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چکیده

علم در حکمت صدرا چیزی جز حضور چیزی نزد موجود درککننده نیست.
کاملترین مصداق حضور ازنظر این مکتب ،علم حضوری انسان به خود است که در
آن ،عالم و معلوم وحدت دارند .بنابراین ازنظر حکمت صدرا ،معرفت به خود ،در
فلسفه جایگاه رفیعی دارد ،اما آنچه در حکمت متعالیه ،علم حضوری به نفس
خوانده می شود ،ازنظر کانت علم حضوری نیست ،بلکه این علم گونهای از علم
تجربی ماست که با واسطهی صورت ذهنی که کانت به آن پدیدار میگوید ،حاصل
آمده است ،اما کانت غیر از این من تجربی ،به من استعالییای قائل است که این
من نمیتواند شیء فینفسهای محسوب شود که در کانون دید تجربی انسان قرار
میگیرد؛ بنابراین وی شناخت از خود را نه حصولی میداند و نه حضوری.
در این مقاله بررسی میشود که چرا مالصدرا خود استعالیی را متعلق معرفت
میداند و کانت نمیداند .این مسأله ،ذیل این مسألهی عامتر واقع است که آیا منِ
درککننده  ،خود ،متعلق معرفت است یا نه؟ در این نوشتار نشان خواهیم داد که
علم به خود ،برخالف تلقی کانت ،جز با نگرش وجودی تبیینپذیر نیست؛ چراکه
ادراک حضوری ،نحوهای از حضور در وجود و برای وجود است.
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ادراک ،غالب ًا بهموازات یکدیگر بحث کرده است.
بیتردید ،بدون پذیرش علم حضوری و بهویژه علم حضوری به من که بر دیگر مراتب
علم حضوری مقدم است ،نمیتوان بحثهای فلسفی مالصدرا را پیش برد .در فلسفهی کانت
نیز بدون قبول من استعالیی که شرط پیشین هر معرفتی است ،مبانی علم استحکام خود را
از دست خواهد داد .بنابراین در تفکر مالصدرا و کانت ،مسألهی امکان معرفت مدرِک به خود،
اهمیت و جایگاهی واال دارد .کانت که تعیین حدود معرفت بشری را وجههی نظر خود ساخته
بود ،با شرط شناخت تلقیکردن زمان و مکان ،به تمایز میان پدیدار و شیء فینفسه قائل
شد .به تبع این تمایز ،زمان و من استعالیی نیز در مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ یعنی من
استعالیی بهمنزلهی امری غیرزمانی و فارغ از زمان تلقی میشود .مالصدرا نیز کهاندیشهی
اصالت وجود را محور نظام مابعدالطبیعی خود قرار داده بود ،برایناساس ،تبیین بدیعی از
حقیقت علم و ادراک و کیفیت ظهور آن ارائه کرد که بر مبنای آن ،علم نحوهی وجود است.
بنابراین پژوهش در امکانپذیری یا امکاننداشتن تعلق معرفت به من مدرِک ،با تکیه بر آرای
مالصدرا و کانت ،موضوعی است که براساس نظر این دو فیلسوف از آن بحث میشود تا در
نتیجهی مقایسهی موردی ،دیدگاه آنها در حل این آموزهی فلسفی ارزیابی شود.

 .2وجود و حضور
مالصدرا که اندیشه ی اصالت وجود ،یعنی حضور ،در برابر ماهیات را محور نظام
مابعدالطبیعی خود قرار داد ،انقالبی در حکمت اسالمی به وجود آورد .البته بحث درباب وجود
معادل با حضور ،نخست در میان فیلسوفان پیش از سقراط مطرح شد ( ،24ص .)167 :اما در
میان فیلسوفان اسالمی ،بنا به تعبیر ایزوتسو ،بیشترین توجه به موجود معطوف بود ،نه وجود؛
یعنی کسانی چون ابن سینا ،به مفهوم وصفی وجود (چیزی که هستی دارد) توجه داشتند تا
به معنای فعلی هستی ،یعنی بودن ( ،2ص  ،)21ازاینرو مالصدرا برای اولینبار ،اصالت وجود
را به معنای اصالت حضور در مراتب هستی به کار برد ( ،6ص .)22 :وی این مسأله را اینگونه
توجیه می کند :حقیقت وجود از آن جهت که خودش است ،...در ذات خودش جز تحصل،
فعلیت و ظهور چیزی نیست ( ،16ج ،1ص .)295 :مالصدرا غالباً بهجای واژهی حضور ،از
واژهی وجود استفاده می کند؛ زیرا مقصود از حضور ،وجود است ،اما نه وجود مطلق ،بلکه
وجود نزد شیء ( ،10ج ،2ص) 28 :؛ بنابراین حضور برای او عبارت است از حضور خود عالم
که با حضور چیزی برای او مالزم است؛ خواه متعلق آن ،خود عالم باشد ،یعنی خودش برای
خودش حاضر باشد ،خواه متعلقی غیر خودش .در حالت دوم ،خواه این متعلق در خارج باشد
خواه نباشد .نتیجه این می شود که حضور ،اعم از تحقق خارجی است؛ به تعبیر دیگر ،حضور
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معادل وجود به معنی اعم است و نه تحقق خارجی .باید توجه داشت که در این مقام ،حضور
به معنی بود و هستی است ،چنانکه غیبت هم به معنی نیستی و نابودی است ،نه به معنی
ناپیدایی ( ،4ص)244 :؛ ازاین رو ،وجود چیزی جز فعلیت و حضور نیست و ازآنجاکه علم نیز
نحوهی وجود است ،لذا همچون وجود ،چیزی جز حضور نیست .مالصدرا این مطلب را نیز
بهوضوح در کتاب المشاعر بیان کرده است که علم چیزی جز حضور وجود بدون پرده نیست
( ،20ص50 :؛ همان ،16 ،ج ،6ص)135 :؛ بدین ترتیب ،علم حضوری نیز چیزی جز وجود و
حضور معلوم برای عالم نیست .عالوهبر این ،علم از آن جهت که علم است ،فعلیت است و
فعلیت نیز مساوق با تجرد است؛ لذا حضور به موجود مجرد اختصاص پیدا میکند .پس علم،
همان وجود مجرد یا نحوهی وجود مجرد نزد عالم است.
وی این نوع حضور را در عالیترین شکل آن ،یعنی علم حضوری بین عالم و وجود معلوم
محقق میداند ،نه عالم و صورت ذهنی معلوم .این حضور محقق نمیشود مگر با اتحاد وجودی
بین عالم و معلوم .این نگرش بر مبنای تفاوتی است که بین اصالت وجود و ماهیت لحاظ شده
است .آنجا که معلوم ،ماهیت باشد ،علم ،حصولی خواهد بود و آنجا که معلوم وجود باشد ،علم
حضوری محقق است ( ،1ص.)84 :
البته تقسیم علم به حضوری و حصولی ،در فلسفهی مالصدرا امری مسلم است ،اما
اصطالح حضوری در برابر علم حصولی را اولینبار سهروردی مطرح کرد ( ،8صص 74 :و
 .) 487در تقسیم علم به حضوری و حصولی ،به علم از حیث حکایتگریاش توجه میشود؛
یعنی با نظر به معلوم است که این تقسیم صورت میگیرد؛ به تعبیر دیگر ،علم حصولی فقط
زمانی پیدا می شود که نفس بخواهد صورت علمی را که نزدش حاضر است و نسبت به آن،
مصدر یا مظهر است ،با وجود خارجی مقایسه کند و این را حاکی از آن بداند ( ،3صص327 :
-326-146؛  ،7ج ،2ص .) 165 :واضح است که از حیث وجودی ،علم حصولی قسیم علمحضوری نیست؛ لذا تقسیم علم به حضوری و حصولی ،یک تقسیم نسبی و قیاسی یا دستکم
در حکم تقسیم نسبی است ( ،10ج ،2ص .)23 :باتوجهبه آنچه بیان شد ،هر علمی بهلحاظ
هستی شناسی صدرایی ،مساوق با وجود و حضور است؛ بنابراین ،تابع احکام وجود است.
برایناساس ،علم حصولی به ماهیت شیء متصف میشود و علم حضوری ،به وجود آن و
ازآنجا که ماهیت به تبع وجود ،موجود است ،علم حصولی نیز ناشی از علم حضوری و به تبع
آن است؛ درنتیجه ،علم حصولی نیز نزد عالم حضور دارد.
خالصهی سخن مالصدرا را میتوان در قیاس مساواتی به این شکل بیان کرد:
مقدمهی اول :حصول مساوی با وجود است؛ مقدمهی دوم :وجود مساوی با حضور است؛
نتیجه :حصول مساوی با حضور است ( ،5ص .)487 :پس علم ،چه حضوری و چه حصولی،
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جز حضور مطلق نیست.
اگرچه مالصدرا براساس اصالت وجود ،علم حضوری را مبنای علم حصولی میداند ،اما
معالوصف ،وجودیدانستن علم ،اعم از حضوری و حصولی ،که تنها بر علم حضوری تطبیقپذیر
است ،با تعریف علم به صورت حاصله از شیء نزد عقل که بر علم حصولی انطباقپذیر است،
ناسازگار به نظر میرسد؛ لذا مالصدرا این تعریف از علم را که حکمای گذشته پذیرفته بودند،
نادرست میداند.
برای حل این ناسازگاری ما میتوانیم تقسیم علم به حصولی و حضوری را به خود علم
مربوط ندانیم ،بلکه ناشی از اختالف وجودی متعلقات آنها بدانیم .ازآنجاییکه در حکمت
صدرایی اختالف وجودات ذاتی نیست؛ بلکه از جهت شدت و ضعف است ( ،23ص ،)349 :لذا
میتوان نتیجه گرفت که علم حصولی ،مرتبهی ضعیفی از علم حضوری است و در مقابل ،علم
حضوری قویترین نوع علم است و درحقیقت ،فقط علم حضوری است که علم محسوب
می شود :فالعلم الحضوری هو اتم صنفی العلم ،بل العلم فی الحقیقه لیس اال هو ( ،17ص:
 .)135اکنون برای روشنشدن بیشتر موضوع ،به بررسی علم و مراتب آن میپردازیم.

 .3علم و مراتب حضور
تمام ابداعات مالصدرا در بحث علم ،بر نگرش وجودی وی درخصوص علم مبتنی است.
همان گونه که بیان شد ،ازآنجاکه وی علم را از سنخ وجود و حتی مساوق آن میداند ،لذا
حقیقت علم را به تبع وجود ،حقیقت مشکک و ذومراتبی دانسته است که مطابق با نشآت
عالم هستی است؛ بهگونهای که مراتب عالی ،بهصورت ضعیف ،در مرتبهی دانی حضور دارد و
مرتبهی دانی ،به صورت قویتری در مرتبهی عالی حاضر است .وی مراتب و درجات علم و
ادراک در ظهور و انکشاف را بهاندازهی تجرد آنها از ماده میداند و درواقع ،علم را در هر
مرتبه ،همان «حضور المجرد عند المجرد» تلقی میکند و همان را معیار تقسیمبندی ادراکات
و افتراق آنها از یکدیگر قرار میدهد« :مراتبُ العلم فی الظهور و االنکشاف بقدر التجرد عن
الماده الجسمانیه» ( ،16ص .)361 :این وجود مجرد ،یا مجرد حسی است یا خیالی ،یا مجرد
عقلی .ازاینرو مالصدرا برخالف دیدگاه گذشتگان که در مرتبهی حسی و خیالی ،معلوم را
مادی و در مرتبهی عقلی ،مجرد میدانستند ،معلوم را در هر مرتبهای مجرد میداند .این
مدرکات نفس با تحولی که در خود نفس ایجاد میشود ،از مرتبهی حس ،به مرتبهی خیال
و از آنجا به مرتبهی عقل میرسند؛ بهطوری که مدرِک و مدرَک با هم مجرد میشوند تا
نفس ،عقل و عاقل و معقول بالفعل شود ( ،10ج ،3ص .)365 :وی همچنین برخالف دیدگاه
مشائیان که در تمامی مراحل ،نفس را امری ثابت میدانستند و به نظریهی تجرید و تقشیر
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از عوارض و حاالت مادی قائل بودند ،تحول نفس آدمی را در ادراک حسی و خیالی ،ازطریق
مصدریت ممکن میداند و در ادراک عقلی ،ازطریق مظهریت (همان ،ج ،1ص 291 :؛ همان،
ج ،8ص ،)236 :بهگونهای که در ادراک حسی و خیالی ،نظریهی بدیل خود ،یعنی ابداع و
ایجاد صور حسی و خیالی را جایگزین نظریهی تجرید میکند و نفس را صرفاً نسبت به صور
حسی و خیالی فاعل صدوری میداند و نسبت به صور عقلی ،صرفاً نوعی پذیرنده تلقی میکند.
گفتنی است که همین صور عقلی ،فقط در مرتبهی اتحاد نفس با عقل فعال است که نسبت
به نفس قیام صدوری دارند ( ،21صص)34- 35 :؛ بنابراین مالصدرا معلوم را در تمام مراتب
ادراکی ،یعنی مرتبهی حسی ،خیالی و در مرتبهی عقلی ،مجرد و قائم به قیام صدوری میداند.
اکنون با این مقدمات ،مراتب علم حضوری را بررسی میکنیم.
 .1 .3احساس و علم حضوری حسی
احساس عبارت است از ادراک شیئی که با هیئت مخصوص به خود ،همراه با زمان،
مکان و ،...در مادهای موجود است که در نزد قوهی مدرکه حاضر است .آنچه عمل احساس بر
آن واقع میشود و محسوس بالذات قرار می گیرد ،همان صورت ادراکی است ،نه خود آن
شیء .زمانی که قوای حاسهی نفس در ارتباط با شیء محسوس قرار میگیرند ،منفعل
میشوند و انفعال آنها سبب میشود نفس از خویش صورتی صادر کند که مماثل با شیء
خارجی است و درواقع ،محسوس بالذات ،همین صورت صادره از نفس است که مجرد از ماده
میباشد ( ،16ج ،3ص .) 95 :این به آن معناست که نفس با ارتقا و ازطریق اتحاد حاس و
محسوس ،صور محسوسه را در درون خود خلق میکند؛ ازاینرو به معلوم ،علم حضوری دارد؛
زیرا هم نفس به صورت عالم است و هم خود صورت عالم به خویش است .پس وجود محسوس
از آن جهت که محسوس است ،نفس (ذات) وجودش برای جوهر حاس (احساسکننده) است؛
یعنی جوهر حاس وجودی جدا از محسوس بالفعل ندارد ( ،18ص.)117 :
 .2 .3تخیل و علم حضوری خیالی
در مرحلهی تخیل نیز ادراک شیء محسوس است؛ با این تفاوت که در تخیل ،چه مادهی
خارجی حضور داشته باشد چه نه ،این نحو از ادراک صورت میگیرد ( ،15صص.)196-195 :
مالصدرا قوهی خیال را مرتبهی مثالی خیالی نفس میداند که با صور خیالی متحد است
«العاقل (أی النفس العاقله أو القوه العقلیه من النفس) یتح ُد بالمعقول و النفس الخیالیه و
الحسیه یتحد بصورها الخیاله و الحسیه» ( ،16ج ،4ص .)243 :ازآنجاکه هر صورت ادراکیای،
خود ،علم حضوری به خود داشته و مدرک خویش است ،علم حضوری این صورت به خود،
بعینه همان علم حضوری نفس به آن است ( ،9ج ،3ص .)203 :مالصدرا برای اثبات این مدعا
اینگونه استدالل می کند که اگر علم حضوری نفس به قوا حصولی باشد ،نقل کالم به تصور
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آن قوه میشود که به بهرهگیری از قوهای دیگر محتاج است که پیش از استعمالش ،علم بدان
الزم است و این سخن بینهایت تکرارشدنی است و تسلسل یا دور الزم میآید؛ لذا علم نفس
به قوا یا بدن مثالیاش ،علمی حضوری است ( ،16ج ،6ص.)251 :
 .3 .3واهمه
مالصدرا وهم را قسمی جدا و مستقل قلمداد نمیکند؛ بلکه آن را با آگاهی عقلی مرتبط
میداند( ،6ص.)282 :
 .۴ .3تعقل و علم حضوری عقلی
در این مرحله از ادراک ،نفس معانی کلی و معقول را ادراک میکند .این معقوالت همگی
کلی و قابلحمل بر کثیرین هستند؛ بههمیندلیل تجرد آنها تام و تمام است ( ،16ج،9
صص.)95-96 :
مالصدرا معتقد است که ادراکات عقلی حاصل ابداع نفس نیست ،بلکه در این مقام،
نسبت به مثل نوری ،حالتهای مختلفی را به خود میگیرد تا به درک کلیات عقلی نایل آید؛
به این معنا که گاهی نفس ،صورت عقلی را بر اثر مشاهدهی ضعیف موجودات عقلی به دست
می آورد که در عالم عقل وجود دارند و به اصطالح ،آن را مشاهدهی از دور مینامیم و گاهی
نفس بر اثر کماالتی که به دست میآورد ،با این وجودات مفارق متحد میشود و ادراک
عقلیات از نزدیک و در اثر اتحاد حاصل میشود (همان ،ج ،1صص .)288- 289 :در این مقام،
نفس مشاهده گر است ،نه مبدع صور عقلی .بنابراین مالصدرا در مدرکات عقلیه نیز علم
حضوری را به دلیل نحوهی وجود نورانی آنها میپذیرد (همان ،ج ،1ص )412 :و این مدرکات
را از آن نظر که معلوم به علم حضوری و درنتیجه ،معلوم بالذاتاند ،محسوس بالذات ،متخیل
بالذات و معقول بالذات میخواند و همین وحدت و اتحاد وجودی بین عالم و معلوم و متعلق،
مالک تحقق علم حضوری است.

 .۴وحدت نفس
هم در شناختشناسی متداول سنت اسالمی و هم در سنت غربی ،برای انسان سه
مرتبهی شناخت (حس ،خیال و عقل) قائل شدهاند؛ اگرچه مالصدرا نیز به تبع این سنت ،به
مراتب سهگانه ی شناخت باور دارد ،اما بر آن است که عالم نفس ،عالم وحدت است .وی این
وحدت نفس را در عبارت مشهوری بهصورت «النفسُ فی وحدتِها کلُّ القوی» بیان میکند
( ،16ج ،8ص51 :؛  .)27لذا نفس را هویت واحدهای با شئون مختلف میداند .مصباح یزدی
این مسأله را در عبارتی اینگونه بیان میکند که «الذهنُ ...هُو مِن شُئون النفسِ المُجرّدة»
( ،23تعلیقه شمارهی  .)50باتوجهبه این امر میتوان گفت که نفس ،امر واحد سیال و
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ذومراتبی است که در مرتبهی حس ،احساس است ،در مرتبهی تخیل ،قوهی متخیله و در
مرتبهی تعقل ،قوهی متعقله است ( ،10ص .)86 :باتوجهبه اینکه قوای نفس ،قائم به ذات
نفساند و از سویی ،علم نفس به ذاتش حضوری است« ،انّا ندرک ذاتنا بذاتنا النا ال نَعزِب عن
ذاتنا» ( ،19ص ،)211 :ازاینرو ،علم به قوایش نیز حضوری خواهد بود.

 .5حرکت جوهری نفس و اتحاد وجودی عالم و معلوم
یکی از بحث های مهم درباب حرکت جوهری نفس ،تعیین موضوع برای آن است؛ زیرا
عمدهی ایرادهایی که منکران حرکت جوهری بدان تمسک میجویند ،آن است که برای این
نحو از حرکت ،موضوعی وجود ندارد .این فقدان موضوع منجر شده بود که ابنسینا حرکت
جوهری را نپذیرد و به تبع آن ،اتحاد عالم و معلوم را رد کند .این نگرش محصول تفکر اصالت
ماهوی است که در آن ،از وجود غفلت شده است .اما مالصدرا که اندیشهی حرکت جوهری
را با نگرش وجود ی مالزم کرده است ،با اتکا به همین حرکت جوهری اشتدادی ،هر نوع
معرفتی برای نفس انسانی را نوعی تبدل و استکمال وجودی میداند که ازطریق اتحاد وجودی
نفس با متعلق معرفت شکل می گیرد که مالصدرا از آن ،به اتحاد علم ،عالم و معلوم تعبیر
میکند .ازاینرو معتقد است که د ر معرفت ،علم و عالم و معلوم منفک و مستقل از یکدیگر
نیستند .به تعبیری ،این وجود درهمانحال که نوعی وجود شیء ادراکشونده است ،نوعی
وجود برای نفس ادراککننده نیز هست ،لذا وقتی نفس چیزی را ادراک میکند ،چنین نیست
که معلوم شود ،بلکه تحول جوهری نفس زمینهی ادراک را فراهم میکند؛ زیرا معلوم تا به
ذات عالم راه نیابد و درنتیجه ،با آن متحد نشود ،علمی برای نفس حاصل نمیشود ( ،22ص:
.)78

 .6کانت
امانوئل کانت ،که تعیین حدود معرفت بشری را وجههی نظر خود ساخته بود ،بر مبنای
روش استعالیی خود ،به تمایز میان حساسیت و فاهمه پرداخت .همین قائلشدن به دو
جنبهی اساسی ،یعنی جنبهی پذیرندگی (شهود) و جنبهی خودانگیختگی (فهم) ،کانت را با
مسألهی تمایز میان این دو قلمروی ذهن روبهرو ساخت؛ براساس همین تمایز میان حس و
فاهمه در کانت ،زمان و خودآگاهی استعالیی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند .با این توضیح
که ازنظر کانت ،زمان بهمنزلهی شهود محض در جانب حس و حسیات استعالیی قرار میگیرد
و خودآگاهی استعالیی که مرتبط با فاهمه است ،در جانب منطق استعالیی .بنابراین به تبع
تمایز شهود و فاهمه ،زمان و خودآگاهی استعالیی نیز در مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
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 .7تمایز بین حساسیت و فاهمه
یکی از اهداف مهم کانت از تأسیس فلسفهی استعالیی ،تبیین دقیق مسألهی شناخت
براساس روش استعالیی است .برای فهم چگونگی در پیش گرفتن روش استعالیی در کانت،
باید دانست که کانت از ارسطو آموخته بود که ماده و صورت به هم نیاز دارند و هیچیک بدون
دیگری تحقق ندارد (1043 ،28آ).
ازنظر او ،صورت معرفت ،حاصل اطالق مقوالت بر نمودهاست و نمود (جلوه)ها که همان
دریافتهای حسی در قالب زمان و مکان هستند ( ،27ص79 :؛  ،12ص ،)280 :مادهی معرفت
را تشکیل میدهند .او این نسبت ماده و صورت را در عبارت مشهوری به این صورت بیان
میکند که اندیشهها بدون محتوا تهیاند و شهودات ،بدون مفاهیم کورند ( ،12ص262 :؛
 ،26ص)84 :؛ ازاینرو بهواسطهی وحدت حس (شهود) و فهم (مفاهیم) ،معرفت شکل
میگیرد.
کانت در ویراست نخست ،شهود را اولین شرط شناخت میداند که ازطریق آن ،متعلق
به ما داده میشود ( ،13ب  /33آ .)19
دومین شرط شناخت ازنظر کانت ،مفهوم است که در آن ،عین ،اندیشیده میشود؛ بدین
معنا که عموم ًا هرگز امکان ندارد که ترکیب کثرات ،از راه حسها در ما واقع شود و همچنین
امکان ندارد که در صورت ناب شهود حسی گنجانیده شود؛ زیرا ترکیب عبارت است از یک
فعل خودانگیختگی نیر وی تصور و چون باید این نیرو را در افتراق با حساسیت ،فهم نامید،
ازاینرو هرگونه ترکیب ،...در هر حال ،کنش فهم است (همان ،ب  130و .)151
کانت با این تمایز ،فاهمه را در مقایسه با حساسیت ،فعالتر میداند .او نقش فاهمه را
در عمل ترکیب و وحدتبخشی به کثرات میداند؛ لذا در بخش استنتاج متافیزیکی ،با نوعی
پیشدستی ،ترکیب را کارکرد کور اما اجتنابناپذیر نفس معرفی میکند(همان ،آ  ،97ب
 .)104او در همان جا از سه مرحله یا سه نوع ترکیب (ترکیب دریافت در شهود ،ترکیب
بازآفرینی در قوهی خیال ،ترکیب بازشناسی در قوهی فاهمه) نام میبرد و آنها را به سه
قوهی ذهن نسبت میدهد ( ،33صص227 :ـ  )231و ادامه میدهد که اگرچه هریک از اینها
میتوانند ازنظر تجربی ،یعنی به لحاظ اطالقشان به پدیدارهای دادهشده ،لحاظ شوند،
بااینوجود ،همهی آنها کارکردهایی استعالیی دارند که پذیرندگی دادهها به شهود و هرگونه
ارتباط با متعلق و نیز هرگونه تجربهای را ممکن میسازند ( ،29آ .)115 ،102 ،100
کانت براساس روش استعالیی خود تالش میکند تا بنیانی برای وحدت این سه تألیف
فراهم کند ،اما از میان این سه تألیف ،در قوامبخشیدن به خودآگاهی استعالیی ،برای تألیف
بازشناسی نقش برجستهای قائل میشود .وی ازیکسو میگوید :اگر ذهن نمیتوانست کثرات
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را در شناخت واحدی ترکیب کند ،وحدت آگاهی غیرممکن میبود ،و ازسویدیگر معتقد
است که همه ی شهودات ما برای اینکه جزئی از آگاهی ما واقع شوند ،باید دستخوش تنظیم
زمانی قرار گیرند ( ،29آ  .)99-98این مسأله ای است که کانت با آن مواجه است؛ زیرا از
سویی ،در حسیات استعالیی ادعا میکند که زمان صرفاً صورت محض شهود است و
ازسویدیگر ،باتوجهبه تمایز فاهمه در مقابل شهود ،تنها دو تألیف (دریافت و بازآفرینی) را با
زمان مرتبط میداند؛ لذا تألیف مربوط به فاهمه ،یعنی بازشناسی ،از زمان مستقل است؛
چراکه این سه تألیف ،قوامبخش خودآگاهی استعالیی هستند ،ازاینرو معلوم نیست که
خودآگاهی استعالیی که بر سه تألیف استعالیی یادشده مبتنی است ،نهایت ًا امری زمانی است
یا غیرزمانی؟ باتوجهبه اینکه نه شهود به معنای ارتباط بیواسطه با متعلق میتواند مناط
وحدت متعلق باشد و نه تألیف بازآفرینی بدون دریافت داده ممکن است ،میتوان نتیجه
گرفت که وحدت ترکیبی در آگاهی ما از نمودها ،بر بازسازی ضروری کثرات نمودها مبتنی
است و بازسازی کثرات نمودها براساس مفهوم صورت میگیرد .این مفهوم بر طبق صورت
خود ،همواره چیزی است که بهمثابه قاعده عمل میکند ( ،13آ  .)106بنابراین مفهوم ،شالوده
و بنیاد آگاهی ما از نمودهاست؛ به تعبیر دیگر ،کانت استفاده از مفاهیم را در گروی وجود
وحدت آگاهی میداند .بدین ترتیب ،عمل ترکیبکنندگی فاهمه فقط به شرط تصور وحدت
ترکیبی کثرات ممکن میشود ( ،11ص)196 :؛ این بدان معناست که کانت نهایتاً خودآگاهی
استعالیی را مناط و بنیاد وحدت متعلق مفهوم و درنتیجه ،امری غیرزمانی میداند.
کانت یادآوری میکند که مفهوم ترکیب ،عالوهبر مفهوم کثرت و ترکیب کثرات ،مفهوم
وحدت را نیز شامل میشود .این وحدت ،حاصل ترکیب هم نیست ،بلکه خود باعث میشود
که ترکیب ممکن شود ،لذا نباید آن را با مقولهی وحدت خلط کرد (همان ،ص)191 :؛ ازاینرو،
در شناخت تجربی چهار مؤلفه وجود دارد .1 :شهود ،یعنی تصوری که ازطریق آن ،متعلق
داده میشود؛  .2مفهوم که ازطریق آن ،متعلق اندیشیده میشود؛  .3ترکیب کثرات شهود؛ .4
وحدت آن در آگاهی (.)392 ،684 :18 ،31
اکنون باتوجهبه اینکه اساس نظریهی شناخت کانت بر تصور وحدت تألیفی کثرات
مبتنی است ،برای روشنشدن بیشتر این موضوع ،به تمایزی میپردازیم که کانت بین خود
استعالیی و خود تجربی قائل شده است.

 .8تمایز بین خود استعالیی و خود تجربی
ساختار اندیشهی کانت ازیکطرف بر شیء فینفسه (نومن) و ازطرفدیگر ،بر خود
استعالیی مبتنی است .کانت درخصوص نومن ،تعریف روشن و یکدستی ارائه نکرده است.
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خود او دو تلقی از نومن به دست میدهد :تلقی سلبی و تلقی ایجابی .در تلقی سلبی ،نومن
آن مرز شناسایی است که ما هیچ نوع شهودی از آن نداریم و لذا بهصورت ناشناخته یا
ناشناختنی بیان میشود .گاهی نیز نومن بهصورت ایجابی به کار میرود ،یعنی ذاتی در نظر
گرفته میشود که اگرچه ما از آن درک تجربی یا شهود حسی نداریم ،ولی بااینحال ،دربارهی
آن ،نوعی درک یا شهود داریم؛ به تعبیر دیگر ،از حیث تجربی ناشناختنی است و از حیث
دیگری شناختنی است ،بهطوری که عقل تحریک میشود که این نومن را ابژهی خود قرار
دهد .این تلقی ایجابی ،تلقی نادرست است.
او در مقدمهی ویراست دوم نقد ،پدیدار یا فنومن ،6را در مقابل نومن 7یا شیء فینفسه
قرار میدهد ( ،13ب ایکس ایکس) و بیان میکند که نمودها تا بدانجا که در اندیشه ،متعلق
مطابق با وحدت مقوالت محسوب شوند ،پدیدار نامیده میشوند .حال اگر اشیایی را فرض
کنیم که متعلق فاهمهاند و میتوانند به شهودی داده شوند که البته شهود حسی نخواهد بود،
این اشیا ،نومن نامیده میشوند (همان ،آ  ،305ب  .)249توجیه که وی برای این ادعا میآورد،
از نتایج بحث او در حسیات استعالیی نشئت میگیرد که درنتیجهی آن ،مکان و زمان کیفیات
اشیای فینفسه نیستند و درنتیجه ،ما به شیء فینفسه هیچگونه دسترسی شناختی نداریم
(همان ،آ  /26ب 42؛ آ /32ب .)49
کانت در نقد اول ،صریحاً این تمایز هستیشناختی نومن (شی فینفسه) و فنومن
(پدیدار) را نه فقط بر متعلقات ،بلکه بر خود نیز اعمال میکند .بر مبنای این تمایز ،خود را
از دو دیدگاه میتوان بررسی کرد :ازلحاظ فنومنبودن ،بر مبنای شروط شناسایی انسان
(به ویژه زمان که صورت حس درونی است) ،یا مستقل از این شروط ،ازلحاظ نومنبودن .با
تمایز میان شیء فینفسه و پدیدار و قراردادن من استعالیی در قلمروی فینفسه ،ما هیچ
شناختی از متعلقی نداریم که شیء فینفسه است .بنابراین میان خود تجربی من که شناختنی
است و خود نفساالمری فینفسه من که شناختنی نیست ،فرق گذاشته شود ( ،11ص.)200 :
در تفسیر خودآگاهی تجربی ازلحاظ مفاهیم حس درونی و ادراک ،او به پذیرش
اصطالحشناسی در سنت الیبنیتس متوسل میشود .فیلسوفان در این سنت ،حس درونی را
با ادراک تجربی یکی تلقی میکنند .آنها حس درونی را به تجربهی حاالت درونی
برمیگردانند و ادراک تجربی را هم به آگاهی از حاالت درونی تحویل میبرند .ازآنجاییکه
حاالت درونی ،حاالت آگاهی هستند ،لذا آنها ادراک تجربی را صورتی از خودآگاهی تلقی
میکنند.
منظور از حس درونی آن است که بهواسطهی آن ،ذهن خودش و همچنین حاالتش را
شهود میکنـد و زمان ،هیچ چیزی جز صورت حس درونی ،یعنی شـهود خودمـان و حاالت
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درونی خودمان نیست ( ،29آ /33ب .)49
باتوجه به اینکه کانت خودآگاهی تجربی را با حس درونی و ادراک نفسانی تجربی یکی
می گیرد ،لذا خودآگاهی تجربی متضمن نوعی شهود است و ازآنجاکه کانت شهود را تصوری
تعریف میکند که در آن ،بیواسطه ،از خویشتن خویش از آن نظر که یک فرد است ،آگاهیم؛
بنایراین بر مبنای نظرکانت ،ما از طریق حس درونی ،از خودمان نوعی شهود داریم و دیگر
اینکه میتوانیم ازطریق خودآگاهی تجربی ،تا حدودی به آگاهی از خود دست پیدا کنیم.
اما کانت تأکید میکند که خودآگاهی تجربی که با تصورات مختلف مالزم است،
نمیتواند در سیل پدیدارها ،خود ثابت و اینهمان را برایمان آشکار کند ( ،13آ  .)107او در
اینجا با هیوم موافق است که میگفت ما هرگز تجربهای از خود واحد نداریم (همان ،آ /106
ب )107؛ ازاینرو باید یک خودآگاهی پیشینی ،اصلی و محض از خود وجود داشته باشد
(همان ،آ  .)107او بحث می کند که خودآگاهی استعالیی ،شرط خودآگاهی تجربی است؛
چراکه هر حکمی که بخواهیم صادر کنیم ،باید از پیش ،وحدت آگاهی را در فاعلی پیش
فرض بگیریم که مطابق مقوالت ،تصورات را با هم مرتبط میکند ( ،32صص134 :ـ .)135
ازاینرو ،وی در عبارت مشهوری بیان میکند که «من فکر میکنم» ،باید بتواند تمام تصورات
مرا همراهی کند ،در غیر این صورت ،چیزی در من متصور میشود که اساساً نمیتواند
اندیشیده شود ( ،29ب  .)2-131او ادامه میدهد که این «من فکر میکنم» ،فعل
خودانگیختگی است که ادراک محض نامیده میشود (همان ،ب  )132و همچنین اصلی است
زیرا باعث وحدت شناختهاست؛ استعالیی است زیرا شرط امکان هرگونه شناختی است (،26
ص )3 :و نیز عینی است به این دلیل که در مفهوم آن ،کثرت شهود دادهشده ،وحدت مییابد
( ،29ب 137؛ اما درعینحال ،تأکید میکند که این «من میاندیشم» ،موضوع یک نگرش
عقالنی نمیشود؛ زیرا ازآنجاکه آنگونه هستیای ندارد که با نگرش زمانی نگریسته شود،
بیزمان و دور از دسترس ماست ( ،26ص .)92 :ازاینرو هرگز نمیتوانیم از ذات خود ،چنان
که هست ،شناختی به دست آوریم؛ زیرا ما هیچ قوهی شهودی برای شناخت اشیای فینفسه
نداریم ( ،27ص .)159 :در تمهیدات ،در همین رابطه مینویسد« :مفاهیم محض فاهمه نیز
اگر از متعلقهای تجربه دور شوند و به نفساالمر اشیا منتسب شوند ،هیچ معنایی نخواهد
داشت» ( ،14ص .)155 :با این بیان ،خود حقیقی یا استعالیی هیچ محتوایی از خود ندارد
که با آن بتواند شناختی از خود به دست آورد ،بلکه اینهمانی صرف ،یعنی «من هستم»
است ( ،26ص  .)111 :بنابراین ازلحاظ نظری ،تنها چیزی که بهطور ایجابی میتوان
درخصوص این من محض گفت این است که «آن هست» و اگر این من هست ،حتی
نمیتوانیم بگوییم که وجود دارد؛ چون کانت از سویی ،اطالق مقولهی وجود بر اشیای فینفسه
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را غیرمجاز میداند و ازسویدیگر ،اگر اشیای فینفسه موجود دانسته شوند ،الزم میآید که
مقولهی وجود را بر اشیای فینفسه اطالق میکند .اما باوجوداین ،گاه چیزی واقعی لحاظ
میشود و گاهی امری توصیف می شود که نه از خود و نه از مفهومش ،کمترین درکی نداریم
( ،13آ /346ب 404؛ ب 3 -422ن؛ ب .)157

 .9مقایسهی من استعالیی و علم حضوری
 .1 .9وجه اشتراک و اختالف من استعالیی و علم حضوری
 .1ازنظر کانت ،من استعالیی بنیاد نهایی هر امکانی از تجربه و تفکر و اندیشیدن است؛
چراکه این مقوله ،نه مقولهای در عرض سایر مقوالت ،بلکه در بنیاد مقوالت قرار دارد و از
سویی ،هرگونه احساس ،ادراک و تجربهای ،همواره احساس ،ادراک و تجربهی یک ذهن یا
فاعل شناساست و این ذهن یا فاعل شناساست که به ادراکات و آگاهیهای متکثر وحدت
میبخشد؛ بنابراین این من که بنیاد محسوب میشود ،شرط الزم هر فکر و هر حکم و تصور
و نیز شرط الزم خودآگاهی است و بدون آن هیچ آگاهی تجربیای تحقق نمییابد.
واضح است که در نگرش مالصدرا نیز خود ،معنابخش شناخت است؛ زیرا در ضمن هر
ادراکی ،ادراک ذاتی که بنیاد ادراک است ،خوابیده است .در تلقی وی ،سخن از حضوری است
که بنیاد هرگونه حصولی است .ازآنجاکه هر علمی بهلحاظ هستیشناسی صدرایی ،مساوق
وجود و حضور است ،بنابراین تابع احکام وجود است و ازآنجاکه ماهیت به تبع وجود موجود
است ،علم حصولی نیز از علم حضوری ناشی میشود و به تبع آن است .بنابراین حضور ،بنیاد
هر حصولی است.
اما آنچه نگرش مالصدرا را از کانت متمایز میسازد ،این است که در تلقی کانت ،من
مبنای ترکیب و وحدتبخشی به کثرات است ،درحالیکه در نظر مالصدرا ،وجود ،به معنای
وسیع کلمه ،مبنای وحدتبخشی به کثرات است و در تمام مراحل ادراک ،عامل مهم در
توحید کثرات و تکثیر وحدات است .اساساً وحدت با وجود مساوق است؛ لذا ترکیب زمانی
ممکن میشود که من استعالیی از سنخ وجود باشد.
نکته ی دیگری که وجه امتیاز مالصدرا از کانت است ،این است که ازنظر کانت ،من
متعلق معرفت حضوری نیست .ادعای وی بر این مبناست که من استعالیی ،نه مستلزم
شناخت از خودی است که پدیدار است ،زیرا چنین شناختی مستلزم شهود حسی است؛ نه
مستلزم شناخت از خودی است که شیء فینفسه است ،زیرا چنین شناختی مستلزم شهود
عقالنی است .درحالیکه در ت فکر صدرایی ،حقیقت علم همان حضور هویت معلوم نزد عالم
است ،بهنحوی که بین وجود شیء ادراکشونده با وجود نفس ادراککننده ،وحدت و اتحاد
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هست؛ بنابراین علم چیزی نیست جز وجودی که نزد من درککننده حاضر است؛ به تعبیری،
این وجود ،هم متعلق فکر ماست و هم فاعل فکر ما.
 .2 .9وجه اشتراک و اختالف انقالب کانت و مالصدرا
 .1کانت بر مبنای روش استعالیی ،بنا به ادعای خود ،انقالبی کپرنیکی در حوزهی
شناختشناسی ایجاد کرد .مالصدرا هم با اندیشهی اصالت وجود ،یعنی حضور در برابر
ماهیات ،انقالبی کپرنیکی در حوزهی شناختشناسی و به تبع آن ،در حوزهی هستیشناسی
ایجاد کرد .بنابراین هر دو فیلسوف در این مشترکاند که در مقایسه با اسالف خود ،تحولی
نوین و نگرشی متفاوت در قلمروی شناسایی اتخاذ کردهاند .اما اموری که انقالب مالصدرا را
از کانت متمایز میسازد ،میتوان در زیر خالصه کرد:
 .2الزمهی انقالب کپرنیکی کانت معکوسکردن نسبت مطابقت بین ابژه (ماده) و سوژه
(صورت) است؛ به این معنا که کانت میخواهد جهان خارج را با ساختار ذهن ما هماهنگ
کند؛ بنابراین همهچیز به درون فاعل شناسا (سوژه) فراخوانده میشود و درواقع سوژه به اشیا
تعین میبخشد .اما آنچه نگرش مالصدرا را از کانت متمایز میسازد این است که در تلقی
مالصدرا ،علم عالوهبر اینکه در متن وجود قرار میگیرد ،خود ،عامل تحقق و عینیت اشیاست.
 .3انقالب کانت مستلزم تقابل تصور پدیدار با تصور وجود است؛ ازاینرو ما چیزها را
آنگونه نمیشناسیم که هست ،بلکه آنچنان میشناسیم که بر ما پدیدار میشود؛ زیرا بر
طبق نگرش ایدهآلیستی کانت ،مقوالت فقط بر اشیای پدیداری اطالقپذیرند و باید از اطالق
آنها بر اشیای فینفسه خودداری کرد .درحالیکه در نگرش مالصدرا ،تصور وجود ،با وجود
علمی مالزم است؛ درواقع تصور وجود ،در مقام ثبوت و نحوهی تحقق وجود است ،نه نحوهی
اثبات فاعل شناسا ،و از سویی ،وجود ،خود حضور است .بنابراین وجود ،صرف انکشاف واقعیت
است نه حکایت از آن ،و دیگر اینکه باتوجهبه اتحاد مدرِک و مدرَک ،بحث از انطباق و مطابقت،
محلی از اعراب ندارد .ازهمینرو مالصدرا برخالف نظریهی تجرید و حلول صور ،به قیام
صدوری ادراکات به نفس قائل است؛ بدین معنا که نفس تحت شرایطی خاص ،این صور را در
موطن خود ایجاد و ابداع میکند.
 .4الزمه انقالب کانت ظهور شیء فینفسه یا متعلق بهطور کلی است .اما مراد او از این
تعبیر ،هم از حیث شناختشناسی و هم از جهت هستیشناسی مبهم است؛ گاه چیزی واقعی
لحاظ میشود و گاهی طوری توصیف میشود که از خود و از مفهومش کمترین درکی نداریم
و گاهی چیزی= xمعرفی میشود که هیچ چیزی دربارهی آن نمیتوانیم بدانیم .این تعابیر به
حقیقتی اشاره دارد که متعلقبودن متعلق را ممکن میسازد ،بیآنکه خود ،متعلق (ابژه) واقع
شود .این نشان میدهد که کانت هنوز اسیر ثنویت ذهن -متعلق (سوژه -ابژه) است،

 148فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
درحالیکه بر اساس مبانی اصالت وجود صدرایی ،تمامی مراتب وجود ،علم و آگاهی دارند.
درواقع در شناخت حضوری ،برای رابطهی دوگانهی فاعل و متعلق شناسا جایی نیست؛
بهنحوی که در این تلقی ،ما ذات را درنتیجهی وحدت علم ،عالم و معلوم میشناسیم ،لذا علم
حضوری حلقهی اتصال هستیشناسی و معرفتشناسی مالصدراست .ولی در نگرش کانتی،
شیء فینفسهای مفروض است که شناختنی نیست؛ البته مالصدرا شیء فینفسه را آنگونه
که هست ،شناختنی نمیداند ،بلکه علم ما به اشیاء عینی و خارجی را علم من وجه میداند
و دیگر اینکه در فلسفه ی مالصدرا ،از دو وجود بالذات و بالعرض سخن گفته میشود که
صورت ذهنی ،معلوم بالذات است و شی خارجی ،معلوم بالعرض .اما باوجوداین ،شکافی بین
عین و ذهن تصورپذیر نیست؛ چراکه تفاوت آنها در وجود و نحوهی آن است.
 .3 .9وجه اشتراک و اختالف کانت و مالصدرا درباب ماهیت نفس
 .1در اینکه ماهیت نفس ،آگاهی است ،کانت و مالصدرا همنظرند .در نگرش کانت،
وحدت آگاهی از وحدت ترکیبی منفک نیست و وحدت ترکیبی جدا از وحدت آگاهی نیز
موضوعیت ندارد ،بهطوری که یک نسبت ضروری بین متعلق و فاعل شناسا وجود دارد؛ بدین
معنا که نحوه ی بودن من عبارت از بودن با ادراکات تجربی است و خود ،بدون ادراک اشیای
تجربی و پدیداری وجود ندارد.
در تلقی مالصدرا هم در آموزهی اتحاد علم ،عالم و معلوم ،چنین وحدت و اتحادی
بهوضوح پیداست .اما آنچه نگرش مالصدرا را از کانت متمایز میسازد این است که ازنظر
صدرا ،این عالم هم مجرد است و هم جوهر؛ درحالیکه در تلقی کانت ،جوهر مقوله است و
همچنین وی به تجرد باور ندارد؛ زیرا برای مجرددانستن آن ،ابتدا باید فرض جوهر را بپذیریم،
درحالیکه این فرض ،عدول از موضع کانت است.

 .10نتیجهگیری
باتوجهبه موارد مطرحشده میتوان چنین گفت که کانت از یک طرف با تفکیک قلمروی
پدیدارها از اشیای فینفسه ،صریحاً تمایز هستیشناختی نومن (شیء فینفسه) و فنومن
(پدیدار) را نه فقط بر متعلقات تجربه ،بلکه بر خود نیز اعمال کرد و به تبع این تمایز ،من
استعالیی را بهمنزلهی شیء فینفسه ،در مقابل زمان قرار داد .بنابراین به منی استعالیی قائل
شد که غیر از من تجربی است و همهی پدیدارها و شناختهای حصولی ما به آن مشروط
است ،اما خودش نامشروط است؛ با این وصف ،آن من ،شرط تجربه و امکان شناخت است.
ازاینرو علم به من را نه حصولی میداند و نه حضوری .ازسویدیگر ،مالصدرا با اعتقاد راسخ
به اصالت وجود ،به معنای اصالت حضور ،امکان تعلق معرفت به خود را نهتنها در تمام مراتب
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هستی ممکن میداند ،بلکه با قائلشدن به اتحاد وجودی علم ،عالم و معلوم معتقد میشود
که انسان وجود و واقعیت خود را بهمثابه وجودی شکل میدهد که مالزم با آگاهی است.
بنابراین علم حضوری بر مبنای نگرش وجودی و اتحاد عالم و معلوم محقق میشود؛ چراکه
حضور ،همان اتحاد وجودی عالم است با معلوم.

یادداشتها
3. Epistemology.
6. Phenomenon.

2. Consciousness.
5. Ontology.

1. Perception.
4. Transcendental.
7. Noumenon
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