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با رويكردی صدرايى نظريۀ ارتباطى جان الك

سيدمحمدعلي غمامي

  چكيده

های ارتبـاط در زنـدگى روزمـرۀ ، خودمحـوری و تخاصـم از خصـلت»شكست در ارتباط«

جنـگ و تهديـد، گزينـۀ اول انسـان مـدرن در. آيـد سياسى و اجتماعى مدرن بـه شـمار مى

گرايانـۀ ارتباطـات را جان الك ـ فيلسوف انگليسى ـ انگارۀ تجربه. مواجهه با ديگران است

جسـتاری در جان الك در . ت ارتباطات را كشف كردتئوريزه كرد و بر اين اساس، شكس
.با تغيير معنـای ارتبـاط، آن را بـه امـری فـردی و شخصـى تبـديل نمـود باب فاهمۀ بشری

شـناختى، شـناختى، معرفت پرسش اين تحقيق آن است كه جان الك چگونه مبـادی هستى

ست در ارتباط منجرپردازی كرد كه به شك شناختِى ارتباطات را نظريه شناختى و روش انسان

را تبيـين) چيسـتى ارتبـاط(شود؟ در اين مقاله پس از آنكه تعريف جان الك از ارتباط  مى

كرديم و نشان داديم برداشِت انتقالِى جان الك از ارتباطات به يك برداشت مسلط تبـديل

شناسـى شده است، مبادی معرفتـى نظريـۀ ارتبـاطى و زبـانى جـان الك را بـا كمـك روش

پس از آنكه اجمالى از نظريۀ حكمِى ارتباطات طـرح شـد، بـه نقـد. ن آشكار نموديمبنيادي

صـدرالمتالهين همـواره ايـن. نظريۀ ارتباطى جان الك از منظـر حكمـت متعاليـه پـرداختيم

شـود را بـه سـبب تلقى مى) نفس ايستا(برداشت كه در آن انسان موجودی منفعل و نانوشته 

انسـان نقشـى كـامًال فعـال در ارتبـاط. كنـد نفس، نقد مى» ۀخالقان«و » انشائى«نفى خصلت 

شود كـه ايـن سـير درونـى بـه فردی متحول مى انسان و مدركاتش در يك سير درون. دارد
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اش نه جـدا از ديگـری اسـت  خود در سير ارتباطى. گيری دارد سمت ديگری و َخلق جهت

  ).ممزوج نيست(و نه آميخته با ديگری است ) مباين نيست(

  ها يدواژهكل

  .اتحاد عاقل و معقول  ارتباطات، مبانى وجودی معرفتى، حكمت متعاليه، جان الك،

  مقدمه

كوبد كه سدۀ اخير با ظهور ابزارهـای جديـد انتقـال  تمدن مدرن در حالى بر طبل جنگ مى

های مجـازی، خطـوط انتقـال  نام گرفته اسـت و همگـام بـا آن شـبكه» ارتباطات«پيام، عصر 

ها، قطارهـا و  ترين هواپيما ها، سريع پيشرفتۀ پردازش داده ها، ابزارهای فوق هوارهاطالعات، ما

صـدها كـاربر اينترنتـى از . ای را به ديگر نقاط جهـان مـرتبط كـرده اسـت ها هر نقطه ماشين

اليـن و  هـای آن المعارف هـای علمـى، دايرة های اجتماعى، پايگاه موتورهای جستجو، شبكه

اند كه  گرهايى پا به عرصۀ ارتباطات گذاشته كنند؛ پردازش اده مىهای شخصى استف وبالگ

تواننـد بـا  هـايى كـه مى قادرند صدها ميليون عمليـات را در يـك ثانيـه انجـام دهنـد، و جت

انگيز، بيشتر  های حيرت با وجود تمام اين پيشرفت. سرعتى چندين برابر صوت حركت كنند

شوند، حتى قادر نيستند با همـديگر  خارج مىمردمان جهان به محض آنكه از فرهنگ خود 

هايشان را برای همديگر تشريح كنند؛ چه رسد به آنكـه همـديگر را  صحبت كنند و ديدگاه

سـادگى بـا تمـدن هنـدی ارتبـاط  ايرانيان قادر نيسـتند به. درك كنند و به يك تفاهم برسند

. رگ شـكل نگرفتـه اسـتبرقرار كنند و اصوالً فهم مشتركى ميان مردمان اين دو تمـدن بـز

همچنين ساكنان روسيه، چين، آمريكای التين و آفريقـا، ارتبـاط قابـل ذكـری بـا همـديگر 

بار آن را هـدايت  در دهكدۀ جهانى، ارتباط معنا ندارد بلكه نظمى آمرانه و خشـونت. ندارند

فلسـطين جنگ عليه ويتنام، عراق، سوريه، يمن، بوسنى، افغانستان، اكراين، ايران و . كند مى

اند كه جهـان  های سخاوتمندانۀ آنها برپا شده در سدۀ اخير با حضور مستقيم غرب يا كمك

همزمان . های بزرگ و متعدد انسانى روبرو كرده است و به خصوص غرب آسيا را با بحران

ها و به تبع آن آوارگان و گرسنگان افـزوده  ها در وسايل ارتباطى، بر تعداد جنگ با پيشرفت

هنوز انگلسـتان، فرانسـه و اسـپانيا در جهـان، مسـتعمره دارنـد و بـرای حفـظ آن . شده است
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. های آمريكـا و نـاتو قـرار دارنـد های مهمى از جهان زير تحريم بخش. كنند لشگركشى مى

نـاتو و . هاسـت اولين گزينۀ غرب برای حفظ منافع خود، تحريم و تهديد و تبانى عليـه ملت

گری و خشـونت در عمـل بيـانگر  ايـن نظـامى. دارنـد نظـامى آمريكا در تمام جهان پايگـاه 

  . سازد ۀ ارتباطى مدرن را عيان مى شكست پروژ

شود؛ زيرا انديشمندان اروپايى و آمريكايى در  شكست ارتباط، تنها به عمل محدود نمى

ای در بـاب  رسـالهجـان الك در كتـاب . كننـد خورده اعـالم مى نيز ارتباط را شكست  نظريه
برخــورد «هــانتينگتون  گويــد و  ســخن مى» شكســت ارتبــاط«بــه صــراحت از  بشــریفاهمــۀ 

  را اثبات كرد؛ همان نسـخۀ قـديمى» تاريخ پايان «پردازی كرد و فوكوياما  را نظريه» ها تمدن

زننـد بـه  مى» گفتگـو«يـا » تفـاهم«انديشـمندانى نيـز كـه سـخن از . »تنازع بقـا«داروين برای 

سـزايى در تغييـر  شوند، نقـش به هايى كه قائل به گفتگو مى ديدگاهاليسم متهم هستند و  ايده

  . اند نداشته» تنازع بقا«و » پايان تاريخ«، »ها برخورد تمدن«، »شكست ارتباط«انديشۀ 

در معرفت غربـى چگونـه  1ممكن نيست،» اشتراك«اگر ارتباط به معنای سادۀ آن يعنى 

جديد، در نظريـه و عمـل غيـرممكن شـده  ساخته و پرداخته شده است؟ و چرا اين برداشت

تـوان بـه وضـوح در نظريـۀ ارتبـاطى جـان الك  است؟ مبادی و مبـانى ايـن شكسـت را مى

  .پيگيری نمود

شـناختى و  شـناختى، معرفت هر نظريه مبتنى بر برخـى اصـول موضـوعه و مبـادی هستى«

فلسـفى و بنيـادين داريـم برای استخراج اين مبادی، نياز به روشى در سطح . »مانند آن است

ــه  ــه از آن ب ــادين روش«ك ــى بني ــر مى» شناس ــود تعبي ــل  روش. ش ــادين در مقاب ــى بني شناس

پارسانيا معتقد اسـت متأسـفانه بيشـتر تحقيقـات مبتنـى بـر . شناسى كاربردی قرار دارد روش

ــه  روش ــۀ تجرب ــداوم ناآگاهان ــاربردی و ت ــل  روش. انگاری اســت ك ــادين از ذي   شناســى بني

» بنيـادين  روش«. گيـرد شود و در حـوزه فلسـفه علـوم اجتمـاعى قـرار مى ها خارج مى نظريه

ــت و انسان ــتى، معرف ــوعۀ هس ــول موض ــت از اص ــارچوبى اس ــود  چ ــه وج ــه ب ــناختى ك   ش

روش «جهـت بـا آنهـا  ها و هم در ايـن مكاتـب، نظريـه. شـود هـا منجـر مى گرايش  مكاتب و

                                                           
گرفته شده است و به معنای اشتراك  communicatioاز ريشۀ التين  communicationارتباطات معادل اصطالح . 1

  .)Peters 2008, 689 & 660( و تسهيم است
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رابطــۀ ميــان نظريــه و روش بــا اصــول  »شناســى بنيــادين روش«. گيــرد شــكل مى» كــاربردی

رابطـه نظريـه بـا حـوزۀ عمـل را مـورد » شناسى كاربردی روش«كند و  موضوعه را تبيين مى

  .دهد بررسى قرار مى

  جان الك و نظريۀ ارتباطات مدرن

گيرند، تعريفى  بيشتر پژوهشگران و دانشجويان ايرانى، اولين تعريفى كه از ارتباطات ياد مى

ارتباط عبارت اسـت از فرآگـرد «: آورده است شناسی ارتباطراد در كتاب  ناست كه محسنيا

انتقال پيام از سوی فرستنده برای گيرنده مشروط بر آنكه در گيرنده پيام مشـابهت معنـى بـا 

را در » ارتبـاط«هنگامى كه كلمه . )57: 1368راد  محسنيان(» معنى مورد نظر فرستنده ايجاد شود

شـويد همـين تعريـف  كنيد، اولين تعريفى كه بـا آن مواجـه مى ىموتورهای جستجو درج م

وی . ناميد» مدل منبع معنى«راد تعريف خود را به مدلى تبديل نمود و آن را  محسنيان 1.است

. هاسـت شـود پيام دهـد كـه آنچـه منتقـل مى نشـان مى» ديويد برلو«در اين مدل به پيروی از 

معنـى، درون ذهـن . انگيزاننـد ها همچون يـك محـرك، معـانى را درون ذهـن مـا برمى پيام

م و تشخيص اين مشابهت بر عهـدۀ دانشـمندان علـوم سـايبرنتيك از نظر وی مكانيس. ماست

گيـريم، متنـى را از برلـو  راد در بحث اينكه چگونه معنى را ياد مى محسنيان )58: همـان(است 

  :كند نقل مى

هيچ شىء، موضـوع يـا نشـانه و . وقتى شما به دنيا آمديد، فاقد هر گونه معنى بوديد

  : گويـد طور كـه ويليـام جيمـز مى همـان. شـتنمادی در جهان برای شـما معنـى ندا

آوريم؟  معنـا را چگونـه بدسـت مـى... ای از اصوات بود جهان برای شما يك ملقمه

  اجــازه دهيــد بــه يــك شــيوۀ عمــومى از شــيوۀ عمــومى از يــادگيری توجــه كنــيم؛ 

.شرطى شدن
2

  

، بحث خود را بـا آن شـروع شناسی ارتباطراد در كتاب  اين توضيحى است كه محسنيان 

راد،  برلـو بـه نقـل از محسـنيان(دهـد  كند و بر اساس آن مراحـل يـادگيری معنـا را شـرح مى مى

                                                           
1. https://fa.wikipedia.org/wiki/ارتباط  

( 1/7/1394دسترسى در تاريخ  ) 

 .ترجمه كرده است) 1960(برلو  فرآیند ارتباطراد متن فوق را از كتاب  محسنيان. 2
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نای جديد اين واژه، همانى اسـت كـه در رسد كه مع تغيير را بررسى كرده و به اين نتيجه مى

دربـاره معنـای «در فرهنگ آكسـفورد . فرهنگ واژگان انگليسى آكسفورد ذكر شده است

ای در فاهمـه  شـود، رسـاله ترين مرجعى كه ارائه مى مخابراتى از ارتباطات نخستين و قديمى

  .)48و  46: 1388رادفورد، (» بشری جان الك است

سفه مدرن شباهت زيادی به جايگـاه ارسـطو در فلسـفه يونـان جايگاه جان الك برای فل

در واقع جـان . ای تحليلى و عملى دارد و قائل به آزادی است دارد؛ زيرا همانند ارسطو شيوه

الك به شدت متاثر از دكـارت اسـت امـا نسـبت جـان الك بـه دكـارت، شـبيه ارسـطو بـه 

انسـت كـه بـه وجـود قبلـى نفـس و گرا د توان فيلسوفى عقـل افالطون را مى. افالطون است

كـه ارسـطو بيشـتر بـه فيلسـوفى  مستقل از تجربه و اهميت رياضى در فهم قائل بـود درحالى

. )28: 1386لو،  جاناتـان( 1گرايى و اهميت تجربه حسـى قائـل اسـت ماند كه به نام گرا مى تجربه

ت فطـری ای است كه بر تقدم فلسـفه بـر علـم و وجـود تصـورا دكارت، يك فيلسوف قاره

كند اما انديشه الك بر استقالل علم و انكار تصورات فطـری بنيـان گذاشـته شـده  تاكيد مى

پيش از جان الك، ميان علم و فلسفه ديواری نبود اما الك كسى بود كه تمايز علم و . است

 راسل، به درستى به اين نكته اشاره. )1389و فراسـت،  Leibniz, 1997: xvii(فلسفه را پديد آورد 

گرای  ؛ فلسـفۀ تجربـه»از زمان الك دو نوع فلسفه در اروپا وجـود داشـته اسـت«كند كه  مى

بعدها كانـت نيـز بـه اعتـراف خـودش تركيبـى از فلسـفه . گرای دكارت الك و فلسفه عقل

  .)833: 1390راسل، (دكارت و الك است 

گرايى و آزادی محورهـای اصـلى انديشـۀ جـان  تصورات فطری، تجربه  شكاكيت، نفى

وی معتقد بـود تمـام شـناخت مـا از راه . الك در باره جهان، انسان، معرفت و سياست است

امـا ذهـن ) لوح نانوشـته(و هيچ تصور فطری نداريم ) تصورات بسيط(آيد  دست مى حس به

). تصـورات مركـب(ظامى از افكار هماهنگ بسـازد های حسى خود ن قادر است از دريافت

. جهانى منطبق بر اين تجربه وجود دارد اما همه آنها به جز خـدا و خودمـان محتمـل هسـتيم

                                                           
 هيچ چيز در عقل نيست مگر اينكه قبالً «: توان تداوم آن دانست ارسطو جمله معروفى دارد كه جان الك را مى. 1

 ).17: 1379ملكيان، (» در حواس ما بوده باشد
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ــا انســان الك، اگرچــه  ــابزی مخــالف اســت و معتقــد اســت انســان در حالــت طبيعــى  ب ه

گيـرد  قـرار مى هابز و ديگر كسـانى در سنت اخالقى «خواه است اما  طلب و آزادی مساوات

اند؛ يعنى انسان از آن رو  با خودشيفتگى آگاهانه مرتبط دانسته كه اخالقيات را تا حد زيادی

: 1389فراسـت، (» بودن به لحاظ لذت فردی دارای بيشترين مزيت است خوب است كه خوب

122 ،150 ،240 ،290 ،308(.  

های وی بـر  اگرچه جان الك ايمان پروتستانى قـوی داشـت؛ بـا ايـن حـال اثـر ديـدگاه

نفى تصورات فطری مانند ايمان به خدا، اولين و مهمتـرين . گسترش الحاد كامًال مشهود بود

البته مقصـود الك در نفـى تصـورات . دينى است های جان الك در گسترش بى اثر ديدگاه

الك معتقد بود كه با ادعای . با نظام حاكم عصر وی بوده استفطری، بيشتر به خاطر مقابله 

ناميـد، بـاقى  بودن حقيقت، هيچ عذری بـرای رد آنچـه كـه نظـام حـاكم حقانيـت مى فطری

ای  بـه اعتقـاد او، وحـى تنهـا زمينـه. شود ماند و اين به زعم وی موجب اقتدراگرايى مى نمى

جانـب قـدرت كليسـا يـا دولـت اشـتباه برای باور دينى فردی است و اجرای عمومى آن از 

  .)25ـ28: 1386لو،  جاناتان(است 

گيری ليبراليسم و فردگرايـى دارد؛  رسالۀ وی در باب حكومت، اهميت زيادی در شكل

هم بانى ليبراليسم فلسفى و هـم مؤسـس مـذهب تجربـى در نظريـه «نحوی كه راسل او را  به

تا پنجاه سال گذشته مبتنـى بـر نظريـات جـان الك قانون اساسى انگلستان . داند مى» معرفت

 )790: 1390راسـل، (كردنـد  از الك پيـروی مى» مصـلحان اعتـدالى«حتى در فرانسه نيـز . بود

كنـد  اعتراف مى 1های سياسى جان الك چنان نفوذی پيدا كرد كه توماس جفرسون انديشه

های جان  را بر اساس ديدگاه» اعالميه استقالل اياالت متحده آمريكا«ای از متن  بخش عمده

. »توان يك تجربۀ الكى بـزرگ شـمرد تجربۀ آمريكا را مى«به بيان پامر . الك نگاشته است

 2دانند گذاران ليبراليسم در مطبوعات نيز مى جان الك را به همراه جان استوارت ميل از پايه

  .)243: 1388پامر، (

                                                           
  .سومين رييس جمهور آمريكا و از نگارندگان اعالميه استقالل آمريكا. 1

2. (Azurmendi: 2008). 
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  نظريۀ ارتباطى جان الك

 جستاری در بـاب فاهمـه بشـریاش در  انديشه الك به نظريه زبانى فردگرايى و ليبراليسم در

» شناسـى معرفت«شـگرفى بـر  تأثيررسالۀ وی در باب قوای فاهمه بشری . شود نيز كشيده مى

اروپايى بر جای گذاشته است به نحوی كه بارها توسط انديشمندان بزرگى همچون اليبنيتز 

اگرچه . به چاپ رساند 1989اولين بار در سال  جان الك اين اثر را. و ديويى بازخوانى شد

نوشـت امـا جسـتار از همـان ابتـدا بـه زبـان انگليسـى  هايش را به التينـى مى وی بيشتر كتاب

چاپ چهارم آن، . وی در زمان حياتش آن را سه بار ديگر اصالح و منتشر كرد. نگاشته شد

  .گيرد ار مىای است كه امروز مورد ارجاع قر به نسخه  ترين نسخه نزديك

شـود و  شناسى ناميـده مى محتوای كتاب در چارچوب آن چيزی است كه امروز معرفت

جايگاهى «شود و به عقيدۀ نيديچ  شناخته مى» گرايان موثرترين شرح بر نظريه معرفت تجربه«

: 1388رادفـورد، (دارد » گرايى بندی از تجربـه ترين صـورت ترين و موجه يگانه به عنوان كامل

وی معتقد اسـت تمـام دانـش مـا از تصـورات مـا . ادراك است منشأز نظر الك، فرد ا. )49

نيروی . گيرند كه همان تجربه بيرونى و درونى ماست نشأت مى 1آيد كه از حس و تامل مى

وحـى و شـهود نيـز از . بدست آيـد 2كند تا معرفت واقعى ها كار مى  عقل بر روی اين تجربه

  . رسانند نمى 3ديگر منابع باور هستند اما ما را به يقين

جان الك تامالت خود را در بـاب فاهمـه بشـری در چهـار كتـاب بـا عنـاوين فطـرت، 

  : تصورات، كلمات و معرفت تنظيم كرده است

  مـات؛ در مـورد كل. 3در مـورد تصـورات؛ . 2هيچ اصل يا تصور فطـری وجـود نـدارد؛ 

  .در مورد معرفت و احتمال. 4

بــه موضــوع ارتباطــات پرداختــه  4»هــا نقــص واژه«و ذيــل عنــوان ) كلمــات(كتــاب دوم 

دهد كه  لو تذكر مى جاناتان. موضع بحث وی رابطۀ ميان كلمات و تصورات است. 5شود مى

                                                           
1. both of sensation and of reflection. 

2. ‘real’ knowledge. 

3. Certainty. 

4. Of the Imperfection of Words. 

5. “communicating our thought to others”. 
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ــزاع جــان الك، نســبت ــناختى نيســت بلكــه  موضــوع بحــث و محــل ن ــا ش ــايى ي   های معن

ــاره نســبتســؤالى فل ــانى«های  ســفى درب ــه ديــدگاه. اســت» بي ــادی ب   های الك  نقــدهای زي

ای  جـان الك را حـامى نظريـه. وجـه وارد نيسـت لو بـه هيچ مطرح شده كه از نظـر جاناتـان

به زعم اين منتقدان، جـان الك در نظريـۀ . اند معناشناختى و بيش از حد ذهنى معرفى كرده

كند  وير ذهنى گسسته را معانى كلمات منفرد فرض مىلوحانه تصا اش به طرزی ساده معنايى

بايـد دقـت كـرد در مقابـِل انديشـمندانى همچـون . كنـد و ذهن را از اشيا و جهـان جـدا مى

  وجـه معناشـناختى  ای معناشـناختى دارنـد، نظريـۀ جـان الك بـه هيچ ويتگنشتاين كه نظريـه

  بنــدی  ابش بــه بحــث طبقهجــان الك در آخــرين مبحــث كتــ. )227: 1386لو،  جاناتــان(نيســت 

  بـرد و موضـع خـود را  را بـه كـار مى» شناسـى نشانه«پـردازد و اولـين بـار اصـطالح  علوم مى

  1.دهد نشان مى

شناسى يا دكترين نشانه ناميد؛ جـايى كـه كلمـات در  توان نشانه سومين شاخۀ علم را مى

روكارش بــا ماهيــت جــايى كــه ســ تــوان آن را منطــق ناميــد آن آنجـا حضــور دارنــد كــه مى

  كند تا اشـيا را بشناسـد يـا دانـش را بـه ديگـری منتقـل  ذهن از آنها استفاده مى. هاست نشانه

پـس . كـدام در فاهمـه حاضـر نيسـتند انديشـد، هيچ كند؛ زيرا از اشيايى كه ذهن به آنهـا مى

ضروری است چيزی به عنوان نشانه يـا نماينـدۀ شـىء مـورد نظـر حاضـر باشـد و آن همـان 

واسـطه در  سـازد، بى ورات است و چون صحنه تصورات كـه تفكـرات يـك فـرد را مىتص

دسترس ديگری نيست و جايى جز حافظه ندارد ـ مخزنـى كـه خيلـى قابـل اعتمـاد نيسـت ـ 

بنــابراين بــرای انتقــال افكارمــان بــه ديگــران و حفــظ آنهــا بــرای اســتفادۀ خودمــان، وجــود 

، 4، كتـاب 1823الك، (اصـوات : هـا عبارتنـد ازهايى برای تصورات ضروری اسـت و آن نشانه

  .)4بند : 21فصل 

                                                           
  .)4تا  1، بند 9كتاب چهارم، فصل : (كند الك علم را به سه شاخه تقسيم مى. 1

، علمى كه به كنشهای انسانى آنطور كه بايد باشند )Physica( پردازد علمى كه به چيزها آنطور كه هستند مى. 1

شـود و بـا همـديگر  هايى كه دانش مـا و ديگـران حفـظ مى ها و وسيله و علمى كه روش) Practica(پردازد  مى

  ).Semeiotike(كنند  ارتباط بر قرار مى

the ways and means whereby the knowledge of both the one and the other of these is attained and 

communicated. 
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  گانه ميان كلمات، تصورات و اشياء های سه مثلث نسبت: 2شكل 

  

شناسـى در ارتباطـات را  های بيانى اسـت كـه سـنت نشانه رويكرد الك در تحليل نسبت

برداشت سوسور از نشانه بـه ميـزان زيـادی بـر ايـن برداشـت الك منطبـق . شكل داده است

خواست رابطۀ موثقى ميان تصورات و كلمات بيابد كه انسان كمترين نقش  الك، مى. است

اين ديدگاه جان الك با . طور كه راسل اشاره كرده است را در آن داشته باشد و شايد همان

گرفتن  زيسته ـ وارد فرانسه شـد و سـبب فاصـله واسطۀ ولتر و هيوم ـ كه مدتى در فرانسه مى

راسل، (شدن به رويكردهای علمى جان الك شد  های فرانسوی از دكارت و نزديك ديدگاه

همچون اگوسـت  رايانه را در انديشمندانىگ ساختارگرايانه و تجربههای  و برداشت )834: 1390

های جـان الك بـه  دادن برداشـت پيرس بعدها با تسری. كنت، دوركيم و سوسور سبب شد

پيرس نيز همانند جـان الك، . رابطۀ ميان كلمات و اشياء، به مباحث معناشناسى نيز پرداخت

اش، بخشـى از  مضـيق دانست اما در معنای شناسى مى منطق را در معنای گسترده، همان نشانه

  :شناسى در نظر گرفته بود پيرس سه شاخه برای نشانه. كرد شناسى معرفى مى نشانه

 .سخنوری نظری. 3منطق انتقادی؛ . 2دستور زبان نظری؛ . 1

های  های مقدماتى در دانشـگاه جزو دانش 1شناسى، همان تريويم البته اين سه شاخۀ نشانه

                                                           
1 .Triviumرسد تريويم يعنى جايى كه سه جاده به همديگر مى ؛. 

  كلمات

  

  

  

  

  

 

های بيانى نسبت

تصوراتاشياء
 های شناختى نسبت

های معنايى نسبت
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دستور زبـان . های پراگماتيستى بازتوليد كرد گانه را بر اساس برداشت پيرس، نيز اين سه

وی در ايــن بخــش، مثلــث معــروف . نظــری بــه بحــث از نشــانه و انــواع آن پرداختــه اســت

يـك نشـانه، كـه پيـرس آن را بازنمـا «. عين، بازنما و تفسـيرگر: كند شناسى را ارائه مى نشانه

تری را  ى قـرار دارد كــه ايــن عـين در شــخص ديگـری نشــانه پيشــرفتهنامـد، در ازاء عينــ مى

در ارتباط، «به عقيدۀ پيرس . (Copleston, 1993: 309)» شود انگيزد كه تفسيرگر ناميده مى برمى

امـا وی . »انگيزانـد شود ـ در مفسر برمى يك نشانه، نشانۀ ديگری را ـ كه تفسيرگر ناميده مى

شناختى و نـه  كند تا نشان دهد كه رويكردی نشانه وارد نمىمفهوم مفسر را در مدل خويش 

  . روانشناختى دارد

. پـردازد هـا از طريـق برهـان و قيـاس مى  انتقادی، به بررسـى صـدق و كـذب داده ِمنطق

امـا پراگماتيسـِم پيـرس، در . استنتاج، استقرا و آزمايش سه نوع اصلى قياس و برهان هسـتند

ــه نظــر پيــرس، انســان . ك شــكل گرفتــه اســتشناســى جــان ال شــاخۀ ســوِم نشانه ــرای «ب   ب

تعيين معنای يك مفهوِم معقول، بايد پيامدهای عملى در نظر آورد كـه بالضـروره از صـدق 

كاپلسـتون، (» .سـازد آن مفهوم ناشى خواهد شد؛ مجموع اين پيامدها معنـای آن مفهـوم را مى

1386 :340(.  

های  رابطه تصورات با اشياء، دامنـۀ ديـدگاهدر نهايت ويليام جيمز و جان ديويى با طرح 

جـان الك بـه » نظريـه بيـانى«ترتيب  بـدين. الك را به مباحث شناختى و واقعيـت كشـاندند

تسـری پيـدا كـرد  ) پراگماتيسـم(و سـپس نظريـۀ واقعيـت ) پراگماتيسيسم(حوزه نظريه معنا 

، »ادق است و حقيقت داردای ص گزاره«: گوييم به نظر جيمز وقتى مى. )340: 1386كاپلستون، (

بدان معنا نيست كه اين گزاره، المثنايى برای آن حقيقت اسـت بلكـه ميـان مبـدا تصـوری و 

اين رابطه، يك عمل اسـت و از نظـر او بهتـرين راه . واقعيت عينى يك رابطه برقرار كرديم

ديويى . )368: 1386كاپلستون، (برقراری اين رابطه، عملى است كه مبتنى بر روش تجربى باشد 

معنا كـه اشـياء  البتـه نـه بـدين: سازد معتقد بود، تجربه و انديشه است كه متعلق معرفت را مى

تجربـه و (پيش از تجربه و انديشه وجود ندارد بلكه به نظر ديويى، اشـياء در رونـد پـژوهش 

  .)391: 1386كاپلستون، (شوند  معلوم مى) انديشه

، بـه الجيـك )گفتگـو(و علم ديالكتيك  )سخنوری(جان الك، به جای علم رتوريك 

هـای مهمـى ميـان  تفاوت. كند زيرا او به دنبال معرفت موثق و معتبر اسـت توجه مى) منطق(
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علم رتوريك و ديالكتيك با توليد منـاظرات : رتوريك و ديالكتيك با الجيك وجود دارد

ت؛ الجيك، تنها بـر هاس ها سر وكار دارد اما الجيك، مربوط به ارزيابى استدالل و استدالل

اساس درستى و نادرستى بنا شده است ولى رتوريك و ديالكتيك نقش مخاطبان را در نظر 

عنوان يك فرآيند توجه دارنـد  ها به گيرند؛ رتوريك و ديالكتيك به مناظرات و استدالل مى

نبـال تر از همه آنكه، ديالكتيـك بـه د كند؛ مهم عنوان محصول نگاه مى اما الجيك به آنها به

كارهای عملـى جديـد اسـت امـا الجيـك، در پـى  توليد انديشه است و رتوريك بدنبال راه

  .)Hansen, 2008( كارهاست ها و راه ارزيابى اين انديشه

شناسـى سـبب شـد تـا  گرايى در معرفت سـوی تجربـه با اين حال، چرخش جان الك به

الك، روابط كلمـات و تصـورات منطق از نظر . گرايانه به منطق شكل بگيرد گرايشى تجربه 

ترين رابطه ميان آنها مواردی است كه مبتنى بر محسوسـات باشـد  كند و موثق را بررسى مى

اسـت و  1بنابراين منطـق جـان الك، منطقـى مـادی و غيرصـوری. نه مشهورات و معقوالت

وجـه البتـه بايـد ت. كنـد پذيری آنهـا ارزيـابى مى رابطه كلمات و تصورات را بر اساس تجربه

جز در اخالق و رياضيات كـه سـاختۀ (داشت كه جان الك معتقد است كه هيچ علم يقينى 

به نظـر . های تجربى، ظنى هستند های علوم حتى يافته وجود ندارد و تمام شاخه) ذهن ماست

ملكيـان، (» مان سراغ ندارم كه با همين ظنيات رفع نشـود هيچ غرض و غايتى در زندگى«وی 

1379 :33(.  

حسـاب  واسطۀ ذهن ما به كنيم و آنها عناصر بى ما با تصورات فكر مىيدۀ جان الك، به عق

 )Locke 1823: bookIII, chapter 9( »كلمات عالئمى برای تصورات ذهنى گوينده هستند«آيند و  مى

  :كلمات دو كاربرد دارند

  .)1بند: همان(انتقال تصوراتمان به ديگران . 2نگهداری تصورات؛ . 1

شوند امـا در حالـت اول  طور ذاتى واجد داللت نيستند بلكه آموزش داده مى لمات، بهك

جـا هـيچ  در اين. های ذهنـى خـود انتخـاب كنـد هر كسى ممكن است كلماتى را برای ايده

نقص و خطايى وجود نخواهد داشـت امـا از آنجـا كـه ايـن كلمـات، قـراردادی هسـتند در 

                                                           
  .ك.م. 1

Fanick, Kevin Gregory, "The informal logic of John Locke." (1987), Electronic Theses and Dissertations. 
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هنگامى كه كلمات در ذهن شنونده همان چيـزی «: دكاربرد ارتباطى دچار نقص خواهيم ش

  .)4بند: همان(» انگيزانند كه در ذهن گوينده است برنمى

  علل اصلى اين نقص عبارتند از

ارجـاع . 3بودن پيونـد تصـورات بـا كلمـات؛  مصـنوعى. 2تركيب پيچيدۀ تصورات؛ . 1

تفـاوت جـوهری . 4 شـود؛ داللت كلمات بر مبنای استاندارهايى كه به دشواری شـناخته مى

  .)5بند : همان(داللت كلمات با ماهيت كلمات 

كردن واژگـان بـرای هـدف ارتباطـات، الزم  منظور قابل اسـتفاده به«: كند الك، بيان مى

است كه آنها در ذهن شنونده دقيقا همان تصوراتى را برانگيزانند كه در ذهن گوينده نشـانه 

صورت، مردم سـرهای يكـديگر را بـا اصـوات و آواهـا پـر  در غير اين. آن تصورات هستند

كننـد و تصـورات خـود را پـيش روی  آن، افكار خويش را منتقل نمىكنند اما در نتيجه  مى

  .)6بند : همان(» كه هدف گفتار و زبان است  دهند؛ چيزی يكديگر قرار نمى

بـرد، تغييـری  كه جان الك آن را به كـار مى» ارتباطات«رادفورد، معتقد است اصطالح 

مفهــوم انتقــال يــك تصــور، «در ايــن رســاله . اســت» نهايــت پراهميــت بى«ظريــف دارد امــا 

نيـز  1»برانگيختن«واژه . »گردد گذاشتن يك تصور مى تِر به اشتراك جايگزين معنای قديمى

ای مكانيكى اشاره دارد تا اجتماعى كه شبيه عبور جريان الكتريكـى بـين دو  بيشتر به استفاده

گرگـونى ايـن كـاربرِد واژه ارتباطـات، باعـث د. شدن چراغ در مقصـد اسـت نقطه و روشن

  .)48: 1388رادفورد (سوی معنای مدرن واژه شد  اساسى به

به نظر الك، داللت كلمات امری كامًال ذهنى است نه يك رونوشت منفعالنه از آنچـه 

وجه توسط خود اشياء قابل برداشت نيسـت بلكـه تصـوراتى  در ذهن فرستنده است و به هيچ

، كتـاب 1823الك (ل مشـاهده نـدارد مركب است و پيوندی ضروری با اعمـال بيرونـى و قابـ

هـای حسـى را  قوای فاهمۀ انسان واسطۀ ذهن و اشيای بيرون اسـت و داده )7بند : 9سوم، فصل 

تر آنكه از نگاه وی كلمـات  مهم. سازد دهد و تصوری از آن مى كند و تغيير مى دريافت مى

  :شان كامًال دلبخواهى است و نتيجه پيوندهای طبيعى نيست داللت«

هـا در برابـر تصـورات ـ  كردن واژه ناپذيری بـرای وضـع ر كس چنـان آزادی خدشـهه«

                                                           
1. Excite. 
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كس اين قـدرت را نـدارد ديگـران را وادارد تـا همـان  پسندد ـ دارد كه هيچ گونه كه مى آن

: 2، بخـش 3، كتـاب1823الك، (تصوری را در ذهنشان داشته باشند كه وی از همان كلمه دارد 

  .)8بند 

ت ربطى با اشياء بيرونى ندارند و امری قراردادی است، پس چگونه اما اگر داللت كلما

توانيم مطمئن باشيم كه تصورات مشابهى ميان شنونده و گوينـده بـا بـه كـارگيری يـك  مى

كند اين كار را بـه دانشـمندان سـايبرنتيك  راد پيشنهاد مى شود؟ محسنيان نشانه برانگيخته مى

يـافتن از مشـابهت را غيـر  يك پزشـك اسـت ـ اطمينانواگذار كنيم اما جان الك ـ با آنكه 

كند؛ زيرا كلمات دچار نقصى ذاتى هستند و  مى» شكست ارتباط«داند و حكم به  ممكن مى

است » مشكوك و غيرقطعى«ويژه تصورات پيچيده ـ  همواره داللت كلمات بر تصورات ـ به

از نظـر الك،  )8بنـد : مـانه(اند  و برای تصورات يكسان  در گيرنده و فرسـتنده وضـع نشـده

تصورات بايـد توليـد . ارتباط يك انتقال است اما نه يك انتقال مستقيم از گوينده به شنونده

به خاطر رابطـه ... ها منتقل شوند و معانى استخراج شوند  ها اسناد داده شوند، پيام شوند، واژه

صور گيرنـده پابرجـا و در ها و تصورات، شكاف ميان انديشه، نشانه و ت دلبخواهى ميان واژه

 .)61و  58: 1388رادفورد (ناشدنى است  نهايت برطرف

از نظر الك، هدف زبان، اين امر محال نيست كه تضمين كند شنونده المثنايى از ساخته 

ذهن گوينده را در ذهن خود ايجاد كند بلكه توفيق بدان معناست كـه كلمـات مـن، وی را 

. دهـد، متناسـب باشـد كه با ادراكى كه بعـد تشـخيص مى قادر سازند كه تخيلى داشته باشد

بنابراين آنچه بايد تضمين شود، شباهت ميان تخيل گوينده و شـنونده نيسـت بلكـه شـباهتى 

هنگـامى كـه فـردی را در سـفر بـرای : بـرای نمونـه. ميان تخيل و ادراك در شـنونده اسـت

» ادراك«مسـيری را كـه بعـداً   كنيم، شنونده بتواند پيچ و خـم رسيدن به مقصد راهنمايى مى

تخيل، از نظر جان الك اهميـت . )260: 1386لو،  جاناتان(اكنون بتواند تخيل نمايد  كند، هم مى

. اما اين تخيل ارتباط مستقيمى با حس دارد. زيادی دارد؛ زيرا فرآيند تفكر يك تخيل است

فقــط حــاالت  طور كــه در فرآينــدهای ادراك حســى نــه اشــيا ذهنــى درونــى بلكــه همــان«

كردن وجود دارد، در فرآيندهای تخيل نيز نه اشيا ذهنـى درونـى بلكـه فقـط آنچـه  احساس

  .)258و  228: 1386لو،  جاناتان(» كردن بناميم، وجود دارد توانيم آن را حاالت شبه احساس مى

شناسى را گذاشـت، جـان الك نيـز آن  طور كه دكارت بنيان شكاكيت در معرفت همان
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ايـن برداشـت . )62: 1388رادفـورد، (خورده اعالم كرد  اد و ارتباطات را نيز شكسترا تداوم د

شـباهت » پيرامـون آنچـه كـه نيسـت«جان الك به طرز عجيبى با گفتۀ گرگيـاس در رسـالۀ 

. دهـد جان الك همانند گرگياس، امكان ارتباط را مورد شك و ترديد جدی قرار مى. دارد

بـه نظـر بركلـى،  2.و اليبنيتـز 1بركلـى: اصـلى داشـتجان الك در زمـان خـود، دو منتقـد 

اليبنيتـز، نيـز نقـدهای . جستارهای جان الك، استعداد زيادی برای ايجاد شـكاكيت داشـت

جسـتاری نـو در بـاب اليبنيتز در كتابى تحت عنـوان . ای از الك به عمل آورده بود بصيرانه
ی در انسـان، ناخودآگـاه شود كـه بيشـتر معـارف فطـر به جان الك متذكر مى فاهمه بشری

ای كه جان الك درباره عدم آگاهى و تصـديق  وی اين توضيح را در پاسخ به شبهه. هستند

  .)1386لو،  جاناتان(كودكان بر چنين تصوراتى دارند، ارائه كرده بود 

ها، مرتبط هستند و از الگوهايى برای سـازگاری  به نظر الك، تصورات حسى با واقعيت

كنند اما اين الگوها، خودشان يا قابل شناخت نيستند يا نامطمئن و  پيروی مىبا وجود واقعى، 

ــاره تصــوراتى كــه  نمى. )11بنــد : 9، كتــاب ســوم، فصــل 1823الك (ناقصــند  تــوان تــوافقى درب

  نحوی كـه تفسـيرهای  غيرحسى هستند، مشاهده كرد؛ تصورات مركب ذاتاً مبهم هسـتند بـه

آورنـد  د بـود و تفسـيرها، تفسـيرهای جديـد پديـد مىپايان خواهـ ما حول اين تصورات بى

  .)9بند : همان(

آور نيسـت كـه اراده  ايـن تعجـب«: شود جان الك در آخرين بند اين بخش، متذكر مى

اطمينان ارتباطـات  پوشد، ناگزير مشـمول ابهـام و عـدم خدا هنگامى كه لباس كلمات را مى

فرزند خداوند نيز هنگامى كه لباس جسمانيت را پوشاند، مشمول تمام ... كالمى خواهد بود 

  .)23بند : همان(شود به جز گناه  سان مىها و معايب طبيعت ان ضعف

دهـد كـه زبـان همـواره بـه  ، توضـيح مى)اسـتفاده از كلمـات سوء(الك، در بخش بعد 

صـورت عمـدی يـا غيرعمـدی، تصـورات  ها به گيرد و انسان نادرستى مورد استفاده قرار مى

ای از  ونـه، نم)سخنوری(های رتوريك  كتاب. برند، ندارد واضحى از كلماتى كه به كار مى

برند به  خوردن لذت مى حتى بسياری از مردم از فريب. استفاده از كلمات و فريب است سوء

                                                           
1. George Berkeley 

2. Wilhelm Leibniz 
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 استفاده از كلمات برای سخنوران و شنوندگان امری مقبول و مطلـوب اسـت نحوی كه سوء

)Locke, 1823, bookIII: chapter 10(  به عقيدۀ وی حتى اگر چنـين اشـتباهاتى نباشـد، زبـان در

  :از نظر جان الك، زبان سه وظيفۀ اصلى دارد. ماند اهدافش ناكام مى تحقق

ترين و  انتقـال دادن آن بـا آسـان. 2انتقال تصورات و افكار يـك انسـان بـه ديگـری؛ . 1

  .)34و  23بند : همان(انتقال دانش در مورد چيزها  -3سريعترين روش ممكن؛ 

وی اين وظايف . سازد برمال مى طرح اين وظايف از سوی الك، رويكرد انتقالى وی را

دهد زبان در تمام اين وظـايف دچـار نقـص و ضـعف  شمارد اما نشان مى را برای زبان برمى

كند در ذهن مخـاطبش بـا تصـوری  در بيشتر اوقات، كلماتى كه يك فرد استفاده مى. است

ديگـر در سـوی . همراه نيست كه بتوان آن را برانگيخت و تصور خود را بـه او تفهـيم كـرد

رو، در اغلـب مـوارد  ای برای آنهـا وجـود نـدارد؛ از ايـن خيلى از تصورات هستند كه كلمه

بسياری از اين كلمات نيز با واقعيت تناسبى ندارد كه بتوان آن . انتقال آنها ساده نخواهد بود

  .)25 -23بند : همان(را دانش قلمداد نمود 

االذهـانى معرفـت بشـر را بـه حـداقل  بر اساس اين ديدگاه، الك، جنبه اجتماعى و بـين

های يكتايى كـه از طريـق  رسد و بر قدرت شخص برای معنادادن به جهان بر اساس داده مى

هايى ـ مـزه  الك، بـا نمونـه )51: 1388رادفـورد، (كرد  شود، تاكيد مى حواس به وی عرضه مى

سـتند و غيرقابـل دهد كه تجارب مـا، اجتمـاعى ني نشان مى ـ آناناس، رنگ قرمز و نرمى طال

  .)Durham Peters, 1989( انتقال به ديگران هستند

  گرايى الك هستى، معرفت، ارزش و روِش ارتباط در تجربه

طور اساسـى  رسد كه ارتبـاط، بـه الك به اين نتيجه مى :شناسی ارتباط؛ پدیدار صرف هستی

اشـتراك در «بـه جـای » انتقال پيـام«. واقع پديداری است كه مصداق ندارد ناقص است و به

  ، چرخشـى اسـت كـه جـان الك بـرای معنـای ارتبـاط پديـد آورد و هسـتى ارتبـاط »معنى

خـالى از معناسـت ـ  را از يك هنر ـ كه دارای گوهری وجودی است ـ بـه يـك ابـزار ـ كـه

 .تقليل داد

كلمات ذاتـا واجـد داللـت  :شناسی ارتباط؛ احتمال و شک به جای یقین و اقناع معرفت

يقـين، مبتنـى بـر . رو، همـواره در كسـب دانـش بـا احتمـاالت روبـرو هسـتيم از اين. نيستند
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   اقناع، بر پايـۀ مشـهورات بنـا شـده اسـت و تجربـه، بـر محسوسـات اسـتوار. معقوالت است

ــا . اســت ــد و ت ــه محــك محسوســات درآين ــد ب   از نظــر الك، معقــوالت و مشــهورات باي

شواهد تجربى كافى برای آنها وجود نداشـته باشـد، ارتبـاط، موثـق و معتبـر نخواهنـد بـود؛ 

گيرد،  رساند و آنچه به جای يقين و اقناع قرار مى اگرچه تجربه نيز چيزی را به حد يقين نمى

 .شك است

جان الك، تمام تصـورات را ناشـى  :»ای وجود ندارد هیچ تصور فطری«شناسی؛  انسان

  رو، انسان يـك لـوح نانوشـته اسـت كـه اطالعـات بـر روی  داند؛ از اين از تجربۀ بيرونى مى

ــه همــان صــورت از روی آن پــاك مى آن نگــارش مى ــدين. شــود شــود و ب   ترتيب نفــِس  ب

هـای بيرونـى، پُـر يـا دوبـاره خـالى  انسانى، خالى و منفعل است كه در مواجهـه بـا محـرك

به واقع الك به آزادی، اصالت داد . از نظر الك، آزادی هدف نهايى انسان است. گردد مى

بـا » ای فردگرايانـه«ايـن آزادی بـه شـيوۀ . كنـد و نياز به عدالت را امـری متبـوع تعريـف مى

 . خورد ارتباطات پيوند مى

ها معتقد است  اگرچه همانند سوفيستالك،  :شناسی؛ سمیوتیک به جای رتوریک روش

تـوان رفتـار  كه اگر واقعيتى هم وجود داشته باشد، غيرقابل انتقال به ديگران است و تنها مى

ها اخـتالف نظـر  ديگری را با خود هماهنگ كرد اما در شـيوۀ ايـن همـاهنگى بـا سوفيسـت

امـا جـان الك  شـدند های اقناع خطابى و مشهورات متوسـل مى ها به شيوه سوفيست. داشت

در كنار حكمـت عملـى و . داد های اقناع تجربى و توسل به محسوسات را مبنا قرار مى شيوه

) شناسـى نشانه(نامد، از علمى با نـام سـميوتيك  نظری كه وی آن را فيزيك و پراكتيك مى

ز شناسـى ا نشانه. ، ابزار شناخت اشيا و انتقال اين شـناخت بـه ديگـران اسـت نشانه. برد نام مى

كلمات بر قوای فاهمـۀ انسـانى را بـه شـيوۀ تجربـى  تأثيرنظر الك، همان الجيك است كه 

  .زند محك مى

  

جان الك
 شناسِى ارتباط روش  شناسِى ارتباط انسان شناسِى ارتباط معرفت شناسِى ارتباط هستى

  شناسى نشانه )فردگرايى(لوح نانوشته   شك  پديداِر صرف



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   52

  نقد نظريۀ ارتباطى جان الك

شكاف ميـان عقـل و كـالم . شود مبادی نظريۀ ارتباطات از رابطه ميان عقل و كالم آغاز مى

شود كه ارتباط، ناقص باشد اما اگر اين دو با تبيينى عقلى به وحدت برسند، ارتباط  سبب مى

برای نقد نظريۀ جان الك، الزم اسـت تبيـين مختـار خـود را از رابطـۀ . تواند كامل شود مى

  .وضيح دهيم؛ تبيينى كه بر انديشۀ صدرالمتالهين استوار استعقل و كالم ت

  شـناختى از عقـل  ای معرفت طور كه جان الك ـ به عنـوان يـك فيلسـوف ـ نظريـه همان

  كنــد، صــدرالمتالهين نيــز  كنــد و بــر اســاس آن نظريــۀ ارتبــاطى ارائــه مى ارائــه مى 1و علــم

  نمايــد  عرضــه مى» اتحــاد عاقــل و معقــول«: ای وجودشــناختى از عقــل تحــت عنــوان نظريــه

  . نمايــد ارائــه مى» كــالم الهــى«ای در بــاب ارتباطــات ذيــل مباحــث  و بــر اســاس آن نظريــه

كنـد و مالصـدرا  و كلمه را تبـين مى) عقل(جان الك در نظريۀ ارتباطى، رابطۀ ميان تصور 

ای  جان الك، ميان كلمـه و تصـور، فاصـله. نمايد م طرح مىهمين بحث را ذيل مباحث كال

ای را  هنگـامى كـه شـما كلمـه. شـود قائل است كه سبب ايجاد ترديد و شك در ارتباط مى

ايد يـا از آن فاصـله  شنويد، ترديد داريد كه آيا به فهم مـورد نظـر مـتكلم نزديـك شـده مى

  ايد؟ گرفته

: 3، ج1360،  صـدرالمتألهين( )ضـرب مـن الوجـود(وجـود  از اقسام» علم«از نگاه مالصدرا، 

)  العلم نفـس الوجـود بشـرط عـدم االحتجـاب عنـه(و حتى به بيانى، خود وجود است  )378

و  3و نبايد آن را با فعِل تعليم يا تعلّم يا عالميت اشتباه گرفـت 2.)448: 3، ج1360صدالمتالهين، (

ـ تعريـف كـرد بلكـه امـری  4بودن ای نمونه اضـافهتوان آن را همانند مفاهيم ماهوی ـ بر نمى

أن (كنـد  رويكردی كه مالصدرا به علـم دارد، آن را قدسـى و توحيـدی مى. وجودی است

                                                           
 .های متفاوتى از عقل هستند بيان فهم، تصور و علم. 1

 .علم خود وجود است به شرط آنكه ذات وجود از آن در حجاب نباشد. 2

» كـالتعليم و الـتعلم و العالميـة فعلـى سـبيل االشـتراك أو التجـوز ،إطالق العلم على الفعل و االنفعال و اإلضـافة«. 3

 ).384: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(

. از نظـر فخـر رازی، علـم اضـافه ميـان عـالم و معلـوم اسـت. ى از انـواع اعـراض اسـتاضافه از مقوالت و يك. 4

از اين رو با اين نگاه فخر رازی كه بـه . كند علم را به عنوان امری اصيل تبيين كند مالصدرا در اسفار تالش مى

 ).344: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(كند  انجامد، به شدت مخالفت مى بودن علم مى اعتباری
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و همين امر سـبب خواهـد  )384: 3، ج1360  صـدرالمتألهين،( ) مبدأ العلوم، كلها من عالم القدس

  .يين كنيمشد تا بتوانيم برداشتى قدسى و توحيدی از ارتباطات را تب

احسـاس، تخيـل، تـوهم و : شـمارد صدرالمتالهين در ابتدا ادراكـات را چهـار نـوع برمى

گانۀ  از نگاه وی، تمام مراتب علم، مجردند و تفاوت در ميزان تجريد از قيدهای سـه 1.تعقل

بودن با هيئاتى همچون وضع و أين و متى و  حضور ماده نزد آلِت ادراكى؛ همراه: هاست آن

  .ن ُمدَركبود جزئى

ــه جــای فرآينــد ارتباطــات كــه جــان الك در نشانه ــد،  شناســى خــويش طــرح مى ب   كن

ترديـد بـر نظريـۀ تشـكيك،  كنـد كـه بى مالصدرا سيری از رابطۀ كلمه و عقـل را تبيـين مى

انسـان مسـير كلمـه و عقـل را در سـه مرتبـه سـير . اشتداد و حركت جـوهری اسـتوار اسـت

  : كند مى

الكـالم (كلمه بدون فاصله و واسطه با عقـل و فهـم اسـت ): بداعىكالم ا(كالم اعلى . 1

عبارتى كلمـه، عـين عقـل اســت و از آن  و بـه )8: 7ج : 1360  صـدرالمتألهين،( )منـه عـين الفهـم

  .در اين مرتبه نشانه، همان معناست. »كن«كلمۀ : مانند. كند تخلف نمى

تصـل بـه آن اسـت و بـا ايـن كلمه، غير عقل است امـا م): كالم تكوينى(كالم اوسط . 2

در . كنـد مانند كلماتى كه خداوند به فرشـتگان القـا مى. كند حال، كلمه از عقل تخلف نمى

  .اين مرتبه، نشانه غير از معنا اما متصل به آن است

ــى . 3 ــز فاصــله دارد و ): كــالم تشــريعى(كــالم ادن ــر عقــل اســت و از آن ني   كلمــه، غي

  ماننـد كلمـاتى كـه خداونـد بـر . عصـيان از آن وجـود دارد به همين دليل امكـان تخلـف و

  ها از معـانى فاصـله دارنـد و در ارجـاع  انسان نـازل كـرده اسـت؛ در مرتبـه اسـت كـه نشـانه

  تـوان بـا ارادۀ خـود ايـن مسـير را  كننـد و انسـان مى به معانى، از مسير ارادۀ انسـان عبـور مى

  نرسـد و بـه بيـان جـان الك بـا شكسـت  نحوی كـه نشـانه بـه سـرانجام خـود تغيير دهـد بـه

  .مواجه شود

                                                           
فقد علم أن أنحاء الوجودات متخالفة «: شمارد مالصدرا در انتها بر اساس عوالم وجود، سه نوع ادراك را بر مى. 1

  ).363: 3، ج1360،  صدرالمتألهين( » المراتب بعضها عقلية و بعضها نفسانية و بعضها ظلمانية غير إدراكية



  1394بستان 

ل شـود و 

كـه نشـان 

 خـودش 

مـراتبش، 

شــاهد . د

كـر اسـت 

گـری  دي

ان امـری 

   

يابنـد   مى

گان بـرای 

نگيزاننـد 

رانگيختن 

نى اسـت 

تاب، اولوم، شماره سل 

مش عـين عقـل

(  

متعاليـه اسـت ك

زيـرا انسـان بـا

كـالم در همـه م

علــم پديــد آيــد

 از فكـر و تفك

 

د عين ارتباط با

سـت امـا همزمـا

.ری شده است

، معنا ى آموزش

كردن واژگ فاده

صـوراتى را برا

Locke 182( .بـر

رای انتقال معـان

سال 

كند تا كالم  مى

رتباطات متعاليه

ريۀ ارتباطات م

عـالم هسـتند؛ ز

ك. فسـى اسـت

ميــان كــالم و ع

ای ت كه مرتبـه

  .)282: 3، ج 13

و ارتباط با خود

وك فـردی اس

گير جهت) خلق

ستند بلكه در طى

نظور قابل استفا

ه دقيقا همان تص

23: bookIII, cha

اتى و زيستى بر

ى به اعلى طى 

  :كند زل مى

ار( انسان كامل 

، اساس نظر»سى

حد با متكلم و ع

نفس و سير انف ت

عى اتحــاد منــو

ن با خودش است

360  درالمتألهين،

شود و تمايز مى

ـاط، يـك سـلو

ى الخلق، فى الخ

واجد داللت نيست

من كند كه به مى

در ذهن شنوند

apter 9(  هسـتند

های مخابرا ستم

 را از كالم ادنى

ه كالم ادنى ناز

كالم در : 5كل 

خودشناس«و » ی

 دو مجرد و متح

ن تفكر، معرفت

شــود نـ ــبب مى

، صحبت انسان

صد() يث النفس

گری از خود متم

ت، اگرچـه ارتبـ

الى(ت ديگری 

و كلمات ذاتاً ه 

بيان متباطات را 

ست كه آنها را د

ه آن تصورات 

د سازوكار سيس

ن؛ انسان سيری

كالم اعلى را به

 

شك

فردی درون«ت 

الم و علم، هر 

كند كه همان ى

ــرد اســت و ســ

هين بر اين امر،

 الذهنية كحديث

 خالل آن، ديگ

ر اين برداشـت

ست كه به سمت

 معتقد است كه

معروفش از ارت

اطات، الزم اس

ن گوينده نشانه

در انسان همانند

54 

بنابراين

سپس آن ك

  

  

  

  

  

  

  

ارتباطا

دهد كال مى

صحبت مى

امــری مجــ

صدرالمتاله

األصوات(

اما در 

د. شود مى

اجتماعى اس

الك، 

و تعريف م

هدف ارتبا

كه در ذهن

تصورات د



  55  با رويكردی صدرايى تحليل انتقادی مبانى وجودی معرفتى نظريۀ ارتباطى جان الك

در دورۀ مـدرن » علـم«طور كه معنـای  كه باعث دگرگونى معنای واژۀ ارتباطات شد؛ همان

انتقـال تصـورات؛ انتقـال سـريع : از نظـر وی، كلمـات سـه وظيفـه اصـلى دارنـد. تغيير كرد

ت و دانش بـه ديگـران يابد كه انتقال تصورا الك، به زودی درمى. تصورات و انتقال دانش

در اينجاست كه جان الك، حكم . ممكن نيست و اين به سبب ضعف و نقص كلمات است

بـه همـين سـبب . گذارد كند و شكاكيت را در ارتباطات بنيان مى مى» شكست ارتباطات«به 

وی، از . كنـد گونۀ ديگری تبيين مى منظور خود را از شباهت تصورات شنونده و گيرنده، به

گويد كه گوينده، موجـب آن احسـاس شـده  اش سخن مى خيل شنونده با احساسشباهت ت

طور مسـتقيم مبتنـى بـر  در ارتبـاط دارد كـه بـه از نظر جان الك تخيل، نقـش مهمـى . است

  .احساس است

اراده خدا هنگـامى «گويد كه  ، چنين مى»كلمات«الك، در بند بيست و سوم از مباحث 

  اطمينان ارتباطــات كالمــى  زير مشــمول ابهــام و عــدمپوشــد، نــاگ كــه لبــاس كلمــات را مى

  1.»خواهد بود

دهد كـه كـالم ادنـى، در  كند و توضيح مى حكمت متعاليه، مرتبۀ علم حسى را نفى نمى

اطمينان اسـت امـا ارادۀ  گرفتن از معقول، امكـان ابهـام و عـدم مرتبۀ محسوس به سبب فاصله

و تـا هنگـامى ) كالم اعلـى(عين عقل است شود  متجلى مى» كن«الهى هنگامى كه در كلمۀ 

  .ماند خورده باقى مى كه كالم ادنى به اعلى باز نگردد، ارتباط ناقص و شكست

. شـمارد حكمت متعاليه، چهار نوع ادراك حس، تخيل، توهم و تعقل را برای علم برمى

ارائـه  شود اما برداشـت متفـاوتى از علـم بنابراين در حكمت متعاليه، جايگاه حس، نفى نمى

مالصدرا، . كند به بيان ديگر، حكمت متعاليه، برداشت جان الكى از علم را نقد مى. شود مى

معتقد است كه علم، تخيل صورت مدَرك در مدِرك نيست؛ زيرا با اين برداشت، قائـل بـه 

ثنويتى و جدايى ميان مـدِرك و مـدَرك هسـتيم كـه اگـر در نهايـت بـه وحـدت نرسـد در 

هـر شـناختى فقـط «كنـد  طور كه هيوم بـر آن تاكيـد مى شد و همان شكاكيت غرق خواهيم

  .»شود و نه شناخت يقينى شناختى احتمالى مى

بودن علم به صراحت صحبت نكـرده اسـت امـا از آنجـا كـه  اگرچه جان الك از مادی

                                                           
1. Locke, 1823, bookIII: chapter 10. 
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تـوان در آن  شود، به خـوبى مى بيند كه به نظرش پر نمى ای مى ميان حاس و محسوس فاصله

رياليستى برای علم را ديد و اين همان نقدی است كه مالصدرا بـه نظريـۀ مشـائى از بنيان مات

امـا در حكمـت متعاليـه، تمـام مراتـب علـم مجردنـد و بـه همـين سـبب . كنـد علم طرح مى

كه شـكاكيت جـان الك ميـان  درحالى. مالصدرا قائل به اتحاد حاس و محسوس نيز هست

بيند و آن را به طريق اولى به مراتب ديگر تسری  ای پرنشدنى مى حاس و محسوس نيز فاصله

مالصدرا نه تنها به اتحاد عاقل و معقول معتقد است كه آن را در مراتب ديگـر نيـز . دهد مى

  .داند صادق مى

جان الك معتقد است كه ما با تجربۀ ماده از صـورت حسـى بـه صـورت خيـالى منتقـل 

كل، فاصله ميان ايـن احسـاس و تخيـل اين تخيل، همان تصوير ذهنى ماست و مش. شويم مى

از نگـاه . كنـد نامـد و آن را نقـد مى مالصدرا، اين برداشت از علم را نظريۀ انطباع مى. است

  :شود صدرالمتالهين امر مادی به امر غيرمادی منتقل نمى

كنند كه حس، صورت محسوس را به  گونه نيست كه عموم حكما گمان مى احساس آن

دهد و خيال، آن  اش برخورد مى سازد و آن را با عوارض فراگرفته د مىاش مجر عينه از ماده

از ماده به غيرمـاده  ـ با هويتشان ـای كه انتقال منطبعات  سازد، چون دانسته را بيشتر مجرد مى

  .)260: 1388صدرالمتالهين، (محال است 

لهين صـدرالمتا. كننـد فالسفه معتقدنـد كـه حـس و خيـال مـاده را بـه مجـرد منتقـل مى

شـوند،  های مادی برانگيختـه مى در ذهن كه توسط صورت  های علمى پرسد كه صورت مى

اند تا به كمك آنها انتقال و ادراك صورت پذيرد؟ نظريه انطباع و همانند آن،  از كجا آمده

ويژه آنكـه جـان الك،  ای نيسـتند؛ بـه نظريه انتقالى جان الك، قادر بـه تبيـين چنـين مسـئله

الك با اين ديدگاه موافق بود كه عقل خاستگاهى الهى . را نفى كرده استتصورات فطری 

ايـن مفهـوم را كـه عقـل و «دانست؛ در عين حـال  دارد و اما سرچشمه شناخت را تجربه مى

ادگـار (» شعور پديد آيد نيز برای او چندش آور است تواند از برهم كنش ماده بى انديشه مى

  :دهد كه ين توضيح مىصدرالمتاله )348: 1388و سجويك، 

چگونه ذاتى خالِى جاهل غيرتابناك به نور عقلى، صورت عقلى تابنـاك را كـه در 

نمايد؟ اگر به ذات خـودش ادراك  ذات خود تابان و معقوِل ناب است، ادراك مى

خبِر نابينـا، چگونـه صـورت علمـى را  كند، در اين صورت ذات خالِى جاهِل بى مى
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ُ لَـُه (كند  بيند و مشاهده مى نا چگونه مىكند و ديدۀ نابي ادراك مى َمْن لَـْم يْجَعـِل اّهللاٰ

  .)261: همان() نُوراً فَما لَُه مِْن نُور

بـه انسـان داده ) حسـى و خيـالى و عقلـى(مالصدرا قائل به اين است كه صور غيرمادی 

. و امـا نـه بـر اسـاس قرائـت افالطـونى) يفيض من الواهـب صـورة نوريـة إدراكيـة(شود  مى

صـور مـادی سـبب . قائل بـه وجـود تصـورات فطـری اسـت ـ به تعبير جان الكـ افالطون 

امـا . شوند كه خداوند به انسان بخشيده است شدن و يادآوری تصورات فطری مى برانگيخته

مالصدرا توضيح متفاوتى برای اين فيض الهى به انسان دارد كه مبتنى بـر قِـَدم نفـس نيسـت 

طـرت و اسـتعداد انسـانى نفـى كند بدون آنكه ف بلكه آن را بر اساس حدوث نفس تبيين مى

وی معتقد است انسان، صاحب عقل بالقوه و قدسى است كه با فيض و جعل الهى، بـه . شود

  . شود مرتبۀ عقل بالفعل و عقل مستفاد نايل مى

زاسـت  درون گرايانه اين است كه علم امـری مهمترين نقد مالصدرا به برداشت تجربهشايد 

؛ زيرا اين امر بيرونى تا زمـانى كـه در ُمـدِرك، )حس( آيد و از تجربۀ بيرونى نمى) حدس(

جان الك معتقد بـود كـه كلمـات، ذاتـاً . درونى نشود، برای وی علمى حاصل نخواهد شد

واجد داللت نيستند بلكه الزم است آمـوزش داده شـوند و از آنجـا كـه كلمـات قـراردادی 

 .)Locke 1823: book III, chapter 9, paragraph 4( هستند، همواره در ارتباط دچار خلل هسـتيم

  كنــد،  كنــد و صــدرالمتالهين اثبــات مى طور كــه الك نيــز اعتــراف مى چنــين انتقــالى همــان

  :ممكن نيست

ها يا اين است كه به واسطۀ تعليم معلم بشری است يا اينكه  ها به نظری هر انتقالى از اولى

يان بايد منتهى بـه چيـزی شـود كـه اگر به سبب تعليم معلم بشری باشد، ناگزير در پا. نيست

نهايـت تسلسـل  آن، از اين راه نباشد بلكه از راه ذاتش، بدان رسد و گرنه تعليم و تعلم تا بى

  .)319: همان(پيدا خواهد كرد 

نامـد  مالصدرا معتقد است بايـد چيـزی از درون بجوشـد كـه وی آن را قـوه قدسـى مى

  علـم و بـه همـين ترتيـب در ارتبــاط  مـا در كسـب. وگرنـه بـا تسلسـل مواجـه خـواهيم شـد

ــرون نمى ــا را از بي ــم و معن ــری، فه ــا ديگ ــود  ب ــى، آن را درون خ ــوه قدس ــه ق ــريم بلك   گي

  . كند دريافت مى

شناختى در  های جان الك، انعكاس بنيان فلسفى رويكردهای سايبرنتيك و روان ديدگاه
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نيستند اما به اين نتيجه  های ذهنى قابل انتقال فهمد كه صورت جان الك مى. ارتباطات است

ماند اين است كه انتظار خود را پايين بيـاوريم و بـه جـای  رسد كه تنها راهى كه باقى مى مى

ها و اطالعات باشيم و با شكاف ميان تصـورات و كلمـات  انتقال تصورات به فكر انتقال پيام

  ود و بـر روی شـ آوری مى اطالعات، همان تجربيـاتى اسـت كـه از بيـرون جمـع. كنار بياييم

يـك لـوح فشـرده كـه . گـردد لوح نانوشتۀ يك دستگاه بيولوژيكى يا الكتريكـى منتقـل مى

ای اســت كــه ميــان اشــياء بيرونــى و سيســتم  اطالعــات روی آن قــرار دارد، همــان واســطه

جالب آنكه صدرالمتالهين همين برداشت سايبرنتيكى . كند بيولوژيكى و الكتريكى عمل مى

اگر اين صورت نخسـت، «: كند شود، نقد مى منجر مى» ابزارگرايى«كه به  شناختى را و روان

بودن  معقوِل نفـس نباشـد، امكـان نـدارد كـه بـدان، غيرخـودش را ادراك نمايـد و واسـطه

باشـد  بودن آالت صـناعى، در اعمـال بـدنى نمى صورت در ادراك اشياء، ماننـد واسـطه اين

شـود و  ها كه نخست، نور ديده مى اك ديدنىبلكه مثال آن، مثال نور محسوس است در ادر

  .)262: 1388صدرالمتالهين، (» واسطۀ آن، غير آن به

گيـرد؛ زيـرا ايـن  ها و اطالعـات صـورت نمى واسطۀ دسـتگاه از نظر مالصدرا، شنيدن به

در واقع دو چيز وجود . تواند به يك صورت علمى برای انسان تبديل شود واسطۀ مادی نمى

كـه قـرار باشـد چيـزی از جـايى بـه جـای ديگـر يـا از ) دان بوجود واحـدهما موجو(ندارد 

صورتى به صورت ديگر منتقل شود بلكه ديدن يا شنيدن يك استكمال نفسانى است كه در 

حقيقـت ابصـار نـزد مـا عبـارت «: شود دهد كه با انشاء و ايجاد انجام مى قوس صعود رخ مى

صـورت مثـالى حاضـر در نـزد نفـس در عـالم  ]انشاء[است از انشاء و ايجاد از سوی نفس؛ 

تمثل كه مجرد از ماده طبيعى است و نسبت نفس به آن، نسبت فاعل ايجادی فعل اسـت نـه 

  .)425: 6، ج1360  صدرالمتألهين،(» يابد نسبت قابل كمالى كه به قبول كمال، استكمال مى

شناختى كـه انسـان را لـوح  های سايبرنتيكى و روان برخالف انديشۀ جان الك و انديشه

شـود و انسـان، نقشـى منفعـل را ايفـا  دانند كه اطالعات بر روی آنها منتقل مى ای مى نانوشته

كنـد و در هنگـام  كند، از نظر مالصدرا انسان، نقشـى كـامًال فعـال را در ارتبـاط ايفـا مى مى

تمايز ميان تخيل در نگاه جـان الك . لق و ايجاد است نه دريافت و پذيرشديدن در حال خ

تخيل در نظـر جـان الك، كـامًال قـائم بـه . و تمثل در ديدگاه مالصدرا نيز بسيار مهم است

  ).262: 1391پارسانيا، (نفس انسان است اما تمثل، محاكات حقايقى فراسوی نفس است 
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كند بلكه تصورات بر  تصورات از بيرون تغيير نمى در تبيين جان الكى، انسان با دريافت

توانند پاك  شوند، مى طور كه بر لوح وجود انسان نگاشته مى بندند و همان لوح وی نقش مى

 تـأثيرهای  ها، كامًال منفعل است و تمـام نظريـه به همين سبب، انسان در تمام اين نگاه. شوند

در ارتباطـات بـر همـين فـرض اسـتوار ) طقيـد و شـر ات بىتأثيرات محدود و چه تأثيرچه (

  .تنها انسان، كه جهان نيز در برابر مداخالت بشر منفعل است با اين برداشت، نه. هستند

اما مالصدرا معتقد است كه انسـان در خـالل احسـاس، تمثـل يـا تعقـل صـيرورت پيـدا 

و نـه صـور مانـد  نـه انسـان، ثابـت مى. از موجود سابق شود» غير«كند بدون آنكه چيزی  مى

آيند تا در انسان، حلول يا به او ملحق و يا اضـافه شـوند و نـه حتـى  علمى به سوی انسان مى

های علمى ثابـت اسـت تـا بـا آنهـا يكـى شـود بلكـه  سوی صورت انسان در حال حركت به

  :شود برداشتى بسيار پويا در خصوص انسان و جهان ارائه مى

گونـه كـه مشـهور  يرتعقـل از ادراك، آنو نيز دانستى كه معنى تجريد در تعقل و غ

گونه كه نفس ساكن و واقف باشد  باشد و آن است ـ يعنى حذف برخى زوائد ـ نمى

و ُمدركات از موضوعات مادی خود، به حس و از حس به خيال و از خيال به عقـل 

كنند  انتقال پيدا كنند، هم نيست؛ بلكه ُمدِرك و ُمدَرك، هر دو با هم تجرد پيدا مى

با هم از وجودی به وجودی ديگر درآمده و با هم از نشأه و عالمى به نشأه و عالم و 

كنند تا آنكه نفس، عقل و عاقل و معقول بالفعل گـردد، پـس  ديگری انتقال پيدا مى

  .)304: 1388صدرالمتالهين، (از آنكه در كل، بالقوه بوده است 

ت هستند و بـا همـديگر مجـرد از نظر مالصدرا، انسان و جهان با همديگر در حال حرك

اين تبيين جـوهری مالصـدرا از . روند شوند و با همديگر از يك مرتبه به مرتبه ديگر مى مى

، همانند خـود نظريـۀ حركـت جـوهری از امتيـازات حكمـت )تعقل، تخيل و احساس(تعلم 

احل ادراك كند كه انسان در تمام مر وی نظريۀ انطباع را به همين دليل نقد مى. متعاليه است

  :ماند خود، همچنان بالقوه مى

سينا كه با آن همه شأن و مقام علمى چگونه حكم كـرده كـه نفـس  و شگفت از ابن

انسانى از آغاز بالقوه بودنش در هر ادراك ـ حتى احساس و تخيل تا نهايت كونش 

ل باشد ـ چنان كه شـأن عقـ ـ در بيشتر معقوالت و بلكه در تمام آنها عاقل بالفعل مى

ای نگرديده كه ذاتش به ذات خود، چيزی از اشيائى را كـه در  بسيط است ـ و گونه
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و  :كرده، صدق كند، حتى نفـوس انبيـا اوايل فطرت و سرشت بر آن صدق نمى

های در زهدان مـادران، در يـك درجـه از  نفوس ديوانگان و كودكان و بلكه جنين

ف، فقط در عوارض دور است تجوهر ذات انسانى و حقيقت آن قرار دارند و اختال

  .)269: 1388صدرالمتالهين، (باشد  كه الحق به وجودی كه برای اوست مى

شـناختى و سـايبرنتيكى، انسـان را در همـان مرتبـۀ  نظريه جان الك و به تبع؛ نظريه روان

  كردن مرتبـۀ هيـوالنى  كـه مالصـدرا در پـى بالفعـل دارنـد درحالى بالقوه و هيوالنى نگاه مى

  . استانسان 

بنابراين مالصدرا با دوگانۀ انشاء ـ انطباع به تبيين فلسـفى بـرای متمـايزكردن دو مكتـب 

مهم ارتباطات يعنى ـ توليد معنا و انتقال پيام ـ نايل شده است و نقدهای مالصدرا بـه نظريـه 

  .تر نظريه انتقال است انطباع نقدهايى به نسخۀ پيشرفته

شناختى يك چيز در  اعلى و كالم ادنى از جهت هستى در نظريۀ ارتباطات متعاليه، كالم

و ) اقنـاع(را بـه سـمت مشـهورات ) تجربـه(دو مرتبه هستند كه در قوس صعود محسوسات 

كننـده و محسـوس  بـرد و در قـوس نـزول، معقـوالت را قانع باال مى) يقين(سپس معقوالت 

   1.سازد مى

در نظريـه صـدرايى . خواهد شـد شناختى صدرالمتالهين نيز به خوبى آشكار بنيان ارزش

  :يكديگر هستند شوند بلكه در امتداد عدالت و محبت در مقابل همديگر تعريف نمىآزادی، 

آيد، عين قضـيه و حكـم ـ ماننـد عـالم  بنابراين، محبت وقتى در عالم عقل پديد مى

آيـد، عـين شـوق اسـت و  باشـد و چـون در عـالم نفـس پديـد مى قضای الهى ـ مى

، 3صـدرالمتالهين، ج(باشـد  آيـد، عـين ميـل مى ر عالم طبيعت پديـد مىهنگامى كه د

1388 :290(.  

رود تـا بـه منـزل محبـت و  انسان در مراتب كمال از آزادی به سمت عـدالت پـيش مـى

رحمت نايل شود و در قوس نزول نيز همراه رحمت الهى بـرای برقـراری عـدالت در عـالم 

  .آيد  طبيعت پايين مى ِمرتبهنفس و تقويت ارادۀ انسانى در 

                                                           
كالم اعلى، همـان مرتبـۀ عقلـِى علـم اسـت كـه انسـان در آن بـه يقـين . ن مراتب وجود استمراتب كالم هما. 1

شود و مرتبـۀ كـالم ادنـى، همـان  كننده مى ای است كه با تمثيل و تخيل، كالم قانع كالم اوسط، مرتبه. رسد مى

 .مرتبۀ حسى علم است
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  گيری نتيجه

نظريۀ غربى ارتباط به شدت متاثر از رويكرد فلسفى جان الك اسـت؛ زيـرا وی نـه تنهـا در 

ای عميق و معرفتى  طور مستقيم وارد شده است كه دوران خويش را به شيوه حوزۀ ارتباط به

های  ا وجود تمام پيشرفتمنعكس نموده است؛ دورانى كه با بحران ارتباطى مواجه است و ب

هـا در آن رغـم  شـود و بزرگتـرين جنگ تكنيكى در اين زمينه، ارتباط با شكست مواجه مى

  .خورد مى

ارتباط از نظر جان الك، مصداق ندارد و رابطۀ ميان نشانه و معنـا همـواره مـورد ترديـد 

  ريـم، فاصـلهكنيم و فهمـى كـه از آنهـا دا همواره ميان آنچه كلماتى كه اسـتفاده مـى. است

ای وجود ندارد كه بتواند ادعا كند كه اين كلمـه يقينـا ايـن معنـا را  وجود دارد و هيچ شيوه

شـود و شكسـت ارتبـاط را اعـالم  رو، به فردگرايى در ارتباط مبـتال مى كند؛ از اين افاده مى

 با اين حال از نظر جان الك، بهترين شيوۀ تشخيص معنـای يـك كلمـه اسـتفاده از. كند مى

شناسى بر  نشانه. شناسى سامان داده است های تجربى است كه وی آن را در دانش نشانه شيوه

  .كند اساس نتايج محسوس يك كلمه، معنای آن را تبيين مى

ای باشد؛ همچون  شود تا لوح نانوشته در نظريۀ انتقالِى جان الك، فطرت انسانى، نفى مى

اطالعـات و تصـاوير بـر روی آن منتقـل يك سيستم بيولوژيكى يـا سيسـتم الكتريكـى كـه 

گردد بدون آنكه تغييری در انسان حاصل شود و ايـن همـان  شود يا از روی آن پاك مى مى

أن الـنفس (كنـد  شونده نقد مى چيزی است كه مالصدرا با بيان نفس ايستا و ُمدركات منتقل

معتقـد اسـت كـه انسـان مالصـدرا  ).366: 3، ج1360  صـدرالمتألهين( »واقفة و المدركات منتقلة

فكيف يدرك شيئا آخر و من لم يجعل اّهللاٰ له نـورا فمـا لـه (خالى، قادر به فهم چيزی نيست 

شـود  در نظريۀ انتقالى، انسان موجودی منفعل است كه اطالعات بر آن عارض مى). من نور

ارتبـاط  در و) 317: 3، ج1360  صـدرالمتألهين،(»  زعموا أن الجوهر المنفعل العقلى مـن اإلنسـان(

شود يا از نفس انسـانى جـدا  يابد بلكه اعراضى زايد به آن اضافه مى انسان تعالى و رشد نمى

از نظر صدرا، انسان يك قابل نيست بلكه فاعل است كـه صـور مثـالى را در نفـس . شود مى

حقيقـت «: كند؛ زيرا انسان بر مثـال خداونـد آفريـده شـده اسـت آفريند و انشاء مى خود مى

صـورت مثـالى حاضـر در  ]انشاء[انشاء و ايجاد از سوی نفس؛ : نزد ما عبارت است از ابصار

نزد نفس در عالم تمثل كه مجرد از ماده طبيعى اسـت و نسـبت نفـس بـه آن، نسـبت فاعـل 
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،  صـدرالمتألهين(يابـد  ايجادی فعل است نه نسبت قابل كمالى كه به قبول كمال، اسـتكمال مى

  .)425: 6، ج1360

گری و  تمثـل، حكايـت. ه ارتباطات متعاليه، بايد ميـان تخيـل و تمثـل تمييـز داددر نظري

شناختاری دارد اما تخيل در نظريه مدرن، كامًال ذهنـى اسـت كـه بـا واقعيـت بيرونـى  ارزش

  ).262: 1391پارسانيا، ( نسبتى ندارد

ه نحوی كه ادراكات همچون اعراضى در آن از صـورتى بـ آگاهى انسان، ثابت نيست به

صورتى ديگر منتقل شود، حتى برعكس آن نيز صادق نيست كه ادراكات و متعلق آگـاهى 

التصـورات أو التصـديقات الحاصـلة (مالصدرا با تاكيد بر وجود فطرت . در حال تغيير باشد

، حركت توامان آگاهى نفـس و متعلـق )419: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(» للنفس بحسب الفطرة

، 1360  صدرالمتألهين،(» بل المدرك و المدرك يتجردان معا(كند  دازی مىپر آگاهى را نظريه

  .)366: 3ج
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