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  چکیده
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. در متعلق شـناخت، هـم کندیبرقرار کرده و آن را ادراک م یمنفس با جهان خارج ارتباط مستق شود،یم

 یثیـتح نحـوو ... به یتوحدت، فعل یت،مانند ضرورت، عل یفلسف یقصدرا، حقا ۀفلسف یبراساس مبان
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 مقدمه

مان دادن شـناخت رای ساترین ابزارهای مفهومی است که ما بعلیت یکی از بنیادی

 تفسـیر ۀاما اختالف فیلسـوفان دربـار م؛خودمان دارینیز جهان خارجی و  خود دربارۀ

اهمیت آن است. تاریِخ تالش بـرای روشـن  ها دربارۀتوافق آن ۀاندازت بهعلی درست

بـاً به مفـاهیم اساسـی دیگـر تقریهتوجت آن باکردن حقیقت این مفهوم و تعیین موقعی

 .  (Kistler, 1999: 1) ریخ فلسفه استوسعت تابه

 که ذهن انسان چگونـه بـه ایـن مفهـومو این منشأ این مفهوم بنابراین بحث دربارۀ

از اصل و منشـأ مفهـوم علیـت،  پرسشتعبیر کانت، را بهزی است؛ بسیار مهم ،رسدمی

 ینناستفاده از آن مفهوم و همه یطاگر پاسخ آن معلوم شود، شرا که تی داردچنان اهمی

 .(33  7834)کانت،  شودمی خود دانستهقلمرو اعتبار آن خودبه

نبـودن آن ذهنـی و عینیـت  ۀلمسئ است، مهم علیتشناسانۀ شناختدر تبیین آنهه 

عینـی و واقعـی  ،علیـتکننـد  که ثابت است فیلسوفان همواره این بوده ۀدغدغاست. 

بـرای علـم و فلسـفه بـاقی تباری دیگر اع ،ذهنی باشدت اگر علی ، نه ذهنی؛ زیرااست

. شـودت تبیین میاساس عینی بودن علیا اعتبار قوانین علمی و فلسفی برزیر ؛ماندنمی

ت همهـون سـایر مفـاهیم  ۀجا که وظیفاز آن فلسفه فهم واقعیلت می باشـد، فهـم علیـل

فلسفی در راستای فهم واقعیلت قرار می گیرد. بر این اساس فیلسوفان در طـول تـاریخ 

الش کرده اند که تبیینی در این مـورد ارائـه بدهنـد. مشـکل اساسـی در فهـم فلسفه ت

ق  ۀواقعیلت، همان مسأل اساسی دوگانگی و عدم سنخیلت میان فاعـل شـناخت و متعلـل

شناخت است که باید از آن گذر کرد. بسیاری از فیلسوفان تالش کردند تا با تبیین های 

برگردانند که در این زمینه افالطون بـه سـراغ  ایده آلیستی، واقعیلت را به نحوی به ایده

ایده ها در عالم مثال رفت، دکارت ایده های فطـری را مطـرح کـرد، کانـت نیـز پـای 

مقوالت فاهمه را به میان کشید، و در نهایت هگل با از میـان برداشـتن دوگـانگی امـر 

ت و در نتیجـه مسـئله و متعلق شناخفاعل شناخت  یامر معقول، تالش کرد مشکل دو گانگواقعی و 

 فهم واقعیت را حل کند. 
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صدرا،  ۀفلسفشود که براساس مبانی و امکانات موجود در در این نوشته تالش می

توان یکه م یمدهنشان ارتباط نفس و بدن  یزدر مورد اصالت وجود، وحدت وجود، و ن

 یگـربا متعللق شـناخت مـرتبط کـرده و بـه عبـارت د یمفاعل شناخت را به نحو مستق

کـه دسـتگاه  یمده یاساس نشان م ین. بر اکرد یینآن دو را تب یانم یلتو سنخ یگانگی

 ی،خارج واقعیلت در همان موطن یو شهود یرا به نحو حضور یلتانسان عل یشناسائ

 معقـوالت ثـانی فلسـفی تبیـین که این مطلب دهیمیم یح. در ادامه توضکندیادراک م

فیلسـوفان طوری که اگرچه بسـیاری از دهد بهییر میتغ مانند علیت را در فلسفه صدرا

ها عروض معقوالت ثانی فلسفی مانند علیت، ذهنی و فقط اتصاف آنمعتقدند اسالمی 

توان نشـان می صدرا ۀاساس امکانات فلسفبر ،(775،771  7452)مصباح یفزدی،  خارجی است

خـارجی کـه  کـرده داد که حتی عروض این مفاهیم هم خارجی است. البته باید توجـ

خـارجی،  گونه نیست که ذهن ما بـه شـیء. اینحسب آن چیز استبودن هرچیزی به

اینکـه ایـن مفـاهیم در خـارج دهد، بدونفعلیت، علیت و امثال این صفات را نسبت ب

این صـفات  ۀجود خویش همِصرف واشته باشند، بلکه همان وجود اصیل بهزایی دمابا

هاست. تمام این حقایق در ذهن، انتزاع و جداسازی آن اندماجی در خود دارد و کاررا 

همـان وجـود اصـیل موجودنـد و اندماجی و بدون هیچ کثرتی، به نفس نحوخارج به

صـورت مفـاهیم انتزاعـی و تحلیلـی شوند و بـهمی آیند، متکثرمی که به ذهنهنگامی

  د. ینوگها معقول ثانی میآیند که به آنمیدر

 ر حکمت متعالیهتبیین مفهوم علیت د

چگونگی رسیدن ذهن  ،دیگرتعبیربهبرای تبیین منشأ مفهوم علیت در ذهن انسان و 

 سـه صـدرا ۀاساس مبانی فلسفت برگف توانمی صدرا ۀانسان به مفهوم علیت در فلسف

 ییـرتغ (۵؛ ییمتعلق شناسـا ییرتغ (۱؛ فاعل شناسا ییرتغ( ۱شود: می اساسی انجامتغییر 

 .ییخود علم و شناسا

 )نفس و ارتباطش با بدن( فاعل شناسا بارۀصدرا در یین( تبالف

با بدن، الزم اسـت  و ارتباطش ارتباط نفس دربارۀصدرا خا، قبل از بیان دیدگاه 
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 اشاره کنیم: مشا ۀه با فلسفبه مبانی مشترك حکمت متعالی

 ؛(1/ 3  7478یرازی، )ش وجود نفس .۱

 ؛(71-47)هما(،  ت نفسجوهری .۱

 که صـدرا بـرخالف مشـا کردتوجه  ید. البته با(772-737)هما(،  د نفس انسانیتجر .۵

بلکـه نفـس بـا حرکـت  یسـت،تکون نفـس ن یتجرد نفس در ابتدا ینقائل است که ا

 ؛رسدمی تجرد ینبه ا یجوهر

 ؛(77،73)هما(،  مادیت نفس در مقام فعل و عمل .۰

 ؛(773 -775)هما(،  بساطت نفس .۷

 ؛(733 -713)هما(،  س بر بدنامتناع تقدم نف .۱

 ؛(78-72)هما(،  ترکیب طبیعی نفس انسان با بدن مادی .۵

 .(55 -53/ 1)هما(،  که روح بخاری، بدن حقیقی و حامل استعداد حدوث نفس استینا .۹

ی هـم وجـود هایاختالف مشا، ۀه با فلسفحکمت متعالین نکات مشترك کنار ای در

 ارتباط نفس و بـدن مطـرح دربارۀ دگاه مشاا بر دیدارد که تحت عنوان اشکاالت صدر

ارتبـاط نفـس و بـدن  دربـارۀدیدگاه خا، صدرا  اساس همین اشکاالت،بر .شودمی

 ند از: اترین این اشکاالت عبارتمهمگیرد. می شکل

 ؛(842-843/ 3)هما(،  عدم امکان مرجح بودن بدن برای حدوث موجودی مجرد از ماده .۱

 ؛(74/ 3)هما(،  جوهر مجرد از ماده به جوهر متعلق به مادهامتناع تبدل  .۱

اش در حدوث بدن جسمانی و نفس درصورت تجرد عقالنیاتحاد  نبودن نکمم .۵

 .)هما(( و بقا

نفس و ارتباط آن با  دربارۀاساس این مبانی مشترک و اختصاصی حکمت متعالیه بر

 کرد: یانب لب مهمدر چند مط توانباره میاینرا درصدرا  تغییر بدن،

 . (12/ 1  7478 یرازی،)ش آن( یبودن بقا یبودن حدوث نفس )و روحان ی. جسمان۱

انسانی را هم ازحیث حدوث و هـم ازحیـث بقـا،  ۀکه نفس ناطق سیناابنخالف بر

است که  یننظر صدرا حق ابه، (812-835ال:  7811سینا، )ابن داندمی جسمانیغیرمادی و غیر



 

 

تب
ن

یی
 

ت
خ

نا
ش

ان
س

نا
ش

 ۀ
عل

ت
ّی

 
تع

 م
ت

م
ک
ح

ر 
د

ال
ه
ی

 

90 

 یروحـان بقـا و تعقـل، یثحاست و از یجسمانحدوث و فعل،  یثحاز ینفس انسان

 و جاعل ذاتش را تعقلکه ذاتش یناما ا ؛است یپس تصرف آن در جسم، جسمان ؛ستا

واسطه، علت حرکات و ادراکـات نحومباشرت و بدوناست. نفس به یکند، روحانمی

 .(857/ 3  7478 ،شیرازی) شودمی یجزئ

 بـدن ۀدهنـدکه به بدن تعلق دارد و صورت قـوامحیث ینانفس از نظر او جوهربه

حـدوث و تجـوهر،  حیـثاسـت کـه از چیزی، مانند سایر صورت های حسی، است

 ، مجرد استبقا حیثاما از ؛حدوث، مادی است حیثن نفس ازبنابرایاست؛  تدریجی

 .(718  7813 یرازی،)ش

ی اسـت و مـادی و جسـمان همهـون بـدن تکـون بـدن، نفس در ابتـدای بنابراین

چه نفس ن اگربنابرای ؛با آن متحد است و ردت به بدن تعلق دادر این موقعی یبترتینبد

 ؛داردبه آن تعلـق  اما در وجود و تشخص ؛به بدن ندارد در ابتدا در ماهیت خود تعلقی

دیگر در وجود  رسد،مینفس به مقام تجرد  درطول زمان، جوهری رکتاساس حاما بر

 آمیزد. میو فقط در مقام فعل است که با آن در ردابه بدن ند هم تعلقی

 .(775/ 1  7478)شیرازی،  . ترکیب اتحادی بدن با نفس یا جسد با روح۱

داند و معتقـد اسـت می مملکت و آلتی برای نفس فقطکه بدن را  سیناابنخالف بر

کـه بلکه فقط به مبادی مجردی تعلق دارد  ،نفس در وجودش هیچ تعلقی به بدن ندارد

صدرا به  یمبان، (815،838الف:  7811سینا، )ابن شوندمی پذیرند و نه باطل و هالکمی نه تغییر

بلکـه  ،شـوندمـی یـبترک یکـدیگرتنها نفس و بدن با نهکه دهد ادعا کند می او اجازه

 قواعدیو  یناست. او این ادعا را مبتنی بر قوان ینیتاتحاد و بلکه عنحودو بهآن یبترک

 ند از:اکه عبارت کندمی

 ؛)اصالت وجود( موجود است یقتاً وجود است که حق ینچیزی ادر هر -۱

اشتداد و  ینبنابرا دارد؛ است که مراتب شدت و ضعف یواحد یقتوجود حق -۱

 ؛  وجود()تشکی یردپذمی تضعف را

 ؛()حرکت جوهری کندمی جوهر در ذات خود، حرکت و اشتداد را قبول -۵



 

 

91 

همـان  شـیءدر وجـود اسـت و صـورت  شیءجهت ضعف همان  شیء ۀماد -۰

 ؛ماده و صورت( )ترکیب اتحادی است شیءجهت شدت وجود 

حـال نعیدر ،که بعضی از صور جسمانی مانند نفسنتجویز و ممکن دانستن ای -۷

صورت مجـرد  ای براین قوه قرار دارد که مادهایها که طبیعت جسمانی هستند، در آن

کـه حـالیدر ؛دنشـومـی که عـین همـان صـورتیطوربه ؛دنو با آن متحد شو شوند

 ؛نفس( یروحان یو بقا سمانی)حدوث جند جسمانی بود ۀاین، همان مادازقبل

باشـد کـه  تواند عـین ماهیـات کثیـریمی بسیطنکه تجویز و ممکن دانستن ای -۱

 خـا،نحوات بهکه آن ماهینوجود آن بسیط به وجهی موجود هستند که از ای ۀواسطبه

قـوا  ۀهمـ ،حـالینعـط بودن و در)بسی تر استفتفصیلی موجود باشند، باالتر و شری

 .(787/ 2  7478شیرازی، ) بودن نفس(

که یطوربه ؛دارد ینظر صدرا نفس با بدن و قوا، اتحاد وجودبه ی،مبان یناساس ابر

نبـاتی و ای از مراتـب حیـوانی، که مناسب هر مرتبه انواع تصرفاتی ۀواسطنفس به ۀقو

 یگـر،دعبـارتبه؛ (51/ 3  7478)شفیرازی،  است یو جار ی، ساراعضا همۀاست، در  طبیعی

ذاتی از حد عقل تـا حـد طبیعـت و  یدرجاتتش، نفس انسانی با وحدت وجود و هوی

طبیعـت، مقـامی از  عالم عقل و مثـال و  یکدر هر ییعنی برای نفس انسان دارد؛ حس

 .(771 /1)هما(،  وجود دارد

الف:   7811سفینا، )ابنداند که قوای کثیری دارد می واحدیسینا که نفس را ابنخالف بر

 ۀو هـر مرتبـ قواست ۀهم ینع ،واحد استبااینکه نفس انسان  کندمی ادعا ، صدرا(833

 .است تریینمراتب پا ینباالتر نفس هم ع

موجـود نفس انسان در آالت و قوای خـود کند می که تصریح سیناابنخالف بر او

طور است حال و ینست و همقوا ۀکند که نفس هممی یحتصر، (351  7812سینا، )ابن نیست

 یردگمی را به استخدام خودها که آن یتریینپا ینسبت به قوا یباالتر ۀحکم در هر قو

 .(43 / 3  7478شیرازی، )
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  د:گویمی او

است که  یوجود بدن ۀنحو یسهر نفکه ینما که عبارت است از ا یدگاهو د یوهبر شبنا ویژهبه»

بدن از توابع وجود نفس در  [...] دهدمی س، آن بدن را تشخصآن نفس است و آن نف یبرا

 .(45، 77/ 1  7478 یرازی،)ش.« آن است ییناز مراتب پا یبعض

نه بدن حامل نفـس  ،قائل است که نفس حامل بدن است در ارتباط نفس و بدن او

زیرا  است؛ بلکه بدن در نفس ،نفس نیست که در بدن است ،دیگرعبارتبه ؛(48)هما(، ص

 ؛کـه نفـس تمامیـت بـدن اسـتنو بـاالتر ای (755/ 3)همفا(،  تر اسـتعنفس از بدن وسی

نظر . به(74/ 3)هما(،  شودمی بدنی، نوع کامل جسمانی حاصل ۀنفس و ماد ازکه طوریبه

ت صـالحی کـه کندمی ترکیب طوریرا ها عناصر بدن است که آن ۀاو نفس دربردارند

اما مقامات  ؛موجود استاساس، انسان نایبر؛ (41/ 3)همفا(،  داشته باشند بدن نفس باشند

تدریج تا و بهشود میراحل آغاز ترین مدارد. وجود نفس از فرودست و عوالم مختلفی

هـا نتـا ترکیـب آ ستدو با یکدیگر اضافی شوقی نیآن ۀرود. رابطمیتجرد عقلی پیش

بـدن  ،ینبنـابرا ؛اسـت اتحـادی ۀابطـر باشد، بلکه نهایت، ترکیب انضمامی حقیقیدر

پـس  ؛ن استهمی چیزدو  مقتضای ربط وجودی ؛ زیراشودمی ای از مراتب نفسمرتبه

و تجردی خود به مقام طبیعت یا حـس تنـزل کنـد، عـین  اعال ۀنفس آدمی اگر از مرتب

 یکننده اسـت و وقتـن عضو لمسعی ،دنهنگام حس کر یعنی ؛عت و حواس استطبی

 عین عضو بویایی است. ،بویدمی

مواطن و  ۀهایش در همآید که نفس با تمام هویت و با تمام ویژگیمیاز این تحلیل بر»

 ۀکند؛ یعنی آنگاه که نفس را در شأن حسی آن بیابیم، نفسی نیست که جنبمی ونش جلوهئش

که خالی از هویت عقالنی است، حالیا گذاشته باشد و درجبرتر به ایعقالنی خود را در مرتبه

عنوان آنهه ما به ۀط است و همبلکه نفس، حقیقتی واحد و بسی حسی حضور یابد، وایدر ق

ون ئشکه افزایشی بر متن نفس باشد، آنم، بدونشناسیمی مراتب عقلی و خیالی و حسی نفس

 یابد و جلوهمی در شأن حسی آن حضورآنگاه که نفس  بنابراین، ؛آن هستند هایو جلوه

هویت خود در  ۀهمراه اوست و نفس با همز بههای نفس نیگر جنبهو دی نیعقال ۀکند، جنبمی

 (55/ 7  7831پناه، )یزدا(.« ضر شده استب عد حسی حا
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همان جسـم طبیعـی  رد نفسگیمی و امکانات است که او نتیجه یاساس این مبانبر

 .(27/ 1  7478 یرازی،)ش متحرك نامی حساس است

 است.  یو سار یو شعور در ماده و بدن هم جار یآگاه. ۵

، صـدرا (71ب  7811سفینا، )ابن دانـدمـی که ادراک را فقط برای نفـس سیناابنخالف بر

علـم و  داند. مبنای این دیدگاه صدرا این است که اومی بدن هم ممکن برایادراک را 

 :داندمی یو سار یتب وجود جاررا در تمام وجود و مرا یآگاه

و تفاوت  یکتشکنحوموجودات به یعاست که در جم یواحد یقتکه وجود حقطورهمان»

وجود مانند علم و قدرت و  یقیصورت، صفات حقینهماست، به یدر کمال و نقص سار

 یموجودات حت یعپس جم است؛ یموجودات سار ۀوجود در هم یانهم با سر یاتاراده و ح

 (757  /5  7478شیرازی، )« هستند. ... زنده و عالم و ناطق جمادات،

پـس  ؛ات اسـتوجود حقیقت واحدی است که عـین علـم و قـدرت و حیـ زیرا

موجـودی را هـم  ؛توان تصور کـردکه موجودی را بدون طبیعت وجود نمیطورهمان

در شـعور و آگـاهی  ،اسـاسنایبر ؛باشدداشته توان تصور کرد دارای علم و فعل ننمی

 . (747 ،783/ 1)هما(،  شودمی جمیع موجودات ثابت

 زیرا صدرا تصریح ؛ثابت کرد توانمی راه اتحاد نفس و بدن همن مطلب را ازای البته

حیات و علـم روح،  ۀواسطد، جسد بهنگر متحدکه جسد و روح با یکدیکند ازآنجامی

شرط به) معنای مادهان جسم بهمی نظر او بایدرا بهزی ؛نه مجازاً  دارد،ات و علم حی قتاً حقی

معنـای که جسم بـهطوریبه ؛تفاوت قائل شد (ال به شرط) جنس با جسم به معنای (ال

 صـورتی تحصـل پیـدا ۀواسـطارد و بـهدوم، جنسی است که با فصل خودش اتحاد د

 قتاً این اتحاد و تحصل، حقی ۀواسطن بهبنابرای است؛ مفهوم فصل آن مابازایکند که می

که جنس در قیاس با فصل نای ،دیگرعبارتبه ؛(775/ 1  7478 یرازی،)شفدارد  حیات و آگاهی

ض است تـوان بخارجی اسـت کـه  یمعنا نیست که جنس از عوارضنایبه ،مقسم، عر 

معنـای ایـن اسـت کـه آن از حسب واقع از آن جدا شود، بلکـه فقـط بـهتصور کرد به

مگـر بـه نـوعی  ؛شودو معروض تصور نمیعارض است که انفکاك  تحلیلی یعوارض



 

 

تب
ن

یی
 

ت
خ

نا
ش

ان
س

نا
ش

 ۀ
عل

ت
ّی

 
تع

 م
ت

م
ک
ح

ر 
د

ال
ه
ی

 

91 

 .(855 /3)هما(،  اعتبار ذهنی

 منفعل و متـأثر یو ماد یاز امور بدن ارد،به بدن تعلق د ،مدبر بدنهمهون . نفس ۰

 .یردگمی قرار یعتعالم طب ینبدن تحت قوان ۀواسطبه ،یتنهاو در شودمی

ای وجـود دارد کـه عالقـه نفوس و ابدان ما هم عقیده دارد که میان سیناابناگرچه 

کـه ، ازآنجا(15  7817سفینا، )ابن شـودمی یکدیگر نفس و بدن بر باعث ارتباط و تأثیر و تأثر

تبیین این  شود،می نفس و بدن منجر به تفارق و دوگانگی نفس و بدن دربارۀدیدگاه او 

 یـتعین دربـارۀ اتحـاد ویین خاصش اساس تبصدرا برکه ؛ درحالینیست ارتباط آسان

تـأثیر  دربارۀکند. او  ییندو را تبو تأثر آن یرتوانست ارتباط و تأث یراحتنفس و بدن، به

 یسـت،مجـرد بـودنش متـأثر از بـدن ن یـثحنفـس اگرچـه از» :یدگومی نفسبدن بر 

شفیرازی، ).« عهده دارد، از بـدن متـأثر اسـتبدن را بر یرو تدب که به بدن تعلقیثحایناز

7478  3 /48). 

؛ فعل و انفعال اشتراك ندارنـد ۀتأثیر و تأثر در دو مقول ۀلئکند مسمی ستداللا صدرا

کدام چدو مقوله با یکدیگر در هینبه یکی از فعل و انفعال تعلق دارند و ای هرکدام یعنی

 تیجـهندر ؛داشته باشـد ای جسمانید مادهانفعالی بای ۀپس قو ؛شونددو جمع نمیاز آن

ای بدنی برای نفـس د مادهبای ،شودمی که نفس با حصول حالتی نفسانی منفعلهنگامی

آن از حـالتی بـه حالـت  ۀواسطانفعال باشد تا نفس به ۀحامل قو وجود داشته باشد که

گویـد اگـر می ی است که صدرایله تاجائن مسدیگر منتقل شود. اهمیت و ضرورت ای

د، برای نفس چنین استکمالی به کمـال تعلق نداشته باش دینفس به بدن مام فرض کنی

 .(727 /5)هما(،  جدید و انفعال به صفت جدید ممکن نخواهد بود

 تصریح او کهچنان ؛گذاردمی یرر بدن تأثبمبنا، نفس هم  یناساس همنظر صدرا بربه

 (853 /7)هما(، .« است که محرک بدن است یزینفس چ»کند که می

تـر نپـایی ۀای است کـه مرتبـگونهنفس و بدن به ۀنبنظر صدرا تأثیر و تأثر دو جابه

عین ز درباالتر نی ۀشود و مرتبمی کند، از آن متأثر هممی باالتر تأثیر ۀر مرتببکه همهنان

نفـس اسـت، بـه  نازل ۀ. حاالت بدن که مرتبپذیردمی تر، از آن اثرنپایی ۀتأثیر در مرتب
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 ۀسـمت مرتبـنفـس بـه عالی ۀت مرتبکه حاالهمهنان کند؛می عالی نفس صعود ۀمرتب

ی  از نفس و بدن از یکـدیگر اساس، هرنایبر ؛کندمی ش، یعنی بدن نزولسافل و نازل

 یـا علمـی ملـیهـای عر و تأثر متقابل، بـه حالـتکه این تأثیایگونهرند؛ بهپذیمی اثر

واه خـ ی،رو، هر صـفت بـدننایزا ؛ردگیمی براختصا، ندارد، بلکه هردو دسته را در

بـه  یابـد ومیبه عالم نفس صعود کند، حالتی عقلـی  ، وقتیخواه ادراکی و باشد فعلی

وقتی به عـالم  ی،خواه ادراک و باشد خواه فعلی ،نفسانیصفات رسد؛ میساحت تجرد 

اگـر اشـکال  ؛ پـس(771،788  7814 ی،و محمود یوسفی) شودمی بدن نزول یابد، حسی و مادی

بـدن  گوییدمی ،محرک بدن باشد ،که جوهر مجرد استنفس  مکن استم چطور کنند

 .(455،457  7817 ی،زاده آمل)حسندارد  یالس یعتطب ، نفسروینانفس است و از نازل ۀمرتب

 یله که قوائتوان دنبال کرد. در این مسمطلب را در نسبت نفس با قوای آن هم می این

نسبت و ارتبـاط  ی،اسالم وفانیلسف یبرا مهم ۀنکت ،نفس دخالت دارند ینفس در کارها

 مشـهورکـه بـه دو نظـر  اسـتنفـس  یدخالت قوا در کارها ۀخود و نحو ینفس با قوا

کـه طـوریبه ؛نداقوا ابزار نفس گویندمیمشا که  یلسوفانف ۀعقید ( ۱ توان اشاره کرد:می

را  شارنجار کـ هطورکهمان ؛دهدها انجام میآن ۀوسیلها و بهخود را با آن اینفس کاره

کسانی کـه دربـارۀ ( نظر ۱؛ ندانفس ۀخدم قوا ،اساسبراین ؛دهدانجام می ...اره و  ،با تبر

قـوای  ۀهمـ ،ها نفس درعین وحدتی که دارداز دید آن .اندیشندطور نمینفس و قوا این

نفـس  و باشندنفس  ۀطور نیست که قوا خدمند. ایناون نفسئقوا درواقع، ش است.خود 

ها کارها را انجام  دهد، بلکه خود نفس کارها را در همان موطن فعـل انجـام آن اانسان ب

 ۀواسـطنیست که نفـس بـه چنین ،کندی را لمس میئوقتی انسان شی ،مثال ؛ برایدهدمی

المسـه،  ۀهمان مـوطن قـو المسه آن را درك و لمس کند، بلکه خود نفس در ۀحس و قو

مجرای این فعل و علت اِعـدادی آن  فقطمسه ال ۀقو .کندلمس و حس می ،شیء را درك

 یستند،نفس ن ۀ، قوا خدمستنه ابزار نفس. براساس این نظریه که منسوب به صدرا است،

 ،ون نفس و درواقعئها شیعنی آن است؛شأن نسبت شأن و ذی ،ها به نفسبلکه نسبت آن

 .(777-773/ 3  7478 یرازی،)ش نداافعال نفس اعدادیمجاری فیض و علل 
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نه وحدت و  ه قائل به اتحاد نفس با قوای خود است،ک سیناابنخالف بنابراین بر

، صدرا قائل به وحـدت و عینیـت نفـس بـا (145  7812سینا، )ابن با یکدیگرها عینیت آن

نفـس  یقـوا ینـد براسـاس دیـدگاه صـدراوگمیکه  یهمان مطلب است؛ قوای خود

 یثیـتح یلی،تعل یثیتبر حد شدن عالوهقوا در موجو یعنی ؛نفس موجودند ۀواسطبه

 نظر صدرا، نفـس همهـونپس به 1؛یو اندماج ینه نفاد دارند، یاز نوع شأن ییدیتق
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

سیم بندی، از سه نوع حیثیت اسالمی در یک تق در توضیح این مطلب باید گفته شود که در عرفان و فلسفة .1

 توان بحث کرد:می

حیثیت تعلیلی: در جائی است که در جریان حمل صفتی بر یک موضوع، موضـوع در حقیقـت بـه محمـول  .۱

گـوییم شود، اما علت اتصاف محمول به موضوع، امری غیر از موضوع است. به طور مثال وقتـی میمتصف می

دیت" بر موضوع، یعنی وجود انسـان، بـه صـورت حقیقـی انجـام "وجود انسان موجود است"، حمل "موجو

پذیرد و به عبارت دیگر، مصداق بالذات محمول اسـت. امـا بـا ایـن شود و موضوع به واقع این حکم را میمی

حال، این اتصاف، علتی غیر از وجود انسان دارد که همان علت ایجادی انسان اسـت و واسـطة اتصـاف حکـم 

سان است. این واسطه که غیر از موضوع است، حیثیت تعلیلی اتصاف محمول به موضوع موجودیت بر وجود ان

 شود.نامیده می

شـود یـا گوییم موضوعی به واسطة این نـوع حیثیـت، بـه وصـفی متصـف میحیثیت تقییدی: در جائی می .۱

وصـف یـا محمـول  شود، که آن چه که در حقیقت و به تعبیـری اوالً و بالـذات بـه آنمحمولی بر آن حمل می

شود، آن واسطه است و موضوع به جهت ارتباطی که با آن واسطه دارد، ثانیاً و بالعرض به آن وصف متصف می

گوییم "این جسم سفید است"، موضوع این قضیه یعنی "این جسـم" در شود. به طور مثال وقتی میمتصف می

شـود، طور حقیقی به سفید بـودن متصـف می حقیقت و بالذات به سفیدی متصف نمی شود، بلکه آن چه که به

خود سفیدی است، اما جسم مورد نظر به جهت ارتباط و اتحادی که با سفیدی دارد، ثانیـاً و بـالعرض بـه ایـن 

 شود. بنابراین، در این جا، واسطه که سفیدی باشد از نوع حیثیت تقیید است.حکم متصف می

شود کـه به محمول، به نحو دو حیثیت مذکور نباشد، گفته می حیثیت اطالقی: در صورتی که اتصاف موضوع .۵

گوییم "واجب تعالی موجـود شود. به طور مثال وقتی که میمحمول به نحو حیثیت اطالقی بر موضوع حمل می

است"، موضوع گزاره که "واجب تعالی" باشد بدون حیثیت تعلیلی و تقییدی موجود است. زیرا از طرفی هیچ 

تواند علت اتصاف واجب تعالی به وجود باشد، و از طرف دیگر، حکم موجودیت بـدون هـیچ  گاه "غیر" نمی

شود، زیرا این وجود واجب تعـالی اسـت کـه اصـیل اسـت و تمـام مـتن قیدی به واجب تعالی نسبت داده می

 "واجب" ی را فرا گرفته است.

حیثیت تقییدی در تبیین و تحلیل پس از توضیح اجمالی اقسام سه گانة حیثیات، به جهت اهمیت خاصی که 

شناسانۀ علیت و سایر مفاهیم فلسفی دارد، به اقسام حیثیت فلسفی دیدگاه صدرا در بحث تبیین شناخت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پردازیم. تقییدی می

ها هر چند که در متون توان از سه نوع حیثیت تقییدی نام برد. به نظر آنبر اساس دیدگاه بعضی از محققان معاصر، می

ها در نظر گرفته نشده است، اما ه روشنی به این اقسام اشاره ای نشده است و اصطالح خاصی برای آنفلسفی ب

 ها نشان داد که عبارتند از:توان با مداقه در عبارات فیلسوفان صدرائی، سه قسم حیثیت تقییدی را در آثار آنمی

درائی، برای تبیین نوع ارتباطی کـه حیثیت تقییدی نفادی: این قسم از حیثیت تقییدی، در نظام فلسفی ص (۱

شود که "ماهیت انسان بـه رود. بر این اساس، وقتی گفته میشود، به کار میمیان وجود و ماهیت بیان می

 واسطة وجود انسان موجود است"، واسطة مورد نظر، از نوع وساطت حیثیت تقییدی نفادی است.

ان نفس با قوای آن در فلسفة صـدرا اسـت. بـه حیثیت تقییدی شأنی: مثال این نوع حیثیت، نسبت می (۱

نظر صدرا نفس امری وحدانی است که در عین حال دارای قوای متعدد و متکثر است، اما ایـن تعـدد 

آید که چگونه نفس و تکثر قوا به وحدت نفس لطمه ای نمی زند. بر این اساس این پرسش پیش می

خ به این پرسش بر اسـاس همـین قسـم از در عین وحدت انبساطی دارای قوای مختلف است؟ پاس

گیرد که وجود نفس واسطة وجود قوای آن است به نحو حیثیت تقییدی شـأنی. بـه حیثیت شکل می

عبارت دیگر، وجود قوای نفس به واسطة خود وجود حقیقت انبساطی و ِسعی نفس است اما نـه بـه 

ه این نحو که نفس با تمام حقیقـت این نحو که قوا در عرض نفس وجود بالذات داشته باشند، بلکه ب

 خودش در تمام مراتب قوا وجود داشته و در هر مرتبه ای از این مراتب عین آن مرتبه است. پس قوة

عاقله  شود نه در عرض وجود آن، اما نفس فقط قوةعاقله به طور مثال، در خود وجود نفس یافت می

شـوند و در ه در خود وجـود نفـس یافـت مینیست و همین طور هر یک از سایر قوا در عین این ک

عرض وجود نفس نیستند، نفس فقط آن قوا نیست، بلکه نفس، همة قوا و عین همة آن هاست ولی با 

این حال قوا از یکدیگر متمایز هستند. پس این نوع حیثیت تقییدی، به نحوی است که از آن به عنوان 

آن است که یک حقیقـت واحـد بـا دارا بـودن  اری،شود. تعبیر "شأن" در این نام گذ"شأنی" یاد می

ویژگی اساسی انبساط و اطالق و نحوة وجود ِسعی، بتواند خـود را در مراتـب و مراحـل گونـاگون 

متمایز نشان دهد و با تنزل از اطالق خوش، در هر مرتبه عین همان مرتبه باشد. به عبارت دیگر، یک 

تنزل یافته است، یعنی از آن حالـت اطـالق ِصـرف در  حقیقت وحدانی که در تمام مراتب مورد نظر

انجامـد، بـه آمده است و در عین تنزل یافتن از آن مقام اطالق که به ایجاد مراتب و مراحل متنـوع می

نفس اطالقش در تمام این مراتب حاضر و موجود است؛ به گونه ای که ایـن اساسـاً همـان حقیقـت 

راتب مقید حضور دارد. به بیـان دیگـر، نفـس بایـد از مقـام مطلق است که در عین اطالق در تمام م

اطالق خارج شود و تنزل کند تا تعین یابد؛ زیرا فرض این است کـه در مقـام اطـالق، تعـیِن قـوایی 

ندارد. پس تعینات نفس در مقام تنزل نفس است. از آن جا که مطلق به اطالق خارجی آن اسـت کـه 

همة مقیدات باشد، این مقیدات و قوا شأن آن نفس خواهند بود؛ در عین اطالق و بی تعینی اش، عین 

زیرا مقیدات به نفس مطلق در مرحلة تعینی شان موجودند، پس مقیدات، ظهور و شأن همـان مطلـق 
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نحو حیثیـت تقییـدی ، با بدن اتحاد و عینیت دارد و با قوای خود هم بـهفاعل شناسا

 .شأنی اتحاد و عینیت دارد

 ییدربارۀ متعلق شناساصدرا  یینب( تب

از عـوارض و  ،که قائل است که علیت مانند هوهویت و فعلیـت ناسیابنخالف بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

شود که یک حقیقتی از مقـام اطـالق خـود اند. بر اساس مطالب بیان شده، " شأن" وقتی حاصل می

ا ویژگی اطالق خود در این شأن حضور دارد. به این دلیـل اسـت تنزل کند، در حالی که آن حقیقت ب

 شود قوای نفس، شئون، اطوار و تجلیات نفس هستند.     که گفته می

حیثیت تقییدی اندماجی: این نوع حیثیت با بحث مهم معقوالت ثانیه در فلسفة اسالمی گـره خـورده  (۵

غیره ریشه در خارج دارنـد و سـاخته و  است. مفاهیم فلسفی مانند علیت، وحدت، امکان، فعلیت، و

زاییدة نفس نیستند. از آن جا که بنابر دیدگاه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، فقـط مفهـوم وجـود 

شوند چنـین بیانگر متن واقع و عینیت خارجی است، مفاهیم دیگری که از واقعیت خارجی انتزاع می

انند مفاهیم ماهوی، هرچند از خارج انتزاع شـده جایگاهی نخواهند داشت. بنابراین، مفاهیم فلسفی م

اند، نمی توانند بیانگر متن واقع باشند. از این رو، فیلسوف چاره ای ندارد جز آن که ایـن مفـاهیم را 

ها و صفاتی از متن ذات شئ خارجی بداند. به عبـارت دیگـر، همـانطور کـه مفـاهیم نشانگر ویژگی

ی حقایق عینی هستند، مفاهیم فلسـفی هـم بیـانگر ویژگـی ماهوی، بیانگر ویژگی های حدی و تعین

های دیگری از حقیقت وجود خارجی هستند. بر این اساس، این مفاهیم که در اصطالح فنی فلسـفة 

شوند، در عین حال که حاصـل فعالیـت ذهـن و جداسـازی مفـاهیم اسالمی به معقول ثانی تعبیر می

رند و از متن واقع، انتزاع شده اند. دربارۀ ایـن مفـاهیم، متعدد از متن واحد هستند، در خارج ریشه دا

ذهن از جهت انتزاع از خارج، منفعل است، و از جهت جداسازی و دسته بندی مفاهیم، فعال اسـت، 

زیرا این نوع حقایق فلسفی در خارج به شکل جدا از هم، موجود نیستند، بلکه در متن واقع به نحـو 

کند. بر این ما این حیثیت های مندمج و مجتمع را از هم جدا می اندماجی و جمعی موجودند و ذهن

اساس، این مفاهیم در مقایسة با مفهوم وجود، بیانگر جنبه های اعتباری حقیقت خارجی هسـتند نـه 

جنبة اصیل شئ. نکتة مهم در این جا این است که موطن تقرر معقوالت ثانی مانند علیـت، وحـدت، 

، اما نحوة تقرر هر چیزی بـه حسـِب خـود آن چیـز اسـت و نبایـد از فعلیت و غیره در خارج است

مفهومی مانند علیت، همان نحوة تقرر مفهوم وجود یا ماهیـت را انتظـار داشـت. بنـابراین، خـارجی 

ها نیست)یزدان پنـاه، بودن منشأ انتزاع این مفاهیم، به معنای تعدد در عین خارجی و اصالت یافتن آن

۱۵۹۹ :۱۷۱-۱۱۷  .) 
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شود و نـه بـرای می بر آن عارض شیءجهت ذات خود به لوازم ذاتی موجود است که

 دربـارۀ صـدرا یـدگاهاسـاس دبر ،(787،787  7817سینا، )ابنشیء عم از آن چیزی اخص یا ا

جـز  یـزیچ ینـیع یـتوجود، جهان خـارج و واقع یکیاصالت وجود و وحدت تشک

ماننـد  یفلسـف یقتمام حقـاتوان گفت می ینبنابرا ؛یستوجود ن یهایژگیوجود و و

 وجـود بـه وجـود واحـد موجـود یثیـتواسطه و حبه ...وحدت، ضرورت و  یت،عل

با اصل وجـود  یاندماج ییدیتق یثیتنحو حبه ینیع یواقع هاییژگیتمام وشوند. می

 دربـارۀکه صـدرا ؛ همان تحولی موجودند ،وجود کیو به  رنددا ینیتاتحاد و بلکه ع

 یلساوفا  مشاوو  ف  یاگگا  اساا  د  کنـد، بـرمی معنا و مفهوم معقول ثانی فلسفی ایجـاد

هساننگ  عاروض    یو اتّصاف خا ج یعروض ذهن یدا ا یفلسف یهمعقوالت ثان ی،اسالم

د   نییعمعناست که ظرف عروض آ  ها ذهن است،  ینبه ا یفلسف یهمعقوالت ثان یذهن

آنواا ذهان    یظرف وجاود ممواول   یگرواقع ظرف اسنقاللشا  ذهن است، و به عبا ت د

 ینفسه آنوا ذهن اسات  امااا اتّصااف خاا ج     یظرف وجود ف یگراست، و د  اصطالح د

 یعنینفسه آنواست،  یمعناست که خا ج، ظرف وجود ال ف ینبه ا یفلسف یهمعقوالت ثان

 یچد  خا ج ه یفلسف یهمعقوالت ثان یگربا ت دمسنقلّ آنواست  به ع یرغ یقتظرف حق

  (825،821/ 8  7851 ی،)مطّهراسنقالل داد  نواشود به آ ینگا نگ و فقط د  ذهن م یاسنقالل

 :یاتهوچو  عل یفلسف یمصگ ا د  مو د مفاه ۀفلسف یبر اسا  مبان اماا

جا صاف در هرقائل شد. ات توان به عروض ذهنی و اتصاف خارجی مفاهیم فلسفیدیگر نمی»

و ظرف تغایر هم در خارج است؛ یعنی ما ی  نحو تغایر  ننسبتی است بین متغایری باشد،

دهد که می گونه توضیحنخارجی داریم. البته تغایر خارجی را باید معنا کرد. صدرا آن را ای

ج است د( و امر مندمن)متنی که در آن امور مندمج وجود دار این تغایر، از نوع تغایر بین متن

توانیم بگوییم متن وجود غیر از می واقعاً  نکهخاصی از تغایر است. توضیح ای ۀکه ی  نحو

ن، بنابرای ؛شودمی ]یا وحدت[ نظر، متصف به علیتاما وجود مورد ؛ا وحدت[ است]ی علیت

ولی عروض بر دو نحو  ؛است عروض هم خارجی ،گونه مفاهیمناساس نظر صدرا در ایبر

)مانند سفیدی  روض همان است که در بحث جوهر و عرض مطرح استی  نحوه ع است:

وجود حلولی  ۀنحو ،وجود سفیدی ۀولی نحو ؛که سفیدی در خارج موجود است شیء
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 ۀاما نحو ؛]مانند وحدت که در خارج است دیگر آن عروض اندماجی است ۀاست(، و گون

اساس این دیدگاه صدرا معنای ره ببنابراین ثانی بودن معقوالت ثانی ؛وجودش اندماجی است[

عنوان یکی از معقوالت ثانیه فلسفی، اگرچه از صفات عینی و ت بهکند، علیمی دیگری پیدا

یعنی صدرا صفات عینی را  ؛نحو انضمامینه به نحو انتزاعی و اندماجیاما به ؛خارجی است

عینی نیستند، ها این نظر او فقط سواد و بیاض و امثالند. ازدامنحصر در صفات انضمامی نمی

پس وجود، وحدت، اضافه و علیت از اموری  ؛اند یا انتزاعیبلکه صفات عینی یا انضمامی

پناه، یزدا().« یعنی صفتی انتزاعی و اندماجی ؛نحو معقول ثانیاما به ؛هستند که خارجیت دارند

7831  7/ 715،711) 

لسفی، وجود مـتن واقـع و اصالت وجود و مفاهیم ف دربارۀپس بنابر دیدگاه صدرا 

فلسفی نسبت به وجود، صفات انباشته و  ۀمعقوالت ثانی ۀخارج را پر کرده است و هم

 ، چیـزیانتزاعی در دستگاه صدرایی چیزد توجه داشت که انتزاعی آن هستند. البته بای

لحاظ که ما به دارد ایصهخصیرج یعنی خا ؛شه و اساس آن در خارج استاست که ری

 ؛مکنـیمـی لحاظ فعال بـودن، آن را در ذهـن انتـزاعم و بهکنیمی آن را احساسانفعالی 

اسـت،  معنای ذهنـیبه انتزاعی کنیمد گمان گوید انتزاعی، نبایمی بنابراین وقتی صدرا

گونه نیست که ذهن ما مفاهیم ناساس، اینایبر ؛است خارجی چیزیبلکه منشأ انتزاع، 

ی یزااها در خارج مابکه آننایبدون ،دهدنسبت  رجیخا ئیشیفلسفی مانند علیت را به 

ن صـفات را ایـ ۀصـرف وجـود خـویش همـل بهداشته باشند، بلکه همان وجود اصی

پـس تمـام  ؛هاستدارد و کار ذهن فقط انتزاع و جداسازی آن در خود اندماجینحوبه

ع اسـت، عین معقول ثانی بودن، خود متن واقکه در «وجود» غیر از خود مفاهیم فلسفی

 حتی ماهیت. ؛اندات بر آن نهفته و انباشته شدهباقی حیثی

است؛ یعنی  "اتحاد متحصل و المتحصل" نحوات، بهوجود و مفاهیم فلسفی یا حیثی ۀرابط»

رساند می متن اصیل که متحصل است، وجود است و تمام این حیثیات با او متحدند. این بیان

که وجود نشوند و همیمی یعنی از آن گرفته ؛ز هستندوقتی وجود هست، این مفاهیم نیکه تا

 هم نخواهند بود. اگر تحصلی هست، به نفس اتحادی است که با متحصل، یعنیها نباشد، آن

شان این است که چون وجود هست، حیثیت وحدت هم هست و وجود دارند. حظ وجود

یم، حیثیات پس تمام این مفاه ؛ت هم هستحیثیت فعلیـت و علی چون وجود هست،
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دیگر، رتعبیبه ؛ت دارنداند و خارجیل محققمتن اصی ۀواسطبه اند و حیثیات اندماجیاندماجی

ت اوالً و وجود. حکم موجودی ۀولی با حیثیت تقییدی ؛دارند تقرر خارجی متمام این مفاهی

این مفاهیم  حال کهنعیرد حساب،نایبا ؛هاًا و بالعرض ازآِن آنآِن وجود است و ثانیبالذات از

باید گفت تمام وجود،  رونایاز ؛لبا همدیگر مغایرت دارند، عین هم هستند به نفِس متن اصی

عین اتحاد با وجود، با در گمان این مفاهیم فلسفیعلیت است. بی ،وحدت است و تمام وجود

جود گوییم ومی صورت است که وقتی مانایل بهآن مغایرت هم دارند. این تغایر با متن اصی

تواند این حرف این نیست که حال که وجود واحد است، دیگر نمی ۀبتمامه واحد است، الزم

عین حیثیت فعلیت و  حال که عین حیثیت وحدت است،نعیبالفعل باشد، بلکه وجود در

پس اتحاد وجود با  ؛ت وحدت استاما حیثیت علیت، غیر از حیثی ؛ز هستعلیت و ... نی

.« د که خود حیثیات با همدیگر عینیت داشته باشند، بلکه مغایرت دارندآورالزم نمی اتشحیثی

 .(715)هما(، 

متعلـق شـناخت  دربارۀصدرا  ۀفلسف یاساس امکانات و مبانکه بر ییریتغ بنابراین

 یفلسـف یقاست که متعلق شناخت از سنخ وجود است و تمام حقا ینا ،شودمی یجادا

کـه متعلـق  جهتینهمداشته و به ینیتاد و عاتح یبا متعلق خارج ینحو وجودهم به

کـه و محضر فاعل شناسا حاضر باشد  یتواند در مرئمی است،شناخت از سنخ وجود 

دوگانگی نفـس و  حاصل ازشکاف و انشقاق  یبترتینبد ؛آن هم از سنخ وجود است

نفـس خـودش در  اسـتصدرا قائل . رودیان میازمش، فاعل شناسا و متعلق یانم بدن

 یمرا مسـتق یخـارج شـیء حضور بدن در جهـان، دلیلو به استحاضر  یک حسادرا

 نفسه وجود دارد.یکند که فمی طور ادراکهمان

  ییدربارۀ علم و شناساصدرا  یین( تبج

کـه  سـیناابنخالف خود علم و شناسایی است. بر دربارۀصدرا  یگرد یاساستغییر 

علم را  ،خودش یاساس مبانبر ، صدرا(742  7815سفینا، )ابن داندمی علم را ماهیت و عرض

/ 7  7478شفیرازی، ) دهـدمـی و از سنخ وجود قرار کندمیخارج  ینفسان یفو ک یتاز ماه

است که  ینا است،او در اصالت وجود  یاساس مبناصدرا که بر یینها یدگاه. د(878،874

نظـر او . بـه(744 /5)همفا(،  وجود است ینوجود و بلکه ع حلیلیاساساً علم از عوارض ت
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/ 8 )همفا(، وجـود اسـت بلکه علـمأ  ،است و نه از نوع اضافه ینفسان یفعلم نه از نوع ک

از مراتـب علـم و ادراك  )مادی( یکی نظر او صورت جرمیبه ،اساسهمینبر ؛(771،775

علـم را  صـدراکـه  اسـت دلیلنایبه ،(733 /5)همفا(،  شودعلم نامیده نمی اینکهاما  ؛است

 .(737/ 8)هما(،  داندمی رد از مادهوجود مج

گوید حقیقت علم منحصر می خود صدرا ببینیم که سخنتوانیم در می مطلب را این

شرط سلب ماده قت وجود است، البته بهدر کیفیت نفسانی نیست، بلکه حقیقت آن حقی

ث شدت و ضـعف، کمـال و حیواحد است که از پس علم مانند وجود، حقیقتی ؛از آن

در  ؛واجب است ،که علم در واجبطوری؛ بهی داردفاوتمراتب مت قدم و تأخرنقص، ت

و  جوهر است ،در جوهر ؛است حس ،در حس ؛نفس است ،در نفس ؛عقل است ،عقل

 .(577/ 7)هما(،  عرض است ،در عرض

و خـود علـم و  ییفاعـل شناسـا، متعلـق شناسـا تبیین ارتباط صدرا، ییرسه تغینا با

ایـن  براسـاس اسـت؛ زیـراشناخت آسـان  یندفرا تبیین ر و درنهایت،یی با یکدیگشناسا

وجـود  فاعل شناسـا و متعلـق شناسـایی یانم یشکاف و انشقاق یگرد گانه،تحوالت سه

و  رددا ینیـتخـود اتحـاد و بلکـه ع یدر فاعل شناسا نفـس بـا بـدن و قـوا یراز ؛ندارد

 یقدر متعلق شناخت هم حقا یگر،دازطرف یست؛درکار ن یو انشقاق یتثنو یب،ترتینبد

کثرت  یب،ترتینو بد رددا یوجود ینیتو بلکه ع دبا خود وجود اتحا یو وجود یفلسف

نـه  ،هم که از سنخ وجود اسـت ییخود علم و شناسا یت،درنها یست.درکار ن یو انشقاق

 ۀواسـطبـه ینبنـابرا ؛عالم و علم شود یانم یگریاز وجود که باعث انشقاق د یرغ یزیچ

علم به جهان حاصل  م،عالم با معلو ۀواسطیو ب یعالم در جهان و ارتباط حضور حضور

ق  یانم یصدرا، هم دوگانگ ۀفلسف یبر اساس مبان ینبنابرا شود.می فاعل شناخت و متعلـل

 یطـرف، وجـود کـه امـر یکاز  یراآنها. ز یلتشود و هم عدم سنخ یشناخت برداشته م

کنـد و از طـرف  یم ینو متعللق شناخت را تأم و واحد است ارتباط فاعل شناخت یلاص

عقـل بـه  یلت،همهون عل یفلسف یهثان تو معقوال یفلسف یمدر مورد شناخت مفاه یگرد

معقول است نه محسوس،  یبه عنوان متعللق شناخت که امر یلتعنوان فاعل شناخت با عل
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معقـول  عاقـل و یلتو هم سنخ یهم عدم دوگانگ یبترت ینداشته و بد یوجود یلتسنخ

تاز واقع یسـتیآل یدها یها یینکه گرفتار تب ینشود و بدون ا یم ینتأم  عقـل یم،شـو یـل

  شود. ینائل م یلتانسان به فهم واقع

را مفهوم علیت و رسیدن ذهن انسان  شناسانۀشناختاساس این سه تحول، تبیین بر

و  توجـه مـاده اط خـود بـا عـالمانسان به ارتبـ وقتی توان این گونه بیان کرد:به آن می

برد که با تمام وجودش با خارج ارتباط دارد مید، پیکنمیپدیدارشناسانه آن را تحلیل 

 اسطه با خارج ارتباط دارد؛ برایوکه فقط از دور و باو خودش در خارج هست، نه این

 زند، خود را در موطن دستان خویش احسـاسمی همکه دو دستش را بههنگامی ،مثال

د کـه کنـمی حقیقت احسـاسد، بهگذارمی گرمی شیءدستش را روی  کند و وقتیمی

مهم در اینجا تحلیل فلسفی  ۀخودش آن گرمی را در همان موطن لمس کرده است. نکت

همـان  ۀبه فهم دو نکتـه بسـتگی دارد کـه نتیجـ ن ارتباط است کهشناختی ایو هستی

 شود:می ناسا حاصلفاعل ش دربارۀصدرا  ۀاساس امکانات فلسفتغییری است که بر

رو در موطن تمام نایدارد؛ از و با آن ارتباط وجودی نفس در سراسر بدن حضور .۱

 گانه حاضر است؛حواس پنج

صرف ارتبـاط حـواس بـا م بهمستقی ،گانهبدن از کانال حواس پنج ۀس در رتبنف .۱

 دو حضورش در مواطن حواس با محسوسات خارجی مادی ارتباط حضوری دارها آن

 . (875/ 7  7831)یزدا( پناه، 

دربارۀ علت و  دهد کهنان میتأمل فلسفی و پدیدارشناسانه به ما اطمی ،دیگرازطرف

کند، چیزی جز دست و حرکت دست، می حقیقت آنهه قوای حسی ما ادراكمعلول، در

سـت؛ دنبال آمدن حرکت کلید بعد از حرکـت دسـت نیحداکثر بهکلید و حرکت آن و 

 ما علیـت را درك ۀآید، همکه با حرکت دست، کلید به حرکت درمی، هنگامیحالنایبا

 کـه بـرای مثـال،فهم وجود اسـت. هنگامیت های فوق، کیفیم. مهم تر از نمونهکنیمی

 دربـارۀیـابیم، بینیم، ولی در جای دیگر این سـفیدی را نمـیمی سفیدی را روی کاغذ

شک را بی نیست. این هستی و نیستی گوییممی دوم دربارۀگوییم هست و می نخست
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 توانیم آن را کار حـسولی نمی م؛یابیمی خارجی شیءجایگاه در همان موطن حس و 

حـال، در همـان مـوطن نایبرترند و با ون حسیشئکه از ها این نوع ادراك حالبدانیم. 

 تـوان گفـتمی شوند؟ در پاسـخمی دهند، چگونه و با چه نیرویی دركمیخارج روی

 ۀهمان است که آن را عقل و قو ،ادراك این نوع و سنخ از مفاهیم بوده شای که شأنقوه

 .(21،23/ 7)هما(،  نامیممی عاقله

تـوان گفـت دربارۀ ارتباط نفس و بـدن میبه دیدگاه خا، صدرا باتوجهبنایراین 

کنـد؛ زیـرا او قائـل می حضوری و مستقیم درکحس، علیت را  عقل در همان موطن

 و سـاری اعضـا ۀهمـ در هم عقل پس ؛ستاعضا در همۀ نفس، ساری و جاری است

 .بود خواهد جاری

 صدرا ۀاحساس عقالنی در فلسف

 ن است که بنابر نظر صدرا، هرچیزی که محسوس است، درواقعمطلب باال ای ۀنتیج

ک عقل است. او برمعقول   آمیزتناقض خالف کانت که احساس معقول را تعبیریو مدر 

 معقول و محسوس را رد و تصریح جمعکه  سیناابنخالف و بر (718  7834)کانت،  داندمی

 ؛(417،417  7812سینا، )ابن تواند محسوس باشدکند که معقول ازآنجاکه معقول است، نمیمی

ب  7811سفینا، )ابن تواند معقول باشد، نمیکه محسوس استطورکه محسوس ازآنجاهمان

ک هر محسو»ده دارد ، عقی(88 سی همانا معقول است؛ یعنی آن محسوس درواقـع مـدر 

وساطت حس، به طور قرار گرفته است که این ادراک جزئیاصطالح این عقل است؛ اما

 که قسیم آن یعنی ادراک مجردات کلی، معقول نامیدهشود؛ درحالیمی محسوس نامیده

 (711/ 3  7478)شیرازی، .« شودمی

کـه محسـوس معقـول نامیـده نر دیدگاه صدرا، ایبدهد که بنامی سبزواری توضیح

ست که محسوس مختص صورت جزئی و معقـول مخـتص معنـای رو، ازآنشودنمی

زیرا مدِرك هر ادراکی و محرك  ست؛که عقل مدِرك محسوس نینای ، نهاست کلی مجرد

 . (54/ 1)هما(،  چیزی نیست مگر ذات شخصی واحد ،هر متحرکی

آلـت  ؛ مگـر بـاجزئـی را درك کنـد سـت عقـلنی ممکن»کند که می صدرا تصریح
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قوا و آالت  ۀکند که هممی استناد اثولوجیااو به دیدگاه صاحب  (728/ 7)هما(، .« جسمانی

ن زیرا عقل بسیط منشأ ایـ ؛سایه و اشباح چیزی هستند که در عقل انسان است ،باطنی

ی کـه در ع اعضایجمی اثولوجیانظر صاحب است. به در بدنها آن ۀواسطقواست که به

 یعنی انسان عقلی در انسـان حسـی اند؛وجه مناسبی در انسان عقلیاند، بهیانسان حس

کـه عقـول حـواس طورهمان ؛ندافعقـول ضـعی کند که حـواسمی . او تصریحاست

معلول حد ناقص علت و علت حد تام معلـول  ،تعبیر سبزواریطورکه بههمان اند؛قوی

 .(54،58/ 1)هما(،  است

 حسی های ادراک خود، رسمی ۀآید که صدرا اگرچه در نظریمی نظرن مطالب، بهاساس ایبر»

 اما کند؛می ابطال را زمینهدراین سهروردی دیدگاه و پذیردنمی حضوری و شهودی نحوبه را

 ؛ندارد همخوانی نفس، مسائل مانند ،دهدمی ارائه او که مباحثی از برخی با نظریه این

شود جز اینکه وی می در بیانات صدرا دیده عقلی شهود اصلی هایمؤلفه تمام ،دیگرعبارتبه

اساس مبانی صدرا اثبات کرد که توان برمی پس رسمی باور ندارد؛صورتشهود حسی را به

کند، عقل حاضر در می )و نیز وحدت و کثرت و سایر معقوالت فلسفی( را درک آنهه علیت

شویم، می حسی که به فهم محسوسات گوناگون نائل یعنی در دل همان شهود حس است؛

کند که ما از این فهم مستقیم، به می پرتو عقل حاضر است و حقایق مسانخ خود را دریافت

دیگر قوای باالتر همهون عاقله، به برکت نفس و حضورش بیانکنیم؛ بهمی شهود عقلی تعبیر

آن قوای  حاسه، قوۀ سوی از حسی شهود خود در و دارد حضور حاسه قوۀ در قوا، ۀدر هم

اند حس انسان، حس عقالنی ردازند و این آن سری است که گفتهپمی کار خودباالتر نیز به

 (21،25/ 7  7831)یزدا( پناه، .« خالف حیوان که حس او، حس وهمانی استاست، بر

 علیَت شهود عقلی

 اندخرین گمان کردهمتأکه اکثر طوروجود آن» تصریح صدراطورکه بهبنابراین همان

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

که در  یستن یرونیب ی تو واقع یخارج یاءبا اش یفلسف یمو مواجهة مستق یجز برخورد عقل یزیچ یشهود عقل.  1

ها آن یاتخا،، کل یزمیشود، نفس با مکانمی یلتحص یعقل یمکه در پس مواجهة مستق یجزئ یها یافتدل در

 (.۱۵ /۱ :۱۵۹۷پناه،  یزدان)یدگومی سخن یکل یانعمدتاً با ب یسازد و در فلسفه و زبان فلسفرا فراهم می
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هـا کـه چیـزی در خـارج محـاذی آن نیستچیزهایی انتزاعی یعنی  ،از معقوالت ثانیه

ی عینی است که هیچ وجود این است که آن از هویات دربارۀ، بلکه نظر حق وجود ندارد

« شهود ۀواسطای محاذی آن وجود ندارد و اشاره به آن ممکن نیست مگر بهچیز ذهنی

د امکـان، وجـوب، وحـدت و سایر معقوالت فلسفی ماننعلیت و ، (757/ 1  7478)شیرازی، 

اسـاس شـوند؛ زیـرا برمی راه شهود عقلـی ادراککثرت، که انحاء وجود هستند هم از

 دیدگاه صدرا، علیت به وجود مربوط است نه ماهیـت:

طع نظر ذاتش با ق روجودزیرا غی دارد؛وجود است که صالحیت برای علیت و معلولیت  فقط»

است؛ پس در ذات خود  که نسبت وجود و عدم به آن مساوی نیست از وجودش، جز چیزی

بنابراین ذاتش به ذات خود این صالحیت را ندارد که  ست؛موجود نی حسب ذات خودبه

چیزی که سبب چیزی است، ناگزیر باید وجودش را باشد؛ پس هر اصاًل علت وجود چیزی

 (877،875/ 7)هما(، .« را دارد بودن صالحیت مؤثر پس وجودر باشد؛ در وجود آن چیز تأثی

بـا حضـوری و  و معلول همهون علم به وجود،کند که علم به علت می او تصریح

 حصولی: است، نه شهود عقلی

ای نیست که است و هیچ شبهه، علت علت آن ۀواسطجهتی است که بهعلم به علت ازهمان»

آید و آن جهت در جاعل چیزی می لول از آن الزمعلیت علت کامل شود، وجود مع وقتی

شیء فقط با شهود عینی و علم به وجود خا، برای  وجود کمالی برای آن ۀیست مگر نحون

.« طور است علم به معلولاز آن و همین ]صورت ذهنی[ مثالی آید، نه بابه تصور درمی

 (25  7855)شیرازی، 

که نفس با هویت ث، همان است که گفته شود ازآنجان مبحبنابراین مسیر بسیار طبیعی در ای»

 حسی حاضر است، در دل همان شهود حسی ۀجمله مرتبمراتب خود، از ۀاش در همعقالنی

ها ای که با حقایق خارجی دارد، به وجود، وحدت، فعلیت، علیت و تشخص آنو بالمباشره

تر و قای رقیرش مرتبهیکس شهود حسی را بپذیرد، ناگزیر از پذبرد و اساسًا هرمیپی

 که شهود عقلی نامیده است تر از ادراك در همان موطن شهود حسیقعمی ،حالنعیدر

 (57/ 7  7831)یزدا( پناه، .« شودمی
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 عینیت شهود عقلی

و آن  بودن این علم شهودی و حضوری عقل را تـأمین 1االذهانیعینیت و بینآنهه 

این است که تفاوت اساسـی شـهود  کند،می و شخصی شدن مصون 2را از گزند ذهنی

و  االذهانی اسـت کـه سـنخ اشـیای با شهود عرفانی این است که عقل حقیقتی بینعقل

عکـس ) 3صورت عقل تحلیلی و توصیفیکند. البته تا این شهود بهمی حقایق را ادراک

م فـاهیزیرا ذهن انسان با م کردنی نخواهد بود؛استفاده، نیایدبرگردان شهود عقالنی( در

صـورت د بهبایـ برسـد، االذهـانینکه به شناخت بـینایچیزی برایسروکار دارد و هر

و  و اعضاقوا  ۀحضور نفس در هم ۀواسطنکه عقل بهای، بعدازبنابراین مفهوم درك شود؛

ر را در همـان مـوطن خـارج خارجی، علیت و تأثی شیءارتباط حضوری و مستقیم با 

و  کنـدمیبازسازی مفهـومی ر را ن شهود و درك تأثیدیگری ای ۀکند، در مرحلدرك می

 دهد. می تحت مفهوم علیت قرار

 گیرینتیجه

اساس امکانات و مبـانی وان برتن نوشته این بود که نشان دهیم میهدف اساسی ای

ی انسان، ادراک، ارتباط و بلکه اتحاد نفس با بدن و دربارۀ دستگاه شناسایصدرا  ۀفلسف

فاعـل شناسـا، متعلـق ی بنیـادین در تحـول، هیم و حقـایق فلسـفیقوا، عینی بودن مفا

ترتیـب، تبیین کرد و بدین علم و شناسایی و ارتباط هریک با یکدیگری و خود یشناسا

که جای اینو به غربی تالش کرد 1سوبژکتیویسمو  4دکارتی انگاریدوگانهبرای گذر از 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 . intersubjective 

 . subjectivity 

عقل تحلیلی عقلی است که استدالل و برهان نمی آورد، یعنی به این مقام مربوط نیست. عقل تحلیلی که به حیطة  . 3

برای وصف کنار کند. عقل توصیفی آن است که آن امور تجزیه شده را حصولی متعلق است امری را تجزیه می

 (.۵۰/ ۱: ۱۵۹۷دهد تا از واقع بیرون از خود گزارش دهد)یزدان پناه، هم قرار می

 ۀفلسف یمسأله را مبنا یندکارت بود که ا ینا یدگردد، اما در فلسفة جدفلسفه به افالطون بر می یخدر تار یسمدوآل.  4

فس و بدن نه تنها جوهرهای متمایز، بلکه انواع خود قرار داد. او نفس و بدن را دو جوهر دانست. به نظر او، ن
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ذهـن انسـان بـدانیم و  ۀپرداختـته و آن را سـاخ جهان را درون ذهن انسان قرار دهیم،

انسان را در جهان  بنیان جهان و واقعیت قرار دهیم،اش را در یانسان و دستگاه شناسای

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

شود، در حالی که بدن بدون مثابة عقل محض فهمیده می بهذهن دکارتی  یاکاماًل متفاوتی از جوهر هستند. نفس 

 خواهد بود. یکیمکان یذهن، فقط نظام

تواند ین شئ متفکر یا ذهن، میاست که ب عد ندارد و هیچ فضائی را اشغال نمی کند. بنابرا ینو تفکر ا یشهاند ویژگی

ب عد و  یبدون داشتن هیچ فضائی، موجود باشد. از طرف دیگر، شئ مادی مانند بدن انسان، بنابر تعریف، دارا

تواند بدون تفکر موجود باشد، همانطور که جسد که، بدن می نکند. عالوه بر ایرا اشغال می یامتداد بوده و فضائ

رده هنوز بدن است،  یرااما آگاهی یا تفکر ندارد. پس بدن و ذهن در وجود نیازی به یکدیگر ندارند، ز انسان م 

هستم  زی"من"، یعنی نفسی که به وسیلة آن، من آن چی ینتوانند مستقل از یکدیگر موجود باشند. بنابراها میآن

 است. یزکاماًل از بدن متما یزیچ ینکه هستم و چن

هیچ چیز دیگری وابسته نیست، اصطالح "جوهر"  را انتخاب کرد که در برای چیزی که در وجودش به  دکارت

ارسطو هم وجود داشت. پس دیدگاه او این بود که ذهن و بدن دو جوهر کاماًل متمایز و متفاوت هستند،  یدگاهد

است که  یدگاهیباشد. این د موجودتواند قائم به خودش بوده و بدون دیگری بنابراین هر ی  از آن دو می

بر اساس آن، حیات ذهنی ما به صورتی کاماًل مختلف از حیات  یراشود، زدکارتی " نامیده می یسممعموالً "دوآل

دهد. به عبارت دیگر، ما وجودی دوگانه داریم. بنابراین حیات ذهنی ما که خوِد بنیادین ما می یبدنی ما، رو

 یمکه حتی اگر در جوهر بدنی خودمان نباش یطورفرایند های فیزیکال نیست، به  ازاست، وابسته به هیچ کدام 

. بر اساس این دیدگاه، انسان از دو بخش متمایز "ذهن" و یمخودمان ادامه بده یذهن یاتبه ح یمتوانباز هم می

 (.Matthews, 2005, pp9-12"بدن" ساخته شده است)

مستقل از ذهن هستند،  یانعتقد است که اعکه م  یویسمبه معنای خود بنیادی ذهنی، بر خالف ابژکت  یویسمسوبژکت.  1

کنند و در نتیجه، اشیای ها را از طریق داده های حسی برای شناسنده حاضر میکه ذهن ویژگی های آن یبه طور

ها و به جهت این که شناخت محدود به ایده هکند کشناخته شده و داده های حسی یکی هستند، استدالل می

به واقعیت عینی و مادی جدا و  یافتنها و دست رفتن به آن سوی این ایده ،تصورات ذهن فاعل شناسا است

شوند یکی هستند و فقط به عنوان مستقل از فاعل شناسا غیر ممکن است. ادراکات حسی و اشیائی که درك می

حتی اگر  باشد.توانند شناخته شوند. پس جهان در شناسنده و یا متعلق به او میمی اساایده های ذهن فاعل شن

کند(، کسی نمی تواند اصاًل آن را ادعا می یسمها ی  واقعیت مستقل را بازنمائی کنند )آن طور که رئالایده

کند وجود داشته باشند،  مشاهدهها را بشناسد. حتی اگر عین های فیزیکی در زمانی که کسی وجود ندارد که آن

ها را در حالی که به نحو غیر ند، زیرا کسی نمی تواند آنها وجود دارما دلیلی نداریم که مسلم بگیریم که آن

د وجود دارند مشاهده کند. بنابراین جهان مرکب از مدِرك  ,Hunnexها است)اذهان و ایده یاها و ادراك ها، مشاه 

1986, p9.) 



 

 

001 

متحـد کنـیم. ایـن خارج و واقعیت عینی مـرتبط و مستقیم با جهان را  و او قرار دهیم

ی تـأثیر بسـیار شناسیو هم جهان شناسیب بسیار مهمی است که هم در شناختمطل

هـا و حلتـوان کنـار راهمی صـدرا ۀاساس امکانات موجـود در فلسـفبنابراین بر ؛دارد

ی لیسـم آلمـان، پدیدارشناسـهای مختلف مانند ایدئالیسم استعالیی کانت، ایدئافلسفه

رفت از شکاکیت و رسیدن به یقین فلسفی و عینی، هایدگر برای برون ۀهوسرل و فلسف

معرض آزمایش و بروز و صدرا را در ۀ، فلسفخا و اسالمی ۀعام فلسفهای توانمندی

 ظهور قرار داد.
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