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چکیده
یکی از مسائل مهم معرفتشناسی مسأله وجود ذهنی و نحوه انطباق آن با حقاای عینای اسات .حکیماان مساامان بار ایان
باورند که امری باید در این میان نقش واسط را ایفا کند .با تأمل در آثار مالصدرا درمییابیم که او به این امر توجه بایسته
داشته است ،اما دیدگاه واحدی درباره این مسأله پژوهشی ارائه نداده است .مالصدرا در گاام نخسات بساان ساایر حکماا
بدین امر باور داشته است که ماهیت نقش حد واسط میان امور ذهنی و حقای عینی را ایفا میکند و ماراد وی از ماهیات،
معنای اخص –مایقال فی جواب ما هو -است .نگارندگان بر این باور هستند که صدرالمتألهین در گاام دوم از ایان نیریاه
عدول کرده است و نیریه خاص خویش را بیان کرده است که بر اساس آن ماراد از انطبااق ذهان باا عاین ،انطبااق عینای
وجود برتر ماهیت ،بر وجود خاص آن است .در این رویکرد مالصدرا بین معااوم بالاتاا از حیاا واوان و نفاساالمار و
معاوم بالعرض از حیا ظهورش برای ووای ادراکی نفس تفکیک وائل میشود و بر این بااور اسات کاه در ایان رویکارد
نحوه وجود متفاوا است ،یکی وجود ووی (خارجی) و دیگری وجود ضعیف است ناه ماهیات .بار اسااس پانل دلیال –
دیدگاه مالصدرا درباره ماهیت ،ادراک عقای ،حرکت جوهری ،اصالت و تشکیک وجود -نگارندگان بر این باور هستند
که نیریه دوم با نیام فاسفی مالصدرا سازگارتر است و از آن میتوان به عنوان نیریه نهایی صدرا یاد کرد.
کلیدواژهها :ماهیت ،وجود ،مطابقت ،معرفتشناسی ،واوننمایی ،مالصدرا.
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 .1بیان مسأله
از ودیم االیام یکی از مسائل جدی معرفت شناسی ،مسأله وجود ذهنی و نحوه انطباق آن با حقاای عینای اسات.
حکیمان مسامان نیز بدین امر توجهی شایسته داشتهاند که چگونه ممکن است میان دو سنخ پدیدهای که با هام
ناهمگون هستند ،ارتباط برورار کرد؟ ما از یک سو با وواین و پدیدههای مختاف در جهان خارج مواجه هساتیم
و از جانب دیگر ،تصویری از این پدیدهها در ذهن رخ مینماید.
حال پرسش اساسی این است که چگونه می توان میان این دو سنخ پدیده ارتباط برورار کرد؟ آیاا انعکااس
این پدیدههای عینی در ذهن بگونه ای است که بتوان ادعا کرد ذهن واون را با همان اوصافی که واجد آن است،
درک میکند؟ یا ذهن تنها بخشی از واوعیاا را درک میکند؟ و یا حتی ذهان واوعیااا را دگرگوناه ادراک
میکند؟ آیا حد واسطی میان وواین خارجی و تصاویر ذهنی وجود دارد یا نه؟
مالصدرا بسان سایر حکمای ساف درباره این پرسش ها به کندوکاو پرداخته است ،اما دیدگاه او نسابت باه
حکیمان ساف آن بوده است که او با اندوختههایی از حکیمان پیشین مسامان در مواجهه با این مسأله برخوردار
بوده است.
مسأله اصای این پژوهش آن است که نحوه تتبن مواجهه مالصدرا با مسأله رابطه امور ذهنی باا ووااین عینای
چگونه بوده است؟ در جهت پاسخگویی بدین مسأله پژوهشی کنادوکاو پیراماون پرساشهاای ذیال ضاروری
است:
آیا مالصدرا از دیدگاه حکیمان ساف درباره این مسأله پژوهشای تبعیات محار کارده اسات و یاا نیریاه
جدیدی درباره این مسأله پژوهشی ارائه داده است؟ مراد مالصدرا از ماهیت در ایان مساأله پژوهشای چیسات؟
تقریر مالصدرا از نیریه جمهور حکما درباره نقش ماهیت در معرفتشناسی چیست؟ او چه ادلهای برای اثباا
این مدعا بیان کرد ه است؟ نحوه تأثر او از ابن سینا درباره این مسأله چیست؟ نیریه خاص مالصدرا درباره ایان
مسأله پژوهشی چیست؟ در نیریاه جدیاد او ماراد از مطابقات چیسات؟ دالیال ارجحیات نیریاه دوم -خااص
مالصدرا -بر نیریه جمهور حکما چیست؟
 .2پیشینه پژوهش
برخی مقاالا عامی -پژوهشی که از دیدگاه مالصدرا در باب موضوع ایان پاژوهش باه چاای رسایده اسات،
عبارتند از:
 .مساله تطاب ذهن و عین در فاسفه مشا و حکمت متعالیه

_____________________________________________
 -منصور ایمانپور ،فصانامه عامی -پژوهشی نشریه دانشکده ادبیاا و عاوم انسانی ،دانشگاه تبریز ، 2 ،شماره 21

ربرسی تطور دیدگاه مالصدرا ردباره نقش ماهیت از حیث معرفت شناختی 6
در مقاله فوق ،نویسنده درصدد است تا به سواالا زیر پاساخ دهاد :فیاساوفان مشاائی و حکیماان حکمات
متعالیه ،مساله تطاب ذهن و عین را چگونه حل میکردند؟ آیا راه حل آنها گرهگشا بوده اسات؟ همنناین ،در
این مقاله بحا منحصر به عام حصولی و حوزه تصوراا مرتبط به اشیای خارجی است.
1

 .2بررسی و تبیین واقعنمایی ادراکات از نظر مالصدرا

در این مقاله نویسنده درباره اینکه مساک اصای مالصدرا در مساله مطابقات ،تمساک بار تطااب مااهوی باوده
است ،بحا نموده است و سپس مبانی فاسفی صدرایی در مورد انتزاعی بودن ماهیت را مطرح میکند و نیریاه
تطاب ماهوی را به چالش می کشد و در نهایت دیدگاه مالصادرا را بارای حال مشاکل مطابقات ،کاه از نیریاه
وحدا عاول و معقول استفاده کرده است ،مطرح نموده است.
2

 .3مبانی تطابق عوالم از دیدگاه صدرالمتالهین

در این مقاله نویسنده وصد دارد تطاب عوالم اصای است که در حکمت متعالیه بیانگر نسبت حااکم باین عاوالم
است .تطاب که حاکی از نوعی عینیت در عین غیریت است ،به معنای حضور عوالم مادون در عوالم مافوق باه
نحو اعای است .براساس این اصل ،ماهیتی که در عالم ماده با وجودی خاص موجود است ،با وجود برتر مثالی،
عقای و الهی در عوالم باالتر حضور دارد.
وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های یاد شده در آن است که در این تحقیا نویساندگان وصاد دارناد
تطور دیدگاه مالصدرا را درباره نقش ماهیت ،از حیا معرفتشناسی بررسی کنند .مالصدرا ابتدا نیریهای ارائه
داده است مبنی بر آنکه ماهیت نقش حد واسط میان امور ذهنی و حقای عینی را دارد ،اما نگارنادگان بار ایان
باور هستند که صدرالمتألهین در گام دوم از این نیریه عدول کرده است و نیریه خاص خویش را بیاان کارده
است که بر اساس آن مراد از انطباق ذهن با عین ،انطباق عینی وجود برتر ماهیت ،بر وجود خاص آن است .بار
اساس پنل دلیل –دیدگاه مالصدرا درباره ماهیت ،ادراک عقای ،حرکت جوهری ،اصالت و تشکیک وجاود-
نگارندگان بر این باور هستند که نیریه دوم با نیام فاسفی مالصدرا سازگارتر است و از آن میتوان باه عناوان
نیریه نهایی صدرا یاد کرد.
شایسته است ابتدا با معانی مختاف ماهیت در منیومه فکری حکیم شیرازی آشنا شویم.

_____________________________________________
 محمد نجاتی ،احمد بهشتی ،حکمت معاصر ،پژوهشگاه عاوم انسانی و مطالعاا فرهنگی ،سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 1 -محمد مهدی گرجیان ،سید محمود موسوی و نرجس رودگر ،آیین حکمت ،سال ششم ،زمستان  ، 1شماره
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 .4معانی مختلف ماهیت
با تتبن در مکتوباا مختاف مالصدرا درمی یابیم که او معنای واحدی از واژه ماهیت ارائه نداده است ،باکاه در
مواضن مختاف معانی متعددی برای ماهیت بیان کرده است .برخی از معانی ماهیت که در آثار مالصادرا دیاده
میشود عبارتند از:
معنای اولی که از ماهیت در آثار مالصدرا وابل پیگیری است ،این است که ماهیت امری است که در پاسخکسی که از چیستی شیء سوال میکند ،مطرح میشود.
ماهیت در این معنا به پاسخی که در جواب به وسیاۀ «ما هو» میآید اطالق مایگاردد ،یعنای «ماا یقاال فای
جواب ما هو»؛ میتوان معادل و بدیل فارسی آن را «چیستی» یاا «آن چیسات» وارار داد( .شایرازی ،بای تاا ،ص
 ) 2برای کشف معنای دوی تعریف باال باید به دستگاه مقوالا دهگانۀ ارسطویی رجوع نمود .بحا مقوالا
برای ارسطو هم جنبۀ منطقی داشته و هم جنبۀ فاسفی .ایشان به عنوان یک فیاسوف به نحاو اساتقرایی باه دنباال
دستهبندی موجوداا عالم و شناخت آنها است .مقوالا ارسطو چنان فراگیر است که به جز تعداد محادودی
از موجوداا ،همۀ آنها را در بر میگیرد .ارسطو اعتقاد دارد که دستگاه مقوالا بیانکنندۀ نحوه بالفعل اشیا و
چگونگی تحق آنها در عالماند(مقوالا ارسطویی منطب بار معقاوالا اولای و مفااهیم مااهوی مایگاردد).
اشیای عالم ذاتیاا و عرضیاتی دارند که ما میتوانیم از طری دستگاه مقاوالا باه آن برسایم .عاالم از دریناۀ
مقوالا دهگانه ،عالم تکثراا و حقاای گونااگون و متفااوا اسات(ارساطو ، 121 ،ج  ،ص  2؛ ابان ساینا،
، 1ص

 . )1 -بنابراین ،منیور از ماهیت بیان چیستی و حقیقات اشایای ماهیاتدار ،یعنای اشایایی کاه

وابایت اندراج در دستگاه مقوالا دهگانۀ ارسطویی را دارند.
دومین معنایی که از ماهیت در آثا ر مالصدرا وابل رصد است بدین معنی است که ماهیت آن چیازی اساتکه شیء به واسطه آن خودش خودش است .معنای دوم ماهیت اعم از معنای اول است که عبارا اسات از «ماا
به الشیء هو هو» یعنی آنچه شیء بهواسطۀ آن ،شیء است و هویت مییابد؛ این معنای اعم ،بر وجود و هستی
نیز وابل اطالق است؛ چنان که سخن از ماهیت خداوند در برخی آثار فاسفی به این اعتبار است الح ماهیته انّیته
(مالصدرا ، 12 ،ج  ،ص 11؛ سبزوارى ، 11 ،ج  ،ص  .)11این سخن به این معنا است که تماایزی میاان
وجود و ماهیت برورار نیست ،یا همان معنایی که از وجود استنباط میکنیم ،از ماهیت نیاز وابال اساتنباط اسات.
حکیمان از این معنای ماهیت به نام ماهیت بمعنی االعم نیز یاد میکنند.
در اینجا ماهیت به معنای حقیقت شیء است .در عالم خارج از ذهن و خود ذهن هر چیزی که فرض شود
هویتش به همان وجودش است .به عبارا دیگر :هویت هر شیء ،خود همان شایء اسات و دوگاانگی متصاور
نیست.
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سومین معنای ماهیت از دیدگاه مالصدرا آن است که ماهیت بازتاب حد وجود خارجی شیء اسات .بارایفهم این معنا از ماهیت مطاب ذیل میتواند بسیار مؤثر باشد:
وجود همه مخاوواا از حیا یا حیثیاتی واجاد محادودیت اسات .ایان محادودیت مایتواناد واجاد ابعااد
مختاف باشد .بنابراین ،ماهیت در معنای سوم تنها محدودیت اشیاء را نشانه گرفته است.
ماهیت به عنوان بازتاب حد وجود خارجی و انعکاس محدودیت ،نقص و بیانگر تعین و نحوۀ وجود شایء
ممکن خارجی در ذهن است .در ایان دیادگاه ،جایگااه ماهیات تنهاا در ذهان باوده و باه گوناهای نمایاانگار
محدودیت وجودی اشیای خارج از ذهن است .این معنا با توجه به اثبااا اصاالت وجاود در اندیشاۀ مالصادرا
مطرح شده است و در مسائل فراوانی مورد استفاده مالصدرا ورار گرفته است(شیرازی ، 12 ،ج  ،ص  12و
ج  ،ص  . ) 21 - 11بر این اساس ،ماهیت نسبت به وجود و عدم حالت مساوی (ال اوتضا) دارد .زیرا ماهیات
انتزاع شده از موجود محدود خارجی ،مفهومی ماهوی بیش نیست که تنهاا در ذهان محقا اسات و باه اعتباار
خودش -یعنی مفهوم ماهیت از حیا مفهوم بودن -نه اوتضای وجود دارد و ناه اوتضاای عادم .باه عناوان مثاال
ماهیت انسان مفهومی ذهنی است که حاصل انعکاس موجود محدود خاارجی اسات و باه لحاات ذاا خاود –
یعنی انسان به اعتبار انسان بودن – هم می تواند در عالم خارج تحق یابد و هم تحق نیابد.
چهارمین معنایی که از ماهیت در آثار مختاف مالصدرا دیده میشود ،ماهیت به معناای واوعیااا مساتقل ومحق در عالم خارج از ذهن است.
واوعیت عینی بیرون از ذهان کاه از مادرک ،مساتقل و منشاأ تاأثیر اسات مانناد انساان ،درخات ،آب و ...
بنابراین ،آب همان ماهیت متحق در عالم خارج از ذهن است که تشنگی را رفن میکند؛ این معنایی است کاه
پس از اثباا اصالت ماهیت به ذهن میآید (شیرازی ، 12 ،ج  ،ص .) 1
در این پژوهش ،نگارندگان با تتبن در مکتوباا متعدد مالصدرا مراد از ماهیت از میان معانی چهارگاناه آن
را ،ماهیت به معنای اخص دانستهاند که معنای «مایقال فی جواب ماهو» است ،یعنی همان چیزی که در پاسخ از
چیستی اشیاء مطرح میشود.
 .4تطور دیدگاه مالصدرا
با کندوکاو در آثار فیاسوفان مختاف در ادوار متعدد در مییابیم که همه فیاسوفان خط مشی واحدی در طارح
مسائل فاسفی نداشتند ،برخی از حکیمان صرفاً ناول یا حداکثر شاارح آثاار حکیماان سااف باودهاناد .گروهای
دیگر درصدد طرح آراء و نیریاا خویش برآمدهاند و در مکتوباا خاویش مارزی عاالوه بار آرای حکیماان
ساف ،نیریه نوین خویش ارائه داده اند ،اما مالصدرا از حکیماانی اسات کاه در آثاار مختااف خاویش دربااره
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مسأله واحد دیدگاههای متعددی ارائه داده است .به این جهت بر هر صدرا پژوهی فریضه است کاه باا تتبان در
آثار متعدد ایشان ،دیدگاه های متعدد را در ابتدا رصد کند و در گام نهایی مشاخص کناد کادامین دیادگاه باه
عنوان دیدگاه نهایی او است؟
پژوهندگان این مقاله با تتبن در آثار مالصدرا دریافتهاند که مالصدرا درباره این مسئاه پژوهشی دیدگاه واحدی
ارائه نداده است .حال به بررسی دیدگاههای او درباره این امر پرداخته میشود.
 1-4نظریه اول :تبعیت از نظریه مشهور حکما
با تتبن در مکتوباا مالصدرا درمییابیم که او در برخی آثار خویش ،دیدگاه مشهور حکیماان را دربااره نقاش
ماهیت بر معرفت تأکید میکند و میگوید:
حکمای ساف ،عام را همان وجود ذهنی میدانستند و همگی در این امر که ذهان و عاین
بااا یکاادیگر تطاااب ماااهوی دارنااد ،هاام عقیااده بودنااد (مالصاادرا ، 12 ،ج  ،ص ، 1
مشکاتی ، 1 ،ص ).

برای تبیین بهتر نیریه نخست ،شایسته است در گام نخست مدعای این نیریه را بیان کنیم.
مدعای نظریه اول:
اگر پژوهشگری بر این باور باشد که ادله وجود ذهنی تام و صادق هستند ،این بدان معنا اسات کاه اماوری کاه
متعا عام هستند -معاومهای بالتاا -خودشان در ذهن از تحققی برخوردار هستند ،نه اموری که حقیقت آن-
ها مباین با معاومهای بالتاا است .به عنوان مثال ما ووتی کوهی را میبینیم و واژه کوه را مینویسیم ،یا فاردی
مثل زید را میبینیم و واژه زید را مینویسیم ،در اینجا ما میان چند امر تفکیک وائل میشویم:
 .میان واژه کوه و واژه زید با کوه و زیدی که در خارج هستند ،تمایز کامل وائل میشویم.
 .اما میان تصور ما از کوه و زید ،و کوه و زیدی که در خارج هستند ،تمایز کامل وائل نمایشاویم ،باکاه باه
یک نوع واون نمایی و کاشفیتی میان تصور ما از کوه و زید و کوه و زید خارجی باور داریم.
به عقیده مالصدرا ،اگر دالیل وجود ذهنی تمام باشد ،داللت میکند بر اینکه معااومهاا خودشاان وجاودی در
ذهن دارند ،نه چیزی که حقیقتش مباین با معاومها باشند ،مثالً نقشهای مکتوب ،چون های کاس نمایگویاد
نوشتن زید و لفظ دال بر زید بعینه زید هستند ،بر خالف ادراک و تصور زید .چون احکام زیاد بار آن جااری
شده ،ذاتیاا و عرضیاا زید بر آن حمل میگردد (مالصدرا ،ج  ،ص  21؛ جوادی آمای ،بیتا ،ج  ،صص
.) 2 - 1
به بیان دیگر این نیریه مبتنی بر گزارههای ذیل است:
گزاره اول :ما واوعیاتی در عالم خارج از ذهن داریم.
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گزاره دوم :عالوه بر واوعیاا در عالم خارج ،ما با پدیدههایی در عالم ذهن مواجه هستیم ،که از آنها به عنوان
وجود ذهنی یاد میشود.
با پتیرش این دو گزاره این پرسشها مطرح میشود :آیا عالم خارج کامالً منفک از عالم ذهان اسات؟ یاا
یک نوع ارتباطی میان این دو عالم وجود دارد؟ اگر این ادعا پتیرفته شود که میان این دو عالم ارتبااط وجاود
دارد ،پرسش دیگری که مطرح می شود آن است که این ارتباط چگونه اسات؟ آیاا عاالم ذهان ،عاالم واوان را
آنگونه که هست نشان میدهد؟ یا معکوس نشان میدهد؟ یا اینکه بخشی از عالم واون را نشان میدهد؟
مدعای نیریه اول آن است که تصاویر ذهنی ،عالم واون را آنگونه که هستند ،نشان میدهند .به بیان دیگار:
امور ذهنی ،کاشف از واوعیاا خارجی هستند .با پتیرش این مدعا پرسش دیگری مطرح میشود که آیا عنصر
دیگری نقش واسط میان امور ذهنی و پدیدههای عینی را ایفا میکند؟
طرفداران نیریه اول بر این باور هستند که ماهیت چنین نقش واسطی را ایفاا مایکناد و پال ارتبااطی میاان
پدیدههای ذهنی و وواین خارجی است.
مالصدرا در برخی از مکتوباا خویش نیریه اول را به صورا دوی تر و جزئایتار تقریار کارده اسات .بار
صدرا پژوهان این امر پوشیده نیست که صدرالمتألهین ادراک را به صاورا ثالثای -حسای ،خیاالی و عقاای_
مطرح کرده است و بر این باور است که هر یک از مراتب سهگاناه دارای متعاقااا خااص_ حسای ،خیاالی و
عقای -است.
او بر این نکته تأکید میکند که اشیای عینی و ادراکاا حسی ،خیالی و عقای حاصال از آنهاا در ماهیات
نوعی اشتراک دارند و یادآور می شود که این ماهیت البشرط از ترتب و عدم ترتب آثار ،میان این ادراکااا و
متعاقاتشان نقش حد واسط را ایفا میکند (مالصدرا ، 2 ،ج  ،ص

؛ مالصدرا ، 12 ،ج  ،ص .) 11

از نیر مالصدرا ماهیت حاقه وصل و واسط میان ذهن و عین است .حال ممکان اسات ایان پرساش مطارح
شود که وحدا ماهیت را از یک حیا میتوان به دو وسم -نوعی و شخصای -تقسایم کارد .ماراد از وحادا
ماهیت در این نیریه چیست؟ او یادآور میشود مراد از ماهیت ،ماهیتی نیست که در یک شاخص از آن بحاا
می شود ،باکه ماهیتی است که در همه افراد یک نوع یافت میشود .از نیار او آنناه در ذهان و عاین محفاوت
است ،ماهیت است و وحدا آن وحدا نوعی است نه وحدا شخصی(مالصادرا ، 12 ،ج  ،2صاص - 11
. ) 12
پس از پتیرش مدعای نیریه اول ،این پرسش مطرح میشود که مالصدرا در نیریه نخست چه ادلهای برای
اثباا ادعایش بیان میکند؟
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 -1-4-1ادله مثبت نظریه اول
با کندوکاو در آثار مالصدرا و برخی طرفداران نیریه اول ،میتوان ادلهای برای اثباا مدعای نیریه نخست به
شرح ذیل ارائه داد.
دلیل اول:
بر مبنای تعریف عام ،دلیل نخست را میتوان بر مبنای گزارههای ذیل بازسازی کرد.
گزاره اول :مراد از عام آن است که اثری از شیء در نفس عالم ایجاد شد.
گزاره دوم :اثر حاصل از هر چیز غیر از اثر حاصل از امر دیگر است .به عنوان مثال اثری کاه از دیادن کاوه در
ذهن ترسیم میشود ،غیر از اثری است که از دیدن فیل در ذهن ترسیم میشود.
گزاره سوم :مراد از حصول شیء در عقل نیز همین است .به عبارا دیگر :ووتی به عنوان مثال میگاوییم اثاری
از کوه در نفس یک فرد حاصل شده است ،مراد این است که تصویر کوه در ذهن این فرد ایجاد شده است.
گزاره چهارم :عام به هر چیزی همان وجود عامی آن چیز است .ووتی ما میگاوییم باه ایان صاندلی عاام پیادا
کردیم ،بدین معنی است که تصویری از این صندلی در ذهن ما نقش بسته اسات و ایان تصاویر صاندلی هماان
وجود عامی صندلی است.
گزاره پنجم :تصویری ذهنی از هر چیز در ذهن ،همان ماهیت شیء است که در ذهن نقش میبندد.
گزاره ششم :ماهیت شیء هم در خارج وجود دارد و هم در ذهن وجود دارد.
نتیجه :ماهیت یک شیء حد واسط میان خارج و ذهن است (مالصدرا،

 ،ص  12؛ جمالالدین حسن بان

یوسف الحای ، 1 ،ص .) 12
با تعم در دلیل نخست درمییابیم که محور این دلیل بر مبنای تعریفی است که جمهور حکما از عام ارائه
دادند و عام را به حصول صورا شیء در ذهن تعریف کردهاند و هرکس با اندک التفاتی درمییابد که اثاری
که از دیدن صندلی در ذهن ترسیم میشود ،غیر از اثری است که از دیدن دیوار در ذهن نقش میبندد و ماراد
از عام همین اثری است که از شیء خارجی در ذهن ترسیم میگردد و عام ما به اشیاء از طریا ماهیات اشایاء
صورا میگیرد که هم در خارج و هم در ذهن وجود دارد .در واون ماهیت یک شیء حاقه وصل میان ذهن و
عین است.
دلیل دوم :عام به اشیاء از طری ماهیت آنها:
دلیل دوم مالصدرا را بر اساس گزارههای ذیل چنین میتوان بازسازی کرد:
گزاره اول :عام انسان به اشیاء از طری ماهیت اشیاء صورا میگیرد .اگر این معبار از انساان گرفتاه شاود ،راه
عام بر انسان بسته میشود و عام انسان به جهل تبدیل میشود.
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گزاره دوم :اگر عام انسان به اشیاء از طری ماهیت بسته شود ،عام انسان یکباره به جهل تبدیل میشود.
گزاره سوم :اگر ماهیت و ذاا شیء خارجی با ماهیت و ذاا شیء ذهنی مغایر باشاد ،عاام انساان دیگار جنباه
کاشفیت از خارج را ندارد.
گزاره چهارم :عام انسان جنبه کاشفیت از واون را دارد.
نتیجه :ماهیت حاقه واصل بین عین و ذهن است و ضامن کاشفیت تصاویر ذهنی از واون است.
بنابراین ،به عقیده مالصدرا تنها پل ارتباطی ممکنی که بین ذهن و عین وجود دارد و بواساطه آن رابطاهای
واون بینانه بین عالم ذهن و عالم عین در ادراک حصولی معنا مییابد ،ارتبااط مااهوی میاان آنهاا اسات ،یعنای
حصول ماهیت خارجی در ذهن .در غیر این صورا نمیتوان گفت عام ارزش واوننماایی دارد و حتای نمای-
توان گفت احساس و عامی پدید آمده است (مالصدرا ،ج  ،ص .) 1
نکته :با تأمل در این استدالل درمییابیم که محور این استدالل صدرا ماهیت اشیاء است ،ولی مایتاوان در
صحت همه گزارههای چهارگانه استدالل خدشه کارد .باه دیگار ساخن :های یاک از گازارههاای چهارگاناه
استدالل بدیهی نیستند و با اندک کندوکاو در تاریخ فاسفه درمییابیم که طرفداران تئوریهای رویاب ماهیات
در پیدایش عام با گزارههای اول ،دوم و سوم مخالف هستند.
در تاریخ تفکر فاسفه و کالم اسالمی اندیشمندانی که طرفدار نیریه شبح بودهاند ،با گزاره چهارم مخاالف
هستند .بنابراین ،نمی توان براساس تالی فاسد نفی نیریه ماهیت به زعم طرفداران این نیریاه -نفای کاشافیت از
واون -اثباا نمود که ماهیت حاقه واصل میان ذهن و عین است و از این طری کاشفیت عام اثباا میشود.
استدالل سوم  :بر مبنای مکانیسم پیدایش عام:
انسان برای عام نسبت به چیزی معموالً مکانیسم ذیل را طی میکند:
گزاره اول :عام به اشیای خارجی از طری واسطه صورا میگیرد.
گزاره دوم :در جهت عام به اشیای خارجی ،باید میان عالم و شیء خارجی ارتباط مادی برورار شود.
گزاره سوم :بهواسطه نور تصویری از شیء روی شبکیه چشم عالم ورار میگیرد.
گزاره چهارم :ووه حاسه عالم از آن تصویری که بر روی شبکیه چشم ایجاد میشود ،متأثر میشود.
گزاره پنجم :تأثر ووه حاسه از تصویر شبکیه ،چشم معد میشود تا ذهن واوعیتی مماثل و صاورتی مشاابه آن
تصویر بسازد.
گزاره ششم :تصویر شیء در ذهن درواون ماهیت آن شیء است.

_____________________________________________
 این استدالل که با وام نویسندگان به رشته تحریر درآمده ،به نوعی الهام گرفته از سخن شهید مطهری (مطهری ، 12 ،ج  ،1ص ) 12است.

علم هش
 03دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311

نتیجه :ادراک شیء در واون تصویری از تصویر ،یا تصویری از ماهیت شیء است.
درباره نحوه عام به اشیای خارجی مثالً در هنگام عام به دیوار ،ذهن وادر نیست بادون واساطه تصاویری از
آن بسازد .اول ارتباط مادی بین ما و دیوار برورار میشود و سپس به واسطه نور تصویری روی شبکیه چشم ورار
میگیرد و سپس ووه حاسه از آن تصویر متأثر میشود و این عمل معد میشود تا ذهن واوعیتی مماثل و صورتی
مشابه از آن تصویر بسازد ،یعنی ادراک در واون تصویری از تصویر است (مطهری ، 12 ،ج  ،1ص . ) 12
بنابراین ،باید بین ذهن و خارج اتصالی برورار شود تا ذهن بتواند خارج را درک کند و این رابطه را ماهیت
ایجاد میکند .بنابراین ،محال است ذهن چیزی را ابتدا به ساکن و از پیش خود خا کند ،پس عینیات مااهوی
ذهن و عین امری مسام خواهد بود.
 -1-4-1-1نکته اول :تأمل در استدالل سوم
این استدالل بر مبنای نیریه تجرید مشائی صورا گرفته است که یکی از نیریاههاا در بااب ادراک اسات .در
سنت فکری متفکران مسامان نیز نیریاا رویب دیگری وجود دارد ،عالوه بر آنکه در سنتهای دیگار فکاری
نیز نیریاا رویب متعدد دیگری وجود دارد .در نیریههای رویب دیگر از مقدماا دیگر بهره میگیرند .بر ایان
اساس هی یک از گزارههای ششگانه در این استدالل بدیهی نیستند.
 -1-4-1-2نکته دوم :تأثر مالصدرا از ابن سینا
بر آگاهان نسبت به منیومه فکری سینوی و صدرایی این امر پوشیده نیست که مالصدرا در بیان نیریاه انطبااق
ماهوی به شدا تحت تأثیر مکتب فاسفی سینوی است.
ابن سینا بر این باور است که صور ادراکی ما از اشیاء از طری انتزاع یا تجریاد نفاس نسابت باه ایان صاور
ذهنی صورا میگیرد .به عنوان مثال ما در ابتدا با یک میز یا دیوار مواجه میشاویم ،تصاویری از ایان میاز یاا
دیوار در ذهن ما نقش میبندد .در گام بعدی با میزها و دیوارهای دیگر مواجه میشویم ،تصاویر دیگری از آن
میزها و دیوارها در ذهن ما ترسیم میگردد .ذهن در فرایند تجزیاه و تحایال ایان تصااویر درماییاباد کاه ایان
تصاویر هر کدام دارای مشخصاا و ویژگیهای مخصوص به خود هستند .عالوه بر ایان ،واجاد ویژگایهاای
مشترک دیگری هستند .این ویژگیهای مشترک بر مبنای ماهیات البشارط از وجاود وجاود ذهنای و خاارجی
است و بر اساس همین اعتبار است که گفته میشود:
حقیقت عبارا است از تطاب میان ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی(ابان ساینا ، 21 ،ص
 2؛ گرجیان و دیگران ، 1 ،ص .) 11
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از مباحا پیش گفته دریافتیم که وبل از مالصدرا ،حکیمان مشائی بر مبنای نیریه انطباق ماهوی بر این باور
بودند که ماهیت حاقه واصل میان ذهن و عین است و در سایه همین حد واسط بوده است که آنها معتقد بودند
این ماهیتی که هم در ذهن و هم در عین محفوت است ،ضامن کاشفیت عاام نسابت باه ووااین خاارجی اسات.
مالصدرا نیز به تأسی از حک یمان مشائی به ویژه ابن سینا از نیریه تطاب مااهوی در برخای آثاارش دفااع کارده
است.
 -1-4-2نظریه دوم :نظریه خاص مالصدرا
نگارندگان با کنکاش در آثار متعدد مالصدرا دریافتهاند که او با ژرفکاوی متفکراناهای باه تادریل از نیریاه
مشهور میان حکمای مسامان که انطباق و حکایت را به معنای وحدا ماهوی ذهن و عین مایدانساتند ،عادول
کرده است و خود نیریه ویژهای درباره این مسأله ارائه داده است.
مدعای نظریه دوم
برای فهم مدعای نیریه خاص مالصدرا بیان چند نکته ذیل ضروری است:
 -1-4-2-1نکته اول :وجود مفهوم تطابق در هر دو نظریه مالصدرا
مراد از مفهوم تطاب بگونهای این همانی میان دو شیء است .بر این اساس در این مفهوم ما با دو عنصر عینیت و
غیریت مواجه هستیم .به بیان دیگر :ووتی ادعا میکنیم میان دو مفهوم تطاب وجود دارد ،بدین معنا است که این
دو مفهوم از حیثیتی -مثل مصداق وجود -عاین یکادیگر هساتند ،منتهای از حیثیات یاا جهااا دیگاری -مثال
مفهوم -غیر یکدیگر هستند .مفهوم تطاب هم در نیریه اول صدرا -تطاب ماهوی -و هم در نیریه دوم صادرا-
تطاب وجودی -حضور دارد ،ولی متعا این تطاب در این دو نیریه با یکدیگر متفاوا است.
 -1-4-2-2نکته دوم :جایگزینی تئوری تعالی به جای تئوری تجرید از جانب مالصدرا
در مبحا ادراک بر آگاهان با منیومه فکری مشائی این امر مستور نیست که مشائیان به ویژه ابن سینا در بحاا
ادراک طرفدار نیریه تجرید هستند و بر اساس این نیریه از تطاب ماهوی سخن گفتاهاناد .مالصادرا در نیریاه

_____________________________________________
 از مباحا پیش گفته دریافت شد که وبل از مالصدرا ،حکیمان مشائی بر مبنای نیریه انطباق ماهوی بر این باور بودند که ماهیتحاقه واصل میان ذهن و عین است و در سایه همین حد واسط بوده است که آنها معتقد بودند این ماهیتی که هم در ذهن و هم در
عین محفوت است ،ضامن کاشفیت عام نسبت به وواین خارجی است .مالصدرا نیز به تأسی از حکیمان مشائی به ویژه ابن سینا از
نیریه تطاب ماهوی در برخی آثارش دفاع کرده است .این پاسخ با روی اصالت وجود سازگار نبوده ،بدین جهت مالصدرا از آن
عدول کرده است.
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اول خودش این همرأیی و هماهنگی را با ابن سینا دارد.
مالصدرا در نیریه نهایی خویش هم از نیریه تجرید و هم از نیریه تطاب ماهوی سینوی فاصاه میگیرد .او
به جای نیریه تجرید ،از تئوری تعالی دفاع مینماید .براساس نیریه تعاالی در بااب ادراک ،هار یاک از صاور
ادراکی مختاف تبدیل به صورا دیگر نمیشوند .به عبارا دیگر :این مدعا ناصواب است که صاورا حسای
مجردتر شده و به صورا خیالی تبدیل میشود یا در ادامه صورا خیالی تجرید بیشتری مییابد و باه صاورا
عقای تبدیل میشود .بر این اساس هی یک از مراتب ادراک از مرتبه خودش تجافی نمیکند.
ادعای صواب در این باب آن است که هرگاه صورا حسی موجود در نفس موجود شود ،مرتباه عاالیتار
نفس ،یعنی خیال صورا دیگری متناسب با صورا حسی ابداع میکند ،اما صورا حسای باه هماان صاورا
باوی میماند .به همین سان در مرتبه باالتر ،صورا خیالی با وضن ساب خویش باوی میماناد و در مرتباه عقال،
نفس صورا عقای متناسب با صورا خیالی ابداع میکند.
بر این اساس می توان ادعا کرد که در نیریه تعالی مالصدرا یک صورا از مقام خود تجافی نمیکند و باه
باال نمیآید ،باکه هر صورا پایینتری زمینهای را فراهم میکند ،تا صورا وویتری ایجاد شود .به بیان دیگر
هر صورا پایین عات معده برای پیدایش صورا وویتر از سوی نفس است (مالصدرا ،بیتاا ،ج  ،ص ، 11
مطهری ،ج  ، 1ص . ) 12
 -1-4-2-3نکته سوم :طرح تطابق وجودی به جای تطابق ماهوی
از مباحا پیش گفته دریافتیم که جمهور حکیمان در سنت فکری اسالمی برای حال مساأله کاشافیت و واوان-
نگری عام دست به دامان ماهیت شدند و مدعی شدند که ماهیت واحدی است که در خارج با وجود خاارجی
و در ذهن با وجود ذهنی همراه است و همین ماهیت واحد حاقه وصل میان ذهن و عین است.
با اندکی تأمل در منیومه فکری فاسفه وجودی صدرا در مییابیم که بحا تطاب ماهوی به نوعی با گرایش باه
اصالت ماهیت سازگار است .صدرایی که اساس فاسفه خویش را بر وجود پایهگتاری کرده اسات ،نمایتواناد
مدافن تطاب ماهوی ذهن و عین باشد ،باکه او به جای تطاب ماهوی ،از انطبااق ذهان باا عاین بار مبناای تطااب
وجودی -انطباق وجود ضعیفتر بر وجود برتر -دفاع میکند.
براساس دیدگاه مالصاد را ،اماوری کاه در عاالم خاارج لبااس هساتی بار تان دارناد ،از وجاودی واویتار
برخوردارند -ووتی تصویری از این امور بر مبنای تئوری تعالی در ذهن شکل مایگیارد -ایان اماور ذهنای نیاز
لباس هستی بر تن دارند ،اما رتبه وجودی این امور ذهنی ،رتبه ضعیفتری است و این رتباه ضاعیفتار وجاود
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(وجود ذهنی) بر رتبه وویتر وجود (وجود خارجی) تطاب دارد(مالصدرا ،الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه،
ج ،ص .) 1
مالصدرا هم در اینباره معتقد است که عوالم هستی از هم متباین ،جدا و نسبت به هم بیارتباط نیستند ،باکه
نوعی ارتباط و پیوستگی جدی بین عوالم وجود برورار است .آننه این ارتباط را بیاان مایکناد ،تطااب عاوالم
است (مالصادرا ، 1 ،ص 22؛ مالصادرا ، 12 ،ج  ،ص  22؛ نجااتی و دیگاران ، 12 ،ص  . )12یعنای
هرچه در عالم ماده است در عالم باالتر به نحو کاملتر وجود دارد و موجوداا عالم پاایین میااهر موجاوداا
عالم باال هستند و همگی دارای منشأ واحدی هستند .بنابراین ،عوالم وجود گرچه به شدا و ضعف و کماال و
نقصان متغایرند ،ولی همگی عین یک حقیقت هستند.
نگارندگان با مطالعه در آثار مالصدرا دریافته اند که مالصدرا نحاوه تشاکیل وجاود ذهنای را باه صادور و
میهریت نفس میداند و از طرفی هم معنای وجود صورا در ذهن را وجود اثر شیء میداند.
پرسشی که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که اگار معنای حصاول اثار شایء در ذهان ،حصاول
ماهیت آن است ،در این میان خا نفس چه معنایی دارد؟ یعنی ظاهراً تأثر ،چیزی نیست که نفس در آن نقشای
داشته باشد .پس چگونه میگوییم نفس صورا یا ماهیت را خا میکند؟
جواب:
فعل و انفعاالتی که انجام میگیرد ،مقدمهای است تا نفس اعمال خود را انجام دهد .بنابراین ،یکی باودن اثار و
صورا بدین معنا است که در روند صدور ،نفس همین که استعداد پیدا میکناد ،صاورا را مایآفریناد و در
میهریت تا استعداد در او به وجود میآید ،صورا را از واهبالصور دریافت میکند.
بنابراین ،ابن سینا وائل به تئوری انتزاع و تقشیر و تجرید است ،ولای مالصادرا در نحاوه حصاول صاورا هاای
ادراکی وائل به تئوری تعالی است.
بنابراین ،مالصدرا بر این عقیده است که در جریان تشکیل صوراهای ادراکی متراتب ،این نفس است که
تعالی مییابد ،نه صورا های موجود در آن و نفس در طی تعالی خود نسبت به بعضی صوراهاا مصادر و در
مراتب باالتر میهر صوراهای موجود در خود است .به این ترتیب که نسبت به صاور حسای و خیاالی کاه در
مرتبه پایینتر نفس ورار دارند ،مصدر است یعنی آن صور را ایجاد نموده و فاعل و مبدع آنها است (مالصدرا،
الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقایۀ األربعۀ ،ج  ،ص  ) 22و نسبت به صوراهاای عقاای میهار اسات ،یعنای
موطن ظهور و پیدایش آنها است (عبدا ...جوادی آمای ،پیشین ،ص  2؛ ایمانپور ، 2 ،ص . ) 1
 .5ادله ترجیح نظریه دوم (نظریه خاص) مالصدرا بر نظریه اول (نظریه مشهور حکماء)
با پیگیری فرایند بحا دریافتیم که مالصدرا در مکتوباا مختاف خاویش از دو نیریاه مختااف دربااره نقاش
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ماهیت در معرفتشناسی سخن گفته است .حال این پرسش مطرح میشود براساس چه دلیل یا دالیای میتاوان
ادعا کرد که نیریه دوم (تطاب وجودی) بر نیریه اول (تطاب ماهوی) ارجحیت دارد؟ ما در اداماه ایان نوشاتار
دالیل این ترجیح را بازگو میکینم.
 -5-1دلیل اول :ناظر بودن ماهیت به جنبههای عدمی
براساس فاسفه وجودی صدرایی ،ماهیاا اموری هستند که ذهن آنها را اعتبار کرده است و در خاارج وجاود
ندارند ،باکه صرفاً ناظر به جنبههای عدمی وجودها ،یعنی حدود آنهاا هساتند .جنباههاای عادمی وجودهاا در
خارج موجود نیستند و هرگز نمیتوانند بیانگر تمام ابعاد وجودی وجودها باشند .بر ایان اسااس نیریاه نخسات
(تطاب ماهوی) به شرط صحت تنها میتواند این مدعا را ثابت کند که شناخت ماهوی ما از اشیاء ،فقط ناظر به
جنبه های عدمی آن اشیاء است و بیانگر حقای وجوی آنها نیست.
بر اساس دیدگاه مشهور ماهیت حد واسط میان حقای خارجی و تصاویر ذهنی است .بر اساس تفسیری که
مالصدرا از ماهیت -حاکی از جنبه عدمی اشیاء است -دارد ،نمیتاوان از ایان دیادگاه دفااع کارد ،چاون اوالً
ماهیت واجد هی گونه اصالتی نیست ،ثانیاً ماهیت تنها ناظر به جنباههاای عادمی اسات .بناابراین ،اگار حصاول
ماهیاا در ذهن را عام بدان وامداد کنیم ،منجر به سفسطه میشود (مالصدرا ، 2 ،ج  ،ص
 ، 22ج  ،ص

؛ فیاضی،

)  .بر این اساس در فاسفه وجودی صدرا ،عام به اشیاء تنها از طری عاام باه اصال وجاود

اشیاء صورا میگیرد نه از طری ماهیاا.
 -5-2دلیل دوم :عدم سازگاری نظریه اول با دیدگاه مالصدرا درباره ادراک عقلی
دلیل دیگر برای ترجیح نیریه دوم مالصدرا بر نیریه اول آن است که نیریه نخست صدرا ،باا نیریاهای کاه او
درباره ادراک کای ارائه داده است ،سازگار نیست .جهت توضیح این مدعا باید گفت:
تطاب ماهوی در ادراک خیالی و عقای برگرفته از ادراک حسی با توجاه باه آنناه بیاان شاد ،نازد ابان ساینا و
مالصدرا پتیرفته شده است.
مطابقت ماهوی از نیر ابن سینا که مراتب ادراک را به انتزاع و تجرید صور میداند ،با مشکای روبرو نمی-
شود .چون ماهیت شیء در تمام مراحل محفوت است.
نحوه تطاب در ادراک حسی و خیالی از دیدگاه مالصدرا چندان تفاوتی با دیدگاه ابان ساینا نادارد ،چاون
صورا محسوس و متخیل به هر حال برگرفته از شیء خارجی است با این تفاوا که ابن سینا وائل به تجرید و
انتزاع و مالصدرا وائل به صدور نفس است ،ولی نحوه تطاب در عام عقای که از نیر مالصدرا با میهریت نفس
انجام میشود ،با مشکل جدی مواجه است.
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چون هرچند صوراهای عقای پس از صوراهای حسی و خیالی ظهور مییابند ،ولی از کایت بخشیدن به
همان صور حسی و خیالی که از عالم ماده به دست میآیند ،حاصل نمیشوند ،باکه از مشااهده ذواا عقاای و
مثل افالطونی ایجاد میشوند و بر اجسام مادی صدق میکنناد .از طرفای ،ماهیات ذواا عقاای کاه باه عقیاده
مالصدرا مدرَک و مشهود حقیقی نفساند ،به ذهن ما نمیآیند .چون مشااهده آن ذواا مشااهده ضاعیف و از
دور است .از طرف دیگر ،وجود یافتن ماهیت اجسام خارجی در ذهن با مشاهده ضعیف عات آنها به توجیه و
تفسیر بیشتری نیاز دارد(مالصدرا ،الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقایۀ األربعۀ ،ج  ،ص . ) 21
بر اساس دیدگاه مالصدرا ،اگر ذواا عقاای باا عاام حضاوری واوی و مشااهده از نزدیاک درک شاوند،
ضرورتاً معاول آن ذواا نیز که اشخاص مادیاند ،درک میشوند .البته ناگفته پیدا است کاه بار اسااس نیریاه
صدرا ،ما لزوماً باید مثل افالطونی را بپتیریم ،زیرا صور عقای بر اساس نگرش صدرایی برگرفته از صور حسی
و خیالی نیست و معقوالا ثانیه منطقی ،فاسفی و صوراهای عقای دیگر که از تجزیه و تحایل صاور حسای و
خیالی و در کنار هم ورار دادن آنها به وجود میآید ،با عام حضوری معاوم نفاس واوان مایشاوند و بحاا از
مطابقت و عدم مطابقت با صور حسی و خیالی در مورد آنها مطارح نیسات (مالصادرا ،الشاواهد الربوبیاۀ فای
مناهل الساوکیۀ ،ص  . ) 2مثالً هنگام عام به کوه ،نفس انسان با ادراک حسی کیفیاا محسوس ،مثل رنا

و

سختی و با ادراک عقای اعراضی مثل جسم تعایمی و غیره را به صورا جداگانه درک مایکناد و ساپس ایان
اعراض را در کنار هم ورار میدهد و عام به کوه حاصل میشود.
 -5-3دلیل سوم :ناسازگاری نظریه اول مالصدرا با دیدگاه او درباره حرکت جوهری
سومین دلیای که میتوان برای ارجحیت نیریه دوم (تطااب وجاودی باین ذهان و عاین) بار نیریاه اول (نیریاه
مشهور میان حکما) ارائه داد ،آن است که نیریه نخست (تطاب مااهوی باین ذهان و عاین) باا نیریاه ابتکااری
مالصدرا پیرامون حرکت جوهری سازگاری ندارد .بر آگاهان با نیام فکری صدرائی این امر مستور نیست کاه
بر اساس نیریه حرکت جوهری او ،سراسر عالم ماده در حالت بیوراری به سر مایبارد .طبا ایان نیریاه هماه
موجوداا مادی در عین سیالن و حرکت هستند .این بادان معناا اسات کاه هماه موجودهاای ماادی در حالات
اشتداد وجودی هستند و وجود آنها در حالت بیوراری هی حد ثابت و بالفعای ندارد ،باکه انسانها با تأمالا
ذهنی بر حدود و مقاطن فرضی برای این موجوداا در حالت سیالن لحات میکناد ،و از ایان حادود و مقااطن
فرضی ،ماهیاا را انتزاع میکند .اما اگر به این موجوداا در حالت سیالن ،از آن حیا کاه در حالات گاتر و
تجدد هستند ،بنگریم ماهیتی نمیتوان برای آنها لحات کرد(مالصدرا ، 12 ،ج  ،ص

).
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به بیان دیگر :ماهیت به جهت واجد بودن دو ویژگی -عدم ثباا و تقرر خارجی و انتزاعی بودن -در حاین
دگرگونی و سیالن دچار تغییر نمیشود .یا به بیان دوی تر :اساساً سیالن و اشتداد در حقیقت وجود تحقا مای-
یابد ،نه در ماهیت و صور جوهری .مالصدرا پیرامون این حقیقت چنین سخن مایگویاد« :فقاد جااز أن یکاون
لماهیه واحده انحاء متعدده متفاوته بحسب الشده و الضعف و الکمال و الانقص( ».مالصادرا ، 2 ،ص
 2؛ ب مالصدرا ، 2 ،ج  ،ص

و فیاضی ، 21 ،ج  ،ص

-

).

بر اساس بیان پیش گفته ،از آن حیا که وجوداا در حال سیالن و تجادد ،واجاد ماهیات بالفعال نیساتند،
پیرامون آنها نمی توان ادعا کرد که از تصاویر ذهنی چنین حقای در حال اشتداد و دگرگونی ،تطااب مااهوی
وجود دارد ،زیرا هر ماهیت ذهنی تنها یک حد مفروض -نه حد بالفعل -تطاب خواهد داشات .اضاافه بار ایان،
بیان این نکته ضروری است که هر ماهیتی که بدین شیوه انتزاع شود تنها در یک «آن» باالقوه باا حاد مفاروض
خویش تطاب خواهد داشت و در آن دیگر ،در صورتی با حد مفروض بعدی تطاب خواهد داشت کاه ماهیات
دیگری از آن حد مفروض دیگر انتزاع شود (مطهری ، 12 ،ج . )2 ،
بر اساس مطالب پیش گفته می توان ادعا کرد مطاب پتیرش نیریه حرکات جاوهری ،دیگار ماهیات ثاابتی
وجود ندارد ،تا بر اساس آن ما از محفوت بودن ماهیت در ذهن و خارج سخن بگوییم و طب حد واساط باودن
ماهیت در شناخت ،از واوننمایی عام و شناخت حقای اشیاء سخن بگوییم.
 -5-4دلیل چهارم و پنجم :عدم سنخیت نظریه اول مالصدرا با دیدگاهش پیراموون اصوالت
وجود و تشکیک آن
دو اصل اصالت وجود و تشکیک وجود ،دو واعده بسیار مهم هستیشناسی در نیام فکری صدرایی است .ایان
دو واعده مشهور فاسفی با نیریه مشهور -تطاب ماهوی -فاسافی ساازگاری ندارناد .بارای تبیاین ایان مادعا باه
صورا جداگانه پیرامون هر یک از این دو واعده سخن میگوییم:
 -5-4-1اصالت وجود
بر اساس دیدگاه مشهور حکیمان مسامان -نیریه اول مالصدرا -در هنگام ادراک ،ماهیت وجود خارجی بدون
هی کم و کاستی در ذهن منعکس میشود .بر همین اساس ماهیت نقش حد واسط را میاان حقاای خاارجی و
تصاویر ذهنی ایفا میکند ،اما این ادعا با اصالت وجود سازگار نیست .بر همه آگاهان با نیام صدرایی ایان امار
هویدا است که وجود امری اصیل و ماهیت امری اعتباری است.
بر پایه اصالت وجود ،هر شیء در خارج تنها یک هویت بسیط است و آن هویت وجودش است ،اما ناگفته
پیدا است که هر یک از وجودهای معاول دارای حدی جداگانه هستند و هر معاولی از حد خود تجاوز نمیکند
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و حد هر وجودی درواون مرز عدم آن وجود است و بر اساس همین حدود عادمی اسات کاه عقال ماهیااا را
انتزاع میکند ،یعنی عقل از مشاهده محدودیتهای هر وجودی ،ماهیتش را انتزاع میکند .به عنوان مثال انسان،
اسب ،فیل و  ...هر کدام وجوداا مخصوص به خود دارند و هر کدام دارای محدودیتهای وجاودی خاصای
هستند .عقل از مشاهده این حدود وجودی هر یک از این موجوداا ،ماهیت خاصی را انتزاع میکند و باه هار
یک از این موجوداا نسبت میدهد(طباطبایی. ) 2 ، 22 ،
به عبارا دیگر :هر موجود خارجی دارای یک واوعیت است ،اما عقل میتواند از این واوعیت خاارجی دو
حیثیت وجود و ماهیت را انتزاع کند .مالصدرا بر این باور است در خارج تنها یکی از ایان دو حیثیات واوعیات
دارد و منشأ اثر است .او معتقد است که تنها وجود است که بیانگر واوعیت خارجی است ،چون خارجیت ذاتی
وجود است و وجود از عدم ابا دارد ،اما حیثیت دیگر واجد چنین ویژگی نیست.
از نیر مالصدرا ماهیت ،نسبت به وجود و عدم بدون اوتضا است و در ذاا خود خارجیت و عینیت ندارد و
تنها واجد ارزش ظای است ،یعنی ماهیت هم در خارج ظل وجود است و به صورا بالعرض و مجازی حکایت
از واون -وجود ذهنی -میکند.
بر اساس گفتههای پیشین ،دیگر ماهیت نمی تواند نقش حد واسط بین حقای خارجی و وجودهای ذهنی را
ایفا کند ،چون ماهیت از هی حقیقت بالتا تی برخوردار نیست ،تا چنین نقش بنیادینی باین ذهان و خاارج ایفاا
کند.
حال پس از بیان اصل «اصالت وجود» شایسته است باا اصال بنیاادین دیگار هساتیشناسای صادرایی یعنای
«تشکیک وجود» آشنا شویم.
 -5-4-2تشکیک در وجود
همان طور که بیان شد ،تشکیک در وجود ،یکی از اصول مسام هستیشناسی حکمت صدرایی است .مطااب باا
این اصل ،وجود امری ذومراتب است که از ضعیفترین مرتبه آغاز و تا شادیدترین مرتباه اداماه دارد .ناگفتاه
پیدا است که هرچه مرتبه وجود شدیدتر باشد ،آثار آن فزونتر است و مرتبه شدیدتر واجد تماام آثاار مراتاب
ضعیفتر است.
ما در جهت تبیین مراتب شدید و ضعیف وجود میتوانیم ادعا کنیم که حمل میان این مراتب ،از نوع حمل
حقیقت و رویقت است .زیرا در این نوع از حمل ،امری که واجد حقیقت است ،هماه کمااالا اماوری کاه در
حد رویقه هستند ،دارا است و همننین ،همه روای اموری بیرون از وامرو حقیقت نیساتند .در واوان رابطاه میاان
حقیقت و رویقت ،بسان رابطه میان عات و معاول است .حکیمان بر ایان بااور هساتند کاه عاات هماه کمااالا
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معاول را دارا است و معاول هم از حیطه حضور و اشراف او خارج نیسات .اگار بخاواهیم رابطاه میاان عاات و
معاول را بیشتر تبیین کنیم ،میتوان ادعا کرد که معاول به منزله امر مقید و عات به منزله امر مطا است .این امر
بدیهی است که هر امر مقیدی بیرون از محدوده مطا نیست .بر این اساس میتوان ادعا کرد که هر مقیادی باا
مطا و هر رویقتی با حقیقت به نوعی واجد اتحاد هستند(مالصادرا، 11 ،

؛ هام ، 12 ،ج  1 ،؛ هماو،

 ، 2ج  11 ،؛ همو11 ، 22 ،؛ جوادی آمای ، 21 ،ج . ) 12 ، -
بر اساس دیدگاه تشکیکی مالصدرا ،وجاود حقیقات واحاده و دارای مراتاب مختااف اسات؛ گرچاه ایان
مراتب از حیا شدا و ضعف با یکدیگر متفاوا هستند ،اما همه مراتب بیانگر واوعیت واحاد اماا ذومراتاب-
وجود -هستند .مطاب با این دیدگاه دیگر ماهیت از واوعیتی برخوردار نیست و به جهت حضور در عالم خاارج
و عالم ذهن ،نقش حد واسط میان حقای خارجی و تصاویر ذهنی را ایفا کند.
 .6نتایج مقاله
از مجموع بیانهای پیش گفته درمییابیم که دیدگاه مالصدرا پیرامون نقش ماهیت از حیا معرفتشناسای در
طول حیاا فاسفی او یکسان نبوده است ،باکه با کندوکاو در آثار او پی مایباریم کاه وی دربااره ایان مساأله
پژوهشی دو نیریه متفاوا ارائه داده است که عبارتند از:
نیریه اول :ماهیت از آن جهت که هم در خارج و هم در ذهن واجد حقیقت است ،نقش حاد واساط میاان
امور ذهنی و حقای عینی را ایفا میکند .این نیریه مشهور حکیمان مسامان است ،صادرا در برخای آثاارش از
این نیریه دفاع کرده است.
نیریه دوم :مالصدرا بر این اساس که نیام هستیشناسی خویش برای ماهیت هی حقیقتی وایال نیسات ،باه
جای انطباق ماهوی -در نیریه مشهور حکیمان و نیریه اول صادرا -از انطبااق ذهان باا عاین بار مبناای تطااب
وجودی -انطباق وجود مرتبه پایینتر بر وجود مرتبه باالتر و وویتر -سخن میگوید .مطاب با پنل دلیای که در
متن مقاله بیان شد ،می توان ادعا کرد که نیریاه دوم بار نیریاه اول ارجحیات دارد و باا نیاام فاسافی صادرایی
هماهن

تر است .بنابراین ،میتوان مدعی شد که نیریه دوم ،نیریه نهایی مالصدرا است.

ربرسی تطور دیدگاه مالصدرا ردباره نقش ماهیت از حیث معرفت شناختی 30
منابع

ابن عربی ،محیی الدین  11 (.م) .الفتوحات المكية ، ،محق  /مصحح :عثمان یحیا  ،بیاروا :دار احیااء التارا

العرب .،
ابراهیمی دینانی ،غالمحسین  .) 1 (.شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ،تهران :حکمت.
ابن سینا  .) 21(.التعلیقات ،وم :دفتر تبایغاا اسالمی.
ایمانپور ،منصور  .) 2 (.مساله تطاب ذهن و عین در فاسفه مشاء و حکمت متعالیه ،فصانامه عامی -پژوهشی نشاریه
دانشکده ادبیاا و عاوم انسانی ،دانشگاه تبریز ،شماره . 21
جوادی آمای ،عبداهلل (.بیتا) .رحیق مختوم ،ج و  ،وم :اسراء.
حای ،جمالالدین حسن بن یوسف  .) 1 (.الجوهرالنضید ،وم :بیدار.
سهروردی  .) 21(.مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج و  ،تصحیح و مقدمه هانری کربن و دیگران ،تهاران:
پژوهشگاه عاوم انسانی و مطالعاا فرهنگی.

شیرازی ،صدرالدین محمد (.بیتا) .الحكمة المتعالية فی السفار العقلية االربعة ،بیتا ،ج و و  ،بیاروا:

دار احیاء الترا العربی.

شیرازی ،صدرالدین محمد  .) 1 (.الشواهد الربوبية ،تهران :سروش.

شیروانی ،عای  .) 21(.شرح بدایة الحكمة ،ج  ،چای سوم ،الزهراء.

طباطبایی ،سید محمدحسین  .) 22(.نهایة الحكم ة ،ترجمه و شرح عای شیروانی ،ج  ،چای چهارم ،وم :مرکز
انتشاراا دفتر تبایغاا اسالمی.
طباطبایی ،سید محمدحسین (.بیتا) .اصول فلسفه و روش رئالیسم ،با مقدمه و پاوروی مرتضای مطهاری ،تهاران:
شرکت افست.
عبودیت ،عبدالرسول  .) 21(.درآمدی به نظام حکمت صدرایی ،ج  ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتاب
عاوم انسانی دانشگاهها (سمت) و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
ویصری رومی ،داود بن محمود  .) 22(.شرح فصوص الحکم قیصری ،به کوشش جالل الدین آشتیانی ،تهاران:
شرکت انتشاراا عامی و فرهنگی.
گرجیان ،محمدمهدی؛ موسوی ،سید محمود؛ رودگر ،نرجس  .) 1 (.فصانامه آیین حکمات ،ساال ششام ،شاماره
.
مشکاتی ،محمدمهدی ،فخرالدینی ،مریم  .) 1 (.تاثیر نگاه وجودشناسانه مالصدرا به عام در برخی مباحا هستی-
شناسی ،دو فصانامه پژوهشهای هستیشناختی ،سال سوم ،شماره .1
مصباح یزدی ،محمدتقی  .) 21(.آموزش فلسفه ،ج  ،چای هفتم ،تهران :شرکت چای و نشر بین المال.
مطهری ،مرتضی  .) 1 (.شرح مبسوط منظومه ،ج  ،تهران :حکمت.

علم هش
 33دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311
همو  .) 22(.شرح منظومه مختصر ،چای پنجم ،تهران :صدرا.
همو  .) 2 (.مقاالا فاسفی ،ج  ،چای نهم ،تهران :صدرا.
همو  .) 12(.مجموعه آثار ،ج  1و ج  ، 1تهران :صدرا.
نجاتی ،محمد؛ ساالری ،یوسف  .) 12(.بررسی و نقد مقالۀ بررسی معاانی گونااگون اصاالت وجاود و اعتباریات
ماهیت در نیام صدرایی ،دو فصانامه پژوهشهای هستی شناختی ،سال پنجم ،شماره نهم.
نجاتی ،محمد؛ بهشتی ،احمد  .) 1 (.حکمت معاصر ،پژوهشگاه عاوم انساانی و مطالعااا فرهنگای ،ساال چهاارم،
شماره دوم.

