بسمه تعالي

حكمت متعاليه صدرايي ،فلسفة حال و آينده
حميدرضا آيتاللهي
گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي
برخورد تاريخ با انديشة فيلسوفان متفاوت است .عوامل گوناگوني دست به دست هم ميدهند تا به
يك انديشة فلسفي مجال حضور دهند تا بتواند از توجه و عنايت انديشهورزان برخوردار شوود .در
تاريخ فلسفه با بسياري فيلسوفان مواجه مي شويم كه در دوران حيات خويش توفيق موييابنود توا
اوج توجه و عنايت جامعة فلسفي دوران خويش را به ديدگاه جديد خود ببينند و در چالشهاي له
و عليه دوران خويش مشاركت بجويند .شايد بتوان به خوبي دكارت ،مارلبرانش ،جان الك ،كانت و
هگل را از اين دسته فيلسوفان دانست .در مقابل تاريخ فلسفه نشان از فيلسوفاني ميدهود كوه ايون
بخت با آنها يار نبوده و در دوران زندگي خود آراء فلسفيشان توجه و اقبالي را نيافته اسوت و در
گمنامي به سر برده اند .ولي پس از مرگشان دير يا زود اقبالي وافر به ديدگاههاي فلسفي آنها شده
است .گمنامي اليبنيتس در هنگام مرگ ،علي رغم موقعيتهواي خووس سياسوياش ،نشوان از ايون
بي مهري فلك در دوران زندگي او دارد .اما همين فلسفة اليب نيتس در قرن بيستم دوباره بازخواني
ميشود و رگههاي انديشة فلسفي اورا مي توان در آراء انديشمندان اين دوران ديد .كييركگوور در
نيمة قرن نوزدهم ميميرد ،اما نظريهپردازي هاي او حتي تا آخر قرن نوزدهم نيز مورد عنايوت قورار
نمي گيرد .از دهة دوم قرن بيستم رفته رفته آراء او نه تنها مورد توجه قرار ميگيورد و روز بوه روز
نقش مهمتري را در جغرافياي انديشة روز بشري بازي ميكند كه خود الهوامبخوش جريوان عمود
فلسفي مهمي همچون اگزيستانسياليسم ميگردد .جالب آن است كه انديشة فلسوفي او الهوامبخوش
يك تلقي جديد در فيزيك يعني فيزيك كوانتمي ميشود .بوهر ايد سطوح كوانتوايي انور ي را در
اتم در هنگام مطالعة كتاس كيير كگور به مدد سطوح سهگانة كييركگوري ملهم شد.
گذشته از عوامل تاريخي و جغرافيوايي كوه در تاريرگوذاري آراء يوك فيلسوور موترر اسوت ،نوو
ظرفيت هاي وجودي يك فلسفه نيز در تاريرگذاري آن بر انديشة بشري و راهگشا بوودن آن تعيوين
كننده است .همين مساله است كه يك فلسفه را پويا و پايا مي سازد و در صورت عودم وجوود آن
ظرفيت ها آن را به فلسفه اي تاريخي كه دوران آن به سر آمده است تبديل مي سازد .در ايون مقالوه
درصدديم تا با بازنمودن عناصر پوياي فلسفة مالصدرا اين ظرفيتهاي وجودي را بررسيم .برخوي
آراء حكمت متعالية صدرايي وقتي با انديشههاي فلسفي دوران خود در حووزههواي ديگور فلسوفي
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جهان سنجيده ميشود تفاوت بارز زماني آنها ديده ميشود .آرائي كه مالصدرا در آن دوران مطرح
كرده است با مسايليكه در دويست سال پس از او عرضه شده است قابل مقايسوه ديوده مويشوود.
همعصر مالصدرا ،دكارت ،در مواجهه با مساله رابطة نفس و بدن بين توازي آندو ،بر اساس مباني
فلسفياش و اتحاد آندو بر اساس واقعيت هاي پيش رويش ،آمد و شد مي كند كه خود پايوهگوذار
مسائل بسيار ديگري در فلسفه ميگردد 1.اما تبيين از نفس به جسمانيه الحودو

و روحانيوه البقواء

توسط مالصدرا 2كه نگاه فلسفي قرن بيستمي (همچون وايتهد و برگسون) به آن نزديوك مويشوود
خود به خوبي از پس تمايز در عين اتحاد و اتحاد در عين تمايز بين نفس و بدن برميآيد بدون آن
كه در ماترياليستي نگاهكردن به نفوس حيواني و نباتي –همچون دكارت -گرفتار آيد .اينگونه است
كه ظرفيت وجودي يك فلسفه همچون فلسفة مالصدرا مي تواند نه تنها مشكل گشايي كنود بلكوه
كليدهاي ويژه اي براي حل و عقد زواياي تاريك انديشة بشري در آينده ايفا كند .اكنون باتوجه بوه
اين نگرش صدرايي است كه روانشناسان را به يك نگرش جديدي در برابور تقابول دو نوو تلقوي
دارويي-جسماني و نگرش ذهني-ادراكي مي رساند كوه نوافي هوي يوك از آن دو نيسوت و جمو
شايسته اي از آنرا در اختيار مي نهد .اين پژوهشها همانهايي هستند كه از اين پس بايد بوه انجوام
برسد تا نگرش هاي جديد روانشناسانه و حتي فلسفة ذهن از آن برخوردار شود .اين همان ظرفيت
وجودي است كه فلسفة مالصدرا واجد است و پويايي خود را در اين باس مي نمايد.
در ساليان اخير پژوهشهاي بسياري حول تطبيق و مقايسة انديشة مالصدرا و متفكران معاصر غربي
به انجام رسيده و ميرسد .عليرغم آنكه مالحظاتي چند در ايننو مقايسه وجود دارد و دوفضاي
فكري متفاوت غرس و فرهنگ اسالمي-ايراني نحو اين مقايسهها را با مشكالتي مواجه مويسوازد
ولي خود اين كنكاشها نشان از اموري چند دارد :اوال ،به ظرفيت باز انديشة مالصودرا اشواره دارد
كه مي تواند پابهپاي بسياري از نگرشهاي نوين مطالب بسياري را براي عرضه ارائوه نمايود .رانيوا،
اگر تاريخ انديشة بشر را جرياني بدانيم كه در جهت روشنتر شدن بسياري از تواريكيهواي ذهون
بشري يك تارير و تارر متقابل را مينمايد (بدون آن كه ارزشگذاري تكاملي براي آن داشته باشويم)
آنگاه به اين نظر مي رسيم كه اين مقايسهها خود برخاسته از آن است كه با ظهور انديشههاي جديد
بسياري از انديشههاي پيشگفته ،وضوح و عمق خويش را مينمايانند .بدينصورت است كه وقتي
با تالش انديشمندان جديد در بازنمودن يا طرح عميقتر مسوايلي خواا از نادانسوتههواي بشوري
ميشويم ،ميتوانيم در پرتو آن عمق و تيزبيني آراء حكمت متعاليه صدرايي را بيابيم .رالثا ،ايون آراء
و نظريات جديد موجوب موي شووند كوه انديشومندان نوصودرايي در اداموة مسوير حكموت او بوه
راهيابيهاي جديد براي انسان معاصر دست يابند .اما هرچه باشد اين مسيري متمايز نخواهود بوود
بلكه استفاده از غناي پيشين پيشتاز آن يعني مالصدراست.
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حال گذشته از مسالة تعامل و رابطة نفس و بدن ،حسب اقتضاي ايون مقالوه بوه عناصوري چنود از
فلسفة مالصدرا اشاره ميشود تا فلسفة حال و آينده بودن آن نشان داده شود:
 -2زمان :تامل در بحث زمان يكي از ويژگيهاي فلسفة قرن بيستم است .توجه بوه ويژگوي سويال
بودن زمان در قرن بيستم محور آراء فيلسوفان مهموي گرديوده اسوت .شورايط تفكور ويتاليسوتي و
پويشي از يك طرر و تفكر اگزيستانسياليستي از جهت ديگر بود كه پويايي زمان را محوور توجوه
ويژه اي نمود .تاكيد برگسون بر تفاوت بين زمان ( )Timeو ديرند ( )Durationخصلت پويوايي
آن را بازنمود 3.كانت زمان را در قالب مقوالت حس بيان كرد 4.هرگونه نگاه مقولي به زموان ،خوود
ايستا ساختن آن و مكاني نگواه كوردن بوه آن اسوت .هموين امور جنبوة پويوايي زموان را در قالوب
معرفت شناسي جديد ناديده گرفت .در قرن بيستم با طرح بحث زمان توسط برگسون و تاكيد او بر
جنبة پويايي آن كه نه با هوش كه با شهود قابل وصول اسوت بحوث زموان جلووهاي ديگور يافوت.
برگسون سعي كرد تا با فرارفتن از نگاه مقولي معرفت شناختي كانتي ،ماهيت واقعي زمان را نشوان
دهد .او براي چنين فراروي ديگر به قالب هاي ذهني تكيه ننمود .او "شهود" را بكار آورد تا تبيوين
عالم براساس تحول پويا ميسر شود .در همين مسير وايتهد با فلسفه پويشي خود با تاكيد بر رخداد
كه در نظر او عنصر اوليه عالم به حساس مي آمد راه نوي را پيش نهواد 5.هايودگر در پرتوو نگورش
اگزيسانسياليستي خود بود كه توانست زمان را دركنار هستي و نه چيسوتي لحواک كنود .هموه ايون
تحوالت در فلسفه ،توانست جاي را براي نگاه جديد وعميق به زمان ايجاد كند.
فلسفه اصالت الوجودي مالصدرا به بركت اصل بنيادين خود ،يعني اصالت الوجود ،حركت و زمان
را از قالب مفاهيم ماهوي خارج ساخت و در ذات ماده جاي داد :نگواه بوه زموان بجواي نگواه بوه
عنصري مقولي از ماده به توجه به عنصري وجودي تبدل يافت .حركت ،بنياد خويش را در جووهر
و ذات ماده ،دست در دست زمان كه آن هم در ذات ماده است يافت .همين امر موجب گرديد كوه
تحول و پويايي نه در نگاه بيروني و عارضي ماده كه عوين ذات عوالم موادي گرديود .تفواوت بوين
حركت قطعيه و توسطيه توسط صدرائيان خود مبتني بر تفاوت ايون دو نوو نگورش بوود .بوديهي
است ما كه اكنون با دستاوردهاي فلسفه غرس در قرن بيستم در اين موضو مواجه هستيم شورايط
مناسب تري را يافته ايم تا عمق نگرش صدرايي را در اين باس بفهميم .با توجه به نگورش معاصور
به مساله زمان ،حكمت متعاليه صدرايي فلسفه اي معاصر مي گردد كه مي تواند در گفتگوو بوا آراء
معاصرين قرار گيرد.
اين عنصر فلسفه صدرايي همچنين مي تواند مبنايي براي بررسي فلسفي ويژگي هواي ديگور مواده
گردد كه در فيزيك جديد و نگرش نسبيتي-كوانتمي بدانها نياز است.
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 -3مقوالت فاهمه و معقوالت ثانيه فلسفي :كانت در درك مفاهيم بنيادين فلسفي همچون عليت،
جوهر ،وجود وضرورت راه را در اعتبار مقوالت فاهمه ديد كه بطور پيشين قالب بندي ذهون موارا
تشكيل مي دهند 6.اين نو تبيين كانتي ،نتايجي را به همراه آورد كه كانت را در مواجهه بوا برخوي
مسائل بنيادين در موضعي انكار كننده قرار داد .درك معناي واجب الوجود در قالب ساختار معرفت
شناسانه پيشنهادي كانت دچار مشكالتي جدي شد .او با اينكه عليت را ناگزير در مقووالت فاهموه
مي گنجاند ولي نمي تواند در بخشي ديگر از فلسفه اش آن را به صورت وجودي نبيند ،لذا نوومن
را علت فنومن ذكر كرد .علتي كه بعد از فنومن نگري ،جاي داشت ،حال قبل از آن و بين نوومن و
فنومن واق مي شود .آن ها كه با معقوالت رانيه فلسفي در حكمت صدرايي آشنا هستند ،ديگر اكنون
به راه حل كامال متفاوت مالصدرا در اين مساله به خوبي آشنا هستند 7.تقريبا براي اين افراد آشكار
است كه در چارچوس نظام فكري مالصدرا با بسوياري از مشوكالت مطورح شوده پيشوين مواجوه
نيستيم .شايد مهم ترين بحث در مقايسه فلسفه مالصدرا و فلسوفه كانوت هموين مقايسوه مقووالت
فاهمه و معقوالت رانيه فلسفي باشد.
 -4وجود و تقدم آن بر ماهيت :وقتي كانت تمام سعي خود را مصرور يك نظام معرفتي منسجم
نمود و در نهايت هگل در ادامه تالش او ضرورتا به يك ايده آليسم كل نگر مي رسود بشوريت آن
عصر را يك دغدغه وجودي مواجه مي كند .با هگل ايون كول نگوري در بسوياري از ابعواد عملوي
زندگي ارر مي گذارد و تارير آن در اخالق و سياست نگرش خاا دولت را پديد مي آورد.
نياز به فرارفتن از تفكر ماهوي بخوبي در آراء و نظريات كي ير كگور خود را موي نمايانود 8.اقبوال
جدي به اين نو نگرش ظهور انوا متفاوتي را از اين دغدغه وجوودي در قورن بيسوتم بوه وجوود
آورد .نيچه ،هايدگر ،ياسپرس و سارتر با نگاه تقدمي به وجود نه نگاه موخر به وجود ،نو جديدي
از مواجهه فلسفي پديد آوردند كه در پرتو آن از زاويه اي ديگر به عالم نگاه شد و مبنايي عميق تر
براي تبيين آن پديد آورد.
اين تغيير نگرش هم مبنايي براي مالصدرا بود تا با تعميق مسايل فلسفي از ظاهر ماهوي بوه بواطن
وجودي ،آن تغيير نگرش مبنايي را بوجود آورد كوه بوراي حول بسوياري از مشوكالت فلسوفي راه
موررتر ارائه نمايد .تاكيد بر وجود پيش از ماهيت همان زاويه عميق است كه نياز فلسفي معاصر بور
آن تاكيد كرده بود .اگر چه مباني و نتايج اين تقدم وجود در فلسوفه مالصودرا بوا آنچوه در فلسوفه
غرس مي گذرد تفاوت دارد ولي ظهور دغدغه فلسفي معاصر ،درك اهميوت نگواه مالصودرا را در
چهار قرن پيش به خوبي بازمي نمايد .و اين همان توجه فيلسور معاصر است كه زمينه گفتگوو را
بين او و فلسفه معاصر ضروري مي سازد.
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 -5هرمنوتيک :گرچه نگاه هرمنوتيكي به متن و مخصوصا متون مقدس با اشواليرماخر جودي موي
شود ،ولي درگير شدن نگاه هرمنوتيكي با وجود ،در هايدگر و گادامر مبنايي ديگور موي يابود .ايون
مطلب در تفسير و تحليل متون ،صرر نگاه به شرايط جغرافيايي تاريخي كفايت نموي كنود .بلكوه
اصل كلمه و سخن در درگيري وجودي خود را مي نماياند.
وقتي در آراء تفسيري مالصدرا با ظهور وجودي كالم الهي و نگاه وجودي به آن مواجه مي شوويم
اين نو هرمنوتيك بنيادين ،درك عميقي در برخورد با متون فراهم مي آورد .هرمنوتيوك معاصور و
تالش هاي فلسفي كه در اين باس به انجام مي رسد زمينه فلسفي مساعدي را فراهم آورده است تا
در پرتو آن نگاه متفاوت ولي وجودي صدرا راه ارائه نظريه عميق و تارير گذار در اين بواس عرضوه
گردد.
نمونه هاي فوق بالندگي هايي چند در انديشه صدرايي بود كه فلسفه معاصور غربوي زمينوه درك و
مفاهمه آن را به وجود آورده است .علي رغم آن كوه هريوك از فلسوفه صودرايي و فلسوفه غربوي
خاستگاه خاا خويش را داشته اندو بر مباني متفاوتي نگاه فلسفي خويش را عرضه مي دارند ولي
قرابت هاي بسياري را مي توان يافت كه راه گفتگو را بين اين دو ذخيره بزرگ فكري عالم گشود.
در پايان متذكر مي گردد كه موارد ذكر شده صرفا نمونه هاي چنودي از دقوت نظور هواي انديشوه
صدرايي بود كه در فلسفه معاصر بالندگي آن دوش به دوش بسياري انديشه هواي زنوده جهواني و
حتي پيشتاز نسبت به آنها قابل طرح است .موارد ديگري را نيز مي توان بر شمرد كه هريوك خوود
بحثي جداگانه از بالندگي هاي فلسفه صدرايي خواهد بود:
مثال تاكيد مالصدرا به تب عرفا بر مساله عالم كبير و عالم صغير وارتباط اين دو با دقوت نظرهواي
پديدارشناسانه معاصر جلوه اي ديگر مي يابد و پديدارشناسان آن را باس جديودي در گشوودن راه
پديدار شناسي مي دانند.
توجه به ادراكات اعتباري در انديشه صدرائيان نكات بديعي را در فلسفه اخوالق و حقووق پديود
آورده است كه در تبيين مباني اخالق و حقوق در تفكر معاصر تارير عميقي مي تواند داشته باشد.
مسائل عمده فلسفه دين معاصر هريك در فلسفه صدرايي پاسوخي متفواوت بوا سونت رايوج ديون
پژوهي غربي داراست و افقي تازه و روشن به بحث هاي رايج در اين حوزه باز نموده است.
با توجه ويژه اي كه ساليان اخير به فلسفه صدرايي شده است سال به سال عناصر پويايي از انديشه
او در محافل فكري مطرح مي شود كه دال بر ظرفيت بواالي ايون انديشوه در جهوان آينوده اسوت.
فلسفه صدرايي همچنان فلسفه حال وآينده بودن خود را در تعامل بيشتر بوا انديشوه هواي فلسوفي
معاصر و اقتضائات پيش رو نشان خواهد داد .اين صودرائيان هسوتند كوه بايود آن را در تعامول بوا
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انديشه معاصر قرار دهند و امكان گفتگو را براي آن فراهم كنند تا كارآيي آن در رويارويي با سواير
حوزه هاي انديشه تثبيت گردد.
 - 1ر.ک .دکارت ،رنه،
دکارت ،رنه

 ،ترجمه احمدی ،احمد ،مرکز نشر دانشگاهی ،1631 ،چ ،2تامل ششم صص .22-102
 ،ترجمه صانعی دره بیدی ،منوچهر ،انتشارات بین المللی الهدی ،1633 ،صص .661-662

 - 2صدرالدین محمد الشیرازی

 ،دار احیاء التراث العربی 1110 ،ه.ق ،.ج ،2ص.613

 - 6برگسون ،هانری،

 ،ترجمه بیانی ،علیقلی ،شرکت انتشار ،1632 ،صص.19-101

 - 1کانت ،ایمانوئل،

 ،ترجمه حداد عادل ،غالمعلی ،مرکز نشر دانشگاهی ،1633 ،ص.121

 - 9گریفین ،دیوید
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 ،ترجمه آیت اللهی ،حمیدرضا ،آفتاب توسعه 1621 ،ص ،106

 ،صص،133-132

 - 3مالصدرا

 ،ج ،1صص،662-610 ،

 - 2کاپلستون ،فردریک،

 ،ترجمه آشوری ،داریوش ،انتشارات سروش ،1633 ،ص.663
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