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راهنمای تدوین و تنظیم مقاالت
الف) شیوۀ بررسی و چاپ مقاله
 .۱حجم مقاله نباید از  ۲۵صفحه ۳۰۰كلمهای تایپشده ( ۷۵۰۰کلمه) تجاوز کند (از ارسال مقاالت دنبالهدار بپرهیزید)؛
 .٢مقاالت بهصورت تایپشده در نرمافزار  Wordبا قلم  IrLotusو سایز  ۱۴باشد؛
 .٣گواهــی پذیــرش بعــد از تأییــد هیئــت تحریریــه و ســپس ارزیابــان علمــی فصلنامــه ،صــادر میشــود و مقالــه در مرحلــۀ
چــاپ قــرار میگیــرد .بــرای مقاالتــی گواهــی پذیــرش و چــاپ صــادر میشــود کــه همــۀ مراحــل ،ارزیابــی کیفــی و کمــی و یــا

راهنمای تدوین و تنظیم مقاالت

اصالحــات آن بــه پایــان رســیده باشــد؛
ً
 .۴مقــاالت و مطالــب منتشرشــده در فصلنامــۀ داخلــی علمــی_ تخصصــی «کوثــر حکمــت» لزومــا بیانکننــدۀ دیدگاههــای
فصلنامــه نیســت و مســئولیت مطالــب منــدرج در هــر مقالــه بــر عهــدۀ نویســنده اســت؛
 .۵هیئــت تحریریــه در قبــول یــا رد و نیــز اصــاح و ویرایــش ســاختاری و محتوایــی مقالــه آزاد اســت (مقالــۀ ارســالی در
صــورت تأییــد یــا رد ،بازگردانــده نخواهــد شــد و تقــدم و تأخــر چــاپ مقــاالت بــا تصمیــم هیئــت تحریریــه صــورت میگیــرد؛
 .۶نقلقول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بالمانع است.
ب) شیوۀ تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا میشود در تدوین مقاله ،ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:
 .1عنــوان مقالــه؛  .۲نــام و نــام خانوادگــی نویســنده همــراه بــا رتبــۀ علمی(مربــی ،اســتادیار و یــا دانشــیار) و ســازمان وابســته
و پســت الکترونیکــی؛  .۳چکیــده در  ۲۰۰کلمــه (حــاوی :آیینــۀ تمامنمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل :تبییــن مســئله،
ضــرورت ،ســؤال اصلــی ،اهــداف ،روش ،نتایــج و دســتاوردها) ،از طــرح فهرســت مباحــث یــا مــرور بــر آنهــا ،ذکــر ادلــه ،ارجــاع
بــه مأخــذ و بیــان شــعاری در چکیــده خــودداری گــردد؛
 .۴کلیــدواژه (حداکثــر  ۷واژه)؛  .۵مقدمــه؛  .۶بدنــه اصلــی مقالــه (بــا جهتگیــری تحلیلــی ،انتقــادی ،اســتنادی،
مقایسـهای ،تطبیقــی و اســتداللی)؛  .۷نتیجهگیری(بیانگــر یافتههــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه بهصــورت گزارههــای
خبــری موجــز و مختصــر بیــان میگــردد)؛  .۸کتابشناســی؛  .۹پینوشــت(توضیحات ضــروری و درج التیــن اســامی و
اصطالحــات خــاص).
ج :شیوۀ استناد به منابع و ارجاعها
 .1آدرسدهــی بایــد بهصــورت «درونمتنــی» باشــد( :نــام خانوادگــی نویســنده ،ســال نشــر ،جلــد ،صفحــه؛ مثــال:
(طباطبایــی)۱۳۸/2 :۱۳۹۱ ،؛
 .٢در پایــان مقالــه ،ترتیــب و مشــخصات کامــل منابــع و مراجــع بــر اســاس نــام خانوادگــی و بهصــورت الفبایــی بدینصــورت
تنظیم شــود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :عنوان کتاب ،مترجم یا مصحح ،شماره چاپ ،شماره جلد ،ناشر ،محل نشر؛
* مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :موضوع مقاله ،نام فصلنامه  /مجله ،فصل و ماه انتشار ،شماره فصلنامه  /مجله؛
 .٣درصورتیکــه منبــع بالفاصلــه تکــرار شــود ،بــه نوشــتن واژه «همــان» اکتفــا میشــود و درصورتیکــه منبــع بــا فاصلــه
تکــرار شــود« ،نــام خانوادگــی نویســنده ،پیشــین» نوشــته میشــود .چنانچــه جلــد و صفحــۀ آن تغییــر یافتــه باشــد ،آنهــا
نیــز افــزوده میشــود؛
 .۴برای اعالم متوفی که در متن ذکر میشود ،ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب است .مثـال :کلینــــی (م  ۳۲۹ق).
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سرمقاله
َ
صاحب بن ع ّباد ،بزرگ دیوان ساالر ایران ،میگوید :عصر پنجشنبه که قلم بر زمین میگذارم تا آدینه را به
استراحت بگذرانم ،ترک عادت چنان بر من سنگین آید که ساعتها باید به جبران مهارت نگارش بنشینم.
ا گر یک روز وقفه ،حال صاحب را چنین زار و دست او را اینگونه به لرزه میآورد ،چگونه است حال کسانی که هر از
چند گاهی از سر اجبار یا به خواهش زمانه ،قلم را به زنجیر دست میکشند تا سیاهی را جایگزین سفیدی کاغذ
کنند؟! سختی این کار و زمختی حاصل آن ،نه برای نویسنده انگیزهای میگذارد و نه برای خواننده رغبتی.
کالم صاحب بن َع ّباد ،نشان میدهد هنر نویسندگی و مهارت پژوهش ،گوهری نیست که به آسانی و از سر
تفنن حاصل شود؛ این مهم را باید مدام و پر قوت ،در سراسر زندگی علمی پاس داشت و تمرین کرد .ظریفی
میگفت :نویسنده شدن ،یک شرط دارد و آن نوشتن ،نوشتن و نوشتن است.
دانشپژوهی که در کالس درس ،با چشم بینا و گوش شنوا ،قلم بهدست خالصه کالم استاد را ثبت میکند،
ناخود آ گاه ،در مجلس تمرین نویسندگی شرکت کرده و مهارتهای نگارش را فرا میگیرد .نگارشی چنین،
مایه پرورش نویسندگانی زبردست و توانا است که با رعایت قواعد نگارش خواهند توانست آثاری بدیع و
ماندنی بنگارند.
دایره قواعد نگارش از واژها شروع میشود و تمام متن را فرا میگیرد .واژها ،مولکول  های کلماتند و کلمات،
دانههای تسبیح جمالت .دانشآموزان مهارت کلمه سازی و جمله نویسی را که پله اول نگارش است ،در
دوران تحصیل فرا میگیرند؛ اما ،از مهارتهای الزم برای گام نهادن در پلههای بعدی بینصیب می  مانند؛
گویی کنار هم قرار دادن جمالت و آفرینش بندهای پرمعنا ،تهفهای است که خودبهخود حاصل میشود و
نیاز به آموزش ندارد؛ حال آنکه ،رکن اصلی نویسندگی ،مهارت بندنویسی و فن بندچینی است و به قولی ،آنکه
بتواند بندی را بهبصیرت بنویسد ،تا مقاله نویسی و کتاب نگاری فاصله چندانی ندارد.
بند ،مانند کشوری است که مرکز آن «جمله موضوعی» است .جمله موضوعی که اغلب ،در ابتدای بند قرار
میگیرد ،محتوای بند را به روشنی اما کوتاه بیان میکند .این جمله ،مانند تابلویی است که تمام اجزاء
بند ،باید باتوجه به آن و در جهت بسط و توضیحش شکل بگیرد؛ به همین دلیل توجه به آن مایه انسجام و
هماهنگی بند و در نتیجه انتقال صحیح محتوا خواهد بود .میتوان گفت :جمله موضوعی ،قراردادی است
بین نویسنده و خواننده؛ در این قرارداد ،نویسنده موظف است سایر جملهها را برای روشن شدن معنای
جمله موضوعی به کار گیرد و خواننده نیز میداند برای پی بردن به مقصود ،باید ابتدا محور را بیابد و بقیه
جمالت را باتوجه به آن و برای توضیح آن بخواند و درک کند.
«کوثر حکمت» مصمم است زمینه تقویت این مهارت را فراهم کند و با کمک دانشپژوهان کوشا ،زمینه
نگارش آثار علمی دقیق ،بدیع و خوش قلم را فراهم کند .آنچه پیش روی شماست ،تصویری از تالش دست
اندکاران این نشریه و دانشپژوهان محترم گروه علمی فلسفه در نهاد مقدس جامعة الزهرا؟اهع؟ است؛ که به
انتظار نکات تکمیلی و اصالحی شما گرامیان نشسته است.
وفقکم اهلل لمرضاته
محمد صادق علی پور
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چیستی فلسفه با قید «اسالمی»
از منظر آیتاهّلل العظمی جوادی آملی

مقدمه
«چیســتی فلســفه»« ،چیســتی اســام» و «چیســتی فلســفه اســامی» ،موضوعــات و بحثهــای مجزایــی هســتند
کــه در ســه بخــش مــورد بحــث و بررســی و نقــد اندیشــمندان و فیلســوفان مســلمان و غیرمســلمان قــرار گرفتهانــد .بنابــر
ســوم «چیســتی فلســفه اســامی» نیســت؛ ولــی بنابــر بعضــی ديدگاههــای دیگــر ،بخــش اول زمینهســاز بخشهــای دوم
ّ
و ســوم اســت .متــن پیــشرو بیــان دیدگاههــای حضــرت آیــتاهلل العظمــی جــوادی آملــی (دام ظلــه العالــی) در بــاره
«چیســتی فلســفه بــا قیــد اســامی» اســت کــه از کتــاب «درآمــدی بــر چیســتی فلســفه اســامی (گفتوگــو بــا جمعــی از
اســاتید حــوزه و دانشــگاه)» اقتبــاس شــده اســت .ايــن کتــاب را جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم علیپــور گــردآوری کرده اســت.
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برخــی آرای مطــرح شــده در بخــش اول «چیســتی فلســفه» ،جایــی بــرای بحــث از بخشهــای دوم «چیســتی اســام» و
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در بــاره چیســتی فلســفه بایــد گفــت :فلســفه ،شــناخت جهــان و بــود و نبــود جهــان اســت .انســان
تشــنه ایــن اســت کــه بفهمــد چــه چیــزی در عالــم هســت و چــه چیــزی نیســت .ایــن عطــش چنــان
نیســت کــه پاســخ مثبــت بــه آن ،بــه آســانی در دســترس همــگان باشــد یــا اینکــه ممتنــع الوصــول
باشــد؛ یعنــی اینگونــه نیســت کــه انســان هســت و نیســت هــر آنچــه میخواهــد بفهمــد را بتوانــد
نکــه همــه اســرار عالــم بدیهــی باشــد .همچنیــن اینگونــه نیســت کــه دسترســی بشــر بــه
بفهمــد و ای 
اســرار عالــم ،محــال باشــد و انســان نتوانــد حقایــق را بفهمــد؛ بلکــه بعضــی از امــور بــرای او روشــن
اســت و بعضــی امــور دیگــر اینگونــه نیســت .امــا راهــی هســت کــه از روشــنیها بــه تاریکــی بــرده
شــود .در ایــن پــی بردنهــا گاهــی حقیقــت را بــه صــورت افســانه و افیــون تلقــی میکنــد و گاهــی
افســانه و افیــون را حقیقــت میپنــدارد .ناچــار میزانــی بایــد باشــد کــه بــا آن بتوانــد ایــن راه را ســپری
کنــد تــا هســت و نیسـتها و بــود و نبودهــا را بفهمــد .آن میزانــی کــه انســان بتوانــد بــه وســیله آن بــود و
نبــود و افســانه و حقیقــت را تشــخیص بدهــد ،فلســفه اســت.

جایگاه فلسفه در دین
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نجــا کــه اســام وظیفــه دارد نیازهــای عقــل را برطــرف کنــد ،بایــد بــا عقــل تعاملــی متقابــل
از آ 
داشــته باشــد ،کــه دارد .ا گــر عقــل ،یــک لــوح نانوشــته باشــد کــه هــر کــس چیــزی در آن بنــگارد،
راهــی بــرای داوری نمیمانــد و عقــل نمیتوانــد محکمــه باشــد .امــا ا گــر عقــل لــوح نانوشــته نیســت،
بســیاری از اســرار در درون عقــل نهادینــه شــده اســت؛گرچــه نســبت بــه علــوم مهمــان ،عقــل لــوح
َ َّ
َُ
الل ـ ُـه َأ ْخ َر َج ُكــم ّمــن ُب ُ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً 1
ـون أ ّم َه ِاتكــم ل تعلمــون شــيئا>
ـ
ط
نانوشــته اســت .ايــن آيــه ســوره مبارکــه نحــل <و
ِ
ِ
چیــک از اصطالحهــای علمــی حــوزه و دانشــگاه و رشــتههای دیگــر را در
داللــت میکنــد کــه هی 
یتــان نمیدانســتید ،ولــی خــدای متعــال خیلــی از چیزهــا را در درون مــا بــه عنــوان علــم
زادروز دنیای 
میزبــان و صاحبخانــه نهادینــه کــرده اســت و اینگونــه نیســت کــه هــر کــس بگویــد ایــن خانــه مــال
ََ
َّ
ََْ
ُ
ً
َْ
َ
مــن اســت .هــم آیــه <فأ َل َم َهــا ف ُج َور َهــا َوتق َو َاهــا> 2و هــم آیــه <فأ ِقـ ْـم َو ْج َهــك ِل ّ ِلديـ ِـن َح ِنيفــا ِف ْطـ َـر َت اللــ ِـه
 .1نحل ،آیه .78
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َّ َ َ َ َّ َ َ
ـاس َعل ْ َيــا> 1گــواه ايــن امــر اســت .از جمــع ایــن آیــات و آیــه ســوره مبارکــه نحــل نتیجــه
الـ ِـي فطــر النـ

گرفتــه میشــود کــه انســان نســبت بــه علــوم مهمــان ،لــوح نانوشــته اســت .ســپس اصطالحهایــی
َ َ َ
ْ َ
<لكـ ْـي ل َي ْعلـ َـم َب ْعـ َـد ِعلـ ٍـم شـ ْـي ًئا> 2بشــود کــه در کهنســالی همــه را از
را یــاد میگیــرد و بعــد چهبســا ِ
َ َْ َ
شهــای میزبــان دارد کــه زوالپذیــر نیســت< :ل تب ِديــل
دســت بدهــد .امــا انســان یــک سلســله دان 
َ ْ َّ
ِللـ ِـق الل ـ ِـه> 3ممکــن نیســت کــه فطــرت الهــی از بیــن بــرود .ایــن اصطالحهــای کســب شــده ،شــاید
َ َ َ
ْ َ
<لكـ ْـي ل َي ْعلـ َـم َب ْعـ َـد ِعلـ ٍـم شـ ْـي ًئا> نکــره در ســیاق نفــی اســت؛ یعنــی
در که 
نســالی از یــاد انســان بــرودِ :
همــه اصطالحهــا از یــاد انســان م ـیرود ،ولــی آن فطــرت ،خامــوش شــدنی نیســت.
بنابرایــن یــک علــوم میزبــان دار یــم کــه همــان فطــرت اســت و خطــوط کلــی باورهــا و اخــاق و
ماننــد آن اســت و ایــن نــوع علــوم نهادینــه شــده اســت ،و یــک دســته علــوم مهمــان هســتند کــه بایــد
بکوشــند ایــن میزبــان را شــکوفا کننــد و مصــداق «یثیــر هلــم دفائــن العقــول» 4شــوند .میزبــان متنی اســت
کــه مهمــان بايــد آن را شــرح کنــد .ايــن شــارح ،وحــی ،دیــن و اســام نــام دارد.
تــاش اســام بــر ایــن اســت کــه ایــن دفین ههــا را شــکوفا کنــد؛ ســپس تــوان آن را بیابــد کــه
فهــای جدیدتــری را از راه وحــی بپذیــرد .وقتــی خودشــکوفا شــد ،همــان
نهــای تاز هتــر و حر 
مهما 
عاملــی کــه ایــن را شــکوفا کــرده ،بــه او ســرمایه و اذن دخــول میدهــد کــه وارد ایــن حــرم شــود تــا
باشــد؛ بلکــه ایــن عقــل برآمــده «یثیــر لنــا دفائــن النقــول» هــم هســت؛ یعنــی اینگونــه نیســت کــه
تنهــا ادلــه نقلــی ،دفائــن عقــول را اثــاره کنــد و ایــن تنهــا گیرنــده باشــد و صاحــب تجــارت نباشــد؛
بلکــه اهــل بیــع و شــرا هــم هســت؛ یعنــی ایــن عقــل برآمــده و بالــغ شــده «یثیــر هلــم دفائــن النقــول» نیــز
هســت .وقتــی دفائــن نقــول را اثــاره کــرد ،ایــن نقــل اثــاره شــده دو بــاره «یثیــر هلــم دفائــن العقــول» و آن
یشــود .بنابرایــن ،تــا روز قیامــت نیازهــا بــا حــرز خاتمیــت
عقــول برآمــده «یثیــر لهــم دفائــن النقــول» م 
برطــرف اســت .البتــه ایــن مطلــب نيــاز بــه توضیــح دارد .ا گــر یــک طلبــه جــدی درســخوان بخواهــد
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دفین ههــای او را هــم شــکوفا کنــد .اینگونــه نیســت کــه «یثیــر هلــم دفائــن العقــول» تنهــا بــرای عقــل
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قاعــده اســتصحاب را بفهمــد( ،چــون اســتصحاب بیــش از یــک خــط نیســت کــه« :ال تنقــض الیقــن
بالشــک بــل انقضــه بیقــن آخــر مثلــه» ،بــه تعبیــر شــیخ انصــاری ا گــر چندیــن روایــت هــم ذکــر شــود،
بــرای تظافــر ســند اســت ،وگرنــه مطلــب همــان اســت) دســتکم بایــد پنــج ســال زحمــت بکشــد؛
بهــای «معالــم ،حلقــات ،قوانیــن ،رســائل ،کفایــة األصــول» و درس
یعنــی ا گــر بخواهــد آنچــه در کتا 
خــارج کــه تنهــا در بــاره اســتصحاب اســت بخوانــد (یعنــی در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و خــارج،
تخصصــی کار کنــد) ،پنــج ســال وقــت میبــرد.
ََ َُ
ّ
عالمــان و مجتهــدان «أ ثــاروا لنــا دفائــن هــذا النقــل» کردهانــد .بــه ایــن جملــه نورانــی قــرآن <ومــا كنــا
ً
ُ َ ّ َ َ َّ ٰ َ َ
نکــه «برائــت عقلــی و برائــت
ـى ن ْب َعــث َر ُســول> 1کــه کمتــر از یــک آیــه اســت ،توجــه کنیــد .ای 
مع ِذ ِبــن حـ
نقلــی چیســت؟ اینهــا حکــم کالمــی دارنــد یــا فقهــی؟ ا گــر حکــم فقهــی بردارنــد ،حکــم تکلیفــی
برمیدارنــد ،یــا حکــم وضعــی؟ فــرق میــان واجــب اســتقاللی و واجــب ارتباطــی چیســت؟ اقــل و
اکثــر ارتباطــی و اقــل و اکثــر اســتقاللی چــه فرقــی بــا هــم دارنــد؟ همــه ایــن مســائل عمیــق را از نیمســطر
ثهــا« ،أ ثــار لنــا دفائــن هــذا النقــل» و نوعــی تعامــل اســت .چــه بخواهیــم و چــه
درآوردهانــد .ایــن بح 
نخواهیــم».
یشــود؛ ز یــرا اساســا اســام توصیهپذیــر نیســت .اگــر
بــا توصیــه و ســفارش ،فلســفه اســامی نم 
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کســی توصیــه دارد ،بــه طــرف دیگــر یعنــی بــه ملحــد و مشــرک بگو یــد کــه البتــه او هــم توصیهپذیــر
نیســت؛ چــون او هــم اســام را ّ
«إن هــذا اال اســاطیر األولــن» و افســانه و افیــون میپنــدارد .آنکــه میگویــد
اســام افســون و افیــون اســت ،فلســفه الحــادی دارد .نــه آن (یعنــی اســام) بــا نصیحــت تلفیــق
میپذیــرد و نــه ایــن ،ســفارش تشــکیک میپذیــرد؛ ز یــرا اینهــا را خــود ثابــت کــرده اســت« .یثیر»گرچــه
یــک جملــه خبــری اســت ،صــدق انشــا از دو طــرف هــم دارد؛ یعنــی کســانی کــه اهــل آن راهنــد،
میکوشــند تــا دفائــن عقــول را اثــاره کننــد و کســانی کــه اهــل ایــن راه هســتند ،دفائــن نقــول را اثــاره
ً
میکننــد .در اصــول عملیــه کــه بخــش مهــم اصــول اســت ،ا گــر برائتــی هســت ،آیــا صرفــا بــه آن یــک
خــط «رفــع عــن امــی تســع» متکــی اســت؟ ا گــر اســتصحاب اســت ،آیــا فقــط بــه آن یــک جملــه متکــی
نطــور؟ بنابرایــن اگــر روایتــی بــه دســت
اســت؟ ا گــر قاعــده اشــتغال اســت و ا گــر تخییــر اســت ،همی 
صاحبنظــری بیفتــد ،همیــن درمیآیــد.
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فلســفه بــه همــان معنایــی اســامی اســت کــه اصــول بــه آن معنــا اســامی اســت .در اصــول،
شهــای مقدماتــی وجــود دارد؛ مثــا مشــتق ،مرکــب اســت یــا بســیط؛ لفــظ بــرای
یــک سلسلســه بخ 
ـزء علــوم اســامی اســت .بعضــی مباحــث،
صحیــح وضــع شــده یــا اعــم و غیــره .علــم اصــول ،جـ ِ
مبــادی یــک فــن هســتند و بعضیهــا نتایــج آن .ا گــر کســی مثــا صــدر و ســاقه علــم اصــول را اســامی
میدانــد ،بــا همــان معیــار میتوانــد فلســفه را اســامی بدانــد .گذشــته از ایــن ،صبغــه اســامی گرفتــن
فلســفه ،بــه برکــت خــود فلســفه اســت .اثبــات دیــن ،خــدا ،اتحــاد صفــات ،عینیــت صفــات بــا ذات
و نفــی شــریک ،کثــرت صفــات ،اختــاف صفــات بــا ذات ،همــه ایــن بــود و نبودهــا و هســت و
نیس ـتها را فلســفه بیــان میکنــد.
مــا بحــث چیســتی فلســفه را کــه یــک ســرمایه بیرونــی اســت ،گاهــی فیلســوفانه و گاهــی نیــز
متکلمانــه طــرح و بررســی میکنیــم .بحــث کنونــی مــا در بــاره فلســفۀ فلســفه ،فلســفۀ اســام و
نجــا بحــث فلســفی و
فلســفۀ فلســفۀ اســام اســت ،نــه در بــاره خــود فلســفه یــا خــود اســام .مــا در آ 
ثهــای اســامی ایــن اســت کــه مثــا «التنقــض» شــک در مقتضــی
ثهــای اســامی ندار یــم .بح 
بح 
نجــا از ایــن بحثهــا ندار یــم .مــا بــه اصطــاح از بیــرون بحــث میکنیــم؛
را میگیــرد یــا خیــر و در ای 
یعنــی میگوییــم ایــن صاحبنظــر یــا فیلســوفانه بحــث میکنــد یــا متکلمانــه .البتــه متکلــم شــیعه
از محشـیهای شــفا آمــده اســت کــه خواجــه طوســی فیلســوف بــود ،نــه متکلــم .نوشــتههای فلســفی
او مثــل اشــارات و غیــره ،ایــن را نشــان میدهنــد .البتــه هــدف او از نوشــتن تجر یــد و امثــال تجریــد
کــه در فــن کالم اســت ،اثبــات والیــت بــود کــه موفــق نیــز شــد؛ امــا والیــت در فلســفه جایــی نــدارد.
نکــه انســان کامــل
نکــه مــا «ول ـیاهّلل» دار یــم ،ای 
البتــه اصــل والیــت ،بحــث فلســفی اســت ،ولــی ای 
نکــه فــان شــخص ،شــخص
نکــه نبــوت عام ـهای در کار اســت و ای 
میتوانــد بــه والیــت برســد ،ای 
پیغمبــر اســت ،بحثهایــی فلســفی نیســتند؛ ز یــرا فلســفه کــه در مــورد شــخص بحــث نمیکنــد .در
کتــری بــه نــام کالم از آن بحــث
ایــن مــوارد بایــد از علــم کالم کمــک گرفــت و بایــد در یــک قالــب کوچ 
شــود .بنابرایــن ،آرای معقــول خواجــه طوســی را بایــد از اشــارات و امثــال اشــارات توقــع داشــت ،نــه
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نیــز همــان تفکــر فلســفی را دارد .اســتادمان فاضــل تونــی میفرمــود :و بعدهــا نیــز دیــدم کــه در بعضــی

از تجر یــد.
بــه هرحــال ،ا گــر کســی فیلســوفانه بــه ایــن مطلــب بنگــرد ،معنــای فلســفه اوال بــه طــور ذاتــی ،نــه
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یشــود؛ ثالثــا وقتــی تقســیم
الحــادی اســت و نــه الهــی؛ ثانیــا فلســفه بــه الحــادی و الهــی تقســیم م 
شــد ،خــود مثــل یــک گالب در ایــن گل تنیــده اســت و تفکیکپذیــر نیســت؛ چهــارم اینکــه ایــن دو
آشــتیناپذیرند.
ا گــر کســی فیلســوفانه بحــث فلســفه اســام را پــی گرفــت و ثابــت کــرد کــه هیــچ چــارهای بــرای
بشــر جــز وحــی نیســت و ثابــت کــرد کــه نازلتریــن معرفتشناســی ،حــس و تجربــه اســت ،ولــی باالتــر
از آن فــن ریاضــی اســت ،آنوقــت بــه جایــی میرســیم کــه حتــی ریاضیــات بــا تمــام تــوان و غنایــش
نجــا جمــع و تفر یــق و فصــل و وصــل و حرکــت و ســکون نیســت .همچنیــن
کار بــردی نــدارد؛ ز یــرا آ 
ا گــر از عقــول عشــره ســخن گفتــه میشــود ،چونــان ده تــا کتــاب و ده تــا شــجره نیســت؛ شــجر و حجــر
نیســت؛ همیــن کــه از ســطح طبیعــت بــاال رفتیــم و بــه فراطبیعــت و متافیزیــک رســیدیم ،دیگــر
ریاضــی هــم در کار نیســت؛ چــون دیگــر کـ ّـم و رقــم و عــدد و فصــل و وصــل و جمــع و تفریــق و حرکــت
نیســت .اینهــا همــه از بــاب تشــبیه اســت .بــرای اینکــه چیــزی بــه مــا بفهماننــد ،منطــق ریاضــی
را راهانــدازی کردهانــد؛ وگرنــه از منطــق ریاضــی در آن مرتبــه کاری ســاخته نیســت .چــه چیــزی را
ّ
میخواهیــد بــا دیگــری جمــع یــا تفر یــق کنیــد؟ هــر موجــودی در آن نشــئه بــر اســاس «مــا ِمــن یشء ال
و هلــا مقــام معلــوم» اســت .وقتــی اصــول عملیــه در آنجــا راه نداشــت ،باال تــر از آن هــم راه نخواهــد
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داشــت .بنابرایــن ،حجــم هندســه و حســاب نیــز در آن راه نــدارد.
ازایـنرو حــد و ســقف ریاضیــات تــا قلمــرو کـ ّـم اســت و ا گــر بخواهنــد بــه مــا بفهماننــد ،مثــل ایــن
اســت کــه پــای تختــه میرونــد و مثالــی ذکــر میکننــد .ایــن امــور نقــش تشــبیه و مثــال را دارنــد؛ وگرنــه
ً
مگــر میشــود فلســفه را بــا ریاضــی حــل کــرد؟! هــر چــه در منطــق ریاضــی گفتــه شــود ،مثــا اینکــه
بگوینــد ایــن برابــر و مســاوی بــا آن اســت ...ایــن را ریاضـیدان در عالــم مثــال میفهمــد ،نــه در عالــم
عقــل؛ پــس او فیلســوف نیســت.
پــس از ریاضــی ،نوبــت بــه کالم ،ســپس بــه فلســفه و آنگاه بــه عرفــان نظــری و در نهایــت بــه
ســلطان همــه ایــن دانشهــا یعنــی وحــی میرســد کــه همــه اینهــا بایــد بــر آن عرضــه شــود .اگــر کســی
خــود را مضطــر وحــی دیــد کــه «هوالحــق» ،ایــن خــودش را فیلســوفانه محتــاج میبینــد ،نــه متکلمانــه؛
یعنــی چنیــن نیســت کــه در بعضــی از مراحــل محتــاج باشــد و در برخــی از مراحــل نباشــد .مــن ،تــا
مــن هســتم ،بــا اســام کار دارم؛ چــون محتــاج اســام هســتم و میخواهــم آن را دریابــم .امــا آنهایــی
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کــه متکلمانــه فکــر میکردنــد ،میگفتنــد اســام در حــدوث ،نیازمنــد برهــان فلســفی و عقلــی اســت،
نکــه علــت احتیــاج موجــودات را حــدوث دانســتند و آن را
ولــی در بقــا مســتقل اســت؛ هماننــد ای 
تشــبیه کردنــد بــه احتیــاج بنــا بــه ّبنــا کــه در حــدوث محتــاج اســت ،ولــی در بقــا محتــاج نیســت.
اینهــا میگوینــد اســام در اصــل اثبــات بــه عقــل محتــاج اســت ،ولــی وقتــی عقــل اســام را اثبــات
کــرد ،از ایــن پــس بایــد مســتمع شــود .ایــن تفر یـ ِـط عقلنگــری ،در قبــال آن افــراط برخیهاســت کــه
یهــا میگوینــد عقــل «میــزان شــریعت» اســت
بــه هــر حــال ،الهــی بــودن اســام را نپذیرفتنــد .افراط 
نهــا کــه در صــراط مســتقیماند،
یهــا میگوینــد عقــل «مفتــاح شــریعت» اســت؛ امــا آ 
و تفریط 
میگوینــد عقــل «مصبــاح شــریعت» اســت.
فــرق ایــن ســه دیــدگاه ایــن اســت کــه آن کــه تنــدروی میکنــد و میگو یــد عقــل میــزان شــریعت
اســت ،یعنــی ـ معــاذاهلل ـ مــا همــه احــکام و قوانیــن فقهــی و حقوقــی را بایــد در تــرازوی عقــل عرضــه
کنیــم و بــا عقــل بســنجیم ،ا گــر چیــزی موافــق عقــل بــود ،بپذیر یــم و ا گــر مخالــف عقــل بــود ،رد کنیــم،
نکــه شــما بخواهیــد
امــا عقــل میزانــی اســت کــه خیلــی از چیزهــا را نمیتوانــد بســنجد؛ مثــل ای 
سلســلهجبال را بــا باســکول بســنجيد! عقــل یــک باســکول قــوی اســت ،ولــی توانایــی ایــن را کــه
سلســلهجبال و کهکشــان راه شــیری را بســنجد ،نــدارد .وقتــی عقــل ،خــود ثابــت کــرد مــن همانــم کــه
ولــی کســی هســت کــه همــه چیــز را میفهمــد و میتوانــد مــرا راهنمایــی بکنــد ،چگونــه میتوانــد
تــرازوی ایــن باشــد؟ وقتــی خــود میگو یــد مــن حداکثــر باســکولی هســتم کــه میتوانــم کامیونهــای
خاصــی را بســنجم و شــما نخواهیــد کــه سلســلهجبال زا گــرس و البــرز را بســنجم ،ایــن چــه دردی را
دوا میکنــد؟ ایــن حــرف افراطیهاســت و خیلــی بــد اســت.
یهــا نیــز میگوینــد عقــل مفتــاح شــریعت اســت .کار مفتــاح تنهــا ايــن اســت کــه در
تفریط 
گنجینــه را بــاز کنــد و همــان بیــرون بمانــد؛ یعنــی دیگــر کلیــد را داخــل گنجینــه نمیآورنــد .اینهــا
توقــع دارنــد عقــل مفتــاح شــریعت باشــد و در گنجینــه دیــن را بــاز کنــد و بگو یــد در کتابخانــه دیــن،
قــرآن و روایــات را بــر اســاس فهــم متعــارف و تبــادر و لغــت و غیــره بفهمیــد .کلیــد را دم در میگذارنــد،
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میفهمــم کــه خیلــی از چیزهــا را نمیفهمــم (و در ایــن درک نفهمیــدن ،خــود را معصــوم میدانــد)،

یشــود .امــا عقلــی کــه مصبــاح شــریعت اســت ،میگویــد :مــن
چــون کلیــد دیگــر وارد گنجینــه نم 
نکــه تــا دم در بــا شــما هســتم و تــا آنجــا راهنماییتــان میکنــم ،وارد اتــاق هــم میشــود
افــزون بــر ای 
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تــا بگو یــم کــدام کاال بــا کــدام کاال هماهنــگ اســت .همــه آنهــا روی هــم چیــده نیســت کــه شــما
بردار یــد .ا گــر دو آیــه بــا هــم ناهماهنــگ اســت ،میگو یــم چگونــه ایــن مشــکل را حــل کنیــد .اگــر ایــن
آیــه وجــود دارد ،آن آیــه نیــز هســت .گاهــی دو روایــت بــا هــم ناهماهنگانــد و گاهــی یــک آیــه بــا یــک
روایــت ناهماهنــگ اســت .همانگونــه کــه گاهــی دو دلیــل عقلــی مــن بــا هــم ناهماهنــگ هســتند
و بایــد بــه گونـهای حــل شــود ،گاهــی هــم عقــل بــا آیــه ناهماهنــگ اســت کــه بایــد حــل شــود .گاهــی
عقــل بــا روایــت ناهماهنــگ اســت؛ ایــن نیــز بایــد حــل شــود .گاهــی عقــل را بایــد قانــع کــرد؛ گاهــی
نقــل را بایــد تأو یــل نمــود .اینهــا معیــاری دارنــد کــه البتــه کســی کــه روشــمندانه ایــن راه را ســپری کنــد
«للمصیــب اجــران» و «للمخطــیء اجــر واحــد» .ولــی ا گــر بـیروش باشــد« ،علیــه وزره» بایــد کوشــید
کــه ایــن راه را طــی کــرد.

امتداد فلسفه در امور اجتماعی
نکــه فلســفه ،بنیادیتریــن مســائل معرفتــی انســان اســت ،براســاس همــان مســائل
بــا توجــه بــه ای 
بنیــادی و جهانشناســی خــود ،دیگــر اندیشـههای خــود را گزینــش میکنــد و اگــر بخواهــد یــک نظــام
حکومتــی یــا نظــام تربیتــی یــا نظامهــای حقوقــی و امثــال اینهــا را برگزینــد ،در واقــع آن دیدگاههــای
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معرفتــی فلســفی و بنیــادیاش بــه او خــط میدهنــد .بنابرایــن ،انتظــاری کــه از فلســفه توانمنــد و
پو یــا وجــود دارد ،ایــن اســت کــه بــه گونــه مســائل و ســاختمان فلســفهاش جامــع باشــد و خــود آن
ســاختمان فلســفی ،یــک نظــام سیاســی و تربیتــی یــا یــک نظــام حقوقــی و غیــره را پیشــنهاد بدهــد.
همانگونــه کــه پیداســت ،فلســفه مــا چنــدان اینگونــه نیســت .در واقــع ،طراحــان نظــام سیاســی
مــا در گوش ـهای نشســتهاند و کار خــود را میکننــد و فلســفه مــا و فیلســوف مــا هــم در گوش ـه دیگــری
کار فلســفی خــودش را میکنــد .همینطــور نظــام اقتصــادی مــا بــه گونـهای طراحــی میشــود و نظــام
فلســفی مــا بــه گونـهای دیگــر.
تعبیــر مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت« :خــوب اســت فلســفه اســامی امتــداد سیاســی ،تربیتــی
و اقتصــادی داشــته باشــد» .حــال ،نقــص در کجاســت کــه امــروزه فالســفه اســامی ایــن نقــش را در
ً
حیــات اجتماعــی و در معرفتهــای اجتماعــی مــا رســما ایفــا نمیکننــد؟ آیــا بایــد مســائل دیگــری
بــه ســاختمان فلســفی و مطالــب موجــود در کتابهــای مــا افــزوده شــود؟ آیــا آنهــا را بايــد از معــارف
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دینــی و قــرآن و احادیــث و مســائل عقلــی اقتبــاس کــرد؟ یــا از مکتبهــای فلســفی دیگــری کــه در
دنیــا مطــرح اســت؟ یعنــی چهبســا آنهــا مســائل فلســفیای داشــته باشــند کــه میتوانــد در ســاختمان
فلســفه مــا قــرار گیــرد؟ ازایـنرو کســی کــه ایــن فلســفه را میخوانــد ،خودبهخــود بــا خوانــدن آن فلســفه
نهــا را از ایــن بدهــد و نــه میتوانــد
نمیتوانــد پاســخگوی آن نیازهــا باشــد .نــه میتوانــد پاســخ آ 
نظــام اقتصــادی و غیــره طراحــی کنــد .درواقــع چــون شــرح اصــل ایــن نظا مهــا را ـ همانگونــه کــه
فرمودیــد ـ شــریعت بایــد بیــان کنــد ،چــرا آن جهتگیریهــای کلــی از فلســفه مــا درنمیآیــد؟ آیــا
یشــود تجدیــد نظــری در ســاختمان فلســفه فعلــی مــا کــرد؟ یعنــی ا گــر مســائل دیگــری الزم باشــد،
م 
بــه آن افــزود و مســائلی کــه ضــرورت ندارنــد ،از آن حــذف شــود .آیــا میتوانــد معمــاری مجــددی بــر
ســاختمان فلســفه موجــود اعمــال شــود تــا بتــوان آن امتــداد سیاســی ،تربیتــی ،حقوقــی و ماننــد اینهــا
را از آن بــرآورده کــرد؟
بایــد گفــت :ایــن نیــز «یثیــر لنــا دفائــن الفلســفه» میخواهــد .وقتــی عرضــه شــود ،نیــاز مشــخص
یشــود و پرســش و انتقاد خواهد شــد و افزایش و کاهش آن ،درون و بیرون آن و نقص آن مشــخص
م 
یشــود .بیگمــان ایــن حرفهــا روزی کــه جنــاب ارســطو رســید ،ایــن قــدر نبــود؛ همانگونــه کــه
م 
فقــه شــیخ طوســی یــک جلــد بــود و اکنــون چهــل جلــد جواهــر شــده و اصــول ســید مرتضــی یــک جلــد
یشــود ،کارهــا را بایــد تقســیم کــرد .بحثهــای
اســت .اکنــون وقتــی اشــکالها و خواســتهها عرضــه م 
نبــوت و غیــره را ابنســینا در نمــط نهــم اشــارات ،در بحبوحــه بحثهــای زهــد و عبــادت و عرفــان
نکــه بشــر قانــون میخواهــد .خواجــه در همــان شــرح اشــارات میگویــد نیــاز
مطــرح کــرد؛ مبنــی بــر ای 
بشــر بــه وحــی و نبــوت بــرای ایــن اســت کــه زندگــی کننــد؛ ز یــرا آنهایــی کــه نــه خــدا را قبــول دارنــد و
نــه نبــوت را ،یــا مثــل مــا زندگــی میکننــد یــا بهتــر از مــا .مــا نبــوت و ماننــد آن را بــرای زندگــی دنیایــی
نمیخواهیــم .ایــن ســخن خواجــه در نمــط نهــم اشــارات اســت .ابنســینا بحــث نبــوت را در اثنــای
بحــث عبــادت و زهــد و عرفــان آورده اســت تــا نشــان دهــد کــه نبــوت ،تنهــا بــرای دنیــا نیســت و بــرای
خیلــی چیزهــای ديگــر هــم هســت؛ وگرنــه بــرای ســالم زیســتن در دنیــا ،کســانی هســتند کــه هیــچ چیــز

چیستی فلسفه با قید «اسالمی» از منظر آیتاهّلل العظمی جوادی آملی

بــود و اکنــون مجلــدات فــراوان شــده اســت؛ یــا فلســفه فارابــی یــک جلــد بــوده و امــروزه ،اینقــدر شــده

را قبــول ندارنــد و زندگــی میکننــد و زندگــی دنیایــی خوبــی هــم دارنــد.
ایــن ســخنان بایــد بــاز شــود و هرکــدام بــه یــک رســاله نیــاز دارد .بایــد رســالهای نوشــت کــه چــرا
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ی ابنســینا در نمــط نهــم؟
صدرالمتألهیــن بحــث نبــوت را در مبحــث وحــی و نبــوت آورده اســت ،ولـ 
بــرای ایــن اســت کــه ثابــت شــود تنهــا چیــزی کــه پشــتوانه تمــدن اســت ،همــان زهــد و عبــادت و
عرفــان اســت .ا گــر آنهــا را بردار یــد ،همیــن اســت کــه اآلن میبینیــد و دنیــا یــک باغوحــش منظــم
خواهــد بــود .یــک شــیر مقتــدر هــم میتوانــد باغوحــش را منظــم کنــد .اینگونــه نظمهــا ،از شــیر و ببــر
و پلنــگ نیــز برمیآیــد .شــیخ اشــراق در «حکمــة اإلشــراق» میگو یــد :ایــن ســخنهای یــاوهای کــه در
فلســفه مــا راه یافتــه اســت و مــا مجبور یــم اینهــا را باطــل کنیــم ،پــس از ترجمــه بــه ایــن ســرزمین آمــد.
هــر کســی خیــال میکــرد چــون ایــن واژه یونانــی اســت ،پــس گوینــده آن فیلســوف اســت و چــون ایــن
ّ
کتــاب یونانــی اســت ،پــس کتابــی فلســفی اســت! ایــن مســائل بــه صــورت فل ـهای وارد شــده اســت
و مــا بایــد آنهــا را رد کنیــم .ا گــر ایــن دروازه بســته میشــد و ترجمــه کننــدگان مــا معنــای فلســفه و
فیلســوف را میدانســتند ،هــر کتابــی را ترجمــه نمیکردنــد .در حــال حاضــر نیــز وضــع همینگونــه
ّ
اســت .در ترجمــه فلـهای از غــرب ،مترجــم خیــال میکنــد هــر چیــزی کــه در مســائل عقلــی نوشــتهاند،
همینگونــه اســت .ایــن مترجمــان بایــد ســه عنصــر منقولعنــه ،منقولالیــه و خــود فــن را در خــود قــوی
کننــد .تــا ایــن عناصــر س ـهگانه را بــه طــور اجتهــادی نداننــد ،مترجمــان خو بــی نیســتند .بایــد آنهــا
را ترجمــه کننــد و اینهــا یعنــی علــوم مــا را هــم منتقــل کننــد .شــیخ اشــراق میگویــد :وقفنام ـهای
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ندار یــم کــه خــدا علــم را وقــف مــردم یــک ســرزمین کــرده باشــد .عالــم نــه مــال یــک عصــر اســت ،نــه
مــال یــک مصــر .بــه هــر حــال غــرب هــم ،ســرزمین ارســطو و افالطــون اســت؛ جــای کمــی نیســت و مــا
همــواره بدانجــا بــه دیــده تکر یــم نگریســتهایم و اکنــون نیــز همینگونــه اســت.
َ َ
یــک آدم قــدری در آلمــان پیــدا شــده اســت کــه جهــان را در جهــت کمونیســتی بــه هــم زد .مــا
َْ
ُ
ْ َ ً 1
<ول َي ِجـ ُـدوا ِفيكـ ْـم ِغلظــة>
را دیــد و گفــت «دیــن افیــون اســت» ،ولــی قــرآن مــا را ندیــد کــه میفرمایــد
نکــه خشــن باشــید« .اغلظــوا» یعنــی اینکــه آنهــا ببیننــد شــما نفــوذ
یعنــی شــما ســتبر باشــید ،نــه ای 
ناپذیر یــد .او غیــر از ایــن مســجد چیــزی نمیدیــد .ا گــر هــم قــرآن را میدیــد« ،بنیــان مرصــوص» آن یــا
َْ
ُ َْ ً
ََ ُ َ َ ْ ُْ
ََ ُ َ َ ْ ُْ
<ول َي ِجـ ُـدوا ِفيكـ ْـم ِغلظــة> و یــا <فق ِاتلــوا أ ِ َّئــة الكفـ ِـر> را میدیــد و بــا دیــدن ایــن <فق ِاتلــوا أ ِ َّئــة الكفـ ِـر>
یشــود؟! برهانــی کــه قــرآن اقامــه
میگو یــد مــن نمیخواهــم مســلمان شــوم .مگــر اســام بــا اجبــار م 
میکنــد ،ایــن اســت کــه میگو یــد بــا کفــار بجنگیــد؛ نــه چــون کافرنــد؛ ز یــرا عقیــده ،آزادی میخواهــد.
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ّ
حــال ،کافــر باشــد یــا خیــر ،شــما کار مــرا نکنیــد .مــن جهنــم آمــاده دارم و «خــذوه و فغلــوه» در جایــش
محفــوظ اســت .شــما میخواهیــد در دنیایتــان ســالم زندگــی کنیــد ،ایمــان نمیخواهیــد ،بلکــه
ََْ َ َ
َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
ـان ُلـ ْـم> .أیمــان ،قطعنامــه
ـان ُلـ ْـم>  1نــه <أيـ
«أیمــان» میخواهیــد< :فق ِاتلــوا أ ِئــة الكفـ ِـر ِإنــم ل أيـ
و امضــا و تعهــد را میگوینــد .میگو یــد اینهــا بــه هیــچ چیــز پایبنــد نیســتند و ملتــی کــه بــه هیــچ
چیــز پایبنــد نیســت ،چگونــه میخواهــد زندگــی کنــد؟ قطعنام ههــا را ز یــر پــا میگذارنــد و اگــر تعهــد
بســپارید ،بــه آن عمــل نمیکننــد؛ چگونــه شــما میخواهیــد زندگــی کنیــد؟ ا گــر میخواهیــد زندگــی
َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
ـان ُلـ ْـم> جزئیــات فقــه را بــه روایتهــا
<إنــم ل أيـ
کنیــد ،بایــد ســربلند باشــید و بجنگیــد؛ ز یــرا ِ
ســپردند ،امــا اینهــا را کــه تعهــدی اســت ،قــرآن بــه گــردن گرفتــه اســت و میفرمايــد :بجنگیــد ،چــون
ّ
َ
ًّ َ َ ً
<ل َي ْر ُق ُبـ َ
ـون ِف ُم ْؤ ِمـ ٍـن ِإل َول ِذ ّمــة> 2هســتند« .إل»
شــما میخواهیــد بــا شــرف زندگــی کنیــد .اینهــا
ًّ
َ
<ل َي ْر ُق ُبـ َ
ـون ِف ُم ْؤ ِمـ ٍـن ِإل >...نــه تعهــد میشناســد ،نــه قــرارداد و نــه پیمــان و
یعنــی تعهــد .کســی کــه
همــه چیــز را یکجانبــه نقــض میکنــد ،چــرا بایــد زندگــی کنــد؟
فهــا را خــوب بررســی کنیــد
بنابرایــن ،همــواره بایــد در خدمــت قــرآن باشــید؛ یعنــی تمــام حر 
یتــان مجتهــد باشــید .امــروزه
کــه بــاارزش باشــند؛ ســپس آن را بســنجید .بکوشــید در رشــته کار 
تخصــص آســان اســت .یــک رســاله مجتهدانــه بنویســید؛ هرچنــد دو ســال طــول بکشــد .یــک رســاله
هرکــدام معنــای خــود را داشــته باشــد.
شــما چــرا در ایــن عصــر مینویســید؟ آیــا میخواهیــد بــرای بچ ههــا بنویســید یــا بــرای یــک
صاحبنظــر؟ هــر کــس بایــد بــا دیــده علــم بنگــرد .وقتــی مقال ـهای ،مقالــه علمــی اســت کــه جملــه
اول ،معنــای خــود و جملــه دوم هــم ،معنــای خــودش را داشــته باشــد ،نــه اینکــه جملــه دوم ،همــان
جملــه اول را برســاند .حرفهایــی را کــه مــا بــاالی منبــر بــرای تــوده مــردم میگوییــم کــه مثــل «تفســیر
تســنیم» و «رحیــق مختــوم» درنمیآیــد؛ بلکــه بــر منبــر ،حرفهایــی را میزنیــم کــه کل پنجــاه
صفح ـهاش ،شــاید در پنــج صفحــه خالصــه شــود؛ ولــی شــما بــه خواســت خــدا ایــن کار را بکنیــد.
امــروز زمــان ترجمــه اســت .ز بــان را خــوب یــاد بگیر یــد .آن ســرزمین ،ســرزمین ارســطو و افالطــون اســت
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پنجــاه صفحـهای تخصصــی؛ یعنــی جملــه اول ،جملــه اول باشــد و جملــه دوم ،جملــه دوم؛ یعنــی

 .1توبه ،آیه .12
 .2توبه ،آیه.8

19

و ســرزمین بزرگــی اســت.
ّ
ایــن حــرف ،درد شــیخ اشــراق بــود کــه گفــت ترجمــه فل ـهای آمــده اســت .ایــن فرمایــش شــیخ
اشــراق را مالصــدرا در جلــد اول اســفار از ایشــان نقــل کــرده اســت .ایــن دو تــا حــرف ،حــرف لطیفــی
ّ
اســت کــه «علــم ،وقــف هیــچ ملتــی نیســت و خــدا خــدای همــه اســت» .دوم اینکــه «بــازار ترجمــه
بــاز اســت؛ نگذار یــد ایــن دروازه بــاز باشــد و هــر چیــزی کــه آمــده ،بــه عنــوان فلســفه تلقــی شــود».
خودتــان بکوشــید ز بــاندان باشــید تــا نیازهــا را عرضــه کنیــد .همانگونــه کــه اول فکــر نمیکردنــد فقــه
اســامی بتوانــد قوانینــی بــرای مجلــس داشــته باشــد ،ولــی امــروزه بــه هــر وســیله کــه هســت ،همــان
فقــه ،دســتگاه قضایــی بــا آن عظمــت و یــا مجلــس را اداره میکنــد.
فلســفه نیــز همیــن گونــه اســت .البتــه ،فلســفه فنــی اســت کــه نبایــد جلو یــش بــاز باشــد؛ چنانکــه
شــیخ و دیگــر عالمــان بزرگــوار نیــز گفتهانــد .ایــن نــام آهنگیــن اســت .برخــی چــه بســا از ایــن نــام
خوششــان بیایــد .در مقابــل ،خیلــی از بــزرگان تحر یــم کردهانــد کــه بــه هــر کســی یــاد ندهیــد.
تمــام زعــم کســی یــا لغــت اســت یــا تبــادر یــا بنــای عقــا و یــا فهــم عــرف .یــک علمــی هــم هســت
کــه اساســا بــه اینهــا کاری نــدارد و میگو یــد همــه اینهــا را بایــد کنــار گذاشــت و بعدهاســت کــه نوبــت
بــه اینهــا میرســد .شــما ایــن را بفهــم و بفهمــان و بــه هــر زبانــی کــه خواســتی بگــو .اینجــا کــه بحــث
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از لغــت و قامــوس و ماننــد اینهــا نیســت .کســی کــه بــه بنــای عقــا و فهــم عــرف عــادت کــرده اســت،
چــه چیــزی را میشــود بــه او فهمانــد؟ ا گــر بتوانــد تخلیــه کنــد و اینهــا را کنــار بگــذارد ،آن وقــت
میتوانــد بفهمــد کــه چیســت؛ چــون آن فیلســوفان ز بــان خاصــی داشــتند؛ بعــد وقتــی میخواهــد
بنویســد یــا بگو یــد ،آنگونــه بگو یــد و بنویســد .ایــن دیگــر دوخــت و دوز بعــدی اســت ،ولــی اصــل
برهــان کــه اینگونــه نیســت.
ُ
شــیخ صــدوق روایــت میکنــد کــه کســی آمــد خدمــت امــام صــادق؟ع؟ و عــرض کــرد« :دلــی
عــی التوحیــد» یــا «مــا التوحیــد؟» و امــام فرمــود« :هــو الــذی أنــم علیــه»؛ یعنــی همــان کــه شــماها داریــد.
او خوشــحال شــد و رفــت و گفــت حتمــا مــا موحدیــم .بعــد در جلس ـهای دیگــر ،هشــام بــن حکــم
نکــه او از حضــرت ســؤال کنــد.
نجــا ابتــدا حضــرت از او ســؤال میکنــد ،نــه ای 
وارد میشــود .در ای 
حضــرت از او پرســیدند« :أتنعتــه تعالــی؟»؛ آیــا خــدا را وصــف میکنــی؟ گفــت بلــه .فرمــود :هــات
وصــف کــن .گفــت «هــو الســمیع البصیــر .»...حضــرت فرمــود« :هــذه صفــة یشــترک فیــه املخلوقــون».
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گفــت :پــس چــه بگو یــم؟ فرمــود :نگــو ســمیع اســت؛ بگــو ســمع اســت. ...
بــر همیــن اســاس ،بعدهــا فارابــی را تربیــت کــرد کــه برهــان «صــرف الشــیء» را طــرح کــرد و ایــن
از دســت شــیخ انصــاری برنمیآیــد .ایــن برهــان «صــرف الشــیء» الیتثنــی و الیتکــرر کــه بســیای
گفتهانــد ،قویتریــن دلیــل بــر توحیــد اســت .دال بــر ایــن اســت کــه او صــرف هســتی اســت و صــرف
فهــا هرگــز در ارســطو و دیگــران نبــود.
تعددبــردار نیســت .ایــن را امــام بــه هشــام یــاد دادهانــد .ایــن حر 
فــرد دیگــری نیــز نــزد حضــرت آمــد و گفــت :آیــا خــدا قــدرت دارد کــه کل کــره زمیــن یــا دنیــا را بــه
گتــر شــود و نــه کــره زمیــن یــا
گون ـهای در یــک پوســته تخــم مــرغ جــا دهــد کــه نــه پوســته تخــم مــرغ بزر 
کتــر؟ فرمودنــد :بلــه ،خــدا مهمتــر از ایــن کار را کــرده اســت .عــرض کــرد :چــه کاری؟
دنیــا کوچ 
فرمــود :چشــمت را بــاز کــن و بــاال و پاییــن را ببیــن .خــدا بزرگتــر از زمیــن را یعنــی مجموعــه نظــام
کتــر از تخــم مــرغ ،یعنــی چشــم تــو جــا داده اســت و آن فــرد خوشــحال شــد و رفــت.
مشــهود را در کوچ 
ّ
یشــود گفــت «هــو بــکل یشء قدیــر»؟ فرمــود:
شــخص دیگــری خدمــت حضــرت آمــد و گفــت :آیــا م 
« ....امــا الــذی ســألته الیکــون»؛ یعنــی قــدرت بــه شــیء تعلــق میگیــرد ،نــه ال شــیء .الشــیء یعنــی
ممتنــع یــا معــدوم ،کــه لفظــی اســت کــه ز یــر آن خالــی اســت .میگوییــد آیــا خــدا قــدرت دارد؟ آخــر

یگــردد ،اینهــا نیــز چنــان اســت .البتــه بایــد مواظــب بــود در هیــچ
ســال بحــث اصــول ،حــل م 
چکــس تعــرض نکنــد .اندیشـهها محتــرم اســت  ...صاحــب حدائــق
برهـهای ،ز بــان و قلمتــان بــه هی 
بــه اصولیــان اشــکال میکنــد اینگونــه کــه شــما روایــت را معنــا کنیــد« ،یوجــب الخــروج مــن الدیــن».
ایــن نقــد رایــج صاحــب حدائــق اســت.
شــما مواظــب ز بــان و قلمتــان باشــید؛ احتــرام همــه را حفــظ کنیــد و ا گــر خــدای ســبحان
َََ ُ َ
سررشــتهای بــه مــا داد ،بدانیــم کــه در برابــر آن ،مســئولیتی نیــز هســت کــه <خلقكـ ْـم أ ْطـ َـو ًارا>  1بایــد بــا
احتــرام بــا عطیــه الهــی برخــورد کنیــم.

 .1نوح ،آیه .14

چیستی فلسفه با قید «اسالمی» از منظر آیتاهّلل العظمی جوادی آملی

بــه چــه چیــزی قــدرت دارد؟ بگوییــد بــر چــه چیــزی قــدرت دارد؟
ّ
بــه هرحــال امــام فرمــود :او «بــکل یشء قدیــر» اســت؛ ولــی «امــا الــذی ســألته الیکــون» ایــن «کان»،
ُ
«کان» تامــه اســت؛ یعنــی «الیوجــد» .ایــن کجــا و آن کجــا؟! ا گــر ُ«رفــع عــن ا ّمــی» در طــول چندیــن
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کــوثـ ــر حـک ـم ــت -فـص ـلـنامـه داخلی گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ
اسالمی جامعة الزهرا؟اهع؟ سال اول -شــ ـ ـمـاره دوم  -بهار 1398

تبیین و بررسی دیدگاه
ابوالبرکات بغدادی دربارۀ «زمان»

1

سمیه چهرهآرا ضیابری

چکیده
ابوالبـرکات بغـدادی ( 473ـ 560ق) از اندیشـمندانی اسـت کـه در بسـیاری از مسـائل ،بـا فالسـفه مخالفـت کـرده و
موضوعاتـی را مطـرح میکنـد کـه میتـوان آن را گونـهای نـوآوری بهشـمار آورد .ابوالبـرکات ديدگاهـی نـو در مـورد «مفهـوم
ابوالبـرکات در ابتـدای کتـاب خـود ،بر کسـانی که «زمان» را مقدار حرکت دانسـتهاند ،خـرده گرفته اسـت .از نظر او زمان
همانگونـه کـه مقـدار حرکت اسـت ،مقدار سـکون نیز هسـت .بنابراین ،زمـان را مقدار وجـود میداند و معتقد اسـت که
«معقـول زمـان» درمقـام تصـور ،قریـن معقـول وجـود اسـت و میگویـد «زمـان دچـار دگرگونـی نمیشـود» .تغییـر و دگرگونی،
از امـوری اسـت کـه در زمان واقع میشـوند.
سپس تأثر او از آیینهای باستانی در مفهوم زمان و چگونگی تطبیق نظریه وی با هایدگر مطرح گردیده است.
واژگان کلیدی :مفهوم زمان؛ ابوالبرکات بغدادی؛ مقدار حرکت؛ مقدار وجود.

 .1فار غالتحصیل سطح  3جامعةالزهراء؟اهع؟ و مدرس حوزهMarjan- chehrehara@ yahoo.cam .
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زمـان» بیـان میکنـد کـه در ایـن مقالـه ،پـس از پیشـینه تاریخـی « مفهـوم زمـان» بـه آن پرداختهايـم.
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طرح مسئله
یکـی از مهمتر یـن مسـائلی کـه شـاید بتـوان گفـت از بـدو پیدایـش تفکـر فلسـفی ،ذهـن بسـیاری
از فالسـفه را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت ،مسـئله «زمـان» اسـت .شـاید بـه ایـن علـت کـه در فرآینـد
شـناخت جهان ،مسـئله اصلی چگونگی پیدایش و آغاز آن اسـت و به همین دلیل موضوع «زمان»
از مباحـث مهـم شـناخت جهـان بـه شـمار میآیـد« .مفهـوم زمـان» در طـول تار یـخ فلسـفه همـواره بـه
صـورت یـک مسـئله پیچیـده و بحثبرانگیـز وجود داشـته اسـت؛ به گونهای کـه فالسـفه و متفکران
بـزرگ در تلاش بـرای بهدسـت آوردن پاسـخی بـرای آن بودهانـد.
مسـئله مهـم دیگـر ايـن عصـر ،تطبیـق اندیشـههای متفکریـن اسلامی بـا غر بـی اسـت .تفکـر
ابوالبرکات بغدادی از این جهت در مسـئله زمان قابل تأمل اسـت که نظریهای بدیع در باب مفهوم
یتـوان اندیشـه وی را بـا متفکـر بـزرگ قـرن بیسـتم یعنـی مارتيـن هایدگـر ( 1889ـ
زمـان مطـرح کـرده و م 

1976م) تطبیـق داد.

پیشینه مسئله «زمان»
شاید بتوان گفت بحث سامانيافته درباره زمان که تاکنون در فلسفه شرق و غرب اثر خود را برجا
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گذاشـته ،از زمان افالطون و بیشـتر ارسطو مطرح شده است .از نظر افالطون خداوند تصویر متحرکی
از ابدیت بهوجود آورده اسـت که مرز عالم بودن (عالم مادی) و شـدن ُ(م ُثل) باشد و وسیلهای برای
نظـم بخشـیدن بـه جهـان پدیدار قـرار گیرد و این همان اسـت کـه ما «زمـان» مینامیم( .افالطـون)46 ،

امـا ارسـطو معتقـد اسـت کـه مـا میتوانیـم و بایـد ماهیـت پدیدارهـای طبیعـی و امـوری ماننـد زمان و
حرکـت را بـر اسـاس سـاختار و نهاد بالفعل جهـان بشناسـیم .وی میگوید« :وقتی بتوانیـم قبل وبعد
را در حرکـت لحـاظ کنیـم ،بـه درک مفهـوم زمـان نائـل شـدهایم»( .ارسـطو ،فیز یـک« )212 ،زمـان در واقع
ّ
ّ
عدد و مقدار حرکت از لحاظ تقدم و تأخر اسـت»( .ارسـطو ،طبیعیات)160 ،
متفکر یـن اسلامی در موضـوع زمان ،بیشـتر تحت تأثیر ارسـطو بودهانـد؛ اما ِکنـدی ( 185ـ 256ق)

به عنوان اولین متفکر اسلامی نظریهای متمایز در این باب ارائه میدهد .از نظر کندی زمان ،امری
قائمبهذات نیسـت؛ بلکه امری اعتباری اسـت .وی میگوید :زمان عددی بیش نیسـت که حرکت
یشـوند و از تعریـف زمان به
رامـی شـمارد .زمـان و حرکـت هـر دو متناهیانـد؛ ز یـرا به جسـم مر بـوط م 
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تناهـی عالـم میرسـد( .کنـدی )34 ،اما او نیز میگو یـد« :زمان ،مقدار حرکات اسـت»( .نعمه)638 ،

نسـینا ( 370ـ 428ق) در ایـن موضـوع از ارسـطو پیـروی کـرده و میگویـد:
ی اب 
متفکـر بـزرگ اسلام 
«زمـان ،مقـدار و ّ
نسـینا ،شـفاء
کـم اسـت و نیازمنـد موضـوع اسـت و موضـوع آن حرکـت اسـت» (اب 
الطبیعیـات )156 ،سـپس میگو یـد« :کمیـت غیرق ّـار زمـان اسـت» و ایـن هیئـت غیرق ّـار مقـدار حرکت
اسـت( .حسـنزاده آملـی)372 ،

همانطـور کـه گفته شـد ،از عصر ارسـطو این نظر مطرح اسـت کـه «زمان» نه جوهر مادی اسـت،
نـه جوهـر مجـرد اسـت ،نـه یـک عـرض غیرق ّـار و نـه خـود حرکـت اسـت؛ بلکـه «زمـان» عبـارت اسـت
از مقـدار حرکـت( .غفـاری 200 ،و  )202شـیخ اشـراق نیـز میگو یـد« :زمـان ،مقـدار حرکـت اسـت ،چـون
متقـدم و متأخـر آن را در عقـل جمع کنیم»( .سـهروردی ،پرتو نامه 15 ،و « )16إن زمـان هو مقدار حرکت اذا
مجـع يف العقـل عدم اثبات»( .سـهروردی ،مصنفـات ،ج)179 ،3

از آنجا که سهروردی تقدم و تأخر را بالذات دارای حرکت میداند ،لذا آن را مقدار برای حرکت
تلقی میکند؛ حرکتی که متقدم و متأخر آن در ذهن جمع شده باشد ،نه در خارج.
صدرالمتألهیـن ( 979ـ 1045ق) نیـز زمـان را مقـدار حرکـت میداند؛ بـا این تفاوت کـه وی زمان را
مقـدار حرکـت جوهری میداند( .صدرالدین شـیرازی ،أسـفاراالربعه ،ج)125 ،3

نسبت به فیلسوفان قبل از خود مطرح میکند و زمان را به وجود نزدیک میداند .از این نظر میتوانیم
بـه تشـابه چهارچـوب اصلـی دیدگاه او بـا هایدگـر ،بزرگترین فیلسـوف قرن بیسـتم پی ببر یـم؛ چراکه
هایدگر نیز زمان را مقدار وجود میداند.

«زمان» از نظر ابوالبرکات بغدادی
ابوالبـرکات بغـدادی از جملـه اندیشـمندانی اسـت کـه در بسـیاری از مسـائل فلسـفی بـه تأمـل و
بررسی پرداخته و نظریات خود را مستقل از آنچه ّ
سنت فالسفه ایجاب میکند ،تدوین کرده است.

تبیین و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی دربارۀ «زمان»

اما متفاوتترین رأی در باب مسـئله زمان ،از ِآن ابوالبرکات بغدادی اسـت .او دیدگاه متمایزی

ابوالبـرکات در بسـیاری از مسـائل بـا فالسـفه مخالفـت و از آنـان انتقـاد کـرده اسـت؛ ولـی در خلال
یهـا مسـائلی مطـرح کرده کـه میتـوان آن را نوعی نوآوری ب هشـمار آورد.
ایـن مخالفتهـا و خردهگیر 
ّ
ابوالبـرکات ،وجـود «زمـان» را آشـکار و روشـن میدانـد کـه عقلا هیـچ اختالفـی در آن ندارنـد؛ امـا
25

درک ماهیـت آن گرچـه در میـان عـوام از وضوح و روشـنی برخوردار اسـت ،ولی از نظـر منطقی ،امری
پيچيـده و خفـی بـوده و اندیشـمندان را دچـار خطـا میکند( .نجفی افـرا)162 ،

«اما تصوره و معرفة ماهیته املوجوده ّ
فانه يف العرف العامی من ّ
البی ّ
اجلیل و يف التعر یف التام املنطيق
العقلي مـن الغامـض مشـتبه اخلفي ...فنقـول ّان املفهـوم يف العـرف العامي مـن الزمـان هواليشء الـذي فیه

تکوین احلرکات و تنفق و ختتلف باملعیة و القبلیه و البعدیه و بالنسبه إلیه بالسرعه و البطء و ّ
یقسمونه
ً
إیل ماض و حاضر و مسـتقبل و إیل أجزاء یس ّـموهنا أیاما و ساعات و سننی و شهورا»( .بغدادی)69 ،
ابوالبـرکات میگو یـد :درکـی کـه عـوام از «زمـان» دارنـد ،به عنـوان چیزی اسـت که حـرکات در آن
واقـع شـده و در معیـت و قبلیـت و بعدیـت اتحـاد و اختلاف پیـدا میکنـد و تنـدی و کنـدی را در
نسـبت بـه «زمـان» درک میکننـد و «زمـان» را بـه ماضـی و مسـتقبل و حـال تقسـیم کـرده و اجـزای آن
را بـه صـورت سـالها و ما ههـا ،روزهـا و سـاعات نامگـذاری میکننـد و بـه هـر حـال ،بـه وجـود چیـزی
بـه نـام «زمـان» اذعـان و اعتـراف دارنـد .امـا اندیشـمندان و عقال هسـتند که برحسـب عقـل و مبانی،
داور یهای متفاوتی دربارۀ «زمان» دارند .پس اقوال و نظریات در باب هویت زمان فراوان و گوناگون
اسـت .کسـانی گفتهانـد «زمان» اسـمی اسـت که هیـچ معنایی نـدارد .برخـی دیگر بر ایـن عقیدهاند
کـه زمـان معنـای محسـوس دارد و آن جـز حرکـت چیز دیگری نیسـت .گروهـی گفتهاند معنـای زمان
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محسـوس نیسـت ،بلکه معقول اسـت و آن امر معقول ،همان چیزی اسـت که مقدار حرکت نامیده
میشـود .گروهـی دیگـر آن را جوهـر دانسـتهاند .کسـانی آن را عـرض شـمردهاند .جماعتـی گفتهانـد
«زمان» موجود است .طایفهای دیگر آن را غیرموجود تلقی کردهاند .کسانی هم «زمان» را یک موجود
ّ
قارالـذات به شـمار آوردهانـد .گروهی دیگر گفتهاند زمـان موجودی غیر قارالذات اسـت که همه این
اقـوال و عقایـد ،ناشـی از نوعـی نظر و تأمل عقلی اسـت( .ابراهیمـی دینانی)311 ،

ابوالبـرکات بغـدادی بـه مبانـیای توجـه پیـدا کـرده که نـزد امروز یـان با عنـوان «معرفتشناسـی»

1

یشـود .از نظر وی ما به دو شـکل میتوانیم درباره «زمان» سـؤال کنیم :یکی اينکه مباحثی
مطرح م 
را فقط در حیطۀ تعقل مطرح کنيم و تالشی را برای شناسایی ماهیت و مفهوم «زمان» به کار گیریم،
مثلا میپرسـیم :آیـا زمان قابل حس اسـت یا نیسـت؟ به تصـور درمیآید یا خیر؟ و دیگـر اینکه تأمل
خـود را در بـاره «زمـان» بـر مبنـای اصـول و مبانـی قـرار دهیـم و آنگاه پرسـشهایی از ایـن گونـه مطـرح
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1. Epistemology.

یشـود کـه آیـا «زمان» جوهر اسـت یا عرض؟ علت اسـت یـا معلول؟
م 
«مث ّان العقلاء نظـروا فیـه نظرا حبسـب عقوهلم و اصوهلم اما حبسـب العقول فاهنـم ارادوا معرفة ماهیته

و ادرا كها مبجرد معناها و هل هي ّمما حیس أو الحیس و بتصور و الیتصور بالذات أو بالعرض و أما حبسـب
االصول فإهنم أرادو أن یعرفوا منه هل هو جوهر أو عرض و للمعروض له بذاته أو باالضافه و النسـبه و هل
ّ
هو علة أو معلول أو كالمها»( .بغدادی)70 ،
ابوالبرکات بنابر آنچه گفته شد ،معتقد است که زمان از طریق حواس قابل ادراک ّاولی نیست؛
چراکه رنگ نیست که با چشم درک شود؛ صدا نیست تا با گوش شنیده شود؛ نرمی و زبری نیست
کـه قابـل لمـس باشـد .بنابرایـن تنهـا تأمـل عقلـی و تفکـر منطقـی مبتنـی بـر اصـول خـاص اسـت کـه
یشـود ،کـه درباره آن توضیـح خواهیم
راهنمـای آدمـی در درک و ماهیـت و تصـور حقیقت «زمان» م 
ً
ً
داد« .أوال مـن جانـب املحسوسـات فلـم یدرکـوه بالـذات إذ مل یکـن لونـا فیدرکـه البصـر و ال صوتـا فیدرکـه
السـمع و الصالبـه و ال لینا فیدرکـه اللمس»( .همان)

اشکاالت وارده بر مقدار حرکت دانستن «زمان»

انتظـار اسـت و قبلیـت و بعدیت «زمـان» و حرکت هماننـد یکدیگرند که با هم قابل جمع نیسـتند.
اما بيان چنین مشـابهاتی ميان «زمان» و مسـافت درسـت نیست .دیگر اینکه چون حرکات متعدد
در مسـافتهای مختلـف در «زمـان» واحد قابل تحقق اسـت ،گفتند «زمان» که امر واحدی اسـت،
غیر از آن امورمتکثر (مسافت و حرکات) میباشد؛ بنابراین قبلیت و بعدیت و ّ
تصرم و تجدد «زمان»
را بالـذات دانسـتند و قبلیـت و بعدیـت و تصـرم و تجـدد حرکـت را بالعرض قلمداد کردنـد و نتیجه
گرفتنـد کـه حرکـت در «زمـان» اسـت ،نـه «زمـان» در حرکـت ،و گفتنـد کـه ا گـر حرکـت را نتـوان تصـور

تبیین و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی دربارۀ «زمان»

از نظـر ابوالبـرکات اندیشـمندان در درک حقیقـت «زمـان» بـه اشـتباه رفتنـد؛ زيرا آنها تشـابهاتی
ً
بین «زمان» و حرکت یافتند .مثال اینکه ماضی «زمان» مانند حرکت انقضاپذیر است و آیندۀ آن در

کـرد ،زمـان را هم نمیتـوان تصور کرد.
ابوالبـرکات بـه ارسـطو و ابنسـینا و سـهروردی کـه مقیـاس زمـان را حرکـت فلکاالفلا ک گرفتند
خورده میگیرد .ارسطو میگوید« :اگر بخواهیم زمان را اندازه بگیریم ،باید مقیاسی برای اندازهگیری
داشـته باشـیم .بهتریـن حرکـت ،حرکـت مسـتدیر اسـت و حرکـت افلا ک آسـمانی مناسـبترین
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حرکـت اسـت»( .کاپلسـتون )368 ،و میگو یـد «از آنجـا کـه حرکـت افلا ک م ّ
ـدو ر فسـادناپذیر اسـت،
تعییـن زمـان بـه واسـطه ایـن حرکـت صـورت میپذیـرد»( .دبیـران کاتبـی )174 ،ابنسـینا در «اشـارات
و تنبیهـات» میگو یـد« :حرکـت دوری اسـت کـه تغییـر را انـدازه میگیـرد و ایـن همـان زمـان اسـت».
(ملکشـاهی )291 ،سـهروردی نیز به پیروی از متفکرین پیشـین میگوید« :زمان ،مقدار حرکت دوری
فلک اسـت»( .ریـزی)169 ،
َ
مقیـاس «زمـان» را حرکـت فلکاالفلا ک گرفتنـد و «زمـان» را عـرض و آن هـم ک ِـم متصـل تلقـی

کردند .اما ابوالبرکات با نظر پیشینیان مخالف است؛ چراکه او مخالف عرض بودن «زمان» است.
(نجفـی افـرا )163 ،و میگو یـد« :مفـن قال ان الزمـان عرض و لیس جبوهـر و هذا معین اجلوهـر و العرض عنده
الجل جتدده و تصرمه فقد اخطأ يف قوله و کیف و هو ّمما ال یتصور الذهن ارتفاعه و عدمه بل یتصور وجود
ّ
ّ
ّ
کل یشء و عدم کل یشء معه بالنسـبه إلیه و یتصور کل یشء فیه و الیتصوره يف یشء»( .بغدادی)74 ،
کسـی کـه بـه عرض بـودن زمان معتقد شـده ،ره بـه خطا برده اسـت .عـرض قابل زوال اسـت؛ اما
هیـچ ذهنـی نمیتوانـد ارتفـاع و عـدم «زمـان» را تصور نمایـد .وجود و عـدم هر چیزی همـراه «زمان» و
در نسـبت بـا «زمـان» قابـل تصـور اسـت .همـه اشـیاء در «زمـان» قابـل تصورنـد و «زمـان» در هیچ چیز
قابـل تصـور نیسـت .ابوالبرکات در همانجا باز به سـخن پیشـینیان (که به نظر میرسـد مقصود وی
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در ایـن مـوارد ارسـطو و ابنسیناسـت) ایـراد میگیـرد و میگو یـد« :و الذیـن قالـوا ان مـن الیشـعر حبرکـه
الیشـعر بزمـان یعکـس القـول علهیـم فیقـال بـل مـن الیشـعر بزمان الیشـعر حبرکـه»( .همـان) در ایـن مطلب
نسـینا میگوید «ال يتصـور الزمان إال مـع احلرکة».
نسـینا مخالفـت میکنـد؛ چراک ه اب 
ابولبـرکات بـ ا اب 
(ابنسـینا ،النجاة )148 ،ام ا ابنسـینا موضع خود را در «شـفاء» تغییر میدهد و میگوید« :تقدم و تأخر
چیزهـای دیگر به سـبب زمان اسـت»( .ابنسـینا ،فن سـماع طبیعـی)202 ،

شـناخت زمـان بـه حرکـت نیسـت؛ بلکـه شـناخت حرکـت به زمـان اسـت( .به ایـن شـکل دایره
زمـان را فراتـر از معقـول حرکـت میبـرد) .آ گاهـی بـه حرکـت ،مسـتلزم آ گاهـی بـه قبـل و بعـد اسـت؛
قبـل و بعـدی کـه اجتمـاع در وجـود پیـدا نمیکننـد و شـناخت چنیـن قبـل و بعـدی ،همـان «زمـان»
اسـت» و ادامـه میدهـد:
ُ
«قالـوا ان موضوعـه اجلسـم املتحـرک مـن حیـث هـو متحـرک بـل قالوا انـه عـرض يف عـرض .کالبیاض
ً
مـن يف السـطح و حنـوه فیکونـه الزمـان موجودا يف احلرکـة و ال جوز قوامـه دوهنا و قد عرفـت ان الزمان یکون

ً

واحـدا مـع حـرکات عده ملتحـرکات عدة يف مسـافات عدة و مـا مهنا( .»...بغـدادی)75 ،

«زمـان» عارض حرکت نیسـت .در واقع موضوع «زمان» را جسـم متحـرک از حیث متحرک بودن
قـرار دادهانـد و آن را عرضدرعـرض دانسـتهاند؛ ماننـد سـفیدی کـه عـارض سـطح میشـود ،امـا اگـر
موضوع «زمان» حرکت باشد ،حرکات با تعدد متحرک و مسافت ،متعدد میشود« .زمان» یا عارض
همـۀ حـرکات اسـت که با انتفـای حرکت در یک جا «زمـان» از بین خواهد رفت ،یـا عارض تکتک
حرکات اسـت که الزمهاش معیت زمانهای متعدد خواهد بود ،یا عارض بر یکی از حرکات اسـت
کـه هـر دو مـورد أخیـر ُمحال اسـت .وی دلیل مـیآورد که زمان ،وابسـته به حرکت نیسـت و میگوید:
یشـود و همین نشـانگر آن اسـت که
«چنانکه انسـان بدون هیچگونه حرکتی متوجه گذشـت ایام م 
انسـان بـدون حرکـت نیـز قـادر بـه شـناخت و درک زمان اسـت .همچنیـن زمـان همانگونه کـه مقدار
حرکت اسـت ،مقدار سـکون نیز هسـت و سـکون هم به آن سنجیده میشـود»( .نجفی افرا)164 ،

وی در عیـن حـال ،کـم و مقـدار بودن «زمـان» را میپذیرد؛ چـون اجزایی دارد که قابل شـمارش و
اندازهگیـری اسـت؛ همـان اجزایی که به سـاعات ،روزها ،ماهها و سـالها تقسـیم میشـود.

«زمان» امتداد وجود است
دارد .البتـه او «زمان» را یک امر ذهنی محض نمیشـمرد کـه هیچ جایگاهی در خارج ندارد؛ چراکه
خـود او اذعـان میکنـد کـه ا گـر «زمـان» تنها یـک امر ذهنی باشـد ،مسـئله صـدق و کذب در مـورد آن
بیمعنـا خواهـد بـود و افراد میتواننـد آن را یک امر فرضی در نظر بگیرند که به خواسـت خود و بدون
ملا ک واقعـی در باب آن سـخن گوینـد و تصمیـم بگیرند؛ چراکه هیچ شـخص باشـعوری نمیگوید
یک سـاعت با یک روز مسـاوی بوده؛ زیرا میان سـاعت و روز ...تفاوت وجود دارد( .ابراهیمی دینانی،

 311و  )312فیلسـوف بغـدادی معقـول «زمـان» را بـه معقـول وجـود نزدیـک دانسـته و معتقـد اسـت کـه

تبیین و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی دربارۀ «زمان»

از نظـر ابوالبـرکات نفـس آدمـی از طریـق نوعـی ادراک ذهنـی و عقلـی ،نسـبت بـه «زمـان» آ گاهـی

معقول «زمان» در مقام تصور ،قرین معقول وجود اسـت؛ زیرا تصور ذهن از وجود به اين معنا نیسـت
که هسـتی در زمرۀ اشـیاء محسـوس قرار دارد؛ بلکه ادراک آدمی از هسـتی ،به اين معناست که همۀ
اشـیاء محسـوس و غیرمحسـوس در آن بوده و از شـئون آن به شمار میآید.
هرگونـه احساسـی را در فـرض ذهنـی میتوان از میان برداشـت ،ولی بـا از میان برداشـتن هر گونه
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فـرض ذهنـی ،وجـود موجـودات از میـان نخواهـد رفـت .بـه ایـن ترتیـب آنچـه از وجـود بـه ادراک مـا
درمیآیـد ،نوعـی معنـای عقلی اسـت که از محسوسـات و غیرمحسوسـات تشـکیل شـده و نفس ما
نکـه بـه هـر شـیء دیگـری آ گاه شـود ،بـه آن
ایـن معنـای عقلـی را بیواسـطه درک میکنـد و پیـش از آ 
آ گاهی دارد .در مورد «زمان» نیز چنین است .یعنی نفس ناطقۀ انسان ،بدون واسطه« ،زمان» را درک
میکنـد و پیـش از آن کـه بـه هـر شـیء آ گاه شـود ،بـه «زمـان» آ گاهـی دارد .بر همین اسـاس اگر کسـی
«زمـان» را مقـدار وجـود بدانـد ،مناسـبتر از ایـن اسـت کـه آن را مقـدار حرکـت بـه شـمار آورد .به این
دلیـل کـه «زمـان» به همـان اندازه کـه میتواند مقدار حرکت شـمرده شـود ،میتواند مقدار سـکون نیز
شناخته شود و تردیدی نیست که یک امر ساکن و یک امر متحرک ،در هستی با یکدیگر مشترکند.
بنابراین مسئله ،ابوالبرکات میگوید« :همانگونه که از میان برداشتن وجود از لوح ضمیر قابل تصور
نیسـت ،از میان برداشـتن «زمـان» از صفحه ضمیـر نیز قابل تصور نیسـت»( .همان)

«ابوالبـرکات بـر آن اسـت کـه ادراک زمـان و ادراک وجـود و ادراک ذات خـود ،مقـدم بـر ادراکاتـی
است که انسان میتواند از چیزهای دیگر داشته باشد و مفاهیم وجود و زمان وابسته به یکدیگرند».
(دایرة المعارف بزرگ اسلامی)202 ،

ابوالبـرکات حتـی از اصطالحـات روزمـره مـا بـرای اثبـات وابسـتگی وجود و زمـان با یکدیگـر بهره
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یبـرد و میگو یـد « :عمـرت طوالنی گردد» یـا «خداوند بقای تـو را طوالنی گردانـد» .در واقع منظور ما
م 
ایـن اسـت کـه وجـود و هسـتی تو طوالنی شـود .یـا خداونـد زمان تـو را طوالنـی گردانـد .بنابرایـن از نظر
ابوالبـرکات «زمـان» یـک موجـود ،اسـتمرار وجـود آن میباشـد و میگو یـد :ا گـر «زمـان» را مقـدار وجـود
بدانیـم ،مناسـبتر از آن اسـت کـه آن را مقـدار حرکـت بدانیـم .البتـه فالسـفۀ دیگـر نیـز بـه کوتاهـی و
بلنـدی «زمـان» در نسـبت آن بـا حرکـت توجـه داشـتهاند .بنابرایـن در ایـن مـورد ابوالبـرکات حـرف
تازهای نگفته و فقط به جای حرکت ،وجود را قرار داده اسـت .اما فیلسـوف بغدادی مسـئله تازهای
را وارد معقـول «زمـان» میکنـد و آن ،ایـن اسـت کـه یک موجود سـاکن را نیـز مسـتمرالوجود میداند و
ایـن اسـتمرار وجـود را «زمـان» به شـمار مـیآورد .به این معنـا ابوالبرکات حـدوث «زمـان» را به معنای
یشـود .او معتقـد اسـت کسـی که به
حـدوث وجـود گرفتـه و از ایـن طر یـق حـدوث «زمـان» را منکـر م 
حدوث «زمان» معتقد است ،در واقع حدوث هستی را نیز پذیرفته است؛ چراکه «زمان» یک هویت
مسـتقل نیسـت و نسـبت «زمـان» بـه وجود ،مثل نسـبت مقدار جسـمانی اسـت به جسـم.
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یشـود ،قابـل تحقـق و
همانگونـه کـه مقـدار جسـمانی ،بـدون جسـمی کـه بـا آن اندازهگیـری م 
بـودن نیسـت ،طـول و قصـر «زمـان» هـم بـدون یـک وجـود مسـتمر تحقـق نمیيابـد؛ بـه هميـن دلیـل
اسـت کـه مشـائیان میگوينـد :بـا چرخـش افلا ک ،زمـان بـه وجـود آمـده و در واقـع ،پيـش از افلا ک،
زمانی هم وجود نداشـته؛ اما این مسـئله بسـیار مورد انتقاد ابوالبرکات قرار گرفته و از نظر او این ادعا
کـه بخواهیـم عـدم «زمـان» را پیـش از پیدایـش جهـان در نظـر بگیر یـم ،وجـود نـدارد؛ ز يـرا ذهـن هـرگاه
میخواهـد چنیـن چیـزی را بـه تصـور درآورد ،پیـش از پیدایـش جهـان ،برهـهای از امتـداد زمانـی را
تصـور میکنـد که در آن امتداد زمانی« ،زمان» تحقق نداشـته اسـت .روشـن اسـت کـه در این تصور،
نکـه «زمـان» را نفـی میکنـد ،از اثبـات زمـان نیـز سـخن
ذهـن بشـر دچـار تهافـت گشـته و در عیـن ای 
میگو یـد .بنابرایـن ،دلیلـی کـه او ارائـه میکنـد و میگوید« :رفع زمان ممکن نیسـت ،مگـر اینکه رفع
وجـود امکانپذیـر باشـد» ،چنانکـه گفتـه شـد ،مقصـود او از وجـود ،محسوسـات و غیرمحسوسـات
میباشـد( .ابراهیمـی دینانـی)313 ،

بنابراین همانگونه که رفع و زوال هستی ممکن و میسر نیست ،زوال «زمان» نیز ممکن نخواهد
بـود؛ همانگونـه که هسـتی آغاز و انجامی نـدارد و قبل از «زمان» نیز زمانی قابل تصور نیسـت و پایان
و نهایتـی نمیتوان برای آن فرض نمود.

یشـود .تغییر و دگرگونی ،تنها در موجودات
از نظـر ابوالبـرکات« ،زمان» دچار تغییر و دگرگونی نم 
یشـود و قابل
متغیـری اسـت کـه در «زمـان» واقـع میشـوند؛ ازایـنرو چنیـن حقیقتـی دچـار تغییـر نم 
تفکیـک از وجـود نیسـت و اگر تبدل احـوال موجودات نمیبـود« ،زمان» دائمی و سـرمدی میبود که
هرگـز فنـا نمیپذیرفت و چنیـن زمانی ،قابل اطالق بـه واجبالوجود بالذات و خالق هسـتی خواهد
بود( .نجفـی افرا)165 ،

تبیین و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی دربارۀ «زمان»

هر وجودی داخل در «زمان» است

بنابرایـن ابوالبـرکات ایـن سـخن را در مـورد وجـود خالـق تبـارک و تعالـی نیـز صـادق میدانـد .در
صورتی که حکمای مشاء که «زمان» را مقدار حرکت میدانستند ،آن را از وجود حق تبارک و تعالی
نفـی میکردنـد .ابوالبـرکات میگو یـد :همانطـور که «زمـان» از خصوصیـات وجود مخلوق اسـت ،از
خصوصیـات وجود خالق نیز هسـت.
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ـرات «زمـان» ،بـه سـبب نسـبتی اسـت که بیـن آن و امـور متغیر
امـا اینکـه از نظـر ابوالبـرکات تغیی ِ
تحقـق دارد ،مـورد انتقـاد برخی از فالسـفه قـرار گرفته و میگوینـد :درک دگرگونی در «زمـان» از جهت
نسبت آن با امور متغیر نیست؛ بلکه انسان وقتی به عمق ذهن و روان خود مراجعه کند ،به دگرگونی
یشـود و نیسـتی گذشـته را غیر از آمدن آینده میداند .در پاسـخ این اشخاص گفته
«زمان» واقف م 
شـده :درک دگرگونـی «زمـان» در درون نفـس ،بـه واسـطه ایـن اسـت کـه احـوال نفـس آدمـی دگرگـون
یتـوان گفـت ایـن وجود انسـان اسـت کـه بـر «زمـان» و دهر عبـور میکنـد و از
میشـود ،تـا جایـی کـه م 
نکـه وجود «زمان» بـر نفس عبـور دارد( .ابراهیمی دینانـی)320 ،
یگـذرد ،نـه ای 
آن م 

در اینجا ابوالبرکات بر سخن خود تأ کید کرده و میگوید:
«ولعمر اهّلل ّان ارواحنا بل نفوسنا ال تلبث عیل حال واحدة زمانا ّاما النفوس فتردد حبركهتا يف التخیالت

و االفكار و اما االرواح و االبدان فیف االستحاالت و احلركات و ما اختلفوا يف ّان االشیاء الیت ال تغیر و ال تبدل
فهیا و يف احواهلا الذاتیه ال تدخل فیالزمان و نسبهتا إلیه نسبه االزلیه و السرمدیه»( .بغدادی)80 ،

قسـم بـه خـدا کـه نفـوس و ارواح آدمیـان در یـک لحظـه بـر یـک حـال باقـی نمانـده و در هیـچ آنی
درنـگ نـدارد؛ زیرا نفـوس در تخیالت و افکار ،همواره در حرکت و ترددند؛ چنانکه ارواح و ابدان نیز
پیوسته در تحول و دگرگونی واقع میشوند .در این مسئله اختالف و تردید نیست که آنچه دگرگونی
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و تغییر نمیپذیرد ،در «زمان» داخل نبوده و نسـبت آن با «زمان» نسـبت ازلیت و سـرمدیت اسـت.
در اين سخن ابوالبرکات دو نکته وجود دارد.
 .1زمان موجودی شناخته میشود که نسبت به آنچه در «زمان» واقع میشود ،أسبق و بایستهتر
بوده و دگرگونی نمیپذیرد.
 .2ابوالبرکات اعتقاد دارد که وجود انسـان بر «زمان» و دهر عبور میکند ،نه اینکه وجود «زمان»
بر نفس عبور دارد( .ابراهیمی دینانی)321 ،

آنچه در نکته اول آمده ،با سخن صدرالمتألهین در وجود ،قابل مقایسه است .صدرالمتألهین
نیـز بـر ایـن سـخن تأ کید دارد که ا گـر همه موجودات در هسـتی نیازمند وجود هسـتند ،پـس وجود در
تحقق و هسـتی بر هر چیز دیگری اصالت دارد و شایسـتهتر اسـت.
یبـرد و میگو یـد :ا گـر آنچـه در «زمـان» واقـع
ابوالبـرکات هـم ایـن تعبیـر را در مـورد «زمـان» بـه کار م 
یشـود ،وجـود خـود را بـه «زمـان» مدیون اسـت ،ناچار وجود «زمان» نسـبت بـه موجوداتی کـه در آن
م 
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واقـع میشـوند ،اسـبق و بایسـتهتر خواهـد بـود؛ امـا آنچـه در نکتـه دوم آمـده ،تنهـا بـا نظر یـه فیلسـوف
فرانسوی هانری برگسون ( 1859ـ 1941م) قابل مقایسه است .او میگوید :ما «زمان» عینی وخارجی را
فکر نمیکنیم؛ بلکه «زمان» چیزی است که زیسته ما را تشکیل میدهد .اما آنان که «زمان» را مقدار
حرکت میدانند ،معتقدند که چون خالق متحرک نیست ،پس در «زمان» هم نیست؛ ولی چنانکه
گفته شد ،وجود هر موجودی در «زمان» است و وجودی که در «زمان» نباشد ،قابل تصور نیست؛ چراکه
«زمان» یعنی استمرار و امتداد وجود ،و تصور «زمان» از استمرار و امتداد وجود به ذهن میآید»( .همان)

نکـه حکما حق تبـارک و تعالی را از جر یـان «زمان» منزه میدانسـتد،
از نظـر ابوالبـرکات علـت ای 
ایـن بـوده کـه او را سـرمدی دانسـته و از آنجـا دهر و سـرمد بـه معنای بقا و دوامی اسـت کـه حرکت و
دگرگونـی را بـه همـراه نـدارد و میدانیـم کـه بقـا و دوام از خصوصیات مـدت و «زمان» اسـت ،ازاینرو
آنهـا نـام را تغییـر دادنـد و بـه جـای «زمـان» از دو کلمـه دهـر و سـرمد اسـتفاده کردهانـد؛ ولـی معنـای
یشـود ،از کلمـه
«زمـان» بـه هیـچ وجـه تغییـر نکـرده و آن چیـزی کـه از کلمـه دهـر و سـرمد اسـتفاده م 
یشـود و همـان چیزی اسـت کـه لفظ «زمـان» نیز بـر آن داللـت دارد.
«زمـان» هـم اسـتفاده م 
ایـراد ابوالبـرکات بـه حکمـا به نظر صحیـح نمیآید؛ زيرا آنجا کـه حکما به جای لفـظ «زمان» از
عنـوان «دهر» و «سـرمد» اسـتفاده کردهانـد ،تنها به تغییر لفظ اکتفـاء نکرده و کار آنان بـازی با الفاظ
یشـود؛ ولی «نسـبت
را آشـکار کردهاند .در نظر این بزرگان «نسـبت متغیر به متغیر» زمان شـناخته م 
ثابـت بـه متغیـر» دهـر بـوده و نسـبت «ثابـت بـه ثابـت» سـرمد نامیده میشـود .اگر کسـی نسـبتهای
سـهگانه را مورد توجه قرار دهد ،به آسـانی درمییابد که تفاوت میان آنها یک تفاوت واقعی اسـت و
بهکاربردن الفاظ و اصطالحات مختلف در این معانی ،بازی با الفاظ شمرده نمیشود»( .همان)315 :

امـا فالسـفه مسـلمان ،یـا بهتر اسـت بگوییم حکمـای اسلامی هرگز به خودشـان اجـازه ندادهاند
«زمـان» را در مـورد خداونـد بـه کار ببرنـد؛ چرا کـه بنابـر مسـئله تنز یـه در تعالیم اسلامی ،اجـازه نداریم
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نبوده است .حکما برای هر یک از این سه عنوان معنای مخصوص در نظر گرفته و تفاوت میان آنها

یشـود را به کار ببر یـم؛ اما ابوالبـرکات از آنجا که
آنچـه در مـورد حـق تبـارک و تعالی موجب تشـبیه م 
در خانـوادهای یهـودی متولـد شـده بـود و در میـان یهودیـان جنبه تشـبیهی حق تبـارک و تعالـی مورد
توجـه خـاص بـوده اسـت ،بنابرایـن وی ایـن مسـئله را مطـرح میکند .بـه این ترتیـب «زمان» را بیشـتر
بـه الهیـات و مباحـث مابعدالطبیعـه مر بـوط میداند تا بـه طبیعیات.
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«زمان» دارای مقدار است
از نظر ابوالبرکات «زمان» حقیقت واحد است و مانند حرکت نیست؛ چون حرکات تعدد و کثرت
دارند؛ حال آنکه «زمان» تعدد نمیپذیرد و تنها در نسبت و اضافات است که کثرت برمیدارد:
«فلیـس مـن نوعـی الكـم اللذیـن ذكرومهـا و لیـس كاحلركـة فـإن احلـركات ختتلـف بسـرعة و بـطء و
مسـافات و جهـات و هـذا ال اختلاف فیـه بوجـه مـن الوجـوه و حال مـن االحوال بل هـو یشء واحـد الیتكثر
بغیـر النسـبت و االضافـات إیل مـا فیـه فیقـال زمـان عـدل و زمـان جـور»( .بغـدادی)78 ،

َ
«زمـان» از دو نـوع ک ّـم مذکـور نیسـت؛ چـون حرکـت در سـرعت و بـطء و مسـافتها و جهـات

فهـا در «زمان» نیسـت ،بلکه «زمان» امر واحدی اسـت کـه جز از طریق
اختلاف دارنـد و ایـن اختال 
نسـبتها و اضافـات کثـرت برنمـیدارد؛ ماننـد «زمـان» عـدل و «زمـان» جـور.
ایـن سـخن که عرض را عـرض خارجی قرار نداده که قابل زوال باشـد ،بلکـه از عوارض تحلیلی
اسـت ،دقیق و سـنجیده اسـت و مالصدرا بر اسـاس اعتقاد به حرکت جوهری به آن میرسـد.
«همانطور که جسـم تعلیمی ،عرض تحلیلی جسـم طبیعی اسـت« ،زمان» هم عرض تحلیلی
حرکت است»( .مطهری)193 ،
َّ
امـا بـرای روشـنتر شـدن مطلـب بایـد بگوییـم منظـور ابوالبـرکات از دو نـوع کمـی کـه در بـاال بیان
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کردیـم ،چیسـت؟ از جملـه مطالبـی کـه ابوالبـرکات در بـاره حقیقت «زمـان» بیان کرده و کمتر کسـی
بـه آن پرداختـه ،ایـن اسـت کـه میگوید:
يف الوجـود ّ
الن ماانقضی منـه قدعـدم و مایـأیت فلمیوجـد بعـد و الیكـون مـن املعـدوم و
«لیـس مبتصـل 
ل
املوجـود یشء واحـد يفالوجـود كیـف مـا عـدم و مـامل یوجـد بعـد مفـن هـذا القبیـل لیـس هـو مبتصـل و الیـزا 
الوجـود یفصلـه فصلا بعـد فصـل إیل مـاض و مسـتقبل و كذالـك لیـس هـو مبنفصـل بـل یتلـو بعضـه بعضا
علی اال تصـال الـذی الوقفـه فیـه فهـو متصـل يف ماهیتـه منفصـل يف وجوده»(.بغـدادی 77 ،و )78

َ
بنابـر جملات بـاال ابوالبـرکات برخلاف غالـب حکمـای اسلامی «زمـان» را از نـوع ک ّـم متصـل

نمیشناسـد؛ زیرا همانگونه که گفته شـد ،گذشـته و آینده آن اکنون موجود نیسـت و شـیء متصل
واحد نمیتواند از موجود و معدوم تشکیل شود .او همچنین معتقد است «زمان» از نوع ّ
کم منفصل
نیـز بـه شـمار نمیآیـد؛ ز یـرا آحـاد و آنـات آن ،چنـان بـه یکدیگـر پیوسـتهاند کـه کوچکتریـن وقفـه و
درنگـی در میـان آن رخ نمیدهـد و چنیـن جریانـی نمیتوانـد منفصـل به شـمار آورده شـود و از آنجا
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کـه «زمـان» در هیچیـک از حاالت خـود اختالف ندارد و همـواره واحد و یکنواخت به شـمار میآید،
یشـود ،منشـأ آن نسـبت و اضافـهای اسـت کـه میـان «زمـان» و امور
ا گـر کثرتـی در «زمـان» مشـاهده م 
زمانـی تحقـق دارد؛ ماننـد «زمـان» سـعادت و شـقاوت .پـس «زمـان» فينفسـه مختلـف نیسـت و بـا
حرکـت هماننـدی نـدارد؛ چنانکـه بیان شـد( .ابراهیمی دینانـی)322 ،

بنابرایـن وی «زمـان» را نـه ک ّـم متصـل دانسـت و نـه ک ّـم منفصـل و نـه متناسـب حرکـت؛ بلکـه
چنانکـه بیـان شـد ،آن را در ماهیـت خـود ،متصـل و در وجـودش منفصـل دانسـت.
البتـه ایـن مسـئله کـه یـک شـیء در ماهیـت خـود چیـزی باشـد کـه بـا وجـود آن مبایـن اسـت،
میتوانـد محـل تردیـد و تأمـل قرار گیـرد .ابوالبرکات ،ماهیت «زمان» را متصل دانسـته و هسـتی آن را
ّ
منفصل به شـمارآورده اسـت .تردیدی نیسـت که اتصال ،مباین انفصال اسـت .مسـلم اسـت که او
نیـز ماننـد بسـیاری از اندیشـمندان نتوانسـته از عهـده حل مشـکالت «زمـان» برآید.

تأثیرپذیری ابوالبرکات از آیین زروانی در مسئله «زمان»
مسئله «زمان» و همبستگی آن با وجود ،در بسیاری از آیینهای باستانی نیز به نوعی مطرح بوده
نهـای باسـتانی ،از خدایـان «زمـان» صحبـت به میـان میآید .البتـه بیشـتر از خدایان
اسـت .در آیی 
یافتـه بـود «زمـان» را بـا حقیقـت وجـود ،یکـی میگرفتنـد .شـکی نیسـت کـه فرهنـگ و دسـتاوردهای
بابلـی تأثیـر
فکـری بینالنهر یـن در جر یـان آییـن «زروانـی» مؤثـر بـوده ،امـا ا گـر آ 
نهـا از اندیشـههای ِ
بابـل در فرهنگ و تمـدن ایران میباشـد .به هر
پذیرفتنـد ،ایـن تأثیـر به واسـطه نفـوذ عناصر فرهنگـی ِ
صورت کیش زروانی از مجموعه فرهنگی ایران در طول اعصار جدا نیسـت« .زمان» در آیین زروانی
بـه گونـهای مطـرح شـد کـه بـه نظـر میرسـد اسـاس همـه چیـز اسـت .در میـان منابـع آییـن زروانـی در
رسـاله علمای اسلامی آمده اسـت:
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نهـا سـخن میگفتنـد .ولـی در آییـن «زروانی» کـه در ایران باسـتان رواج
سرنوشـت و مـرگ و ماننـد ای 

ا گـر «اورمـزد» و جملـه «امشـا سـفندان» و جملـه جهانیـان گـرد آیند ،بیزمانـه یک دانـه «گاورس»
در وجـود نتواننـد آورد ،چـه بـه روزگار در وجـود آیـد .روزگار را بـه آن سـبب نوشـتیم که بسـیار کس بود
کـه نداننـد که روزگار« ،زمان» اسـت .دیـن به روزگار توان آموخـت؛ درخت به روزگار برو یـد و به روزگار
تهـا به روزگار توان سـاخت؛ وجود همه چیز به روزگار راسـت شـود و نتوان گفتن
َبـر میدهـد و صنع 
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کـه آفر یـدگار بود و روزگار نبود و اگر کسـی گوید که روزگار (گذر) شـب و روز اسـت ،بباید دانسـتن که
بسیار بوده است که روز و شب نبوده است و زمان «بیکران» بوده است( .ابراهیمی دینانی 316 ،و )317

محققیـن آییـن زروانی بر ایـن عقیدهاند کـه «زروان» در اصل ازلیت و ابدیت و جاودانگی اسـت
کـه بـه سـبب ماهیـت بیکرانـه خـود دگرگونیناپذیـر اسـت .امـا پرسـش این اسـت کـه چگونـه تبدیل
سـرمدیت ایسـتا بـه ایـن «زمـان» گـذرا وجـود دارد؟ زروان «کرانمنـد» بـا آدمیـان و جهان چـه رابطهای
دارد؟ پرسـشهای بسـیاری در اینبـاره مطرح شـده اسـت.
َ
در ا ِوسـتا دو گونـه زروان یـاد شـده :زروان «بیکران» و زروانـی که قائم به خود و دیرپاسـت .زروانی
کـه قائـم بـه خـود و دیرپاسـت ،همان شـخصیت زروان اسـت و زمـان «کرانمند» نیز بـا همین صفت
توصیف شـده اسـت .کائنات ،وجود خود را بیشـتر مدیون همین زمان «کرانمند» هسـتند .وجود از
زروان صادر میشود و او تربیت کننده آن است در چهره عالم .در هر حال با محدود شدن «زمان»،
یشـود و جنبش از سکون سرمدی بهوجود میآید« .زمان» محدود از عمل و حرکت
هسـتی صادر م 
جداییناپذیـر اسـت« .زمـان» از آغاز و پایان جریان مییابد و به خاسـتگاه خود که نامحدود باشـد،
میپیونـدد .در آییـن زروانـی «زمـان» به سـه شـیوه وجـود دارد« :زمان الیتناهـی» یا نفس سـرمدیت که
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در عیـن حـال ماهیتـی زمانی دارد« .زمان وجودی» که هسـتی یافته از آن اسـت و «زمان جهانی» که
ً
فقـط یـک مقولـه ذهنی و امری ماتقدم برای حواس نیسـت؛ بلکـه واقعا وجـود دارد و هیچ نیرویی در
ایـن جهان بیزمـان کاری نتواند کرد( .همان)318 :

بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد ،بـه آسـانی میتـوان دریافت کـه ابوالبـرکات بغـدادی در مورد مسـئله
«زمـان» تحـت تأثیـر اندیشـههای زروانـی بوده و این جر یـان فکری را بـا زبان خاص فلسـفی خود بیان
کرده است .او در کتاب «المعتبر في الحکمه» ،زمان را به عنوان امری که داخل تحت تقدیر است،
معرفـی کـرده و آن را کمیـت یـا چیـزی کـه دارای کمیـت میباشـد بـه شـمار آورده اسـت .ابوالبـرکات
ایـن نکتـه را مـورد توجـه قـرار داده و میگوید« :هیـچ موجـودی را نمیتوان بـه تصـور درآورد ،مگر آنکه
آن موجود در "زمان" قرار داشـته باشـد».

مقایسه دیدگاه ابوالبرکات و هایدگر درباره «زمان»
بـا توجـه بـه تار یـخ فلسـفه ،بـرای مـا آشـکار میشـود کـه فیلسـوف بـزرگ آلمانـی «مارتینهایدگـر»
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در مهمتر یـن کتـاب خـود بـا عنـوان «وجـود و زمـان» ،زمـان را امتـداد وجـود بـه شـمار آورده اسـت.
هایدگرشناسـان نیـز بـر ایـن عقیدهانـد کـه در نظـر ایـن فیلسـوف وجود ،همـان «زمـان» اسـت .هایدگر
بـرای وجـود ،اصطلاح خـاص خـود یعنـی «دازایـن» را بـهکار میبـرد؛ امـا ایـن پرسـش مطـرح میشـود
ُ
کـه «دازایـن» چیسـت؟ هایدگـر میگو یـد :مـا بـرای آنکـه بـه کنـه وجـود پـی ببر یـم ،بایـد از خـود شـروع
کنیـم؛ ز یـرا انسـان در بین موجـودات ،تنها موجودی اسـت که به وجود خود آ گاه اسـت .پـس او تنها
موجودی است که وجود دارد و هایدگر در اینجا اصطالح خاص خود یعنی «دازاین» را برای وجود
یبـرد« .دازایـن» وجـودی اسـت کـه در بیـرون ایسـتاده و میتوانـد از خود پرسـش کند
انسـان بـه کار م 
کـه در درون جهـان ،وجـود چـه معنایی دارد .پس از آنجا که انسـان نسـبت به وجـود ،آ گاهی دارد و
موجـودات دیگـر از وجـود خـود ناآ گاهنـد ،هسـتی واقعی از ِآن انسـان اسـت.
بنابراین هایدگر نگاهی مابعدالطبیعی به زمان دارد و خود نیز میگوید :نباید در بحث از «زمان»
خـود را درگیـر مسـائل طبیعـی یـا الهـی کنیـم؛ بلکـه بایـد در حیطـۀ مابعدالطبیعـه بـه آن بپردازیـم .در
نتیجه ،هایدگر برداشـت جهانی ارسـطو از «زمان» را رد میکند و آن را «زمان» طبیعی جهان طبیعی
نمیدانـد و همچنیـن «زمان» را در معنای الهی و یزدانشناسـانه نیـز نمیپذیرد( .احمدی)550 ،

هوسـرل ( 1859ـ 1938م) اسـت؛ چرا کـه
هایدگـر تـا حـدودی کار خـود در مـورد «زمـان» را مدیـون ِ
یشـود ،مطـرح کـرد و گفـت کـه فقـط یـک
او «زمـان» را چنانکـه بـه شـکل درونـی در آ گاهـی تجربـه م 
فراشـد از فهـم زمانبودگـی ممکـن اسـت؛ فراشـدی کـه «زمـان» را جـدا از هسـتی ندانـد .ایـن نکتـه را
بـرای هایدگـر روشـن کـرد کـه زمـان فقـط با توجـه به یـک تمامیـت یعنـی «درجهان هسـتن» معنـا دارد
و هـر چیـز بـه گذشـتهاش و بـه امکانهـای موجـودش پـس بـه آینـدهاش میپیونـدد و اینگونـه معنـا
مییابـد( .همـان)556 ،

از نظـر او «زمـان» در فهـم همـگان بـه طـور معمول پوشـانندۀ طبیعـت و جهان تصور میشـود .اما
ََ
ران دایـره نیسـت؛ بلکـه« ،زمـان» برسـاختۀ
«زمـان» چیـز نیسـت؛ بسـتر نیسـت و برخلاف ارسـطو دو ِ
زمانبودگی ماسـت .دازاین درون «زمان» نیسـت؛ بلکه سرچشمۀ «زمان» است« .زمان» برو نبودگی
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هوسـرل عینیـت در فهـم وجـود «زمـان» را کنـار گذاشـت و آ گاهی درونـی از «زمـان» را بیـان کرد .پس
ِ

هسـتندهای اسـت کـه به وجـود خود میاندیشـد.
دازایـن بـا تلاش در طـرح زمانبودگی «زمـان» کاری جز شناسـایی خـود نمیکند .چنین نیسـت
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ُ
کـه بـا «زمان» همچون ابژه (ابزار) روبهرو شـود .دشـواری ارسـطو در فیزیک ،جز این نیسـت که «زمان»
ُ
را همچـون موضـوع بحـث و ابژهای در جهان بیرون از خویش انگاشـته اسـت( .همان)566 ،
از نظـر هایدگـر انسـان دو نـوع واکنـش بـا عالـم اطـراف خـود دارد :یکـی برخـورد عـادی و طبيعـی
کـه فـرد از منظـر اهتمـا م عملـی خـود بـه جهـان پیرامـون مینگـرد و اینکـه چگونـه میتوانیـم از جهان
پیرامـون خـود اسـتفاده کنیـم و ایـن دیـد منفعتطلبانه ،باعـث دوری انسـان از عالم خـود و جهانی
کـه در آن اسـت ،میشـود و بـه ایـن دليـل ،از فهـم واقعـی خـود دور میمانـد .ایـن نـوع نـگاه بـه عالـم،
ُ
باعث میشود تا او جهان را و موجودات را ابژه (ابزار) خود کند .اما زمانی که اشیاء خارجی را دارای
ُ
وجـود عینـی (واقعـی) میبينـد و بـا آنهـا نسـبت بیتکلیـف دارد ،دیگـر آنها را ابـژه خـود نمیکند و
شـفافیت خـود را در برابـر انسـان از دسـت نمیدهند .با این نـگاه ،دیگر ما جذب جامعه نمیشـویم
تـا اختیـار خـود را از دسـت داده و غـرق محیـط شـویم (یعنـی دچـار از خـود بیگانگـی نمیشـویم) و
یشـود و میفهمد که در جهان افکنده شـده و رو به سـوی مرگ
آنگاه انسـان بـه مـن اصیل نزدیک م 
دارد (جایـگاه اصلـی خـود را در عالـم مییابـد) و بـه ایـن شـکل درمیيابد کـه کجای عالم ایسـتاده و
از جـذب دیگـران خالص میشـود.
بنابرایـن زمانـی کـه هنـوز بـه هسـتی اصیـل خـود نرسـیدهایم ،در این مـوارد ،مفهومـی از «زمـان» را
فصلنامه داخلی گروه علمی_ آموزشی فلسفه اسالمی _ سال اول _ شماره 2

در نظـر میگير يـم کـه عینـی اسـت .ایـن مفهـوم قدیمـی «زمـان» ،بـا ارسـطو آغـاز شـده اسـت و در این
صـورت مـا «زمـان» را امری بیرونی مطـرح میکنیم و از عباراتـی مانند« :وقت ندارم تـا آن کار را انجام
دهـم» اسـتفاده میکنیم.
هایدگر اعالم میکند که «زمان» معنای خودرا از ابدیت به دست نمیآورد؛ بلکه باید بتوان «زمان»
را از راه خـود «زمـان» فهمیـد .هایدگـر پژوهش «زمان» را بـه جایی یا نیرویی خارج از هسـتی «دازاین»
مرتبـط نمیدانـد و پرسـش زمـان چیسـت را غلـط شـمرده و میگو يـد :بایـد بگوییـم زمان کیسـت؟ او
پرسـید :آیـا زمان خود ما نیسـت؟( .همان )572 ،از نظر او زمان خورشـیدی ،هیـچ خبری از وحدت و
برو نبودگیهای «دازاین» نمیدهد« :ممکن است همۀ کارگران این کارخانه در ساعت هشت صبح
کار را آغاز کنند ،اما هرکدام کار خود را پیش میبرند .به گذشـتۀ خود میاندیشـند و از دانستههای
خـود بهـره میبرنـد .هـر کـدام آینـدۀ خـود را دارنـد .آنچـه سـاعت مچـی بـه مـن نشـان میدهـد ،فقـط
در ظاهـر گـذر «زمـان» اسـت .سـاعت اکنون را نشـان میدهـد و بس ،و این من هسـتم که سـاعت را
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میخوانـم و عـدد را نمایانگـر لحظـه میدانـم و لحظه را به تـداوم لحظه پیوند میزنـم»( .همان)573 ،

بـرای مثـال پنـج دقیقـه بـه شـروع فیلـم مانـده و در نتیجـه وقـت نـدارم کـه بـه کافـه بـروم و چـای
یشـوم .ایـن آینـده و گذشـته ،همانقدر
بنوشـم مـن بـرای ایـن لحظـه آینـده و گذشـتهای را متصـور م 
مـال مـن اسـت کـه تشـنگیام ،نیـاز بـه نوشـیدنی و اشـتیاق بـه دیـدن فیلـم .دازاین کـه همـواره «من»
اسـت .بـه دلیـل ایـن زمـان بودگـی اسـت کـه «دازایـن» هـم اکنـون اندیشـهای و گذشـتهای دارد و بـه
سـوی آینـده مـیرود .ایـن مـن خـود را در زمان جـا می دهـد .در ایـن حرکت به سـوی آينـده« ،دازاین»
یشـود و متوجـه درون و باطـن خود
امـکان خـود را بازمیشناسـد و در واقـع انسـانی کـه از ظاهـر رهـا م 
یگـردد و توجـه بـه مـرگ پیـدا خواهـد کـرد و اگـر «دازایـن» آ گاهـی و مرگآ گاهـی پیـدا کـرد ،واجـد
م 
اصالـت خواهـد بـود .بـه ایـن ترتیـب هایدگـر «زمـان» را مقـدار وجـود ،آن هـم وجـود بـه معنـای خاص
خود میداند .کامال روشن است که مقصود ما در اینجا مقایسه میان هایدگر و ابوالبرکات نیست؛
ز یـرا فاصلـۀ فکـری و فرهنگـی میان این دو اندیشـمند بیش از آن اسـت کـه بتوان آنهـا را به یکدیگر
نزدیـک دانسـت .غـرض از طـرح این سـخن ،اين اسـت که مسـئله مهم و اساسـی وجـود و «زمان» به
نوعـی نـزد ابوالبـرکات نیـز مطرح بوده اسـت.

ابوالبـرکات بغـدادی در ابتـدا ،تفـاوت نـگاه عـوام نسـبت بـه «زمـان» را بـا اندیشـمندان و حکمـا
مطـرح میکنـد .سـپس بـه مبـادی میپـردازد کـه بـا عنـوان «معرفتشناسـی» مطـرح میشـود .او بـه
نگاه طبیعی داشـتن به مسـئله ،خرده میگیرد و با نگاه مابعدالطبیعی به مسـئله «زمان» میپردازد.
پـس بـه جـای آنکـه معقـول زمـان را بـه حرکت نزدیـک بدانـد ،آن را بـه معقول وجـود نزدیـک میداند.
سـخن وی دربـاره «زمـان» بـا سـخن صدرالمتألهیـن در وجـود ،قابـل مقایسـه اسـت .مالصـدرا
میگوید :وجود در تحقق بر هر چیز دیگری اصالت دارد و شایستهتر است؛ اما ابوالبرکات این تعبیر
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نتیجه

یبـرد .پـس وجـود خالـق را نیز داخـل در زمـان میداند.
را در مـورد «زمـان» بـهکار م 
هایدگـر فیلسـوف بزرگ قرن بیسـتم با نـگاه مابعدالطبیعی به موضوع زمـان پرداخته و او نیز زمان
را مقـدار وجـود میدانـد؛ البتـه بنابـر نـگاه خـاص او (دازایـن) به وجـود .جالب این اسـت کـه وجود و
نهـا پیـش از هایدگر نـزد ابوالبرکات مطرح بوده اسـت!
زمـان ،قر 
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ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی
امتناع حرکت در مجردات

خدیجه دوستپناهی

1

چکیده

 .1طلبه سطح  3و ّ
مدرس جامعةالزهراء؟اهع؟.
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تقریبـا همـه فیلسـوفان ،حرکـت را از ویژگیهـای موجـودات مـادی میداننـد و معتقدند که مجـردات ،فعلیت تـام دارند
چ قـوه واسـتعدادی در آنهـا راه نـدارد؛ ازاینرو تغییـر و حرکت در آنها امـکان ندارد.
و هیـ 
ّ
ایـن مقالـه میکوشـد تـا ادله عقلی دیـدگاه «امتناع حرکت در مجـردات» را تبیین کرده و سـپس آن را بررسـی و نقد کند.
بـه دیگـر سـخن :در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا براهیـن عقلـی دیـدگاه «امتنـاع حرکـت در مجـردات» متقن،
معتبر و خدشـهناپذیر اسـت؟
از آنجـا کـه اغلـب براهیـن عقلی اقامهشـده برای اثبات دیـدگاه «امتنـاع حرکت در مجـردات» بر اصل وجـود «هیوال» در
خـارج اسـتوار گردیدهانـد ،ازایـنرو ابتـدا عمدهتریـن دلیـل بـر اثبات وجـود هیوال که همـان برهان «قـوه و فعل» میباشـد،
بررسـی شـده و معلـوم میگـردد کـه ایـن برهـان ،ناتمـام و از اثبـات مدعـای خـود ناتـوان اسـت؛ سـپس هـر یـک از براهیـن
عقلـی فیلسـوفان در اثبـات «امتنـاع حرکـت در مجـردات» تبییـن و سـپس بررسـی و نقد میگردد و آشـکار میگـردد که از
ميـان ایـن ادلـه ،برخـی مخـدوش و برخـی ناکافی و ناتـوان از اثبـات مدعای خود هسـتند.
مقالـه در پايـان نتیجـه میگيـرد که ادله دیـدگاه «امتناع حرکت در مجردات» ،از اتقان و اسـتواری الزم برخوردار نیسـتند
و خدشـهپذیرند؛ ازایـنرو ناگزیـر عقل از پذیرش آن سـر باز میزند .پـس میتوان گفت که منع عقلی بـرای نظریه «امکان
حرکـت در مجردات» وجود ندارد.
واژگان کليدی :حرکت؛ مادی؛ مجرد؛ هیوال.
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ّ
 .1مقدمه
یکـی از انـواع تقسـیمات در فلسـفه ،تقسـیم موجـود بـه مجـرد و مـادی اسـت .از نظـر فیلسـوفان،
یهـای امور مادی نباشـد و به نظر غالـب آنها یکی از
موجـود مجـرد ،موجودی اسـت کـه دارای ویژگ 
ویژگیهای امور مادی و جسمانی ،حرکت است .ازاینرو عالم ماده ،آمیختهای از قوه و فعل است و
این قوهها و استعدادها به تدریج به فعلیت تبدیل میشوند و شیء مادی ،متغیر و متحرک است.
بنابرایـن در موجـود مجـرد کـه در مقابل موجـود مادی اسـت ،هیچگونه حرکتـی راه ندارد .فالسـفه در
تقسـیمی دیگر ،موجود را به ثابت و متغیر تقسـیم میکنند .مجرد از ثبات برخوردار اسـت؛ برخالف
مـادی کـه متغیـر اسـت .مجـردات شـامل واجـب تعالـی ،موجـودات عالـم عقـل و مثـال میباشـند و
موجـودات متغیر همـان موجودات عالم مـاده و نفوس متعلق بـه مادهاند.
اما در سـالهای اخیر ،یکی از محققین فلسـفه اسلامی ،مبانی اين دیدگاه را به چالش کشیده
و ادلـه دیـدگاه مشـهور کـه همـان «امتنـاع حرکـت در مجـردات» اسـت را خدشـهپذیر و غیرمتقـن
دانسـته و نظر یـه بدیـع «امـکان حرکـت در مجـردات» را ارائـه نمـوده اسـت .بنابـر ایـن نظریـه ،امـکان
تغییـر و حرکـت در موجـودات عالـم مثـال و عقـل نیز هسـت؛ ازایـنرو از نظر ایشـان در تقسـیم موجود
بـه ثابـت و متغیـر ،تنهـا موجـود ثابـت ،واجـب تعالـی اسـت و همـه ممکنـات ،سـیال و متغیرنـد ،یـا
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دسـتکم امـکان تغییـر و سـیالیت را دارنـد .صاحـب ایـن نظر یـه معتقـد اسـت کـه به لحـاظ عقلی،
وجـود تغییـر در ماسـویاهلل ،ممکـن اسـت و از حیـث نقلی نیـز این تغییـر در همه موجـودات ممکن،
ثابـت اسـت .بنابـر ایـن دیـدگاه ،موجـود ثابـت ،منحصـر در خـدای متعـال اسـت و تمـام موجـودات
ممکـن ،متغیـر خواهنـد بود.
ّ
از اين ديدگاه ،اصطالح مجرد و مادی حتی در بعد معناشناختی نیز باید مورد مداقه قرار گیرد؛
با این بیان که موجوداتی که نامحسـوس و غیر قابل اشـاره حسـی و فاقد وضع هسـتند« ،موجودات
مجـرد» و دسـته دیگـر کـه محسـوس و قابـل اشـاره حسـی و دارای وضـع هسـتند «موجـودات مـادی»
یشـوند و اینگونـه ،مال کـی غیـر از ملا ک مشـهور از تمایـز مجـرد و مـادی را ارائـه مینمایند؛
نامیـده م 
پس «مجرد» یعنی موجودی که قابل اشـاره حسـی نیسـت؛ نامحسوس اسـت؛ متعلق به عالم غیب
اسـت ،و «مـادی» یعنـی موجـودی کـه قابـل اشـاره حسـی اسـت؛ محسـوس اسـت؛ متعلـق بـه عالـم
اجسام و شهادت است .فیاضی در کتاب «علم النفس فلسفی» خود ،بدین نظریه اشاره میکند و
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نیز در کرسـی آزاداندیشـی «امکان حرکت در مجردات» که در سـال  1386در مجمع عالی حکمت
اسلامی برگزار شـده ،آن را ارائـه نمودهاند.
در ایـن پژوهـش ،برآنیـم تـا ادله و براهین فیلسـوفان اسلامی بر دیدگاه مشـهور «امتنـاع حرکت در
مجـردات» را بررسـی کنیـم و ببینیم معتقـدان به نظریه «حرکت در مجردات» ،ایـن براهین را چگونه
نقـد و ّرد میکنند؛ سـپس نتیجـه پایانی را ارائـه خواهیم کرد.
 .2مفهومشناسی

الف) حرکت
همـگان درک اجمالـی از وجـود حرکـت در موجـودات عالـم را دارنـد و معنـای حرکـت را هـم
میداننـد ،ولـی بـرای عمـوم تعریـف حرکـت و بیـان معنـای آن مشـکل اسـت .پـس وجـود حرکـت،
امری بدیهی اسـت ،ولی درک حقیقت آن ،برای ذهن دشـوار اسـت .ازاینرو فیلسوفان برای تحلیل
معنـای حرکـت ،تعار یـف گوناگونـی از حرکـت ارائـه دادهانـد کـه بـه دو مـورد از آنهـا اشـاره میگـردد:
 .1تعریف مالصدرا« :حرکت ،نفس خروج از قوه به فعل است»( .صدرالدین شیرازی ،1363 ،ص)390
 .2تعریـف عالمـه مصبـاح یـزدی« :حرکـت ،عبـارت اسـت از تغییـر تدریجـی»( .مصبـاح یـزدی،

بیان چند نکته ضروری است:
 .1ایـن تعار یـف بـه اصطلاح «حد تـام» برای حرکت نیسـتند؛ زیرا حـد تام ،مخصـوص ماهیاتی
اسـت که دارای جنس و فصل باشـند ،ولی مفهوم حرکت از سـنخ ماهیت نیسـت و ماهیت ندارد؛
یشـود و در خـارج ،جوهر
بلکـه از معقـوالت ثانیـه فلسـفی اسـت کـه از نحـوه وجـود متحـرک انتـزاع م 
یـا عرضـی بـه نام حرکـت نداریم؛ بلکـه حرکت عبارت اسـت از تدریجی بـودن وجود جوهـر یا عرض
و سـیالن آن در امتـداد زمـان .حرکـت ،نحوه وجود یک شـیء خارجی اسـت؛ یعنی تغییـر و حرکت،
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 ،1388ج ،2ص)287

عـرض تحلیلـی اسـت ،نـه عـرض خارجـی .مفهـوم ،معقـول ثانـی اسـت ،نـه مفهـوم ماهـوی؛ ازایـنرو
مابـازای مسـتقلی از جوهـر شـیء نـدارد که بـه چنگ حـس بیاید؛ بلکه این عقل اسـت کـه به کمک
حـس ،دگرگونـی و تغییر را درک میکنـد( .شـیرازی ،1363 ،ج ،3ص)22

مالصدرا تعایف گوناگون فالسفه پیشین را بيان میکند ،ولی در همه تعاریف ،قید «تدریج» را
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بزرگنمایـی کـرده و بـر آن تأ کیـد دارد .از نظر مالصدرا همه فالسـفه کوشـيدهاند تا بـه نوعی تدریجی
بودن حرکت را نشان دهند( .همان ،ص )25پس میتوان ادعا کرد از منظر حکمت متعالیه ،حرکت
ّ
همـان «تغییـر تدریجـی» اسـت و این تعر یـف ،از نظر قلـت الفاظ و وضـوح مفاهیم ،بر دیگـر تعاریف
رجحان دارد.
ّ .3
هویـت حرکـت ،بـا وحـدت اتصالـی آن اسـت (تصو یـر حرکـت قطعیـه) و الفاظـی همچـون
«تدریـج» و امثـال آن ،داللـت بـر ایـن ّ
هویـت دارنـدّ .
سـر آنکـه مالصـدرا در تعریـف حرکـت ،بـر قیـد
تدریـج ،تأ کیـد کـرده و آن را بزرگنمایـی میکنـد ،همیـن اسـت .تغییـر تدریجـی ،یعنـی حرکـت،
لهـای متوالی .گرچـه حرکت ،قابل انقسـام
یـک نـوع امتـداد سـیال و بیقرار اسـت ،نه حـدوث و زوا 
بـه اجـزای فرضـی اسـت ،امـا اجـزای بالفعـل نـدارد؛ بلکـه یک امـر متصل و پیوسـته اسـت .بسـاطت
بالفعـل و ترکیـب بالقـوه دارد .حرکـت از تغییـرات دفعـی یـا از سـکونات متوالـی تشـکیل نمیشـود،
بلکه اتصال از ارکان حرکت اسـت .جسـم در حال حرکت ،تمام حدود بین مبدأ و مقصد را به نحو
تدریجـی و اتصالـی اسـتیفا میکنـد .تقابل و تفاوت میان کون و فسـاد با حرکـت ،در همین وحدت
اتصالـی اسـت( .عبودیـت ،1391 ،ج ،1ص)279

ب) مجرد
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«مجـرد» در لغـت ،از ریشـه «جـرد» بـه معنـای جـدا کـردن قشـر و پوسـته چیـزی اسـت (ابنمنظـور،

بـه نقـل از نـرم افـزار گنجینـه روایـات نور؛ فراهیـدی ،به نقـل از همان) و این معنـا را به ذهن مـیآورد که چیزی
دارای لبـاس یـا پوسـتهای بـوده که آن کنـده شـده و برهنه گردیده اسـت.
امـا در اصطلاح فالسـفه ،ایـن واژه معنـای سـلبی دارد و در مقابـل «مـادی» و «جسـمانی» بـه کار
مـیرود؛ ازایـنرو «مجـرد» در اصطلاح فلسـفه بديـن معناسـت کـه موجـودی دارای ویژگیهـای امـور
مـادی و جسـمانی نباشـد .بنابرايـن بـه دلیـل سـلبی بـودن معنـای مجـرد ،بـرای فهـم دقیـق آن ،بایـد
نخسـت مفهـوم واژ ههـای «مـادی» و «جسـمانی» توضیـح داده شـود.
ّ
مـادی :مـادی منسـوب به ماده اسـت .نخسـت باید مفهـوم ماده را شـناخت« .مـاده» در لغت به
معنـای «مددکننـده و امتـداد دهنده غیر» اسـت( .ابنمنظور ،بـه نقل از نرمافـزار گنجینـه روایات نور؛
فراهیـدی ،بـه نقـل از همان) در اصطالح فلسـفه ،موجودی کـه زمینه پیدایش موجود دیگری باشـد،
مـاده آن بـه شـمار میآیـد؛ هرچنـد در مـورد مصـداق مـاده که آیـا هیوالی اولی اسـت یـا نـه ،دیدگاهها
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متفاوت اسـت( .نبویـان ،1386 ،ص 209تا )211

نکتـه مهـم ایـن اسـت که گرچـه مال ک مجـرد و مادی بـودن از نظر فالسـفه ،متفاوت اسـت ،ولی
در هـر حـال ،در فلسـفه واژه «م ّ
ـادی» بـه معنـای منسـوب بـه مـاده اسـت و در مـورد چیزهایـی بـه کار
مـیرود کـه نسـبتی بـا مـاده داشـته باشـند و موجودیـت آنها نیازمنـد به مـاده و مایـه قبلی باشـد و به
یشـود ،امـا گاهـی معنـای گسـتردهای دارد و خـود مـاده را هـم
حسـب وضـع ،خـود مـاده را شـامل نم 
یشـود؛ همانگونـه کـه واژه «ذاتـی» بر حسـب اصطالح ،بر خـود ذات اطالق میشـود( ..ر.ک:
شـامل م 

مصبـاح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص )124از آنجـا کـه فالسـفه در بحث مـادی و مجرد ،مـادی را در معنای
وسـیع آن بـه کار بردهانـد ،مـا نیـز در ایـن نوشـتار ،آن را فقـط در همین معنای گسـترده بـهکار میبریم.
جسـمانی :جسـمانی منسـوب به «جسـم» اسـت .از ترکیب ماده اولی و صورت جسـمیه ،جسـم
طبیعـی به وجود میآیـد( .فیاضـی ،1388 ،ج ،2ص)376

مشـهورترین و مهمتریـن تعریـف از جسـم از نظـر فالسـفه ایـن اسـت« :جسـم جوهـری اسـت کـه
قابلیـت ابعاد سـهگانه را داشـته باشـد؛ یعنی بتوان سـه خط متقاطـع را در آن فرض نمـود؛ به گونهای
کـه زوایایـی کـه از تقاطـع خطـوط سـهگانه حاصـل میشـود ،قائمـه باشـند»( .مصبـاح یـزدی،1388 ،

ج ،2ص )134بـه عبـارت روشـنتر :جسـم ،جوهـر دارای ابعـاد سـهگانه طـول و عـرض و عمـق اسـت.
کـه فعلیتـی جـز انبسـاط در جهـات سـهگانه نـدارد؛ پـس ممکـن نیسـت هیچیـک از مـاده و صـورت
جسـمیه بـدون دیگـری موجـود باشـد؛ البتـه صـورت جسـمیه هـم ضرورتـا و همـواره بـا صـورت نوعیه
همراه است .ازاینرو در هر جسمی ،ماده وجود دارد و از نظر فلسفه ،هر مادیای ،جسمانی است.
بـا روشـن شـدن معنـای «م ّ
ـادی» ،مفهـوم مجـرد کـه معنـای سـلبی دارد نیـز روشـن میشـود .واژه
«مجـرد» بـه معنـای غیرمـادی و غیرجسـمانی اسـت؛ یعنـی چیـزی کـه نـه جسـم اسـت ،نـه از قبیـل
صفـات و ویژگیهـای اجسـام میباشـد( .مصبـاح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص)133

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

در فلسـفه ثابت گردیده که ماده و صورت جسـمیه متالزمند .صورت جسـمیه ،جوهری اسـت

 .3ادله عقلی «ثبات در مجردات»
اغلب فیلسوفان معتقدند که ثبات ،ویژگی موجودات مجرد و حرکت و تغییر ،ویژگی موجودات

ّ
مادی است و با دالیل و براهینی ،تغییرناپذیری مجردات را اثبات نمودهاند؛ ازاینرو از نظر مالصدرا،
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نفـس آدمـی از حیـث ذات عقلیاش (مجـردش) ،عاری از حرکت و تغییر اسـت و از حیث تعلقش
به جسم و ماده ،قابلیت حرکت و تکامل را دارد:
ّ
«پس به تحقیق دانسـته شـد که تجدد امور متجدد به امری هسـت که حقیقت و ذاتش متبدل
و س ّـیال اسـت و آن ،طبیعـت اسـت و نـه جز آن؛ ز یـرا جواهر عقلی ،فـوق تغیر و حدوثنـد و همچنین
نفس از حیث ذات عقلیاش ،و اما از حیث تعلقش به جسم ،عین طبیعت است؛ چنانکه خواهد
آمد و اما اعراض در وجود تابع صورتهای جوهری هستند»( .شیرازی ،1981 ،ج ،3ص 66و)67

نجـا کـه پذیرفتـن هیـچ امـری در فلسـفه ،بـدون برهـان و دلیـل ،معقول نیسـت ،ازایـنرو الزم
از آ 
اسـت بـار دیگـر براهیـن دیـدگاه «ثبـات در مجـردات» یـا همـان «ادلـه امتناع حرکـت در مجـردات» را
تحقیق و بررسی کنيم .در این مقاله برآنیم که براهین و ادلهای که در کتابهای فلسفی ،در اثبات
امتناع حرکت در مجردات آمده را مطرح و سـپس بررسـی و نقد نماییم .عمده نقدهای مطرح شده
در ایـن فصل ،نقدهای جناب اسـتاد فیاضی اسـت.
از نظر فیلسـوفان ،عالم ماده ،آمیختهای از قوه و فعل اسـت و این قوا و اسـتعدادها به تدریج به
فعلیت تبدیل میشوند؛ ازاینرو شیء مادی ،متغیر و متحرک است .بنابراین ،در موجود مجرد که
قتـر :موجود مجرد آن اسـت
در مقابـل موجـود مـادی اسـت ،هیچگونـه حرکتـی راه ندارد .بـه بیان دقی 
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کـه هیـوال یـا مـاده اولـی نـدارد .هر آنچـه مـاده اولی نـدارد ،قوه و اسـتعداد نـدارد؛ چـون قوه و اسـتعداد
از شـئون مـاده اسـت .پـس موجـود مجـرد ،قوه نـدارد .حرکت ،بـه معنای خـروج از قوه به فعل اسـت.
پـس موجودی که قوه و اسـتعداد ندارد ،حرکـت در آن راه ندارد( .طباطبائـی ،1424 ،ص)156

نتیجه :حرکت در موجود مجرد ،امکان ندارد.
اسـتدالل بـاال نشـان از آن دارد که اعتقاد به وجود «هیوال» یک مبنـا در نفی حرکت در مجردات
اسـت .بیشـتر براهیـن عقلـی «امتنـاع حرکـت در مجـردات» بـر اصـل وجـود «هیـوال» در خـارج اسـتوار
شدهاند و الزمه پذیرش جوهری به نام «ماده اولی» ،انکار هرگونه حرکتی در موجودات مجرد است؛
ازایـنرو الزم اسـت پیـش از تبییـن و بررسـی ایـن براهیـن ،مختصری از پیشـینه و سـپس ادلـه اثبات
هیوال را بررسـی کنيم.

پیشینه اعتقاد به «هیوال»
تاریخچـه اعتقاد به هیوال ،به فیلسـوفان یونان باسـتان بازمیگردد .انگیزه ایـن اعتقاد ،ارائه یک
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تبییـن عقال نـی از تغییـر و تحـوالت عالـم مـاده بـوده اسـت؛ چـون تغییـر و تحـول در عالـم مـاده ،یـک
امـر محسـوس و بدیهـی اسـت .در ابتـدا «مـاده» به معنـای مادةالمـواد ،به عنـوان یک بحـث طبیعی
و فیزیکـی مطـرح بـوده اسـت؛ سـپس در تـداوم ایـن فکـر ،ارسـطو در صـدد تبییـن عقلی و فلسـفی آن
برآمد .ارسـطو «ماده» را به معنای وجود امر مشـترک میان متبدل و متبدلالیه تفسـیر میکرد .سـپس
نسـینا در تثبیت آن کوشـید و براهینـی را در اثبات
فالسـفه مشـاء ،ازجملـه فارابـی آن را پذیرفته و اب 
«مـاده اولـی» اقامه کرد.
ایـن نکته درخور توجه اسـت که «ماده» به معنای محل پذیـرش یا زمینه پیدایش موجود جدید
و فعلیـت جدیـد ،مـورد توافـق همـه فالسـفه اسـت؛ ولـی محـل نـزاع ایـن اسـت آیا مصـداق ایـن ماده
اولیـه اجسـام ،جزئـی بـه نـام «هیـوالی اولـی» یا «مـاده اولی» اسـت یا همان جسـم اسـت کـه دریافت
نسـینا ،میردامـاد و عالمـه
تهـای جدیـد اسـت؟ فیلسـوفانی ماننـد فارابـی ،اب 
کننـده صـور و فعلی 
طباطبائـی ،قائـل بـه وجود ماده اولی در خارج هسـتند .در آثـار صدرالمتألهین شـواهدی وجود دارد
کـه «مـاده اولـی» را امری وجـودی و خارجی میداند ،ولی در مـواردی ،هیوال را امـری عقلی و انتزاعی
دانسـته اسـت (شـیرازی1981 ،ج  ،5ص )74و گاه آن را همچـون سـایهای دانسـته کـه عقـل ،آن را برای
موجـودات جسـمانی در نظـر میگیـرد ،ولـی وجـود حقیقـی نـدارد؛چنانکـه مفهـوم سـایه از ضعـف
فیلسـوفان بسـیاری چون رواقیون ،شیخ اشـراق (شیخ اشـراق ،1375 ،ج ،2ص ،)80مرحوم خواجه
طوسـی ،اسـتاد الهـی قمشـهای (بـه نقـل از غالمرضـا فیاضـی ،1389 ،ص ،263پاورقـی) مرحـوم حـاج آقـا
مصطفـی خمینـی (خمینـی ،مصطفـی ،1376 ،ص ).526شـهید مطهـری (مطهـری ،1384 ،ص،)723
عالمـه مصبـاح یـزدی (مصبـاح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص ).191و اسـتاد فیاضی ،وجود هیـوال در خارج را
رد کردهانـد( .فیاضـی ،نشسـت حرکـت در مجـردات ،سـال )1386

ّ
ادله اثبات هیوال یا ماده اولی

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

روشـنایی انتـزاع میشـود و خود سـایه ،وجـودی ورای نـور نـدارد( .شـیرازی ،1354 ،ص)265

در فلسفه اسالمی ،براهین اثبات «هیوال» در خارج ،به طور عمده ،شامل دو برهان «قوه و فعل»
و «فصـل و وصـل» اسـت .برهان «فصل و وصل» از اتقان برهان «قوه وفعل» برخوردار نیسـت و شـاید
بـه همیـن دلیـل عالمـه طباطبائـی در بحث اثبات هیـوال ،فقط برهـان قوه و فعـل را آورده اسـت و نیز
برخـی قائلین به هیوال ،این برهان را قابل خدشـه دانسـتهاند( .جوادی آملـی ،1376 ،ج ،1ص )16از نظر
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مالصـدرا ایـن برهـان ا گـر به برهـان قوه و فعـل بازنگـردد ،تمـام نیسـت( .شـیرازی ،1382 ،ص )21برهان
«فصـل و وصـل» بـه مراتـب ،بیشـتر از برهـان قوه و فعـل مورد نقد و اشـکال قـرار گرفته اسـت؛ ازجمله
شـیخ اشـراق در «المطارحـات» (سـهروردی ،1393 ،ص 68تـا  )75و در «حکمةاالشـراق» (سـهروردی،

 ،1375ص )207چندیـن اشـکال بـه آن وارد کـرده اسـت .ازایـنرو در این مقاله به بررسـی برهـان قوه و
فعـل کـه اتقان بیشـتری دارد ،بسـنده میکنیم.

برهان قوه و فعل (تقابل قوه و فعل)
تقریر برهان:
یتـوان امتدادهـای سـهگانه را در آن فـرض کـرد ،یـک امر
 .1جسـم در اینکـه جوهـری اسـت کـه م 
بالفعـل اسـت؛ یعنـی جسـمیت جسـم بـه این اسـت که دارای سـه بعد باشـد.
 .2جسـم چـون قابلیـت پذیرش حاالت جدید (صور نوعیه و اعـراض) را دارد ،یک امر بالقوه نیز
هسـت؛ مثال هسـته خرما میتواند درخت خرما شـود و از این جهت بالقوه اسـت.
 .3حیثیـت اول ،حیثیـت فعـل و حیثیـت دوم ،حیثیـت قـوه اسـت .حیثیـت فعـل نمیتوانـد
حیثیت قوه ملازم با
حیثیت فعلیـت ،مالزم بـا وجدان اسـت ،ولـی
همـان حیثیـت قـوه باشـد؛ ز یـرا
ِ
ِ
ً
فقـدان .بـه عبـارت دیگـر :آن حیثیتـی از جسـم که ذاتـا کماالت اولـی و ثانـوی را که امـکان تحققش
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یشـود ،چیزی اسـت غیـر از صورت اتصالـی که فعلیت
در جسـم هسـت ،میپذیـرد و با آن متحد م 
جسـم به آن میباشـد.
 .4وجـدان و دارایـی بـا فقـدان و نـداری ،تقابـل ملکـه و عـدم ملکـه دارنـد و در خـارج نمیتوانند
بـا یکدیگر جمع شـوند.
نتیجـه :هر جسـمی مرکب از دو جزء اسـت :یک جـزء که مابازای حیثیـت فعلیتش یعنی همان
اتصـال جوهریاش اسـت و جـزء دیگر که حیثیت ذاتش ،حیثیت قبول صورتها و اعراض اسـت
و این جزء ،همان هیوالی اولی یا ماده اسـت( .ر.ک :سـبزواری ،1379 ،ج ،4ص 158و  159و طباطبائی،
محمدحسین ،1388 ،ص)100

بررسی و نقد
 .1نخسـتین اشـکال اساسـی وارد بـر ایـن برهـان ،در مقدمـه سـوم آن اسـت .مغالطـهای کـه رخ
داده ،این اسـت که عدم و ملکه وقتی قابل اجتماع نیسـتند که نسـبت به شـیء واحد فرض شوند؛
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ً
یشـود؛ یعنـی امـکان نـدارد کـه مثلا جسـم
یعنـی قـوه یـک شـیء ،بـا فعلیـت همـان شـیء جمـع نم 
در داشـتن امتدادهـای سـهگانه بالفعـل و در همـان حـال ،در داشـتن امتدادهـای سـهگانه ،بالقـوه
باشـد؛ ز يـرا ایـن تناقـض اسـت؛ ولـی ا گـر جسـم در داشـتن امتدادهـای سـهگانه بالفعـل و در آنچـه از
کمـاالت دیگـر کـه نـدارد ،بالقـوه باشـد ،هیـچ اشـکالی رخ نمیدهـد .پـس عـدم و ملکـه ا گـر نسـبت
بـه دو امـر متفاوت فرض شـوند ،اجتماعشـان محال نیسـت؛ چـون در این صورت تقابلی نسـبت به
هـم نخواهنـد داشـت .حـال در اجتماع فعلیت و قوه در جسـم ،امر اینگونه اسـت و هیچ محذوری
رخ نمیدهـد .بـه دیگـر سـخن :متعلـق فعل و وجـدان ،امری اسـت و متعلق قـوه و فعل ،امـری دیگر؛
بنابرایـن ،برهان قوه و فعل ،برهان تام نیسـت( .مصباح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص 187تا ،ص191؛ فیاضی،
 ،1388ج ،2ص 375و )376

 .2مفهـوم «قـوه و فعـل» از معقـوالت ثانیه فلسـفی اسـت؛ بدین معنا کـه وقتی دو امر جسـمانی را
در نظـر میگیر یـم کـه یکی از آنها فاقد دیگری اسـت ،ولی میتوانسـت واجد آن باشـد ،مفهوم «قوه»
و قابلیت را به موجود اول نسـبت میدهیم و زمانی که واجد آن شـد ،مفهوم «فعلیت» را از آن انتزاع
میکنیـم؛ در نتیجه مسـتلزم وجود یک امر عینی نیسـت( .فیاضـی ،1388 ،ج ،2ص)189

 .3وجود با فعلیت مساوق است و از آنجا که هیوال فاقد فعلیت است ،بنابراین نه به تنهایی

گذاشتهاند ،ولی این تفاوتها موجب رفع اشکال نمیشود( .مصباح یزدی ،1388 ،ج ،2ص 187ـ )191

ً
بـه دیگـر سـخن :اشـکال اساسـی ایـن اسـت کـه اساسـا فـرض وجـود هیـوال ،مشـتمل بـر تناقـض

اسـت( .ر .ک .مصبـاح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص )191تعریف هیوال ،بـه جزئی که هیچ فعلیتی ندارد ،قوه
نکـه در سـایه صـورت ،فعلیـت و وجـود مییابـد ،بـا ویژگـی ذاتـی آن ،کـه نداشـتن
محـض اسـت و ای 

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

و نـه بـه واسـطه صـورت موجـود نمیشـود .بـه تنهایـی نمیتوانـد موجـود شـود ،چـون فعلیت نـدارد ،و
ً
در سـایه صـورت نیـز نمیتوانـد موجـود شـود ،ز یـرا چیـزی کـه ذاتـا هیچگونـه فعلیتـی نـدارد ،در سـایه
ّ
متحصـل نیـز نمیتوانـد موجود شـود .البته قائلان به هیـوال ،میان «هیـوال» و «عـدم» تفاوتهایی
امـر

فعلیـت و قوه محض بودن اسـت ،سـازگار نیسـت .عالمه طباطبائـی در «نهایةالحکمـه» میفرماید:
ّ
«فهی يف ذاهتا حمض قوة االشـیاء ،ال فعلیة هلا إل فعلیة أهنا قوة األشـیاء» (طباطبائی ،1388 ،ج ،2ص)82
ّ
یا مالصدرا میفرماید« :ال ذات هلا (أی للهیویل) إل بالصور» (شیرازی ،1981 ،ج ،5ص )152این سخنان
ّ
ّ ّ
یشـود« :حـده أنه الحد لـه» .ایـن جمله در
ماننـد آن سـخن در مـورد واجـب تعالـی اسـت کـه گفته م 
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واقـع تأ کیـد بـر بیحـدی واجـب متعـال اسـت .در مـورد هیـوال نیـز آن جملات بـه معنـای تأ کیـد بـر
بیفعلیتـی مـاده اولـی و قـوه محض بودن اوسـت.
بنابرایـن وجـود جزئـی که هیچ فعلیتـی ندارد و قوه محض اسـت ،امری محال و فـرض آن ،خود
متناقض است.
ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه قوه محـض بـودن هیـوال ،نظیر امـکان ذاتـی برای هـر ماهیتی اسـت
کـه از آن جداشـدنی نیسـت و در عیـن حـال در سـایه علـت ،وجـوب بالغیرمییابـد.
پاسـخ ایـن اسـت کـه امـکان ذاتـی بـرای ماهیـت ،یـک صفـت عقلی محـض اسـت که مابـازای
خارجـی نـدارد؛ چنانکه خـود ماهیت ،امری اعتباری اسـت .اما در مورد هیوال فرض این اسـت که
جوهـری اسـت خارجـی که وجـود آن قوه محض اسـت( .مصبـاح یـزدی ،1388 ،ج ،2ص)191

فعلیت قوه بودن است؛ یعنی
ممکن است برخی دیگر بگویند که هیوال یک فعلیت دارد و آن،
ِ
در عیـن بالقـوه بـودن ،یک فعلیت دارد .در پاسـخ میگوییم :اگر ممکن اسـت که در مـاده اولی ،قوه
و فعلیـت با هم جمع گردد ،پس چرا درخود جسـم ممکن نباشـد؟ خود جسـم هـم میتواند جوهری
بسـیط فرض گردد که دو حیثیت قوه و فعلیت با هم در آن مجتمع اسـت.
نتیجه :برهان اثبات ماده اولی ،مخدوش است و وجود هیوال درخارج ،فرضی نامعقول است.
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ّ
براهین امتناع حرکت در مجردات (ادله عقلی ثبات در مجردات)
یهـای موجـودات مـادی بوده و
فیلسـوفان اسلامی اتفـاق نظـر دارنـد کـه تغییـر و حرکـت ،از ویژگ 
حرکـت در مجـردات امـکان نـدارد .مهمتریـن ادلـهای کـه در آثـار فیلسـوفان بر ثبـات و عـدم تغییر در
مجـردات اقامـه گردیـده ،به شـرح ذیل میباشـد:
 .1برهان اول« :موجود مجرد چون قوه واستعداد ندارد ،وقوع حرکت در آن محال است».
تقریر برهان:
 .1موجود مجرد آن است که ماده ندارد( .هیوال)
 .2هر آنچه ماده ندارد ،قوه و استعداد ندارد؛ چون قوه و استعداد از شئون ماده است.
 .3پس موجود مجرد ،قوه ندارد.
 .4حرکت ،به معنای خروج از قوه به فعل است.
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 .5موجودی که قوه و اسـتعداد ندارد ،حرکت در آن راه ندارد( .طباطبائی ،1424 ،ص)156

نتیجه :حرکت در موجود مجرد ،امکان ندارد.
مالصدرا در اسفار بدین برهان اشاره کرده است:
طار عیل الیشء املتحرک و جیب أن یکون يف الیشء الذی یطرء له معین ما بالقوه،
«و ایضا احلرکة ،امر ٍ
فیجـب فیمـا یفـرض له احلرکـة ،معین ما بالقـوه و املفارق ب ٌ
ـریء من ذلک ،مفوضـوع احلرکة یلزمـه أن یکون
ً
ً
جوهرا مرکب اهلویه ّ
عما بالقوه و ّمما بالفعل مجیعا و هذا هو اجلسـم»( .شـیرازی ،1981 ،ج ،3ص)60

بررسی و نقد
 .1مقدمه اول قابل مناقشـه اسـت؛ چون نمیتوان مجرد را چنین تعریف کرد؛ زیرا تقسـیم مجرد
و مـادی بایـد بـه گونـهای باشـد کـه هـم قائلیـن بـه هیـوال و هـم منکرانـش آن را بپذیرنـد؛ در حالـی کـه
ایـن تعریف مبتنی بر پذیرش وجود هیوال در خارج اسـت .مـا در همین مقاله به تفصیل ادله اثبات
هیوالی اولی را بررسی کردیم و نشان دادیم که این ادله متقن نیستند و فرض وجود هیوالی اولی در
خارج ،عقالنی نیست .البته مراد مشهور فالسفه از ماده ،معنای عامی است که مشتمل بر هیوالی
اولـی و مـاده ثانیـه میشـود( .طوسـی ،1375 ،ج ،2ص 82تـا  )89ولـی بـاز ایـن معنـا هـم مبتنـی بـر وجود
هیوال در خارج است؛ چون ماده ثانیه از ترکیب هیوالی اولی و صور جسمی یا نوعی ایجاد میشود.
اثبات ماده و هیوالست که همان «برهان قوه و فعل» و «برهان وصل و فصل» است که در فصل دوم
ً
مثبت هیوال و انکار آن ،اساسا تالزم
ثابت کردیم هر دو مخدوش است و با اثبات ناتمام بودن ادله ِ
بیـن قـوه و مـاده ،رخـت میبنـدد و این گـزاره که «هرچـه قوه دارد ،مـاده و هیـوال دارد» نفی یـا حداقل
یشـود و عکس نقیض آن که «هرچه ماده ندارد ،قوه و اسـتعداد ندارد» هم باطل میشـود.
اثبات نم 
نتیجـه :بـا انـکار هیـوال در خـارج ،تعریـف مجـرد بـه آنچـه مـاده نـدارد و اسـتحاله حرکـت در آن
بـه دلیـل آنکـه در مجـرد ،قـوه و اسـتعداد نیسـت ،ناصحیـح اسـت و برهـان اول بـر امتنـاع حرکت در

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

 .2مقدمـه دوم نیـز قابـل خدشـه اسـت؛ ز یـرا قـوه را فقـط از شـئون مـاده میدانـد و دلیـل آن ،ادلـه

مجـردات ناتمـام میباشـد .البتـه از نظـر اسـتاد فیاضـی تعر یـف مشـهور بـرای تمایـز مجـرد و مـادی
ناصحیـح اسـت .وی «قابلیـت اشـاره حسـی» و «داشـتن وضـع» را ملا ک مـادی بـودن یـک موجود و
عـدم آن را معیـار تجـرد آن میدانـد.
یتـوان به حسـب تحلیـل عقلـی ،آن را وجودی
اشـکال :بـا نفـی هیـوالی مشـایی در خـارج ،بـاز م 
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مغایـر صـورت در نظر گرفـت و همین حیثیت تحلیلی ،موجب تقسـیم موجودات بـه مجرد و مادی
شـود؛ یعنـی بـا پذیرش چنیـن حیثیتیّ ،
«مادی» بـه موجودی گوینـد که وجودش به نحوی باشـد که
در عقل ،به هیوال (مبدأ قوه و مجوز تغییر) و صورت (مبدأ فعلیت) ،تحلیل شـدنی باشـد؛ برخالف
مجـرد کـه وجـودش فاقـد ایـن ویژگی اسـت .بـه دیگر سـخن :اگر مـاده و هیوال بـه عنوان قابـل حرکت
انـکار شـود ،باالخـره هـر حرکتـی نیاز بـه مجوز و مصحـح تغییـر دارد و هیوالی مشـایی دسـتکم این
نیـاز را تأمیـن میکنـد .پـس هـر حرکتـی نیـاز بـه مجـوز و مصحـح دارد .مجـوز و مصحـح حرکـت در
مجردات چیسـت؟ (برداشـتی از اشـکال ،ص ،404عبودیت).1393 ،

پاسـخ :از نظـر صاحـب نظر یـه حرکت در مجردات ،قوه و اسـتعداد ،عرضی اسـت قائـم به جوهر
وجـودی کـه هم در موجودات مادی هسـت و هم در موجودات مجرد .هر موجود ممکنی ،اسـتعداد
و قـوه کسـب کمـاالت وجـودی کـه فاقـدش هسـت را دارد؛ مجـوز و مصحح ایـن حرکت ،همـان قوه
و اسـتعدادی اسـت کـه در وجـودش هسـت؛ یعنـی حامـل قـوه ،خود وجود اسـت ،نـه مـاده .اجتماع
قـوه و فعـل ،هـم در موجود مادی ممکن اسـت و هـم در موجود مجرد .هر موجـود ممکنی ،چه مادی
باشـد ،چـه مجـرد ،در خصـوص چیـزی کـه دارد ،بالفعـل اسـت و دربـاره چیـزی کـه نـدارد ،بالقـوه
اسـت .بنابرایـن مجـرد نیـز بـه دلیـل اجتمـاع قـوه و فعـل میتوانـد تغییرپذیـر بـوده و حرکـت داشـته
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باشـد( .فیاضـی ،1388 ،ص)263

 .2برهـان دوم« :حرکـت در مجـرد محال اسـت؛ زیرا هر «حادث زمانی» مسـبوق به قـوه و مادهای
اسـت که آنرا حمـل میکند».
تقریر برهان:
 .1حرکت عبارت است از حدوث مستمر( .شیرازی ،1981 ،ج ،3ص)22

 .2ایـن حـدوث ،حـدوث زمانـی اسـت .حـدوث مسـتمر زمانـی اینگونه اسـت که هـر ِآن حرکت
کـه موجـود میشـود ،مسـبوق بـه لحظه قبلـی اسـت (حـدوث زمانـی ،لحظهبهلحظه اسـت).
 .3حدوث ،عین حادث اسـت؛ چون حدوث ،صفت وجود اسـت و صفات وجود ،همه عین
وجودند( .طباطبائی ،1388 ،ص)13

 .4پس حرکت ،حادث زمانی است.
 .5هر حادث زمانی ،مسبوق به ماده و قوه است (قاعده حدوث).
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 .6موجود مجرد ،ماده و قوه ندارند.
 .7موجود مجرد ،حادث زمانی نیست.
نتیجه :موجود مجرد ،حرکت ندارد( .فیاضی ،جزوات منتشر نشده)
توضیح بیشتر:
دلیـل مقدمـه سـوم ایـن اسـت کـه صفات وجـود ،اگرعیـن وجـود نباشـند ،یـا خـارج از وجودند یا
ً
داخـل و جـزء وجـود ،کـه هـر دو ش ّـق باطـل اسـت؛ ز یـرا اوال چیـزی خـارج از وجـود ندار یـم و خـارج از
ً
وجـود ،بطلان و عـدم و نیسـتی اسـت؛ ثانیـا وجـود ،جـزء نـدارد.
مقدمـه پنجـم :یـک قاعـده معـروف فلسـفی (قاعـده حـدوث) (ابنسـینا ،1404 ،ص534؛ شـیرازی،

 ،1981ج ،3فصل  ،16ص49؛ شیخ اشراق ،1375 ،ص 226و طباطبائی ،1 1388 ،ص )250است که برهان
ذیـل در اثبات آن اقامه شـده اسـت:
 .1هـر حادثـی قبـل از وجـود یافتـن ،ممکنالوجـود اسـت؛ زیـرا اگـر ممکنالوجـود نباشـد ،یـا
واجبالوجـود یـا ممتنعالوجـود خواهـد بـود کـه هـر دو فـرض باطـل اسـت .ا گـر ممتنعالوجود بـود ،که
هرگزحادث نمیگشت و اگر واجبالوجود بود ،باید همیشه میبود و حدوث زمانی معنایی نداشت.
 .2ایـن امـکان یـک اعتبـار عقلـی محـض نیسـت؛ بلکـه یـک ام ِـر موجـود درخارج اسـت؛ زیـرا به
 .3ایـن امـکان ،امـری نسـبی اسـت و در مقایسـه بـا وجود شـیء اسـت؛ ازاینرو عرض اسـت ،نه
جوهـر؛ ز یـرا جواهـر نسـبی نیسـتند .ایـن امکان ،همـان امـکان اسـتعدادی یا اسـتعداد اسـت و به آن
ّ
«قـوه» و بـه موضوعـی که حامل آن اسـت« ،ماده» گفتـه میشـود( .شـیرازی ،1050 ،ج ،2ص 778ـ )780
نتیجه :هر حادث زمانی ،پیش از تحقق ،مادهای دارد که حامل قوه وجود آن است.

بررسی و نقد
 .1مقدمـه اول مخـدوش اسـت؛ ز یـرا تعر یـف حرکـت بـه حـدوث مسـتمر ،نادرسـت اسـت؛ چون

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

صفـات وجـودی ماننـد شـدت و ضعـف متصـف میشـود.

حـدوث ،صفـت وجود اسـت و اگر گفته شـود «وجود حادث شـد» ،باید وجود جدیدی ایجاد شـود؛
یکـه حرکـت از ابتـدا تـا انتهایـش ،یک وجود اسـت .در واقـع این تعر یـف ،بر پایه وجـود اجزای
درحال 
بالفعـل و حـدود واقعـی در آن اسـت؛ در صورتـی کـه اجـزاء وحـدودی کـه بـرای حرکـت در نظـر گرفته
یشـود ،وهمـی و غیرواقعـی اسـت و در واقـع ،حرکـت یـک وجـود واحـد سـیال اسـت .ایـن منکرین
م 
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حرکـت بودنـد که حرکـت را حدوث اجـزای متوالی میدانسـتند .حرکـت ،حرکت بودنش وابسـته به
ـود واحـد سـیال بودنش اسـت .بنابراین ،تعریف یادشـده از اسـاس دچار مشـکل اسـت.
وج ِ
همچنيـن ایـن تعر یـف در مـورد کل عالـم مـادی ،صـادق نیسـت؛ چرا کـه نمیتـوان بـه حـدوث
زمانـی آن قائـل شـد و معتقـد بـود کـه پیـش از آن ،مـاده و قـوهای بـوده اسـت( .فیاضـی ،نشسـت حرکت
در مجـردات)1386 ،

 .2مقدمـه پنجـم نیـز نادرسـت اسـت .در برهـان اقامـه شـده بـر اثبـات قاعـده يعنـی« :هـر حـادث
زمانـی مسـبوق بـه ماده و قوه اسـت ».مغالطه اشـتراک لفظی رخ داده اسـت .به عبـارت دیگر :خلط
بیـن «امکان ذاتی» و «امکان اسـتعدادی» شـده اسـت؛ يعنی امـکان در مقدمـه اول «امکان ماهوی»
و در مقدمه دوم «امکان اسـتعدادی» اسـت و در حقیقت ،امکان ذاتی و امکان اسـتعدادی ،دو امر
ً
کاملا متبایـن هسـتند و مرحوم حاجی سـبزواری در شـرح منظومه ،در بحث «مواد ثلاث» به تفاوت
بین آنها تصریح میکند .امکان ذاتی ،امری خارجی و عینی نیست ،بلکه یک معنا و اعتبار عقلی
اسـت؛ ولی امکان اسـتعدادی ،امری خارجی و عینی اسـت( .فیاضی ،1388 ،ج ،3ص 760و )761

ی ديگر در نقد برهان باید گفت که وجود قوه یا امکان استعدادی ،مستلزم وجود ماده
 .3از سو 
و هیـوال نیسـت .پیـش از این بیان شـد کـه یکی از نتایج انکار مـاده اولی ،عدم تالزم بیـن ماده و قوه
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نکـه موجود یـا موجودات بسـیط و مجردی باشـند که
اسـت .ازایـنرو محـذوری وجـود نـدارد برای ای 
دارای قـوه و اسـتعداد باشـند ،بیآنکـه نیازمند وجود ماده باشـند و به دلیل داشـتن قوه و اسـتعداد،
امکان تکامل و حرکت داشـته باشند.
ّ
ّ
خالصه آنکه قاعده «کل حادث زمانی ،فإنه مسبوق بقوة و مادة» مخدوش است .در حقیقت
ً
هر حادث زمانی مسـبوق به قوه و ماده نیسـت؛ بلکه اکثر موجودات عالم ماده اینگونهاند که غالبا
ً
نیـاز بـه مـاده سـابق دارنـد ،ولـی لزومـا و همیشـه اینگونـه نیسـت؛ بلکـه مـا معتقدیـم واجـب تعالـی
میتوانـد ممکنـی را حـادث کند ،به صـورت ابداع ،نـه تکوین .ابداع یعنـی بدون ماده سـابق؛ مانند
قوچی کـه برای حضرت ابراهیم؟ع؟ فرسـتاده شـد.
نتیجه :با مخدوش شـدن این قاعده ،برهان فراهم آمده از آن (برهان سـوم) نیز نادرسـت خواهد
بود؛ در نتیجه ثبات مجرد با این اسـتدالل ،ناتمام اسـت.
 .3برهان سوم« :حرکت در موجود مجرد ،محال است؛ چون حرکت یعنی تغییر و تغییر متوقف
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بر وجود قوه تغییر اسـت و مجرد قوه ندارد».
تقریر برهان:
 .1حرکت ،تغییر است.
 .2تغییـر ،متوقـف بـر قـوه تغییـر اسـت؛ ز یـرا ا گـر تغییـر ،بـدون وجود قـوه تغییـر رخ دهـد ،الزمهاش
ایـن اسـت کـه آن متغیـر ،هـم قابـل تغییـر باشـد (چـون تغییـر واقـع شـده) و هـم غیر قابـل تغییـر (چون
قـوهاش را نـدارد) و ایـن تناقـض اسـت و تناقـض محال اسـت.
 .3قوه ،ویژگی ماده اسـت؛ زیرا قوه مالزم با فقدان اسـت و فقدان با وجدان قابل جمع نیسـت.
بنابراین آنچه مصداق قوه باشـد ،بدون فعلیت بوده و هیوال و ماده اسـت.
 .4مجرد ،ماده و قوه ندارد؛ ازاینرو تغییر ندارد.
نتیجه :مجرد ،حرکت ندارد.

بررسی و نقد
مراد از «قوه» در مقدمه دوم کدام است؟
الف) اگر منظور از «قوه» در مقدمه دوم «اسـتعداد» باشـد ،آنگاه مقدمه دوم ،گزارهای پذیرفتنی
اسـت و در این صورت مقدمه سـوم ،پذیرفتنی نخواهد بود؛ زیرا پیشتر گفته شـد که دلیل عقالنی
اسـتعداد ،عرضـی اسـت قائـم بـه جوهر وجـودی که هم میتوانـد در موجود مادی باشـد و هـم موجود
مجـرد .هـر موجود ممکنی ،اسـتعداد و قوه کسـب کماالت وجودی که فاقدش هسـت را دارد.
ب) ا گـر منظـور از قوه« ،قـوه جوهری» (ماده و هیوال) باشـد ،آنگاه مقدمه دوم پذیرفتنی نیسـت؛
ز یـرا مصـادره بـه مطلـوب خواهـد بـود و در مقابـل میتـوان گفـت کـه تغییـر منوط به اسـتعداد اسـت،
نـه هیوال.
نتیجه :در هر صورت این برهان ،تمام نیست.

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

یهـای ماده نیسـت؛ بلکه
بـرای تلازم بیـن قـوه و ماده وجـود ندارد .قـوه و اسـتعداد از اوصـاف و ویژگ 

 .4برهان چهارم« :حرکت در موجود مجرد ،محال است؛ زیرا مجرد آن است که از همه جهات
بالفعل است .يعنی هر آنچه برای مجرد امکان دارد ،برایش بالفعل موجود است».
توضیـح آنکـه :عقـول مجـرد ،تـام القابلیـه هسـتند و فاعـل (واجـب تعالـی) نیـز تـام الفاعلیـه
اسـت؛ یعنـی نـه از طـرف فاعل ،مانعی بـرای اعطای کمـال به او هسـت و نه خودش به سـبب تجرد
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و تمامیتـش بـا مانعـی بـرای دریافـت کماالت شایسـته خود روبهروسـت؛ ازایـنرو هر کمـال و وصفی
کـه بـه امـکان عـام بـرای آنهـا ممکـن باشـد ،بالفعـل واجـد هسـتند؛ پـس کمالـی باقـی نمیمانـد کـه
فاقـد آن باشـند و بتواننـد واجـد آن بشـوند تـا بـا حصـول آن ،دسـتخوش تغییـر و حرکـت شـوند؛ یعنی
مجـرد تـام از جهـت تمامیتـش ،امـکان حرکـت نـدارد.
تقریر برهان:
 .1حرکت ،تغییر است.
 .2تغییر ،عبارت است از اینکه شیء واجد چیزی شود که بالفعل برایش حاصل نیست.
 .3هر متغیری پیش از تغییر ،امکان امری را دارد که بالفعل برای آن محقق نیست.
 .4برای امر مجرد ،امکان چنین امری نیسـت؛ چون هر چیزی که برای او ممکن باشـد ،بالفعل
حاصل است.
 .5پس هیچ متغیری ،مجرد نیست ← عکس مستوی :هیچ مجردی ،متغیر نیست.
 .6هر متحرکی متغیر است.
نتیجه :هیچ مجردی ،متحرک نیست .به عبارت دیگر :مجرد ،حرکت ندارد.
نتیجه :موجود مجرد ،حرکت ندارد( .ابنسینا ،1379 ،ص 205و شیرازی ،1981 ،ج ،3ص 21و )60
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مالصدرا در اسفار به این برهان چنین اشاره کرده است:
ً ً
« ...فبقی أن یکـون موضوعهـا ،أمرا ثابتا و ذلک ِإمـا أن یکون بالفعل من کل وجه أو الیکون کذلک
ً
ً
و االول حمـال ،إذا الـذی یکـون بالفعـل مـن کل الوجـوه ،یکـون مفارقا ال عالقة بینـه و بنی املـادة اصال وکل
ً
ً
مـا کان کذلـک ،فلا معین لکونه خارجا مـن القوة ایل الفعل ،فال معین متحـرکا ،إذ قد حصل له بالوجوب
مجیع ما میکن له باالمکان العام ،فکل ماهو بالفعل من مجیع الوجوه میتنع علیه احلرکه و بعکس النقیض
ً
کل مـا یصـح علیـه احلرکـه ،ففیه مـا بالقـوه ،إذ کل طالب للحرکة ،یطلب شـیئا مل حیصل بعـد ،فالیصح أن
ً
یکون املجرد عن املاده یطلب باحلرکة أمرا»( .شـیرازی ،1981 ،ج ،3ص)60

بررسی و نقد
 .1ایـن برهـان مخـدوش اسـت؛ ز یـرا مصـادره بـه مطلـوب اسـت؛ چـون در مقدمـه چهـارم ،گـزاره
«بـرای امـر مجـرد ،امـکان داشـتن چیـزی وجـود نـدارد ».آشـکارا عیـن مطلـوب و مدعایـی اسـت کـه
یتـوان نتیجـه اسـتدالل را ـ کـه هنـوز
اسـتدالل کننـده در صـدد اثبـات آن اسـت .بـه بیـان دیگـر :نم 
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بـه اثبـات نرسـیده ـ درمقدمـه چهـارم آن قـرار داد .در مقابـل میتـوان ادعـا کرد کـه «چنین نیسـت که
همـه ممکنـات بـرای موجود مجـرد ،به نحو بالفعل برای او حاصل باشـد ».پس ایـن برهان در اثبات
مدعـا ،ناتوان اسـت.
 .2قـوه و اسـتعداد از اوصـاف و ویژگیهـای مـاده نیسـت؛ بلکـه اسـتعداد ،عرضـی اسـت قائـم
بـه جوهـر وجـودی ،کـه هـم میتوانـد در موجـود مادی باشـد و هـم موجـود مجرد .هـر موجـود ممکنی،
اسـتعداد و قـوه کسـب کمـاالت وجـودیای کـه فاقـدش هسـت را دارد.
 .3ا گـر فـرض بگیر یـم فاعـل ،تـام الفاعلیـه اسـت و قابـل نیز تـام القابلیه ،چهبسـا حرکـت کمالی
باشـد کـه فاعـل به ایـن موجود تـام ،اعطا نموده اسـت؛ یعنـی خداوند ،ایـن موجود را متحـرک آفریده
اسـت( .فیاضـی ،غالمرضا ،جزوات منتشرنشـده)

 .5برهان پنجم :ادرا ک تغییرات
این برهان دلیلی است ک ه ابنسینا برای ثبات نفس مجرد انسان آورده است:
 .1ا گـر نفـس ،خـود متغیـر باشـد ،نمیتوانـد تغییـر در مـزاج ،حـواس و حـاالت را درک کنـد؛ زیـرا
ادراک تغییـر ،مشـروط بـه آن اسـت کـه هـر دو حالـت سـابق و الحـق را درک کنیـم.
نتیجه :نفس انسان ،ثابت است( .فیاضی ،1389 ،ص 264و)265

بررسی و نقد
این برهان در صدد اثبات «ثبات نفس مجرد انسـانی» اسـت؛ گرچه استحاله حرکت در نفس،
اخـص از مدعـا (اسـتحاله حرکت در مجردات) اسـت ،ولی در هر صورت این برهـان در صدد بیان
اسـتحاله حرکـت در یکـی از مصادیـق موجـود مجـرد اسـت و بـا رد ایـن برهـان ،اثبـات میگـردد کـه
نفـس در عیـن تجـردش ،قابلیـت حرکـت و تکامـل را دارد؛ پـس تجـرد ،بـه خـودی خـود مانـع حرکـت

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

 .2نفس بالوجدان ،تغییرات در مزاج ،حواس و حاالت را درک میکند.

نیسـت ،ولـی برای وقـوع حرکت در سـایر مجـردات نیازمنـد براهین دیگری هسـتیم.
این برهان نیز ناتمام است؛ زیرا این تلقی از حرکت که شیء سابق با شیء الحق یکی نیست،
مبتنـی بـر نظر یـه «کـون و فسـاد» اسـت؛ ازایـنرو مالصـدرا و پیـروان او ،بنابرحرکـت جوهـری ،قائـل بـه
وقوع حرکت در نفس انسـانی هسـتند.
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حرکت جوهری بر دو قسم است :امتدادی و غیرامتدادی (اشتدادی) .حرکت نفس از نوع دوم
اسـت .بـر اسـاس حرکـت جوهـری اشـتدادی ،شـیء متحـرک ،تمـام فعلیـات سـابق را دارد و چنیـن
نیست که به طور کلی زایل شود و فعلیت جدیدی حادث گردد؛ بلکه شیء الحق ،همان فعلیت
سـابق را در مرتبـه باال تـری دارد .بنابرایـن نفس ،هسـته واحـدی دارد که گاهی همـان جوهر کوچک،
یشـود و بـه همیـن ترتیـب ،تکامـل مییابـد و گاه نیـز برعکـس .بنابرایـن در
بـه جوهـر بـزرگ تبدیـل م 
حرکت غیرامتدادی ،با اینکه نفس حرکت میکند ،ولی وجود واحدی است که میتواند تغییرات
در مـزاج ،حـواس و حاالت را نیز دریافت کنـد( .همان ،ص)265

 .5نتیجهگیری
همانگونـه کـه در نقد و بررسـی هـر یک از براهین آوردیـم ،آنچه از ادله دیـدگاه «امتناع حرکت در
مجردات» یافتیم ،برخی مخدوش و برخی ناکافی و ناتوان از اثبات مدعای خود هستند .ازاینرو به
نظر میرسـد این دیدگاه بر ادله اسـتواری بنا نهاده نشـده و ناگزیر عقل از پذیرش آن سـر باز میزند.
یتـوان گفـت کـه امـکان حرکـت در مجـرد ،فرضـی محـال و نامعقـول نیسـت؛ ازایـنرو بـه
پـس م 
نظـر میرسـد مانعـی عقلـی بـرای پذیـرش دیـدگاه بدیـع «امـکان حرکـت در مجـردات» وجـود نـدارد و
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نبایـد بـا تصـور «موجـود مجـرد متحـرک و زمانمنـد» صرفـا بـا تکیـه بـر دیدگاههـای مشـهور فلسـفی ،به
شـدت مقابلـه کـرد .فرامـوش نکنیـم کـه در روزگاری ،تصـور مجـردی کـه امتـداد داشـته باشـد ،امری
ّ
خودمتناقض به شـمار میآمد ،ولی شـیخ اشـراق و مالصدرا آن را برهانی و مدلل کردند؛ گرچه باید
دیـد ارائـه دهنـدگان یـا طرفـداران ایـن نظریه ،چـه در مرحله امـکان حرکـت در مجرد و چـه در مرحله
وقـوع حرکـت در خـارج در امـور مجـرد ،چـه ادلـه اثباتـی بـرای مدعای خـود میتواننـد اقامـه کنند.
البتـه طرح و بررسـی دیدگاه بدیع «امکان حرکت در مجردات» هـدف این مقاله نبوده و مجالی
دیگر میطلبد.
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1.1ابنسینا ،الشفاء (الطبیعیات) ،تصحیح سعید زاید ،قم ،مکتبه مرعشی النجفی 1404 ،ق.
 ،__________2.2التعلیقات ،تحقیق عبدالرحمن بدوی ،بیروت ،مکتبه االعالم االسالمی 1404 ،ق.
 ،__________3.3الشفاء (االلهیات) ،ج ،1تصحیح سعید زاید ،قم ،مکتبه مرعشی النجفی 1404 ،ق.
 ،__________4.4النجاة ،مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش پژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.1379 ،
 ،__________5.5االشارات و التنبیهات ،شرح نصیرالدین طوسی ،ج ،2قم ،النشر البالغه.1375 ،
6.6جوادی آملی ،عبداهلل ،رحیق مختوم ،ج ،1تنظیم و تدوین حمید پارسانیا ،قم ،نشر اسراء.1376 ،
7.7خمینی ،مصطفی ،تفسیر القرآن الکریم ،ج ،5مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران.1376 ،
8.8سبزواری ،مال هادی ،شرح منظومه ،ج ،4تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی ،تهران ،نشر ناب.1379 ،
9.9سـهروردی ،شـهابالدین ،المشـار ع والمطارحـات _ الطبیعیات ،تصحیـح و مقدمه نجفقلی حبیبی ،نشـر کتابخانه ،موزه
و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسالمی.1393 ،
 ، __________1010مجموعـه مصنفـات شیخاشـراق ،حکمةاالشـراق ،تصحیـح هانـری کربـن ،تهـران ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی
و مطالعـات فرهنگـی.1375 ،
 ، __________1111الحکمة المتعالیه في االسفار االربعه 9 ،جلدی ،بیروت ،دار االحیاء التراث العربی 1981 ،م.
 ، __________1212الشواهد الربوبیه ،تهران ،بنیاد حکمت صدرا.1382 ،
 ، __________1313المبدأ و المعاد ،انجمن حکمت و فلسفه.1354 ،
 ، __________1414مفاتیح الغیب ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1363 ،
1515طباطبائی ،محمد حسین ،بدایة الحکمه ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی 1424 ،ق.
1717عبودیت ،عبد الرسول ،درآمدی به نظام حکمت صدرایی ،ج 1و  ،3انتشارات سمت ،تهران.1391 ،
1818فیاضی ،غالمرضا ،علم النفس فلسفی ،تدوین محمد تقی یوسفی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.1389 ،
 ، __________1919تصحیح و تعلیق بر نهایه الحکمه 4 ،جلد ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.1388 ،
 ، __________2020نشست حرکت در مجردات ،مجمع عالی حکمت اسالمی ،سال .1386
 ، __________2121جزوات منتشر نشده.
2222مصباح یزدی ،محمد تقی ،آموزش فلسفه  2جلدی ،نشر بین الملل ،تهران.1388 ،
 ،__________2323تعلیقیه علی نهایه الحکمه ،مؤسسه در راه حق 1405 ،ق.

ّ
تبیین و بررسی ادله عقلی امتناع حرکت در مجردات

 ، __________1616نهایة الحکمه ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی.1388 ،

2424مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج ،6تهران ،صدرا.1384 ،
2525ملکشاهی ،حسن ،حرکت و استیفای اقسام آن ،سروش ،تهران.1363 ،
2626نبویان ،سید محمود ،مقاله مجرد و مادی ،معرفت فلسفی ،بهار.1386
2727مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،نرمافزار گنجینه روایات نور.
2828مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،نرمافزارکتابخانه حکمت اسالمی.
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کــوثـ ــر حـک ـم ــت -فـص ـلـنامـه داخلی گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ
اسالمی جامعة الزهرا؟اهع؟ سال اول -شــ ـ ـمـاره دوم  -بهار 1398

صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟هر؟

فروزان شباندری

1

چکیده
نخســتین مخلــوق بــدون واســطه از خداونــد« ،صادر اول» اســت که از مباحث مهم فلســفی ـ عرفانی اســت .در این
مســئله اختــاف نظــر بیــن عرفــا و فالســفه وجــود دارد .ايــن مقالــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،از منابــع فلســفی ـ عرفانــی،
نهایــت ،مصــداق صــادر اول .در پايــان نتیجــه گرفتــه میشــود کــه حضــرت امــام؟حر؟ بــا رویکــرد عرفانــی خــود ،مصــداق
صــادر اول را وجــود منبســط میدانــد که همــان حقیقت نوریه محمدیه؟ص؟ اســت .ایــن حقیقت ،فاقد حــدود و ماهیت
اســت؛ زیــرا شــیء صاحــب ماهیــت ،قابلیــت و لیاقــت نــدارد کــه از نامحــدود صادر شــود.
واژگان کلیدی :امام خمینی؛ صادر اول؛ وجود منبسط؛ حقیقت محمدیه.

 .1طلبه سطح  2جامعة الزهراء؟اهع؟ .

فصلنامه علمی تخصصی معارف اسالمی _ سال هفـــدهم _ شماره 130

صــادر اول را از منظــر امــام خمینــی؟حر؟ در چهــار محــور بررسـی میکنــد :قاعــده الواحــد؛ ماهیــت؛ اقــوال و ویژگیهــا و در

61

مقدمه
مســئله نخســتین صادر از مبدأ فیض ،یکی از کهنترین و اختالفبرانگیزترین مســائل مشــترک
در حــوزه فلســفه و عرفــان اســت .ایــن مســئله نهتنهــا در بیــن فالســفه و عرفــای متقــدم بحثبرانگیــز
بــوده ،بلکــه اندیشــمندان معاصــر نیــز هرکدام از افــق خاص خود بــه این مســئله پرداختهانــد .از میان
ایــن اندیشــمندان حضــرت امــام؟حر؟ کــه از پیــروان حکمت متعالیه اســت ،بــا تبیین قاعــده «الواحد»
بــه بحــث مهــم صــادر اول وارد شــده و به بررســی ماهیــت ،اقــوال و ویژگیهای آن میپــردازد.
ضــرورت بحــث از صــادر نخســتین ،زمانــی آشــکارتر میشــود کــه بــا روایاتــی مواجــه میشــویم کــه
عــاوه بــر پرداختــن صر يــح بــه ایــن مســئله ،مصــداق آن را معیــن کردهانــد .حضــرت امــام؟حر؟ از ایــن
روایــات بــه عنــوان مؤ یــد رأی خــود اســتفاده کردهانــد.
ســابقه ایــن بحــث بــا دغدغــه حکمــای اصلــی یونــان بــرای کشــف مــاده نخســتین ،بــه قــرن
پنــج و شــش قبــل از میــاد میرســد و از همانجاســت کــه نظر یــه «عقــول عشــره» ارســطویی و نظریــه
یشــود .امــا چــون ایــن دو نظر یــه ـ دس ـتکم در نــزد عارفــان مســلمان ـ در
«فیــض» فلوطینــی مطــرح م 
توجیــه مســئله توحیــد ،ناکارآمــد اســت؛ لــذا کنــار گذاشــته شــدهاند .امــا در حــوزه اســام ،صــادر اول
ـاء کثرتنگــر ،عقــل اول و از دیــد حکمــت متعالیــۀ وحدتنگــر ،وجــود منبســط
از دیــد حکمــت مشـ ِ
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اســت ،کــه همــان ظهــور حــق تعالــی در نظر یــه تجلــی و تشــأن اســت کــه بــا ایــن مســلک عارفانــه،
یشــود.
مســئله توحیــد حــل م 
رســالت این مقاله آن اســت که در نگاه فلســفی و در نهایت عرفانی امام؟حر؟ این مســئله را روشن
تغایر حقیقی وجــود دارد یا فقط تغایــر اعتباری دارند.
کنــد کــه بیــن عقل اول و وجود منبســطِ ،

مفهومشناسی
صادر در لغت
نعــت فاعلــی از صــدور ،بازگردانــده ،مقابــل وارد ،ازجــای بیــرون آینــده( ،غیــاث اللغــات) .رونــده
(درمــورد شــخص و شــیء هــردو بـهکار مـیرود)( .دهخــدا ،1335 ،ج ،30ص)50

صادر در اصطالح
به معنای واقع شدن ،تقریر یافتن و ناشی شدن از چیزی است( .صلیبا ،1366 ،ص)420
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صادر اول در اصطالح
مــراد موجــود اول اســت کــه از ذات حقتعالــی بالواســطه صــادر شــده اســت .مالصــدرا گویــد:
«صــادر اول ،عبــارت از وجــود منبســط اســت کــه نفــس رحمانــی هــم گوینــد؛ لکــن درمقــام نســبت
موجــودات ،بعضــی بــه بعضــی دیگــر و از لحــاظ تقــدم و تأخــر و شــرافت وخســت و ترتــب ،هــر یــک بــر
دیگــری اول ماصــدر عقــل اول اســت»( .ســجادی ،1379 ،ص)281

بحــث «صــادر نخســتین» نهتنهــا در روایــات تعابیــر گوناگونــی دارد ،بلکــه در مکاتــب مختلــف
فلســفی نیــز بــا عناو یــن متفاوتــی بيــان شــده اســت .در فلســفه مشــاء و حکمــت متعالیــه آن را «عقــل
اول» و درفلســفه اشــراق «نــور اول» و در عرفــان «وجــود منبســط» نامیدهانــد.

شخصیت فلسفی و عرفانی امام خمینی؟حر؟
امــام خمینــی؟حر؟ یکــی از رهبــران و مراجــع تقلیــد برجســته شــیعه اســت کــه توحیــد ،بنیادیترین
اصــل اعتقــادی او را تشــکیل میدهــد؛ امــا تفکــر فلســفی و تلقــی عرفانـیاش از توحیــد ،ایــن عقیــده
بنیــادی را بــه تمــام اندیش ـهها و رفتارهــای خلــوت وجلــوت ،فــردی و اجتماعــی وی پیونــد میزنــد.
همچنین این تلقی در عملکرد سیاسی او نیز سریان مییابد و تسلیم مطلق در برابر خدا و بیبا کی
موضعــی قاطــع اتخــاذ میکند .به تأســی از همان اصل اعتقــادی خویش ،انگیــزه و هدف اصلیاش
از مبــارزه انقــاب اســامی را نــه انگیــزه اقتصــادی و نــه سیاســی ،بلکــه دیــن میدانســت و معتقد بود
کــه تمــام مقصــد ما مکتب ماســت که همــان اســام اســت( .جــوادی ،1378 ،ص 276ـ )275

صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟هر؟

در برابــر هــر قدرتــی جــز او را ،بــه منــش سیاســی تبدیــل کــرده و در برابــر همــه قدرتهــای اســتعماری،

قاعده الواحد
قاعــده «الواحــد» یکــی از قواعد فلســفی اســت که فيلســوفان در تبییــن چینش نظــام عالم مطرح
کردهانــد .حیثیــت واجــب تعالــی به گونهای اســت کــه از وی معلول نخســتین ،نظام اتــم و هر خیری
صــادر شــودک( .خواجــوی ،1378 ،ص )244لــذا صــادر اول ،فعــل واجبالوجــود بالذات اســت و چون
واجبالوجــود بالــذات ،واحــد اســت ،بــر اســاس قاعــده ســنخیت الزم اســت صــادر اول نیــز واحــد
باشــد( .کرجــی ،1394 ،ص )146لــذا طــرح مســئله صــادر اول مســتلزم بحــث از قاعــده الواحــد اســت.
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ّ
«الواحــد الیصــدر عنــه ال الواحــد» .مــراد از الواحــد در صــدر قاعــده ،حقیقــت بســیط محضی اســت
کــه هیچکــدام از انــواع ترکیــب در آن راه نــدارد و وحدتــش حقــه حقیقیــه اســت (جــوادی آملــی،1376 ،

ّ
بخــش ســوم از جلــد دوم ،ص )389و مــراد از الواحــد در ذیــل قاعــده ،وحدت عددی ظلی ســعی اســت.

(صــدر الدین شــیرازی1981 ،م ،ج ،8ص)60

ّ
حضــرت امــام؟حر؟ دو حیثیــت بــرای ایــن قاعــده لحــاظ میکنــد« :الواحــد الیصــدر منــه ال الواحــد»
ّ
و «الواحــد الیصــدر ال مــن الواحــد» .مفــاد بیــان اول ایــن اســت کــه خصوصیتــی در ذات علــت وجــود
دارد کــه آن خصوصیــت ،موجــب وجــود معلــول اســت و بیــان قاعــده دوم آن اســت کــه شــیء واحــد
ّ
ّ
کــه معلــول واحــد اســت ،ظــل یــک شــیء اســت و تحقــق ظــل واحــد از دو شــیء بــه دليــل تناقــض بــا
وحــدت ،محــال اســت؛ پــس شــیء واحــد از واحــد صــادر میشــود( .اردبیلــی ،1381 ،ج ،1ص)335

اثبات قاعده الواحد

ً
ً
ـود معلــول ،حدوثــا و بقائــا قائــم بــه وجــود علــت اســت و میــان علــت و معلــول بایــد ســنخیت
وجـ ِ

ذاتــی باشــد؛ ز یــرا ا گــر ســنخیت ذاتی نباشــد ،الزم میآید کــه هر چیزی علــت برای هر چیز دیگر شــود
و هــر چیــزی از هــر چیزی صادر شــود .یک شــیء در صورتی میتواند با چند شــیء متباین ســنخیت
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برقــرار کنــد کــه جهــات کثیــر داشــته باشــد .از علتــی کــه جهــات کثیــر نــدارد ،کثیربهماهوکثیــر صــادر
یشــود .بنابرایــن ا گــر از علــت واحــد کــه یــک جهــت بیشــتر در او نیســت ،چنــد معلــول متبایــن
نم 
صــادر شــود ،الزم اســت در علــت جهــات کثیره تقــرر پیدا کنــد و علت بســیط در واقع مرکب باشــد؛
نکــه فــرض بــر آن اســت کــه مبــدأ عالــم ،یــک حقیقــت بســیط محــض اســت؛ پــس از علــت
حــال آ 
واحــد ،جــز معلــول واحــد صــادر نمیشــود( .طباطبائــی ،1438 ،ص)114

شواهد قرآنی قاعده الواحد
َ َ َ َّ
ْ
ٌَ ََ
َ
<و َمــا أ ْم ُرنــا ِإل َو ِاحــدة كل ْمـ ٍـح ِبال َبصـ ِـر>؛ 1امــر الهــی کــه از خــدا افاضــه شــده ،یکــی بیــش نیســت و
یهــای آن.
آن واقعیتــی اســت ثابــت و مجــرد از مــاده و ویژگ 

 .1قمر ،آيه.50

ََ َ َْ ْ ْ َ
واژه «امــر» در ایــن آیــه ،در برابــر واژه «خلــق» در آیــه <أل لـ ُـه اللـ ُـق َوال ْم ُر> 1قــرار دارد .طبــق این آیه،
عالم دو حیثیت دارد:
 .1حیثیــت یلــی الخلقــی :بــه گونـهای اســت کــه بــه تدر یــج از قــوه بــه فعــل درمیآیــد؛ یعنــی ابتــدا
َ
نجــا کــه از این نشــئه رخت
یگــردد و ســپس بــه گونــه اتـ ّـم تکامــل میيابــد ،تا آ 
بــه گونــه ناقــص ظاهــر م 
میبنــدد و بــه ســوی خــدای خــود بازمیگــردد.
 .2حیثیــت یلــی ّ
الربــی :حکــم ایــن حیثیــت ،ثابــت و غیرتدریجــی اســت؛ بــه گونـهای کــه هرچه
دارد ،از همــان اولیــن مرحلــه ظهــورش اســت و هیــچ قــوهای در آن نیســت کــه او را بــه ســوی فعلیــت
ســوق دهد؛ بلکه خود فعلیت اســت( .کرجــی ،1394 ،ص 152ـ  )156کلمه «لمــح» به معنای نظر کردن
ً
فــوری اســت و تشــبیه به لمــح بصــر در کالم کنایه ،بیزمانی اســت؛ یعنی تأثیــر امر اصال نیــاز به زمان
نــدارد .امــر خــدا کــه همــان ایجــاد و اراده وجــود اســت ،نبایــد نیــاز بــه زمــان ،مــکان و حرکــت داشــته
باشــد؛ چراکه زمان ،مکان وحرکت و ...همه به واســطه همان امر موجود شــدهاند( .طبرســی1415 ،ق،

ج ،9ص )324آنچــه ســیاق کالم افــاده میکنــد ،آن اســت کــه امــر خــدا واحــد اســت و تکرارناپذیــر؛ بــه
یشــود ،آن هــم بــه
ـتی چیــزی را اراده کنــد ،متعلــق آن ،هســت م 
ایــن معنــا کــه هــر گاه تحقــق و هسـ ِ
فور یــت؛ ماننــد نــگاه کردن بــدون تأنــی( .طباطبائــی 1390 ،ق ،ج ،19ص)78

موجــودات ممکنــه ،یــا جوهرنــد ،یــا عــرض ،جوهــر برخــاف عــرض ،در وجودش مســتقل اســت و
ّ
آن یــا فعلیــت تمــام ،یــا قــوه محض،یــا مجتمــع از فعلیــت و قــوه اســت .فعلیــت حــال در قوه در قســم
اخیر ،صورت جســمیه اســت که با همه صور ،ازجمله عنصریه ،معدنیه ،حیوانیه و انســانیه ترکیب

صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟هر؟

ماهیت صادر اول

یشــمارند؛ چون اشــیاء عالــم از این
میشــود .ســه صــورت اخیــر را از نفــوس کــه متعلــق بــه بدنانــد ،م 
اقســام بیــرون نیســتند .حــال بایــد دیــد کــه صــادر اول ،کــدام یــک از ایــن انــواع اســت؟ امــا عــرض بــه
دو دلیــل نمیتوانــد صــادر اول باشــد؛ ز یــرا اول بایــد جوهــر صــادر شــود کــه ایــن خــاف فــرض اســت و
یــا الزم میآیــد کــه عــرض متأخــر ،جوهــر متقــدم را ایجــاد کنــد ،کــه ایــن هــم محــال اســت .هیــوال نیــز
ً
نمیتوانــد صــادر اول باشــد؛ ز یــرا «اوال تالزمــی کــه بیــن هیوال و صــورت در طبیعیــات ثابت شــده» (ر.
 .1اعراف ،آيه.54
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ت ابنســینا ،ص 333ـ  )322باطل میشــود .عالوه بر
ک ،اردبیلی ،1381 ،ج ،2ص ،367به نقل از شــفا ،الهیا 
ايــن ،هیــوال کــه قوه محض اســت ،نمیتواند مســتقل باشــد .صــورت هــم نمیتواند صادر اول باشــد؛
چــون تــازم برهانــی بیــن صــورت و هیــوال بــه هــم میخــورد .همچنیــن جنــس و نفــس هــم نمیتواننــد
صــادر اول باشــند؛ ز یــرا ا گــر نفــس صــادر اول باشــد ،الزم میآیــد بــدن کــه متعانــق اوســت ،قبــل از او
نکــه نفس متعلق خــود را ایجاد کند؛ در صورتی که فعل نفس به واســطه متعلق اســت.
باشــد و یــا ای 
اما اینکه جســم نمیتواند اولین صادر باشــد ،به اين دليل اســت که جســم مرکب اســت و این،
خــاف قاعــده الواحــد را الزم مـیآورد( .اردبیلــی ،1381 ،ج ،2ص )367پس آنچه بالــذات از خدا صادر
یشــود ،وجــود معلــول اول اســت؛ ز یــرا از حــق ،جــز وجــود صــادر نمیشــود و ماهیــت ،الزمــه وجــود
م 
صــادر اول اســت و میدانیــم که لوازم وجــود ،نیازمند جعل جداگانهای نیســتند( .همــان ،ص)370

دیدگاه فالسفه و عرفا درباره معنای صادر اول
طبــق مفــاد قاعــده الواحــد ،صــادر اول فقــط بایــد یکــی باشــد تــا از واحــد حقــه حقیقیــه صــادر
شــود .بــر همیــن منــوال اســت کــه سلســله معالیــل یکــی پــس از دیگــری موجــود میشــوند و واحدنــد؛
ً
یکــه حقیقتــا در عالــم ،کثــرات تحقــق دارنــد؛ پــس الزم اســت کثــرت بــه نوعــی تحقــق داشــته
درحال 
باشــد تــا بــه ایــن قاعــده خللــی وارد نکننــد و توجیــه شــوند( .مصطفــوی ،1385 ،ص)51
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نســینا و مشــائیان وقــوع کثــرت در جهــان را ناشــی از کثــرت در صــادر اول میداننــد؛
 .1مشــاء :اب 
کثرتــی کــه وحــدت ،آن را از بیــن نبــرده و ایــن قاعــده را حفــظ میکنــد .بــه اعتقــاد آنهــا صــادر اول
ســه جهــت دارد:
الــف) عقــل اول ،خــود را بــه عنــوان موجــودی ممکــن الوجود فــرض میکند کــه در ذاتــش نیازمند
بــه غیر اســت؛
ب) عقل اول ،وجود خود را به عنوان موجودی حقیقی درک میکند؛
ج) عقل اول ،علت خود را که واجبالوجود بالذات است و او را خلق کرده ،درک میکند.
این کثرات سهگانه باعث خلق سه موجود از او میشود :از درک واجبالوجود ،عقل دوم خلق
یشــود؛ از درک وجــود خــود ،صــورت فلــک کــه نفــس فلــک اســت ،ایجــاد میشــود؛ از درک امــکان
م 
و نقــص ذاتــی خــود ،جــرم فلــک خلــق میشــود( .ابنســینا ،1387 ،ص« )661بــا ایــن نظریــه تثلیثــی کــه
نفس
در کلمــات آمــده اســت کــه از معلــول اول ،ســه موجــود صادر میشــود ،یعنــی فلک نخســتین و ِ
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آن و عقـ ِـل آن ،همانطــور کــه فالســفه گفتهاند ،درســت میشــود»( .ر .ک ،مصطفــوی ،1385 ،ص)51

 .2اشــراق :شــیخ اشــراق بــا انتقــاد از نظــر مشــاء بدیــن بیــان کــه اعتبــارات مختلــف نمیتوانــد

منشــأ اثــر حقیقــی و تکثــر در عالــم خــارج باشــد ،پــس الزم اســت کثــرت را بــه گونــه دیگــری توجیــه
کنیــم کــه بــا قاعــده الواحــد منافــات نداشــته باشــد .او معتقــد اســت از خداونــد متعــال کــه نوراالنــوار
نجــا کــه حجابــی میــان انــوار
یشــود؛ امــا از آ 
اســت ،نــور اقــرب کــه همــان صــادر اول اســت ،پیــدا م 
یشــود کــه همــان صــادر دوم و متأخــر از نــور
نیســت ،بــا اشــراق نوراالنــوار در نــور اقــرب ،نــوری خلــق م 
اقــرب اســت .نــور اقــرب نیــز نوراالنــوار را مشــاهده میکنــد و از ایــن مشــاهده ،نــوری خلــق میشــود کــه
یشــود کــه هــر دو درمحضــر نوراالنــوار
در عــرض نــور دوم اســت .پــس در مرتبــه دوم دو چیــز موجــود م 
و نــور اقــرب هســتند .بــه همیــن ترتیــب ،هــم عقــول عرضیــه و هــم عقــول طولیــه خلــق میشــوند.
(ســجادی ،1389 ،ص)231

 .3حکمــت متعالیــه :بــه عقیــده صدرالمتألهیــن صــادر اول بــه واســطه وحدتــش ،مخلــوق اول
و بــه واســطه کثرتــش کــه از لــوازم ذاتــش اســت ،علــت بــرای موجــودات بعــدی قــرار میگیــرد و همــه
َ
کمــاالت معلــول را بــه نحــو اعلــی و اتـ ّـم دارد تــا بتوانــد معلــول را بــا کمــاالت آن خلــق کنــد .ایــن امــر را
ّ
قاعــده مهــم «بســیط الحقیقــة کل االشــیاء» تأییــد میکنــد؛ یعنــی هــر موجــودی کــه حقیقت بســیطی
موجــودات امکانــی اســت؛ ز یــرا موجــودات امکانــی یــا از عقــل ســلب میشــوند و یــا بــر آن حمــل
یشــوند؛ بنابراین به خاطــر امتناع ارتفــاع نقیضین
یشــوند،اما چــون میدانیــم کــه از عقل ســلب نم 
م 
قابــل حمــل بــر عقــل هســتند .البتــه ایــن حمــل شــایع صناعــی نیســت؛ بلکــه حمــل حقیقــه بــر رقیقــه
اســت؛ یعنــی همــه موجــودات امکانــی ،رقیقههــای عقلانــد کــه بــر ایــن حقیقــت حمــل میشــوند
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دارد ،واجــد کمــاالت همــه اشــیاء اســت .یکــی از نتایــج ایــن قاعــده ،مســئله اتحــاد عقــل بــا دیگــر

و مــا ک در صحــت ایــن حمــل ،همانــا وحــدت کمــاالت آنهاســت( .مصطفــوی 127 ،1385 ،ـ )126

صــدرا در نهایــت نــه معتقــد بــه عقــول دهگانــه و نــه افال ک اســت و از همــه مهمتر بــه عقیــده وی صادر
نخســتین ،عقــل اول نیســت؛ بلکــه وجــود منبســطی اســت کــه حافــظ وحــدت همــه ممکنــات بــوده
ودر همــه آنهــا ســریان دارد( .صدرالدیــن شــیرازی1981 ،م ،ج ،2ص)332

صادر اول از نگاه امام خمینی؟حر؟
حضــرت امــام در مطلــع ســوم از مصبــاح ثانــی بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت کــه نــزد حکمــا
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صــادر نخســت ،عقــل اول اســت و روایــات متعــدد در کتــب حدیــث بــر ایــن اصــل داللــت دارد و
کســی کــه در ایــن زمینــه درایــت داشــته باشــد ،ایــن اصــل اصیــل را انــکار نکــرده و در اینکــه از مبــدأ
المبــادی کــه مبـ ّـرا از انــواع ترکیــب و متصــف بــه بســاطت حقیقــی و وحــدت صرف اســت ،جــز واحد
نکــه واحـ ِـد صــادر از افــق مطلــق ،عقــل اول ،وجــود
صــادر نمیشــود ،هیــچ اختالفــی ندارنــد .امــا در ای 
ٌ
منبســط ،نفــس رحمانــی وحــق مخلوقبــه باشــد ،اختــاف کردهانــد .حکمــای قبــل از صــدرا ،صــادر
را «عقــل اول» و عرفــا ،آن را «وجــود منبســط» میداننــد.
ً
منطق ،وبالشــخص َ
وباللفظ َ
امسا باحلروف َ
غیرجمسـ ٍـد ،وبالتشــبیه
منعوت،
غیر
«إن اهّلل تعایل خلق
ِ
ٍ
غیر ٍ
ـوان َ
َ
غیرمصبـ ٍـوع» .حضــرت امــام ایــن اســم را بــر وجــود منبســط و فیــض مقــدس
غیرموصـ ٍ
ـوف ،وباللـ ِ
و نفــس رحمانــی و حقیقــت محمدیــه حمــل کردهانــد .ایــن حمــل (حمــل اســم مزبــور بــا اوصــاف

مذکــور بــه وجــود منبســط) کــه در بــاب عرفــان ،آن را اول صــادر از حــق میداننــد ،بهتــر و بــا همــه
ّ
ّ
فقــرات حدیــث ســازگارتر اســت( .خمینــی ،1372 ،ص 127ـ  )126همچنــان کــه در «اللهــم إن أســئلک
ّ
ّ
ّ
ّ
مــن أمسائــک بأ کبرهــا وکل امسائــک کبیــرة؛ اللهــم إن أســئلک بأمسائــک کلهــا» از دعــای ســحر نیــز ایــن
د بنعبداهلل اســت و از عالم علم الهــی برای نجات
وجــود منبســط ،همــان ســاختمان وجودی محمـ 
زندانیــان عالــم طبیعــت بــه عالــم ملــک نــازل شــده اســت .مجمــل ،آن حقیقــت کلیــه اســت و همــه
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مراتــب در نهــاد او بــه همــان شــکلی کــه عقــل تفصیلــی در نهاد عقــل بســیط اجمالی منطوی اســت،
تحقــق دارد( .خمینــی ،1363 ،ص)86

ویژ گیهای «صادر اول»
ـیء دارای اجزاســت بــه اجزای آن شــیء ،و از
نســبت عقــل اول بــه مجمــوع عالم مانند نســبت شـ ِ
نجــا کــه شــیئیت شــیء بــه صورتــش اســت ،نــه بــه مــادهاش و صــورت شــیء نفــس شــیء و تمــام آن
آ
اســت ،بنابرایــن همانطــور کــه حقتعالــی بــه گون ـهای اســت کــه از وی تمــام خیــر افاضــه میشــود و
تمــام اشــیاء را میدانــد ،عیــن ذات مقدســش اســت .همینگونه اســت کــه از او عقل افاضه میشــود
وآن را میدانــد .بــه گفتــه مرحوم ســبزواری نــه اینکه تمام اشــیاء عقل اســت ،بلکه عقــل وجود مجرد
و بــه وحــدت خــود بســیط اســت و موازی مــادون خود بــا تمام کثــرات میباشــد؛ پس جامــع کماالت
آنهاســت ،نه حدود و نقایص آنها ،و این همان کثرت در وحدت اســت و غیر از وحدت در کثرت
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میباشــد و وجــود را مراتبــی اســت کــه مرتبـهای از آن ،عقــل اول اســت .انســان کبیــر مجمــوع مراتــب
مجعــول میباشــد و وجــود منبســط ،اصــل محفــوظ آن؛ از آن حیــث کــه مابهاالمتیــاز در وجــودات،
عین مابهاالشتراک است( .خواجوی ،1378 ،ص )244و از شیء واحد بسیط ،از آن جهت که بسیط
یشــود؛ مانند انســان کــه از جهات گونا کــون ،مرکــب از ماهیت و
اســت ،جــزء واحــد بســیط صادر نم 
وجــود یــا مرکــب از جنــس و فصــل و ماننــد آنهاســت( .جــوادی آملــی ،1376 ،بخــش ســوم از ،ج ،2ص)413

 .1وحدت
ّ
وحــدت صــادر اول ،وحدت شــخصی و عددی نیســت؛ بلکه وحدت آن وحدت ظلی و ســعی
اســت کــه فرقــش بــا وحــدت حقیقــی در آن اســت کــه وحــدت صــادر اول بالــذات نیســت ،بلکــه
متکــی بــه وحــدت حقیقــی واجبالوجــود بالــذات اســت( .صدرالدیــن شــیرازی 1981 ،م ،ج ،8ص)60

 .2بساطت
یشــود ،یــک امــر وجــودی بســیط اســت کــه در آن ،از آن حیثیــت
آنچــه از واجبالوجــود صــادر م 
کــه صــادر شــده ،ترکیبــی نیســت ،ولــی هنگامــی کــه صــادر میشــود ،بــا امــر عدمــی و نقصــان متعانق
اســت و ایــن جهــت نقــص بــه حکــم معلولیــت اســت و تضییــق معلــول از علــت خــود ،متعانــق و
یشــود و ایــن نقصــان در
همــراه بــا نقصــان اســت و بهمحــض مخلوقیــت ،نقصــان ،ذاتــی معلــول م 
مبنــای اصالــت وجــودی اســت کــه میگوییــم غیــر از وجــود ،چیــزی واقعیــت نــدارد و ماهیــت هیــچ
و عــدم اســت ايــن بــدان معنــا نیســت کــه حتــی نقصــان و عدمــی بــودن آن هــم واقعیــت نــدارد ،بلکــه
ً
منظــورآن اســت کــه ماهیــت ذاتــا موجــود و متاصــل نیســت؛ بلکــه ثانیــا و بالعــرض ،یعنی بــا حیثیت
تقییدیــه وجــود ،موجــود و متاصــل اســت( .اردبیلــی ،1381 ،ج ،2ص)270

صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟هر؟

خــارج وجــود نــدارد ،بلکــه مصــداق حقیقی نقصــان ،همان وجــود معلول اســت و این بــر طبق همان

لــزوم بســاطت :در علــت ،خصوصیتــی الزم اســت کــه بــه جهــت آن ،علیت بــرای معلولــی وجود
داشــته باشــد؛ چــون بالضــروره هــر چیــزی نمیتوانــد علــت هــر چیــزی باشــد .بنابرایــن اگر فــرض کنیم
یک حقیقت بســیط از همه جهات علت دو شــیء باشــد ،باتوجه به اینکه مســلم اســت دو شــیء،
نهــا یــک امــر انتزاعــی اســت کــه در خــارج محقــق نیســت،
دوچیــز متغایرنــد و چــون مابهاشــتراک آ 
پــس بــه دليــل این قاعده ،شــیء بســیط از همــه جهــات ،خصوصیتــی الزم دارد کــه آن خصوصیت،
بــه مقتضــای بســاطت علــت ،عیــن هو یــت و ذات آن علــت بســیط خواهــد بــود .ایــن طــور نیســت
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ـت تمــام هو یــت و ذات آن ،همــان
کــه ذات ،چیــزی باشــد و خصوصیــت امــری زایــد بــر آن؛ بلکــه علـ ِ
خصوصیــت خواهــد بــود ،و چــون آن را علــت دو معلــول متغایــر فــرض نمودهایــم ،پــس بایــد آن علــت
بســیط ،دو خصوصیــت متغایــر داشــته باشــد ،و چــون علــت بســیط بــوده وخصوصیــت ،تمــام ذات
آن میباشــد ،بایــد آن علــت بــه تمــام حقیقــت و ذات ،هــم عیــن ایــن خصوصیــت و هــم عیــن آن
خصوصیــت باشــد و ایــن مســتلزم ترکیــب در مصــدر و عــدم بســاطت اوســت کــه محــال اســت؛
ً
چــون «مــا فرضنــاه بســیطا لــم یکــن بســیطا ».مطلــب در اینجــا در فاعــل الهــی و علــت الهــی اســت
و معلــول عیــن تعلــق و ر بــط بــه علــت اســت؛ لــذا یــک معلــول را دو علــت نشــاید؛ همانگونــه کــه دو
معلــول نمیتواننــد معلــول یــک علــت باشــند و ایــن توهــم کــه ا گــر دو علــت مســتقل بــر یــک معلــول
نهــا تأثیــر میکنــد ،یــا ا گــر دو معلــول ،معلــول یــک علــت شــدند ،جامــع بیــن
وارد شــود ،جامــع بیــن آ 
یشــود؛ بدیــن بیــان کــه امــر جامــع در خــارج وجــود نــدارد و هرچــه
نهــا معلــول خواهــد بــود ،دفــع م 
آ
در خــارج هســت ،وجــودات اســت و وجــودات هــم بــا یکدیگــر متغایرنــد .البتــه ایــن حرفهــا بــر ایــن
ّ
مبناســت کــه نظــر شــخص ،حکیمانــه باشــد و موجــودات را مختلــف ببینــد؛ وال محییالدیــن
ـیط ِمــن جمیــع الجهــات،
عر بــی نظــر عارفانــه دارد .اینکــه حکیــم میگو یــد بایــد از مصــدر حــق بسـ ِ
یــک حقیقــت بســیط صــادر شــود کــه مظهــر اوســت ،یعنــی چناچــه او عالــم و قــادر و مختــار اســت،
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ایــن هــم نمونـهای از او باشــد .پــس تخیــل شــده (خمینــی ،1381 ،ج ،2ص )262کــه مبــدأ اول چــون بــروز
کثرت از او محال اســت ،در گوشـهای چرت میزند و تفویض امربه عقل اول شــده باشــد( .تفتازانی،

ً
1409ق ،ج ،4ص 109ـ  )107اصــا تفو یــض امــر محــال اســت و مرحــوم حاجی در شــرح منظومــه دو نحوه
پاســخ بــه نظر یــه تفو یــض دادهانــد:
ً
 .1عقیــده عرفــا :اصالاشــکال وارد نیســت؛ چــون ْ آنهــا صــادر از خداونــد را یــک وجــود منبســط
وســیع میداننــد کــه وجــودی غیــر از آن نیســت تــا گفتــه شــود ایــن غیــر و ثانــی از مبــدأ اعلــی صــادر
نشــده و اولــی صــادر شــده اســت تــا موجــب تفو یــض شــود؛ بلکــه یــک نــور اســت کــه از اول عالــم تــا
آخــر آن گســترده شــده و ایــن اصــل وســیع ،بــا حــدود ایــن حــدودات ّ
تعینــی ماهیتــی ،محــدود شــده و
ّ
کل عالــم مراتــب ظهــور آن اســت .پــس از ایــن وجــود وســیع ،وجــودی صــادر نشــده تــا مســئله تفویــض
یتــوان گفــت لــه االمــر والخلــق ،کــه امــر عبــارت اســت از آن وجــود منبســط و خلــق
رخ دهــد؛ لــذا م 
همــان کثــرات تعینــات اســت.
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 .2عقیــده فالســفه :عالــم عقــل ،عالمــی نیســت کــه از عالــم ازل خالــی بــوده و از عوالــم خلــق
نشــده باشــد؛ بلکــه حکمــا مرتبــه اول وجــود را کــه باالتر یــن مرتبــه اســت ،اکمــل دانســته و میگوینــد:
ّ
جمیــع مراتــب فعلیــات در او بــه نحــو لــف و بســاطت و اجمال موجود اســت؛ ز یــرا معنــای کامل این
اســت کــه شــامل کمــال مــادون بــا اضافــه کمــال زایــد اســت( .اردبیلــی ،1381 ،ج ،1ص 341ـ  )335اگــر
حکمــا بــه ترتیــب خلــق قائلنــد ،در عیــن حــال همــه موجــودات را بــه او ر بــط میدهنــد و میگوینــد :با
ً
نکــه هــر فعلــی کــه از هــر موجــودی بــه وجــود میآیــد ،حقیقتــا بــا آن موجــود نســبت دارد ،بــا خــدا هم
ای 
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ً
َ
َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
ٰ ّ
ـری خا کــی بــود کــه هــم
حقیقتــا نســبت دارد< .ومــا رميــت ِإذ رميــت ول ـ ِـكن الل ــه رمـ ٰـى> فقــط رمــی ظاهـ ِ
بــه خــدا و هــم بــه پیامبــر نســبت داده شــده وحکیــم همیــن نســبت را در سرتاســر عالــم اعــم از افعــال
و غیرآنهــا جــاری میدانــد و از عقــل اول تــا منتهــای عالــم وجــود بــه ایــن نظر یــه قائــل شــده اســت کــه
ً
یشــوند( .همــان ،ج ،2ص )262پــس عقل اول کــه موجود
همــه موجــودات حقیقتــا بــه او نســبت داده م 
و ناقــص اســت ،مفهــوم موجــود بــر جهــت وجودیــه او کــه صــادر از مبــدأ اســت ،منطبــق میباشــد و
محــال اســت کــه مفهــوم ناقــص هــم بر همــان جهت منطبــقباشــد؛ بلکه آن جهــت تضییــق از علت
و محدودیــت و حیثیــت ّ
تعینــی در او ،مصــداق مفهــوم ناقــص اســت؛ برخــاف مفهوم کامل نســبت
بــه حضــرت احدیــت کــه مصــداق موجــود ،همــان مصــداق کامــل اســت و مصــداق کامــل ،همــان
نهــا ازحیثیت واحــده برآن صادق اســت ،ولــی مفاهیم دیگر
دارای مصــداق واحــدی اســت و همــه آ 
مثــل نقــص نســبت بــه واجــب ،و وجــود تــام نبــودن از جهــت و حیثیــت وجــود بــر او صــادق نیســتند.
نکــه وقتــی عقــل ،صــادر اول رامالحظــه میکنــد ،میبینــد کــه ایــن وجــود در مرتبــه ذات،
حاصــل ای 
در وجــود اســتقالل نداشــته و ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد و از ایــن موجــود
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مصــداق موجــود اســت .گرچــه در عقــل اول هــم مفاهیــم علــم و قــدرت و حیــات و اراده و غیــر آنهــا

ناقــص بــا ایــن حــد و نقصــان کــه در وجــود مســتقل نیســت ،یــک حــد انتــزاع نمــوده و او را نیــز بــه ایــن
حــد تجز یــه مینمایــد؛ گرچــه حــد در خــارج موجــود نیســت ،بلکــه فقــدان واقعــی اســت.
ترکیــب بیــن وجــود و ماهیــت ،ترکیــب حقیقــی اســت و از دو حیثیــت ،تحــت مفاهیــم واقــع
یشــوند؛ چنانکــه بــه حمــل شــایع صناعــی میگوییــم ،عقــل اول موجــود اســت ،در حالــی کــه بایــد
م 
در حمــل شــایع ،مصــداق محمــول در واقــع وخــارج باشــد .همچنیــن در اعــداد آن بــه حمــل شــایع
میگوییــم عقــل اول نســبت بــه علــت و واجبالوجــود ناقــص اســت .پــس عقــل اول مصــداق مفهــوم
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ً
ناقــص اســت؛ ز یــرا گفتیــم کــه بایــد در حمــل شــایع صناعــی ،مصــداق محمــول حقیقتــا درخــارج
باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت حمــل ،شــایع نخواهــد بــود .بنابرایــن عقــل اول ،مرکــب از وجــود و عــدم
اســت .وجود عقل در هر دو جمله مشــارالیه بوده؛ «هذا موجود بالحمل شــایع و هذا ناقص بالحمل
شــایع» و همانگونــه کــه مصداق ،مفهوم وجود اســت و وجودش واقعیت دارد ،مصــداق برای مفهوم
ناقــص هــم میباشــد؛ پــس مصــداق ناقــص هــم در خــارج اســت.
مــا میگو ييــم کــه نقصــان مابـهازای وجــودی در خــارج نــدارد ،بلکــه در خــارج امــر عدمــی اســت؛
لکــن ایــن عــدم در خــارج واقعیــت دارد .پــس ترکیــب عقــل اول ،همــان ترکیــب نقــص و کمال اســت
و بدیــن معنــا نیســت کــه عقــل اول مثــل واجبالوجــود ،از همــه جهــات بســیط باشــد و اگــر واجــب
بــه هیــچ وجــه ترکیــب نــدارد ،آن هــم ترکیــب نداشــته باشــد و عقــل بــدون مــا ک و بــدون نحــوه وجــود
آنهــا در خــارج ،مختلــف باشــد؛ یکــی را مرکــب و دیگــری را بســیط بدانــد؛ معنــا نــدارد عقــل چنیــن
حــرف نامربوطــی بزنــد .بلکــه معلــول در خارج ،وجودی متشــابک و متعانــق با عدم و مرکــب از وجود
و عــدم اســت و ایــن معنــا ترکیــب عقلــی اســت .علــت ترکیــب عقلــی بــودن ،ایــن اســت کــه عقــل در
تحلیــل میتوانــد فقــدان و نقصــان و عدمیــت را یــک طــرف و وجــدان و وجــود را در طــرف دیگــر قــرار
دهــد .پــس عقــل اول در خارج ،ترکیبــی از وجود و عدم دارد؛ پس صادر اول از همه جهات بســاطت
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نــدارد و آنچــه در قاعــده الواحــد مســلم اســت ،فقــط بســیط از همــه جهــات اســت کــه هیچگونــه
یشــود .البتــه از جهــت عدمـ ِـی آن ،چیــزی
ترکیبــی در آن راه نــدارد .پــس ،از عقــل اول ،کثیــر صــادر م 
یشــود تــا گفتــه شــود عــدم منشــأ اثــر نیســت؛ بلکــه کثــرات از وجــود صــادر میشــود ،منتهــا
صــادر نم 

از متحیــث کــه وجــود اســت ،بــه خاطــر کثــرت حیثیــات ،صــوادر کثیــره صــادر میشــود .متحیــث
کــه اصــل وجــود اســت ،مصــدر آثــار اســت ،ولــی چــون حیثیــات مختلفــۀ متکثــرهای ماننــد حیــث
عدمــی وحیــث وجــودی در آن اســت ،صادرهــای مختلــف و کثیــر و پراکنــده از او صــادر میشــود.
ً
ولــی خــدا یــک ارادهای دارد کــه عیــن ذات اســت و حیثیــات عدمــی اصــا در او راه ندارد و بســیط از
همــه جهــات اســت و لــذا یــک چیــز کــه کثــرت نوعــی یــا فــردی نــدارد ،از او صــادر میشــود.
ذکــر ایــن مطلــب بدیــن جهــت بــود کــه ا گــر عقــل اول و صــادر اول ،کثیــر باشــد و ترکیــب داشــته
ّ
باشــد ،الزم میآیــد از حقتعالــی بماانهواحــد ،کثیــر صــادر شــده باشــد .حــال اگــر عقــل اول واحــد
اســت ،پــس ،از او هــم بایــد واحــد صــادر شــود؛ به ایــن نحو کــه در عالــم فقط یک رشــته طولیه باشــد،
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بــدون اینکــه کثــرت عرضیــه محقــق شــود .بــرای رفــع ایــن اشــکال ،هــر صنفــی بــرای توجیــه حصــول
کثــرت در عالــم راهــی بــاز کــرده و وقــوع کثــرت در عالــم را توجیــه و علــت آن را بیــان نمــوده وموضــوع
قاعــده را چیــزی قرار داده که به غیر از واجبالوجود و بســیط از همه جهــات ،بر چیز دیگری منطبق
نباشــد؛ چــون غیــر او هرچــه هســت ،در آن جهــات کثــرت اســت و چــون بــر عــدم صــدور کثــرات از
نکــه عقــل اول از موضوعیــت بــرای قاعــده
شــیء قاعــده الواحــد چیــز دیگــری نیســت ،لــذا بعــد از آ 
بیــرون رفــت ،دیگــر میتــوان راه را بــرای صــدور کثــرت از عقل اول بــاز کــرد( .همــان ،ج ،2ص 276ـ )270

 .3وساطت
ضــرورت وجــود وســاطت فیــض ،از مباحــث مهمــی اســت کــه نهتنهــا در مباحــث تکوینــی بلکــه
در امــور معنــوی هــم مــورد توجه اســت:
نچــه در ر بــط حــادث بــه قدیــم و متغیــر بــه ثابــت ،محتــاج بــه واســطه و رابطـهای اســت کــه
«چنا 
وجهــه ثبــات و تغیــر و قدیــم و حدوث داشــته باشــد .اگر آن واســطه نباشــد ،فیــض قدیــم و ثابت عبور
بــه متغیــر حــادث در ســنت الهیــه نکنــد؛ چنانکــه ذوق عرفانــی را اقتضــای دیگــری اســت .در ذوق
عرفانــی ،رابــط ،فیــض مقــدس و وجــود منبســط اســت کــه مقــام برزخیــت کبــری و وســطیت عظمــی
را دارد و آن بعینــه مقــام روحانیــت و والیــت رســول ختمــی کــه متحــد بــا مقــام والیــت مطلــق علویــه
بــه واســطهای اســت کــه بــدون آن واســطه صــورت نگیــرد و ارتبــاط قلــوب ناقصــۀ مقیــده و ارواح نازلــۀ
محــدوده بــه تــام فــوق التمــام و مطلــق ِمــن جمیــع الجهــات ،بــه واســطههای روحانــی و رابطههــای
غیبــی تحقــق پیــدا نکنــد .بالجملــه ،تمســک بــه اولیــای نعــم کــه خــود راه عــروج بــه معــارج را یافتــه
وســیر الــی اهلل را بــه اتمــام رســاندهاند ،از لــوازم ســیر الــی اهلل اســت»( .رک ،خمینــی ،1373 ،ص)135
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اســت ،میباشــد .همینطور در رابطه روحانیۀ عروجیه که عکس رابطه کونیۀ نزولیه اســت ،محتاج

ً
یهــای عرفانی
بــا ایــن بیــان اوال ضــرورت واســطه فیــض در هــر دو قــوس صعود و نــزول کــه از نوآور 
ً
یشــود .ثانیــا در قــوس صعــود ،واســطه و رابطــه فیــض یــک حقیقــت اســت و
امــام اســت ،فهمیــده م 

آن عبــارت اســت از وجــود منبســط و فیــض مقــدس کــه وجــودا با مقــام روحانیــت و والیــت محمدی
و علــوی متحــد اســت .بــا ایــن نــگاه ،وســاطت فیــض معنــوی کــه یکــی از انــواع وســاطت اســت نیــز
یشــود؛ چرا کــه تنهــا از طر یــق واســطه فیــض اســت کــه قلبهــای ناقــص و مقیــد و ارواح
مفهــوم م 
نــازل و محــدود ،فیــض هدایــت و معنو یــت را دریافــت میکننــد( .صادقــی ارزگانــی ،1387 ،ص)96
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ایــن حقیقــت نور یــه عــاوه بــر وســاطت فیــض معنــوی ،جهــات دیگــری از وســاطت نیــز دارد کــه
عبارتنــد از:
 .1واســطه وجــود علمی اشــیاء :اســماء در مقــام ظهور در مرتبــه واحدیت ،محتاج به واســطهای
میباشــند تــا منشــأ فتــح بــرکات و تجلــی فیوضــات الهــی گردنــد .لــذا دســت بــه دامــان اســم أعظــم و
خلیفــه الهــی یعنــی حقیقــت محمدیــه زدنــد؛ چــون حقیقــت محمدیــه مظهــر اســم اهلل اســت و اســم
اهلل کــه اســم أعظــم اســت ،جامــع جمیــع أســماء و صفــات اســت؛ لــذا هــر کمالــی را کــه أســماء دارا
باشــند ،تحــت کمــال اوســت و ّ
رب تمام أســماء اســت و از طریق اوســت کــه به تمام صفات ســریان
دارد .هــر موجــودی ماننــد آینـهای اســت کــه بــر حســب مرتبــه و شــأن ،محیــط و محــاط بــودن خــود آن
جنبــه ربو بــی مقیــد و محــدود خــود را ظاهــر میکنــد ،تــا برســد بــه آینــه تمــام و کمــال محمــدی ،زیــرا
دارای ربوبیت مطلق خالفت کلی ازلی و ابدی الهی اســت( .مظاهری ،1387 ،ص« )115اعیان ثابت
بــه تجلــی ذاتــی در مقــام واحدیــت ،بــه تبــع اســم جامــع کــه بــه تجلــی فیــض اقــدس متعیــن اســت،
تحقــق علمــی پیــدا میکنــد»( .خمینــی ،1369 ،ص)91

 .2واســطه وجــود عینــی و خلقــت أشــیاء« :پیامبــر و اهــل بیــت؟مهع؟ واســطه بیــن حــق و خلــق
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هســتند»( .ر .ک ،خمینــی ،1378 ،ص )78مؤ یــد آن نیــز حدیــث پیامبــر؟ص؟ در خطــاب حضــرت علــی
حوا وال ّ
؟ع؟ اســت کــه فرمــود« :یاعلی لوال نحن ما خلــق اهلل آدم وال ّ
الجنة والنار وال الســماء واألرض»
(صــدوق ،1378 ،ج ،1ص )262در فــراز دیگــری از ایــن حدیــث آمــده اســت« :فکیــف ال تکــون أفضل من
املال ئکــة و قــد ســبقنا هــم إیل معرفه ّربنــاّ ،
ألن ّأول ما خلــق اهلل ارواحنا مث خلق املال ئکــة» حضرت امام؟حر؟
در تحلیــل ایــن جملــه در «مصبــاح الهدایــه» میفرماینــد :چــون پیامبــر و اهلبیــت؟مهع؟ پیــش از
فرشــتهها وجــود یافتنــد و ایــن پیشــی گرفتن ،منــزه از معنای دهــری و زمانی و مکانی اســت ،بنابراین
آنهــا واســطههای الهــی در خلقــت فرشــتگان و کمــاالت وجــودی آنــان هســتند.
 .3واسطه دوام فیض :اهلبیت؟مهع؟ واسطه دوام فیض الهی هستند که در این عصر نیز وجود
مبــارک حضرت مهدی؟جع؟ واســطه فیــض در عالم اســت؛چنانکه حضرت امــام؟حر؟ میفرمایند:
چــون «لیلةالقــدر» لیلــه توجــه تــام کامــل و ظهــور ســلطنت ملکوتیــه اوســت ،بــه توســط نفــس شــریف
ولـ ّـی کامــل و امــام هــر عصــر و قطــب هــر زمان کــه امروز حضــرت بقیـةاهلل اســت ،تغییــرات و تبدیالت
در عالــم طبــع واقع شــود .پس هریک از جزئیات طبیبعت را خواهد ،بطئــی الحرکه کند ،و هریک را
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خواهــد ،ســریع کنــد و هــر رزقــی را خواهد ،توســعه دهد و هر یــک را خواهــد ،تضییق کند و ایــن اراده،
ّ
اراده حتمی اســت و ظل و شــعاع اراده ازلیه وتابع فرامین الهیه اســت( .خمینی ،1373 ،ص)327
در روایــات متعــددی آمــده کــه جهــان بــدون حضــور حجــت لحظ ـهای دوام نخواهــد آورد کــه
رســالت ایــن مقالــه در صــدد پرداختــن بــه ایــن روایــات نیســت.

یهــای فــوق ،طبــق حدیــث معــروف عقــل از امــام صــادق ؟ع؟ کــه میفرماینــد ّ
«إن
عــاوه بــر ویژگ 

ـوره» (کلینــی1429 ،ق ،ج ،1ص)43
اهلل خلــق العقــل و هــو اول خلـ ٍـق مــن الروحانیــن عــن میــن العــرش مــن نـ ِ

یشــود:
دو ویژگــی ز یــر نیــز فهمیــده م 

 .4اول مخلوق از روحانیین
یعنــی اول مخلــوق بــه قــول مطلــق اســت؛ ز یــرا غیــر روحانییــن بعــد از روحانییــن خلــق شــدند.
مقصــود از روحانییــن ،یــا عالــم عقــل و جملــه عقــول قادســه طولیــه عرضیــه و یــا جملــه عوالــم مجــرده
اســت و اطــاق روحانییــن نیــز یــا مبنــی بــر تجر یــد یــا تغلیــب اســت.

و یکــی از اطالقــات آن کــه مناســب بــا قــول خداونداســت« ،الرمحــن عــی العــرش اســتوی» نفــس فیــض
منبســط اســت ،کــه مســتوای رحمــان و مجــای بــروز ســلطنت الهیــه اســت ،و روشــن میشــود طبــق
ایــن اطــاق کــه حقیقــت عقلیه ،مخلــوق از یمین عرش اســت و آن تعیــن اول ،اقرب به حــق و جلوه
ّ
یمینیــت و یــداهّلل بــه اعتبــاری خــود همیــن فیــض
مقــدم بــر ســایر جلــوات اســت کــه از بــرای آن جنبــه
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 .5مخلوق از یمین عرش
َ
احتمــال اقــرب آن اســت کــه کلمــه «خلــق» متعلــق باشــد ،کــه معنــا اینگونــه میشــود :خلــق
ُ
فرمــوده عقــل را از یمیــن عــرش؛ و جملــه حالیــه «هــو ّاول خلـ ٍـق» متوســط بیــن جار ومجــرور باشــد .باید
دانســت کــه عــرش را اطالقــات یــا مصادیقــی اســت کــه بعضــی از آن در آیــات شــریفه تصر یــح شــده

اســت کــه در نظــر کثــرت ،یمیــن و یســار پیــدا میکنــد و در نظــر وحــدت «کلتــا یدیــه میـ ٌ
ـن» .طبــق ایــن
توجیــه از عــرش ،قولــه؟ع؟« :مــن نــوره» بیــان عــرش باشــد ،ا گــر نــور را بــه معنــای تجلــی فعل محســوب
دار یــم ،و ا گــر نــور را بــه تجلــی ذاتــی حمــل کنیــم ،اشــاره بــه نهایــت توحیــد و تجر یــد اســت ،کــه قلــم و
بیــان را یــاری بســط آن نیســت( .خمینــی  ،1381ص 32ـ )21
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نتیجهگیری

ّ
در مشــرب عرفانــی امــام قاعــده «الواحــد ال یصدر عنــه ال الواحد» مردود اســت؛ چراکــه موجودات

صاحــب ماهیــت ،از حــق صادر نشــده و تشــکیک در مراتب وجود باطل اســت .این همــان برچیده
ّ
ّ
شــدن نظــام علی ـ معلولی اســت و قاعــده «الواحد ال یظهرعنــه ال الواحد» جایگزین آن میشــود .مراد
از الواحــد در ذیــل قاعــده ،وجــود منبســط اســت کــه همــان ظهــور حقتعالــی و مصــداق آن حقیقــت
نور یــه محمدیــه؟ص؟ اســت کــه به نحــو نامتناهــی ،پهنــاور و بدون ماهیــات وحــدود اعماق را پــر کرده
اســت .ایــن حــدود غیــر از عدمیــات چیــزی نبــوده و شــوائب و اوهــام هســتند .حــال آنکــه هرجــا نــور
ایــن حقیقــت نتابیــده ،عدم اســت و از ایــن اعدام متخیلــه عقل ،ظلمتهــا تولید میشــود که آنها
یشــود کــه در عالــم ،وجــودی و ماهیتی هســت؛ درصورتیکــه اگر دقت
را ماهیــات دانســته و گمــان م 
ـور تجلــی صرفالوجود اســت.
نظــر بــه اوج عالــم برســد ،فقــط یــک حقیقــت هســت .و آن هم ظهـ ِ
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1919طباطبائـی ،سـید محمدحسـین1438 ،ق ،بدایةالحکمـه ،تحقیـق وتعلیـق :عباسـعلی زارعـی سـبزواری ،قـم ،مؤسسـه

صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟هر؟

 ،1383 ،________________1515ترجمه اسفار اربعه سفرسوم ،ترجمه :محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات مولی.

نشـر اسلامی.
1390 ،________________2020ق ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت _ لبنان ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
2121طبرسی ،فضل بن حسن ،1415 ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،بیروت _ لبنان ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
2222کرجـی ،علـی ،1394 ،شـواهد قرآنـی برخی مضامین حکمت متعالیه ،قم ،پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسـته به
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
2323کلینی ،محمد بن یعقوب1429 ،ق ،اصول کافی ،قم ،دارالحدیث.
2424مصطفوی ،زهرا ،1385 ،نوآوریهای فلسفی صدرالمتألهین ،ترجمه وشرح رساله شواهد الربوبیه ،تهران ،بصیرت ،حکمت.
م ابنعربی ،تهران ،نشر علم.
2525مظاهری ،عبدالرضا  ،1387شرح تعلیقه امام خمینی بر فصوص الحک 
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کــوثـ ــر حـک ـم ــت -فـص ـلـنامـه داخلی گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ
اسالمی جامعة الزهرا؟اهع؟ سال اول -شــ ـ ـمـاره دوم  -بهار 1398

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

الهام عباسی

1

چکیده
مســئله «اذهــان دیگــر» بــه عنــوان یکــی از جدیتریــن مشــکالت معرفتشناســی در فلســفه ،ریشــه در
دوگانهانــگاری ِرنــه ِدکارت ( 1596ـ 1650م) دارد .از آن زمــان ،راهحلهــای بســياری بــرای حــل ایــن مســئله مطــرح

تحلیلــی ،هایدگــر خاســتگاه ایــن مســئله و راهحلهایــی کــه بــرای پاســخ بــه آن مطــرح شــده را همچــون بســیاری
از مســائل معرفتشــناختی دیگــر ،تحلیــل نادرســت از انســان و جهــان و رابطــه میــان ایــن دو میدانــد .هایدگــر
مســئل ه «اذهــان دیگــر» را از حیط ـه معرفتشناســی ،بــه حیط ـه هستیشناســی منتقــل و منحــل میکنــد .رویکــرد
او نشــان میدهــد کــه چطــور یــک مســئل ه غیرواقعــی و نامشــروع کــه برخاســته از تحلیــل نادرســت انســان و جهــان و
رابطــه ایــن دو اســت ،تبدیــل بــه یــک معضــل معرفتــی دامن ـهدار و غیرقابلحــل شــده اســت.
مارتيــن هایدگــر ( 1889ـ 1976م) نشــان میدهــد نهتنهــا ایــن مســئله ،بلکــه هــر نــوع مســئله معرفتشناســانه
ـال بــروز مییابــد .ســوژه خودتنهاانــگار ،فقــط در فلســفه ســنتی
دیگــری ،تنهــا در نــوع هستیشناســی خاصــی مجـ ِ
اســت کــه در تعییــن تکلیفــش بــا جهــان و دیگــران ســرگردان میمانــد .بــر اســاس تحلیــل او ،هــر انســانی ،همبــود بــا
دیگــران اســت و در زندگــی عملــی ،بــا دیگــران مواجــه میشــود و ایــن مواجهــه جایــی بــرای تردیــد معرفتــی در وجــود
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شــده اســت ،امــا ایــن راهحلهــا هــر یــک بــا مشــکالتی مواجــه اســت .در مقابــل فلســفه کالســیک و ســنت فلســفه

دیگــران باقــی نمیگــذارد.
واژگان کلیدی :هایدگر؛ اذهان دیگر؛ دازاین؛ بیناالذهانیت؛ درجهانبودن.
 .1طلبه سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟ ee.abbasi1989@gmail.com
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مقدمه
مســئله «اذهــان دیگــر» بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مشــکالت معرفتشناســی در فلســفه
غــرب ،ریشــه در نظر یــه دوگانهانگارانــه دکارت مبنــی بــر تمایــز ذهــن و بــدن دارد .ثنویــت دکارت و بــه
عبارتــی ،تمایــزی کــه او میــان ذهــن و بــدن قائــل شــد و مســیری کــه بــرای رســيدن بــه معرفــت یقینــی
پيمــود ،مبتنــی بــر معرفــت بیواســطه انســان بــه ذهنــش بــود .ایــن در حالــی اســت کــه معرفــت انســان
بــه اذهــان دیگــران ،غیرمســتقیم و باواســطه صــورت میگیــرد .دوگانهانــگاری دکارتــی کــه ســاحت
ً
نفــس را تنهــا بــرای خــود فــرد و مســتقیما قابــل شــناخت میدانســت ،اولیــن جرقههــای پرســش از
چگونگــی بــاور بــه وجــود اذهــان دیگــر را ایجــاد کــرد و در تبییــن مهمتریــن مســئله فلســفه ذهــن،
یعنــی مســئله ذهــن ـ بــدن و چگونگــی ارتبــاط میــان ایــن دو ،بــه نظر ی ـ ه ضعیــف «غــده صنوبــری»
اکتفــا کــرد.
بنابرایــن دوگانهانــگاری ذهــن و بــدن ،بهو يــژه بــا تحلیلــی کــه دکارت ارائــه میکنــد ،بــه عنــوان
ـش پرســش معرفتــی مــا از احتمــال وجــود اذهــان دیگــر مطــرح اســت .بــه
جدیتر یــن عامــل پیدایـ ِ
عبارتــی :نقطـ ه آغــاز بحــث از اذهــان دیگــر ،رویکــرد دوگانهانگارانـ ه دکارت و اعتقــاد او بــه نبــود تقــارن

میــان دسترســی فــرد بــه ذهــن خــودش و دسترســی او بــه جهــان خــارج ،بهو يــژه اذهــان دیگــر مردمــان
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ـدن بــاور
اســت .تــا زمانــی کــه تنهــا امــر یقینــی ،معرفــت بیواســطه فــرد بــه ذهنــش اســت ،مخــدوش شـ ِ
عمومــی در معرفــت بــه اذهــان دیگــر ،یــک نتیجـ ه طبیعــی و غیرقابلانــکار بــه نظــر میرســد .ازایـنرو
از زمــان دکارت تاکنــون بخــش مهمــی از تــاش فیلســوفان معطــوف بــه مســئله «اذهــان دیگــر» و یافتــن
راهحلــی بــرای دفــاع از بــاور بــه وجــود دیگــران اســت.
تالشهایــی کــه تاکنــون توســط فیلســوفان ذهــن صــورت گرفتــه اســت ،بــه عنــوان اولیــن و
مهمتر یــن رهیافتهــا بــه ایــن مســئله ،بــا انتقادهایــی جــدی مواجــه شــده اســت .امــا بررســی جایــگاه
ایــن مســئله در هستیشناســی هایدگــر بــه عنــوان یــک فیلســوف قــارهای ،زاویــه جدیــدی از ایــن
ً
یتــوان اصــوال از پیدایــش چنیــن
تشــناختی را نشــان خواهــد داد کــه بــر مبنــای آن م 
معضــل معرف 
مســئلهای پیشگیــری کــرد .هایدگــر در کتــاب معــروف خــود «هســتی و زمــان» طــرح دکارتــی از جهــان
ً
ـت تبایــن بــا نظــر خــود میدانــد و تلقــی دکارتــی از انســان بــه مثابــه جوهــر
و اساســا شــناخت را در غایـ ِ
اندیشــنده ،جهــان بــه مثابــه جوهــر ممتــد و رابطـه میــان اینهــا را مــورد نقــد قــرار میدهــد .هایدگــر همه
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ً
شهــا و اساســا دوگانهانگاشــتن انســان ـ جهــان یــا ســوژه ـ ابــژه را باطــل و بیراهــه میدانــد.
ایــن تال 
نکــه بخواهــد همچــون اخــاف دکارت بــه راهحلــی بــرای ایجــاد یــا توجیــه رابطـهای
بنابرایــن بــدون ای 
میــان ایــن دوگان ـ ه جوهــری بیاندیشــد ،ســعی میکنــد تــا از ابتــدا دریافتــی متفــاوت و صحیــح از
ً
انســان و جهــان ارائــه دهــد تــا نهایتــا نشــان دهــد کــه چگونــه در ســای ه ایــن نــوع تلقـ ِـی هستیشناســانه
یگــردد .در واقــع پاســخی کــه انتظــار
تشــناختی منحــل م 
از انســان ـ جهــان ،هرگونــه معضــل معرف 
مـیرود ،از دل هستیشناســی هایدگــر بــه دســت آیــد ،ناظــر بــه فهــم و تفســیر متفــاوت او در مواجهـه
بــا هســتی و انســان بــه مثاب ـه «دازایــن» اســت .بــه عبارتــی :هایدگــر حقیقــت وجــود آدمــی را نــه در
جوهر بــودن ،بلکــه در نســبت داشــتن بــا جهــان تشــریح میکنــد.

ه «اذهان دیگر» در فلسفه ذهن
الف) پاسخ به مسئل 
فلســفه ذهــن بــه عنــوان یکــی از شــاخههای فلســف ه تحلیلــی بــا بیشــترین جدیــت بــرای حــل ایــن
ً
لهــا و نقدهایــی
معضــل معرفتــی تــاش کــرده اســت .مناســب اســت کــه ابتــدا اجمــاال بــه ایــن راهح 
کــه بــه آنهــا وارد شــده ،نگاهــی داشــته باشــیم.

 .1راهحل تمثیلی
مــورد پذیــرش فیلســوفان بــود ،اســتدالل تمثیلــی اســت .ایــن اســتدالل تــاش میکنــد تــا بــا ابتنــای
بــر مــورد خــود شــخص و نشــان دادن شــباهتهای رفتــاری و بدنــی متعــدد میــان خــود شــخص و
انســانهای ديگــر ،ایــن نتیجــه کلــی را اثبــات کنــد کــه همــه انســانها ماننــد خــود شــخص ،دارای
ذهــن هســتند .بــه عبارتــی :بنابــر اســتدالل اســتقرایی ،طرفــداران راهحــل تمثیلــی بایــد نشــان دهنــد
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یکــی از قدیمیتریــن راههایــی کــه بــرای حــل مســئل ه «اذهــان دیگــر» مطــرح شــده و تــا مدتهــا هم

یتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســایر
ـود شــخص ،م 
کــه چگونــه از تنهــا مــورد قابــل بررســی یعنــی ذهـ ِـن خـ ِ
اشــخاص نیــز ذهــن دارنــد.

بنابــر بیــان راســل از اســتدالل تمثیلــی «مــن میدانــم کــه میاندیشــم و تجربــه میکنــم و دارای
ذهــن هســتم؛ مشــاهده میکنــم کــه شــبیه دیگــران هســتم؛ دیگــران بدنهایــی شــبیه مــن دارنــد و در
شــرایط مشــابه ،اقســامی از رفتارهــای مشــابه بــا مــن را از خودشــان نشــان میدهنــد؛ پــس میتوانــم
ً
نتیجــه بگیــرم کــه دیگــران نیــز ماننــد مــن دارای ذهــن هســتند( ».گراهــام ،1381 ،ص )186اجمــاال
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یتــوان گفــت« :اســتدالل تمثیلــی در دو مرحلــه شــکل میگیــرد :اول مشــاهده اینکــه بــدن دیگــری
م 
بــه همــان شــیوهای حرکــت میکنــد کــه مــن حرکــت میکنــم؛ دوم مالحظــه اینکــه دیگــری هــم بایــد
یــک ذهــن داشــته باشــد بهواســطه قیــاس بــا آنچه من در بــاره خــودم میدانــم»)Avramides, 2001, p51( .
یکــی از مهمتر یــن اشــکاالت ایــن اســتدالل ،رعایــت نشــدن رونــد صحیــح و معمــول یــک تعمیــم
ـود شــخص بــرای تکمیــل
اســتقرایی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اتــکا تنهــا بــر یــک مــورد ،یعنــی مــورد خـ ِ
رونــد تعمیمدهــی اســتقرایی بــه همــه انســانهای دیگــر ،ناکافــی و بــه شــدت غیرمحتمــل اســت.
ً
ً
اشــکال دیگــر ايــن اســت کــه در ایــن تمثیــل ،عمــا و منطقــا بررســی نتیجــهای کــه حاصــل
میشــود (یعنــی وجــود اذهــان دیگــر) ،ممکــن نیســت (مســلین ،1388 ،ص )328درحالیکــه «اســتقرا
ً
یشــود کــه بررســی نتیجــه آن منطقــا بــرای دیگــران ممکــن
در علــوم تجر بــی ،منتهــی بــه نتایجــی م 
اســت؛ بــه گونـهای کــه هیــچ مثــال نقضــی بــرای نتیجــه یافــت نشــود»( .پوراســماعیل ،1384 ،ص)358

 .2استنتاج از طریق بهترین تبیین
گراهــام ایــن اســتدالل را مطلوبتر یــن کوشــش بــرای حــل مســئله «اذهــان دیگــر» میدانــد و
معتقــد اســت یکــی از مســتحکمترین دالیــل موجــه بــرای پذیرفتــن یــک گــزاره یــا فرضیــه ایــن اســت
کــه آن فرضیــه ،چیــزی (یــک داده یــا پدیــده) را بهتــر از هــر فرضیــه بدیــل در دســترس (و از جهــات
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دیگــر قابــل قبــول) تبییــن نمایــد( .گراهــام ،1381 ،ص)190

در واقــع هــر فرضی ـهای بــا تــوان تبیینــی کــه دارد ،ســنجیده میشــود .مدافــع ایــن فرضیــه کــه
دیگــران ذهــن ندارنــد ،بایــد بتوانــد بــا تبیییــن و توضیــح رفتــار دیگــران کــه علیرغــم فاقــد ذهــن بــودن،
ً
مشــابه مــن هســتند ،از فرضیــه خــود دفــاع کنــد .او قطعــا بــا مشــکالت بســیاری مواجــه خواهـد بــود.
«امــا کســی کــه بــه اذهــان دیگــر بــاور دارد ،راه ســادهتر و کمابها متــری را بــرای توجیــه رفتــار دیگــران در
ّ
پیــش دارد و ایــن قابلقبولتــر اســت کــه تبیینــی را مســلم فــرض کنیــم کــه ماجــرای عل ـیای بســیار
ً
مشــابه آنچــه مــن در مــورد خــودم از آن آ گاهــم ،دارد .ایــن حقیقتــا آن چیــزی اســت کــه مــن در مــورد
درد یــک انســان دیگــر نیــز انجــام میدهــم»)Pargetter, 1984, p159( .
بنابرایــن منظــور از اســتنتاج بهتریــن تبییــن ،موجــه دانســتن بــاور مــا بــه فرضی ـهای اســت کــه
بهتر یــن تبییــن از شــواهد و قرائــن پیرامــون یــک موضــوع را بــه دســت میدهــد .بــر ایــن اســاس در مــورد
مســئله اذهــان دیگــر ،مدعــی اســت کــه تبییــن شــواهد رفتــاری کــه در دیگــران ديــده میشــود ،بــدون
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ً
نهــا ،دشــوار و عمــا ناممکــن اســت؛ پــس مــا در بــاور بــه اذهــان دیگــر موجهیــم.
ـرض ذهــن داشــتن آ 
فـ ِ
مشــهورترین اشــکالی کــه بــه ایــن اســتدالل وارد شــده ،ایــن اســت کــه مــا ک و معیــار تشــخیص

بهتر یــن تبییــن چیســت؟ و در صــورت تشــخیص ،از کجــا بدانیــم کــه بعدهــا بــا نظر بهتــری جایگزین
نمیشــود؟
اشــکال دیگــر ،مر بــوط بــه جامــع نبــودن ایــن اســتدالل اســت؛ يعنــی ایــن اســتدالل دربــاره آن
دســته از باورهایــی کــه همچــون کیفیــات ذهنــی ،برخــی احساســات و تجــارب ادرا کــی کــه ظهــور
ً
بیرونــی ندارنــد ،توجیهــی نــدارد« )Melynk, 1994, p485( .کیفیــات پدیــداری معمــوال موجــب بــروز
ـداری
رفتــار نمیشــود و شــخصی کــه بــه یــک چمنــزار زیبــا و باطــراوت مینگــرد ،دارای کیفیـ ِ
ـت پدیـ ِ
نگریســتن بــه ایــن چش ـمانداز اســت .نظر یــه علمــی بــا مشــاهده رفتارهــای ظاهــری او نمیتوانــد
ً
تبییــن کنــد کــه او اصــا دارای کیفیــت درونـ ِـی ادراک چمنــزار اســت؛ ز یــرا رفتــاری مــازم بــا آن وجــود
نــدارد تــا وجــود کیفیــات ذهنــی بهتر یــن تبییــن آن باشــد»( .پوراســماعیل ،1384 ،ص)366

 .3استدالل زبان خصوصی
شهــای فلســفی» ز بــان خصوصــی را
لودو يــگ ویتگنشــتاین ( 1889ـ 1951م) در کتــاب «پژوه 
اینگونــه تعر یــف میکنــد« :زبانــی کــه واژههــای منفــرد آن قــرار اســت بــه آنچــه کــه فقــط بــرای شــخص

ـخصی فــرد میگيــرد ،خصوصــی و تنهــا متعلــق بــه همــان فــرد اســت .بنابــر نظــر ویتگنشــتاین،
شـ
ِ

«انــگاره ز بــان خصوصــی بــر دو خطــای بنیــادی در بــاب ماهیــت تجربــه و ز بــان اســتوار اســت .خطــای
اول ایــن بــاور اســت کــه تجربــه ،امــری خصوصــی اســت؛ خطــای دوم ایــن بــاور اســت کــه کلمــات

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

ســخنگو میتوانــد دانســته باشــد ،ارجــاع دهنــد»( .ویتگنشــتاین ،1380 ،ص )169بنابرایــن انســانهای
ً
دیگــر نمیتواننــد آن ز بــان را دریابنــد؛ ز یــرا ایــن ز بــان ،کــه معنایــش را مطلقــا از حــاالت و تجربههــای

میتواننــد از طر یــق تعر یــف ِاشــاری ِصــرف ،کســب معنــا کننــد»( .کنــی ،پیشــین ،ص)266

یکــه بــه نظــر ویتگنشــتاین ز بــان خصوصــی ،تنهــا در صورتــی میتوانــد بخشــی از زبــان
درحال 
باشــد کــه معیــاری بــرای تضمیــن درســتی کار بــرد واژ ههــا در دســترس فــرد قــرار داشــته باشــد .بــه
عبارتــی :واژ ههــا از قاعــدهای پـیروی کننــد .بنابرایــن «کلماتــی کــه مــا بــرای توصیــف حــاالت ذهنــی
ً
خودمــان بــه کار میبر یــم ،ابتــدا بایــد در یــک زمینــه اجتماعــی اساســا عمومــی ،معنایشــان را بــه
دســت آورده و آموختــه شــده باشــند»( .مســلین ،پیشــین ،ص )333ازای ـنرو ویتگنشــتاین معتقــد
83

اســت« :یــک فرآینــد درونــی ،نیــاز بــه معیارهــای بیرونــی دارد»( .ویتگنشــتاین ،1380 ،ص )274ایــن
معیارهــای عــام ،معطــوف بــه جهــان عمومــی و مشــترکی اســت کــه میتوانــد مســتقل از ذهــن فــرد،
کار بــرد کلمــات و ارجاعــات آن را بررســی کنــد و در بــاره درســتی یــا نادرســتی آنهــا قضــاوت کنــد.
امــا فــرض «ز بــان خصوصــی» ایــن اســت کــه ارجــاع فــرد بــه احساســات ،تنهــا از طریــق تعریــف
اشــاری و نامیــدن چیزهــا بــه نحــو بســيار خصوصــی رخ میدهــد .بنابرایــن ،فــرد تنهــا بــه آنچــه در
نظــرش درســت میآیــد ،دسترســی دارد ،نــه معیــاری بیرونــی و مســتقل .ویتگنشــتاین تصریــح
ً
میکنــد ایــن امــر بدیــن معناســت کــه اساســا نمیتــوان از معیــار و درســتی چیــزی ســخن گفــت .پــس
ز بــان خصوصــی ممکــن نیســت.
ّ
ـان خصوصــی بــه عنــوان نتیجــه مســلم خصوصــی و غیرقابــل
بنابرایــن نقــد ویتگنشــتاین بــر ز بـ ِ
دســترس دانســتن ذهــن بــرای دیگــران ،مــازم بــا شــرح و تفاســیری اســت کــه بــه پذیــرش یــک جهــان
عمومــی و مشــترک بــا دیگــران به مثابه زمینهای برای شــکلگیری زبان عمومــی میانجامد .وجود این
یشــود و در تعامل با او از درســتی
جهــان عمومــی ،بــه عنــوان بســتری کــه فــرد در آن بــا دیگــری مواجه م 
کاربردهــای زبانــی خــود در ضمــن کشــف قاعــدهای مشــترک مطلــع میگــردد ،مهمتریــن دلیـ ِـل اثبــات
ً
یتــوان گفــت :اساســا علــم بــه اذهــان دیگــر و بــه جهانــی عمومــی
وجــود دیگــران اســت؛ تــا جایــی کــه م 
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و مشــترک ،مقدمــه ز بــان و بهکارگیــری آن اســت .بنابرایــن بــا پذیــرش ز بــان عمومــی و شــکلگیری
ـان اجتماعــی ،وجــود اذهــان دیگــر بــه عنــوان یــک امــر بدیهــی پذیرفتــه میشــود.
آن در یــک جهـ ِ
مهمتر یــن اشــکالی کــه بــه نظر یــه ویتگنشــتاین وارد اســت ،نزدیــک شــدن دیــدگاه او بــه دیــدگاه
رفتارگرایــان منطقــی اســت« .رفتارگرایــی میگفــت هرگونــه ســخنی در بــاره ذهــن را بــدون اســتثنا
میتــوان برحســب ابــراز بالفعــل و بالقــوه رفتارهــای بیرونــی و عمومــی ارائــه کــرد»( .مســلین،1388 ،

ً
ص )345ویتگنشــتاین نیــز در اســتدالل ز بــان خصوصــی ،نهایتــا عنــوان میکنــد کــه تنهــا یــک معیــار
مســتقل و بیرونــی اســت کــه میتوانــد بــر کابــرد درســت واژه نظــارت کنــد .بســیاری از مفســران لــزوم

معیــار بیرونــی را بــه ایــن معنــا تفســیر کردهانــد کــه «واژ ههــای حــاالت ذهنــی فقــط بــه ایــن ســبب
ـاری حا کــم بــر کار بــرد آنهــا وجــود دارد».
ممکــن (یعنــی معنــادار) م 
یشــوند کــه معیارهــای رفتـ ِ
(همــان ،ص)346

بدیــن ترتیــب بــه نظــر میرســد بــه رغــم طــرد ایــن اشــکال توســط ویتگنشــتاین ،بــه راحتــی
84

ً
نمیتــوان نظر یــه وی را بــدون التــزام بــه رفتارگرایــی منطقــی توضیــح داد و ز بــان خصوصــی نهایتــا بــه
رفتارگرایــی میانجامــد.

ب) مسئله «اذهان دیگر» نزد هایدگر
بــا رونــدی کــه در دیــدگاه تمثیلــی ،اســتنتاج بهتر یــن تبییــن و در نهایــت ،نظر یــه پردامنــه
ـاب ز بــان خصوصــی مشــاهده کردیــم ،بــه نظــر میرســد کــه مشــکل شــناخت
ویتگنشــتاین در بـ ِ
اذهــان دیگــر ،بــا موانــع ریش ـهایتر و جدیتــری مواجــه اســت؛ موانعــی کــه مــا معتقدیــم در همــه
شهــا بــرای یافتــن پاســخ ،ناديــده گرفتــه شــده اســت .ازای ـنرو ادامــه ایــن نوشــتار را بــه رأی و
تال 
نظــر متفکــری از ميــان فیلســوفان قــارهای ،اختصــاص میدهیــم کــه ریش ـههای ایــن مشــکل را بــه
ضهــا و رویکردهــای
نحــو بنیادینتــری پیگیــری میکنــد .هایدگــر ادعــا میکنــد :ا گــر مــا پیشفر 
ً
انحرافیافتــه خــود را بشناســیم و از آنهــا دســت بکشــیم ،ایــن مســئله اساســا ایجــاد نخواهــد شــد.

 .1تباین میان تحلیل جهان نزد دکارت و هایدگر
ً
پیــش از آنکــه مســتقیما ســراغ اصــل مطلــب برو یــم و بــه پاســخی کــه معتقدیــم از دل تفکــر
بــه بنیادهــا و ریش ـههای انحــراف فلســفههای پیشــین ،ابتــدا بــه آن نقطــه آغاز یــن بازمیگردیــم کــه
ً
ـامد مســئله «اذهــان دیگــر» بــوده اســت.
اساســا علــت پیشـ ِ
ً
ایــن نقطــه آغــاز کــه هایدگــر در ســیر تفکــر فلســفی خــود بــه دفعــات آن را نقــد میکنــد و مشــخصا
در هســتی و زمــان نیــز بــه نقــد و چالــش کشــیده شــده اســت ،تلقــی دکارتــی از انســان بــه مثابــه جوهــر
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ـود هایدگــر در پرداختــن
هایدگــر بــه مســئله «اذهــان دیگــر» برمیآیــد بپرداز یــم ،بــه تأســی از روش خـ ِ

اندیشــنده ،جهــان بــه مثابــه جوهــر ممتــد و رابطــه میــان اینهاســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه ســیر ایــن
گاه طــرح پرســش
ـاب دوگانهانــگاری بــه مثابــه عزیمـت
تحقیــق کــه از دکارت و تلقــی خــاص او در بـ ِ
ِ ِ
از اذهــان دیگــر آغــاز کــرده اســت و نیــز بــا در نظــر گرفتــن رویکــرد هایدگــر کــه طــرح دکارتــی از جهــان و
ً
ـاوت تحلیـ ِـل هایدگــر از جهــان
ـت تبایــن بــا نظــر خــود میدانــد ،بــه بیــان تفـ ِ
اساســا شــناخت را در غایـ ِ
ـیر دکارت میپرداز یــم .ایــن از آن روســت کــه تفســیر جهــان کــه در تفکــر
و فراینــد شــناخت بــا تفسـ ِ
ـوام هســتی «دازایــن» اســت ،بــه مثابــه مبنایــی بــرای مســئله مــا پیشــاپیش ،رویکــرد و پاســخ
هایدگــر قـ ِ
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او را در بــاره وجــود اذهــان دیگــر عرضــه خواهــد کــرد.
نکــردن آن میگويــد :چگونــه از زمــان
هایدگــر در بــاره تار یــخ متافیز یــک و چرایـ ِـی لــزوم ویرا 

ـف هســتنده پرداختــه
افالطــون بــه جــای پرداختــن بــه پرســش از هســتی ،همــواره بــه بســط و توصیـ ِ
ـوم
شــده اســت؟! ایــن روگردانــی از پرداختــن بــه معنــای هســتی در فلســفه دکارت ،بــا تمرکــز او بــر مفهـ ِ
جواهــر دوگانــه متناهــی و متمایــزی همبســته اســت کــه شــالوده دریافــت فلســفی او از هســتی و
یســازد.
هســتندگان را برم 
ـاب مـ ِـن اندیشــنده بــه عنــوان
ـیر شـ ِ
ـک آغاز یــن در فلســفه دکارت ،مــازم بــا نتیج ـهای در بـ ِ
سـ ِ

لشــک اســت کــه در نهایــت بــر افتــراق میــان مـ ِـن اندیشــنده و جهــان [یــا اشــیاء
تنهــا موجــود غیرقاب 

جســمانی] تأ کیــد و تصر یــح میکنــد .عــاوه بــر ایــن دو جوهــر ،دکارت خداونــد را بــه عنــوان جوهــری
ً
ـتی متناهــی جواهــر ذهــن و بــدن دارد.
ـتی متفاوتــی بــا هسـ ِ
نامتناهــی معرفــی میکنــد کــه اساســا هسـ ِ
ـتی خداونــد و مخلوقــات او ،هرگــز
امــا چنانکــه هایدگــر انتظــار دارد« ،ایــن تفــاوت اساســی میــان هسـ ِ
منجــر بــه ایــن نمیشــود کــه دکارت پــس از ایــن ،هـ ّـم خــود را بــه پرســش از معنــای هســتی و تحلیــل
ایــن تفــاوت معطــوف دارد .در عــوض ،او بــا تــاش بــرای درک نحــوه وجــود خــدا و نیــز نحــوه وجــود
اندیشــه و نحــوه وجــود اشــیاء جســمانی بــه منزلــه جوهــر بــودن (جوهر یــت) از رویــارو شــدن بــا ایــن
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مســئله ســر بــاز میزنــد»( .لوکنــر ،1394 ،ص )88بنابرایــن دکارت بررسـ ِـی هســتی در معنــای کلــی آن را

ـتی جوهــری موجــودات تقلیــل میدهــد.
بــه بررســی هسـ ِ

در تعر یــف دکارت «جوهــر ،موجــودی اســت کــه نحــوه هســتی آن ،چنــان اســت کــه بــرای وجــود

داشــتن ،نیــازی بــه موضــوع نــدارد و بــه بیــان دیگــر :هســتیاش قائــم بــه خــود اســت»( .دکارت،1371 ،

ـتی هســتنده ،قائ مب ـهذات یــا همــان جوهـ ِـر دکارتــی ،گاه بــه معنــای هســتی هســتنده
ص« )71هسـ ِ

در مقــام جوهــر ،یعنــی جوهر یــت اســت و گاه نیــز بــه معنــای خــود هســتنده ،یعنــی یــک جوهــر».
(هایدگــر ،1386 ،ص )249امــا هایدگــر در هســتی و زمــان ،بــا ارجــاع بــه ایــن گفتــه دکارت در اصــول
ً
فلســفه ،کــه جوهــر را نمیتــوان بــدوا و بــه صــرف ایــن کــه شــیئی اســت موجــود ،کشــف کــرد زیــرا ایــن
یگــذارد و چیــزی را مکشــوف نمیکنــد؛ توضیــح
امــر بــه تنهایــی و بــه خــودی خــود تأثیــری بــر مــا نم 
میدهــد کــه دکارت بــا نادیــده گرفتــن امــکان طــرح مســئله نــاب هســتی و دسترســی نداشــتن بــه
یهــای تعیینکننــده جواهــر دوگانــه ذهــن ـ بــدن،
هســتی بــه صــورت هســتنده ،بــرای رهیافــت بــه ویژگ 
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گری
بــه مشــخصههای تعیینکننــده هســتندگان مــورد بحــث کــه خــود موجودنــد ،یعنــی بــه واســطه ِ
یشــود( .هایدگــر ،پیشــین ،ص )257بنابرایــن تنهــا راه بــرای شــناخت
لهــا ،متوســل م 
مســندها و محمو 
ـتی جوهری،رجــوع بــه اوصافــی اســت کــه بــر جواهــر حمــل میشــود .ایــن اوصــاف بایــد مشــعر
هسـ ِ
ـودن جوهــر را در طـ ّـی همــه تغییــرات احتمالـ ِـی
بــه یــک خصیصــه ذاتــی باشــند کــه همــواره جوهــر بـ ِ
کیفیاتــی چــون :رنــگ ،ســرعت ،دمــا و ...حفــظ کنــد؛ یعنــی دوام داشــته باشــد.
بــه گفتــه دکارت «گرچــه هــر صفتــی بــرای اینکــه شــناختی از جوهــر بــه مــا بدهــد ،بــه تنهایــی
کافــی اســت ،امــا همیشــه یــک صفــت در جوهــر هســت کــه طبیعــت و ذات جوهر را تشــکیل میدهد
و همــه صفــات دیگــر تابــع آن اســت .در اینجــا امتــداد در طــول و عــرض و عمــق ،تشــکیلدهنده
طبیعــت جوهــر جســمانی اســت»( .دکارت ،پیشــین ،ص .)73بنابرایــن اگرچــه مــا نمیتوانیــم بــه
ـات ذاتــی آن
جوهر یــت جوهــر دســت یابیــم و آن را ادراک کنیــم ،امــا همــواره میتوانیــم بــه واســطه صفـ ِ
نکــه جوهــر اندیشــنده باشــد یــا جوهــر جســمانی] بــه شــناختی
جوهــر در مقــام یــک موجــود [اعــم از ای 
از آن برســیم .امــا صفــات جوهــر ،چــه امتــداد باشــد در شــیء جســمانی و چــه اندیشــه باشــد در شــیء
ـتی هســتنده در معنــای کل ـیاش کــه بــر هــر دو نــوع
نفســانی ،هرگــز نشــان دهنــده جوهر یــت یــا هسـ ِ
ً
جوهــر قابــل اطــاق باشــد ،نیســت؛ ز یــرا مطابــق نظــر دکارت جواهــر مطلقــا متمایــز و متباینانــد و از
یشــان میشناســیم.
ـات جوهر 
ـب صفـ ِ
از آنهــا را بــه صورتــی منفــک و بیگانــه از یکدیگــر و بــر حسـ ِ
نطــور کــه هایدگــر نتیجــه میگیــرد ،مطابــق تفکــر دکارت «شــالودههای هستیشناســانه
هما 

تعر یــف جهــان بــه صــورت شــیء ممتــد بــه ایــده جوهریتــی برمیگردنــد کــه معنــای هســتیاش
نهتنهــا روشنناشــده میمانــد ،بــل روشنناشــدنی نیــز قلمــداد میشــود و غیرمســتقیم بــا واگشــت
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ـتی مشــترک در آنهــا ممکــن نیســت ،پــس مــا هــر یــک
آنجــا کــه دسترســی مــا بــه جوهر یــت یــا هسـ ِ

بــه شــاخصترین صفــت آن جوهــری کــه منظــور نظــر اســت فرانمــوده میآیــد»( .هایدگــر ،پیشــین،

ص.)258
ً
بنابرایــن «مســئله دکارت اساســا پدیــدار جهــان و چگونگــی دســتیابی بــه آن نیســت؛ زیــرا او
جهــان را بــه شــیء ممتــد تقلیــل داده اســت و بــه نظــر او ،راهیابــی فراخــور بــه جهانــی کــه بــه طبیعــت
یــا همــان شــیء ممتــد تقلیــل یافتــه اســت ،مبتنــی بــر روش ریاضــی ـ فیزیکــی اســت .بدینترتیــب
ً
هســتی از حــوزه پدیــداری جهــان حــذف میشــود؛ ز یــرا آنچــه حــواس در اختیــار مــا میگذارنــد ،صرفــا
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یــک نمــود اســت»( .لوکنــر ،پیشــین ،ص .)90بــه گفتــه دکارت «ادراکات حســی ،جهــان یــا طبیعــت
نکــه فینفســه وجــود دارنــد ،بــر مــا آشــکار نمیکننــد ،مگــر بــه نــدرت و بــه صــورت اتفاقــی».
را چنا 
(دکارت ،پیشــین ،ص)95

ً
بــه عبارتــی« :حــواس اصــا هســتندگان را از حیــث هستیشــان بــه مــا نمیشناســانند؛ بــل
ً
بیرونــی
صرفــا موجــودات انســانیای را کــه در بنــد جس ـماند ،از ســودمندی یــا زیانمنــدی اشــیاء
ِ

درو نجهانــی آ گاه میکننــد»( .هایدگــر ،پیشــین ،ص)263

هایدگــر در ادامــه نقــد خــود بــر دریافــت دکارت از جهــان نتیجــه میگیــرد« :چنیــن دریافتــی مانــع
یشــناختی داشــته باشــد،
یشــود کــه رفتارهــای دازایــن نیــز بــه گون ـهای کــه مناســبت هست 
از آن م 
فرادیــد آیــد و بدینترتیــب دریافــت او از هســتی دازایــن کــه در جهــان بــودن ،بــه تقویــم بنیادیــن آن
ـتی شــیء ممتــد را میفهمــد .ایــن هــر دو در نــزد وی
تعلــق دارد ،بــه همــان شــیوهای اســت کــه هسـ ِ

جوهــر بــه شــمار میآینــد»( .همــان ،ص)265

بــه بیــان دیگــر :همانطــور کــه جهــان و اشــیاء نــزد دکارت ،جوهــر ممتــد و فیزیکــی اســت و
راه درســت فهـ ِـم آن ،قواعــد ریاضــی اســت ،انســان نیــز چیــزی جــز جوهــر اندیشــنده نیســت؛
تنهــا ِ
ً
ـدن فیزیکـیاش وجــود دارد.
یعنــی ســوژهای کــه مســتقال و پیــش از هــر نســبتی بــا جهــان و حتــی بــا بـ ِ
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حــال ایــن جوهــر اندیشــنده بایــد بــه طریقــی بــه جهــان خــارج از خــود پــل بزنــد و تــاش کنــد تــا آن
ً
را بشناســد .هایدگــر همــه ایــن تالشهــا و اساســا دوگانهانگاشــتن انســان ـ جهــان یــا ســوژه ـ ابــژه را
نکــه بخواهــد همچــون اخــاف دکارت بــه راهحلــی بــرای
باطــل و بیراهــه میدانــد .بنابرایــن بــدون ای 
ایجــاد یــا توجیــه رابطـهای میــان ایــن دوگانــه جوهــری بیاندیشــد ،ســعی میکنــد تــا از ابتــدا دریافتــی
ً
متفــاوت و صحیــح از انســان و جهــان ارائــه دهــد تــا نهایتــا نشــان دهــد کــه چگونــه در ســایه ایــن نــوع
تلقـ ِـی هستیشناســانه از انســان ـ جهــان ،هرگونــه معضــل معرفتشــناختی منحــل میگــردد.

ـود بیرونــی بــا وصــف امتــداد کــه بیگانــه و فــارغ از
بدینمنظــور ،از نظــر هایدگــر شــیء نــه آن موجـ ِ

انســان در گوشـهای از جهــان اســت ،بلکــه هســتندهای اســت کــه بــرای چیــزی بــه کار انســان میآیــد؛
ابــزار اســت ،بدیــن معنــا کــه امــری آمــاده و در دســت انســان اســت .انســان نیــز نــه ســوژهای متفکــر،
آ گاه و قائــم بــه وصــف اندیشــندگی خــود در افتــراق و مســتقل از جهــان ،بــل هســتندهای اســت کــه بــا
جهانــش و بــا انکشــاف و پردهبرانــدازی از اشــیاء جهــان بــه مثابــه ابزارهــای تودســتی فرادیــد میآیــد.
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ـان دکارتــی از آن رو کــه جوهــری مفــارق از جهــان اســت ،میتوانــد خــارج از جهــان خــود بایســتد و
انسـ ِ
از آن بیــرون همــه چیــز را بررســی کنــد .او یکیــک چیزهــا را پیــش میکشــد؛ خصوصیتهایشــان
نهــا را بشناســد و اثبــات یــا انــکار کنــد .حــال آنکــه هایدگــر
را جس ـتوجو میکنــد ،تــا بدیننحــو آ 
حقیقــت وجــود آدمــی را نــه در جوهر بــودن ،بلکــه در نســبت داشــتن بــا جهــان تشــریح میکنــد.
بــه عبارتــی :مطابــق دیــدگاه هایدگــر تــا آنجــا کــه قــرار اســت «دازایــن» را تعر یــف کنیــم و شــرح
ً
دهیــم ،درواقــع از جهــان حــرف میزنیــم« .دازایــن» همــان نســبتی اســت کــه بــا جهــان دارد و اساســا
ً
ـتی «دازایــن» در ـ جهــان ـ بــودن اســت و هــر ســخنی در بــاره جهــان نیــز دائمــا بــه «دازایــن» منتهــی
هسـ ِ
یگــردد کــه در ســاحت «دازایــن» گشــوده شــده باشــد.
میشــود؛ ز یــرا جهــان تنهــا زمانــی حاضــر م 
ـان بــدون «دازایــن» فروبســته در خــود و پنهــان اســت و از ســوی دیگــر« ،دازایـ ِـن» بیجهــان نیــز
جهـ ِ
ً
ـود منفــک
اساســا وجــود نخواهــد داشــت .بنابرایــن هایدگــر برخــاف دکارت کــه همــواره از دو موجـ ِ
ســخن میگو یــد ،دوگان ـهای همچــون ســوژه ـ ابــژه را برنمیتابــد؛ بلکــه از یــک نــوع یگانگــی ســخن
میگو یــد؛ بــه ایــن معنــا کــه همــان ْآن کــه جهــان را توصیــف میکنــد« ،دازایــن» را معرفــی کــرده و
برعکــس ،و ایــن تعر یــف یــا توصیــف ،توضیــح همــان رابطــه و نســبت اســت کــه بــا اصطــاح در ـ
ِ
ِ
جهــان ـ بــودن خوانــده میشــود.
و فهــم اســت؛ مشــروط بــر اینکــه فهــم را نــه نســبتی میــان فاعــل آ گاهــی و متعلــق آ گاهــی (رابطــه
میــان ســوژه و ابــژه) ،بلکــه در معنــای هایدگــری آن ،یعنــی نوعــی شــفافیت یــا گشــودگی «دازایــن»
بــه موجــودات بفهمیــم ،کــه حاصــل نحــوه وجــودی «دازایــن» یعنــی همــان در ـ جهــان ـ بــودن و
گشــودگی او بــه جهــان اســت .بــه تعبیــر ســادهتر :فهــم ،گشــودگی مــا بــه جهــان ،و در ـ جهــان ـ بــودن،

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

بدیــنلحــاظ «دازایــن» جوهــری نیســت کــه دارای ادراک اســت؛ بلکــه دازایــن همــان ادراک

تعابیــر مختلفــی بــرای بیــان نحــوه وجــودی «دازایــن» اســت( .عبدالکریمــی ،1381 ،ص .)24بنابرایــن
ـس رابط ـهای
ـان اندیشــنده بــا جهـ ِ
درحالیکــه در تلقــی دکارتــی نســبت انسـ ِ
ـان ممتــد ،همــواره از پـ ِ
ادرا کــی قابــل فهــم اســت ،یعنــی اولیــن و بنیادیتر یــن نســبت انســان بــا جهــان ،نســبت شــناختی
ـبت شــناختی ،ثانــوی و غیراصیــل اســت .بــه عبارتــی:
و ادرا کــی اســت ،در تفکــر هایدگــر ایــن نسـ ِ
حقیقیتر یــن و بنیادیتر یــن نســبت «دازایــن» بــا جهــان ،عملــی ،دس ـتورزانه ،و غیرنظــری اســت؛
یعنــی پیــش از آنکــه «دازایــن» بخواهــد عزمــش را بــرای شــناخت جهــان جــزم کنــد و معلــوم کنــد کــه
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آیــا جهانــی هســت یــا نــه؟ دیگرانــی هســتند یــا نــه؟ صفــات ایــن جهــان چگونــه اســت؟ و ،..خــود را
ـزار درو نجهانــی یــا همــان هســتندگان مییابــد« .دازایــن» پیــش
در جهــان و در حــال کار کــردن بــا ابـ ِ
از هرگونــه مواجهــه نظــری مییابــد کــه مشــغول و درگیــر بــا جهــان اســت؛ بنابرایــن نســبت ادراکــی بــا
جهــان ،مبتنــی بــر نســبت وجــودی و عملــی «دازایــن» بــا جهــان اســت.
نکــه در ـ جهــان ـ بــودن ،بــه تمامــی بــر
از همیــن روســت کــه هایدگــر بــا شــگفتی میگو یــد« :ای 
دازایــن پوشــیده باشــد ،قابــل فهــم نیســت .بــا ایــن حــال پدیــدار جهانشــناخت بــه محــض دریافــت،
در معــرض تفســیری بیرونــی و صــوری قــرار گرفتــه اســت و شــاهد مدعــای خــود را نیــز رابطــه ســوژه ـ ابــژه
ـاخص شــناخت در روال فلســفی دوران مــا معرفــی میکنــد»( .هایدگــر ،پیشــین ،ص)186
بــه مثابــه شـ
ِ

هایدگــر در عیــن اینکــه هرگــز نمیخواهــد شــناخت نظــری و علمــی را باطــل یــا غیرضــروری نشــان

ذات هســتی «دازایــن» و قائــم بــر آن معرفــی کنــد.
دهــد ،میکوشــد تــا ایــن نــوع شــناخت را برآمــده از ِ
بنابرایــن بــه نظــر وی« ،شــناخت یکــی از اطــوار هســتی دازایــن در مقــام در ـ جهــان ـ بــودن اســت
و شــالوده هســتومندی آن ،در ایــن مقــوم هســتی بنیــاد دارد»( .همــان ،ص )188چنیــن بنیادداشــتنی
گو یــای آن اســت کــه شــناخت همــواره و پیشــاپیش بــه واســطه در ـ جهــان ـ بــودن محقــق اســت؛ یعنــی
«دازایــن» همــاره چــون در جهــان هســت و ایــن هســتن ،آمیختــه بــا پرداختـ ِـن دسـتورزانه بــا جهــان
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اســت ،جهــان و چیزهــا را میشناســد .ایــن اولیــن و بنیادیتریــن مواجهــه و رابطــه «دازایــن» بــا

ـناخت بنیادیافتــه در جهــان
یگــردد کــه ایــن شـ
ـناخت نظــری تنهــا زمانــی ممکــن م 
جهــان اســت .شـ
ِ
ِ
را فهمیــده باشــیم .اینگونــه نیســت کــه «دازایــن» بیجهــان باشــد و بعــد تــازه بخواهــد آن جهــان را
ً
کشــف کنــد« .دازایــن» در جهــان هســت و بعــد از ایــن هســتن ،یــا بــه عبارتــی اساســا بــه دلیــل ایــن
یشــود.
ـناخت نظــری برایــش ممکــن و میســر م 
هســتن ،شـ
ِ
ـذب جهانــی کــه بــه آن
بــه گفتــه هایدگــر «از آن رو کــه در ـ جهــان ـ بــودن در مقــام پــردازش ،جـ ِ
ـگر مــا بــا جهــان نقــص و کمبــود
میپــردازد میشــود ،پــس تــا زمانــی کــه پیشــاپیش در تعامــل پردازشـ ِ
ـودات پیشدســتی را از طریــق مشــاهده
نباشــد بــرای شــناخت نیــز امکانپذیــر نخواهــد بــود کــه موجـ ِ
تعر یــف کنــد( ».همــان ،ص.)189
ازای ـنرو فهـ ِـم پاســخ هایدگــر بــه مســئلۀ ایــن تحقیــق یــا بــه عبارتــی فهـ ِـم اینکــه دازایــن چگونــه
ً
دیگــران را میشناســد و از وجــود آنهــا مطلــع میشــود ،مســبوق بــه ایــن اســت کــه «دازایــن» اساســا
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ً
چگونــه جهــان را میشناســد .امــا آنچــه در ادامــه مــا را مســتقیما بــا دیــدگاه هایدگــر در بــاره دیگــران
ـتی «دازایــن» از
مواجــه میکنــد و کمــک میکنــد تــا پاســخ خــود را اســتنباط کنیــم ،واکاوی کیسـ ِ
منظــری متفــاوت اســت .هایدگــر تــا پیــش از ایــن« ،دازایــن» را بــه مثابــه در ـ جهــان ـ بــودن و بــه اعتبــار
نســبتش بــا جهــان بــه مــا شناســانده بــود ،کــه البتــه ایــن خــود مقدم ـهای در مســیر حــل مســئله ایــن
ـتی «دازایــن» از منظــری دیگــر بــرای دسترســی مــا بــه فهـ ِـم
نوشــتار اســت .در ادامــه ،پیگیـ ِ
ـری کیسـ ِ
هایدگــر از دیگــران راهگشــا خواهــد بــود.

 .2رویکرد نقادانه هایدگر به مسئله اذهان دیگر
مســئله «اذهــان دیگــر» در تفکــر هایدگــر پیــش از آنکــه در یــک بســتر معرفتشناســانه نمــود یابــد،
چنــان کــه در فلســفه ســنتی مالحظــه کردیــم ،در ســاحتی هستیشناســانه تعر یــف و تبییــن میشــود.
بــه عبارتــی :هایدگــر محــل نــزاع در مســئله «اذهــان دیگــر» را از معرفتشناســی بــه هستیشناســی
میکشــاند؛ یعنــی ایــن مســئله بــرای هایدگــر نهتنهــا از اســاس ،مســئله و معضلــی معرفتــی نیســت،
ً
بلکــه بــه ســبب رویکــرد هستیشناســانه خــاص او ،منحــل نیــز هســت .در واقــع بــه نظــر او اساســا
ـاحت هستیشناســی اعتبــار دارد .بــه اعتقــاد هایدگــر در
جایــگاه ســخن گفتــن از دیگــران ،در سـ ِ
را همچــون بافتــی عملــی و پیشــاپیش حاضــر بــرای «دازایــن» در نظــر میگیــرد ،میتــوان از ایجــاد
بســیاری معضــات معرفتــی ،بهو يــژه مســئله اذهــان دیگــر جلوگیــری کــرد.
ـردن توجــه بــه ســمت هستیشناسـیای
بــه عبارتــی« :آنچــه هایدگــر خواهــان آن اســت ،جلــب کـ ِ
اســت کــه الی ههــای زیر یــن مســئله اذهــان دیگــر اســت .هایدگــر بــه دنبــال نــه یــک راهحــل بــرای ایــن
مســئله ســنتی ،بــل بیشــتر بــه دنبــال یــک شـ ّـق جایگز یـ ِـن هستیشناســانه بــرای نظر یـهای اســت کــه
تجربـ�ه مـ�ا از دیگـ�ران را در وهلـ�ه اول همچـ�ون یـ�ک مسـ�ئله بغرنـ�ج و پیچیـ�ده مطـ�رح میسـ�ازد»Hall,( .
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دادن نادرســتی هستیشناســی ســنتی و ارائــه تفســیری بنیادیــن از هســتی کــه جهــان
صــورت نشــان ِ

)1980, p250
بنابرایــن مــا بیــش از اینکــه در نظر یــات هایدگــر بــه دنبــال یــک را هحــل از ســنخ راهحلهایــی کــه
پیــش از ایــن بــرای مســئله «اذهــان دیگــر» آوردیــم ،باشــیم ،بایــد بــه فهــم هستیشناس ـیای همــت
گمار یــم کــه مــا را در مواجهــه بــا ایــن مســئله توانمنــد میســازد.
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«از طرفــی خــود هایدگــر مدعــی اســت کــه شــیوه تحلیــل او منطقــی نیســت .تحلیلهــای او در
جهــت اثبــات نظــری فرضیههایــی از رهگــذر نســبت علــت و معلــول پیــش نم ـیرود؛ بلکــه مقصــد
آنهــا نشــان دادن ،پردهبــرداری و کشــف امــوری انضمامــی اســت»( .جمــادی ،1385 ،ص)502

ازای ـنرو مــا در ادامــه نشــان خواهیــم داد کــه هایدگــر بــا نقــادی از کــدام یــک از انگارههــای فلســفه
ســنتی پــرده از اشــتباهات آن برخواهــد داشــت و نیــز بــا تکیــه بــر کــدام تعار یــف و تحلیلهاســت کــه
مــا را بــرای رفــع و رهایــی از مســئله «اذهــان دیگــر» هدایــت میکنــد.
«بدی ـن منظــور اظهــارات هایدگــر در بــاره تجربــه مــا از دیگــران ،بــه دو انتقــاد از راهحــل ســنتی
مســئله «اذهــان دیگــر» اشــاره دارد .اولیــن انتقــاد آن اســت کــه یــک خصیصــۀ ادعــای متــداول ایــن
اســت کــه هستیشناســی ســنتی ،تصو یــری از جهــان و کنــش متقابـ ِـل مــا بــا آن بــه دســت میدهــد

کــه بــا تجربــه مــا همخوانــی نــدارد .ایــن نظــر بیــان میکنــد کــه تجربــه مــا از دیگــران بایــد تقســیمپذیر
ـتقیم دیگــری
باشــد بــه تجربــه مــا از بدنهــای آنهــا ،همچــون یــک شــیء محــض و تجربــه غیرمسـ ِ
نهــا همچــون اشــخاصی کامــل بــه واســطه اســتنتاجی کــه طــی آن ،اذهــان را بــه بدنهــا اضافــه
از آ 
میکنــد .در واقــع هایدگــر خواهــان گفتــن ایــن نکتــه اســت کــه تجربــه مــا تصویــر بســیار متفاوتــی را
ارائــه میدهــد»)ibid, p249( .
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بــا توجــه بــه آنچــه پیــش از ایــن گفتیــم ،روشــن اســت کــه ایــن انتقــاد هایدگــر بــه دوگانهانــگاری
یگــردد؛ نظر یـهای کــه مطابــق آن ،آدمــی متشــکل از دو جوهــر متمایــز ذهــن و بــدن اســت.
دکارتــی بازم 
بــه زعــم هایدگــر تجربــه اولیــه مــا از جهــان و دیگــران هرگــز مؤ یــد چنیــن افتراقــی نیســت؛ بلکــه بــا آن
اختالفــی اساســی دارد .آنگونــه کــه دکارت ذهــن را فــارغ از بــدن تصــور و ســپس اثبــات میکــرد ،در
ـودن چنیــن چیــزی نتیجــه میگیــرد :تــا آنجــا کــه
تلقــی هایدگــر امــری ناممکــن اســت .او از ناممکــن بـ ِ
ـراق اشــتباهی اســت ،پــس آن شــک هــم
شــک کــردن بــه وجــود دیگــران در نتیجــه و بــر پایــه چنیــن افتـ ِ
اشــتباه و نامشــروع اســت.
همانطــور کــه تــا اینجــا توضیــح در ـ جهــان ـ بــودن نشــان داده اســت« ،ســوژهای صــرف و بــدون
ِ
ً
جهــان نــه بــدوا «هســت» و نــه هرگــز امــری داده اســت و بــه همیــن ســان ،در نهایــت ایــن نیــز بعیــد
اســت کــه منــی جداافتــاده بــدون دیگــران ،امــری داده باشــد»( .هایدگــر ،1386 ،ص )302ایــن گفتــه
هایدگــر بــه آن درکــی از دیگــری اشــاره میکنــد کــه همبســته و همــگام بــا درک مــا از خودمــان اســت؛
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ً
ً
ـتگی میــان ادراکمــان از خــود و جهــان را نشــان داده بودیــم .ایــن درک
دقیقــا هما 
نطــور کــه قبــا پیوسـ ِ
البتــه نــه ادرا کــی نظــری ،بلکــه در بــاره مواجهــه عملــی مــا بــا دیگــران اســت کــه هایدگــر آن را در ضمــن

ـت عمومــی از جهــان شــرح میدهــد.
یــک بافـ ِ
ً
«امــا او در انتقــاد دوم خــود تــاش میکنــد تــا دقیقــا بــر آن خطــای هستیشناســانهای دســت
بگــذارد کــه در زمانــی پیــش میآیــد کــه مــا تــاش میکنیــم تجربهمــان از دیگــری را بــا روش
ً
ســنتی توضیــح دهیــم .اجمــاال اتهــام هایدگــر ایــن اســت کــه هستیشناســی ســنتی نمیتوانــد آن
ســاختارهای عمومــی یــا مقوال تــی را کــه تجربــه مــا را از دیگــران ممکــن میســازد ،شــرح دهــد» (ibid,

ً
 .)p250ایــن انتقــاد بــه فهـ ِـم پدیدارشناســانه هایدگــر از جهــان اشــاره دارد کــه اساســا بــا طریقــی کــه

در متافیز یــک ســنتی جهــان را همچــون شــیء تفســیر میکردنــد ،متفــاوت اســت .بــه نظــر هایدگــر
متافیز یــک ســنتی ،جهــان را نــه همچــون زمینـهای از ابزارهــا کــه در عیــن حــال منجــر بــه مواجهــه مــا
بــا دیگــران میشــود ،بــل همچــون شــیئی محــض و جــدا از انســان تلقــی میکنــد .چنیــن برداشــتی
ـت عمومــی و
از جهــان ،هرگــز قــادر نیســت شــناخت مــا از دیگــران را توجیــه کنــد یــا مقــوالت و بافـ ِ
یســازد ،توضیــح دهــد؛ بــه همیــن دلیــل در آن شــک میکنــد.
مشــترکی کــه ایــن شــناخت را ممکــن م 
بنابرایــن هایدگــر معتقــد اســت بــه جــای پرداختــن بــه اینکــه چگونــه میتوانیــم وجــود دیگــران را
ـتی دیگــران نائــل شــویم.
بــه واســطه آن ســاختارهای عمومــی ،بــه هسـ ِ
ً
نکــه اساســا هستیشناســی هایدگــر بــا ســایر
یتــوان گفــت پ ـیرو ای 
بدینترتیــب م 
خــود
هستیشناس ـیها تفاوتــی بنیادیــن دارد ،بــه ایــن معنــا کــه او همــواره کوشــیده اســت تــا بــه ِ
ـکان گشــودگی آن بیندیشــد ،در پرداختــن بــه دیگــران نیــز تفاوتــی اساســی و بنیادیــن
هســتی و امـ ِ
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توجیــه کنیــم ،بایــد تفســیرمان از جهــان بــه گونـهای باشــد کــه آن ســاختارهایی را فرادیـ ِـد مــا بيــاورد تــا

میــان فلســفه او و ســایر فلســفهها وجــود دارد .تار یــخ متافیز یــک پــس از آنکــه تعر یــف از انســان را در
مقــام جوهــر یــا ســوژه ،مختومــه اعــام کــرد ،پرســش و پرداختــن در بــاره هــر آنچــه در اطــراف ایــن ســوژه
یکــه در تفکــر هایدگــر،
هســت یــا بــرای او مســئله یــا بــه گونـهای مشــکوک اســت را آغــاز میکنــد؛ درحال 
ی کــه ایــن جهــان و ابژههایــش بــه لحــاظ هستیشناســانه تبییــن نشــده باشــند ،انســان نیــز
تــا زمان ـ 
ـام آنچــه
تعر یــف خــود را بازنیافتــه اســت .جهــان ،دیگــران و حتــی اشــیاء ِ
درون جهــان ،همگــی در مقـ ِ

مؤثــر در گشــودگی هســتیاند ،از مقومــات تعر یــف انســان بــه مثابــه «دازایــن» شــمرده میشــوند .بــه
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ً
بیــان دیگــر :تــا زمانــی کــه هــر یــک از ایــن هســتومندها و نهایتــا جهــان در نســبت بــا «دازاین» منکشــف
نشــده باشــند ،هنــوز «دازایــن» را تعر یــف نکردهایــم و نشــناختهایم.
نطــور کــه پیــش از ایــن هایدگــر «دازایــن» را همچــون هســتندهای نشــان داده بــود
بنابرایــن هما 
کــه جهــان دارد ،در ایــن مرحلــه نیــز تــاش میکنــد تــا آن را همچــون هســتندهای نشــان دهــد کــه بــا
دیگــران اســت .هایدگــر از رهگــذر اینکــه میخواهــد بدانــد «دازایــن» کیســت ،یــا «کیســت آنکــه
در بــاره هســتی میپرســد و قــرار اســت مــا را بــه معنــای روشــن و بنیادیــن هســتی رهنمــون کنــد؟» بــه
پاســخی میرســد کــه در عیــن حــال پاســخ مــا نیــز هســت.
ِ

 .3دربارۀ «که»ی دازاین
پرســش در بــارۀ «کــه»ی دازایــن در واقــع همــان نقطــه اتصالــی اســت کــه مســئله مــا را در ایــن
نوشــتار بــه جســتار هایدگــر پیونــد میدهــد .بــه عبارتــی :در همیــن هنــگام کــه هایدگــر میگویــد ورای
نکــه «دازایــن» در ـ جهــان ـ بــودن اســت ،هنــوز بایــد پرســید او کیســت؟ مــا نیــز در تحقیــق خــود
ای 
ـتی دیگــران میپرســیم ،و ایــن هــر دو پرســش بــرای تحقیــق مــا یــک پاســخ دارد .بنابرایــن
در بــاره هسـ ِ

ـتی دیگــران نزدیــک شــویم ،بایــد بدانیــم کــه او در ایــن
بــرای اینکــه بــه تصــور و تحلیــل هایدگــر از هسـ ِ
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ـتی «دازایــن» را چگونــه تعر یــف و تحلیــل میکنــد.
مرحلــه از هستیشناســی خــود ،کیسـ ِ
ً
ـتی جهــان معرفــی
گام تحلیــل او ،مــازم بــا چههسـ ِ
اجمــاال میتــوان گفــت ا گــر «دازایــن» در اولیــن ِ
گام بعــدی و بــه عبارتــی در
ـوام وجــودی او مطــرح شــد ،در ایــن ِ
شــد و در ـ جهــان ـ بــودن همچــون قـ ِ
ـتی دیگــران معرفــی کنــد و چنــان
قتــر و جزئ 
ایــن گام عمی 
یتــر ،او میخواهــد «دازایــن» را بــا چههسـ ِ

ـوام وجــودی «دازایــن»
کــه خواهیــم دیــد ،ایــن تحلیــل در نهايــت« ،بــا دیگــرانبــودن» را نیــز همچــون قـ ِ

مطــرح میکنــد.
ً
نجــا مــا بــا ایــن ابهــام رو ب ـهرو هســتیم کــه چــرا در پرســش «دازایــن اساســا کیســت؟» ،بــه
در ای 
ـتی «دازایــن» ،دیگــران را
راحتــی نمیگوییــم «مــن» ،یــا بــه عبارتــی اهمیــت اینکــه در شـ
ـرح کیسـ ِ
ِ
دخالــت میدهیــم ،از کجــا آمــده اســت؟ هایدگــر ایــن پرســش را اینگونــه مطــرح میکنــد :کــدام
دادگــی اســت کــه ش ـکناپذیرتر از مــن باشــد؟ (هایدگــر ،1386 ،ص )301بــه بیــان دیگــر :هایدگــر
ـت دادگـ ِـی مــن،
ـت اینکــه «مــن همــاره از ِآن خــودم هســتم» ،یــا بداهـ ِ
میخواهــد نشــان دهــد ،بداهـ ِ
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نمیتوانــد بــرای پاســخ بــه کیســتی «دازایــن» کفایــت کنــد؛ ازای ـنرو میپرســد« :در زمینــه تحلیــل
اگزیستانســیال «دازایــن» ،بــه فــرض کــه ایــن شــیوه دهندگــی مــن دازایــن را آشــکار کنــد ،امــا آیــا دازاین
را از وجــه هرروزینگ ـیاش نیــز آشــکار میکنــد؟»( .همــان)

یتــوان در پاســخ بــه
در واقــع بــا توجــه بــه رویکــرد متعهدانــه بــه شــیوه تحلیــل پدیــداری ،هرگــز نم 
«دازایــن کیســت؟» تنهــا بــه خــود یــا مــن فکــر کــرد؛ چرا کــه در ایــن صــورت تفاوتــی بــا آنچــه متافیزیــک
ـاحت «دازایــن» را از هرگونــه تلقـ ِـی
بــه آن قائــل اســت ،نخواهــد داشــت؛ ز یــرا هایدگــر پیــش از ایــن سـ ِ
مطلقــی همچــون خــود ،مــن ،ســوژه ،فاعــل شناســا و ...کــه در متافیز یــک ســنتی اعتبــار دارد،
پیراســته اســت.
ً
ـودن «دازایــن»
بنابرایــن حــرف هایدگــر ایــن اســت« :اصــا از کجــا معلــوم کــه همــاره از ِآن مــن بـ ِ
ً
ً
کــه مقــوم اوســت ،دلیلــی بــر آن نباشــد کــه «دازایــن» بــدوا و غالبــا خــودش نیســت؟ پــس توضیــح
َ
ـزم چیــزی فهــم
میدهــد کــه در ایــن تحلیــل ،واژه «مــن» ناگز يــر بایــد بــه معنــای اعــان صــوری و ناملتـ ِ
شــود کــه چهبســا در بافتــی پدیدار یــن ،خــود را همچــون «ضــد» خــود جلو هگــر ســازد .در ایــن صــورت
ً
حاال تــی پیــش میآینــد (مثــل خودگمکردگــی) کــه در آنهــا َ
«نامــن» بــه هیچوجــه بــر چیــزی کــه ذاتــا
َ
ـتی خــود َمــن اســت.
فاقــد «منــی» اســت ،داللــت نمیکنــد؛ بــل مــراد از آن ،نوعــی معیــن از انــواع هسـ ِ

(یــا هــر عنــوان مشــابهی در متافیز یــک مرســوم) تلقــی نگــردد ،پــس تعارضــی نیســت کــه دازایــن بتوانــد
هــم َ«مــن» باشــد و هــم «نــه َمــن» .بنابرایــن خــود بــودن و خــود نبــودن ،نشــانههایی حا کــی از دو امــکان
بنیادیــن بــرای دازایــن اســت»( .لوکنــر ،1394 ،ص)102

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

(همــان ،ص)302

ایــن دقــت هایدگــر را بایــد اینگونــه توضیــح داد« :تــا زمانــی کــه َمــن بــه معنــای شــیء اندیشــنده

بنابرایــن از آنجــا کــه «دازایــن» از وجــه هرروزینگ ـیاش و در بســیاری اوقــات ،خــودش نیســت،
پــس نمیتــوان بــه راحتــی در پاســخ بــه «دازایــن» کیســت ،گفــت :خــود یــا مــن! ازای ـنرو پاســخ بــه
ـتی «دازایــن» هرروزینــه بایــد از طریــق تحلیــل آن نوعــی از هســتی حاصــل آیــد کــه
پرســش کیسـ ِ
ً
ً
«دازایــن» بــدوا و غالبــا خــود را در آن مانــدگار م ـیدارد؛ یعنــی در ـ جهــان ـ بــودن( .هایدگــر ،پیشــین،
ـتی «دازایــن» بــه تحلیـ ِـل بیشــتر حــاالت و مقوماتــی نیــاز
ص )305بدی 
نســان مــا بــرای نشــان دادن کیسـ ِ

دار یــم کــه بــر حســب در ـ جهــان ـ بــودن ،فرادیــد مــا میآینــد .نظــر بــه تحلیــل هایدگــر از هســتومندهای
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ـری ایــن هســتومندها و خصلتهــای ذاتیشــان،
تودســتی و فرادســتی در جهـ ِ
ـان «دازایــن» ،بــا پیگیـ ِ
ـاب کيســتی «دازایــن» ،مــا را بــه
بــه منظــری دســت خواهیــم یافــت کــه ضمــن گشــودگی بیشــتر در بـ ِ
دریافــت خــاص هایدگــر از دیگــران رهنمــون خواهــد کــرد.

ارجاعات جهان؛ ابزار و مواجهه با دیگری
.4
ِ
بنابــر دیــدگاه هایدگــر :جهــان ،حالــت بنیادیــن هســتی دازایــن و کلیــت یــا شــبکهای از
مناســبات ابــزاری اســت کــه دازایــن را بــه ســوی امکانــات ،تصمیــم و عمــل و بــه طــور کلــی فرافکنـ ِـی
نســوییاش فرامیخوانــد( .جمــادی ،1385 ،ص )443ایــن مناســبات ابــزاری،
خوداســتعالیی و برو 
متکــی بــر تفســیر متفاوتــی اســت کــه هایدگــر در طر یــق پدیدارشناســانه خــود از شــیء ارائــه میدهــد.
نکــه چیــزی را جــدا از چیزهــای
نجــا کــه هایدگــر در سراســر تفکــر فلســفی خــود همــواره از ای 
از آ 
دیگــر بررســی کنــد ،ســر بــاز میزنــد ،در بــاب شــیء نیــز میخواهــد بگو یــد کــه تمــام نگرشهــا
ً
ً
و نظریههایــی کــه شــیء را بــدوا چــون چیــزی جــدا ،مثــا «جوهــر» یــا «محمــل خصوصیــات» یــا
«ماب ـهازای گــزاره در خــارج» تعر یــف میکننــد و از ارســطو و افالطــون بــه بعــد بــه طــور فزاینــدهای بــر
اندیش ـهها غالــب شــده و بــه صــورت ســنت درآمدهانــد ،انحرافــی و دور از حقیقــت شــیء هســتند.
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(همــان ،ص.)446
بنابرایــن یکــی از مهمتریــن دریافتهــای هایدگــر ایــن اســت کــه ادراک اولیــه مــا از اشــیاء ،یــک
ادراک صــرف و محــض از اشــیاء کــه خصلتهــای اساسـیاش مســتقل از مــا هســتند (امــر حاضــر در
دســت) نیســت؛ بلکــه ادرا کــی از اشــیاء اســت کــه ذاتـ ِـی ماســت .اشــیاء همچــون همگنــان ،اعمــال

مفهــوم وســیع
شهــای مــا را (امــر آمادهدردســت یــا تودســتی) تجهیــز میکنــد؛ تجهیــز در
و پرداز 
ِ
ِ
کلمــه .ويژگــی مهمــی کــه اشــیاء ابــزاری را از اشــیاء محــض (غیرابــزاری) جــدا میکنــد ،قرارگرفتـ ِـن
نهــا در بافتــی از فعالیتهــای انســان غایتنگــر اســت)Hall, 1980, p248( .
بنیادیــن آ 
ً
ـودن شــیء،
بدینلحــاظ آنچــه هایدگــر در ای 
نجــا تــاش میکنــد توضیــح دهــد ،نــه صرفــا ابــزار بـ ِ
یســازد .بــه بیــان دیگــر« :جهــان
ـت ابــزاری اســت کــه جهــان «دازایــن» را برم 
بلکــه آن کلیــت و بافـ ِ
هــرروزی بــر حســب اهتمامهــای عملــی دازایــن بــه بیــان درمیآیــد .هــر قلــم در آن بــه منزلــه ابــزاری
یتــوان بــرای پیشــبرد و ارضــای ایــن اهتمامهــا بــه کار بــرد .امــا چنیــن
فهمیــده میشــود کــه آن را م 
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چیــزی بــه منزلــه ابــزار مجــرد وجــود نــدارد .هــر ابــزاری فقــط در چارچــوب زمین ـهای از وظایــف دارای
ً
معناســت و ایــن وظایــف تمامــا بــه هــم وابســتهاند .هــر ابــزاری متضمــن مجموعــه کاملــی از ابزارهــای
دیگــر اســت و ســرانجام آن نظــام کامــل ابــزاری کــه اهتمامهــای عملــی انســان بــر هــم افــزوده اســت».
(مککــواری ،1376 ،ص)60

ـت ابــزار همــاره از تعلــق ابــزاری بــه ابــزار دیگــر ناشــی میشــود؛ نوشــتافزار،
بــه عبارتــی «ابزار یـ ِ
ً
قلــم ،مرکــب ،کاغــذ ،زیردســتی ،میــز ،المــپ ،مبــل ،پنجر ههــا ،درهــا .ایــن اشــیاء لنفســه و بــدوا
خــود را چــون چیزهایــی نشــان نمیدهنــد کــه بــرای پرکــردن اتــاق ،بــه مفهــوم مجموعـهای از اشــیای
واقعــی باشــند .آنچــه بــه نحــو اقــرب و بالفصــل بــا آن مواجــه میشــویم ،اتــاق اســت و مواجهــه مــا بــا
آن ،مواجهــه بــا آنچــه بــا مفهــوم فضایــی ـ هندســی میــان چهــار دیــوار قــرار دارد نیســت؛ بــل مواجهــه
بــا چیــزی اســت کــه بــه منزلــه ســکونتافزار اســت .برحســب ایــن ســکونتافزار اســت کــه اثاثیــه
ً
و تجهیــزات را مییابیــم و در ایــن تجهیــزات و اثاثیــه اســت کــه هر یــک از ابزارهــا منفــردا خــود را
مینماینــد .امــا پیــش از ایــن ،همــاره کلیتــی ابــزاری کشــف شــده اســت»( .هایدگــر ،1386 ،ص)204

بنابرایــن «دازایــن» همــواره بــا کلیتــی از ابــزار بــه مثابــه اشــیائی تودســتی مواجــه اســت کــه هــم خــودش
و هــم اشــیاء را در نســبت بــا ایــن کلیــت پیــدا میکنــد.
ـت عملــی از اشــیائی کــه در معــرض مواجهــه هســتند )ibid( .در چنیــن جهانــی
وســیعترین بافـ ِ
«دازایــن» خــود را در حالــی مییابــد کــه مشــغول کار بــا ابــزار خاصــی اســت و ایــن ابــزار خــاص ،تنهــا
در ارتبــاط بــا ابــزاری دیگــر معنــا دارد؛ یعنــی هــر ابــزاری بــه چیــزی دیگــر ارجــاع میدهــد.
ً
ـتی دارای ســاختار ارجــاع اســت؛ یعنــی
بــه گفتــه هایدگــر :اساســا هســتی ،چیزهــای تودسـ ِ
چیزهــای تودســتی فینفســه خصلــت ارجا عشــدگی دارنــد .هســتنده زمانــی کشــف میشــود کــه
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حهــا ،همــان چیــزی اســت کــه هایدگــر آن را جهــان مینامــد؛
ایــن شــبکه کلــی از اهــداف و طر 

در مقــام ایــن هســتندهای کــه هســت ،بــه چیــزی ارجــاع داده شــود .پــس مرجوعیــت یعنــی مجــال
آن را دادن کــه چیــزی بــه چیــز دیگــری ارجــاع شــود .آنچــه مرجوعیــت بــه آن راجــع اســت ،همــان
«بــرای چــه» بــه درد خــوردن و «از بــرای اینکــه» کاربردپذیــری اســت( .هایدگــر ،پیشــین ،ص 235ـ )236

بنابرایــن ،خصیصــۀ ارجــاع ،مقــوم ســاختار ابــزار اســت .شــیء ابــزار اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه بــه
ً
هدفــی معیــن ارجــاع دارد؛ مثــا صندلــی بــرای نشســتن اســت ،نــه یــک صندلــی فینفســه بــدون
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نکــه صندلــی بــه هريــک از اینهــا
نســبتش بــا نجــار و چــوب و شــخصی کــه روی آن بنشــیند .پــس ای 
ارجاعــی دارد ،آن را همچــون ابــزاری کــه بــه کار «دازایــن» میآیــد ،منکشــف میســازد و در عینحــال
کلیتــی از مناســبات محیطــی را نیــز مینمایانــد.
بــه عقیــده هایدگــر جهــان چیــزی نیســت ،جــز همیــن کلیــت ابــزاری کــه گشــودگی هســتی را در
پــی دارد .بنابرایــن مــا هنگامــی کــه کاری انجــام میدهیــم و درســت قبــل از آنکــه بخواهیــم دربــاره
نهــا ســخن بگوییــم ،تردیــد کنیــم ،یــا اســتدالل کنیــم ،از وجــود
ـناخت چیزهــا یــا وجــود داشــتن آ 
شـ
ِ
ـت ابــزاری
چیزهــا در حیــث ابزار 
ـث ارجاعــی بافـ ِ
ـت حیـ ِ
یشــان آ گاهیــم .عــاوه بــر ایــن ،مــا ملتفـ ِ
ً
نیــز هســتیم؛ بــه ایــن دلیــل کــه «در ـ جهــان ـ بــودن انســان ،نهتنهــا بــه آن معناســت کــه عمــا هســتی
ً
انســان خودبنیــاد و مثــا در امــری چــون جوهــر نفســانی یــا شــیء اندیشــنده نیســت ،بلکــه هســتندگان
ً
ً
نیــز عمــا و بــدوا چــون اشــیاء خودبنیــاد و فــارغ از سمتوســو یــا بــدون داللــت و ارجــاع بــر انســان
یشــوند»( .جمــادی ،پیشــین ،ص)453
ظاهــر نم 

ازای ـنرو «ا گــر مــا شــیئیت محــض را بــه عنــوان مبنــای هستیشناســانه اخــذ کنیــم ،هرگــز
ـت ارجاعــی غایتمنـ ِـد فعالیــت عملــی را آنچنــان بســازیم کــه ابزاریــت
نخواهیــم توانســت ایــن بافـ ِ
اشــیاء را قابــل فهــم ســازد» )ibid, p249( .در واقــع «شــیء بــه عنــوان شــیء بــر چیــزی جــز خــود داللــت
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نمیکنــد؛ امــا ابــزار بــه چیــزی جــز خــود یــا بــه ماســوای خــود راجــع اســت .آن ماســوی البتــه چیــز
ً
دیگــری اســت ،امــا داللــت و ارجــاع بــه ماســوی بــه هرحــال و بــدوا مــازم اســت بــا اشــیاء؛ بــه آن نحــو
یشــوند .پــس اشــیاء نــه چــون اشــیاء ،بلکــه همچــون موجــودات
کــه بــه حیطــه رویارو یــی مــا وارد م 
تودســتی بــر مــا گشــوده میگردنــد و هــر موجــود تودســتی از طر یــق داللــت و ارجــاع بــه اینکــه قابلیــت
اســتخدام یــا اســتخدامپذیری آن بــه ســوی چــه و قابلیــت اســتفاده آن بــرای چــه اســت« ،دازایــن»
ـور جهــان بــر او ســوق میدهــد».
را بــه کلیتــی از درگیریهــا و از آنجــا بــه حضــور در جهــان و حضـ ِ
(جمــادی ،پیشــین ،ص)454

انــگاره شــیء محــض یــا بــه تعبیــر هایدگــر فرادســتی ،نــه ایــن نســبت میــان ابزارهــا را مینمایانــد و
نهــا را لحــاظ میکنــد .شــیء محــض همــواره چیــزی اســت کــه در بیــرون از مــا
نــه حیــث ارجاعــی آ 
نکــه بــه معنــای خاصــی از اشــیاء دیگــر مرتبــط باشــد .درحالیکــه
و بیگانــه بــا مــا هســت ،بــدون ای 
هــای فنــی و علمــی
هایدگــر شــیء را در وهلــه اول چیــزی میدانــد کــه «دازایــن» هرگــز بــه ويژگی ِ

98

و تعر یــف آن توجــه نــدارد؛ بلکــه آن را بــا توجــه بــه زمینــه کاری و عملــی خــود برم ـیدارد و بــه کار
میبنــدد .در عینحــال «دازایــن» بــه همیــن نحـ ِـو عملــی و کار بــردی میدانــد کــه ا گــر گنــدم مـیکارد،

ـرف آنهاســت .در ادامــه ،هایدگــر
غایتــی را در نظــر دارد و آن ،فروختــن گنــدم بــه دیگــران بــرای مصـ ِ
ســعی دارد تــا نشــان دهــد کــه چگونــه مــا در زندگــی متــداول روزانــه خــود و در حیــن کار کــردن بــا شــیء
ـ ابزارهــای مختلــف ،پيوســته از هســتی دیگــران آ گاهیــم ،و ایــن آ گاهــی نهتنهــا نظــری نیســت ،بلکــه
ً
ـان عملـ ِـی غایتمنــد اســت.
کامــا ناشــی از تجربــه زیســت مــا در جهـ ِ
نهــا ،ارجاعــی ذاتــی بــه حامــان احتمالــی
«در نــوع هســتی تودســتیها ،یعنــی در مرجوعیــت آ 
ابزارهــا نهشــته اســت ،کــه ایــن ابزارهــا بایــد بــه شــکلی درآینــد کــه به کار دســت آنهــا بخورد .بــر همین
نهــا نیــز همچــون آنــی
قیــاس در مــواد و مصالحــی کــه بــه کار مـیرود ،تولیدکننــده یــا تحویلدهنــده آ 
ً
کــه آنهــا را خــوب یــا بــد بــه کار میگیــرد ،در معــرض دیــدار میآیــد .مثــا وقتــی در حاشــیه و بیــرون
کشــتزاری قــدم میزنیــم ،آن کشــتزار خــود را همچــون چیــزی نشــان میدهــد کــه متعلــق بــه زیــدی
نکــرده نــگاه م ـیدارد و ماننــد اینهــا»( .هایدگــر ،پیشــین ،ص)305
اســت کــه آن را پاکیــزه و وجی 

ی جهــان «دازایــن» رخ میدهــد و
بنابــر نظــر هایدگــر مواجهــه بــا دیگــران در همــان بافــت ابــزار 
«دازایــن» همــاره در آن مشــغول اســت .ایــن ســروکار داشــتن «دازایــن» بــا ابــزار و ويژگــی بنیادیــن

کتابــی میخوانــد ،بــه نویســنده آن میاندیشــد و ا گــر در خان ـهای زندگــی میکنــد ،میدانــد کســی
ً
آن را ســاخته اســت .در واقــع ایــن ابزار یــت اشــیاء اســت کــه نهایتــا زمینــه و ســاختاری را فرادیــد
یشــود .امــا هســتی
مـیآورد کــه در ضمــن آن« ،دازایــن» بــا دیگــری کــه شــبیه خــودش اســت ،مواجــه م 
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تهــای «دازایــن»
ـت فعالی 
ـت ابــزار ،در نهایــت او را متوجــه دیگرانــی میکنــد کــه غایـ ِ
مرجوعیـ ِ
ً
ـرف او میاندیشــد؛ اگــر
هســتند؛ یعنــی «دازایــن» ا گــر چیــزی میســازد ،قطعــا بــه دیگــری و مصـ ِ

دیگرانــی کــه در فرا گــرد جهــان ،در معــرض مواجهــه قــرار میگیرنــد ،بــا نــوع هســتی تودســتیها و
پیشدســتیها فــرق دارد .دیگــران بــر حســب نــوع هستیشــان همچــون خــود «دازایــن» بــه شــیوه در ـ
جهــان ـ بــودن ،در جهانــی هســتند کــه در عینحــال در درون آن در معــرض مواجهــه قــرار میگیرنــد.
(همــان ،ص )306بنابرایــن ،هســتی دیگــران همچــون هســتی «دازایــن» در ـ جهــان ـ بــودن اســت.
دیگــران نیــز در همــان جهانــی ســکونت دارنــد کــه دازایــن بــه نحــو فراگردبینانــه و دس ـتورزانه بــا آن
درگیــر اســت.
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ـوان هســتی ـ در ـ جهــان شــریک و
در واقــع درمییابیــم کــه در دازایــن بــودن یــا آ 
نجــا بــودن بــه عنـ ِ
ماننــد دار یــم .جهــان «دازایــن» ،بــا ـ جهــان 1اســت و هســتی ـ در همــان هســتی بــا دیگــران و بــودن بــا
دازایــن اســت( .جمــادی ،پیشــین ،ص)505

بــه اعتقــاد هایدگــر «اجتمــاع یــا بــودن ـ بــا 2یکــی از اوصــاف وجــودی و اساســی دازایــن اســت.
نســان کــه جــدای از یــک جهــان ،هیــچ اگزیستانســی نیســت ،جــدا از دیگــر موجــودات
بــه هما 
(انســانی) نیــز هیــچ اگزیستانســی نیســت .امــا ایــن موجــود (انســانی) دیگــر بــه منزلــه شــیئی در جهــان
یشــود؛ بلکــه بــه منزلــه یــک هــم ـ دازایــن 3اســت»( .مــک کــواری ،پیشــین ،ص)64
دیــده نم 

بنابرایــن هایدگــر در عیــن اینکــه ســعی میکنــد مواجهــه بــا دیگــران را در زمینه و بافتــی ارجاعی از
جهان نشان دهد ،تصریح میکند که این مواجهه با دیگران ،از جنس مواجهه با سایر هستومندهای
تودســتی نیســت و بــه تبعــش دیگــران نیــز هماننــد هســتومندهای تودســتی یــا فرادســتیهای
ـش هســتی دازایــن هســتند.
درو نجهانــی نیســتند؛ بلکــه دیگــران در مقــام همدازاینــی ،قوامبخـ ِ

 .5همدازاینی دیگران و همبودی به مثابه قوام ا گزیستانسیال دازاین
بــه طــور کلــی و تــا بدینجــا میتــوان گفــت مطابــق نظر یــه هستیشناســانه هایدگــر ســه نکتــه
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ـت (یــا تودســتی بــودن) اشــیاء مبنایــی هستیشناســانه اســت؛ .2
اساســی وجــود دارد .1 :ابزار یـ ِ
طبیعــت ذاتـ ِـی هســتی انســان (یــا دازایــن) غایتمندانــه ،و در مواجهــه عملــی بــا اشــیاء در مقــام

ـان غایتنگــر
ابزاریتشــان اســت؛  .3جهــان یــک بافــت ارجاعــی اســت کــه بــه ســبب فعالیــت انسـ ِ
ـروری
حاضــر شــده اســت .هایدگــر میخواهــد نشــان دهــد کــه ایــن بافــت یعنــی جهــان ،الزمــه و ضـ ِ
بیناألذهانیــت در ســاختاری هستیشناســانه اســت یــا بــه تعبیــر هایدگــر الزمــه یــک بــا ـ جهــان
نکــه هســتی انســان (هســتی ـ در ـ جهــان) ،فــارغ و مســتقل از هــر تجربــه واقعــی از دیگــران،
اســت ،و ای 
ذاتـ ِـی ایــن کلیــت یــا بیناألذهانیــت و بــه مثابــه یــک بــودن ـ بــا اســت»)Hall, 1980, p251( .
ً
بــه بیــان دیگــر :بــودن ـ بــا تنهــا و صرفــا ناظــر بــه تجربــه واقعــی یــا عملـ ِـی دازایــن از دیگــری نیســت،
_____________________________________________________
1. with-world.
2. Being-with.
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3. Dasein-with.

بلکــه پیــش از ایــن و در مقــام یــک خصیصــه اگزیستانســیال ،بــودن بــا دیگــران ،ذاتـ ِـی دازایــن اســت.
ً
ـود دازایــن اســت.
همانطــور کــه در ـ جهــان ـ بــودن ذاتــی دازایــن و اساســا خـ ِ
یشــمارد ،نمیخواهــد از حیــث هســتومندی
امــا ایــن گــزاره کــه بــودن ـ بــا را ذاتــی «دازایــن» برم 
ً
تصر یــح کنــد کــه واقعــا مــن یگانــه موجــود پیشدســتی در جهــان نیســتم؛ بلکــه پیــش میآیــد کــه
موجــودات دیگــری نیــز از نــوع مــن در جهــان حــادث شــوند .ا گــر مــراد از ایــن گــزاره کــه در ـجهــان
ً
یشــود بــود ،دیگــر امــکان نداشــت کــه همبــودی
ـودن «دازایــن» ذاتــا از طر یــق همبــودی تقو یــم م 
ـ بـ ِ
مشــخصه اگزیستانســیال تعینبخشــی باشــد کــه برآمــده از خــود «دازایــن» برحســب هســتی خــاص
یشــد کــه بــه ســبب پیــش
خــود دازایــن بــه او منتســب شــده اســت؛ بلکــه ایــن همبــودی کیفیتــی م 
آمــدن و حــدوث دیگــران ،گاهــی عــارض میگردیــد .همبــودی از حیــث اگزیستانســیال «دازایــن»
ـوس حــواس
را تعییــن و تعر یــف میکنــد؛ حتــی ا گــر در عالــم واقــع دیگــریای پیشدســت و محسـ ِ

نباشــد»( .هایدگــر ،1386 ،ص)311

ً
دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه مفاهیمــی چــون تنهایــی ،نمیتوانــد بــه مثابــه یــک اعتــراض،

خللــی در تفســیر هایدگــر از بــودن ـ بــا ایجــاد کنــد؛ ز یــرا «دازایــن» حتــی همــان زمانــی کــه تنهاســت،

دیگــران ممکــن نیســت .جدایــی و بریدگــی از پیــش مفــروض بــر هســتی دیگــران اســت؛ بــه نحــوی کــه
تنهایــی فقــط بــر مبنــای یــک بــودن ـ ب ـای پیشــین ممکــن اســت»( .کاکلمانــس ،1380 ،ص)88

در واقــع منــش هــر دازایــن «بــا دیگــران در جهــان هســتن» اســت .فهــم دازایــن از خــودش ،فهـ ِـم بــا
نکــه آن را بــا
دیگــران در جهــان هســتن اســت .فــرد نمیتوانــد نقــش خــود را در جهــان دریابــد ،مگــر ای 

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

بدینجهــت اســت کــه دیگــران را در نظــر دارد.
بــه عبارتــی« :تنهایــی اساسـ ًـا جدایــی انســان از دیگــران اســت و بنابرایــن بــدون ٌ
فهممایــی از

شهــای دیگــران قیــاس یــا همــراه کنــد( .احمــدی ،1392 ،ص)322
نق 

ـتی
ـتی مــن اســت ،نحــوه هسـ ِ
بــه عبــارت ديگــر :در ـ جهــان ـ بــودن بــه همــان انــدازه کــه نحــوه هسـ ِ
دیگــران نیــز هســت .دازایــن همــواره در مواجهــه بــا دیگــران اســت؛ چــون بــه نحــوی پردازشگرانــه بــا
ـان کارهــا دارنــد .جهــان زمینــه
ابــزاری ســروکار دارد کــه ارجاعــی ضمنــی بــه دیگــران یــا همــان صاحبـ ِ
ـدگی دازایــن و ذاتـ ِـی اوســت .چنیــن چیــزی بیدرنــگ الزمــه برو نرفــت از فضــای شــخصی و
برو نشـ ِ
تنهــای ســوژه دکارتــی اســت .فضایــی کــه ســوژه را جــدای از جهــان مکانیکــی تصــور میکنــد ،دیگــران
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درون جهــان بیگانــه میدانــد .جهــان در مقــام اشــیاء محــض ،متعلــق
را نیــز بــه مثابــه هســتندگان ِ
بــه یــک مـ ِـن منفــرد و جــدا از هــر چیــز اســت کــه مجبــور اســت بــرای ارتبــاط و نســبت میــان خــود و

چیزهــا از جملــه دیگــران ،بــه دنبــال راه چــاره باشــد .چنیــن جهانــی ،شــخصی و فروبســته در خــود
ـان
اســت و پیشفرضــش ایــن اســت کــه کســی جــز خــود ســوژه نمیتوانــد بــه محتویــات ذهــن و جهـ ِ
ـان ســنتی
ـان اگزیستانسـ ِ
ـیال هایدگــری کــه در تضــاد کامــل بــا جهـ ِ
شــخصی او آ گاهــی یابــد .لــذا جهـ ِ
قــرار دارد ،الزمــه حتمـ ِـی امــر بیناألذهانــی یــا بــا ـ جهــان اســت .جهــان در مقــام ابزارهــای تودســتی

و خصلــت ارجاعدهندگــی ابــزار ،بافتــی عمومــی و مشــترک میــان دازایــن و دیگــران اســت .چیــزی
کــه دازایــن را همچــون یــک بــودن ـ بــا فراپیــش نــگاه مـیآورد ،ایــده بــا ـ جهــان یــا همجهانـ ِـی دازایــن و
دیگــران اســت.

ـودن غایتنگرانــه انســان و درگیــری عملــی او در جهــان ،بودنــی اســت کــه بــه
در واقــع نحــوه بـ ِ
شهــای مشــابه را در جهــان اشــغال کردهانــد ،مربــوط
ـکان هســتی دیگــران همچــون کســانی کــه نق 
امـ ِ
میشــود )ibid, p252( .دازایــن موجــود تکافتــادهای نیســت کــه بــا همهکــس بیگانــه باشــد؛ بلکــه او
حیــن انجــام کارهایــش در جهــان ،دیگرانــی را میبینــد کــه همچــون خــود او مشــغول کاری هســتند،
ـری همــان ابــزاری کــه
یــا ماننــد او چیــزی م 
یســازند .بــه عبارتــی :دیگــران خودشــان را حیــن بهکارگیـ ِ
فصلنامه داخلی گروه علمی_ آموزشی فلسفه اسالمی _ سال اول _ شماره 2

ـان مشــترک میــان ماســت ،نشــان میدهنــد .ایــن بافــت
بــرای مــن نیــز تودســتی و متعلــق بــه یــک جهـ ِ
جهــان اســت کــه همچــون زمینـهای مشــترک فرصــت رویارو یــی دازایــن و دیگــری را فراهــم میکنــد.
افــزون بــر ايــن ،در عالــم واقــع رشــتههای ابــزار یای وجــود دارد؛ بــرای مثــال :ابــزار مربــوط بــه
یکــه آن نقــش را مــن ایفــا
جراحــی ،کــه بــه یکســری نقشهــای هدفمنــد ارجــاع دارد؛ درحال 
ً
نمیکنــم و در برخــی مــوارد اساســا توانایــی انجــام آن را نــدارم و بــه نظــر میرســد کــه ســوژههای عملـ ِـی
ً
شهــا را اشــغال میکننــد )ibid, p254( .بنابرایــن نظــر هایدگــر مشــخصا
دیگــری هســتند کــه ایــن نق 
ـت
ایــن اســت کــه جهــان نمیتوانــد بــه یــک ســوژه تنهــا بــا تجربــه شــخصیاش محــدود باشــد .فعالیـ ِ
کلیــت تجربــی یــا
ـانی تنهــا ،بــرای برســاختن جهانــی همچــون یــک
ِ
عملـ ِـی حتــی یــک ســوژه انسـ ِ
جهانــی بیناألذهانــی ،در ســاختار هستیشناســانه کفایــت میکنــد.)ibid, p252( .

اینکــه مــا بــودن ـ بــا را خصلتــی پیشــین و ذاتـ ِـی دازایــن میدانیــم ،فــارغ از ایــن کــه فیالحــال

کســی نــزد دازایــن حاضــر باشــد یــا در جز یــرهای متــروک و دور تکافتــاده باشــد ،روشــن کننــده نــوع
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نــگاه مــا بــه چگونگــی مواجهــه دازایــن بــا دیگــران نیــز هســت .مواجهــه دازایــن بــا دیگــری همچــون
مواجهــه او بــا ســایر هســتومندهای تودســتی ،از نــوع پردازشگرانــه و دس ـتورزانه نیســت .در
پرداختـ ِـن بــه چیزهــا ،گاهــی ممکــن اســت چیزهایــی بــرای دازایــن فرادســتی تلقــی گردنــد؛ یعنــی دور
ً
نهــا صرفــا شــیء هســتند ،نــه ابزارهایــی تودســتی
از دســترس و کار او قــرار گیرنــد .در ایــن حالــت ،آ 
ً
و آمــاده بــه کار بــرای دازایــن .امــا دیگــران ،همبــود دازایــن شــمرده میشــوند و دازایــن ذاتــا هــم دازایــن
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بــودن بــا دیگــران ،حالــت و نحــوه هســتی اوســت؛ چــه دازایــن تنهــا باشــد و
چــه در جمــع.
ْ
بــه گفتــه هایدگــر از آنجــا کــه دیگــران ،خــود دازایــن هســتند ،چنیــن هســتندهای نمیتوانــد
خــودش محمــل پــردازش جهــان باشــد؛ بلکــه چنیــن هســتندهای در تیمارداشــت 1مقــام دارد.
(هایدگــر ،پیشــین ،ص )313در واقــع مــا از یــک ســو مهیاســاختن را دار یــم کــه بــه اهتمــام تعلــق دارد و
مر بــوط بــه جهــان پیرامونــی و موجــودات دمدســتی اســت و از ســوی دیگــر ،تیمارداشــت کــه مربــوط بــه
مناســبات دازایــن بــا دازایــن دیگــر اســت .متناظــر بــا پیراموننگــری کــه ویژگــی بــارز مهیاســاختن (یــا
همــان پــردازش) اســت ،در تیمارداشــت بــا دو ویژگــی مــدارا و مالحظــه مواجهیــم (و متناظــر بــا آن،
نهــا دازایـ ِـن دیگــر ،بــه مــدد
تهــای ســلبی بیتفاوتــی و بیمالحظگــی را دار یــم) کــه بــه ســبب آ 
صور 
نکت ـهای کــه در فهــم تیمارداشــت اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه آن را در هــر معنایــی لحــاظ
کنیــم ،اعــم از توجــه ،مراقبــت ،نگرانــی ،دلواپســی ،حتــی بیتوجهــی ،روگردانــی ،ســهلانگاری و...
ـدن دیگــری اســت .بــه عبارتــی :ایــن اصطــاح
در هرحــال آنچــه در تیمارداشــت رخ میدهــد ،دیـ ِ
نکــه بــه نــوع مناســبت میــان یــک دازایــن بــا دیگــری ارجــاع دهــد ،تصریحکننــده ایــن
بیــش از آ 
ِ
نکتــه اســت کــه دازایــن چــه بــا دیگــری بــر ســر وفــاق باشــد و بــه او اهمیــت بدهــد و چــه نســبت بــه
ً
او بیاعتنــا و بیتوجــه باشــد ،در هرحــال بــه او توجــه دارد و اساســا نمیتوانــد او را نبینــد؛ حتــی اگــر
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یشــود( .لوکنــر ،1394 ،ص)104
دازایــن خــود مــا کشــف م 

ـدن دیگــری کنــد.
تظاهــر بــه ندیـ ِ
ـوار ناقــص آن ،دیگــری را از جایگاهــش ســاقط میکنــد
بنابر یــن ،رابطــه تیمارداشــت گاهــی در اطـ ِ
ـور کامــل و صحیــح آن،
ـاص دازایــن روزمــره اســت ،و گاهــی در طـ ِ
و بــر او مســلط میشــود و ایــن خـ ِ

_____________________________________________________
1. Concern.
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ـگاه اصیلــش گشــوده و آزاد میســازد.
کــه حاصــل مــدارا و مراعــات بــا دیگــری اســت ،او را در جایـ ِ
(هایدگــر ،پیشــین ،ص 314ـ )315

در اینجا هایدگر از دو امکان سخن میگوید:
گاهــی دازایــن وظیفــه یــا کار دیگــری را بــه دوش میکشــد و او را معــاف میگردانــد تــا شــاید
ً
اینگونــه بــر او تســلط یابــد .بــه نظــر هایدگــر ایــن نــوع مواجهــه کــه در ســطحی گســترده دائمــا اتفــاق
میافتــد ،مؤ یــدی آشــکار بــرای بــا یکدیگــر بــودن اســت .بــه عبارتــی« :تیمارداشــت از بــرای دیگــری در
یگــردد کــه دیگــری بایــد عهــدهدارش
جــای او فرومیجهــد .اینگونــه تیمارداشــت عهــدهدار آنــی م 
ً
باشــد .بدیــن ســان دیگــری از جایگاهــش ســاقط میگــردد ،و ایــن عمدتــا شــامل پــردازش تودســتیها
یگــردد»( .همــان)
م 

امــا امــکان دوم هنگامــی اســت کــه دازایــن بــه دیگــری اجــازه یــا بــه تعبیــری مجــال میدهــد
تــا خــود را آشــکار کنــد .بــه عبارتــی :در نــوع اول مراقبــت و تیمارداشــت دازایــن بــا بســته و محــدود
ّ
نگهداشــتن دیگــری همــراه بــود .دازایــن از حــد خــود فراتــر میرفــت و مراقبــت یــا توجــه بــه دیگــری،
دیگــری را همچــون دازاینــی منفعــل و خامــوش نگــه میداشــت .ایــن از آن روســت کــه دازایــن در
پــردازش تودســتیها بــه دیگــری مجــال نمیدهــد و خــود بــه جــای دیگــری مینشــیند؛ امــا در امــکان
فصلنامه داخلی گروه علمی_ آموزشی فلسفه اسالمی _ سال اول _ شماره 2

دوم تیمارداشــت ،دازایــن در کمــک کــردن بــه دیگــری محقــق میشــود.
بــه تعبیــر هایدگــر« :اینگونــه تیمارداشــت کــه نــه بــه چ ـهای کــه دیگــری بــه آن میپــردازد ،بلکــه

ً
ذاتــا بــه پــروای اصیــل یــا بــه اگزیســتانس دیگــری راجــع اســت ،بــه دیگــری کمــک میکنــد تــا پــروا و
مباال تــش بــر او شــفاف شــود و او بــرای آن آزاد گــردد»( .همــان)

ـودن دیگــری یــاری میرســاند تــا نســبت بــه
بــه بیانــی دیگــر« :تیمارداشـ ِ
ـودن خــود ،بــه بابـ ِ
ـت بابـ ِ
اهتمــام خــود واقــف شــود و مجــال یابــد تــا آزادانــه بــدان بپــردازد .امکانهــای وجــودی دازایــن دیگــر را
بــر وی میگشــاید و مجــال یافتـ ِـن دازایــن از همیــن طر یــق صــورت میگیــرد»( .لوکنــر ،پیشــین ،ص)105

ـت دازایــن بــه گونـهای اســت کــه نمیخواهــد جــای دیگــری را
بنابرایــن در مــورد اخیــر ،تیمارداشـ ِ

بگیــرد و بــر او ســلطه یابــد یــا دســت و پــای او را ببنــدد؛ بلکــه برعکــس ،در اینجــا دازایــن میکوشــد
تــا دیگــری هــم وظیفــه و کار خــود را انجــام دهــد و پــردازش و اهتمــام خــود را محقــق کنــد و بــه دیگــری
یــاری میدهــد تــا در وجــه اصیــل و حقیقـ ِـی خــود گشــوده گــردد.

104

ـیال همدازاینــی و همبــودی هســتند .آنچــه
در هرحــال ،هــر دوی اینهــا مؤ یــد و مقــوم اگزیستانسـ ِ
ـبات همدازاینــی را تبییــن میکنــد ،یعنــی آنچــه توضیــح میدهــد کــه دازایــن چگونــه بــا دیگــری
مناسـ ِ
یشــود.
مواجــه میشــود ،رابطــه تیمارداشــت اســت کــه از بنیانهــای هســتی دازایــن شــمرده م 
ً
یســازد کــه بــه منزلــه هســتندگان
بدینترتیــب «جهــان صرفــا تودســتیهایی را آزاد نم 
درو نجهانــی در معــرض مواجهــه میآینــد؛ بلکــه جهــان دازایــن یــا دیگــران را نیــز در همدازاینیشــان
یســازد»( .هایدگــر ،پیشــین ،ص)316
آزاد م 

ً
ـت دازایــن در جهانــی بــا کلیــت ارجاعــی
هما 
نطــور کــه دیدیــم ،اساســا همدازاینــی و تیمارداشـ ِ

بــه واســطه تودســتیهایی کــه در مرجوعیتشــان آشــکار شــدهاند ،مجــال بــروز مییابنــد؛ بدیــن
معنــا کــه «گشــودگی دیگــران کــه پیشــاپیش همــراه بــا همبــودی قــوام گرفتــه اســت ،داللتگــری یــا
یســازد و ایــن داللتگــری در مقــام جهانیــت در «بــه خاطــر
بــه دیگــر ســخن ،جهانیــت را نیــز برم 
اینکــه» اگزیستانســیال تثبیــت میگــردد .بنابرایــن جهانیــت جهــان کــه بدینســان قــوام گرفتــه و
ً
یگــذارد کــه تودســتیها در جهــان پیرامــون بــه همــان
دازایــن همــاره پیشــاپیش ذاتــا در آن هســت ،م 
نهــا همچــون آنچــه
گونـهای در معــرض مواجهــه قــرار گیرنــد کــه همدازاینــی دیگــران نیــز همزمــان بــا آ 
فراگردبینانــه بــه آن پرداختــه شــده ،در معــرض مواجهــه واقــع میشــود»( .همــان ،ص)317

ـت دازایــن ،چــه دازایــن
او بــه دیگــری در مقــام همبــودی اســت ،پــس دیگــری پیشــاپیش در تیمارداشـ ِ
بــر دیگــری مســلط گــردد و چــه او را در اهتمامــش آزاد گردانــد ،حضــور دارد و بــه تعبیــر دیگــر :خــود را در
تیمارداشــت دازایــن نشــان میدهــد .تیمارداشــت بــه مثابــه نســبت میــان یــک دازاین با دازایــن دیگر،
نهــای اگزیستانســیال دازایــن اســت؛ بــه ایــن معنا که
نســبتی عارضــی و بیرونــی نیســت؛ بلکــه از بنیا 
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بدیــن ترتیــب تــا آنجــا کــه همبــودی ،ذاتـ ِـی هســتی دازایــن اســت و تیمارداشــت نحــوه پــردازش

تیمارداشــت ســاختار ذاتــی هــر دازایــن اســت .از همین تحلیــل هایدگر این نتیجه حاصــل میآید که
هستی هر دازاین متضمن هستی دیگری است و پیشاپیش ،هستی دیگری را گشوده داشته است.
ً
ـتی دازایــن
ـتی دیگــری عینــا هماننــد نـ
ـوع هسـ ِ
در مجمــوع تحلیــل هایدگــر روشــن میکنــد کــه هسـ ِ
ِ
اســت و دازایــن بــه همــان انــدازه کــه از پیــش فهمــی از هســتی خــود و جهانــش دارد ،فهمــی نیــز از
ـتی دیگــران دارد .بنابرايــن میتــوان گفــت بــه همــان انــدازه کــه در ـ جهــان ـ بــودن ،شــیوه هســتی
هسـ ِ

اوســت ،همدازاینــی یــا بــا دیگــران بــودن نیــز شــیوه هســتی و ذاتــی اوســت.
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یتــوان حاصــل جمــع شــماری از ســوژهها گرفــت کــه بــر ســبیل
بنابرایــن بــا یکدیگــر بــودن را نم 
پیشــامد فراهــم آمدهانــد؛ بلکــه مواجهــه بــا شــماری از ســوژهها ،تنهــا وقتــی ممکــن میگــردد کــه بــا
ً
یشــان در معــرض دیــدار میآینــد ،همچــون اعــداد رفتــار کنیــم.
دیگرانــی کــه بــدوا از حیــث همدازاین 
چنیــن شــماری از ســوژهها تنهــا از طر یــق هســتی معینــی کــه بــا و بــه ســوی دیگــری اســت ،مکشــوف
یگــردد( .هایدگــر ،پیشــین ،ص)321
م 

ایــن نکتــه پایانــی تصر یــح و تأ کیــد هایدگــر اســت بــر اینکــه همدازاینــی ،خصلــت پیشــینی
دازایــن اســت و چنانچــه بخواهیــم دیگــران را نظرورزانــه و همچــون ســوژههایی فرادســتی لحــاظ
ً
کنیــم ،تنهــا بــه ایــن دلیــل اجــازه خواهیــم یافــت کــه دازایــن پیشــاپیش و ذاتــا همدازایــن اســت.
ایــن در عیــن حــال ارجاعــی اســت بــه بخــش نخســت ایــن فصــل ،مبنــی بــر اینکــه هرگونــه تلقــی،
ـت متافیز یــک مرســوم ،مطابــق هستیشناســی هایدگــر ،مســبوق
رویارو یــی و شـ
ـناخت نظــری در بافـ ِ
ِ
بــه فهمــی عملــی و اگزیستانســیال از جهــان ،اشــیاء و دیگــران اســت.

 .6منحل شدن مسئله اذهان دیگر
نجــا پیمودیــم ،بــه قــدر کافــی مبیــن عنــوان ایــن بخــش هســت ،امــا
اگرچــه طریقــی کــه تــا بدی 
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ایــن بیانــات بــه منزلــه تکمیلکننــده توضیحــات قبلــی ایــن نوشــتار ،خالــی از فایــده نخواهــد بــود.
ـان هرروزینــه و
همانطــور کــه از نظــر گذشــت ،ایــن گفت ههــا مــا را بدیننتیجــه رســاند کــه ایــن جهـ ِ
ـان ســنتی را کنــار میزنــد.
ـان پیرامونــش اســت کــه تصــور جهـ ِ
مــراودۀ متــداول و طبیعـ ِـی دازایــن بــا جهـ ِ

دازایــن در زندگــی هــرروزهاش مشــغول انجــام کاری اســت؛ بــه چیــزی میپــردازد و ابــزاری را بــه کار
نهــا نیــز درگیــر و مشــغول کاری هســتند .ایــن
میگیــرد؛ در عینحــال دیگرانــی را میبینــد کــه آ 
زندگــی هــرروزه و پرداختـ ِـن طبیعــی بــه چیزهــا ،بنیادیــن و اصیــل اســت و پیشــاپیش دازایــن را دربــاره
ـتی چیزهــا ،جهــان و دیگــران توجیــه میکنــد .ازایـنرو تنهــا توجــه بــه زندگــی عملــی دازایــن بــرای
هسـ ِ

پــی بــردن بــه امــر بیناألذهانــی و بــودن ـ بــا کفایــت میکنــد.
ً
ــی عملــی را نادیــده
پــس مشــکل هستیشناســی ســنتی دقیقــا در ایــن اســت کــه ایــن زندگ ِ

میگیــرد .ایــن بــدان معناســت کــه نــزد هایدگــر هــر بیــان فلســفی مناســبی از تجربــۀ انســانی بایــد ذیــل
ـت هدفمنــد طــرح گــردد،
بیــان و شــرحی از جهــان عملــی و در نتیجــه درون چشـماندازی از مرجوعیـ ِ
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نــه در دیدگاهــی نظــری کــه جــدا از جهانــی اســت کــه بــه فهــم آن مبــادرت میورز یــم .بــا ایــن حســاب
ً
1
ـت انحصــاری ،اساســا سولیپسیســم
درون ایــن بافـ ِ
آنچــه در بحــث مــا اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه ِ
یــا خودتنهاانــگاری ،بــه مثابــه یــک معضــل معرفتشناســانه نمیتوانــد مطــرح شــودHall, 1980,( .

ً
 )p253لــذا آنچــه هستیشناســی هایدگــر بــه مــا عرضــه میکنــد ،نــه مشــخصا یــک پاســخ ،بلکــه شــرح
ـان هرروزینـهای اســت کــه دازایــن بــه نحــو فراگردبینانـهای در آن اقامــت دارد.
و بســطی از جهـ ِ
ایــن جهــان بــه ســبب تودســتیهایی کــه بــه کار دازایــن میآینــد و خصلــت مرجوعیــت هدفمنــد

نهــا ،دیگرانــی را بــه ظهــور میرســاند کــه از آغــاز بــا دازایــن همجهــان و مأنــوس بودهانــد .تصویــری
آ
کــه هایدگــر از جهــان ،ابزار یــت اشــیاء و هســتی دازایــن عرضــه میکنــد ،تصو یــری کامــل اســت کــه
هیــچ غایبــی نــدارد .دیگــران در ایــن تصو یــر نــه همچــون هســتومندهایی محتــاج اثبــات یــا حتــی
پیشدســتی ،بلکــه ذاتـ ِـی جهــان و دازایــن هســتند .دیگــران از آغــاز در تصویــری کــه هایدگــر از
ِ
ً
هستیشناسـیاش ترســیم میکنــد ،حضــوری ذاتــی و اگزیستانســیال دارنــد؛ ازایـنرو دازایــن ذاتــا بــا
ـ دیگــران اســت ،نهتنهــا و بیکــس.
بنابرایــن «موفقیــت هایدگــر در حصــر فلســفه بــه وضعیــت و هیأتــی طبیعــی (کــه نتیجــه منطقــی
نظر یــه هستیشناســانهاش اســت) ،از سولیپسیسـ ِـم معرفتشناســانه ،بــه طــور جــدی پیشگیــری

تحقیــق پیشگیــری میکنــد و بــه آن مجــال بــروز نمیدهــد.
در نهایــت «ا گــر بافــت هرروزینگــی یــا جهــان طبیعــیچنــان محکــم تنیــده شــده اســت کــه از
ـفی معمولــی جلوگیــری میکنــد ،و ا گــر نظر یــه کلــی طبیعــت اشــیاء و جهــان
بــروز هــر پرســش فلسـ ِ

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

میکنــد» )ibid( .ایــن همــان نکت ـهای اســت کــه مــا در تحقیــق خــود بــر آن تأ کیــد دار یــم .هایدگــر
ً
مســیری را در هستیشناســی خــود طــی میکنــد کــه اساســا از بــروز معضال تــی همچــون مســئله ایــن

در هســتی و زمــان ،بــه طــور کلــی صحیــح اســت ،پــس میتــوان گفــت ایــن تمــام ماجــرای مســئله

«اذهــان دیگــر» را پوشــش داده و ایــن مســئله ،تنهــا یــک شــبهمعضل اســت».)ibid, p254( .

بــه عبارتــی :رویکــرد هایدگــر نشــان میدهــد کــه چطــور یــک مســئله غیرواقعــی و نامشــروع کــه
ـت هســتی اســت ،تبدیــل
برخاســته از تار یــخ متافیزیکـ ِـی غفلـتزده و فرامــوشکار در ناحیــت حقیقـ ِ

بــه یــک معضــل معرفتــی دامن ـهدار و غیرقابلحــل شــده اســت.

_____________________________________________________
1. solipsism.
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ازای ـنرو ســهم بزرگــی از تــاش هایدگــر در پاســخ بــه مســئله «اذهــان دیگــر» یکســره معطــوف بــه
ً
ایــن اســت کــه نشــان دهــد اساســا نهتنهــا ایــن معضــل ،بلکــه هــر نــوع مســئله معرفتشناســانه
ـال بــروز مییابــد .بــه زعــم هایدگــر
دیگــری بــه کــدام دلیــل یــا در کــدام نــوع هستیشناســی مجـ ِ
ایــن هستیشناســی ســنتی اســت کــه بــا منــزوی کــردن ســوژه انســانی ،او را بــا حجمــی ســخت از
ـات شــناختی درگیــر میکنــد .ســوژه خودتنهاانــگار ،تنهــا در فلســفه ســنتی اســت کــه در
معضـ ِ
تعییــن تکلیفــش بــا جهــان ،دیگــران و ...ســرگردان میمانــد .حــال آنکــه دیدیــم تعریــف انحصــاری
هایدگــر از جهــان بــه مثابــه کلیتــی بیناألذهانــی کــه قــوام بنیادیــن دازایــن بســته بــه آن اســت ،هرگونــه
مســئله معرفتشناســانه و بهو يــژه مســئله «اذهــان دیگــر» را منحــل میکنــد.

نتیجهگیری
بنابــر آنچــه در ایــن نوشــتار نشــان دادیــم ،بهرغــم همــه تالشهــای فلســفه تحلیلــی ذهــن بــرای
ارائــه نظر یــات و راهحلهایــی کــه بتواننــد بــا برو نرفــت از دوگانهانــگاری دکارتــی ،پاســخی مناســب
بــرای مســئله «اذهــان دیگــر» و توجیــه بــاور مــا بــه وجــود دیگــران بیابنــد ،ایــن مهــم حاصــل نشــد.
ً
تقریبــا تمــام ایــن نظر یــات و راهحلهــا مبتنــی بــر تفکــر دکارتــی و دوگانــه ذهــن ـ بــدن مطــرح شــدند؛ بــه
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ایــن معنــا کــه پــس از اذعــان بــه پذیــرش ایــن رویکــرد دوگانــه بــه انســان ،درصــدد برآمدنــد تــا هرکــدام
بــه طریقــی راهحلــی بــرای مشــکل افتــراق میــان ذهــن و بــدن یــا بــه تعبیــری ســوژه و ابــژه ارائــه دهنــد.
راهحلــی کــه مــا در ایــن تحقیــق در پــی توضیح و تشــریح آن بودیم ،یعنی دیدگاه هایدگر ،مســیری
ـت متافیز یــک مرســوم و متأثــر از فلســفه دکارت را پیمــود .هایدگــر بــا نقــد متافیزیــک
برخــاف جهـ ِ
ســنتی و هستیشناسـیهای متــداول کــه جسـتوجوی حقیقــت هســتی را بــه ســاحت موجــودات
تقلیــل میدادنــد ،هستیشناســی خــود را بنیادیــن و برخــاف همــه رویکردهــای موجــود خوانــد و
بنابرایــن هیچگونــه تعریفــی از انســان ،جهــان ،اشــیاء و دیگــران را کــه مطابــق هستیشناس ـیهای
پیشــین بــود ،برنتافــت.
نکــه بــا ويژگیهــای مقولــی و بیــرون از خــودش تعریــف و
در تفکــر هایدگــر ،دازایــن بــه جــای ای 
تهــای اگزیستانســیالی و ذاتــی کــه قوامبخــش هســتی او هســتند ،تعریــف
تبییــن شــود ،بــا خصل 
یشــود .همانطــور کــه دیدیــم ،فهـ ِـم و یــژه هایدگــر از هســتی ،حقیقــت و دازایــن ،بنیادهــای
م 
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هستیشناســی او را طــوری ســامان بخشــید کــه جهــان و ســایر چیزهــا ،همــه از معنــا و کارکــرد
پیشــین خــود در تار یــخ متافیز یــک جــدا شــدند و بــه مرتب ـهای غیراصیــل و ثانــوی تنــزل کردنــد.
بنابرایــن مطابــق رویکــرد هایدگــر نــه انســان ســوژهای تنهــا و تکافتــاده اســت و نــه جهــان ابــژهای
اســت کــه بخواهیــم بــا تحقیــق و نظــرورزی آن را بشناســیم .بــه پـیروی از چنیــن رویکــرد نقادانـهای،
دیگــران نیــز موجوداتــی همچــون اشــیاء و جهــان نیســتند کــه بخواهیــم دربار هشــان بــا تردیــد ســخن
ـود دازاینانــد و دازایــن ایــن همدازاینــی یــا همبــودی را
بگوییــم .همانطــور کــه دیدیــم ،دیگــران همبـ ِ
ـان عمومــی و مشــترکی مییابــد کــه پیشــاپیش و قبــل از هــر چیــز بــه نحــو عملــی و دسـتورزانه
در جهـ ِ
در آن مشــغول بــوده اســت.
ً
همدازاینــی نیــز آن نســبتی نیســت کــه صرفــا رابطــه یــک دازایــن را بــا دازایــن دیگــر نشــان دهــد؛
ـود دازایــن اســت .در ایــن تفکــر،
بلکــه همدازاینــی خصلــت و مؤلفــه بنیادیــن و اگزیستانسـ ِـی خـ ِ
ً
نطــور کــه نمیتــوان آن را
دازایــن فــارغ از همدازاینــی و بــا دیگــران بــودن ،اساســا دازایــن نیســت؛ هما 
ـدون در ـ جهــان ـ بــودن تصــور کــرد.
بـ ِ
ســرانجام نتايــج ایــن نوشــتار نشــان داد کــه در دیــدگاه هایدگــر ،دیگــران آنانــی نیســتند کــه
بتوانیــم همچــون روندهایــی کــه فیلســوفان ذهــن در چهارچــوب قوانیــن متافیز یــک ســنتی پــی گرفتــه
غفل ـتزده و انحرافیافتــه متافیز یــک از هســتی بماهوهســتی دقــت کنیــم ،آن بیراهههایــی را کــه
ً
یشــوند ،خواهیــم یافــت .هایدگــر نشــان داد کــه
نهایتــا منجــر بــه بــروز مشــکالت معرفتشناســانه م 
بــا اصــاح ایــن بیراهههــا و بــا تغییــر دیدگاهمــان نســبت بــه هســتی و حقیقــت و تنهــا موجــودی کــه
ً
هـ ّـم ایــن دو را دارد (یعنــی دازایــن) ،مســیری را در هستیشناســی خــود طــی خواهیــم کــرد کــه ابــدا

مسئله «اذهان دیگر» در تفکر هایدگر

بودنــد ،بــا تحلیــل و مالحظــات نظــری بــه اثبــات یــا ابطالشــان حکــم دهیــم؛ بلکــه ا گــر در بنیادهــای

بــه پرسـشهایی ماننــد مســئله ایــن تحقیــق یعنــی «اذهــان دیگــر» نخواهیــم رســید .هایدگــر مســیری
را در هستیشناســی خــود تبییــن کــرد کــه بــه واســطه آن ،از بــروز هرگونــه معضــل معرفتشــناختی
پیشگیــری کــرد .بنابرایــن میتــوان گفــت هایدگــر بــدون اینکــه بخواهــد بــه پرســش مــا در ایــن
تحقیــق پاســخ دهــد ،نشــان داد کــه بــا یــک عقبگــرد و بازگشــت بــه ریش ـههای متافیز یــک ،میتــوان
ً
کاری کــرد کــه اصــا بــا چنیــن پرسشــی مواجــه نشــویم تــا بخواهیــم بــه دنبــال حلوفصــل آن باشــیم.
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هویت ادرا ک عقلی
از منظر ابنسینا و مالصدرا

مرضیه هاتف

1

چکیده
در میـان مراتـب ادراک آدمـی ،ادراک عقلـی ،مهمتر یـن بخـش ادراک شـمرده شـده و او را از حیوانـات متمایـز میکنـد.
نبـاره نظر یـات متفاوتـی
نسـینا در ادراک عقلـی قائـل بـه نظر یـه تجر یـد و اتصـال نفـس بـا عقـل فعـال اسـت و مالصـدرا در ای 
اب 

یکـه دربـاره فرآیند
نسـینا) در ادراک حسـی و خیالـی ،قائـل بـه خالقیـت نفـس اسـت؛ درحال 
صدرالمتألهیـن (برخلاف اب 
ادراک عقلی ،در آغاز ،آرای متفاوت و به نظر متعارضی دارد .به عبارتی :بنابر مبنای ابنسـینا ،علم به واسـطه انفعال حاصل
میشود ،ولی در حکمت متعالیه و در کتب پیشینیان فلسفه مشاء ،سخن از انفعال نیست .علم در برخی امور و در بسیاری
یتـوان در قالـب سـه رویکرد برشـمرد:
یگـردد .مهمتر یـن آرای مالصـدرا در زمینـه ادراک عقلـی را م 
از مـوارد ،بـه انشـای نفـس بازم 
نخسـت ،مشـاهدی مثـل نور یـه از دور؛ دوم ،افاضـۀ واهـب الصـور (عقـل فعـال)؛ سـوم ،انـدکاک در ذات الهـی بـر سـبیل فنـا.
نقطـه اشـتراک ایـن دو فیلسـوف در نحـوه افاضـه واهـب الصـور بـر آنهاسـت ،کـه ابنسـینا بـه نحـو اتصـال میدانـد ،ولـی
مالصـدرا بـر سـبیل اتحـاد .هـر یـک از ایـن دو دیـدگاه ،ثمراتـی دارد کـه قابـل توجـه میباشـد.
نوشـتار پیـش رو کـه بـه روش کتابخانـهای و تفحـص در آرای فالسـفه پیشـین تهیـه گردیـده ،ضمـن تبییـن دیـدگاه ایـن دو
فیلسـوف در بـاره ادراک عقلـی ،ناگز یـر اسـت کـه توضیـح مختصری درباره حقیقت نفس انسـان و قوای وجـودی او و همچنین
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را بیـان میکنـد .بـر اسـاس مبانـی مالصـدرا ،نفـس ناطقـه آدمـی پـس از گـذر از نفـس نباتـی و حیوانـی ،بـه مرحلـهای از ادراک
ّ
میرسـد کـه قـادر اسـت مفاهیـم کلـی و حقایـق عقالنـی را ادراک کنـد؛ امـا ایـن امـر چگونـه محقـق میگـردد؟

حقیقـت عقـل فعـال در عالـم ارائـه نمایـد تـا بدیـن وسـیله تصویری روشـن در ذهـن مخاطب ایجـاد گردد.
کلیدواژگان :ادراک عقلی؛ تجرید؛ عقل فعال؛ فنا؛ انسان کامل.
 .1طلبه سطح  4جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه
هـر انسـان اندیشـمندی بـا تأمـل در خلقـت خو یـش ،از خـود میپرسـد ایـن همـه معـارف کـه در
خـواب و بیـداری بـه انسـان میرسـد ،از کجاسـت و در کجـا نهفتـه اسـت؟ خزانـه اینهـا چیسـت
نهـا کـه نفـس ماسـت ،چگونـه آنهـا را میگیـرد؟ فراگرفتـن دانـش چگونـه
و کجاسـت؟ گیرنـده ای 
اسـت؟ مکمل نفوس کیسـت؟ و نحوه تکمیل چگونه اسـت؟ این همه علوم و معارف را که انسـان
یشـود کـه مخلـوط و تبـاه نمیگـردد؟
فـرا میگیـرد ،در کـدام عضـو جسـمانی منتقـش م 
آیـا در انسـانهای عـادی ،ادراک عقلـی بـه معنـای واقعـی اتفـاق میافتد یـا تنها تـا ادراک خیالی
نسـینا بـا توجـه بـه رویکردشـان نسـبت بـه ادراک عقلـی در
میتواننـد بـاال برونـد؟ نظـر مالصـدرا و اب 
ایـن زمینـه چیسـت؟ ا گـر ادراکات عقلـی مخصـوص کاملیـن اسـت ،چـرا در آثـار اندیشـمندان بزرگ
اسلام چگونگی تحقق ادراک عقلی به حدی تبیین شـده اسـت که گویی به آن مرحله رسـیدهاند.
بـه عبـارت دیگـر :چگونـه انسـان میتوانـد نفـس خـود را قـوی کنـد تـا بـه ادراکات عقلـی باالتـر دسـت
یابـد؟ یـا ایـن رابطـه برعکـس اسـت و هرچـه نفـس انسـانی با عنایـت الهی قویتر باشـد (ماننـد پیامبر
ا کـرم؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟) ادراکاتشـان قویتـر و در نتیجـه صعودشـان بـه مراحـل باالتـر هموارتـر خواهـد
یشـان مرحلـه عالـی ادراک رخ میدهـد یـا اینکـه آن ذوات قدسـی در اصـل انسـانیت
بـود .لـذا برا 
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تفاوتـی بـا سـایرین ندارنـد؛ بلکـه در اثـر مجاهـدات نفسـانی و عبودیـت در محضـر الهـی بـه ادراکات
باال تـر رسـيدهاند ،تـا اینکـه پلـه پلـه نفسشـان قـوی گردیـد؟
مسـئله دیگـر ایـن اسـت کـه بـاال بـودن ادراکات عقلـی و بـه مراتـب قـوت و اشـتداد و اسـتکمال
یافتـن نفـس ،آیـا نمـودی در عالـم دنیا و نشـئه دنیـوی دارد؟ به عبارتی :اگر اولیای الهی و انسـانهای
کامـل دسـت بـه قلـم شـده یـا اثـری هنـری ماننـد شـعر ،معمـاری ،نقاشـی و امثـال اینهـا خلـق کننـد،
یشـان را در آن آثـار جسـتوجو کـرد کـه نسـبت بـه
یتـوان جلوههایـی از ادراکات عالیـه عقل 
آیـا م 
انسـانهای معمولـی قابـل تمایـز باشـد؟
در ایـن مقالـه کوشـيدهايم تـا حـد تـوان بـه ایـن پرسـشها پاسـخ دهيـم و مطالـب سـادهتر نوشـته
شـود و از بيـان مسـائل پيچيـده و غیرضـروری فلسـفی صـرف نظر گردد؛ چون هـدف ،یافتن حقیقت
تپـردازی و رماننویسـی.
و بـه سرچشـمه مقصـود رسـیدن اسـت ،نـه عبار 
پيش از ورود به مسئله ،توضیح چند نکته ضروری است:
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یـک :ایـن نوشـتار بـر آن اسـت تـا ادراک عقلـی را از آن حیـث کـه نحـوهای از وجـود اسـت ،بررسـی
کنـد و بـه جایـگاه وجـودی و چگونگـی بـه وجـود آمـدن آن التفـات نمایـد؛ لـذا بحث محـوری ،مربوط
بـه هستیشناسـی ادراک عقلـی سـت؛ اگرچـه در برخـی مواضـع ناگزیـر از معرفتشناسـی نیز خواهد
بود.
دو :اطالقـات عقـل؛ عقـل از گونـه مشـترکات لفظـی اسـت و در علـوم مختلـف ،اصطالحـات
گوناگونـی دارد .ارسـطو در برخـی از آثـارش (علماالخلاق ،ج 9 ،1و 122و134؛ مابعدالطبیعـه ،بتـا ،ب9

ـ  )27و فارابـی در رسـاله «معانـی العقـل» بـه توضیـح معانـی مختلـف آن پرداختهانـد کـه برخـی از
اصطالحـات آن در فلسـفه کار بـرد دارد:
ـ به معنای دوراندیشی و تمییز میان اشیاء( .فارابی1938م)108 :

ّ
ـ روح انسـانی را بـه لحـاظ تعلـق بـه بـدن ،نفـس و بـا قطـع نظـر از ایـن لحـاظ عقـل مینامنـد.
(حسـنزاده آملـی 195 :1361؛ همـو )93 :1389

مجرد تام که یکی از انواع جوهر را تشکیل میدهد.
ـ موجود
ِ
ـ وجـه نظـری قـوه ناطقـه در نفـس آدمـی اسـت کـه سـبب معرفـت و ادراک معقـوالت میشـود و
از نظـر فارابـی اشـرف اجـزای نفـس اسـت .از نظـر وی ،در ایـن معنـا عقـل دارای چهـار مرتبـه بالقـوه،
معرفتشناسـانه بـه عقـل شـده اسـت.
ـ صرفا ادراک کلی در مقابل ادراک حسی و خیالی را گویند.
در مقالـه پیـش رو منظـور از عقـل در ترکیـب ادراک عقلـی ،همیـن اصطلاح پنجـم میباشـد کـه
عقـل در مقابـل حـس و خیـال قـرار دارد.

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا

بالفعـل ،مسـتفاد و فعـال اسـت( .فارابـی  )108 :1938بایـد توجـه کـرد کـه در ایـن قسـم ،رویکـردی

 .1بررسی دیدگاه ابنسینا درباره نحوه تحقق ادرا ک عقلی
نسـینا در بـاره ادراک عقلـی ،الزم اسـت ابتـدا چیسـتی ادراک و انـواع آن،
در بیـان دیـدگاه اب 
همچنیـن ارتبـاط علـم بـا نفـس انسـان را از ديـدگاه ایـن فیلسـوف بررسـی کنيـم تـا در تبییـن ادراک
عقلـی راه بهتـری را بپیماییـم.
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 1 .1حقیقت ادرا ک
نسـینا در برخـی از آثـارش بـه تعر یـف حقیقـت ادراک پرداختـه و ادراک را بـه معنـای حصـول
اب 
ُ
ُ َ
درک تعریف کرده اسـت( .ابنسـینا  )69 :1379از نظر ابنسـینا علم ،حصول
صورت مدرک در ذات م ِ
صـور معلومـات در نفـس اسـت( .همـو )82 :در واقـع ادراک شـیء ،بـودن حقیقـت شـیء اسـت که نزد
مـدرک متمثـل شـود و م َ
ـدرک ،آن حقیقـت را مشـاهده کنـد( .همـو  )82 :1403خواجـه نصیرالدیـن
ِ
طوسـی این تعریف شـیخ را پذیرفته و آن را تعمیم داده اسـت؛ به طوری که هم شـامل موجود مجرد
شـود و هم مادی« :شـی َ
مدرک یا مادی اسـت و یا مجرد؛ پس اگر مادی باشـد ،حقیقت متمثلهاش
همـان صورتـی خواهـد بـود کـه از خـود حقیقـت خارجـیاش انتزاع شـده ،و اگر مفارق و مجرد باشـد،
نیـازی بـه انتـزاع نـدارد»( .خواجه نصیرالدین طوسـی ،ج)310 ،2

 2 .1انواع ادرا ک و مراتب آن
نسـینا در کتاب «االشـارات و التنبیهات» در فصل هشـتم از نمط سـوم ،در بیان انواع ادراک
اب 
میگوید:
«گاهـی چیـزی محسـوس اسـت و آن هنگامـی اسـت کـه دیـده شـود؛ سـپس متخیـل میگـردد
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و آن موقعـی اسـت کـه خـود آن چیـز غایـب و صـورت آن در باطـن حاضـر باشـد؛ ماننـد زیـد کـه او را
ً
دیـده بـودی؛ مثلا هـرگاه از تـو غایـب گـردد ،پـس او را تخیـل کنـی و گاهـی چیـزی معقـول اسـت و آن
نسـینا
هنگامـی اسـت کـه از ز یـد معنـای انسـان را دریابـی ،کـه بـرای غیـر او هـم موجـود اسـت»( .اب 

 )83 :1403در ایـن بیـان ،ابنسـینا ادراک را سـه قسـمت میدانـد:
یـک .ادراک حسـی :در اینگونـه ادراک ،صـورت شـیء محسـوس خارجـی ،در نفـس حاصـل
یشـود و نفـس از طر یـق انـدام حسـی بـدن ،در ارتبـاط بـا مـاده محسـوس قـرار میگیـرد؛ بنابرایـن در
م 
ادراک حسـی ،یـک محسـوس بالـذات وجـود دارد و آن همـان صـورت ذهنـی اسـت و یک محسـوس
بالعـرض هـم وجـود دارد کـه همـان شـیء خارجـی اسـت.
دو .ادراک خیالی :در اینگونه ادراک ،صورت شیء محسوس خارجی که از طریق ادراک حسی
در نفـس حاصـل شـده ،در قـوه مصـوره حاضـر اسـت ،امـا ارتبـاط اندام حسـی بـدن با ماده محسـوس
قطـع شـده اسـت( .ابنسـینا  )93 :1363ازایـنرو ،ادراک خیالـی نسـبت بـه ادراک حسـی ،کمتـر مادی
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اسـت ،امـا آثـار مـاده ،ماننـد شـکل و رنـگ در آن یافـت میشـود؛ بنابرایـن همچنـان مـادی اسـت.
سـه .ادراک عقلـی :حصـول صـورت مجـرد و کلـی اشـیاء در نفـس را گوینـد کـه نسـبت بـه ادراک
حسـی و عقلـی از تجـرد کامـل برخـوردار اسـت.
نجـا کـه ادراکات حسـی و خیالـی کارهـای مرتبـه حیوانـی نفسانـد و نفـس
از نظـر ابنسـینا از آ 
حیوانـی نیـز مـادی اسـت ،همـه ایـن ادراکات مادیانـد؛ بنابرایـن ابنسـینا بـه مـادی بـودن ادراکات
خیالـی و حسـی و وابسـتگی آنهـا بـه ابـزار بدنـی تصر یـح کـرده اسـت .امـا وی ادراک عقلـی را کـه
فعالیـت و یـژه نفـس ناطقـه اسـت ،کلـی و مجـرد از مـاده میداند که نفـس در این گونـه از فعالیت ،از
ابـزار مـادی و بدنـی بینیـاز اسـت( .ابنسـینا  168 :1364ـ  )180بنابرایـن ،انسـان دارای سـه گونـه ادراک
حصولـی اسـت کـه عبارتانـد از :ادراک حسـی ،ادراک خیالـی و ادراک عقلـی ،کـه ادراک عقلـی
برتریـن مرتبـه ادراک اسـت .حصـول هـر نـوع ادرا کـی ،نتیجـه درجـهای از تجر یـد از مـاده و لواحـق آن
اسـت .هرچـه میـزان تجر یـد بیشـتر باشـد ،نوع برتـری از ادراک حاصل میشـود؛ به طـوری که ماهیت
واحـدی بـا درجـهای از تجر یـد ،حسـی و بـا درجه بیشـتری از تجرید ،خیالی و با تجر یـد کامل ،عقلی
درک میشـود.
نسـینا اگرچـه در کتـاب «اشـارات» ادراک را بـه سـه قسـمت تقسـیم میکنـد ،امـا در
نکتـه :اب 
ـادی محسـوس میدانـد
میکنـد (ابنسـینا )102 :1363و آن را ادراک اوصافـی غیرمحسـوس در اشـیاء م ِ
(فخـر رازی  ،1373ج )52 ،3مثـل درک محبـت مـادر نسـبت بـه فرزنـدش .از نظـر وی م َ
ـدرک وهمـی ،بـا
نکـه جزئـی اسـت ،از م َ
ـدرک حسـی و خیالـی تجریـد یافت هتـر اسـت( .ابنسـینا)347 :1364
ای 

 3 .1بررسی نظریه «تجرید» در بیان حقیقت ادرا ک عقلی

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا

مواضعـی دیگـر بنابـر روش مشـائيون کـه ادراک را چهـار نـوع میداننـد ،بـه ادراک وهمـی نیـز اشـاره

یتـا ،ج،2
ـدرک کلیـات اسـت( .ابنسـینا ،ب 
نفـس ناطقـه انسـان کـه خـود مجـرد از مـاده اسـت ،م ِ

ـری صـورت محسـوس نمیتوانـد بـه
 38ـ  )39از نظـر ابنسـینا نفـس در ادراک عقلـی ،بـدون میانجیگ ِ
ـول اشـیاء جزئـی دسـت یابـد( .همـو  19 :1379ـ  )20لذا وی در باب تعقـل ،معتقد به نظریه
صـورت معق ِ
تجر یـد اسـت .به اعتقـاد وی:
«معنای انسـان مثال وقتی محسـوس و با زید اسـت ،حجابهای غریب از ماهیت انسـان ،او را
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پوشـاندهاند کـه کاری بـه حقیقـت انسـان ندارنـد و دور از ماهیـت و حقیقـت معنـای او هسـتند .اگـر
ُ
ایـن غواشـی از معنـا گرفتـه شـوند ،ایـن ازالـه تأثیـری در کنـه و کیفیـت ماهیـت او نـدارد و آن غواشـی
َ
َ
مثـل وضـع ،أیـن ،کیـف و مقـدار کـه ا گـر بـدل یکایـک اینهـا و غیـر آنهـا یعنـی وضع و أیـن و کیف و
چیـک از اینهـا در معنـای انسـانیت دخالـت ندارنـد؛ چـون جـزو معنـا
مقـدار دیگـری را بیاور یـد ،هی 
و مقـوم حقیقـت انسـان نیسـتند؛ بلکـه غواشـی غریبهانـد ،و حـس بـه آن معنـا نایـل میشـود ،از آن
جهـت کـه آن معنـا مغمـور در ایـن عـوارض و غواشـی اسـت کـه الحق او میشـوند ،به سـبب مادهای
کـه آن معنـا از آن خلـق شـده و حـس او را از آن مجـرد نمیکنـد؛ یعنـی حـس معنـای مجـرد انسـان
را نمیبینـد ،بلکـه انسـان مغمـور در ایـن غواشـی را میبینـد و معنـای مجـرد انسـان را قـوه دیگـری
مییابـد؛ یعنـی حـس آن معنـا را از ایـن غواشـی و مـاده مجـرد نمیکنـد ،و حـس بـه آن معنـا بـه سـبب
عالقـه وضعیـه بیـن حـس و مـاده آن نمیرسـد؛ یعنـی بـه اینکـه بیـن حـس آن معنـا و مـاده آن ،عالقـه
وضعیه بوده و مقابل و مواجه هم باشـند ،چون ادراکات عقلی عالقه وضعیه نمیخواهند و جهت
و طـرف و وضـع و محـاذات و ماننـد اینهـا در آنهـا ملا ک نیسـت؛ بلکه اینها مربـوط به عالم حس
اسـت کـه ا گـر چیـزی بخواهـد در دیگـری اثـر بگـذارد ،وضـع و محـاذات خـاص میخواهـد و بدیـن
یشـود ،دیگـر در حـس ظاهـر تمثـل پیـدا نمیکنـد و مـا
جهـت وقتـی صـورت آن معنـا زایـل و غایـب م 
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آن را نمیبینیـم ،ولـی خیـال میبینـد و باال تـر از آن ،یعنـی عقـل ادراک میکنـد .خیـال ،آن معنـا را
بـا آن عـوارض ادراک میکنـد؛ البتـه نـه بـا تمـام غواشـی؛ چـون دیگـر مـاده خارجـی نـدارد و یـک پلـه
تجرید شـده اسـت و با غواشـی طبیعی مادی نیسـت؛ ولی متمثل اسـت و قد و قامت و شـکل دارد.
خیـال قـدرت ایـن را نـدارد کـه آن معنـا را بـه کلـی از قـد و قامـت و رنـگ و ماننـد آنهـا تجریـد کـرده
ـال باطـن ،ایـن معنـا را
کار یـک قـوه قویتـر بـه نـام قـوه عاقلـه اسـت ،و لکـن خی ِ
و ادراک کنـد و ایـن ِ
فقـط از آن عالقـه مذکـوره ،یعنـی عالقـه وضعیـه تجر یـد میکنـد کـه حـس آن را داشـت و حـاال خیـال
آن را نـدارد و بـه همیـن انـدازه و یـک پلـه تجر یـد شـده اسـت؛ پـس خیـال ،صـورت آن معنـا را تمثـل
یتـر اسـت و مثـل خیـال نیسـت
میدهـد ،در حالـی کـه حاملـش غایـب اسـت ،ولـی عقـل کارش قو 
ماهیت مکنوف بـه لواحق غریبه و مشـخصه
ـدرت تجر ی ِـد
کـه قـدرت تجر یـد مطلـق را نـدارد؛ بلکـه ق ِ
ِ
نهـا قـرار گرفتـه و پایبند آنها بـود و آنها
را دارد و ایـن لواحـق ،لواحقـی بودنـد کـه آن معنـا در کنـف آ 
مش ِـخص آن معنـا هسـتند و آن را جزئـی و محـدود کردنـد؛ عقـل میآیـد و آن معنـا را بـه کلـی برهنـه و
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عـاری از همـه لواحـق میکنـد و خـود آن معنـای زالل و صـاف ،بـدون ایـن لواحـق غریبـه از ذاتـش را
ادراک میکنـد»( .حسـن زاده آملـی 449 :1389؛ ابنسـینا )83 :1403

صدرالمتألهین در برخی از آثارش به تبیین نظریه تجرید پرداخته اسـت .وی از زبان فیلسـوفان
پیشـین میگو یـد« :بیشـتر فالسـفه معتقدنـد کـه آنچـه مانـع از معلومیـت اسـت ،بـودن شـیء همـراه با
امـور زائـد بـر ذاتـش میباشـد ...بـه خاطـر اینکـه علـم نـزد بیشـتر آنـان ،امتیـاز شـیء از غیـرش بـه وجـه
کلـی سـت .بنابرایـن هـر آنچـه مخلـوط با غیرش باشـد ـ مادامی که مخلوط اسـت ـ معلوم نمیباشـد؛
بلکـه مجهـول اسـت( .صدرالمتألهیـن  ،1981ج )152 ،6بنابرایـن مـدار ادراک بـر تجـرد از امـور غریبـه
اسـت؛ لـذا ماهیاتـی کـه بـا امـور غریبـه مخلوطنـد ،ماننـد ماهیـات اشـیاء مـادی ،فقـط در صورتـی
میتواننـد درک شـوند کـه از چنیـن امـوری پیراسـته و تجر یـد شـوند( .همـو )152 :بنابرایـن تجریـد از
مـاده و عـوارض مـادی ،مراتـب و درجاتـی دارد :مرتبـه اول ،تجرید از خود ماده اسـت ،بدون تجرید از
عـوارض مـادی .بـا ایـن تجر یـد ،ماهیـت بـا ماده مخلوط نیسـت ،اما محـل آن با ماده نسـبت وضعی
دارد .مرتبـه دوم ،تجر یـد تـام از مـاده و تجر یـد ناقـص از عـوارض مـادی اسـت .بـا چنیـن تجریـدی،
ارتباط با ماده به کلی قطع میشـود .سـرانجام مرتبه سـوم ،تجرید از ماده و از عوارض مادی اسـت.
چنیـن ماهیتـی را معقـول و چنیـن نحـو ادرا کـی را تعقـل میخواننـد( .همـان)152 :

ارتقـای حقیقـت مـدرک بالـذات و نـه موجـب ارتقـای وجـود مـدرک ـ یعنـی وجـود نفـس ـ اسـت؛ بلکـه
فقـط بـه معنـای تجر یـد بیشـتر ماهیـت از امـور مغایـر خـود اسـت( .صدرالمتألهیـن  74 : ،1375ـ )75

در قسـمت دوم نوشـتار پیـش رو ،ضمـن بیـان دیـدگاه مالصـدرا در نحـوه تحقـق ادراک عقلی ،به
نقـد نظر یـه تجرید خواهیـم پرداخت.

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا

از نظـر مالصـدرا ،ایـن نحـوه از ادراک از حسـی بـه خیالـی و از خیالـی بـه عقلـی ،نـه بـه معنـای

 4 .1بررسی اتصال نفس با عقل فعال در ادرا ک عقلی
یشـود ،امـا در واقع از
نسـینا ادراک عقلـی ،از راه تجر یـد ماهیـت حاصـل م 
دانسـتیم کـه از نظـر اب 
نهـا ،بـا اشـیاء خارجـی
نظـر وی حـواس ،ابـزار و آالت شـکار علمـی انسـاناند کـه انسـان بـه وسـیله آ 
نجـا کـه نفـس انسـانی ،عاقل بالقوه اسـت،
یشـود و از آ 
نهـا آشـنا م 
ارتبـاط پیـدا میکنـد و ک مکـم بـا آ 
لـذا بـه افاضـه معلـم حقیقـی ،کـه مخـرج او از نقـص بـه کمـال اسـت ،نیـاز دارد و این معلم اسـت که
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نفـس را از قـوه بـه فعلیـت میرسـاند .بـه تصر یـح وی ،نفـس انسـانی عاقـل بالقـوه اسـت و میتوانـد
عاقـل بالفعـل شـود؛ ولـی ایـن فعلیـت به خـودی خود حاصـل نمیگردد ،بلکـه نیازمند علتی اسـت.
این علت باید امری خارج از نفس و باالتر از آن باشـد و آن ،عقل اسـت .روشـن اسـت که این علت
بایـد خـود ،عقـل بالفعـل باشـد کـه در آن ،صـور اشـیاء ،موجـود بـوده تا بتوانـد آن صورتهـا را به نفس
اعطـا کنـد و آن ،عقـل فعـال اسـت( .ابنسـینا ،بیتـا ،ج)208 ،2

حـال در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه نفس درحالیکه از قـوه به فعل مـیرود ،از مفیض خود چگونه
اسـتفاده میکنـد و چـه نحـو ارتباطـی پیـدا مینمایـد ،آیـا بـه نحـو وضـع و محـاذات اسـت یـا فـوق آن،
بـه نحـو اتصـال اسـت و یـا فـوق آن ،بـه نحـو اتحـاد اسـت و یـا فـوق اتحـاد اسـت و اتحـاد هـم از ضیـق
نسـینا ،افاضـه معقـوالت بـه نفـس ،توسـط عقـل فعـال
لفـظ و تعبیـر اسـت؟ بایـد گفـت کـه از نظـر اب 
بـه نحـو اتصـال بـه عقـل فعـال اسـت( .نصیرالدیـن طوسـی بیتـا ،ج )367 ،2بـه ايـن دليـل کـه وی نفـس
را در ذات خـود ،یـک واحـد جوهـر میدانـد و بـرای ایـن جوهـر ،قوایـی قائـل اسـت کـه ایـن قـوا ،آالت
نفـس بـه شـمار مـیرود و نفـس بـه وسـیله ایـن قـوا ،صـور علمیـه و ادراکیـهای بـرای خـود کسـب و
تحصیـل میکنـد ،کـه نسـبت آن صـور علمیـه بـه نفـس ،مانند نسـبت اعراض بـه جوهر اسـت .لذا از
نسـینا و پيروانـش ،نفـس در طـول مدتـی کـه کسـب معلومـات میکنـد ،بـه منزلـه یـک صفحـه
نظـر اب 
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یـا جسـم بیرنـگ اسـت کـه بهتدر یـج صـور و نقـوش بـر آن ثبـت میگـردد( .مطهـری  )76 :1373از ایـن
لحـاظ ،صـور عقلیـه ،حـال در نفـس و قائم به نفس هسـتند ،به نحو قیـام حلولی؛ نظیر قیام عرض به
معروضش .لذاست که نیاز به علت مفیض دارند که مشاء آن را عقل فعال مینامند( .نهایةالحکمه

 ،1434ج )174 ،2بنابرایـن در نظر یـه اتصـال بـه عقـل فعـال ،نفـوس انسـانی پـس از تکامـل عرضـی
برخاسـته از علـم و عمـل ،بـه عقـل فعـال متصـل و از حقایـق مرتسـم در عقـل فعـال آ گاه میشـوند.
بایـد توجـه داشـت کـه عقـل فعـال بـا اینکـه هـم واجـد همـه معقـوالت اسـت و هـم افاضـه کننده
هـر معقولـی بـه نفـس ،فقـط خزانـه آن گروه از معقوالتی اسـت که نفس نسـبت به آنهـا ،ملکه اتصال
نسـینا ،سـبب تام شـدن اسـتعداد نفس
بـه عقـل فعـال را يافتـه باشـد؛ لـذا یادگیری یک معقول نز د اب 
بـرای دریافـت آن از عقـل فعـال اسـت .پـس اسـتعداد نفـس پیـش از یادگیری و تعلم ،ناقـص و پس از
آن تام اسـت( .ابنسـینا بیتا)218 :

د ابنسـینا ،به مثالی
شـاید بتـوان بـرای تقر یـب مسـئله اتصـال عقل فعـال به ذهـن در نظریه تجری 
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عامیانـه متوسـل شـد و آن اینکـه :زمانـی کـه انسـان ُر باتـی را میسـازد و بـه اصطلاح خلـق میکنـد،
ایـن ُر بـات ا گـر طراحـیاش بـه گونـهای باشـد کـه از طر یـق چشـم ،قـدرت عکسبـرداری از محیـط
پیرامونـش را داشـته باشـد ،آنگاه ا گـر از او در مـورد عکسهـای گرفتـه شـدهاش پرسـيده شـود ،تنهـا
زمانـی قـادر بـه پاسـخ دادن خواهـد بـود کـه از قبـل ،طـراح و سـازنده آن ،معانـی تصاو یـر اطرافـش را بـه
گونـهای در حافظـهاش ذخیـره کـرده باشـد تـا هنگامـی کـه ر بـاط از طر یـق عکسبـرداری بـه شـيئی
خارجی عالم میشـود ،با مراجعه (اتصال) به آن خزانه معانیاش ،قادر به بیان نام آن شـیء باشـد.
در برابـر نظر يـه اتصـال ابنسـینا ،مالصـدرا بـا عنایـت بـه نظر یـه اتحـاد عقـل و عاقـل و معقـول،
افاضـه واهـب الصـور بـر نفـس را بـه نحو اتصـال نمیداند ،بلکه بـه نحو اتحاد میدانـد؛ البته اتحادی
کـه در واقـع نوعـی ارتبـاط میباشـد ،نـه اتحـاد حقیقـی دو ماهیـت؛ اما کیفیتی اسـت کـه لفظی برای
بیـان آن ندار یـم ،جـز آنکـه بـه اتحـاد تعبیـر کنیـم؛ ماننـد چراغـی کـه در آفتـاب بگذار یـم کـه نـه چـراغ
عیـن خورشـید میشـود و نـه خورشـید عیـن چـراغ؛ بلکـه نوعـی ارتبـاط و اتصـال قـوا حاصـل میشـود
کـه در مجـردات ،لفظـی کـه حکایـت از نظیـر آن کنـد جـز اتحـاد ندار یـم( .حسـنزاده آملـی)326 :1404

در هـر حـال اسـتفاضه نفـوس ناطقـه از عقـل فعـال ،فـوق مواجهـه یـا محـاذات یـا ارتبـاط یـا اتصـال
یـا اتحـاد یـا فنـا و تعبیـرات دیگـر اسـت و کار بـرد اینگونـه عبـارات ،از تنگـی لفـظ و ضیـق عبـارت
نهـا.
اسـت ،نـه پیوسـتن حـدود آ 
یتـوان مقدمـه
نسـینا ،در بـاب ادراکات انسـان ،تجر یـد را م 
نکـه :از دیـدگاه اب 
نتیجـه نهایـی ای 
و آمـاده کننـده نفـس جهـت اتصـال او بـه عقـل فعـال دانسـت و بدینگونـه بیـن دیـدگاه تجریـد در
حصـول ادراکات عقلـی و اتصـال بـه عقـل فعـال جمـع نمـود.

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا

میباشـد .در اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال ،اتحـاد وجـودی اسـت کـه پیوسـتن وجـود ایـن در وجـود آن

 .2بررسی دیدگاه صدرالمتألهین درباره نحوه تحقق ادرا ک عقلی
بـرای اینکـه حقیقـت ادراک عقلـی از دیـدگاه صدرالمتألهیـن بـه خو بـی تقر یـر شـود ،الزم اسـت
چنـد گام بـه عقـب بازگردیـم و بحـث را از خـود وجـود نفـس آغـار کنیـم .در عبـارات فالسـفه ،مقصود
از نفـس چیـزی اسـت کـه فاع ِـل رفتـار حیاتـی در موجـود جانـدار ،یعنـی گیـاه و حیـوان و انسـان

اسـت .رفتارهـای حیاتـی عبارتانـد از :تنفـس ،تغذیـه ،رشـد ،تولید مثل ،سـازگاری بـا محیط ،درک
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حسـی ،حرکـت ارادی و تفکـر( .نصیرالدیـن طوسـی بیتـا ،ج )291 ،2انسـان واجد همه این رفتارهاسـت.
حیوانـات فاقـد تفکرنـد و اغلـب آنهـا واجـد بقیـه رفتارهـای حیاتیانـد و گیاهـان افـزون بـر ایـن،
فاقـد درک حسـی و حرکـت ارادیانـد .در فلسـفه مبـدأ آثـار حیاتـی در اجسـام را نفـس ،و مبـدأ آثـار
نهـا را صـورت نامیدهانـد .در حقیقـت واژه «نفـس» بـرای داللـت بـر واقعیتـی وضـع
غیرحیاتـی در آ 
شـده کـه مبـدأ آثـار نایکنواخـت در اجسـام اسـت( .ابنسـینا ،بیتـا ،ج )5 ،2بـه عبـارت روشـنتر :چـون
ـاری همـراه بـا تدبیـر میبينيـم و ایـن تنـوع را در موجـودی مانند
مـا در موجـودی ماننـد انسـان تنـوع رفت ِ
یتـوان ایـن افعـال را بـه جسـم او نسـبت داد (وگرنـه در هـر جسـمی بایـد
آب نمیبینیـم و از طرفـی نم 
تنـوع رفتـاری مشـاهده میکردیـم) لـذا آن عام ِـل ر بـط دهنـده افعال مختلـف را ،چیزی غیـر از بدن در

انسـان میدانیـم و آن را نفـس مینامیـم.

حـال کـه بـا ایـن توضیـح مختصـر وجـود نفـس در انسـان (و حتـی گیاه و حیـوان) ثابت شـد ،این
پرسـش مطـرح میشـود کـه آیـا نفـس بـه تنهایـی فاعـل افعـال مختلـف در موجـود زنـده اسـت یـا پـای
امـور دیگـری در میـان اسـت؟
فالسـفه معتقدنـد کـه نفـس بـا بـه کار بسـتن قـوای متعدد ،مبدأ آثار اسـت ،پس ویژگـی نفس این
اسـت کـه ضرورتـا بـه وسـيله قـوا ،مبـدأ آثـار خو یـش اسـت .صدرالمتألهین در مقـام تعریـف نفس ،به
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همیـن ویژگـی اسـتناد کـرده اسـت« :هـر قـوهای کـه بـرای جسـم طبیعـی اسـت ،شـأنش این اسـت که
کارش را بـه اسـتخدام قـوه دیگـر کـه تحتـش قـرار دارد ،انجـام دهـد؛ پـس آن قوه نزد ما نفـس نام دارد».
(صدرالمتألهین  ،1981ج)17 ،8

یکـی از علـل نیازمنـدی نفـس بـه قـوا ،تفـاوت درجـه وجـودی نفـس بـا اندامهـای بدنـی اسـت کـه
نهـا را بـه کار میگیـرد .از نظـر مالصـدرا ،نفـس همـان مدرکـه اسـت بـه جمیـع مدرکاتـش و همـان
آ
محرکـه اسـت بـه جمیـع حـرکات طبیعیـه و ارادیـهاش ،و ایـن سـخن منافاتـی بـا وجـوب واسـط بـودن
ـدد متخالـف بـرای نفـس نـدارد کـه بعضـی از آن قـوا از بـاب ادراک باشـند و برخـی
ایـن قـوای متع ِ
َ
از بـاب تحر یـک؛ ز يـرا قـوه عالیـه ،فعـل پسـت و دنـی را جـز بـا واسـطه انجـام نمیدهـد؛ بنابرایـن در
صـدور ایـن آثـار مختلـف ،یـا تعـدد قـوای متخالـف واجـب اسـت یـا تحقـق درجـات متفـاوت بـرای
ذات واحـد( .همـو)71 :
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 1 .2قوای نفس
بنابرایـن ،نفـس انسـان بـرای ارتبـاط با هسـتی و درک آن ،دارای قوای مختلفی اسـت .فیلسـوفان
ایـن قـوا را ابتـدا بـه سـه دسـته ،قـوای انسـانی ،قـوای حیوانـی و قـوای گیاهـی تقسـیم میکننـد .قـوای
انسـانی شـامل عقـل نظـری و عقـل عملی اسـت وقـوای حیوانی خود به دودسـته قـوای ادراکی و قوای
یگـردد .قـوای ادرا کـی نیـز بـه حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی تقسـیم میشـود.
تحریکـی تقسـیم م 
منظـور از حـواس ظاهـری ،همـان حـواس پنجگانـه اسـت .از آنجـا کـه اين حـواس برای کمـال نهایی
انسـان کافـی نیسـت ،بـه همیـن دلیـل خالـق انسـان حـواس باطنـی ،ماننـد حـس مشـترک را آفریـد تـا
آنچـه حـس شـده ،محفـوظ بمانـد .ا گـر نیروهایـی مثـل میـل طبیعـی و شـوق نفسـانی یـا اراده عقالنـی
نبـود ،حـواس پنجگانـه بـرای انسـان بیفایـده بـود .قـوای تحریکـی نیـز بـه قـوای برانگیزاننـده (قـوه
یشـوند .حواس باطنـی نیز عبارتاند از :حس مشـترک،
شـهوت و غضـب) و قـوای فاعلـی منقسـم م 
واهمـه ،خیـال ،حافظـه و متخیلـه یـا مفکـره .قـوای گیاهـی نیـز عبارتانـد از :غاذیـه و نامیـه و مولـده.
(عبودیـت ،1392 ،ج 160 ،2ـ )165

عقـل هیوالنـی :نخسـتین مرتبـه عقـل اسـت؛ قـوه صـرف اسـت و اسـتعداد تمـام معقـوالت را
داراسـت.
عقـل بالفعـل :بـا افعـال ارادی ،حـدود وسـط قیاسـات را دریافتـه و از طر یـق براهیـن گوناگـون بـه
علـوم نظـری دسـت میيابـد .در ایـن مرحلـه ارتباطـش بـا مخـازن علـوم برقـرار اسـت؛ اما همـه علوم را
بـه همـراه نـدارد و هروقـت کـه بخواهـد در آن مخـزن چیـزی ببینـد ،میتوانـد.
عقـل مسـتفاد :همـان عقـل بالفعـل اسـت؛ با این اعتبـار که معقوالت اکتسـابی را هنگام اتصال
به عقل فعال مشاهده میکند .این مرتبه ،کمال و مرتبه نهایی در مسیر صعودی موجودات است.
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عقل بالملکه :اولین سطح معقوالت که در تمام انسانها مشترک است ،مانند :اولیات.

حـس مشـترک :اثـری کـه از حـواس ظاهـری حاصـل میشـود و صـورت حسـی مینامنـد ،بـه
یشـود؛ بـه ایـن معنـا کـه همزمان با وجـود آن در حـس ظاهری ،مشـابه همین
حـس مشـترک منتقـل م 
صـورت در حـس مشـترک پدیـد میآیـد؛ ازایـنرو آن را مجمـع صـور حسـی میگوینـد( .صدرالمتألهیـن
 ،1381ج)793 ،2

خیـال :صـورت حسـی پـس از حـس مشـترک ،بـه قـوه خیـال منتقـل میشـود .در حقیقـت قـوه
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خیـال ،خزانـه صـور و نگهدارنـده آنهاسـت و خـود ،مـدرک نیسـت؛ بلکـه معیـن بـر ادراک اسـت.
ازایـنرو مسـتقیما نقـش ادرا کـی نـدارد و صرفـا محـل نگـهداری صـور و مخـزن آنهاسـت .بدیـن روی،
تهـای موجـود در آن اسـت.
ایـن قـوه خزانـه حـس مشـترک و صور 
حافظـه :ایـن قـوه صرفـا نگهدارنـده و حافـظ باورهـا ،معرفتهـا و اطالعـات اسـت و بـا یـادآوری،
ّ
معرفتهـا و باورهـای کسـب شـده و ذخیـره شـده را در اختیـار مـا قـرار میدهـد؛ امـا خـود مولـد آنهـا
نیسـت .نفـس بـا قـوه حافظـه معنایـی را کـه وهـم درک کـرده اسـت ،از زوال حفـظ میکنـد.
واهمـه :ایـن قـوه معانـی جزئـی را درک میکنـد .معانـی جزئـی ،امـوری هسـتند کـه در ذهـن ،در
چیـک از حـواس ظاهـری و در نتيجـه بـا
یشـوند؛ ازایـنرو بـا هی 
قالـب شـکل و صـورت منعکـس نم 
حـس مشـترک درک شـدنی نیسـتند؛ همچـون محبـت بـه مـادر.
متخیله (متفکره) :نفس به وسـيله این قوه ،بسـته به غرضی که دارد ،در صور مخزون در خیال
و در معانـی مخـزون در وهـم و در معقـوالت ،بـه نحـو ترکیـب یـا تفصیـل تصـرف میکنـد .ایـن قـوه بـر
نکـه توسـط کـدام قـوه تسـخیر شـود و بـه اسـتخدام آن درآیـد ،نـام خاصـی دارد .اگـر واهمـه یـا
اسـاس آ 
نفـس حیوانـی آن را بـه کار گیـرد و در صـور و معانـی جزئـی تصـرف کنـد« ،متخیلـه» نامیده میشـود و
ا گـر در اسـتخدام عقـل و نفـس ناطقـه قـرار گیـرد و عقل به کمـک آنها به تعریف و اسـتدالل بپردازد،
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«متفکـره» نـام دارد( .صدرالمتألهیـن  ،1981ج 200 ،8ـ )220

 2 .2انواع ادرا ک از نظر مالصدرا
بـا توضیحاتـی کـه داده شـد ،اینـک میتـوان بـه تبییـن بهتـر دیـدگاه مالصـدرا پرداخـت .از نظـر
صدرالمتألهیـن احسـاس ،اولیـن مرحلـه پیدایـش ادراک اسـت و حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی از
قـوای ادراک حسـی نفسانـد .حـواس ظاهـری ،قوایـی هسـتند کـه امـور جزئـی محسـوس خارجـی را
درک میکننـد .انـواع حـواس ظاهـری چنانکـه اشـاره شـد ،عبارتنـد از :حـس بینایـی ،حـس المسـه،
حـس چشـایی ،حـس بویایـی و حـس شـنوایی( .صدرالمتألهیـن  ،1981ج )159 ،8مالصـدرا مرتبـهای از
نفـس را کـه در ایـن مرتبـه ،تنهـا حسـاس بـه حواس ظاهری اسـت ،با عنوان « نفس حسـاس» نام برده
اسـت( .همو )235 :1361 ،پس از ادراک محسوسـات عینی با حواس ظاهری ،حس مشـترک از آنها
عکسبـرداری کـرده ،صورتـی متناسـب بـا آن میگیـرد و در خزانـه خیـال نگـه مـیدارد.
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پـس از ادراکات حسـی توسـط حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی ،بـه ادراک خیالـی میرسـیم.
صـور خیالـی در عالـم نفـس انسـانی موجـود بـوده و متصـل بـه آن و قائـم بـه آننـد و تـا زمانـی کـه نفـس
نهـا را حفـظ کنـد ،محفـوظ میماننـد و چـون از آنهـا بیخبـر گـردد ،پنهـان میشـوند و چـون آنهـا
آ
ّ
نهـا را در حضـور خو یـش متمثـل خواهـد یافـت( .صدرالمتألهیـن)58 :1377 ،
را دو بـاره بازگردانـد ،آ 
مالصـدرا در ادامـه شـمارش ادراکات ،از «ادراک وهمـی» یـاد میکنـد امـا آن را قسـم جداگانـهای از
ادراک نمیدانـد؛ ز یـرا تفـاوت بیـن ادراک عقلـی و وهمـی ،از نظـر او بالـذات نیسـت؛ بلکـه بـه لحـاظ
موضوع ادراک اسـت؛ زیرا َ
مدرک در ادراک وهمی ،جزئی و در ادراک عقلی ،کلی اسـت .لذا ایشـان
در مـورد وهـم دو تعبیـر متفـاوت دارنـد« :وهـم خلیفـه عقل اسـت» (صدرالمتألهین بیتـا )143 :و دیگری
«وهـم عقـل سـاقط اسـت»( .همـو ،1981 ،ج)362 ،3

سـومین مرحلـه ادراک ،ادراک عقلـی اسـت کـه نحـوه و کیفیت پیدایش آن دو با ادراک حسـی و
خیالـی از نظـر مالصـدرا بـه گونـهای متفـاوت میباشـد .بـه طـور کلـی کیفیـت بـه وجود آمـدن مفاهیم
کلـی در ذهـن ،از مسـائل مهـم فلسـفی اسـت و همـواره در میـان فالسـفه مـورد بحـث و کنـکاش بـوده
اسـت .در گذشـته بیـان شـد کـه ابنسـینا و حکمـای مشـاء معتقدنـد صـور و مفاهیـم کلـی ،از راه
«تجرید» امور حسـی و جزئی به وجود میآید .در واقع کلی ،همان جزئی اسـت که از ماده و عوارض
اسـت کـه کلـی از راه «تجر یـد» جزئیـات و محسوسـات بـه وجـود نمیآیـد .ادراک عقلـی بـه معنـای
حضـور صـورت کلـی هـر چیز محسـوس به ذهن (و عقل) اسـت که به آن «معقـول» میگویند .معقول
یعنـی آنچـه ذهـن و نفـس بـه صـورت کلـی (و مجـرد و بـه دور از اضافـات) ادراک میکنـد.

 3 .2نقد مالصدرا بر نظریه «تجرید» ابنسینا
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آن تجر یـد شـده اسـت .مالصـدرا در تحقیقـات نفسشناسـی و فلسـفی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده

نقـد اول :اسـاس نظر یـه تجر یـد ،بـر مبنـای اصالـت ماهیـت بنـا و آراسـته شـده اسـت؛ لـذا از نظـر
ماهیـت
مالصـدرا قابـل پذیـرش نیسـت .از نظـر ايشـان و بـر مبنـای اصالـت وجـود ،احکامـی کـه بـه
ِ
یشـوند ،در حقیقت ،به وجود آن برمیگردند؛ زیرا ماهیت ،حد وجود
خارجی شـیء نسـبت داده م 
ِ
ـود شـیء ،ادراک شـده باشـد .لـذا در بحـث
اسـت و ح ِـد وجـود ،زمانـی درک م 
یشـود کـه خـود وج ِ

ادراک نیـز احکامـی کـه بـه ماهیـت ذهنـی معلـوم نسـبت میدهنـد ،بـه واقعیـت علـم بازمیگردنـد،
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جوهـری مادی
موجود
کـه وجـود برتـر و وجـود ذهنـی ایـن ماهیـت اسـت؛ ز یـرا از نظر مالصـدرا اگر یـک
ِ
ِ
و طبیعـی را در نظـر بگیر یـم ،سـه جهـت در آن ،تحقـق خواهـد داشـت .1 :وجـود جوهـری کـه از ّ
تقیـد
مبراسـت؛  .2وجودجوهـری کـه ازمـاده ّ
یکـه بـا مـاده اسـت ،مج ّـرد و ّ
مبراسـت ،نـه از
بـه مـاده واحکام 
یکـه بـا مـاده اسـت؛  .3وجـود جوهـری مـادی .ایـن سـه ،همان اسـت کـه فالسـفه آن را «وجود
احکام 
مجـرد» و «وجـود مثالـی» و «وجـود مـادی» مینامنـد( .طباطبائـی ،محمدحسـین )157 :1388 ،مالصـدرا
معتقـد اسـت بـرای انسـان (مثلا) وجـودی در طبیعـت مـادی اسـت؛ لـذا بـه ایـن اعتبـار ،نـه معقـول
اسـت و نـه محسـوس ،و وجـودی اسـت در حـس مشـترک و خیـال و کـه بـه ایـن اعتبـار محسـوس یـا
متخیـل اسـت و امـکان نـدارد غیـر از این باشـد ،و وجودی هم در عقـل دارد که به این اعتبار ،معقول
بالفعـل اسـت و امـکان نـدارد غیـر از ایـن باشـد( .صدرالمتألهیـن ،1981 ،ج)506 ،3

بنابرایـن از نظـر مالصـدرا آن چیـزی کـه میتوانـد بـه نحـوی مانـع ادراک باشـد ،مقارنـت ماهیـت
نسـینا معتقد بـود)؛ بلکه نحـوه واقعیتی اسـت که ماهیت
نکـه اب 
معلـوم بـا امـور غریبـه نیسـت (چنا 
بـا آن موجـود اسـت( .همـو ،ج)363 ،3

نقـد دومـی کـه از آرای مالصـدرا بـر نظر یـه تجر یـد میتـوان وارد نمود ،این اسـت که چـون مالصدرا
تجر یـد را بـه ایـن معنـا کـه عقـل ،امـور مابهاالشـتراک را حفـظ و مـوارد مابهاالمتیـاز را حـذف کـرده و بـا
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تجز یـه و ترکیـب ،تعمیمـی را صـورت دهـد تـا بـه مفهومـی کلی و صـورت معقول نایل آیـد ،نمیپذیرد
و بـه جـای آن ،قائـل بـه تعالـی یافتـن صـورت عینـی بـه صـورت حسـی ،خیالـی و عقلـی اسـت؛ لـذا
یشـود کـه ایـن نفـس اسـت کـه از مرتبـه حیوانـی تـا مرتبـه عقلـی را میپیمایـد .بنابرایـن
نتیجـه ایـن م 
ادراکات نفـس ،وجـودی زایـد بـر وجـود نفـس ندارنـد؛ بلکـه عین وجود نفس هسـتند و با نفس انسـان
بـه وجـود واحـد موجودنـد .در حالـی کـه نـزد فالسـفه مشـاء مشـهور اسـت کـه نفـس ،صـور حسـیه را از
یگـردد؛ سـپس بـاز عمـل تجریـد را ادامـه میدهـد؛
مـاده تجر یـد میکنـد؛ سـپس محسـوس بالفعـل م 
یگـردد و سـپس تجر یـد کلـی صـورت میگیـرد .بنابرایـن معقـول بالفعـل
سـپس متخیـل بالفعـل م 
یگـردد و نفـس در ذاتـش همانگونـه کـه در ابتـدا بـوده ،باقـی میمانـد؛ لـذا نفـس از ابتـدا تـا انتهـا
م 
سـاکن بـوده و فقـط در مدرکاتـش انتقـال صـورت میگیـرد( .صدراالمتألهیـن)74 :1375 :

یشـود که هيچيک از ابنای بشـر ،هیچ تفاوتی با
نتیجه ثبات نفس بر طبق نظریه تجرید ،این م 
یکـه مالصـدرا بر اسـاس اصول فلسـفی خود ،مانند اصالت وجود ،تشـکیک
یکدیگـر ندارنـد؛ درحال 
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مراتـب وجـود و حرکـت جوهـری اثبـات میکنـد کـه وجـود انسـان در طـول زندگـی اشـتداد مییابـد و
یشـود .بنابراین بـا انواع انسـانها مواجهیم
بـه حسـب هـر مرتبـه از وجـود ،نـوع خـاص انسـانی انتزاع م 
و نفـوس انبیـاء و اولیـای الهـی گرچـه در مرحلـه صیـرورت اول بـا سـایرین وحـدت نوعـی دارد ،امـا بـا
علـم و عمـل ،اشـتداد وجـودی میيابنـد و تفـاوت نوعـی بـا انسـانهای عادی پیـدا میکننـد و برترین
یشـوند( .صدرالمتألهین ،1377 :ج275 ،1؛ ج387 ،2؛ ج )328 ،3بنابراین نفس انسـان در
نوع انسـانی م 
سیر تکاملی ،نوع االنواع نیست؛ بلکه نوع متوسط است و ملکات و علوم ،فصل ممیز افراد انسانی
ً
َ َََ ُ َ ً
آیـه مبارکـه <مـا َل ُك ْـم ال َت ْر ُج َ
ـون ِهلِل َوقـارا * َو ق ْـد خلقك ْـم أ ْطـوارا> (نـوح  13و  )14بـه زیبایـی ارتقـای

اسـت و انسـانها را بـه انـواع مختلفـی تبدیـل میکنـد( .طباطبائـی ،محمـد حسـین ،1374 ،ج)312 ،1

نفـس را بـه تصو یـر میکشـد؛ ز یـرا اطـوار بـه معنای دقیق کلمه این اسـت که انسـان از ابتدای حدوث
تـا منتهـای عمـرش ،برحسـب حرکـت جوهـری ،انتقـاالت جبلی باطنـی در کمال و حـرکات طبیعی
نکـه از اعمـال ،مقامـات و احـوال ناشـی
و نفسـانی اسـت کـه از تکـرار اعمـال ناشـی میگردنـد؛ چنا 
َ
میشـوند .بنابرایـن ،انسـان همـواره از صورتـی بـه صورتـی و از خلقـی بـه خلقـی و از عقیـدهای بـه
عقیـدهای و از حالـی بـه حالـی و از مقامـی بـه مقامـی و از کمالـی بـه کمالـی در انتقـال اسـت تـا
یگـردد و بـه عالـم عقلـی میپیونـدد و صاحـب قـوت در مظاهـر و نشـآت
سـرانجام یـا از کاملیـن م 

 .4.2تبيین دقیق ادرا ک عقلی از نظر مالصدرا
نجـا دانسـتیم کـه از نظـر صدرالمتألهیـن ،صـور مـادی خارجـی ،بـه هیـچ وجـه قابـل ادراک
تـا ای 
نفـس نیسـتند؛ بلکـه نفـس پـس از اشـراف بـر محسوسـات (بـه وسـیله آالت و حضـور محسوسـات
در برابـر قـوهای از قـوای ظاهـری وی) صورتـی مجـرد از مـاده ،ماننـد صـورت محسـوس ،در ذات
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یگـردد( .حسـن زاده آملـی ،1361 ،ج)433 ،3
میگـردد و یـا بـا شـیاطین محشـور م 

خو یـش ایجـاد و انشـاء میکنـد و آن صـورت مجـرده ،حقیقـت ادراک و علم و احسـاس نفس اسـت.
(صدرالمتألهیـن ،بیتـا )179 :بـه ایـن ترتیـب ،مالصـدرا در بـاره احسـاس و ادراک حسـی عقیـده نوینـی
کـه اسـاس آن مبتنـی بـر تحقیـق کامـل و شـهود قلبـی اوسـت ،اظهـار مـیدارد .احسـاس در نظـر ایـن
فیلسـوف عبـارت اسـت از انشـاء و خالقیـت نفـس کـه در نتیجـه قـدرت و تسـلطی کـه بـر کلیـه امـور
دارد ،میتوانـد ماننـد هـر صـور تـی را کـه بخواهـد ،ایجاد کند و آن صـورت را که نفس در ذات خویش
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بـه قـدرت خالقـه انشـاء و ایجـاد نمـوده ،عبـارت اسـت از احسـاس و ادراک حسـی .ولـی در ادراک
صـور کلـی (ماننـد صـورت عقلـی انسـان ،حیـوان و جسـم) نظـر او بـه گونـهای دیگـر اسـت:
یک .مرحله «مشاهده از راه دور»
ُ
ُ
مالصـدرا ضمـن پذیـرش نظر یـه مثـل و اقامـه برهـان بـر آن (صدرالمتألهیـن ،1380 ،ج 43 ،2ـ )78
معتقـد اسـت نفـس انسـان تـا زمانـی کـه در ایـن جهـان اسـت ،میتوانـد اشـیائی را کـه دارای ذوات
عقلـی و وجـودی مفـارق و مجـرد هسـتند ،تعقـل کنـد؛ امـا تعقلـش ضعیـف و از راه دور و در نتیجـه
قابـل اشـتراک بیـن جزئیـات خواهـد بود .وی در بـاره حقیقت این ذوات و نحـوه ادراک آنها اینگونه
توضیـح میدهـد« :اشـیاء مـادی ،صورتـی عقلـی در عالـم عقـل دارنـد و انسـان بـه هنـگام ادراک
نهـا را مشـاهده میکنـد؛ هرچنـد کـه ادراک آنهـا بـه وسـیله انسـان ،بـه سـبب
معقـوالت کلـی ،آ 
شـیء دور در هـوای
تعلـق وی بـه بـدن و کـدورات و ظلمـات ،یـک ادراک ناقـص و ماننـد ادراک یـک
ِ
غبارآلـود اسـت و بـه همیـن سـبب ،انسـان امـور عقلـی را ـ کـه وجـودات محض و متشـخص به خود و
نورهـای صـرف و واضـح بـه خـود هسـتند ـ مبهـم و کلـی و محتمـل الصدق بـر کثیرین مییابـد؛ مانند
دیـدن شـبحی کـه از دور دیـده میشـود( .صدرالمتألهیـن ،1981 ،ج)68 ،2

کالم مالصـدرا ايـن اسـت کـه نفـس ،موجـودات عقلـی را کـه مجردنـد ،از دور مشـاهده میکنـد،
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نهـا از افراد خارجی محسـوس؛ بلکه به واسـطه
ولـی نـه بـه نحـو تجر یـد نفـس و انتـزاع صـورت عقلی آ 
انتقـال و مسـافرت نفـس از عالـم محسـوس بـه عالـم متخیـل ،و از عالـم متخیـل بـه عالـم معقـول و
ارتحـال از عالـم دنیـا بـه عالـم آخرت و سـپس ارتحال از هر دو عالم حسـی و عقلـی به عالمی ماورای
حـس وعقـل ،یعنـی عالم ربو بـی( .همـان ،ج)289 ،1

بنابرایـن بـا توجـه بـه عبـارت بـاال ُمـدرک جمیـع ادراکات و فاعـل جمیـع افعـال در انسـان ،نفـس

ناطقـه اسـت کـه بـه واسـطه سـعه وجـودیاش ،در ِآن واحـد ،هـم بـه مرتبـه حـواس نـزول میکنـد و هـم
بـه اعتبـار هـر قـوهای از قـوای ادرا کـیاش (حـس ،خیـال ،عقـل) در عالمـی از عوالـم (عالـم طبیعـت،
یشـود .پـس بـه اعتبـار ادراک معقـوالت کلـی ،در عالـم معقول کلی
عالـم مثـال و عالـم عقـل) واقـع م 
میباشـد کـه فـوق همـه عوالـم اسـت و بـه لحـاظ ادراک محسوسـات ،در عالـم اجـرام و مـواد قـرار
میگیـرد کـه در تحـت همـه عوالـم اسـت و به اعتبـار ادراک ُم ُثـل خیالیه ،در عالمی واقع میشـود که
میـان آن دو عالـم اسـت.
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نکـه در اثـر مشـاهده مثـال نوری،
بایـد توجـه داشـت کـه ادراک کلـی ،مشـاهده ُم ُثـل اسـت ،نـه ای 
مفهومـی در ذهـن حاصـل گردد.
دو .مرحله اتحاد با عقل فعال
صدرالمتألهیـن در تبییـن کیفیـت ادراک و حصـول صـور عقلـی ،پـس از مرحله مشـاهده از دور،
گام بلندتـری برمـیدارد و از اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال و افاضـه صـور ادرا کـی و عقلـی از جانـب آن
سـخن میگو يـد .بـه بیـان مالصـدرا :نفـس ،حـدوث جسـمانی دارد؛ پـس موجـودی اسـت کـه حرکت
خـود را از جسـمیت آغـاز نمـوده اسـت .البتـه بقـای روحانـی دارد؛ پـس بـه سـوی کمـال عقلـی ،کـه
مرتبـه مفارقـات اسـت ،در حرکـت اسـت .اولیـن فضیلت و کمالی که نفس پـس از صورت معدنی و
یشـود ،صورت جسـمیه اسـت و پـس از صورت جسـمیه ،صورت
صـورت عنصـری بـه آن متلبـس م 
نباتـی و پـس از آن ،صـورت حیوانـی اسـت کـه آغـاز تجـرد اسـت و پـس از صـورت حیوانـی ،نوبـت بـه
صورت نفس ناطقه میرسـد .نفس در این مسـیر همچنان ارتقا مییابد و به سـوی موجودات عقلی
مـیرود .ایـن مرتبـه ،مرتبـه موجـودی اسـت کـه دارای همـه کمـاالت بدیهـی و نظری اسـت و رسـيدن
بـه ایـن درجـه ،محصـول اتحـاد بـا عقـل فعـال اسـت کـه پـس از رسـيدن بـه آن مرتبـه ،عقـل مسـتفاد
یگـردد( .صدرالمتألهیـن،
میشـود کـه واجـد همـه ادراکات عقلـی ،اعـم از تصـورات و تصدیقـات م 
انسـانی بیـان میکنـد و اساسـا غایـت بـودن را ملازم بـا اتحاد مغیا بـا غایت میدانـد( .صدرالمتألهین،
 ،1377ج)140 ،9

سه .مرحله فنا
پس از برداشتن دو گام نخست ،یعنی مشاهده از دور و سپس اتحاد با عقل فعال که در نتیجه
حرکـت جوهـری بـرای نفـس حاصـل میشـود ،نوبت به گام نهایی میرسـد که از نظـر مالصدرا نظریه
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 )273 :1354مالصـدرا رسـيدن بـه عقـل فعـال و اتحـاد و یکیشـدن بـا عقـل فعـال را غایـت حیـات

فنـا در ذات حـق و خالقیـت نفـس نسـبت به صورتهای عقلی اسـت .مالصـدرا در این باره معتقد
نکـه ادراک حقایـق اشـیاء از جهـت اتصـال نفـس بـه مبدأ فعالـش به گونه رشـح (و تراوش)
اسـت :ای 
نهـا از مبدأ فیاض و یـا اینکه به گونه مشـاهده آن
ایـن صورتهـا بـر نفـس باشـد و یـا بـه گونـه افاضه آ 
صور در آن مبدأ باشـد ،بین علما مورد اختالف اسـت .از نظر وی از آنجا که فنای نفس از خودش
و ُمنـدک شـدن هویتـش و بقايـش بـه حـق تعالـی ،و اسـتغراق نفـس در ذات حقتعالی سـبب اتصال
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بـه مبـدأ اسـت ،لـذا اشـیاء را آنگونـه کـه هسـت ،بـا نـور الهـی مشـاهده میکنـد .البتـه آنچـه مشـاهده
ّ
میکنـد ،بـا آنچـه حقیقـت خارجـی دارد ،مغایـر نیسـت ،کـه ا گـر چنیـن نباشـد ،تکـرار در تجلـی الزم
آید( .صدرالمتألهین ،ج 359 :1981 ،2ـ )360

اسـتاد حسـنزاده آملـی بـه گونـهای گو یـا بـه ایـن مراحـل سـهگانه توجـه کـرده و معتقد اسـت که از
نظـر مالصـدرا بـرای نفـس حـاالت مختلفـی از جهـت صفـا و کـدورت و قـوت و ضعـف وجـود دارد.
َ
گاه نفـس ،عالـم عقـول مفارقـه و مبـادی عالیـه (کلیـات و مجـردات) را در ابتـدای امـر چنـان درک
میکنـد کـه گو یـی چیـزی را در هـوای غبارآلـود از دور مینگـرد (اشـاره بـه مرحلـه مشـاهده از دور) .در
مرحلـه بعـد_ پـس از طـی مراحـل کمالـی _ نفـس ،چیزی را که تعقل کرده اسـت ،عیـن صورت عقلیه
آن ـ بـه حسـب وجـود ـ میگـردد؛ پـس نفـس ناطقـه و عقـل فعـال در ایـن معنـا موافقانـد ،کـه هـم نفـس
ناطقـه بـه حسـب وجـود ،عیـن صورت معقوله خود اسـت و هـم عقل فعال ،عین صور معقوله اشـیاء
اسـت .پـس عقـل فعـال ،خزانـه معقـوالت اسـت و خـارج کننـده نفس از نقـص به کمال ،کـه نفس با
ّ
حصول ُمعدات در تحت تصرف و تدبیر وی استکمال و اشتداد نوری مییابند و در حد توان خود
بـا عقـل فعـال ،ارتبـاط پیـدا میکنـد .از ایـن ارتباط ،بـه «اتحاد در عقل فعال» یـا «فنای نفس در عقل
فعـال» تعبیـر میگـردد .البتـه ایـن اتحـاد و فنـا مراتبـی دارد ،تـا حـدی کـه نفـس ،عقـل بسـیط گـردد.
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بنابرایـن نفـس در قـوس صعـود ،چـون بـا عقـل بسـیط اتحـاد وجـودی یافـت ،تمـام حقایـق عقالنیـه و
حقیقت انسـان کامـل و از اجزای ذات او میگردند و در حقیقت ،انسـان
ـس
ِ
رقائـق برزخیـه آنهـا ،نف ِ

کامـل اسـت کـه بـر حسـب هـر درجـهای از درجـات ،تعیـن خاص و اسـم مخصـوص حاصـل نموده و
بدیـن جهـت ،انسـان کامـل را جایـز اسـت کـه آثـار تمـام آن ّ
تعینـات را بـه حقیقـت خـود اسـناد دهد.
(حسـن زاده آملی 331 :1404 ،ـ )345

البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه نمود که فنـا اصطالحات متعـددی دارد .در موضـع ادراک عقلی،
یگـردد؛ یعنـی نـه بـه ایـن نحـو کـه
فنـای فـی الحـق بـه گونـهای اسـت کـه بـا حرکـت جوهـری محقـق م 
موجـودی مرتبـه پایینـش را از دسـت بدهـد ،مرتبـه سـوم را بگیـرد؛ بلکه به این شـکل کـه موجودی که
دارای مرتبه اول اسـت ،مرتبه دوم را هم دارا باشـد و در عین اینکه مرتبه دوم را داراسـت ،مرتبه سـوم
نطـور ادامـه يابـد تـا بـه آن مرتبـه عالی برسـد و در آن حال ،وجـودش به یک
را هـم داشـته باشـد و همی 
وجـودی کـه دارای همـه مراتـب اسـت و همـه درجـات را پـر میکنـد ،تبدیـل شـود .مالصـدرا دربـاره
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نفـس انسـانی ـ الاقـل ـ بـه چنیـن حرکـت جوهـریای معتقـد اسـت؛ پـس اینطـور نیسـت کـه مثلا
نفـس ،مرتبـه طبیعـت را کال خلـع کنـد؛ مرتبـه مثـال را از دسـت بدهـد؛ مرتبـه عقـل را از دسـت بدهد
ـادون وجـودش کشـش پیـدا میکند؛ امتـداد مییابـد و مراتـب باالتر را
تـا بـه فنـا برسـد؛ بلکـه مراتـب م ِ
یشـود ،تـا انتهـای وجـودش بـه مبـدأ خـودش و آن نقطـهای کـه از آنجـا آغـاز کـرده ،برسـد.
هـم دارا م 

 .3حقیقت عقل فعال در هستی
ـری خـود
در بیـان دیـدگاه مالصـدرا تـا ای 
نجـا پیـش آمدیـم کـه نفـس انسـان در پـی حرک ِ
ـت جوه ِ
ُ
ُ
بـرای ادراک عقلـی ،ذوات نـوری را ـ کـه همـان مثل افالطونی در تعبیر فالسـفه اسـت ـ از دور مشـاهده
میکنـد ،امـا بـه سـبب ضعـف نفـس و قـوت آن ذوات ،ادرا کـی مبهـم و بـه نحـو کلـی دارد و در ادامـه،
نجـا الزم اسـت توضیحـی در مورد
یگـردد .در ای 
پـس از اشـتداد وجـودیاش ،بـا عقـل فعـال متحـد م 
حقیقـت عقـل فعـال داده شـود تـا بحـث بـه خوبی تنقیـح گردد.
از نظرخواجـه نصیرالدیـن طوسـی عقـل فعـال ،ماننـد شـعله آتـش اسـت و نفـس ماننـد قطعـه
یشـود و بـه مـرور
ذغالـی اسـت کـه در مجـاورت آن قـرار میگیـرد .نخسـت از حـرارت آتـش متأثـر م 
یگـردد و کار آتـش را انجام میدهـد و اصال آتش
آتـش میگیـرد ،تـا سـرانجام تمـام اجزایـش مشـتعل م 
خواجـه در ایـن مثـال بـه خوبـی مراحلـی را کـه مالصـدرا در مـورد ادراک عقلـی بیـان فرمودنـد (از
مشـاهده و اتحـاد بـا عقـل فعـال و سـپس فنـا در حـق) را بـه تصو یـر کشـیده اسـت .عالمـه حسـنزاده
آملـی نیـز در ایـن بـاره معتقدنـد کـه یکـی از اسـرار بـزرگ تحقیقـات مالصـدرا ایـن اسـت کـه جسـم
یگـردد و سـپس بـه مقـام خیـال و عقـل مجـرد
جامـد بـه حرکـت جوهـری ،نطفـه و علقـه و مضغـه م 
یشـود و بـه عقـل فعـال کـه روحالقدس (جبرئیل) اسـت ،میپیوندد( .حسـنزاده
میرسـد و روحانـی م 
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میشـود( .طاهـر زاده)83 :1393 ،

آملـی  ،1361ج)333 ،3

مالصـدرا نیـز در توضیـح حقیقـت عقـل فعـال میگو یـد« :بـرای انسـان از ابتـدای خلقتـش تـا
پایـان غایتـش درجـات کثیـری اسـت و برایـش نشـآت ذاتیـه و اطـوار وجودیـه اسـت کـه اولیـن نشـئه،
جوهری جسـمانی اسـت؛ سـپس در مسـیر اشـتداد از شـیئی به شـیء دیگر تبدیل میشـود و در اطوار
نکـه ذاتـش قـوام میيابـد و از ایـن دار بـه سـرای آخـرت جدا میشـود؛ پس
خلقـت تطـور میکنـد ،تـا ای 
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یگـردد .بنابرایـن انسـان جسـمانیت الحـدوث و روحانـی البقاسـت و اول
بـه سـوی پـروردگارش بازم 
مرحلـهاش قـوه جسـمانیه اسـت و سـپس صـورت طبیعیـه ،سـپس نفس حساسـه با مراتبش ،سـپس
مفکـره ذا کـره ،سـپس ناطقـه ،سـپس عقـل نظـری و بعـد از آن عقـل عملـی برایـش حاصـل میشـود،
بنابـر درجاتـش از حـد عقـل بالقـوه تـا عقـل فعـال ،و عقـل فعـال همـان روحاالمـری اسـت کـه مضـاف
َ
ُ
<قـل ُّ
الر ُ
وح ِم ْن أ ْمـر َر ّب> ،و آن موجود اسـت در عدد ّ
کمی
ِ
بـه خداونـد متعـال اسـت در قـول خداونـدِ :
ِ
از افـراد و بـه ایـن مرحلـه رسـیدن ،تنهـا بـا عمـل و کسـب کافـی نیسـت؛ بلکـه ناچـار از جذبـه ربانـی
اسـت»( .صدرالمتألهیـن)235 :1361 ،

معلم ثانی ابونصر فارابی در باره سعادت انسان میگوید:
«عقل فعال کارش عنایت کردن به حیوان ناطق است و رساندن او به باالترین مراتبی که ممکن
اسـت بـه آن برسـد و آن همـان سـعادت القصـوی سـت و اینکـه انسـان در مرتبه عقل فعـال قرار گیرد
و ایـن در صورتـی اسـت کـه در عـداد موجـودات ،مفـارق از مـاده درآیـد کـه در قـوام خـود ،بـه مـاده نیاز
نداشـته باشـد و بـر ایـن حـال ،دائـم و ابـد باقـی بمانـد ...و عقـل فعـال ،ذاتـش واحـد اسـت ...و عقـل
فعـال ،همـان اسـت که سـزاوار اسـت بـه او روحاالمین و روحالقدس گفته شـود و بـه چیزهای دیگری
یشـود( .»...فارابـی )23 :1371 ،پـس بنابـر
شـبیه ایـن معانـی نامیـده شـود و رتبـه آن ملکـوت نامیـده م 
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دیـدگاه فارابـی عقـل فعـال همـان جبرئیـل اسـت کـه تعبیـر بـه روحاالمیـن و روحالقـدس کـرده اسـت.
ُ ُ َّ َ
َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ
زائ ُن ُـه َو مـا ن َن ّ ِزل ُـه ِإال ِبق َـد ٍر
مالصـدرا در اسـفار خـود بـه حکـم آیـه شـریفه <و ِإن ِمـن
ش ٍء ِإال ِعندنـا خ ِ
َُْ
ـوم> (حجـر )21 :بیـان میکنـد کـه بـرای هـر نـوع از انـواع موجـودات در عالـم جسـم ،حقیقتـی اسـت
معل ٍ
کلـی و عقلـی در عالـم امـر و قضـای الهی؛ زیرا «خزائن» که در آیه مطرح اسـت ،از نظر مالصدرا اشـاره
بـه وجـود عقلـی اشـیاء دارد کـه رقايـق و وجـود ضعیـف آن در عالـم جسـمانی اسـت .ایـن حقایـق
عقلـی در مرتبـه خـود ،کـه قـرب در جـوار الهـی اسـت ،مسـتقر و ثابتانـد و تنـزل نمییابنـد و آنچـه
تنـزل یافتـه ،جلـوه و رقیقـه آنهاسـت کـه متحد با آن مرتبه عالی میباشـند و فرقشـان تنها در شـدت
و ضعـف اسـت؛ مثـل حضـرت عزرائیل و جبرئیل( .اسـفار ،ج ،8ص )126البتـه عالمه طباطبائی؟هر؟
در تفسـیر وز یـن «المیـزان» اقـوال مختلـف در مـورد ایـن آیـه را بـر شـمردهاند و در تفسـیر ایـن آیـه،
نهـا در ایـن مقـام بـه طـول میانجامـد.
نظـری متفـاوت بـا جنـاب مالصـدرا بیـان داشـتهاند کـه ذکـر آ 
(طباطبائـی ،1374 ،ج 207 ،12ـ )213
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در دیدگاهـی متفـاوت از آرای گفتـه شـده در بـاب حقیقت عقل فعال ،عالمه مجلسـی در شـرح
احادیـث بـاب عقـل ،ضمـن بیـان ماهیـت عقـل ،شـش معنـا بـرای آن ذکـر میکنـد کـه آخریـن معنا را
دیدگاه فالسـفه دانسـته و معتقد اسـت فالسـفه ،عقل را جوهر مجرد قدیمی میدانند که ذاتا و فعال
بـه مـاده تعلـق نمیيابـد .ایشـان پـس از بيـان نظر یـه فالسـفه ،بـه شـدت بـه آنهـا تاخته و الزمـه چنین
گفتاری را انکار بسـیاری از ضروریات دین دانسـته اسـت:
«تفسـیر عقـل طبـق آنچـه فالسـفه میگوینـد ،مسـتلزم انـکار بسـیاری از ضرور یـات دیـن همچـون
حـدوث عالـم و نظایـر آن اسـت ...و برخـی از طرفـداران فلسـفه کـه اسلام را پذیرفتهانـد ،عقلهـای
حادثـی را اثبـات کردهانـد؛ در حالـی کـه چنین اعتقادی نیز مسـتلزم انکار بسـیاری از مبانی پذیرفته
شـده اسلامی اسـت»( .محمد باقر مجلسـی ،1356 ،ج 25 ،1ـ )28

عالمـه مجلسـی آنگاه چگونگـی ارتبـاط عقـل عاشـر (کـه نـزد فالسـفه بـه عقـل فعـال نـام بـرده
اسـت) بـا نفـس را در نـگاه برخـی از فالسـفه اسلامی تشـریح کـرده و معتقـد اسـت« :فالسـفه بـرای
ایـن ادعاهـا هیـچ دلیلـی ندارنـد ،جـز پندارهـای شـبههناک یـا خیـاالت شـگفتآور کـه آنهـا را بـا
تهـای لطیـف و زیبـا زینـت میدهنـد»( .همـو ،ج)27 ،1
عبار 

عالمـه طباطبائـی اسـاس بحـث عالمـه مجلسـی در تبییـن معانـی اصطالحـی عقـل را ناصحیح
فالسـفه برمیخیزد .ایشـان معتقد اسـت که عالمه مجلسـی در بسـیاری از موارد دچارتناقض شـده
اسـت؛ ز یـرا ایشـان بـه فالسـفه بـه سـبب اعتقـاد بـه مجـردات تاختـه و آنگاه تمـام ویژگیهـای تجـرد
را در انـوار پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ اثبـات کـرده اسـت .وی توجـه نکـرده کـه ا گـر موجـود مجـردی غیـر
از خداونـد سـبحان محـال باشـد ،دیگـر بـا تغییـر دادن نـام آن مجـرد (کـه پیامبـر؟ص؟ یـا امـام؟ع؟) و بـا
نهـادن نـام نـور و طینـت یـا اسـامی دیگـر بـر آنچـه فالسـفه عقـل مینامنـد ،حکـم اسـتحاله آن تغییـر
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میدانـد؛ ز یـرا معتقـد اسـت ایشـان در ضمـن تطبیـق عقـول عشـره بـر ارواح ائمـه؟مهع؟ بـه مخالفـت بـا

نمیکنـد( .عالمـه طباطبائـی ،بیتـا 106 :ـ )108

عالمـه حسـنزاده آملـی در تأييـد دیدگا ههـا در مـورد عقـل فعـال معتقـد اسـت :عقـل فعـال کـه
موجـودی اسـت بـا فعلیـت محـض ،در قـرآن کر یـم بـه «صمـد» تعبیـر شـده اسـت« :صمـد در مقابـل
جـوف اسـت کـه هیـچ خلئـی در او نیسـت؛ لـذا از حقیقـت الحقایـق و عقـول فعالـه کـه آنهـا را
مالئکـه نیـز میگوینـد ،در لسـان پیشـوایان کاروان بینـش و دانـش تعبیـر بـه صمـد شـده اسـت».
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(حسـنزاده آملـی ،1361 ،ج )367 ،3ایشـان بـه روایتـی در روضـه سـوم «ر یـاض السـالکین» کـه شـرحی
بـر صحیفـه سـجادیه اسـت ،اسـتناد میکننـد« :و در خبـر آمـده اسـت کـه خداونـد متعـال مالئکـه را
یتـا)90 :
یکـه صمـد هسـتند و بـه ایـن معنـا کـه اجـوف نیسـت»( .علیخـان مدنـی ،ب 
خلـق نمـود؛ درحال 

غـرض از بیـان ایـن احـوال ،شـمارش تمـام دیدگا ههـا در ایـن مقـام نیسـت؛ بلکـه تنهـا آ گاهـی بـه
ایـن مسـئله اسـت کـه در مـورد حقیقـت عقـل فعـال در میـان علمـا آرای مختلـف و بعضـا متعارضی
وجـود دارد و پـی بـردن بـه حقیقـت آن و تطبیـق نظر یـات فالسـفه بـا آنچـه در لسـان دیـن مبین اسلام
نکـه نصایـح علمـای برجسـته عالـم اسلام
قتـر میباشـد؛ چنا 
آمـده ،نیازمنـد تحقیـق و بررسـی دقی 
همیشـه مشـوق اصلـی بـرای مطالعـه در زوایـای مختلـف وجـود انسـان و عالـم هسـتی و عجایـب
خلقـت بار یتعالـی سـت« :در کارخانـه هسـتی ،کـه کارخانـه شـگفت آدمسـازی اسـت ،درسـت
تأمـل کـن کـه چگونـه قـوهای کـه کمـال و عرضهای جـز پذیرفتن نـدارد و در انزل و اسـفل مراتب وجود
قـرار گرفتـه اسـت ،از دسـت توانـا و اشـراق و افاضـه کامـل ِّ
مکملـی کـه ُمخـرج او از قـوه به فعل اسـت،
ِ
بـه مرتبـه اعلـی و ارفـع میرسـد؛ نطفـهای شـنوا و گو یـا و دانـا و خوانـا میشـود؛ میتوانـد اندیشـه کنـد و
ّ
اختـراع نمایـد؛ بـر اجسـام و اجـرام و ذیحیـات و بیحیـات دسـت مییابـد و همـه مسـخر و مطیـع او
میگردنـد»( .حسـنزاده آملـی ،1361 ،ج)334 ،3
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 .4ادرا ک عقلی ،مختص انسان کامل
فـی الواقـع بایـد بـه ایـن نکتـه آ گاه بـود کـه فهـم صحیـح مراتـب مختلـف ادراکات عقلـی ،بـرای
انسـانهایی که از تعلقات دنیوی جدا نشـدهاند ،بسـیار سـنگین اسـت و بنا بر قول عالمه حسنزاده
آملـی ا گـر بـرای کـودکان داسـتانهایی از ز بـان حیوانات گفته شـود ،خـوب ادراک میکننـد و به وجد
میآینـد و هرچـه حکایـت سـادهتر و روانتـر باشـد ،بهتـر میفهمنـد و بسـیار شـگفتزده میشـوند؛
امـا ا گـر مطلبـی علمـی بـا سـادهترین گفتـار گفتـه شـود ،از یافتـن آن ناتواننـد؛ بلکـه از گوینـده روی
برمیگرداننـد .علتـش ایـن اسـت کـه هنـوز در مرحلـه خیالنـد و از عالـم خیـال قـدم فراتـر ننهادهانـد.
از نظـر ایـن بزرگـوار اکثـر مـردم نیـز ،در حـد خیالنـد و میتـوان گفـت حیواناتـی باهوشـند؛ اگرچه خیال
یتـر اسـت( .حسـنزاده آملـی ،بیتـا)204 :
انسـان از خیـال حیوانـات قو 

بـه عبـارت دیگـر :انسـان موجـودی اسـت منبسـط و کشـیده شـده در عوالـم سـهگانه وجـود ،کـه
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هـم دارای مرتبـه م ّ
ّ
واجدیـت بـدن] و هم مرتبـه مثال و هم مرتبه عقـل؛ در نتیجه
ـاده اسـت [بـه لحـاظ
ممکـن اسـت مرتبـه عقـل یـا مثـال در وی بسـیار ضعیـف باشـد؛ همچـون طفـل تـازه بـه دنیـا آمـده
یـا اکثـر مـردم بـه لحـاظ مرتبـه عقـل [بـه اصطلاح فلسـفی] و لـذا گفتـه میشـود کـه اکثـر ّ
تأملات و
ّ
افـکار مـا از قبیـل ّ
تخیـل اسـت ،نـه تعقـل به معنـای فلسـفی آن( .طباطبائـی )217 :1388 ،بدین ترتیب
مالصـدرا ،ادراک اکثـر انسـانها را در حـد ادراک خیالـی و فاقـد ادراکات عقلـی میداند و میفرماید:
«بـرای هـر کـس ایـن امـکان اسـت کـه صـورت حیـوان را بـه گونـهای لحـاظ کنـد کـه بـه حسـب آن
(حیـوان) نـه مقـدار خاصـی داشـته باشـد ،نـه مـکان خاصـی ،نـه وضـع خاصـی و نـه زمـان خاصـی ،و
همینطـور صـورت انسـان عقلـی را کـه مجرد از عوارض مادی اسـت ،تعقل کند؛ یعنی انسـان سـاده
و خالصـی کـه از تمـام آنچـه غیـر از انسـانیت اسـت (یعنـی وضـع و ک ّـم و أین خاص) مجرد باشـد ،با
ایـن همـه ،چیـزی از مقومـات و قـوا و اعضایـش حـذف نشـود؛ بهطـوری کـه او را دارای سـر ،صـورت،
چشـم ،دسـت ،پـا و شـکم تعقـل کنـد .امـا اندکـی از افرادنـد کـه امـکان اینگونـه ادراک را دارنـد؛ زیـرا
آنچـه بـرای بیشـتر مردمـان میسـر اسـت ،ايـن اسـت کـه در ذهـن خـود ،صورتی خیالـی از یکـی از افراد
ماهیـت (مثلا ماهیـت انسـان) را تصـور میکننـد و هنگامـی کـه بـا فـرد دیگـری رو بـهرو میشـوند،
«مابهاالشـتراک» ایـن دو فـرد را از «مابهاالختلاف» آن دو جـدا وحیثیـت اشـتراک و اتحـاد آن دو را بـه
کـه بیـن دو یـا چنـد فـرد از نـوع واحـد ،مشـترک اسـت؛ بـدون آنکـه از تمـام مشـخصات و زوایـد مـادی
تجر یـد شـده باشـد( .صدرالمتألهیـن ،1981 ،ج 273 ،9ـ )274

بـا ایـن حـال بـرای عمـوم انسـانها ایـن امـکان را قائـل میشـود کـه بـا حصـول شـرایط الزم ،بـه
درجاتـی از ادراک عقلـی برسـند .از نظـر مالصـدرا هنگامـی کـه اسـتعداد نفـس کامـل گـردد و
صالحیتـش (ب هسـبب تصفیـه و طهـارت نفـس از کـدورات و تکـرار ادراکات و حـرکات فکریـه)

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا

نحـو ادراک خیالـی درک میکننـد .نهایتـا آنچـه در ایـن میان به دسـت میآید ،صورتی خیالی اسـت

حتمـی شـود ،نـور عقـل فعـال بـر آن و بـر مـدرکات وهمیـه و صـور خیالیـهاش اشـراق میکنـد (ماننـد
اشـراق خورشـید بـر قـوه مبصـره) و آنگاه نفـس ،عقل بالفعل شـده و و مـدرکات و متخیالتش معقول
یگـردد.
بالفعـل م 
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نتیجهگیری
از مجمـوع مباحثـی کـه مطـرح شـد ،تفـاوت دیـدگاه دو فیلسـوف بـزرگ عالـم اسلام ابنسـینا و
صدرالمتألهیـن؟امهر؟ در بـاره چگونگـی تحقـق ادراک عقلـی تـا حـدودی روشـن گردیـد:
نسـینا بـر تثلیـث اسـت؛
_ بنابرایـن در بحـث انـواع ادراکات ،مبنـای صدرالمتألهیـن ماننـد اب 
ز یـرا هـر دو ادراک وهمـی را قسـم جداگانـهای از ادراک عقلـی نمیداننـد (برخلاف مشـائيون ماننـد
خواجـه نصیـر طوسـی ،کـه ادراکات را چهـار نـوع بیـان میکنـد)؛ گرچـه هرکـدام دلیـل خاصـی بـرای
ایـن ادعـا دارنـد.
نسـینا صـور علمیـه را بـه شـیوه انتـزاع و تجر یـد نفـس میدانـد ،ولـی صدرالمتألهیـن بـه خلـق
_ اب 
و انشـاء نفـس و بـه اعـداد آالت و قـوا میدانـد.
نسـینا مراتـب ادراک را مراتـب تجر یـد میدانـد ،ولـی صدرالمتألهیـن نفـس را در ابتـدای امـر
_ اب 
(در صـور محسوسـه و متخیلـه) مصـدر میدانـد و نسـبت به صـور عقلیه ،مظهر میدانـد و در نهایت
امـر ،نفـس میتوانـد محیـط بـه عقول هم بشـود.
_ ابنسـینا در ارتبـاط نفـس ناطقـه بـا عقـل فعـال در کسـب علـوم ،آن را بـه نحـو اتصـال میدانـد،
ولـی صدرالمتألهیـن بـه اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال ،بلکـه بـه فنـای در آن قائل اسـت.
فصلنامه داخلی گروه علمی_ آموزشی فلسفه اسالمی _ سال اول _ شماره 2

_ ابنسینا قوه خیال را مادی و جسمانی میداند و صدرالمتألهین قائل به تجرد برزخی آن است.
نسـینا چـون علـم نفـس را بـه اعیـان خارجـی ،کیـف نفسـانی میدانـد ،لـذا نفـس را از ابتـدا تا
_ اب 
انتهـا ثابـت دانسـته و نفـس را ذاتـا یـک نـوع میدانـد و اختالفـات را در کمـاالت ثانـوی بیـان میکنـد؛
لـذا نفـوس تمـام مـردم حتـی انبیا و اولیا را یکی دانسـته و اختالفشـان را تنهـا در صور علمیه و اخالق
زائـده میدانـد؛ امـا مالصـدرا بـا در نظـر گرفتـن حرکـت جوهـری ،قائـل بـه اختلاف وجـودی نفـوس
انسـانی است.
_ مالصـدرا تمـام انـواع ادراکات انسـان را فعـل نفـس (و نـه انفعـال) او میدانـد کـه حـواس و
قـوای ادرا کـی ،دیگـر ابزارهـای آن هسـتند و چـون خـود نفـس ،مجـرد اسـت ،ادراکات جزئـی و کلـی
او همگـی مجردنـد و مـادی و محتـاج بـدن نیسـتند .انسـان بـا قـوه خیـال خـود میتوانـد حتـی بـدون
الگو بـرداری از داد ههـای حـواس ،صورتهایـی را خلـق کنـد کـه از هـر جهـت شـبیه آفرینـش ابداعی
(خلـق از عـدم) خداونـد میباشـد.
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نهـای سـهگانه واقعـی (یعنـی عالـم حـس و عالـم خیـال و عالـم معقـوالت)
_ بنابـر نظر یـه جها 
کـه مالصـدرا نیـز آن را پذیرفتـه ،و بـر اسـاس اصـل تطابـق قـوای ادرا کـی سـهگانه درونـی انسـان (یعنـی
ادراک حسـی و ادراک خیالـی و ادراک عقلـی) بـا عوالـم سـهگانه مذکـور ،وی معتقـد اسـت کـه نفـس
انسـان بـا درک محسوسـات ،در عالـم حـس قـرار میگیـرد و در حـال ادراک خیالـی ،در عالـم مثـال و
در حـال ادراک کلیـات و معقـوالت ،در عالـم عقـول اسـت.
_ بـه عقیـده مالصـدرا ،نفـس انسـان ،نخسـت در مرتبـه جمـادی اسـت و سـپس بـا خـروج از
مرحلـه جمـادی بـه حالـت جنینـی و در مرحلـه نباتـی قـرار میگیـرد و پـس از آن بـه مرحلـه حیوانـی
یشـود و در دوره بلـوغ حقیق ِـی خـود بـه مرحله نفس انسـانی میرسـد و «نفـس ناطقه» میگردد.
وارد م 
پـس از ایـن مرحلـه نیـز میتوانـد بـا کوشـش و تمریـن و تربیـت روحـی و عقلـی خـود ،بـه بلـوغ انسـانی

برسـد (کـه نـام آن را نفـس قدسـی و عقـل بالفعـل میگذارد) و کمتر کسـی توان رسـیدن بـه این مرحله
را دارد.

هویت ادرا ک عقلی از منظر ابنسینا و مالصدرا
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