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  شناختیشناسی پدیدههاي اجتماعی جامعهجهانبازخوانی 
  بر اساس حکمت متعالیه

 **مهدي سلطانی/  *حمید پارسانیا

  چكيده
ريـزي فلسـفة   ها و لوازم فراواني بـراي طـرح  هاي اسالمي است كه داللتحكمت متعاليه در زمرة گنجينه

ـين    نايل شد. هنگامي ميعلوم اجتماعي دارد تا از اين مسير بتوان به تغيير در علوم اجتماعي  تـوان بـه چن
ـيم  هايي از سنخ فلسفة علوم اجتماعي طراحي هدفي دست يافت كه پرسش و بـه ايـن نظـام حكمـي     كن

ها و لوازم آن را بر مبناي حكمت متعاليه به دست آوريم. اين پژوهش، عرضه داريم تا از اين طريق داللت
بـاور دارد و  اي فراتـر از فهـم انسـان   هستي برهاني سود جسته است. حكمت متعاليه،ـ   از روش تحليلي

واسطة حركت جوهري در پرتو اتحاد علم و عالم جهان اجتماعي نيز همان سپهر معنايي است كه انسان به
باشـد،   سـان يابد. اين سپهر معنايي اگر با نظام معنايي توحيدي هـم و معلوم، به آن سپهر معنايي دست مي

سازد؛ در غير اين صـورت، جوامـع غيرفاضـله را وارد تـاريخ     جامعة فاضله را در تاريخ خود محقق مي
  ساخته است. 

  شناختي، حكمت متعاليه، نظرية اجتماعي صدرايي.شناسي پديدههاي اجتماعي، جامعهها: جهانواژهدكلي
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  مقدمه
شناختی، در کنـار مفـاهیمی چـون جهـان     شناسی پدیدهجهان اجتماعی مفهومی است که در جامعه

شـود. واژة جهـان بـه شـناخت و     شناسی تعریـف مـی  جهان و دیگر مفاهیم پدیدهزندگی یا زیست
)؛ بنـابراین، جهـانِ اجتمـاعی از هـویتی معنـایی      Wagner, 1970, p.323ذهنـی اشـاره دارد (  تجربۀ 

واسـطۀ وجـود انسـانی و    ست. جهان اجتماعی، اصطالحی اسـت بـراي جهـانی کـه بـه     برخوردار ا
). بنابراین، جهان اجتماعی به Lawson & Garrod, 2001, p.231( شودمیهایش تقویم و بنیان کنش
گردد. شود، اطالق میهاي انسانی تقویم و ایجاد میهاي ذهنی که در روابط اجتماعی و کنشتجربه

 چشـم )، و از Ibid, p.137هاي روزمرة مـردم در جامعـه اشـاره دارد (   ان نیز به کنشجهواژة زیست
 ها پیش از هر درگیري آگاهانه یا نظري بـا جهـان دارنـد،   اي که انسانهاي عملیها و مهارتداشت

هاي ذهنی مشترك آدمیـان، اگـر   ) بنابراین، تجربه289 ، ص1388کند (ادگار و دیگران، حکایت می
  شوند.جهان نامیده میهر تفکر نظري لحاظ کردند، زیستپیش از 

 آوراننـام  دسـت  بـه  آن از پـس  و، شـد  مطرح سینابنا توسط بار واژة حکمت متعالیه، نخستین
 ملّاصـدرا فلسفی،  شیوة این کنندگانکامل و جمله مبتکران از. درآمد فلسفی روش صورتبه فلسفه

اي کامل از فلسفه است که فصـل ممیـز   حکمت متعالیه دوره .مقدمه) 3، ص1375، ملّاصدرااست. (
و » اصالت وجود و اعتباریـت ماهیـت  «هاي فلسفی مشائی و اشراقی، مطرح کردن مسئلۀ آن از نظام

) 57ص ، 1، ج1389تکیۀ خاص بـر آن در حـل بسـیاري از مشـکالت فلسـفه اسـت. (عبودیـت،        
را بر مدار اصالت وجود سـامان دهـد. در ایـن    هاي فلسفی خود بر آن است تا مدار بحث صدراملّا

پژوهش، در کنار اصالت وجود از مفاهیمی چون حرکت جوهري و اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم     
ر دربـارة  تبراي رسیدن به مقصود استفاده شده است. به دلیل طوالنی شدن مقاله، از توضیحات بیشـ 

با این مفاهیم و فهم عمیق آنها را به منـابع  کنیم و طالبان آشنایی نظر میاین مفاهیم صدرایی صرف
  دهیم.حکمت متعالیه ارجاع می

ها و لوازم فلسـفۀ علـوم اجتمـاعی حکمـت متعالیـه      انگیزة اصلی در این مقاله، شمارش داللت
هایی که در علـوم  فرضرو، رسیدن به چنین مقصودي اقتضاي آن دارد تا مبانی و پیشاست. از این

خـوبی  بـه  شـوتس در فضاي فلسفۀ علوم اجتماعی نیز مورد مداقه قرار گیرد.  اجتماعی وجود دارد،
دنبال واکاوي معانی اجتمـاعی از طریـق   ها را جدا کند. وي بهفرضتوانسته است این مبانی و پیش

دانـد. وي  هاي ذهنـی را برسـاختۀ اجتمـاعی مـی    دیگر، معانی و تجربهعبارتشناسی است؛ بهپدیده
گیـري و تقـویم   ن مسئله را بر اساس تحلیل عمیق و دقیـق از فراینـدهاي شـکل   درصدد است تا ای



   ۱۰۹ هيمت متعالكبر اساس ح يشناختدهيپد يشناسجامعه ياجتماع يهاجهان يبازخوان

را نقطه آغـاز شایسـته و مناسـبی بـراي فلسـفۀ       ماکس وبررویکرد رو، وي نشان دهد. از این» معنا«
چنین شروعی بـراي کـاوش در زمینـۀ مناسـبات انسـان و       )Suhatz, 1967(داند.علوم اجتماعی می

جویی است. پـس نقطـه شـروع    متعالیه نیز مناسب و قابل پیهاي اجتماعی، از منظر حکمت جهان
  دهیم. را آغازگاه خود قرار می شوتس

هایی را بدین ترتیب مطرح کرده است: الف) رویکرد علوم اجتماعی؛ ب) فرایند پرسش شوتس
) نحـوة تفهـم رفتـار     ا؛ ج) تفهم؛ د) نحوة الحاق معنا بـه کـنش توسـط کنشـگر؛ ه    گیري معنشکل

  در ادامه، نظر حکمت متعالیه را در این زمینه بررسی خواهیم کرد. )Ibid, p13 – 17(گران.دی

  رويكرد علوم اجتماعي از منظر حكمت متعاليه
انـد. دلیـل تفـاوت    مردههـاي مختلفـی را بـراي علـوم اجتمـاعی برشـ      اندیشمندان مختلف رویکرد

ــانی روش ــد در مب ــان جســتاندیشــمندان را بای ــه  شــناختی آن ــرد. تفســیرگرایی، از جمل وجــو ک
شناسـی بنیـادین بـراي علـوم اجتمـاعی ظهـور یافتـه اسـت.         رویکردهایی است که در حوزة روش

ارادي  هاي نیتمند، یعنـی هاي اجتماعی را پدیدهتفسیرگرایی، دیدگاهی است که موضوعات و پدیده
داند و بر آن باور است که شناختن دیگران، دانستن معناي آن چیزي است کـه آنهـا   از سر قصد می

برنـد  دهند؛ و فهمیدن این معانی، دانستن آن در قالب همان زبانی است که آنها به کار مـی انجام می
د است؛ زیـرا  ). حکمت متعالیه، رویکرد تفسیري را براي علوم اجتماعی معتق176 ، ص1383(فی، 

شناسی مورد نظر حکمت متعالیه نیـز آن را  همراه دارد که انسانهایی را با خود بهتفسیرگرایی مؤلفه
دانـد کـه اعمـال و    کند. حکمت متعالیه، ساحت انسـانی را واجـد آگـاهی و قصـد مـی     تصدیق می

ه حکمـت  هاست. بنـابراین، موضـوعات علـوم اجتمـاعی نیـز در نگـا      هاي انسان مسبوق بدانکنش
شناسی هاي نیتمند خواهد بود. اما بحث دربارة تبیین یا تبیینِِ انگیزشی است که پدیدهمتعالیه، پدیده

مطرح کرده است. حکمت متعالیه با پذیرش علت غـایی (انگیـزه) در کـنش و فعـل انسـانی، و از      
پذیرد. البتـه  ی میسوي دیگر، با ارجاع علت غایی به علت فاعلی، تبیین انگیزشی را در حوزة انسان

کند، براي وجودهاي اعتبـاري نیـز   ازآنجاکه وجود را به دو قسم وجود حقیقی و اعتباري تقسیم می
سهمی از واقعیت متناسب با خود قائل است که پیامدهاي حقیقی را به دنبـال دارد و بـا کـاوش در    

لیه دو سـنخ تبیـین را مطـرح    هایی را مطرح کرد. بنابراین، حکمت متعاتوان تبییناین مسائل نیز می
انـد؛ دوم،  کند: اول، تبیین انگیزشی که در حوزة عواملی که موجب کنش و رفتـار انسـانی شـده   می

  شوند.هاي انسانی مترتب میتبیین پیامدهاي حقیقی و اعتباري که بر کنش
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  گيري معنا و الحاق معنا به كنش از منظر حكمت متعاليه  فرايند شكل
، گرفته شده است. بر این اساس، معنـاي  »در ذهن داشتن«معناي به» meinen«آلمانی  از واژة» معنا(«

یک عمل، متن، رابطه و مانند آن، چیزي است که نویسنده هنگام انجام یا ایجاد آن در نظر دارد. بـه  
 شـوتس ). 209، صهمـان خواهد به این وسیله، ابراز یا اجرا کند (عبارت دیگر، آن چیزي که او می

معنایی است » معناي ذهنی«جدا ساخت؛ زیرا بر این باور بود که » معناي ذهنی«را از » ناي عینیمع«
واسـطۀ  معنایی است که بـه » معناي عینی«دهد؛ ولی هایش نسبت میها و کنشکه شخص به تجربه

درصـدد   شـوتس ). Wagner, 1970, p. 320شود (گر، به رفتار شخص دیگر نسبت داده میمشاهده
گیـري  گیري این دو نوع از معناسـت. در ایـن پـژوهش، فراینـدهاي شـکل     بررسی فرایندهاي شکل

  ادراك و معانی را از منظر حکمت متعالیه بررسی خواهیم کرد.
حکمت متعالیه بر این باور است که آدمی تا وقتی در متن شهود واقع است، هیچ معناي ذهنـی،  

یرد. نخستین رهاورد چنین شهودي در حوزة مفاهیم و معـانی  گاعم از تصور و تصدیق، شکل نمی
ذهنی، مفهوم وجود است. انسان پـس از آن، حقیقـت هسـتی خـاص خـود را بـه علـم حضـوري         

یابد؛ از آن پس، معناي هسـتی کلـی را   کند و معناي هستی جزئی خود را در ذهن درمیمشاهده می
، 1384کنـد (جـوادي آملـی،    صـولی وضـع مـی   کند و نام مفهوم را بـراي ایـن معنـاي ح   انتزاع می

  ). وجه اجتماعی این بحث، در ادامه مطرح خواهد شد. 121ص
حکمت متعالیه، دو نوع ادراك و معـانی را برشـمرده اسـت: ادراك حقیقـی، و ادراك اعتبـاري.      

، هاي اعتبـاري ادراك است؛ اما االمرنفس و واقع هاي ذهنیانعکاس و هاانکشاف حقیقی هايادراك
 و وضـعی  جنبـۀ  اسـت و  ساخته را آنها، حیاتی احتیاجات رفع منظور به ذهن که است هاییفرض

االمر آن، همان سـاخت  ) و نفس372، ص6 ، ج1387دارد (مطهري،  اعتباري و فرضی قراردادي، و
 مخصوص عوامل و زنده موجود هاي طبیعیاحتیاج هاي حقیقی، تابعباشد. ادراكو وضع انسان می

 کنـد؛ امـا  نمـی  تغییـر  محـیط  عوامـل  و هـاي طبیعـی  احتیـاج  تغییر با و نیست وي زندگانی محیط
 تغییـر  آنهـا  تغییـر  بـا  و است محیط مخصوص عوامل و حیاتی احتیاجات اعتباري، تابع هايادراك

 سـیر  هـاي اعتبـاري، یـک   ادراك نیسـت؛ امـا   ارتقا و ءنُشو و تطور قابل حقیقی هايادراك. کندمی
اعتبـاري،   هـاي ادراك از حقیقـی  هـاي ادراك تفکیک و تمیز .کنندمی طی را ارتقا و نُشوء و تکاملی

 تفکیـک  عـدم  اسـت.  خطرناك و مضر بسیار یکدیگر از آنها تفکیک عدم و ،ضروري و الزم بسیار
 قیـاس  حقـایق  بـه  را اعتباریـات  بعضـی  که است آورده در پا از را دانشمندان از این مسئله بسیاري

، عکـس نیـز بـه   انـد؛ بعضـی  کرده سیر اعتباریات حقایق، در مخصوص عقالنی هايروش با و کرده
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 اعتباریـات،  ماننـد  را حقـایق  و انـد داده تعمـیم  را به حقـایق  دربارة اعتباریات خود مطالعات نتیجۀ
البتـه   .)372، ص6، ج1387انـد (مطهـري،   پنداشته طبیعی احتیاجات تابع و متغیر و نسبی مفاهیمی

هـاي  هـاي حقیقـی در ذیـل ادراك   شناسـی، ادراك ري این نکته نیز ضروري است که در پدیدهیادآو
هاي حقیقی، معنا و مفهوم خـود را از  شناسی، ادراكدیگر، در پدیدهعبارتاند. بهاعتباري قرار گرفته

شناسـی و  شوند. دلیل این امر را باید در نوع نگاه پدیدهدست داده و به ادراکات اعتباري ملحق می
شهود مثُل را نتیجۀ باال رفتن انسـان از   افالطونوجو کرد. جست افالطونحکمت متعالیه به نردبان 

ها و لـوازم پـذیرش نردبـان افالطـون بـه صـورت عمـودي از طـرف         داند. داللتنردبان حقایق می
اینـد  حکمت متعالیه آن است که واقعیتـی مـاوراي فهـم و شـناخت انسـانی وجـود دارد. ادامـۀ فر       

گیري معنا و الحاق معنا به کنش را با تفکیک معانی حقیقی و اعتباري پـی خـواهیم گرفـت و    شکل
  باشد، بررسی خواهیم کرد.را به تفصیلی که در حد این پژوهش میهریک  احکام و روابط

  هاي حقيقيمعاني و ادراك
ها و معانی ذهنی ما دربارة هستی، بسـتگی بـه ظرفیـت وجـودي انسـانی دارد.      ها، تجربهنوع ادراك

اي کـه بـه فعلیـت    هـاي وجـودي  دیگر، در نگاه حکمت متعالیه، انسان بر اسـاس ظرفیـت  عبارتبه
تواند به مراتبی از هستی شناخت و فهم داشـته باشـد. بنـابراین، هسـتی را واجـد      رسانده است، می

  تواند طرفی ببندد. داند که هر انسانی به اندازة ظرف خود میها و مراتب گوناگونی میفیتظر
نیز اظهار داشته است، اشیاي محسوس و مادي به دلیل کثرت حجاب، از  صدراملّاکه گونههمان

به حقیقت قیومی برخوردارند؛ اما اشیاي مافوق مادي، اعم از برزخـی  حکایتی ضعیف و دور نسبت
تري نسبت به اشیاي محسوس دارند. دربارة چگـونگی علـم انسـان بـه     حکایتگري قوي و عقالنی،

فی ذکر شده است. حکمت متعالیه بر این اعتقاد است کـه انسـان بـه    هاي مختلحقیقت اشیا، تحلیل
اي، دایرة معانی خود یابد و بر اساس چنین راهیابیاندازة سعۀ وجودي خود، به متن حقیقت راه می

شود؛ بنابراین، انسان پس از فناي فـی اهللا  بخشد. علم به علت، سبب علم به معلول میرا وسعت می
عنوان افاضۀ صورتی از شیء در قلب انسانِ عالم و نه کند؛ نه بهیا علم پیدا میو وصول الهی، به اش

به صورت نظارة شیء معلوم در آینۀ حق توسط عالم؛ بلکه بـه صـورت نظـارة حقیقـت شـیء در      
رود و موطن مختص به همان شیء توسط عالم است. با این بیان، نفس عالم به خدمت معلـوم مـی  

وسـاطت  یابد. در این تفسیر، شهود اشیا در مـوطن خـود، بـه   چنان که هست میحقیقت معلوم را آن
شهود علت آن است. هرچند هر شیئی در موطن طبیعت، و برتر از آن، در برزخ و مثال، و فراتـر از  
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آن، در خزائن الهی، و پیش از آن در علمِ ذاتی حق، به وجود بسیط و جامع الهی موجـود اسـت و   
سـان دارنـد و   اند، اما مفهوم و ماهیتی یکها امر واحد مشککاز این موطنک هری این وجودها در

 ، ص1384(جـوادي آملـی،    تبـع وجـود اسـت   شود، بالعرض و بـه کثرتی که به آنها نسبت داده می
هاي طبیعی یا مثالی، یـا  از موطنهریک  ـ که در ضمناي  ی). بنابراین، چنین ادراك حقیق279ـ269

ائن الهی یا در علمِ ذاتی حق، به وجود بسیط و جامع الهی موجـود اسـت ـ بـه      فراتر از آن در خز
همان وجـودي اسـت کـه    » معنا«یک، بسیار متفاوت است. م هرحضور و شهود خواهد بود که حک

صورت تشکیکی به حمل حقیقت و رقیقـت در مراتـب مختلـف هسـتی حضـور دارد و انسـان       به
  یابد.بدان راه میواسطۀ اتحاد علم و عالم و معلوم به

داند و آنچه کـه در صـفحۀ نفـس    حکمت متعالیه وجود ذهنی اشیا را تابع و ظل هستی علم می
یابد، بیش از یک وجود که وجود علم است، نخواهد بود. انسان در سیر جوهري خود، به ظهور می

ت خـود ظـاهر،   به دلیل اینکه به ذا ]یعنی وجود علم[شود و آن وجود خارجی وجود علم نایل می
کند؛ مانند گیاه خارجی کـه  و براي ذات معلوم، مظهِر است، معلوم را در سایۀ هستی خود اظهار می

وجود و ماهیتی دارد، که ماهیت آن گیاه در خارج، موجود به وجود خارجی است و افزون بـر آن،  
یابـد  قـق مـی  سایۀ مخروطی شکلی نیز در ظلّ آن و بدون آنکه وجودي حقیقـی داشـته باشـد، تح   

). ماهیت و مفاهیم ماهوي نیز تا هنگامی که در خارج، همـراه  153، ص4ق، ج1417، آملی(جوادي
با عوارض مادي مستقل از نفس، وجود دارد، امري جزئی و محسـوس اسـت و از آن پـس، چـون     

شود و صـورت  نفس آن را احساس کند، صورت مدرك آن محسوس بالذات براي نفس حاصل می
ر غیاب مادة خارجی که محسوس بالعرض است، در قالب صورت متخیل براي نفـس  محسوس، د

، صدراملّاماند و از آن پس، با تجرید و تقشیر، طبق مبناي مشّا، و سیر و سلوك طبق مبناي باقی می
شود. بنابراین، صورت معقولِ ماهیت، تنهـا بـا فعالیـت    صورت معقول ماهیت براي نفس یافت می

توانـد وجـود ممتـاز و جـدا از وجـود نفـس کـه        د و ماهیـت مجردشـده نمـی   شونفس حاصل می
، همـان باشد. (نفسه آن، وجودي براي نفس نیز میتجریدکنندة آن است داشته باشد؛ بلکه وجود فی

) صور علمی در جمیع مراتب حسی، خیالی و عقلی، از تجرد و ثبات برخوردارنـد و قابـل   154ص
یابـد.  فزایش نیستند؛ بلکه انسان با سیر جوهري خود به آنها راه مـی تغییر و دگرگونی، و کاهش یا ا

نمایـد و آن را بـه دو قسـم تقسـیم     براي مثال، وقتی انسان خط یک متري را در ذهـن تصـور مـی   
شود؛ زیرا خط یـک متـري، قبـل، بعـد و همـراه      کند، آن خط در حقیقت به دو قسم تقسیم نمیمی

اي اسـت کـه در نفـس    بدع و ایجادکنندة صور حسی و خیالیتقسیم، در ذهن حضور دارد. نفس م
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باشد؛ لکـن نفـس   اند و نفس مصدر آنها میحضور دارند؛ یعنی این دسته از صور، فعل و کار نفس
) نفـس انسـانی بـا حرکـت جـوهري خـود، در       155، صهمـان به صور عقلی، مظهر است. (نسبت

بـه برخـی از صـور،    مراحل رشد خود، نسـبت  یابد و درمراحل گوناگون با صور مختلف اتحاد می
  به برخی دیگر مظهر است.مصدر، و نسبت

اي غبـارآلود و از دور، بلکـه   گونـه البته در مراحل برتـر، چـون حقـایق مجـرد عقلـی را نـه بـه       
بـه آن  کنـد، مظهریـت او نسـبت   صورتی زالل و از نزدیک، به علم شهودي و حضوري ادراك میبه

جـاي  بندد و بهمیبر گیرند، رخت مفاهیم و قضایایی که در این مرتبه شکل می حقایق، و در نتیجه
تصور و تصدیق که از خصوصیات علم حصولی است، به علم حضوري حقیقت گستردة عقلـی را  

) ادراك کلـی ماهیـات اصـلی، از طریـق افاضـۀ      156ــ 155، صهمانکند. (در متن خارج نظاره می
کند. ادراك کلی مفـاهیم  یق نفس با افراد مجرد آن ماهیات پیدا میاشراقی و اتحادي است که از طر

شـود. افـراد مجـرد    تبع ادراك حقایق اصلی حاصل مـی اند بهعدمی هم که فاقد افراد مجرد و مادي
 ]اند.االذهانی شکل نگرفتهو در روابط بین[باشند ماهیات، حقایق قائم و متشخص به ذات خود می

شـود، بایـد موجـب آگـاهی بـه یـک حقیقـت        از راه اتحاد با آنها حاصـل مـی  رو، ادراکی که ازاین
متشخص و غیرکلی شود؛ لکن نفس انسان به دلیل تعلق بـه امـور جسـمانی و اشـتغاالت طبیعـی،      

شـود و از مشـاهدة تـام حقـایق عقلـی و تلقـی کامـل آنهـا         گرفتار ضعف و نقصـان در ادراك مـی  
کند؛ مانند وقتی که چشـم  به آنها پیدا میاي ناقص نسبتهاي ضعیف و مالحظماند و مشاهدهبازمی

بیند؛ یا ماننـد کسـی کـه بـا چشـم ضـعیف، شخصـی را        در هواي غبارآلود، از راه دور شیئی را می
دهد که آن شخص زید، بکر یا ... باشد. مثُـل عقالنـی و افـراد مجـرد     کند و احتمال میمشاهده می

آمـده  دسـت ی مشاهدة دور آنها به کلیت، اشتراك و عموم مفـاهیم بـه  اند؛ یعنگونهماهیات نیز از این
اند؛ اعم از آنکه این ضعف ناشـی  انجامد؛ زیرا صفاتی از قبیل کلیت و ابهام، نتیجه ضعف معقولمی

). ادراك علمی نفـس،  158، صهماناز قصور هستی مدرك یا سستی و فتور ادراك مدرِکین باشد (
گیـري مفـاهیم،   گفته شد، تا قبل از وجود ظلّی، یعنی وجود ذهنی و شـکل که پیش از این نیز چنان

ادراکی حضوري است. علم حضوري با خود، معلوم حقیقی ـ که تجرد خیالی یا عقالنی دارند ـ را  
کننـد و  ها نیز در ادراك امور مادي، همواره در عالم مثال و خیال سیر مـی آورد. انسانبه ارمغان می

رو، در کننـد؛ از ایـن  به آن عالَم را ایجاد نمـی زمینه و انتقال و تحول انسان نسبت شرایط مادي، جز
نخستین مواجهه با هستی، براي مثال، در نخستین مواجهه با شیئی به نام سـنگ، ادراکـی حضـوري    

شود و در ظلّ چنین حضوري، وجود ذهنی سـنگ شـکل   تجربی ایجاد می –واسطۀ شهود حسی به
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دانیم، علم به سنگ، واجد ماهیت و وجودي اسـت کـه غیـر از وجـود و     که میونهگگیرد. همانمی
ی سنگ است. البته ماهیت به وجود ذهنی سنگ، همان ماهیت به وجود خـارجی  لّماهیت وجود ظ

سنگ است. اگرچه وجود ذهنی سنگ، واجد آثار وجود مادي و خارجی سنگ نیسـت، امـا وجـود    
ت انسانی نیز بعد از این مرحله، براي سهولت و انتقـال معـانی و   ظلی خود را داراست. در اجتماعا

کننـد. چنـین   را براي مفهوم سنگ وضع می» سنگ«کنند و واژة مفاهیم ذهنی، از واژگان استفاده می
وضعی، تابع قراردادهاي اجتماعی است. بنابراین، زمانی کـه قـوة خیـال بـا وجـود واقعـی اتصـال        

در . سـپارد کند و به حافظه مـی ز آن واقعیت، یعنی سنگ را ایجاد میکند، صورتی اوجودي پیدا می
کند یـا از ایـن   را براي این صورت وضع و قرارداد می» سنگ«گام بعدي، در روابط اجتماعی، واژة 

در مرحلۀ نخست، وضع و قـرارداد  » تلفن همراه«گونه که واژة یابد؛ همانوضع و قرارداد اطالع می
البته این مسئله، دربارة امور نفسـانی نیـز    )36ـ16تا، صی، بی(طباطبائقال یافت.شد و به دیگران انت

اي کـه از یـک   صادق است. بنابراین، با حاضر شدن حقیقت ذات معلوم نـزد عـالم، کثـرت معـانی    
بـا   سـعدي آیـد. بـراي مثـال، از وجـود     شود، وحدتی بـه دسـت مـی   وجود براي انسان حاصل می

توصیفات مختلف آن، یک بار نویسندة گلستان و بار دیگر نویسندة بوسـتان، بـراي انسـان حاصـل     
دنبال همین وحدت بود، که از مسیر دیگري آن را دنبـال کـرده   نیز به هوسرلشناسی شود. پدیدهمی

ل از این شناسی حاصتبع آن، جامعهشناسی، و بهاست. بنابراین، رمز تفاوت حکمت متعالیه و پدیده
وجو کرد تـا بتـوان سـپهرهاي معنـایی متنـوعی را      هاي حقیقی جستدو را باید در معانی و ادراك

 فارابیهاي او نیستند تا بتوان به مدینۀ فاضلۀ تصویر نمود که برخی از آنان برساختۀ انسان و انگیزه
رخوردار خواهد شـد.  هاي اولیاي الهی نیز از مبنایی مستحکم بنزدیک شد. از سویی، ساختارشکنی

داند؛ بلکه برخی از معـانی در افقـی   ها و روابط اجتماعی نمیبنابراین، همۀ معانی را برساختۀ کنش
یابد. حکمت متعالیه، فرایند هاي فعال خود به آنها راه میدیگر وجود دارند و انسان بر مدار ظرفیت

نظـر  ه از پرداختن بـه آنهـا صـرف   هاي حقیقی دیگري را نیز توضیح داده است کگیري ادراكشکل
هاي پیش از اجتماع و پس از اجتمـاع شـکل   کنیم و در ادامه، به اعتباریات و معانی که در حوزهمی
  پردازیم.گیرد، میمی

  هاي اعتباريمعاني و ادراك
، وجود اعتباري را نیز در زمرة وجـود قـرار   »اعتباري«و » حقیقی«حکمت متعالیه با تقسیم وجود به 

الزم اسـت عنایـت کـرد کـه     «باشد. البته االمر وجود اعتباري، همان اعتبارِ معتبِر میده است. نفسدا
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موجود اعتباري، هرچند سهمی از حقیقت را دارد، لیکن آثار مترتب بـر آن ماننـد امتیـاز، وحـدت،     
 تناسب عموم و خصوص و سایر احکام وجودي، متناسب با همان وجود اعتباري است، نه بیش از

معانی اعتباري، در خارج از ذهن واقعیتی ندارند؛ اما ذهن ). 188، ص1، ج1387، آملی (جوادي» آن
کمـک معـانی   آنها را بدون استعانت از خارج، خلق و ایجاد نکرده است. ذهن، معانی اعتباري را بـه 

انی کنـد و معـ  سازد و حد امور خارجی را به اموري که فاقد آن اسـت، اعطـا مـی   حقیقی محقق می
  )51ـ50، ص1387ی، ئنماید. (طباطباحقیقی را در محلی که آن معنا در آنجا وجود ندارد، الحاق می

دیگـر، هـر   عبـارت انـد؛ بـه  مفاهیم و معانی ذهنی اعتباري، از مفاهیم حقیقی اخذ و اقتباس شده
 بـه  را خـود  افعـال  ادراکـی  صـور  دهد، بایـد موجودي که کارهاي خود را با ادراك و فکر انجام می

 علمـی  تصـور  بایـد  دارد، مـاده  بـه  تعلـق  وي باشد. ازآنجاکه افعال داشته خود فعالۀ قواي اقتضاي
 متعلـق  بداند. انسان در ابتدا آنها با را خود روابط و باشد داشته است، وي افعال متعلق که را موادي
فعـال   دهـد. قـواي  می انجام است، ماده در تصرف نوعی که را فعل سپس و داده تمیز را فعل مادي

 را خـود  قـواي  افعـال  دادن دیگـر، انسـان انجـام   عبـارت کنند؛ بهمی ایجاد درونی انسان، احساساتی
 افعـال  دارد یامی دشمن او تناسب نداشته باشد، قواي با که وارداتی را و دارد و حوادثمی دوست
 فعـل،  بـه  هـم  را، خود احساسی ادراکی صورت پس .خواهان است و داردمی دوست را آنها مقابل

را  چـه هـر  زندگی، روزهاي نخستین در کودك کهچنان دهد؛نسبت می خودش به هم و ماده به هم
 آنچـه را  خـورد و مـی  را خـوردنی  چیزهـاي  گـاه آن بـرد؛ مـی  دهان به و گیردمی آید،می دستش به

آنهـا   بـه ) خواهـان ، خواسـته ، خواسـت ( »مریـد « و »مـراد « ،»اراده« نام سپس. خوردتواند، نمینمی
دارد،  دسـت  در کـه  ايمـاده  کـه  فهمـد مـی  هـم  گاهی داده، تمیز را خوردنی، آزمایش با و دهدمی

 مـاده  و خـود  فعـل،  بـه  را »خورنـده « و »خـوردنی « ،»خـوردن « هاينام گاهآن البته نیست. خوردنی
 تـر پـیش  و »بخـورم  بایـد  را خـوردنی  ایـن «دهـد کـه   دهد. کودك این معنا را به کنش خود میمی
 قـوة  میـان  کـه  اسـت  نسـبتی  همان »باید« . بنابراین، مفهوم»بخواهم باید را خواستنی این: «گفتمی

 قـوة  میـان  را آن انسان ولی است، واقعی و حقیقی چهاگر نسبت، این .است موجود وي اثر و فعاله
 علمـی  صـورت  میـان  و خـود  میـان  در پیوسـته  بلکـه  گـذارد؛ نمی وي خارجی مستقیم اثر و فعاله

 را خـوردن  انسـان  کـه  وقتی مثلًا .گذاردمیـ   داشت قوه فعالیت و اثر تحقق حال در کهـ   احساسی
 دسـت،  عضـالت  کـه  تنهـا  کارهاي میان و خود میان مستقیماً بار نخستین را نسبت این ،خواهدمی

 گـذارد؛ نمـی  دهنـد، می انجام تغذیه و دیگر اعضاي گوارشی بدن هنگام گلو زبان، دهان، فک، لبها،
 درونـی  احسـاس  و خـود  در میان را ضرورت نسبت و افتدمی سیري یاد به گرسنگی حال در بلکه
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 را خـود  درونـی  احساسـی  صورت و گذاردمی داشت، سیري در که مالیمی حال و لذت یا سیري
 مـورد  رو، درایـن از . پنداردمی خود »خواستۀ« را او و »خواهان« را خود زمینه، این در و خواهدمی

 خـود  خواسـتۀ  ایـن  کـه  اسـت  این کند،می جلوه انسان پیش چیز همه از قبل که فکري ،»خوردن«
 و فعالـه  قوة میان از »باید«نسبت  فکر، این در است، روشن کهچنان آورم. وجود به (سیري) را باید

 کـه  شـده  گذاشـته  خواسته، و سیري، یا خواهان و انسان میان در و برداشته اوست، کار که حرکتی
ایـن   کنـد؛ البتـه بعـد از آنکـه    مـی  پیدا »وجوب« صفت سیري، نتیجۀ در و است اعتباري یک خود

 اثـر  و کـار  که بود مخصوص حرکت آن از »لزوم« و »وجوب« صفت حقیقت، در صفت را نداشت.
 لـزوم  و وجـوب  صـفت  بـه  اعتباراً است، فعل متعلق که نیز ماده میان، این باشد و درمی فعاله قوة

 ایـن  از زیادي عدة اندازد،می کار به را خود فعالۀ قواي انسان همین که بنابراین، .شده است متصف
و همچنـین بـه چیزهـاي بسـیاري، صـفت       گـذارد. می خودش حقیقی مورد غیر در را »باید« نسبت

 واسـطۀ بـه  بنابراین، انسانحسب حقیقت ندارند. که این صفت را بهدهد؛ درحالیوجوب و لزوم می
سـپس بعـد ایـن    ؛ کندمی تهیه اعتباري افکار و مفاهیم سلسله یک خود، فعالۀ قواي انداختن کار به

). ایـن  430ــ 413، ص6 ، ج1387سـازد (مطهـري،   هاي خود ملحق مـی مفاهیم و معانی را به کنش
شـود؛ و  ت داده مـی واسطۀ عقل نظري و بخش شناختی وجود انسـان فهمیـده شـده، نسـب    معانی به

یابـد. عقـل عملـی در خـأل شـکل      واسطۀ عقل عملی و بخش عملیاتی وجود انسان، تحقـق مـی  به
آمـده از عقـل   دسـت رو، مفاهیم بـه دهد؛ از اینگیرد و در ذیل عقل نظري به کار خود ادامه مینمی

قـل نظـري و در   اند. عقل عملی با اتکـا بـه حـوزة ع   ساز و علت معد براي عقل عملینظري، زمینه
گـرا، برخـی دیگـر    کند. برخی افراد در عقل نظري، حسوساز حکم میفضاي آن، شروع به ساخت

  شوند. گرا میگرا، و افراد دیگري نقلعقل
هـایی نظیـر تصـور،    اي اسـت کـه ادراك  الزم به یادآوري است که عقل نظري همان قوة علّامـه 

شود. عقل عملـی نیـز   اك کرده است، از آن حاصل میتصدیق و اعتقاد حق و باطل دربارة آنچه ادر
، ملّاصـدرا رسـاند ( اي است که اعمال و کارهایی همچون صناعات انسانی را به انجام مـی ة عمالهقو

  ).199، ص1360، ملّاصدرا؛ 515، ص1363
کنـد؛  اعطا مـی  باشد،دانسته شد که اعتبارکننده، حد امور حقیقی را در جایی که فاقد آن حد می

دهـد. پرسشـی در اینجـا وجـود دارد و آن     اما این اعتبار را براي رسیدن به هدف و غایتی انجام می
م معتقـد اسـت کـه لغویـت و عـد      مطهـري استاد اینکه آیا مالکی براي چنین اعتباري وجود دارد؟ 

توان بر اساس آن، اعتبارات انسانی را به محـک سـنجش سـپرد.    لغویت اعتبار، مالکی است که می
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کننده را باید در نظر گرفت. مثالً اگر اعتبار، اعتبار خیالی و البته خصوصیت اعتبار«افزاید: ایشان می
ر عقلـی اسـت،   وهمی است، مصالح و اهداف قوة وهم را باید در نظر گرفت؛ و اگـر اعتبـار، اعتبـا   

ولی در این جهت فرقی نیست کـه هـر کـس،     نظر قرار گیرد. ... مصالح و اهداف قوة عقل باید مد
کنـد، غایـت و هـدفی در اعتبـار خـود دارد و      هر چیز، هر فرد و هر دسته که چیزي را اعتبـار مـی  

اعتباریـات،  پس یگانه مقیاس سیر و سلوك فکري در  دهد. ...وصول به آن هدف را مقصد قرار می
). نتیجـه آنکـه در دایـرة    402، ص6 ، ج1387(مطهري، » همانا مقیاس لغویت و عدم لغویت است.

گیرد. اگر انسان اهداف خود را متناسب با عقـل نظـري   اهداف انسان، اعتبارات مختلف صورت می
شـود،   گون به فهم حقیقـت رهسـپار  و عقل عملی در نظر گیرد و همسو با حق باشد و با عقل آیینه

با کسانی که اهداف خود را با اعراض از حق و اعوجاجی کـه از حـق ایجـاد شـده اسـت، سـامان       
دهند، اعتباریات مختلفی را رقم خواهند زد. لذا دو سپهر معنایی در حد کالن شکل خواهد گرفت. 

وة مـت بـا قـ   یواسطۀ مالیمـت یـا عـدم مال   اند و بههاي اعتباريکه صفت -بنابراین، خوبی و بدي 
تناسب قوة وهم در افق نفس حیوانی اعتبار شـوند، بـا اعتبـاري    بهـ اگر شوند کننده اعتبار میادراك

کند، تفاوت بنیـادینی دارد.  عقل نظري و عقل عملی در افق نفس انسانی اعتبار می که وهم در پرتو
بـود؛ برخـی کـه     گیرند، گوناگون خواهنداز سویی، ساختارهایی که در پرتو این اعتبارات شکل می

اند که هدفشان برآوردن امیال و آرزوهاي شهوانی اسـت، از جملـه   متناسب با اعتبارات وهم صرف
سازند؛ امـا برخـی دیگـر کـه     ، انسان را خفه میوبراضغاث احالمی هستند که همچون قفس آهنین 

عامل با هسـتی، موجـب   رسانند، بلکه در تتنها انسان را به اوج اعلی میاند، نهمتناسب با عقل نظري
افقـی بـا فطـرت    این ساختارها به دلیل هم )96(اعراف: نزول برکات از آسمان و زمین خواهند شد.

  آورند.هاي پایداري را به ارمغان میانسان، شادي

  »خود«شناخت و فهم 
یـا  » مـن «شناسی نیز مطرح اسـت، چگـونگی فهـم و شـناخت     هایی که براي پدیدهیکی از پرسش

ت. حکمت متعالیه در کنار حکمت مشا و اشراق، بر این اعتقاد است که شـناخت و علـم   اس» خود«
باشد. آنچه در این ، حضوري است و چنین شناختی غیر از علم حصولی و مفهومی می»خود«ما به 

نفـس  «، از علم حصولی به آن است. »من«آید، تفکیک علم حضوري به قسمت ضروري به نظر می
دانـد و از هـیچ چیـزي تصـوري در     حدوث، هیچ چیزي را با علم حصولی نمیدر ابتداي تکون و 

ذهن ندارد؛ حتی از خودش و حاالت نفسانی خودش؛ بلکه اساساً در ابتدا فاقد ذهـن اسـت؛ زیـرا    
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پیش نفس چیزي نیست و چون در ابتدا صورتی از هیچ چیزي پیش ا، عالَم ذهن جز عالَم صور اشی
حال با اینکه نفس در ولی درعین ؛پس انسان در ابتدا فاقد ذهن است...خود ندارد، پس ذهن ندارد. 

خـود را و آنچـه از    ... از همان ابتداي تکون و حـدوث، داندابتدا هیچ چیزي را با علم حصولی نمی
یابـد؛ زیـرا مـالك علـم حصـولی، فعالیـت و       طور علم حضـوري مـی  قواي نفسانی واجد است، به
مالك علم حضوري .... تجرد وجود شیء از ماده و از خصایص ماده  صورتگري قوة خیال است و

حال، عیناست. کودك تا مدتی، از هیچ چیزي، حتی از خود و حاالت خود تصوري ندارد؛ ولی در
، 6 ، ج1387مطهـري،  » ( یابـد. واقعیت خود و واقعیت گرسنگی و لذت و اندوه و ارادة خود را می

اي مغایرت دارد. نکتـه » خود«، جزئی است و با معنا و مفهوم »خود«). چنین یافتنی از 274ـ273ص
هـایی  تصویرسازي ، قوة خیال»خود«که نباید از آن غفلت داشت، این استکه در ضمن علم حضوري به 

شود. انسـان  و از لذت، اندوه و اراده ایجاد می» خود«دهد که تصوري از از علم حضوري انجام می
ها و بازخوردهایی از رفتـار دیگـران دارد کـه در روابـط بینـافردي      انعکاساش، در روابط اجتماعی

کنـد کـه   هایی از لذت و اندوه را در من ایجـاد مـی  ایجاد شده است. چنین بازخوردهایی، احساس
شود که علم حضوري به دهد؛ ولی این موجب نمیاحساسم را نسبت به خودم تحت تأثیر قرار می

   از دست بدهم یا اینکه خود را در آیینۀ دیگران ببینم. -که علم جزئی است  -»خود«

  »ديگري«گيري زيست جهان و تفهم شكل
رسـاند. روابـط   هـم مـی  واسطۀ حرکت جوهري، در مراتب مختلـف وجـودي حضـور بـه     انسان به

واسـطه حرکـت جـوهري    اند کـه نفـس بـه   اجتماعی و دیگر عوامل جسمانی و ذهنی، علل اعدادي
شود. اشاره شـد کـه   هاي مختلف را یکی پس از دیگري واجد میشده، صورتجسم خود متحول 

اند که در افق کنش و رفتارهاي انسانی شـکل  شدة معناییهاي نازلفرهنگ و جامعه، همان صورت
شوند، بـا دل  واسطۀ حرکت جوهري دارا میهاي مختلف را بهها که صورتاین، انساناند. بنابریافته

کننـد،  اي کـه در سـپهر معنـایی توحیـدي ایجـاد مـی      ع معانی یـا بـا ایجـاد زاویـه    سپردن به این نو
شـود. افـراد   آورند که در خیال متصل آنان ایجاد میهایی را در فهم و شناخت به وجود میاعوجاج

گردنـد و هسـتی را از   افـق مـی  و اشخاص دیگر نیز با اتصال و اتحاد وجودي در خیال متصل هـم 
نفـس  «دیگـر،  عبـارت کننـد. بـه  جهان را به این شکل ایجـاد مـی  گرند و زیستندریچۀ مشترکی می

صورت آن درآید. لذا هـر وقـت کـه انسـان     انسانی به دلیل لطافتی که دارد، به هرچه روي آورد، به
این شخص که هویت اوسـت، بـا   » منِ«نیت کسی کرده باشد، به حکم اتحاد علم و عالم و معلوم، 
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رو، به حکـم چنـین اتحـادي،    این). از123، ص1375، آملیزاده(حسن» شوددیگري متحد می» من«
دهنـد.  جهـان را شـکل مـی   کننـد و زیسـت  ها اتصال و اتحـاد وجـودي پیـدا مـی    تعدادي از انسان

جهان در افق نفس انسانی که داراي تجرد و غیرمادي است، محقـق  گیري زیستترتیب، شکلبدین
را از فرایند اتحاد علم و عالم و معلوم تصـویر  » سان کولیخود آینه«ان شود. شاید بتوان با این بیمی

کرد؛ هرچند این مکانیسم با مکانیسم کولی تفاوت جوهري و بنیادینی دارد. هرچند با وجود چنـین  
اتحادي، علم حضوري به خودم جزئی بوده و با آن شهود و جزئی نفس انسان توسط خودش، کـه  

  د، متناقض نخواهد بود.حکمت متعالیه باور دار
در » دیگـري «بـا  » مـن « -نیـز اشـاره دارد    شوتسکه چنانـ   تر روابط اجتماعیدقیق در بررسی

انـد،  واسـطۀ اهـداف در ذهـن محقـق شـده     اي مشارکت دارم. معانی اعتباري که بهروابط چهارگانه
واسـطۀ ایـن   اهداف انسان، بـه ها و یابند. بنابراین، فهم انگیزهتوسط رفتار و نمادهاي زبانی بروز می

واسـطه  را در تعامـل مسـتقیم و رودرو، در ابتـدا بـه    » دیگري«با » من«نمادها خواهد بود. لذا روابط 
یـابم. حرکـات، اشـارات و زبـان     مـی در» دیگـري «شهود حسی، حرکات، اشارات و زبان گفتـاري  

بـا آن  » مـن «را تدارك ببیند تا ، ابزاري قراردادي است تا مقدمه و اعدادي »دیگري«گفتاري و بدنی 
، اتحاد و اتصال وجودي پیدا کنم و از طریق اتحاد مدرِك با »دیگري«معانی مجرد، در خیال متصل 

مدرك، به تفهم دیگري دست یابم. این معانی مجرد، توسـط ایـن افـراد تبـدیل بـه کـنش و رفتـار        
و اتحـاد وجـودي، قـوة خیـال      دهند. در ضمن اتصالشوند و ساختارهاي اجتماعی را شکل میمی

واسطۀ زبـان بـه دیگـران منتقـل     سازد. چنین تصویرهایی، بهکند و تصویرهایی را میصورتگري می
اي شوند تا این اتحاد و اتصال در زوایاي مختلف خود گسترش یابـد. از  شوند تا اعداد و مقدمهمی

یابم و با او همـدلی کـرده، اتحـاد و     هاي وي آگاهیها و اندوهداشتن توانم از دوستاین طریق می
اي یـک رابطـۀ وجـودي اسـت کـه غیـر از همـدلی        اتصال وجودي داشـته باشـم. چنـین همـدلی    

شناختی اسـت. همـین ارتبـاط مسـتقیم، در روابـط اجتمـاعی       شناختی هیومی و همدلی پدیدهروان
است که این رابطـه   واسطۀ شهود حسی نیست؛ بلکه شهود خیالیغیرمستقیم نیز حضور دارد؛ اما به

بـا  » مـن «که مرتبۀ وجود خیالی، از مرتبۀ وجود حسی بـاالتر اسـت، خیـال    آنجاکند. ازرا ایجاد می
سازد تا بتوانم ایجاد آن، اتحاد و اتصال وجودي تعاملی را در سطحی باالتر از شهود حسی مهیا می

مـاعی جهـان اخـالف و جهـان     با اسالف و اخالفم رابطه و تعامل برقـرار کـنم و وارد قلمـرو اجت   
کنند و این مسـئله بـه   سان عمل نمیها یکاي، همۀ انساناسالف شوم. البته در احضار چنین مسئله

اي ضعف و قوت خیال آنان بستگی دارد. البته نباید فراموش کرد که چنین اتحاد و اتصال وجـودي 
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جهـانی کـه شـکل    باشد، زیستدهد، اگر با خیال منفصل مطابقت داشته که در خیال متصل رخ می
گیرد، همان جامعۀ فاضلۀ فارابی خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، یعنی عدم مطابقـت خیـال   می

هاي متنوعی از جوامع غیرفاضله تشکیل خواهد شد. انسان در روابط متصل با خیال منفصل، صورت
رتباطی که جنبۀ اعدادي را براي چهره، از طریق حرکات، اشارات و زبان ابهاجتماعی مستقیم و چهره

شوند و آن معانی کـه در سـایۀ   کند، با یک دسته از معانی متحد میشهود حسی و خیالی فراهم می
واسطۀ وضع و قراردادهاي زبان ارتباطی به همدیگر شوند، دوباره بهشهود حسی و خیالی ایجاد می

  دارد. ته این فرایند تا نقطۀ اتمام تعامل ادامهها ادامه یابد. البشوند تا روابط میان انساناظهار می

  هاي اجتماعي از منظر حكمت متعاليهجهان
هاي اجتماعی، هویت معنایی دارند، از سویی، رویکرد حکمت متعالیه به علـوم  دانسته شد که جهان

دانـد. بنـابراین،   هـاي معنـادار مـی   هاي اجتماعی را پدیـده اجتماعی، رویکرد تفسیري است و پدیده
 هاي اجتماعی، مورد پذیرش حکمت متعالیه نیز هست. آنچه که نقطۀ عطـف و هویت معنایی جهان

شناسـی اسـت، ظـرف ثبـوت معنـا یـا       جدایی حکمت متعالیه از دیگر مکاتب فلسفی چون پدیـده 
دیگر، ظرف تحقق سپهر معنایی است. نقطۀ عطف را باید در نوع نگاه به نردبان افالطـونی  عبارتبه

را افقـی قـرار داد و مثُـل     افالطـون ، همچون برخی از فیلسـوفان، نردبـان   هوسرلوجو کرد. جست
نیز با پیروي از وي، بنیاد معنـا   شوتسشده در روابط اجتماعی و بینافردي دانست. ونی را بنیادافالط

  و تفهم را در چنین روابط اجتماعی کاوش کرده است. 
واقعیـت و  «رو، پـذیرد؛ از ایـن  حکمت متعالیه نردبان افالطونی را به همان صورت عمودي مـی 

 بیعت، برزخ و عقل، که در طول یکـدیگر قـرار دارنـد و   اي همچون طگانههستی را واجد عوالم سه
چند که مجمـوع ایـن عـوالم، خـود حـاکی از      داند. هرظل و سایه، بلکه نمود عالَم برتر، میهریک 

). انسـان نیـز بسـان عـالَم، واجـد ایـن عـوالم        23، ص1373(پارسانیا، » باشندصور اسماي الهی می
پیماید. البتـه بـر اهـل    ن عوالم را یکی پس از دیگري میگانه است و به مدد حرکت جوهري، ایسه

تأمل پوشیده نیست که این توانایی و سیر، در همۀ افراد و اشـخاص انسـانی وجـود دارد؛ امـا هـر      
رو، فهـم و  کنـد؛ از ایـن  همت و توان خود تمام این مسیر یا بخشی از آن را طی می ةکسی به انداز

همت و توان او خواهد بود. فهم انسانی که از افـق خیـال عبـور    شناخت او نیز از هستی، مطابق با 
اند به حوزة عقل وارد شوند، به یک میـزان نخواهـد بـود.    نکرده است، با فهم اشخاصی که توانسته

اند قواي عقل نظري و عملی خود را فعال سازند، در یک رتبۀ وجودي قـرار  افرادي هم که توانسته
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اکی از صور اسماي الهی است و انسان نیـز بـه قـدر همـت و تـوان      گیرند. واقعیت و هستی حنمی
نظـر از فهـم انسـان وجـود دارد و     رود؛ بنابراین، هستی و واقعیتی صـرف خود از این عوالم باال می

ها بستگی ندارد و بنیاد آنها در چنـین روابطـی   هستی و واقعیت آن به فهم و روابط اجتماعی انسان
جمیع موجودات، موجودهـاي عقلـی یـا غیـر آن، از مراتـب      «باور است که بر این  صدراملّانیست. 

). 291، ص2م، ج1981، ملّاصـدرا » (درخشش نور حقیقی و تجلیات وجـود قیـومی الهـی هسـتند    
حاصل چنین انتسابی، ارجاع همۀ کائنات به هستی واحد است که غیر آن حقیقت قیومی، همه آیـه  

). تفسیر اندیشمندان و فیلسـوفان از  22، ص1373پارسانیا، و نمود آن حقیقت قیومی خواهند بود (
معانی که در ذهن افراد بشر حضور دارد، به مبانی و مبادي مختلـف آنـان بسـتگی دارد. برخـی آن     

حـق. حکمـت    ۀنمود و آینـ گر، دانند و برخی دیمیروابط اجتماعی  ۀیافته و برساختمعانی را شکل
اعـم از ظـاهر، بـاطن، اول و آخـر آن،     ، نـی در جهـان هسـتی   متعالیه معتقد است که هر شیء ممک

 ۀآینگر، و برخی دی، صفت اضالل الهی ۀیافتتجلی، دهد. برخی از معانیخداوند سبحان را ارائه می
اما در قوس صعود باید گفت کـه شـناخت   ن مباحث، در قوس نزول است؛ ند. ایاصفت هادي الهی

کاروان علـم حصـولی و مفـاهیم     و بعداًکند میت پیدا نخس ۀحضوري و شهودي که انسان در مرتب
 ی کـه ئـ شوند: شـهود جز به دو دسته تقسیم میاساس نوع شهود،  اندازد، برذهنی خود را به راه می

ـ باشـد. شـهود جز  امـري کلـی مـی   ه مشـهود آن،  و شهود کلی کاست؛  یئامري جزمشهود آن،  ی، ئ
کسـی کـه خـود را بـا     . کنـد خود راهنمایی نمـی  سوي امري ورايی، شاهد را بهئهمانند مفهوم جز

توانـد بشناسـد. او هرگـز تـوان آن را     خود را فقط در همان مرتبه میند، کی مشاهده میئشهود جز
کـه حاصـل یـک تحقیـق     ا آنیک تلقـین اسـت یـ   ۀ نتیجاي، ندارد که دریابد چنین ادراك حضوري

بـه چیـز دیگـر پـی     ز مشـهود خـود،   است، ج یئکه انسان در متن یک شهود جزتا وقتی باشد. می
آن رؤیـا   بتوانـد دریابـد  آنکـه   بـدون نـد،  کانسانی است که رؤیایی را مشاهده مـی مانند برد. او نمی

غیـر از کلـی بـودن    در شهود کلـی،  باشد. اما کلی بودن مشهود صادق است یا از اضغاث احالم می
دي کـه مشـهود کلـی را نظـاره     جایی براي مفهـوم نیسـت. شـاه   در مقام شهود، زیرا ؛ مفهوم است

گـر  نظـاره پردازد. سـایر قـواي   حقیقت مبدأ و معاد، حقیقت وحی و رسالت می ةبه مشاهد کند،می
به هدایت و کنترل روح و قلـب  قوا،  او هستند و تمامی ةتابع روح بلند و قلب گستردمشهود کلی، 
هـم واهمـه آنچـه را کـه در آن     ند، کخوبی دریافت میمعانی کلیه را بهند. هم عقل، باششاهد او می

خیال نیز آنچه را  ةقو ؛کندباید صورتگري می کهچنانله، یابد و هم متخینیکی درمیبهند، کتنزل می
اعم از بیـداري و  ، شودآنچه دیده مین حال، نماید. در ایکه تجلی کرده است، به تمامی مشاهده می
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 ةبـراي مشـاهد   یمیزان، صاحب چنین شهوديب، رتیتاند. بدینخواب، همه صادق و مطابق با واقع
 گـردد بـراي فهـم فاهمـان دیگـر مـی      يمعیـار ت از خطا، به دلیل مصونیشود و فهم او، میدیگران 
تـوان راهیـابی بـه    ، ). دیگران نیز با اتحاد در خیـال متصـل وي  283ـ279، ص1384، آملی (جوادي

توانـایی  ننـد،  کاتحادي که در خیال متصل ایجاد مـی ها به دلیل شوند. انسانخیال منفصل را دارا می
 يتوانایی برقـرار ، کنند و از طریق این اتصال وجوديفهم و ادراك معانی ذهنی یکدیگر را پیدا می

ات قدمات و معداز م، کنند. البته نمادهاي انسانی و ساختارهاي اجتماعیروابط اجتماعی را پیدا می
ها بر اساس اتحاد علم و عـالم و معلـوم،   دیگر، انسانعبارتاند. بهيایجاد این اتحاد و اتصال وجود

  نند.کو از قبل این اتحاد، معانی ذهنی یکدیگر را ادراك مینمایند میاتحادي ایجاد 
کـه در ذیـل آن   رنـد  در سیر جوهري خـود شـهودهاي حسـی را دا   جامعه،  هاي یکانسانۀ هم

هـاي  هـا و صـورت  عکـس ال خـود،  خیـ  ۀواسطانسان به اند.شهودهاي حسی، مفاهیمی شکل یافته
ها با اشـتراکی کـه   اما انسان؛ سازدو در خیال اندوخته میآورد میمعنایی را از آن شهودها به وجود 

شـوند.  هاي مختلف را واجد میفرهنگتوانایی ایجاد خردهنند، کها ایجاد میدر شناخت و انگیزش
در کـنش و رفتـار   ، ايعـده  ۀواسـط ند که بهاهاي معناییهمان سپهرها، فرهنگز خردهها و نیفرهنگ

سپهرهاي معنایی با خیال منفصل نیـز مطابقـت داشـته    ، اگر این فارابیاز نظر آنها بروز یافته است. 
بـه  رفاضـله،  سـایر جوامـع غی  ن صـورت،  در غیر ایـ رد؛ گیفاضله شکل می ۀباشند، فرهنگ و جامع

  ل خواهد گرفت.کها شتناسب شناخت و انگیزه
اگر با مثـال  شود، واجد آن می یابد یابنابراین، آنچه نفس در بعد برزخی و مثال متصل خود می

اضـغاث   ةاز زمـر با تصرفات مختلَق نفس هماهنـگ شـود،   منفصل همراه باشد، صادق است و اگر 
تمثالتی که  )168، ص4ق، ج1417، آملی (جوادي. باشدکاذب میت از واقع، در حکای ،احالم بوده

شـود، در  ر اثـر فنـاي در مبـادي عالیـه حاصـل مـی      تر، بقر اثر اتصال یا اتحاد، بلکه به عبارت دقیب
در کنـه  . بنـابراین، تمثـل،   حقیقت واحدي هستند که در آنها ظهور کرده است ةشئون کثیرقت، حقی

 طریـق ادراك  ازل، باشد. بـه همـین دلیـ   خود ناظر به همان وحدتی است که اصل و حقیقت آن می
و آن وحدت که خـود مبـدأ کثـرات اسـت،     ؛ شودبه وحدتی که محکی آن است پی برده میتمثل، 

ف شـدن ارائـۀ   امـا بـا ضـعی   ؛ آوردکثرات را که مظهر او هستند، فراهم مـی ۀ انتظام و هماهنگی هم
ثـري از  ااشـفه،  یابـد کـه در مک  جا ادامه مین امر تا آنیابد و ایوحدت، کثرت دخالت حداکثري می

کثراتی چند در عرض یکدیگر در ه در آن، شود و آن همان اضغاث احالم است کنمیدیده وحدت 
از حقیقت خـود نیـز   ن وحدت است، گیرند. انسان با بعد از آن واحد که عیمعرض نمایش قرار می



   ۱۲۳ هيمت متعالكبر اساس ح يشناختدهيپد يشناسجامعه ياجتماع يهاجهان يبازخوان

آغـاز کـه    یابد. درهاي او تغییر میها و تمثلو همراه با این دوري، مکاشفات، مشاهدهشود میدور 
اما با آغاز انحـراف کـه   ؛ کندبیند که خدایی میخداي را میند، به هر سو نظر کب به حق است، قری

شـود. بـا   نوعی از استقالل و اصالت براي فرشتگان و دیگر موجودات شروع مـی  ةهمراه با مشاهد
واقـع  مفارقت  با آنچه در خارج محقق است،ند، بیپیدایش چنین اعوجاجی، میان آنچه که انسان می

مـنقّش اسـت،   ال منفصـل،  خود ظلّ و نمود حقایقی است که در خیعت، عالم طبیچون و شود؛ می
انسـان بعـد از    گردد. نهایتـاً مفارقت میان آدمی با خیال منفصل موجب مفارقت او با طبیعت نیز می

ایـن  نـد.  کو اعتبار وحدت مـی د شومیانکار وحدتی حقیقی، خود در مرکزیت کثرت محضه واقع 
 یابـد جـوالن مـی   ۀعرصـ ، اسـت کـه در پایـان روزگـار شـرك     » مداريانسان«جدید  ةهمان اسطور

شناسـی  شود و در پدیـده شروع می» من«در آغاز راه با ، مداري). انسان73ـ43، ص1373(پارسانیا، 
بنـابراین،  جـو کـرد.   وحتـی خـدا را بایـد در آن جسـت    ز، یی که بنیاد همه چیـ »ما«؛ رسدمی» ما«به 

ل سپهرهاي معنایی گوناگون و متنوعی که یا با مطابقت با مثال منفصـل یـا بـا اعوجـاج از آن شـک     
 ،از سـپهرهاي معنـایی  هریـک   یابـد. در کنش و رفتار انسانی بروز مـی صورت فرهنگ، بهاند، گرفته

  ت.همراه خواهد داشلوازم فرهنگی و تمدنی را بهمخصوص به خود را داشته،  هايویژگی
هـاي  برخوردار از وجـودي هسـتند کـه بـر انسـان     ، نباید فراموش کرد که این سپهرهاي معنایی

آورد. ها به ارمغان مـی و اتحاد وجودي را براي این انسانمحیط است سپرده به این سپهر معنایی دل
اتصال آنها  شود که بااین سپهر معنایی در حکم روح و جهان واحد براي نفوس متعدد میبنابراین، 

و  رداي است که وجودي مغایر با افراد انسـانی نـدا  اند. سپهر معنایی همان جامعهوجودي پیدا کرده
ق معرفت اي قرار دارند که از طریها در حکم مادهو انسانند؛ کها برقرار میترکیبی اتحادي با انسان

از وجـودي   رهاي معنایی، برخورداکنند. البته این سپهربا این سپهر معنایی وحدت پیدا میو عمل، 
افراد اختیـار  ، دهند. در چنین اتحاديها را شکل میاتحاد انسانن افق، ند که در ایامجرد و روحانی
باشـند. ایـن   فعـال مـی  و در استخدام آن،  بلکه در ذیل این سپهر معناییدهند، نمیخود را از دست 

، زیرا افراد انسانی پس از اتحاد با سـپهر معنـایی  ؛ تنکته با اختیار انسان و عاملیت او در تنافی نیس
بلکه امکان بازگشت و اعـراض از آن صـور را دارنـد. ایـن سـپهرهاي      شوند؛ مضمحل و نابود نمی

کننـد کـه   ها، ساختار و روابطی را ایجاد میزندگی و فرهنگی انسان ۀپس از ورود به عرص، معنایی
 معنایی است و ساختارها کـه وجـودي ربطـی و تعلقـی    فرع بر حضور سپهر ن ساختار و روابط، ای

 د و وجـود آن بـا سـاختار قابـل ارجـاع نیسـت      نـ گردبه هستی این سپهرهاي معنایی باز میدارند، 
). سپهر معنایی که در قلمرو حیات انسانی وارد شـده اسـت، گـاهی    119ـ117، ص1391(پارسانیا، 
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االذهـانی و  هویـت بـین  نیـز  گـاهی  افتـه اسـت؛   وجود ذهنی فرد است و فردي از انسان بدان راه ی
 رو،از ایـن ). 128 ، ص1391(پارسـانیا،   ها وارد شـده اسـت  اجتماعی دارد و به افق اجتماعی انسان

اي از آن را به آن نظام معنایی توحیدي پیوسته است و دیگـران شـمه   گاهی همچون پیامبر اعظم
االذهانی، دیگران نیـز ایشـان را   بین ۀتوحیدي به حیط یا با ورود آن نظام معنایی؛ انداستشمام نکرده
  اند.همراهی کرده

و بـدون  یابـد  مـی انسـانی تبلـور    ۀانسـانی و جامعـ   ةصورت نمـادین در حـوز  به، سپهر معنایی
بـه  از نمادها،  شود. نباید فراموش کرد که اهمیت برخیگیري نمادها، نظام اجتماعی مختل میشکل

هـاي مختلـف قابـل    در زمینهط، اد از آن حکایت دارد. نمادها بنا به شرایاهمیت معنایی است که نم
هاي عمیق اجتماعی همـراه نباشـد، موجـب تغییـر     ها، تا زمانی که با تغییر در الیهر آنتغییرند و تغیی

هرچند در نگاه توان به این نتیجه رسید که ). می131، ص1391(پارسانیا،  شودجهان اجتماعی نمی
هـاي آسـمانی و   هاي متنـوع انسـان، بحـث   هاي مختلف شهود و ظرفیتساحت ةدربار بحثاولیه، 

تـوان  هـا نمـی  اما نباید فراموش کـرد کـه بـدون ایـن ظرفیـت     است، شناسی دور از فضاي جامعهبه
  اي را شاهد بود.  ساختارشکنی پیامبرانه

و فرهنگ یابند میل هاي انسانی تنزکنش ۀواسطبهخود،  دانسته شد که معانی در سپهر وجودي
اسـت،  » الحدوثجسمانیۀ«اما انسان در حرکت جوهري خود که ؛ دهندمتناسب با خود را شکل می

ر، پیماید. در طی ایـن مسـی  این مسیر را میتناسب فهم و همت خود، کند و بهسیر خود را آغاز می
هـاي  تـا انسـان  کوشـد  می، دهعاقله او به فعلیت نرسی ةگاه که در حد حیوانیت است و قوانسان آن

ه در بنـد طبـع، و تـابع شـهوت و     کتا وقتی جوار خود را به استخدام و استثمار دربیاورد. انسان هم
بر خیـال  ، افزون اندیشد. چنین انسانیجز به استخدام، استعباد و استثمار دیگران نمیغضب است، 

چـه بسـیار   ، نامیرالمؤمنی ۀگفتعقلی که به ؛ شودنیز به اسارت کشیده می شعقل و فطرت و وهم،
شاید بتوان چنین نگـاهی   )221البالغه، حکمت (نهجعقل اسیري که تحت تسلط هواي امیر اوست.

حل نهایی عبور از این اسـتخدام و اسـتثمار، فعـال شـدن عقـل      اما راه؛ تضاد تطبیق داد ۀرا بر نظری
  اهد بود.متفاوت خو مارکس ۀبا نسخن سخن، چند ای؛ هرنظري و عملی است

ـ   رسد، و به تعقل میکند میگاه که از حیوانیت گذر انسان آن خـود و غنـا و    ۀبـه هسـتی فقیران
عمل خود را ن اساس، و بر ایبرد میپی ۀ اوست، نیازي پروردگار و عبودیت و تعبدي که شایستبی

نیـز  هاي انسانی توسط عقل، شـهوت و غضـب انسـان    . پس از زمامداري کنشکندمینیز هماهنگ 
زیـرا  ؛ آیـد اي است که تمدن به وجـود مـی  ند. این همان نقطهیاببلکه الهی می، عقالنینظام  همگی
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استخدام بـروز   ۀقرار و دوام ندارد و آنچه در سایمتقابل،  زندگی اجتماعی جز به تعاون و همکاري
دانسـته شـد کـه    هویت واحد نیستند. داراي هایی است که بلکه کثرت؛ یابد، جامعه نخواهد بودمی
فعال شدن عقل و قواي عقلی است و بـا بـروز و ظهـور عقـل و فطـرت در       ۀدر سایت واحد، هوی

، آملـی (جـوادي  رو، انسان تمـدن بـالفطره اسـت   ایند. ازآیتمدن نیز به وجود می، هاي انسانیکنش
ه ت کـ نوع متوسط خواندن انسان بر این بـاور اسـ   ۀواسطبهه، ). حکمت متعالی395ـ383، ص1386

یابـد و  یکی از جهان اجتماعی است که در پرتو فعال شدن عقل و فطرت بـروز مـی  تمدن بالفطره، 
هـاي انسـان شـکل    تناسـب شـناخت و انگیـزه   هاي اجتماعی دیگري نیز وجود دارند کـه بـه  جهان

و کاشـف از واقـع دانسـتن آن دو،    خواندن عقل و نقـل،   عقالنیدلیل  بهه، گیرند. حکمت متعالیمی
داوري در بــاب  ۀواســطبــهرو، ازایــنهــا را دارد. بــه ارزشدربــارة وان ارزیــابی و داوري علمــی تــ

کنـد. البتـه حکمـت متعالیـه بـه مـدد       بندي میآن را تیپ، هاي اجتماعیهاي جوامع و جهانارزش
داوري داشـته  ، هـاي اجتمـاعی  چنین جامعـه و جهـان   ةتواند دربارمیرده است، که مهیا کاي مبانی

شناسـی بـه دلیـل    شناسی پدیـده شناسی توان ورود به این مسائل را ندارد. جامعهکه پدیدهدر حالی ؛شدبا
هـاي اجتمـاعی کـه    د. نوعی از جهانکنهایی در این سطح ارائه گفتارها و تحلیلنتوانست چنین فقدانی، 

فطـرت بـه وجـود    اي است که با فعال شـدن عقـل و   همان تمدن بالفطرهاست،  فاضله معروف ۀبه جامع
تناسـب  بـه ، ضاله، فاسقه و جاهله. چنـین جـوامعی   ۀآید. اما جوامع دیگري نیز وجود دارد؛ مثل جامعمی

 فـارابی توسـط  آنهـا   شوند. هرچند بعضی از این جوامـع و مشخصـات  ها نیز متکثر میشناخت و انگیزه
  .  ها و انواع دیگري را نیز احصا نمودتوان تیپاما می، شمارش شده است

  اجتماعي صدرايي ةنظري
ه، اجتماعی صدرایی نزدیک شد. در نگاه حکمـت متعالیـ   ۀتوان به نظریاز مجموع آنچه گذشت می

گون و با فعال ساختن قواي عقـل نظـري و   یگانه نظامی است که با عقل آینه نظام معنایی توحیدي
انسـان بـدان دسـت یافـت.     بـه مـدد حرکـت جـوهري     اتحاد علم و عالم و معلوم، در پرتو ، عملی
در افـق  دارنـد،   به چنـین نظـام معنـایی   اي که نسبتویهاهاي معنایی دیگري نیز هستند که با زنظام

  گیرند. خیال متصل انسانی شکل می
ند که پس از تنزل در فعل و کنش انسـانی، سـاختارها،   اهاي معنایی همان سپهرهاي معنایینظام

اعـداد را بـراي    نقشِ، دهند. این ساختارها و نمادهاي انسانیکل مینمادها و ارتباطات انسانی را ش
بـدون  ، هـاي معنـایی  کنند. رسیدن نفس به این نظامهاي معنایی ایفا میپیوستن افراد انسانی به نظام
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تازگی متولـد  فرزندي که به )123، ص 13، ج 1387، ي( مطهرمعدات در قوس صعود امکان ندارد.
لدش در جهان اجتماعی خاصی، در خـالل سـاختارهاي اجتمـاعی و نمادهـاي     به دلیل توشود، می

و به سازد میگیرد که قواي شناختی و حرکتی او را متناسب با آن سپهر معنایی مهیا انسانی قرار می
 پـذیري معـروف اسـت. البتـه همـین انسـان      به جامعـه ، شناسانکه در زبان جامعه؛ رساندفعلیت می

کنـد و  جودي به نام فطرت دارد که او را به نظام معنایی توحیدي راهنمایی میشده، ظرفیتی ومتولد
سازد تا با گسستن و عبور از هایی مبتال میدر صورت محجوب ماندن فطرت، انسان را به اضطراب

توان عبور از ن انسان، هرچند ای؛ نظام معنایی موجود بتواند در ذیل نظام معنایی توحیدي قرار گیرد
معنایی به نظام معنایی دیگر دارد. انسان توان آن را دارد بـا دل سـپردن بـه نظـام معنـایی       یک نظام

) گرفتار آیـد. نبایـد فرامـوش کـرد کـه نظـام       179 (اعراف: »بل هم اضل«به سرانجام ، غیرتوحیدي
توانـد متکثـر و متنـوع باشـد. نمادهـا و      ها مـی تناسب نوع شناخت و انگیزهبه، معنایی غیرتوحیدي

بـه  ، کنند تا در دل چنـین اعـدادي  اعدادهایی را براي انسان اجتماعی آماده میموجود،  ختارهايسا
تا از این مسیر بتواند نیازهاي دنیوي و اخروي خـود را سـامان دهـد.    بد فهم رفتار دیگري دست یا

را  البته چنین اعدادي براي رسیدن به اتحاد مدرِك با مدرك است تا بتوانـد معـانی ذهنـی دیگـري    
سازند و پـس از  جهان را مهیا میگیري زیستمسیر شکل، بفهمد. افراد با دل سپردن به نظام معنایی

کننـد. زبـان   یا بازتولید میدهند میانسانی را در ذیل آن شکل ـ   نمادها و ساختارهاي اجتماعی ،آن
  شود.هموار اي گیرد تا مسیر چنین همدلیشکل می

  گيرينتيجه
واقعیت و هسـتی  رو، ؛ از اینپذیردنردبان افالطونی را به همان صورت عمودي میه، حکمت متعالی

هریـک   که در طول یکدیگر قرار دارنـد و ، طبیعت، برزخ و عقل اي همچونگانهرا واجد عوالم سه
و بـه مـدد   اسـت  گانه م سهن عوالواجد ایسان عالَم، داند. انسان نیز ببلکه نمود عالَم برتر، می ،سایه
یا بـه نظـام معنـایی توحیـدي     د. انسان، پیمایم را یکی پس از دیگري مین عوالای، کت جوهريحر

سـپهر  ا با اعراض از آن، دهد یساختارهاي اجتماعی خود را سامان مییابد و در پرتو آن، میدست 
ت سازد. حکمت متعالیه معتقد اسمی و روابط انسانی خود را محققکند میمعنایی دیگري را ایجاد 

د و بـه دلیـل تجـرد برزخـی خیـال متصـل انسـان،        نگیرکه معانی در خیال متصل انسانی شکل می
اعـم از اعتبـاري یـا    اي، ها با چنـین معـانی  افق بودن در شناخت و ادراك و انگیزهدیگران نیز با هم

دهنـد.  انسـانی را شـکل مـی    ۀهـاي دیگـر، جامعـ   شوند و با افزوده شـدن انسـان  متحد می حقیقی،
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در ایـن سـاحت اتفـاق    ، »مـن « دریافت و شناخت دیگران از معـانی اعتبـاري و حقیقـی   گونگی چ
فاضـله شـکل    ۀاگر خیال متصل نیز با خیـال منفصـل مطابقـت داشـته باشـد، جامعـ      افتد. حال، می
گیـرد و غایـاتی   با اعوجاجی که در فهم و شناخت انسان صورت مین صورت، در غیر ایرد؛ گیمی

هاي او شکل خواهد گرفـت.  تناسب شناخت و انگیزهبهرفاضله، غی ۀمدن و جامعکه مدنظر اوست، 
شـهود حسـی، حرکـات،     ۀواسـط در تعامل مستقیم و رودرو، در ابتدا بـه را » دیگري«با » من«روابط 

، »دیگـري «یابم. حرکات، اشارات و زبـان گفتـاري و بـدنی    میدر» دیگري«اشارات و زبان گفتاري 
شکل گرفته است، مقدمه و اعدادي را » دیگري«است تا معانی که در خیال متصل ابزاري قراردادي 

نـد  اتحاد و اتصال وجودي پیدا ک، »دیگري«با آن معانی مجرد در خیال متصل » من«تدارك ببیند تا 
ۀ واسـط بسـط یابـد. سـپس بـه    » دیگران«و » من«توسط مجرد،  و از طریق چنین اتحادي، آن معناي

گیرد. این معـانی مجـرد توسـط    جهان شکل میچند نفر، زیستمیان ال وجودي چنین اتحاد و اتص
اتصـال و   دهنـد. در ضـمنِ  و وجود اعتباري را شکل مـی شوند میاین افراد تبدیل به کنش و رفتار 

 ۀواسطبه، سازد. چنین تصویرهاییو تصویرهایی را میکند میگري ال صورتخی ةاتحاد وجودي، قو
اي شوند تا این اتحاد و اتصال در زوایاي مختلف شوند تا اعداد و مقدمهقل میزبان به همدیگر منت

و بـا او  یـابم  هاي وي آگـاهی  و اندوه هاداشتن توانم از دوستخود گسترش یابد. از این طریق می
وجـودي اسـت کـه     ۀیک رابط، اياتحاد و اتصال وجودي داشته باشم. چنین همدلیرده، همدلی ک

در روابـط  م، مستقین ارتباط شناختی است. همیشناختی هیومی و همدلی پدیدهروانغیر از همدلی 
بلکه شهود خیالی است کـه  ؛ شهود حسی نیست ۀواسطاما بهز حضور دارد؛ اجتماعی غیرمستقیم نی
وجودي حس باالتر است، خیـال   ۀاز مرتبال، وجودي خی ۀکه مرتبند. ازآنجاکاین رابطه را ایجاد می

  سازد.اتحاد و اتصال وجودي تعاملی را در سطحی باالتر از شهود حسی مهیا می ،جاد آنبا ای» من«
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