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 چكيده
 مطرح شدهي فراواني ها هاي منطقي اصل امتناع تناقض بحث  در باب جنبه

 اصل  ازعدم تبيين وجوديحصر توجه به زواياي منطقي و  رسد مي به نظر .است
كه نقش  منطقي گرديده اي صرفاً لهأ تبديل شدن آن به مسسببامتناع تناقض 
 در شود، ميي فلسفي بيشتر به صورت غير مستقيم و بالقوه نمايان ها  آن در گزاره

گيري اين اصل بنيادين، عالوه بر تأمين  ي شكل حالي كه با تبيين وجودي نحوه
 توجيه ريشه و مبناي منطقي در پي ،شناختي اصل امتناع تناقض  هستيي جنبه

تبيين وجودي اصل امتناع .  نيز تغيير داد جايگاه فلسفي آن راتوان مي اين اصل،
  به"من"چنين   يعني وجود و عدم و هم،تناقض ناظر به تبيين دو طرف آن

گيري اصل امتناع تناقض   منجر به شكل، فاعل شناسا است كه در نهايتي منزله
 فاعل شناسا همه چيز را ،د و بر اين اساسگرد ميدر ساحت وجودي فاعل شناسا 

 .نگرد امتناع تناقض فلسفي ميي  از دروازه

  .تناقض منطقي -3 ناقض وجودي،ت -2 ،اصل امتناع تناقض -1 :هاي كليدي هواژ
    

  مسأله طرح .1
ند شو ميي علمي به باورهاي پايه و غير پايه تقسيم ها  گزارهگرا فيلسوفان مبنادر نزد 

زيربناي علوم بشري را امتناع تناقض است كه اصل  ،اصل نيتر مهمكه از ميان باورهاي پايه 
 در سلب و ايجابميان دو طرفه  يدر نگاه فيلسوفان نسبتتناقض اصل . دهد ميتشكيل 

اين ،  اصل امتناع تناقضبا توجه به جايگاه ذهني .)37 :، ص10؛ 242 :، ص3 (ذهن است
 موجودات ي باره بنيادين دربر چه اساسي احكام اين اصلِ كه شود مي به ذهن متبادر سؤال

به د؟ گير مي چگونه در انسان شكل اصل امتناع تناقض ؟دگرد ميلم خارج از ذهن جاري عا
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پيرامون بيشتر استفاده كرده و  اين اصلاز  با رنگ و بوي منطقي فيلسوفان رسد مينظر 

 . است و مهمبسيار ضروريدر جاي خود كه اين البته اند  احكام منطقي آن به بحث پرداخته
 تبيين هست و  نيز نيازمند تبييني وجودشناختياين اصل بنيادين كهاما بايد توجه داشت 

تبيين  ي ارائه آنچه ما در پي آنيم . مكمل بحث منطقي آن است اصل امتناع تناقضوجوديِ
امتناع  اصل ، در ابتدابر اين اساس .استتناقض امتناع   از اصلسانهشنا  و هستيوجودي

به جهت تكميل بحث منطقي، تفسير  سپس ،ر دادهمورد بحث قرانگاه منطقي تناقض را با 
 »تناقض اصل امتناع گيري تبيين چگونگي شكل« عنوانشناختي از اين اصل را با  هستي
ي فيلسوفان ها   متناسب با انديشه، چارچوب اصلي بحثْ در اين نوشتار.خواهيم نمودارائه 

  .مسلمان مطرح شده است
  

   اصل امتناع تناقضبه نگاه منطقي. 2
  سخن گفته و درارسطو نخستين كسي است كه به تفصيل در مورد اصل امتناع تناقض

 اصول ي اصل آغازين همه«با عنوان است و متافيزيك فصولي را به اين امر اختصاص داده 
  . )97: ، ص7 (دكن مياز آن ياد » بديهي ديگر

 ميان قضاياي معتقد است كه در در باب اصل امتناع تناقض هيات شفااالابن سينا در 
 به آن منتهي ، در تحليلاي قضيهصادق، اصل امتناع تناقض مقام اول را دارا است و هر 

  .)48 :ص، 1 (شود مي
انجامد و قضاياي  تناقض به سفسطه ميامتناع مالصدرا نيز قائل است كه انكار اصل 

   .)90: ، ص1: ، ج15( ندگرد مي به آن منتهي ،ديگر در تحليل
 ام القضايا و اول چونان اصل عدم اجتماع و ارتفاع نقيضين ين نگرش، با ابه هر روي

استوار است  بر اين اصل ،بديهيات و نظرياتاز  اعم ، و ساير علومشود مياالوائل محسوب 
ارسطو تناقض را هم در . )200 - 199 :، صص11؛ 112 :ص، 3؛ 395 :ص، 19: نك(

106 و 68 - 65 :، صص1: ، ج8 ؛97: ، ص7(  جاري دانسته استجمالت و هم در مفاهيم 
تناقض اساساً در اصل امتناع  كه دكن مي بيان تجريدخواجه طوسي در كتاب . )107 -

 - 129 : صص،20( ر هست، قابل تأويل به قضايا است يا اگ،قضاياست و در مفردات نيست
، 2، ج15( نددان ميتناقض در مفردات را اصل و تناقض در قضايا را فرع  برخي نيز .)130

 چيزها برهاني يافت شود و ي ممكن نيست براي همه « از نظر ارسطو.)107 -106صص 
 برهاني وجود كه به اين شيوه اصالً  چنان،پايان كشيده خواهد شد به بيگرنه جريان تا 
مفهوم يا دو تناقض نسبت بين اصل امتناع  ، منطقيگاهاز نظر .)98:  ص،7( »نخواهد داشت
دانان  منطق. ها ناممكن گردد آنو ارتفاع  اجتماع شود ميكه سبب ه نحوي ب ،دو قضيه است
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ط حصول آن به تفصيل سخن ي شرايا مفاهيم وباب تناقض ميان قضايا  در ،آثار خوددر 

اصل امتناع موطن و جايگاه  .)19: ، ص16؛ 23: ، ص23؛ 27: ، ص2؛ 97 :، ص19 (اند گفته
، 10؛ 242 : ص،3: نك( ل مختلفي بيان شده استي بر اين امر دال وبودهتناقض در ذهن 

د كن ميو استدالل دانسته  را ذهني _  تقابل سلب و ايجاب_مالصدرا نيز تناقض  .)37 :ص
 ، تناقض در حالي كه در تقابلِ، مبتني بر دو طرف بوده نسبت نسبت است و تحققِكه تقابلْ

 .شود مي عبارت لفظي بيان اعتباري عقلي است كه در قالب  سلب است و سلب طرفيك
   .)108 : ص،2: ، ج15(ت بين ايجاب و سلب، عقلي صرف است پس نسب
 تكميل -1:  بيان نمودتوان ميسه كاربرد اصلي براي امتناع تناقض  ،نظر ابن سينابه 

اگر كبرا موجبه به اين صورت كه  ؛تصديق كبراي قياس تا نتيجه هم مانند كبرا اعتبار يابد
راين اگر  آن صادق نيست و بنابي  موجبهف آن صادق نيست و اگر سالبه استي  سالبه،است

اين .  صادق نيستاش  موجبه، صادق نيست و اگر سالبه استاش  سالبه،نتيجه موجبه است
صورت بالفعل ه آيد و ب اي مد نظر است، هرچند به لفظ درنمي اعتقاد هميشه در هر گزاره

اي يكي از دو   اصل عدم تناقض اين است كه در هر گزارهمعناي اين كاربرد. شود ظاهر نمي
شود، و چون در هر موردي چنين است نيازي به تصريح به آن   تصديق ميطرف نقيض

پذيريم كه   بر اساس اصل امتناع تناقض مي، صادق باشد»استالف ب « پس اگر .نيست
آن صريح ي به ذكر  دوم مفروض است و نيازي قضيه اين .» الف ب نباشد كه نيستچنين«

؛ به اين صورت كه اگر هاي خلف است  اين اصل در تكميل قياس كاربرد دومِ-2 .نيست
استفاده از اين اصل در . صادق است» گاه الف ب نيست آن«، صادق نباشد» الف ب است«

 اصل امتناع -3.  كبراي استدالل استي  و در قوه خلف به صورت مضمر و بالقوهقياس
 با اين تفاوت كه موضوع و محمول قضيه تخصيص شود مي بيانالل تناقض در استد

 اين قضيه همان اصل امتناع تناقض .»هر مقداري يا مباين است يا مشارك«مانند : خورد مي
به ) شيء(است كه موضوع آن » الشيء اما يصدق عليه االيجاب او يصدق عليه السلب«

به مباين و مشارك تخصيص خورده ) موجبه و سالبه(مقدار تخصيص خورده و محمول آن 
   .)191 - 190 :، صص3( است

عوارض  زيرا آن را از ،اند تناقض استفاده كردهاصل امتناع در فلسفه از نيز فيلسوفان 
 است و هو موجود موضوع فلسفه موجود بما« .)48 :ص، 1( نددان ميجود ومموجود بما هو 

بنابراين احكام تقابل و احكام  ...  استهو موجود وحدت و كثرت هم از عوارض موجود بما
ل منطق بدانيم، يكه مسأله تقابل را از مسا  اين.  اولى استي ل فلسفهيتناقض و تضاد از مسا

 معقوالت  موضوع منطقْو  ... بحث از معرّف و حجت است،به اعتبار اين است كه در منطق
 تناقض از مسائل ي ل و مسأله تقابي ، مسألهي ديگربه اعتباراما  ... است منطقيي ثانيه
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 فلسفى است كه ظرف عروضش ي  چون تقابل و نيز تناقض از معقوالت ثانيه،منطق نيست

 يعنى اشيا در خارج به نحوى اتصاف به اين خصوصيات ؛ذهن است و ظرف اتصافش خارج
 اشند، اشيا متصف به امتناع اجتماع ب،كه در ذهن كنند، نه اين پيدا مى...) تضاد و تناقض و(

 ي دو قضيه. )844 :، ص13 :، ج24 (»كند به امتناع اجتماع در خارج بلكه ذهن حكم مى
ند و به تعبيري شو مي چون وجود و عدم با هم جمع ن،با هم صادق نيستندمتناقض 

  . )52 :، ص13(ديگر به اعتبار وجود است  قضايا با يكميان هاي  نسبت
 تناقضِاصل امتناع ساز طرح  مود كه زمينه را مطرح نيمهم سؤال توان ميجا  در اين

 افزون بر _ شناختي ي و هستي جنبه وجود اين است كه آيا تناقضسؤالفلسفي است و آن 
چه  اگر؟شود مي دارد يا خير و اگر دارد چگونه تبيين _  منطقي كه در باال بحث شدي جنبه

 و اين بودهن معنا مبهم گيري اي ونگي شكل اما چگ،تناقض آشكار بودهامتناع اصل معناي 
شايد گفته شود مهم اين است .  آن پرداخته نشده است صورت تفصيلي بهامري است كه به

كه امري  و يا اينايم   شده و به نحو واضح آن را فهميدهكه معنايي در ما حاصل
كه از كجا آمده يا چگونه حاصل شده تأثيري در فهم   اين حال؛فطري استشناختي و  روان
ر  ما صورت مسأله را پاك نموده و ام،بايد توجه داشت كه با اين پاسخ  اما.داردما ن

اي  اگر گزاره. به تبيين نياز دارند نيز ها  چه همين پاسخگر ،ايم اي را پذيرفته ناشده تبيين
گيري آن هم  و چگونگي شكل بديهي ي  اما آيا بداهت قضيهنياز است از دليل بيبديهي بود 

   تبيين نيست؟نيازمند بحث و
  

   اصل امتناع تناقضگيري شكلتبيين چگونگي . 3
گيري اين اصل  دو طرف اصل امتناع تناقض، وجود و عدم است و فهم چگونگي شكل

 به اين معنا ، بديهي استي مفهوموجود. بنيادين متوقف بر تبيين و وضوح طرفين آن است
لي كه مفاهيم نظري به  در حا،فهمد ديگر آن را مييكه ذهن بدون وساطت مفهوم

 تعريف دنده ميها را تشكيل  تري كه اجزاي آن ي تجزيه و تحليل مفاهيم بسيط واسطه
ش مركب بودن آن مفهوم مالك بداهت يك مفهوم بساطت آن و معيار نظري بودن. ندشو مي

 ولي اجمال ، مفهوم نظري و غير بديهي مفهومي است كه به ذهن آمده، بر اين اساس.است
ي تحليل و تجزيه، اجزاي  ام دارد و ذهن بايد در فرآيندي مشخص به وسيلهو ابه

 اجمال و ابهام آن را رفع نمايد و در ،گذر  از اين ره و آن را روشن سازدي دهنده تشكيل
يل مفهومي در مفاهيم  فرآيند تجزيه و تحل. تفصيلي ارائه دهد به صورت معلومِ آن را،نهايت

 اما ،يابد دارند و آن اجزا براي ذهن مجهول است معنا مي دهدهن مركب كه اجزاي تشكيل
گونه ابهام و  ن است كه عارض ذهن شده است و هيچمفهوم بسيط هر چه هست هما
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شوند و ذهن  بنابراين مفاهيم بسيط يا اصالً عارض ذهن نمي.اجمالي در آن متصور نيست

هيچ گونه ابهام و اجمالي در كار  ،اند عارض ذهن شدهاگرخبر است و يا ها بي نسبت به آن
. )505: ، ص6: ، ج24( نيست و از غير خود متميزند و معناي بداهت غير از اين نيست

اند كه مصداقشان از طريق حس ظاهر يا  آغازين ذهن انسان مفاهيم بسيط عناصر بنابراين
 .ازند آغي  نقطه،مبهمهاي  مفهوم براي تعريف ديگر اين مفاهيم. شوند ميباطن درك 

  .  مفاهيم باشد مفهوم بسيط بايد اعم،بر اين اساس.  اعم بودن مفهوم است بساطتي نشانه
نيازي از تعريف به معناي بديهي بودن را  جا آن است كه استغنا و بي  مهم در ايني نكته
ناپذير باشند اما بايد  شايد اموري با تعريف حقيقي تعريف. ناپذير بودن خلط نكنيم با تعريف

بداهت مفهوم وجود در ميان فيلسوفان . تعريف حدي نيستدانست يگانه الگوي تعريف 
ابن سينا در  .)32 :، ص9: ، ج24( به بعد مورد بحث قرار گرفته است اسالمي از ابن سينا

 زيرا وجود مبدأ اول براي هر ، تعريف حدي كردتوان مين موجود را«: گويد اين باره مي
ء، تعريف  به دليل عموميت مفهوم وجود و شي،به نظر ايشان .)496 :، ص5(» تعريفي است

تر از   زيرا به تعريف دوري يا تعريف به چيزي كه وضوح آن كم،ها ناممكن است حدي آن
بداهت وجود از سوي ديگر  .)279 :، ص6  و30 :، ص3( انجامدمفهوم وجود است مي

، 14( اند به نحوي آن را تقرير نموده اسالمي نيز مورد توجه قرار گرفته و هر يكي فالسفه
د؟ گير مياصل امتناع تناقض به لحاظ وجودي چگونه شكل . )6 :، ص17  و106: ، ص2 :ج

 روشن )يعني دو طرف تناقض( دستيابي به معناي وجود و عدم ي  تا نحوهرسد ميبه نظر 
 موضوع منطقْكه  وجه به اينبا ت.  پاسخ دقيقي به اين پرسش ارائه دادتوان مينگردد ن

معقول ثاني منطقي است بايد تأمل نمود كه چگونه احكام تناقض به عالم خارج از ذهن 
 ،هاي مفروض را مطرح نموده  حالتتوان مي؟ براي پاسخ به پرسش باال شود ميتسري داده 

  . ها به مطلوب رسيد گذر نقد و بررسي آن از ره
   به عنوان معقول ثاني منطقي وجود و عدم.1. 3

: دكن ميو بيان ه دانست مفاهيم اعتباري وهروردي در برخي عبارات خود، وجود را جزس
 ،ها نبوده يك از آن  هيچ بنابراين وجود. گوناگون صحيح استيحمل وجود بر اشيا«

 يعني وجود ، آن هم نيستو پس جز.است) ماهيت( بلكه وصف اعتباري زائد بر آن
 تصور .شود معنا بر تمام اشيا حمل مي هيچ ماهيتي نيست و به يك وعين يا جز

 وجود عنقا را ، به عنوان مثال.وجود متضمن موجوديت و تحقق آن در خارج نيست
 .دانيم كه آيا وجود عنقا در عالم اعيان موجود است يا نه كنيم ولي نمي تصور مي

 بنابراين تسلسل نامتناهي كه .پس وجود براي موجوديت به وجود نيازمند است
 هر چيزي كه از .آيد ديگر و با هم موجودند الزم مي ي آن مترتب بر يكها  حلقه
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بنابراين وجود . فرض وجود آن تكرار و تسلسلش الزم آيد اعتباري خواهد بود

 امور عدمي ذهني و ي هنگامي كه همه. )22 :ص ،1: ، ج14(1»اعتباري است
اعتباري  نحو اولي به مفهوم عدم نيز ،)74 و 70 :، صص2: ، ج14 (اعتباري باشند

  .)66 :، ص12 و87: ، ص21( است
   معقول ثاني فلسفيي منزله وجود و عدم به .2. 3

د كه مفهوم وجود آن گونه نيست كه در كن ميمالصدرا در مورد مفهوم وجود بيان 
 چنان كه اكثر متأخرين چنين ،خارج مصداق نداشته و معقول ثاني منطقي باشد

 بلكه معقول ثاني فلسفي ؛)74 - 73: ، صص6:  همان، ج و 329: ، ص2: ، ج15 (اند پنداشته
 :، ص9: ج  همان، و49: ، ص1: همان، ج(، منشأ انتزاع دارد است كه در عالم خارج از ذهن

 تحقق و واقعيت دارد  آنچه در خارج كهدكن ميبيان ثار خود در آ صدرالمتألهين .)185
: ، جهمان(  حضوري استي  حس و مشاهدهي  اما حصول آن در ذهن به وسيله،وجود است

 از صدرا به اين بحث ي متأخرتر فالسفه. دكن مييات آن را بيان نيولي ديگر جز ،)36: ، ص2
اند؛ عالمه طباطبايي در اين باره معتقد است كه ذهن در هنگامي كه به يك قضيه  پرداخته

 فعل  وجود رابط و حكم، زيرايابد د وجود رابط را با علم حضوري در خود ميكن ميحكم 
نفس است؛ ذهن قدرت دارد وجود رابط و معناي حرفي را به صورت مستقل لحاظ كند و 

كه  »مفهوم وجود«ه ثبوت و تحقق را به نحو مطلق لحاظ كند و اين يعني دست يافتن ب
همان، ( در باب مفهوم عدم نيز امر به همين منوال است .)257 :، ص18(  استاعرف اشيا

 يك هنگامي كه نفس... « :بيان ديگري از اين نظريه اين است كه گفته شود .)258 :ص
 ترس را در خود مشاهده كرد و بعد از برطرف شدن آن، دو حالت خود كيفيت نفساني مثالً

 از شود ميديگر مقايسه نمود، ذهن مستعد  را، در حال ترس و در حال فقدان ترس، با يك
 را انتراع كند و پس از »عدم ترس«و از حالت دوم مفهوم  »وجود ترس«حالت اول، مفهوم 

»  را به دست آورد»عدم« و »وجود«هاي مطلق  ها از قيد اضافه و نسبت، مفهوم تجريد آن
اي است كه ريشه در علم  معقول ثاني فلسفي وجود مفهوم  پس.)312: ص ،1: ج ،25(

  .حضوري دارد
 به اين ؛ فلسفي تصور كردعنوان معقول ثاني وجود را به توان مياي ديگر نيز  به گونه

 زماني كه شما مثالً ؛نحو كه وجود و عدم را از مقايسه و تحليل امور خارجي انتزاع كنيم
هاي كالس، اين معنا در ذهن شما شكل  يد با ديدن صندليشو ميوارد كالس درس 

ها در  ليقتي كه صندبه ويژه در مقايسه با و، دارند» وجود«ها در كالس  د كه صندليگير مي
 اما ثبوت و تحقق ،هاي آن است  پس آنچه تحقق دارد كالس و صندلي.اند كالس مفقود بوده
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 پس .دگير مي خارجي منشأ انتزاع مفهوم وجود قرار  حاالت مختلف اشيايِي ها و مقايسه آن

  .معقول اولي نيستوجود  پس . چيزي به نام وجود تحقق ندارد،دليدر كنار ميز و صن
  نقد و بررسي . 3. 3

د و نكن مي به عالم خارج از ذهن راه پيدا ن، معقول ثاني منطقي باشنداگر وجود و عدم
مفهومي، وجود و عدم دو  به لحاظ ، بر اين اساس.ندشو مي محصور ،در چارچوب ذهن

  صرف از حيث مفهوم بودنشانهاي ذهنيِ اند و ميان مفاهيم و قالب  ذهنيمفهوم كلي
چنين  هم . اصل امتناع تناقضگيري عدم تبيين چگونگي شكل نيست و اين يعني ناسازگاري

 عالم خارج از ذهن باقي  مجوزي براي تسرّي دادن اين اصل بنيادين به،بنا بر اين تفسير
 .دگرد ميشناختي توجيه ن ل هستيي فيلسوفان از آن در مساي ماند و استفاده نمي

 كه با اي  معقول فلسفيخواه ، ثاني فلسفي باشدد معقولتوان ميوجود ن ،از طرف ديگر
 ذهن  خارج ازي اشياي عقولي كه از مقايسه مخواهمقايسه در علم حضوري به دست آمده و 

 نداشته باشيم چگونه »وجود و حضور«دركي از پيشاپيش  زيرا اگر ما ؛باشدكسب شده 
 . مفهوم وجود را دريابيم،يت در نها تانيم سپس با هم مقايسه ك،دي را يافتهريم مواتوان مي
 حاالت، مفهوم ي يابيم و از نبود آن و با مقايسه  علم حضوري چگونه حالت ترس را ميدر

مقايسه كردن دريافتن امور مورد مقايسه ي  الزمهيم؟ كن ميوجود و مفهوم عدم را انتزاع 
 قبل از »وجود و حضور«اگر دركي از . ذهن با وجودپيشينيِ است و اين يعني آشنايي 

  ؟ شود مي انتزاع »وجود« نباشد چگونه از وجود و حضور امري، حقيقتي به نام
علم د وجود رابط را با كن ميكه گفته شود ذهن در هنگامي كه به يك قضيه حكم  اين

ن را مطلق لحاظ كرده و به اين نحو مفهوم وجود يابد و سپس آ حضوري در خود مي
 زيرا عالوه بر مشكالت باال بايد توجه داشت كه حكم ؛ نيز پذيرفته نيستشود ميدريافت 

 ؛كردن و تأليف موضوع و محمول جز با آشنايي قبلي ذهن با مفهوم وجود ممكن نيست
ثبوت يا موضوع را دريابد و  چگونه مي خواهد نشناسداگر ذهن مفهوم وجود را از قبل يعني 

 كردن يعني تأليف موضوع  خود حكممول را تصور كرده و حكم صادر كند؟سلب وجود مح
و محمول و تأليف يعني وحدت بخشيدن به آن دو و با توجه به مساوقت وجود و وحدت 

  2. حكم نيازمند آشنايي قبلي با وجود استرصدو) 82 :، ص2: ، ج15(
   مختاري  نظريه.4. 3

  به»من«تناقض و امتناع  دو طرف اصل ي منزله تبيين وجود و عدم به رسد ميبه نظر 
ها   و تا ارتباط آناند اند و تار و پودهاي در هم تنيده  فاعل شناسا به هم گره خوردهي زلهمن

 فاعل شناسا با وجود و »منِ«به راستي نسبت . روشن نشود بحث به جايي نخواهد رسيد
 و »من« حقيقتي به نام توان ميتناقض چيست؟ از چه راهي امتناع عدم و درك اصل 
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 حقيقتي به ،در علم حصولي. نيم گفته شود از طريق علم حصولي را يافت؟ فرض ك»وجود«

ي حسي ي موارد جزشود مي حواس بر ما نمودار ي د؛ آنچه به واسطهگرد مينام وجود عرضه ن
 در شهود حسي و ،جو كنيمو هرچه جست ...اين ميز و مانند اين كتاب، اين درخت و ،است

كنار درخت، انسان و صندلي در عالم خارج  علم حصولي، امري به نام وجود در ي در مرتبه
 را در عداد وجود ،سببو بدين و اين امر از ديد فيلسوفان پوشيده نمانده  يمكن ميپيدا ن
 و 257 :، صص18  و185 :، ص9: ج ،همان و 49: ، ص1: ، ج15(اند  نپذيرفته اولي تمعقوال
258(.  

 ي تا مرز و حيطه است؟ فاعل شناسا وضع به چه منوال ي  منزله به»من«در باب 
 يا علم به چيز  به طور واضح روشن نگردد سخن از غير خود»فاعل شناسا و من يا خود«

 تبيين منِ. مرز خود و غير خود مشخص نشده است زيرا ، مبهم است،ديگري غير از خود
يد اذعان نمود با .جدي فيلسوفان بوده استامور مختلف مورد اهتمام مدرِك فاعل شناسا و 

. شود مي عرضه ن»من« از تصورات حسي كسب كرد و در شهود حسي توان مي را ن»من« هك
ك كثرات و اعل شناسا مدرِف »من« در حالي كه ، كثرات استي  عرصهي حس عرصه
بي معنا .  نسبت داد»من« ادراكات را به ي  همهتوان ميو  بخش آنها است ي وحدت جنبه

 ي  پس قبل از همه. بدون فرض فاعل شناسااست سخن از تحقق معرفتي به ميان آورد
 بخش ب، ،26(» مي انديشم كه من«يا » كنم كه من درك مي« گفت توان ميادراكات 

كدام  ، زيرا هيچ دانست»من«ها را  يكي از كثرات يا مجموع آن توان مين. )131- 108: صص
 »من«ا نيز ه  مجموع آن. بودن نسبت به ديگر كثرات ندارد»من«ها ترجيحي در  از آن
آيد؟ آيا كثير  ، وحدت پديد ميد كه چگونه از كثرتگرد مي مطرح سؤال زيرا اين ،ندنيست

 وحدت فاعل شناسا تأمين ،بما هو كثير مورد نظر است يا كثير بما هو واحد؛ در صورت اول
 اما فاعل شناسا به آن آگاه ،ممكن است صورتي حاصل شود ،در اين حالت پس ،دگرد مين

 سخن از حصول صورت  يعني آگاهي وصورت زيرا حصول ،ه اين امري محال استنباشد ك
 اگر ، كه كثرت بما هو واحد مورد نظر است،در صورت دوم. معنا است بدون ادراك بي

 ي  و اگر جنبهقرار گيردد در عرض ديگر كثرات توان مي حقيقي باشد ن وحدتي جنبه
 كثرات ي  در حيطه»من« بنابراين. نداردوحدت اعتباري باشد پس چيزي جز كثرات تحقق 

به  »من استعاليي«يعني  امر پيشيني چوناناگر فاعل شناسا . نيست پذير حسي توجيه
 همان،(د گير مين متعلق شناخت قرار  خودلحاظ شود كهشرط هر گونه معرفتي  ي منزله
رد و امر مورد ب  بحث را در ابهام و گنگي فرومي اين سخنْكه آنافزون بر  .)269-267:صص

نيز اين اشكال د، كن ميله را پاك د و به تعبيري صورت مسأكن ميناشده رها  نظر را تبيين
يعني  ،يابد خود را ميود را نيافته غير خو فاعل شناسا  كه چطور سوژه شود ميمطرح 
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 كه به نظر امري محال  به امر ديگري غير از خود علم يابد،د بدون علم به خودتوان مي
 كار را در طرح ي چاره ،بر اين اساسو  نبودهمايد و اين مطلب از نگاه فيلسوفان مخفي ن مي

 .)70 :، ص1: ، ج14؛ 575 - 574 :، صص10؛ 117 - 129، 4( اند علم حضوري ديده
به علم حصولي  غير يا در غيرِ خود به همراه فاعل شناسا منِاگر به فرض گفته شود 

  .شود ميمطرح دوباره يشين سطور پيابد اشكاالت  خود را مي
كرده  را درك نآ زيرا فاعل شناسا ،تناقض تقدم رتبي دارداصل امتناع فاعل شناسا بر 

 پذير است؟ يافتن  چگونه امكان»وجود و من« تبيين ،با توجه به سخنان پيشين. يابد و مي
  يافتن ، درك و به عنوان مثال.استوجود و حضور هر حالت و امري نيازمند درك پيشينيِ 

وجود و حضور ، زيرا اگر دركي از  از قبل است نيازمند آشنايي با معناي يافتن و وجود»الف«
 امري »درك چيزي«د؟ مگر گرد مي درك »الف«ي به نام  نباشد چگونه وجود امريافتنو 

فاعل شناسا و « توان مي است؟ بنابراين آيا »شناساوجود و حضور آن براي فاعل «جدا از 
 »من«اي  رتبهم در امكان داردآيا  به اين معنا كه ، تصور نمود»وجود«را بدون درك  »من

 امر محال ايندر پاسخ بايد گفت  بيابد؟  با مكانيسمي خاص وجود را»من«باشد و سپس 
از طرف ؛  براي خود نيست»وجود و حضور« از خودش چيزي جز »من« زيرا درك ،است
 زيرا ، درك نمود؟ اين مطلب نيز امري محال است»من« وجود را بدون توان مي آيا ،ديگر

بدون فاعل شناسا و   در حالي كه،گويي بدون فاعل شناسا شناختي شكل گرفته است
 با توجه به مجموع سخنان باال راهي .بي معنا استو هر امر ديگري ، درك وجود مدرِك
دا و اولين رتبه،  در ابتپس.  منطبق بر هم گردند»وجود و من«كه  ماند جز اين نمي

، بدين معنا كه فاعل شناسا يعني ندياب ميشناسي پيوندي عميق  شناسي و معرفت هستي
 .»حضور من براي خود« چيزي نيست جز  چيزي نيست جز درك وجود خود و وجود»من«

در اين . ندديگر  حقيقت وجود و حقيقت من منطبق بر يك، شناختي پس در اين مرتبه
 ،خود ي اولين مرتبه علم در بنابراين. مطرح نيست...  به نام مفهوم وجود يا هنوز امري،مرتبه

علم و آگاهي در . حيثيت غيري ندارد و فقط درك وجود يا خود است نه امري غير از خود
 پس وجود در .اند  يك حقيقتخود و وجوديافتن وجود خود به اين معنا كه اينجا يعني 

 آشكار »من« در اينجا سرّ شخصي بودن . آگاهي استي فاعل شناسا عين علم و مرتبه
 ي  كه خود كلي است مانند همه»من« مفهوم نيست و مفهوم  زيرا حقيقت وجود،شود مي

 تا اين مرحله هنوز هيچ دركي .شود ميبار مصداق خود، شخصي لحاظ مفاهيم ديگر به اعت
ذهن در اين . شده استحاصل ن »عدم« زيرا دركي از ،تناقض محقق نشدهاصل امتناع از 

 حقيقت وجود«مفهوم وجود اگر مصداق  پس .دكن ميرا انتزاع  مفهوم وجود و من، مرحله
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 زيرا به طور مستقيم آن را از عالم ، معقول اولي است، آن مفهوم باشد»فاعل شناسا يا من

  .انتزاع كرده است )خارج به معناي مقابل ذهن نه يبه معناي ساحتي از هست(خارج 
 و علم و معرفت  اول، فاعل شناسا وجودي عين آگاهيي مرتبهكه در  ا توجه به اينب
چند ، در باب انتزاع مفهوم عدم. دگير ميشكل ندر اين مرتبه  هيچ دركي از عدم  پساست

 پس از حصول معناي وجود و من در ساحت كه ايناول :  تصور نمودتوان ميحالت را 
معناي غيريت شكل ابتدا اتفاق افتاد مر ديگري اكه درك  همينوجودي فاعل شناسا 

احواالت د از توان مياين غير  .دگرد ميعدم درك ناي عم معناي غيريت قبل از  پس.دگير مي
 خود و غير را مقايسه  با تحقق درك غير، فاعلْ،به هر رويباشد؛ ر خارجي ودروني يا ام

  غيرْكه اينبا توجه به  پس . است دو امر از هم تمايز و نفيِ غيريتي كرده و چون الزمه
 با ي عدممعنااين است كه  دوم  حالت.شود مي معناي عدم انتزاع ،عكسرفاعل نيست و ب
امر الف را فاعل شناسا  زماني كه  مثالً؛ي مختلف فاعل شناسا انتزاع گرددها  توجه و لحاظ

نظر خود را به آن درك نمود گاهي به آن توجه كند و آن را مورد لحاظ قرار دهد و گاهي 
 ،غيبت آن وها يعني توجه و حضور صورت و عدم توجه   آني  از مقايسهنكرده،معطوف 

 حالت سوم آن است كه فاعل از تغيير در احواالت دروني و .معناي عدم انتزاع گردد
د گير مي و حالتي ديگر جاي آن را شود مي حالتي برطرف كه اينها از   ميان آني مقايسه

اند و آن  ي باال تعبيرات مختلف از يك حقيقتها   گونه،به هر روي.  را انتزاع كندمفهوم عدم
 بلكه ؛د معقول اول يا معقول ثاني منطقي باشدتوان ميحقيقت اين است كه مفهوم عدم ن

گذر مقايسه به  اي تبيين گردد كه معقول ثاني فلسفي به حساب آيد تا از ره گونهبايد به 
 مصداق عدم راموجود يا حاالت وجودي هيچ  توان ميم هستي ن چون در عال؛دست آيد

  .دانست
اي از  در مرتبهاصل امتناع تناقض  آشكار شد كه چگونه ،سطور پيشينبا توجه به 

 اولين شناخت و اولين معرفت 3.دگير ميي فاعل شناسا است شكل وجودساحت هستي كه 
اصل بر اساس  ؛دياب ميتحقق ا وجودي فاعل شناس است كه در ساحت اصل امتناع تناقض

دو طرف د و هيچ امري خارج از گير ميچيز تحت وجود يا عدم قرار  همه ،امتناع تناقض
 به ،نگرد چيز را مي  همهاصل امتناع تناقض ي من يا فاعل شناسا از دروازه. دمان ميتناقض ن

از خود اعل يا نفس اي كه ف در مرتبه. عدميد يا دان ميوجودي اموري ها را  اين معنا كه آن
 فاعل 4.ذهن يعني لحاظ مفاهيم .دگير ميد ذهن شكل كن ميسازي  يا حاالت خود مفهوم

 ،سنخ با خود د كه همياب ميشناسا يا من وجودي است كه عين علم است و تنها حاالتي را در
مفهوم وجود به دليل . يعني وجودي عين علم باشند و بتوانند در محضر او حضور يابند

 واقعيات ي  زيرا همه،نه معقول اولي است و نه معقول ثانويبراي امور ديگر م بودن مقس
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. است تهي و مبهم ،بدون نظر به مصداق،  بنابراين مفهوم وجود.ندگير ميتحت وجود قرار 

و با عناوين د گير مي معقوالت قرار و ناظر به مصداق باشد جزهنگامي كه مفهوم وجود
 از اقسام ، به عنوان مثاليم؛كن ميياد  »هويت« با نام آنما از كه د شو ميمختلفي ذكر 

 ؛است» هويت«انسان همان .  اشاره كرد»انسان«  به وجود خاصي با مفهومتوان ميوجود، 
پس مفهوم انسان ... د وكن مينويسد و فكر  ر به مصداقي خاص كه مي ناظيعني مفهوم وجود
هويتي به » جهت نياز از همه صداق مستقل و بيم«مفهوم وجود ناظر به . معقول اولي است

 ناظر به مصداقي ،امتناع تناقضاصل طرف   يكي مثابهوجود به مفهوم . است» خداوند«نام 
پس  .وجود به طور مطلقناظر به  شناسا است نه فاعلساحت وجودي خاص است كه همان 

 چون ،تس نيمعناداراي  هگزار» وجود موجود است «ي گزاره. معقول اولي است ،به اين اعتبار
 ؛ اما اگر هويت در جايگاه موضوع قرار گيرد قضيه صحيح است. استوجود در موضوع مبهم

اشاره به موجودي خاص » هويت« زيرا ،»خدا وجود دارد «،»درخت موجود است«: مانند
 به هر روي . است يا تحقق ندارديزاا يا تحقق دارد و داراي ما به ،است كه در عالم خارج

  . را فهميدها   به عالم واقع رجوع كرد و صحت و درستي اين گزارهتوان مي
 ،عرضي ندارد هممفهوم د هيچ گرد مي واقعيات خارجي ي مفهوم وجود چون شامل همه

با توجه به اين نكته .  يا وجودي است يا عدمي،امتناع تناقض  اصلچيز بر اساس زيرا همه
 .ي مفهوم وجودندها   جلوههاي مختلف گر يعني هويت مفاهيم ديي  كه همهشود مياستنباط 

 و هاي گوناگون به تن كرده  لباس، وجود است كه به اعتبارات مختلف،به تعبيري ديگر
دهيم بايد مقسم آن  تشكيل ميرا  اگر دستگاه مقوالت پس . استعناوين مختلفي يافته
 شود ميطويي از اساس مطرح ن امري به نام ماهيت ارس، در اين نگاه.وجود قرار گيرد و بس

 خود در بحث وجود مالصدرا نيز در چارچوب تفكر. ن باشيمتا به دنبال اثبات اعتباريت آ
 از  پاي ماهيت را از عالم خارجاي  به گونه،كمال فلسفه را داردا كه با طرح آن ادعاي ،رابط
 مفهوم وجود تفاوت و تغاير ميان .)143 و 82 و 79: صص ،1: ، ج15( دكن مي قطع ذهن

 دگرد ميو ماهيت به لحاظ متافيزيكي و به عنوان يك بحث فلسفي به فارابي بر
موجوداتي كه داراي ماهيت و «: گويد فارابي در اين باره مي ؛)492 :، ص6: ، ج24(

. هستند ماهيت عين وجود نبوده و وجود نيز داخل در ماهيت نيست )وجود( هويت
همان تصور  آمد كه تصور ماهيت انسان ود الزم مي عين وجود او باگر ماهيت انسان

 در حالي كه چنين نبوده و تصور ماهيت مستدعي تصديق به وجود ،وجود او باشد
 الزم ، زيرا در اين صورت، ماهيت اشيا نيستو جزچنين وجود هم. آن ماهيت نيست

 در نتيجه تصور ماهيت بدون وجود ها باشد و آمد كه وجود مقوم ماهيت آن مي
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» ين وجود از عوارض الزم ماهيت است بنابرا. در حالي كه چنين نيست،ممكن نبود

 .)47: ، ص22(
د و فراتر از كن ميفارابي اشياي عالم خارج از ذهن را به وجود و ماهيت تحليل 

ين وجودي اصل با تبي. )56 : ص،9( پردازد ي منطقي ارسطو به اين امر ميها  بحث
في تمايز ما بعد الطبيعي وجود و ماهيت در عالم خارج از ذهن،  عالوه بر ن،امتناع تناقض

 چون مفهومي به نام ؛دگرد مينيز مردود  تمايز منطقي و مفهومي وجود و ماهيت در ذهن
د و از ابتدا تنها دو دريچه يعني وجود و عدم براي ياب ميماهيت مجال بروز و ظهور ن

 توان مي گفت هر امر مورد تصور را توان مينگريستن به عالم خارج از ذهن تحقق دارد و 
ترين   كه زيربنايي،اگر متناسب با جايگاه اصل امتناع تناقض. دو مفهوم قرار داد تحت اين
ج مهم ، شاهد نتاي جايگاه بحث فلسفي آن نيز در ابتداي مسائل فلسفي قرار گيرد،اصل است

   .طلبد يم بود كه خود تحقيق مفصلي را ميفلسفي آن خواه
 مفاهيمي كه در عالم خارج  پس،ي مختلف مفهوم وجودندها   گونه مفاهيمي ر همهاگ

دار  اسب شاخ «ي گزاره ،به عنوان نمونه ند؟شو مي تفسيرداراي مصداق نيستند چگونه 
 ، مصداق اين هويت خاص تحقق ندارد،يعني در عالم خارج از ذهن» دار موجود نيست بال

هويت .  در ذهن محقق است،اي از مفهوم وجود ي جلوه مثابهاگرچه به لحاظ مفهومي به 
دار نيز باشد در عالم خارج   بال،مورد نظر يعني مفهوم وجود ناظر به مصداقي كه اسب بوده

 »معدوم مطلق موجود نيست«مثال ديگر .  خارجي نداردازاي ه و مابشود مياز ذهن يافت ن
اي از مفهوم وجود است با  نه گو، بايد توجه داشت كه معدوم مطلق در موضوع.است

 ي  در بارهتوان مي ، بودهپذير  فهم،هاي خاص و در ذهن حضور دارد و به همين جهت ويژگي
مصداق كه  اما بايد توجه داشت .آن حكمي صادر كرد و به صورت معنادار سخن گفت

 ودش ميجا مطرح  كه در اين ديگري سؤال. معدوم مطلق در عالم خارج از ذهن تحقق ندارد
 و نمودهاي گوناگون مفهوم وجود دانست؟ ها   مفاهيم را جلوهي اين است كه چرا بايد همه

در پاسخ !  مفهوم وجود هم مفهومي ديگر در كنار ديگر مفاهيم ذهني استكه اينمگر نه 
  زيرا بر،فلسفي استامتناع تناقض  ي  ورود از دروازهي بايد بيان كرد كه اين سخنان الزمه

 عينكي كه با ؛نگرد ميامتناع تناقض فلسفي چيز را از عينك  فاعل شناسا همه،  اساساين
د يا گير ميچيز يا در ذيل وجود قرار  پس همه. وجود او عجين شده و قابل تعويض نيست

است در عرض اصل امتناع تناقض فلسفي طرف  بنابراين مفهوم وجود كه منتزع از يك. عدم
 عالم ي طور كه در عرصه  همان،اند ي مفاهيم ديگر هويت مه بلكه ه،مفاهيم ديگر قرار ندارد

ي حقيقت ها   حقائق خارجي گونهي  حقيقت وجود نيز همهي  يعني عرصه،خارج از ذهن
  اصلگيري با توجه به شكل . و در كنار حقيقت وجودي ديگرآيند نه امر وجود به حساب مي
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 بيان توان مي به فاعل شناسا است  ناظر وجودآنطرف   يككه اين و فلسفيامتناع تناقض 

كرد كه تناقض در ساحت وجودي فاعل شناسا به نحو فلسفي و وجودي و نه مفهومي شكل 
در باب تحقق . دياب ميصورت مفهومي نيز سازي شده و  توسط نفس مفهومد و سپس گير مي

 ين استهاي عالم واقع چن  ساحتي  نمود كه آيا در همهسؤال توان ميتناقض اصل امتناع 
يا چنين نيست و شايد بتوان فرض نمود در ساحتي از  _ تحقق دارداصل امتناع تناقض  _

واقعيتي  _  تناقض محقق نباشد يا امري غير از وجود امتناع، اصل فراتر از انسانعالم هستي
 ؟دگير ميشكل  ساحت فاعل شناسا دراصل امتناع تناقض  زيرا ، تحقق داشته باشد_ ديگر

 .آيد به حساب ميبراي فاعل شناسا غير معقول  فرضي احتمالْ اين گفتايد  بدر پاسخ
 يك احتمال كه اين اما افزون بر ،هاي ديگر محال نيست باوري در ساحت سخن از تناقض

د تصور كند توان مي زيرا فاعل شناسا ن،معنا است  براي فاعل شناسا امري بي،صرف است
معنايي   و همين بيزي نه موجود باشد و نه معدومچيزي هم موجود باشد و هم معدوم و چي

 وجودي تفسير كردن  بنابراين تنها راه شناخت.دكن ميعل شناسا به امري محال تعبير ارا ف
   .ستمعنادارنياين براي فاعل شناسا عالم و وجودي ديدن آن است و سخن غير از 

با علم » من« خود اند اما قابل درك» من«حاالت دروني به دليل حضور در پيشگاه 
 بلكه خود ،رسي نيست قابل دست _ شود ميبه معنايي كه حاالت دروني درك  _ حضوري

 تصور كرد فاعل شناسا كه توان مين. مبناي علم حضوري و خود عين حضور و آگاهي است
» وجودي« زيرا من ،ب شود و سپس به خود علم يابدياي از خود غا عين آگاهي است لحظه

گاهي است و غيبت آن يعني عدم و معدوميت آن؛ بنابراين فرض تفاوت و است كه عين آ
رخ ... مانند آنچه در احواالت دروني مانند شادي، غم، سيري و گرسنگي وه باختالف در آن 

 پس با علم حضوري از سنخ علم حضوري به احواالت دروني قابل . امكان ندارددهد مي
كه فاعل شناسا عين حضور و آگاهي است در   آن اما علم حضوري به معناي.دستيابي نيست

مورد آن صادق است و چون اين حالت آگاهي هميشگي است و تغييري در آن راه نداشته و 
بر مبتني  ،خود ، زيرا نظر به درون، آن را يافت، با نظر به درونتوان ميگاه ن هيچ 5،ندارد
 فاعل شناسا  وجود،گر و به تعبير دي است قبلي  در مرتبهفاعل شناساوجود  فرض
 سبب اصل امتناع تناقضاين نوع نگرش به . فرض علم حضوري است بخش و پيش قوام
و   در وسط ميدان فلسفه و به نحو بالفعل مورد بحث قرار گيردكه اين اصل بنيادين شود مي

به طور  . بيايد... وصالت وجود و اعتباريت ماهيتند امان  ميبه كمك مباحث بسيار مه
طرف خود يعني وجود و عدم بوده و   تبيين اصل امتناع تناقض مستلزم تبيين دو،خالصه

   .تبيين آن دو نيز مستلزم قبول نفس و علم حضوري است
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تأكيد اصلي در اين نوشتار تبيين اين اصل بنيادين در  ،كه در ابتدا بيان كرديم چنان

مباحث مختلف شناسي،  ن به ويژه روا،علوم جديددر . چارچوب فكري حكماي مسلمان است
ل مورد يمسا .گرفته استمورد بحث قرار  و تشكيل مفاهيمپيرامون ارتباط ادراك و احساس 

، و از اين رو، است ي حسيها   و داده تجربيي شناسي مبتني بر مشاهده روانبحث در 
 تبيين رسد ميبه نظر در حالي كه  ،اند ي آن همه از سنخ علم حصولي و تجربيها  يافته

البته .  نيستيافتني دست تجربي و از طريق علم حصولي ي وجود و عدم از طريق مشاهده
شناسي خواهيم  ميان فلسفه و روان ي به تفاوت نظام مفهوم،گر به تفصيلدر مجالي دي

   .پرداخت
  

  بندي جمع .4
 علم حضوري ي شناختي دارد كه تنها در سايه اصل امتناع تناقض بنيادي هستي

 است و بدون  آنشناختي  هستيي است و نگاه منطقي به آن متكي بر جنبه پذير تبيين
اساس  بر .گيري اين اصل بنيادين را تبيين نمود  شكلتوان مي وجودي ني جنبهتوجه به 

جايگاه فلسفي اين اصل بنيادين گيري اصل امتناع تناقض،   شكلي نگاه وجودي و نحوه
به  مفهوم وجود .في را دگرگون خواهد نمودل فلسي و سرنوشت برخي از مساتغيير نموده
مفهوم  اما ،شود مي مطرح ، معقوالت مقسمِي مثابه به ، معقوالت قرار نگرفتهوجز ،نحو مطلق
  معقول اوليواعل شناسا است  ف ناظر به ساحت وجوديِ،طرف تناقض  يكي مثابهوجود به 

  .آيد به حساب مي
  

  ها يادداشت
توجه به عدم تفكيك معقول ثاني منطقي و معقول ثاني فلسفي در زمان  البته بايد توجه داشت با .1

  .معقول ثاني فلسفي است سهروردي، برخي از سخنان ديگر ايشان دال بر آن است كه وجود
رسد در بيان عالمه طباطبايي وجود رابط در قضايا با وجود رابط  افزون بر نقد هاي باال به نظر مي. 2

شناسانه است خلط شده و اين امر از نظر محققان   هستيكامالًه بحثي در مباحث علت و معلول ك
  ).58 - 57: ، صص26: نك(دور نمانده است 

رسد تبيين مقاله از انتزاع مفهوم مطلق وجود از وجود فاعل شناسا تبيين فلسفي  به نظر مي. 3
 اصول بوده، به طوري ترين اصل در ميان  تبيين وجوديِ اصل امتناع تناقض، كه مهم-1: باشد، زيرا

گيري اين اصل  كه در باب شكل برد به اين كه رد آن نيز مستلزم پذيرش آن است، ما را راه مي
ي دو طرف تناقض بپردازيم و همين امر نيز در جاي خود،  بنيادين، به تببين وجود و عدم به منزله

ري به طور مطلق كه سخن از علم حضو. ما را به پذيرش علم حضوري و قبول نفس سوق مي دهد
 و _ نه يك امر شهودي، وجداني و دروني و شخصي _ناظر به شخص و زمان و مكان خاصي نباشد 
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 نه فاعل شخصي و محصور و محدود به زمان و مكان خاص _سخن از ساحت وجودي فاعل شناسا 

 وجود را هاي محتمل و مختلف انتزاع مفهوم ها و روش  در مقاله، شيوه-2.  يك بحث فلسفي است_
ي  كه شهود دروني خويش را به منزله ايم، نه اين ها به نتيجه رسيده طرح كرده و با نقد و ابطال آن

ي تعريف واحدي كه بتواند مصاديق   تعريف واحدي از فلسفه وجود ندارد و ارائه-3. دليل ارائه كنيم
ي شباهت خانوادگي در  مختلف فلسفه را شامل شود تقريباً ناممكن است و به همين سبب، نظريه

با كدام تعريف از فلسفه و به چه دليل مباحث مندرج در مقاله . باب تعريف فلسفه مطرح شده است
 اگر گفته شود مباحث باال قابليت بررسي تجربي را ندارند اين -4ل فلسفي نيستند؟ ياز سنخ مسا

گراياني است كه  دگاه تجربهدانند كه اين سخن ناظر به دي سخني پذيرفتني نيست، زيرا اهل فن مي
اند و افزون بر نقدهايي كه در جاي خود بر اين سخن  روش تجربه را به عنوان مبناي فلسفي برگزيده

وارد شده است خود اصل امتناع تناقض نيز امكان بررسي تجربي را ندارد و اساساً صالحيت و قابليت 
  .شناسي رفتار و مانند آن نيست قبيل روانهاي علوم تجربي از  ي تجربه و شعبه بررسي آن در حيطه

نفس دال بر موجودي است كه . تفاوت وجود دارد) mind(و ذهن ) soul( ميان نفس فلسفه،در . 4
ي غرب بعد از  معموالً در فلسفه. داراي تجرد است،  بر خالف ذهن كه تجرد در آن لحاظ نشده است

د نظر فيلسوفان در مباحث فلسفي معموالً ذهن بينيم و امر مور كانت، ديگر طرح بحث نفس را نمي
در بحث مورد نظر، اگر تنها ذهن را لحاظ كنيم، در تبيين چگونگي . باشد است كه امري مجرد نمي

بست خواهيم رسيد و بر اين اساس، حكماي مسلمان در تببين  گيري اصل امتناع تناقض به بن شكل
 .اند فاعل شناسا نفس را مورد توجه قرار داده

شوند ناقض اين معنا  ها كه سبب فراموشي و به نوعي اختالل حواس در فرد مي برخي بيماري. 5
داد و اصل امتناع  شود اگر اين حضور نبود هيچ دركي رخ نمي جا گفته مي  زيرا در اين؛نيستند

 توجه به شود، زيرا با نمي... دچار فراموشي ياگاه  كه فرد هيچ  نه اين،يافت تناقض تبيين وجودي نمي
ي حكماي مسلمان، اختالل در بدن موجب اختالل در نفس  وسيله بودن بدن براي نفس در انديشه

اما اين . شود گردد يا علم به آن مورد غفلت واقع مي شود و گويي اين حضور پنهان مي عكس ميرو ب
مسلمان، اين به هر روي، در نگاه حكماي . ي حضور نفس در نزد خود نيستند كننده ها نفي بيماري

  .مطلب به صورت روش تجربي به دست نيامده تا از طريق روش تجربي رد شود
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