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  گزاري سپاس

از  هاي شناخت برویمان گشود تا و بینایمان ساخت و راه آورددر هستیبه  نیستیسپاس خداي را که ما را از     

 خلقتش حیران عظمت و جستجوگر باشیم ،رازهاي هستی را با دو بال خرد و ایمان حد محسوسات برشویم و

نمود و پیامبر و  هدایت رهرا به نور  ما سرگردانو خرد  جانکه و ا .کرانش هاي بی نعمت گزار سپاس گردیم و

و در  گردیمن راهتا گم دادقرارهاي همیشه فروزان راهمان  چراغ - که درود خدا بر آنان باد-خاندان پاکش را

   .فتیمافرونیي نادانی ها تاریکی

آغاز شد و بدین اول دبستان  ازدورانی که  -به پایان آمد تحصیالتنوشته شد و دوران  رسالهاینک که این     

-استادان گذشته و حال ،معلمان، دبیرانویژه  به ،اند ام کرده از همه کسانی که در این مسیر یاري - روزگار انجامید

و از  دارم مییادشان را گرامی  ،گزاري کرده سپاس -فرهنگیدر دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

گزارم که  سپاس -استاد راهنما- از دکتر هادي وکیلی .شان را خواستارم سالمتی و توفیقات روزافزون ،متعال يخدا

- رپو زاده و دکتر مریم صانع چنین از دکتر مرتضی فتحی هم ؛ها را برایم هموار کردند ناهمواري ،با شکیبایی خود

  .ارزشمندي را پیشنهاد کردند نکات در راستاي بهبود کار،گزارم که  سپاس -مشاور اداناست

که اگر  بدرقه راهم دعاي خیرشانچون گذشته، سایه حمایتشان بر سرم بود و  که هم ممادر و ممنون از پدر    

هاي  آن سال که همسرمو ممنون از  ؛کرد را به کامم تلخ می افزایی معرفتهاي  شیرینی ،هاي راه نبودند، دشواري

 غتا با فراجویی را با شکیبایی و امیدواري تاب آورد و همراهیم کرد  دانش روشنهاي  این سال سرگردانی و آلود مه

   .را بر سر آن گذاشتم يرا جستجو کنم که عمر معارفیبال، 
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  چکیده

 که برخالف علمی کلی ؛داند ارسطو موضوع علم مابعدالطبیعه یا فلسفه اولی را موجود بماهو موجود می     

کانت هرگاه درباره مابعدالطبیعه جزمی اما  .کند موجودات را از آن حیث که هستند، بررسی می ،علوم خاص

از مابعدالطبیعه، علمی است که به اش  ولف نظر دارد و تلقی-نیتس ی الیببه سنت فلسف تر بیشگوید،  سخن می

مالصدرا برخالف کانت، موضوع علم  .پردازد می -نفس اراده و خلود خدا، آزادي چون هم-امور نامحسوس

مابعدالطبیعه  موضوع يو .کند یمسائل این علم محسوب مداند بلکه آن را از  الطبیعه را وجود خداوند نمیمابعد

به تأمل درباره حقیقت  ،را از بحث پیرامون موجود آن که تفاوت اما با این ،داند میماهو موجود  را موجود به

  .کشاند وجود می

 و کشد آن را به چالش می »چون یک علم، ممکن است یا نه؟ آیا مابعدالطبیعه هم« که پرسشبا این کانت     

شرط اصلی شناخت عینی را کلیت و  وي. پردازد میگویی بدین پرسش، به بررسی احکام فاهمه  براي پاسخ

این قضایا نیز . داراي این معیار هستند ،قضایاي تألیفی پیشینیدر میان انواع قضایا، تنها  که داند ضرورت می

  .دنشو یافت می فیزیک محض در ریاضیات و اصول فقط

 اند اما پذیرفته -حس، خیال و عقل -را درباره مراتب ادراک کانت، در ظاهر، تفکیک سنت مشائیمالصدرا و     

دانند اما  هر دو، حس را آغازگاه معرفت بشر می. پیماید متفاوت می یطریقهرکدام برمبناي اندیشه خود، 

ذاتی در بحث قواي نفس، به تباین  کانت. مانند گرایانه، در سطح حس و تجربه نمی هاي تجربه برخالف سنت

تحقق ادراک در  نظر مالصدرا، اما بهگیرد  متمایز در نظر می خاستگاهی هریک، حس و فاهمه قائل است و براي

  . همه مراحل، از افعال نفس انسان است و منشأ واحدي دارد

کانت که  .عقل واقفندگري قوه خیال در میان دو قوه حس و  مالصدرا و کانت، هردو، به نقش واسطه    

 را نقش اصلی خیال ست وقائل ا حسیبه شهود را بر فیزیک نیوتن متمرکز کرده، تنها  هاي ذهن خود توانمندي

اما . که تنها در توجیه اطالق مقوالت فاهمه بر کثرات شهود حسی، کاربرد دارند داند میهایی  ایجاد شاکله

از حیث  .دارد تناظربا عوالم وجودي  شادراکات عقالنی است ون داراي شهود خیالی و نظر مالصدرا، انسا به

  . گیرد می دربر ،تري را نسبت به عقل و حس حوزه وسیع نیز خیال شناختی معرفت

را با حس  ها از حیث خاستگاه، ارتباط آن امااذعان دارد  ،غیرحسی مفاهیم یا فاهمه قوالتکانت به وجود م    

اگر کسی بخواهد مفاهیم فاهمه را فراتر از پدیدارهاي اساس، این  بر .کند قطع می طورکامل، درونی و بیرونی، به

باقی  محضاندیشه  در قلمرو و رسد نمی شناختهرگز به  ،این کاربا اما  ،تواند کار برد، البته می محسوس به

اند، اما  در فلسفه صدرایی، معقوالت ثانیه فلسفی، اگرچه مصداق ندارند و از حس و تجربه اخذ نشده. ماند می

 شود؛ می هستیهاي گوناگون  ها با ساحت منشأ انتزاع یا مابازاء دارند که همین امر موجب ارتباط معرفتی آن

هاي  قالب ، دیگر جایی براي فرضنفسوري به علم حض با برگرداندن خاستگاه معقوالت ثانیه فلسفیویژه،  به

  . ماند ذهنی نمی

 پذیر فلسفه کانت است ، از نقاط آسیبمیان این دوارتباط  .نفسه و پدیدار قائل است فی به تفکیک شئ کانت   

ها اطالق شوند،  از مفاهیم محض فاهمه و مؤخر از پدیدارها هستند و تنها باید بر آن علت و معلول چراکه
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در  این با آنچه ادعا کرده بود، وداند  کند و مقدم بر پدیدارها می نفسه اطالق می فی ها را بر شئ نکه آ درحالی

گردد تا  اي براي شناخت فراهم نمی علت پدیدار و منشأ آثار است، چه بدون آن، ماده نفسه فی شئ. است تناقض

نفسه به وجود تعبیر  فی در فلسفه صدرایی، از شئ .بر آن، اطالق شود و معرفت حاصل گردد ،مقوالت فاهمه

ي وجودي مالصدرا، با کاربرد معناي  مابعدالطبیعه .وجود استدارد،  تعینی منشأ آثار است و آنچه زیراشود  می

  .عام هستی، در پی شناخت همین منشئیت آثار در عالم است

اما  شود نزدیک می مابعدالطبیعی به تفکر نفسه، فی بر شئ و ضرورت علت ،وجود مقوالت با اطالقکانت     

همه  ،اصالت وجود برمبناي ،فلسفه صدرایی که درحالی؛ گذرد می آسانی از آن ندارد، به چون دغدغه مابعدالطبیعه

پردازد و از  شناخت عالم هستی میبه  صورتی منسجم، به د وانگرد به وجود برمی را معقوالت ثانیه

تنها ممکن بلکه  علم کلی مابعدالطبیعه را نه ،رو ازاین .رود کانت، فراتر میهاي شناختی فلسفه  محدودیت

  . داند ضروري می

  .وجودمعقوالت ثانیه، شناسی،  کانت، مابعدالطبیعه، معرفتفلسفه استعالیی فلسفه صدرایی،  :هکلیدواژ
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  :گفتار پیش

در فلسفه شناختی جدیدی  در جهان غرب و در عصر جدید، تحت تأثیر عوامل گوناگون، رویکردهای معرفت    

این . پدید آمد که اصول و مبانی علم مابعدالطبیعه را به نقد کشید و اعتبار معرفتی آن را زیر سؤال برد

به  ،در فلسفه انتقادی کانت -اند ردهای علوم طبیعی بودهها و دستاو که غالباً تحت تأثیر پیشرفت -رویکردها

  . یافتند ای دست مندی شایسته انسجام و نظام

پردازد و  مابعدالطبیعه می شناختی مبانی معرفت به بررسی صحت و سقم ،نقد عقل محضدر کتاب  ،کانت    

زیر  مثابه یک علم، به را آنشناختی  اعتبار نهایت، دراما  پذیرد، چون استعدادی طبیعی می که آن را هم اینبا

وی در راستای غلبه بر شکاکیت دیوید هیوم و در پی اثبات . دهد و حکم به عدم امکان آن می برد سوال می

که کند  بندی می را صورتادعای اصلی خود  ،جا همینو در یابد می دستاعتبار فیزیک نیوتن، به نتیجه فوق 

از این پس، دیگر . آید پدید می و گذرناپذیر ژرفشکافی  ،یعه و علم طبیعتمیان علم مابعدالطب برمبنای آن،

اما فیلسوفان مسلمان میان علم . گردد شود و اعتبار معرفتی آن مخدوش می مابعدالطبیعه، علم دانسته نمی

دالطبیعه را که مابعدانستند چرا پذیر می یکدیگر جمع ها را با دیدند و آن مابعدالطبیعه و علم طبیعت تضادی نمی

کردند تا میانشان  محدود نمی ،دانستند و هرگز وجود را به وجود مادی محض یا مجرد محض علم به وجود می

   .تضادی پدید آید

چون یک  کند این است که آیا مابعدالطبیعه هم پرسش بنیادینی که کانت در برابر مابعدالطبیعه مطرح می    

بپردازد فاهمه گردد تا به بررسی احکام  ین پرسش، ناچار میگویی بد ست یا نه؟ وی برای پاسخممکن ا ،علم

معنای عمل صدور حکم است، یعنی اگر  صرفاً به -در پیروی از سنت فلسفی پیشین -چراکه شناخت برای کانت

بنابراین، کانت شرط اصلی شناخت عینی و یقینی را  .دریافتی در شکل یک حکم ظاهر نشود، شناخت نیست

. کند جستجو می -که خود در نظر دارد چنان آن-داند و آن را تنها در قضایای تألیفی پیشینی ورت میکلیت و ضر

که مابعدالطبیعه را  رو، بااین ازاین .یابد گونه قضایا را تنها در ریاضیات و اصول طبیعیات محض می وی این

های این علم را جزو احکام تألیفی  هکه گزار جایی نهد اما ازآن پذیرد و ارج می چون استعدادی طبیعی می هم

  .کند داند و از حوزه معرفت علمی بشر، طرد می ناممکن می ،عنوان یک علم داند، مابعدالطبیعه را به پیشینی نمی



٢ 
 

نتیجه تلقی خاص وی از تجربه و تالش برای نجات دادن اعتبار  ،نگرش ضد مابعدالطبیعی کانت از یک سو    

با تحدید حوزه شناختی فاهمه به امور  کات دیوید هیوم است و از سوی دیگر،عقالنی آن در برابر تشکی

شناسی  ، به معرفتدر این راستا .محسوس، در پی نجات مبانی اخالق از مابعدالطبیعه و علم طبیعت است

یازد که از همان آغاز، ناظر به عالم طبیعت و جهان پدیدارهاست و حاصل آن، در حوزه  می مندی دست نظام

با اثبات مبانی معرفتی . اعتباری معرفتی مابعدالطبیعه است عقل نظری، تحکیم مبانی معرفتی علم جدید و بی

شود، چراکه در حوزه  گردد و جا برای ایمان باز می علم جدید و فیزیک نیوتنی، حد و حدود این علم آشکار می

توان  ه متعلقات تجربه کاربرد دارند، هرگز نمیهنگام تفکر دربار عقل نظری، با استفاده از مقوالتی که تنها به

اعتبار شدن مابعدالطبیعه،  را اثبات یا انکار کرد؛ بنابراین، با بی -مانند وجود خدا و جاودانگی نفس -مسائل دینی

جایی که  شود؛ به حوزه عقل عملی منتقل می ،بحث از خدا، خلود نفس و آزادی اراده، از حوزه عقل نظری بشر

های  اما پرش از ناتوانی عقل نظری در اثبات ایده. کشیدن به آن را ندارد و فیزیک نیوتنی حق سرک علم جدید

از نقاط ضعف این برنامه عظیم کانت در  -اند که برساخته عقل نظری -ها به توان عقل عملی در اثبات آن ،خود

پذیری مابعدالطبیعه  در نفی امکان های او را نیز که استدالل استقالل بخشیدن به اخالق و دین است، ضمن آن

   .دهد سنتی، مورد تردید قرار می

به : گرفت توان یکی از طرق زیر را پیش در مخالفت با رویکردی که کانت نسبت به مابعدالطبیعه دارد، می    

که وی در بخش دیالکتیک استعالیی، به منتقد خویش  نقد اساسی انقالب کپرنیکی کانت پرداخت؛ یا چنان

د که تعارضات و یا نشان داد؛ رصدق یکی از نهادها یا برابرنهادهای مورد نظر او را ثابت ک ،کند یشنهاد میپ

د که رحل است؛ و یا تبیین ک طریقی متفاوت با نظر او، قابل کند، به که وی مطرح می چنان عقل محض، آن

ن پژوهش آن است تا با نگاهی به فلسفه که هدف ای جایی اینک، ازآن. اند دفاع براهین اثبات وجود خدا، قابل

شناختی علم مابعدالطبیعه در فلسفه صدرایی بپردازد، تمرکز اصلی این  استعالیی کانت، به تحلیل اصول معرفت

 ،پژوهش بر انقالب کپرنیکی و مسائلی است که در بخش حس استعالیی و تحلیل استعالیی مطرح شده است

   .  محض آمده استنقد عقل الیی کتاب نه آنچه که در بخش دیالکتیک استع

یافتن پاسخی  رویکردی انتقادی به ادعاهای کانت نیست بلکهصرفاً  آن است، در پی پژوهشآنچه این     

بنابراین، بنای این پژوهش بر تحلیل  .برای این مسائل است -صدراییفلسفه مبنای بر -فلسفی و مستدل

رو، با نگاه به  ازاین .استبا آن  بانی اصالت وجودی فلسفه صدراییفلسفی مبانی مورد قبول کانت و مقایسه م

شناختی علم  کند، به بررسی مبانی معرفت ای که وی طرح می شناسانه فلسفه کانت و استخراج مسائل معرفت

 شود نشان داده ،مورد بحثدر تحلیل مسائل  ،تا نقاط قوت آن شود پرداخته میمابعدالطبیعه در فلسفه صدرایی 

آرای خاص مالصدرا در حوزه ابتدا در این راستا، . گرددتبیین  ،تفاوت مبنایی آن با نگرش کانت و

به  ،مستقل دیگریسپس، در فصل  و دگرد بررسی و تبیین می ، در یک فصل مستقل،شناسی معرفت

در فصل  .آید فراهم ،ای مناسب برای تحلیل و مقایسه تا زمینه شود های فلسفی کانت پرداخته می اندیشه

های کانت و فلسفه  ای اندیشه مقایسه بررسیبه  -که دربرگیرنده هدف اصلی این پژوهش است-چهارم

چون موضوع علم مابعدالطبیعه، قوای نفس و مراتب ادراک، حواس و ادراک عالم خارج،  مسائلی به ،صدرایی

شود و در پایان  پرداخته می جود،نفسه و اصالت و فی گری خیال، مقوالت فاهمه و معقوالت ثانیه و شئ واسطه

صورتی کامالً روشمند، مسیر پژوهش به پیش رود و  گردد تا به بندی خاص آن ارائه می هر بخش، تحلیل و جمع

   .به هدف خود نائل گردد
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شود،  نیز پرداخته می شارحان و پیروان فلسفه صدراییآراي به منظور پربارتر شدن بحث،  به در این بخش،    

استاد مصباح یزدي فلسفی عالمه طباطبایی، استاد مطهري، دکتر حائري یزدي،  هاي تحلیل و ها ه نوآوريویژ به

 - اند ارائه دادههاي فلسفی ارزشمندي  که هریک در خصوص موضوع مورد بحث، تحلیل-اهللا جوادي آملی و آیت

 نظر مفسرین ،ره مابعدالطبیعهدربا ،ادعاهاي کانتمنظور درك درست  به چنین، هم گردد؛ می و تحلیل بررسی

آید تا  به میان می اند، ی که در این خصوص کوشیدهو منتقدین -چون کمپ اسمیت، پیتون و یوینگ هم-غربی

 ، مشخص گردد و نشان داده شود که بسیاري از انتقادات وي بر علمفلسفه استعالییضعف مبانی قوت و 

  .مطرح شده استی خاص، و دیدگاه  اساس مبانی ناکافی ، برمابعدالطبیعه

  

  

  



  

  

  

  

  فصل اول
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  تحقیق طرح.1-1

   مسئله پژوهش.1- 1-1

پردازد  مابعدالطبیعه می شناختی مبانی معرفت به بررسی صحت و سقم ،نقد عقل محضکانت در کتاب     

 حوريماصلی و مسئله . داند و آن را ناممکن می برد اعتبار شناختی این علم را زیر سوال می ،نهایتو در 

ناممکن است  ،کلی و یقینی چون یک علم راستی مابعدالطبیعه هم که آیا به است از این این پژوهش عبارت

توان با مبانی معرفتی فلسفه صدرایی، نه تنها امکان این علم بلکه ضرورت آن را نیز در تفکر بشر  یا می

   ش دانست؟مخدونشان داد و مبانی مورد پذیرش کانت را 

  

  موضوع پژوهش.2- 1-1

فلسفه شناختی علم مابعدالطبیعه، چونان علم کلی، در  به بررسی اصول معرفت ،این پژوهشدر     

گویی  و توان پاسخشناختی  تخراج و تحلیل جامع این اصول، مبانیتا ضمن اس شود صدرایی پرداخته می

فلسفه استعالیی شناختی  اصول معرفت بررسی ، بهبدین منظور. شودتبیین  ،آن به مسائل جدید فلسفی

درستی تبیین  به وي بر علم مابعدالطبیعه، تانتقادا معرفتی نظریات و اينمب تا شود پرداخته می کانت،

 فلسفه صدراییمعرفتی امکانات  به این مبانی و اصول،اي  تحلیلی و مقایسه سپس، با نگاهی .گردد

تمرکز بر  ،در این خصوص. ی درخور ارائه گرددیها پاسخ ،کانت انتقاداتدر مقابل  تا شود میواکاوي 

هاي حس استعالیی و  که در بخش چنان ، آناست فاهمهحس و خیال و شناختی  معرفتروي اصول 

  . آمده است نقد عقل محضتحلیل استعالیی کتاب 
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  قلمرو پژوهش.3- 1-1

   :این پژوهش دربرگیرنده سه قلمرو زیر است    

  ؛و کشور آلمان جهان غرب؛ و کشور ایران عالم اسالم :انیقلمرو مک )الف

   ؛و عصر روشنگري قرن هجدهم میالدي؛ و دوران صفوي قرن یازدهم هجري :قلمرو زمانی )ب

  .مابعدالطبیعه شناختی علم مبانی و اصول معرفت :قلمرو موضوعی )ج

  

   اهمیت و ضرورت پژوهش.4- 1-1

ر سنت فلسفه اسالمی و با توجه به شبهات فراوانی که از سوي با توجه به اهمیت مابعدالطبیعه د    

هاي اخیر بر این علم وارد شده است، لزوم بحثی تحلیلی در خصوص اصول  اندیشمندان غربی در سده

جایی که انکار اعتبار عقالنی و علمی مابعدالطبیعه، باب هرگونه  آناز. تی مابعدالطبیعه ضروري استشناخ

کند، اثبات مبانی و اصول این  ه بسیاري از حقایق عقالنی و وحیانی را مسدود میورزي نسبت ب فلسفه

فلسفه بازاندیشی در مبانی . ي تحقیقی منسجم و جامع است ، بایستهاي و مقایسه علم، با رویکردي تحلیلی

د و ده ارزش میراث فکري اندیشمندان مسلمان را نشان می -هاي جدید غربی با توجه به فلسفه -صدرایی

که در غیر این صورت، حکمت اسالمی به امري مربوط به چراآورد  زمینه را براي پویایی افکار فراهم می

بسیاري از حقایق حکمی از  درنتیجه،شود و  گذشته و بدون توانایی پاسخ دادن به مسائل جدید تبدیل می

  .ماند دور می ،هاي جدید دسترس نسل

  

   اهداف پژوهش.5- 1-1

ویژه  به-شناختی علم مابعدالطبیعه عرفتهاي مالصدرا پیرامون اصول م ساله، بررسی اندیشهاین ر هدف    

همراه با نگاهی به مبانی شناختی فلسفه استعالیی  -مباحث مربوط به ادراک حسی، خیالی و عقالنی

 تا باشد می -آمده نقد عقل محضکتاب  آن گونه که در بخش حس استعالیی و تحلیل استعالیی -کانت

چنین این پژوهش  هم .مورد بررسی قرارگیرد علماین و روشمند، مبانی شناختی  منسجم اي جامع، گونه به
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خیزد، به  فلسفه کانت برمی مبانی شناختی هاي چالش برانگیزي که از تا با توجه به پرسش در پی آن است

برمبناي -اعتبار عقالنی آنیعه و اثبات شناختی علم مابعدالطب اصول معرفت ي ازو کارآمد  دقیق تحلیل

 خصوصو تفارق این دو مکتب فکري را در وجوه تشابه طی این فرایند، یابد و دست -فلسفه صدرایی

   .، به صورت مبنایی نشان دهدموضوع مورد بحث

  

  کاربردهاي پژوهش.6- 1-1

در تبیین موضوع این پژوهش در حوزه فلسفه محض است، کاربردي بنیادین دارد و  که جایی ازآن     

 به که این خود کند سزایی ایفا می نقش به -دیگر مکاتب فکري جهان در مواجهه با -مبانی فلسفه صدرایی

چنین توجه به مباحث  هم. انجامد هاي علوم انسانی اسالمی می ترش دانش بومی و زیرساختگس

ندي مبانی معرفتی ب و تالش براي استخراج و صورت -هاي جدید فلسفه است که از شاخه-شناسی معرفت

شود و آن را از انزوا  موجب پویایی تفکر فلسفی می - در مقایسه با فلسفه استعالیی کانت-فلسفه صدرایی

 تا توان آورد فراهم می ،معاصر فرهنگی جهان زیستبه متن  هاي ورود آن را زمینه و سازد خارج می

   .  تر گردد بیش، هاي فرارو چالشاش به  گویی پاسخ

  

   وع پژوهشن.7- 1-1

که در حوزه فلسفه محض و - اي، این پژوهش را بنیادي، کاربردي و توسعه هاي از میان انواع پژوهش    

که در -هاي بنیادي پژوهش ؛دانست اي یا پایه بنیادي پژوهش باید از نوع -شناسی قرار دارد معرفت

زهاي دانش عمومی بشر را مر - ها و اشیاء هستند ها و شناخت پدیده جستجوي کشف حقایق و  واقعیت

. پردازند ها و صفات یک واقعیت می کنند و به تبیین ویژگی دهند، قوانین علمی را کشف می می گسترش

در تحقیقات تجربی، : شوند تحقیقات بنیادي براساس روش تحلیل، به دو دسته تجربی و نظري تقسیم می

شود و با  گردآوري می... ، مشاهده، مصاحبه وهاي آزمایش ها و اطالعات اولیه با استفاده از روش داده

گیرد؛ در  ها و فنون آماري و معیارهاي پذیرفته شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می استفاده از روش

شود و سپس با  اي گردآوري می روش کتابخانه به تحلیل، ي تحقیقات نظري، اطالعات و مواد اولیه

این پژوهش . شود گیري می تحلیل عقالنی قرار گرفته، نتیجههاي مختلف استدالل، مورد تجزیه و  روش
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 های بنیادی نظری از پژوهش پردازد، علم مابعدالطبیعه می شناختی به تحلیل اصول و مبانیکه  نیز

   .شود محسوب می

  

   هاي پژوهش پرسش.8- 1-1

ند، اولی به اعتبار دان که مالصدرا و کانت آغاز شناخت انسان را مرحله ادراک حسی می اینچرا با.1   

محدوده داند اما دومی در  شود و شناخت عقالنی همه هستی را در حیطه این علم می مابعدالطبیعه قائل می

  داند؟  های حسی و عالم تجربی معتبر می ماند و مقوالت آن را تنها راجع به داده فاهمه می

معقوالت ثانیه، علم حضوری، تجرد شناختی حکمت صدرایی مانند  توان با اصول معرفت چگونه می.2   

ای که جایگزین نگاه کانت در بحث  گونه کرد به ای علم مابعدالطبیعه را تبیین تهنحو شایس به... ک وادرا

  مقوالت و تحلیل استعالیی شود؟

ش بر ا که تمرکز اصلی- توان برای نظریات کانت در خصوص عدم امکان مابعدالطبیعه  چگونه می.3   

بر مبنای اصول و  -است نفسه فی پدیدار و شئ مقوالت فاهمه و ،زمان و مکانفی پیشینی، قضایای تألی

اثبات  علم مابعدالطبیعه معرفتیفراهم آورد تا اعتبار  مناسب پاسخی ،مبانی شناختی حکمت صدرایی

  گردد؟

توان ش به سنج ،مبانی فلسفه استعالیی کانت و توان با مقایسه مبانی فلسفه صدرایی آیا می.4   

های حس استعالیی و تحلیل استعالیی  در بخشکه  چنان آن ،صدرایی به نظرات کانت فلسفهگویی  پاسخ

  پرداخت؟ آمده است، نقد عقل محضکتاب 

   

   هاي پژوهش فرضیه.9- 1-1

داند اما برای عقل تصدیقاتی مستقل از حس،  را حس می ذهن تصوراتهمه مالصدرا هرچند منشأ .1   

تناع تناقض، قائل است که تنها محدود به حوزه وجود مادی و محسوس نیست اما کانت مانند اصل ام

به  محدوداین امور را کاربرد چون  ،اگرچه به مستقالت عقلی مانند مقوالت فاهمه و احکام آن قائل است

ا رفتن از امور محسوس رگیرد، دیگر توان فرا  ی در نظر میداند و فاهمه را بدون حواس، ته حس می

  .داند منتفی می
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علم مابعدالطبیعه   شناختی هستیداند، اصول  که علم را از سنخ هستی می جایی آنحکمت صدرایی از.2   

 چنین با ارائه تحلیلی هم. گیرد ای که همه قلمروهای هستی را دربرمی گونه به ،کند را بسیار جامع تبیین می

یگاه معرفتی معقوالت اولیه جا -قدم مفهوم وجودخصوص تأکید بر ت به -دقیق از منشأ پیدایش تصورات

 استعالیی تحلیالت مبحث گویی به زمینه مناسبی را برای پاسخ ،کند و همین امر یه را مشخص میو ثان

  .آورد فراهم می ،کانت

 -وجود محمولی و محمول من صمیمه و معقوالت ثانیهیابی ذهن به  چگونگی دستبا تحلیل دقیق .3   

شناختی فلسفه کانت فراهم آورد و  توان جایگزینی مناسب برای اصول معرفت می -اییفلسفه صدردر 

که در  -نفسه فی و حتی با مقایسه شئ ادعای عدم امکان مابعدالطبیعه را به چالش کشید ترتیب،بدین 

  . اصالت وجود صدرایی، حکم به ضرورت علم مابعدالطبیعه داد و -انت قرار داردکمبنای اندیشه 

های  ها و اختالف صدرایی و فلسفه استعالیی کانت، شباهت فلسفهشناختی در  اصول معرفت مقایسه.4   

که اختالفات مبنایی رساند چرا سازد و به شناخت هرچه بهتر آن مدد می این دو مکتب فکری را نمایان می

مباحث مربوط به  لیتحلی مقایسه با. دهد گیری معرفتی هرکدام را نشان می سازد و جهت آن را آشکار می

اده د نشان خوبی  به ،در مواجهه با مسائل جدید ، توان فلسفی حکمت صدراییحس و خیال و فاهمه

  .شود می

  

  هاي مهم و کلیدي تعریف واژه.10- 1-1

رو،  ازاین .کند علمی کلی است که موجودات را تنها از آن حیث که هستند بررسی می :مابعدالطبیعه.1    

 -ناپذیر کوشد تا به شناخت چهره تجربه عه، شناخت ذات و حقیقت موجودات است و میهدف مابعدالطبی

در سنت فلسفه اسالمی، مباحث گوناگون مابعدالطبیعه یا الهیات، بدین  .یابد دست ،هستی -خردپذیر اما

 شناسی یا آن، هستی که امروزه به: االعم یا الهیات بالمعنی امور عامه)الف: شود ترتیب مطرح می

از وجود خداوند،  ،که در آن: االخص امور خاصه یا الهیات بالمعنی)؛ بشود عمومی، گفته می مابعدالطبیعه

رو، خداشناسی یکی از مباحث الهیات به معنی اخص است و از  ازاین. شود بحث می ،وی صفات و افعال

 یا جهان است، اهللا که فعل خدا معنایی جز آفرینش ندارد و آفرینش همانا خلق ماسوی جایی آن

النفس  مسئله علم -تا پیش از مالصدرا -حکمای اسالمی. گنجد در این حوزه، میشناسی عقالنی نیز  جهان

   .کند منتقل می ،جا بدینصدرالمتألهین آن را نیز  اماکردند  شناسی عقالنی را در طبیعیات بحث می یا روان
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حقیقت  به که است »وجود بماهو وجود« طبیعهمابعدالعلم کلی موضوع طبق فلسفه صدرایی، اینک،     

از مسائل  -بدیهی نیستند و باید اثبات شوند که- رو، اموری چون وجود خداوند ازاین. نظر دارد ،وجود

و نیازی به اثبات آن در  امری بدیهی است »وجود بماهو وجود«که  شوند، درحالی این علم محسوب می

تر به  اما کانت که بیش. تواند موضوع علم مابعدالطبیعه قرارگیرد دلیل، می همین علمی دیگر، نیست و به

وجود خداوند، آزادی اراده  مانند -ولف نظر دارد، موضوع مابعدالطبیعه را امور فراحسی-نیتس سنت الیب

ی توانناو به  کند تلقی می ،چون موضوع خاص آن داند و در واقع، مسائل این علم را هم می -و خلود نفس

شناسی  سراسر معرفت که-فلسفه استعالیی کانتدر  .دهد حکم می - ردر شناخت این امو -ینظر عقل

اعتبار معرفتی خود  ،شناسی عقالنی شناسی عقالنی و روان خداشناسی عقالنی، جهان مسائلی چون -است

   .وندش منتقل می و اخالق، به حوزه عقل عملی ،عقل نظری از حوزه و دهند را از دست می

ریزی کرد و آن را  پایه -حکیم ایرانی قرن یازدهم هجری-حکمتی که مالصدرا :سفه صدراییفل.2    

و همه مسائل را پیرامون همین  ، بنایش بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت استحکمت متعالیه نامید

مبتنی  کامالً ،رو ازایناست، » ی وجود مابعدالطبیعه«حکمت متعالیه نوعی  .کند بررسی می محوری موضوع

شناسی و  چون دیگر مسائل، پیرامون مباحث هستی همشناسی است و مسائل شناختی را نیز  بر هستی

   .دهد و تحلیل قرار می بررسیمورد  ،اصالت وجود

ریزی کرد و  پایه -فیلسوف آلمانی قرن هجدهم میالدی-ای که کانت فلسفه :کانت فلسفه استعالیی.3    

است و  »ی شناخت مابعدالطبیعه«و نوعی  شناسی فلسفه کامالً مبتنی بر معرفتاین . آن را استعالیی نامید

سنجیده  ،که با دو معیار کلیت و ضرورت است یعین شناخت پیشینی بررسی شرایط ،اش هدف اصلی

 نیز هست» ی طبیعت مابعدالطبیعه«نوعی  این فلسفهچنین،  هم .به احکام فاهمه نظر دارد ،تر و بیش شود می

  .دهد میقرار فیزیک نیوتن و مبانی نظری علوم جدید، م خود را توجیه معرفتی ه زیرا

های آن  مقدم بر دیگر شاخه و فلسفه های مهم یکی از شاخه شناسی معرفتامروزه،  :شناسی معرفت.4    

از هر چیز، خود  پیشکه باید  هستند درحالی معرفت صدد کسبهای فلسفه در شاخهزیرا سایر  است

ان و چه در یونان باست-کهندر فلسفه  .معرفت، چیستی آن،  و قلمرو و ارزش و اعتبار آن، بررسی گردد

شناسی به صورت بحثی مستقل وجود نداشت و آمیخته به  معرفت -چه در قرون وسطی و فلسفه اسالمی

درستی و صحت کلی ای که در این زمینه مطرح بود، مسئله  ترین مسئله مهم .منطق و مابعدالطبیعه بود

فلسفه جدید غرب، در  ،ای مستقل چون شاخه همشناسی،  معرفت .، بودو مغالطه شناخت و پرهیز از خطا

وی در . بود -گرای قرن هفدهم انگلیس تجربهفیلسوف  - شناسی، جان الک گذار شناخت بنیان .پدید آمد

پس از وی، کانت در این . ، نخستین بحث روشمند را درباره شناخت، ارائه دادجستار در فهم بشرکتاب 




