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ﭼﮑﯿﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮد در روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی روش ﺗﻮﺟﯿﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺰد
ﻗﺪﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻟﻢ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺼﺮﮔﺮاﯾﯽ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺪﻣﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر از ﺑﺮﻫﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی روﺷﻤﻨﺪ از وﺟﺪان ،ﻫﻤﺘﺎ و ﻫﻢﭘﺎی ﺑﺮﻫﺎن ،ﻧﯿﺰ روی ﻣﯽآورد و ﻧﻘـﺎط ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از روش ﻋﺮﻓﺎ ،ﺑﺎ وﺟﺪان و ﺷﻬﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻤﺎرش ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اوّﻟﯿّﺎت ﻧﺰد ﻗﺪﻣﺎ ،ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺣﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺐ از ﻗﻮّهی اﺷﺮاق را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﺟـﺎ
ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در ﭘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ادﻟّﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آرای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﻧﻘﺪ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ،ﺧﻮدﻣﻮﺟّﻪ ،ﺑﺮﻫﺎن ،وﺟﺪان

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﺮاﯾﯽ در دو ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ
ﭘﺮﺳﺶ از دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﺖ .ﺳﺆال از دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ داده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ ،از ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﮔﺰارهﻫﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼک ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ .در ﭘﺮﺳﺶ از دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟّﻪ ﺑﻮدن ﮔﺰاره ﻫـﺎ
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
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زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﻠﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد .در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺻﺎدق ﻣﻮﺟّﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽﺷـﻮد .اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ آن را ﻗـﻮل ﺟـﺎزم
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ  ،اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ،ص (23داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎ
ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻃﻮﺳﯽ ،ﺷـﺮح اﻻﺷـﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬـﺎت .(14/1 ،اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺘﺪل دﺳﺖ ﯾـﺎﺑﯿﻢ ،ﺳـﺆاﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﺮاواﻧـﯽ را در
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و ﻟﺬا ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮔـﺰاره ای ﻫﻤﭽـﻮن :اﻟـﻒ ب اﺳـﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳـﯿﻢ ﭼـﺮا؟ ﻫـﺮ ﺟـﻮاﺑﯽ ﺑـﻪ آن ﺣـﺪاﻗﻞ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔـﺰاره
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﮔـﺰارهی دﯾﮕـﺮ ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .ﺳﻮﻓﺴـﻄﺎﯾﯿﺎن اﯾـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ را
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗـﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤـﻪی ﭘــﺎﺳﺦ ﻫـﺎ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦ رو دﺳﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ـ ﺑﺎور ﺻﺎدق ﻣﻮﺟّﻪـ را ﻣﺤﺎل ﻣﯽداﻧﻨـﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،روﯾﮑﺮد ﺳﻨّﺘﯽ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎنﭘـﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ
ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﻮﺟّﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﺒﻨـﺎﮔﺮوی ﺳـﻨّﺘﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ ،ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺆال ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﺪام اﺳﺖ؟ در دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ )ارﺳﻄﻮﯾﯽ( ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ
ﺷﺶ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :اوّﻟﯿّﺎت ،ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﻣﺠﺮّﺑﺎت ،ﺣﺪﺳﯿّﺎت ،ﻣﺘﻮاﺗﺮات و ﻓﻄﺮﯾّـﺎت .اﻟﺒﺘّـﻪ
ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﮔﺰارهی ﭘﺎﯾـﻪ ﯾـﺎ ﺑـﺪﯾﻬﯽ را
ﻫﻤﺎن اوّﻟﯿّﺎت ﻣﯽداﻧﺪ )ﻃﻮﺳﯽ،ﺷﺮح اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت.(51/1
ﺳﺆال دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﻣﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﮔﺰاره
ﻫﺎی ﻣﮑﺘﺴﺐ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟ در ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﻗﯿـﺎس
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺰ ﻗﯿﺎس ،راه ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﮔـﺰاره ﻫـﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺼﺮﮔﺮاﯾﯽ روﺷﯽ را ﺑﻪ ارﺳﻄﻮﯾﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ
ﺣﺼﺮ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻦ را در
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دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ
ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوی ،ﻣﺘﻦ ﮔﺮوی ،و ﻣﺒﻨﺎﮔﺮوی ﻧﻮﯾﻦ.
ﻣﺒﻨﺎﮔﺮوی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪهی ﻣﺒﻨﺎﮔﺮوی ﺳﻨّﺘﯽ ارﺳـﻄﻮﯾﯽ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ دو ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎﮔﺮوی ﺳـﻨّﺘﯽ اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﯾﮑﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﺰاره ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و دﯾﮕﺮی در ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺘﺴﺎب از آن .ﮐﻨﯽ
ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﺴﺐ را ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑـﺮای ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﻣﺒﻨـﺎ ﺗﻌﻤـﯿﻢ داد.
ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎ ،ﮔﺰاره ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﯽﺗـﻮان از آن ﻫـﺎ دﻓـﺎع ﮐـﺮد:
اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راه اﮐﺘﺴﺎب از ﮔﺰاره ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻘﺮا و ﺷﻬﺎدت را وارد ﮐﺮد )ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﺮاﻣﻠﮑﯽ ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺻﺺ202ـ.(207
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﻣـﺪّﻋﯽ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻔﮑّﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﺷـﻮد ،روش ﻧﻘـﺪ آن
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرای رﻗﯿﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﻟّﻪ و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺘﻔﮑّـﺮﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﻮﺿـﻊ ﻣﺆﺳـﺲ آن در ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ از ﺣﯿﺚ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻘﺮا و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻣﺎدّهی ادﻟّﻪی اﯾﻦ دو را ﭼـﻪ
ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺼﺮ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺒﻨﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﻗﺎﯾـﻞ اﺳـﺖ و
ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی دارد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯽ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ،ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ادﻟّﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻮری ﻧﻘـﺪ در
اﯾﻦ دو ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ دﭼﺎر آﻓﺎت ﻧﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ
داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﯾﮏ ادّﻋﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ادﻟّﻪ و ﻗﻮّت ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ادﻟّﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤّﯿّﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﻈﺮﯾّـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻖ داﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﭘﯿﺮوان ارﺳﻄﻮ
و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﻨﺎﮔﺮوی او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ـ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه را در ﻋﻨـﻮان ﻣﻄﺎﻟـﺐ و
ﻣﺒﺎدی ﻋﻠﻮم ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧـﺪ .در ﻣﻨﻄـﻖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
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ﻣﯽﺷﻮد» .ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ«» ،ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻞ« و »ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻢ« .ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻫﻢ ﺧـﻮد دو ﻗﺴـﻢ دارد
»ﻟﻢ ﺛﺒﻮت« و »ﻟﻢ اﺛﺒﺎت« .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال از ﻟـﻢ اﺛﺒـﺎت را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﻣﻘﻮﻟـﻪی ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﯿـﻪ دو ﺳـﺆال اﺳﺎﺳـﯽ وﺟـﻮد دارد :ﯾﮑـﯽ آن ﮐـﻪ ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ و
ﺧﻮدﻣﻮﺟّﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و دﯾﮕﺮی آن ﮐﻪ راه اﮐﺘﺴﺎب از اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﮔﻔﺘـﯿﻢ
ﮐﻪ در ﻣﺒﻨﺎی ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﮔﺰاره ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ ﺷـﺶ ﻗﺴـﻢ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺟـﺎ اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪات را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻋﺪد ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﯽرﺳـﺪ .در راه
اﮐﺘﺴﺎب ﻫﻢ اﺷـﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﺪﮔـﺎه ﺣﺼﺮﮔﺮاﯾـﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑّـﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬــﺎ راه
اﺳﺘـﺪﻻل را ﻗﯿـﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻧـﺰد اﮐﺜـﺮ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدّهی آن ،ﯾﻘﯿﻨﯿّﺎت و ﺻﻮرت آن ،ﻗﯿﺎس اﺳﺖ.
ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﻮﺟﻪ ﻧﺰد ﻣﻼﺻﺪرا
ﻣﻼﺻﺪرا در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر اﺧﺘﻼف دارد .در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر
ﺳﻨﺘﯽ ،ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ اوّﻟﯿّﺎت ،ﻣﺠﺮّﺑﺎت ،ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﻣﺘـﻮاﺗﺮات ،ﺣﺪﺳـﯿّﺎت و
ﻓﻄﺮﯾّﺎت اﺳﺖ .اﻣّﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ" :اﻟﻌﻠﻢ
إﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺟﺢ ﺳﻮاء ﺑﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺠﺰم ﻓﺈن ﻃـﺎﺑﻖ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻓﯿﻘـﯿﻦ و إﻻ ﻓﺠﻬـﻞ
ﻣﺮﮐﺐ أو ﻻ ﻓﻈﻦﱞ ﺻﺎدق أو ﮐﺎذب و إﻣﺎ ﻏﯿﺮه ﻓﺘﺼﻮّر و ﻗﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨـﻰ اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻟﻬﻤـﺎ
ﻓﯿﺮادف اﻟﻌﻠﻢ .و ﮐﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻄﺮی و ﺣﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺐ ﯾﻤﮑـﻦ ﺗﺤﺼـﯿﻠﻪ ﻣـﻦ اﻷوﻟـﯿﻦ إن ﻟـﻢ
ﯾﺤﺼﻞ ﺑﺈﺷﺮاق ﻣﻦ اﻟﻘﻮۀ اﻟﻘﺪﺳﯿﮥ" )ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﻠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺸﺮﻗﯿﮥ ،ص.(3

در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺴﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺮاق ﻗﻮّهی ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺐ از ﻓﻄﺮت
و ﺣﺪﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﻮﺟـﻪ را در دﯾـﺪﮔﺎه
ﻣﻼﺻﺪرا ﺳﻪ ﻗﺴﻢ داﻧﺴﺖ :ﻓﻄﺮی )ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ( ،ﺣﺪﺳﯽ و ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ )ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺴﺐ از ﻗـﻮّهی
ﻗﺪﺳﯽ(.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐّﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﯿّـﺎت
ﺷﺶ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و ﻋﯿﻨﺎً ﻫﻤﺎن اﻗﺴﺎم ﻣﺸﻬﻮر را ﻧﺎم ﻣـﯽﺑـﺮد) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی ،اﻟﻠﻤﻌـﺎت
اﻟﻤﺸﺮﻗﯿﮥ ،ص (33وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ او در ﺷﻤﺎرش ﻗﻀﺎﯾﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻧﻘﺪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ

اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻗﺴﻢ را ﺟﺰو ﺑﺪﯾﻬﯿّﺎت ﺑﺮ ﻣﯽﺷـﻤﺮد.
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺘﺼﻮر و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ،ص(2
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1

ﭘﺲ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺪرا ﮔﺰارهﻫﺎی ﺧﻮدﻣﻮﺟﻪ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠّﯽ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﻓﻄﺮی ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﺷﺶ ﻗﺴﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﯾﻘﯿﻨﯿّـﺎت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ـ
ﺣﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺐ از ﻗﻮّهی ﻗﺪﺳﯽ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل او ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺼـﺪﯾﻘﺎت
ﻧﻈﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺤﮑﻤﮥ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﮥ ﻓـﯽ
اﻻﺳﻔﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿﮥ اﻻرﺑﻌﮥ (119/4،

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﻫﺎن ﻧﺰد ﻣﻼﺻﺪرا
ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﻮﺟﻪ ﻧﺰد ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راه اﮐﺘﺴﺎب ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐـﻪ
در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎﮔﺮوی ﺳﻨّﺘﯽ اﺳﺖ ،در اﮐﺘﺴـﺎب از ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺼﺮ ﮔﺮاﯾﯽ روﺷﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺑﺪﺳـﺖ
آوردن ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﻗﯿﺎس اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪّﻣﺎت ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺳـﺘﺪﻻﻻت،
راه ﮐﺴﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻـﺪرا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳّﺲ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ آﯾﺎ راه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﮔﺰاره ﻫـﺎ ﮐـﺪام اﺳـﺖ؟ و وی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﭼﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ دارد؟
در اﺑﺘﺪا روﯾﮑﺮد وی ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪّدی ﺻـﺪرا ،ﺑﺮﻫـﺎن را
ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﺪان ﮐﻪ اوﻻً ﺑﺮﻫـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
2
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿّﺖ ﺷﻮد« )ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(108/1
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ و اﺛﺒـﺎت ﺣﻘـﺎﯾﻖ را
ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎن را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿّﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻫﺎن ،ﺑﻪ وﺟﺪان و ﯾﺎ ﺷﻬﻮد ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﮔﺮو ﭘﯿﻤﻮدن ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ دو راه ﻣـﯽداﻧـﺪ » :ﺑـﺪان ﮐـﻪ راه در
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﯾـﺎ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪی ﻋﯿـﺎنی« )ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺤﮑﻤﮥ اﻟﻌﺮﺷﯿﮥ ،ص .3(286در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺻـﺪرا در ﮐﻨـﺎر راه
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ﺑﺮﻫﺎن ،وﺟﺪان ﯾﺎ ﮐﺸﻒ را ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن در دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﻣﻌﺮّﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎن و وﺟﺪان را راه ﮐﺎﻣﻠﯿﻦ و راﺳﺨﯿﻦ
در ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر 4( 346/8و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ای ﺑـﺎﻻﺗﺮ،
راه اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎن و وﺟﺪان ﻣﯽداﻧﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ دو ﻣﺰﯾّﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو.5
ﻣﻼﺻﺪرا راه ﺧﻮد در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ را ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎن و وﺟﺪان ﻣﯽداﻧﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ
ای ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﻪ در ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪی ﻣﺘﻘـﺪّم ﺑـﺮ او
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮﻓﺎ .ﻟﺬا ﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﻃـﺮح
ﺷﺪه در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎرﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺮﻫـﺎنﻫـﺎﯾﯽ را
6
اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻋﻠـﻮﻣﯽ را ﺗﻨﻬـﺎ در ﮐﺸـﻒ و
وﺟﺪان ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻫﺎن راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺑﯿﻨـﺪ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی،
اﺳﻔﺎر(109/9

7

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣـﻮارد زﯾـﺎدی اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺼﺎدﯾﻖ وﺟﻮد از ﺣﻮزهی ﺑﺤـﺚ ﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی ﺧـﺎرج
اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺸـﻒ و ﺷـﻬﻮد ﻣﯿﺴّـﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺗﺼﻮر وﺟﻮد ﺑﺎ ﺣﺪ و رﺳﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺎوی آن ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﺷﯽء ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺻﻮرت آن ،از ﺧﺎرج ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ،در ﻏﯿـﺮ وﺟـﻮد
ﺟﺎری اﺳﺖ .در وﺟﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺻﺮﯾﺢ و دﯾـﺪهی واﻗـﻊ ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان آن را
درک ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ و ﺑﺮﻫﺎن و ﻋﺒﺎرت و ﺑﯿﺎن ﻧﯿـﺰ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد) «.ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ص(6

8

اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪی ﻣﺘﻘﺪّم ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن را دارای ﻣﻘـﺎم ﺟﻤـﻊ ﺑـﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺮد و آﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﺸﻒ و وﺟﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣّـﺎ اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ را ﺑـﻪ
9
دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد.
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ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻨﻬﺎ راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺑﺮﻫﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗـﺮﯾﻦ راه ،وﺟـﺪان و ﮐﺸـﻒ و ﺷـﻬﻮد
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ راه ﮐﺸﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺘﺎ و ﻫﻢراه ﺑﺮﻫﺎن در دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎﯾﺎ و ﺗﺼـﺪﯾﻘﺎت
ﮐﺎراﯾﯽ دارد .و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد وﺟﺪان را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻤـﯽﺑﯿﻨـﺪ.
)ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﻤﺒﺪء و اﻟﻤﻌﺎد ،ص(22

10

در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺤﺚ اﺛﺒﺎت ﺟﻮﻫﺮﯾّﺖ و ﺗﺠﺮّد ﻧﻔﺲ ،ﭘﺲ از اﻗﺎﻣـﻪی ﺑـﺮاﻫﯿﻦ،
ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻣﺆﯾّﺪاﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮﻓـﺎ از ﺷـﻬﻮد
ﻧﻔﺴﺸﺎن ﻣﺠﺮّد از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدّی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در اداﻣـﻪ ،ﺑﺮﻫـﺎن را زﻣﯿﻨـﻪ و ﻣﻌـﺪّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ را ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﯽﺷـﻤﺮد) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ص .(221اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗـﻮل ﻣﺸـﻬﻮر ،در دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻـﺪرا ﺑﺮﻫـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ راه
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺰاره ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وﺟﺪان در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ
در ﻣﻮرد وﺟﺪان در ﺑﯿﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺠﺎﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺟﺪان در
اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد آن ﻫﻤـﺎن
11
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوق ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻗـﻮل ﺑـﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺰء آﺑﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ در ذوب ﻣﻮاد را ﻣﺆﯾّـﺪ ﺑـﻪ وﺟـﺪان ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﺳـﻔﺎر .(330/5در اﯾﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﺪان ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺣﺴّﯽ و ﺑﺼﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻋﻠﻢ ﺣﺼـﻮﻟﯽ اﺳـﺖ .در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ و در ﺑﺤـﺚ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن وﺟـﻮد
وﺳﻮاس در ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ،آن را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ وﺟﺪان ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد،
وﺟﺪان را ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﻧﯿـﺰ اﻃـﻼق ﮐـﺮده اﺳـﺖ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی ،اﻟﻤﺒـﺪء و اﻟﻤﻌـﺎد،
ص 12.(202از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ در دﯾﺪﮔﺎه او وﺟﺪان اﻋﻢ از ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﯽ و ﺣﻀﻮری
اﺳﺖ.
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ﺣﺪس در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻼﺻﺪرا در ﺑﯿﺎن ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﯾـﮏ ﻣـﻮرد را
ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﺣﺪﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺣﺪس در دﯾﺪﮔﺎه وی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺪس در ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺣﺎل ﮐﻪ روﺷـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪ و
ﺑﺮﻫﺎن در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ،در ﺣـﺎل ﺟﻬﺎﻟـﺖ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﭘﺲ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ راﻫﺒﺮی ﻧﻔﺲ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و روزﻧﻪ ای
ﺟﺎی ﭘﺎی او را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎی ﭘﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺪّ وﺳﻂ در ﺑﺮﻫـﺎن و ﺣـﺪ اﺳـﺖ و آن
روزﻧﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪس زدن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺲ ﺑﺮای وﺟﺪان اﯾﻦ ﺣﺪّ وﺳـﻂ ،ﻫﻤـﺎن
ﺣﺪس اﺳﺖ) «.ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(516/3
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ﺣـﺪس را روﺷـﻦ ﮐﻨﻨـﺪهی ﻧﻔـﺲ در ﻣﺴـﯿﺮ دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راﺑﻄـﻪی ﻣﯿـﺎن ﻣﻘـﺪّﻣﺎت و ﮐﺸـﻒ ﺣـﺪّ وﺳـﻂ در
ﺑﺮﻫﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ او را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،از ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ ﺧﺎرج ﺳـﺎزد .اﻟﺒﺘّـﻪ از
دﯾﺪﮔﺎه وی ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪادی را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑـﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺪرا ﮔﻮش ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ را واﺟﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دارای ﻧﻔﺲ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑـﻮت اﺗﺼـﺎل ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ص(342-341
از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﯿﺶ رو ﻣـﯽﮔـﺬارد ،رﯾﺎﺿـﺖﻫـﺎی
ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد ﺻﺪرا ﺟﻤﻊ
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎن و ﮐﺸﻒ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛّﺮ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻗـﺒﻼً ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدن از ﮐﺸـﻒ و
ﺷﻬﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺿﻊ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷـﺎره دارد
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری از ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻋﻘﻠـﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﻫـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﺻـﺪرا درﻫـﻢ
ﺗﻨﯿﺪه اﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﻤﺒﺪء و اﻟﻤﻌﺎد ،ص(266
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ﭘﺲ در دﯾﺪﮔﺎه او ﮐﺸﻒ ﺗﺎم ﺟﺰ از راه ﺑﺮﻫﺎن و ﺣﺪس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛّﺮ ﺣﺪس را در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭼﺮاﮐـﻪ راه وﺻـﻮل ﺑـﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺸﻒ اﺳﺖ ،ﺣﺪس ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .و اﻟﺒﺘّـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺣﺪس ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪی رﯾﺎﺿﺖﻫﺎی ﺷـﺮﻋﯽ و ﻣﺠﺎﻫـﺪات ﻋﻠﻤـﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪس و ﺑﺮﻫﺎن و ﮐﺸـﻒ
را در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺪس ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از اﯾـﻦ ﻗـﺮار
اﺳﺖ:
ـ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را از
ﺷﻬﻮات ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻋﺎدت ﻫﺎی ﭘﺴﺖ را از اﺧﻼق ﺧﻮد زدوده اﻧﺪ .ﻋﻘﻞ ﻫﺎﺷﺎن را
از ﺟﻬﺎﻟﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﭘﺎک ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺑﺪان ﺧﻮد را از اﻋﻤـﺎل زﺷـﺖ و ﻣﻨﮑـﺮ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .زﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧـﻪ ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ و ﻧـﻪ
آﺷﮑﺎرا اﻋﺘﺮاﺿﯽ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﺣﺪس ﺻﺎﺋﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓـﺮاد ،اﻫـﻞ
ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ) «.ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﻤﺒﺪء و اﻟﻤﻌﺎد ،ص(463
ـ در ﻣﻮرد ﺷﺪّت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬّت و اﻟﻢ ﻫﺎی اﺧﺮوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ
آن ﭼﻪ را اﻧﺴﺎن در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻼﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﺮ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﯿﺪاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﭘﺲ ﺣﺪس ﺻﺎﺋﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺬّت و اﻟﻢ
آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از دﻧﯿﺎﺳﺖ) .ﻫﻤﺎن ،ص(392
ـ در ﺑﺤﺚ اﺛﺒﺎت ﻫﯿﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗـﻮّت ﺗﻤﯿﯿـﺰی داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻫﯿﻮﻻ را اﻧﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻮادث و ﻟﻮاﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺲ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﮑﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪس
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺪّل ﻣﯽﮔـﺮدد و
) «...ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر.(65/5
ـ در اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺮّد ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺆﯾّﺪات ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﺪن و
اﻋﻀﺎ و ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿّﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻏﯿﺮ از ﺑﺪن و ﺑﺮﺗﺮ از آن
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اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد دارد ،ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:
»ﺣﺪس ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ و دارای ﮐﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ« )اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿـﮥ،
ص(213

اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪرا ﺑﺎ ﺣﺪس اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و اﻟﺒﺘّـﻪ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺣﺪس ﻧﯿﺴﺖ و راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺮﻫـﺎن
14
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ
در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ دو روﯾﮑﺮد ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ روﯾﮑﺮد اﺛﺒـﺎﺗﯽ
و دﯾﮕﺮی روﯾﮑﺮد اﺑﻄﺎﻟﯽ .اراﺋﻪی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ،ﻧﻈﺮﯾـﺎت اﺑﺘﮑـﺎری ،ادﻟـﻪی ﻧـﻮ و ﻃﺮاﺣـﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻣﺜـﺎل آن ﻫﻤﮕـﯽ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ روﯾﮑـﺮد
اﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫـﺎی
رﻗﯿﺐ ،ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮان و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒـﻪ
ﻫﺎی ﺳﻠﺒﯽ و روﯾﮑﺮد اﺑﻄﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ،ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اش اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧـﺎن ،از دﯾﮕـﺮ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ادﻟﻪی ﺧﻮد ﺑـﺮ اﺛﺒـﺎت رأی و اﻧﺪﯾﺸـﻪی
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ادﻟّﻪی ﺣﮑﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﭘـﺮدازد و ﺳﺴـﺘﯽ ﻣﺒـﺎﻧﯽ آﻧـﺎن و ﻗـﻮّت
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد را از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣـﯽﺳـﺎزد (.ﻧﻘـﺪ ﻫـﺎی ﻣﻼﺻـﺪرا ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ :ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻧﻘـﺪ ادﻟـﻪ و ﻧﻘـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ .در
اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ای ﺑـﻪ آﻓـﺎت
ﻧﻘﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ راه ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﺸﺎن دادن ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑـﻮدن آن ،ﻧﻘـﺪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ آن
اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﻮاردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟـﻪ ﺑـﻮدن

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻧﻘﺪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ

57

ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ادﻟﻪی ﺣﮑﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد
ﺳﻌﯽ ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻼﺳـﻔﻪ ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﺸـﺎن
دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن را ﺑﺎ آرا و اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺸـﮑﺎت ﻧﺒـﻮت ﻣـﯽداﻧـﺪ 15.ﻟـﺬا ﯾـﺎﻓﺘﻦ
ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﮑﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ در آﺛـﺎر ﺻـﺪر
اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ـ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺣﮑﻤﺎ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟـﯽ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ردّ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮدود ﺑﻮدن آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد در
ﺑﺮﻫﺎن ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎﺳـﺖ .از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ در دﯾـﺪﮔﺎه ﺻـﺪر اﻟﻤﺘـﺄﻟﻬﯿﻦ
اﺻﺎﻟﺖ از آنِ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺣﮑـﺎم
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﻨﺎی اﺛﺒﺎت وﺟﻮد واﺟﺐ ﺑﺮ
اﻣﮑﺎن و وﺟﻮب اﺳﺖ .اﺛﺒﺎت وﺟﻮد واﺟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در ﺟـﺎی
ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن وﺟـﻮدی
ﻫﻤﺎن ﻓﻘﺮ وﺟﻮدی و واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻋﯿﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﯿﺎن اﺗﻢ و اﺷـﺮف
در اﺛﺒﺎت واﺟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﯿـﺎن اﻫـﻞ اﷲ را اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ و ﻫﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ را ﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن و ﻧـﻪ اﻣﮑـﺎن
16
آن ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺮ وﺟﻮد و ﺿﻌﻒ وﺟﻮدی آن ﻣﯽداﻧﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ص(74
ـ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪم ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺑﺪان و ﯾﺎ ﺣﺪوث ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤـﺎ ﻧﻈﺮﯾـﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﻨﮑﺮ آن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﺷـﯿﺦ اﺷـﺮاق در رد ﺗﻘـﺪم
ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺑـﺪان ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﻧﻮار ﻣﺪﺑﺮه )ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﻮر او از اﻧـﻮار
ﻣﺪﺑﺮه ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس اﺳﺖ( ﻗﺒﻞ از اﺑﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻟﺬا وﺟﻮدش ﻣﻌﻄﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻼﺻﺪرا در
ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ارواح ﻗﺒﻞ از اﺑﺪان اﺳﺖ ،وﺟﻮد آن
را وﺟﻮد ﻣﻔﺎرﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻘﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﯾﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘـﺪم ارواح ﻗﺒـﻞ
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از اﺑﺪان ،وﺟﻮد ارواح را وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﻘﻮل ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻟـﺬا
اﮔﺮ ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻠـﻪ اﮔـﺮ وﺟـﻮد ﻧﻔﺴـﯽ
ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻻزﻣﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻌﻄﯿﻞ وﺟﻮدش ﻣﯽﺑﻮد و ﺣـﺎل آن
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﺦ اﺷـﺮاق،
اﺷﮑﺎل او را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽداﻧﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(366/8
ـ از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا اراﺋـﻪ ﮐـﺮد،
ﻧﻘﺪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻮ اﻟﺒﺮﮐﺎت ﺑﻐﺪادی در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادراک ﺟﻬﺖ ﺻﻮت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻼﺻﺪرا دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎ ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ درک ﺟﻬﺖ ﺻﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ اﺑﺘـﺪا
ﺻﻮت را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫـﯿﻢ .ﺳـﭙﺲ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪهی
ﺻﺪا ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﯾﻦ دو و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺻﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮور ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽرﺳـﺪ،
ﺟﻬﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪی آن ﺗﺎ ﺧﻮد را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻟﺬا در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﭼﻮن ﺻﺪای رﻋﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪی آن ﺑﺎ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺻـﺪای ﭼـﺮﺧﺶ آﺳـﯿﺎب در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ رﻋﺪ دارد؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻣﻼﺻﺪرا در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ آن را از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺎﺳـﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺒﺎرت از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﻮت ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
درک ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درک ﺟﻬـﺖ و ﯾـﺎ ﻗـﺮب و ﺑﻌـﺪی .
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ادراک ﯾﮏ ﺷﯽء ﻫﻤﺮاه ﺟﻬـﺖ و دوری و ﻧﺰدﯾﮑـﯽ آن )ﺻـﺪر
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر  174/8و  .(175ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ
ﺻﺪا را ﺑﻪ درک ﭼﻨﺪ ﺷﯽء ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در اداﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ
را از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ـ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﺑﻄـﻼن ﺗﺴﻠﺴـﻞ اﻗﺎﻣـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻗـﺎﯾﻠﯿﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎن ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زوج ﻣﯽﺷﻮد و ﯾـﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ زوج ﺑﺎﺷﺪ از ﻋـﺪد ﻓـﺮد
ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﺪد زوج ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﻮﭼـﮏ ﺗـﺮ اﺳـﺖ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻟـﺬا ﻣﺤـﺪود ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠـﻮل ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ .در ﻧﻘـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل )و ﻧـﻪ
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ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ( ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ دو در اﻋﺪاد ﻣﺤـﺪود ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻧـﻪ در ﻧـﺎﻣﺤﺪود و ﻟـﺬا اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل
در اﺛﺒـﺎت ﺗﻨـﺎﻫﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻐﺎر(167/2
ـ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮی در ﺑﻄﻼن ﺗﺴﻠﺴﻞ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﺑﻄﺎل ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد،
و ﻟﺬا ﻋﻠﺘﯽ ﻓﺮا ﺗﺮ و ﺧﺎرج از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺎن وﺣﺪت و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﺣﺪت و وﺟـﻮد
ﻣﺴﺎوق اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای واﺣﺪ از ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ،وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮدِ آن ﻫﺎ ﻧﺪارد
ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای آن ،ﻋﻠﺘﯽ ﺟﺪای از ﻋﻠﺖ آﺣﺎد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ) .ﻫﻤﺎن(157/2
ـ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎی اﺻﺎﻟﺖ وﺟـﻮد ،اﺳـﺘﺪﻻل ﻓﺨـﺮ رازی ﺑـﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺖ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮ او ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ وﺟﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﯿﺎج در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ در
وﺟﻮد .ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ وﺟﻮد .ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در
ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎن از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺛـﺮ ﻋﻠـﺖ را اﺗﺼـﺎف
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺒﻞ از وﺟـﻮد ﺗﻘـﺮر و
ﺗﺤﻘﻘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺘّﺼﻒ ﮐﺮد.
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮ ﻗﻮل اﺷﺮاﻗﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮد ،ﻣﯿﺮداﻣـﺎد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ،وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻮدن وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻣﺮدود ﺑﻪ ادﻟﻪی اﺻﺎﻟﺖ وﺟـﻮد و
ردّ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ﺻﺺ(75-74
ـ در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺳﻤﺎ
و ﺻﻔﺎت ـ ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ وﺟـﻮد ﻣـﯽداﻧـﺪ و ﻫـﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮّر و ﺗﺤﻘّﻘﯽ ﺑﺮای آن را ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﻧﻘﺪ ادﻟّﻪ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺪ ﮐﻪ در آﺛـﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﻘـﺪ ادﻟّــﻪی ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑــﻞ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد ﮐـﻪ در اداﻣــﻪ
ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺪاری ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ :در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ در ﻣﻨﻄـﻖ ﺳـﻨﺘﯽ آن را ﺑـﺎ
ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی اﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﻠﮥٍ ﻋﻠﮥً ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺪﻋﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾـﻦ
ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،دﻟﯿﻞ ﯾﺎ اﺧﺺ از ﻣﺪﻋﺎ ﺳﺖ و ﯾﺎ اﻋـﻢ از آن .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﻌﻀـﯽ
ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ،دﻟﯿﻞ ،رﺑﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪّﻋﺎ ﻧـﺪارد و ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﭼﯿﺰی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاردی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐـﻪ
در ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﻼﺻﺪرا در ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎد و در ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ اﻋﺮاف ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در ﺑﺎب اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف را
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف را اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻗﺎﯾﻠﻨـﺪ
ﮐﻪ اﻋﺮاف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺎم ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﻫﻞ ﺛـﻮاب ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻋـﺪه ای
ﻧﯿﺰ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف را ﺷﻬﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در رد اﯾﻦ ﻗﻮل اﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ در
آﯾﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت
و ﺳﻌﺎدت را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .وﻟﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺪا دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻪی ﺳﻌﺪا و اﺷﻘﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﺳﻮم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻓﻞ را ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻬﺮه ای ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اراﺋـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺻـﺤﺎب اﻋـﺮاف
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻫﻞ ﺧﯿﺮ و اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و در اﯾـﻦ ﺟـﺎ در
ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ و ﻣﮑـﺎن ﻋـﺎﻟﯽ اﻋـﺮاف ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺷـﺎﻫﺪان اﻟﻬـﯽ در ﺻـﺤﺮای ﻣﺤﺸـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ رﺑﻄـﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎﯾﺸﺎن ﻧﺪارد) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(317/9
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و در ﻧﻘﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑـﻦ ﻋﺮﺑـﯽ در
اﺛﺒﺎت اﻧﻘﻄﺎع ﭘﺬﯾﺮی ﻋﺬاب از اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ از ﻗـﺮآن و ﯾـﮏ رواﯾـﺖ از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺸﺘﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺬﺑﯿﻦ را اﺻﺤﺎب آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی
ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ
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از ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻫﻞ آن .ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﭼـﻮن ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺬاب آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺴﯽ را از ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن اﻟﻔـﺖ دارد؛ ﭘـﺲ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ از آن در ﻋﺬاب و رﻧﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ اﻫـﻞ آن و
ﻣﺄﻟﻮف ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن در واﻗـﻊ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻟﻐﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻫﻞ و اﺻﺤﺎب ﻣﻌﻨـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﻣﻘـﺎرن و
ﻣﺠﺎور را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻣﻔﺎرﻗـﺖ ﻣـﻮﻃﻦ ،ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﺑـﺮای اﻫـﻞ آﺗـﺶ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ آﯾـﻪ ای ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽﮐـﺮد
ﮐﻪ »ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻋﺪهی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﮐـﺮدﯾﻢ« .ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدی ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺐ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ،ﻏﺎﯾﺘﺶ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﺗـﺶ ﻣﻮاﻓـﻖ
ﻃﺒﻌﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮای وی ﻋﺬاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(343/9
در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﺗﻘـﺪم و ﺗـﺄﺧﺮ اﺟـﺰای
زﻣﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﻀﺎﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺧﺎرج ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮأﻣـﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟـﺰای زﻣـﺎن را در
ذﻫﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن در ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻼﺻﺪرا دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻤﺎ را اﻋﻢ از ﻣﺪّﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺷـﻤﺮد و ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ
ﺗﻀﺎﯾﻒ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺖ در ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،در ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻌﯿـﺖ را اﻗﺘﻀـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮدود اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺖ
اﺟﺰای زﻣﺎن در ﺧﺎرج ﻣﺤﺬوری ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻀﺎﯾﻔﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﺤـﻮ وﺟـﻮد ﻣﻌﯿـﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺖ در اﺟﺰای زﻣﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺤﻮهی وﺟﻮد اﺟﺰای زﻣﺎن
اﺗﺼﺎل ﺗﺠﺪدی اﺳﺖ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ﺻﺺ 60ـ(61
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در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ اﺑﻮ اﻟﺒﺮﮐﺎت را ﺑﺮ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻫـﻢ ﺿـﻌﯿﻒ
ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد .اﺑﻮ اﻟﺒﺮﮐﺎت در اﺛﺒﺎت ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﻔـﺲ ﻗﺒـﻞ از اﯾـﻦ ﺑـﺪن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺦ ﺑﺎﻃـﻞ
اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻗﺒﻠﯽ در ﯾﺎد و ﺧﺎﻓﻈﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ و
آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻼﺻﺪرا در ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺘﻨﺎی آن ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﺗﻨﺎﺳﺦ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ وی ﺑﺮ ردّ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺪوش اﺳـﺖ .ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن
دارد ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻮا و ﻣﺪارک و ﻣﺸﺎﻋﺮ ،ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺎک ﻣﺤـﻮ ﺷـﻮد .ﻟـﺬا
ﺗﻤﺴّﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در اﺑﻄﺎل ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻋﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﻧﺒﻮد اﺻﻞ ﺣﺎدﺛﻪی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻼﺻﺪرا
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دﻟﯿﻞ اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺑﻄﺎل اﺻﻞ ﻣﺪّﻋﺎ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی،
اﺳﻔﺎر(341/8

ﻣﻼﺻﺪرا در ﯾﮏ ﺟـﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ اﻫﻞ ﮐـﻼم ﺑﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻌــﺎد اﺷــﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را اﻋﻢّ از ﻣﺪﻋﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺗـﺶ را از درﺧـﺖ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آﺗـﺶ
ﻧﻮراﻧﯽِ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪِ ﮔﺮم را در دل درﺧـﺖ ﻇﻠﻤـﺎﻧﯽِ ﻣﺘﺴـﺎﻗﻂِ ﺳـﺮد ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽدارد ،ﻗﻄﻌـﺎً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺰای ﻣﺘﻘﺮق ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را ﻫﻢ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ.
ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﺘﻔﺮّق را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮدآورد و دوﺑـﺎره روح را ﺑـﻪ آن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آﺧﺮت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ روح ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻗـﺎﺋﻢ اﺳـﺖ وﻟـﯽ در
آﺧﺮت ﻗﻮام ﺑﺪن ﺑﻪ روح اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی را ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ.
)ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر 155/9و(156

ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﺣﺪ وﺳﻂ :از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻘﺪ ادﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻋﺪم
ﺗﮑﺮار ﺣﺪ وﺳﻂ در اﺳﺘﺪ ﻻل اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﻗﯿﺎس واﺳﻄﻪی اﺛﺒـﺎت
ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾـﻦ ﺣـﺪ وﺳـﻂ در ﻣﻘـﺪﻣﺎت
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اﺳﺘﺪﻻل ﻋﯿﻨﺎً ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺪوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻼﺻﺪرا در ﻧﻘﺪ اﻗﻮال دﯾﮕﺮان ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ .از
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم دﻗﺖ در آن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻆ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻐﺎﻃﻪی ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﺣـﺪ
وﺳﻂ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺻﺪرا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻘﺪی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﭼﻄـﻮر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد از ﻣﺎدی ﺣﺎدث ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎده
ﻧﺪارد و در آن اﺳﺘﻌﺪادِ وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮاب
ﺣﻠﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻆ وﺟﻮد دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﻔـﻆ
ﻗﺒﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮه اﺳﺘﻌﺪادﯾﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻔﻌﺎل و اﺗﺼـﺎف ﮐـﺎرﺑﺮد
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﺧﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬات و ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻫﻢ وﺟﻮد دارد) .ﻫﻤﺎن(389/8
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ از ﻓﺨﺮ رازی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ وﺟـﻮد
ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات در ﻫﻤـﻪی ﻟﻮازﻣﺸـﺎن ﻣﺴـﺎوی
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ واﺟـﺐ ﺑـﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﺎوی در ﻣﻔﻬﻮم
و ﺗﺴﺎوی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮی از رازی وارد ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ در
رد ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ وﺟﻮد اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺮوض و ﯾﺎ ﺗﺠﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫـﻢ در ﻣﻤﮑـﻦ
ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻫﻢ در واﺟﺐ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد
واﺟﺐ از ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ردّ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫـﻢ آن را ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺧﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﺎوی و ﻣﺼﺪاق آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن(121/1
ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ :ﮔﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺪ ادﻟّﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه
از ﻧﻘﺪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪی ﯾﮏ ﻗﯿﺎس ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﯿﺎس اول ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒـﺮای آن را اﺑﻄـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎس دوم ﻧﻘﯿﺾ ﮐﺒﺮای ﻗﯿﺎس اول ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
17
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﮐﺒﺮای ﻗﯿﺎس ،آن را از درﺟﻪی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻼﺻﺪرا در ﺑﯿﺎن ﻋﺪم ﺑﻄﻼن ﻧﻔﺲ ﭘﺲ از از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﺑـﺪن ،ﺧﻼﺻـﻪی اﺳـﺘﺪﻻل
ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﭼﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺪن از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود ،ﺑـﺎ ﺗﺒـﺪل و
ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧـﻼل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﺟـﺰای ﺑـﺪن در
ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻧﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽرود در ﭘـﯽ ﻣﻨﻌـﺪم
ﺷﺪن ﻋﻠﺖ و اﺳﺒﺎب آن اﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻔﺲ و ﻧﻪ ﻣـﺎدهی آن اﺳـﺖ
ﻟﺬا در ﭘﯽ اﻧﻌﺪام آن ،ﻧﻔﺲ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
ﻣﻼﺻﺪرا در اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧـﺰد اﯾـﻦ ﺣﮑﯿﻤـﺎن ﺟـﻮﻫﺮی
ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﯿـﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻔﺎرق از ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻣﮕـﺮ ﻧـﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬات ،ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﯽ در ﻋﻠـﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻼﺻـﺪرا ﻣﻘﺪﻣـﻪی ﮐﺒـﺮای اﺳـﺘﺪﻻل ﺣﮑﻤـﺎ را ﻣﺨـﺪوش
ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ در ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ از ﺑـﺪن ﻣﺴـﺘﻘﻞ
اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ در ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻼف ﻓـﺮض
اﺳﺖ .ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪی آن
ﻧﻘﺾ ﮐﺒﺮای ﻗﯿﺎس ا ول اﺳﺖ) .ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﺮار اﻵﯾﺎت ،ص (145
ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻘﺪ ،در ردّ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن وﺟﻮد واﺟـﺐ اﺳـﺖ .ﻣﻼﺻـﺪرا
اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن را در ﺿﻤﻦ دو ﻗﯿﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﺟﺴﺎم از ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺣﺎدث اﺳﺖ
ﭘﺲ اﺟﺴﺎم ﺣﺎدث اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻗﯿﺎس دوم را ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤـﺪث اﺳـﺖ و از
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث اﺟﺴﺎم ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄـﺎل دور و ﺗﺴﻠﺴـﻞ
وﺟﻮد واﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻼﺻﺪرا در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺒﺮای ﻗﯿﺎس اول را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻪ
ﺧﻮد ﻣﺪﻟّﻞ و ﻣﺒﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ و ﺑﯿﻨﻪی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت اﯾـﻦ
ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺰد اﯾﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﺮاض ،ﻣﻼزم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﮐـﻪ ﻣﺤـﻞّ آن
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اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل را ﺗﺎم داﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺗﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺒﺮای آن
ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل ﮐﺒـﺮای ﻗﯿـﺎس،
آن را اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻼﺻﺪرا اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل ﺑﺮﻫـﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤـﺎن ﺑـﺮ
اﺛﺒﺎت واﺟﺐ ،ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد واﺟﺐ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﻨﻈـﻮر وی ﺗـﺎم
ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺗﺎم ﺑـﺮ اﺛﺒـﺎت
وﺟﻮد واﺟﺐ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺪی ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ردّ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر وی ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻗﺒﻮل دارد و ﺑـﺎ
ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﻘﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ روش اﺳﺘﺪﻻل ،ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻣﻮرد ﺧﺪﺷـﻪ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻘﺾ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻧﻘﺾ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺎرﺿـﺖ و آن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻗﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﯿﺾ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻄﻼن آن ﻫﻮﯾﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .راه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪی
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺻﻐﺮای ﻗﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺒﺮای ﺻـﺎدق ،ﻗﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﻨﺘﺞ اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ راهﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻠﻒ اﺳـﺖ .ﺻـﻮرت
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺎﻃﻞ آن
را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﺣﮑﻢ اﻻﻣﺜﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﻮز و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﻮر واﺣـﺪ ﺑﻄـﻼن آن را
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎس ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺗﺴﺮّی دﻫﯿﻢ .و ﮔﻮﻧﻪی آﺧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺪﺳـﺖ
آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری آن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
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در ﻣﯿﺎن آﺛـﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎی ﻧﻘﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣـﯽﺧـﻮرﯾﻢ ﮐــﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از آن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺎرﺿﺖ :ﻣﻼﺻﺪرا از اﯾﻦ روش در اﺑﻄـﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا
را وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼـﻮﻓﻪ ﺧـﺪا را از
اﯾﻦ رو وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻪ ﻋﺪم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺪوم و ﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﻪ
وﺟﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ وﺟﻮد ﺧﺎص ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻗﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻌﺮوض ﻋﺎرﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘـﺎج ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﭘـﺲ
وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺘﺪا ﻧﺘﯿﺠﻪی آن را ﻣﺮدود ﻣـﯽداﻧـﺪ و ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺘﯽ ﻗﺎذورات را واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ
ﺣﻖ ﻣﺘﻌـﺎل ﻣﺒﺮای از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻻزﻣﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ واﺟﺐ را ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ از ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛــﺎﻧﯿﻪ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻘﯽ در ﺧﺎرج ﻧﺪارد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ادﻟّـﻪ و ﻧﺸـﺎن دادن ﺧﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر 255/1و( 256
در اﯾﻦ روش در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻼﺻـﺪرا از ﻃﺮﯾـﻖ ﻗﯿـﺎس ﻣﻌﺎرﺿـﺖ ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل اﺳـﺘﺪﻻل
ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎس آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻗﯿـﺎس اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
رﻓﻊ ﺗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ:
اﮔﺮ واﺟﺐ ،وﺟﻮب ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮔﺎه ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺘﯽ ﻗﺎذورات ﻋـﯿﻦ واﺟـﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻟﮑﻦ واﺟﺐ ﻣﻨﺰه از ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺘﯽ ﻗﺎذورات اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ واﺟﺐ ،وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﯿﺎس ﺧﻠﻒ :و ﯾﺎ در ﺑﯿﺎن دوم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﯿـﺎس ﺧﻠـﻒ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣﺘﺼـﻮﻓﻪ را
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد:
واﺟﺐ ،وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :واﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.
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ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪ در اﺑﻄﺎل دﻟﯿﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ ﺑـﺮ ﺣـﺪوث ﻋـﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣـﺎ ﻟـﻪ اﻟﻤـﺆﺛﺮ ﯾـﺎ در
ﺣﺎل ﻋﺪم آن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣـﺪوث آن و ﯾـﺎ در ﺣـﺎل ﺑﻘـﺎی آن .در دو ﺣﺎﻟـﺖ اول،
ﺣﺪوث ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﺳﻮم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض ﺳﻮم ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن در ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ
ﻓﺮض را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺣﺎل ﺑﻘﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻨﻌﺪم ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻏﻠـﻂ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﻮادث ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻌﺪوم ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر(323/7
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻠﻒ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن را اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ادراک ﺟﻬﺖ ﺻﻮت را ﺟﺪای از ادراک ﺻﻮت ﻣﯽداﻧـﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی او را آوردﯾﻢ .ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻗﻮل وارد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ درک ﺟﻬـﺖ ﺻـﻮت از درک ﺧـﻮد
ﺻﻮت ﺟﺪا ﺳﺖ و ﭘﺲ از آن و در ﭘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﺻﻮات ﭘﯽ در ﭘـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در ﻣﺮﺗﺒﻪی دوم از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑـﻮد ،ﻋﯿﻨـﺎً ﻫﻤـﺎن
ﺻﺪای اول ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻮات ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺟﻬﺖ ﺧﺎص ﺗﺨﺼﺺ
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺪرَک ﺳﻤﻊ ،اﻣﺮی ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر175/8و (176در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻮ اﻟﺒﺮﮐﺎت ،آن را در ﯾﮏ ﻗﯿﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨـﺪد و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری :در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و در ردّ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ﺑﺮ ﻋﺮض ﺑﻮدن وﺟﻮد ،ﻗـﻮل او را
ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪش اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺿﻮع دارد و ﻫﺮ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺘﻘﻮم ﺑـﻪ وﺟـﻮدش در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺶ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﻮم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﭼﯿـﺰی در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﺮی ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﻮد.
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ﻣﻼﺻﺪرا در ردّ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻘﺪم ﺷﯽء ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ وﺟﻮد را ﻋﺮض ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﻗﺒـﻞ از آن دارای ﺗﺤﻘـﻖ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ
وﺟﻮد ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺪم وﺟﻮد ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ ،ص(9
در اﯾﻦ ﺟﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻗﯿﺎس ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ و وﺟـﻮد
ﺗﻨﺎﻗﺾ در آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﺷـﺮاق در اﺻـﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿـﺖ را ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ دﯾﮕـﺮ وی در ﺗﻨـﺎﻗﺾ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
وﺟﻮد در ﻣﺤﻤﻮل ﻫﻢ وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﺴـﻞ ﭘـﯿﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ
آﻣﺪ .ﻣﻼﺻﺪرا ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ وﺟـﻮد ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑـﻪ اﺻـﺎﻟﺖ
وﺟﻮد در ﻧﻔﺲ و ﻣﻔﺎرﻗﺎت در ﺗﻌـﺎرض ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ و آن را ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺻـﺮﯾﺢ در ﮐـﻼم ﺑـﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺮد) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ(43/1
ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ :ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻟﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺮ ﺻﯿﻐﻪی ﻣﻔﻌﻮل اﺳـﺖ و
واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ .ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ در ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮی ﮐﻪ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﺑﺮ واﺟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺿﻌﯽ آن ﺗﻘﺪس دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﯿﺮ را در ﻣﻮرد واﺟﺐ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و او را ﻣﻨﺰه از ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻊ
ﺷﺪهی آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻗﺎت ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻟﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺎرهی
واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺬوری ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺎره ای از ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺑﺎ ﻫﻤـﯿﻦ
اﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺒﻪ دﻫﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻋـﯿﻦ
ذات واﺟﺐ اﺳﺖ و او ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﺎ از اﯾـﻦ اﻟﻔـﺎظ اﺳـﺖ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی،
اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮥ (77/1

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺎب ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭼـﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾـﺎت وارده در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪی را از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻧﻘﺪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ

69

ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از اﻟﻔﺎظ ،ﻇﻮاﻫﺮی
ﮐﻪ از آن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻼﺻﺪرا اﯾـﻦ ﻧﻘـﺪ را ﻧﻤـﯽﭘـﺬﯾﺮد و آن را ﻧﻘـﺾ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﮑﺎﯾـﺎت و اﻣﺜـﺎل ﻗـﺮآن را
اﺿﻼل ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ آﯾﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻣﻮر اﺧﺮوی اﺳﺖ.
آﻓﺎت ﻧﻘﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ دﭼﺎر
آﻓﺖ در ﻧﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﻓـﺎت ﻣﻐﺎﻟﻄـﻪی ﭼـﺎه ﻣﺴـﻤﻮم
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
در ﻫﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﺗـﺎ از ﺻـﺤﺖ ﯾـﺎ ﺳـﻘﻢ آن
ﻣﻄﻠﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻟﻮ آﺑﯽ را در ﭼﺎه ﻣﯽاﻧﺪازد و اﮔﺮ ﭘـﺎک
و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔـﺮ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻧﻤﯽرود و ﻫﻤﻪی دﻟﻮﻫﺎ را
ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺪور ﻣﯽرﯾﺰد) .ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺪی )روش ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ((
اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ادﻋﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺬﻣﻮم از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐـﺞ ﻓﻬﻤـﯽ و ﯾـﺎ ﻧـﺎداﻧﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﻐﺮض ﺑﻮدن و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض وی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر در
واﻗﻊ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از اراﺋﻪی دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﻮاﺿﻌﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ آﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ را در آﺛﺎر ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
در ﺑﺤﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ روح و ﻣﺴﺒﻮﻗﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ آن ،اﮐﺜﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﻔﺲ
ﺟﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
روح ﺣﯿﻮاﻧﺎت در آن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی آن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺤﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ از ﻓﺮط ﻗﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﺎن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در
ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯿﺖ روح ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﺜﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ آ ن را رد ﮐﺮده اﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐـﻪ آن
را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺣﮑﻤـﺎ و ﻓﻀـﻼ ﭼﻨـﯿﻦ
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ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﻧﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی،

اﺳﺖ وای ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ اﻫﻞ ﺟﺪال و ﺧﯿﺎل و وﺳﺎوس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
اﺳﺮار اﻵﯾﺎت ،ص (147در اﯾﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر وی از اﻫﻞ ﺟﺪال ﻣﺘﮑﻠﻤـﺎن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻨـﺎن ﻗﺎﯾـﻞ
اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﯽء ﻣﻌﻘﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ذات آن ﻣﻘـﺎرن
اﻣﻮر زاﺋﺪی ﻫﻢ ﭼﻮن رﻧﮓ و وﺿﻊ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﻫﻤﻪ ﻋﻮارض ﺟـﺪا
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻮد .ﻣﻼﺻﺪرا اﯾـﻦ ﺗـﻮﻫﻢ را ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﻘـﺺ ﻓﻬـﻢ و ﻗﺼـﻮر درک آﻧـﺎن
ازﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد و آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
)ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر152/6و(153
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رد اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻌﺪوم و ﻗﻮل ﺑﻪ اﻋـﻢ ﺑـﻮدن
ﺷﯿﺌﯿﺖ از وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﯿﺎﻻت ﻋﺠﯿﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ) .ﺻـﺪر اﻟـﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﺤﺎﺷﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻻﻟﻬﯿﺎت ،ص(26

در ﺟـﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺬﻣّﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﯾﻨــﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪ وارد
ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻣﻌﻘـﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣـﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳـﺎت را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨـﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼـﻪ
ﺟﺮأت در ﺑـﺎب اﻟﻬﯿﺎت داد ﺳﺨﻦ در ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺒﯿﻌﯿـﺎت ﻫـﻢ ﺳـﺮ در
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺑﺮاﻫﯿﻦ و ﻗﯿﺎﺳﺎت دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و رﯾﺎﺿـﯿﺎت
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻏﺮﺿﺸـﺎن از ﺗﻌﻠّـﻢ
اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﭘﯽ زدودن ﺻﻔﺎت و ﻣﻠﮑﺎت رذﯾﻠـﻪ از دﻟﻬﺎﺷـﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) .ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﺳﻔﺎر (202/9
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ دارد.
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﻣﻮﺟﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺰارهی ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐـﻪ در دﯾـﺪﮔﺎه
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ آن ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ داده و آن ﺷﺶ ﻧﻮع را ﺟﺰو ﻓﻄﺮی ﻫﺎ ﻣﯽداﻧـﺪ و ﮔـﺰاره
ﻫﺎی ﺣﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺴﺐ از اﺷﺮاق ﻗﺪﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑـﻪ ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﮑﺘﺴـﺐ اﺿـﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در راه اﮐﺘﺴﺎب ازﻗﻀﺎﯾﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﺼﺮ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و
راه وﺟﺪان و ﺣﺪس را ﻫﻢ در ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮔـﺰاره ﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽﺑﻨـﺪد.
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1ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
.1ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮر و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﮐﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺪﯾﻬﯽ و اﻟﮑﺴـﺒﯽ و اﻟﺒـﺪﯾﻬﯽ ﻣﻨﻘﺴـﻢ إﻟـﻰ
اﻷوﻟﻰ و ﻏﯿﺮه و اﻟﮑﺴﺒﯽ إﻟﻰ أﻗﺴﺎﻣﻪ.
 .2ﻧﻈﯿﺮ آن :ﻫﻤﺎن  475/3و  518/3و  33/5و  91/5و  79/6و 220/6
 .3و ﻧﻈﯿــﺮ آن :ﻫﻤــﺎن ،ص 262و اﻟﻤﺒــﺪء و اﻟﻤﻌــﺎد ،ص 266و اﺳــﻔﺎر  115/1و 290/ 2و ﻫﻤــﺎن  269/6و
ﻫﻤﺎن 373/6و ﻫﻤﺎن 66/8و ﻫﻤﺎن140/9
 .4ﻧﻈﯿﺮ آن :ﻫﻤﺎن 175/9و ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻟﺤﺎﺷﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯿﺎت اﻟﺸﻔﺎء ،ﻗﻢ ،ﺑﯿﺪار)ﺑﯽ ﺗﺎ(
ص176
 .5ﻓﺒﺎب اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﮥ اﻟﻤﻌﺎد اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺪود إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﮏ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ و ذﻫﺐ ﻓﯽ ﻃﺮﯾﻘﺘﻨﺎ و ﻫﻮ ﻃﺮﯾﻖ
أﻫﻞ اﷲ و اﻟﺮاﺳﺨﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ و اﻹﯾﻤﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺸﻒ و اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﯿﻦ ﻧﻮر اﻟﺤﮑﻤﮥ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﺎۀ اﻟﻨﺒﻮۀ
و اﷲ ذو اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﯿﻢ .اﺳﻔﺎر 211/9و ﻧﻈﯿﺮ آن :ﻫﻤﺎن143-142/8
 .6اﻟﻤﺒﺪء و اﻟﻤﻌﺎد ،ص 382و ﻫﻤﺎن ،ص 375و ﻧﻈﯿﺮ آن :اﺳﻔﺎر292/2
 .7در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روش ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘـﯽ وﻗـﻊ اﻟﺨـﻼف
ﻓﯿﻬﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻔﻼﺳﻔﮥ ﻣﻊ اﻷﻧﺒﯿﺎء و ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻮ ﮐﺎﻧﺖ ﺳﻬﻠﮥ اﻟﺘﻨﺎول و اﻟﺤﺼـﻮل ﻣﻤﮑﻨﮥ اﻻﮐﺘﺴـﺎب ﺑﺈﻧﮑـﺎر ﻫـﺬه
اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﮥ ﺑﻤﻮازﯾﻨﻬﻢ و أﻧﻈﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﮥ اﻟﺒﺤﺜﯿﮥ ﻟﻤﺎ وﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﮏ اﻟﻌﻘـﻼء اﻟﻤﺸـﺘﻐﻠﯿﻦ ﻃـﻮل
ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻟﮥ اﻟﻔﮑﺮ و اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ اﮐﺘﺴﺎب ﺗﺼﻮر اﻷﺷﯿﺎء و ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎء و ﻟﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺎﺟـﮥ
إﻟﻰ ﺑﻌﺜﮥ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻓﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﺑﺎﻗﺘﺒﺎس اﻷﻧﻮار ﻣﻦ ﻣﺸﮑﺎۀ اﻟﻨﺒﻮۀ و اﻟﺘﻤﺎس ﻓﻬﻢ اﻷﺳﺮار ﻣـﻦ
ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻮﻻﯾﮥ ﻓﻌﻠﯿﮏ ﺑﺘﺠﺮﯾﺪ ﺗﺎم ﻟﻠﻘﻠﺐ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﺴﺮ و اﻧﻘﻄﺎع ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺜﯿﺮۀ ﻣﻊ اﻟﺤـﻖ
ﻓﯽ اﻟﺨﻠﻮات و إﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات و اﻟﺮﯾﺎﺳﺎت و ﺳﺎﺋﺮ أﻏﺮاض اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﯿﮥ اﻟﺼﺎﻓﯿﮥ و اﻟـﺪﯾﻦ اﻟﺨـﺎﻟﺺ و
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﮏ ﻧﻔﺲ ﺟﺰاﺋﮏ و ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻤﮏ ﻋـﯿﻦ وﺻـﻮﻟﮏ إﻟـﻰ ﻣﺒﺘﻐـﺎک ﺣﺘـﻰ إذا ﮐﺸـﻒ اﻟﻐﻄـﺎء و رﻓـﻊ
اﻟﺤﺠﺎب ﮐﻨﺖ ﮐﻤﺎ ﮐﻨﺖ ﻓﯽ اﻟﺒﺎب ﻣﺤﻀﺮا ﻋﻨﺪ رب اﻷرﺑﺎب ﻓﺈﻧﮏ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﻏﺪا إﻻ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ و ﻻ ﺗﺤﺸـﺮ ﯾـﻮم
اﻟﻘﯿﺎﻣﮥ إﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺘﻪ« اﻟﻌﺮﺷﯿﮥ ،ص287
.8ﻧﻈﯿﺮ آن :اﺳﻔﺎر 53/1و 393و اﻟﺤﺎﺷﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻹﻟﻬﯿﺎت ،ص178
 .9اﺳﻔﺎر 109/9
» .10و ﮐﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﮥ اﻟﺬات ﻓﺤﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﯾﺠﺐ أن ﯾﮑﻮن أﺳﺒﻖ و آﮐﺪ ﻣﻦ ﺣﻈﻪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻟـﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺣﻆ اﻟﻘﻮام ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﯿﺲ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻨﺎل ﻏﯿﺮه ﻣﻨﻪ ﺣﻆ اﻟﻘﻮام ﺑﻨﻔﺴﻪ .و ﻫﺬا ﺷﯽء ﯾﺤﮑـﻢ ﺑـﻪ اﻟﻮﺟـﺪان
ﺑﺪون اﻟﻤﺮاﺟﻌﮥ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺒﺮﻫﺎن «.و ﻧﻈﯿﺮ آن :ﻫﻤﺎن ،ص 73و اﺳﻔﺎر 64/3و ﻫﻤﺎن332/6
 .11ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ :اﺳﻔﺎر 635/6و ﻫﻤﺎن 235/7و ﻫﻤﺎن 140/9
 .12ﻧﻈﯿﺮ آن :اﻟﺤﺎﺷﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻹﻟﻬﯿﺎت ،ص 139و اﺳﻔﺎر56/9
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» .13إذ ﻻ اﻋﺘﺪاد ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن أو اﻟﮑﺸﻒ و اﻟﮑﺸﻒ اﻟﺘﺎم أﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﻤﮑﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﻠﯿﺎت اﻟﺼﺮﻓﮥ إﻻ ﻣﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﻫﺎن و اﻟﺤﺪس ﻟﮑﻦ ﺑﺈﻋﺎﻧﮥ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﮥ و اﻟﺤﮑﻤﯿﮥ و اﻟﻤﺠﺎﻫﺪات اﻟﻌﻠﻤﯿﮥ و اﻟﻌﻤﻠﯿﮥ« .ﻧﻈﯿﺮ آن
اﺳﻔﺎر 326/7و ﻫﻤﺎن76/8
.14ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐّﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻼﺻﺪرا در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻫﺎن و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ،از ﻃﺮق دﯾﮕﺮی در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﻀـﺎﯾﺎ ﻧﯿـﺰ ﻧـﺎم
ﻣﯽﺑﺮد .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ :اﺳﻔﺎر 9/6و اﺳﺮار اﻵﯾﺎت ،ص . 86ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰاره ﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ دارد :اﺳﻔﺎر200/5
 .15ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :أﻗﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﮐﺎﻟﺬی ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﮐﺎن ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﺎﺿﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻓﯽ
اﻟﺤﮑﻤﮥ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﺑﺪ و أن ﯾﮑﻮن ﻟﻪ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺎﻣﺾ ﯾﺤﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻘﻪ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻔﺤـﺺ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻊ
ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻟﻠﺬﻫﻦ و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺮ و ﺗﻀﺮع إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺳﺆال اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و اﻟﻌﻮن ﻣﻨﻪ و ﻗﺪ ﮐﻨﺎ اﺑﺘﻬﻠﻨﺎ إﻟﯿﻪ ﺑﻌﻘﻮﻟﻨـﺎ
و رﻓﻌﻨﺎ إﻟﯿﻪ أﯾﺪﯾﻨﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﮥ ﻻ أﯾﺪﯾﻨﺎ اﻟﺪاﺛﺮۀ ﻓﻘﻂ و ﺑﺴﻄﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ و ﺗﻀﺮﻋﻨﺎ إﻟﯿﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﮑﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﺴـﺄﻟﮥ
و أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻠﺘﺠﻰء ﻣﻠﺠﺄ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﮑﺎﺳﻞ ﺣﺘﻰ أﻧﺎر ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻨﻮره اﻟﺴﺎﻃﻊ و ﮐﺸﻒ ﻋﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺠﺐ و اﻟﻤﻮاﻧـﻊ
 ...اﺳﻔﺎر.337/3
 .16ﻧﻈﯿﺮ آن :اﺳﻔﺎر 278/1و 19/3
 .17اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻘﺎوﻣﮥ ﻗﯿﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻌﺪّ ﻧﺤﻮ اﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺪﻣـﮥ
ﻓﯽ ﻗﯿﺎس ﻟﺘﺒﻄﻞ ﻓﯿﻤﻨﻊ اﻟﻘﯿﺎس ﺑﻤﻨﻊ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﺪار ذﻟﮏ اﻟﻘﯿﺎس و ﻫﯽ اﻟﺘﯽ ﺗﺆﺧﺬ ﮐﺒﺮی ...اﻣّﺎ ﻋﻨﺎدا و اﻣّـﺎ
ﻣﻨﺎﻗﻀﮥ .ﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﺸﻔﺎء ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺪﮐﻮر و ﺳﻌﯿﺪ زاده ،ﺑﯿﺮوت ،ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ ،ص570
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