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  شناختي ارسطويي معرفت ـ دستگاه منطقي
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  چكيده
 حتـي  كه مقسمي اطالق مرتبة است؛ عرفاني اعتبارات ترين پيچيده الهي ذات مرتبة
 دربارة. است ترديد محل آن بر اطالق و عرفاني، اعتبار مرتبه، مقام، هاي واژه حمل
 و عرفا و فالسفه ميان اختالف يكي دارد؛ وجود اختالف دو مقسمي البشرط وجود
 ايـن  كـه  اسـت  اين در عرفا و فالسفه ميان اختالف. عرفا خود ميان اختالف ديگر
 كـه  چنـان  نـدارد،  خـارجي  ازاي مابـه  و است فلسفي ثانية معقوالت از صرفاً مرتبه

 ميـان  اختالف. دارند باور عرفا كه چنان آن است، الحقايق حقيقه يا معتقدند فالسفه
 در گفـتن  سـخن  و حمـل  لوازم و شرايط و »له رسم ال و اسم ال« تبيين در نيز عرفا
 وحـدت،  وجـود،  اطـالق،  حمـل  حتـي  حملـي  هر معتقدند برخي. است مقام اين

 است نادرست نيز آن سلب كه چنان است، نادرست مقام اين بر بساطت و وجوب،
 ظاهر به سخنان مقام اين در گروه اين. است سكوت سزاوار فقط مقام اين ةدربار و

 ايـن  به »له رسم ال و اسم ال« تعبير معتقدند نيز برخي. كنند مطرح مي آميزي تناقض
 شـده  انكار اسما از اسمي و الفاظ از لفظي با مقام آن به اشاره امكان كه نيست معنا
. بـود  خواهـد  نادرست ،شود ذات مقام در تعين به منجر حملي اگر فقط بلكه باشد
 حمل حتي كه رسيد خواهيم نتيجه اين به مختلف، آراي تحليل ضمن مقاله اين در

 در تعـين  بـه  منجر نيز وجود و وجوب، مقسمي، اطالق همچون ها محمول برخي
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 حـاق  از انتزاع بودن مشروط علت به ،»له رسم ال و اسم ال « با و شود مي ذات مقام
 و متعـين  و بـودن  معلـوم  بـا  ثـاني  معقـول  بودن مساوي نيز و علمي احاطة به ذات

 نويسـندگان  پيشـنهادي  فرضية. بود نخواهد جمع قابل فهم، حدود به محدودبودن
 توجيـه  و تبيـين  تـوان  ارسـطويي  شـناختي  معرفـت  ـ  منطقي دستگاه كه است اين

 نيست آن مطلق ناپذيري توجيه معناي به اين لكن ندارد، را ذات مقام ناپذيري حكم
 هيچ عرفان همچنين. گرفت نتيجه را عارفان هاي يافته خردستيزي آن از توان نمي و

 و ندارد ارسطويي شناختي معرفت ـ  منطقي دستگاه برابر در آمدن كوتاه براي الزامي
 پـارادايم،  ايـن  از فـارغ  خود، نظريات منطقي ـ   عقالني توجيه و تبيين در تواند مي

  .بزند محك نيز را ديگر شناختي معرفت ـ منطقي هاي دستگاه
شناختي  معرفت ـ ذات، وجود، البشرط مقسمي، اطالق، دستگاه منطقي :ها كليدواژه
  .ارسطويي

  
  مقدمه. 1

 قرار منطقي و عقلي هاي بررسي مورد اسالمي تمدن و فرهنگ در كه گاه آن عارفان مشاهدات
 شناختي معرفت و منطقي پارادايم در) اصفهان مكتب در چه و شيراز مكتب در چه( گرفت

 بديلي معرفتي و منطقي هاي دستگاه مذكور فكري فضاي در و داشت قرار مشائيـ  ارسطويي
 سنجش مورد ها دستگاه آن در را خود منطقي و عقلي هاي بررسي نظر اهل كه نداشت وجود
: ماست اختيار در حقيقت كشف براي ابزار دو كه بود اين نظري عارفان بندي تقسيم. دهند قرار
 منطقي پارادايم در منحصراً را عقلي هاي برداشت سنجش دستگاه و شهود ديگري و عقل يكي

 خالصه مشائيـ  ارسطويي توجيه در مبناگرا و صدق در گرا مطابقت شناختي معرفت و دوارزشي
 اظهارات در تناقض علت به عملي عارفان مدعيات مخالفان يا كه شد سبب همين. كردند مي

 مدعيات آن موافقان يا كنند معرفي خردستيز را مربوطه مشاهدات) مزبور دستگاه در( ايشان
 مسائلي به دادن توجه هدف با مقاله اين. كنند دستگاه همان در تناقضات توجيه در سعي سختي به
 از مسائل اين بهتر طرح براي و است شده نگاشته نظري عرفان و فلسفه هاي دانش رابطة در نو

. است گرفته كمك نظري عرفان در »ذات مرتبة ناپذيري حكم تبيين« مبحث در موردي مطالعة
  :از عبارتند گيرد مي قرار توجه مورد كه مسائلي
 گرايـي  مطابقت بر مبتني كه آن ساختماني مدل و ارسطويي دوارزشي منطقي دستگاه آيا

عرفاسـت؟   هـاي  يافتـه  عقالني سنجش دستگاه يگانه است توجيه در مبناگرايي و صدق در
 آن بـه  توجـه  كـه  اسـت  روي داده مبنـاگرايي  در مهمـي  تغييـرات  پارادايم همين در حتي(
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 مبنـاگرايي «اسـت   جملـه  اين باشد؛ از مفيد عارفان هاي يافته خردپسندي اثبات در تواند مي
 )).Alston, 1991; Plantinga, 1983( »شده اصالح
 واحـد  دسـتگاه  يـك  بـه  محدود منطقي هاي دستگاه از استفاده مستلزم نظري عرفان آيا
 .)316 :1382 هاك،( باشد؟ گرا هم كثرت تواند مي كه اين يا است
 نظريـة  يـك  بـه  محـدود  شـناختي  معرفت هاي نظريه از استفاده مستلزم نظري عرفان آيا
 .)132 -  121 :1380 فعالي،( باشد؟ گرا هم كثرت تواند مي كه اين يا است واحد
 و )Hajek, 1996(فـازي   حتـي  و )Hajek, 1997(چندارزشـي   منطقـي  هـاي  دسـتگاه  آيا
 ،)Chisholm, 1987( توجيه در گرا انسجام جمله از آن با متناسب شناختي معرفت هاي دستگاه
  ندارند؟ عارفان هاي يافته براي بهتري گري تبيين قدرت
  

  اختالف مشهور فالسفه و عرفا در تبيين مقام ذات و جايگاه حكمت متعاليه. 2
 ازاي مابه و است انتزاعي مفهومي مقسمي البشرط وجود فلسفه، در كه است اين مشهور
 وجود را حق ذات عارفان اما ،)101پنجم  بخش/ 2: 1375 آملي، جوادي( ندارد خارجي
). 107 پنجم بخش/ 2: 1375 آملي، جوادي ؛13 :1375 قيصري،( دانند مي مقسمي البشرط
 بزرگان از برخي كه خوانديم مشهور حيث آن را از كرد خواهيم اشاره بدان كه اختالفي
 همان صراحت با مواضعي در حتي و نيستند معتقد بدان متعاليه حكمت مسلك در فالسفه
؛ 45 -  40اول بخش/ 1: 1375 آملي، جوادي( دهند مي قرار تصديق مورد را عرفا تعابير

 خود ميان حتي را اختالف اين برخي). 103 -  102 پنجم بخش/ 2: 1375جوادي آملي، 
  ).165 -  164 :1372 آشتياني،( هستند قائل هم عرفا
 از قيدي به مقيد همواره وجودند مفهوم مصداق كه عيني موجودات فيلسوفان، نظر از
 وجودش كه است مقسمي البشرط وجود مفهوم تعينات از يكي صرفاً نيز خداوند و قيودند
 وجود را حق حضرت ذات) مشهور نظر در( فالسفه روي اين از. است اطالق قيد به مقيد

 دست به خداوند از عرفا كه تعريفي بنا بر. دانند مي موجودات ساير با مباين و ال بشرط
 اصطالح در. نيست هم اطالق قيد به مقيد كه  است مقسمي البشرط وجود خدا دهند مي
. است قسمي البشرط وجود كه است رحماني نفس و منبسط وجود براي قيد اطالق، عرفا
 اطالق، و سريان و دارد قرار سريان فوق مرتبة در مقسمي البشرط وجود روي اين از

 قيد حتي داشت نخواهد قيدي هيچ مقسمي البشرط وجود و هستند او هاي جلوه از قسمي
  ).111 :همان( اطالق
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 حكمت در ايشان موافقان و عرفا از دسته آن آراي تبيين و بررسي به مقاله اين در
 پارادايم تأثير گاه آن و پردازيم مي ذات مرتبة ناپذيري حكم دليل و معنا خصوص در متعاليه
 فكري دستگاه. كنيم مي بازگو آن در را مشائي ـ ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه

 مبناگراست توجيه، در و گرا مطابقت صدق، در شناسي، معرفت حيث از مشائيـ  ارسطويي
 پوشيده نظر اهل بر. است دوارزشي دستگاهي صدق، در گرايي مطابقت دليل به آن منطق لذا

دارد  وجود نيز توجيه و صدق در گرا انسجام شناختي معرفت هاي نظام كه نيست
)Chisholm, 1987( هايي، دستگاه چنين در صدق و نيست دوارزشي الزاماً ايشان منطق كه 

  .است مشكك امري
  

  الهيناپذيري مرتبة ذات  مسئلة حكم. 3
 از و نيست صحيح او بر حكمي هيچ ذاتي حق، اطالق حيث از كه اند كرده تصريح عرفا
 گيرد نمي قرار حكمي هيچ مشمول و پذيرد نمي اسمي هيچ اش احاطي و اطالقي حيث

 /واحد( وجود فوق از متأثر انديشه اين در ايشان). 10/ 2 نص و 6/ 1 نص: 1362 قونوي،(
the one (هستند فلوطين از مسلمان عرفاي تأثيرپذيرفتن مخالف برخي البتهاند؛  فلوطين 

اگر  است كه معتقد صراحت به كه است عارفي و انديشمند فلوطين). 63 :1372 آشتياني،(
 فلوطين انديشة ساختار. باشد وجودآفرين توانست نمي بود وجود به متصف خود واحد
 كه است چيزي وجود از فراتر كه است معتقد فلوطين. زند مي دور وجود فوق محور حول
 فوق. كرد توصيف را آن توان نمي و نيست شدني بيان  رو اين از و گنجد نمي انديشه در

 كثير مقابل در است واحدي نه و است عددي واحد نه ولي شود مي خوانده واحد وجود،
 واحد. است معقول جهان از برتر و عقل از برتر وجود، فوق واحد « ؛)17 :1363 ياسپرس،(

 وصفي او به وگرنه هست بگوييم توانيم نمي حتي اش درباره كه درنيافتني است اي اعجوبه
 است اين براي تنها خوانيم مي واحدش نام به اگر«؛ )30/ 1: 1366 افلوطين،( »ايم داده نسبت

  ).1085 /2: همان( »بكنيم او به اي اشاره سخن اثناي در مجبوريم كه
 است، ممتنع حضوري نحو به چه و حصولي نحو به چه مقسمي البشرط وجود به علم

 هر از اخير قسم فرض، حسب به كه حالي در است، تعين مستلزم بودن، معلوم گونه هر زيرا
 به وجود روي اين از). 181 :1386 الهيجي،(است  برتر اطالق قيد حتي تعيني و تقيد گونه
 اعتبار اين. عارف شهود مشهود نه و شود مي فيلسوف عقل محاط نه مقسمي، البشرط اعتبار
 عارفـان  كـه  معناسـت  ايـن  بـه  و گذارد نمي باقي عنه مبحوث و باحث و بحث براي جايي
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 مسـامحة  باب از هم را سخن از اندازه همين و دارند مي روا مقام فقط سكوت را اين دربارة
 بيـان  صـراحت  بـه  ذات مقام دربارة بزرگ عارفان برخي. شمارند مي جايز مفاهمه در زباني
 نـه  و اسـت  موجـود  نـه  معلول، نه و است علت نه حادث، نه و است قديم نه كه دارند مي

 ال و عدم ال و وجود ال و باوليه ال تعين الال في وصف ال اذ« عدم؛ نه و است وجود نه معدوم،
  ؛)248 :1375 قونوي،( »حدوث

 نه دارد نام زو كسي نه دارد؛ تنزه قيود جميع از باشد هستي صرافت مقام كه وجود حقيقت
 هـر  و حـق  به تعبير بلكه نيست مسامحه از خالي حقيقت آن از هم مرتبه به تعبير... نشان 
 اشـاره  نـه  اسـت؛  اشـاره  مفهـم  تعبيـري  هـر  چون دهد مي تنزل خود مقام از را آن تعبيري

 او در نعـت  و صـفت  نظيـر  هم خارج قيد و ندارد تقييد ذات مقام در... عيان  نه پذيرد مي
 ذات مقام در حكم و نسبت ندارد؛ رسم و اسم مبراست ذهني و عقلي تعين از چون نيست
  ).131 :1372 آشتياني،( است غير به تعلق از ناشي حكم و نسبت چون شود نمي اعتبار

 جمـع  از حتـي  دانستند نمي مشائي ـ ارسطويي پارادايم به مقيد را خود كه متقدم عرفاي
 المثالن؛ يتقوم و الضدان يتحقق به و«: دارد تصريح كه قيصري جمله از نداشتند پروايي نقيضين

  ).132 :همان( »النقيضين بين الجمع منه يلزم و غيرهما و الضدين بصورت يظهر الذي هو بل
 حمل ناچار به شيراز و اصفهان مكتب در مشائي ـ ارسطويي پارادايم تأثير تحت شارحين برخي

 حقيقي، بساطت مقسمي، اطالق حقيقي، وحدت و اند دانسته مجاز را ذات مرتبة در معاني برخي
 مقسمي البشرط منافي را آن و دهند مي نسبت ذات مرتبة به را اطالقي تشخص و اطالقي، وجوب

 تركه،( است نظري چنين به قائل القواعد تمهيد در تركه، كه الدين صائن جمله از. دانند نمي
 ناپذيري حكم تبيين در فوق نظر اختالف با مواجهه در نيز معاصرين برخي). 247 -  246 :1360
 سخني را تركه الدين صائن و قونوي و قيصري سخن و دانند مي ظاهري را آن عرفا، نزد ذات مرتبة
 عرفاني اسم دقيق كاربرد و معنا از مخاطب ناصواب ناشي از برداشت را اختالف و دانند مي واحد

 ←( دانند مي نيست آور تعين كه اسمي و است آور تعين كه اسمي خلط و تقيد و تعين و
  ).335 -  325 :1389 پناه، يزدان
  

 مشائيـ  شناختي ارسطويي ناپذيري مقام ذات با دستگاه منطقي و معرفت تعارض حكم. 4

 اجتمـاع  استحالة يا تناقض عدم مبدأ مشائيـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه در
 ارتفـاع  اسـتحالة  حتـي  ديگـر  قضـاياي  همة زيربناي و ساز زمينه و است ازلي حق نقيضين
  ).41 -  40 دوم بخش/ 1: 1375 آملي، جوادي( نقيضين
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 ارسطويي گراي مطابقت و مبناگرا شناسي معرفت و دوارزشي منطق در چهارچوب كسي اگر

 از بزرگاني لذا. است كرده حكم خود مباني خالف به بپذيرد، را اين از غير چيزي مشائيـ 
 از شان عرفاني حيث از توانستند مي نه بودند، گرفته خو فكري دستگاه اين با كه عرفا شارحين

 كنند نظر صرف عرفاست بزرگان تأكيد مورد كه ناپذيري حكم ويژگي با اي مرتبه اعتباركردن
 تعلق حيث از توانستند مي نه و شد مي ها آن فكري منظومة در ناسازگاري ايجاد به منجر چون
 و عدم و وجود دربارة حمل سلب و حمل خود، شناختي معرفتـ  منطقي دستگاه به خاطر
 مراتب ترين عالي خردستيزي به تن و انگارند سان يك را مفاهيم قبيل اين و تشخص و اطالق
  .دهند عرفاني
 شامل كه مقام اين در چيز هر شدن مستهلك بر عرفا تصريحات رغم علي اي عده البته
 در عرفا سخن سازگاري بر دليل تأمين در سعي شود مي هم نقيضين اجتماع استحالة حكم

 دليل). 132 :1372 آشتياني،(اند  كرده مشائيـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه
 چون هستند، ثاني معقوالت از كه مفاهيمي كه است اين از عبارت خود ادعاي بر گروه اين
 تقيدي و تعين موجب و نيستند ذات مقام از تنزل موجب شوند انتزاع مي ذات حاق از

 تعينات مجموعة يعني ذات، از خارج قيدي و معنا از برگرفته كه حكمي هر لذا. شوند نمي
 موجب شود انتزاع ذات حاق از اگر اما دهد، تنزل مي بودن نامتناهي و اطالق از را ذات باشد
 داد نسبت ذات مقام به شكل همين به توان نيز مي را اطالقي كماالت لذا. شود نمي ذات تقيد

  ).331 -  329: 1389 پناه، يزدان(
 ـ ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه پارادايم در كامالً كه دليل و حل راه اين
 كه ايشان متقدم شارحان و عرفا بزرگان فراوان تصريحات با اوالً است شده اظهار مشائي
 يا است معلوم ثاني، معقول پرسيم ايشان مي از ثانياً و است ناسازگار شد ذكر آن از برخي
 پس است، معلوم اگر نيست؟ يا است حق بودن مدرك و اشاره مستلزم آيا نيست؛ معلوم
 و نيست مقسمي البشرط ديگر و است شده متعين و مقيد عالم علم قيد به و است محدود

 گونه اين بودن محصل معناي فاقد به بايد يا :است دو اين از يكي اش نتيجه نيست معلوم اگر
 مقام دربارة معتقدند كه بپذيريم را عارفاني سخن همان يا شويم معتقد ذات مقام در ها حمل
 مستلزم ذات حاق از مفهوم يك انتزاع پرسيم كه مي اين ديگر. كرد بايد سكوت فقط ذات

 به منجر كه هست اگر نيست؟ يا هست آن به اشاره و ذات با شهودي يا عقلي ارتباط
 همان نتيجه نيست اگر و است آن شدن متعين و محدود لذا و ذات شدن مشهود يا شدن معقول
 هر عدم، نسبت چه و بدهيد او به وجود نسبت چه كه اند كرده تصريح عرفا برخي كه است
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 اگر همچنين. است شهودي يا عقلي ادراك به مسبوق معنا چون معناست بي اندازه يك به دو
 مسئله حقيقت در است، ذات مرتبة بر حمل قابل مقسمي اطالق نحو به اوصاف شود گفته
 اظهار يعني است، شده داده احاله ديگري جاي به ناپذيري حكم مشكل بلكه است، نشده حل
فقط  هم آن كماالت و اسما دربارة كرد توان سكوت مي اش درباره فقط كه مقامي آن كه شده
 مقسمي اطالق ذات، مقام ناپذيري حكم علت. ناپذيرند حكم هم ها آن چون كرد، سكوت توان مي

 و معني هيچ لذا برنتابد، را تعيني و محدوديت هيچ و باشد نامتعين بايد مقسمي مطلق است؛
 نتيجه در. شود آن مي محدوديت و تقيد به منجر چون باشد، داشته تواند نمي ذهن در مفهومي
 شناختي معرفت و منطقي دستگاه در عرفا مشاهدات از بخشي كه ماند نمي باقي ترديد جاي

  .نمايد ناسازگار مي مشائيـ  ارسطويي
  

 ناپذيري مقام ذات راهكارهاي تبيين حكم. 5
 ندارد؛ تمام و تام تناسب عرفان قامت بر مشائيـ  ارسطويي معرفتي و منطقي لباس ظاهراً
 از خود نظري نظام توجيه و تبيين در عارفان و است كرده عرفان به بسياري خدمات گرچه
 دستگاه كه كرد انكار توان نمي لكن. اند برده فراوان هاي بهره دستگاه اين اصول و ادبيات
 در عرض يا داند مي جوهر يا را موجودات مشائيـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي
 عرفان). 124: 1372 آشتياني،( عرض نه و دانند مي جوهر نه را وجود عرفا كه صورتي
 با مشائيـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه ناسازگاري با رويارويي براي نظري،
  :دارد خود، دو روش هاي يافته برخي
 مشائي؛ـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه مقابل در آمدن كوتاه. 1
 :باشد داشته تواند مي رويكرد دو خود كه دستگاه؛ اين از رفتن بيرون. 2

  بديل؛ دستگاه انتخاب در انحصارگرايانه رويكرد) الف
 .بديل هاي  دستگاه انتخاب در گرايانه كثرت رويكرد) ب
 نتيجه اين به شود توجه ذات، دربارة عرفا مدعيات با دستگاه اين مباني شباهت به اگر
 دستگاه از اگر كه اين توضيح. ندارد آمدن كوتاه براي دليلي هيچ عرفان كه رسيد خواهيم
 مبناگروي و بداهت نظرية چرا كه شود پرسيده مشائيـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي

 كه دستگاهي. چراست و چون فوق گويند مي بديهي دربارة ايد، پذيرفته دستگاه اين در را
 جا اين گويد مي رسد مي كه خود مباني به خواهد مي دليل كس همه از چيز همه دربارة

 شما دستگاه براي نقصي اين آيا شود سؤال دستگاه اين از اگر. خواهد نمي دليل و استثناست
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 معرفتيـ  منطقي دستگاه حسن اين بلكه خير، دهند مي پاسخ خير؟ يا شود مي محسوب
 سخن ارزيابي در دستگاه همين اما. نيست استدالل قابل بداهت شدت از بديهي امر و ماست
 حملي هيچ و است سخن فوق كه است اي مرتبه ذات، مقام بگويند ايشان كه پذيرد نمي عرفا
 پيش و شود مي تعين به منجر حمل و سخن چراكه ،)است حمل فوق( كرد آن بر توان نمي
 مرتبة كه است عرفاني وجودشناسي حسن بلكه نيست نقص اين و بايد مطلقي تعيني هر از

 از مقام اين گويد مي عارف داريد مقام اين بر دليلي چه بپرسيم اگر. باشد داشته وجود فوق
 مرتبه و مقام اين عارف براي. نيست درك و احاطه قابل دربرگيرندگي و آشكارگي شدت
. مشائي ـ  ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه براي بديهي كه است مبنايي قدر همان
 لزوم در بحث. است بديهي اند گفته عرفا يا است بديهي ذات مقام كه نيست اين سخن
 مشابه وضعيت دو از شناختي معرفت و منطقي دستگاه يك ارزيابي در باور اخالق رعايت
  :كنيد توجه ذيل جملة دو به. است
 فوق( كر آن بر توان نمي حملي هيچ و است سخن فوق كه است اي مرتبه: عرفا سخن. 1
 و بايد مطلقي تعيني هر از پيش و شود مي تعين به منجر حمل و سخن چراكه ،)است حمل
 باشد؛ داشته وجود فوق مرتبة كه است عرفاني وجودشناسي حسن بلكه نيست نقص اين

 و شـك  هـيچ  و چراسـت  و چون فوق كه است اي مرتبه: مشائيـ  ارسطويي پاراديم. 2
 بـودن  نظـري  بـه  منجـر  شـك  چراكه ،)است شك فوق( روا داشت آن بر توان نمي ترديدي

 مشـائي ــ   ارسـطويي  معرفتـي  دسـتگاه  نقص اين و بايد اي بديهي نظري از پيش و شود مي
  .باشد داشته چرا و چون فوق اي مرتبه كه است دستگاه اين حسن بلكه نيست

 از يكي دادن برتري هرگونه كه سازد مي رهنمون نكته اين به را ما فوق سخن دو شباهت
 درواقع مقام اين در انتخاب هر يعني. مدلل نه بود، خواهد معلل ديگري بر فوق سخن دو

 شناختي روان گذرهاي و ها گرايش و احساسات يا ها پارادايم اساس بر كه است تصميمي
  .گيرد مي صورت

 نظري را »است پذيرفتني دليل بدون بديهي« كه گزاره اين مشائيـ  ارسطويي دستگاه
 است بديهي بگويد اگر و شود مي تسلسل به منجر است نظري بگويد اگر بديهي؟ يا داند مي

 مصرح دور ،»است بديهي چون پذيريم مي را بديهي« كه است اين گزاره اين معناي چون
 يك اساس بر صرفاً مبناگرايي. كند مي انتخاب را مبناگرايي دور، اين از رهايي براي و است

 گروي انسجام مثالً چرا كه جاست اين سؤال و است شده انتخاب دستگاه اين در معلل تصميم
 و حمل فوق و وجود فوق اي مرتبه بودن كه همين انسجام نظرية محيط در. نشود انتخاب
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 اين پذيرش براي است كافي كند مي تر هماهنگ و تر منسجم را عرفاني انديشة نظام حكم،
 وضعيت و است سازگار چندارزشي هاي منطق با انسجام نظرية محيط وانگهي. عرفاني اعتبار

  .تابد برمي را كاذب نه و صادق نه
 صـحيح  عرفا هاي يافته از اي مرتبه گويد مي مشائيـ  ارسطويي معرفتي و منطقي دستگاه

 و منطقي دستگاه بگويد تواند مي هم نظري عرفان. نيست سازگار من اصول با چون نيست،
 مراتـب  از اي مرتبـه  توجيـه  و تبيـين  تـوان  چون است، ناكارامد مشائيـ  ارسطويي معرفتي
 معرفتـي  و منطقـي  دسـتگاه  برابـر  در آمـدن  كوتـاه  براي دليلي هيچ عرفان. ندارد را عرفاني

 دسـتگاه  ايـن  پـارادايم  در نظـري  عرفـان  دانشمندان و چون عرفا. ندارد مشائيـ  ارسطويي
 ديگـري  ابـزار  و اسـت  بـوده  مشائيـ  ارسطويي كامالً شناخت و منطق از شان درك اند بوده

 ايـن  روشـن  نمونة. نيست آن توليد بودن ممكن غير يا نبودن بر دليل ابزار نداشتن. نداشتند
 مقولـة  در نـونگري  و اصـالح  قدري با كه ديد توان مي صدرايي متعالية حكمت در را نكته

  .كند مي پيدا بهتري گري تبيين قدرت مسائل، براي بسياري منطقي، ابواب اي پاره و شناخت
  

  گيري نتيجه. 6
 ميـان  هـم  و اسـت  اخـتالف  عرفا و فالسفه ميان هم ذات مقام چيستي خصوص در. 1

 عرفا؛ خود
 در ناپـذير،  حكم را ذات مقام و دانند مي مقسمي البشرط را ذات كه عرفا از دسته آن. 2
 دسـتگاه  چـون  هستند، مشائيـ  ارسطويي پارادايم تأثير تحت ذات مقام ناپذيري حكم تبيين
 شناختند؛ نمي آن جز ديگري شناختي معرفت و منطقي
 مشـائي ــ   ارسـطويي  شـناختي  معرفـت  و منطقـي  دستگاه با ذات مقام ناپذيري حكم. 3

 كننـدة  برطـرف  دسـتگاه  ايـن  درون در متـأخر  شـارحان  برخي توجيهات و است ناسازگار
 نيست؛ ناسازگاري

ــ   ارسطويي شناختي معرفت و منطقي دستگاه در ذات مقام ناپذيري حكم ناسازگاري. 4
 تـا  فقـط  معرفتـي ــ   منطقي دستگاه اين چون نيست، آن مطلق خردستيزي معناي به مشائي

 دارد؛ را عرفاني هاي يافته تبيين و توجيه توان حدودي
 تبيـين  در مشـائي ــ   ارسـطويي  شـناختي  معرفـت  و منطقي دستگاه محدوديت چون. 5
 سـاير  توانـد  مـي  نظري عرفان نيست، آن بودن ناپذير تبيين معناي به ذات مقام ناپذيري حكم

 بزند؛ محك نيز را معرفتيـ  منطقي هاي دستگاه
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