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 باسمه تعالي

 اسالمي هاي علوم انساني با تكيه بر فلسفه چگونگي بازتوليد فلسفه
1حسين سوزنچي

 چكيده

و تحول در اين علوم امري علوم انساني مدرن، با آموزههاي بسياري از آموزهامروزه اثبات اينكه هاي اسالمي ناسازگار است

مي آنچه دشوار است تبيين. ضروري است، كار دشواري نيست و گذاشتن چند اين است كه چگونه توان اين تحول را، نه با نگاه خام

و انديشه و روايت در كنار متون جديد، بلكه با استمداد از علوم اي كه حاصل قرنها تالش علمي انديشمندان مسلمان هاي اسالمي آيه

زدهاي معاصرو در تعاملي پويا با انديشهبوده  هاي سنتي مسلمانان نيازمند استمداد از بسياري از دانش بخشي اگرچه اين تحول. رقم

از است، اما هدف مقاله حاضر، اين است كه فقط نوع استفاده آفريني در علوم انساني براي تحول» فلسفه اسالمي موجود«اي را كه

. توان به عمل آورد، مورد بحث قرار دهدميمدرن 

مي» فلسفه اولي«ها، مراتبي دانشش ماهيت سلسلهبه دليل پذيرهاي سنتي علوم، بندي در طبقه و به لحاظ مادر علوم شمرده شد،

بن با انحطاط مابعدالطبيعه در دوران جديد. شناختي شايستگي اين را داشت كه پشتوانه تمام علوم ديگر باشد معرفت درو القاي بست

 اما در پس پرده،؛و تقدم فلسفه بر ساير علوم زير سوال رفت فلسفه به معناي وجودشناسي رسما كنار زده شد،، عرصه وجودشناسي

با زيربناي علوم گرديدوجودشناسي ماترياليستي و كنار فرضهايي همچون غلبه يافتن پيشو و متباين دانستن وجود انسانها مادي

و اصالت فلسفي،گذاشتن مبحث عليت غايي در تحليل واقعيات انساني و بسياري از مباحاستقالل ث علوم انساني زير سوال رفت

و تبعيت از اعتباريات و مباحث اين دسته از علوم، به يك سلسله مباحث حسيضابطهبي فضاي قراردادانگاري و غلبه پيدا كرد

شدهاي ماترياليستي در باب ماهيت انسان داوري آميخته با پيش قراردادي . فروكاسته

و باور به مقام خل در يفهاگر ايمان به غيب، بهاحياي آن نوع را جدي بگيريم،يدينهاي انديشهاللهي انسان انسان، كه توانايي نگاه

و قراردادهاي انسان را داشته باشدوجودشناختي تبيين اصالت  ميمحدود نسازدمحضو منابع معرفتي خود را به امور حسي تواند،

با تبيين الگوي مطالعه وجودشناختي در بررسي امور كوشدمياين مقاله.درا تدارك بين اينزيربناي معرفتي الزم براي رفع بحران 

در كه مبتني بر انديشه-» وجودشناسي مضاف«كه چگونه دهد نشان خاص،  مي» فلسفه اولي«هاي موجود تواندمي-شود تدوين

و شناسي، فلسفه اقت فلسفه روان(» هاي مضاف فلسفه«الگوي موجهي براي تحقيق در عرصه  چگونه كه نيز اينو باشد؛ ...) صاد،

از.ي است»هاي مضاف فلسفه«مندي از يك چنين آفريني در علوم انساني مدرن، نيازمند بهره تحول همچنين با نشان دادن مصاديقي

ن تحقق يافتن چنين وجودشناسي و ارائه مصاديقي از ورود اين گونه مباحث در و اصالح هاي مضافي در تاريخ انديشه اسالمي، قد

.علوم انساني نوين، امكان عملي چنين الگويي را آشكارتر سازد
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اذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم فاذا ان الرجل منهم. الخير فيمن اليتفقه من اصحابنا يا بشير: السالم قال الصادق عليه

و هو اليعلم (احتاج اليهم ادخلوه في باب ضاللتهم )1383:1/33، كليني.

 مقدمه

فته از متون اسالمي، مدتهاسترهاي برگ مدرن با آموزه1علوم انسانيحاصل از هاي تعارض بين بسياري از آموزه

آ دغدغه و برنامهشناسايي، از آنجا كه هم علوم انساني جديد ادعاي. ورده استهايي را در ميان متفكران جامعه ما پديد ريزي

هم مديريت تمامي عرصه و را در تمامي عرصهياسالمو احكام معارف هاي زندگي انسان را دارند هاي زندگي انسان خود

و رسيدن به دانشي كه هم آموزه نشان مي ع دهند، تعيين نسبت اين دو و هم هاي اسالمي در باب و آدم را جدي بگيرد الم

تحول در اين اثبات ضرورت امروزه. نسبت به دستاوردهاي علوم جديد بي اعتنا نباشد، بحثهاي فراواني را رقم زده است

مي. كار دشواري نيستبراي متناسب شدن آنها با وضعيت جامعه ما علوم  توان آنچه دشوار است تبيين اين است كه چگونه

ن و روايت در كنار متون جديد، بلكه اين تحول را، و گذاشتن چند آيه وه با نگاه خام با به عنوان يك اقدام معرفتي موجه

و انديشه با هاي اسالمي استمداد از علوم و در تعاملي پويا اي كه حاصل قرنها تالش علمي انديشمندان مسلمان بوده

زد انديشه و برقراري هاي سنتي مسلماناند استمداد از بسياري از دانشبخشي نيازمن اگرچه اين تحول2.هاي معاصر رقم

و علوم انساني مدرن از است، اما هدف مقاله حاضر، اين است كه فقط نوع استفاده تعاملي بين آنها فلسفه اسالمي«اي را كه

مي براي تحول» موجود . توان به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد آفريني در علوم انساني مدرن

مي» فلسفه اولي«ها، مراتبي دانش به دليل پذيرش ماهيت سلسله هاي سنتي علوم، بندي طبقه در و مادر علوم شمرده شد،

ان. شناختي شايستگي اين را داشت كه پشتوانه تمام علوم ديگر باشد به لحاظ معرفت و حطاط مابعدالطبيعه در دوران جديدبا

وجودشناسي؛ اما در پس پرده،رفته به معناي وجودشناسي رسما كنار فلسف، بست در عرصه وجودشناسي القاي بن

 
يكي هستند يا خير، اختالف نظر وجود دارد.1 و آيا بندي پوزيتيويستي در تقسيم. درباب اينكه علوم انساني با علوم اجتماعي چه تفاوتي دارند

در( كه صبغه تجربي دارند را علوم اجتماعي) قرار گرفته ISIكه مبناي طبقه بندي دانشها ك) Social science(علومي ه قابلو دانشهايي

و عنوان در اينجا وارد اين. اند ناميده) Humanitiesانسانيات: يا به تعبير دقيقتر(كند را علوم انساني بر آنها صدق نمي بررسي تجربي نيستند

و نزاع نشده كه موضوع آنها تمامي دانشها اجماالايم .باشدميمد نظر است» كنش انساني«يي
كه امروزه گاه تحت عنو.2 مي» علوم انساني اسالمي«يا» علم ديني«ان بحثي كه چالشهاي متعددي را در جامعه از آن ياد شود، بحثي است

و قابل دفاع از اين مطلب نيز. برانگيخته است و غير قابل دفاعند؛اما تصوير معقول اگرچه برخي از ديدگاههاي مطرح شده با اين نام غير منطقي

رانمعنا، امكانگارنده. وجود دارد و بررسيو لوازم اين فرآيند به تفصيل مورد ديدگاههاي مهمي كه در اين زمينه وجود دارد همراه با نقد قبال

(قرار داده است بحث كه نگارنده از معناي صحيح)ب1389 سوزنچي،. كه» علم ديني«خالصه تصويري كه علم ديني، علمي است دارد اين است

و پيش فرضهاي آن، مبا)1( تجربه آنچه حاصل مانند(عالوه بر مجموع دستاوردهاي ادراكي معتبر خود بشر)2(دي مورد قبول دين است، مبادي

و روايات را نيز به عنوان منبع معرفت، مجموع آموزه)است برهان عقلي يا مي هاي ارائه شده در آيات و زا به رسميت در راستاي)3(شناسد،

دي. شود غايات دين واقع مي كه علم فقه يك علم ديني است اما فقها همواره به ضمناً ني بودن آن مستلزم نقدناپذيري آن نيست؛ بلكه همان گونه

و قبول ديدگاه و رد و بررسي مي نقد و قبول برقرار است هاي يكديگر (پردازند، در اينجا نيز امكان رد بحث)348-333:ب1389سوزنچي،.

او حاضر ميتبييني بر چگونگي تحقق بند .باشدل از سه بند فوق
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بهزيربناي علومماترياليستي و قرارداديو گرديد ويژه علوم انساني، مباحث اين دسته از علوم، به يك سلسله مباحث حسي

شدهاي ماترياليستي در باب ماهيت انسان داوري آميخته با پيش غي. فروكاسته و باور به مقام خليفهاگر ايمان به اللهي ب،

بهاحياي آن نوع هاي ديني را جدي بگيريم، انسان در انديشه مي نگاه  اينتواند زيربناي معرفتي الزم براي رفع بحران انسان،

. را تدارك بيند

ميآيا صرف اينكه ما مسلمانها چنين اعتقاداتي در باب انسان داري؟اما احياي اين نگاه چگونه بايد باشد تواند مجوز م،

مي؟ورود اين مباحث در عرصه علم باشد و بوي اگر مساله در اين حد تنزل يابد، علم از علم بودن خارج و صرفا رنگ شود

مي فرهنگي به خود مي و از دانيم كه الزمه ديدگاه پاره گيرد و انكار علم بودن علم است» فالسفه علم«اي و قبول اين ادعا

ميبرخي از متفكران كه. كنند در كشور ما نيز ورود گزاره هاي دين به عرصه علم را با همين منطق توجيه اما واضح است

و نسبي چنين تبييني از ماهيت علم سرانجامي جز نسبي مي گرايي نخواهد داشت . دهد گرايي بنياد علم را بر باد

ازمي رسد اما به نظر مي و نيز) نه صرفا پذيرش فرهنگي آنهاو(ورود معرفتي اين دسته از مباني توان  سخن گفت

و فرايندهاي حاكم در مباني،امروزه مبادي. ارائه دادالگويي براي ورود معرفتي مباني اسالمي در عرصه علوم انساني ، روشها

مي) فلسفه مضاف: اصطالحا(» فلسفه آن علم«اي تحت عنوان در رشته هر علمي اي مضافه فلسفهگونه آيا اين. شود بحث

و قابل بحثمي صرفا پس از علم پيدا يكاي، فلسفهپيشيني داشت مضافتوان فلسفه ند؟ آيا نميا شوند و مبادي كه از مباني

و بر اساس تحليلهاي منطقي، توصيهخاص علم  بر؟دنمايشناختي براي دانشمندان آن علم ارائه هاي روش بحث كند عالوه

و توجيه ميهاي فلسفه مضاف چه بايد باشد؟ گزارهگر اين، منبع معرفتي در رسد به نظر با تبيين الگوي مطالعه وجودشناختي

در كه مبتني بر انديشه-» وجودشناسي مضاف«كه چگونه توان نشان دادميبررسي امور خاص،  » فلسفه اولي«هاي موجود

و فلسفه روان(» مضاف هاي فلسفه«تواند الگوي موجهي براي تحقيق در عرصهمي-شود تدوين مي ...) شناسي، فلسفه اقتصاد،

اين.ي است»هاي مضاف فلسفه«مندي از يك چنين آفريني در علوم انساني مدرن، نيازمند بهره چگونه تحولكه نيز اينو باشد؛ 

از هاي علوم انساني، تبيين بدان معناست كه اگر ما بتوانيم متناسب با هر يك از رشته انسان ارائهيسشناوجودهاي مناسبي

و هضمنه تنها دهيم،  تدوين بلكه؛ يم يافترايج است خواه انساني مدرنتحليلهايي كه در علوم توان عظيمي در نقد

مي چنيني فلسفه اين . تواند طليعه تحولي جدي در عرصه علوم انساني شود هاي علوم انساني،

كهريشه اين ديدگاه برتر هر علمي به يك علم در اين نگاه،. وجود داشتسنتي علوم، هاي بندي طبقهدر در نگاهي دارد

در كه، به دليل اثبات اصول موضوعه از خود وابسته بود مي خودپشتوانه معرفتي آن را آن علم، اش اينود؛ورآ به حساب

كهمي سلسله منتهي توانستمي،كرد نميهدر اثبات مسائل خويش به هيچ مبدايي جز بديهيات تكيچون شد به فلسفه اولي،

مي.پشتوانه تمام علوم ديگر شود نه اما چنان كه مي تنها وابستگي معرفتي علوم مختلف به فلسفه دانيم امروزه ، شود اولي انكار

و مانند فلسفه روان(هاي مضاف به علوم بلكه فلسفه مي...) شناسي، فلسفه فيزيك، فلسفه اقتصاد، كه به نحوي مطرح شوند

. هيچ نيازي به فلسفه اولي ندارند ين مسائل خويش،در تبي

ويدر فضاي مدرن ادعاي،استه بين دانش مراتبي يك نظام سلسله مستلزم پذيرشكه،از آنجا كه اين ادعا نامانوس

ت اي به استدالل با اشارهاحتماال با استيحاش مخاطبين توام است، بناچار ابتدا بايد  و هاي اين ديدگاه، اصل ادعا بيين شود

و فلسفه مضاف ريشه،سپس با توجه به شيوع ديدگاه مخالف و فلسفه اولي هاي تاريخي تلقي جديدي كه از نسبت علم
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كمعلوم گردد پديد آمده، از.ردتا بتوان بر اين استيحاش غلبه و توانميآنپس عيني امكان تحققبه تبيين جايگاه معرفتي

ووجودشناسي مضاف  نش پرداخت و هم در فلسفهبا هاي جديد غربي، ان دادن مصاديقي از اين بحث، هم در فلسفه اسالمي

دمخاطب هايي از اين نوع ورود به مساله را در اختيار نمونه از:ادقرار هايي كه وجودشناسي مضاف تاحدودي عرصه هم

ازو،ايجاد شده توان زيربناهاي برخي از مباحث علوم انسانيميمواردي كه با استفاده از مباني مندرج در فلسفه اسالمي، هم

.نوين را به چالش كشيد

و فلسفهمنطقي رابطه)1  هاي مضاف بين فلسفه اولي، علوم،

ت بندي در طبقه و حكمت عملي به هركدام به نوبه خودو، قسيمهاي سنتي علوم، كليه دانشها به دو دسته حكمت نظري

و به تعبير ديگر، عامل جمع.نددشميچند شاخه تقسيم و معيار مبناي دسته شدن مسائل مختلف در يك علم، بندي علوم

و در اين ميان،آن» موضوع«بخشي به هر علمي، هويت مي» فلسفه اولي«علم بود؛ يشد مادر علوم شمرده ك نظامو بين علوم

1.سلسله مراتبي برقرار بود

بلكه در فضاي بسياري،اين نگاهي است كه نه تنها در فلسفه اسالميكه–اگر نگاه رئاليستي به علم جدي گرفته شود

و علم و روايات كامال جدي گرفته شده و كشف واقعي از آيات - معرفي گرديدهتآموزي به معناي دنبال حقيقت رفتن

در:مراتبي باشد ها بناچار بايد يك ساختار سلسله ساختار دانش و معتبرترين، نيازمند استيعلمهر اثبات مسائل دالل است

هر)برهان(قياس شيوه استدالل،  و و اين مقدمات يا بايد بديهي باشند كه صدقشان نيازمند امري قياسي است مقدماتي دارد

شو، ديگر نباشد، يا نظري بر.دنكه به بديهي ختم پس حل مسائل هر علمي نيازمند مقدماتي است كه آن مقدمات خود

و اين سلسله در اغلب علوم، نه به بديهيات، كه به اصول موضوعه مقدماتي ديگر تكيه مي مي كند آن اي ختم شود، كه تكليف

و برتر از اين علم تعيين گردد لذا منطقا هر علمي به يك علم برتر از خود وابسته. اصول موضوعه بايد در يك علم اعلي

مياست كه، به دليل اثبات اصول موضوعه آن علم، پشتوانه معرفتي  مي او به حساب و اين سلسله منتهي شد به فلسفه آيد؛

و جلوه» موجود بماهو موجود«اولي، كه موضوعش  و بدون اينكه تعين است، يعني واقعيت از آن جهت كه واقعيت است

و طبيعي است كه علمي كه موضوع خود را احكام عام واقعيت قرار داده، ديگر در اثب ات خاصي از واقعيت مدنظر باشد؛

و بدين مي مسائل خويش به هيچ مبدايي جز بديهيات نبايد تكيه كرد .تواند پشتوانه تمام علوم ديگر شود سان است كه

كه.بديهيات است معرفت، تبيين معرفتي اعتبار مساله مهم اما اي در تبيين معرفتي اين مساله، موج ناتواني عدهاز آنجا

مي شد در سلسله مراتبي دانستن نظام علوم يسد الزم است مختصرا درباب تبيين معرفتي اين مساله نكاتي ترديد شود، به نظر

:اشاره شود

يعني آنچه كه يك قضيه غيربديهي بدان نياز(براي به دست آوردن ضابطه بديهي بودن يك قضيه، بايد ماهيت استدالل

پ. را تحليل كرد) دارد و با ساده كردن هر گزاره در استدالل، كمك گرفتن از يك واسطه معرفتي براي ذيرش يك گزاره است

اي براي حمل محمول بر موضوع توان نشان داد كه اين واسطه معرفتي، واسطهمي»فعل ربط- محمول-موضوع«قالب 

 
مي كه عنوان جامع دانش» فلسفه«عنوان.1 به كار به عنوان مقسم علوم و مي ها بود به صورت مطلق آمد، به معناي فلسفه رفت، به تدريج وقتي

عم اولي استعمال مي كه امروزه از اين اصطالح، به نحوي وما اين معناي خاص متبادر شد تا اينكه به تدريج در اين معناي اخير متعين گشت،

.شود نه آن معناي عام مي
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و محمول براي حمل محمول بر موضوع كفايت بديهي آن قضيهپس.است) حد وسط: اصطالحا( اي است كه تصور موضوع

و نيازمن  و غيرقابل انكار استصحيح، خودبسنده، اي پيدا شود اگر چنين قضيه. نباشدد حد وسطي كند در پس بديهي. واضح

كه جايي يافت مي و محمول، بتوانند شود . برهم منطبق گردنداي بي هيچ واسطهموضوع

در كنند كه اين حالت فقط در جايي بسياري از انديشمندان غربي، به پيروي از هيوم، گمان مي است كه موضوع مفهوما

و اين جز در قضاياي تحليلي  و از آنجا كه اين يافت نمي) قضاياي توتولوژيك يا اين هماني(دل محمول نهفته باشد، شود

راساكتند، ابتناي قضاياي خارج قضايا نسبت به عالم  اين مساله هم اما. دانندميناممكن بر اين دسته از قضايا ناظر به واقعيت

ف هم) حمل مفاهيم ماهوي عرصهدر(تاحدودي لسفه ارسطو در  عرصهدر(تا حدود بسيار بيشتري در فلسفه اسالميو

:حل شده است)مفاهيم عام وجودشناسي

كه،)باب ايساغوجي(ارسطو در عرصه مفاهيم ماهوي نشان داد كه اگرچه در منطق تعريف ذاتي فقط در جايي است

، اما در منطق استدالل)»چهار عدد است«شود؛ مانندمي قضاياي تحليليتوليد كه ثمره آن فقط(اندراج مفهومي در كار باشد 

از(» عرض ذاتي«باب ايساغوجي نيست، بلكه اگر در جايي منحصر به ذاتيِ، ذاتي)باب برهان( درو عرض الزم، يعني اعم

صرف تصور، شته باشددر موضوع وجود ندا اندراج مفهومي محمول حتي اگروجود داشته باشد،) مقابل عرض مفارق

و محمول براي حمل آنها كفايت مي مي در اين صورت اخيركه(كند موضوع چهار«شود؛ مانند قضيه تركيبي ضروري توليد

 ).1»زوج است

و محمول براي حكم كردن كافيميكه شده معلومدر فلسفه اسالمي توان موارد ديگري از جايي كه تصور موضوع

كه اين فيلسوفان. باشد) عرض ذاتي(شد يافت كه خارج از رابطه ماهوي با مفاهيم ما منحصر به مفاهيم ماهوي نشان دادند

و شمولي نسبت به اين دسته از مفاهيم) معقوالت اولي( نيست؛ بلكه دسته ديگري از مفاهيم داريم كه يك نوع عموميت

ميو دارند  ميب. شود به آنها معقوالت ثانيه گفته شود كه ضابطه بديهي بودن، اعم از عرضا تحليل اين دسته از مفاهيم معلوم

كه ذاتي بودن محمول براي موضوع در اصطالح ارسطويي است، بلكه در اين عرصه مفاهيمي يافت مي اگرچه چون،شود

ك مفهوم ماهوي نيستند نمي و عرضي به معناي ارسطويي را در مورد آنها به و نيز اگرچه هيچيك،ار بردتوان عبارت ذاتي

اي است كه تصور به گونه) به خاطر ريشه داشتن آنها در علم حضوري(اندراج مفهومي در ديگري ندارد، اما سرشت آنها

و بي واسطه حمل،و تصور نسبت بين آنها طرفين . را به همراه داردضروري تصديقآنها بر همديگر

و فصل،(ثانيه منطقي معقوالت ثانيه بر دو قسمند؛ معقوالت و جزيي، جنس و معقوالت ثانيه ...)و مفاهيمي مانند كلي

و( فلسفي مي. ...)مانند عليت، وجود و ذهن احاطه كامل در معقوالت ثانيه منطقي چون رابطه بين مفاهيم ذهني بررسي شود

و محمول دارد، قضاياي بديهي به دست مي و هويت علم منطق)انسان كلي است: مانند(آيد به موضوع كه اين قضايا ساختار

 
كه مفهوم.1 و لذا» چهار«در دل مفهوم» عدد«، برخالف مفهوم»زوج«دقت شود كه تازه شمردن را ياد گرفته، مفهـوم چهـار كودكيوجود ندارد

كه درك مي مي را ر كند حتما آن را به عنوان عدد درك پس. درك نكرده استهنوزا درك كرده، زوج بودن آن را كند اما در حالي كه مفهوم چهار

و مفهـوم زوجيـت را درك كنـد،)ذاتي باب ايساغوجي( زوجيت براي چهار ذاتي)در منطق تعريف( كه اگر كسي مفهوم چهار نيست، اما از آنجا

و حد وسطي نياز ندارد،  ب) در منطق استدالل(كافي است تا دومي را بر اولي حمل كند = عـرض الزم= بـاب برهـان ذاتي(راي چهار ذاتي زوجيت

.است) عرض ذاتي
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و لذا روابط منطقي بر هر استداللي حاكم است را رقم مي كه اما معقوالت ثانيه فلسفي يك دسته مفاهيمي.زنند اگرچه اند

برخي از اين مفاهيمو لذا2اند به نحوي از علم حضوري اخذ شده1برخي از آنهااما،ناظر به واقعيت خارجي هستند

و در چنين مواردي حمل آنها بر همديگر قضيه بديهي ايجاد.اي بخورند بر هم منطبق شوند توانند بدون اينكه واسطه مي

مهمترين عرصه چنين حملي در ميان معقوالت ثانيه فلسفي. اي درباره عالم خارج كند، آن هم نه قضيه تحليلي، بلكه قضيه مي

و لذا اندراج(اند كه مفهوم آنها واقعا متفاوت است مفهوم مساوق دو مفهوميدو. جايي است كه رابطه مساوقت وجود دارد

نسبتي با چنان،كامال متمايز دو مفهومِازاي عيني مابهگاه يعني. اما مصاديقشان كامال بر هم منطبق است) مفهومي ندارند

و تصور نسبت آنها انسان را به حمل، تصورباشدديگري مندرج در كه بدون اينكه يكي به لحاظ مفهومي همديگر دارند آنها

آنچه نيازمند علت«يعني اولي.)موجود لوجودا ممكن(» امكانيوجود«و» معلول«دهد؛ مانند قطعي آنها بر همديگر سوق مي

و»است و عدم مساوي است خويش،هويت موجودي كه در مقام«يعني دومي، : يا به تعبير ديگر(»نسبتش با وجود

ك ميموجودي ، رابطه مصداقيو لذا رابطه مفهومي اين دو تصور، رابطه تباين است؛ اما در عين حال) توانست موجود نشوده

و تصور نسبت بين اين دو، اين نسبت را اذعان مي و انسان به محض تصور اين دو، هر اين دو تساوي است، وجود كند كه

و هر معلولي ممكناي امكاني . الوجود است معلول،

كها و» بديهي«ين گونه است و بلكه محقق است، كهاز به لحاظ معرفت شناسي امري ممكن مفاهيم نسبت بين آنجا

) شناسي واقعيت(احكام وجودشناسي لذاو احكام عام واقعيت است،)كه همان معقوالت ثاني فلسفي هستند(عام وجودي 

كه در مورد هر واقعيتي صادق است، مفبا مسائلي مياهيم اين گونه ، مسائل عام وجودشناسي هستند شود درباره واقعيت بيان

درو قرار گيرد مادر علوم تواند به منزلهمي)وجودشناسي(اولي فلسفه نه مسائل علوم جزيي؛ براي همين است كه همه علوم

مي اين نظام سلسله . گردند مراتبي محتاج فلسفه

علوم جزيي اعتبار معرفتي الزم را دارند كه بر مباني درست فلسفي تكيه شود كه زمانيمي با اين مقدمه اجماال معلوم

و  .هاي جزيي بر فلسفه اولي، امري انكارناپذير است ابتناي منطقي تمامي دانشبزنند

و فلسفه هاي تلقي يابي ريشه)2  هاي مضاف امروزي از رابطه بين فلسفه اولي، علوم،

بهقيامروزه ارتباط منطاشاره شد چنان كه بر( اوليفلسفهو وابستگي معرفتي علوم خاص تقدم منطقي فلسفه اولي

مي) علوم خاص و فلسفه با تاكيداي عده:شود انكار ميبر تمايز علم و عدهكنند عرصه اين دو را كامال از هم جدا هم، با اي

و فلسفه(اي از رابطه كل دانشها تصوير شبكهارائه  يكيمدع) از جمله رابطه علوم و همه علوم اند ترتب علوم سويه نيست

و علي. محتاج همديگرند القاعده، آن دانشي كه قرار در حالي كه طبق تبيين فوق، همه علوم خاص محتاج فلسفه اولي هستند

و اين فلسفه است حد واسط اين دو قرار گيرد همان فلسفه هاي مضاف تنها در صورتي كه تكيه هاي مضاف بايد باشند

 
شد.1 مي» برخي از آنها«گفته و اين دسته اخير حاصل عمل ذهن زيرا ظاهرا با تركيب آنها به دست آورد تركيب(توان معقوالت ثانيه جديدي

.است نه مستقيما برآمده از علم حضوري) مفاهيم
و روش رئاليسم به تفصيل درباره چگونگي عالمه طباطبايي در مقاله.2 نكته. اند پيدايش اين گونه مفاهيم در ذهن بحث كردهپنجم اصول فلسفه

به علم  كه ذهن ما براي حصول برخي از اين معقوالت ثانيه فلسفي، چگونه علم حضوري را اصلي در تبيين ايشان نشان دادن اين نكته است

.كند حصولي تبديل مي
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ميمنا  امروزي فضايدر اما. توانند مباني درستي را به علوم مربوط به خويش منتقل سازند سبي به فلسفه اولي داشته باشند،

و مانند فلسفه روان(هاي مضاف به علوم فلسفه مي...) شناسي، فلسفه فيزيك، فلسفه اقتصاد، نه به نحوي مطرح تنها شوند كه

و نسبتي با اسلوب برهاني ندا و عمدتا بر تحليلهاي تاريخيربط اند، بلكه گويي فقط بحث شناختي از علم متكي جامعه- رند

و در تبيين مسائل خويش، آنو؛ ندارند) به معناي وجودشناسي(ي به فلسفها جدي منطقا نياز ثانوي درباره علومند حداكثر

. استفاده كنند نيز در مباحث خود) به معناي عام روش عقلي(است كه از تحليلهاي فلسفي 

بريها مناقشههاي تاريخي تلقي جديد ابتدا الزم است برخي قبل از بيان ريشه عدم ترتب(دو تلقي فوق منطقي كه

و رابطه شبكه و شود وارد است اشاره) اي علوم منطقي علوم بر فلسفه، تا معلوم گردد كه اين دو تلقي منطقا قابل دفاع نيستند

چ .اند را اين دو تلقي ناصواب از ماهيت منطقي علم، چنين شيوعي پيدا كردهآنگاه بررسي شود كه

و بر اين باور است كه اين دو نمياي در مورد تلقي-1 توانند در يك عرصه كه به تمايز روشي علم از فلسفه قائل است

ان انتاج از تركيب دو گزاره حسي امك ناتواني از تبيين چگونگي،يكي: دو اشكال منطقي وارد است1معرفتي واحد وارد شوند

و دوم،  :شناختي حقيقت تكثر معرفت مبتال شدن به پارادوكسو عقلي؛

و عقلي امكان انتاج از تركيب-1-1 آن چيزي است كه با روش» علم« كه2شودمي امروزه چنين القا:دو گزاره حسي

مي تجربي حاصل مي و فلسفه آن چيزي است كه با روش عقلي حاصل هاي مختلف عرصهتفكيك روشي اين.گردد شود

آن(معرفت  و غير  به لحاظ منطقي زيرا اگر صورت استدالل مد نظرباشد؛معتبري نداردپشتوانه منطقي) به روش تجربي

؛و به لحاظ تحقق تاريخي علم هم معلوم گشته كه علوم تجربي امروزي هم صرفا حاصل استقرا نيستند آور نيست استقرا علم

را،در يك قياسكه وجود ندارد ماده استدالل مد نظر باشد، منطقا هيچ دليليو اگر كنار يك مقدمه نتوان يك مقدمه حسي

غ و گزاره معرفتي بدهد.يرحسي قرار دادمعرفتي يا(لذا هر منبعي كه بتواند به ما معرفت حس باشد يا شهود يا برهان فلسفي

.حق حضور در عرصه علم را دارد)و نه فقط به لحاظ فرهنگي(منطقا) وحي

مي توضيح مطلب اين است كه و يك ماده در منطق تبيين صورت استدالل.اي گردد كه هر استداللي يك صورتي دارد

يا قياس) حركت معرفتي از جزيي به كلي(است يا استقرا) حركت معرفتي از جزيي به جزيي(به حصر عقلي، يا تمثيل 

ك( مي)لي، يا از كلي به جزييحركت معرفتي از كلي به شود معتبرترين صورت استداللي، قياس؛ كه در منطق نشان داده

نظري. به لحاظ ماده استدالل هم ماده هر استداللي يا بايد بديهي باشد كه صدقش نيازمند امري ديگر نباشد، يا نظري. است

آ و بديهي نيز اقسامي دارد كه يكي از كه همگي از سنخ قضاياي عام(نها بديهيات اوليه است آن است كه به بديهي ختم شود

 
كه در يك پژوهش جمعي، عدهاگر تفكي.1 و عدهك روشي علوم صرفا به معناي تقسيم كار اجتماعي باشد بدين معنا به اين روش اي از محققان

به روش ديگري مشغول به نظر نمي. باشند، با اشكالي مواجه نيست كار ديگري از نظر. رسد مدعيان اين ديدگاه به همين مقدار راضي باشند اما

كه نميآنها تفكيك روش كه حاصل روش عقلي است در باب مباحثي كه حاصل روش تجربي است قضاوت كردي بدين معناست توان با مباحثي

مي) 1375سروش،(و بالعكس كه مثال بر شهيد مطهري اعتراض كه چرا در مباحث خويش، با دستاوردهايو بر همين اساس است كنند

).1376سروش،(شناسي تجربي را دارد شناسي فلسفي قصد نقد مدعيات جامعه جامعه
و چه پست پوزيتيويستي(در ادبيات رايج غربي.2 ها بر همين اساس، ذاتي علم قلمداد شده پوزيتيويستعنصر روش تجربي،) چه پوزيتيويستي

و پست پوزيتيويست دانشهاي غيرتجربي را علم نمي مط دانند ميها بر همين اساس خلوص آنچه به نام علم تجربي و رح است را زير سوال برند

.منكر هرگونه علمي هستند
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و غالبا به عنوان مصاديق معروف قضاياي عقلي شناخته مي و قبال توضيح جايگاه معرفتي آنها شوند وجودشناختي هستند

با(محسوسات است،مهم ديگرو يك قسم) گذشت حسيعني آنچه ما.)يدآميبه دست ابزار هك اين است نكته محل بحث

) هاي نظري برگرفته از اين بديهيات يا گزاره(اوليه منطقا هيچ اشكالي ندارد كه در يك استدالل منطقي يك گزاره از بديهيات

دو)هاي برگرفته از محسوسات، مثل مجربات يا گزاره( در كنار يك گزاره از محسوسات و از تركيب اين قياسي،بنشيند

و نتيجه يا روش استحاصل روش تجربي،اكنون اين نتيجه.و اين نتيجه منطقا معتبر است؛اي به دست آيد تشكيل شود

مي؟ يا هردو عقلي اين گونه است كه همان.داردنتمايز روش تجربي از روش عقلي معناي موجهي شود اينجاست كه معلوم

و عالو] عقلي[تجربه، روشي در مقابل روش قياسي«اند گونه كه برخي تصريح كرده ه بر اينكه خودش مشتمل بر يك نيست

مي عقلي قياس )1/11: 1372، مصباح يزدي(».هاي ديگر را تشكيل دهد تواند يكي از مقدمات قياس است،

مي: شناختي حقيقت پارادوكسيكال بودن تكثر معرفت-1-2 و فلسفه ادعا ن در تفكيك روشي علم تايج حاصل از شود كه

كه روش عقلي نمي و بالعكس؛ اما سوال اين است و نبايد درباره نتايج حاصل از روش تجربي ادعايي بكند اگر روش تواند

ب است«تجربي به نتيجه  و روش عقلي به نتيجه»الف ب نيست«رسيد ، آنگاه كدام از اين دو قضيه درست رسيد» الف

مي است؟ دا آيا آيا اند؟ نست به اين دليل كه روشهاي مختلف ما را به اين دو مدعاي نقيض رساندهتوان هر دو را درست

و واقعيت را واحد)شناختي حقيقت تكثر معرفت(الزمه اين سخن  ، پذيرش تناقض نيست؟ به تعبير ديگر، اگر حقيقت

مي–دانيم مي ب است، آنگاه:پس-دانيم كه ب نيست«اگر الف و بالعك» الف اگر تفكيك روشي س؛ امانادرست است

و معتقد شويم كه محصوالت معرفتي حاصل از روش عقلي نمي از معرفتها را بپذيريم و نبايد در عرصه علوم حاصل تواند

و بالعكس،  اي الزمه اين سخن اين است كه معتقد شويم كه در آن واحد واقعيت به گونهروش تجربي به كار گرفته شود

ه و ب هست ب نيستاست كه هم الف 1.م الف

و تاثيرگذاري طرفيني بايد گفت كه ارتباط شبكه اي بين دانشها معتقد است اي كه به رابطه شبكه در مورد تلقي-2 اي

و تاثيرگذاري پسيني علوم(علوم به برخي از معاني  و قابل دفاع است) مثال به معناي ترابط و ناصواب. صحيح آنچه ناممكن

م شباستو محل بحث در)وابستگي معرفتي طرفيني( اي منطقيكهرابطه و فلسفه اولي است بدين معنا كه بين علوم خاص

مباحث علوم خاصبر) به معناي تقدم مقدمات استدالل بر نتيجه استدالل(تقدم منطقي عين حال كه مباحث فلسفه اولي 

و لذا رابطه آنها نه رابطه داشته باشندبرخي از مباحث فلسفه دارد اما مباحث برخي از علوم خاص هم تقدم منطقي بر  ؛

اي امري نيست كه نيازمند توضيح باشد چرا كه دوري بودن محال بودن رابطه شبكه. اي باشد مراتبي، بلكه رابطه شبكه سلسله

و لذا مصادره به مطلوب بودن مدعياتبرخي از مسائل بر خودشان ترتب(آن  بيواضح است)، ان؛ آنچه نياز به توضيح دارد

كه تفكيك حيثيات.1 ب است«توجه شود ب نيست«از» الف كند؛ زيرا تفكيك حيثيات زماني رافع مشكل در اينجا مشكلي را حل نمي» الف

شي واحد با حيثيات واحد نه اينكه شناخت ما از شي خارجي دوگونه باشد به تعبير ديگر، اگر در پاسخ. دو گونه باشد است كه حيثيات خود

مي گوييم اگر اين دو جهت دو جهت واقعي است كه اصال از ب نيست، و از جهت ديگر الف ب است سخن ما گفته شود از يك جهت الف

و محل بحث ما  را(محل بحث ما خارج است؛ اما فرض كه) ندارندبه دليل اينكه گفته شد اينها حق مداخله در مباحث همديگر در جايي است

و كه همان موضوع واحد موضوع بحث واحد است ب است(تفاوت فقط ناشي از اين است آن) الف و نقيض ب(را با روش تجربي الف

.را با روش عقلي به دست آورده باشيم) نيست
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و خلط آنها با تصوير فوق ادعاي رابطه شبكه معاني صحيح از رابطه شبكه  اي مطرح اي است كه غالبا با تمسك به آنها

يكي آنكه در عين.اي قابل تصوير است كه با معناي فوق منافاتي ندارد الاقل دو معناي صحيح براي رابطه شبكه. شود مي

ع كهاينكه تقدم منطقي مباحث فلسفه اولي بر و فلسفه اوليممكن است علمي براي لوم خاص را بپذيريم اما بيان كنيم سوال

مي.مساله پژوهشي جديد ايجاد كند و به اين به تعبير ديگر، از اينكه علوم خاص براي فلسفه اولي مساله جديد ايجاد كنند

مي معنا زمينه و رشد فلسفه توان نتيجه گرفت كه برخي از مباحث نمي، منطقا)كه سخن قابل دفاعي است(شوند ساز تحول

و رابطه آنها) به معناي تقدم مقدمات استدالل بر نتيجه استدالل(علوم تقدم منطقي  بر برخي از مباحث فلسفه داشته باشند

و نه رابطه اي شبكه رابطه بد. مراتبي باشد اي سلسله اي، و قراردادي اند همچنين اگر كسي تفكيك علوم را كامال اعتباري

و همزمان تاخر برخي از مسائل مسائل علم الف بر برخي از به معناي تقدم منطقي(اي بين علوم پذيرش رابطه شبكه علم ب،

از ديگر منطقي برخي ببرخي از مسائل از مسائل علم الف اما در عين حال كه تفكيك اعتباري علوم. محذوري ندارد) علم

امبر اساس اغراض اجتماعي ممكن است ماا، تفكيك حقيقي فلسفه اولي از علوم خاص نيست؛ بلكه بحث ما محل بحث

.است

مي با توجه به وضوح دور باطل در باور به رابطه شبكه در اي علوم به نظر رسد اين باور ناشي از ضعف طرفدارانش

و خلط بين تقدم من و چگونگي ترتب منطقي دانشها به همديگر از سويي مثل(طقي با ساير اقسام تقدم تبيين مساله بديهيات

و تقدم آموزشي،  .كه توضيح هردو گذشت باشدمي...) تقدم روانشناختي، تقدم ارزشي

*** 

و نيز چنين رابطه شبكهد كه اگر چنين تفكيكيكرمطرح را اين سوال توانمياكنون و فلسفه اي بين علوماي بين علم

ش ميتوجيه منطقي ندارد چرا امروزه اين اندازه در يوع پيدا كرده است؟ به نظر ديدگاهي است كه با رسد ريشه اين شيوع

شد در فلسفه غربظهور كانت  :تثبيت

و آمپريستها، كانت نزاع را چنين خاتمه داد كه روش) 1804-1724(پس از وقوع اختالفات جدي بين راسيوناليستها

م عقلي نمي و فقط و مكانيسمهاي ذهن اظهار نظر كند؛يتواند درباره واقعيت خارجي سخني بگويد تواند در عرصه شناخت

مي بر اساس دادهو درباره واقعيت خارجي تنها : با تسامح( راسيوناليستهاكانت از طرفي همچون.توان سخن گفت هاي حسي

و از طرفي هم اگرچه اشكا)عقلگرايان و دستيابي به يك متافيزيك جامع بود الت هيوم او را از خواستار درك كلي از حقيقت

هاي جدي كه آشنايي ناچيزي با فلسفهاو.توانست به شكاكيت هيومي تن دردهد خواب جزميت بيدار كرده بود، اما نمي

و فيلسوفان فلسفه، مانند قرون وسطي و عمدتاً دستاوردهاي دكارت و آمپريستآكويناس، داشت وي راسيوناليست پس از

ف و مابعدالطبيعهرا مصداق مي)161، پاورقي4ج: 1380كاپلستون،( دانستمي لسفه از نظر خواست تحليلي ارائه دهد كه چرا،

 ند؛چنين روبه رشد]تجربي[ها حيران مانده، اما علوم گوييو در ضدونقيضشده اين اندازه متوقف]به اين معنا[فلسفه او 

ب باوي. كند زايي علوم را توجيه تواند معرفت محض نمي گراييا توجه به اينكه تجربهخصوصاً گفت كه اگر همه معرفت ما

و عناصري از قبل تجربه آغاز شود بالضروره الزم نمي در آيد كه همه آن از تجربه نشأت گرفته باشد، بلكه يك صور قبلي

مي ذهن ما هست كه داده مي هاي حسي در تركيب با آنها فهم و اينها تا زماني درست عمل هاي كند كه در مورد داده شود

و حاصل آن تنها ايجاد نمي حسي به كار گرفته شوند، اما همين كه در مورد امور غيرحسي به كار گرفته شوند، علم كنند
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و براي همين است كه علوم تجربي روبه قضاياي جدلي الطرفين خواه و چنين كوششي محكوم به شكست است د بود

ثمره تحليل وي، عدم امكان)207-202: 1367كانت،(.شود هاي مابعدالطبيعي حاصل نمي رشدند، اما پيشرفتي در فلسفه

و نهايتا به اين ديدگاه در معرفت تجرب» به واقعمعرفت«و حصرِ،هرگونه معرفت حقيقي درباره امور ماوراي حس ي بود

مي» علمي«رسيد كه تنها مابعدالطبيعه و مابعدالطبيعه معرفت يا تحليل عناصر قبلي تجربه انساني است،تواند موجود باشد كه ،

و فق در طول بدين ترتيب،1.شناسي بپردازد تواند به معرفتميطديگر فلسفه حق ورود در مباحث وجودشناسي را ندارد

ي هاي شود به شناختمي منحصر» شناخت واقعي«و» علم«، براي اولين بار شاهد آنيم كه با يك تحليل فلسفي معرفت تاريخ

و تنها روش و حس به دست آمده باشد مي روش تجربيت،صحيح شناخ كه از راه تجربه و هرگونه شناخت گردد قلمداد ؛

ميغيرحسي و آدم ناممكن قلمداد در قرون بعدي اگر كسي نيك تامل كند رد پاي تمامي جريانات فلسفه علم.دشو از عالم

ر او در عين اينكه شناخت عالم. در آثار كانت بيابدتواندميرا  حرفي كه بعدها(دانستمي ممكن تجربيوشرا تنها به

مي، با اين حال تبيين)بر آن اصرار ورزيدند خصوصا پوزيتيويستهاي منطقي ها، پوزيتيويست بر هيت علمااز ارائه داد كه

را اساس آن، همين روش تجربي ذهني خويش هايهدهد، بلكه واقعيت خارجي را با مقول نمي دراختيار ما قرارنيز واقعيت

و عالم را از پس عينك ذهني خويش درمي يستي پوزيتيو پستو اين سخني است كه تقريبا در عموم مكاتب(نگردمي آميزد

يكها اينها يد، ولي بعديدمي ذهني را در ميان همگان مشترك هايهمشاهده شده، با اين تفاوت كه كانت، اين مقول را

بها فرهنگ تأثيرتحت هايهسلسله مقول و فرهنگي هاي تفاوتر اثر ديدند كه .)كندمي تفاوت،محيطي

و تسلط بر طبيعت يافتادامه2با رويكرد بيكني علوم طبيعي رشددر چنان فضايي ساز، زمينهو كم كم سير دنياگرايي

شدنياعلوم انس گيري شكل يا) مطلوب زندگي متعالي هايهتعيين بايست( نه در قالب حكمت عملياي لوم انسانيع؛نيز

در كشف حقيقت( حكمت نظري و روابط وي و جايگاه برها انسان، بلكه در قالب مديريت)عالم در مورد انسان و تسلط

را هم پدر) 1857-1798(بيراهه نيست كه اگوست كنت. علوم طبيعي را بپيمايدو طبيعي بود كه اين علوم نيز راه ديگران؛

و مشاهده علمي وي بر اين باور بود كه روش.و هم پدر اومانيسم دانند، هم پدر پوزيتيويسممي شناسي جامعه بر تجربه

و اين روش را  ديد را رقمجاين توصيه هم مسير علوم انساني. علوم انساني به كار بست هايهتوان در عرصمي استوار است

هم مي و و هم بتدريج فلسفه علم شناسيي در مكاتب اصلي علمتأثيرزد گراي قبلي تجربه هايهزين فلسفگرا جاي داشت

و وجودايهبرهدر در واقع، فلسفه علم. كرد مي و خود را از دست داده بود اعتبار شناسي كه فلسفه اولي ، وارد ميدان شد

كه مدتي بعد از تاليف اثر معروفش.1 ، تمهيـدات«:، كتابي نوشت با همـين دغدغـه، بـه نـام)محض عقل نقد(اين مساله قدري براي او مهم بود،

به عنوان يك علم اي بر هر مابعدالطبيعه مقدمه كه ).1367كانت،(» عرضه شود آينده
مي، به منظو استقرايي طبيعت بيكن بر مطالعه تجربي.2 و سيطره او بر جهان طبيعت، تاكيد )4/21: 1380كاپلستون،( كرد ور افزودن قدرت انسان

مي از واژگوني رابطه علم)259: 1962بيكن،(» دانايي، توانايي است«و جمله معروف او و از اين پس آنچه قداست داشتو قدرت حكايت كرد

كه تا چندي پيش چنان و علم كه قدرت بود، مي» مدن سياست«معناي عامي داشت حق را هم شامل و هاي فرهنگي، درباره ارزش داوري شد

كو سياسي اجتماعي و روشي براي كسب قدرت تبديل شد، قدرتي به وسيله .كرده ديگر معيار خود را در علم جستجو نميرا دارا بود، از آن پس

مي حكايت واژگوني علم« كه دانا بود«:كه عبارت حكيم ابوالقاسم فردوسي. توان ديدو قدرت را در مقايسه دو عبارت زير و عبارت» توانا بود هر

و دانايي متفرع بر آن استدر عبارت نخست توانا» دانايي توانايي است«فرانسيس بيكن كه و درعبارت دوم توانايي اصل ».يي فرع بر دانايي است

)1383:157، پارسانيا(
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و از صريحاً ه، نه مادر علوم، بلكه با اين تفاوت كه اين بار اين فلسف،خواست نقش آن را بر عهده بگيرد خادم علوم شده بود

و آن علم را به برخورداري از روش تجربيغير ابتدا تفاوت ماهوي علم و از آنجا كه خود نيز از روش تجربيميو عدم  ديد

.جست، هيچگاه قطعيت خود را همچون قطعيت علوم تجربي نديد نمي بهره

مي عالوه بر اين، همواره آنچه اوالً به عنوان علم حاصل آمده تجربي اي بودند كه ظاهراً با روش شد علوم طبيعي معرفي

و ديگران خواستند علوم انساني و كنت سامان دهند، لذا اين را نيز با همان الگوي علوم طبيعي تجربيو اجتماعي بودند

مي كه به بازسازي عقالني فلسفه علم و الگوي اصلي خود در اين مسير را علوم طبيعي جريان پيشرفت علم تظاهر كرد

ر مي ـ كه همواره از عدم قطعيت جديدانست، كوشيد اين تلقي خود از ماهيت علم تري نسبت به علوما بر علوم انساني

و لذا موج پوزيتيويسم طبيعي رنج مي ـ حاكم كند درو تحليل برد و مشاهدتيِ صرف تاكيد داشت، هايي كه بر روش تجربي

ان جداي از توصيه فيلسوفان علم به كار خود مشغول علوم انساني بسيار شديدتر شد، چرا كه در عرصه علوم طبيعي، عالم

مي» علمي«و» اعتبار«بودند، اما در عرصه علوم انساني، به خاطر اينكه از ابتدا در  از بودن آنها ترديد بود، تالش شد با تقليد

مي» روش علمي«آنچه  م شد، اعتباري خوانده و نابخردي در مقلدانبراي اين عرصه و طبيعي است كه افراط ،هيا شود،

.استهمواره بيشتر

و چنان محوريت يافت كه بعدي تجربي به روش بدين ترتيب، تعريف ماهيت علم ها همواره در همين فضا حرف زدند

د«حتي بعدها كه در برخي جوامع اسالمي مساله  مطرح شد، همواره مهمترين سوالي كه در پيش روي خود داشت» ينيعلم

كه)58: 1381ملكيان،(؟استفاده شود از روش تجربي روشي غيراز اين بود كه آيا در اين علم قرار است  جالب اينجاست

و فايرابند گرفته تا مكتب-مطرح كردند1راگ هاي مابعداثبات هايي كه بعدها جرياندر عمده نقد -ادينبورا از امثال كوهن

كه» عيني«همگي با مراجعه به دستاوردهاي »محورحس«و»محور تجربه«چنين،در واقعيت» علم«دانشمندان نشان دادند

و هم مشحون از ارزش هم مملو از گزارهبلكه نيست، هركس خواست ماهيتي براي علم ها؛ اما دوباره هاي مابعدالطبيعي است

و غيرعلم باقي در بابو انكار واقع نماييو قراردادگرايي گرايي مطرح سازد، يا در دام نسبي و مرزي بين علم علم افتاد

و تجربي را با پيچ2نگذاشت در اين3.بودن عرضه داشت هاي فراوان به عنوان معيار علمي وخم يا دوباره يك روش مشاهدتي

و نه ماهيت- هاي ماهيت علم در دوره مدرن بخوبي تشخيص داده كه يكي از ويژگي) 1889- 1960(هايدگر فضاست كه 

4)5، 1375هايدگر،(.است» شناسي روش«تاكيد افراطي بر مساله- علم به نحو مطلق

1 .post positivism 
نتبا نشان وي به تبع مكتب ادينبورا. مثال آراء سعيد زيباكالم درباب علم ديني اين گونه است.2 ميابعاد غيرتجربي متعدد در علوم روز گيرد يجه

و ارزشهاي خود را در علم داخل مي )1385زيباكالم،(كند، چرا ما چنين نكنيم؟كه وقتي هر عالمي پيش فرضها
به شدت بر رويكردهاي پوزيتيويستي حمله. مثال خسرو باقري چنين رويكردي در پيش گرفته است.3 كه در فصل اول كتاب خود وي در حالي

و تاثير مي و وجود ميهاي غيرتجربي در علم را امري گريزنا مولفهكند در پذير معرفي كرده، در فصل پاياني كتاب خود علم ديني را علمي كه داند

مي از گزاره) يعني همان مقام گردآوري(بخشي مقام الهام مي هاي ديني استفاده و فرضيه مي سازد اما اين فرضيه كند به محك تجربه با ها را و برد

ميروش تجربي  (كند آنها را بررسي )1382باقري،.

ر.4 .1387سوزنچي،:ك.براي بحثي تفصيلي در باب چگونگي استقرار تفكيك روشي در علم،
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پوزيتيويستها، بويژه پس از ظهور ويتگنشتاين. بود تحليلي منطقي از ماهيت علم درصدد در واقع، جريان پوزيتيويستم منطقي

بي، سخن او را سرلوحه كار خود دانستند»ـ منطقي رساله فلسفي«و نگارش كتاب) 1951-1889( معنا كه قضاياي فلسفي را

به اين نتيجه رسيدندو2است صرفا روش تجربي،درست در شناخت روشكه معتقد شدند،براين اساس1.كرد معرفي مي

و تجربي قابل اثباتياو اند)گويانه همان(يا تحليلي: هاي حقيقي يكي از اين دو صورت را دارند تمامي گزاره«: كه ؛

ا جمله و نه قابل بي. ثبات تجربي باشندهايي كه نه تحليلي مساله مهم اما3)261: 1993شاند،(».معنا يا مهمل هستند حقيقتاً

و نه قضيه تجربي و لذا باب مناقشات گشوده شد؛،اين بود كه همين تحليلهاي اينها در باب فلسفه علم نه قضيه تحليلي بود

و علماز فلسفي-و تحليل منطقيشناسانه معرفتنگاه تدريجو به - تحليل تاريخي، جاي خود را به نگاه فرهنگي

واز شناختي جامعه به هاي شبكهو اين گونه بود كه تلقيعلم داد ه مراتبي از رابط تدريج جايگزين تلقي سلسله اي از علوم

وادر اين فضا،. علوم گرديد صرفا به بحث از كار دسته،اطالق شود»كشف واقع«ازه علم به جاي اينكه به بحثژديگر

و لذا فيلسوفان علم بعدي همچونمي ناميده» دانشمند«خاصي از جامعه كه اصطالحاً  كاتوش،الشوند معطوف گرديده بود

و به تحليلهاياز فلسفي-و تحليل منطقي كوهن، فايرابند ديگر رويكرد معرفت شناسانه ماهيت علم را كنار گذاشتند

اين بود كه آيا دستگاه ادراكي انسان اصلي مساله. در واقع، صورت مساله عوض شده بود. از علم روي آوردند شناختي جامعه

و اگر دارد اين توانايي چگ و با چه روشو فرد انساني توانايي شناخت واقع را دارد، و اعتبار شودميي حاصلهاي ونه است

مي معرفتي و اجتماعيشود اش چگونه تضمين كهمي نگريسته؛ اما اينك مساله به عنوان يك مساله فرهنگي دانشمندان«شد

يامي را در عرصه مباحثات خود تحملهاهچگونه حضور نظري مدرن پاسخ به اين سوال ما را به سمت4.»كنند؟ نمي كنند

مي شبكه معناي موجهي از رابطه د برد كه در بحث فوق بدان اشاره شد؛ اما اي علوم وم، معلوم است كه هيچ پاسخي به سوال

.كند مشكل سوال اول را حل نميمنطقا 

بن جامعه-واضح است كه هر تحليل تاريخي و تا تكليف هاي خود بر يك مبناي فلس مايه شناختي، در في مبتني است

. شناختي معتبري در پي داشته باشند هاي روش توانند توصيه مبناي فلسفي خويش را معلوم نكنيم، تحليلهاي ما منطقا نمي

و مسأله«-1 كه در آثار فلسفي غالب قضايا مي هايي بي ديده دسـت هـايي از ايـن بنـابراين مـا بـه مسـأله. معني هسـتند شوند، كاذب نيستند؛ بلكه

مي نمي بي توانيم اثبات توانيم پاسخ دهيم؛ بلكه تنها كه و مسأله. معني هستند كنيم هاي فالسفه ناشـي از عـدم درك مـا از منطـق زبـان غالب قضايا

.003/4، گزاره 1371ويتگنشتاين،».خويش است

وا روش«-2 كه هيچ ربطي چيزي نگويي مگر آنكه بشود گفت؛ يعني قضاياي علم: قع چنين خواهد بوددرست در فلسفه در طبيعي؛ يعني چيزي

كه كسي بخواهد چيزي مابعدالطبيعي بگويد، برايش اثبات و هرگاه به برخي عالئم در قضايايش معني بدهـد؛ هـربه فلسفه ندارد كه نتوانسته كني

كه  مي(اين كار آن فرد را راضي نخواهد كرد چند كه فلسفه به او ».اين روش تنهـا روش اكيـداً درسـت اسـت). آموختيم او احساس نخواهد كرد

.53/6همان، گزاره
و شايد متاثر از اثر بعدي ويتگنشتاين.3 يتيويستها بين كه در آن تحولي در نظريه معني داري مطرح شده بود، پوز) تحقيقات فلسفي(البته بعدها

و معني)(emotive meaninglessness»معنايي عاطفيبي«و cognitive meaninglessness)(شناختي معنايي بي  داري فرق گذاشتند

(هاي غيرتجربي پذيرفتند عاطفي را براي گزاره )1382:21باقري،.

و تحليل جامعه اي از اصالت براي مشاهده نمونه.4 به هويت فرهنگي به جاي هويت معرفت دادن ؛ در مـورد علـم شناسانه وتحليل منطقي شناختي

.183-186: 1370سروش،:ك.ر
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مدرن فلسفه علم، همان مبناي كانت در باب ناممكن بودن شناخت واقعيت چنانكه اشاره شد، مبناي تحليلهاي مكاتب پست

و يكي از خطا كه ارائه راهكارهاي استراتژيك در است؛ را انسان براي تحول در علوم انساني اين است اين مبناي شكاكانه

مي.دزيربناي كار خود قرار ده دهد، اما چون اين مبنا اگرچه توان عظيمي در نقد رويكردهاي غربي در علوم انساني به ما

و علوم انساني باقي نمييحصحسازد، هيچ محملي براي حركت بنياد معرفت را نابود مي اي را كه قرار است بر مباني گذارد؛

مي داوري انديشه اسالمي توليد شود همانند اسالف غربي خود، كامال آميخته با ارزش اما چنانكه1.كند هاي غيرمعرفتي معرفي

و ابتناي منطقي آنها در مقدمه اشاره شد، با ارائه تبييني از ماهيت سلسله ميمراتبي علوم توان در عين نقد علوم به فلسفه اولي،

. انساني مدرن، از فروافتادن در ورطه نيز در امان ماند

و امكان)3  وجودشناسي مضاف نگاه وجودشناسانه

مي اگر اين نگاه سلسله توان از بحثهاي عام وجودشناسي، به بحثهاي خاص علوم مراتبي به دانشها را بپذيريم، چگونه

زدانساني نوين، نق مي.ب ) وجودشناسي(رسد در اينجا نيازمند يك حلقه واسطه هستيم كه بتواند بحثهاي عام فلسفي به نظر

و اين امر ميسر از نمي را ناظر به يك حوزه خاص گرداند؛ سخن»ي خاصنگاه وجودشناسانه به اشيا«شود مگر اينكه بتوان

.گفت

فلدر مواجهه اول، و حتي ، تعبيري»وجودشناسي اشياء«سفه صدرايي شايد اين تعبير در ادبيات فلسفه اسالمي

و كار داردموجود بماهومبا2وجودشناسيظاهرا: پارادوكسيكال به نظر برسد فقط شامل بحثهاي پيرامون مطلقِو وجود سر

بر)3يعني همان فلسفه اولي(شودمي واقعيت و بررسي آنها، ديگر احكام عام رسي، در حالي كه اشيا تعينات خاص وجودند

م(واقعيت  مي اما در يك تحليل عميقنخواهد بود؛)وجودموجود بماهو احكام بردتوانميوجودشناسيكه شود معلوم عالوه

توضيح مطلب4.با نگاه وجودشناسانه به اشياي خاص هم نگريستوه شودمحتوا، به عنوان يك روش نيز به كار گرفتارائه 

دره بررسي پديده اينكه ميا :باشد سه رده معرفتي ممكن

و تجربي رويكردرده اول مي(ها پديده.5هاست پديدهبه مصداقي يك حيثيت) شود كه اين عبارت، شامل انسانها نيز

كهو مصداقي تجربي و مادي آنها با ساير اشيا مورد مالحظه قرار غالبا يت آنها موجوددارند، حيثيتي در روابط حسي

مي. گيرد مي مي«گوييم وقتي سلولهاي«،»كند حركت ميyدر فضايxنور با سرعت«،»جوشد آب در دماي صد درجه

 
مي» علم ديني«برخي از مدافعان.1 و فرهنگستان علوم اسالمي، از اين منطق تبعيت نظ همچون سعيد زيباكالم و به ميكنند در رسد ضربهر كه اي

به هيچ عنوان كمتر از ضربه سكوالرها نخواهد بود درازمدت از جانب اين طرز تفكر، به انديشه اسالمي وارد مي از. شود، براي نقد اين دو جريان

ر .274-258و 223-205:ب 1389سوزنچي،:ك.همين منظر،

2 . Ontology  
3 . Metaphysic 

ازو عدم بهـره در دوره اخيريكي از عوامل ركود فلسفه اسالمي)به مسائل فلسفه اولي وجودشناسيدود كردن نگاهمح(تلقي اين شايد.4 گيـري

و نشان داده كـه چگونـه» وجودشناسي خانواده«اي تحت عنوان نگارنده بر پايه همين مبنا مقاله.آن در حوزه ساير مطالعات بوده است تاليف كرده

و جامعهمي ورود اين نوع نگاه و بلكه زمينـه شـكل تواند تحولي جدي را در تحليلهاي رايج روانشناسان گيـري شناسان در باب خانواده پديد آورد

كه اين مساله را از منظر سومي  و جامعه(رشته نويني در باب مطالعات خانواده را مـورد بررسـي قـرار دهـد مهيـا) شناسـينه دو منظر روانشناسي

(سازد )1390سوزنچي،.

5 . extensional approach 
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مي عصبي، داده در حال، ...و» درصد در شيوع اعتياد به مواد مخدر مؤثر استxبيكاري«،»كنند هاي حسي را به مغز منتقل

و مصداقي پديده صحبت از از(هاي رايج در علوم تجربي هايي از گزارها كه نمونهه اين گزاره. باشيمميها حيثيت تجربي اعم

و انساني اي كه در عالم هستند، همگي به حيثيت مصداقي پديده مورد نظر، يعني به آن پديده از حيث رابطه)علوم طبيعي

و تجربي با ساير اشيا  مي) يا انسانها(مادي  هاست كه علوم تجربيدهتوجه به همين حيثيت پديبا. كند، توجه دارد برقرار

.دنسازمي فراهماي براي توليد فناوري دستمايه

ر و ماهوي ويكردرده دوم مطالعه اشياء، و ماهيت تمامي پديده.1به اشياست مفهومي كهيها يك ذات اين توانمي دارند

و تأثراتي كه با ساير اشيا برقرار و تأثير و جداي از روابط به نظر. مورد مالحظه قرار داد،كنندمي ماهيت آنها را في حد نفسه

و تأثراتاشيا روابط در اين نگاه،. هاست رسد پديدارشناسي هوسرل دنبال چنين نگاهي به پديده مي آنها نفي بينو تأثير

مي گيردميبلكه داخل پرانتز قرار،شود نمي و ماهيتو تالش دي. مورد تحليل قرار گيردءشيخود شود ذات گر، در به تعبير

مي صرف) حيثيت مصداقي اشيا به معناي(از وجود خارجي،اين مالحظه و پژوهشگر درصدد دست يافتن به ذات نظر شود

و2.موضوع موردنظر خويش است و ذات انسان چيست؟ ماهيت كاغذ چيست؟ ماهيت حركت چيست برخي. ...ماهيت

ر ارسطو،در فلسفههمچون هايدگر بر اين باورند كه  مياين و اين3توان رويكرد ذاتگرايي ويكرد را كه ناميد تاسيس كرد

)42، 1977هايدگر،(.گرديد) بعدي مطالعه اشياءي يعني رده(اقدام وي سد باب تفكر عميق فلسفي 

و آن رده وجودي يا وجودشناختي پديده به در اين مرحله. هاست اما رده باالتري براي مطالعه اشيا وجود دارد دوباره

حداما گرديم اشيا برمي قيقتح مي اغلبكه(آنها حسي مرتبه اين حقيقت نه در و كند در رابطه مادي اشيا با همديگر تجلي

و تجربي واقع مي و ذات ماهوي اشياء باشدمي) شود مورد پژوهشهاي مصداقي و افتراق(و نه ناظر به ماهيت كه محل تباين

ازدرك بلكه؛)استهر ذاتي از ذات ديگر  در اين حقيقت ناشي دكنكاش و يا به تعبير يگر، حقيقت وجود حقيقي اشيا

 
1 . intentional approach  

به هر نوع گواه تجربى ممكن است«.2 كه بدون اتكا اى يـا هـيچ تجربـه. يافت حقيقى اشياء دست به ماهيت اصل بنيادى پديدارشناسى اين است

من مشاهده ت(تواند اين ماهيات را ابطال جمله روانشناسى، نمى اى علمى، كه آنها مقدم بر تمامى تجارب هستند;كند) صديقيا آنچه محقق . ... زيرا

كه هوسرل نامش را اپوخه انجام مى محقق محتواهاى آگاهى را آنچنـان كـه ظـاهر: گذاردمى» در پرانتز گذاشتن«يا) Epoche(دهد روشى است

مى مى ح شوند مد نظر قرار كه آيا آنها به حال تعليق درمىدهد، اما قضاوت در اين باره را به عبارت ديگر، محقق تجربه. آورد قيقى يا كاذب هستند

مى،را افزون بر اين، هوسرل معتقـد بـود كـه ايـن تجـارب شـامل. دهدنه به عنوان تجربه، بلكه صرفا به عنوان شكلى ناب از آگاهى مد نظر قرار

به  مىاشكال ناب يا ماهيات هستند، زيرا كه محقق مستمرا چيزها را كه واقعيت تجربى همـواره خـود را بـه دهد درحالى عنوان كليات مد نظر قرار

شى. دهد صورت جزئيات نشان مى كه كسى دو مىبه عنوان مثال، زمانى كه هر دو سرخ هستند، درمىء را كه آنها داراى يك رنگ هستند بيند ،يابد

كه اين امر از خود تجربه استنت به برخى اشياء خاص رخ مـى هرچند هيچ راهى وجود ندارد و آدمـى،دهـد اج شود، زيرا كه تجربه همواره با اتكاء

و آن و عام از سرخ داشته باشـد و آنها را سرخ بداند، مگر اينكه از قبل برداشتى كلى كه دو چيز را با يكديگر مقايسه كند دو قادر نيست را بـه آن

ه بدين.ء اطالق كند شى كه كه ساختار مطلق اين جهـان را تشـكيل مـى ترتيب، هوسرل بر آن شد . دهنـد مه ماهيات ناب را فهرست كند، ماهياتى

كه اين فيلسوف پيشاپيش نمى. عمل نمود»به گونه تجربى«گرايى را در مفهوم معمول آن رد كرد، با اين حال اصطالحا هرچند او روش تجربه داند

از: ماهيات چيستند و سپس يافتـه او با در پرانتز نهادن يك شكل كـالينز،(».هـا را فهرسـت كنـد تجربه پس از شكل ديگر بايد آن ماهيات را بيابد

1377(

3 . essentialism 
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كهدر اينجا.ستوجودي اشيا جداي از حتي تعينات ماهوي آنها و ماهيت، به عنوان امري مثال ست تمايز مابعدالطبيعي وجود

و ماهيت) مفهومي(= فراتر از تمايز منطقي  مي،وجود ه)1386اكبريان،( نمايد رخ مين شايد مميزه اصلي فلسفه اسالميو

رسد معلوم با اين تحليل است كه وقتي نوبت به مالصدرا مي2.باشد مي1يوناني، بويژه فلسفه ارسطويي هاي در قبال فلسفه

،است) وجود بماهو وجود(همان وجود محض) يعني موجود بماهو موجود( اوليشود موضوع حقيقي فلسفه مي

از نگاهييرها،و فلسفه اسالمي)1/173: 1375جوادي آملي،؛27و1410:1/24هيدجي؛14: 1360صدرالدين شيرازي،(

و ماهيت شروع- ماهوي به اشياء را  ،با اصالت وجود مالصدرا-بود شدهكه با طرح فارابي درباره تمايز مابعدالطبيعي وجود

ميدر اين مرتبه از شناخت،. به اوج خود رساند وج انسان و البته قطعا مقصود از وجود خواهد ود بماهو وجود را بشناسد

و قطعا مقصود از حقيقت)6: 1360صدرالدين شيرازي،(؛بلكه حقيقت عيني وجود است،بماهو وجود، مفهوم وجود نيست

دهد، نشان مي3مالصدرا با طرح مساله اصالت وجود در برابر اصالت ماهيت. باشد عيني وجود، وجهة مادي موجودات نمي

و حتي شيخ اشراق كه متهم همچون ابن سينا كه اصالً اين بحثها برايش مطرح نبوده(كه نه فقط خود وي، بلكه هر فيلسوفي 

مي)4به طرفداري از اصالت ماهيت است و وجودشناسي گام از عرصه رويكرد ناگزير استنهد، وقتي به حوزه فلسفه اولي

و به حقيقت وجوديترماهوي باال و به نظر نگارنده، هنگامي كه هايدگر اشيا نظر رود پرسش از تقدم وجودشناختي«كند؛

 
كه در اين فلسفه، موجود بماهو.1 و ماهيت فقط يك تمايز مفهومي است؛ لذاست و تمايز وجود در فلسفه ارسطويي چنين تمايزي برقرار نيست

به عنوان جوهر نگر ميموجود و هميشه مايه سرگشتگي اسـت، ايـن اسـت«: شود يسته و هميشه جستجو شده و اكنون در واقع، آنچه كه از ديرباز

و اين بدان معناست كه جوهر چيست و بر همين اساس است كه خدا نيز بـه عنـوان يـك جـوهر مـورد) 208: 1366ارسطو،(»كه وجود چيست

كه خداوند موجـود باشـد، امـا؛ در حال)1384ديباجي،(گيرد بحث قرار مي و ماهيت پذيرفته شود، معني دارد كه اگر تمايز مابعدالطبيعي وجود ي

كه ماهيت ندارد، فرض ممكني مـي و هويتي و در واقع، فرض وجود ذات گـردد؛ لذاسـت كـه در فضـاي فلسـفه وجود او وجود جوهري نباشد؛

و تشخص دارد، اما  و تعين و هويت .ماهيت ندارداسالمي، خداوند ذات

مي.2 مي رسد علت اينكه ابنبه نظر كه سينا آن«گويد و نفهميدم تا شرح فارابي بـر اإلبانـه عـن غـرض(چهل بار مابعدالطبيعه ارسطو را خواندم

في كتاب مابعدالطبيعة و فهميدم) ارسطاطاليس ي از تمايز مابعـدالطبيعي در مابعدالطبيعه ارسطو ردپاي.، همين نكته باشد)1946بيهقي،(»را خواندم

و ماهيت مشاهده نمي و در حد ايجاد صورت در ماده اوليه وجود به مفهوم عميق فلسفي آن ممكن نيست و لذا خالقيت اي است كـه از قبـل شود

و وجودش نيازمند علت نيست ميموجود است كه فارابي اول بار مطرح كرد، خالقيت، تبيين فلسفي پيدا و رابطه خدا با عالم،؛ اما با اين تمايز كند

مي(از حد رابطه يك جوهر با جواهر ديگر  و(الوجود الوجود با ممكن، به حد رابطه واجب)شودكه در برهان حركت ارسطو مطرح برهان وجوب

مي) امكان .يابد ارتقا

م(توجه شود كه در اصالت وجود، با تك تك موجودات عيني مقابل خود.3 و نه با مفهوم وجـود يـا) اهيتندكه مركب از وجود و كار داريم، سر

.وجود كلي سعي

و اصالت ماهيت در زمان شيخ اشراق مطرح نبوده است.4 سهروردي،(شيخ اشراق استدالالتي در باب اعتباريت وجود دارد. بحث اصالت وجود

قكه بعدها عده)2/64-66: 1373 انـد؛ در حـالي كـه بحـث وي بحـث در بـاب لمـداد كـرده اي آن را شاهدي بر طرفداري وي از اصالت ماهيت

و اين مطلبي است كه خود مالصدرا نيز بدان قائل است  حقيقت اين است كـه).65-1/64: 1410صدرالدين شيرازي(اعتباريت مفهوم وجود است

و مثال حقيقت نفس خود شيخ اشراق نيز با همين نگاه وجودشناسانه به تحليل امور عالم مي ميپردازد و تصـريح دارد را كامال وجودي تحليل كند

و وجودات صرفه«كه  و مافوقها انيات محضه مي.)1373سهروردي،(»النفس وي وجود چنين جمالتي نشان دهد اتهام اصـالت مـاهوي زدن بـه

.اتهام نادرستي است



16 

را2»تقدم وجودي پرسش از وجود«وقتيو استو ارسطو از رويكرد ماهوي هوسرل در حال گذر، كند را مطرح مي1»وجود

(ستا) انسان(ي خاص نگاه وجودشناختي به اشيا درصدد طرح،كند مطرح مي 3)58-45، 1977هايدگر،.

كه تلقي اين به هر حال، اگر اين نوع ورود مالصدرا در عرصه وجودشناسي را جدي بگيريم، شايد بتوان گفت

و بررسي آنها، ديگر بررسي« و كار دارد، در حالي كه اشيا تعينات خاص وجودند وجودشناسي با وجود بماهو وجود سر

گيري از آن در حوزهو عدم بهرهدر دوره اخيري ركود فلسفه اسالمي يكي از عوامل اصل»وجود بماهو وجود نخواهد بود

4.ساير مطالعات بوده است

از)4  وجودشناسي مضافهاي عرصهتحقق مصاديقي

و بي سا ميقهباين نوع نگاه وجودشناسي به اشيا، سخن جديد و به اي نيست هاي مصاديقي از اين وجودشناسي توان

مياند با همين رويكرد فوق حاصل شدهمضاف كه در تاريخ فلسفه،  برو تحقق وجودشناسي مضاف به امكان توانند شاهدي

و علوم خاص باشند اشاره : كرد عنوان حلقه رابط بين فلسفه اولي

و به تعبير ديگرمبادي علوم بر عهده فلسفي اوليـ اثبات1 و است، در نظام شبكه علوم، هر علمي مبادي تصوري

مياي دار تصديقي و اين سلسله به فلسفه اولي ختم ازپس. شودد كه اثبات آنها بر عهده علم اعالي آن است با استمداد

بي ابن(.را اثبات كردر علوم موضوع ساي توانميه اولي الاقل فلسف مباحث : 1412فصل اول؛ صدرالدين شيرازي،:تا سينا،

 بحث از يك پديده خاص نيست؟) خصوصا موضوع هر علم(آيا بحث از مبادي علوم)1/25

مي-2 در اين فصل به بيان احكام عامي.»فن سماع طبيعي«اند تحت عنوان گشوده قدما قبل از ورود در طبيعيات، فصلي

مي پرداخته مي و جسم تعليمي را هم شامل و از سوي اند كه از طرفي سطح آن بحث عامتر از سطح علم طبيعيات بوده شده،

و مثال شامل احكام مجردات نميديگر، فروتر از  مي. است شده احكام وجودبماهو وجود بوده » فن سماع طبيعي«رسد به نظر

يكاي نمونه و متمايز از خود علم طبيعي تدوين شده است» فلسفه علوم طبيعي«از .است كه مبتني بر فلسفه اولي

و بويژه فلسفه صدرايي بالفاصله از بحث2 الهيات بالمعني( فلسفه اولي به مبحث الهياتـ همواره فلسفه اسالمي

گرايشات فقط بگويندو اند اين مطلب را با يك تفسير غيرمعرفتي حل كنند سعي كرده رخيب. كشيده شده است)االخص

مياما. كالمي فيلسوفان مسلمان موجب چنين رويكردي شده است اظهارنظر ناشي از عدم درك صحيح اينرسد به نظر

و انگيختهفيمساله فلس و مبتني بر مغالطه انگيزه البته دغدغه كالمي فيلسوفان مسلمان موجب گرديده كه سراغ. باشد،

و بحثهاي وجودشناختي كه در فلسفه اولي بحث» خدا«موضوعي به نام  بروند، اما اتفاقاً در همين جا كامالً همان استداللها

كه حضور دارد،،شده اينجا.و الهياتي يك بحث تفكيك كند شناختي واند بين حيثيت وجودت نمي انسان غالبابه نحوي

مي، برخالف متكلمان،همانجاست كه فالسفه مسلمان و نه با رويكرد درباره موضوع خدا به نحو وجودشناختي بحث كنند

 
1. The ontological priority of the question of Being  
2. The ontic priority of the question of Being 

ر.3 .54-53ص همان كتاب هايدگر،:بر David Farrell Krellهاي پاورقي:ك.براي توضيح بيشتر تفاوت اين دو نگاه،

مي» وجودشناسي خانواده«اي تحت عنوان نگارنده بر پايه همين مبنا مقاله.4 و نشان داده كه چگونه ورود اين نوع نگاه اند تحـوليتو تاليف كرده

و جامعه شكل جدي را در تحليلهاي رايج روانشناسان و بلكه زمينه گيري رشته نويني در باب مطالعات خـانواده شناسان در باب خانواده پديد آورد

كه اين مساله را از منظر سومي  و جامعه(را (مورد بررسي قرار دهد مهيا سازد) شناسي نه دو منظر روانشناسي )1390سوزنچي،.
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و بحث ماهوي درباره او ممكن نيستشايد در اينجا. ماهوي قا همين جمله محل دقي اما.اشكال شود كه خدا ماهيت ندارد

ـ در فلسفهاينكه: بحث است ـ يك موجود خاص،خدا و است ولي در عين حال ماهيت ندارد،و متشخصو نه در عرفان

مي اش بحث كرد، لذا بايد به نحو وجودشناختي درباره كه نشان و متشخصروامبرخي از دهد در عالم)الاقل خدا( خاص

ميكه شود يافت مي اتفاقاً. قرار گيردبررسي مورد با رويكرد وجودشناختي اي نيست جز اينكه چارهبلكه توان، نه تنها

م و لذاست كه امثال فخر رازي داشته شناسيخدادراهوي بحثهاي متكلمان كامال حكايت از آن دارد كه آنها رويكردي اند

مي) الكنه ماهيت مجهولة(صريحا از ماهيت داشتن خداوند  كه دفاع از رويكردي وراي رويكرد ماهوياي تلقي كنند، چرا

.اند نداشته

وقتي مالصدرا بحث اصالت وجود را مطرح كرد، معلوم گرديد كه بايد بسياري از موضوعاتي كه ناخودآگاه به خاطر-3

ميماهو غلبه نگاه شوشدني در ذيل مباحث ديگر مطرح م.دند، به دايره مباحث اولي فلسفه وارد باحث نفس، نمونه بارز آنها

و حركت مي و دومي ذيل مبحث(،؛ كه اين سه قبال ذيل اقسام ماهوي موجودات باشد علم يعني اولي ذيل مبحث جوهر،

و سومي به عنوان يكي از مقوالت نه مي) گانه عرضي كيف نفساني ؛ اما مالصدرا نشان داد كه همه آنهاندگرفت مورد بحث قرار

به.اختي هستندوجودشنو بررسي مستقيما قابل بحث آنچه در اين چند مثال مهم است اين است كه پرداختن وجودشناسانه

در فلسفه صدرايي، اگرچه علم يك نحوه وجود مثال. يك موضوع، نافي بحثهاي ماهوي درباب مراتبي از آن موضوع نيست

و تبيين كامال وجودشناختي از علم ارائه مي م است راتبي از علم آدميان را كيف نفساني بدانيم گردد، اما اين منافاتي ندارد كه

اين گونه است كه ورود اين سبك تحليل.و درباره اين مرتبه از حيث كيف نفساني نيز بحثهاي مربوطه را داشته باشيم

به وجودشناسانه در بسياري از اوقات موجب مي شود، در عين حفظ تمامي بحثها در مرتبه خويش، با عوض كردن نگاه كالن

ميمو و بسياري از سخناني كه قبال در يك افق مطرح شد، با ورود در افق جديد، معناي ضوع، سطح بحث عوض شود؛

در تازه و تاويل آن به تشأن اي پيدا كند، كه مهمترين شاهد آن در بحثهاي مالصدرا، تحولي است كه پس از تحليل عليت

ا تمامي بحثهاي قبلي وي پديد مي كهز بزرگان چنين تعبير كردهآيد؛ تا حدي كه برخي با اين تحليل، تمامي استداللهاي اند

مي قبلي اگرچه به قوت خود باقي (شود اند اما افق آنها عوض )172: 1410طباطبايي،.

ميـ4 بحثهاي مثال. هايي از اين نوع ورود به مساله را يافت توان نمونه جالب اينجاست كه در آثار برخي از غربيان نيز

را.هايدگر در پي تحليل حقيقت انسان است: تواند مصداق خوبي از اين بحثها باشدميگرهايد او اگرچه به يك معنا خود

گذارد، بلكه تمام تحليل نه تنها وجود انسان را داخل پرانتز نمي،داند، اما برخالف هوسرل وامدار پديدارشناسي هوسرل مي

ميع2.كند مي1يخود را ناظر به وجود انسان و گذاشت لت اين است كه آن وجودي كه هوسرل داخل پرانتز وجود حسي

و تجربي اشياءبه منظورو در واقع(موجودات تجربي  بود؛ نه حقيقت وجودي اشياء كه هوسرل)فرا رفتن از تحليل مصداقي

مي ماهيتاز انسان غير وجوداصرار دارد بر اينكه بدين سان است كه هايدگر.نرسيدسطح از تحليل به آن  و خواهد اوست

.با شيوه وجودشناختي به بررسي حقيقت انسان بپردازد

1 . Dasein 

مي)54، 1977هايدگر،( هايدگر.2 كه تصريح : اساسا فهم وجود در گروي تعين وجودي دازاين است كند

"Understanding of Being is itself a determination of Being of Dasein". 
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اين است كه اساساً اين نگاه وجودشناختي كامالً سايه خود را بر دو رويكرد شودبايد اشارهجاكه در اين مهمينكته

و چه نباشيم. گذارد قبلي مي و چه نخواهيم، چه متوجه باشيم . يك نگاه وجودشناختي به عالم داريم،يعني ما چه بخواهيم

ب و منقح كردن نگاه وجودشناختي ما به عالمكند ايجاد نميوجودشناختي نگاهما رايفلسفه ،، بلكه تالشي است براي اصالح

و مصداقي مناسب سپسو ما. انتخاب رويكردهاي ماهوي يعني(شدتيماترياليسرويكرد مثالً اگر رويكرد وجودشناختي

درمبماهو وجودم و، آنگاه طبيعي است كه در رويكرد مصداقي) گرديديمادموجود وجود منحصر تنها مصداق هر مفهوم

و 1.حسي آن قلمداد خواهيم كرد ماهيت را حيثيت مادي

 شناسي تاثيرگذار است مصاديقي از بحثهاي عام وجودشناسي كه در عرصه انسان)5

مي: را فهميد مضافي توان مقصود از وجودشناسميبهتر اكنون مثال انسان، ياحتي برخي(خاص خواهيم امري يعني

با)شئون وجودي وي، كه موضوع هر يك از علوم انساني قرار گرفته و را از منظر وجودشناختي مورد مالحظه قرار دهيم

و آنآن جود، تكليف خود را در قبال حقيقتاحكام عام از،معلوم كنيم تا به تبع و قيقت انسانحدرك درستي داشته باشيم

. را فراهم آوريم شناسي هاي انسان آن حيطه از حيطهدر پي آن در رويكرد مصداقي زمينه تحقق علم تجربي مناسبي در باب 

تر اين است كه ما درصدد بررسي وجودشناختي حقيقت انسان هستيم، منتها از اين منظر كه اين وجود در واقع تعبير صحيح

ش و مياي ويژهأن خاص، حيثيت كند؛ يعني مساله ما اين است كه آيا اين وجود خاص انساني، يك حيثيت وجودي پيدا

عرَضي با ديگران اجتماعيحيثيت، مثالويژه و روابطي و فردي وجود خويش دارد، يا صرفا در همان حيثيت شخصي

2.شود خالصه مي

فل مضافاز وجودشناسي تري كاربرديبراي اينكه درك مناسب به دست آيد،) در عرصه علوم انساني(سفه صدرايي در

به است و به تعبير ديگر، انسانتحليلي از نگاه ماترياليستي .شودمطرح از منظر وجودشناسي ماترياليستي انسان جايگاه،

ايكي از اقتضائات اولين نكته در اين زمينه، آن است كه در واقع،.ستوجودشناسي ماترياليستي، تباين بين همه امور

وب،آنچه عامل اتصال حقيقي بين اشياست با عد مجرد اشياست؛ امر هر امر مادي بماهو امر مادي هيچ ارتباط وجودشناختي

و حداكثر مرتبهديگر ندارد؛ يعني هر امر مادي در مادي  و وجود مادي ساير اشياست وجود مادي خود كامالً بيگانه از ذات

و تاثر از سنخ حركت ارتباطي كه بين آنها مي مي توان فرض كرد نوعي تاثير بس زايي و وقتي اين پيش فرض.3تواند باشد

 
مي.1 كه در آنجا گذشت براسـاس نگـاه توان آن سخن ابتداي مقاله را درباره رويكرد مصداقي تصحيح با اين توضيح، اكنون كه آن توضيحي كرد

كه علوم تجربي جديد نهفته است وگرنه بررسي مصداقي اشيا منحصر در بررسي حسي آنها نمي و همين سـخن مـي ماترياليستي است توانـد شود

.آفريني در علوم جديد مدخلي باشد براي تحول

مي.2 ا براي وضوح بيشتر اين مساله، يكي به و آن بحث پيرامون اصالت جامعه اسـتز مسائل مبنايي مهم در حوزه جامعهتوان . شناسي اشاره كرد

مي عده به جامعه و جامعه صرفا يك مفهوم انتزاعي است؛ برخي هم اصالت را و عـده اي قائلند كه فقط فرديت در انسان اصالت دارد از دهنـد؛ اي

و استاد(فالسفه اسالمي  و هم جامعه) مطهريمانند عالمه طباطبايي به هـر حـال، آنچـه بيشـتر در فضـاي. بر اين باورند كه هم فرد اصالت دارد

(توان از اصالت جامعـه نيـز سـخن گفـت فلسفه اسالمي محل بحث واقع شده، اين است كه آيا عالوه بر اصالت فرد مي بـراي مـروري بـر اهـم.

ر و پارسانيا،1385سوزنچي،:ك.مناقشات در اين مساله، )206-181: 1390؛

و زيست(ظاهرا بدين خاطر است كه طبيعيات مدرن.3 عمدتا بر اساس نگاه اتميستي بنـا شـده) شناسي خصوصا علومي همچون شيمي، فيزيك،

نه تنها در فلسفه كه .هاي دوره اسالمي، بلكه در فلسفه ارسطويي نيز مورد مناقشه جدي قرار گرفته بود است، مبنايي
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مي) اومانيسم(شناسي مدرن شناختي در عرصه انسانوجود و متباين از همديگر انسان حقيقتشود، وارد ها را كامالً مستقل

و از دل اين تفكر است كه فردگرايي مي آن بيند مي (individualism) در مفهوم مدرن . شود زاده

؛ چراكه توان به ميان آورد براي اشياء نميغايت واقعي اگر عالم منحصر در ماده باشد، سخن از نكته دوم آن است كه

و شعور استو غايت فرع بر هدفمندي است و ماده بما هو ماده فاقد درك و حكمت است؛ بدين. هدفمندي، فرع بر شعور

به، هستندمادي محض هم انسانهاس وجودشناسي ماترياليستي،اگر بر اسا ترتيب،  تحت شمول اين قاعده قرارناچار پس

در عين حال كه به لحاظ فلسفي، فعل ارادي بر اين اساس،. گيرند؛ يعني هيچ غايت واقعي براي انسانها در كار نيست مي

آن(د، غايات غايت ناممكن است، اما چون محملي براي غايات حقيقي وجود ندار بي و اعتباريات اجتماعي ارزشها)و به تبع

مي امري بي و صرفا يك مطالبه كور كه تحت تاثير عادات فرهنگي پديد و در اين فضا، ضابطه اگر آيد قلمداد خواهند شد؛

و عالئق بي حقيقي وجودشناختي كه هيچ محمل افراد استايو سليقه ضابطه شخصي غايتي مطرح باشد، صرفا احساسات

.ندارد

مي»وجودات انسانيهرگونه غايت حقيقي براي اعتقاد به نفي«با»فردگرايي مدرن« اين گونه است كه و خورد گره ،

مي تمام مباحث علوم انساني را تحت،اصلدو پذيرش اين و نفي در فلسفه سياسي به ليبراليسم مثال. دهد الشعاع خود قرار

و نفع، در فلسفه اقتصادهرگونه واليت و در فلسفه فرهنگ، به سكوالريسگرايي محضي به يوتيليتاريسم و نفي هرگونهم،

:شودميمنجر شريعت براي زندگي

و به لحاظ بنيان ليبراليسم بر اين وجودشناختي اومانيستي مبتني است كه اوالً هر فرد انساني كامالً متمايز از فرد ديگر

ثا وجودشناختي برابر با ديگري و و غايتي وراي است و گروهي انسانها خواستهنياً هيچ ارزش :وجود ندارد هاي شخصي

و صرفا سليقهها، محمل حقيقو اگر اين خواسته؛هاي افراد ارزشها چيزي نيستند جز خواسته ميي ندارند باشند، هيچيك اي

خو اي از خواسته پس هر انساني در پيگيري هر خواسته؛بر ديگري برتري ندارد از آنجا كه بينو فقطد مطلقاً آزاد استهاي

مي اعمال خواسته و نه به خاطر هيچ دليل مبتني هاي انسانها درگيري پيش و صرفا براي راحتي بيشتر آيد، براي راحتي بيشتر،

ميهركس آزادي بر يك حقيقت عيني، قلذاو شود به حريم آزادي ديگران؛ محدود رارداد تنها مبناي روابط مختلف انساني،

و احساس)Utility(كه در مجموع مطلوبيت در روابط با همديگر قواعدياجتماعي است، يعني توافق طرفين براي رعايت 

.رضايت بيشتري حاصل شود

مياجا فلسفه اقتص همين و انسان موجودي اگر.خورد دي زندگي نيز رقم » رها شده در عالم«عالم منحصر در عالم ماده،

ماف واقعيو بدون هيچ هد مهمترين ضابطه رفتار1تدريجبه،شود ورايي براي انسان باشد، قلمداد اي كه مبتني بر پذيرش

 
كه برخي صاحب» تدريجهب«تعبير.1 و اند ليبراليسم در اشكال اوليه خود لزوما با لذت نظران غربي مدعي را بدين جهت آورديم گرايي تـوام نبـوده

كه آخرين مرحله فردگرايي نامحدود اسـت،بي» گرايي لذت«و پيروي از مسلك» پرستي لذت«ليبراليسم كالسيك انسانها را از تعقيب« ريشه پوچي

مي از راه و قانون برحذر هم).29: 1385بورك،(» داشت دين، اخالقيات ليبراليسم هميشـه گـرايش«اما حقيقت اين است از نظر خود همين افراد

و1385:28بـورك،(»]آورد پرستي را بـه دنبـال مـي كه لذت[اقتضاي ليبراليسم مدرن هم شدت يافتن فردگرايي است«و» تر شدن داشتهبه مدرن

ل) 22 مي ناخواه ليبراليسم به سوي لذت ذا خواهو مي در واقع، نكته. شود گرايي كشيده گيـرد ايـن اسـت كـه در جوامـع اي كه گاه مورد غفلت قرار

و لذاست لوازم عملي يك مكتب گاه بعد از گذشت قرنها خود بشري، يك مكتب فكري در ابتداي كار با تمامي لوازم عملي خويش بروز نمي كند

م و عدم بروز آن الزمه در دورهيرا نشان و آن الزمه نيسـت، چنانكـه در همـين جمـالت پروفسـور دهد هاي قبل، دليل عدم پيوند بين آن مكتب
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و لذا دلخواه انساني،هردر مورد: شود مي1»گرايي فايده«يا» اصالت لذت«آدمي، واليام هايش بايد معيار رفتارهايش باشد

هر در اين مبنا،.استيخوشبختويسودمند آزمون تنها كندميازينرسيدن به آنچه كه نسبت بدان احساس هدف هر فرد از

و آسايش هرچه بيشتر در دنيا برساند و. كاري، آن است كه وي را به لذت از آنجا كه ساليق افراد با هم متفاوت است، لذتها،

ق به تبع آن، اهداف انسانها نيز با هم متفاوت مي و و در نتيجه، هيچ هدف عيني طعي براي جامعه وجود ندارد؛ بلكه شود

و آسايش براي بيشترين تعداد افراد حاصل شود جامعه مطلوب جامعه 2.اي است كه در مجموع، بيشترين لذت

نظامي كامال سكوالر است؛كه) 1992فوكوياما،(است» ليبرال دموكراسي«در اين منطق، بهترين نظام اجتماعي، نظام

و اميال افراد به رسميت نمييعني هيچ قانوني را فوق  كند، اي را از پيش براي انسانها تعريف نمي»مدينه فاضله«هيچ شناسد،

و قراردادهاي افراد جامعه  و توافقات اكثريت جامعه(بلكه صرفاً توافقات مي) يا به تعبير صحيحتر، قراردادها و، را حرمت نهد

(ي بيشترين تعداد افراد جامعه فراهم آوردكوشد بيشترين آزادي عمل را برا الاقل در ادعا، مي در اين3)53-51: 1376بوبيو،.

خواهد با استفاده از خشونت، منطق، هر كس كه يك هدف خاص را براي كل جامعه ضروري بداند، مستبدي است كه مي

و دلخواه هاي انسان خالف آزادي و لذا ها مي حتما به استبداد» گرايي مطلق«هاي آنها رفتار كند؛ و مهمترين! انجامدو خشونت

و4.شود گناه محسوب مي و توافقات وي خواهد بود حتي دين بدين ترتيب، ضابطه تمامي روابط انسان با ديگران، قراردادها

و نيز آن اندازه كه مورد توافق قرار بگيرد، اعتبار  و شريعت الهي نيز تنها در صورتي كه مورد توافق يك جامعه قرار بگيرد،

 در چنين فضايي است كه ديگر خدا قرار نيست براي انسان تعيين تكليف كند، بلكه خود انسانها هستند كه تعيين.اردد

به مي و اين همان چيزي است كه امروزه از آن و شريعت تا چه اندازه وارد عرصه زندگي آنها بشود يا نشود، كنند خدا

ها هاي ديني مخالفت شود، اما اين آموزه اين گونه نيست كه حتما با آموزه در نگاه سكوالريستي،.كنند سكوالريسم تعبير مي

و توافق مردم براي رعايت آنها مي و نه حتي از تحليل اعتبار خود را صرفا از قرارداد گيرند، نه از منبعي ماوراي انسان،

و نياز واقعي وي براي رسيدن به كمال وجود و خرافهبا تعاليم شريعت ماهوي بين در اين منظر تفاوتي. شناختي انسان  كفر

به تعبير دقيقتر، بورك هم علت عدم بروز لذت و و اخالق، آن پيدا شدن آن در جامعه گرايي را در ليبراليسم كالسيك، پيوند آن با دين اي بـوده كـه

و اينها اجازه نميجامعه  و اخالقي بوده . اند ليبراليسم تمام لوازم خويش را بروز دهد داده هنوز ديني

1.Utilitarianism واتيـ اخالق اصـول بـريا مقدمـه«او اثـرنيتر مهم. ديدگاهي است كه اول بار جرمي بنتام به طور رسمي آن را مطرح كرد

از كتـابنيـادريو. شـد منتشـر1789 سالدركه است،) Introduction to Principles of Morals and Legislation(»يقانونگذار

.دينمانيتأم افراد حداكثريبراراشيآساويخوش حداكثركه باشدنياديبا قانونگذار هدف دارددهيعقو كنديم دفاعگرايي فايده اصالت

 بـراتيـ اخالق)2 اسـت،آنيسـودمند درجهيعملهرايوزيهرچيارزشگذار زانيم)1: كرد خالصه توانمي مطلب چهاردررا بنتام فلسفه«.2

اسيـمقو انسـان رفتـار علـت درد،و لـذتو،شـر مظهـر تنهـا درد،و اسـتريـخ مظهـر تنها لذت،)3 است، استوار،يشخص نفع جلب اساس

)1383ي، بروجرديباقر(».استتر بزرگ گروه آنِاز شتر،يبمسرّت)4 است،آنيارزشگذار

مي.3 به عنوان خواسته اكثريت مطرح و اينكه آنچه شود، آيا واقعا خواسته اكثريـت اسـت يـا خواسـته البته اينكه چقدر در اين ادعا صادق باشند،

به دليل در اختيار داشتن رسانه كه و ثروتي و هـاي خـود را بـه ديگـران تلقـين مـي ها، هم خواسـته اقليت صاحب قدرت هـم آراء ديگـر را كننـد

مي تحت .دهند، بحثهايي است كه اگرچه به عنوان نقد بر اين ديدگاه قابل ذكر است، اما خارج از حوصله بحث حاضر است الشعاع آراء خود قرار

و خشونت( Utopie und Gewaltاي با عنوان سخنرانيدر انستيتوى هنرهاى بروكسل، 1947كارل پوپر در سال.4 كه دقيقـا ايرا) اتوپيا د كرد

Theسخنرانى پوپر نخستين بار در اين. كرد همين تصوير فوق را ارائه مي Hibbert Journal در1948 سالدر46، جلد و سـپس ، منتشر شد

و ابطالها"كتاب )1375پوپر،(. به طبع رسيد"حدسها
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يا ازدواج شرعيمورد قبول افراد جامعه باشد، معتبر است، ظاهرا آنچه:وجود ندارد و آنچه گرايي همجنسباشد  خوشايند؛

.2؛ تعدد زوجات باشد يا روسپيگرينيست، اعتبار ندارد1ها صاحبان رسانه

سخن گفتيم، اكنون بايد) تاثيرگذاري در نوع مطالعه هستي(=ت وجود شناختي اصال از ثمرات روشقبل، اگر در بحث

بر، مساله اصالت وجود، در فلسفه صدرايييادآوري كنيم كه  در. ثمره محتوايي نيز داشته است،شناختي كاركرد روش عالوه

و به تبع اثباتبا اين فلسفه، ميوحدت تشكيكي وجود، آن، اصالت وجود كه معلوم اجزاي عالم به هم مرتبطند تماميشود

نه فقط در حد روابط) وحدت در عين كثرت(اشياستو هويت حقيقيو اين ارتباط يك ارتباط حقيقي در مقام وجود

- 1/431: 1412؛ طباطبايي 1/429: 1412؛ سبزواري 433و71-1/70: 1412صدرالدين شيرازي،(.اشياو بيروني خارجي

ك3)432 از،ثرت، در عين اينكه هويت افراد مورد تاكيد استدر نگاه وحدت در عين و متباين اما انسانها كامالً مستقل

و لذاست كه در مراتب عالي بحث و تاثرگذاري خارجي هدايت انسانها نيز به هدايت مفهومي،همديگر نيستند و رابطه تاثير

م) هدايت به امر(شود، بلكه هدايت تكويني منحصر نمي وذهني يعني ارتباطي وجودشناختي بين دو وجود،گرددينيز مطرح

ميانساني كه يكي تحول وجودي در ديگري را  كلمه مدرنجايي براي فردگرايي به معناي ديگر،و بر اين اساس؛ زند رقم

(individualism) ماند باقي نمي.

تقسيم) به وجود بماهو وجود يعني از مباحث ناظر(در فلسفه اسالمي يكي از تقسيمات اوليه وجود از طرف ديگر،

و يكي از اقسام اصلي عليت، عليت غايي است و معلول است با فرا)2/270: 1412صدرالدين شيرازي،(.وجود به علت

مي امكانرفتن از نگاه ماترياليستي به وجود، عليت غايي  و آنگاه اين عليت پذير تشود و جاري در مامي اجزاي عالم ساري

وگرد مي اين عليت غايي نه فقط در ابعاد روحاني وجود آدمي بلكه در ابعاد جسماني وجود او نيز حاضر ترتيببديند

كه به تعبير ديگر،.است براساس باور به توحيد، عالم منحصر در عالم مادي نيست؛ بلكه عوالمي فوق اين عالم وجود دارد

و هم او ربوبيت  ها نه موجوداتي صرفا انسانپس. انسانها را برعهده داردهمگي تحت تدبير خداوندي است كه حكيم است،

و نه در عالم  و چون پاي خلقت4اند؛»رها شده«مادي هستند، در(وجود آنها وجودي مخلوق است، نه ناشي از تصادف؛

و باز شود،) مقابل تصادف ميغايتمندي عليت غايي چون نظام در اين تحليل،5.گردد حكيمانه بودن وجود آنها نيز آشكار

 
و رضاي.1 و بدآيند مردم مييك نكته مهم در دنياي مدرن اين است كه خوشايند چه كسي تعريف و ناخرسندي آنها را از. كندت چه مقـدار اوال

و ثانيا آيا اصال سخن توده كنند تحت تاثير رسانه آنچه مردم بيان مي مي ها شكل گرفته شـود صـرفا شود؟ يا آنچـه شـنيده مـي هاي اجتماعي شنيده

مر سخن سرمايه به اسم خواست و صاحبان رسانه است كه خواست خود را ميداران و كرنا كنند؟ ظـاهرا ايـن مطلـب در طـول تـاريخ دم در بوق

و قرآن اين صاحبان رسانه با عنوان  و چشم(=»مأل«همواره سابقه داشته مي)پركن افراد صاحب نفوذ كند كه غالبا مخالفت خود با انبيـا را بـه ياد

.اند كرده عنوان خواسته مردم مطرح مي

اگ.2 كه با رضايت طافين باشد، آزاد است اما روسـپيگري بـه عنـوان يـك شـغل چـون بـا در برخي از جوامع غربي، رچه هرگونه روابط جنسي

.و البته روسپيگري همانقدر ممنوع است كه تعدد زوجات. مخالفت مردم مواجه شده، ممنوع شده است

ر.3 نه تنها رابطه تشكيكي طولي، بلكه براي تفصيل بحث. ابطه تشكيكي عرضي نيز برقرار استبر اساس فلسفه صدرايي، بين موجودات هستي،

ر .فصل پنجم:الف1389سوزنچي،:ك.و اثبات اين مدعا،

4.بسحانُأَيأَن الْإِنستْرَكييد75:36قيامت( س(

5.تُمبساأَفَحأَنَّم ثاًخَلَقْنَاكُمبعأَنَّكُمنَا وونَلَا إِلَيع23:115مومنون(تُرْج(
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از، بهرهتفاوت انسان با ساير موجودات، امابرقرار است، همه اشيا غايت حقيقي دارند به بسيار پيچيدهوجودي امر مندي اي

و اعتباريِ وجود انسان را از نظام تشريعي است كه نظام تكوينيِ»اعتبار كردن«و به تبع آن توان عظيمي به نام»اختيار«نام 

و حركت به سمت غايت خويش را با اراده خود انسان تنها موجودي است كه غايت حقيقي دارد،: كند وجود وي جدا مي

مي دهد، انجام مي و اين يك اسب.كه به سمت غايت حقيقي خويش حركت نكند) اختيار دارد(تواند اما از ابتدا اسب است

و جانداران دنيا همچون سخن، نه فقط در مورد ساير  ونگياهاحيوانات عوالم برتر وجود نيز برقرار، بلكه در مورد فرشتگان

او فقط به صورت بالقوه يك انسان است، اما بالفعل طيف وجودي گسترده،اما يك انسان، از ابتدا.است اي در پيش روي

ازميكه برقرار است و حتي شياطين، پستتواند : 1412ن شيرازي، صدرالدي( تر شودرب گانيا از فرشتو تر، بهائم، درندگان

و توان اين را دارد كه هريك از اين غايات اعتبارا براي خود غايت فرض كند، كه اگر آن غايت واقعي را اعتبار كند،)9/93

و وقتي كه پرده از حقايق عالم كنار و اگر غايت محدودكننده را براي خود اعتبار كند، اعتبارش نارواست اعتبارش رواست

»اختيارِ«، اگرچه انسان از انسانيسوجودشنا اينبراساسپس.م تالشهاي خود را مشاهده خواهد كردهدر رفتن تمارود، 

از؛آن را ندارد»حق«را دارد، اما خويش نرفتن به سمت غايت حقيقي زيرا حق وي، رسيدن به غايت حقيقي خويش است نه

ان.خود بيگانگي و اميال ظاهري آنها نيست، بلكه سانها، خواستهاينجاست كه براساس اين وجودشناسي، ريشه حقوق ها

مي خواسته وجودي عميق وي است كه گاه خواسته كه اين. افتد هاي سطحي انسان با آن طلب وجودي ناسازگار با گونه است

ابد؛ي پذيرش رحمانيت خالق، نياز انسان به تشخيص راههاي اشباع آن خواسته عميق وجود در قالب فلسفه نبوت، پاسخ مي

ميچرا كه انسان، بازد لذا سكوالريسم رنگ مي كه خود خواهان آن و تبيين عهده) شريعت(هدايت الهي شود دار تامين

و ساختار وجودشناختي يعني همان،و البته اين هدايت الهي كامال بر نظام فطرت آدمي گرددويروابط چگونگي رفتارها

كه،وي مياين ساخ وقتيمنطبق است، به نحوي .كرد دركتوان مبناي حقوق انسان در اسالم را نيز تار وجودي معلوم گردد،

)74-65: 1359مطهري،(

 اي از كاربرد فلسفه اسالمي در توليد فلسفه حقوق نمونه)6

) كه موضوع علوم انساني است(هاي مختلف زندگي انسان توان ثمرات اين نوع وجودشناسي مضاف را عرصه اكنون مي

ك به«ت حقيقي دارد كه از آن به دي انسان، فرد بماهو فرد، يك غايبراساس غايت شناختي وجومثال.ردرديابي رسيدن

اهللا«يا» حقيقت محض مي»لقاء به دستبايد) علم اخالق( فردي انسانعملي محور مسائلو شود تعبير 1ت باشداين غاي يابي

و اخال ميو لذا تمامي غايات فردي انسان در خدامحوري روابط.2نه فقط حسن رابطه با ديگران،شودق توحيدي جستجو

 
و در نتيجه ليبراليسم است، تمامي بايسته.1 كه چون زيربناي آن فردگرايي هاي كنشهاي انساني را ناظر به رسيدن بـه بر خالف علم اخالق مدرن

مي و لذا در بعد توصيه لذت حداكثري در عين عدم تجاوز به حريم خصوصي ديگران جستجو ن بـا هاي اخالقي، تماما نـاظر بـه روابـط انسـا كند

را ديگران مي و مهمترين قاعده اخالق مي«شود مي»پسندي براي ديگران هم بپسند هر آنچه براي خود .داند،

را.2 كه برخي از فيلسوفان معاصر مسلمان ريشه فعل اخالقي -115: 1372مطهـري،(. اند معرفي كرده» عبوديت«اين مطلب به قدري مهم است

كه ذره» بودن خوب«در قرآن كريم نيز،.)137 و نيكوكاران، ناشي از اين دانسته شده، اي از عبوديت مخلصـان در جـام شـراب نيكوكـاران خوبان

كَافُورا: ريخته شده است مزَاجها كَانَ يشْرَبونَ من كَأْسٍ رَارا تَفْجِيرًا؛ إِنَّ الْأَبرُونَهفَجي اللَّه ادبع بِها شْرَبي از:6-5/نانسا(عينًا و نيكـان به يقين ابـرار

كه با عطر خوشى آميخته است جامى مى ازنوشند مىاستاى چشمه؛ آن عطر مى كه بندگان خدا از آن و جاريش .)كنند نوشند
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ب جامعهوي با يكددهي گرد سامان اين وجودشناسير اساسنيز بايد و عدالت به عنوان معياري براي روابط اجتماعي،

كه مبناي وجودشناختي پيدا مي به ثمرات مهمي در مباحث حقوقي دارد پذيرش اين مبنا كند، آن كه در اينجا برخي از ثمرات

:شود اشاره مي

نه قرارداد بر اساس اين مبنا، ميقيد در حقوق انسان، كه آخرين مبناي اولينو توافق بين افراد، ؛ شود حقوق وي قلمداد

و فاعلي، قابل طرح قيدي بين اعتباري اگر حق يك رابطه: توضيح مطلب اينكه.است كه تنها در صورت رعايت حقوق غايي

اگر؟يك بحث اين است كه آيا اعتبار محض ممكن است يا هر اعتباري بايد ريشه در واقعيت داشته باشدود است، دو موج

و هر اعتباري ريشه در واقعيت دارد،  را بايد عميقآنگاه اثبات شود كه ابداع براي انسان محال است ترين ريشه هاي اعتبار

و ما تا چه اندازه اعتبار تا معلوم شود اعتبارات مورد نظر شناسايي كرد و كارآمدي استجامع و بر اساس ميزان جامعيت

هر اعتباري در عالم انساني براي رسيدن به هدفي است پس يك بحث. توان در باب آنها قضاوت كرد كارآمدي اعتبارات مي

افراد)توهمي(اي سليقههاي مهم اين است كه آيا اهداف واقعي براي انسان دركار هست يا اهداف صرفا حاصل دلخواه

و عبث نبودن عالم است(اگر در تحليل وجودشناسي، عليت غايي در عالم. است اثبات شود، آنگاه) كه الزمه حكيمانه بودن

و وجودي در پيش رو دارد و هدفي واقعي كه اين هدف واقعي با تحليل وجودي خود انسان نيز موجودي هدفمند است

و وجود فطريات به همين معناست(انسان قابل شناسايي است  ؛ آنگاه اعتباري اعتبار روا خواهد بود كه براي)مساله فطرت

و بر هر قرارداد اين گونه است كه حقوق غايي اصيل. وصول به اين هدف واقعي طراحي شود ترين حقوق انسان خواهد بود

هر خلقت براي او قرار داده شده است اولين حق هر كس، حقوق غايي اوست كه در نظام،پس. گردد ديگري مقدم مي و

و پوشاك تنها همه انسانها حق بهرهنهمثال بر اين اساس،. نظام قانونگذاري ابتدا بايد اينها را مدنظر قرار دهد مندي از خوراك

و رشد عقل آدمي)، يك حق واقعي مردم نسبت به حكومت استو لذا تامين اشتغال(و مسكن دارند،  جزء بلكه چون حفظ

و لذا ممنوع خواري، شراب حقوق غايي اوست، شراب و فروش شراب، خالف حقوق غايي اوست و خريد يت آن سازي

و سليقه و تضاد آن با هدف غايي واقعي وجود انسان ريشه صرفا يك امر توافقي اي نيست، بلكه اين حرمت، در ناهماهنگي

.دارد

و امري برقرار يعني رسد؛ پس از حق غايي، نوبت به حقوق فاعلي مي در شرايطي كه رابطه غايي صحيحي بين انسان

و حاصل دسترنج خود برقرار مي و توافقات طرفيني باشد، نسبتي كه فرد با عمل واقعي خود كند نسبتي است كه بر قراردادها

مي اين نسبت، منشا بهره. مقدم است مي شود كه از آنها به حقوق فاعلي يا حقوق مندي وي از حقوقي توان تعبير اكتسابي نيز

از.كرد مي» قرارداد ظالمانه«بر اساس همين مبناست كه سخن گفتن و توافق رخ داده، اما ممكن شود؛ يعني با اينكه قرارداد

و فريب منتفي نيست و توافقي منعقد گردد كه دستمزد كارگر، بسيار. احتمال ظلم مثال اگر به خاطر نياز شديد كارگر، قرارداد

و فعاليت واقعي وي باشد، هرچند كه وي توافق كرده، اما اين قرارداد ظالمانه محسوب مي اينجا نيز. شود كمتر از تالش

و اكتسابي را هم رعايت كند و قرارداد هستيم كه توافق زماني معتبر است كه اين حقوق فاعلي . شاهد امري مقدم بر توافق

است كه ولو شخص با رضايت، مبلغي براي جنس مورد نظر خويش» غرر«مساله نمونه معروف اين مساله در فقه اسالمي،
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بر اساس بحث1.معامله را فسخ كندحق داردآن جنس، تناسب ندارد؛ ويواقعيپرداخت كرده، اما چون اين مبلغ با قيمت

بر همين اساس است.معتبرند، را مراعات نمايندتنها در صورتي كه حقوق غايي اكتسابي نيز اين حقوق فوق معلوم شد كه

و اگر كسي شراب وي را ضايع كند، مديون نمي حق مالكيت نسبت به آن پيدا نمي كسي شراب بسازد، كه اگر . شود كند

درمي)توافقات(محضيهاپس از اين است كه نوبت به قرارداد و حقوق قراردادي هم تنها  صورت رعايترسد

و فاعلي محترم است چحقوق غايي بييتوافقهر گونه در نظام حقوقي اسالم نانكه؛ و فروش شراب و در خريد اعتبار است

. معامله مذكور معامله باطلي است

بر توجه جدي به وجودشناسي انسان، حتي مي تواند نشان دهد كه ضوابط حقوقي حاكم بر خانواده تفاوت ماهوي

از( حقوقي كه اصل عدالت مثال در عين حال.ضوابط حاكم بر روابط خانوادگي دارد و ممانعت و مرزها به معناي تعيين حد

اصل اولي در طراحي،»عدالت«همين بايد در روابط انساني است، اما آياو اساسي اصلي بسيار مهم)اين مرزهاتعدي به 

كه باشد؟ نيز روابط خانوادگي و مرد چنان متفاوت باشد اصل اولي در طراحي يا ممكن است اقتضاي روابط انساني در زن

و رحمت، به معناي(حقوق خانوادگي اصل ديگري  و مثال اصل مودت و غلبه دادن ايثار تالش حقوقي براي رفع مرزها

و اصل عدالت صرفا در شرايط اضطرار) گذشت در روابط به(در كار باشد و كار و رحمت شكل نگيرد زماني كه مودت

 به كار آيد؟) جدايي برسد

راينكه توضيح مطلب كامالً همسان است كه در حوزه غايت به لحاظ وجودي دو فرد، رابطه وابط انسانيگاه

مي با همديگر دارنديكامال يكسان نسبت،به لحاظ وجودي،مشتركشان خواهند يك مشاركت ساده براي رسيدن به منفعتيو

و مرزهاازعدالت است كه جا طبيعتا، ضابطه اولي در اين. بيشتر داشته باشند بهطريق آن تعيين حد و توافقات قراردادها ناظر

و فاعلياجتماعي و با رعايت حقوق غايي يا. شودميحاصل، مثال اينكه يك انسان كارگر باشد يا كارفرما، معلم باشد

و در درجه دوم حاصل شاگرد، به لحاظ وجودشناختي هيچ تفاوتي نمي و در درجه اول حاصل امور اكتسابي و قراردادها كند

و ها، سازمان شركتلذا بسياري از2اجتماعي است، توافقات و توافقهاي اجتماعي مدني نهادهاي ها براساس اين قراردادها

 
ازبا.1 مي مساله حق به عنوان يك رابطه،تحليل وجودشناسي و فاعلي بر قراردادي را از زاويه ديگري نيز : توان مطرح كرد تقدم حقوق غايي

و متعلق حق است حق يك رابطه اعتباري بين ذي كه ريشه در رابطه حقيقي داشته باشد. حق اكنون سوال اين است. رابطه اعتباري زماني رواست

و مجوز اين رابطه اعتباري هستند كدامند؟ در تحليل فلسفي هاي حقيقيكه رابطه كه مصحح در،اي و رابطه حقيقي در عالم، منحصر رابطه علّي

مي. اين مساله قريب به بديهي است(معلولي است  و تاثر همان عليت هرجا رابطه حقيقي برقرار و تاثير و تاثر دركار است شود حداقلي از تاثير

و عليت هم از چهار قسم)است و مادي: علل اربعه(=؛ و مادي(دوتاي آخر. خارج نيست) غايي، فاعلي، صوري طه درونيبه راب) علل صوري

مي برمي) رابطه شيء با خودش(شيء  و فاعلي باقي رابطه غايي يك رابطه ذاتي. ماند گردد، كه خارج از محل بحث است؛ پس فقط رابط غايي

 اي است كه پس از عمل انسان، است چون غايت هرچيز در ذات او قرار داده شده، اما رابطه فاعلي، يك رابطه عرضي است، چون رابطه اكتسابي

و تعيين حقوق اعتباري، در درجه اول بايد رابطه پس در مقام قانون..شود؛ پس رابطه غايي بر رابطه فاعلي تقدم دارد حاصل مي هاي غايي گذاري

ميو در درجه بعد بايد رابطه كه رعايت اين دو دسته جدي گرفته و در فضايي و توا هاي فاعلي مدنظر قرار گيرد فقات شود، نوبت به قراردادها

.رسد مي

و توافقهايي معتبر است كه ابتدا با حق غايي.2 و سـپس بـا حـق فـاعليِ) غايـات وجـودي(=به تعبير ديگر، در تحليل عميق عدالت، قراردادها

ر. انسانها هماهنگ باشد) حاصل امور اكتسابي(= .80-61: 1370مطهري،:ك.براي تفصيل بحث،
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و نقش افرادو براحتيدنگير شكل مي و شركتدر اين جايگاه مينهادها ها دو انسانيوجودواقعيت اما گاهي. شود جابجا

و به لحاظ وج مي شناسي اسالمي، در انسان. ديگر ندارنديكبا مشابهيودي نسبت كامالً متفاوت است اين مطلب رسد به نظر

م م،به تبع هدايت(ي مومنانرابطه واليدر كند، يكييدر دو جا بروز شدعنايبه و دوم در رابطه؛)ي كه در بحث قبل گفته

.، كه اكنون محل بحث استخانوادگي

م و مرد، اگرچه به لحاظ  انسانيت=(تفاوتي با همديگر ندارند) قرار گرفتن در ذيل نوع انسان(فهوم ماهوي انسان زن

اين تفاوتها كه از تفاوتهاي جسماني شروع. اما به لحاظ وجودشناختي، تفاوتهاي واقعي بين آنها برقرار است) آنها برابر است

مي مي و تا برخي تفاوتهاي روانشناختي ادامه و غايات وجود شناختيِكاركر1يابد، شود بعضا متفاوتي را در اين دو جنس دها

و مرد ايجاد مي و اگر عليت غايي را در عالم جدي بگيريم، بايد در تحليل وجودشناختي زن ، اين تفاوتها را در خانواده كند

و مرد.جدي بگيريم و تجربي(به تعبير ديگر، تامل جدي در رده اول مطالعه زن اللتهايي را در رده سومد) مطالعه مصداقي

مي) مطالعه وجودشناختي(مطالعه آنها  و تجربي است، اين تفاوتها. آورد به همراه و مرد، كه حاصل مطالعات مصداقي ي زن

و سند خوبي هستند بر اينكه في شناختي، به لحاظ غايت شاهد و وجود مرد يك وجود زن و نفسه وجودات ناقصي هستند

و ارتباط  كهحيثيت تعلقي و مرد نسبت به ديگري نهفته است، به صورتي و مرد مكمل حقيقي در وجود هر يك از زن زن

و پاره آن(اي از كماالت وجودي انسان همديگرند و تربيت دو) مثل توليد نسل در،جز با اينكه اين نقش مكمل همديگر را

ا.شود عالم وجود ايفا كنند، ميسر نمي يك واقعي وجودشناختيحيثيت نسان، يك بدين ترتيب، حيثيت خانوادگي است كه از

و با توجه به ضابطه اصلي وحدت تشكيكي وجود  يعني تحقق وحدت در عين(اصالت حقيقي در وجود آدمي برقرار است؛

2.وجود اين حيثيت اصيل، منافاتي با اصالت حيثيت فردي انسان ندارد) كثرت

م و راي حقيقتدآورد كه براي ارتقاي وجومي رد پديداين امر اقتضائات خاصي در روابط بين زن انسان بايد آنها

و) حتي در بعد جسماني انسانها(اگر عليت غايي در تمامي نظام عالم سريان دارد مثال.جدي گرفت و اگر فيزيولوژي زن

و ساختار وجودي اساسا،اي است كه در عمل جنسي مرد به گونه مرد به صورت فاعل ساختار وجودي زن به صورت منفعل

و شناختي، روابط همجنس غايتحيثيت طراحي شده است، پس براساس اين  آن عده حتي اگر گرايانه ناصحيح است اي به

و ژنتيكيداشته باشندتمايل  و محيطي است يا ناشي از اختالالت هورموني به تعبير ديگر، اين.، يا ناشي از القائات فرهنگي

و بقاي نوع(اي كه اين تفاوت ايجاد كرده يعت با توجه به كارويژهتفاوت واقعي در نظام طب مي) توليد نسل دهد اگر نشان

و تمايلي در به و كاذب است كارگيري اين توانايي در مسيري كامال ناهماهنگ با آن هدف طبيعت پيدا شده، آن تمايل نابجا

ميدي، به تعبيرسوم، اين تحليل وجو. باشد يك انحراف در تمايالت مي و نشان دهد كه در نظام طبيعت يك تمايل اصيل

و تجربي شواهدي  و انحرافي هستند هرچند كه در بررسي مصداقي و تمايالت خالف آن، تمايالت كاذب معتبر وجود دارد

.بر وجود چنين تمايالتي در برخي افراد پيدا شود

.220-1369:199مطهري،:ك.ر براي تحليلي از اين تفاوتها،.1

مي.2 اي بـه تفصـيل، در بـاب نحـوه توان بين اين دو اصالت جمع كرد قبال در مقاله اين مطلب را كه چگونه با پذيرش وحدت تشكيكي وجود،

و اصالت جامعه توضيح داده .1385سوزنچي،:ك.ر.ام جمع اصالت فرد
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مي اينجاست كه كم آن كم معلوم ميو فمينيستيه كه در مكاتب ليبراليستيگون شود هويت خانوادگي انسان، شود، ترويج

و توافقات افراد نيست و مرد مكمل همديگرند، پس اصل اولي اگر به لحاظ غايت. كامالً تابع قراردادها شناختي، وجود زن

و رسيدن به خواسته سا همانند وضع تشكل(هاي بيشتر در تشكيل خانواده، صرفا مشاركتي براي سود بيشتر و هاي زماني

كه اصل حاكم بر آن اصل عدالت حقوقي نيست)روابط بين دو انساني كه به لحاظ وجودي نسبت كامالً يكساني دارند

و مرزها( و توسعه وجودي، بلكه باشد) تعيين حد و مرزي بين(از آنجا كه هدف اصلي از اين رابطه يكي شدن عاشق شدن،

د و او را جزيي از خود و معشوق نديدن و رحمت است كه اين مكمل بودن را است،) يدنخود اصل اولي، ايجاد مودت

چيزي كه بيش از زندگي ماشيني تاثير مخربي بر اساس«و اينجاست كه برخي فليسوفان معاصر بر اين باورند كه1؛تثبيت كند

و فرضيه خانوادگي داشته است برخي فلسفه] پيوند[ و معيارهايي است كه به عنوان راه ها »عالج پيشنهاد شده است ها

.)5/35: 1380مطهري،(

 بندي جمع

ميفالسفه مسلمان، و ضامن معرفتي بنيانهاي همه علوم قرار با انحطاط مابعدالطبيعه. دادند فلسفه اولي را در رتبه برتر

و  به عطف توجه فيلسوفان از مباحثدر دوران جديد وجودشناسي به طور ناخودآگاهشناسي، معرفت مباحث وجودشناسي

وبا. زيربناي اين علوم گرديدماترياليستي  و متباين دانستن وجود انسانها كنار گذاشتن مبحث عليت غايي در تحليل مادي

و جايگزيني تحليلهاي جديد عنيواقعيات انساني ، ليبراليسم،، اينديويژواليسماومانيسم اويني همچوناز انسان، كه تحت

و سكوالريسم مي يوتيليتاريسم و بتدريج، تمامي مسائل از آنها ياد و اصالت فلسفي انسان ناديده گرفته شد شد، استقالل

شدقراردادي اعتباراتو مباحث حسيمربوط به اين حوزه، به  مي. فروكاسته رسد غلبه اين نوع نگاه، نقشي اساسي به نظر

و گسترش بحران در  و علوم انساني در پيدايش احياي آن نوع وجودشناسي از انسان، كه توانايي دوره مدرن داشته باشد

را علوم انسانيتواند زيربناي معرفتي الزم براي رفع بحرانمي،تبيين اصالت هويت انسان را داشته باشد در زندگي معاصر

و بر اساس وجودش. تدارك بيند ناسي اين كار نيازمند است كه بتوانيم از فلسفه مطلق به فلسفه مضاف راهي باز كنيم

و آدم را سامان دهيم . توحيدي، نگاه مبنايي خود به عالم

و تاريخي ديدگاههاي پس از تبيين معرفتي تلقي سلسلهدر اين مقاله و نشان دادن خطاهاي منطقي مراتبي از علوم

درختوجودشنا مطالعه امكان معارض، ي هاي خاص، خصوص پديدي ك روشو در واقع، استفاده از وجودشناسي به عنوان

درو چگونگي در مطالعه امور ويمطرح گرد بررسي امور خاص، استفاده از آن به عنوان روش» مضافوجودشناسي«د؛

عيموجه در گام بعد شواهدي ارائه شد از اينكه وجود چنين.شد معرفيهاي مضاف به علوم صه فلسفهربراي پژوهش در

و فلسفه ميهاي مضافي كه نقش واسطه بين علوم جزيي و در تاريخ فلسفه سابقه فلسفه اولي را ايفا كنند امر نامانوسي نيست

 سپس مثالهايي كاربردي از ورود چنين فلسفه مضافي به عرصه بحث از مباني علوم انساني مطرح شد تا به عنوان. دارد

از با بياندر اين زمينه،. هاي مضاف ارائه گردد امكان تدوين وجودشناسانه فلسفهبر شواهدي خطوط كلي دو نگاه برخي

و وجودشناختي به وجودشناختي ماترياليستي هايي از نقد مباني برخي علوم انساني عالوه بر ارائه نمونه،»انسان«صدرايي

 
. 1390سوزنچي،:ك.ر. مطرح شده است» ودشناسي خانوادهوج» برخي از ثمرات اين نگاه، در مقاله.1
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، ارائه شونداين عرصه وارددنبراي تحقيقاتي كه بخواهاز ارائه مباحث فلسفه حقوق مبتني بر فلسفه اسالمياي نمونهنوين،

.دگردي

اهللا والسالم و رحمه و بركاته عليكم

و مĤخذ  منابع

 قرآن كريم.1

بن ابن.2 بيبي. تصحيح ابراهيم مدكور. الهيات شفاء. علي سينا، حسين .تا نا،

.1366نشر گفتار،: تهران. الدين خراساني ترجمه شرف. متافيزيك. ارسطو.3

و تفكر فلسفي معاصر. اكبريان، رضا.4 .1386ياد حكمت اسالمي صدرا،بن: تهران. حكمت متعاليه

و ارشاد اسالمي،: تهران. هويت علم ديني.، خسروباقري.5 و انتشارات وزارت فرهنگ .1382سازمان چاپ

.16 شماره،1383 بهشتياردونيفرورد.يزندگثيحددوماهنامه:در» آشنايي با دو مكتب فكري«.يمهدي، بروجرديباقر.6

و دموكراسي. بوبيو، نوربرتو.7 .1376چشمه،: تهران. ترجمه بابك گلستان. ليبراليسم

اچ.8 و افول آمريكا. بورك، رابرت . ترجمه الهه هاشمي حائري، با مقدمه حسين غفاري. در سراشيبي به سوي گومورا، ليبراليسم مدرن

.1385حكمت،: تهران

به نقل از 1946:قبه كوشش محمد كرد علي، دمش. تتمه صوان الحكمه. بيهقي، ابوالفضل.9 جالمعارف بزرگ اسالمي دايره؛ ، مقاله2،

)نسخه اينترنتي( 599

.1390كتاب فردا،:قم. شناسي انتقادي حكمت صدرايي روش.حميد،پارسانيا.10

و فلسفه. ---------.11 و انديشه اسالمي،:تهران. علم .1383پژوهشگاه فرهنگ

.1375شركت سهامي انتشار،: تهران. ترجمه احمد آرام. ابطالهاو حدسها. پوپر، كارل ريموند.12

.1375مركز نشر اسراء،:قم. رحيق مختوم. جوادي آملي، عبداهللا.13

شكيهان فرهنگيجوهر در فلسفه ارسطو،. ديباجي، سيد محمد علي.14 .1384، تير227،

و تقويم ديني علوم.، سعيدزيباكالم.15 و ديگرانسي:در» تعلقات و مالحظات علم ديني ديدگاه.د حميدرضا حسني پژوهشگاه:قم. ها

و دانشگاه،  .1385حوزه

.1410دار احياء التراث العربي،: بيروت. الحكمه المتعاليه في اسفار العقليه االربعهصدرالدين شيرازي،:بر تعليقه. سبزواري، هادي.16

و علم انسانيگف تفرج صنع،.عبدالكريم،سروش.17 و صنعت .1370. سروش: تهران. تارهايي در اخالق

ني،: تهران. االجتماع هايي در فلسفه علم درس. ------------.18 .1376نشر

.1375 صراط،: تهران علم چيست؟ فلسفه چيست؟. ------------.19

يا«.حسين سوزنچي،.20 و استاد مصباح يزدييا هردو، بررسي تطبيقاصالت فرد يا اصالت جامعه فصلنامه:در»ي آراء استاد مطهري

شقبسات .1385، زمستان43،

، راهبرد فرهنگپژوهشي- در علم،تاملي انتقادي در باب ماهيت علم در فرهنگ جديد، فصلنامه علمي» روش«جايگاه.حسين سوزنچي،.21

.1387، زمستان4ش

.الف1389السالم، دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه: تهران. ماجراي وحدت وجود در حكمت متعاليه. سوزنچي، حسين.22
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و راهكارهاي تحقق علم ديني. سوزنچي، حسين.23 و: تهران. معنا امكان و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات پژوهشگاه مطالعات فرهنگي

.ب 1389فناوري، 

ج:انتهر مجموعه مقاالت كنگره جهاني فلسفه. خانواده وجودشناسي. حسين سوزنچي،.24 و فلسفه ايران،  2.1390انجمن حكمت

و مطالعات فرهنگي،: تهران. تصحيح هانري كربن1ج.مجموعه مصنفات شيخ اشراق. الدين سهروردي، شيخ شهاب.25 پژوهشگاه علوم

1373.

.1410العربي، دار احياء التراث: بيروت. الحكمه المتعاليه في اسفار العقليه االربعه. صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم.26

.1360المركز الجامعي للنشر،: مشهد. الدين آشتياني تصحيح سيد جالل. الشواهد الربوبيه، ------------.27

و روش رئاليسم.، سيد محمد حسينطباطبايي.28 .1372صدرا،: تهران. هاي مرتضي مطهري با پاورقي. اصول فلسفه

و العقيده. -------------.29 .1420فدك،:قم. االنسان
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