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چکیــده

چیاردروریتباارائۀتقسمیبندیجدیدازفلسفه،فلسفهرابهفلسفۀنظاممندوپرورشگرتقسمیمیمناید.او ر

کهبرطبقروایتروریت،برسازیفلسفهبرپایۀاین استعارۀمشترکدرفلسفۀنظاممندرااستعارۀآینهمیداند

به نظر با اما است. تعممیگرایی و انفعالگرایی ذاتگرایی، معرفتحموری، دارایضعفهاییمهچون استعاره
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فلسفۀویدرعنیبرخورداریازشاخصۀحقیقتحموریبهعنوانشاخصهایمثبتازشاخصههایمثبت

فلسفههایپرورشگرنیزبرخورداراستبهگونهایکهمیتوانمالصدرارافیلسویفنظاممندوپرورشگردانست.
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مقدمه 

کهقائلبهتقسمیبندیجدیدیبرایفلسفهاست.ازنظراودامنۀ روریتیکیازفیلسوفانمعاصرمیباشد

فلسفهبیشازآنچیزیاستکهتاکنونگمانمیرفتهاست.اومعنایفلسفهراتعمیمیگستردهدادهاست؛

گمان کهدیگران بارۀتربیتاست.ازنظرگاهاوفلسفهآنچنان یستانیسدر گز کهنایشازدغدغهایا تعمیمی

کهبهدنبالبرهان،ضرورت،شناختومبتینبرنظاممعرفیتباشد؛بلکهما میکنند،منحصردرامرینیست

یژگیهارابهمهراهندارند.روریتازاینفیلسوفانبا یخبافیلسوفاینمواجههستمیکههیچازاینو درطولتار

عنوانفیلسوفاِنپرورشگریادمیکندوسایرفالسفهرافیلسوفاِننظاممندمیداند.)روریت،492-491،1390(

اوآنچهتاکنونباعنوانفلسفهمعریفشدهاستراتهنایکروایتمیداندوحیتفلسفۀنظاممندرارواییتاز

کهفلسفه، یرادرنگاهاوقائلشدنبهاینکهدرعاملچیزیبهنامحقیقتوجوددارد حقیقتنیزمنیپندارد؛ز

روایتگرآناست،نیزخودرواییتبیشنیست.روریتپسازتبینیوجوهمتایِزمیانفلسفۀنظاممندوفلسفۀ

کارمیگیرد؛لذابرایشناختدیدگاهروریتدرباباستعارۀ پرورشگر،استعارۀآینهرابرایفلسفۀنظاممندبه

آینهمیبایستبهخویبوجهمتایزایندونظامفلسیفراتوضیحداد.

1- تمایز فلسفۀ نظام مند و فلسفۀ پرورش گر

1-1: معرفت محوری و پرورش محوری
کانیتدرراستایسنجشپذیر کوششهای بارۀماهیتفیلسوف،چنانبا کنوینمادر ازنظرروریتتصورات

کردنمتامیادعاهایمعرفیتگرهخوردهاستکهبهسخیتمیتوانتصورکردفلسفهبدونمعرفتشنایسچگونه

خواهدبود.بهتعبیرکیلتر،بهسخیتمیتوانفعالییتراکههیچسروکاریبامعرفتندارد،شایستۀنامفلسفه

که یستهادارد یتیو کانیتهاوپوز یشهدراینتصورمشترکدردیدگاهافالطونگرایان، دانست.اینمسألهر

کردنذاتهااست.درفلسفۀنظاممندوظیفۀاصیلما کارکشف براساسآن،انسان،ذایتداردوذاتاودر

ایناستکهجهانپیرامونخودرادرذاتشیشهایخودبهدرسیتبازتابانمی.اینتلیقدرواقعممّکلتصوری

بارۀآن،همداستانهستند،مبینبراینکهجهانازچیزهاییبسیاربسیط یتوسودکارتدر دیگراستکهدموکر

واژگاینبهدست تشکیلشدهاستکهبهطورروشنومتمایزقابلشناختمیباشندوشناختذاتآنهاابر

میدهدکهامکانسنجشمهۀگفتمانهارافراهممیکند.

که گذاشت کنار کالسیکازانسانرا یر گذاشنتفلسفۀمعرفتشنایسبنیاد،خنستبایداینتصو کنار برای
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کردنذاتهامیداند.»هرمونیتک«بهعنواناصطالحیجنجالبرانگیزدرفلسفۀ کشف حتققذاتاورادر

تا برایاینهدف ایناصطالح کاربرد کوششاست.)روریت،480-479،1390( برایمهنی نامی معاصر،

کههرمونتیکرویشبرایدست گادامراست.اوروشنمیسازد کتابحقیقتوروش یادمرهون اندازهایز

بههیچوجه
ً
کالسیکانسانسازگاردرآید،نیست:»پدیدۀهرمنوتیکاساسا یر کهباتصو یافنتبهحقیقت

مسألۀروشنیست«.

1استفادهمیکند.بااینوصف،فهم گادامردربابهدفاندیشیدنبهجایمفهوم»معرفت«ازمفهوم»تربیت«

آموزیشمقدمایتبراییافنترویشتازهوهبتر
ً
پا(صرفا یخارو درستواقعیتها)مثاًل:دربارۀامتها،خالءویاتار

برایابرازخودماناست.بنابراینبرایبرآمدنازعهدۀجهانازنظرگاهتربییت،کهمتفاوتبانظرگاهمعرفتشناخیت

یکاست،حنوۀبیانامور،مهمترازدراختیارداشنتحقایقاست.)مهان،482( یاتکنولوژ

کهنیازبهسازشیا گادامرنشانازتنیشمنیدهد گرایشبهپرورشدرنظر گرایشبهحقیقتو تقابلمیان

گرهمتنیشوجودداشتهباشد،میاندودیدگاهدیگربرقراراست،یعینمیاناین برطرفشدنداشتهباشد؛ا

کهآنبیرونقراردارد)بازتاباندن کهتهناراهپرورشیافنت،شناختچیزیاست دیدگاهافالطوین-ارسطویی

کهجستوجویحقیقتتهنا درستواقعّیتها-حتققخبشیدنذاتمانازراهشناختذاتها(وایندیدگاه

یقآنمیتوانپرورشیافت.جستجویمعرفتعیین،تهنایکیازپروژههای یکیازراههایبسیاریاستکهازطر

یبمشارانسایناست.گادامرافتخارکشفایننکتهرابههایدگرنسبتمیدهد؛2اماایننکتهدرسارترکهکوشش

یشمیداند، یزازمسئولّیتانتخابپروژۀخاّصخو گر کوشیشبرای برایرسیدنبهمعرفیتعیینازجهانرا

مشهودتراست.3)مهان،483(

1-2: سنجش پذیری و سنجش ناپذیری
ازنظرروریتمابادوگروهروبهروهستمی:کساینکهعلموپرورشرا،بهترتیب،»عقالین«و»غیرعقالین«میدانند

امکایندرمیاندیگرامکانهاقلمدادمیکنند.روریتبرایناعتقاداست
ً
وکساینکهجستوجویعینیتراصرفا

گرچننی کند.ا گروهفراهم کهزمینهایمشترکبرایسنجشایندو گفتمانفلسیفمتعاریفوجودندارد کههیچ

کهنشاندهمیازچشماندازما، زمینۀمشترکیوجودنداشتهباشدمهۀآنچهازدستمابرمیآیدایناست

طرفمقابلچگونهبهنظرمیآید.یعینمتامکاریکهمیتوانمیاجنامدهمیایناستکهدرموردطرفمقابلخود

یبیاناسازواریازنندهایکهآنهابر هرمنوتیکیعملکنمیبکوشمینشاندهمیکهچگونهحرفهایعجیبوغر
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یند،جوردرمیآیدوحرفهایآنهاچگونهبهنظرمیرسد، بانمیآورندبابقیۀچیزهاییکهمیخواهندبگو ز

یژگیهایمشترککوششهایهایدگر کاربردهرمنوتیکبهقصدجمادلۀو بانبدیلمابیانشود. کهبهز آنگاه

یدادرراستایساختارشکینسنتاست.)روریت،488-484،1390( ودر

1-3: انفعال گرایی و نا انفعال گرایی
یستانسیالیسیتمشترکمیانسارتر،هایدگروگادامردرقبالعینیتوعقالنیتتهنادرصوریت گز یکردا اذرو

ّ
اخت

یتانسیالیسم، گز گاهانهازیکهنجارکاماًلفهمشدهاجنامدهمی.ا یگرداینآ رادرقالبرو معنامیدهدکهاینکار

ساختگرایانهوفیلسوفاین
ً
واکنیشاست.روریتتقابلمیانفیلسوفاینکهکارشانذاتا

ً
یکجنبشفکریاصالتا

که رامطرحمیکند؛فلسفهای تقابیلمیاندوفلسفه راه این از و واکنیشاست،تعممیداده
ً
کارشانذاتا که

میتخودرادربدگماینبهادعاهایمعرفتشنایس کهنقطۀعز معرفتشنایسرادرمرکزمینشاندوفلسفهای

یریازآندرخودحاصل قرارمیدهد.درفلسفۀاولانساندرمقابلجهانمنفعلاستوتالشمیکندتصو

کندامادرفلسفۀدومانسانبهصورتفعالدرکنشاستوتالشمیکندتاخودراهشرابیابد.تقابلانفعال

وعدمانفعالمیانفلسفههاینظاممندوفلسفههایپرورشگربرقراراست.)مهان،490-489(

1-4: تعمیم گرایی و ناتعمیم گرایی
از واحد جمموعهای یا واحد، حوزهای که هستند کساین باشد، تأمل اهل کایف قدر به که فرهنگی هر در

که ینندوآنراپارادامیفعالیتهایانساینمیمشرندوسپسمیکوشندنشاندهند پراکسیسها،رابرمیگز

یاناصیلسنتفلسیفغرباینپارادامی، چگونهدیگرخبشهایفرهنگمیتوانندازاینمنونههبرهگیرند.درونجر

یانفلسیف،انقالبهایییپدریپبهواسطۀ مهانمعرفتیعینحصولباورصادقموجهبودهاست.دراینجر

کهازشاهکارهایشناخیتجدیدبههیجانآمدهبودند؛بازکشفارسطو،مکانیک فیلسوفاینرقمخوردهاست

یایض.استفادۀتوماس یینومنطقر یستشنایسدارو گاهانهدرسدۀنوزدهم،ز یخنگاریخودآ گالیلهای،رشدتار

تلیق ازاسکوالستیسیسم، هابز و انتقادهایدکارت کلیسا، آباء آموزههای برایآشیتدادن  ارسطو از قدیس

بهسرنگوینجبارانمیاجنامد،تکاملگراییاسپنسر،تالشکارنپ
ً
روشنگریمبینبراینکهخواندننیوتنطبیعتا

کهدرراستایبازسازیدیگرخبشهای یکازراهمنطق،مهگیازمجلۀتالشهاییبودهاند گذارازمتافیز برای

گرفتهاست.درمقابلدرفلسفههایپرورشگرهر یندستاوردهایشناخیتصورت فرهنگبرطبقالگویآخر

خبیشازدانش،داستانخاصخودرادارد.دراینجاتعممیمعناندارد.)روریت،491-490،1390(
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1-5: ذات گرایی و ناذات گرایی
یخفلسفۀمدرن،میتوانچهرههاییرادیدکهبدونآنکهسنیتشکلدادهباشندبهیکدیگرشبیههستند؛ تار در

گوته، مانند افرادی رادرشناخنتذاتهامیداند،یباعتمادهستند. انسان کهذات تلیق آن به یرامهگی ز

یتگنشتاینمتأخر،وهایدگرمتأخر،چهرههاییازایندستمیباشند یلیامجیمز،دیویی،و کرکگارد،سانتیانا،و

کهاغلبآنهارابهنسیبگرایییابدبیینمهتممیکنند.

که کهمادراطرافخودمییابمی؛هنجارهایی ازنظرگاهروریت،عینیترابایدهمخواینباهنجارهاییدانست

کهآن یبانهمیشود کارمیروند.اینهمخواینتهنازماینمشکوکوخودفر گفتارهاورفتارهابه برایتوجیه

یدنبهآنچهبنیانپراکسیسهایتوجهییرایجرا راچیزیبیشازاینبدانمی؛یعینرویشبرایدستیاز

یراچنان کهچننیبنیاینخودبههیچتوجهیینیازندارد؛ز برایناست برچیزیدیگراستوارمیسازد.تصور

گرفرض یبانهاست؛چونا کهبنیادیفلسیفبهمشارمیآید.اینتصّورخودفر روشنومتمایزادراکمیشود

کاررفتهدرعلمامروز،اخالقامروز،یاهرچیزدیگرامروزی،پیوستگیممتازیباواقعّیتداردکه کنمیواژگانبه

یبمعنااست.روریتخودرابا
ً
آنرابهچیزیبیشازصرفجمموعهایدیگرازتوصیفهابدلمیکند،عینا

کنار کهبازتوصیفبهمعنایتغّیرذاتنیست؛امااینهمداستاینرابایدبا طبیعتگرایانهمداستانمیداند

گذاشنتکاملمفهومذاتتمکیلمنود.)مهان،491(

1-6: باز نمود گرایی و انسجام معنایی گرایی
بارۀمتامنادانستههایخود،بهباورهایصادقموجهدستیابمیهمچنان گرزمایندر درفلسفۀپرورشگرحیتا

ممکناستچیزیبیشازهمخواینباهنجارهایزمانهدرچنتهنداشتهباشمی.دراینفلسفه،پیروزیعقل،

گرفتهشدهاست یت کهازواپسنیدستاوردهایعلمیبهعار ینواژگان خرافۀاینقرنتصورشدهاستوآخر

کهمیتوان واژگاینباشددرمیانواژههایبالقوۀیبهنایت
ً
چهبسابازمناییممتازیازذاتهانباشد؛بلکهصرفا

کرد.وابستگیمعناشناخیتواژگانبهیکدیگردرمقابلوابستگیآهنابهمدلول جهانرادرقالبآنهاتوصیف

یژگیهایفلسفۀپرورشگراست.فیلسوفانپرورشگررویایننکتۀکلگرایانهکهواژههامعنای درحاقواقعازو

یژگیبازمنودیشانونیزبرروینتیجهایکهازایننکتهحاصلمیشد خودراازواژههایدیگرمیگیرند،نهازو

کردهاند.4 کید بازمناییواقعیت،تأ کاربرانخودمیگیرندنهاز یعیناینکهواژگانامتیازاتخودرااز

متایزمیانفیلسوفاننظاممندوپرورشگرازمتایزمیانفیلسوفانمتعارفوفیلسوفانانقالیبمتفاوتاست.متایز
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یتگنشتاینمتأخروهایدگرمتأخررا)یعینانقالیبها(دریکسویخطقرارمیدهد؛اما دوم،هوسرل،راسل،و

کهمکتبهایی میاندونوعفیلسوفانقالیب،متایزیمهمبرقراراست.دریکسوفیلسوفاینانقالیبهستند

ید.اینانسنجشناپذیریو کهدرونآنهامیتوانبهفلسفۀمتعارفوحرفهایاشتغالورز نو،بنیانهنادهاند

کاسیتهایپیشینیان گردن کهتقصیرشرابایدبر واژگانجدیدخودباواژگانقدمیرادردسریموقتمیدانند

بزرگی فیلسوفان دیگر درسوی کرد. برطرف را آن باید واژگانخاصخود یقهنادینهسازی ازطر و انداخت

هستندکهازاینکهروزیواژگانشانهنادینهیانوشتههایشانباسنتسنجشپذیرشود،بیزارهستند.هوسرلو

یتگنشتاینمتأخروهایدگرمتأخردرگروهدومقراردارند.)روریت،493-491،1390( راسلدرگروهاولوو

1-7: نظام سازی گرایی و انتقاد گرایی
کارفیلسوفانبزرگنظاممند،ساختگراییاستوبرهانارائهمیکنند؛امافیلسوفانبزرگپرورشگرنیکمیدانند

یشراازدست گردورهایکهدرمقابلشواکنشنشاندادهاندبهپایانرسد،کارایشاننیزامهیتواعتبارخو ا

یدهاند.فیلسوفانبزرگنظاممندمهاننددانشمندانبزرگبرایدستیافنتبه گاهانهبهحاشیهخز میدهد.اینانآ

یرانگریمیزنند.)مهان،493( یشدستبهو جاودانگیمیسازندوفیلسوفانبزرگپرورشگربهخاطرنسلخو

1-8: اطمینان گرایی و حیرت گرایی
فیلسوفاننظاممندمیخواهندموضوعخودرادرمسیرمطمنئعلمقراردهندوفیلسوفانپرورشگرمیخواهند

یرخورشید فضاییرابرایحسحیرتبازنگهدارند؛حیسکهشاعرانگهگاهآنرابرمیانگیزند؛حیرتازاینکهز

چیزیتازههست؛5چیزیکهقابلتبینینیستوبهسخیتمیتوانتوصیفشکرد.)مهان(

گرایی گرایی و نامنظر  1-9: منظر 
فیلسوفانانقالیبکهچندانپرمدعانیستند،میتواننددرموردبسیاریازچیزهاصاحبدیدگاهباشند،چیزهایی

یرهستندکهنفسمفهومدیدگاهداشنت6را گز کهپیشنیاننیزدربارۀآنهانظرداشتهاند؛امافیلسوفانپرورشگرنا

یرسؤالببرندودرمهانحالازداشنتدیدگاهیدربارۀدیدگاهداشنتپرهیزکنند.7چننیموضعیدشواراماممکن ز

یتگنشتاینکمابیشبهخویبازعهدۀآنبرآمدهاند.آنهاچننیادعامیکنندکهماوقیتچیزی است؛کههایدگروو

یمی؛یعینبدوناینکه چیزیبگو
ً
دیدگاهیدرموردیکموضوعبیانمنیکنمی؛بلکهمیتوانمیصرفا

ً
یمیضرورتا میگو

بارۀ گفنتدر کنمی.چهبساسخنگفنتمهوارهبهمعنایسخن درپژوهیشسهمیباشمی،درگفتوگوییشرکت

چگونگیچیزهانباشد.)روریت،495،1390(



127

1-10: استعارۀ بصری محوری و استعارۀ شبکه محوری
گوییانسانهاراآنگونهمیبینمیو که کهمادیگرنبایدخودراطوریببینمی فیلسوفانپرورشگرمعتقدهستند

یژهاستعارۀآینهرایکسرهاز اصاًلنبایدخودرابینندۀهیچچیزدیگریببینمی؛بایداستعارههایبصریوبهو

بایداذعانکنمیکهسخنیاکالم،بیروینسازیبازمنودهایدرویننیستو گفتارخودحذفکنمی.برایاینکار

می افزونبراینسخناصاًلبازمنایینیست.بایددرموردمجلههاونیزاندیشههامفهومتطابقرابهکیلکناربگذار

کنمینهدرپیوندباجهان.اصطالح»مطابقباچگونگیچیزها« ومجلههارادرپیوندبامجلههایدیگرحلاظ

کهدرخور کارمیرود؛نهنسبیت گفتمانمتعارفموفقبه کهدرمورد رابایدستاییشازرویعادتدانست

مطالعهومطلوببرایدیگرخبشهایگفتمانباشد.)مهان،496-495(

کنونبیانشدمیتوانمقایسۀبنیدونظامفلسیفپرورشگروفلسفۀنظاممندرادرقالب باتوجهبهآنچهتا

یکجدولسامانداد:

گــی ــ ۀ پرورش گـــــــرفلسفــــــــۀ نظام منــــدویـــــژ فلسفــــ

پرورشحموراستمعرفتحموراستابتنابرمعرفتشنایس

سنجشناپذیراستسنجشپذیراستسنجشپذیری

ناانفعالگرااستانفعالگرااستانفعالگرایی

ناتعممیگرااستتعممیگرااستتعممیگرایی

ناذاتگرااستذاتگرااستذاتگرایی

انسجاممعناییگرااستبازمنودگرااستمواجههباواقعیت

انتقادگراییاستنظامسازیگراییاستنظامسازیگرایی

حیرتگرااستاطمینانگرااستاطمینانگرایی

نامنظرگرااستمنظرگرااستمنظرگرایی

استعارۀشبکهحموراستاستعارۀبصریحموراستاستعاره
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شایدبتواندغدغۀروریتدرزمینۀتقسمیبندیفلسفهبهفلسفۀنظاممندوفلسفۀپرورشگررادغدغۀتربیت

دانست.یکیازمسائلمهمیکهاززمانارسطومطرحبودهاست،رابطۀعلموعملبودهاستواینکهچگونه

علوممابهعملخمتمیشود،گوییدراندیشۀفیلسوفانعملبهعنوانیکیازغایاتعلممطرحبودهاست؛

کهبرخی یشمشغولمنودهاست کشفحقیقتورسیدنبهحاقواقعچنانفیلسوفانرابهخو امادغدغۀ

کشفحقیقت کشفحقیقت،بهمقولۀتربیتپرداختهاندومسألۀتربیترامنحصردر صرفنظرازحتقق

ندانستهاند؛اینمهاندیدگاهروریتاستکهبراساسآنجستجویحقیقتتهنایکیازراههایبسیاریاست

یقآنمیتوانپرورشیافتوجستجویمعرفتعیینتهنایکیازپروژههاییبمشارانسایناست. کهازطر

کانتدربابشناخت،اخالقوحکم گادامردرراستاینیفذاتونیفمتایزهای کوشش )مهان،483(او

یباییشناخیترادراینراستامیداند. ز

یرکالسیکانسانبهعنوانموجودیکهحتققذاتشدرشناخنت کوششگادامربرایخالصشدنازشرتصو

ذاتهااستازمجلهکوشیشبرایخالصشدنازشرمتایزواقعیتارزشاست،تااینامکانرابرایمافراهم

یادی می.ازاینروگادامروقتز بیاوردکه»کشفواقعیتها«راتهنایکیازطرحهاییبمشارپرورشبهمشارآور

یباییشناخیتمیگذارد. رابرایازبنیبردنمتایزهایکانتدربابشناخت،اخالقوحکمز

2- محوریت استعارۀ آینه در فلسفۀ نظام مند
ازنظرروریتفیلسوفاننظاممندمهگیازیکاستعارههبرهبردهاندوآناستعارۀآینهاست:

کاریبامعرفتنداشتهباشد،این کههیچسرو گر »بهسخیتمیتوانفعالییتراشایستۀنامفلسفهدانست؛ا

کهانسانذایت یستهامشترکاست: یتیو کانیتهاوپوز کهدرافالطونگرایان، یشهدرتصوریدارد مسألهر

دارد،وحتققذاتاودرکشفکردنذاتهااست.»وظیفۀاصیلماایناستکهجهانپیرامونخودرادرذات

شیشهایخودبهدرسیتبازتابانمی«)روریت،480،1390(

یشرادرآنتاباندهومنایشمیدهمی.باتوجهبه کهچونآینهایجهانپیرامونخو می ماذایتشیشهایدار

یژگیهایآینهدراستعارۀروریترابهدستآورد: گردید،میتوانو یژگیهاییکهبنیدونظامفلسیفذکر و

•انفعال:آینه،وسیلهایاستمنفعلکهکارشتهنابازمناییاستودخلوتصریفدرحقیقتمنیکند؛

•ذاتمندی:اینامرازدوجنبهمطرحاست؛یکیآنکهخودآینهبهعنوانشناسادارایذاتاستودرمقابل

آینهمنایاندهمیشود؛ چیزیکهمقابلآنوجودداردنیزذایتداردکهدر
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آینه،امریروشمنداست.هنگامیکهآینهمطابقبارویشخاصمقابلحقیقتقرار •روشمندی:استفادهاز

گیرد،حقیقترامیمنایاند.

کهمقابلآینهقرارمیگیردوآینهآنرابازمناییمیکندبهسنجهوترازوهناد •سنجشپذیری:میتوانچیزیرا

ومیزانبازمناییاشراسنجید.

کرد،میتوانامربازمناییشدهرامدعاودیدگاهآینهدانست؛آینهای •منظرمندی:چونآینهچیزیرابازمنایی

کهمهانفاعلشناسااست.

دریکمجعبندیهناییمیتواندغدغۀروریتبرایارائۀتقسمیبندیفلسفۀنظاممندوفلسفۀپرورشگرونقد

انفعال یژگیهاییچون:تربیت،امهّیتیافنتفاعلشناسادرفرآیندمعرفتوخارجشدناز استعارۀآینهرادرو

یژگیهای صرفدانست.امامالصدرامنونهایخوببرایبرهمزدندوگانۀروریتاست.اوکیساستکههمو

یشداردوهم مثبتفلسفۀنظاممندچونضرورت،ذاتانگاری،روشمندیوسنجشپذیریرابهمهراهخو

گرفته دغدغۀتربیتوداخلمنودننقشفاعلشناساوعواملغیرمعرفیتدرفرآیندمعرفتوتربیترادرنظر

یژهبرخورداراستو است.اونیزازاستعارۀآینههبرهجستهاستامااستعارۀآینهازدیدگاهمالصدراازغناییو

ضعفهایموجوددراستعارۀروریترامهراهندارد.

3- تمثیل آینه در اندیشۀ مالصدرا
مالصدرامتثیلآینهرا،متثییلعجیبمیداندوآینهرادارایخلقیتعبرتانگیزازجانبخداوندمیمشارد.از

آینه،معدوممطلقنیست،اماوجودشبالعرضبوده نظرمالصدرادراینمسأله،صورتمنعکسشدهدر

دارد.)مالصدرا،40،1417-41(ازدیدگاهمالصدراآینهمباهوآینه
ّ

ووجودحکاییوبهتعبیردیگروجودظیل

گرآینهبهصورتبالذاتموردمشاهده یراا یستهمنیشود؛ز نقیشابزاریداردوبهصورتمافیهینظر،بهآننگر

کهمانعدیدنصور گیردچیزیجزآهنوشیشهنیست؛درواقعحلاظاستقالیلآینهخودحجایباست قرار

آینهمیگردد.لذاآینهبودنآینه،باحلاظغیراستقالیلآنپیوندیوثیقدارد.)مالصدرا،361:2،1981( در

کاربرد استعارۀ آینه 3-1: موارد 
کاویبیشتر، بابرریسآثارمالصدراآشکارمیگرددکهاواستعارۀآینهرادرسهموردبهکاربردهاستکهالبتهباوا

متایزدقییقبنیاینسهمنیتوانهناد:

این رابطۀبنیموجوداتوخداونداست.در باب نظامفلسیفمالصدرادر آینهدر استعارۀ کاربرد اولنی .1
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یش قابلیتخو و استعداد میزان به هریک و میباشند مراییحضرتحق و آینه موجودات متامی استعاره

منایانندۀذاتخداوندمتعالمیباشند.)مالصدرا،335،1363-336؛مهو،344،1302(اوبهتبعیتسنت

عرفاناسالمی،انسانکاملراآینۀمتاممنایحضرتحقمیداندوغایتخلقترامشاهدۀحقتعایلدراین

آینهمعریفمیکند.)مالصدرا،385:4،1366(

2.دومنیکاربرداستعارۀآینهدرنظامفلسیفمالصدرابهصوریتدقیقتر،استعارۀآینهراباحِلاظهایگوناگونش

تبینیمیمناید.ویدرایناستعارهبهرابطۀعلمیانسانباحضرتحقومنبعافاضۀعلممیپردازد.دراین

استعاره،قلبانسانکهحقیقتاواست،مهانجوهرنطیقاستکهچونآینهایحضورصورخمتلفدرآندامئی

بودهوقطعمنیگردد.صورحقدرقلب،مهانمعارفمیباشد.زدودنزنگارهایبررویآینهبهواسطۀاعمایلکه

فرداجناممیدهد،رخمیمنایدواحوالانسانمهانجهتدرستآینهوصفایآناست.)مالصدرا،5،1366:

220(اودرآثاردیگرشدرتببنیاینکاربردازاستعارۀآینهنسبتلوحنفسبهلوحعقالینعاملباالرابهصورت

دوآینۀمقابلهمترسمیمیمناید.دراینحالتنقوشلوحعاملباالکهمتعلقبهعقلاستدرلوحعاملپاینیکه

متعلقبهنفساست،منعکسمیگردد.لوحعقالینلوحیاستکهخداوندمهۀاتفاقاتراتاروزقیامتبرآن

گرحجایببنیلوحعقالینولوحنفسپدیدآید،موجبحمرومشدنفردازعلومومعارف نگاشتهاست.حالا

عاملباالترمیگرددوچونفردقصدزدودنآنحجبرابنماید،ازدیدگاهمالصدرا،رفعاینحجببهدوگونهمیسر

استیاتوسطخودشخصویاتوسطنسیمیازجانبحضرتحقمرتفعمیگردد؛اینمهانتفاوتاکتسابو

اهلامعلممیباشد.)مالصدرا،348،1417؛مهو،493،1363-494(درایننگاههرمرتبهازانساندارایآینهای

استچونآینهمهانمدِرکاست،لذاآدمیچوندرمرتبۀحسادراکدارد،واجدآینهایدرمرتبۀحسمیباشد

یشدارایادراکایتاست،درآنمرتبهنیزدارایآینهایمتناسبباآنمرتبهمیباشد وچوندرمرتبۀذاتخو

گوناگونعلومیراکسبمیمناید.اینمهان وانسانبهوسیلۀآینۀذاتوآینۀجسمشبرامورخمتلفدرمراتب

نکتهایاستکهمالصدرادر»ایقاظالنامئنی«بهآناشارهمنودهاست.صورتهایعلمیدرنزدفردمتناسببا

مراتبوجودیویبهاوتقّوموجوددارندواینتقّوممهانندتقّوممراتبعاملهسیتدرمرتبۀعقل،خیالوحس

بهذاتحقتعایلمیباشد.)مالصدرا،406:4،1366؛مهو،119،1386(ازدیدگاهاوآنچهموجباستعداد

قبولفیضاهلیبراینفسمیباشد،امیانبهخداونداستومهنیامرموجبرفعکدورتوظلمتهاینشستهبر

آینۀنفسآدمیاست؛امریکهدرسایرآثارباعنوان»توحید«ازآنیادشدهاست.)مالصدرا،232:7،1366(
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کارکرداستعارۀآینهدرنظامفلسیفمالصدرا،نقشنیببهصوریتواضحبهعنوانواسطۀفیض 3.درسومنی

یرموجوددروجودنیبرامیمنایاندووجود آشکارمیگردد.دراینحالتوجودمؤمنبهصورتآینهوار،تصاو

پیامبر)ص(نیزبهصورتآینهایدرمقابلخورشیدحقتعایل،منایانندۀحقمیباشد.دراینحالتوجودنیب

بهتبعوجودحقتعایلووجودمؤمنانبهتبعوجودپیامبر)ص(میباشد.)مالصدرا،9:5،1366(

کارکرد استعارۀ آینه 3-1-1: وجوه مختلف دومین 
کارکردآینه کهدومنی کارکرداستعارۀآینهدرنظامفلسیفمالصدرا،بهخویبمتوجهمیشومی بانگاهیبهسه

بازمنایی کهدر بازمناییاستعارۀآینهمیباشد.درایناستعاره،مالصدراازموانعی دارایتبینیوجوهیبیشتراز

آینهخللاجیادمیکنند،سخنبهمیانآوردهاست.بامراجعهبهسایرآثارمالصدراباتفصییلبیشترازاینموانع

مواجهمیگردمیکهبهصورتعاریضوگاهبهحنوذایتجلوهمیمنایند.اینموانعرابهصورتخالصهمیتوان

درپنجدستهتقسمیبندیمنود:

نیامدهاند،میباشد. ازقوهبهفعلدر بازمناییمربوطبهنفویسمیشودکههنوز 1. نقصان در ذات:اینخللدر

یاضتهاوجماهدتهایعمیلودیینوعقیلپشتسرنگذاشتهاند.نفویسمانندنفوس ایننفوسهنوزر

کودکانوسادهلوحانازایندستهافرادحمسوبمیگردند.دراستعارۀآینهایندستهرامیتوانبهآینههایی

آینهبه یردر تشبیهمنودکههنوزفلزپشتآینهبهخویبذوبنگردیدهوبهدرسیتشکلنگرفتهاست،لذاتصاو

درسیتمنایشدادهمنیشود.)مالصدرا،17،1381(

2. خبث و ظلمت نفس:شهواتنفسوکثرتمعایصموجبکدورتنفسمیگرددواینکدورتمانعازصفای

قلبمیشود.مالصدراکدورتحاصلازشهواتوکثرتمعایصرادراستعارۀآینهبهزنگاریکهبررویآینهاجیاد

میگردد،تشبیهمنودهاست.اشتغالبهامورحیواین،چوننقطهایسیاهبررویآینۀنفسمیباشدکهباکثرتیافنت

یاخباریبررویآینۀنفسشکل گو که اشتغالبهامورحیوانایننقاط،افزایشیافتهومتراکممیگرددتاجایی

یشوپسازحدوثبهشّدتکثیراالنفعال گرفتهاست.اینامربهآنسبباستکهنفسآدمیدرهنگامارتقاخو

گرایناثرازناحیۀامور کهازنفسصادرمیگردد،اثریبرآینۀنفسمیگذارد.حالا میباشدوهرحرکتوفعیل

حیواینچونشهوتوغضبصادرگردد،چونزنگارینقشمانعرابرایآینۀنفسبازیمیکندوموجبمیشود

گراثرنفسبرخاستهازعقل یشراازدستدهدودیگربهخویبکماالتاهلیرادرکننمایدوا نفس،صفایخو

باشد،چونصیقیلبرآینۀنفسمیباشدوموجبمیگرددنفسبهخویبکماالتاهلیرابازمناییکند.
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3. عمل یب تفکر:درنگاهمالصدرا،زماینآینهبازمناییرابهصورتصحیحاجناممیدهدکهاعمالآینۀنفسبا

تفکرمهراهباشندودرراستایکسبکمالمعرفتباشندوچونعمیلمهراهباتفکرنباشد،مانندآنمیماندکه

آینهرادرراستایچیزیکهقراربودهاستآنرابازمناید،قرارندهمی.اوعملیبتفکردراستعارۀآینهرابهآینهای

کجشدهاست.)مالصدرا، گیردتاصورتدرآنبیفتد، کهبایدقرار کهآنآینهازجهیت مهانندمنودهاست

)369،1354

ابتدایزندگی 4. حجاب مرسل:مرادمالصدراازحجابمرسلمهانعقایدیاستکهبهصورتتقلیدیفرداز

یشبهصحتآنعقایدقصدیبرترکآنعقایدندارد.اثر باآنهاانسداشتهاستوبهسببحسنظّنخو

یاداستکهمالصدراآنهارابهدیواریکهمیانآینۀنفسومعارفاهلیکشیده حجابگونۀاینعقایدچنانز

یرانکردناینآدابورسوموعقایدتقلیدیمهتنمگارد،ازفیضتابش شده،تشبیهمنودهاستوتافردبهو

یشآلودهمنودهاست؛بلکه معارفاهلیحمروممیباشد.ازنظرمالصدرااینحجابنهتهنادامنعوامرابهخو

بسیاریازاهلعلمنیزبهاینعارضهدچارهستند.

راهوروشخمصوصبهآن وند وصول از مقدمات به نتیجه:مهانگونهکهبرایوصولهرچیزیمیبایستاز 5. ر

چیزاقدامکرد.برایرسیدنبهعلممطلوبنیزبایستمقدماتالزمرافراهممنودتانتیجۀدرسترخبنماید؛اما

گاهافرادازمقدماتصحیحنیزبهنتیجۀمطلوبدستپیدامنیکنند.ازنظرمالصدراعالوهبرصّحتمقدمات،

حنوۀچینشمقدماتوترتیبآنهادرکناریکدیگرنیزامهییتوافردارد.درهراستنتاجمنطیقحداقلنیازمنددو

مقّدمهمیباشمیکهیکیکبریودیگریصغرایقضیهنامدارد.مالصدرادراستعارۀآینه،ایندومقّدمهرابهدو

یش)یعینامریکهازاوخمیفاست(راکشفمناید، آینهتشبیهمنودهاستکهفردیکهمیخواهدپشتسرخو

کهچینشایندوآینهنسبتبهیکدیگر گیرندوزماین حداقلبهدوآینهنیازداردتادرراستاییکدیگرقرار

گربه کهپشتسرمدِرکخمیفشدهاستخودرامیمنایاند.حالمقدماتاستداللنیزا صحیحباشد،نتیجه

گیرند،منتجمیباشند؛درغیراینصورتبه کناریکدیگرقرار درسیتوباترتیبمطرحشدهدرعلمبرهاندر

صورتدوآینهکهترتیبشانرعایتنشدهاست،واقعمناییمنیکنند.)مالصدرا،256،1417؛مهو،371،1354؛

مهو،9،1381؛مهو،140-136:9،1981(

نفسهرانساینبهحسبفطرتپیشنیخود،شایستگیفهمحقایقاشیاراداردوبهخاطرمهنیخاصیتش

بابقیۀجواهرمتفاوتاست.نفسانساینبعداززوالاینموانعواحتادشباعقل،عنیعلومیکهحتصیلمنوده
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است،خواهدشد.برداشنتموانعبهسبباینکهامریعدمیاست،کمالنیستبلکهمقدمهایبرایآمادهشدن

کهانسانموظفاستاجنامدهدنیزمهنیصفایقلبمیباشد. کمالاست.هدفازاعمایل یافت جهتدر

یافتصورازعاملباالوادراکآنهابهطورصحیحمیباشد. صفایقلبدرواقعآمادهومهیامنودننفس،جهتدر

4- فلسفۀ مالصــدرا: فلسفۀ نظام منِد پرورش گر
آنگونهکهپیشازاینبیانگردیدتلیّقروریتازاستعارۀآینهکهاستعارۀغالبفلسفههاینظاممندمیباشدبا

تلیقمالصدرامتفاوتاست.روریتدغدغۀتربیتداشتوفلسفههاینظاممندرافلسفههاییمبتینبرمعرفت،

سنجشپذیری،تعممیگرا،ذاتگرا،منفعل،بازمنودگرا،منظرگرا،اطمینانگرا،نظامسازودارایاستعارۀبصریآینه

ناذاتگرا، ناتعممیگرا، رافلسفههاییپرورشحمور؛سنجشناپذیر، پرورشگر میدانستودرمقابلفلسفههای

فعال،انسجاممعناییگرا،نامنظرگرا،حیرتگرا،انتقادگراودارایاستعارۀشبکهحمورمیدانست.

گرددوبهواقع گردیدهاستتاحماسنهردوفلسفهدرنظامصدراییمجع تلیقمالصدراازاستعارۀآینهموجب

منیتوانمالصدرارادرتقسمیبندیروریتدستهبندیمنود،اوبااینکهفلسفهاشمبتینبرمعرفتاستامابه

کاتوتلیقاومتفاوت یژهداردوباتوجهبهاینکهفرددرچهمرتبۀوجودیقرارگیرد،سطحادرا پرورشتوجهو

ازسایرسطوحمیباشد.مالصدراازموانعبازمناییآینهسخنبهمیانمیآوردوفردرابهبرطرفمنودنآنحجب

وراهکارهایمرتفعمنودنآنترغیبمیمناید.

فاستوفرددرهرمرتبۀوجودیکهقرارداردمتناسببا سنجشپذیریدرنظامفلسیفمالصدرایکامرمطّیَ

گرفرددرمرتبۀحسباشد،مالک یشدارد.ا کاتخو آنمرتبهمالکهاییبرایسنجشصحتبازمناییادرا

حیسدرمیاناستوچنانچهدرمرتبۀخیالباشد،مالکخیایلدرمیاناستوچنانچهدرمرتبۀعقل

باشد،مالکاتعقیلدرمیانخواهندبود.لذاسنجشپذیریدرنظامصدرایینوعیخمصوصاست.هرچند

آمدی کار باالتر مراتب در مادون مراتب باالترمنیباشدویلمالکهای مراتب ناقض مرحله، هر مالکهای

ندارند.

که بهغایتاصیلفلسفۀپرورشگر
ً
یزیمطرحدرنظامفلسیفپرورشگرموجبمیگرددفرداساسا سنجشگر

بروزامکان
ً
تربیتصرفا یدمرادمناز مهانتربیتمیباشد،دستنیابد.هرچندروریتمیتوانددرپاسخبگو

گفنتازارزشهاوبرتری درفلسفۀپرورشحمورسخن
ً
بالقوۀفردوبهفعلّیترسیدنبالقوههامیباشدواساسا

فلسفههای در زشت و یبا ز و بد و وخوب نیست مطرح دیگر فعلیتهای به نسبت فعلیتها از دستهای
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کهبا نظاممندمطرحاست.امامهۀانسانهااموریرابهصورتمشترکنیکمیمشارندواینامریاست

یرپاهنادنبرخیازایناصولمشترک،مانعرشدوتربیتافراد ز
ً
صورتعریفمههمیتواننددرکمنایندواساسا

تربیتاست.در تربیتورواییتاز ییدنوعخایصاز کهمشامیگو است.روریتمیتواندپاسخدهدآنتربیت

مواجههباچننیپاسخیحبثخمتومهخواهدشدوادامهمنییابد.
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نتیجه گیــری

پیش از بیش ادراک درساحت مدِرک فعالیت بلکه نیستمی روبرو انفعال با دیگر آینۀمالصدرا استعارۀ در

کی یشبهعنواناجیادکنندۀصَورادرا افزایشمییابد.اومیبایستموانعادراکرابرطرفمنایدوبروجودخو

آمادگیبیشتریرافراهممنایدتاعلومبهصورتواضحتربرآینۀنفسمنایانگردند.

ذاتگراییدرنظامفلسفۀصدراییباتوجهبهتشکیکوجود،امریمشککاستونسبتبهاینکهدرچه

گوناست.درعاملمادهباکثرتبیشترذواتروبروهستمی گونا مرتبهایازعاملهسیتقراربگیرمی،اعتبارذوات

کاهشمییابدودرهنایتیکذاتبیشتر تااینکههرچهبهذاتحقتعایلنزدیکمیشومیتعدادذوات

بایقمنیماند.

گونازمناظرمواجهمیشومیوبستگیبهاینکهمدِرکدر درنظامصدراییدرحیطۀمنظرگرایینیزباطییفگونا

کهاوقائلبه گفتهشود گر گونخواهمیداشت.لذاا گونا چهمرتبهایومدَرکدرچهمرتبهایباشد،مناظری

یزاست،امرینارواتراست. گرگفتهشوداویکمنظرگر منظرخاّصوثابیتاست،امریناروابودهوا

جدید تلیق منودن مطرح و یش خو فلسیف نظام به توجه با مالصدرا که منود ادعا چننی میتوان هنایت در

فیلسویف مند، نظام فلسفۀ حماسن بودن واجد عنی در و است منوده عبور روریت دوگانۀ از آینه استعارۀ از

پرورشگراستوهیچیکازنقایصفلسفههاییکهروریتآهناراپرورشگرنامیدهاست،ندارد،نقاییصهمچون

حیرتگراییوسنجشناپذیری.
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پی نوشت هــا 

که 1.واژۀBildung کهاصطالحیآملایناستوEdificationمعادلانگلیسآنمیباشدازنظرروریتمعنایی

هگلوبهتبعاوگادامر،ازایناصطالحمرادمیکند،بسیاروسیعترازگسترۀمعناییواژۀهتذیباست.باتوجه

بهاینمسألهمترجمکتابفلسفهوآینۀطبیعتاصطالحپرورشرامعادیلمناسبتربرایاینواژهمیداند.

 gadamer, The overcoming of the epistemological problem…. In truth an method, :به ید بنگر .2

214ff

یدبه: 3.بنگر
jean-paul Sartre, being and nothingness, trans. Hazel Barnes)New York, 1956(, pt. two, chap. 3, 

and The conclusion of the book

یدبه: بارۀایننکتۀزباینهایدگر،بنگر 4.برایشرحیمفصلدر
Derrida, La Voix et le phenomene, translated as speech and Phenomenon by David Allison, 

)Evanston, 1973(.

کنایهبهقطعهایمعروفازکتابمقدسبهاینمضموناست:»آنچهبودهاستمهاناستکهخواهد .5

یرآفتابهیچچیزتازهاینیست«)کتابجامعۀسلیمان، بودآنچهشدهاستمهاناستکهخواهدشدوز

باباول،آیۀ9(

6. Having a View

یدبه: ینحبثدراینباره،بنگر 7.برایمناسبتر

Heidegger, ”Die Zeit des Weltbildes“, translated as ”the age of the Word-vie“ by Marjorie Grene 

Boundary II )1976(.
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