
 

 

 

 

 

 

»وحدت مفهوم و   یشناختقاعده معرفت یاخالق یکارکردها

برخاسته از   یبا اصول اخالق قی کثرت مصداق« در تطب

 م یقرآن کر یهاپوپر« و آموزه یانتقاد  تی »عقالن
 اصفهانی  عبداهلل  دیس

 ده یچک

پ   ، یاخالق  ی ها آموزه    ر ی عارفان و عالمان و سا   لسوفان، ی ف   ، یاله   یا ی اول   امبران، ی از منظر 

آن بوده و خواهد   ی ابی و شرط کام   ی همه جوامع بشر   ن ی اد ی بن   از ی ن   ن، ی علم و د   ی هاحوزه 

 یاخالق  م ی انتزاع مفاه   منشأ »وحدت مفهوم و کثرت مصداق«،    ی شناختبود. قاعده معرفت 

  ت ی »عقالن   ه ی و گسترة علم عالمان است. نظر   ی نظر   ی ها به حوزه   وط مرب   ژه، ی و به   ی ق ی عم 

از   ی ا گسترده   ی ها بر حوزه   ی ق ی عم  ر ی ث أ ت  ، ی و  یی گرا ی نسب   شه یپوپر، فارغ از اند   « ی انتقاد

مقاله حاضر که با روش   ی گذارده است. پرسش اساس   یجا به جهان معاصر    ی معرفت بشر 

قاعده   ی اخالق   ی کارکردها   ی ست یچ   افته، ی نگارش    ن یاد ی و بن   ی نقل   ، یل ی تحل   ، یف ی توص   ، ی فی ک 

 یقرآن   ی ها پوپر و آموزه   « ی انتقاد  ت ی برخاسته از »عقالن   ی با اصول اخالق   ق ی فوق در تطب

ن  حاضر  مقاله  دستاورد  خردورز   زی است.  ضرورت  از:  است  عقالن ژرف   ی عبارت   تی تر؛ 

 ؛یی و عقال   ی عقل  هدبر شوا  هاش ی ها و گرا شهی اند   ابتناء در گفتگوها و تضارب آراء؛    ی انتقاد

اند   یمنطق   د ی ترد  در  روشمند  گذشته؛   ش؛ ی خو   ی ها شه ی و  اشتباهات  از  گرفتن  درس 

 ری دو مقوله تحق   ن ی ب   ز ی تما   ؛ ی دو مقوله ضرورت گفتمان نقادانه و استقالل علم   ن یب   ک ی تفک 
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حق اتخاذ   رش ی آنان؛ پذ   ی ها دگاه یو تعبد مطلق در برابر د   ی و خودباختگ   ی مردان علم 

اجتناب از   ؛ ی علم  ت ی صالح   شرط به و رفتار محترمانه با آنان،    گران ی د   مستقل   ی ها برداشت 

تحر نادانسته   ب ی تکذ  ، ی باور  نادانسته   ، ییگو نادانسته  و  کتمان   ، یعلم   ق ی حقا   ف ی ها، 

 .ی نفسان  ی و آلوده به هواها  عالمانه  ر ی غ مجادالت  

 قرآن.   ی اخالق   ی ها اخالق پوپر، آموزه   ، ی شناخت قاعده معرفت  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

عنوان تنها راه تجربه حیات را در زمین آغاز نموده، بهپیشینه مفاهیم اخالقی از زمانی که انسان  

سال    1500بختی جوامع بشری شناخته شده است. برخی این پیشینه را مربوط به  کامیابی و نیک

می و  دانسته  میالد  از  موسی  کهی طوربهافزایند:  پیش  مشهور  فرمان  ده  آمده،  تاریخ  و    در 

های قبل از دوران کتابت و آموزش انسان رایج بوده  تمدّن گانه، در میانگانه یا دههای پنجفرمان

عنوان معلّمان و مربّیان بشریت، تهذیب  . پیامبران و اولیای الهی همواره به(1:  1384)فرهود،  است  

اند.  نفس و تکمیل اخالق را که خمیرمایه سعادت انسان است، هدف اصلی بعثت خویش دانسته 

درگیر    یاگونهبهان باستان، حکما و متفکّران در همه ملل و اقوام  در اعصار قبل از عصر طالیی یون 

کم از سقراط به . در حوزه فلسفه نیز دست(76-75:  1387)ر.ک: اکبری بیرق،  اند  ل اخالقی بودهئمسا

از مهم یکی  و  بعد  اخالق  به چالش کشیده،  را  فیلسوفان  که ذهن   چندوچونترین موضوعاتی 

 فضایل اخالقی است. 

های بشری، تغییر در الگوهای زندگی و روابط  آور دانشجامعه مدرن امروزی با رشد سرسام

توسعهخشونت  ها، انسان نژادی،  و  قومی  بداخالقی  های  تروریست،  شوم  سیاسی،  پدیده  های 

 ی اگونهبه... بیش از هر برهه تاریخی دیگر، نیازمند اخالق و تربیت انسانی و الهی است.    اجتماعی و 

های اخالق فردی و  که بروز مشکالت جدید تربیتی و اخالقی، فقدان یا تضعیف برخی از ویژگی

 شود. ین جامعه بزرگ جهانی معاصر شمرده میهای بنیادیکی از بحران  عنوانبهاجتماعی 

مستقیم به پرورش  مستقیم و غیر  به طورمدرنیسم،  معضالت اخالقی انسان در عصر پست 

طوری که های دینی، فلسفی و علمی بشر مرتبط است. بهها و رفتارهای اخالقی در حوزه اندیشه

ته از ضرورت بیشتری برخوردار های نظری نو و کارآمد اخالقی، نسبت به گذشتوسل به اندیشه
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آن  اهتمام  این  روشناست.  میگاه  اندیشمندان  تر  و  فیلسوفان  دین،  عالمان  بدانیم  که  شود 

اند و شایسته آن است که بیش های علوم طبیعی و انسانی؛ معلّمان و مربّیان جوامع انسانیحوزه 

ها و رفتارهای  ده و با اندیشهاندیشی را در درون خود پرورش دا از دیگران قداست اخالق و نیک

 عملیِ خویش، الگوی عینی اخالق جامعه باشند. 

به نحو مطلق را میسّر   واقعبهشناسانه، رسیدن عنوان گرایشی معرفتگرایی معرفتی بهنسبی

را  بشر نمی اعتقادات  ،  زمان، مکان، جامعه  حسببهداند و حقیقت و معرفت  و  تربیت  فرهنگ، 

. رئالیسم معرفتی پوپر معیارِ اساسی  (2:  1394)تاتاری به نقل از احمدی،  داند میشخصی، امری نسبی  

حاصل انباشتِ »مشاهده«   داند و معتقد است نظریه علمی،پذیری میعلمی بودن را، رابطه ابطال 

علمی، روش  بنابراین  یا    نیست.  و  اشکاالت  جستجوی  و  کاوش  طریق  از  است  انتقادی  روشی 

را یافتن  و  آن  تناقضات  برای  حلی  موسوی،  ه  »ابطال( 105-102:  1389)ر.ک:  بر  ابتدا  وی  پذیری  . 

از شبه علم ت تجربی« به از کید کرد، اما در سالأ عنوان معیار تمیز علم  های بعد توجه خود را 

حوزهبحث به  طبیعی  علوم  حوزه  گستردههای  مالک  های  جای  به  و  داد  بسط  معرفت  تر 

شناسی،  قدپذیری« را مطرح کرد. وی به جای رویکرد سنتی معرفتپذیری تجربی، معیار »نابطال

از   است  عبارت  زمان،  هر  در  دانش(  )و  معرفت  آن،  اساس  بر  که  کرد  پیشنهاد  را  رویکردی 

های مختلف  های پیشنهادی از ناحیه دانشمندان برای توضیح جنبه ها و فرضای از حدسمجموعه 

های برساخته اجتماع(، که تاکنون در برابر بهترین  عیتهای طبیعی و واقواقعیت )اعم از واقعیت

های  اند و از محکها، مقاومت کردههای اندیشمندان و نقادان برای ردّ و نقض و ابطال آنتالش

حدسی و موقتی    اساساً  ، اما معرفت،( 27:  1390صدری،    )ر.ک:اند  مختلف تجربه سربلند بیرون آمده

. نظریه  (2:  1381)ر.ک: محیی،  ، زیرا راهی برای آن وجود ندارد  رسداست و هرگز به قطعیت نمی

نظران متأثر از ساله فلسفی وی است که صاحب»عقالنیت انتقادی« پوپر حاصل تأمالت چندین

داده توسعه  و  را بسط  آن  نظریه، صبغه وی  این  و  اند.  دارد  اخالقی  و  انسانی  متعادل،  ای کامال 

 ای تربیتی و اخالقی نوینی باشد. توان منشأ استنباط راهکارهمی

معرفت قاعده  اخالقی  کارکردهای  چیستی  حاضر،  مقاله  اساسی  »وحدت پرسش  شناختی 

مفهوم و کثرت مصداق« در تطبیق با اصول اخالقی پوپر )که برخاسته از »عقالنیت انتقادی« وی  

آموزه  و  پرسشاست(  دو  به  آن،  به  پاسخ  راستای  در  لیکن  است؛  کریم  قرآن  نیز   های  دیگر 
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کارل پوپر  «  ایم: اول؛ چیستی مفهوم قاعده فوق و دوم؛ چیستی نظریه »عقالنیت انتقادیپرداخته 

بحث از قاعده »وحدت  ،  مسلّم است  . آنچهو کارکردهای اخالقی قاعده فوق   اخالق   باو رابطه آن  

شناختی پوپر، نظریه بحث از اصول معرفت  نیهمچنمفهوم و کثرت مصداق« در منطق و فلسفه؛  

»عقالنیت انتقادی« وی و حتی رابطه آن با اخالق؛ در مقاالت و تألیفات متفاوتی مشاهده شده  

است؛ لیکن پژوهشی سه ضلعی که ضلع اول آن مبتنی بر رابطه قاعده راهبردی فوق توأم با بیانِ  

وادی آملی، با مفاهیم اخالقی باشد؛ و ضلع دوم  اهلل عبداهلل جعصرِ ما، آیت  یی نو صدرامالصدرا و  

آن و ضلع سوم  فوق؛  قاعده  اخالقی  با کارکردهای  پوپر  انتقادی«  رابطه »عقالنیت  ، آن، کشف 

های قرآن شناختی فوق، با اخالق پوپر و آموزهبررسی تطبیقی کارکردهای اخالقی قاعده معرفت

 ژوهش حاضر است.کریم باشد، تاکنون مشاهده نشده و دلیل نوآوری پ 

مقاله عناوین  آغاز  در  و  می،  اینک  ضروری  مطلب  دو  اول  یادکرد  گیری بهره  آنکهنماید: 

به معنای    وجهچیهبهآن بر کارکردهای اخالقی،  نویسنده مقاله از اصل »انتقادی پوپر« و نقش  

حیرت به شکاکیت،  وی  نسبیاعتقاد  معرفتی،  کثرتزدگی  و  نیست.    گراییگرایی  دوم  معرفتی 

: برخی از کارکردهای اخالقی مطرح شده در مقاله که از آن رایحه خطاپذیری اندیشمندان آنکه

، به دلیل برخورداری از علم لدنّی  شود، هرگز مربوط به حوزه ادراکات معصوماناستشمام می

 باشد. و الهامات ویژه ربّانی نمی

 شناسی قاعده »وحدت مفهوم و کثرت مصداق« مفهوم

قا معرفتمعنای  مفاهیم  عده  از  برخی  که  است  آن  مصداق«  کثرت  و  مفهوم  »وحدت  شناسی 

...    و   یتجربعلومهای دینی، اجتماعی، حقوقی،  شناختی، اعم از آموزهو شریعت  شناسانه  عتیطب

ها در نظر افراد گوناگون،  ها از آناما مصداق، تفاسیر و برداشت؛  بدیهی است  بساچهواحد، واضح و  

برخی از مفاهیم دینی،  ،  گرید عبارتبهفاوت، متغیرّ و حتی گاهی متعارض باشد.  ممکن است مت

... واحد، ثابت و مفادّشان به نحو کلی و اجمالی، یکی است؛ اما به دلیل مبانی    اجتماعی، حقوقی و

؛  ها، متفاوت، متعدد و متغیر استها و مصادیق آنهای مختلف افراد، تفاسیر، برداشتفرضو پیش

آموزه  نیرابناب »مفهومِ«  بودن  روشن  و  وضوح  بین  ونباید  علمی  دینی،  بودن   های  نظری  و   ...

نمونه: اصل توحید و یکتایی خداوند، بسیار واضح و مورد    عنوانبهها خلط کنید.  »تفاسیرِ« آن 
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پذیری نیست، ولی تفسیر طوری که قابل نفی و قرائتاتفاق همه مذاهب و فرق اسالمی است. به

پذیر است. متکلّمان و فیلسوفان مشّایی به »وحدت تباینی«؛ فیلسوفان  ری نظری و برداشت آن ام

عارفان به »وحدت شخصی« وجود     بساچه  نیمعتقدند؛ بنابراصدرایی به »وحدت تشکیکی« و 

 ها برداشت و تفسیر بپذیرد که البته:مفاهیم واحدی، ده

 وجود دارد.  حدذاتهیف،  معرفت بخشواقعی و  : دیدگاهاوالً -

  که کدام یک از این اما این،  است  االمر نفسها، با مطابق با واقع و  : فقط برخی از آنثانیاً   -

نماست و کدام یک خطا و  و واقع  معرفت بخش ...    ها آموزة دینی، حقوقی، اجتماعی، تجربی و ده

 مخالف با واقع است؛ توضیح آن است که:  

 واقع شده است.   و طبیعت ناب، ممکن و بخشی از آن قطعاً   به شریعت خالص   ی اب ی دست   ( الف  

یابی، متناقض باشند، یعنی دو  شناسی یا شریعت هرگاه آرای متضارب در حوزه طبیعت   ( ب  

که یکی نقیض دیگری باشد، چون  طوری رأی درباره طبیعت یا شریعت در مقابل یکدیگر باشند، به 

  و  باطل   فقط یکی حق و صائب و دیگری یقیناً   طعاً جمع دو نقیض مانند رفع هر دو، محال است، ق 

شناسی مطرح  شناسی یا شریعت خطاست. هرچند تشخیص دیدگاه سره از ناسره در محدوده طبیعت 

 شناختی. است، نه در قلمرو معرفت 

شده، در طول یکدیگر باشند، نه رویاروی و نقیض    ارائهگاهی ممکن است چند رأی    (ج 

همگی صواب یا همگی خطا باشند، با تفاوت در درجات اصابه یا دَرَکات خطا. در این    و   هم با  

ها در  ها در صواب و صدق یا رفع همه آن صورت چون آرا نقیض یکدیگر نیستند، جمع همه آن 

 پذیر است. خطا و کذب، امکان

ه طبیعت و شریعت، امری ضروری نیست، زیرا ممکن است برخی تحول فهم در حوز  (د 

 دستخوش از مبانی عقلی و علمی فهم آن، همواره ثابت و مصون از هر گزندی باشد و بعضی دیگر  

تحول نیز گاهی به استناد تبدّل رأی مجتهدانه )و عالمانه و روشمند( است،    چنانچهتحول گردد؛  

)جوادی  ا بر فرشته هدا در قلمرو روحِ یک مُحرّف منحرِف است  و گاهی بر اثر پیروی از اهریمن هو

 . (197-196: 1، ج1381آملی، 

تر، باید تابع دلیل  تر، و برداشت خطا یا ناصحیح : در انتخاب تفسیر صحیح یا صحیحثالثاً  -

بود.   نقلی قطعی  یا دلیل  تامّ عقلی(  یقینی )برهان  از آن »دلیل« گریدعبارتبهعقلی  ، حجّیت 
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برداشتاس تفاسیر و  ما چارهت، نه صرف  نداریمها. به همین دلیل،  آوردن »دلیل«  که   ای جز 

 ممکن است برهانی و مطابق با واقع باشد یا چنین نباشد. 

معرفترابعاً   - قاعده  به  اعتقاد  نسبی:  شکاکیت،  پذیرش  معنای  به  فوق،  گرایی،  شناسانه 

های مذکور، هیچ  طوری که بین این قاعده و نگرشو درست بودن همه آرا نیست، به یگری الادر

 تالزمی وجود ندارد.

شناختی، ناظر به مصداق، تفاسیر و  یا شریعت  شناسانه  عتیطب: بسیاری از مباحث  خامساً  -

 ها. هاست، نه مفاهیمِ روشن و بدیهی آنها از تعالیم و آموزهبرداشت 

 »کثرت مفهوم« توأم با »وحدت مصداق« از منظر حکمت متعالیه صدرالمتألهین

اصل    بنا براقسام »مفهوم تصوری« و »مصداق«  ،  بر اساس مبانی فلسفه حکمت متعالیه مالصدرا

 .  (91: 1398)میردامادی، مطابقت و انطباق دارد  ، تطابق عوالم هستی و وحدت ماهوی حقایق

از نظر مالصدرا، نفس انسان واجد دو بُعد فعالیت و ادراک است و آگاهی انسان به حقایق 

یابد.  های ادراکی مجرّد تحقق میخارجی از طریق علم حضوری به خویشتن و اتحاد نفس با صورت

ذهن است. مناطِ عالم شدن انسان به اشیای  های ادراکی، وجود علمی اشیاء و ماهیات در صورت 

های ادراکی مجرد برای نفس است خارجی، حضور ذوات اشیاء به وجود علمی یا تحقق صورت

. به عقیده وی نفس با حرکت جوهری و اتحاد با معلوم و مُدرَک خود،  (315:  1، ج 1382شیرازی،  ال)

. وی نفس را نسبت به صور ادراکی ( 398: 3ج ، ک: همان)ر.شود ای به نشئه دیگر منتقل میاز نشئه 

دهد، زیرا  داند و واهب صور را فاعل بعید و در طول فاعلیت نفس قرار میفاعل خالّق می،  یجزئ

های اشیاء  آفریده که توانایی ایجاد صورت  یاگونهبهمعتقد است خداوند سبحان، نفس انسان را  

هایی  . نفسْ صورت( 25: 1346شیرازی،  ال)ز سنخ عالم ملکوت است  را در عالَم خود دارد، زیرا نفس ا 

صورت   ، ( 73:  9، ج1382شیرازی،  ال)کند  های عینی )خارجی(، در عالَم خود ایجاد میمماثل صورت

رسد و از وجود گونه نفس از مرحله قوه به فعلیت میشود. بدینادراکیِ مماثل، با نفس متّحد می

 یابد. شود و علم به اشیای خارجی برای انسان، صورت تحقق میتری برخوردار میاملک

شود. نفس از ادراک حسی، اولین ادراکی است که برای نفس از طریق ابزار حسی حاصل می 

کند و ادراک حسی زمینه تحقق تصورات و تصدیقات طریق حس با جهان خارج ارتباط پیدا می 
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کند. با ترکیب و امتزاج تصورات و تصدیقات اولیه بر اساس ترتیب م می اولیه را برای نفس فراه

متناسب با »عوالم حسی، ،  گردد. در نفس انسان های اکتسابی برای نفس حاصل می خاصی، شناخت 

. ظرف وجود )ر.ک: همان(ادراک حسی، خیالی و عقلی وجود دارد    نشئتخیالی و عقلی خارجی«،  

، صورت کلیات عقلی در »نفس مجرد« و صورت رو ن ی ازا ی آن است. ذهنی اشیاء، نفس مجرد و قوا 

گیرد خیال و حس« قرار می ،  واهمه »   و امور خیالی و حسی در قوای ادراکی   یجزئ علمی معانی  

. ادراکات حسی، خیالی و وهمی و یک قسم از ادراکات عقلی، »ادراکات ( 125:  1، ج 1375)جوادی آملی،  

گردند. در طرف دیگر، که به نوبه خود به جوهر، َعَرض، ذاتی و عَرضی منقسم می   هستندماهوی«  

های شوند. معقول »ادراکات عقلی غیر ماهوی« به دو قسم معقوالت ثانی منطقی و فلسفی تقسیم می 

شود و از عوارض ذهنِی معقول اول هستند، ولی ول اول در ذهن حاصل می ثانی منطقی پس از معق 

نظر   بنا بر شود و  معقوالت ثانی فلسفی با وساطت معقول اول و با فعالیت ذهن در ذهن حاصل می 

اند: ، مُدرکات عقلی، سه قسم ن ی ؛ بنابرا (391:  1، ج 1382شیرازی،  ال ) مالصدرا در خارج نیز وجود دارد  

 اول )ماهیت کلی(، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. معقول  

انسان با هر یک از   علمی حس، خیال و    نشئتبر اساس نظریه اتحاد عالم و معلوم، نفسِ 

گردد. در نتیجه هر یک از ماهیات ذهنی که در مرتبه حس، خیال و عقل حضور عقل متحد می

دارند. رابطه انطباق »مفهوم تصوری ماهوی«   دارند، با »نشئه وجود عینی مماثل خود« مطابقت

حرکت جوهری، اتحاد عالم با معلوم  ، و »مصداق« بر مبنای وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود

وجود و وحدت ماهوی حقایق    نشئتهای متفاوت،  و بر اساس »تطابق عوالم هستی« و هستی

« و »مفهوم ماهوی کلی«  یزئجشود و در قالب »مفهوم ماهوی  وجود، برای ماهیت واحد اثبات می

 . (106 و 96-95: 1398)میردامادی، گیرد در سه وجه و طریق شکل می

)معلوم بالذات( با مصداق خود )معلوم   جزئی«، مطابقت مفهوم  یجزئدر »مفاهیم ماهوی  

شود. رابطه نفس  بالعرض( با حصول صور ادراکی مماثل صور طبیعی )خارجی(، در نفس ایجاد می

ها در نشئه اند. صورتهای ادراکی متحد با نفساکی، رابطه اتحاد است، یعنی صورت با صور ادر

از  ،  عقل، نفس  با وحدت ماهوی موجودند و هر یک  بر یکدیگر    نشئتطبیعت و حس  و عوالم 

. وجه  (96:  )همانهاست  در نحوه وجود آن  صرفاً ،  جزئی. تفاوت مفهوم و مصداق  هستندمنطبق  

های  اصل »وجود   بنا برانطباقِ صورت ادراکی حسی با صورت طبیعی خارجی در این است که  
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  تبعبهوجود خارجی، موجود است؛    تبعبهطور که »ماهیت«  گوناگون برای ماهیت واحد«، همان

 . )همان(یابد وجود ادراکی در نفس تحقق می

 کند: ا مطرح میدر مفاهیم کلی ماهوی، وی در بحث »کلیات« سه موضع ر

 شود.. مُثُل عقلی که در آن وجود مجرد عقلی )کلی سِعی( مطرح می1

 شود. . وجود ذهنی که در آن کلی عقلی مطرح می2

 شود. . ماهیت که در آن کلی طبیعی بیان می3

از مجموع بیان مالصدرا در بحث »کلیات«، رابطه مفهوم ماهوی کلی با افرادش، در سه وجه  

 شود:می ارائهو طریق 

 . اتحاد نفس با عقل فعال. 1

 . مشاهده صور عقلی. 2

 تبعبه. انطباق کلی طبیعی با افرادش که به عقیده مالصدرا کلی طبیعی در خارج و ذهن، 3

 . (98-96: )ر.ک: همانبالعرض موجود است ، وجود

  صدرالمتألهین در تبیین مطابقت ماهیت کلی بر افراد خارجی، موضوع اتحاد نفس با عقل 

های ادراکی و  کند. عقل فعال، هم افاضه کننده صورتفعال را برای حصول صور عقلی مطرح می

های خارجی است. شأن نفس این است که حقایق را از طریق اتحاد با  هم افاضه کننده صورت

عقل فعال، درک کند. همه ماهیات کلی به کثرت عددی در خارج موجودند و در عقل به وجود  

 .  (338: 3ج ،1346شیرازی،  ال)قق دارند واحد عقلی تح

است. همه  با خارج  ماهوی  از مطابقت کلی  افرادش، وجه دیگری  بر  انطباق کلی طبیعی 

دانند، اما به عقیده مالصدرا،  رغم متکلمان کلی طبیعی را در عالَم خارج موجود میفیلسوفان علی

. ماهیت  (337:  1تا، جشیرازی، بیال)موجود است  وجود بالعرض    تبعبهکلی طبیعی در خارج و در ذهن  

بلکه با وجود، متحد است و وجود منحازی از افراد ،  و طبیعت، عین حیثیت موجود خارجی نیست

 .( 102و  97: 1398)میردامادی، شود ندارد، ولی به تکثّر افراد، متکثّر می

گونه وجود عینی  مفاهیم منطقی، صفاتی هستند که هیچ  در حوزه معقوالت ثانی منطقی: اوالً

معقوالت ثانی منطقی از اوصاف و عوارض معقول اول هستند و به تعبیر   ؛ ثانیاً( 104:  )همانندارند  

اند و عقل با تألیف مفاهیم، حدود تصوری های ذهنیهای منطقی، ماهیتدیگر، موضوعِ محمول 
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: معقوالت ثانی منطقی، رابطه انطباقی با  ؛ ثالثاً ( 104و  100: )هماندهد اشیاء را در ذهن ترتیب می

معقول ثانی منطقی    ؛ رابعاً(102- 100:  )هماناند  ها منطبقموضوعات و مصادیق ذهنی دارند و بر آن

 تواند خود، مصداقِ مفهوم دیگری باشد. می

و ابزاری شود  در حوزه معقوالت ثانی فلسفی که با وساطت معقول اول در ذهن حاصل می

های  رأی مالصدرا بر مبنای تشکیک وجود، همه اقسام معقول  بنا بر برای شناخت خارج هستند،  

ثانی فلسفی، به جز مفاهیمی مانند ممتنعات ذاتی که در خارج ذهن، طبیعت محصّلی ندارند،  

خود   یزاابه. این مفاهیم، نسبت انکشافی با ما  (107:  )ر.ک: همانخارجی هستند    یازابهدارای ما  

 شوند. ها منطبق میدارند و بر آن

 شود:  از تعمّق در رابطه مفهوم و مصداق در بیان مالصدرا مشاهده می چنانچه

؛ در حکمت متعالیه بر اساس اصالت وحدت سنخی و تشکیک وجود، عوالم هستی در  اوالً

کدیگرند و عالَم  شود. این عوالم مترتب بر یاند اثبات مییک نظام طولی که دارای وحدت سنخی

تر، تر است و عوالم پایینتر از هستی عالم پایینکامل،  تر، و هستی عالَم باالتربرتر، علت عالَم پایین

هستی با یکدیگر مطابقت دارند    نشئتنسخه موافق با نسخه عوالم باالترند. در نتیجه عوالم و  

 . (87: 10ج ،1388، )ر.ک: مطهری

وجودی،    نشئتتواند بر حسب عوالم و  ؛ بر اساس نظر صدرالمتألهین، ماهیت واحد میثانیاً

اصالت وجود، تشکیک در »ماهیت« جایز نیست،    بنا برهای گوناگون داشته باشد. هرچند  هستی

جایز است. ماهیت  ،  ولی تشکیک در ماهیت به لحاظ اتحاد ماهیت با وجود و تبعیت از احکام وجود

ای با صورت مثالی و در مرتبه دیگر با صورت نفسانی،  ا صورت طبیعی و در مرتبه ب  مرتبهکیدر  

شیرازی،  ال)موجود است و اطوار دیگر وجود و ماهیت، تحقق آن در عالم عقل و عالم الهی است  

از آن ( 420:  8، ج1382 باالتر  عالم حس موجودند، موافق عوالم خیال و عقل و  . حقایقی که در 

علمی حس، خیال و   نشئتر اساس نظریه اتحاد عالم و معلوم، نفس انسان با هر یک از هستند. ب

گردد. در نتیجه هر یک از ماهیت ذهنی که در مرتبه حس، خیال و عقل حضور  عقل متحد می

 . (96-95: 1398)میردامادی، دارند، با »نشئه وجود عینی مماثل خود« مطابقت دارد 

فلسفه  ثالثاً نظام  در  »مصداق«،  ،  صدرایی؛  ماهوی«،  تصوری  »مفاهیم  ارتباط  حوزه  در 

 .  (105 و 96: )همانشود وجودی برای ماهیات متفاوت اثبات می نشئتهای متفاوت و هستی
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؛ مالصدرا در حوزه ارتباط »ماهیت کلی« با افرادش، معتقد است همه ماهیات کلی به رابعاً

 وجود واحد عقلی تحقق دارند. ، ولی در عقل بهموجودندکثرت عددی در خارج  

که مانند سایر فیلسوفان،  ؛ وی در خصوص ارتباط کلی طبیعی با افرادش، ضمن اینخامساً

داند، ولی بر این عقیده است که کلی طبیعی چه در کلی طبیعی را در عالم خارج موجود می

حیثیت وجود وجود، بالعرض موجود است، و ماهیت و طبیعت عین    تبعبهخارج و چه در ذهن  

خارجی نیست، بلکه با وجود متحد است و وجود منحازی از افراد ندارد، ولی به تکثّر افراد متکثر 

 شود. می

گونه وجود خارجی ندارند، ولی مصادیق ذهنی  هیچ،  های ثانیه منطقی، هرچند؛ معقولسادساً

 توانند خود، مصداقِ مفهوم دیگر باشند. دارند و می

های ثانی فلسفی، به جز مفاهیمی مانند  شکیک وجود، همه اقسام معقول ؛ بر مبنای تسابعاً

ما   دارای  ندارند،  مُحصّلی  و ذهن طبیعت  ذاتی که در خارج  خارجی هستند.   یازابهممتنعات 

ممتنعات ذاتی و مفهوم و طبیعتِ »عدم«، صورتی در عقل ندارد و عقل برای آن، مصداقِ »الشیء«  

دهد. این حکم به لحاظ مصادیق فرضی »عدم« است  بطالن آن می  کند و حکم بهرا اختراع می 

 . ( 104: )همان

نمونه  لیتفصبه :  آنکهنتیجه   صدرایی،  فلسفی  نظام  در  شد،  »کثرت بیان  از  فراوانی  های 

و    یازابهمصداق«   تصوری«  آن، در حوزه »مفاهیم    تبعبه»وحدت مفهوم« در حوزه »مفاهیم 

 تصدیقی« پذیرفته شده است.
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قاعده فوق در تطبیق با اصول اخالقِی برخاسته از »عقالنیت   کارکردهای اخالقی 

 انتقادی« پوپر 

های وی از تازگی و کارآمدی خاصی  شناس معاصر که دیدگاهیکی از فیلسوفان مشهور و معرفت

که معتقد است ما نسبت به این رغمبهاست. وی   (1994-1902)برخوردار است، کارل ریموند پوپر  

کنیم، اما به مقوله اخالق، نگاه انتقادی دارد. نظریه بهتری زندگی می  مراتببهگذشته در دنیای  

شناسی او  ای برگرفته از معرفت ساله فلسفی وی و ایده»عقالنیت انتقادی« حاصل تأمالت چندین

)ر.ک:  اند اش را بسط و توسعه داده متأثر از آن شده و ایدهنظران دیگری نیز است که البته صاحب 

آگاسی،   از  نقل  به  بویی  (41  و   28:  1390حیدری  و  رنگ  انتقادی«  »عقالنیت  نظریه  متعالی،    کامالً. 

تواند منشأ استنباط راهکاری تربیتی و اخالقی نوینی باشد. پوپر با  انسانی و اخالقی دارد و می

های عقالنی و چه در  سنتی« و دفاع از مالک »نقدپذیری« چه در حوزه شناسی  نقادی از »معرفت

داند که صورت یا کلیت آن در معرض نقد قرار  ، معرفت حقیقی را آن می یتجربعلومهای  حوزه 

او نقّادی را موتور رشد   کهیطوربهگیرد و تا حدّ ممکن بتواند از این آزمایش سربلند بیرون آید.  

بارز آن تعقّل در امور مختلف    . »عقالنیت انتقادی« که ویژگی(270:  1384پوپر،    )ر.ک:داند  معرفت می

های نقّادانه و جستجو برای یافتن اشتباهات خود و درس  و آمادگی برای گوش سپردن به استدالل

مایه دیدگاه اخالقی پوپر را تشکیل  ، نوعی شیوه تفکر است که بن(31:  )همانهاست  گرفتن از آن

گرایانه از عقالنیت را به حداقل کند، این نوع عقالنیت، امکان تفسیر جزم ی تأکید میدهد. ومی

افراد بهرساند. بهمی این رویکرد در دستور کار همه  اگر  ایمان دارد  ویژه علمای  طوری که وی 

...(،    ل مهم )دینی، علمی، اخالقی و ئتوان به امکان توافق در مساهای مختلف قرار گیرد، میحوزه 

تر؛ ایصال به »عقالنیت راستین« تر و پذیرفتنیمنصفانه،  ترهای منطقی، فروتنانهتحقق استدالل 

انسانیت و تواضع امیدوار بود  ،  به صلح  ی ابیدست  در مقابل »عقالنیت دروغین یا شبه عقالنیت«،

 . (1061 و 31: 1369و  33: )ر.ک: همان

معرفت قاعده  اخالقی  فوق،کارکردهای  از   شناختی  برخاسته  اخالقیِ  اصول  با  تطبیق  در 

 شود:  عقالنیت انتقادی پوپر، به شرح ذیل تقریر می

داوری، جزمیت بدوی، تخریب، تخطئه، تکذیب دیگران، پنهان  ضرورت اجتناب از پیش   (1

تفسیرهای کاذب،    ارائهشرایط و اوضاع و    دادنجلوهها، واژگون  آن  گرفتندهینادکردن حقایق و  
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  ... از نقد و ابطال، در حوزه مفاهیم دینی، علمی و دیدگاه نظری، علمی و داشتننگاهن برای مصو

 بیشتر و تحمل آرای مخالف.  صدرسعه... در نهایت التزام به 

بسیاری از مشکالت علمی، اخالقی و انسانی در جامعه بشری، چه در حوزه مفاهیم دینی و  

ها و... ریشه در این ری، تحقیرها، تکفیرها و تفسیق چه علمی و اخالقی و... مانند اختالفات نظ

افراد باور خود را حق،   از  ناپذیر و بیواضح، بدیهی، تردید  کامالً دارد که اکثریت    وچرا چون نیاز 

شود، افراد در برخورد با دیگران از پیش آنان را محکوم کنند انگارند. چنین ذهنیتی موجب میمی

(. در  38:  1390بر آنان و یا هدایت آنان را داشته باشند )حیدری،  و یا حداقل امیدواریِ غلبه  

توانند اندیشه دیگران را بپذیرند.  توانند با دیگران به بحث و گفتمان بپردازند و نه مینتیجه نه می

اشتباهات معرفت از  برخی  از  خاستگاه  اندیشمندان،  شود که بین وضوحِ  ناشی می  آنجاشناسی 

 کنند. ح و نظری بودن »مصداق« و تفسیر آن، خلط می»مفهومی« و عدم وضو

شناختی و اخالقی در  عنوان اصلی معرفتالتزام به اصل »عقالنیت انتقادی« بر گفتگو به  (2

 تعامالت علمی. 

اندیشه و  آرا  نقّادانه  تضارب  مخاطب، در  کردن  منکوب  دنبال  به  ابتدا  از  نباید  طرفین  ها، 

 ند یفراتثبیت نظریه خود باشند. کافی است احساس کنند در  پیروزی بر وی، موجّه ساختن یا  

های بیشتر معانی و مفاهیم را کشف  اند و ظرفیتاندکی به حقیقت نزدیک شده  تعامالت علمی،

، حتی اگر بر مخالفت خود با رقیب بمانیم، این مخالفت، با  (132  و  101:  1384)ر.ک: پوپر،  اند  کرده

و   کیفی  تفاوت  اولیه  برخوردار شدهمخالفت  بیشتری  آگاهی  از  زیرا طرفین  دارد،  و  ماهوی  اند 

 اند.کم از مواضع مخاطب خود، شناخت بهتری کسب نمودهدست

 علمی آن.  مسائلتر درباره جهان و ضرورت تردیدناپذیر اندیشه بیشتر و ژرف (3

جدید    مسائل له، موجب پیدایش  ئهر مس  حلراهله است. بدین معنا که  ئهمه زندگی حلّ مس

تر درباره جهان بیاموزیم شناخت ما از ها نیز حل شوند. هرچه بیشتر و عمیق آن  شود که بایدمی

مینمی  آنچه بیشتر  ما  نادانی  میزان  یعنی  ولی  دانیم،  آموختن، درهرحالشود،  برای  کوشش   ،

  دانیم، ولیچیزی نمی  ختم شود که چندان  نجا یاارزشمند است، حتی اگر این کوشش تنها به  

 . (67: الف 1387)ر.ک: پوپر، تواند مشکالت زیادی را از میان ببرد این نادانی دانشمندانه می
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عنایت شریعت  (4 و طبیعتضرورت  به جهل خودشناس  بودن معرفت،  ،  شناس  نامتناهی 

 درس گرفتن از اشتباهات گذشته و اجتناب از غرور علمی. 

های نقادانه،  یدن دیگر سخنان و استداللاندیشمندان حوزه علم و دین باید آمادگی برای شن

جستجو برای یافتن اشتباهات خود و همکاری سازنده بر مبنای تعامالت اجتماعی را داشته باشند 

مطابقت یا عدم    طوری که متواضعانه و با پذیرش »تردید منطقی و روشمند«،. به(31: 1384)پوپر، 

 پذیر بدانند. با واقع را امکان  شانیباورهامطابقت اندیشه و 

طوری که خردمند از داند. بهگرای نقّاد متواضع« میکارل پوپر، انسان مطوبِ خود را »عقل

ها  است و نه افرادی چون مارکسیست   آگاه  خودسقراط است که به نادانی    همچوننگاه او، شخصی  

نو که میو مارکسیست  )ماکوزه،  فکری ندارند  فروتنی روشن  و اصالًدانند  پندارند، بسیار میهای 

های پوپر در عرصه علم اخالق آن باشد که وی به عقالنیتِ  . شاید یکی از بارزترین ویژگی(67:  1380

معرفت و  و  معرفت  انسانی  متعالی،  نگاهی  انگیزهشناس،  به  اهتمام  دارد.  رشد اخالقی  پروری، 

های نظری از دیگر لوازم اصول اخالقی خالقیت، تأکید بر روحیه مشارکت و کار جمعی، در حوزه

 شود.گذشته وی محسوب می

عامل مهم اخالق در عقالنیت، دو مسلک »عقالنیت راستین«    درنظرگرفتنبا    نیهمچنوی  

دهد. از نظر او، مسلکِ اول، همان  ت« را در مقابل هم قرار میو »عقالنیت دروغین یا شبه عقالنی 

رویکرد سقراط است، یعنی آگاهی شخص به حدّ و توان خویش و فروتنی فکری و عقلی کسانی  

قدر دانستن هم تا چه پایه به  اند که حتی برای همینکنند و واقفدانند چقدر خطا میکه می

 . (1065:  1380)ر.ک: پوپر، اند دیگران وابسته 

گرایانه و اکتناهی از مفاهیم  بنابراین تقویت روحیه انسانی و اخالقیِ اجتناب از تفسیر جزم 

، مساوی  وچراچونیب ... ضرورت دارد، زیرا در برخی موارد پاسخ قطعی و  دینی، علمی، اخالقی و 

به طبیعت ناب و شریعت خالص    یابیدست، هرچند اصل  (34:  1390)حیدری،  با مرگ معرفت است  

 پذیر است.امکان الجملهیفکه گذشت،   چنانچه

های مستقل اندیشمندان از مفاهیم نظری دینی،  تأکید بر رفتار محترمانه در برابر برداشت  (5

 علمی، اخالقی و... . 
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احترام به تفاسیر اندیشمندان، هرچند که از نظر ما خطا باشد، ضرورتی اخالقی است و کسی  

حق ندارد، فهم نظری خود را »فهم معیار« و میزان حق و باطل تلقی کند و انتظار داشته باشد،  

ل نباشد؛  ئپردازی دیگران قاورزی و نظریهطوری که حقی برای اندیشه. بهشندیند یبهمه مثل او  

های کوچکی  ها در برخورداری از قوه عقالنیت با هم برابرند، و اگر داناییزیرا، هرچند همه انسان 

آن که  میدارند  متمایز  هم  از  قدری  را  نادانیها  در  اما همه  بیکند،  و  های  برابرند  خود  پایان 

نیست که به سبب این    ها، بسیار ناچیز است، پس روانسبت دانایی انسان به نادانی آن  ازآنجاکه

فخرفروشی کنند   به گروه دیگر  نسبت  ناچیز، گروهی  پوپر،  دانایی  بنابرا(87:  ب  1387)ر.ک:    ن ی؛ 

داند و  خصیصه اندیشمند آن است که در عقل و معرفت علمی، خویشتن را برتر از دیگران نمی 

داند و  انایی خود میاساسی در پاالیش و بهبود عقالنیت و د  یندیفرامراوده فکری با دیگران را  

 . (447 و 67: 1380)مارکوزه، داند کس نمیتر از هیچخویشتن را اندیشمند

شناسی وحدت مفهوم تفکیک بین »دستاوردهای علمی و کارکردهای عقلی قاعده معرفت(  6

های منطقی و  استدالل  ارائهو کثرت مصداق« و »تالش عالمانه و روشمند از طریق تضارب آرا و  

 های طولی با آن«.به دیدگاه حق، صائب و مطابق با واقع یا دیدگاه یابیدستجهت  منصفانه

مونولوگ(،   یجابهرویکرد عقالنیت انتقادی پوپر، استقبال از نقد و گفتگو )تأکید بر دیالوگ 

های دینی،  »استقالل انسان« در ایصال به دیدگاه  شدنرنگکمو پرهیز از جزمیت را به معنای  

انتخاب دیدگاه به  نمی  معرفت بخشقی حق، صائب و  علمی و اخال داند، زیرا در نهایت اختیار 

های دینی،  و این ماییم که باید تصمیم بگیریم و بار مسئولیت   (114:  1380)ر.ک: پوپر،  عهده ما است  

 علمی و اخالقی را به دوش بکشیم.

اختگی و تعبّد مطلق  ضرورت تفکیک بین دو مقوله »تحقیر مردان بزرگ تاریخ« و »خودب  (7

 های علمی آنان«.در برابر دیدگاه

و سر فرود آوردن در برابر    فروبستن»دَم    یراخالقیغ و    یرعلم یغ تالش در اجتناب از عادت  

 شخصیت علمی آنان است.   گرفتندهی نادمردان بزرگ تاریخ«، چیزی غیر از تحقیر و 

از افالطون )و هگل( دارد و آنان را نماینده مسلک »شبه   رغمبهپوپر   انتقادهایی که  همه 

آن،  عقالنیت« می نتیجه  پیشها یطلب  تیمرجعداند که  عقاید  داوری،  به  نهادن  ارج  عدم  و  ها 

ولی   است،  بزرگ  حالنیدرع دیگران  از  یکی  را  افالطون  فیلسوفانی  وی  اندیشمندترین  و  ترین 
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تاکنون ومی که  داشته داند  توصیف می جود  را وحشتناک  افالطون  اخالقِ  علم  کند  اند، هرچند 

در مقدمه جامعه باز و دشمنان آن، انتقادهای خود بر علیه کسانی    نیهمچن. پوپر  (48:  1386)پوپر،  

داند و معتقد است »مردان بزرگ  مانند: افالطون، هگل و مارکس را به انگیزه تحقیر ایشان نمی

ها را از خویش دور شوند«، پس باید عادت دم فروبستن در برابر آن ب میخطاهای بزرگ مرتک

 . ( 11: 1380)پوپر،  کنیم 

از هم برخاسته  اخالق  و  فوق  قاعده  اخالقِی  کارکردهای  با  کریم  قرآن  آوایی 

 »عقالنیت انتقادی« پوپر 

 ل آن ئدعوت به خردورزی و اندیشیدن بیشتر در مورد جهان و مسا  .1

تأمّالت بیشتر در آیات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است. آیات نمونه به   ضرورت خردورزی و

 شرح ذیل است:

ند،  کیان میشما ب  یات خود را برای ، خداوند آگونهنیبد  ؛مْ تَعْقِلُونَکاتِهِ لَعَلَّیمْ آکُنُ اللَّهُ لَ یبَیُ  کذلِکَ»

 . (242)بقره:  «دیشیندیه بکباشد  

ه  کم  یردکشما نازل    یسو به  یتابکقت، ما  یدر حق؛  مْ أَ فَال تَعْقِلُونکرُکهِ ذِی تاباً فکمْ  یکأَنْزَلْنا إِلَلَقَدْ  »

 .  (10)انبیاء: « د؟یش یاندیا نمیادِ شما در آن است. آی

الْمَوْت  یحْی  کذلِک» لَعَلَّیمْ آ یکریوَ    ی اللَّهُ  تَعْقِلُونَکاتِهِ  ند، و  کیخدا مردگان را زنده م   گونهنیا  ؛مْ 

 .  ( 73)بقره:   «دیشیندیه بکاند، باشد ینمایات خود را به شما میآ

 به دالیل روشن و براهین تامّ عقلی   استنادضرورت    .2

ها، تعامالت  محور بودن اندیشه ...( و تأکید بر برهان  تبیین، بیّنه و،  تکیه بر دالیل عقلی روشن )بیان

 آیات نمونه به شرح ذیل است: شود. مناظرات علمی در آیات متعددی مشاهده مینظری و 

شما از   ی قت برا ی مردم، در حق   ی؛ ا ناً ی ْم نُورًا ُمب یک ْم َو َأنَْزْلنا ِإَلکْم بُْرهاٌن ِمْن َربِّکهَا النَّاُس قَْد جاَءی ا َأی » 

 (.174)نساء:  « م یا فرو فرستاده  ک تابنا ی شما نور   ی سو به آمده است، و ما    ی جانب پروردگارتان برهان

نْتُمْ  کمْ إِنْ  کمْ مِنَ السَّماءِ وَ الَْأرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکرْزُقُیدُهُ وَ مَنْ  یعیبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ  یأَمَّنْ  »

ه از آسمان و کس  کآورد، و آن  یند و سپس آن را بازمکیه خلق را آغاز مکس  کا آن  ی  ؛نَیصادِق
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ش را  ید، برهان خوییگویبا خداست؟ بگو: اگر راست م  یا معبودیدهد؟ آیم  ین به شما روزیزم

   (.64 )نمل: «دیاوریب

لَهَدا » شاءَ  فَلَوْ  الْبالَِغةُ  الْحُجَّةُ  فَلِلَّهِ  أَجْمَعکقُلْ  و  ؛نَیمْ  رسا  برهانِ  ]خدا[  یبگو:  اگر  و  خداست،  ژه 

 . (149)انعام: «  ردکیت می خواست قطعاً همه شما را هدایم

بَ» لِلنَّاسِ وَ هُدیهذا  لِلْمُتَّق  یانٌ  زگاران یپره  ی، و برایان یمردم، ب  ی[ بران ]قرآن یا  ؛نَیوَ مَوْعِظَةٌ 

 . (138عمران:  )آل « است یرهنمود و اندرز

  ک د[ هالی ه ]باک یسکتا  ؛مٌیعٌ عَلی نَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمیعَنْ بَ یمَنْ حَ  یی حْینَةٍ وَ یعَنْ بَ کمَنْ هَلَ کهْلِیلِ»

با دل با دلیه ]باک  یسکگردد، و    کروشن هال  یلیشود،  بماند، و    یلید[ زنده شود،  واضح زنده 

 . (42)انفال: « داناست یقت شنوایه در حقکخداست 

محور بودن مطالب« و »تأکید بر دالیل روشن، بیان  دستاورد دیگری که از »ضرورت برهان

با  ،  مخالفت بدون دلیل و برهان  اوالً   آنکهو تبیین در مواجهه فکری با دیگران« مستفاد است،  

جایگاه علمی و شأن و منزلت   اندیشه دیگران، از منظر قرآن کریم مردود و محکوم است؛ ثانیاً 

 های ایشان باشد. بزرگ علمی تاریخ، هرگز نباید رهزن نقّادی عالمانه اندیشهمردان 

 ضرورتِ احترام و اعتماد به رأی اندیشمندان  بیانگراستناد به شهادت علم و عالمان،    .3

«  مَن عندهُ علم الکتابو »  ای از آن، اعتماد به شهادت انبیاتأکید بر گواهی علم و عالمان که نمونه 

بیانگر آن است که از دیدگاه قرآن کریم، احترام و اعتماد به مطالب علمی اندیشمندان، است،  

اجتناب از هرگونه باورها یا رفتارهای غیر عالمانه و تخریبی، پذیرفته شده و مورد تأکید است.  

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً   یدَینَ یمْ مُصَدِّقاً لِما بَیکرَسُولُ اللَّهِ إِلَ ی لَ إِنِّیإِسْرائ  ی ا بَنیمَ یابْنُ مَرْ یسَ یوَ إِذْ قالَ ع»

ل، من یفرزندان اسرائ یم گفت: ایپسر مر یسیه ع کرا  یو هنگام  ؛اسْمُهُ أَحْمَد یمِنْ بَعْدِ یأْتیبِرَسُولٍ 

  یاو به فرستادهنم  کیق میش از من بوده تصد یه پ کشما هستم. تورات را  یفرستاده خدا به سو

 .  (6)صف: « د و نام او احمد است بشارتگرمی آیه پس از من مک
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  ی سانکو    ؛تابِکمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکنَیوَ بَ  ینیداً بَیبِاللَّهِ شَه  ی فکفَرُوا لَسْتَ مُرْسَاًل قُلْ  کنَ  یقُولُ الَّذیوَ  »

تاب  که نزد او علم  کس  کاست خدا و آن    ی افکبگو:  ،یستیند: تو فرستاده نیگویافر شدند م که  ک

 .  (43)رعد: «  ان من و شما گواه باشدیاست، م

الَّذیالَّذ  یرَیوَ  » الْعِلْمَ  أُوتُوا  إِلَ  ینَ  رَبِّ  یک أُنْزِلَ  وَ    کمِنْ  الْحَقَّ  الْعَز  ی إِل   یهْدیهُوَ  الْحَمیصِراطِ  و   ؛دِیزِ 

تو نازل شده،    یسوبهه آنچه از جانب پروردگارت  کدانند  یاند، م افتهی ه از دانش بهره  ک  ی سانک

 . ( 6)سبأ: «  ندکیم ی[ راهبرزِ ستوده ]صفاتیحق است و به راه آن عز

دانند  یه مک  یسانکا  یبگو: آ  ؛رُ أُولُوا الْأَلْبابِکتَذَیعْلَمُونَ إِنَّما  ینَ ال  یعْلَمُونَ وَ الَّذینَ  یالَّذ  یسْتَوِیقُلْ هَلْ  »

 (. 9« )زمر: رندیه پندپذ ک اندخردمندان؟ تنها اندکسانیدانند  یه نمک یسان کو 

لَ  یب   کأَنْ تُشْرِ  ی عَل   کوَ إِنْ جاهَدا» لَ یما  و اگر تو را وادارند تا در باره    ؛بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما  کسَ 

 . (15)لقمان: « فرمان مبر، از آنان  یورز کست به من شرین یه تو را بدان دانشک یزیچ

 . (46)هود:  «  یه مبادا از نادانان باشکدهم  یمن به تو اندرز م  ؛نَیونَ مِنَ الْجاهِلکأَنْ تَ  کأَعِظُ  یإِنِّ »

 غیراخالقیها و رفتارهای غیر عالمانه، غیر روشمند و  ضرورت اجتناب از اندیشه  .4

تخطئه، ،  مانند: تخریب  یراخالقیغ و    ، غیر روشمندیرعلمیغ های و رفتارهای  اجتناب از اندیشه 

ه تفاسیر ئآن، ارا  گرفتندهیناد، پنهان کردن حقایق و  ینادانسته باورداوری،  تهمت، تکذیب، پیش

 ... در آیات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است: وارونه از واقعیت و

 . آیات نمونه به شرح ذیل است:یباور نادانستهگویی و ضرورت اجتناب از نادانسته  .1. 4

 .( 28)اعراف:  «  د؟ یده ی د به خدا نسبت م ی دان ی ه نم ک را    ی ز ی ا چی آ  ؛ اللَِّه ما ال َتْعَلمُون   ی َأ َتقُولُوَن َعَل» 

لَهُمْ بِذلِ » ندارند ]و[ جز حدس    ی[ دانشین ]دعویآنان به ا  ؛خْرُصُونیمِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إاِلَّ    کما 

 . ( 20)زخرف: « زنندینم

نَّ وَ  تَّبِعُونَ إِالَّ الظَّیوَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ  -یةَ الُْأنْث یةَ تَسْمِکسَمُّونَ الْمَالِئیؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَینَ ال یإِنَّ الَّذ»

 یه آخرت را باور ندارند، فرشتگان را در نامگذارک  یسان کقت،  یدر حق؛  ئایمِنَ الْحَقِّ شَ  ی ْغنیإِنَّ الظَّنَّ ال  

  ی رویست. جز گمانِ ]خود[ را پ ین  ی ار[ معرفتکن ]یشان را به اینهند. و ایبه صورت مؤنّث نام م

 . (27)نجم: « رساندینم یسودچ یقت هی[ حقنند، و در واقع، گمان در ]وصول به کینم
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 . (36)اسراء: « نک دنبال م یه بدان علم ندارکرا  یزیو چ ؛بِهِ عِلْمٌ کسَ لَیوَ ال تَقْفُ ما لَ»

بَِغ  یجادِلُ فِیوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  » ه درباره کاست    یسک[ مردم  ان یو از ]م...    یرِ عِلْمٍ وَ ال هُدیاللَّهِ 

 . (8)حج: « پردازدی... به مجادله م رهنمود وچ یهیو ب دانشچیهخدا بدون  

جه یشناسند و در نتیشترشان حق را نمیه بک]نه![ بل ؛عْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَیثَرُهُمْ ال کبَلْ أَ»

 . ( 24)انبیاء: « اندگردان ی رواز آن 

هواهای نفسانی. آیات نمونه  . ضرورت اجتناب از مجادالت غیر عالمانه و آلوده به ظلم و  2.  4
 به شرح ذیل است:

 . (4)ص: « اد استیش ین، ساحریند: ایگوی افران مکو   ؛ذَّابکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کوَ قالَ الْ»

عْلَمُهُمْ إِالَّ اللَّهُ جاءَتْهُمْ  ینَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال  یمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذکنَ مِنْ قَبْلِیمْ نَبَؤُا الَّذکأْتِیأَ لَمْ  »

؛  بٍیهِ مُریمِمَّا تَدْعُونَنا إِلَ  کشَ  ی فَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَف کأَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا    ی هُمْ فیدِیناتِ فَرَدُّوا أَیرُسُلُهُمْ بِالْبَ

شان بودند ]و[  یه بعد از اکدند: قوم نوح و عاد و ثمود، و آنان  ش از شما بویه پ ک  ی سانکا خبرِ  یآ

شان  یار براکل آشیده است؟ فرستادگانشان دالیندارد، به شما نرس  ی جز خدا از آنان آگاه  یسک

شان نهادند و گفتند: ما به آنچه یها[ بر دهانرا ]به نشانه اعتراض   شانیهادستآنان    یآوردند، ول

 . (9)ابراهیم: « مکید سخت در شیخوانیم، و از آنچه ما را بدان م یافرک د یدارت یشما بدان مأمور

 . (19)بروج: « اندبی ذکاند در تافر شدهکه که آنان کبل   [،]نه؛  بیذکتَ ی فَرُوا ف کنَ یبَلِ الَّذ»

إِنَّما  ی وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ  » ه  کست  ین نیند: جز ایگویآنان مه  کم  یدانیم  یکو ن  ؛عَلِّمُهُ بَشَرٌی قُولُونَ 

 . ( 103: )نحل آموزد«یبه او م یبشر

گران را[  ی]از مردم، د یاریو بس ؛نیهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَد کرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّ یضِلُّونَ بَِأهْواِئهِمْ بَِغیراً لَیثکوَ إِنَّ »

با  ینادان  یازرو اران داناتر  ک [ تجاوزپروردگار تو به ]حال،  ینند. آرکیخود گمراه م  ی هاهوس، 

 . ( 119)انعام: « است 

شان آمد، راه تفرقه یه علم براکو فقط پس از آن ؛نَهُمْیاً بَیوَ ما تَفَرَّقُوا إاِلَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَْغ»

 . (14)شوری: « گریان همدی[ مییجویبرترحسد ]و  صرفبه[ مودند ]آن همیپ 

ه بر کس  کست ستمگرتر از آن  کیپس    ؛ذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ کاللَّهِ وَ    یذَبَ عَلَکنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  فَمَ»

 .  (32)زمر: « او آمد، دروغ پنداشت؟ یسوبه [ راست را چون خدا دروغ بست و ]سخن
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رده باشد، و شما  ک  یروی تو را پ   یسکم  ینیبینم  ؛نَیاذِبکمْ  کنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّیمْ عَلَکلَ یوَ ما نَر»

 . ( 27)هود: «  میدانیه شما را دروغگو مکست، بلین یازیرا بر ما امت

 .( 38)مؤمنون:  « ست ی بندد ن ی ه بر خدا دروغ مک  ی او جز مرد   ؛ ِذبا ک اللَِّه    ی َعَل  ی ِإْن هَُو ِإالَّ رَُجٌل اْفتَر » 

[ جز اندرز ن ]سخن یا  ؛نَیافِرکالْ  یحِقَّ الْقَوْلُ عَلَیا وَ  یانَ حَکنْذِرَ مَنْ  یلِ  -نٌ  یرٌ وَ قُرْآنٌ مُبکإِنْ هُوَ إاِلَّ ذِ»

افران محقّق کم دهد، و گفتار ]خدا[ درباره ی[ زنده است بیه را ]دلکست. تا هر  یروشن ن  یو قرآن

 .  ( 70 و  69)یس: « گردد

آن است   نشانگرپذیر، در برابر کافران انذارناپذیر،  های زنده و انذاردر این آیات، تقابل انسان

اند، زیرا حیات فطری آنان در زیر خاک طبیعت، شهوت،  های انذارناپذیر در واقع مردهکه انسان

ت حیوانی و  از حیا صرفاًیافته و غضب، تعصب و... مدفون شده و در واقع حیات انسانی آنان پایان

 . (31: 1382)ر.ک: اسحاقی، طبیعی برخوردارند 

 ها و احراز از آنان. آیات نمونه به شرح ذیل است:ضرورت اجتناب از تکذیب نادانسته  .3. 4

 . ( 39)یونس:  «  ه به علم آن احاطه نداشتند ک را دروغ شمردند    ی ز ی ه چ ک بل   ؛ طُوا ِبِعْلِمِهی ح ی ذَُّبوا ِبما َلْم  ک َبْل  » 

  ها یکیتارات ما را دروغ پنداشتند، در  یه آک  یسانکو    ؛الظُّلُماتِ  یمٌ فِکاتِنا صُمٌّ وَ بُیذَّبُوا بِآکنَ  یالَّذوَ  »

 .  ( 29: )انعام«  انداللر و کفر[ ک ی]

 ضرورت اجتناب از کتمان حقایق علمی. آیات نمونه به شرح ذیل است:. 4. 4

روشن، و  ی ها ه نشانه ک  یسان ک ؛ نَّاُه ِللنَّاِسی ِمْن َبعِْد ما َب ی ناِت َو اْلهُد ی َأنَْزْلنا ِمَن اْلَبُتمُوَن ما یک َن ی ِإنَّ الَّذ » 

 . ( 159)بقره: «  م یا ح داده ی تاب توض ک مردم در    ی ه آن را برا ک م، بعد از آن یا ه فرو فرستاده ک را    ی رهنمود 

لْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ ی  کتابِ أُولئِکالْ  ینَّاهُ لِلنَّاسِ فِیمِنْ بَعْدِ ما بَ  یناتِ وَ الْهُدیتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیکنَ  یإِنَّ الَّذ»

ه آن را کم، بعد از آنیاه فرو فرستادهکرا    یروشن، و رهنمود  یها ه نشانهک  یسانک  ؛لْعَنُهُمُ الالَّعِنُونَ ی

  لعنت کنندگان ند، و  کیرا خدا لعنت مدارند، آنان  یم، نهفته می اح دادهیتاب توضکمردم در   یبرا

 .  (159)بقره: « نندکیلعنتشان م

ه  کگفتند  یم  یزیش چی به زبانِ خو  ؛تُمُونیکقُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما    یسَ فیقُولُونَ بَِأفْواهِهِمْ ما لَی»

 .  (167عمران:  )آل« نهفتند داناتر استینبود، و خدا به آنچه م  شانیهادلدر 
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 تفاسیر وارونه و تحریف حقایق. آیات نمونه به شرح ذیل است: ارائهلزوم اجتناب از  .5. 4

قت ید، و حقیزیامیو حق را به باطل درن  ؛تُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَکوَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَ»

 . (42)بقره: « دینکن تمان ک - د یدانیه خود مکا آنب - را

از  ی ه گروهکبا آن ؛عْلَمُونیحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یالمَ اللَّهِ ثُمَّ کسْمَعُونَ  یقٌ مِنْهُمْ یانَ فَرکوَ قَدْ »

ردند، و خودشان هم  کیف میدنش تحریدند، سپس آن را بعد از فهمیشنیآنان سخنان خدا را م

 .  (75)بقره: « دانستندیم

تاب، چرا حق را کاهل   یا  ؛تُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکا أَهْلَ الْ ی»

 .  (71عمران: )آل« د؟یدانیه خود مکنید، با اینکیتمان مکقت را ید و حقیزیآمیبه باطل درم 

 لزوم اجتناب از غرور علمی   .5

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

  ی هان منتیا  ؛یلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدیهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب  کمَبْلَُغهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّ  کذلِ»

  ی سکه از راه او منحرف شده داناتر، و او به ک  یسک[  دانش آنان است. پروردگار تو، خود به ]حال

 .  (30)نجم: « تر استز[ آگاهی]ن افتهیراهه ک

 . (114)طه: « یفزایب بردانشمپروردگارا،  ؛عِلْما یقُلْ رَبِّ زِدْن »

 . ( 12)طالق:  «  است   دربرگرفته را    ی ز ی هر چ   ی دانش و   ی راست به و    ؛ ٍء ِعْلمًای لِّ َشک َو َأنَّ اللََّه َقْد َأحاَط بِ » 

 . (85)اسراء: « داده نشده است کیو به شما از دانش جز اند ؛ال یتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إاِلَّ قَلیوَ ما أُوت»

 التزام به گفتگوهای انتقادی، تضارب آرا، مشاوره و عقل جمعی   .6

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

  ؛ هُمْ أُولُوا الَْألْباب  کنَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِیالَّذ  کتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِ ی الْقَوْلَ فَسْتَمِعُونَ  ینَ  یالَّذ  فَبَشِّرْ عِبادِ  »...

نند؛  کیم  یروین آن را پ یدهند و بهتریم  ه: به سخن گوش فراک پس بشارت ده به آن بندگان من  

 .  (18و  17)زمر: « ند همان خردمندانانانیشان راه نموده و ا یه خداکند انانیا

ا  یجو  یآسمان  یهاتابک د، از پژوهندگان  یدانیپس اگر نم  ؛نْتُمْ ال تَعْلَمُون کرِ إِنْ  کفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ»

 .  (43)نحل: « دیشو
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و  یکاندرز نمت و کبا ح ؛أَحْسَنُ یهِ ی مَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّت کبِالْحِ کلِ رَبِّیسَب ی ادُْع إِل»

 . (125)نحل: « یوتر است مجادله نمایکه نک[ یاوهین و با آنان به ]شکبه راه پروردگارت دعوت 

 گیری نتیجه 

  یهاحوزه  ر یعارفان و عالمان و سا،  لسوفانیف  ی اله  یایاول،  امبرانیاز منظر پ   ی،اخالق  ی هاآموزه 

  ی قاعده راهبرد  .آن بوده و خواهد بود  یابیو شرط کام  یهمه جوامع بشر  نیاد یبن  ازین  ،نیعلم و د 

  ، ژهیوبهعمیقی    یاخالق  میانتزاع مفاه  أ منش  «،وحدت مفهوم و کثرت مصداق »  یشناختو معرفت

فارغ از   ،پوپر  ی«انتقاد  تیعقالن»  هینظر  .است  عالمانعلم    ةو گستر  ینظر  ی هامربوط به حوزه

تازگ   وی،  ییگراینسب  شهیاند کارآمد  ی از  در  برخوردار    یخاص  یو  و  تأثاست  معاصر    ریجهان 

قاعده    یدستاورد اخالق   .تگذارده اس  یجابه  یبشر  ی هااز معرفت  یاگسترده  ی هابر حوزه  یقیعم

به    ، میقرآن کر  یانیوح  یهاپوپر و آموزه  ی انتقاد  تیبرخاسته از عقالن  اخالق  با  قیدر تطبفوق  

 : شودیمتقریر  لیشرح ذ

 .آن مسائل درباره جهان و  ترژرف  شهی و اند شتریب یرزوضرورت خرد. 1

و تضارب    ی تعامالت علم  ،وها در گفتگ  یانتقاد  تیعقالن  ، مشاوره  ی،التزام به عقل جمع.  2

 ة آرا. نقادان

 یی. و مستندات عقال ی عقل نیو براهشواهد  بر  هاشیگراباورها و   ،هاشهیاند  ابتناء. 3

از  .  4 باور  یی،گونادانسته اجتناب  تحریف  کتمان  ،  ها نادانسته  بیتکذی،  نادانسته   ق یحقاو 

 . و موضوعات میوارونه از مفاه ریتفاس ارائهو  یعلم

،  تخطئه  ، هواهای نفسانی، ظلمت غیر عالمانه، غیر روشمند و آلوده به  اجتناب از مجادال.  5

 ... .  لجاجت و، تهمتتخریب، 

ها  و روشمند در خصوص دانسته  یمنطق  دی ترد  ،ات گذشتهگرفتن از اشتباهدرس  ضرورت  .  6

 ی. و اجتناب از غرور علم شیخو یهاشیگراو 

ت  یصالح  شرطبه  ،کسر  ه  یمستقل برا  ریها و تفاساتخاذ برداشتو    اظهارنظرحق    رشیپذ .  7

 . رفتار محترمانه در قبال آنانالتزام به هرچند مخالف نظر ما باشد و   ،تیو اهل
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با    «متفاوت  یهانقادانه و حق اتخاذ برداشت  یاستقبال از گفتگوها»  نیب  کیتفکضرورت  .  8

 «. شمندانیاند یو نظر یاستقالل علم شدنرنگکم»

  م دَ  ی، خودباختگ»و    «جهان   ی مردان بزرگ علم  ریتحق»دو مقوله    ن یب  کیضرورت تفک.  9

 «.و تعبد مطلق در برابر آنان فروبستن

 منابع 

 فوالدوند.، ترجمه  کریم   قرآن  −

 .التراث العربی   دار االحیاء   :بیروت   ، لسان العرب   ق(،1408)   محمد بن مکرم   منظور، ابن  −

 . 27شماره  ،  اسفندماه   ، رواق اندیشه مجله    ، »آزادی معنوی در اسالم«   (، 1382)   اسحاقی، سید حسین  −

 . 7سال دوم، شماره    ، نشریه گوهر گویا   ، مدار« »اخالق ایمان   (،1387)   اکبری بیرق، حسین  −

 طرح نو.   : تهران   ، ترجمه علی پایا   ، اسطوره چارچوب   (، 1384)   پوپر، کارل ریموند  −

 . خوارزمی   : تهران   ، فوالدوند   اهلل عزت ترجمه    ، جامعه باز و دشمنان آنان   (، 1380ــــــــــــ )  −

−  ( ناتمام   (، 1369ــــــــــــ  علی   ، جستجوی  ایرج  آموزش    : تهران   ، آبادی ترجمه  و  انتشارات  سازمان 

 انقالب اسالمی. 

 . نشر مرکز   : تهران   ، ترجمه شهریار خواجیان   ، له است ئ زندگی سراسر حّل مس   الف(،   1387ــــــــــــ )  −

 .نشر نی   : تهران   ، ترجمه عباس باقری   ،های دانایی و نادانی سرچشمه   ب(،   1387ــــــــــــ )  −

 . ققنوس   : تهران   ، ترجمه پرویز دستمالچی   ،دانم نمی دانم که هیچ  می   ، ( 1386ــــــــــــ )  −

های آن  و داللت   ی شناخت معرفت گرایی  »نسبی   (، 1394) حکیمه السادات  ،  زاده یف شر   و   تاتاری، محسن  −

 . 18، شماره  2، دوره  12سال    ، ریزی درسی پژوهش در برنامه   ، « وتربیتیم تعلبر  

 الخیریه.  : مصر   ، التعریفات   (، 1306)  علی بن محمد ،  جرجانی شریف  −

 . اسراء   :قم   ، مختوم   ق رحی   ، ( 1375)   آملی، عبداهلل   ی جواد  −

های آن بر  »عقالنیت انتقادی از منظر کارل پوپر و داللت   (، 1390)   حیدری، محمدحسین و همکاران  −

 .2و    1دوره ششم، شماره    ، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   ، تربیت اخالقی« 

 . انتشارات دانشگاه مشهد   : مشهد   ، تصحیح استاد آشتیانی   ، شواهد الربوبیه   (، 1346)   محمد صدرالدین  شیرازی،  ال  −

 . بنیاد حکمت اسالمی صدرا   : تهران   ،االسفار االربعه   (، 1382ــــــــــــ )  −

 . کتابخانه طهوری تهران:    ، المشاعر   ، ( 1386ــــــــــــ )  −

 . دار االحیاء التراث العربی  :بیروت   ، مجموعه رسائل فلسفی   تا(، ــــــــــــ )بی  −
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های آن برای  »عقالنیت انتقادی از منظر کارل پوپر و داللت  (، 1390)  صدری، محمدحسین و همکاران  −

 .2و    1، شماره  6دوره    ، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   ، تربیت اخالقی« 

سال دوم،    ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری   ، »مروری بر تاریخچه اخالق«   (،1384)   فرهود، داریوش −

 .2و    1شماره  

 .امیرکبیر   : تهران   ، تصحیح استاد آشتیانی   ، شرح رساله المشاعر   (، 1376)   ، محمدصادقالهیجی  −

 انتشارات خوارزمی.   : تهران   ، ترجمه هوشنگ وزیری   ، کارل پوپر، انقالب یا اصالح   (، 1380)   ماکوزه، هربرت  −

 .مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث   :قم   ، نامه قرآن شناخت   (، 1391)   شهری، محمد محمدی ری  −

 .نا بی   ، گر کارل پوپر فیلسوف خردگرای سنجش   (،1381)   محیی، بهرام  −

 . انتشارات صدرا   : تهران   ، مجموعه آثار   (، 1378)   مطهری، مرتضی  −

 .انتشارات اسماعیلیان   : تهران   ،المنجد   (، 1366)   لوییس ،  معلوف  −

 .31شماره    ، پیک نور  ، »درآمدی بر فلسفه علم کارل پوپر«   (، 1389)   موسوی، سید محمد  −

و   − مجید  سید  فلسفی    ،( 1398) فیاض  ،  صابری میردامادی،  نظام  در  مصداق  و  مفهوم  »رابطه 

 ، پاییز.6شماره    ، مجله خردنامه   ، صدرالمتألهین« 


