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 ۱۳۹۸ پاییز و زمستان)، ۱۲۰(پیاپی  دومهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پنجم، شمارۀ پژوهش

 هیاساس حکمت متعال ارتباطات بر ۀفلسف
 ١فرزانه علیزاده                                                                                  

 ٢سیدرمضان عقیلی  
 ٣الهدیجمیله علم                                                                                       

 دهیچک
نماید ولی در تحلیـل می یهیان و بدیع، یهرچند به لحاظ عرف یرتباطات انسانمفهوم ا
، در ایـن نوشـتارتالش شـد. م نشـده اسـتیحدود و ثغور آن به سـادگی ترسـ، یفلسف

قـرار  یه مـورد بررسـیـو اصـول حکمـت متعال یاز منظر فلسـف یمفهوم ارتباطات انسان
م در یمضاف بـه صـورت مسـتق ۀك فلسفی گیرد و از آنجا که فلسفه ارتباطات به عنوان

ارتباطات انسـانی  ۀکننداصول اساسی توجیه، صدرا تشریح نشده است یدستگاه فلسف
، انسـان یآزاد، یامکـان فقـر، تیـن هو یتکو ، یحرکت جوهر، یاشراق ۀاضاف؛ شامل

قـه شناسـایی و تبیـین یالحق بسـیط ۀقائد، یجادیت و ارتباط ایعلّ ، وجود رابط و مستقل
بلکـه در ، سـتیوجـودی مسـتقل ن یدهد که انسان دارانتایج حاصل نشان می ،دگردی

بقـاء قـرار دارد و  ۀحدوث و هم در مرحل ۀهم در مرحل، م با واجب الوجودیربط مستق
این نسـبت و ربـط وجـودی  است ینسبت و ربط وجود، نسبت آدمی با وجود واجب

دهـد کـه تـا ها را شکل مـیو نسبتای از روابط شبکه، که دال بر فقر ذاتی انسان دارد
 . هاستاز تکوین هویت و رشد وجودی انسانسحد زیادی زمینه 
 هیحکمت متعال، یفلسف یمبان، یارتباطات انسان :واژگان کلیدی

                                                 
 . ۳۰/۰۱/۱۳۹۹: تاریخ پذیرش - ۰۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
رشته الهیات و معـارف اسـالمی گـرایش علـوم قـرآن و حـدیث دانشـگاه آزاد واحـد دانشجوی دکتری . ١

 ).Falizadeh_89@yahoo.com) (مسئول هنویسند( تهران -) ره( یادگارامام
 ).aghilinour@gmail.com( دکتری علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. ٢
 ).G_alamolhoda@sbu.ac.ir( شتیدانشیار دانشگاه شهید به. ٣
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 مقدمه 
هـای تخصصـی بـروز و مفاهیم به صـورت زمینـه ۀدر عصری از تکامل علم که هم

ث ارتباط و مفاهیم وابسـته بـه آن نیـز از ایـن مبح ،)۴۴: ۱۳۸۸، ١ریسـا( کنندظهور پیدا می
پـردازی قـرار اند و به صورت دقیق و موشکافانه مورد مطالعه و نظریهغافله عقب نمانده

برخی از دانشمندان در مورد اینکه ارتباطات یک علم  ،)۳۵: ۱۳۹۱، ان رادیمحسن( اندگرفته
، ٢ماننـد رابـرت کریـگ هنوز برخـی از اسـتادان ایـن حـوزه ،است اختالف نظر دارند

کیـد دارد ارتباطـات بـه لحـاظ علمی و مطالعاتی می ۀرا یک حوز » ارتباطات« داند و تأ
، دهقـان پـور( علمی گنجانده شود ۀتواند در یک رشتوعی که دارد نمیعمق و تن، وسعت
آنچه در تمام تعاریف اصطالحی ارتباطات در هر موضـوعی بـه چشـم مـی ،)۲۰: ۱۳۷۰
بـین  ۀرابطـ: طرف و نسبت بین آنهاست که به اشکال مختلف از جملهوجود دو ، خورد

خـاص و ، جزء و کل، فرآیند و نهاد، انسان و جهان، سکون و حرکت، وجود و ماهیت
و ) جامعـه( وانسـان) جهـان( ماده و انرژی کـه در سـه پهنـه طبیعـت، ذهن و عین، عام

بـا مـروری  ،)۱۳: ۱۳۸۸، آشتیانی( کنندسریان دارند و دائمًا ابراز وجود می) فکر( شناخت
شود که مبحث ارتباط واضح می، اندک در ادبیات پژوهشی به طبع رسیده در این حوزه

و عناصر وابسته به آن از آغاز قرن بیستم تاکنون با فرایند مناسـبات اجتمـاعی و واقعیـت
مـق گـردد و از آنجاکـه وسـعت و عها در جوامع مطرح مـیهای مربوط به روابط انسان

سال اخیر راجع به ارتباطات بحث شده بیشتر به صورت  ۵۰موضوعات که خصوصًا در 
های رویی و کاربردهای آن مورد تمرکز و اند و الیهتکنیکی و فنی مورد توجه قرار گرفته

مورد بی مهری نظریه پردازان  یهای آن به دالیلتاکید بوده است و مبانی فلسفی و ریشه
ای مرتبط با مبحث ارتباط در هقیاس مختصری بین پژوهش ،است و فالسفه قرار گرفته

فه ترازو به هیچ وجه بـه سازد که کعیان می، های مربوط به آنها و فلسفهتکنیک ۀزمین
، پژوهشـی ۀو بر اساس خـأل موجـود در ایـن حـوز ، رواز این ارتباطات نیست ۀنفع فلسف

ز منظر حکمت متعالیـه مـورد بررسـی که ارتباطات انسانی را انوشتار حاضر بر آن است
 . قرار دهد

                                                 
1. sayer  

2. Robert T. Craig 
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حکمت متعالیـه بـه صـورت مسـتقل بـه مبحـث ارتباطـات  ۀفلسف، شایان ذکر است
ارتباطـات را از آن  ۀتوان به صـورت مسـتقیم فلسـفرو نمیاز این، انسانی نپرداخته است
آن جدا توان از ای از قطعات یک ماشین را میهمانطوری که قطعه، اخذ و اقتباس کرد

های تفسیری و استنتاجی باید موضـوع ارتباطـات براین اساس و با تکیه بر روش ساخت
انسانی را به این دستگاه فلسفی ارایه کرده و به صـورت غیـر مسـتقیم مبـانی تبیـین گـر 

های انجـام ایـن که این مهم خود از دشواری، ارتباطات انسانی را شناسایی و تبیین نمود
 . پژوهش است

 شینه پژوهشپی. ۱
های فلسفی نظریه پـردازی در پژوهشی با عنوان تحلیل انتقادی بنیان ،)۱۳۹۵( غمامی
از منظر حکمت متعالیه که با روش تحلیـل انتقـادی فلسـفی صـورت گرفتـه ، ارتباطات

، دیگری -های خودهای غالب ارتباطی بر اساس دوگانهاست در گام اول به نقد جریان
است و در گام دوم دیدگاه ارتباطی صـدرایی را  هپرداخت ،نشانه -و معنا، نوشتار -گفتار

 . تبیین کرده است ،توحید -نزول و تعالی -بر اساس دوگانه قوس صعود
درآمـدی  های دانش ارتباطـاتدر پژوهشی با عنوان فلسفه و فرانظریه ،)۱۳۸۸( موالنا

این نتیجه دست  تحلیلی انجام شده است به -بر چارچوب اسالمی که با روش توصیفی
االت اصـلی ایـن ؤ ت نظام مندی صورت نگرفته است و سـکه در این حوزه مطالعا هیافت

ایـی بـا عنـوان پوشش این وضعیت نیاز است تا رشـتهبرای  ،حوزه بی جواب مانده است
مطالعاتی به صـورت  ۀش عالی تشکیل گردد تا به این حوز ارتباطات در نظام آموز  ۀفلسف

 . جدی بپردازد

 روش شناسی پژوهش. ۲
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضـوع از روش داللـت پژوهشـی اسـتفاده شـده 

کاربردهای یک ، تبعات، آثار، هاکه داللتداللت پژوهشی روشی پژوهشی است ،است
مطالعـاتی  ۀیک مدل یا یک ایـده بـرای یـک رشـت، یک نظریه، یک چارچوب، فلسفه

 ،)۳۹: ۱۳۹۵، دانـایی فـرد( دهـدبررسـی قـرار مـی خاص یا یک مفهوم به خصوص را مورد
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های مختلف رایج است و در واقع محمل اصـلی استفاده از این روش به شدت در رشته
بـر اسـاس ایـن  ،های مختلف دانش بشری اسـتتقویت و غنابخشی در رشته، گسترش

 روش در این پژوهش تالش شده است تا با تحلیل دستگاه فلسفی صدرایی در گـام اول
ارتبـاطی صـدرایی  ۀهـای آن بـرای نظریـاصول مرتبط شناسـایی و در گـام دوم داللـت

 مشخص گردد

 یف ارتباطات روابط انسانیتعر . ۳
و در عـین حـال عـامی  از چنـان ماهیـت عمیـق ٢و ارتبـاط ١رابطـه ۀموضوع و مسئل

، نسانیاعم از جهانی یا ا( های هستیکه وجود و تأثیر آن را در تمام پهنهبرخوردار است
هـر  ،)۱۲۹: ۱۳۷۶، یانیآشـت( کنـیمبه وضوح مشاهده می) مادی یا معنوی و عینی یا ذهنی

مند ارتباطات واقعیت نظام ۀبا این شروط در مجموع -کم و کیف، با هر وضع-واقعیتی
بمانـد کـه همـواره » رابطـه« طی تغییرات در طول زمان تـا آن حـد در، اوالً  یابد کهمی

در روابط متقابل ، غیر آن استکه آنچه  ۀآن واقعیت با هم، و ثانیاً ، هویت آن حفظ شود
از ، )هـر چـه باشـد( که یک چیزبه دلیل وجود همین روابط است و متضایف قرار گیرد

یک درخت یک درخت است و یک عقیـده ( خود آن است» خاص« یک سو به نحو
کـه آن اسـت» میعا« بخشی از وجود آن چیز، و از سوی دیگر؛ )اجتماعی یک عقیده

 یآنچـه مسـلم اسـت تمـام ،)۱۳: ۱۳۸۳، یدهنـد یب( یابـدخاص در ایـن عـام اسـتمرار مـی
ن یـاما در ا، ها در عالم قرار دارندحیوانات و انسان، نباتات، موجودات اعم از جمادات

انسـان  ۀو رابطن ر یاز ا ،تواند عاِلم باشد و به عاَلم معنا بخشدیکه مان تنها انسان استیم
 یانسـان و عـاَلم دارا ،سـتین یکـیز یساده از سنخ حضـور ف ۀرابط یصرفًا نوع، عاَلم با

ق کلمه انسان بدون عالم و عالم بدون انسان معنا یدق یده هستند و به معنایتنهمدر ۀرابط
 . )۲۷۹: ۱۳۹۲، هایزمان( ندارد

بـه شـکلای بین دو انسان کـه روابط انسانی را رابطه، علم ارتباطات، از طرف دیگر
غیر کالمی ، کالمی، خصوصی، عمومی، غیررسمی، های مختلفی مانند روابط رسمی

                                                 
1. Relation  

2. communication 
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، های خاص اجتمـاعیها و موقعیترابطه در محیط داردکند و بیان میتعریف می... و
بـدون در  پـس رابطـه ،شـودحکومتی و آموزشی برقرار می، بازرگانی، تجاری، فرهنگی

کنش و واکنشـی اسـت بـین دو طـرف کـه یـک ، نوع و موقعیت آن، نظر گرفتن مجرا
ن تعریف یا ،)۲۶: ۱۳۸۳، بـولتن( خواهد نیاز یا پیامی را به طرف دیگر منتقل کندطرف می

د خاطر نشان گردد ین مورد بایدر ا. ردیگیرا در بر م یاز ارتباطات انسان یمحدود ۀر یدا
بر اساس  ،گر خالصه گرددید ك انسان با انسان یتواند به ارتباط ینم یکه ارتباطات انسان

ن کـه جـزء یـبـا ا یاز مـراودات و ارتباطـات انسـان یبخش اعظم، این برداشت محدود
 ،)۷۹: ۲۰۰۷، ٢یپر ؛ ۸: ۲۰۰۹، ١دیفلو( ده گرفته خواهند شدیناد ، شوندیات محسوب میهیبد

 یرانسـانیو هـم غ یانسـان یهـاهم با برساخته، ها در تعامالت خودانسان، به تعبیر دیگر
 ،)۴۵۱: ۲۰۰۹، ٣ادلر( ر هستندیدرگ

از نسبت انسان با  یریم تا تفسیر هستیدر ارتباط با انسان ناگز  ین هر مفهومییتب یبرا
دیدگاه غالب در روابـط انسـانی  ،)۱۶۵: ۱۳۸۴، سـوتر؛ ۴۴: ۱۳۸۹، دگریها( مییه نمائناانسان ارا
ه ئـانسـان بـا عـالم ارا ۀکه از رابطـاست یر نادرستیل تفسیبه دل -ابژه -سوژه -در غرب

ك یـدگر بـه عنـوان یـها ،)۹۶: ۱۳۹۱، هـایزمان( مورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت، کرده است
ر نادرست ید که درك و تفسینمایکند و ابراز مین روند حمله میگرا به ا یلسوف هستیف

ن انسـان و ناانسـان رخ یب ین دوگانگیکه ار از خود باعث شده استیانسان باغ ۀاز رابط
کـه  یگـریموجودات د  ۀانسان به طور خاص با هم ،)۵۹۶: ۱۳۹۳، گـرانیو د یروزبهان( دینما

که مختص خود اوست و است ییهاشاخصه یمتفاوت است و دارا، در عالم وجود دارد
یم یگانه در عالم ممکنات معرفی ین شاخصه هاست که انسان را به عنوان موجودیهم
کـه قت نهفته استین حقیر موجودات در ایت انسان با ساتفاو  ،)۸۲: ۱۳۹۱، هایزمان( دینما

وجـود  ۀنحـو ، برخـوردار هسـتند یت ثابتیگاه و ماهیر موجودات از جایکه سایدر حال
رد یـگیدر معرض آن قـرار مـ یکه و یا بوده و دائما بر اثر امکانات و انتخاباتیانسان پو 

 . )۲۰: ۱۳۸۹، دگریها( ر استییدر حال تغ

                                                 
1. Floyed 

2. perry 

3. Adler 
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که انسان به انحای اشکال متنوع ارتباطی است، یمراد از روابط انسانن پژوهش یدر ا
 یرا بـه دو دسـته کلـ یتوان ارتباطات انسـانیب مین ترتیبه ا مختلف در آن درگیر است

ارتباط وجـود  یر فلسفیبه تعب؛ رخدایارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با غ؛ م کردیتقس
ه نبایـد از نظـر دور کـ یینکته ا ،ر ممکناتیا ساواجب با وجود ممکن و وجود ممکن ب

ر یـط غیبـا محـ، گرانیبا د ، ارتباط انسان با خودش، پژوهش ۀکه در پیشینباشد این است
ایـن ، کـهتـر آناند و مهـمشناخته شده یشکال روابط انسانترین اَ مهم، و با خدا یانسان

در حالی کـه  ،انددهف شیگر تعر یکدیدر کنارهم و هم عرض ، ك شکلیارتباطات به 
ن ارتبـاط یـشـکال ااز اَ  یکند و بعضـیگر فرق میکدین ارتباطات با یت و ساختار ایماه

 . را دارند یشکال ارتباطر اَ یت کننده و جهت دهنده به سایشکل هدا
، ای نیست و مانند دیگـر انـواعصدرا دارای ماهیت معین و فروبسته ۀانسان در فلسف 

خود یک نـوع منحصـر بـه فـرد ، بلکه هر فردی، افرادی باشدیک نوع نبوده که دارای 
 یعـیاز نظر مالصدرا انسان با تمام موجـودات طب ،)۹۹: ۱۳۹۱، هایزمان( گرددمحسوب می

 یکـه دارا ین در نفـس انسـانیاد یـایـن تفـاوت بن ،دارد ییشه ایو ر  ییگر تفاوت مبناید 
وجـود ، راتـب مختلـفاقتضـاء داشـتن م مقامات و درجات متفاوتی اسـت وجـود دارد

باشد و تأثیرات عمیقی بر نـوع روابـط انسـانی خواهـد یهای حرکت منهیامکانات و زم
 . )۸۸: همان( داشت

 ثردر تبیین فلسفی ارتباطاتؤ م اصول حکمت متعالیه. ۴

 یجادیت و ارتباط ایعل -۴-۱
که علـت بـه معنـای خاصـش کـه عالیه در بحث علیت ثابت کرده استحکمت مت
ارتباط اتحادی  اتحادی قرار دارد ۀبا معلول خود در یک رابط، ایجادی است همان علت

بـه  که معلول نتیجـه و حاصـل جعـل علـت نیسـتای استمیان علت و معلول به گونه
بـین آن دو ارتبـاط ، چنین نیست که پیشتر علتی و معلولی باشـد و سـپس، عبارت دیگر

و چنین نیست که در فرایند  ،)۱۷۳: ۱۳۶۵، یمطهر ؛ ۲/۹۹ :۱۳۹۱، مالصدرا(؛ عّلی برقرار شود
بلکـه ؛ ایجاد و موجـود دخالـت کنـد، وجود، موجد؛ چهار حقیقت مجزا شامل، ایجاد
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فقط موجد و ایجاد است و معلول عـین ربـط و جعـل علـت ، های ارتباط ایجادیمؤلفه
طلـق که خود معلول ذات حق به عنوان وجود مینفس انسان، نیبنابرا ،)۱۷۸: همان( است
از  یجـدا یزیـچرا کـه معلـول چ ستیبه وجود مطلق ن ینیجز تعلق تکو  یزیچ، است

 . )۶/۳۲۹ :۱۳۹۱، مالصدرا( باشدیبه علت نم یت تعلقیهو 
؛ ای بین وجود معلول و وجود علت استرابطه؛ علیت ۀرابط ییبر اساس نگاه صدرا

نـه ؛ ود اشیاء اسـتاز سوی دیگر آنچه در خارج است واقعیت و وج؛ نه بین ماهیت آنها
یعنی ماننـد ماهیـت نیسـت کـه ؛ ماهیت آنها و وجود نیز همواره مساوی ضرورت است

با کنـار هـم گذاشـتن ایـن نکـات  ،)۱۰۷-۱۰۶: ۱۳۹۱، تیعبود( حالت امکانی داشته باشد
بلکه مالک احتیـاج بـه ؛ مالک احتیاج به علت نیست، گیریم حقیقتًا ماهیتنتیجه می

 . د اشیاء خارجی جستجو نمودعلت را باید در وجو 
موجود یا به شکلی وابسته بـه موجـود دیگـری ، دهدمالصدرا با بیانی شیوا نشان می

وابستگی موجودی که به موجودی دیگر وابسته است  ،گونه وابستگی ندارداست یا هیچ
. یا به دلیل حدوث آن است یا به دلیل امکان آن یا به دلیـل اینکـه دارای ماهیـت اسـت

کند آنچـه سـبب وابسـتگی و نیـاز بـه داند و بیان میا تمام این فروض را باطل میصدر 
، مالصـدر( بلکه وجود شیء است؛ نه امکان و نه حدوث است، نه ماهیت، شودعلت می

۱۳۹۲ :۳۵( . 
کنـد دهد این حقیقت را آشـکار مـییه مئت ارایعل ۀکه مالصدرا از رابط ینییدر تب

ست و از آنجا کـه در یجز وجود ن یزیکند چیول اضافه مبه معل یقیکه آنچه علت حق
از ، لندیر اصـیـو غ یاعتبار یامور یر وجود همگیاصالت با وجود است و غ یوۀ فلسف

ن یبـد ،)۱/۲۱۸، همـان( چ نداردیعلت خود ه ۀلیوجود به وس ۀش از افاضیرو معلول پنیا
 یذاتـ یازمنـدیو ن یباط فقـربر ارت، اعم از فالسفه و متکلمان، ب متفکران مسلمانیترت

را  یازمنـدین نیـکه اساس انیصرف نظر از ا، اندد کردهیح و تاکیتصر ، معلول به علت
 یگـرید  یمعنا، یازمندیك معنا و نیاز ین، نیشیپ یهادر فلسفه ،ا امکان بدانندیحدوث 

 یه امکـان فقـریاما در حکمت متعال؛ همان طور که ممکن با امکان تفاوت داشت؛ بود
بـه نقـل از علـم  ۱۹۶: شرح مبسوط منظومه، یمطهر ( شوندیم یکیکه امکان و ممکن ن استآ

 یهـاهیـکه بنـابر نظر ن استیت ایحائز اهم ۀنکت، گریبه عبارت د  ،)۴۸-۴۷: ۱۳۸۸، یالهد 
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ن یازمند عیاما در نگاه مالصدرا ن؛ یازمندیو مالك ن یازیم و نیدار  یازمندیما ن، نیشیپ
، یان و محمـد یـاکبر ( همـه اعتبـار اسـت یمابق، ستین یزیر از وجود چیرا غیز ، از استین

از خـود  یت مسـتقلیـهو  یکـه دارا یموجودات، توان گفتب میین ترتیبه ا ،)۳۳: ۱۳۸۷
ن علـت قـرار یدر ارتباط و اتحاد کامل با ا، ل در علت تامه خود هستندیستند و مستحین
 یممکن برا یهادر واقع هست داشت نخواهند یتیموجود ، ن ربطیرند و فارق از ایگیم
گـر بـه علـت یدارنـد کـه آن علـت د  یگریبه علت د  یاز ضروریافتن نیت یجاد و هو یا
ها هست ۀب همین ترتیبه ا ،ستین یست و در واقع در ذات آن وابستگیازمند نین یگرید 

ن یـاسـت و در دل ا یز کـامال ربطـیـه نیت اولین هو یهستند که ا یاهیت اولیهو  یدارا
 . کنندیت کسب میرتباط است که موجودات موجود ا

 یوجود مستقل و وجود رابط، وجود رابط -۴-۲
ۀ شـیمطابق آنچه در اند یاساس نظام عالم است و ساختمان جهان هست، وجود رابط

آنچـه محمـول را بـه  نـدارد یمعقـول یمعنـ، شود بدون وجـود رابـطیانسان جلوه گر م
جز وجـود رابـط  یزیچ؛ موصوف متصل کرده استموضوع ارتباط داده و صفت را به 

 سازدیخود را آشکار م یز معنیوجود رابط در نوع ارتباط عاَلم خلق با خالق ن. باشدینم
خـود بـه  یولـ، باشـدیان امور میوجود رابط اگرچه ارتباط م ،)۸۵: ۱۳۸۳، ینانید یمیابراه(
از دو طرف  یکی، ود رابطرا اگر وجیشود ز یاز دو طرف ارتباط واقع نم یکیچ وجه یه

 یزیـن چیـگر ناچار به وجود رابط خواهد بود ایارتباط با طرف د  یبرا، ارتباط واقع شود
 . )۸۸: همان( دینمایجاب میرا ا یرمتناهیك تسلسل غیکه است
نه از ؛ ر نداردیبه غ یچ جهت و نحوی وابستگیکه از هاست یتیواقع، وجود مستقل 

نـه در موجـود ، گـریر د یـبـه تعب و نـه از جهـت افعـال نه از جهت صـفات، جهت ذات
 سـتیازمنـد نین یگـرینه در داشتن صفاتش و نه در انجـام دادن افعـالش بـه د ، بودنش

رمشروط یمطلقًا غ یتیواقع، وجود مستقل؛ توان گفتیکلی مطورهب ،)۱۱۱: ۱۳۸۳، همـان(
ت یـن واقعیـا سـتیمشـروط ن یزیچ چیبه ه، یچ نحو یبه ه، یچ جهتیاز ه یعنی؛ است

وجـود  بـه وابسـته، ا بـا واسـطهیـواسـطه  یب؛ یگریت د یهرواقع، کندینامشروط ثابت م
 . )۴۴: ۱۳۸۷، یان و محمد یاکبر ( مستقل است



 

الیه
متع

ت 
کم

س ح
اسا

 بر 
ات

باط
 ارت

سفۀ
فل

.

۵۷ 

یبه طـور، یآن ذاتی است ونه عرض یوابسته است و وابستگ یتیواقع، یوجود رابط
از  یقطع وابسـتگ؛ ردقطع ک، ء که به آن وابسته استیآن را از ش یتوان وابستگکه نمی

 . )۸۸: همان، ینانید یمیابراه( همان یآن همان و انعدام وجود ربط
 مالصـدرا بـه دو نـوع وجـود ۀکه در باال شرح آن گذشت در فلسف یسه نوع وجود

موجودات عـاَلم  ۀیکل، هین در حکمت متعالیصدرالمتاله. ابدییل میتقل) مستقل، رابط(
به حق تعالی شـناخته و موجـودات را  ین ربط و وابستگیاز ُملك تا َملکوت را ع، امکان

ض و یف، داردبدون نفسیت دانسته و بر اساس تشکیک وجود بیان می، در مقایسه با حق
 یفـ یکـی( ت ممتازیثیدو ح یشوند و موجودات امکانیگر منفك نمیکدیض از یمستف

ت یب در متن واقعبلکه نسبت و ربط به واج؛ نیستند) در نسبت با واجب یگرینفسه و د 
از به یستند که فقر و نین یزیچ یموجودات امکان ،خته استیآنها نهفته و با ذات آنها آم

ن یع، اس با واجبیبلکه آنها در ق، ذات آنها باشد ۀذات آنها و الزم ۀر یاز دا خارج، ریغ
و انتساب آنهـا بـه حضـرت  ،)۱/۵۴۰: ۱۳۸۸، مالصدرا( ربط و منتسب به حق تعالی هستند

باشـد چـرا  یك ربط اضـافیا با وساطت یو  یتواند با وساطت یک نسبت اضافق نمیح
و تمامی موجودات هـم  باشدکه منتسب بودن آنها به لحاظ نفس موجودات امکانی می

، ینـانید یمـیابراه( گردنـددر مبدأ و هم در مقصد از خدا هستند و به سوی خـدا بـاز مـی
ش یدایـاز او در هنگام پیبه ن، ان که ذات اوستانس یقت ربطیلذا حق ،)۱۱۹-۱۱۱: همان

 . و ارتباط به واجب الوجود است ازین نیز همچنان عین ءبلکه در بقا، شودیمنحصر نم

 اضافه مقولی و اضافه اشراقی  -۴-۳
 .طور کلی دو نوع اضافه تاکنون توسط متفکرین و فالسفه مطرح شده استهب
 اشراقی ۀاضاف) مقولی ب ۀاضاف) الف 
ن دو طـرف یهمواره قائم به دو شیئ مسـتقل از هـم بـوده و بـ :مقولی ۀاضاف) لفا
دو بـرادر  ماننـد ودو طرف درعرض هم هسـتند باشدیبرقرار م یتکافو و هماهنگ ینوع

اخـوت بـا  ۀرابطـ، که هر کدام وجودی مستقل از دیگری دارد و این دو وجـود مسـتقل
، کدام مسـتقل از دیگـری وجـود دارد یا سقف اتاق و کف اتاق که هر، یکدیگر دارند

 ،)۴۴: ۱۳۸۳، ینـانید( باشـدولی در عین حال اضافه فوقّیت و تحتّیت میان آنها برقـرار مـی
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 مقولی برتریت و ارحجیـت میـان دو طـرف رابطـه وجـود نـدارد ۀحاصل آنکه در اضاف
و  مضـاف الیـه، مضـاف؛ یابد سه امر شاملکه نسبت مقولی تحقق میبنابراین در جایی
 . اضافه وجود دارد

کـه علـت هسـتی بخـش نسـبت بـه ایجادی است ۀهمان اضاف :یاشراق ۀاضاف) ب
که در آن اضـافه و مضـاف الیـه یـک یک طرفه است ایاضافه کندمعلول خود پیدا می

؛ اشـراقی دو چیـز مسـتقل نـداریم ۀدر اضـافایرشان اعتباری است یعنیچیز هستند و تغ
شـان ر سومی بـه نـام رابطـه و نسـبت میانیه که یک امیکی مضاف و دیگری مضاف ال

مضاف الیـه را مـی، که با افاضه و ایجاد خودبلکه مضاف است، تحقق پیدا کرده باشد
اشـراقی از  ۀشود که اضافاز اینجا دانسته می ،آفریند و وجود آن چیزی جز ایجاد نیست

 ،و نور و منبع نـورهمچون پرت ،سنخ وجود است و داخل در هیچ یک از مقوالت نیست
 : دهدمالصدرا این مطلب را اینگونه شرح می

معلول و مجعول به جعل بسیط وجـودی حقیقتـی متأصـل بجـز آنکـه بـه نفـس ذات 
نـدارد و بـرای او معنـی و ، خویش مضاف و مرتبط به جاعل و علـت خـویش اسـت

حق به علت مفهومی منفرد و جدا از علت بجز اینکه بالذات متعلق به علت و تابع و ال 
کما اینکه متبوع و مفیض بودن علت نیز عین ذات و بـه ، خویش است متصور نیست

  .)۵۰: ۱۳۶۰، مالصدرا(. نفس ذات اوست

الذات دانسته و  یانسان را منف؛ لهینأالمتصدر، توان گفتمی، ن مفهومیبا توجه به ا
و وجـود ، وجـودکنـد و نفـس را از سـنخ یرا از آن سلب م یهر گونه استقالل و اصالت

داند و حقیقت ربط را در تعلق بـه ذات بـاری تعـالی می یاشراق ۀن اضافیممکنات را ع
 . )۱۴: ۱۳۸۸، یکرم( کندمعنا می

قـت یم و الفـاظ در فهـم حقیمفـاه ۀار گوناگون خود با گذشتن از چنبر صدرا در آث
 یسـان امـران ،ستین یهست أقت انسان جز ارتباط به مبد یسازد که حقیآشکار م، نفس

ان یـکـه از ب یینکته ا؛ ن ربط و تعلق و اضافه به اوستیبلکه ع ،ستیمرتبط با خداوند ن
 یاعـالم مقولـه؛ که عالم ممکنـاتن استیرد اید مورد توجه و دقت قرار گین اصل بایا
بلکـه موجـودات در ، مسـتقل باشـند یوجـود یر موجودات دارایست که انسان و ساین

، ن اصـل بـه صـورتی درسـتیـا؛ رسدیبه نظر م ب قرار دارندبا وجود واج یقیربط حق
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کـه اگـر بـه صـورت  یتیموقع کندیم مین وجودات را ترسیب یارتباط ۀت و هندسیموقع
 . تواند در ابعاد مختلف گمراه کننده باشدیر نگردد میدرست تفس

 قهیالحق بسیط ۀقاعد -۴-۴
ع یـجـامع جم، بسـاطت ن وحـدت وین که واجب الوجود در عـیان ایمالصدرا در ب
واجـب ، دیـگو یمـ) ء منهـا یس بشـیاء و لـیقه کـل االشـیالحق طیبس( وجودات است

بـر  ب اسـتیـاز ترک یط و عاریات بسیثیع جهات و حیکه از جماست یوجود الوجود
، مالصـدرا( هسـتند بیترک یدارا یا جهاتیر موجودات که هر کدام از جهت یخالف سا

در ، ب باشدیاز ترک یط و عاریکه از هر جهت بسیموجودرو هر نیاز ا ،)۱/۴۲۷ :۱۳۸۸
بـه ، رین تفاسـیـبا ا ،است یان وجودیو اع ءایاش ۀیمشتمل بر کل ن وحدت و بساطتیع

 یکـل هسـت یبـرا یت حـق تعـالیاء را در مبـدئیاش ۀل اندراج همیرسد بتوان دلینظر م
 ل فـوق پاسـخ دادیـدل تـوان بـایز میاء را نیت خداوند با اشین معیهم چن ١جستجو نمود

نه  ز هستیخداوند با همه چ: ندیفرماین مبحث میبا اشاره به هم یآنجا که امام عل
به  ،گانه باشدیکه از آنان جدا و بنینه ا ز فرق داردین آنان باشد و با همه چیکه همنشنیا
وجود مستقل با وجودات ن یشود که ارتباط بین اصل مشخص میبر اساس ا، بین ترتیا

 یوجـود ربطـ ین وجود بـه نـوعیگردد و ایممکنات محسوب م یوجود اءوابسته منش
  .)۳۰۳-۳۰۲: ۱۳۹۰، راوندیش، زاده یکراباس، یذهند یب( است

و ممکنـات ، وضات حقیوجودات خاصه را مراتب و ف، خالصه آنکه صدرا در اسفار
 ،سـتیر نمتصـو  یذات مسـتقل، وجودات ممکـن یداند و برایض وجود میاز ف یرا پرتو 
، شود تا وجودات ممکـنیباعث م یکه چه عاملن استیشود ایکه مطرح م یوالئپس س
ن یکـه بـسـتا یارتباط ۀین بروز و ظهور در سایدا کنند؟ ایظهور پ یابند و در هستیوجود 
 . کندین وجودات فراهم میجاد و تکو یا ینه را برایدهد و زمیها رخ مهست

  حرکت جوهری -۴-۵
ایجاد هـر  ،دهد و حرکت ماهیت هر موجودیسترا حرکت تشکیل می ذات وجود 

                                                 
 ۴ه ید آیو سوره حد ۱۶ه یآ؛ سوره ق. ١
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، آشتیانی( است» شدن وجود« و» بودن حرکت« حرکتی نیازمند استقرارو استمرار ارتباط
و  یدگرگـون، رییحرکت یعنی تغ؛ داردصدرا بیان می، لذا در تعریف حرکت ،)۳۰: ۱۳۸۸

 افتن اسـتیـت یـخارج شـدن و فعل ج از قوهّ یگر به تدر یا به عبارت د ی یجیحدوث تدر 
  .)۸/۵۲، اسفار، صدرا(

ت محض است و هر موجود یفعل؛ و سرانجام آن) والیه( محض قوهّ ؛ سرآغاز حرکت
کـه ن جهـتیـاز ا یولـ ،اسـت) تیـفعل( گرچه خود متضمن ماده و صورت، یجسمان

ر یثأتـ کند که حرکت از نوعینم یشود و البته تفاوتیم یتلق قوهّ ، حرکت است ۀرندیپذ
 یحرکـت جـوهر، نیبنابرا ،)۶۰-۵۹: ۱۳۸۸، یعلم الهد ( ثرأنفعال و تإا از انواع یوفعل باشد 

 یجیتـدر  یعبـارت از دگرگـون، شودجوهر واقع می ۀکه در مقولاست یکه همان حرکت
عوض شدن ذات شـیء و  ج و به نحو اتصالیبه تدر  ء است به معناییذات و جوهر ش

معتقـدان بـه حرکـت  ،)۱۴: ۱۳۸۹، قربـانی( ء اسـتد شدن شـییگر مدام جدیبه عبارت د 
ای کـه دو شوند به گونـهتمام اجسام در خارج به تدریج عوض می: گویندجوهری می

، دهـدو هر تغییر و تحول که در شئون یا مراتب چیـزی روی مـی ،لحظه یکسان نیستند
هـای حرکـت ۀو هم ،)۶۰: ۱۳۸۸، یعلم الهد ( درونی و ذاتی آن است، تغییر جوهری ۀنشان

گردد و حرکـت جـوهری نیـز متنوع و متکثر موجودات عالم به حرکت جوهری باز می
تابع حرکت ، بنابراین سلسله مراتب وجودی موجودات؛ یک نحوه اشتداد وجودی است

 . )۶/۲۷۲، اسفار، صدرا( اشتدادی وجود است
ها بـا کمـک که تنوهری در واقع نوعی حرکت علمی استاز سوی دیگر حرکت ج

های شهودی نیـز که حتی دریافتتا جایی ،گرددذهن و فرآیندهای یادگیری ممکن می
 ،ثرندأبلکه از آنها مت، های مفهومی کسب شده از جامعه نیستندبه کلی مستقل از دانش

ثیر أهای ذهنی را محدود کند یا تحـت تـتوان نتیجه گرفت که آنچه دریافتبنابراین می
رو در گـذارد و از ایـن اخور بر حرکت علمی یا جوهری انسـان اثـر مـیبه فر ، قرار دهد

بنـابراین جامعـه و حتـی گـروه  ،جهان نقش خواهد داشت ۀتعیین جایگاه انسان در پهن
بـه ایـن جایگـاه جهـت ، هـای ذهنـیثیر در میزان و نوع دریافتأتوانند با تاجتماعی می

توان چنـین گفـت کـه هـر فـرد یاصالت وجود م ۀپس بطور کلی بر اساس فلسف ،دهند
به لحـاظ ثبـوتی متشـخص ، انسانی به محض ربط به هستی یافتن و ارتباط با مبدأ وجود
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تواند براساس ذات آزاد ولی فرد متشخص و با هویت می ،گردد و هویت معینی داردمی
اش با مبدأ هستی را تحول بخشد و بدین ترتیب خویش و از طریق حرکت جوهری رابطه

هویت شامل تشدید یا تضـعیف ربـط  ۀاثبات آزادان ،بات هویت خویش اقدام نمایدبه اث
 . )۲۱۷: ۱۳۸۶، علم الهدی( وجودی ما با مبدأ وجود بر مبنای حرکت جوهری نفسمان است

 وستار وجودیانسان در پ یآزاد -۴-۶
ر یسـا، شـود کـهین عامـل خالصـه مـیـممکن در ا یهار هستیتفاوت انسان با سا

ار و یـل اختیـانسـان بـه دل یثابت هستند ولـ یگاهیجا یدارا یه لحاظ وجودها بهست
تواند از فرشتگان برتر یر قرآن میست و به تعبین یثابت یگاه وجودیجا یخود دارا یآزاد

 ردیـقـرار گ، دارند یکمتر یگاه وجودیکه جا ییهاف هستیتوان در رد یشده و هم م
یکه م یعامل اصل، آن یمالصدرا و مبان ۀه فلسفبا توجه ب ،)۱۳۸-۱۳۴: ۱۳۸۸، یعلم الهد (

دارد کـه افـراد  یزان علمـیـم بـا میارتباط مستق، افراد را ارتقا دهد یگاه وجودیتواند جا
گاه یجا، بر اساس اصل مساوقت علم با وجود ،)۷/۱۵۳  و ۱/۱۱۸، صـدرا( واجد آنها هستند

کـه  یـینکته ا یول ،باشدیها مزان علم آنیثر از مأمت، میها به صورت مستقانسان یوجود
و  یکیزان نزد یها به مانسان یکه صعود و نزول وجودن استیرد اید مورد توجه قرار گیبا

ن عوامـل یـا ،گـرددیزدا خالصـه مـ یبخش و عوامل هسـت یآنها به عوامل هست یدور
واجـب و ممکـن  یهـاها اعم از هسـتهست ۀهم ۀرندیبخش دربرگ یزا و هست یهست

  .)۴۳۰-۴۲۹: همان، یعلم الهد ( خواهد بود
، آینـدای پدیـد مـیموجودات جهان هستی در روابط بسیار پیچیده ،اسالمی ۀدر حوز 
انسان نیز جزء مستقلی از جهان هستی که بخواهـد یـا  ،پذیرندکنند و استمرار میتغییر می

هستی محـض بلکه هستی انسان مرهون ارتباط او با  ،نیست نخواهد با آن رابطه برقرار کند
روابط تعریف شده با  ۀتنها در سای، است او که خود نمودی از حقیقت یگانه هستی است

 ولی تجلیـات پایـان ،تواند هستی خویش را توسعه و تکامل بخشدهمان حقیقت یگانه می
 ،سـازدها نیـز مـرتبط مـیهای عالم هستی او را به هستناپذیر آن حقیقت یگانه در هست

سـالم بـر  ۀهمچنین جامعـ ،هستی اوست ۀها شرط تغییر و توسعن با هستنساتغییر روابط ا
کید دارد که تنها دارتباط سالم میان هست تقویت پیوند هر یک از  ۀر سایهای اجتماعی تأ
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شـناختی و هـای هسـتیپـس الزم اسـت ریشـه ،شـودبخش یگانه محقق میافراد با هستی
ضـرورت و امکـان ارتبـاط سـالم و  مراحل تشکیل پیونـدهای اجتمـاعی بررسـی شـود تـا
 . )۲۲، همان( درنتیجه تکوین هویت و تحقق جامعه سالم تبیین گردد

 تکوین هویت -۴-۷
تشـخص انسـان بـه  ،اسـت یو جامعه شـناخت یث وجودشناختیت شامل دو حیهو 
 یاو را در جهـان هسـت ۀژ یـگـاه و یکـه جات استیهو  ینیصورت ع، تیك واقعیعنوان 
گاه یخاص ۀن انسان در نقطیّ تع یلو  ،دینمایز میمتما او  یاز شبکه جامعه حاصل نوع آ

توان بازتاب یقرآن را م یتیرات هو یرو گرچه عموم تعبنیاز ا ،ت استیاز نسبتش با واقع
که ن استیقابل توجه ا ۀنکت یول، کرد یمومن و کافر تلق یعنیمان یا یدو قطب یمفهوم

اشـاره دارنـد کـه در  یسـت اجتمـاعیشـئون ز از  یك بـه شـأنیـرات متنوع هر یه تعبئارا
ت یبا اهم یاجتماع یهاا نقشیها تیجامعه بر اساس مسئول یهایمات و گروه بندیتقس
 یت و تشخص به اشـکال مختلفـیگر هو ید  یریبه تعب ،)۳۹۴: ۱۳۸۸، یعلم الهد ( باشندیم

ز یـن یمـاعکردها که در علوم اجتین رو یاز ا یکی ،ه قرار گرفته استیمورد بحث و توج
باشد کـه در ضـمن یم یارتباط ۀدیك پدیت به عنوان یهو ، مورد بحث قرار گرفته است

هـا گـر گـروهیك گـروه بـا د یروابط  یا حتیو  یمختلف اجتماع یهاروابط فرد با گروه
 یشـود بـرایه مـیکـه توصـیدر حـال یاز طرفـ ،)۲۱۰: ۱۳۸۲، یعلـم الهـد ( ابدیین میتکو 
ن حالـت بـه نقـش یدر بهتـر  یعلـوم اجتمـاع یهاهینظر  ت توجه بهیهو  یف علمیتوص

ل نقـش یـمـردم در ذ ینقـش اجتمـاع یدگاه اسـالمیدر د ، گرددیمعطوف م یاجتماع
هـا نقـش ت افراد و گروهین هو یرو در تکو نیاز ا ،گرددیف میآنها تعر  یشناخت یهست

ر یـبـه تعب ،)۲۱۴، همـان( باشندیبرخوردار م یدرجه دوم ین کنندگییاز توان تع یاجتماع
اسـت بـه  یدر عـالم هسـت یمرتبـه و موقعیـت هـر کسـ یت که به معنایاد هو یبن، گرید 

ت بـه یـتحقـق هو  یشـود ولـیهمگان حاصل مـ یو به نحو مشترك برا ینیشیصورت پ
ه یـهـم صـدا بـا نظر  ،)۳۹۲، همـان( هر شخص وابسته است یان منحصر به فرد زندگیجر 

ارتبـاط  یاصل یاز کارکردها یکیکه نیبر ا یت مبنو ارتباطا یروان شناس ۀپردازان حوز 
 یریـجـه گیگونه نتنیتوان ایم ،)۸: ۲۰۰۹، دیفلو( باشدیم یتیهو  یهاءل کردن خالیتکم
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، ردیگیوم شکل میق یبا ح یقیموجودات که در ارتباط و ربط حق ۀیت اولیکرد که هو 
 . کندیدا میتحقق پ روابط ۀیکه در سااست یابعاد اجتماع یه دارایت ثانو یهو  یول

 گیرینتیجه 
دارد اگر چه تمام مبانی اصالت وجود و حرکت جوهری در حکمت متعالیه بیان می

ولی هستی یک معنـا و مفهـوم کلـی ، موجودات در هستی داشتن به یک معنا مشترکند
مراتب متمایز و شـئون متشـخص ، صرف نیست و در واقع آنچه در عالم واقعیت هست

او بـا خداونـد  ۀبه مرتبه هسـتی شـناختی فـرد و رابطـنسبت وجود ؛ باطاتوجودند و ارت
قق خـود بـه صـورت ضـروری ایجاد خود و هم در تح است و موجودات انسانی هم در

هـای ربـط و ارتبـاط اصـًال هسـت ۀدر واقـع فـارق از پدیـد ،ارتباط هستند ۀدرگیر پدید
 . آنها بحث گرددتشخص و هویت نخواهند داشت تا از ارتباطات بین ، ممکن

 هادر حقیقت شناخت فرد از جایگاه هستی شناختی خود و نوع ارتباط با سایر هست
دهد و از منظر قـرآن ایـن هویـت ثابـت هویت او را شکل می) اعم از واجب و ممکن(

نیست ولی جهت دار است و جهت ذاتی آن رو به خداست و حرکت جـوهری در ایـن 
که توسط خود انسان برای ظهور هویـت نهـایی است ابطه در واقع نوعی حرکت علمیر 

گزینش نوع رابطـه بـا حـق مـی، اصلی هویت ۀگرچه تعیین کنند ،گیردآن صورت می
به همین دلیل به  باشد ولی نقش تعیین کنندگی این رابطه تنها جنبه وجود شناختی ندارد

حلـه تحقـق یابنـد و در مر ها در ارتباط با حی قیوم وجـود مـیصورت اخص همه هست
های ممکن نیز ارتباطاتی را بـه صـورت خود عالوه بر ارتباط با مبدأ وجود با سایر هست

کنند و به صورت بدیهی برای سازند که حدود و ثغور آنها را تعیین میحقیقی برقرار می
 . ها قابل درک و مشاهده استهمه انسان

، که این تعلقتعلقی استانسان واجد نوعی حیثیت به تعبیری دیگر ساختار وجودی  
رو وجود انسان همواره در بیرون از خویش از این ،بخشدحقیقت وجودی وی را معنا می

بخشـد چیـزی جـز حقیقـت وجـود اما آن بنیانی که وجود انسان را معنـا مـی ،قیام دارد
اصل امکان فقری صدرا یک وجود ربطـی  جا که وجود انسانی ما بر اساساز آن ،نیست
از  ،نـداریم) حی قیـوم( مکانی برای بریدن و انفکاک از هست هستی بخشما ا، است
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روابـط  ۀشـبک ،آیـیمای از روابط هستی شناختی پدید مـیرو هر یک از ما در شبکهاین
شکل ) های انسانیهست( هاکه میان انسانی شناختی خاستگاه روابط خاصی استهست

شود ریشه در این نوع هسـتی شناسـی یگرفته است آنچه به عنوان روابط انسانی تلقی م
ایـن قابـل توجـه  ۀباشد ونکتـدارد و تشخص و هویت افراد شامل مرتبه وجودی آنها می

کـه هویتی انعطاف پذیر و ناتمام است، موجودات ۀکه هویت انسانی برخالف هماست
یعنـی گرچـه هـر ، گـرددبا کمک صیرورت اشتدادی انسان در طول زندگی تعیین مـی

های اجتماعی و مستقل از شبکه روابـط اجتمـاعی بـه بل از مشارکت در فعالیتفردی ق
ناطقـه  باشد ولی با نظر به آزادی ذاتی نفسمحض وجود یافتن متشخص و با هویت می

 . حرکت جوهری یا حرکت معرفتی اوست ۀتشخص و تعیین هویتش برعهد
و هویت اولیه گردندها به محض ربط به واجب دارای تشخص میدرحقیقت انسان
کنند ولی این هویت آغازین در جریـان زنـدگی آنهـا دچـار تغییـرات ای را دریافت می

که به نوع ارتباط وجودی آنها بـا مبـدأ ه مبتنی برتغییر و تحوالتی استشود کفراوانی می
وآزادی انسان برای برقراری ارتباطات گوناگون  های ممکن مربوط استوجود و هست
 ۀد و طیف ارتباطات را بـر اسـاس درجـشو ابعاد مختلف انسانی محقق میصرفًا با رشد 

آنچـه در جریـان زنـدگی  ،گـرددپذیرش والیت الهی یا طغیان نسبت به آن موجـب مـی
د رشد یافتگی در هویت فراین، بنددرفتارها برشاکله نقش می، هاگرایش، هاتوسط دانش
بسته به نوع و میزان ارتباط انسـان بـا گیرد و واطور تدریجی شکل میهکه بانسانی است

مکانیزم و وسـیله؛ ارتباط: توان گفتطور کلی میهلذا ب ،های هستی بخش استهست
گـاهی ویـژه  ای برای رشد است و انسان برای رسیدن بـه رشـد انسـانی نیازمنـد خـود آ

 . ضروری خود با هستی دارد ۀنسبت به رابط
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