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  مالصدرا و نيآگوست ازنظر تيعقالن
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  دهيچك
از بزرگان الهيات مسيحي در غرب و )  م430-354( قديس آگوستين

گرچه در دو  ي اسالمي در شرق، از متفكران فلسفه)  م1641-1571( مالصدرا

، اند افتهي فكري مختلف انديشيده و به تعاريف مختلفي از عقالنيت دست ي زمينه

 اصطالحي جامع با كاربردي تشكيكي عقالنيت را مقام تعيين مصداق،اما هر دو در

ي اعتبار علوم كاربردي،  كننده  كه در سطوح مختلفي از يقين، تأميناند دانسته

 به بررسي تعاريف مختلف آگوستين و طي اين مقاله. ي استا مكاشفهنظري و 

ور مشترك در سه محمالصدرا از عقالنيت پرداخته و ضمناً نشان خواهيم داد 

 فرآينددانستن  دوسويه «:اند از تبيين اين دو انديشمند از عقالنيت بشري عبارت

بودن معناي  تشكيكي«و »  ادراك بر مبناي مشاهدهفرآيندتبيين  «،»ادراك

دهنده براي اراده و  البته برخالف آگوستين كه نقشي بنيادين و جهت. »تعقل

ميان  صدرا اوالً حرفي از عشق به، مالشود يمقائل  تعقل فرآينددر عشق 

  .داند يم، ثانياً اراده را نيز تابعي از تعقل و فرع بر آن آورد ينم

 .مالصدرا. 6 نيآگوست. 5 اراده. 4 تعقل. 3 تيعقالن. 2 عقل. 1: يدي كلواژگان
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 عقالنيتـي كـه بـر مبنـاي ايـن           1.اند  شناختي داراي ديدگاهي رئاليستي و مبناگرايانه       معرفت
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محـور از اشـتراكات فكـري        تـرين   مهـم . هايي مشابه در اين دو انديشمند شده اسـت          ديدگاه
ايشان . دهند  تعقل ارائه ميفرآيندآگوستين و مالصدرا مربوط به تصويري است كه ايشان از          
تر از ماهيـت تعقـل را بـر مبنـاي             عالوه بر معناي رايج مبناگرايانه از تعقل، تصويري بنيادي        

ا بخشي از آن تـصوير كلـي        اند كه عقالنيت استداللي، تنه      شهود حقايق عقلي ترسيم ساخته    
نحـو درخـور، تـوجهي     اين نوع نگاه به بحث تعقل در اين دو انديشمند، به         . شود  محسوب مي 

اي بـسيار مـساعد و ثمـربخش را جهـت       و زمينـه  تطبيـق بـر يكـديگر اسـت         همسان و قابل  
اساس، طـي ايـن مقالـه، ضـمن طـرح             برهمين. سازد  هاي ايشان فراهم مي     ي ديدگاه   مقايسه
ي تعقل و اشاره به تلقي خاص وي از عقالنيت، بـه شـرح                به مسئله نسبت   آگوستين   ديدگاه

ي رويكردهـاي مختلـف ايـشان خـواهيم           ديدگاه مالصدرا در ايـن زمينـه و سـپس مقايـسه           
البته پيش از آغاز بحث، ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه آنچـه در ايـن مقالـه                       . پرداخت

ي اول از  شـود، مربـوط بـه دوره     مطـرح مـي  عنـوان تلقـي آگوسـتين از عقالنيـت بـشري          به
هـاي    پـردازي   هاي آگوستين است و اين در حالي است كه آگوستين در نظريـه              پردازي  نظريه

بـر    پاياني خود، به چرخشي اساسي در رويكرد خود دسـت مـي زنـد و ديـدگاهي را مبتنـي                   
ر ايـن مقالـه   شـده د    كند كه با ديدگاه مطـرح       هاي مسيحيت درباب عقالنيت دنبال مي       آموزه

كند و عقل     گرايانه را اتخاذ مي     وي در ديدگاه متأخر خود، موضعي ايمان      . كامالً متفاوت است  
هـاي   بررسـي . توانـد بـه حقيقـت راه يابـد     داند كه مستقالً نمي را تابعي از ايمان مسيحي مي     

، شده درباب عقالنيـت آگوسـتيني در ايـران          هاي انجام   نگارنده حاكي از آن است كه پژوهش      
تأثير گنـاه  «در كتاب » پورسينا«و تنها  ناظر به اين معناي دوم از عقالنيت آگوستيني است

به تفسير متقدمِ عقالنيت آگوستيني پرداخته است، البتـه ذكـر ايـن نكتـه الزم                » بر معرفت 
ي ايـن اثـر،    هاي آگوستين توسط نويسنده ي مختلف از انديشه تفكيك دو دوره   است كه عدم  
لـذا بـر آن     . هاي آگوستين در اين دو مرحله منتهي شـده اسـت            ه خلط ديدگاه  در مواردي ب  

ي   ي آگوسـتين دربـاب عقالنيـت، ايـن بعـد از انديـشه               شديم تـا بـا بررسـي ديـدگاه اوليـه          
اي  وي را بازيابي كرده و بـا تفكيـك آن از ديـدگاه متـأخر آگوسـتين، زمينـه        ي    هماند  مغفول

ضـمن آنكـه   . هاي مالصدرا فراهم آوريم   وي با انديشه  هاي    ي ديدگاه   مناسب را جهت مقايسه   
ايم تا با استناد به ديدگاه تشكيكي مالصدرا به حقـايق عـالم، بـراي     در اين مقاله تالش كرده   

مند و سازگار از تبيين تمامي مراتب عقالنيـت نـزد وي ارائـه دهـيم تـا                بار، مدلي نظام    اولين
  .گار وي از عقالنيت، وجه جمعي بيابيمظاهر ناساز ي آن، ميان تعابير به واسطه به

  

  ي آگوستين عقل در انديشه. 2
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نظر وي از   موردبراي وصول به ديدگاه آگوستين درباب عقالنيت الزم است كه معناي
آميز به اين  ، نگاهي تحسين2ي آگوستين به عقل نگاه اوليه .عقل و سپس تعقل را دريابيم

 .)178: ، ص20 (3ي افالطونيان به عقل استها ظرفيت بشري است كه متأثر از ديدگاه
عد مشترك انسان با حيوانات آگوستين با اشاره به وجوه اشتراك و افتراق حيوان و انسان، ب

نامد و آنگاه عقل را همان  مي» انسان دروني«عد مختص انسان را و ب» انسان بيروني«را 
- 82: ، صص20(ت اشتراكي نداردداند كه در آن با ساير حيوانا ي اختصاصي انسان مي حيطه

ي را يتوانم اشيا من به كمك نوعي فعاليت دروني و پنهان، مي«كند كه  وي اشاره مي .)83
، 13(»شود  ناميده مي4 عقل، تجزيه و تركيب كنم و اين قواي من،كه بايد شناخته شوند

  ).325: ص
كشد و  تصوير مي ه را ب5بخشي از كاركردهاي عقلنيز حديث نفس  در كتاب آگوستين

  ).54: ، ص18(آورد حساب مي ترين كاركردهاي عقل به  مهمازجملهشناخت خدا و نفس را 
تواني چيزي را در ذات بشر باالتر از عقل  پرسم، آيا مي من از تو مي«: گويد وي مي

شده   يك روح تزكيههيچ مرجعيت بشري فراتر از عقلِ«و نيز اينكه  )40: ، ص16(»بيابي؟
 )54-53و 43: ، صص15(»، چراكه عقل قادر است به حقيقت آشكار دست يابدد نداردوجو

  .)54: ، ص18(»ايم خاطر عقل است كه ما به صورت خدا آفريده شده به«و نيز اينكه 
   انديشهي مثابه تعقل به. 1. 2

آگوستين كاركرد عام عقل را انديشيدن دانسته و عقالنيت بشري را در ارتباط با آن 
  :دهد  را چنين توضيح مي6وي مقصود خود از انديشيدن. كند ا ميمعن

ي عقلي است و ما از رهگذر فرآيندصرفاً )... هاي آزاد دانش (،گونه امور يادگيري اين ...«
اند، اما در حافظه جاي دارند، گرد   تصوراتي را كه هرچند مغشوش و آشفته،فرآيندهمين 

يابيم كه  كنيم، درمي ها معطوف مي  را به سوي آنآنگاه كه توجه خود. آوريم هم جمع مي
مراد از فراگيري ... همواره دردسترس ذهن قرار دارند شده هاي آشفته و فراموش اين واقعيت

كار  اي كه در التين براي انديشيدن به واژه...  همين است و بس،ها و حصول معرفت به اين
 .)309 :، ص2(» دن افكار استجا مشتق شده و به معناي گردآور رود، از همين مي

 انديشه صرفاً حركتي است كه ،در مكتب آگوستين«: گويد اساس مي ژيلسون برهمين
اي را كه دارد و هنوز كشف نكرده تا بتواند نگاه  ي معرفت پنهاني ي آن، همه وسيله نفس به

 .)75: ، ص25(»كند كند و جمع مي هم متصل مي آورد، به خود را بر آن بدوزد، گرد مي

 اينكه آگوستين انديشه را تركيبي از اراده، حافظه و ذهن ،ي اساسي درباب انديشه نكته
ي  ي سازنده ترين مؤلفه  عنصر اراده نزد آگوستين اصلي،و در اين ميان) 66: ، ص20(داند مي

يابد كه ذهن آگاهانه و از   است؛ چراكه عمل انديشيدن زماني تحقق مي7انديشه و تعقل
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روست  ازاين. اش متمركز سازد هاي موجود در حافظه  نگاه خود را بر دارايي، و عمدروي علم
ي افعال   بانظربه اينكه اراده در ديدگاه آگوستين برانگيزاننده و علت همه،اعتقاد بورك كه به

شود و اساساً ذهن،  انسان، خواه مادي و خواه غيرمادي است، كل نفس اراده خوانده مي
 .)258: ، ص21(يك جوهرندحافظه و اراده 

هايمان  ها و تصميم ي عزم تنها همه آگوستين، نه ازنظر دادن به اينكه توجه ژيلسون نيز با
هاي شناختي در نظام  بر اراده است، بلكه هرگونه عمل مربوط به قدرت در نظام عملي مبتني

ه اراده هست، آنگاه ك«ي آن است، اين تعبير كه بگوييم  واسطه نظري هم، تحت مهار بي
شناسي آگوستيني مهر  شود كه سراسر روان داند و مدعي مي آميز نمي را اغراق» انسان هست

  .)132: ، ص25(اراده را بر خود دارد
تنها كاركردي از عقل صرف نيست، بلكه ذهن   نه،به اين معنا انديشيدن درنظر آگوستين

 به آن ،عبارتي كند و به دا مي به آنچه در حافظه موجود است توجه پي،به كمك اراده
 ،آن براساس كند كه ي او به موضوع عقالنيت را نمايان مي اين همان نگاه ويژه. نگرد مي

 ،اندازد معرفت حقيقتاً محصول عقل نيست؛ بلكه آنچه مقدمتاً عقل را در طريق معرفت مي
ت است كه به همين جه.  اساساً معرفت ممكن نيست،اي اراده است و بدون چنين مؤلفه

آگوستين نخستين كسي است كه در غرب التين، به شرح و بسط « اعتقاد دارد كه 8ديهل
ي ابزار كشف  منزله ي مسيحيت، آن را به اش در زمينه مفهومي از اراده پرداخته و در انديشه

  .)881: ، ص24(»سازد فلسفي برجسته مي
حدي است كه بدون درك  ين بهنظر آگوست  موردبنابراين نقش اراده در تعريف عقالنيت

  .توان تعريف درستي از تعقل نزد وي را ارائه كرد معناي آن، نمي
اي است كه آگوستين متأثر از   واژهVoluntas 9: معناي اراده نزد آگوستين. 1. 1. 2

 ي رواقي در انديشهاين واژه . كار گرفته است به» اراده«گفتن از   آن را براي سخن،رواقيون
كار رفته است كه وي را از ساير موجودات جدا  ه به شخصيت اخالقي انسان بهبراي اشار

 از او ،شود و درنتيجه  ميمحسوب 10شكلي از درك عقالنيعنوان   بهكند و در انسان مي
ي انسان درواقع كاركردي درست   اراده،ازنظر رواقيون .)34: ، ص28(سازد فاعلي اخالقي مي

ه ماهيت بنيادين بشر همان عقل محض است؛ بنابراين رفتار يا نادرست از عقل است؛ چراك
اخالقي چيزي بيش از رفتار برطبق عقل صحيح نيست كه بسيار متفاوت است از اينكه 

  .)33: همان، ص(عقالني است) در ميان چيزهاي ديگر(گفته شود رفتار اخالقي 
 .اند اراده در نظر داشته است كه هريك، از معناييتفاوت ديدگاه آگوستين با رواقيون در 

، مربوط به نوعي ضعف )ضعف اراده(اپيكتتوس، ناتواني ما در انتخاب خير يا شر ازنظر 
كه چنين  درحالي. برند  رواقيون معناي اراده را به عقل تحويل ميدرواقععقالني است؛ 
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المي  اينكه ما به باورهاي غلط اخالقي و ك،وي ازنظر .آگوستين ناقص است ازنظر تفسيري
 به علت نوعي خطاي صرف در عقالنيت ما نيست؛ بلكه معموالً به اين جهت است ،معتقديم

پذيرد كه   او نمي.)36: همان، ص(كه ما دوست داريم كه چنين اعتقاداتي داشته باشيم
 از ، بلكه اراده نزد آگوستين،، نمودي از عقالنيت ماست)خواه درست يا نادرست(ي ما  اراده

ارجاع نيست، كه برعكس، اين اراده است   قابل،تنها به عقل رخوردار است كه نهاستقاللي ب
 .دهد كه به عقالنيت جهت مي

.  نيستvoluntasي  نظر آگوستين از واژه  مورد تمام معناي،اما آنچه تاكنون گفته شد
 معناي كاربردن اين واژه در نظر داشته است و آن تر از صرف اراده را از به وي معنايي بنيادي

ي درست، عشق درست  اراده«او ازنظر . )36-35: ، صص28( عبارت است از عشق،بنيادين
 درواقع. )381: ، ص19(»شده است گيري ي غلط، عشق غلط جهت شده و اراده گيري جهت

وي به نقش  .)507: ، ص20(اي كه شدت بيشتري يافته است عشق، چيزي نيست جز اراده
كه  حق، آن به... «: كند چنين اشاره مي  اين،گيري شخصيت فرد لزيربنايي عشق در شك

كه عاشق آن  شود، بلكه آن  انسانِ خوب خوانده نمي،داند چه چيز خوب است مي
هاي وجودي بشر  آگوستين كاركرد عشق و اراده را به تمام ساحت .)338: همان، ص(»است

 تصديق، تنها يك حكم ،او ازنظر .دهد  ساحت معرفتي وي نيز تسري ميازجمله
 ؛)507: همان، ص(كننده است  تعيين،ي ذهني نيست؛ بلكه يك عشق كننده تعيين
شود،  فكر ما به چيزي معطوف نمي«: شود روست كه درباب انديشيدن نيز معتقد مي ازاين

  .)همان(»ورزيدن به آن خواهد كه معطوف شود، مگر با عشق خاطرآوردن آن و نمي مگر با به
اي است كه در بحث آگوستين از اراده  موضع اخير وي درباب انديشه، همان نتيجهاين 

  .به دنبال آن بوديم؛ همان چيزي كه عقالنيت آگوستيني را با اراده و عشق پيوند مي زند
كه بيان شد، آگوستين معنايي از انديشيدن را  چنان: تقدم اراده بر عقل. 2. 1. 2

ي ديگري  تبيين نيست، بلكه در ديدگاه وي، اراده مؤلفه قابلسازد كه با عقلِ تنها  مطرح مي
اكنون با اين مقدمات . دهد وسو مي شود كه به تعقل بشري سمت در كنار عقل محسوب مي

ي آگوستين  توان با عمق بيشتري به اين بحث ورود پيدا كرد كه عقل و اراده در انديشه مي
  .كنند  تعقل ايفا ميفرآيندچه نسبتي با يكديگر داشته و چه نقشي را در 

براي كشف اين رابطه الزم است تا بار ديگر تعريف عقل و كاركرد آن از ديدگاه 
توضيح داده شد كه آگوستين عقل را چشم ذهن براي . مداّقه قرار دهيم  موردآگوستين را

كشد  تصوير مي داند و بر مبناي آن، كاركردي از عقل را به هاي نفس مي نگريستن به دارايي
 معرفت فرآيندي نقش عقل در  وي درباره. كه با معناي مشاهده در ارتباط مستقيم است

  :گويد چنين مي
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. ها هست كردن در چشم چنان كه فعل نگاه  در اذهان هستم؛ هم،عقل، من«
  .)21: ، ص18(»كردن همان ديدن نيست كردن نيست و نگاه داشتن همان نگاه چشم

آگوستين، صرف داشتنِ عقل، براي شناسايي  ازنظر  كهرساند مضمون اين عبارت مي
وي با بهميان كشيدن مشاهده يا رؤيت متعلَّقات معرفت توسط عقل، بر التفات . كافي نيست

ي آگوستين،  حال كه عقل در انديشه. گذارد و توجه نفس به موضوعِ معرفت انگشت مي
 تنها ،ه عقل به اين حقايق درونيكردن به حقايق درون نفس است، نگا چشم ذهن براي نگاه

 ،عبارتي شود كه با اراده و خواست نفس يا به يافتن همراه مي در صورتي با ديدن و معرفت
 كاركردي از اراده در ،روشن است كه اين التفات. التفات نفس به موضوعِ معرفت همراه شود

ي  راده در حوزه بنابراين دو كاركرد اساسي ا؛)69: ، ص21؛ 317: ، ص20(انسان است
اين اراده است كه . انتخاب نوع نگاه به موضوع. 2 ؛انتخاب موضوع. 1: معرفت عبارت است از

سازد كه به چه  ها و تمايالت فردي، در گام اول براي عقل مشخص مي بر مبناي عشق
به . كند كه به آن موضوع چگونه بنگرد موضوعي براي شناسايي نظر كند و نيز مشخص مي

آگوستين توجه عقل به سمت باال و رو به خدا را حكمت و توجه عقل ت است كه همين جه
 تفاوت حكمت و علم ي درباره (.نامد  علم مي، كه متوجه امور اين دنياست راينيبه سوي پا
كه روشن است، آنچه موجب تفاوت در  چنان.)  نزديك سخن خواهيم گفتي در آينده

فات نفس است كه كاركردي از اراده محسوب  همان توجه و الت،شود كاركرد عقل مي
  11.شود مي

هر كه طلب «: كند گونه اشاره مي گيري معرفت اين آگوستين به نقش اراده در شكل
 آرزو دارد كه بيابد و اگر آنچه او در طلب آن است به نظام معرفت تعلق داشته ،كند مي

بنابراين نوعي ميل مقدم بر .. . آرزو دارد كه بداند،كند باشد، در اين صورت هر كه طلب مي
 كردن ما و يافتن آنچه  ي طلب ي آن، يعني به وسيله وسيله ، در ذهن است و به]معرفت[تولد

بر . )289: ، ص20(شود خواهيم بشناسيم، يك مولود، يعني خود معرفت، زاده مي ما مي
: كند ين بيان ميي معرفتي انسان چن همين اساس است كه ژيلسون نقش اراده را در مرتبه

اي  ي انگيزه واسطه يابيم، هر چه باشد، همواره به ي معرفتي كه ما بدان دست مي مرتبه«
 .)134: ، ص25(»شود كه منشأ آن در اراده است براي تحقيق متعين مي

حدي است كه فرد تا   به،هاي فرد گيري ديدگاه  نقش اراده در شكل،به اعتقاد آگوستين
اي را  د، به چيزي معتقد نخواهد شد و بالعكس، اگر التزام به عقيدهنخواهد و اراده نكن

ي فرد   خواست و اراده.)505: ، ص17(تواند مانع او گردد كس نمي بخواهد و اراده كند، هيچ
كه اين  دهند؛ چنان هايي است كه به شخصيت وي شكل مي نيز منوط به تمايالت و عشق

گيرد و   خواست فرد نيز به امور متعالي تعلق ميها ناظر به امور متعالي باشند، عشق
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كه اين تمايالت ناظر به امور داني و مادي باشند، اراده نيز عقل را در آن جهت  درصورتي
  .)304- 302: ، صص20(برد پيش مي

  

  

  حكمت و علم. 2. 2

گيري  آنچه درباب نقش اراده در جهتبراساس  و 12آگوستين متأثر از كالم پولس قديس
 توجه عقل به .14علم و 13حكمت :داند ته شد، عقل بشر را داراي دو كاركرد ميعقل گف

كه متوجه امور  16پايين  و رو به خدا، همان حكمت است و توجه عقل به سوي 15سمت باال
  و عقل داني17همان عقل نظري) باال به رو( عقل عالي. اين دنياست، علم ناميده مي شود

   .)84: ، ص20(كنترل عقل نظري قرار دارد  است كه تحت18نيز عقل عملي) ينيپا روبه(
وي همچنين حكمت را همان تأمل در موضوعات ابدي و اليتغير تعريف كرده و علم را 

 شناخت ،ديگر عبارت به. كنيم  از امور زماني استفاده مي،ي آن واسطه داند كه به فعلي مي
 به ،زمانمند  چيزهاي20 شناخت عقلي چيزهاي جاودانه به حكمت تعلق دارد، ولي19عقالني

  .)98: همان، ص(علم
اي  دهد كه وي عقالنيت را پشتوانه اين نگاه آگوستين به كاركردهاي عقل، نشان مي

كه در ادامه خواهد   هرچند چنان؛داند  مي،معرفت حكمي و تجربي، براي دو قسم معرفت
  .ها سطوح مختلفي از اعتبار را قائل است آمد، براي آن

   تعقلفرآيند. 3. 2

 فرآينداكنون پس از تبيين معناي تعقل نزد آگوستين، الزم است تا بحثي درخصوص 
ي فرآيند تعقل ،ي آگوستين در انديشه. وي داشته باشيم ازنظر تعقل و چگونگي تحقق آن

عنوان   به خدا،شناسنده و طرف ديگر آنعنوان   به انسان،دوطرفه است كه يك طرف آن
بررسي   موردآنچه در اين مقاله. شود  اشراق حاصل ميفرآيند كه طي ،قرار داردشناساننده 

 مجالي جداگانه ، اشراقفرآيندعد انساني شناخت است و پرداختن به گيرد، ب قرار مي
  21.طلبد مي

 يعني دانستن ،يقيني نحو دار كار معرفت بوده و دانستن به از آنجايي كه عقل عهده
 عملكرد ،آگوستين ازنظر ، بايد بررسي كنيم كه)14: ، ص25؛ 35: ، ص16(ازطريق عقل

ي آگوستين در بحث تعقل را  ي مركزي نظريه هسته. عقل بشر در شناخت چگونه است
  .)199: ، ص26(خالصه كرد» مشاهده«عنوان  توان در مكانيسمي تحت مي

ه  عقل يك چشم باطني است ك،از نظر آگوستين: سه سطح از مشاهده. 1. 3. 2
تواند خودش و   اعم از محسوس و غيرمحسوس، مي،عالوه بر ادراك جهان خارج از خود
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آگوستين در يكي از ، مثالعنوان   به. بشناسد،ظرفيت و قدرت بشر استعنوان  بهآنچه را 
نفسه و ديدن از طريق   خودش حتي تفاوت ميان ديدن في،عقل: گويد هايش چنين مي نامه

بينيم، برخي ديگر را  ي بدن مي ند ما برخي چيزها را با واسطههرچ. كند حواس را درك مي
 نه ،شود تمايز ميان اين دو نوع مختلف از ديدن توسط ذهن فهميده مي. بينيم با ذهن مي
  .)82: ، ص23(توسط بدن
شرح او در كتاب . ترين وضعيت شناختي است  اساسي22، براي آگوستين، مشاهدهدرواقع

 و 25 خيالي24،ي مادي مشاهده: كند ز مشاهده را از هم متمايز مي سه سطح ا23لغوي تورات
 بيانگر اين حكم كه ،كنيم  كلماتي را در متن مشاهده مي،ي مادي با مشاهده «26:عقلي

ي خود كه   تصويري ذهني از همسايه،ي خيالي با مشاهده. ي خود را دوست بداريم همسايه
 يي ذهن، اشيا وسيله  به،ي عقلي با مشاهدهدر اين لحظه از ديد ما غايب است داريم و 

همان، (»داشتن كه به آن فرمان داده شده است كنيم؛ مانند دوست غيرمادي را مشاهده مي
 .)65: ص

گونه است كه عقل به   اين،ي مذكور گانه ي ذهن در سطوح سه اما كيفيت مشاهده
آوري و  آوردن، جمع رخاط كند و به درك معنا، به هاي موجود در حافظه نظر مي صورت

ي صدق و  پردازد و درنهايت درباره ارتباط برقرار كردن ميان آنچه ازطريق حواس رسيده، مي
بر همين اساس است كه تعقل درنظر . )35: ، ص16(نشيند داوري مي ها به كذب آن

در كاربردي  (،يابد و آن آگوستين معنايي غير از انديشيدن استداللي در منطق ارسطو مي
 رؤيت موضوعِ معرفت يا ،ي آن به معناي نگاه ذهن است كه نتيجه) شناختي روان

  .)19: ، ص21(يافتن نسبت به آن است بصيرت
تا اينجا از سه سطح مشاهده در تئوري : )عقالني(ي عرفاني  مشاهده. 2. 3. 2

ر يم، بايد ديتر سخن بگو اما اگر بخواهيم دقيق. ميان آمد معرفتي آگوستين سخن به
آگوستين به سطح چهارمي از مشاهده نيز قائل شويم كه مربوط به باالترين ساحت معرفتي 

شود كه در  در ميان عبارات آگوستين، فرازهايي يافت ميچراكه ؛ )92: ، ص25(انسان است
 ،گويد كه مختص معدودي از افراد بشر است و حصول آن آن از نوعي مشاهده سخن مي

 درنظر ، اين مشاهده.)61: ، ص22(باطن از گناهان و شرور استي  تنها منوط به تزكيه
ي  واسطه ي مستقيم و بي آگوستين، همان نظر و تأمل نيست؛ بلكه فراتر از آن، نوعي مواجهه

  .انسان با واقعيت است، بدون اينكه حتي انديشه و نظر، ميان او و حقيقت فاصله اندازد
نفس عاقله اين كار را با آن «: شاره كرده استآگوستين به اين سطح از مشاهده چنين ا

ي ذهن و عقل،  وسيله اش در آن جاي دارد؛ يعني به دهد كه برتري بخشي از خود انجام مي
 .)80: ، ص14(»، چشم دروني و عقالني معيني از خودشدرواقعمثل اينكه از طريق سيما و 
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: ر به چنين رؤيتي نيستاي هم قاد دهد كه هر نفس عاقله وي سپس درادامه توجه مي
.  نه هر نفس عاقلي، بلكه نفسي كه مقدس و پاك است براي آن رؤيت آمادگي دارددرواقع«

كه همان ] آن نفسي[اين نفس است كه ادعا شده براي آن رؤيت شايسته است؛ يعني 
شوند؛ چشمي سالم، پاك، صاف و همانند آن  ها ديده مي چشمي را دارد كه با آن ايده

  .)80: ، ص14(»ها را ببيند كوشد تا آن  كه ميچيزهايي
بر اين اساس كه تعقل نزد  :Intellectus و Ratioعقل در دو معناي . 3. 3. 2

كار  گفتن از عقل در انسان به آگوستين ماهيتي تشكيكي دارد، وي دو واژه را براي سخن
  .Intellectus(Intellect) و Ratio(reason): گيرد مي

كار برده است؛ گاه ازطريق اين واژه به توانايي تجزيه  ي مختلفي به را در معانRatioوي 
ها و گاه به كاركرد مشاهدتي ذهن در دو  دادن ميان آن ها توسط ذهن و ربط و تحليل داده

 نيز اصطالحي است Intellectus .)65- 63: ، صص27(ي عقلي و عرفاني اشاره دارد مرحله
وي در برخي موارد از عقل بشري . استفاده كرده استكه آگوستين در معاني مختلفي از آن 

اي از عقل كه  كند؛ البته آن مرتبه  ياد ميIntellectusدر سطح عادي معرفت، با اصطالح 
گاهي نيز اين واژه را براي . پردازد رو به باال داشته و به تأمل درباب حقايق اليتغير مي

ي اشراق الهي  واسطه و خدا كه بهگفتن از عقل بشري در حال شهود حقايق ابدي  سخن
كه گفته شد، در  البته چنان. برد كار مي روشن شده و از اين اشراق و منبع آن آگاه است، به

. رسد ي عرفاني مي اين مرحله بشر از سطح عادي معرفت فراتر رفته و به سطحي از تجربه
) ي عرفاني مشاهده (27 انسان در باالترين مرتبه از ادراك حقيقت، به رؤيت عقالنيدرواقع

.  استIntellectus همان ،اي كه در انسان به اين رؤيت دست مي زند يابد و قوه دست مي
- 65 :همان، صص(بيند  عالم معقول را مي،ي آن وسيله اين همان چشمي است كه عقل به

 در افالطونيان كه همان عقل الهي و محل 28نوس(وي براي اشاره به عقل مفارق . )66
  .)26: ، ص21؛ 59: ، ص22(نيز از اين واژه بهره برده است) ر حقايق ازلي استحضو

شود كه  زيادي روشن مي  تاحد،ي عرفاني ي عقلي از مشاهده اكنون با تفكيك مشاهده
آنگاه كه . كار برده است چرا آگوستين اين دو واژه را در موارد مختلف و گاه متخالفي به

د، به رَب كار مي مشترك براي عقل داني و عقل عالي به طور  را بهRatioي  آگوستين واژه
نايافته،  يافته و تزكيه سطح عادي تعقل در بشر التفات دارد كه در تمامي افراد، اعم از تزكيه

 كاربرد اين واژه در مواردي كه از نوعي شهود عرفاني سخن ،ديگر ازسوي. مشترك است
ي حقايق فراطبيعي را از  كه ظرفيت مشاهدهآيد، شايد از آن جهت باشد  ميان مي به

بر  ي اشراق الهي واسطه داند كه به اي باالتر مي هاي همين عقلِ مشترك، اما در رتبه قابليت
اما آنگاه كه . ي آگاه نباشدفرآيند از چنين ،شود، هرچند كه شخص عقل بشري حاصل مي
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يده بود، در موارد متعدد  نامRatio Superiorآگوستين همين عقل عالي را كه صراحتاً 
سازد، در اغلب موارد به قابليتي ويژه در انسان   مطرح ميIntellectusعنوان  ديگر، تحت

شود و  كند كه جز ازطريق تزكيه براي كسي حاصل نمي براي ديدن حقايق عقلي اشاره مي
نظر   به.)63، 50، 48: ، صص12( اشراق نيز آگاه استفرآيند انسان در اين مرحله، از خود

جهت  كند، به مي يادIntellectasي رسد سرّ اينكه آگوستين از عقل در اين مرتبه با واژه مي
طريق كند و حقايق ابدي را در آن و از ارتباطي است كه عقل با نوس يا عقل الهي برقرار مي

  .)26 :ص ،22(  استIntellectas همان ،كند؛ چراكه نوس نزد آگوستين آن مشاهده مي
 روشن است كه عقالنيت آگوستيني، محصولي از عقل ِ محض ،اس آنچه گفته شدبراس

دهد، عنصر   جهت و نهايتاً شكل مي،تر در تعقل بشري كه به آن نيست، بلكه عاملِ اساسي
ها   اين عشق،ها و تمايالت بشري است و درنهايت تأثير عشق اراده است كه خود، تحت

چه موضوعي و نيز از چه حيثي به آن موضوع توجه كنند هر فرد به  هستند كه تعيين مي
اين قابليت بشري در صورتي كه با تمايالت مادي گره . كرده و درباب آن به تعقل بپردازد

كه با عشق به امور متعالي پيوند  آورد و درصورتي خورده باشد، علم را براي فرد به ارمغان مي
بنابراين . سازد كه همان حكمت است  مياي باالتر از معرفت را حاصل يافته باشد، مرتبه

 كشف ،ي آن ترين مرتبه ينيعقالنيت در چنين نگاهي، يك مفهوم تشكيكي است كه پا
ي حقايق ازلي و ابدي   مشاهده،ي آن ها و خواص عالم ماده است و باالترين مرتبه ويژگي

ت تعقل بشري اين نوع نگاه ِآگوستين به ماهي. باشد است كه منشأ تمامي حقايق مادي مي
تنها از ساير متفكران  جد، نه بر اراده، موضعي مختص به آگوستين است كه وي را به مبتني

ي  سازد و زمينه  كه از انديشمندي چون مالصدرا نيز متمايز مي،ي قرون وسطي دوره
  .آورد  فراهم مي راي عقالنيت  وي با مالصدرا در مسئلهيي آرا مناسبي براي مقايسه

  

  ي مالصدرا قالنيت در انديشهعقل و ع. 3
حساب  اي از قواي نفس به ي بشر، قوه عد شناسنده عقل به معناي ب،ازنظر مالصدرا

فعليت   به،شناسانه داشته و در جريان حركت جوهري نفس آيد كه كاركردي معرفت مي
  .)140 :، ص9، ج6(رسد  مي

وان كاركردهاي عملي و عن  تحت،مالصدرا نيز شاهد بحث از كاركردهاي مختلف عقلدر 
وي كه به اين بحث با تفاصيل بيشتري نسبت به آگوستين پرداخته، . نظري عقل هستيم

 هر دو، جزئي از ،كند كه عقل عملي و نظري  بيان مي،ضمن تقسيم عقل به عملي و نظري
ق  متعل،لحاظ نسبت و اضافه باشند، با اين تفاوت كه عقل عملي به اند كه ذاتاً مجرد مي نفس

ي ادراكي منسوب به عمل است كه مقدمات كلي كبروي خود  به صور جزئيه است و نيز قوه
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كند و همچنين   درباب جزئيات حكم مي،ي آن واسطه را از عقل نظري اخذ كرده و سپس به
گيرد؛  اش از مشهورات و مقبوالت و تجربيات غيرقطعي بهره مي در مقدمات قياسي

، 9ج، 6 (راكي مربوط به نظر و مبادي آن از اوليات استي اد كه عقل نظري قوه درحالي
  .)85، 83- 82 :صص

ي علم و   چيزي شبيه به تقسيم دوگانه،اين تقسيم عقل به عملي و نظري در مالصدرا
  .حكمت ازسوي آگوستين است

هاي گذشته بيان شد، شاهد  آنچه در بخش براساس ذكر اين نكته نيز ضروري است كه
ي آن بوديم كه در  دهنده ن به ماهيت تعقل بشري و عناصر شكلي آگوستي نگاه ويژه

اين در . ي مبنايي در ماهيت تعقل برجسته ساخت مؤلفهعنوان   بهي آن، وي اراده را نتيجه
شود و وي اساساً به چنين جايگاه  حالي است كه اراده نزد مالصدرا به عقل ارجاع مي

 مباحثي مشابه آنچه درباب اراده و نقش ،جهت نهمي بنياديني براي اراده اعتقاد ندارد و به
شود؛ بلكه وي عقل را   در مالصدرا يافت نمي،آگوستين مطرح است ازنظر آن در عقالنيت

حساب   اراده، تابعي از آن بهازجمله ،داند كه ساير قواي بشري عنصري مستقل در بشر مي
روست  اين  از.)201-199 :ص، ص4؛ 251 :ص، ص2 ج؛342-341 :ص، ص6همان، ج(آيند  مي

ايم كه البته  هاي دقيقي در ديدگاه مالصدرا مواجه پردازي كه درباب عقل مستقل، با نظريه
هاي اين دو انديشمند به  ترين تفاوت در ديدگاه اين مبنايي. در آن حرفي از اراده نيست

  .ماهيت تعقل است
  قابليتي تشكيكي و ذومراتب در بشرعنوان   بهتعقل. 1. 3

 در ديدگاه مالصدرا ،عبارتي همان تعقل گيري علوم و معارف يا به  شكلفرآيند
باره است؛ با  جهت كه سازوكاري دوسويه دارد، بسيار نزديك به رويكرد آگوستين دراين ازآن

 در مالصدرا بسيار موشكافانه و با ، تعقل و مراحل تحقق آنفرآينداين تفاوت كه تبيين 
گيري علوم و  مالصدرا درباب شكل. گوستين صورت گرفته استتفاصيل بيشتري نسبت به آ

  : مختلف را مطرح ساخته استفرآيندمعارف بشري، دو 
 تجريد و انتزاع، در اثر ارتباط نفس با صور فرآيندگيري علوم و معارف طي  شكل. 1
ي از تعقل، حركت ذهن از جزء به كل، محسوس فرآيند در چنين ،اعتقاد مالصدرا به: مادي

گردد،  ه معقول و معلول به علت است كه شامل تمامي معارف بشري مأخوذ از حس ميب
ي عقل  ي عقل عملي قرار دارند و معارف كلي كه در حوزه اعم از معارف جزئي كه در حيطه

  .)143 :، ص9، ج6(شوند  نظري داخل مي
: و عقليگيري علوم و معارف بشري ازطريق ارتباط نفس با صور عيني مثالي  شكل. 2

اي است كه نفس ابتدا، طي حركت جوهري، از عالم  گونه اين قسم از حصول معارف به
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گردد و در اثر شهود حقايق مثالي و  طبيعت خارج شده و به عوالم مثالي و عقلي وارد مي
 .)234 :، ص8؛ ج510 :، ص3 جهمان،(يابد  عقلي، به اين قسم از حقايق وجودي معرفت مي

 اين قسم از علوم براي نفس در اثر ارتباط با مبادي عاليه و فراطبيعي حاصل از آنجايي كه
 عالم ماده، نسبت كل به جزء، معقول به زگردد، نسبت اين علوم و معارف با علوم مأخوذ ا مي

اي برتر از معارف قسم اول قرار  محسوس و علت به معلول است و اين قسم معارف، در مرتبه
،  و معارف حضوري، باواسطه،ز معارف نيز اعم از معارف حصولياين قسم دوم ا. دارند

  29. خواهند بود،واسطه بي

 تعقل و ادراك را با مبناي فرآيندي جالب اينكه مالصدرا نيز همچون آگوستين  نكته
 چيزي جز التفات نفس نيست و ،ادراك«: گويد باره مي او دراين. كند مشاهده تبيين مي
  .)162: ص، 6 ، ج6(»  توسط نفس نيستي مدرك چيزي جز مشاهده

 برمبناي مشاهده، ،مالصدرا انواع ادراكات نفس را در مواجهه با عوالم مختلف هستي
ي حس كه  نفس داراي تنزالت و ترقيات است، گاهي به مرتبه«: كشد تصوير مي چنين به

كند و گاهي  يكند و گاهي به آسمان عقل صعود م ي عنصريه است تنزل مي مقارن با ماده
اي از اين مراتب ثالث، در عالمي از اين  پس در هر مرتبه. گيرد ميان اين دو عالم قرار مي

، 7(» كند  مشاهده مي،عوالم است و موجودات و صوري را كه اختصاص به آن عوالم دارد
  .)241 :ص

 منتزَع از امور هايي ي محسوسات خارجي، صورت مشاهده طور كه نفس دراثر همان
ي موجودات مجرد مثالي و عقلي و  كند، پس از مشاهده محسوس را در عالم خود ايجاد مي

دهد   در عالم خود شكل مي، مشاهده كرده است راها از نفس، صوري كلي از آنچه غيبت آن
 ي شهود حقايق مثالي و عقلي نيز در  بنابراين در مرتبه.)234 :، ص8؛ ج510 :، ص3، ج6(

 اما اين ، در ذهن بشر اتفاق مي افتد،دهي به مفاهيم كلي ابتداي مسير، همچنان شكل
ي امر محسوس خارجي داشته باشد؛ بلكه كليتي  كليت، كليتي نيست كه ريشه در مشاهده

 شامل تمامي موجودات ،ي موجود مجرد خارجي است و آن موجود مجرد مأخوذ از مشاهده
 ذهن بشر قادر به درواقع .)510:، ص3همان، ج( تا عقل است  از مثال،فراتر از عالم ماده

ي  سازي صور مأخوذ از ماده است و مرحله  كلي،ي اول سازي در دو مرحله است، مرحله كلي
  .سازي صور مأخوذ از عالم خيال يا عقل دوم، كلي

تجريد حسب اعتبار عقل، غير از   به،مالصدرا با اشاره به اين مطلب كه تجريد از عوارض
، صراحتاً )196، 193، 191 :صص ،8؛ 47 :، ص2همان، ج(حسب وجود است  از عوارض به

نهد و   محسوسات تمييز مييميان عقالنيت وابسته به محسوسات و عقالنيت ناظر به ماورا
اين شرط انتزاع در «: گويد  حصول اين دو مرتبه از تعقل، چنين ميفرآينددرباب تفاوت 
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اشاره به عالم (ر از مواد اخذ شده باشند و اما آنچه بذاته عقل است صورتي است كه صو
ي تعقل اين  واسطه ، در تعقلش نياز به اين تجريدات نيست و در شأن نفس است كه به)عقل

اشاره ( آنچه ذاتاً از جنس صور خيالي است ،طور و همين... معاني، تبديل به عالم عقلي شود
 به تجريد نيست و آن صورتي است كه اگر نفس به آن  در تخيلش نياز،)به عالم مثال

  .)362 :، ص3، ج6(» شود مي... متصل شود، تبديل به عالم جناني و
وي در جاي ديگري با تقسيم علوم بشري در دو قسم كلي، به دو طريق مختلف از 

 كند كه علوم يا موهبتي وي بيان مي.  اشاره كرده است، حصول صور علمي در نفسفرآيند
گردد و   از روح كلي عالم، علوم كلي و انوار عقلي بر قلب افاضه مي،صورت  آن هستند كه در

اند كه بعد از  يابد؛ يا اينكه اين علوم، كسبي ها در خيال تمثل مي سپس حكاياتي از آن
ها، نفس به  گرفتن احساس به جزئيات و انتزاع كليات ازجهت مشاركات و مباينات آن تعلق
، 6، ج5 (طريق اول، طريق ابرار و طريق دوم، طريق نظّار است. يابد ل ارتقا ميي عق مرتبه

  .)170 :ص
 ، موجودات خيالي و عقليي ه پس از مشاهد، ذهن30 سازي مالصدرا از اين قابليت كلي
شود كه   نوعي از معاني در ذهن ايجاد مي،كند كه دراثر آن به اخص خواص انسان تعبير مي

ليات مأخوذ از صور حسي دارند، چراكه اساساً بر مبناي صور حسي شكل تجردي برتر از ك
گيري اين كليات نسبت به   شكلفرآيند البته .)474 : ص،9 ؛82 :، ص9، ج6(اند  نگرفته

ي  واسطه كليتي كه در اينجا به.  متفاوت است،آنچه در صور مأخوذ از ماده اتفاق مي افتد
گيرد، كليت به معناي   از دور، توسط نفس شكل ميي موجودات مثالي يا عقلي، مشاهده

 نفس بشر در ابتداي سير جوهري خود به سوي عوالم باال، از آن جهت درواقع. ابهام است
ي كامل موجودات در آن  كه تجرد مثالي يا عقلي كامل برايش حاصل نشده، قادر به مشاهده

در . كند  از دور تعبير ميي شاهدهي ناقص به م عوالم نخواهد بود و مالصدرا از اين مشاهده
ي ناقص، نفس قادر به تشخيص دقيق افراد متشخص خارجي در آن عوالم  اثر اين مشاهده

 كلي ،جهت ابهامشان شود كه به  در نفس حاصل مي،نبوده و تصاوير ادراكي مبهمي از آن
  .)328 :، ص8؛ 289 :، ص1 ج،6(صدق بر افراد متعددند  بوده و لذا قابل

يكي از مسائل اساسي اين است كه چرا مالصدرا در اين مرتبه از تعقل، كليت را به 
ي مالصدرا، كليت مفهومي كه در  بنابر گفته. سازد، نه تجريد و انتزاع معناي ابهام مطرح مي

اي است كه شيء خارجي همراه با ماده و  شود، مربوط به مرتبه اثر تجريد و انتزاع حاصل مي
اي از تعقل كه موجودات ذاتاً مجرد از ماده و عوارض  اشد؛ بنابراين در مرتبهعوارض مادي ب

اي كه در  و براي مفاهيم كلي) 362 :، ص3، ج6(اند، تجريد به اين معنا وجود ندارد  مادي
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 بايد به دنبال توجيه ديگري گشت و ،يابند اين مرتبه از تعقل در ذهن بشر تحقق مي
  . به اين كار دست زده است، ابهاميمالصدرا با استفاده از كليت

 ،نظر مالصدرا  موردي مالصدرا اين است كه عقالنيت تر در ساختار انديشه ي جالب نكته
ي مجردات مثالي و عقلي از دور و  گردد، بلكه باالتر از مشاهده در اين مرتبه نيز متوقف نمي

طبيعي نيز وجود دارد كه ي ديگري از ادراك موجودات فرا ها، مرتبه علم حصولي نفس به آن
وي عقالنيت . هاست ها توسط نفس و اتحاد وجودي با آن ي مستقيم آن بر مشاهده مبتني

ي موجودات مثالي و  ، مشاهده)مثال و عقل(حقيقي را صعود نفس به عوالم فراتر از ماده 
ير و با تعاب) 410 :، ص8(داند   اتحاد وجودي نفس با چنان حقايقي مي،عقلي و درنهايت

نفس تا وقتي مقيد به «: پردازد؛ ازجمله اينكه متعددي به تبيين عقالنيت خاص در بشر مي
بلكه تا . تواند بالفعل عاقل شود و معقول او بالفعل معقول نيست  نمي،ت نفساني استئاهي

يا ) ي علوم حصولي مأخوذ از محسوسات مرتبه(زماني كه نفس، موجود به وجود طبيعي 
ي عاقليت و  است، قوه) ي علوم حصولي مأخوذ از مبادي عاليه تبهمر(وجود نفساني 

ي وجودي گذشت و  ها و هنگامي كه نفس از اين مرحله  نه فعليت آن،معقوليت در آن است
كند تا عين معقوالت شده و نسبت آن با  تشخص عقلي كلي پيدا كرد، صالحيت پيدا مي

 عقالنيت ،مالصدرا ازنظر .)365 :، ص3، ج6(» معقوالت، نسبت با امور شخصي گردد
 يعني شناخت موجودات عقلي صرف از حيث ذات، ،ق اشياءيحقيقي در بشر، شناخت حقا

ها و اين چيزي است كه  ي آن  نه از حيث مفاهيم و ماهيات عامه،وجود و حقيقتشان است
  با اين تعبير اخيرِ.)386 :همان، ص(شود  جز براي معدودي از افراد بشر حاصل نمي

بر دو قسم اول از معارف، قسم سومي از معرفت كه همان معرفت حضوري  مالصدرا، عالوه
  .رسد اثبات مي  به،به حقايق فراطبيعي است
ي عيني عقول  بندي معرفت به معرفت عام، معرفت خاص و مشاهده وي در جايي با رتبه

 ميان تمامي نفوس كند كه معرفت عام، مشترك مفارق، از اين مراتب ياد كرده و بيان مي
كه  تر از آن معرفت  و معرفت خاص، اختصاص به برخي افراد بشر دارد و خاص استبشري

 ي عيني موجودات مجرد خارجي است شود، مربوط به مشاهده افراد معدودتري را شامل مي
توان با معناي خاصي از كلي مرتبط   هريك از اين مراتب را مي.)266 :، ص5همان، ج(

 ،ي دوم در مرتبه.  سروكار بشر با كليت مأخوذ از صور حسي است،ي اول ر مرتبهد. دانست
شود كه كليت غيرمأخوذ از صور حسي است و در آخرين   به معناي ابهام مطرح مي،كليت

كليت   مفارق عقلي و اتحاد نفس با موجود عقلي متشخصي است كه دارايي مرتبه، مشاهده
اساساً غير از كليت ذهني و مفهومي است، بلكه اشاره به ،تاين معنا از كلي. باشد عي ميس 

 قسيم در ،درواقع. ي وجودي و احاطه و شمول خارجي اين مرتبه از عالم هستي دارد توسعه
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عي، موجود مضيق و محدود است و اين مطلب با بحث اطالق و تقييد وجودي كلي س
  .مرتبط است
كند كه نفس به سه  عقل بشري بيان ميبودن ت اعتقاد به ذومراتب براساس مالصدرا

 ،)مجردات(ي صور عقلي مربوط به معلومات مفارق  واسطه اول به: يابد طريق استكمال مي
ي صور خيالي كه حكايت  واسطه مثل خدا و مالئكه كه اين علم مربوط به عرفاست؛ دوم به

خيالي مأخوذ ي صور  واسطه از عقليات محض است و اين علم مختص به صلحاست و سوم به
از امور جسماني كه متعلق به معلومات جزئي و صور حسي است و اين مربوط به عوام است 

  .)295- 294 :صص، 4، ج5(
كه پيش از اين هم اشاره شد، علم حصولي نيز شامل دو  بندي، چنان براساس اين تقسيم

مردم و كليت آن ي  اول علم حصولي مأخوذ از ماده كه مربوط به عامه: گردد قسم اصلي مي
ي مجردات عقلي و مبادي  نيز كليت منطقي است و دوم علم حصولي مأخوذ از مشاهده

  .هاست و كليت آن از نوع كليت ابهامي است عاليه كه مخصوص صلحا و باالتر از آن
كيفيت حصول علم براي عوام چنين است كه ابتدا نفس ازطريق حواس، به تصورات و 

 ،ابد و سپس اين علوم اوليه را با يكديگر ممزوج ساخته و از آني تصديقات اوليه دست مي
 يعني حس، علوم اولي و ،ها كند و ترتب اين تصورات و تصديقات مكتسبه را تحصيل مي

ي متأخر  ي متقدم، علت براي مرتبه علوم ثانوي كسبي، يك ترتب طبيعي است كه مرتبه
  .)382-381 :ص، ص3، ج6(است 

يك نفس متوسط در قوه و « شود كه گونه حاصل مي  اين،معناي دوماما علم حصولي در 
ي حس خارج شده و بدن را با بعضي از  شود، از نشئه كمال، وقتي به عالم عقل متصل مي

اش  ي عقلي  از نشئه،كند كند و هنگامي كه به عالم حس رجوع مي قواي طبيعي تدبير مي
ماند كه همراه  ي عقلي باقي مي ف از نشئهشود و همراه او چيزي مانند خيال ضعي غايب مي

 ،تواند مدرك عقلي را كه زائل گشته بود ي استرجاع و استعداد اتصال، مي  ملكهيبا بقا
  .)510 :همان، ص(» خاطر آورد به

آيد، در اين مرتبه از علم،  دست مي  حصول علم در عموم افراد بشر بهفرآيندكه از  چنان
كند كه چنين علمي از آنجا   مالصدرا تأكيد مي،رو  ازهمينحركت از معلول به علت است و

 همان،(دهد  دست نمي كه علم به علت معين را درپي ندارد، علم يقيني به معلول را هم به
همان، ص (و بنابراين چنين علمي مفيد ظن است نه يقين ) 394-392، 388 :صص، 3ج

ي بشر است و ويژگي خاص  از علوم عامهاي فراتر  او علم يقيني مرتبه ازنظر  بلكه31؛)399
علم اليقين، عين : باشد آن، علم به معلول ازطريق علم به علت است كه شامل سه مرحله مي

اولين مرتبه از مراتب علم يقيني، تصديق به امور نظري كلي است . اليقين و حق اليقين
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مانند علم به وجود كه ازطريق برهان حاصل شده است؛ )  از دوري معرفت خاص يا مشاهده(
اي از علم است كه مختص به صلحاست و شامل  اين همان مرتبه. [خورشيد براي فرد نابينا

 ،ي آن  دومين مرتبه.)295- 294 :صص، 4، ج5 (]حكاياتي خيالي از معقوالت محض است
ي  است، مانند مشاهده) ي نزديك معرفت اخص يا مشاهده(ي موجود مفارق عقلي  مشاهده

معرفت اخص (با چشم مادي و سومين مرتبه از آن، اتحاد نفس با مفارق عقلي خورشيد 
 مثالي در عالم حس يافت ، كل معقوالت است و براي آن، خود، كه آن32است) اخص
 :، ص3، ج6(جهت كه امكان اتحاد بين دو چيز در امور جسماني وجود ندارد  آن شود، از نمي
لم يقيني مختص خواص بشر است و نه عوام و كند كه ع  وي مجدداً تأكيد مي.)518

 ،ي يقين كمتري نسبت به علوم خواص برخوردار است و درمقابل  علوم عوام از درجه،درواقع
  .)همان(آيد  حساب مي علوم خواص همچون ظن به

بر روند طبيعي نفساني بشر،  الزم به ذكر است كه وصول به مراتب عالي تعقل، عالوه
بر سلوك علمي،   عالوه،يابد و آن شروط ه براي هر كسي تحقق نميمستلزم شروطي است ك

 گذر نفس از عالم ،ي آن شود كه نتيجه رياضت ديني و تكاليف شرعي را هم شامل مي
 علت اينكه .)9 :، ص4 (طبيعت به عالم مثال منفصل و پس از آن وصول به عالم عقل است

داند،  ايق فراطبيعي كافي نميمالصدرا سلوك علمي صرف را براي رسيدن به درك حق
، 6 (اعتقاد وي به اين مطلب است كه مدرِك و مدرك بايد با يكديگر سنخيت داشته باشند

ي حقايق مجرد صعود نكند، امكان معرفت حقيقي   بنابراين تا نفس به مرتبه.)387 :، ص1ج
ر كسب علم، به چنين اموري را نخواهد داشت و چنين صعودي به مراتب باالتر، عالوه ب

  .ي عمل را نيز الزم دارد واسطه ي نفساني به كسب ملكات فاضله
  بندي ديدگاه مالصدرا جمع. 2. 3

توان   مباحثي كه در بخش گذشته توصيف و تحليل شد، در يك نگاه كلي ميبراساس
  :مراتب مختلف تعقل را از ديدگاه مالصدرا در پنج طبقه جاي داد

كاركردي از عقل عنوان   بهناظر به امور جزئي و ماديتعقل به معناي درك معارف . 1
ي عقل  ترين اليه از تعقل در بشر را مربوط به حوزه مالصدرا سطحي): عقالنيت اعم(عملي 

نظرند،   موردشان لحاظ نتايج عملي داند كه تمامي علوم كاربردي و معارفي كه به عملي مي
 از science علومي كه امروزه با عنوان با اين نگاه، تمامي. شوند در اين حوزه داخل مي

  .گيرند ي فعاليت عقل عملي قرار مي شود، در حوزه ها ياد مي آن
اين مرتبه از تعقل كه ): عقالنيت عام(تعقل به معناي درك معارف كلي و ضروري . 2

فراتر از كاركردهاي عقل عملي و پايه و مبناي آن است، براي عموم افراد بشر و در مراحل 
. 1: هاي عقل نظري اتفاق مي افتد كه شامل دو مرحله است دايي از تحقق ظرفيتابت
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معارفي كه . ي ادراك بديهيات كه مالصدرا از آن به اوائل معقوالت تعبير كرده است مرحله
گردند، همان اصول و مباني يقيني مشترك ميان تمام  در اين مرحله از تعقل محقق مي

ي  اي براي تحقق ساير معارف، شامل معارفي كه در حيطه هافراد بشر است كه مبنا و پاي
شوند،  ي عقل نظري واقع مي عقل عملي قرار دارند و نيز معارف سطح باالتري كه در حيطه

ي عقل نظري قرار  ي ادراك معارف كلي و ضروري كه در حوزه مرحله. 2. آيند حساب مي به
هاي كلي در  ين يقينيات، شامل گزارها. اند ي اين بديهيات شكل گرفته داشته و برپايه

لحاظ نتايج   نه به،نظرند  مورد كه بذاتهگردند ي علوم طبيعي، رياضي و فلسفي مي حوزه
  .شان عملي

 فرآينداند كه طي  علوم و معارف بشري در دو سطح مذكور از تعقل، علومي حصولي
  .اند دست آمده  به،تجريد و انتزاع از صور مادي

): عقالنيت خاص(ي موجودات مجرد مثالي و عقلي از دور  ي مشاهدهتعقل به معنا. 3
 ي كند، شامل مشاهده اين مرتبه از تعقل كه مالصدرا از آن به اخص خواص بشري تعبير مي

ي صور  ي علم حصولي و با واسطه مجردات از دور توسط نفس است كه همچنان دربردارنده
كه صور علمي در اين مرتبه، مأخوذ از شهود  با اين تفاوت ،علمي به موجودات خارجي است

كه صور علمي در دو   شامل موجودات مثالي و عقلي است؛ درحالي،حقايق فراطبيعي
 در ،اين نحوه از تعقل. ي موجودات مادي و طبيعي بود ي پيشين، مأخوذ از مشاهده مرتبه

روشن است، داخل كه  هاي عقل نظري اتفاق مي افتد و چنان مراحل مياني از تحقق قابليت
  .ي علم حصولي است در حيطه

اين ): عقالنيت اخص(ي مجردات مثالي و عقلي از نزديك  تعقل به معناي مشاهده. 4
ي مستقيم واضح و روشن موجودات مجرد مثالي و عقلي  مرتبه از تعقل شامل مشاهده

الي از هرگونه  خ،علت همين گونه ابهامي در آن وجود نداشته و به اي كه هيچ گونه  به،است
 ،اي را شناخت حقايق اشياء ي چنين مشاهده مالصدرا نتيجه. سازي توسط ذهن است مفهوم

اين مرتبه از تعقل . داند موجودات متشخص خارجي ميعنوان   به يعني،طور كه هستند آن
  .يابد حضوري، در مراتب عالي عقل نظري تحقق مي

اين مرحله از ): عقالنيت اخص اخص(قلي تعقل به معناي اتحاد با مجردات مثالي و ع. 5
ي مراتب قبلي است و مالصدرا اين نوع تعقل را اتحاد با حقايق   اخص از همه،تعقل

اي ميان  كه هيچ دوگانگي نحوي  به،داند  در حقايق مجرد مييفراطبيعي و اندكاك و فنا
رتبه از تحقق عقل ترين م اين مرتبه از تعقل، مربوط به عالي. نفس و آن حقايق وجود ندارد

يابد و آن را تبديل به   تمامي قواي عقل نظري فعليت مي،ي آن واسطه نظري است كه به
  .سازد عقل فعال و متحد با آن مي
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ي عيني حقايق را با اتحاد نفس با آن  الزم به ذكر است كه مالصدرا در مواردي، مشاهده
  .اخير را با هم در يك قسم جاي دادي  توان دو مرحله حقايق يكي دانسته است، بنابراين مي

بودن تعقل در انسان، يقين حاصل از علوم و  تشكيكي براساس بايد توجه داشت كه
اي از تعقل، متناسب با همان  معارف نيز هويتي تشكيكي خواهد داشت كه در هر مرتبه

  .مرتبه خواهد بود
  

  گيري ها و نتيجه ي ديدگاه مقايسه. 4
هاي اشتراك و اختالف در  توان جنبه قاله ارائه شد، ميطبق گزارشي كه در اين م

سه محور مشترك در . هاي آگوستين و مالصدرا را با وضوح بيشتري تشخيص داد ديدگاه
تبيين  «،» ادراكفرآينددانستن  دوسويه« :ند ازا تبيين ايشان از عقالنيت بشري عبارت

كه گفته شد،  البته چنان. »تعقلبودن معناي  تشكيكي«و »  ادراك بر مبناي مشاهدهفرآيند
ي او نسبت به عقل و  هاي اوليه  تعقل، بيشتر ناظر به ديدگاهفرآيندنگاه آگوستين به 

اينك بر جهات اشتراك و . گيرد كاركردهاي آن است كه بعدها شكل ديگري به خود مي
  :خواهيم داشتمروري ي عقالنيت،  هاي اين دو انديشمند در حوزه اختالف ديدگاه

كند و از   با مبناي مشاهده تبيين مي،ي دوسويه استفرآيندآگوستين تعقل را كه . 1
كه در مالصدرا نيز ادراك و تعقل، چيزي جز  گويد؛ چنان نوعي رؤيت ذهني سخن مي

اصالت ،  مالصدرا با تكيه بر اصول تأسيسي خودالبته؛ ي مدرك توسط نفس نيست مشاهده
ي صور علمي توسط  مشاهده« به تبيين فلسفي ،وجود، تشكيك وجود و حركت جوهري

 كه نسبت به  هرچند،باره اين كه ديدگاه آگوستين در دست زده است؛ درحالي» نفس
هايي در يك ساختار  از چنين تبييناما ، است بسيار ارزشمند و متعالي هاي دوران او انديشه

 مباني نظام ترين مهمهاي مالصدرا بر  ابتناي انديشه. استخالي  ،مند فلسفي نظام
تر از پيشينيان  هاي خود را بسيار دقيق دهد كه انديشه  به وي اين امكان را مي،اش فلسفي

توضيحات مفصل وي از اين مباني فلسفي در  چراكه ، آگوستين، مستدل سازدازجمله ،خود
 را هاي وي از حقيقت تعقل، بسياري از ابهامات جاي خود و ارتباط وثيق اين مباني با تحليل

ي   مالصدرا با بررسي دقيق و موشكافانه،كه گذشت چنان. كند درمقام تبيين برطرف مي
يابد، به  هاي عقل بشر در مراتب مختلف كه طي حركت جوهري نفس تحقق مي قابليت

يكي از امتيازات عمده در . پردازد ي كاركرد عقل بشر مي ي نحوه يات دربارهئشرح تمامي جز
دهي به  ي عقلِ بشر در شكل كردن نقش فعاالنه ست از پررنگهاي وي عبارت ا تبيين

هاي خود در  اين درحالي است كه آگوستين عمدتاً تبيين. مفاهيمِ مرتبط با علوم مختلف
اش شكل داده است و توجه كمتري به نقش  ي اشراق الهي اين حوزه را با تكيه بر نظريه
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جهت باشد كه آگوستين مباني الزم را براي تواند به اين  اين مطلب مي.  عقل داردي فعاالنه
  . دراختيار نداشته است،ي چنان نگاه مستقلي به عقل هئارا

دانستن معرفت  هاي مشترك درنگاه آگوستين و مالصدرا، تشكيكي يكي از حوزه. 2
معرفت بشري، به رسميت شناختن تمامي ي  دربارهاز لوازم چنين ديدگاهي . بشري است

.  از علوم كاربردي و تجربي گرفته تا رياضيات و فلسفه و عرفان است،رهاي معرفت بش شاخه
شوند كه گرچه  ي اين علوم از اعتباري عقالني برخوردار مي مطابق اين مبنا، همه

لحاظ ماهيت تشكيكي معرفت بشري، از درجات مختلفي از قطعيت و  اند، اما به وثوق قابل
هاي معرفت را بايد نسبت به  ار هر يك از شاخهي آن، اعتب اعتبار برخوردارند و درنتيجه

اما با وجود اين نگاه . ها پرهيز كرد  سنجيد و از خلط ميان آن،اي كه در آن واقع است مرتبه
چشم  مشترك، اختالفي اساسي در كيفيت وصول بشر به اين معارف، ميان دو متفكر به

ساختن نقش  اق الهي و كمرنگ اشرفرآيندخورد و آن عبارت است از تأكيد آگوستين بر  مي
 نقش عقل ،دقت  ادراك، بهفرآينددانستن  بر دوسويه كه مالصدرا عالوه مستقل عقل، درحالي

  .تصوير كشيده است هاي مختلف به را در حوزه
آيد، اختالف ديدگاه اين دو  دست مي اي به اي كه از اين پژوهش مقايسه آخرين نكته. 3

 آگوستين در تبيين خود از ماهيت تعقل، اراده را.  استانديشمند در تبيين ماهيت تعقل
كند  هاي بشر لحاظ مي ها و خردورزي دادن به نوع انديشه ي اساسي در جهت مؤلفهعنوان  به

ها و تمايالت  عبارتي، عشق  به؛ها و عواطف بنيادين انسان است  تابعي از عشق،كه خود
دهي و هدايت باورها و  نيز منجر به جهتسازند و اراده  اش را مي ي انسان، اراده اوليه

كند كه هر فرد خاص، به چه موضوعي، از   تعيين مي،گردد و درنهايت هاي وي مي انديشه
  .چه منظري نظر افكند و چگونه به آن باور داشته باشد و درباب آن بينديشد

ار هايي از وجود بشر در كن حيطهعنوان   بهتوجه آگوستين به دو عنصر عشق و اراده
 گيري شكل فرآيندثيرگذاري آن در أي معرفت و تأكيد وي بر تقدم اراده بر عقل و ت حيطه

توجه . ي وي به ساحات مختلف وجود انسان است معرفت، حاكي از نگاه دقيق و موشكافانه
ي اسالمي   عمدتاً در فلسفه،ها بر يكديگر به اين ساحات وجودي و بررسي تأثيرات آن

نقشي بنيادين براي اراده و در تعقل،  برخالف آگوستين كه ،كه ديديم چنان. تر است كمرنگ
طورمستقيم بحثي را درباب نقش ساحت عشق و عاطفه  شود، مالصدرا اوالً به قائل مي عشق
 ،داند سازد، ثانياً اراده را نيز تابعي از تعقل و فرع بر آن مي  تعقل مطرح نميفرآينددر 

ي وي نيز متناسب با  اي از مراتب معرفتي كه باشد، اراده تبهاي كه انسان در هر مر گونه به
ي مناسبي را  نظر درباب نسبت ميان عقل و اراده، زمينه اين اختالف. همان مرتبه خواهد بود

  .آورد اي ديگري ميان اين دو انديشمند فراهم مي هاي مقايسه جهت پژوهش
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  ها يادداشت
ديدگاه   مورددر). 446-443 صو ص 421-419 ص، ص3، ج 6(: ديدگاه مالصدرا نك  مورددر .1

  .)47- 45: ، صص16؛ 71-70 و 68-67: ، صص11(:آگوستين نك
 و Intellectي  گفتن از عقل، هر دو واژه  در ادامه خواهد آمد، آگوستين براي سخنكه چنان .2

Reasonكار برده است  را به. 

ير كرده و با نگاه خاص مسيحيت به هاي عقل، در پايان عمر وي تغي اين نگاه آگوستين به قابليت .3
آگوستين در اين دوران متأثر از تعاليم مسيحي كه انسان را موجودي ذاتاً . گردد عقل، جايگزين مي

ي ايمان،  واسطه شود كه عقل تا به داند، معتقد مي گناهكار دانسته و عقل وي را نيز عقلي در گناه مي
قيقت را ندارد و بنابراين تنها راه پيش روي انسان ذاتاً از آلودگي گناه پاك نگردد، قابليت شناخت ح

 بدون كمك ايمان، كاري از عقل ساخته ،كار براي وصول به حقيقت، ايمان است و در اين مسير گناه
 .)22-20: ، صص18؛ 59 و 4-3: ، صص12(نيست

4. Reason (ratio) 
 

5. Intellect (Intellectus) 
 

6. Cogitatio 

نظر آگوستين در اين است كه وي عقل را قوه،  قل و تعقل درالزم به ذكر است كه تفاوت ع .7
داند و تعقل نيز شامل كاركردهاي مختلف قواي عقلي بشر است كه  ظرفيت و ابزاري براي تعقل مي

 .آيد حساب مي انديشيدن، يكي از آن كاركردها به

8. Dihle 
 

9. Will 
 

10. rational comprehention 

 كه تعلق بگيرد، تا جايي ،علم يا حكمت، اي  به هر حوزهالبته بايد توجه داشت كه التفات نفس .11
 .آيد حساب مي  مصداقي از عقالنيت بشري به،گردد كه پاي عقل در ميان است، آنچه حاصل مي

حسب همان روح، كالم  شود و ديگري را به ي روح، كالم حكمت داده مي واسطه زيرا يكي را به« .12
 .)8:12قرنتيان اول، ، 1(» علم

13. Sapientia 
 

14. Scientia 
 

15. ratio superior 
 

16. ratio inferior 
 

17. contemplative 
 

18.active 
 

19. intellectual cognition 
 

20. reasonable cognition 
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ي اشراق در  تبيين نظريه«ي  مقاله: يد بهنبراي پيگيري ديدگاه اشراقي آگوستين رجوع ك .21

ي حكمت و  دگان، مجله، زهرا محمودكاليه و ساير نويسن»آگوستين با تكيه بر ديدگاه ژيلسون
 .164- 145 :ص، ص40 ي فلسفه، سال دهم، شماره

22. Vision 
 

23. Literal Commentary on Genesis 
 

24. Corporeal vision 
 

25. Spiritual vision 
 

26. Intellectual vision 
 

27. Intellectual vision 
 

28. Nous 
 

ر ارتباط با اول اينكه هر نوع معرفت بشري، خواه در اث: در اينجا تذكر دو نكته ضروري است .29
عالم ماده حاصل شود و خواه در اثر ارتباط با مبادي عاليه، تا آنجايي كه سروكار بشر در آن، با 

توان آن  شود و تنها هنگامي مي ي علوم حصولي داخل مي تصورات و تصديقات است، در حيطه
ها و  نفس با آنحساب آورد كه ادراك حقايق، در اثر ارتباط مستقيم  معارف را نوعي علم حضوري به

ي اين  دوم اينكه در حصول هر دو مرتبه. ها صورت پذيرد اي از مفاهيم و گزاره بدون هيچ واسطه
اند، با اين تفاوت كه نقش عقل عملي  علوم و معارف بشري، هم عقل عملي و هم عقل نظري دخيل

 ي مانند بنا،ي اول، بيشتر مربوط به حيث ادراكي آن در اعمال معيشتي در حصول معارف دسته
ي دوم از علوم و معارف، بيشتر ناظر به  كه اين نقش در حصول دسته متقن است؛ درحالي نحو خانه به

ساز ادراك  اعمال معادي مانند عدل و احسان و كسب فضائل و تزكيه و تصقيل نفس است كه زمينه
 .)82 :، ص9 :  ج،6(گردد  كليات توسط عقل نظري مي

ها در  كه صورت آن باشند، درحالي عي ميحدنفسه كلي س ها في  صورتبايد توجه داشت كه اين .30
 .ذهن، كلي به معناي منطقي آن است

ي بشري، نفي و انكار وصول بشر عادي به مراتبي از يقينيات  بودن علوم عامه مقصود از ظني .31
و  اين است كه اين علوم به جهت اينكه بر مبناي محسوسات ،تر آن نيست، بلكه معناي دقيق

ي يقين كمتري   از درجه،اند اند، نسبت به علومي كه از مبادي و علل اخذ شده معلوالت شكل گرفته
مالصدرا نيز بر همين اساس معتقد است . ي متأخر از آن علوم قرار دارند برخوردار بوده و در مرتبه

 عقول مستفاد ها با ارباب حكمت متعاليه كه با كه فرق بين ارباب علوم رسمي و افكار قياسي آن
 اين است كه ،كنند هاي حقيقي آن و اسباب اول و غايات آخر دريافت مي خود، علم را از سرچشمه

، ص 6، ج 5(كنند  ها به علت شيء كه مقوم وجود و نيز مقوم حد حقيقي آن است، علم پيدا مي اين
45(. 

قات عقلي را با اتحاد ي تام مفار  ذكر است كه مالصدرا در موارد متعدد ديگري، مشاهدهشايان .32
 .)410 :، ص8؛ 360-359 :ص، ص2 :، ج5(مرتبه دانسته است   يك،ها نفس با آن
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