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                                                                                                                              چکیده   
ماهیت و  .وجه فیلسوفان شرق و غرب بوده استشناخت شناسی یا نظریه شناخت یکی از شاخه های مهم فلسفی است که از دیرباز مورد ت

منشأ معرفت ، همواره از پرسشهای اصلی معرفت شناسی بوده است. اهمیت موضوع موجب شده تا فالسفه بزرگی چون کانت فلسفه خود را 

به نقد مبانی  شناخت و حدود توانایی آن اختصاص داده و دیگر شاخه های فلسفه را تحت این عنوان مورد بررسی و سنجش قرار دهند 

ته خود وی با طرح آراء جدیدی در بحث معرفت توانست انقالبی شبیه به انقالب کپرنیک در علم نجوم در فلسفه پدید آورد. ،چنانچه به گف

و همچنین در جهان اسالم فیلسوفانی چون صدر المتالهین بر اساس هستی شناسی خاص خود گونه دیگری از معرفت را تحت عنوان 

معرفتی که فاصله ذهن و عین را از میان برداشت. در این مقاله تاکید شده است که اگر چه معرفت شهودی یا حضوری پی ریزی کرد ، 

کانت و مالصدرا هر دو در اذعان به  محدودیت عقل دارای نقاط مشترکی هستند اما مالصدرا بر خالف کانت حصول علم را محدود به عقل 

    قلمروی گسترده هستی فراتر از ساحت عقل را امکان پذیر می داند. بشر نمیداند بلکه با مبنایی شهودی سیطره ادراك انسانی بر

       ، کانت، مالصدرا.سی، علم حصولی، علم حضوریمعرفت شنا  واژه های کلیدی: 
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Epistemology in Kant and Mulla Sadra 

                                                                      Bibi Afifeh Hamedi   

Department of philosophy of education, Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran 

Abstract 

 Epistemology or theory of knowledge is one of the important philosophical branches, which has been 

considered by Western and Eastern philosophies from ancient time. The nature and essence of 

knowledge has always been one of the basic questions of epistemology. The importance of the subject 

has been caused the major philosophers as Kant his philosophy to Critiqe of the knowledge and 

limitation of its ability, and to consider other philosophy branches under this subject. And also in 

Muslim world the philosophers like Mulla Sadra on the basis of his particular ontology another kind of 

knowledge under the title of presental knowledge. The knowledge which the distance of subject and 

object. Although Kant and Mulla Sadra both are in common in believing to limitation of the reason but 

MullaSadra contrary to Kant does not limit  knowledge only to reason, but on the basis of intuitive 

there is dominance   for human perception beyond of realm of the reason in the world.  

Keywords :Epistemology, conceptual knowledge, presental knowledge, Kant, MullaSadra. 
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 مقدمه-1

یا نظریه معرفت شاخه ای از فلسفه است که به بررسی ماهیت و حدود معرفت ، می پردازد. و همچنین  1معرفت شناسی       

معرفت شناسی منشأ ،ساختار، شیوه ها  و اعتبار معرفت را مورد بحث قرار می دهد. و در یک جمله معرفت شناسی علم توجیه 

ی است که درباره توجیه باور ، یا به تعبیر اَدَق ، درباره توجیه باورها است. همانگونه که چیشُلم می گوید: نظریه معرفت ،علم

 باور کردن بحث می کند. 

مقاله حاضر پس از بیان شرحی کوتاه از تاریخچه معرفت شناسی ، به نظرات کانت و مالصدرا و مقایسه آندو می پردازد. کانت 

حاصل شروع نمود و با معکوس کردن معادله  او از تناقضات بیکار اساسی خود را با بازنمائی مابعدالطبیعه و به انگیزه نجات 

شناسی و محدودیت قائل شدن برای عقل نظری انقالبی کپرنیکی در حوزه فلسفه ایجاد کرد. از طرف دیگر در حوزه  معرفت

کید بر معرفت اسالم و شرق بودند فیلسوفانی چون مالصدرا که در حین پاسداشت حدود عقل و در پی اثبات علم حضوری و تأ

شهودی و وجودی به نظریه دیگری در معرفت شناسی نائل گردید. مالصدرا با اعتقاد به سلسله مراتب خاص عقل سطوحی عالی 

را در این عرصه قائل شده است و معتقد است که علم به مدد عقل فعال حاصل میشود. وبا اعتقاد راسخ به وحی و الهام و شهود 

بر قلمروی گستره هستی فراتر از ساحت عقل را امکان پذیر میداند. کانت نیز با تفکیک نومن از فنومن سیطره ادراك انسانی را 

 قائل به توانائی ادراك انسان بر پدیدارها و عدم توان قوای ادراکی بر شناخت ذوات گردید. 

 پیشینه -2

پارمیندس و دموکریتوس ،به دنبال شناخت جهان، دریونان فالسفه و متفکران  پیش از سقراط ، همانند هراکلیتوس ،         

یعنی متعلق شناسائی آدمی ، بودند و کمتر به فاعل شناسائی نظر داشتند. هراکلیتوس و پارمیندس اعتبار ادراك حسی را انکار 

بحث احساس را  اتمیان نیز برای اولین بار. ( 75-75، صص  1، ج  1631)کاپلسون ، و تنها عقل را دارای اعتبار می دانستند.

( . سوفیستها در امکان حصول 36-55مطرح کردند. و پارمیندس الئائی ، میان حقیقت و نمود تمایز قائل شد )همان ،صص

معرفت شک کردند. چنانچه گورگیاس می گفت: در خارج چیزی نیست و اگر باشد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت 

گرائی سوفیستها ایستاد و  (. سقراط اولین فیلسوفی بود که در مقابل شک1،ص 1657باشد قابل شناساندن نیست. )هاملین ،

حصول معرفت را ممکن دانست . افالطون که یکی از بزرگترین فالسفه یونان است ، به هماهنگی میان معرفت شناسی و هستی 

ثبات است ولی امر محسوس  شناسی توجه کرده است. از نظر وی معرفت ادراك حسی نیست، زیرا یکی از شرایط شناخت

 6بر اساس تئوری استذکار معتقد به تمایز میان معرفت و رأی صادق بود. ارسطو  1متغیر و همچنین خطا پذیر است. افالطون

حصول علم را برای انسان ممکن دانست و با رد سفسطه و شکاکیت به اثبات واقعیت پرداخته است. وی همچنون افالطون بر 

داند.  این اعتقاد بودکه معرفت همواره به کلیات تعلق می گیرد. اما وی بر خالف افالطون کلیات را بر گرفته از جزئیات می

 ی کلی و جزئی را فقط در ذهن قائل است. داند و جدائ ارسطو حس را مقدمه علم می

های  اگر شما  برضد همه احساس» دانست و معتقد بود که  گرا ، معرفت حسی را پایه هر معرفتی می از فیلسوفان تجربه 7اپیکور

آنها را  هایی که ای برای داوری حتی درباره احساس خود بجنگید ، هیچ مقیاسی که به آن مراجعه کنید و بنابراین هیچ وسیله
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شمارید ندارید. عقل مبتنی بر حواس است و اگر حواس کاذب باشد تمام عقل نیز خطا است . و از سوی  کاذب و خطا کار می

گرا  (. رواقیون همچنین از فیلسوفان تجربه731،ص  1،ج 1631)کاپلسون ، «. دیگر ، خطا فقط در محدوده حکم جاری است

باشند. از نظر آنها کلی تنها در ذهن  موجود است و معلومات انسان  ئانتس و خروسپوس میهستند که پایه گذاران آن زنون و کل

،ص  1657منحصراً از خارج یعنی بوسیله محسوسات بدست می آید . و ادراك فهم و شعور آنها است نه تأثر به تنهایی ) بریه ، 

74) 

از حکماء هستند که معتقدند برای کسب علم و یقین  پیرهون مؤسس مرحله دوم شک گرائی است. شکاکان جماعتی         

میزان و مأخذ درستی وجود ندارد، زیرا حس خطا می کند و عقل از اصالح خطای او عاجز است ، بنابراین در هیچ امری نمی 

 (.57-57،صص 1، ج 1651)فروغیتوان رأی و حکم قطعی صادر کرد بلکه باید در همه چیز تردید کرد 

وطین بنیانگذار این مکتب نوافالطونی ، فلسفه ای التقاطی از دیدگاههای افالطون و ارسطو ارائه داد. فلسفه او بیشتر افل          

جنبه اشراقی و عرفانی دارد. پائین ترین مرحله شناسایی از نظر وی ،دریافت حسی است. پس از آن ، شناخت مفهومی )فهم( و 

ودی ،که در آن ، شناسنده و موضوع شناسایی یکی می شوند ، یعنی اتحاد عاقل و آنگاه شناخت عقلی و سرانجام دریافت شه

 معقول .  

سنت اگوستین که متأثر از افلوطین بود نخستین فیلسوفی است که فکر انسان را  دلیل بر وجود او دانسته است ، روح از "    

ودی واقعی دارند ، و همه معرفتها حتی معرفت حسی ، جسم مستقیماً تأثیر نمی پذیرد.از نظر وی کلیات در ذهن خداوند وج

توماس اکویناس به پیروی از ارسطو ،کلی را عملکرد ذهن   "(.115، ص 1،ج 1635)کریشنان ،"مستلزم معرفت به خداست.

م دانست . البته از نظر وی مفهوم کلی ذهنی صرف نیست بلکه از جنبه های مشترك افراد خارجی بدست آمده است. او تما

)  "معرفتها را به حس ارجاع داد ، بدنبال تحریک حواس ، ابتدا صورت حسی و بدنیال آن صور خیالی و عقلی بوجود می آیند

آبالرد ، از اصحاب تصور ، رای حد وسط میان پیروان تحقق و تسمیه پذیرفت. یعنی کلی نه بر  "(.161،ص 1637هالینگ ،

یقی دارد و نه صرف تسمیه است ، بلکه وجود آنها ذهنی و حقیقت آنها تصوری حسب نظر افالطون و ارسطو وجود عینی و حق

(. ویلیام اکام از صاحب نظران اصحاب تسمیه است که برای کلیات حقیقتی جز در 117-113،ص 1،ج 1651است. ) فروغی ، 

ح آن است که به تجربه و ذهن قائل نیست. وی معتقد است که حقیقت برای انسان باید به کشف و شهود باشد. و علم صحی

 (. 116،ص  1، ج 1651) فروغی ،  "مشاهده بدست آید

ظهور علم  جدید طی دوره رنسانس نهایتاً منجر به شکاکیت در مورد دعاوی معرفتی شد و در چنین شرایطی مکتب اصالت  "  

کرد، اما شکی دستوری که از درون آن  فرانسوی بود که فلسفه خود را با شک آغاز 7عقل پدید آمد. از جمله این افراد دکارت

.دکارت ذهن و عین را به نحو قطعی از یکدیگر تفکیک کرد و  "(73، ص 1654می خواست راهی به سوی یقین بیابد. ) فعالی ،

و اسپینوزا و مالبرانش که پس از او و به پیروی از  (Leibniz)آنها را دو جوهر مستقل دانست.. اما فیلسوفانی مانند الیب نیتس

او به عقلی مذهبان موسوم شدند ، برای آنکه منطقاً به اصول مذهب مختار خود ، که همان اصول اولیه دکارت بود وفادار بمانند 

اهلل معتقد بود. و مؤثر  ناچار به قبول این فرض شدند که عالم خارج در عالم ذهن تاثیری ندارد. مالبرانش به نظریه رؤیت فی

 برای هر فعلی خداوند است و در واقع علم صفت خداست و انسان هر چه می بیند در خدا می بیند. 
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به توازی عالم اذهان و عالم اعیان معتقد شد. او معرفت حسی و تجربی و عقلی را خطا پذیر می داند و معرفت   3اسپینوزا 

ذیر است. اسپینوزا را خداشناسی را وسیله خودشناسی می داند زیرا او خدا را در همه حقیقی را شهودی می خواند که خطا ناپ

پیشین بنیاد معتقد شد. او -(. الیب نیتس به نظر یه هماهنگی5-5، ص 1653چیز و همه چیز را در خدا می دید.)یوستوس ،

 1651، فروغی ، 5،ص 1653د.  )یوستوس ،مانند اسپینوزا حقیقت را یکی می دانست ولی کثرت موجودات را نادیده نمی گیر

 ( .54-55،ص  1،ج

در مقابل عقلی مذهبان ، فیلسوفان تجربی مذهب بودند که غالباً انگلیسی بودند. نمایندگان آن عبارت بودند از : جان          

( ، بر آن بود تا Berkeleyالك)( که ذهن را به یک لوحی سفید و نا نوشته تشبیه کرد که هیچ نقشی در آن نیست. بارکلی)

نشان دهد که واقعیت روحانی است و ماده ،هستی مستقلی ندارد . وجود مساوی است با مدرك یا مدرك . آنچه ادراك می کند 

( ، اکثر عقاید راسخ فیلسوفان و فلسفه Humeنفس با روح است  و آنچه ادراك می شود ، تصورات و معانی ذهنی است. هیوم)

ساخته  و در آنها تشکیک کرد.  او در تأکید بر نظریه تجربی ، همه ادراکهای انسان را به دو دسته تأثر و تصور جزمی را متزلزل  

 (.37-31،صص  1654تقسیم کرد. قاعده علیت و ضرورت آن را چیزی جز تداعی معانی ندانست. )فعالی ، 

 و نظریه شناخت کانت-3

پیوند خورد. او از  4انگلیسی ، در اندیشه های فیلسوف شهیر آلمانی ،کانت 5گرائیقرن هفدهم و تجربه  5عقل گرائی "        

ذهن شناسی شروع کرد تا به جهان شناسی برسد ، ولی به هدف خود نرسید. زیرا کانت ، ذهن را گذرگاه امنی برای شناسائی 

او همه هستی شناسانه اند ، ولی بعد از او شناخت نیافت. درباره تأثیرات او بر روند فلسفه گفته اند : نظام های فلسفی قبل از 

 (.37-37،ص  1654) فعالی ، "گویند  11شناسانه شده اند. از این رو است که فلسفه او را فلسفه نقدی

کانت پیش از بیان بخشهای نقد خرد ناب یاد آوری می کند که در این بررسی ها باید کوشش کنیم که سر و کار ما          

اسایی آزاد از تجربه باشد و دقت کنیم که مفهوم های تجربی به آن راه نیابند. از اینرو با اینکه برترین اصل های فقط با شن

اخالق و مفهوم های بنیادی آن ، همه از شناسایی های آزاد از تجربه اند ولی باز هم جزء فلسفه فرارونده نیستند. زیرا با آنکه 

گی های تجربی مانند خوشی، رنج، هوسها و تمایالت بر نخواسته اند با اینحال به نحوی با خود این اصلها و مفهوم ها از چگون

از اینرو فلسفه فرارونده، فقط فلسفه خرد ناب نظری است. زیرا جنبه عملی تا آنجا که  "این چگونگی ها سروکار پیدا می کنند.

  (15،ص1551)کانت،"تجربی شناسایی وابسته است.به انگیزه ها و در نتیجه به احساسات برمی گردد ، به بنیادهای 

کانت کار اساسی خود را با بازنمائی ما بعد الطبیعه رسمی و به انگیزه نجات او از تناقضات بی حاصل شروع نمود. سوال      

رایج چیست؟ اساسی او این بود که علت العلل پیشرفت و نوآوری در سایر علوم و رمز ورشکستگی و سردرگمی ما بعد الطبیعه 

کاننت پس از گفتن اینکه متافیزیک که روزگاری شهبانوی علم ها نامیده میشد، ولی امروز رسم چنین است که از هر سو به آن 

بتازند و تحقیرش کنند، میگوید ولی انسان نمی تواند به اینگونه پرسش ها و بررسی ها که در باره انسان و انسانیت است بی 

که گمان میکنند اعتنایی به ان ندارند ، بی آنکه خود بخواهند یا بدانند، با داوری های خود و آنچه می  اعتنا بماند، و کسانی
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پذیرند، دوباره به متافیزیک برمی گردند، به همان متافیزیکی که خوارش شمرده بودند. اما کانت این ناباوری نسبت به 

دوران خود ، بداند، نتیجه بلوغ آن می شمارد و نتیجه میگیرد که اگر  متافیزیک را بجای آنکه نتیجه نادرستی و نارسایی قضاوت

خرد نمی خواهد پایبند چیزهای موهوم باشد، باید دشوارترین کار را به عهده گیرد و آن آزمون و سنجیدن خویش است تا 

راهی است که من در آن گام نهاده  این "بدینسان به قانون های تغییر ناپذیر خود پی برده، شناسایی خود را بر آنها پی افکند.

ام، و به خود می بالم که در این راه علت خطاهایی را که در حوزه اندیشه غیر تجربی، خرد را به ستیزه با خود کشانده، شناخته 

   (14،ص1551)کانت،"و در نتیجه، چگونگی از میان بردن آنها را نیز یافته ام.

آنچه از مجموع آثار کانت در دوره نقادی بر می آید ، این است که وی به شدت تحت تأثیر بحران مابعدالطبیعه در دوره        

پیروزی های علوم ریاضی و طبیعی و مخصوصاً پیدایش فیزیک  "خویش بوده و کوشیده است تا این بحران را برطرف سازد.

بحران بوده است. در حالی که اصحاب مدرسه با قیل و قال خویش مباحث کهنه را نیوتن زمینه ساز و عامل مهم ظهور این 

تکرار می کنند و راه به جایی نمی برند و فیلسوفان جدید نیز به جای اینکه گره از کار فروبسته مابعدالطبیعه بگشایند آنرا فرو 

از مابعد الطبیعه و با استفاده از ریاضیات ،در سراسر عالم بسته تر و آشفته تر کرده اند . فیزیکدانان توانسته اند بدون استعانت 

محسوس به نتایج قطعی دست یابند ، پس چرا مابعدالطبیعه ، که مدعی است تبیین مبانی علوم و تأسیس روشهای علوم به 

می تواند اساس دست او است ، در ایجاد تحول مثبت علمی و در پدید آوردن پیروزی های درخشان علم سهمی نداشته و چرا ن

 (5-3،صص  1651)کانت ،"فلسفی علوم طبیعی جدید را توجیه و تبیین کند

به همان اندازه که نفی ارتباط و تاثیر عالم خارج بر ذهن آدمی از جانب عقلی مذهبان شگفت آور و غیر متعارف بود ،        

از تجربه می دانست ، عجیب و دور از انتظار بود.  نتایج بدست آمده از فلسفه تجربی مذهبان نیز که شناخت را یکسره ناشی

من آشکارا اذعان می کنم که این هشدار دیوید هیوم » کانت از یک سو سخت تحت تاثیر هیوم قرار داشت ، چنانچه می گفت: 

نظری جهت بود که نخستین بار ، سال ها پیش ، مرا از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد و به پژوهش های من در قلمرو فلسفه 

(. و از سوی دیگر نمی توانست بپذیرد که شناسائی آدمی یکسره معلول تجربه حسی 4-5، صص 1653)کانت ،« دیگری بخشید.

در اینکه همه شناخت ، با تجربه حسی آغاز می شود هیچ شک نیست ، اما هر چند همه شناخت :» است از اینرو معتقد بود که 

 ( . 4، ص 1653کانت ،« ) ن جا الزم نمی آید که شناخت یکسره از تجربه ناشی شود...ما با تجربه آغاز می شود ، از ای

شکاکیت هیوم اساس نظری دانش آدمی را با خطر نابودی روبرو ساخت ، آن همه تالش دانشمندان برای کشف رازهای » 

صبر به دست آمده بود ، ناگهان با طبیعت و آن همه کوشش فیلسوفان برای تحکیم بنیاد فلسفی دانشی که آنچنان با رنج و 

انتقادهای هیوم به بن بست رسید. بنای با شکوه عقل محض را کانت برای رهایی از شکاکیت هیوم بر پا کرد . او فلسفه نقدی را 

ب پی افکند و به هر سالحی در زرّادخانه های تجربیان و عقلیان دست برد تا شالوده علم و اندیشه علمی را از تاثیر مخرّ

 « شکاکیت هیوم برهاند و معرفت بشر را بر پایه ای خلل ناپذیر که چنین شبهات را در آن رخنه نباشد ، استوار سازد. 

کانت چنان که خود گفته است با طرح آراء جدیدی در نظریه معرفت توانست انقالبی شبیه به انقالب کپرنیک در علم        

های قبل از خود را فلسفه های آینه ای می خواند ، زیرا آنها ذهن را مانند آینه ای می  نجوم ، در فلسفه بوجود آورد. وی فلسفه

دانستند که واقعیات آن گونه که هستند نشان می دهد. ولی فلسفه خود را فلسفه عینکی نامید ، زیرا ذهن ،نزد او مانند عینک 

را می سازد. وی اعتقاد داشت که  اگر از کسی که عینکی است که خود نیز رنگ دارد و مجموع دو رنگ خارج و عینک ، علم ما 

سرخ بر چشم دارد پرسیده شود که واقع چگونه است سه پاسخ می تواند بدهد : یا همه چیز واقعاً سرخ رنگ است ،آنگونه که 

ن است که عینک من می بینم ، یا هیچ چیز سرخ نیست ، یا برخی از اشیاء سرخند. تنها راه فهم صحت و سقم این سه قضیه آ
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را از چشم برداریم. اما اگر عینک به گونه ای باشد که خلع آن از چشم ممکن نباشد ، طبعاً راهی به سوی کشف واقع نخواهیم 

 (stampf,1115،155داشت. ذهن عینکی است که برداشتنی نیست . ذهن اینگونه است. )

مه معرفت ما باید مطابق با متعلقات باشد. ولی کلیه مساعی برای تا به حال فرض شده است که ه:» کانت معتقد بود که         

اینکه چیزی درباره آنها به نحو پیشینی و به وسیله مفاهیم به یقین بدانیم ، بنابراین فرض به جایی نرسیده است. پس اکنون 

وضوع مابعدالطبیعه بهتر پیشرفت سعی کنیم  ببینیم که آیا اگر فرض کنیم که متعلقات باید با معرفت ما مطابقت یابند در م

می کنیم یا نه؟ به هر حال این با امکان امری که مطلوب ماست یعنی معرفت پیشینی به متعلقات ، که چیزی درباره آنها قبل 

 ( . 31-74ص  1631)کاپلسون ،« از اینکه داده شوند تعیین می کند، بهتر مطابقت دارد

کر فلسفی یعنی اصالت عقل و تجربه با روشی انتقادی درباره توانائی های عقل و مرزهای به عقیده کانت هیچیک از دو تف        

فهم انسان بحث نکرده است. لذا وی به گمان خود با روش انتقادی به این بحث پرداخته است تا حدود  و میزان واقعی عقل 

ی اگر چه تحت تاثیر افکار هیوم راه ارتباط با خارج را انسان را تبیین کند. لذا مهمترین کتاب خود را نقادی عقل نظری نامید. و

تجربه حسی می داند و منکر شهود عقلی است اما علیرغم هیوم معتقد است که در معرفت ما عناصر و مفاهیمی وجود دارد که 

دلیل کانت در  انکارشان منجر به شکایت می شود و بدون معانی و مفاهیم کلی و ضروری ،تفکر و شناخت ممکن نیست. به این

حصول معرفت ، به عناصری پیشین و مقدم بر تجربه در ذهن انسان قائل می شود . او در حقیقت معرفت را محصول مشترك 

ذهن و عین می داند ، ذهن آنچه را به صورت تأثرات حسی دریافت می کند ماده شناسایی قرار می دهد و برآن ماده از جانب 

تی خود ، صورتی می پوشاند که همان معانی و مفاهیم کلی و ضروری است . یعنی در واقع علم خود و به اقتضای ساختار معرف

 انسان تجربه ای است که عقل آن را پرورش می دهد. 

کانت در فلسفه خود از دخالت دو قوه در شناسایی بحث می کند یکی قوه حس و دیگری قوه فهم . در حساسیت، زمان و        

به « فاهمه»شینی ذهن می داند که چونان تارو و پودی در انسجام نسج معرفت آدمی دخیل و مؤثرند و در مکان را عناصر پی

دوازده مفهوم محض و غیر تجربی پیشینی از قبیل وحدت ، کثرت ، جوهر ، علیت ، وجود و وجوب قائل می شود که مقوم کلی 

 ( . 11-4،صص 1653ارج اند )کانت ،ترین و عمومی ترین قالب های فکر آدمی در مواجهه با عالم خ

بنابراین اشیاء و امور بر ادراك ما منطبق می شوند و معلومات ما آنگونه است که ذهن اقتضاء دارد. حس قوه دریافت تأثیرات و "

وه دهد . سپس آن تصاویر را قوه فهم می گیرد و توسط ق تصورات است و باعث وجدان امور می شود اما فقط موضوع علم را می

عقلیه در ذهن می پرورد و مفهوم را    می سازد . حاصل شدن وجدانیات در ذهن امری است انفعالی ، اما حاصل شدن 

مفهومات نتیجه فعالیت عقل است که در ذهن توسط مقوالت وجدانیات پراکنده را وحدت می دهد. پس شئ معلوم مصنوع 

به عبارت دیگر آنچه ما ادراك می کنیم همه در ذهن ما ساخته می  ( (Kant, 1414, P.611.)  "ذهن یا عقل انسان است

شود و عقل ما قوانین خود را بر امور تحمیل می کند یعنی به جای اینکه بر حقیقت واقع منطبق شود واقع را در تحت قوانینی 

 عرفتی نیست. که مقتضای ذات خودش است در می آورد . بصورت عوارضی که برای انسان جز شناخت این عوارض م

به عقیده کانت اگر مبانی تجربی را از ما بگیرند دیگر برای تعقل موضوعی در دست نخواهیم داشت. و مانند ظرف تهی         

است . حتی مفهومات ریاضی هم که صرف عقلی و قبلی می باشند اگر در محسوسات بکاربرده نشوند بی معنی خواهد بود. اما 

یعنی عوارض که موضوع تعقل می باشد وجودشان داللت دارد بر اینکه ذواتی هست که این  همین محسوسات و تجربیات

عوارض نمود و ظهور آنها می باشند. شاید خداوند به مخلوق دیگری غیر از ما فهم و عقلی داده باشد که قوه ادراك آن ذوات را 

ضافه می کند که ما از این جهان خارج چیزی به یقین دارد. کانت هرگز در وجود ماده و جهان خارج شک  نکرده است ، ولی ا
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نمی دانیم و آنچه که فقط یقیناً می دانیم وجود آن است . معلومات تفصیلی ما در باره ظواهر و پدیده های آن است یعنی 

کننده وجود احساسی که از آن می کنیم. بر خالف تصور عامه ، معنی ایدئالیسم و اصالت معنی این نیست که چیزی جز تصور 

ندارد ، بلکه معنی آن این است که قسمت اعظم هر شئ مخلوق شکل درك و فهم ماست ، ما شئ مبدل به صورت را درك می 

کنیم، اما اینکه پیش از این تبدیل چه بوده است از قدرت درك ما خارج است . از طرف دیگر کانت معتقد است ، تجربه به هیچ 

تجربه فقط ما را به آنچه هست راهنمایی می کند نه به آنچه باید باشد و جز آن نمی تواند  وجه تنها راه درك و علم نیست.

باشد. بنابراین از تجربه حقایق کلی به دست نمی آید ، حقایق کلی باید از تجربه مستقل و فی نفسه و بالذات قطعی و یقینی و 

 صریح باشند.

اهمیت ترین نوع قضایا شمرده بنیاد علم های نظری خرد و هدف دانش عقالنی کانت قضیه های ترکیبی آزاد از تجربه را با     

می داند. زیرا اینگونه قضاوتها از یک سو الزم و کلی اند و از سوی دیگر بر خالف قضاوتهای تحلیلی ، دامنه شناسایی را از دایره 

لزوم و اهمیت بسیار برخوردارند با این همه با آنکه قضاوتهای تحلیلی  از  "تنگ مفهوم ها فراتر برده گسترش میدهند. 

اهمیتشان در روشنگری مفهوم هایی است که برای یک چنین به هم برنهادن مطمئن که شناسایی را گسترش میدهد، الزم 

 ،نقل از نقیب زاده( 71ص1551)کانت،" است و دست آورد واقعی شان نیز در همین است.

ئله معرفت اتخاذ کرد دو نتیجه مهم حاصل می شود: نخست اینکه حاصل معرفت ما از این راهی که کانت برای حل مس      

اشیاء دست   11واقعیت شئ فی نفسه نیست. بلکه پدیدار است. یعنی بر خالف فالسفه قبل که    می گفتند ذهن انسان به بود

بین ذهن و خارج نیست . دوم اینکه ، هر دسترسی دارد ، بنابراین انطباقی  11می یابد ، وی نتیجه گرفت که ذهن تنها به نمود

چه که در قالب عناصر پیشینی ذهن برای ما حاصل نشود از دایره معرفت بیرون است. در واقع کانت با بیان این مطلب عقل 

که  نظری را از اثبات موجوادت غیر مادی ناتوان می داند. چون انسان فقط عوارض را می تواند ادراك کند و موضوع فلسفه اولی

 (stampf,1115,p.15)ذوات یعنی موجودات ثابت می باشد نمی توان از این راه اثبات  کرد.

این همه به این دلیل است که در شناسایی و علم ، مقوالت به منزله صورت اند و آنچه از طریق تجربه به دست آمده به   "     

ریاضی از این رو معتبر است که در آنها احکام عقل در اموری منزله ماده آن است و وجود هر دو برای علم ضروری است. علوم 

است که خود ذهن ساخته است و بیرون از ذهن نیست. اطمینانی که به علوم طبیعی هست ، این است که موضوعات آنها به 

ات فلسفه اولی نه درون تجربه در می آید و عقل هم با مفاهیم و مقوالت خود آنها را می پرورد و به نتیجه می رساند. اما موضوع

ذهنی است که خود عقل آنها را ساخته باشد و نه به تجربه در می آید. پس مسائل مابعد الطبیعه که مجرد هستند و به تجربه 

امور نفس ،االمری از لحاظ فلسفه » (. بنابراین 665پایکین ،ص« ) در نمی آیند، نمی توانند مورد جستجوی علمی قرار گیرند.

صرفاً جنبه محدود کننده دارد ،یعنی داللت به مرزی می کند که فاهمه ما اگر به فرض بخواهد از آن عبور کند  نظری کانت

 ( . 77ص1655)مجتهدی ،« دیگر عینیت خود را ازدست می دهد.

چند در نقد البته نفی امکان شناخت وجودات غیر مادی و ماوراء طبیعی در فلسفه کانت به معنی انکار آنها نیست. کانت هر »

عقل محض خویش در بیان محدودیت های معرفت ، باب شناخت اینگونه حقایق را به روی آدمی مسدود می داند ،اما در کتاب 

دیگر خود ،یعنی نقد عقل عملی از طریق وجدان اخالقی و احساس تکلیف نسبت به آنچه خیر است ، همان معانی را اثبات می 

 ( . 11،ص 1653کانت ،« ) کند. 
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 مالصدرا و نظریه شناخت-4

شناخت شناسی در حکمت متعالیه بطور مستقل به آن پرداخته نشده ، بلکه بطور پراکنده در مباحث ذهنی ، علم ،          

کیف نفسانی و تجرد نفس بدان پرداخته شده است. برخی از فالسفه معاصر معتقدند که بحث وجود ذهنی از مسائلی است که 

اولیه اسالمی بصورت یک مسئله مستقل مطرح نبوده است و بعد ها در دامان در فلسفه یونان باستان و حتی در دوره های 

 -فلسفه اسالمی رشد کرده است.نخستین کسانی که بحث وجود ذهنی را مطرح کرده  یکی امام فخر رازی در کتاب المباحث

خواجه نصیر الدین طوسی و  المشرقیه و دیگری خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجریداالعتقاد است.و انگیزه طرح آن توسط

حکیمان پس از وی رد نظریه متکلمین در خصوص علم بود. زیرا این گروه تعریف فالسفه را برای علم که عبارت بود از : حصول 

 صورت شی ء نزد عقل ، نپذیرفته و علم را از مقوله اضافه دانستند و در حقیقت وجود ذهنی را از اساس انکار کردند.

ی اسالمی ارتباطی که میان ما و دنیای  خارج از ذهن برقرار است تنها به وسیله علم به اشیائی است که آن به عقیده حکما

اشیاء اگر چه خارج از ذهن و اختیار ما است اما نزد ما حضور ذهنی دارند و به این حضور ذهنی که در اختیار ما است وجود 

دو نحوه وجود قائل شده اند ، یکی وجود خارجی که مستقل از ذهن است  عملی اشیاء می گوئیم و از همین رهگذر برای اشیاء

 و دیگری وجود وابسته به ذهن و یا وجود نزد ذهن که آن را وجود ذهنی می گویند.

 صدر المتالهین در این زمینه  می گوید:

لنحو من اوجود الظاهر و الظهور المکشوف قد اتقفت السنه الحکماء خالفا لشر ذمه من الظاهرین علی اِنَّ االشیاء سوی هذا ا"    

 (136، ص  1ج  1451.)صدر المتالهین ،"لکل واحد من الناس وجوداً او ظهوراً آخر عبر عنه  بالوجود الذهنی

زبان های حکیمان بر خالف گروه اندکی از ظاهرگرایان بر این امر اتفاق  دارد که  اشیا عالوه برا این نحو وجود آشکار و ظاهری 

 شود. دارند و برای هریک از افراد روشن است ، وجودی یا ظهوری دیگر دارند که از آن به وجود ذهنی تعبیر می که

 این بیان دو معنا ومفهوم دارد:

موجودات ذهنی اتحاد ماهوی با موجودات خارجی دارند  -1وجود بردو قسم است: وجود خارجی و وجود ذهنی  -1

هستی شناسی آن می پردازد و در قسمت دوم به جنبه شناخت شناسی آن ، در واقع  حکمت متعالیه در قسمت اول به جنبه

عبارت فوق داللت براین دارد که یک شی ء واحد هم در خارج است و هم در ذهن ، نه آنکه در خارج  و در ذهن دو چیز باشد. 

فت همان شی ء خارجی در ذهن معلوم البته مقصود ازاین نوع عینیت نوعی هویت و اتحاد است که بر اساس آن می توان گ

واقع شده است. و این ادعای شناخت شناسانه در باب معرفت شناسی است که مورد توجه فیلسوفان معاصر حکمت متعالیه 

این فرضیه  ) » است. به همین دلیل برخی از فیلسوفان  معاصر حکمت متعالیه در این مقام از ادعا چنین تعبیر کرده اند که : 

مشهور حکماء در مسئله وجود ذهنی( بر این اساس است که ادراکات ما از اشیاء یعنی حضور همان ذات اشیاء ، نه وجود  نظریه

 اشیاء ؛ در ذهن ما. 

ذات اشیاء در دو موطن می توانند وجود داشته باشند یکی موطن عین است و عالم خارج از ذهن ما ، و موطن دیگر موطن 

 (. 137، ص 1ج  1717)مطهری ، "کند که در دو موطن دو نوع وجود پیدا می نفس ماست. پس یک ذات است
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صدرالمتالهین در اسفار ادعا می کند که اگر ادله وجود ذهنی تمام باشد ، آن ادله قسمت دوم مدعای حکیمان را نیز اثبات 

کنند ، نه امر دیگری مباین با  خواهد کرد. یعنی اثبات می کند که امور خارجی خودشان یک نحوه وجودی در ذهن پیدا می

لو تم دالئل الوجود الذهنی لدلّت علی ان للمعلومات بانفسها وجودا فی الذهن ال المر آخرمباین لها بحقیقتها کالنقوش :» آنها 

، فانه یجری الکتیبه و الهیات الصوتیه اذ ال یقول احد ان کتابه زید و الفظ الدال علیه هما زید بعینه ، بخالف ادراکه و تصوره 

 (. 617، ص  1صدرالمتالهین  ، ج « ) علیه احکامه و یحمل علیه ذاتیاته و عرضیاته 

یعنی اگر دالئل وجود ذهنی تمام باشد ، داللت می کند بر اینکه معلومات خودشان وجودی در ذهن دارند ، نه چیز دیگری که 

اظ نوشته شده( و هیئت های صوتی ) الفاظ بیان شده ( ،زیرا حقیقتش مباین با معلولها باشد ، مانند نقش های مکتوب ) الف

هیچکس نمی گوید نوشتن زید و لفظ دال بر زید ، بعینه زید هستند ، بر خالف ادراك و تصور زید ، زیرا احکام زید بر آن امر 

   حمل میگردد. ادراك شده جاری شده ذاتیات و عرضیات زید بر آن

عتقاد به عینیت ماهیت ذهنی و خارجی پاسخی است در مقابل کسانی که معتقد به شبح بوده در واقع می توان گفت ا"      

اند. به این معنا که گروهایی گرچه وجود ذهنی را از اساس انکار نکرده اند ، اما اعتقاد داشتند که آنچه از خارج به ذهن ما می 

 ) طباطبائی ( "ن ماهیت خارجی و ذهنی نیستآید شبحی از اشیاء خارجی است نه ماهیت واقعی شئ و تطابقی بی

مالصدرا عقل استداللی را به تنهائی برای اثبات حقیقت کافی نمی داند ، بلکه بر معرفت شهودی و قلبی تأکید می ورزد.         

در پرتو نور علم او علم را از سنخ وجود می داند. در مقام علم شهودی و حضوری تفرقه میان موجودات زائل می شود و همه آنها 

والعلم لیس اال حضور الوجود بال »مجتمع شده ، و از غیاب به حضور در می آیند. علم چیزی جز حضور وجود بدون پرده نیست 

 (. در اینجا فاصله میان ذهن و عین رفع می شود.   71،ص 1،ج 1636)صدرالتألهین، « غشاوه

نکه علم ، ماهیت یا عرض یا کیف نفسانی نیست و بلکه وجود است ، به مالصدرا در پی اثبات علم حضوری و با نشان دادن ای

نظریه دیگری در معرفت شناسی خویش می رسد و آن نظریه مشهور اتحاد عاقل و معقول است. البته وی در چندین جا در 

بطور مطلق خواه مدرك قوه آثارش اشاره می کند که مرادش صرفاً اتحاد عاقل و معقول نیست بلکه اتحاد مُدرِك و مُدَرك است 

کل معقول الوجود فهو عاقل ایضا، بل کل صوره ادراکیه، سواء کانت معقوله او ”عاقله باشد و خواه حاسه و خواه قوای دیگر .

 (111، ص 1636)صدرالمتا لهین،"محسوسه فهی متحده الوجود مع مدرکها

نهایت حضوری بودن علم آن است که عالم و معلوم در مقام علم یکی شوند و این یکی ازاوصاف اصلی علم عرفانی است. وقتی  "

. )  "نفس تعقل می کند چنین نیست که دارای معلوم شود بلکه او می شود. رابطه مدرِك با مُدَرَك رابطه اتحادی است

 ( . 71،ص 1636صدرالمتالهین ،

الحکمه صیروره االنسان عالماً عقلیاً » ین اساس مالصدرا ما حصل حکمت عرفانی خویش را چنین تعریف می کندکه بر ا        

( انسان با علم به حقیقت اشیاء عالمی می گردد مشابه جهان عینی . 15ص 1ج1451)صدر المتالهین ، « مضاهیاً للعالم عینی

و هستی آینه انسان نما و انسان آینه هستی نما و هر دو آینه حق نما می در اینجا تفرقه بین ذهن و عین از میان می رود. 

 گردند و معرفت شناسی و وجود شناسی و خدا شناسی یکی می گردند. 

در حکمت متعالیه مالصدرا ، بر اساس اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ، اسناد وجود و تحقق به ماهیت امری مجازی         

ست و حقایق خارجی را تشکیل می دهد و متن واقع را پر کرده است ، وجود است نه ماهیت . بنابراین است .آنچه در خارج ا

اصالت وجود ، ماهیت هر چیزی حکایت عقلی و سایه ای برای آن شئ است. و چون وجود اصیل و ماهیت اعتباری است ، 
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می آید. ما با شناخت حصولی ،کُنه هستی و وجود را  شناخت ما از ماهیات ،شناخت از سطح و الیه ای از واقعیت خارجی بشمار

ادراك نمی کنیم و نمی توانیم ادراك کنیم . حقیقت وجود خارجی را جز با مشاهده حضوری نمی توان دریافت و شناخت ،و از 

 طریق علم حصولی جز لوازم و آثار آن شناخته نمی شود. 

 فس ما بعنوان نحوه ای از وجود می باشد:در نظر صدرا حقیقت علم همان حضور صور اشیاء نزد ن

ان کل صوره ادراکیه و لنکن عقلیه فوجودها فی نفسها و معقولیتها و وجودها لعاقلها شئ واحد بالتغایربمعنی انه ال یمکن ان » 

متألهین )صدرال« یفرض لصوره عقلیه نحو اخر من الوجود لم یکن هی بحسبه معقوله لذلک العاقل و اال لم یکن هی هی ... 

 ( . 54،ص

مالصدرا در این عبارت ،وجود صورت ادراکی را چیزی جز معلوم بودن آن نمی داند ، درعین حال وجود صورت ادراکی   "       

را که چیزی جز معلوم بشمار نمی آید ، با وجود عالم که همان نفس ناطقه است متحد می داند ، وی معتقد است برای صورت 

ای دیگر از وجود غیر از معلوم با لذات بودن ، فرض نمود. معنی این سخن  توان نحوه لوم با لذات است ، نمیادراکی، که همان مع

آن است که وجود صورت ادراکی عین ماهیت آن بشمار می آید. این مسئله نیز روشن است که ماهیت و عینیت یک چیز بشمار 

وجود معلول یک نحوه وجود ربطی و تعلقی و فی غیره است . یعنی  می آید. بر اساس تحلیل حکمت متعالیه از مسئله علیت ،

معلول عین وابستگی و تعلق به علت خود بوده ، هیچ استقالل و وجود فی نفسه ای ندارد. در واقع ماهیت وقتی از وجود های 

ی شان یعنی رابط ، لحاظ خارجی انتزاع می گردد که به آن وجودهای رابط بصورت استقاللی توجه شود. اما اگر بصورت حقیق

 17،ش  1651؛ شیروانی ،14،ص  6ج  1451)صدرالمتألهین ، "شوند ماهیت ندارند که توسط علم حصولی ادراك شوند

 (. 61،ص

در نهایت ،حکمت متعالیه به وحدت شخصی وجود می رسد و وجودهای خارجی را سایه و ظهور و جلوه های حقیقت          

اجب الوجود است ، می شمارد و همان تحلیلی که نسبت به ماهیت بعمل آورد ، که ماهیت ظل و ظهور یگانه هستی که از آن و

وجودهای شخصی است ،نسبت به وجودهای خارجی نیز انجام  می دهد. یعنی همانگونه که ماهیات ،نمودِ حقیقت خارجی 

ی که نه تنها از چنگ ادراك حصولی ما بیرون است بودند ، وجودهای خاص نیز نمود و جلوه واقعیت خارجی می گردند ، واقعیت

بلکه کُنه و حقیقت آن از دایره شهود و کشف عرفانی نیز خارج بوده ، جز به جلوه ها و تجلیات آن نمی توانیم رسید . نتیجه 

. آنکه راه راستین معرفت حقیقت هستی ، کشف و شهود است ، که آن هم تنها روزنه ای به سوی واقعیت می گشاید

 ( .141-141،ص 1ج1451)صدرالمتألهین ، 

   مقایسه نظرات کانت و مالصدرا -5

تفکر کانت گر چه از لحاظ مبنا و اساس به تفکر مالصدرا چندان نزدیک نبود و هدفی متفاوت داشت ، اما چندان بی "       

نظر صدرا علم به مدد عقل فعال حاصل می شباهت با نظر مالصدرا نیز نبود. اختالف بزرگ میان صدرا و کانت این بود که به 

شود و علم به اشیاء با عین اشیاء مطابقت دارد و حال آنکه کانت نه فقط علم را حاصل عقل بشر و محدود به آنچه ماده اش از 

 طریق حس و تجربه فراهم می آید، می دانست ،بلکه مطابقت میان علم و اشیاء خارجی را یک حکم جزمی تلقی می کرد. به

نظر کانت ما عالم خارج را نمی توانیم بشناسیم و فقط وجود آن را می توانیم تصدیق کنیم. البته کانت گر چه به علم تجربی 

 ( . 7،ص 17،ش  1651)داوری ،  "قائل بود اما آن را انتزاع از عالم خارج و از اشیاء نمی دانست
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در تفکر غربی منظور از علم همان علم حصولی است و کمتر به علم حضوری توجه شده است ، یعنی علم جنبه مفهومی          

دارد اما در تفکر صدرا علم امری وجودی است و انسان را عالمی می کند مضاهی عالم عینی ، جائی که به اتحاد عاقل و معقول 

می داند ، این اتحاد نتیجه اش همان علم می باشد چه در مرتبه حس چه در مرتبه می رسد چون مدرِك و مدرَك را متحد 

خیال و چه در مرتبه عقل . به نظر مالصدرا ، نفس ناطقه آدمی صورتهای حسی و خیالی را جعل می کند و از این حیث می 

نظر کانت گرچه ماده علم از خارج اخذ می  توانسته است راهگشای کانت باشد اما علم را محدود به آن صورتها ندانسته است . به

شود اما مدرَك امر خارجی نسبت بلکه ترکیبی از ماده خارج و صورتهای حس و فاهمه است. این ترکیب هم علم است. و هم 

این  معلوم ، به عبارت دیگر آنچه را که ما می شناسیم ساخته ماست. وجود ما نیز با این علم تعیین پیدا می کند. با توجه به

 معنا که علم و عالم و معلوم ساخته می شوند می توانیم کانت را قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم بدانیم . 

فلسفه کانت در معرفت شناسی تنها ظاهر شناسی و نمود شناسی است و از ظاهر فراتر نمی رود ،کانت با غیر ممکن          

یجه اصول فکری و معقوالت ذهنی ساخت که حاکی از حقیقت مطلق نیست و دانستن معرفت حقیقت متعالی ،کائنات را نت

بدین وسیله اساس و بنیاد عقیده رایج معرفت را سُست کرد و در قبال آن ،نظریه جدید را مطرح کرد. که اشیاء هنگام ورود به 

ه صور ذهنی خود را بر اشیاء ذهن صورت ذهن را به خود می گیرند و ما حقیقت و واقعیت اشیاء را درك نمی کنیم ، بلک

تحمیل می کنیم. اما صدرا بر اساس دیدگاه وجودی خود از علم می تواند از این ظاهر فراتر رفته و به مراحل عالی تری نائل 

 گردد. 

افیاً بل کا التجّرد عن المادّه و ال اض "العلم لیس امراً سلبیا»او معتقد است که حقیقت علم چیزی جز وجود نیست و می گوید : 

( . علم 616،ص  6)صدرالمتألهین ،ج« وجوداً خالصاً غیر مشوب بالعدم و بقدر خلوصه عن شوب العدم یکون شده کونه علماً 

امری سلبی مانند تجرّد از ماده نیست چنانکه امری اضافی هم نیست بلکه امری وجودی است. آن هم نه هر وجودی بلکه وجود 

نه هر وجود بالفعل ،بلکه جود بالفعل خالص غیر آمیخته به عدم و علم هر اندازه که از آمیخته بودن  بالفعل نه وجود بالقوه ،آنهم

البته اینکه کانت می گوید فقط عوارض را درك می کنیم "به نیستی و عدم ، پاك و پیراسته باشد به همان اندازه علم تر است. 

هستند پوچ و بی حقیقت هستند و موهومند ، بلکه ادراك ما نسبت به منظور این نیست که ذواتی که این عوارض ظهورات آنها 

عوارض به وجهی است که شرایط عقل و حس ما اقتضاء دارد و برای ما حقیقت همین است که ادراك می کنیم. و عالم با معلوم 

کند و موضوع فلسفه اولی که  متحد است یعنی معلوم مصنوع خود عالم است.و از آنجا که انسان فقط عوارض را می تواند ادراك

 (. 177-171،صص 1،ج 1651) فروغی ، "ذوات یعنی موجودات ثابت می باشد نمی توان آنرا از این راه اثبات کرد

صدرا با نگاه وجودی به معرفت جائی را برای تعارضات عقل نظری باقی نمی گذارد و از رهگذر فلسفه کانت و بحث         

هد مکاتبی چون پوزیتیوسیم منطقی و فلسفه تحلیلی و زبانی و اصالت عمل و.... هستیم . و در بیشتر تعارضات اوست که ما شا

توان بزبان هایدگر گفت  شود یا در حاشیه قرار می گیرد و می این مکاتب نقش تعالی فلسفه در مورد انسان یا کنار گذارده می

رنه در شهود نور وجود تعارضات مفهومی کنار خواهد رفت و جائی که اشکال همه این فلسفه ها غفلت از حقیقت وجود است وگ

برای قضایای جدلی الطرفین باقی نمی ماند ، در فلسفه کانت شما تنها در عرض مفاهیم می توانید عبور کنید و قبض و بسط 

گذر از یک مرتبه وجودی در همین دایره است. اما در فلسفه صدرا مفاهیم از آنجائی که از جهت وجودی بحث می شوند امکان 

به مرتبه دیگر وجود دارد . در اینجا مفهوم جدا از انسان نیست ،مفهوم در دایره انسان معنا می گردد و این چیزی نیست مگر 

ظهور وجود.  بنابراین با توجه به اینکه مالصدرا وجود را اساس هر تصوری می داند و بدون شناخت وجود امکان شناخت هیچ 

 بخشد.  داند ،خودشناسی ،خداشناسی ، علم شناسی و عالم شناسی را در یک جا جمع آورده و وحدت می چیز را نمی
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 نتیجه گیری-6

های  توان نتیجه گرفت که در تفکر غربی از آنجا که علم بیشتر جنبه مفهومی دارد بناراین توانایی از این نوشتار می       

شناخت محدود میباشد.چنانچه کانت علم را حاصل عقل بشر و محدود به دریافتهای حس و تجربه میدانست که نتیجه آن نفی 

تواند ادراك کند. البته کانت  عقل انسان با ابزارهای محدود خود فقط فنومن ها را می شناخت عالم خارج بود. زیرا به زعم وی

دانست. با نگاه کانت به شناخت مطابقتی  دانست اما در نهایت پرورش آن را توسط عقل می گرچه مقدمه شناخت را تجربه می

 بین ذهن و عین وجود ندارد که این خود نوعی شکاکیت است.

مالصدرا علم امری وجودی است و با نگاه وجودی به معرفت جائی برای تعارضات عقل نظری باقی نمی گذارد. در  در تفکر       

فلسفه صدرا، مفاهیم از انجا که از جنبه وجودی مورد بحث واقع میشوند ومفهوم چیزی جدا از انسان نیست بلکه در دایره 

مرتبه دیگر وجود دارد. با توجه به اینکه علم محدود به علم حصولی نیست  گیرد، امکان صعود آن از یک مرتبه به انسان معنا می

تر خواهد بود. و در این نوع شناخت وحدتی در خودشناسی، خداشناسی و جهان شناسی بوجود  دایره شناخت انسان گسترده
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ود بین همه موجودات واحد می آید. و این نتیجه همان اصالت وجود است که وجو د منبع و منشاء هر چیز است و حقیقت وج

 است. 

اما در پایان نگارنده به این نکته میرسد که میتوان از دالئل مال صدرا بر حرکت جوهری در این مبحث نیز استفاده کرد و      

 آن اینکه، از آنجا که عوارض و فنومن ها وابسته به ذات و جوهر هستند و از خود استقاللی ندارند و همچنین اعراض مراتب

ضعیف جوهر هستند پس شناخت اعراض و فنومن ها حکایت از شناخت ذوات دارد. بنابراین اگر مرتبه ضعیف از وجود قابل 

 شناخت باشد مرتبه قوی آن نیز قابل شناخت خواهد بود.
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 مجتبوی ،انتشارات علمی و فرهنگی. 

 تاریخ فلسفه غرب ، ترجمه نجف دریا بندری ، تهران ،انتشارات پرواز.1656راسل ،برتراند ،  [3]
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