
 

  

 
 

 

 
 

سوفان ما اند، نزد فیلهایی که اندیشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کردهبرخی از اشکال چکیده:

مدعی  اضیری ۀهای پیچیدفرمولکشیدن دشوارۀ با پیش هوسرلاست. برای نمونه، هنوز ناشناخته 

تصور  رچهگ .وجود ندارد، «ضلعیونچند میلی»، مثالً برای پیچیدهبرای امور ذهنی  تصوراست هیچ 

حثی ، بعضی از آنان گاه ببرای اندیشمندان مسلمان مطرح نبوده معنای عام خودهب یدهذهنی امور پیچ

 ۀفلسفشدۀ تهمبادی شناخ ۀبر پایداریم.  علم اجمالیاند به چنین اموری کشیده و گفتهمشابه را پیش

 ی است.ن علم اجمالیهم کندذهن خطور می بهپاسخی که نیز نخستین  ی،نویس ۀفلسفویژه ، بهاسالمی

، یم اجمالعلباشد؟  دهیچیپ امورتواند پاسخ درخوری برای ولی علم اجمالی و/یا بازسازی آن آیا می

که بالفعل  طیلم بس( ع1: )باشدداشته مختلف ریتفسدو  تواندیمخود  ی،نویس ۀفلسفویژه در به

رو پذیرفتنی نیست. از ایندر نهایت  (1معنای )داد که خواهیم. نشانعلم بالقوه( 2؛ )ناخودآگاه است

ی همچون ربغبرخی از فیلسوفان و  یاسالم ۀدر فلسف یابیشهری از پس–را مطلق علم ناخودآگاه 

 یابیشهیپس با رپذیرفتنی است. نفسه ( فی2معنای )کشیم. ولی چالش می با چند دلیل به –نیتسالیب

اموری و  میدار یاعلم بالقوه نیچن یما گاه دداخواهیم آن، نشان  ریو شرح و تفس نایسدر آثار ابن (2)

رد توان تحلیل کرد. باألخره بررسی خواهیم کمی علم بالقوهاجتهاد علمی را نیز با همین  ۀملکچون 

ازه های پیچیده تا چه اندطور خاص در مورد اشکال فرمولبه پذیرفتنی ۀبالقو یعلم اجمالهمین 

 باشد.تواند کارایی داشته می
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 مقدمه

سلمان علم حصولی می سوفان م دانیم که فیل

دانند. آنان پس از می« وجود ذهنی»را نوعی 

های متعددی را اثبات وجود ذهنی اشککککال

لی دهند؛ وها پاسخ میکشند و به آنمیشپی

 هایی که اندیشمندان غربی بهبرخی از اشکال

ند وجود ذهنی وارد کرده مان ند،  کالا  اشککک

وفان ، نزد فیلسدهیچیپ یهافرمولدشوار 

اسککت و پاسککخی دریافت ما هنوز ناشککناخته 

ضیح کوتاه این که  ست. تو  سرلهونکرده ا

ه مفصکککبل ب –«یهای التفاتابژه»در از جمله –

عدوم فاتی م یث الت حث ح ته   1هاب و پرداخ

 «وجود ذهنی»ه تا دمصدد برآ درالی آن البه

قاً را  گذشکککتگان کار کندمطل ر اینکه ه: ان

ق تعلَّبه م« صککورتی ذهنی» ۀوسککیلبازنمایی به

. نیسککت شککود، پنداری بیشخود مربوط می

شککمار بازنمایی وجود دارد که در آن بی زیرا

دهد ینم صورتی ذهنی رخ ۀوسیلبهبازنمایی 

شمار بازنمایی وجود دارد که در آن و نیز بی

ست بازنمایی به ی صورتی ذهن ۀوسیلمحال ا

                                                           

تنها مقالۀ تطبیقی در زبان  (1291) یشاکرلۀ مقا 1

وسرل نزد ه حیث التفاتی معدومفارسی است که به 

 پرداخته است. 

هد. رخ یک د یاضکککیمثالً  یافتن  در دانر

 یفرمولهکای نظکام»برای  ذهنی تصکککور

 komplizierten) «پککککیککککچککککیککککده

Formelsystemen)  بکککه مشککککککککل

 ;Husserl, 1894, p. 305خورد )برمی

Husserl,1994, p. 347; 

Husserl,1999, p. 252) .پس مثالً در 

ست هیچ انسانی قادر نی« ضلعیونمیلیچند »

در  ریاضککی ۀصککورتی از چنین شکککل پیچید

چنین  بنکابراین .ذهن خود تشککککیکل دهکد

 تواند در ذهن باشد!ای نمیهقضی

  مشکککل تصککور ذهنی امور پیچیده

عام خودهب نای  ندی مع ندان برای ا شکککم

 اسکککت و پاسکککخ مسکککلمان مطرح نبوده

ندادهصکککریح بدان  ند.ی  مه، با این  2ا ه

شمار ها در مواردی انگشتبعضی از آن

شابه را پیش اند به هکشیده و گفتبحثی م

مالیچنین اموری  داریم؛  علم اج

شیۀ برای مثال  ساری، در حا محقبق خوان

به الهیات شکککفا اعداد ، در بحث علم 

 –آن دشوار است که دانستن– بزرگ

ای تا اندازه مشکل امور پیچیدهنگاه نخست  در 2

در بحث  ریدر صغ ریانطباع کبمعروف اشکال شبیه 

)نک:  است «بزرگ اریبس» یایاش یوجود ذهن

 (.1291 ،یانوار
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 ی پککایاجمککال علم حککلراهبککه همککان 

شرد: می لمبا کان ذکر جمیع اآلحاد  »...ف

  ،ری)خوانسا« مجمالتهاصعبا یصار الى 

یز رک: 101: 1211 ن ی، رآبککادیخ؛ و 

ی(. 111: 1212 پا ظام سکککینوی ۀبر  و  ،ن

نیز  ،یاسکککالم ۀمطلق فلسکککف ۀبلکه بر پای

که نخسکککتین  ذهن خطور  بهپاسکککخی 

ن علم اجمالی اسککت. یعنی یهم ،کندمی

تی  گرچککه صکککور عی  ق موا ین  چن در 

ر ذهن د« ضلعیونچند میلی»تفصیلی از 

یم لم  ،خود نککدار ع ین بککدان  برا بنککا و 

صیلی نداریم صورتی اجمالی 1تف ، ولی 

بنککابراین  ، ودر ذهن خود داریم آن از

مالی داریم.  ید بدان علم اج خواهیم د

 سکککینا مواردی بسکککیارابنکسکککانی مانند 

نهایت، ، مانند علم به بیتر از اینپیچیده

ذیککل علم اجمککالی مطرح گککاه را نیز 

 کرد آیاخواهیم پس بررسکککی  .نداکرده

علم اجمالی و/یا تعمیم و بازسکککازی آن 

دشککوارۀ تواند پاسککخ درخوری برای می

جا باشد یا نه. و از آن دهیچیپ یهافرمول

                                                           

در ، کنونی یهاییبا توانا ،هاما انسانه البتب.  1

« لعیضتریلیونچند » ای چونهای بسیار پیچیدهمثال

ست در یک آن یا در زمانی هرگز هم نخواهیم توان

حث  مالکه در ب فان  یعلم اج فیلسکککو

س سلمان ب اند، دهسینا بویار متأثر از ابنم

سی بر ابن سینا و تأکید مقاله در این برر

 ۀمسألعبارتی، بهشارحان او خواهد بود. 

در فلسککفۀ سککینوی، مهم این اسککت که 

مالی چون  یعلم خود خودیبهعلم اج

 و سکک س تا دفاع اسککتقابل اندازهتا چه 

ندازه حل دشکککوارۀ می چه ا ند در  توا

 اشد.یادشده کارگشا ب

 دمانندر گذشککته کسککانی دانیم می

فخر رازی در اصککل وجود علم اجمالی 

اند. اینجا نیز هوسرل متوجه خدشه کرده

ئ علم اجمالی بوده، ی چون پاسکککخ ۀارا

بهآن  گاه  ناخودآ مار را نوعی علم  شککک

ته  قد آن پرداخ به ن اسککککت. آورده و 

خواهیم دیککد برخی از انککدیشکککمنککدان 

ا نوعی علم مسکککلمان نیز علم اجمالی ر

مثالً مازندرانی اند؛ ناخودآگاه دانسکککته

تصریح تمام در توجیه ه.ق( به 11)سدۀ 

 القاعده در علمعلم به امور کثیر )و علی

گویککد از نظر بککه امور پیچیککده نیز( می

م در ذهن خود بسازیآن کوتاه صورتی تفصیلی از 

 .باشیم و بنابراین بدان علم تفصیلی داشته
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ما موجود و حکما همۀ این ها در ذهن 

معلومنککد ولی مککا علم بککه علم نککداریم. 

 یمهدو  شکککهید مطهریکسکککانی چون 

قل عسینا، ابنی نیز در شرح زدی یائرح

در شککعور ناآگاه را همان و علم اجمالی 

در فلسککفۀ غر  دانند. میشککناسککی روان

شککدت از نیتس بههم کسککی چون الیب

مدرسکککی در مورد  یک چنین دیدگاه 

علم ناخودآگاه متأثر بوده، به توسکککعه و 

ته و حتی در  یل فراوان آن پرداخ تکم

به امور پیچید حث علم  که د–ه ب ر و بل

مین نیز گاه ه –نهایت بالفعلعلم به بی

 اسککت.کشککیده علم ناخودآگاه را پیش

رسککد هوسککرل در نقد خود بر نظر میبه

ناخودآگاه، دیدگاه کسکککی چون  علم 

 باشد. نیتس را در نظر داشتهالیب

شان خواهیم داد علم ناخودآگاه،  ن

گاهی مطرح  هان اسکککالم نیز  که در ج

رابر اشککککال هوسکککرل بوده اسکککت، در ب

پاسخ مناسبی نیست و اشکال او به علم 

؛ تقویت نیز هسککتناخودآگاه حتی قابل

  یرفتنیعلم نککاخودآگککاه پککذ ولی اگر

باشکککد امور در برابر  یعلم اجمال ایآ ،ن

 دتوانیمشکککابه م ییهاو اشککککالپیچیده 

 ؟نه ایباشکککد  تیو تقو بازسکککازیقابل

ید بارت خواهیم د در  نایسکککابن یهاع

ث مالآ ندیم یارش در مورد علم اج   توا

سدو  شته مختلف ریتف شددا علم ( 1: )با

ه کبالفعل  طیلم بسکککمعنای عبه یاجمال

گاه اسککککت مال( 2؛ )ناخودآ   یعلم اج

بالقوه معنایبه باید علم  . پس نخسکککت 

یک از این دو مشککخش شککود که کدام

تفسککیر و به چه دلیل پذیرفتنی اسککت و 

پذیرفتنی.  نا یخواهدیگری چرا  د یم د

در نهایت پذیرفتنی نیسکککت،  (1معنای )

. پذیرفتنی استنفسه فی (2معنای )ولی 

با ریشککککه نای )یابی پس  ثار  (2مع در آ

آن، نشککان  ریشککرح و تفسککسککینا و ابن

ی اخواهیم داد ما گاهی چنین علم بالقوه

داریم. بککاألخره بررسکککی خواهیم کرد 

 پککذیرفتنی ۀبککالقو یعلم اجمککالهمین 

در مککورد اشکککککککال  طککور خککاصبککه

اند توهای پیچیده تا چه اندازه میفرمول

 کارایی داشته باشد.

ع0  لا  .  بر اشکک برا لی در  ما ج لم ا
 های پیچیدهفرمو 

  یحلب یککافتن پککاسکککخِ رسککککدیم نظربککه

های فرمولدر برابر اشککککال قبولی قابل
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سادههیچبه پیچیده سروی کار   .تای نی

سینوی ۀبر پای مطلق  ۀیاو بلکه بر پ ،نظام 

سف سالمی،  ۀفل ستین ا سخی کنخ ه در پا

 ندکذهن خطور می بهاشکککال  این برابر

م مالی اسککککت. ابناه نا ن علم اج سکککی

را نیز ذیل علم تر از اینمواردی پیچیده

برای فهم  اجمالی مطرح کرده اسکککت.

منطق نخسکککت این بحث او در  ،مطلب

 را در نظر بگیرید: اشارات

ور، فی التص همع الماهي هخلدا هفجميع مقومات الماهي
 . كما ال يخطر كثير منهمفصل و إن لم يخطر بالبال

المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت 
 .(66–64الف: –3131سينا، )ابن

اینجکا در واقع در مورد هر  اسکککینکابن

هکای سککککاده و چکه مکاهیتی، چکه مکاهیکت

گوید ما هنگامی که های پیچیده، میماهیت

ه کآنبی ،کنیمرا در ذهن خود تصور میآن

های ذاتی ۀهم ،صورت مفصبل آگاه باشیمبه

آن ماهیت را نیز در ذهن خود حاضککر داریم 

ای اجمکالی علم داریم. گونکههکا بکهو بکدان

الدین رازی در نصککیر طوسککی و قطبخواجه

منظور او را همان  ،سککیناشککرح این عبارت ابن

نسکککتکه و علم اجمکالی و علم تفصکککیلی دا

گویند: هر ماهیت مرکبی که اجزای آن می

را شککوند و ما آننمی صککورت متمایز یافتبه

 «ۀهم»در این تصور  ،کنیمدر ذهن تصور می

حاصکککل  ما  یت نزد ذهن  ماه اجزای آن 

به می فاتی  لذات الت با ما اوالً و  شکککوند ولی 

صکککورت متمکایز و تکک آن اجزا بکهتکک

نداریم ) علم اجمالی نه  گا نبود علم  و جدا

(؛ چه قصد اوبل و اصلی ما از تصور تفصیلی

کردن یک ماهیت تنها تصکککور کردن خود 

آن ماهیت اسککت و نه تصککور کردن اجزای 

د آن. البته در اینجا اجزاء نیز ثانیاً و بالتبع مقصو

 ها نیز التفاتبوده و نزد ما حاضکککرند و به آن

به خود  مالی(. اگر بخواهیم  داریم )علم اج

یز التفاتی مسکککتقل و بالذات داشکککته اجزاء ن

 توانیم قصککد خود را تغییرمی سکک سباشککیم، 

را نیز اوالً و داده و تصکککور کردن اجزای آن

 صککورت با چنینم. در اینکنیبالذات قصککد 

که از همان آغاز به خود اجزاء –قصکککدی 

 همتوانیم آن اجزاء را می –دریگمیتعلبق 

تک فات قرار داده و  لذات مورد الت  تکبا

صورت متمایز و جداگانه نیز مورد ها را بهآن

ینا، سکککتوجه قرار دهیم )علم تفصکککیلی( )ابن

 .(00–01الف: –1212

بککا برخی از  سکککوهم ،این شکککرح

سکککینا در سکککایر آثار سکککخنان خود ابن
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سایر ابن 1اوست. ود خآثار سینا گاه در 

تی  میح یز  ن تر  بر  ،رود وفرا فزون  ا

لم هککای یککک مککاهیککت، گویککا عذاتی

 هککا را نیزاعراض الزم آنبککه  اجمککالی

هم نه صکککرفاً اعراض کند؛ آنمی مطرح

الزم متناهی، بلکه اعراض الزم نامتناهی. 

صور اجمالی امور این یعنی ابن سینا از ت

بسیار پیچیده نیز فراتر رفته و ادعای علم 

نهایت به بی –و تفصیلی–ذهنی اجمالی 

: دگویت. او میاسکک کشککیدهرا نیز پیش

توانکد معکانی نکامتنکاهی را عقکل مکا می

                                                           

ر در چنین مواردی دقیقًا یز ۀبرای مثال در نمون .1

  کار رفته است:تعبیر اجمال به

ألن أجزاء الحد بینۀ بنفسها للمحدود. و إذا کان »

إلى  هو کانت الحاج مجمالحصل ذاته فی الوهم 

 هتکون بین المجمل، فإن أجزاء ذلک تحدیده

همه، گاهی با این (211: 1211، نایس)ابن «للمجمل

صدد است در بحث تصور  سینا درنیز گویا ابن

جای اجمال و اجزای ماهیت هنگام تصور ماهیت به

نى لست أع»... کند: تفصیل از قوه و فعل استفاده

 «... بالفعلطورها بالبال بحصولها فى العقل خ

 .(20: 1912–1211، نایس)ابن

 ایالزمه ،نهایتانسان برای فهم بیکه جا از آن .2

نهایت زمان دارد و نیاز به بی ،که مثاًل عدد ده دارد

نه زمان کوتاه یا حتی زمان طوالنی متناهی، پس چرا 

ن است؟ در ای هکار بردبه« هالقریب هبالقو»سینا تعبیر ابن

چه ؛ اشدبکارگشا شاید  التعلیقاتزمینه عبارتی از 

شى شیئاًتدریج )به د و ( درک کنءبعد 

عددی را تعقل کند،  ما مثالً  اگر نفس 

های )نامتناهی( لوازم آن، مانند اضکککافه

را الزم نیسکت بالفعل تعقل کند عددی، 

ه صورت قوۀ نزدیک ببلکه این تعقل به

  ،ناسکککیابن)ه( اسکککت القریب هبالقوفعل )

به: 19:  –ق .ه. 1040 ید  ؛ و نیز بنگر

 (212–212: 1211سینا، ابن

 سکککینا اینجا در چنین بحثیالبته ابن

بهبه کار تصکککریح تعبیر علم اجمالی را 

به تعبیر  ها  بالق هبالقو»نبرده و تن  2«هری

و ظاهراً هم لوازم -گوید لوازم شیء میجا آن

با خود شیء و  -واسطه و هم لوازم باواسطهبی

 شوند:استنتاج تصور میبی

 ء و لوازمه إلىالعقل البسیط هو أن یعقل الشى

أقصى الوجود معا، ال بقیاس و فکر و تنقبل فى 

بل  وازم ثانیاًلو ال ء أوالًو معرفۀ الشىالمعقوالت 

 :کما یحضر الذهن فیک أنت معنى ما معقوالً

حضر الذهن معه لوازمه و أسبابه و علله من غیر 

و فکر بل یکون نفس  هأن یحتاج إلى مقایس

عقلک للمعنى نفس عقلک ألسبابها و عللها و 

لوازمها، و ذلک بأن تکون قد حصلت أوال 

اللوازم و األسبا  و العلل  هعرفالمعنى و م همعرف

فى ذهنک فال تحتاج  هو حصلت کلها حاضر

سینا، ابنء )ء إلى شىفیها إلى تنقل صور من شى

1040 :112) . 
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 المباحثاتبسککنده کرده اسککت. ولی در 

تصکککریح در چنین بحثی تعبیر عقل و به

به مالی را  کار برده علم بسکککیط و اج

 :  1است

 لناالذي يحصّل  البسيط العقل كما يلزم

يط فی البس يلزم العقل فكذلك هالمعقوالت المفصّل
التی هی المعقوالت  األول الذي هو ذاته لوازمه

و إما .. ه .... و هی إما أن ال تعتبر غير متناهي هالمفصّل

ع أن المثلث ال يمتنفإن ...  هغير متناهي أن تعتبر

 ،سيناابن) هله لوازم و خواص غير متناهي يكون

3133 :103–103). 

 و منطق اشاراتپس اگر تعبیرهای 

قات ثات و  التعلی باح نار هم در الم را ک

ی مد آن این است که حتانظر بگیریم، پی

                                                           

همچنین، اگر بحث را به التفات ثانی موجود در علم 

سینا در نصیر در تفسیر سخنان ابناجمالی که خواجه

کل تا ین مشکشد برگردانیم، امیپیش منطق اشارات

جا خواجه خیزد. چراکه آناز میان برمی ایاندازه

گوید هنگامی که به قصد اول و بالذات به خود می

لم کنیم، اجزاء نیز ثانیاً و بالتبع و به عماهیت توجه می

قریب همان علم اجمالی  ۀاجمالی معلومند. پس قو

افزاید به محض شود. البته خواجه همچنین میمی

قصدی جدید به اجزای ماهیت التفات کنیم،  اینکه به

 آن اجزا ۀمشقبت )مجرد عن تجشم اکتسا ( همبی

-به توان گفتیا اینجا نیز میآشوند. ولی تصور می

 نهایتِ ماهیتی چون عددمحض اینکه به این لوازمِ بی

ها تصور آن ۀمشقبت همده التفات کنیم، بی

 ؟ دقریب است نه بعی ۀشوند؟ و بنابراین قومی

یت به بی ها ید–ن  مورد ۀکه از هر پیچ

 نیز –تر اسکککتنظر هوسکککرل هم پیچیده

 هتوانیم علم اجمالی/تفصککیلی داشککتمی

 باشیم. 

در مورد علم  ،بینیمکککه میچنککان

درک عبیر سینا تنهایت ابنتفصیلی به بی

شى شیئاًتدریجی ) برد. کار میبه (ءبعد 

کرد کککه در علم هوسکککرل گمککان می

شه باید  هایتحصولی صور ذهنی همی

در ذهن تصور شوند  «بارهیکآنی و به»

ناع صکککورت  به امت و از این رو حکم 

ینا سککیده کرد. پاسککخ ابنذهنی امور پیچ

آشکارا در اینجا ممکن است گفته شود در این 

 سینا که علمصورت با عبارت دیگری از خود ابن

اسخ سازد. پنمی ،داندتصریح بالفعل میاجمالی را به

 سینا در چندین موردتواند باشد که خود ابناین می

را ریح آنتصبند نبوده و بهبه فعلیت علم اجمالی پای

ز زودی به این بحث بااست. بهنوعی بالقوه دانسته 

خواهیم گشت. )جهت اختصار دیگر به مشکالت 

لوازم باواسطه )لوازمه إلى أقصى  ۀالقوادراک قریب

 پردازیم.الوجود( نمی

پس از  تینهایبه ب یاجمال یعلم ذهن یادعا .1

سینا توسط سایر اندیشمندان مسلمان نیز گاهی ابن

ی، به: سهرورد مطرح شده است )برای نمونه بنگرید

؛ صدرای 221: 1212؛ شهرزوری، 214: 1212

 (.112: الف-1911شیرازی، 
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 اشکککالاشکککالی چون در این عبارت به 

هوسرل این است که اصالً نیازی نیست 

ذهنی همیشککککه آنککاً و  هککایتصکککور

باره در ذهن تصککور شککوند، بلکه یکبه

در امور پیچیده و حتی در امور نامتناهی 

که آن نایی را دارد  ها را ذهن این توا

به» بعد  )شکککیئاً «تدریجدر طول زمان و 

 –صککورت تفصککیلیهم بهآن–ء( شککى

 د. کنتصور 

 فرض ا اینب–رسکککد نظر میبهولی 

چنین علم تفصکککیلِی کککه در مواردی 

هنوز  –بدانیم درسککککترا  ایتدریجی

شکال هوسرل  سخ داده طور بها کامل پا

که ؛نشکککده اسکککت مثاًل  یعنی هنگامی 

لیون»)الف( گوییم می می زوج  یککک 

تواند سکککینا می، این سکککخن ابن«اسکککت

علم تفصکککیلی »پککذیرفتنی بککاشککککد و 

«  ایچیدهپی نسبتاً»به چنین امور « تدریجی

می هنگااشکککال باشککد. ولی تواند بیمی

 یک تریلیون») (  گوییممثالً می که

توانککد این سکککخن نمی، «زوج اسککککت

صیلی  شد و علم تف  دریجیتپذیرفتنی با

کال اشکککبی «بسکککیار پیچیده»به این امور 

نسکککان حتی از آغاز یک انیسکککت. چه 

یان پیری نیز نمی پا تا  ند در تکودکی  وا

یک »تدریج رفته و بهطول زمان و رفته

 ظککاهراً . پس دکنککرا تصکککور « تریلیون

کنون وهم حکم بککه  «در یککک آن» ا

ذشته در گکنیم نه درستی این قضیه می

نده و  یا آی مان.و/ در مورد  در طول ز

 چنینمثککال پیشکککین )الف( نیز گرچککه 

  یقتصداکنون و آنی تنها همای را قضیه

ی جیتدر یلیعلم تفصو  کنیممین ییقین

نیز در اینجا معنا دارد، ولی گاهی ما تنها 

نه  ییقینعلم  به )الف( داریم  م علآنی 

ی. پس در این شککرایط جیتدر یلیتفصکک

اشکال هوسرل هنوز پاسخ داده آنی نیز 

 .نشده است

ای جز صکککورت ظاهراً چارهدر این

در نظام سککینوی وجود آنی مالی علم اج

ه شود کندارد. پس پاسخ اشکال این می

که  گامی  را در ذهن « یک تریلیون»هن

– «یک تریلیون»کنیم، ذات تصککور می

  صورتصورت یک کل واحد و نه بهبه

هت کل یک  کب از از آن ج که مر

صکککورت تنها به –اجزای پیچیده اسکککت

ماسککککت و  جه ذهن  مالی مورد تو اج

ص ) (صدیق آنی بنابراین ت دیقی نیز ت
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اجمالی اسککت نه تفصککیلی. این یعنی در 

 اجزای ۀبا هم« یک تریلیون»اینجا ذات 

آن نزد ذهن ما حاضکککر اسکککت  ۀپیچید

فات  گرچه به آن اجزای پیچیده الت ما 

با  نداریم و علم تفصکککیلی نداریم؛ ولی 

علم اجمککالی داریم و  ه آنهمککه بککاین

نابراین می یک آن قضکککب   ۀیتوانیم در 

 یم.کنرا تصدیق  ) (

 و نقد علم اجمالیبودن  ناخودآگاه. 9
 و بررسی آن

مهم این  ۀبا وجود چنین پاسککخی، مسککأل

 اندازهاسکت که خود علم اجمالی تا چه 

اسکککت. اینجا هوسکککرل گویا  پذیرفتنی

 .هایی مشابه بوده استپاسخ ۀمتوجه ارائ

 بر علم ناخودآگاه هوسر نقد . 9-0

وجود ذهنی  بر هوسکککرل پس از نقککد

 افزاید: درنگ میبی

امور ناخودآگاه  كسی به اگرو 
(Unbewußtes/unconscious يا )

( Unbemerktes/unnoticedنشده )توجه
هاي اين فرضيه صورتدر اين، دهدارجاع 
 و بردكار میبهنسبتاً جسورانه را حاضر هميشه

 ,Husserl) نيستنگران قوانين احتمال درست 

1894, p. 305; Husserl,1994, p. 

347; Husserl,1999, p. 252). 

یعنی شاید کسی بگوید ما در ذهن 

 «ضککلعیتریلیونچند »خود صککورتی از 

ین لی بککه ا یم و ین دار ن چ چنککد »کککه 

 ،ای در ذهن خود داریم«ضککلعیتریلیون

ب نداریم؛  ه آنآگاه نیسکککتیم و  توجهی 

یز همککان ن لی  جمککا علم ا طور کککه در 

صککورت مجمل به گویند ما چیزی رامی

مل دیگر می دانیم ولی همین معلوم مج

 صورت تفصیلی معلوم نیست.برای ما به

شهید مطهری در شرح  ی مشابه،در بحث

ح تصککریسککینا بهعقل و علم اجمالی ابن

 «شکککعور ناآگاه»با نظریۀ »گوید این می

شده در روان هکه امروز شناسی کشف 

–1212)مطهری، « خیلی قریب اسکککت

ئر یمهککد. (221 :   زین یزدی یحککا

حککس نککاخککودآگککاه در » :دیککگککویمکک

سروان س»همان  «دیفرو یشنا  «طیعقل ب

 ۀدر فلسکککفکک‹ یلیرتفصکککیغ یآگککاه›و 

آن اسککت که ما  بر یاسککت. و یاسککالم

 نیبه چن یلیتفصککک یخاطر عدم آگاهبه

اکه چر میسکککتیمجاز به انکار آن ن یزیچ

«  عدم الوجود یعل دلبیعدم الوجدان ال»

 .(212: رک زی؛ و ن101: 1291 ،ی)حائر

باال هوسکککرل  گوید میدر عبارت 
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 ،دنهست هایی صرفاً محتملحلچنین راه

یآن پا نه بر  که  ۀهم  مالی  قوانین احت

ست به سالم صورت در ه کار گرفتبهو 

ست، بلکه بر پای وم احتمالی موه ۀشده ا

نامربوط مثل این در واقع ! 1و معیو  و 

وی ر راکنون بب رسککیم آیا هماسککت که 

زمین دایناسکککوری وجود دارد؟ در  ۀکر

اسککت وجود  محتملپاسککخ گفته شککود: 

شته باشد ولی چون مثالً در گوشه ای دا

پنهان شده است ما تاکنون متوجه وجود 

 ایم!آن نشده

نظر ما علم ناخودآگاه، که در به

جهان اسالم نیز گاهی مطرح بوده است، 

                                                           

شگفت این .1 ست  ولی  سته ا که هوسرل خود نتوان

ماند و بند بخود پای ۀاست تا پایان عمر به این توصی

(، در بحث علم به خود، 1929) تأمبالت دکارتیدر 

 معنککای همککان علمکککار برده کککه بککهتعبیرهککایی بککه

 خودآگاه( است:احتمال اندک نیمهناخودآگاه )و به

یه ی اولشهههود، قبالً نیز در که بدانمآنبیمن، 

همیشههه ترین معنای کلمه( وسککیعشککده به)ادراک

«. امحاضر بودهاز قبل »نوعی و به حضور داشته

من بککا افقی گشکککوده و نککامتنککاهی از صکککفککات و 

برای ، نشهههدهکشههفهای درونیِ هنوز دارایی

-114: 1211)هوسکککرل،  امودم حاضههر بودهخ

119). 

گاه پیش از ابن . 2 ناخودآ نا این در مورد علم  سکککی

لیس  و»... ( را یافتیم: 211تعبیر منسککو  به جاح) )

در برابر اشکال هوسرل پاسخ مناسبی 

و اشکال او به علم ناخودآگاه  نیست

تقویت نیز هست. پیش از حتی قابل

نقدهای خود بر علم ناخودآگاه، 

علم  یۀ تاریخنیشیپای به بگذارید اشاره

 داشته باشیم.ناخودآگاه 

لسفۀ در ف علم ناخودآگاه. اشاره به پیشینۀ 9-9
 اسالمی و فلسفۀ غرب

اصککککککککل وجکککککود عکککککلکککککم 

مه گاه/نی گاه را در خناخودآ ود خودآ

نه  البته توان پیدا کرد؛نیز می 2سکککیناابن

الشکککعور »... در این بحث. برای نمونه: 

یجوز أن یکون أحککد یبلف فال یعرف ا . والکفککار 

عنده بین معاند وبین عارف قد اسککتغرقه حبه لمذهبه 

عنده من  بما عریشال وشغفه وإلفه وعصبیته، فهو 

 -ه 1029)بلخی، « ق رسککلهیبخالقه وتصککد هالمعرف

خی، 111: م2411 ل ب ؛ 11-11 :م2411 -ه 1029؛ 

پیش از  .(191: 1991بسککنجید با: السککید المرتضککى، 

  فلوطین تاسکککوعاتجاح) نیز علم ناخودآگاه را تا 

 ;.10 .4 .1§یابی کرد )توان ریشکککهم( می214)

(؛ برای .11 .8 .5§ ;.12 .1 .5§ ;.30 .3 .4§

ندیشکککیم ولی همواره این ما همواره می»... نمونه:  ا

 ,Plotinus, 2018« )کنیمنمی واقعیت را درک

§4. 3. 30..) 
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  «بالشکککعور بالذات غیر الشکککعور بالذات

ا ب (. اندکی متناسب11: 1211، نایسابن)

سککینا بحث کنونی تعبیری اسککت که ابن

مات  قدب یک قسکککم از م گاه در مورد 

به  ار کبه القیاسفطریبدیهی موسکککوم 

می بردمی ین قسکککم از و  گویککد در ا

ها در ذهن ما قیاسککی وجود دارد بدیهی

دانیم که چنین قیاسی هست: ولی ما نمی

و نککه هر کس کی انککدر طبع وی  »...

قیاسکککی پیدا شکککود داند که چه بود تا به 

ند گفتن بان بتوا نا، ابن)« ز :  1211سکککی

 ؛ بسنجید با تعبیر غزالی در بحثی14–09

شابه:  ش»... م شعور وإن لم ی صاحبه ب عر 

شعور  شئ غیر ال شعور بال سه به فإن ال نف

 ((.222: 1012غزالی، .« )بالشعور

ند تصککریح گفته باشکککه بهولی این

موردهککایی چون علم اجمککالی نیز از 

های علم ناخودآگاه اسکککت، مصکککداق

نوعی تککا را مککا از نظر تککاریخی بککهاین

ایم. او در یابی کردهریشککککه  1عربیابن

                                                           

 ..221: 1211 ه،یمتبوبا: ابن دیحال بسنج نیدر ع .1

ِسدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحُْن . 2 وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْ

  کِنٰ  [. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَل11َ]بقرۀ مُصْلِحُونَ 

 [.12 بقرۀ] یَشْعُرُونَ لَّا

ن اگراصکککالحچون آیۀ تفسکککیر آیاتی 

علم الشکککعور »نویسککککد: می  2مفسککککد

ن مشعورا به لکقطعی أن ثم  إجمالی

«  مککا هو ذلککک المشکککعور بککه ال یعلم

تککا: بی عربى،ابن؛ 11: 1014بی، عر)ابن

102)2 . 

باالخره برخی  ( 11ر سککککدۀ )دو 

به امور به تصکککریح تمام در توجیه علم 

القککاعککده در علم بککه امور کثیر )و علی

فان، اند از نظر فیلسکککویده نیز( گفتهپیچ

ها در ذهن ما موجود و معلومند همۀ این

إن الحکماء »ولی ما علم به علم نداریم: 

ذکروا: أن الشکککعور بالشکککئ ال یسکککتلزم 

  هالشعور بالشعور فربما ینطوی صور عقلی

ها ال فی هفی النفس، وهی موجود هکثیر

ل حا هاهم فل عن جمیع «  ، واإلنسککککان یغ

 (.211: 1202ی، )مازندران

فۀ غر ،  گفتنی اسککککت در فلسککک

شککککدت از یککک چنین نیتس بککهالیککب

دیککدگککاه مککدرسککککی در مککورد عککلککم 

، «ال یشککعرون»گوید با وجود تصککریح آیه که می .2

 عربی برخالف اینشکککگفت اینکه کسکککی چون ابن

سیر آن می صریح در تف شعرون ولکن ال ‹گوید: ت ی

 !›یعلمون
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سعه  ست و به تو ناخودآگاه متأثر بوده ا

و تکمیل فراوان آن پرداخته و حتی در 

که در  یده )و بل به امور پیچ حث علم  ب

به بی گاه همین علم  بالفعل( نیز  هایت  ن

شککیده اسککت. کعلم ناخودآگاه را پیش

سرل در این نقد خود نظر میبه سد هو ر

بر علم ناخودآگاه، دیدگاه کسککی چون 

یب ته ال باشککککد. نیتس را در نظر داشککک

گاه  ید کارا بررسکککی مفصککککل د آشککک

نیتس فراتر از گسککترۀ این پژوهش الیب

همه، در اینجا به عبارتی از اسککت. با این

 پردازیم:او می

نهککایککت در هر لحظککه، در مککا بی

( وجککود دارد perceptionک )ادرا

که ما[ آگاهی/خوداندریافت بدون ]این

درونککککی( عککککلککککمبککککه)= عککککلککککم

(awareness/apperception یککا )

( ]ای از آن reflectionتکککأمبکککل )

پایان داشته باشیم[؛ یعنی های بیادراک

پککایککان[ در خود نفس تغییرهککایی ]بی

ما از آن که  گاهیم ]وجود دارد[  ناآ ها 

ه این انطباعات بسکککیار خُرد خاطر اینکبه

تعککدبدنککد، یککا بسککککیککار  م یککا بسککککیککار 

  کککککنککککواخککککتنککککامککککتککککغککککیککککر/یکککک

(unvarying/evenچنان ،)ها که آن

به مایز خود  کدیگر مت کافی از ی ندازۀ  ا

 ;Leibniz, 1996, p. 53نیسککتند )

Leibniz, 1896, p. 47.) 

نککیککتککس در ادامککه بککرای الیککب

سککازی مطلب صککدای پرخروش روشککن

ثال م یا را م مدبعی اسکککت یدر آورد و 

یا،  یدن صکککدای در ما برای شکککن جا  این

تک های  تک اجزای نخسککککت صککککدا

تک یعنی صککداهای تک–سککازندۀ آن 

را بککایککد مبهم،  –هککای دریککاموجخُرده

وگرنه »ناآگاهانه و ضکککعیف بشکککنویم! 

جود ادراک یککک موج و هزار  صککککد

صدهزار عدم نخواهد داشت، چون یک

«  تککوانککد چککیککزی پککدیککدآوردنککمککی

(Leibniz, 1996, p. 54; 

Leibniz, 1896, p. 48 یۀ پا (. بر 

نه بهچنین نمو ظاهراً  سککککادگی ای پس 

ۀ های پیچیدتوان پاسکککخی برای مثالمی

دسکککت آورد: در مورد مثاًل یادشکککده به

مککا  ،«ون زوج اسککککتمیلییککک»)الف( 

ست  و « ونمیلییکاجزای »تک تکنخ

  ایگونهبهرا « ونمیلییک»سککک س خود 

 وفهمیم میهانه و ضکککعیف مبهم، ناآگا
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   !فهمیممی را)الف( بعد 

 . نقد علم ناخودآگاه9-3

یرش» فرض پککذ عور « بککا  ین شکککک ن چ

بککاز مشککککککل سکککخن  نککاخودآگککاهی،

 همگرچه ما نیتس این اسکککت که الیب

و هم  «ونمیلییکککاجزای »تککک تککک

لییککک»خود  نهرا « ونمی ها گا   ناآ

)الف( القاعده هنوز علیفهمیم، ولی می

نهانیم تونمیرا  ها گا حفهمیم ب آ ال و 

 .فهمیممی آگاهانهکه ما )الف( را آن

 چه اگر اجزا صرفاً ناآگاهانه تصور شده

صرفاً ناآگاهانه فهم  شند، خود آن نیز  با

عبارتی، طبیعی اسکککت خواهد شکککد. به

وانیم تنمیآگاهانه کسی اشکال کند: ما 

نۀ  فهمیمب)الف( را  ها گا که فهم آ چرا

ر آگاهانۀ اجزای آن چیزی مستلزم تصو

 است.

اشککککال بنیادی که ما در اینجا در 

یم این فشرمی نیتس بر آن پاینقد الیب

کنید کسککی از دور اسککت که مثالً فرض

با  نگرد هزار درخت می144به جنگلی 

کشکککد. و یک نقاشکککی کلبی از آن می

تک کارا چنین کسکککی  تک آن آشککک

ست 144 شی نکرده ا هزار درخت را نقبا

 ویژه با اسککتفاده ازبه–سککادگی و این به

بات می –بینمثالً ذربه شکککود. پس در اث

بی از جنگککل دیگر  کل نقککاشکککی  ین  ا

خت وجود 144تک آن تک هزار در

های ذهنی ندارد. اینک، شککاید صککورت

هم درسکککت مانند این نقاشکککی کلبی )و 

نه  طابقتی نسکککبی  با م شکککبحی محاکی 

باشککککد. یعنی  مل و مطلق(  کا طابقتی  م

از دور بککه چنین جنگلی هنگککامی کککه 

نگریم، اجزای نهایی نمود و صورت می

نها مثالً یا ت –بسککته به شککرایط–ذهنی ما 

ین گنککد و یککا ا بزر کککه چنککد درخککت 

رفته همای از چند درخت رویمجموعه

یکککک امکککر نسکککککبکککتکککاً مکککبکککهکککم 

گککونککه )تکک ککۀ گککونککه/درخککتبککوتککه

سکککرسکککبزگونه... ( را در ذهن ما پدید 

این امور آورد و چنککدین مورد از می

خت ته/در تاً مبهم بو نه نیز درنسکککب  گو

نهایت صورت ذهنی جنگل را. در اینجا 

اگر اجزای نهایی صککورت ذهنی ما تنها 

باشند، پس برخی از  های بزرگدرخت

اجزای جنگل واقعی، مانند یک درخت 

کوچک، اصککالً نمودی در ذهن ندارد؛ 
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 درست مانند نقباشی یادشده. 

ورت ولی اگر اجزای نهککایی صککک

ذهککنککی مککا امککور نسککککبککتککاً مککبککهککم 

گونه باشند، در این صورت بوته/درخت

تاً مبهم  هر چقدر هم در این امور نسکککب

ین  گز در ا هر یم،  ن ک فی  موشکککککککا

هیم پککدیککده نخوا هککای ذهنی درختی 

گل نزدیک به جن که  فت؛ مگر این تر یا

نو صککککورت  یم تککا از  گرشککککو ی و  د

مده و واضکککح ید آ پد ما  تری در ذهن 

تا بار ن همبرخی از درخ اکنون و برای 

ما  گاه  مان ذهن خودآ نخسککککت در ه

شوند.  پس در این مثال جنگل و نمودار 

                                                           

نقد  اب دیبسنج یخیرا از نظر تار یاشکال نیچن .1

 (:1ابیاری )در آغاز سدۀ 

أبو حامد ]الغزالی[ ... قال ...: البد من حصول 

هذه المقدمات فی النفس معلومۀ، ولکن قد ال 

یشعر اإلنسان بها، وال بتوسطها، وال بترتیب العلم 

علیها، فإن الشعور بالشیء، غیر الشعور بالشعور. 

وهذا قریب من السفسطه، وهو أیضاً مفضی إلى 

 السترسال إلى ما ال یتناهى.ا

أما وجه السفسطه، فهو أن الواحد منا ال یمتنع أن 

یقوم به علم األولین واآلخرین، وهو ال یعرف 

ذلک من نفسه، وکذلک علم الهندسه 

نقد مشابهی نیز در  ).والطِّلَسمَات والنحو و غیره

لجاز ان یقال بان العامی  ...»فخر رازی یافتیم: 

عالم بجمیع الدقائق و الحقائق و ان کان ال یجد 

صدای پرخروش هایی چون شنیدن مثال

کام بود و نمود )عین و ذهن(  یا اح در

نه در ذهن و  خلط شکککده اسکککت؛ وگر

صککورت جزئی نمود، آن امور پیچیده به

 ناخودآگاه وجود ندارد.

خودآگککاه لم نککا ع ین،  ن چ م ، ه

به ید؛ زیرا مینظر نمیپذیرفتنی  توان آ

مدعی شکککد ما ناخودآگاه به همۀ امور 

به همه چیز  ما  علم داریم. یعنی شکککاید 

علم داشته باشیم ولی به همین علم خود 

باشکککیم! آشککککارا احتمال  دیگر آگاه ن

امر گزافی « بودن هر انسککانمطلق عالِم »

 .  1است

من نفسه ذلک بل جاز ان یقال مثله فی البهائم 

؛ 201: 1011)فخر رازی، « بل فی الجمادات

 .((12-12: .ه–1911بسنجید با: صدرا، 

أنه لو قام به العلم، ولم یعلمه، مع قبوٍل  -الثانی

 ، أو وََجبَ أنألن یعلم، صح أن یعلم العلم بعلم

یقوم به جهل، فإن العلم مما یصح أن یعلم وأن 

یجهل، فإذا لم یعلم، فإنما لم یعلم، لجهل یقوم 

بالعالم یمنعه من عِلم عِلمه. والجهل أیضاً یصح 

أن یعلم وأن یجهل، فیقال فیه ما یقال فی العلم، 

وذلک محال، فوجب أن کل من قام به العلم أن 

-191: 1020ألبیاری، یعلمه بنفس العلم. )ا

191.) 
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افککزون بککر ایککن، تککعککریککف عککلککم 

چیزی چون حضککور مجرد  خودآگاه به

رود. چه در علم نزد مجرد زیر سؤال می

نکاخودآگکاه نیز چیزی چون مجرد نزد 

مجرد حاضکککر اسکککت. پس ناچارند قید 

لم  ع تفککاوت  ینککد تککا  فزا بیککا گری  ی د

خودآگککاه و علم نککاخودآگککاه از میککان 

نرود. مثالً شکککاید بگویند علم خودآگاه 

حضکککور صکککورتی نزد نفس )مدرِک( 

به با: شکککرط التاسکککت  فات )بسکککنجید 

( و علم ناخودآگاه 291: 1212، بغدادى

حضکککور صکککورتی نزد نفس )مدرِک( 

التفات. ولی اشکککال شککرط عدماسککت به

قیدی چون التفات این اسکککت که خود 

این التفات نوعی علم است و ظاهراً دور 

خودآگاه « علم»آید: می و مصادره پیش

ست به رط شحضور صورتی نزد نفس ا

شکککاید با تکلبف هر علم  1.«علم»نوعی 

                                                           

اشکال دوبم ابیاری به علم ناخودآگاه وارد نیست. 

چون در حالتی که علم به علم نباشد، جهلی که الزم 

علم به »آید جهل مطلق نیست بلکه صرفاً جهل به می

است؛ و این نوع جهل نیز منافاتی با علم بسیط « علم

 ندارد.

له علم حضکککوری  گاهی )از جم خودآ

خودآگاه( را از نوع علم مرکب و علم 

شکککمارآورند. ولی حتی با این به علم به

توان از چنین دیدگاهی تکلف هم نمی

دفاع کرد؛ چه در علم خودآگاه، خود 

گاه  فاتی/علمی خودآ یا الت فات  این الت

 اسکککت یا التفاتی/علمی ناخودآگاه. اگر

ری بودن تأثیدومی باشد، این ناخودآگاه

بودن ندارد و حاصکککل در آن خودآگاه

ناخودآگاه و  ناخودآگاه )حضکککور  دو 

التفککات نککاخودآگککاه( چیز خودآگککاه 

شود. و اگر اوبلی باشد، در خود این نمی

سلالتفات خودآگاه  سل آید؛ الزم می ت

حث در هر علم  زیرا طبق فرض مورد ب

 م هست:خودآگاهی علم به علم ه

علم « = »علم خودآگاه« = »التفات»

«« =  علم خودآگاه»علم + « = »+ التفات

علم »علم + «« = »علم + التفات»علم + »

عبارتی مشابه: اگر کسی علم و آگاهی را یکی به .1

تیجۀ ناپذیرفتنی حشو و صورت نبداند، در این

 خواهدآمد: تناقض پیش

علم خودآگاه = علم آگاهانه = آگاهی آگاهانه 

 = علم عالمانه؛ )حشو(

علم ناخودآگاه = علم ناآگاهانه = آگاهی 

 ناآگاهانه = علم ناعالمانه. )تناقض(
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گاه+ » علم + »علم + ««« = »علم خودآ

 ««« = ... . علم + التفات»

که دانسککتیم علم ناخودآگاه  اکنون

یا علم اجمالی در  پذیرفتنی نیسکککت، آ

هایی اشککککالاشککککال هوسکککرل و برابر 

  دفاع و تقویتقابلتواند مشکککابه باز می

 ؟باشد یا نه

سیر. دو 3 س علم: علم اجمالیاز  تف یط ب
 بالقوه علمبالفعل و 

سکککینا در آثارش های ابننظرم عبارتبه

 تککوانککدمککیدر مککورد عککلککم اجککمککالککی 

شتهتفسیرهای گوناگونی د ش ا یعنی . دبا

ن علم پیشککی ۀسککینا گاهی مثالً دغدغابن

را دارد. در اینجککا برای حککل این  الهی

شککود علم پیشککین ناچار میاو  ،دشککواره

با علم اجمالی در خود انسکککان  الهی را 

کند. منتها توجه دارد که علم مقایسکککه

الهی باید با بسکککاطت و فعلیت محض او 

 سازگار باشد. بنابراین هنگامی که او در

صکککدد اسکککت علم اجمالی انسکککانی را 

شوار علم الهی قرار  ۀابزاری برای حل د

دهد، خواسککته و ناخواسککته علم اجمالی 

ین کند که اانسککانی را طوری تفسککیر می

شد تا علم  ساطت و فعلیت با هم دارای ب

در تسککربی و تعمیم حکم به علم  سکک س

الهی به مشکککل برنخورد. ولی گاهی نیز 

هایی در ذهن ندارد، یا پندارهچنین پیش

تأثر از آن اسکککت یار کمتر م  زو ا ،بسککک

یلاین پذیرفتنیرو تحل علم  تر ازهایی 

مالی انسککککان پیش هد بیمیاج آنککه ن

یت علم  طت و فعل چندان در دام بسککککا

 فتد. اکنون اگر کسیاجمالی انسانی دراُ

تعبیرهای نوع دوم را مالک قرار دهد تا 

ن آ ۀسکککینا را بر پایعلم اجمالی نزد ابن

کشککد و بلکه بازسککازی و تقویت بیرون

 «احتمال»هایی چون د، اشککککالنیز بنمای

مککوهککوم و مککعککیککو  و نککامککربککوط )و 

رمزآلودی علم اجمالی( شککاید دیگر از 

 میان برخیزد. 

یر ین تفسککهمبه  بیشککتر در اینجا ام

که از  یتفسکککیر خت؛پرداخواهیم  دوم

کاربرد علم  ۀدغدغ سکککبببه– قضکککا

 –اجمالی در علم بسکککیط و بالفعل الهی

توجکک مورد  چنککدان  طول تککاریخ  ه در 

 .سکککینا قرار نگرفته اسکککتشکککارحان ابن

را در مسککألۀ حاضککر سکک س کارایی آن

 بررسی خواهیم کرد.

 بالفعل یعلم اجمال. 3-0
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یدایش آموز ید مطهری پ عقل و  ۀشکککه

دهد: سینا نسبت میعلم اجمالی را به ابن

 ... یک نفسعقل بسکککیط ... در کتا  »

بار شککیخ سککخن خوبی اسککت که اولین

فتککه هری،« گ ط م ( 1212– : 221). 

 1گرچه سخن از علم اجمالی )و متمایز(

بن اکم تا علی دسکککتدر جهان اسکککالم 

ک ق 210 عیسی رمبانی معتزلی )م ( قابل ه

رسککد نظر میولی به 2یابی اسککت،ریشککه

سبت بهعلم اجمالی در ابن ۀآموز  سینا ن

شتگان د و تا ابیپختگی فراوانی می ،گذ

 خودمندی بهزیادی صککورت نظام ۀانداز

ن معنا نیسکککت که ه آگیرد. اما این بمی

نقصی سینا تصور کامل و یا حتی کمابن

از چیسکککتی و کارکردهای علم اجمالی 
                                                           

جالبی که در رمبانی وجود دارد این  ۀنکتیک  .1

 داند:تمایز می علم اجمالی را نیز دارایاو است که 

 هجه ء من غیره علىهی التی یتبین بها الشی هالمعرف»

طریق  علىء به الشی یتمیزالتفصیل. و العلم قد 

 هدون التفصیل کعلمک بان زیداً فی جمل هالجمل

 ه. و إن لم تعرفه بعینه و إن فصلت بین الجملهالعشر

تر البو ج .«التی لیس هو فیها هالتی هو فیها، و الجمل

 اجمال در( بر این هک ق 014ینکه شیخ طوسی )م ا

ر ذا غیهو... »فشرد: می بیشتر پای عین تمایز

على ء بها الشی یتمیزایضا قد  هیح، الن المعرفصح

 سی،)ابوجعفر طو« ، فال فرق بینهماهطریق الجمل

سککینا در داشککته اسککت. در واقع خود ابن

 کند که چیسککتیاعتراف می نفس شککفا

ای از ابهام نوعی در هالهعلم اجمالی به

ند پژوهش   2بوده یازم و فهم دقیق آن ن

ما »اسککککت:  نه کیف یکون للنفس و أ أ

له علم غیر علم  هالناطق مبدأ غیر النفس 

ضع نظر یجب علیک أن  النفس، فهو مو

ه.  1040، نایسککابن« )تعرفه من نفسککک

نابراین برای فهم دقیق  .(211الف: –ق ب

چیسکککتی علم اجمالی در نظام سکککینوی 

یل کنیم و  ثار او را تحل کل آ چاریم  نا

ل تای حویژه در راسککبه–را البته گاه آن

یم نکبازسازی و تقویت  –حاضر ۀمسأل

مورد  ۀتا شکککاید بتواند در حل دشکککوار

ار کبه ،چنان که باید و شکککایدآن ،بحث

 علمِ  روشن است که این بساطتِ .(21-22: تابی

 کشد.چالش می اجمالی را به

توان دیدگاه مشابهی نیز می جهان اسالم پیش از .2

فلوطین )م  تاسوعاتدر در مورد اندیشۀ بسیط 

یابی کرد که ابتدا بسیط و م( ریشه214

( است ولی unnoticedنشده )ناخودآگاه/توجه

( verbal expressionوسیلۀ بیان لفظی )س س به

شود ( میunfoldingدر قوۀ خیال باز و مفصبل )

(Plotinus, 2018, §4. 3. 30..) 

این ابهام مورد اعتراض صدرا نیز واقع شده است: . 2

 .(111و: -1911)صدرا، « معناه هلم یتیسر له حقیق»
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 آید.

معموالً در شکککرح علم اجمککالی 

رد مو نفس شککفاسککخنان او در  ،سککیناابن

جه قرار می تصکککور  جانیگیرد. او اتو

 : داندمیگونه سهرا ها معقول

که د1) هایی  ما ( تصکککور ر نفس 

نیز وجود دارند و  مفصهه لای گونهبه

معموالً بککا ترتیبی منظم یکی پس از 

علدیگری بوده و اکنون  ح بالف ال در 

 استفاده هستند. 

شده و 2) سا   صور اکت ( گاهی ت

شته ولی نفس از آن  صل گ  اعراضحا

به معقول دیگری روی آورده  کرده و 

اسکککت. البته هرگاه نفس بخواهد دوباره 

ه گویا ک– بالقوهد به این تصور توانمی

ست شته و  –چونان امری مخزون ا بازگ

 از آن استفاده کند.

گونه است ( نوع سوم تصور این2)

ه پرسند کای را میکه مثالً از شما مسأله

 زدیک اسههتن اید یاتر دانسکککتهپیش

ین ا و شما در همان هنگام پاسخِ بدانید

کند ان خطور میتبه ذهن بالفعل ۀمسککأل

وانید تدارید که می یقینبا این خطور و 

که را پاسکککخ دهید؛ با آنبه تفصکککیل آن

هنوز به تفصیل پاسخ را در ذهن ندارید 

 ۀدهندنشان ،)همین یقین داشتن به پاسخ

فعلیت پاسخ نیز هست؛ چون اگر پاسخ 

 ،بودبود و مجهول بالفعل میبالفعل نمی

توانسکککتید به وجود آن پاسکککخ یقین نمی

شته ب شید. این علم دا سیط اجمالا  یب

که ترتیبی در خود آن نیسکککت و با آن–

 –ندآیتصورها یکی پس از دیگری نمی

علم فکری و  ۀدر واقع مبککدأ و ریشککک

بدأترتیبی نخسککککت، یعنی   علم م

 – قهک  1040، سیناابن) است ،تفصیلی

لف گریککد بککه: 212–211: ا ن ب یز  ن ؛ و 

 .(124–121:   –ق ه.  1040، سیناابن

 لتعلیقاتاسینا در پایان مطالبی که ابنولی 

ا ای بتا اندازه کرده،مطرحعلم اجمالی  ۀدربار

مطالب رایج یادشده در باال متفاوت بوده و در 

 ؛راسککتای پژوهش ما بسککیار سککودمند اسککت

چراکه به نظر ما در بحث حاضککر نه بسککاطت 

حتی بالفعل  –در مواردی–مهم اسکککت و نه 

ی یست، چون کثرتبودن. بساطت چندان مهم ن

 در یعنی اگر مثالً–پیچیده نباشکککد  چندانکه 

ه ب –شمار باشدقواعد و اصول انگشت ۀانداز
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بالفعل گاه  1حاضککر آسککیبی نخواهد زد. بحث

ست، چون چه سا تنها فعلیتبودن هم مهم نی  ب

قواعد و اصککول که منتج آن تفصککیل خواهد 

  التعلیقات. این بخش از باشکککدشکککد، بسککنده 
ستیو به نظر ما به– رفتهرفته ساطت ب هم –در

 را نقض کرده است و هم بالفعل بودن را. 

 بالقوه یعلم اجمال. شرح و تفسیر 3-9

علم  نخسککت التعلیقاتسککینا در پایان ابن

   :کند بهها را تقسیم میما انسان

( علم اجمککالی کککه علم عقلی 1)

مانند اسکککت و باعث تکثر نمی شکککود؛ 

اسککخ مسککأله به پ ۀهمان مثال خطور اولی

صیل دونذهن ب ن و یقی –در مناظره–تف

 ن؛ ه آبالفعل ب

( علم تفصککیلی که علم نفسککانی 2)

شود؛ مانند همان است و باعث تکثر می

پاسکککخ مفصکککل به مسکککأله با ترتیب و 

صورتی پس از صورتی دیگر و کلمه به 

 کلمه. 

نا ابن عل  «1»سکککی فا بدأ و   «2»را م

                                                           

ها البته اگر بساطت محض در علم اجمالی انسان .1

 پاسخ داده آسانیبهاشکال هوسرل  ،شداثبات می

ن است که ایوجود دارد ه شد. ولی مشکلی کمی

الی علم اجمسککک س در مورد دانسکککته و 

 افزاید:می

، إذ للعلم األول إضافة إلى هو األول ال يوجب الكثر
 هثرال توجب الك هكل واحد من التفاصيل. ثم اإلضاف

على أن لكل تفصيل من تلك التفاصيل معقوال على 

يل ينقسم إلى تفاص معقوال كلياالوجه األول أعنى 

 فإنه إذا كان قياس هو مقاييس كثير هأخرى كثير
كل أخرى و ل هكثير هقدماته بأقيسيجب تصحيح م

 معقول كلى يصدر عنه همن هذه الجمل هواحد

تفصيل بحسبه فعلم واجب الوجود يكون على الوجه 

... التصور  و أبلغ تجردا. أشد بساطةاألول بل 

البسيط العقلى هو أن ال يكون هناك تفصيل، لكن 
يكون مبدأ للتفصيل و الترتيب: مثال إذا عرفت أن اللّه 

 عليه انالبرهس بجسم قبل أن تأخذ فى تفصيل لي

فما لم يكن عند النفس فإنه ليس بجسم لم يستعمل 
تفصيل البرهان عليه. و ربما برهن على هذا بالشكل 
األول أو بالثانى أو بالقياس الشرطى. لكن ما لم يكن 

، همفصلللبراهين ال هعندك مبدأ تصير به النفس خالق
مبدأ برهان عليه، و ذلك اللم يمكن لنفس أن تأتى بال

 همستفادال هالملكهو التصور البسيط العقلى. و هذا هو 

إلى  همن واهب الصور، و تخرج به عقولنا من القو
 .(391–396: ب –ق ه.  3606، سيناالفعل )ابن

قاتاین بخش از  ندین التعلی  از چ

جهت قابل نقد و بررسکککی و اصکککالح و 

 در کهاینتقویت اسکککت. پیش از همه، 

علم بککالفعککل: فککإنککه »... گویککد می «1»

 ؛بساطتی در علم اجمالی وجود ندارد نظر ما چنینبه

 وجود آن خالف شهود است. چراکه
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 هبککالخککاطر األول یتیقن أن عنککده أجوبکک

 ذلک التیقنجمیع ما قاله صکککاحبه و 

ین اتوان گفت مینقد در ، «هو بالفعل

ای گونهامر معجزه سککببیقین شککاید به

 ای بسیطگونهصور به ۀحضور همچون 

مل گاه و  و مج که ناخودآ باشککککد بل ن

خته یا کمتر چیز سکککادۀ ناشکککنا خاطربه

ای باشد. پس تا هنگامی که شدهشناخته

تر بررسکککی و رد های بدیل سکککادهتبیین

ه این ب –با تکلف فراوان–نشکککود، نباید 

بالفعل پرهزینه تن  علم بسکککیط اجمالی 

به ما داد.  هارچو »نظر  یک تبیین « چ

اند توشکککده این میبدیل کمتر شکککناخته

کم گاهی چنین علمی، باشککد که دسککت

ای از علم بککالفعککل و علم بککالقوه آمیزه

باشککد: تا جایی علم بالفعل اسککت که ما 

اصکککککول و قککواعککد در آن لککحککظککه 

مربوط را در  آن علمشماری از انگشت

کنیم و در همین اندازه ذهن حاضکککر می

پاسکککخ گاه بتوانیم  ید  بالفعلشکککا  های 

                                                           

ظه خورده به حافتا جایی که به حافظه و علوم گره .1

حافظه و  ،یوجود ذهن»مربوط است، ما در مقالۀ 

تفصیل های باز تبیین بدیل ساده« دهیچیپ یهااستدالل

ی علم اجمال ینوع یبازسازایم و به دفاع کرده

مختصکککر و کوتکاهی را برای برخی از 

بالق جایی علم  تا  ماده کنیم و  ه وامور آ

 ۀملکاسکککت که ما در آن لحظه دارای 

ستنتاج ستیم که میا یاتی توانیم جزئی ه

عد آن را از چیزی چون  اصکککول و قوا

پس علم   1کنیم.مربوط اسکککتخراج  علم

شاید  چیزی  سببصرفاً بهبالفعل اولیه، 

را ها باشد که آنی اصول و قواعدچون 

نای سککککادۀ دیگری به مالی مع علم اج

 از اسککتنتاج ۀملک و سکک س با– دانیممی

ت دسککتوانیم جزئیاتی بههمین موارد می

صککور  ۀسککبب حضککور همنه به –آوریم

نهبه نانگو مل. چ که ای بسکککیط و مج

سکککینککا خود در ادامککه هم ابن بینیممی

رد، و فشککمیتصککریح به این ملکه پایبه

بسککککا بتوانیم بگوییم بککا تعبیر هم چککه

یا» ند به« معقوال کل مان به چیزی  نوعی 

چه،  ؛کندصکککول و قواعد نیز اذعان میا

لک » :گویدمی او یل من ت کل تفصککک ل

صیل معقوال على الوجه األول أعنى  التفا

صیل أ معقوال کلیا سم إلى تفا خرى ینق

ه به چیز کآنایم بیمعنایی جدید پرداختهبهبالفعل 

ی چون ناخودآگاه و بساطت اگونهمعجزه

 شویم.متمسک
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   .«هکثیر

 دراسککت که عنهمچنین این بدان م

آن علم اجمالی اولیه در واقع تنها یک 

علم وجود ندارد بلکه چندین علم کلی 

نه اسکککت، پس ر اینوجود دارد. اگ گو

ی علم بسیط ،دیگر آن علم اجمالی اولیه

سبت  ست؛ گرچه ن نبوده و خود متکثر ا

به کل آن تفاصکککیل از نوعی بسکککاطت 

سبی برخوردار است. گواه دیگری که  ن

 ،ندکنسکککبی بودن بسکککاطت را تأیید می

اسکککت. اگر علم « ۀأشکککد بسکککاط»تعبیر 

 ،اجمالی ما واقعاً بسکککیط محض باشکککد

نا جب  دیگر مع مالی وا ندارد علم اج

. باز گواه تر باشدنسبت به ما بسیار بسیط

سککینا در ادامه در دیگر آن اسککت که ابن

إذا  مثالً»گویککد مورد علم اجمککالی می

به لیس بجسکککم فت أن الل ولی این «. عر

یعنی خود آن اجمککال در اینجککا دارای 

کثرت اسکککت و کثرت آن نیز در اینجا 

موضککوع  چیز اسککت: «دو»کم به دسککت

)اللبه( و محمول )جسککم(. پس بسککاطت 

محض در علم اجمالی انسککککانی وجود 

بسککاطت و وحدت در  عبارتی،بهندارد. 

اینجا نسککبی اسککت. پس منافاتی ندارد با 

چیککده پی چنککدانآن کثرتی کککه گفتیم 

باشکککد  نداز–ن عد و  ۀیعنی مثالً در ا قوا

. اکنون که باشککد شککماراصککول انگشککت

چار ما یمنا ند معقول در علم اج لی چ

قرینکک ب ککذیریم، بککه   «ملکککه» ۀکلی را 

توانیم این چند معقول کلی را اصول می

در چککه،  ؛و قواعککد علم مربوط بککدانیم

علمی صکککاحب ملکه از اصکککول و  ۀملک

تبع به–کند. برخی نیز قواعد استنتاج می

علم  در شرح –سینا چنین تعبیری از ابن

لی  جمککا بر ا لکککه بسککککیککار  م بحککث 

نمیپای ید دفشکککر نه، شکککه . برای نمو

در  های الهیات شکککفادرسمطهری در 

 گوید:سینا میشرح علم اجمالی ابن

یح  توضککک ین  چن مثککال  مقککام  در 

«  ملکککات علمی»چککه مککا دهنککد: آنمی

چنین چیزی اسککت. کسککی که  ،نامیممی

به یک فن  یا در  یک علم  حدی  در 

او  ۀ[ ملکرسیده باشد که ]آن علم یا فن

یر ما به درجۀ اجتهاد تعبشککده باشککد و به

رسککیده باشککد، یعنی ضککوابط و قواعد و 

ستخراج فروع  صول آن فن و کیفیت ا ا

از اصکککول در او به حد ملکه باشکککد، هر 

مسککألۀ فرعی مربوط به آن علم را که بر 
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که  به حکم آن مل ید،  بدار او عرضککککه 

که دهد بدون آنجوا  آن مسأله را می

ه لنیازی باشکککد که قبلًا با خود این مسکککأ

 ... .سابقه داشته باشد 

آن وقت اگر ب رسند که آیا جوا  

دانسککککت یککا این مسککککألککه را قبلًککا می

 دانست؟نمی

نا جوا  می یک مع به  که  دهیم 

دانسکککت، برای این که این مسکککأله نمی

ست و برای اولین شده ا ضه  بار بر او عر

تا به حال چنین مسککأله و فرعی به  اصککالً

حال  در عینو گوشککش نخورده اسککت؛ 

ت صورکه آن را به دانست، برای اینمی

صکککورت ملکککه بسکککیطککه اجمککال و بککه

ای که این مسکککأله و دانسکککت، ملکهمی

غیرمتناهی مسکککأله مشکککابه این را در بر 

  ... .گیرد می

تککوانککد ایککن جککور مککلکککککات مککی

غیرمتناهی صورت تفصیلی داشته باشد؛ 

یعنی ... یک نفر ریاضککیدان که ضککوابط 

                                                           

صدرا  ۀاین شرح مطهری ظاهراً بسط همان حاشی .1

 است:الهیات شفا بر 

و المنطق و الطب و النحو و غیرها قد  هالعلم کالحکم

ن تدر اإلنساالتی بها یق هالنفسانی هیطلق و یراد به الملک

و  یرد علیه من غیر تجشم هعلى استکشاف کل مسأل

باشککد قادر اسککت ریاضککی در دسککتش 

 1مسککککائککل نککامحککدودی را حککل کنککد

 .(229–204 :–1212 )مطهری،

ی بر توان گفت این شکککرح می ۀپا

و بککلکککککه یککک  ،دانیککک ریککاضککککی

 ۀخوان نسککبتاً عادی، این قضککیریاضککی

یون میلیک» (الف) داند کهپیچیده را می

چراکه او به اصول و قواعد ؛ «است زوج

 مسککلبط اسککت و «الف»الزم برای اثبات 

  ،الاشککافی مهارت دارد تا بی ۀاندازبه

به محض  بودنزوج بات کند. پس  را اث

به ما عرضکه  «الف»ای چون اینکه قضکیه

 دانیم.را میآن ،ما به علم اجمالی ،شود

نین چ ،تر گفتیمطور که پیشهمان

علمی بسکککیط محض نیسکککت؛ چون در 

ید دو چیز، یعنی دسککککت «الف» با کم 

ور کنیم. ولی را تص ،موضوع و محمول

یا می مالیآ ای را از توان چنین علم اج

نظر هر جهککت بککالفعککل دانسککککت؟ بککه

تنی پذیرف ،رسککد فعلیت چنین علمینمی

تکلف فیقال للموصوف بها أنه حکیم أو منطقی أو 

طبیب أو غیر ذلک و ... المعنى األول ... أمر بسیط ال 

: 1214؛ و نیز رک: نراقی، 12تا: بیصدرا، أجزاء له )

111). 
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باشکککد. ملکه دانسکککتن چنین علمی خود 

ندمی بالق باشکککد گواه دیگری توا وه بر 

بودن یعنی آن ملکککهچراکککه بودن آن؛ 

با نوعی قوه ندارد:   هقو هالملک»منافاتی 

، نایسککک؛ ابن10: 1044، سکککینا)ابن« هثابت

سکککینککا خود در پس ابن. 1(112: 1219

صورت نوعی امر بالقوه اینجا ملکه را به

گاهی نیز او دربارۀ  2تعریف کرده است.

ک به نزدیملکه تعبیری چون داشتن قوۀ 
عل  قد تکون هو القو»برد: کار میبه ف

 هکقو ه، و البعیده، و قد تکون بعیدهقریب

بالصکککبى ع تا ب، و هلى الک  هقوک هالقری

تب کا ک ال ی هالمقتنى للمل تاب على  هالک
                                                           

گونه مطلب را این ،سینا در ادامهابن .1

 کرده استثابت و رسوخ ۀوملکه قسازد: میروشن

ظلم کردن دارد ولی  ۀیعنی مثالً شخش عادل نیز قو

 -اگر بنا باشد به فعلیت برسد–این قوه در او 

رسد؛ در صورت طبیعی به فعلیت نمیراحتی و بهبه

راحتی و مقابل شخش ظالم چنین نبوده و به

ارسطو )یا  جدل)در  کندصورت عادی ظلم میبه

( و قوه hexisسینا( تمایز ملکه )خود ابن جدلحتی 

(dunamis هنوز به این صورت گسترش نیافته )

 ((.125b20-125b28است )

دانسته و  قوهرا  ملکه سهروردی با تصریح بیشتری. 2

ل بل الوجود بالفع هو ال یشترط فى الملک»گوید: می

« رعلى االحضار متى شاء من غیر تفکب هالقدر

؛ برای دیدگاه 11–11: 1041« )بهالکتا

:  ج–1911مخالف بنگرید به: صکککدرا، 

111.) 

با توجه به تأثیر ملکه در فهم جهت 

 ایدب رسککدنظر میبالقوۀ علم اجمالی، به

سینا به تحلیل ملکه نزد ابن ۀ بیشتریاشار

شته شدا شفاء. او در یمبا  مقوالت منطق 

و تفصکککیککل بککه این مهم پرداختککه بککه

من الملکات )علمی  ۀدر ملکگوید: می

شکککخش با یادگرفتن اصکککول و ( العلوم

إذا اسککتوفى المتعلم ) قواعد علم مربوط

 ،و با تمرین و ممارست ه(أصول الصناع

هارت شککککده نابراین  2دارای م  ۀقوو ب

؛ 212: 1214وردی، سهرو  14: 1212سهروردی، )

-01: 1211ه، کمونبرای توضیح بیشتر بنگرید به: ابن

01). 

سلط ت ،شدن یک علم سینا معمواًل برای ملکهابن .2

به قوانین آن علم و مهارت کافی را شرط الزم 

ال ننکر أن یبرهن غیر المنطقى، : »داند. برای نمونهمی

. ىو أن یجادل غیر المنطقى، و أن یخطب غیر المنطق

س إذا تعلم هذه الصنائع لم تنفعه نف فإن المنطقى أیضا

 معرفته بهذه القوانین کثیر نفع ما لم یحدث له ارتیاض

 1212، انیس)ابن «هیصیر له استعمال هذه ملک و تمرن

 ۀالبته این بدان معنا نیست که یک ملک. (11ق: .ه

 صد در صد علمی برای ملکه بودن حتماً باید در

هم چه ممطلو  بیانجامد؛ بلکه آن ۀتیجموارد به ن
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سخی سخاً) ثابت و را ى ف ما یکون را

 ال یزول، أو یعسککر رسککوخاً المتکیف بها

پیدا ( ال یسکککهل زواله هزواله، و بالجمل

هرگاه  ،اسکککت که به موجب آن کرده

ل علم خود را  به مربوط ۀبخواهد مسکککأ

را به انجام مشکککقبت آنفروگشکککاید، بی

 .(111–112: 1211، سینا)ابن رساندمی

 ۀلکقوه در م ۀبرای فهم بیشککتر جنب

ر صککوص با توجه به تعبیخبهعلمی و نیز 

، «هإذا اسککتوفى المتعلم أصککول الصککناع»

سینا در مورد عقل بالفعل )و سخنان ابن

ا تواند کارگشکککنه عقل بالملکه( نیز می

 باشد:

لهذا  همعان ... و يقال قو هتقال على ثالث هو القو
ال كم أيضاً ه، و حدث مع اآللهاالستعداد إذا تم باآلل

 هأن يفعل متى شاء بال حاجاالستعداد بأن يكون له 
الكاتب  هإلى االكتساب، بل يكفيه أن يقصد فقط، كقو

إذا كان ال يكتب. و ... تسمى  هالمستكمل للصناع
ما  هبتكون نس هإذن ... تار هفالقوة النظري .هالقو كمال
و هو أن يكون حصل فيها أيضا الصور  هالكمالي هبالقو

نه ليس ، إال أهلياألو هبعد المعقول هالمكتسب هالمعقول
 هيطالعها و يرجع إليها بالفعل، بل كأنها عنده مخزون

أنه  تلك الصور بالفعل فعقلها، و عقل فمتى شاء طالع
عقال بالفعل ألنه عقل يعقل متى  قد عقلها. و يسمى

شاء بال تكلف اكتساب و إن كان يجوز أن يسمى 
 –3606، نايسبالقياس إلى ما بعده )ابن هعقال بالقو

                                                           

 تسلط به قوانین و مهارت کافی استهمان  ،است

 .(22-20ق: .ه 1211، نایس)ابن

–113: 3139، نايسرك: ابن همچنين؛ 19–60:الف

 .(131–136 ب:–3131، سينا؛ ابن116

مان که میه ید،طور  نا ابن بین سکککی

جا برای قو همان که آن  ۀتوضکککیحی را 

سخ آورده بود ثابت سانی را  ،و کیف نف

ی برای ا قوه»نجککا  آورد و می« کمککال 

جب می به مو ید  مال قوه»گو مثاًل « ک

توانککد دیککده مییککک کککاتککب مهککارت

راحتی کتابت کند. او سککک س، گویا به

علمی یادشکککده، در اینجا  ۀمتناظر با ملک

جب می به مو عل  بالف قل  ید در ع افزا

توان از اصککول راحتی میبه« کمال قوه»

ها رسکککید و حالت ها به نظریو بدیهی

لت  حا جا  یدا کرد. پس در این یت پ فعل

که  گامی  ها هن ندارد و تن یت وجود  فعل

. در رسککدراحتی به فعلیت میواهد بهبخ

علمی یادشککده نیز دیدیم که  ۀمورد ملک

سرانجام تنها همین پذیرفتنی است و در 

 ۀواقع فعلیتی وجود نککدارد و نوعی قو

 قریب به فعل قوی وجود دارد.

این بحث با پاسخ  ۀمقایس چنین،هم

سکککینا به اشککککال ابوسکککعید مشکککهور ابن
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کککل دوری بودن شککک ۀابوالخیر دربککار

نخسککککت قیککاس اقترانی نیز در جهککت 

همککانی علم اجمککالی بککا نوعی علم این

 بالقوه سودمند است: 

، ماالاجعلى اندراج االصغر  هالكبرى موقوف هان كلي

ثبوته تفصيال، فال دور  هو المقصود من النتيج
–3133 ؛ نيز رك: مطهري،193: 3130يالنی،ج)

 .(193–194: 3143زاده آملی، ؛ حسن111الف: 

بن ینککا اپس ا قع  جککانیسکککک در وا

بهمی صکککورت اجمالی در گوید نتیجه 

مقدبمات هسککت و در بحث عقل بالفعل 

که می یدیم  جهنیز د ید نتی  نوعیبه گو

 1.صکککورت بالقوه در مقدبمات هسکککتبه

 پس اجمال نوعی بالقوه است.

 بالقوه یعلم اجمال. اشاره به کارایی 3-3

ه ب توانها میسککازیاکنون با این روشککن

بررسککی برخی مطالب پیشککین پرداخت. 

 گویند کافی اسککتمثالً کسککانی که می

                                                           

القیاس، اما أن یکون ما یلزمه، » و نیز بسنجید با: .1

، بل لیس هو و ال نقیضه، مقوال فیه بالفعل بوجه

 ؛ و12: 1219، نایس)ابن «و یسمى قیاسا اقترانیا هبالقو

 .(221الف:  -1212، سیناابننیز رک: 

گفتنی است برخالف تصریح امثال شهید مطهری،  .2

گویا متأثر از عبارت -کسانی چون شیخ بهایی 

اجتهاد در کسی باشد تا بگوییم او  ۀملک

لبه بی یت مسککککأ ها علمی، مثالً در  ۀن

، دارد بالفعلریاضکککیات، علم اجمالی 

 اشککککال چنین ادعایی این اسکککت که بر

این مباحث روشکککن اسکککت که در  ۀپای

داند می که صکککاحب ملکه هاییهمقدم

صورت بالقوه وجود دارد نتیجه صرفاً به

بالفعل و چنین شکککخصکککی تنها علم  نه 

بالقوه به این مسکککائل جدید دارد نه علم 

یک شکککاهد دیگر بر سکککخن ما  2بالفعل.

سیار پیچیدهاین است که اگر  ای قضیۀ ب

ست 112229112 – 1»چون  را « عدد اوبل ا

ضی سدان حرفهحتی به یک ریا یار ای ب

کنند ولی نگویند که امروزه عرضه ماهر

ها و با ده–رایانه  ۀوسکککیلاین قضکککیه به

اثبات شده است،  –ساعت صرف زمان

توانککد او تککا پککایککان عمر خود نیز نمی

 ۀصکککورت طبیعی بگوید چنین قضکککیبه

مان ه -سینا دربارۀ قوۀ نزدیک به فعلیادشدۀ ابن

 هاإلجتهاد ملک»دانند: اجتهاد را نیز منافی قوه نمی

ی من عیقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفر

 (.119: 1022)بهایی، « هقریب هقواألصل فعال أو 
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 22209021که موضوع آن –ای پیچیده

ست ست یا کاذ  –1رقمی ا  ؛2صادق ا

  الیمچه به علم تفصیلی و چه به علم اج

به هر علم  دیگری(.  (خودآگاه))و چه 

کم علمی جدید تا دست ۀاین یعنی مسأل

ده ای اثبات نشکککنندهتوسککط یک اثبات

علمی از این اثبات  ۀباشد و صاحب ملک

توان گفت صکککاحب لع نباشکککد، نمیمطب

ک بدان  ۀمل یا هر کس دیگری،  علمی، 

 رد.دا ،علم اجمالی، یا حتی علم تقلیدی

ها و سککککازینبا این روشکککپس 

توان از علم اجمککالی هککا میاصکککالح

فت بی« بالقوه» را که آنآنسکککخن گ

صورت رازآلود و اسرارآمیز درآوریم به

                                                           

 211222911 - 1عبارتی، تنها برای نوشتن عدد به .1

ای نیاز داریم. اثبات اوبل صفحه هزار14به کتابی 

صورت طبیعی به صدها میلیون ساعت بودن آن به

 زمان نیاز دارد!

اصالً صدق در چنین علمی در این شرایط، یعنی . 2

برای او احراز  -نحوی هیچبه-قضیه یا کذ  

کذ  وجود  :شود چه رسد به اینکه بگویدنمی

نداشته و قطعاً صدق وجود دارد و این صدق نیز 

سبب فالن دلیل بالقوه یا اجمالی )ناشناخته یا به

، عبارتی دیگر، هر علمیشود. بهشناخته( اثبات می

که از جمله علم اجمالی، فرع صدق است و حال آن

 ینجا صدق برای او اصاًل معلوم نیست.ا

لم ع چون  هودی  خالف شکککک مور   و ا

رسد نظر میکشیم. بهناخودآگاه را پیش

لی جمککا لم ا ع ین  ن مراتککب بککه ایچ

یا  2 تر اسککککت.پذیرفتنی توان می ولی آ

شمن دی چون هوسرل پاسخ اشکال اندی

ر نیز درا  به وجود ذهنی در امور پیچیده

نسکککت؟ در مورد دا« بالقوه»همین علم 

یت حدود مالی های م  «بالقوه»علم اج

به برخی پیش ما  چه  که گر تر گفتیم 

به امور  بالقوه داریم،  امور پیچیده، علم 

سیار پیچیده علم بالقوه نداریم )چراکه  ب

وانیم تمیمیلیون را مثالً امر پیچیدۀ یک

بهزندگی خود زمان در طول   جیتدرو 

از قوه خارج کرده و بالفعل تصور کنیم 

ای مشابه با رویکرد کلی این راسل نیز، تا اندازه .2

پژوهش، ناخودآگاه را چونان چیزی که بالفعل 

 something actuallyموجود باشد )

existingهای آورد. او نظریهشمار نمی( به

شده در مورد میل ناخودآگاه را غالبًا وپرداختهساخته

 ,Russell؛ 00: 1211انگارد )راسل، غلط می

1921, p. 38عبارتی، با نگاهی راسلی، (. به

( یا tendency) شیگراناخودآگاه چیزی چون 

 ,Northridge( است )disposition) استعداد

2013, p. 190.) 
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یار پیچیدۀ یک ن را تریلیوولی امر بسککک

توانیم(. بلکککه در مورد گونککه نمیاین

بدان  که  تاً پیچیده هم  همان امور نسکککب

گاه علم  جا  باز این بالقوه داریم،  علم 

د ای نیز داریم؛ که بایبالفعل ناشکککناخته

 1در نوشتاری جداگانه بررسی شود.

 گیری نتیجه

در  دهیچیپ یهااشککککال فرمولدر برابر 

ر بحلی کککه ی گفتیم راهرد وجود ذهن

مطلق  ۀنظام سکککینوی، و بلکه بر پای ۀپای

سالمی،  سفۀ ا ست بهفل هن ذ معموالً نخ

و کسککانی چون محقق  –کند خطور می

 –اند فشکککردهخوانسکککاری نیز بر آن پای

ست.  علم اجمالیحل راههمان  منتها ا

 –و شککارحان او–سککینوی  علم اجمالی

سیر و بلک ستگی تف شای ه نخست باید به 

سا چه شاید بازسازی و اصالح ب شود تا 

 ۀیچیدهای پدر برابر اشکال فرمولبتواند 

                                                           

در برابر توان دیگری که میحل راهنظر ما به .1

 فیتعرحل نهاد راهپیش دهیچیپ یهااشکال فرمول

است. ما این مهم را در نوشتاری جداگانه  یرسم

 یهاو حل اشکال فرمول یرسم فیتعر میتعم)

ی( بررسی کرده و به در رد وجود ذهن دهیچیپ

سرل کارایی الزم را  ، و موارد دیگر،هو

 در این راسککتا نشککان دادیمداشککته باشککد. 

در آثارش در مورد  نایسابن یهاعبارت

مال دارد:  مختلف ریتفسکککدو  یعلم اج

 طیلم بسکککمعنای عبه یعلم اجمالالف( 

 علم؛  ( ناخودآگاه اسکککتکه  بالفعل

 .  علم بالقوه معنایبه یاجمال

 و بککالفعککل طیبسکککمعنککای یم گفت

هان اسکککالم نیز  که در ج گاه،  ناخودآ

یت  ها گاهی مطرح بوده اسککککت، در ن

رل ابر نقد هوسکککپذیرفتنی نبوده و در بر

پاسخ مناسبی نیست و اشکال او به علم 

. تقویت نیز هسککتناخودآگاه حتی قابل

گاه را  ناخودآ پس از –پس مطلق علم 

 ۀفو فلسکک یاسککالم ۀدر فلسککفیابی ریشککه

 چالش کشککیدیم. با چند دلیل به –غر 

گاه: ) ناخودآ پذیرش علم  با  ( 1گفتیم 

( 2مطلق باشککد؛ )هر انسککانی شککاید عالِم 

د. آیعلم خودآگاه، تسلسل پدید می در

جا ایم. همچنین آنآن پرداخته میو تعم یبازساز

یا  علم اجمالی همان ایم در مواردی کمگفته

یز دفاع نی بالفعل است؛ که البته قابلرسم فیتعر

 هست.



044  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

یل الیب قد دل با  ن نیتس را نیز در این 

 کردیم.

  یعلم اجمال در برابر، نشکککان دادیم

رفتنی پذینفسکککه ، فیعلم بالقوهمعنای به

 یعلم اجمالیابی اسکککت. پس با ریشکککه

سسینا و در آثار ابن بالقوه   ریشرح و تف

گاهی چنین علم  ما  آن، نشککککان دادیم 

 ۀملکککای داریم و اموری چون بککالقوه

توان با این روش اجتهاد علمی را نیز می

رح شککک ۀپای بر–برای مثال تحلیل کرد. 

 توان گفتمی –سککیناابن شککارحانرایج 

یچیده پنسبتاً  ۀاین قضی، دانیک ریاضی

 یک میلیون زوج»)الف(  داند کهرا می

چراکه او به اصول و قواعد الزم . «است

مسکککلبط اسکککت و به  برای اثبات )الف(

اشککککال کافی مهارت دارد تا بی ۀانداز

صککورت طبیعی هم به آن–را  بودنزوج

نه بهره نهو  یا  –گیری از چیزی چون را

ه محض اینکبه دادیمنشکککاناثبات کند. 

ضیه شودق ضه   ،ای چون )الف( به ما عر

، علنه بالف و ،بالقوهما به علم اجمالی 

که دانیم. را میآن قدبچرا که در م ماتی 

ندصکککاحب ملکه می نتیجه صکککرفاً  ،دا

صککورت بالقوه وجود دارد نه بالفعل و به

چنین شکککخصکککی تنها علم بالقوه به این 

عل.  بالف نه علم  ید دارد  جد ئل  مسککککا

از  هاییو تقویت هابا اصالحسان، بدین

 یمسککخن گفت« بالقوه»علم اجمالی 

صکککورت رازآلود و را بککهکککه آنآنبی

یز درآور م مور خالف اسکککرارآ یم و ا

علم چون  هودی  نککاخودآگککاه را  شککک

ای چنین علم اجمالی دیدیمکشیم. پیش

 تر است. مراتب پذیرفتنیبه

محککدودیککت مورد  لم هککای در  ع

ا نیز گفتیم که گرچه م «بالقوه»اجمالی 

به برخی امور پیچیده، علم بالقوه داریم، 

وه پیچیده علم بالق بسکککیاربه برخی امور 

بالقوه نمیبا تفنداریم و  در  توانسکککیر 

همۀ موارد اشککککال امور پیچیده در رد 

وجود ذهنی را پاسککخ داد. برای مثال در 

ن تریلیویک»ای چون ) ( امور پیچیده

ما صککرفاً نوعی علم )یقینی « زوج اسککت

بالقوه، نه علم  بالفعل داریم   خودآگاه( 

ای بلکه در مورد همان امور نسبتاً پیچیده

به آ علم نوع  ها یکنچون )الف( که 

بککالقوه نیز داریم، بککاز اینجککا گککاه علم 

ین، بنابراای هم داریم. بالفعل ناشکککناخته

بال راه ید دن جامعبا تری بود: آن حل 
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ست که با  کدام علم )یقینی خودآگاه( ا

ای چون )الف( و ) ( آن به امر پیچیده

ن عبارتی، گرچه ایعلم بالفعل داریم؟ به

عث شککککد با با  بررسکککی تطبیقی  ما  تا 

جه دو تفسکککیر از علم  حت، متو صکککرا

و  علبالف طیبسککمعنای اجمالی بشککویم و 

 القوهبمعنای ناخودآگاه را ناپذیرفتنی و 

یابیم )و امورینفسکککه را فی  پذیرفتنی ب

با همین  ۀملکچون  اجتهاد علمی را نیز 

تحلیککل کنیم(، بککا  بککالقوهعلم اجمککالی 

ای در مورد اشککککال وجود چنین فایده

لت کلیپیچیده  امور حا آن از علم  در 

 توان بهره برد.اجمالی بالقوه نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاه این هادی که، راهپس کو حل پیشکککن

یادشکککده اگر علم اجمالی بالفعل باشکککد 

ست به معنای رایج آن مطلقاً پذیرفتنی نی

ه گرچ–و اگر علم اجمالی بالقوه باشککد 

در  جاایندر  –پذیرفتنی اسککتنفسککه فی

 رایی کامل ندارد.نهایت کا

 
  

  مالحظات اخالقی:

 : اين پژوهش هيچ كمك مالی از سازمان هاي تأمين مالی دريافت نكرده است.حامی مالی

 بق اظهار نويسنده، اين مقاله تعارض منافع ندارد. : طتعارض منافع

 اين مقاله برگرفته از پايان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 منابع

، تحقیق: الهیات شفاء. (1211) .سیناابن -

قم: بوستان  .حسن حسن زاده آملی

 .کتا  قم

الشفاء،  .م(1912 –ق 1211) .––––– -
، تصدیر الدکتور المدخل –1المنطق، 

طه حسین باشا، مراجعه الدکتور ابراهیم 

 –مدکور، تحقیق االساتذۀ، األ  قنواتی 

 .فؤاد االهوانی – محمود الخضیری

 .هالمعارف العمومی ه: نشر وزارهالقاهر

الشفاء،  .م(1919 –ه.  1211) .––––– -

، راجعه و قدم له: المقوالت –2المنطق، 

ابراهیم مدکور، بتحقیق االساتذۀ: األ  

فؤاد  –محمود الخضیری  –قنواتی 

: اداره نشر هالقاهر .سعید زاید –االهوانی 

 التراث العربی.

الشفاء،  .م(1910 –ه.  1212) .––––– -
یاس –0المنطق،  له: الق قدم  عه و  ، راج

ید ید زا مدکور، بتحقیق: سکککع  .ابراهیم 

قاهر ئهال م ه: الهی عا طابع  هال لشکککئون الم

 .هاالمیری

 1الشفاء، المنطق،  .ه.( 1211) .––––– -
، راجعه و قدم له: ابراهیم البرهان –

 .ابوالعالء العفیفیمدکور، تحقیق: 

لشئون المطابع  هالعام هالهیئ: هالقاهر

 .هاالمیری

الشفاء،  .م(1911ک ه.  1211) .––––– -

، راجعه و قدم له: جدل –1المنطق، 

ابراهیم مدکور، بتحقیق: احمد فؤاد 

لشئون  هالعام هالقاهرۀ: الهیئ .االهوانی

 ه.المطابع االمیری

، تحقیق و المباحثات .(1211) .––––– -

قم:  .لیاالوتعلیق: محسن بیدارفر، الطبعۀ 

 بیدارفر.

االشارات و  .الف( –1212) .––––– -
غه، قم: البال .التنبیهات مع شرح الطوسی

 .الطبعه االولی، الجز االول

االشارات و  .(  –1212) .––––– -
غه، قم: البال .التنبیهات مع شرح الطوسی

  نی.الطبعه االولی، الجز الثا

قم:  .رسائل .ق(1044) .––––– -

 .انتشارات بیدارفر

من  هالنجا(. شه.  1219) .––––– -
، مقدمه و الغرق فى بحر الضالالت

ران: ته .پژوهتصحیح از محمد تقى دانش

 .، چاپ دومانتشارات دانشگاه تهران

الشفاء، (. الف– قه.  1040) .––––– -
، تصدیر و مراجعۀ النفس –1الطبیعیات، 
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ابراهیم مدکور، بتحقیق: چورچ قنواتی ک 

ا  تآی هم: منشورات مکتبق .سعید زاید

 .العظمی مرعشی نجفی

 .(  – قه.  1040) .––––– -

 .، تحقیق: عبدالرحمن بدوىالتعلیقات

 .االعالم االسالمى هبیروت: مکتب

الشفاء، (. قه.  1041) .––––– -
ر ، تصدیالطبیعى،السماع  –1الطبیعیات، 

ابراهیم مدکور، بتحقیق: سعید  هو مراجع

ا  تآی هرات مکتبقم: منشو .زاید

 .العظمی مرعشی نجفی

عالیی  ۀدانشکککنککامکک .(1211) .––––– -

 بتصککحیح و تحشککیه: )منطق و فلسککفه(،

سانی مرکزی  ۀتهران: چاپخان .احمد خرا

 تهران.

رحمککه (. 1014) .الککدینمحىبی، عرابن -
شارات القرآن  سیر و إ من الرحمن فی تف

ه الترجم یف انیالب جازیهامشکککه ا یعل)و 
، محمود . جمع و تألیف1، ج(رآنعن الق

 نا.: بیدمشق. غرا  محمود

ی. (تابی) .––––– - حات المک ، هالفتو
 .بیروت: دار صادر .2ج

  .(1211) .کمونه، سکککعد بن منصکککورابن -

 .2ج ،یهو العرش یهاللوح حاتیشرح التلو

هران: ت ی.بیحب یقلحققه و قدم له: نجف

 .میراث مکتو  یمرکز پژوهش

 یشککککارح] شکککرح .(1211) .هیککمتبوابن -

 التذکره فی احکام»کتا  [ ناشکککناس بر
 ۀتهران: مؤسکککسککک .«الجواهر و االعراض

 .رانیا ۀحکمت و فلسف یپژوهش

  –ه.  1020) .علی بن إسماعیل األبیاری، -

التحقیق والبیککان فی شکککرح  .(م 2412

المحقق: د.  .2، جالبرهان فی أصول الفقه

 .علی بن عبکدالرحمن بسککککام الجزائری

 .األولى هدار الضیاء، الطبع الکویت:

: ۀ، ترجمارگانون .(1211) .ارسطو -

تهران:  .سلطانیالدین ادیبمیرشمس

  .نگاه

 ینقد و بررسکک» .(1291) .دیسککع ،یانوار -

اع امتناع انطب ۀقاعد یفلسکککف یکاربردها

سککال  ،یتأمالت فلسککف ،«ریدر صککغ ریکب

 .92–124، صش22نهم، شماره 

http://phm.znu.ac.ir/article_

36298_399f6f8c6105add2c

98f0143b4904f0c.pdf 

المعتبر  .(1212) .البغدادى، ابو البرکات -
اصفهان: دانشگاه  .2ه، جفى الحکم

 .اصفهان، چاپ دوم

http://phm.znu.ac.ir/article_36298_399f6f8c6105add2c98f0143b4904f0c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_36298_399f6f8c6105add2c98f0143b4904f0c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_36298_399f6f8c6105add2c98f0143b4904f0c.pdf
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 .م(2411 –ه 1029بلخی، ابوالقاسم ) -

ا  المقاالت ومعه عیون المسائل کت
حقق: حسین خانصو، م، والجوابات

 .راجح کردی و عبدالحمید کردی

 .Kuramerاستانبول: 

 مقاالت .م(2411 –ه 1029) .––––– -

فضل االعتزال القاسم البلخی، در: أبی
م القاس، تألیف: أبیوطبقات المعتزلۀ

البلخی والقاضی عبدالجبار والحاکم 

بیروت:  .فؤاد سیدالجشمی، حققها: 

 المعهد األلمانی لألبحاث الشرقیبه.

 1022. )نیمحمد بن حسبهایی )شیخ(  -

 :قیحق، تزبدۀ األصولش(.  1211–ق

 .مرصاد. قم: میفارس حسون کر

 هالرسال»(. 1214) .عبداللبه ،جیالنى -

بتشکیکات فى القواعد  هالمحیط

، االسالمى، باهتمام على شیخ«هالمنطقی

، تحقیق مهدی ث الفاظمنطق و مباحدر: 

: تهران .محقق و توشی هیکو ایزوتسو

 .211–291صش دانشگاه تهران،

شرح  .(1291) ی.مهد ،یزدی یحائر -
  ؛ کتاجهل عقل و اصول کافی: کتا 

وشش: ک به انیپو زیپرو ری، تقرتوحید

 تهران: حکمت. .انیپومرتضی 

دروس  (.1212. )حسن ،زاده آملیحسن -

مرکز  . تهران:2ج ،معرفت نفس

 .انتشارات علمى و فرهنگى

الحاشیه . (1211) .خوانساری، حسین -
(، تحقیق: حامد االلهیات)علی الشفاء 

 ۀکنگر ۀقم: دبیرخان .ناجی اصفهانی

 .چاپ اول ،آقاحسین خوانساری

حاشیۀ (. 1212) .عبدالحقی، رآبادیخ -

على لواء  یرآبادیمولوی عبد الحق خ
 . کان ور: مطبع نظامی.الهدى

المباحث  .(1011) .فخرالدینرازی،  -
 ،فى علم االلهیات و الطبیعیات هالمشرقی

 .دوم قم: انتشارات بیدار، چاپ .2ج

، تحلیل ذهن(؛ 1211) .راسل، برتراند -

تهران:  .منوچهر بزرگمهر ۀترجم

 وم.دچاپ  ،یخوارزم

 .(1212) .نیالدشها  ،یسهرورد -

. 1ج، مجموعه مصنفات شیخ اشراق

کربن و  تصحیح و مقدمه هانرى

 .قلى حبیبىسیدحسین نصر و نجف

مطالعات و تحقیقات  ۀسسؤتهران: م

 .دوم فرهنگى، چاپ

مجموعه مصنفات  .(1214) .––––– -
تحشیه و تصحیح و . 0ج، شیخ اشراق
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تهران:  .قلى حبیبىمقدمه نجف

مطالعات علوم انسانی و  پژوهشگاه

 .ومسفرهنگى، چاپ 

 .القاسمأبى ،الشریف السید المرتضى -

 . قاهره.أمالی المرتضى(. 1991)

 .(1291) ی.محمدتق ،یشاکر -

از معدومکات از  یآگاهک یچگونگک»

. «و فلسفۀ هوسکرل یمنظر فلسفۀ اسالمک

، 21 ۀسال هشتم، شمار ،یتأمالت فلسف

 .11–94صش 

http://phm.znu.ac.ir/article_

34351_60fe7bca14ae10f53

1dc58a89db02e20.pdf 

 .(1212) .الدینالشهرزورى، شمس -

 فى علوم الحقایق هااللهی هرسائل الشجر
، مقدمه و تصحیح و تحقیق از هالربانی

 ۀسسؤتهران: م .قلى حبیبىدکتر نجف

 .ایران، چاپ اول ۀحکمت و فلسف

 .بن ابراهیم شیرازی، صدرالدبین محمبد -

قم:  .على الهیات الشفاء هالحاشی .تا()بی

 .انتشارات بیدار

 هالحکم .الف(–1911) .––––– -
 .2ه، جعاالرب هفى االسفار العقلی هالمتعالی

 .سوم ، چاپبیروت: دار احیاء التراث

 هالمتعالی هالحکم .ج(–1911) .––––– -

بیروت:  .0ج ه،االربع هفى االسفار العقلی

  .، چاپ سومالتراث دار احیاء

 هالمتعالی هالحکم .(ه.–1911) .––––– -
بیروت:  .1ه، جاالربع هفى االسفار العقلی

  .، چاپ سومدار احیاء التراث

 هالمتعالی هالحکم .(و–1911) .––––– -
بیروت: . 9ج ،هاالربع هفى االسفار العقلی

 .، چاپ سومدار احیاء التراث

فی  انالتبی(. تابی) .طوسى، ابوجعفر -

: دار إحیاء بیروت .2، جتفسیر القرآن

 .التراث العربی

مد غزالی، - حا   .م(1992 –ه. 1012) .أبو

صول صفى فی علم اال ست ه صححم، الم

: بیروت .محمد عبدالسکککالم عبدالشکککافی

 األولى. ه، الطبعهدار الکتب العلمی

 –ش 1202مازندرانی، محمدصالح. ) -

. 9ج شرح اصول الکافى،(. ق1212

 .عیوزللنشر و الت هاالسالمی هلمکتباتهران: 

الف(. –1212) .مرتضیمطهری،  -

 .قم: صدرا .1ج، آثار ۀمجموع

، آثار ۀمجموع (. –1212) .––––– -

 .قم: صدرا .1ج

http://phm.znu.ac.ir/article_34351_60fe7bca14ae10f531dc58a89db02e20.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_34351_60fe7bca14ae10f531dc58a89db02e20.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_34351_60fe7bca14ae10f531dc58a89db02e20.pdf
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شرح االلهیات  .(1214) .نراقى، مهدى -

مصحح حامد . 1ج، من کتا  الشفاء

ت بزرگداش ۀقم: کنگر .ناجی اصفهانی

 .محققان نراقى، چاپ اول

تأمالت  .(1211) .ادموند ل،هوسر -
 ،یشناسدهیبر پد یا: مقدمهیدکارت

شر تهران: ن .انیدیرش میمترجم: عبدالکر
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