
  
  
  
  

  اي شهود گزاره
  

  *لو   كرباليييمرتض

  اشاره

 بـارة اتحاد عاقل و معقول كـه در فلـسفه مالصـدرا مبـرهن شـده بيـشتر در                 
در اين مقاله تالش شـده اسـت امكـان          . تمعلومات تصوري مطرح شده اس    

بـه ايـن نتيجـه      . طرح اين قاعده در مورد معلومات تصديقي را بررسي كنـيم          
دهد و عقـل      ها به عقل ساختار مي      ايم كه وجود رابط موجود در گزاره        رسيده

  . شود پس از اين ساختار با معقول به نحوي متحد مي
االمر، تـصديق،     معقول، نفس شهود، گزاره، اتحاد عاقل و      : واژگان كليدي 

  .وجود رابط
***  

  مقدمه 

شناسـي ايـن      آشنايي اجمالي با فلسفه اسالمي براي درك اين نكته كافي است كـه معرفـت              
شناسي اين فلـسفه      از علم است و در مباحث معرفت      » تصور«فلسفه بيشتر معطوف به قسم      

از . گيـرد  ه است و نمـي   و تحليل و تبيين آن صورت نگرفت      » تصديق«چندان اهتمام جدي به     
علـم  (» شـهود «توان به رابطه بـين        سوي ديگر از جمله مسائل قابل بحث در اين فلسفه مي          

                                                 
 دانشجوي دكتراي حكمت متعاليه دانشگاه تربيت مدرس. *
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و » تـصور «علم حصولي طبق يك تقسيم جا افتاده به         . و علم حصولي اشاره كرد    ) حضوري
. در اين ميان تبيين رابطه بين شهود و تصور چندان دشوار نيـست         . شود  منقسم مي » تصديق«

  تعريـف علـم بـه نحـوه    . كارهايي از جانب فيلسوفان در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت          و  
امـا معـضل    . توان در اين زمينـه بررسـيد        وجود و تأسيس قاعده اتحاد عاقل و معقول را مي         

هـم جـاري    » تـصديق «آورد كه بخواهيم اين تعريف و اين قاعده را دربـارة              آنگاه سر برمي  
اي از وجود دانست؟ و در تـصديق، اتحـاد عاقـل و               توان نحوه  تصديق را چگونه مي   . بدانيم

  يابد؟  معقول چگونه معناي محصلي مي
دانـان    شايد همين اهتمام به علم حصولي تصوري مبناي اين شده است كه فعاليت منطق             

شناسي  ها؛ چرا كه معرفت  مسلمان نيز بيشتر به سمت منطق محموالت بگرايد تا منطق گزاره          
شناسـي    ت و منطق مسلمانان ناظر به فلـسفه اسـالمي و اثرپـذير از معرفـت               مبناي منطق اس  

از آن رو كه در فلسفه اسالمي علم تصوري مورد اهتمام جدي در             . مندرج در آن بوده است    
رويه تفلسف بوده است در منطق نيز بالتبع اين نوع از معرفت حصولي مهـم شـمرده شـده                   

 و حـد و برهـان هـردو از تـصديقات سـاخته              با اينكه منطق علم حد و برهان اسـت        . است
شـكنند و بـه       اند ولي در منطق مسلمانان به پيروي از ارسـطو ايـن تـصديقات فرومـي                 شده

كـه  » حـد وسـط   «و  » حد اكبر «و  » حد اصغر «شوند و بيشتر دربارة       تصورات ارجاع داده مي   
تـوان    مـي حال آنكـه    . شود  روند بحث مي    اجزاي تصديقات و از سنخ تصورات به شمار مي        

  . سنجيد) تصديقات(ها  چشم از اين فروكاهش پوشيد و اعتبار استدالل را بر اساس گزاره
شود بر اساس مباني فلسفه اسالمي علم حـصولي           خواهيم بدانيم چگونه مي     اكنون ما مي  

توان اتحاد عاقل و  برگرداند و چگونه مي) علم حضوري(را در قسم تصديقات نيز به شهود    
مربوط به جهان شهودات است افزون بر متعلق علم تـصوري در متعلـق علـم                معقول را كه    

هـا را     شود شهود مفاد گزاره     خواهيم بدانيم چگونه مي     تصديقي نيز جاري دانست؟ يعني مي     
  تبيين كرد؟

 اي شناسـان امـروزي اسـت معرفـت گـزاره      آن نوع معرفتي كه مورد اهتمام معرفـت . 1
(propositional knowledge)نويـسان   نامـه  شناسان بر اسـاس آنچـه لغـت     معرفت. است

اند معرفـت را بـه سـه قـسم تقـسيم               ياد كرده  (knowledge)» معرفت«دربارة كاربرد واژه    
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  :اند كرده
 ماننـد معرفـت موجـود در     (knowledge by acquaintance )معرفت شناسايي) 1(

) چيزي يا كـسي (فرد متعلق اين معرفت يك شيء م   . »شناسم  من حسن را مي   «اين جمله كه    
  . است
 مانند معرفت موجود در اين جمله (competence knowledge) معرفت مهارتي) 2(
رانندگي يك  . متعلق اين معرفت يك فن يا مهارت است       » .من بلدم چطور رانندگي كنم    «كه  

سـازد بتـوانيم پـشت فرمـان بنـشينيم و       مهارت است و معرفت به اين مهارت ما را قادر مي  
معرفت مهارتي نوعي معرفـت عملـي اسـت و نيـازي بـه سـواد و مـدرك                 . نيافرينيمحادثه  

  . و بيشتر متكي بر تجربه است. تحصيلي ندارد
دانم كه تهران مركـز       من مي «اي مانند معرفت موجود در اين جمله كه           معرفت گزاره ) 3(

يم صدق يـا  توان است و ما مي(proposition) » گزاره«متعلق اين معرفت يك » .ايران است
يعني اين گزاره وقتي صادق است كه تهران        . كذب اين گزاره را با رجوع به واقعيت دريابيم        

  .واقعا مركز ايران باشد و كاذب است تهران مركز ايران نباشد
چون تنها اين نوع از معرفت اسـت كـه در           . اي كار دارد    عقل استداللگر با معرفت گزاره    

خواهيم با استدالل به يك گـزاره         مگر ما نمي  . آيد  به كار مي  استدالل منطقي به عنوان محتوا      
آغـازيم خـود از سـنخ گـزاره           برسيم؟ طبيعي است كه بايد مقدماتي را كه از آن و با آن مي             

و اين يعني اين كه محتواي عقل استداللگر گزاره است و معرفتي كه در اينجا مطرح                . باشند
  .اي است شود معرفت گزاره مي

  :  طور كه در فلسفه مالصدرا مطرح شده است ودي آنمعرفت شه. 2
  .است» اتحاد عاقل و معقول«اوالً محمل قاعدة 

  .ثانياً وجود مجرد است
توان پـذيرفت كـه گـزارة         چگونه مي . است» گزاره«اي، متعلق معرفت،      در معرفت گزاره  

ارة معرفت  معقول با وجود عاقل متحد شود يا وجودي مجرد داشته باشد؟ اگر بخواهيم درب             
رسـيم كـه مفـاد     بند باشيم ناچار به اين نتيجه مي     شهودي به قاعدة اتحاد عاقل و معقول پاي       

چون اتحـاد عاقـل و معقـول بـا آن           . تواند متعلق معرفت شهودي واقع شود       يك گزاره نمي  
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 (existence)» وجـود «تعريفي كه در فلسفة مالصدرا دارد و در آن مبتني بر يك نحـوه از                
هايي كه در حكمـت متعاليـه دارد          وجود با آن ويژگي   . رة مفاد گزاره ممكن نيست    است دربا 

  . تواند با يك گزاره متحد باشد نمي...) اصالت و وحدت و تشخص و فعليت و (
ايشان معرفت شهودي را يكـي از   . اما داستان در ميان فيلسوفان غرب روند ديگري دارد        

توانـد متعلـق شـهود واقـع          ام آنها گزاره نيز مي    يعني در نظ  . دانند  اقسام معرفت حصولي مي   
اند معتقدند انـسان بـه برخـي از           برخي از فيلسوفان اخالق كه به شهودگرايان موسوم       . شود

آزار دادن  «مثال معرفت انسان به اين كـه        . شهود مستقيم دارد  ) يا جزئي (اصول اخالقي كلي    
و از طريـق اسـتدالل بـه    . از نوع معرفت شـهودي اسـت      » دليل انسان ديگر خوب نيست      بي

مطمئناً شهود در تلقي ايشان معنايي را كه در فلسفه مالصدرا بـا آن آشـناييم      . آيد  دست نمي 
به معناي  »  دارد pكسي معرفت شهودي به     «گوييم    تلقي ايشان اين است كه وقتي مي      . ندارد

  :اين است كه
  pداند كه  او مي) 1(
  . واسطه است  بيpمعرفت او به ) 2(
  .  نتيجه به كارگيري هيچ كدام از حواس پنجگانه نيستpمعرفت او به ) 3(

البته برخي  (واسطة حس است      بر اين اساس معرفت شهودي در فلسفة غرب معرفت بي         
سوسـا  ) (داننـد  فيلسوفان غربي معرفت حسي را هم به نوعي داخل در معرفت شهودي مـي         

 فيلـسوفان غـرب تعلـق معرفـت         در اين تحليـل پيـدا اسـت       ) 1(چنان كه از    ). 222: 1992
بنابراين در نظـر ايـشان معرفـت شـهودي          . دانند   را ممكن مي   pشهودي به يك گزاره مانند      
اي به حـساب      تواند يكي از اقسام معرفت گزاره       اي نيست و مي     چيزي جدا از معرفت گزاره    

م اي طبق اين تعريف، به دو قسم شـهودي و غيـر شـهودي تقـسي                 يعني معرفت گزاره  . بيايد
اگر راه حس يا از طريق اسـتدالل حاصـل آمـده باشـد غيرشـهودي اسـت و اگـر                     : شود  مي
توانـد بـه عنـوان يكـي از           اصـول اخالقـي مـي     . واسطه و غير حسي باشد شهودي است        بي

. 1نظر فيلسوفان اخالق شهودگرا همين اسـت  . اي شهودي تلقي گردد     مصاديق معرفت گزاره  
دربارة اين كه ماهيت اين شـهود چيـست تنهـا در            در شهود به معناي فلسفي غرب كنكاش        

                                                 
1 . See: Intuitionism in Ethics in Routledge Encyclopedia of philosophy.  
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مهم اين است كه منبع آگاهي ما بـه يـك چيـز اسـتدالل و                . گيرد  پديدارشناسي صورت مي  
چه ايـن معلـوم يـك       . همين مقدار در شهودي دانستن يك معلوم كافي است        . تجربه نباشد 

  . مفهوم مفرد باشد يا يك گزاره
ندرج در فلسفه مالصدرا، چيزي به اسم گـزاره         به معناي م  ) علم حضوري (اما در شهود    

در مقابل تركيب خبري تام (معلوم هميشه يك شيء مفرد يا يك مركب ناقص   . وجود ندارد 
چنان كه اشاره شد در فلسفه      . يابد  است كه در نزد شخص عالم حضور مي       )  يا همان گزاره  

ورتي از معلـوم    تـصديق صـ   . شـود   تقسيم مي » تصديق«و  » تصور»مالصدرا علم حصولي به     
يعني مقسم تقسيم علم بـه گـزاره و         . است كه با آن حكمي ايجابي يا سلبي نيز همراه است          

بنـابراين در   . غير گزاره، علم حصولي است كه در مقابل علم حضوري يا شـهود قـرار دارد               
يعني در فلسفة مالصدرا دربارة     . معرفت شهودي تقسيمي به شيوة فلسفة غرب وجود ندارد        

  .وجود ندارد» تصديق«ضوري چيزي به اسم معرفت ح
   استطراد

اين يكي از انـواع بحـث       . كنيم  ما در اين مقاله فعالً دربارة امكان شهود يك گزاره بحث مي           
توان دربارة اين رابطه به نحوي ديگر نيز بحث           اما مي . دربارة رابطة بين شهود و گزاره است      

اي بيـرون كـشيد؟       توان معرفتي گـزاره     ود مي مثالً از اين جهت كه آيا از درون يك شه         . كرد
وقـت ايـن اسـتحاله        آيـد آن    اي از درون شهود برنمـي       اگر بتوان ثابت كرد كه معرفت گزاره      

يكي ايـن اسـت كـه بـه رغـم آنچـه معـروف اسـت شـهود          . پيامدهاي مهمي به دنبال دارد 
بـودن    ت و يقيني  اش يقيني اس    چون برهان طبق تعريف نتيجه    . تواند تأييدگر برهان باشد     نمي

و در ضمن، بـاور  » الف ب است«مفاد يك گزاره بدان معنا است كه ما باور داشته باشيم كه  
بنابراين يقين موردنظر در نتيجة يـك برهـان         » .ممكن نيست الف ب نباشد    «داشته باشيم كه    

سينا در   ابن. P~ و باور به عدم امكان       Pاي مانند     باور به گزاره  : در واقع تلفيق دو باور است     
 يا به تعبير    –ابتداي كتاب برهان از الشفاء، دربارة تصديقات يقيني بر وجود همين باور دوم              

  : گويد گذارد و مي  صحه مي-وي اعتقاد ثاني
 أن  – اما بالفعل و اما بالقوه القريبه مـن الفعـل            –يقيني يعتقد معه اعتقاد ثان      ] اي من التصديق  [فمنه  

قـوام صـفري    . ( علي ما هو عليه اذا كان اليمكن زوال هذا االعتقاد فيه           المصدق به اليمكن اال يكون    
1373 :15.(  
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اي را فراهم     بر اين اساس، اگر شهود بخواهد مؤيد برهان باشد بايد بتواند آن دو باور گزاره              
شان در شـهود محـض        اي  كدام از اين باورها، به جهت خصلت گزاره         حال آنكه هيچ  . بياورد

اي داشـته باشـد ديگـر         تواند محتـواي گـزاره      گر هم بپذيريم كه شهود مي     و ا . وجود ندارند 
 نيز در P~ يك باور ديگر يعني باور به عدم امكان      Pتوان ادعا كرد كه افزون بر باور به           نمي

اي بديهي باشد ولي دربـارة ايـن           گزاره Pمگر در مواردي كه     . متن شهود وجود داشته باشد    
تصديقات «تواند    از اين رو، شهود در اين حالت فقط مي        . يستگزاره ديگر نيازي به برهان ن     

در ايـن تلقـي،   . وجـود دارد ) اي باور گـزاره (را تأييد كند در آنها تنها يك اعتقاد       » شبه يقين 
.  و چيزي غيرگزاره برقـرار شـود        تواند بين گزاره    ها است و نمي     تأييد نوعي رابطه بين گزاره    

توانـد بـه      اي نداشته باشد نمـي      د و هيچ محتواي گزاره    وحي نيز اگر صرفاً شهود محض باش      
داشـته باشـد    ) زبـاني (اي    وحي تنها اگـر سرشـت گـزاره       . هاي ديني مدد رساند     تأييد گزاره 

  . تواند به تأييد برهان بيايد مي
خواهيم بدانيم چگونه ممكن است عقل به تعريفي كه در فلـسفة اسـالمي مطـرح                  مي. 3

هـا داشـته      خواهيم تصويري روشن از شهود گـزاره        ؟ يعني مي  است يك گزاره را شهود كند     
هايي شروع كنيم كه توجـه بـه مـصداق     براي ورود به اين بحث بغرنج، بايد از گزاره . باشيم

يعني براي اينكه بتوانيم به خود گـزاره شـهود داشـته            . مفاهيم مندرج در گزاره ممكن نباشد     
اي باشد و براي ايـن منظـور          تواند گزاره   ود مي باشيم بايد بتوانيم نشان دهيم كه محتواي شه       

رويم كه در آنها التفات به مصداق اصالً ممكن نيست تا ما بتوانيم بدون            هايي مي   دنبال گزاره 
هـاي   اي، شـهود ايـن نـوع گـزاره     هاي مفرد و تمركـز بـر سـاختار گـزاره        التفات به مصداق  

نظر كـردن از افـراد، در برخـي از          اين كار يعني صرف     . مصداق را تجربه كنيم و بسنجيم       بي
آغازيم و بعد از اينكـه        ها مي   ما از اين نوع گزاره    . يابد  امكان وقوع مي  » االمريه  قضاياي نفس «

هـا    توانيم دست به يك توسيع بزنيم و دربارة ساير گزاره           شود مي   فهميديم چگونه ممكن مي   
  .نيز همچون شهودي را ممكن بدانيم

 the correspondence) هـاي صـدق، نظريـة مطابقـت     نظريهدانيم از بين  چنان كه مي

theory of truth)     در فلـسفه و منطـق   .  از ديرباز در تـأمالت فلـسفي مطـرح بـوده اسـت
  : بر طبق نظرية مطابقت. اسالمي نيز مبحث صدق و كذب، بر اين نظريه مبتني است

  . P صادق است اگر و تنها اگر ’P‘گزارة 
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بنياد ايـن نظريـه   . صادق است اگر و تنها اگر برف سفيد باشد  » ستبرف سفيد ا  «مثالً گزارة   
 اي  برف شـيء  . ها با آن مطابقت داشته باشند       باور به وجود عالمي است كه قرار است گزاره        

سفيد بودن برف هم حالتي از امـور        . است» برف«است كه در عالم واقع محقق است مطابق         
هايي كه در عالم واقع مطـابق         و، دربارة گزاره  از اين ر  . است كه در جهان واقع موجود است      

شـان   هـا هـستند كـه موضـوع     اما برخي از گزاره  . دارند، تطبيق نظرية مطابقت مشكلي ندارد     
عدم «مانند اين گزاره كه     . اند  حال صادق   ازاي خارجي ندارد، يعني مطابق ندارند و با اين          مابه

هـا    سؤال اين است كه صدق اين گزاره      . »عدم باطل است  «يا  » علت، علت عدم معلول است    
ها با چيزي مطابقـت دارنـد يـا نـه؟      براساس نظرية مطابقت به چه معنا است؟ آيا اين گزاره      

و از  . تطابق دارنـد  » نفس االمر «ها با      گزاره  پاسخ مشهور در فلسفة اسالمي اين است كه اين        
  : گويد عالمه طباطبايي مي. اند اين رو، صادق

ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج و ال في الذهن كمـا               ] تصديقات الحقه اي من ال  [منها  
اذ العدم ال تحقق له فـي الخـارج و ال           » العدم باطل الذات  «و  » عدم العله عله لعدم المعلول    «في قولنا   

ا صـدق   في الذهن الحكامه و آثاره، و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقه لنفس االمـر فـان العقـل اذ                   
كون وجود العله عله لوجود المعلول اضطر الي تصديق انه ينتفي اذا انتفت علته و هو كـون عـدمها                    
عله لعدمه و المصداق محقق للعدم في الخارج و ال في ذهن اذ كل ما حـل فـي واحـد منهمـا فلـه                         

  )15: 1362عالمه طباطبايي . (وجود

اند ولي موضـوع گـزاره در         كه صادق هايي هستند     هاي نفس االمري گزاره     بنابراين گزاره 
بنـد نظريـة تطـابقي صـدق هـستيم            عالم واقع و ذهن هيچ مطابقي ندارد منتها چون ما پـاي           
ها را در قيـاس بـا آن بـسنجيم و آن              ناگزير بايد قائل به چيزي باشيم كه مطابقت اين گزاره         

مـر مطلـق ثبـوت      اال  عالمه طباطبايي معتقد است مـراد از نفـس        . االمر است   چيز، همان نفس  
مفاهيم عدمي و اعتباري كـه مطـابق بيرونـي    . است كه اعم از ثبوت حقيقي و اعتباري است    

اين نحوه از ثبوت با ثبوت حقيقـي خـود          . شود  شان فرض مي    اي از ثبوت براي     ندارند نحوه 
شـناختي    اي ثبوت معنا    توان گفت ثبوتي عيني نيست بلكه نحوه        يعني مي . وجود تفاوت دارد  

اي عام است كه هر نـوع ثبـوت در            االمر حيطه   لذا نفس . اند  االمر داخل    همه در نفس   است و 
  : گويد عالمه مي. شود، چه حقيقي و چه اعتباري آن داخل مي
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هو الذي نسميه نفس االمر و يـسع الـصوادق          ... فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق       
فياضـي  . (قه العقل و ال مطابق له في ذهن و ال فـي خـارج             من القضايا الذهنيه و الخارجيه و ما يصد       

  )75: تا بي
شـان در     انـد و مطـابق      ها سـر و كـار داريـم كـه صـادق             اي از گزاره    پس ما در اينجا با دسته     

االمر هم خودش عالمي اصيل نيست و وابسته به فرض ضروري عقل              نفس. االمر است   نفس
هـا    ها ارتباط برقـرار كـرد؟ صـدق ايـن گـزاره             توان با اين نوع گزاره      حال چگونه مي  . است

يعني امكان اين هست كه دو شخص به معنـاي واحـدي از گـزاره               . مستقل از ذهن ما است    
ها غير از ذهن مـا        تواند به اين نگرش افالطوني دامن بزند كه براي گزاره           اين دو مي  . برسند
ـ   و عقل با شهود مـي . هست) objectivity(اي عينيت    نحوه هـا   ه درك ايـن گـزاره  توانـد ب
خواجـه معتقـد    . االمـر دارد    خواجه نصير طوسي نظري شبيه اين دربارة سرشت نفس        . برسد

االمر، همان عالم امر است كه دربردارندة مجردات فارق از ماده و زمـان اسـت و         است نفس 
اين عالم امر، همان عقل كلي يا عقل فعال است كه در آن، معلومـات تـصوري و تـصديقي        

ايـن  «گويـد     مـي . پـذيرد   االمـر را نمـي      عالمه طباطبـايي ايـن تفـسير از نفـي         .  است منقوش
و بـاز بايـد     » .هاي معقوله اقتضا دارند كه با ما وراي خودشان تطـابق داشـته باشـند                صورت

عالمه با اين نقـد، نگـرش عينـي         .  ها باشد   عالمي ديگر فرض گرفت كه مطابق اين صورت       
عالمه نظير ساير فيلسوفان اسالمي به نظرية تطابقي صـدق          . كند را رد مي  » االمر  نفس«دربارة  

دانـسته    ملتزم بوده و صدق يك گزاره را ناگزير در نسبت تطـابقي بـا چيـزي وراي آن مـي                   
شان هيچ مطابقي در ذهن و عـين نـدارد            االمري كه موضوع    هاي نفس   لذا دربارة گزاره  . است

  . ا به عقل نسبت دهدناچار شده است فرض ظرفي براي مطلق ثابتات ر
طبق نظرية تطابقي صدق، هر گزارة صادقي بايد با چيزي به اسم واقـع مطابقـت داشـته                  

به عبارت ديگر، هر گزارة صـادق       . يعني هر گزارة صادق، در ازاي يك واقعيت است        . باشد
بر اين تفكيـك  » دربارة حالتي واقعي بودن «اين  . گويد  دربارة حالتي واقعي از امور سخن مي      

و چـون گـزاره از آن       . مبتني است كه گزاره چيزي است و آن حالت واقعـي چيـزي ديگـر              
در اينجا عقل بر اين دوگانگي بين گزاره و حالـت           . كند پس صادق است     حالت حكايت مي  
االمري نيز كه مطابقي واقعي ندارنـد، طبـق           هاي نفس   ناگزير دربارة گزاره    امور مصر است و     

گيـرد كـه ظـرف     يعني وجود عالمي را فرض مـي . شود ض ميگفتة عالمه، مرتكب عمل فر 
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االمري بتواند با آن عالم مفروض مطابقـت داشـته            ثابتات است به نحو مطلق، تا گزارة نفس       
  . باشد

اما اگر تفكيك يادشده در برخي موارد منتفي بود و عقل خود مفاهيم بـه كـار رفتـه در                    
  فهمد؟  عقل اينجا گزاره را چگونه ميوقت چه؟ شان را شهود كرد آن گزاره و نسبت بين

چرا كـه گـزاره     . رسد صدق در مواردي نظير اين، ديگر تعريف تطابقي ندارد           به نظر مي  
بيـرون  » سخن دربارة چيـزي   «گزاره از مقولة    . گويد  در اين فرض، دربارة چيزي سخن نمي      

 وراي خودش در اين حالت گزاره از چيزي. شود واقع مي» بيان خود«رود و تحت مقولة  مي
و بهتـر اسـت     . دهد و چيزي جز خودش نيـست        گزاره خودش را نشان مي    . بازنمايي ندارد 

گرفـت،  » خـود شـيء  «االمري را نيز به همين معناي    هاي نفس   در گزاره » نفس االمر «مراد از   
گـزاره  ) 83: 1369سبزواري  . ( طور كه حكيم سبزواري آن را به اين معنا گرفته است            همان

تركيبي از مفاهيم است و ذهـن       . است» خودش«نيست بلكه   » گزارش چيزي «ت  در اين حال  
ها ممكـن باشـد    منتها براي اين كه شهود دربارة اين گزاره     . تواند اين مفاهيم را درك كند       مي

  : بايد دو شرط برآورده شود
  حمل در ناحية عقد الوضع اولي ذاتي باشد ) 1(
  . اشدحمل در ناحية عقد الحمل اولي ذاتي ب) 2(

به عبارت ديگر براي اينكه گزاره چيزي جز خودش نباشد اوالً بايد از مصاديق مفـاهيم                
به كار رفته در گزاره چشم پوشيد و ثانياً نوع رابطة حملي بين مفاهيم نيز بايد در افق خـود                    

و » خود گزاره «براي رسيدن به    . مفاهيم صورت بگيرد نه با نظر به اتحاد مصداقي در خارج          
  .ب از هر چيزي غير از گزاره اين دو شرط الزم استاجتنا

هايي بدانيد كه مفهوم موضوع در آنها به حمـل             را مجموعة تمام گزاره    Aحال مجموعة   
مـا بـراي    . اولي ذاتي در نظر گرفته شده است و حمل گزاره نيز از نوع حمـل اولـي اسـت                  

چرا كه در اين . ع كرديماالمري شرو هاي نفس  اي از گزاره    رسيدن به تعريف همچو مجموعه    
ولي اين حالت با حفـظ دو       . ها براي موضوع مصداقي خارجي يا ذهني موجود نيست          گزاره

كننـد صـادق      تواند دربارة هر گزارة ديگري كه آن دو شرط را برآورده مـي              شرط يادشده مي  
ثيـت  انـد و دربـارة آنهـا حي         اند كـه خودشـان      ها همه از اين نظر مورد توجه        اين گزاره . باشد
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شده بوده  ها براي فيلسوفان مسلمان، شناخته اين نوع گزاره. حكايت از مصداق مطرح نيست
  سينا گفته است  ابن. است

   )23: تا سينا بي ابن(» .بل الي ماهياتها فقط... ههنا قضايا موضوعاتها امور اليلتفت الي وجودها«

به نظـر مالصـدرا در      . گرفته است بعدها مالصدرا از اين اعتبار دربارة قضاياي حقيقيه بهره          
از همـين   . كنـيم   قضاياي حقيقيه التفاتي به افراد نداريم و حكم را بر خود طبيعـت بـار مـي                

كـردي  . (شـود   روست كه مالصدرا معتقد است كه اين قضايا به قضاياي شرطيه منحل نمي            
1381 :88(  

» خـود مفهـوم  «ر آن اي داشت كـه د    توان گزاره   پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه مي        
.  را براي خودمان شناسانديم    Aبعد مجموعة   . مدنظر است نه افراد محقق يا مقدر آن مفهوم        

چيزي است كه ما آن را در بيرون عقـل         .  درون ذهن يا عقل نيست     Aگفتني است مجموعة    
 الزم دانـستيم تـا بتـوانيم بـه     Aما ايـن شـروط دوگانـه را بـراي مجموعـة         . تعريف كرديم 

  .هاي تعريف شهود در فلسفة اسالمي صدرايي نزديك شويم مؤلفه
اگر قرار باشد چيزي شبيه قاعدة اتحاد و عاقل و معقول عالوه بر مفـاهيم در حيطـة                  . 4
 سـاخته   Aها نيز برقرار باشد بايد بپذيريم ساختار عقل بـه نحـوي توسـط مجموعـة                   گزاره
بايد بتوانيم در نهايـت عقـل را داراي         ها    بنابراين ما براي توجيه ادعاي شهود گزاره      . شود  مي

  توانيم؟ آيا مي. چنين ساختار ويژه بدانيم
 Aهـاي موجـود در زبـان عرفـي را مجموعـة               مطمئناً بايد ابتدا در نظر داشت كه گزاره       

رود براي اشاره به افـراد و مـصاديق    معموالً مفاهيمي كه در زبان عرفي به كار مي      . سازد  نمي
عقـل تـا    . افتد  د مفاهيم به حمل اولي چندان در زبان عرفي اتفاق نمي          كاربر. روند  به كار مي  

 نرسد و نتواند موضوع گزاره را به عنوان طبيعت آن مفهـوم در              Aبه توانايي درك مجموعة     
 Aاي درك مجموعـة       شرط شـهود گـزاره    . اي نايل شود    تواند به شهود گزاره     نظر بگيرد نمي  

  .به خودش بگيردشود عقل ساختاري خاص  است كه موجب مي
رسد كه آيا ساختار منطقي بين مفاهيم را ما خودمـان             اكنون نوبت به طرح اين سؤال مي      

هـا و روابـط       كنيم يا اين ساختار منطقـي در خـود گـزاره            ها ايجاد مي    به عنوان دارندة گزاره   
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هـا و     شان چه بخواهيم و چه نخواهيم وجود دارد؟ اگر اين سـاختار از دل خـود گـزاره                   بين
نظر هم خود به خود  توانيم بگوييم ساختار مورد ستقل از ارادة ما بيرون آمده باشد آنگاه ميم

» موضـوع «چـرا؟ چـون قـبالً دربـارة     . آيـد   در عقل ما به وجود مي  Aو با حضور مجموعة     
يعني عقـل قـبالً بـا مجموعـة         . ايم   ما قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده        Aاعضاي مجموعة   

اتحـاد يافتـه و در اثـر ايـن اتحـاد ادعاشـده              ) Aهاي    موضوعات گزاره (معقوالت تصوري   
در فلسفة اسالمي تنها پاسـخ      . كند   به خود آن هم سرايت مي      Aساختار موجود بين اعضاي     

ها و مفاهيم وابسته بـه فـرض          ممكن به اين سؤال همين است كه ساختار منطقي بين گزاره          
ين فلسفه، مفاهيم، موجوداتي مجردنـد و       در ا . فارض نيست و خود به خود حكمفرما است       

  .آيد شان روابطي خود به خودي پديد مي بين
رسـد؟ بـراي درك ايـن          به اين ساختار ويژه مي     Aعقل چگونه تحت تأثير مجموعة      . 5

شناسي ارسطويي حاكم  در فلسفة اسالمي داللت. شناسي شد هاي داللت نكته بايد وارد بحث  
 -آنچـه اهميـت دارد مفـاهيم اسـت و انديـشه موضـوع             شناسي ارسـطو      و در داللت  . است

 هم موضوع و هم محمول از سنخ مفاهيم مفردنـد كـه             )165: 1380موحد  (. محمولي است 
بـار مفهـوم موضـوع را         بنـابراين عاقـل يـك     . شود  در داخل گزاره نسبتي بين آنها برقرار مي       

مهـم  . انديـشد   ا مـي  بار مفهوم محمول را و در نهايت بـه نـسبت بـين آنهـ                انديشد و يك    مي
و همـين دربـارة     . اسـت » مفهـوم «شناسي ارسطويي يـك       موضوع گزاره است كه در داللت     

 طباطبايي گفته است حيثيت  چون چنان كه عالمه. االمري معضلي شده است هاي نفس گزاره
هـاي    مفهوم، حكـايتگري از مـصداق اسـت ولـي برخـي مفـاهيم بـه كـار رفتـه در گـزاره                      

شـويم بـراي آنهـا مـصداقي فـرض            اقي ندارند از اين رو، مجبور مي      االمري هيچ مصد    نفس
يعني شيء واقعي مفهـوم اسـت و اتحـاد          . اند  موجودات انتولوژي ارسطويي مفاهيم   . بگيريم

  .تواند دربارة اين مفاهيم به عنوان موجودات مجرد جريان يابد عاقل و معقول مي
 نـسبت بـين موضـوع و محمـول          اما تكليف ما دربـارة    . تا اينجاي مسئله مشكلي نيست    

» انسان«گيريم نسبت بين مفاهيم       در نظر مي  » انسان حيوان است  «چيست؟ يعني وقتي گزارة     
كنيم؟ بر اساس منطق ارسطو اين گزاره به سه جزء موضـوع              را چگونه شهود مي   » حيوان«و  
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بـه  را مانند ارسطو جـزء مـستقلي   » است«اگر ما . شود و محمول و نسبت حكميه تجزيه مي     
تـوان ايـن    چون باز نمي. حساب آوريم دربارة شهود اين گزاره با مشكل روبرو خواهيم بود     

برخـي از فيلـسوفان اسـالمي بـراي     . پيوسـته انديـشيد   گزاره را به عنوان يك واحد بـه هـم         
از سـنخ رابـط   » نـسبت «نحوة وجود . اند قائل شده» وجود رابط«رفت از اين مشكل به     برون

اين وجود رابط هـر جـا ايـن موضـوع و محمـول              . زاره وابسته است  است و به دو طرف گ     
انديشد و به حكم قاعدة اتحاد        عقل موضوع و محمول را مي     . وجود داشته باشد وجود دارد    

انديـشد    پس رابطة بين اين مفاهيم را هم به نحو رابط مي          . عاقل و معقول با آنها متحد است      
ها بر اساس قاعدة اتحاد عاقل و معقـول،   گزارهشهود . شود و با آن وجود رابط هم متحد مي   

تحليـل مطلـب    . دهـد   ابتدا دربارة مفاهيم و سپس دربارة وجود رابط بين مفـاهيم روي مـي             
  :چنين است

وجود رابط طبق تعريف در هر جهاني كه موضوع و محمول وجود داشته باشد بـه تبـع               
  .دو حاضر است آن 

 . شوند  و محمول در جهان عقل حاضر ميبه حكم قاعدة اتحاد عاقل و معقول موضوع
 .پس وجود رابط نيز در جهان عقل حاضر است

هـاي    دهد همين وجـود      را مي  Aدر واقع چيزي كه به عقل ساختار موجود در مجموعة           
 به عقل منتقل شد و با آن Aوقتي موجودات مستقل و رابط حاضر در مجموعة . رابط است

انديـشد بـه       عقل خودش را به نحو اجمال يا تفصيل مي         طبق قاعده اتحاد يافت، آنگاه وقتي     
 Aمجموعـة   . كنـد    را به نحو اجمال يـا تفـصيل شـهود مـي            Aمعني اين است كه مجموعة      

هـاي ممكنـي اسـت كـه بـه حمـل اولـي در معلومـات                   چيست؟ طبق تعريف تمامي گزاره    
ا نكتـه بـسيار     منته. ها را شهود كرده است      پس عقل در واقع گزاره    . تصديقي ما وجود دارند   

دارد و از آنجـا     » تقـدم «كه هميشه حمل اولي بر حمل شايع          مهم اين است كه به جهت اين      
سازد و مـصحح آن اسـت حمـل اولـي اسـت، پـس در                 مي» ممكن«كه آنچه حمل شايع را      

هاي زبان نيز كه معموالً حمل شايع است، حمل اولي بـه نحـو                كاربرد عادي و عرفي گزاره    
 Aرد و اين بدان معناست كه در هـر كـاربرد عرفـي زبـاني، مجموعـة                  ناخوداگاه حضور دا  

 . اي است و اين حضور ناملموس همان شهود گزاره. حضور ناملموس دارد
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