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  سوژه سه ساحتي در فلسفه اسالمي معاصر
  ديدگاه مرتضي مطهرياز 

  *مسعود اميد

 چكيده

هاي مختلـف فلسـفي كـه     شناسا را در نظامتوان تعريف يا تفسير سوژه يا فاعل  مي
با اين  .اند يا باآن مرتبط اند، مورد پرسش و پي جويي قرار دادمتضمن بحث از آن 

تواند يكي  عل شناسا را ميوصف مساله تحليل و تفسير مقايسه اي حقيقتي به نام فا
  .شمار آورد به) metaepistemology(شناسي ترين مسايل  مربوط به فرا معرفت از مهم

مساله اين نوشتار آن است كه اگرماهيت سوژه يا فاعل شناسا  در همين چارچوب،
در فلسفه جديد و در نزد فيلسوفاني ماننـد كانـت تـك سـاحتي اسـت، درفلسـفه       
اسالمي معاصر، كه در مقام مواجهه و گفتگو با چنين فلسفه هـايي برآمـده اسـت،    

اصـر  از فيلسـوفان اسـالمي مع  چند ساحتي است؟در اينجا اختصاصا به آراي يكي 
با اين وصف سوال اين اسـت  . مرتضي مطهري در اين باب خواهيم پرداخت يعني

كه ديدگاه مطهري، به عنوان يكي از مفسران فلسـفه اسـالمي و طراحـان معرفـت     
ويژه كانت، در بـاب   شناسي معاصر فلسفه اسالمي در مواجهه با فلسفه جديد و به

  هاي سوژه چيست؟ ابعاد و جنبه
شناسايي از سـه   هاي مطهري، مبداء شناسايي وفاعل وانديشه براساس مجموعه آرا
وجه معرفتي . برخوردار است) فلسفي(شناختي  شناختي و روان وجه معرفتي، هستي

وعلمي آن مربوط به طرح نظريه عقالنيت شهودي او مبتني بـر معقـوالت ثـاني و    
نظريـه   تصديقات بديهي است، وجه هستي شناختي را بايد در مولفه هـايي ماننـد  
 )فلسفي(وجود ذهني وتجرد ادراك پي جويي كرد و در نهايت وجه روان شناختي 

  .يافت...  هايي چون علم حضوري، قواي ادراكي و را در رابطه با مولفه
                                                                                                 

  Masoud_omid1345@yahoo.com ،دانشيار فلسفه، دانشگاه تبريز *
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ماهيت سوژه، فلسفه اسالمي معاصر، مطهري، سوژه سه وجهي، وجوه  :ها كليدواژه
  .معرفتي وهستي شناختي و روان شناختي

  
  مقدمه. 1

پس از ظهور فلسفه جديد با محوريت بحـث معرفـت و بـا وجـود ديـدگاه هـاي متعـدد        
هـا   انديشان مطرح شد، پرسش از ويژگـي  ومتفاوت در آن، يكي از مسايلي كه براي فلسفي

به دنبال آن پرسش هايي از اين قبيل مطرح شـد  . وماهيت سوژه در حوزه فلسفه جديد بود
نتي است؟ وحتي با آغاز قرن بيستم و با ظهـور جريـان   كه آيا سوژه دكارتي همان سوژه كا

هايي از قبيل پديدارشناسي، باز سوال از سوژه در همين حوزه نيز به چشم مي خورد، يعني 
  ها؟ ي و آنگاه تفاوت آن از ديگر سوژهسوال از سوژه پديدارشناخت

لسـفه  مواجهه وگفتگـوي ف ) حدود نيم قرن اخير(از طرف ديگر مي توان مقطع نخستين
دوره اي كـه محـور عمـده آن    :  معاصر ايران با فلسفه غرب را در دو دوره در نظر داشـت 

فيلسوفان جديد غرب از دكارت تا پاره اي فيلسوفان اوايل قرن بيستم ماننـد راسـل اسـت،    
  .مربوط است) قاره اي، تحليلي و پست مدرن ها(ودوره دوم كه به فيلسوفان اخير غرب 

مساله ماهيت سوژه را مي توان در مورد تفكر فلسفي،در نخسـتين دوره  رسد كه  به نظر مي
براي نمونـه يكـي از   . مواجهه با فلسفه غرب، مطرح ساخت و در مورد آن به تحقيق پرداخت

و بـا اهميـت   ...  مهم ترين آثاري كه در اين دوره در گفتگو با انديشه هاي دكـارت وكانـت و  
  .است» اصول فلسفه وروش رئاليسم«ت، كتابدادن به معرفت شناسي، شكل گرفته اس

براين اساس اگر پرسش از ماهيت سوژه در مورد فلسفه جديد موجه است، به تبـع آن،  
از آنجا كه دوره نخستين فلسفه معاصر ايران در مواجهه با همين نوع فلسفه است، پس مـي  

  .توان اين سوال را در مورد آن نيز مطرح ساخت
حال در راستاي ديدگاه فوق اين نوشتار به دنبال طرح نظريه سوژه از ديـدگاه مرتضـي   

سـوژه اي تـك   ) و عمدتا در نزد كانت(توضيح اينكه سوژه در فلسفه جديد . مطهري است
مراد از سوژه تك ساحتي در باب كانت اين است كه اين ماهيت اين سوژه و . ساحتي است

ني و خودآييني آن تنها به معناي معرفتي و  صرفا بر حسـب  ريشه و بنياد آن و معرفت آفري
مـثال سـوژه كـانتي صـرفا در     . سپهر معرفتي و در فضاي آگاهي محض شكل گرفته اسـت 

آگاهي محض استقرار يافته است؛ اين سوژه تنها در فضاي معرفت بما هو معرفت و شرايط 
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ي همانا آگاهي با عطف توجـه  چشم انداز و قرارگاه سوژه كانت. استعاليي آن تنفس مي كند
  . به شرايط استعاليي آن است و بس

حال پرسش مورد نظر اين است كه آياسوژه به عنوان مبدا شناسايي در انديشه مطهـري  
نيز به همين صورت يك جنبه اي است يا چند جنبه اي؟ آيا داراي يك جنبه است يعني از 

، يـا داراي ابعـاد چندگانـه    قبيل سوژه معرفتي محض يا يك سوژه وجودي محـض اسـت  
است؟ آيا شناخت و محصوالت آن بر حسب يك آگاهي منعـزل و متمـايز و شـرايط اش    

  شكل مي گيرد يا بر حسب چندگانه اي كه آگاهي يكي از مولفه هاي آن است؟
البته جاي اين پرسش هست كه آيا سوژه مي تواند چند اليه اي و چند سـاحتي باشـد؟   

آيا به نحو بالفعل و در عالم نظر، كسي - الف: سوال قابل طرح استاين پرسش در قالب دو 
آيـا ايـن نظريـه، از امكـان نظـري       - ؟  ب)امكان وقـوعي (مدعي چنين نظري هست يا نه 

؟ اما اين نوشتار تنها متكفل طرح امكان وقوعي چنين نظريه )امكان فلسفي(برخوردار است 
بهترين دليـل بـر امكـان شـي وقـوع آن       :اي است يعني به تبع سخن ابن سينا كه مي گفت

  .است، در پي طرح نظريه سوژه سه ساحتي در فلسفه معاصر ايران است
اما اينكه چرا اين نظريه را در فلسفه معاصر ايران و باالخص در نزد مرتضي مطهري پي 
مي گيريم؟ دليل آن اين است كه اوال اين فلسفه معاصر ايران است كه به مواجهه با فسـلفه  

 - رب پرداخته است و ثانيا در ميان فيلسوفان معاصر اين مطهري بود كه مواجهه اي فلسفيغ
) دكارت، هيـوم، كانـت  (معرفت شناختي با فيلسوفان معرفت شناس و معرفت محور غرب 

داشته اند ثالثا اين مواجهه صرفا سلبي و انتقادي نبوده است بلكه ايجابي و ديالكتيكي بـوده  
رابعا . و هضم پاره اي از چشم اندازهاي فلسفي غرب نيز بوده استاست و مستلزم جذب 

  .وضوح و تمايز ديدگاه هاي تركيبي و فلسفي ايشان نسبت به ديگران بيشتر است
با اين وصف در اين نوشتار تنها نظر بر آن است تا به پاسخ پرسـش فـوق، بـر حسـب     

امـا  . ي مطهري، پرداخته شوديكي از ديدگاه هاي فلسفه معاصر اسالمي يعني ديدگاه مرتض
بر حسب قاعده اثبات شي نفي ماعدا نمي كند، نمي توان امكان حضور سوژه چند سـاحتي  

  .را در نزد ديگر نوصدراييان نيز انكار كرد
  

  سوژه سه وجهي. 2
در مطالعه آراي مطهري مي توان سوژه يا مبدا شناسايي را در حـالتي سـه وجهـي در نظـر     

شـناختاري، هسـتي شـناختي و روان    : فاعـل شناسـا داراي سـه وجـه    به بيان ديگر . گرفت
يعني در اين ديدگاه عالوه بر مولفه معرفتي با دو مولفـه ديگـر يعنـي    .شناختي فلسفي است
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براين اساس شناخت، رخدادي است كه در چارچوب . وجودي و رواني نيز سروكار داريم
شكل مي گيرد وقوام ) ناي فلسفيبه مع(رواني - وجودي- و در بطن اضالع سه گانه معرفتي

  .در اينجا به ترتيب به اين جنبه هاي سه گانه اشاره مي شود. مي يابد
  

  وجه شناختاري 1.2
و گـزاره هـاي   ) نظـري و عملـي  (از نظر مطهري سوژه از شاكله اي شهودي از مفاهيم پايه

آن را  عقالني يا تصورات و تصديقات بديهي برخوردار است كه وجـه عقالنـي و معرفتـي   
  :در ادامه به توضيح اين دو مورد مي پردازيم. تشكيل مي دهد

  مفاهيم ومعقوالت 1.1.2
از نظر مطهري مفاهيم ومعقوالت مهم ترين وجه شـناختاري فاعـل شناسـا محسـوب مـي      

اين مبادي تصوري در چهار شكل مـاهوي، فلسـفي، منطقـي واعتبـاري ظـاهر مـي       . شوند
ثاني مهم ترين نظريه در حوزه شناختاري است كـه در آثـار   اما دراين ميان معقوالت  .شوند

شناخت، در مهم ترين وبنيادي ترين تراز خود، يعنـي  . مطهري بر روي آن تاكيد شده است
. در حوزه تصديقِ ماهوي وفلسفي ومنطقي، جز با دخالت معقوالت ثاني شكل نمـي گيـرد  

نظر كلي مطهري . ت ثاني استدر واقع مهم ترين وجه شناختاري فاعل شناسا همين معقوال
  :را در مورد اقسام وتفاوت معقوالت مي توان چنين در نظر داشت

   يا ماهوي  اولي  معقوالت 2.1.2
هاي انها از اين قرار  ويژگي. از اين قبيلند ...و  ، درخت ، انسان ، سياهي مانند سفيديمفاهيمي 

  :است
  .اند شده  گرفته  خارج  ازعالم  و بالواسطه اشيا هستند كه  مستقيم  ـ صورتهاي1
  هوياتي  شوند و ناظر به مي  ديگر مطرح  موجودات  در عرض  موجودند كه»  اقسام«ـ از 2
ّ از  مستقل  هويتي  به  ناظر است  ماهوي  هر مفهوم. باشند ديگر مي  ّو در كنار موجودات مستقل
  .كند مي  داللت  ديگر بدان  ماهوي  مفهوم آنچه
و   حسي  صورتهاي  داراي  ماهوي  مفاهيم  در ازاي. هستند  و تخيل  احساس  به  مسبوقـ 3
  . هستيم  خيالي
  .ّ دارند مقوله خاص  ّ و حداكثر يك خاص  جنس  ّ و يك خاص  نوع  يك  به  ـ اختصاص4
  .هستند  شوند، حقيقيه مي  تشكيل  مفاهيم  اين  از تركيب  كه  ـ قضايايي5
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   فلسفي  ثاني  قوالتمع 3.1.2
هـاي   ويژگي. از اين قبيلند ...و  ، امكان ، وجوب ، معلول ، وجود، علّت مانند وحدتمعقوالتي 

  :آنها بدين ترتيبند
دارند ـ    تحقّق  در خارج  كه  جهت  ـ از آن   ماهوي  يا مفاهيم  اولي  واسطه معقوالت  ـ به1
آنهـا    منشـاء انتـزاع    هسـتند كـه    انتزاعـي   اهيميديگر مف  بيان  به. شوند مي  حاصل  ذهن براي

  . است  خارج  ناظر به  ماهوي معقوالت
بـر    مـاهوي   مفـاهيم   در عرض  گفت  توان آيند و نمي شمار مي  موجود به»  احكام«ـ از 2

  .اند و خود ماهيت  وجود خود موضوع  ناظر به  اوصاف  اين. دارند  داللت  مستقلّي موجوديت
  .نيستند  يا خيالي  حسي  ادراك  به  قـ مسبو3
  . آنها بيشتر است  ندارند و عموميت  اختصاص  يا مقوله خاصي  يا جنس  نوع  ـ به4
  .اند حقيقيه  شوند، قضاياي مي  تشكيل  فلسفي  ثاني  از معقوالت  كه  ـ قضايايي5
و   اسمي  و مفاهيم  معاني  صورت  و به  شده  انتزاع  حرفي  از معاني  هستند كه  ـ مفاهيمي6
  .شوند مي  حاصل  ذهن  ّ، براي مستقل

   منطقي  ثاني  معقوالت 4.1.2
. ر اين دسته قـرار مـي گيرنـد   د ...و  ، فصل ، جنس ، قياس ، قضيه ، جزئي كلّي: مانندمعقوالتي 

  :هاي اين دسته از معقوالت چنين است ويژگي
  ذهـن   انـد ـ بـراي    در ذهـن   كه  جهت  ـ از آن   ذهني  و ماهيات  واسطه صور ذهني  ـ به1

  .شوند مي حاصل
  اوصـاف   نيسـتند بلكـه    ّ در خـارج  خاص  موجودات  براي  يا ماهيتي  وصف  عنوان  ـ به2

  .اند در ذهن  كه  جهت  اند، از آن ذهني ادراكات
  .اند در ذهن  مفاهيم  اين  ندارند؛ مصاديق  در خارج  ـ مصداقي3
  .نيستند  و خيالي  حسي  ادراك  به  وقـ مسب4
ه   مـي   تشـكيل   منطقـي   از مفاهيم  كه  ـ قضايايي5 1360مطهـري، .(هسـتند   شـوند، ذهنيـ :

  .)353- 348،  3ج: 1407وهمان ،  60- 6121،  2ج: 1406غررهشتم وهمان ، 
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   اعتباري مفاهيم 5.1.2
در ايـن گـروه    ...و  ، مالكيت ياست، بايد، نبايد، ر ، خوب ، شجاعت ، ظلم مانند عدلعناويني 

  :ويژگي هاي اين دسته از مفاهيم از اين قرار است. قرار مي گيرند
  معنـا كـه    بـدين .  اسـت   انسـان   ادراكـي   دستگاه  استعاري  فعاليت  حاصل  مفاهيم  ـ اين1

  آن  مصداق  كه  ديگريچيز   چه  را به  حد چيزي  را دارد كه  توانايي  اين  انسان  ادراكي دستگاه
ديد   خواهيم  در نظر بگيريم  را كه  اعتباري  از مفاهيم  هريك  اينكه  توضيح. دهد  ، تعميم نيست

  آن  بـه   دارد و نسـبت   االمـري  و نفـس   واقعـي   مصـداقي   ، يعنـي  استوار اسـت   برحقيقتي  كه
  واقعـي   مصـداق   همـان   اه، از ر ذهـن   بـراي   مفهوم  آن  شدن  و عارض  است  حقيقت مصداق
خود   ّ عملي منظورها و مقاصد خاص  به  وصول  ما براي  كه  است  اين  هست  كه  چيزي. است

  توهم  جز در ظرف  كه  ايم كرده  فرض  مفهوم  آن  را مصداق  خود چيز ديگري  توهم  درظرف
ــ  ّ ذهنــي خــاص  عمــل  ايــن  در حقيقــت.  نيســت  مفهــوم  آن  مامصــداق ــامش  هك ــا ن را   م

و   احساسـي   عوامـل   بـرروي   ذهـن   كـه   است  و گسترشي  بسط  نوع  ، يك ايم گذاشته»اعتبار«
ت   نـوع   خود يـك   اين. كند مي  اعمال  حقيقي  ، در مفهومهاي و دروني  حياتي دواعي اليـو   فع
  و معقـوالت   مفاهيمدر   كه  با تصرّفاتي  آن  و فرق.  است  عناصر ادراكي  بر روي  ذهن تصرّف

  تـأثير تمـايالت    تحـت   تصـرّف   ايـن   كـه   است  گيرد، در اين مي  انجام  و منطقي  فلسفي ثاني
شـود و بعضـاً    مي  واقع)  يا غيرارادي  طور ارادي  به(  زندگي  و احتياجات  دروني  وگرايشهاي

  . آزاد است  واملع  از نفوذ اين  كه  تصرّفاتي  كند، برخالف باتغيير آنها تغيير مي
جـز    نيسـتند و مصـداقي    االمري و نفس  امور واقعي  سلسله  يك  انعكاس  مفاهيم  ـ اين2
  فرضـي   مصـاديق   داراي  يعني. ، ندارند است  كرده  فرض  خويش  توهم  درظرف  انسان  آنچه

  . حقيقي  هستند و نه
  .اند ذهني  هاي و گزاره  فاهيمم  اوصاف  وجود و نه  احكام  وجودند و نه  اقسام  ـ نه3
  و تمايالت  مقاصد عملي  به  وصول  براي  انسان  نفس  وسايل  اند و در حكم ـ ابزارگونه4
  .او هستند دروني
اصـول فلسـفه وروش   (،مطهـري .(شود نمي  تشكيل  اي» قضيه«،  مفاهيم  اين  ـ از تركيب5

  )51: تاريخ ، بي)انسان تكامل اجتماعي(،وهمان 288- 286: ، بي تاريخ)رئاليسم
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  نظريه بديهيات 6.1.2
نظرية منطـق تعقلـي   «:مطهري در نظريه بديهيات، نقش شناختاري آنها را چنين بيان مي كند

  :شامل سه قسمت اساسي زير است
اند يعني صرف عرضه شدن تصور موضـوع و   اي از احكام ذهني بديهي اولي پاره - الف

د آنها كافي است و ذهن آن احكام خـود را مـديون   تصور محمول براي حكم ذهن در مور
  ).بديهيات اولية تصديقيه(اي نيست  هيچ تجربه و مقدمه و واسطه

ممكن است ذهن همان احكام بديهي اولي را پايه و مبنا قرار دهـد و بـا روش    -ب
استنتاج و قياس عقلي نتايج تازه به دست آورد و باز آن نتايج به دست آمـده را پايـه و   

  .... نا براي نتايج جديد قرار دهد و به همين ترتيب مب
آيد كه يك نوع قياس  احكام تجربي هنگامي به صورت قانون كلي عمومي درمي -ج

عقلي مركب از بديهيات اولية عقلي مداخله كند به اين معني كه در مورد تمـام مسـايل   
آن قياس را  علمي تجربي همواره وجود يك قياس عقلي، مفروض و مسلم است و اگر

 .»توانـد بدهـد   مفروض نگيريم مشاهدات و تجربيات مـا نتيجـة كلـي و عمـومي نمـي     
  )333-334،  6ج: 1383مطهري ، (

  
  وجه هستي شناختي 2.2

اين نحوه از وجود را . وجه هستي شناختي مربوط است به نحوه وجود فاعل شناسا يا سوژه
  :جويي كرد آگاهي پيبايد درذيل وجود ذهني و تجرد 

  نظريه وجود ذهني 1.2.2
به دليل تشكيكي . از نظر مطهري آگاهي در سپهر وجود به ظهور مي رسد يعني وجود ذهني

بودن وجود، غير از وجود عيني مي توان از وجود ديگري به نام وجود ذهني نـام بـرد كـه    
وحتي از آنجا كه در اين مقام سخن برسر وجـود اسـت    . منشا هستي شناختي  آگاهي است

نه احوال شخصي فاعل شناسا، بنا براين همين نظريه مبنـاي بـين االذهانيـت ميـان انسـان      و
. انسان ها در مرتبه و ساحتي از وجود سكنا گزيده اند كه همان وجود ذهني اسـت . هاست

وجود ذهني نقطه اتصال وپيوستگيِ هستي شناختي ميان انسان هـا اسـت كـه خـود منشـا      
: همان.(اخت متقابل آنها از همديگر و از عالم  مي گرددوحدت آگاهي انساني ودرك و شن

  )252، 284- 286مقاله سوم و 
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  تجرد ادراك وشناخت 2.2.2
از ديگر وجوه هستي شناختي مبدا شناسايي نحوه وجود غير مادي  شناخت يا اصلِ تجـرد  

اي در امـر شناسـايي    غيـر مـادي بـودن ادراك تـاثيرات ويـژه     در نظر مطهري . ادراك است
 .»خــواص عمــومي مــاده را ندارنــد... ادراكــات حســي و خيــالي و عقلــي «: گــذارد مــي

غير مـادي بـودن ادراك   ) متن 126: همان.(»سنخ علم غير از سنخ ماده است«) 141  :همان(
 آورد، مانند كليت، ثبات و اطـالق  اوصاف معرفتي خاصي را براي برخي از ادراكات ببار مي

رد ادراك سبب حصول ادراك پيوستگي و اتصال است كـه  نيز تج) متن 125- 126: همان  (
اوصـاف پيوسـتگي و   . شـود  مي... خود منشا درك مفاهيمي رياضي از قبيل خط و سطح و 

  :ول دخالت و تاثير تجرد ادراك استاتصال و يكپارچگي در ادراكات رياضي محص
ر طبيعـت  آنچـه د ... در ادراك كميات متصله، ذهن بدون دخالت و فعاليـت نيسـت   ... 

منقسم و داراي اجـزاء و مفاصـل   ) اعم از ماده مغزي و ماده خارجي(مادي وجود دارد 
از ... است و اين امور در ظرف ادراك ماصاف و يكپارچـه و يكنواخـت وجـود دارنـد    

دانيم كه در فضاي مادي، خط و سطح و دايره با اين كيفيت  روي قرائن قطعي علمي مي
ره مي توان گفت اصال در طبيعت وجـود نـدارد پـس ايـن     وجود ندارد بلكه درباره داي

امور با اين خواص معيني كه در ذهن ما دارند، مادي نيستند و ذهن، آنها را در فضـاي  
ضـاي مـادي   تـوان ناميـد و بـا ف    ذهن يا فضاي هندسي مـي ] مجرد[ديگري كه فضاي 

  .)125: همان.(كند متفاوت است، رسم مي

شدني نيسـت و   ن پذيرش تجرد ادراك مساله شناخت حلالبته بايد توجه داشت كه بدو
خــواهيم افتــاد، همانگونــه كــه ... آليســم و  بــدون ايــن فــرض مــا در نهايــت در دام ايــده

اند، چرا كه با فرض مـادي بـودن ادراك آشـكارا     بستي دچار شده  ها به چنين بن ماترياليست
و متعلق فكر ما اسـت غيـر از    آيد و آنچه مظروف خود معلوم به فكر ما نمي«بايد گفت كه 

  :و) متن 103: همان( .»واقعيت خارج است
تـوان   هر مفهومي كه در ذهن پيدا شود مانند انسان، حيوان، نبات، جمـاد و غيـره نمـي   

توان گفـت منشـا خـارجي دارد و بـا      گفت مصداق خارجي دارد بلكه همين اندازه مي
وسـيله همـين مفـاهيم اسـت بايـد       توجه به اينكه تمام اطالعات ما نسبت به خارج به

ن بـه عينـه   بگوييم هيچيك از مفاهيمي كه در ذهن ما است واقعيت خارجي ندارد و اي
  .)105: همان.(ها است آليست سخن ايده
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  شناختي فلسفي وجه روان 3.2
وضـعيت  . سوژه از وضعيت ويژه اي كه مي توان آن را روان شناختي ناميد، برخودار اسـت 

يد بر اساس قابليت ها و مولفه هاي درونيِ ويژه او ماننـد قـواي ادراكـي،    فلسفي روان را با
  :جستجو كرد كه در ادامه بدان مي پردازيم... قوانين نفساني، علم حضوري و

  قواي ادراكي 1.3.2
گيـري و   قواي ادراكي، استعدادها و قابليتهايي هستند كه به سهم خـود در پيـدايش، شـكل   

برخـي  . تعداد و تنوع اين قواي نفس، زياد است. ادراكات نقش و دخالت دارند... تحول و 
 - 5تجزيـه   - 4يادآوري  - 3نگاهداري  - 2قابليت تهيه صور جزيي  - 1: از قوا از اين قبيلند 

 - 12تكثيـر ادراك   - 11اسـتدالل   - 10حكـم   - 9تركيـب   - 8تجزيه  - 7مقايسه  - 6تعميم 
تشـكيل   - 16 تبديل علم حضوري به حصولي - 15 الحمل عدم - 14 انتزاع - 13اعتبارسازي 

 ... قاللي به روابط و نسب و اضافات وقابليت نگاه است - 17هاي حقيقي و اضطراري  نسبت
استعدادهايي هستند كه معطوف و متوجه  ها و اين قوا مجموعه قابليت) 284و  345 :همان(

ها و تصرفاتي هستند كه در  ها و دخالت باشند و مجموعه فعاليت به معلومات و ادراكات مي
به تـدريج در اثـر فعاليـت ايـن دسـتگاه مجهـز بـه قـوا و         «: گيرند  مورد ادراكات انجام مي

  ،) 284- 285 :همان(»شود هاي مختلف است كه عالم ذهن تشكيل مي جنبه
توانـد تصـويري از    ما دامي كه قوه مدركه با يك واقعيتي اتصال وجودي پيدا نكند نمي

دهد عبارت است از انواع تصرفاتي كه در  آن بسازد و فعاليتي كه ذهن از خود نشان مي
تعمــيم و تجزيــه و تركيــب و  نمايــد از قبيــل حكــم و تجريــد و آن تصــويرات مــي

  .)394 :همان(.انتزاع

كنـد و از آن واقعيـت    نخست قوه خيال بـا واقعيتـي اتصـال برقـرار مـي     «بر اين اساس 
شود و آنگاه به قوه حافظه سپرده شده و تصرفات  نمايد و صورتي تهيه مي برداري مي عكس

در عين حال كه قـوا در امـر شناسـايي دخالـت و     )285 :همان.( »گيرند ديگري صورت مي
هيچگاه قواي ادراك كننده «آنها اين است كه تصرف دارند اما قاعده كلي قوا و وضعيت عام 

) 161 :همـان (.»كنند، منشا وقوع خطا و اشتباهات چيز ديگري است در كار خود اشتباه نمي
  .)199 :همان(.»كند اي از قواي ادراكي انسان در كار مربوط به خود خطا نمي هيچ قوه«
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  قوانين نفساني 2.3.2
چنين مـي  ) به عنوان يك پديده نفساني(انسانادراك قوانين نفساني در امر  مطهري در مورد

  :نويسد
امور روحي و نفساني نيز مانند همه امور جهان تابع اصـول و قواعـد و قـوانين معينـي     
هستند و رابطه عليت و معلوليت بين خود آنها يا بين هر يك از آنها و مـواد بـدني يـا    

مشـاهده و  (وب ويژه خـود  شناسي جديد مطابق اسل روان. عوامل خارجي برقرار است
دانشمندان و فالسفه روحي هيچگاه ادعـا  . كند همين اصول و قوانين را بيان مي) تجربه
است و تـابع هـيچ قاعـده علمـي      اند كه روح از قيد هرگونه اصل و قانوني آزاد نكرده
  .)116 :همان(.نيست

ينكـه هـيچ   اين مطلب كه امور روحي تحت يك سلسله قوانين ثابت و معين است، يا ا
رود، و يا موضوع  علت نيز از ميان نمي قضيه روحي بدون سبب توليد نشده است و بي

روابط امور روحي با امور بدني يا با امور خارج از بدن، جزو الفباي علم روح به شمار 
  .)117 :همان( .رود مي

  :هاي خاص خود را نيز دارند، براي مثال قوانين و عملكردهاي ذهن ويژگي

ذهن در فعاليـت  . طرز عملكرد و فعاليت ذهن هميشه هماهنگ با جريان خارج نيست
خودش هميشه هماهنگ با خارج نيست و در عين اينكه هماهنـگ بـا خـارج نيسـت     

جريان ذهن و خارج گاهي معكوس يكـديگر  . گيرد معذلك شناخت به آن صورت مي
هـت معكـوس عمـل    كنـد و ذهـن در ج   است يعني خارج به يك نحو جريان پيدا مي

كنـد شـناخت همـين عـين، واقعـي هـم        كند و با اينكه در جهت معكوس عمل مي مي
گيرد كه از اين جهت شبيه حرفي است كه در باب تصوير در شبكيه چشم  صورت مي

افتد ولي معذلك باز انسان اشيا  مي گويند كه همه تصويرها بطور معكوس در شبكيه مي
مـثال در  . كار ذهن هم گاهي بـه همـين نحـو اسـت    . دبين را درست و بطور مستقيم مي

جريان عين مطلوب از اين قرار است كه مثال الف علت است براي ب و ب هم علـت  
پس در جريان عيني و در جريان عالم خارج فرض بر اين است كه الف . است براي ج

يعني وجود عيني الف فرع وجود ب نيسـت ولـي وجـود    . اصل است و ب فرع است
حاال در مقام شناخت چطـور؟ در مقـام شـناخت ايـن     . ب فرع وجود الف استعيني 

يعني ممكـن  . گيرد و هم به شكل معكوسش جريان هم به شكل مستقيمش صورت مي
است از معرفت الف پي ببريم به ب، از علم به الف، علم بـه ب بـراي مـا پيـدا شـود       
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س ايـن جريـان صـورت    و ممكن است عك) استدالل از علت به معلول يا برهان لمي(
گيرد، يعني وجود الف براي ما مجهول است و فقط علم به وجود ب داريم، از علم بـه  

 .)ل از معلـول بـه علـت يـا برهـان انـي      اسـتدال (شود  ب، علم به الف براي ما پيدا مي
  )280، 3ج: 1407  همان،(

را اذهـان بـه طـور عـادي ماهيـات      «ديگر از قوانين و كاركردهاي ذهن اين اسـت كـه   
  و ) 566، 6ج: 1383همان ، (.»شناسند نه وجودات را مي

در نمايش اولي براي ذهن، وجود چيزي است كه تعلق به ماهيت گرفته و خارج كننده 
او از كتم عدم و ظاهر كننده وي از زير پرده ابهام و ظلمت نيستي است و يا بـه منزلـه   

  .)499 :همان(.ست كه مهيت ملتبس به وي شده باشدلباس ا

  )508 :همان( .»كند دار و ذي وجود فرض مي ماهيت است كه ذهن آنها را اموري واقعيت«
ــر   ــان ديگ ــه بي ــود دارد   «ب ــر وج ــدم ب ــت تق ــان ماهي ــل انس ــان و عق ــن انس  .»در ذه

  )432، 5،ج  :1379  همان،(
قـدرت ذهـن بـراي اينكـه از يـك      «قاعده ديگري كه حاكم بر ذهن است اين است كه 

  )499، 6ج: 1383همان، ( .»معاني متعدده بسازد، قابل انكار نيست واقعيت واحد مفاهيم و

  عوامل نفساني 3.3.2
شناسا و مدرِك  توانند از جهتي به عنوان موارد تصرف و دخالت فاعل عوامل نفساني هم مي

النفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسي در مرتبه شعور مخفي ما، در  در علم«: قلمداد شوند
كند كه شعور ظاهر  دخالت مي] معطوف به تصرف در گزينش معرفت خاص[ترجيح اراده 

امـا بايـد توجـه داشـت كـه محتـواي       ) 622همان، ص .( »اطالع است ما به كلي از آنها بي
احساسـات درونـي بـر حسـب اوضـاع و      [قضاوتهاي عقالني و نظري از نفوذ اين عوامل «

  ) 392- 393همان، ص .( »آزاد است] احوال

  حضوريعلم  4.3.2
مبـدا   روان شـناختي فلسـفيِ   وجـوه  مهـم تـرين   نظريه علم حضـوري بـه عنـوان يكـي از    

نخست از جهت آنكه هر علمي حصولي مسبوق بـه  : شناسايي،در دو منظر قابل بحث است
واقعيتي تا حضـور  هر .علوم حصولي تبدل يافته علوم حضوري هستند. علم حضوري است
  .يابد نيابد، حصول نمي
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كه اختصاصي تر ودر عين حال اساسي تر است آنكه در آراي مطهري علم  اما منظر دوم
مفاهيم و مقوالت » اعتبار«و نيز » منشا انتزاع«تواند  حضوري  به عنوان نظريه اي است كه مي

حـال علـم   . باشـد وآنهـا را توجيـه كنـد    ...متافيزيكي، از قبيل عليت و جـوهر و عـرض و   
براي درك متافيزيكي »چارچوبي صرفاانساني«به عنوان  حضوري را از اين ديد و زاويه يعني

در ايـن ديـد، علـم    .عالم در نظر بگيريم، آنگاه منظر جديدي به روي ما گشوده خواهد شد
حضوري منشا تشكيل مقوالت خاص متافيزيكي و چارچوبي ويژه ازاين مقوالت است كه 

دروني، مـي جوشـد وآدمـي    از حاق ذات انسان به عنوان انسان و صرفا باارزش و اعتباري 
علـم حضـوري نـوعي ويژگـي     . واقعيت را در همين چارچوب مي شناسد و فهم مي كنـد 

انساني است كه عينك خاصي را براي انسان تدارك مي بيند تا با آن هستي خود و جز خود 
اين چارچوبي است كه از درون مي جوشد وكال مبتنـي برسـرمايه اي درونـي    .را نظاره كند
ن آنكه مبنايي با يقين منطقي در تعميم آن، در كار باشد برواقـع فـرا افكنـده و    است و  بدو

در نظريه علم حضوري جريان شناخت ازطرف درون و سرمايه ها و زمينه .تحميل مي شود
درون مانند نورافكني خود را بر بيرون فرامي افكندو آن .ها وعناصر آن به طرف بيرون است

جـزمن، درروشـنايي درونـي و منـي كـه داراي كميـت،       .كند را در روشنايي خود نظاره مي
  .آيد ،به ادراك ما در ميكيفيت و ماهيت خاصي است
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ظهور نظريه سوژه در فلسفه غرب با فلسفه دكارت آغاز مي شود و در فلسفه كانت به اوج 
د زيـادي،  شايد بتوان گفت كه مساعي تاريخ فلسفه غربِ پس از كانت تا ح. خود مي رسد

يـا بـه مثابـه يـك ايـده يـا       (اما از سوي ديگر آيا نظريه . نوعي واكنش به نظريه سوژه است
مي تواند در ديگر فلسفه ها مورد سوال قرار گيرد و تفسير و تعريف ويژه خـود و  ) استعاره

به خود بگيرد؟ نظر اين نوشتار آن است كه ) به معناي جديدي(بر حسب همان فلسفه ها را 
مواجهه فلسفه اسالمي معاصر در قبال نظريه سوژه از قبيـل مواجهـه   . مكان وجود دارداين ا

بـا آن نبـوده اسـت كـه بـه      ...) هگل و كي ير كگـور و هايـدگر و  (فيلسوفان پس از كانت 
بلكه اين فلسـفه بـه جـاي حـذف     . تضعيف، تخفيف وجوه آن يا امحاي اصل اش بينجامد

فلسـفه اسـالمي بـه روايـت     . بنيادهاي آن مي پـردازد سوژه يا تخفيف آن به تامل در ديگر 
مطهري ضمن تاييد وجه شناختاري فاعل شناساو اساسي بودن آن، به كشـف و اكتشـاف و   

حاصل آنكه اوال سوژه بسيط نيسـت و از ماهيـت سـه    . تعيين ديگر وجوه سوژه مي پردازد
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سوژه با امور واقع سـه  وجهي برخوردار است و ثانيا و به تبع چنين هويتي، نسبت و ارتباط 
فعاليت سوژه وپيدايش حقايق و معلومات از طرف سوژه، بر حسب دخالت . سطحي است

سه سطح و سه اليه، يعني بر اساس مجموعه وجوه شناختاري و وجودي و دروني، صورت 
در واقع به نظر مي رسد كه بتوان گفت اين برخورد فلسـفي از  . مي گيرد و محقق مي شود

  . و تتميمي بوده استنوع تكميلي 
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