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م ابع مررف

ندانست اسف  .در ادامف بف بررسفی و نقفد دیفدگاههفای ایفن دو
.

فیلسوف در صوص این مباحث واهیم پردا

واژگان کلیدی :م ابع مررف م صدرام دکاردم فلسه مررف .
مقدمه

فلسه مررف م یکی از شا های مهم و اساسی فلسه اس

ک ب صورد فلسه

مضاف تسقق مییابد .مررف ش اسی بیانگر ارزش تهفام اندیشف هفای فلسفهی و
علهی انسان اس
هیچ مکت

ب صورد قطری هویدا نگفرددم

و تا مباحث مربوط ب مررف

فلسهی و علهیای دارای ارزش نخواهد بفود زیفرا تهفام نسلف هفای

فلسهی و علهی مدعی این هست د ک جهانم انسان و پدیدههفای هسفتی را تبیفین
میک د و مورد ش اسایی قرار میده د.
فلسه مررف م دانشی اس

ک مررف

را ب مثاب واقریتی ذه ی و بف مر فای

مطلق آگاهی مورد توج قرار میدهد و از عوارض و احکفام آن بسفث مفیک فد
(ن ک :خس پناه .)9831 ،فلسففه مررففف
مررف ش اسی و هستیش اسی مررف
مررف ش اسی ارائ شده اسف

بفف مر ففای یادشففدهم بفف دو شففا
میشود .تراریف بسفیاری دربفاره

م شر

(ن ک :مص ا ،ز ی،

9 :9834؛ 1993: p.1

ه،نزن 3 :9831؛ گپ لیهگ 3 :983۱؛ ه ،میی

میتوان گه

مررف ش اسی عبارد اسف

 9831ج958-959 :9؛ لگ

)Pojman,م امفا

از دانشفی کف از احکفام و عفوارض

مررف م از آن نظر ک وجودی حکای گر اس

بسثم و ابفزارم م فابعم گسفتره و

ارزش آن را بررسی میک د (خسپناه.)54 :9834 ،
یکی از مباحث مهم مطرحشده در دانش مررف ش اسیم مس ل م ابع شف ا
اس  .م ابع مررف

( )sources of knowledgeبف مر فای سرچشفه هفای کسف
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از سوی نه

شا

انسان هست د .نه

استهاده از ابزارهای ادراکم ب کس
از فالسه م مررف

9

ش اسا طی مواجه با م ابع مررف م بفا

مررف

میپردازد (همو  .)138 :9833عفدهای

را تکم بری میدان د ک

ود بف سف گفروهِ حسفیمسفلکانم

عقلیمسلکان و اشراقیمسلکان تقسیم میشوند و بر فی دیگفر از فیلسفوفان بف
چ دم بری بودنِ ش ا

مرتقدند.

نگارنففدگان در مقام ف حاضففر ت هففا ب ف مس ف ل بررسففی و نقففد دیففدگاههففای
مررف ش ا تی صدرامهتلمهین و دکفارد حفول مسف ل م فابع شف ا
پردا

واه فد

و ب مباحث مرتبط ب ایفن مسف ل م ههنفون قلهفرو و ارزش شف ا

نهیپردازند.
منابع معرفت از منظر صدرا

مالصدرا مراحل تسقق ادراک را بفر عفوامم سف گانف هسفتی م طبفقم و ادراک را
انسانی در این عوامم دانست اس  .عامم طبیر

حاصل سیر نه

نخستین عامهی اس
مررف
کس
نه

ک انسان با آن مواج مفیشفود و بفا حفواز از آن کسف

میک د .عامم مثال برتر از عامم ح
مررف

و مسسوسفادم

اس

ک نهف

میک د و سومین عاممم عامم عقل اس

ب اکتساب مرارف و ش ا

عامم یادشدهم م ابع اصلی مررف

بفا قفوه یفال از آن

ک عقل انسان تس

فرمان

حقایق از عامم عقل میپفردازد .ب فابراینم سف
هست د (مالصدرا 949۱ق ج 21 11-19 :1ن  24ن

ج933-933 :2؛ بیت.)933 :،
 .1عالم طبیعت

ادراک عامم طبیر م امری بدیهی اس

چراک مسسوساد از اقسام بفدیهیاد

بودهم ب استدالل نیاز ندارند .امبت کهتر کسی اس

ک طبیرف

را م بفع شف ا
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نداند ش ا تی ک ب انسان قدرد و توانایی عهلی میدهد یا ش ا تی ک واقری
را آنچ انک هس م ب بشر ارائ میک د و در این هیچ شکی نیسف

(خس پناه،

135 :9833؛ مطهپ  9833ج.)29 :98
ب ابراینم بخشی از هستی ب نام عامم مسسوساد یا طبیر

اس

و آدمفی بف

واسط حواز ظاهری ویش ادراکاتی هرچ د مسدود از آنها دارد و تفا زنفدگی
دنیوی او برقرار اس م این ادراکها نیز ههراه او هسفت د (مالص درا 949۱ق ج:3
 935ن ج 3۱ :1ن ج 49۱ :8ن ج 94۱ :4ن ج 912 911 :1ن 824؛ 483 8۱8 :983۱
 143 191ن 183؛ 931 :9835؛ 9491ق ج912-915 :2؛  523 553 :9822ن 531؛

اب سیه 9835 ،ج .)823 :1بدین ترتی م یکی از م ابع مررف
و عامم مسسوساد اس

و حواز ب ع وان ابزار کس

برای انسانم طبیرف

مررف

و بهرهبفرداری از

این م بع در ا تیار او قرار داده شدهاند.
 .2عالم مثال

در اصطالح حکهام عامم مثال جوهری نورانی و مجرد از ماده اس
تقید ب مقدار و تجسم شبی جوهر جسهانی اس
عامم طبیر

و عامم عقل اس

ک ب دمیل

و ب ههین دمیفلم بفرزم میفان

(صییا 9822 ،ج5۱9 :9؛ قیصپ  .)13 :9835از م ظر

مالصدرام عامم مثالم عامهی بزرگتر و قویتر از عامم مسسوساد اس
مرات

ک

فود

و مقاماتی دارد (مالصدرا بیت932 :،؛ 949۱ق ج .)129 :1او از این عفامم بفا

ع وان «عامم یال» نیز یاد میک فد کف در دسفترز اومیاسف

(هم و 483 :983۱؛

949۱ق ج .)832 :3عامم مثال ب ع وان عامهی مستقلم م بع و سرچشفه مررفف
اس

ک انسانهای عادی ب طور مقطری و موق

از آن کس

مررف

مفیک فدم

ومی ب دگان برگزیده امهیم ههواره توان اتصال با آن عامم و نیل ب مررف
اشیا را دارند (همو  .)483-482 :983۱ابزار کس

مررف

حقایق

از این عفامم نیفز قلف
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انسان اس

00

ک گاه با امهام و گاهی با نزول وحی ب مررف

حقایق نایل مفیآیفد

(همو 949۱ :9831ق ج9 :4؛ 434 :983۱؛ 52 :982۱؛ سج.)15 :9825 ،،
 .3عالم عقل

و متطفابق هسفت د .بفا توجف بف

عوامم س گان طبیر م مثال و عقلم مترتف

ع اوی ی ک صدرا برای عامم عقل برشهردهم ب وبی روشن میشود ک عامم عقلم
م بع کشف حقایق و سرچشه تهام مرارف اس
ک متصل ب ساح

اس

زیرا مرتب آن عفاممم مرتبف ای

علم امهی و م ور ب نور حقفایق عفامم جبفرود اسف

(مالص درا 23 :982۱؛ 43۱ :983۱؛ 949۱ق ج 913 :5ن ج« :)135-134 :3و النشأ أ
الثالثة هي العقلية و هي دار المقربين و دار العقل و المعقول و مظهرها القو العاقلة من
اإلنسان إذا صارت عقال بالفعل و هي ال تكون إال خيرا محضا و نورا صرفا( »...همو

949۱ق ج 11 :1ن ج .)823 :8ب ابراینم نه
مررف

تبدیل شده اس  .ابزار ش ا

با ارتقا و اتصال بدین مقامم بف م بفع
امور این عاممم عقل تامی اس

مردودی از انسانها ک نهسشان ب تجرد تام رسفیده باشفدم بف دسف

ک ت ها در
مفیآیفد.

صدرامهتلمهین افزون بر م ابع اصلی مررفتی فوقم م فابع مررفتفی دیگفری را نیفز
مررفی میک د ک عبارداند از:
الف) قلب

گهتیم ک قل

انسانم ابزار کس

مررف

از عامم مثال اس

ک ایفن دریافف

حقایق و مرارف ب دو گون وحی و امهام مسقق میشود .مالصدرا قل

انسان را

ک مشرر امهی و مسل اعالم و امهام اس

(هم ،ن

ب قوه عاقل ترریف کرده اس
ج . )988 :1قل

انسان جوهری عقلفی اسف

کف بفا حکهف

عقفل بامهرفل و بفا

مرقوالد متسد میشود (همو  .)853 :9822چ ان ک چشم و گوش راه رسیدن بف
مررف

امور مسسوز و علم حصومی هست دم قل

نیز راه وصول ب علم کشفهی
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انسان در اثر ارتقا در عوامم هسفتیم فود بف

باط ی اس

(همو  .)8۱ :982۱قل

م بع مررف

تبدیل میشود و دیگران از آن کس

امهی افزون بر نقش ابزار مررف م ج ب م بع مررف

مررف

میک د .قلف

اومیفای

دارد.

ب) عقل

قوه عاقل انسان دارای مراتبی اس

ک ههگام با حرک

جوهری نه م رو ب

کهال دارد .عقل هیوالنی (همو  :9831مشهد ث،لث ش،هد انل اشپاق ت،س ؛؛ 949۱ق
ج821-823 :8؛  :983۱مق،له  9مپاتب قو نظپزّه)م عقل بامهلکف (هم و  :9831مش هد
ث،لث ش،هد انل اشپاق ع،شپ؛ 949۱ق ج 41۱ :8ن  48۱ن ج989-98۱ :3؛ -129 :983۱
 128ن )139-138م عقل بامهرل (همو  :9831مشهد ث،لث ش،هد انل اشپاق ح ،،عشپ؛
949۱ق ج 823 :8ن  491ن ج )989 :3و عقل مستهاد (همو  :9831مشهد ث،لث ش ،هد

انل اشپاق ث،نیعشپ) مراتبی اس
پایان مسیر یادشدهم نه

ک عقل انسفان تفوان طفی مفدار را دارد و در

انسان با عقل مستهاد متسد میشود و بف ادراک حقفایق

عامم ب گون ادراک عقلی میرسد (هم و 949۱ق ج98۱ :3؛  :983۱فن انی ،م الی ن

او م فصل ف سعیدة ا حلیلیة لنفس اال،سی ،؛ 941۱ق29 :؛ .)21 25 :9835
طبق مب ای صفدرامهتلمهینم در فرای فد ادراکم نهف م م هرفل و متفلثر صفرف
نیس م بلک

القی

و فاعلی

دارد .توضیح ای ک م نه

انسانی در ابتدای تکوّنم

یر ی مرحل عقل هیوالنی ت ها مبدأ قابلی صور ادراکی عقل اس م ومفی ه گفامی
ک ب مرتب وصول با عقل فرفال رسفیدم هفم فاعفل (ایجادک فده) و هفم حفاف
(نگهدارنده) آن صور میباشفد« :النفس في االبتداء عند كونها عقأال هيوالنيأا مأأد
قابلي لها و إذا صارت متصلة بالعقل الفعال كانت فاعلة حافظة إياها» (همو 949۱ق

ج .)151 :3ب عبارتیم عقل انسان تا مفرز عقفل مسفتهادم نقفش ابفزار مررفف
برعهده داردم اما پ

را

از اتصال با عامم عقل از طریق عقل مستهادم فود بف م بفع
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مررف

01

مبدل میشود .صدرا از این ابزار ب قوه قدسی تربیر کفرده اسف

(هم ،ن

ج 834 :8ن .)821
منابع معرفت از منظر دکارت

م ابع مررف

ش اسی دکارد عبارداند از:

در نظام ش ا

 .1عقل

دکارد بر این باور اس

ک ت ها عقل توانایی کس

 )39 :9835و ترقل مسضم امتهاد دا لی ذهن اس

حقیقف
ب

را داراسف

(بپز ه

فودش (ژزیس ون :9853

 .)938در واقع ذهن ه گام تهکرم فقط از ودش استهاده میک فد (،ک ،ر:9834 ،

 .)43۱دکارد مرتقد اس

باید عقل را در حام

ناب آن دریاف

نهود یر فی بفا

جدا کردن آن از گواهیهای متغیفر حفواز و احکفام فریب فده یفالم مفیتفوان
دو قوه اساسی آنم یر ی شهود و است تا را آزاد کرد (همو  15 :9832ن 11؛ بپز ه

.)31 :9835
 .2معارفِ بهخودیخود صریح و بینیاز از تأمّل

مراد دکارد از مرارفِ ب ودی ود صریح و بینیاز از تلمّلم مهفاهیهی اسف
ک ب ودی ود چ ان صریح هست د ک اکتساب آنها نیازم د هیچ تفلملی نیسف .
در واقع این مرارف با قیاز م طقی از فکر است تا نشدهم بلک با یک فرل بسفیط
شهود ذه ی دریافتف شفده اسف

(،ک ،ر19۱ :9832 ،؛  935-934 :9834ن  921ن

 928-921از مت پ ؛ ض ی،ه ش ه،بی 1۱3-1۱2 :9833؛ کپس ون .)9۱8 :9828
دکارد مرتقد اس

ما هر آنن را درونهان میگذردم ب نسو حضفور و درونف

در ود مییابیم امور مان د فکر کردنم تخیل کردن و حت ح

کردن از ایفن

جهل اند (،ک،ر.)48 :9824 ،
دکارد ب طور مستقیم و بیواسط و ب نسفو شفهودی بفا وضفوح و تهفایزم
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قضایایی را درباره اندیش اش درک میک د (همو  8۱8 119 935-934 :9834ن -94

 95از متپ ؛ 12۱ :9832؛  )Wilson, 1969: p.174و با نتیج گیری مسفتقیم از ایفن
مقدم با روش ی و بداه م وجفودش را درمفییابفد (،ک ،ر144 :982۱ ،؛ :9832
189-18۱؛ ه،میی

85 :9834؛ ضی،ه شه،بی 38 :9833؛ تمپل ب ل 31 :9828؛ ژزیس ون

951-959 :9853؛ ،ز ل 945 :9835؛ Cottingham, 1999: P.143; Hegel, 1999,
p.224

 .)vol.3:او شففهود را ن ف گففواهی متزمففزل حففواز مففیدانففد و ن ف حکففم

گهراهک دهای ک ناشی از ترکیباد غلط قفوه یفال اسف
می داند ک یک ذهن نافذ و روشنم چ ان با قطری
ک ب هیچوج درباره صس

آنن دریاف

بلکف آن را مههفومی

و تهایز آن را ب ما ارائ ک فد

کردهایمم نهفیتفوانیم شفک ک فیم .بف

عبارد دیگرم شهود یک مههوم نامشکوک مترلق ب یک ذهن روشن و نافذ اس
ک فقط بر است از نور عقفل اسف

(،ک ،ر 15 :9832 ،ن 13؛ 8۱8 :9834؛ بپز ه

 .)31 :9835اموری ک عقل آنها را ب بداه م شهود و وجدان درمییابفدم بسفائط
هست د یر ی امور بسیار سادهم روشن و متهایز (اومیاد) ک ذهن نهیتواند اموری
روشنتر و متهایزتر از آنها استخرا ک د (،ک ،ر48-41 :9821 ،؛ فپنغ ی :982۱

921؛ .)Sorell, 2000: P.84-85
 .3محسوسات

انسان از حواز پ جگان

ود ههیش استهاده میک فد آنچ فانکف بخشفی از

مرارف ود را هرچ د مسدود و مبهم (،ک،ر48-41 :9821 ،؛ 133 :9832؛ کپسون
8۱-11 :9828؛ ه ،میی

5۱-41 :9834؛ Sorell, 2000: P.84-85; Wilson, 1993:

 )P.173از طریق تجرب و کاربرد ایفن حفواز در جهفان مسسوسفاد بف دسف
مففیآورد .در واقففع آنن ف ه گففام آگففاهی یففافتن از جهففان پیرامففونیم در نتیج ف
ب کارگیری این حواز رم میدهدم «ادراک حسی» نامیده میشود (،ک،ر:9832 ،
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19۱؛ 49 :9821؛ 915 918 :9824؛ ش م948 :9833 ،؛ ک،ایس تون  983۱ج.)92۱ :4
دکارد مسسوساد را در شهار م ابع مررف
نیل ب مررف

قرار دادهم بر این باور اس

ک برای

حقیقی باید از ادراک حسی بهره بگیریم (،ک،ر.)23-23 :9831 ،

 .4گفتوگو (متواترات)

از نظر دکاردم پارهای از مرارف نزد ما عبارد اس

از آنن از راه گه وگفو

با دیگران ب ما امقا میشفود (متفواتراد) (هم و  )19۱ :9832و بف ههفین دمیفلم
گه وگو (متواتراد) یکی از م ابع مررفتی اس .
 .5کتاب

بخشی از مرارف ما «مرارفی اس

ک از راه واندن کت م اما نف هفر کتفابیم

بلک مخصوصاً کتابهایی ک توسط افرادی تفلمیف شفده اسف

کف مفیتوان فد

میآید» (هم ،ن) .پف

دکفارد بر فی

ترلیهاد وبی ب ما م تقل ک دم ب دس
کتابها را جزو م ابع مررف

میداند.

بررسی و نقد

 . 0صدرا بر این باور اس
دارد و در این مرحل اس

ک عقل انسانی تا مرحل عقفل مسفتهاد نقفش ابفزاری
ک ب سب

اتصال ب عقفل فرفالم بف م بفع مررفف

تبدیل می شود .ب عبارد دیگرم بر اساز دیدگاه مالصدرام عقل انسفانی در ایفن
مرحل مرارف را بیواسط از عقل مستهاد دریاف

میک د و ود ب م بفع تبفدیل

میشود .اگرچ وی بیان می ک د کف عقفل انسفانی در ایفن مرحلف فاعفل صفور
میگرددم باید توج کرد ک عقل انسانی در این مرحل هم مرارف را از عقل فرال
دریاف

میک د .ب ابراینم عقل انسانی در این مرحل فاعل صوری اس

از عقل فرال دریاف
دانس

کرده اس  .پ

چراک م بع مررف

ک آنها را

نهفیتفوان عقفل انسفانی را م بفع مررفف

باید مومّد باشد .ما زمانی میتوانیم یک امفر را م بفع

01

بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت

مررف

مررفی ک یم ک اصیلم مومّد و زای ده باشدم ن م بع واسفط و انتقفامی .در

واقع میتوان رابط بین م بع اصیل و واسط را ههنون رابط سرچشه و حوض
دانس  .بر اساز این نظر صدرام عقل انسانی م بع اصفیل نیسف
واسط اس

و ت هفا م برفی

ک هیچ تومیدی ندارد و فقط حامل مرفارف دریافف شفده از عقفل

مستهاد اس .
 .1ما دیدگاه صفدرا را در مراتف

عقفل 0و دیفدگاه حفداقلی وی را در ابفزار

دانستن عقل انسانی تا مرحل عقل مستهاد صفسیح نهفیدانفیم و مرتقفدیم عقفل
انسانی چون توانایی تومید و زایش مررفف

را داردم یفک م بفع مسفتقل مررفتفی

اس  .اگر با رویکرد تاریخی هم ب این سخن مالصدرا ب گریمم متوج اشتباه وی
میشویم چراک افرادی در علوم و حتی علوم عقلی پیشفرف هفای چشفهگیری
داشت اند ک هیچ بهرهای از عقل مستهادم دین و عرفان نداشت اند و چ بسا مخامف
این مسائل هم بودهاند.
دکارد بر این باور اس
توانایی تومید مررف

ک عقل با توج ب فرامی هایی ک انجفام مفیدهفدم

را دارد و در این مسیر ب

ودش متکی اسف

و بف ههفین

دمیلم عقل یک م بع مررفتی اس  .این سخن دکفارد صفسیح و مفورد پفذیرش
اس .
 .1صدرا قل

را در مراحل ابتدایی در شهار ابزارهای مررف

قفرار داده و در

دانست اس  .این در حامی اس

کف قلف

یفک

چراک قلف

ت هفا

مراحل نهایی آن را م بع مررف
ابزار مررف

اس

و اگر هم م بع باشدم یک م بع واسط اس

یک مخزن مررفتی اس

ک این مرارف از جفایی فار از ایفن مخفزن وارد آن

 .0نقد این دیدگاه صدرا در مقام حاضر میسّر نیس

و ب نگاشت ای مجزا نیاز دارد.
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نیست د.

 .1دکارد از کتابهای مهید و گه وگو ب ع فوان م فابع مررفف
اس

یفاد کفرده

ک امروزه از آنها با ع وان «م بع گواهی» ( )Testimonyنام میبرنفد

p.128-130

( Audi,

1998:؛ موزر  )193-11۱ :9835اما صدرا از این مسائل سخ ی ب میان

نیاورده اس  .ما گواهی (اعم از کتبفی و شفهاهی) را م برفی واسفط و نف م بفع
مررف

اصیل و مومّد میدانیم زیرا زبان و تاریخ وسیل نگهداری و انتقال مرارف

بودهم ارتقاده ده عقل هست دم ومی تومیدک ده مررف

شهرده نهیشفوند .اگفر بفر

اساز مرارف انتقالیافت نیز مررف های جدیدی تومید شفوندم بفاز هفم گفواهی
م بع نیس م بلک در ای جا عقل م بع اس

ک ب دمیل انجفام فرامیف هفای عقلفی

ود روی مرارف انتقالیافت م مررف های جدیدی تومید میک د.
 .1بر ی بر این باورند ک چون صدرا از متواتراد در مسف ل مریفار شف ا
بهره برده اس م گواهی را جز م ابع ش ا
م ابع ش ا

از حوزه مبادی ش ا

میداندم اما باید توج کرد ک حوزه

و مررف های پای متهاود اسف

و نبایفد

این دو حوزه را با یکدیگر لط نهود.
م ابع مررف

ب مر ای سرچشه های کس

شا

از سوی ش اس ده هست د

و ش اسا طی مواجه با م ابع مررف م بفا اسفتهاده از ابزارهفای ادراک بف کسف
مررف

میپردازد .ههن ین مررف های پای یا مبادی مررف م مرارفی هست د کف

اگر مررفتفی بف ایفن امفور م تهفی شفودم ارزش مررفتفی دارنفد .بفرایناسفازم
مررف های پای نهیتوان د م ابع مررفف

باشف د چراکف م فابع مررفف انفد کف

مررف های پای را تومید میک د .ب عبارد دیگرم م ابع مررف

دو س خ مررفف

ف اعم از تصوری و تصدیقی ف تومید میک د ک عبارداند از مررف هفای پایف و

بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت
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مررف های پینیدهم ک اگر مررف های پینیده ب مررف های پای م تهی شفوندم
دارای ارزش مررفتی هست د.
 .1دکارد مرارف ب ودی ود صریح و بینیاز از تلمفل (بفدیهیاد) را جفزو
م ابع مررف

میداند درحامی ک این مرارف جز مبادی مررف

و مررفف هفای

پای هست دم ن م ابع مررف  .برایناسازم چگون میتوان بدیهیاد را جزو م فابع
مررف

دانس ؟ در واقع اگر بر اساز نظفام مررفف ش اسفی دکفارد بخفواهیم
ک وی بدیهیاد را مبدأ مررف

قرار داده اس م اما اگفر

سخن بگوییمم باید گه

بخواهیم بر اساز عباراد دکارد نظر بدهیمم باید گه

ک دکارد دچار اشفتباه

شده و ب غلط بدیهیاد را م بع مررف

مررفی کرده اس  .ب عبفارد دیگفرم وی

ب اشتباه مرارف صریح و بینیاز از تلمفل را م بفع مررفف
مرارف ب دس آمده از راه شهود عقلی را م بع مررف
در ای جا نه

دانسفت اسف

دانست اس

یر فی

درصورتیک

(ذهن) م بع مررفتی اس  .مالصدرا ب این مس ل توج کرده اس

و بدیهیاد را در شهار مبادی مررف

دانسفت م در حفوزه مریفار مررفف

از ایفن

مبادی بهره برده اس .
 .7ود دکارد نه

(ذهن) را یک م بع مررفتفی مررففی نکفرده و بف اشفتباه

مرارف ب ودی ود صریح و بینیاز از تلمل (بدیهیاد) را م بع مررفتفی دانسفت
اس م ومی بفر اسفاز مبفانی فلسفه دکفارد بایفد گهف
مررف ش اسی او یک م بع مررفتی اس
آن وجود دارند و پ
م بعم مررف
میک د.

کس

کف نهف

(ذهفن) در

ک مهاهیم فطری ب صورد اسفترداد در

از بر ورد با مسسوساد نهود مییاب د .ابزاری کف از ایفن
میک دم عقلشهودگر اس

یر ی عقل از آن حیث ک شفهود
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بر اساز نظام فلسهیِ دکاردم دا م بع مررفتی نه
ب ودیر

نهاده اس

(ذهن) را در وجود مفا

و عقل فطری اصول موضوع ابدی را ب ما نشان میدهد و

در پرتو آنم ما عدهای از جواهر و روابط واقری آنهفا را بف صفورد مشفخ

و

واضح درک میک یم (کپسون 11 :9828؛ فولکیه .)1۱8 :9822
دکارد بخشی از ادراکاد و تصوراد را فطری و بینیاز از حف
مرتقد اس

عقل این مهاهیم را بدون نیاز ب ح

درک میک فد .مهفاهیهی مان فد

دام نه م امتداد و شکلم مهاهیم پیش از تجرب هست د ک در نه
بامقوه موجودند و پ

مفیدانفد و

از پیدایش زمی تجربیم ظهور و فرلی

فطری ب صورد استرداد در ذهن موجودند و پف

بف صفورد

مییاب فد .مهفاهیم

از بر فورد بفا مسسوسفاد

نهود مییاب د (،ک،ر853 :9834 .23-25 :9821 ،؛ بپز ه « :)893 893 :9835قطرفاً
جای ترج

نیس

ک

داوند ب ه گام آفری ش منم این مههوم را در من نهفاده

باشد تا ههنون نشان ای باشد ک ص ر گر بر ص ر

ویش میزند» (،ک ،ر،

.)53 :9821
نگارنده نظری دکارد را درباره فطریاد مردود میداند و ب ههین دمیلم ایفن
0

نوع م بع بودن نه

(ذهن) را هم رد میک د.

 .8شهود از نظر صدرا در مقایس با شهود مدنظر دکاردم قلهفرو وسفیعتفری
دارد چراک م ظور دکارد از شهودم شفهود عقالنفی اسف م نف ادراک حسفی و
یامی ومی صدرام هم شهود عقالنی و هم شهود مثفامی را قبفول دارد .ههن فین
دکارد ت ها ب شهوداد درونی توج کرده اس

درصفورتیکف صفدرام هفم بف

شهوداد درونی و هم ب شهوداد بیرونی ع ای

داشت اس  .در صوص ابفزار

 .0نقد دیدگاه دکارد در صوص فطریاد عقلی ب مقام ای جداگان نیفاز دارد و در ایفن
مختصر نهیگ جد.
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کس

مررف

شهودی باید گه

ومی صدرا ابزار کس

مررف

دکارد ابزار کس
شهودی را قل

مررفف

شفهودی را عقفل

و عقل میداند.
دانست اس

اما دکفارد

 .9صدرامهتلمهین وحی و امهام را جز م ابع مررف

وحی و امهام امهی را جز م ابع مررفتی نهیداند .دکارد مرتقد اس

وحی امهفی

ما را ب طور تدریجی ارشاد نهیک دم بلک طی یک تغییر دفری یکباره مفا را بف
مقام یک اعتقاد مصون از طا و اشتباه ارتقا میدهد (همو  )19۱ :9832ههن فین
اعتقاد ب این امورم ههنون هر ایهانی ب مطام
کار اراده اس

مبهمم فرل عقل ما نیسف م بلکف

(هم،ن .)11 :امبت این ب مر ای بیاعتبار بودن وحی و امهام نیسف

چراک وی مرارف ب دس آمده از این طریق را بفاور دارد و آنهفا را یقی فیتفر از
یقی یترین مرارف ما میداند (هم،ن 11 :ن .)132
دکارد دمیل این مس ل را ک وحی و امهامم یقی فیتفر از یقی فیتفرین مرفارف
هست دم اینگون بیان میک د« :این اعتقاداد را باید مراعاد کرد زیرا اگر پایف و
اساسی در فهم ما داشت باش دم میتوان د و باید بیش از هر چیز دیگریم بفا یکفی
از دو روش مذکور (شهود یا قیاز) کشف شوند» (هم،ن .)11 :ب فابراینم دکفارد
با وجود ای ک وحی و امهام را یقی یتر از یقی یترین مرارف میداندم بف دو دمیفلِ
ذیل آنها را در شهار م ابع مررف

قرار نهیدهد :امفف) دفرفی بفودن و تفدریجی

نبودن آنها ب) فرل عقل نبودنم بلک کار اراده بودن آنها.
نگارنده مرتقد اس

در ترریف مررف م شرط تدریجی بودن کس

آن وجفود

ندارد و از اساز نهیتوان آن شرط را وارد کفرد .آیفا مرفارف حاصفل از شفهود
عقالنی دکارتی دفری نیست د؟ آیا دکارد میاندیشد یا میاندیشد ک میاندیشفد؟
اگر دکارد میاندیشد ک میاندیشدم این اندیش باید تا بینهای

برود .در واقفع
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ک میاندیشد و فهم اندیشفیدن بفرای او بف اندیشف ای

دیگر نیاز نداردم بلک امری شهودی و دفری اس  .ههن فین اگفر مفا در مرفارف
ک یمم آیا اشکال دوم دکارد برطرف نهیشود؟

حاصل از وحی و امهام را دق

صدر و ذیل دیدگاه دکارد ههخوانی ندارد چراک وی از طرففیم ایفن سف خ
مرارف را یقی یتر از یقی یترین مرارف میداند و از جهف
م ابع مررف

دیگفرم آنهفا را جفز

نهیداند .ب بیان دقیقترم دکارد حفوزه ایهفان و مررفف

جدا میداند و مررف
امهام را اصالً مررف

را مساوی فرامی

را از هفم

عقالنی برمیشهارد و در واقفع وحفی و

نهیداند.
ک دمیل اصفلی دکفارد بفر ردّ ایفن سف خ مرفارفم

نگارنده بر این باور اس

روانش اسان اس م ن فیلسوفان .
 .01دکارد بر این باور اس
کردهاند راه دیگری برای کس

ک ههیش مفردان بزرگفی بفودهانفد کف تفالش
مررف

بیاب د کف بف طفوری غیرقابفلقیفازم از

راههای فوقم مطه نتر و باالتر باشد .با این هه م وی تا عصر ویش مفوردی را
سراغ ندارد ک این طرح در آن ب موفقی

رسیده باشد.

دکارد مرتقد اس « :تسقیق در علل اومی و اصول حقیقیای ک دالیفل تهفام
آنن را ما مسترد ش ا

آن هستیمم میتوان از آنها است تا کردم و کسفانی کف

ا تصاصاً ب ههین امر پردا ت اندم فیلسوف نامیده شدهاند» (هم،ن .)19۱ :ب ابراینم
دکارد علل اومی و اصول حقیقی را یک م بع مررفتی مفیدانفدم ومفی چفون راه
مررف

کس

می توان گه
مررف

م اس

وجود نداردم نهیتوان از آن م بع بهره برد.

دکارد بر ایفن بفاور اسف

مطه ن اس

کف فلسفه

فودش آن راه کسف

و با فلسه وی میتوان ب م بع مررفتی مذکور دس

یافف

بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت
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و از آن کس

مررف

نهود.

سخن دکارد از علفل اومیف و اصفول حقیقفیم مفبهم و کلفیگفویی اسف
نهیتوان مختصاد این م بع مررفتی را ش ا
چون راه کس

مررف

م اس

و

 .ههن ین این توجی دکفارد کف

برای این م بع وجود نداردم نهیتوان علل اومی و

اصول حقیقی را در شهار م ابع مررف

آورد نیز اشتباه اس .

نتیجهگیری

م ابع اصلی مررفتی از دیدگاه صدرا عبارداند از :عامم طبیر م عامم مثال و عامم
عقل .ههن ین او دو م بع قل

و عقل انسانی را دو ابزار مررفتی میدانفد کف در

اثر ارتقام توانایی نیل ب جایگاه م بع مررفتی را دارند .دکارد نیفز عقفلم مرفارفِ
ب ودی ود صریح و بینیاز از تلمّلم مسسوسادم گه وگفو و کتفاب را م فابع
مررف

دانست م و وحی و امهام را جز م ابع مررف

ندانست اس  .دکفارد علفل

اومی و اصول حقیقی را ب دمیل وجود نداشتن راه کس
مررف

مطه نم از شفهار م فابع

ار کرده اس  .نگارنده انتقادهایی بف دیفدگاه هفر دو فیلسفوف وارد

کرده اس .
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