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  مطهري شهيد ديدگاه از كانت كپرنيكي انقالب
  ∗ورزنه تقيان رضا

  چكيده
 شناسي  معرفت در كانت (Copernican revolution) كپرنيكي انقالب

(Epistemology)، است؛   شده بررسي و نقد گوناگوني رويكردهاي با 
 را آن نيز جمعي و ارسطو و افالطون سقراط، نظرات رازهمط را آن گروهي

 تأييدهاي و رد اين همة مشترك وجه اما اند؛  دانسته مخرب حتي و حاصل  بي
 هاي  فرضيه حتي و فكري مكاتب همة در آن نظير  بي تأثير تأييدِ متعارض،

 اين پيشينة نخست رو، پيش مقالة در .است حاضر زمان تا او از پس علمي
 است   شده بازنمايي اشاره، به كانت، عصر بر حاكم فضاي و فصل و بانقال
 مسائلي، چه به پاسخگويي براي كانت كه ايم  پرداخته مهم اين به آنگاه و

 سامان و وسو سمت شناخت، در كپرنيكي انقالب با را خود فلسفي دستگاه
 نهايي نظرات ويژه  به مطهري، شهيد ديدگاه از آن ارزيابي به سپس است،   داده

 از جمعي براي كه ـ منظومه مبسوط شرح هاي  درس در كانت، دربارة ايشان
                                                 

  .اسالمي معارف مدرسي دكتري دورة دانشجوي *
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 ارائه )تهران دانشگاه غرب فلسفة استادان جمله از( ها  دانشگاه استادان
 اول، دست منابع تنها نه مطهري استاد زمان در .است   شده پرداخته اند؛  نموده

 نحوة و بود نشده ترجمه ارسيف به هم كانت دوم دست منابع بسياري كه
 آثار همة مطالعة به موفق كه دهد  مي نشان كانت سختان به ايشان ارجاعات
 و علم نمايي  واقع نفي شناخت، در ذهن فعاليت نوع اما اند؛  نشده نيز موجود
 بررسي و نقد مورد كه است مباحثي جمله از مابعدالطبيعه، بر كانت ايست

  .است  فتهگر قرار بزرگوار شهيد آن
 عين، ذهن، شناخت، مابعدالطبيعه، كپرنيكي، انقالب :ژگان كليدياو

  .ثانويه و اوليه معقوالت
***  

   مقدمه 
 ،)Humanism( گرايـي   انـسان  ماننـد  ها،  ويژگي از انبوهي با را كانت عصر كه است راست
 شايد، اام اند؛  كرده گذاري  نشانه )Enlightenment( روشنگري و )Scientism( گرايي  علم
 هـا،   ويژگـي  سـاير  ميان از كه زمان، آن متفكران ديگر و كانت ذهن بر حاكم مشخص وجه
 اركـان  همـة  در بنيـادين  تحوالت ايجاد و گرايي  علم كند،  مي خودنمايي بارزتري صورت    به

 اخـالق،  علـم  در هيـوم  كپرنيكـي  انقالب نجوم، در كپرنيك انقالب .است تمدن و فرهنگ
 بـود  كرده ايجاد متفكران تمام ذهن در را وسوسه اين همه و همه فيزيك، در نيوتن انقالب

 كانـت  .است گريزناپذير بنيادين تحوالت انجام باشيد، علمي در پيشرفت طالب چنانچه كه
 اساسـي  كـار  بود، رفته پيش استادي مرحلة تا و نظر صاحب خود زمانة علوم اكثر در اگرچه
 در اش    سـرگرداني  و رسـمي   )Metaphysics( عدالطبيعةماب افالس علل بازنمايي با را خود

 سـؤال  .نمـود  شـروع  آن تخريـب  و نفـي  انگيزة به و حاصل  بي )Antinomies( تناقضات
 و ورشكـستگي  سـرّ  و علـوم  سـاير  در نوآوري و پيشرفت العلل    علت كه بود اين او اساسي

 وخيزهـاي  افـت  و ومعل ديگر سرنوشت در تأمل با و چيست؟ رايج مابعدالطبيعة سردرگمي
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 پيـشرفته،  علـوم  ديگـر  سـبك  بـه  نيز فلسفه در بايد كه رسيد نتيجه اين به سرانجام فراوان،
  .رفت جديد، عصر انقالبيون ساالر  قافله كپرنيك، سراغ به راست يك رو ازاين كرد؛ انقالب
 او انگيـزة  و كانت عصر بر حاكم فضاي و فصل و ها  پيشينه به اشاره از پس حاضر مقالة

 بـر  يمطهـر  ديشـه  نقـدهاي  تحليل و بررسي به رسمي، فلسفة در انقالب به آوري  روي از
 اسـالف  بـه  نـسبت  كانت و هيوم كه است معتقد مطهري استاد .است     پرداخته كانت فلسفة
 تـشخيص  هوشـمندانه  را درد و انـد     كـرده  بـازتر  را هايشان  چشم خود، نگر    سطحي و مادي
 تأكيـد  شـناخت  لةئمس و عهيمابعدالطب بدنة در درد وجود بر فقط هيوم او نظر به اما اند؛  داده
 اي  وارونـه  نـسخة  برآمده، درمان درصدد و رفته جلوتر هيوم از كمي كه كانت و است     كرده

 بر هم كانت كه است معتقد او .است     كرده تر  آهنين را موجود بست  بن هاي  ديواره و پيچيده
 نظـر  مـورد  ذهـن  .شـناخت  در ذهن بودن   فعال نوع بر هم و دارد جدي نقدي عهيمابعدالطب

 شـناخت  مـادة  بـر  كـه  اسـت  مقوالتي از مملو شناخت، جريان در و احساس از قبل كانت
 است محض تهي احساس حين در و قبل يمطهر ديشه نظر مورد ذهن اما شود؛مي تحميل

 اشـيا  ماهيت ولحص و محسوسات ورود از پس ذهن پيچيدة بسيار و اساسي هاي  فعاليت و
 اشـاره  به ءجز مقاله، يك در همه اين به پرداختن كه است واضح اما شود؛مي آغاز ذهن در

 و كانـت  فلـسفة  جامع فهم در خود قصور به اعتراف رغم  به نگارنده كه كاري .ندارد امكان
 دو ايـن  آثـار  بـه  مراجعـه  با و يمطهر ديشه انديشة بر حاكم اصيل هاي  بنيان عميق فهم نيز

  .است   يازيده دست آن به بزرگ متفكّر

  )Copernican Revolution( كپرنيكي انقالب
 عـصر  :انـد   كرده گذاري  نشانه گوناگوني هاي  ويژگي با را كانت عصر كه گفتيم تر پيش كمي
 كانـت  خود اعتراف به اما ها؛  انقالب عصر و روشنگري عصر گرايي،  علم عصر گرايي،  انسان

 كـورنر، ( .»نـداده  روي جديد قرون تاريخ در فرانسه كبير انقالب تعظم به اي  واقعه هرگز«
 اسـاس  و اركـان  در گري  انقالبي روحية اين .است     نداشته تأثيري او افكار در و )18 :1367
 انقـالب  ميـان  آن از .نهـاد  گام نيز بزرگ متفكران فكري و علمي دنياي به اجتماعي زندگي
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 تمـدن  و فرهنـگ  هاي  بنيان در انقالب و تغيير و حولت روحية ايجاد در نجوم، در كپرنيكي
   .دارد اي ويژه جايگاه غرب

 معرفـي  چيـز  دو آمد، وجود به كپرنيك كشفيات با كه را جديد اخترشناسي محسنات راسل
 اسـت  ممكـن  انـد،   داشـته  بـاور  باستان عهد از مردم آنچه اينكه بازشناسي نخست، :كندمي

 است شكيبايي و صبر با اطالعات گردآوري علمي حقيقت ارمعي اينكه دوم باشد؛ نادرست
 .دهنـد   مـي  ربـط  هـم  بـه  را اطالعـات  ايـن  كه قوانيني دربارة متهورانه هاي  حدس با همراه
 عـالم  مركز را خورشيد زمين، جاي به اگر كه آمد پديد امر اين به توجه با كپرنيكي انقالب
 قابـل  و تـر   ساده بودند، پنداشته نشينانشجا و ارسطو آنچه از مراتب به جهان نظم بگيريم،

  )21 :همان( .آيد درمي كار از تر علمي و تر فهم
 اخـالق  علـم  در كپرنيكي انقالب مدعي داد، كانت به را ها  تكان ترين  شديد كه نيز هيوم

  ).208 -220 :1386 ورزنه، تقيان( .است بوده
 در گرفت تصميم و شد داربي جزميت خواب از هيوم خواندن با خود، اعتراف به كانت،
 مطابقـت  طريـق  از را قـضيه  يك صدق زمان آن تا .كند يكپرنيك انقالب نيز شناسي  معرفت
 عـين  مطابقـت  :از اسـت  عبـارت  صـدق  او، عقيـدة  بـه  .سـنجيدند   مـي  خارج عالم با ذهن

)Object( ذهن با )Subject(اسـت  تجربـه  قابـل  مـا  بـراي  آنچـه  تفكيـك  با و ؛ ) پديـدار 

)Phenomenon(( ــه و ــترس از آنچ ــناخت دس ــا ش ــارج م ــت خ ــيء( اس ــي  ش ــسه ف  نف
)noumenon((، ّو حـس  قلمـرو  از نظـري  عقـل  خـروج  را مابعدالطبيعـه  ورشكستگي سر 

 او فعاليـت  حـوزة  از كه دانست ييقلمرو در ورود و بلندپروازي و پديدارها حوزة و تجربه
 بـه  كـه  موضـعي  از وقت، فاتال بدون نظري عقل كه ديد آن در را آن چارة و است خارج
 فـرط  از رسـمي  ةعـ يمابعدالطب بـود  معتقد كانت .كند نشيني  عقب نمود،  مي دفاع آن از ناحق

 دسـت  از را اش  جسماني توان و بينايي قدرت دوردست، هاي  سرزمين در پرواز و نظربازي
 داد؛ اتنج مهلكه از را او اصلي، موضع به بازگرداندن و دروغين پرهاي كندن با بايد و داده
 قلمـرو  و طلـق  ملـك  در پـرواز  از كه نمود مبالغه پرها كندن در اندازه آن افراط، سر از اما

 مابعدالطبيعة هر بر اي همقدم( تمهيدات كتاب پاياني بخش در او .ماند محروم نيز خود مجاز
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   :گويد مي كرده، اشاره موضوع اين به صريحاً )شود عرضه علم يك عنوان  به كه آينده
 داديـم،  وفـق  نقـد  اصـول  بـا  را خـود  آنكـه  از پـس  كـه  كنـيم  بيان بخواهيم اگر اينجا در

 كنـدن  ايـن  چگونـه  و بود، خواهد چگونه باشيم داشته انتظار بايد نتيجتاً كه اي هعيمابعدالطب
 و شكوه سبب ديگر اي  جنبه از بلكه ساخت؛ نخواهد حقير و نحيف را آن دروغين، پرهاي
  )241 :1370كانت،( .است الزم وسيع يمجال شد، خواهد آن جالل

 دچـار  او، روي پـيش  رسـمي  و رايج مابعدالطبيعة كه بود داده تشخيص درستي    به كانت
 و هـا     دسـتگاه  جـز  بـه  شـايد  كه نينديشيد لهئمس اين به اما است؛     شده حاصلي    بي تناقضات

 كـه  باشد داشته دوجو ديگري فلسفي هاي    نظام او، ةمطالع و شناخت مورد فلسفي هاي    نظام
 ايـن  دچـار  معرفتـي،  منـابع  ديگـر  از منـدي     بهـره  با آن، اعتالي و عقل، حدود پاسداشت با

  .نباشد تعارضات
 بـه  نتوانـسته  و شـده  حاصل  بي تناقضات دچار رسمي ةعيمابعدالطب كه است مصر كانت
 قـي اخال نيز و نفس؛ خلود و اختيار خدا، وجود يعني خود؛ قصواي غايات و اصلي اغراض
 كـه  كـرد  مـي  تأكيـد  مابعدالطبيعـه،  خواندن باطل حكمت و كاذب فن با او .برسد خودبنياد
 اي      چاره و است حاصل    بي اساس از نجاتش، براي تالشي هر و فرارسيده آن انحطاط دوران
 اسـتوار  بنيـاني  بـر  اي  مابعدالطبيعـه  تأسـيس  و متزلـزل،  و بنيـاد    سست بناي اين تخريب جز

 نجـات  بـراي  او فلـسفي  هـاي   تـالش  كـه  كرد  مي تأكيد كانت )6-39 :1370،كانت( .نيست
 هـاي     نحلـه  اكثـر  كه داند  مي دارد، آتش اين بر دستي هركس ولي است؛    بوده شك از فلسفه
  .رسانند مي او به مفتخرانه را خود شكاكيت نسب او، از پس گرايانة نسبي فكري
 بـراي  انداخت؟ فلسفه در انقالب ايجاد كرف به را كانت فضايي و فصل چه راستي    به اما
 كانت، زيرا نيست؛ دوردست هايسرزمين در وگذار گشت به نيازي سؤال، اين پاسخ يافتن
 .اسـت      پرداخته مهم اين به آشكار و واضح اي    گونه به محض، عقل نقد گفتار  پيش در خود،

 وضـعيت  بـا  آن مقايسة و طبيعي و رياضي علوم جمله از علوم، هاي  پيشرفت مشاهدة از او
 بحـران  ــ  نهد پيش به قدمي آنكه بي ـ ثابت اي    نقطه حول چرخشش و مابعدالطبيعه متزلزل

 يقينـي،  علـوم  ساالر    قافله از نخست او گفتار، پيش اين در .است     گرفته نتيجه را مابعدالطبيعه
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 ديربـاز،  از« نيز ياترياض او گمان به .است     پيموده را دانش مطمئن راه كه برد مي نام منطق،
 را دانـش  مطمئن راه يونان، انگيز    شگفت مردم همة ميان در رسد،    مي آدمي خرد كه جايي تا

 آن به كانت دلبستگي كه ـ فيزيك ويژه    به طبيعي، علوم )25 -26 :1362 كانت،( .»است    رفته
 بيكن فرانسيس هاي  هنرنمايي با سرانجام ولي ديرتر، كمي اگرچه ـ بود بيشتر ديگر علوم از
)Bacon Francis(، گاليله )Galileo(، توريچلي )Torricelli(، شتال )Stahl( ديگران، و 
 دانش مطمئن راه تاكنون كه چيست سبب« متافيزيك مورد در اما يافتند؛ راه دانش شاهراه به
   )29 :همان( .»است؟  نشده يافت زمينه اين در

 دسـت  بـه  علـوم  هـاي   روش تأسـيس  و علوم مباني تبيين است مدعي كه ،عهيمابعدالطب چرا
 سـهمي  علـم  درخـشان  هـاي   پيروزي پديدآوردن در و علمي مثبت تحول ايجاد در اوست،
 كانـت، ( .كنـد  تبيـين  و توجيه را جديد طبيعي علوم فلسفي اساس تواندنمي چرا و نداشته
1370: 7 - 6(  

 در خود فلسفي بساط نكرد پهن حال در كانت كه فضايي و فصل در زد حدس وانت يم
 داشـت،  كـه  نظـري  وسـعت  رغـم   بـه  او كـه  بود مسلط افكار بر چنان آن زدگي    علم بود، آن

 .دهـد  وسـو  سـمت  آن طبـق  را خـود  فلـسفي  دسـتگاه  و مانـد  امان در آن أثير  ت از نتوانست
 كـه  نظري دقت به توجه با است بعيد بود، او فراروي كه فراواني سؤاالت رغم  به رو ازهمين

 گـز  هر او .باشد برنيامده آنها به پاسخگويي درصدد مانده، غافل آنها از داريم سراغ وي در
 از چـرا  دانـد؟     مـي  حاصـل     بـي  مـسائلي  را مابعدالطبيعـه  مـسائل  كـل  چـرا  كه نداد توضيح

 همـان  اسـت،  گريبـان  بـه  دسـت  آنهـا  بـا  كه اي    پيچيده و بزرگ مسائل آن با مابعدالطبيعه،
 او، فكـري  نظام باروري و بودن زنده و انسان، عظمت تجربي؟ علم از هك دارد را انتظاراتي

 ؟آورد    مـي  پديد خود فكري تالش با كه مشكالتي و مسائل يا است شده    حل مسائل گرو در
 يـا  آنهاسـت  از حاصل نتايج و فعلي معلومات وامدار بشري تمدن و فرهنگ قافلة پيشرفت
 تجربـه،  و مـشاهده  تيـر  با كه طبيعي علوم آيا وانگهي فرارو؟ مجهوالت حل براي او تالش
-مـي  قـرار  هـدف  را آن از كوچكي نهايت  بي قلمرو هم  آن هستي، جهان الية ترين    سطحي

 بزرگ فيلسوف( سينا ابن كه همچنان يا نموده، معلوم را خود فراروي مجهوالت همة دهند؛
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 علمـي  غـرور  تب كردن فروكش و كانت از بعد علمي هاي    پيشرفت با و گفته )اسالم جهان
 راز يك از رمزگشايي و علمي كشف هر با شد، زده تأييد مهر آن بر مدرنيته عصر در انسان
 انتظـار  مابعدالطبيعـه  از چـرا  اسـت  چنين اگر آخر؟ الي كشدبرمي سر ديگري اسرار علمي،
 راه پايـان  بـه  كرده، حل را مشكالت همة خود، فرود و پرفراز حركت راه نيمة در كه داريم
   باشد؟ رسيده

 در كـه  بـود  ديگـري  مسئلة آن؛ از حاصل شكاكيت و عليت اصل از هيوم بندي  صورت
 پاره را جزميش چرت او، خود قول به البته داشت؛ اساسي نقشي ميدان اين به كانت ترغيب
 نيكي به آن از حيات لحظات واپسين تا ولي بود، ربوده او چشم از را راحت خواب و كرده
 ايـن  تـا  امـا  دارد؛ بشر تفكر تاريخ در طوالني اي    پيشينه باره، دراين بحث اگرچه .دكر  مي ياد

 بخـشيد  اي  تازه سياقي و سبك آن به هنرمندانه، هيوم كه ـ موضوع اين بودن اثر منشأ اندازه
 نقـش  آن ايجـاد  در بسياري منتقدان و انديشمندان كه بود فضايي و فصل مرهون همچنان ـ

  .داشتند
 در او گـستردة  مطالعـات  محـصول  كـه  كانت حل  راه .بود كانت فراروي كالتمش اينها
 تركيبـي  قـضاياي  وجود اثبات بر مبتني بود، آنها از رهايي براي او جدي عزم و ديگر علوم

 وجـود  وامـدار  و مرهـون  علمـي،  هـر  در پيشرفت مسير شدن باز او، نظر به .است پيشيني
 تقسيم نوع دو بر را افزا  دانش قضاياي قبل، متفكران از پيروي به هيوم .است قضايايي چنين
 از نيـاز   بـي  قـضاياي  و )عـي يطب علـوم  قـضاياي  نوع از( تجربه از مأخوذ قضاياي :بود كرده
  ).رياضي قضاياي نوع از( تجربه
 قضاياي نوع از نه و شوندمي اخذ تجربه از نه كه هستند مفاهيمي ضرورت و عليت اما 

 بـا  كانـت  .شـد  منتهـي  عليـت  نفـي  به او كار ترتيب اين به و تند،هس تحليلي يعني رياضي
 تركيبـي  و )Analytical( تحليلـي  بـه  قضايا تقسيم يعني قضايا؛ از خود جديد بندي    تقسيم

)Synthetic(پيـشيني  تركيبـي  بـه  تركيبـي،  قـضاياي  تقسيم و ؛ )A priori synthetic( و 
 در پيشيني تركيبي قضاياي وجود اثبات درصدد ،)synthetic A posterior( پسيني تركيبي
 علومي در ورشكستگي و تزلزل همچنين هستند، بارور و پيشرفته او نظر از كه است علومي
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 حـل  عليت بست  بن مشكل هم فلسفه، در آنها وجودي سازوكار تمهيد با .ست  آنها فاقد كه
 اطـالق ( حاصـل   بي تتناقضا با رسمي ةعيمابعدالطب مدعيان شدن درگير علّت هم و شود  مي

 جـاودانگي  و نفس خدا، وجود همچون حسي؛ پديدارهاي ماوراي حوزة به فاهمه مقوالت
 )اسـت  خـارج  مـا  پديـداري  شـناخت  دسـترس  از كه »نفسه في شيء« بر آنها اطالق و آن،

 بنـاي  ديـد  الزم قـضايايي  چنـين  وجـودي  مقدمات تمهيد براي كه بود اين .گردد مي معلوم
 به فكري، هاي پيشينه به نظر با و كند؛ ريزي پي شناخت در انقالب با را دخو فلسفي دستگاه
  .رفت نجوم در كپرنيك انقالب سراغ

 مطابقـت  را معرفـت  او زمـان  در تا كه كند    مي تصريح محض عقل نقد در كانت هرچند
 اشـاره  شـناخت  در كپرنيكـي  انقـالب  تـاريخي  پيشينة به و دانستند    مي آن متعلقات با ذهن
 رديـابي  او از قبـل  حتي و دكارت زمان تا توان    مي را انقالب اين هاي    ريشه اما است؛   دهنكر
 بـا  خـارج  مطابقـت  و ذهـن  بودن فعال ثانويه، كيفيات بحث در حداقل نيز دكارت در .كرد
 تبيين، و ذهن كاركردهاي همة به آن سرايت و نگرش اين گسترش اما شود؛    مي مطرح ذهن

 بـر  مبنـي  هيـوم  سـخن  كانـت،  نظـر  بـه  .اسـت  كانـت  آن از همچنان آن نتايج استخراج و
 دليـل  همـين  از و اسـت  صـادق  تجربي هاي    داده از كليت و ضرورت اخذ بودن غيرممكن

   :گويد  مي لذا آن؛ متعلقات با ذهن مطابقت يعني معرفت بگويد كه بود مشكل
 ايـن  بنـابر  ولي باشد؛ علقاتمت با مطابق بايد ما معرفت همة كه است     شده فرض حال به تا

 تـا  بـدانيم  يقـين  بـه  و پيشيني نحو به را آنها دربارة چيزي اينكه براي ها  تالش كلية فرض،
 فـرض  اگر كه ببينيم و كنيم سعي بايد اكنون پس .است   رفته هدر به يابد، فزوني ما معرفت
 كنـيم  مـي  پيشرفت هترب مابعدالطبيعه موضوع در يابند مطابقت معرفت با بايد متعلقات كنيم
   )Kant,1993: B XVI( نه؟ يا

 اشـاره  نجـوم  در كپرنيـك  انقـالب  بـه  بـار  نخستين براي كه جاست همين در درست و
  :كند  مي

 در آنكـه  از پـس  كپرنيـك  .اسـت  كپرنيكوس نخستين انديشة مانند درست وضع اينجا در
 بـه  ــ  گردنـد     مـي  زمـين  ردو به آنها كه فرض اين پاية بر ـ آسماني هاي    جرم گردش تبيين
 ]خورشـيد  جملـه  از[ ستارگان و سيار را زمين اگر آيا ببيند تا كوشيد نرسيد، مطلوبي نتيجة
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   (Ibid: B XVI) يابد؟  نمي بهتري توفيق كند، فرض ساكن را
 فـرض  بـه  بنـا  كـه  نجـومي  هـاي     پديده از بسياري كه داد نشان بعدي نجومي تحقيقات

 مركزيـت  فـرض  بـا  بودنـد،  توجيـه  غيرقابـل  )Geocentric Hypothesis(زمين مركزيت
   .يافت  مي آسان و مناسب تبييني )Heliocentric Hypothesis( خورشيد

 ذهـن  با بايد آنها ما، براي اعيان بودن   معلوم براي كه است معتقد كانت منوال، همين به
 بـه  بنا و است تبيين قابل پيشيني معرفت اساس اين بر كه بالعكس، نه باشند داشته مطابقت
 صـرف  منفعـل  معرفت در انسان ذهن كنيم فرض اگر .نيست تبيين قابل ديگر سابق، فرض
 بايـد  پـس  .بـود  نخـواهيم  هستيم، آن واجد مسلّماً كه پيشيني معرفت توجيه به قادر است،
   .است فعال ذهن كه كنيم فرض

 عمـل  ]نجوم در[ آن همانند اي    شيوه به اعيان شهود مورد در مابعدالطبيعه، در توان    مي اينك
 چگونـه  فهمـم     نمـي  من كند، مطابق اعيان با را خود ]ذهن[ شهود قوة كه باشد بنا اگر .كرد

 بـا  را خود عين اگر برعكس ولي يابد؛ دست اعيان دربارة صحيحي معرفت به بتواند انسان
 (Kant, 1993: B XVII) .خوشبينم بسيار امر اين حصول به كند، سازگار ذهن

 بـه  جـز  را اشـيا  و كنـد   مي تحميل تجربة نهايي مادة بر را خود معرفت صور ذهن يعني
   .شناخت توان نمي صور اين وسيلة  

   .گرديد بنا پيشيني مفاهيم طبق بر كه شد علم وقتي رياضيات كانت، عقيدة به
 راه ونـان، ي انگيز    شگفت مردم ميان در رسد،    مي آدمي خرد كه جايي تا باز، دير از رياضيات
 آن در كـه  ـ منطق آساني    به نيز رياضيات كه انديشيد نبايد ولي است؛   رفته را دانش مطمئن
 بهتـر  يـا  بپيمايد، را شاهراه اين است     توانسته ـ دارد سروكار خويش خويشتن با فقط خرد

 مانيز مدت رياضيات كه كنم    مي گمان من عكس، به كامالً .كند باز را خود شاهراه بگوييم،
 ايـن  و اسـت      بـوده  رفتن، پيش كورمال مرحلة در )مصريان نزد همچنان خصوص به( دراز

 يـك  در فـردي  فرخنـدة  انديـشة  را آن كـه  داد نسبت انقالب اي    گونه به بايد را دگرديسي
 ديگـر  شـود،  گرفتـه  پـيش  بايـد  كه مسيري نتيجه در و است   ساخته عملي خاص كوششي
  )26 :1362كانت،( .نيست پذير  اشتباه

 امـا  پيوسـت؛  وقـوع  بـه  ديرتر بسيار انقالب اين طبيعي، علوم در كه است معتقد كانت
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 علـوم  ايـن  انديـشمندان  پژوهشي رويكردهاي تغيير مرهون همچنان نيز علوم اين پيشرفت
 بـا  را خـود  هـاي   پرسش پاسخ داشتند سعي علوم اين پژوهشگران كه زماني تا و است    بوده

 چـشمگيري  پيـشرفت  باشـند،  اعيـان  عالم بند در و نمايند پيگيري عتطبي از محض پيروي
 )Stahl( شـتال  و ،)Torricelli( تـوريچلي  ،)Gallileo( گاليلـه  كـه  هنگام آن اما نداشتند؛

 كـشيده  سـو  آن و سـو  ايـن  به طبيعت وسيلة    به نگذاشتند و گرفته دست در را طبيعت عنان
  :يراز گشت؛ حاصل پرفروغ بس اي  مكاشفه شوند،

 كنـد؛  خلـق  خـود  طـرح  طبق بر خود كه بيند  مي را چيزي آن فقط خرد كه دريافتند ايشان
 و رود پـيش  ثابت هاي  قانون طبق بر خود هاي    داوري اصول با بايد خرد كه دريافتند ايشان
 وسـيلة     بـه  فقـط  بگـذارد  اينكـه  نـه  گويـد،  پاسخ او هاي  پرسش به تا سازد ملزم را طبيعت
 هاي    مشاهده از دسته آن صورت اين غير در زيرا شود؛ كشيده سو آن و سو اين به طبيعيت
 يـك  در روي هـيچ  بـه  انـد،     نگرفته انجام اي    شده    طرح پيش از نقشة هيچ طبق بر كه تصادفي
 كه است چيزي همان قانون، اين همه اين با و شوند    نمي دوسيده يكديگر به ضروري قانون
  )28 :همان( .ددار نياز بدان و جويد  مي خود

   .است عليت مشكل شود، مي حل جديد فرض با كه مشكالتي از يكي
 معرفـت  مـصداق  مـورد،  ايـن  و دارد علّتـي  حادثـه  هـر  كه دانيممي مسلّماً ما كانت نظر به

 بـراي  اعيـان  كـه  است ممكن شرطي به فقط است؟ ممكن شرطي چه به اما است؛ پيشيني
 كـه  شـوند  انساني فاهمة پيشيني مقوالت يا مفاهيم به ممحكو و تابع بايد باشند عيني اينكه
  )64 :1360كاپلستون،( .آنهاست از يكي عليت

  :كه كند مي اصرار كانت
 اصـطالح،  بـه  و اند نشده انتزاع تجربه از كه عليت يا جوهر مانند مفاهيمي بود، اين جز اگر

 دنيـاي  يعني خارج عالم .ندداشت  نمي خارج در زايياماب هستند، »پيشين« يا تجربه از مستقل
 خـود  سـاختة  كه است شناختي جهت اين به گيرد،  مي تعلق آنها به تجربه كه اموري و اشيا

  )57 :1367كورنر،( .ماست
 فكـر  را آن كـه  دارد وجـود  انـدازه  آن مـا  براي جهان كه است آن كانت تفكرات محور

 پيـشيني  ذهنـي  هـاي   قالـب  ناي .نگريم مي خود ذهني هاي  قالب دريچة از جهان به ما .كنيم
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 آن از گريزي و است انسان ذاتي محدوديت اين .شوند مي تحميل شناخت مادة بر و هستند
   .نيست

 بـه  آنچـه  امـا  اسـت؛     شـده  فراوانـي  هاي  بحث انقالب، اين از آمده  دست به نتايج دربارة
 ايـن  بر بسياري .است مابعدالطبيعه برابر در كانت موضع شود، مي مربوط مقاله اين موضوع
 ظاهر و نمود شناخت به قادر صرفاً آدمي عقل و خرد اينكه اعالم با كانت كه هستند عقيده
 ايـن  به .است     كرده خارج انسان عقل و تجربه قلمرو از را فراطبيعي امور فهم هاست،    پديده
  :كه مهم دليل

 بـه  آمـده  دسـت  به بهتجر طريق از آنچه و اند    صورت منزلة به مقوالت علم، و شناسايي در
 كـه  دريافـت  توان مي رو ازاين .است ضروري علم براي دو هر وجود و است آن مادة منزلة
 .اشيا ذات بر نه گيرد،    مي تعلق اشيا عوارض و حادثات بر يعني تجربي؛ امور بر فقط ما علم
 ذهـن  خـود  كـه  اسـت  اموري در عقل احكام آنها در كه است معتبر رو ازاين رياضي علوم

 موضوعات كه   است آن هست، طبيعي علوم به كه اطميناني .نيست ذهن از بيرون و   ساخته
 را اهـ آن خـود  )Categories( مقـوالت  و مفـاهيم  بـا  هـم  عقـل  و آيد  درمي تجربه به آنها

 ذهـن  درونـي  نـه  )مابعدالطبيعـه ( اولـي  فلسفة موضوعات اما رساند؛ مي نتيجه به پرورانده،
 را مابعدالطبيعـه  مسائل پس .آيد    درمي تجربه به نه و باشد ساخته را اآنه عقل خود   كه است
 .داد قــرار علمــي جــستجوي مــورد تــوان  نمــي آينــد،  درنمــي تجربــه بــه و مجردنــد كــه

   )337 :1402پاپكين،(
 دارد؛ محدودكننـده  جنبـة  صرفاً كانت نظري فلسفة لحاظ از األمري نفس امور« بنابراين

 ديگـر  كنـد،  عبور آن از بخواهد فرض به اگر هم ما فاهمة كه كند مي مرزي به داللت يعني
  )54 :1362مجتهدي،( .»داد خواهد دست از را خود عينيت

 اسـتفاده  معقـول،  ذوات قلمرو در فاهمه مقوالت استعمال كانت نظر از كه است راست
 ايـن  حقيقت اام شود؛    مي منتهي حاصل    بي تناقضات و جدل و توهم به و بوده آنها از متعالي
 مابعـدالطبيعي  حقـايق  عـالم  بـر  ديگـري  بـاب  بنـدد،   مي دري كه حال همان در او كه است
 بـر  اي    مقدمـه « در نيز و ،»محض عقل نقد« كتاب در كانت .است اخالق همان كه گشايد    مي
 خواهـد     نمـي  :كـه  اسـت  مـصر  ،»شـود  عرضـه  علـم  يك عنوان    به كه آينده مابعدالطبيعة هر
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 مـسائل  حـل  در نظـري  عقـل  نـاتواني  اثبـات  بـا  خواهـد  مـي  بلكـه  باشد؛ دالحا راهگشاي
 :گويـد  مي و سازد هموار عملي عقل مبناي بر مابعدالطبيعه تأسيس براي را راه مابعدالطبيعه،

 Bxxx):1993, (Kan .»كنم باز جا ايمان براي تا زنم كنار را شناخت ديدم الزم من پس«

 هـم  ايـن  از »شـود  عرضه علم يك عنوان  به كه آينده طبيعةمابعدال هر بر اي    مقدمه« در او
   :گويد  مي و كند  مي ياد كالم علم به خود نقادي فلسفة خدمت از صراحتاً رفته، فراتر

 از را كـالم  آنكـه  بـاب  از گرفـت،  كم دست نبايد وجه هيچ به كالم علم به را آن خدمت اما
 گونـه  ايـن  اعتراضـات  همـة  مقابـل  در را نآ سـان  بدين و سازد    مي آزاد انديشان    جزم حكم

 كالم به كه مساعدي هاي    وعده همة رغم    به متعارف مابعدالطبيعة زيرا كند؛    مي حفظ مخالفان
 كرد كه كاري تنها جزمي تفكر از استمداد با آن بر عالوه و كند وفا وعده به نتوانست دارد،
   )38 :1370ت،كان( .كرد تجهيز خود عليه را خود دشمنان كه بود اين

 مثلـه  بـراي  را راه كانـت،  عـصر  از بعد تفكر بر حاكم فضاي و فصل رسد    مي نظر به اما
 را يا  مابعدالطبيعـه  تخريب نقش كه كانت هاي    انديشه از قسمت آن و گشود او افكار كردن

 كـه  گرديـد  الحـادي  فكـري  هاي    نحله از بسياري آبشخور و كرد پيدا بيشتري جلوة داشت،
   بـه  نيـز  مطهـري  شهيد و است مشهود منطقي )Positivism( پوزيتيويسم در آن رزبا نمونة
 آينـده  مابعدالطبيعة هر بر اي    مقدمه« كتاب مخصوصاً اصلي، منابع به نداشتن دسترسي لحاظ

 مالحظـه  را مابعدالطبيعه انكار تخريبي نقش بيشتر كانت، »شود عرضه علم يك عنوان  به كه
   .است   كرده نقد و

   كانت كپرنيكي انقالب دربارة مطهري شهيد ضعمو
 خـود،  نگـر     سـطحي  اسـالف  بـه  نـسبت  انـت ك و هيـوم  اگرچـه  است معتقد يمطهر ستادا

 بـر  فقـط  هيوم كه برآنند اند،    داده تشخيص هوشمندانه را درد و اند  كرده باز را هايشان    چشم
 از كمـي  كـه  هم انتك و تاس     كرده تأكيد شناخت لةئمس و مابعدالطبيعه بدنة در درد وجود
 و پيچيـده  وارونـة  نـسخة  بيمـار  ايـن  بـراي  برآمـده،  درمـان  درصـدد  و رفتـه  جلوتر هيوم
 مـورد  در كانـت  نظريـات  ايـشان  .اسـت      كـرده  تـر     آهنـين  را موجـود  بـست     بن هاي    ديواره
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 شـناخت  كه را كساني و داند  مي جلو به گام يك ماديون نظر با مقايسه در را شناسي  معرفت
 را شـناخت  لةئمس اصالً« كه داند  مي گراني سطحي دانند،  مي ذهن در خارج عالم انعكاس ار

 چـون  افـرادي  امـا  ).278 :3،ج1360مطهري،( .»اند  نبرده پي ذهن كار نحوة به و اند  نفهميده
 ماديون سطحي نظرية به و اند  كرده باز را هايشان  چشم كه داند  مي متفكراني را كانت و هيوم
   .كنند پيدا مشكل براي مناسبي حل راه اند نتوانسته ولي اند؛ نشده قانع ناختش دربارة

 دقيـق  بررسـي  مـورد  را انـسان  ذهن واقعاً كه اند  افتاده ها  وخم پيچ اين در جهت آن از اينها
 و معـاني  اين كه ديدند بعد و اند  كرده حساب يك  يك مفاهيم و معاني اين روي داده، انجام
 حـس  در قـبالً  هـست  ذهن در هرچه است معتقد كه نظريه آن با ]ليتع جمله از[ مفاهيم
 اشـتباهي  اگر هرحال به پس ... آيد  درنمي جور است،  شده ذهن وارد حس از و است     بوده
 و انـد   داده انجـام  ذهن روي را دقيق بررسي اين كه بوده اين از بعد اشتباه اين اند،  كرده هم
 و حقيقـت  يـك  بـه  رسـيدن  از ناشي اشتباهشان و است     شده مطرح آنها براي ها  سؤال اين

  )278-279 :3ج همان،( .كنند توجيه را  آن اند نتوانسته حداكثر كه است   بوده واقعيتي
 هـم  كانت دوم دست منابع از بسياري كه اول دست منابع تنها نه مطهري استاد زمان در

 موفق كه دهد  مي نشان كانت انسخن به ايشان ارجاعات نحوة و بود نشده ترجمه فارسي به
 بـه  زيـر  در كـه  دارد كانـت  فلسفة بر نقدهايي ولي اند؛نشده نيز موجود آثار همة مطالعة به

  :پردازيم مي آنها ترين مهم
 از .اسـت  كانت ةنظري بر شهيدمطهري واردة اشكاالت جمله از علم نمايي    واقع انكار .1
 واقعيتـي  آن بـا  كند  مي درك ذهن آنچه ـ بعد به مالصدرا از ويژه    به ـ اسالمي حكماي منظر
 آگـاهي  و علـم  حقيقـت  آنها نظر از .دارد يگانگي است،   رسيده او به ذهن واسطة بدون كه
 بـه  كـه  آنگـاه  يعني« است؛ ذهن در خارجي ء      شي ماهيت حصول )خارج اشياي به نسبت(

 ».كنـد   مـي  پيـدا  ديگـري  وجود ما ذهن در ء  شي آن ماهيت و ذات كنيم،  مي پيدا علم چيزي
 اگـر  كـه  ــ  را كانـت  بر مطهري مرحوم نقد اين توان  مي هرچند )52 :1ج ،1404 مطهري،(

 واقعيـت  لةئمـس  كنـد،  تحميل شناخت مادة بر را خود صورت خارج عالم شناخت در ذهن
 هـاي     پـاورقي  در ايشان اما دانست؛ وارد هم ايشان خود نظر بر ـ رود    مي سؤال زير شناخت
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 بحـث  در منظومـه،  مبـسوط  شـرح  و طباطبـايي      عالمه رئاليسم روش و فلسفه اصول بكتا
 قبـول  سفـسطه  و شـكاكيت  و گرايـي     واقعيـت  مرز و مميز فصل كه اند    مدعي ذهني، وجود
 ذهـن  در اشـيا  ماهيـت  حـصول  را ذهنـي  وجـود  چنانچه وي نظر از زيرا است؛ مهم همين
 :3ج 1360 مطهـري،  و 255-280 :1ج همـان، ( .ايـم  داده تـن  سفسطه و شكاكيت به ندانيم
 حكمـاي  كه كند مي آغاز را شناخت مسئلة جايي همان از كانت رسد  مي نظر به )295-230

 كانـت  يعنـي  كننـد؛   مـي  فرض مسلم و يافته   پايان را آن او پيروان و مالصدرا ويژه    به اسالمي
 همـين  در ذهن بلكه داند؛ينم ذهن در اشيا ماهيت حصول را )شناخت( اعيان ذهني وجود
 كنـد؛ مـي  تحميل شناخت مادة بر را خود صور بوده، فعال نيز تجربه مادة قبول يعني مرحله
 نشأت آنجا از مهم اين .نيست ذهن در آنها ماهيت حصول صرف اشيا ذهني وجود بنابراين

 كانت كرتف در است؛ متفاوت اساس از متفكر دو اين تصديقي و تصوري مبادي كه گيرد  مي
 شـهيد  كـه  ــ  صـدرايي  تفكـر  در ولي گردد؛  مي شناخت شدن پديدار موجب ذهن دخالت
 پـس  تجربه و حس هاي    داده روي انسان، روح و نفس فعاليت ـ كند مي دفاع آن از مطهري

 را شـناخت  محصول تنها نه ـ اوليه معقوالت گيري شكل و ذهن در اشيا ماهيت حصول از
 :3ج ،1360مطهري،( .شود    مي واقعيت متن در بيشتر نفوذ سبب كه ،كند    نمي دور واقعيت از

315-307( 

 خـارج  عـالم  شـناخت  در ذهـن  بـه  اسـالمي  حكمـاي  كه فعاليتي و نقش نوع در دقت
 اسـت  درسـت  .كند  نمي دور واقع عالم از را ذهن ها  فعاليت اين كه است آن بيانگر اند،    داده
 هـاي     پايـه  كـه  فلـسفي  و منطقـي  ثانوية معقوالت شدن پرداخته و ساخته در انسان ذهن كه

 ذهـن  كـه  اسـت  معقـوالتي  اينهـا « اما دارد؛ اساسي نقشي هستند، خارج عالم از ما شناخت
 ذهـن  بـود   نمـي  اول دسـت  معقـوالت  اگر .است     گرفته اول دست معقوالت از ولي ساخته،

  )333 :1ج ،1404 مطهري،( .»بسازد خود پيش از را اينها توانست ينم
 انـسان  كه دارد اصرار كانت خود زيرا است؛ متفاوت اساس از قضيه كانت ديدگاه از اما
 عـالم  گر    نظاره عينكي پشت از انسان .ندارد هست، كه  چنان آن خارج عالم شناخت به راهي
 شـناخت  در و نـدارد  آن از گريـزي  راه و انـد     نهـاده  او چشم بر ازل روز از كه است خارج
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 شهيد تعبير   به .ندارد وجود انسان شناخت متعلقات بودن واقعي اثبات براي راهي پديداري،
   :مطهري

 خلـق  را چيزهـايي  بتوانـد  كه باشد باز برايش راه اين كه باشد طور اين ذهن ساختمان اگر
 بـه  وقـت  آن اسـت،  ديگـري  نحوة وجود اگر يا و ندارد وجود خارج در اصالً يا كه بكند

   )243 :1ج همان،( .كنيم اعتماد وانيمت  مي خود ادراكات از كداميك
 انقـالب  بـا  او كـه  اسـت  معتقـد  يمطهر استاد كانت، دربارة معروفي نظرية برخالف .2
 كـه  نـداده،  بيـشتري  سـهم  هـستي  جهان شناخت در ذهن، به تنها نه شناخت، در يكنيكپر

 در ذهـن  نقـش  و هـا   توانـايي  ايـشان  نظـر  از .است     كرده محدود بسيار را آن فعاليت حوزة
 نظـر  از .است     كرده تصور كانت كه است چيزي آن از بيشتر بسيار بسيار واقع عالم شناخت
 مقـوالت ( ذهنـي  هـاي     قالـب  در آن تنظيم و حسي هاي  داده اخذ مرحلة در فقط ذهن كانت
 كـه  اسـت  معتقـد  كانـت « شـد  گفتـه  كـه  گونـه  همـان  .است فعال )فاهمه مقوالت و حس

 از منبعـث  اي  پـاره  و انـد   خـارجي  چيزهـاي  از منبعـث  اي  پاره كادرا بالواسطة موضوعات
ا  .اسـت  فعـال  ذهـن  معنـي  ايـن  به و )975 :1365 راسل،( »ما خود ادراك دستگاه نـزد  امـ 
 حـسي  هاي  داده اخذ از قبل ذهن ي،مطهر ديشه جمله از متأخّر مسلمان فالسفة و متفكران

 اسـت  ذهن به ها  داده ورود از پس و است صرف منفعل و محض تهي آنها، اخذ حين در و
 بـسيار  هاي  فعاليت براي بدئيم حسي هاي  داده اين است معتقد او .شودمي آغاز فعاليتش كه

 معقوالت گيري  شكل به توان  مي جمله آن از كه هستند؛ انسان ذهن بعدي پيچيدة و گسترده
 ضرورت و عليت كه لسفيف ثانوية معقوالت همة از تر  مهم و منطقي ثانوية معقوالت ـ اوليه

 نمـايي     واقـع  ذهن، فعاليت وسعت اين آيا اما كرد؛ اشاره ـ هستند جمله آن از نيز وجوب و
 زيرا است؛ منفي سؤال اين به مطهري استاد پاسخ برد؟نمي سؤال زير را انسان ادراك و علم
 ندارد، يدخالت مرحله اين در ذهن كه است محسوسات ورود از پس ذهن هايفعاليت همة

 بـه  آن انتساب دليل    به بعدي پيچيدة هاي  فعاليت در انسان ذهني قواي و ها توانايي همچنين
 فلـسفة  در شناخت بحث روح پذيرش بدون كه معتقدند ايشان دليل همين به و است روح

 خارج عالم شناخت در ذهن فعاليت نوع دربارة :مطلب تفصيل اينك و نيست كامل اسالمي
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 نظريـة  يكـي  دارد؛ وجـود  مهـم  نظريـة  دو اسالمي حكماي ميان در »كليات« گيري    شكل و
 .مالصـدرا  »تعـالي « نظريـة  ديگـري  و است، منتسب او پيروان و سينا  ابوعلي به كه »تجريد«

 صـورت  و خيـالي  صـورت  حـسي،  صـورت  گيري  شكل با شناخت تجريد، نظرية براساس
 منهـاي  است حسي صورت همان يخيال صورت .يابدمي تحقق نزولي سير يك در و عقلي
 از بعـضي  منهـاي  اسـت  خيـالي  صـورت  همـان  عقلـي  صـورت  و خصوصيات؛ از بعضي

 هـاي   داده در تـصرّف  و پيـرايش  نـوعي  حسي، دادة دريافت از پس ذهن كار .خصوصيات
 گونـه  بـدين  كليـات  و اسـت؛  جزئـي  هاي  ويژگي گذاشتن كنار و نزولي سير يك در حسي
 دادن  صـيقل  و پيـرايش  محـصول  و نامشخص و مبهم امر يك كلّي ييعن شوند؛مي حاصل
  :يمطهر ديشه عقيدة به اما است؛ ذهن وسيلة به جزئيات

 در[ هيـوم  حـرف  همـين  كـه  اسـت    بـوده  نحـوي  بـه  هـم  بوعلي و خواجه امثال تعبيرات
 آنها چون .بگيرند نتيجه را آن بخواهند آنكه بدون است،     داده    مي نتيجه را ]كليات خصوص
 صورت( ؛بنددمي نقش صورتي يك ذهن در كه شودمي پيدا اينجا از كلي كه بودند معتفقد

 جزئـي  فـرد  يك صورت( ،بنددمي نقش آن در هم ديگر صورت يك بعد )جزئي فرد يك
 روي صـورت  اين از خيلي كه   وقتي بندد،مي نقش آن در ديگر صورت يك هم بعد )ديگر
 .شـود مـي  ايجـاد  »كلـي « اينها شدن محو از و شودمي محو مشخصات اين بست نقش هم

  )309 :1،ج1404 :مطهري( .است درست هيوم حرف پس باشد جور اين اگر خوب
   :كه كندمي اظهار مطهري شهيد

 و شـد  رد كـامالً  صـدرالمتألّهين  وسـيلة بـه  بعدها و است سستي نظرية )تجريد( نظريه اين
 نظريـه  همـين  هم ايشان نظريات بهترين از يكي كه شد ابراز ايشان سوي از ديگري نظرية
 خيـالي  صـورت  نه و رودمي باال خيال مرحلة به حسي صورت نه كه است اين آن و است

  )293: 3،ج1360مطهري،( .رود مي باال عقل مرحلة به
 را بعـد  مرحلـة  شناخت، مراحل از هريك در گونه  تعالي فعاليت يك با انسان ذهن بلكه

 ماهيـت  و شـود   مـي  متـأثّر  خارج عالم از حواس طريق از ما حس وقتي ييعن .كند  مي ابداع
 يـك  ذهـن  اينجـا  در .شـود   مـي  شـروع  ذهن كار كند،  مي پيدا تحقّق ذهن در خارجي شيء

 ايـن  از خيـال  قـوة  سـپس  .كند  مي ابداع حس عالم در حس عالم با متناسب مماثل صورت
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 مقـام  در حـسي  صورت و كندمي اعابد خيال، عالم با متناسب خيالي صورت يك صورت،
 عقلـي  صـورت  شـود،   مـي  مواجـه  خيـالي  صورت با عقل قوة وقتي باز .ماندمي باقي خود

 قبلـي  صـورت  از قوه، هر نظريه اين طبق .شودمي ابداع عقل عالم در عقل عالم با متناسب
 خـودش  وجـودي  مرتبـة  بـا  متناسـب  تـر   عـالي  و تر  راقي صورت يك شناخت، مورد شيء
 محـصول  منطقـي  ثانويـة  معقـوالت  .گيرد  مي شكل اوليه معقوالت ترتيب اين به و سازد مي

 ذهن در اوليه معقوالت حصول از پس يعني .است اوليه معقوالت همين روي ذهن فعاليت
 اوصـاف  اين كه كنندمي پيدا ذهني اوصاف سلسله يك ذهن همان در ذهني، وجود يافتن و

ا  هـستند؛  منطقـي  مفـاهيم  همـة  و جزئيـت  كليت، قبيل از منطقي ثانوية معقوالت همان امـ 
 ثانويـة  معقـوالت  پيـدايش  دهند؛مي تشكيل را شناخت اساس و پايه كه ذهن اصلي فعاليت
 اساسـي  مـشكل  درواقـع  است؛ فلسفي مفاهيم ديگر و امكان ضرورت، عليت، نظير فلسفي
 محـصول  نيـز  معقوالت اين د،بو ذهن در مفاهيم اين پيدايش تبيين نحوة هم كانت و هيوم

 اوليـه  معقـوالت  بـين  كه روابطي از را آنها ذهن .است اوليه معقوالت روي بر ذهن فعاليت
 نباشد اوليه معقوالت اين تا .اوليه معقوالت روي ذهن فعاليت باز يعني كند؛  مي انتزاع است،
 اصـالً  اسـت،  ردهنك پيدا وجود ذهن در چيزي كه مادامي .ندارد وجود ذهن در چيزي هيچ
 كـه  نـسبت  هر به .دارد ادراك صالحيت كه دارد وجود ادراكي قوة فقط .ندارد وجود ذهني

 قبـل  .شودمي درست هم ذهن نسبت همان به گيرد، صورت ادراكي قوة آن با عين برخورد
 امثـال  ولي .است تهي ذهن بيايد، ذهن در است محسوسه صور كه اوليه، معقوالت اينكه از

 هـاي   مـاده  آنهـا  كـه  اسـت  رسـيده  حس از مستقيماً چيزها بعضي نخير، كه گويند  مي كانت
 چيزهـايي  اينهـا  ندارد، ارتباط حس به اصالً ديگر چيزهاي بعضي و است شناخت و ادراك
 انسان كه وقتي از .است همين عقل خود ساختمان يعني .است ذهن همراه هميشه كه است
 از مستقيماً چيز همه گويند مي گرايانحس .است بوده ههمرا انسان عقل با است شده آفريده
 چيزهـاي  بعضي و آمده حس از مستقيماً چيزها بعضي گويد  مي كانت ولي است آمده حس
 در آنچه كه است اين اسالمي حكماي حرف اما است؛ ذهن ساختمان خود به مربوط ديگر
 و( .غيرمـستقيم  يا مستقيم طور به شودمي عقل وارد آنجا از و بوده حس در قبالً است عقل
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 اسـت  هاييصورت همان است عقل در آنچه كه است اين او امثال و الك حرف آنكه حال
 مـستقيم  طـور  بـه  كه اييهآن ).است رفته آنجا به مستقيم طور به كه است بوده حس در كه

 رفتـه  يمغيرمـستق  كـه  هـم  آنهـايي  و دارد نام اوليه معقوالت كه است هايي  همان است رفته
 سـاختن  قـدرت  هم عقل كه گويند  مي پس .انتزاعيات يا ثانويه معقوالت از ندا  عبارت است
 قـدرت  نـدارد؛  را سـاكن  بـه  ابتدا طور به مفهوم ساختن قدرت .ندارد هم و دارد را مفهوم
 آن بـه  هـم  الك امثـال  كه( بدهد تعميم را اولي صورت عين اينكه معناي به مفهوم ساختن
 از و بدهـد  قـرار  پايه را مفهوم يك اينكه معناي به مفهوم ساختن قدرت .دارد )هستند قائل
  )230 :1 ج ،1404مطهري،( .»دارد بسازد، ديگري مفهوم آن،

 تـصديقات  مرحلـة  در .بـود  تصورات گيري  شكل مرحلة در ذهن هاي  فعاليت اينها همة
 بـه  كلّـي  از و لّيك به جزئي از يعني .دارد صعودي سير نوع يك و حركت يك انسان ذهن
 نظـر  بـه  كـه  ــ  يمطهر ديشه نظر از اما .است شده تعبير قياس و استقرا به آن از كه جزئي
 قـدرت « را آن كـه  دارد هـم  ديگـري  كـار  نوع يك ذهن ـ است ايشان ابتكارات از رسد  مي

 ذهـن  فعاليـت  ايـن  كـه  بـاطن  بـه  ظاهر از ذهن عمقي حركت يعني .است ناميده »استنباط
  :ايشان نظر از .ها نشانه و آيات طريق از ناديدني حقايق تصديق به شود مي مربوط

 از بـسياري  اساسـاً  و برسـد  اسـت،  حس وراي معقوالت آن كه معقوالتي به تواندمي ذهن
 .است رسيده مادي امر آن به نفوذش با ذهن يعني است؛ حوزه همين داخل هم مادي امور
   )384 :3،ج1360مطهري،( .هستند قبيل اين از حركت و زمان حتي

   :كه معتقدند دليل همين به و
 يـك  وجـود  بايـد  مـن  چرا اصالً گفت هيوم .است شده دقيق خيلي هم مورد اين در هيوم
 چنـين  يـك  بيـنم مـي  دارم اعتمـاد  خـود  حـس  بـه  وقتـي  مـن  .كنم فرض را مادي جوهر

 ايـن  كـه  مـاده  نام به دارد وجود جوهري اينكه اما دارد؛ وجود عوارض اين از اي  مجموعه
 منطق نظر از او .دانمنمي را اين هستند، او حاالت همه اين و است، متمركز او در عوارض
 دارد؛ وجـود  چيـزي  چنـين  كـه  نداريم شك ما ولي است؛ گفته درست هم خيلي خودش
 ايـن  مجمـوع  از يعنـي  چه؟ يعني استنباط اين .است استنباط يك ما براي ماده وجود يعني
 و نمايد رخ ما به مستقيماً تواندنمي چيز آن وقت هيچ كه چيزي وجود به ها  نشانه و عالئم
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 غير باز مسئله اين پس .داريم يقين وجودش به و بريم  مي پي هستند، ها  همين رخش اساساً
 ذهـن  .كنـد مـي  اشـيا  عمـق  در ذهـن  كه است نفوذي اين .است دادن   گسترش و تعميم از

 نرسـانده  او بـه  حـس  را معرفـت  ايـن  آنكه حال و كندمي يداپ معرفت اشيا عمق به نسبت
  )382 :3ج همان،( .استداده نشان او به را او هاي نشانه و ها آيه حس .است

 بـر  دليلي تصديقات و تصورات مرحلة در ذهن هاي توانايي اين با مطهري استاد نظر از
 وجـود  مـاوراءطبيعي  معقـول  قحقاي ديگر تعبير به و ناديدني حقايق از انسان ماندن  محروم
 اسـت  آيتـي  شـهادت  يعني است، قبيل همين از گوييم  مي ما كه هم شهادتي و غيب« .ندارد
 شهادت عالم را نسبت همان دارد، انسان غيب با انسان شهادت كه نسبتي همان .غيب براي

  )386 :3همان،ج( .»دارد غيب عالم با
 دليـل  ايـن  بـه  انـسان  ذهن گستردة قواي ناي و ها  فعاليت اين كه معتقدند يمطهر استاد

 مرحلـة  يك روح مقام و نفس مقام و است روح مقام است، نفس مقام ذهن مقام« :كه است
 مقـام  يـك  در و روح در دارد، وجـود  مـاده  عـالم  در كه هرچه و است ماده مقام از تر  عالي
   :گويدمي همچنن )308 :همان( .»كند مي پيدا وجود تروسيع و تر شامخ

 حـد  از بـاالتري  كمـال  بـه  بدن و نفس اينكه و روح تجرّد مسئلة با جز هم معرفت مسئلة
- رسـيده  بـاالتر  جـوهري  كمال يك به باز و است شده حس داراي كه است رسيده مادي
 كـه  رسـيده  بـاالتر  بـسيار  بـسيار  جوهري مرتبة يك به باز و گرديده خيال داراي كه است
- كرده طي را ديگر عالم از باالتر عالمي و ديگر عالم از بعد عالمي يعني شده؛ عقل داراي
  )314 :3ج همان،( .نيست حلّ قابل است؛

 شـناخت،  مـسئلة  صـحيح  تبيـين  براي او از پيروي به مالصدرا از پس اسالمي حكماي
 از .انـد شده قائل را ايويژه شأن انسان نفس مراتب آن از ترمهم و نفس قواي و نفس براي
   :آنان نظر

 عالم نفس در و بوده خود به قائم دارد، كه اياندازه همان با خيالي، يا حسي علمي صورت
 ... باشـد  شده منطبع ديگري مادي امر يا و عصب جزء يك در آنكه بدون باشد،مي موجود
 عـالم  در كه هستند مثالي مجرد جوهرهاي سري يك خيالي، و حسي هاي  صورت بنابراين

 كـه چنانهم .است موجود آن در خود مثالي مرتبة با نفس كه عالمي همان دارد، وجود مثال
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 با نفس و دارد وجود عقل عالم در كه هستند ايعقلي مجرد جوهرهاي عقلي، هاي  صورت
  )44-45 : 3ج تا،بي شيرواني،( .كند مي درك را آنها خود عقلي مرتبة

 در ،»تعالي« نظرية يعني شناخت، نظرية در مالصدرا هاي  حرف ريشة كه معتقدند ايشان 
  :يعني .عرفاست هاي حرف

 حضرات اين اينكه و است پنجگانه حضرات يا خمس حضرات مسئلة كه مطلب اين اصل
 ديگـر  عـالم  در عالمي هر حضور يعني دارند؛ تطابق يكديگر با و دارند حضور يكديگر در
 كـه  اسـت  ايـن    نه ،ما در عقل و خيال و حس پيدايش مسئلة اين .است شده گرفته عرفا از
 بـا  متبـاين  بـسيار  هستند اموري يك اينها .است مادي اين و است مجرد اين گوييممي اگر

 مرتبـه  دو بـودن،  مـادي  حد تا است آمده و كرده نزولي سير يك وجود اصالً .نه .يكديگر
 ايهدرج هر از است آمده باال عالم از وقتي كه طور   همان .باال رود  مي كند،  مي صعودي سير
 بـه  ايدرجه از و ديگر ي  درجة به ايدرجه از باز و ديگر درجة به است كرده پيدا نزول كه

 درجـة  بـر  اسـت  محـيط  باال درجة هر كه است شكل اين به درجات آن خود ديگر درجة
 حكـم  گيرد، قرار كه ايمرتبه هر در رود  مي باال و كند  مي صعود كه هم بعد خودش، مابعد
 پيـدا  احاطـه  خـود  مـادون  بـر  تواند  مي يعني كند؛  مي پيدا را خودش ولينز قوس مرتبة آن

  )310-311 : 3مطهري،ج( .است بلندي و عالي حرف خيلي .بكند
 در عرفـاني  مباحـث  نيـز  نفس، ويژة شأنيت و روح مسئلة كردن وارد با رسد يم نظر به
 كـه  گونههمان زيرا شود؛مي متفاوت اساس از اسالمي حكماي و كانت راه شناخت، مسئلة
 طريق از شدهاثبات و ـ يافتهخاتمه را آن آنها كه كند،مي شروع ايمسئله از كانت شد، گفته
 آن قـواي  و روح نقـش  به شناخت مسئلة تبيين و توجيه براي و كنندمي تلقي ـ يرنظ عقل

 اثبـات  ديگري طريق از و شناخت، مشكل حل از پس خواهدمي كانت كه شوندمي متوسل
 ايـن  اثبات در نظري عقل توانايي نفي و ابطال براي را خود نقدي فلسفة كانت درواقع .كند

  .است كرده ريزيپايه مسائل
 كانـت  كـه  معتقدنـد  ــ  اروپـا  در حكمـت  سـير  در فروغي مرحوم جمله از ـ بعضي .3

 نـشان  او سـعي  يعني كند؛ مشخص را شناخت مسئلة در بشر طاقت و حدود است خواسته
 همـان  ايـن  و اسـت  محـدود  جهـان  شـناخت  بـراي  انـسان  توانايي كه است مهم اين دادن
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 بـه  قيـد  يعنـي  انـد؛ نموده تأكيد آن بر فلسفه تعريف در اسالمي حكماي كه است اي مسئله
 براي قيد اين كردن اضافه كه معتقدند مطهري استاد اما اند؛افزوده آن بر را »بشر طاقت قدر«
 كـشف  بـه  فقـط  بـشر  اسـتعداد  و اسـت  پايانبي جهان قايقح كه است نكته اين به اشاره«

 كـه  گويدمي كانت اما شد؛ نخواهد كسي نصيب كل علم .شود نائل جهان حقايق از اي پاره
 عجز به نظر قدما ديگر، عبارت به .است كوتاه كلي به جهان حقايق به رسيدن از بشر دست
 دو ايـن  بـين  و دارد كيفيـت  لحاظ زا بشر عجز به نظر كانت و داشتند كميت لحاظ از بشر
  )129 :تابي طباطبايي،(. »است بسيار فرق

 در .اسـت  كرده تقسيم فاهمه مقوالت و حس مقوالت بخش دو به را مقوالت كانت. 4
 گيرند مي قرار احساس مورد مكان، و زمان ذهني قالب دو از عبور زا پس اعيان اول مرحلة

 مطهـري  اسـتاد  نظـر  از .شوندمي تحميل آن بر فاهمه نةگا دوازده مقوالت دوم، مرحلة در و
 فلسفي ثانوية معقوالت و منطقي ثانوية معقوالت و اوليه معقوالت همان كانت مقوالت اين

 اسـالمي  حكمـاي  نظر از مكان و زمان مقولة دو كه توضيح اين با .هستند اسالمي حكماي
 اشيا مستقيم صورت كه ـ ارسطويي مقوالت همان ـ گيرندمي قرار اوليه معقوالت رديف در
 ذهن قواي فعاليت با و دارند اشيا عيني وجود با ماهوي وحدت نحوي به و هستند ذهن در

 از انـسان  ذهـن  .شـوند مي ايجاد ـ عقل و مخيله حاسه، قواي يعني ـ حواس هايداده روي
 كـه  يصورت در است؛ محض تهي حسي هايداده ورود مرحلة از قبل اسالمي حكماي نظر
 ،1360 مطهـري،  و 59-102 :2ج ،1406 مطهـري، (. هـستند  پيشيني مقوالت اين كانت، در
   )271-358 :3ج

 جـزء  جزئيـت  و كليـت  ماننـد  بعـضي  كانـت،  فاهمـة  مقوالت از مطهري، استاد نظر به
 اوليـه  معقـوالت  روي ذهـن  فعاليـت  محصول معقوالت اين .هستند منطقي ثانوية معقوالت
 و وحدت امتناع؛ و امكان و ضرورت همچون مقوالتي و ندارند خارج رد مابازايي و هستند
 مفـاهيمي  و معـاني « :اينهـا  گيرند؛مي قرار فلسفي ثانوية معقوالت رديف در عليت و كثرت
 اتـصاف  ظـرف  ولي است؛ ذهن معروضاتشان و موصوفات بر اهآن عروض ظرف كه هستند
  )317ص :3،ج1360مطهري،( .»است خارج معروضات به اينها
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   :كه است اين كانتي مقوالت خصوص در مطهري استاد اشكال
 ثانويـة  معقوالت چه و منطقي ثانوية معقوالت چه را، آقايان اين ثانوية معقوالت آمد كانت
 منطقـي  ثانوية معقوالت ما حكماي كه صورتي در دانست؛ ذهني صددرصد امور را فلسفي

 ذهنـي  را فلـسفي  ثانويـة  معقـوالت  ولي انت؛ك مانند نه البته شمارد؛مي ذهني صددرصد را
 معقـوالت  ميـان  مطلـق  بيگـانگي  نوع يك به اينكه ديگر تفاوت .تفاوت يك اين دانند؛نمي
 سـاختة  صددرصـد  اينهـا  گفـت  يعني شد؛ قائل خارجي اشياي و خودش مقوالت يا ثانويه
  )72-73 :2ج ،1406 مطهري،( .هستند ذهن قبلي

 حـين  در و قبـل  ذهـن  اينكـه،  به شدن قائل با شد گفته الًبق كه گونههمان ايشان نظر از
 طريـق  ايـن  جـرار  اعيان و كند مي تحميل عين بر را خود پيشيني مقوالت ادراك و احساس

 هـست  كه چنان آن خارج، گر حكايت شناخت محصول ديگر گيرند،نمي قرار ما ادراك مورد
 و بـوده  ناقص و مبهم انتيك مقوالت خصوص در ايشان بحث كه است اين حقيقت .نيست
 كانـت  مقـوالت  كه كنندمي اعالم صريحاً ايشان زيرا نيست؛ مشخص نير آن بر حاكم منطق
 اسـالمي  حكمـاي  فلسفي ثانوية معقوالت و منطقي ثانوية معقوالت و اوليه معقوالت همان

  .گنجدنمي تقسيم اين در كانتي مقوالت از بعضي كه صورتي در هستند؛
 علـوم  مبـاني  اسـتحكام  بـه  تنهـا  نه كانت، كپرنيكي انقالب كه معتقدند يمطهر استاد .5
 و برده سؤال زير را علوم همة اساس انسان، معلومات ارزش نفي با كه است؛ نكرده كمكي

   :گويندمي
 معلومـات  ارزش باب در كانت فرض و عالم هيئت در كپرنيك فرض بين بزرگي فرق البته

 حـل  بـود،  آمـده  پيش هيئت علماي براي كه مشكالتي يككپرن فرض با اينكه آن و هست
 اسـت،  حلـي  قابـل  غيـر  اشكاالت متضمن خودش اينكه بر عالوه كانت، فرض با اما شد؛

 خـود  زيـرا  شد؛ شديدتر داشتند، احتراز آن از كانت خود حتي فالسفه جميع كه اشكاالتي
 كانـت  فرض كه صورتي در دارد؛ احتراز شكاكان پيروي از هم و سوفسطايي از هم كانت،
  )128 :تابي طباطبايي،( .شودمي شك مسلك به منتهي حداقل

 مباني استحكام و اتباث مدعي آن با كانت كه سازوكاري كه است اين مطهري استاد نظر
 اسـاس  از خـود،  شـد؛  رسـمي  مابعدالطبيعه مباحث حاصليبي نيز و رياضي و طبيعي علوم
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   .است بوده حاصلبي
 )فيزيـك  جمله از( طبيعي و رياضي علوم پيشرفت علت است گفته كانت :اينكه توضيح

 و كلّـي  احكـام  در اسـتحكام  همـين  دليـل  بـه  و آنهاست در پيشيني تركيبي قضاياي وجود
 فلـسفة  در جديـد  نظرات بروز و ظهور اما .است كرده تمجيد آنها از خود پيشيني، ضروري

   :نمونه براي .است برده سؤال رزي علوم آن در را قضايايي چنين وجود علم،
 .پيـشيني  هـم  و اسـت  تركيبي هم كه دارد وجود دانش از خاصي قلمرو كه بود معتقد وي

 بـه  چـون  اسـت  پيشيني و گويدمي ما به جهان دربارة چيزي كه جهت آن از است، تركيبي
 اصـلي  ةنمون هندسه كانت براي .كرد توجيه توان  مي را حتميتش تجربه، از مستقل اي  شيوه
 بلكـه  نيـستند؛  پيـشيني  هاي  گزارش صرفاً هندسي قضاياي .بود تركيبي پيشيني دانش چنين

 فالسـفة  ديـدگاه  از ]امـا [... انـد   تركيبي بنابراين هستند؛ جهان واقعي ساختار كنندة  توصيف
 چنـين  ارتكـاب  دليـل  بـه  نبايـد  را كانت .رسند  مي نظر به متفاوت كامالً قضايا علم، جديد

ــتباهي ــرزنش اش ــرد س ــان در .ك ــة وي زم ــي هندس  Non- Euclidean)  نااقليدس

Geometry) ديگـري  طـور  را هندسـه  كـه  نبـود  ممكن وي براي .بود نشده كشف هنوز 
 هـولتز،  هلم و ريمان گاوس، چون باشهامتي افراد جز نوزدهم قرن تمام در درواقع .بپندارد
 منـشأ  تـوان   مـي  سادگيبه امروز .نددانست  مي درست را كانت نظر اين نيز دانانرياضي حتي
  )270-271 :1363كارناپ،( .كرد مشاهده را كانت اشتباه

 فكر كانت كه طور آن كه داد نشان اقليدسي غير هاي  هندسه پيدايش كه است اين منظور
  :زيرا نيست؛ ضروري و حتمي قضاياي داراي هندسه كرد مي

 .كـرد  نقـض  تجربـه  با تواننمي را نآ و است حتميت با پيشيني دانش كه بود معتقد كانت
 بـه  را هندسـه  اگـر  كـه  كـرد  روشـن  فهميدند،  مي را آن كه   كساني همة براي نسبيت نظرية
 حتميـت  كـه  اي  گـزاره  بيـان  .گويـد نمـي  ما به واقعيت دربارة چيزي بگيريم پيشيني مفهوم
  )274: همان( .نيست ممكن كند، تلفيق جهان هندسي ساختار دانش با را منطقي

 تأييد مهر آنها، در پيشيني تركيبي قضاياي وجود بر كانت كه ديگري علوم خصوص در
  )اول بخش از سوم فصل :1386 ورزنه، تقيان( .است گونه همين وضع نيز زد مي

 بـراي  را مابعدالطبيعـه  بـراي  او شدة پيچيده نسخة بايد كانت روش مبناي بر رو ازهمين
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 تركيبي قضاياي اثبات براي كانت تالش بنابراين .كرد زتجوي نيز هندسه جمله از علوم ساير
  .است بوده حاصل بي اساس از هيوم بست بن از رهايي و علوم در پيشيني

  نتيجه
 از رهـايي  و فلـسفي  مفاهيم ديگر و عليت اصل تبيين و توجيه براي كانت كپرنيكي انقالب

   بـه  بـود،  كـرده  ايجـاد  عهيابعدالطبم نيز و عليت اصل از خود هاي  نقّادي با هيوم كه بستي  بن
 نـوع  دو بـه  پيـشيني  تركيبـي  قضاياي كردن  اضافه با او .گرفت خود به تحقّق صورت ظاهر
 بـر  تأكيـد  و ،)Leibnitz( نيتس  اليب جمله از خود، از قبل فالسفة تركيبي و تحليلي قضية
 در آنهـا  نظـيم ت و حـسي  هـاي   داده اخـذ  در ويژه    به خارج عالم شناخت در ذهن فعال نقش

 از ضـرورت  و عليـت  همچـون  مفـاهيمي  اگر كه نمود ثابت خود گمان به فاهمه، مقوالت
 فاهمه پيشيني مقوالت يعني ديگر جاي در آنها پاي زيرا نيست؛ باكي شوند،نمي اخذ تجربه
 دارند كاربرد پديدارها حوزة در فقط مفاهيم اين كه كند  مي تأكيد بالفاصله و شود  مي محكم

 مفـاهيم  اين كاربرد يعني دليل، همين به درست و ندارند كارايي پديدارها حوزة وراي رد و
 تناقــضات دچــار عــهيمابعدالطب كــه اســت »نفــسه شــيءفي« قلمــرو در پديــداري پيــشيني

)Antinomies( نيـز  عهيمابعدالطب نجات راه و است     نبسته طرفي خود هاي  تالش از و شده 
 تـوان  و جـسماني  قدرت كه است قلمروي در پرواز دراز و دور آرزوهاي از كشيدن   دست
 و حقيقـت  شـناخت  آرزوي بـا  هميـشه  براي كانت كه است چنين اين و ندارد را آن بينايي
 .شـود   مـي  متوقف پديداراها حوزة در و كرده، خداحافظي نظري عقل با عهيمابعدالطب مسائل

 فالسـفة  و برخاسـتند  اقـشه من بـه  جنجـالي  فـضايي  در او ماترك سر بر كانت هايجانشين
 كـه  را فعـالي  نقـش  )Schlink( شـلينگ  و )Fichte( فيختـه  همچون او از پس يستايدئال
 ايـن  رسيد؛ خود اوج به )Hegel( هگل در امر اين كه گرفتند جدي بود داده ذهن به كانت
 و كانت فلسفة انكاري وجهِ نمايي  بزرگ با )Positivists( ها  پوزيتيويست كه است حالي در
 بـه  است، غيرتجربي و غيرحسي هرچه بر نااميدي، و يأس و انكار و نفي طبل بر كوبيدن با

  .نهادند نام مهمالت اشاره انگشت
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 دليـل  به شناخت، لةئمس در انسان ذهن خلّاق و فعال نقش بر تأكيد با يمطهر ديشه اما
 و منطقـي  ثانويـة  تمعقـوال  و اوليه معقوالت به محسوسات از تعالي نيز و روح به انتساب
 عليـت،  اصـل  بـه  اعتقـاد  پـاي  وجـود،  مراتـب  و نـزول  و صـعود  قوس به توجه با فلسفي

 بـسيار  هـاي فعاليـت  و هـا   توانـايي  در را منطقـي  و فلسفي مفاهيم ديگر و كليت ضرورت،
 توجه با نيز تصديقات ناحية در .كندمي محكم اوليه، معقوالت از آنها انتزاع در ذهن پيچيدة

 بـه  كـل  از و كـل  بـه  جـزء  از عمودي سير و حركت يك در انسان ذهن استدالل قدرت به
 آيـات  طريـق  از اشيا باطن و عمق در نفوذ و انسان ذهن استنباط قوة بر تأكيد ويژه    به جزء،
 توصيه عين در و داده توضيح را شهادت عالم طريق از غيب عالم به اعتقاد چگونگي ظاهر،

ر  از پرهيز و آفرينش جهان نهايت  بي اسرار برابر در نانسا تواضع و فروتني به غـرور  و تكبـ 
 آن غيـب  عـالم  و شـهادت  عـالم  از اعـم  هستي جهان اسرار كشف به را او عقلي، و علمي
 بسيار ماوراءالطبيعه فلسفة به كانت جناب ايست« :معتقدند و ساخته اميدوار هست، كه ن چنا
   )384 :3ج ،1360 مطهري،( ».است  بوده جا بي
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