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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  62، شماره مسلسل 4931 زمستان، هفتمسال 

 

 معرفتی مالصدرا در منظومةادراكات فطري 
 
 
 
 

 01/8/39تاريخ تأييد:   4/4/39تاريخ دريافت:  

 محمدتقی یوسفی    

 مرضیه عظام نژاد

سا،   با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلوماا    معاا ا ا  ا  
تاوان   اصولی استوا  اس،   تا چه حد می توجه به اینکه نظام معرفتی  ی بر چه

  ی اساا،ه چرچنااد مباحاا   ضاار اسااتاکام   اتنااان  نعااا اکتدااا   اار   باار 

ایا   صد ا به طو  پرا نده بیان شده اس،   لی ایشاان  شناسی     ثا  مال معرف،
مطار    ام بااییی با ظراف،   اساتاک   بر اساس مبانی فلسفی خویش   امباح  

شناسای   نگری   توجه  ی باه مباحا  معرفا،     ر ه اس،  ه خو  گویای ژ ا
ا  ا ا  فطری یا چداان   شناسی مسئلة معرف،تری  مباح   اس،ه یکی از بنیا ی

 معیاا ِ  شالو هشالو ه   بنیانِ ینینیِ معا ا بشری اس،  ه اکتنا    اکتدا  به ای  
ه با ای  اس،   ،ه غرض از طر  ای  با  ا  بشر اسا زشدندی   اکتبا  ا  ا

  ذ ر  خو  ق،   توجه ا   ا    بیان مبناگر ی  بر سی مبانی معرفتی مالصد ا 
 مصا یق    ا  ر چای  ن جویا شویمه

کلام حصاولی  کلام حیاو ی       ا  ا ا  فطاری  مالصاد ا    واژگان كليدي:

 بدیعی  ا ّلیه

                                           
 1استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم.    

 

   1دانشگاه باقرالعلوم ارشد فلسفه یکارشناس. 
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 قدمهم

 نااطق باو ن ا    چندانده چر تعریف  ر ه    کلم منطق  انسان  ا به حیوان ناطق

      اقا       ظاچر به معنای سخنگو اسا،  ا از سایر حیوانا   فصل مدیز انسان

اشاا ه  ا  ه خدا ناد         مای  به  یژگی  یگری به ناام تفکار  ناطق بو ن انسان 

بار   انساان  طاو   اه   گویی  فریده اس،ه چدانة تفکر   سخنانسان  ا فطرتاً بر قو

مساتعد  تفکار نیاز    ةسخنگویی قا   به سخ  گفت  اس،  براساس قو ةاساس قو

یگر  انسان چنگامی  اه متولداد   کلوم   معا ا  ا  سب  نده از طرفی  تا شو   می

  تنعا از قاوه     اساتعدا ی    گونه فکر   کلم بالفعلی خالی اس،شو   از چر می

 ی ساز هحیاتش بر تفکر قا   م ی برخو  ا  اس،  ه ا   ا    ا امةفطر

 َاللَّاه  َخخرارخجَکْمم مْا ر    »فرماید:  ة نال اس،  ه میسو  11 د ای  سخ   یةیّمؤ

َْمََّعاتْکْمم لخاا تخعملخد اونخ شخایمًئا  ََجَعالخ لخْکام  السَّادم َ َ الراخبمَصاا َ َ الراخفرْئادَةخ           لخعَلَّکْامم ب طْوِن 

   حاالی  اه چیازی    ن خاا   نداو    خدا ند شدا  ا از شکم ما  انتا ؛«تخشرکْرْ نخ

  انستید    نگاه برای شدا گوش   چشم    چان قرا   ا   ه شا ر باشیده ندی

م    اناش  بالفطره متفکر  ه ضدیر  ی بالفطره از چر گوناه کلا   اما ای  انسانِ

یزماة چنای     شاو    حصولی خاالی اسا، چگوناه صااحب کلام   ا ا   مای      

النفس بو ن از چار گوناه ا  ا ای        یعنی بالفطره متفکر بو ن   خالیچایی  یژگی

فطاری بارای ا     به صو  تفکر   پیدایش کلوم نیز  چای ا ّلیة ای  اس،  ه زمینه

     ازایا   فراچم شده باشد تا    پرتو  ن بتواند به معلوماا   یگار  سا، یاباده    

ای برای کلم معتندند  ه حصول  نعا برای نفس  به اصول ا ّلیه فالسفه   منطنیون

اند  ه تعبیار  یگار  ن       نعا  ا بدیعیا  ا لیه نامیده فکر   اندیشه نیس،نیازمند 

 ا  ا ا  فطری اس،ه 
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    زمیناة  باا توجاه باه مباانی مالصاد ا       هسعی بر ای  اس،      اثر حاضر

مصاا یق     شناسی   یدگاه  ی  ا    زمیناة چیساتی ا  ا اا  فطاری       عرف،م

  ا  ر چای  ن بر سی  نیمه

 
 شناسی مالصدرا مبانی معرفت

بانی مستلزم طر  برخی از م ة ا  ا ا  فطری از  یدگاه مالصد ابر سی مسئل

ای  مبانی به      می باشده ازای  ه مرتبط با ای  با   اس، شناسی ایشان معرف،

ة کلام حصاولی مطار    بر سای     با  ا  ا اا  فطاری    مرتبا    ةکنوان مندم

 شونده می
 امکان معرفت. 1

  از جدلاه مالصاد ا    اساالمی  ول معرفا، ناز  فالسافة   رچند امکاان حصا  چ

   شناسای اسا،   ی   حل مسائل   شبعا  معرف،فرضِ قطعی ِاثبا   بر س پیش

نیز خو   لیلی گویا بر ای  مسئله اس،   لی  نظام معرفتی مالصد ا     سب کلم

د   ش  ی یّا ة امکان معرف، بیانی  ا    ه مؤبه طو  مستنل   با  لدتالعی صد ا

 شناسی ا س،ه نظام معرف،   

: کنل انساان  معتند اس،صد ا    بیان توانایی کنل     ستیابی به معرف، مال

 قا   اس، امو  کدمی مانند کدم خو   کدم کدم  کدم مطلق   ههه  ا تصو   ناده 

تواند مفاچیدی مانند مجعول مطلاق  مفعاوم ننایو    مفعاوم        کنل میچدچنی 

گونه قا   بار    قتی کنل ای  ندایدهی  ا بر  نعا حدل احکام  حرا  ا اکتبا   ر ه

 ینای         اماو   جاو ی تر یاد نخواچاد  اشا،ه         باه     مدتنعا  باشد

 چدة     ه تناقو کدم مانند مبدَ قیایایی    کدمی مفاچیم از  ه استفا هاز نجا

 ةنااو    تصاو    یفیا،       نتیجاه   اس، ضر  ی  ا ند  ا بر  کلدی قیاسا 
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ضار    فلسافی  ا  ه    باا اینااال   اس،  شوا  ای  کنا ی   از ای  مفاچیم اعانتز
 (085/  4: 6831)جوادی آملی، 

گویاد: کلام    الاصول بو ن کلم چنای  مای    ی    بیانی  یگر    زمینة مدک 

   نه خو  معلومهمعلوم مدک  اس، الاصول اس،   حصول  ن از  اه کل،ْ مدک 

یعنای    انسان نسب، به معلاوم جاچال اسا،     داگر کل، معلوم موجو  نباش  پس

مدتنا  کنلای باشاده  ی      لی ای  سخ  به ای  معنا نیس،  ه کلامم   کلدی ندا  

یای کدم کلم  ا   بلکاه اماری   اقت معتند اس، کلم نه ذاتی کنل اس،   نه کنلر

کالم به کلم اس،    نفسم  یعنی اگر کل، کلم موجو  باشد هالاصول اس، مدک 

.)صدراادرن   امری امکانی اسا،  کلمم  پس هجاچل اس، نفسم  م نباشداگر کل، کل

 (438: 6836شیرازی، 
 ر عوالم هستیگانه ب . ترتب ادراكات سه2

چای معام حکدا، متعالیاه یاا فلسافة صاد ایی   اه    باا           یکی از با 

ترتب مراتب کلم براسااس    ای برخو  ا  اس، شناسی از جایگاه برجسته معرف،

ناسی مالصاد ا مبتنای   ش : نظام معرف،توان گف،   می    اق  ه،مراتب چستی اس

 اناده   مای  جاو    ةزیارا صاد ا کلام  ا نااو     شناسای  ی اسا،    بر نظام چستی

کی   جو    مسا ق با  جو  اس،ه باه کباا تی    معتند اس،: کلمم صد الدتالعی 

شعو     گاچی بیانگر  جو    چستی اس،   موجو  باو ن بیاانگر       جو  یگر

سراسر نظاام چساتی  ا شاعو     گااچی فراگرفتاه        لم    گاچی اس،ه بنابرای ک

کالم ما ه  مثاال   گونه  ه نظام چستی  ا به سه صد ا چدان  اس،ه بر چدی  اساس

کلم  ا نیز   اند  ة چستی  ا کالم طبیع، میتری  مرتب  ند   پایی    کنل تنسیم می

ا  ا  حسای منتازع از     طرفای به حسی  خیالی   کنلی تنسایم  ار ه اسا،ه از    

ة  جاو ی بسایا    ماسوسا  اسا،    ماسوساا     جاو ا  ماا ی از مرتبا     
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، به  نعا بسیا  ضعیف اسا،   شعو     گاچی نسب     ازای  ضعیفی برخو  ا نده

   ه حیو   نعا نز  مد     نز  خویش نیز بسیا  ضعیف اس،ه بنابرای  چدچنان

چون مجر  اس،   کاوا ض    ا  ا  کنلی ا  ا    ةتری  مرتب ا  ا  حسی نازل

 جاو ی   ةچار قاد    جا     باشاده پاس   ة ا  ا  مای بایتری  مرتبا   ما ه  ا ندا  

)همدن::  ه موجو ی بایتر باشد از       شاعو  باایتری برخاو  ا  خواچاد باو      

 (608-601ص

 ه چساتی مراتاب   طبناا  خاا       طو  چدان با توجه به ای  نظر      ازای 

ز بر چدی  اساس  ا ای مراتاب حسای  خیاالی   کنلای اسا،ه باه        ا    کلم نی

تاری    ناازل   اه  چدچناان  :کبا تی بعتر  مراتب کلم مترتب بر مراتب چستی اسا، 

 اه   ا  حسای  ةکالم ما ه یا ناسو  اس،  کلم حصولی نیاز از مرتبا   ة چستیمرتب

سایر    مراحال   نفاس باا     ساسس  شو     ا شر ع می  کلم اس، ةتری  مرتب نازل

  نده تر صعو  می دی به مراتب کالیبع
 . اتحّاد عاقل ومعقول3

الدتالعی   اه نناش اساسای       شناسی صد ا تری  اصول معرف، یکی از معم 

بار ایا     ند با  اتاّا  کاقال   معناول اسا،      شناسی  ی ایفا می نظام معرف،

بالنوه اس،  لی    ا اماه باا    ه نسب، چده صو   چای کلدی نفس اساس ابتدا 

ر ، جوچری اشتدا ی ا تنا پیدا می  ند   با صو   چای کلدای موجاو ا    ح

 ( 184:  4)همن:، جبالفعل چستند اتاا  می یابد   به فعلی، می  سده
 . نقش حركت جوهري در تکامل نفس 4

فر   چای مناصربه اکتنا  به حر ، جوچری   مستدل  ر ن  ن یکی از  یژگی

شناساای    ای    چسااتی  ننااده یاای یااه اساا،  ااه ننااش بساایا  تعحکداا، متعال

شناسی ایشان  ا از   ند  به طو ی  ه نظام معرف، ایفا می صد امالشناسی  معرف،
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 لدتالعی از نظار صاد ا    گذشا،  اه   چنان نده  چا متدایز می ا   نظامچ  یگر نظریه

 نفسم  به کبا تی یابده تعالی می  چداچنگ با مراتب چستی  شد  ر ه مراتب ا  ا م

تعدا   ا  ا    ه از کالم چیوینی یاا طبیعا، باه نااو تاد یجی باه کاالم        ای  اس

پذیر اس،  ه بر  مکانملکو  سلو  پیدا  ند   ه البته ای  سلو    تعالی زمانی ا

رفا، باا   صاد ا  مع  ماال  شناسی   ه شو ه بنابرای   بنا بر معرف،معرف، نفس افز

حر ، جوچری تانق  ی   بر اساسجبه ناو تد ی ا تنای نفس    کوالم چستی

 یابده  می

الااد       جسمانیةالنفس » ةنظری لدتالعی صد ا بر اساس حر ، جوچری 

: نفاس      ند اس،  ا چنی  مطر  می  ه بیان مراحل تعالی نفس «ءالبنا روحانیة

فاقد چرگونه  دال ا  ا ی اس،   نسب،  ن به صاو  ا  ا ای مانناد    بد   فرینش 

با اتداا  با یک  طو   ه چیوی چدان به بیان  یگر ،ه چیوی نسب، به صو  ما ی اس

تواند  اجد فعلی، شو   نفس نیاز     غااز سایر   حر ا،      صو   جسدانی می

  باا پاذیرش صاو  خیاالی       سسس  استکدالی خو  با پذیرش صو  ماسوس  

خاو    برای  ن حاصال شاو      ای  صو  ملکة تا اینکه   ند کنلی تکامل پیدا می

صو   ا   یگر نفس  ن  خو  ایجا   نده    ای  مرحلهمجر   ا    ص بتواند صو  

  یعنی صو  خیالی  صو  مجر  جزئی شو  بلکه خو م پذیر   از  ن منفعل ندی ندی

  نفاس    حر ا، خاو  از     نده پاس   ا ابداع می   صو  مجرد   لی )معنوی (

د   جاای تر یادی    س تد یج به مرتبة کنل فعال می   به کنل چیوینی  غاز مرتبة

 لیل تجر شان برتر از صو  یا ه کنل فعال ب یس،  ه صو  ابداکی نفس    مرتبةن

نده پذیرنا  فسا  فاقد تغییر  مجر ه اس،   به  لیل ای   یژگی صو  ابداکی چدان

   مراتب ا  ا  تاا جاایی باای     منام  جو ی نفس با حر ، جوچری خو   پس
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موجاو اتی  اه برتار از      شو  موجو ا  مجر  تواند خالق   مبدع      ه می می

 (6820:165)مصبنح نزدی، ندها جسم   جسدانی،

با  جو  اینکه    بد  خلن، چدانند  اغذ سفیدی اس،   نفس انسان  بنابرای 

نسب، به چرگونه معنول     گونه معنول   معلوم تصو ی   تصدینی ندا   یچ  چ

منفعال باشاد      نیس،  ه نفاس  اامالً  طو   اس،ه لک  ای  صو   ا  ا ی بالنوّه

بلکه خو  نیز به تالیل  تجزیه   بر سای   پذیری  اشته باشد  صرفاً خاصی، ننش

ل مبادع   خاالق صاو  کلدای     کنل فعاا  پر از       مرحلة میا  ا ا  پر اخته 

 باشده می
 حصول ادراكات . نحوة5

 بسااط،   تجار ش      مباح  پیشی  گذش،  اه نفاس    کای   حاد      

   چار  نفاس   تر اینکاه  بلی، پذیرش معلوما    معنوی  فرا ان  ا  ا  ه معمقا

چنای       ا  ا ی  ن مرتبه متاّد می شو هبا صو  ا  ا ی  متناسب با چدان مرتبه

یعنای   دّی برای معلوما  نفس  جو  نادا  ه اتاّا ی بیانگر ای  اس،  ه چیچ ح

قاد     ش افز  ه شاو   نفاسم  اینکه انسان چر اندازه کلم  سب  ند   بر ا  ا ات

با پیدایش چر کلم  ا  ا ی بر  سع، نفاس افاز  ه     پذیرش  ن  ا  ا  ه بنابرای 

 باشده    سع، نفس به  سع، ا  ا اتش مییابده پس نفس گسترش می   شو  می

ة حصاول ا  ا اا    نااو  :اما چیزی  ه از قدیم تا به حال مطر  بو ه ای  اسا، 

ا  ا اا  چگوناه بارای نفاس      ا ّلای   اسا،    برای نفس به چه صو    متعد 

 شوند   حاصل می

گوناه   ه  اه چایچ  مالصد ا چگونگی حصول ا  ا ا  فرا ان برای نفس باالنوّ 

 :گونه مطر   ر ه اس، ای  ا  ا ی ندا    ا

 ننده اس، یاا  ه  اسطة  ثر  معلوما  ایجا  ثر  معلوما  به طو   لی یا ب
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 ه  اساطة  ثار   ی    یاا با    ه  اسطةیا ب ننده  چای قبول ه  اسطة  ثر  مالب

  معلولی بی  معلوما  اس،ه اما نفاس بسایط اسا،ه پاس     -ترتب طولی یا کلی 

 ثیر از بسیط ماال اس،ه از طرفی  یگار    تکثر از ذا  نفس نیس،  زیرا صد  

   ثار    افی نیس،ه چدچنای   نفس نیز برای صد   ا  ا ا   ثیر جع، تر یبی

خو ْ نفس اس،   نفس چم بسایط   مدک  اس،  چون قابلرچای قابل نیز غیر مال

نیسا،    معلاولی میسار  ا اس،ه توجیه معنوی  فرا ان چم از طریق ترتب کلای   

 ة نناد   تصاو  سایاچی ایجا   مثالً معلولی نیستنده -چرا ه بسیا ی از   ابط کلی 

/  8: 6836)صراادرن  شدیرازی،  تصو  سفیدی نیس، بلکه    کرض چم قرا   ا نده 

836) 

گیر : تنعا  اه صایح برای توجیه ا  ا ا   نتیجه می لدتالعی      نعای، صد ا

اکم از ظاچری    ا  زیرا  ی    قوای حسی  ثر  ابزا    قوای حسی اس،   ثیر

از جاچای مختلاف باه    ند  ه اخبا  مختلف  اا چدانند جاسوسان مختلفی ا  باطنی

 نناده از    ا برای  گاچی فراچم مای   ما گی یزم   نند      نفس نفس گزا ش می

  بادن بارای  فا     اختالا حر اا  چای جزئی  ه به  اسطة طرفی  یگر  احساس

زیاا ی      شوند  ه صاو  ماسوساة   سبب می اند ثر یافتهتک میا    جلب مناف 

سبب اجتدااع  چای جزئی   ثر   ی  حسی   احساس  ذچ  جد  شو ه بنابرای 

تصاو ا       زمینه  ا    نفس بارای پیادایش   شوند  ا  ا ا  حسی    نفس می

از امتزا    تر یاب برخای از  نعاا باا       سسس  نند    تصدینا  بدیعی فراچم می

  به چدی  صاو     شوند   ی حاصل میبرخی  یگر تصو ا    تصدینا   یگر

 (831/  8.)همن: شوند یابد   ا  ا ا   ثیر حاصل می نعای، ا امه می ای  امر تا بی

 دراكات فطري چيستی ا

نفس    با ی امر به طو  فطاری چایچ کلام     از مباح  گذشته   ش  شد  ه
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  باه نااو   بالفعلی ندا     با سیر    مراتب چستی  بار اسااس حر ا، جاوچری    

اینکه بسیط   با  برای نفس ثاب،  ر یم  ه    نده از طرفی تد یجی  سب کلم می

فراچم  ی حصول ا  ا ا   ثیراز طریق ابزا     ی  حسی زمینه برا  مجر  اس،

بعد از پیدایش ا  ا اا  حسای بارای نفاس حاصال         ا ّلی  ا  ا اتی  ه  ید می

 ا    اه باالفطره   اشاا ه   اماو ی صد ا به مال  بدیعیّا  اس،ه با ای  حال شو  می

ایا  اسا،  اه منظاو       ساخ  بار سار       ای  منام   انده برای نفس انسان حاصل

 چیسا،ه  یاا باه کنیادة     اناد  الفطره برای نفاس حاصال   ا اتی  ه بصد ا از ا مال

س،   نفاس  نفس ااز چنگام تولد چدراه   ای  کلوم ذاتی نفس بو ه صد الدتالعی 

شوند بالنوه اسا، یاا چداان     ا  ا اتی  ه از  اه حواس حاصل میصرفاً نسب، به 

پیش از  غاز سخ     ای  باا  ذ ار ایا     اند   یا معنای  یگری  ا ند   بدیعیا 

اساالمی اصال فطار   ا باه      مالصد ا نیز چون  یگر فالسفة نکته یزم اس،  ه

کنوان سرش، خا  انسان   ه خدا ند انسان  ا بر اساس  ن خلق  ر ه  پذیرفته 

  انده یعنی معتناد  انسان میفطری  امو ی چند  امالصد ا چدی  اساس   اس،ه بر

عیی امو  نیز بر   ب س،ا ای خا  خلق  ر ه اس،  ه خدا ند انسان  ا به گونه

   یزم اسا،    اناده ازایا      مای حاصال  خا  خلن، بارای   اساس چدی  ناوة

چگونگی حصول ای  کلاوم   معناای فطاری باو ن  نعاا باا توجاه باه بیاناا           

   ش  شو ه صد الدتالعی 

 یعنای   اکتنا  به  جو  مبادَ  مالصد ا بر  ن تا ید  ا  یکی از امو  فطری  ه 

دا ناد چداان     اکتناا  باه خ   صد ا کنیده  ا    اه کلام  ماله اس،  تعالی  اجب

.)صراادرن  شیرازی، ند  ریم انسان  ا بر  ن سرشته اس،فطر  ا لی اس،  ه خدا 
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6815 :611)7 

س،  ه نیازمند : تصدیق به  جو   اجب امری فطری انویسد  ی می  چدچنی 

طاو    چا به   نگرانیمشکال   انسان چنگام   یا  یی با ؛باشد فکر   استدیل ندی

بالبداچاه   ای تر یاد یاا فکار     ند   باد ن لاظاه   جبلی   فطری بر خدا تو ل می

 2(18-11: 6832.)همو، جوید زند   از ا  مد  می خدا ند  ا صدا می

   اینجا  منظو  صد ا از فطری فطری به معناای ا  ا  حیاو ی اسا،: اینکاه     

  نده یاز  ا به ناو حیو ی ا  ا  مین انسان نیازمندیِ خو  به یک ذا  مستنل   بی

اکارا اماو     ای ائال    ا ل  جاو   :    ه اس،طو   ی    با   جو   چدی 

 3(01: 6803)همو،  ماچی، اس،ه  ه    ذچ  غیر از تصو ی اس،

 توان پیدا  ار ه   جو  ندی تر از مفعوم تر   بدیعی    کالم امکان چیزی   ش 

اکرا اشیاء تصو ی نز  نفس  جو  اس،ه صد ا معتند اس، بر چدی  اساس  مال

  بادی   باه لاااف فطاری اسا،      جو  اکارا اشایاء    ه گوید مالصد ا می قتی 

 هنیس، تر از  جو  معناس،  ه چیزی بدیعی

 چدچاون شایء  حصاول     یکال ه بر  جو   مفاچیم کام فلسفی  یگر  ایشان

ری یاا باه    ی فطا ای  امو  نیز اموبدی  معنا  ه   اند  کدم  ا      یف  جو  می

)همدو،   ا  ا   نعا نیازمناد فکار   اساتدیل نیسا،ه       اند معنای  یگر بدیعی ا ّلی

                                           

 انّ المبدء هی الفطرة االولی کما قال فطرة اهلل التی فطر الناس علیها. .1

و الحقّ أنّ معرفة وجود الواجب أمر فطري، اليحتاج إلى برهان و بیان؛ فإنّ العبد عند الوقوع فی . 2

 هوال و ععا  األحوال يتوکّ  بحسب الببلّة على اللّ..األ

 الوجود اول االواي  التصورية و اعرف االشیاء الفطرية، زائد فی التصور علی الماهیة. .3
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6836 :8  /448) 

ه معناای بادیعی    منابال نظاری     صد ا بمالفطری    نگاه         بیان اخیر

ثانیاً مفااچیم  تری  مفعوم تصو ی  جو  اس،    اس، بدیعی زیرا ا یً گفته اس، 

 اه چدگای    قلدار  کلام حصاولی      ا از مصا یق فطاری  انساته   فلسفی   ثانیة

 انده مطر 

صد ا از امو  فطری       مثال مالتر شدن با    اینکه منصو   برای   ش 

بادانیم نظار  ی    باا  باداچ،     اخیر چدان معا ا بادیعی اسا،  یزم اسا،    

 ا ل اینکاه معرفتای   :صد ا     یژگی برای بداچ، بیاان  ار ه اسا،   چیس،؛ مال

    بد  خلن، برای انسان حاصل اس،     م اینکه    میان چدة ه  فطری اس،

 7(645: 6818)همو،چا به طو  کام   مشتر   جو   ا  ه انسان

گرایان  ای اس،  ه کنل  ا از بداچ، مرا ا با چدان نظریهظاچر تعریف مالصد

چیدی  ا با خاو   اند؛  نان بر ای  با  ند  ه انسان از ابتدای  فرینش مفا غربی گفته

اگر ماال      مشتر  میان افرا  انسانی اس،ه  ا    ه نام  نعا مفاچیم فطری اس،

  بداچ،    نز  مالصد ا نیز چدی  باشد  ه از ابتدای  فرینشِ انسان باا ا  چسا،  

 نان نخواچد  اش،ه ای     حالی اس،  اه ایا       تفا تی با نظریة   ای  صو  

پیادایش  انسان  ا    بد    ی زیرا   ا سازگا  نیس،نظریه با مطالب  یگر مالصد

  انده خالی از معا ا می

 شو : ی  نازسازگا ی     اه پیشنعا  میبرای خر   از ا

                                           

البداهة و هی المعرفة الحاعلة للنفس فی االول الفطرة من المعارف العامیة التی يشترک فی . 1

 إدراکها جمیع الناس.
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که مرا   ی از بداچ،    ای  تعریف معرف، حصاولی بادیعی نیسا،    ا ل این

چاا بار  ن اسااس     اس،  ه بدیعی     ش  اس،   انساان بلکه معرفتی حیو ی 

 چا به  جو  خدا   مبدَ  فرینش کلم حیو ی  ا نده انسان اند مثالً ده فریده ش

مرا  از ا ل فطار    شو   لی بداچ، تنعا شامل معرف، حصولی می که  م این

تفکاری   شو   ی، انسان اس،  ه با تفکر حاصل میگیری انسان ا لی  مرحلة شکل

  چیم  یگار نادا    گیر    نیازی به مفاا  ا  ا  مفاچیم بدیعی کنلی شکل می  ه با

    ی  یاده ازایا      تسلسال یزم مای  چون اگر به مفاچیم  یگر نیاز  اشاته باشاند  

 ه یکی از اصطالحا  فطاری     چدچنانتوان نام ای  مفاچیم  ا فطری گذاش، می

ی  ه از  سان  لی قطعاً      ثا  فلسفی تصو ا  بدیعی   تصدینا  بدیعی اس،

ا شان ای  نیس،  ه ای  تصاو ا    تصادینا    اند مر ای  اصطال  استفا ه  ر ه

 چدراه با  فرینش انسان بو ه اس،ه 

د ایی غیر از معناایی  توان نتیجه گرف،  ه فطری    تفکر ص   میبدی  ترتیب

ا  ذاتی کنال  اه   یعنی به معنای ا  ا   اند گرایان غربی بیان  ر ه اس،  ه فطری

 س   ماسوساا  نداشاته باشاند   کالم حا  اند  چیچ استنا ی به چدراه انسان بو ه

       صد ا با    اصطال  متفا    لی شبیه باه چام  مالفطری نز    پس نیس،ه

 ا  ا ا  فطری    قلدر  کلام  ر  اس،:قلدر  کلم حیو ی   کلم حصولی مط

ندا ند   ه به  ساط، مفاچیم  یگر نیاز شو  حصولی ا  ا ا  بدیعی  ا شامل می

 ه     فطری    قلدر  کلم حیو ی   ا  ا ا  د گیرن      منابل نظری قرا  می

چای حیو ی اس،  ه از ابتدای  تولد چدراه با انسان اس، شامل چدة معرف،بد  

یا کلم باه  جاو       مانند کلم حیو ی به ذا  خویشپیدایش انسان با ا  چس،

 چا اس،ه انسان  ه مشتر  میان چدة مبدَش
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 62، شماره مسلسل 4931 زمستان ،هفتمسال 

 

 

 

 

 

 

 

731 

 ادراكات فطريمصاديق و جايگاه ارزشی 

ا  ا اا    بر سی معد  ی از مصا یق ا  ا ا  فطاری    مباا  چیساتی    از

صاد ا  ا  ا اا  فطاری    چار        ماله ای  نتیجه  سیدیم  ه    منظار  فطری ب

بعاد از       ازای مطر  اس،ه  ا  یعنی کلم حصولی   کلم حیو ی ا  قلدر  کلم

   ا زشای  نعاا      ش  شدن معنای ا  ا ا  فطری  بر سی مصاا یق   جایگااه  

 ا زش   اکتبا  ای  کلوم  ا   ش  می  نده کلوم   معا ا بشر
 .علم حصولی1

تواند  دیعی   ینینی ندی   کلم حصولی  نفس بد ن کلم به یک سری کلوم ب

   کلم حصولی  ا  ا اتی  جو   ا    ه کلم   کلدی شو   بنابرای   ا ای سرمایة

مالصاد ا       حنین، ده ن میی حصول معلوما   یگر فراچم به  نعا زمینه  ا برا

اکتبا  کلوم  ا    صاو تی میسار   اسالمی ا زشدندی    نیز چدچون  یگر فالسفة

از یاک  استدیل   برچاانی اگار    چر اندیشه   بدیعیا  باشد؛ اند  ه مبتنی بر  می

ای  چایی  ه بر چنی  پایه   براچی    استدیلشر ع شو  تر یدناپذیرقطعی    ننطة

 7(88: 6811)همو،  یز ماکم   متند  خواچند بو هن شونداستوا  

معتناد اسا،: معناوی  انساان یاا باالنوه          صاد الدتالعی    بر چدی  اساس

انده  نچه طلبش امکانی   بالنوه اس،  سبی  حاضر بالفعل    جوبی اند  یا نیامکا

یعنی طلب  نعا نیازمند فکر   اندیشه اس،     نچه حاضار بالفعال اسا،      اس،

  اناد   ا  ا اتی  ه حاضر    حواسحس   نفس   کنل سه قسم اس،: یا حسب 

اناده یاا    شوند   خو  به حواس ظاچری   بااطنی قابال اننساام    حسیا  نامیده می

                                           

ون. مفیداً للیقین وجب أن يكون عورتها يقینیة اإلنتاج فال يكون إال قیاساً و مادتها فالبرهان لك. 1

 الیقینیات من األولیات و المشاهدات و التبربیات و الحدسیات و المتواترات و الفطريات.
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باه      لذ    مانند      شوند اند  ه نفسانیا  نامیده می ا  ا ا  حاضر    نفس

اناد: ا ّلیاا     ساته شو   اه خاو         حاضر    کنل اس، ا ّلیا  گفته می نچه 

 نفای   حاد      تصو ی   ا لیّا  تصدینیه ا ّلیا  تصو ی کنلی مانند  جو  

 ثر    ا ّلیا  تصدینی کنلی مانند حکم باه اجتدااع   ا تفااع نفای   اثباا ه      

باید بدانیم  ه نسب، تصدیق به تصو  مانند نسب،  جو  به ماچیا، یاا     چدچنی 

ای  اقسام یاک اسام  احاد     س،   چدةه ما ه یا فصل به جنس انسب، صو   ب

اناد   باه  لیال     الغریازه    فطار  انساان      زیرا ا ائال  ا ند    ن بدیعیا  اس،

  چرا اه باد ن اختیاا  بارای انساان      مدکا  نیسا،   تاصیل  نعابو نشان  بالفعل

 ا بارای   بادیعیا   جو   صد الدتالعی تاصیل حاصل ماال اس،ه   ند ا حاصل

ایا   اگار   :گویاد    مای  یای کلم ازلای پر   گاا   انساته   انسان کنایتی  یژه از  

ل    سترسی به مجعوی     سب   استنباط  ییشد ا  ا ا  به انسان ا زانی ندی

 ه تجا   بد ن  جو  سارمایه  طو   زیرا چدان   نعا چرگز برای انسان میسر نبو 

دکا   م سب کلم نیز بد ن  جاو  مباا ی ا لیاه      پذیر نیس، الدال امکان    َس

العلم   مبا ی برچان برای  سب ا  ا ا  ثانیه    ای  ا  ا ا   َسه بنابرای نیس،

 7(856د  855: 6818.)همو، اند اکم از بدیعی   نظری

                                           

. أن األمور إما أن کانت حاضرة بالفع  و الوجو  أو بالقوة و اإلمكان و الثانی هو الكسبیات و 1

ول على ثالثة أقسام ... فالحاضر فی الحواس يسمى حسیات و هی تنقسم أقسام... و الحاضر األ

فی النفس يسمى وجدانیات و ذلك مث  األلم و اللذة و الحاضر فی العق  يسمى أولیات ... و 

يشم  هذه األقسام کلها اسم واحد و هو البديهیات لكونها أوائ  غريزية فی فطرة اإلنسان.. .. و 

ملقاة إلینا من بحر العلم األزلی بواسطة نفث روح القدس ... و لوالها ما يتأتى لنا استعالم  هذه

 المباهی  و استنباط الدالئ  إذ الكسب و التبارة من غیر رأس مال محال. 
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  چر یک از  ن       ی    تنسیدی  یگر کلم حصولی  ا به تصو    تصدیق

)همدو،   سا،ه   بدیعی  ا به ا ّلی   غیر ا ّلی تنسایم  ار ه ا     ا به بدیعی   نظری

6826 :853)7 
 :بديهيات اوّليه .1ـ1

تری  معاا ا  اه    زمای  فطار  انساان         ا ّلی      ش صد امال به کنیدة

 2(856: 6818.)همو، ا ّلیا  اس، الدبا ی ا  ا ا  اس، مبدَ اس،  اشته شده

ا ّلیا  اکم از تصو ی   تصدینی بدیعیاتی چستند  ه ا تساا    به ای  ترتیب 

   مانناد مفعاوم  جاو   شایئی،      ا ّلیا  تصو ی   برچان نیاز ندا  ه  نعا به حدّ

 سادی نادا  ه    بدیعیاتی چستند  ه ا تسا   نعا نیاز به تعریف حادی     حصول

نویساد: مفااچیم ا لای اماو ی      ناپذیری ا ّلیا  تصو ی مای  ی    بیان  لیل حد

سا، قابال   )جنس   فصل( ندا ند   چر چیزی  اه بسایط ا   یعنی جزء  اند بسیط

ا ّلیا  تصو ی قابل تعریف باه حاد    سام      پس هتعریف به حد    سم نیس،

  یا مفاچیم کاام فلسافی چساتند    فلسفی   ای  امو  معنوی  ثانیةچنی  چم نیستنده

  اکرا از  نعا  جو  ندا    ه جنس  نعا  اق  شو ه مفعومی  ه   اکمیعنی چیزی 

)همدو،   ناپذیر اس،ه شده   تعریف ختهن موجو  نباشد خو  مفعومی شنااکرا از  

6836 :8  /448)3 

                                           

هو العلم المنقسم الی التصور و التصديق، المنقسم ک  منهما الی البديهی و الكسبی و البديهی . 1

 .االولی و غیرهمنقسم الی 

 . هو األولیات المغروسة فی أرض الفطرة وَ هو المبادئ البرهانیة.2

اعلم أن. ال يبوز تحصی  األولیّات باالکتسا  من حدّ أو برهان، أما فی با  التصورات کمفهوم . 3

 الوجود العام و الشیئیة و الحصول و أمثالها فال يمكن حصولها بالتعريف الحدّي أو الرسمی إذ ال
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 صارا تصاو  اجازاء قیایه     قیایایی بدیعی چستند  ه   امّا ا ّلیا  تصدینی

به کباا تی  تصاو  اجازاء قیایه  ابطاة بای  موضاوع           کل، حکم به  نعاس،ه

از تصو  اجزاء بد ن  نکه نیازی باه  سااط، اماو      ؛ ند مادول  ا مشخص می

)مشدوواادرنیی،   گار  ه  ه لز م مادول برای موضوع حاصل میجزم بخا جی باشد 

 (038تن:  بی

صد ا ای  اس،  ه برای تصدیق قیاایای ا ّلیاه احتیااجی باه حاد      مالمنظو  

 سط  احساس  تجربه  شعا    تاواتر   مانناد  ن نیسا، بلکاه صارا تصاو        

صدراادرن   ) موضوع   مادول   نسب، میان  نعا برای تصدیق به  نعا  افی اسا،ه 

 7(645: 6818شیرازی، 

مبدَ کدم تنااقو باه  لیال      صد امالاز نظر : مالک اوّلی بودن اصل تناقض

برچان بر اصل تناقو  زیرا س، التاصیل ا مدتن ایستدیل    شدّ  بداچ، مدتن 

برچاان   : اگر ما    صد  اقاماة دنویس م     اس،       باطل اس،ه  ی میمستلز

  چرا ه خو  ایا   مو   سؤال اس، و ن   نبو ن خو  برچانل باشیم  ببر ای  اص

اگر فرض بگیاریم  اه ایا          ازای  تواند از نفی   اثبا  خالی باشده برچان ندی

چنای  برچاانی     فاقد امنی، اس،ه باه کباا تی    برچان خالی از نفی   اثبا  اس،

رچان اثبا  شاو   ب مگر اینکه ابتدا خو ْ   زیرا ینینی نیس، شانی، برچان  ا ندا  

شو ه حنانی، برچان مبتنی بر  جو  اصل  ز نفی   اثبا  برچان   م مطر  می ه با

                                                                                                   

 ء أعرف منها. جزء لها و ال شی

ء آخر کإحسااس   اوّلیات هی البديهیات بعینها إال أنها کما ال يحتاج إلى وسط ال يحتاج إلى شی. 1

 أو تبربة أو شهادة أو تواتر أو غیر ذلك سوى تصور الطرفین و النسبة.
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از خاو   بایاد    پاس  هتناقو اس،   اصل تناقو مبتنی بر حنانی، برچان اسا، 

ای مطدئ  برای اثبا   ن استفا ه  نیم  ه مستلزم       باطل  کنوان مندمه اصل به

 7(488/  8: 6836)همو،  اس،ه

  صادقش  ائدای   اسا،  ایقا یال   نویسد: ای  اصل احقد می       جای  یگر

نگاام تالیال باه ایا  قیایه      زیرا جدی  اقوال اکم از بدیعی   نظری    چ  اس،

   انکا  ای  اصل مستلزم انکا  جدی  مندما    نتاایج    شونده بنابرای  منتعی می

تش    میاان  میایا  اصال باه  لیال کداو      مستلزم سفسطه اسا،؛      یک جدله

 2(85/ 6)همن::   نعاس،ه موجو ا  از کوا ض خاصة

به  لیال    اصل تناقو»: نویسد میصد ا مالاستا  جوا ی  ملی    شر  سخ  

یس،   البته باید  انس، قابل اثبا  به اصل برتر از خو  ن  شدّ  ظعو    بداچ،

شک  ر  یاا  ن  نیس،  ه بتوان     ن  ناپذیری اصل تناقو به ای  معنا  ه برچان

انکا  ای  اصل مستلزم سفسطه اس،  اکم از اینکه سفسطه    ا انکا   ر ه بنابرای 

به معنای یک نظر جدعی باشد  ه گر چی خا     انکا  اصل حنین، به طاو   

)جدوادی آملدی،   « ای خاا  باشاده   ند   یا اینکه انکا  حق    مسئلهمطلق اظعا   ن

 (44د 48/  1  :6831

چر چند    میان منطنادانان   حکداا اصال امتنااع اجتدااع           چر صو    

                                           

اقاماة البرهاان واال لازم     . امّا فی با  التصديقات فكقولنا النفی و االثبات اليبتمعان ... فاليمكن1

 الدور ... .

أحق األقاوي  ما کان عدق. دائما و أحق من ذلك ما کان عدق. أولیاً و أول األقاوي  الحقة . 2

األولیة التی إنكاره مبنی ک  سفسطة ... إنكاره إنكار لبمیع المقدمات و النتائج و هذه الخاعة 

 وجود.من عوارض الموجود بما هو موجود لعموم. فی ک  م
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اشایاء  »  «تر از جازء اسا،    ل بز گ»مانند  قیایایی ا تفاع ننییی      نا  سایر

یک شی    یاک زماان شااغل    مکاان     »  «اند چم مسا ی مسا ی با یک شی با

ضر  ی اس،   سالب  ن از خاو ش مااال     ءبرای شی ءثبو  شی»    «نیس،

بر ای  امار تا یاد    قرا  گرفته اس،  لی مالصد اکنوان مصا یق ا ّلیا   به «اس،

  اصل تناقو  ا به کنوان  اند بتنی   متفردع بر اصل تناقو ا    ه ای  ا  ا ا  م

اگار    اه    ند ا  اکم از نظری   بدیعی معرفی میمبدَالدبا ی    بی  سایر ا  ا 

)صدراادرن   ه اصل تناقو اساتنا  شاو ه  باید ب  بخواچیم ای  ا  ا ا   ا تعلیل  نیم

 7(488/  8: 6836شیرازی، 

کنوان اصال ا ّلای       بهاصل تناقو     قلدر  کلم حصولی مثال باری تعالی:

اکام از   بدیعی اس،  ه بازگش، سایر معا ا ا  مصداق اصلی ا  ا ا  فطری یا

 به ای  اصل اس،ه ا بدیعی ثانوی   نظری

  تاری  بادیعیا    اصال ا ّلای     کنوان بدیعی ه  ب   منام   ا زش اصل تناقو

 :صد ا معتناد اسا،    نده از  ن به مثال با ی تعالی یا  میصد ا مالچدی  بس  ه 

گار     اصال   چساتی     می    چستی  ائنا  به حق تعالی بازطو   ه  جو چدان

 لی  جو  حق تعالی چیچ نیازی  سته به  جو  مندس با ی تعالی اس، نعا ب چدة

     حاالی  اه   اسا، کلوم   معا ا بشر نیز متکی به اصل تناقو  ندا    به  نعا

بشار زماانی  ا ای   با توجه به ایا  نساب،      پس هنیاز اس، از  نعا بی خو   امالً

شو   ه اصل تناقو  ا اصالی بادیعی   ا ّلای بارای اتناان         کلوم   معا ا می

کلم خو   چا  شک     اگر چنی  نباشد    میاستاکام کلوم خویش بسذیر    ه 

                                           

 أما سائر القضايا والتصديقات البديهیة أو النظرية فهی متفرعة على هذه القضیة و متقومة بها ... .. 1
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 7(444)همن::    سفسطه خواچد شده

اصل تناقو   نساب،  ن باه ساایر     صایح اس، اگر بگوییم مبدَ بو ن پس 

گونه  ه حق تعالی     چدان سب، حق تعالی به حنایق منیده اس،؛چدانند ن لومک

حق بو ن خو  به چیچ غیری نیازمند نیس،   تدامی اغیا     حنین، خو  باه ا   

نیاازی از  یگار    نیز    ضد  ا ّلی بو ن خاو    بای   مبدَ کدم تناقو  ندا ماتا 

موجاب   الوجو  حذا گر   ه اگر  اجب  چنان    ند  قیایا نیاز  نعا  ا تامی  می

سنوط  یگر امو  می شو   اگر ای  قییه نیز از قیایا حذا گار   اکتباا  تداام    

حق تعالی منزه از مثال اسا،   با ابنکه   ا  ا ا  نیز مخد ش خواچد شده بنابرای 

اما مثال  ا     مثال    ی، با ز خدا    میان حنایق کلدی مبادَ تنااقو اسا،ه    

 (1/42: 6831)جوادی آملی، 
 بديهيات ثانويه .1ـ2

بدیعیا  ثانویه یا به تعبیر مالصد ا ا  ا ا  غیر ا ّلی    می  مصداق بدیعیا 

  گیرناد     حدسیا   ا   برمی متواترا   فطریا اس،  ه مشاچدا   تجربیّا   

بندی ساه        یک تنسیمصد امالامّا  شو ه تعبیر میمبا ی ینینی برچان  از  نعا به

م کلم  ا به فطری  حدسای   مکتساب تنسایم  ار ه   معتناد اسا، کلاو         گانه

 2(8: 6811)صراادرن  شیرازی، سی چستنده مکتسب مبتنی بر کلوم فطری   حد

     ه اسا،  اه   ای  تنسایم از  یادگاه مالصاد ا    شا   منطق نوی     شر 

  به قیاایا    غریزه   خلن، ا ّلیه اس،   با ای  اکتبا  معنایفطریا     لغ، به 

                                           

 نسبتها إلى البمیع کنسبة الوجود الواجبی إلى وجود الماهیات الممكنة. . 1

 و هو العلم المنقسم الی التصور و التصديق، ک  منهما فطري و حدسی و مكتسب يمكن تحصیل.. 2

 من االولین ان لم يحص  باشراق من القوة القدسیة.



 

 

 

 
 

 
 

  ادراكات فطري در منظومة معرفتی مالصدرا

 

 

 

 

 

 

 

711 

گاه کا ا  مکتسبه   انارافا  شو   ه چر فر  انسانی چر کلومی فطریا  گفته می

باه  اند از خو       ند    کوامل خا جی به  جو  شخص افز  ه طبیعی  ا  هغیر

 ن کلوم    نظرش ضار  ی   ثابا،   مسالم      فطر  ا ّلیه خو  بازگش، نداید

شاامل ا ّلیاا    فطریاا      ابو ه   شک   تر ید     نعاا  اه نیاباد    ایا  معنا    

شاو    باه چدای  جعا،      عیی از قیایای مسالدم  یگار نیاز مای    اصطالحی   ب

  جو  صان  جعان فطری اس،هه تصدیق ب :گویند می

بندی به معنای مطلاق گرفتاه شاده      ه فطری    ای  تنسیمایشان معتند اس، 

   ضر  ی مطلق       اق  گیر ه ا ّلیا    فطریا  اصطالحی  ا   برمی اس،  

   ذ ار    ا از  نحدسایا    مالصاد ا  اناده  قلدر  کلم حصولی ا ّلیا    فطریا 

صایح بشر اسا،  لای   غریزه   فطریا    ر ه  ه مربوط به قوّة فراس،   یزمة

مجربا    متاواترا   باه      یعنی مشاچدا   به سه قسم  یگر از بدیعیا  ثانویه

اناد        ه استنالل کنلی  ا ناد  شخصای   لیل  نکه به خالا ا ّلیا    فطریا 

 (160د 164تن:  )مشوواادرنیی، بی کدومی، ندا ند توجعی نکر ه اس،ه

ا ّلیاا    فطریاا  ساندی،     صارفاً  باید گف، بی  ینینیا  ششگانه      اق 

 توانناد ماوا  قیااس قارا  گیرناد       ند   چنی  قیایایی    چده حال مای مطلق  ا 

 لی قیایایی مانند متواترا   حدسیا    اند  را ه ای  قیایا ضر  ی   چدگانیچ

  اشتباه     نعا  جو   ا    ند   امکان خطاا تجربیا    مشاچدا  چون متشخص

 (086 - 085)همن::  ی  یگران اجزاء یا موا  قیاس قرا  گیرندهتوانند برا ندی

گاناه اصاطالحی    نسایم ساه  شو   ه فطری    ایا  ت    معلوم میبا ای  حسا 

فطریاا  مصاطلح تنعاا یاک  ساته از       چرا اه   تر از فطریا  مصطلح اسا،  کام

  قطعا  اخل    حالی  ه ا لیا  شو  ا  ششگانه اس،   شامل ا لیا  ندیبدیعی
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گیر    نه    کلوم  انه اس،  چون نه    مکتسب قرا  میگ فطری    تنسیم سه   

 حدسیه
 .علم حضوري2

 اه   اسا،  ا  ا اتی    حوزة کلم حصولی ذ ر شد  ه مرا  از ا  ا ا  فطری

گیاری     نتیجهبر ای  اساس نیازمند فکر   استدیل نیستند    اند   بدیعی     ش 

   فطریا  از بادیعیا  ثانویاه   [تصو ی   تصدینی اکم از] ه بدیعیا  ا ّلیه  شد

ا  ا اتی اسا،  اه باه     فطری مصداق  یگر ا  ا ا  انده مصا یق ا  ا ا  فطری

ونده ایا  ا  ا اا    شا  رینش انسان چداراه باا ا  متولاد مای    طو  فطری از بد   ف

تعدا   نعا نیز ماد   اس،  لی  جو   نعا بارای نفاس ضار  ی     ا تسابی نبو ه 

 اس،ه

: اگار گفتاه شاو  کلام کباا   از      نویساد  صد ا    تعریف اقسام کلم میمال

منظو  کلم حصاولی اسا،   چنانچاه     اس،  نز  مد   ءصو   حاصل از شی

کلام حیاو ی   اسا،    ء برای ماد   حیو  صو   شیمرا  از کلم گفته شو  

حیو ی اس،     اگر کلم به نفس معلوم تعلق بگیر   به کبا تی همو   نظر اس،

گفتنای اسا،  اه    چار          حصولی اس،ه البتاه   ه ماچی،  ن تعلق بگیر اگر ب

نز  نفاس حاضار    مجر    مکشوا بالذا  اس،   به کلم حیو ی معلومم  قسم

 7(1/606: 6836)صراادرن  شیرازی،  هاس،

                                           

ء عند المدرک أريد بالمعلوم ب. األمر الخاارج   . فإذا قی  العلم عبارة عن الصورة الحاعلة من الشی1

ء للمدرک عنای با.    کالسماء ... و إذا قی  العلم عبارة عن حضور عورة شی -من القوة المدرکة

ء غیره و فی ک  من القسمین المعلوم بالحقیقاة و المكشاوف    العلم الذي هو نفس المعلوم ال شی

 بالذات.
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از میان    قسم کلم  کلم حیو ی  ا به  لیل  نکه ذا  معلوم  صد الدتالعی 

تاری     قسام کلام     ای نیسا، تاام    نعا چیچ  اسطه م حاضر اس،   بی نز  کال

 7(6181)همن::   انده می

  ن  ا کلم حیو ی اس،  اه  ینی  گف،: ا ّل کلوم توان به   میبا ای  ا صاا

اسا،     تری   نعا کلم حیو ی نفس به ذا  خویش  ه معم ش ا با ذ ر مصا ین

 اباشاد    لی مای به یک معنا منشاء کلوم حصو کنوان منشا کلم حیو ی   حتی به

 بر سی خواچیم  ر ه
 . علم حضوری به ذات:2ـ1

 کلم نفاس باه ذا  خاویش اسا،ه     تری  مصداق کلم حیو ی ا ّلی    معم 
 (606/  1 )همن:: 

ان از زیرا     انس م حیو ی کلم نفس به ذا  خویش اس، منشا   مبدَ کل

 :  اسا، الاذا  ای نفس ذاتش اس،   ای  ا  ا   ائم ذا  خو  بد ن چیچ  اسطه

زیرا اگر نفس  جاو  نداشاته    ذا  باشد ای  ا  ا  چم موجو  اس، تازمانی  ه 

  نباشاد  ة کلم اس، ا  ه ا ّلی  مرتب ا  باشد      پی  ن کلم نفس به ذا  خویش

نفاس جایگااه معاا ا         از  نجا هچیچ کلدی  جو  نخواچد  اش،ه به کبا تی

تا    پرتو  ن نیز بتواند ساایر    باید به  جو  خو ش کلم  اشته باشد  کلوم اس،

ا  ا ا  انسان متفاردع بار کلام نفاس باه         چدةکلوم   معا ا  ا      نده پس

تاری      حیو ی انسان به ذا  خویش قدیدیکلم   به چدی   لیل هخویش اس،

 8)همن:: شو ه  ه حاضر اس،   چرگز از ا  جدا ندیتری  کلوم اس،  ه چدوا  پیش

                                           

 ء. ء بالحقیقة هو حضور ذات. عند العالم و هو أتم قسمی العلم بالشی فإذن العلم بالشی. 1
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 /418)7 

صد ا بر کلم حیو ی نفس به ذا  خویش چنای  اسا،:   مالی  یکی از براچ

ر جاوچری تاا، یاک جانس     انسان چون جوچر اس، به موضوع تکیه ندا  ه چ

باشاد قارا     نسان تا، منولة جوچر  اه جانس  ن مای   ا  پس هگیر  کالی قرا  می

چر چیزی  ه  ا ای جنس اس، باید فصالی   انسان  ا ای جنس اس،   ؛گیر  می

بیعی اس،  ه چر    از مفاچیم انسان مر ب از جنس   فصل ط  سپ ه اشته باشد

قابل اشا ه اس، « چو»انده چر چیزی  ه  ا ای مفاچیم  لی باشد فنط با ضدیر   لی

  کلام باه   پاس  ه ناد  به خو  اشا ه می« َنا»انسان با     حالی  ه  «َنا»نه با ضدیر 

ماچی،    جاو   موجو ی مر ب از زیرا انسان  نفس حیو ی اس، نه حصولی 

ماچیتش  ا ای جنس   فصل اس،   باید با ضدیر چاو باه  ن اشاا ه  ار       اس،؛

 لی  جو   ی یک  جو  کلدی اس،  ه پیش خو  باه کلام حیاو ی حاضار     

 (88: 6821)جوادی آملی، اس،ه
 های نفسانی لم حضوری به قوا، آالت و پديدهع .2ـ2

ا  حصولی باالنوه اسا،   طو   ه نفس بالفطره نسب، به ا  ا  چدان  چدچنی 

بدی  معنا   کلم حیو ی نفس به ذا  خویش نیز یک امر سرشتی   فطری اس،

     زایا  ا ق  ر ه  ه به ذا  خویش  گاه باشاده گونه خل  ه خدا ند انسان  ا ای 

تری  مصداق کلم حیو ی شدر ه شده بعاد   کلم نفس به ذا  خو  ا لی    معم

     ثاا  خاویش   مای  مصاداق کلام      کلم نفس باه قاوا   ی   حاای   از  ن  

                                           

...  ء لذات. نفس ذات. وجد من نفس. أن إدراک. لنفس. دائم بدوام الذات  . و هو أن إدراک الشی1

نسان بنفس. و ذات. اوّل العلوم و اقدمها و هو حاضر دائما غیر منفك عن. فظاهر بین، ان علم اال

 ابداً.
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نفس از قوا  ؛شو  رتو کلم نفس به ذا  خویش حاصل میحیو ی اس،  ه    پ

 نیس،ه  ی  خویش غافل 

شو  یا بریدگی    اکیاای   نویسد: انسان زمانی  ه بیدا  می صد الدتالعی  می

   ناد  لای بایاد بادانیم  اه ایا        ید   سال،        ا احساس می  جو  می ا  به

 تی از  ن احساااس ناخوشااایند          نیساا، بلکااه  نچااه      ا  ا  صااو

کلام    بناابرای   هشو   جو   اقعی       بریدگی اس،  ه مشعو  نفس اسا،  می

)صراادرن  شیرازی،  نه حصولیه  نفس به قوا  حای     ثا  خویش حیو ی اس،

6836 :1  /615-616)7 
 

 لوازم وكاركرد هاي ادراكات فطري

چاه    قلدار  کلام      کناوان سانگ بناای معرفا، بشاری        به ا  فطریا  ا

چااای معاام  ا    حااالل چااالشنداای  نکلاام حیااو    قلداار  حصااولی   چااه 

شناسای   مالصد ا با تکیه بر اصول ا ّلیة معرفا،  ه  چدچنانتی اس،  شناخ معرف،

 چای معرف، شناسی  ا نند   حل  ر ه اس،ه بسیا ی از چالش
 گرايان .نقد عقل1

صد ا    با  حصول معرف،   ش  شد  اه نفاس    ابتادای    مالمبانی  قطب

خلن، خو  چدانند لاوحی سافید اسا،  اه از چار ناوع معرفتای خاالی اسا،ه          

نفس    ابتدای خلنا،   اس،؛    ش  شد  ه نفس    بد  خلن، بالنوّه  چدچنی 

                                           

. أنا نتألم بمرض أو تفرق اتصال يقع فی بدننا و األلم هو الشعور بالمنافی و لیس هاذا األلام باأن    1

... ما يكفی فای إدراکهاا    ... ب  المدرک فی هذا األلم نفس تفرق االتصال  يحص  لتفرق االتصال

 رد حضور ذاتها للنفس أو ألمر ل. تعلق حضوري بها.مب
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حصول تد یجی ا  ا ا  متعاد   ا بار    ز معرف، اس،  لی استعدا    قوّةخالی ا

اساس حر ، جوچری    مراتب ا  ا ی خویش  ا  ه مراتاب ا  ا ای نفاس       

  طاو  چستی اس،  چداان  گانة سه حصول معرف، منطبق بر مراتب نفس    کوالم

  ا ّلی  مرتبة ا  ا ی ما ه   ماسوسا  اس، کالمِ  ه ا ّلی  مرتبه از مراتب  جو 

اقل   معناول  نفاس   ا  کاساس اصل اتاّ  برحسی اس،ه از طرفی نفس نیز مرتبة

شو    از حال، قوه به  ا صو   کلدی چدان مرتبه متاّد میا  ا ی ب    چر مرتبة

 شو ه یفعل تبدیل م

   ذاتی نفس اس،  ان،     ا تیان  ه معتندند کلمم   بر خالا کنیدةبنابرای 

نفس انسان از بد  خلن، معد  ی از معاا ا  ا  ا اسا،   ایا  معاا ا ذاتای      

ایا  ساخ      البتاه  هذاتای نفاس نیسا،    صد ا معتند اس،  اه: کلامم  مالند  ا کنل

نیس،  ه کدم کلم نیز برای نفس ضر    کنلی  اشته  صد الدتالعی  بدی  معنا

 ا نادا   بلکاه کلام بارای نفاس      به خو ی خو  اقتیای کدم کلام   نفس ؛باشد

  کلم بارای  اگر سبب کلم برای نفس موجو  باشد  الاصول اس،ه بنابرای  مدک 

جاو  پیادا نکناد  کلام نیاز حاصال       شو    اگر سبب   کلا،    نفس حاصل می

  باید چر نهعنای ضر    کنلی کدم کلم نیس،  گرنبو  کلم به م  شو ه پس ندی

 7(438/  8)همن::  الوجو ی معد م باشده مدک 

                                           

. فنقول لیس إذا لم يكن العلوم ذاتیة للنفوس يبب أن يكون عدم العلوم عنها ذاتیا لها و نحن لسنا 1

نحكم بأن النفوس تقتضی ال وجود العلم ب  نحكم بأنها ال تقتضی وجود العلم ب  العلم ممكن 

يكن حاعال و لكن لیس ک  ما کان معدوما کان واجب  الحصول لها فإذا لم يوجد السبب لم

 العدم و إال لكان ک  ممكن معدوما.
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لام ناه ذاتای نفاس اسا،   ناه نفاس        ک مالصد ا حا ی از ای  اس،  هبیان 

کلم  ا  ا      اینکه نفس    ابتدای خلن، کلدی ندا   خو  اقتیای کدم  به خو 

نیس،  ه کدم کلم برایش ضر    کنلای  اشاته باشاد بلکاه نفاس       ای  معنابه 

الاصاول     کلم بارای نفاس مدکا    به کبا تی  نسب، به کلم حال، بالنوه  ا    

 شو ه د یجی    طی مراتب ا  ا  حاصل میاس،    براساس حر ، ت

ریف فطری    کلوم حصولی   حیو ی   ش  شد  ه فطاری  از تع  بنابرای 

به معنای کلوم   معا فی  ه از بد  تولد چدراه انسان بو ه   ذاتی کنل باشد مو   

بعاد    ی    کلم حصولی به ا ّلی  معا فی  ه قبول مالصد ا نیس،  بلکه    نظر

ه شاو    ا   شو  فطری یاا بادیعی گفتاه مای     از مرتبة حسی برای نفس حاصل می

کای  معلاوم ناز  کاالم       اه     ن   م حیو ییازمند فکر   استدیل نیستنده کلن

یعنی ذا  انساان  اس،     فطری بشر ر   استدیل نیس،حاضر اس،  نیازمند فک

گونه سرشته شده  ه ای  ا  ا ا   ا بد ن  اسطه تصو ی یاا تصادینی        ای 

  نده 
 نقد سوفسطائيان. 2

انکا  اصل  اقعیا،   چدچنای  اصال تنااقو      یکی از ا کاچای سوفسطائیان

و ا  اسا،   ای ائل    تصا  گونه  ه  جو م ا ّل چدان ؛صد ا معتند اس،مالاس،ه 

ای ائل    تصادینا  اسا،  اه باه  لیال کداومیتش میاان         اصل تناقو نیز ا ّل

، چنای   حندانیا   موجو ا  از اکراض ذاتی موجو  بدا چو موجو  اس،ه بنابرای 

ایستدیل اس،   ای  قابل مناقشه   منازکاه   ندانی،  جو    مدتن قولی چدانند ح

به  لش   یا  فتی    قلبش  جو   ا   نیس،ه منازع بر ای  اصل  یا مرضی    کن

یاا    ای  صو    ه یا قا   به     تصو  اجزاء نیس،  ه بایاد ا   ا متنباه  ار    

اشده اگر مرض ناشای  مدک  اس، ناشی از کنا  باشد   یا ناشی از شک   تایّر ب
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سینا باا      مالصد ا به تبعی، از اب چنی   سی سوفسطی اس،  ه   از کنا  باشد

د   83: 6505.)صدراادرن  شدیرازی،    لیل ننیی   حلدی به نند افکا   نعا پر اخته اس،

88)7 
 . نقد نقضی2ـ1

به ایا  صاو    اه       نند   شخص  ا با گفتا  خو ش نند می   ای  نوع نند

:  سای  نویسد می لدتالعی صد ا ا سوفسطائیان  ا به چالش  شانده اس،هصد مال

ینکاه ا   ا  گر   مگار ا  با تنبّه   تذ در از سخ  خو  بازندی ه قصد مدا ا   ا   

  نباید پس هزیرا به قول ا  کدم    جو ْ ز ن    تش یکی اس، بزنند یا بسوزانند 

راض  ر    زبان به فااشای بااز    لی چنانچه  ی اکت ا   ا تا، تاثیر قرا   چده

اگار چنای     ؛ا یً به  جو   اقعی،   ثانیاً به اصل تناقو اکتراا  ر ه اس، ر   

 ناد  اه      ا احسااس     کتراضش اقارا  مای  جایی برای اکتراض نبو ؛ با ا نبو  

 تواند  جو  نداشته باشاده      متاثر از  ن  جو   ا     ندی تش     پس ه ند می

 2(46)همن:: 

نویساد: شاخص سوفساطی  اه قصاد مداا ا   ا          صد ا مای مال  چدچنی 

                                           

. ... أن القضیتین األولیین فی قوة قولنا النفی و اإلثبات ال يرتفعان و القضیتان األخريان فی قوة 1

ما أن قولنا النفی و اإلثبات ال يبتمعان فظهر أن هذه القضیة أولى األول فی التصديقات ... ک

ء إال للموجود بما  معنى الوجود أول األوائ  فی التصورات و... لیس من األعراض الذاتیة بشی

 هو موجود لعموم. فی ک  موجود.

المتعنت الذي غرض. المماراة فال يمكن إلزام. إال بمث  ما ذکره الشیخ و تكلیف.   أما السوفسطائی. 2

هذه األمور و أعدامها واحدة عنده فلو تحاشى منهاا   بمالقاة النار و مصادفة الضر  و اإليالم إذ

 فهو إقرار من. بأن ثبوتها لیس کسلبها قول. فهو المبدأ الذي ... .
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 جو     اقعی، اشیاء اکتراا  ند  چون چر صاحب  ای جز ای  ندا    ه به چا ه

ثبا   ناد   خاالا  ن  ا انکاا   ناد     ا برای اینکه سخ  خو   ا غرض   چدفی

نفی ی باید به ثبو  چیزی   چنی   س  پس گویده  اج  به غرض خو  سخ  می

 ساانند  ا اثباا      ه ا   ا به چادفش مای   منابل  ن اکتراا  ند   چیزچایی ننطة

تیجاه  ی  اه از ایا  اکتاراا ن   ترافی مستلزم ای  اس،  ه به اشایائ ه چنی  اکنداید

 ناد   از باا      سوفسطایی یا باید ساکو     بنابرای  شوند نیز ملتزم شو ه می

خو  امو ی  ا  ه ا کای ا   ا نفای  گفتگو اکراض  ند یا ای  سخ   ا بسذیر   ه 

 7(88)همن::  پذیرفته اس،ه  نند می

 شو : مالصد ا استفا ه میاز بیان 

تاری  گفتاا       ی، انکا  ثابا، ا یً  مشکل اساسی سوفسطی بعد از انکا   اقع

 اصل تناقو اس،ه انکا  مبدَ تدام معا ا حصولی یعنی

به چداان اصالی  اه ماو        ید ا    چر    نند خویش بر سوفسطصمالثانیاً  

چدان  لیلی  اه سوفساطی  ن  ا    صد ا بامال ؛ ند استنا  می سوفسطی اس،انکا  

 ار ه   ننو  ر ه به نند  ی پر اخته   ا   ا یا به سکو  یا به پذیرش حق  ا ا 

 اس،ه

                                           

و ذلك ألن ک  عاحب غرض   الذي غرض. المماراة إلى آخره  . ... من العبائب أن السوفسطائی1

ء و نفی مقابل.  بثبوت شی إذا تكلم فی غرض. يريد إثبات غرض. و ينكر خالف. فال بد أن يعترف

ء ينتج غرض. و بأن اإلثبات ينافی الالثبات و إذا اعترف بأشیاء ينتج ل. فیلزم  و بإثبات شی

علی. االعتراف بأشیاء ينتج علی. فهو ال محالة يضطر إلى السكوت و اإلعراض عن البحث و 

 قول. ... .  التكلم و إما إلى االعتراف بهذا القول
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 نقد حلّی .2-2

نکا  اصل  اقعیا،     لیل ا کاچای سوفسطائیان ا  طو   ه قبالً اشا ه شد چدان

  ند   چدة ا  جو   نکه با  اقعیا  زندگی میفر  سوفسطی ب صل تناقو اس،؛ا

ا  چیزی  ا  ه موجو     نعا  ا لدس می  ند  بر انکا   اق  اصرا   ا  ه به کبا تی

بنابرای   چرچند ا لداه    انده ،  ن بدیعی    شکا  اس، معد م میاس،   موجو ی

ی    بعتری   لیال  ی بار قطعای      تر   براچی  مالصد ا بر امکان معرف، بز گ

صاد ا باا   مالینینی بو ن کالم خا   یا  اقعی،   امکان حصول معرفا، اسا،    

تنااقو اسا،     استفا ه از نند حلدی  ه باز مبتنی بر اصل  اقعیا،   اصال امتنااع   

 اس،ه  افکا   نعا  ا به چالش  شانده

قا یل بو ن اصل ای مالصد ا    با  ا لزا ه  ملی    تنریر سخ   استا  حس 

 :    ه اس،تناقو   طر  سخ  سوفسطائیان  امتناع
، چیدی   بینبران  ی است که صرقش هموااه و دائم است.ا اصل تینقض قضیه»

ای صرق محض است. حقننق نظنم هسدیی و هدر چده کده حقیقدت دا نظدنم        قضیه

و کنای به امدروز  است هسیی بنشر و محیط بر زمن: و مون: بنشر صرقش دائم 

وعدننی و دا هدر   دا هر ، شود ، انیوه دو ضربرا دو چهنا میدنروز نرااد. مثالً و

االقنونل آ: است کده   پس احقّ ای و دا هر جننی صندق است. فردی و دا هر منده

دائدم و   و تن زمن: و مون: از بدی  ندرود چیدزی کده صدرقش     بنشر. صرقش دائم 

ای نیز دا میدن: نیسدت.    سطهاالقنونل به صرق است و وا هموااه بنشر اقرم و احقّ

یسدت  دنگر وجود اابط بدی  هسدت و ن   ،ان  شئ هست نن نیست :گونیم وقیی می

سلب و انجنب است و سوفسطی که  جمع مین: معین نرااد و چو: سخ  سوفسطی

شود و اگر بگونیم بی  هسدت   هم نیسییم، بن ان  قول اد میهم هسییم و  :گونر می

خود وجود و بود و میشأ  ،پس ...گیرد.  ا: می، سوفسطی میرو نیست واسطه است

آثنا و طناد عرم بود: که همه آ: اا مدی فهمیدر، بدرنهی تدرن  بدرنهینّ، او ل      
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بده آ: مییهدی مدی     او دینّ و احقّ االقنونل به صرق می بنشر و همه ی برنهی هن

شونر.پس اگر سوفسطی بگونر: هست پیراا است و هسدیی ندراانم، چده بگوندر     

گوندر نیسدت، نودی اسدت. مدن هسدییم و مدن نیسدییم، اند  کدالم           هست و چده ب 

 (180-184: 6831زاده آملی،  )حس  «سوفسطننی مردود است.
 گرايان حس نقد نظر. 1

   انناد  چای حسی مای  معرف،  ا مناصر    حس   فر    ه  ه حسیون از نجا

   چستی خصوصاً نظر  ی    با  ترتدب مراحل ا  ا  بر مراتب  صد امالمبانی 

ا زش  ة  چدچنای  نظار  ی   باا     سیر تد یجی نفس با ا تنا به کالم کنل فعال

اساس چدان برباشده  ل سخنان  نعا میماکدی بر ابطا   ا لدةمعرفتی ا  ا ا  حسی

باطال   ن بر  جو  ا  ا اا  فطاری ذاتای کنال    گرایا مبانی  ه ثاب، شد نظر کنل

ه اینکه کلم ی  گر ه با توجه بنظر حسیون نیز باطل خواچد بو ه از طرفی ا  اس،

 انند منکر ا  ا ا  فطری به معناای   چای حسی می  ا مناصر    حس   فر    ه

 کلم حیو ی نیز چستنده

خو  ا زش معرفتی ندا ناد بلکاه صاو   حسای      خو ی ا  ا ا  حسی به   

را  گیار  تاا اینکاه مندماه        ه    حس مشتر  قا  یابد میزمانی شانی، ا  ا  

نویساد: حاواس    مای صاد ا  مال اه   ا  ا ا  خیالی   کنلی باشده چناان  ساز زمینه

ختلف اخبا  گوناگونی بارای  چایی چستند  ه از نواحی م منزلة جاسوس مختلف به

 نند  ه صاو  کنلیاة مجار ه       ند   به ای  ترتیب به نفس  دک می    نفس می

 گی  ماا  حاس  ساازیِ    نفس باا زمیناه  بر ای  اساس احساسا  جزئیه  ا   یابده

باا تر یاب   امتازا       سسس          س، می حصول تصو ا    تصدینا   ا به

دینا  با امتازا  تصا    چدچنی   شو    ید نایل میتصو ا  ا ّلیه به تصو ا  جد
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 7( 836/  8: 6836)صراادرن  شیرازی،  سده ا ّلیه به تصدینا  نظری می

یعنی ا  ا  خیاالی      رترساز   معدّ ا  ا ا  ب مالصد ا ا  ا  حسی  ا زمینه

ای از مراتب ا  ا  به مرتبة باایتر    اند   معتند اس،  ه قوام چر مرتبه می  کنلی

نفسه ا زش  چر  دام از مراتب حسی   خیالی فی ند  ه  تصریح می ی   ن اس،ه

 2(154/  3)همن::  ن اس،هبایتر  بلکه قوام چر یک به قوام مرتبة  معرفتی ندا 

نظار    صاد ا    باا  ا  ا اا  حسای   ماسوساا      مالنظار   قطب  بنابرای 

 ه معتندند شناخ، انسان ماصو  به حس   ماسوسا  اس،   تنعا  ا  حسیون

 بتنی بر حاس    ساتا   چای  ن باشاد ا     ه م اس،شده معرفتی  پذیرفته معرف،ْ

 باطل   مر    اس،ه
 

 ابتناي علم حصولی بر علم حضوري 

 ی مفاا    تر یاد      با  حصول معرف،  بای  عی لدتالبا توجه به مبانی صد ا

نال  ه شاچد صا ق   بالشک ای  مطلب اس،  ه نفس انساان      سو ة 11 یة 

  کلام  ا کلم حصولی خالی اسا، پذیرفتاه اسا،؛    ابتدای خلن، خو  از چرگونه

حصولی  ا مستلزم  جو  نخستی  کلم برای نفس انسان یعنی کلم حیاو ی باه   

معتند اس،  اه کلام حیاو ی باه نفاس   قاوا    ی         اند    خویش مینفس 

                                           

لمختلفة اآلالت کالبواسیس المختلفة األخبار عن النواحی يعدّ النفس لالطالع . فإن الحواس ا1

بتلك الصور العقلیة المبردة و اإلحساسات البزئیة إنما تتكثر بسبب اختالف حرکات البدن 

 لبلب المنافع و الخیرات.

لتخی  إال و . فاعلم ان ال شیء من االدراک الحسی إال و قوام. باالدراک الخیالی و ال شیء من ا2

 قوام. بالتعق .
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 7(618 - 611/  1.)همن:: خویش مبدَ کلم حصولی اس،

از  ی    قاوای  باید برای انجام اماو ش    موجو ی  لی اس،  ه نفسماز نجا

 ا گیری ای   ی  فرع بر کلم نفس باه  نعاسا،   کلام     ه بهخویش استفا ه  ند

ا حصاولی  ا حیو یه اگر کلم نفس باه قاو  نفس به ای   ی  یا حصولی اس، ی

 ا گیری قوا مساتلزم کلام باه      ا گیری خو  قوا   به باشد   سب کلم مستلزم به

مساتلزم    ه ای  چدان مشکل       باطل اس،  یاا اینکاه  ساب کلام       نعاس،

 ه مساتلزم    یابد لی  یگر اس،   ای    ند ا امه میاستعدال  ی    کلوم حصو

کلم نفس به ذا  خو    ساسس قاوا    ی       ا ّل کلومه پستسلسلِ باطل اس،

رتاو  ن باه اماو      اه    پ  اناد   ظاچری   باطنی اس،  ه چر    از کلوم حیو ی

چون نفس به خاو   ی    قاوای خاویش کلام        نده بنابرای   یگر کلم پیدا می

سابب  کاشق خویش   فعل خویش اس،   چدی  کشق   کالقاه    حیو ی  ا  

یاباد   چیزی  ه ذا  انسان به  ن کلم می ا ّلی   شو ه پس قوا    ی  میاستعدال 

  نفاس     سسس کلم ذا  به قوا    ی  نفس اسا،ه نعایتااً     کلم ذا  به ذا 

 نده حاصل     ی  به امو   یگر کلم پیدا می ا گیری قوا  پرتو ای  ا  ا ا    به

 (08-01: 6821ادی آملی،)جو مبدَ ا  ا ا  حصولی ا  ا ا  حیو ی اس،ه  نکه

شو   ه ا ّلی   جو    چستی  ه انسان باا کلام حیاو ی            ش  میپس

 ند کلم نفس به ذا  خویش اس،  زیرا تا ای  مرتباه از کلام    بد  امر ا  ا  می

                                           

التصورية و التصديقیة... فبالضرورة  أن النفس فی مبدأ فطرتها خالیة عن العلوم . ... من العرشیات 1

أول علوم النفس هو علمها بذاتها ثم علمها بقواها و آالتها ... و هذان العلمان من العلوم 

 الحضورية.
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تواند به تاصیل کلم بسر از     جو  نفس خویش  ا نسذیر  ندی   تا انساننباشد 

متفاردع بار کلام      ا یً   بالاذا    کدل    فتاا ی  ه کلم   ا  ا    حتی چر چرا

  باه قاوا    ی  اسا،      متکای ثانیاد   بالعرض  حیو ی نفس به ذا  خویش  

ای  استعدال خو  مبتنی بر کلم به ذا  اس، ا   ه  ا ا ی   ذا  یعنی با استعدال

 گاچی انسان به ذا  خویش بر تدام کلوم  یگار منادّم     شو ه بنابرای  حاصل می

 هاس،
 گيري نتيجه

صد ا    با  امکان حصول معرف،   ش  شناسی مال بر سی مبانی معرف، از

شد  ه کلم برای نفس نه ضر     جو   ا   ناه ضار    کادم  بلکاه اماری      

 ا  بار   اه    مراتاب ا     امکانی اس،      سیر تد یجی نفس به ساوی  داال  

    ا  نفس ابتدا ان  یگر به بیشو ه    حاصل میگیر  اساس مراتب چستی انجام می

 ؛مااو   فاقاد چرگوناه صاو   ا  ا ای اسا،       ةباالنوّ  ا  کی  تجر    بساط،

ش شو    ا ّلی  ا  ا ااتی  اه بارای    ة حسی  غاز میاز مرتب نفسحصول ا  ا ا  

   خالا نظار فالسافة  بدیعیا  اس،ه بنابرای  شو  بعد از مرتبة حسی حاصل می

ا  ا ا  فطری   صد ااند       ای مال کنله معتندند ا  ا ا  فطری ذاتی غر   

 اسا،     قلدر  کلم حصولی به معنای بدیعی اکم از ا ّلیا  تصو ی   تصدینی

مصا یق     ه  ا می    منابل کلوم نظری به   فطریا  از بدیعیا  ثانویه اس،  ه

    اکام از تصاو ی   تصادینی     ا  ا ا  فطری    کلم حصولی بدیعیا  ا ّلیاه 

 ن     ای ائال یاا اصال تنااقص مصاداق      بدیعیا  ثانویه اس،  اه ا ّل ی از بعی

  ناد  اه  ا ا  ا ااتی  باشد   فطریا  از بدیعیا  ثانویاة  بدیعیا  ا ّلیه تصدینی می

اند   مبتنی بار اصال تنااقو     نیازمند حد  سط  چه نیازمند فکر   نظر نیستنداگر

ع ننییای   ا باه کناوان    ا تفاا  اصل امتناع اجتدااع      چرچندباشنده مالصد ا می
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ایقا یل   سایر ا  ا ا  اکم از ا ّلی  بدیعی   نظری  ا مبتنی بار  ن  انساته    ا ّل

ناد بلکاه    ا تناع اجتداع   ا تفاع ننییی  ندای اس،  ا ّلیا   ا مناصر    اصل ام

جاای  ا ّلیاا    ة   زمار  «تر از جازء اسا،    ل بز گ» معتند اس، قیایایی مانند

شاو     لی  به مثال با ی تعالی تعبیر میکنوان اصل ا ّ   بهتناقو از اصل هگیرند می

اناد  لای    جو ا      جو  خو  به  اجب ماتاا  طو   ه مو  ه چدان به ای  معنا

نفسه اس،      اثباا  باداچ،  ن   باند  اصل تناقو نیز بدیعی  خو  غنی بالذا 

تسابی مبتنی بر ای    کلوم ا    حالی  ه سایر بدیعیا    چیچ نیازی به غیر نیس،

 انده اصل

که    ا  ا  کلم  لیل  نه ب  مصداق  یگر ا  ا ا  فطری کلم حیو ی اس،

عنا ندا  ه کلام حیاو ی حیاو  نفاس     م حتی تصو    ای حیو ی چیچ  اسطه

و  نادا      یچ ابعام  شک   تر یادی     نعاا  جا   چ  پس معلوم نز  کالم اس،ه

کلام   تری  مصداق ایا  مرتباه از کلام    معم دهباش یز ندینیازمند به تفکر   تعنل ن

طاو  کلام حصاولی     یش اس،  ه منشا کلم حیاو ی   چدای   نفس به ذا  خو

  نده  العلوم تعبیر می مالصد ا از ای  کلم به اقدم ه   چرااس،

حصول   چدچنی   ذاتی نفس نیس، اینکه کلمم کال ه بر  صد امالبنا بر مبانی 

امری امکانی اسا،ه پاس خاالا نظار  انا،         ن نیز نامدک  نیس، بلکه کلم 

کلم ذاتی نفس نبو ه بلکه امری امکانی اس،  ه نفس       ا تیان )کنل گرایان(

 سیر تد یجی خو  به سد،  دال    مراتب چستی  سب می  نده

صد ا با استنا  باه اصال   مالمشکل اصلی سوفسطائیان انکا  اصل  اق  اس،ه 

حلدی سوفساطائیان      کلم حصولی به نند ننیی    الدبا ی کنوان مبدَ   بهتناقو

 پر اخته اس،ه
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