجود هم

الطاعته خواهتی    انی که اگر دو امام باشتیب دو مفرترض   ه گونه درمود ایأ دو امامنمان  وجود هم

 نمان محال استب پ  در هر نمان تنهتا یتک   الطاعه در یک وجود دو مفررضبود و انآنجاکه 

الطاعه وجود داشره باشی. چنتیأ کالمتی ظتاهر در ایتأ      امام وجود دارد تا دقط یک مفررض

 .درراض طاعت یکی هسرنیاست که امامت و مقام ا

رده نمتان دو امتام را رد کت    وجود هتم  با اسریاللی عقلی امام بروایت طبق مفهوم ب(

 است. عقل تنها در صورتی با ایأ اسریالل حکم به محال بودن وجود دو امام در یتک نمتان  

اگر ادرراض طاعت ان آثتار   بییأ معنا که کنی که امامتب همان مقام ادرراض طاعت باشی. می

نمان دو امام وجود داشره باشی. در تبیتیأ   بینی که هم عقل مانعی نمی بو دروعات امامت باشی

گتاه ان شتیء جتیا     لب گفرنی است اثر یک شیء دو گونه است؛ یکی اثری کته هتیچ  ایأ مط

. یکتی  مثل حرارت نسبت به آتتش ؛ یابی می نیست و به صرف وجود شیءب اثر آن نیز وجود

نیتز   یبلکه تحققش به شترایط دیگتر   است. نیادرهاثری که به صرف وجود شیءب وجود هم 

به شترط عتیم توبته یتا     گناه دنیوی دانسره شودب  اثر مثل اینکه عااا اخرویب ؛وابسره است

 عیم شفاعت.  

هتا  و اراده شتارع در ترتتب آن   بوده چراکه بسره به جعل شارع ؛انی هگون آثار شرعی بییأ

بر استار آیته   شود.  اثر بر شیء مررتب می باراده کنی گونه که شارع رو آن دخیل است. انایأ

اِس ِإماماً  یِإنِّ  اگتر ادرتراض   بنتابرایأ  امامت جعل الهی استت.  (ب 124(ب 2ره ))بقجاِعُلَك ِللَنّ

بینی که ایأ اثر در متورد امتام اولب در نمتانی     جعل امامت باشیب عقل مانعی نمی ت اثرطاع

کته دو نفتر     صتورت  ایتأ   . بهباشی دیگردر مورد امام دومب در نمان ترتب آن مررتب شود و 

ثر امامت یکی را مررتب کنی و اثر امامتت دیگتری را   اما خیاونی ا بنمان امام باشنی طور هم به

دو امتام   نمتانِ  ای در وجتود هتم   صورت استرحاله  مررتب نمایی. درایأ امام اول  ان ودات پ

اگر مقام ادرراض طاعت اثر امامت باشیب اسریالل موجتود در روایتت ان منظتر     .نخواهی بود

یب استریالل موجتود در کتالم    همتان امامتت باشت    وجیه نیست. اما اگر ادرراض طاعت عقل

نیترا در صتورت    ؛آن وارد نیستت  بتر ای  نظر عقلی کامالً وجیه استت و خیشته  ان  امام

الطاعه نیز خواهی بتود و بته    اعتب اگر دو امام باشیب دو مفررضیکسانی امامت و ادرراض ط
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نمتتان دو  ختتاطر پییتتی نیامتتین تشتتاجر و عصتتیان عمتتومیب مفتترّی ان استترحاله وجتتود هتتم

انتی   ه به شیوه عقلی اسریالل نمود ان اینکه امام بطور خالصه الطاعه نخواهی بود. به مفررض

 تنها در صورت یکی بتودن مفهتوم امامتت و ادرتراض طاعتت منترج استتب        و ایأ اسریالل

همتان مقتام    روایت ایأ بوده کته امامتت   در ایأ درض امام پیشکه توان نریجه گردت  می

 1ادرراض طاعت است.

 قام افتراض طاعت به اماماختصاص م

آن ه ان واژه امامت در ادبیات وحیتانی اراده شتیه استتب    که کنون با چهار وجه ثابت شی تا

مقام ادرراض طاعت است. اکنون بایی به ایأ پرسش پاسخ داد که آیا مقتام ادرتراض طاعتت    

در جتو  و مخر  به امام است و یا اینکه سایر حجج الهی نیز ان ایأ مقام بهره دارنی؟ جست

به روشأ شین نستبت   [در واقع]تر مفهوم امامت و  به دهم دقیق بایأ پرسش جهت پاسخ به

ایأ است که مقتام ادرتراض   پرسش ماکور . پاسخ کنی یان امام و سایر حجج الهی کمک میم

و رسلی که امام نباشنیب چنیأ مقامی  ءان جمله انبیا بطاعتب مخر  امام است و سایر حجج

 :شود می دو دلیل اشارهبه  بچرایی ایأ مطلبرای بیان بنیارنی. را 

 ختود دلیلتی بتر    و که در مطالب گاشره بیان شتی  ی استوجه چهارهمان  بدلیل اول. 1

آن وجتوهب بتیأ امامتت و مقتام      یتک ان بتر هر  نیرا بنا ؛اخرصاص مقام ادرراض به امام است

آن استت کته هتر امتامی      هتم النمه ایأ مطلتب   .شود می ادرراض طاعتب ایأ همانی برقرار

الطاعته   رو امکان نیارد کسی مفرترض  ای امام باشی. انایأ الطاعه و هر مفررض بالطاعه مفررض

 الطاعه نیسرنی. و رسلِ غیر امامب مفررض ءاما امام نباشی. بنابرایأ انبیا بباشی

 باشتی؛  متی گویاتریأ دلیتل در ایتأ نمینته    توان گفت[  روایری است که ]می بدلیل دوم. 2

                                                                                                                     
دربتاره  مرحوم کلینی دو روایت  .وجه دیگری نیز برای اثبات یکی بودن امامت و مقام ادرراض طاعت وجود دارد .1

ن نبوت و رسالت و خلتت بته   امامت که پ  ابر اسار آنب ذکر نموده که بنیی آنها  مقامات حضرت ابراهیم و رتبه

ان طترف  . (175ص ب1ج قب1407 کلینتیب ) استت ایشتان  ایشان اعطا شیه استب باالتریأ مقام در بیأ مقامات الهی 

تریأ مقتام نتزد خیاونتی در نمتیأب مقتام       ب باعظمتشینقل در وجه سوم بر روایری که ان بصائرالیرجات  بنا بدیگر

تصتریح روایتت   بته  تریأ مقام الهتی استت و    امامت باعظمت بایت کادیرو بر اسارادرراض طاعت است. بنابرایأ 

واژه و  شتود دو روایتت اختا    هتر  بنا باشتی مفتاد  تریأ مقام است. اگر  ادرراض طاعتب باعظمتنیز بصائرالیرجات 

امامت همتان مقتام ادرتراض     گفره شودجز اینکه  نیست ای ب چارهرودکار  در همان معنای حقیقی به «تریأ باعظمت»

 .تریأ به معنای حقیقیب دقط بر یک شیء صادق است نیرا باعظمت ؛طاعت است
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طور صریح  . در ایأ روایت بهه استنقل شی بصمئراکدرجمتکه در وجه سوم ان کراا  روایری

بیان شیه که امامت و ادرراض طاعت پ  ان نزول وحتی )نبتوت و رستالت( بته حضترت      

 یتتر  داللت روشأکه ت ابراهیم عطا شیه است. دو روایت نیز با مضمونی مشابه ایأ حییث  

. به تصریح (4ب2ب  175ب ص1قب ج1407 )کلینیب یان شیه استب کادیدر کراا  ت نیز دارنی

ادرراض طاعت مقامی نیست که نبی و رسول به صرف نبوت و رستالت واجتی    بایأ روایات

هرچنی مقام امامت و ادرراض طاعت مرفتاوت بتا نبتوت و     بآن شونی. بر اسار ایأ روایات

 1دست آورد. ایات بهتوان ان ایأ رو استب اما حقیقت ایأ تفاوت را نمیرسالت 

 مفهوم افتراض طاعت و تبیین معنای آن از رهگذر روایات تفویض

مخر  به امتام استتب    امامت و اینکه مقام ادرراض طاعت پ  ان روشأ شین مفهوم ثقلینی

گیرد ایأ است که مقام ادرراض طاعتب چگونه مقامی  می نخسریأ پرسشی که در ذهأ شکل

واژه ادرتراض   ستو  ن یتک ه ایأ پرسش ان آنجاستت کته ا  است و معنای آن چیست. خاسرگا

ستوی  ان  و دیگرب لزوماً به معنتای لغتوی نیستت   ماننی هر واژه  طاعت در کالم اهل بیت

مورد انبیاء و رستل نیتز    در (یعنی وجوا اطاعت) آنادرراض طاعت به معنای لغوی  بدیگر

ارتباطی با مقام نبوت و  که مقام ادرراض طاعری که مخر  امام استب درحالی 2.صادق است

رسالت نیارد. نریجه قطعی توجه به موارد ماکور ایتأ استت کته مفهتوم ادرتراض طاعتتب       

که آن مفهتوم چیستت؟   رسی  به ذهأ میگاه ایأ پرسش  مرفاوت با معنای لغوی آن است. آن

ان  به عقیتیه بستیاری ان علمتا   در پاسخ به ایأ پرسشب روایات تفویض نقش پررنگی دارنی. 

 صتحیح و مرواترنتی   ت تفتویض روایتا  ب(20قب ص1406مجلستی اولب  ) مجلسی اولله جم

 .(24-23ب ص1394ب ب علیزاده نجارسبحانی)ر.ک: 

و ائمته   اهلل تعابیر مخرلفی در ارتباط بتا تفتویض برختی امتور بته رستول       بدر روایات

 را بته  متردم ر وخیاونتی امت  » درمایتی:  ایتأ حتییث کته متی     ماننتی  ؛وارد شیه است هیی

درمایتی:   حییثی کته متی  یا  (.266ب ص1قب ج1407)کلینیب  «تفویض کرده است اهلل رسول

جتایی کته   یتا  و  (378قب ص1404)صفارب  «تفویض کرده است خیاونی دیأ را به پیامبر»

. هم نتیأ در  )همان( «تفویض کرده است خیاونی همه اشیاء را به رسول اهلل»آمیه است: 

                                                                                                                     
 (.193ب ص1389یب اسعی . برای مطالعه درباره تفاوت مقام امامت با نبوت و رسالتب )ر.ک به:1

 (.251ب ص5ب ج1383انی )سبحانیب  . به باور برخی نبی و رسول هیچ امر و درمانی نیارنی و صرداً بانگو کننیه درامیأ الهی2
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 «نیز تفویض شیه است به ائمه بتفویض شیه به رسول اهلل آن ه»که: روایات بیان شیه 

کیی قرار گردره أدر روایات دراوانی مورد ت . تفویض به ائمه(268ب ص1قب ج1407)کلینیب 

 ب384قب ص1404 صتفارب  ؛9  ب152قب ص1398 شیخ صتیوقب  ؛5ب  441)همانب ص است

تفتویض   به رسول اهللری را امو. در برخی روایات نیز پ  ان آنکه بیان شیه خیاونی (3 

 .(1ب  265ب ص1قب ج1407انی )کلینیب  تفویض نموده به علینیز ایشان  که نمودهب چنیأ آمیه

 تصتریح شتیه استت    به مفوّض الیه بودن حضترت ستلیمان  ی نیز هم نیأ در روایات

 1. وجه مشررک همه ایأ ادراد برخورداری ان مقتام امامتت استت.   (380قب ص1404 صفارب)

هتی  د می نشانب مطلب به ضمیمه اینکه در روایات سخنی ان تفویض به غیر امامان نیامیه ایأ

فتویض امتری مختر  بته مقتام      ای برقرار است و اساستاً ت  بیأ مقام امامت و تفویض رابطه

ی روایات تفویضب دو مطلب کلییی در رابطه با مفهتوم  ها . در میان انبوه دادهباشی میامامت 

 :است اصطیاد ثقلینی امامت قابل

نخست اینکه در بیشرر روایاتب درآینی تفویض با گونه خاصتی ان اطاعتت تبیتیأ شتیه     

است. در بسیاری ان ایأ روایاتب پ  ان آنکه بیان شیه خیاونی امتوری را تفتویض نمتودهب    

متأ یطتع   »یتا   (7 ب(59)حشترب )  «ما آتاکم الرسول دخاوه و ما نهاکم عنه دانرهوا»آیه شریفه 

قب 1407 کتادیب ) با داء تفریع بر آن مرفرع شیه استت  (80ب(4ب ))نساء «قی أطاع اهللالرسول د

یکی  روایات نیز سنجش چگونگی اطاعت ان رسول اهللان . در برخی (1ب  265ب ص1ج

. هرچنتی در ایتأ احادیتث نتامی ان     (3ب  266)همانب ص ان آثار تفویض دانسره شیه است

بته  و گونه خاصی ان اطاعت استت  ایأ خود که ست ااما حقیقت آن  بادرراض طاعت نیست

 2شود. می روشنی ان ایأ دست روایات برداشت

                                                                                                                     
انی. امامتت   ه دارای مقام امامت بود و حضرت سلیمان . ذکر ایأ نکره ضروری است که رسول گرامی اسالم1

بر کسی پوشییه نیست و ان جمله ادله آن روایاتی است که انبیاء اولوالعزم را برخودار ان مقام امامت  رسول اکرم

شتود.   کم ان دو طریق ثابت می حضرت سلیمان نیز دست (. امامت175ب ص1قب ج1407معردی کرده است )کلینیب 

( و دیگر اینکه در برخی روایتات  93/الفب ص ق1413یکی اینکه در روایری تصریح به امامت او شیه است )مفییب 

قب 1413؛ ابأ طتاوورب  268ب ص1قب ج1407تصریح شیه به حضرت سلیمان ملک عظیم عطا شیه است )کلینیب 

 یان شیب ملک عظیم به معنای ادرراض طاعت و امامت است.گونه که ب (. همان292ص

؛ 23ب12ص ب1390نجارنادگتانب  . درباره رابطه مقام ادرراض طاعت و تبییأ معنای آن با روایات تفویضب)ر.ک بته:  2

 (.128ب125ب ص1392یب منرظر
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توان ان معنای ادرراض طاعت پترده برداشتت.    می تر اینکه به اسرناد احادیث تفویض مهم

گونه خاصی ان اطاعتت استت کته      ت  ادرراض طاعتت اطاعت ان امام   ببر اسار ایأ روایات

و در  ستت م موضتوعیت دارد و بتر مبنتای اظهتار نظتر شخصتی او      شخ  اما بدر رونی آن

 به چنتی دلیتل اشتاره    بمواردی است که وحی مسرقیم وارد نشیه است. در اثبات ایأ مطلب

 :شود می

 نقل شیه است: در روایری صریح ان امام باقر

دیه چشم و دیه نف  را وضع کردنی و نبیتا و تمتام مستکرات را حترام      رسول اهلل»

ایأ احکام را بتیون اینکته وحیتی در آن     . شخصی ان ایشان پرسیی آیا رسول اهللنمودنی

کنتی ان   می اطاعت ک  که ان رسول اهلل تا آن ؛؟ ایشان درمود: بلهنیا وضع کرده آمیه باشی

 (.267)همانب ص «دکنیب معلوم شو می ک  که او را عصیان آن

وحتی  هتا  نکته در آن بتیون آ  احکتامی را  در ایأ روایت تصریح شیه کته رستول اهلل  

اطاعتت ان شتخ  پیتامبر و دترق میتان       نیز و ثمره آن را مسرقیمی رسییه باشی وضع کرده

کنتی کته    متی  مطیع و عاصی ایشان معردی کرده است. عبارات ایأ حییث به روشنی داللت

 موضوعیت دارد.   اطاعت ان رسول خیا

 یه است:آمدر روایت دیگری نیز 

درمودنی خیاونتی امتر خلقتش را بته نبتی ختود        می همواره ادقامام باقر و امام ص»

نمودنتی:   متی  سپ  ایأ آیه را تالوت .تفویض کرده تا ببینی اطاعت آنها )مردم( چگونه است

كْم َعْنُه َفانَتُهوا ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَها كُم الرَّ  (.266)همانب ص «َوَما آَتا

قتع شتخ    واو در اهلل نی که اطاعت ان رسولک می ایأ روایت نیز مطلب باال را تأییی

را اطاعتت   اهلل چراکه هتیف و نریجته تفتویض بته رستول      ؛مفوض الیهب موضوعیت دارد

 مسرقل ان ایشان دانسره است.

بسیاری دیگر ان روایات تفویض نیز مرضمأ ایأ مطلبنی که امام اجانه دارد در اموری ان 

خیاونی امر دیتنش را  »گونه بیان شیه که  روایری ایأدر  بخود اظهار نظر کنی. به عنوان نمونه

كْم َعْنُه َفانَتُهواتفویض کرد و درمود:  اهلل به رسول ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَها كُم الرَّ پت    .َوَما آَتا

همه مسکرات را حرام کرد و خیاونتی نیتز    اهلل عینه حرام کرد و رسول هخیاونی خمر را ب

خیاونتی تنهتا حرمتت خمتر را      بمطابق ایتأ روایتت   (.378قب ص1404)صفارب  «اجانه داد

ی نفرموده است. اما طور مسرقم نهی بهدیگرب  اتیان نموده و در حرمت مسکرطور مسرقیم ب به
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چنیأ آمیه که نیز همه مسکرات را حرام کرده است. در روایت دیگری  شخصاً اهلل رسول

ششتم   یتک با نظر خودب  اهلل اما ر سول. استسهمی ان ارث قرار نیاده  بخیاونی برای جیّ

 .  (379)همانب ص اجانه داده استنیز قرار داده و خیاونی  برای جیّارث را 

در نمینه عطا به دیگران دارای  سلیمان نبی و رسول اهلل بهم نیأ مطابق برخی روایات

در  منیأبر اسار حییث دیگریب امیرالمتؤ  (.268ب ص1قب ج1407)کلینیب  انی ه اخریار بود

دیی خود اعمال نظتر   نمینه عطا به دیگران ماننی حضرت سلیمان دارای اخریار بوده و به صال 

اگتر  »نیز در روایرتی درمتوده استت:     . امام صادق(385قب ص1404)صفارب  کرده است می

به شخصی صی هزار درهم و به دیگری یک درهم عطتا کتردب برایتت ستنگیأ      دییی قائم

  (.386)همانب ص «به او تفویض شیه استنیرا امر  ؛نباشی

موضتوعیت  امتام   اطاعتت ان مانی کته   تردییی باقی نمی ببا توجه به روایاتی که ذکر شی

 شتیه استت.  ای ان امور امکان اظهار نظرِ مسترقل داده   در پارهبه او در نریجه تفویضب دارد و 

انتب خیاونتی صتادر    توانی در برخی مواردی که حکم و دسرور صتریحی ان ج  میایشان  لاا

امامت و ادرراض طاعتب با اظهار نظرهتای   پایه ایأ احادیث معناینشیهب اظهار نظر کنی. بر 

 1توانتی در متواردی   متی  اینکه امام ؛شود می تبییأکه مقیی به وحی مسرقیم نیست مسرقل امام 

راض شود که ادرت  می بنیی مطالب ذکر شیه ایأ نریجه حاصل بیان حکم کنی. ان جمع اًشخص

 2ان امام است. و مطلق طاعت به معنای وجوا اطاعت مسرقل

 گستره تفویض و افتراض طاعت

اعمال نظر کنی. اما پرستش ایتأ    گونه که ثابت شیب امام اجانه دارد در مواردی مسرقالً همان

و وجوه مخرلفی گون امعانی گوناست که گسرره آن تا کجاست؟ بر اسار روایاتب تفویض 

باره را عالمته   ایأ ها در بنیی تریأ تقسیم یکی ان دقیق 3حیح و برخی باطلنی.دارد که برخی ص

                                                                                                                     
ر ایتأ عنتوان اصتل    د ان یتک طترف  ایأ است که  شیهشخصی امام محیود به برخی موارد ی ها دلیل اینکه بیان .1

دایره اظهار نظر امامان با یکتییگر مرفتاوت استت و ستعه و      اثبات نظر شخصی امام می نظر است و ان طرف دیگرب

بیشرر ان حضرت ستلیمان عطتا کترده     روایات بیان شیه که خیاونی به رسول اهلل در برخیکما اینکه  ؛ضیق دارد

 (.268ب ص1قب ج1407)کلینیب  است

 (.167-154ب ص1390)رک به: نجارنادگانب  درباره حقیقت اطاعت ان امام . برای مطالعه2

؛ شتبّرب  142ب ص3قب ج1404. برای آگاهی ان وجوه تفتویض و معنتای صتحیح و باطتل آن )ر.ک بته: مجلستیب       3

 (.132-130قب ص1422؛ وحیی بهبهانیب 369قب ص1407
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پنج وجه صتحیح و دو وجته باطتل     واردهب مجلسی سامان داده است. وی بر اسار روایات

 بیان کرده است. وجوه باطل تفویض عبارتنی ان: برای تفویض به ائمه

 دن.تفویض در خلقب رنقب تربیتب  میرانین و ننیه کر. 1

دستت بته    بوحی و الهتام کلی خارج ان حیطه  که ائمهمعنا به ایأ .تفویض امر دیأ. 2

 یا اینکه وحی الهی را با آراء خود تغییر دهنی.و زننی بتحریم و تحلیل 

 بر اسار هوا و هور اظهار نظر کننی. ائمهمراد ان آراء در اینجا ایأ است که 

 عبارتنی ان:تفویض نیز وجوه صحیح 

 ر دين.  وويض در امتف. 1

 مجلسی در تبییأ ایأ مورد گفره است:

کهه  بهه اکمهال رسهانده    ای  گونهه  بهه را  ن خودو ا مه. پیامبرکه خداوند تعالی ازآنجا

ت با مشیت الهی حتی بهه  ند و مخالفنک می همواره آنچه را مواف  ح  و صواب است اختیار

را  (ر نماز و تعیهین نوافهل و ارج جهدّ   مانند ازدیاد د) رسد، تعیین برخی امور نمی انخاطرش

 .... ه استتفویض نمود آنهابه 

 کنی. در اینجا امام بر اسار تأدیب و تکمیل الهی اظهار نظر می

 دیب و تکمیل و تعلیم.أخلق به ایشانب اعم ان سیاست و ت تفویض امور. 2

ه مصتلحت  گونه که بر اسار دهم مردم و شرایط تقیت  آن ؛تفویض بیان علوم و احکام. 3

 بیاننی.

 اخریار در اینکه بر اسار ظاهر حکم کننی یا بر اسار علم و الهام الهی.. 4

چراکه خیاونی نمیأ و ما دیها را بترای ایشتان خلتق کترده و      ؛تفویض در عطا و منع. 5

 .(350-347ب ص25قب ج1403ب )مجلسی ایشان در عطا یا منع مخرارنی

کلی نظریه ادرراض طاعت و تبیتیأ اجتزاء آنب    در ترسیم شاکلهوشرار رسالت ایأ ن طبق

ست همه مراتب تفویض که هر امامی النم نیاست  نکره مهمی که بایی می نظر قرار گیرد ایأ

بیشترر ان   اهلل بته رستول  که تفتویض  کما اینکه برخی روایات تصریح دارنی  ؛را دارا باشی

تریأ مصیاق ایأ امترب   . مهم(268ب ص1قب ج1407 بکلینی) حضرت سلیمان عطا شیه است

گانته برتتریأ جایگتاه را دارد. در     جتفویض امر دیأ یا حق تشریع است که در میان وجوه پن

ن ثابت استت و  و ائمه پ  ان ایشا اهلل حق تشریع برخی احکام تنها برای رسول بروایات

 میان نیامیه است. ی نسبت به سایر ادراد دارای مقام بها سخنی ان چنیأ اجانه
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ض و جایگتاه آنهتا در نظریته    تنها در حتی بیتان وجتوه تفتوی     رسالهی رسالت ایأ هرچن

دلیتل   1رستی.  متی  نظتر  خرصری ان ادله حق تشریع ضروری بهالطاعه استب اما بیان م ادرراض

 بر تشتریع برختی احکتامب روایتاتی استت کته بتر        اهلل در خصوص والیت رسولروشأ 

به باور برختی محققتیأ    2نقل شی.ها نیز ی ان آنیها نمونه و انی تشریعات ایشان صحه گااشره

 انتی  هبتر تشتریع را پایردرت    والیت پیامبر بگران ایأ عرصهنظران و پ وهش غالب صاحب

 .  (22ب ص1394ب و علیزاده نجار )سبحانی

 متثالً  ؛نیز روایاتی وجود دارد که داللت کلی بر حق تشریع ایشان دارد در مورد ائمه

پ  آن ته را ایشتان حتالل کننتیب      .ائمه ان ما مفوض الیه هسرنی»...: کهدر روایری ذکر شیه 

 بهم نتیأ در روایتات   3(.384قب ص1404)صفارب  «حالل و آن ه را حرام کننیب حرام است

که پیش ان آن سابقه نیاشره ذکر شیه است که  یی ان تشریعات عملی برخی ائمهها نمونه

جعل حی شترا   ببرای نمونه 4باشی. می بر تشریع تریأ ادله در اثبات والیت ائمه ان مرقأ

قب 1407 )کلینتیب است  صورت گردره خمر که هشراد تانیانه استب ان سوی امیرالمؤمنیأ

ب ق1409)حتر عتاملیب    انتی  ه و ائمه بعی نیز مطابق آن حکم نمود (7و2ب  215-214ب ص7ج

 .  (219ص

 انتی  ه لمتؤمنیأ تصتریح نمتود   دقهای نامیار نیز به جعل ایأ حکم ان ستوی امیرا ان برخی 

 و برخی جعل ایأ حکم را ان موارد تفتویض بته ائمته    (463-462قب ص1413)عاملیب 

التیلیل بتر امکتان حتق      ادل ب. وجتود تشتریعات عملتی   (457قب ص1404 )نجفیب انی هدانسر

ای در اصل والیت تشتریع   توانی خیشه نمی هرچنی نبود تشریعات عملی منطقاً .تشریع است

ادله مرقنی دال بر حق تشتریع   بباا تفویضص خصو ب بهچراکه ان بررسی روایات ؛یوارد کن

 5آیی. می دست هب و ائمه پیامبر

                                                                                                                     
 (.33-23ب ص1394و علیزاده نجارب  . برای آگاهی تفصیلی ان ادله تشریع امامب )ر.ک به: سبحانی1

 «.تفویض روایات رهگار ان آن معنای تبییأ و طاعت ادرراض مفهوم». ر.ک به: ذیل عنوان 2

 (.5ب  441ب ص1قب ج1407. هم نیأ )ر.ک به: کلینیب 3

 اسرفاده شیه است.« امام مصیر تشریع». در تبییأ تشریعات عملیب ان مقاله 4

ب 1393هتای آنب) ر.ک بته: علیتزاده نجتارب      دارد. برای آگاهی ان ایأ اشتکاالت و پاستخ  . حق تشریع منرقیانی نیز 5

 (.118-99ص
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 الطاعه پشتوانه الهی افتراض

نکره بسیار مهمی استت کته در مقولته تفتویض و اظهتار نظتر        بپشروانه وحیانی بیانات امام

ای ان امورب شخصاً اظهار  ود امام در پارهش می اگر گفره 1شخصی امام نبایی ان آن غفلت نمود.

ان سنخ نظر دادن ادتراد   بایی دانست که چنیأ اظهار نظری بکنی می کنی و حکم صادر می نظر

حکمتی را  عادی نیست که با دکر و دییگاه بشری باشی. بلکه امام با پشروانه وحیانیب همتان  

حکتم اهلل  گتاه در بیتان    کنی و هیچ می صادر طور مسرقیم بیان کنی که خیاونی صال  نیییه به

موادتق احکتام خیاونتی استت. در تبیتیأ       شود و همواره نظتر امتام   دچار خطا و اشرباه نمی

 :کم دو دسره روایت وجود دارد ب دستچگونگی محقق شین پشروانه وحیانی کالم ائمه

القتیر    وستیله رو  به و ائمه که درباره تأییی انبیا و اوصیاهسرنی روایاتی  بدسره اول

مودتق و مؤیتی و    و ائمته  اوصتیا  ءبانبیاکه وارد شیه است. در روایات دراوانی بیان شیه 

در اثر ایأ تأیییب دچار غفلت و  (271ب ص1قب ج1407 )کلینیب القیر هسرنی مسیّد به رو 

الثری و ان شترق و غترا عتالم      عرش و ما تحتال بیأ القیر ان ما وسیله رو  و به شونی نمی

 .(454قب ص1404)صفارب  شونی یم آگاه

کته در خصتوص بتاا تفتویض      نیسرهداردب روایاتی نیز که اهمیت بیشرری  دسره دوم

را  نبی مکرم اسالم ابریا بیان شیه که خیاونی بوارد شیه است. در بسیاری ان ایأ روایات

را بته  امتوری   بتأدیب نمتوده و پت  ان آن   خواست می گونه که ای نیکو و کامل و آن گونه به

هی بتودهب  ایشان تفویض کرده است. ظهور روایات ماکور در اینکه تفویض پ  ان تأدیب ال

ه تفتویض امتوری بته ایشتان استت و      پشتروان  بروشنی گویای آن است که تأدیتب الهتی   به

کتار ختود دچتار اشترباه و لغتزش       واضح است کسی را کته خیاونتی تأدیتب نمتودهب در    پر

که ان روایات مرعید باا تفویض ظاهر استب در روایری بته  شود. ایأ مطلب ادزون بر آن نمی

 .(4ب  266ب ص1قب ج1407)کلینیب  صراحت بیان شیه است

 تفاوت افتراض طاعت امام با مطاع بودن نبی و رسول

هرچنی به اسرناد روایاتب مفهوم امامت و حقیقت ادرراض طاعت مورد واکتاوی دقیتق قترار    

 استت ایتأ  مسلم امر تر نمود.  را ملمور مفهوم توان ایأ یای م ونیی مقایسهدر ر اما .گردت

                                                                                                                     
 (.178-172ب ص1386نجارنادگانب ؛ 253-252ب ص5ب ج1383در ایأ بارهب )ر.ک به: سبحانیب  . برای آگاهی بیشرر1
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گونته کته اطاعتت ان اوامتر و      همتان  1؛که اطاعت ان تمامی دسرورات انبیا و رسل النم است

نواهی امام واجب است. نخسریأ گام برای عملی شین ایأ مقایسهب بیان حقیقت اطاعتت ان  

 ول به اسرناد قرآن و ورایات است.نبی و رس

کننتیه دسترورات    و رستلب تنهتا منرقتل    ءات قرآن کریم تصریح شیه که انبیاآی در برخی

کننتی.   متی  برای مردم بانگو بخیا به ایشان ابالغ کردهکه نی و عیأ آن ه را هسرمسرقیم الهی 

یعباراتی ماننی  ُغکْم ِرَسااَلِت َربِّ َبلِّ
ُ
ای ب(62(ب 7) )اعراف أ ْبَلْغُتکْم ِرَساااَلِت َربِّ

َ
)اعتراف   َلَقْد أ

که قرآن کریم ان نبتان انبیتاء بیتان     (17(ب 36) )ی  َوَما َعَلیَنا ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبایُن و  (93(ب 7)

 و رسلب وظیفه خود را تنهتا تبلیتو و انرقتال پیتام     ءظهور و بلکه تصریح دارد که انبیانمودهب 

رستانی معردتی    را دقتط پیتام   ه نحلب وظیفه رسوالنسور 35. خیاونی نیز در آیه انی هدانسر می

(ب 5) دانستره استت )مائتیه    اهلل و در چنی آیه صرف رسانین پیام را بر عهیه رستول کرده 

 .  (18(ب 29) عنکبوت ؛54(ب 11) هود ؛99

و رستلب   ءرستالت در رستانین پیتام بته ایتأ معناستت کته انبیتا        انحصار شأن نبوت و 

حیطته دستروراتی استت کته      تنهتا در دسرورات شخصی نیارنی. بنابرایأ اطاعتت ان ایشتان   

 کنی. می طور مسرقیم به آنها ابالغ خیاونی به
و رسلب تنها تبلیتو و انرقتال پیتام     ءکننی که وظیفه انبیا می روایات نیز ایأ مطلب را تأییی

دربتاره دو حتییث مخرلتف ان     در حتییثی ان امتام رضتا    بالهی است. بته عنتوان نمونته   

طتور مسترقیم آنهتا را بته      خیاونی درائضتی دارد کته بته   که  وضو  بیان شیه به اهلل رسول

تنها رسانین دسرورات مسترقیم   بعنوان رسول الهیکنی و شأن ایشان به می ابالغ اهلل رسول

 .  (20ب صق1378)شیخ صیوقب  خیاونی به مردم است

پتت  ان ابتتالغ درمتتان الهتتی در والیتتت  در خطابتته غتتییر نیتتز نبتتی گرامتتی استتالم

 را شاهی گردت که وظیفه تبلیو خود را انجتام داده استت   ونیب در جایی خیاأامیرالمؤمنی

مردم را خطاا قرار داد که رسالرش را تبلیو کترده   بی دیگرو جا (61قب ص1403)طبرسیب 

ُسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبایُن و به آیه است  . ایتأ روایتات نیتز    )همان( اسرشهاد نمود َوَما َعَلی الرَّ

 بدر ارتباط با شأن نبوت و رسالتلاا  2ارنی که شأن نبوت و رسالت تنها ابالغ است.ظهور د

                                                                                                                     
اسار  بر .ب اطاعت ان اوامر ایشان استیکی ان اهیاف خیاونی ان درسرادن انبیاء و رسل بسوره نساء 64بر آیه  بنا. 1

 .اطاعت ان تمامی دسرورات انبیاء و رسل النم است آیهب ایأظهور 

 (.126ب ص1392انی )منرظریب  ه . برخی ان راه واکاوی مفهوم لغوی نبوت و رسالتب ایأ اییه را ثابت کرد2
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کننیه دسرورات مسترقیم خیاونتی    و رسل تنها منرقل ءکه انبیا آیات و روایات ایأ استظاهر 

نی وشودب عیأ آن چیزی است که خیا می هسرنی و هر دسرور و نظری که ان سوی آنها صادر

)ر.ک:  درتنهتا اطاعتت ان خیاونتی موضتوعیت دا     بو در ایأ درآینیاست  به آنها ابالغ نموده

. لاا اطاعت ان نبی و رسول مقیی به وحی مسرقیم الهتی  (252-251ب ص5ب ج1383سبحانیب 

 است و مطلق نیست.

 و رسلب نوبت به مقایسه و بیتان تفتاوت   ءمشخ  شین حقیقت مطاع بودن انبیا پ  ان

و رستل بته اقرضتای شتأن نبتوت و       ءرسی. انبیا می و رسل ءبیااطاعت ان امام و اطاعت ان ان

گوینی و اوامر آنها مقیتی بته وحتی     می ب تنها در حیطه وحی مسرقیم الهی سخأخود رسالت

کننی. اما امام اجانه دارد ان خود اظهار نظر کنی  است و ان خود اظهار نظری نمیمسرقیم الهی 

رو هرچنی اطاعت ان هر امر  ت و اطالق دارد. انایأرقیم الهی نیسو اوامر او مقیی به وحی مس

امتا در   ببیون هیچ چنی و چونی واجب است که ان سوی نبی و رسول صادر شود یا نهیو 

 ادبیات روایی بر آن ادرراض طاعت صادق نیست.

 وجود تنها یک امام در هر زمان

ب الرتزام بته   «ض طاعتت یکسانی مفهوم امامت و مقتام ادرترا  »ان جمله لوانم بسیار مهم نظریه 

نمان دو امام است. بر اسار روایری کته در   وجود تنها یک امام در هر نمان و نفی وجود هم

ن شیب اطاعتت مسترقل   وجه پنجم ان شواهی یکسانی مفهوم امامت و مقام ادرراض طاعت بیا

کته   نینیرا کستا  ؛نمان محال و منادی اسرقالل در اطاعت ان ایشان است طور هم ان دو امام به

شتان  ای ان ستیطره دترامیأ امتام دوم خارجنتی و اطاعتت او بترای       بنیهستر  رعایای امام اول

ردم شود که همه م می رو نمانی اطاعت مطلق و مسرقل ان امام محقق موضوعیت نیارد. انایأ

 ک  نباشی. تابع او باشنی و او تابع هیچ

عالمته مجلستی    .داشره است یدر طول تاریخ نیز قائالن بوجود تنها یک امام در هر نمان

ب انگتاره  (282ب ص5قب ج1404)مجلستیب   که خود معرقی به یکرایی امام در هر نمان استت 

و حرتی   (244ب ص4)همانب ج اصحاا امامیه نسبت داده 1یکرایی امام در هر نمان را به اکثر

 .(282ب ص5)همتانب ج  اجماعی را مشعر به ایأ مطلب اسرظهار کترده استت   بشمفیان کراا 

                                                                                                                     
نمان چنی امام را ممکأب امتا یکتی را    ود همکنی که وج ای را مطر  می . عالمه مجلسی در مقابل ایأ نظرب نظر عیه1

 (.245ب ص4قب ج1404داننی )مجلسیب  ناطق و دیگران را صامت می
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ت منحصتر بته   اطاعت ان جهت امامت  در نمان رسول اهللکه تصریح نموده نیز شیخ مفیی 

ب ق1413مفیتیب  ) تنها پ  ان ودتات ایشتان امتام بتوده استت      منیأؤایشان بوده و امیرالم

 گفره است: مفییشیخ نظر  . عالمه مجلسی پ  ان نقل(98ص

ومی و عموم امر و نهی و به معنای ریاست عم منیأؤحق ایأ است که امامت امیرالم»

بوده است. اما ظاهر ایأ است کته ایشتان در    پ  ان رسول اهلل رعیت کسی نبودنب صرداً

نمتودب   به ایأ معنا که اگتر امتر یتا نهیتی متی      انی. نیز درض طاعت داشره نمان رسول اهلل

 «انتی  همعصتوم بتود  ایشتان  ؛ چراکته  ه استو کالم وی حجت بود هاطاعت ان آن واجب بود

 (.282ب ص5قب ج1404مجلسیب )

ایأ کالم ادزون بر آنکه داللت دارد ادرراض طاعت معنایی لغتوی و معنتایی اصتطالحی    

ان لوانم معنای اصطالحیب الرزام به وجود تنها یک امام در هتر نمتان   که دهی  می داردب نشان

عنتوان   که ایشان به« ی و رعیت کسی نبودنریاست عمومی و عموم امر و نه»است. هم نیأ 

بیان و حری بوده ظ مفهومی بسیار نزدیک لحا الحی ادرراض طاعت بیان داشرهب بهمعنای اصط

صطالحی ادرتراض طاعتت   عنوان معنای ا است که به« ا اطاعت مسرقل و مطلقوجو» دیگر

 به اثبات رسیی. رارشودر ایأ ن

 گیری نتیجه

ی مفهتوم امامتت و ادرتراض    یکستان »شاکله و تبییأ اجزاء نظریته  تا تالش شی مقاله در ایأ 

به اسرناد مرون وحیانی مورد ارنیابی قرار گیرد که در ایأ راسرا هفتت نکرته کشتف    « طاعت

حاصتل شتی    ی قرآنی و رواییب ایأ نریجه با پنج وجهها گردیی. نخست اینکه پ  ان بررسی

مقتام   کته ثابتت شتی   انتی و پت  ان آن    ه الطاعه را اراده کرد ان واژه امامتب درض که ائمه

اخرصاص به امام دارد. در گام سومب یادرأ معنای ادرراض طاعت بتا استرفاده    ادرراض طاعت

ان روایات باا تفویض در دسرور کار قرار گردت. ان بررسی ایأ روایات که رابطه مسرقیمی 

 دست آمی که حقیقت ادرراض طاعتت عبتارت   ایأ نریجه به ببا مفهوم امامت و ادرراض دارنی

حری در مواردی که حکمی به صراحت ان سوی شرع ادتاده   با اطاعت ان امامست ان وجوا

عنتوان پشتروانه    دیتب الهتی امتام بته    أنشیه است. نکره دیگر در روایات تفویضب اشاره بته ت 

اظهار نظرهای امتام ان ستنخ اظهتار نظتر     که کنی  می تفویض به امام است. ایأ مطلب روشأ

ای بیأ اطاعت  ب مقایسهپ  ان آن رخوردار است.یانی بسایر مردم نیستب بلکه ان پشروانه وح
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و رستل   ءعت ان نبی و رسول صورت گردت و روشأ شی که مطاع بتودن انبیتا  ان امام و اطا

 کننیب اما امتام رأستاً   ن ان خود اظهار نظری نمیتنها در حیطه وحی مسرقیم الهی است و ایشا

نهتا یتک امتام وجتود     ه در هر نمتان ت مسرلزم ایأ است ک کنی و چنیأ اطاعری می اظهار نظر

یتی و انستجام   رسی بتا توجته ادلته مترقأ و شتواهی روا      می اسارب به نظر داشره باشی. برایأ

الطاعه نسبت به سایر نظریات در مفهوم امامتتب ان برتتری برختوردار     درونیب نظریه ادرراض

 باشی.
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 نامه کتاب

 قرآن کریمت 

 .اکمومماین هبوممر  قوین بمتتصوما م النوم عنوياکی ق(.1413) موستی  بتأ  علی بطاوور ابأ .1

 دار الکراا. :قم   .تحقیق اسماعیل انصارى

 دار الکرب االسالمیه. :تهران .اقبمل االعممل .ق(1409) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .2

تبییأ امامت قرآنی به مثابه مقامی مسرقل ان نبوت بتا تأکیتی بتر    » (.1389) اسعییب محمی .3

 .208-193ص ب6( 3) برآ  شامتتمجن  ق «.آیه ابرال

 .منشورات اجرهاد :قم .(1)ج  االکهی  االممم ق(.1427) علیبحرالعلومب محمی .4

  اکوي تمصویر مسومئر اکشوریع  تفصویر وسومئر اکشویع ق(.1409) حستأ  عاملیب محمیبأحر  .5
 .آل البیت همؤسس :قم (.28)ج

 .قسسه امام صادؤم :قم (.5)ج ماش ر جموید (.1383) سبحانیب جعفر .6

تمقیقومت  .«امتام مصتیر تشتریع   » (.1394) مرتضتی  بعلیزاده نجتار و  سبحانیب محمیتقی .7
 .36-21ب ص11( 3) .کالمی

مؤسسته   :بیتروت  (.1)ج مصمبی  االنو ار فوی حور مشوکالت االتبومر (.ق1407) شبّرب عبیاهلل .8

 .مطبوعاتی نور

جامعته   :مقت  .هاشتم حستینی   ییتصتحیح ست   .اکت حید (.ق1398) علی ب محمیبأابأ بابویه .9

 .میرسیأ

 .الجتوردى  ق مهیىتحقی (.2)ج عی   اتبمر اکرضم . (ق1378تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .10

 .نشر جهان :تهران

 باکبتر غفتاری   تحقیق علتی  (.2)ج من ال یمضره اکفقی  . (ق1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ) .11

 . جامعه میرسیأ :قم

تحقیق محستأ   .ئر آل مممدبصمئر اکدرجمت في فضم (.ق1404) حسأ صفارب محمیبأ .12

 . اهلل المرعشی النجفیۀآی همکرب :قم .کوچه باغى

جامعته   :قتم  (.1)ج اکمیودا  فوی تفسویر اکقورآ  (.ق1417) حستیأ محمی طباطباییب ستیی  .13

 . میرسیأ

متیباقر  تحقیتق مح  (.1)ج حتجومج عنوی اهور اکنجومجاال  (. ق1403) علی طبرسیب احمیبأ .14

 .نشر مرتضی :مشهی .یخراسان
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 :قتم  (.14)ج مسمکك األفهمم إکی تاقوی  شورائع اإلسوالم (.ق1413) على بأ الییأ نیأ عاملىب .15

 .ةالمعارف اإلسالمی ةمؤسس
( 2) .تمقیقمت کالموی .«حق تشریع امام بیأ نفی و اثبات» (.1393) علیزاده نجارب مرتضی .16

 .118-99ب ص6

 رستولى   هاشتم  تحقیتق ستیی   (.1)ج تفسویر اکعیمشوی (.ق1380) مسعود عیاشیب محمیبأ .17

 .هالعلمی ةالمطبع :تهران .محالتى
کیتی بتر   أبررسی تطبیقی مفهتوم امامتت بتا ت   » (.1393) مهییب درمانیانو  غالمیب اصغر .18

 .68-53ب ص44( 11) بفصنامم  سفیا  .«دییگاه دو انییشمنی معاصر

ملی در نظریه عالمه طباطبایی در مفهوم امامت در آیه أت» (.1390) داریااب محمیحسیأ .19

 .74-45ب ص5( 2)ب معرفت کالمی .«ابرال

ب 3( 1)ب امممت پژوهوی .«بررسی مفهوم امامت در خطابه غییر» (.1390) پورب علیرضا درج .20

 .175-149ص

 بگتران اکبر غفتارى و دی  تحقیق على (.7و1)ج اککمفی ق(.1407) یعقوا کلینیب محمیبأ .21

 .يدار الکتب اإلسالم :تهران
 (.25)ج ن ار اکجممع  کودرر اتبومر االئمو  االطهومراال بممر (.ق1403) مجلسیب محمیباقر .22

 . يدار إحیاء التراث العرب :بیروت
ب 3)ج  اکعقوو ل فووي شوورح آتبوومر آل اکرسوو ل هموورآ (.ق1404تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .23
 .هدار الکرب اإلسالمی :تهران بتیهاشم رسولی محال ییتحقیق س (.5و4

اکمتقین في شورح مون ال یمضوره  ۀروض (.ق1406بأ مقصود علی ) ب محمیتقیاول مجلسی .24
 پور. مؤسسه درهنگى کوشان :قم .تصحیح حسیأ موسوی کرمانی و دیگران(. 2)ج اکفقی 

 (.1)ج بم ت انی تم الت تمریخی و اعتقمدی اممموت و واگگوم  مورتب  (.1390) مظفریب حییر .25

 .  انرشارات آشیانه مهر :قم

 :قم باکبر غفارى و دیگران تحقیق على .االتتصوما /الف(.ق1413) محمی مفییب محمیبأ .26

 .الشیخ المفید هاللفی يتمر العالمؤ الم

 بتحقیق حسیأ اسراد ولتى و دیگتران   .االمومکی /ا(.ق1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .27

 الشیخ المفید. هاللفی يتمر العالمؤ الم :قم

 هر العاالمي  لفیاالماؤتم :قتم  .اکمسمئر اکعکبری  /ج(.ق1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .28
 .الشیخ المفید
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 .«امامتتت ان دیتتیگاه انییشتتمنیان امامیتته در میرستته کودتته» (.1392) منرظتتریب محمتتی .29

 .154-121ب ص10( 3) ب پژوهی امممت

شناستی واژه امتام در آیته امامتت حضترت      بررستی معنا » (.1390) اهلل نجارنادگانب درح .30

 .29-7ب ص2 (1)ب مجن  کتمب قی  .«ابراهیم

 بهم مجن  مقمالت و بررسی .«خلق عظیم و تفویض دیأ» (.1386تتتتتتتتتتتتتتت )تتتتتتتت .31
 .182-163ص ب84( 40)

 .معامشامسی اممم و مقمم امممت ا  دیودگمه مفسورا  فوریقین (.1390تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .32

 .پ وهشگاه حونه و دانشگاه :قم

دار  :بیتروت  (.41)ج سوالمج اهر اککالم في شرح شورائع اإل  (.ق1404) نجفىب محمیحسأ .33
 .إحیاء التراث العربي

 (.1)ج مقدم  ماه  اکمقمل فوی تمقیوق احو ال اکرجومل (.ق1422) باقروحیی بهبهانیب محمی .34

 .سسه آل البیتؤم :قم

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 هویت متقابل فلسفه حقوق اسالمی و فلسفه حقوق مدرن
 3پارسانیاحمید ، 2حمد واعظی، ا1رضا آذریان

 چکیده

حکمـت و  وش   یآن با معنـا  سهید  دو ه مد ن و مقا یفلسفه و شنا ت  وش فلسف یمعنا  ییتب
. ظهو  حقـوق  صنجامد یفلسفه حقوق د  صتالم و غ   م تیبه تفاوت هو ،ید  فلسفه صتالم یحکم

صتـت.   یف صحقـوق  یک دهـا یو  و یفلسـف  یهـا  نهیزم شیم هون پ ،یمد ن د  مقاب  حقوق صتالم
  یـی علـم حقـوق و تب   یشـنا ت  و  وش یشـنا ت  مع فـت  ،یشـنا ت  یهست یادهاینب یب  ت  و  یصزص
 .  تازد یآن  ص ممک  م تیآن، شنا ت هو یفلسف یها نهیزم شیپ
فلسفه حقوق  یپژوهش تنها به معنا  یمد ن، د  ص دگاهیبحث فلسفه حقوق د  د یتوجه به گست دگ با

شده صتت  یآن صشا ه شده و تع هیو حاش  « یحلقه و»، «صگوتت  نت»، « انت مانوئ یص»د  نگاه 
 قوقص صئه شود. فلسفه ح یمتفاوت یو  وش، فلسفه حقوق یمعن ثیصز ح ،ید  بست  نگاه حکمت صتالم

تن   هم یها صز گزص ه یص صتت  ه د  آن مجموعه یشده، به مثابه علم  فتهیپذ ید  معنا یصتالم
آن با  یمع فت یها  تا تیز  ییو تب یتالمنظام حقوق ص جادیتأم  جهت ص ید  پ میطو  مستق به

 ب مقاومت د  ب ص شه،یصند  یصتت. د  ص شده  یآو  ق آن و ع فان جمع هیب هان د  تا تیمحو 
 ص  یفلسفه حقوق صتالم گاهیباشد  ه جا یبه عنوصن نقطه قوت توصند یمد ن صز علم حقوق، م ی هایتفس

 .دیص تقا  وصهد بخش
 

 .م حقوق، فلسفه حقوق، متافیزیک، فلسفه صتالمی، فلسفه مد نحقوق، عل :واژگان کلیدی
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 17/8/97 :مقاله افتیدر خیتار

 19/12/97 تاریخ تأیید مقاله:

 

 

(.  1398شصعظی، صحمد؛ پا تانیا، حمید؛ و آر یان،  ضا؛ نحوه صتتناد:

 .200-175ص(، 4ش 6، حکمت صتالمی، «و فلسفه حقوق مد ن یمتقاب  فلسفه حقوق صتالم تیهو»



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه

هم تون مفتاهیم دیگترب در رویکترد متیرن دارای ذات و هویتت        1«دلسفه حقتوق »مفهوم 

را ارائته نمتود.    2ای انگارانته  پارچه و ذات تعریف مسرقلب یک  منسجمی نیست تا بروان ان آن

گرایتی نتویأ را در تحلیتل ایتأ مفهتوم       ران متیرنب نتوعی نستبی   بلکه درهنگ حاکم بر دو

های دلستفی   دهی. ان ایأ منظر برای تحلیل ایأ مفهومب نگاه به نمینه روی محقق قرار می پیش

ام راهنمتایی  ما را در آشنایی بیشرر بتا ایتأ نت    بهای حاکم بر تفکر دالسفه ایأ دوران و روش

های دلستفی نیتز هویتت رنگارنتگ و      ایأ نگرشییه شیه در بسرر خواهی کرد و حقوق نای

هتای دلستفی ایتأ دورانب در تبیتیأ ایتأ       نمینته  رو اشاره به پیش مرغیری خواهی یادت. انایأ

 گشا خواهی بود. مفهوم راه

رشتی   بته  توجته  بتا اما دلسفه حقوق در رویکرد اسالمی دارای هویت منسجمی است و 

 دلستفه  تت ان  اسالمی دلسفه تاریخی مخرلف ادوار همواره در که مرادیزیکی و عقالنی روش

 و شتهودی  عقتل  ستمت  به مسرقل عقل ان مرعالیه ت اتفاق ادراده و  حکمت تا اشراق و مشاء

منزله یک  ما را در تبییأ حقوق با هویت مرعالی اسالمی بهاستب  نموده حرکت وحیانی عقل

نگترش دلستفه غترا در    رو تبییأ  پارچه در حال توسعه یاری خواهی نمود. انایأ واحی یک

دوره میرن و نگاه دلسفه اسالمی در مکاتب اصلی آن بترای تحقتق حقتوق مبرنتی بتر آن و      

                                                                                                                     
ب «Legal theory»ب «philosophy of law »هتایی نظیتر    تتوان نیتر عنتوان    . مباحث کلتی دلستفه حقتوق را متی    1

«Jorisprudence » و«Legal philosophy»  .یادت 

2. Essential. 
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مقایسه میان ایأ دو دییگاهب شیوه مناسبی در جهت نشان دادن تقابل هویری حقوق در بسترر  

   میرنیره و حقوق در بینش اسالمی خواهی بود.

 فلسفه حقوق در نگاه کانت

سو و بییارگری دیویتی   دییگاه کوجیروی رنه دکارت درباره شناخت ان یککانت تحت تأثیر 

هیوم در انکار اصل علیت و درو کاسرأ آن به تعاقب محض ان سوی دیگرب به دلسفه نقادی 

منجتر بته ظهتور و پیتیایش      بآورد و ایأ رویکرد کانت درباره شناخت در عصر میرن روی 

 .ایفا نمود می را در عرصه تفکر غراشی که نقش بسیار مه آلیسم آلمانی  اییه

مطابق ایأ دییگاهب واقعیت برابر بتا آگتاهی محتض و خترد نتاا استت کته بتا شتیوه          

توان به آن دست یادت. در نظر کانتتب آگتاهی انستان محتیود بته شترایط و        می 1اسرعالیی

را  االمرب ایتأ حقیقتت   اقرضائات و امکانات بشر است که سوژه اسرعالیی در برخورد با نف 

شتود و   االمر آشتنا متی   اسارب انسان در پرتو سوژه با نف  ساند. برایأ می 2برای انسان ظاهر

 شود. اگر سوژه نباشیب معردت محال می

های موجود در ذهتأ استت کته     با توجه به ایأ تفسیرب حقیقت در نظر کانت همان اییه

یی. در حقیقتب موجتود ان  نما االمر در خویش ایجاد می انسان در پرتو برخورد سوژه با نف 

شود و در ایأ دییگاه موجود برابر آگاهی  آن حیث که مرعلق آگاهی است برای ما نمایان می

 است و ایأ دو ان هم تفکیک ناپایرنی.

هتای نظتری محتیود     البره بایی توجه نمود که سوژه اسرعالیی کانتت بته ستطح آگتاهی    

ها ان نظر او اعم ان نظتری و عملتی    اییه کنی. های عملی نیز سرایت می شود و به آگاهی نمی

گیردب نظری استت و ان   های نظری قرار می است. داعل شناسا ان آن حیث که در بسرر آگاهی

کانت در کراا  روب گیردب عملی است. انایأ های اخالقی قرار می آن حیث که در بسرر آگاهی

اا در عرصته اختالق و حقتوق    ای را برای آگاهی ن های گسررده ب ادق«مابعد الطبیعة اخاالق»

 را تأستی   3«آنادی اسرعالیی» عقل عملی هقو ب«نقی عقل عملی» هدر مقیمکنی و  طراحی می

 یر پیییاری و غیر تجربی بته انستان  نگاهی غ . به عقییه اوب با(Kant, 1999, P.139) یماین می

کلتی دربتاره    یهای توان به قانون نامشروط و مطلق اخالقی و حقوق دست یادت و گزاره می

                                                                                                                     
1. Transzendental(transcendental). 
2. Appearance. 
3. Transzendentale Freiheit(transcendental freedom). 
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روست که او بر پایه اتکا به خرد نااب وجود احکامی اسرعالیی و غیتر   آن مطر  نمود. انایأ

 (.47ب ص1388پایرد )کانتب  تجربی را در باا اخالق می

اسار حقیقت مسرفاد ان عقل عملی در نظتر کانتتب هتویری آگاهانته و استرعالیی       برایأ

گااری  ه اصول پیشینی و خرد نااب دارای نظام قانوندارد. او عقییه دارد هر انسانی به واسط

و وظتایف   1کلی و ضروری است. ایأ احکام کلی و ضروری به دو دسره وظتایف حقتوقی  

یتابی   گیردب برای دستت  شود. وظایف حقوقی که بر پایه عیالت شکل می تقسیم می 2اخالقی

شتونیب نتاظر    لت ساخره میکاربرد دارنی و وظایف اخالقی که بر پایه دضی 3به آنادی بیرونی

ها در عرصه وظتایف حقتوقی در نظتر کانتتب ایتیه       تریأ اییه هسرنی. مهم 4به آنادی درونی

مثابته یتک تبعته و     مثابه یک انسان و اییه برابری هر درد با همگان به آنادی هر درد جامعه به

قوانیأ عیالت عنوان یک شهرونی است که بر پایه  المنادع به اسرقالل هر عضو جامعه مشررک

 .(Kant, 1991, P.14)گیرد  میشکل 

آلیسری به حقوق است؛ نیترا مطتابق    رو دلسفه حقوق در نظر کانتب همان نگاه اییه انایأ

آورد و مفتاهیم حقتوقی در    دست می عقییه ویب حقوق هویت خویش را در جهان آگاهی به

در حقیقتتب مرادیزیتک    گیرد و جز ایأ حقیقری نتیارد.  بسرر حیات معردت انسانی شکل می

دهی و ایأ خرد ناا و عقل محض عملی  در ایأ دییگاه جای خود را به سوژه اسرعالیی می

 دهمرسی  رو به نظر می دهی. انایأ است که ساخرار و اسار و قواعی علم حقوق را شکل می

 .پایر است دلسفه حقوق کانت دقط ان رهگار برقراری ارتباط با دلسفه انرقادی او امکان

 بندی معلومات بشر و جایگاه فلسفه حقوق در نگاه اگوست کنت تقسیم

بر ایتأ  « تحققی دلسفه دوره»در نظریه علمی معروف خود در کراا  اگوست کنت درانسوی

 (مرادیزیتک ) 6ب دلسفى(ماهبی) 5ربانیهر رشره ان معلومات بشرب سه مرحله عقییه است که 

   .کنی را طى مى( علمی) 7و اثباتى

اى را بتا   ب هتر پییتیه و حادثته   ر مرحله ربانی تحت سلطه کاهنان و مردان نظتامی بشر د

                                                                                                                     
1. Juridical duties. 

2. Duties of virtue. 

3. Outer freedom. 

4. Inner freedom. 

5. Theological Stage.  
6. Metaphysical or Abstract Stage. 
7. Positive Stage. 
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 کته  یابتی  دلستفى درمتى  رحلته  . در مکنی نیروهاى اساطیرى تبییأ مىو توسل به قیرت الهى 

 قتواى  بته  بایتی  ختیایان اراده جتاى  به بلکه کرد. تبییأ خیایان وسیله به توان نمى را حوادث

 و گیترد  اى متى  ى اجرماعى و سیاستى رنتگ تتانه   ننیگ لسفیبد عصر شی. در مروسل طبیعى

 و ادرتی  گتااران متى   دستت قتانون   نمام قیرت بته  .کنی ت مردم غلبه مىیحاکم اصل آنادى و

ان حالتت   بگیرد و روابط حاکم بیأ مردم نام دولت در کنار خانواده قرار مى نیروى دیگرى به

وره تحتت تستلط متردان کلیستا و     متردم در ایتأ د   آیتی.  متى  قتانونى در ورت صت  عاطفى به

جو در آغتان  و ان جست اما در مرحله سومب یعنی مرحله علمیب انسان دانان قرار دارنی. حقوق

 پترداند. انستان   مى آنها درباره اسریالل و وقایعکنی و به مشاهیه  و انجام عالم صرف نظر مى

عتی  بُ بشتر  نتی. ک یجتو مت  و علل را در خود طبیعت جستت  بها در ایأ مرحله در توجیه پیییه

توانی نوع رابطه تعتاونی را در اجرماعتات    های اجرماعی می کنی و با پیشردت جهانی پییا می

متییران صتنعری و    های پیشیأ کنتی.  انسانی جانشیأ روابط عاطفی و حقوقی حاکم در دوره

ب 1380 کتتونرب؛ 61-59ب ص1383ادیبتتیب قتتراواالن ایتتأ مرحلتته هستترنی ) دانشتتمنیان پتتیش

 (.30ص

تفکیتک نمتوده استت و اخترالف آنهتا را در       «دیأب دلسفه و علم»نت میان سه حونه ک

دانی. در نظر او هر سه حونه کارکرد شناخراری دارنیب ولی دیأ با روش تمثیلتی و   روش می

نگترد.   پرداند و علم به عالم ان طریق روش تجربی می دلسفه با روش عقلی به تبییأ عالم می

ها در مرتبه تاریخی ختود ستودمنی هسترنیب ولتی وقرتی ان       أ حونهاسار هریک ان ای برایأ

دلسفه میان  بکننیب دیگر داییه و کارآیی نیارنی. در ایأ دییگاه گارگاه تاریخی خود عبور می

دو مقطع دیأ و علم قرار گردره استت و بتا ورود بته میتیان علتمب دیگتر جایگتاهی بترای         

 پایرد.   پایان می ن وحی و مابعی الطبیعهرامانی و دو های دینی و دلسفی باقی نمی بحث

توان ان حقوق ارائه نمود؛ تفسیر اولب نگتاه بته    با توجه به ایأ دییگاهب دو تفسیر مرمایز می

توان به دلسفه حقوق تعبیر  های حقوقی قبل ان ورود به مقطع علم که ان آن می حقوق و گزاره

تتوان   قی بعی ان ورود به مقطع علم که میهای حقو کرد و تفسیر دومب توجه به حقوق و گزاره

آن را علم حقوق نامیی. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق علمی درجته اول و معنتادار استت کته ان     

لحاظ تاریخی و نمانی مقیم بر مباحث علمی است. ولی با ظهور علم حقوقب دیگر جایگاهی 

ظ وساطت آن برای عبور ان مانی. در حقیقت مفیی بودن دلسفه حقوق ان لحا برای آن باقی نمی

مرحله احسار و تشبیه و رسیین به مباحث علمی است. امتا علتم حقتوق دانشتی معربتر و      
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شتود. در حقیقتتب    گرامی است که هرچه وسعت یابیب سبب محیود شین دلسفه حقوق متی 

گیرد و عالِم با روشی کامالً تجربی قضایای حقتوقی   حقوق اب ه مطالعات تجربی علم قرار می

های حقوقی رنگ ارنشی و هنجاری ختود را   دهی. با ایأ نگاهب گزاره مورد واکاوی قرار میرا 

آورد. به همیأ دلیل است که در نیمه اول  دست می دهی و هویری بییع و علمی به ان دست می

 شود. قرن بیسرم میالدیب ان دلسفه حقوق سخأ کمرری دییه می

یأ و دلسفه را به گاشره تاریخ سپرد و علتم را  البره کنت در نگاه دیگریب بعی ان اینکه د

در عصر جییی یگانه منبع شناخت معردی کردب در رویکردی جییی به وضع مکرب علمی و 

(. ایتأ رویکترد جییتی کنتتب     44-43ب ص1385گرا پرداختت )پارستانیاب    اییئولوژی اثبات

هتا داقتی    ان گتزاره های مرادیزیکی است. به دلیل اینکه ایتأ دستت    بانگشت دوباره به گزاره

ارنش علمی بوده و هیچ جایگاهی در عرصه روش تحققی نیارنی. علتم بته معنتای دانتش     

رو ایأ عمتل   های ارنشی و هنجاری را نیارد. انایأ پایر توان پایرش گزاره منی آنمون روش

مورد انرقاد جتیی قترار گردرته و او را بته      «ویلفر دو پارتو»کنت در کالم دانشمنیانی چون 

 (.508ب ص1390می عمل نکردن مرهم نموده است )ر.ک: آرونب عل

ایتی ان هستت   ماک  وبر نیز با الهام ان گسست میتان دانتش و ارنش و عتیم استرنراج ب    

دو حونه را گوشزد نمود و بعی ان او چنیأ بحثی وارد مجتامع علمتی    هیومب جیایی میان ایأ

هتای   ی علمتی باشتیب بلکته معردتت    توانت  گشت. البره او دریادت که تمام معارف انسان نمتی 

ای بته مستائل    مرادیزیکی هم دارای داییه و ثمربخش هسرنی. در ایأ نگتاهب رویکترد دوبتاره   

نحو غیتر   هایی که در قلمرو موضوعات و مسائل حقوقی به شود و گزاره مرادیزیکی مطر  می

 (.27ب ص1390پارسانیاب )شودب در برخی ان موارد مفیی هسرنی  علمی مطر  می

 نگاه امتناعی به فلسفه حقوق در حلقه وین

ثبتوت هتر امتری     در حلقه ویأ با اعالم مرگ دلسفه و مرادیزیکب 1پیروان پونیرویسم منطقی

امتور تجربتی تقلیتل داده و هتر نتوع      و شناسایی را به قلمرو  کردنیبیرون ان تجربه را انکار 

ردتت مبرنتی بتر تجربته حستی      مع در نظر آنهامعردت واقعی اصل عقلی را نیز منکر شینی. 

باشتی. انکتار مرادیزیتک ستنری ان لتوانم       میوسیله آنمایش و مشاهیه میسّر  که دقط به است

 (.7ب ص1352 برود )نائ  شمار می ناپایر ایأ مکرب به جیایی

                                                                                                                     
1. Logical positivism. 
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توجته   تتوان مشتاهیه نمتود.    را در شیوه تفکر دلسفی مینقش و تأثیر ایأ مکرب امرونه 

عمتل   به های دست آمیه ان پ وهش نرایج بهرویکرد خاص به لمی و وی ه به تحلیل انییشه ع

 رود. شمار می ان شواهی ایأ امر به بعلمیآمیه با روش 

بشری غیر ان منطقب ریاضیات و علوم  های آگاهیشامل همه در نگاه ایأ مکرب مرادیزیک 

ب شتعرب  ب هنتر عردتان  شناستیب روان بشناستی جامعته  بدلسفهب الهیات اسار برایأ تجربی است.

که  دهنی های مخرلف مرادیزیک را تشکیل می بخش بماننی آن حقوق و اخالق و اسطورهب دیأب

هتایی کته تحتت عنتوان مرادیزیتک قترار       باشنی. در نریجه همته گتزاره  داقی هرگونه معنی می

شونی و مرصف به صیق  های مهمل محسوا میگیرنیب داقی ارنش تجربی هسرنی و گزاره می

گردنی. به دلیل اینکه صیق و کاا درع معنی داشرأ ایأ قضایاست. حتال آنکته   یو کاا نم

رو برخی ان معرقییأ به ایتأ مکرتب پت  تبیتیأ      ایأ قضایا داقی هرگونه معنایی هسرنی. انایأ

آمونی و محروای واقعیب آنها را صترداً  های مرادیزیکی ان هرگونه حکم و معردتدقیان گزاره

انی و یا آنهتا را یتک   سلیقه شخصی و احساسات ذهنی معردی نموده بیان ترجیحات و ذوق و

داننی که حاوی خبری درباره هیچ نبانی نیست. ایشان دالسفه مرادیزیکی را در  رشره الفاظی می

ی و آنتان را  نت ده قرار میت  خویش هسرنیکه تحت تأثیر مسرقیم قوه خیال ت هنرمنیان   ردیف

ب ؛ نتائ  279ب ص1362ب باربور) ینانگار های دلسفی می نییشهبهره ان عینیت و واقعیت در ا بی

 (.142 ب24ب ص1361خرمشاهیب ؛ 146ت 145ب ص1336آیرب ؛ 72و  62-61ب ص1352

های حقوقی و اخالقی در نظر ایشتان هتویری ارنشتی و هنجتاری     انآنجاکه هویت گزاره

شونی. به دلیل وا میوجه ایأ قضایا قابل پایرش نیسرنی و غیر شناخراری محس استب به هیج

انی و به قلمترو مابعتی الطبیعته    اینکه چنیأ احکامی پا را ان محیوده ح  و تجربه دراتر نهاده

ها نیز داقی هر نوع معنی بوده و ان حونه معردت ارنشمنی  انی. ان ایأ منظرب ایأ گزارهوارد شیه

تعالی خود ادول نموده و در رو مفاهیم اخالقی و حقوقی در ایأ نگاه ان  شونی. انایأخارج می

کنی. توصیف اخالق و حقوق به شیوه علمی که ان آن متی حونه ح  و تجربه معنی پییا می

واستطه محتیودیت حتونه محسوستات و مجربتات       نیز تعبیر نمودب بته « علم اخالق»توان به 

 1عنوان گسرردگی اخالق و حقوق مرادیزیکی را نخواهی داشت. محیود خواهی شی و به هیچ

گویی محض بوده و هیچ ارنشی  تنها علم نیستب بلکه مهمل دلسفه حقوق ان ایأ منظر نه

                                                                                                                     
رتی  شلیکب رودلف کارناپ و آ.ج. آیر ان ایأ قبیل است.)ر.ک: حسینی . تفسیر علمی مسائل اخالقی در کالم مو1

 (157-155و 147ب ص 1382شاهرودیب 
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نیارد. البره پیروان مکرب پونیرویسم حقوقی ان به کار بردن اصتطال  دلستفه حقتوق دوری    

نماینتی. در   مطتر  متی  « Legal theory»کننی و مباحث مرتبط با ایأ حونه را تحت عنوان  می

داننتی کته در حاشتیه     ی منطقیب دلسفه حقوق را نتوعی معردتت متی   ها حقیقت پونیرویست

های علمی و در اثر برخی ان مغالطتات لفظتی پییتی آمتیه و حقتوقی کته ان ناحیته         معردت

رو هر نظام حقوقی  های غیر علمی شکل گیردب داقی معنی بوده و خرادی است. انایأ معردت

های دینتی   حقوقی نشأت گردره ان معردتهای  های غیر علمی ان قبیل نظام برآمیه ان معردت

شود و معردت علمی جایگزیأ آن معارف گشره و بته   و عقلی و ماننی آنب ان اعربار ساقط می

گردد. بر اسار ایأ دییگاهب علم حقوق هویت نو و جیییی به  سانی علمی مشغول می نظام

مایتی. در ایتأ نگتاهب    ن های حقوقی ارائه می گیرد و تفسیر جیییی ان حقوق و گزاره خود می

 تتوان دریادتت   حقوق نااب حقوقی علمیب تجربی و غیر مرادیزیکی است. با توجه به ایأ مطلب می

که ورود دانشمنیانی با ایأ رویکرد به قلمرو دلسفه حقوقب برای نفی تأثیرگااری مرادیزیتک  

 است.های مرادیزیکی  بر قلمرو علم حقوق و تبییأ حقوقی علمی بیون نیان به معردت

 فلسفه حقوق در حاشیه حلقه وین 

نقی پونیریویسم و تالش گسررده برای طر  جایگزیأ آن در حونه معردت و روشب دضتای  

مرتأخر در   ویرگنشترایأ جیییی را برای برون نظریات نو در عرصه آگاهی دتراهم ستاخت.   

ن مکرتب  پتردانا  استرفاده نمتود و نظریته    1«هتای نبتانی   بتانی »حاشیه حلقه ویأ ان استرعاره  

و مارکونهب در نیمه اول قرن بیسرم  تئودور آدورنو و ماک  هورکهایمردرانکفورت )هم ون 

کارل »میالدی( با گرایش نئومارکسیسری خود به نقی و بررسی ادعاهای حلقه ویأ پرداخرنی. 

گرایان منطقی عیول نموده و طر  گویی اثباتهای خود ان مهملنیز در نقادی« ریمونی پوپر

 را در مقابل آن مطر  کرد.   2«پایریطالاب»

فلسفهحقوقبانگاهفلسفهزبان

ستمت نبتان    نمتیأ بته   با غلبه پارادایم نبان در قرن بیسرم میالدیب تفکرات دلسفی در مغترا 

ب نبان را کانون توجته  4و دلسفه تحلیلی 3ای های دلسفی هم ون دلسفه قاره کشییه شی و نحله

                                                                                                                     
1. Language Games. 

2. Falsifiability. 
3. Continental philosophy. 
4. Analytical Philosophy. 
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و  1ی نظیر درگهب راستل و ویرگنشترایأ اول بتا تحلیتل نبتان عردتی      خود قرار دادنی. دیلسودان

تتریأ جریتان دلستفه تحلیلتی یعنتی       برای اسرفاده در دلسفهب مهتم  2یابی به نبان منطقی دست

ب ویرگنشترایأ در  1953را بنیان گااشرنی. اما در ادامه و در ستال   3گرایی یا اتمیزم منطقی منطق

ایجاد نمتود   5«دلسفه نبان مرعارف»جیییی را با عنوان رویکرد  4«های دلسفی پ وهش»کراا 

ان مفاهیم و احکام دلسفی را  یابی به تصور دقیق که مطابق آنب تحلیل نبان مرعارف برای دست

دانست. وی عقییه داشت هر نوع کاربرد نبان یک بانی است و استرعماالت مرعتید    کادی می

برای پی بردن به میلول یک واژه بایی در نظر اوب  در آورد. وجود می های نبانی را به نبانب بانی

هتیچ   حیتاتب  هصرف نظر ان نحتو  نمود وگردد شرکت  که آن واژه اسرعمال می 6یحیات هنحو

ستخنان یتک انستان مرتییأ را تنهتا در عتالم        نیارد. ای میلول یا معنای روشنی واژه یا گزاره

ب 1386)ننییهب  یارد و قابل دهم نیستمعنایی ن اما بیرون ان آن حیاتب. توان دهمیی خودش می

پیشتتردت نستتبت بتته دیتتیگاه قبلتتی ویرگنشتترایأ و موضتتع  نتتوعی ایتتأ ستتخأ(. 76-72ص

گرایتی  در روش اثبتات الطبیعتی   هتای مابعتی   گزاره الطبیعه بود. ها در قبال مابعی پونیریویست

یتا   یتا دلستفی   نتی که در دضای حیات دی اما در اینجا نبان آنگاه. شینی معنا تلقی می بیعلمیب 

جان . »حیات شرکت دارنی بامعناست هبرای کسانی که در ایأ نحو گرددب اسرعمال میحقوقی 

رهبری ایأ جریان را بتر عهتیه گردتت و نظریته ادعتال       در ادامه ایأ مسیرب 7«النگشاو آسریأ

 ب مقیمه مررجم(.1387تر ایأ انییشه بودب بنا گااشت )سرلب  را که صورت پی ییه 8گفراری

با توجه به ایأ نگاه در قرن بیسرم میالدیب دالسفه حقتوق ایتأ دوران نیتز تحتت تتأثیر      

همیأ رویکرد به نگارش کرب در ایأ عرصه اقبال نشان دادنتی. پیتروان جریتان پونیرویستم     

را  10و استرعمال  9حقوقی با تکیه بر آراء دالسفه نبانب توجه به نبان و تجزیه و تحلیل معنتی 

قانون و مفاد قواعی حقوقی ضروری دانسرنی. ایشان بر ایأ عقیتیه بودنتی    برای تبییأ ماهیت

که بایی میان الزامات قانونی و الزامات اخالقتی تفکیتک نمتود و بترای حتل مستائلب روش       

                                                                                                                     
1. natural language. 
2. Logical Language. 
3. Logical Atomism. 
4. Philosophical Investigations. 
5. ordinary language philosophy. 
6. Forms of life. 

7. John Langshaw Austin. 
8. Theory of Speech Acts. 
9. Meaning. 
10. Use. 
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حتل کنتار نهتادن روش     تجربی و علمی را جتایگزیأ روش مرتادیزیکی و دلستفی کترد. راه    

عنی و اسرعمال بتود کته دلستفه نبتان در آن     مرادیزیکی در عرصه مسائل حقوقیب توجه به م

شناخری  رون پیش پای دیلسودان حقوق قرار داد. به همیأ دلیل بحث تعریف ان جهت روش

نزد دالسفه حقوق ایأ دوره مهم است و دهم درست قانون و حقوق جتز ان طریتق تعریتف    

 پایر نیست. ن قانون و کیفیت اعربار و مرجعیت آن امکا

برای تأمیأ مفاد حقوقیب ان دلستفه نبتان مرعتارف و نظریته ادعتال      « تهار»در ایأ میان 

را در  1«مفهوم قتانون »گفراری جان النگشاو آسریأ بهره برد. وی اثر نهایی خودب یعنی کراا 

دضای غلبه دلسفه نبان مرعارف به رشره تحریر درآورده که ایتأ جریتان دکتری در تهیته و     

ره است. بته همتیأ جهتت هتارت در ایتأ کرتاا بترای        سزایی داش تنظیم ایأ کراا تأثیر به

بهتره بترده استت.     2گویی به سؤاالت دلسفی خویش در حقوق ان روش آنالیز مفهومی پاسخ

بختش ان متوارد استرعال مفهتوم قتانون در       دلسفه حقوق در پی تحلیتل رضتایت   بدر نظر او

در پی ایأ است  3شناسی توصیفی کردارهای اجرماعی است. در حقیقتب وی با نوعی جامعه

که معنای مرعارف قانون را برای شناخت جامعه و نهادهتای آن و تشتخی  واقعیتات مهتم     

گرایی به تبییأ مفهوم قانون و ایجتاد مفتاد قتانونی     کار گیرد و با نوعی برساخت اجرماعی به

دهی  بپرداند. درواقع هارت ایأ نوع نگاه دلسفه نبانی را در یک چارچوا حقوقی سامان می

 دانی. برای تهیه و بهرریأ روش تبییأ مفاد قانونی را همیأ روش میو 

شتودب مستائل   گردد و جهان تصویری ان نبان مینریجه ایأ نگاه که حول محور نبان می

گردد. نبان حقوقی یک دعالیت بنیادیأ در دلسفه حقوق حول تأمالت درباره نبان حقوق می

گتری نبتان حقتوقی یکتی ان      ستت. حکایتت  بوده و هر حقوقتیانی در ایتأ بتانی درگیتر ا    

هتای ختاص آن دهمیتیه شتود.     کارکردهایی است که بایی در نحوه حیات حقتوقی و نمینته  

اسار دیلستوف در عرصته دلستفه حقتوق بایتی بته نحتوه حیتات حقتوقی در میتان            برایأ

حقوقی را مرناسب با ایأ نحوه حیتات انرتزاع نمتوده و متورد      هایدرمحقوقیانان بپرداند و 

سوف دلسفه حقوق با تحلیل نبتان در حتونه حقتوق    لید قت و دهم قرار دهی. در حقیقتبد

توانی به روشنگری در ایأ عرصه بپرداند. هربرت هارت ان ایأ نظریه در دلستفه حقتوق   می

                                                                                                                     
1. The Concept of Law. 
2. Conceptual Analysis. 
3. Descriptive sociology. 
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ان مباحتث ویرگنشترایأ مرقتیم در تحلیتل نبتان عردتی و       « جرمی بنرام»بهره برده است. اما 

 اده نموده است. رسیین به نبان منطقی اسرف

فلسفهحقوقبانگاهمکتبفرانکفورت

نگترش انرقتادی   »مکرب درانکفورت نیز با تبییأ نظریه انرقادی دیالکریکی که پیونی وثیقی با 

بتتا رویکتترد داشتتتب « کتتاوی نیگمونتتی درویتتی روان»و « ستتنت دلستتفى هگتتل» ب«متتارک 

انآنجاکته   پرداختت. به مخالفت   گرایانه آن های اثبات و درضیه پونیریویسری و تجربی محض

پاستخ مناستب بته ایتأ     توانست پاسخگوی تمام مشکالت باشیب  رویکرد علمی محض نمی

و دیالکریک روشتنگری بتود.    انرقادی نظریهب توسعه در نظر هورکهایمر و آدرنو وضع دشوار

 کرد تضادی را که میان علم و اسطوره در جریان دکری حلقته ویتأ   می تالش انرقادینظریه 

شکل گردره بود به چالش بکشی و به دیالکریک میان علم و اسطوره و وجتود روابتط پنهتان    

   1دو بپرداند. میان آن

عقل ان عرصه اختالق و   هورکهایمر و آدرنو بر ایأ عقییه بودنی که در دوران روشنگریب

ر تمتامی  دیگت  بطبیعیالمابعی وهای دینی  بینی نیرا با ادول جهان ؛حقوق بیرون رانیه شیه است

ان اعربتار   ب یعنی روش علمی و عقل تجربتی موانیأ هنجارگاار در برابر یگانه مرجع بانمانیه

کار  رو در نظر ایشانب طر  دیالکریک روشنگری راه (. انایأ296ب ص1375)هابرمارب  انی ادراده

مناسبی برای ایجاد ارتباط میان مفاهیم هنجاری و ارنشی با ستاخرار درونتی معردتت علمتی     

 است.

های معنایی دراستو   گرایان منطقی عیول نمود و حونه گویی اثبات کارل پوپر نیز ان مهمل

معنا گشتب ولی پوپر بر نقتش مرادیزیتک در    را پایردت. مرادیزیک هرچنی در پونیرویسم بی

نمتود. او عقیتی داشتت مرادیزیتک هرچنتی بتا روش علمتی و         تبییأ معارف علمی تأکیی می

پتوپرب  )شود  معنایی علم می یا تأییی نیستب ولی انکار مرادیزیک مسرلزم بیتجربی قابل اثبات 

های منطقیب ایتأ نکرته    های خویش بر پونیریویست هم نیأ وی در نقادی (.325ب ص1368

                                                                                                                     
شنگری و روابط پنهان میان علم و اسطوره مطلبی را در دصل پنجم کراا یورگأ هابرمار در تبییأ دیالکریک رو. 1

The Entwinement of Myth and Enlightenment    مطر  نموده است که سیی علی مرتضویان ایتأ دصتل را در

 ترجمه نموده است.)ر.ک:« در هم تنییگی اسطوره و روشنگری: ماک  هورکهیمر و تئودور آدرنو»ای با عنوان  مقاله

 (1375هابرمارب 
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تواننی به اثبات یک نظریه علمی بپرداننتی.   های تجربی هرگز نمی را روشأ ساخت که آنمون

 هاست.   شودب ابطال نظریه تجربی حاصل میبلکه تنها چیزی که ان طریق سنجش 

را  حلتی  راه مسئله به پاسخ در و محقق شتود متی آغتان مستئله بتا علم پوپرب در انییشه

 موقری و نظری هایی یا گمان حیسیات منزله به اساساً ها نظریه .ساند عنوان نظریه مطر  می به

 بتا  قبلتی  های نظریه که بر مسائلی تا نیک می خلق را آنها آنادانه انسان ذهأ که شونی می تلقی

 ارائته  را ختارج  جوانب ان ردرتار قسمری ان مناستبی تبییأ و آینی دائق بودنی شیه مواجه آن

ها مطلقاً علمی نیسرنی. بلکته مبتادی مرتادیزیکی ان     . ایأ نظریه(51ب ص1392چالمرنب ) کننی

هتا تأثیرگاارنتی. در    یأ ایأ نظریته های مرعیدب در تبی قبیل دیأ و دلسفه و اسطوره در درهنگ

ها وارد حیطه علتم شتود و معردتت     درض توانی بیون ایأ پیش حقیقتب هیچ دانشمنیی نمی

 (.29ب ص1368 پوپرب؛ 169ب ص1379پوپرب)شود  ها آغان می درض علمی ان ایأ پیش

شتود؛ مقتام کشتف و مقتام داوری.      پایریب شناخت دارای دو مقام می مطابق اصل ابطال

توانی علمی باشیب ولی مقام داوری مقامی  پردانی است که نمی م کشفب همان مقام نظریهمقا

ها با معیار و مقیار تجربی ختود کمتک    رو معردت علمی ان سایر معردت علمی است. انایأ

ننی. ان ایأ منظر است که ایأ معارف غیر تجربی هتر چنتی    گیرد و به آنها رنگ علمی می می

هتای   رائه نظریات مؤثرنیب ولی داوری علمتی در طتول نمتان ایتأ حلقته     در ابریای امر در ا

 (.138-137ب ص1372 ندایی )ر.ک: پوپرب معردری غیر علمی را ان دامان علم می

های جایگزیأ در حونه معردت که در حاشیه نقی پونیریویسم شکل گردتب ان رابطه  طر 

منظترب دالستفه بعتیی بته تبیتیأ       های علمی و مرادیزیکی حکایت داشت. ان ایأ میان معردت

تیریج مشتخ  شتی کته ارتبتاط میتان مرادیزیتک و علتم         چگونگی ایأ ارتباط پرداخرنی. به

توانی علمی باشی. بلکه ایأ مستائل بتا ننتیگی و حتونه اجرمتاعی گتره ختورده استت.          نمی

 .به جای مرادیزیک بتان شتی   2و علم 1شناسی معردت اسار راهی برای جایگزینی جامعه برایأ

علم به درآینی اجرماعى دانش و علم و تأثیر و تأثر مرقابل آن با جامعه ت و شناسى معرد جامعه

که ناظر به موضوع علتم استتب متورد     نظر دارد و به همیأ دلیل هرگز ساخرار درونى علم را

ب 1379)پارستانیاب  نگرد ی. بلکه به روابط بیرونی علم و چهره اجرماعی آن میده نظر قرار نمى

هتای درهنگتی و    بینی در ایأ دییگاه بته پییتیه   (. انآنجاکه نگاه جهان1376؛ هموب 98-96ص

                                                                                                                     
1. Sociology of knowledge. 
2. Sociology of science. 
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بینتی نیتز بته حتونه      تاریخی و ساخرار اجرماعی نظر داردب اییئولوژی مبرنتی بتر ایتأ جهتان    

یابی. بته همتیأ جهتتب دلستفه حقتوق در معنتای حقیقتی ختود در          شناسی تقلیل می جامعه

شود و حقوق در دضای درهنگ و روابتط اجرمتاعی در هتر     شناسی حقوق خالصه می جامعه

گیترد و   شناسی حقوق نقش کلییی و هویری را بر عهتیه متی   گیرد. جامعه ای شکل می جامعه

پرداند و ان ایتأ   های تاریخیب درهنگی و اجرماعی جامعه می دیلسوف حقوق به شناخت نمینه

های  به عبارت دیگرب حقوق و گزاره شود. های حقوقی مشغول می منظر به تبییأ ماهیت گزاره

پایر نبوده و تولیی درهنگ و تاریخ انسانی هسرنیب اب ه و  جهت که علمی و آنمون حقوقی انآن

گیرنی. ان ایأ منظترب حقتوق کته در اصتل ان کارکردهتای       شناسی علم قرار می موضوع جامعه

کنی و کارکردهای نتو و   ر میاجرماعی پییی آمیهب با تغییر آن کارکردها ساخرار حقوق نیز تغیی

و متیرن    جییی در حونه اجرماع موجب کنار نهادن حقوق قییمی و کهنه گشره و حقوق تانه

 کنی.  را مطابق معیشت میرن به جامعه معردی می

 فلسفه حقوق با رویکرد اسالمی

فلسفهدراصطالحمسلمین

در یک اسرعمالب متراد  ت. ها دارای دو معنای مرفاوت اس در میان مسلمان« حکمت»اصطال  

ان حکمت عبارت است ان تمام علوم عقلی که در مقابل علوم نقلی و شهودی واقع شتیه و  

. امتا در استرعمال دیگترب متراد ان     به عنوان مقسم حکمت نظری و عملی قرار گردرته استت  

باشتی )مطهتریب    عنوان یکی ان اقستام حکمتت نظتری متی     بهاست که  حکمت دقط الهیات

(. به همتیأ دلیتل در تعریتف اصتطال  حکمتتب میتان دالستفه        133-129ص ب5ب ج1388

بته  حکمتت  به معنای عام و برخی دیگتر  حکمت شود. برخی  هایی دییه می اسالمی تفاوت

 1انی. معنای خاص را تعریف نموده

شناسیدرفلسفهاسالمیجایگاهروشوروش

 یدانشت شناستى   و روشکنتی   مسیرى است که دانشمنی در سلوک علمى خود طى مى بروش

هتاى   پرداند. روش همواره در مرأ حرکت دکرى و تتالش  است که به شناخت آن مسیر مى

بته آن شتکل    پترداخرأ ان  بدانشعنوان یک  بهشناسى  روشعلمى یک دانشمنی قرار دارد و 

                                                                                                                     
؛ 20ب ص1مب ج1981 الییأ شتتیرانی؛ صتتیر15 ب5قب ص1404و ابتتأ ستتیناب   80قب ص1405ر.ک: دتتارابیب . 1

 .5قب ص1424طباطباییب 
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ایب مسیری است که بترای   اسار روش هر نویسنیه برایأ (.14ب ص1383 پارسانیاب) گیرد مى

شناستی آن   کنی و شناخت ایأ مسیر توستط ادتراد دیگترب روش    خویش طی می تحقق هیف

 شود. نوشره محسوا می

وجود دارد که هر علمی بته اقرضتاء موضتوع     های مخرلفی ب روش برای شناخت واقعیت

کنتی.   ها را برای شناختب تبییأ و اثبتات معلومتات ختود طلتب متی      خود یکی ان ایأ روش

 جود دارد که عبارتنی ان:میان چهار روش عمیه و درایأ

روش تجربی )علمی(: ایأ روش مبرنی بر حوار ظاهری بوده و بر دو عنصر درضتیه  . 1

 و آنمون اسروار است و مبادی قیار در ایأ روش محسوسات و مجربات است. 

. روش عقلی )دلسفی(: مسرنی در ایأ روشب مباحث برهانی با تکیه بتر بتییهیات اولیته    2

عنوان یکی ان ابزارهای شناختب ادراک تصورهای کلی و معردت  عقل به کارکرد اصلیاست. 

هتای واقعتی    هتا و نیستت   های کلی و شناخت باییها و نباییهای ردراری مطابق بتا هستت   تصییق

1است.
 

روش شهودی )عردانی(: اثبات معلومات در ایأ روشب با کمک کشتف و شتهود بتر    . 3

 پایرد.   پایه شناخت حضوری صورت می

وش نقلی )وحیانی(: ایأ روش بر پایه مرون دینتی منقتولب اعتم ان کرتاا و ستنت      ر. 4

 اسروار است.

وحی در نظر اهل معردتتب حقیقرتی وجتودی استت کته ان مراتتب و شتئون مرعتید و         

گوناگونی شکل گردره است؛ حقیقری که ان امّ الکراا شروع شیه و بته قترآن نگاشتره شتیه     

البره دهم هر انسانی ان ایأ حقیقتت وجتودی مرفتاوت     2شود. عربی در عالم طبیعت خرم می

هتا   در رأر تمام معردت(ع) و اهل بیت(ص) است. در ایأ مسیرب دهم و شناخت پیامبر اکرم

صتورت   پیامبر ختاتم و بته  عنوان یک حقیقت توسط  اسارب وحی به برایأقرار گردره است. 

انسان در ایأ عالم ظلمانی بوده  الفاظ در عالم ماده نانل شیه استب منبع شناخت و راهنمای

سوی نور با شناخت حسی و عقلی و شهودی در کنار یکتییگر   و حرکت انسان ان ظلمت به

 پایر است. ان ایأ منبع الیزال امکان

                                                                                                                     
 .4-5ب ص2ب ج1360ر.ک: مصبا  یزدیب . 1

ا اْلِکَتاِب  َو . 2 ا ُقْرَءاًنا هُ َجَعْلَنا اْلُمِبیِن ِإنَّ ُکمْ  َعَرِبیًّ َعلَّ هُ  َتْعِقُلوَن َو  لَّ  ّ  فِی  ِإنَّ
ُ
 (.2- 4(ب 43)نخرف )َحِکیم  َلَعلی َلَدْیَنا اْلِکَتاِب   أ
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های حسی انسان دچار ضعف استتب ولتی عقتل بتا تبیتیأ برختی        البره هرچنی شناخت

نمایتی.   علوم حسی و مادی یتاری متی  کنی و او را در عرصه  ها ضعف آن را جبران می مالک

قلب و شهود نیز در عرصه علوم عقلی به یاری عقتل شترادره و ضتوابطی را جهتت کشتف      

کنی. انآنجاکه شهود نیز دارای مراتبی استب قلب برای  یقینی مطابق با واقع برای او تعییأ می

ان میتزان و  عنتو  اسرکمال نف  انسانی دست به دامان شهود برتر محمتیی شتیه و آن را بته   

 دهی. معیار ترقی خود قرار می

هر علمی با توجه به موضوع خودب برای شناختب تبییأ و اثبتات معلومتات بته یکتی ان     

نمایی. اما در علتوم انستانی کته هتیف ان      های تجربیب نقلیب عقلی و شهودی تکیه می روش

استبی بترای   تیویأ آن نوعی شناخت انسان و جهان پیرامون آن استب کیام روش مستیر من 

گانته توانتایی ارائته     های چهتار  یک ان روش باشی؟ به عبارت دیگرب کیام تحقق ایأ هیف می

 بینی کاملی ان نظام هسری دارد؟ جهان

قلمترو  باشتی؛ نیترا    روش تجربیب روش جامعی برای شناخت و کشف معلومتات نمتی  

ت تمتام هستری   توان برای شناخ کارکرد حوارب محیود به امور مادی و طبیعی است و نمی

 (.37ب ص1384مصبا  یزدیب )به ایأ نوع ادراک اکرفا نمود 

تنهایی کارآمی نیست. به دلیل اینکه تمسک به نقتل   در مباحث معاردیب روش نقلی نیز به

گردد کته   در صورتی صحیح است که مفیی یقیأ باشی و مقیمات یقیأ در صورتی دراهم می

 .عقل به قطعیّت و حجیّت آن اذعان نمایی

طور مسرقل ناتوان است و دسررسی بته آن   البره عقل نیز در ادراک برخی امور و حقایق به

هتای حاصتل ان ایتأ     تنهایی برای او امکان نیارد. دلیل آن هم ایأ است که شناخت معارف به

های حصولی است کته واقعیتت ختارجی را ان طریتق آثتار آن نمایتان        قوای باطنیب شناخت

هتای حصتولی    ک تطابق ایأ نوع شناخت با واقعب ارجاع آن بته شتناخت  رو مال کنی. انایأ می

اسار عقل بترای مصتون مانتین ان     بییهی اوّلی است که بر علوم حضوری تکیه دارنی. برایأ

یابی به یقیأ حقیقی مطتابق بتا واقتعب برهتان را تنهتا راه       گردراری در دام خطا و جهت دست

شود و او نیتز   و حضور قلبب راه برای عقل هموار می دانی. بنابرایأ به واسطه شهود نجات می

 کنی. یابی و قیرت درک ایأ دسره ان معارف و حقایق توحییی را پییا می به ایأ ساحت راه می

در ایأ مستیرب اگتر کستی دقتط بته متیرکات قتوای حستی ختویش اکرفتا نمایتی و ان            

ود. ولی اگر عتالوه بتر   بهره باشیب محروای علمی او ضعیف خواهی ب های عقالنی بی شناخت
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تنها علم او وسعت خواهی یادتب بلکه ح  او ان  ح ب ان عقل خویش نیز اسرفاده نماییب نه

مرحله ح  حیوانی وهمانی به ح  انسانی عقالنی ارتقا پییا خواهی کرد. بنابرایأ حت  او  

 نمایی.   تر درک می تر شیه و حقایق هسری را بهرر و دقیق واسطه نور عقل قوی به

همیأ کالم درباره نسبت میان عقل و قلب نیز جاری است. اگر کسی قلتب ختود را بته    

گتاه   روی حقایق عالم هسری گشود و با یاری آن به واقعیت عتالم وجتود دستت یادتتب آن    

توانی به کمک نور قلبب عقل خود را نیز ان محیودیت دهم برهانی و بته کمتک قلتب ان     می

اسارب بایی گفت روش صحیح در  شهودی نائل شود. برایأمرتبه عقل برهانی به مرتبه عقل 

علومی که هیف آنها تبییأ معارف و حقایق توحییی استب تمسک به عقل و نقل و شتهود  

در کنار یکییگر است. به دلیل اینکه ایأ سه راه مکمل یکییگرنتیب نته در مقابتل همتییگر.     

دب معارف بلنی قرآنی برای او قابتل  شو عنوان ابزار راهنما وقری به نور قلب روشأ می عقل به

درک خواهی بود. بنابرایأ قرآن و عردان و برهان در اصل هیچ تعارضی با هم نیارنتی و هتر   

 سه برای وصول به شناخت حقایق دینی النم هسرنی.

المرألهیأ پتیش ان صتیر   هتای دکتری استالمی    با توجه به ایأ بیانب شهیی مطهری روش

 کنی: لی تقسیم میشیرانی را به چهار دسره اص

 روش دلسفی مشائی که دقط بر اسریالل و برهان عقلی تکیه دارد.. 1

روش دلسفی اشراقی که عالوه بر اسریالل و برهان عقلیب مجاهیه و تصفیه نفت  را  . 2

 کنی. نیز راه شناخت هسری معردی می

ا روش سلوکی عردانی که تصفیه نف  بر اسار سلوک التی اهلل و تقترا بته حتق تت     . 3

 های عقلی نیارد. وصول به حقیقت را تنها راه نیل به هسری دانسره و اعرمادی به اسریالل

استت؛ بتا ایتأ      های عقلی تکیه نموده روش کالمی که ماننی روش مشائی بر اسریالل. 4

تفاوت که اوالً اصول و مبادی عقلی ایأ دو گروه با یکییگر مرفاوت است و ثانیاً مترکلم بتر   

 دانی. خود را مرعهی به دداع ان شریعت می خالف دیلسوفب

روش مالصیرا در حقیقت نقطه عطفی است که ایأ چهار جریان را به یکتییگر مرصتل   

شتود   تعبیتر متی  « حکمتت مرعالیته  »رسانی کته ان آن بته    کرده و جریان واحیی را به ثمر می

فه و (. ایأ نظام دکری نظتامی استت کته توانستره دلست     156-147ب ص5ب ج1388)مطهریب 

عردان و کالم را به همییگر نزدیک نموده و جریتان واحتی استالمی را تشتکیل دهتی. هنتر       

هتا بته یکتییگر استت.      بزرگ مالصیرا در مهنیسی ایأ نظتامب نزدیتک نمتودن ایتأ طایفته     
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توان گفت حکمت مرعالیه بر سه محور قرآنب برهان و عردان اسروار استت و   اسار می برایأ

 1های دکری قبلی شیه است. أ نظام دکری نسبت به روشهمیأ امر موجب برتری ای

فلسفهحقوقاسالمی

هتای   که دانشی به نام دلسفه حقوق به مثابه دانشی مسترقل در منظومته دانتش    با توجه به ایأ

مرعارف در تفکرات اسالمی مرسوم نبوده و حضور نیاشره است و ایأ علم با ایأ اصتطال   

تتوان   دروان متیرن غربتیب هویتت یادرته استتب نمتی      دلسفی در _خاص در پارادایم دکری

تعریف مضبوطی را در انییشه مرفکران اسالمی ان آن ارائه نمتود. ان ایتأ رو بررستی مرتون     

اسالمی برای دسریابی به تعریف دلسفه حقوق اسالمی خطاستت. بتا توجته بته ایتأ نمینتهب       

جتود در تفکتر استالمی را    مطالب ارائه شیه در ایأ قسمت کامالً انرزاعی بوده و ظردیت مو

دهی و امکتان احتیاث    برای ایجاد دانش دلسفه حقوق اسالمی مورد دقت و بررسی قرار می

کاود تا ان رهگتار آن برتوان مستائل دلستفه      چنیأ دانشی را ان منظر نظام دلسفی اسالمی می

 خت.ها پردا حقوق را در ایأ عرصه وارد نمود و بر پایه انییشه اسالمی به حل و دصل آن

توان چهار اصطال  برای دلستفه حقتوق استالمی تبیتیأ      با توجه به مباحث پیشیأ می

 نمود:

هتای عقلتی باشتیب در     به معنای مطلتق دانتش  « دلسفه حقوق»در « دلسفه»عنوان  . اگر1

که در تقسیم ارستطوییب ذیتل دلستفه و    حقیقت دلسفه حقوق مررادف با دانش حقوق است 

طتور کته علتم ریاضتی و طبیعتی و اختالق و        روب همتان  ایأانگیرد.  حکمت عملی قرار می

انیب دلسفه حقتوق نیتز    سیاست به دلسفه ریاضی و طبیعی و اخالق و سیاست شهرت داشره

شود. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق دانشی است که با اسرفاده ان قتوای   مرادف با علم حقوق می

ند و هویری اییئولوژیکی دارد. البره پردا های هنجاری و ارنشی می عقل عملی به تبییأ گزاره

ایأ اصطال  ان حکمت و دلسفه هرچنی در میان قیمای مسلمیأ شایع بودهب ولتی در دوران  

 گیرد.   معاصر چنیأ اصطالحی غریب گشره است و مورد اسرعمال قرار نمی

همان الهیات باشی کته در مقابتل ریاضتیات و    « دلسفه حقوق»در « دلسفه»مراد ان  . اگر2

صورت مراد ان دلسفه حقوق همان الهیات حقوق یا مرادیزیک  گیردب در ایأ بیعیات قرار میط

موجود »حقوق است. دلسفه در ایأ معنای خودب علم اعلی یا علم کلی است که موضوع آن 

                                                                                                                     
 .303ب ص 8مب ج1981ب ییأ شیرانیر.ک: صیرال. 1
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شتناخری   باشی و سایر علوم در اثبات اصل موضوع و تبییأ مبتادی هستری   می« بماهو موجود

 باشی. ج هسرنی و هویت ایأ علوم مرکی به الهیات و مرادیزیک میخود به ایأ دانش محرا

طور یقیأب هر نوع مکرب و اییئولوژی بر نوعی بینش درباره هسری و تفسیر و تحلیل ان  به

بینی رود. ان ایأ منظرب جهانشمار می جهان و انسان بنا شیه است که نیرساخت معردری آن به

مسرحکمی استت کته آشتکار ستاخرأ اصتول ارنشتی و        گاه و نیربنای شناسی تکیهو هسری

هنجاری و تبییأ روش ننیگی و حیات را بر عهیه گردره استت. ان ایتأ ارتبتاط وثیتق میتان      

ای ان مبتادی  توان دریادت که در اییئولوژی حقوقی نیتز دستره   شناسی و اییئولوژی میهسری

مکرب حقوقی را دراهم آورده  شناسانه و آنرولوژیکی وجود دارد که نمینه پییایش چنیأ هسری

شتناخری   است. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق در حقیقت به بررسی دلستفی ایتأ مبتادی هستری    

چتون    شتناخری  شناخری و انسان کنی. تبییأ مبانی معردت پرداند و آنها را تحلیل و تفسیر می می

معلول و تبییأ مباحث علمب نف ب اتحاد عاقل و معقولب وجود ذهنیب معقوالت ثانیب علت و 

عنتوان   تواننی عقبته دلستفی مباحتث حقتوقی را بته      اعرباریاتب ان جمله مسائلی هسرنی که می

های حقوقی مطر  ساننی. تبییأ ایأ مباحث با رویکرد بته مستائل حقتوقی     هنجارها و ارنش

 حل مناسبی برای گشایش مشکالت حقوقی و معضالت مربوط به آن باشی. توانی راه می

اصل حقیقت را انکار کنی یا واقعیت را به امور مادی و تجربی محیود نمایتی   اگر دلسفه

شناخری شناخت عقالنی و وحیانی را تأمیأ نکنیب دلسفه حقتوق بته یتک     و یا مبادی هسری

رو دلسفه به معنتای مرادیزیتک همتواره بتر      شود. انایأ علم تجربی و حسی صرف تبییل می

 دارد.کننیه  علم حقوق اثری جیی و تعییأ

تتوان   دلسفه حقوق در ایأ نگاه به معنای ارائه مبادی مرادیزیکی علم حقوق است که متی 

ان منظر دلسفه مشائی و اشراقی و صیرایی به تبییأ آن پرداخت. بتا توجته بته تبیتیأ روش     

تتریأ روش   تتوان دریادتت کته مناستب     شناخری می حکمت مرعالیه در تحلیل مباحث هسری

 توحییی اسالمب همان روش صیرایی است. برای تبییأ مکرب حقوق

شناستی در نظتر بگیتریمب دلستفه      را بته معنتای روش  « دلسفه حقوق»در « دلسفه» . اگر3

 نیتز  «حقتوق  علم دلسفه» به آن شناسی بنیادیأ علم حقوق است که ان حقوق به معنای روش

 ایتأ  در حقتوق  هدلسف که است ایأ در قبلی های دییگاه با دییگاه ایأ تفاوت. شود می تعبیر

ان ایتأ منظترب    .دهی می قرار خود موضوع را حقوق علم و است دوم در درجه علمی کاربرد

 آمتین  پییتی  روش و حقتوق  علتم  گیتری  شکل روش به که است دانشی حقوق علم دلسفه
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هتای اجرمتاعی و    علم و تبیتیأ ارتبتاط مبتادی مرتادیزیکیب نمینته      ایأ در موجود های نظریه

 پرداند. می وقتاریخی با علم حق

توان در معنای چهارمی نیز اسرعمال نمود کته تبیتیأ آن بته ذکتر      . دلسفه حقوق را می4

هاب طبق میل ارستطوییب متالک تمتایز     دانان و اصولی کوتاهی نیان دارد. مشهور منطق  مقیمه

داننی و عقییه دارنی علوم ان عتوارض   همه علوم ان یکییگر را تمایز در موضوعات علوم می

؛ 209ب ص1363؛ یتتزدیب 69ب ص1382نمایتتی )رانیب  تتتی آن موضتتوعات بحتتث متتی  ذا

(. در مقابتتلب برختتی بتتر ایتتأ 10ب صق1404؛ اصتتفهانیب 30ب ص1ب جییأ شتتیرانیصتتیرال

تتوان متالک    رو نمتی  انی که دقط علوم حقیقی و برهانی دارای موضوع هسترنی. انایتأ   عقییه

ب الییأ شتیرانی ام علوم مطر  نمود )صیرتمایز به موضوع را به عنوان مالک واحی برای تم

(. برخی دیگر نیز متالک تمتایز علتوم را بته غترض تتیویأ علتم        32-30ب ص1ب جم1981

 (.  22-21ب ص1ب جق1426انی )آخونی خراسانیب  دانسره

دانان شتامل محمتوالت    عقییه دارد که سخأ مشهور منطق« ره»در ایأ میانب امام خمینی 

توانتی تمتایز در موضتوعات باشتی؛ نیترا       معیار تمایز علوم نمی سو شود. ان یک اعرباری نمی

که بحتث عترض ذاتتی در حقتایق و      ساخرار هر علمیب یک حقیقت اعرباری استب درحالی

شود. ان سوی دیگرب تمایز علوم به تمایز در اغراض و اهیاف نیز متالک   برهانیات مطر  می

مب مقیم بر اغراض مررتب بتر مستائل   تامی نیست؛ به دلیل اینکه سنخیت میان مسائل یک عل

رو ایشان مالک تمایز و جیایی علوم ان یکییگر را بته وحتیت در ستنخ قضتایا      است. انایأ

های مرتبطتی   گردانی. ایشان عقییه دارد که علم عبارت است ان مجموعه قضایا و گزاره بانمی

ای مجمتوع  جا جمع نموده است. وجود علتم بته معنت    که خصوصیت واحیی آنها را در یک

توانتی امتری    های یک علم هم می ها امری اعرباری است. به همیأ علتب وحیت گزاره گزاره

اعرباری باشی. به عبارت دیگر منشأ اعربار وحیتب سنخیت و تناسب میان قضایای یک علم 

بته ستاخرمان علتم     است. البره بایی توجه نمود که ایشان در باا تمایز و تفکیک میان علومب

 کنی نه به معلومات موجود در آن علم.   ها نظر می ن مجموعه گزارهعنوا به

هتا   کنی که ختود ایتأ گتزاره    ها نظر شودب درقی نمی عنوان مجموعه گزاره وقری به علم به

حقیقی باشنی یا اعرباریب نظری باشی یا هنجاریب شخصی باشنی یا کلی. در ایأ دییگاهب علم 

رو ایشان معرقی است هرچنی حکما بحث عرض  د. انایأشو عنوان مرکّب اعرباری دییه می به

نماینتیب امتا بتا ایتأ حتالب آنهتا در        پایر اسرعمال می ذاتی را درباره محموالت حقیقی برهان
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سیسرم برخورد عقال در علومب واقعیری به نتام تکامتل و توستعه علتوم را در ادوار مخرلتف      

 انی.   تاریخی علم پایردره

یش و تیویأب تعیاد معیودی قضیه داشره است. ولی بتا ستپری   هر علمی در ابریای پییا

ها منشأ  شین نمانب مسائل مرعیدی بر آن ادزوده شیه است. ان ایأ منظرب سنخیت میان گزاره

نمایتی.   اعربار وحیت و جامع است و همیأ وحیتب تمایز میان علوم مرعتید را محقتق متی   

 (.14-11ب ص1ب ج1382ینیب همیأ سنخیتب منشأ تحقق غرض واحی است )موسوی خم

 هتای  گتزاره  ان ای تت کته ختود یتک علتم استت ت مجموعته         حقوق دلسفه منظرب ایأ ان

بترای ستاخت یتک     انییشیین و تعقل ایجاد تأملب پی در مسرقیم طور به سنخی است که هم

البره با توجه به مطالب مطر  شیه در  است. آن معردری های نیرساخت تبییأ و حقوقی نظام

شود. در ایأ دیتیگاهب هتر    های دلسفی مرعیدب مرفاوت می یشیأب روش تأمل در نظاممبحث پ

شناخری مسائل حقوقی ان مهمرریأ مباحتث دلستفه حقتوق شتمرده      چنی تبییأ مبادی هسری

شودب ولی تمام مسائل دلسفه حقوق منحصر به ایأ مبادی نیست. بلکه برخی ان مباحتث   می

باحث مربوط به هرمنوتیکب دلستفه تحلیتل نبتانیب تبیتیأ     اصول دقهب مبانی کالمی اجرهادب م

هتای حقتوقی و... بتا     شناسی حقوقب بررستی عقالنتی نهادهتا و پییتیه     مبانی حقوقب روش

گیرنی. البره نبایی تصور  سانی حقوقی نیز در نمره مسائل دلسفه حقوق جای می رویکرد نظام

شیه و نیانی به بررستی مجتید    نمود که بررسی ایأ دست ان مسائلب در همان علوم بررسی

ای به نام دلسفه حقوق نیست؛ نیرا بررسی یک مستئله در دو علتم کته     آنها در علم جیاگانه

تنها اشکالی نیاردب بلکه امتری ضتروری و    شود نه ها مررتب می اغراض مرعیدی بر مسائل آن

ش مجتید  غیر قابل انکار است. در حقیقتب طر  مجید ایأ مسائل در دلسفه حقتوقب ختوان  

 آنها در جهت ایجاد نظام حقوقی مطلوا است.

 گیری نتیجه

علم حقوق با هویری مرفاوت ان قبلب در دوران میرن ظهور کترده استت کته چنتیأ هتویری      

مرهون مبانی دلسفی میرن است. تحول در تعریف علم حقتوق و دگرگتونی در مستائل آنب    

که در پت  ایتأ تغییتر چهترهب مبتانی      گرددب بل صرداً به تعید در اصطال  و مواضعه بان نمی

شناخری پنهان شیه کته تبعیتت نستنجییه و پیتروی ناآگاهانته ان آن       شناخری و معردت هسری

 موجب ویرانی حقوق اسالمی و محو شین آن در دوران میرن خواهی شی.  

آشنایی با رویکرد انییشه حکمت اسالمی و تفکر وحیانی درباره علم حقوق و نپایردرأ 
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توانی جایگاه ردیتع دلستفه حقتوق استالمی را مشتخ  ستاند.        رن ان آن علم میمعنای می

دلسفه حقوق اسالمی با اتکا به مرجعیت وحی و حجیت مضامیأ نقتل و استرفاده ان شتیوه    

اسار علم و  پرداند. برایأ یابی و ایأ منظر به تبییأ حقوق اسالمی الهی می برهان سانمان می

وحیانی بنا شود و ان منتابع معردرتی استالمی بهتره گیتردب      شناسی  دانشی که بر اسار هسری

بیون شک مرعالی خواهی بود. ایأ علم به جای اینکه همه هسری را به ادق طبیعتت و حت    

بخشتی.   و تجربه تقلیل دهیب طبیعت و امور حسی را ذیل اصول حکمت مرعالیهب تعتالی متی  

ی میرن بته حقتوق پرداخرته و    رو ایأ پ وهش نخست به تبییأ اهم رویکردهای دلسف انایأ

سپ  به جایگاه آن در نگاه دلسفه اسالمی توجه نمتوده استت تتا تفتاوت دیتیگاه آنهتا در       

 عرصه حقوق مشخ  شود.

توان محورهای بنیتادیأ را در دو نکرته    شیهب در ایأ پ وهش می با توجه به مطالب ارائه 

 اصلی خالصه نمود:

نبتوده و در ادوار مخرلتف در معتانی     دلسفه حقوق در غرا دارای هویتت واحتیی  . 1

کار ردره است که ایأ تعید معنا در حقیقت به اخرالف مبانی دلسفی ایأ مکاتتب   مرعیدی به

آلیستری بته حقتوق استت. در نظتر       گردد. دلسفه حقوق در نظر کانت همان نگاه اییه بان می

نمانی مقیم بتر   دار است که ان لحاظ تاریخی و کنتب دلسفه حقوق علمی درجه اول و معنی

مانتی. ان   مباحث علمی است. ولی با ظهور علم حقوقب دیگر جایگاهی بترای آن بتاقی نمتی   

گتویی محتض بتوده و هتیچ      تنها علم نیستب بلکه مهمل دییگاه حلقه ویأب دلسفه حقوق نه

مستائل  ارنشی نیارد و حقوق ناا ان ایأ منظر حقتوقی تجربتی و غیتر مرتادیزیکی استت.      

گتردد. بتا   حقوق در نگاه دیلسودان نبانب حول تأمالت درباره نبان حقوق میبنیادیأ دلسفه 

شناسی حقتوق   در جامعهتیریج  بهدلسفه حقوق نقی پونیرویسم منطقی در حاشیه حلقه ویأب 

ای شتکل   شود و حقوق در دضتای درهنتگ و روابتط اجرمتاعی در هتر جامعته       خالصه می

 گیرد.   می

 ممکأ است در چهار معنی اسرفاده شود: دلسفه حقوق با رویکرد اسالمی. 2

 الف( دلسفه حقوق مرادف با علم حقوق

 ا( دلسفه حقوق به معنای الهیات حقوق یا مرادیزیک حقوق

 شناسی بنیادیأ علم حقوق ج( دلسفه حقوق به معنای روش

 د( دلسفه حقوق اسالمی در معنای پایردره شیه.  
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 مسترقیم  طتور  بته  سنخی است که هم های رهگزا ان ای حقوق مجموعه در ایأ معناب دلسفه

 هتای  نیرساخت تبییأ و حقوقی برای ساخت یک نظام انییشیین و تعقل ایجاد تأملب پی در

 است. آن با محوریت برهان در سایه قرآن و عردان معردری
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 خالصة المقاالت
 

 الباراديغم الشبكّي 
 )باراديغم للعلم الدييّن ومبنزلة باراديغم منافس للعلوم اإلنسانّية السائدة(

  

 1عبدالحمید واسطي

 خالصة

حاجة إلى تقددي  نادام معرفداّ اسدتد،لاّي لتدا يدتّ  إنتاج المعرفة الدينّية والعلوم اإلنسانّية اإلسالمّية ب
التوّصل د عن طريق استنباط معطيات بيانّية من المصادر الدينّية د إلى نارّيات تحتا عدن العالةدة الد،لّيدة 
القائمة بين متّونات متعّددة استناًدا إلدى مدن م معقدووي وينددرج البداراديش  ال دبتاّ فدا سدمن المسداعا 

سدا   فدا تبلدور  دذا المبذولة من أج ل عرٍض مناَّ  لمجموعة من األصوو الموسوعةي ولمن م اسدتد،لاّ يس
 الناام المعرفاّ.

ةلب  ذا الناام المعرفاّي والذي يسستخرج مند  لدّل مدن معرفدة الوجدود « ميزة شبتّية الوجود»وتس ّتل 
منا م ال بتاّي وعلد  القدي  ال دبتاّي ال بتّيةي ومعرفة اإلنسان ال بتّيةي ونارّية المعرفة ال بتّيةي وعل  ال

وعلما ا،جتماع والتاريخ ال بتّييني وعل  الدين ال بتاّي ويا در تديرير  دذل الال قدة اأي ال دبتاّ  فدا 
 «.سرورة تحديد معادلة الحرلة الواةعة فا مقياس الوجود الضخ  فا التوصيفات والتوجي ات»

عّد  ذا الباراديش  منافًسا للبارديشمات ا لثالردة السدائدة فدا العلدوم اإلنسدانّيةي أي البداراديش  الوسدعاّ ويس
والتفسيرّي والنقدّيي والتا جرى البحث عن ا فا  ذل الدراسدة مدن لدالو عقدد مقارندة بين دا وبدين  لد  

 .الباراديش 
 

البدداراديش ي الناددام الفتددرّيي شددبتة الوجددودي العلدد  الددديناّي العلددوم اإلنسددانّية  الكلماا ا ااس ساای   

 .اإلسالمّية
  

                                                                                                                     
 hvaseti@yahoo.com أستاذ مساعد وعضو الهیئة العلمّیة بمركز بحوث الثقافة والفکر اإلسالمّي  .1
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 دور اإلدركات احلقيقّية واالعتبارّية يف احلاكوّية غري الذاتّية

  

 2 عبدالحسین خسروبن ه، 1 مهدي ع شوري

 خالصة

ا،عتراف بمبدأ إمتانّية المعرفة وبالواةعّية المعرفّية ينتم عن  وجودس إدرالداٍت تحتدا عدن المعلدوم بنحدو 
متننا اعتبار  الوّيت دا  اتّيدًة. وت ددف  دذل المقالدة  اتاّي لتّننا ن عرنا فا وجداننا بوجو د مفا ي    نّية ، يس

ب تل أساساّ إلى عرض بيان أنطولوجاّ عن ليفّية  تاية المفا ي  واإلدرالات غير الحقيقّية فا إطار مسيلة 
ات المطرو دة المعيار الثبوتاّ للمعرفةي ومن  ناي سيسعى المصَنفان إلى إلقاء نارة على المسدائل والمقتر د

بخصوص  قيقة المفا ي  الذ نّيةي وا،نتقادات المثارة سّد  ذل المسيلة من ةبل بعد  النارّيدات لنارّيدة 
ال بح والحالوّية ال ينّيةي وتقدي  تفسير نفساّ للحالوّيةي وبعد  ل ي سيعمد إلى عرض إطار موّ د من أجدل 

ويتمّثل الحّل المطدرو  مدن ةبدل المصدّنفين «. الحقيقّية الوّية المفا ي  واإلدرالات الحقيقّية وغير »بيان 
بخصوص مسيلة  الوّية المفا ي  واإلدرالات فا أّن المفا ي  غير الحقيقّية تحتا عن الموسدوع المبحدو  
عن  فا طوو اإلدرالات الحقيقّية وليس فا عرس اي  يث تتحّقق  ذل الحالوّية من لالو التوسعة المجازّيدة 

مصاديق اإلدرالات الحقيقّية لت مل الواةعّيات التا ل ا َشَبٌ  جزئاّ بالمعلوم فا  ذل اإلدرالداتي وا،عتبارّية ل
دوًرا فدا الحالوّيدة غيدر الذاتّيدةي إّ، أّن ال دب  « ال ب  الجزئاّ»و« ا،عتبار»وفا  ذا الطر ي يلعب لّل من 

المحتدا »و« المحتا الحقيقداّ»ي بل بين «االمعلوم ا،ّدعائ»و« الصورة الذ نّية»الجزئاّ ، يتون  نا بين 
ي فالصورة الذ نّية تحتا بنحو  اتاّ عن المحتاّ الحقيقداّي بينمدا تتدون  تايت دا بالقيداس إلدى «ا،ّدعائا

 .المعلوم ا،ّدعائا غيَر  اتّية
 

ّيدة غيدر اإلدرالات غير الحقيقّيدةي المفدا ي  الذ نّيدةي الحالوّيدة الذاتّيدةي الحالو الكلم ا ااس سی   

 .الذاتّيةي ا،عتبارّيات
  

                                                                                                                     
 ashoori@irip.ir أستاذ مساعد وعضو الهیئة العلمّیة بمؤّسسة الحکمة والفلسفة اإلیرانّیة للبحوث .1

 khosropanahdezfuli@gmail.com أستاذ وعضو الهیئة العلمّیة بمركز بحوث الثقافة والفکر اإلسالمّي  .2
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ثنائّية الذات ـ املوضوع وانعكاسها على النظرّيات الداللّية يف العلوم »مقاربة ملسألة 

 من منظور احلكمة الصدرائّية« االجتماعّية
  

 1حسین ح ج أحمدي

 خالصة

ي  فدا العلدوم تسعى  ذل المقالة إلى تقدي  مقاربة لمختلد  ارراء المطرو دة بخصدوص من دي المفدا 
ي رّ  بيان موة  الحتمة الصدرائّية من  ذل المسيلةي وفدا «الذات والموسوع»ا،جتماعّية استناًدا إلى عالةة 

 ذا اإلطاري جرى استعراض رال  رؤى جو رّيةي و ا: الرؤية المتمحورة  وو الموسوعي الرؤيدة المتحدورة 
  وو الذاتي والرؤية البنائّية.

ي بينما تتقّصدى الرؤيدة الثانيدة عدن «الموسوع»إلى التقّصا عن من ي المفا ي  فا  وتسعى الرؤية األولى
ومصنوعات اي وأّما الرؤية الثالثةي فإّن ا تعتقد بموت الذات  ات المشزىي ساعيًة فدا « الذات» ل  المن ي فا 

إّن العالةدة بدين الفاعدل سمن  ل  إلى بناء المفا ي  فا ظّل العالةات التاريخّية والثقافّيةي وفا المقابدلي فد
نار إلي ا فا الحتمة الصددرائّية لعالةدة  ي ألّن اإلنسدان «الدذات والموسدوع»المعرفاّ وموسوع المعرفة ، يس

فّسر عالةتس  بمفا يم  اإلدرالّية د فا مسدتوى معدّين د اسدتناًدا  لتّية وملتوتّيةي وتس وفًقا ل ذل الرؤية ل   قيقة مس
المعلومي وفا مستوى آلري اعتماًدا علدى الفطدرة اإلنسدانّية الم دترلةي وبا،سدتعانة إلى ةاعدة اّتحاد العال  و

بمخزون من المفا ي  الحقيقّيةي وبناء علي ي فإّن من ي المفا ي  يرجع إلدى إفاسدة الصدور مدن الحدّق تعدالىي 
علت لإلنسان القدرةس على ت تيل عوال  مف ومّية مختلفة بحسب إةبال  على وا دب ال صدور أو إدبدارل  يث جس

فرز ا  ذل النارّية فا العلوم ا،جتماعّية: عددم التدزاو المفدا ي  فدا المسدتوى  عن . ومن بين النتائم التا تس
الحّساي ا،عتراف بوجود أنامة مف ومّيدة لارجدة عدن وجدود اإلنسداني ا،لتفدات إلدى الحقيقدة اإلنسدانّية 

 .ارّية واجتماعّية صرفةالوا دةي وعدم التزاو  قيقة المفا ي  فا أمور اعتب
 

 .الذاتانّيةي الموسوعانّيةي البنائّيةي ا،عتبارّياتي الحتمة الصدرائّية  الكلم ا ااس سی   

                                                                                                                     
 جتماعّیة ، فرع فلسفة العلو  اال دكتوراة في الفلسفة بجامعة باقر العلو . 1

 hajmohamadi@bou.ac.ir 
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 الواقعّية: تعريفها وأهّميتها يف احلكمة املدنّية املتعالية
  

 1محمد بزشكي

 خالصة

متانّية تيسيس عل  إنساناّ منسج  مدع  ا مسيلة ترتبط بإ« واةعّية اجتماعية»إّن توّفر  ذل الحتمة على 
ثار سدّد  الفلسفة اإلسالمّيةي وفا الحقيقةي فإّن التساؤو عن إمتانّية تيسيس  تذا عل   و عبارة عن إشتاو يس
ا متتاماًلي بحيث يتون العجز عن تيسيس علدوم إنسدانّية  ةابلّية الحتمة المتعالية على أن تس ّتل نااًما فلسفيًّ

دئ ا بمثابة نقد  فدا النادام الفلسدفاّ اإلسدالماّ. وت ددف  دذل المقالدة إلدى بيدان معندى اعتماًدا على مبا
تحادى « الواةعّيدة»ي وأ ّميت ا بالنسبة لعمومّية الحتمة المتعاليدةي إ  تدّدعا فدا  دذا المقدام أّن «الواةعّية»

القيماّي إلدى درجدة أّن البيدان  بي ّمية بالشة فا أنطولوجيا وإبستمولجيا الحتمة المدنّية المتعاليةي وفا ناام ا
الواةعاّ لل ين ا،جتماعاّ ةد تحّوو فا  ذل الحتمة إلى مسيلة جو رّية. لقد عمدت  ذل الدراسة إلدى بيدان 

يدرتبط بإمتانّيدة تيسديس علد  إنسداناّ منسدج  مدع « واةعّية اجتماعيدة»لي  أّن توّفر الحتمة المدنّية على 
دفي فقد استعانت بالمن م الورائقاّي سداعيًة إلدى أن تسدتنبط مدن للمدات الحتمة المتعاليةي ولبلوغ  ذا ال 

متن ا،ستعانة بالنتائم التا توّصدلت إلي دا  عاماء  ذل الحتمة مجموعًة من األدّلة إلربات المّدعى.  ذاي ويس
ابلّية الحتمة المقالة من أجل دراسة مسائل من ةبيل: طر  نارّية واةعّية فا مجاو األمور ا،عتبارّيةي وبيان ة

 .المتعالّية لتيسيس علوم إنسانّية
 

الواةعّيةي الواةعّية ا،جتماعّيةي الحتمة المتعاليةي تيسيس علد  إنسداناّي النارّيدة   الكلم ا ااس سی   

 .الواةعّية فا األمور ا،عتبارّية
  

                                                                                                                     
 أستاذ محاضر وعضو الهیئة العلمّیة بالمعهد العالي للعلو  والثقافة اإلسالمّیة .1

 pezeshki.mohammad@gmail.com 
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 أهّمية املشاهدة والنظرّية أثناء وضع النظرّية النسبّية واالعرتاف بها

  

 2على عب  سي، 1ی نجی   بررض

 خالصة

فا  ذل المقالةي سنسعى لبيان أّن العالةة بدين النارّيدة والم دا دة ليسدت عالةدة لّطيدة ومسدتقيمةي 
معتمدين فا  ل  على طريقة دراسة الحالةي أي دراسة النارّية النسبّية الخاّصة والعاّمة إلين تايني وعالةت دا 

ة اسددتعانة  ددذا األليددر بالنارّيددات الفلسددفّية السددائدةي واسددتفادت  مددن بالم ددا دة والنارّيددةي وبيددان ليفّيدد
الم ا دات التجريبّية فا وسع نارّيت ي لما سنس ير إلى أّن التبار النارّيات فدا الفيزيداء الحديثدة ، يتيّسدر 

ةبل المجتمع بتّل س ولةي ول ذاي فإّن العديد من العوامل تتدّلل فا عملية وسع النارّيةي وا،عتراف ب ا من 
 .العلماّ
 

 .الم ا دةي النارّيةي النارّية النسبّية الكلم ا ااس سی   

  

                                                                                                                     
 rborjian@gmail.com تخّصص فیزیاء (،فرع طهران مركزي)طالب في مرحلة الماجستیر بالجامعة الحّرة  .1

 abbasi.8177@gmail.com جامعة المصطفی العالمّیةبهیئة العلمّیة أستاذ مساعد وعضو ال .2
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 التفسريات الصدرائّية الثالثة للعالقة بني العاقل واملعقول وحنو اّتحادهما: نقد وحتليل

  

د مرتضى الحسیني  الش هرودي  ، 2عب  س جوارشكی ن، 1أعظم س داا بیش بین  3السی 

 خالصة

ّتحاد العاةل والمعقوو من المسائل التا أرارت جدً، لبيًرا فدا الفلسدفةي ووةعدت فدا الفلسدفة مسيلة ا
الصدرائّية محالًّ لإلربات والنقد. وفيما يخّ   ذل المقالةي فإّن ا لن تسعى إلى تترار أدّلة إربات اّتحاد العاةدل 

يلة برؤية ومقاربة ألدرى. فبدالنار إلدى والمعقووي وبيان نقاط ةّوت ا وسعف اي بل ستعمد إلى طر   ذل المس
عانا من   ذل النارّيةي فإّن شّرا  الحتمة المتعالية ةّدموا تفسيرات مختلفة للعالةة القائمة بدين  التعقيد الذي تس
متدن د بحسدب   د إدراج  دذل التفسديرات المطرو دة  العاةل والصورة المعقولة وليفّيدة اّتحاد مداي  يدث يس

طوائ  رال : فبناًء على اعتقاد البع  بيّن العلد  ليد  نفسداناّي فدإّن   ارتديوا أّن بخصوص العل  فا سمن 
اّتحاد النفس والمعقو،ت  و من ةبيل اّتحاد الجو ر والعرضي وأّما البع  ارلر الذي اعتبر العل  من سدنخ 

ي  ذاي وترى طائفة رالثة بديّن اإلسافة اإلشراةّيةي فقد ةال  إّن  ل  ا،ّتحاد  و من نوع اّتحاد الحقيقة والرةيقة
اّتحاد النفس والمعقو،ت  و بنحو العينّية. وفا  ذل الدراسةي سنسعى إلدى دراسدة  دذل ارراءي وفدا سدمن 
 ل ي سنس ير إلى أّن الصورة المعقولة عين النفسي وأّن اّتحاد العاةل والمعقوو بنحو العينّية  دو األةدرإ إلدى 

 .الصدرائّية ةالرؤي
 

 .العل ي اإلسافة اإلشراةّيةي النفسي ا،ّتحاد  اس سی   الكلم ا ا
  

                                                                                                                     
 aspishbin@gmail.com دكتوراة في الفلسفة من جامعة فردوسي بمشهد .1

 javareshkian@ferdowsi.um.ac.ir أستاذ محاضر وعضو الهیئة العلمّیة بجامعة فردوسّي بمشهد. 2

 m-shahrudi@yahoo.com بمشهد أستاذ وعضو الهیئة العلمّیة بجامعة فردوسّي . 3
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 نظرّية وحدة معنى اإلمامة ومقام افرتاض الطاعة: دراسة األدّلة والنتائج

  

 2رحیم دهق ن، 1علي روشن

 خالصة

دینّیاة  مقاا  من بین المسائل المثیرة لالنتباه ذات الصلة بحقیقة مفهو  اإلمامة، والتي ُتطالعنا عند دراسة النصوص ال
افتراض الطاعة؛ فعند دراسة الروایات المتعّلقة بمعنی اإلمامة؛ ننیر الروایات الواردة في ذیل آیاة الملاك العنایم، وروایاات 
التفویض، ُیمکننا إثبات فکرة الوحدة بین اإلمامة ومقا  افتراض الطاعة؛ إذ بمقتضی هاذه الروایاات، یکاون كاال  اإلماا  

في تلك الموارد التي لم یأت فیها وحي مباشر؛  ّن اإلما  یتمّتع بدعامة التأدیب اإللهّي. ومن جملاة مفترض الطاعة، حّتی 
النتائج المترّتبة علی االعتراف بهذه الننرّیة  القول بوجود اختالف بین طاعة اإلماا ، وطاعاة ا نبیااء والرسال؛  ّن أوامار 

أّما أوامر اإلما ، فهي مطلقة من هذه الناحیاة؛ كماا أّن االلتازا  بوجاود إماا   النبّي والرسول مقّیدة بالوحي اإللهّي المباشر،
كماة علای ننرّیاة وحادة  واحد فقط في كّل زمان هو الز  آخر لهذه الننرّیة. لقد سعت هذه المقالة إلی دراسة ا طار الحا

ة؛ اعتمااًدا علای النصاوص الدینّیاة، مفهو  اإلمامة ومقا  افتاراض الطاعاة، والبحان عان ا ركاان ا ساساّیة لهاذه الننرّیا
 .وباالستعانة بالمنهج التحلیلّي 

 

 .مف وم اإلمامةي افتراض الطاعةي المل  العاي ي التفوي ي و،ية الت ريع  الكلم ا ااس سی   
  

                                                                                                                     
 ali110roshan@gmail.com ماجستیر في علم الدین بجامعة ا دیان والمذاهب اإلسالمّیة. 1

 r.dehghan88@yahoo.com أستاذ مساعد وعضو الهیئة العلمّیة بجامعة الشهید بهشتي. 2
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 التقابل املاهوّي بني فلسفة القانون اإلسالمّي وفلسفة القانون يف الفكر املعاصر

  

ی ن  3، حمید ب رس نی 2عظياحمد وا، 1رض  آذر

 خالصة

فضا بنا بيان معنى الفلسفةي والتعّرف على المدن م الفلسدفا فدا العصدر الحدديثي ومقارنتد  بمعندى  يس
الحتمة والمن م الحتماّ فا الفلسفة اإلسالمّية إلى وجود فارق فا الما ية بين فلسفة القانون فدا اإلسدالم 

فا مقابدل القدانون اإلسدالماّ متوّةد  علدى للفّيدات فلسدفّية ونايرت ا فا الشرإي فا ور القانون المعاصر 
ومقاربات "ما وراء" ةانونّيةي ومن  ناي تسصبح دراسة األسس األنطولوجّية واإلبستمولوجّية والسيتولوجّية لعل  

 القانوني وبيان للفّيات  الفلسفّيةي والتعّرف على ما ّيت  أمًرا متاً ا ومتيّسًرا.
ئرة البحث عن فلسفة القانون فا الرؤية المعاصرةي فقد اةتصرت  دذل الدراسدة علدى فبالنار إلى سعة دا

«   لقدة فييندا»و« أوغسدت لندت»و« عمانوئيدل لدانط»استعراض معنى فلسفة القانون من مناور لّل من 
وأنصار اي ساعيًة إلى تقدي  فلسفة ةانون مختلفة من  يدث المعندى والمدن مي و لد  مدن منادور الحتمدة 

مّية. إّن فلسفة القانون اإلسالماّ د بمعنا دا المقبدوو د عبدارة عدن علد  يضدّ  مجموعدة مدن القضدايا اإلسال
المتجانسة التا جرى جمع ا ب تل مباشري وعن تيّملي وفا سدبيل تيسديس نادام ةدانوناّ إسدالماّي وبيدان 

تتمّيدز بالقددرة علدى مقاومدة  أسس  المعرفّية المرتتزة على البر ان فا ظّل القرآن والعرفدان. إّن  دذل الرؤيدة
التفسيرات المعاصرة لعل  القانوني و ا من نقداط القدّوة التدا مدن شدين ا ا،رتقداء بمتاندة فلسدفة القدانون 

 .اإلسالماّ
 

القانوني عل  القانوني فلسفة القانوني الميتافيزيقاي الفلسدفة اإلسدالمّيةي الفلسدفة  الكلم ا ااس سی   

 .المعاصرة

                                                                                                                     
 re.azarian@gmail.com ، قسم فلسفة القانونطالب في مرحلة الدكتوراة بجامعة باقر العلو . 1

   info@ahmadvaezi.com .العلمیّۀ بجامعۀ باقرالعلوم ئۀیأسراذ وعضو اله. 2

 h.parsania@ut.ac.ir أستاذ محاضر وعضو الهیئة العلمّیة بجامعة طهران. 3

mailto:info@ahmadvaezi.com
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The Identity of Philosophy of Islamic Law in Contrast to 

that of Modern Law 

Reza Azariyan1, Ahmad Wa'izhi 2, Hamid Parsania3 
 
Abstract 
 

The explanation of the meaning of philosophy and its method in modern time in 

comparison to that of the Islamic theosophy and its method helps us tell the identity 

of the former from that of the latter. The rise of modern law in contrast to the Islamic 

law owes to the philosophical foregrounds and meta-law approaches. Consequently, 

study of the foundations of ontology epistemology and methodology of law and its 

philosophical foregrounds help us know its identity.  

    Viewing the wide scope of the philosophy of law in modern viewpoint, this 

research goes to merely refer to Immanuel Kant Auguste Comte, Vienna Circle and 

those on the margin on the meaning of philosophy of law. In respect of the meaning 

and method of Islamic theosophy, the authors have tried to offer a different 

philosophy of law. In its celebrated meaning, the philosophy of Islamic law is a 

discipline in which a set of similar sort of propositions are directly put together in the 

light of the Qur’an, proof and ‘irfan (Islamic mysticism) in order to ponder over the 

creation of the Islamic law system and to explain its epistemological infrastructure. 

In the course of pursuing this idea, resistance against modern interpretations of law 

can be a strong point to lift the position of the philosophy of Islamic law.  

     
Keywords: rights, law, the philosophy of law, metaphysics, Islamic philosophy, 

modern philosophy. 
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The Theory that the Concept of Imam is the same as 

 the Obligation to Obey Him  

(The Analysis of the Documents and Outcomes) 

Ali Rowshan1, Rahim Dihqan2 
 
Abstract 
 

In the course of the analysis of revealed texts, one significant idea in the concept 

of Imam is the position of obligation to obey him. The analysis of traditions on the 

concept of Imam such as those under the molki ‘azim verse (mighty kingdom) and 

those of tafwiz (delegation of authority) helps us demonstrate that Imam is identical 

with the position of obligation to obey him. Even where there is no direct revelation, 

we are expected by those traditions to obey the command of Imam, because Imam is 

already assisted by divine discipline.  

One outcome of this theory is the difference between the obedience of Imam and 

that of prophets and messengers. The commands of the latter depend on direct 

revelation from heaven, but those of the former are absolute and unconditioned. 

Another outcome of this theory is that we must only be committed to one Imam at 

each time. The authors have analytically examined the framework and core 

constituents of this theory through reading the revealed texts.  

    
Keywords: the concept of Imam, the obligation to obey, molki ‘azim, tafwiz, the 

guardianship (authority) of law. 
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The Examination of Three Accounts of Sadra’s Theory 

of How-union of the Intellect and the Intelligible 

'Azam Sadat Pishbin1, Abbas Javareshkiyan2, Sayyid Murtida Huseini Shahrudi3 
 
Abstract 
 

The union of the intellect and the intelligible is one controversial issue of 

philosophy examined and proved in Sadraian philosophy. In their article, the authors 

do not aim to repeat the pros and cons of the intellect and the intelligible or their 

weak and strong points; rather, they want to pursue another approach to it. Viewing 

the complexity of this theory, the commentators of Sadra’s theosophy have different 

conceptions of the tie between the intellect and the intelligible forms and their how-

union. They hold that those conceptions as to knowledge fall in three groups. Having 

considered knowledge as the category of quality belonging to the soul, some of them 

say that the union of the soul and the intelligibles is of that of substance and accident. 

Others who regard knowledge as an illuminative attribution argue that the soul-

intelligible union is the same as that of res (thing, entity) and quasi-res. Another 

group holds that, in Mulla Sadra’s view, knowledge is a meta-category thing [i.e. it 

belongs to none of Aristotelian categories of substance or accident] whose reality is 

identical with the soul, and thus the soul-intelligible union is of sameness. Having 

examined the above three views, we came to the conclusion that the intelligible form 

is identical with the very soul and the sameness of the intellect and intelligible is 

closer to Sadra’s approach.  

     
Keywords: knowledge, illuminative attribution, soul, union. 
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The Position of Observation and Theory in the Process 

of Compilation and Acceptance of the Theory of 

Relativism 

Raziah Borjian1, Ali 'Abbasi2 
 
Abstract 
 

In what follows, the authors have demonstrated that the tie between a theory and 

observation is not linear nor is it straight. In order to do so, they have made use of a 

case-study, i.e. Einstein's theory of special and general relativism and its ratio to 

observation and theory. They have also assessed how Einstein made use of 

philosophical theories current at his time and how he benefited from empirical 

observations to develop his theory. We have also demonstrated that in modern 

physics testing theories is not so easy. As a result, there are different factors from the 

academic society playing in the process of compilation and acceptance of a theory.  

     
Keywords: observation, theory, the theory of relativism. 
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Realism (Its Concept and Weight in the Transcendental 

Civil Theosophy)
1
 

Muhammad Pezeshki 2 
 
Abstract 
 

Whether there is “social reality” for Sadra's transcendental civil theosophy rests 

on the possibility of founding human science in conformity with the Islamic 

philosophy. In fact, to ask whether it is possible to found the above human science 

challenges the capacity of transcendental theosophy as a prefect system of 

philosophy. Were the answer negative, it would be construed as some deficiency in 

the Islamic system of Philosophy. In his article, the author aims to explain the 

concept and weight of “realism” for the whole transcendental theosophy. The author 

claims that “realism” has a main significance in ontology, epistemology, and the 

system of values in the transcendental civil theosophy. Thus, the realistic explanation 

of social affairs is developed into a main issue in civil philosophy.  

    The method of the research is to make reference to library and to quote from 

the masters of this theosophy as the document for what is claimed. The findings 

might be used for matters such as proposing realistic view on the products of 

consideration or the capacity of transcendental theosophy for founding of humanities.  

  
Keywords: realism, social reality, transcendental theosophy, founding human 

science, the realist theory in the products of consideration. 
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A Review of Subject-object Dualism and its Impact on 

the Theories of Meaning in Social Sciences in the Light 

of Sadraian Theosophy 

Husain Haj Muhammadi1 
 
Abstract 
 

In what follows, the authors have revised different views on the origin of 

meaning in social sciences according to the subject-object relation, and then they 

have stated the position of Sadraian theosophy on the issue. In this course, three 

major approaches have been recognized: object-centered view, subject-centered 

view, structuralist view. 

    The first view seeks for the origin of meaning in the object and the second in 

the subject and its creations. Having considered the death of sense-making subject, 

the third view seeks for the structured meaning in the midst of cultural and historical 

relations. In contrast, Sadraian theosophy does not embrace the tie between the 

knowing subject and the object to be known according to the subject-object relation. 

Nevertheless, according to Sadra’s viewpoint, mankind has an earthly-heavenly 

identity whose relation with the meaning of his perceptions is developed according to 

the rule of union of the knower and the known on some scale, and on another scale, 

according to the mechanism of metaphor, man’s common nature, and his reserve of 

true meanings. Accordingly, the origin of meaning is from God who gives the forms, 

and man has the option to either turn to the Giver of forms or turn away from Him 

and thus decide about different worlds of meaning for himself. This viewpoint has its 

outcomes in social sciences: that we are not obliged to reduce meanings to the level 

of sensible objects, that we might embrace different systems of necessary meanings 

outside man’s inner being, that we may consider man’s unified and single identity, 

and that we may not reduce the identity of meanings to the merely conventional and 

social issues.  

    
Keywords:  objectivism, subjectivism, structuralism, products of consideration, 

Sadraian theosophy. 
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The Role of True and Mentally-constructed Perceptions 

in None-essential Revealing 

Mahdi 'Ashuri 1, 'Abdulhusain Khusrupanah2 
 
Abstract 
 

What is understood from the very possibility of knowledge and cognitive realism 

is the perceptions whose essences reveal the objects known. However, by 

introspection we may find some mental ideas whose essences fail to reveal anything. 

In their article, the authors mainly try to propose an ontological explanation of how 

mentally-constructed perceptions and ideas reveal something in the framework of the 

criterion of there-being [in contrast to the criterion of demonstration] of knowledge. 

Having reviewed the issues and suggestions related to the nature of mental ideas and 

their examination such as the theory of apparition, capability of revealing, and the 

explanation of the essence of revealing, the authors have tried to propose one single 

framework for the process of revealing of true and mentally-constructed perceptions 

and ideas. Their answer is that mentally-constructed ideas do not stand in line with 

true perceptions, but come after them in a hierarchical order. By virtual widening the 

scope of the referents of true perceptions, we may encounter semi-entities that 

partially resemble the objects of true perceptions. In this proposal, both “mental-

construction” and “partial resemblance” play their role in the process of none-

essential revealing; however, there is no partial resemblance between a “mental 

image” and the “so-called object known”. Rather, there is partial resemblance 

between “real referent” and “so-called referent”. A mental image reveals by essence 

the true object to be revealed, but in comparison to the so-called object known its 

revealing is none-essential.  

    

Keywords: unreal perceptions, mental ideas, essential revealing, none-essential 

revealing, mental constructions. 
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Web Paradigm (Paradigm of Religious Knowledge as a 

Rival to the Existing Humanities) 

Abdulhamid Waseti 1 
 
Abstract 
 

In order to produce religious knowledge and Islamic humanities, one is to define 

an apparatus of deductive cognition; one is thus able to infer descriptive data from 

the religious resources and to plausibly develop theories that reveal the meaningful 

relations among various constituents. Web paradigm is an attempt to propose a 

systematic postulates and method of deduction for the development of such a 

cognitive apparatus. 

The core characteristic of such a cognitive apparatus is “the web-like feature of 

existence”, from which web-like ontology, web-like humanities, web-like 

epistemology, web-like methodology, web-like axiology, web-like society and 

historiology, and web-like theology might be inferred. The outcome of the modifying 

“web-like” is in “the requirement of distinguishing and determining the equation of 

going forward in the large scale of existence in the course of descriptions and 

prescriptions.” 

This paradigm is a rival to the three ones of (positivism, interpretation, and 

criticism) prevailing in humanities examined comparatively in this article. 

    
Keywords: paradigm, the system of thought, the web of being, religious 

knowledge, the Islamic humanities. 
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