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Abstract 
Critical realism is a relatively novel approach that has two important 
claims: first, the outer world exists independently of us, and secondly, 
knowledge of this world, as it is, is possible. Roy Bhaskar, who is the most 
prominent thinker of this approach, appreciates a great contribution for 
ontology in his theorizing. His first question is how the world should be so 
that our knowledge of it becomes possible? The answer to this question 
depicts a layered ontology in front of the eyes, which includes three levels 
of empirical, actual, and real. In addition to his view of the existence of 
necessity and causal mechanisms, as well as introducing the concept of the 
unclean in his dialectical theory, this ontology reveals similarities between 
his ontology and the ontology of Mulla Sadra based on the originality of 
existence, and this question arises in the mind as to which differences exist 
between these two ontologies. 
Utilizing a descriptive-analytic method, this paper draws a comparison 
between the ontology of these two thinkers and shows that although 
Bhaskar, in his layered ontology, has been exceeded perceptible things by 
his belief in the existence of necessities and causal mechanisms, his ontology 
is in the material layer in the system of Sadraian thought. And he does not 
believe in an immaterial thing, and although it is close in meaning, the 
notion of unseen is different in the ontology of each of these two thinkers. 
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و روی مقايسه هستى بَسكارشناسى مالصدرا
» غيب«با تاكيد بر نقش مفهوم

*عماد افروغ

**آبادي كهن فاطمه عبداهللا

 چكيده
كـه جهـان خـارج، ابتـدا، اين:ی نسبتا نوظهوری است كـه دو ادعـای مهـم دارد رئاليسم انتقادی، نحله

و دوم، اين آن مستقل از ما وجود دارد . پـذير اسـت گونـه كـه هسـت، امكان كه معرفت به اين جهـان،
بَسكار های خـود سـهم پردازی در نظريـه- ترين انديشمند اين جريان برجسته- ) Roy Bhaskar(روی

پرسش اوليه ايشان، اين است كـه جهـان چگونـه بايـد باشـد تـا. شناسى قائل است بسياری برای هستى
در شـده بندی اليه شناسـى دهـد، هستى معرفت ما از آن ممكن شود؟ پاسخى كه به ايـن پرسـش مى ای را

سه برابر ديدگان به تصوير مى و واقعى تجربى،: اليه كشد كه شامل شناسـى، ايـن نـوع هستى. استبالفعل
و مكانيسـم و نيـز طـرح مفهـوم غيـب در نظريـه عالوه بر ديدگاه او در باب وجود ضرورت ی های علّـى

وجود شناسـى تشـكيكى مالصـدرا مبتنـى بـر اصـالت وجـود بـه هايى را بـا هستى ديالكتيك وی، شباهت
مى مى و اين سوال در ذهن ايجاد اي آورد  دارند؟ هايى با يكديگر شناسى چه تفاوت دو هستىنشود كه

و ای را بين هستى تحليلى، مقايسه-اين مقاله با روش توصيفى شناسى اين دو متفكـر انجـام داده
بَسكار در هستى نشان مى و شده بندی شناسى اليه دهد؛ اگرچه ی خود با باور به وجـود ضـرورت
ر مكانيسم در انديشهشناسى وی در نظام فته ولى هستىهای علّى از محسوسات فراتر ی صـدرايى

و مفهـوم غيـاب در هستى اليه و قائـل بـه امـر مجـرد نيسـت دوی ماده بـوده شناسـى هـر يـك از ايـن
. است كند، ولى متفاوت انديشمند، اگرچه معنايى نزديك پيدا مى

ها كليدواژه
بَسكار، هستى .غيابشناسى، رئاليسم انتقادی، صدرا،
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رو شناسىىهست يسهمقا و  35»يبغ«بر نقش مفهوميدبَسكار با تاكیمالصدرا

 مقدمه

نظريـه خـود را در تقابـل بـا رئاليسـم،وی.ترين انديشمند رئاليسم انتقادی است مهم،بَسكار

و ايد قايل بر وجود، در نظريه خود،بَسكار. ليسم استعاليى كانت مطرح كردآهتجربى هيوم

كـه؛تجربـىگـرای شناسـى واقـع هستى، اول: شناسى اسـت شناسى رقيب در جامعه دو هستى

و رويدادهای اتميزه مشخص و ديگر هستىمى توسط مفاهيمى چون مشاهدات شناسـى شود

و ارزيابى انتقادی از واقع، رئاليسم انتقادی. آليست ايده و ايـده تفسير  آليسـت، گرايى تجربى

و زنجيره شناسى هستى دا های مرتبط بـا مفـاهيم فرانظريـه ها .)(Fleetwood, 2014: P.2دای ايشـان ارائـه

مىشناسى رئاليسم انتقادی بر اين مبنای هستى كند كه جهانى مستقل از معرفـت مـا پافشاری

و در واقع مى، درباره آن وجود دارد در. دهـد بخش ناگذرای علم را تشـكيل همچنـين وی

و سـخن از اليـهشناسى به هستى، تقابل با هيوم درهاي خـود عمـق بخشـيده شناسـى هسـتىى

آن ترين اليه كند كه تنها سطحى مى بـه ادراكهای تجربى است كه در آزمايشـگاه اليه،ی

حس پس سخن. آيد حسى درمى . رسـد نمى نظر بـهعنـوان معيـار داوری صـحيحبه، گفتن از

مىشناسى اليه دومى كه وی در هستى از. قلمرو بالفعل اسـت، كند خود معرفى ايـن قلمـرو

مى اموری كـه بـه ادراك تجربـى ولـو ايـن انـد؛ گويد كه به فعليـت درآمده در هستى سخن

و در آخر درنيامده همان قلمـرو واقعـى اسـت كـه سـخن از سـازوكارهای، سومين اليه، اند

و شايد هنوز به فعليت هـم درنيامـده گويد كه قابلمىای علىّ  بـه عقيـده. انـد مشاهده نيستند

و روابطــى كــه در محيطهــ زمــايشآتمــام«بَســكار،  و هــای ای تجربــى بســته آزمايشــگاهى

ب، اصطالح به و يا با و تكنيكهنظام بسته و الگوهـایها نظريـه،ها روش،ها كارگيری مفاهيم

مى، مختلف و مشاهده گرفتن همان سـطح از واقعيـت مبتنى بر مفروض، در واقع، شود ايجاد

و تـوان ايجـاد حـوادث بالفعـل را دارداصطالح نظـام بـاز عـالم است كه در به » وجـود دارد

)�E*a�6 bF$ ،PKXT:YTV(.

ُ شناسى، بر هستىبَسكاربه دليل تاكيد زياد ب وی عد از نظريـهپرداختن به اين چـه در-ی

و چـه در ميـان پژوهشـگران ديگـر كشـورها بسـيار بـه چشـم- ميان مقاالت داخـل كشـور

و فروزنده با عنـواندیتوحيها؛ كتاب خانم. خورد مى %نسب ت ادی، هس ـ تق ن م ا ـ یس ل ا ئ % ر ـ س ا ن ش
یده ی در پد ب جر % ت س ان وار Iم و ا % اع تم ج % ا اع تم ای اج كه از مهم، ه طوربه ترين آثاری است

بَسكار مفصل به هستى و نزديك شناسى ترين اثر بـه پـژوهش حاضـر نيـز كـار پرداخته است
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و جعفری %نوانعبااخير آقايان عبدی ت % هس ن ا ب ی م ب ا ی ر ارز % س ا ن ینئش ـ ی ب ادی در ت ـ تق ن م ا ـ یس ل ا
ر ای ن ب یت بر م قع یئوا ی م صدرا یس ل رئاليسـم انتقـادی شناسـى است كه با نظر بـر مبـانى هستى ا

برمى تالش دست آمـده از حكمـتبه های مبنای يافته كند تا به ارزيابى آن در تبيين واقعيت

امـا آنچـه در ايـن،ى را داردهـاي مضمون پژوهش حاضـر قرابت صدرايى بپردازد كه البته با

و ديگـربَسـكارای كـه گيـرد بـا توجـه بـه اشـارات متـافيزيكى مـى مقاله مـورد تاكيـد قـرار

ــار خــود داشــته ــد انديشــمندان رئاليســم انتقــادی در آث ــين هستى، ان ــافتن نســبت ب  شناســى ي

آنمالو تشكيك وجودبَسكاری شده بندی اليه و در نتيجه بيـان تفـاوت بـين مفهـوم، صدرا

.بَسكار با غيب در نظام صدرايى استی غيب در انديشه

ـربكتاب اخيـر خـوددربَسكار ا غ ـ ـرق ت گسـترش بيشـتر از رئاليسـم انتقـادی بـه، از ش

ويـژه استعاليى بـهكردن اين راديكال. دهدمى را خبر»ديالكتيك استعاليى رئاليسم انتقادی«

و خـداشامل  و هـم هـمخـدا،. شـود مـى رئاليسـم نـوين دربـاره تعـالى زمـان هـم اسـتعاليى

و نيـزاز سخنانى چنين.)PXXU :YPT، כא�*�*כ�c( ماندگار است درون تاكيـد وی بـربَسـكار

 ّ و رد عل ی شـده بنـدی اليهشناسى همچنين هستى،ی توالى رويدادهامعنابهت وجود ضرورت

ق وی باعث مى و فلسـفه اسـالمى احسـاس كنـيم های رابتـى را بـين انديشـهشود تا ايـن.وی

وی را در تناظر بـا تشـكيك وجـود در شناسى نمايد كه هستىمى شباهت بيشتر هنگامى رخ

و با حركت جوهری مقايسه كنيم سـاختن عنصـر مطرح، از سويى.فلسفه صدرايى قرار داده

و توضيح آن در اثری از وی در بـاب ديالكتيـك ويژهبهبَسكار های نظريهدر»1غياب« بسط

بض آزادیبه نام  ی�، ن ت Iل ا ی ى را هـاي سازد كه اين عنصر چه قرابتمى اين سوال را مطرح، د

 كند؟ آيا متناظر با آن است يا صرفا اشـتراك لفظـى با عنصر غيب در فلسفه اسالمى پيدا مى

در چه نسبتى بـا مراتـب تشـكيكِىدراربَسكی شده بندی اليه شناسى باشد؟ هستى مى وجـود

مى نظريه متی صدرا قرار گـويى بـه ايـن اظر با آن؟ در پى پاسـخنگيرد؟ آيا ذيل آن است يا

شناسـى را بـين هستىای مقايسـه، تحليلـىـ در اين مقاله برانيم تا با روش توصيفىها، پرسش

انجـام،ى كـه مبتنـى بـر اصـالت وجـود اسـتصدرايشناسىو هستىبَسكاری شده بندی اليه

و سـپس مـروری بـرمىشناسـى ابتـدا بـه خـود مفهـوم هستىبر اين اسـاس،.دهيم پـردازيم
 
1. absence 



رو شناسىىهست يسهمقا و  37»يبغ«نقش مفهومبريدبَسكار با تاكیمالصدرا

و در انتها مقايسهبَسكارشناسى هستى دو انديشـمند انجـام خـواهيم بين اينایو صدرا نموده

را صـحبت از هسـتى، جلوگيری از گستردگى بـيش از انـدازه بحـث برایالبته داد؛ شناسـى

و هستى به و اجتماعى را از يكديگر مجزا نمى صورت مطلق دنبال كرده ؛كنيم شناسى طبيعى

مىها چراكه بررسى اين حوزه .طلبد خود مجالى ديگر

 شناسى هستى.1

مى بودِن،ی شناسى به مطالعه هستى معـادل واژه التـين، ايـن مفهـوم. پـردازد هستى يا وجـود

تریآنتولوژ.است»لوژیآنتو« شناسـىىهستیمعنابه؛)onto+logy(ى ونانيبكيبرگرفته از

ا. است تريقسمت نخست آنىاشاره بـه هسـت،بكين ِخـ،و قسـمت دوم رد همـان شـناخت

غيبن . به آن بودىابيدرصدد دستىونانيه انسانكاست) لوگوس(ای راسطورهياد

و اثباتى،ا نامحدوددانستن هستيمحدود و محسوس انيبه عالم ماده ار مراتب مجردكا

و  طبىدانستن هستا وابستهيمستقل نيزو متعالى هستى انـواعىهاى متعـالىعـى بـه هسـتيهاى

را شناسى از قبيل هستى شناسى مختلفى از هستى و توحيدی يا غيرتوحيدی مادی يا غيرمادی

.آورد پديد مى

و چه چيزهايى وجـود:ى نظيرهايلسواشناسى در هستى شكل وماهيت واقعيت چيست؟

و بنـابر پاسـخ ايـن مـى توان در مـورد آن شـناخت حاصـل كـرد؟ مطـرحمى دارد كه شـود

مى انواع هسـتى، سواالت شناسـى آن هستى طـرف گيرنـد كـه يـك شناسـى در طيفـى قـرار

و واقع آن طرفگرا اهايدشناسى هستى، ديگر �،(ستاليست��E�>�PKMX :YKK(.

بَسكار هستى.١-1  شناسى روی

.دكـررئاليسـم انتقـادی را مطـرح، ديدگاه فراتئوری،1بَسكارروی 1970در اواخر دهه

مىها را از ساير نظريـهبَسكارآنچه نظريه رئاليسم انتقادی روی توجـه وی بـه، سـازد متمـايز

توان وارد شد مگـر نمىبَسكار های نظريهبه حيطه، عبارت ديگربه؛است شناسى نقش هستى

. ريشـه دارد شناسـى صـراحت در هستى ايـن ديـدگاه بـه. وی را فهميـد شناسـى كه هستى اين

1. Roy Bhaskar 
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به، بودنی مطالعه و يا رئاليسم انتقـادی شناسِى هستى. عبارتى مطالعه از راه جهان است وجود

و موجوديت، شـده بنـدی اليه چون هستِىهممفاهيمى با و، روابـط، متحـول هـای نوظهـوری

؛گـذارد تاثير نمىشناسى مستقيم بر جامعهطوربه رئاليسم انتقادی. شودمى فرآيندها مشخص

بـه تـاثير بـر شناسى كارگری رئاليسم انتقادی نداريم ولى تاكيد آن بر هستى های مثال جنبش

شناسـى، معرفت، اخـالق، يك نفـر شناسى چون هستى شود؛مى منتهى شناسى فراتر از هستى

و مفـاهيم مـورد شناسى، انتخاب روش روش تبيـين، های تحقيق، حالت استنتاج، اهداف موردنظر

و نظريه پيش مى بينى مى ای كه او .)(Fleetwood, 2014: P.2 دهد پذيرد را نيز تحت تاثير قرار

بهشناسى تاكيد بر نقش هستى و سازوكار علّـو پافشاری بر ضرورت طبيعى ى مثابه توليد

بَســكاردر قلمــرو واقعــى ــا مغالطــه، و» شــناختى مغالطــه معرفــت«:ی را متوجــه دو مســئله ي

. كرد» شناختى گرايى هستى فعليت«

1شناختى مغالطه معرفت.١-1-1

ــت ــناختى مغالطــه معرف ــوم، ش ــاثر از هي ــم مت ــفه عل ــك ريشــه در فلس ــر ي ــه اجي دارد ك

مى شناسى هستى و ناكـافى حـوادث بالفعـل آن رئاليستى تجربـى و در امـر واقعـى بـه، شـود

و سازوكارهايى كـه آن مى حوادث مكرر بدون دركى از عمق ساختارها ، كنـد هـا را ايجـاد

.يابد تقليل مى

همرئاليسم استعاليى د بر تجربه سوژه كه تاكي- زمان هم با رئاليسم تجربى هيومبَسكار،

و فعليت، مسطحشناسى خودآگاه يك هستى و- يافته حوادث در تـوالى مسـتمر دارد اتميزه

كه از ضـرورت مقـوالت پيشـينى در ذهـن انسـانى بـرای- اليسم استعاليى كانت هم با ايده

م) شناسى گرايى هستى فعليت( حوادث بالفعلشناسى جبران ضعف در هستى  كنـدىاسـتفاده

وهر شناسى هستى. كند مخالفت مى- و كانـت بـر سـطح حـوادث بالفعـل اسـت دوی هيوم

آن هيچ بنيانى برای حقيقت در اشياء گرايـى يـا شـك، نتيجـه؛بيند نمىهاو ضرورت طبيعى

 اليستى در سوژه خودآگاه اسـت يا بازگشت به يك جبران ايده) هيوم( درباره امكانش است

مى مرتكب مغالطه معرفت، هردو). كانت( دنبـال بـه، چون در ماهيت معرفـت؛شوند شناختى
 
1. epistemic fallacy 
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از، شـناختى در واقـعی معرفـت مغالطـه.)PKXU :YPX�TV$�#�،( گردنـد حقيقت معرفت مى

حلمى چيزی سخن ، مسايلى كه در واقعيت وجود دارنـدكردن وفصل گويد كه ما در مورد

و اين امرمى: توانيم بگوييم مى شـان بـدون در نظرگـرفتن كردن با تقليل نيروها به عملدانيم

.)(Collier, 1998: p.689 افتدمى ساختارهای پايدار موجود در پس توالى رويدادها اتفاق

، بـه آنچـه هسـت، دانيم شناختى به اين معناست كه آنچـه را مـى مغالطه معرفت، در واقع

مى. دهيم تسری مى كهبَسكار به اين نكته تاكيد و چـه نباشـم كند . هستى، هسـت؛ چـه مـن باشـم

و عنوان سـازه وی، در مقابِل دو سـنت ذكـر شـده، موضـوع معرفـت را بـه ى كـه هاي مكانيسـم ها

ومى را توليدها پديده به كنند ، شودمى عنوان آنچه در فعاليت اجتماعى علم توليد معرفت را

نه. گيردمى در نظر  تجربـى های بـق آنچـه رئاليسـمط( پديده هسـتند) صرفا( اين موضوعات

 آليسم اسـتعاليى گونه كه ايدهآن(ها شده بر پديدهو نه ساختارهای انسانى تحميل) گويند مى

ما،)گويد مى تجربه ما وشرايطى كـه بـه، بلكه ساختارهای واقعى هستند كه مستقل از دانش

 رئاليسـم انتقـادی را پيشـنهادبَسـكار،.كننـد مـى عمـل، دهدمى ما امكان دسترسى به آنها را

و، معرفت موضوِع، گرايى دهد كه طبق آن در مقابل تجربه مى و نه رويـدادها ساختارهاست

ُ، آليسم در مقابل ايده ب .)(Bhaskar, 2008: P.15 كندمى اشاره1عد ناگذرابه

ُبَسكار، ب مى:عدهستى را دارای دو و گذرا ُ ناگذر ب هداند كـه سـتى عـد ناگـذرا نـاظر بـه

و به معرفتِ  ُ درحالى كند؛ فرد ربطى پيدا نمى است ب .فـرد اسـت عد گذرا ناظر به معرفـتِ كه

ُ، در واقع كـه بـرای آنكـه علـم های مربوط به ايـن پرسـش هسـتند عد گذرا مربوط به پاسخب

و جامعه بايد چگونه باشدی ارتباط نحوه، پژوهشگران علم، امكان داشته باشد هـانآو؟شان

راهم با كهمى آن چيزی ُبَسكارسازند ب � כ#א�d،( خواندمىی علم»گذرا«عدشرايط يا ����'

PKMX :YTUP(.

اند كـه هوياتى واقعى، اين ايده كه متعلق دانش، كه در رئاليسم انتقادی توضيح بيشتر اين

و كـار مى ُ بـه، كننـد مستقل از افـراد وجـود داشـته ب شـعنـوان  ده عـد ناگـذرای علـم معرفـى

و، وجـه سـاخته انسـان چيزهايى است كه به هيچ، يعنى متعلق دانش است؛ وابسـته بـه انسـان

و  و نـه ايد نـه تجربـه. عاليـت انسـانى نيسـتندفادراك انسان  های ليسـتآهگرايـان كالسـيك

1. intransitive 
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ُ، اسـتعاليى ب  گرچـه؛هـای اسـتعاليىتاليسـهايـد.عـد ناگـذر در علـم نيسـتندقـادر بـه فهـم

مىتقريــری اســتعالگراي  تلــويح صــورتبههرچنــد؛چنــان ولــى هــم، كننــد انه از علــم را رد

كالسـيك گرايـاِن بـا تجربـهشناسـى گرايانه بـه وجـود دارنـد؛ يعنـى در هستى نگاهى تجربه

. نظر دارند اتفاق

اجتمـاعى نيـز نظـر، در فعاليـتعالوه بر جنبه ناگذرا به توليـد دانـش، رئاليسم استعاليى

 ناگـذرايى كـه محتـوای معرفـت علمـى را تشـكيل هـای همان هويت، به بيان ديگر؛كند مى

مى های در فعاليت، دهند مى ُ، ايـن جنبـه از دانـش. شـوند اجتماعى افـراد شـناخته عـد گـذراب

� �E*a�6 ،�E�$C�#7( شـودمى ناميده b�F$PKXT :YPPK(.كـرداری منزلـه علـم را بـهبَسـكار

و دانش علمى را محصولى اجتماعى تلقىگيرمى اجتماعى پيش فرض در، كنـد مـىد ولـى

ُ.كندمى حال بر كار آزمايشگاهى نيز تاكيد عين ب و اين مسئله با در نظرگـرفتن دو عـد گـذرا

ُ شدن چراكه وی با توجه به قايل؛شودمى ناگذرا برای علم ممكن مسـتقل هسـتِى، عد ناگذرب

در كندمى دانش علمى را تصديق های موضوع و اكتشاف علمـىآو  خر روايتى از آزمايش

و هم اجتماعى منزله به- � כ#א�d،( دارد-اند كردارهايى كه هم مادی ����'PKMX :YTUT(.

ُ در نظر ب در عــد ناگــذرا بــه مطالعــات هســتىگــرفتن جايگــاهبَســكار های نظريــهشناســانه

و ايـد تجربـه. بخشـد مى درهگرايـى كالسـيك  شناسـى يـك ميـراث هستىاليسـم اسـتعاليى

و آن همانا اعتقاد به مفهوم جهان تجربى است شناسـى مفهـومى كـه اسـاس هستى؛مشتركند

، انـد هويات واقعى كـه موضـوعات علـم، تجربى های از نگاه رئاليست. رئاليسم تجربى است

ن ايـ، كـه از نگـاه رئاليسـم اسـتعاليى حـالىدر؛متعلقات يك ادراك حسـى خـاص هسـتند

ّ، هويات واقعى و ادراكـات او وجـود قوانين عل و ساختارهايى هستند كه مسـتقل از انسـان ى

و چه نباشد دارند؛ يعنى چه انسانى باشد كه آن لمـروقرئاليسم انتقادی سـه. ها را درك كند

مى، وجود را تجربى و واقعى مى، در قلمرو تجربى. داند بالفعل  های تواند تجارب سـوژه فرد

مى، اه را شناسايى كند؛ در بالفعلگآخود آن فرد و تجربه به تواند حوادث هاهژواسطه سـو ها

مى،و در امر واقعى را شناسايى كند هر فرد و سـازوكارهای تواند و حـوادث دوی تجـارب

 ّ و قابل دسترسى تجربى كرده-ىعل : PKXU$�#�،( شناسـايى كنـد- انـد كه حوادث را ايجاد

YKO(.ترين سطح وجود است كه مبنای كار اوليـه اليه سوم واقعى يا گسترده، اين شناسايى

مىبَسكار مى، در واقـع. گيـرد در فلسفه علـم قـرار آن- شـود آنچـه در آزمايشـگاه تجربـه
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مى مشاهده، روابطى كه وقوع پذيرفته ناشـى- يا به وقوع بپيونـدد، تواند مشاهده شود شده يا

مى از ســطحى از واقعيــت اســت كــه ســطح از زيــرين واقعيــت محســوب و برخــوردار شــود

 ّ و به هيچسازوكار عل .)PKXU :YPOאe�#7،( وجه قابل مشاهده نيستى بوده


	��و ����� ��
	��و ��� ��

	��و وا 

ه� �������✓

 روی�اده�✓✓

 ������ت✓✓✓

��

	��و وا>��
	��و �����<
	��و ��� �.)Bhaskar, 1975: p.121( در ر!����� ا� ��د

 شناختى مغالطه فعليت هستى.2-1-1
و تنهـا، های مولد های تجربى به وجود سطح واقعى شامل مكانيزم رئاليست قائـل نيسـتند

مى، هرچه را كه بالفعل است كـه نـاظر بـه- غير از ضرورت منطقـى،رو از اين. دانند واقعى

و نه اشياء رابطه بين گزاره .توانند بشناسند ديگری را نمىضرورت- هاست

و تصـادفى هـای بين توالى، تفاوتى مستقل از افراد، هيوم پـس ايـده. بينـد نمى، ضـروری

كـه بـرای رئاليسـم كنـد؛ در حـالى اتصال ضـروری در جهـان بـدون افـراد را حمايـت نمـى

ِ های مفهوم مكانيزم، استعاليى ؛تى داردنقش حيـا، اسناد اين ضرورتدر،د در حال كارمول

مىهاي مكانيزم و عمـل اقتـران، رئاليسـم اسـتعاليى. كننـدى كه مستقل از افراد وجـود دارنـد

و به همـين دليـل اسـت بلكه شرط الزم هم نمى، تنها شرط كافى دائمى را برای قانون نه داند

و تصادفى تفكيك قائـل شـودمى كه � �E*a�6( تواند ميان توالى رخدادهای ضروری b�F$

C�#7 ،�E$PKXT :YPUQ(.

ُ در عمقبَسكارمسئله دومى كه ب پـس- كنـدمى به آن توجه شناسى عد هستىبخشيدن به

آمى دادن آنچه تسری شناختى از يادآوری مغالطه معرفت ايـن مسـئله- چـه هسـتندانيم بـه

شـود بلكـه سـهم آنچـه ديـده نمـى، نيست، يافته است باشد كه هستى سراسر آنچه فعليت مى

 اين ديدگاه با تمام سنت افالطون تقابل پيـدا. بسيار بيشتر است، شود نسبت به آنچه ديده مى

آن مى و اين امر خطای مشخصـه امر مثبت، كند كه در  را توليـدای اولويت پيدا كرده است
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كه مى كـه صـرفا تاكيـد بـر ايـن«: نامـد مى1شناختى هستى فعليِتی آن را مغالطهبَسكاركند

مى فهوم واقعِىم، مثبت ين مسئله بـاا.)Bhaskar and Norrie, 1998: p.562(» كند واقعيت را تكميل

تر شـفاف، تـر توضـيح داده شـد كه پيشبَسكارشده بندی اليهشناسى نگاهى دوباره به هستى

مفهوم غيب است كـه، بردمى كاربهدادن به اين مسئله برای توجهبَسكاركهای واژه. شود مى

مىبَسكار هایهترين نقش را در نظري پررنگ، پس از مفهوم ضرورت در ادامـه. كنـد بـازی

و سـپسمى ابتدا نظری دوباره.پردازيممى به شرح اين مفاهيم انـدازيم بـه مفهـوم ضـرورت

مىبَسكارمعنای غيب را در انديشه روی  .شود بيان

2ضرورت) الف

و اعتقـاد بـه مادی، پوزيتيويستيكى از اشتراكات رئاليسم انتقادی با ديدن جهـان اسـت

و قابـل شـناخت اسـت، اين مسئله كـه واقعيتـى بـابَسـكارولـى تمـايز انديشـه، وجـود دارد

ّ«:گرايان در اين است كه وی معتقد است اثبات امری متمايز از توالى رويـدادها،ىقوانين عل

كـه ايـن بينـد مـى ای غيرمحسوس نيز ماده را دارای اليهبَسكار.)Bhaskar, 2008: P.26(» هستند

مى، حكايت از ضرورت يا امر بالقوهاليه نچـهآو سـهم كند كه هنوز به فعليت نرسيده اسـت ای

) مثبـت امـر(، بسيار بيش از سهم آن چيزی است كه بـه فعليـت)امر منفى(هنوز به فعليت نرسيده 

و از دريچـه«: گويـدمى چنين او در آغاز كتاب ديالكتيك. رسيده است مـا از طريـق زمـان

را، دوست دارم خوانندگان، زمان هستيم كه،ه ببينندذّريك همانندامر مثبت ، اما مهم است

در.)ibid, 1993: p.5(ى بر سطح دريای منفيـت در نظـر آورنـدهايه را چون چينهاين ذّر آنچـه

و تو ّ باب رد اتكا به توالى رويددادها و ضرورت توضـيح داديـمجه به عل نيـز بـه همـين، يت

و نظام، قوانين طبيعت. گردد نكته باز مى مىهاي مستقل از انسداد عمـل، دهدى كه در آن رخ

و تجربـى اسـت، كه قلمرو واقعىنند؛ چراك مى وی. مجزا از قلمرو بالفعل واقعيـات، از نظـر

را.جنس نيستند هم و تجربـى برای درك جهـان بايـد قـوانين و نـه بالفعـل و عـام فرابالفعـل

دهـد كـه جهـان مـى اش به اين نكتـه توجـه شده بندی شناسى اليه در هستى،وی.تحليل كرد
 
1. Ontological monovalence  

2. necessity  
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و منـزوی نيسـت يـك واقعيـت نوظهـوری ورای،یا بلكـه هـر شـيئ، متشكل از اجزا اتميزه

و نه  كه. جمع جبری اجزای اتميزه تنهااجزای اتميزه است  روی خـودفـرادربَسـكارجهانى

ویبه،و اين شدن استشدن جهانى پيوسته در حال، بيند مى دليل همان ضرورتى اسـت كـه

و؛خود به آن توجه داده بودشناسى در هستى حالتى بالقوه كه هنوز به فعليت نرسـيده اسـت

و مگرمى باعث تغيير درمى شود و شـاهد اعتقـاد داشـءشىيك شود به وجود امر بالقوه ت

؛مواجـه نيسـتيم تنهـاءبا يك شـى، در جهانى كه پيوسته در حال تغيير است. تغيير دايم نبود

بهئى شي دل، روی مـا قـرار گرفتـه باشـد عنوان يك محصـول در پـيش كه محصـولى كـه از

و اين كنـد كـه مـى بـه محصـولى توجـهبَسكاربلكه، حركت استبىكقوانين ثابت برامده

ا و به فرايندی نظـرخود يك فرايند و ايـن نتيجـه مـى ست ی انـدازد كـه در محصـول اسـت

ى متفـاوت در پشـت هـايى از واقعيت كه با جنسهاي اليه؛شده اوست بندی اليهشناسى هستى

و يا به فعليت رسـيده باشـندو قرار نيست لزوما قابلاند يكديگر قرار گرفته ايـن. ديدن باشند

يعنـى غيـاب؛وی هایهنظريـ اصـلى سـوی واژه است كـه مـا را بـه كاربَس های نظريهنقطه از 

ــون ــمى رهنم ــاب.دكن ــت، غي ــن حرك ــت كــه اي ــزی اس ــان چي ــه هم ــالقوه ب ــن از ب و اي را

مىدر بالفعل  اما غياب چيست؟، شود آمدن را موجب

1غياب)ب

ريشـهاز، واژه.ايـن. در درون خـود دارد شناسـى مضـمونى هستى، قبل از هرچيـز، غياب

از«و)esse(»بودن«التين  و آنچه، غياب.)PKXU :YOU$#�،( است)ab(»به دور امر ناوجود

و البته سهم موجود يا آنچه فعليت فعليت . بسيار اندك اسـت، در برابر غياب، يافته نيافته است

، غيـاب سـاده: كنـد مطـرح مـى، يك تكثـر معنـايى چهارگانـه را بـرای نفـى واقعـىبَسكار،

و يـا انتقـال فاصـله( كردن حذف و محصـول در فرآينـ،)دادن گـرفتن د فرآينـد در محصـول

)Bhaskar, 1993: p.38(.وتدر كتـاب، آلن نری ا ـ و تف ـ� ی ت Iل ا ی ايـن چهارگانـه را بـا ذگـر، د

:دهدمى توضيحبَسكارپاراگرافى از 

به]غياب[ مى معنای مشتمل، و هر وقـت فهميـده ايـن. شـود بودن بر ناوجود، هركجا
 
1. absence 
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گرفتن فاصـله(كردن يافته دوقطبى است؛ هم شامل فرايند حذف لحاظ نظام مفهوم به

-منـد فضـا ناحيـه خـاص زمينه-و هم غياب ساده در يـك سـطح) دادنو يا انتقال

و در واقــع، زمــان كمــا بــيش متعــين، مى ای را آشــكارا يــك تكثــر چهاراليــه باشــد

مى: سازد مى و محصـول در فراينـد، كـه توانـد محصول، فرايند، فرايند در محصول

به به و [يافته درهم تنيـده باشـند صورت نظام صورت تكرارپذير تثبيت يافته ،]غيـاب.

و بيرون است آن، اما بسيار دور است از اين شامل گذشته هـا بـه پايـان برسـد كـه بـا

)،�#$PKXU :YOX(.

و فعلـى بـرای غيـاب اسـت:حـاوی دو معنـای، اين متن ، ابتـدای پـاراگرافدر.اسـمى

درآبر معنای اسمى، داند هنگامى كه غياب را مشتمل بر ناوجود مى و سـپس ن تاكيد كرده

مىشـدن يـا حذفكردن معنـای حـذفای توضيح تكثر چهاراليـه . نمايـد بـرای غيـاب رخ

بلكـه متضـمن معنـايى، فقط مفهومى مثبـت نيسـتبَسكار، غياب در انديشه،گردي عبارت به

به. منفى نيز هست وجهـه، نگـريم مـى يافته عنوان ناوجود فعليت هنگامى كه به يك محصول

و مثبت غياب نمودار و محصـول در فراينـد معنـایمى اسمى و در فراينـد در محصـول شود

مى حذف و كردن و وجهه منفى . شودمى فعلى آن ظاهريابد

ت و انجام مل بر رابطهأغياب را با مى دادن اش با بودن و هـم» محصـول«مثابـه توان هم بـه،

آنءچون عالم متشـكل از اشـيا؛ديد» فرايند«مثابه به و فراينـدهای توليـد . هاسـت توليدشـده

در. نيـز لحـاظ كـردشان با ديگری توان بر اساس ارتباطمىرا» فرايند«و» محصول«زمان هم

و در محصول مرتبط است، محصول،)پويا( يك دنيای ديناميك ؛همواره با توسعه محصول

«ای تكثر اليه«مثابهبه، توان از غيابمىكهای گونه به فراينـد در محصـول، فرايند، محصول»

.)�A :YMPא�( سخن گفت»و محصول در فرايند

و اگـر، غيـاب، در عـالم ديناميـك،كه توضيح بيشتر آن ، غيـاب نبـود منشـا تغييـر اسـت

 منظــور خــود، حتــى در توضــيح ديالكتيــك خــودبَســكار،. پــذير نبــود تغييــری هــم امكــان

كهمى چنين بيان، نفى نفى، را از غياب بـردن يـا موانـع بـر سـر از بـينهـا حـذف غياب: كند

و جدل،ر واقعد)�A :YMVא�(ها يا كاستىها غياب و، بحث ی اخالق همه بـه وسـيلهتوسعه

و حضـور، در واقع. شوند كه فاقد آن هستندمى چيزی شناخته يك دوقطبى اساسى از غيبت

، بــودن اســت؛ ايــن رابطــه يــك شــرط بــرای مثبــت، بــودن كــه منفــى طــوری بــه؛وجــود دارد
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ت اسـ" نـبض آزادی"وی نظر بـهفرآينـدی كـه؛اسـتبَسـكاراساس همان ديالكتيك روی

Bhaskar and Norrie, 1998: p.562)(.

بض آزادیبا عنوانبَسكارروی كتاِب ی� ن ت Iل ا ی وی كه بيانگر انديشه1د ی ديـالكتيكى

و مـى موضوعات اصلى را بـه تصـوير، فصل اول: در چهار فصل آمده است، باشد مى كشـد

ايـن:ی ديالكتيـك هگـل دارای سـه مرحلـه.كنـد مـى ديالكتيك انتقادی هگـل را بررسـى

و كليت است، همانى پـردازد مـى به برخى از معضالت هگلـىچهارم، در فصلبَسكار.نفى

ساز نتيجه شـده مشكل) غيرواقعى( جانبهيكشناسى كه از استقرار ديالكتيك در يك هستى

مىای وی فلسفه. است  گيـرد كـه مبنـای اسـتفاده ماترياليسـتى مـاركس از ديالكتيـك را پى

و دارای از نـا ايـنبَسكارديالكتيك.)Bhaskar&Norrie, 1998: p.563(است همـانى آغـاز كـرده

:باشدمى چهار مرحله

از، قلمرو اصلى فلسفه علم باسـكار اسـت، كلىطوربهكه،»1M« اولين مرحله مفـاهيمى

را ناپـذير غيـر ايـنو لحظـه تقليـل شودمى را شامل»و دگرشدگى تغيير، تمايز«:قبيل همـانى

اسكردن دهد كه هگل درصدد محومى ازتابب .تآن

، منفيــت، ايــده نفــى«: كــه شــامل لحظــه بســته ديــالكتيكى اســت،»2E« دومــين مرحلــه

. شودمى» عمل متقابل، وساطت، مندی زمان، فضا، توسعه، تضاد، تناهى، فرايند، صيرورت

مفـاهيمى كـه؛ اسـت»يافتـه كليـت موضـوعات«است كه مربوط بـه»3L« سومين مرحله

و مداخله عملى آن در جهان را توضيح .دهندمى نسبت ميان درك نظرورزانه موجود انسانى

ُ موضوِع، خود اين مداخله َب ب  سـتجاآن،»4D«؛ سـكار اسـتعد چهارم ديالكتيك متكثر

ب«كه و عمل در عمل هستيم دنبال دستهما در؛ يازی به وحدت نظريه آغازگاه ايـن بنابراين

گسسـتى، ناپـذير مطلق پايـان، گشودگى، در انتهايشوهمانى قرار دارد نااين، ديالكتيك نو

.)calinicos, 1994: p.5( هگلى يكسره از خودهمانى روحِ 

بض آزادی3و2در فصلبَسكار ـ ی� ن ت Iل ا ی را د ی با اكتشـاف حركـت جدّ طوربه خود

و عملى» 3L«و»2E«به » 1M« در ديالكيك از از كه نتيجهایو نتايج اخالقى » 3L«ی توسـعه

. درگير كرده است، است»4D« به

1. Dialectics, Pulse of Freedom، DPF 
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) غياب(ن ساختمانى برای دوقطبى ذاتى منفىعنوابهتوانمىرا2فصلی دو بخش اوليه

. اين امر مستلزم قراردادن غياب در قلب مثبت همراه اسـت.در نظر گرفت) پيدايى(و مثبت

ر و جـوهر»بـودن«پـذير ناوجود شـرط امكـان،1اليسم انتقادیئطبق ديالكتيك و ذات اسـت

بر روی منطق تغيير بسـيار كردن فرآيندهای نفى. باشدمى فرايند نفى ناوجود ديالكتيك فقط

، ايـن فرآينـدها، شـوند تى اشـتباهات مـىكه استدالل شامل حذف معرف درحالى، مهم هستند

 برنـد مـى را از بـين،ى از جنس آنچه سد نيازهايى كه برای آزادی ضـروری اسـتهاي نبودن

)Bhaskar&Norrie, 1998: p.562(.

ــه ايــن و اخــالق عمــل شناســى معرفتشناســى، غيــاب در ســه ســطح هستى، ترتيــبو ب

ــد مى ــى، در هستى. كن ــزی شناس مىچي ــاد ــر ايج ــه تغيي ــت ك ــد اس ــى، در معرفت؛كن  شناس

و در عمـل اخالقـى به و حذف خطاهـا و حـذف بـه، صورت شناسايى  ...صـورت شناسـايى

آنچه بـا موضـوع.)PKXU :YMP$#�،(ى كه محرك آزادی استهاي كاستى ...ها محدوديت

تـر است كـه توضـيح آن پـيش شناسى عمل آن در سطح هستى، اين مقاله بيشتر مرتبط است

.گذشت

 شناسى صدرا هستى.2-1

مى.شناسى اولين سوالى كه در هستى در، اساسدر اين است كه آيا، شود مطرح جهـانى

مى خارج وجود دارد؟ سپس در معرفت ، شـود كـه آيـا ايـن جهـان شناسى اين مسئله مطـرح

ِبَسكارقابل شناسايى است؟ ن  بـه وجـوِد- چنانچـه بيـان شـد- گذاشت كه او بنيانای حلهو

و و اين يكـى از مشـتركات صـدرا اسـت كـه در مبحـثبَسـكارواقعيت در خارج معتقدند

خـود بـه وجـوداز فيلسـوفان قبـلاز صدرا نيز مانند بسياری. مقايسه به آن خواهيم پرداخت

.واقعيت در خارج معتقد بود

شد همان-كه توضيح آن به اين؛صدرا قايل به اصالت وجود بود- طور كه بيان خواهد

 ُ پ و،»وجود«و»بودن«اصِل. وجود است،ر نمودهمعنا كه آنچه عالم را يـك حقيقـت عينـى

و مصـاديق خـارجى را بـدان  خارجى است واگر ذهن بـا مفهـومى بـه نـام وجـود آشناسـت
 
1. The Dialectic Of Critical Realism 
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آن، كنــد متصــف مى  از يــك امــر واحــد حقيقــى اخــذ شــده، روســت كــه ايــن مفهــوم از

ــد. اســت ــان مســلمان معتقدن از:حكيم ــا ــزی اساس و اراده چي ــهآقصــد ــت اســت ك ن جه

و ارادهای بهره فاليقصـد شـىء ...«: شـود مـى كننده تصـور از واقعيت برای او از سوی فاعل

و موجود واقعى او منتٍه اليه فاليسـعنا ان نرتـاب. ليس وهما سـرابيا، شيئا اال النه عين خارجيه

و الننكـر الواقعيـه مطلقـا اال ان نكـابر الحـق فننكـره او نبـدی الشـكافى ان هنـاك وجـود

و شـعوریهم.)5%PUTU :YO�Mא5%א��،(» فيه را، چنين قائلند هر موجود صاحب فهـم خـود

و صاحب  و تمـاس او بـا سـاير اشـياءمى ثارآامری واقعى از، بيند نهـاآروسـت كـهآنتنهـا

و الشـعور«: مند از واقعيت هستند بهره و كذلك كل موجود يعيش بالعلم ، فاليزال الواحد منا

و اليمـس شـيئاآيری نفسه موجودا واقعيا ذا ن لـه نصـيبا مـنأخـر غيـره اال بمـاآثار واقعيـه

.)�A :YMא�(» الواقعيه

نهـاآمندی تماس ما با ساير اشياء از جهت بهره؛طور كه معتقدند فيلسوفان مسلمان همان

و مـىن را به موضوعات متعدد نسـبتآكه- مفهوم وجود:معتقدند، از واقعيت است دهـيم

.تواند بريده از واقعيت بيرونى باشد نمى- كنيممى نها حملآبر 

: ��Aא�(» مشـترك معنـوی يحمـل علـى مايحمـل عليـه بمعنـى واحـد، الوجود بمفهومـه«

YPT(و هستى كـه همـه؛ مو جـا هـم بـه يـك اگر مفهوم واحدبودن و صـورت بـر ضـوعات

بـ، شـود مـى مختلف حمل های سوژه و  مفهـوم؛عبـارتىهريشـه در امـر عينـى نداشـته باشـد

 پـذير نخواهــد حمـل امكـان هرگـز ايـن وحــدِت، بازتـاب يـك امـر واحـد خــارجى نباشـد

ــود ــانآ. ب ــى ه ــد م ــع؛گوين و وجــود، در واق ــرات، اگــر حقيقــت واحــدبودن ــام كث  در تم

و حاضـر نبـود،و موجودات  امكـان نداشـت مفهـوم واحـد وجـود از همـه كثـرات، سـاری

.انتزاع شود

 های هستى اليه.١-1-2

و اليـه، های مختلف خـود در سنت، در جهان اسالم شناسى هستى را های مراتـب متعـدد

 ّ و علي صدرالمتالهين با طـرح حكمـت.ت استشناسايى كرده است كه رابطه بين آنها ترتب

و جامع متعاليه تصويری دقيق كثرات را در يـك، حكمای پيشين. تر از جهان هستى را داد تر

و در يك هرم سه، نگاه كالن و مادی:اليه به و مجرد عقلى دسـته، طيبعى بنـدی مجرد مثالى
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ّ و عوالمِ كرده بودند كه بين آنها رابطه علي در،ن برترين مخلوقاتعنوابهعقولت برقرار بود

مختلـف های تبـاين بـين اليـه، مالصدرا با طرح اصالت وجـود.نشستمى باالی هرم هستى

و هستى را حقيقتى يكپارچه ديد به نام وجود  های كه با ورود بـه اليـه؛هستى را حذف كرد

و مراتب مختلف هستى را نمايان ساخته استتر تدّر پايين .ج پيدا كرده

 اصالت وجود.2-2-1

صدرالمتالهين بـا طـرح. وجود است، واقعيت دارداز نظر مالصدرا آنچه در عالم خارج

ترين حالت وجـودی توانست ارتباط بين مراتب مختلف هستى را در نزديك، اصالت وجود

و كثرات و نشان دهد چگونه وجودات تواننـد در بسـتر يـك حقيقـت واحـدمى ترسيم كند

و فاصله و مـت های ظهور يابند ن هسـتى آنهـا وجودی حداكثری كه بين موجـودات مختلـف

و به خلق مواطن متباين منجرمى تصور رو او توانسـت از ايـن. اشـتباه اسـت، گرديـد مـى شد

و مـى در كثرت ظهور، كه وحدت؛طرح تشكيك در وجود را با اين توضيح بيان كند يابـد

و حقايق خارجيه نيز در متن هستى خود ؛عبـارتىهبـ. كننـد مـى بـه وحـدت رجـوع، كثرات

و ظهـور، عنصـر كثـرت، عنصـر وحـدت:ر ركـن برخـوردار بـودكشف او از چها حضـور

نآتوانسـت زمينـه را بـرای، ايـن حقيقـت. رجوع كثرت به وحـدت، وحدت در دل كثرت

و و وجـودی بـا.برسـدتََشـأُن بـه، نهايـتدر فراهم كند كه امكان ماهوی بـه امكـان فقـری

كه اين و معلـولى توانند هم نسبت نمى، كثرات، در اين حالت معنا بـه يكـديگر رابطـه علـت

و مسـتقلى بـرای هـر يـك تصـور شـود كـه  و مرزبنـدی جداگانـه و هم مـوطن داشته باشند

ّ، بلكه معلول، ارتباطى هم بين آنها برقرار شده است در قـدم. باشدمىتخود عين ربط به عل

و معاليل، نهايى در- تندت هسـكه عين ربـط بـه علّـ- صدرالمتالهين توضيح داد كه كثرات

. باشندمى ون حقيقت واحد علتئش؛حقيقت


�Nد


�ده
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 تشكيك وجود.3-2-1

و ضـعف دارد، وجود، صدراشناسى در هستى . حقيقتى واحد اسـت كـه مراتـب شـدت

وجودی را گوينـد كـه صـرف امكـان ذاتـى از بـرای، مجرد«.موجود يا مجرد است يا ماده

و احتياج به  و فيضان آن موجود از علت فياضه باشد و مكـان جهات اعـدادی از قبيـل زمـان

و استعداد نداشته باشد و، ماده بلكه در استفاضه وجود از علـت صـرف وجـود علـت كـافى

.)BPKMV :YQUש�*א$�،(» حالت منتظره در او نباشد

و مكـان نـدارد، صدراشناسى در هستى هستى همان غيب يا مجرد بالفعل است كه زمان

مىو هنگامى كه وارد عالم وي؛شـود مـاده و گـىژعـالمى كـه و مكـان اش دارابـودن زمـان

چـون عـالم مـاده، دهـد مـى هنگامى كه خودش را در عالم ماده نشـان، بودن است محسوس

. كندمى تدرج پيدا، ضعيف است

 حركت جوهری.4-2-1

مى، گفتيم كه امر مجرد يا همان غيب ، دهـد هنگامى كه خودش را در عـالم مـاده نشـان

حركـت، بنـابراين؛ايـن ظهـور تـدريجى را حركـت جـوهری گوينـد.كنـد مـى پيداجتدّر

.است ظهور تدريجى غيب يا هستى مجرد در عالم ماده، جوهری

خروج از قوه به فعل يا خروج تجـددی از قـوه بـه، معنای حركت«؛كه نوضيح بيشتر آن

مى. ما به الحركت طبيعت است، فعل است و مصحح وجود كند آن چيزی كه قبول حركت

مى، حركت است آن هيولى و بـاالخره، باشد كه بدون وجـود حركـت قابـل تصـور نيسـت

آن مـى موجود ملكوتى خارج از اين عـالم، كننده شيئ از قوه به فعل خارج و قابـل از باشـد

مقـدار خـروج، مبدا فعل نخواهـد شـد، چون فقدان در آن معتبر است، جهت كه قابل است

و مقدار حرك بنـابراين مبنـای.ت زمان است كه از عوارض تحليلـى حركـت اسـتتجددی

و هر پديده مادی غيرمنفك از زمان، صدرالمتالهين بلكـه، زمان مقدار طبيعت متجدده است

م و طبيعت آن به حسب وجود خارجى .)�A :YLPא�(» خوذ استأدر جوهر ذات

شدنآبنابر در مـى مالحظه، چه بيان در اليـه مـادی، واقـعكنـيم كـه حركـت جـوهری

مىشناسى هستى و، در اليـه مجـرد. يا مجرد است يا مـاده، هستى، دهد صدرا رخ نـه سـطح

و نه زمان و عرض است و طول همـان غيـب، اين هستى مجـرد. چيز بالفعل است همه، مكان
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مىظاست كه هنگامى كه درعالم مادی و تجلى پيدا  عـالم های به دليل محدوديت، كند هور

و تنزل پيدا، مادی و در پايينمى تدرج سـپس نفـس، سـپس نباتـات، ترين سطح عناصر كند

و پس از آن نفس انسانى قرار مى ؛آفريننده زمـان اسـت، اين حركت جوهری. گيرد حيوانى

. مقدار اين حركت است، زيرا زمان

و مالصدرا مقايسه هستى.3 بَسكار  شناسى روی

شدتر بيا طور كه پيش همان سـت كـه هـردواو مالصـدرا ايـنبَسـكاريكى از اشتراكات،ن

و بنـدی اليـهشناسـى هستى، عـالوه بـراين. اعتقاد بـه وجـود واقعيتـى در خـارج دارنـد شـده

و در دسـتگاه فكـری صـدرابَسـكاراگرچـه ضـرورت در انديشـه- بودن به ضـرورت قايل

ِ از ديگر اشتراكات دو- كامال به يك معنى نباشند و فلسـفه صـدرايىن حله رئاليسم انتقـادی

. آيند به شمار مى

شـده روی بنـدی اليهشناسى هستى مورد توجه است؛خاص در اين مقاله طوربه اما آنچه

و حركـت، ست كه با توجه به اصالت وجودا صدراشناسىو هستىبَسكار تشـكيك وجـود

ا اليه، جوهری در عين يكپارچگى .ستبندی شده

:حاالت مقايسه

به هستى.1 و بَسكار مختص بـه جهـان مـادی بـوده صـورت عرضـى در آن قـرار شناسى

 بگيرد؛

به.2 و و اين هستى، مختص به جهان مادی باشد صورت طولى در اين جهان قرار گرفته

 متناظر حركت جوهری مالصدرا باشد؛

به اين هستى.3 و ب شناسى، مختص به جهان مـادی اشـد، ولـى متنـاظر بـا صـورت طـولى

تر صـدرا مبنـى بـر اصـالت شناسى كالن؛ چراكه هستى.حركت جوهری صدرا نباشد

و اعتقاد به اين ی عالم مجردات است، تفـاوت عميقـى يافته كه عالم ماده، تنزل وجود

و صدرا ايجاد كرده است؛.شناسى را بين هستى بَسكار

مج هستى.4 بَسكار قائل به امر و بـه همـان كالنـى هستىشناسى شناسـى صـدرا رد بـوده

.باشد



رو شناسىىهست يسهمقا و  51»يبغ« بر نقش مفهوميدبَسكار با تاكیمالصدرا

)1حالت

به هستى و بَسكار مختص به جهان مادی بوده .صورت عرضى در آن قرار بگيرد شناسى

رئاليسـم تنها هستى مـادی اسـت؟ گفتـيم كـه از اشـتراكاتبَسكار، آيا هستى مورد نظر

و پوزيتيويست معناسـت ولى آيا اين عبارت بـه ايـن. بودن به هستى مادی است قايل، انتقادی

يابَسكار، كه هستى مورد نظر  آيا هستى مـورد،تر واضح عبارتبهمتناظر با اليه مادی است؟

ن امـر محسـوس نيـز دارد؟ البتـهعنوابهبه تمامى ماده است يا چيزی ورای مادهبَسكاربحث 

، نـاميم مـىی نامحسـوس بـا چيـزی كـه امـر مجـرد يـا وجـود مثـالى بايد توجه داشت مـاده

و شـوند ولـى در عـالم ماده مثال امواج الكترومغناطيسى ديده نمى. متفاوت است ی مـاده انـد

مىبه. اند نامحسوس ،ن مثـالعنوا بـه؛نيـز چنـين باشـدبَسـكارآيـد كـه هسـتى مـوردنظر نظر

ا و جايگاه او از طبيعتوی در هنگام بحث مىز انسان در فضـاای ما چيزهای مـادی:گويد،

و؛و زمان هستيم كه بايد بتوانيم با يكـديگر ارتبـاط برقـرار كنـيم بنـابراين بـه مفـاهيم زبـان

در؛)Bhaskar, 2008: P.231( كنـد مـى قدرت برای برقراری اين ارتباط اشـاره البتـه مقصـود مـا

و مكان نيست پرداختن به مبحث، اينجا وی بلكه توجـه، زمان دادن بـه ايـن نكتـه اسـت كـه

آنای كنـد بلكـه او را مـاده به وجود چيزی مثل روح انسانى يا نفس انسانى نمىای اشاره بـا

مى قابليت . بيند ها

در بندی اسـت؟ نقطـه آيا متناظر با طبقه؟اش چيست شناسى بندی هستى اما اليه ی عطـف


�Nد


�ده �6KXو
�'�N( 

�6KXو
5:,��' 

�6KXو
�:Xوا 
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يـافتگى مسـئله فعليـتبَسـكار،.طـرح مفهـوم ضـرورت اسـت، ايـن پرسـشگويى بـه پاسخ

مى شناسى هستى آن چيـزی، تمامـه كـه هسـتى بـه اين نكته اشـاره داردبه، كند را كه مطرح

، بلكه بيشتر از آنكه چيزی باشد كه به فعليت رسـيده اسـت، نيست كه به فعليت رسيده است

.ز به فعليت نرسيده استسرشار از غياب يا آن چيزی است كه هنو

و بـه فعليـتبهبَسكار، بنابراين ماده در نظر تمامه آن چيـزی نيسـت كـه محسـوس باشـد

ُ. رسيده باشد ب و بـه فعليـت نرسـيده اسـتبلكه دارای پـس. عدی است كه محسـوس نيسـت

و اثبات اعتقاد به وجود جهانى صـرفا محسـوس، گرايى است آنچه اشتراك رئاليسم انتقادی

در مقابل جهانى كه تنها در ذهـن انديشـمند است؛ بلكه اعتقاد به وجود جهانى مادی، نيست

و در واقع ِ، وجود داشته باشد ن هستى موردنظر، بنابراين. حله دارداشاره به جنبه رئاليستى اين

و چنين نيسـت كـه اليـه تنهاامر محسوسبَسكار،   صـورت افقـى در عـالم بنـدی او بـه نيست

مىبهبلكه، بگيردمادی قرار وی نظر و بـا توجـه، رسد  برای ماده عمقى در نظر گرفته اسـت

مىبَسـكار، های نظريــهبـه طـرح بحــث ضـرورت طبيعـى در يــاآامـا. شـود حالـت يــك رد

مىبَسكارضرورتى كه  اسـت كـهای به عالم مجردات تعلق دارد؟ يا صرفا مـاده، كند مطرح

 شود؟ ديده نمى

)3و2حالت

و به .باشد صورت طولى در اين جهان قرار گرفته اين هستى، مختص به جهان مادی باشد

متناظر با حركـت شناسى، آيا اين هستى:ستا شود اينمى حال سوالى كه به ذهن متبادر

 جوهری است؟


�Nد


�ده
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. اسـت مجـرد در عـالم مـاده ظهور تدريجى غيب يا هسـتى، گفتيم كه حركت جوهری

از، باال پرسشبرای پاسخ به بايد به اين مسئله بپردازيم كه آيا حركت جوهری بيان ديگری

 است؟ رسيدن ضرورت بالقوه در اليه واقعى هستى به فعليت

در چنان ضرورت آن مىبَسـكار های نظريهكه و بـه سـازوكارهای، شـود مطـرح بـه قـوه

و مهـم و ای كـه در ضـرورِت رين مشخصـهتـ درونـى اشـاره دارد وجـود دارد وجـه درونــى

مى ذاتى بـابَسكارهای يكى از تفاوت. گيرد بودن آن است كه در مقابل توالى رويدادها قرار

تـوان در نظـر علت فاعلى را حتى انسان نمى، در فلسفه صدرايى. صدرا در علت فاعلى است

ُم، گرفت و صـورتى كـه اند؛ عدههمه علل بـر آن قـرار خواهنـد گرفـت از علـت حتـى قـوه

مىای فاعلى ك صادر يـك قـوه، يـافتن فعليـتدر فلسـفه صـدرا،.ه وجود مطلقـه اسـتشود

و همه علل  و ذاتى است و چه شرايط-درونى ُم- چه ضرورت علـت. انـد عـدههمگى علل

ه بلكـ، خداوند در فلسفه صدرا شرط بالشـرط نيسـت، عبارت ديگربه. خداوند است، فاعلى

.هستى البشرط است

؛يعنى چيزی در ذات خودش استعداد دارد كـه آن چيـز بشـود؛ بالقوه، در انديشه صدرا

شـرايط. باالسـتعداد خوشـه گنـدم اسـت، مـثال دانـه گنـدم. پس همان چيز است باالستعداد

مَ  و همـه هـم بـا گنـدم در تضـاد نيسـتندعِ پيرامون نيز علل  تنهـا بـا رفـع، بنـابراين. ده هسـتند

ُم موانِع امـر بـالقوه را بـه، بلكه چيزی در انتهـا، شود امر بالقوه به بالفعل تبديل نمى،دهعِ علل

وجـود، گونه كه بيان شد آن چيـز آن چيز چيست؟ در انديشه صدرا همان، رساندمى فعليت

. مطلق است

و غياب  غيب

در.گــرددمىی غيــاب بــازمعنا، بــهتفــاوت ديگــر َ های نظريــهغيــاب يــا غيــب و ســكارب

 مشترك لفظى است يا معنوی؟، مالصدرا

و به تمامى فعليت است، در انديشه صدرا غيب و مجرد ايـن. هستى مجرد  خاصيت غيب

و حركت جوهری ظهور تدريجى فعليتا هايى است كه در قـوه غيـب ست كه بالفعل است

 خود حركت جوهری غيـب نيسـت بلكـه فاعـل حركـت، پس در انديشه صدرا. نهفته است

.غيب است، جوهری
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شد چنان- حال آنكه بلكـه در تكثـر، فعليـت نيسـتبَسـكار، غياب در انديشه- چه بيان

و محصول در فرايند، فرايند، محصول:ای چهاراليه اين غياب است كـه، فرايند در محصول

مىمعنا به صـورت غيـاب را در ديالكتيـك خـود بـه ايـنبَسـكار،. كنـدی نفى نفى نقش ايفا

بهكند كه غيابمى تعريف يـا هـا بـردن غياب يا موانـع بـر سـر از بـينهای حذف غيابمعنا،

. هاست كاستى

بَسكار، تر هم گفتيم كه غياب در هستى پيش كـردنی نفىمعنابهتنها معنای فعلى شناسى

مى» ناوجود«ی معنابهبلكه معنای اسمى، نداردكردنو حذف د بـه چـه نـاوجو. كنـد نيز پيدا

ی عدم است؟ يا وجود را بايد بيرون از دستگاه صدرايى در نظر گرفـت معنابهمعناست؟ آيا

 كند؟مى معنايى به جز عدم پيدا،و ناوجود

و ناوجود را و نفى درنظر بگيريممعنابهاگر غياب عنوان قرابتى بـا غيـاب به هيچ،ی عدم

؛ چراكهكند در فلسفه صدرايى پيدا نمى اعتبار ماست)عدم مضاف( عدم، فه صدرادر فلس،

ولى اگـر وجـودی متفـاوت بـا وجـود در فلسـفه صـدرايى در نظـرو وجود خارجى ندارد، 

مى، در نتيجه؛بگيريم ی هسـتى معنا بـه، تنهـاوجـود. كنـد ناوجود معنايى بـه جـز عـدم پيـدا

. شودمى هستى غيرمحسوس پس ناوجود، محسوس است

)4حالت

بَسكار، آيا هستى و با همـان كليـت اسـت؟ بـا شناسى كامال متناظر با هستىشناسى صدرا

و  ، ايـن حالـت گفته شـدبَسكار های نظريهتوجه به آنچه از تفاوت غياب در فلسفه مالصدرا

رابَسكاراگرچه صحبت شود؛ نيز رد مى و نيز ضرورت امـور غيرمـادی از نيروهای نوظهور

ه، كشندمى پيش شد ماناما و مكانيسـم، گونه كه توضيح داده ى خـود در علّـ های ضرورت

بَسكار درون اليه مادی هستى و تفاوت در ديده شناسى و به فعليـت قرار دارند نرسـيدن نشدن

بهمعنابهلذا امر مجرد، است رابطه غيـب، در فلسفه مالصدرا. رسيدن نيست تمامه به فعليتی

و ماده به،و شهود يا مجرد و غيب و ظاهر است كـه در حالى تمامى فعليت است؛ رابطه باطن

.نفى است، فعليت نيست، غيببَسكاردر انديشه 
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و اليـه شناسى هستى،)هردو(و صدرابَسكار دهنـد كـه ايـن مـى را ارائـهای شـده بندی عميق

علمى امكان را و ت را بـه تـوالى رويـدادهايّـدهد كه هستى را به تمامى امر محسوس نديـده

 محـوری بـازی نقـِش، پردازی هردوی اين انديشـمندان در نظريهشناسى هستى. تقليل ندهيم

و معرفت مى ى نيـز هـاي تفاوت، دو بـه هسـتى نگاه ايـن. زندمى متفاوت را رقمای شناسى كند

كه هستى اين؛در نظر گرفتيمای مقايسهچهار حالت آنها، های شناسى در مقايسه هستى. دارد

و در واقـعبهبَسكارنظر موردِ  ى شناسـ هستى، صورت افقى در اليـه مـادی عـالم قـرار بگيـرد

وبَسكارای بيش نباشد كه چنانچه بيان شد با توجه به تاكيد بندی تقسيمبَسكار بـر ضـرورت

چه های حالت. نقش نيروهای نوظهور اين حالت رد شد و  هـای ارم نيـز بـه دليـل تقاوتدوم

و آنچه مـورد تاييـد قـرار،و فلسفه صدرا دارندبَسكارای كه غياب در انديشه معنايى رد شد

بَسـكار بندی اين بـود كـه هسـتى اليـه؛گرفت در بـه شـده صـورت عمـودی در عـالم مـادی

مىشناسى هستى .گيرد ولى متناظر با حركت جوهری صدرا نيست صدرا قرار
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