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نگاه نقادانه به دیدگاه ریچارد رورتی
*
دربارۀ تمثیل آینه از منظر مالصدرا

چکیــده
ر چیارد روریت با ارائۀ تقسمیبندی جدید از فلسفه ،فلسفه را به فلسفۀ نظاممند و پرورشگر تقسمی میمناید .او
استعارۀ مشترک در فلسفۀ نظاممند را استعارۀ آینه میداند که بر طبق روایت روریت ،برسازی فلسفه بر پایۀ این
استعاره دارای ضعفهایی مهچون معرفتحموری ،ذاتگرایی ،انفعالگرایی و تعممیگرایی است .اما با نظر به
نظام فلسیف مالصدرا و استعارۀ آینه در نظرگاه او ،نقیصههای مطرح شده از جانب روریت را مشاهده منیکنمی و
فلسفۀ وی در عنی برخورداری از شاخصۀ حقیقتحموری به عنوان شاخصهای مثبت از شاخصههای مثبت
فلسفههای پرورشگر نیز برخوردار است به گونهای که میتوان مالصدرا را فیلسویف نظاممند و پرورشگر دانست.
در این مقاله سعی شده است دیدگاه ر چیارد روریت دربارۀ استعارۀ آینه و نقاط ضف آن از منظر فلسفۀ مالصدرا
مورد نقد و برریس قرار گرفته و نشان داده شود که فلسفۀ مالصدرا ضمن استفاده از استعارۀ آینه ،فاقد نقاط
ضعف مورد نظر ر چیارد روریت است.
واژ گان کلیدی :مالصدرا ،روریت ،فلسفۀ نظام مند ،فلسفۀ پرورشگر ،استعارۀ آینه.
* تار یخ در یافت1395/01/23 :

تار یخ پذیرش1395/04/12 :

 -1استاد گروه فلسفه و کالم دانشکده اهلیات ،معارف اسالمی و

ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السالم       rezaa.akbari@gmail.com .

 -2دانشجوی کارشنایس ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشکده اهلیات ،معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السالم.
 -3دانشجوی کارشنایس ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشکده اهلیات ،معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السالم.
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مقدمه
روریت یکی از فیلسوفان معاصر میباشد که قائل به تقسمی بندی جدیدی برای فلسفه است .از نظر او دامنۀ
فلسفه بیش از آن چیزی است که تا کنون گمان میرفته است .او معنای فلسفه را تعمیمی گسترده داده است؛
تعمیمی که نایش از دغدغهای اگز یستانیس دربارۀ تربیت است .از نظرگاه او فلسفه آن چنان که دیگران گمان
میکنند ،منحصر در امری نیست که به دنبال برهان ،ضرورت ،شناخت و مبتین بر نظام معرفیت باشد؛ بلکه ما
در طول تار یخ با فیلسوفاین مواجه هستمی که هیچ از این و یژگیها را به مهراه ندارند .رور یت از این فیلسوفان با
فیلسوفان نظاممند میداند( .رور یت)492-491 ،1390 ،
فیلسوفان پرورشگر یاد میکند و سایر فالسفه را
عنوان
ِ
ِ

او آنچه تا کنون با عنوان فلسفه معریف شده است را تهنا یک روایت میداند و حیت فلسفۀ نظاممند را رواییت از

حقیقت نیز منیپندارد؛ ز یرا در نگاه او قائل شدن به اینکه در عامل چیزی به نام حقیقت وجود دارد که فلسفه،
متایز میان فلسفۀ نظاممند و فلسفۀ
روایتگر آن است ،نیز خود رواییت بیش نیست .روریت پس از تبینی وجوه ِ
پرورشگر ،استعارۀ آینه را برای فلسفۀ نظاممند به کار میگیرد؛ لذا برای شناخت دیدگاه رور یت در باب استعارۀ

آینه میبایست به خویب وجه متایز این دو نظام فلسیف را توضیح داد.

 -1تمایز فلسفۀ نظاممند و فلسفۀ پرورشگر
 :1-1معرفتمحوری و پرورشمحوری
از نظر روریت تصورات کنوین ما دربارۀ ماهیت فیلسوف ،چنان با کوششهای کانیت در راستای سنجشپذیر
کردن متامی ادعاهای معرفیت گره خورده است که به سخیت میتوان تصور کرد فلسفه بدون معرفتشنایس چگونه
خواهد بود .به تعبیر کیلتر ،به سخیت میتوان فعالییت را که هیچ سر و کاری با معرفت ندارد ،شایستۀ نام فلسفه
دانست .این مسأله ر یشه در این تصور مشترک در  دیدگاه افالطو نگرایان ،کانیتها و پوز یتیو یستها دارد که
براساس آن ،انسان ،ذایت دارد و ذات او در کار کشف کردن ذاتها است .در فلسفۀ نظاممند وظیفۀ اصیل ما
این است که جهان پیرامو ن خود را در ذات شیشهای خود به درسیت بازتابانمی .این تلیق در واقع ّ
ممکل تصوری
دیگر است که دموکر یتوس و دکارت دربارۀ آن ،همداستان هستند ،مبین بر اینکه جهان از چیزهایی بسیار بسیط
تشکیل شده است که به طور روشن و متمایز قابل شناخت میباشند و شناخت ذات آنها ابر واژگاین به دست
میدهد که امکان سنجش مهۀ گفتمانها را فراهم میکند.
برای کنار گذاشنت فلسفۀ معرفتشنایس بنیاد ،خنست باید این تصو یر کالسیک از انسان را کنار گذاشت که
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حتقق ذات او را در کشف کردن ذاتها میداند« .هرمونیتک» به عنوان اصطالحی جنجال برانگیز در فلسفۀ
معاصر ،نامی برای مهنی کوشش است( .روریت )480-479 ،1390 ،کاربرد این اصطالح برای این هدف تا
اندازهای ز یاد مرهون کتاب حقیقت و روش گادامر است .او روشن میسازد که هرمونتیک رویش برای دست
ً
یافنت به حقیقت که با تصو یر کالسیک انسان سازگار درآید ،نیست« :پدیدۀ هرمنوتیک اساسا به هیچ وجه
مسألۀ روش نیست».
گادامر در باب هدف اندیشیدن به جای مفهوم «معرفت» از مفهوم «تربیت» 1استفاده میکند .با این وصف ،فهم
ً
ً
درست واقعیتها (مثال :دربارۀ امتها ،خالء و یا تار یخ ارو پا) صرفا آموزیش مقدمایت برای یافنت رویش تازه و هبتر
برای ابراز خودمان است .بنابراین برای برآمدن از عهدۀ جهان از نظرگاه تربییت ،که متفاوت با نظرگاه معرفتشناخیت
یا تکنولوژ یک است ،حنوۀ بیان امور ،مهمتر از در اختیار داشنت حقایق است(.مهان)482 ،
تقابل میان گرایش به حقیقت و گرایش به پرورش در نظر گادامر نشان از تنیش منیدهد که نیاز به سازش یا
برطرف شدن داشته باشد؛ اگر هم تنیش وجود داشته باشد ،میان دو دیدگاه دیگر برقرار است ،یعین میان این
دیدگاه افالطوین -ارسطویی که تهنا راه پرورش یافنت ،شناخت چیزی است که آن بیرون قرار دارد (بازتاباندن
درست ّ
توجوی حقیقت تهنا
واقعیتها -حتقق خبشیدن ذاتمان از راه شناخت ذاتها) و این دیدگاه که جس 
یکی از راههای بسیاری است که از طریق آن میتوان پرورش یافت .جستجوی معرفت عیین ،تهنا یکی از پروژههای
یبمشار انساین است .گادامر افتخار کشف این نکته را به هایدگر نسبت میدهد؛ 2اما این نکته در سارتر که کوشش
مسئولیت انتخاب پروژۀ ّ
ّ
خاص خو یش میداند،
برای رسیدن به معرفیت عیین از جهان را کوشیش برای گر یز از
مشهودتر است ( 3.مهان)483 ،

 :2-1سنجشپذیری و سنجشناپذیری
از نظر روریت ما با دو گروه روبهرو هستمی :کساین که علم و پرورش را ،به ترتیب« ،عقالین» و «غیرعقالین» میدانند
ً
توجوی عینیت را صرفا امکاین در میان دیگر امکانها قلمداد میکنند .روریت بر این اعتقاد است
و کساین که جس 
که هیچ گفتمان فلسیف متعاریف وجود ندارد که زمینهای مشترک برای سنجش این دو گروه فراهم کند .اگر چننی
زمینۀ مشترکی وجود نداشته باشد مهۀ آن چه از دست ما بر میآید این است که نشان دهمی از چشم انداز ما،
طرف مقابل چگونه به نظر میآید .یعین متام کاری که میتوانمی اجنام دهمی این است که در مورد طرف مقابل خود
هرمنوتیکی عمل کنمی  بکوشمی نشان دهمی که چگونه حرفهای عجیب و غریب یا ناسازوار یا زنندهای که آنها بر
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زبان میآورند با بقیۀ چیزهایی که میخواهند بگو یند ،جور در میآید و حرفهای آنها چگونه به نظر میرسد،
آنگاه که به زبان بدیل ما بیان شود .کاربرد هرمنوتیک به قصد جمادلۀ و یژگیهای مشترک کوششهای هایدگر
و در یدا در راستای ساختارشکین سنت است( .روریت)488 -484 ،1390 ،

 :3-1انفعالگرایی و نا انفعالگرایی
ّ
اتاذ رو یکرد اگز یستانسیالیسیت مشترک میان سارتر ،هایدگر و گادامر در قبال عینیت و عقالنیت تهنا در صور یت
ً
معنا میدهد که این کار را در قالب رو یگرداین آ گاهانه از یک هنجار کامال فهم شده اجنام دهمی .اگز یتانسیالیسم،
ً
ً
یک جنبش فکری اصالتا واکنیش است .روریت تقابل میان فیلسوفاین که کارشان ذاتا ساختگرایانه و فیلسوفاین
ً
که کارشان ذاتا واکنیش است ،تعممی داده و از این راه تقابیل میان دو فلسفه را مطرح میکند؛ فلسفهای که
معرفتشنایس را در مرکز مینشاند و فلسفهای که نقطۀ عز میت خود را در بدگماین به ادعاهای معرفتشنایس
قرار میدهد .در فلسفۀ اول انسان در مقابل جهان منفعل است و تالش میکند تصو یری از آن در خود حاصل
کند اما در فلسفۀ دوم انسان به صورت فعال در کنش است و تالش میکند تا خود راهش را بیابد .تقابل انفعال
و عدم انفعال میان فلسفههای نظاممند و فلسفههای پرورشگر بر قرار است( .مهان)490 -489 ،

 :4-1تعمیمگرایی و ناتعمیمگرایی
در هر فرهنگی که به قدر کایف اهل تأمل باشد ،کساین هستند که حوزهای واحد ،یا جمموعهای واحد از
پراکسیسها ،را بر میگز ینند و آن را پارادامی فعالیتهای انساین میمشرند و سپس میکوشند نشان دهند که
چگونه دیگر خبشهای فرهنگ میتوانند از این منونه هبره گیرند .درون جریان اصیل سنت فلسیف غرب این پارادامی،
مهان معرفت یعین حصول باور صادق موجه بوده است .در این جریان فلسیف ،انقالبهایی یپ در یپ به واسطۀ
فیلسوفاین رقم خورده است که از شاهکارهای شناخیت جدید به هیجان آمده بودند؛ بازکشف ارسطو ،مکانیک
گالیلهای ،رشد تار یخ نگاری خودآ گاهانه در سدۀ نوزدهم ،ز یستشنایس دارو یین و منطق ر یایض .استفادۀ توماس
قدیس از ارسطو  برای آشیت دادن آموزه های آباء کلیسا ،انتقادهای دکارت و هابز از اسکوالستیسیسم ،تلیق
ً
روشنگری مبین بر اینکه خواندن نیوتن طبیعتا به سرنگوین جباران میاجنامد ،تکاملگرایی اسپنسر ،تالش کارنپ
برای گذار از متافیزیک از راه منطق ،مهگی از مجلۀ تالشهایی بودهاند که در راستای بازسازی دیگر خبشهای
فرهنگ بر طبق الگوی آخرین دستاوردهای شناخیت صورت گرفته است .در مقابل در فلسفههای پرورشگر هر
خبیش از دانش ،داستان خاص خود را دارد .در اینجا تعممی معنا ندارد( .روریت)491 -490 ،1390 ،
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 :5-1ذاتگرایی و ناذاتگرایی
در تار یخ فلسفۀ مدرن ،میتوان چهرههایی را دید که بدون آنکه سنیت شکل داده باشند به یکدیگر شبیه هستند؛
ز یرا مهگی به آن تلیق که ذات انسان را در شناخنت ذاتها میداند ،یباعتماد هستند .افرادی مانند گوته،
کرکگارد ،سانتیانا ،و یلیام جیمز ،دیویی ،و یتگنشتاین متأخر ،و هایدگر متأخر ،چهرههایی از این دست میباشند
که اغلب آنها را به نسیبگرایی یا بدبیین مهتم میکنند.
از نظرگاه روریت ،عینیت را باید همخواین با هنجارهایی دانست که ما در اطراف خود مییابمی؛ هنجارهایی که
برای توجیه گفتارها و رفتارها به کار میروند .این همخواین تهنا زماین مشکوک و خودفر یبانه میشود که آن
را چیزی بیش از این بدانمی؛ یعین رویش برای دست یاز یدن به آن چه بنیان پراکسیسهای توجهیی رایج را
بر چیزی دیگر استوار میسازد .تصور بر این است که چننی بنیاین خود به هیچ توجهیی نیاز ندارد؛ ز یرا چنان
روشن و متمایز ادراک میشود که بنیادی فلسیف به مشار میآید .این ّ
تصور خودفر یبانه است؛ چون اگر فرض
کنمی واژگان به کار رفته در علم امروز ،اخالق امروز ،یا هر چیز دیگر امروزی ،پیوستگی ممتازی با ّ
واقعیت دارد که
ً
آن را به چیزی بیش از صرف جمموعهای دیگر از توصیفها بدل میکند ،عینا یبمعنا است .رور یت خود را با
طبیعتگرایان همداستان میداند که بازتوصیف به معنای ّ
تغیر ذات نیست؛ اما این همداستاین را باید باکنار
گذاشنت کامل مفهوم ذات تمکیل منود( .مهان)491 ،

 :6-1باز نمودگرایی و انسجام معناییگرایی
در فلسفۀ پرورشگر حیت اگر زماین دربارۀ متام نادانستههای خود ،به باورهای صادق موجه دست یابمی همچنان
ممکن است چیزی بیش از همخواین با هنجارهای زمانه در چنته نداشته باشمی .در این فلسفه ،پیروزی عقل،
خرافۀ این قرن تصور شده است و آخر ین واژگان که از واپسنی دستاوردهای علمی به عار یت گرفته شده است
ً
چه بسا بازمنایی ممتازی از ذاتها نباشد؛ بلکه صرفا واژگاین باشد در میان واژههای بالقوۀ یبهنایت که میتوان
جهان را در قالب آنها توصیف کرد .وابستگی معناشناخیت واژگان به یکدیگر در مقابل وابستگی آهنا به مدلول
در حاق واقع از و یژگیهای فلسفۀ پرورشگر است .فیلسوفان پرورشگر روی این نکتۀ کلگرایانه که واژهها معنای
خود را از واژههای دیگر میگیرند ،نه از و یژگی بازمنودیشان و نیز بر روی نتیجهای که از این نکته حاصل میشد
یعین این که واژگان امتیازات خود را از کاربران خود میگیرند نه از بازمنایی واقعیت ،تأ کید کردهاند.
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متایز میان فیلسوفان نظاممند و پرورشگر از متایز میان فیلسوفان متعارف و فیلسوفان انقالیب متفاوت است .متایز
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دوم ،هوسرل ،راسل ،و یتگنشتاین متأخر و هایدگر متأخر را (یعین انقالیبها) در یک سوی خط قرار میدهد؛ اما
میان دو نوع فیلسوف انقالیب ،متایزی مهم بر قرار است .در یک سو فیلسوفاین انقالیب هستند که مکتبهایی
نو ،بنیان هنادهاند که درون آنها میتوان به فلسفۀ متعارف و حرفهای اشتغال ورز ید .اینان سنجشناپذیری و
واژگان جدید خود با واژگان قدمی را دردسری موقت میدانند که تقصیرش را باید بر گردن کاسیتهای پیشینیان
انداخت و از طر یق هنادینهسازی واژگان خاص خود باید آن را برطرف کرد .در سوی دیگر فیلسوفان بزرگی
هستند که از این که روزی واژگان شان هنادینه یا نوشتههایشان با سنت سنجشپذیر شود ،بیزار هستند.هوسرل و
راسل در گروه اول و و یتگنشتاین متأخر و هایدگر متأخر در گروه دوم قرار دارند( .روریت)493 -491 ،1390 ،

 :7-1نظامسازیگرایی و انتقادگرایی
کار فیلسوفان بزرگ نظاممند ،ساختگرایی است و برهان ارائه میکنند؛ اما فیلسوفان بزرگ پرورشگر نیک میدانند
اگر دورهای که در مقابلش واکنش نشان دادهاند به پایان رسد ،کار ایشان نیز امهیت و اعتبار خو یش را از دست
میدهد .اینان آ گاهانه به حاشیه خز یدهاند .فیلسوفان بزرگ نظاممند مهانند دانشمندان بزرگ برای دست یافنت به
جاودانگی میسازند و فیلسوفان بزرگ پرورشگر به خاطر نسل خو یش دست به و یرانگری میزنند( .مهان)493 ،

 :8-1اطمینانگرایی و حیرتگرایی
فیلسوفان نظاممند میخواهند موضوع خود را در مسیر مطمنئ علم قرار دهند و فیلسوفان پرورشگر میخواهند
فضایی را برای حس حیرت باز نگه دارند؛ حیس که شاعران گهگاه آن را بر میانگیزند؛ حیرت از این که ز یر خورشید
چیزی تازه هست؛ 5چیزی که قابل تبینی نیست و به سخیت میتوان توصیفش کرد( .مهان)

 :9-1منظر گرایی و نامنظر گرایی
فیلسوفان انقالیب که چندان پر مدعا نیستند ،میتوانند در مورد بسیاری از چیزها صاحب دیدگاه باشند ،چیزهایی
که پیشنیان نیز دربارۀ آنها نظر داشتهاند؛ اما فیلسوفان پرورشگر ناگزیر هستند که نفس مفهوم دیدگاه داشنت 6را
ز یر سؤال ببرند و در مهان حال از داشنت دیدگاهی دربارۀ دیدگاه داشنت پرهیز کنند 7.چننی موضعی دشوار اما ممکن
است؛ که هایدگر و و یتگنشتاین کمابیش به خویب از عهدۀ آن برآمدهاند .آنها چننی ادعا میکنند که ما وقیت چیزی
ً
ً
میگو یمی ضرورتا دیدگاهی در مورد یک موضوع بیان منیکنمی؛  بلکه میتوانمی صرفا چیزی بگو یمی؛ یعین بدون اینکه
در پژوهیش سهمی باشمی ،در گفت و گویی شرکت کنمی .چه بسا سخن گفنت مهواره به معنای سخن گفنت دربارۀ
چگونگی چیزها نباشد( .روریت)495 ،1390 ،
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 :10-1استعارۀ بصری محوری و استعارۀ شبکهمحوری
فیلسوفان پرورشگر معتقد هستند که ما دیگر نباید خود را طوری ببینمی که گویی انسانها را آنگونه میبینمی و
ً
اصال نباید خود را بینندۀ هیچ چیز دیگری ببینمی؛ باید استعارههای بصری و به و یژه استعارۀ آینه را یکسره از
گفتار خود حذف کنمی .برای این کار باید اذعان کنمی که سخن یا کالم ،بیرو ینسازی بازمنودهای دروین نیست و
ً
افزون بر این سخن اصال بازمنایی نیست .باید در مورد مجلهها و نیز اندیشهها مفهوم تطابق را به کیل کنار بگذار می
و مجلهها را در پیوند با مجلههای دیگر حلاظ کنمی نه در پیوند با جهان .اصطالح «مطابق با چگونگی چیزها»
را باید ستاییش از روی عادت دانست که در مورد گفتمان متعارف موفق به کار میرود؛ نه نسبیت که در خور
مطالعه و مطلوب برای دیگر خبشهای گفتمان باشد( .مهان)496 -495 ،
با توجه به آنچه تا کنون بیان شد میتوان مقایسۀ بنی دو نظام فلسیف پرورشگر و فلسفۀ نظاممند را در قالب
یک جدول سامان داد:
وی ـ ــژ گــی

فلسفـ ـ ـ ــۀ نظاممنـ ــد

فلسف ـ ـ ـۀ پرورشگـــــــر

ابتنا بر معرفتشنایس

معرفتحمور است

پرورشحمور است

سنجشپذیری

سنجشپذیر است

سنجشناپذیر است

انفعالگرایی

انفعالگرا است

نا انفعالگرا است

تعممیگرایی

تعممیگرا است

ناتعممیگرا است

ذاتگرایی

ذاتگرا است

نا ذاتگرا است

مواجهه با واقعیت

بازمنودگرا است

انسجام معناییگرا است

نظامسازیگرایی

نظامسازیگرایی است

انتقادگرایی است

اطمینانگرایی

اطمینانگرا است

حیرتگرا است

منظرگرایی

منظرگرا است

نامنظرگرا است

استعاره

استعارۀ بصریحمور است

استعارۀ شبکهحمور است
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شاید بتوان دغدغۀ روریت در زمینۀ تقسمیبندی فلسفه به فلسفۀ نظاممند و فلسفۀ پرورشگر را دغدغۀ تربیت
دانست .یکی از مسائل مهمی که از زمان ارسطو مطرح بوده است ،رابطۀ علم و عمل بوده است و اینکه چگونه
علوم ما به عمل خمت میشود ،گویی در اندیشۀ فیلسوفان عمل به عنوان یکی از غایات علم مطرح بوده است؛
اما دغدغۀ کشف حقیقت و رسیدن به حاق واقع چنان فیلسوفان را به خو یش مشغول منوده است که برخی
صرف نظر از حتقق کشف حقیقت ،به مقولۀ تربیت پرداختهاند و مسألۀ تربیت را منحصر در کشف حقیقت
ندانستهاند؛ این مهان دیدگاه روریت است که براساس آن جستجوی حقیقت تهنا یکی از راههای بسیاری است
که از طر یق آن میتوان پرورش یافت و جستجوی معرفت عیین تهنا یکی از پروژههای یبمشار انساین است.
(مهان )483 ،او کوشش گادامر در راستای نیف ذات و نیف متایزهای کانت در باب شناخت ،اخالق و حکم
ز یبایی شناخیت را در این راستا میداند.
کوشش گادامر برای خالص شدن از شر تصو یر کالسیک انسان به عنوان موجودی که حتقق ذاتش در شناخنت
ذاتها است از مجله کوشیش برای خالص شدن از شر  متایز  واقعیت ارزش است ،تا این امکان را برای ما فراهم
بیاورد که «کشف واقعیتها» را تهنا یکی از طرحهای یبمشار پرورش به مشار آور می .از این رو گادامر وقت ز یادی
را برای از بنی بردن متایزهای کانت در باب شناخت ،اخالق و حکم ز یباییشناخیت میگذارد.

 -2محوریت استعارۀ آینه در فلسفۀ نظاممند
از نظر روریت فیلسوفان نظاممند مهگی از یک استعاره هبره بردهاند و آن استعارۀ آینه است:
«به سخیت میتوان فعالییت را شایستۀ نام فلسفه دانست؛ اگر که هیچ سر و کاری با معرفت نداشته باشد ،این
مسأله ر یشه در تصوری دارد که در افالطو نگرایان ،کانیتها و پوز یتیو یستها مشترک است :که انسان ذایت
دارد ،و حتقق ذات او در کشف کردن ذاتها است«.وظیفۀ اصیل ما این است که جهان پیرامون خود را در ذات
شیشهای خود به درسیت بازتابانمی» (روریت)480 ،1390 ،
ما ذایت شیشهای دار می که چون آینهای جهان پیرامون خو یش را در آن تابانده و منایش میدهمی .با توجه به
و یژگیهایی که بنی دو نظام فلسیف ذکر گردید ،میتوان و یژگیهای آینه در استعارۀ روریت را بهدست آورد:
• انفعال :آینه ،وسیلهای است منفعل که کارش تهنا بازمنایی است و دخل و تصریف در حقیقت منیکند؛
• ذاتمندی :این امر از دو جنبه مطرح است؛ یکی آنکه خود آینه به عنوان شناسا دارای ذات است و در مقابل
چیزی که مقابل آن وجود دارد نیز ذایت دارد که در آینه منایانده میشود؛
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• روشمندی :استفاده از آینه ،امری روشمند است .هنگامی که آینه مطابق با رویش خاص مقابل حقیقت قرار
گیرد ،حقیقت را میمنایاند.
• سنجشپذیری :میتوان چیزی را که مقابل آینه قرار میگیرد و آینه آن را بازمنایی میکند به سنجه و ترازو هناد
و میزان بازمناییاش را سنجید.
• منظرمندی :چون آینه چیزی را بازمنایی کرد ،میتوان امر بازمنایی شده را مدعا و دیدگاه آینه دانست؛ آینهای
که مهان فاعل شناسا است.
در یک مجع بندی هنایی میتوان دغدغۀ روریت برای ارائۀ تقسمی بندی فلسفۀ نظاممند و فلسفۀ پرورشگر و نقد
استعارۀ آینه را در و یژگیهایی چون :تربیتّ ،
امهیت یافنت فاعل شناسا در فرآیند معرفت و خارج شدن از انفعال
صرف دانست .اما مالصدرا منونهای خوب برای بر هم زدن دوگانۀ روریت است .او کیس است که هم و یژگیهای
مثبت فلسفۀ نظاممند چون ضرورت ،ذات انگاری ،روشمندی و سنجشپذیری را به مهراه خو یش دارد و هم
دغدغۀ تربیت و داخل منودن نقش فاعل شناسا و عوامل غیرمعرفیت در فرآیند معرفت و تربیت را در نظر گرفته
است .او نیز از استعارۀ آینه هبره جسته است اما استعارۀ آینه از دیدگاه مالصدرا از غنایی و یژه برخوردار است و
ضعفهای موجود در استعارۀ روریت را مهراه ندارد.

 -3تمثیل آینه در اندیشۀ مالصدرا
مالصدرا متثیل آینه را ،متثییل عجیب میداند و آینه را دارای خلقیت عبرتانگیز از جانب خداوند میمشارد .از
نظر مالصدرا در این مسأله ،صورت منعکس شده در آینه ،معدوم مطلق نیست ،اما وجودش بالعرض بوده
ّ
و وجود حکایی و به تعبیر دیگر وجود ظل دارد ( .مالصدرا )41-40 ،1417 ،از دیدگاه مالصدرا آینه مبا هو آینه
نقیش ابزاری دارد و به صورت مافیه ینظر ،به آن نگر یسته منیشود؛ ز یرا اگر آینه به صورت بالذات مورد مشاهده
قرار گیرد چیزی جز آهن و شیشه نیست؛ در واقع حلاظ استقالیل آینه خود حجایب است که مانع دیدن صور
در آینه میگردد .لذا آینه بودن آینه ،با حلاظ غیر استقالیل آن پیوندی وثیق دارد ( .مالصدرا)361 :2 ،1981 ،

 :1-3موارد کاربرد استعارۀ آینه
با برریس آثار مالصدرا آشکار میگردد که او استعارۀ آینه را در سه مورد به کار برده است که البته با واکاوی بیشتر،
متایز دقییق بنی این سه منیتوان هناد:
 .1اولنی کاربرد استعارۀ آینه در نظام فلسیف مالصدرا در باب رابطۀ بنی موجودات و خداوند است .در این
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استعاره متامی موجودات آینه و مرایی حضرت حق میباشند و هر یک به میزان استعداد و قابلیت خو یش
منایانندۀ ذات خداوند متعال میباشند( .مالصدرا336- 335  ،1363 ،؛ مهو )344 ،1302 ،او به تبعیت سنت
عرفان اسالمی ،انسان کامل را آینۀ متام منای حضرت حق میداند و غایت خلقت را مشاهدۀ حق تعایل در این
آینه معریف میکند( .مالصدرا ،1366 ،)385 :4
با لاظهای گوناگونش
 .2دومنی کاربرد استعارۀ آینه در نظام فلسیف مالصدرا به صوریت دقیقتر ،استعارۀ آینه را ِ
تبینی میمناید .وی در این استعاره به رابطۀ علمی انسان با حضرت حق و منبع افاضۀ علم میپردازد .در این
استعاره ،قلب انسان که حقیقت او است ،مهان جوهر نطیق است که چون آینهای حضور صور خمتلف در آن دامئی
بوده و قطع منیگردد .صور حق در قلب ،مهان معارف میباشد .زدودن زنگارهای بر روی آینه بهواسطۀ اعمایل که
فرد اجنام میدهد ،رخ میمناید و احوال انسان  مهان جهت درست آینه و صفای آن است( .مالصدرا ،1366 ،:5
 )220او در آثار دیگرش در تببنی این کاربرد از استعارۀ آینه نسبت لوح نفس به لوح عقالین عامل باال را به صورت
دو آینۀ مقابل هم ترسمی میمناید .در این حالت نقوش لوح عامل باال که متعلق به عقل است در لوح عامل پاینی که
متعلق به نفس است ،منعکس میگردد .لوح عقالین لوحی است که خداوند مهۀ اتفاقات را تا روز قیامت بر آن
نگاشته است .حال اگر حجایب بنی لوح عقالین و لوح نفس پدید آید ،موجب حمروم شدن فرد از علوم و معارف
عامل باالتر میگردد و چون فرد قصد زدودن آن حجب را بنماید ،از دیدگاه مالصدرا ،رفع این حجب به دو گونه میسر
است یا توسط خود شخص و یا توسط نسیمی از جانب حضرت حق مرتفع میگردد؛ این مهان تفاوت اکتساب و
اهلام علم می باشد(.مالصدرا348 ،1417 ،؛ مهو )494-493 ،1363 ،در این نگاه هر مرتبه از انسان دارای آینهای
مدرک است ،لذا آدمی چون در مرتبۀ حس ادراک دارد ،واجد آینهای در مرتبۀ حس میباشد
است چون آینه مهان ِ
و چون در مرتبۀ ذات خو یش دارای ادراکایت است ،در آن مرتبه نیز دارای آینهای متناسب با آن مرتبه میباشد
و انسان بهوسیلۀ آینۀ ذات و آینۀ جسمش بر امور خمتلف در مراتب گوناگون علومی را کسب میمناید .این مهان
نکتهای است که مالصدرا  در «ایقاظ النامئنی» به آن اشاره منوده است .صورتهای علمی در نزد فرد متناسب با
تقوم مهانند ّ
تقوم وجود دارند و این ّ
مراتب وجودی وی به او ّ
تقوم مراتب عامل هسیت در مرتبۀ عقل ،خیال و حس
به ذات حق تعایل میباشد( .مالصدرا ،1366 ،406 :4؛ مهو )119 ،1386 ،از دیدگاه او آنچه موجب استعداد
قبول فیض اهلی برای نفس میباشد ،امیان به خداوند است و مهنی امر موجب رفع کدورت و ظلمتهای نشسته بر
آینۀ نفس آدمی است؛  امری که در سایر آثار با عنوان«توحید» از  آن یاد شده است( .مالصدرا ،1366 ،)232 :7
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 .3در سومنی کارکرد استعارۀ آینه در نظام فلسیف مالصدرا ،نقش نیب به صوریت واضح به عنوان واسطۀ فیض
آشکار میگردد .در این حالت وجود مؤمن به صورت آینهوار ،تصاو یر موجود در وجود نیب را میمنایاند و وجود
پیامبر (ص) نیز به صورت آینهای در مقابل خورشید حق تعایل ،منایانندۀ حق میباشد .در این حالت وجود نیب
بهتبع وجود حق تعایل و وجود مؤمنان بهتبع وجود پیامبر (ص) میباشد( .مالصدرا ،1366 ،)9 :5

 :1-1-3وجوه مختلف دومین کارکرد استعارۀ آینه
با نگاهی به سه کارکرد استعارۀ آینه در نظام فلسیف مالصدرا ،به خویب متوجه میشومی که دومنی کارکرد آینه
دارای تبینی وجوهی بیشتر از بازمنایی استعارۀ آینه می باشد .در این استعاره ،مالصدرا از موانعی که در بازمنایی
آینه خلل اجیاد میکنند ،سخن به میان آورده است .با مراجعه به سایر آثار مالصدرا با تفصییل بیشتر از این موانع
مواجه میگردمی که به صورت عاریض و گاه به حنو ذایت جلوه میمنایند .این موانع را به صورت خالصه میتوان
در پنج دسته تقسمیبندی منود:

 .1نقصان در ذات :این خلل در بازمنایی مربوط به نفویس میشود که هنوز از قوه به فعل در نیامدهاند ،می باشد.
این نفوس هنوز ر یاضتها و جماهدتهای عمیل و دیین و عقیل پشت سر نگذاشتهاند .نفویس مانند نفوس

کودکان و ساده لوحان از این دسته افراد حمسوب میگردند .در استعارۀ آینه این دسته را میتوان به آینههایی
تشبیه منود که هنوز فلز پشت آینه به خویب ذوب نگردیده و به درسیت شکل نگرفته است ،لذا تصاو یر در آینه به
درسیت منایش داده منیشود( .مالصدرا)17 ،1381 ،

 .2خبث و ظلمت نفس :شهوات نفس و کثرت معایص موجب کدورت نفس میگردد و این کدورت مانع از صفای
قلب میشود .مالصدرا کدورت حاصل از شهوات و کثرت معایص را در استعارۀ آینه به زنگاری که بر روی آینه اجیاد
میگردد ،تشبیه منوده است .اشتغال به امور حیواین ،چون نقطهای سیاه بر روی آینۀ نفس میباشد که با کثرت یافنت

اشتغال به امور حیوان این نقاط ،افزایش یافته و متراکم میگردد تا جایی که گو یا خباری بر روی آینۀ نفس شکل
گرفته است .این امر به آن سبب است که نفس آدمی در هنگام ارتقا خو یش و پس از حدوث به ّ
شدت کثیراالنفعال
میباشد و هر حرکت و فعیل که از نفس صادر میگردد ،اثری بر آینۀ نفس میگذارد .حال اگر این اثر از ناحیۀ امور
حیواین چون شهوت و غضب صادر گردد ،چون زنگاری نقش مانع را برای آینۀ نفس بازی میکند و موجب میشود
نفس ،صفای خو یش را از دست دهد و دیگر به خویب کماالت اهلی را درک ننماید و اگر اثر نفس بر خاسته از عقل
باشد ،چون صیقیل بر آینۀ نفس میباشد و موجب میگردد نفس به خویب کماالت اهلی را بازمنایی کند.
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 .3عمل یبتفکر :در نگاه مالصدرا ،زماین آینه بازمنایی را به صورت صحیح اجنام میدهد که اعمال آینۀ نفس با
تفکر مهراه باشند و در راستای کسب کمال معرفت باشند و چون عمیل مهراه با تفکر نباشد ،مانند آن میماند که
آینه را در راستای چیزی که قرار بوده است آن را بازمناید ،قرار ندهمی .او عمل یبتفکر در استعارۀ آینه را به آینهای
مهانند منوده است که آن آینه از جهیت که باید قرار گیرد تا صورت در آن بیفتد ،کج شده است( .مالصدرا،
)369 ،1354

 .4حجاب مرسل :مراد مالصدرا از حجاب مرسل مهان عقایدی است که به صورت تقلیدی فرد از ابتدای زندگی
با آنها انس داشته است و به سبب حسن ّ
ظن خو یش به صحت آن عقاید قصدی بر ترک آن عقاید ندارد .اثر
حجاب گونۀ این عقاید چنان ز یاد است که مالصدرا آنها را به دیواری که میان آینۀ نفس و معارف اهلی کشیده
شده ،تشبیه منوده است و تا فرد به و یران کردن این آداب و رسوم و عقاید تقلیدی مهت نمگارد ،از فیض تابش
معارف اهلی حمروم میباشد .از نظر مالصدرا این حجاب نه تهنا دامن عوام را به خو یش آلوده منوده است؛ بلکه
بسیاری از اهل علم نیز به این عارضه دچار هستند.

 .5روند وصول از مقدمات به نتیجه :مهانگونه که برای وصول هر چیزی میبایست از راه و روش خمصوص به آن

چیز اقدام کرد .برای رسیدن به علم مطلوب نیز بایست مقدمات الزم را فراهم منود تا نتیجۀ درست رخ بنماید؛ اما
گاه افراد از مقدمات صحیح نیز به نتیجۀ مطلوب دست پیدا منیکنند .از نظر مالصدرا عالوه بر ّ
صحت مقدمات،
حنوۀ چینش مقدمات و ترتیب آنها در کنار یکدیگر نیز امهییت وافر دارد .در هر استنتاج منطیق حداقل نیازمند دو
مقدمه میباشمی که یکی کبری و دیگری صغرای قضیه نام دارد .مالصدرا در استعارۀ آینه ،این دو ّ
ّ
مقدمه را به دو
آینه تشبیه منوده است که فردی که میخواهد پشت سر خو یش (یعین امری که از او خمیف است) را کشف مناید،
حداقل به دو آینه نیاز دارد تا در راستای یکدیگر قرار گیرند و زماین که چینش این دو آینه نسبت به یکدیگر
مدرک خمیف شده است خود را میمنایاند .حال مقدمات استدالل نیز اگر به
صحیح باشد ،نتیجه که پشت سر ِ
درسیت و با ترتیب مطرح شده در علم برهان در کنار یکدیگر قرار گیرند ،منتج میباشند؛ در غیر این صورت به
صورت دو آینه که ترتیبشان رعایت نشده است ،واقعمنایی منیکنند( .مالصدرا256،1417 ،؛ مهو371،1354 ،؛
مهو9 ،1381 ،؛ مهو ،1981 ،)140-136 :9
نفس هر انساین به حسب فطرت پیشنی خود ،شایستگی فهم حقایق اشیا را دارد و به خاطر مهنی خاصیتش
با بقیۀ جواهر متفاوت است .نفس انساین بعد از زوال این موانع و احتادش با عقل ،عنی علومی که حتصیل منوده
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است ،خواهد شد .برداشنت موانع به سبب اینکه امری عدمی است ،کمال نیست بلکه مقدمهای برای آماده شدن
جهت در یافت کمال است .هدف از اعمایل که انسان موظف است اجنام دهد نیز مهنی صفای قلب میباشد.
صفای قلب در واقع آماده و مهیا منودن نفس ،جهت در یافت صور از عامل باال و ادراک آنها بهطور صحیح میباشد.

مند پرورشگر
 -4فلسفۀ مالصــدرا :فلسفۀ نظام ِ
آنگونه که پیش از این بیان گردید ّ
تلق روریت از استعارۀ آینه که استعارۀ  غالب فلسفههای نظاممند میباشد با
تلیق مالصدرا متفاوت است .روریت دغدغۀ تربیت داشت و فلسفههای نظاممند را فلسفههایی مبتین بر معرفت،
سنجشپذیری ،تعممیگرا ،ذاتگرا ،منفعل ،بازمنودگرا ،منظرگرا ،اطمینانگرا ،نظام ساز و دارای استعارۀ بصری آینه
میدانست و در مقابل فلسفههای پرورشگر را فلسفههایی پرورشحمور؛ سنجشناپذیر ،ناتعممیگرا ،ناذاتگرا،
فعال ،انسجام معناییگرا ،نامنظرگرا ،حیرتگرا ،انتقادگرا و دارای استعارۀ شبکه حمور میدانست.
تلیق مالصدرا از استعارۀ آینه موجب گردیده است تا حماسن هر دو فلسفه در نظام صدرایی مجع گردد و به واقع
منیتوان مالصدرا را در تقسمیبندی روریت دستهبندی منود ،او با اینکه فلسفهاش مبتین بر معرفت است اما به
پرورش توجه و یژه دارد و با توجه به اینکه فرد در چه مرتبۀ وجودی قرار گیرد ،سطح ادراکات و تلیق او متفاوت
از سایر سطوح میباشد .مالصدرا از موانع بازمنایی آینه سخن به میان میآورد و فرد را به بر طرف منودن آن حجب
و راهکارهای مرتفع منودن آن ترغیب میمناید.

سنجشپذیری در نظام فلسیف مالصدرا یک امر َّ
مطیف است و فرد در هر مرتبۀ وجودی که قرار دارد متناسب با

آن مرتبه مال کهایی برای سنجش صحت بازمنایی ادراکات خو یش دارد .اگر فرد در مرتبۀ حس باشد ،مالک
حیس در میان است و چنانچه در مرتبۀ خیال باشد ،مالک خیایل در میان است و چنانچه در مرتبۀ عقل
باشد ،مالکات عقیل در میان خواهند بود .لذا سنجشپذیری در نظام صدرایی نوعی خمصوص است .هر چند
مال کهای هر مرحله ،ناقض مراتب باالتر منیباشد ویل مال کهای مراتب مادون در مراتب باالتر کار آمدی
ندارند.
ً
سنجشگر یزی مطرح در نظام فلسیف پرورشگر موجب میگردد فرد اساسا به غایت اصیل فلسفۀ پرورشگر که
ً
مهان تربیت میباشد ،دست نیابد .هر چند روریت میتواند در پاسخ بگو ید مراد من از تربیت صرفا بروز امکان
ً
بالقوۀ فرد و به ّ
فعلیت رسیدن بالقوهها میباشد و اساسا در فلسفۀ پرورشحمور سخن گفنت از ارزشها و برتری
دستهای از فعلیتها نسبت به فعلیتهای دیگر مطرح نیست و خوب و بد و ز یبا و زشت در فلسفههای
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نظاممند مطرح است .اما مهۀ انسانها اموری را به صورت مشترک نیک میمشارند و این امری است که با
ً
صورت عریف مهه میتوانند درک منایند و اساسا ز یر پا هنادن برخی از این اصول مشترک ،مانع رشد و تربیت افراد
است .روریت میتواند پاسخ دهد آن تربیت که مشا میگو یید نوع خایص از تربیت و رواییت از تربیت است .در
مواجهه با چننی پاسخی حبث خمتومه خواهد شد و ادامه منییابد.
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نتیجهگیــری
مدرک در ساحت ادراک بیش از پیش
در استعارۀ آینۀ مالصدرا دیگر با انفعال روبرو نیستمی بلکه فعالیت ِ
افزایش مییابد .او میبایست موانع ادراک را بر طرف مناید و بر وجود خو یش به عنوان اجیادکنندۀ َ
صور ادراکی
آمادگی بیشتری را فراهم مناید تا علوم به صورت واضح تر بر آینۀ نفس منایان گردند.
ذاتگرایی در نظام فلسفۀ صدرایی با توجه به تشکیک وجود ،امری مشکک است و نسبت به اینکه در چه
مرتبهای از عامل هسیت قرار بگیرمی ،اعتبار ذوات گوناگون است .در عامل ماده با کثرت بیشتر ذوات روبرو هستمی
تا اینکه هر چه به ذات حق تعایل نزدیک میشومی تعداد ذوات کاهش مییابد و در هنایت یک ذات بیشتر
بایق منیماند.
مدرک در
در نظام صدرایی در حیطۀ منظرگرایی نیز با طییف گوناگون از مناظر مواجه میشومی و بستگی به اینکه ِ
چه مرتبهای و َ
مدرک در چه مرتبهای باشد ،مناظری گوناگون خواهمی داشت .لذا اگر گفته شود که او قائل به

منظر ّ
خاص و ثابیت است ،امری ناروا بوده و اگر گفته شود او یک منظرگر یز است ،امری نارواتر است.

در هنایت میتوان چننی ادعا منود که مالصدرا با توجه به نظام فلسیف خو یش و مطرح منودن تلیق جدید
از استعارۀ آینه از دوگانۀ روریت عبور منوده است و در عنی واجد بودن حماسن فلسفۀ نظام مند ،فیلسویف
پرورشگر است و هیچ یک از نقایص فلسفههایی که روریت آهنا را پرورشگر نامیده است ،ندارد ،نقاییص همچون
حیرتگرایی و سنجشناپذیری.
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پینوشتهــا
 .1واژۀ  Bildungکه اصطالحی آملاین است و   Edificationمعادل انگلیس آن میباشد از نظر رور یت معنایی که
هگل و به تبع او گادامر ،از این اصطالح مراد میکند ،بسیار وسیعتر از گسترۀ معنایی واژۀ هتذیب است .با توجه
به این مسأله مترجم کتاب فلسفه و آینۀ طبیعت اصطالح پرورش را معادیل مناسبتر برای این واژه میداند.
 .2بنگر ید به:

gadamer, The overcoming of the epistemological problem…. In truth an method,

214ff

 .3بنگر ید به:

jean-paul Sartre, being and nothingness, trans. Hazel Barnes(New York, 1956), pt. two, chap. 3,
and The conclusion of the book

 .4برای شرحی مفصل دربارۀ این نکتۀ زباین هایدگر ،بنگر ید به:

Derrida, La Voix et le phenomene, translated as speech and Phenomenon by David Allison,
(Evanston, 1973).

 .5کنایه به قطعهای معروف از کتاب مقدس به این مضمون است« :آن چه بوده است مهان است که خواهد
بود آن چه شده است مهان است که خواهد شد و ز یر آفتاب هیچ چیز تازه ای نیست» (کتاب جامعۀ سلیمان،
باب اول  ،آیۀ )9
6. Having a View

 .7برای مناسبتر ین حبث در این باره ،بنگر ید به:
Heidegger, “Die Zeit des Weltbildes”, translated as “the age of the Word-vie” by Marjorie Grene
Boundary II (1976).
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