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One of the common interpretations of Ṣadrā's epistemology is a view that 

in spite of strict adherence to Ṣadrā's existential standpoint in explaining 

the truth of knowledge, has a considerable difference in other branches 

and derivative principals of this issue with Sadrā’s philosophy; The relation 

between knowledge and mental mode of existence, determination of the 

instances of the known-by-essence in the acquired knowledge and some 

other related issues are among the problems that make such an explicit 

difference. The key element to understand this controversy is the belief in 

detachment and existential otherness between knowledge and mental 

mode of existence. One of the consequences of such a detachment is the 

idea that mental existence is a shadow of knowledge; Considering that the 

existence of knowledge is known by essence and that the mental existence 

is known-by-accident are some other consequences that arise from this 

detachment. However, we will show in this study that this detachment for 

Ṣadrā is merely a mentally posited one and that knowledge and mental 
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existence from his point of view have an existential unity. Contrary to the 

interpretation mentioned before, this is the mental existence which is 

known by essence in the acquired knowledge and at last, mental existence 
is in the shadow of the existence of knowledge itself, not in the shadow of 

external beings. 

Key Words: Knowledge, mental existence, known by essence, known by 

accident, Mullā Ṣadrā , Javādī Āmolī. 
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ب  تفکیک و مغايرت وجودی میان علم و وجود ذهنی است و نتايجی    از 
شود ظلیّت وجود ذهنی نسبت ب  علم، معلوم بالذات ايق تفکیک قاصل می

دانستق وجودِ علم و معلوم بالعرض دانستق وجود ذهنی است. لیکق، متا در  
مذ ور در نزد صتدرا صترفاج جنبتة     ايق بررسی نشان خواهیم داد    تفکیک

اعتباری داشت  و علتم و وجتود ذهنتی از ناتر او اتحتاد وجتودی دارنتد و        
الذ ر، ايق وجود ذهنی است    در علم قصولی معلوم برخالف تفسیر فوق

 بالذات است و ظلّیت آن نسبت ب  موجودات خارجی است ن  وجودِ علم.

ذات، معلوم بالعرض، مالصدرا، علم، وجود ذهنی، معلوم بال ها:کلیدواژه
 جوادی آملی.

 مقدّمه
در اينک  بايد صدرا را متفکّری اصیل و تأثیریذار در ساقت تفکّر فلسفی دانست شتکّی  

وجهتی  ت    نیست، و شاهد بر ايق مدّعا همیق روقیة نقّادی و پرسشتگری اوستت، بت    
 همتواره  ننتده نیستت و  یاه در قبال ناريّاتی    بدو رسیده صرفاج شنونده و بازیو  هیچ

شناسی صدرايی نیز از ايتق قاعتده   اش است. معرفتهمراهی پای از تیزتر اشتیغ نقّادی
مستثنی نیست و مباقث او، عالوه بر نقد ناريّات قکمای پیشیق، مشتمل بر آراء بتديع  

های صدرا در نگاهی    ب  مستأل  ققیقتت علتم دارد و    او در ايق قوزه است. نوآوری
شود، بسیاری از پژوهشتگران را  لی    برای نف  در قبال صور ادرا ی قالل مینقش فعّا

شناسی صدرا را در  انون توجّهتات  طور مستقیم يا غیرمستقیم معرفتبر آن داشت     ب 
 خود قرار دهند.

تتوان بت     ند، متی ای    در ايق قوزه، توجّهات را ب  خود جلب میاز مسالل عمده
دهد و نیز نسبتی  ت  میتان علتم و    صدرا چ  تعريفی از آن ارال  میچیستی علم و اينک  

سازد، اشاره  رد. از ديگر مباقث مطرح، سسال از متدرک  واقعتی   وجود ذهنی برقرار می
یتويی بت  ايتق    و معلوم بالذات و همچنیق معلوم بالعرض نف  استت. در مقتام پاستخ   

فسّتريق و محقّقتیق قکمتت    شناسی صدرايی در میتان برختی م  مسالل، تفسیری از علم
متعالی  رواج يافت     ذيالج ب  مواضع اصلی ايشان و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداختت  

شناختی صدرا و اتّکا ب  صتريح عبتارات   و سعی خواهیم  رد با استنتاج از مبانی معرفت
 او پاسخی شايست  ب  مسالل مطروق  بدهیم. 

 اتّفاق نظر در حقیقت علم
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رغم بديهی انگاشتق تعريف علتم و اجلتی دانستتق آن نستبت بت       دانیم، علیچنانک  می
ساير امور، باز هم تعاريف بسیاری در خصوص ققیقتت علتم در میتان آثتار قکمتا و      

شان استت. بترای   شود    وج  اشترا  همة آنها ماهوی بودنمتفکّران مختلف يافت می
و زمتانی ديگتر، علتم را     (25a:-335)د دانت مثال، ارسطو یاهی علم را از اقسام  یفیّات می

، استا  اققتبتا   خواج  نصتیر نیتز در   ؛ (1b:-210) ند بندی میذيل مقول  مضاف دست 
پردازد، علتوم، عقالتد و فضتالل را بتديق جهتت  ت        آنجا    ب  تنایم اقسام  یفیّات می

ده شوند،  یف نفستانی بت  قستاو آور   نف  میهايی هستند    قادثِ اجسام ذوهیأت
  .(22: 8328)طوسی،است 

ب  همیق ترتیب، شمار  ثیری از انديشوران علم را از قبیل اعراض و ذيل مقوقت 
علم را  8،اند. مق جمل  بهمنیار    ب  تبع استاد خود بوعلیبندی نمودهمختلف دست 
شود و افزايد    علم عرضی است    معلوم بدان شناخت  میو می 4عرض دانست 
-232: 8323)بهمنیار، مشعور بر ذات شاعر است، فلذا از مقول  انفعال است  قاصل تأثیر

متفکّرانی هستند    علم را قاصل نسبتی اضافی  3و تفتازانی 2ابوالبر ات 3. غزالی،(231
آورند.  دانند و لذا آن را از مصاديق مقول  اضاف  ب  قساو میمیان عالم و معلوم می

 ند بندی میة اعراض و ذيل  یفیّات ذات اضاف  دست فخر رازی نیز علم را در زمر
  .(224: 4/ همان، ج342و 343: 8، ج8288)فخررازی، 
آراء ايق متفکران در تعريف علم، منحصتر بت  آنچت  ذ ترش یذشتت نبتوده و        البتّ 

و ايتق امتر مضتافاج بتر      2انتد برخی از ايشان در ديگر آثار خود آراء ديگری را ارالت  داده 
اختالف نار میان علما، هریون  اتفاق نار در ايق خصوص    علم از  دام مقول  استت  

 دهد   :مطلب را اينگون  شرح می درّة التاجالديق شیرازی در سازد. قطبرا بعید می
 [یانت  علما در ايق باو ]   ققیقت علم از  تدام مقولت  استت از مقتوقت ده    »

اند    از مقول  مضاف است نار بر آنک  او اند؛ جمعى یفت  رده اختالفى عایم
 -اند از مقول  ان ينفعتل استت  و معلوم. و بعضى یفت  -میان عالم -اضاف  است

 -اند   شود. و بیشتر بر آن   در نف  قاصل می -ب  اعتبار آنک  انفعالی است
األنفت ، چتون:   تچ  او از  یفیّاتى است مختصّ بت  ذوا  -از مقول   یف است

 .(828: 8323شیرازی، )« ارادت، و قدرت و صحّت و سقم
مالصدرا نیز همچون اسالف خود در مواضع مختلف، اقوال مختلفتی را در تعريتف   

امّا امتیاز او در ايق است    ب  نار او علم ماهیّت نیستت و از جریت     2علم آورده است.
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ما علم عبارت است از وجتود مجترّد    در نزد»مقوقت خارج است. وی تصريح دارد    
طور    برای ذات خودش موجود است، بت  همتیق صتورت    از مادّه و ايق وجود، همان

. ب  نار صتدرا علتم در زمتره    (332: 3: ج8321)مالصدرا، « معقول ذات خودش هم هست
شان عیق واقعیّت و وجودشان است، ن  اينکت  متاهیّتی باشتد از    ققايقی است    ماهیت

 همتان: )«يشبه أن يكون العلم من احلقائق التي إنيتها عني  ماييتهنيا»اعراض    وجود دارد:  قبیل

421). 
ايق نگرش صدرا از چشتم  ستی پوشتیده نیستت و رويکترد وی در پترداختق بت         

شناستی صتدرايی استت  ت  اغلتب      ققیقت علم، نقطتة عزيمتت مشتتر ی در معرفتت    
از محقّقیق و مفسّريق آثار او بر ايق مطلب پژوهشگران بر آن اتفاق نار دارند و بسیاری 

 اند:صحّ  یذاشت 
 در را علتم  او  ت   استت  ايتق  علم مسأل  طرح در صدرالمتألهیق ابتکار و دقّت»

 در نت   را آن ققیقتی  جايگتاه  و دهتد... نمی قرار مقوقت و ماهیات پوشش زير
 یماتتقست  رديتف  در بلک  فلسف ، ماهوی مباقث در ن  و منطق ثانی معقوقت

 مستاللی  قبیتل  از را آن علتم،  با هستی مساوقت اثبات با قتّی يا و وجود یاوق
 .(33: 2-8، ج8312)جوادی آملی، «داندمی وجود بساطت يا و اصالت نایر

شناستی  ايق مطلب، امری مسلّم در میان  سانی است    هريک بت  طريقتی معرفتت   
ای بت   یفت مال  انتساو چنیق عقیدهاند و بايد صدرايی را وجهة همّت خود قرار داده

صدرا، عالوه بر تصريحات خود آخوند، اقتضای فلسفة اوست؛ چرا ت  مبتانی قکمتت    
هر  متالی  ت  بت  اشتیاء     »متعالی  از قبیل اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیّت و اينک  

از  ، نایزير ب  تلقّی وجتودی (482: 3،ج8322)صدرا، 1«شود ب  واسط  وجود استملحق می
های قابل توجّهی از تأيید ايق معنتا در ادبیّتات بحتث موجتود     انجامد. لذا، نمون علم می

 است    برخی از آنها ب  شرح ذيل است:
   علتم را متاهیّتی    -نیازی ب  توضیح نیست    صدرا برخالف جمهور قکما»

علتم را از جریت  ماهیّتات ختارج  ترده و آن را امتری        -داننددارای وجود می
مالصدرا علم را فوق مقول  »، بنابرايق (82: 8332)اهل سرمدی،« داندجودی میو

 (428: 8311 آبتادی، ملتک )یلی « و امری وجودی و غیرقابل تعريف دانست  است
 ،8334ت،)عبوديّت  «ققیقت علم چیزی نیست جز موجودن بودن نزد شتیئی »پ  

   3(.42: 4ج
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چنانک  در ادام  بحث مالقا  خواهید  رد، ايق تقیّد ب  مواضع صدرا    در بیان  امّا
بازد و با وجتود  ققیقت علم مشهود است، ب  مرور در آراء برخی پژوهشگران رنگ می

 شوند.  شناسی صدرايی، ب  مقاصد مختلفی نالل میمبدأ مشتر  در معرفت
 

 . تمایز علم و وجود ذهنی8
توان مدعی ای است    ب  جرأت میبحث علم و وجود ذهنی ب  یون تنیدیی دو مدرهم

شد پرداختق ب  يکی از آن دو با تغافل از ديگری نشدنی استت. لتذا در بحتث قاضتر،     
شناسی نمايد نسبت میان علم و وجود ذهنی در معرفتآنچ     اشاره ب  آن ضروری می

 صدراست.  
صدرايی علم را قصول صورت معلوم در دانیم، قاطبة فالسفة پیشاطور    میهمان

سینا معتقد است دانند، فلذا علم در نزد ايشان همان وجود ذهنی است. ابقنزد نف  می
. و در جای ديگر (14الف: 8222سینا، )ابقعلمْ قصول  صورتِ معلومات نزد نف  است »

. و (23)همان: «االدراک يو حصول صورة املدَرک فی ذات املدِرک»یويد: در باو ادرا  می
اساساج منکريق يا مستشکلیق وجود 82اغلب  سانی    آراء بديلی در باو علم دارند البتّ 

  اند.اند و در نتیج  از دايرة ايق بحث خارجذهنی
امّا، ناظر ب  اشکاقتی    از ناقیة ادرا  انواع جوهری يا ساير مقوقت، در تقابل با 

چ  علم را از مقول   یف بدانند يا ديگر –ققیقت علم و صور علمیّ  در نزد قکما 
شود    نوع واقد ذيل دو مقولة متبايق اندراج آيد و منجر ب  آن میپیش می -مقوقت

اشکاقت ديگری از قبیل انطباع  بیر در صغیر و يا لزوم فرد  يابد، و نیز با توجّ  ب 
شد از ايق معضالت مربوط ب  مجرّد برای انواع جسمانی، برخی مفسّريق راه برون

 دانند:  وجود ذهنی را در تفکیک و جداسازی علم و وجود ذهنی می
 شتکل  آنهتا  پیرامون    فصلی دو تفاوت و علم، و ذهنی وجود امتیاز شناخت»

 اشتکاقت  از برختی  همچنیق و ذهنی وجود اشکاقت از بسیاری زمینة ییردمی
 .(33: 2-8، ج8312 آملی،)جوادی« بردمی بیق از را معقول و عاقل اتّحاد مسألة

در اينک  بحث از وجود ذهنی و يگان  انگاشتق آن با علم در نزد قدما، بتا اشتکاقتی   
قتّتتی تتتا نشتت  اشتتکال را بتترای آن   مواجتت  استتت شتتکّی نیستتت و برختتی از محقّقتتیق 

يابد صحت ايتق مدّعاستت  ت  آيتا     ای    در اينجا اهمّیت میلیکق مسأل 88اند،برشمرده
 یويی ب  ايق اشکاقت را دارد.تمايز وجود ذهنی و علم ققیقتاج توان پاسخ
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آيد، تحلیل علتم و ادرا  بت  امتوری    مبنای تمايز مذ ور، چنانک  از آثار ايشان برمی
در تبییق عبارات صتدرا در خصتوص علتم و وجتود     رقیق مختوم است. صاقب  چند

 ند؛ ب  ايق ترتیب    در هر علم قصولی چهار امر موجود ذهنی ب  چهار چیز اشاره می
)همتان:  ماهیّتت معلتوم    تت 2 ت وجود ذهنی معلتوم 3ماهیّت علم  ت4 علم ت وجود8است: 

 داند:و علم دخیل می. و باز در جای ديگر، س  امر را در با(28و322
 نفت   در  ت   واقعیّتتی  اوّل،: استت  امتر  س  شود،می قاصل علم    جايی در»

 نتام  بت   ختارجی  وجتود  آن از    ماهیّتی يا و مفهوم دوم، و  ند،می پیدا تحقّق
« یتردد متی  ظتاهر  علتم  پرتو در    معلوم ماهیّت سوم، و شودمی دريافت علم

 .(32 )همان:
علم انسانی، همچون اراده و محبّت، يک واقعیت ختارجی استت  ت     »با ايق تفسیر 

و عالوه بر ماهیّت يا مفهتومی  ت  وجتود     (32 )همتان: « ظرف تحقّق آن نف  آدمی است
 ند و ب  تبع آن وجود دارد، امر ديگری قابتل شناستايی استت و آن    علم را همراهی می

 ظتلّ  در ذهنتی  ت    ود است؛ و ايتق وجتود  ماهیّت معلوم است    ب  وجود ذهنی موج
 قاصتل  درختت  وجتود  پنتاه  در    ای استساي  وجود نایر است، موجود علم وجود

توان ايق س  امر را بت  وجتود درختت سترو  ت       یردد. فلذا برای تقريب ب  ذهق میمی
اصیل است و ماهیت درخت سرو    ب  تبع آن وجود دارد و ساي  مخروطتی شتکل آن   

 .(31-32 )همان:تشبی   رد 
ب  تبع ايق تفکیک، ديگر پژوهشگران نیز در ورطة تمییز امور مختلف در تحلیل علم 

 اند    ذيالج ب  برخی از آنها اشاره خواهیم  رد:انسانی افتاده
( وجتود ختارجی   8دانست  شد    در علم قصولی با س  امر سترو ار داريتم:   »

« ( وجود علتم،  ت  وجتودی ختارجی استت     3( وجود ذهنی معلوم و 4معلوم، 
 .(882: 4، ج8334)عبوديت،

در ذهق ايق س  امر متحقّق است: اصل وجود، ماهیّتی    با آن وجود موجتود  »
 .(423: 8311دی،آبا)یلی ملک« شود و ساي  ايق موجودمی
شتود: اوّل:  پ  در واقع، هنگام علم قصولی ب  چیزی، ست  امتر قاصتل متی    »

نتامیم. دوم:  متی « علتم »شتود و متا آن را   واقعیّت خارجی    در نف  پیدا متی 
)ب  ايق دلیل    علم در مرتبة ممکنات، دارای قد وجودی است؛ در ماهیّت ايق علم 

. سوم: ماهیّت معلوم    در پرتو علتم   ند(ینتیج ، ماهیّت خاصّی آن را همراهی م
 .   (18: 8334)قربانی و امام جمع ،« شودظاهر می
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رساند  ت  در قصتول  ادرا ، ستخق از    بررسی روند ايق تمايزات ما را ب  جايی می
 آيد:شش امر ب  میان می

هنگام پديد آمدن ادرا ات، شش چیز در انسان قاصل است  ت  يتک محقّتق    »
را با يکديگر اشتباه  ند. يکی وجتود نفت  ناطقت  دو ديگتر ماهیّتت       نبايد آنها

نف ، سوم وجود علم و چهارم ماهیّت علم، پنجم وجود صور ادرا ی و ششتم  
 .(21: 8313)بیات،«ماهیّت صور ادرا ی

-قجرم، يکی از نتايج تحلیل علم ب  امور مختلف، مغايرت وجودی و تمايز ققیقتی 
جود ذهنی است، امّا بايد ديد توان تبیینی تمايز مذ ور در قل میان علم و و -ن  اعتباری

مشکالتی    ادعای آن را دارد در چ  سطحی است،    ايق امر ذيل نقتد و بررستی آن   
 شود.محقّق می

 . نقد و بررسی 3-8

انتد،  الذ ر پتیش رفتت   در مقام نقد ايق ديدیاه بايد یفت، با همیق سیاق    محقّقیق فوق
سان پیرامون علم انسان ب  يک شیء باشد، نگارنده مدعی جداسازی امور ناهمایر بنا ب  

شتود  تمییز هشت امر مختلف است؛ بديق شرح، آنجا    نف  انسان ب  چیزی عالم متی 
وجتود علتم    -3ماهیّت نف  عالم  -4وجود نف  عالم  -8با هشت امر سرو ار داريم: 

ماهیّت ذهنی معلوم)= ماهیّت همراه  -2 وجود ذهنی معلوم -3مفهوم يا ماهیّت علم  -2
ماهیّتت   -1وجود شیء خارجی)= وجتود ختارجی معلتوم(     -2با وجود ذهنی معلوم( 

شیء خارجی. و ای بسا با لحاظ قیودی بیشتر و از مناری ديگر، بتوان ده امتر مختلتف   
 هذا.را از يکديگر تمییز داد و ق  علی

مختلتف و اعتبتار مفتاهیم جديتد در      توان یفت صرف جداسازی امتور بنابرايق، می
ن  تنها  -رسد   چنانک  مالقا  شد چندان هم  ار دشواری ب  نار نمی -فرآيند ادرا 

 ند، بلکت  بتر شتمار آنهتا نیتز      مشکلی از مشکالت وارد بر ناريّات موجود را قل نمی
عییق نقتش  افزايد؛ چرا   تبییق ارتباط ايق امور مختلف و پیوند ايق امور جداشده و تمی

 آموزی ب  نوبة خود مسألة بغرنجی است.هريک در فرآيند علم
برايق، تمايز علم و وجود ذهنی اشکاقتی از قبیل انداج صتورت ذهنتی ذيتل    عالوه 

رود و با تمايز مذ ور ققیقت علتم را از   ند، بلک  از آنها طفره میدو مقول  را قل نمی
 ند. قال آنک  صتدرا  رت مسأل  را پا  میدارد و ب  نوعی صوايق اشکاقت مصون می

ب  ايق نحو     صتور ذهنتی از قیتث     -افزون بر پاسخی    مبتنی بر اختالف در قمل
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ای    باشند، مفاهیم آن مقول  ب  قمل اولی بر آنها قابتل قمتل   ماهیاتشان ذيل هر مقول 
ی  یتف  انتد بت  قمتل شتايع صتناع     است امّا از ايق قیث    صفاتی موجود برای ذهق

دهتد، راه قتل   ب  ايق مشکل و مشکالتی از ايق دستت متی   -آيندنفسانی ب  قساو می
ای ب  علتم، چنتیق صتورت بنتدی     اصلی خود را در چارچوو نگاه وجودی و فرامقول 

داننتد   ند    برخالف نار قوم    علم را قلول و ارتسام  صورت معلوم در ذهق میمی
آورنتد، نفت ْ   ضاف  و يا  یف نفسانی ب  شمار میو ققیقت آن را تحت مقوقتی چون ا

مبدِع مدر ات قسّی و خیالی خود است و قیام ايق صور ب  نف  از نوع قیام صتدوری  
است، همچون قیام فعل ب  فاعل، ن  از قبیل قیام قلولی، همچون قیام عرض ب  موضوع 

ض و ذيل مقولت   باشند، لذا از قبیل اعراخود. پ  چون صور ادرا ی قالّ در نف  نمی
  یف نیز نیستند:

اش بت   نف  در قیا  با مدر ات خیالی و قسّی ختود همچتون فاعتل  مبتدع    »
محلّ قابل است و بديق واسط  بسیاری از اشکاقت وارده بر وجود ذهنتی  ت    
اسا  آنها بر ايق امر استوار است    نف  محلّ مدر ات است و اينک  قیام ب  

 . (412: 8ج،8321)مالصدرا، «یرددآن، مندفع می چیزی عبارت است از قلول در
مزيّت ايق راه قل ايق است    در هر دو صورت، چ  علم و وجود ذهنی را وجوداج 
متّحد بدانید و چ  قالل ب  تمايز آنها باشید،  اریر خواهد افتاد. و اتّفاقاج شواهدی ب  نفتع  

 قباج ب  آنها خواهیم پرداخت.اتّحاد وجودی ايق دو در فلسفة صدرا وجود دارد    متعا
مدّعای ديگر تحلیل ادرا  ب  اموری چهاریان  يا بیش از آن و تفکیک میتان علتم و   
وجود ذهنی ايق بود    با  ناریذاشتق وجود ذهنتی از متدار اتّحتاد عاقتل و معقتول و      
انحصار اتّحاد عالم با وجود علم، مشکالت اقتمالی ايتق اصتل مجتال طترح نخواهنتد      

 . (822-33: 2-8، ج8312آملی،وادی)ج يافت
ای  ت  ايتق محقّقتیق در ايجتاد اقستام      اشکال اوّل ايق ديدیاه ايق استت  ت  شتیوه   

اند، تمايزاتِ وجودی، ماهوی و مفهومی بیق امور متبايق در فرايند ادرا  در پیش یرفت 
ی اش یريز از  ثرت ب  سون  تنها خالف مشی قکما و از جمل  صدراست    تمام همّ

وقدت بوده و قال آنک  سیر تفکّر ايشان از وقدت ب  ستوی  ثترت استت، بلکت  بت       
جهت تفکیک امور مختلفی    در فرآيند ادرا  و در قدّ واسط میان عالم و معلتوم بت    

اند و دقیقتاج معتّیق نیستت  ت  هتر يتک از ايتق امتور چت           نحوی بالتکلیف لحاظ شده
 عاقل و معقول دچار ابهامات بسیاری شده است. ار ردی در ادرا  دارند، تبییق اتّحاد 
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مطلب ديگر آنک ، آنچ  مسلّم است در علم قصولی دو وجود مغاير بتا يکتديگر را   
توان از هم بازشناخت: يکی وجود نف  عالم و ديگری وجود خارجی  معلوم  ت  در  می

نتد  اصطالح معلوم بالعرض است و هر امر وجودی، مفهومی يا ماهوی ديگتری در فرآي 
و يا اينکت  بت  وجتودی تبعتی يتا اعتبتاری       « للمعلوم»دارد يا « للعالم»ادرا  يا وجودی 

واسط  صتور  موجود است. قال، تمام مدّعای صدرالمتألهیق ايق است    علمی    ما ب 
يابیم با نف  عالم متّحد است و ايق همان مطلبی استت  ت    ادرا ی ب  شیء خارجی می
در پی اثبات آن است. چرا ت  از ناتر او: صتور عقلیّت  در      وی در اتحاد عاقل و معقول

اند، خواه  سی آنها را تعقّل  ند يا ن ، لذا در قتد ذات  ذات خود از قیث هويت معقول
. (332: 3ج ،8321)صدرا، خود عاقل ذات خودند، پ  نف  نایزير متّحد با آنها خواهد بود

همت  صتور   »دهد، ب  وجهی  ت   عمیم میصدرا ايق قاعده را ب  تمام صور ادرا ی ت البتّ 
شتتان متحتتد  ادرا تتی، ختتواه معقتتول باشتتند يتتا محستتو ، بتتا وجتتود متتدر          

شود    در اتّحاد مدر   . لذا مالقا  می(442: 8328/ همو،32-38الف: 8323)همو،«الوجودند
سخق از اتّحاد معلتوم،   -خواه صورت عقلی باشد، خواه قسّی و خواه خیالی-و مدرک 
ق صور ذهنی، با عالم است ن  وجود متمايز و خارجی  علم. فلذا بديهی است، يعنی همی

نمايد اتّحاد علم و وجتود ذهنتی استت نت      آنچ  اثبات اتّحاد عالم و معلوم را تسهیل می
 تمايزشان.  

 . اتحاد علم و وجود ذهنی3-3

را ناظر ب  مباقثی    تا اينجا طرح شد، عقايد صدرا در خصوص علتم و وجتود ذهنتی    
 توان در ايق دو یزاره خالص   رد:  می
  84. علم عبارت است از وجود شیء مجرد از ماده.8

 . قیام صور ادرا ی قسّی و خیالی ب  نف ، قیام صدوری است ن  قلولی.4

ذيل مباقث عقل  اسفاریزارة اوّل مربوط ب  ققیقت علم است    صدرا در جلد سوم 
ب  طرح آن پرداخت  و یزارة دوم  -83   از عوارض موجود بما هو موجودند-و معقول 

ذيل وجود و  اسفارمربوط ب  وجود ذهنی است    صدرا بحث آن را در جلد يکم 
وصف هر دوی ايق مباقث در نزد صدرا مباقثی اقسام آن پیش  شیده است. بديق

در فلسفة او نقطة عطفی است    ما را با ايق سسال  اند ن  ماهوی و طرح آنهاوجودی
  ند    نسبت ايق دو چیست؟مواج  می
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نگريم در مقام تحلیل ذهنی بتا دو امتر   در پاسخ بايد یفت، وقتی ب  وجود ذهنی می
یتری  سرو ار داريم، يکی تحقّق آن در وعاء ذهق و ديگری ماهیّت آن    جنبة قکايت

خداوند سبحان نف  انستانی را  »و بنابر ايق عقیدة صدرا    دار است. از خارج را عهده
: 8322)  صتدرا، «باشتد ای خلق  رده    قادر ب  ايجاد صور اشیاء در عالم نف  میب  یون 

ییترد  عالوة اينک  در قکمت صدرايی جعل ب  وجود تعلق میب  (422: 8ج،8321/ همو،43
 است وجود ذهنی است ن  ماهیّت آن.  توان نتیج  یرفت آنچ  مُنشأ نف ن  ماهیّت، می

ديگر آنک ، با عنايت ب  اينک  وجود ذهنی وجود مجترّدی استت  ت  قاصتل انشتاء      
 استفار نف  است و تجرّدش نیز ب  تبع تجرّد نف ، و از ديگر سو، نار ب  اينک  صاقب 

 ،8321 )همو، ند در جای جای آثار خود علم را ب  موجود صوری  مجرّد از مادّه تعبیر می

   بت  اذعتان    -توان نتیج  یرفت نسبت علم و وجود ذهنی ؛ آيا نمی(322و338و323: 3ج
اتّحتاد وجتودی و اختتالف     -یردنتد صدرا هر دو ب  وجود صوری مجرّد از مادّه باز می

 اعتباری است.  ما اينک  عبارتی رسا از مرقوم آخوند در همیق راستا در دست است:
   عبارت استت از صتورت   « معلوم بالذات»یردد ب  اطالق می« علم»بدان    »

قاضر نزد مدر  ، خواه ايق قضور ققیقی باشد يا قکمی؛ پ  مبتنی بتر ايتق   
: 8332/ همو،22: 8321)همو،« انداطالق، علم و معلوم ذاتاج متّحد و اعتباراج مختلف

22). 
استت و از  شود    ايق عبارت قتا ی از اتّحتاد علتم و معلتوم  بالتذات      مالقا  می

 ت  در جتای ختود    -تعبیر شده استت  « صورت قاضر نزد مدر »معلوم بالذات نیز ب  
و صورتی از اشیاء    نتزد نفت   عتالم قاضتر      -شواهد بیشتری بر آن ارال  خواهد شد

وجنيود »یويتد:  می الشواهد الربوبی است ب  وضوح همان وجود ذهنی است. چنانک  در 

 ياا النوو الا  ال يهه  أر يا  ي احلس الهاي  االبا يقنيال لنيه  صور األشياء للنفس و ظهوريا عىل

را نبايتد چنتان   « صورت قاضر نزد نفت  ». با ايق تعبیر، (42: 8322)همو،« الوجود الايني
فالسف  اصالت الماهوی، امری ماهوی انگاشت؛ بلک  ايتق صتورت بت  دو دلیتل امتری      

فلستفة صتدرا  ت  مستلّماج امتری       همانی آن با وجتود ذهنتی در  وجودی است: اوّل، ايق
وجودی است، و دوم، قیام صدوری صور ادرا ی ب  نف  و مجعول  نف  بتودن آنهتا و   

 اينک  متعلّق جعل وجود است ن  ماهیّت.
قال ایر ايق اطالق را در خصوص علم انسانی بپذيريم، علم و وجود ذهنی موجود 

  عالم  طباطبالی نیز بدان اشاره اند. وتغاير آنها چنانکب  يک وجود و معلوم بالذات
واسطة لحاظ دو جهت مختلف و اعتبار دو قیث متفاوت در وجود ذهنی  ند ب می
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بديق ترتیب وجود ذهنی از ايق قیث    وجود مجرّدی است در موطق نف   82است.
الخارج است و از آن قیث    ماهیّتی دارد مطابق با ما فی« علم»نفس  دارد و ثبوت فی

 يا همان وجود ذهنی است. « معلوم»ی از امر خارجی، و قا 
با ايق تفسیر، علم همان وجود ذهنی و معلوم  بالذات است و تغاير ايتق دو اعتبتاری   

تواند یام بلندی باشد ب  ستوی  است ن  وجودی. بديهی است    پذيرش ايق ديدیاه می
نتی  ت  همتان معلتوم      اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم، چرا   اتحاد علتم و وجتود ذه  
ستازد و بتا ققیقتت و    بالذات است نیمی از راه اثبات اصل مذ ور را برای ما هموار می

 مضمون ايق اصل تطابق بیشتری دارد.

 . ظلیّت وجود ذهنی5

زند شناسی صدرايی دامق میيکی ديگر از مساللی    ب  تشديد اختالفات در معرفت
در جای جای آثار خود ب  آن اشاره  رده بحث از ظلیّت وجود ذهنی است    صدرا 

شود ايق است   : وجود ذهنی در ققیقت ظل سسالی    در ايق بخش طرح می83است.
و ساي  چیست؟ آيا ايق ظلّیت نسبت ب  وجود خارجی است يا اينک  وجود ذهنی در 
ظل و ساي  وجود علم است    موجود است؟ و ایر بخواهیم از زبان تمثیل استفاده 

یون  طرح نمايیم    برای مثال در خصوص علم ب  يک درخت بايد سسال را ايق  نیم
سیب، وجود ذهنی  درخت سیب ساية درخت در ذهق )علم( است يا ساية درخت در 

 خارج )   معلوم بالعرض است(؟
رهزن پژوهشگران قکمت متعالی  در پاسخ ب  ايق سسال، تعابیر متشتّت آخوند 

ا تمام افعال و آثار نف  را در غايت ضعف وجودی مالصدراست؛ وی در يک ج
رغم داند    علیپنداشت  و لذا وجود ذهنی را ساي  و شبح موجودات خارجی می

انحفاظ ماهیّت در هردو وجودِ خارجی و ذهنی، آثاری    بر وجود خارجی مترتّب 
ارد    و بسیار جای تعجب د، (422: 8، ج8321)مالصدرا،است بر ديگری مترتّب نیست 

مادّه،  در اشقصول و نف  برای ادرا ی ذيل فصلی با عنوان تفاوت قضور صورت
شود    وجود صوری و ادرا ی ب  جهت سلب نقايص مادی، وجودی اعلی و قالل می

های مادّی مثال و ساية توان یفت صورتاشرف از وجود مادی است ب  وجهی    می
ايق قیوان یوشتی »، چنانک  یفت  است: (322-323: 3ج،8321)همو،اند های نفسانیصورت
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« ای است از قیوان نفسانی بسیطشونده مثال و ساي مر ب از اضداد و صور دیریون
 82(.322)همان: 

يکی از ناريات معروف در پاسخ ب  ايق پرسش  ت  اتفاقتاج پیتروان بستیاری نیتز در      
ذهنی را ساي  و ظتل   ادبیات بحث يافت  است، موضع استاد جوادی آملی است    وجود

 نويسد:داند. چنانک  میوجود علم می
 وجتود  بتا  آنتان  قیا  و مقابل  ذهنی، ب  آنها ]صور انشالی نف [ تسمیة علت»

 بت   نستبت   ت   است و فتوری ضعف ظلّی ب  آنها تسمیة دلیل و است، خارجی
 ستنجش  و قیتا    ت   شد خواهد دانست  پ  ايق از البتّ . دارند خارجی وجود
 ظلّتی  وجود ب  ذهنی وجود تسمیة برای مناسب وجهی ذهنی، و خارجی وجود
 بلکت   نیستت  ختارجی  وجتود  ظلّ و ساي  ققیقت در ذهنی وجود زيرا. نیست
 و ديگتر  مقولت   يا نفسانی،  یف انسان نف  در    است علم وجود ظل و ساي 

 .(42 :2-8 ج :8312)جوادی آملی،« باشدمی مقول  از خارج رأساج يا
زند، بتا ايتق توجیت   ت  در علتم بت        ايشان دست ب  تأويل صريح عبارات صدرا می

 معدومات، معلوم اصالج وجود خارجی ندارد چ  رسد ب  اينک  ساي  داشت  باشد:
 معلتوم... یرچت    خارجی وجود ن  است؛ علم خارجی وجود ظلّ ذهنی وجود»

 موجود    است ايق آن غیر و اسفار در صدرالمتألهیق تعبیرهای از برخی ظاهر
  ت   استت  آن ذهنی وجود دلیل تريقمهم است، زيرا خارجی موجود ظلّ ذهنی

 بتر  نیتز  و ثتانی  معقتوقت  نایتر   نتیم؛ متی  ادرا  را ختارجی  هتای معتدوم  ما
 بت   نتاظر  ديگری و تصوّر ب  ناظر يکی    نمايیم،می قکم خارجی هایمعدوم
 ختود     چیزی و نیست، معلوم برای خارجی وجود یون هیچ و است، تصديق
 ختارجی  معلتوم  آن ستاية  در علمتی  صورت تا دارد ساي  چگون  است معدوم
 معنتای  هتای میوه    است طوبايی شجره مانند علم وجود بنابرايق شود؟ يافت
 صتورت ) معلوم خارجی، شجر ايق ظلّ در و رساندمی ثمر ب  خوبی ب  را علم

  .(24 )همان:« شودمی يافت( علمی
بازتاو ايق نار در میان آثار برخی ديگر از محقّقان معاصر  ت  بت  تأستی از ايشتان     

انتد و  همیق مسیر را در تفسیر تعابیر صدرا در بتاو ظلّتی بتودن  وجتود ذهنتی پیمتوده      
انتد، از  باقتفاق وصف ظلّیت را برای وجود ذهنی، وصفی در قیا  با وجود علم دانست 

 ايق قرار است:
 (882: 4ج، 8334ت،)عبوديّ« وجود ذهنی  معلوم ظلّ وجود خارجی  علم است»

های ادرا ی وجود وجود علم يک ققیقت است لیکق وجود صورت»چرا    
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وجود ذهنی، ». بنابرايق (23: 8313)بیات، «ظلّی علم است... و در ساي  علم است
نی و امام )قربا« يک وجودِ تبعی است    در ظلّ وجودِ علم، موجود است

توان ايق عقیده را اذعان داشت   : و ب  صراقت می (18: 8334جمع ،
داند و معتقد است علم، وجود خارجی مالصدرا وجود ذهنی را ظل علم می»

: 8311آبادی،)یلی ملک« آيداست و وجود ذهنی در ساي  علم ب  وجود می

428.)82 

 . نقد و بررسی  5-8

  شأن تفسیری در قبال عبارات صدرا دارد، در یام برای نقد و بررسی ايق ناري   
پردازيم. مالصدرا در آنجا نخست ب  تصريح رويکرد صدرا در پاسخ ب  ايق پرسش می

وجود آنچ  از »دارد     شد، صريحاج اذعان می   بحث اثبات وجود ذهنی را پیش می
اشباقی از  آيد، ساي  وپديد می -ب  ذات خودش-صور عقلی و خیالی    از نف  

. و در جای ديگر نیز صحبت (422: 8ج ،8321)مالصدرا، 81«برای موجودات خارجی است
آورد. و عالوه بر ايق ب  میان می (422)همان: « وجود ذهنی و ظهور ظلّی برای اشیاء»از 

دهد و یرچ ، چنانک  شواهدِ مسيّد، تتبّعات نگارنده خبر از شواهد خالف مدّعا نمی
یفتیم، صدرا بعضاج در میان اعتقاد ب  ظلّیتِ وجود ذهنی نسبت ب  وجود خارجی )ناظر 
ب  عدم تأثیریذاری خارجی وجود ذهنی( و يا عک  آن، يعنی ظلّیت وجودات خارجی 
نسبت ب  وجود صوری  ادرا ی )ناظر ب  سلب نقايص مادّی از وجود ذهنی( در رفت و 

با ايق قال، در آثار آخوند تصريحی بر ايق مطلب    وجود ذهنی ساي  و  آمد است، امّا
 ظل وجود علم باشد، وجود ندارد. 

یام دوم ايق است   ، با عنايت ب  مطلب فوق، طبیعی است    بتوان در میان 
شارقیق فلسفة صدرا و پیروان قکمت متعالی  تأيیداتی بر ايق امر يافت    وجود 

وار دارد. از آن میان جود عینی خارجی، وجودی ظلّی و ساي ذهنی در قیا  با و
تقريرات و آقا علی مدر  زنوزی در  83لمعات الهی توان ب  مال عبداهلل زنوزی در می

و نیز ب  شرح صمدی  48اسفاراش بر عالم  قسق زاده آملی در شرح 42،و المعاد أالمبد
 اشاره  رد. 44عالم  نهاية الحكمةآملی ب  

ر بررسی ناريّة فوق ايق است    قاللیق ب  ظلّیّت وجود ذهنی نسبت ب  یام سوم د
دهند، در اثبات مدّعای خود مستنداتی از علم    ايق عقیده را ب  صدرا نسبت می

تر آنک  وی نیز ؛ و جالب (3: 8312)شجاری،جز يک تق دهند ب عبارات وی ارال  نمی
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اتّفاقاج ناظر ب  قیا  وجود ذهنی و خارجی  ییرد   را شاهد مدّعا می اسفارتعبیری از 
موجودِ در موجودِ در چیزی، موجودِ در آن چیز »در پاسخ ب  ايق شبه  است    

و صدرا در آنجا، وجود ذهنی را ظلّی و در مقابل، وجود خارجی را اصیل  43«است
 توان یفت    امور ذهنی    درداند؛ و چون هر دو وجود اصیل نیستند، پ  نمیمی

پ  قاصل از »واسط  وجودِ ذهق در خارج، وجود خارجی دارند: ذهق موجودند ب 
معلوم در ذهق، صورت است ن  هويّت، و وجود ظلّی است ن  اصیل، و قاصل از ذهق 

. بديق ترتیب، وجودِ (388: 8ج ،8321 )مالصدرا، «در خارج، هويّت و وجود اصیل است
داند؛ و ايق ن  تنها ادّعای ايشان را را اصیل می ذهنیّات را ظلّی و در مقابل، وجودِ ذهق

  ند بلک  نافی آن است.اثبات نمی
اهلل جوادی آملی مبنی بر اينک  امور امّا در یام چهارم و در پاسخ ب  استدقل آيت
 نیم، وجودِ خارجی ندارند تا بتوان معدوم    ما اقکامی در خصوص آنها صادر می

توان یفت: قدرت عقل در تصوّر ساي  آنها يافت، میصورت علمی را در ظل و 
محاقت و معدومات و صدور اقکامی در باو آنها، ب  ايق معناست    ايق مفاهیم 

ای از ثبوت و وجود دارند و از آنجا    بنا ب  فرض ايق وجود در خارج نیست، بهره
اد جوادی آملی و چنانک  خود است –. بنابرايق (421و 433)همان: نایزير در ذهق است 

مفاهیم و عناويق عدمی و قتّی مفاهیم مجهول  -دارندديگر متفکّران صدرايی اذعان می
 نند، امّا ايق مفاهیم اوّلی ذاتی بر خود صدق می قمل ب  ذهق مطلق و معدوم مطلق، در
زاده / قسق 433-422)همان:موجودند  شايع در موطق ذهق قمل ب  لحاظ تحقّق ذهنی، ب 

/  332-334: 2-8ج ،/ همان312و 322 و 323: 3-8ج ،8312/ جوادی آملی،388: 3ج ،8312آملی،

  .(834: 3-8ج همان،
، آخوند در باو تصوّر مفاهیم عدمی و ابراز قکم در باو آنها ب  طرق ديگری البتّ 

نیز اشاره  43(لو كان له وجود)و تقديری  42(باملقايسة إىل األمور الوجودية) از قبیل قیاسی
 ند؛ امّا عجالتاج ایر بپذيريم معدومات و ممتنعات نوعی تقرّر مفهومی در ذهق دارند می

اند، آنگاه بايد یفت صورت ذهنی ايشان در ساي  و و ب  قمل شايع دارای وجود ذهنی
ای    محکی آنها شود. با ايق تفسیر، در مورد صور ذهنیشان ظاهر میظل وجود ذهنی

ظل دو امر مغايرند )يکی در عالم ذهق و ديگری در ذی معلوم خارجی است، ظل و
ظل غیريّتی عالم عیق( و در مورد اموری    صرفاج ب  وجود ذهنی موجودند، ظل و ذی

 نداشت  و ب  يک وجود موجودند.
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وجتود ذهنتی   »در هر قال، قبول يا عدم قبول ايق تفسیر امتیازی برای ايق فرض    
د  رد، چرا   فترض متذ ور عتالوه بتر اينکت  ستندِ       ايجاد نخواه« ظل وجود علم است

مصرّقی در آثار صدرا ندارد، همچنیق با ايق انگتارة استتاد جتوادی آملتی  ت  علتم را       
داند، بايتد پرستید: علتم بت  معتدومات و ممتنعتات       واقعیّتی خارجی در ظرف نف  می

ود چگون  وجودی ققیقی و خارجی در نف  دارد، قال آنک  ختودِ معتدومات از وجت   
 اند؟بهرهخارجی و ققیقی بی

بیت ظلّیّت وجود ذهنی نسبت ب  وجود ختارجی ايتق استت  ت  آنچت  قاصتل       شاه
انشای نف  است ب  جهت ضعف وجودی، ساي  و شبحی است نسبت ب  آنچ  قاصتل  

تتوان  انشای خداوند است؛ قال ایر امر معدومی    قاصل انشای قق نبوده و صرفاج می
الل شد )   ب  انشای ذهق است(، بنا باشد ذيل ايق قاعده درآيتد  برای آن وجود ذهنی ق

توان یفت در معناست، و از ايق قیث است    میظلّیّت آن نسبت ب  وجود خارجی بی
 ظل متّحدند.   ايق امور ظل و ذی

یام پنجم آنک : مالصدرا ب   رّات از تمثیل خورشید و تعبیر علم ب  وجودِ نوری  
با ايق تعبیر، ایر علم موجب   42. ندخود و غیر خود است، استفاده میادرا ی    مُاهر 

ماهیّاتی    معقول بالقوّه بوده و ب  واسطة علم معقول بالفعل »تعقّل و شناخت خود و 
باشد، فرض ساي  برای آنچ  خود معلوم بالذات ماست و معلوم بالعرض می« شوندمی

زوايای تاريک برای آن است؛ چرا   آنچ  شود، مستلزم فرض ب  واسطة آن شناخت  می
ب  تعبیر صدرا وجود نوری است ساي  ندارد، مگر آنک  مر ّب از ظلمت و نور باشد    

« وجود ذهنی ظل وجودِ علم است»ايق با فرض صدرا ناسازیار است. لذا ايق عقیده    
یون  و همان نمايد.ناسازیار می 42با اذعان صاقب عقیده مذ ور ب  ققیقت نورانی علم،

تر بیان  رديم، وجود ذهنی و علم وجوداج دو امر مغاير هم نیستند    يکی ساي     پیش
ديگری باشد، فلذا وجود ذهنی ن  ظلّ علم بلک  عیق آن و ظلّ وجودِ خارجی است. در 

یمان برد    از آنجا    علم  -مبتنی بر ناريّة مغايرت -ايق میان ممکق است  سی
تواند واقد ارد، و وجود ذهنی وجودی ظلّی؛ ققیقت ايق دو نمیوجودی ققیقی د

شود    وجود ذهنی، نسبت ب  وجودِ باشد. امّا، با توضیحی    داديم، روشق می
خارجی است    وجودِ ظلّی دارد، ن  نسبت ب  علم. لذا ايق یمان در خصوص عدم 

قدت ايق دو قاللی و البتّ وقدت وجود ذهنی و وجود خارجی معتبر خواهد بود،    
 ندارد تا  سی رنج نقض آن را بر خود هموار  ند. 
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اهلل جوادی آملی نکت  آخری    در ايق بحث بايد بدان اشاره  نیم ايق است    آيت
رسد    علم واقعیّتتی ختارجی   از اينک  وجود ذهنی در ظلّ علم است، ب  ايق نتیج  می

 علتم   ت   معناستت  ايتق  بت   علم، ب  بتنس ذهنی وجود بودن ظلّی»یويد: است. وی می
متا در   .(424: 8ج ،8311)جوادی آملی، «است؛ نف  آن موطق یرچ  است؛ خارجی واقعیّتی

پنج یامی    یذشت، نشان داديم ايق عقیده    وجتود ذهنتی ستاية علتم استت محتلّ       
ای قتوی در  ای  ت  محتلّ ترديتد استت و از پشتتوان      ترديد است. لذا ايشتان از مقدّمت   

تتوان  آيد   ، دست  م میای نالل میشناسی صدرايی برخوردار نیست، ب  نتیج معرفت
یتردد؛  الااهر مبهم است و ايق ابهام ظاهری با تبیینی سرراستت مرتفتع نمتی   یفت، علی

در »و « در خارج بودن»ب  نوعی مرزهای « واقعیّت خارجی در موطق نف »چرا   تعبیر 
 نتد. در نتیجت    از وضع اوّلیتة اصتطالقات عبتور متی     شکند ورا درهم می« نف  بودن

انتد. لتذا در چنتیق    ای مبهم منتهتی شتده  ای مردّد ب  نتیج توان یفت ايشان از مقدّم می
وجود صوری »شرايطی، اعتماد ب  اصطالح مس ّد و مکرّر صدرا در خصوص علم، يعنی 

 نمايد.تر میب  لحاظ معرفتی  م هزين « مجرد

 ات در علم حصولی . معلوم بالذ4

يابد، در تعییق مصداق معلوم بالذات در نقطة افتراق ديگری    در ايق بحث نمود می
فلسفة صدراست. و سسالی    دقیقاج در ايق بخش با آن مواجهیم بديق شرح است   : 

شود چیست و آنچ  شناسی صدرا بالذات معلوم نف  عالِم واقع میآنچ     در معرفت
بالذات با واسط  معلوم است چیست؟ طبعاج مناور نار ايق سسال، معلوم   بالعرض يا 

-ن  در علم قضوری  -   در آن علم و معلوم دو امر مغايرند-در علم قصولی است 
ای ب  نام وجود ذهنی میان عالم و معلوم وجود    علم و معلوم با هم واقدند و واسط 

اش اش و عیق معقولیتش برای مدر  نفس  عیق وجودندارد، چرا   وجودِ معلوم فی
 41است.
-در مقام پاسخ ب  ايق سسال، باز هم استاد جوادی آملی ب  ديدیاهی یرايش پیدا می 

 ند    در اصول  لّی خود مبتنی بر امتیاز علم و وجود ذهنی است. در نار او ایر ايتق  
وجتود ققیقتی و   شود    معلوم بالذات مصداق و امتیاز ب  درستی فهم شود، آشکار می

   خارجی علم است:
 آن از قاصتل  ذهنتی  صتورت  و استت،  بالذات معلوم و علم علم، وجود پ »

 بتوده  ذهنتی  صتورت  محکی    خارجی واقعیت امّا و باشدمی بالعرض معلوم
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 واستط   دو بت   یردد،می متلب  آن ب  خارج در ذهنی، وجود ب  موجود ماهیت
 .(33: 2-8 ج :8312 )جوادی آملی،« است بالعرض معلوم

السابق، ايق رأی ايشان نیز مورد قمايت ديگر محققینی است    در عرصتة   ما فی 
واستط  ختود   انتد: معلتوم بتی   اند. چنانک  اذعان داشت شناسی صدرايی قدم نهادهمعرفت

 ختود و بتدون وستاطِت علتم ديگتری معلتوم استت       واقعیّت علم استت  ت  ختود بت     

در هم  علوم قصولی، علم ما اوّقج و بالذات ب  واقعیتت علتم   »و  (44: 4ج،8334ت،)عبوديّ
. لذا در قکمت متعالی  معلوم  (81: 8332)اهل سرمدی،ییرد    نزد ما قاضر است تعلّق می

. البتّت ، برختی نیتز در    (13: 8334)قربانی و امام جمعت ،  بالذات نف  همان وجود علم است
هتای  معلوم بالتذات همتان صتورت   »اند: ض شدهپاسخ ب  ايق سسال، آشکارا دچار تعار

چنانک  یفتیم معلوم بالتذات،  »یويد: و در جای ديگر می (1: 8312 )شجاری،«ذهنی هستند
 . (82 )همان:« باشدوجود علم است و صورت ذهنی، معلوم بالعرض می

شود    با ايق تفسیر واقعیّتت ختارجی بتا دو واستط  معلتوم ماستت و       مالقا  می
واستط  واقعیّتتی   ی با يک واسط ، فلذا معلوم بالعرض است و تنها معلوم  بیصورت ذهن

در ظرف ذهق محقّق استت. چنانکت  یفتتیم، ايتق      البتّ خارجی تحت نام علم است    
ییری نتیجة همان تفکیکی است    ايشان در خصوص علم و وجود ذهنی قالتل  موضع
استت  ت    شناسی صدرايی باعتث شتده  اند، و اعتبار دادن ب  ايق تفکیک در معرفتشده

ايشان معلوم بالذات دانستق صورت ذهنی را نگاهی ابتتدايی قلمتداد  ننتد و مبتنتی بتر      
 تحلیل ياد شده وجودِ علم را معلوم بالذات بدانند.

 . نقد و بررسی 4-8

ابتدا بهتر است ورای هر یون  تفسیری ب  سراغ متق آثار صدرالمتألهیق بترويم و ستسال   
ق معلوم بالذات را ب  متق آثار او عرض  نموده و در پاسخ ب  نقتل عبتارات او در   از متعلّ

 ايق باره بپردازيم:
صورت عقلی معلوم بالذات و ققیقی است  «:أن الصورة العقلية معلومة بالاات و احلقيقة» -8

. (284: 3ج، 8321)مالصدرا، 
معلوم بالذات صورت قاضر نزد  «:املعلوم بالاات الا  يو الصورة احلارضة عند املدرك» -4

 .(22: 8332 )همو،شناسنده است
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پ   «:فاملعلوم بالاات  ي العلم االنطباعي يو األم  الايني ال املوجود اخلارجي إال بالع ض» -3
معلوم بالذات در علم انطباعی، امر ذهنی است ن  موجود خارجی    معلوم بالعرض 

 . )همان(است

العلم احلصويل الصور  نفس الصور احلاصلة و ما خ ج عن التصور باحلقيقة املعلوم بالاات  ي » -2

در ققیقت، معلوم بالذات در علم  «:من وجود األم  املطابق هلا فهو معلوم بالع ض و باملجاز
قصولی صوری، نف  صور قاصل  است و وجود امر مطابق  آن    خارج از تصور 

 .(823 و:8323)همو،است، معلوم بالعرض و بالمجاز است 

ا و العاملة، القوة عند احلارضة الصورة يو علم كل  ي بالاات املعلوم أن  » -3  معلوم فهو اخلارج  ي ما أم 

معلوم بالذات در هر علمی، صورت قاضر نزد قوه عالم  است و امّا آنچ  در  «:بالع ض
  .(211 :8ج ،8314)همو،خارج است معلوم بالعرض است

ايق تنها بخشی از عبارات صدراست    صراقتاج قا ی از آن است    معلوم بالذات 
همان صورت قاضر نزد نف  يا وجود ذهنی است، و موجود خارجی    متعلّق علم 
انسانی است معلوم بالعرض است. در تأ ید  الم آخوند، صاقبان شرح و تعلیق  بر 

صورت »يد توجّ  داشت    مقصود از با 43یذارند.نیز بر ايق مطلب صحّ  می اسفار
ماهیّت معلوم نیست، بلک  از آنجايی    ايق صور نوعی « امر ذهنی»يا « قاضر نزد نف 

شان با نف   عالم تقرّر در صقع نف  دارند و وجودات صوری مجرّدی هستند    نسبت
در  نسبت مجعول با جاعل است، شأن وجودی دارند؛ و لذا معلوم بالذات دانستق آنها

  ند. فلسفة اصالت وجودی صدرا تعارضی ايجاد نمی
البتّ  تعبیری از صدرا در دست است    در آن علم را همان معلوم بالذات دانست ، 

و الوجود  بالاات أن العلم يو املعلوم»طور    وجود را همان موجود ققیقی دانست : همان

نکتة دقیقی در ايق تعبیر وجود دارد    . (342: 2ج ،8321 )همو،« يو املوجود باحلقيقه
چنانک  خود  – ند، بديق وج     مدعای اصلی صدرا در اينجا تفاوتی آشکار ايجاد می

هر علمی از جهت هويّت با معلوم بما هو معلوم متّحد »ايق است     - ندوی اشاره می
جی علم تعلّق توان از آن نتیج  یرفت    معلوم بالذات ب  وجود خارفلذا نمی 32«است
توان علم را معلوم ییرد، بلک  با فهم آن در چارچوو اتّحاد علم و معلوم، میمی

اند در نار یرفت و بالذات، و معلوم بالذات را صور ادرا ی    موجود ب  وجود ذهنی
از اينجا اتّحاد علم و وجود ذهنی را نتیج  یرفت    مورد ادّعای ماست. لذا ایر علم را 
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بالذات بدانیم، با عنايت ب  عدم تمايز وجودی علم و وجود ذهنی، ايق  نیز معلوم
 عبارت صدرا با تعابیر قبلی او قابل جمع است. 

ییتری در خصتوص معلتوم بالتذات دانستتق      بنابرايق، بايد توجّ   رد    ايق موضع
 ت  متا در   وجود خارجی علم، مبتنی بر تفکیک میان علم و وجود ذهنی است. امّا چنتان 

يک از  ار ردهتای ادّعتايی ختود را تضتمیق     ای خود توضیح داديم، ايق تفکیک هیچج
توان یفتت صترفاج جنبتة اعتبتاری دارد و ايتق دو در ققیقتت بتا هتم          ند، فلذا مینمی

 متّحدند.
نکتة آخری    ذيل ايق بحث بايد ب  آن اشاره  رد، ناظر ب  ايق اصل  پذيرفت  استت  

ییرد امر وجودی است ن  آنچ  بالذات معلوم نف  قرار می   با پذيرش اصالت وجود، 
 چیتزی  نیتز  بالذات معلوم»ماهوی. استاد جوادی آملی نیز ب  ايق اصل توجّ  داده است: 

. ايق اصتل در  نتار ايتق دو مقدّمت ،     (412: 8-8 ج ،8312 )جوادی آملتی،  «نیست وجود جز
مايز ادعايی میان علم و وجتود  يعنی تفسیر وجودی از ققیقت علم در نزد صدرا و نیز ت

شود. یرچ  اصل مذ ور و مقدّمة نخست صحیح است، ذهنی، منجر ب  نتیجة مذ ور می
است    اوّقج وجود ذهنی نیز امری وجتودی استت، و ثانیتاج    لیکق ب  ايق امر توجّ  نشده

 تمايز مذ ور محل ترديد است.

 گیریبندی و نتیجه. جمع3

مواضع صدرا را ناظر بت  مستالل مطروقت  برشتمريم بت  ايتق       چنانک  مالقا  شد، ایر 
 فقرات خواهیم رسید:

 .(22: 8321 )صدرا، اندعلم و وجود ذهنی وجوداج متحد و اعتباراج مختلف -8

 .(422: 8ج ،8321 )همو، وجود ذهنی ساي  و ظلّ موجودات خارجی است -4

 .(322و  338و  323: 3مان، ج)هیردد ققیقت علم ب  وجود صوری مجرّد از ماده بازمی -3

معلوم بالذات در علم قصولی وجود ذهنی و صور قاضر نزد نف  است و معلوم  -2
 .(823 و:8323/ همو، 22: 8332 )همو،بالعرض موجود خارجی است 

و در قبال ايق مواضع صدرا، با تفسیری مواج  شديم    در امّهات مبانی خود فترق  
 اصولی چند پابرجاست:  النی با آراء صدرا دارد و بر

: 2-8 ج :8312 )جوادی آملی،علم و وجود ذهنی مغايرت وجودی دارند ن  اعتباری  -8

81). 
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 .(24 )همان،وجود ذهنی در ظل و ساي  وجودِ علم موجود است  -4

 .(31 و 32)همان،علم يک واقعیت خارجی و وجودی ققیقی است در موطق نف   -3

در علم قصولی وجودِ علم معلوم بالذات و وجود ذهنی معلوم بالعرض است  -2
 .(33 :)همان

رغم تصريحات مرقتوم آخونتد   شود    تفسیری    با آن مواجهیم، علیمالقا  می
در برخی مواضع، یويا اصرار دارد نوع خاصّی از برداشتت را بت  عبتارات وی تحمیتل     

عنا، مقصتود و متدلول  الفتاظ و عبتارات استت، بايتد        ند؛ امّا ایر تفسیر، بیان و اظهار  م
بگويیم تعابیر صدرا ظرفیّت چنیق تفسیری را ندارند، چرا   چنیق معنايی نت  از صتريح    

آيد. البتّ  ممکتق  عبارات، ن  از لوازم و مقدّمات و ن  از نتايج و ثمراتِ عبارات او بر نمی
ف، مطابقت با مبتانی او  فايتت   است  سی مدّعی شود    در تفسیر عبارات يک فیلسو

  ند و مطابقت با معانی و مقاصد عبارات قزم نیست.می
مسلّم است    چنیق برداشتی قاصل نوعی بدفهمی است. چترا  ت  اوّقج بتا مطالعتة     

توان دريافت    برای مثال قکمای مشتاء  راقتی میهای مختلف فلسفی ب اجمالی نحل 
بندنتد،   تار متی  يباج مبانی مشابهی را )ذيل همان نحل ( ب يا اشراق يا هر نحلة ديگری تقر

رغتم اشتترا  در مبتانی، اختتالف نارهتای      شتوند و علتی  امّا ب  نتايج متفاوتی نالل می
بسیاری در مواجه  با مسالل پیش روی خود دارند و همتیق امتر تفتاوت میتان فالستفة      

 نتد؛ زيترا   را توجیت  متی   مختلف با يک پسوند مشتر  )يعنی مشالی يا اشراقی يتا ...( 
شناسان ،    روش استنتاج از مبتانی  عالوه بر مبانی، عوامل ديگری از قبیل مباقث روش

انتد. و ثانیتاج در ايتق برداشتت،      نتد، در اتّختاذ موضتع يتک متفکّتر دخیتل      را تعییق می
يتک  مغفول واقع شده است، ب  نحوی    در هیچ« تفسیر»شناسی معناشناسی و اصطالح

ذ ر شده است، صرف توجّ  بت  مبتانی فکتری    « تفسیر»عانی و اصطالقاتی    برای از م
فلذا توجّ  ب  مبانی در تفسیر شرط قزم است ن   38مسلّف، مال  عمل قرار نگرفت  است.

 نتد التتزام بت  معنتی و متدلول  الفتاظ و        افی، و آنچ  اصالت يک تفسیر را تضمیق می
 عباراتِ متق است.
آيد ايق است    ايق هم  اختالف نار از  جا در اينجا پیش میامّا سسالی    

 در»رسد ايق تفسیر ريش  در ايق دو عقیده دارد    اوّقج ب  نار می ییرد.سرچشم  می
 در آیاهی و علم»فلذا  (823 )همان: «است نهفت  قضوری دانش يک قصولی علم هر

 خارجی وجود عیق قضوری علم»و ثانیاج  34(342 )همان:« است قضوری موارد هم 
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شود ايق است   : هر ای    از ايق دو مقدّم  استنتاج می. نتیج (442: 3-8)همان، ج« است
علمی عیق وجود خارجی است. و در پی  ايق نتیج  است    مغايرتِ وجودی علم و 
وجود ذهنی، ظلّیت وجود ذهنی نسبت ب  علم و معلوم بالذات بودن علم توجی  

 يابد.می
است ايق مطلب است   ، در علم قضوری ب    در ايق استنتاج بدان توجّ  نشدهآنچ

تتر علتم عتیق    عبارت مسامحی، معلوم بالذات و بالعرض يکی هستند و ب  عبارت دقیق
-آيد وجود معلتوم استت؛ امّتا در علتم قصتولی     معلوم است، لذا آنچ  ب  علم ما در می

شود و اساساج بتا معلتوم    علوم ما واقع میصورت ذهنی است    بالذات م -چنانک  یفتیم
مند است مغايرت وجودی دارد. بت  عنتوان   بالعرض    از وجود و واقعیت خارجی بهره

مثال علم ما ب  نف  خودمان    از واقعیّت و وجتود ختارجی برختوردار استت، عتیق      
واسطة صورت ذهنتی آن  ب  (A)مان است امّا علم ما ب  يک واقعیت خارجی وجود نف 

(B)  است؛    ايقB، واسط  معلوم ماست و معلوم ب  علتم  ایرچ  اثبات شود    خود بی
 Aتوان  تمان  رد    وجود آن از قبیل وجود ختارجی همچتون   ا نمیقضوری است امّ

توان نتیج  یرفت  ت  هتر   نیست بلک  از نوع وجود ذهنی است. پ  روی هم رفت  نمی
 ود خارجی است.    علمی عیق وج

 وتاه سخق آنک ، برخالف رأی برخی    نوآوری صدرا را در ايجاد تمايز میان علم 
دانند، نوآوری وی در نگاه متفاوت او بت  وجتود ذهنتی و تحتوّل در     و وجود ذهنی می

ناريّة قلولی يا ارتسامی است. در نزد قکمای پیش از او وجود ذهنی صورت مرتستم  
رغم ايق ديدیاه عالم است    با آن تطابق ماهوی دارد؛ امّا علی از شئ خارجی در نف 

ماهوی، از نار صدرا وجود ذهنی )در مدر ات قستی و خیتالی( قاصتل انشتاء نفت       
ییرد، پت  وجتود ذهنتی جنبت  وجتودی      است و چون جعل و انشاء ب  وجود تعلّق می

يابد و چنانکت   ود را میيابد. لذا، ب  نوعی در فلسفة او وجود ذهنی جايگاه واقعی خمی
 نهد.آيد از سلک ماهیّات خارج و در عرصة وجود پای میاز نام آن برمی

از آنجا    علم و وجود ذهنی هر دو ب  وجود صوری مجرّد از مادّه  -با ايق قساو 
انتد  ت  اتّحتاد    توان یفت ايق دو در نتزد صتدرا دو روی يتک ستکّ     می -یردندباز می

تباری دارند. لذا در علتم قصتولی، معلتوم بالتذات همتیق وجتود       وجودی و افتتراق اع
صوری مجرّد از مادّه است    نسبت ب  موجود خارجی    معلتوم بتالعرض ماستت، از    

 وار دارد.قیث قوّت وجودی و تاثیریذاری در عالم خارج، وجود ظلّی و ساي 
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در اينکت    در مورد تفسیر استاد جوادی آملی و برخی همفکران ايشتان بايتد یفتت،   
ايشان ب  مبانی فلسفی صدرا پايبندند شکی نیست، امّا روش استتنتاج از ايتق مبتانی بت      

شود    ب  جهت اختالف آشکاری  ت  بتا آراء صتدرا دارد و زوايتای     ای منتهی مینقط 
ای جديتد  ای نو و ناريّت  الواقع بايد در قالب انديش دارد، فیديگری    از آن پرده برمی

هتای نتويق در ستاقت انديشتة فلستفی      ا منجر ب  زايتش و پترورش ايتده   طرح شود ت
یذاری، ایر پای را از تفسیر يک متق فراتتر  پساصدرايی شود. لذا فارغ از هریون  ارزش

ايتم؛ و بتا ايتق    ايم و تفکّتری مستتقل را رقتم زده   بگذاريم، ب  عرصة جديدی قدم نهاده
بود، و طبعاج هر ديدیاه فلسفی چ  از  فیلسوف اصیلی خواهد ْفرض، شارح در  نار ماتق

آن صتتدرا باشتتد و چتت  از آن نوصتتدرالیان، دارای محاستتق و معايتتب فلستتفی استتت،  
   هريک توان  پاسخگويی ب  برخی مسالل را دارند و از توضتیح برختی ديگتر    طوریب 

 باشیم بايد اسلوو آن را مراعات  نیم.عاجزند، امّا ایر مدعای تفسیری داشت  
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