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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )حاوی اشاره به مساله بحث، مبانی بحث، روش، مفاهیم اصلی، رویکرد بحث، نتایج اصلی(: چکیده

انواع  وفرضیه مولف در تعریف در مقاله، ابتدا . های مضاف استدر این مقاله کشف یک روش قیاسی برای تولید فلسفهمسئله اصلی 

ده و های مضاف اشاره شسپس به دیدگاه منتقدان به امکان و ضرورت فلسفه ،های مضاف، در کنار چند فرضیه دیگر ذکر شدهفلسفه

 پاسخ داده شده است. در مرحله بعد، با معرفی سه ابزار تحلیلی در فلسفه )علل اربع، مقوالت عشر، مقومات سته حرکت(، چگونگی

استفاده از آنها برای تولید یک دستگاه معرفتی نسبت به یک علم یا یک موضوع )اعم از حقیقی و اعتباریِ غیرمحض( ارائه گردیده 

 است.

ر مقام دکه  استدر علوم انسانی بررسی شده « فلسفه مطلق با فلسفه مضافمیان های ارتباطی حلقه»آخر، چهار حلقه از در مرحله  

ن مالک تعییاین چهار حلقه، عبارتند از: حلقه تعیین الگو و روش، حلقه  شوند.تلقی مینظریات راهنما برای تولید مسائل آن علوم 

 .حق و صدق، حلقه تعیین مدل نیازها، حلقه تعیین مالک عدالت

 حرکت و معادالت کالنِ و علم فلسفه متکفل تبیین  هستنددر فرد و جامعه حرکت و تغییر  قواعد کلی های مضاف برای کشففلسفه

 تغییر است.

 

 ها: کلیدواژه

 ،  علوم انسانی اسالمیهای راهنما، نظریهشناسی، روشهای مضاف، فلسفه

 
Abstract: 

The main issue in this paper is the discovery of a deductive method for the production of 

complementary philosophies. 

In the article, firstly, the hypothesis of the author in the definition and types of complementary 

philosophies is mentioned, along with some other hypotheses, then it is pointed out and criticized 

to the possibility and necessity of additional philosophies. 

In the next step, by introducing three analytical tools in philosophy (the causes of the universe, the 

categories of verses, the states of motion), how they are used to produce an epistemic device in 

relation to a science or a subject (both real and non-perceived), is presented. 

In the final stage, four circles of "communication rings between absolute philosophy and 

complementary philosophy", these four loops are: the pattern of loop and method, the loop of the 

determination of the criterion of right and truth, the ring determining the model of needs, the ring 

determining the criterion of justice. 

In the humanities have been considered, which are regarded as guides for the production of 

problems in those sciences. 

 

Key words: Islamic human sciences, guide theories, Guiding Theories, combined philosophies 
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 تبیین مساله: 
سال شحون از م شاء تفکر، تحلیل و خالقیت قرار گرفته هتاریخ علم، م سرمن شر،  شکالت زندگی ب ست که برای حل م هایی ا

های تولید شده، به عرصه آزمون برهانی و تجربی کشیده شده و نقدها و اصالحات متعدد و مستمر سبب رشد است و پاسخ

 ها برای حل بهتر مشکالت شده است. آگاهی

شد شدن حفره توجه به کیفیت تاثیر نقدها در ر شکار  سبب آ ست؛ نقدها  سیار حیاتی ا ی، در اهای مفهومی یا پدیدهعلم، ب

ها، ستتبب تالش برای هایی استتت که توستتف متفکران برای حل مشتتکالت وجود دارند. پیگیری این حفرهتحلیل و ترکیب

 اختی در هر مفهوم یا پدیده است. های زیرسسازی، نفوذ به الیهشود که مکانیزم این دقیقهای اولیه میسازی دیدگاهدقیق

در صحنه عملی زندگی، نیاز به تعیین شاخص عدالت است و برای تعیین شاخص عدالت نیاز « عدالت»یابی به مثال در دست

و « قاعطاء ح»و « حق»به تعریف عدالت است و در تعریف عدالت نیاز به تحلیل آن به مفاهیم بنیادین است مفاهیمی مانند 

 «.ذی حقخصوصیات »

است که متکفل ارائه قوانین و قواعد پایه « شناسانههستی»ها، تالشی از جنس مباحث ها و چراییتالش برای تعیین چیستی

گیرند. )آشکارشدن موقعیت فلسفه در تالش مورد بررسی قرار می« فلسفه»باشند، این قوانین و قواعد در علم در هستی می

 بشر(برای پاسخ به نیازهای زندگی 

«  حق»شتتود، و دریافت افراد از مفهوم تعبیر می« اعطاء کل ذی حق حقه»مثال در بحث عدالت، وقتی از چیستتتی عدالت به 

ست، نیاز به دقیق ستی حق»سازی مفهوم باید شود، برای دقیقسازی مفهوم ایجاد میمتفاوت ا شود و وقتی « چی تعریف 

سه حق،»گوییم: خواهیم حق را تعریف کنیم میمی صود از « ما ثبت فی نف ست، و وقتی مق سه»ا ش را با رو« ماثبت فی نف

سیم که رهایی میرسیم یعنی به مولفهمی« عدم وابستگی وجودی به موجود دیگر»کنیم به مفهوم تحلیل عقالنی، تجزیه می

 مستقیما ریشه در وجود و عدم دارند.

سفی در علوم و پدید شف مفاهیم بنیادین فل ضای هتالش برای ک شاء توجه به ف سانه از آنها، من شنا ها، و ارائه دیدگاه وجود

 شده است..« های مضاففلسفه»علمی با عنوان 

ها برای برداری از آنو چگونگی بهره چگونگی تولید آنهاهای مضاف، ، پس از بازخوانی چیستی چرایی فلسفهمساله این بحث

 حل مشکالت زندگی بشر است.

ستاین بحث هدف، نتیجه و اثر ست که بتوان حکمت نظری را با حکمت عملی و ، د یابی به نقاط ارتباطی و فرآیندهایی ا

 تغییر در یک پدیده( کلیعلوم کاربردی مرتبف ساخت. )کشف چگونگی امتداد دادن فلسفه عام برای رسیدن به قواعد 

( 27ص ش(1383)قطب الدین شیرازی,  تدانان مطرح شده استوسف منطق« رؤوس ثمانیه»، عنوان در پیشینه این بحث

سفه شد و همکه تمایز آن با فل ضاف در بدنه بحث ارائه خواهد  ستقال یا در چنین میم شاره کرد که م توان به منابع زیر نیز ا

 اند:های مضاف پرداختهضمنِ بحث از فلسفۀ یک علم، به توضیح فلسفه

 االسالم عبدالحسین خسروپناه، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، کوشش حجتمضاف، بههای کتاب فلسفه

 1385تهران 

 1392کوشش مسعود فیاضی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهرانپیرامون فلسفه علم اصول، به 

 1393عصر، قم فلسفه علم اصول، صادق آملی الریجانی، نشر مدرسه علمیه ولی 

 1389فه فلسفه اسالمی، عبدالحسین خسروپناه، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهرانفلس 

 1394فلسفه عرفان، علی فضلی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران 
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رورت ضنقد و بررسی خواهد شد و نیز دانند در این مقال، دیدگاه کسانی که فلسفه مضاف را ترکیبی نادرست و ناکارآمد می

 گردد.های مضاف تبیین میتوجه به عملکرد فلسفه

 محور اصلی است: چهاردر  ساختار بحث

 تعریف فلسفه مضاف و موضوع آن 

 امکان و ضرورت فلسفه مضاف 

 های مضافشناسی فلسفهروش 

 های ارتباطی فلسفه مطلق و فلسفه مضافپل 

 تعریف و موضوع فلسفه مضاف: .1
 اند:فلسفه مضاف چنین آوردهبرخی صاحب نظران در تعریف 

 شتتناستتی( یا یک هستتتومند دانش مطالعه فرانگرِ عقالنیِ احوال و احکام کلی یک علم یا یک رشتتته علمی )همنون جامعه

 (33های مضاف، ص، فلسفه(1385)رشاد, دستگاهواره انگاشته حقیقی یا اعتباری )مانند جامعه و علم( 

 «سفه ضاف به پدیده فل ضوع معینی میم ست که به تحلیل عقلی مو سنخ دانش درجه اول ا سفه ها و حقایق، از پردازد و فل

مند که به توصیف تاریخی و تحلیل عقالنی ها از سنخ معرفت درجه دوم است یعنی دانشی سیستمی و نظاممضاف به دانش

 (73های مضاف، ص، فلسفه(1385)خسروپناه, فلسفه های مضاف, پردازد. الیه میو فرانگرانه دانش مضاف

  ستداللی به تامل درباره احکام برونی واقعیت فلسفه مضاف، دانش کلی عقلی نظری فرانگراست که با عقل محض و به روش ا

 (25، ص(1394)فضلی, پردازد. مرکب علمی می

ضاف سفه م سفه ر فل ضیبه علوم مانند: فل سفه ح ات،یا ضاف به امور مانند: فل سفه م سفه عرفان، ....؛ و فل سفه فقه، فل  ات،یفل

 در تمایز این دو گونه فلسفۀ مضاف گفته شده است: فلسفه ذهن، فلسفه زبان، ...

سفه» ضاف به امور، درونرویکرد فل سفههای م ست و در فل ضاف به علوم، بروننگرانه ا صنف های م نگرانه؛ و روش تحقیق در 

.« ای استتتتاول، تحلیل عقالنی رئالیستتتتی استتتت و در صتتتنف دوم، عالوه بر تحلیل عقالنی، توصتتتیفی تاریخی و کتابخانه

 (76تا  73های مضاف، تلخیص ص، فلسفه(1385)خسروپناه, 

سفه مضاف»در تعریف  فرضیه مولف ست: « فل سفه مضاف، مجموعه تحلیل»چنین ا سانه در مورد عقال1هایفل نیِ وجودشنا

 )اعم از علوم و امور(« یک پدیده است. 2چیستی چرایی و چگونگی

 :توضیح

صطالح ابه گمان این قلم، اند، های مضاف به علوم و مضاف به امور بیان کردهفلسفهفلسفه مطلق، با با وجود تمایزی که میان 

ضاف» سفه م صطالح ، «فل شترک لفظی با ا سفه عام»م ست بلکه « فل صطالح نی سفه»در ذیل ا صود از « فل قرار دارد و مق

 (21، ص1ج ،(1981)صدرالمتالهین, بررسی عوارض وجود بماهو وجود است نیز معنی عام )یعنی فلسفۀ مطلق(، به« فلسفه»

 یعنی تشخیص قوانین حاکم بر تمام موجودات، بدون اینکه ویژگیِ هر موجودی بتواند آن قانون عام را از کار بیندازد.

ز ِصرف الشیء المِی»آیند مانند قانون دست میبه« اصل وجود»هایی هستند که از بررسی آثار قوانین عام در هستی، تحلیل

« الشتتتیء ما لم یجب لم یوجد»(، 397ص ق(1413)فارابی, « ذاتهبیء الیعدم الشتتت»(، 54ص  1)همان، ج« فیه و ال یتکرر

 (210، ص1ج ،1981 ن،ی)صدرالمتأله

                                                   
 ترکیب، تطبیق، استدالل، نقادیاعم از تجزیه،  1
گیرد یای و فاعلی را در بر مای، زمینهکلیه تغییرات کمی، کیفی، زمانی، مکانی، رابطه منشاءیک پدیده، بررسی « چگونگیِ»بررسی وجودشناسانۀ  2

 باید مورد بررسی قرار گیرد.« چگونگی»لذا مباحثی مانند تاریخنۀ آن پدیده، در محور 
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صورت می ساس این قوانین عام  صود از ایجاد و تغییر در تمام موجودات، برا سانهتحلیل»پذیرد، و مق شنا همین « های وجود

 قوانینِ زیرساختی است.

سوی دیگر، پدیده ستناد قاعده از  «  حدّ وجودی = محدودیت»، دارای (334ص 2همان، ج« )کل ممکن زوج ترکیبی»ها، به ا

( تا اصل الوجود در مراتب تشکیکیِ خود به 409ص 1همان، ج« )الشیء ما لم یتشخص لم یوجد»استناد قاعده هستند، و به

قابل انتزاع نخواهد بود و پدیده، خود را نشان « ماهیتی»کند و پیدا نمی شود و تشخُّصمرتبه خاصی تنازل نکند محدود نمی

 شوند. دهد و علت پیدایش و عوامل ایجاد آثار و سپس تغییرات در آن، فعال نمینمی

پردازند و عوامل ایجاد آثار و تغییرات در موضتتوع را با هر یک از علوم طبیعی و انستتانی، به بررستتی عوارض موضتتوع خود می

 بینی و کنترل این آثار و تغییرات هستند. استقراء، کشف کرده و در تالش برای پیش

ستی می شبکه ه شاء وجودیِ آثار و ایجاد تغییرات در پدیده اما هر کدام از این عوامل، تابعی از علل فوقانی در  شند که من با

 است.« تحلیل مفهومی برهانی»ف در آنها شوند و روش کشهستند، و این علل فوقانی با مشاهده و استقراء کشف نمی

های مفهومیِ مربوط به قوانین عام های استتتقرایی و تحلیل، پُر کردن فاصتتله میان تحلیل«های مضتتاففلستتفه»ماموریت 

قوانین عام وجود است که فلسفه مطلق  لوازم معرفتی، «های مضافموضوع فلسفه»توان گفت: وجودی است. بنابراین می

 کند. ها، آثار و تغییرات آنها، متصل میو قوانین عام وجود را، به قوانین پیدایش پدیده

سان»مثال:  سانی»یا « روان ان صادی»یا « جامعه ان سی»یا « رفتار اقت سیا سی قرار « ساختارهای  ضوع برای تحلیل و برر مو

 شناسی یا اقتصاد و سیاست شکلصورت یک دستگاه علمی، علم روانشناسی یا جامعهنها بهمند آگیرند و از تجمیع نظاممی

شاخص سازی یا تغییر فعالیت آنها بحث میها و متغیرهای دخیل در فعالگیرد و در درون این علوم، از مولفهمی شود )مثال 

ع مطلوبیت در اقتصاد چیست؟ و عدالت اقتصادی شود؟ یا تابانسان سالم چیست؟ و سالمت روانی با چه فرآیندی ایجاد می

شمهتوان ایجاد کرد؟( اما اینکه خودِ این مولفهرا چگونه می سرچ های ها و فرآیندها، تحت چه قواعد و قوانینی قرار دارند که 

، مورد استقراء کنند، به دلیل عدم مشاهده حسیِّ آنها، و صید نشدن با تورشوند و تغییرات کالن ایجاد میاصلی محسوب می

 شتتود کهشتتوند و نتایجِ ناقص یا غلف حاصتتل میهای دخیل در پدیده کشتتف نمیگیرند و تمام ابعاد و مولفهتوجه قرار نمی

 رود.طور دائم با آزمون و خطا، جلو میبه

«  4ها= فرانظریه 3های راهنمانظریه»های مضتتاف، با تالش برای کشتتف لوازم معرفتیِ آن قواعد و قوانینِ کالن، در فلستتفه

 توانند چگونگی کشف الزم و کافی از پدیده را مدیریت کنند. شوند که میتولید می

 «علم النفس فلسفی»شناسی، چیستیِ روح و روان، جنس ذهن، چیستی آگاهی و اراده، و مراتب آنها از مثال در فلسفه روان

 شود. شود و فرمول عام تغییر در آگاهی و اراده تولید میشود و با قواعد حرکت و تغییر در فلسفه، ترکیب میاخذ می

شتتناستتی نیز شتتود و در رواناین فرمول که مربوط به قواعد تغییر در آگاهی یا اراده استتت عیناد در فلستتفه مطلق بحث نمی

صادیق آن مورد بحث قرار می سی گفته میگیرد. مثال در روانم شناخت ایشود: برای تغییر در رفتار باید تغییشنا جاد ر در 

ار ها و چگونگی قرکرد و برای تغییر پایدار در شتتناخت باید اثر آن شتتناخت در عمل، به لمس فرد برستتد؛ ستتپس به تکنیک

 شود.دادن فرد در موقعیت لمس یک نتیجه پرداخته می

ند و پاستتخ غیراستتتقرایی بگذار« چرا»و « چیستتت»رود کار میشتتناستتی بهاگر در برابر هر کدام از جمالت فوق که در روان

سته شود باید در فلسفه روان ین چنمطرح گردد و هم« تبعیت اراده از نیاز»ای مانند شود و فرانظریهشناسی پاسخ داده خوا

                                                   
3 Guide theory 
4 Meta theory 
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شود و  سان، مراتب نیاز و کیفیت ارتباط آنها با هم و منابع رفع نیاز تعریف  ساس ابعاد وجودی ان نوان به ع« مدل نیازها»برا

 ه راهنما تولید شده و در علوم انسانی، محور قرار گیرد. یک نظری

 ارائه شده است.« شناسی فلسفه مضافروش»تفصیل این بحث در انتهای محور 

 امکان و ضرورت فلسفه مضاف: .2
 گویند:می« های مضاففلسفه» برخی منتقدین  

مبنا  گرید یمضاف از سو یسو و فلسفه ها کیفلسفه )مطلق( از  انیم کیو بالطبع تفک« مضاف یفلسفه ها»جعل اصطالح »

بار  انیما ز یرشد فلسف یفلسفه برا یشاخه ها انیم یخف کش نیا اد،یدر بر ندارد؛ ثان یلوازم علم شناسانه قابل توجه ایو 

ساسی آمدن این تلقی است که وظیفه اصلی و ا ( پدیدهای متضاف در بترابر فلسفه )مطلقعنوان فتلسفه عمده یانز است.

های فرعی شاخه منزله به فلسفه بلکه از های مضاف نه بخشی اصلیو فلسفه است فیلسوفان هتمان پرداختتن به مابعدالطبیعه

دارد؟  داللت بر چه وجه مشترکی میان این دانشها« های مضاففلسفه»مهم این است که اصطالح  پرسش ......شوند.تلقی متی

فلسفه )مطلق( است؟ آن هم  میان آنها و تمایزشان با مشترکی وجه دیگر نشانگر عتلوم فتلسفه به آیا حیثیت اضافه شتدن

است. ظاهر امر چنین است  مبهم شناسیمعرفت در این میان وضع......وجه مشترکی که از نظر معرفتی دارای اهتمیت باشد؟

های متضاف تتلقی کرد. اما را از فلسفه شناسیمعرفت باید روو از این ( را بته الهتیات منحصر دانست)متطلق که باید فلسفه

ود. شبرده نمی صراحت شناسی بهرسد، نتامی از معرفتهای متضاف متیکه وقتی نوبت به شمردن فلسفه جای تعجب است

 طالحی که به ندرت در زبان انگلیسیحل کرد؛ اص« فلسفه معرفت»عناوین دیگتر متثل  بردن بکار شتاید بتوان این مشکل را با

ها )مطلق(، فلسفه فلسفه بتجای مضاف نتباشد، متا ایشناسی فتلسفهرود. اما از سوی دیگر اگر متعرفتبه کتار متی هم

« وجتود فتلسفه»دانست؟ با اطالق عنوان  مضاف ایتوان مابعدالطبیعه را نیز با همین معیار فلسفهآیا نمی ....خواهیم داشت!

های متضاف اضافه شتده استت. در این صورت ما صرفاد فلسفه چیزی به ای دانست کتهتوان مابعدالطبیعه را نیز فلسفهمی

 های مطلقی در کار نخواهد بود. نکته جالب تتوجه اینتکه برخی فیلسوفان، فلسفهمضاف فلسفه ختواهیم داشت و در برابر این

آن را نتیز  گونه د و متباحث متابعدالطبیعه یا الهتیات را نیز ذیل عنوان فتلسفه هتستی جای داده و بدینانراه را رفته همین

را ذکر کرد؟ اگتر « مضاف» قید بایستمی این است که در این صورت چرا پرسش اند. اماای مضاف محسوب کردهفتلسفه

 متضاف هایازی نتخواهد بود و تتمایز فتلسفه متحض یا مطلق با فلسفهباشند، این قید احتتر مضاف ها فلسفههتمه فلسفه

 های مختلف مقاله(تلخیص از قسمت (1389)طاهری خرم آبادی, « .خواهد شد گذاشته نیز به طور کلی کنار

 ود:شارائه گردید که به نکات اصلی آنها اشاره میهای مضاف منتقدانه در توضیح هویت و موضوع فلسفه پاسخ این دیدگاه  

بر علم  ،های مضاف، تالش برای تطبیق قواعد حرکت و تغییر عام وجودشناسانهشناسانه و اهمیت فلسفهترین جایگاه علماصلی

 توان گفت که:از همین نقطه اصلی، میو  یا پدیده مورد نظر است

 است.« رفتفلسفه مع»در حقیقت « 5مطلق شناسیمعرفت» -1

، «هستی»کند و زیرا قوانین پایه و بنیادین هستی را ارائه می انگاشت« هستیفلسفه » توانمابعدالطبیعه را نمی -2

 الزم ذات آن است نه امری مضاف به آن.

های مضاف، سبب تالش برای باری و فرعی تلقی شدن فلسفهجای زیانتمایز فلسفه مطلق از فلسفه مضاف، به -3

 از فلسفه مطلق و به کاربرد رساندن آن خواهد شد.امتدادگیری 

                                                   
 های اخالقیهای مقید، مانند بررسی ارزش معرفتی گزارهشناسیدر برابر معرفت 5
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ای ههای فلسفی در پیدایش و تحوالت علوم و امور، سبب حکم به امکان فلسفهسازی تحلیلتوان گفت: امکان پیادهبنابراین می

تفا به اکشود و عدم پرداختن فلسفه مطلق به تطبیق قواعد حرکت و تغییر در علوم و امور مختلف زندگی سبب مضاف می

های فوقانی عقالنی، استقراء مبتنی بر آزمون و خطا در کشف حقایق شده است و ضرورت مدیریت استقراء با چهارچوب

 کند. های مضاف را ایجاب میضرورت فلسفه

 شناسی فلسفه مضاف:روش .3
ارند د هعهدرا به« وجودشناسانه یلتحل» یتکه مامور یفلسف یابزارهابراساس تحلیل ذکر شده در فوق و با استفاده از 

 یعنیه وجودشناسان لیتحل)به یک علم یا یک پدیده را تعیین کرد. « فلسفه مضاف»توان چگونگی حرکت برای تولید می

 .(به مفهوم مورد نظر دنیتا رس اتیهیمفهوم، از بد ایبه مراحل تکوّن موضوع  یابیدست

 عبارتند از: مفهومی های ماهوی و این ابزارهای فلسفی برای تحلیل

)حاجی سبزواری,  «ی؟سوال از چگونگ یی؟بودن؟ سوال از چرا یسوال از واقع یستی؟اُسّ المطالب = سوال از چ» -الف

 (190، ص1ج، ش(1379

سوال از شکل و صورت و قالب (، ی)علت ماد یده(، سوال از جنس پدیآورنده)علت فاعل یدعلل اربع = سوال از عامل پد» - ب

 (157الحکمه، ص، نهایهتا()طباطبایی, بی («یی)علت غا یده(، سوال از هدف تحقق پدی)علت صور یدهپد

 نسبت یت، موقع یرینحوه اثرپذ ی،، نحوه اثرگذار یرونی، روابف ب یاجزاء درون ، زمان ، مکان ، یفمقوالت عشر = کمّ ، ک» - ج

 (88)همان، ص «موضوعات، زمینه تحقق موضوع یگربه د

متحرک، محرّک، نقطه شروع حرکت و عبارتند از: کنند ای که حرکت را ایجاد میگانهعوامل شش=  مقوّمات ستّه حرکت» - د

 (201)همان، ص «حرکت یانجهت حرکت، سرعت حرکت، نقطه پا

 :توضیح

از سواالتی که هنگام  یدهد، فهرست حداقلو معلولی در عاَلم که ذهن را به سوی چراها سوق می با توجه به جریان نظام علّت

 باشد عبارتند از:مطرح مییا یک علم توجه به یک موضوع 

 گونه است؟ )سوال از علت اصلی(چرا این .1

 ها و مراحل(      طور شده است؟ )سوال از فعل و انفعاالت، زمینهچگونه این .2

 (تیهدف و منظوری؟ )سوال از غابه چه  .3

 مشکالت کجاست؟ )سوال از آننه ندارد و باید داشته باشد یا عواملِ مانع( .4

است.  دهیمطرح گرد« مقوالت عشر»موضوع پرداخته شده و بحثی به نام  کیدر فلسفه و منطق به شناسایی ابعاد ممکن در   

 خصوصیت هستند:عد و بُاین است که اشیاء دارای دَه « مقوالت عشر»عصاره بحث 

 جوهره و اصل وجود .1

 اندازه و مقدار .2

 چگونگی و کیفیت .3

 اجزاء و عناصر داخلی .4

 نسبت آن با دیگر اشیاء و موضوعات .5

 موقعیت زمانی .6

 موقعیت مکانی .7

 کالن بودن یا خُرد بودن  .8



8 

 

 اثرپذیری  .9

 اثرگذاری .10

 ارائه کرد: توانیرا م یسؤاالت های مطرح شده،هر یک از جنبه معادل

 موضوع از چه جنسی تشکیل شده است؟ )خمیرمایه آن چیست؟(این  .1

 هویت و شکل خاص آن چیست؟ .2

 درون آن چه خصوصیاتی دارد؟ .3

 هایی دارد؟چه قابلیّت .4

 چه اجزائی دارد؟ .5

 اجزاء آن چه ارتباطاتی با هم دارند؟ .6

 کنند؟مجموعه اجزاء چه هدفی را دنبال می .7

 میان موضوعات دیگر چیست؟موقعیت این موضوع وجایگاه آن در هستی و در  .8

 در گذشته چگونه بوده است؟ .9

 االن در چه وضعیّتی قرار دارد؟ .10

 در آینده ممکن است چگونه باشد؟ .11

 در چه مکانی قرار دارد؟ .12

آیا یک موضوع کالن و بنیادی است که موضوعات بسیار دیگری را تحت پوشش دارد یا یک موضوع خاص و در محدوده  .13

 گر؟خود و تحت پوشش موضوعات دی

 های بعدی؟پذیرد و چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلیّتاز چه چیزهایی اثر می .14

 های بعدی؟گذارد؟ چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلّیتبر چه چیزهایی اثر می .15

متحرک، محرّک، نقطه »که عبارتند از:  کنندیم جادیکه مقوله حرکت را ا یاگانهعوامل شش یعنی مقومات سته حرکت  

 «حرکت انیشروع حرکت جهت حرکت، سرعت حرکت، نقطه پا

....................در کرد که عبارتست از: حرکتِ در....................از.........................به.... فیمعادلۀ حرکت تعر توانیعوامل، م نیا براساس

........................در زمانِ ..........................در مکان.................................در ارتباط با تیفی.....................و کتیمراحلِ ......................با کم

است، و نقطه اوج  افتهی.............شروع شده و توسف علتِ.................................ادامه ...........................که توسف علتِ .................

 به .......................................برسد؛  اآن...............................است ت

 و زمان تیفیو ک تیبا چه کم ؟یچه مراحل با عبور از ؟یانیبه چه نقطه پا ؟یاز چه نقطه شروع ،یا: حرکت در چه مادهیعنی

ه چه ب ؟یبا چه مرکز ثقل ت؟یبا حداکثر چه سقف قابل ؟یاهیو علت مبق ؟یتوسف چه علت فاعل ؟یو جهت تیو مکان و وضع

 ؟یایعلت غائ

مالزم با بحث  ش،یدایآن مفهوم از آنجا آغاز شده است، وجود منشاء و بحث پ شیدایاست که پ یامنشاء یدارا یمفهوم هر

« معادلۀ حرکتِ»و  «رییفرمول تغ»موضوع، کشف  کی قتیبه حق یابیقسمت در دست نیتراست، مهم« حرکت»و  «رییتغ»

 آن است.

  عهده دارند عبارتند از:را به یمفهوم یلتحل یتکه مامور یمنطق ابزارهای از سوی دیگر
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موضوع،  10تبیینموضوع،  9یرموضوع، تفس 8یفتعر موضوع،7یفتوص ،عنوان موضوع اخذ شده استی که بهمفهوم 6نوع تعیین

 (188-186، ص(1385)قراملکی,  موضوع. 11توجیه

به آن علم یا  «فلسفه مضاف»یک علم یا یک پدیده تعلق بگیرد،  کلیتاگر این ابزار تحلیل عام فلسفیِ ماهوی و مفهومی، به 

 ضروری است.(« کلیت علم یا پدیده»گیرد. )تاکید بر کلمه آن پدیده شکل می

در دو محور « فلستتفه مضتتاف به یک علم یا مضتتاف به یک پدیده»های زیر برای تولید صتتورت قدمتوان بهموارد فوق را می

 درونی و بیرونی توصیف کرد:

 محور درونی: –الف 

علم یا آن پدیده، و ارائه تعریف مفهومی از آنها )مبادی های مرتبف با آن کار رفته در تحلیلکشف مفاهیم اصلی به .1

 تصوری( 

 شناسی، علت مادی(کشف مفهوم مرکزی )موضوع .2

های مرتبف با آن علم یا آن پدیده، و ارائه یا ارجاع به برهان کار رفته در تحلیلهای پایه و بنیادین بهکشتتتف گزاره .3

 بر صدق آنها )مبادی تصدیقی( 

 )مبدءشناسی، نقطه شروع تولید و استنتاج(کشف گزاره مرکزی  .4

 موارد الزم. )قلمروشناسی(کردن ها یا اضافه اثبات جامع و مانع بودن مبادی تصوری و تصدیقی و حذف غیرمتربف .5

شکیلتجزیه مفاهیم و گزاره .6 سیدن به مفاهیم و گزارههای پایه، به مفاهیمِ ت سانه = »های دهندۀ آنها، تا ر شنا وجود

 «فلسفی

صدیقی در آن علم یا آن پدیده، برای تولید گزارهارا .7 صوری و ت ستنتاج از مبادی ت ای ههای جدید یا نظریهئه روش ا

 شناسی(جدید. )روش

 های تولید شده.توصیف دقیق چگونگی اعتبارسنجی صحت گزاره .8

 توصیف تقسیمات اصلی آن علم یا آن پدیده )ساختارشناسی، علت صوری( .9

 : محور بیرونی -ب

 شناسی(شناسی و زمینهالزم برای تحقق )امکان ت امکان تحقق آن علم یا آن پدیده و توصیف زمینهاثبا .10

 شناسی(هدف از آن علم یا آن پدیده )غایت .11

 کشف عامل اصلی برای تحقق آن علم یا آن پدیده و استمرار آن )علت فاعلی( .12

                                                   
 ینوع، معقول اول، معقول ثان جنس، فصل، 6
ارائه شود، مثال تواند با زاویه دیدهای مختلف هم ها، متضادها )که میبیان چگونگی موضوع، مصادیق، اقسام، مشابه ارائه آثار و صفات ظاهری موضوع، 7

 توصیف تجربی، توصیف تاریخی، توصیف پدیدارشناختی، ...(
 یابی به درون موضوع و منشاء آثار و صفاتدست 8
 یفدر تعر یو التزام یتضمن یهاکشف داللت 9
اند از علوم تولی که این قانون می، بیان علت موضوع در پرتو یک قانون کواسطه در ثبوتمنشاء پیدایش موضوع، ارائه استدالل برای چرایی موضوع،  10

شناختی، تبیین های مختلف تولید شود، مثال تبیین تجربی، تبیین فلسفی، تبیین تاریخی، تبیین جامعمختلف اخذ شود و براساس آن نیز تبیین

عات دینی، شناسی مطالروشین غایی )ر.ک. تواند براساس نوع علت تنوع یابد مانند: تبیین فاعلی، تبیین صوری، تبیشناختی، ...؛ و همننین میروان

 (188 -186دکتر قراملکی، ص
 ،واسطه در اثباتنظران، گرفته تا تاییدهای صاحب« انگیزه از طرح موضوع»بیان شواهد دال بر موّجه بودن مطالب ارائه شده در مورد موضوع، از  11

 های مرتبف با موضوع، نقد رقبااثبات انسجام گزاره
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 شتتناستتی وهای دیگر )نستتبت و مناستتباتپدیدهکشتتف نقاط ارتباط و تاثیر و تاثر آن علم یا پدیده، بر علوم یا  .13

 کارکردشناسی(

 توان ایجاد کرد )رویکردشناسی(توصیف زاویه دیدهایی که برای تحلیل آن علم یا آن پدیده می .14

 اسی(شنشناسی و منبعشناسی + شخصیتکشف تاریخنه تکوّن و سیر تحوالت آن علم یا آن پدیده )پیشینه .15

 شناسی(و موانع احتمالی نسبت به وضعیت موجود در آن علم یا آن پدیده )آسیبارائه نقاط خالء، آسیب، نقد  .16

 شناسی(های تکمیلی و تکاملی نسبت به آیندۀ آن علم یا آن پدیده )آیندهارائه ایده .17
 

 ارائه کرد:به امور  تولید فلسفه مضافبرای فرآیند نیز دستورالعمل زیر را توان فوق، می منطقبراساس 

 تعریف موضوع .1

بیین است؟ ت چقدر کدام هر تأثیر ضریب اند؟شده مشکل پیدایش سبب چیزهایی چه) موضوع به علت نیاز تعریف .2

 (وضعیت موجود

 (نتایج و آثار تشخیص) اند؟آمده وجود به مشکل این اثر در مسائلی چه .3

 (مطلوب وضعیّت تعریف) اهداف تعریف .4

 (دارد؟ تبعاتی چه نشود حاصل اگر) آن اهمیّت ضریب و اساسی و کلّی هدف تعیین .5

 (فوق اهداف سوی به حرکت شروع برای اولیّه شرایف) اولیّه زمینۀ تعیین .6

 ( درونی متغیّرهای تعریف) اهداف درونی اجزاء تعیین .7

 (کیفیتی؟ چه با و چقدر کدام هر از) فوق عناصر کیفیت و کمیت تعیین .8

 فوق عناصر از یک هر اهمیّت ضریب تعیین .9

 وحداکثر( شود حاصل باید و نیست نظر صرف قابل وجه هیچ به که هدف از مقداری) الزم حداقل بین تفکیک .10

 مطلوب

 افاهد به رسیدن برای و باشند مضر توانندمی عناصری چه (بشود نباید و خواهیمنمی آننه) منفی اهداف تعیین .11

 (موانع تشخیص) است؟ چقدر یک هر مانعیت ضریب کنند؟ ایجاد مانع

 رهامتغیّ از هریک انفعال و فعل بررسی (مطلوب اهداف و موجود وضعیّت با مرتبف عناصر تعریف) ارتباطات تعریف .12

 به سبتن بیرونی و درونی عناصر هم، با بیرونی عناصر هم، با درونی عناصر محتملِ ارتباطات کلیه یعنی یکدیگر، با

 (.ارتباطات تشخیص) شوند مشخص یکدیگر بر آنها اثرگذاری کیفیت و کمیت و یکدیگر

 (امکانات بهبود) کرد؟ ایجاد توانمی ارتباطات این در تغییراتی چه .13

 (امکانات توسعه) کرد؟ ایجاد توانمی را جدیدی ارتباطات چه .14

 د؟باش داشته تواندمی منفی و مثبت آثار چه جدید ارتباطات و عناصر ایجاد یا آنها ارتباط و عناصر تغییر ایجاد .15

 (تغییر هزینۀ بررسی)

سه میان در جدول زیر می ست را با محورهای « رؤوس ثمانیه»توان مقای سفه»که در منطق مطرح ا ضاففل شاهده « های م م

 12کرد:

                                                   
 مطالب مفصلی آورده است که تلخیص آن« فلسفه علم»ملی الریجانی در جلد اول از کتاب فلسفه علم اصول، در توضیح فلمرو و کارکرد اهلل آآیت 12

 صورت زیر است:در دو محور به
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 جدول مقایسه محورهای مطرح در فلسفه های مضاف با محورهای رووس ثمانیه

 محورهای مطرح در فلسفه مضاف  محورهای رووس ثمانیه

 هویت علم(و هی عنوان العلم ) السمه .1

شناسایی ماهیت دانش مورد نظر )از حیث منطقی و  .1

 تاریخی(

 معناشناسی مفاهیم کلیدی )مبادی تصوری( .2

 شناسی تحقق آن دانشامکان .3 هدف علم() الغرض .2

 کارکردهای علم() المنفعه .3 غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش  .4

 سرچشمه علم() المولف .4
 شخصیت شناسی و شناسایی منابع .5

 علت فاعلی .6

انه من ای علم هو لیطلب فیه ما یلیق به  .5

 )سنخ علم(

 مبادی تصدیقی  .7

 شناسی روش .8

 های اعتبارسنجیمالک .9

 رویکردشناسی .10

انه فی ای مرتبه هو لیقدم علی ما یجب و  .6

بندی یوخر عما یجب )جایگاه علم در طبقه

 علوم(

های همگون و رشته نسبت و مناسبات دانش با علوم و .11

 مرتبف 

 های مختلف در آنبررسی تطبیقی گرایش .12

لیطلب فی کل باب  ما یلیق به  القسمه .7

 )ساختار علم(
 هندسه، قلمرو و ساختار دانش و ابواب آن .13

 -------------------------- آموزش( )روش التعلیمیه االنحاء .8

 
 های دانششناسی و کشف بایستهآسیب .14

 آینده شناسیوضعیت فعلی و  .15

 

کلیه الزامات شناختی و روشی که برای تحقق علت مادی و صوریِ یک پدیده یا یک دانش، و فعال شدنِ علت فاعلیِ آن 

 روند.شمار میهای آن دانش یا آن پدیده هستند و از مباحث فلسفه مضاف به آن دانش یا آن پدیده بهالزمند، زیرساخت

هر ) نیاز به دیدهای زیر است:قدم مراحل ذکر شده در این مقاله، بههای مضاف، و اجرای قدمورود به فضای تولید فلسفهبرای 

 های مضاف، مرتبف است.(کدام از این دیدها، با یکی از محورها و مراحل ذکر شده در روش تولید فلسفه

 یابدید مساله .1

 یاب و تحلیلیدید ذره .2

                                                   
نشمندان کند؟ دایهایی یک تحقیق علمی را از دیگر انواع تحقیق جدا مفیلسوف علم، به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است: چه ویژگی -الف 

انین علمی شناختیِ قوچه مراحلی را باید در تحقیق دنبال کنند؟ برای اینکه یک تبیین علمی درست باشد چه شرایطی باید محقق شود؟ وضعیتِ 

 به نقل از جان الزی( 32و اصول علمی چیست؟ )ص

روند، محصوالت و نتایج عینی، تاثیرات روش علم به کار میمسائل فلسفه علم، پنج مساله است: هدف علم، روش علم، ابزارهایی که در  -ب

 به نقل از نیوتن اسمیث( 34اجتماعی )ص
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 کنندهدید ترکیب .3

 دید کاربردیاب  .4

 ایو شبکه نگردید کالن .5

 دید فرآیندیاب .6

 شناسدید روندیاب و جریان .7

 ایرشتهدید میان .8

 نگردید آینده .9

 یاب و نقاددید تناقض .10

 دید جهانی و تمدنی .11

 دید تاریخی .12

 دید تطبیقی .13

 یابی و قاعدهپردازدید نظریه .14

 دید خالق .15

 :های ارتباطی فلسفه مطلق و فلسفه مضافپل .4
 ، در مساله بحث، چنین آمده بود: هدر ابتدای مقال

سفه ستی چرایی فل ضاف، به چگونگی تولید آنها و چگونگی بهرهپس از بازخوانی چی شکالتهای م  برداری از آنها برای حل م

شر پرداخته می ستزندگی ب شده بود: د  یابی به نقاط ارتباطی و فرآیندهاییشود؛ و هدف، نتیجه و اثر بحث، نیز چنین ذکر 

ان حکمت نظری را با حکمت عملی و علوم کاربردی مرتبف ستتاخت. )کشتتف چگونگی امتداد دادن فلستتفه عام برای که بتو

 تغییر در یک پدیده( کلیرسیدن به قواعد 

شوند می «فلسفه علوم انسانی»های اصلی ارتباط میان فلسفه عام، با علوم انسانی که سبب تولید پل برخیدر این قسمت 

 گیرد:می مورد بررسی قرار

 صورت دوازده سوال زیر ترسیم کرد که براساسمرتبف با یکدیگر، به دوازده کالن نظریۀتوان حداقل در ای را میهر گونه فلسفه

گیرد و اگر پاسخ این سواالت از منابع دین اسالم الهام شود مکتب فلسفی خاصی شکل میپاسخی که به این سواالت داده می

فلسفه »ها اثبات شوند، مقام گردآوری اطالعات و تولید فرضیه( و تالشِ برهانی شده باشد که آن فرضیهگرفته شده باشند )در 

 گیرد.شکل می« اسالمی

 انسان تابع ارادۀ، در مقابل توهم ذهنی است و شاخص آن این است که «واقعیت»اند؟ )منظور از . آیا هستی و انسان واقعی1

 وجود دارد؟ )بحث اصالت الوجود و هویت وجود ذهنی( خودبنیادآیا اصال واقعیتی یا موجود ممکنِ دیگری نیست( و 

ارتباط هستند یا اینکه کامال متصل به یکدیگر و . آیا هستی و انسان و موجودات دیگر، مستقل از یکدیگر و دارای شِبه2

 قل و عاقل و معقول(منسجم هستند؟ )بحث واحد و کثیر، نظام علت و معلولی و بحث ع صورت یک شبکهبه

ای است یا فقف همین است که محسوس است؟ )مبحث مادی و مجرد و بحث قوای . آیا هستی و انسان، ذوابعاد و چند الیه3

 نفس(

 دار هستند یا یک طول موج بیشتر ندارند؟ )تشکیک در وجود(. آیا هستی و انسان، طیف4

 هستند؟ )بحث قوه و فعل( . آیا هستی و انسان، تغییر و حرکت دارند یا ثابت5

 . اگر حرکت دارند منشاء آن در مراتب و ابعاد هستی چیست؟ )بحث صفات الهی(6
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 مند هستند؟ )بحث علت و معلول(. آیا هستی و انسان، دارای ساختار پایدار و قاعده7

 . ابعاد هستی و انسان چیست؟ )بحث حدوث و قدم، واحد و کثیر، ماهیت و مقوالت(8

 مراتب هستی با یکدیگر چگونه است؟ )نظام العالم و کیفیه حصول الکثره( . ارتباط9

طور خطی جداگانه فعال است؟ )نظام علّی و قاعده ها در هستی و در انسان، برآیندی هستند یا هر حرکتی به. آیا حرکت10

 الواحد(

، هم در اعراض هم در جواهر، هم در شود؟ )مُقوّمات حرکتها در هستی و در انسان چگونه تعیین می. معادلۀ حرکت11

 (13مجردات

 . موقعیت انسان در هستی چیست؟ )مرتبف با بحث علم النفس(12

های ارتباطی میان این دو فضا شوند؟ پلاما چگونه قواعد کلی خاص حاکم بر یک علم خاص، از این قواعد عام استخراج می

 14کنیم:بررسی می سه نمونهرا در 

 «پارادایم و رویکرد به موضوع»استفاده از فلسفه عام برای کشف  رابط اول: .  1/5
 است: «نحوۀ نگرش به موضوعات»در ارتباط میان فلسفه با علوم و امور، محور « نظریه راهنما»اولین محور و اولین 

 باید چه اشیمب داشته موضوعات هایتوانمندی و آثار از کشف ترینمرتبف و بیشترین بتوانیم اینکه مساله این است که: برای

 کنیم؟  اتخاذ آنها بررسی برای )رویکرد( را دید عام )پارادایم( و چه زاویه دید خاص فضای

تعریف پیشنهادی این مقال، پس از بررسی توصیفات مختلف از آن، چنین  است «علم فلسفه» در اصطالح یک «پارادایم»

 به علمی های نظریه اصالح و کشف سنجش، تحلیل، برای که نظریه یک یا علم یک بر حاکم کالن فکری چهارچوب»است: 

-شناسانه، معرفتشناسانه، انسانشوند حداقل عبارتند از: مبانی هستیعناصری که در هر پارادایم بررسی می .«رود می کار

 شناسانه.شناسانه، تاریخشناسانه، ارزششناسانه، روش

 پارادایم ،(تفهمی و تفسیری) گراذهن پارادایم ،(گراییاثبات) گراتجربه پارادایم انسانی، علوم در رایج کالن هایپارادایم

، فلسفه  (1393)ایمان,  .دارند تبیینی و تعریف پارادایمی کالن عناصر از یک هر برای کدام و هر هستند،( انتقادی) ساختارگرا

 ( 59، صروش تحقیق در علوم انسانی

 جنس و است نگاه نوعِ «رویکرد» کنیم؛می نگاه موضوع به زاویه آن از کهاست  دیدی زاویه تعییندر فرضیۀ مولف،  «رویکرد»

 . است تحقیق اجرای برای مناسب ابزار کنندهتعیین بلکه نیست ابزار خودش دارد؛ معرفتی

 دید زاویه به نیاز کدام هر کشف برای که هاستپدیده بودن ایچندالیه و چندوجهی و چندُبعدی ،«رویکرد» به نیاز علت

 کنندمی برداریپرده پدیده، یک ابعاد از بُعدی از و دارند هاپدیده به خاص دید زاویه یک علوم، از کدام باشد؛ هرمی خاصی

 و کالن دید مانند شوندمی مرتبف دید مقیاس تعیین به که مواردی کلیه همننین و هستیم رویکرد دارای علوم تعداد به لذا

 ؛ ... و اجتماعی دید و فردی دید خُرد، دید

 زوایا، ابعاد، دارای هستی، در جاری امور و هاپدیده ، موضوعات،«ای بودنِ موجودات در هستیشبکه»براساس مبنای فلسفِی 

 آن اصل و جوهره بروز و ظهور همگی اختالف، عین در که هستند مختلفی و متعدد ظهورات و وجوه مراتب، ها،الیه سطوح،

                                                   
، بهار 69شماره ، مجله نقدونظر، بررسی و تبیین نظریه حرکت در مجردات، 1392)فیاضی، غالمرضا،  بنا به پذیرش مبنای وجودِ حرکت در مجردات 13

 (81-53، صفحه 1392
ارتباطی، حداقل ده مورد اصلی هستند که مولف در مقاله ظرفیت حکمت متعالیه برای تولید علوم انسانی اسالمی، منتشره در مجله های این پل 14

 به تفصیل آورده است. 1395تابستان 18نشر پژوهشگاه صدرا شماره « علوم انسانی اسالمی»
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 کشف ازمندنی ایمساله هر حل کنند، بنابراینصورت برآیندی حرکت میباشند و در یکدیگر تاثیر و تاثّر دارند و بهمی موضوع

 عات،موضو و هاجایی که پدیدهو از آن است؛ مرتبف موضوعات و هاپدیده هایقابلیت و هاتوانمندی ها،ظرفیت حداکثر آثار،

 دهد، بروز خود واقعیت از غیر ظاهری و باشد «شرور» پدیده است ممکن بلکه نیستند شوندمی دیده که آنگونه صِرفاد و ضرورتاد

 متفاوت دیگری به نسبت کدام هر حکم که هستند مختلف حاالت مراتب، سطوح، ها،الیه ابعاد، دارای هاپدیده همننین و

 آیندنمی چشم به ابتدا در که حاالت مراتب، سطوح، ها،الیه ابعاد، این کشف برای ،(مشترکند اصلی جوهره یک در گرچه) است

« رویکردها»و « هاپارادایم»گیری است؛ شکل بررسی ابزار تغییر بررسی، فرآیند تغییر دید، نقطه تغییر دید، زاویه تغییر به نیاز

 شناسانه در پاسخ به این ضرورت بوده است.شناسانه، روششناسانه و معرفتشناسانه، انسانبراساس مبانی هستی

 در علوم و امور «صدق»و  «حق» گیری  داّل مرکزی استفاده از فلسفه برای شکل رابط دوم:. 2/5

است؛ تشخیص حقایق از توهمات، « شناسیحقیقت»در واقع، علم « فلسفه»قرار دارد و « حق»جوهرۀ علم فلسفه، بر محور 

ی را احق، تشخیص مراتب و ابعاد حق، کیفیت تشخیص حق، آثار حق. مالصدرا در کتاب اسفار، عنوان اصلیتشخیص هویت 

 با این تعبیر طرح کرده است:

 اإلمکان و الوجوب تعریف االول فی ، الفصلفصول فیه و منها کل خواص و العقود عناصر و الکیفیات أصول فی الثانی المنهج»

 (83ص 1, ص. ج1981)صدرالمتالهین, معنی فلسفی( )بررسی هویت حق به« اطلالب و الحق و االمتناع و

شاء هویت حق، من»شود و از مباحث زیرساختی آنها در علوم انسانی از فلسفۀ حقوق، فلسفه اخالق، فلسفۀ سیاست بحث می

علم حقوق باید حقی تشخیص داده شده و ادا شود، در علم اخالق باید طبق حق عمل است؛ در « حق و کیفیت تشخیص حق

حقوقی، اخالقی،  منشاء تولید اعتباراتدر این علوم، « حق»شود و در علم سیاست، مشروعیت باید براساس حق بنا گردد. 

 سیاسی است.

؛ وجودی که تابعی از هیچ وجودی «د خودبنیادوجو»عبارتست از: در نگرش فلسفی )حکمت نظری(، به تعبیر این قلم « حق»

بر « ق مطلقح»باشد تا چنین خصوصیتی داشته باشد؛ بنابراین فقف یک « بینهایت»در هستی نیست؛ چنین موجودی باید 

 شوند.در ارتباط با او معنادار می« های دیگرحق»کل هستی حاکم است و کلیه 

 مطلق است؟ ابعاد و مراتب دارد یا ندارد؟  است؟ متکثر است؟ نسبی است؟شود که آیا واحد بحث می« حق»در فلسفه، از 

 « داشته باشد بایدحق آننه ذی»)حکمت عملی( عبارتست از:  15در نگرش علوم انسانیِ هنجاری« حق»در سوی دیگر، 

در دیدگاه « حق»و براساس آن، تعریفِ  (70, ص. 1391 )مصباح یزدی,است  16«ضرورت بالقیاس»، به زبان فلسفه «باید»این 

 «.کندهر آننه که نیاز و نقص یک موجود را برای رسیدن به کمالش برطرف می»شود: چنین میاین قلم، 

مطلوب برای رفع نیازها و رسیدن به موفقیت و رشد است )اعطاء حق(، و براساس  فرآیندِجوهر اصلی علوم انسانی، تعیین 

 یرد.گشود و نظریات مختلف شکل می، فرآیند متناسب با آن تعریف می«حق»پردازانِ علوم انسانی نسبت به دیدگاه تئوری

مورد بحث قرار « مناط صدق»شناسی با عنوانِ که در فلسفه و معرفت« حق»از سوی دیگر، اختالف در نحوۀ تشخیص 

 ، معیار ثبوتی صدق در قضایا((1387)شریفی, گیرد سبب شده است تا شعاع تفاوت نظریات در علوم انسانی گسترده شود. می

                                                   
 ز.علوم انسانی در دو حیطه فعالیت دارد: حیطه توصیف و حیطه تجوی 15
 القیاسب ضرورت سوم، قسم: کنند می تقسیم قسم سه به را ضرورت نوع این فالسفه و است امتناع و امکان و وجوب مبحث در فلسفی ضرورت بحث 16

 اشد،ب موجود الف اگر و است ضروری نیز ب وجود الف، وجود فرض با که معنا این به است؛ یکدیگر با چیز دو مقایسه به قوامش که است الغیر الی

 یمعلول هر که چنان دارد، ضرورت نیز علت وجود معلول، وجود فرض با که است معلول و علت بین ضرورت نوع این نمونۀ. نباشد موجود ب است محال

 (80-70ص 3، ج(1366)مطهری,  .اند وجوب قسم سوم جزء اخالقی الزامی مفاهیم. دارد بالقیاس وجوب اش تامه علت به نسبت
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ه با ع، معنادار است کای است، آنگاه در صورتی مطابقت با واق، مطابقت با واقع است و اگر واقعیت، شبکه«صدق»مفهوم اولیه 

ی با مطابقت موجود ذهن»را چنین تعریف کرد: « صدق»توان میبه گمان این قلم، کل شبکه هستی، سنجیده شود؛ بنابراین 

 «هستی ازاءاش در شبکهمابه

ار اقتصاد تکرهای مشترکی در نظریات وجود دارد که در حقوق، اخالق، سیاست، روانشناسی و های علوم انسانی قالبدر شاخه

سرچشمه اختالف  17«گراییگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی، انسانگرایی، طبیعتقراردادگرایی، واقعیت»می شوند مانند: 

ایق حق»است که خود را در نحوه ارتباط « مالک صدق»و « هویت حق»پرداز نسبت به و تفاوت این نظریات، تشخیص تئوری

، آشکار 19«منشاء مشروعیت»و  18«منشاء ارزش»و در بحث « تکوین و تشریع»رتباط ، و در نحوه ا«و اعتباریات

 کند.می

 چگونه عملی حکمت با نظری حکمت است؛ «اعتباریات و حقایق رابطۀ» بحث ،«صدق» بحث و «حق» بحث امتدادهای از

  کند؟می برقرار ارتباط

 دریافت ذهنی حیث از را حقیقتی وقتی من یعنیهستند،  عمل در حقایق «ِحد»اعتباریاتِ دارای منشاء انتزاعِ حقیقی، 

 قوای از ایدرجه چه اثر، این ایجاد برای: که آیدمی وجود به پرسش این کنم ایجاد را براساس آن اثری خواهممی و کنممی

د تا شوند و تالش کننشود قوای درونی من فعال گردد؟ توجهی که سبب می ایجاد واقعیت آن تا باشد فعال باید من نفسانی

 شود.نامیده می« اعتبار»آن اثر حاصل شود 

گردد، یعنی تالش برای کشف های مضاف بازمینیز به بحث از امکان و تحقق آنها در فلسفه« امور»در « حق و صدق»تاثیر 

 «.امرِ مورد نظر»در ظهور و بروزات و روابفِ « وجود داشتنِ غیرتوهمی»آثار 

ال اتص»دهد، را شکل می« بایدِ نخستین»ها، که ها و مشروعیتدر شبکه هستی، منشاء ارزش «حق و صدق»براساس 

باشد که  بخشبخش و مشروعیتارزشتواند است؛ یعنی چیزی ارزش و مشروعیت ذاتی دارد و می« به بینهایت

 خودش بینهایت باشد یا متصل به بینهایت باشد. 

شوند یعنی کمال و سعادت توصیف و تبیین می« معنای زندگی»و مفهوم  «سعادت و کمال»بر همین مبنا، مفهومِ 

بخشد تالش برای اتصال به وجود به زندگی معنا می ذاتاحقیقی در حرکت به سمت وجود بینهایت است و آننه 

 بینهایت است و بقیه مقاصد اگر متصل به این مسیر باشند معنادار خواهند بود.

دهی به نظریات علوم انسانی تاثیر مستقیم دارند را کنند و در جهتفلسفه عام تغذیه می ای که ازبرخی مفاهیم پایه

 توان به صورت زیر نشان داد:می

                                                   
، نشر تاریخ عقائد اقتصادیچنین نک. تفضلی، فریدون، ؛ هم1376، انتشارات سمت، شناسیهای جامعهنظریهعباس، ر.ک. توسلی، غالم 17

. چنین نک؛ هم1378، موسسه نشر ویرایششناسیهای روانها و نظامنظریهچنین نک. الندین ویلیام، ترجمه سیدمحمدی یحیی، ؛ هم1387نی

 1385، نشر موسسه امام خمینیفلسفه حقوقپژوه و خسروشاهی، دانش
 به چه دلیل این کار خوب است یا بد است؟(»ها، یعنی تالش برای پاسخ منطقی به سواِل بحث از منشاء ارزش 18
 «عمل کنند؟ به چه دلیل دیگران باید طبق دستور شما»بحث از منشاء مشروعیت، یعنی تالش برای پاسخ منطقی به سوالِ  19



16 

 

 
، «قرب»شود؛ مثال مقصود از عنوان میبلکه مالک آنها مالحظه  نیستنددر تعبیر اسالمیِ آن  محصورعناوین ذکر شده 

راتب که اگر هستی ماست؛ بحث از این« هویت تکامل»نیست بلکه « تقرب الی اهلل بالعبادات»فقف مصداِق دینِی 

شوند و چه مراتبی اعلی هستند؟ شاخص آنها چیست؟ و چگونه باید این مسیر را دارد این مراتب چگونه طی می

جذب مستمر روحی »بلکه مالک آن، یعنی  نیست« عبادت دینی»فقف مصداق  «عبودیت»طی کرد؟؛ یا عنوانِ 

 شود.در نظر گرفته می« نبع حیات و نیرو در هستیسوی برترین مبه

 از فلسفه مدل نیازهای انسانرابط سوم: استخراج . 3/5

ر ، از سویی فق«ممکنات»در فلسفه اسالمی  ؛است «مدل نیازها»میان فلسفه و علوم انسانی،  نقطۀ اصلی ربف

(؛ بنابراین 331ص 2، جق1404و از سوی دیگر تنازل و تجلی وجودِی علِت خود هستند )مالصدرا،دارند،  وجودی

نقص و نیاز و محدودیتی است که با برقراری ارتباط با منبع غنی و  ، یعنیکه باید به فعلیت برسد دارندقوایی 

 است. « نیازها»زیرساخت تحلیل « لقوه و فع»شود؛ بحث نامحدود، برطرف می

 پُر جودیو باسوی هدفش باید برای حرکتش به که موجود در نقصی»گونه تعریف کرد: توان نیاز را اینمیبنابراین 

 «.شود

 دو ینا میان یرابطه از باشد، شدن برطرف قابل دیگر شیء در کمالی با که باشد داشته نقصی  شیء، یک هرگاه

 در چیزی فقدان یمالحظه از که است انتزاعی مفهومی ،«نیاز» بنابراین. شودمی انتزاع( احتیاج) نیاز مفهوم شیء،

 20.آیدمی دست به غایی هدف یک با قیاس در وجودی امر یک با موضوع، یک

                                                   
آبادی، نشر در سایت موسسه مطالعات راهبردی االسالم ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق، حجت«مدل نیازها با اقتباس از نگرش اسالم»ر.ک. مقاله  20

iعلوم و معارف اسالم  si n.i r 
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 «مالک» باشد، غایی هدف آن به رسیدن راستای در وجودی، امر یک با قیاس در فقدانها آن کردن رپُ اگر نکته مهم:

نیاز »آن نیاز نیز  و نیست مطلوب در غیر این صورت، ؛گرددتلقی می« نیاز صادق»آن نیاز نیز  وشود می محسوب

شود؛ و برخی نیازهای صادق نیز وجود دارند که احساس افراد نسبت به آنها فعال نیست گرچه محسوب می« کاذب

 شناخت افراد نسبت به آنها فعال است.

 رابطه این نیازها با یکدیگر چگونه است؟ ؟دچه نیازهایی دارگیرد، یعنی انسان شکل می« نیازمدل »بنابراین بحث 

  ضریب اهمیت این نیازها چیست؟

 گیریِ نظریات است:های علوم، مسیر زیر، ستون فقرات منشاء شکلدر تمام شاخه

 
ال به یک منشاء وجودی( در کجا های وجودی انسان )نواقص فعلی+ امکان برطرف شدن آن با اتصتشخیص قابلیت

 شود؟ بحث و بررسی می

ند از کپاسخ این سوال است؛ که از مراتب وجودی انسان و روابف آنها با یکدیگر بحث می« شناسِی فلسفیانسان»

)مالصدرا شیرازی,  ، تجرّد روح22انگاریِ ذهن و روح، دوگانه21انگاریِ نفس و بدندوگانه»ترین موارد مانند ایپایه

 8, ص. ج1981)صدرالمتالهین,  حرکت جوهری در نفس»ترین مباحث مانند تا ترکیبی« (515ص 2, ص. ج1354

 «25برآیندی بودِن قوای نفس»، «24فس بر یکدیگرتاثیر بدن و ن»، «23مراحل تکامل نفس»، «(12و  11ص

 تاثیر مثل این نظریات در مدل نیازها چنین است که: 

 .اگر انسان دوبُعدی است پس در مدل نیازها باید دو محورِ نیازهای متناسب با دو بُعد بدن و روح دیده شود 

 متناسب با رشد ذهن و رشد قلب و اند پس در مدل نیازها باید دو محور نیازهای اگر ذهن و روح، دوگانه

 روح دیده شود.

  اگر روح مجرد است و بقاء بعد از بدن دارد پس باید در مدل نیازها، نیازهای مربوط به مرحله بقاء روح نیز

 دیده شود.

 ساز این حرکت دیده شود.اگر نفس داری حرکت جوهری است پس باید در مدل نیازها، عوامل فعال 

 مرحله تکاملی است پس باید در مدل نیازها، نیازها مرتبف با این چهار مرحله دیده  اگر نفس دارای چهار

 شود.

                                                   
 اشاره به مجرد بودن نفس و مادی بودن بدن و اینکه بدن تمام هویت انسان نیست. 21
 (430ص 3دو نوع تجرد: تجرد مثالی و تجرد عقلی )عبودیت عبدالرسول، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، موسسه امام خمینی، ج اشاره به 22
 (433ص3)عبودیت، ج« های چهارگانۀ نفسنشئه»اشاره به  23
 (461ص 3بودنِ نفس )اسفار، ج« جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء»اشاره به نظریه در حداقل،  24
 (121ص 8)اسفار، ج« النفس فی وحدتها کل القوی»ره به نظریه اشا 25
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  اگر قوای نفس برآیندی هستند باید در مدل نیازها، مرکز ثقلی که سبب رشد و تقویت کل قوای نفس

 شود دیده شود و اولویت پیدا کند.می

تایج براساس ن منطقاگیرد و مورد بررسی قرار می« النفسعلم »در علم فلسفه با عنوان « ابعاد درونی انسان»بحث 

 آن، باید مدل نیازهای انسان تنظیم گردد.

اگر قرار باشد علوم انسانی اسالمی ساخته شود، باید به نیازهای فیزیولوژیک از حیث انسانی و عاطفی )و نه از پس 

 ، پاسخ بگوید.(خواه استقالل اراده فرد خواه از حیث گسترش افق دید و)حیث فیزیکی( و به نیازهای متعالی 

نیف، یانگ، یو، آلدرفر، در علوم انستتانیِ فعلی، چندین مدل نیاز پردازش شتتده استتت: مدل مازلو، هرزبر ، مکس

؛ علوم انستتتانی استتتالمی، نیازمند تعریف مدلی برای نیازها با اقتباس از نگرش 26کللند، برتون، روزنبر ، موری،... 

 27اسالم است.

 های عدالت از فلسفه: استخراج شاخصچهارمرابط . 4/5

چرخد. یعنی چه در حقوق، های ارتباطی اصلی، هویت عدل است. علوم انسانی حول محور عدالت مییکی از حلقه

چه در اخالق، سیاست، روانشناسی و مدیریت، هدف این است که میان منابع و نیازهایی که داریم، تعادل برقرار 

ستی گونه باید برقرار شود؟ اگر هکنیم و با کمترین هزینه بیشترین فایده را ببریم. این هویت تعادلی چیست و چ

ای است، اگر هستی مراتب دارد، اگر هستی برآیندی است، بحث عدل در هستی مند است، اگر هستی شبکهقاعده

 یابد؟ آید؟ چگونه حرکت می کند؟ چگونه گسترش میشود. عدل در هستی چگونه به وجود میمطرح می

سازی نسبتی میان نیازها و امکانات، که منجر به زمینه»بارتست از: عدالت عبه گمان مولف، براساس تحلیل فلسفی، 

 .«برای رشد در مقیاس شبکه هستی شود

د: طوری که برآیند پنج مولفه باشیعنی تعیین معادله مطلوبیت در مقیاس شبکه هستی، به «ایعدل شبکه» ایدۀ

 .میل به پایدارِی بینهایت(مطلوبیت جسمی، فکری و روحی، محیطی، جمعی و مطلوبیت پایدار )با 

تشخیص امکانات )در مقیاس شبکه  ←، عبارتند از: تشخیص نیاز )در مقیاس شبکه هستی( مراحل تحقق عدالت

یازها تعیین نسبت میان ن ←تعیین زمینه الزم برای استفاده از امکانات به جهت رفع نیاز )تحقق رشد(  ←هستی( 

 . فوقس مطلوبیتِ پنج محورۀ و امکانات )تعریف معادله حرکت(، براسا

 چنین است: « ایعدل شبکه»نمونه تحلیل فلسفی در مساله 

 نیاز»تجزیه مفهوم اولیه حق و رسیدن به دالّ مرکزیِ  ←« حق»تجزیه مفهوم اولیه عدل و رسیدن به دالّ مرکزیِ 

تجزیه مفهومی کمال  ← «نقص، کمال و رشد»تجزیه مفهومی نیاز و هدف و رسیدن به داّل مرکزیِ  ←« + هدف

ع تحلیل نو ←« خیر»چنین رسیدن به مفهوم ، و هم«فعلیّت، توانمندی، امکانات»و رشد و رسیدن به داّل مرکزِی 

کند را تولید می« اعتبارِ دارای منشاء انتزاع حقیقی»بودن آن، که « ربطی و نسبتی»و رسیدن به « عدل»مفهومی 

قیاس مگیری: این نسبت باید در نتیجه ←و قواعد تولید تعریف ای شبکهترکیب مفهوم یافت شده با پاردایم  ←

 گردد.سنجیده شود که قواعد سنجش در این مقیاس، از فلسفه اخذ می هستی شبکه

                                                   
iها در سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم به نشانی تفصیل این مدل 26 si n.i r  ، برگه مدل نیازها، ارائه شده است.  
 مالحظه بفرمایید.های دین استخراج شده است در نشانی فوق نمونه پیشنهادی از این مدل را که از گزاره 27
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 گیری:نتیجه

ا در کتب ر «دنمُال هدن، سیاسمُالمنزلی، تدبیر ال هحکمالفاضله، السیاسات، االخالق، الفضائل، المدینه ال»های اگر کلید واژه

در فضای فلسفی  مباحثدهد که این آید، به خوبی نشان می، تعداد نتایجی که به دست می28وجو کنیدفلسفه اسالمی جست

 :ده استرا آورچنین اینعنوانی  مولف ،در کتابی مانند اسفارحتی در مورد ارتباط فلسفه با علوم تجربی،  هستند؛چقدر فعال 

 حقیقتخواهد در طبیعیات که می دانشمندینیازهای ها و پیشفرضیعنی پیش «م الهییعی من العالِالطب مُمه العالِما یتسلّ»

 (248ص 5، االسفار االربعه، ج1981)مالصدرا شیرازیاز فیلسوف بگیرد. آنها را کند و باید 

، دربارۀ صفات (115ص 4)همان، ج خُلق و فضائل اخالقی ، دربارۀ(188تا ص 158ص 7)همان، ج دربارۀ عشق فیلسوف

« فلسفه»کند. ارتباط این موارد به صحبت می (48ص 3، ج(1412)اخوان الصفا,  و تدبیر اجتماعی (86ص 9)همان، ج نفسانی

عنی ممقاله تالش شد تا ابزارهای تحلیلی که فلسفه بهشود که در این در مسیری که مؤلف در کتاب طی نموده است دیده می

وم( های مضاف به علها و قواعد حاکم بر یک دستگاه معرفتی )فلسفهگذارد معرفی شوند تا بتوان زیرساختعام، در اختیار می

 پرداخت.های مضاف به امور( را کشف کرد و در قالب یک نظم منطقی، به تولید فلسفه مضاف یا یک پدیده )فلسفه
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