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  چكيده
 علمي غير يا اشتباه هاي  شكل كه معرفت اشكال ديگر دربرابر (disciplinar)ديسيپلينر دانش
 نقـص  بـي  دانـش  بنـدي  دسـته  از معتبـري  شـكل  عنـوان  بـه  هسـتند،  واقعيات ابعاد درك
 تسليم ها، ديسيپلينرِمعرفت هاي شكل سازي بادروني اجتماعي علوم. است شده سازي مفهوم
 رابـه »دانـش  يكپـارچگي « درراستاي تالش نوع هر ودرنتيجه است شده دانش بندي بخش
پرسـش   مقالـه،  دراين. است نموده نامگذاري ،»ها پيچيدگي درك منسوخ«هاي شكل عنوان

است  كالسيكي شناسان در برابرمعرفت جعفري عالمه برمطالعة مبتني شناسي اصلي معرفت
ديگـر،اين   بيـاني  بـه . بودنـد  نگذاشـته  اشتراك رابه ديسيپلينر معرفت پيكربندي اصول كه

 اين به و ديسيپلينراست ازساختاردانش كامالًمبسوط انتقاد شرح از ديگري روش خوانش،
 زيراهمچنان براساس است،»معرفت از اي رشته  بين حالت« آتي، روبه روش كه نيست معنا

. دهـد  مي ازدست »نگر كل موجوديت« عنوان به را واقعيت ديد كه است»ديسيپلينر« مفهوم
 آن بندي بخش اثرات دليل به را ديسيپلينر دانش ايده كه اين با جعفري رسدعالمه نظرمي به

 طرفـداري  اي رشـته   بـين  راهبردهـاي  از اما است، كرده رد شناختي معرف راهبرد ازچنين
 از كـاملي  شـكل  بـه  منجر متفاوت ظاهراً راهبردهاي اين او درديدگاه چراكه. است نكرده

  .شود مي انساني درعلوم »كارمندوارانه انديشه«
  شناسي، عالمه جعفري، دانش ديسيپلينر، علوم انساني، دانش. معرفت :ها هكليدواژ
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  ارتباط انسان با هستيمقدمه: . 1
در ارتباط  ها معتقد است انسان داراي چهار بعد اساسي است كه مبتني بر آنجعفري عالمه 

  ابعاد عبارتند از:. اين گيرد با هستي قرار مي
 ؛شناخت هستي .1

  ؛دريافت هستي. 2
 ؛صيرورت يا شدن در هستي .3

  .تصير يا تغيير دادن در هستي. 4
ارتباط انسان با هستي را بر اساس اين ساحات چگونه اينجاست كه عالمه  ،پرسشحال
  :معتقد است ويكند؟  سازي مي مفهوم
 ».رسـد  همه هفت بعد... به فعليت مـي  هريك از اين چهار بعد اساسي با يك يا چند يا«

  )336: 1391جعفري، (
هاي اصـلي   عالمه جعفري معتقد است اين اقاليم عاملمنظور از اقاليم هفتگانه چيست؟ 

) 2 ،) اقليم علمي1اين اقاليم را بر  هستند.ويبه فعليت رساندن وجود آدمي در پهنه زندگي 
) 7) اقلـيم عرفـاني و   6 ،) اقلـيم حكمـي  5 ،ي) اقليم اخالق4 ،)اقليم شهودي3 ،اقليم فلسفي
از توانيم  . به عبارت ديگر، عالمه جعفري معتقد است زماني مينمايد تقسيم مياقليم مذهبي 

با تكيه بر اقاليم هفتگانه كه انسان در چهار ساحت هستي خويش  سخن برانيم»معرفت كلي«
رفتي انسان در پهنـه هسـتي   فعليت يا كليت هندسه مع ، در غير اين صورتبه فعليت برسد

  .رود ال ميؤزير س
 هاياين ساحات، نام رويكردعناوين توان دريافت كه  مي ،به عناوين اين اقاليم نگاهيبا 

انـد و بـه طـرز     ز هـم مجـزا گرديـده   ا كـه در تـاريخ انديشـه بشـري    هستند  يحوزه معرفت
بـه عبـارت ديگـر، تجزيـه      اند. گشتههاي معرفتي  انگيزي منجر به مجزا شدن شاخه شگفت
انگاشته گردد.  سان و مترادفهاي علمي يك هاي معرفتي نبايد با تخصصي شدن شاخه حوزه
وجـود   Compartmentalizaction)( بخشـي شـدن  - اين دو بخـش  ميانارتباط وثيقي  اگرچه
در ساحات آكادميك  هيكي تابع ديگري است. به زبان ديگر، تجزيه علمي كه امروز ،امادارد
بنـدي اقـاليم    كه عالمـه جعفـري در تقسـيم    مربوط استتنها به اقليم نخستين  ،ود داردوج

كه عالمه مطمح نظر خود قرار  »تجزيه نگاه معرفتي«،اماهفتگانه خود به آن اشاره نموده است
  گيرد. شناسي را در برمي كل حوزه معرفت بود، داده
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  معرفت ةهندس. 2
بر چه عواملي، معرفت را به هفت اقليم محـدود  پرسش اينجاست كه عالمه جعفري مبتني 

هندسـه چهـار وجهـي معرفـت در بيـنش عالمـه       نمايد يا به عبارتي ديگر به چه منظور  مي
  گويد: وي ميمحصور در هفت اقليم گرديده است؟ 

هـاي تجربـي و حسـي و     آورد، يا محصول فعاليـت  هر شناختي كه انسان به دست مي
است ... كه اين [مساوي با] ... شناخت علمي است ...يا  آزمايشگاهي در معقوالت اوليه

تـر   محصول فعاليت ذهن در معقوالت عاليه است كه به وسيله مفـاهيم و قـوانين كلـي   
شـود. اگـر شـناخت،     گيرد كه شناخت فلسفي ناميده مي براي تفسير هستي صورت مي

مايشگاهي زآ،محصول دريافت مستقيم معلوم، بدون واسطه تجارب و مشاهدات حسي
شـود... ماننـد...    ناميـده مـي   »شـناخت شـهودي  «هاي معمولي انديشه باشد ...  وفعاليت
هـا و همچنـين دريافـت     هاي مربـوط بـه ارزش   اكتشافات و دريافت ،هاي عالي حدس

جعفـري،  هـاي محسـوس و معقـول (    حقايق ماوراي نمودهاي كمي و كيفي و زيبـايي 
1391 :339(  

نيز الجرم  آنپس راه دريافت حقيقت  ،قت مشكك استيك حقي ،وجود از آنجايي كه
كند، اما از ميان نظرات  گرچه عالمهاين مطلب را به صراحت بيان نميمشكك خواهد بود. ا

به اين نكته دست يافت. توان  ميدر خصوص مراتب معرفت و هندسه اپيستيمولوژيك وي 
رار دارد كـه عالمـه از آن سـخن    اقليم اخالق، در مرتبه چهارم از اقاليمي قـ به عنوان مثال، 

  :. او معتقد استگويد مي
انسان و جهان وارد درونـي شـود كـه آراسـته بـه       ياگر معلومات حاصله از دو قلمرو

يعني وارد درونـي شـود كـه داراي    -  هاي اعالي انساني باشد ها و آرمان ارزش ،اخالق
ماننـد  همعلومـات   ايـن بـدون ترديـد،    - نماي وجدان و عشق به كمالجويي باشد قطب

آن، بزرگتـرين نتيجـه    و شـود  امواج روحي كه همواره در حال نو شدن است، تلقي مي
يـابي او   توانند حجابي ميـان انسـان و حقيقـت    هرگز نمياين معلومات ين است كه چن

 . گيرنـد... ببـرداري قـرار    هاي انسان مورد بهره توانند در مسير خودكامگي باشند و نمي
  )340: 1391جعفري، (

همگـامي ارزش و   ،بـه معنـي  محوري فـرض نمـودن بعـد اخـالق در تئـوري معرفت     
تفكر ديسيپلينر به بوته فراموشي سپرده شده است. عالمه جعفري معتقـد   در كهحقيقتاست 

حوزه علـم و  آنكه مگر  ؛است تئوري معرفت يا هندسه اپيستيمولوژيك تكميل نخواهد شد
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اينجاست  ) اكنون پرسش1394(جعفري،  هارمونيك برسند.عمل در وجدان آدمي به تعامل 
پاسـخ  ، سخن از بعد يا اقليم حكمي چه وجهي دارد؟ پس از پيوند ميان اين چهار اقليمكه 

  :گويد مي وي. استاين پرسش قابل تأمل  بهعالمه جعفري 
يروي اگر همه ابعاد چهارگانه به وسيله عقل سليم و خرد رشد يافته به منزله راهنما و ن

... پس [انسان به يك همـاهنگي معقـولي دسـتخواهد    باشند حركت انساني در زندگي 
» حيات معقـول « براي حركت در مسير »جو منِ كمال«يافت كه موجب تحرك] اراده از

  )1391:340جعفري، ( ..... [خواهد شد] ..

ي معرفت حاصله از همـاهنگ  به معناي»حكمت«،به عبارت ديگر در زبان عالمه جعفري
به هـم پيوسـته بـه منصـه      يكه در نظاماست چهار اقليم علمي، فلسفي، شهودي و اخالقي 

آنكـه  مگـر   ،رسد. البته معرفت در اين مستوي كامل و ديني يا مذهبي نخواهد بود ظهور مي
  پاي در وادي نورانيت بگذارد. به عبارت ديگر ،انسان مسلح به اين پنج بعد

يت روحي كـه موجـب روشـنايي در جهـان برونـي و      اگر پنج بعد مزبور را يك نوران
كه همه جهان بروني و دروني - دروني شده و انسان را در جاذبه حقيقت كل و بالذات 

، به حركت در آورنـد [آنگـاه مـي تـوان اذعـان      - دهد يوابستگي خود را به آن نشان م
  )341 :1391جعفري، ايم.] ( داشت كه وارد اقليم ششم يعني عرفان شده

پيوسـتگي متعـادل    و به يك بهم گرديدع ضلكه معرفت انسان داراي اين شش آن پس از
  گردد. از دل آن معرفت ديني يا اقليم هفتم متولد مي ،رسيد
  

  وحدت اليتجزاي معرفت. 3
هـاي رايـج    نگاه، هاي معرفت شناسانه يوروسنتريك نگاه عالوه بر نقدعالمه  رسد به نظر مي

اسالمي  كه معرفت انساني را به ديني و غير ديني، اسالمي و غير به اپيستيمولوژي در ايران را
  معتقد است اين تفكر كه وي. دهد ، مورد انتقاد قرار ميكند بندي مي تقسيم ... و

يـك  و هريك از ابعاد هفتگانه داراي هويتي خاص است كه با ديگري سازگار نيسـت  
گـرفتن عوامـل ضـروري ابعـاد      به دليـل] ... ناديـده  [پندار [يوروسنتريك] است ... كه 

: 1391جعفري، ( .مشكالتي عظيم [براي] انسان [بوجود آورده است]...،هفتگانه معرفت
342(  
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  آورد: سخن به ميان مياز سه نوع مذهب  »معرفت ديني«هاي رايج به  عالمه در نقد نگاه
ن ) سخ347 :1391جعفري، ( .) مذهب ساختگي3اي و  ) مذهب حرفه2 ،) مذهب واقعي1

هفـت   اي در منظومـه  وياو صراحتاً درباره ماهيت معرفت مذهبي و ديني است كه به نظـر  
دهند. به عبارت ديگر، عالمه معرفت ديني  تشكيل يك هندسه معرفتي منسجم را مي ،اقليمي

در غيـر ايـن    ؛داند كه هر شش ساحت مذكور را در بطن خـود داشـته باشـد    را معرفتي مي
ناقص به واقعيت است كه عالمه از آن بـه   يبلكه رويكرد ،تنيس »ديني«بينش يك صورت
بر اساس چه اما  )343 :1391جعفري، كند. ( ياد مي ،در علوم انساني »نگاه كارمندي«عنوان 

و نـه متنـاقض   هسـتند  توان پذيرفت كه ايـن ابعـاد هفتگانـه مكمـل يكـديگر       استداللي مي
  و شايسته دارد يا خير؟همديگر؟ آيا عالمه براي اين پرسش، پاسخي درخور 

كند و بـه نظـر    بسيار كليدي بازي مي ينقش »شخصيت«در منظومه فكري عالمه مفهوم 
در  ”Personality“مـه  متـرادف كل توانـد   اونمـي اي  آيد استخدام اين واژه در نظام انديشه مي

در  توانـد  مـي چگونه اين مفهوم روانشناسي ديسيپلينر باشد. دليل ما بر اين مدعا چيست؟ و 
  گويد: مي ويشناسي عالمه نقش بازي كند؟  ساختمان معرفت

پذيرم كه در درون آدمي حقيقتي به نام شخصيت، خود،  ... در مقدمه، اين واقعيت را مي
من يافعاليت خودگران وجـود دارد كـه [نقـش منسـجم كننـده] ... مـديريتي را انجـام        

دهد] ... و نبايد طنابي را كـه   ند ميدهد. [اين من است كه ابعاد هفتگانه را به هم پيو مي
، در بيرون از ذات خود جستجو كنـيم... زيـرا طنـاب    دهد پيوند مياين [ابعاد] را به هم 

  )346- 7 :1391جعفري، حقيقي اين ابعاد، در نهاد خود شخصيت است. (

، سـاحات  رانـد  كه عالمه از آن سخن مي اي ابعاد هفتگانهآيد  به نظر ميبه عبارت ديگر، 
از  اي بـا گوشـه   تـوان  ،ميختلف وجود انسان است كه مبتني بر هـر كـدام از آن سـاحات   م

. بنابراين يكي از مشكالت عمده در اپيستيمولوژي ديسيپلينر اين نمودواقعيت ارتباط برقرار 
است كه انسان با محدود كردن ساحات به ساحت ساينس (علم) خود را از ساحات ديگـر  

. به زبان ديگر، اگر پيونـد  پندارد مي»تنها بعد واقعيت«آن را  شتباهاهستي محروم نموده و به 
در درون نهـاد شخصـيت وجـود دارد،     - كه مكمل يكديگر نيز هستند- دهنده اين ساحات 

نهاد، «نيست؛ چراكه واژه  ”Personality“اين مفهوم مساوق با واژه  استدالل نمود كهتوان  مي
تواند بـا كلمـه پرسـوناليتي كـه در      نمي ،ستاكه داراي ساحات مستدرج  »شخصيت ،خود

. آيـا عالمـه   شـود يكسان انگاشـته   ،سازي شده است ذهن مفهوم(Linear)چهارچوب خطي



 1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،حكمت معاصر   6

؟ به نظـر  معتقد بودجعفري به مستدرج بودن ساحات وجود و ارتباط آن با هندسه معرفت 
  گويد: مي»الميعرفان اس«چراكه در كتاب چنين باشد، آيد كه  مي

شخصيت ما با به دست آوردن يكي از ابعاد شش گانه، در صورت آگاهي از بعد ديگر 
شـود، مگـر بـا     كند كه برطرف نمـي  و ضرورت اشباع آن، نقصي در خود احساس مي

اشباع آن بعد. به عنوان مثال، اگر كسي واقعيات جهان هستي را فقط از ديدگاه... فلسفي 
اطـالع باشـد] ...    هـاي] ... جهـان علـم [... بـي     . [ولي از كـاوش مورد توجه قرار دهد..

هـاي خـود احسـاس     نقصي در طرز تفكرات و خواسته،ترديد، اين شخصيت متفكر بي
گـذرد، مرتفـع نخواهـد شـد.      خواهد كرد كه بدون توجه به آنچه در جهـان علـم مـي   

  )347- 8 :1391جعفري، (

چـرا متفكـرين از    ،ن باز و عميق استحال اگر اتصال اين ساحات در وجود انسان چني
انسان انديشـمند   گردد موجب مي؟ به عبارت ديگر، چه عواملي كنند غفلت مياين موضوع 

 حلي انديشيده از اين واقعيت گريزناپذير غافل گردد؟ آيا عالمه جعفري براي اين مسئله راه
نمود اين موضوع تالش  »عرفان اسالمي«در كتاب وي به كنكاشي فلسفي پرداخته است؟ و 

  :گويد شايستهدهد. او مي يپاسخ آنسازي نمايد و به طريقي به  را مفهوم
هـا توجـه    گذارد اين نقـص  ... تنها يك خطاي بسيار رايج و متداول وجود دارد كه نمي

بـازيگري  « متفكر را به خود جلب نمايد. اين خطا عبارت است از: عدم تفكيك ميـان  
گونه متفكران محـدودنگر، بـا    كه اين ا؛ به اين معن»اقعياتمغزي و تماشاگري سالم به و

ها و نامحدود ساختن محدودها) كه از  بردارياز قدرت تجسم (بزرگ كردن كوچك بهره
فراگير و  چنانهاي كوچك و محدود خود را  شود، دانسته هاي مغزي ناشي مي بازيگري
 سـازند.  محدود قانع مـي كنند كه شخصيت خود را به همان معلوم كوچك و  مطلق مي

  )348ص (

به عبارت ديگر، اگر تفكيك ساحات معرفتي به عنوان يك تاكتيك متـدولوژيك اتخـاذ   
در  ،اگر به عنوان يك اصل انتولوژيك مفروض گـردد  نمود؛اماشايد بتوان از آن دفاع  ،شود

بـه كنـه    زيرا رويكرد ديسيپلينر مـا را از رسـيدن   ،شمارد اين صورت عالمه آن را مردود مي
همانگونه كه - و منجر به تولد انسان تك ساحتي (و تمدن تك ساحتي)سازد واقعيت دور مي

در حـوزه معرفـت    »نگـاه ديسـيپلينر  «. براي رد شود مي - (Marcuse, 1964)گفت ماركوزه مي
اشـاره   - دوركهـايم و فرويـد  - ر شناسي، عالمه جعفري به دو غول علوم انسـاني ديسـيپلين  

هـر دو انسـان را    ،گويد، سوسيولوژيسم دوركهايم و سايكولوژيسم فرويد مي وينمايد.  مي
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ها، نخست بـا نگـاه    شايد هر دوي آن اگرچهدهند.  شدن سوق مي »كمپارتمنتاليزه«به سمت 
نتايج اين بينش كل نظام معرفتي  ،امامتدلوژيك به تجزيه ساحات واقعيت قدم گذاشته بودند

تجزيـه  «د كه در نگاه عالمه جعفـري از آن بـا عنـوان    ديسيپلينر را تحت سيطره خود درآور
  گردد. به زبان ديگر، با  ياد مي »شخصيت انساني

) ... در درون عـالم  Integralجانبـه (  تجزيه شخصـيت انسـاني... نيـروي معرفـت همـه     «
  )343: 1391جعفري، »(شود]. [خشكانده مي

كليد فهم تئوري معرفت عالمه جعفري است. او معتقـد اسـت كـه     ،وحدت شخصيت
  تفكيك ساحات معرفتي

] ... وحـدت حيـات آدمـي [دچـار تجزيـه      موجب گرديـده [ بعد... از قرن نوزدهم به 
ناپذيري گردد]. [به عبارت ديگر] ... در علوم انسـاني، هـر موضـوعي كـه مـورد       عالج

انسـان  «[بدون در نظر گفتن دو ساحت عمده گيرد ...  تحقيق و شناسايي علمي قرار مي
قابل شناسـايي نيسـت و هـركس چنـين     » ... كه بايد انسان آنچنان«و » كه هست آنچنان

: 1391جعفـري،  ( .بينانه سـطحي [نيسـت]...   اين جز يك] ... ادعاي خوش ،ادعايي كند
355 -352(  

، عالمه جعفري مـدل  رفت از نگاه اپيستيمولوژيك ديسيپلينري ديگر، براي برونبياني به 
را دال محـوري   »وحـدت شخصـيت  «كـه در دل آن   سـازد  معرفتي آلترناتيوي را مطرح مي

هـاي رايـج در    مبتني بر هفت اقليم است. به زبان ديگر و بر خالف نگاه كهدهد  تشكيل مي
عالمه معتقد است كه معرفـت   - دهند كه بينش مذهبي را تا حد نگاه فقاهتي تقليل مي- ايران
  :گويد شناخت ديني نيست. او مي ،دسه آلترناتيو بدون در نظر گرفتن اين ابعاد هفتگانهدر هن
... اگر در حقيقت معرفت [آلترناتيو] و غيرديسيپلينر ... درست دقت كنـيم.... خـواهيم    «

  )365 :1391جعفري، »(گانه را در خود دارد. ديد كه شناخت با بعد مذهبي، همه ابعاد شش
هيئـت  مگر در يك  ؛در نگاه معرفتي آلترناتيو، شناخت رخ نخواهد دادبه عبارت ديگر، 

كه تمامي هفت بعد را در خود جاي داده باشد. هنگامي كـه   (Integral Configuration)كامل
  :شود گفته مي

... [اين] شناخت [بايد مبتني بر شناخت] هستي بـا  ، شناخت علمي محض يك واقعيت
ايـم   ... [در غير اينصورت دچار يك نگاه ديسيپلينر شـده  ابعاد [هفتگانه] معرفت [باشد]

  )365: 1391(جعفري،  ساحتي خواهد شد.] هاي معرفتي تك كه موجب بازتوليد هندسه
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بـه نظـر    - يگرايـ  به دليل سيطره متـديك تقليـل  - هاي اپيستيمولوژيك ديسيپلينر در نظام
عشـق يـا عاطفـه     ،چرا كـه داشته باشـد  جاييدر هندسه معرفتي  »عاطفه«يا  »عشق«آيد  نمي

بتوان حوزه معرفت مجالي نيست كه در شود و  گرفته ميدر نظر ”Sentimentalite“مساوق با 
عالمـه جعفـري در ايـن چـارچوب معرفتـي       رسد به نظر مياما گفت. سخن از احساسات 

 ,Miri).جايي بس رفيع قائل اسـت  ،و براي عشق و قوه خالقه عاطفه انديشد نميديسيپلينر 

جهـان و   »مقصـود «:انسـان  گويد مـي  »حـافظ «با استناد به انديشمند شهير ايراني  وي (2014
الزم بـه ذكـر   اگر از قوه خالقه عاطفي خود استمداد نكند.  ؛هستي را دريافت نخواهد نمود

نياز به فاعليتي دارد كـه در چـارچوب تفكـر     ،است »قصد«يا آنچه مورد  »مقصود«است كه
عالمه خود را در گويا . حال آنكه ردمفروض دا »قصديتي«،تواند براي كل وجود نمي تكاملي

بـا   وي امتداد سنت فكري حافظ، تعريـف كـرده اسـت و از ايـن رو هندسـه اونتولوژيـك      
  :. به زبان ديگراستهاي رايج در چنبره ساينس متباين  نگاه

اگرچه همه جهان هستي ... اگر بعد عشق حقيقي يك انسان درباره هستي شكوفا نشود، 
و اجزاء و روابط آن را در ذهن خود مانند آينه منعكس نمايـد، بـاز نخواهـد توانسـت     

  )362- 3: 1391(جعفري،  چيزي درباره هويت و مقصود از كارگاه هستي دريابد.

گرايي علمي حتي موجب گرديده است كـه   به عبارت ديگر عالمه معتقد است كه تقليل
  :گويد دور گردد. او در جايي مي جانبه همهانسان از معرفت 

اي تاريك بر روي همه معلومات ... انسان خواهد كشد و نصـيب   ... اين ناتواني، پرده «
جعفـري،  ( »وي از علم، چيزي جز لمس كوركورانه بر سطوح ابتدايي هستي نخواهد بـود. 

1391: 363(  
ايـه مفهـوم كلـي    بـر پ مبتنـي  ناگفته پيداست كـه معرفـت در ديـدگاه عالمـه جعفـري      

پذيرنيست. به عبارت ديگر، براي  مكانگراا تقليل هاي است و دريافت اين كلي با نگاه»وجود«
سطوح مختلف وجود و مداليته مسـتدرج آن آگـاه بـود،     ازبايد  ،ساماندهي هندسه معرفت

 دارد و معرفت انسـان را  را از شكوفا شدن باز مي »من«،چراكه ناديده انگاشتن اين پيچيدگي
  )363: 1391جعفري، دهد. ( از هستي به يك جزء ناقص تقليل مي
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  عدم انسجام معرفتي. 4
علـم و   »كمپارتمنتـاليزه شـدن  «مسـئله   ،يكي از نقدهاي رايج بر علوم انساني يوروسنتريك

توان كرد؟ به عبارت ديگـر، آيـا    رفت از اين وضعيت چه مي معرفت است. حال براي برون
آيـد او معتقـد    دهد؟ به نظـر مـي   راه حل عملي ارائه مي »گاه آلترناتيون«عالمه جعفري براي 

از هاي زندگي بشر نيست.  جوابگوي پيچيدگي ،است كه نگاه كمپارتمنتاليزه به حوزه انساني
موجـب رشـد    ،معرفت انسان داراي هفت اقليم است كه اگر به درستي تفهيم گـردد نظر او 

هاي مختلف گرديده  مسائلي كه موجبات افتراق بين فرهنگگردد. يكي از  جامعه انساني مي
مرز بين دانش و و» علم- نا«علم و به اين معنا كه است؛  »معرفت«است، نگاه انديشمندان به 

بـه   .اي ممكن است يك يا چند جنبه برجسته گردند چيست؟ در هر نظام انديشه »دانش- نا«
انگاشـته شـود،   ضروري  ها غير يگر نگاهاصل و د»نگاه فلسفي«گاه  ممكن است ،عنوان مثال

تفسـير  «و  پيـدا كننـد  ها بـر اسـاس آن تقليـل     هو ديگر نگاقرار گيرد معيار  »نگاه علمي«گاه
دهنـد و ديگـر    . البته هستند كساني كه نگاه عرفاني يا اخالقي را معيار قرار مـي شوند»علمي

نگاه «آيد  دهند. به نظر مي ار مياهميت كمتري مورد امعان قر بايا  شمردهرا مردود  »ها بينش«
مورد قبول عالمه جعفري نيست.  ،كه در ذيل نگاه علمي رشد و نمو نموده است »ديسيپلينر
كه از يـك سـو نگـاه     جانبهدارد همهسعي در ارائه نگاهي  ،ويرفت از اين هيمنه براي برون

را مورد تخطئـه   »هربيننگاه ديني ظا«شمارد و از سوي ديگر  ديسيپلينر را منتقدانه مردود مي
دهد. در نگاه عالمه جعفري، بينش ديني نگاهي است كه مبتني بـر هفـت اقلـيم يـا      قرار مي

 يكي از اضالع آن نگاه مذهبي است و شش ضلع ديگـر آن عبارتنـد از   و هفت ضلع است
علمي، فلسفي، شهودي، اخالقي، حكمي و عرفاني. به عبارت ديگر، بسـيار نادرسـت    ابعاد

تر از  بس وسيع ،زيرا دامنه بينش ديني ،مبتني بر منابع روايي بدانيم تنهانگاه ديني را  است كه
تنهـا بـه ضـلع    منابع سنتي است. از سوي ديگر، بسيار اشتباه است اگـر معرفـت بشـري را    

“Science” شناسـي علمـي    دهيم و سعي در تخطئه ديگر منافذ معرفت بنمائيم. معرفتتقليل
است و تنهـا راه نجـات    شتهپيچيده خود و جهان وجود گ به هستيِ موجب تنگي نگاه بشر

بشر، خالصي از نگاه ديسيپلينر است. البته اين بدان معنا نيست كه بيرون از نگاه ديسـيپلينر  
اين تصور نادرست است، چراكه هر كـدام از اقـاليم    ؛هيچ ديسيپليني يا نظم و سياقي نيست
 زكه يـك متفكـر اينتگراليسـت قـادر اسـت يـك سـنت        معرفتي داراي ابزار و منطقي هستند

ـ   ،سينوپتيك زسينوپتيك انجام دهد و مجموع اين سنت  اهمان چيزي است كه عالمـه از آن ب
و نتيجـه چنـين    استكند. معرفت ديني مبتني بر هر هفت اقليم  عنوان معرفت ديني ياد مي
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اگفته پيداسـت كـه   ن) 1387(جعفري، است.  »حيات معقول«نگاهي موجب به وجود آمدن 
بـر پايـه    »فرهنـگ مشـترك بشـري   «اين نگاه مارا قادر خواهد ساخت كه به دنبال سـاختن  

هاي مختلف  ن فرهنگميارا  يتواند مشتركات برويم و اين نوع از معرفت مي »معرفت معقول«
ايجاد كند. به عبارت ديگر، تمدن يوروآتالنتيكي با تكيه بر نگاه ساينسي تالش در منكـوب  

هـاي   ديسيپلينر بوده و ساحت يچراكه نظام معرفتي آن مبتني بر نگاه ،دن ديگران داشتكر
نگـاه دينـي كـه معرفـت را در     ،آن ي ديگـر ياز سـو  اسـت.  ديگر معرفت را ناديـده گرفتـه  

هـا   از اين نگاه يك بيند نيز مورد انتقاد عالمه جعفري است. هيچ چهارچوب تنگ فقاهتي مي
تـوان فرهنـگ مشـترك     و اين تصور كه مـي  سازد رهنمون نمي ما را به سوي حيات معقول

زيـرا حيـات    ؛سـرابي بـيش نيسـت    ،ساخت »حيات معقول«بشري را بيرون از چهارچوب 
حياتي است كه مبتني بر معرفت هفت اقليمي يا معرفت ديني است. يكي از مسائل  ،معقول

توان بر پروژه علـوم   ونه ميمسئله يوروسنتريزم است. چگ ،بسيار مهم در علوم انساني امروز
شـمند  ياند گروهيپذير است يا تنها دغدغه  امكان اين امر محور فائق آمد؟ آيا- انساني اروپا

سرخورده رمانتيك در كشورهاي غيـر غربـي اسـت؟ داليـل زيـادي وجـود دارد كـه ايـن         
از اي اسـت كـه بسـياري     بلكـه پـروژه   ،ها نيست ها و غيرغربي نگراني شرقي دل ،تنهادغدغه

به خود مشـغول نمـوده    ،هاي نوين و آلترناتيو هستند متفكرين معاصر را كه در تكاپوي افق
اتنوسـنتريك اسـت يـا     ،است. به زبان ديگر، سخن اين نيست كه آيا علوم انساني اروپامدار

بلكه سخن اصلي اين است كه با چه تمهيداتي امكـان عبـور از پـروژه علـوم انسـاني      ؛ خير
هـاي ديگـر    سنتريزمي وجود دارد؟ چراكه هر لحظه امكان غلتيدن در فرماتنوسنتريك يورو

اتنوسنتريزمي وجود دارد و گرفتار شدن در آلترناتيو اتنوسنتريزم به هيچ وجه نبايد مطلـوب  
ترين محورهايي كه موجـب بازتوليـد علـوم     كه يكي از كليديتوان گفت  ميانگاشته گردد. 

اسـت. بـه عبـارت     »معرفـت «يا  »دانستن«يا  ”Knowledge“مسئله  ،انساني اروپامحور است
 »معرفـت «يشناسـي يوروسـنتريك هـر چيـز     ديگر، دانش چيست؟ در چـارچوب جامعـه  

 شـود و آن  شـناخته مـي   »دانش«خاصي از دانستن  »فرم«يا  »نوع«بلكه  ،گردد محسوب نمي
 - فيلسوفيك كه در مقابل نگاه تئولوژيك و- » نگاه سوسيولوژيك«در چهارچوب  »فرم ويژه«

 ،از علم نيست اي گردد. به زبان ديگر، ديسيپلين شاخه شناختي تلقي مي است، معرفت جامعه
 - اجتماعي-  خاص اي براي ساماندهي درك انسان از واقعيت در حوزه »ابزار مفهومي«بلكه 

. حـال  متمـايز اسـت  (Categorization of knowledge)بندي دانش طبقه است كه با انواع ديگر
وجود دارد؟ اگر بتوان انواع ديگـر   بندي دانش ي از طبقهآيا انواع ديگركه اينجاست  پرسش
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نمـود،اين  بازخواني و بازسازي ) Resten( ايرستن هاي انديشه را ابداع نمود يا مبتني بر سنت
عالمه جعفري در كنـار انديشـمنداني همچـون     رسد خواهند بود؟ به نظر مي پذير امر امكان

اين ... قدم در و  شريعتي، مطهري، بهشتي، طالقاني، صدر، امام موسي صدر ،عالمه طباطبايي
ساماندهي معرفـت در چـارچوبي غيـر از بيـنش     آيا گذاشت. البته بايد نقادانه پرسيد  وادي

نظمي در حوزه علوم انساني نخواهد شد؟ عالمه جعفري در پاسخ بـه   منجر به بي،ديسيپلينر
گويـد مراتـب    مـي طور كه پيشتر نيز اشـاره شـد، وي   هماند. ده حلي ارائه مي اين پرسش راه
ه بينش حقيقي يا آنچه ديدگاه جانبه درآيد ب همهاست و وقتي به صورت  ضلعمعرفت هفت 

محصـور   وگردد. در اين نوع نگاه، متفكر گرفتار يك بعد از دانستن  مينامند،منجر  مي ديني
پيش آيد كه آيا اين هفت مرتبه  پرسشدر چنبره ديسيپلينر نخواهد گشت. ممكن است اين 

  از معرفت
  )314: 1391جعفري، ( »ساخته و پرداخته مصنوعي و موقت مغز بشري نيست؟«

  :گويد عالمه جعفري در پاسخ به اين پرسش مي
هاي تاريخي و گسترش فراگير آن ابعاد در همه جوامع توجه  كافي است به عمق ريشه

در هر دوران و هر شرايطي، بـراي هـر انسـاني كـه      كنيم. با اين توجه، خواهيم ديد كه
جويي به وجود آمده است، از يك يا چند بعد از  هاي ذهني واقع عوامل مناسب و انگيزه

سـينا... و   ده است. به عنوان مثال ابـن كربرداري  ابعاد هفتگانه براي تحصيل معرفت بهره
علمي محض فيلسوف اسـت و   سينا با طرز تفكرات ابن . مولوي را در نظر [بگيريد] ...

 سينا مذهبي بوده و [همچنين داراي] دريافت عرفاني واال نيز [بوده] ... اسـت.  همين ابن
  )341: 1391(جعفري، 

بخشي نمودن دانـش،  - بخشدارد بگويد تفكر ديسيپلينر يا  سعيبه عبارت ديگر، عالمه 
شـاهدي بـر ايـن     ،خـود يك تلقي مخرب است و انديشمندان غيرديسيپلينر در طول تاريخ 

  مدعا هستند كه 
نگـاه غيـر   [ابعاد [هفتگانه معرفت] با يكديگر ناسازگار نيستند و اين تفكر مخرب كـه  «

را [بايـد   استديسيپلينر] موجب متالشي ساختن وحدت درك كننده و وحدت درك شده 
  )342 :1391جعفري، ( »روزي] كنار بگذاريم.

ن بر بينش يوروسنتريزم ارتباط وثيقي با نگرش آمدائق راه فآيد  به نظر ميبه زبان ديگر، 
از طريـق   امـر  ايـن  ،معرفتي متفكر داشته باشد.اگر بخواهيم نگاه آلترنـاتيو را احيـاء نمـائيم   

  :گويد هاي معرفتي تك ساحتي ميسر نخواهد گرديد. عالمه جعفري مي بازتوليد نگاه
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زمـين   ديسـيپلينر] ... كـه در مغـرب    هاي شدن نگاهنهادينه اي از متفكران [به دنبال  عده
اند  زمين را هم بدنبال خود كشيده است، [باور نمورده مشرق يشروع شده و سطح نگران

ها خالف] روش علمي  هاي معرفتي از هم مجزا هستند و سينوپتيك ديدن آن كه حوزه
  )342 :1391جعفري، ( . [است]...

 يلست ابعاد هفتگانه داراي هـويتي اصـ  معتقد ا ويشمارد.  عالمه اين نگاه را مردود مي
ايـم.   آنگاه باعث خلط معرفتي گشته ،ها را تعريف كنيم آن جانبه همهاگر در هندسه  ند ونيست

  به زبان ديگر نگاه ديسيپلينر 
اگرچه اين مزيت را داشت كه ابعاد يا طرق وصول به واقعيـات را بـا نظـر بـه هويـت      

آمـد، مشـخص    قعيـات بـه وجـود مـي    خاصي كه از ديدگاه مخصوص جوينـدگان وا 
گيري معين  مثالً روش علمي را در ارتباط با واقع از ديدگاه ... عالم با هدف- ساخت مي

مشـكالتي را كـه از بازديـد گـرفتن      امـا  - نمود و با ابزار شناخت محدود، مشخص مي
ـ  عوامل ضروري ابعاد هفتگانه معرفت به وجود مـي  مشـكالت كـل معرفـت     هآورد... ب

  )342 :1391(جعفري،  افزود.... درباره انسان و جان مي

بهـاي آن   ،امادهد ي به انسان ميئجزئي در حوزه جز يبه زبان ديگر نگاه ديسيپلينر بينش
ـ    محور سـاقط مـي   ياين است كه آدمي از معرفت وجودي هست دنبـال خلـق    هگـردد. اگـر ب

هـاي   و بـه سـراغ نظـام    كشيدهاز نگاه ديسيپلينر دست  بايد ،ناگزيرهاي آلترناتيو هستيم نگاه
زيرا عالمه جعفري معتقد است انديشمنداني كه در چـارچوب   ،معرفتي غيرديسيپلينر برويم

 »كارمنـدان علـوم انسـاني   «بلكه  ؛شناس نيستند كنند، انسان هاي ديسيپلينر فعاليت مي پارادايم
يعني  فر از بزرگان علوم انساني ديسيپلينراو مشخصاً به دو ن) 343: 1391(جعفري، هستند. 

كند. عالمه معتقد است انديشمنداني كـه همچـو    اشاره ميزيگموند فرويد و اميل دوركهايم 
 »كنند هندسه نظام معرفت را تجزيه مي«انديشند، خواسته يا ناخواسته  فرويد و دوركهايم مي

ــري، ( ــر  343 :1391جعف ــارت ديگ ــه عب ــت «) ب ــدت معرف ــه وح ــات»تجزي ــر  نه ــك ام ي
منجر به تجزيه وجودي انسـان   »عدم وحدت معرفتي«بلكه  ،نيست(Cognitive)شناختيصرف

 ي نيـز هم دارد و تجزيه وجـود وجودي نيز خواهد گرديد. به زبان ديگر، اين تجزيه تبعات 
خواهـد شـد. عالمـه     »حيـات معقـول  «و عدم دستيابي بـه   »حيات انساني«منجر به ويراني 

را شناسايي نموده اسـت و   »تعقل ديسيپلينر«مشكل كليدي  مشخص چهاربه طور جعفري 
ديگـر   »نگـاه ديسـيپلينر  «براي عبور از بحران اصرار دارد كـه بيـنش ديسـيپلينر را نبايـد بـا      
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كه داراي چهار بعد - ي به حوزه معرفت بشر همه جانبهبلكه بايد با نگاهي  ،جايگزين نمود
  را به منصه ظهور معرفتي رساند. نگاه آلترناتيو  - ستاو هفت اقليم 

  
  گيري نتيجه. 5

  مد نظر عالمه عبارت است از:مشكل  باتوجه به آنچه گذشت؛ در مجموع، چهار
توانـد موضـوع تحقيـق خـويش را بـه يـك        مفروض داشتن اين اصل كه محقق مي. 1

د مـور  »پديـده «دهد و مبتني بر اين مفروض نادرست ادعا كند كـه  » تقليل«ساحت معرفتي 
يـك نقـاب علمـي بـراي      گـرا  تقليـل نظر اين است و جز اين نيست. به عبارت ديگر اصل 

جهــان نفهميـدن هسـتي در كليــتش اسـت كـه منجــر بـه ابزارگرايـي و تحديــد و تهديـد        
  )343 :1391جعفري، خواهد شد. ((lebenswelt)بيني

 اي كـه انسـان را از هويـت انسـاني خـويش دور      هاي محدود حرفـه  ساختن هويت .2
، فرض اصلي تحقيق رسيدن بـه حقيقـت و كنـه اشـيا باشـد     بايد د. به عبارت ديگر، ساز مي

 ،در پـي سـاخت  حقيقـت  ياي، بـه جـاي جسـتجو    هاي حرفه با تمسك به هويتامامحقق 
اين طرز تلقي از علم (انكشاف حقيقت) و نگاه آنگاه كه . استديسيپليني - هاي درون هويت

گـردد،   تجلي پيدا كرده) كمرنگ ميبه مقدار قابليتش به عالم (كسي كه حقيقت در درونش 
و عالمـه ايـن    نيسـت محقق ديگر به دنبال معرفت همه جانبه در موضوع مورد عالقه خود 

.(جعفري، نه عالمان علوم انسـاني  ،داند مي »كارمندان علوم انساني«نوع محققين ديسيپلينررا 
كند  دوركهايم و فرويد اشاره مي هطور مشخص ب در اين بستر عالمه جعفري به)343 :1391

وحـدت شخصـيت   «بلكـه   ،تنها منجر به كژفهمي خودشان گرديدهانه  آنكه نگاه ديسيپلينر 
دارد. اگر نگاه انسان بـه   »معرفت«چراكه شخصيت رابطه وثيقي با  ،بين برداز را نيز  »انساني

. به زبان ديگـر،  بودخواهد  »طبيعي محض«حياتي از نوع  نيزحيات انساني  ،هستي كژ باشد
در دل شخصيت انسـان جوانـه زده    »معرفت معقول«گيرد كه  حيات معقول زماني شكل مي

(جعفري، پذير نيست.  باشد و بدون شخصيت معقول سخن از حيات معقول اجتماعي امكان
1391: 343(  
هاي ديگر معرفت هـيچ مشـروعيتي قائـل نيسـت و ايـن       .نگاه ديسيپلينر براي ساحت3

را از طريق بينش علمي ميسر بدانند. اين  »واقعيت«ده است كه تنها راه رسيدن به موجب ش
اين تنها  اماهاي دريافت وجودي گرديده است.  رويكرد باعث تجزيه معرفت بشري و امكان

ميـدان را بـراي    ،هـاي آنالتيـك   نگـاه  نيزبلكه در بستر خود معرفت ساينسي  ،مشكل نيست
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بسيار تنـگ نمـوده اسـت. پيامـدهاي چنـين       همه جانبههاي سينوپتيك، سينيتيك و  دريافت
 »پديده انساني«توانند  نمي عالمه جعفري اين است كه محققين ديسيپلينر از منظررويكردي 

بينند و  ساحتي مي ببينند.به عبارت ديگر، انسان را تك »جانبه همه«را در يك منظومه معرفتي 
ابعـاد انسـان   سـاير  بـدون آنكـه بـه     ،اسـت  ود اقتصـادي آدمي يك موجـ كنند  مثالً ادعا مي

) به عنـوان مثـال،   343 :1391جعفري، توجه كنند.(  »هاي گذشت و فداكاري خصلت«نظير
Amartya Senباري بـراي بشـريت    پيامدهاي زيان »تعقل«ساحتي به  معتقد است نگاه تك نيز

  داشته است. به عبارت ديگر 
محـدود   خودخواه النيت تنها به يك نوع و آن هم يعني عقالنيتاينكه فرض نماييم عق

 رفتـاري  جريـان  يك به توانند مي مردم كه ايجادكنيم را مفهوم مابايداين. است، اشتباه است
 (AK Sen, 1977: 317-332)دهند. اعتمادنشان قابل تعهدي

 - بـر خـالف معرفـت دينـي    -  به زبان ديگر عالمه جعفري معتقد است نگاه ديسـيپلينر 
كه موضوع تحقيق علوم انسـاني  - انسان  شدن تالشيمآگاهانه يا ناآگاهانه منجر به تجزيه و 

  )343 :1391جعفري، گردد. ( مي - است
آميزي بـراي انسـانيت داشـته     تبعات وسيع و مخاطرهتواند  ميساحتي ديدن انسان  .تك4
هـاي انسـاني،    مـل موجوديـت و ارزش  تـرين عا  ترين و شايد مهم يكي از حساس ، اماباشد

 Scientific)»تجزيـه علمـي  «منطقي است كه عالمـه از آن بـا عنـوان     گيري ضد مسئله نتيجه

Disintegration)به عبارت ديگر معرفـت بايـد منجـر بـه     344 :1391جعفري، كند. ( ياد مي (
غيـر  « رويكردهـاي  ،امـا گردد »وحـدت بيـنش  «يا (Epistemic Integration)»وحدت معرفتي«

تفكيك وجودي  »بايدها«از ساحت  »ها ارزش«گردند كه ساحت  مي يهاي مولد نگاه »معقول
  به عبارت ديگر .انسان بدون ارزش وجود خارجي دارد ، چنانكه گوياگردند مي

هنگامي كه يك شخص عالم [با نظر بر يك ساحت انسان] ... بدون نظر بر ديگر ابعـاد  
محـدودنگري   بـر كنـد و   اظهار نظر مي »كه هست آنچنان«انسان، درباره بعدي از انسان 

ادعـاي نادرسـت او   كند [اين اصرار غيرمعقول منجر بـه ايـن    مي مقاومت و ابرامخود، 
طبيعت انسان همان است كه او كشف نمـوده اسـت و ديگـر سـاحات      خواهد شد كه

انسان چنين انسان جزء طبيعت واقعي انسان نيستند]. [به عبارت ديگر] حاال كه طبيعت 
تواند خالف طبيعت خـود حركـت كنـد و در نتيجـه انسـان       است پس [انسان] ... نمي

 ساينسـي ترسـيم نمـوده] اسـت.    /همين است كـه [نگـاه ديسـيپلينر علمـي     نيزنرماتيو 
  )344 :1391(جعفري، 
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و  متافيزيك- ها تدريجاً به يك آنتي به عبارت ديگر، تاكتيك اپيستيمولوژيك پوزيتويست
بلكـه   ،هـاي انتگـرال را نـه تنهـا غيرعلمـي      ك انتولوژيك تبديل شده است كه نگـاه متافيزي
  پندارد. به زبان عالمه جعفري  مي نيزآليستي  ايده

ساحتي ادعا كند كه] انسـان موجـودي اسـت     اگر [محققي مبتني بر نگاه غيرمعقول/تك
طلب و گـرگ همنـوع خـود ... [پـس بعيـد نخواهـد بـود كـه نرمـال           مخرب و جنگ

ند كه] انسان [براي بقاي خويش بايد تخريب كند و براي يگيري نما ها نتيجه ساينتيست
 Social)داروينيسـم اجتمـاعي  ] [بـه زبـان ديگـر    سازدمنافع خود ديگران را نيز نابود 

Darvinism)  ــروع ــق مش ــه منط ــتك ــت- دول ــاس  (Nation-State)مل ــت و اس اس
مبتنــي بــر  ،دهــد تشــكيل مــيرا (Pre- Emptive Policy)پيشــگيرانههــاي  سياســت
 پـادزهر آن چيـزي جـز معرفـت معقـول نيسـت].       كـه ساحتي اسـت   هاي تك معرفت

  )344: 1391(جعفري، 
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