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چكيده
مريتن فيلسوف نوتوماسی ،ارکان علم انسان را ابژه و شیء خارجی و سوژه معرفی میکند .او ديدگاه
برخی فالسفة مدرن دربارة علم به خود را به نقد گذاشته و قائل است علم عالم به خود نمیتواند مانند
آنچه دکارت مطرح میکند ،مبنايی براي ساير علوم ،يا مانند آراء برخی اگزيستانسياليستها ،موضوع
اصلی فلسفه باشد ،بلكه اين علم که آن را «سوژهبودگی» مینامد ،متأخر از علوم ديگر است و اساساً
از طريق ابژه نيست؛ چراکه انسان پس از علم به اشياي ديگر ،متوجه میشود که خود فاعل و موضوع
تمام ابژهها است و بههميندليل جايگاه و کاربرد متفاوتی از ساير معارف بشري دارد؛ ازاينرو ،علم
سوژهبودگی معادل علم حضوري (علم به خود) در ديدگاههاي ابنسينا است و برايناساس میتوان
گفتوگويی بين او و مريتن در باب «علم به خود» ايجاد کرد تا ضمن معلومکردن ريشههاي سينوي
آن ،قابليت آراء ابنسينا در حل مسائل امروزي فلسفی نيز خود را نشان دهد .همچنين مريتن در باب
جايگاه و کاربرد اين علم ،آن را مبنايی براي علوم رمزي و باطنی میداند .او در اين موضوع از
ديدگاههاي توماس فراتر میرود و وارد سنت باطنی متأثر از ديدگاههاي اشراقی سينوي میشود.
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طرح مسئله
ژاک مریتن فیلسوف معاصر از فالسفه نوتوماسي است که قائل است فلسفة توماس الگو و مابعدالطبیعه
اصیلي است که در دوران مدرن کنار گذاشته شد و بههمیندلیل انحرافاتي در آن پیش آمد ،و مسیري
که فالسفة مدرن ایجاد کردند باعث بهوجودآمدن جریاناتي شد که عمدتاً به ایدهآلیسم انجامید و
بهاینترتیب مابعدالطبیعه از حقیقت واقعگرایانة خود خارج شد .بههمیندلیل در پاسخ به مسائل فلسفه
چه مسائل سنتي و چه امروزي آن سعي ميکند :اوالً با نقد جریانات مدرن و معاصر ،خطاي ایشان در
فاصلهگرفتن از واقعگرایي را نشان دهد؛ ثانیاً با ارجاع به سنت توماس تبییني عرضه کند که ضمن
احیاي تفکر توماسي آن را روزآمد کرده و در پاسخ به مسائل امروزي به کار گرفته باشد .یکي از مسائل
بسیار مهم در فلسفة مدرن علم به خود است .این علم در آراء دکارت سردمدار فلسفة جدید است که
مبنایي براي سایر علوم و حتي علم به وجود خود معرفي ميشود .پس از او نیز فالسفة متأثر از این
دیدگاه تا جایي پیش ميروند که از سویي برخي علم انسان را محدود به علم به خود و ابژههاي ذهني
ميدانند و بهاینترتیب ،با انکار یا تردید در وجود خارجي اشیا ،گرایشهاي ایدهآلیستي پیدا ميکنند؛ از
سوي دیگر فالسفة اگزیستانس ،مانند کیرکهگور و هیدگر و سارتر این سنخ از علم را محور مطالعات و
تأمالت فلسفي خود قرار داده و باقي مسائل سنتي مابعدالطبیعي را به آن دلیل که از این سنخ نیستند،
کنار گذاشتهاند .بههمیندلیل مریتن در میانة جریانات مختلفي قرار دارد ،که با تلقيها و
نظریهپردازيهاي متفاوت در باب علم به خود ،به اعتقاد او بيراهههایي در فلسفه ایجاد کردهاند؛
ازاینرو او در این موضوع درصدد تبیین آن است که در مقابل ایشان قرار گرفته و نشان دهد علم به
خود چیست و چگونه محقق ميشود و ثانیاً چه جایگاهي دارد و آیا ميتوان آن را مبنایي براي سایر
علوم مانند آنچه در دیدگاههاي دکارت است ،دانست؟ و نهایتاً چه کاربرد و آثاري در علوم بشري دارد
و چه معارفي براي انسان حاصل ميکند؟ از آنجا که تبیین مریتن از این موضوع بر اساس آراء توماس
است و بههمیندلیل ميتوان بر اساس سنت سینوي مشائي با او گفتوگو کرد تا ابهامات و اشکاالت
وارد بر آن مرتفع شود؛ چراکه علم حضوري یکي از نقاط برجستة معرفتشناسي در سنت اسالمي و در
آراء ابنسینا است.
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او ادعاي پیروي از توماس را دارد و این ادعا نیز گزاف نیست ،اما در کاربرد این علم وارد حوزهاي
ميشود که از آراء توماس فاصله ميگیرد و به نگاه ابنسینا نزدیکتر ميشود .مریتن علم سوژهبودگي
را مبنایي براي علوم رمزي و باطني ميشمارد که ميتوان از طریق این علم به امور الهي بهصورت
بيواسطه علم پیدا کرد .بههمیندلیل به نظر ميرسد ميتوان این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد
کهبهرغم فاصلة فلسفة مسیحي توماسي از علوم رمزي و باطني ،مریتن چگونه از آراء ابن سینا و فلسفة
اسالمي بهخصوص دیدگاههاي باطني او متأثر شده است.
چنین نقدي بر آراء مریتن بيسابقه است ،چراکه شارحان و مفسران مریتن هرچند به دیدگاه او دربارة
علوم رمزي و باطني توجه نشان دادهاند ،بهخصوص در مقاالتي مانند «علوم رمزي و باطني در فلسفة
توماس و مریتن» 1که در آن نشان ميدهد ،علوم رمزي مریتن نميتواند مسبوق به آراء توماس باشد،
یا مقالة «آغازي بر تأمالت :علوم باطني در کتاب درجات علم» ،2به این علوم و مبنابودن علم
سوژهبودگي براي آن ميپردازند ،اما در هیچکدام از این تفاسیر ،به نسبت آراء توماس با حکمت مشائي
سینوي که مبناي آراء توماس است ،و رابطهاي جدي با آراء مریتن نیز دارد ،پرداخته نشده است.
برهمیناساس اثر پیش رو ميتواند مسیري جدید پیش روي پژوهشگران مریتنشناس بگشاید.

علم عالم به خود(علم سوژهبودگی)
مریتن در تحلیل علم ،آن را داراي ارکاني ميداند که آن ارکان ،علم را تحقق ميبخشند:
 :Thingبهعنوان امري که در خارج موجود است یا حداقل ميتواند موجود باشد که ما آن را شيء
(خارجي) مينامیم؛
 :Objectبهعنوان امري که در ذهن حاضر ميشود و ما از این به بعد آن را ابژه(ذهني)
ميخوانیم(.)Maritain,1995, P.96-97
 :Subjectبهعنوان عالم و یا به تعبیري سوژه یا با مسامحه فاعل شناسا که فعلِ دانستن را انجام
ميدهد .اهمیت این رکن در آن است که اساساً تحقق علم به سوژهبودگي انسان بستگي دارد و حتي
ميتوان گفت که در بین تمام موجودات مادي ،تنها انسان است که ميتواند بداند و بشناسد .درواقع
مریتن نفس را از آن حیث که از اشیاي خارجي متأثر ميشود و به تبع این تأثر ابژههاي ذهني را ایجاد
ميکند ،فاعل و موضوع صور علمیه ميشمارد؛ از اینرو بهرغم اینکه از خارج متأثر ميشود ،اما نميتوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. Mystical Theology in Aquinas and Maritain
2
. gateway to contemplation: mystical knowledge in degrees of knowledge
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آن را در امر ادراک منفعل دانست؛ درنتیجه در اصطالحشناسي مریتن ،او عالم را سوژه و صورت علمي
ذهني را ابژه دانسته و اینگونه وارد مباحث تمایز سوژه و ابژه شده است تا با مباني توماسي به این
مسئلة جدید پاسخ دهد .روشن است که این اصطالح مدلوالت مختلف و حتي متعارضي در تاریخ فلسفه
و در مکاتب گوناگون دارد .در برخي از متون ،از ابژه بهعنوان شيء خارجي استفاده ميشود و اساساً
نگاه  objectiveداللت بر اصالتدادن به شيء خارجي دارد ،از سوي دیگر سوژه نیز گاهي به متعلق
شناخت یعني شيء خارجي اطالق ميشود ،اما مریتن در اصطالحشناسي خاص خود ابژه را معادل
«صورت علمي ذهني» و سوژه را معادل «عالِم» به کار ميبرد.
از سوي دیگر اگر بخواهیم فاعل را با اصطالحات و تقسیمبنديهاي دیگر فلسفي بشناسیم ،فاعل
در بیان توماس معادل  suppositusاست که مریتن آن را هستومندي 1ترجمه ميکند .در این نگاه
ماهیت به معناي چیستي و هویت (کلي) یک شيء است ،اما هستومندي (جوهر) آن چیزي است که
هم ماهیت دارد و هم وجود دارد و فعل انجام ميدهد در واقع این افراد ماهیات هستند که در خارج
موجودند و فعل از آنها صادر ميشود( .)Maritain,2015, P.46از نگاه او انسان جوهري است که
ميتواند سایر موجودات و همچنین خود را بشناسد .او بر این باور است که انسان جوهري غیرمادي
دارد یا بهبیاندیگر صورت جوهري انسان نفس روحاني است ،جوهري که صرفاً حیات مادي ندارد و
داراي حیاتي معقول و غیرمادي نیز است()Maritain,2015, P.54؛ بنابراین علم نیز بهعنوان امري
مجرد ،تنها فراچنگ انسان قرار خواهد گرفت ،اما نفس روحاني عالوه بر توان شناخت امور خارج از
خود ميتواند خود را بشناسد که این علمي از سنخ دیگر است.
واقعیت آن است که بهرغم ادعاي مریتن مبني بر سابقة این علم در آراء توماس ،علم نفس به خود
معادل آنچه در سنت اسالمي علم حضوري خوانده ميشود ،است .هرچند این اصطالح یعني علم
حضوري در آثار ابنسینا وجود ندارد ،محتواي آن و داللتهایش کامالً موجود است و حتي ميتوان آن
را یکي از مباني معرفتشناسي او دانست .او در بیان تفاوت علم خداوند و علم انسان ،علم انسان را از
طریق صور معرفي ميکند؛ اما براي آن یک استثناء بیان ميکند که آن علم نفس به خود است .او
قائل است« :فالنفس هی عالمة لذاتها و معلومة لذاتها» ،و صورت انسان را هنگامي که مجرد از
ماده (بدن) در نظر گرفته شود ،بدون نیاز به صورت ،نزد نفس حاضر ميداند(ابنسینا1404 ،هـ الف،

ص189ـ .)190تمثیل مشهور او در مورد انسان معلق نیز هرچند بهصورت غیرمصرح ،داللت بر اعتقاد او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. subsistence
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مبني بر علم انسان به خود بدون نیاز به ابژه (صورت علمي) و مقدم بر هر علم دیگري دارد(ابنسینا،

1404هـ ب ،ص12؛ همو ،1375 ،ص80؛ همو ،1382 ،ص127ـ128؛ همو ،1371 ،ص58ـ ،)62درنتیجه نهتنها این
علم در آغاز توسط توماس معرفي نشده است و در آراء ابنسینا بهعنوان فیلسوف مؤثر بر آراء توماس
وجود دارد ،بلکه همانطورکه در ادامه خواهیم دید ،این علم جایگاهي ویژه و داللتهایي روشنتر در
معرفتشناسي سینوي دارد.
در توضیح علم سوژهبودگي باید گفت انسان با حس و تجربه با معلوماتي مواجه ميشود و آنها را
بهشکل «ابژه» و همچون اموري خارج از خود ادراک ميکند ،اما در این میان خود را در مرکز عالم
ابژهها و به بیان دقیقتر سوژة آنها (موضوع) ميیابد .درواقع انسان بهعنوان عالِمي که توان تفکر در
مورد خود را دارا است ،براي خودش صورت نیست یا بهعبارتدیگر ،خود را از طریق ابژه درک نميکند،
بلکه او موضوع صورتها یا به تعبیري سوژة ابژههاي دیگر است .درنتیجه انسان عالم ،خود را
ازآنجهتکه موضوع است ،درک ميکند (سوژهبودگي از حیث سوژهبودگي .)1به اعتقاد توماس این
ادراک که متفاوت از ادراک سایر صورتهاست ،در نتیجة امتیاز مخصوص عقل انسان است که ميتواند
در مورد علم خود ،دوباره و بهصورت انعکاسي تفکر کند و اینگونه خود را بهصورت شهودي و بهعنوان
فاعل علم و حتي سایر احوال نفساني مانند عشق ،رنج درک کند( .)Maritain, 2015, P.48درواقع
انسان یا نفس روحاني او ،این توانایي را دارد که با نگاه ثانویه بر علوم خود ،خود را بهعنوان فاعل و
سوژة این علوم بشناسد و اینگونه علمي متفاوت از سایر علوم او به اشیاي خارجي که از طریق ابژه
محقق ميشوند ،براي او حاصل ميشود .همانگونه که در عبارت فوق مشهود است ،مریتن قائل است
شناخت انسان نسبت به نفس خود ،پس از حصول ادراکات و به عرض صور علمیهاي است که در نفس
حاصل ميشوند .درواقع نفس انسان پس از اینکه ابژهاي از اشیاي خارجي ایجاد کرد ،با نگاه ثانویه به
آنها و قراردادن آنها بهعنوان معلوم بذات ،ميتواند خود را فاعل این علوم بشناسد .در نتیجة این اعتقاد
نفس پیش از علم به اشیاي خارجي و حصول ابژهها ،نميتواند شناختي از خود نیز داشته باشد و علم
به خود پس از علم به سایران اتفاق ميافتد(قوامصفري ،1386 ،ص279ـ)264؛ بههمیندلیل است که مریتن
این علم را سوژهبودگي 2مينامد ،چراکه علم به نفس ازآنجهتکه فاعل ادراک و سایر افعال نفس
مانند غم و شادي است ،حاصل ميشود و پیش از سوژهبودگي نفس که مهمترین حوزة آن علم است،
علم به خود تحققي ندارد؛ از سوي دیگر باید گفت مریتن در این علم انسان را بهعنوان موضوع و فاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subjectivity as subjectivity
2. Subjective
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ابژههاي خود ميداند و ازاینرو نميتوان این علم را معادل آنچه اگزیستانسیالیستها در معرفت انسان
به هستي خود ميشمارند ،دانست؛ چراکه ایشان ،مانند «دازاین» هایدگر( ،1386ص68ـ )69هستي انسان
را مورد توجه قرار ميدهند ،اما مریتن هرچند هستي انسان را ميتواند مد نظر داشته باشد ،اما تأکید او
بر موضوعبودن انسان نسبت به ابژههاست.
اگرچه این ایده توماسي است و مریتن به تبع او علم به خود را علم سوژهبودگي ميداند ،امـا ميتوان
او را از سارتر و اهمیت سوژهبودگي انسان بهعنوان موجود في نفسه نیز متأثر دانست .سارتر نیز انسان
و سوژهبودگي او را مبنایي براي هستياش و حتي هستي سایر موجودات ميداند و اگزیستانسیالیسم را
معادل انسانگرایي و سوژهبودن او معرفي ميکند()Sartre, 2007, P.18؛ ازاینرو علم سوژهاي که
همان علم به خود است ،ریشههاي متفاوتي دارد و این امر اهمیت این موضوع را دوچندان ميکند.
توماس معرفت انسان به خود را صرفاً حاصل یک تأمل دروني و باطني اولیه نميداند و آن را ناشي از
سایر افعال او ميشمارد؛ بهاینمعناکه فرد پس از ادراک حسي ،آن را عمل خود تلقي ميکند و سپس
به ذات خود بهعنوان فاعل و موضوع این عمل آگاهي ميیابد(ایلخاني ،1392 ،ص396ـ .)397هرچند این
علم متأخر از علوم دیگر که در سنت اسالمي حصولي خوانده ميشوند ،است و حتي به واسطة آنها
تحقق ميیابد ،اما ازآنجاکه این علم از طریق ابژه نیست ،یعني عالم ابژهاي از خود ندارد ،نميتواند
معادل علم حصولي تلقي شود ،چراکه در علوم حصولي ،حصول صورت الزم است ،اما علم به خود صرفاً
تنبه و تأملي در درون پس از علم به سایر اشیا و یافتن خود بهعنوان فاعل افعال مختلف نفس
بهخصوص علم است .البته واقعیت آن است که تقسیم علم به حصولي و حضوري در سنت مشائي
مسیحي پیگیري نشده و این تقسیمبندي در سنت اسالمي مورد توجه است .در نگاه ابنسینا و اساساً
در سنت اسالمي موضوع بهکلي دیگر است .غالب فالسفة اسالمي نه تنها علم حضوري را مقدم
ميدانند ،بلکه اساساً آن را منبع و اساس هر علمي ميشمارند و در تحلیل نهایي علم همة علوم را
منتهي به علم حضوري و علم حضوري نفس به خود ميشمارند(طباطبایي ،1387 ،ص)20؛ درواقع تصریح
و تأکید بر علم حضوري نفس به خود ،از سهروردي آغاز شده(سهروردي ،1375 ،ص70ـ )71و مالصدرا آن
را بارور کرده است(صدرالمتألهین1981 ،م ،ص ،)53اما ابنسینا نیز که اصطالح علم حضوري را ندارد ،در
مثال انسان معلق ،درصدد بیان آن است که اگر امکان تحقق هر علمي براي انسان منتفي باشد ،علم
به خود منتفي نیست و انسان همواره به خود صرفنظر از هر علم دیگري و مقدم بر آن ،علم دارد و
در مواضعي صریحتر ،او نفس را در هر حالتي براي خود حاضر ميداند و وجود نفس را همان ادراکش
نسبت به خود معرفي ميکند و قائل است اساساً براي درک خود ،ادراک دیگري الزم نیست ،چراکه
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نفس براي خود حاضر است و نیازي به آلت ادراکي یا قوه که با آن ادراک رخ دهد ،نیست(ابنسینا،

1404هـ الف ،ص.)148
به نظر ميرسد ميتوان در این موضوع گفتوگویي بین ابنسینا و فالسفة اسالمي با مریتن و سایر
فالسفهاي که معتقد به تأخر علم به خود از سایر علوم هستند ،برقرار کرد .به این صورت که ابنسینا
در برابر ایشان که علم به خود را در اثر سایر علوم و افعال نفس و به سبب آنکه نفس خود را سوژة آنها
ميیابد ،ميگوید ادراک نفس بدون هیچ سبب و وسیلهاي محقق ميشود و از این جهت مانند اولیات
بدیهیات است؛ چراکه اوالً ممکن نیست چیزي بین نفس و خود او واسطه شود و اینکه غیري بین نفس
و خودش باشد محال است؛ ثانیاً نفس چگونه هنگاميکه خود را نميشناسد ،آن غیر ميخواهد آن را
به خود بشناساند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص .)80به بیان دیگر محال است که علم به خود به سبب غیري
(غیر در مورد علم به سایر اشیا صورت یا ابژه است) اتفاق بیفتد ،چراکه در علم به خود اساساً غیریت و
دوئیتي مطرح نیست تا واسطهاي براي رفع آن و اتحاد عالم و معلوم الزم شود و حتي اگر علم نفس
به خود را از طریق غیر(صورتي دیگر) بدانیم ،آن غیر چطور ميخواهد نفس را به خود بشناساند،
درحاليکه هیچ شناخت اولیه و بيواسطهاي موجود نیست؟ اما درمقابل ،واقعیت انکارناپذیري وجود دارد
که توجه افراد عادي نسبت به علم به خود ،کمتر از علم به سایر اشیا است و مثالً کودکان نیز متوجه
علم به سایر اشیا هستند ،درحاليکه علم به خود موضوعي است که بهرغم اعتقاد فالسفة مسلمان بر
مبنابودن آن براي سایر علوم ،توجه افراد به آن کم است و باید براي روشنشدن این علم براي فرد با
او گفتوگو و روشنگري کرد .بهعبارتدیگر اگرچه علم حضوري همواره و حتي از طفولیت همراه فرد
است و اساساً به دلیل این علم ،انسان ميتواند اشیاء دیگر را بشناسد ،اما توجه و علم به آن (توجه به
علم حضوري) ،نیازمند فرایندي دروننگرانه یا حتي آموزشي است .حال اگر مریتن بگوید پس چرا علم
به خود دیریابتر از علم ما به سایر اشیا است ،ابنسینا در پاسخ به او خواهد گفت که ممکن است
انسان غافل از این علم باشد و براي درک آن نیاز به تنبه داشته باشد و براي شعور این شعور (یعني
علم به خود) الزم است فرایندي اکتسابي (نه طبعي) طي شود(همان ،ص .)147درواقع ميتوان ادعا کرد
فرایندي که مریتن و سایر پیروان این عقیده ،براي درک علم حضوري معرفي ميکنند و الزم ميدانند
تا انسان ابتدا به سایر اشیا علم پیدا کند و سپس خود را موضوع آن علوم بشمارد و اینگونه به خود
علم یابد ،فرایند «تنبه» است و نميتوان آن را ادراک دانست.

نقد دکارت بر اساس علم سوژهبودگی
ازآنجاکه مریتن به تبع توماس علم به خود را بعد از علم به سایر اشیا ميداند ،آن را مبنایي براي نقد
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دکارت قرار ميدهد .بهعبارتدیگر مریتن در نظریة خود در مورد علم سوژهبودگي مواضعي ابراز ميکند
که به نظر ميرسد درصدد پاسخگویي تفصیلي به آنچه دکارت در شک دکارتي و نتیجة آن ،که در
عبارت «مياندیشم پس هستم» اعالم ميشود ،است .در واقع موضع مریتن در علم سوژهبودگي را باید
تالشي براي روشنکردن زمینهاي که دکارت با استفاده از آن مسیر علم را متحول ميکند ،نیز دانست.
آنگونهکه مشهور است ،دکارت با شک در تمام علوم خود در پي ویرانکردن نظام معرفتي غیریقیني
و در پي دستیابي به نظامي یقیني است .او ميگوید که ميتواند در مورد همه چیز شک کند و حتي
قائل شود که تن ندارد و جهان و مکاني که در آن است ،موجود نیست ،اما نميتواند تصور کند که
وجود ندارد؛ چراکه همین که فکر دارد و در وجود چیزهاي دیگر تشکیک ميکند ،به بداهت و یقین
نشان ميدهد که« :من موجودم» (دکارت ،1361 ،ص .)244به بیان دیگر او موجودبودن خود را از فکر
خود (شک) نتیجه ميگیرد.
مریتن در تحلیل ماحصل شک دکارتي ،یعني «مياندیشم پس هستم» ،آن را مبهم ميداند و قائل
است این عبارت منتج به «ميدانم چیزي وجود دارد» یا «ميتواند موجود باشد» ميشود ،که این
عبارات خود به دو گونة کامالً متفاوت تفسیر ميشود :تفسیر اول مربوط به حرکت اولیه و مستقیم ذهن
است ،درحاليکه تفسیر دوم داللت بر حرکت ثانوي ذهن یعني نگاه انتقادي 1دارد .در تفسیر اول وقتي
ميگوییم «ميدانم چیزي وجود دارد» تمایل به اظهار «وجود داشتن چیزي است» که این خود نقطة
آغاز فلسفه است .این فعالیت ذهن ،خود فعالیتهاي دیگري نیز به همراه دارد ،چراکه در آن وجود
شيء ،یعني صورت خاص عقل اظهار شده است و امور دیگري مثل اصل هویت ،وجود عالم و فاعل
(هرچند بهصورت ضمني و ناخودآگاه) آن را همراهي ميکنند ،اما تفسیر دیگر آن است که با ابراز
«ميدانم که چیزي وجود دارد» متمایل به بیان«من ميدانم» است و در اینصورت آنچه در حرکت
اول ذهن بهصورت ضمني وجود داشت ،یعني من بهعنوان عالم ،بهصورت آشکار مورد دقت واقع
ميشود ،بهعبارتدیگر علم به خود که در تفسیر اول بهصورت ناخودآگاه وجود داشت ،در این نگاه نه
تنها مورد توجه واقع ميشود ،بلکه در مورد آن سؤاالت و انتقادات معرفتشناسانه نیز مطرح ميشود.
این تفسیر نه آغاز فلسفه بهصورتکلي ،بلکه آغاز حرکت انتقادي در مورد علم و فلسفه است ،چراکه
بحث در مورد علم و معرفت انسان است؛ درنتیجه باید گفت آنچه که در آغاز بر فرد معلوم ميشود نه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نگاه انتقادي در دیدگاه مریتن ،نگاهي است که با بازگشت بر پایههاي اولیة معرفت و توجیهات آن و بحث و استدالل در این
موضوع درصدد استحکامبخشیدن به معرفت انسان و ضمانت اعتبار آن است ،درنتیجه ميتوان آن را همان فلسفه با خاصیت
خودسنجي دانست(.)Maritain, 1995, P.77
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وجود عالم و «من» ،و نه عقل است ،بلکه موجود و به تبع آن اصل هویت است که حرکت مستقیم و
اولیة ذهن است( .)Maritain, 1995, P.81مریتن قائل است مدرَک اولیة ذهن «وجود» است و
انسان در نخستین شناخت عقلي خود وجود یعني واقعیت را ميفهمد؛ بهعبارتدیگر ،انسان در نخستین
گام معرفتي خود وجود را شهودي (عقلي) ميکند .او معتقد است تجربة شهود وجود مانند تجربیات
دیگر ،بیانناپذیر است؛ ازاینرو تنها ميتوان بهطور نادقیق آن را شرح داد .در مورد این موضوع باید
گفت این شهود نوعي کشف است؛ یک ادراک عقليِ همراه با احساس قوي که در نتیجة آن ،ناگهان
با حقیقتي نامتعارف و امري تصورناپذیر مواجه ميشویم .در اثر این شهود ،خود و تمام موجودات را ذیل
وجود ميیابیم که با آن هستیم و از نیستي و گمگشتگي خارج شدهایم .نميتوان ابژهاي را که در اثر
این تجربه در ذهن ایجاد ميشود ،نامگذاري دقیقي کرد ،تنها ميتوان گفت« :چیزي است که هست و
ميتواند باشد» و بهترین نام همان وجود یا موجود ميتواند باشد .عناویني که آنها را از کودکي
ميشناختم و درواقع نخستین ادراک من بودهاند که درضمن سایر ادراکات بهصورت مخفي و غیرعلني
براي من وجود داشته است) (Maritain, 1945, P.36درحاليکه دکارت در حرکتي که مریتن آن را
خالف شهود و روند طبیعي ذهن انسان ميداند ،وجود داشتن و واقعیت را از امري دیگر یعني مياندیشم،
نتیجه ميگیرد؛ درحاليکه مریتن قائل است علم من نسبت به علم خود (یعني آگاهي من از مياندیشم)،
متأخر از علم من نسبت به هستبودن و واقعیت است .البته روشن است مریتن نیز دلیلي براي این
موضوع ذکر نميکند و آن را مانند بدیهیات ميداند ،ازاینرو ميتوان این تحلیل او را مصادره به مطلوب
دانست .بهبیاندیگر او اساساً شک در واقعیت و موجودبودن را معتبر نميداند و قائل است دکارت
برخالف شهود ذهن و حرکت آن گام برداشته است؛ چراکه دکارت ابتدا شهود وجود را نادیده ميگیرد
و در وجود جهان خارج شک ميکند و در ادامه از طریق وجود فکر ،وجود خود را اثبات ميکند،
درحاليکه مریتن علم سوژهبودگي و بهعبارتدیگر علم به خود را متأخر از علوم و صور دیگري که در
ذهن ميآیند ،ميداند .درواقع او نخستین مدرَک انسان را هستي یا به عبارت فلسفي آن ،اصل واقعیت
ميداند و این را امري شهودي تلقي ميکند ،که حتي بر ادراک خود و علم سوژهبودگي نیز تقدم دارد.
در نقد دیدگاه دکارت نیز تأکید ميکند که من در ابتدا وجود واقعیت را ميفهمم ،سپس با توجه به
اینکه من به آن علم دارم ،سوژة این علوم یعني «من» مورد توجه علمي قرار ميگیرد که مریتن این
را آغاز نگاه انتقادي به علم مينامد.
این در حالي است که ميتوان دکارت را متأثر از تمثیل انسان معلق ابنسینا قلمداد کرد(ر.ک :ابنسینا،
1404ه ب ،ص12؛ همو ،1375 ،ص80؛ همو ،1382 ،ص127ـ128؛ همو ،1371 ،ص58ـ ،)62بهاینمعناکه دکارت
سعي داشت با معرفي علم انسان به خود و تقدمدادن آن بر علم او به سایر اشیا ،تبییني براي دستیابي

  42دوفصلنامه علمي حکمت سینوي /سال بیست و چهارم /بهار و تابستان  /1399شماره 63

به علم یقیني فراهم کند و ازاینرو به درون انسان و ذهن او رفت و مانند آن تمثیل ،ارتباط انسان با
خارج از خود را قطع کرد یا به بیان دقیقتر در شک قرار داد .اگرچه ابنسینا در این تمثیل نامي از علم
حضوري نميبرد ،از طریق همین تمثیل ميتوان او را قائل به تقدم علم به خود بر سایر علوم دانست.
موضوعي که دقیقاً برخالف آراء مریتن و توماس است ،اما در این صورت نیز رأي دکارت و شک او
مخدوش خواهد بود ،چراکه دکارت از «مياندیشم» به «هستم» رهنمون ميشود ،درحاليکه ابنسینا
بهصورت ضمني«هستم» را مقدم بر افعال نفس ،ازجمله مياندیشم ،ميشمارد .درنتیجه بهرغم تناسب
بیشتر رأي دکارت و مدلوالت آن با آراء ابنسینا ،به نظر ميرسد مسیري که او ميتواند در نقد دکارت
پیشنهاد کند ،نسبت به رأي مریتن دقیقتر باشد ،چراکه اوالً تقدم علم من به خود بر سایر علوم ،به
شهود و دروننگري هر فرد نزدیکتر است ،دوماً معونة دیدگاه مریتن مبني بر شهود وجود و تقدم آن
بر هر علمي ،که امري مبهم و چالشبرانگیر است ،در این دیدگاه وجود ندارد.
مریتن در تعلیل بهوجودآمدن شک دکارتي ،قائل است این ایده که براي دستیابي به فلسفهاي یقیني
و بدون مفاهیم غیرموجه ،ذهن باید ابتدا و در عمل از معلومات خودش ،که در اثر وجود خارجي ایجاد
شده است ،خالي شود ،به سبب نگاه مادي به نفس و قواي آن است ،چراکه در نگاه مادي براي اینکه
هیچ چیز غیرموجهي وارد گیرندة مادي نشود ،باید آن گیرندة مادي از هر محتواي پیشیني کامالً خالي
باشد ،تا معلوم از آن تأثیر نپذیرد ،اما واقعیت آن است که نفس و عقل انسان اینگونه نیست ،چراکه
عقل این خاصیت را دارد که بر داشتههاي خود بازگشت کند و آنها را دوباره مورد مداقه قرار دهد و
توجیه کند؛ بنابراین نیازي نیست عقل از تمام ویژگيها و مفاهیم خود خالي شود تا بتواند جلوي ورود
مفاهیم غیرموجه را بگیرد .اساساً با همین توانایي است که ميتوان صدقهاي اولیه را آزمود و توجیه
کرد( .)Maritain, 1995, P.108-109درواقع این نقد نشان ميدهد که براي دستیابي به هدفي که
دکارت مبني بر دستیابي به علوم یقیني در نظر گرفته است ،الزم نیست وسیله یا به تعبیري گام اولیهاي
که عبارت از شککردن در تمام علوم قبلي و نفي آنها است ،انجام شود؛ چراکه این امور مادي هستند
که براي آنکه واجد محتویات جدید شوند ،باید ابتدا از آنچه قبالً حاوي آن بودهاند ،خالي شوند ،درحاليکه
ذهن و نفس انسان قادر است بارها به تمام داشتههاي خود بازگشت کند و آنها را تنقیح کند و این
اساساً برتري و خاصیت عالي ذهن انساني است.
شاید بتوان گفت مریتن با این نقد ،اتهامي بر دکارت وارد ميکند که خود مورد نقد است و حداقل
از ظواهر آراء دکارت برنمیاد ،چراکه او ماديگرا و منکر غیرمحسوسات نیست ،اما مریتن نه درصدد نقد
جزئیات و ظواهر آراء دکارت ،بلکه در پي نقد فضاي حاکم بر آن است((Maritain, 1929, P.54؛
ازاینرو ميتوان گفت بهرغم اینکه در آراء او ماديگرایي وجود ندارد ،اما بر فضاي ذهن او حاکم است
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و احتماالً بههمیندلیل است که براي دستیابي به علم یقیني شک دکارتي را در پیش ميگیرد .این در
حالي است که از نظر مریتن براي داشتن علم یقیني و دیدگاه انتقادي در مورد علم ،الزم نیست شکي
همه جانبه در مورد تمام علوم خود ابراز نماییم ،چراکه نتیجة چنین شکي درنهایت انکار واقعیات است؛
ازاینرو ميتوان ادعا کرد که تأویل پدیدارگرایانة هوسرلي(ورنو و وال ،1372 ،ص35ـ )36دقیقتر از شک
دکارتي عمل ميکند؛ چراکه هوسرل واقعیات خارجي را ابتدا در شک رها نميکند تا بعداً آنها را از
طریق صدق الهي نتیجه بگیرد ،بلکه اساساً در مورد آنها ساکت ميماند و حکمي نميدهد و اینگونه
واقعیت را وابسته به من استعالیي ميکند .به این ترتیب سکوت در مورد واقعیت مستقل از ذهن را
جایگزین شک دکارتي ميکند.
اما در مقابل این دیدگاههاي شبه ایدهآلیستي ،آنگونه که توماس به تبع ارسطو (در رابطه با اصل
واقعیت و امکان شناخت آن) بحث ميکند ،این موضوع یک شک واقعي و عملي نیست ،بلکه فرضیهاي
است که باید سنجیده شود .بررسي این فرضیه بسیار دقیقتر و علميتر از شک دکارتي است که
دستوري نیست و از نیروهایي مثل دیو دکارتي بحث نميکند .نتیجة بررسي این امر دستیابي به دو
آگاهي روشن است:
ـ عدم امکان شک در وجود تمام اشیا
ـ امکان علم به وجود اشیا و تحقق آن ،به سبب ساختار خاص ذهن؛
این آگاهي (از امکان و وجود علم) بهصورت خفي در ذهن مدفون است ،اما هست؛ بهبیاندیگر،
مواضع رئالیستي هرچند ناخودآگاه باشند ،اما بهصورت زنده وجود دارند).(Maritain,1995, P.83
بدون درنظرگرفتن اینکه چقدر این نتایج دقیق یا نقدپذیر هستند ،به نظر ميرسد مریتن در این
عبارات تالش فالسفة مدرسي به تبع ارسطو در بحث بر سر اصل واقعیت و امکان شناخت خارج را
جایگزین فعالیت دکارت در موضوع شک دکارتي و سایر منکران شناخت مستقیم واقعیت خارجي
ميداند .بهعبارتدیگر مریتن قائل است آنچه دکارت در شک همه جانبة خود در پي آن بود و به اعتقاد
مریتن همین فعالیت توالي فاسدي در پي خود داشت ،بهصورت دقیقتر و علميتر توسط فالسفة گذشته
انجام شده است و آنها بدون شک کلي ،به بررسي اصل واقعیت پرداختند و علم به خارج را مستحکم
کردند .البته این مسئله نیز محل تأمل است که در میان این فالسفه ،جایگاه ابنسینا بهعنوان فیلسوفي
که تأثیر جدي بر توماس دارد ،نادیده گرفته شده است.
از نظر مریتن اوالً شک دکارتي و در پي آن عبارت «مياندیشم ،پس هستم» ،داللت بر آنچه دکارت
ادعا ميکند ،ندارد و با دروننگري و تجربة دروني ،نتیجة مورد نظر او حاصل نميشود؛ ثانیاً نسخة
فلسفي و علميتر آن در سنت قبلي موجود است و فالسفة مشائي ـ توماسي با بررسي اصل واقعیت
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پایههاي علم را استحکام بخشیدند ،و از همه مهمتر این نظریه ،براي فلسفة جدید مضر و راهزن است،
چراکه مسیري که با «مياندیشم ،پس هستم» آغاز ميشود ،به سبب تقدمبخشیدن ذهن بر خارج و
تبعات این دیدگاه در دوران مدرن ،منتهي به انحراف در فلسفه ،و ایدهآلیسم ميشود .مریتن طي عباراتي
بهصراحت ،تنها فعالیت چشمگیر دکارت را معرفي فکر انسان به خود او ميداند ،که متأسفانه در سایة
این کشف ،هیوالیي به نام ایدهآلیسم مدرن ایجاد شده است()Maritain,1929, P.54؛ بهاینترتیب
نهتنها کشف جدید چشمگیري رخ نداده است ،بلکه آثار منفي آن بسیار مخرب معرفي ميشود.

تفاوت علم سوژهبودگی با ساير علوم
علم ناشي از ادراک سوژهبودگي نفس با علم به صور علمیة اشیاي خارجي تفاوت آشکاري دارد .وجه
ممیزة علم به ابژهها ،کليبودن آنها است ،درحاليکه علم سوژهبودگي یا به تعبیري دیگر تجربة ناشي
از سوژهبودگي نفس ،کلي نیست و درنتیجه نميتوان آن را علم (در معناي دقیق آن) نامید( Maritain,
)2015, P.54؛ زیرا مریتن پیشتر علم را به دیگريشدن ،از طریق اتحاد با ابژة آن شيء تعریف کرده
بود .این تعریف با علم سوژهبودگي یعني علم به خود بهعنوان سوژه سازگاري ندارد ،چراکه در علم
سوژهبودگي نه تنها صورتي وجود ندارد تا اتحاد با آن رخ دهد ،بلکه اساساً دیگري (معلوم خارجي)
مطرح نیست تا بتوان دیگري شد ،درعینحال نميتوان برخي عوارض علم را که در علم سوژهبودگي
نیز وجود دارند ،انکار کرد و بههمینسبب ،این سنخ از علم را نیز (مسامحتاً) علم مينامیم.
در یکي از نقدهایي که به مریتن شده است ،بيتوجهي به همین موضوع یعني تفاوت سنخ علم به
خود و علم به ابژهها ،خود را نشان ميدهد .مستشکل ادعا ميکند که براساس اعتقاد مریتن مبني بر
تمایز ابژه و شيء خارجي ،علم ما به اشیا از طریق ابژه است؛ درنتیجه علم به ابژه همواره علم به
چیزي(غیري) است .علم ما به اینکه ابژه ،ابژة آن غیر است(نگاه غیر مرآتي به ابژه) علم به چیست؟ او
پاسخ ميدهد علم به ابژه ،خود بهعنوان یک ابژة دیگر و درواقع علم به وجود آن(ابژة قبلي) است،
دوباره ميتوان همین سؤال را مطرح کرد و تا بينهایت ادامه داد( .(Cahalan, 1995, P.22-23به
نظر ميرسد اگر مریتن تبیین دقیقتري نسبت به علم سوژهبودگي ميداشت ،این اشکال هرگز در مورد
آراء او مطرح نميشد؛ چرا که مریتن توضیح ميدهد سنخ علم به خود (سوژهبودگي) بهعنوان سوژة
ابژهها متفاوت است و در این علم اساساً ابژهاي وجود ندارد ،اما مریتن توضیح نميدهد که عالوه بر
علم به خود که علم سوژهبودگي است ،علم به ابژهها نیز از همین سنخ است و ابژهها نیز خود بدون
ابژة دیگر معلوم نفس هستند ،درواقع مریتن باید در مورد علم به ابژه نیز نظریهپردازي ميکرد و آن را
متفاوت از علم به اشیاي خارجي نشان ميداد .بیان دقیقتر این موضوع در سنت فلسفة اسالمي وجود
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دارد و با توجه به جایگاه علم حضوري ،این موضوع شکل دقیقتري پیدا ميکند .اساساً یکي از
استداللها بر علم حضوري به صور علمي همین موضوع است که اگر علم به صور خود نیازمند صورتي
دیگري باشد ،این صور تا بينهایت تسلسل خواهند یافت؛ اما به سبب جایگاه ضعیف این علم در سنت
مسیحي و معرفتشناسي مریتن ،این موضوع مورد توجه او نیست و همین باعث ميشود چنین نقدي
بر آراء او وارد شود که البته این به سبب نقص اصل این دیدگاه نميتواند باشد.

کاربرد علم سوژهبودگی و علوم رمزي و باطنی
انسان دو سنخ علم دارد :اوالً علمي که به اشیاء خارجي که از طریق ابژه تحقق پیدا ميکند و دوماً علم
به خود و سوژهبودگي خود (بدون ابژه) که براي او محقق ميشود .مریتن قائل است نميتوان این
ادراک را صرفاً حالتي روانشناختي دانست .این ادراکي است که از صور ذهني و ابتناي آن بر نفس،
براي انسان حاصل ميشود و باارزش است؛ چراکه این علم آثار وجودي زیادي دارد و اگر بهصورت
وجودي تفسیر شود ،داللتهاي ارزشمندي دارد و عالوه بر شهود خود و سوژهبودگي نفس ،بر شهود
وجود نیز داللت دارد()Maritain, 2015, P.55؛ درنتیجه این علم در دیدگاه مریتن جایگاهي علمي
و وجودي دارد.
علم سوژهبودگي ایجاد نوعي آگاهي یا به بیان دقیقتر خودآگاهي است که بهصورت ناخودآگاه براي
انسان حاصل ميشود .حتي افراد عادي در کاربردهاي روزمرة خود نیز هنگامي که از «من» سخن
ميگویند ،بدون آنکه بدانند از این علم استفاده ميکنند( )Maritain, 2015, P.49اساساً قدرت این
علم و نفوذ آن بهحدي است که علم خداوند نیز از این سنخ است ،در واقع او ما را نه از طریق صور،
بلکه بهصورت علم سوژهبودگي و در درون خود ميشناسد و بههمیندلیل عالوه بر شناخت ،عشق و
رحمت نیز همراه آن است .درحاليکه دیگران مرا از طریق صورت ميشناسند که این شناختي کامل و
دقیق نیست( .)Maritain, 2015, P.51-52عین این تعبیرات در آراء ابنسینا نیز وجود دارد و او نیز
علم خداوند به موجودات را مانند علم حضوري ميداند .بهعبارتدیگر خداوند خود و حتي سایر موجودات
را از طریق ذات خود ادراک ميکند ،چراکه علم او علت موجودات است و موجودات خارجي علت علم
او نیستند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص .)192درواقع برخالف علم انسان که از طریق ایجاد ابژه از شيء
خارجي حاصل ميشود و ازاینرو شيء خارجي در حکم علت ابژه است ،علم خداوند به ذات خود و سایر
معلوالتش از طریق ذات اوست و به بیان فنيتر بعد از ایجاد اشیا و از طریق صورت آنها نیست .او در
تحلیل این علم آن را نتیجة لذاتهبودن وجود خداوند ميداند و در تبیین آن ميگوید مفارقات چون
وجودشان براي خود است ،خود را ادراک ميکنند؛ درحاليکه مثالً آالت جسماني ،مانند چشم که قوهاي
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براي دیدن است ،از آنجا که وجودشان لذاته نیست ،خود را ادراک نميکنند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص.)69
او قائل است در این علم دوگانگي بین مدرک و مدرَک وجود ندارد(همان ،ص .)78درنتیجه علم به خود
ابنسینا و احتماالً به تبع او به تعبیر مریتن ،علم سوژهبودگي علمي است که پیش از انسان و قويتر از
او ،در خداوند و مفارقات بهصورتکلي وجود دارد.
توماس آن را علمي از طریق همذاتي 1و همشکلي( )Maritain, 2015, P.49و نه علمي از طریق
صورتها ميخواند .بههمیندلیل با تعابیر فلسفة اسالمي نميتوان آن را حصولي دانست .برهمیناساس،
مریتن ادعا ميکند که این علم به کار فلسفه نميآید ،چراکه از طریق مفاهیم نیست و ارزش فلسفه به
صورتها و مفاهیم آن است و هرچه صوريتر باشد ،ارزش عقلي آن بیشتر است ،و درمقابل هرچه
حالت سوژهبودگي پیدا کند و در سوژه ـ از آن جهت که سوژه است و نه از جهت علم ابژگي آن به
اشیا(واقعنمایي) ـ بماند ،از ارزش عقلي آن کاسته ميشود( .)Maritain, 1952, P.37این امر به
سبب آن است که اساساً فلسفه با معقوالت و مفاهیم سروکار دارد ،درحاليکه علم سوژهبودگي خالي از
این امور است .از نظر مریتن علم سوژهبودگي مرز فلسفه و دین است و بیشتر به سمت دین گرایش
دارد ،چراکه فلسفه با مفاهیم و در مقابل دین با سوژه سروکار دارد؛ ازاینرو ،فلسفهاي که بخواهد دیني
بماند ،تبدیل به عرفان و نگرشهاي رمزي 2خواهد شد ).(Ibid, 2015, P.50
کامالً مشهود است که این نگرش برخاسته از اعتقادات مسیحي مریتن است ،چراکه نگرش خاص
مسیحیت به علم و عقل و فلسفه به صورت خاص ایجاب ميکند که خط فاصلي بین آنها ترسیم شود.
مریتن نیز بر این اساس مسیحیت را با علم سوژهبودگي و دروننگريهاي آن را از فلسفه با معقوالت
و مفاهیمش جدا ميکند .این نگرش منشأ نقدي است که مریتن بر اگزیستانسیالیسم دارد .او قائل است
از آنجا که فالسفة اگزیستانس بیشتر با عالِم یعني نگاههاي سوژهبودگي سروکار دارند و تفکرات دروني
و فردي را منشأ سایر تفکرات خود ميدانند ،درنتیجه این مکتب بیشتر دربارة حوزة ایمان و مناسب
افرادي است که در پي رستگاري هستند ،درحاليکه فلسفه در پي فهم و کشف علل است و غایتي
صرفاً علمي دارد .درنتیجه اگزیستانسیالیسم را باید از نظر محتوا و روش ،بیشتر مربوط به مذهب دانست.
اما به علت شرایط تاریخي و تحت تأثیر آراء و گرایشهاي هگل اگزیستانسیالیسم در درون فلسفه رشد
کرد و این باعث انحرافاتي در این نظام فکري شد( .)Ibid, P.77-78درواقع او اگزیستانسیالیسم را
بههمیندلیل خارج از حوزة فلسفه ميداند و قائل است چنین تفکري باید در درون مذهب به وجود آید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. connaturality
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عالوه بر دین و و علوم رمزي ،علم سوژهبودگي در حوزة علوم عملي و در باب قضاوتهاي اخالقي
خود و همچنین در علوم مربوط به شعر و هنر ،بهصورت شهود احساسات ،نقشآفریني ميکند ،و نه در
قالب مفاهیم ،بلکه بهصورت خالقیتهاي شعري خود را بروز ميدهد(.)Maritain, 2015, P.50-51
بهرغم آنکه مریتن این سنخ از علم را براي فلسفه مناسب نميداند ،اما به جهت گرایشهاي خاص
خود نميتواند اهمیت و قدرت آن را انکار کند؛ چراکه علم سوژهبودگي براي شناخت خداوند را برتر از
علوم فلسفي ميداند .فیلسوف از وجود موجودات شروع کرده و به خداوند بهعنوان علت موجودات
رسیده و وجود او را از طریق تشابه ميیابد .در واقع در فلسفه خداوند از طریق مفاهیم شناخته ميشود
و این شناختي از پشت شیشة دودي است ،بنابراین شناختي کامل نخواهد بود ،چراکه شناخت دقیق
خداوند بهعنوان اوج وجود و خیریت و شکوه ،فرد را به عبودیت و تحسین واميدارد ،درحاليکه شناخت
فلسفي این آثار را ندارد .بههمیندلیل پولس حکمت کافرانه را که در آن افراد بهرغم آگاهي از خداوند،
تعبد ندارند ،سرزنش ميکند .این بدان سبب است که صرف دانستن شکوه و عظمت الهي آثاري متفاوت
با واردشدن به رابطهاي دروني مخلوق و خالق دارد .براي واردشدن به رابطة دروني مخلوق و خالق
خداوند باید خود را از طریق ادیان به ما بشناساند و ابتدا باز از طریق تشابه ،یا بهعبارتبهتر ،فراتشابه
خداوند از طریق مفاهیم شناخته شود و در مرحلة نهایي از طریق علم سوژهبودگي و بدون هیچ حجابي
و با عشق این رابطه محقق شود( ،)Ibid, P.50-51درنتیجه علم سوژهبودگي ميتواند اوج شناخت
خداوند را بدون هیچ مانعي محقق کند .بهبیاندیگر در علم صوري من خود عضوي از عالم ،ولي در
علم سوژهبودگي من مرکز عالم هستم .حال اگر خداوند را موجود حقیقي و اصلي عالم بدانیم ،او حقیقت
من و مرکز تمام هستي خواهد بود( .)Ibid, P.51-52بهاینشکل مریتن به ادراکات رمزي و باطنياي
روي ميآورد که مبناي آن نه علوم معمول و از طریق ابژهها ،بلکه علم سوژهبودگي است.
در نگاه اولیه اعتقاد مریتن در باب ادارکات رمزي و باطني آن است که آن را راه شناخت خداوند از
طریق خودش ،یعني آنگونهکه خود را براي انسان معرفي کرده است ،ميشمارد .این ادراکات که متأثر
از اعتقادات مذهبي است ،شناخت دقیقتري به انسان ميدهد و بههمیندلیل بهترین راه شناخت خداوند
است .او این اعتقادات را برمبناي آنچه توماس ذکر کرده است ،گزارش ميدهد و آن را ایمان کالمي
اعتقاد ميخواند ،اما مریتن به چیزي بیش از این نیز اعتقاد دارد و آن ادراکي از نزدیک و بيواسطه از
وجود و رحمت خداوند در درون انسان است) .(Ibid,1995, P.270درواقع در اعتقادات توماس ما تنها
کالم طبیعي و ایمان کالمي ـ اعتقادي داریم و اینگونه از ادراکات رمزي و باطني در آراء توماس
مسبوق به سابقه نیست ،اما او متذکر این موضوع نميشود که الهامات و اشراقات باطني مذکور متفاوت
از ایمان اعتقادي ـ کالمي توماس است)(Delfino, 2002, P.266؛ درنتیجه ،این دیدگاه مریتن،
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بهرغم ادعاي او ،نميتواند برگرفته از آراء توماس باشد.
او در بیان چیستي این ادراکات ميگوید تجربیات رمزي را نميتوان صرفاً درک حقایقي مافوق
طبیعي یا احساسات مذهبي ساده دانست ،بلکه باید آن را علمي تجربي و عمیق نسبت به امور الهي
دانست که نفس را به سمت حاالتي سوق ميدهد که الوهیت را در درون خود احساس ،و حیات خداوند
را تجربه ميکند( .)Maritain, 1995, P.236بهاینترتیب او وارد حوزهاي از معارف ميشود که به
سنت باطني مسیحي و سنت اشراقي اسالمي نزدیکي بیشتري دارد و از رویکردهاي توماسي به ایمان
که آن را با کالم و اعتقادات گره ميزد ،دور ميشود.
از سوي دیگر ابنسینا نیز بهعنوان فیلسوفي مسلمان هر چند در نهایت درجة توجه به عقل و فلسفه
است ،اما گرایش صریحي به ادراکات رمزي و باطني دارد و آن را شناخت دقیقتري دربارة خداوند
ميشمارد .او در نمط نهم اشارات که به مقامات عارفان پرداخته شده است و همچنین سه فصل اخیر آن،
که مربوط به دیدگاههاي باطني یا به بیاني عرفاني اوست ،شناخت خداوند را با جنس و فصل و حد ممکن
نميداند و تنها راه شناخت او را «عرفان عقلي» ميشمارد(ابنسینا ،1375 ،ص .)102او این شناخت را شناختي
دقیقتر از سایر مراتب علوم ميداند و قائل است سالک در این مرتبه بدون نیاز به مقدمات مرسوم علمي
به مشاهدة حقایق ميپردازد(همان ،ص .)147او در عباراتي نخستین مرتبة اتصال یعني مشاهدة باطني حق
تعالي را «اوقات» مينامد که گاهگاه براي عارف در اثر ریاضات میسر ميشود و این مشاهده و مکاشفه
تا حدي ادامه ميیابد که عارف فقط حق را مشاهده ميکند و در برابر او خودي نميبیند و به عبارت
دقیقتر از خود غایب ميشود که این اعلي درجة کشف و شهود است(همان ،ص146ـ)147؛ برایناساس
ابنسینا فیلسوفي است که عالوه بر مباحث محض عقلي ،به گرایشهاي باطني هم توجه کرده و در
فلسفة خود از این قسم از شناخت نیز غافل نمانده است؛ درنتیجه اگرچه ابنسینا و مریتن هر دو منتسب
به فلسفة مشاء بهعنوان فلسفهاي عقلگرا و غیراشراقي هستند ،اما هر دو به این شناخت متمایلاند و
بهرغم تفاوتهایي که ناشي از اعتقادات دیني مختلف ایشان است ،شناخت باطني را عاليترین مرتبة
شناخت ميدانند .اهمیت این موضوع آن است که براي توماس ،بهعنوان الگوي مریتن ،تمایزي بنیادین
بین ایمان از سویي و عقل و فلسفه از سوي دیگر وجود دارد که در اثر آن نميتوان از یکي به دیگري راه
برد و بههمیندلیل او اساساً به اشراقات باطني اعتقادي ندارد(ایلخاني ،1392 ،ص410ـ .)412ازاینرو نميتوان
این گرایش مریتن یعني واردکردن ادراکات رمزي و باطني را متأثر از توماس دانست و این امري است
که احتمال تأثیر ابنسینا را باالتر ميبرد .البته باید توجه داشت که مریتن تحتتأثیر سنت باطني مسیحي
و آراء اگزیستانسیالیستها ،بهخصوص مارسل ،نیز هست ،اما نقد او بر فلسفة اگزیستانس مبني بر اینکه
روش و محتواي اگزیستانسیالیسم به دلیل فردي و درونيبودن بیشتر مناسب مذهب است تا فلسفه
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( ،)Maritain, 2015, P.77-78نشان ميدهد که او بهرغم تأثیرپذیري ،نقدي جدي بر ایشان دارد و
آنان را فیلسوف به معناي واقعي آن نميداند .به نظر ميرسد با توجه به اعتقاد مریتن در مورد موضوع و
مسائل فلسفه و خروج اگزیستانسیالیستها از هنجارها و حتي ارزشهاي فلسفي این نقد تأملپذیر و
موردپذیرش باشد؛ ازاینرو فیلسوفي که بتواند در عین حفظ سلوک باطني و دریافت اشراقات دروني،
فیلسوفبودن و عقلگرایي خود را حفظ کند و ارتباطي وثیق بین ادراکات باطني و فلسفهاش ایجاد کند،
ميتواند معناي موردنظر مریتن را تحقق ببخشد .بهبیاندیگر فالسفهاي که در عین دریافت ادراکات
باطني بتوانند آن را در بستر عقلي و فلسفي پرورش دهند ،توانستهاند بهگونهاي که ایدهآل مریتن است،
فلسفه و حکمت را سامان دهند .این امري است که در فلسفة اسالمي و آراء ابنسینا یافت ميشود .اهمیت
دیدگاههاي فلسفي همراه با شهودات باطني و اشراقي بهحدي براي ابنسینا پررنگ است که او اصل
دیدگاههاي خود را حکمت مشرقیه معرفي ميکند که در آن عقل و شهود در کنار هم به کشف حقایق
ميپردازند و در آن مسائل نه صرفاً عقلي ،بلکه بهصورت شهودي و عیني فهم ميشوند؛ بههمینمنظور،
او آنچه را در شفا و سایر کتبش بر مبناي نظر مشائیان و صرف تحلیالت عقلي به میان آوردهاست ،نه
اصل حکمت ،بلکه بیاني براي عامة اهل این فن ميشمارد(ابنسینا1405 ،هـ ،ص)4؛ ازاینرو ،نه تنها ميتوان
اثرگذاري او بر تفکر مریتن را در مورد بهکارگیري شهودات باطني در فلسفه بررسي کرد ،بلکه ميتوان
تفکر او را به مثابة یک نمونة موفق از تفکر اشراقي ـ مشائي به سنت مشائي ـ مسیحي که خالي از این
محتوا است ،ارائه داد.

نتيجهگيري
مریتن بهعنوان یک نوتوماسي معاصر نميتواند آنچه را که فالسفة مدرن بهخصوص دکارت در مورد
علم به خود ابراز کردهاند ،بپذیرد .او قائل است بر اساس آراء توماس ،انسان بهعنوان عالم به خود نیز
علم دارد .این علم که به سبب علم به سوژههاي دیگر و در اثر یافتن خود بهعنوان سوژة این ابژههاست،
علم سوژهبودگي نام دارد .مریتن بر اساس سنت توماسي ،علم سوژهبودگي را مؤخر از علم به ابژة اشیاي
خارجي ميداند؛ به این معنا که علم به خود پس از علم به سایر اشیا و تأمل نفس بر موضوعبودن خود
نسبت به ابژههاي علمي است ،بدینصورت که نفس پس از آنکه به امور خارجي از طریق ابژههاي آنها
علم پیدا کرد ،خود را موضوع ابژههایي ميیابد که بر وجود او ابتناء دارند ،درحاليکه ابنسینا علم
حضوري نفس به خود را مقدم ميشمارد و آن را در اثر یکيبودن عالم و معلوم (یعني نفس و خودش)
محقق ميداند .به نظر ميرسد آنچه مریتن در مورد تأخر علم سوژهبودگي بدان قائل است ،در نگاه
ابنسینا تنبهي براي توجه به این علم و نه خود آن است به این معنا که علم به خود ،بهرغم تقدم
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وجودي و اساسيبودن آن ،دیریاب است و بههمیندلیل نیاز به توجه و تنبه دارد ،اما برخي مانند مریتن
این تنبه را خود علم به نفس قلمداد کردهاند .درواقع اگرچه علم به خود مقدم بر تمام علوم دیگر است
و نميتوان آن را به واسطة علوم دیگر محقق دانست ،اما توجه به آن دیرتر از توجه به علوم دیگر
محقق ميشود .همین موضوع یعني تأخر علم به خود نسبت به علوم دیگر ،اساس نقد مریتن به دکارت
است ،چرا که مریتن قائل است علم سوژهبودگي یا علم نفس به خود ،متأخر از علوم دیگر اوست و از
سوي دیگر علم او به وجود (خارجي) به سبب شهود عقلي وجود ،مقدم بر تمام علوم است .درنتیجه
دکارت برخالف روند طبیعي ذهن و شهود آن حرکت ميکند و بههمیندلیل با تقدمدادن ذهن بر خارج
باعث ایجاد جریانات ایدهآلیستي ميشود ،اما مریتن بهجاي شک دکارتي براي دستیابي به مباني یقیني
علم ،فرضیههاي ارسطو و توماس را در اینباره دقیقتر ميداند و قائل است این موضوع در سنت بحث
شده و نتایج رئالیستي آن اتکاپذیرتر است و در این میان نامي از ابنسینا که پیش از توماس و مؤثر بر
او در بیشتر مباحث فلسفي است ،نميبرد؛ اما از سوي دیگر به نظر ميرسد با اعتقاد سینوي در مورد
علم به خود و تقدم آن بر تمام علوم ،ميتوان نقد دقیقتري به دکارت کرد ،چراکه در نگاه ابنسینا
«من هستم» و علم به آن ،مقدم بر«مياندیشم» و حتي مبناي آن است و این گونه علم به «وجود
من» مقدم بر تمام علوم دیگر و مبناي آنهاست .از آنجا که مبنابودن علم به خود براي سایر علوم به
شهود هر فرد نزدیکتر است و همچنین نیازي به تبیین «شهود عقلي وجود» (از دیدگاه مریتن) که
خود نیاز به تبیین و استدالل دارد ،نیست ،جایگزین مناسبتري براي نقد دکارت نسبت به آراء مریتن
است.
در مورد کاربرد و جایگاه علم به خود ،مریتن علم سوژهبودگي را بدان جهت که از طریق ابژه نیست
و مفاهیم کلي در آن وجود ندارد ،علمي و فلسفي نميخواند ،اما از سوي دیگر آن را در علومي مانند
اخالق و هنر داراي کاربرد ميداند .مهمترین موضعي که مریتن این علم را مؤثر ميداند ،علوم رمزي
و باطني است .او در این موضوع از آراء توماس فاصله ميگیرد .توماس علم انسان به خداوند را نهایتاً
در غالب ایمان کالمي و اعتقادي به معناي بررسي عقلي خداوند ،اما بر مبناي آنچه که خود او در مورد
ذات خود گفته است ،ميداند .اما مریتن این علم را نیز ناکافي ميداند و قائل است ميتوان با شهودات
و ادراکات باطني خداوند را از نزدیک ادراک کرد .همانگونه که گفته شد ،مریتن در این موضع از
توماس فاصله ميگیرد و به سنت باطني شرقي ـ اسالمي نزدیک ميشود .به نظر ميرسد بهرغم تأثر
توماس از سنت باطني مسیحي و فالسفة مسیحي اگزیستانس ،اما از سنت باطني سینوي و شرقي نیز
متأثر است چرا که ابنسینا نیز معرفت حقیقي را کشف و شهود حق ميداند و قائل است تحلیالت
عقلي مشائي براي عوام این فن مناسب است؛ درنتیجه او بهعنوان یک فیلسوف مباحث اشراقي را وارد
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دیدگاههاي فلسفياش ميکند و این سنتي است که غالب فالسفة مسلمان و حتي برخي مسیحیان
مانند مریتن را متأثر ساخته است.
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