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  ١٣٩٣ ن پاییز ـ زمستا،١۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  »قتیحق«

  گادامری فلسف کیهرمنوت و مالصدرا ۀیمتعال حکمت در
  ١رضا آزاد   علی  
  ٢زاده   حسن نقی  
  ٣  جهانگیر مسعودی  

  دهکیچ
 نیـا ارسـطو زمـان ازی غربـ لسوفانیف وی اسالم شمندانیاند انیم در جیرا دگاهید

 عـصر در امـا. اسـتی خـارج واقـع بـای علمـ صورت مطابقت قت،یحق که بوده
 وجـود »قـتیحق «رامـونیپ همی گریدی ها دگاهید معاصر، دوران در زین و باستان
 و مالصـدرا ۀیـمتعال حکمـت دگاهیـد بـه تـوان  مـیجملـه آن از کـه اسـت داشته
  .کرد اشاره قتیحق از جیرای تلق بهها   آنیانتقادها و گادامری فلسف کیهرمنوت

 »قتیحق «از هیمتعال حکمت ریتقر ج،یرا دگاهید حیتوض از پس مقاله نیا در      
 مـراال نفـس بـا هیقـض مطابقت زین و بالعرض معلوم و بالذات معلوم مطابقت قالب در
 بـه دنیرسی برا کهی راه و »قتیحق «از مالصدرا خاصی تلق و شود  میحیتشر

                                                        
 ٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ۵/٢/١٣٩٣: افتیخ دریارت.  
  .(azad.amoli@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(naghizadeh@um.ac.ir)دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(ja_masoodi@yahoo.com)فردوسی مشهد یار دانشگاه دانش. ٣



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١۵

۴  

 ۀمقولـ ازی فلـسف کیـهرمنوت ریـتقر سـپس و گـردد  میانیب ردیگ  میشیپ در آن
 نیـیتب آن بـه دنیرس راه و »قتیحق «تیماه رامونیپ گادامر دگاهید و »قتیحق«

 و مالصـدرا ۀیـمتعال حکمـت مواضـع اهـم بنـد، شـانزده لیـذ انیـپا در. شود می
 غرابـت و قرابـت مـوارد و سهیـمقا ،»قتیحق «باب در گادامری فلسف کیهرمنوت

  .شود  مینیمعها  آن
  .گادامر مالصدرا، ه،یعالمت حکمت ک،یهرمنوت ، حقیقت:یدیلکواژگان 

  مقدمه
 ،یفلـسف مباحـث در کـهی ادیز بسامد رغم یعل که است یمیمفاه جمله از» قتیحق«

 قـرار جانبه همهی بررس و ژهیو توجه مورد کمتر دارد،ی ادب وی ریتفس ،یاعتقاد ،یکالم
 بـه دنیرسـ ،یورز شهیـاند از هـدف کـه روسـت آن از همـسئل نیـا تیاهم. است گرفته

 رونـد توانـد  مـی»قتیحق «تیماه به نسبت نگرش رییتغ گونه هر لذا ،است »قتیحق«
 در کـه شده سبب باره نیا در ها یبررس نبودنی کاف .دینما دگرگون رای علمی ها تالش
ی تلق یکسان.. .و تیماه مراد، ،امعن ت،ینیع ت،یواقع صدق، با »قتیحق «مواقع،بیشتر 
 وجود زینی غرب ۀشیاند ۀحوز در بلکهی اسالم ۀشیاند ۀحوز در فقط نه مشکل نیا. شود
ی فراوانـ یآرا تـشتت و نظرهـا اخـتالف بـروز سـبب »قـتیحق «مفهـوم در ابهام. دارد

ی هـا دگاهید تعدد و آرا اختالف کهی حد به است شده غرب ۀفالسف نزد در آن رامونیپ
  .استی اسالم متفکران از شتریب مراتب به باره نیا در آنان
 ستینی خاص ۀشیاند و فرهنگ ن،ید روانیپ به منحصر »قتیحق «ۀئلمس که آنجا از

ای  سهیـمقای کردهـایرو وی قیتطب مطالعات است، شمندانیاندی تمام مشترک ۀدغدغ و
 علـلی یـاب شهیـر و احـصا بـا تـا باشـد آن نیـیتب وی بررسـی راهکارهـا ازی یک تواند می

  .گردد همفرا »قتیحق «از بهتر درک ۀنیزم افتراقات، و اشتراکات
 وی اسـالم ۀفلـسف ۀحوز در مکتب صاحب شمندیاند دو دگاهید ،حاضر پژوهشدر 
 عنـوان بـه ٢گـادامر و هیـمتعال حکمـت مؤسـس عنـوان بـه ١مالصدرای عنی یغرب ۀفلسف

 رو آن از سهیمقا نیا. دگیر  میقرار سهیمقا موردی فلسف کیهرمنوت دار پرچم نیمشهورتر
 »قـتیحق «،یعربـ ابن عرفان ازی ریرپذیتأث با درامالص که است تیاهم حائز و جالب

                                                        
  .).ق ١٠۵٠ـ٩٨٠(المتألهین و مالصدرا  شیرازی ملقب به صدربراهیماصدرالدین محمد بن . ١

2. Hans Georg Gadamer (1900-2002). 
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 ازی ریرپـذیتأث با را هیرو نیهم زین گادامر و داند  میمطابقت ۀینظر چوبرچا از فراتر را
ــها اســتادش ــ در ١دگری ــا و ردیــگ  مــیشیپ ــ نقــد ب ــرای تلق ی کــردیرو قــت،یحق از جی

  .دارد »قتیحق «به شناسانه یهست
ــا از ــراق و اشــتراک نقــاطی بررســ رو، نی ــد افت ــا دگاهی ــاند دو نی ــیتب در شمندی  نی

 آن ابهـام از و کنـد آشـنا شتریـب »قتیحق «مفهوم با را ما سو یک از تواند  می»قتیحق«
 دو نیـای فکـری هـا آمـوزه نیتر یاساس ازی یک قیدقی بررس با گر،یدی سو از و بکاهد
ی فلـسف مکتـب دو و آنانی فکر ۀمنظوم شتریب چه هر شناختی برارا  نهیزم شمند،یاند
 ۀفلـسف ۀحـوز در یفلـسف کیـهرمنوت وی اسـالم ۀفلـسف ۀحـوز در هیمتعال حکمتی عنی

  .نماید فراهم ای قاره

  »قتیحق«ی لغوی معنا
 ۀ معنا و برخی به ارائـۀن به ارائابرخی لغوی.  است»حقق« ۀاز ریش» حقیقت« عربی ۀواژ
 لـت بـر محکمـی و درسـتی ابن فارس، دالۀ آن به گفتۀریش. اند معنای آن پرداخته ِالزم
» حقیقـت« راغب اصفهانی چهـار اسـتعمال بـرای لفـظ .)، واژۀ حقق٢۴۴ :١۴١۵( کند می
 ۀنـشان(گاهی برای آنچه ثبات و وجودی دارد » حقیقت«شمارد و معتقد است که  میبر

و گاهی برای اعتقاد مطابق با واقع و گاهی برای عمل و گاهی برای گفتار ) وجود شیء
را علـم بـه ذات » حقیقـت« ابوهالل عسکری علم بـه .)٢۴٧ــ٢۴۶ :١٩٩۶(ود ر  میبه کار
سن و قبیح است ولـی حـق تنهـا َبه نظر او حقیقت، عام در ح. )١٧٨ :١۴٢١(داند   میاشیا

یـت ّصدق حکـم، مطابقـت حکـم بـا واقـع و معنـای حق. آید  میدر امور نیکو و حسن
  .)١٩۵ ـ١٩۴: همان(حکم، مطابقت واقع با حکم است 

ــسی اغلــب  ــان انگلی  و steadfast و faithful و fact و true و گــاهی truthدر زب
firm همـان » حقیقت« انگلیسی به ۀترین واژ اما نزدیک. اند دانسته» حقیقت« را معادل
truth است و true ،بیشتر به معنای درست fact ،به معنای واقعیت faithful به معنـای 

 به معنای محکم و راسخ به کار firmشائبه و  به معنای بی steadfastدارای ریشه و اساس، 

                                                        
1. Martin Heidegger (1889-1976). 
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 ۀ خـود از ریـشً سرچشمه گرفته که احتمـاالtreww آلمانی ۀ از ریشtruth ۀواژ. رود می
 به معنای درخـت نیـز خویـشاوند treeاین کلمه با .  مشتق شده استdruهندو اروپایی 

. شـود  مـیه در درختان دیدهها، استواری و استحکامی است ک است و ارتباط معنایی آن
 به معنای وفاداری و صـداقت و trothو » حقیقت« به معنای truthاز همین روست که 

betrothمعنای اسـتحکام و دوام و ها   آنۀاند و در هم ریشه  به معنای پیمان زناشویی هم
معنای  این تحلیل به آنچه ابن فارس در .)١٢٣٩: ١٣٨۶آیتو، (شود   میناپذیری مشاهده خلل
  . بیان کرده، بسیار نزدیک است»حقق« ۀریش

  قتیحقی اصطالحی معنا
 شود کـه اهـم  میبه عنوان مشترک لفظی میان چند معنا استعمال» حقیقت «ۀامروزه واژ

در مقابـل (بـه معنـای اسـتعمال لفـظ در مـا وضـع لـه » قتیحق«. ١: ند ازا عبارتها  آن
» حقیقت«. ٣ ،)در مقابل کذب(ا واقع  به معنای شناخت مطابق ب»حقیقت«. ٢ ،)مجاز

به معنای وجود مستقل مطلق کـه » حقیقت«. ۴ ،)در مقابل ظاهر(به معنای کنه و باطن 
بـه معنـای واقعیـت » حقیقـت«. ۵ ،)در مقابـل مخلوقـات(منحصر به باری تعالی است 

بـه معنـای ذات » قـتیحق«. ۶ ،)در مقابل مفهوم که فاقد عینیت خارجی اسـت(عینی 
  .)١/٣٣٨: ١٣٨۶،  یزدیمصباح(به معنای ماهیت » حقیقت«. ٧ ،)در مقابل اعتبار(شیء 

  یاسالم شمندانیاند منظر از قتیحق
 رای قـیحق ا یـحیصـح یـا صـادق اصطالح امروز، تا گذشته ازی اسالم شمندانیانداکثر 
  :سدینو  میباره نیا در یمطهراستاد . اند دانسته واقع با مطابق ۀیقض وصف

 نیـا مرادشـان اسـت، صـادق یا حیصح ای یقیحقی امر که اند گفته) السفهف (گاه هر
 اسـت، کـاذب یـا خطـا ای یـقیحق ریغ که اند گفته اگر و است واقع با مطابق که بوده

  .)١/١٣۶ :١٣٧٧طباطبایی، ( است بوده واقع با آن مطابقت عدم مرادشان

 شـود  مـیگفتـه »قـتیحق« آن، با مطابق علم به و تیواقع واقع، به امروزه رو نیا از
 صـورت مطابقـت از اسـت عبـارت »قتیحق «،یدگاهید نیچن اساس بر .)١/٩۶ :انهم(

 باب در هینظر نیا به رو نیا از. مراال نفس بای ذهن ۀیقض مطابقت ای و واقع با ایاشی علم
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 مطابقـت ۀ نظریـۀدهنـد لکیتـشی اصـل انکـار. شـود  مـیگفته مطابقت ۀینظر ،قتیحق
  :اند از عبارت
 هیقض قالب در هک استی یشناسا فاعلی ذهن شناخت و معرفت همان که ِمطابق؛. ١
  .ندک یم دایپ نمود و ظهور
  .دینما یم مطابقت آن با انسانی ذهن ۀیقض هک استیاش واقع همان که َمطابق؛. ٢
  .ندیگو را َمطابق و ِمطابق رکن دو انیم نسبت که مطابقت؛. ٣
 انـسان ذهـن از رونیـب ییهـا تیواقع. ١: استی اصل فرض شیپ سهی دارا هینظر نیا
یی توانا انسان. ٣ ،دارد امکانی رونیب اتیواقع نفسه یف و حیصح شناخت. ٢ ،دارد وجود

ی جـا در هـا فرض شیپ نیا. دارد رای رونیب اتیواقع ِیداریپد ًصرفا نه نفسه، یف شناخت
  .)١/٢۶٣ :١٣٨۶زدی،  یمصباح: ک.ر( است دهیرس اثبات بهی اسالم لسوفانیف توسط خود

  یاسالم ۀفلسف در مطابقت ۀ نظریۀنیشیپ
 ضـمن در و ستیـسوف ۀرسـال در افالطـون. دارد باسـتان یونـان در شهیر مطابقت ۀینظر

رد، کن گفتگو بیان یه او در اکراتی ی تعباما دارد اشاره دگاهید نیا به ١تئتوسی گفتگوها
 پـس از .)٣/١۵٠٧ :١٣۶٧: ک.ر(ف رسـمی صـدق قلمـداد شـود یـنتوانست به عنـوان تعر

 ۀخالصـ.  تـشریح نمـودمتافیزیـکتـاب کافالطون، شاگردش ارسطو این مطلـب را در 
مر باشد، صادق و ای مطابق با واقع و نفس اال هین است که اگر مفاد قضیسخن ارسطو ا

 ازی تأسـ به و افتی راه زینی اسالم ۀفلسف به فیتعر نیا. اذب استکاگر مطابق نباشد، 
 نیـا بـه. شـد واقـع مـشاءی ماکح ژهیو به مسلمان ۀفالسف ازی اریبس قبول مورد ارسطو

 و واقـع بـا مطـابق ۀگـزار ایـ خبـر وصف مطابقت، و صدقی معنا به »قتیحق «ب،یترت
  .)١١٩: ١۴٠٨: ک.ر( ٢گرفت قرار مراال نفس
 و روشن صورت به صدق فیتعر ۀمسئل نا،یس ابن از شیپ تا مسلمان ۀفالسف انیم در
 ستند،یـز یمـ نایسـ ابـن از شیپـ هک یفاراب وی ندک رینظی لسوفانیف و نبود مطرح حیصر

                                                        
1. Theaietos. 

شـود یـا صـدق آن موجـب   مـیال باقی است که آیا حقیقی بودن قضیه موجب تـصدیق آنؤجای این س. ٢
  حقیقی شمردن آن؟
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ی بررسـ ضـمن در آنچـهی ال البه از حال، نیع در. اند ردهکن اشاره مطلب بدان ًمستقیما
 دسـت بـه تـوان یم را مطلب نیا اند، کرده مطرحی منطق وی فلسف گوناگون موضوعات

 ازی ضـمن صـورت بـه و دانـستند  مـیمفروض امر یک را واقع با مطابقتها   آنهک آورد
ی عنی. دانست  میایاش »قتیحق «به علم را فلسفهی ندک. ردندک  میدفاع مطابقت ۀینظر
 اسـت نـشده حاصلی معرفت و علم نشود، شفک ایاش »قتیحق «،یورز فلسفهی ط اگر

 بـود معتقد و نستدا یم واقع امر به ناظر را مطابقتی فاراب .)٢/٣٧۶: ١٣٨۵ ،ّ و الجریفاخور(
 نداشـته واقـع بـا) سـلب و جابیا جهت از (تیضد و مقابله هک استی معرفت ن،یقی که

  .)١/٣۵ :١۴٠٨( باشد
 قراری جد توجه مورد را بحث نیا که استی اسالم لسوفیف نینخست دیشا نایس ابن
 مواضـع در راهـا   آنبـه مربـوط ادراکـات و مطابقت و صدق و »قتیحق «ۀمسئل و داده
ی بـرا معنـا سـه او .)١/٢٣٧: ١۴٢٣: ک.ر( اسـت گذاشته بحث به شیها کتاب ازی ددمتع

 تفـاوت در نیهمچنـی و. است واقع با مطابقت ها، آن ازی کی که کرده انیب »قتیحق«
  :دیگو  میصدق و »قتیحق«

 بـا واقـع مطابقت جهت از و حق واقع، با آن مطابقت جهت از را قول و اعتقاد و نیقی
  .)١/۴٨: ١۴٠۴( ندیگو صادق آن،

 یـا قول مطابقت را آنی گاه و ردهک رکذ حقی برای گوناگونی معان زین اشراق خیش
 دانـد  مـیمـراال نفـس و واقـع بـا قـول مطابقـت را آنی گـاه وی خـارج ءیش با اعتقاد

 بـه خـود، متعـدد آثـار دری طوسـ نیرالدینص خواجه نیهمچن .)١/٢١١: ١٣٧٩ ،یسهرورد(
 آثـاری برخـ دری و. اسـت پرداختـه مطابقت ۀینظر نییتب و صدق و »قتیحق «فیتعر
ی برخـ در و )٣/١٠: ١۴٠٧ ،یطوسـ( ١کنـد  مـیکیتفکی قیحق امر و صادق امر انیم خود
 مطابقـت مالک و کند  میقسم سه شود،  میصادر ذهن جانب از هک رای امکاح گر،ید
  :کند  میانیب قسم هر در را

 مثـل باشـند؛ی خـارج موضـوعات دو هـر آن، در محمـول و موضوع هکی مکح. ١
  .خارج در است وانیح انسان

                                                        
 باعتبـار صـادق فهـو. للواقع اًمطابق انک ذاإ الخارج ءیالش حال یعل ّدلی یالذ العقد وأ القول حال ومنها. ١

  .هیلإ مراأل نسبة باعتبار ّوحق مر،األ یلإ نسبته
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 مثـل اسـت؛ی عقلـ مفهـوم آن محمول اما است،ی خارج آن موضوع هکی مکح .٢
  .است نکمم انسان
 باشـند؛ی عقلـ موضـوعات و میمفـاه از دو هر آن محمول و موضوع هکی مکح. ٣
 آن نسبت از را اول قسمی ذهن امکاح مطابقت او، نظر به. است امتناع مقابل انکام مثل
 بـاهـا   آننـسبت از را گرید قسم دو امکاح مطابقت و میآور یم دست بهی خارج واقع با

  .)٧٠: ١۴٠٧همو، ( مینک یم شفک مراال نفس

  مطابقت ۀینظر از هیمتعال حکمت ریتقر
 راتیـتقر کـه دهد  مینشان اند، کرده انیب مطابقت ۀینظر دربارۀی اسالم لسوفانیف آنچه
. باشـد  مـیزینیی ها تفاوت بر مشتمل دارد، کهیی ها مشابهت رغم یعل هینظر نیا ازا ه آن
  .میکن  میانیب را هیمتعال حکمت بستر در هینظر نیا از مهم ریتقر دو مجال، نیا در

  بالعرض معلوم و بالذات معلوم مطابقت
ه ارتبـاط شـود کـ  مـیدر ذیل بحث از اتحاد عالم و معلوم در حکمت متعالیه چنین بیان

.  است که میان علم و عالم و معلوم برقرار اسـتی اتحادۀنفس انسان با معلوم، به واسط
 و یانواع علم پرداخته و آن را به دو نوع حضوردربارۀ برای تبیین این موضوع، به بحث 

 بـا ینند و معتقدند که تحقق اتحاد نفس با معلوم در علـم حـضورک یم می تقسیحصول
ق یـن اتحاد از طری، ایشود اما در علم حصول  میوم نزد نفس حاصلحضور و وجود معل

 معلـوم نـزد نفـس حاصـل) آن یوجود ذهنی معلوم، نـه وجـود خـارج(حضور صورت 
ی معلـوم بالـذات، و یکـ: ن ترتیب، معلوم در علم حصولی دو قـسم داردیبه ا. گردد می
ه کـی اسـت ء خـارجیمقـصود از معلـوم بالـذات، ماهیـت شـ. گری معلوم بـالعرضید

ء یابد و منظور از معلوم بالعرض همان وجـود خـارجی شـی یبالذات نزد نفس حضور م
رد، همـان معلـوم یـگ یآنچه معلوم واقعی قرار مـ. ه بنفسه نزد نفس حضور نداردکاست 

، معلـوم ی خـارجیایاما خود اشـ. است) ی خارجیصورت و وجود ذهنی اشیا(بالذات 
 یرو، اشـیا نیـابنـد و از ای یِبنفسه نزد عالم حضور نم خارجی یرا اشیایستند زیواقعی ن

رسـالة التـصور و ، شـیرازیصـدرالدین : ک.ر(نند ک یاد میخارجی را به عنوان معلومات بالعرض 
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  .)٣٠٧ :١٣۶٣، التصدیق
را اگر مناسبتی ید مناسبتی وجود داشته باشد؛ زین معلوم بالذات و معلوم بالعرض بایب
 ین مناسـبت بـه اتحـاد مـاهویاز ا. معنا خواهد بود یآن ب وم برار نباشد، اطالق معلکدر 
عنی ماهیت موجود خارجی به عنوان معلوم بالعرض، با ماهیـت صـورت ینند؛ ک یر میتعب

ارتباط و نسبت وجود خارجی . ذهنی آن به عنوان معلوم بالذات، مطابقت و اتحاد است
 اسـت کـه از آن تعبیـر بـه انطبـاقتـشان یهـا، همـان اتحـاد در ماه ا با وجود ذهنی آنیاش
  .)١٢٨/۶٠ش: ١٣٨٧احمدی، (شود  می
 شبح رای ذهن وجود لسوفان،یفی برخ خالف بر مالصدرا که داشت توجه دیبا کنیل
 ذهن دری خارج تیماه نیع حضور را آن بلکه داند  نمییخارج وجود مثال و عکس و

  :داند می
 شـوند  مـیحاصـل ذهـن در ایاشـ اتیـماه نیعـ کـه اسـت آن گـواهی ذهن وجود ۀادل

  .)١/٢٩٧ :١٩٨٨ ،یرازیشصدرالدین (

 مراد. کرد درکی درست به را ذهن عالم و خارج عالم از مالصدرا مراد دیبا نیهمچن
 وجـود سـنخ دو بـه اشـاره او مـراد بلکـه ستیـنی خاصـ مکان به اشاره الفاظ، نیا از او

 زیـن و شـود  میمترتب آن بری خارج احکام که دارندی وجود ایاش که انیب نیا به است؛
  .)۵۵ ـ ۵۴: ١٣٧۶همو، ( گردد  میمترتب آن بری ذهن احکام که دارندی وجود

  مراال نفس با هیقض مطابقت
 از. اسـت هیـمتعال حکمـت دریی بـاال تیـاهمی دارا آن بـه مربوط مسائل و مراال نفس
 مـراال نفـس بـا هیقـض مطابقـت را »قـتیحق«ی اسـالم لـسوفانیف ازی برخـ نکهیا جمله
 امـا اسـتیاش خود مر،اال نفس از مراد که رسد  مینظر به نیچن هیاول نگاه در. ندا هدانست

  .دارد وجودی جد نظر اختالف مراال نفس ریتفس در لسوفانیف نیب
مر را همان عالم عقـل برخی از فیلسوفان نظیر خواجه نصیرالدین طوسی مراد از نفس اال

ذهنی که مطابق با صور منقـوش در عقـل فعـال باشـد، یعنی هر حکم یا صورت . اند دانسته
 هرچند وی این نظریه را در ضمن گفتگو .)۴۶ـ۴۵ :١۴٠٧طوسی، ( صادق وگرنه کاذب است

تـر   به مراتب طوالنیای  این نظریه در نزد اهل عرفان پیشینه،کند  میبا عالمه حلی مطرح
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سـاحت عـالم عقـول فرض این نظریه آن است کـه حقـایق اشـیا نخـست در  پیش. دارد
اصـلی » حقیقـت«مـر و آیند و نفـس اال  میتر به وجود موجودند و سپس در عوالم نازل

. )۵١۵ ـ ۵١۴: ١٣٨٩پناه،  زدانی(اشیا نیز همان حقایقی است که در عالم عقل موجود هستند 
از این رو ابن فناری . مر اشیا چیزی جز همان ساحت اعیان ثابته نیستبه این ترتیب نفس اال

  :نویسد می
  .)١٠٩: ١۴١۶(ها  حقیقت خالیق عبارت است از صورت علم پروردگارشان به آن

  :و قونوی معتقد است
حقیقت هر موجودی عبارت است از تعین آن در علم ازلی پروردگار که بـه اصـطالح 

 :١٣۶٢( نامنـد  مـیشود و دیگران آن را ماهیت  می، عین ثابته نامیدهمحققان از اهل اهللا
٧۴(.  

برخی از فیلسوفان و متکلمان نظیر محقق الهیجی سـعی در دفـاع از همـان معنـایی 
  :اند مر گفتهآنان در تعریف نفس اال. آید  میاند که در بادی نظر به ذهن داشته

یعنی با قطع نظر از فرض فـارض و اعتبـار ... مر یعنی خود شیء فی حد ذاتهنفس اال
  .)١٢٢ :تا بی(اشد یا در ذهن ِمعتبر؛ اعم از اینکه در خارج از ذهن ب

صـدرالدین ( منـدرج در عقـل فعـال ۀمـر را صـور علمیـاما مالصدرا در جایی نفس اال
 البته آن علم الهـی کـه داند؛  می و در جای دیگر، آن را علم الهی)٧/٢٧٠: ١٩٨٨شـیرازی، 

  در اینجا صوری نیست که حلول دراد او از صور اشیامر. است صور اشیۀ همۀدارنددربر
و وجـود، » حقیقـت«انـد و در  ذات کرده باشند بلکه صوری است که عـین ذات حـق

  .)٢۶٢ـ۶/٢۶١: همان(ّعین حق و در تعین، غیر اویند 
 شـود بلکـه  نمـیمر به آنچه گفتیم ختم نفس االۀمسئلتقریرات فیلسوفان اسالمی از 

  ،یعلـم الهـ. ١: از انـد ًتفسیرهای دیگری نیز از این مقوله دارند که اجماال عبـارتها  آن
  ،یرب النـوع انـسان. ۶ ،ان ثابتـهیـاع. ۵ ،یعلـاعالم . ۴ ،مراعالم . ٣ ،عالم مجردات. ٢
  ،یلـکنفـس . ١١ ،نیتـاب مبـک. ١٠ ،لـوح محفـوظ. ٩ ،لکـعقل . ٨ ،ی الهیاسما. ٧
محکیـات . ١۶ ،طانیشـ. ١۵ ،عقل فعال. ١۴ ،املکقلب انسان . ١٣ ،یثل افالطونُم. ١٢

  . ...وت عقلی محکیات وظرف ثب. ١٧ ،قضایا
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  مالصدرا منظر از قتیحق
یی با دیدگاه فیلسوفان اسالمی پیش از او ها مشابهت» حقیقت«دیدگاه مالصدرا در باب 

کند و حتـی تقریراتـی از   نمینفی» حقیقت« مطابقت را در باب ۀهرچند او نظری. دارد
ت را نیـز محـدود بـه کنـد و مطابقـ  نمیرا محدود به آن نیز» حقیقت«دهد   میآن ارائه

َتطبیــق مطــابق ذهنــی بــا مطــابق خــارجی
نمایــد بلکــه مطابقــت را یکــی از مراتــب   نمــیِ

  .کند  میمعطوف» حقیقت«دانسته و توجه خویش را به مراتب دیگری از » حقیقت«

  قتیحق فیتعر
را به حد و رسم تعریف نکرده اسـت بلکـه » حقیقت«مالصدرا در هیچ یک از آثارش 

که چـه چیزهـایی از آن اراده  معنا و مقاصد استعمالی آن و اینبا بیان لوازمسعی نموده تا 
او در ذیـل بحـث از اصـالت . شده است، معنای آن را به ذهن مخاطبانش تقریب نماید

مطـالبی متناسـب بـا ایـن ... وجود، وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول، احکـام عـدم و
وجـوب، ( پـس از طـرح مـواد ثالثـه فارسالاتاب کاز آن جمله در . موضوع آورده است

  :کند  میچهار معنا را برای حق ذکر) ان و امتناعکام
. مـیئدا می و چـه غیـرئو اما حق، گاهی مقصود از آن مطلق وجود خارجی است؛ چه دا

اش اسـت و گـاهی مقـصود از حـق، وجـود  ینـی وجود عۀزی نحویت هر چیپس حق
 اسـت و گـاهی از حـق، حالـت و می است و گـاهی مقـصود از آن واجـب لذاتـهئدا

زی یـبـا چها   آناز جهت مطابقت) هی ذهنۀیقض(و اعتقاد ) هی لفظۀیقض(چگونگی قول 
ا یـن قـول حـق اسـت و یا: شود یپس گفته م. شود یه در عالم خارج است، قصد مک
حـق بـه معنـای : یعنی(ن معنا از حق همان صادق بودن است یا. ن اعتقاد حق استیا

مر، صادق است و به اعتبار نسبت ول به اعتبار نسبتش با نفس اال پس ق.)صادق است
  .)٩٠ـ ١/٨٩: همان( آن، حق است امر بنفس اال

 مطلـق ای مطلق وجود. ١: از ندا عبارت او نظر در حق ۀچهارگانی معان اساس، نیا بر
 او. واقـع بـا قول مطابقت. ۴ ،متعال خداوند. ٣ ،عقل وجود مانند دائم وجود. ٢ ،وجود

 کـه اسـت معتقـد و دانـد ینمـ آن وحدت بای مناف را »قتیحق «ۀچندگانی معان رشیذپ
 اسـت، نظـر مـد مطابقت ۀینظر در که یمنطق »قتیحق «ای صدقی معنا به »قتیحق«

 لیاصـ »قـتیحق «ۀپوسـت و قـشر عنـوان به که شده قلمداد »قتیحق «ازی ا مرتبه ًصرفا
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 آن، بـر عـالوه و گـردد  مـیمحـسوب »قتیحق «ۀمرتب نیتر نازل و نیتر یسطح و است
  .)همان: ک.ر( دارد وجود آنی برا زینی گرید مراتب
 ۀفلـسف در. اسـتی کیکتـش تیـهو یـکی دارا و مراتب ذو قت،یحق مالصدرا نزد

 تنهـا »قتیحق «شناخت ًاصوال هک استی ا گونه به وجود و »قتیحق «نسبت مالصدرا
 ِخـود را »قـتیحق «ۀمرتب نیتر یعال مالصدرا. است ریپذ انکام وجود شناختی مبنا بر

 سـزاوارتر داشـتن »قـتیحق« بـه گرید زیچ هر از وجود که است معتقد و داند  میوجود
 وجود ونیمد را شیخو ظهور و ردهک دایپ »قتیحق «وجودۀ واسط به زیچ هر رایز است
  .است
 سـطح در را آن ما هکی یایدن است،ی عرب ابن از متأثر هک مالصدرا شناسی یهست در
 بـه و اسـت مثال و رمز ۀمثاب به هکبل ست،ین ذات به قائم یقتیحق م،ینک یم تجربه یحس
 یایاشـ. شـود  مـیادیـ قئالحقـا قـةیحق بـه آن از هک دارد اشارت خودی ورا در یقتیحق

 آن وجـود بـه قـائم وجودشـان و هـستند قئالحقـا قـةیحقی عرضـی ها صورت محسوس
 الحقـائق قةیحق با کهی نسبت به توجه با(ی ا گونه بهها   آنۀهم لذا و است قئالحقا قةیحق

  .)٩۶ :١٣٧٨همو، ( اند»قتیحق«ی دارا) دارند
 بـه توجـه بـا زیـن و وجـود با اش رابطه و »قتیحق «ۀدرباری دگاهید نیچن به توجه با

 ،یتعـالی بـار ذات بـای هـست و وجـود ۀرابطـ بـاب در هیـمتعال حکمـت خـاص دگاهید
 نـزد ایاشـ تمـامی اصـل قـتیحق کـه اسـت بـاور نیـا بر قرآن اتیآ به استناد با مالصدرا
 و اسـت آخـرت همان محسوسات، عالمی اصل »قتیحق«که  است معتقد او. خداست

 و اساس و اصل هک قئالحقا قةیحق به تا طور نیهم و معنا عالم آخرت، عالم »قتیحق«
 از او وحـدت و اسـت واحـد زین قئالحقا قةیحق. گرددی منته است قیحقا تمام سرمنشأ
 ءیشـ ّکـل قـةیالحق طیبـس و ستینی عدد وحدتی معنا به و استی وجود ۀسع سنخ
  .)۴٣۶ :١٣۶٣، الغیب اتیحمف ،همو: ک.ر( است
 رای فعلـ عـالم و کنـد مـی بحـث وجـود عـوالم تطابق از مالصدرا ،یبستر نیچن در

 از بحـث و نـددا  مـییالهـ صـفات و اسـمای زاِاِمابـ رای عقل عالم وی عقل عالمی زاِاِماب
 کـهی حـال در کند  میباال عوالم اجمال و وحدت بر نییپا عوالم لیتفص و کثرت تطابق
همو، ( داند  میوجودی کیتشک مراتب راها   آنۀهم و کند  نمیفرض هم ازی جدا راها  آن
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 زیـچ دو عنوان بهی ذهن صور وی خارج یایاش انیم را مطابقت او واقع در .)٣٢ـ٧/٣١: ١٩٨٨
 مرتبه دو عنوان به نییپا و باال عوالم در ایاش صورت انیم بلکه کند  نمیبرقرار مه از جدا
  .کند  میبرقرار اتحاد و ارتباط ز،یچ یک از

 دگرگـون انـسان، جملـه از اسـت آن در آنچه و عالم ازی تلق قت،یحق ازی تلق نیا با
 در رههمـوا یجـوهر تکحر اساس بر انسان ،ییصدرا حکمتی ها آموزه طبق. شود می

 از و گـرید ۀمرتبـ بـهی ا مرتبـه از گـر،ید عالم بهی عالم از او ریس و است املکت و تحول
 نیـا در. دارد ادامـه) قئالحقـا قةیحق(ی ینها »قتیحق «به لین تا گریدی باطن بهی ظاهر
 در هکـ اسـتی تینهـا یبـی هـا امکان هکبل ستین اوی ها تیفعل انسان »قتیحق «نگاه،

 امـر، آخـر در و نـداردی نـیمع تیماه و قفی حد انسان مالصدرا رنظ در. دارد رو شیپ
. سـازد یمـ متحقق را آن عمل و شهیاند با کسلو مراحل در هک شد خواهدی زیچ همان

 وجـود عالم نیا در هکی یها قوه از یک هری برا انسانکه  گفت توان یم گرید عبارت به
 شـمار بـه مـاده آخـرت، و امعنـ عـالمی ها صورت از یک هری برا و است صورت دارد
 و شهیـاند بـا و مانـد ینمـ خود در هک استی موجود انسانکه  است معتقدی و. دیآ یم

  .)١۴٣ :١٣۶٣، رسالة التصور و التصدیقهمو، ( سازد یم را خود ش،یخو عمل

  قتیحق به دنیرس
شناخت حقیقت، غایت قصوای کسب علم است لیکن ممکن است طریق علمی قاصر 

مالصـدرا علـم بـه اشـیا در سـاحت وجـود را تنهـا منبـع . این هدف باشـداز رساندن به 
 ۀداند و امکان و ضرورت علـم حـضوری را از طریـق شـهود و تجربـ  میخطاناپذیر علم

از نظر او، علم پـیش از هـر . دهد  میها، مبنا قرار  حقایق و اتحاد وجودی با آنۀواسط بی
را هـا   آن حقایقی است کـه انـسانیعنی مشارکت در صور و. چیز، شهودی آشکار است

گویـد کـه ایـن تنهـا علـم حقیقـی اسـت، زیـرا  مالصدرا به وضـوح مـی. کند تصور می
  . اقامه کردیتوان بر آن دلیل پذیر و نه می پذیر است، نه اثبات نه تعریف» حقیقت«

 ممکن قئالحقا قةیحق گریدی ریتعب به و »قتیحق «ذات شناختی برا مالصدرا نزد
ی عقلـ استدالل قیطر به حق ذات کادرا اول: شود مودهیپ قیطر سه نیا زای یک است

 قیـطر بـه حـق ذات شناخت سوم و سیتقد و هیتنز قیطر به حق شناخت دوم برهان، و



  

»
یحق

ت
ق

«
  در

ت
کم

ح
 

تعال
م

 ۀی
درا
الص

م
 و

.../ 
شها

ژوه
پ

١۵  

 ،ن و از راه سـومکـمم ریـ غ،از راه اول و دومرا مالصدرا شناخت حق . ی عرفانۀمشاهد
ه نفس او تعلق به بـدن ک یسان مادام انی زیرا این راه برا؛ل دانسته استکمشروط و مش

بـر هـا   آنه آخـرت در درونکـ از افراد کی اندیًن است و صرفا براکمم ری دارد غیویدن
 گردد ین اساس هر گاه ذات عبد فانیبر ا. رده باشد، ممکن خواهد بودکدا یا غلبه پیدن

شناخت ن صورت حق را با حق خواهد ی گردد، در اکندُت او در ذات حق میّو جبل ان
  .)٣/۶٢ :١٣٧٠، همو(

او . کنـد  مـیّمالصدرا در بیان این نظریه تا حدی از سهروردی و ابـن عربـی تبعیـت
از نظر ابن سـینا، . کند را در اکتساب معرفت انکار می همانند سهروردی طریق ابن سینا

پیدایش ادراک عقلی در گرو افاضه صور معقوله از سوی عقـل فعـال اسـت، در حـالی 
 معتقد است که چنین  و صور استۀدی که منکر تمایز ماده و صورت و افاضکه سهرور

مالصدرا در حالی . شود  میشهود حقایق مجرده حاصل ادراکی از طریق علم اشراقی و
که منکر هر دو سخن فوق است در پرتو حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول معتقـد 

رسـیدن بـه سـاحت عقـل و اتحـاد  عاقلـه و ۀّاست که چنین ادراکی از طریق کمال قـو
از . کند  تحقق پیدا میـ مندرج است  موجودات در آنۀصور کلی هم کهـ وجودی با آن 

شـود و از   مـیهای کلـی در ذهـن انـسان حاصـل ّنظر او، معرفت یقینی با تجلی صورت
از نظـر . کنـد طریق این صـور، انـسان حقـایق اشـیا را آن گونـه کـه هـستند، درک مـی

» حقیقت«دهد و آن را متحقق به   عملی، نفس حقیقی انسان را ارتقا میۀفمالصدرا فلس
انسان از طریق براهین، یعنی از طریق قیاسات یقینی بـه که شود  کند و باعث می  میاشیا

وجودی » حقیقت«گونه که هستند، دست یابد و با این عمل به  شناخت حقایق اشیا آن
  . به کمال الیق خود نایل شوداشیا متحقق شود و از طریق تشبه به خدا

 رخ »قـتیحق «شـناخت بـاب در کـهی یهـا برداشـت اخـتالفکه  است معتقد یو
 صـورت هکـ یارکـان و رادیـا و گردد یم باز حق اتیتجل ۀمشاهد یچگونگ به دهد می
ی بعـض بـودن پنهان و گرید بعض بر مواطن یبعض امکاح ۀغلب به مربوط ًصرفا رد،یگ می

 و خطـا گر،ید عبارت به .)٢/٣۶۴: ١٩٨٨ ،همو( است اشخاصی عضب از اتیتجل و مراتب
 رو نیهم از. است حقی تجل یانحا در تفاوتشان و اند»قتیحق «یک ازی تجل دو صواب،
 داشته »قتیحق «ازی املک شناخت تواند یم املک انسان فقطکه  است معتقد مالصدرا
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 هـا انـسان ریسـا و )٢/٣۶۶ :همـان( نـدک یمـ مشاهده را حق اتیتجل عیجم او چون ،باشد
 ،همـو( دارنـد آن ازی بینـص کننـد درک کامـل طـور بـه را »قتیحق «توانند نمی هرچند
 مطلـق »قـتیحق «و حـق ذات نـهک شـناخت ازی بـشر اذهـان او نظر در .)٣/٧١: ١٣٧٠
 ۀانـداز بهی فرد هر رایز ست،ین »قتیحق «شناختی نفی معنا به نیا .ندا ناتوان و عاجز
 و کنـد  میدایپ شناخت »قتیحق «به نسبت دارد، حق نور اشراقات لوامع زا هکی ا بهره

 تیمـشروع ن،یبنـابرا .)همـان( اسـت »قتیحق «از او شناختی مقتضا به زین او فیلکت
  .بود خواهد مطلق »قتیحق «ازها   آنصاحبان شناخت زانیم بری مبتن مختلفی ها فهم

شـاهد . داند  می»حقیقت«یدن به ی عقلی و برهانی را قاصر از رسها مالصدرا روش
ترین اصل فلسفی در تحلـیالت عقلـی  بناییدعا آن است که اصالت وجود که زیراین م

ًای فلسفی اسـت، عمیقـا در شـهود  همسئلرغم آنکه  آید، علی صدرالمتألهین به شمار می

 ۀبریشه دارد و از راه متمرکز کردن توجه به باطن نفس، نه از راه تجر» حقیقت«عرفانی 
کنـد کـه ابتـدا   میالمتألهین اذعانصدر. شود  میحسی و نه از راه تحلیل عقلی فهمیده

خویش را با علم حضوری مشاهده نمـود و » حقیقت«او . این مهم را شهود کرده است
آنچه واقعیت دارد وجود اسـت نـه که خود دید » حقیقت«آن را هستی یافت و با شهود 

ت و وحدت و تشکیک آن را مـشاهده کـرد و سـپس ماهیت و با تداوم آن شهود، بساط
  . عقلی مبنی بر اصالت وجود را اقامه نمودۀادل

ــه و  ــق تجزی ــناخت آن از طری ــناخت وجــود را منحــصر در ش ــه ش ــیچ وج ــه ه او ب
الطبیعـه را در چـارچوب هـدف او ایـن اسـت کـه مابعد. دانـد هـای عقلـی نمـی تحلیـل
کید ب تری قرار دهد که در آن به وسیع ر برهان و روش ارسـطویی بیـان مطالـب و جای تأ

کید بر روش عرفانی ابن عربی و اشراقی سهروردی و از همه مهم تـر، اتحـاد وجـودی  تأ
کیـد شـود ایـن هـدف، . با اشیا در پرتو حرکت جوهری و طی مراتب مختلف کمـال تأ

د، ساز  آنچه این الگو نمایان میۀشده و هم آید که الگوی ارائه دست می فقط هنگامی به
گیرد، مبتنی   اشیا را به نحو وحدت در بر میۀبر وجود که حقیقتی انضمامی است و هم

  .)٢۶/۵٢ش: ١٣٨۴ ان،یاکبر(گردد 
 ۀرابطـ بحـث در کـه شـود یمـی اصل اثبات به ّموفق معلوم و عالم اتحاد به قول با او
 اریبـس قـشن شناسـا َّمتعلق و شناسا فاعل انیم زیتما ویی جدا رفتن نیب از و نیع و ذهن
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 آن از و بـاطن بـه ظـاهر از انـسان ریسـ مالصـدرا، شناسی یهست در. کند یم فایا یّمؤثر
 دری هـست از مرتبه آن ِینیع تحقق موجب مرتبه، هر با انسان اتحاد و گرید باطن به باطن
ای  درجـه بـه و شد خواهدی وی برای هست از مرتبه آن شافکان تینها در و انسان درون
 ب،یـترت نیـا بـه و شـوند  مییانسان نفسی اجزا ،یخارج موجودات عیجم که رسد می

  :گردد  میواقفها   آن»قتیحق «به انسان
 واقـع در کنـد،  میمشاهده ـ آخرت عالم به رسد چهـ  عالم نیا در انسان که آنچه تمام
 از رونیـبی زیچ انسان. ندیب  میخودش عالم در و خودش ذات در او که استی امور
 بـه کـه اسـت آنی انـسان نفـس ونئشـ از... کند  نمیمشاهده را خودش عالم و ذات
 در او ۀقـو و گـردد  میآن ذات یاجزای خارج موجوداتی تمام که رسد ای می درجه
صدرالدین ( گردد  میخلقت تیغا او وجود و شود  مییجار وی سار موجوداتی تمام
  .)٣٠٩ :١٣٧٨ ،یرازیش

  یغرب شمندانیاند منظر از قتیحق
 ًعمومـا ،ییارسـطوی هـا شهیـاند ازی تأسـ بـهی غرب شمندانیاند د،یجد دوران از شیپ تا
 ظهـور بـا دگاهیـد نیـا امـا. داشـتند مطابقـت ۀیـنظر قالـب در »قتیحق «ازی سنتی تلق

 عنوان به زیتما و وضوح دادن قرار با دکارت. شد رییتغ دستخوش کانت سپس و دکارت
 وجود به کانت شناسی معرفت آن،ی پ در و ومیه تیشکاکی برا را نهیزم قت،یحق اریمع

 ١ایاشـی خـارج وی نیع »قتیحق «به بشر لین صراحت به کانت که شد آن جهینت. آورد
 انت،ک نظر در. شمرد ٢دارهایپد ۀحوز به محدود رای آدم دانش و دانست نکمم ریغ را
 لـذا .اسـت فاهمـه ّماتقدم مقوالت بای حسی ها داده نیب مطابقت از عبارت »قتیحق«

 از پــس. شـمرد معتبــر هـا شـناخت ۀریــدا از خـارج را یمـراال نفــس امـور و کیـزیمتاف
ی مختلفـی ایـزوا »قـتیحق «ازی سـنتی تلق به نسبت غرب ۀفلسف کانت،ی ها کیتشک

 ۀدربـار عمـده ۀیـنظر سـی از شیبـی غرب ۀفالسف امروز، تا که شد آن جهینت و کرد دایپ
ــه آن از کــه انــد کــرده مطــرح »قــتیحق« ــوان  مــیجمل ــه ت ــنظر ب ــه اتی ــگرا تجرب  ان،ی

  .)٣٣٠: ١٣٨۶ ،یمعلم: ک.ر( کرد اشاره ها سمیپراگمات و انیگرا انسجام
                                                        

1. Noumen. 

2. Phenomen. 
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  قتیحق ازی کیهرمنوت برداشت نۀیشیپ
 و چـهینی هـا افتیره بری مبتنی ادیز حد تا قت،یحق از گادامری فلسف کیهرمنوتی تلق
 در آنـان اتیـنظر بری کوتاه رورم گادامر، نظر بهتر درکی برا رو نیا از. است دگریها

  .داشت میخواه »قتیحق «باب
 »قـتیحق «و ریـخ افتنی یـبـرا تالش اساس و یافالطون مطلقیی گرا قتیحق چهین
ی جـستجو از تـر مهم »قتیحق «ارزشی بررس که دیگو  مییو. داند  میباطل را مطلق
 نـام آنچـه و قیحقـا نه و رندیگ  میشکل لذات ۀیپا بر اعتقادات او نظر به رایز. است آن
  .است قدرتی سو به انسان ۀاراد و لیم است، شده نهاده آن بر »قتیحق«

 دل در که اند انگاشته نیچن قت،یحق ازی سنتی برداشت اساس بر افراد چهین ۀدیعق به
 او امـا ابنـدیبی راهـ آن به که بتوانند دیبا آنان و است نهفتهیی معنا شک یب ،یظهور هر
 کنـد ثابـت توانـد  میشیشاپیپی کس چه که پرسد  میو زند  میهم بر را کهن تصور نیا

 از چـرا است؟ نهفتهیی معنا م،شناسی ینم را آن هنوز که مای رو شیپی دارهایپد در که
 چـرا باشد؟ داشته معنا دارهایپد نیا که ماست خواست نیا میکن قبول که مینرو راه نیا

ی تـأویل شـود،  مـییمعرفـ داریپد یا متن یینها وی نهان »قتیحق «همچون که رایی معنا
 قـدرت خواسـت را آن نـام چـهین کـه( انـهیکارکردگرا لیـدل بـه خودمـان که میندان تازه

 نیـا که میهست ما خود که شود  نمیمعلوم صورت نیا در ایآ م؟یا دهیآفر را آن) گذاشت
 م؟یـا دهیـآفر خودمـانی آور زبـانی رویـن بـا را مقـدس وی نـییق ،یجـاودان قیحقا همه

  .)٨۴ :١٣٨٠ ،یاحمد(
 پاسـخ خـودش و »ست؟یـچ قتیحق پس«: پرسد  میبد و کینی فراسو ۀرسال در او
  :دهد می

 یـک در و هـا یانگـار واره انـسان و مرسـلی مجازهـا ،هـا استعاره از متحرکی لشکر
 و دگرگـون ت،یـتقو ،غیـبل و شاعرانه طرز به کهی انسان مناسبات از ای مجموعه کالم،

ی اجبـار و مرسـوم اسـتوار، ،مردمـان نظـر در اریبـس کاربرد از پس. اشدب شده شیآرا
ــوه ــیجل ــد  م ــتیحق«. کنن ــا»ق ــدارها آن ه ــد ییپن ــه ان ــاد از ک ــرده ی ــا ب ــد می   پندارن

 (Nietzsche, 1966: 58).  

یی معنـا نـه خـود در جهان و است نهفته مای ها تأویل در جهان ارزش ،چهین نظر در
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 قـدرت خواسـت همـان مـا تأویـل. ستین ما تأویل جز »قتیحق «. ...یارزش نه و دارد
 را قدرتمانی ها خواست و ظهورها شکل بلکه واقع، امور نه ما و شود  میانیب که ماست
 کـرد انکـار را »قـتیحق «بـهی ابیدست ارزش تنها نه چهین ب،یترت نیا به. میکن  میتأویل
  .شد مستقلی امر ۀمثاب به »قتیحق «وجود منکر ًاساسا بلکه
 بـاب در او ۀشیـاند رونـد بـر رای رگـذاریثأت نیشتریـب گادامر، استاد عنوان به دگریها

 نگـرشی واکـاو زمـان، وی هـست کتاب در دگریها اهداف جمله از. داشت »قتیحق«
 شـده آن ریـدامنگ کـه استی انحراف کردن رصد و »قتیحق «به باستان یونان لسوفانیف

 کـرده توجـه انییونان نزد در »قتیحق «ۀئلمس به دگریها از قبل گوته مثلی کسان. است
 Aletheia ۀکلمی واکاو با که بود آن دگریها روش اما ،(Gadamer, 1993: 32-38) بودند
» قـتیحق «باستان انیونانی که دهد نشان است، »قتیحق«ی معنا بهی یونان زبان در که
 بـود فالطـونا بـار نینخستی برا که است معتقد او. دانستند یم» محجوب شافکان «را
 ازبایـد  شخص ل،یتمث نیا در. داد رییتغ را »قتیحق «مفهوم ،غار معروف لیتمث در هک

 در. گـردد داریـپد اوی بـرا ایاشـ »قتیحق «تاارد شود و نور عالم به وید آ در غار زندان
ُمثل، ۀدیا طرح با و افالطون ۀشیاند  و ثابـت و شـده نیـیتع شیپـ ازی امـر به »قتیحق «ُ
ی زمـان تنهـای انـسانی هـا گـزاره اسـاس، نیـا بر. شود  میلیتبد باال عالم در ریرناپذییتغ
ُمثل آن با منطبق که هستندی قیحق  ۀنـیزم افالطـون رکـتف ب،یـترت نیـا بـه. باشـند اعال ُ

 نیـا ارسـطو دسـت بـه سـرانجام و آورد فـراهم را »قـتیحق «از نیشیـپی تلقی سیدگرد
 مـالک ن،یعـ و ذهـن مطابقـت همـانی یعنـ مطابقـت ۀیـنظر و گشت کاملی سیدگرد

: ١٣٨۵ ،یدهنـدیب( شـد سـپردهی فراموشـ بـه ١لیاصـی ّتلقـ آن و شـده شمرده »قتیحق«
  .)۴۵/٢٢ش

ی فراموشـ یـا سرکوب از دارد، وجودی مطلق »قتیحق «که تصور نیا دگر،یها ۀدیعق به
 شـمول، جهـان معتبـر »قتیحق«ی جستجو. ردیگ  میسرچشمه شخص خودی زمانمند

 بـهی شناخت یهستی امر از آن نادرست لیتقل و فهم ۀمقول تیواقع گرفتن دهیادن ازی ناش
 مالک دگریها شناسی یهست در .(Grondin, 1997: 150-153) استی شناخت معرفتی امر

                                                        
 بـه ای سـابقه و بـود جیـرا باسـتان رانیا و ونانی یحکما نزد در که خوانند  میلیاص رو آن از رای تلق نیا. ١

  .داردیی ارسطو وی افالطونی تلق از شتریب مراتب
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ی ا هیقـض اسـاس، نیـا بـر. گـرید زیچ باها   آنمطابقت نه و هستند ایاش خود »قتیحق«
 بدهـد شافکـان وظهـور  ۀاجـاز آن هبـ و نپوشـاند را موضـوعی هـست هکـ اسـت صادق

(Heidegger, 1962: 256). اریبـس »قـتیحق «رۀدربـا مـا معرفـت کـه دارد اذعان او البته 
 ْشافکان باشد ییاختفا کجا هر و است »قتیحق «ِیذات قت،یناحق که چرا است کاند
 نیعـ درهـا   آنم،یشـو یمـ مواجـه موجـودات با یوقتکه  دیگو یم او. ندک یم دایپ معنا
 پنهـانهـا   آنپس در »قتیحق «و هستند زین آن یها حجاب ند،ا قتیحق ظهورات هکنیا
  .(Heidegger, 2003: 223) گردد یم

  گادامر منظر از قتیحق

  قتیحق فیتعر
 ۀارائـ عـدم در کـه کنـد  مـیحیتـصر او. پـردازد  نمـیمیمفاه فیتعر به گاه چیه گادامر

  :کند  میانیب نیچن را آن علت و دارد تعمد ف،یتعر
 میتوان  نمیهرگز چون میستین قیدق فیتعر ۀارائ به قادر ما که دهد  مینشان کیهرمنوت
  .(Gadamer, 1995: 12) کند فیتعر کامل طور به و دقت به رای زیچ که میابیبای  واژه

 یـک چیه در اما اوست ۀشیاند ۀمیخ عمود قت،یحق از بحث آنکه رغم یعل رو، نیا از
 در مخاطبـان بـه آن، پرورانـدن بـا کنـد  مییسع بلکه پردازد  نمیآن فیتعر به آثارش از

  .دینما کمک مفهوم نیا پردازش

  قتیحق تیماه
 نه را آن و دانستهی ناکاف را »قتیحق «ازیی ارسطوی معنا دگریها استادش تبع به گادامر
 نـه او. دانـد  مـیایاشـ خـود وصـف بلکه فهمندهی ذهن حکم یا و انتزاع نه هیقض وصف
 بـه لیـن کانـت، ماننـد نـه و داند  می»قتیحق «ۀنشان را زیتما و وضوح دکارت، ندهمان

 مطلـق روانی تجل را »قتیحق «هگل، مانند نه و شمارد  میناممکن رای نیع »قتیحق«
 ایاشـی سـو بـهی گـشودگ و ذات نیعـ را آن بلکـه کنـد  مـیقلمداد خیتار و عتیطب در
 دانـد  میایاش وجود ِخود را آن قت،یحق به یوجود نگاه در استادش همانند او. داند می
 قابـل را »قـتیحق «ًاصـال بلکـه گـذارد  میزیتما صدق و »قتیحق «انیم فقط نه لذا و
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  .داند  نمیکذب و صدق
 کـهی ریتـصو در تـوان  مـیرا جیرا تصور با آن تفاوت و »قتیحق «از گادامر تصور

 شـعر از ریتصو دو شعر از فاعد کتاب دری شل. دیدی خوب به دهد،  میارائه شعر ازی شل
ی بـردار پرده مقام در آن »قتیحق «به دنیرس و شعر دنیفهم ر،یتصو یک در. دهد  میارائه
 کنـد،  میریتعب معنا انیعریی بایز به آن از آنچه به تا است رفتن عمق به سطح از و آن از

 امـر ۀمثابـ به »قتیحق «و استی نهانی راز ۀمثاب به موضوع ر،یتصو نیا در. یابد دست
 خـوب شـعر گر،ید ریتصو در اما.  شودکشف دیبا که شود  میدهیکش ریتصو به مکنون

 دنیـفهم. اسـت آن از شـدن ریسـراز حـال در معنا که شود  میقلمداد ای چشمه ۀمثاب به
ــعر ــا در ش ــصو نی ــ ر،یت ــستمری حرکت ــره در م ــگ به ــداومی ری ــشمه آب از م  اســت چ

(Weinsheimer, 1991: 37).  
 شیپـ ازی قتـیحق وجـود به قائل کیکالس کیهرمنوت خالف بری فلسف کیهرمنوت

 نـدیفرا در فهمنـده بلکه کند کشف را آن بتواند یا بخواهد فهمنده که ستین شده نییتع
 دیـتول نـدیفرا ازی بخـش اوی ورز شهیـاند و دنیـفهم و شـود  مـیلیدخ »قتیحق «نضج

 »قـتیحق «ۀواقعـ درون به ما» دنیفهم «عمل در گادامر، نظر در. گردد  می»قتیحق«
 ۀواقعـ جـا هـر یعنـی اسـت،» قـتیحق «بـا مالزم» دنیفهم «نیابنابر م،یشو یم ندهکاف
  .(Gadamer, 2004: 486-490) است شده ارکآش» قتیحق «افتد، اتفاق» فهم«

 قبـول مـستلزم امـر نیا چون ستین فهمندگان از مستقلیی معنا ۀهست به قائل گادامر
 صـورت »قـتیحق «دنیـفهمی بـرا رای تیفعـال مـای وقت او، منظر از. است تهیویسوبژکت

ی بـردار هیـال نـه قـت،یحق. است لیدخ »قتیحق «آن نضج در تیفعال نیهم م،یده می
 رو »قـتیحق «فهـم بـه مـا کـهی زمـان. اسـت نیشیپی ها هیالی رو بری گذار هیال بلکه
 کیـهرمنوت خـالف بر یفلسف کیهرمنوت. مینه  مینیشیپی ها هیال بر ای هیال م،یآور می

 یـا و »قـتیحق «به دنیرسی برا بلکه ستینی بردار هیالی پ دری سنت ۀفلسف و کیکالس
 وی زمانمنـد ۀواسـط بـه »قـتیحق «لذا کند  مییگذار هیال قت،یحق خلق مییبگو بهتر
 ۀلیوسـ بـه »قـتیحق «ب،یـترت نیـا بـه. شـود  مـیتـر فربـه و تـر چـاق خود،ی خمندیتار

  .نداردها   آناز مستقلی وجود و ودش  میساخته فهمندگان
 بهار یالشعرا ملک که دانستی گنج مشابه بتوان دیشا را »قتیحق «از گادامری تلق
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 شـعر، نیـا در. کنـد  مـیفیتوصـ »کـار ستیچ مگو کن  میکار برو «مشهور شعر در
 اسـت نهفتـه نـشانیزم دری گنج که دیگو  میخود پسران به مردن نیح دری ریپ دهقان
 و کـرده رو و ریز را نیزم آن تمام گنج، آن افتنی یبرا پسران. ابدیب را آن وانستهنت او که

 بعـد، سـال کـه شـد باعـث هـا کـردن رو و ریـز همان اما افتندینی گنجی ول زدند شخم
  :شد گنجشان محصول، آن و بدهدی شتریب محصول شان مزرعه
  گنجشان شد گفت درپ چون چنان              انــرنجشی ــول داــیپ جــگن دـنش
ی گنجـ چـون بردنـد، زدن شـخمی بـرا کـهی رنجـ بلکه نبود نیمتعی گنج واقع در

  .شد شانیبرا
 که ستین نیچن. ینتوماکو نه و استی کیتشک نه »قتیحق «گادامر منظر از ،یبار
 اسـت نیـا بـر فرض که چرا ؛یگرید بر آن از ای مرتبه و شود ظاهر من بر آن از ای مرتبه
 فهـم بـا و نـدارد وجود خارج عالم در فهمندگان از مستقلی امر ۀمثاب به »قتیحق «که
  .ردیگ  مینضجها  آن

  قتیحق بهتر درکی برا میمفاهی برخ به توسل
 تیـماه درکی بـرا ای نـهیزم کند،  میمطرح زبان و هنر ۀحوز در گادامر کهیی ها بحث

 ،یتجسم ،یشینمای هنرها به سپس کند،  میشروعی باز مفهوم از او. است »قتیحق«
 دهـد نـشان که است آنی و هدف. رسد  مییادب متون به تینها در و پردازد  مییاقتران

 واجد که اجراست در تنهای یعن است آنی اجرا نیع هنر و یبازی هست و وجود چگونه
  :شود  میوجود

... کنـد  مـیکـسب شـدنش ارائه مجال یا تیموقع از را شیمعنا مستمر نیتعی هنر اثر
  .(Gadamer, 2004: 147) دهد ی میرو اجرا ١ۀواقع در که استی زیچ آن ودشخ اثر

ی راهنمـای آلمـان زبـان در واژگانی برخیی معنای ها هاله به توجه وی تبارشناس دیشا
ی معنـا به هم Deutenی آلمان ۀواژ مثال یارب. بودیی ها یتلق نیچن به دنیرس در گادامر
 معنـای معنـا بـه هـم و دادن شینمـا و دادن نـشانی معنا به هم و کننده تأویل و فهمنده

                                                        
1. Ereignis. 
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 اسـتی زیچ همان دن،یبخش معنا و دادن شینما و دنیفهم انیم اتحاد و است دنیبخش
  .(Gadamer, 1986: 96) است آن دنبال به گادامر که

ــنظ ــار آنچــه ری ــاز ۀدرب ــ شینمــا وی ب ــسائل در میگفت ــنظی گــرید م  و فرهنــگ ری
ی ختگـیفره و فرهنـگ چگونـه که دهد  میحیتوض امرگاد. دارد وجود زین ١یختگیفره
 شیپــ از محــصول هیشـب هرگــز و شـود  مــیاخته سـ٢اش یریــگ شـکل انیــجر ضـمن در
 در آن تیـغا بلکـه نـدارد خـود از رونیبی تیغا و ستینی صنعت کارخانه یک ۀشد نیمع
 مفهـوم تـا شـود  مـیباعـثی ژگیو نیهم. شود  میحاصل پرورش وی ریگ شکل انیجر

 رسـاندن کمال بهی معنا به که استعدادها رفِص پرورش مفهوم ازی ختگیفره و فرهنگ
 در تنهـا اسـتعدادها تیـتقو و پـرورش که چرا یابد زیتما است، شده داده شیپ ازی زیچ

 در آنچـه آنکه حال. است نیمع شیپ ازی تیغا ساختن متحقق جهت در ای لهیوس حکم
 ستین ای لهیوس حکم در تنها ابد،ی  میپرورش آن ۀواسط به فرد و شود  میداخل فرهنگ

 گـم فـرد، تیـفرد دری عـامل نیچنـ. بدهـددست  از را خود کارکرد فرد، پرورش با که
 از رونیـبی تیغـای ختگیفره ب،یترت نیا به. گردد  میاو تیشخص جزء ًاساسا و شود می
 ردیگ  میشکل مختلف اشخاص در اش یریگ شکل روندی ط ًصرفا و ندارد ختگانیفره
 دیـبازتول زیـنی ختگیفرهی معنا ختگان،یفره تعدد با مدام سبب نیهم به و ابدی  میمعنا و

  .(Gadamer, 2004: 11) سازد  میمتبلور را قتشیحق تکثر، نیهم در و شود می
 مخاطبـانش بـه تا راند  میسخن... وی ختگیفره ویی بایز و شعر و هنر وی باز از او
 تفکـر قالـب در تنهـای یعنـ. اسـت »قتیحق «نیع زین تفکر نسبت، نیهم به که دیبگو
 تفکـر حاصـل تفکـر، و »قـتیحق«ی جـداانگار. ابـدی  مـیوجود »قتیحق «که است
 کـه باشـد  می)است.. .و محتوا و صورت و ابژه و سوبژه کیتفک به قائل که(ی انعکاس

  .(cf. Palmer, 1969: 261) است ناسازگاری فلسف کیهرمنوت روح با
 او، نظر در. داند  میاش ندهیجو ۀپرداخت و ساخته را »قتیحق «رگادام آنکه خالصه

 بلکـه ستین »قتیحق «کشف دن،یفهم و شود  میساخته دنیشیاندی ط در »قتیحق«
  .است آن خلق

                                                        
1. Bildung. 

2. Formierung. 
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  قتیحق به دنیرس
 اش ندهیجو ریتدبی پ در و تفوق و الیاست اثر بر که ستینی زیچ ْقتیحق ،گادامر نظر از
 ظهـور، نیـا و شود  میآشکار ما بر فهم عۀواق در که استی امر قت،یحق. دیآ دست به
 بـهی متکـ و انـهیگفتگوگرا باشد، انهیجو تفوقی روشی ریکارگ به بری متک آنکه از شیب

 »قتیحق «تصاحب و تفوق قصد آنکه از شیب فهمۀ واقع در. است اموری سو بهی گشودگ
 کی یط فقط امر نیا و شود آشکار ما بر که میده اجازه »قتیحق «به دیبا م،یباش داشته را
 و مـشترک طیمحـ یـک در »قـتیحق«ی یعنـ. ردیـگ  مـیشـکل مشترکی گفتگو انیجر

 گفتگو طرف یک عنوان به »تو «به »من «آن در که شود  میآشکاری االذهان نیبی گفتگو
 یا سنت یا متن است ممکن »تو «نیا. کنم  می»تو «دنیشن ۀآماد را خود و کنم  مینگاه
  .)١۵٩: ١٣٨۶ ،یمسعود( باشدی هست جهان و متن ای یهنر اثر یک یا ثرگذارا خیتار

 از. است »قتیحق «به دنیرسی برا خاصی روش ۀیتوص از زیپره ،یدگاهید نیچن ۀالزم
 بلکـه کنـد  نمـیهیتوصـ »قـتیحق «به دنیرسی برا رای روش چیه گادامر که روست نیهم

 نیا ۀجمل از» قتیناحق «به توجه ک،یالکتید. کند  میانیب را »قتیحق «تبلور طیشرا ًصرفا
: خـود معـروف ۀجملـ بـه اشـاره بـا شیخـو کتـاب دوم چـاپ ۀمقدم در او. است طیشرا

  :کند  میاشاره »قتیحق«ی کیالکتید تیماه به »است زبان د،یفهم توان  میکهی ا یهست«
 و اسـت مـشاهده قابـل »من«ی برا »تو «قیطر از تنها »قتیحق «که است آن منظور
 کـشف شـود، گفته من به »تو «توسطی زیچ دهم اجازه خود به که قیطر نیا از تنها
  .(Gadamer, 2004: xxiii) گردد می

 در رایـز اسـت عالقمنـد یسـقراط یها رساله به گادامر که است لیدل نیهم به دیشا
 و شـود  مـیگـشوده گفتگو باب ًصرفا بلکه ندارد وجود یریگ جهینت یسقراط یها رساله
  .ردیگ  میلکش المهکم در سقراط هکنیا همه از تر مهم

  گیری نتیجه
چنـد کـه مبـانی هر. نپرداختنـد» حقیقـت« به تعریـف مالصدرا و گادامر هیچ کدام. ١

نـه » حقیقـت«پذیری منافاتی نـدارد از نظـر مالصـدرا  حکمت صدرایی با اصل تعریف
اما مبانی هرمنوتیک . امه کرد اقیتوان بر آن دلیل پذیر و نه می پذیر است، نه اثبات تعریف
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ًبلکه اساسا » حقیقت«پذیری منافات دارد و از نظر گادامر نه تنها   با اصل تعریففلسفی

از این رو، مالصدرا سعی کرده با بیان لوازم و عوارض، . هیچ چیزی قابل تعریف نیست
مفاهیم را به اذهان نزدیک نماید و گادامر سعی کرده با تشریح برخی » حقیقت«مفهوم 

  .نزدیک سازد» حقیقت«، مخاطبانش را به فهم معنای ها و ذکر برخی مثال
 و دانستهی ناکاف را »قتیحق «از جیرایی ارسطوی تلق گادامر، هم و مالصدرا هم. ٢
ها   آنکه دیآ میبر کالمشانی فحوا از. اند پرداخته آن نقد به اند نکردهی نف را آن هرچند
 در و دانـستهی شـناخت معرفـت کـردیرو ۀبرسـاخت را »قـتیحق «نییتب در مطابقت ۀینظر

  .بودند »قتیحق«ی برای شناخت یهست وی وجودی طرحی زیر یپ دنبال به مقابل
 باسـتان، ونـانی یهـا شهیـاند از متـأثر گـادامر وی اسـالم عرفان از متأثر مالصدرا. ٣
 ایاش خود وصف بلکه هیقض وصف ًصرفا نه را آن و داشته »قتیحق «بهی وجودی نگاه
را کـه در » یقـت منطقـیحق«ا یـبه معنای صدق » قتیحق«ها   آنیدو هر. دانستند می
کردند که به عنوان   میقلمداد» قتیحق«ای از  ً مطابقت مد نظر است، صرفا مرتبهۀنظری

  .ًلی است که اساسا قابل صدق و کذب نیستیاص» قتیحق«قشر و پوسته 
 را آن بلکه داند  نمییخارج وجود مثال و عکس و شبح رای ذهن وجود مالصدرا. ۴
 کند،  میاطالق »قتیحق «آن بهی وقت لذا داند  میذهن دری خارج تیماه نیع حضور

  .کند  میاشارهی اعتبار نه وی وجودی امر به
ی عرضی ها صورت) چه ذهنی و چه خارجی( موجودات ۀدر نظر مالصدرا، هم. ۵
قی اسـت کـه بـسیط ئجود آن حقیقـة الحقـاق هستند و وجودشان قائم به وئقة الحقایحق

او خداونـد را . انـد»حقیقت«ای دارای  به گونهها   آنۀ شیء است و لذا همّالحقیقة کل
بـسیط در » حقیقـت«اما گادامر از خداونـد بـه عنـوان . داند  میبسیط» حقیقت«همان 

ارش ی دینـی در جـای جـای آثـهـا چنـد گـادامر از مثـالهر. آورد  نمیاشیا نامی به میان
  .ًکند اساسا خدا در نظام فلسفی او جایگاهی ندارد  میاستفاده
 انیـم مطابقـت واقـع در دهد،  میارائه مطابقت ۀمالصدرا در تقریری که از نظری. ۶
 انیـم بلکـه کنـد  نمیبرقرار هم از جدا زیچ دو عنوان به رای ذهن صور وی خارج یایاش

 برقـرار اتحـاد و ارتبـاط ز،یچ یک از مرتبه دو عنوان به نییپا و باال عوالم در ایاش صورت
 ابژه و سوبژه وحدت ۀمسئل بایی ها مشابهت سخن نیا نظر،ی باد در که هرچند. کند می
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 ًکـامال منظـر دو ازی فلـسف دسـتگاه دو نیـا که دانست دیبا داردی فلسف کیهرمنوت در
ی فلسف کیرمنوته وی کیزیمتاف منظر از هیمتعال حکمت. نگرند  میهمسئل نیا به متفاوت

  .اند دهیرسی جینتا نیچن بهی کیزیمتاف ضد وی انتقاد منظر از
 هکـبل اوی هـا تیـفعل نـه انـسان »قـتیحق «مالصدرا، یجوهر تکحر اساس بر. ٧
 و قـفی حـد انـسان مالصـدرا نظـر در. دارد رو شیپ در هک استی تینها یبی ها امکان
 بـا کسـلو مراحـل در هکـ شـد دخواهـی زیچ همان امر، آخر در و نداردی نیمع تیماه
 ۀدربـار دگریـها آنچـه ازی تأسـ بـه زیـن گادامر. است ساخته محقق را آن عمل و شهیاند
ی انـسان وجود ًاساسا است، گفته فهم عنصر بهی انسان وجود قوام و نیدازا شناسی یهست
 قیطر نیبد کهی نسبت و ندیآفر  میشیخوی برا کهیی ها امکان و اوی ها فهم ۀبرساخت را
  .داند  میکند،  میبرقرار عالم با

 فعـال عقلی سو از معقوله صور ۀافاض گرو در رای عقل ادراک شیدایپ نایس ابن. ٨
 امـا. داند  میمجرده قیحقا شهود وی اشراق علم از حاصل رای ادراک نیچنی سهرورد و

ی ادراکـ نیچن که است معتقد معقول و عاقل اتحاد وی جوهر حرکت پرتو در مالصدرا
 دایـپ تحقـق آن بـای وجـود اتحـاد و عقـل ساحت به دنیرس و عاقله ۀّقو کمال قیطر از
 حاصـل انـسان ذهـن دری کلـی هـا صـورتی ّتجلـ بای نییق معرفت او، نظر از. کند یم

 اما. کند یم درک هستند، که گونه آن را ایاش قیحقا انسان صور، نیا قیطر از و شود می
 او نظـر به. ینتوماکو نه و داند  مییکیتشک نه را »قتیحق «متفاوت،ی قیطر در گادامر

 ؛یگـرید بـر آن از ای مرتبه و شود ظاهری کس بر »قتیحق «از ای مرتبه که ستین نیچن
 وجـود خـارج عـالم در فهمنـدگان از مستقلی امر ۀمثاب به »قتیحق «او نزد در که چرا
ی زیـچ دهیـعق نیـا ًقطعـا. سـازد  مـیرا »قـتیحق «که است فهمندگان فهم بلکه ندارد

 حکمـت در کـه گفـت بتـوان دیشـا. باشـد داشـتهیی جایی صدرا مکتب در که ستین
 امـا اسـت مراتـبی دارا وی کیتشک وی معنو مشترک وجود، همانند »قتیحق «هیمتعال
  .استی لفظ مشترک »قتیحق«ی فلسف کیهرمنوت در

 متحقق را آن و دهد یم ارتقا را انسانی قیحق نفس ،یعمل ۀفلسف مالصدرا نظر از. ٩
 گـادامر امـا گردد لئنا خود قیال کمال به خدا به تشبه قیطر از تا کند  میایاش »قتیحق «به
 »قتیحق «تبلور طیشرا ًصرفا بلکه کند  نمیهیتوص »قتیحق «به دنیرسی برا رای روش چیه
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  .است طیشرا آن ۀجمل از» قتیناحق «به توجه و کیالکتید که کند  میانیب را
 »قـتیحق «توانند نمی هرچند کامل، انسان جز به ها انسان تمام مالصدرا نظر به. ١٠

 نـهک شناخت ازی بشر اذهان او نظر در. دارند آن ازی بینص کنند درک کامل طور به را
 »قـتیحق «شـناختی نفـی معنا به نیا .ندا ناتوان و عاجز مطلق »قتیحق «و حق ذات

 بـه نـسبت دارد، حـق نـور اشـراقات لوامـع زا هکی ا بهره ۀانداز بهی فرد هر رایز ست،ین
 از هـا انـسان ۀهمـی منـد بهـره بـه قائـل هـم گـادامر. کنـد  مـیدایپ شناخت »قتیحق«
 داند، ها می فهم ۀبرساخت را »قتیحق «آنکه لیدل به او که تفاوت نیا با است »قتیحق«
 دری سـهمهـا   آنیبـرا بلکـه دهـد  مـیقـرار »قـتیحق «ازی بینـص همگانی برا تنها نه
 همگـان کـه هرچنـدیی صـدرا حکمـت منظـر از البتـه. اسـت قائل »قتیحق «نشیآفر
  .ندارند آن نشیآفر دری سهم باشند داشته »قتیحق«ی اشراق لوامع ازی بینص توانند می

 از آن صـاحبان شـناخت زانیم بری مبتن را مختلفی ها فهم تیمشروع مالصدرا. ١١
 فهـم زانیـم بـری مبتنـ را »قـتیحق «تیمـشروع گـادامر امـا دانـد  میمطلق »قتیحق«

  .داند  میفهمندگان
 دهـد  میرخ »قتیحق «شناخت باب در که رای یها برداشت اختالف مالصدرا. ١٢

 یـک ازی تجلـ دو را صـواب و خطـا و گرداند یم باز حق اتیتجل ۀمشاهد یچگونگ به
ی راهـ مرگـادا زیـن نجایا در. است حقی تجل یانحا در تفاوتشان که داند  می»قتیحق«

 بـه قائـل قـت،یحق تیـنیعی نفـ بـا او. رسـد  میمشابه ای جهینت به اما دیمایپ  میمتفاوت
 با که داند  میخطا رای فهم آن تنها بلکه ستین صواب و خطا درکی برای رونیبی اریمع
  .باشد داشته معارضه نشیادیبنی ها فرض شیپ

 ازی املکــ ختشــنا توانــد یمــ امــلک انــسان فقــط هکــ اســت معتقــد مالصــدرا. ١٣
 گـادامر امـا نـدک یمـ مـشاهده را حـق اتیـتجل عیـجم او چون باشد، داشته »قتیحق«
 در تیـخیتار عنـصر سـهم بـه توجه با و آورد  نمیانیم به سخن کامل انسان از گاه چیه

  .است »قتیحق «از کامل فهم منکر ًاثباتا و ًثبوتا قت،یحق نضج
. دانـد  مـی»قتیحق «به دنیرس در رقاص رای برهان وی عقلی ها روش مالصدرا. ١۴
ی جـا بـه آن در کـه دهد قراری تر عیوس چارچوب در را عهیمابعدالطب که است نیا او هدف
 از وی سـهروردی اشـراق وی عربـ ابنی عرفان روش بر ،ییارسطو روش و برهان بر دیتأک
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ی انزم هدف نیا. شود دیتأکی جوهر حرکت پرتو در ایاش بای وجود اتحاد تر، مهم همه
 را ایاشـ ۀهم و استی انضمامی قتیحق که وجود بر شده، ارائهی الگو که شود  میمحقق

 از انتقـاد بـه مـشابه،ی کوشـش در گـادامر. گـرددی مبتن رد،یگ یم بر در وحدت نحو به
 ۀطریســ فوکــو ریــتعب بــه را آن ۀشیــر و پــردازد  مــییانــسان علــوم بــر حــاکمیــی گرا روش
 مالصـدرا حـل راه امـا. دانـد  مـیییارسـطو وی دکـارتی هـا شهیـاند در عقل زیآم جنون
 راه کـهی حـال در شـود  میانسان فیتعر دری بازنگر به منجر که استی جوهر حرکت
 عنـوان بـه فهـم نـدیفرا دری بـازنگر ،یانسان وجود و نیدازا لیتحل بر عالوه گادامر حل

  .است »قتیحق «فیتعر دری بازنگر جه،ینت در وی انسان وجود مقوم عنصر
 بحـث در کـه شـود یمی اصل اثبات به ّموفق معلوم و عالم اتحاد به قول با مالصدرا. ١۵
 اریبـس نقش شناسا َّمتعلق و شناسا فاعل انیم زیتما ویی جدا رفتن نیب از و نیع و ذهن ۀرابط
 موجـب مرتبـه، هـر با او اتحاد و انسان سیر مالصدرا،شناسی  یهست در. کند یم فایای ّمؤثر
 رسد ای می درجه به انسان تینها در و شود  میانسان درون دری هست از مرتبه آنی عین تحقق
 بـه انـسان ب،یـترت نیـا بـه و شـوند ی مـیانـسان نفسی اجزا ،یخارج موجودات عیجم که
 آخـرت و ایـدن در انسان که آنچه تمام گرید عبارت به. گردد  میواقفها   آن»قتیحق«

 آنکـه بدون گادامر. ندیب  میخودش ذات درون رد او که استی امور کند،  میمشاهده
 از او. اسـت دهیرسـی مـشابه ۀجینت به د،یمایبپ کرده نییتب مالصدرا که را یعرفان قیطر
 به گریدی سو از و داند  مییفهم گونه هر خاستگاه را فهمندگانی ها فرض شیپ سو یک

 در فهـم، عمل با دگانفهمن او نظر در. کند  میانتقاد ابژه و سوبژهی جداانگار به شدت
 »قـتیحق «دیـتول نـدیفرا ازی بخـش دن،یـفهم و شـود  میلیدخ »قتیحق «نضج ندیفرا
 اگـر. اسـت شـده ارکآشـ» قـتیحق «افتـد، اتفـاق» فهم «ۀواقع جا هر یعنی گردد؛ می

 علم اتحاد بحث به ّتعلم عنصری ستیبا  میدیشا م،ییبگو سخنی گادامر زبان با میبخواه
  .شد  میاضافه معقول و عاقل و عقل اتحاد بحث به ّتعقل عنصر و معلوم و عالم و

 و زبـان ۀمقولـ دو به اروپا نوزدهم و هجدهم قرنی ها شهیاند ریثأت تحت ادامرگ. ١۶
 در کنـد  مـیپررنـگ »قـتیحق «برسـاختن در راهـا   آننقـش و کرده ژهیو توجه خیتار
 ظهـور در مقـوالت نیـا بـه ،یاسـالم لـسوفانیف سـنت ازی تأسـ بـه مالصـدرا کهی حال

  .دهد  نمینشانی توجه چندان »قتیحق«
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