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چکیده
مبانی و امکانات فلسفۀ صدرا به ما اجازه میدهد تا برای رسیدن به تبیین شناختشناسـانۀ علیـت ،سـه
تغییر اساسی انجام دهیم :نخست ،در فاعل شناخت و دوم ،در متعلق شـناخت و تغییـر سـوم ،در خـود
شناخت .در فاعل شناخت ،براساس مبانی فلسفۀ صدرا ،نفس با بـدن و قـوای خـود بـه نحـو حیثیـت
تقییدی شأنی ،اتحاد و بلکه عینیـت وجـودی دارد؛ بهطوریکـه مسـئله دوگـانگی نفـس و بـدن رفـع
میشود ،نفس با جهان خارج ارتباط مستقیم برقرار کرده و آن را ادراک میکند .در متعلق شـناخت ،هـم
براساس مبانی فلسفۀ صدرا ،حقایق فلسفی مانند ضرورت ،علیت ،وحدت ،فعلیت و  ...بهنحـو حیثیـت
تقییدی اندماجی با وجود خارجی و واقعیت عینی اتحاد و بلکه عینیت وجـودی داشـته و بـدینترتیب
دستگاه شناسایی انسان آن را مستقیم ادراک میکند .در مورد شناخت براساس مبنای صدرا ،علـم امـری
وجودی است ،نه ماهوی؛ بدینترتیب میتواند ارتباط عالم و معلوم را برقـرار و تبیـین کنـد .براسـاس
اینسه تغییر بنیادین در فلسفۀ صدرا عقل ،علیـت را در خـود ادراک و شـهود حسـی ،بـهنحو مسـتقیم
ادراک و شهود عقلی میکند و در مرحلۀ دیگر ،مفهوم علیت را انتزاع میکند.
کلیدواژهها :علیت ،شهود حسی ،شهود عقلی ،حیثیت تقییدی شأنی ،حیثیت تقییدی اندماجی.
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مقدمه
علیت یکی از بنیادیترین ابزارهای مفهومی است که ما برای سامان دادن شـناخت
خود دربارۀ جهان خارجی و نیز خودمان داریم؛ اما اختالف فیلسـوفان دربـارۀ تفسـیر
ِ
تاریخ تالش بـرای روشـن
درست علیت بهاندازۀ توافق آنها دربارۀ اهمیت آن است.
کردن حقیقت این مفهوم و تعیین موقعیت آن باتوجهبه مفـاهیم اساسـی دیگـر تقریبـاً
بهوسعت تاریخ فلسفه است (.)Kistler, 1999: 1
بنابراین بحث دربارۀ منشأ این مفهوم و اینکه ذهن انسان چگونـه بـه ایـن مفهـوم
میرسد ،بسیار مهم است؛ زیرا بهتعبیر کانت ،پرسش از اصل و منشـأ مفهـوم علیـت،
چنان اهمیتی دارد که اگر پاسخ آن معلوم شود ،شرایط استفاده از آن مفهوم و همهنین
قلمرو اعتبار آن خودبهخود دانسته میشود (کانت.)33 7834 ،
آنهه در تبیین شناختشناسانۀ علیت مهم است ،مسئلۀ عینیـت و ذهنـی نبـودن آن
است .دغدغۀ فیلسوفان همواره این بوده است که ثابت کننـد علیـت ،عینـی و واقعـی
است ،نه ذهنی؛ زیرا اگر علیت ذهنی باشد ،دیگر اعتباری بـرای علـم و فلسـفه بـاقی
نمیماند؛ زیرا اعتبار قوانین علمی و فلسفی براساس عینی بودن علیت تبیین میشـود.
از آنجا که وظیفۀ فلسفه فهم واقعیلت می باشـد ،فهـم علیلـت همهـون سـایر مفـاهیم
فلسفی در راستای فهم واقعیلت قرار می گیرد .بر این اساس فیلسوفان در طـول تـاریخ
فلسفه تالش کرده اند که تبیینی در این مـورد ارائـه بدهنـد .مشـکل اساسـی در فهـم
واقعیلت ،همان مسألۀ اساسی دوگانگی و عدم سنخیلت میان فاعـل شـناخت و متعل لـق
شناخت است که باید از آن گذر کرد .بسیاری از فیلسوفان تالش کردند تا با تبیین های
ایده آلیستی ،واقعیلت را به نحوی به ایده برگردانند که در این زمینه افالطون بـه سـراغ
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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
واقعی و امر معقول ،تالش کرد مشکل دو گانگی فاعل شناخت و متعلق شناخت و در نتیجـه مسـئله
فهم واقعیت را حل کند.

در این نوشته تالش میشود که براساس مبانی و امکانات موجود در فلسفۀ صدرا،
در مورد اصالت وجود ،وحدت وجود ،و نیز ارتباط نفس و بدن نشان دهیم که میتوان
فاعل شناخت را به نحو مستقیم با متعل لق شـناخت مـرتبط کـرده و بـه عبـارت دیگـر
یگانگی و سنخیلت میان آن دو را تبیین کرد .بر این اساس نشان می دهیم کـه دسـتگاه
شناسائی انسان علیلت را به نحو حضوری و شهودی در همان موطن واقعیلت خارجی،
ادراک میکند .در ادامه توضیح میدهیم که این مطلب تبیـین معقـوالت ثـانی فلسـفی
مانند علیت را در فلسفه صدرا تغییر میدهد بهطوری که اگرچه بسـیاری از فیلسـوفان
اسالمی معتقدند عروض معقوالت ثانی فلسفی مانند علیت ،ذهنی و فقط اتصاف آنها
خارجی است (مصباح یفزدی ،)775،771 7452 ،براساس امکانات فلسفۀ صدرا میتوان نشـان
داد که حتی عروض این مفاهیم هم خارجی است .البته باید توجـه کـرد کـه خـارجی
بودن هرچیزی بهحسب آن چیز است .اینگونه نیست که ذهن ما بـه شـیء خـارجی،
فعلیت ،علیت و امثال این صفات را نسبت بدهد ،بدوناینکـه ایـن مفـاهیم در خـارج
مابازایی داشته باشند ،بلکه همان وجود اصیل به ِ
صرف وجود خویش همۀ این صـفات
خارج بهنحواندماجی و بدون هیچ کثرتی ،به نفس همـان وجـود اصـیل موجودنـد و
هنگامیکه به ذهن میآیند ،متکثر میشوند و بـهصـورت مفـاهیم انتزاعـی و تحلیلـی
درمیآیند که به آنها معقول ثانی میگویند.
تبیین مفهوم علیت در حکمت متعالیه
برای تبیین منشأ مفهوم علیت در ذهن انسان و بهتعبیردیگر ،چگونگی رسیدن ذهن
انسان به مفهوم علیت در فلسفۀ صدرا میتوان گفت براساس مبانی فلسفۀ صـدرا سـه
تغییر اساسی انجام میشود )۱ :تغییر فاعل شناسا؛  )۱تغییر متعلق شناسـایی؛  )۵تغییـر
خود علم و شناسایی.
الف) تبیین صدرا دربارۀ فاعل شناسا (نفس و ارتباطش با بدن)

قبل از بیان دیدگاه خا ،صدرا دربارۀ ارتباط نفس و ارتباطش با بدن ،الزم اسـت

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

را اندماجی در خود دارد و کار ذهن ،انتزاع و جداسازی آنهاست .تمام این حقایق در
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به مبانی مشترك حکمت متعالیه با فلسفۀ مشا اشاره کنیم:
 .۱وجود نفس (شیرازی)1 /3 7478 ،؛
 .۱جوهریت نفس (هما))71-47 ،؛
 .۵تجرد نفس انسانی (هما) .)772-737 ،البته باید توجه کرد که صـدرا بـرخالف مشـا
قائل است که این تجرد نفس در ابتدای تکون نفـس نیسـت ،بلکـه نفـس بـا حرکـت
جوهری به این تجرد میرسد؛
 .۰مادیت نفس در مقام فعل و عمل (هما))77،73 ،؛
 .۷بساطت نفس (هما))773 -775 ،؛
 .۱امتناع تقدم نفس بر بدن (هما))733 -713 ،؛
 .۵ترکیب طبیعی نفس انسان با بدن مادی (هما))78-72 ،؛
 .۹اینکه روح بخاری ،بدن حقیقی و حامل استعداد حدوث نفس است (هما).)55 -53 /1 ،
در کنار این نکات مشترك حکمت متعالیه با فلسفۀ مشا ،اختالفهایی هـم وجـود
دارد که تحت عنوان اشکاالت صدرا بر دیدگاه مشا دربارۀ ارتباط نفس و بـدن مطـرح
میشود .براساس همین اشکاالت ،دیدگاه خا ،صدرا دربـارۀ ارتبـاط نفـس و بـدن
شکل میگیرد .مهمترین این اشکاالت عبارتاند از:
 .۱عدم امکان مرجح بودن بدن برای حدوث موجودی مجرد از ماده (هما))842-843 /3 ،؛
 .۱امتناع تبدل جوهر مجرد از ماده به جوهر متعلق به ماده (هما))74 /3 ،؛
 .۵ممکن نبودن اتحاد بدن جسمانی و نفس درصورت تجرد عقالنیاش در حدوث
و بقا (هما)).
براساس این مبانی مشترک و اختصاصی حکمت متعالیه دربارۀ نفس و ارتباط آن با
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بدن ،تغییر صدرا را دراینباره میتوان در چند مطلب مهم بیان کرد:
 .۱جسمانی بودن حدوث نفس (و روحانی بودن بقای آن) (شیرازی.)12 /1 7478 ،
برخالف ابنسینا که نفس ناطقۀ انسانی را هم ازحیث حدوث و هـم ازحیـث بقـا،
غیرمادی و غیرجسمانی میداند (ابنسینا7811 ،ال ،)812-835 :بهنظر صدرا حق این است که

نفس انسانی ازحیث حدوث و فعل ،جسمانی است و ازحیث بقـا و تعقـل ،روحـانی
است؛ پس تصرف آن در جسم ،جسمانی است؛ اما اینکه ذاتش و جاعل ذاتش را تعقل
میکند ،روحانی است .نفس بهنحومباشرت و بدونواسطه ،علت حرکات و ادراکـات
جزئی میشود (شیرازی.)857 /3 7478 ،
بهنظر او جوهر نفس ازاینحیث که به بدن تعلق دارد و صورت قـوامدهنـدۀ بـدن
است ،مانند سایر صورت های حسی ،چیزی اسـت کـه ازحیـث حـدوث و تجـوهر،
تدریجی است؛ بنابراین نفس ازحیث حدوث ،مادی است؛ اما ازحیث بقا ،مجرد است
(شیرازی.)718 7813 ،
بنابراین نفس در ابتـدای تکـون بـدن ،همهـون بـدن مـادی و جسـمانی اسـت و
بدینترتیب در این موقعیت به بدن تعلق دارد و با آن متحد است؛ بنابراین اگرچه نفس
در ابتدا در ماهیت خود تعلقی به بدن ندارد؛ اما در وجود و تشخص به آن تعلـق دارد؛
اما براساس حرکت جوهری درطول زمان ،نفس به مقام تجرد میرسد ،دیگر در وجود
هم تعلقی به بدن ندارد و فقط در مقام فعل است که با آن درمیآمیزد.
برخالف ابنسینا که بدن را فقط مملکت و آلتی برای نفس میداند و معتقـد اسـت
نفس در وجودش هیچ تعلقی به بدن ندارد ،بلکه فقط به مبادی مجردی تعلق دارد کـه
نه تغییر میپذیرند و نه باطل و هالک میشوند (ابنسینا7811 ،الف ،)815،838 :مبانی صدرا به
او اجازه میدهد ادعا کند که نهتنها نفس و بدن با یکـدیگر ترکیـب مـیشـوند ،بلکـه
ترکیب آندو بهنحواتحاد و بلکه عینیت است .او این ادعا را مبتنی بر قوانین و قواعدی
میکند که عبارتاند از:
 -۱در هرچیزی این وجود است که حقیقتاً موجود است (اصالت وجود)؛
 -۱وجود حقیقت واحدی است که مراتب شدت و ضعف دارد؛ بنابراین اشتداد و
تضعف را میپذیرد (تشکی

وجود)؛

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

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

 .۱ترکیب اتحادی بدن با نفس یا جسد با روح (شیرازی.)775 /1 7478 ،
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 -۰مادۀ شیء همان جهت ضعف شیء در وجـود اسـت و صـورت شـیء همـان
جهت شدت وجود شیء است (ترکیب اتحادی ماده و صورت)؛
 -۷تجویز و ممکن دانستن اینکه بعضی از صور جسمانی مانند نفس ،درعینحـال
که طبیعت جسمانی هستند ،در آنها این قوه قرار دارد که مادهای برای صورت مجـرد
شوند و با آن متحد شوند؛ بهطوریکه عـین همـان صـورت مـیشـوند؛ درحـالیکـه
قبلازاین ،همان مادۀ جسمانی بودند (حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس)؛
 -۱تجویز و ممکن دانستن اینکه بسیط میتواند عـین ماهیـات کثیـری باشـد کـه
بهواسطۀ وجود آن بسیط به وجهی موجود هستند که از اینکه آن ماهیات بهنحوخـا،
تفصیلی موجود باشند ،باالتر و شریفتر است (بسیط بودن و درعـینحـال ،همـۀ قـوا
بودن نفس) (شیرازی.)787 /2 7478 ،
براساس این مبانی ،بهنظر صدرا نفس با بدن و قوا ،اتحاد وجودی دارد؛ بهطوریکه
قوۀ نفس بهواسطۀ انواع تصرفاتی که مناسب هر مرتبهای از مراتـب حیـوانی ،نبـاتی و
طبیعی است ،در همۀ اعضا ،ساری و جاری است (شفیرازی)51 /3 7478 ،؛ بهعبـارتدیگـر،
نفس انسانی با وحدت وجود و هویتش ،درجاتی ذاتی از حد عقل تـا حـد طبیعـت و
حس دارد؛ یعنی برای نفس انسانی در هریک از عالم عقل و مثـال و طبیعـت ،مقـامی
وجود دارد (هما).)771 /1 ،
برخالف ابنسینا که نفس را واحدی میداند

که قوای کثیری دارد (ابنسفینا 7811 ،الف:

 ،)833صدرا ادعا میکند نفس انسان بااینکه واحد است ،عین همۀ قواست و هـر مرتبـۀ
باالتر نفس هم عین مراتب پایینتر است.
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او برخالف ابنسینا که تصریح میکند نفس انسان در آالت و قوای خـود موجـود
نیست (ابنسینا ،)351 7812 ،تصریح میکند که نفس همۀ قواست و همینطور است حال و
حکم در هر قوۀ باالتری نسبت به قوای پایینتری که آنها را به استخدام خود میگیرد
(شیرازی.)43 /3 7478 ،

او میگوید:
«بهویژه بنابر شیوه و دیدگاه ما که عبارت است از اینکه هر نفسی نحوۀ وجود بدنی است که
برای آن نفس است و آن نفس ،آن بدن را تشخص میدهد [ ]...بدن از توابع وجود نفس در
بعضی از مراتب پایین آن است( ».شیرازی.)45 ،77 /1 7478 ،

او در ارتباط نفس و بدن قائل است که نفس حامل بدن است ،نه بدن حامل نفـس
(هما) ،ص)48؛ بهعبارتدیگر ،نفس نیست که در بدن است ،بلکه بدن در نفس است؛ زیرا
نفس از بدن وسیعتر اسـت (همفا) )755 /3 ،و بـاالتر اینکـه نفـس تمامیـت بـدن اسـت؛
بهطوریکه از نفس و مادۀ بدنی ،نوع کامل جسمانی حاصل میشود (هما) .)74 /3 ،بهنظر
او نفس دربردارندۀ عناصر بدن است که آنها را طوری ترکیب میکند کـه صـالحیت
داشته باشند بدن نفس باشند (همفا))41 /3 ،؛ برایناساس ،انسان موجود است؛ اما مقامات
و عوالم مختلفی دارد .وجود نفس از فرودستترین مراحل آغاز میشود و بهتدریج تا
تجرد عقلی پیشمیرود .رابطۀ آندو با یکدیگر اضافی شوقی نیست تـا ترکیـب آنهـا
درنهایت ،ترکیب انضمامی حقیقی باشد ،بلکه رابطـۀ اتحـادی اسـت؛ بنـابراین ،بـدن
نفس آدمی اگر از مرتبۀ اعال و تجردی خود به مقام طبیعت یا حـس تنـزل کنـد ،عـین
طبیعت و حواس است؛ یعنی هنگام حس کردن ،عین عضو لمسکننده اسـت و وقتـی
میبوید ،عین عضو بویایی است.
«از این تحلیل برمیآید که نفس با تمام هویت و با تمام ویژگیهایش در همۀ مواطن و
شئونش جلوه میکند؛ یعنی آنگاه که نفس را در شأن حسی آن بیابیم ،نفسی نیست که جنبۀ
عقالنی خود را در مرتبهای برتر بهجا گذاشته باشد و درحالیکه خالی از هویت عقالنی است،
در قوای حسی حضور یابد ،بلکه نفس ،حقیقتی واحد و بسیط است و همۀ آنهه ما بهعنوان
مراتب عقلی و خیالی و حسی نفس میشناسیم ،بدونآنکه افزایشی بر متن نفس باشد ،شئون
و جلوههای آن هستند؛ بنابراین ،آنگاه که نفس در شأن حسی آن حضور مییابد و جلوه
میکند ،جنبۀ عقالنی و دیگر جنبههای نفس نیز بههمراه اوست و نفس با همۀ هویت خود در
بعد حسی حاضر شده است( ».یزدا)پناه)55 /7 7831 ،
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مرتبهای از مراتب نفس میشود؛ زیرا مقتضای ربط وجودی دو چیز همین است؛ پـس
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براساس این مبانی و امکانات است که او نتیجه میگیرد نفس همان جسـم طبیعـی
متحرك نامی حساس است (شیرازی.)27 /1 7478 ،
 .۵آگاهی و شعور در ماده و بدن هم جاری و ساری است.
برخالف ابنسینا که ادراک را فقط برای نفـس مـیدانـد (ابنسفینا7811 ،ب  ،)71صـدرا
ادراک را برای بدن هم ممکن میداند .مبنای این دیدگاه صدرا این است که او علـم و
آگاهی را در تمام وجود و مراتب وجود جاری و ساری میداند:
«همانطورکه وجود حقیقت واحدی است که در جمیع موجودات بهنحوتشکیک و تفاوت
در کمال و نقص ساری است ،بههمینصورت ،صفات حقیقی وجود مانند علم و قدرت و
اراده و حیات هم با سریان وجود در همۀ موجودات ساری است؛ پس جمیع موجودات حتی
جمادات ،زنده و عالم و ناطق  ...هستند( ».شیرازی)757 /5 7478 ،

زیرا وجود حقیقت واحدی است که عـین علـم و قـدرت و حیـات اسـت؛ پـس
همانطورکه موجودی را بدون طبیعت وجود نمیتوان تصور کـرد؛ موجـودی را هـم
نمیتوان تصور کرد دارای علم و فعل نداشته باشد؛ برایناسـاس ،شـعور و آگـاهی در
جمیع موجودات ثابت میشود (هما).)747 ،783 /1 ،
البته این مطلب را ازراه اتحاد نفس و بدن هم میتوان ثابت کرد؛ زیرا صدرا تصریح
میکند ازآنجاکه جسد و روح با یکدیگر متحدند ،جسد بهواسطۀ حیات و علـم روح،
حقیقتاً حیات و علم دارد ،نه مجازاً؛ زیرا بهنظر او باید میان جسم بهمعنای ماده (بهشرط
ال) با جسم به معنای جنس (ال به شرط) تفاوت قائل شد؛ بهطوریکه جسم بـهمعنـای
دوم ،جنسی است که با فصل خودش اتحاد دارد و بـهواسـطۀ صـورتی تحصـل پیـدا
میکند که مابازای مفهوم فصل آن است؛ بنابراین بهواسطۀ این اتحاد و تحصل ،حقیقتاً
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حیات و آگاهی دارد (شفیرازی)775 /1 7478 ،؛ بهعبارتدیگر ،اینکه جنس در قیاس با فصل
مقسم ،عرض است ،بهاینمعنا نیست که جنس از عوارضی خارجی اسـت کـه بتـوان
تصور کرد بهحسب واقع از آن جدا شود ،بلکـه فقـط بـهمعنـای ایـن اسـت کـه آن از
عوارضی تحلیلی است که انفکاك عارض و معروض تصور نمیشود؛ مگـر بـه نـوعی

اعتبار ذهنی (هما).)855 /3 ،
 .۰نفس همهون مدبر بدن ،به بدن تعلق دارد ،از امور بدنی و مادی منفعل و متـأثر
میشود و درنهایت ،بهواسطۀ بدن تحت قوانین عالم طبیعت قرار میگیرد.
اگرچه ابنسینا هم عقیده دارد که میان نفوس و ابدان ما عالقـهای وجـود دارد کـه
باعث ارتباط و تأثیر و تأثر نفس و بدن بر یکدیگر میشـود (ابنسفینا ،)15 7817 ،ازآنجاکـه
دیدگاه او دربارۀ نفس و بدن منجر به تفارق و دوگانگی نفس و بدن میشود ،تبیین این
ارتباط آسان نیست؛ درحالیکه صدرا براساس تبیین خاصش دربـارۀ اتحـاد و عینیـت
نفس و بدن ،بهراحتی توانست ارتباط و تأثیر و تأثر آندو را تبیین کند .او دربارۀ تـأثیر
بدن بر نفس میگوید« :نفـس اگرچـه ازحیـث مجـرد بـودنش متـأثر از بـدن نیسـت،
ازاینحیثکه به بدن تعلق

و تدبیر بدن را برعهده دارد ،از بـدن متـأثر اسـت( ».شفیرازی،

.)48 /3 7478
صدرا استدالل میکند مسئلۀ تأثیر و تأثر در دو مقولۀ فعل و انفعال اشتراك ندارنـد؛
یعنی هرکدام به یکی از فعل و انفعال تعلق دارند و ایندو مقوله با یکدیگر در هیچکدام
هنگامیکه نفس با حصول حالتی نفسانی منفعل میشود ،باید مادهای بدنی برای نفـس
وجود داشته باشد که حامل قوۀ انفعال باشد تا نفس بهواسطۀ آن از حـالتی بـه حالـت
دیگر منتقل شود .اهمیت و ضرورت این مسئله تاجایی است که صدرا میگویـد اگـر
فرض کنیم نفس به بدن مادی تعلق نداشته باشد ،برای نفس چنین استکمالی به کمـال
جدید و انفعال به صفت جدید ممکن نخواهد بود (هما).)727 /5 ،
بهنظر صدرا براساس همین مبنا ،نفس هم بر بدن تأثیر میگذارد؛ چنانکه او تصریح
میکند که «نفس چیزی است که محرک بدن است( ».هما))853 /7 ،

بهنظر صدرا تأثیر و تأثر دو جانبۀ نفس و بدن بهگونهای است کـه مرتبـۀ پـایینتـر
همهنانکه بر مرتبۀ باالتر تأثیر میکند ،از آن متأثر هم میشود و مرتبۀ باالتر نیز درعین
تأثیر در مرتبۀ پایینتر ،از آن اثر میپذیرد .حاالت بدن که مرتبۀ نازل نفـس اسـت ،بـه

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

از آندو جمع نمیشوند؛ پس قوۀ انفعالی باید مادهای جسمانی داشته باشـد؛ درنتیجـه
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مرتبۀ عالی نفس صعود میکند؛ همهنانکه حاالت مرتبۀ عالی نفـس بـهسـمت مرتبـۀ
سافل و نازلش ،یعنی بدن نزول میکند؛ برایناساس ،هری

از نفس و بدن از یکـدیگر

اثر میپذیرند؛ بهگونهایکه این تأثیر و تأثر متقابل ،بـه حالـتهـای عملـی یـا علمـی
اختصا ،ندارد ،بلکه هردو دسته را دربر میگیرد؛ ازاینرو ،هر صـفت بـدنی ،خـواه
فعلی باشد و خواه ادراکی ،وقتی به عالم نفس صعود کند ،حالتی عقلـی مییابـد و بـه
ساحت تجرد میرسد؛ صفات نفسانی ،خواه فعلی باشد و خواه ادراکی ،وقتی به عـالم
بدن نزول یابد ،حسی و مادی میشود (یوسفی و محمودی)771،788 7814 ،؛ پـس اگـر اشـکال
کنند چطور ممکن است نفس که جوهر مجرد است ،محرک بدن باشد ،میگویید بـدن
مرتبۀ نازل نفس است و ازاینرو ،نفس طبیعت سیال دارد (حسنزاده آملی.)455،457 7817 ،
این مطلب را در نسبت نفس با قوای آن هم میتوان دنبال کرد .در این مسئله که قوای
نفس در کارهای نفس دخالت دارند ،نکتۀ مهم برای فیلسوفان اسالمی ،نسبت و ارتبـاط
نفس با قوای خود و نحوۀ دخالت قوا در کارهای نفـس اسـت کـه بـه دو نظـر مشـهور
میتوان اشاره کرد )۱ :عقیدۀ فیلسوفان مشا که میگویند قوا ابزار نفساند؛ بهطـوریکـه
نفس کارهای خود را با آنها و بهوسیلۀ آنها انجام میدهد؛ همانطورکه نجار کـارش را
با تبر ،اره و  ...انجام میدهد؛ برایناساس ،قوا خدمۀ نفساند؛  )۱نظر کسانی کـه دربـارۀ
نفس و قوا اینطور نمیاندیشند .از دید آنها نفس درعین وحدتی که دارد ،همـۀ قـوای
خود است .قوا درواقع ،شئون نفساند .اینطور نیست که قوا خدمۀ نفس باشند و نفـس
انسان با آنها کارها را انجام دهد ،بلکه خود نفس کارها را در همان موطن فعـل انجـام
میدهد؛ برای مثال ،وقتی انسان شیئی را لمس میکند ،چنین نیست که نفـس بـهواسـطۀ
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حس و قوۀ المسه آن را درك و لمس کند ،بلکه خود نفس در همان مـوطن قـوۀ المسـه،
شیء را درك ،لمس و حس میکند .قوۀ المسه فقط مجرای این فعل و علت اِعـدادی آن
است ،نه ابزار نفس .براساس این نظریه که منسوب به صدراست ،قوا خدمۀ نفس نیستند،
بلکه نسبت آنها به نفس ،نسبت شأن و ذیشأن است؛ یعنی آنها شئون نفس و درواقع،
مجاری فیض و علل اعدادی افعال نفساند (شیرازی.)777-773 /3 7478 ،

بنابراین برخالف ابنسینا ک ه قائل به اتحاد نفس با قوای خود است ،نه وحدت و
عینیت آنها با یکدیگر

(ابن سینا7812 ،

 ، )145صدرا قائل به وحـدت و عینیـت نفـس بـا

قوای خود است؛ همان مطلبی که میگو ینـد براسـاس دیـدگاه صـدرا قـوای نفـس
بهواسطۀ نفس موجودند؛ یعنی قوا در موجود شدن عالوهبر حیثیت تعلیلی ،حیثیـت
تقییدی از نوع شأنی دارند ،نه نفادی و اندماجی؛ 1پس به نظر صدرا ،نفـس همهـون
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1در توضیح این مطلب باید گفته شود که در عرفان و فلسفة اسالمی در یک تقسیم بندی ،از سه نوع حیثیت
میتوان بحث کرد:
 .۱حیثیت تعلیلی :در جائی است که در جریان حمل صفتی بر یک موضوع ،موضـوع در حقیقـت بـه محمـول
متصف می شود ،اما علت اتصاف محمول به موضوع ،امری غیر از موضوع است .به طور مثال وقتـی میگـوییم
"وجود انسان موجود است" ،حمل "موجودیت" بر موضوع ،یعنی وجود انسـان ،بـه صـورت حقیقـی انجـام
میشود و موضوع به واقع این حکم را میپذیرد و به عبارت دیگر ،مصداق بالذات محمول اسـت .امـا بـا ایـن
حال ،این اتصاف ،علتی غیر از وجود انسان دارد که همان علت ایجادی انسان اسـت و واسـطة اتصـاف حکـم
موجودیت بر وجود ان سان است .این واسطه که غیر از موضوع است ،حیثیت تعلیلی اتصاف محمول به موضوع
نامیده میشود.
 .۱حیثیت تقییدی :در جائی میگوییم موضوعی به واسطة این نـوع حیثیـت ،بـه وصـفی متصـف میشـود یـا
متصف میشود ،آن واسطه است و موضوع به جهت ارتباطی که با آن واسطه دارد ،ثانیاً و بالعرض به آن وصف
متصف میشود .به طور مثال وقتی میگوییم "این جسم سفید است" ،موضوع این قضیه یعنی "این جسـم" در
حقیقت و بالذات به سفیدی متصف نمی شود ،بلکه آن چه که به طور حقیقی به سفید بـودن متصـف میشـود،
خود سفیدی است ،اما جسم مورد نظر به جهت ارتباط و اتحادی که با سفیدی دارد ،ثانیـاً و بـالعرض بـه ایـن
حکم متصف میشود .بنابراین ،در این جا ،واسطه که سفیدی باشد از نوع حیثیت تقیید است.
 .۵حیثیت اطالقی :در صورتی که اتصاف موضوع به محمول ،به نحو دو حیثیت مذکور نباشد ،گفته میشود کـه
محمول به نحو حیثیت اطالقی بر موضوع حمل میشود .به طور مثال وقتی که میگوییم "واجب تعالی موجـود
است" ،موضوع گزاره که "واجب تعالی" باشد بدون حیثیت تعلیلی و تقییدی موجود است .زیرا از طرفی هیچ
گاه "غیر" نمی تواند علت اتصاف واجب تعالی به وجود باشد ،و از طرف دیگر ،حکم موجودیت بـدون هـیچ
قیدی به واجب تعالی نسبت داده میشود ،زیرا این وجود واجب تعـالی اسـت کـه اصـیل اسـت و تمـام مـتن
"واجب" ی را فرا گرفته است.
پس از توضیح اجمالی اقسام سه گانة حیثیات ،به جهت اهمیت خاصی که حیثیت تقییدی در تبیین و تحلیل
فلسفی دیدگاه صدرا در بحث تبیین شناخت شناسانۀ علیت و سایر مفاهیم فلسفی دارد ،به اقسام حیثیت
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محمولی بر آن حمل میشود ،که آن چه که در حقیقت و به تعبیـری اوالً و بالـذات بـه آن وصـف یـا محمـول
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تقییدی میپردازیم.
بر اساس دیدگاه بعضی از محققان معاصر ،میتوان از سه نوع حیثیت تقییدی نام برد .به نظر آنها هر چند که در متون
فلسفی به روشنی به این اقسام اشاره ای نشده است و اصطالح خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است ،اما
میتوان با مداقه در عبارات فیلسوفان صدرائی ،سه قسم حیثیت تقییدی را در آثار آنها نشان داد که عبارتند از:
)۱

حیثیت تقییدی نفادی :این قسم از حیثیت تقییدی ،در نظام فلسفی صدرائی ،برای تبیین نوع ارتباطی کـه
میان وجود و ماهیت بیان میشود ،به کار میرود .بر این اساس ،وقتی گفته میشود که "ماهیت انسان بـه
واسطة وجود انسان موجود است" ،واسطة مورد نظر ،از نوع وساطت حیثیت تقییدی نفادی است.

)۱

حیثیت تقییدی شأنی :مثال این نوع حیثیت ،نسبت میان نفس با قوای آن در فلسفة صـدرا اسـت .بـه
نظر صدرا نفس امری وحدانی است که در عین حال دارای قوای متعدد و متکثر است ،اما ایـن تعـدد
و تکثر قوا به وحدت نفس لطمه ای نمی زند .بر این اساس این پرسش پیش میآید که چگونه نفس
در عین وحدت انبساطی دارای قوای مختلف است؟ پاسخ به این پرسش بر اسـاس همـین قسـم از
حیثیت شکل میگیرد که وجود نفس واسطة وجود قوای آن است به نحو حیثیت تقییدی شـأنی .بـه
عبارت دیگر ،وجود قوای نفس به واسطة خود وجود حقیقت انبساطی و ِسعی نفس است اما نـه بـه
این نحو که قوا در عرض نفس وجود بالذات داشته باشند ،بلکه به این نحو که نفس با تمام حقیقـت
خودش در تمام مراتب قوا وجود داشته و در هر مرتبه ای از این مراتب عین آن مرتبه است .پس قوة
عاقله به طور مثال ،در خود وجود نفس یافت میشود نه در عرض وجود آن ،اما نفس فقط قوة عاقله
نیست و همین طور هر یک از سایر قوا در عین این که در خود وجـود نفـس یافـت میشـوند و در
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
"شأنی" یاد میشود .تعبیر "شأن" در این نام گذاری ،آن است که یک حقیقـت واحـد بـا دارا بـودن
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
حقیقت وحدانی که در تمام مراتب مورد نظر تنزل یافته است ،یعنی از آن حالـت اطـالق ِ
صـرف در
آمده است و در عین تنزل یافتن از آن مقام اطالق که به ایجاد مراتب و مراحل متنـوع میانجامـد ،بـه
نفس اطالقش در تمام این مراتب حاضر و موجود است؛ به گونه ای که ایـن اساسـاً همـان حقیقـت
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مطلق است که در عین اطالق در تمام مراتب مقید حضور دارد .به بیـان دیگـر ،نفـس بایـد از مقـام
ِ
تعـین قـوایی
اطالق خارج شود و تنزل کند تا تعین یابد؛ زیرا فرض این است کـه در مقـام اطـالق،
ندارد .پس تعینات نفس در مقام تنزل نفس است .از آن جا که مطلق به اطالق خارجی آن اسـت کـه
در عین اطالق و بی تعینی اش ،عین همة مقیدات باشد ،این مقیدات و قوا شأن آن نفس خواهند بود؛
زیرا مقیدات به نفس مطلق در مرحلة تعینی شان موجودند ،پس مقیدات ،ظهور و شأن همـان مطلـق


فاعل شناسا  ،با بدن اتحاد و عینیت دارد و با قوای خود هم بـه نحو حیثیـت تقییـدی
شأنی اتحاد و عینیت دارد.
ب) تبیین صدرا دربارۀ متعلق شناسایی

برخالف ابنسینا که قائل است که علیت مانند هوهویت و فعلیـت ،از عـوارض و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اند .بر اساس مطالب بیان شده " ،شأن" وقتی حاصل میشود که یک حقیقتی از مقـام اطـالق خـود
تنزل کند ،در حالی که آن حقیقت با ویژگی اطالق خود در این شأن حضور دارد .به این دلیـل اسـت
که گفته میشود قوای نفس ،شئون ،اطوار و تجلیات نفس هستند.
)۵

حیثیت تقییدی اندماجی :این نوع حیثیت با بحث مهم معقوالت ثانیه در فلسفة اسالمی گـره خـورده
است .مفاهیم فلسفی مانند علیت ،وحدت ،امکان ،فعلیت ،و غیره ریشه در خارج دارنـد و سـاخته و
زاییدة نفس نیستند .از آن جا که بنابر دیدگاه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،فقـط مفهـوم وجـود
بیانگر متن واقع و عینیت خارجی است ،مفاهیم دیگری که از واقعیت خارجی انتزاع میشوند چنـین
جایگاهی نخواهند داشت .بنابراین ،مفاهیم فلسفی مانند مفاهیم ماهوی ،هرچند از خارج انتزاع شـده
اند ،نمی توانند بیانگر متن واقع باشند .از این رو ،فیلسوف چاره ای ندارد جز آن که ایـن مفـاهیم را
نشانگر ویژگی ها و صفاتی از متن ذات شئ خارجی بداند .به عبـارت دیگـر ،همـانطور کـه مفـاهیم
های دیگری از حقیقت وجود خارجی هستند .بر این اساس ،این مفاهیم که در اصطالح فنی فلسـفة
اسالمی به معقول ثانی تعبیر میشوند ،در عین حال که حاصـل فعالیـت ذهـن و جداسـازی مفـاهیم
متعدد از متن واحد هستند ،در خارج ریشه دارند و از متن واقع ،انتزاع شده اند .دربارۀ ایـن مفـاهیم،
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
اندماجی و جمعی موجودند و ذهن ما این حیثیت های مندمج و مجتمع را از هم جدا میکند .بر این
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،
ِ
حسـب خـود آن چیـز اسـت و نبایـد از
فعلیت و غیره در خارج است ،اما نحوة تقرر هر چیزی بـه
مفهومی مانند علیت ،همان نحوة تقرر مفهوم وجود یا ماهیـت را انتظـار داشـت .بنـابراین ،خـارجی
بودن منشأ انتزاع این مفاهیم ،به معنای تعدد در عین خارجی و اصالت یافتن آنها نیست(یزدان پنـاه،
.)۱۱۷-۱۷۱ :۱۵۹۹

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

ماهوی ،بیانگر ویژگی های حدی و تعینی حقایق عینی هستند ،مفاهیم فلسـفی هـم بیـانگر ویژگـی
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لوازم ذاتی موجود است که بهجهت ذات خود شیء بر آن عارض میشود و نـه بـرای
چیزی اخص یا اعم از آن شیء (ابنسینا ،)787،787 7817 ،براسـاس دیـدگاه صـدرا دربـارۀ
اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود ،جهان خـارج و واقعیـت عینـی چیـزی جـز
وجود و ویژگیهای وجود نیست؛ بنابراین میتوان گفت تمام حقـایق فلسـفی ماننـد
علیت ،وحدت ،ضرورت و  ...بهواسطه و حیثیـت وجـود بـه وجـود واحـد موجـود
میشوند .تمام ویژگیهای واقعی عینی بهنحو حیثیت تقییدی اندماجی با اصل وجـود
اتحاد و بلکه عینیت دارند و به یک وجود ،موجودند؛ همان تحولی که صـدرا دربـارۀ
معنا و مفهوم معقول ثانی فلسفی ایجـاد میکنـد ،بـر اساا

دیاگگا مشاوو فیلساوفا

اسالمی ،معقوالت ثانیه فلسفی دا ای عروض ذهنی و اتّصاف خا جی هساننگ عاروض
ذهنی معقوالت ثانیه فلسفی به این معناست که ظرف عروض آ ها ذهن است ،یعنی د
واقع ظرف اسنقاللشا ذهن است ،و به عبا ت دیگر ظرف وجاود ممواولی آنواا ذهان
است ،و د اصطالح دیگر ظرف وجود فی نفسه آنوا ذهن اسات امااا اتّصااف خاا جی
معقوالت ثانیه فلسفی به این معناست که خا ج ،ظرف وجود ال فی نفسه آنواست ،یعنی
ظرف حقیقت غیر مسنقلّ آنواست به عبا ت دیگر معقوالت ثانیه فلسفی د خا ج هیچ
اسنقاللی نگا نگ و فقط د
اماا بر اسا

(مطهری)825،821 /8 7851 ،
ذهن می شود به آنوا اسنقالل داد
ّ

مبانی فلسفۀ صگ ا د مو د مفاهیم فلسفی هوچو علیات:
«دیگر نمیتوان به عروض ذهنی و اتصاف خارجی مفاهیم فلسفی قائل شد .اتصاف در هرجا
باشد ،نسبتی است بین متغایرین و ظرف تغایر هم در خارج است؛ یعنی ما ی

نحو تغایر

خارجی داریم .البته تغایر خارجی را باید معنا کرد .صدرا آن را اینگونه توضیح میدهد که
این تغایر ،از نوع تغایر بین متن (متنی که در آن امور مندمج وجود دارند) و امر مندمج است
که ی
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نحوۀ خاصی از تغایر است .توضیح اینکه واقعاً میتوانیم بگوییم متن وجود غیر از

علیت [یا وحدت] است؛ اما وجود موردنظر ،متصف به علیت [یا وحدت] میشود؛ بنابراین،
براساس نظر صدرا در اینگونه مفاهیم ،عروض هم خارجی است؛ ولی عروض بر دو نحو
است :ی نحوه عروض همان است که در بحث جوهر و عرض مطرح است (مانند سفیدی
شیء که سفیدی در خارج موجود است؛ ولی نحوۀ وجود سفیدی ،نحوۀ وجود حلولی

است) ،و گونۀ دیگر آن عروض اندماجی است [مانند وحدت که در خارج است؛ اما نحوۀ
وجودش اندماجی است]؛ بنابراین ثانی بودن معقوالت ثانیه براساس این دیدگاه صدرا معنای
دیگری پیدا میکند ،علیت بهعنوان یکی از معقوالت ثانیه فلسفی ،اگرچه از صفات عینی و
خارجی است؛ اما بهنحو انتزاعی و اندماجی نه بهنحو انضمامی؛ یعنی صدرا صفات عینی را
منحصر در صفات انضمامی نمیداند .ازنظر او فقط سواد و بیاض و امثال اینها عینی نیستند،
بلکه صفات عینی یا انضمامیاند یا انتزاعی؛ پس وجود ،وحدت ،اضافه و علیت از اموری
هستند که خارجیت دارند؛ اما بهنحو معقول ثانی؛ یعنی صفتی انتزاعی و اندماجی( ».یزدا)پناه،
)715،711 /7 7831

پس بنابر دیدگاه صدرا دربارۀ اصالت وجود و مفاهیم فلسفی ،وجود مـتن واقـع و
خارج را پر کرده است و همۀ معقوالت ثانیۀ فلسفی نسبت به وجود ،صفات انباشته و
انتزاعی آن هستند .البته باید توجه داشت که چیز انتزاعی در دستگاه صدرایی ،چیـزی
است که ریشه و اساس آن در خارج است؛ یعنی خارج خصیصهای دارد که ما بهلحاظ
انفعالی آن را احساس میکنیم و بهلحاظ فعال بـودن ،آن را در ذهـن انتـزاع مـیکنـیم؛
بنابراین وقتی صدرا میگوید انتزاعی ،نباید گمان کنیم انتزاعی بهمعنای ذهنـی اسـت،
بلکه منشأ انتزاع ،چیزی خارجی است؛ برایناساس ،اینگونه نیست که ذهن ما مفاهیم

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

متن اصیل که متحصل است ،وجود است و تمام این حیثیات با او متحدند .این بیان میرساند
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فلسفی مانند علیت را به شیئی خارجی نسبت دهد ،بدوناینکه آنها در خارج مابازایی
داشته باشند ،بلکه همان وجود اصیل بهصـرف وجـود خـویش همـۀ ایـن صـفات را
بهنحواندماجی در خود دارد و کار ذهن فقط انتزاع و جداسازی آنهاست؛ پـس تمـام
مفاهیم فلسفی غیر از خود «وجود» که درعین معقول ثانی بودن ،خود متن واقع اسـت،
باقی حیثیات بر آن نهفته و انباشته شدهاند؛ حتی ماهیت.
«رابطۀ وجود و مفاهیم فلسفی یا حیثیات ،بهنحو "اتحاد متحصل و المتحصل" است؛ یعنی
که تاوقتی وجود هست ،این مفاهیم نیز هستند؛ یعنی از آن گرفته میشوند و همینکه وجود
نباشد ،آنها هم نخواهند بود .اگر تحصلی هست ،به نفس اتحادی است که با متحصل ،یعنی
وجود دارند .حظ وجودشان این است که چون وجود هست ،حیثیت وحدت هم هست و
چون وجود هست ،حیثیت فعلیـت و علیت هم هست؛ پس تمام این مفاهیم ،حیثیات

اندماجیاند و حیثیات اندماجی بهواسطۀ متن اصیل محققاند و خارجیت دارند؛ بهتعبیردیگر،
تمام این مفاهیم تقرر خارجی دارند؛ ولی با حیثیت تقییدیۀ وجود .حکم موجودیت اوالً و
آن وجود است و ثانی ًا و بالعرض ِ
بالذات از ِ
ازآن آنها؛ بااینحساب ،درعینحال که این مفاهیم
با همدیگر مغایرت دارند ،عین هم هستند به ِ
نفس متن اصیل؛ ازاینرو باید گفت تمام وجود،
وحدت است و تمام وجود ،علیت است .بیگمان این مفاهیم فلسفی درعین اتحاد با وجود ،با
آن مغایرت هم دارند .این تغایر با متن اصیل بهاینصورت است که وقتی ما میگوییم وجود
بتمامه واحد است ،الزمۀ این حرف این نیست که حال که وجود واحد است ،دیگر نمیتواند
بالفعل باشد ،بلکه وجود درعینحال که عین حیثیت وحدت است ،عین حیثیت فعلیت و
علیت و  ...نیز هست؛ اما حیثیت علیت ،غیر از حیثیت وحدت است؛ پس اتحاد وجود با
حیثیاتش الزم نمیآورد که خود حیثیات با همدیگر عینیت داشته باشند ،بلکه مغایرت دارند».
(هما).)715 ،

بنابراین تغییری که براساس امکانات و مبانی فلسفۀ صدرا دربارۀ متعلـق شـناخت
ایجاد میشود ،این است که متعلق شناخت از سنخ وجود است و تمام حقایق فلسـفی
هم بهنحو وجودی با متعلق خارجی اتحاد و عینیت داشته و بههمینجهت کـه متعلـق
شناخت از سنخ وجود است ،میتواند در مرئی و محضر فاعل شناسا حاضر باشد کـه
آن هم از سنخ وجود است؛ بدینترتیب شکاف و انشقاق حاصل از دوگانگی نفـس و
بدن میان فاعل شناسا و متعلقش ،ازمیان میرود .صدرا قائل اسـت نفـس خـودش در
ادراک حسی حاضر است و بهدلیل حضور بدن در جهـان ،شـیء خـارجی را مسـتقیم
همانطور ادراک میکند که فینفسه وجود دارد.
ج) تبیین صدرا دربارۀ علم و شناسایی

تغییر اساسی دیگر صدرا دربارۀ خود علم و شناسایی است .برخالف ابنسـینا کـه
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علم را ماهیت و عرض میداند (ابنسفینا ،)742 7815 ،صدرا براساس مبانی خودش ،علم را
از ماهیت و کیف نفسانی خارج میکند

و از سنخ وجود قرار مـیدهـد (شفیرازی/7 7478 ،

 .)878،874دیدگاه نهایی صدرا که براساس مبنای او در اصالت وجود است ،این است که
اساساً علم از عوارض تحلیلی وجود و بلکه عین وجود است (همفا) .)744 /5 ،بـهنظـر او

علم نه از نوع کیف نفسانی

م وجـود اسـت (همفا)/8 ،
است و نه از نوع اضافه ،بلکه علـ أ

)771،775؛ برهمیناساس ،بهنظر او صورت جرمی (مادی) یکی از مراتـب علـم و ادراك
است؛ اما اینکه علم نامیده نمیشود (همفا) ،)733 /5 ،بهایندلیل اسـت کـه صـدرا علـم را
وجود مجرد از ماده میداند (هما).)737 /8 ،
این مطلب را میتوانیم در سخن خود صدرا ببینیم که میگوید حقیقت علم منحصر
در کیفیت نفسانی نیست ،بلکه حقیقت آن حقیقت وجود است ،البته بهشرط سلب ماده
از آن؛ پس علم مانند وجود ،حقیقتی واحد است که ازحیث شدت و ضـعف ،کمـال و
نقص ،تقدم و تأخر مراتب متفاوتی دارد؛ بهطوریکه علم در واجب ،واجب است؛ در
عقل ،عقل است؛ در نفس ،نفس است؛ در حس ،حس است؛ در جوهر ،جوهر است و
در عرض ،عرض است (هما).)577 /7 ،
با اینسه تغییر صدرا ،تبیین ارتباط فاعـل شناسـا ،متعلـق شناسـایی و خـود علـم و
شناسایی با یکدیگر و درنهایت ،تبیین فرایند شناخت آسـان اسـت؛ زیـرا براسـاس ایـن
تحوالت سهگانه ،دیگر شکاف و انشقاقی میان فاعل شناسـا و متعلـق شناسـایی وجـود
ندارد؛ زیرا در فاعل شناسا نفـس بـا بـدن و قـوای خـود اتحـاد و بلکـه عینیـت دارد و

تبیین شناختشناسانۀ علیّت در حکمت متعالیه

شناخت برداشته می شود و هم عدم سنخیلت آنها .زیرا از یک طـرف ،وجـود کـه امـری
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بدینترتیب ،ثنویت و انشقاقی درکار نیست؛ ازطرفدیگر ،در متعلق شناخت هم حقایق
فلسفی و وجودی با خود وجود اتحاد و بلکه عینیت وجودی دارد و بدینترتیب ،کثرت
و انشقاقی درکار نیست .درنهایت ،خود علم و شناسایی هم که از سنخ وجود اسـت ،نـه
چیزی غیر از وجود که باعث انشقاق دیگری میان عالم و علم شود؛ بنـابراین بـهواسـطۀ
حضور عالم در جهان و ارتباط حضوری و بیواسطۀ عالم با معلوم ،علم به جهان حاصل
میشود .بنابراین بر اساس مبانی فلسفۀ صدرا ،هم دوگانگی میان فاعل شناخت و متعل لـق
اصیل و واحد است ارتباط فاعل شناخت و متعل لق شناخت را تأمین می کنـد و از طـرف
دیگر در مورد شناخت مفاهیم فلسفی و معقوالت ثانیه فلسفی همهون علیلت ،عقـل بـه
عنوان فاعل شناخت با علیلت به عنوان متعل لق شناخت که امری معقول است نه محسوس،

سنخیلت وجودی داشته و بدین ترتیب هم عدم دوگانگی و هم سنخیلت عاقـل و معقـول
تأمین می شود و بدون این که گرفتار تبیین های ایده آلیسـتی از واقعیلـت شـویم ،عقـل
انسان به فهم واقعیلت نائل می شود.
براساس این سه تحول ،تبیین شناختشناسانۀ مفهوم علیت و رسیدن ذهن انسان را
به آن میتوان این گونه بیان کرد :وقتی انسان به ارتبـاط خـود بـا عـالم مـاده توجـه و
پدیدارشناسانه آن را تحلیل میکند ،پیمیبرد که با تمام وجودش با خارج ارتباط دارد
و خودش در خارج هست ،نه اینکه فقط از دور و باواسطه با خارج ارتباط دارد؛ برای
مثال ،هنگامیکه دو دستش را بههم میزند ،خود را در موطن دستان خویش احسـاس
میکند و وقتی دستش را روی شیء گرمی میگذارد ،بهحقیقت احسـاس میکنـد کـه
خودش آن گرمی را در همان موطن لمس کرده است .نکتۀ مهم در اینجا تحلیل فلسفی
و هستیشناختی این ارتباط است که به فهم دو نکتـه بسـتگی دارد کـه نتیجـۀ همـان
تغییری است که براساس امکانات فلسفۀ صدرا دربارۀ فاعل شناسا حاصل میشود:
 .۱نفس در سراسر بدن حضور و با آن ارتباط وجودی دارد؛ ازاینرو در موطن تمام
حواس پنجگانه حاضر است؛
 .۱نفس در رتبۀ بدن از کانال حواس پنجگانه ،مستقیم بهصرف ارتبـاط حـواس بـا
آنها و حضورش در مواطن حواس با محسوسات خارجی مادی ارتباط حضوری دارد
(یزدا) پناه.)875 /7 7831 ،
ازطرفدیگر ،تأمل فلسفی و پدیدارشناسانه به ما اطمینان میدهد که دربارۀ علت و
معلول ،درحقیقت آنهه قوای حسی ما ادراك میکند ،چیزی جز دست و حرکت دست،
کلید و حرکت آن و حداکثر بهدنبال آمدن حرکت کلید بعد از حرکـت دسـت نیسـت؛
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بااینحال ،هنگامیکه با حرکت دست ،کلید به حرکت درمیآید ،همۀ ما علیـت را درك
میکنیم .مهم تر از نمونههای فوق ،کیفیت فهم وجود اسـت .هنگامیکـه بـرای مثـال،
سفیدی را روی کاغذ میبینیم ،ولی در جای دیگر این سـفیدی را نمـییـابیم ،دربـارۀ
نخست میگوییم هست و دربارۀ دوم میگوییم نیست .این هستی و نیستی را بیشک

در همان موطن حس و جایگاه شیء خارجی مییابیم؛ ولی نمیتوانیم آن را کار حـس
بدانیم .حال این نوع ادراكها که از شئون حسی برترند و بااینحـال ،در همـان مـوطن
خارج رویمیدهند ،چگونه و با چه نیرویی درك میشوند؟ در پاسـخ میتـوان گفـت
قوهای که شأنش ادراك این نوع و سنخ از مفاهیم بوده ،همان است که آن را عقل و قوۀ
عاقله مینامیم (هما).)21،23 /7 ،
بنایراین باتوجهبه دیدگاه خا ،صدرا دربارۀ ارتباط نفس و بـدن میتـوان گفـت
عقل در همان موطن حس ،علیت را حضوری و مستقیم درک میکنـد؛ زیـرا او قائـل
است نفس ،ساری و جاری در همۀ اعضاست؛ پس عقل هم در همـۀ اعضـا سـاری و
جاری خواهد بود.
احساس عقالنی در فلسفۀ صدرا
نتیجۀ مطلب باال این است که بنابر نظر صدرا ،هرچیزی که محسوس است ،درواقع
معقول و مدرک عقل است .او برخالف کانت که احساس معقول را تعبیری تناقضآمیز
میکند که معقول ازآنجاکه معقول است ،نمیتواند محسوس باشد (ابنسینا)417،417 7812 ،؛
همانطورکه محسوس ازآنجاکه محسوس است ،نمیتواند معقول

باشد (ابنسفینا7811 ،ب

 ،)88عقیده دارد «هر محسوسی همانا معقول است؛ یعنی آن محسوس درواقـع مـدرک
عقل است؛ اما اصطالح اینطور قرار گرفته است که این ادراک جزئی بهوساطت حس،
محسوس نامیده میشود؛ درحالیکه قسیم آن یعنی ادراک مجردات کلی ،معقول نامیده
میشود( ».شیرازی)711 /3 7478 ،

سبزواری توضیح میدهد که بنابر دیدگاه صدرا ،اینکـه محسـوس معقـول نامیـده
نمیشود ،ازآنروست که محسوس مختص صورت جزئی و معقـول مخـتص معنـای
کلی مجرد است ،نه اینکه عقل مد ِرك محسوس نیست؛ زیرا مد ِرك هر ادراکی و محرك
هر متحرکی ،چیزی نیست مگر ذات شخصی واحد (هما).)54 /1 ،
صدرا تصریح میکند که «ممکن نیسـت عقـل جزئـی را درك کنـد؛ مگـر بـا آلـت
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میداند (کانت )718 7834 ،و برخالف ابنسینا که جمع معقول و محسوس را رد و تصریح
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جسمانی( ».هما) )728 /7 ،او به دیدگاه صاحب اثولوجیا استناد میکند که همۀ قوا و آالت
باطنی ،سایه و اشباح چیزی هستند که در عقل انسان است؛ زیرا عقل بسیط منشأ ایـن
قواست که بهواسطۀ آنها در بدن است .بهنظر صاحب اثولوجیا جمیع اعضایی کـه در
انسان حسیاند ،بهوجه مناسبی در انسان عقلیاند؛ یعنی انسان عقلی در انسـان حسـی
است .او تصریح میکند که حـواس عقـول ضـعیفاند؛ همانطورکـه عقـول حـواس
قویاند؛ همانطورکه بهتعبیر سبزواری ،معلول حد ناقص علت و علت حد تام معلـول
است (هما).)54،58 /1 ،
«براساس این مطالب ،بهنظر میآید که صدرا اگرچه در نظریۀ رسمی خود ،ادراک های حسی
را بهنحو شهودی و حضوری نمیپذیرد و دیدگاه سهروردی دراینزمینه را ابطال میکند؛ اما
این نظریه با برخی از مباحثی که او ارائه میدهد ،مانند مسائل نفس ،همخوانی ندارد؛
بهعبارتدیگر ،تمام مؤلفههای اصلی شهود عقلی در بیانات صدرا دیده میشود جز اینکه وی
شهود حسی را بهصورترسمی باور ندارد؛ پس میتوان براساس مبانی صدرا اثبات کرد که
آنهه علیت (و نیز وحدت و کثرت و سایر معقوالت فلسفی) را درک میکند ،عقل حاضر در
حس است؛ یعنی در دل همان شهود حسی که به فهم محسوسات گوناگون نائل میشویم،
پرتو عقل حاضر است و حقایق مسانخ خود را دریافت میکند که ما از این فهم مستقیم ،به
شهود عقلی تعبیر میکنیم؛ بهبیاندیگر قوای باالتر همهون عاقله ،به برکت نفس و حضورش
در همۀ قوا ،در قوۀ حاسه حضور دارد و در خود شهود حسی از سوی قوۀ حاسه ،آن قوای
باالتر نیز بهکار خود میپردازند و این آن سری است که گفتهاند حس انسان ،حس عقالنی
است ،برخالف حیوان که حس او ،حس وهمانی است( ».یزدا) پناه)21،25 /7 7831 ،

شهود عقلی علیَت
بنابراین همانطورکه بهتصریح صدرا «وجود آنطورکه اکثر متأخرین گمان کردهاند
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1شهود عقلی چیزی جز برخورد عقلی و مواجهة مستقیم فلسفی با اشیاء خارجی و واقعیت بیرونی نیست که در
دل دریافت های جزئی که در پس مواجهة مستقیم عقلی تحصیل میشود ،نفس با مکانیزمی خا ،،کلیات آنها
را فراهم میسازد و در فلسفه و زبان فلسفی عمدتاً با بیان کلی سخن میگوید(یزدان پناه.)۱۵ /۱ :۱۵۹۷ ،

از معقوالت ثانیه ،یعنی چیزهایی انتزاعی نیست کـه چیـزی در خـارج محـاذی آنهـا
وجود ندارد ،بلکه نظر حق دربارۀ وجود این است که آن از هویاتی عینی است که هیچ
چیز ذهنیای محاذی آن وجود ندارد و اشاره به آن ممکن نیست مگر بهواسطۀ شهود»
(شیرازی ،)757 /1 7478 ،علیت و سایر معقوالت فلسفی مانند امکـان ،وجـوب ،وحـدت و
کثرت ،که انحاء وجود هستند هم ازراه شهود عقلـی ادراک میشـوند؛ زیـرا براسـاس
دیدگاه صدرا ،علیت به وجود مربوط است نه ماهیـت:
«فقط وجود است که صالحیت برای علیت و معلولیت دارد؛ زیرا غیروجود ذاتش با قطع نظر
از وجودش ،جز چیزی نیست که نسبت وجود و عدم به آن مساوی است؛ پس در ذات خود
بهحسب ذات خود موجود نیست؛ بنابراین ذاتش به ذات خود این صالحیت را ندارد که
ال علت وجود چیزی باشد؛ پس هرچیزی که سبب چیزی است ،ناگزیر باید وجودش را
اص ً
در وجود آن چیز تأثیر باشد؛ پس وجود صالحیت مؤثر بودن را دارد( ».هما))877،875 /7 ،

او تصریح میکند که علم به علت و معلول همهون علم به وجود ،حضـوری و بـا
شهود عقلی است ،نه حصولی:

عقالنیاش در همۀ مراتب خود ،ازجمله مرتبۀ حسی حاضر است ،در دل همان شهود حسی
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و بالمباشرهای که با حقایق خارجی دارد ،به وجود ،وحدت ،فعلیت ،علیت و تشخص آنها
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«علم به علت ازهمانجهتی است که بهواسطۀ آن ،علت علت است و هیچ شبههای نیست که
وقتی علیت علت کامل شود ،وجود معلول از آن الزم میآید و آن جهت در جاعل چیزی
نیست مگر نحوۀ وجود کمالی برای آن و علم به وجود خا ،برای شیء فقط با شهود عینی
به تصور درمیآید ،نه با مثالی [صورت ذهنی] از آن و همینطور است علم به معلول».
(شیرازی)25 7855 ،

«بنابراین مسیر بسیار طبیعی در این مبحث ،همان است که گفته شود ازآنجاکه نفس با هویت

پیمیبرد و اساس ًا هرکس شهود حسی را بپذیرد ،ناگزیر از پذیرش مرتبهای رقیقتر و
درعینحال ،عمیقتر از ادراك در همان موطن شهود حسی است که شهود عقلی نامیده
میشود( ».یزدا) پناه)57 /7 7831 ،

عینیت شهود عقلی
آنهه عینیت و بیناالذهانی 1بودن این علم شهودی و حضوری عقل را تـأمین و آن
را از گزند ذهنی 2و شخصی شدن مصون میکند ،این است که تفاوت اساسـی شـهود
عقلی با شهود عرفانی این است که عقل حقیقتی بیناالذهانی اسـت کـه سـنخ اشـیا و
حقایق را ادراک میکند .البته تا این شهود بهصورت عقل تحلیلی و توصیفی( 3عکـس
برگردان شهود عقالنی) درنیاید ،استفادهکردنی نخواهد بود؛ زیرا ذهن انسان با مفـاهیم
سروکار دارد و هرچیزی برایاینکه به شناخت بـیناالذهـانی برسـد ،بایـد بهصـورت
مفهوم درك شود؛ بنابراین ،بعدازاینکه عقل بهواسطۀ حضور نفس در همۀ قوا و اعضا و
ارتباط حضوری و مستقیم با شیء خارجی ،علیت و تأثیر را در همـان مـوطن خـارج
درك میکند ،در مرحلۀ دیگری این شهود و درك تأثیر را بازسازی مفهـومی میکنـد و
تحت مفهوم علیت قرار میدهد.

نتیجهگیری
هدف اساسی این نوشته این بود که نشان دهیم میتوان براساس امکانات و مبـانی
فلسفۀ صدرا دربارۀ دستگاه شناسایی انسان ،ادراک ،ارتباط و بلکه اتحاد نفس با بدن و
قوا ،عینی بودن مفاهیم و حقـایق فلسـفی ،تحـولی بنیـادین در فاعـل شناسـا ،متعلـق
شناسایی و خود علم و شناسایی و ارتباط هریک با یکدیگر تبیین کرد و بدینترتیـب،
برای گذر از دوگانهانگاری دکارتی 4و سوبژکتیویسم 1غربی تالش کرد و بهجای اینکه
ـــــــــــــــــــــــــــ
. intersubjective
. subjectivity

 . 3عقل تحلیلی عقلی است که استدالل و برهان نمی آورد ،یعنی به این مقام مربوط نیست .عقل تحلیلی که به حیطة
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حصولی متعلق است امری را تجزیه میکند .عقل توصیفی آن است که آن امور تجزیه شده را برای وصف کنار
هم قرار میدهد تا از واقع بیرون از خود گزارش دهد(یزدان پناه.)۵۰ /۱ :۱۵۹۷ ،
 . 4دوآلیسم در تاریخ فلسفه به افالطون بر میگردد ،اما در فلسفة جدید این دکارت بود که این مسأله را مبنای فلسفۀ
خود قرار داد .او نفس و بدن را دو جوهر دانست .به نظر او ،نفس و بدن نه تنها جوهرهای متمایز ،بلکه انواع


جهان را درون ذهن انسان قرار دهیم ،آن را سـاخته و پرداختـۀ ذهـن انسـان بـدانیم و
انسان و دستگاه شناساییاش را در بنیان جهان و واقعیت قرار دهیم ،انسان را در جهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ال متفاوتی از جوهر هستند .نفس یا ذهن دکارتی به مثابة عقل محض فهمیده میشود ،در حالی که بدن بدون
کام ً
ذهن ،فقط نظامی مکانیکی خواهد بود.
ویژگی اندیشه و تفکر این است که بعد ندارد و هیچ فضائی را اشغال نمی کند .بنابراین شئ متفکر یا ذهن ،میتواند
بدون داشتن هیچ فضائی ،موجود باشد .از طرف دیگر ،شئ مادی مانند بدن انسان ،بنابر تعریف ،دارای بعد و
امتداد بوده و فضائی را اشغال میکند .عالوه بر این که ،بدن میتواند بدون تفکر موجود باشد ،همانطور که جسد
انسان مرده هنوز بدن است ،اما آگاهی یا تفکر ندارد .پس بدن و ذهن در وجود نیازی به یکدیگر ندارند ،زیرا
آنها میتوانند مستقل از یکدیگر موجود باشند .بنابراین "من" ،یعنی نفسی که به وسیلة آن ،من آن چیزی هستم
ال از بدن متمایز است.
که هستم و چنین چیزی کام ً
دکارت برای چیزی که در وجودش به هیچ چیز دیگری وابسته نیست ،اصطالح "جوهر" را انتخاب کرد که در
ال متمایز و متفاوت هستند،
دیدگاه ارسطو هم وجود داشت .پس دیدگاه او این بود که ذهن و بدن دو جوهر کام ً
بنابراین هر ی

از آن دو میتواند قائم به خودش بوده و بدون دیگری موجود باشد .این دیدگاهی است که

ال مختلف از حیات
معموالً "دوآلیسم دکارتی " نامیده میشود ،زیرا بر اساس آن ،حیات ذهنی ما به صورتی کام ً
ِ
بدنی ما ،روی میدهد .به عبارت دیگر ،ما وجودی دوگانه داریم .بنابراین حیات ذهنی ما که خود بنیادین ما
باز هم میتوانیم به حیات ذهنی خودمان ادامه بدهیم .بر اساس این دیدگاه ،انسان از دو بخش متمایز "ذهن" و
"بدن" ساخته شده است(.)Matthews, 2005, pp9-12
 . 1سوبژکتیویسم به معنای خود بنیادی ذهنی ،بر خالف ابژکتیویسم که معتقد است که اعیان مستقل از ذهن هستند،
به طوری که ذهن ویژگی های آنها را از طریق داده های حسی برای شناسنده حاضر میکنند و در نتیجه ،اشیای
شناخته شده و داده های حسی یکی هستند ،استدالل میکند که به جهت این که شناخت محدود به ایدهها و
تصورات ذهن فاعل شناسا است ،رفتن به آن سوی این ایدهها و دست یافتن به واقعیت عینی و مادی جدا و
مستقل از فاعل شناسا غیر ممکن است .ادراکات حسی و اشیائی که درك میشوند یکی هستند و فقط به عنوان
ایده های ذهن فاعل شناسا میتوانند شناخته شوند .پس جهان در شناسنده و یا متعلق به او میباشد .حتی اگر
ایدهها ی

ال آن را
واقعیت مستقل را بازنمائی کنند (آن طور که رئالیسم ادعا میکند) ،کسی نمی تواند اص ً

بشناسد .حتی اگر عین های فیزیکی در زمانی که کسی وجود ندارد که آنها را مشاهده کند وجود داشته باشند،
ما دلیلی نداریم که مسلم بگیریم که آنها وجود دارند ،زیرا کسی نمی تواند آنها را در حالی که به نحو غیر
مشاهد وجود دارند مشاهده کند .بنابراین جهان مرکب از مد ِركها و ادراك ها ،یا اذهان و ایدهها است( Hunnex,
.)1986, p9
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قرار دهیم و او را مستقیم با جهان خارج و واقعیت عینی مـرتبط و متحـد کنـیم .ایـن
مطلب بسیار مهمی است که هم در شناختشناسی و هم جهانشناسی تـأثیر بسـیاری
دارد؛ بنابراین براساس امکانات موجـود در فلسـفۀ صـدرا میتـوان کنـار راهحلهـا و
فلسفههای مختلف مانند ایدئالیسم استعالیی کانت ،ایدئالیسـم آلمـان ،پدیدارشناسـی
هوسرل و فلسفۀ هایدگر برای برونرفت از شکاکیت و رسیدن به یقین فلسفی و عینی،
توانمندیهای عام فلسفۀ اسالمی و خا ،فلسفۀ صدرا را درمعرض آزمایش و بروز و
ظهور قرار داد.
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