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تبيين عينيت مفهوم عليت تجربي بر اساس امكانات فلسفه صدرایي
تاريخ دريافت2931/4/21:

تاريخ تأييد2931/4/12 :

محمدرضا بهتاش *

*

علی کرباسیزاده **

*

يوسف شاقول ***

*

یکی از روشهای ارتباط میان فلسفه اسالمی با فلسفه غرب ،ربهره درب ن
پبسشهای هب ددام به یگبی و ترالش بربای پاسر
امکااات موجو ر هن فلسفههاست .بب این اسا

ا ن بره ها را برب اسرا
ر این اوشته بب هاری ترا برا

مواجه دب ن فلسفه مالصدرا با پبسش و اشرکا هیروم ر مرور اصرل و منشر
مف وم رلیت تجببی به تبیین مف وم رلیت تجببری بررب ازی  .هیروم برب اسرا
مبنای تجببهگبایی خو با ااکار ا راک و شناخت رلیرت توسرع ر،رل رینیرت
مف وم رلیت را ااکار دب  .ر پاس به پبسش هیوم میتروان گفرت برب اسرا
امکااات موجو ر متون مالصدرا ر بحث ا راک و ایر ارتبراط افرو و بردن
ر،ل ااسان ر همان موطن حو رلیرت را بره احرو مسرت،ی ا راک درب و ر
مبحله یگب با تحلیل ر،لی مف وم هن را اات اع میدند .بهربارت یگب بب خالف
هیوم ده ش و ر،لی ر مور رلیت را ااکار میدب بب اسا

* دکتری فلسفه غرب دانشگاه اصفهان.
** دانشيار دانشگاه اصفهان.
*** دانشيار دانشگاه اصفهان.

امکاارات فلسرفه
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صدرا ش و ر،لی اسبت به رلیت قابل تبیین است .بنابباین ر پاس به اشرکا
هیوم ر مور تبیین رینیرت رلیرت ر دنرار تبیرینهرای ایرد هلیسرتی همورون
اید هلیس استعالئی داات میتوان تبیینی دامالً رئالیستی از مف وم رلیت ربهره
دب .

واژگان کليدی :رلیت تجببی ش و حسی ش و ر،لی رلیت هیوم صدرا.
 .1مقدمه

با توجه به جایگا و اهمیت بحث رلیت ر رل و فلسفه تبیین شناختشناسااه

1

هن 2اهمیت زیا ی ار  .زیبا همین تبیین رلیت بو دره هیروم را بره شرکادیت و
داات را به اید هلیس استعالئی دشااد .ر اینجا الزم است به و اکته توجه شو :
اکته او اینکه هاوه ر این م،اله مور اظب است مف وم و اید رلیت اسرت اره
قااون و اصل رلیت؛ اینکه ذهن و ستگا شناسایی ااسان چگواه به مف وم و اید
رلیت میرسد و هن را ا راک و ف

میدند .اکته وم اینکه منظرور از رلیرت ر

اینجا رلیت تجببی و طبیعی است اه رلیت مابعدالطبیعی و غیبتجببی.
از لحاظ تاریخی 3یدگا مطبح ر این م،اله ر ا امره و یردگا اساسری ر
فلسفه اسالمی قبار ار  .یدگا او اظب مش ور فیلسوفان اسالمی است دره برب
اسا

هن ا راک مف وم رلیت ف،ع دار ر،ل است ده بهاحو دامالً اات ارری و از

را اثبات ایاز وجو ی معلو به رلت به ف

و ا راک مف وم رلیت اائل میشو
1. epistemological.

 .2تبیین شناختشناسانه علیت یعنی بررسی اینکه ذهن انسان چگونه و با چه مکانیسمی به
مفهوم علیت میرسد و آن را ادراک و فهم می کند .بنابراین در این مقاله درصددد تبیدین نهدو
ادراک و فهم علیت تجربی هستیم ،نه تبیین خود علیت تجربی و اقسام آن.
3. chronological.
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و ببای حو و تجببه ر رسیدن به مف وم رلیت هیچ ا،شی جر ا راک تروافی و
ت،ارن رلت و معلو ایست (ابن سينا .)61 :6731 ،این مسئله ر فلسفه اسالمی برا
رنوان مع،و ثاای فلسفی بو ن مف وم رلیت شناخته میشو اما این مطلب صبفاً
ر حد ا را باقی مااد و هیچددام از فیلسوفان اسالمی ربار احو مع،رو ثراای
بو ن این مف وم و احو اات اع هن ر ذهن توهیحی ادا اد تا اینکه ایرن مطلرب
اولین بار توسع رالمه طباطبائی ااجام شد (مطهري )156 :6736 ،،و بردین تبتیرب
یدگا وم شکل گبفت و بب اسا

هن از هاجا ده بازگشت هب رل حصولی بره

رل حضوری است مف وم رلیت از را رل حضروری افرو بره خرو و قروا و
افعالش تبیین میشو (همان135 :ر .)122یدگا سروم دره ر ایرن م،الره مطربح
میشو

ر ا امه یدگا رالمه طباطبائی و برب اسرا

مبراای و امکاارات فلسرفه

صدراست ده بب طبق هن ر،ل بهاحو حضوری و بیواسطه واقعیت رلیرت را ر
همان موطن حو و خارج ش و و ا راک میدند و بدین تبتیب به مف وم رلیت
میرسد .زیبا بب اسا

یدگا مالصدرا ده رلیت امبی وجو ی رینی و خارجی

است (صدرالمتألهين ،6217 ،ج763 : 1ر )766و ای برب اسرا

یردگا او ر مرور

ارتباط و بلکه اتحا افو با بدن و قوای خو میتروان اتیجره گبفرت ر،رل بره
واسطه حضور افو ر همه قوا و بدن ر موطن حو و تجببه حاهرب اسرت و
همااطورده خو وجو را به احو حضوری و ش و ی ا راک مریدنرد صرفات و
امور وجو ی هموون رلیت را ای بهاحو حضروری رک مریدنرد و ر مبحلره
یگبی از طبیق تحلیل ر،لی رکو ببگب ان این ش و را بهرنوان مف وم رلیت
اات اع میدند .بدین تبتیب رل حصولی به مف روم رلیرت تجببری بعرد از رلر
حضوری به واقعیت رلیت تجببی تبیین میشو .
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 .2اشكال هيوم بر عليت

اشکال هیوم 1بر علیت عبارت است از اینکه عقل هرگز نمیتواند اتصال و پیوند عیندی

2

به عین دیگر را به ما نشان دهد ،هرچند مشاهد اقتران دائم 3در همه موارد گذشته ،ایدن
اتصال و پیوند را تأیید کند .بنابراین زمانیکه ذهن از اید  4یا انطباع 5یک عین به اید یا
باور به عین دیگر منتقل میشود ،این انتقال به وسیله عقل ،معین و ضروري نمدیشدود،
بلکه صرفاً به وسیله اصولی 6انجام میشود که اید هاي این اعیان را به یکددیگر مربدو
کرد و آنها را در خیال متهد میکنند (.)Hume, 1978: 92
بنابراین اگر همانطورکه هیوم تلویهاً بیان کرد است ،علیت را صرفاً بهعندوان شدیو اي
در نظر بگیریم که واقعیت خارجی در آن عرضه میشود ،پس علیدت در ققیقدت ،شدر ی
ذهنی براي ماد خام داد هاي قسی است ( ،)Jonas,1950, pp319,320نه واقعیتی عینی
که مستقل از ذهن انسان در خارج وجود دارد.

این یدگا هیوم شکافی رمیق میان ر،ل و طبیعت ایجا دب و همین شر
بو ده موجب شد ایمااوئل داات 7از خوا ،ج میمذهبان بیدار شو و تصربی
دند:
او[هيوم] به حق معتقد بود كه ما به هيي وو نمي تيواني بيه وليي ه عقي
امكان ع يت ،يعن اوتباط وجود چيز به وجود چيز ديگر كه بهنحو ضيروو
به ولي ه آن چيز اول ثبوت يافته باشد وا ،دويابي (كانت.)458 :4831 ،

بهاظب میرسد همااطور ده هیوم معت،د است تن ا روش ببای خرال

درب ن

1. David Hume (1711-1776).
2. Object.
3. observed constant conjunction.
4. Idea.
5. Impression.

 . 6منظور از اصول در سخن هیوم ،قوانین سهگانه مشابهت ،مجاورت و علیت است.
7 . Immanuel Kant(1724-1804).
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یکبار رل از چنین پبسشهایی تح،یق جدی ربار طبیعت فاهمه بشبی است
(آپل .)63 :6735 ،ببای تبیین پاس فلسفه مالصدرا به این اشکا و پبسش هیروم
باید به تبیین حکمت متعالیه از احو ا راک و شرناخت ااسران از رلیرت تجببری
برب ازی  .زیبا به تعبیب داات:
هیوم ف،ع از اصل و منش مف وم رلیت سؤا میدب و ربارۀ اجتنرا،ااپرذیب
بو ن استفا از هن بحثی اداشت و این سؤالی اسرت دره اگرب پاسر هن معلروم
شو شبایع استفا از هن مف وم و همونین قلمبو ارتبار هن خو بهخو ااسرته
میشو (كانت.)33 :6732 ،
بب این اسا

اگب اتیجه اشکا هیوم این است ده چون ما تن ا به ا رادات حسی

1

خو ستبسی اری و امیتواا ی ج ان خرارج را بشناسری پرو مرا بره هریچوجره
امی تواای رابطه رلیرت میران اشریاا خرارجی را ا راک دنری (.)Hunnex, 1986: 43
بنابباین اگب بتوان بب اسا

امکااات فلسفه مالصدرا اشان ا ده چون افرو برا

بدن اتحا وجو ی ار به واسطه حضور بدن ر ج ان خارج افو ه با تمام
قوای خو ر ج ان خارج هست و به خو موجو ات خارجی ستبسری ار و
بدین تبتیب بهصورت مست،ی و بیواسطه ها ا را ش و و ا راک میدند بب ایرن
اسا

میتوان حضور ر،ل ر مروطن حرو و ر اتیجره شر و  2ر،لری رلیرت

تجببی را ر خو ش و حسی تبیین دب  .بهاظرب مریرسرد ر ایرن صرورت بره
اشکا هیوم ر این زمینه پاس

ا میشو زیبا وقتی هیوم میگوید رلیرت ر

محتوای ا راک حسی یافت امیشو اگب به این معنا باشد ده ا راک حسی ف،رع
1. perceptions.
 .2شهود در اینجا یعنی ادراک و مواجهه مستقیم و بدون واسطه قدوا یدا مفهدوم و صدورت
ذهنی ،با واقعیت عینی و خارجی.
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بهرنوان قو ا راک و پذیبادگی ف مید شو ده ا های احسا

را ثبت میدند

امبی غیب قابل مناقشه است ( .)Jonas, 1950, pp319,320بنابباین اگب بتوان ا راک
و ش و ر،لی اسبت به رلیت را ر ا راک و ش و حسی تبیین دب اشکا هیوم
پاس

ا شد است .زیبا اسا

اشکا او این است ده مف روم رلیرت تجببری

مابهازاا رینی خارجی ادار بلکه ج ا پندارهای ستوری مفید 1بهشمار مریرو
(1986: 43

 .)Hunnex,پو اگب بتوان ثابت دب مف روم رلیرت تجببری مابرهازاا

رینی خارجی ار و مف ومی رینی و واقعی است به اشکا او پاسر
است .ر اتیجه توااستهای با گذر از ش

ا شرد

هیوم ر مور «مف روم رلرت دره گرب

دور مابعدالطبیعه او بو » (كانت )652 ،6732 ،ر دنار تبیینهای اید هلیستی 2مااند
اید هلیس استعالئی 3داات تبیینی دامالً رئالیستی 1از مف وم رلیت تجببری ارائره
1. convenient grammatical fictions.
 .2این اصطالح عموماً براي تئورياي به کار میرود که مطابق آن اعیان فیزیکی نمیتوانندد
جداي از ذهنی که از آنها آگا است ،به وجود آیند (.)Urmson and Ree,1991:146
اید آلیسم ،امروز در فلسفه معموالً بهعنوان دیدگاهی فهمید می شدود کده بدر اسدا

آن

ذهن ،بنیاديترین واقعیت است و جهان فیزیکال ،فقط بهمثابه ظهوري براي ذهن یا جلدو اي از
ذهن بود  ،یا بهگونهاي ذهنی در ذات درونیش موجدود مدیباشدد .لکدن فلسدفهاي کده جهدان
فیزیکال را وابسته و تابع ذهن میسازد نیز معموالً اید آلیسدم نامیدد مدیشدود ،قتدی اگدر آن
فلسفه ،چیز دیگري را پشت ظهورات ذهندی و فیزیکدال هبدهعندوان امدريپ پنهدان و واقعیتدی
بنیاديتر ،مسلم گیرد همانند اشیاء فی نفسه کانتپ.(Craig, 1998, Idealism(.
 .3براي کانت ،در اید آلیسم استعالئی ،این یک اصل موضدوع اسدت کده متعلقدات تجربده
هرگز بهنهو فینفسه عرضه نمیشوند ،بلکه فقط در تجربه عرضه میشوند و وجودي خارج از
تجربه ندارند .هکانت617 :1337 ،پ .در اید آلیسم استعالئی کانت ،هدر دو صدور شدهود یعندی
زمان و مکان ،و نیز مقوالت فاهمه از فاعلشناسا ناشی میشوند و بنابراین اید آلیستی هسدتند،
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هی .
همااطورده داات با مباای اید هلیس استعالئی خو به هیوم پاسر
 )35-23 :6732ما ای بب اسا

ا (كانت،

مباای فلسفه مالصدرا به هیروم پاسر مری هری .

بهربارت یگب توجه به اشکا هیوم به این ج ت است ده این پبسش اشار بره
پبسشی اساسی ر فلسفه ار ده ربارت است از اینکه ذهن ااسران چگواره بره
مف وم و هبورت رلیت اائل می شو و ر اتیجه به رینیرت هن مریرسرد زیربا
ازهاجاده وظیفه فلسفه تبیین ف

واقعیت است هب فلسرفهای برا ایرن پبسرش و

اشکا مواجه است و باید به هن پاس
هموون سایب فلسفهها باید ببای تبیین ف

هد .بب این اسا

فلسرفه مالصردرا ایر

رلیت به پبسش هیوم پاس

هد.

اما قبل از پاس و را حل رئالیستی فلسفه مالصدرا به اشکا هیوم ازهاجادره
یکی از م تبین پاس های اید هلیستی به اشکا هیروم پاسر داارت اسرت بره

اما شیو اي که در آن ،صور شهود و مقوالت فاهمه ،تجربه را شکل میدهند بهنهو عینی معتبدر
است .)Caygill, 1996( .بهعبارت دیگر ،ارتبا ی که کانت میدان ضدرورت و عینیدت برقدرار
میکند ،بهعنوان اید آلیسم استعالیی شناخته میشود .)Dicker, 2004: 31( .آموزۀ اید آلیسدم
استعالیی یا همان انقالب کوپرنیکی کانت در خالصهترین وجه این است که متعلق شناخت ما
باید در یک معناي دو بخشی فهمید شود ،یعنی به مثابه پدیدار و به مثابه شدیء فدی نفسده ،و
اینکه متعلقات شناخت فقط در معناي اول یعنی به مثابه پدیددار بدراي مدا شدناخته مدیشدوند.
(.)Gardner, 2003: 44
 .1فیلسوفان رئالیست معتقدند واقعیت نهایی ،مستقل از ذهن است ،گرچه به وسدیله ذهدن
شناخته میشود و نیز اینکه هدف از شناخت ،انتقدال بده ققدایق مسدتقل از ذهدن مدیباشدد و
ققیقت ،عینی بود و کشف میشدود و انسدان عقلدی آن ققیقدت عیندی را کشدف مدی کندد.
(.)Hunnex, 1986: 36
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اختصار به پاس و را حل او اشار میدنی .
 .3پاسخ ایدهآليسم استعالئي کانت به اشكال هيوم

از جمله مسائل اصلی ا،د ر،ل محض اثبات ارتبار دلی قااون رلیرت بربای هرب
تجببه ماهیت پیشینی هن و ای محدو یت هن به تجببۀ ممکن اسرت .برهربرارت
یگب ازهاجاده رلیت ر اظب داات دامالً به ستگا شناسایی ااسان مببوط اسرت
و بههیچوجه از تجببه به ست امیهید او با پبسشری اساسری و بنیرا ی مواجره
میشو ده پاس به هن اظام دوپبایکی و اید هلیس استعالئی او را شکل می هد.
هن پبسش این است ده «رلیت چگواه میتوااد بهرنوان شبط ذهنی اادیشیدن...
ارتباری رینی اشته باشد» (.)B:122
او این پبسش را اینگواه توهی می هد ده چون این قااونهرا [ماانرد قرااون
رلیت] از طبیعت مشتق امیشواد و طبیعت را الگوی خو امریگیبارد (زیربا ر
غیب اینصورت صبفاً تجببی خواهند بو ) چگواه ریافتنی است ده طبیعت باید
خو را با قااونها مطاب،ت هد؛ یعنی قااونها چگواه میتواانرد وحردت دثربت
طبیعت را [به احو] پیشرین تعیرین دننرد بردون هاکره هن وحردت را از طبیعرت
بگیباد (كانت.)617 :6733 ،
داات پاس رئالیستی به این پبسش را ممکن امری ااسرت و ببهران خرو را
ببهاای ببای اید هلیس خا

خو ببمیشمب ده بب طبق هن م،والت را ف،ع بره

این شبط میتوان ر مور اریران مرا ی اثبرات درب دره اریران مرا ی پدیردار
باشند(يوئينگ.)622 :6733 ،
پو پاس را باید ر اوع اادیشریدن و چربخش دروپبایکی بیرابی دره ر هن
فاهمه ااسان م،وله رلیت را مااند مُ ب یا قالبی بب پیشاای ما خام ا راک حسری
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میدوبرد و هن را وبرار ر ا راک برازمییابرد .داارت ایرن درار را ر اسرتنتاج
استعالئی ااجام ا .

داات ر بحث استنتاج متافی یکی و استنتاج اسرتعالئی از ا،رد ر،رل محرض
میدوشد به این اشکا هیوم پاس

هد ده مف وم رلیت هریچ مابرهازاا خرارجی

ادار  .او ر استنتاج متافی یکی اشان می هد چگواه ربوض مف وم رلیت ذهنی
است رحالیده ر استنتاج استعالئی اشان می هد دره چگواره اتصراف مف روم
رلیت خارجی است داات این را از هیوم میپذیب ده مف وم رلیرت از تجببره
به ست ایامد است .او ر بخش استنتاج متافی یکی م،والت و از جملره مف روم
رلیت را از صور منط،ی احکام استنتاج و اات اع میدند .ازهاجاده حک دار ذهن
و فاهمه است و به لحاظ رتبه از منظب فارلشناسا م،دم بب تجببه است داات بره
این شیو اشان می هد چگواه م،والت فاهمه از جمله م،وله رلیرت خاسرتگاهی
پیشین اراد .ر بخش استنتاج استعالئی داات میدوشد اشان هد چبا و چگواه
مف وم رلیت ده خاستگا پیشین ار باید برب خرارج اطرالو شرو

(بخشرايش،

71 :6733ر.)72
ر هغاز ت،بیب استنتاج استعالئی ر ا،د ر،ل محض داات تمای مشر وری را
میان پبسش از حق (جنبۀ ح،روقی) و پبسرش از بو هرا (جنبرۀ واقعری) مطربح
میدند ( .)A84,B116به اظب او استنتاج اسرتعالئی بربای پاسر بره پبسرش از حرق
است زیبا تجببه به تن ائی امی توااد ببهاای ربار واقعیت رینی مف وم ارائه هرد
یعنی ببهاای ربار اینکه مف وم داربب ی رینی و مجاز ار (.)Guyer, 1992: 124
بنابباین هدف اساسی استنتاج استعالئی بب هن است ده بب خالف هیوم اشران
هد ما میتواای

ر مور ج ان رینی ی،ین اشته باشی  .یعنی هدف هن ت سریو
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قاردۀ رلی است ده ثابت دند چی ی باید وجو اشته باشد تا از اتایج خو سبااه
حاالت ذهنی شخص متمای باشد

(.)Ameriks, 2003: 65

به ربارت یگب ر استنتاج استعالئی داات می دوشد اثبات دند دراردب حسریات
(مخصوصاً ش و و تخیل) و فاهمه با یکدیگب و ف،ع با یکدیگب این اسرت دره هرب
تجببه (و بنابباین شناخت) ج ان را ممکن میدند (.)Burnham, 2000, 23
بنابباین بهطور خالصه میتوان گفت ر یدگا داارت مف روم رلیرت ماانرد
سایب مفاهی مابعدالطبیعی مااند وجو امکان هبورت و جوهب از طبیق قروااین
دلی ده ر،ل بب اسا

ها ا میاادیشد و از تجار ،حسی ای به ست ایامرد اارد

دشف میشواد .یعنی اینگواه مفراهی زمینرهسراز و الزمره هرب تجببره حسری و
به ربارت یگب روامل اساسی هب معبفتی هستند و با ایرن همره هریچ دردام ا
حسی ایستند و بنابباین باید فبض دنی قوااین فکباد .بب این اسا

داات مف وم

رلیت را وابسته به اوری فعالیت خالو ذهن می ااد (حجت.)665 :6732 ،
 .4تبيين مفهوم عليت تجربي در فلسفه مالصدرا

همااطورده هیوم ر اشکا خو بب رلیت و ای داات ر پاس خو به هیوم بره
ببرسی فاهمه و ا راک ااسان پب اختند ما ای
تجببی بب اسا

ر تالش ببای تبیین مف وم رلیرت

امکااات و مباای فلسفه مالصدرا و ر اتیجه یافتن پاس فلسرفه

او به هیوم باید به مباای یدگا مالصدرا ر مور احو شناسایی و ا راک ااسان
برب ازی  .زیبا اساساً تبیین سبشت ف
زماایده ا راک و ف
ف

و فاهمه ااسان بب ر د فلسفه است و ترا

و حدو ها ا ر ی

اظام فلسفی تبیین اشو امیتروان از

واقعیت و ج ان سخن گفت .بهاظب مط بی بحرث و تفکرب فلسرفی ربرار

واقعیت رینی قبل از شناختن ذهن و دیفیت مف ومسازی ذهن میسب ایست .پرو
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ما امیده ما ذهن و ستگا شناسایی ااسان را اشناسی امیتواای «فلسفه» اشرته
باشی (مطهي173 :6736 ،،ر.)516
بب این اسا

بحث خو را از ا راک حسی هغاز میدنی و با ا راک حضوری

افو ا امه می هی و ر ا ایت به ا راک و ش و ر،لی میرسری ترا بترواای برب
اسا

ارتباط و بلکه اتحا افو با بدن ر فلسفه مالصدرا ش و ر،لی اسبت به

رلیت را ر ش و حسی هن تبیین دنی .
 .1-4ادراك و شهود حسي

ا راک و ش و حسی به مبتبهای از ا راک گفته میشرو دره ر هن ر یر
مواج ه م،ابله و ارتباط مست،ی ذهن و ستگا شناسایی ااسان با خارج با بهدار
افتا ن یکی از حوا

پنجگااه صوری از اشیاا خارجی ر ذهن ااسران مرنعکو

شد و ا راک حاصل میشو .
همااطورده ابنسینا ر،ید ار اساساً ااسان به گواهای خلرق شرد اسرت دره
رل و ا راک اشیاا ببای او بهصورت طبیعی از طبیرق حروا

ااجرام مریشرو

(ابنسينا .)62 :6732 ،بهاظب مالصدرا ای فعالیت ا رادی ااسان از را حروا

هغراز

میشو .
بب اسا

یدگا او ااسان بردون ا راک و شر و حسری امریتواارد رلر و

شناختی ربار هن اشته باشد به طوریده تمرام تصرورات و تصردی،ات ر،لری
مااند مفاهی دلی و رام فلسفی هموون وجو هبورت و رلیت ای بهاحروی از
همین ا راک و معاای حسی اات اع میشواد به این شکل ده ذهن پرو از واجرد
شدن صرورتهرای حسری برا فعرالیتی و تبتیبری خرا

ایرن مفراهی را از هن

صورتهای حسی اات اع میدند (صدرالمتألهين ،6217 ،ج7؛.)733
طبق اظب مالصدرا ر هب ا راک حسی بعد از اینکه اسبتی وهعی میران هلرت
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ا راک و شیا معلوم ببقبار میشو ابتدا رضرو حسری منفعرل شرد و اثربی از
محسو

ر هلت ا رادی و حسی ااسان حا ث میشو (همان132 :ر )173و بدین

تبتیب صورت محسو

ا

افو شکل میگیب .

البته مالصدرا توهی می هد ده اافعا هالت حسی شربط تح،رق احسرا
ایست .بلکه حتی اگب بدون اینکه اافعالی ببای هالت حسی واقر شرو صرورت
حاصرل خواهرد شرد.

ج ئی ببای قو احسا

حاصرل شرو ح،ی،تراً احسرا

بنابباین ح،ی،ت احسا

همان حضور صورت ج ئری اسرت اره تر ثب و اافعرا

هالت حسی و یا ااطباع صورت اشیاا خارجی ر ها را (صردرالمتألهين ،6217 ،ج:3

.)13
 .2-4علم حضوری نفس

بب اسا
میشو

یدگا مالصدرا صرورت محسوسری دره ر ا راک حسری حاصرل
رواق قائ به هلت و اب ار جسماای مااند چش ایسرت بلکره قرائ بره

خو افو است (صدالمتألهين ،6731 ،ج162 :6رر .)167ایرن مطلرب را از تعبیرف
ا راک ر اظب مالصدرا ای میتوان ف میرد زیربا همااطوردره ابرنسرینا ح،ی،رت
ا ارک را حصو مُدرَک و معلوم ر ذات مُدرِک ده افو باشد می ااد (ابن سرينا،

32 :6732ر )25بهاظب مالصدرا ه رل و ا راک ربارت است از حصو صرورت
شیا ا

خو افو .بهربارت یگب ح،ی،ت ا راک اوری ل،راا و وصرو اسرت.

یعنی زماایده قو شناخت به ماهیت شیا معلوم اائل شد و بهتعبیبی هن را ببای
خو حاصل دب ا راک حاصل میشو (صدرالمتألهين ،6217 ،ج721 :7ر.)713
زماایده ما به شیئی رل پیدا میدنی بعد از اینکه بره هن رلر اداشرتی الزم
است ده از هن شیا اثبی ر ذات ما حاصل شو ؛ و إال حا مرا قبرل از ا راک و
زمان ا راک مساوی میبو (صدرالمتألهين ،6731 ،ج162 :6ر .)163
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البته بهاظب مالصدرا ببای تح،ق ا راک حصو صورت و اثربی از محسرو
ببای افو دافی ایست .ما امی ده صورت محسوسه ر رضو حسی حاصل شو
اما افو بهاحو رل حضوری به هن بهاحرو ج ئری و اره دلری شرعور و التفرات
اداشته باشد و هن را مشاهد اکند ا راک حاصرل اخواهرد شرد (صردرالمتألهين،

 ،6217ج.)627 :1
رالمه طباطبائی بب اسا

همین امکااات و مباای موجو ر فلسرفه مالصردرا

بیان میدند گبچه ر اظب بدوی رل بره و اروع حصرولی و حضروری ت،سری
میشو اما م،تضای اظب رمیق این است ده رل حصولی ه به رلر حضروری
منت ی میشو  .بهطوریده رل حصولی صبفاً ارتباری ر،لری اسرت و از معلروم
حضوری به ست میهید .البته رالمه طباطبائی ر نهايۀ الحكمه بربای تبیرین ایرن
مطلب سباغ تجب رل رفته و معلوم حضوری را ر ی

رال مجرب مثرالی یرا

ر،لی قبار مری هرد (طباطبرائ )122-123 :6263 ،،امرا ر اصرو فلسرفه و روش
رئالیس ببای تبیین این مسئله سباغ داشفیت رل و مطاب،ت هن با واق و خرارج
میرو و توهی می هد ازهاجاده ویژگی رل و ا راک بیبونامایی و دشرف از
خارج است ببای ااطباو صورت رلمی با خارج باید افو و سرتگا شناسرایی
ااسان به واقعیت خارجی ده رل با هن مطابق اسرت اائرل شرو  .یعنری واقعیرت
خارجی با رل حضوری ریافت شد و سرو رلمری حصرولی از هن سراخته و
پب اخته شو  .بنابباین بهاظب او ر ا راک حسی محسرو
حوا

برا واقعیرت خرو ر

ااسان موجو است ده این همان رل حضوری بهشمار مریرو (مطهري،،

.)136-137 :6736
لیل یگبی ده این یدگا مالصدرا را ت یید میدند هن است ده وقتی ااسران
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به ارتباط خو با رال خارج توجه میدند پی میبب با تمام وجو ش با خرارج
ارتباط ار بهطوریده خو ش را ر خارج مییابد اه اینکه صبفاً از بیبون و با
واسطه با خارج ارتباط اشته باشد .ببای مثا وقتی ستش را روی شریا گبمری
میگذار بهاحو ح،ی،ی احسا

میدند ده خرو هن گبمری را ر همران مروطن

گبمی لمو دب است.
اکته م

تحلیل فلسفی این ارتباط است و بهاظب میرسد این امب به ف ر

مطلب ر فلسفه مالصردرا بسرتگی ار  :مطلرب او اینکره برب اسرا

و

یردگا

مالصدرا ربار ارتباط افو و بدن افو ر سباسب بدن حضور اشرته و برا هن
ارتباط و بلکه اتحا وجو ی ار و ازاینرو ر موطن تمام ارضاا و ای حروا
پنجگااه حاهب است.
مالصدرا این مطلب را چنین توهی می هد ده افو ااساای از هن ج ت دره
جوهبی قدسی و از سن ملکوت است وحدت جمعی ار و ر رین اینکه فی
افسه قو راقله است شامل تمام مباتب و قوای حیواای اباتی و جما ی(بردای)
ای هست .بدین تبتیب افو با وحدت خو

ر تمرام مباترب خیرا و حروا

حضور ار (صدرالمتألهين ،6217 ،ج.)662 -616 :3
مطلب وم ر ح،ی،ت اتیجه هبوری مطلب او است؛ افو ر رتبه بردن از
طبیق حوا

پنج گااه به واسطه ارتباط حوا

ر مواطن حوا

با واقعیت خارجی و حضور افو

با محسوسات خارجی ما ی ارتبراط حضروری ار  .بنرابباین

همااطورده بدن ر ج ان خارج و واق حضور ار افو ه ده ر تمام ارضاا
بدن ساری و جاری است از طبیق بدن ر ج ان خارج حضور ار و از طبیرق
حوا

بهصورت مست،ی با واقعیرت رینری و خرارجی ارتبراط و اتصرا ببقربار
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و ا راک میاماید.

 .3-4شهود عقلي

بعد از مبحله ا راک حسی و رل حضوری افو اوبت به ش و ر،لی افرو
میرسد .ش و ر،لی ربارت است از اینکه وقتی ر،ل با اشیاا خارجی و واقعیت
بیبوای مواج ه مست،ی یابد و ریافتها و ا راکهای ج ئی ر
مست،ی ر،لی حاصل میشو ر،ل با مکاایسمی خا

همان مواج ه

دلیات هن ریافرتهرا و

ا راکهای ج ئی را فباه میدند و ها ا را ر فلسفه با بیان دلی بهدرار مریبرب .
بهربارت یگب بعد از اینکه مدرَک و معلروم خرارجی برا ا راک و شر و حسری
به احو حضوری ببای افو و ستگا شناسایی ااسان حاصل شرد ر،رل ح،رایق
مساا خو یعنی ح،ایق فلسفی یا همان مع،والت ثراای فلسرفی را بره صرورت
مست،ی ا راک و ش و میاماید و ر مبحله یگبی هن ح،ایق ا راک شرد را ر
ذهن به مفاهی و اید های فلسفی تبدیل میدند.
البته باید قت شو این ش و ر،لی با ر،ل شر و ی ر بعضری فلسرفههرای
غببی متفاوت است .زیبا ر،ل ش و ی ر اید هلیس غب ،یعنی ر،لی ده توااائی
را ار ف،ع با بهدار بب ن تواااییهای شناختی خو متعل،ات 1خو را تولید دند.
یعنی ر،ل ش و ی میتوااد به احو موج ی ا را دند ارتباط شرناختی مسرت،ی برا
ابژ های خو ار  .یعنی هبچه ببای هن بهاحو منط،ی ممکن است بهاحو واقعی
ای ممکن است ( .)Sedgwick, 2006اما شر و ر،لری بره معنرای ا راک و شر و
ر،لی (اه ربفاای) واقعیت معلوم و مدرَک است اه تولید و واقعیت بخشی به هن.
ش و ر،لی ر اینجا صبفاً به این معناست ده ر،ل ح،ی،ت خارجی را بهصورت
مست،ی ا راک میدند اه اینکه بدون ش و حضوری صبفاً مفاهیمی را با واسرطه
1. Objects.

تبيين عينيت مفهوم عليت تجربي بر اساس امكانات فلسفه صدرایي

33

از ها ا اات اع دند چنااکه یدگا مش ور فیلسوفان اسالمی است.
 .1-3-4احساس عقالني در فلسفه مالصدرا

مالصدرا بب خالف داات ده احسا

مع،و را تعبیبی تناقضهمی می ااسرت

(كانت )627 :6732 ،معت،د است:
هب محسوسی مع،و است به معنای اینکه هن محسرو

ر ح،ی،رت مردرَک

ر،ل است لکن اصطالح اینطرور قربار گبفتره اسرت دره ایرن ا راک ج ئری بره
وساطت حو محسرو

اامیرد مریشرو

رحرالیدره قسری هن یعنری ا راک

مجب ات دلی مع،و اامید میشو (صدرالمتألهين ،6217 ،ج.)633: ،3
سب واری توهی می هد بنا بب یردگا مالصردرا اینکره محسرو
اامید امیشو به این ج ت است ده محسو
مع،و به معنای دلی مجب اختصا
محسو

مع،رو

مختص صورت ج ئی اسرت و

ار اه از ایرن ج رت دره ر،رل مردرِک

ایست (همان ،ج.)12 :2

 .2-3-4شهود عقلي علیت

بب اسا

مطالب بیان شد میتوان گفت همااطورده به تصبی مالصدرا:

اظب حق ر مور وجو این است ده هن از هویات رینیای است ده هیچ امرب
ذهنی ای محاذی هن وجو ادار و اشار به هن ممکن ایست مگب به واسطه ش و
(صدرالمتألهين ،6217 ،ج )616 :2رلیت ه از را ش و ر،لی ا راک میشو  .زیبا
بب اسا

یدگا مالصدرا رلیت به وجو مببروط اسرت اره ماهیررت و بردین

تبتیب امبی وجو ی است اه ماهوی (همان ،ج766 :1ر.)763
ازهاجاده ر فلسفه مالصدرا تع،ل امربی وجرو ی اسرت (همران ،ج)123 :7

اثبات این مطلب ده ر،ل رلیت را ر موطن واق و خارج بهاحو حضوری تع،ل
و ش و میدند دار شواری ایست .زیبا بب خالف ماهیت و امور ماهوی ده مثار
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دثبت هستند وجو و امور وجو ی رامل وحدت و حضور بهشمار میهیند .برب
این اسا

مالصدرا تصبی میدند ده رل به رلت و معلو همورون رلر بره

وجو بهاحو حضوری و ش و رینی است (صدرالمتألهين.)51 :6713 ،
 .3-3-4عینیت شهود عقلي

ازهاجاده فلسفه به ابا رینیت است ر اینجا الزم است گفته شو رینیرت و
بیناالذهاای 4بو ن رل ش و ی و حضوری را ر،ل ت مین میدند و هن را از گ اد
ذهنی و شخصی شدن 4مصون می ار  .ر،ل ح،ی،تی بیناالذهاای است ده سِرن
اشیاا و ح،ایق را ا راک میدند .البته تا این شر و بره صرورت ر،رل تحلیلری و
توصیفی(3رکو ببگب ان ش و ر،الای) ر ایاید قابل استفا اخواهد بو  .زیربا
ذهن ااسان برا مفراهی سرب و درار ار و هرب چیر ی بربای اینکره بره شرناخت
بیناالذهاای اائل شو باید به صورت مف وم ریافت و رک شو  .بنرابباین بعرد
از اینکه ر،ل به واسطه حضور افو ر همه قوا و ارضراا و ارتبراط حضروری و
مست،ی با شیا خارجی رلیت و ت ثیب را ر همان موطن خارج رک و ریافرت
میدند ر مبحله یگبی این ش و و رک ت ثیب را به صورت مف ومی بازسازی
میدند و به مف وم رلیت میرسد.
 .4-4معنای معقول ثاني بودن مفهوم عليت

با اینکه فیلسوفان اسالمی هموار ر منطق و فلسفه از سلسله مفاهیمی ماانرد
1. Intersubjectivity.
2. Subjectivity.

 .3عقل تهلیلی عقلی است که استدالل و برهان نمیآورد ،یعنی به این مقام مربو نیسدت.
عقل تهلیلی که به قیطه قصولی متعلق است امري را تجزیه میکند .عقل توصدیفی آن اسدت
که امور تجزیه شد را براي وصف کنار هم قرار میدهد تا از واقعیت بیدرون از خدود گدزار
دهد .هیزدانپنا  ،1331 ،ج74 :1پ.
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وجو ردم وحدت دثبت هربورت و امکران و امتنراع برا رنراوین «مفراهی
اات اریه» «مع،والت ثاایه» یا «خارج محمو » ب ب میگیباد و اشار میدنند ایرن
مفاهی بهطور اات اری از مفاهی

یگبی ماانرد اسرب رخرت ااسران سرفیدی

سیاهی و شکل به ست همد ااد اما هیچ توهیحی امی هند ده این ااتر اع یعنری
چه و چگواه این مفاهی از هن مفاهی حاصل میشواد هیا واقعراً ممکرن اسرت
مف ومی مف وم یگب را ب اید و معنایی ده قبالً از را حو وار ذهن شد است
معنای یگبی را ده ذهن اسبت به او بیسراب،ه و از او بره دلری خرالی و رراری
است به ابا خو بکشااد (مطهي153 :6736 ،،ر.)156
بنابباین ذهن چگواه از ش و ر،لی رلیت به مف وم رلیت میرسد هیرا اگرب
اتوان پذیبفت ده رلیت از مع،والت ثاایه فلسفی به معنای مصطل  1است راهری
ج پذیبفتن م،والت فاهمه دااتی ده رلیت یکی از ها است باقی میمااد یا را
سومی وجو ار ده ربارت از تصبف ر معنای مع،و ثاای فلسفی است
در پاسخ به این پرسشها میتوان گفت:

اگبچه بب اسا

یدگا مش ور مفاهی فلسفی مااند رلیت ربوض ذهنری و

اتصاف خارجی اراد اما بب اسا

امکااات موجو ر فلسفه مالصدرا میتروان

تبیین دب ده اینگواه مفاهی ربوض و اتصاف خارجی اراد .البتره بایرد توجره
شو ربوض بب و قس است :قس او ربوض همان است ده ر بحث جوهب
و ربض مطبح میشو مااند سفیدی اسبت به جسر سرفید .امرا قسر

وم هن

 .1معناي مشهور و مصطلح معقول ثانی فلسفی این است که معقول ثانی فلسدفی مفهدومی
است که عروض آن ذهنی و اتصاف آن خارجی است .یعنی مفهومی که گرچه در ظرف ذهدن
عارض و قادث میشود ،اما در ظرف خارج بر مصداق واقعی و خارجی صدق مدیکندد و آن
مصداق خارجی به آن مفهوم متصف میشود .همصباح یزدي :1445 ،ج؟ 226د227پ.
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ربوض اادماجی 1است .مااند رلیت و سایب مفاهی فلسرفی همورون وحردت و
امکان ده ر خارج موجو اد اما احو وجو شان اادماجی اسرت .بنرابباین ثراای
بو ن مع،والت ثاایه بب اسا

این یدگا یعنی رلیت بهرنوان یکری از مع،روالت

ثاایه فلسفی گبچه از صرفات رینری و خرارجی اسرت امرا برهاحرو اات ارری و
اادماجی اه بهاحو ااضمامی.
پو بنابب یدگا مالصدرا ر مور اصالت وجو و مفاهی فلسفی وجو متن
واق و خارج را پب دب است و همه مع،والت ثاایه فلسرفی اسربت بره وجرو
صفات ر ه ا فته و اات اری هن هستند .البته باید توجه اشت امرب اات ارری ر
ستگا صدرایی ریشه و اسا

خرارجی ار یعنری خرارج ارای خصیصرهای

است ده ما به لحاظ اافعالی هن را احسا

میدنی و به لحاظ فعا برو ن هن را

ر ذهن اات اع میدنی .
بنابباین اینکه به ر،ید حکمای اسالمی مفاهی فلسفی ماانرد مف روم رلیرت
اتیجه سنجش و یا چند شیا ر ذهن است مااند اینکه و شیا رینی را با هر
م،ایسه دب و از ج ت خاصی مف وم رلت و معلو را از هن و اات اع میدنری
(ماحوز )31 :6723 ،،ر م،ام رل به رل است اما ر م،ام رل مکاایس
شناسایی ااسان این است ده تا ح،ی،ت چی ی بهاحو حضوری ار

ستگا

افرو ااسران

حاهب و ا راک اشو ا رادی رُخ اخواهد ا .
همااطورده ر م،دمه بیان شد یدگا مطبح ر این م،اله ر ا امه و یدگا
 .1در توضیح معناي اندماج میتوان گفت معقول ثانی فلسفی مانند وقدت ،تمدام ققیقدت
خارجی وجود را تشکیل میدهد .یعنی این قیثیت از قاق و تمام وجود شیء انتزاع میشود و
تمام متن وجود شیء خارجی ،داراي ویژگی وقدت است .به وريکه این قیثیدت ،کثرتدی را
در متن واقع و وجود شیء ایجاد نمیکند.
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اساسی ر تاری فلسفه اسالمی است .یدگا او این بو ده ر،ل ااسان برهاحرو
دامالً اات اری و بدون مداخله حو به مف وم رلیت میرسد .یدگا وم هن است
ده ر،ل به واسطه رل حضوری افو به خو و قروا و افعرالش بره ایرن مف روم
میرسد و بدین تبتیب این مف وم را به خارج از خو ای اسبت می هد.
امتیاز یدگا مطبح ر این م،اله اسبت به یدگا او هن است ده بب اسرا
تبیین ش و ر،لی رلیت ر موطن حو و تجببه رواق ذهن یا افرو تر ثیب یرا
رلیت شیا خارجی ر اادام حسی و یا قوای ا راک را به همان صورت ت ثیب یرا
واقعیت قائ به غیب بهصورت حضوری رک میدنرد و ایرن همران ف ر رلیرت
است .رحالیده اگب مطابق یدگا او هن را ف،رع حکر ر،رل برداای و بربای
احسا

هیچ ا،شی ج موافات و توالی قائل اشوی اصل رلیت ر محسوسرات

غیب قابل تبیین خواهد بو (احمد625 :6733 ،،ر.)621
امتیاز این یدگا اسبت به یدگا وم ( یدگا رالمه طباطبائی) هن است ده
بب خالف یدگا رالمه طباطبائی ده افو ابتدا رلیت را با رل حضوری به خو
قوا و افعالش ا راک دب و به مف وم رلیت رسید است و سرو این مف وم را به
خارج از خو اسبت و سبایت می هد ر یدگا مطبوح ر م،اله افو و ر،ل
رلیت را بهصورت مست،ی و بدون واسطه ر همان خارج و واق ش و و ا راک
میدند و به مف وم رلیت میرسد.
امتیاز یگب یدگا این م،اله اسبت به یدگا رالمه طباطبائی هن است ده برب
خالف یدگا ایشان ده واقعیت خارجی به واسطه سلسله هثاری ما ی ا

افرو

حاهب میشواد (مطهي137 :6736 ،،ر )132ر یدگا مطبح شد ر م،اله افرو
با تمام هویت خو ر خارج و ا واقعیت خارجی حاهرب اسرت و هن را برا تمرام
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هویتش به احو حضوری اه صبفاً به واسطه خوا

و هثار ما ی ا راک میدند.

 .5نتيجهگيری

ر این اوشته دوشیدی اشان هی بب اسا

حکمت متعالیه میتوان تبیینی دامالً

رئالیستی از رلیت ارائه ا  .هدف ا،ا ی داات این بو ده چنین رئالیس مطل،ری
را بهرنوان ی

تفکب ج می افی دند (آپل )652 :6735 ،زیربا ازهاجادره داارت ر

مور معبفت و ا راک ااسان ف،ع قائل به ش و حسی است و ش و ر،لی را غیب
ممکن می ااد (كانت622 :6735 ،ر615ر )633به اظب او هبگ امیتوان رلیت را به
وسیله ش و حو دب بلکه باید تن ا با فاهمه اادیشید (آپل ،همان .)653 :لذا برب
اسا

امکااات فلسفه مالصدرا میتوان ر دنار تبیین اید هلیس استعالئی داارت

ر مور رلیت تبیینی رئالیستی از رلیت ارائه ا و ر اتیجه تواامنردی فلسرفه
اسالمی را ر دنار فلسفههای غببی مور هزمون قبار ا .
بنابباین حکمت متعالیه میتوااد ر دنار فلسرفههرای ایرد هلیسرتی ر فلسرفه
غب ،مااند اید هلیس استعالئی داات تبیینی فلسرفی بربای شرناخت و را حلری
ببای شکادیت هیومی ارائه هد .بب این اسا

بب خالف هیوم ده رلیت را امبی

صبفاً ذهنی خیالی و مبتنی بب را ت روانشرناختی مری ااسرت دره واقعیتری ر
خارج ادار بهاظب مالصدرا رلیت امبی ح،ی،ی و خارجی است ده رینیت ر،لی
ار اه ذهنیت روانشناختی.
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