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چکیده 
یکی از تفسیرهای رایج در معرفت شناستی دتارایی دیتایاهی است ت
علی رغم پایبنای ب نگاه وجتددی دتارا در تبیتیق قتیتت علتمل فادتل
معناداری در دیگر فروع و اقکام بحثل از قبیل نسب میتا علتم و وجتدد
ذهنیل تعییق مصااق معلدم بالذات در علم قصدلی و دیگر مستاللی از ایتق
دس ل با مداضع دریح مرقدم آخدنا دارد .لیا ادلی ایق اختالفاتل قدل
ب تفکیک و مغایرت وجددی میا علم و وجدد ذهنی اس و نتایجی از
ایق تفکیک قادل میشدد ظلیّ وجدد ذهنی نسب ب علمل معلدم بالذات
دانستق وجددِ علم و معلدم بالعرض دانستق وجدد ذهنی اس  .لیکقل متا در
ایق بررسی نشا خداهیم داد تفکیک مذ در در نزد دتارا دترفاج جنبت
اعتباری داشت و علتم و وجتدد ذهنتی از ناتر او اتحتاد وجتددی دارنتا و
در علم قصدلی معلدم
برخالف تفسیر فدق الذ رل ایق وجدد ذهنی اس
بالذات اس و ظلّی آ نسب ب مدجددات خارجی اس ن وجددِ علم.
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مقدّمه 
در اینک بایا دارا را متفکّری ادیل و تأثیریذار در ساق تفکّر فلسفی دانس شتکّی
نیس ل و شاها بر ایق ماّعا همیق روقی نتّادی و پرسشتگری اوست ل بت وجهتی ت
هیچ یاه در قبال ناریّاتی باو رسیاه درفاج شندناه و بازید ننتاه نیست و همتداره
تیغ نتّادیاش تیزتر از پای همراهیاش اس  .معرف شناسی دارایی نیز از ایتق قاعتاه
مستثنی نیس و مباقث اول عالوه بر نتا ناریّات قکمای پیشیقل مشتمل بر آراء بتایع
او در ایق قدزه اس  .ندآوریهای دارا در نگاهی ب مستأل قتیتت علتم دارد و
نتش فعّالی برای نف در قبال ددر ادرا ی قالل میشددل بسیاری از پژوهشتگرا را
ب طدر مستتیم یا غیرمستتیم معرف شناسی دارا را در اند تدجّهتات
بر آ داشت
خدد قرار دهنا.
از مسالل عماهای در ایق قدزهل تدجّهات را ب خدد جلب می نال متیتتدا بت
چیستی علم و اینک دارا چ تعریفی از آ ارال میدها و نیز نسبتی ت میتا علتم و
وجدد ذهنی برقرار میسازدل اشاره رد .از دیگر مباقث مطرحل سسال از متارک واقعتی
و معلدم بالذات و همچنیق معلدم بالعرض نف است  .در متتام پاستخیتدیی بت ایتق
مساللل تفسیری از علمشناسی دارایی در میتا برختی مفسّتریق و محتّتتیق قکمت
ذیالج ب مداضع ادلی ایشا و نتا و بررسی آنها خداهیم پرداخت
متعالی رواج یافت
و سعی خداهیم رد با استنتاج از مبانی معرف شناختی دارا و اتّکا ب دتریح عبتارات
او پاسخی شایست ب مسالل مطروق باهیم.
اتّفاقنظردرحقیقتعلم 
چنانک میدانیمل علی رغم بایهی انگاشتق تعریف علتم و اجلتی دانستتق آ نستب بت
سایر امدرل باز هم تعاریف بسیاری در خصدص قتیتت علتم در میتا آثتار قکمتا و
متفکّرا مختلف یاف میشدد وج اشترا هم آنها ماهدی بدد شا است  .بترای
مثالل ارسطد یاهی علم را از اقسام یفیّات میدانتا ( )a:25-359و زمتانی دیگترل علتم را
ذیل متدل مضاف دست بنای می نا ()b:1-106؛ خداج نصتیر نیتز در استا اققتبتا ل
آنجا ب تنایم اقسام یفیّات میپردازدل علتدمل عتالتا و فضتالل را بتایق جهت ت
هیأت هایی هستنا قادثِ اجسام ذونف میشدنال یف نفستانی بت قستاو آورده
اس (طدسیل.)44 :1361
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ب همیق ترتیبل شمار ثیری از انایشدرا علم را از قبیل اعراض و ذیل متدقت
مختلف دست بنای نمددهانا .مق جمل بهمنیار

ب تبع استاد خدد بدعلیل 1علم را

معلدم باا شناخت میشدد و
علم عرضی اس
عرض دانست  2و میافزایا
قادل تأثیر مشعدر بر ذات شاعر اس ل فلذا از متدل انفعال اس (بهمنیارل -497 :1375
 .)498غزالیل 3ابدالبر ات 4و تفتازانی 5متفکّرانی هستنا علم را قادل نسبتی اضافی
میا عالم و معلدم میداننا و لذا آ را از مصادیق متدل اضاف ب قساو میآورنا.
فخر رازی نیز علم را در زمرة اعراض و ذیل یفیّات ذات اضاف دست بنای می نا
(فخررازیل 1411ل ج 325 :1و /327هما ل ج.)462 :2
البتّ آراء ایق متفکرا در تعریف علمل منحصتر بت آنچت ذ ترش یذشت نبتدده و
برخی از ایشا در دیگر آثار خدد آراء دیگری را ارالت دادهانتا 6و ایتق امتر مضتافاج بتر
اختالف نار میا علمال هریدن اتفاق نار در ایق خصدص علم از اام متدل است
را بعیا میسازد .قطبالایق شیرازی در درّة التاج مطلب را اینگدن شرح میدها :
«علما در ایق باو [ قتیت علم از تاام متدلت است از متتدقت دهیانت ]
اختالفى عایم ردهانا؛ جمعى یفت انا از متدل مضاف اس نار بر آنک او
اضاف اس  -میا عالم -و معلدم .و بعضى یفت انا از متدل ا ینفعتل است -
ب اعتبار آنک انفعالی اس  -در نف قادل میشدد .و بیشتر بر آ انا -
از متدل یف اس  -چ او از یفیّاتى اس مختصّ بت ذواتاألنفت ل چتد :
دحّ و ستمل و قارت و ارادت» (شیرازیل .)141 :1369

مالدارا نیز همچد اسالف خدد در مداضع مختلفل اقدال مختلفتی را در تعریتف
ب نار او علم ماهیّ نیست و از جریت
علم آورده اس  7.امّا امتیاز او در ایق اس
متدقت خارج اس  .وی تصریح دارد «در نزد ما علم عبارت اس از وجتدد مجترّد
از مادّه و ایق وجددل هما طدر برای ذات خددش مدجدد اس ل بت همتیق دتدرت
معتدل ذات خددش هم هس » (مالدارال  :1368ج .)356 :3ب نار دتارا علتم در زمتره
ماهی شا عیق واقعیّ و وجددشا اس ل ن اینکت متاهیّتی باشتا از
قتایتی اس
قبیل اعراض وجدد دارد« :يشبه أن يكون العلم من احلقائق التي إنيتها عني ماييتهنيا»(همتا :
.)278
ایق نگرش دارا از چشتم ستی پدشتیاه نیست و رویکترد وی در پترداختق بت
قتیت علمل نتطت عزیمت مشتتر ی در معرفت شناستی دتارایی است ت اغلتب
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پژوهشگرا بر آ اتفاق نار دارنا و بسیاری از محتّتیق و مفسّریق آثار او بر ایق مطلب
دحّ یذاشت انا:
«دقّ و ابتکار دارالمتألهیق در طرح مسأل علم ایتق است ت او علتم را در
زیر پدشش ماهیات و متدقت قرار نمی دهتا ...و جایگتاه قتیتتی آ را نت در
معتدقت ثانی منطق و ن در مباقث ماهدی فلسف ل بلک در ردیتف تتستیمات
اوقی وجدد و یا قتّی با اثبات مساوق هستی با علتمل آ را از قبیتل مستاللی
نایر ادال و یا بساط وجدد میدانا»(جدادی آملیل 1386ل ج.)95 :4-1

هریک بت طریتتی معرفت شناستی
ایق مطلبل امری مسلّم در میا سانی اس
دارایی را وجه همّ خدد قرار دادهانا و بایا یف مال انتساو چنیق عتیاهای بت
دارال عالوه بر تصریحات خدد آخدنال اقتضای فلسف اوس ؛ چرا ت مبتانی قکمت
متعالی از قبیل ادال وجدد و اعتباری بدد ماهیّ و اینک «هر متالی ت بت اشتیاء
ملحق میشدد ب واسط وجدد اس »( 8دارال1366لج)210 :3ل نایزیر ب تلتّی وجتددی از
علم میانجاما .لذال نمدن های قابل تدجّهی از تأییا ایق معنتا در ادبیّتات بحتث مدجتدد
برخی از آنها ب شرح ذیل اس :
اس
دارا برخالف جمهدر قکما -علتم را متاهیّتی
«نیازی ب تدضیح نیس
دارای وجدد میداننا -علتم را از جریت ماهیّتات ختارج ترده و آ را امتری
وجددی میدانا» (اهل سرمایل)16 :1394ل بنابرایق «مالدارا علم را فدق متدل
و امری وجددی و غیرقابل تعریف دانست اس » (یلی ملتکآبتادیل )201 :1388
پ «قتیت علم چیزی نیس جز مدجدد بدد نزد شتییی» (عبددیّت ل1392ل
ج.)24 :2

9

امّا چنانک در ادام بحث مالقا خداهیا ردل ایق تتیّا ب مداضع دارا در بیا
قتیت علم مشهدد اس ل ب مرور در آراء برخی پژوهشگرا رنگ میبازد و با وجتدد
مباأ مشتر در معرف شناسی داراییل ب متادا مختلفی نالل میشدنا.

.1تمایزعلمووجودذهنی 
ب جرأت میتدا ماعی
درهم تنیایی دو مبحث علم و وجدد ذهنی ب یدن ای اس
شا پرداختق ب یکی از آ دو با تغافل از دیگری نشانی است  .لتذا در بحتث قاضترل
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میا علم و وجدد ذهنی در معرف شناسی

اشاره ب آ ضروری مینمایا نسب
آنچ
داراس .
هما طدر می دانیمل قاطب فالسف پیشادارایی علم را قصدل ددرت معلدم در
نزد نف می داننال فلذا علم در نزد ایشا هما وجدد ذهنی اس  .ابقسینا معتتا اس
«علمْ قصدل ددرتِ معلدمات نزد نف اس (ابقسینال 1404الف .)82 :و در جای دیگر
املدرک فی ذات ِ
املدرک»(هما  .)69 :و
در باو ادرا مییدیا« :االدراک يو حصول صورة َ
البتّ اغلب سانی آراء بایلی در باو علم دارنا10اساساج منکریق یا مستشکلیق وجدد
ذهنیانا و در نتیج از دایرة ایق بحث خارجانا.
امّال ناظر ب اشکاق تی از ناقی ادرا انداع جدهری یا سایر متدقتل در تتابل با
قتیت علم و ددر علمیّ در نزد قکما –چ علم را از متدل یف بااننا یا دیگر
متدقت -پیش میآیا و منجر ب آ میشدد ندع واقا ذیل دو متدل متبایق اناراج
یابال و نیز با تدجّ ب اشکاقت دیگری از قبیل انطباع بیر در دغیر و یا لزوم فرد
مجرّد برای انداع جسمانیل برخی مفسّریق راه برو شا از ایق معضالت مربدط ب
وجدد ذهنی را در تفکیک و جااسازی علم و وجدد ذهنی میداننا:
«شناخ امتیاز وجدد ذهنی و علمل و تفاوت دو فصلی پیرامد آنهتا شتکل
می ییرد زمین بسیاری از اشکاقت وجدد ذهنی و همچنیق برختی از اشتکاقت
مسأل اتّحاد عاقل و معتدل را از بیق میبرد» (جدادیآملیل 1386ل ج.)99 :4-1

در اینک بحث از وجدد ذهنی و یگان انگاشتق آ با علم در نزد قامال بتا اشتکاقتی
مداج ت اس ت ش تکّی نیس ت و برختتی از محتّتتتیق قتّتتی تتتا ن ت اش تکال را بتترای آ
برشمردهانال11لیکق مسأل ای در اینجا اهمّی مییابا دح ایتق ماّعاست ت آیتا
تمایز وجدد ذهنی و علم قتیتتاج تدا پاسخیدیی ب ایق اشکاقت را دارد.
مبنای تمایز مذ درل چنانک از آثار ایشا برمیآیال تحلیل علتم و ادرا بت امتدری
چنا اس  .داقب رقیق مختدم در تبییق عبارات دتارا در خصتدص علتم و وجتدد
ذهنی ب چهار چیز اشاره می نا؛ ب ایق ترتیب در هر علم قصدلی چهار امر مدجدد
اس 1 :ت وجدد علم 2ت ماهیّ علم 3ت وجدد ذهنی معلتدم 4تت ماهیّت معلتدم (همتا :
367و .)41و باز در جای دیگرل س امر را در باو علم دخیل میدانا:
«در جایی علم قادل می شددل س امتر است  :اوّلل واقعیّتتی ت در نفت
تحتّق پیاا می نال و دومل مفهدم و یا ماهیّتی از آ وجتدد ختارجی بت نتام
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علم دریاف

می شدد و سدمل ماهیّ

معلدم

در پرتد علتم ظتاهر متی یتردد»

(هما .)97 :

با ایق تفسیر «علم انسانیل همچد اراده و محبّ ل یک واقعی ختارجی است ت
ظرف تحتّق آ نف آدمی اس » (همتا  )96 :و عالوه بر ماهیّ یا مفهتدمی ت وجتدد
علم را همراهی می نا و ب تبع آ وجدد داردل امر دیگری قابتل شناستایی است و آ
ب وجدد ذهنی مدجدد اس ؛ و ایتق وجتدد ذهنتی ت در ظتلّ
ماهیّ معلدم اس
در پنتاه وجتدد درخت قادتل
وجدد علم مدجدد اس ل نایر وجدد سای ای اس
مییردد .فلذا برای تتریب ب ذهق میتدا ایق س امر را بت وجتدد درخت سترو ت
ادیل اس و ماهی درخ سرو ب تبع آ وجدد دارد و سای مخروطتی شتکل آ
تشبی رد (هما .)98-96 :
ب تبع ایق تفکیکل دیگر پژوهشگرا نیز در ورط تمییز امدر مختلف در تحلیل علم
انسانی افتادهانا ذیالج ب برخی از آنها اشاره خداهیم رد:
«دانست شا در علم قصدلی با س امر سترو ار داریتم )1 :وجتدد ختارجی
معلدمل  )2وجدد ذهنی معلدم و  )3وجدد علتمل ت وجتددی ختارجی است »
(عبددی ل1392ل ج.)117 :2
«در ذهق ایق س امر متحتّق اس  :ادل وجددل ماهیّتی با آ وجدد مدجتدد
میشدد و سای ایق مدجدد» (یلی ملکآبادیل.)203 :1388
«پ در واقعل هنگام علم قصدلی ب چیزیل ست امتر قادتل متیشتدد :اوّل:
واقعیّ خارجی در نف پیاا متیشتدد و متا آ را «علتم» متینتامیم .دوم:
ماهیّ ایق علم (ب ایق دلیل علم در مرتب ممکناتل دارای قا وجددی اس ؛ در
نتیج ل ماهیّ خادّی آ را همراهی می نا) .سدم :ماهیّ معلدم در پرتد علتم
ظاهر میشدد» (قربانی و امام جمع ل.)81 :1392

بررسی رونا ایق تمایزات ما را ب جایی میرسانا ت در قصتدل ادرا ل ستخق از
شش امر ب میا میآیا:
«هنگام پایا آما ادرا اتل شش چیز در انسا قادل اس ت یتک محتّتق
نبایا آنها را با یکایگر اشتباه نا .یکی وجتدد نفت ناطتت دو دیگتر ماهیّت
نف ل سدم وجدد علم و چهارم ماهیّ علمل پنجم وجدد ددر ادرا ی و ششتم
ماهیّ ددر ادرا ی»(بیاتل.)48 :1383

قجرمل یکی از نتایج تحلیل علم ب امدر مختلفل مغایرت وجددی و تمایز قتیتتی-
ن اعتباری -میا علم و وجدد ذهنی اس ل امّا بایا دیا تدا تبیینی تمایز مذ در در قل
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ایق امر ذیل نتتا و بررستی آ

.1-2نقدوبررسی 
در متام نتا ایق دیایاه بایا یف ل با همیق سیاق محتّتیق فدقالذ ر پتیش رفتت انتال
ایر بنا ب جااسازی امدر ناهم سا پیرامد علم انسا ب یک شیء باشال نگارناه ماعی
تمییز هش امر مختلف اس ؛ بایق شرحل آنجا نف انسا ب چیزی عالم متیشتدد
با هش امر سرو ار داریم -1 :وجدد نف عالم  -2ماهیّ نف عالم  -3وجتدد علتم
 -4مفهدم یا ماهیّ علم  -5وجدد ذهنی معلدم  -6ماهیّ ذهنی معلدم(= ماهیّ همراه
با وجدد ذهنی معلدم)  -7وجدد شیء خارجی(= وجتدد ختارجی معلتدم)  -8ماهیّت
شیء خارجی .و ای بسا با لحاظ قیددی بیشتر و از مناری دیگرل بتدا ده امتر مختلتف
را از یکایگر تمییز داد و ق علیهذا.
بنابرایقل میتدا یف درف جااسازی امتدر مختلتف و اعتبتار مفتاهیم جایتا در
فرآینا ادرا  -چنانک مالقا شا چناا هم ار دشداری ب نار نمیرسا -ن تنها
مشکلی از مشکالت وارد بر ناریّات مدجدد را قل نمی نال بلکت بتر شتمار آنهتا نیتز
میافزایا؛ چرا تبییق ارتباط ایق امدر مختلف و پیدنا ایق امدر جااشاه و تعییق نتتش
هریک در فرآینا علمآمدزی ب ندب خدد مسأل بغرنجی اس .
عالوه برایقل تمایز علم و وجدد ذهنی اشکاقتی از قبیل انااج دتدرت ذهنتی ذیتل
دو متدل را قل نمی نال بلک از آنها طفره میرود و با تمایز مذ در قتیت علتم را از
ایق اشکاقت مصد میدارد و ب ندعی ددرت مسأل را پا می نا .قال آنک دتارا
افزو بر پاسخی مبتنی بر اختالف در قمل -ب ایق نحد دتدر ذهنتی از قیتث
ماهیاتشا ذیل هر متدل ای باشنال مفاهیم آ متدل ب قمل اولی بر آنها قابتل قمتل
اس امّا از ایق قیث دفاتی مدجدد برای ذهقانتا بت قمتل شتایع دتناعی یتف
نفسانی ب قساو میآینا -ب ایق مشکل و مشکالتی از ایق دست متیدهتال راه قتل
ادلی خدد را در چارچدو نگاه وجددی و فرامتدل ای ب علتمل چنتیق دتدرت بنتای
می نا برخالف نار قدم علم را قلدل و ارتسام ددرت معلدم در ذهق میداننتا
و قتیت آ را تح متدقتی چد اضاف و یا یف نفسانی ب شمار میآورنتال نفت ْ
مباِع مار ات قسّی و خیالی خدد اس و قیام ایق ددر ب نف از ندع قیام دتاوری
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اس ل همچد قیام فعل ب فاعلل ن از قبیل قیام قلدلیل همچد قیام عرض ب مدضدع
خدد .پ چد ددر ادرا ی قالّ در نف نمیباشنال لذا از قبیل اعراض و ذیل متدلت
یف نیز نیستنا:
«نف در قیا با مار ات خیالی و قسّی ختدد همچتد فاعتل مبتاعاش بت
محلّ قابل اس و بایق واسط بسیاری از اشکاقت وارده بر وجدد ذهنتی ت
نف محلّ مار ات اس و اینک قیام ب
اسا آنها بر ایق امر استدار اس
چیزی عبارت اس از قلدل در آ ل منافع مییردد» (مالدارال1368لج.)287 :1

در هر دو ددرتل چ علم و وجدد ذهنی را وجدداج
مزیّ ایق راه قل ایق اس
متّحا باانیا و چ قالل ب تمایز آنها باشیال اریر خداها افتاد .و اتّفاقاج شداهای ب نفتع
اتّحاد وجددی ایق دو در فلسف دارا وجدد دارد متعاقباج ب آنها خداهیم پرداخ .
ماّعای دیگر تحلیل ادرا ب امدری چهاریان یا بیش از آ و تفکیک میتا علتم و
وجدد ذهنی ایق بدد با ناریذاشتق وجدد ذهنتی از متاار اتّحتاد عاقتل و معتتدل و
انحصار اتّحاد عالم با وجدد علمل مشکالت اقتمالی ایتق ادتل مجتال طترح نخداهنتا
یاف (جدادیآملیل1386ل ج.)100-99 :4-1
اشکال اوّل ایق دیایاه ایق است ت شتیدهای ت ایتق محتّتتیق در ایجتاد اقستام
تمایزاتِ وجددیل ماهدی و مفهدمی بیق امدر متبایق در فراینا ادرا در پیش یرفت انال
تمام همّاش یریز از ثرت ب سدی
ن تنها خالف مشی قکما و از جمل داراس
وقات بدده و قال آنک سیر تفکّر ایشا از وقات ب ستدی ثترت است ل بلکت بت
جه تفکیک امدر مختلفی در فرآینا ادرا و در قاّ واسط میا عالم و معلتدم بت
نحدی بالتکلیف لحاظ شاه انا و دقیتت جا معتیّق نیست ت هتر یتک از ایتق امتدر چت
ار ردی در ادرا دارنال تبییق اتّحاد عاقل و معتدل دچار ابهامات بسیاری شاه اس .
مطلب دیگر آنک ل آنچ مسلّم اس در علم قصدلی دو وجدد مغایر بتا یکتایگر را
میتدا از هم بازشناخ  :یکی وجدد نف عالم و دیگری وجدد خارجی معلدم ت در
ادطالح معلدم بالعرض اس و هر امر وجددیل مفهدمی یا ماهدی دیگتری در فرآینتا
ادرا یا وجددی «للعالم» دارد یا «للمعلدم» و یا اینکت بت وجتددی تبعتی یتا اعتبتاری
علمی ما ب واسط دتدر
مدجدد اس  .قالل تمام ماّعای دارالمتألهیق ایق اس
ادرا ی ب شیء خارجی مییابیم با نف عالم متّحا اس و ایق هما مطلبی است ت
وی در اتحاد عاقل و معتدل در پی اثبات آ اس  .چرا ت از ناتر او :دتدر عتلیّت در
ذات خدد از قیث هدی معتدلانال خداه سی آنها را تعتّل نا یا ن ل لذا در قتا ذات
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خدد عاقل ذات خددنال پ نف نایزیر متّحا با آنها خداها بدد (دارال1368ل ج.)334 :3
البتّ دارا ایق قاعاه را ب تمام ددر ادرا ی تعمیم میدهال ب وجهی ت «همت دتدر
ادرا تتیل ختتداه معتتتدل باشتتنا یتتا محستتد ل بتتا وجتتدد متتار شتتا متحتتا
الدجددنا»(همدل1363الف /50-51 :همدل .)227 :1341لذا مالقا میشدد در اتّحاد مار
و مارک -خداه ددرت عتلی باشال خداه قسّی و خداه خیالی -سخق از اتّحاد معلتدمل
یعنی همیق ددر ذهنیل با عالم اس ن وجدد متمایز و خارجی علم .فلذا بایهی اس ل
آنچ اثبات اتّحاد عالم و معلدم را تسهیل مینمایا اتّحاد علم و وجتدد ذهنتی است نت
تمایزشا .
.2-2اتحادعلمووجودذهنی 
ناظر ب مباقثی تا اینجا طرح شال عتایا دارا در خصدص علتم و وجتدد ذهنتی را
میتدا در ایق دو یزاره خالد رد:
12
 .1علم عبارت اس از وجدد شیء مجرد از ماده.
 .2قیام ددر ادرا ی قسّی و خیالی ب نف ل قیام داوری اس ن قلدلی.
دارا در جلا سدم اسفار ذیل مباقث عتل
یزارة اوّل مربدط ب قتیت علم اس
و معتدل  -از عدارض مدجدد بما هد مدجددنا -13ب طرح آ پرداخت و یزارة دوم

دارا بحث آ را در جلا یکم اسفار ذیل وجدد و
مربدط ب وجدد ذهنی اس
اقسام آ پیش شیاه اس  .بایقودف هر دوی ایق مباقث در نزد دارا مباقثی
ما را با ایق سسال
وجددی انا ن ماهدی و طرح آنها در فلسف او نتط عطفی اس
مداج می نا نسب ایق دو چیس ؟
در پاسخ بایا یف ل وقتی ب وجدد ذهنی مینگریم در متام تحلیل ذهنی بتا دو امتر
جنب قکای یتری
سرو ار داریمل یکی تحتّق آ در وعاء ذهق و دیگری ماهیّ آ
از خارج را عهاه دار اس  .و بنابر ایق عتیاة دارا «خااونا سبحا نف انستانی را
ب یدن ای خلق رده قادر ب ایجاد ددر اشیاء در عالم نف میباشتا»( دتارال:1360
 /25همدل1368لج )264 :1ب عالوة اینک در قکم دارایی جعل ب وجدد تعلق میییترد
ن ماهیّ ل میتدا نتیج یرف آنچ مُنشأ نف اس وجدد ذهنی اس ن ماهیّ آ .
دیگر آنک ل با عنای ب اینک وجدد ذهنی وجدد مجترّدی است ت قادتل انشتاء
نف اس و تجرّدش نیز ب تبع تجرّد نف ل و از دیگر سدل نار ب اینک داقب استفار
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در جای جای آثار خدد علم را ب مدجدد ددری مجرّد از مادّه تعبیر می نا (همدل 1368ل

ج345 :3و351و)500؛ آیا نمیتدا نتیج یرف نسب علم و وجدد ذهنی  -بت اذعتا
دارا هر دو ب وجدد ددری مجرّد از مادّه باز مییردنتا -اتّحتاد وجتددی و اختتالف
اعتباری اس  .ما اینک عبارتی رسا از مرقدم آخدنا در همیق راستا در دس اس :
«علم» اطالق مییردد ب «معلدم بالذات» عبارت است از دتدرت
«باا
قاضر نزد مار ل خداه ایق قضدر قتیتی باشا یا قکمی؛ پ مبتنی بتر ایتق
اطالقل علم و معلدم ذاتاج متّحا و اعتباراج مختلفانا» (همدل /44 :1378همدل:1354
.)77

مالقا میشدد ایق عبارت قتا ی از اتّحتاد علتم و معلتدم بالتذات است و از
معلدم بالذات نیز ب «ددرت قاضر نزد مار » تعبیر شاه است  -ت در جتای ختدد
شداها بیشتری بر آ ارال خداها شا -و ددرتی از اشیاء نتزد نفت عتالم قاضتر
اس ب وضدح هما وجدد ذهنی اس  .چنانک در الشداها الربدبی مییدیتا« :وجنيود

صور األشياء للنفس و ظهوريا عىل يذا النحو الذي ال يظهر أثريا يف احلس الظاير غالبا يقنيال لنيه

الوجود الذيني» (همدل .)26 :1360با ایق تعبیرل «ددرت قاضر نزد نفت » را نبایتا چنتا
فالسف ادال الماهدیل امری ماهدی انگاش ؛ بلک ایتق دتدرت بت دو دلیتل امتری
وجددی اس  :اوّلل ایق همانی آ با وجتدد ذهنتی در فلستف دتارا ت مستلّم جا امتری
وجددی اس ل و دومل قیام داوری ددر ادرا ی ب نف و مجعدل نف بتدد آنهتا و
اینک متعلّق جعل وجدد اس ن ماهیّ .
قال ایر ایق اطالق را در خصدص علم انسانی بپذیریمل علم و وجدد ذهنی مدجدد
ب یک وجدد و معلدم بالذات انا .وتغایر آنها چنانک عالم طباطبالی نیز باا اشاره
می نا ب واسط لحاظ دو جه مختلف و اعتبار دو قیث متفاوت در وجدد ذهنی
اس  14.بایق ترتیب وجدد ذهنی از ایق قیث وجدد مجرّدی اس در مدطق نف
و ثبدت فینفس دارد «علم» اس و از آ قیث ماهیّتی دارد مطابق با ما فیالخارج
و قا ی از امر خارجیل «معلدم» یا هما وجدد ذهنی اس .
با ایق تفسیرل علم هما وجدد ذهنی و معلدم بالذات اس و تغایر ایتق دو اعتبتاری
پذیرش ایق دیایاه میتدانا یام بلنای باشا ب ستدی
اس ن وجددی .بایهی اس
اثبات اتحاد علم و عالم و معلدمل چرا اتحاد علتم و وجتدد ذهنتی ت همتا معلتدم
بالذات اس نیمی از راه اثبات ادل مذ در را برای ما همدار میستازد و بتا قتیتت و
مضمد ایق ادل تطابق بیشتری دارد.
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.3ظلیّتوجودذهنی 
یکی دیگر از مساللی ب تشایا اختالفات در معرف شناسی دارایی دامق میزنا
دارا در جای جای آثار خدد ب آ اشاره رده
بحث از ظلیّ وجدد ذهنی اس
 :وجدد ذهنی در قتیت ظل
اس 15.سسالی در ایق بخش طرح میشدد ایق اس
و سای چیس ؟ آیا ایق ظلّی نسب ب وجدد خارجی اس یا اینک وجدد ذهنی در
مدجدد اس ؟ و ایر بخداهیم از زبا تمثیل استفاده
ظل و سای وجدد علم اس
نیم بایا سسال را ایق یدن طرح نماییم برای مثال در خصدص علم ب یک درخ
سیبل وجدد ذهنی درخ سیب سای درخ در ذهق (علم) اس یا سای درخ در
خارج ( معلدم بالعرض اس )؟
رهز پژوهشگرا قکم متعالی در پاسخ ب ایق سسالل تعابیر متشتّ آخدنا
مالداراس ؛ وی در یک جا تمام افعال و آثار نف را در غای ضعف وجددی
علیرغم
پنااشت و لذا وجدد ذهنی را سای و شبح مدجددات خارجی میدانا
انحفاظ ماهیّ در هردو وجددِ خارجی و ذهنیل آثاری بر وجدد خارجی مترتّب
اس

بر دیگری مترتّب نیس

(مالدارال1368ل ج)266 :1ل و بسیار جای تعجب دارد

ذیل فصلی با عندا تفاوت قضدر ددرت ادرا ی برای نف و قصدلاش در مادّهل
قالل می شدد وجدد ددری و ادرا ی ب جه سلب نتایص مادیل وجددی اعلی و
اشرف از وجدد مادی اس ب وجهی میتدا یف ددرتهای مادّی مثال و سای
ددرتهای نفسانیانا (همدل1368لج)304-303 :3ل چنانک یفت اس « :ایق قیدا یدشتی
مر ب از اضااد و ددر دیرید شدناه مثال و سای ای اس از قیدا نفسانی بسیط»
(هما .)304 :

16

یکی از ناریات معروف در پاسخ ب ایق پرسش ت اتفاقتاج پیتروا بستیاری نیتز در
وجدد ذهنی را سای و ظتل
ادبیات بحث یافت اس ل مدضع استاد جدادی آملی اس
وجدد علم میدانا .چنانک میندیسا:
«عل تسمی آنها [ددر انشالی نف ] ب ذهنیل متابل و قیا آنتا بتا وجتدد
خارجی اس ل و دلیل تسمی آنها ب ظلّی ضعف و فتدری اس ت نستب بت
وجدد خارجی دارنا .البتّ از ایق پ دانست خداها شا ت قیتا و ستنجش
وجدد خارجی و ذهنیل وجهی مناسب برای تسمی وجدد ذهنی ب وجدد ظلّتی
نیس  .زیرا وجدد ذهنی در قتیت سای و ظلّ وجتدد ختارجی نیست بلکت
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در نف انسا یف نفسانیل یا متدلت دیگتر و
سای و ظل وجدد علم اس
یا رأساج خارج از متدل میباشا» (جدادی آملیل :1386ج .)24 :4-1

ایشا دس ب تأویل دریح عبارات دارا میزنال بتا ایتق تدجیت ت در علتم بت
معاوماتل معلدم ادالج وجدد خارجی ناارد چ رسا ب اینک سای داشت باشا:
«وجدد ذهنی ظلّ وجدد خارجی علم اس ؛ ن وجدد خارجی معلتدم ...یرچت
مدجدد
ظاهر برخی از تعبیرهای دارالمتألهیق در اسفار و غیر آ ایق اس
ذهنی ظلّ مدجدد خارجی اس ل زیرا مهم تریق دلیل وجدد ذهنی آ است ت
ما معتاوم هتای ختارجی را ادرا متی نتیم؛ نایتر معتتدقت ثتانی و نیتز بتر
معاوم های خارجی قکم می نماییمل یکی ناظر ب تصدّر و دیگری نتاظر بت
تصایق اس ل و هیچ یدن وجدد خارجی برای معلدم نیس ل و چیزی ختدد
معاوم اس چگدن سای دارد تا ددرت علمتی در ستای آ معلتدم ختارجی
میده هتای معنتای
یاف شدد؟ بنابرایق وجدد علم ماننا شجره طدبایی اس
علم را ب خدبی ب ثمر می رسانا و در ظلّ ایق شجر خارجیل معلدم (دتدرت
علمی) یاف میشدد» (هما .)42 :

بازتاو ایق نار در میا آثار برخی دیگر از محتّتا معادر ت بت تأستی از ایشتا
همیق مسیر را در تفسیر تعابیر دارا در بتاو ظلّتی بتدد وجتدد ذهنتی پیمتددهانتا و
باقتفاق ودف ظلّی را برای وجدد ذهنیل ودفی در قیا با وجدد علم دانست انتال از
ایق قرار اس :
«وجدد ذهنی معلدم ظلّ وجدد خارجی علم اس » (عبددیّ ل1392ل ج)117 :2

چرا «وجدد علم یک قتیت اس لیکق وجدد ددرتهای ادرا ی وجدد
ظلّی علم اس  ...و در سای علم اس » (بیاتل .)49 :1383بنابرایق «وجدد ذهنیل
در ظلّ وجددِ علمل مدجدد اس » (قربانی و امام
یک وجددِ تبعی اس
:
جمع ل )81 :1392و ب دراق میتدا ایق عتیاه را اذعا داش
«مالدارا وجدد ذهنی را ظل علم میدانا و معتتا اس علمل وجدد خارجی
اس و وجدد ذهنی در سای علم ب وجدد میآیا» (یلی ملکآبادیل:1388
.)201

17

.1-3نقدوبررسی 
شأ تفسیری در قبال عبارات دارا داردل در یام
برای نتا و بررسی ایق ناری
نخس ب تصریح رویکرد دارا در پاسخ ب ایق پرسش میپردازیم .مالدارا در آنجا
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بحث اثبات وجدد ذهنی را پیش می شال دریحاج اذعا میدارد «وجدد آنچ از
ددر عتلی و خیالی از نف -ب ذات خددش -پایا میآیال سای و اشباقی از
برای مدجددات خارجی اس »( 18مالدارال1368ل ج .)266 :1و در جای دیگر نیز دحب

از «وجدد ذهنی و ظهدر ظلّی برای اشیاء» (هما  )277 :ب میا میآورد .و عالوه بر ایق
شداهاِ مسیّال تتبّعات نگارناه خبر از شداها خالف ماّعا نمیدها و یرچ ل چنانک
یفتیمل دارا بعضاج در میا اعتتاد ب ظلّی ِ وجدد ذهنی نسب ب وجدد خارجی (ناظر
ب عام تأثیریذاری خارجی وجدد ذهنی) و یا عک آ ل یعنی ظلّی وجددات خارجی
نسب ب وجدد ددری ادرا ی (ناظر ب سلب نتایص مادّی از وجدد ذهنی) در رف و
آما اس ل امّا با ایق قالل در آثار آخدنا تصریحی بر ایق مطلب وجدد ذهنی سای و
ظل وجدد علم باشال وجدد ناارد.
بتدا در میا
ل با عنای ب مطلب فدقل طبیعی اس
یام دوم ایق اس
وجدد
شارقیق فلسف دارا و پیروا قکم متعالی تأییااتی بر ایق امر یاف
ذهنی در قیا با وجدد عینی خارجیل وجددی ظلّی و سای وار دارد .از آ میا
میتدا ب مال عبااهلل زندزی در لمعات الهی  19و آقا علی مار زندزی در تتریرات
المباأ و المعادل 20عالم قسق زاده آملی در شرحاش بر اسفار 21و نیز ب شرح دمای
آملی ب نهاية الحكمة عالم  22اشاره رد.

قاللیق ب ظلّیّ وجدد ذهنی نسب ب
یام سدم در بررسی ناریّ فدق ایق اس
ایق عتیاه را ب دارا نسب میدهنال در اثبات ماّعای خدد مستنااتی از
علم
عبارات وی ارال نمیدهنا ب جز یک تق (شجاریل )9 :1387؛ و جالبتر آنک وی نیز
تعبیری از اسفار را شاها ماّعا میییرد اتّفاقاج ناظر ب قیا وجدد ذهنی و خارجی
«مدجددِ در مدجددِ در چیزیل مدجددِ در آ چیز
در پاسخ ب ایق شبه اس
اس » 23و دارا در آنجال وجدد ذهنی را ظلّی و در متابلل وجدد خارجی را ادیل
امدر ذهنی در
میدانا؛ و چد هر دو وجدد ادیل نیستنال پ نمیتدا یف
ذهق مدجددنا ب واسط وجددِ ذهق در خارجل وجدد خارجی دارنا« :پ قادل از
معلدم در ذهقل ددرت اس ن هدیّ ل و وجدد ظلّی اس ن ادیلل و قادل از ذهق
در خارجل هدیّ و وجدد ادیل اس » (مالدارال 1368ل ج .)311 :1بایق ترتیبل وجددِ
ذهنیّات را ظلّی و در متابلل وجددِ ذهق را ادیل میدانا؛ و ایق ن تنها ادّعای ایشا را
اثبات نمی نا بلک نافی آ اس .
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امّا در یام چهارم و در پاسخ ب استاقل آی اهلل جدادی آملی مبنی بر اینک امدر
معاوم ما اقکامی در خصدص آنها دادر می نیمل وجددِ خارجی ناارنا تا بتدا
ددرت علمی را در ظل و سای آنها یاف ل میتدا یف  :قارت عتل در تصدّر
ایق مفاهیم
محاقت و معاومات و داور اقکامی در باو آنهال ب ایق معناس
بهره ای از ثبدت و وجدد دارنا و از آنجا بنا ب فرض ایق وجدد در خارج نیس ل
نایزیر در ذهق اس (هما 239 :و  .)268بنابرایق – چنانک خدد استاد جدادی آملی و
دیگر متفکّرا دارایی اذعا میدارنا -مفاهیم و عناویق عامی و قتّی مفاهیم مجهدل
مطلق و معاوم مطلقل در ذهق ب قمل اوّلی ذاتی بر خدد داق می ننال امّا ایق مفاهیم
ب لحاظ تحتّق ذهنیل ب قمل شایع در مدطق ذهق مدجددنا (هما  / 239-240:قسقزاده
آملیل1387ل ج /511 :3جدادی آملیل1386ل ج 375 :3-1و  376و /380هما ل ج/ 530-532 :4-1

هما ل ج.)152 :5-1
البتّ ل آخدنا در باو تصدّر مفاهیم عامی و ابراز قکم در باو آنها ب طرق دیگری
از قبیل قیاسی (باملقايسة إىل األمور الوجودية) 24و تتایری (لو كان له وجود) 25نیز اشاره
می نا؛ امّا عجالتاج ایر بپذیریم معاومات و ممتنعات ندعی تترّر مفهدمی در ذهق دارنا
و ب قمل شایع دارای وجدد ذهنیانال آنگاه بایا یف ددرت ذهنی ایشا در سای و
ظل وجدد ذهنیشا ظاهر میشدد .با ایق تفسیرل در مدرد ددر ذهنیای محکی آنها
معلدم خارجی اس ل ظل و ذی ظل دو امر مغایرنا (یکی در عالم ذهق و دیگری در
عالم عیق) و در مدرد امدری درفاج ب وجدد ذهنی مدجددنال ظل و ذیظل غیریّتی
نااشت و ب یک وجدد مدجددنا.
در هر قالل قبدل یا عام قبدل ایق تفسیر امتیازی برای ایق فرض «وجتدد ذهنتی
ظل وجدد علم اس » ایجاد نخداها ردل چرا فترض متذ در عتالوه بتر اینکت ستناِ
مصرّقی در آثار دارا نااردل همچنیق با ایق انگتارة استتاد جتدادی آملتی ت علتم را
واقعیّتی خارجی در ظرف نف میدانال بایتا پرستیا :علتم بت معتاومات و ممتنعتات
چگدن وجددی قتیتی و خارجی در نف داردل قال آنک ختددِ معتاومات از وجتدد
خارجی و قتیتی بیبهرهانا؟
شاهبی ظلّیّ وجدد ذهنی نسب ب وجدد ختارجی ایتق است ت آنچت قادتل
انشای نف اس ب جه ضعف وجددیل سای و شبحی اس نسب ب آنچ قادتل
انشای خااونا اس ؛ قال ایر امر معاومی قادل انشای قق نبدده و درفاج میتتدا
برای آ وجدد ذهنی قالل شا ( ب انشای ذهق اس )ل بنا باشا ذیل ایق قاعاه درآیتا
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میتدا یف

ظلّیّ آ نسب ب وجدد خارجی بیمعناس ل و از ایق قیث اس
ایق امدر ظل و ذیظل متّحانا.
یام پنجم آنک  :مالدارا ب رّا ت از تمثیل خدرشیا و تعبیر علم ب وجد ِد ندری
ادرا ی

در

مُاهر خدد و غیر خدد اس ل استفاده می نا 26.با ایق تعبیرل ایر علم مدجب

تعتّل و شناخ خدد و «ماهیّاتی معتدل بالتدّه بدده و ب واسط علم معتدل بالفعل
میشدنا» میباشال فرض سای برای آنچ خدد معلدم بالذات ماس و معلدم بالعرض
ب واسط آ شناخت می شددل مستلزم فرض زوایای تاریک برای آ اس ؛ چرا آنچ
ب تعبیر دارا وجدد ندری اس سای نااردل مگر آنک مر ّب از ظلم و ندر باشا
ایق با فرض دارا ناسازیار اس  .لذا ایق عتیاه «وجدد ذهنی ظل وجددِ علم اس »
با اذعا داقب عتیاه مذ در ب قتیت ندرانی علمل 27ناسازیار مینمایا .و هما یدن
پیش تر بیا ردیمل وجدد ذهنی و علم وجدداج دو امر مغایر هم نیستنا یکی سای
دیگری باشال فلذا وجدد ذهنی ن ظلّ علم بلک عیق آ و ظلّ وجددِ خارجی اس  .در
سی -مبتنی بر ناریّ مغایرت -یما برد از آنجا علم
ایق میا ممکق اس
وجددی قتیتی داردل و وجدد ذهنی وجددی ظلّی؛ قتیت ایق دو نمیتدانا واقا
وجدد ذهنیل نسب ب وجددِ
دادیمل روشق میشدد
باشا .امّال با تدضیحی
وجددِ ظلّی داردل ن نسب ب علم .لذا ایق یما در خصدص عام
خارجی اس
وقات وجدد ذهنی و وجدد خارجی معتبر خداها بددل البتّ وقات ایق دو قاللی
ناارد تا سی رنج نتض آ را بر خدد همدار نا.
آی اهلل جدادی آملی
نکت آخری در ایق بحث بایا باا اشاره نیم ایق اس
از اینک وجدد ذهنی در ظلّ علم اس ل ب ایق نتیج میرسا علم واقعیّتتی ختارجی
اس  .وی مییدیا« :ظلّی بدد وجدد ذهنی نسب ب علمل بت ایتق معناست ت علتم
واقعیّتی خارجی اس ؛ یرچ مدطق آ نف اس ؛» (جدادی آملیل1388ل ج .)262 :1متا در
پنج یامی یذش ل نشا دادیم ایق عتیاه وجتدد ذهنتی ستای علتم است محتلّ
تردیا اس  .لذا ایشتا از متاّمت ای ت محتلّ تردیتا است و از پشتتدان ای قتدی در
معرف شناسی دارایی برخدردار نیس ل ب نتیج ای نالل میآیا ل دس م میتتدا
یف ل علیالااهر مبهم اس و ایق ابهام ظاهری با تبیینی سرراست مرتفتع نمتییتردد؛
چرا تعبیر «واقعیّ خارجی در مدطق نف » ب ندعی مرزهای «در خارج بدد » و «در
نف بدد » را درهم میشکنا و از وضع اوّلیت ادتطالقات عبتدر متی نتا .در نتیجت
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میتدا یف ایشا از متاّم ای مردّد ب نتیج ای مبهم منتهتی شتاهانتا .لتذا در چنتیق
شرایطیل اعتماد ب ادطالح مس ّا و مکرّر دارا در خصدص علمل یعنی «وجدد ددری
مجرد» ب لحاظ معرفتی م هزین تر مینمایا.
.4معلومبالذاتدرعلمحصولی 
نتط افتراق دیگری در ایق بحث نمدد مییابال در تعییق مصااق معلدم بالذات در
:
فلسف داراس  .و سسالی دقیتاج در ایق بخش با آ مداجهیم بایق شرح اس
در معرف شناسی دارا بالذات معلدم نف عالِم واقع میشدد چیس و آنچ
آنچ
بالعرض یا با واسط معلدم اس چیس ؟ طبعاج منادر نار ایق سسالل معلدمبالذات
در علم قصدلی اس  -در آ علم و معلدم دو امر مغایرنا -ن در علم قضدری -
علم و معلدم با هم واقانا و واسط ای ب نام وجدد ذهنی میا عالم و معلدم وجدد
نااردل چرا وجددِ معلدم فینفس عیق وجددش برای مار اش و عیق معتدلی اش
28
اس .
در متام پاسخ ب ایق سسالل باز هم استاد جدادی آملی بت دیتایاهی یترایش پیتاا
می نا در اددل لّی خدد مبتنی بر امتیاز علم و وجدد ذهنی اس  .در ناتر او ایتر
ایق امتیاز ب درستی فهم شددل آشکار میشدد معلدم بالذات مصااق و وجدد قتیتی
و خارجی علم اس :
«پ وجدد علمل علم و معلدم بالذات است ل و دتدرت ذهنتی قادتل از آ
معلدم بالعرض می باشا و امّا واقعی خارجی محکی دتدرت ذهنتی بتدده
ماهی مدجدد ب وجدد ذهنیل در خارج ب آ متلب می یرددل بت دو واستط
معلدم بالعرض اس » (جدادی آملیل  :1386ج .)99 :4-1

در عردت
ما فیالسابقل ایق رأی ایشا نیز مدرد قمای دیگر محتتینی اس
معرف شناسی دارایی قام نهادهانا .چنانک اذعا داشت انتا :معلتدم بتیواستط ختدد
واقعیّ علم است ت ختدد بت ختدد و بتاو وستاط ِ علتم دیگتری معلتدم است
(عبددیّ ل1392لج )22 :2و «در هم علدم قصدلیل علم ما اوّقج و بالذات ب واقعیت علتم
نزد ما قاضر اس تعلّق میییرد (اهل سرمایل .)18 :1394لذا در قکم متعالی معلدم
بالذات نف هما وجدد علم اس (قربانی و امام جمعت ل .)85 :1392البتّت ل برختی نیتز در
پاسخ ب ایق سسالل آشکارا دچار تعارض شاهانا« :معلدم بالتذات همتا دتدرتهتای
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ذهنی هستنا»(شجاریل  )8 :1387و در جای دیگر مییدیا« :چنانک یفتیم معلدم بالتذاتل
وجدد علم اس و ددرت ذهنیل معلدم بالعرض میباشا» (هما .)16 :
مالقا می شدد با ایق تفسیر واقعیّت ختارجی بتا دو واستط معلتدم ماست و
ددرت ذهنی با یک واسط ل فلذا معلدم بالعرض اس و تنها معلدم بیواستط واقعیّتتی
البتّ در ظرف ذهق محتّق است  .چنانکت یفتتیمل ایتق
خارجی تح نام علم اس
ایشا در خصدص علم و وجدد ذهنی قالتل
مدضعییری نتیج هما تفکیکی اس
شاهانال و اعتبار داد ب ایق تفکیک در معرف شناسی دارایی باعتث شتاهاست ت
ایشا معلدم بالذات دانستق ددرت ذهنی را نگاهی ابتتاایی قلمتااد ننتا و مبتنتی بتر
تحلیل یاد شاه وجددِ علم را معلدم بالذات بااننا.
.1-4نقدوبررسی 
ابتاا بهتر اس ورای هر یدن تفسیری ب سراغ متق آثار دارالمتألهیق بترویم و ستسال
از متعلّق معلدم بالذات را ب متق آثار او عرض نمدده و در پاسخ ب نتتل عبتارات او در
ایق باره بپردازیم:

« -1أن الصورة العقلية معلومة بالذات و احلقيقة» :ددرت عتلی معلدم بالذات و قتیتی اس
(مالدارال 1368ل ج.)412 :3

« -2املعلوم بالذات الذي يو الصورة احلارضة عند املدرك» :معلدم بالذات ددرت قاضر نزد
شناسناه اس (همدل .)77 :1354

« -3فاملعلوم بالذات يف العلم االنطباعي يو األمر الذيني ال املوجود ااخارجي إال بالعر » :پ
معلدم بالذات در علم انطباعیل امر ذهنی اس
اس (هما ).

ن مدجدد خارجی

معلدم بالعرض

 « -4باحلقيقة املعلوم بالذات يف العلم احلصويل الصوري نفس الصور احلاصلة و ما خرج عن التصور
من وجود األمر املطابق هلا فهو معلوم بالعر

و باملجاز» :در قتیت ل معلدم بالذات در علم

قصدلی ددریل نف ددر قادل اس و وجدد امر مطابق آ
اس ل معلدم بالعرض و بالمجاز اس (همدل1363و.)109 :

خارج از تصدر

أن املعلوم بالذات يف كل علم يو الصورة احلارضة عند القوة العاملة ،و أما ما يف ااخارج فهو معلوم
 « -5

بالعر » :معلدم بالذات در هر علمیل ددرت قاضر نزد قده عالم اس
خارج اس

معلدم بالعرض اس (همدل1382ل ج.)688 :1

و امّا آنچ در
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معلدم بالذات
دراقتاج قا ی از آ اس
ایق تنها بخشی از عبارات داراس
هما ددرت قاضر نزد نف یا وجدد ذهنی اس ل و مدجدد خارجی متعلّق علم
انسانی اس معلدم بالعرض اس  .در تأ یا الم آخدنال داقبا شرح و تعلیت بر
متصدد از «ددرت
اسفار نیز بر ایق مطلب دحّ مییذارنا 29.بایا تدجّ داش
قاضر نزد نف » یا «امر ذهنی» ماهیّ معلدم نیس ل بلک از آنجایی ایق ددر ندعی
تترّر در دتع نف دارنا و وجددات ددری مجرّدی هستنا نسب شا با نف عالم
نسب مجعدل با جاعل اس ل شأ وجددی دارنا؛ و لذا معلدم بالذات دانستق آنها در
فلسف ادال وجددی دارا تعارضی ایجاد نمی نا.
در آ علم را هما معلدم بالذات دانست ل
البتّ تعبیری از دارا در دس اس
هما طدر وجدد را هما مدجدد قتیتی دانست « :أن العلم يو املعلوم بالذات و الوجود
يو املوجود باحلقيقه» (همدل 1368ل ج .)324 :6نکت دقیتی در ایق تعبیر وجدد دارد

ماعای ادلی دارا در اینجا – چنانک خدد
تفاوتی آشکار ایجاد می نال بایق وج
«هر علمی از جه هدیّ با معلدم بما هد معلدم متّحا
وی اشاره می نا -ایق اس
معلدم بالذات ب وجدد خارجی علم تعلّق
اس » 30فلذا نمیتدا از آ نتیج یرف
میییردل بلک با فهم آ در چارچدو اتّحاد علم و معلدمل میتدا علم را معلدم
بالذاتل و معلدم بالذات را ددر ادرا ی مدجدد ب وجدد ذهنیانا در نار یرف و
مدرد ادّعای ماس  .لذا ایر علم را
از اینجا اتّحاد علم و وجدد ذهنی را نتیج یرف
نیز معلدم بالذات باانیمل با عنای ب عام تمایز وجددی علم و وجدد ذهنیل ایق
عبارت دارا با تعابیر قبلی او قابل جمع اس .
بنابرایقل بایا تدجّ رد ایق مدضعییتری در خصتدص معلتدم بالتذات دانستتق
وجدد خارجی علمل مبتنی بر تفکیک میا علم و وجدد ذهنی اس  .امّا چنتا ت متا در
جای خدد تدضیح دادیمل ایق تفکیک هیچیک از ار ردهتای ادّعتایی ختدد را تضتمیق
نمی نال فلذا می تدا یفت دترف جا جنبت اعتبتاری دارد و ایتق دو در قتیتت بتا هتم
متّحانا.
نکت آخری ذیل ایق بحث بایا ب آ اشاره ردل ناظر ب ایق ادل پذیرفت است
با پذیرش ادال وجددل آنچ بالذات معلدم نف قرار میییرد امر وجددی اس ن
ماهدی .استاد جدادی آملی نیز ب ایق ادل تدجّ داده اس « :معلدم بالذات نیتز چیتزی
جز وجدد نیس » (جدادی آملتیل 1386ل ج  .)287 :1-1ایق ادتل در نتار ایتق دو متاّمت ل
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یعنی تفسیر وجددی از قتیت علم در نزد دارا و نیز تمایز ادعایی میا علم و وجتدد
ذهنیل منجر ب نتیج مذ در میشدد .یرچ ادل مذ در و متاّم نخس دحیح اس ل
اوّقج وجدد ذهنی نیز امری وجتددی است ل و ثانیتاج
لیکق ب ایق امر تدجّ نشاهاس
تمایز مذ در محل تردیا اس .
بندیونتیجهگیری 

.5جمع
چنانک مالقا شال ایر مداضع دارا را ناظر بت مستالل مطروقت برشتمریم بت ایتق
فترات خداهیم رسیا:
 -1علم و وجدد ذهنی وجدداج متحا و اعتباراج مختلفانا (دارال .)44 :1378
 -2وجدد ذهنی سای و ظلّ مدجددات خارجی اس (همدل 1368ل ج.)266 :1
 -3قتیت علم ب وجدد ددری مجرّد از ماده بازمییردد (هما ل ج 345 :3و  351و .)500
 -4معلدم بالذات در علم قصدلی وجدد ذهنی و ددر قاضر نزد نف اس و معلدم
بالعرض مدجدد خارجی اس (همدل  /77 :1354همدل 1363و.)109 :
و در قبال ایق مداضع دارال با تفسیری مداج شایم در امّهات مبانی خدد فترق
النی با آراء دارا دارد و بر اددلی چنا پابرجاس :
 -1علم و وجدد ذهنی مغایرت وجددی دارنا ن اعتباری (جدادی آملیل  :1386ج :4-1
.)18
 -2وجدد ذهنی در ظل و سای وجددِ علم مدجدد اس (هما ل .)42
 -3علم یک واقعی خارجی و وجددی قتیتی اس در مدطق نف (هما ل 97و .)98
 -4در علم قصدلی وجددِ علم معلدم بالذات و وجدد ذهنی معلدم بالعرض اس
(هما .)99 :
مالقا میشدد تفسیری با آ مداجهیمل علیرغم تصریحات مرقتدم آخدنتا
در برخی مداضعل یدیا ادرار دارد ندع خادّی از برداشت را بت عبتارات وی تحمیتل
نا؛ امّا ایر تفسیرل بیا و اظهار معنال متصتدد و متالدل الفتاظ و عبتارات است ل بایتا
بگدییم تعابیر دارا ظرفیّ چنیق تفسیری را ناارنال چرا چنیق معنایی نت از دتریح
عباراتل ن از لدازم و متاّمات و ن از نتایج و ثمراتِ عبارات او بر نمیآیا .البتّ ممکتق
اس سی ماّعی شدد در تفسیر عبارات یک فیلسدفل مطابت با مبتانی او فایت
می نا و مطابت با معانی و متادا عبارات قزم نیس .
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چنیق برداشتی قادل ندعی بافهمی اس  .چترا ت اوّقج بتا مطالعت
مسلّم اس
برای مثال قکمای مشتاء
اجمالی نحل های مختلف فلسفی ب راقتی میتدا دریاف
یا اشراق یا هر نحل دیگری تتریباج مبانی مشابهی را (ذیل هما نحل ) ب تار متیبنانتال
امّا ب نتایج متفاوتی نالل میشتدنا و علتی رغتم اشتترا در مبتانیل اختتالف نارهتای
بسیاری در مداجه با مسالل پیش روی خدد دارنا و همتیق امتر تفتاوت میتا فالستف
مختلف با یک پسدنا مشتر (یعنی مشالی یا اشراقی یتا  )...را تدجیت متی نتا؛ زیترا
عالوه بر مبانیل عدامل دیگری از قبیل مباقث روششناسان ل روش استنتاج از مبتانی
را تعییق می نتال در اتّختاذ مدضتع یتک متفکّتر دخیتلانتا .و ثانیتاج در ایتق برداشت ل
معناشناسی و ادطالحشناسی «تفسیر» مغفدل واقع شاه اس ل ب نحدی در هیچیتک
از معانی و ادطالقاتی برای «تفسیر» ذ ر شاه اس ل درف تدجّ بت مبتانی فکتری
مسلّفل مال عمل قرار نگرفت اس  31.فلذا تدجّ ب مبانی در تفسیر شرط قزم اس ن
افیل و آنچ ادال یک تفسیر را تضمیق می نتا التتزام بت معنتی و متالدل الفتاظ و
عباراتِ متق اس .
ایق هم اختالف نار از جا
در اینجا پیش می آیا ایق اس
امّا سسالی
سرچشم میییرد .ب نار میرسا ایق تفسیر ریش در ایق دو عتیاه دارد اوّقج «در
هر علم قصدلی یک دانش قضدری نهفت اس » (هما  )165 :فلذا «علم و آیاهی در
هم مدارد قضدری اس » (هما  32)326 :و ثانیاج «علم قضدری عیق وجدد خارجی
 :هر
اس » (هما ل ج .)226 :3-1نتیج ای از ایق دو متاّم استنتاج میشدد ایق اس
مغایرتِ وجددی علم و
علمی عیق وجدد خارجی اس  .و در پی ایق نتیج اس
وجدد ذهنیل ظلّی وجدد ذهنی نسب ب علم و معلدم بالذات بدد علم تدجی
مییابا.
ل در علم قضدری ب
آنچ در ایق استنتاج باا تدجّ نشاهاس ایق مطلب اس
عبارت مسامحیل معلدم بالذات و بالعرض یکی هستنا و ب عبارت دقیقتتر علتم عتیق
معلدم اس ل لذا آنچ ب علم ما در میآیا وجدد معلتدم است ؛ امّتا در علتم قصتدلی-
بالذات معلدم ما واقع میشدد و اساساج بتا معلتدم
چنانک یفتیم -ددرت ذهنی اس
بالعرض از وجدد و واقعی خارجی بهرهمنا اس مغایرت وجددی دارد .بت عنتدا
از واقعیّ و وجتدد ختارجی برختدردار است ل عتیق
مثال علم ما ب نف خددما
وجدد نف ما اس امّا علم ما ب یک واقعی خارجی ( )Aب واسط ددرت ذهنتی آ
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( )Bاس ؛ ایق Bل ایرچ اثبات شدد
قضدری اس امّا نمیتدا تما رد
نیس بلک از ندع وجدد ذهنی اس  .پ
علمی عیق وجدد خارجی اس .
دتاه سخق آنک ل برخالف رأی برخی ندآوری دارا را در ایجاد تمایز میا علم
و وجدد ذهنی میداننال ندآوری وی در نگاه متفاوت او بت وجتدد ذهنتی و تحتدّل در
ناریّ قلدلی یا ارتسامی اس  .در نزد قکمای پیش از او وجدد ذهنی ددرت مرتستم
با آ تطابق ماهدی دارد؛ امّا علیرغم ایق دیایاه
از شئ خارجی در نف عالم اس
ماهدیل از نار دارا وجدد ذهنی (در مار ات قستی و خیتالی) قادتل انشتاء نفت
اس و چد جعل و انشاء ب وجدد تعلّق میییردل پت وجتدد ذهنتی جنبت وجتددی
می یابا .لذال ب ندعی در فلسف او وجدد ذهنی جایگاه واقعی خدد را مییابا و چنانکت
از نام آ برمیآیا از سلک ماهیّات خارج و در عرد وجدد پای مینها.
با ایق قساو  -از آنجا علم و وجدد ذهنی هر دو ب وجدد ددری مجرّد از مادّه
باز مییردنا -میتدا یف ایق دو در نتزد دتارا دو روی یتک ستکّ انتا ت اتّحتاد
وجددی و افتتراق اعتباری دارنا .لذا در علتم قصتدلیل معلتدم بالتذات همتیق وجتدد
نسب ب مدجدد خارجی معلتدم بتالعرض ماست ل از
ددری مجرّد از مادّه اس
قیث قدّت وجددی و تاثیریذاری در عالم خارجل وجدد ظلّی و سای وار دارد.
در مدرد تفسیر استاد جدادی آملی و برخی همفکرا ایشتا بایتا یفت ل در اینکت
ایشا ب مبانی فلسفی دارا پایبنانا شکی نیس ل امّا روش استتنتاج از ایتق مبتانی بت
نتط ای منتهی میشدد ب جه اختالف آشکاری ت بتا آراء دتارا دارد و زوایتای
دیگری از آ پرده برمیداردل فیالداقع بایا در قالب انایش ای ند و ناریّت ای جایتا
طرح شدد تا منجر ب زایتش و پترورش ایتاههتای نتدیق در ستاق انایشت فلستفی
پسادارایی شدد .لذا فارغ از هریدن ارزشیذاریل ایر پای را از تفسیر یک متق فراتتر
بگذاریمل ب عرد جایای قام نهادهایم و تفکّتری مستتتل را رقتم زدهایتم؛ و بتا ایتق
خدد بیواسط معلدم ماس و معلدم ب علتم
وجدد آ از قبیل وجدد ختارجی همچتد A
روی هم رفت نمیتدا نتیج یرف ت هتر

فرضل شارح در نار ماتقْ فیلسدف ادیلی خداها بددل و طبعاج هر دیایاه فلسفی چ از
آ دتتارا باشتتا و چ ت از آ نددتتارالیا ل دارای محاستتق و معایتتب فلستتفی اس ت ل
ب طدری هریک تدا پاسخگدیی ب برخی مسالل را دارنا و از تدضتیح برختی دیگتر
عاجزنال امّا ایر ماعای تفسیری داشت باشیم بایا اسلدو آ را مراعات نیم.
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ابقسینال التعلیتاتل تحتیق از عبا الرقمق باوىل مکتب اقعالم اقسالمیل قمل 1404الف.
تتتتتتتتتت ل رسالل ابق سینال انتشارات بیاارل قمل .1400
تتتتتتتتتت ل الشفا-اقلهیاتل تصحیح سعیا زالا -اقو قنداتىل مرعشتى نجفتىل قتمل1404
و.
ارسطدل منطق ارسطد (اریتاند )ل ترجمت میتر شتم التایق ادیتب ستلطانیل چتال اولل
انتشارات نگاهل تهرا ل .1378
اهل سرمایل نفیس ل (1394ش)ل «از خیال شناسی ابقعربی تا معرفت شناستی دتارایی»ل
جاویاا خردل دوره12ل شماره27ل دص .28-5
بغاادیل ابدالبر اتل املعترب ىف احلكمةل چال دومل دانشگاه ادفها ل ادفها ل .1373
بهمنیتتارل التحصتتیلل تصتتحیح شتتهیا مطهتترىل چتتال دومل انتشتتارات دانشتتگاه تهتترا ل
تهرا ل.1375
بیاتل محما قسیق(1383ش)ل «قتیت علم و اتحاد عاقل ب معتدل از دیایاه مالدارا و
دیگر متفکرا اسالمی»ل زبا و ادول سال هفتمل شماره21ل دص.68-28
تفتازانیل سعاالایقل شرح المتادتال تعلیتق عبتا الترقمق عمیترهل چتال اولل الشتریف
الرضیل افس قمل 1409ق.
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جدادی آملیل عبااهللل رقیق مختدم (شرح جلا اول اسفار)ل تحتیق قمیتا پارستانیال چتال
سدمل اسراءل قمل .1386
جدادی آملیل عبااهللل فلسف دارال جلا اولل تحتیق محما اظم بادپال چال سدمل استراءل
قمل .1388
قسق زاده آملیل قسقل رشح فارسی االسفار االربعة ،بدستا تاول قمل .1387
الحیاریل مالل شرح نهای الحکمت  :العتتل و العاقتل و المعتتدلل چتال اولل دار فراقنيد
للطباعة و النرشل قمل بیتا.
تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تاو المعادل مؤسسه اهلدی للطباعة و النرش ،بیروتل .1392
زندزىل عبااهللل لمعتات الهیت ل تصتحیح ستیا جتالل التایق آشتتیانیل چتال 2ل مسسست
پژوهشى قکم و فلسف ایرا لتهرا ل .1381
شاه آبادیل محمال رشحات احلكمة تعليقة علی االسفارل نشر مهای یارل قمل .1381
شجاریل مرتضی(1387ش)ل «تفاوت علم و وجدد ذهنتی در معرفت شناستی مالدتارا و
بررسی نتایج آ »ل آین معرف ل دوره8ل شماره1ل دص.26-1
شیرازیل قطبالایقل درة التنياج ،تصتحیح ستیا محمتا مشتکدهل چتال ستدمل انتشتارات
قکم ل تهرا ل .1369
دماى آملىل داوودل رشح هناية احلكمة ،چال اولل قالم آل محما (عج)ل قمل .1386
طدسیل خداج نصیرالایقل اسا اققتبا ل تصحیح مار رضدىل چال سدمل دانشتگاه
تهرا ل تهرا ل .1361
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تلخیص المحصلل چال دومل دار اقضداءل بیروتل 1405ق.
عبددی ل عباالرسدلل درآمای ب ناام قکم دارالیل جلا دومل سم ل تهرا ل .1392
غزالیل ابد قامال هتافت الفالسفة ،تحتیق سلیما دنیال چال اولل شتم تبریتزىل تهترا ل
.1382
فخر رازیل اقربعیق فی اددل الایقل چال اولل مكتبة الكليات االزيرية ،قاهرهل 1986م.
تتتتتتتتتتت املباحث املرشقية ىف علم االهليات و الطبيعيات ،چال دومل انتشارات بیتاارل قتمل
1411ق.
قربانیل زهرهل و امام جمع ل مهای(1392ش)ل «انتالو دتارایی در ذهتقشناستی و طترح
ندینی در معرف شناسی»ل قکم اسرال سال پنجمل شماره چهارمل دص.96-73
یلی ملک آبادیل ا بتر(1388ش)ل «تفتاوت علتم بتا وجتدد ذهنتی از دیتایاه مالدتارا»ل
پژوهشهای اسالمیل سال سدمل شماره5ل دص.217-197
مار زندزیل مجمدع مصنفات قکیم مسس آقا على مار طهرانىل تصحیح محستق
ایدرل چال اولل اطالعاتل تهرا ل .1378

نتا تمایز علم از وجدد از وجدد ذهنی در معرف شناسی دارایی
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مالدارال آیاهی و یداهیل ترجم مهای قالری یزدیل چتال اولل مسسست مطالعتات و
تحتیتات فرهنگیل تهرا ل .1367
تتتتتتتتتتل احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،چال 2ل مكتبة املصطفوي ،قمل .1368
تتتتتتتتتت ل شرح اددل الکافیل تصحیح محما خداجدیل مسسس مطالعتات و تحتیتتات
فرهنگیل تهرا ل .1366
تتتتتتتتتتل شرح و تعلیت دارالمتألهیق بر الهیات شفال تصحیح نجفتلتی قبیبتیل چتال
اولل بنیاد دارال تهرا ل .1382
تتتتتتتتت الشوايدالربوبية فی املنايج السلوكيةل تصحیح سیا جالل التایق آشتتیانیل چتال
دومل مر ز نشر دانشگاهیل مشهال .1360
تتتتتتتتتتعرشی ل تصحیح غالمحسیق آهنیل بینال ایرا ل .1341
تتتتتتتتتت المباأ و المعادل تصحیح سیا جالل الایق آشتتیانىل انجمتق قکمت و فلستف
ایرا ل تهرا ل .1354
تتتتتتتتتت ل المشاعرل ترجم عماد الاول ل طهدریل تهرا ل 1363ش-الف.
تتتتتتتتتتل املظاير اإلهلية يف أرسار العلوم الكاملينية ،بنیتاد قکمت استالمی دتارال تهترا ل
.1378
تتتتتتتتتتل مفاتیح الغیتبل تصتحیح محمتا خداجتدیل چتال اوّلل مسسست مطالعتات و
تحتیتات فرهنگیل تهرا ل 1363و.




