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  چکیده
ذاتیات، متوقف بر شناخت  ئۀاار. استذاتیات ماهوي شیء  ۀتعریف حقیقی از منظر جمهور فالسفه، ارائ

متعلَق شناخت و فاعل شناسا  الزم است کهختی در هر شنالذا . فاعل شناسا نسبت به آن شیء است
سط است که واجد سه د. براساس مبانی نهایی مالصدرا، متعلَق شناخت، یک وجود ظلی منبنتبیین شو

عقلی  ۀمرتباز اعراض و شئون  مثالیمادي و  مرتبۀ اي کهباشد به گونه مادي، مثالی و عقلی می مرتبۀ
-میعالم عینی، یک وجود بسیط و مجرد است که در عین بساطت، . فاعل شناسا نیز به تناظر با هستند

. فاعل شناسا در هر مرتبه از ظهور که گرددخیال و عقل  حس، با حرکت اشتدادي داراي سه مرتبۀ تواند
تعریف حقیقی، متوقف بر  ۀکند. از سوي دیگر، ارائق همان مرتبه از ظهور را درك میقرار دارد، متعلَ

. لذا محال است که فاعل استعقلی شیء  ۀاست و ذاتیات شیء همان مرتب شناخت ذاتیات شیء
قی در علم حس یا خیال باشد و بتواند ذاتیات شیء را ادراك کند. همچنین، تعریف حقی در مرتبۀشناسا 

. بنابراین، بر اساس حصولی در مرتبه عقل ممتنع استکه علم حالی ، درحصولی و ماهیات مطرح است
یک تعریف حقیقی تواند فاعل شناسا چه در مرتبه حس، خیال یا عقل باشد نمیمالصدرا، مبانی نهایی 

اساس علم حضوري بر درك نماید. ادراك حقیقت شیء صرفاًاست،  شیء را که همان مقومات ماهوي آن
  میسر است.وجودي اوست  که در تناظر با مرتبۀادراکی فاعل شناسا  ۀمرتب به میزانو 
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  مقدمه
تعریفی کامل و دقیقی از اشیاء است که بتوان براساس این  از مسائل اساسی فیلسوفان، ارائۀ یکی

ت و فالسفه، اگر تعریفی، حقیقجمهور تعریف، ذاتیات و مقومات شیء را نشان داد. لذا از منظر 
چند موجب تمییز شیء از دیگر موجودات شود، تعریف حقیقی ات شیء را نشان ندهد، هر ذاتی

علم استوار است  هر تعریفی بر شناخت و ،همچنین )151ص ،1379 ،اسینابن( شیء نخواهد بود.
و تا علم حقیقی شکل نگیرد، تعریف حقیقی هم به دست نخواهد آمد. از سوي دیگر، در هر 

باشد. لذا براي وصول به برقرار میو متعلق شناخت  فاعل شناساعرفتی بین م ، یک رابطۀشناختی
ف و فاعل شناسا در تعریف تبیین شود. هر مکتب تعریف حقیقی شیء، الزم است جایگاه معرَّ

ازد. در پردف و فاعل شناسا میمعرَِِّ شناختی فکري، براساس مبانی مقبول خود، به تبیین هستی
کننده و هم هم فرد تعریف  عتبار ماهیت محور بودن نظام فکریشان، غالباًمشائیان، به ا اندیشۀ

    ، تعریفی را حقیقی ه در تعامل ادراکی می باشند. لذاهایی هستند کامر تعریف شده، ماهیت
 ،1405 ،سیناابن( مقومات ماهوي شیء را نشان دهد. پندارند که به ماهیت شیء داللت کند ومی
الصدرا، نظام ماهیت محوري جاي خود را به نظام وجود محوري و لوازم م ) در اندیشۀ44 ص

هري در منطقی آن که همان وحدت شخصی وجود و تشکیک در مظاهر وجود و حرکت جو
 ساس مبانی نهایی صدرا در دو حیطۀال اساسی این است که آیا برادهد. حال سؤمظاهر است، می

تعریفی حقیقی از شیء که نه تنها آن را از  ۀرائو حقیقت مورد تعریف، امکان ا فاعل شناساً
تالش شده  در این مقالهرا نشان دهد، وجود دارد؟ ماسواي خود تمییز دهد، بلکه ذاتیات آن شیء 

معرَّف و فاعل شناسا  شناختیبراساس مبانی نهایی صدرایی، در دو گام، نقش هستی  است ابتدا
  .پرداخته شودق فو الؤسو در گام آخر، به پاسخ  تبیین شده 

  
  بر اساس مبانی نهایی مالصدرامعرَّف  -1

براساس  ،متعلق شناخت شناختیختصار نقش هستی ، الزم است به ادر راستاي تبیین معرَّف
تشکیک در مظاهر و مراتب عالم هستی و عرض  مالصدرا مطرح شود. لذا در ابتدا، نهایی مبانی

در  شود ومیو حرکت جوهري در مظاهر بیان  نییق عقالبودن مراتب ماده و مثال نسبت به حقا
صیرورت عقلی و  معرَّفمادي و مثالی نسبت به  تشأن بودن مرتبۀبراساس مبانی مذکور، نهایت، 

  .شوداستنباط می، مرتبه ي مادي و مثالی
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 تشکیک در مظاهر 1-1

در نهایت،  ولی ،پردازدمالصدرا پس از اثبات اصالت وجود به تشکیک در وجودات خارجی می
شود که طرح تشکیک وجود، همچون پلی براي رسیدن به وحدت حقیقت وجود و مشخص می

. توضیح مطلب این که، براساس اصالت وجود و اشتراك معنوي وجود، استتشکیک در مظاهر 
) از سوي دیگر، نمی 86، ص 6ج، 1981 ،مالصدرا( باشد. حقیقت وجود در خارج ذاتا واحد می

جی را انکار کرد، چرا که در خارج، حقایق متباین بالذاتی وجود دارد. در نتیجه، در توان کثرت خار
) به عبارت 190ص، الف ،تابی، مالصدرا( باشد.ة وجود، کثرت موجود میبطن حقیقت واحد

اساس االشتراك وجود دارد و براالمتیاز و یک جهت مابهتر، در هر کثرتی، یک جهت مابه دقیق
االمتیاز نیز به وجود مابهگردد، طور که مابه االشتراك به وجود بر مید، همانوحدت حقیقت وجو

االمتیاز عین ما به االشتراك خواهد ) در نهایت مابه294ص  ،تا. الفبی ،مالصدراگردد. (بر می
جود، شدت مرتبۀ شدید از وجود مرتبۀ ) در واقع، در تشکیک و111 ص ،تا. ببی ،مالصدرا( بود.

شود. در نهایت، تمام کماالتی که در ضعف مرتبۀ ضعیف، از وجود مرتبۀ ضعیف انتزاع میشدید و 
د با این تفاوت که کماالت مرتبۀ باالتر، شوتر یافت میۀ پایینشود در مرتبباالتر یافت می ۀمرتب

  )214 ، ص3ج  ،1383 ،مالصدرا( باشد.تر میتر و محیط بر مراتب پایینپایین شدیدتر از مرتبۀ
اتب و که شدت و ضعف از مر استبراساس وحدت شخصی وجود، حقیقت وجود امري واحد 

تر را به و تمام مظاهر پایین رت، مظاهر باالتر شدیدترشود و در این صومظاهر وجود انتزاع می
ي جاي خود را شوند، بلکه کثرت وجودات حذف نمیبر این اساس، کثرباشند. نحو احاطی دارا می

و نشان  1پذیردجود را میوحدت شخصی و در نهایت، مالصدرا نظریۀ دهد.هوري میبه کثرت ظ
به خاطر تسهیل فهم وحدت شخصی وجود و در مقام تعلیم  شکیکی وجود،تطرح وحدت  دهدمی

) مالصدرا پیرامون وحدت شخصی وجود چنین 71، ص 1ج  ،همان( بوده است. یانبراي مبتد
 ال و -الحقیقیۀ الموجودیۀ فی له شریک ال شخصیۀ واحدة یقۀحق فی منحصر الوجود« نویسد:می

 الواجب غیر أنه الوجود عالم فی یتراءى کلما و دیار غیره الوجود دار فی لیس و العین فی له ثانی
، مالصدرا( .»ذاته عین الحقیقۀ فی هی التی صفاته تجلیات و ذاته ظهورات من هو فإنما المعبود
  )292، ص2 ج ، 1981
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  عوالم سه گانه 1-2
این عوالم . (عالم مثال) و عالم عقل است گانه همان عالم جسم و عالم صورتمنظور از عوالم سه
داراي ماده است یا فاقد آن، که در هر موجودي یا  . توضیح مطلب این که،حصر عقلی دارند

-تداد در ابعاد سهام، یا استماده فاقد که نیز هر موجودي باشد. می حالت اول همان عالم طبیعت
ر البته فرات .2باشدو در صورت دوم عالم عقول میکه در صورت اول عالم مثال  ،یا خیر گانه دارد

، ص 6ج، 1383 ،مالصدرا( .که شیء به وجود الهی موجود است از آن، عالم الهی متحقق است،
262(.  

که هر نوع  براساس تشکیک در مظاهر و وحدت شخصی وجود، تطابق عوالم بدین معناست
بدون ماده در  با همان ظهور و البتهشود، ظهور مادي در عالم طبیعت یافت میمظهري که با 

در عالم عقل یافت  گانهبا همان ظهور و البته بدون ماده و بدون ابعاد سهو  تحقق داردعالم مثال 
و طبق  استیک حقیقت واحد و یک مطلق سعی متحقق  خداوند تر،شود. به عبارت دقیقمی

صادر و  ظلی) از این وجود مطلق یک حقیقت مطلق 235ص ، 1422 ،مالصدرا( الواحد ةقاعد
باالترین و  در، است. همین حقیقت ظلی واحد که ظهور آن حقیقت مطلق اصلیشود ظاهر می

ظهور عقلی و به مظهر متوسط  یتی که نسبت به آن حقیقت مطلق واحد دارد،شدیدترین مظهر
. بر این آن حقیقت مطلق واحد استترین مظهر آن، ظهور مادي و به پایین آن، ظهور مثالی

ده . به عبارت دیگر، عالم مااستاساس عالم مثال، باطن عالم ماده و عالم عقل، باطن عالم مثال 
ل، ظل و شأنی از عالم عقل، و عالم عقل ظل حقیقت مطلق مثا ظل و شأنی از عالم مثال و عالم

مالصدرا در باشد. همان عالم عقول و حقایق عقلی می هور آن خواهد بود ووجود و شدیدترین ظ
الصورة الّا و له نظیر فی   فی عالمء                ّ       انه ما خلق الل ه من شی« نویسد: چنین می شرح اصول کافی

شیئا فی عالم المعنى و الملکوت الّا و له صورة فی هذا العالم و له حقیقۀ   عالم المعنى، و ما خلق اللّه
، 1383(مالصدرا،  »ی عالم الحق ... انّ االدنى مثال و ظلّ لالعلى و االعلى روح و حقیقۀ لالدنىف

  )344-343 ، صص3 ج 
 ،ك: مالصدرانه ربراي نمو( .نظر خود را بیان کرده استاین دیگري مالصدرا در موارد متعددي 

  )16، ص4ج  ، 1366 ؛ همو42ص، 1360 ؛ همو،331 ص ،1363 ؛ همو412، ص6ج ، 1981
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  مثال و ماده، اعراض حقایق عقلی 1-3
 و به وجود جوهر موجود هستند. نداشتهوجود ممتاز و مستقلی  مالصدرا ۀاساس نظریاعراض بر

و در واقع  بوده) طبق این بیان اعراض از شئون و اطوار جوهر 305، ص 2ج ، 1981 ،مالصدرا(
  .تعلیلیدارد و نه حیثیت  جود بر اعراض حیثیت تقییديحمل و

 شود. لذاو لذا یک عالم صادر مییک وجود ظلی و یک ظهور سعی  خداونداز  الواحد طبق قاعدة
سناد وجود و عالم بر این اسناد وجود به خداوند فاقد حیثیت تقییدي داراي حیثیت تقییدي و ا

ر، مثال و عقل به همین ظهور و وجود ظلی موجود هستند. به عبارت دیگ ،مراتب ماده .است
باشدمی وحدت داراي مراتب مختلف و متکثر عی حقیقتی است که در عینوجود ظلی و ظهور س 

گیرد. در نهایت، ه عقل و مثال و ماده را در بر میتمام مراتب و مواطن از جملاي که به گونه
باشد و این سه مرتبه به حقیق وجود می مثال و ماده داراي حیثیت تقییدي حمل ظهور بر عقل و

ظلی موجود هستند. همچنین، با توجه به مباحث گذشته که حقیقت ظهور عقلی اشد مظاهر است 
توان نتیجه گرفت که حقیقت باشد، میعالم عقل می قیقت عالم ماده و مثال، ظل و سایۀو ح

باشد. بنابراین، هویت ظهور عقلی که در غایت تجرد است، بر ظهور عقلی همان وجود ظلی می
ت مراتب مثالی و مادي شیء مطابقت دارد و در واقع، هویت عقلی، همان هوی تمام ظهورات

 ) سرانجام عالم ماده و مثال نسبت447ص، تا. الفبی، مالصدراباشد. (مثالی و مادي شیء نیز می
باشد. البته خود وجود ظلی که و به ظهور عقلی ظاهر می به عالم عقل داراي حیثیت تقییدي بوده

ود بر آن نیز داراي حیثیت ور عقلی است، به وجود الهی موجود است و حمل وجهمان حقیقت ظه
. بر این اساس عالم ماده و مثال از شئون و اطوار حقایق عقلی شیء و به ظهور آن تقییدي است

باشند. در نهایت، براساس تشکیک در مظاهر وجود و وجود فقري از منظر مرتبه، ظاهر می
باشد و ظهور مثالی و مادي شیء، اعراض ظهور عقلی آن شیء میمالصدرا حقیقت ظلی شیء، 

   باشند.می ،ظهور عقلی شیء که همان حقیقت ظلی شیء است
  
  حرکت جوهري درمظاهر 1-4
اساس مبانی مذکور، مخصوصاً وجود فقري و تشکیک در مظاهر، هر ظاهري بر یک باطن بر

 و مظهر باالتر ظاهرتر است و مرتبۀمرتبه تري، نسبت به پایین ۀتکیه دارد. در واقع، هر مرتب
الضمیر تر اظهار ما فیشود. بر این اساس مراتب پایینتر محسوب میباالتر، باطن مراتب پایین

  باشد. مراتب باالتر می
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باشد. در ل در ماده میعقل در مثال و مثا ت، اظهار ما فی ضمیر مرتبۀطبق مبانی مذکور، حرک
 باشد و هر ظهور مادي که از مرتبۀ مثال می هورات پی در پی مرتبۀواقع مرتبۀ مادي شیء ظ

االتی که تر، آن کمکند. به عبارت دقیقمثالی اشاره می شود، به کماالتی از مرتبۀاضه میمثال اف
و بالقوه ظاهر است، در ظهورات مادي شیء به نحو تفصیل و بالفعل  مثالی به نحو لف ۀدر مرتب
  . استموجود 

. به عبارت دیگر، قوه (که عل غیر از معناي مشهور آن استمنظور از قوه و فوجه داشت که باید ت
باشد. معناي مشهور آن عبارت است از شیئی که  مقابل آن فعل است) در فلسفه داراي دو معنا می

 ،تواند آن را دارا باشد، مانند کاغذ که بالفعل کاغذ است و خاکستر نیست فاقد چیزي است ولی می
ولی قابلیت دارد که خاکستر شود. معناي غیر مشهور آن عبارت است از شیئی که واجد چیزي 

 ،همو؛ 73، ص3ج، 1981، مالصدرا( باشد.متمایز و باالجمال آن را دارا میاما به نحو غیر  ،است
به ماده مانند نسبت مثال  ۀعقل نسبت به مثال و همچنین مرتب مرتبۀ) 333-344ص ،3 ج، 1981
و  استها را به نحو غیر متمایز و باالجمال دارا است، ولی رنگها نگنشور است که واجد ریک م

که  مایز و بالفعل هستندهاي متفوق خود، همچون رنگ ۀظهورات مادي و مثالی نسبت به مرتب
  شوند. مثال ظاهر می پس از دیگري و پشت سر هم از مرتبۀیکی 

ا یک جوهر در خارج تنه در اندیشه مالصدرادهد که مجموع آن چه تاکنون گفته شد نشان می
و مادي و مثال، از شئون و اطوار  ۀباشد و مرتبیم، که همان ظهور عقلی شیء استمتحقق 
حقیقت ظهور عقلی که اشد ظهورات است، همان وجود ظلی  .هستندعقلی  همان ظهوراعراض 

طور که در باشد و همانات جوهر میمادي و مثالی علم به شئون و ظهور علم به مرتبۀلذا  .است
مشا، ماهیت شیء خارجی و مقومات آن (علل مادي و صوري) کاشف از ذاتیات یک شیء است، 

  دهد.  ذاتیات شیء را نشان می و استهمان جوهر شیء  ء،در صدرا، ظهور عقلی شی
درا از با توجه به تعریف حرکت که خروج از قوه به فعل است و با تحلیلی وجودي که مالص

بخشد (مبنی بر این که قوه مقام تحقق اجمالی حرکت دارد و معناي جدیدي به قوه و فعل می
، 1981؛ همو، 73، ص3، ج1981کماالت و فعل مقام تحقق تفصیلی کماالت است) (مالصدرا، 

) در مظاهر که شاهد تحقق تفصیلی کماالت هستیم نیز نوعی حرکت جوهري 333-344، ص3 ج
عین  باشد،می یمثال ۀار این که اظهار مرتبمادي به اعتب ۀمرتباشت. بر این اساس تحقق خواهد د

، باشد، عین الحرکه استمی یعقل اظهار مرتبۀ نیز به اعتبار این که یمثال و مرتبۀ الحرکه است
ی عین ثبات و مثال مادي مرتبۀنسبت به  یعقل ۀمادي و مرتب ۀی نسبت به مرتبمثال ولی مرتبۀ
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 ، در مراتب وجود ظلی، باالترین حد از ثبات را حقایق عقالنی که همان حقیقت وجود. لذااست
و  استالربط و سیال بالذات و عرض ، عینءمادي شی مرتبۀ، باشد. در نهایتظلی است، دارا می

باشد بط و سیال بالذات و عرض میالرعقلی، عین مرتبۀ مثالی شیء نیز نسبت به مرتبۀ همچنین
دهد و عالم ماده و مثال اعراض این شیء را تشکیل می نیز که ذاتیات آنقی شیء جوهر حقیو 

  .خواهد بود، معرَّف عقلی شیء هستند جوهر حقیقی
  
  براساس مبانی نهایی مالصدر فاعل شناسا -2

، مثال و ماده است ،عقل ۀبسه مرت باشد که واجدوجود ظلی منبسط می طور که عالم یکهمان
تواند در می یک وجود بسیط و مجرد است که در عین بساطت و تجرد خودنفس انسانی نیز 

، 3ج  ،1981 ،مالصدرا( .عقل و خیال و حس شود ۀمرتب داراي سه مسیر حرکت اشتدادي
، هستندعقل  ۀمرتبطور که ماده و مثال از شوؤن ) و همان302، ص1 ج، 1981 ،همو؛ 362ص

و عقل در باالترین مرتبه و بعد از آن  هستندعقل  ۀمرتباز شئون در نفس انسان حس و خیال نیز 
) قبل از بیان نقش فاعل شناسا در تعریف 305، ص3ج، 1981  ،مالصدرا( خیال و حس قرار دارد.

علم و عالم و لوازم آن براساس مبانی صدرا  شناختیحقیقی، الزم است به اختصار نقش هستی 
  مطرح شود.

  
  حقیقت علم 2-1

 )70ص، 1375 ،مالصدرا(. را عبارت است از حضور شیء، نزد شیء دیگرعلم از منظر مالصد
، مالصدرا( باشد.بنابراین تعریف، ماهیت علم همان حقیقت وجود است که نزد عالم حاضر می

وجود شیء و دیگري حضور وجود شیء نزد  گیري علم دو ویژگی دارد:شکل ) لذا108ص ،1363
  )109ص، 1363 ،مالصدرا( .عالم

) و براساس مبانی 164، ص8ج، 1981، مالصدرا( .استناي فوق، علم مساوق وجود طبق مب
باشند. پس علم نیز با واجب تساوق است و مابقی، ظهورات او مینهایی، وجود مساوق واجب 

افزون بر وجود الهی اهر، و مظ اي، وجود الهی آن شیء استدارد. بنابراین، حقیقت علمی هر شی
دهند. همچنین، در عالم ظهورات، هر ظهوري که در مرتبه نشان می اء رااشیاء، علم الهی اشی

دهد. ظهور عقلی نیز به خاطر نشان میتر کاملشدیدتري قرار داشته باشد، تحقق علمی شیء را 
  دهد.تر نشان می، حقیقت علمی شیء را کاملاستاینکه شدیدترین مظهر شیء 
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که مرتبه ماده فاقد علم باشد و علم وجود مجرد از  چنین تعریفی از ماهیت علم این است ۀالزم
، 1981، مالصدرا( .باشددان صورت میفق ماده باشد. زیرا از منظر مالصدرا، ماده حیثیت نقصان و

. ، ولی علم از سنخ وجود و حضور استماده یک امر سلبی و عدمی است ) و در واقع144، ص5ج
گوناگون و با ادلۀ باشد. مالصدرا در مواضع متعدد علم میماده نه عالم و نه معلوم و نه  ،بنابراین

 ، ؛ همو292، ص1ج، 1981، ؛ همو297، ص3ج ،1981 ،مالصدرا( کند.علم را از ماده نفی می
 مجرد ء شی وجود عن عبارة العلم أن« نویسد: در این زمینه چنین می ) مالصدرا138ص ،تا. ببی
  )286، ص1ج ،1981، مالصدرا» ( الغواشی سلب بشرط وجود فهو
اي از اساس مبانی نهایی صدرا، منظور از نفی علم از ماده این است که ماده هیچ مرتبهبر

نظر بگیریم، ظهورات در  ترین مرتبۀماده را ضعیف ، اگربا این حال .یستظهورات علمی شیء ن
ك، به ماده لو بسیار اند توان ظهور علمی شیء را، وترین مرتبه، مینه حیثیت فقدان ضعیف

 ،1363 ،مالصدرا( » المکاشفون یعرفه آخر نمط على إدراك الجماد بل للنبات کان«نسبت داد: 
  )505ص

نوع  یزباشد و علم حصولی نطبق بیان مذکور، حقیقت علم همان علم حضوري می ،همچنین
-ی، نزد عالم حاضر م. با این تفاوت که در علم حضوري، وجود شیءخاصی از علم حضوري است

. 3و با موجود عینی تطابق دارد م حاضر استولی در علم حصولی، ماهیت شیء نزد عال باشد،
ت علم با بر حضور واقعیت علم، مطابقدر واقع، در علم حصولی عالوه ) 7ص ،1363 ،مالصدرا(

تر، در علم حصولی ) به عبارت دقیق256ص، 1388، طباطبایی( باشد.معلوم خارجی نیز شرط می
ولی به حمل اولی و از حیث  ،ه حمل شایع و از حیث وجودي، در نفس حاضر استمعلوم ب

ج، 2، 1981 ،مالصدرا( .استماهوي، حاکی از واقعیت خارجی و مرآتی براي موجود عینی 
  )255ص
  
   صیرورت فاعل شناسا 2-2

مادي و  انسان در آغاز خلقت، در مرتبۀ، بودن نفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا ةطبق قاعد
فرد انسانی،  )88-89ص، 1375 ،مالصدرا(وجودي قرار دارد.  ۀن مرتبترینپایی یعنیجسمانی 

اتحاد کند و به دلیل همچون سایر مظاهر، براساس حرکت جوهري، به مظاهر باالتر حرکت می
 ،(مالصدرا شود.تر می) مدرك نیز شدیدتر و کامل243، ص4ج، 1981 ،مالصدرا( عالم با معلوم
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) لذا فاعل شناسا در هر مرتبه از ظهور که قرار دارد، مدرك همان مرتبه را  99، ص9ج ،1981
حس به محسوسات و در مرتبه خیال به متخیالت و  . بنابراین، فاعل شناسا در مرتبۀکنددرك می

 بذلک یکون ال هو و المادیۀ الطبیعۀ فی وجودا لإلنسان أن:«در مرتبه عقل به معقوالت علم دارد
 محسوس االعتبار بهذا هو و الخیال و المشترك الحس فی وجوداً و ؛محسوساً ال و معقوالً االعتبار

 .»ذلک غیر یمکن ال بالفعل معقول االعتبار بذلک هو و العقل فی وجودا و ؛هذا غیر یمکن ال البتۀ
   )506، ص3 ج، 1981مالصدرا، (

  ه شود.براي روشن شدن این ادعا الزم است اندکی توضیح داد
گونه که مشائیان هاي ذهنی که از راه تجرید حاصل شده (آنصورت از معقوالت منظور الف)

که فعل نفس بوده و براي نفس  است اند) نیست، بلکه مقصود ذوات نوري مجردمعتقد بوده
  )33ص ،1360، مالصدرا( گیرند.حضوري معلوم فاعل شناسا قرار می به علمحاضرند و 

و به تبع، معقوالت و مخیالت و  استیالی و عقلی، از سنخ علم حضوري علم حسی و خ ب)
، 1981، مالصدرا( .هستند، نزد عالم حاضر خودشانباشند که  محسوسات نیز معلومات بالذات می

  ) 613-615، ص1ج
  عالم و معلوم در علم حضوري، یک واقعیت هستند.  ج)

خیال ثابت بماند ولی مدرك  در مرتبۀ اسامحال است که فاعل شن با توجه به سه نکته ذکر شده
، بنابراین آید که یک شیء در عین ثبات، متغیر باشد. عقل منتقل شود، زیرا الزم می ۀبه مرتب

(مالصدرا،  محال است که فاعل شناسا در مرتبه خیال باشد و به معقوالت علم داشته باشد.
  )581ص ،1363

 حاضر استمعلوم از حیث وجودي، نزد فاعل شناسا  توضیحات قبلی نشان داد که در علم حصولی
معلوم بالذات تابع  بر این اساس. از شیء خارجی استولی از حیث ماهوي، صرف حکایت گري 

حمل  هبا قابلیت حمل ب ،گريحیثیت حکایت چیزي جزو مفاهیم  بوده وجودي فاعل شناسا ۀمرتب
 ۀتابع مرتب ماهیت صورت معلوم هیت از وجود،با توجه به تبعیت ما .نیستند ،معلوم بالذات بر اولی

-در هر حکایت از سوي دیگر) 363، ص3 ج ،1981 ،مالصدرا( .خواهد بودوجودي فاعل شناسا 
تغایر وجود دارد. از حیث وجودي دو وجود متغایر ولی از حیث  ۀ وحدت و یک جنبۀگري، یک جنب

توان الذات با معلوم بالعرض، می. لذا براساس وحدت ماهوي معلوم بهستندماهوي یک واقعیت 
کند.  اي که باشد، همان مرتبه را در خارج حکایت مینتیجه گرفت که معلوم بالذات در هر مرتبه
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کند و  جسمانی شیء خارجی می اسا، محسوس باشد، حکایت از مرتبۀاگر معلوم بالذات فاعل شن
 اگر معقول باشد، حکایت از مرتبۀو کند  مثالی شیء خارجی می ۀاگر متخیل باشد، حکایت از مرتب

  کند.  عقلی شیء خارجی می
حس و خیال باشد و بتواند  ۀفرد انسانی در مرتب دهد که محال استآن چه گفته شد نشان می

 خیال، صرفاً شیء و در مرتبۀطبیعی  حس فقط مظهر مرتبۀ. در عقلی شیء را درك کند معرف
  . است ادراكمثالی شیء قابل  مظهر
اك ماهیت درا ۀو الزم استصول به تعریف حقیقی شیء، درك ماهیت حقیقی شیء و الزمۀ

باشد. لذا تا زمانی که فاعل شناسا به مرتبه ظهور عقلی عقل می حقیقی شیء، وصول به مرتبۀ
در هر مرتبه اگر فاعل شناسا ن اساس ایعقلی اشیا را درك کند. بر  تواند معرف باشد، نمینرسیده 

هر چند که خودش تعریف ارائه  تعریفی از شیء ارائه دهد،حضور داشته و  عقلیي غیر از مرتبه
  نخواهد بود.تعریف حقیقی  شده را تعریف حقیقی بپندارد اما آن تعریف

  
  براساس مبانی نهایی مالصدرا امتناع تعریف حقیقی -3

اصالت  اساسبر .باشدمیشیء آن  ، همان ماهیتنزد جمهور فالسفه اساس تعریف حقیقی شیء
علم حصولی است. لذا براي وصول به تعریف حقیقی یک شیء، ذهن و ، در تیوجود، جایگاه ماه

فاعل شناسا در  ،باید به مفاهیم ماهوي آن در علم حصولی دست یافت. با توجه به مباحث مذکور
 کند. در ادامه به بررسی امکان تحقق تعریف حقیقیك خاصی را درك میمدر ،هر مرتبه از علم

  .شوددر مراتب مذکور پرداخته می
  
  حس و خیال ۀمرتب 3-1

 ۀباشد و در مرتبحس فقط عالم به محسوسات می ۀطور که بیان شد، فاعل شناسا در مرتبهمان
باشد. از سوي دیگر، اگر معلوم بالذات فاعل شناسا، محسوس خیال فقط عالم به مخیالت می

مثالی  اگر متخیل باشد، حکایت از مرتبۀکند و یجسمانی شیء خارجی م ۀباشد، حکایت از مرتب
کند. به عبارت دیگر، فاعل شناسا در هر مرتبه ظهوري که در نفس خود باشد، شیء خارجی می

  کند. ماهیتی در همان مرتبه، از شیء خارجی انتزاع می
ور یتی از ظهخیال، ماه ۀحس، ماهیتی از ظهور جسمانی شیء و در مرتب فاعل شناسا در مرتبۀ

حس و خیال، بخواهد براساس  ند. حال اگر فاعل شناساي در مرتبۀکمثالی شیء انتزاع می
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تعریف حقیقی  ماهیت منتزَع از ظهور جسمانی و مثالی شیء، تعریفی از آن ارائه دهد، یقیناً
و  استنخواهد بود. چرا که علم به ظهور مادي و مثالی شیء، علم به اعراض و شئون شیء 

 که شئون و اعراض شیء را نشان  گیرد، ماهیتی استراساس این علم شکل میماهیتی که ب
دهد.  ائه کرد که ذاتیات شیء را نشانتوان تعریفی را اربراساس این ماهیت نمی دهد و طبیعتاًمی

باشد و هر مثال می ۀمادي شیء ظهورات پی در پی مرتب ۀهمچنین، بیان شد که در واقع مرتب
کند. از سوي ۀ مثالی اشاره میشود، به کماالتی از مرتبرتبۀ مثال افاضه میظهور مادي که از م

رجی تمام کماالت طور که ظهور خاباشد و هماندیگر، هر ماهیتی تنها حاکی از یک ظهور می
ام کماالت شیء خارجی را شود نیز، تمدهد، ماهیتی که از آن ظهور انتزاع میشیء را نشان نمی

اگر کسی بخواهد تمام کماالت شیء را بدون تعین و به نحو بالقوه ببیند،  دهد. حالنشان نمی
تا زمانی که فاعل شناسا در مرحلۀ طور که بیان شد، باالتر از ماده را درك کند و همان ۀباید مرتب

عالم مثال نیز صادق  در بارةباالتر از آن را درك کند. همین بیان  تواند مرتبۀمادي است، نمی
تر از ماهیتی است شود، کامل ر مثالی شیء انتزاع میین تفاوت که ماهیتی که از هر ظهواست با ا

دور  ةتوان یک مشاهد در نهایت در مرتبه حس و خیال میشود.  از ظهور مادي شیء انتزاع می که
و طبیعتاً  )234ص ،1387 ،؛ همو113ص ،1363 ،مالصدرا( .از ظهور عقلی شیء دریافت نمود

تمام ذاتیات شیء را در بر ، گیرداساس این مشاهده از وراي حجاب شکل میمفهومی که بر
  گیرد. نمی

  
  عقل ۀمرتب 3-2

ظهور عقلی شیء را ، تواندعقل رسیده باشد می ۀاگر فاعل شناسا در مسیر اشتداد وجودي به مرتب
یء، بخواهد براساس ماهیت منتزَع از ظهور عقلی ش در این مقام اگر فاعل شناساکند.  درك

چرا که مشکالت مراتب مادي و مثالی  باشد؛رائه دهد، یقیناً تعریف حقیقی میا شیءتعریفی از
دارا نمی باشد. ولی در این مرحله مشکل  که همان حرکت و عرضی بودن است، را  شیء

عقل  لی و به تبع آن، ماهیت در مرتبۀتري وجود دارد و آن این است که آیا علم حصواساسی
  تحقق دارد؟

براساس مبانی نپرداخته است ولی نوصدرائیان  ال صریحاًهر چند مالصدرا به پاسخ این سؤ
نوصدرائیان به شدت منکر علم براساس مبانی صدرا، اند. به این پرسش پاسخ دادهمالصدرا، 

ردات عقلی، م حصولی، درك مجمطلب این که حقیقت عل باشند. توضیححصولی در مجردات می
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همان علم حضوري من وراء علم حصولی،  این صورتباشد که در د میععن بُِِمن وراء حجاب و 
بدن به طریق از  انسان به خاطر ارتباط معرفتی خود به معلومات خارجی که در واقعحجاب است. 

و  ،نیستآثار وجود مادي را دارا ، که علم نزد او پنداردمیچنین  شودعنوان امري مادي انجام می
و به همین  حاضر شده است وي نزدبدون وجودش  ،شیء ماهیت آن کند کهمی به تبع آن گمان
 چنین توهمی از صورت علمی. دهدقسیم علم حضوري قرار می اعلم حصولی رعلت است که 
از معلوم خارجی،  ةو مشاهدبه شیء خارجی مادي  ۀ، به خاطر اتصال از طریق مرتب(علم حصولی)

عقلی که هیچ اتصالی با ماده ندارند، ماهیات و مفاهیم و به در مجردات است. حجاب ماده  وراي
حقیقت اشیا به علم حضوري نزد  ،علم حصولی هیچ جایگاهی نخواهد داشت و در آن مرتبه ،تبع

  )454، ص3ج ،1981، طباطبایی. (استفاعل شناسا حاضر 
به عنوان مثال  .باشدداراي یک حدي می ،اي در هر مرتبه که قرار داردبه عبارت دیگر، هر شی

مثال  دهد. در مرتبۀرا نشان می که ذاتیات انسان عقلی داراي حد ماهوي است، بۀدر مرت انسان
نیز باشد. در عالم ماده بر حد ماهوي، از این حیث که داراي ابعاد ثالثه است، محدود میعالوه
 عل شناسا در مرتبۀفا باشد.حیث که داراي ماده است، محدود میبر دو حد فوق از این عالوه

که البته چنین  ،کندوراي حجاب ماده و ابعاد ادراك میاز و  حقیقت شیء را از دور ،ادي یا مثالیم
فاعل شناسا به خاطر این نوع از علم  .باشدمیوراي حجاب  ازعلم حضوري  ادراکی همان

حصولی نزد وي حاضر است. لذا علم بدون وجودش پندارد ماهیت شیء است که می حضوري
از معلوم  قتاًکند و حقییک اعتبار عقلی است که عقل در حالت اضطرار چنین اعتباري می

است که به وجود علم حصولی همان موجود مجرد عقلی   نهایت، حضوري اخذ شده است. در
  )258ص ،1388، همو ( براي مدرك حاضر است. خارجی ولی از دور

اعتبار علم  ،و به تبع آن اشته باشد، ادراك از دورار دعقل قر ۀحال اگر فاعل شناسا در مرتب
ماده و مثال  این است که فاعل شناسا در مرتبۀ ندارد، چرا که اساس ادراك از دورحصولی وجود 

عقل باشد، چنین  ۀحقیقت شیء را ادراك کند، ولی اگر در مرتب ،باشد و از وراي ماده و ابعاد
توجه داشته باشید که  حضور ندارد. ،ي عقلیی در مرتبهعلم حصول ،ادراکی وجود ندارد، در نتیجه

ادراك عقلی به معناي دقیق کلمه وقتی حاصل می شود که فاعل شناسا نیز در مرتبه عقل باشد 
. پس اگر فاعل شناسا در مرتبه حس یا خیال 4که در این صورت دیگر علم حصولی تحقق ندارد

دعا نماید که این تعریف تعریف حقیقی است هر چند باشد و تعریفی را از یک شیء ارائه کرده و ا
دهد؛ و اگر ولی این تعریف تعریف حقیقی نیست و ذاتیات شیء را نشان نمی ،علم حصولی داریم
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فاعل شناسا در مرتبه عقل باشد دیگر علم حصولی نخواهیم داشت و به تبع آن تعریف حقیقی 
  مبتنی بر مفاهیم ماهوي جایگاهی ندارد.

زیرا  باشند.... منزه از علم حصولی میتام مجردات«نویسد: جوادي در این زمینه چنین می اهللاآیت
نیست، اما نسبت به متن هستی اشیا برخوردار علم حصولی... براي کسی است که از اشراف کامل 

موجودي که مجرد محض است و اشراف کامل به خارج دارد، متن واقع مشهود اوست و به همین 
گردد. زیرا اساس علم حصولی، استمداد مفاهیم ز تصور و تصدیق، به خارج آگاه مینیا دلیل بدون

او حصولی  شود، آگاهیاز محسوسات تجریدي است و موجودي که از راه حواس عالم نمی
  )362، ص4ج، 1386، آملی (جوادي» .نخواهد بود

وري با واقعیت عقلی مرتبط باشد از طریق علم حض عقلی ۀفاعل شناسا در مرتب اگر بر این اساس،
وجود  است و نه مفاهیم ذهنی. لذا در این مقام نیز امکان تعریف حقیقی مبتنی بر مفاهیم ماهوي

   ندارد.
  

   گیرينتیجه
  .دهدآن چه در این مقاله گفته شد نکات متعددي را در اختیار ما قرار می

همان مرتبه را به علم حضوري  فاعل شناسا در هر مرتبه ظهوري که در نفس خود باشد، فقط -1
 .کنددرك می

فاعل شناسا، در هر مرتبه ظهوري که است، ماهیتی در همان مرتبه، از شیء خارجی انتزاع  -2
 کند.  می

با توجه به تحلیل جدید مالصدار از قوه و فعل و ارتباط مفهوم حرکت با این دو مفهوم  -3
باشند و ما فوق خود در صیرورت میه مراتب مادي و مثالی نسبت ب ۀمرتبشود که روشن می
  هستند. مافوق خود ۀانی نسبت به مرتباین دو مرتبه ظل و ش ،همچنین

و  ادراك نمودتوان ذاتیات یک شیء را نمی، یک شیء یمادي یا مثال لم به مرتبۀبراساس ع -4
  ، تعریف حقیقی نخواهد بود.شودارائه می ادراك این ۀکه بر پایتعریفی  طبیعتاً

 یا همان حقیقت عقلی را از دور و از وراي لی حقیقت شیءمادي یا مثا ۀناسا در مرتبفاعل ش -5
 .استعلم حضوري نوعی کند که البته چنین ادراکی حجاب ماده و ابعاد ادراك می

کند که ماهیت شیء نزد ، گمان میحجاب ماده و مثال از ورايه خاطر ادراك بفاعل شناسا  -6
باشد. در علم حصولی قسیم علم حضوري می ،پنداردذا میوي حاضر است و نه وجود آن، ل
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حجاب ماده و  از ورايولی مادي و مثال، اشیا به علم حضوري  ۀدر مرتب صورتی که حقیقتاً
از علم حصولی همان علم حضوري  ،به عبارت بهتر .ندستمثال، نزد فاعل شناسا حاضر ه

 باشد.حجاب می وراي
کند، لذا اعتبار ماهیت قت شیء را بدون حجاب مشاهده میقیعقلی، ح ۀفاعل شناسا در مرتب -7

فاعل شناسا در این مقام به علم حضوري حقیقت  و علم حصولی در آن مرتبه راه ندارد.
 کند.شیء را که همان مرتبه وجودي آن است دریافت می

 ۀباشد، لذا ارائماهیات و علم حصولی مطرح می در حیطۀ تعریف حقیقی نزد جمهور فالسفه -8
این نکته نافی علم حضوري فاعل  .ۀ عقل محال استتعریفی حقیقی از ذاتیات شیء در مرتب

 .یستشناسا به حقیقت شیء که همان مرتبه وجودي شیء است ن
  

  نوشتپی
توان نتیجه گرفت که حقیقت وحدت تشکیکی، پلی به سوي با تأملی دقیق بر تشکیک وجود می .1

ي ما فوق اي نسبت به مرتبهاین که، در تشکیک، هر مرتبه وحدت شخصی وجود است. توضیح مطلب
ي مافوقش خود، داراي مابه االمتیاز و مابه االشتراك است. منظور از اشتراك این مرتبه از وجود با مرتبه

باشد، زیرا چیست؟ اگر منظور از اشتراك دو مرتبه، مثل بودن ماهوي است، که همان تباین وجودات می
هم، اشتراك ماهوي و تباین وجودي دارند؛ ولی اگر منظور از اشتراك، عینیت هر دو دو موجود مثل 

مرتبه در وجود باشد در این صورت، یک وجود عینی و خارجی موجود خواهد بود. نتیجۀ قسم ثانی 
گردد، بلکه به همان وحدت شخصی وجود است و بالطبع مابه االمتیاز بین اشیاء به نفس وجود بر نمی

کند (مالصدرا، گردد. صدرا قسم اول که همان تباین وجودات است، را انکار میوجود بر می ظهورات
کند بلکه، سرانجام در مبحث وجود ) ولی وحدت شخصی وجود را نه تنها رد نمی120، ص1ج ، 1981

د کند. در چنین نگاهی حقیقت واحد وجورابط و مستقل و مواضع دیگر کرارا و صریحاً آن را مطرح می
داراي مرتبه ذات، مرتبه أسماء و صفات و مرتبه فعل یا همان وجود منبسط است که مالصدرا با استفاده 

  )342، ص 2، ج 1981نامد. (رك: مالصدرا، از تعابیر قرآن آن را وجه اهللا می
در قالب تذکر این نکته الزم است که عوالم وجود از نظر مالصدرا نامتناهی است و اگر بخواهیم آنها را  .2

گوییم. این مطلب ناشی از وحدت وجود و عدم انفکاك تباینی کلی قرار دهیم از سه عالم سخن می
باشد. مالصدرا برکثرت عوالم در عین انحصار آنها در سه عالم کلی در موارد وجودها از یکدیگر می

عوالم و النشئات اجناس ال: «194، ص9، ج1981متعددي تصریح کرده است. براي نمونه نک: مالصدرا، 
 ».مع کثرتها التی ال تحصی منحصرة فی ثالثۀ
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شاید بتوان گفت که مالصدرا مباحث مربوط به تمایز میان علم حضور و علم حصولی را که گاه آن را  .3
ترین وجه در کتاب المبدأ و المعاد آورده باشد. مالصدرا در آنجا تصریح دارد نامد به منظمعلم صوري می

-حضوري وجود و در علم حصولی صورت مدخلیت دارد که با توضیحات او در دیگر کتابکه در علم 
شود که مقصود از صورت همان ماهیت شیء است که به حمل اولی ذاتی با امر خارجی هایش روشن می

  .83-80، صص 1354مطابقت دارد. رك: مالصدرا، 
گیرد به لحاظ تاریخی تا حد زیادي در میاین نکته که در مرتبه عقلی ادراك از طریق صورت انجام ن .4

نزاع مربوط به نحوه درك کثرت و وحدت توسط قواي نفس ریشه دارد. این نزاع به نقش قوه خیال در 
کم جاي خود درك کثرت توجه دارد که با نگاه انتقادي سهروردي به تقسیم قواي نفس در مشائیان کم

دهد. مراجعه به این متفاوت از کاربرد مشائی آن است) میرا به قوه واهمه (البته به معناي جدیدي که 
، صص 1390تواند تا حدي این نزاع تاریخی و مباحث پیرامونی آن را معلوم دارد. رك: اکبري، مقاله می

25-43.  
 

  و مآخذ منابع
 دانش محمدتقى تصحیح: و ، مقدمهالضالالت بحر فى الغرق من النجاة ،)1379( سینا،ابن] 1[

  ، انتشارات دانشگاه تهران.تهران ، پژوه
  .رات مکتبه آیۀ اهللا المرعشیانتشا ،، قمالمشرقیین منطق،  ) 1405(سینا، ابن] 2[
سینا در خصوص شناخت انسان از تفاسیر ارائه شده از دیدگاه ابن« ،)1390اکبري، رضا، (] 3[

  .43-25صص  ،46، شماره پیاپی 2، سال پانزدهم، شماره حکمت سینوي، »وحدت و کثرت
انتشارات  ،پارسانیا، قمحمید تصحیح: تقریر و ، رحیق مختوم ،)1386(، عبداهللا، آملی جوادي] 4[

  .اسراء
  .  التراث احیاء دار ، ، بیروتالحکمۀ المتعالیۀ فی األسفار العقلیۀ األربعۀ ،)1981( ،مالصدرا] 5[
  .جابی ،تعلیقه بر حکمه االشراق ،)تا. الفبی( ،مالصدرا] 6[
  .بیدار انتشارات قم، ،الشفاء الهیات على یۀالحاش ،)بتا. بی( ،مالصدرا] 7[
انتشارات  تهران، تحقیق و تصحیح: محمد خواجوي، ،صول الکافیشرح ا ،)1383(، مالصدرا] 8[
  .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۀؤسسم
  ن.تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایرا ،المبدأ و المعاد ،)1354مالصدرا، (] 9[
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  .طهورى تهران، انتشارات کتابخانه ،المشاعر ،)1363(، مالصدرا] 10[
   .سسۀ التاریخ العربىؤم،  بیروت ،شرح الهدایۀ االثیریۀ ، )ق 1422( ،مالصدرا] 11[

  . فرهنگى تحقیقات سسهؤ، م ، تهرانالغیبمفاتیح ، )1363(، مالصدرا] 12[
  .، قم، انتشارات بیداريمحمد خواجو تحقیق: ،الکریم القرآن فسیرت ،)1366( ،مالصدرا] 13[
 الدین جالل سید تعلیق: و تصحیح ،الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ ،)1360( ،مالصدرا] 14[

  . للنشر الجامعى ، مشهد، المرکز آشتیانى
 تصحیح: و تحقیق ،فلسفى رسائل مجموعه ، در»اتحاد العاقل و المعقول«، )1375(مالصدرا، ] 15[
  .تهران، انتشارات حکمت اصفهانى، ناجى امدح
-جالل سید تعلیق: و تصحیح ،سه رسائل فلسفی ، در»ۀالمسائل القدسی« ،)1387(، مالصدرا] 16[

  .قم، دفتر تبلیغات قمآشتیانى،  الدین
، تصحیح و تعلیق: غالمرضا فیاضی، قم، ةالحکم ۀنهای ،)1388( طباطبایی، محمدحسین،] 17[

  .آموزشی پژوهشی امام خمینی ۀسسانتشارات مؤ
   .التراث احیاء دار ، ، بیروتتعلیقه بر اسفار ، )م1981(طباطبایی، محمدحسین، ] 18[
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