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چکیده 
یکی از تفسیرهای رایج در معرفت شناستی دتارایی دیتاااهی است ت
ی دتارا در تبیتیی ت ی ت علتمه فادتل
علی رغم پایبنای ب نگتا جوتید ص
معناداری در دیگر فرجع ج اتکام بحثه از قبیل نسب میتا علتم ج جوتید
ذهنیه تعییی مصااق معلیم بالذات در علم تصیلی ج دیگر مسائلی از ایتی
دس ه با میاضع دریح مرتیم آخینا دارد .لیا ادلی ایی اختالفاته قیل
ب تفکیک ج مغایرت جویدی میا علم ج جوید ذهنی اس ج نتایجی از
ایی تفکیک تادل میشید ظلیّ جوید ذهنی نسب ب علمه معلیم بالذات
دانستی جویدِ علم ج معلیم بالعرض دانستی جوید ذهنی اس  .لیکیه ما در
ایی بررسی نشا خیاهیم داد تفکیک مذ یر در نزد دتارا دترفاج ونبت
اعتباری داشت ج علتم ج جوتید ذهنتی از ناتر اج اتحتاد جوتیدی دارنتا ج
 دانشجیی د ترای فلسف دییه پژجهشگا علیم انسانی ج مطالعات فرهنگیه رایانام :
m.yazdani63@yahoo.com
 استادیار پژجهشکاة تکم معادره پژجهشگا علیم انسانی ج مطالعات فرهنگی .رایانام :
azamakbarsedigheh@gmail.com
 دانشیار فلسف ج رئیس مؤسس پژجهشی تکم ج فلسف ایرا  .رایانام zakiany@yahoo.com :
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در علم تصیلی معلیم
برخالف تفسیر فیق الذ ره ایی جوید ذهنی اس
بالذات اس ج ظلّی آ نسب ب میویدات خاروی اس ن جویدِ علم.
کلیدواژهها :علمه جوید ذهنیه معلیم بالذاته معلیم بالعرضه مالداراه

ویادی آملی.

مقدّمه 
در اینک بایا دارا را متفکّری ادیل ج تأثیراذار در سات تفکّر فلسفی دانس شکّی
نیس ه ج شاها بر ایی ماّعا همیی رجتی ن ّادی ج پرسشتگری اجست ه بت جوهتی ت
هیچ اا در قبال ناریّاتی باج رسیا درفاج شنینا ج بازای ننتا نیست ج همتیار
تیغ ن ّادیاش تیزتر از پای همراهی اش اس  .معرف شناسی دارایی نیز از ایی قاعتا
مستثنی نیس ج مباتث اجه عالج بر ن ا ناریّات تکمای پیشییه مشتمل بر آراء بتایع
اج در ایی تیز اس  .نیآجری های دارا در نگاهی ب مستأل ت ی ت علتم دارد ج
ن ش فعّالی برای نفس در قبال دیر ادرا ی قائل میشیده بسیاری از پژجهشگرا را
ب طیر مست یم یا غیرمست یم معرف شناسی دارا را در انی تیوّهتات
بر آ داشت
خید قرار دهنا.
از مسائل عما ای در ایی تیز ه تیوّهات را ب خید ولب می ناه میتتیا بت
چیستی علم ج اینک دارا چ تعریفی از آ ارائ میدها ج نیز نسبتی میتا علتم ج
جوید ذهنی برقرار می سازده اشار رد .از دیگر مباتث مطرحه سؤال از مارَک جاقعتی
ج معلیم بالذات ج همچنیی معلیم بالعرض نفس است  .در م تام پاستخاتییی بت ایتی
مسائله تفسیری از علم شناسی دارایی در میتا برختی مفسّتریی ج مح ّ تیی تکمت
ذیالج ب میاضع ادلی ایشا ج ن ا ج بررسی آنها خیاهیم پرداخ
متعالی رجاج یافت
ج سعی خیاهیم رد با استنتاج از مبانی معرف شناختی دارا ج اتّکا ب دریح عبتارات
اج پاسخی شایست ب مسائل مطرجت باهیم.
اتّفاقنظردرحقیقتعلم 
چنانک میدانیمه علیرغ م بایهی انگاشتی تعریف علم ج اولتی دانستتی آ نستب بت
سایر امیره باز هم تعاریف بسیاری در خصیص ت ی ت علتم در میتا آثتار تکمتا ج
متفکّرا مختلف یاف می شید جو اشتراک هم آنها ماهیی بید شا اس  .بترای
مثاله ارسطی ااهی علم را از اقسام یفیّات میدانا ( )a:25-359ج زمتانی دیگتره علتم را
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ذیل م یل مضاف دست بنای می نا ()b:1-106؛ خیاو نصتیر نیتز در استا اققتبتا ه
آنجا ب تنایم اقسام یفیّات می پردازده علیمه ع ائتا ج فضتائل را بتایی وهت ت
هیأت هایی هستنا تادثِ اوسام ذجنفس میشیناه یف نفستانی بت تستاو آجرد
اس (طیسیه.)44 :1361
ب همیی ترتیبه شمار ثیری از انایشیرا علم را از قبیل اعراض ج ذیل م یقت
مختلف دست بنای نمید انا .می ومل بهمنیار

ب تبع استاد خید بیعلیه 1علم را

معلیم باا شناخت میشید ج
علم عرضی اس
عرض دانست  2ج می افزایا
تادل تأثیر مشعیر بر ذات شاعر اس ه فلذا از م یل انفعال اس (بهمنیاره -497 :1375
 .)498غزالیه 3ابیالبر ات 4ج تفتازانی 5متفکّرانی هستنا علم را تادل نسبتی اضافی
میا عالم ج معلیم میداننا ج لذا آ را از مصادیق م یل اضاف ب تساو میآجرنا.
فخر رازی ن یز علم را در زمرة اعراض ج ذیل یفیّات ذات اضاف دست بنای می نا
(فخررازیه 1411ه ج 325 :1ج /327هما ه ج.)462 :2
البتّ آراء ایی متفکرا در تعریف علمه منحصر بت آنچت ذ ترش اذشت نبتید ج
برخی از ایشا در دیگر آثار خید آراء دیگری را ارائ داد انتا 6ج ایتی امتر مضتافاج بتر
اختالف نار میا علماه هراین اتفاق نار در ایی خصیص علم از اام م یل اس
را بعیا میسازد .قطبالایی شیرازی در درّة التاج مطلب را اینگین شرح میدها :
« علما در ایی باو [ ت ی علم از اام م یلت است از م تیقت د اانت ]
اختالفى عایم رد انا؛ ومعى افت انا از م یل مضاف اس نار بر آنک اج
اضاف اس  -میا عالم -ج معلیم .ج بعضى افت انا از م یل ا ینفعتل است -
ب اعتبار آنک انفعالی اس  -در نفس تادل میشید .ج بیشتر بر آ انا -
از م یل یف اس  -چ اج از یفیّاتى اس مختصّ بت ذجاتاألنفتسه چتی :
دحّ ج س مه ج قارت ج ارادت» (شیرازیه .)141 :1369

مالدارا نیز همچی اسالف خید در میاضع مختلفه اقیال مختلفتی را در تعریتف
ب نار اج علم ماهیّ نیس ج از ورات
علم آجرد اس  7.امّا امتیاز اج در ایی اس
م یقت خارج اس  .جی تصریح دارد « در نزد ما علم عبارت اس از جوید مجترّد
از مادّ ج ایی جویده هما طیر برای ذات خیدش میوید اس ه ب همتیی دتیرت
مع یل ذات خیدش هم هس » (مالداراه  :1368ج .)356 :3ب نار دتارا علتم در زمتر
ماهی شا عیی جاقعیّ ج جویدشا اس ه ن اینک متاهیّتی باشتا از
ت ای ی اس
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جوید دارد « :يشبه أن يكون العلم من احلقائق التي إنيتهاا نيام ماتيتهاا»(

قبیل اعراض

هما .)278 :
ایی نگرش دارا از چشم ستی پیشتیا نیست ج رجیکترد جی در پترداختی بت
ت ی علمه ن ط عزیمت مشتتر ی در معرفت شناستی دتارایی است ت اغلتب
پژجهشگرا بر آ اتفاق نار دارنا ج بسیاری از مح ّ یی ج مفسّریی آثار اج بر ایی مطلب
دحّ اذاشت انا:
«دقّ ج ابتکار دارالمتألهیی در طرح مسأل علم ایی است ت اج علتم را در
زیر پیشش ماهیات ج م یقت قرار نمی دها ...ج وایگتا ت ی تی آ را نت در
مع یقت ثانی منطق ج ن در مباتث ماهیی فلسف ه بلک در ردیتف ت ستیمات
اجقی جوید ج یا تتّی با اثبات مساجق هستی با علمه آ را از قبیتل مستائلی
نایر ادال ج یا بساط جوید میدانا»(ویادی آملیه 1386ه ج.)95 :4-1

هریک ب طری تی معرفت شناستی
ایی مطلبه امری مسلّم در میا سانی اس
دارایی را جوه همّ خید قرار داد انا ج بایا اف مالک انتساو چنیی ع یا ای ب
داراه عالج بر تصریحات خید آخیناه اقتضای فلسف اجس ؛ چرا مبتانی تکمت
متعالی از قبیل ادال جوید ج اعتباری بید ماهیّ ج اینک «هر متالی ت بت اشتیاء
ملحق میشید ب جاسط جوید اس »( 8داراه1366هج)210 :3ه ناازیر ب تل ّی جویدی از
علم میانجاما .لذاه نمین های قابل تیوّهی از تأییا ایی معنا در ادبیّتات بحتث میوتید
برخی از آنها ب شرح ذیل اس :
اس
دارا برخالف ومهیر تکما -علم را متاهیّتی
«نیازی ب تیضیح نیس
دارای جوید میداننا -علم را از ورات ماهیّتات ختارج ترد ج آ را امتری
جویدی میدانا» (اهل سرمایه)16 :1394ه بنابرایی «مالدارا علم را فیق م یل
ج امری جویدی ج غیرقابل تعریف دانست اس » (الی ملکآبتادیه )201 :1388
علم چیزی نیس وز میوید بید نزد شیئی» (عبیدیّت ه1392ه
پس «ت ی
ج.)24 :2

9

امّا چنانک در ادام بحث مالتا خیاهیا رده ایی ت یّا ب میاضع دارا در بیا
ت ی علم مشهید اس ه ب مرجر در آراء برخی پژجهشگرا رنگ میبازد ج با جوتید
مباأ مشترک در معرف شناسی داراییه ب م ادا مختلفی نائل میشینا.
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.1تمایزعلمووجودذهنی 
ب ورأت میتیا ماعی
درهمتنیاای دج مبحث علم ج جوید ذهنی ب این ای اس
شا پرداختی ب یکی از آ دج با تغافل از دیگری نشانی اس  .لتذا در بحتث تاضتره
اشار ب آ ضرجری مینمایا نسب میا علم ج جوید ذهنی در معرف شناسی
آنچ
داراس .
هما طیر می دانیمه قاطب فالسف پیشادارایی علم را تصیل دیرت معلیم در
نزد نفس می دانناه فلذا علم در نزد ایشا هما جوید ذهنی اس  .ابیسینا معت ا اس
«علمْ تصیلص دیرتِ معلیمات نزد نفس اس (ابیسیناه 1404الف .)82 :ج در وای دیگر
املدرک فی ذات ِ
املدرک»(هما .)69 :
در باو ادراک میاییا« :االدراک تو حصول صورة َ
ج البتّ اغلب سانی آراء بایلی در باو علم دارنا10اساساج منکریی یا مستشکلیی
جوید ذهنیانا ج در نتیج از دایرة ایی بحث خارجانا.
امّاه ناظر ب اشکاقتی از ناتی ادراک انیاع ویهری یا سایر م یقته در ت ابل با
علم ج دیر علمیّ در نزد تکما –چ علم را از م یل یف بااننا یا دیگر
تی
م یقت -پیش میآیا ج منجر ب آ میشید نیع جاتا ذیل دج م یل متبایی اناراج
یاباه ج نیز با تیوّ ب اشکاقت دیگری از قبیل انطباع بیر در دغیر ج یا لزجم فرد
مجرّد برای انیاع وسمانیه برخی مفسّریی را برج شا از ایی معضالت مربیط ب
جوید ذهنی را در تفکیک ج وااسازی علم ج جوید ذهنی میداننا:
«شناخ امتیاز جوید ذهنی ج علمه ج تفاجت دج فصلی پیرامی آنهتا شتکل
می ایرد زمین بسیاری از اشکاقت جوید ذهنی ج همچنیی برخی از اشتکاقت
مسأل اتّحاد عاقل ج مع یل را از بیی میبرد» (ویادیآملیه1386ه ج.)99 :4-1

در اینک بحث از جوید ذهنی ج یگان انگاشتی آ با علم در نزد قاماه با اشتکاقتی
میاو ت اس ت ش تکّی نیس ت ج برختتی از مح ّ تتیی تتّتتی تتتا نش ت اشتتکال را بتترای آ
برشمرد اناه11لیکی مسأل ای در اینجا اهمّی مییابا دح ایی ماّعاست ت آیتا
تمایز جوید ذهنی ج علم ت ی تاج تیا پاسخاییی ب ایی اشکاقت را دارد.
مبنای تمایز مذ یره چنانک از آثار ایشا برمیآیاه تحلیل علتم ج ادراک بت امتیری
چنا اس  .داتب رتیق مختیم در تبییی عبارات دتارا در خصتیص علتم ج جوتید
ذهنی ب چهار چیز اشار می نا؛ ب ایی ترتیب در هر علم تصیلی چهار امر میوید
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اس 1 :ت جوید علم 2ت ماهیّ علم 3ت جوید ذهنی معلیم 4تت ماهیّت
367ج .)41ج باز در وای دیگره س امر را در باو علم دخیل میدانا:

معلتیم (همتا :

«در وایی علم تادل می شیده س امر است  :اجّله جاقعیّتتی ت در نفتس
تح ّق پیاا می ناه ج دجمه مفهیم ج یا ماهیّتی از آ جوید ختاروی بت نتام
علم دریاف می شید ج سیمه ماهیّ معلیم در پرتی علتم ظتاهر متی اتردد»
(هما .)97 :

با ایی تفسیر « علم انسانیه همچی اراد ج محبّ ه یک جاقعی ختاروی است ت
ظرف تح ّق آ نفس آدمی اس » (هما  )96 :ج عالج بر ماهیّ یا مفهتیمی ت جوتید
علم را همراهی می نا ج ب تبع آ جوید دارده امر دیگری قابل شناستایی است ج آ
ب جوید ذهنی میوید اس ؛ ج ایتی جوتید ذهنتی ت در ظتلّ
ماهیّ معلیم اس
در پنتا جوتید درخت تادتل
جوید علم میوید اس ه نایر جوید سای ای اس
می اردد .فلذا برای ت ریب ب ذهی میتیا ایی س امر را ب جوتید درخت سترج ت
ادیل اس ج ماهی درخ سرج ب تبع آ جوید دارد ج سای مخرجطی شتکل آ
تشبی رد (هما .)98-96 :
ب تبع ایی تفکیکه دیگر پژجهشگرا نیز در جرط تمییز امیر مختلف در تحلیل علم
انسانی افتاد انا ذیالج ب برخی از آنها اشار خیاهیم رد:
«دانست شا در علم تصیلی با س امر سرج ار داریتم )1 :جوتید ختاروی
معلیمه  )2جوید ذهنی معلیم ج  )3جوید علمه ت جوتیدی ختاروی است »
(عبیدی ه1392ه ج.)117 :2
«در ذهی ایی س امر متح ّق اس  :ادل جویده ماهیّتی با آ جوید میوتید
میشید ج سای ایی میوید» (الی ملکآبادیه.)203 :1388
« پس در جاقعه هنگام علم تصیلی ب چیزیه ست امتر تادتل متیشتید :اجّل:
جاقعیّ خاروی در نفس پیاا متیشتید ج متا آ را «علتم» متینتامیم .دجم:
ماهیّ ایی علم (ب ایی دلیل علم در مرتب ممکناته دارای تا جویدی اس ؛ در
نتیج ه ماهیّ خادّی آ را همراهی می نا)  .سیم :ماهیّ معلیم در پرتی علتم
ظاهر میشید» (قربانی ج امام ومع ه.)81 :1392

بررسی رجنا ایی تمایزات ما را ب وایی میرسانا
شش امر ب میا میآیا:

در تصتیلص ادراکه ستخی از
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«هنگام پایا آما ادرا اته شش چیز در انسا تادل اس ت یتک مح ّتق
نبایا آنها را با یکایگر اشتبا نا .یکی جوید نفتس ناط ت دج دیگتر ماهیّت
نفسه سیم جوید علم ج چهارم ماهیّ علمه پنجم جوید دیر ادرا ی ج ششم
ماهیّ دیر ادرا ی»(بیاته.)48 :1383

قورمه یکی از نتایج تحلیل علم ب امیر مختلفه مغایرت جویدی ج تمایز ت ی ی-
ن اعتباری -میا علم ج جوید ذهنی اس ه امّا بایا دیا تیا تبیینی تمایز مذ یر در تل
مشکالتی ادعای آ را دارد در چ سطحی اس ه ایی امر ذیل ن تا ج بررستی آ
مح ّق میشید.
.1-2نقدوبررسی 
در م ام ن ا ایی دیااا بایا اف ه با همیی سیاق مح ّ یی فیقالذ ر پیش رفتت انتاه
اار بنا ب وااسازی امیر ناهم سا پیرامی علم انسا ب یک شیء باشاه نگارنا ماعی
تمییز هش امر مختلف اس ؛ بایی شرحه آنجا نفس انسا ب چیزی عالم میشتید
با هش امر سرج ار داریم -1 :جوید نفس عالم  -2ماهیّ نفس عالم  -3جوید علتم
 -4مفهیم یا ماهیّ علم  -5جوید ذهنی معلیم  -6ماهیّ ذهنی معلیم(= ماهیّ همرا
با جوید ذهنی معلیم)  -7جوید شیء خاروی(= جوتید ختاروی معلتیم)  -8ماهیّت
شیء خاروی .ج ای بسا با لحاظ قییدی بیشتر ج از مناری دیگره بتیا د امر مختلتف
را از یکایگر تمییز داد ج قس علیهذا.
بنابراییه می تیا اف درف وااسازی امیر مختلتف ج اعتبتار مفتاهیم وایتا در
فرآینا ادراک -چنانک مالتا شا چناا هم ار دشیاری ب نار نمیرسا -ن تنها
مشکلی از مشکالت جارد بر ناریّات میوید را تل نمی ناه بلک بتر شتمار آنهتا نیتز
می افزایا؛ چرا تبییی ارتباط ایی امیر مختلف ج پیینا ایی امیر وااشا ج تعییی ن ش
هریک در فرآینا علمآمیزی ب نیب خید مسأل بغرنجی اس .
عالج براییه تمایز علم ج جوید ذهنی اشکاقتی از قبیل انااج دیرت ذهنتی ذیتل
دج م یل را تل نمی ناه بلک از آنها طفر میرجد ج با تمایز مذ یر ت ی علتم را از
ایی اشکاقت مصی میدارد ج ب نیعی دیرت مسأل را پاک می نا .تال آنک دتارا
دیر ذهنتی از تیتث
افزج بر پاسخی مبتنی بر اختالف در تمل -ب ایی نحی
ماهیاتشا ذیل هر م یل ای باشناه مفاهیم آ م یل ب تمل اجلی بر آنها قابل تمتل
اس امّا از ایی تیث دفاتی میوید برای ذهیانا بت تمتل شتایع دتناعی یتف
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نفسانی ب تساو میآینا -ب ایی مشکل ج مشکالتی از ایی دست متیدهتاه را تتل
ادلی خید را در چارچیو نگا جویدی ج فرام یل ای ب علمه چنتیی دتیرت بنتای
می نا برخالف نار قیم علم را تلیل ج ارتسامص دیرت معلیم در ذهی میداننا
ج ت ی آ را تح م یقتی چی اضاف ج یا یف نفسانی ب شمار میآجرنتاه نفتسْ
مباِع مار ات تسّی ج خیالی خید اس ج قیام ایی دیر ب نفس از نیع قیام داجری
اس ه همچی قیام فعل ب فاعله ن از قبیل قیام تلیلیه همچی قیام عرض ب میضیع
خید .پس چی دیر ادرا ی تالّ در نفس نمیباشناه لذا از قبیل اعراض ج ذیل م یلت
یف نیز نیستنا:
«نفس در قیا با مار ات خیالی ج تسّی خید همچتی فاعتلص مبتاعاش بت
محلّ قابل اس ج بایی جاسط بسیاری از اشکاقت جارد بر جوید ذهنتی ت
نفس محلّ مار ات اس ج اینک قیام ب
اسا آنها بر ایی امر استیار اس
چیزی عبارت اس از تلیل در آ ه منافع میاردد» (مالداراه :1368ج.)287 :1

در هر دج دیرته چ علم ج جوید ذهنی را جویداج
مزیّ ایی را تل ایی اس
متّحا باانیا ج چ قائل ب تمایز آنها باشیاه ارار خیاها افتاد .ج اتّفاقاج شیاهای ب نفع
اتّحاد جویدی ایی دج در فلسف دارا جوید دارد متعاقباج ب آنها خیاهیم پرداخ .
ماّعای دیگر تحلیل ادراک ب امیری چهاراان یا بیش از آ ج تفکیک میا علتم ج
جوید ذهنی ایی بید با ناراذاشتی جوید ذهنی از متاار اتّحتاد عاقتل ج مع تیل ج
انحصار اتّحاد عالم با جوید علمه مشکالت اتتمالی ایتی ادتل مجتال طترح نخیاهنتا
یاف (ویادیآملیه1386ه ج.)100-99 :4-1
اشکال اجّل ایی دیااا ایی اس ت شتیی ای ت ایتی مح ّ تیی در ایجتاد اقستام
تمایزاتِ جویدیه ماهیی ج مفهیمی بیی امیر متبایی در فراینا ادراک در پیش ارفت اناه
تمام همّاش اریز از ثرت ب سیی
ن تنها خالف مشی تکما ج از ومل داراس
جتات بید ج تال آنک سیر تفکّر ایشا از جتات ب سیی ثترت است ه بلکت بت
وه تفکیک امیر مختلفی در فر آینا ادراک ج در تاّ جاسط میا عالم ج معلیم بت
نحیی بالتکلیف لحاظ شا انا ج دقی ت جا معتیّی نیست ت هتر یتک از ایتی امتیر چت
ار ردی در ادراک دارناه تبییی اتّحاد عاقل ج مع یل دچار ابهامات بسیاری شا اس .
مطلب دیگر آنک ه آنچ مسلّم اس در علم تصیلی دج جوید مغایر بتا یکتایگر را
می تیا از هم بازشناخ  :یکی جوید نفس عالم ج دیگری جوید خارویص معلیم در
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ادطالح معلیم بالعرض اس ج هر امر جویدیه مفهیمی یا ماهیی دیگتری در فرآینتا
ادراک یا جویدی «للعالم» دارد یا «للمعلیم» ج یا اینک بت جوتیدی تبعتی یتا اعتبتاری
علمی ما ب جاسط دیر
میوید اس  .تاله تمام ماّعای دارالمتألهیی ایی اس
ادرا ی ب شیء خاروی می یابیم با نفس عالم متّحا اس ج ایی هما مطلبی اس ت
جی در اتحاد عاقل ج مع یل در پی اثبات آ اس  .چرا از ناتر اج :دتیر ع لیّت در
ذات خید از تیث هیی مع یل اناه خیا سی آنها را تع ّل نا یا ن ه لذا در تا ذات
خید عاقل ذات خیدناه پس نفس ناازیر متّحا با آنها خیاها بید (داراه :1368ج.)334 :3
البتّ دارا ایی قاعا را ب تمام دیر ادرا ی تعمیم میدهاه ب جوهی «همت دتیر
ادرا تتیه ختتیا مع تتیل باشتتنا یتتا محستتی ه بتتا جوتتید متتارصکشتتا متحتتا
الیویدنا»(همیه1363الف /50-51 :همیه .)227 :1341لذا مالتا میشید در اتّحاد مارصک
ج مارَک-خیا دیرت ع لی باشاه خیا تسّی ج خیا خیالی -سخی از اتّحاد معلتیمه
یعنی همیی دیر ذهنیه با عالم اس ن جوید متمایز ج خارویص علم .فلذا بایهی اس ه
آنچ اثبات اتّحاد عالم ج معلیم را تسهیل مینمایا اتّحاد علم ج جوید ذهنتی است نت
تمایزشا .
.2-2اتحادعلمووجودذهنی 
ناظر ب مباتثی تا اینجا طرح شاه ع ایا دارا در خصیص علم ج جوتید ذهنتی را
میتیا در ایی دج ازار خالد رد:
12
 .1علم عبارت اس از جوید شیء مجرد از ماد .
 .2قیام دیر ادرا ی تسّی ج خیالی ب نفسه قیام داجری اس ن تلیلی.
دارا در ولا سیم اسفار ذیل مباتث ع ل
ازارة اجّل مربیط ب ت ی علم اس
ج مع یل -

از عیارض میوید بما هی میویدنا -13ب طرح آ پرداخت ج ازارة دجم

دارا بحث آ را در ولا یکم اسفار ذیل جوید ج
مربیط ب جوید ذهنی اس
اقسام آ پیش شیا اس  .باییجدف هر دجی ایی مباتث در نزد دارا مباتثی
ما را با ایی سؤال
جویدی انا ن ماهیی ج طرح آنها در فلسف اج ن ط عطفی اس
میاو می نا نسب ایی دج چیس ؟
در پاسخ بایا اف ه جقتی ب جوید ذهنی مینگریم در م ام تحلیل ذهنی بتا دج امتر
ونب تکای اری
سرج ار داریمه یکی تح ّق آ در جعاء ذهی ج دیگری ماهیّ آ
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از خارج را عها دار اس  .ج بنابر ایی ع یاة دارا «خااجنا سبحا نفس انستانی را
قادر ب ایجاد دیر اشیاء در عالم نفس میباشا»( دتاراه:1360
ب این ای خلق رد
 /25همتیه:1368ج )264 :1ب عالجة اینک در تکم دارایی وعل ب جوید تعلق میایرد
ن ماهیّ ه می تیا نتیج ارف آنچ مُنشأ نفس اس جوید ذهنی اس ن ماهیّ آ .
دیگر آنک ه با عنای ب اینک جوید ذهنی جوید مجرّدی است ت تادتل انشتاء
نفس اس ج تجرّدش نیز ب تبع تجرّد نفسه ج از دیگر سیه نار ب اینک داتب اسفار
در وای وای آثار خید علم را ب میوید دیریص مجرّد از مادّ تعبیر می نا (همیه :1368
ج345 :3ج351ج)500؛ آیا نمیتیا نتیج ارف نسب علم ج جوید ذهنی  -ب اذعتا
دارا هر دج ب جوید دیری مجرّد از مادّ باز میاردنا -اتّحتاد جوتیدی ج اختتالف
اعتباری اس  .ما اینک عبارتی رسا از مرتیم آخینا در همیی راستا در دس اس :
«علم» اطالق میاردد ب «معلیم بالذات» عبارت اس از دتیرت
«باا
تاضر نزد مارصکه خیا ایی تضیر ت ی ی باشا یا تکمی؛ پس مبتنی بر ایتی
اطالقه علم ج معلیم ذاتاج متّحا ج اعتباراج مختلفانا» (همیه /44 :1378همیه:1354
.)77

مالتا می شید ایی عبارت تا ی از اتّحتاد علتم ج معلتیم صبالتذات است ج از
معلیم بالذات نیز ب «دیرت تاضر نزد مارک» تعبیر شا است  -ت در وتای ختید
شیاها بیشتری بر آ ارائ خیاها شا -ج دیرتی از اشیاء نزد نفتسص عتالم تاضتر
اس ب جضیح هما جوید ذهنی اس  .چنانک در الشیاها الربیبی میاییتا« :وجاود
صور األشياء للنفس و ظهورتا نيىل تذا النحو الذي ال يظهر أثرتا يف احلس الظاتر االباا يقاال لاه

الوجود الذتني» (همیه .)26 :1360با ایی تعبیره «دیرت تاضر نزد نفتس» را نبایتا چنتا
فالسف ادال الماهییه امری ماهیی انگاش ؛ بلک ایی دتیرت بت دج دلیتل امتری
جویدی اس  :اجّله ایی همانی آ با جوید ذهنتی در فلستف دتارا ت مستلّماج امتری
جوید ی اس ه ج دجمه قیام داجری دیر ادرا ی ب نفس ج مجعیلص نفس بید آنهتا ج
اینک متعلّق وعل جوید اس ن ماهیّ .
تال اار ایی اطالق را در خصیص علم انسانی بپذیریمه علم ج جوید ذهنی میوید
ب یک جوید ج معلیم بالذات انا .جتغایر آنها چنانک عالم طباطبائی نیز باا اشار
می نا ب جاسط لحاظ دج وه مختلف ج اعتبار دج تیث متفاجت در جوید ذهنی
اس  14.بایی ترتیب جوید ذهنی از ایی تیث جوید مجرّدی اس در میطی نفس
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ج ثبیت فینفس دارد «علم» اس ج از آ تیث ماهیّتی دارد مطابق با ما فیالخارج
ج تا ی از امر خارویه «معلیم» یا هما جوید ذهنی اس .
با ایی تفسیره علم هما جوید ذهنی ج معلیمص بالذات اس ج تغایر ایی دج اعتبتاری
پذیرش ایی دیااا میتیانا اام بلنای باشا ب سیی
اس ن جویدی .بایهی اس
اثبات اتحاد علم ج عالم ج معلیمه چرا اتحاد علم ج جوتید ذهنتی ت همتا معلتیمص
بالذات اس نیمی از را اثبات ادل مذ یر را برای ما همیار میسازد ج بتا ت ی ت ج
مضمی ایی ادل تطابق بیشتری دارد.
.3ظلیّتوجودذهنی 
یکی دیگر از مسائلی ب تشایا اختالفات در معرف شناسی دارایی دامی میزنا
دارا در وای وای آثار خید ب آ اشار رد
بحث از ظلیّ جوید ذهنی اس
 :جوید ذهنی در ت ی ظل
اس 15.سؤالی در ایی بخش طرح میشید ایی اس
ج سای چیس ؟ آیا ایی ظلّی نسب ب جوید خاروی اس یا اینک جوید ذهنی در
میوید اس ؟ ج اار بخیاهیم از زبا تمثیل استفاد
ظل ج سای جوید علم اس
نیم بایا سؤال را اییاین طرح نمایی م برای مثال در خصیص علم ب یک درخ
سیبه جوید ذهنیص درخ سیب سای درخ در ذهی (علم) اس یا سای درخ در
خارج ( معلیم بالعرض اس )؟
رهز پژجهشگرا تکم متعالی در پاسخ ب ایی سؤاله تعابیر متشتّ آخینا
مالداراس ؛ جی در یک وا تمام افعال ج آثار نفس را در غای ضعف جویدی
علیرغم
پنااشت ج لذا جوید ذهنی را سای ج شبح میویدات خاروی میدانا
انحفاظ ماهیّ در هردج جویدِ خاروی ج ذهنیه آثاری بر جوید خاروی مترتّب
اس

بر دیگری مترتّب نیس

(مالداراه1368ه ج)266 :1ه ج بسیار وای تعجب دارد

ذیل فصلی با عنیا تفاجت تضیر دیرت ادرا ی برای نفس ج تصیلاش در مادّ ه
قائل می شید جوید دیری ج ادرا ی ب وه سلب ن ایص مادیه جویدی اعلی ج
اشرف از جوید مادی اس ب جوهی میتیا اف دیرتهای مادّی مثال ج سای
دیرتهای نفسانیانا (همیه1368هج)304-303 :3ه چنانک افت اس « :ایی تییا ایشتی
مر ب از اضااد ج دیر دارای شینا مثال ج سای ای اس از تییا نفسانی بسیط»
(هما .)304 :

16
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یکی از ناریات معرجف در پاسخ ب ایی پرسش اتفاقتاج پیترجا بستیاری نیتز در
جوید ذهنی را سای ج ظل
ادبیات بحث یافت اس ه میضع استاد ویادی آملی اس
جوید علم میدانا .چنانک مینییسا:
«عل تسمی آنها [دیر انشائی نفس] ب ذهنیه م ابل ج قیا آنتا بتا جوتید
نستب بت
خاروی اس ه ج دلیل تسمی آنها ب ظلّی ضعف ج فتیری اس
جوید خاروی دارنا .البتّ از ایی پس دانست خیاها شا قیتا ج ستنجش
جوید خاروی ج ذهنیه جوهی مناسب برای تسمی جوید ذهنی ب جوید ظلّی
نیس  .زیرا جوید ذهنی در ت ی سای ج ظلّ جوتید ختاروی نیست بلکت
در نفس انسا یف نفسانیه یا م یل دیگتر ج
سای ج ظل جوید علم اس
یا رأساج خارج از م یل میباشا» (ویادی آملیه :1386ج .)24 :4-1

ایشا دس ب تأجیل دریح عبارات دارا میزناه با ایتی تیویت ت در علتم بت
معاجماته معلیم ادالج جوید خاروی ناارد چ رسا ب اینک سای داشت باشا:
«جوید ذهنی ظلّ جوید خاروی علم اس ؛ ن جوید خاروی معلتیم ...ارچت
میوید
ظاهر برخی از تعبیرهای دارالمتألهیی در اسفار ج غیر آ ایی اس
ذهنی ظلّ میوید خاروی اس ه زیرا مهم تریی دلیل جوید ذهنی آ اس ت
ما معاجم هتای ختاروی را ادراک متی نتیم؛ نایتر مع تیقت ثتانی ج نیتز بتر
معاجمهای خاروی تکم مینماییمه یکی ناظر ب تصیّر ج دیگری نتاظر بت
تصایق اس ه ج هیچ این جوید خاروی برای معلیم نیس ه ج چیزی خید
معاجم اس چگین سای دارد تا دیرت علمتی در ستای آ معلتیم ختاروی
میی هتای معنتای
یاف شید؟ بنابرایی جوید علم ماننا شجر طیبایی اس
علم را ب خیبی ب ثمر می رسانا ج در ظلّ ایی شجر خارویه معلیم (دتیرت
علمی) یاف میشید» (هما .)42 :

بازتاو ایی نار در میا آثار برخی دیگر از مح ّ ا معادر بت تأستی از ایشتا
همیی مسیر را در تفسیر تعابیر دارا در باو ظلّتی بتید ص جوتید ذهنتی پیمتید انتا ج
باقتفاق جدف ظلّی را برای جوید ذهنیه جدفی در قیا با جوید علم دانست اناه از
ایی قرار اس :
«جوید ذهنیص معلیم ظلّ جوید خارویص علم اس » (عبیدیّ ه:1392ج)117 :2

چرا «جوید علم یک ت ی اس لیکی جوید دیرتهای ادرا ی جوید
ظلّی علم اس  ...ج در سای علم اس » (بیاته .)49 :1383بنابرایی «جوید ذهنیه
در ظلّ جویدِ علمه میوید اس » (قربانی ج امام
یک جویدِ تبعی اس
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:
ومع ه )81 :1392ج ب درات میتیا ایی ع یا را اذعا داش
«مالدارا جوید ذهنی را ظل علم میدانا ج معت ا اس علمه جوید خاروی
اس ج جوید ذهنی در سای علم ب جوید میآیا» (الی ملکآبادیه:1388
.)201

17

.1-3نقدوبررسی 
شأ تفسیری در قبال عبارات دارا دارده در اام
برای ن ا ج بررسی ایی ناری
نخس ب تصریح رجیکرد دارا در پاسخ ب ایی پرسش میپردازیم .مالدارا در آنجا
بحث اثبات جوید ذهنی را پیش می شاه دریحاج اذعا میدارد «جوید آنچ از
دیر ع لی ج خیالی از نفس -ب ذات خیدش -پایا میآیاه سای ج اشباتی از
برای میویدات خاروی اس »( 18مالداراه :1368ج .)266 :1ج در وای دیگر نیز دحب

از « جوید ذهنی ج ظهیر ظلّی برای اشیاء» (هما  )277 :ب میا میآجرد .ج عالج بر ایی
شیاهاِ مؤیّاه تتبّعات نگارنا خبر از شیاها خالف ماّعا نمیدها ج ارچ ه چنانک
افتیمه دارا بعضاج در میا اعت اد ب ظلّی ِ جوید ذهنی نسب ب جوید خاروی (ناظر
ب عام تأثیراذاری خاروی جوید ذهنی) ج یا عکس آ ه یعنی ظلّی جویدات خاروی
نسب ب جوید دیریص ادرا ی (ناظر ب سلب ن ایص مادّی از جوید ذهنی) در رف ج
آما اس ه امّا با ایی تاله در آثار آخینا تصریحی بر ایی مطلب جوید ذهنی سای ج
ظل جوید علم باشاه جوید ناارد.
بتیا در میا
ه با عنای ب مطلب فیقه طبیعی اس
اام دجم ایی اس
جوید
شارتیی فلسف دارا ج پیرجا تکم متعالی تأییااتی بر ایی امر یاف
ذهنی در قیا با جوید عینی خارویه جویدی ظلّی ج سای جار دارد .از آ میا
میتیا ب مال عبااهلل زنیزی در لمعات الهی  19ج آقا علی مار زنیزی در ت ریرات
المباء ج المعاده 20عالم تسی زاد آملی در شرحاش بر اسفار 21ج نیز ب شرح دمای

آملی ب نهاية الحكمة عالم  22اشار رد.

قائلیی ب ظلّیّ جوید ذهنی نسب ب
اام سیم در بررسی ناریّ فیق ایی اس
ایی ع یا را ب دارا نسب میدهناه در اثبات ماّعای خید مستنااتی از
علم
عبارات جی ارائ نمیدهنا ب وز یک تی (شجاریه )9 :1387؛ ج والبتر آنک جی نیز
تعبیری از اسفار را شاها ماّعا میایرد اتّفاقاج ناظر ب قیا جوید ذهنی ج خاروی
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«میویدِ در میویدِ در چیزیه میویدِ در آ چیز
در پاسخ ب ایی شبه اس
اس » 23ج دارا در آنجاه جوید ذهنی را ظلّی ج در م ابله جوید خاروی را ادیل
امیر ذهنی در
می دانا؛ ج چی هر دج جوید ادیل نیستناه پس نمیتیا اف
ذهی میویدنا ب جاسط جویدِ ذهی در خارجه جوید خاروی دارنا« :پس تادل از
معلیم در ذهیه دیرت اس ن هییّ ه ج جوید ظلّی اس ن ادیله ج تادل از ذهی
در خارجه هییّ ج جوید ادیل اس » (مالداراه  :1368ج .)311 :1بایی ترتیبه جویدِ
ذهنیّات را ظلّی ج در م ابله جویدِ ذهی را ادیل میدانا؛ ج ایی ن تنها ادّعای ایشا را
اثبات نمی نا بلک نافی آ اس .
امّا در اام چهارم ج در پاسخ ب استاقل آی اهلل ویادی آملی مبنی بر اینک امیر
معاجم ما اتکامی در خصیص آنها دادر می نیمه جویدِ خاروی ناارنا تا بتیا
دیرت علمی را در ظل ج سای آنها یاف ه میتیا اف  :قارت ع ل در تصیّر
ایی مفاهیم
محاقت ج معاجمات ج داجر اتکامی در باو آنهاه ب ایی معناس
بهر ای از ثبیت ج جوید دارنا ج از آنجا بنا ب فرض ایی جوید در خارج نیس ه
ناازیر در ذهی اس (هما 239 :ج  .)268بنابرایی – چنانک خید استاد ویادی آملی ج
دیگر متفکّرا دارایی اذعا میدارنا -مفاهیم ج عناجیی عامی ج تتّی مفاهیم مجهیل
مطلق ج معاجم مطلقه در ذهی ب تمل اجّلی ذاتی بر خید داق می نناه امّا ایی مفاهیم
ب لحاظ تح ّق ذهنیه ب تمل شایع در میطی ذهی میویدنا (هما  / 239- 240:تسیزاد
آملیه :1387ج /511 :3ویادی آملیه :1386ج :3- 1ص375ج376ج /380هما  :ج/ 530-532 :4- 1

هما هج.)152 :5- 1
البتّ ه آخینا در باو تصیّر مفاهیم عامی ج ابراز تکم در باو آنها ب طرق دیگری
از قبیل قیاسی (باملقايسة إىل األمور الوجودية) 24ج ت ایری (لو كان له وجود) 25نیز اشار
می نا؛ امّا عجالتاج اار بپذیریم معاجمات ج ممتنعات نیعی ت رّر مفهیمی در ذهی دارنا
ج ب تمل شایع دارای جوید ذهنی اناه آنگا بایا اف دیرت ذهنی ایشا در سای ج
ظل جوید ذهنیشا ظاهر میشید .با ایی تفسیره در میرد دیر ذهنیای محکی آنها
معلیم خاروی اس ه ظل ج ذی ظل دج امر مغایرنا (یکی در عالم ذهی ج دیگری در
عالم عیی) ج در میرد امیری درفاج ب جوید ذهنی میویدناه ظل ج ذیظل غیریّتی
نااشت ج ب یک جوید میویدنا.
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در هر تاله قبیل یا عام قبیل ایی تفسیر امتیازی برای ایی فرض «جوید ذهنتی
ظل جوید علم اس » ایجاد نخیاها رده چرا فرض متذ یر عتالج بتر اینکت ستناِ
مصرّتی در آثار دارا ناارده همچنیی با ایی انگتارة استتاد وتیادی آملتی ت علتم را
جاقعیّتی خاروی در ظرف نفس می داناه بایا پرستیا :علتم بت معتاجمات ج ممتنعتات
چگین جویدی ت ی ی ج خاروی در نفس دارده تال آنک ختیدِ معتاجمات از جوتید
خاروی ج ت ی ی بیبهر انا؟
شا بی ظلّیّ جوید ذهنی نسب ب جوید خاروی ایتی است ت آنچت تادتل
انشای نفس اس ب وه ضعف جویدیه سای ج شبحی اس نسب ب آنچ تادل
انشای خااجنا اس ؛ تال اار امر معاجمی تادل انشای تق نبید ج درفاج میتیا
برای آ جوید ذهنی قائل شا ( ب انشای ذهی اس )ه بنا باشا ذیل ایی قاعا درآیا
میتیا اف در
ظلّیّ آ نسب ب جوید خاروی بیمعناس ه ج از ایی تیث اس
ایی امیر ظل ج ذیظل متّحانا.
اام پنجم آنک  :مالدارا ب رّات از تمثیل خیرشیا ج تعبیر علم ب جویدِ نیریص
ادرا ی

مُاهر خید ج غیر خید اس ه استفاد می نا 26.با ایی تعبیره اار علم میوبص

تع ّل ج شناخ خید ج «ماهیّاتی مع یل بال یّ بید ج ب جاسط علم مع یل بالفعل
میشینا» می باشاه فرض سای برای آنچ خید معلیم بالذات ماس ج معلیم بالعرض
ب جاسط آ شناخت می شیده مستلزم فرض زجایای تاریک برای آ اس ؛ چرا آنچ
ب تعبیر دارا جوید نیری اس سای ناارده مگر آنک مر ّب از ظلم ج نیر باشا
«جوید ذهنی ظل جویدِ علم اس »
ایی با فرض دارا ناسازاار اس  .لذا ایی ع یا
با اذعا داتب ع یا مذ یر ب ت ی نیرانی علمه 27ناسازاار مینمایا .ج هما این
پیش تر بیا ردیمه جوید ذهنی ج علم جویداج دج امر مغایر هم نیستنا یکی سای
دیگری باشاه فلذا جوید ذهنی ن ظلّ علم بلک عیی آ ج ظلّ جویدِ خاروی اس  .در
سی -مبتنی بر ناریّ مغایرت -اما برد از آنجا علم
ایی میا ممکی اس
ایی دج نمیتیانا جاتا
جویدی ت ی ی دارده ج جوید ذهنی جویدی ظلّی؛ ت ی
جوید ذهنیه نسب ب جویدِ
دادیمه رجشی میشید
باشا .امّاه با تیضیحی
جویدِ ظلّی دارده ن نسب ب علم .لذا ایی اما در خصیص عام
خاروی اس
جتات جوید ذهنی ج جوید خاروی معتبر خیاها بیده البتّ جتات ایی دج قائلی
ناارد تا سی رنج ن ض آ را بر خید همیار نا.

واجیاا خرده شمار 35ه بهار ج تابستا 1398

200

آی اهلل ویادی آملی
نکت آخری در ایی بحث بایا باا اشار نیم ایی اس
از اینک جوید ذهنی در ظلّ علم اس ه ب ایی نتیج میرسا علم جاقعیّتتی ختاروی
اس  .جی میاییا« :ظلّی بید جوید ذهنی نسب ب علمه ب ایتی معناست ت علتم
جاقعیّتی خاروی اس ؛ ارچ میطی آ نفس اس ؛» (ویادی آملیه1388ه ج .)262 :1ما در
جوید ذهنتی ستای علتم است محتلّ
پنج اامی اذش ه نشا دادیم ایی ع یا
تردیا اس  .لذا ایشا از م اّمت ای ت محتلّ تردیتا است ج از پشتتیان ای قتیی در
معرف شناسی دارایی برخیردار نیس ه ب نتیج ای نائل میآیا ه دس م میتیا
اف ه علی الااهر مبهم اس ج ایی ابهام ظاهری با تبیینی سرراس مرتفتع نمتیاتردد؛
چرا تعبیر «جاقعیّ خاروی در میطی نفس» ب نیعی مرزهای «در خارج بید » ج «در
نفس بید » را درهم می شکنا ج از جضع اجّلی ادتطالتات عبتیر متی نتا .در نتیجت
میتیا اف ایشا از م اّم ای مردّد ب نتیج ای مبهم منتهتی شتا انتا .لتذا در چنتیی
شرایطیه اعتماد ب ادطالح مؤ ّا ج مکرّر دارا در خصیص علمه یعنی «جوید دیری
مجرد» ب لحاظ معرفتی م هزین تر مینمایا.
.4معلومبالذاتدرعلمحصولی 
ن ط افتراق دیگری در ایی بحث نمید مییاباه در تعییی مصااق معلیم بالذات در
:
فلسف داراس  .ج سؤالی دقی اج در ایی بخش با آ میاوهیم بایی شرح اس
در معرف شناسی دارا بالذات معلیم نفس عالِم جاقع میشید چیس ج آنچ
آنچ
بالعرض یا با جاسط معلیم اس چیس ؟ طبعاج منایر نار ایی سؤاله معلیمبالذات
در علم تصیلی اس  -در آ علم ج معلیم دج امر مغایرنا -ن در علم تضیری -
علم ج معلیم با هم جاتانا ج جاسط ای ب نام جوید ذهنی میا عالم ج معلیم جوید
ناارده چرا جویدِ معلیم فینفس عیی جویدش برای مارصکاش ج عیی مع یلی اش
28
اس .
در م ام پاسخ ب ایی سؤاله باز هم استاد ویادی آملی ب دیتاااهی اترایش پیتاا
می نا در ادیل لّی خید مبتنی بر امتیاز علم ج جوید ذهنی اس  .در ناتر اج ااتر
ایی امتیاز ب درستی فهم شیده آشکار می شید معلیم بالذات مصااق ج جوید ت ی ی
ج خاروی علم اس :
«پس جوید علمه علم ج معلیم بالذات است ه ج دتیرت ذهنتی تادتل از آ
معلیم بالعرض می باشا ج امّا جاقعی خاروی محکی دتیرت ذهنتی بتید
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ماهی میوید ب جوید ذهنیه در خارج ب آ متلبس می اردده بت دج جاستط
معلیم بالعرض اس » (ویادی آملیه  :1386ج .)99 :4-1

در عردت
ما فی السابقه ایی رأی ایشا نیز میرد تمای دیگر مح ینی اس
معرف شناسی دارایی قام نهاد انا .چنانک اذعا داشت انتا :معلتیم بتیجاستط ختید
جاقعیّ علم اس ت ختید بت ختید ج بتاج جستاط ِ علتم دیگتری معلتیم است
(عبیدیّ ه:1392ج )22 :2ج « در هم علیم تصیلیه علم ما اجّقج ج بالذات ب جاقعیت علتم
نزد ما تاضر اس تعلّق میایرد (اهل سرمایه .)18 :1394لذا در تکم متعالی معلیمص
بالذات نفس هما جوید علم اس (قربانی ج امام ومعت ه .)85 :1392البتّت ه برختی نیتز در
پاسخ ب ایی سؤاله آشکارا دچار تعارض شا انا« :معلیم بالتذات همتا دتیرتهتای
ذهنی هستنا»(شجاریه  )8 :1387ج در وای دیگر میاییا« :چنانک افتیم معلیم بالذاته
جوید علم اس ج دیرت ذهنیه معلیم بالعرض میباشا» (هما .)16 :
مالتا می شید با ایی تفسیر جاقعیّ ختاروی بتا دج جاستط معلتیم ماست ج
دیرت ذهنی با یک جاسط ه فلذا معلیم بالعرض اس ج تنها معلیمص بیجاسط جاقعیّتتی
البتّ در ظرف ذهی مح ّق است  .چنانکت افتتیمه ایتی
خاروی تح نام علم اس
ایشا در خصیص علم ج جوید ذهنی قائتل
میضع ایری نتیج هما تفکیکی اس
شا اناه ج اعتبار داد ب ایی تفکیک در معرف شناسی دارایی باعث شتا است ت
ایشا معلیم بالذات دانستی دیرت ذهنی را نگاهی ابتاایی قلمتااد ننتا ج مبتنتی بتر
تحلیل یاد شا جویدِ علم را معلیم بالذات بااننا.
.1-4نقدوبررسی 
ابتاا بهتر اس جرای هر این تفسیری ب سراغ متی آثار دارالمتألهیی برجیم ج ستؤال
از متعلّق معلیم بالذات را ب متی آثار اج عرض نمید ج در پاسخ ب ن ل عبتارات اج در
ایی بار بپردازیم:

« -1أن الصورة العقلية معلومة بالذات و احلقيقة» :دیرت ع لی معلیم بالذات ج ت ی ی اس
(مالداراه :1368ج.)412 :3

« -2املعلوم بالذات الذي تو الصورة احلارضة نيند املدرك» :معلیم بالذات دیرت تاضر نزد
شناسنا اس (همیه .)77 :1354

202

واجیاا خرده شمار 35ه بهار ج تابستا 1398

« -3فاملعلوم بالذات يف العلم االنطبانيي تو األمر الذتني ال املوجود اخلارجي إال بالعرض» :پس
معلیم بالذات در علم انطباعیه امر ذهنی اس
اس (هما ).

ن میوید خاروی

معلیم بالعرض

 « -4باحلقيقة املعلوم بالذات يف العلم احلصويل الصوري نفس الصور احلاصلة و ما خرج نين التصور

من وجود األمر املطابق هلا فهو معلوم بالعرض و باملجاز» :در ت ی

ه معلیم بالذات در علم

تصیلی دیریه نفس دیر تادل اس ج جوید امر مطابقص آ
اس ه معلیم بالعرض ج بالمجاز اس (همیه1363و.)109 :

خارج از تصیر

أن املعلوم بالذات يف كل نيلم تو الصورة احلارضة نيند القوة العاملة ،و أما ما يف اخلارج فهو معلوم
 « -5

بالعرض» :معلیم بالذات در هر علمیه دیرت تاضر نزد قی عالم اس

ج امّا آنچ در

خارج اس معلیم بالعرض اس (همیه :1382ج.)688 :1
معلیم بالذات
دراتتاج تا ی از آ اس
ایی تنها بخشی از عبارات داراس
هما دیرت تاضر نزد نفس یا جوید ذهنی اس ه ج میوید خاروی متعلّق علم
انسانی اس معلیم بالعرض اس  .در تأ یا الم آخیناه داتبا شرح ج تعلی بر
م صید از «دیرت
اسفار نیز بر ایی مطلب دحّ میاذارنا 29.بایا تیوّ داش
تاضر نزد نفس» یا «امر ذهنی» ماهیّ معلیم نیس ه بلک از آنجایی ایی دیر نیعی
ت رّر در د ع نفس دارنا ج جویدات دیری مجرّدی هستنا نسب شا با نفسص عالم
نسب مجعیل با واعل اس ه شأ جویدی دارنا؛ ج لذا معلیم بالذات دانستی آنها در
فلسف ادال جویدی دارا تعارضی ایجاد نمی نا.
در آ علم را هما معلیم بالذات دانست ه
البتّ تعبیری از دارا در دس اس
هما طیر جوید را هما میوید ت ی ی دانست « :أن العلم تو املعلوم بالذات و الوجود
تو املوجود باحلقيقه» (همیه  :1368ج .)324 :6نکت دقی ی در ایی تعبیر جوید دارد

تفاجتی

ماعای ادلی دارا در اینجا – چنانک خید جی
آشکار ایجاد می ناه بایی جو
«هر علمی از وه هییّ با معلیم بما هی معلیم متّحا
اشار می نا -ایی اس
معلیم بالذات ب جوید خاروی علم تعلّق
اس » 30فلذا نمیتیا از آ نتیج ارف
می ایرده بلک با فهم آ در چارچیو اتّحاد علم ج معلیمه میتیا علم را معلیم
بالذاته ج معلیم بالذات را دیر ادرا ی میوید ب جوید ذهنیانا در نار ارف ج
میرد ادّعای ماس  .لذا اار علم را
از اینجا اتّحاد علم ج جوید ذهنی را نتیج ارف
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نیز معلیم بالذات باانیمه با عنای ب عام تمایز جویدی علم ج جوید ذهنیه ایی
عبارت دارا با تعابیر قبلی اج قابل ومع اس .
بنابراییه بایا تیوّ رد ایی میضعایتری در خصتیص معلتیم بالتذات دانستتی
جوید خاروی علمه مبتنی بر تفکیک میا علم ج جوید ذهنی اس  .امّا چنا ت متا در
وای خید تیضیح دادیمه ایی تفکیک هیچ یک از ار ردهای ادّعتایی ختید را تضتمیی
نمی ناه فلذا می تیا اف دترف جا ونبت اعتبتاری دارد ج ایتی دج در ت ی ت بتا هتم
متّحانا.
نکت آخری ذیل ایی بحث بایا ب آ اشار رده ناظر ب ایی ادلص پذیرفت است
با پذیرش ادال جویده آنچ بالذات معلیم نفس قرار میایرد امر جویدی اس ن
ماهیی .استاد ویادی آملی نیز ب ایی ادل تیوّ داد اس « :معلیم بالذات نیتز چیتزی
وز جوید نیس » (ویادی آملیه  :1386ج  .)287 :1-1ایی ادتل در نتار ایتی دج م اّمت ه
یعنی تفسیر جویدی از ت ی علم در نزد دارا ج نیز تمایز ادعایی میا علم ج جوید
ذهنیه منجر ب نتیج مذ یر می شید .ارچ ادل مذ یر ج م اّم نخس دحیح اس ه
اجّقج جوید ذهنی نیز امری جوتیدی است ه ج ثانیتاج
لیکی ب ایی امر تیوّ نشا اس
تمایز مذ یر محل تردیا اس .
بندیونتیجهگیری 

.5جمع
چنانک مالتا شاه اار میاضع دارا را ناظر ب مستائل مطرجتت برشتمریم بت ایتی
ف رات خیاهیم رسیا:
 -1علم ج جوید ذهنی جویداج متحا ج اعتباراج مختلفانا (داراه .)44 :1378
 -2جوید ذهنی سای ج ظلّ میویدات خاروی اس (همیه  :1368ج.)266 :1
 -3ت ی علم ب جوید دیری مجرّد از ماد بازمیاردد (هما ه ج 345 :3ج  351ج .)500
 -4معلیم بالذات در علم تصیلی جوید ذهنی ج دیر تاضر نزد نفس اس ج معلیم
بالعرض میوید خاروی اس (همیه  /77 :1354همیه 1363و.)109 :
ج در قبال ایی میاضع داراه با تفسیری میاو شایم در امّهات مبانی خید فترق
النی با آراء دارا دارد ج بر ادیلی چنا پابرواس :
 -1علم ج جوید ذهنی مغایرت جویدی دارنا ن اعتباری (ویادی آملیه  :1386ج :4-1
.)18
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 -2جوید ذهنی در ظل ج سای جویدِ علم میوید اس (هما ه .)42
 -3علم یک جاقعی خاروی ج جویدی ت ی ی اس در میطی نفس (هما ه97ج.)98
 -4در علم تصیلی جویدِ علم مع لیم بالذات ج جوید ذهنی معلیم بالعرض اس
(هما ه .)99
مالتا می شید تفسیری با آ میاوهیمه علی رغم تصریحات مرتیم آخینتا
در برخی میاضعه اییا ادرار دارد نیع خادّی از برداش را بت عبتارات جی تحمیتل
نا؛ امّا اار تفسیره بیا ج اظهارص معناه م صید ج متالیلص الفتاظ ج عبتارات است ه بایتا
بگیییم تعابیر دارا ظرفیّ چنیی تفسیری را ناارناه چرا چنیی معنایی ن از دتریحص
عباراته ن از لیازم ج م اّمات ج ن از نتایج ج ثمراتِ عبارات اج بر نمیآیا .البتّ ممکی
اس سی ماّعی شید در تفسیر عبارات یک فیلسیفه مطاب با مبانی اج فایت
می نا ج مطاب با معانی ج م ادا عبارات قزم نیس .
چنیی برداشتی تادل نیعی بافهمی اس  .چرا ت اجّقج بتا مطالعت
مسلّم اس
برای مثال تکمای مشاء
اومالی نحل های مختلف فلسفی ب راتتی میتیا دریاف
یا اشراق یا هر نحل دیگری ت ریباج مبانی مشابهی را (ذیل هما نحل ) ب ار متیبنانتاه
امّا ب نتایج متفاجتی نائل میشینا ج علتی رغتم اشتتراک در مبتانیه اختتالف نارهتای
بسیاری در میاوه با مسائل پیش رجی خید دارنا ج همیی امتر تفتاجت میتا فالستف
مختلف با یک پسینا مشترک (یعنی مشائی یا اشراقی یتا  )...را تیویت متی نتا؛ زیترا
عالج بر مبانیه عیامل دیگری از قبیل مباتث رجش شناسان ه رجش استنتاج از مبانی
را تعییی می ناه در اتّختاذ میضتع یتک متفکّتر دخیتل انتا .ج ثانیتاج در ایتی برداشت ه
معناشناسی ج ادطالح شناسی «تفسیر» مغفیل جاقع شا اس ه ب نحیی در هیچیک
از معانی ج ادطالتاتی برای «تفسیر» ذ ر شا اس ه درف تیوّ ب مبتانی فکتری
مؤلّفه مالک عمل قرار نگرفت اس  31.فلذا تیوّ ب مبانی در تفسیر شرط قزم اس ن
افیه ج آنچ ادال یک تفسیر را تضمیی می نا التتزام بت معنتی ج متالیلص الفتاظ ج
عباراتِ متی اس .
ایی هم اختالف نار از جا
در اینجا پیش میآیا ایی اس
امّا سؤالی
سرچشم میایرد .ب نار میرسا ایی تفسیر ریش در ایی دج ع یا دارد اجّقج «در
هر علم تصیلی یک دانش تضیری نهفت اس » (هما  )165 :فلذا «علم ج آااهی در
هم میارد تضیری اس » (هما  32)326 :ج ثانیاج «علم تضیری عیی جوید خاروی
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 :هر
اس » (هما ه ج .)226 :3-1نتیج ای از ایی دج م اّم استنتاج میشید ایی اس
مغایرتِ جویدی علم ج
علمی عیی جوید خاروی اس  .ج در پیص ایی نتیج اس
جوید ذهنیه ظلّی جوید ذهنی نسب ب علم ج معلیم بالذات بید علم تیوی
مییابا.
ه در علم تضیری ب
آنچ در ایی استنتاج باا تیوّ نشا اس ایی مطلب اس
عبارت مسامحیه معلیم بالذات ج بالعرض یکی هستنا ج ب عبارت دقیقتتر علتم عتیی
معلیم اس ه لذا آنچ ب علم ما در میآیا جوید معلیم است ؛ امّتا در علتم تصتیلی-
بالذات معلیم ما جاقع میشید ج اساساج با معلتیمص
چنانک افتیم -دیرت ذهنی اس
بالعرض از جوید ج جاقعی خاروی بهر منا اس مغایرت جویدی دارد .ب عنتیا
از جاقعیّ ج جوتید ختاروی برختیردار است ه عتیی
مثال علم ما ب نفس خیدما
جوید نفس ما اس امّا علم ما ب یک جاقعی خاروی ( )Aب جاسط دیرت ذهنتی آ
( )Bاس ؛ ایی Bه اارچ اثبات شید خید بی جاسط معلیم ماس ج معلیم ب علم
جوید آ از قبیل جوید خاروی همچتی A
تضیری اس امّا نمیتیا تما رد
هتر
نیس بلک از نیع جوید ذهنی اس  .پس رجی هم رفت نمیتیا نتیج ارف
علمی عیی جوید خاروی اس .
یتا سخی آنک ه برخالف رأ ی برخی نیآجری دارا را در ایجاد تمایز میا علم
ج جوید ذهنی می دانناه نیآجری جی در نگا متفاجت اج بت جوتید ذهنتی ج تحتیّل در
ناریّ تلیلی یا ارتسامی اس  .در نزد تکمای پیش از اج جوید ذهنی دیرت مرتستم
با آ تطابق ماهیی دارد؛ امّا علیرغم ایی دیااا
از شئ خاروی در نفس عالم اس
ماهییه از نار دارا جوید ذهنی (در مار ات تسی ج خیتالی) تادتل انشتاء نفتس
اس ج چی وعل ج انشاء ب جوید تعلّق میایرده پس جوتید ذهنتی ونبت جوتیدی
می یابا .لذاه ب نیعی در فلسف اج جوید ذهنی وایگا جاقعی خید را مییابا ج چنانکت
از نام آ برمیآیا از سلک ماهیّات خارج ج در عرد جوید پای مینها.
با ایی تساو  -از آنجا علم ج جوید ذهنی هر دج ب جوید دیری مجرّد از مادّ
باز میاردنا -میتیا اف ایی دج در نزد دتارا دج رجی یتک ستکّ انتا ت اتّحتاد
جویدی ج افتتراق اعتباری دارنا .لذا در علم تصتیلیه معلتیم بالتذات همتیی جوتید
نسب ب میوید خاروی معلیم بتالعرض ماست ه از
دیری مجرّد از مادّ اس
تیث قیّت جویدی ج تاثیراذاری در عالم خارجه جوید ظلّی ج سای جار دارد.

206

واجیاا خرده شمار 35ه بهار ج تابستا 1398

در میرد تفسیر استاد ویادی آملی ج برخی همفکرا ایشتا بایتا افت ه در اینکت
ایشا ب مبانی فلسفی دارا پایبنانا شکی نیس ه امّا رجش استنتاج از ایتی مبتانی بت
ن ط ای منتهی می شید ب وه اختالف آشکاری بتا آراء دتارا دارد ج زجایتای
دیگری از آ پرد برمیدارده فیالیاقع بایا در قالب انایش ای نی ج ناریّ ای وایتا
طرح شید تا منجر ب زایتش ج پترجرش ایتا هتای نتییی در ستات انایشت فلستفی
پسادارایی شید .لذا فارغ از هراین ارزش اذاریه اار پای را از تفسیر یک متی فراتر
بگذاریمه ب عرد وایای قام نهاد ایم ج تفکّتری مستت ل را رقتم زد ایتم؛ ج بتا ایتی
فرضه شارح در نار ماتیْ فیلسیف ادیلی خیاها بیده ج طبعاج هر دیااا فلسفی چ از
آ دتتار ا باشتتا ج چ ت از آ نیدتتارائیا ه دارای محاستتی ج معایتتب فلستتفی اس ت ه
ب طیری هریک تیا ص پاسخگییی ب برخی مسائل را دارنا ج از تیضیح برختی دیگتر
عاوزناه امّا اار ماعای تفسیری داشت باشیم بایا اسلیو آ را مراعات نیم.
نوشتها 


پی
 .1ر.ک :ابیسیناه 1404و140 :
 .2ر.ک :بهمنیاره  401 :1375ج.497
 .3ر.ک :غزالیه.198 :1382
 .4ر.ک :بغاادیه 1373ه ج.2 :3
 .5ر.ک :تفتازانیه1409ه ج.308 :2
 .6برای نمین ر.ک :فخر رازیه 1986ه ج /219 :1ابیسیناه /248 :1400طیسیه .155-157 :1405
 .7برای مثال ر.ک :مالداراه1363و108 :ج261ج /263همیه 1368ه ج /290 :1هما ه ج.356 :3
« .8كل كامل يلحق لالشياء بواسطة الوجود»(داراه 1366ه ج.)210 :3
 .9برای مالتا نمین های دیگر ر.ک( :بیاته( / )30-29 :1383شجاریه .)2 :1387
 .10از آ ومل می تیا قائلیی ب ناری اضاف یا ناری شبح در باو ت ی علم را نام برد.
 .11ر.ک( :عبیدیّ ه1392ه ج.)130 :2
 .12تعبیر پر اربردی در آثار اجست ( :دتاراه1368ه ج )290 :1ج (همتا ه ج286 :3ج292ج294ج345
دارا در یک
ج354ج356ج )382ج (همیه1363و .)263 :نکت ای بایا باا تیو رد ایی اس
میرد از ایی تعاریف قیا «للجیهر الاراک اج عنا » را در تعریف علم ب «جوتید شتیء مجترد ازمتاد »
لحاظ می ناه جلی ب نار می رسا در سایر میارد ایی قیا را ب وه بااه ه در نار نمیایرد؛ چرا
جقتی سخی از علم ج ادراک ب میا میآیا تتم ا عالم ج ادراک ننا در ت ایر اس .
 .13ر.ک( :مالداراه 1368ه ج.)278 :3
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 .14برای مالتا نار عالم طباطبائی در ایتی بتار ر.ک( :مالدتاراه 1368ه ج284-286 :1ه تاشتی
طباطبائی) همچنیی برای تفصیل بیشتر ر.ک :الحیاریه بیتا.59-60:
 .15بتتتترای نمینتت ت ر.ک :مالدتتتتاراه1368ه ج263 :1ج266ج268ج269ج /277همتتتتیه/391 :1354
همیه1363و /109 :همیه 1363الف.7:
 .16عالم طباطبائی ایی اشکال را در تاشی اسفار ب ایی دیرت طرح می نا  :ب تصتریح آخینتا
جوید ذهنی هم اضعف از جوید خاروی ج هم اقیی از آ اس ج عالم با تفکیک دج وه متمتایز
در جوید ذهنیه یکی با نار ب خیدش ج ثبیت فینفس اش ج دجمی در قیا با جوید خارویه ستعی
در تل مشکل دارد .بنگریا ب ( :مالداراه1368ه ج284-286 :1ه تاشی عالم طباطبائی).
 .17برای مالتا مثالهایی دیگر از ایی میاضع ر.ک :اهل سرمایه /18 :1394شجاریه9. :1387
 .18برای مالتا تعبیری مشاب ر.ک :همیه 391 :1354
 .19رک :زنیزیه مال عبااهلل ه.82 :1381
 .20رک :مار زنیزیه 1378ه ج.388 :3
 .21ر.ک :تسی زاد آملیه 1387ه ج 508 :3ج .745
 .22ر.ک :دمای آملیه 1386ه ج.410 :1
 .23برای مالتا اشکال ج پاسخ دارا ب آ ر.ک :مالداراه  :1368ج.311-312 :1
 .24مشرجح ایی نار در :هما 238-239 :
 25ر.ک :هما .269 :
 .26برای مثال ر.ک :دتاراه:1368ج318 :3ج 462ج463ج  / 464همتا  :ج /151 :6همتا ه ج-265 :7
.264
 .27ر.ک :ویادی آملیه  :1386ج  42 :4-1ج .97
 .28برای مالتا تفاجت علم تصیلی ج تضیری ر.ک :مالداراه  / 4-5 :1367همیه1363و- 109 :
108؛ ج برای تفصیل بیشتر ر.ک :عبیدیّ ه :1392ج.19-22 :2
 .29برای مشاها نمین های متأ خر از ایی شرجح ج تعلی تات ر.ک :الحیتاریه:1392ج /269 :1همتا ه
ج /22 :2شا آبادیه 1381ه ج203 :1
« .30و كذا كل نيلم متحد اهلوية مع املعلوم بام تو معلوم» (داراه 1368ه ج.)324 :6
 .31برای تح یق ایی ماعاه بنگریا ب ماخل «تفسیر» از باو «فسر» در فرهنگهای مختلف یا م تاقت
پژجهشی ب طیر خاص ب «ادطالحشناسی تفسیر» پرداخت انا.
 .32برای تبییی ایی ع یا ر.ک :عبیدیّ ه  :1392ج.22-23 :2
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