
  

 تحلیل انتقادی: شناختی در اثبات عقل مفارق در سنت اسالمیرویکرد معرفت

  

ی
ّ
  ١مرتضی متول

)۱٤/۱۱/۱۳۹۹: مقاله رشیپذ خیتار  - ۷/٤/۹۹: مقاله افتیدر خیتار(  

  

  چکیده

که در این  اندشناختییک دسته از ادله اثبات عقل مفارق ادله مبتنی بر رویکرد معرفت

ما در این پژوهش نشان . جستار به تحلیل انتقادی سه دلیل از آن ادله خواهیم پرداخت

اند تا استدالل بر وجود عقل مفارق یعنی بیشتر شبیه به تبییندهیم که این ادله می

های روشنگری هستند که عالوه بر برقراری سازگاری در یک نظاْم بیشتر شبیه به فرضیه

بردارند یعنی صورت، اوال، رقیبدراین. دهندامکان یک امر را به ما میفهم چگونگی 

های رقیب ارائه داد؛ ثانیا، چون ظاهرا همه این مسائل ها و تبیینتوان فرضیهمی

ـ  هایی دیگر برای این امور عرضه کردتوان تبییناند در علوم مختلف میچندتباری

سازند؛ ثالثا، با توجه به را روشن میهایی که هر کدام بخشی از حقیقت تبیین

با این . ها خیلی موفق نباشندتبیین شاید امروزه دیگر این تبیین های اولویت مالک

های وجود عقل مفارق بدانیم، همچنان خلل ایهمه، اگر این ادله را استدالل و توجیه بر 
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  مقدمه. ۱

این مفهوم  ١.ما در سنت خود مفهوم عقل را داریم که یک منبع آن یونانی است

فکری به شرط دین و فضیلت خوش: عقل نزد عامه مردم - ۱: های گوناگونی دارد مدلول

عقل  - ۳همگان مشهور است عقل جدلی یعنی آنچه در بادی رأی : عقل نزد متکلمان -۲

عقل در کتاب  - ٤شود ای که بدان یقین به مقدمات اولی حاصل میقوه: در کتاب برهان

عقل عملی یعنی جزئی از نفس که در آن با مواظبت بر عادت به اموری و طول : اخالق

ای که شأنشان چنین است که شود به قضایایی در امور ارادیزماْن یقین حاصل می

که همان است که به چهار : عقل در کتاب نفس - ٥وند یا از آنها اجتناب شود انتخاب ش

] ۳٤[. عقل در کتاب ما بعد الطبیعة - ٦باشد نحو بالقوه، بالفعل، بالمستفاد، و فّعال می

حذف حرف پنجم متحرک از  - ۱٠مرادف با علم  -۹قوه مدرک کلیات  -۸نفس ناطقه  -۷

عنصر هواء؛ اهل رمل باد را عقل  - ۱۲ر علم رمل شکل مسّمی به طریق د -۱۱مفاعلتن 

 ٢]۱۹۷-۱۹٦، صص۱٥؛ ٦٥، ص۷؛ ۱۱۹٤، ص۲، ج٦. [نامندمی

به عنوان وجه ممیزی برای انسان نسبت به دیگر حیوانات از  - اّوال - موضوع عقل

فیلسوفان پیش از  - مسکویهکندی، فارابی، و ابن. ای برخوردار استاهمیت ویژه

اما عقل به ] ۲ ؛۳٤؛ ٤٠[ .اندای مخصوص تحریر کردهضوع رسالهدر این مو -سینا ابن

باط با این وجه ممیز انسانی نیست و ارتمعنای موجودی مجرد از ماده و آثار آن نیز بی

های معرفتی احکام و ویژگی تبیینشاید محّرک اصلی فیلسوفان برای قول به عقل مفارْق 

شناسی مفارق به عنوان بخشی از هستیاز طرف دیگر، عقل . همین عقل انسانی است

  .ای دارددر سنت فلسفه اسالمی جایگاه ویژه

اعم از عقل اول و غیر آن و اعم از  - برای اثبات عقل مفارق ٣دلیل ۲٠در مجموع، 

  :توان آنها را در پنج دسته جای دادوجود دارد که می -عقول طولی و عقول عرضی

  اختیشنمعرفتادله مبتنی بر رویکرد ) الف

                                                                                                                                            
ه بـه صـورت فعـل و بـه معنـای برقـرار در قرآن کریم این واژ. از منابع اصلی این مفهوم متون دینی است .١

در روایات نیز این واژه فراوان به کار رفته اسـت ] ۳۸. [های آنها استها و مدلولمیان نشانهتباط ار  کردن

 .باشدکه شایسته پژوهشی مستقل می

های عقل بسیار بیش از این بوده و تطّورهایی داشته است که باید در محـل خـود دنبـال احتماال مدلول .٢

 ).اجعه کردتوان به آثار علی شلق مر در این خصوص می( شود

ی دیگر اینکه اگر تقریرهـای مختلـف هـر نکته. ایموجوی ناقصی که ما انجام دادهالبته بر اساس جست .٣

 دلیلی جداگانه حساب شود، تعداد ادله بسیار بیش از این خواهد بود
ْ
 .دلیل



  ١٤٩   تحلیل انتقادی: مفارق در سنت اسالمیشناختی در اثبات عقل رویکرد معرفت

  ]۱٥٦- ۱٥٥صص، ۲، ج۱۸[ ١دلیل مبتنی بر تجربه دینی) ب

ی سبزواری ؛ همچنین رجوع کنید به تعلیقه٤۸۱ص ،۲۱[دلیل مبتنی بر شریعت ) ج

  ]بر همین موضع

دلیل از ادله فیلسوفان مبتنی بر قاعده الواحد  ۱۲ :ادله مبتنی بر قاعده الواحد) د

آن ادله . اندطوی از این قاعده استفاده کردهای ماست و ایشان صریحا یا به صورت مقدمه

، ]۱٥، ص۱؛ ۲۱۱-۲۱٠، صص۳، ج۲۹[ی الواحد اثبات از طریق قاعده: اند ازعبارت

-۱۲۳، صص۳، ج۲٦؛ ۱٥٥-۱٥٤، صص۲، ج۱۸[ی امکان اشرف اثبات از طریق قاعده

یعت ، اثبات از طریق طبصورت و کیفیت تالزم میان آنها، اثبات از طریق هیولی و ]۱۲۷

اثبات از طریق کفایت امکان  متحرک الوجود، اثبات از طریق شوق اشیاء به کماالت،

- ۳٤۳، صص۲۱[ثبات از طریق مسلک تمام و نقص اثبات از طریق حرکات فلکی، اذاتی، 

، اثبات از طریق ]۳۱۸، ص۲۸؛ ۱٤۳، ص۲ج ،۱۸[، اثبات از طریق حفظ انواع ]۳٥۱

صدرا مال( ]٤٥۹، ص۱، ج۱۸؛ ۳۱۸- ۳۱۷، صص۲۸[نظام دقیق انواع نباتی و حیوانی 

آثار عقول در ای متفاوت تقریر کرده و آن را اثبات از طریق نیز این دلیل را البته به گونه

، ۳ج ،٤۱[، اثبات از طریق علت نبودن جسم ])۲٦۲، ص۲٥[اجسام نامیده است 

، ۲، ج۱٤؛ ٦- ٥، صص۳۳[، اثبات از طریق علت نفوس ناطقه مجرد ]٤۲۲- ٤۲٠صص

  ]٤۳۸-٤۳۷صص

اثبات از طریق اصل سنخیت و تناسب ذاتی میان علت و معلول در این : ادله دیگر) ه

به عالوه، دلیل از طریق کفایت . ٢]۳٤۱ص ،۲۱؛ ۲۹٥، ص۱، ج٤[گیرد دسته جای می

توان بدون استفاده از قاعده الواحد تقریر را می - که در دسته قبل گذشت - امکان ذاتی

  .ای دادکرد و در این دسته ج

                                                                                                                                            
فربه و منحـاز در شناختی است، اما از آنجا که خوْد بحثی اگرچه این دلیل نیز به نوعی رویکردی معرفت .١

 .بینیممطالعات معاصر است، آن را شایسته بررسی مستقل می

رسد که دلیل از طریق هیولی و حرکت که میرداماد ذکر کرده است نیز همـین دلیـل از چنین به نظر می .٢

زیرا در کبـرای دلیـل از طریـق  -اگرچه او این دو را دو دلیل متمایز قرار داده است-طریق سنخیت است

کیف یصّح استناد الذات المتراکمة النقص و الضـعف و القـّوة الـی الموجـود «: گویدولی و حرکت میهی

 حیثّیـة کمالّیـة و فـوق التمـام، علـی الجهـة 
ّ
ذي هو التاّم بذاته مـن کـل

ّ
الحّق المحض الواجب بالفعل ال

  ال بوسط یناسبالمستقصاة بیانا من بدء االمر، 
ّ
 مـن جهـة؟ و کیـف الطرف االعلی و الطرف االسفل کـال

ـب علیـه بنفسـه باطـل نـاقص بذاتـه فـی 
ّ
ینبعث عن نفس ذات الحق التاّم بذاته فی اقصی الغایـة و یترت

  ].۳۸۲، ص٤۳[» الغایة؟
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کندی در دانیم که می. شناختی استمحور این جستار ادله مبتنی بر رویکرد معرفت

ی عقل است و او حاصل قول که در رأی افالطون و ارسطو درباره" فی العقل"رساله 

داند، از معرفت عقلی برای اثبات موجود عقلی بهره افالطون را همان قول شاگردش می

 و توحیدی در "رسالة فی اثبات المفارقات"، فارابی در پس از کندی] ٤٠[. بردمی

و له من کتاب العقل و "و  "مقالة فی النفس و العقل"مسکویه در و ابن "المقابسات"

میرداماد، مالصدرا، و عالمه طباطبایی ] ۲؛ ٥؛ ۳۳[ .انداین استدالل را آورده" المعقول

هرچند در تقریر مالصدرا از قاعده الواحد  - کنندنیز هر یک تقریری از این دلیل عرضه می

، ٤۳. [توان آن را تحت دسته چهارم از ادله جای دادشود و از این رو میاستفاده می

  ]۲٤۹، ص۲۸؛ ۳٤۲-۳٤۱، صص۲۱؛ ۳۸۱ص

ی اسالمی ادامه شناختی در اثبات عقل مفارق در سنت اندیشهاین رویکرد معرفت

پیشینیان استدالل دیگری نیز با این رویکرد و از سینا عالوه بر استدالل یابد و ابنمی

پس از ] ۳٦٦- ۳٦۱، صص۲، ج۲۹. [کندطریق تمایز میان ذهول و نسیان عرضه می

ی رسیم که سعی دارد از طریق صدق قضایای حقیقیهسینا به خواجه طوسی می ابن

اک حقائق در ادامه نیز مالصدرا از طریق ادر ] ۳٠. [عقل مفارق بپردازدابدیه به اثبات 

  ]۳٥٠، ص۲٤؛ ۲٦۲- ۲٦۱صص ،۲٥[ .گماردکلی به اثبات عقل مفارق همت می

کنیم با نشینیم و سعی میما در این جستار به تحلیل انتقادی سه دلیل از این ادله می

بر  ٣و برهان ٢اند تا استدالل١تبیینتحلیل ادله نشان دهیم این ادله اوال بیشتر شبیه به 

های فراوانی دارند و در نتیجه وجود عقل مفارق و ثانیا با فرض اینکه استدالل باشند خلل

  .باشنداز رسیدن به مقصود ناکام می

  

  پیشینه تحقیق. ۲

به تبیین آراء کندی، فارابی، و  عقل در حکمت مشاءی خود مراد داودی در اثر ارزندهعلی

ای که از این رو ادله. ر این کتاب عقل آدمی استمحو. پردازدی عقل میسینا دربارهابن

در این کتاب برای اثبات عقل مفارق از سوی فیلسوفان آمده است در ارتباط با همین 

شناختی جای داد، اگرچه توان آنها را تحت رویکرد معرفتبنابراین می. عقل آدمی است

دهد که کندی را توضیح میاو دلیل . نویسنده با چنین عنوانی به آنها اشاره نکرده است

                                                                                                                                            
1. Explanation 
2. Argument 
3. Proof 
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نیز دلیل . پردازداز راه به فعلیت رسیدن معقوالت بالقوه برای ما به اثبات عقل مفارق می

پردازد را بیان سینا که از طریق تفاوت میان ذهول و نسیان به اثبات عقل مفارق میابن

  ]۳۲٥- ۳۲٤و صص ۲۲۸-۲۲۷، صص۱۲[. کندمی

سینا و شیخ عالم عقول از منظر ابنر مقاله خود پناه دمجید احسن و یدالله یزدان

ایشان در مطاوی بیاناتشان به برخی از . پردازندبه بررسی تطبیقی عالم عقول می اشراق

ادله اثبات عقل مفارق همچون اثبات از طریق قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف 

  ]۳[. کنندنمیشناختی اشاره ی با رویکرد معرفتپردازند و البته به ادله می

ای که در دو وار ادلهنیز ترجمه ادله و براهین اثبات عالم عقل در نظام صدراییدر مقاله 

  ]۱۹[. اند آورده شده استآوری شدهکتاب اسفار و شواهدالربوبیة جمع

به دلیل  خواجه طوسی و نظریه عقل مفارقسکینه سلمان ماهینی نیز در مقاله 

. کندشناختی یاد میز آن با عنوان دلیل با رویکرد معرفتخواجه طوسی اشاره کرده و ا

]۱۷[  

اوال، سعی شده : با این همه، پژوهش حاضر از چند جهت با آثار دیگر متفاوت است

است در آن با تتّبعی نسبتا زیاد همه ادله حکماء در اثبات عقل مفارق مورد توجه قرار 

شناختی را ایم سه دلیل معرفتتالش کردهبندی نویی برای آنها شود؛ ثانیا، گیرد و دسته

بندی منطقی کنیم و تا حدودی تحّول تاریخی این ادله را نشان دهیم؛ ثالثا، صورت

ه مهم
ّ
شناختی ی با رویکرد معرفتتر اینکه پیشنهادی نو طرح شده است در اینکه ادل

رضه شود؛ رابعا، اند و سعی شده است در تأیید این پیشنهاد توضیحاتی قابل تأّمل عتبیین

ه، خواه تبیین باشند خواه استدالل، پرداخته شده است و در جهت 
ّ
به نقد جدی این ادل

  . نشان دادن ناکارآمدی یا ناتمامی آنها کوشش شده است

 
  تحلیل ادله. ۳

شناختی در اثبات عقل در این بخش به تحلیل سه دلیل از ادله مبتنی بر رویکرد معرفت

ای دیگر وا کنیم و آن را به مقالهاز دلیل خواجه طوسی صرف نظر میپردازیم و فارق می

گذاریم، زیرا این دلیل از طرفی در سنت اندیشه اسالمی بسیار محل توجه واقع شده و می

و از طرف دیگر خود  ١ای پیرامون آن و در شرح و نقد آن شکل گرفته استادبیات گسترده

                                                                                                                                            
رسـالة إثبـات العقـل المجـّرد خواجـه نصـیرالدین طوسـی و "توان در کتـاب بخشی از این ادبیات را می .١

 ]۳٠[. مشاهده کرد" وح آنشر 
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حجم مقاله اجازه بررسی آن در کنار سایر ادله را  بسیار مفّصل است و بنابراین محدودیت

  .پردازیماکنون بر اساس ترتیب تاریخِی آغاز دلیل به این سه دلیل می. دهدبه ما نمی

  

  انساندر اثبات از طریق به فعلیت رسیدن معقوالت بالقوه . ۱-۳

فس پس از بر اساس این تقریر وقتی ن. دهدکندی اولین تقریر از این دلیل را ارائه می

شود که شود یعنی وقتی واجد صوری میاینکه عاقل بالقوه بود بالفعل دارای عقل می

هیولی ندارند و از صور متخیله نیز نیستند، این به فعلیت رسیدن به سبب ذات نفس 

تواند باشد، زیرا اگر به سبب ذات باشد همواره برایش بالفعل خواهد بود، زیرا ذاتش نمی

بنابراین نفس به سبب امر دیگری به فعلیت . که موجود است با او استهمیشه و مادام 

بنابراین نفس عاقل بالقوه است و به سبب . دیگری که بالفعِل همان شیء است - رسدمی

بندی صورت] ۲٠٥-۲٠۳، صص٤٠. [رسدو به هنگام ارتباط با آن به فعلیت می ١عقل اول

  :اهد بودتر این استدالل به صورت زیر خومنطقی دقیق

  خواهد؛خروج نفس از عقل بالقوه به عقل بالفعل علت می) الف

  این علت یا خود نفس است یا غیر آن؛) ب

اما خوِد نفْس علت نیست، زیرا اگر خوِد نفْس علت باشد، از آنجا که ذاتش همواره ) ج

  برایش حاصل است، همیشه عاقل بافعل خواهد بود؛

  ل بالقوه به عقل بالفعل غیِر نفس است؛بنابراین علِت خروج نفس از عق) د

  ؛٢علت باید با معلول مسانخ و بلکه همانند آن باشد) ه

قید بالفعل برای این است که (بنابراین علت عاقل بالفعل شدن نفس عقلی بالفعل ) و

اگر بالقوه باشد، همچون نفس به مخِرجی نیاز خواهد داشت و بنابراین تسلسل الزم 

  .است) ٣آید می

                                                                                                                                            
 عقلی است که همواره بالفعل است و احتماال منظور او از عقل اول عبارت است  .١

ْ
مراد کندی از عقل اول

 عقل"از 
ِ
 .شمرداش برمیکه او در ابتدای رساله" عقل به معنای اول یا نوِع اول

مـا "التینـی یوحنـا بـه جـای عبـارت چنانکه ابوریدة در پانوشت تصحیح خود گفته است، در ترجمـه  .٢
ّ
فإن

ما یخرج إلی الفعل بآخر هـو بالفعـل"آمده است " یخرج إلی الفعل بآخر هو ذلک الشیء بالفعل
ّ
بـا ". فإن

در . باید یا در تقدیر گرفته شـود یـا حـذف شـود) ه(فرض اینکه نسخه یوحنا نسخه صحیح باشد، مقدمه 

ه الواحـد تمّسـک شـود تـا نتـوان گفـت علـت بـه فعلیـت صورت دوم برای تمام شدن دلیل باید به قاعـد

 ]۳٥٦، ص۳۹. [الوجود استرسیدن معقوالت در ما واجب

مسکویه تقریبـا هماننـد بیـان کنـدی بیان ابن. مسکویه استتوضیح داخل پرانتز با توجه به عبارات ابن .٣

 .ایماست که در ادامه متن به آن ارجاع داده
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شویم که کندی در اینجا در مقام اثبات وجود عقل مفارق نبوده نکته را یادآور می این

آورد که به نوعی استدالل بر وجود عقل مفارق است، بلکه در مطاوی بیاناتش مطالبی می

ی ادله اثبات عقل مفارق پس از او نیز دلیل از راه عاقل بالفعل شدن نفس در زمره. است

ی شایان توجه دیگر این است که در نکته. گیردتلفی به خود میآید و تقریرهای مخمی

بندی منطقی خود از تقریر کندی سعی کردیم تا آنجا که امکان دارد دلیل او را به صورت

  .استوارترین شکل عرضه کنیم و مقدمات مطوی آن را آشکار سازیم

تقریر مخرج نفس  بر اساس این. پردازدفارابی اندکی متفاوت به تقریر این دلیل می

 عقل مفارق است به سه دلیل
ْ
اوال، صور متخیله و : انسانی از قوه به فعل در معقوالت

اند بنابراین باید امری دیگر آنها را محسوسه و متوهمه و بالجمله اجساْم بالقوه معقول

تجرید کرده معقول گرداند، حال اگر آن امر دیگر نیز بالقوه معقول باشد تسلسل الزم 

آید و تسلسل محال است، بنابراین باید به چیزی برسیم که به ذات خود معقول باشد؛  می

ثانیا، فعِل صورت جسمیْه متوقف بر وضع است در حالی که صور جسمیه هیچ وضعی با 

تواند عقول ما را از قوه به فعل برساند؛ ثالثا، نفوس ما ندارند بنابراین صورت جسمیه نمی

ل عقول ما ناگزی تر از ما دارند و عقول ما به واسطه معقوالت کامل ر وجودی تاممکمِّ

بیان ] ٦، ص۳۳. [کننده معقوالت به عقول ما عقلی است بالفعلشوند بنابراین افاده می

بندی توانم صورتنمیفارابی برای نویسنده همچنان بسیار مبهم و محل مناقشه است و 

" ثالثا"، با توجه به تقریر میرداماد احتماال با این همه. منطقی دقیقی برای آن ترتیب دهم

در بیان فارابی را بتوان اینگونه توضیح داد یا حداقل یک برداشت معقول از عبارت فارابی 

برای " تر از ما دارندمکمل عقول ما ناگزیر وجودی تام"گوید اینکه فارابی می: این است که

عاقل بالفعل کند، زیرا اگر نفس  خارج کردن این فرض است که نفس ما خود، خودش را

تر از مستفیض باشد الزم ما خودش را عاقل بالفعل کند از آنجا که مکمل و مفیض باید تام

به عالوه اینکه فارابی . تر باشد و این محال استآید که نفس خود از خودش تاممی

فرض است برای خارج کردن این " شوندعقول ما به واسطه معقوالت کامل می"گوید  می

الوجود ما را عاقل بالفعل کند، زیرا از آنجا که علت باید با معلول مناسبت و که واجب

است آنچه بیشترین ) ١متکثر(سنخیت داشته باشد و معلول در اینجا همان معقوالت 

                                                                                                                                            
را آورد و از طـرف دیگـر در مـورد آنچـه افاضـه " عقـول"فی در مورد ما واژه جمع شاید اینکه فارابی از طر  .١

الوجـود توانـد واجـبرا، برای افاده این نکته باشد که مخرج نفوس ما نمی "معقوالت"شود واژه جمع می

  .شود کثیرالوجود واحد است و عقول ما و آنچه بدان افاضه میباشد، زیرا واجب
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		]۳۸۱، ص٤۳. [الوجودمناسبت را با آن دارد عقلی است مفارق نه واجب

به نقل از ابوسلیمان سجستانی تقریبا همان  پس از فارابی نیز ابوحیان توحیدی

مسکویه ، چنانکه ابن)]مقدمه مصحح( ٥٠، ص۱٦؛ ۲۸۹، ص٥[آورد بیانات کندی را می

به همین ترتیب، تقریر میرداماد نیز تقریبا همانند تقریر کندی ]. ۹۹و ص ۳۷، ص۲[نیز 

مالصدرا در  ]۳۸۱، ص٤۳. [است، چنانکه مقداری از آن در توضیح بیان فارابی گذشت

گوید واجب کند و میصریحا از قاعده الواحد استفاده می - همچون فخر رازی -تقریر خود

 .اند و واجْب واحدتواند مخرج نفوس از قوه به فعل در معقوالت باشد، زیرا نفوس کثیرنمی

عالمه طباطبایی در تقریر خود از قاعده ] ۳٤۲- ۳٤۱، صص۲۱؛ ٤۳۷، ص۲، ج۱٤[

کند، اما همچون فارابی این فرض که موجودی مادی مفیض صور نمی الواحد استفاده

 یموجود ماد: کند به این صورت کهرّد میای متفاوت عقلیه باشد را مطرح و به گونه

 موجود مادی از فعل باشد، پس تریقو دیاز موجود مجرد است و وجود فاعل با ترفیضع

  ]۲٤۹ص ،۲۸[ .صور مجرد باشد نیا ضیمف تواندینم

  

  اثبات از طریق تمایز میان ذهول و نسیان. ۲-۳

بر . سینا طرح شده استبار توسط ابنایم اولوجو کردهاین دلیل تا آنجا که ما جست

اساس این استدالل همانطور که صور حّسیه و معانی جزئیه نسبت به ما سه حالت دارند 

ما نسبت به این صور سه  صور معقوله هم نسبت به ما سه حالت دارند یا به تعبیر دیگر

گاهی مدرک آنهاایم، گاهی ذاهل از این صورایم، و گاهی ناسی این صور : حالت داریم

شوند، گاهی از این اند و ادراک میباشیم یعنی گاهی صور در قوه مدرکه ما حاصلمی

 شوند اما نه زوال کاملای که صور از قوه مدرکه ما زائل میشویم به گونهصور غافل می

تواند با تالش کمی حاضر و مجددا ادراک شود، و گاهی آن ای است که میبلکه به گونه

شود به کنیم یعنی از قوه مدرکه ما کامال پاک میصورت را به طور کامل فراموش می

برای . ای که اگر بخواهیم دومرتبه آن صورت را ادراک کنیم باید کسب جدید کنیم گونه

در ذهول : گوییمیان که بالوجدان و بالتقسیم متمایزاند میبیان فرق میان ذهول و نس

 غائب می
ْ
شود در یکی از مخازن وجود دارد ولی مورد توجه ما نیست اما به وقتی صورت

این عبارت اخیر کمی با مسامحه است که با (هنگام نسیان از مخزن هم خارج شده است 

در قوه جسمیه یا مدِرک ). گرفتتری خواهد آید معنای دقیقتوجه به بیاناتی که می

این بخش مدِرک است و آن : توان مدِرک را به دو بخش تقسیم کرد و گفتجسمیه می

 مدرِک جسمی است و جسم قابل انقسام است پس 
ْ
بخش مخزن است، زیرا مدرک
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ش را تقسیم کنیم که واقعا جسم  می
ّ
توانیم این مدرک جسمی را تقسیم کنیم، حال یا محل

 تقسیم کنیم است یا خود
ّ
 حلول کرده است به تبع محل

ْ
بنابراین . قوه را که در محل

بخشی که مدِرک است و بخشی که مخزن و : توانیم در بدن خود دو بخش قائل شویم می

اما قوه عاقله که مدِرک کلیات است مجرد بوده و قابل انقسام نیست و چون مدِرک . حافظ

براین دیگر مخزن نیست، عالوه بر اینکه اگر دهد بنااست و یک کار بیشتر انجام نمی

آید صور در آن موجود باشند که در این صورت حتما بخواهد حافظ نیز باشد، الزم می

ی دیگری در قوه. مدرک خواهد بود، زیرا ادراک عبارت است از حصول صورت برای مدرک

صور موجود در آن توان فرض کرد که آن قوه حافظ باشد، زیرا در این صورت نفس نیز نمی

قوه برای نفس نیز حاضر خواهند بود و در نتیجه نفس بدانها آگاه، زیرا ادراک جز همین 

از طرف دیگر بدن نیز شأنیت مخزن بودن برای کلیات را . ارتسام صورت نزد نفس نیست

بنابراین مخزن صور عقلیه و . ندارد، زیرا کلیات مجرداند و مخزنشان باید مجرد باشد

تواند حال که بیرون از ما است نه می. کلیه در خود ما نیست بلکه بیرون از ما استمعانی 

تواند جسم و اما نمی. تواند نفس باشدتواند جسمانی باشد نه میجسم باشد نه می

جسمانی باشد، زیرا جسم و جسمانی مجرد نیستند و صورت کلیه مجرد است و مجرد را 

تواند باشد، زیرا نفس بالقوه است و امر ما نفس نمیا. شود در غیر مجرد جای دادنمی

 صور بالفعل در مخزن می
ْ
باشند و ما با بالقوه واجد صور نیست در حالی که در ذهول

بنابراین باید قائل به موجودی . کنیمتماس با آن، صور مورد غفلت را دوباره ادراک می

کنیم در آنجا موجوداند و اک میعقلی در خارج باشیم و بگوییم که تمام صوری که ما ادر 

اگر ما ارتباطمان را با آنجا قطع نکنیم بلکه ارتباطمان تنها ضعیف شود صور از ما غائب 

شوند، یعنی شوند و وقتی ارتباط قطع شود صور فراموش میشوند ولی فراموش نمیمی

تی دارای یعنی وق - کنیم و وقتی ارتباط ضعیف شددر اثر ارتباط با آن مخزن ادراک می

کنیم و وقتی ارتباط غفلت می - ملکه اتصال به عقل فعال هستیم اما به آن متصل نیستیم

یعنی وقتی استعداد نفس برای اتصال به عقل فعال و قبول فیض از آن از بین  - قطع شد

، ۲۱؛ ۲۷۹- ۲۷٥، صص۲، ج۱۳؛ ۳٦٥-۳٦۱، صص۲، ج۲۹. [کنیمفراموش می - رفت

  :استدالل به صورت زیر خواهد بود بندی منطقیصورت ١)۳٥٥-۳٥۳صص

                                                                                                                                            
با توجه به شرح خواجه طوسی و فخـر رازی و بیـان مالصـدرا و همچنـین درسـگفتار در اینجا سعی شد  .١

تقریری جـامع از ایـن اسـتدالل ارائـه ] ٠۹/۱۲/۱۳۹٠، جلسه تاریخ ۹[پور شرح اشارات استاد حشمت

  .شود
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 مدِرک معقوالت در ما غیر جسم و جسمانی و غیر منقسم است در حالی که) الف

 جسم و (مدِرک صور غیر معقوله جسم یا جسمانی و منقسم است 
ْ
اما اینکه مدرک معقوالت

 مجرداند  جسمانی و منقسم نیست بدین جهت است که
ْ
 مدِرک

ّ
 در آن محل

ّ
معقوالت حال

 الزم و 
ّ
 مدِرک نیز مجرد و غیر قابل قسمت باشد و إال

ّ
غیر قابل قسمت بنابراین باید محل

 غیر می
ّ
 قسمت پذیرد در حالی که فرض بر این بود که حال

ّ
 نیز به تبع محل

ّ
آید که حال

  ؛])۳۷۳- ۳۷٠، صص۲، ج۲۹. [ک. ر. قابل قسمت است

صورتی که از قوه مدرکه  ادراک عبارت است از ارتسام صورت در مدِرک، بنابراین) ب

  ای از آن قوه زائل شده است؛غائب است به گونه

ای است که گاهی رفتن صورت از قوه مدرکه به گونه: زوال صورت دو گونه است) ج

م کسب جدید است 
ّ
و گاهی رفتن صورت از قوه ) نسیان(برای بازگشت آن نیاز به تجش

م کسب جدید نیست  ای است که برای بازگشت آن نیازمدرکه به گونه
ّ
). ذهول(به تجش

شود و در اولی تفاوت این دو حالت در این است که در دومی صورت در خزانه حفظ می

  صورت حتی در خزانه هم نیست؛

چنانکه این دو حالت را برای صور خیالیه و معانی وهمیه داریم، این دو حالت برای ) د

  دارد؛صور عقلیه و معانی کلیه نیز بالوجدان وجود 

خزانه معقوالت یا خود عاقله است یا قوه دیگری در نفس یا بدن یا جسمی دیگر یا ) ه

  نفسی دیگر یا عقلی بالفعل؛

تواند اما خود عاقله نیست، زیرا مجرد بوده و قابل انقسام نیست بنابراین نمی) و

همچون قوای مدرکه جسمانی بخشی از آن مدرک و بخشی از آن حافظ باشد و چون 

اگر  عالوه بر این،. دهد بنابراین دیگر مخزن نیسترک است و یک کار بیشتر انجام نمیمد

آید صور در آن موجود باشند که در این صورت حتما مدرک بخواهد حافظ باشد، الزم می

  زیرا ادراک عبارت است از حصول صورت برای مدرک؛ خواهد بود نه غافل،

ر این صورت، صور موجود در آن قوه برای اما قوه دیگری در نفس نیست، زیرا د) ز

نفس نیز حاضر خواهند بود و در نتیجه نفس بدانها آگاه، زیرا ادراک جز همین حصول و 

  بنابراین دیگر غفلتی مطرح نخواهد بود؛. ارتسام صورت نزد نفس نیست

  اما بدن یا جسمی دیگر نیست، زیرا کلیات مجرداند و مخزنشان باید مجرد باشد؛) ح

در حالی که در  اما نفسی دیگر نیست، زیرا نفس نسبت به صور معقوله بالقوه است) ط

 صور بالفعل در مخزن می
ْ
  باشند؛ذهول

 عقلی بالفعل است) ی
ْ
  .بنابراین خزانِه معقوالت
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وقتی چیزی : کند به این صورت کهفخر رازی تقریر دیگری از طریق تقسیم عرضه می

شود و هنگامی که آن شیء از ما غائب ما حاصل میدانیم، حقیقت آن چیز نزد را می

شود، محال است که حقیقتش نزد ما باقی ماند، زیرا معنای علم عبارت است از حصول 

صورت در نفس، بنابراین اگر صورت نزد نفس باقی باشد، محال است که نفس بدان آگاه 

زانه نفس ما است یا شود که خای دیگر حفظ میدر این حال، آن صورت یا در قوه. نباشد

شّق اول محال است، زیرا اگر خزانه در نفس . اینکه خزانْه موجودی مباین با نفس ما است

موجود باشد، صور موجود در آن نیز در نفس ما خواهد بود و در این صورت محال است که 

 بنابراین. نفس بدان آگاه نباشد، در حالی که فرض بر این است که نفس بدان آگاه نیست

ای باشد که صوْر از آن به و الزم است که آن موجوِد مباین به گونه. شّق دوْم متعّین است

هنگام اتصال نفوس ما بدان بر نفس افاضه شود و واجب است که آن شیء عقل بالفعل 

  ]۲۷۹، ص۲، ج۱۳. [باشد

ونه همانگ: کند به این بیان کهمیرداماد نیز تقریری کمی مشابه با تقریر فخر عرضه می

ای جسمانی از الواح حسی و مشاعر خیالی که برای اختزان محسوسات و متخیالت خزانه

، ٤۳. [ای عقالنی باشدداریم، به همین ترتیب، برای اختزان معقوالت نیز باید خزانه

  ]۳۸٤ص

  

  اثبات از طریق ادراک کلی. ۳-۳

طبائع نوعْی چندگونه بر اساس این استدالل . شوداین دلیل ظاهرا با مالصدرا شروع می

بدون شک در وجوْد شیء . بعضی از آنها حّسی است و بعضی از آنها عقلی: وجود دارند

محسوسی داریم، همچون انسان با ماده و عوارض محسوسش که این را انسان طبیعی 

همچنین شیئی داریم همچون انسان که تنها به ماهیتش از آن جهت که ماهیت . گویند

کنیم که این را کلی طبیعی در حالی که عوارض آن را لحاظ نمی کنیماست نظر می

به همین ترتیب، شیء معقولی داریم همچون انسان کلی که افراد کثیر در آن . گویند

شود و ناگزیر مجرد از خصوصیات مادی اند و بر افراد به حمل هوهو حمل میمشترک

در مقادیر و اوضاع و اشکال دارند است زیرا نسبتش به جمیع افراد با همه اختالفاتی که 

ص عقلی است
ّ
ص به تشخ

ّ
این وجود : گوییمحال می. یکسان است و در عین حال متشخ

 . مفارقی برای انسان یا در نفْس موجود است یا در خارج
ّ
اما در نفْس موجود نیست و إال

 جوهر باشد به خصوص آن جوهری که اصل حقیقت این موجوداتالزم می
ْ

 آید که عرض

به ] ۲٦۱، ص۲٥. [پس این وجود مفارقی برای انسان در خارج موجود است. مادی است
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باید جوهر  - مثال انسان- این موجود عقالنی: خواهد بگویدعبارت دیگر مالصدرا می

 جوهر است و کلی طبیعی آن هم جوهر 
ْ
باشد، زیرا از آنجا که موجوِد مادی آن طبیعت

جوهر باشد و بنابراین باید موجودی خارجی باشد،  است این انسان کلی عقالنی هم باید

این نکته ] ۱۸/٠۱/۱۳۸٠، جلسه تاریخ ۱٠. [شودزیرا اگر در ذهن باشد کیف می

تواند روشنگر باشد که مالصدرا در باب ادراک کلیات قائل به این است که ما عقول را از  می

شود که عنوانی اصل میکنیم و با این مشاهده کیفیتی نفسانی در ما حدور مشاهده می

و  ۱٥۸- ۱٥٦، صص۲٥. [کنداست برای آن عقول و حقائق کلی و حکایت از آن می

بندی منطقی استدالل صورت] ۳٥٠و ص ۳٤۳-۳٤۲، صص۲٤؛ ۱۹٥، ص۲۳؛ ۲٦۲ص

  :به صورت زیر است

 -مثال - طبیعت نوعی دارای انحایی از وجود است، بدون شک در مورد انسان) الف

خارج داریم، به همین ترتیب، کلی طبیعی انسان نیز در خارج طبیعت محسوسی در 

  موجود است، همچنین شیئی معقول همچون انسان کلی هم داریم؛

  اند؛ذهن و عین مطابق) ب

  این وجود کلی عقالنی یا در ذهن موجود است یا در خارج؛)ج

ز آنجا که شّق اول محال است، زیرا اگر کلِی عقالنِی طبیعِت نوعی در ذهن باشد ا) د

 جوهر باشد، زیرا آن طبیعت نوعی جوهر آنچه در ذهن است کیف است الزم می
ْ

آید عرض

  است،

بنابراین وجود کلی عقالنی طبیعت نوعی در خارج است و ذهن ما پس از مواجهه ) ه

شود، گیرد که حاکی از آن بوده و بر افراد مادی آن حمل میمستقیم با آن عنوانی عام می

  .اندمادی رقیقه آن حقیقت زیرا افراد

تری به خود تر و مستدلاین بیانات مالصدرا به وسیله عالمه طباطبایی شکل روشن

ای که مفاهیمی که ما در ذهن داریم از موجودات مثالی و عقلی: گویداو می. گیردمی

اع فرع شوند نه از موجودات مادی، زیرا انتز اند انتزاع میحاضر در نفس اما غیر قائم بدان

بر مشاهده و علم به منتَزٌع عنه است، حال اگر علم به منتزع عنه هم به وسیله این مفهوِم 

بنابراین اینکه ما صور و مفاهیمی در ذهن داریم نشان از . آیدمنتَزع باشد دور پیش می

، جلسه ۳۷. [نشینیمموجوداتی دارد غیر مادی که ما به هنگام ادراک به مشاهده آنها می

  ]۲٤٦-۲٤٥و صص ۲۳۹، ص۲۸؛ ٦۳۹١

                                                                                                                                            
استاد فیاضی در درسگفتار اسفار خود این مطلب را از اصول فلسفه عالمه طباطبایی نقـل کردنـد، امـا  .١

 .باشدوجوی بیشتری نیاز میام و به جستده هنوز در اصول فلسفه این مطلب را نیافتهبن
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  بررسی ادله. ٤

برای توضیح مدعا خوب . بر امری ٣و استدالل ٢اند تا توجیه١این ادله بیشتر شبیه به تبیین

تبیین عبارت است از بیان علت یک امر در . است ابتدا کمی درباره تبیین سخن بگوییم

ق به گستره
ّ
قانون کلی مربوط به  بر حسب اینکه. ی معرفتی خاصپرتو قانون کلی متعل

. های گوناگون مربوط به علوم مختلف خواهیم داشتکدام گستره معرفتی باشد تبیین

ارائه ... شناختی، و شناختی، جامعههای فلسفی، روانتوان تبیینمثال از تجربه دینی می

علم  ایم به کدامای که با آن به تبیین تجربه دینی پرداختهداد بسته به اینکه قانون کلی

وجوی علت ثبوتی امری هستیم و در توجیه در در تبیین در واقع در جست. مربوط است

  ]۲٠۷- ۱۹۹و صص ۱۸۸- ۱۸٦، صص۳٦. [وجوی علت اثباتی یک امرجست

اگر بخواهیم به زبانی دیگر و با تفصیل بیشتر به توضیح تمایز میان استدالل و تبیین 

دهد، اما تبیین به ما فهم به صدق امری را میاستدالل به ما اعتقاد : گوییمبپردازیم، می

ما وقتی به دنبال فهم چگونگی امکان یک امر . دهدچگونگی امکان یک امر را می

بنابراین سعی . افتیم که آن امر با امور دیگری که آنها نیز مفروض مااند ناسازگار افتد می

این امِر مفروض در . نیمکنیم با فرض امری، چگونگی امکان امری دیگر را روشن گردامی

 -پذیر نیستند، زیرا جمالت یا قضایایی وجودیپذیر یا ابطالهای فلسفی آزمونتبیین

عالوه بر این، کاربست . نهندرا پیش می - یعنی اینکه چیزی یا فرآیندی وجود دارد

شود باید دانسته در خصوص تبیین، امری که تبیین می: استدالل و تبیین متفاوت است

یا مورد اعتقاد باشد، اما ممکن است ما قصد استدالل بر چیزی را داشته باشیم که شده 

به همین ترتیب، مقدمات استدالل و . دانیمهنوز باور به صدق آن نداریم و آن را نمی

اند و این اعتقاد اند، یعنی مقدمات استدالل مورد اعتقاد یا معرفتی تبیین متفاوتفرضیه

کنند، اما فرضیه تبیین اینگونه نیست، یعنی ممکن است ه منتقل مییا معرفت را به نتیج

مورد اعتقاد یا معرفت نباشد بلکه برعکس ممکن است موفقیت در استنتاج تبیینِی آن امر 

پایان است، ای بینکته آخر اینکه تبییْن وظیفه. از این فرضیْه موجب باور به فرضیه شود

یعنی اموری که مانع صدق امور  - ور اموری ناسازگاررود، همانطزیرا هرچه دانش پیش می

ی امکان آن امر اول هایی دربارهآید و از این رو پرسشنیز پیش می -مفروض دیگراند

  ]۱۸-۱، صص٤٤. [خیزدبرمی

                                                                                                                                            
1. Explanation 
2. Justification 
3. Argument 
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شود که این هر سه دلیل بیشتر شبیه به با توجه به این بیانات اکنون روشن می

در دلیل دوم ما امری مفروض داریم و آن . وماند تا استدالل، مخصوصا دلیل د تبیین

عبارت است از اینکه در معقوالت نیز همچون صور خیالیه و معانی وهمیْه ادراک و ذهول و 

در عین حال امر مفروض دیگری داریم که با امر مفروض اول ناسازگار است . نسیان داریم

توان در اشد و بنابراین نمیبو آن اینکه قوه عاقله انسان مجرد بوده غیر قابل قسمت می

در اینجا است که . آن دو بخش قائل شد که بخشی حافظ صور باشد و بخش دیگر مدرک

گیرد تا این ناسازگاری را از میان بردارد و چگونگی سینا وجود عقل فعال را فرض میابن

اول نیز به همین ترتیب، در دلیل . امکان ادراک و ذهول و نسیان معقوالت را روشن گرداند

از طرف . امری مفروض داریم که عبارت باشد از به فعلیت رسیدن معقوالت در انسان

تواند با حرکت جوهری ذاتی و بدون دیگر، امر مفروض دیگر این است که انسان خود نمی

بنابراین فرض عقلی بالفعل خارج از . استعانت از دیگری در معقوالت به فعلیت برسد

تواند هم افتد و مینسان از قوه به فعل باشد در اینجا کارساز میانسان که مخِرج نفس ا

ناسازگاری را برطرف کند هم چگونگی امکان به فعلیت رسیدن معقوالت در انسان را 

دانیم که ذهن و عین همچنین است در دلیل سوم، یعنی ما از طرفی می. آشکار سازد

. باشده علم بدانها کیف نفسانی میاند و از طرف دیگر در خارج جواهری داریم کمطابق

برای برقراری سازگاری و تبیین چگونگی امکان تطابق ذهن و عین مالصدرا عقولی را 

کنیم و ذهن ما از کند که به هنگام ادراک کلیات ما در واقع آنها را مشاهده میفرض می

ن ازگاری و نشابیان عالمه طباطبایی نیز تبیین و برقراری س. گیردآنها عنوانی حاکی می

شده از ما مفاهیمی داریم که انتزاع: دادن چگونگی امکان این دو امر است

  .انتزاعی که فرع بر مشاهده است؛ ما به مادیات به واسطه این مفاهیم آگاهیم_غیراند

بردار اوال، تبییْن رقیب: گوییماند میشبیه به تبیین حال که روشن شد این ادله بیشتر

هایی دیگر ارائه داد که این امر با توجه به دگرگونی و توان تبیینهمواره میاست یعنی 

توان پیشروی علوْم امری ضروری است، هرچند بدون تغییر علوم نیز همواره می

ثانیا، هم به فعلیت رسیدن معقوالت در انسان هم تمایز میان . های رقیب عرضه کرد تبیین

ی عقالنی ظاهرا از مسائل چندتباری هستند که ادراک و ذهول و نسیان هم ادراک کل

توان در هر یک از علوم و بر اساس قواعد آن ریشه در علوم مختلف دارند و از این رو می

هایی که هر کدام بخشی از حقیقت را روشن تبیین_ علوم تبیینی از این امور عرضه کرد

. بیین باید به دنبال مالک بودبردار شد، برای گزینش تثالثا، وقتی تبیین رقیب. سازندمی

 ایده تیغ اکام است که بر اساس آن تبیینی اولویت دارد که مفروضات کمتری 
ْ
یک مالک
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توان تفاوت بر این اساس آیا نمی. تر نکندداشته باشد و جهان را بیش از آنکه هست شلوغ

یا چیزی  میان ادراک و ذهول و نسیان را بر اساس ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه فروید

سینا این استدالل را در طبیعیات و مخصوصا با توجه به اینکه ابن_شبیه به آن تبیین کرد

  ١.تبیین امور طبیعی مطرح کرده است

با این همه، اگر این ادلْه استدالل بر وجود عقل مفارق باشند نه تبیین، همچنان 

توضیح اینکه در . ا ندارندهای فراوانی دارند و در نتیجه توان اثبات چنین موجودی ر خلل

اینکه  -الوجود را به میان آورد و کار عقل مفارق راتوان پای واجبهر سه دلیل می

به او  -...الوجود نقش خزانه داشته باشد یا نفس را در معقوالت به فعلیت برساند و  واجب

الوجود باشد و بتواند از واجبرای اثبات اینکه این کارها و آثار نمی فیلسوفان. واگذار کرد

اما . جویندباید از عقلی مفارق باشد معموال به اصل سنخیت و قاعده الواحد تمسک می

با فرض صحت این قاعده نه تنها خداوند مصداق این : گوییمدر مورد قاعده الواحد می

تواند داشته باشد زیرا هیچ قاعده نیست بلکه این قاعده اصال هیچ مصداقی ندارد و نمی

از ترکیبی خالی نیست، زیرا هر چیزی اساسا یا واجب است یا ممکن، یا حادث چیزی 

است یا قدیم، یا بالفعل است یا بالقوه، یا جسمانی است یا غیر جسمانی، یا واحد است یا 

کثیر، یا حّی است یا حّی نیست، یا عالم است یا عالم نیست، یا قادر است یا قادر نیست، 

توضیح اینکه ما . اری از امور متقابل را دارا بوده باید داشته باشدو خالصه اینکه بسی... و 

ها این ترکیب. ها در واجب محال استپانزده نوع ترکیب داریم که تنها بعضی از این ترکیب

ترکیب . ۳ترکیب از ماده و صورت ذهنی . ۲ترکیب از ماده و صورت خارجی . ۱: عبارتند از

ه اإلشتراک و ما به اإلمتیاِز ذاتی غیر از جنس و فصل ترکیب از ما ب. ٤از جنس و فصل 

ترکیب از . ٥چنانکه در دو واجب مفروض است بر اساس این قول که واجب ماهیت ندارد 

ترکیب از ماهیت و . ۸ترکیب از ذات و صفت . ۷ترکیب از ذاتی و عرضی . ٦جوهر و عرض 

برای هر موجود محدودی  این ترکیب. ترکیب موجود از وجودش و عدم مجاورش. ۹وجود 

این ترکیب برای هر موجود . ترکیب موجود از وجودش و عدم غیرش. ۱٠حاصل است 

ترکیب عنصری . ۱۲ترکیب از اجزاء مقداری . ۱۱محدود یا غیر محدودی حاصل است 

ترکیب اعتباری . ۱٤ترکیب صناعی . ۱۳همچون ترکیب نبات از ریشه و ساق و برگ 

ترکیب شیمیایی مانند ترکیب دارو از عناصر . ۱٥ ]٥۲۷و  ٦۷ جلسه ،۳۷[همچون لشکر 

این نوع ترکیب از سنخ ترکیب ماده و صورت نیست بلکه مجموع اجزاء در حکم . ویژه

                                                                                                                                            
 .گروانههای عملتوان مطرح کرد، همچون مالکمالکهای دیگری نیز می ١.



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ١٦٢

و ما بسیاری از این . ]۳۸۹، ص۸، ج۸[ی ثانیه برای ورود صورت شیمیایی هستند ماده

مثل اینکه  ،خارجی واجب باشدها را در واجب داریم بدون اینکه مستلزم احتیاج ترکیب

یا اینکه مرکب از  ،واجْب مرکب از ذات و صفت است که تقریبا همه بر آن اتفاق نظر دارند

زیرا جوهر یعنی ، جوهر و عرض از صفات وجوداند زیرا بنابر قول حّق  جوهر و عرض است،

ض را موضوع و عرض یعنی وجود فی موضوع چنانکه خود حکماء جوهر و عر وجود ال فی

اند و واجب نیز وجودی است که در موضوع نیست و از این رو جوهر چنین تعریف کرده

شوند اعراضی که از صفات است و اعراضی همچون خالق و رازق بر او عارض می

شوند نه از مقام ذات و در ای هستند که از مقام فعل انتزاع میی ذات اضافه حقیقیه

، ١۲۷[اند اگرچه منشأ آنها ذات و صفات ذاتی است تحققشان متوقف بر غیر ذات واجب

یا اینکه ، ٢]۱۱۱٠-۱۱٠۹صصو  ۱٠٦۸ص ٤و ج ۳٥٠و ص ۳٤٦و ص ۳٤۲، ص۲ج

تا  ۲٠٦ ، جلسه۳۷؛ ۲٠٤- ۲٠۳، صص۱، ج۲۷[جب مرکب از وجود و ماهیت است وا

و از این رو است که مالصدرا در . یا اینکه مرکب از وجودش و عدم غیرش است ،٣]۲٠۸

فکل ما هو أشرف «: گویدب تعالی او را فاعل قریب همه چیز دانسته بلکه میمورد واج

وجودا و أشد بساطة و أکثر روحانیة و إرتفاعا من المواد الجسمانیة فإنه أکثر جمعا للمعانی 

 ٤.])]۱۱[به نقل از ( ٥۸٠- ٥۷۹صص ،۲۲؛ ۳٦٠ص، ۲٠[» و الصفات و أکثر أفعاال و آثارا

با توجه به آنچه گذشت و از مالصدرا نقل شد و با : گوییماما در مورد اصل سنخیت می

و اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود بر " الحقیقة کل األشیاءبسیط"توجه به قاعده 

 واجب با همه
ْ
  ٥.ی موجودات سنخیت داردفرض صحت این اصل

                                                                                                                                            
  .متن اثرتمام ارجاعات به این اثر در واقع ارجاع به تعلیقات آن است نه خود  .١

ای هسـتند کـه از مقـام ذات ی ذات اضافهاگرچه همین خالق و رازق در معنایی دیگر از صفات حقیقیه .۲

شوند نه از مقام فعل و تنها در مفهومشان متوقف بر غیرنـد نـه در تحققشـان و بازگشتشـان بـه انتزاع می

 ]۱۱۱۲، ص٤، ج۲۷. [قدرت است

اند کـه داللـت بـر ماهیـت داشـتن دی را نیز از جوامع روایی آوردهایشان در درسگفتار خود روایات متعد .۳

شوند که بحث ماهیت داشتن یا نداشتن واجـب وابسـته و البته این نکته را هم متذکر می. کندواجب می

حکایت ذهنـی حـد «و یا » حد عدمی وجود«به تفسیر ما از ماهیت است و اگر ماهیت را همچون بعضی 

اسـت کـه بگـوییم واجـب ماهیـت نـدارد زیـرا بنـابر هـر دو تفسـیر ماهیـت بـرای بدانیم، ضروری » وجود

 ])۳٤٠، ص۲، ج۲۷: [همچنین رجوع کنید به. (باشدوجودهای محدود می

شناختی و شود که منکر کارکرد روشنیز از گروهی یاد می" شناختی قاعده الواحدنقش روش"در مقاله  .٤

  ]۳٥. [نقش تبیینی قاعده الواحد هستند

 ]۱۷۹، ص۱۱، ج٤۲. [شهید مطهری نیز بیاناتی نزدیک به این مطلب دارند .٥



  ١٦٣   تحلیل انتقادی: مفارق در سنت اسالمیشناختی در اثبات عقل رویکرد معرفت

 نقض واین ادله اشکاالت دیگری نیز دارند و هر یک از مقدمات آنها می
ّ
 تواند محل

های فراوانی واقع شود که با توجه به محدودیت حجم مقاله ناگزیر از صرف نظر از آنها ابرام

  .باشیممی

  

  نتیجه. ٥

توان در چند اند میای را که حکماء در سنت اسالمی برای اثبات عقل مفارق آوردهادله

در این . شناختییک دسته عبارت است از ادله مبتنی بر رویکرد معرفت. دسته جای داد

به دلیل از راه : دسته چهار دلیل وجود دارد که به تحلیل انتقادی سه دلیل پرداختیم

تمایز میان ذهول و نسیان، و دلیل از  راهفعلیت رسیدن معقوالت بالقوه در انسان، دلیل از 

به ای که انجام دادیم روشن گشت این ادله بیشتر شبیه با تحلیل و بررسی. ادراک کلی راه

های روشنگری اند تا برهان بر وجود عقل مفارق، یعنی بیشتر شبیه به فرضیهتبیین

کنند هم فهمی از چگونگی امکان یک های یک نظام را رفع میهستند که هم ناسازگاری

اگر این ادله فیلسوفان تبیین باشند، سه مالحظه در برابر آنها قابل . دهندامر به ما می

های رقیب ها و فرضیهتوان تبیینها رقیب برداراند یعنی میبییناول، این ت: طرح است

 ناسازگاری آنها مطرح شد ها برای روشنارائه داد؛ دوم، مسائلی که این تبیین
ّ
سازی و حل

اند که ریشه در علوم مختلف دارند، و از این رو در علوم مختلف ظاهرا از مسائل چندتباری

هایی که هر کدام بخشی از تبیین_ این مسائل عرضه کردهایی دیگر برای توان تبیینمی

های اولویت تبیین شاید امروزه دیگر سازند؛ سوم، با توجه به مالکحقیقت را روشن می

با این همه، اگر این ادله را استدالل بر و توجیه برای . ها خیلی موفق نباشنداین تبیین

توانند وجود چنین ی دارند و نمیوجود عقل مفارق بدانیم، باز هم اشکاالت فراوان

توان ترین اشکاالت این است که در هر سه دلیل میاز مهم. موجودی را به اثبات برسانند

را  ی عقل مفارق گذاشته شده استالوجود را به میان آورد و کاری که به عهدهپای واجب

–تواند مانع این فرض هیچ یک از قاعده الوحد و اصل سنخیت نیز نمی. به او واگذار کرد

 - ...الوجود نقش خزانه داشته باشد یا نفس را در معقوالت به فعلیت برساند و اینکه واجب

الوجود نه مصداق قاعده الواحد است نه غیرمسانخ شود، زیرا بر فرض صحت اینها واجب

  .با امور است

  

  منابع

الرئیس، الطبعة  مجموع رسائل الشیخدر ضمن  الرسالة العرشیة) ش.ه۱۳٥٤(سینا، حسین بن عبدالله ابن] ۱[



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ١٦٤

  .مطبعة جمعیة دائرة المعارف العثمانیة: األولی، حیدر آباد الدکن

ابوالقاسم امامی، چاپ اول، : ، تحقیقالرسائل و المکاتیب، )ش.ه۱۳۹٦(، احمد بن محمود مسکویهابن] ۲[

  .میراث مکتوب: تهران

معرفت ، »سینا و شیخ اشراقعالم عقول از منظر ابن«، )ش.ه۱۳۸۹(پناه، یدالله احسن، مجید و یزدان] ۳[

  .٤۲- ۱۱، سال هشتم، شماره دوم، صصفلسفی

  .اسالمی: ، تهرانحکمت الهی عام و خاص) ش.ه۱۳٦۳(ای، مهدی الهی قمشه] ٤[

دار سعاد : حسن السندوبی، الطبعة الثانیة، کویت: ، تحقیقالمقابسات، )م۱۹۹۲(توحیدی، ابوحیان ] ٥[
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 .۲۳- ۲٠سوم، صص
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  .دانشگاه امام صادق: تهران
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 .مؤسسة اإلمام الصادق: الطبعة األولی، قم
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