
 

  
  

 ي نظريه و پيشنهاد معاصري علوم ها پارادايم در  فلسفينياز به تحول
  امر وجوديفلسفيِ 

  

  2**مجتبي محزون                              دكتر 1*رادمرز حسيني
  

  چكيده
 كه نياز به است مطرح شده  در علممسايلي ،م در قرون اخيرو علرفت پيشبا 

به عنوانِ  جا ايندر . كند ميگوشزد را م و عل فلسفيانقالب در ساختارهاي
 پيشنهاد »امر وجودي« فلسفي ي نظريه زيربناي فلسفيِ علوم،  براينشيني جاي
 حكمت بر اساس ديدگاه انسان متفكر و ي ه استعاربا الهام گرفتن از شود كه مي

 و با كند مي وجود نشين جاد را جاياي  نظريهاين . ه استگرديدمتعاليه طراحي 
 كه داند مي خلقت را عملي در ذات خداوند ،ي ديدن نظام آفرينشمخروط

عمل «هاي عالم را  اين نظريه پديده. سويه است و از وحدت رو به كثرت دارد يك
 چنين  هم. انگارد مي مفهوم موجود را حاصل دخالت ذهن انسان دانسته، »آفرينش

از دستاوردهاي اين . كند مي جز –ين ديدگاه كل نش  را جايجزيي -ديدگاه كلي 
 و توصيف ها آن و با قوانين حاكم بر ديگر يك مادي با اشيانظريه، اتحاد بين 

  .است...  مفاهيمي چون كميت، زمان، پيوستگي و هماهنگ
 ي هاستعار. 4 حكمت متعاليه .3  امر وجودي .2 ي علميها پارادايم .1 :هاي كليدي واژه

   مكمليت.6   ت كثر– پارادوكس وحدت .5   انسان متفكر
  

  طرح مسأله. 1
 ي علميها پارادايم انقالب در  نياز به احساس وها سيستم ي نظريهپيدايش . 1. 1

ي گوناگون علم، نياز به تحول اساسي ها شاخهبيش از چندين دهه است كه دانشمندانِ 
ن  علم در قري هدانشمندان، انديشمندان و فالسف. كند ميدر چارچوب هاي علمي را گوشزد 
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 به ، لزوم تحول اساسي در علم ياهاي موجود در علوم معاصر، بست  معضالت و بني همشاهد
 درون مسايل علمي، تنها به مسايل بسياري از 1.اند نمودهمطرح را » انقالب علمي «،اصطالح
هاي علمي را  شكني در چارچوب نياز به ساختاربنابراين ،وم محدودندهاي عل چارچوب

 علمي بروز مسايل، برخي ها آن علوم و توسعه و تعميق رفت پيشلكن با . انگيزند برنمي
با پيدايش . كند مي كفايت نها آنگويي به  هاي موجود علم براي پاسخ اند كه چارچوب نموده

يا  3»ها سيستمعلوم « بيستم و پيدايش ي ه اوايل سد از2»ها سيستم ي نظريه« ي هو توسع
  علوممعضالت ساختاريِ از رخيب در ميان علوم، 4به صورت يك ورارشتهعلوم سيستمي 

 رفتارهايي5.رفته به صورتي متحدالشكل درآمدند تر شده، رفته تر و مشخص  برجستهمختلف
 و 9»افزايي هم«، 9»ي بروزنماها ويژگي« ،8»بروز«، 7»گرا رفتارهاي كل«، 6»پيچيدگي«چون 

، از اجتماعات بشري گرفته تا ها سيستمهستند كه در انواع هايي  غيره رفتارها و خصلت
تالش براي شناخت و  10. وجود دارندنحوي دست او، به ي ه ساختهاي مكانيكيِ دستگاه

 رمنجر به پيچيدگي و د موجود، هاي علميِ درون چارچوب ،مسايلدسته از تحليل اين 
 بيشتر براي اين  نيزها سيستم علوم ي هايجاد شاخ. گردد مينتيجه، دشواري فرايند تحليل 

 ابداع مسايلكارهاي متفاوتي براي شناخت و تحليل اين نوع  ها و راه بوده است تا روش
اند كه براي حل  دانشمندان علوم سيستمي طي چندين دهه به اين نتيجه رسيده. گردند

 تالش .ي علمي نياز استها روشمي، به تغيير و تحولِ زيربنايي در اين نوع معضالت عل
گزين  ي جايها روشبراي چنين تحولي زيربنايي چندين سال است كه آغاز گرديده است و 

يي ااند كه هر يك تا حدودي كار كرده دانشمندان علوم سيستمي پيشنهاد رامتعددي 
  11.اند داشته

 ي ه فلسفي هكنند  و نقش تعييني علميها ارادايمپجايگاه بنيادين فلسفه در . 2. 1
 دكارت

هر شاخه از علم داراي يك چارچوب مشخص است كه هم موضوع آن علم را محدود و 
اين . نمايد مي تحقيق در آن موضوع را معين ي ه و هم روش و برنامكند ميمشخص 

 12»پارادايم«ستم، شناس شهير قرن بي ه را توماس كوهن، انديشمند و علمچارچوب يا برنام
 جايي كه علوم ، زيرين هر پارادايم، فلسفه قرار داردي هدر الي .)94 : ص،6( ناميده است
 از پاورقي 94 : ص،5 و 110 : ص،1(  تحليل كرد و با هم مقايسه نمودتوان ميمختلف را 

ماعي چون شرايط تاريخي و اجت  عوامل گوناگوني هم را علمي هر پارادايمِي ه فلسف.)مترجم
  .)133-129:  و صص124- 122: ، صص1(دهد   ماهيت موضوعِ آن شكل مينيزو 

، عالوه بر دانشمند اند دادهعلمي را توسعه و شكل  ي هدانشمنداني كه يك يا چند شاخ
 فيلسوفي خاص قرار يِتحت تأثير آرادست كم، اند و يا  اكثراً فيلسوف نيز بودهبودن، 
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 در  نقشي ارزنده دكارت فيلسوفي است كه دانشمند،وفانِدر ميان اين فيلس. اند داشته
 دانشمنداني چون .)263 و 150 :ص، ص3 (استگيري ساختار علوم معاصر داشته  شكل

گذاران علم مكانيك جديد و قسمت بزرگ و مهمي از آناليز   كه بنيان،نيوتن و اليبنيتز
  .)131 :، ص3 (اند بوده دكارت ي هرياضي هستند، پيروان فلسف

 ي نياز باشد،زيربنايي و اساستغيير و تحولي  به ،چه در يك پارادايم علمي چنان
 به عنوان مثال، تا زماني كه در ؛ اصالح شودو تغيير د زيربناييِ آن علم است كه بايي هفلسف

ي علم مكانيك از روش فكري و فلسفي دكارت تبعيت كنيم، نخواهيم توانست تحولي اساس
تر در   تنها به ابداع راهكارهايي هوشمندانهداده  رخپديد آوريم و تحوالتدر ساختار اين علم 

 همراه با ،تر هاي سريع تر، مانند رايانه چارچوب پارادايم موجود يا استفاده از ابزارهاي قوي
  .د ماندن محدود خواهتر ي عددي بهينهها روش

  بر علومانش  ه و اثر محدودكنند مهم روش فلسفيِ دكارتي هدو مشخص .3. 1
  امروزي

 او را توان مي گيري علوم امروزي بسيار برجسته است، تا جايي كه نقش دكارت در شكل
 ، مانند فيزيك، روش اصلي در بسياري از علوم تجربي. پدر روشِ علومِ جديد دانست،به حق

، 3 (است دكارت ي ه روش زيربناييِ تجزيه و تحليل در رياضيات، متأثر از فلسفچنين  همو 
ي علمي هستيم، بايد نقش و جايگاه ها پارادايمچه به دنبال تحول در   چنان).150 :ص

آور  كننده و ضعف  به درستي بشناسيم و آثار محدودها آن گيري شكل دكارت را در ي هفلسف
  . آن را شناسايي نماييم

 تشخيص  دكارتي ه فلسفرا در محدودكننده  مهم ويم دو ويژگيتوان مي ،در مجموع
  :هيمد

 ،واقع گراست كه بر عينيت چيزها و در گرا يا تعين اي شيء  دكارت فلسفهي هفلسف. 1 
   .اصالت ماهيت استوار است

 .اين فلسفه به جدايي و ثنويت ذهن و عين معتقد است. 2
 ي ههرچند در هر شاخ. گرايي تمايل ذاتي روش علمي به تكثر است  شيءي هنتيج
گرايي، يك روش علمي  با گرايش به تعين و شيء است،  نشاني از وحدت»قانون«علمي، 

به عبارتي ديگر، .  تحت آن برقرار كندياشيااي حقيقي بين قانون و  د رابطهتوان ميگاه ن هيچ
 قوانين بلكه تنها از ، را عنوان كندقوانينبرقراري » دليلِ«د توان ميگرا ن روش علميِ شيء

 ي هد دربارتوان ميگرا ن عالوه بر اين، روش شيء. نمايد مي استفاده اشيابراي بيان ارتباط بين 
 علل صوري يا اعدادي يك پديده يا از بلكه به بحث  صحبت كند،اشيا» علت وجودبخشِ«

  . ماند  محدود مي،شيء
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 به ي علمي تحميل نموده است؛ها روشثنويت ذهن و عين نيز محدوديت زيادي بر 

 مكانيك كوانتومي. شود مي ديده يكانيك كوانتوم در مخوبي اين محدوديت به عنوان مثال،
 خود به ، كه قبالً با پذيرش ثنويت ذهن و عينگر بر فرايند مشاهده ـ با پذيرش اثر مشاهده

 از  راكنندگيِ موضوع خود عمالً قدرت توصيف  ـاند  از هم جدا دانسته شده،خود و به ناچار
  .كند ميگويي رخدادها بسنده   و تنها به پيشدهد ميدست 

  هاي فلسفي الزم براي فايق آمدن بر معضالت علوم توانايي. 4. 1
  شناسايي و تحليلِ كه در،هاي بروزنما  چون پيچيدگي و ويژگيهايي خصلتبا توجه به 

 بايد داراي خصوصياتي باشد تا وم زيربناييِ علي هنمايند، فلسف ي مختلف رخ ميها سيستم
 بيان جا اينها را در   برخي از اين توانايي.دگردن بديلشدني ت  رفعمسايليبه اين معضالت 

   :كنيم مي
 به اين صورت كه اجزاي يك ،بخشي باشد اين فلسفه بايد داراي توان وحدت. 1. 4. 1

 ي ه همراه و مالزم جنبها آن اتحادبخش ي هاي تعريف شوند كه جنب سيستم از ابتدا به گونه
 ها آن و از قانون حاكم بر ديگر يك يك سيستم از يزااج با اين روش، . باشدها آنتمايزبخش 

 بلكه اجزا و قانون حاكم، همراه با هم، تجليات يك حقيقت يكتا دانسته ،منفك نخواهند بود
   .شوند مي

ايجاد بيني  گرايي و كل ي علمي، قدرت كلها روش دراين فلسفه بايد بتواند   .2. 4. 1
 سيستم  آن ديده شود و اجزا با كليتو هر جزاي از كل سيستم در ، طوري كه جنبهكند

  . دانسته شوداشيااي مرتبط از   مجموعه به صورتكه سيستم  نه اين،تعريف شوند
  

  راه حل پيشنهادي. 2
  گرا  ماهيتي ه وجودگرا به جاي فلسفي هفلسف. 1. 2

 علوم ساختاريِرسد كه براي رفع معضالت  با توجه به مطالب باال چنين به نظر مي
اي   فلسفهگراي حاكم بر علوم با گرا و شيء  تعيني ه فلسفمروزي تنها راه حل اين باشد كها

ياب و دشوارند و بيشتر براي هاي وجودگرا دير فلسفههرچند .  گرددننشي جايوجودگرا 
شان،  گرايي ، به دليل وحدتاند شناسي پديد آمده  خداشناسي و انسانمسايلگويي به  پاسخ

يي كه بر اساس اصالت وجود شكل ها فلسفه. رسند يز مناسب به نظر ميبراي منظور ما ن
 چراكه ،ترند ي مبتني بر اصالت ماهيت، دشوارتر و پيچيدهها فلسفه، نسبت به اند گرفته

 وجودگرا تالش يها فلسفهدر .  عقلي استوارندهاي بيشتر بر مفاهيم انتزاعي و استدالل
، ساختاري ماورايي اشيا و رفتارها و ارتباطات ميان لمعا ي ه مشاهد ياري گرفتن از باشود مي
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ها و تجليات امري  هاي مشهود عالم به صورت جنبه ريزي شود كه در آن تمام كثرت طرح

  .رسندبواحد، اما مجرد و انتزاعي، به وحدت 
  علومبررسي حكمت متعاليه به عنوان زيربناي فلسفي . 2 .2

 و جايگاهي برجستهلسفي مالصدرا خصوصياتي وجودمحور، نظام في ها فلسفهدر ميان 
اين فلسفه مشحون از عرفان وحدت وجودي است؛ عرفاني كه قدمت آن به . رفيع دارد

 و با ابن عربي در اسالم )21-8: ، صص4( گردد ميبر) يا احتماالً همان ادريس نبي(هرمس 
ه اعتقاد بعضي  عالوه بر اين، ب13.رسد  به اوج خود مي،حيتيو مايستر اكهارت در مس

چون عرفان نظري،   هم،ي معرفتها شاخهمحققان، مالصدرا توانسته است با تركيب برخي 
 233 :، صص2( در غالب ساختاري فلسفي، روشي برتر و متعالي پديد آورد ،تفسير و حديث

  . بناميم»حكمت متعاليه« او را ي ه فلسفشود مي همان چيزي كه باعث ؛)252-
 نفس پرداخته است، اما به ي ههيات و فلسف بيشتر به موضوع االهرچند حكمت متعاليه

ي ها شاخه به ،نتيجه  درباشد و مياي وجودگراست، بسيط و فراگير  اين دليل كه فلسفه
 توسعه و در خور طبيعيات نيز، كه بيشتر مورد نياز ماست، ي ه مانند فلسف،ديگر فلسفه

ها و  نظريه ي اصالت وجود،گرا وحدتگاه مالصدرا توانسته است بر اساس ديد.  استتسري
وجودات طولي براي «، » اشراقيهي هاضاف«، »حركت در جوهر«گشايي چون  مفاهيم راه

 را براي رفع معضالت فلسفه به ها آن را ابداع و اثبات كند و »وجود رابط معلول« و »ماهيت
 طريق تعالي دادن به ها از پديدهبخشي به   بارز حكمت متعاليه وحدتي همشخص. كار بندد
 مالصدرا براي ي هبا توجه به اين شواهد، فلسف . مراتبي ديدن عالم استچنين  هم مفاهيم و

  .رسد ميمنظور ما مناسب به نظر 
  

  ي علميها روش زيربناي به عنوان مالصدرا ي هتنگناهاي استفاده از فلسف. 3 .2
 ي هجود برخي تنگناها استفاد مالصدرا دارد، وي ههايي كه فلسف با وجود تمام برتري

 در علومي چون فيزيك و ي علميها پارادايم ي ه سازندي همستقيم آن را به عنوان يك فلسف
  :برخي از اين تنگناها از اين قرارند. كند مييا رياضيات، دشوار 

 ي هنتيجه، دغدغ در. شناسي است  و انساناالهيات مالصدرا بيشتر ي ه موضوع فلسف.1
يي ها نظريه. ها بوده است  در اين زمينهشده طرحگويي به سؤاالت م تر پاسخمالصدرا بيش

 در. اند آمده تكامل نفس انسان پديد ي هچون حركت جوهري نيز بيشتر براي توصيف نحو
 به عنوان مثال، . طبيعيات را نداردي ه حوزي ه اين فلسفه دقتي متناسب با يك فلسف،نتيجه

 به طور دقيق توضيح داده نشده  مادهمفارق توسط علت  خلق مادياتي هنحومكانيزم و 
  ).364-346: ص، ص7(است 
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فكر خود  او تالش دارد طرز. اند بوده مخاطبان مالصدرا بيشتر پيروان اصالت ماهيت .2

اين روش گويي هنوز نيز در . انديشند بفهماند را به كساني كه بر اساس اصالت ماهيت مي
 حكمت متعاليه را از ايجاد زبان همين مسأله. ه وجود داردت متعالييس حكمر تدي هبرنام

 بوده و هستند  چراكه مالصدرا و پيروان حكمت متعاليه مجبور،خاص به خود بازداشته است
  . به زبان مخاطبانشان سخن گويندكه

ناپذير  زيسته است كه طبيعيات بطلميوسي رايج بوده و خلل اي مي  مالصدرا در دوره.3
 ي ه مانند حركت جوهري، بسيار از زمان،هرچند نظريات ژرف مالصدرا.  استشده  ميتصور

شده است در نظام بطلميوسي نيز  بسا مي  چهها آن و با پيگيري و تعمق در اند بودهاو جلوتر 
عمالً طبيعيات آن ، مانند عقول عشره و غيره، ش نظرياتازتشكيك نمود، لكن در بسياري 

 ي هاقل در حوزحد كه امروزه، هايي ديدگاه؛ )380- 378: ص، ص7( دوره را پذيرفته است
  .اند گرديده قاطعانه اثبات شده و منسوخ انعلم فيزيك، اشتباه بودنش

   امر وجودي به عنوان راه حلي نظريهپيشنهاد . 4. 2
ي ينظر گرفتن تنگناها ي برجسته و ممتاز حكمت متعاليه و نيز درها ويژگيبا توجه به 
 فلسفي پديد آوريم كه از دل ساختار فلسفي اي نظريه، بهتر آن است كه دندكه در باال آم

 خواني داشته، براي قرار  با علوم جديد نيز هم، باشد، اما از طرف ديگرروييدهحكمت متعاليه 
 اي نظريه جا اين در ين اساس،همبر .  علمي مناسب باشدي هگرفتن در جايگاه يك فلسف

 و به طور خالصه، برخي گردد ميپيشنهاد » امر وجودي ي نظريه« تحت عنوان فلسفي
گفتني است در اين نظريه، عالوه بر  .شوند ميخصوصيات ساختاري و بنيادين آن معرفي 

ي ديگر، نظير روش ها فلسفه از  كم و بيشحكمت متعاليه، هر جا كه مفيد دانسته شده،
   .ديالكتيك هگل و يا مكمليت دائوئيزم، كمك گرفته شده است

  
   فلسفي امر وجوديي نظريهمعرفي . 3

  »انسان متفكر «ي ه يا استعار تشبيه خلقت جهان به تفكر.1 .3
: ، ص4(ها براي بيان وحدت در وجود است  ترين تشبيه ترين و قوي اين تشبيه از كهن

 انسان با افكارش ي هرابط»  اشراقيهي هاضاف«در حكمت متعاليه نيز تنها مصداق براي  ).78
 معادل است با  ومطابق اين تشبيه، ذات خداوند معادل است با نفس انسان و وجود، .است

رت دوجود ق.  خالقيت خداوند استي ه جنب، به اين تعبير،نتيجه، وجود در.  اوي ه عاقلي هقو
گاه كه  آن. چون عقل كه قدرت تفكر است براي انسان  هم، بر خلق خداوند استمطلق

چون انسان كه   هم،پذيرد  فعال نمايد، آفرينش تحقق مي،لقخداوند قدرت خود را در خ
  .بندد عقل خويش را براي تفكر به كار مي
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چون تفكر   هم،شود ميانجام  خالق او ي ه خداوند است كه توسط جنب»عملِ« آفرينش

 درون ذات نتيجه، همان طور كه تفكرْ در. دهد مي خود انجام ي ه عاقلي هانسان با قوكه 
، آفرينش نيز درون ذات خداوند صورت گردد مي و اخراج نعطسات و از نفس او انسان اس

  .پذيرد مي
  ايجاد به جاي وجود. 2 .3

 متأخر، وجود معلول اصالً ي هي در حكمت متعال»وجود رابط معلول« ي نظريهبر اساس 
 فعل و عمل خالق خود است و وجودي كه به او نسبت معلولْ. آيد ميوجود به حساب ن

 موجودات ي هنتيجه، گويي كلِ سلسل در. گردد مي به خالق و فاعلش باز، در واقعدهيم مي
به اين ترتيب، جهان آفرينش تنها يك خالق دارد . مراتبيِ خلق است تنها يك فرايند سلسله

 عمل خلق است و نه محصولِ عمل خلق و مخلوق ،واقع خوانيم در چه موجود مي آن و هر
اين درست به مانند آن است كه بگوييم فكر ما چيزي . دن استمخلوق همان خلق كر. آن

 به اين .شود ميبه محض توقف انديشيدن، انديشه نيز محو . نيست جز همان تفكر ما
تر، وجود همان ايجاد   و به بياني كلياست عملِ آفرينش موجودات عالمحقيقت ترتيب، 

  .است
آفرينش . فعلي است الزم، نه متعديگيرد و   درون ذات خداوند انجام ميفعل آفرينش

متأثر از صفات انديشنده  همچون انديشه كه ،جهان تجلي صفات خداوند است درون ذات او
  .است

  معناي امر وجودي. 3 .3
نشده است و ما   امر وجودي، مفهوم امر وجودي مفهومي نخستين و تعريفي نظريهدر 

 امر ، در حقيقت.را توصيف كنيم آن ،»تشبيه«  كمك باكنيم مي تالش ،تا جاي ممكن
منظور از امر وجودي فعل آفرينش و عمل ايجاد است كه . وجودي مفهومي تنزيهي است

امر وجودي در باالترين . شود مي خالقيت ذات خداوند، يعني وجود، انجام ي هتوسط جنب
امر وجودي در اين . محدود بر آفرينش و ايجاد عملي است يكتا با قدرت نا،سطح خود

 اما آفرينش محصولي جز خود . مطلق بر آفرينش است مطلق است؛ يعني قدرت،سطح
 عمل آفرينش نهايت بي حاوي ، امر وجوديِ مطلق درون خود و به طور بالقوهبنابراين. ندارد

تري از وجود  اين امور وجوديِ محدود در سطح پايين.  خاص و محدودند هر يكاست كه
 امر وجوديِ »ياسما« يا »ها جنبه« ها آن. اند ود و ضعيف چراكه خاص و محد،قرار دارند

در آن «اي خاص از امر مطلق هستند كه   جنبهها آنهر يك از   گفتتوان مي. ندا مطلق
 مخصوص به »قدرت«نتيجه،   و در»قدر« هركدام از اين امور، جايگاه، .»تجلي كرده است

 اما نه آفرينش موجودات و ،ينش است به معناي قدرت در آفرجا اينقدرت در . خود را دارد
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به .  متعدد استيها و اسما قدرت يك امر وجودي به داشتن جنبه.  بلكه آفرينش اسما،اشيا

ه عنوان اسم  بيشتري را بتر باشد و امور وجوديِ چه يك امر وجودي كليعبارت ديگر، هر
  .تر است شامل شود، قوي

اما . شمار است  بيها يا اسماي  جنبهطور كه گفته شد، امر وجودي مطلق داراي همان
، نظامي به اين ترتيب.  خودي مسما هستند براي اسما نيز،هر كدام از اين اسما، خود

 مسما ، يك امر وجودي، هر يكي اسما،مراتبي در آفرينش وجود دارد كه در آن سلسله
ه نسبت به به بياني ديگر، هر امر وجودي عملي است ك. ترند تر و ضعيف براي امور نازل

 اين سلسله مراتب.  او هستندجزييهاي خاص و  جنبهش ي، كلي است و اسما خودياسما
  . موجوداتي ه است، نه سلسل» ايجادي هسلسل«

هايي هستند كه  هي، آفرينش االيبر اساس اين ديدگاه، امور وجودي، يا همان اسما
امر وجودي، اين خداوند است  ي ه در تمام مراتب از سلسلنتيجه، ؛ دردهد مي انجام خداوند

 خالق  هيچ انفصال و قرب و بعدي بينبنابراين. دهد ميكه مستقيماً عمل آفرينش را انجام 
اي ديگر است و نه   انديشهحاصل انديشيدنْ ،از طرف ديگر.  وجود ندارد اومراتب آفرينشو 

  .يگر نداردهايي د هي نيز محصولي جز آفرينشآفرينش اال. شيئي بيرون از ذهن انسان
 نيست كه »شيء« چراكه ؛ داراي ثبات هم نيست؛امر وجودي داراي حركت نيست

ي  بلكه عين خلق است و اصل و حقيقت است برا،بتوان به آن ثبات يا حركت نسبت داد
  .ناميم مي» اشيا«تصوراتي ذهني كه ما 

تيجه، نوعي ن در.  از امر وجودي امكان خلق سطح باالتر را ندارداي هيچ سطح و مرتبه
نظام آفرينش سراسرِ .  آفرينش وجود داردي ه در تمام مراتب از سلسل»ناپذيري بازگشت«

  .شود مي و تكثير يابد مي، كاهش كند مييك امر وجوديِ يكتاست كه نزول 
 ربوبيت او به وحدت ي ه خالقيت خداوند و جنبي ه جنب، امر وجوديي نظريهدر 

 كنش بوبيت يك شيء عين هم خواهند بود كه آن شيءتنها در صورتي خلق و ر. رسند مي
 عمل همان خلق آن است و  چراكه هدايت، درست مانند تفكر و اراده كردن؛و عمل باشد

  14. چيزي جز انجام آن در مسيري مشخص نيست عملْخلقِ
 ي ه، نحودهد ميجا كه امر وجودي عملي است كه خداوند درون ذات خويش انجام  از آن
اصول و قوانيني كه بر خلق شدن اسماء در دلِ امر . هي استن متأثر از صفات االانجام آ

  .اند گرفتههي شكل اند، بر اساس صفات اال وجودي حاكم
 بودنِ سطوح آن »تودرتو« بودن و »مراتبي سلسله« بارز و مهم امر وجودي يها ويژگياز 
 را 15»جزيي - يكل« يكرد است كه روين در اي امر وجودي نظريه يگر ديبرتر. است
.  به طور خاصي ول، استي همان كلجزيي. نمايد مي 16» جزء- كل« يكرد روننشي يجا
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  نمودنننشي ي با جابنابراين. شود مي خاص اعمال يا  است كه در جنبهي همان كلجزيي

 يان نماجزيي در ي آن، كلي براجزيي - ي ساختار كليرش و پذ»موجود« به جاي» عمل«
 از دل » چه؟يعني «يا» چون چه؟ هم «ها با سؤالِ جزيي امر وجودي، ي نظريهدر  .خواهد بود

  .شوند ميها استخراج  كلي
 ”The Creativity“ انگليسي  زبانترين اصطالح براي بيان امر وجودي به شايد مناسب

 ي ه كه با تمام سلسلكند مي را به عنوان صفتي ذاتي تداعي »خالقيت« چراكه حالت باشد،
  .نش همراه استآفري

   امر وجوديي نظريهتشبيه در كنار تنزيه در . 4. 3
 ي فلسفيستم سيها يه پايه تنزينا.  قدرتمند حاكم استيهي تنزي، امر وجوديفدر تعر

 در كنار يه شناخت عالَم، از به كار گرفتن تشبياگرچه برا. گرداند يرا استوار و قدرتمند م
 به يز نيه در تشبييم، نمايهتر و سازگارتر تنز يححتر، ص  هرچه ژرف،يم نداريري گزيهتنز
 ي نظريهالبته بايد گفت انتزاعي بودن  .يد گرديم رهنمون خواهيرتر و فراگتوارتر اسينشيب

امر  از مفهوم توان مي به سختي ، به عنوان مثال؛كند ميامر وجودي استفاده از آن را دشوار 
 تبيين و توصيف فلسفي ي ه نظريه مرحللكن اگر اين وجودي درك و تصوري روشن داشت؛

  . باشدكارامد بسيار ، كاربردي ه انتظار داشت در مرحلتوان ميرا به درستي طي كند، 
  امر وجودي مادي. 5. 3

 عملي يكتاست  قرار دارد كه مطلق امر وجوديِ،ايجاد  از در باالترين سطحطور كه همان
ترين سطح وجودي،   در پايين هستند، آني اسم و تمامي امور وجودي اسمانهايت بي با

 اما ند، نامحدود،ر وجودي از نظر تعدادو امترين ضعيف. دنر وجودي قرار داروترين ام ضعيف
ترين  كه ضعيف اين براي اثبات .دناسم دار» يك« آفرينش  براز نظر قدرت خلق، تنها توانايي

  :نظر بگيريم ر را در، بايد نكات زيشته باشد يك اسم دادتوان مي  تنهاامر وجودي
 جز عمل خلق و يزي چرا كه اصوالً چ، اسم باشدي دارايد امر ممكن باينتر يفضع .1

 ي كردن اسمايدار، خلق و پددهد مي انجام ي كه امر وجوديزي و تنها چيست نينشآفر
  . نخواهد بودي اصالً امر وجود، صورتين ايردر غ. خود است

 از يش بي امر وجودينتر يف چراكه اگر ضع،تاستيك ي وجود امرِينتر يف ضعاسمِ .2
  .توان تصور كرد را نيز ميتر از آن  يفضعگاه  آن اسم داشته باشد، يك

 نه از آن ؛ خود استي همتا و همانند مسمايقاً دقي امر وجودينتر ضعيف اسمِ .3
قوه  ذات او هنوز باليعني باشد، تر ضعيفاگر از آن . تر ي است و نه از آن قوتر ضعيف
تر است و او  ي از او كليعنيتر باشد،  ياگر از او قو.  را دارديشتري بي داشتن اسمايشگنجا
  .يست نيرپذ  امكانيزين چي كه چنيردگ يبر م را در
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قدرت آفرينش يك اسم را دارد كه اين  الجرم تنها ي امر وجودينتر ضعيف نتيجه، در

د وجود داشته توان ميبا خلق اسم، مسما ن . اوست»عينِ« بلكه ،اسم دقيقاً با خود او همتاست
 يك بماند، ي چراكه اگر در حال تحقق اسم، مسما هم بخواهد باق، معدوم شوديدباشد و با

در اين سطح، بنابراين .  تناقض استين است كه ايدهق گرد و محقَّيافته ين دو بار تعيهست
، »خلقِ خود«د كه آن را مان ي مي باقينش از خلق و آفري سرمديا  در حلقهيامر وجود

 امر يِ مادي ه مرحلي سطح از امر وجودينتر يين پاينا. يمنام ي م»ييباززا« يا »ييخودزا«
امر مادي . يمنام ي م»يامر ماد« به اختصار، يا» ي وجوديِامر ماد« است كه آن را يوجود

» خود« و با ودش مي با انجام شدنش، نابود بنابراين ،»دهد ميخود را انجام «عملي است كه 
  .گردد ميجديدش خلق 

 بلكه ، مادي نيستند»موجودات«همان  ي نكته مهم است كه امور مادين به اهتوج
  . اند »عمل آفرينش«، سطوح برتر ر وجوديِوچون ام هم

ند ا  در كثرت محضيگر، اما از طرف د،يستند نيرپذ يه تجزيامور مادبه داليلي كه آمد، 
 وجود، در خلق به ي در سطح مادي وجودي امر مادنهايت بي. است نامحدود ها آنو تعداد 

 يِ حال، همگيناما در ع. پردازد ي خود ميِ سرمدييِ تنها به باززايك هر واند خود مشغول
  .يوندند برتر، در پيِ منسجم و متصل از امور وجوديا  شبكهي هيلوسه  بها آن
  ديگر يكاشراق امور وجودي با . 6 .3

 در ها آن اتحاد  ارتباطْينعلت ا. يستند نديگر يكارتباط با  ي مسما بيك  متعددياسما
 مسما به سطح يِ از سطح وجود»ييلتنزآفرينشِ « يند در فرا،در واقع. ستذات مسما

بروز  يز نديگر يك با ها آن يها  ارتباطات و كنشير، كثي اسماخلق، همراه با ي اسمايوجود
خبر از  ي و بي و منزوير كثاشيا يدايش پيحدت به معنا ولپس ظهور كثرت در د. نمايد مي
 بردن از كثرت به وحدت فراهم يگاه امكان پ يچبود، ه ي ميناگر چن. يست نديگر يك
  .شد ينم

. تر از خود هستند  امور نازلينشِ عمل خلق و آفري فراموش نمود كه امور وجوديدنبا
 ظهور و بروز ي براها آن يعني؛  منظور استين همي برايز نها آن ينپس ارتباطات ب

 ي ه در سراسر سلسل اشراقين ا وجوديلدل .ندنك مي نازلشان، با هم ارتباط برقرار يها جنبه
سطح يِامور وجودخلق  هدف از اين اشراقْ و است مطلق يِ امر وجوديكتايي آفرينش 

  .اند نازل
گفتيم .  هم اشراق دارندمادي نيز با امور آفرينش، ي همانند تمام امور وجودي در سلسل

 ديگر يكدر نتيجه، اشراق امور مادي با .  هر امر مادي تنها خود اوستكه محصول آفرينشِ
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 با ، گفت امور مادي براي خلق خودتوان مي بنابراين. شود ميمنجر به خلق خودشان 

  . كنش دارند  اشراق و برهمديگر يك
   امر وجوديي نظريه جايگاه مكمليت در .7 .3

 كه جهات و ،»قطب« يا »عامل« چند يا دو  به اين معناست كهيتمكملوم مفه
 واحد  و تعامل كنند تا آن عملِي همكارديگر يك عمل واحدند، با يك ييِ اجرايها جنبه

 دو يِكنش برهمبه  ي ه همراه است كه به نحو»تعادل« ي همواره با نوعيتمكمل .يابدتحقق 
 و كند مي ينه است كه آن را بهي بر اساس قانونعادل متكنشِ  برهمينا. گردد ميعامل بر

 امر ي ه در شبكيز ن»تقارن«مفهوم اهميت همراه با مفهوم تعادل،  .زند يتعادل را رقم م
  .شود مينمايان  وجودي

 يق از طري، هر امر وجودتر ضعيف ي به سطحي سطح وجوديك از يبا نزول امر وجود
 شكست اما ينا. گردد مي شكسته، متكثر ي متعدديها  به جنبهي، امور وجوديراشراق با سا

 يگري صورت كه در مقابل هر امر نازل، امر نازل دين ابه ،شود مي متقارن انجام يبه صورت
 و در ندديگر يك و محدود به يد دو جنبه مقينا.  آن استيِ دارد كه مكمل وجودوجود

گرند كه   دو عمل آفرينشديِ مكملْدو امر وجو. دهند ي خلق را انجام ميند فرا،كنش با هم
 به .دهند عمل آفرينش را انجام ميكرده،  را تكميل ديگر يك ،»پادعمل«و » عمل«از طريق 

 قرار دارد كه مربوط به همان جنبه از ي در مقابل هر اسم، اسم براي يك مسما،بياني ديگر
  .باشد ميوجود مسما است، لكن برخالف آن 

 حداقل دو اسم يا ين امر وجوديِ مجردتر ضعيف. ز وجود داردمكمليت در امور مادي ني
  در و يك عمل يكتاي ههاي دوگان  دو امر مادي هستند كه جنبه اين دو جنبه17.جنبه دارد

  .يابد مي اين دو جنبه تحقق ي هوسيله ند؛ يعني آن عمل بديگر يك مكملِ ،نتيجه
 »بخش ي تعالتعادلِ «ي بر نوعيبتن كه م،ل حاكم بر آنو و اصيعت حاكم بر طبگيِينبه
  .كند مي يان نما امر وجوديي نظريه در  اضداد رايت مكمليقيِ حقي هيو، شاست

داوند، كه فاعل امر وجودي خمستقيماً را  ها آناشراق امور وجودي و مكمليت حاكم بر 
هاي گوناگون  اساس صفات خويش، آفرينش خالق جهان آفرينش بر. دده مياست، انجام 

 را بر ها آن جزييهاي خاص و   و جنبهدهد ميود را درون ذاتش در تعامل با هم قرار خ
 بيشتر و بيشتري از او در به اين ترتيب، اسماي. زند اساس جايگاه و قدر هر يك، رقم مي

د كه نر مادي قرار دارو، ام آفرينش تكثر و گوناگونيِ در نهايت وشوند ميذاتش متجلي 
 ها آن و بر اساس صفات خويش، دهد مي قرار ديگر يك را در تركيب و اشراق با ها آنخداوند 

بايد توجه داشت كه تمامي اين . دهد ميآفريند و در جايگاه و شأن جديدي قرار  را از نو مي
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؛ يعني خلقِ امر وجوديِ مطلق به معناي پيدايش تمام شود ميجا و توأماً انجام  زنجيره يك

  .مخروط آفرينش است
  مخروط آفرينش. 8 .3

كثرت لكن ، يابد مياهش  كيجاد قدرت خلق و ا امر وجودي،ي هبا تنزل در سلسل
 ين اما در ع،ترند  خالقي امر وجودسطوح باالترِ. گردد ميتر   فزونيجاد خلق و ايها جنبه

  كهكند مي را در ذهن تداعي »مخروط«ساختاري اين چنين يك . تر يطتر و بس يحال، كل
 تر ضعيف مطلق قرار دارد كه يكتاست و خالق تمام امور  اين مخروط، امر وجوديِدر رأس

 امر مادي به خودزايي نهايت بي ، كه در آن، سطح مادي است اين مخروطْي هقاعد. باشد مي
اي   به گونه اين مخروط، امور وجوديي ه رأس و قاعد ميانِي ه فاصلدر. ندا سرمدي مشغول

 .ندا ليتي براي امور زيريناي براي امور برتر و مسما و كُ م و جنبهقرار دارند كه هريك اس
رأس يك مخروط  به عنوانرا در يكي از سطوح ميانيِ آفرينش  يك امر وجودي توان مي

 مخروط ،با اين كار. گوييم مي» مخروط آفرينش كوچك«كه به آن نظر گرفت  آفرينش در
 اين جداسازي در. ايم نش جدا و منزوي نموده آفريي ه سلسلي هآفرينش مورد نظر را از بقي

 آفرينش حقيقتاً يك كلِ واحد ي ه چراكه تمام سلسل،سازي است  يك فرض ساده،حقيقت
اگر در  ،در حالت خاص.  آفرينش محدودندهاي كوچك مخروط. پذير نيست است كه انفكاك
»  اساسيمخروط آفرينش«، به آن  امر وجوديِ مطلق قرار داشته باشد،رأس مخروط

بديهي . شود مي نامحدود و فراگير است و تمام آفرينش را شامل  اين مخروطْ.گوييم مي
ساز و  به فرض سادهكه  اينجز اي نداريم  چارهسازيِ عالم،  است براي شناخت و شبيه

 بسته به ميزان فراگيري و كليت امر .تن بدهيم هاي آفرينش كوچك استفاده از مخروط
مخروط آفرينش «يا » سطح باالمخروط آفرينش «س مخروط، مخروط را  واقع در رأوجوديِ

  .ناميم مي» سطح پايين
   امر وجوديي نظريهمرز بين مادي و مجرد در . 9 .3

گونه كه به صورت سنتي در فلسفه   امر وجودي، مرز بين مادي و مجرد، آني نظريهدر 
بايد توجه داشت . شود مي تعريف و تبيين شده است، وجود ندارد و اين مرزبندي شكسته

آن كه اساس   حال،شود مياطالق » موجود«كه مفهوم مادي و مجرد به تعبير رايج، به 
عمل » امر وجوديِ مجرد«طبق اين نظريه، . است» عمل آفرينش« امر وجودي بر ي نظريه

تري نسبت به   در قدر پايين،خلق و آفرينش اسماء و تجلياتي است كه از نظر وجودي
عمل خلق و آفرينش اسمي است كه با مسماي » امر وجودي مادي«. دهستن خود مسماي

 به تعريف و تبيين ،براي تعريف موجود مادي و موجود مجرد. خود همتا و همانند است



  ...هاي علوم معاصر و  نياز به تحول فلسفي در پاراديم

 

61
 مفهومي است كه توسط ذهن  امر وجودي، موجودي نظريه چراكه در  نيازمنديم،ذهن انسان

  .شود ميانسان برساخته 
  سازي مخروط آفرينش بر سطح ماديتصوير. 10 .3

 امر ي نظريهطور كه گفته شد، مرز بين مادي و مجرد به معناي متعارف آن در  همان
 مادي صحبت ياشياها، كميات و  كه بتوانيم از پديده براي اين. شكند وجودي در هم مي

نش را بر  آفرينش را بر سطح ماديِ آن تصوير كنيم؛ گويي مخروط آفريي ه سلسلدكنيم، باي
 مادي و ياشيا آفرينش به صورت ي هالي اليهبا اين كار، سطوح . كنيم مياش تصوير  قاعده

 و خواهيم كند مي گرفته تا بزرگ و كلي، نمود جزيي، از كوچك و ها آنقوانين حاكم بر 
پذيري و غيره صحبت به  توانست از بسياري رفتارهاي مادي چون تدريج، پيوستگي، كميت

 مادي و قوانين ياشيا امر وجودي، ي نظريهتوجه به اين نكته مهم است كه در . ميان آوريم
اند بر   مخروطي آفرينشي ه چراكه هر دو حاصل تصوير سلسل يك منشأ دارند،ها آنحاكم بر 

  .سطح مادي
  

   امر وجوديي نظريهآوردهاي  دست. 4
 بيانبسيار مختصر  امر وجودي را به صورت ي نظريهآوردهاي   برخي از دستجا ايندر 

نتيجه، بسياري از  در.  كه اين نظريه در شرف تكوين استشود مي خاطرنشان. كنيم مي
 گذشته از اين، به دليل . نياز دارند بيشتر اصالح و تدقيقِ،اند و به بررسي مباحث آن مبهم

 ها دائماً انتزاعي بودن مفهوم امر وجودي، ذهن هنگام به كار بستن آن در توصيف پديده
 به كار بستن اين نظريه بنابراين. انگارد چون يك موجود مي  و آن را همشود ميمنحرف 

  .درپي نيازمند است حك و اصالحِ پي فرايندي است دشوار كه به جرح و تعديلِ بسيار و
   كثرت–  وحدتنماي اصل متناقضبستن  به كارتوصيف و . 1 .4

 جهان قائل  كه براي آفرينشِاي يمراتب سلسلهساختار  به كمك يامر وجود ي نظريه
  منطقاً پارادوكس رايند اتوان مي البته ن؛كند ميتوصيف  كثرت در دل وحدت را روزِ، باست

  .بندد ي به كار موصف كرده، يمراتب  سلسلهيند فرايكبرطرف كند، اما آن را به صورت 
، د است خالقيت ذات خداوني ه، كه جنبدر وجود. ذات خداوند يكتا و بسيط است

 ها آن آفرينش به صورت توان و قدرت بر ،واقع  به صورت بالقوه و درهي اسم االنهايت بي
 در ينا. يست مشمول پارادوكس كثرت در وحدت نييپس وجود خود به تنها. نهفته است
 ير خلق و به تعبيندفرا . تفكريچ عقل انسان است بدون انجام هي هچون قو  هم،يهمقام تشب

 يجاد ايعني؛ شود ميانجام  خداوند يات به اسماء و آيبخش يقت حقي برايما امر وجود
 در ذات خداوند است ينشكل جهان آفر . بخشدي صفت خداوند را تجلنهايت بي كه ينظام
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 صورت است كه يندر ا.  انسان كه در ذهن او هستنديكچون افكار   هم،آيد مي يدكه پد

 اشاره است به ،واقع رت در وحدت درپس اصطالح كث.  داشتيمكثرت در وحدت خواه
استبسيط تام خود، در دل وجود، كه تحقق خلقت در كثرت .  

 ي حركت، فضا و زمان، حاويوستگي،چون پ  محسوس، همعالم يها  خصلتي هيكل
با استدالل   در عالم كثرت-  وحدتي هخصلت دوگان . كثرت هستند- پارادوكس وحدت

. ماند نما در فلسفه باقي مي  متناقضياصل خصلت چونان  لذا اين نيست وشدني عقلي توجيه
 يل تبديگر ديان به بياني و از بيگر به صورت دي بلكه از صورت،شدني نيست اين اصل رفع

 ي مراتبيق پارادوكس از طرين ايف توصدهد مي انجام ي امر وجودي نظريهچه  آن .شود مي
 حفظ و به .ي امر وجوديِ مخروطي ه است در سلسلي جهان مادين و قوانرفتارهاكردن 

هاي طبيعي جايگاهي محوري  كارگيريِ صحيح اين پارادوكس در شناخت و تحليل پديده
چون روحي حاكم بر شناخت ما از تمامي اركان جهان حضور دارد و  اين پارادوكس هم. دارد

  .دهد مي را شكل جهانهاي ما از  سازي ساختارِ شبيه
  تعريف كميت. 2 .4

هاي آفرينش بر  در خور تمايز و تشخص از تصوير مخروطترين واحد  ككميت كوچ
هر مخروط آفرينش پس از .  كثرت بر آن حاكم است- سطح مادي است كه اصل وحدت

 پيوسته يا  ممكن است، كه در مقايسه با هم داراي يك يا چندين كميت است،تصوير شدن
ند كه ا صوير مخروط آفرينشها واحدهاي متمايز و متشخص از ت كميت. گسسته باشند

  اصلي ه و به تنهايي، نمايند و تماميك به طور كامل و تامكنش با هم، هر ضمن برهم
 بروز كميت در تصوير مخروط آفرينش بر ،حقيقت  در.ندا  كثرت–  وحدتنماي متناقض

.  مخروط آفرينش استي ههايي از شبك  بخش نسبيسطح مادي، به دليل تقارب و اتصال
كثرت، كه بر سراسر  -  اصل وحدتشود مي خلقت است كه باعث ي ه سلسلي هدساين هن

فرايند آفرينش حاكم است، به صورت واحدهايي منسجم و متمايز، يعني كميات مادي، 
  .متجلي شود

اي   بلكه واسطه، امر وجودي، كميت يك عرض براي جوهر مادي نيستي نظريهدر 
 كميت ،واقع در. شناسيم عنوان موجود مادي ميچه ما به  است بين مخروط آفرينش و آن

حاصل تصويركردن مخروط آفرينش بر سطح مادي و موجود مادي حاصل بازسازيِ ذهنيِ 
هاي آفرينش  ، هنگام تصوير شدن مخروط در تجلي كميات. اين تصوير استي هما از مشاهد

 يمقياس جايگاه ي ه انسان از اين تصاوير، مسألي ه در مشاهدچنين  همبر سطح مادي، 
  . كه به آن خواهيم پرداخت،محوري دارد
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نياز به علت اين امر . هاي مادي است  پديدهي هپذيري ويژ بايد توجه داشت كه كميت

تنها در سطح مادي و در اثر . باشد ميكه مختص به امور مادي  فرايند خودزايي است
 يك هستي و يابد مي كثرت به اين صورت نمود - خودزايي است كه پارادوكس وحدت

  .كند مي تغيير ،معين در حالي كه خودش است
  در ماديات  و حركتتعريف تغيير. 3 .4

 است يتنها سطح ماد. معناست ي بها آن ي براييرند و تغا  ثابتيسطوح مجرد امر وجود
طور كه امور هر سطح   همان.كند مي و تحول را ممكن يير تغي، سرمدييِ خودزايلكه به دل

لكن .  اشراق دارندديگر يك با يز ني، امور ماددنكن ميتر با هم اشراق  يين سطح پا خلقيبرا
 ، پس امور مادي.يد جدي و نه خلق سطحشود مي انجام ها آن ييِ اشراق در راه خودزاينا

 -   ورا توأماين خودزاييِ. ندنك مي خودزايي ،همگي با هم و بدون هيچ تقدم و تأخر وجودي
هاي آفرينش بر   هنگامي كه مخروط.معناست براي آن بي» شيدنطول ك«زمان است و 

 به  امور مادي توأمِسطح مادي تصوير شدند و كميات مادي معنا يافتند، اين خودزاييِ
 امر وجودي، ي نظريهبنابراين در . كند ميصورت تغيير و تحول در كميات مادي نمود 

تغيير و تحول . ييِ امور مادي است خودزاتغيير در كميات» علت وجودبخشِ «يا» دليل«
هايي هستند   سلسلهوامور مادي الزاماً جز چراكه گي ذاتي و الينفك تمام كميات است،ويژ

اند و از طرف ديگر، تغيير و تحول چيزي نيست جز تجليِ  كه دليل متجلي شدن كميات
روط آفرينش اگر يك كميت نامتغير باشد، شرايط بسيار خاصي بر مخ. خودزاييِ امور مادي

 در ها آن خودزاييِ امور مادي منجر به تغيير در شأن شود ميآن حاكم است كه باعث 
جايي يا حركت نيز حالت خاصي از تغيير و تحول  جابه . آفرينشِ آن كميت نشودي هسلسل

  . مادي استكمياتدر 
   پيوستگي تدريج وتعريف مفهوم. 4 .4

 مطلق تفاوت يوستگيِ با پم،شناسي ي مگييوستچه ما به صورت متعارف به عنوان پ آن
ها و وجوه   جنبه،در وحدت مطلق.  همان وحدت مطلق است،واقع  مطلق دريوستگيپ. دارد

چه ما  آن. يست و امتداد نيدار  انبساط و كشي و واحد دارايط بسوجود. گوناگون راه ندارد
 كه ،استي گسستگ -گيپيوست ي هرفتار دوگان ،واقع  در،كنيم مياطالق  يوستگيبه آن پ

 ي هم دارادار و ممتد  موجود كشيك .باشد مي كثرت - خود نمودي از پارادوكس وحدت
  . متعدديها و اجزا  بخشي و وحدت است و هم دارايكتايي

در اغلبِ اين  18.ي مختلفي براي پيوستگي وجود داردها Ĥنها و بي  وصف،در فلسفه
 دليل وجود ،در فلسفه معموالً 19.شود مي داده دخالت ذهن و ادراك نيز ي همسأل ،ها وصف

مصاديق . گردد مي بلكه به ياري مصداق، توصيف ،شود مي مادي بيان نپيوستگي در كميات
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 حال اين .و غيره  مانند حركت قلم بر كاغذ،پيوستگي نيز معموالً با حركت توأم هستند

. شود ميبيان » حركت« با پيوستگي را حقيقي بدانيم يا تصوري ذهني، مصداق و محكي آن
، شوند مي كه نمادهاي ساده و خالص براي پيوستگي دانسته ،مفاهيمي چون خط و امتداد

 مفهوم پيوستگي به مفهوم حركت بنابراين . نيستندشدني تصور،جايي هجز با حركت و جاب
ا  بايد به ياد داشت كه پيوستگي ي، از طرف ديگر.استبا آن مرتبط دست كم  يا ،وابسته

كه يك واحد متمايز،  يك كميت، ضمن اين .شود مي كميات مطرح ي هگسستگي دربار
د پيوسته يا گسسته توان مي نماياند،  كثرت را مي- منسجم و مستقل است كه اصل وحدت

  .باشد
سطح پايين باشد، اگر مخروط آفرينشِ يك كميت »هايي كه در ساختار  جنبه» تعداد

 خواهد بود »مقدار«نتيجه، كميت مورد نظر داراي چند   در.است كم كند ميكميت شركت 
زمان  - ورا» تغيير مقدار«بايد توجه داشت كه اين جهش يا . كند مي» جهش «ها آنكه بين 

 سطح باال اگر مخروط آفرينش يك كميتاما .  گسسته است از نظر ماچنين كميتي. است
 مقاديري كه براي اين كميت ،تيجهن در.  آن بسيار متعددندي ههاي سازند باشد، جنبه

 تغيير از يك مقدار به مقدار ،براي چنين كميتي. نظر گرفت بسيار زياد است  درتوان مي
د طوري انجام شود كه در مقياس وجودي انسان، تغييري تدريجي و پيوسته توان ميديگر 

  20.مشاهده شود
 ي ه اين نكتچنين  هم، »شيء«است و نه » عمل«با توجه به اين حقيقت كه امر وجودي 

توانايي ،  امر وجوديي نظريه  دررسد مياست، به نظر » زمان - ورا«مهم كه خودزايي 
  .داشته باشدوجود  پيوستگي برايتر  تعريفي عميق

 متفاوت شود مياي كه در رياضيات تعريف  توجيه پيوستگي به روش باال با پيوستگي
 رياضي را به عنوان پيوستگي  پيوستگيِ،دي امر وجوي نظريهاين امكان كه توسط . است

اقل دليل تواناييِ انسان در تصور نمودنِ آن را توجيه حد، يا اين كه كنيمحقيقي اثبات 
  .بررسي استدر خور  كنيم

  تعريف فضا. 5 .4
  كوچك و درينش آفريها  مخروطي و تنها در ذهنمان تماميدياگر به صورت تجر

 و يريم بگيده را نادي بر سطح مادها آن ير از تصوي ناشيها  و تشخصينات تمام تعيجه،نت
 يم، لحاظ كنشود مي ي ناشي در سطح ماد مطلقيِ امر وجوديكتاييِ را كه از يتنها وحدت

 خواهند بود كه درون آن، همه با مستقر ينتع ي و بي خالي در بستريگاه تمام امور ماد آن
 بايد .يمنام ي م، به معناي فلسفيِ آن،»فضا« را ي و خالينتع ي بستر بينا. ندا هم مرتبط

 تفاوت آشنابعديِ  فضاي سه تعريف گرديد با جا اين كه در توجه داشت كه بين مفهوم فضا
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 اثر و جايگاه ذهن يد از اين فضاي فلسفي، بابعدي براي استخراج فضاي سه. وجود دارد

 به ،فضاي فلسفي. ر نماييمعوارض ناشي از مقياس ماديِ انسان بر ذهن او را منظوانسان و 
 اين قابليت را دارد تا با لحاظ نمودن قيود مختلف، به ، تعريف شدجا ايناي كه در  گونه
  . نمود كند و غيره، كوانتوميهاي مختلفي همچون فضاي نسبيتي گونه

   زمانتعريف. 6 .4
 ي ماد زمان عرض ذاتيِ حركت و طفيلي آن است و حركت در جوهرِ،در حكمت متعاليه

 همراه با  امر وجودي، علت پيدايش حركتي نظريهدر . شود ميعلت پيدايش زمان دانسته 
 و زمان تعبيري كامالً متفاوت شود مي خودزاييِ امور مادي دانسته ها آنپيدايشِ خود 

  .يابد مي
سويه و  ، يكاست »عمل آفرينش«  كه دليل اين آفرينش، بهي هگفتيم كه سراسر سلسل

ناپذير است كه در سطح  خودزاييِ امور مادي نيز فرايندي بازگشت. باشد ميير ناپذ بازگشت
 خواه  دل آفرينشِ هر كميت ماديِي هسلسل. شود مي به طور سرمدي انجام  ماديوجوديِ

 ر عملگرهاي آفرينش حاكم ب مكمليت چراكه،تقارن استداراي يك مسير آفرينشيِ كامالً م
امور ماديِ اين مسير متقارن در سطح ماديِ . كند مييجاب وجود چنين مسير متقارني را ا

كميتي كه پس از تصوير مخروط . خواهند داشت» تكراري« رفتاري متقارن و ،آفرينش
ناپذيريِ فرايند  زمان نمودي است براي بازگشت.  زمان استشود ميآفرينش استخراج 

 ي ه براي اتصال و مقايساي است زمان وسيله آفرينشِ ي هسلسلعالوه بر اين، . آفرينش
 آن، داراي نوعي  چراكه به دليل ساختار متقارنهاي ماديِ گوناگون و كميات مختلف، پديده

  . باشدها آن اتصال ي هد حلقتوان ميناوردايي است و 
  بحث مقياس. 7 .4

تر  اگر چند امر مادي در مخروطي سطح پايين باشند، اشراق و تأثير متقابلشان قوي
باشند، تأثيرشان بر متعلق هاي دورتري از هم   هرچه دو امر مادي به مخروط،به عكس. است

 هاي سطح پايين را تصوير كنيم، تعداد بسيار زيادي كميت حال اگر مخروط. هم كمتر است
حال اگر . شان بر هم كوچك است  تأثيرگذاريي هاحياناً گسسته خواهيم داشت كه محدود

 اكثراً شده ظر بگيريم، پس از تصوير شدن، كميات حاصلن هاي سطح باالتري را در مخروط
هاي سطح پايين در دل  هرچند مخروط. تر است شان وسيع  تأثيرگذاريي هپيوسته و محدود

هاي سطح باال از  هاي سطح باال قرار دارند، كميات حاصل از تصوير شدن مخروط مخروط
استنتاج اً و منطقاً طح پايين، مستقيمهاي س كميات حاصل از تصوير شدن مخروط

  . ناميم مي» مقياس«ان مادي است كه آن را  ناظر به خصلتي از جهاين تفاوت. دشون مين
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توصيف قوانين حاكم بر سطح مادي با تصويرسازي مخروط امر وجودي بر . 8 .4

  سطح مادي 
ي است از امور وجوديِ ها Ĥن نمود و نشين امور وجوديِ يك سطح از آفرينشاشراق ب

 در امور مجرد سطح ها آناشراق بين امور مادي نيز حاصل اتحاد . بخشِ سطوح برتر توحد
، كند مي قوانيني كه پس از تصوير كردن سطوح برتر بر سطح مادي نمود ،نتيجه در. باالست

تر يا   يعني هرچه كُلي،هرچه امور مجرد از سطحي برتر باشند. تجليات امور وجودي مجردند
به عكس، امور . تر است ، كليكند ميوانيني كه بر سطح مادي تصوير باشند، ق» مجردتر«

نظام بنابراين. كند ميتصوير » تر موضعي«تر و  تر و خاص جزيي قوانيني  سطح پايينْمجرد 
  .كند ميمخروطي آفرينش پس از تصوير شدن، به صوت نظامي تودرتو از قوانين تجلي 

  توصيف ذهن انسان. 9 .4
نظريه بر تشبيه آفرينش جهان به انديشيدن بنا شده است، طبيعي جا كه اين  از آن

 امر وجودي، ي نظريه مطابق 21.است كه مطابق آن، انديشيدن نيز خود نوعي خلق باشد
 امر ي ه سلسلاي از  مربوط به مرتبه وذهن انسان يك امر وجودي مجرد از سطح باالست

 در فرايند ،نتيجه در. است» تفاعهم ار «ست كه با مخروط آفرينش جسم انسانوجودي ا
 22.كند مي» مشاهده و تفسير«خود مربوط به انديشه، ذهن انسان حقايقِ عالم را در سطح 

 خودزايي، براي شناخت و تفسير مشاهداتش،  به دليل تجرد و عدم ذهن انسان،عالوه بر اين
  .خوانيم مي» تجريد« همان عملي كه بخشد،  ثبات ميها آنبه 

 ساختار درهم تنيده و هماهنگ ي و تصوير ذهن انسان بر سطح ماديضرورت ماد
 ها آن  و هماهنگيِ به همراه قوانيني كه بر فعاليت، مغز اوستجسم انسان به رهبريِ

  23.اند حاكم
  تعريف موجود مادي. 10 .4

اين . اي از مخروط آفرينش در ذهن انسان است حاصل انتخاب و انجماد ناحيه موجود
بخشي و تعين دادن به   و براي ثباتاستان تجريد است كه ذهن ما از آن ناگزير انجماد هم

 حاصل انتخاب و انجماد مخروطي از آفرينش موجود مجرد. باشد ميحقايق، به آن محتاج 
نظر   درنازلهاي آفرينشيِ آن تا حد خودزايي،  ، يعني جنبهاست كه شامل امور مادي نباشد

 مادي  امور مادي را نيز شامل شد، موجود مورد نظر در ذهنْخاب انت ايناگر. گرفته نشوند
يكي تصوير شدن : نظر گرفت بنابراين در خلق موجود در ذهن، دو مرحله را بايد در. است

  .مخروط آفرينش و ديگري تجريد و تثبيت ذهني
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   ها آن و قوانين حاكم بر اشيابخشي به  وحدت. 11 .4

ها،   بر سطح مادي و سپس تجريد ذهنيِ پديدهبا تصوير نمودن سطوح آفرينش
به اين . شوند مي زاده ها آن ات مادي به همراه قوانين حاكم بر ارتباطياشياموجودات يا 

 وحدت قائل شود و ها آن ي و قوانين ارتباطاشياد بين توان مي امر وجودي ي نظريهترتيب، 
هاي  ، تجليات مخروطمگيشان، ه  و قوانين ارتباطياشيا. اين وحدت را اثبات كند

  .اند آفرينش
   امر وجودي در رياضياتي نظريهامكان استفاده از . 12 .4

سازيِ تغيير و   شبيهبه كه  ـي ديناميكيها سيستم ي ه در شاخبه ويژهدر رياضيات، 
قرار استفاده تواند مورد  مي امر وجودي ي نظريه  ـپردازد مي مادي چند كميت  مرتبطتحولِ
 در  آن يك مخروط آفرينش برايتوان مي ، ساختار يك سيستم ديناميكيي همطالعبا . گيرد

جا كه  از آن.  باشد مخروط تصوير آن طوري كه سيستم ديناميكيِ مورد نظرْ،نظر گرفت
 نظير تغيير و پيوستگي و حتي مفهوم زمان، توسط ،ي كميات ماديها ويژگي ي هكلي

آفرينشِ سيستم لحاظ شده است، توصيفي عميق  امر وجودي و در ساختار مخروط ي نظريه
رود تحليل سيستم ديناميكي با اين  انتظار مي. و هوشمند از آن در اختيار خواهيم داشت

بيني رفتارهاي  ، دستاوردهايي چون پيشاي داشته باشد دهوردهاي ارزنآ روش دست
  .ي غيرخطي، خصوصاً رفتاري چون آشوبها سيستم

  اد بين دو مكتب اصالت وجود و اصالت ماهيت امكان ايجاد اتح. 13 .4
 چراكه ، كامالً موجه استتجريد حقايق عملي است كه انجام آن توسط ذهن انسان

  كه خودآيد مي يد پديني حكومت قوانيل به دل مجزايها  به خانوادهي امور ماديِبند يمتقس
 دارند كه ذهن انسان  از وجود قراري امور مجرد در همان سطحينا.  امور مجردنديرتصاو

 امر ي نظريهكه طبق  ين و آن اكند مي اشاره يق عميا  به مسأله، خود،ينا. دقرار دار
ارز   همي موجه و به نوعي به نحو هردو،»يتاصالت ماه« و »اصالت وجود«تب ا مكي،وجود

 شين و آفريجاد برتر از اي در سطحينيم،ب ي ماشياچه ما به صورت   چراكه آن،خواهند بود
. شوند مي يده  و شكلين تعي، امر وجوديها سلسله تجرد و در ي در سطوح باالشان، يماد
 مفهومي و هم به عنوان ي از امور وجودي هم به عنوان انتخابيء، مفهوم شير تعب،يجهنت در

  دركه ين ايل دل به عبارت ديگر،.ارز است  همي و به نوعيح در ذهن، صحيمجزا و منزو
 يت دارد كه دو مكتب اصالت وجود و اصالت ماهامكان وجود ين ا،يد امر وجوي نظريه

 قرار داده است كه ي ذهن را در كنار امور مجرديه نظرين است كه اين، ايايند دتوح
 در ي موجودات ماد»خلق« يجه،نت در. زنند ي را رقم مي انسانيِ مادياس حاكم بر مقينقوان
  24. خواهند بوديشهر  همي، ذهنيات ماه به صورتها آن »ادراك« با ي، انسانياسمق
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  گيري و سخن پاياني نتيجه. 5
 تا تكامل آن راهي بسيار  است و نوزاد و در شرف تكويناي نظريه امر وجودي ي نظريه

بخشي به حقايق علمي بدون  ن است كه وحدتاي  نظريهپيام مهم اين . در پيش است
 را »چگونگي«پذير نيست و   امكانها نآ »بخشِ علت هستي« يا »دليل وجودي«پرداختن به 

بخشي و مستدل نمودن   وحدتاين نظريههدف ابتداييِ .  فهميدتوان مي ن»چرايي«بدون 
 تواناييِ تبديل شدن به ديدگاه رسد مياما به نظر . مفاهيم و قوانين علم مكانيك بوده است

چه بتوان   چنان.اردي ديگر علم نيز در آن وجود دها شاخهفلسفيِ راهگشا در بسياري از 
بر اساس اين نظريه بازتعريف نمود، چون مفهوم مجموعه،  هم ، رياضيات رامفاهيم اساسيِ

رياضيات پديد خواهد آمد كه روش تجزيه و تحليل در رياضيات را به كلي انقالبي بزرگ در 
  .دگرگون خواهد نمود

قاضا داريم با انتقادها و اند ت در پايان از تمام انديشمنداني كه اين مقاله را خوانده
  .پيشنهادهاي خود ما را در تصحيح و تكامل اين نظريه ياري فرمايند

  

ها يادداشت  
  .10: ك. براي نمونه، ر. اين مبحث بسيار وسيع و دامنه دار است. 1

2. Systems Theory     3. Systems Sciences            4. Transdisciplinary 
  .12: ك. ر. 5

6. Complexity           7. Holistic Behaviors            8. Emergence       9. 
Synergy 

  .12: ك. ر. 10
  .13: چنين  هم  و 11: ك. براي نمونه ر. 11

12. Paradigm 
  .5: ك. ر. 13
  ).50ي  طه، آيه(» ربنا الذي اَعطي كُلَّ شيء خلقَه ثُم هدي«. 14

15. Global – Particular                        16. Whole – Individual 
 آمد، هركدام از اين دو اسم تنها توان خلق مجدد خود را 5. 3چه در قسمت  با توجه به آن. 17

لكن بايد توجه داشت كه خصلت . تر تجزيه نمي شوند خواهند داشت و ديگر به امور مكمل ضعيف
  .كنند ديگر حفظ مي مكمليت را نسبت به يك

  .9: ك. ر. 18
  .همان. 19
» كنش«كند، لكن اگر  اين توجيه براي پيوستگي در نظر نخست، ديدگاه اتميسم را تداعي مي. 20

بودن امور وجودي را در ياد داشته باشيم، پيوستگيِ كميات لزوماً با گسستگيِ امور وجودي در تضاد 
  .نخواهد بود
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  .مبحث علم، 8: ك. ر. 21
  .همواره با تفسير همراه استنبايد از ياد برد كه ديدن . 22
هاي بسياري  بايد دانسته. جا مجال بررسي آن نيست اين ادعا جاي بحث بسيار دارد كه در اين. 23

گيري بدن  ي تكامل و شكل ي كاركرد و نحوه شناسي درباره را از علوم متعدد چون فيزيولوژي و روان
  . خطا نرويمو مغز انسان، با دقت و به درستي در نظر بگيريم تا به

 آن وجود ندارد و باز ي ه امكان ادامين از ايشجا ب ين كه در ايق است مهم و عمي بحثينا. 24
  .طلبد ي ميگر دينمودن آن مجال
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