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چکیده
بحث فطرت و امور فطری در انسان از جمله مباحث مهمی است که سابقه طوالنی در اندیشه اسـالمی و غربـی 

انـد بـه حـدی کـه حتـی برخـی از ژه در اثبـات آن سـخن گفتهباره بـه ویدارد و بسیاری از فالسفه و متفکران در این
اند.گرایی اخالقی دانستهیرش ادراکات فطری اخالقی را بهترین راه حل نسبینظران در فلسفه اسالمی، پذصاحب

در این نوشتار ابتدا کاربردهای واژه فطری را درباره ادراکات انسان بیان کرده، سپس دیدگاه مالصدرا را بر هریک 
لسوفان غرب چون افالطـون و ایم که برخالف برخی از فیاز این کاربردها عرضه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده

شناختی وی، از قبیل حـدوث جسـمانی نفـس، انسـان ادراک الیب نیتس، از نظر مالصدرا، بنابر مبانی خاص انسان
های حصولِی پیشین که مقتضای آفـرینش وی بـوده و از ابتـدا همـراه او باشـند، هاو شناختفطری به معنای دریافت

علـم «و نیـز » هاعلم بسـیط مشـترک بـین انسـان«، »مساوقت وجود و علم«ون ای چندارد و بر مبنای اصول و مبانی
.؛ ادراک حضوری فطری در دیدگاه مالصدرا قابل پذیرش است»معلول به ذات خود مستلزم علم به علت است

.فطرت، معرفت، علم حصولی، علم حضوریها: کلیدواژه
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مقدمه

خصـوص وجـود یـا عـدم هـا بهانسـان و اعتبـار آندر بین مسائل و موضوعات فلسفی مسأله ادراکات
هـا از جملـه ادراکات فطری اعم از حصولی یا حضوری از مباحث حائز اهمیت و تأثیرگذار بر سـایر حوزه

ای یـا خداشناسی و اخالق است. آیا انسان در ابتدای آفرینش لوح سفیدی است بدون هیچ نقش و نگاشـته
های معرفتی ابتدایی و ها و داشتههای گوناگون؟ آیا انسان گرایشبا رگهنیتس تخته سنگی استبه تعبیر الیب

های دور در اندیشـه بشـر مطـرح بـوده اسـت. هایی است که در گذشـتهها پرسشپیشینی دارد یا خیر؟ این
گرایی حقیقتی به نام فطرت و سرشت نخستین را هایی مانند تجربهشناسی، مکتبدرگذر تاریخ دانش انسان

الک بر این نظریه انتقاد کـرده و معتقـد اسـت هـیچ مبـدأ معرفتـی که جاناند چنانوجود انسان نپذیرفتهدر 
گیرد و بنیاد تمام شـناخت صریح یا مضمر فطری وجود ندارد و ذهن مصالح و مواد شناخت را از تجربه می

).۹۱/ ۵ترجمه امیرجالل الدین اعلم، ما تجربه است (کاپلستون،
گونه گرایش فطری ندارد، بلکه تابع آن است که چه نقشی به او بدهند آنچه تقدند، بشر هیچاین گروه مع

ها که بر زندگی بشر حاکم مطلق است روابط ماّدی، اجتماعی، روابط اقتصادی و تولیدی است. این رابطـه
).۱۰۹(مطهری، به هر شکل که باشند زندگی بشر از نظر خوبی و بدی تابع آن است 

هـا در انسـان از ابتـدای تولـد ها و آگاهیگرایی در معنای صریح آن قائل به وجود برخی گرایشفطری
بـرد کـه در است و در معنای افراطی آن به این ایده گرایش دارد که انسان پیش از تولد در عوالمی به سـر می

ها را به همـراه داشـته و سب کرده است و به همین دلیل است که بعد از تولد، این آگاهیهایی کآنجا آگاهی
آورد. شاید نظریـه تـذکار یـا یـادآوری ها را به نحوی به یاد میهای گوناگون زندگی و تجربه، آندر موقعیت

ترین نمونه گرایش به این دیدگاه باشد.منسوب به افالطون روشن
حصولی و حضوری در فلسفه غرب مطرح نیست اما برخی از فیلسـوفان غـرب هر چند تقسیم علم به

نیتس مرادشان از ادراکات فطری، ادراکات فطری حصولی است زیرا افالطون معتقـد چون افالطون و الیب
هـا را مشـاهده کـرده اسـت، است یعنی روح قبل از ورود به بدن با ُمُثـل آشـنا شـده و آن» تذکار«به نظریه 
هـا تواند ما را به شناخت امر کامل یا شناخت معیاری بـرای تشـخیص آنامور ناقص در اینجا نمیمشاهده 

شود همین امور ناقص، باعث به یادآوردن آن امور کامل گردند رهنمون شود اما مشاهده قبلی مثل سبب می
ل از ارتبـاط روح بـا ها را قبـ). به عبارت دیگر انسان یک سلسله دانش٩٤، »فایدروس«(افالطون، زیبایی، 

بدن داشته است ولی به محض ارتباط این دو، آن معلومات فراموش شده است و آدمی در جریان آمـوزش و 
آورد؛ بدین ترتیب، علـم تـذکر و یـادآوری ها را به یاد میهای حسی و وجودی دوباره آنتفکر پس از تجربه

صدیقات فطری و بدیهی معتقد بود.ای تصورات و تاست نه تولید معرفت. ارسطو نیز به پاره
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باشـند. وی اند و فطـری مینیتس نیز معتقد است برخی از تصورات از صرف تأمل حاصـل شـدهالیب

دار شـده کـه چنـان رگـهمثال لوح سفید الک را رد کرده و معتقد است عقل شبیه قطعه سنگی اسـت کـه آن
که این شکل در آن نمایان شـود ند پیش از آنتوان گفت مجسمه هرکول بالفعل در آن مندرج است هر چمی

گونه که هنر ) بدین معنا که همان٤٠٥/ ٤ساز نیاز دارد (کاپلستون، ترجمه غالمرضا اعوانی، به کار مجسمه
ساز ظاهرکننده مجسمه است حواس نیز ظاهرکننده ادراکات فطری انسان هستند.و ابزار مجسمه

شناسانه مالصـدرا در ایـن خصـوص اسـتخراج شـود. عرفتدر این پژوهش سعی خواهد شد دیدگاه م
گرایـی را های درون دینی خود ظاهرًا نظریـه فطریادعای این جستار این است که مالصدرا، براساس دیدگاه

پذیرد.می
گرایی ناسازگار اسـت. لـیکن ، با فطری»جسمانیه الحدوث بودن نفس«ای چون اما وجود برخی مبانی

داند. اما در واقـع مبنـای ایـن خاصه خداشناسی را فطری می،درا برخی ادراکات بشررسد مالصبه نظر می
گرایـی، علـوم ها هم در نظر او علم حضوری است نه علم حصولی و محـل نـزاع در نظریـه فطریشناخت

حصولی فطری است.

معناي فطرت
فطر یعنی «گوید نی نیز می). راغب اصفها۵۵/ ۵در اصل به معنای شکافتن است (ابن منظور، » َفَطَر «

ابتداع و اختراع، خلقت ابتدایی که به آن ابداع گوینـد و در مقابـل تقلیـد اسـت.... بنـابراین فطـرت را نـوع 
خاصی از خلقت و جبلت که در آفرینش انسان به کار رفته است می گویند که گاهی از آن تعبیر به سرشـت 

نیز مشتقات فطرت به همین معنی اسـتعمال شـده اسـت. ) در قرآن۶۴۰/ ۱(الراغب االصفهانی، » شودمی
فطرت، سجیت و سرشتی است که خدا انسان را بر اسـاس آن «در کتب لغت در معنای فطرت آمده است: 

).۲۸۶/ ۱(ابن منظور، » آفریده است.
رینش جا در مفهوم آن معنای ابـداع (بـه معنـای آفـتکرار شده است که در همه» َفَطَر «در قرآن نیز ماده 

فقط یک بار به کار رفته است که درباره انسان و » ِفعَله«بر وزن » فطرت«سابقه) و خلق هست اما واژه بدوِن 
توان گفت فطرت بـه معنـای نـوعی کند، میداللت بر نوع می» ِفعَله«دین است. از آنجا که این واژه بر وزن 

).۲۶گی وجود دارد (مطهری، سابقآفرینش خاص است، آفرینشی که در آن مفهوم ابداع و بی
توان گفت که همه رغم کاربردهای مختلف واژه فطری و فطرت در فلسفه، کالم، عرفان و منطق میعلی

هایی که مقتضای آفرینش نـوع انسـان اسـت و حاصـل ها در این امر مشترک هستند که معرفت یا گرایشآن
تجربه نیست.
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فرق بین فطرت و غریزه 

فطرت خمیره یا همان ذات خلقت آدمی است، در حالی که غریزه فقط به بدن حیـوانی انسـان مربـوط 
انـد. از هایی اسـت کـه فطریها و گرایشاست. در خمیره یا ذات خلقت آدمی، بدیهیات عقلی و نیز دانش

ل؛ عشق به کمال و در نهایت کمـال مطلـق (اللـه) نیـز سوی دیگر، انسان فقیر و محتاج است و عاشق کما
فطری است و در همه وجود دارد. کمال نیز بعد معنوی و مادی دارد و نیازهـای انسـان چـه معنـوی و چـه 

های مـادی را غریـزه هـا و خواسـتهگیـرد. دانشمادی، از همین فقر ذاتی و عشق به کمـالش سرچشـمه می
بنـا بـر نظـر .گویندمی» فطری«های غیر مادی را ها و خواسته. و دانشگویند که در حیوانات نیز هستمی

رود؛ ولی آ) فطرت دربارة انسان به کار می:توان برشمردمطّهری، سه تفاوت مهم میان غریزه و فطرت را می
گاهانه.غریزه به گونة اختصاصی دربارة حیوان کاربرد دارد نچـه تر است؛ یعنی انسان آب) فطرت از غریزه آ

داند، به سبب قدرت او بر دانستن است. ج) فطریات مربوط به مسائل انسـانی (مـاورای حیـوانی) را که می
)، امـا تتبـع و ۳۴-۳۳است؛ ولی غریزه محدود به مسائل مادی زندگی حیوان اسـت (مرتضـی مطهـری، 
د فطرت و غریزه تفـاوتی بررسی عبارات مالصدرا حاکی از آن است که ایشان در بسیاری از موارد بین کاربر

.)۲۴۱، مفاتیح الغیب(صدرالدین شیرازی، شودقائل نمی

هاي امور فطريویژگی
هـای عملـی انسـان آ) معرفت و آگاهی فطری و گرایش:برای امور فطری بیان شده استچهار ویژگی

مده اسـت. ب) تغییـر تحمیلی نیست بلکه در نهاد او قرار داده شده است و مانند علوم حصولی از بیرون نیا
توان آن را از بین برد. ج) فراگیر و همگانی است (جوادی آملی، فطـرت پذیر نیست و با تحمیل و فشار نمی

). د) معطوف به کمال مطلق است و حد یقف ندارد.۲۶در قرآن، 

تقسیمات فطرت
های انسـان بینشبرای ادراکات و» فطری«های مختلفی از فطرت ارائه شده است. گاه اصطالح تقسیم
ُکم قالوا َبلی«: در آیه گویدرود چنانکه مالصدرا هم میبه کار می نکته دقیقی اسـت و آن اینکـه » أَلسُت بربِّ

از فرزندان آدم درباره اقرار به ربوبیت خداوند سؤال شده است نه وجود خداوند که تنبیهی است بـر در آیه «
دایش نفوس (فطر النفوس) در نهاد انسان مرکـوز اسـت. پـس آیـه اینکه اقرار به وجود خداوند در ابتدای پی

(صدرالدین شیرازی، مفاتیح » های سلیم فطری و غریزی استداللت دارد بر اینکه معرفت صانع برای عقل
).۲۴۱الغیب، 
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چنانکه مالصدرا نیز معتقد است میل به بقا و کمال شودهای او اطالق میگاه نیز بر تمایالت و گرایش

محبت به بقا و ارتقاء به مرتبه عقل در نهاد هـر انسـانی نهفتـه : میل وگویدمیانسان امری فطری است، در
).۱۹۷/ ۵ورزد (همان، است و هر گاه نفس دارای فطرتی سالم باشد به ما فوق خود عشق می

و ادراکـات جـا مـراد از فطـری معـارفهای انسان داللت دارد. در اینگاهی نیز بر استعدادها و توانش
انسان است.

کاربرد واژه فطري درباره ادراکات انسان
یا فطرت بر برخی ادراکات انسان اطالق شـده اسـت از » فطری«در حوزه منطق و فلسفه اسالمی واژه 

جمله:
های حضوری انسان مانند علم او به خـود و مبـدأ خـویش ای از معرفتدستهمعرفت حضوری: -۱

اه با آفرینش او است.فطری است و در سرشت و همر
کاربرد فطری برای معارف حصولی بر چند نوع قابل تصور است.معرفت حصولی:-۲
گاه از بدیهیات (قضایای بدیهی) اولیه به فطری یا فطرت عقل تعبیـر شـده اسـت و بدیهیات اولیه:-آ

د حواس، شـهود یـا بدین معنی که عقل خود بر اساس ساختار خود، بدون نیاز به امری بیرون از خود همانن
کنـد هـا را تصـدیق میگونـه گزارههـا ایناستدالل صرفًا با تصور صحیح موضوع و محمول و رابطه بـین آن

). وجدانیات، از جمله قضایای بدیهی اولی هستند.۳۵۹/ ۲(مصباح یزدی، 
یات: -ب و اقامـه هـا نیازمنـد تفکـر ها است و تصـدیق آنها همراه آنیا قضایایی که استدالل آنفطر

اند.استدالل نیست. این گونه قضایا بدیهی ثانوی شمرده شده
یب به بدیهی:گزاره-ج شـود کـه هـر هـا تعمـیم داده میاز این جهت واژه فطری به آنهای نظری قر

/ ۲ها را درک کند و نیـازی بـه بـراهین پیچیـده ندارنـد (مصـباح یـزدی، تواند آنکسی با عقل خدادادی می
۳۵۹.(
کند شیخ اشراق بیان میرات و تصدیقات فطری در برابر تصورات و تصدیقات غیرفطری:تصو -د

).۱۸/ ۲(سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، » معارف انسان فطری و غیر فطری است«که 
توان گفت شیخ اشراق از اصطالح بدیهی و غیر بدیهی به دو اصطالح فطری و غیـر فطـری در واقع می

.عدول کرده است
در این نوشتار محل بحث در ادراکات فطرِی حصولی اسـت کـه وجـود چنـین ادراکـاتی طبـق مبـانی 
فالسفه اسالمی از جمله مالصدرا قابل پذیرش نیست اما چنانکه بیان خواهد شـد وجـود ادراکـات فطـری 
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کند.حضوری را مبانی مالصدرا اثبات می

ري در ادراکات انساندیدگاه مالصدرا درباره کاربردهاي متفاوت واژه فط
در نظام فکری مالصدرا هم عبارات وی بر پذیرش ادراکـات فطـری حضـوری انسـان علم حضوری:

نسبت به خداوند تصریح دارد و هم این نوع علم صرف نظر از ارزش معرفت شناختی آن قابل اثبات است. 
اند توان بیان کرد عبارتمیاز جمله اصول و دالیلی که بر وجود علم حضوری فطری انسان به مبدأ خویش

از:
آ) علم حضوری معلول به ذات خود مستلزم علم حضوری به علت است: حقیقت و ذات معلول عـین 
فقر و وابستگی به علت و غیر مستقل بودن است. از طرفی علم حضوری و حقیقی به موجودی که عین فقر 

تقلی درک شود زیرا موجـودی کـه ذاتـش و وابستگی است ممکن نیست جز در صورتی که ابتدا موجود مس
عین تعلق و فقر است بدون آن وجود مستقل وجود ندارد بنابراین علم حضـوری بـه معلـول مسـتلزم ادراک 
حضوری قبلی نسبت به علت است. پس بنابراین هر معلولی از جمله انسان به علت خـود علـم حضـوری 

).۱۱۲/ ۹دارد (جوادی آملی، رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، 
همچنین این مطلب طبق مبنای دیگر مالصدرا که علم را نیز ماننـد جهـل بـه بسـیط و مرکـب تقسـیم 

کند قابل اثبات است. منظور از ادراک بسیط ادراک یک شیء همراه با غفلـت از ایـن ادراک و غفلـت از می
به آن شیء و علـم بـه تصدیق به چیستی مدَرک است. علم مرکب عبارت است از ادراک شیء همراه با علم

).۱۱۶/ ۱الحکمه المتعالیه اینکه مدَرک همان شیء است. (صدرالدین شیرازی،
از نظر وی ادراک خداوند به نحو بسیط در اصل فطرت هر فرد وجود دارد زیرا مدرک بالذات هر شـی ء 

ا هویـات نحوه وجود آن است و وجود هر شی ء چیزی جز حقیقت مرتبط با وجود حق تعـالی نیسـت زیـر
وجودی مراتب تجلیات ذات و لمعات جالل و جمال الهی هستند پس ادراک هر شی ء چیزی جز مالحظه 

پذیر نیست زیرا ذات او جهت ارتباط آن شیء با واجب تعالی نیست و این امر جز با ادراک ذات حق امکان
حسی، خیالی، عقلی، نهایت سلسله ممکنات و غایت همه تعلقات است پس هر کس چیزی را به هر نحو 

حصولی و حضوری درک کند خداوند را ادراک کرده است. این ادراک بسیط نسبت به حق تعالی برای همـه 
ها از ایـن معرفـت غافـل ها حاصل است اگر چه ممکن است به جز اولیاء خاص الهی سـایر انسـانانسان

(همان).باشند اما در عین حال خطا و جهل نیز به این نوع علم راه ندارد 
سوالی که ممکن است مطرح شود و مالصدرا نیز به آن توجه داشته است این است کـه نفـس در آغـاز 

گوید شاید بگویید نفس از آغاز امر، عالم است بـه ذات خـویش و بـه تکوین و حدوث، ضعیف است. می



61) از نظر مالصدراھاآوردهشی(پیادراکات فطر1395پاییز و زمستان
در آغـاز امـر، توان گفت کـه نفـس قوای موجود در ذات خویش به علم فطری و نه اکتسابی پس چگونه می

جوهری بالقوه است؟
پاسخ آن است که: آخرین درجات و مراتب فطرت حیوان اولین درجات و مراتب فطـرت انسـان اسـت 

ها متفاوت هستند و سخن ما در ابتدای نشـو و نمـای انسـان اسـت از آن ها و نشآت و مراتب آنزیرا فطرت
و امکـان وجـودی اسـت مخصـوص بـه او و جهت که جوهری ناطق است و برای انسان در این حال، قوه

کمالی شایسته و مناسب آن وجود، پس علم او به ذات خویش عین وجود ذات اوسـت و علـم او بـه اشـیاء 
عین وجود اشیاء برای ذات اوست، زیرا وجود او وجود عقلی است و آنچه کـه حاصـل بـرای امـر عقلـی و 

شایسته اوست به جز امر عقلی نخواهد بود.
که وجود انسان وجودی بالقوه است معقوالت او نیز معقوالت بالقوه هستند، لذا علم او بـه پس زمانی

ذات خویش و علم او به ما سوای ذات خویش در ابتدای امر و آغاز تکوین وحـدوث عبـارت اسـت از قـوه 
معقـوالت او علم به ذات و قوه علم به ماسوای ذات و هر اندازه قوه عاقله در جهت فعلیت رو به رشد گذارد

تر گردد و بر عکس. تا زمـانی کـه قـوه نیز به همین نسبت در جهت فعلیت و تحصل و وجود شدیدترو قوی
عاقله او متعلق به بدن و متأثر از احوال و آثار بدن و به طور کلی وابسته و تحت نفـوذ امیـال او قـرار گرفتـه 

). وی در ۲۹۴-۲۹۵زی، شـواهد الربوبیـه، است کلیه معقوالت او معقول بالقوه هستند (صدرالدین شـیرا
فعلم اإلنسان بذاته و بما هو حاصل لذاته فی ابتداء النشأة قـوة علـم بذاتـه و بمـا «کند: عبارتی تصریح می

). اما نکته محل تأمل آن است که آیا در همان ۵۱۷(صدرالدین شیرازی، مفاتیح الغیب، » سوی ذاته جمیعاً 
وجود هست یا نیست، اگـر وجـود هسـت » وجود انسان وجودی بالقوه است«گوید: ابتدا که مالصدرا می

بنابر اصل مساوقت وجود و علم باید علم هم باشد و اگر وجود نیست که هیچ چیزی نیست.
ب) مساوقت علم و وجود: مساوقت وجود و علم از اصول مهم معرفت شـناختی مالصـدرا بـه شـمار 

هـا وجود و علم در تمام احکامی که از جهـت ذات و حقیقـت بـر آنآید. مراد از این اصل این است که می
شود مشترک هستند یعنی هر حکمی که بر وجود صدق کند بر علم هم صادق خواهد بود.حمل می

یکی از احکام وجود سریان آن در تمام هیاکل ماهیات است و علم هم ماننـد سـایر امـور وجـودی در 
ای از ذرات عالم خواه مادی یا مجرد همانطور که از نور وجود خالی ذرههمه اجزاء عالم سریان دارد و هیچ 

). چنانکـه مالصـدرا ۲۶۲بهـره نیسـت (صـدرالدین شـیرازی، المبـدا والمعـاد، نیست از نور علم هـم بی
وجود حقیقت واحدی است که در همه موجودات به نحو تشکیکی بـر حسـب کمـال و نقـص «گوید: می
صفات حقیقی علم، قدرت، و اراده و حیات نیز در همه موجودات جاری اسـت ها ساری است همچنین آن

و همه موجودات حتی جمادات شاهد وجود رب خود و عارف به خالق و مبِدع خویش هستند (صدرالدین 
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). البته این علم برحسب درجه وجودی موجودات متفـاوت اسـت و از ۱۱۸/ ۶الحکمه المتعالیه، شیرازی،

سبت به سایر موجودات عالم ماده از کماالت وجودی بیشتری برخوردار اسـت علـم او بـه آنجا که انسان ن
خالق نیز از شدت بیشتری برخوردار است هر چند از آن جهت که انسـان در عـالم طبیعـت اسـت و عـالم 

طبیعت نیز مرتبه نازل عوالم وجود است باز هم این علم ضعیف است.
د است اموری که به صورت قوه و امکان برای انسـان حاصـل بدیهیات: مالصدرا معتقعلم حصولی:

شوند:هستند بر حسب حاصل خود به سه قسم تقسیم می
های آن به اقسام متعـدد آ) حسیات: امور حاضر در حواس انسان هستند که بر حسب مواضع و حاصل

شوند.تقسیم می
لم.باشند مانند لذت و اب) وجدانیات: امور حاضر در نفس انسان می

ج) اولیات: امور حاضر در عقل انسان هستند مانند تصور وجود و نفی آن، وحدت و کثرت. وی معتقد 
گونه است زیرا رابطه تصور با تصدیق مانند وجـود بـا ماهیـت یـا جـنس و است در ناحیه تصدیق نیز همین

هـا اوائـل شود زیرا آنیها نام واحد بدیهیات گذاشته مکند که بر همه اینفصل است. وی همچنین بیان می
هـا بـرای انسـان ها به خاطر حضور ناگهانی و غیر اختیاری آنغریزی در فطرت انسان هستند و تحصیل آن

افزاید حضور اولیات، در ذهن ممکن نیست چرا که تحصیل حاصل محال است. در ادامه همین مطلب می
باشـد (صـدرالدین ی و اسـتعدادی میهـا امکـانواجب و ضروری است بر خالف امور کسبی که وجود آن

).۳۰۰شیرازی، مفاتیح الغیب، 
کند که از نظر وی بدیهیات به طور عام و اولیات به نحو تأمل در عبارات فوق الذکر مالصدرا روشن می

خاص جزء امور فطری نیستند زیرا وی معتقد است که بدیهیات تنها به نحو بالقوه و امکـانی و نـه بـه نحـو 
ای از کماالت علمی و عملی ندارد. ی انسان حاصل هستند و نفس در ابتدای تکون هیچ بهرهبالفعل برا

آورده در نظام فلسفه صدراییاثبات عدم پذیرش ادارکات از پیش
ز پـیش آورده قابـل پـذیرش اثبات کرد که در نظـام فلسـفه صـدرایی، ادراکـات اتوانبه دو صورت می

ن دالیل حدوث جسمانی نفس هستند و دیگری که در واقع بیشتر موید رّد نیست. یکی دالیل مبنایی که هما
داشته از پیش آورده است؛ تصریح مالصدرا برخالی بودن نفس در ابتدای تکون از هر صـورت محسـوس، 

گردد، از جمله عقل او که که در متخیل و معقول و اینکه مراحل ادراکی انسان از مراتب صرفًا بالقوه آغاز می
ن مراحل تکوین عقل هیوالنی و بالقوه است و سپس به مرحله عقل بالفعل و بالملکه و بالمستفاد نائـل اولی
شود.می



63) از نظر مالصدراھاآوردهشی(پیادراکات فطر1395پاییز و زمستان
آورده حصـولی را نفـی از پـیشصورت اول) عباراتی که مالصدرا بـه صـراحت هرگونـه داشـته

ارد و منطبـع در ای از کماالت علمـی و عملـی نـداز نظر مالصدرا نفس در ابتدای تکون هیچ بهرهکند:می
) که با سیر جوهری و بـه کـار بسـتن ادوات مختلـف بـدنی بـه ٣٢٧بدن و چیزی از آثار آن است (همان، 

رسد بعد در اثـر تکـرار ایـن داد و سـتد بـین ابزارهـای بـدنی و تدریج به مراتب حسی و خیالی و عقلی می
از ابـزار جسـمانی صـور علمـی را شود که بدون استعانتهای نفسانی قدرتی برای نفس ایجاد میدریافت

کند.ها دخل و تصرف میتولید و در آن
ترنـد و کند که این صور منزه از مواد، از نظر وجودی از صور مادی قویدر بحث علم نیز وی اثبات می

از آنجا که وجود چیزی برای چیز دیگر فرع آن است که شـیء دوم در نحـوه وجـود خـود هـم طـراز شـیء 
گیرد که نفس در آغاز پیدایش، صورتی مادی است زیرا از هرگونه صـورت علمـی و جه مینخست باشد نتی

شـود کـه ها رسـید معلـوم میحسی، خیالی و عقلی خالی است و هنگامی که به مرحله ادراک این صورت
هـای ها از تجرد حسی و خیـالی و عقلـی برخـوردار اسـت، زیـرا درک حسـی منحصـر در تواناییمانند آن

است که تجرد حسی دارد و همچنین درک خیالی و عقلی. بـا توجـه بـه ایـن کـه نفـس در مرتبـه موجودی
استکمال خود، نه در ماهیت و نه در وجود هیچ تعلقی به بدن ندارد. اما در مرتبه فعل جسمانی خـود بـا آن 

).٣٣٠-٣٢٥/ ٨متحد است، بدان خاطر که در آن مرتبه موجودی جسمانی است (همان، 
که با اثبات حدوث جسمانی ١همان دالیل حدوث جسمانی نفس هستندم) دالیل مبنایی:صورت دو 
از آنجا کـه بـاور بـه معلومـات از ای داشته باشد،آوردهتواند داشته از پیششودکه انسان نمینفس اثبات می

معنای اذعان بـه باور به وجود قبل از حدوث بدن است و وجود قبل از بدن برای نفس به مالزم با آوردهپیش
تجرد نفس قبل از حدوث بدن است لذا کلیه دالیل مالصدرا بر انکار وجود قبلی نفس و انکار تجرد قبـل از 

را بـر ایـن اسـاس ادلـه زیـرگـرددبدن در حکم انکار علم از پیش آورده (فطری) برای نفس محسـوب می
توان دالیل مالصدرا بر انکار علم فطری حصولی نفس دانست.می

لیل اول حدوث جسمانی نفس: وجود قوه و هیوال در موجود مجرد قابل پذیرش نیستد
از نظر مالصدرا اگر نفس پیش از بدن موجود باشد باید مجرد باشد و هر چیزی که از مـاده و عـوارض 

شود زیرا عروض هر عارض غیر الزمـی کـه عـارض چیـزی آن مجرد است عارض غریب به آن ملحق نمی
ی قابله و استعداد سابقی نیازمند است که یا در آن چیز باشـد چنانکـه در عـروض اعـراض و شود به قوامی

شود یا با آن چیز باشد چنانکه در صوری که به حسب ذات مجـرد صور و نفوس حاّل در جسم مالحظه می

کند که به دلیل اینکه خارج از بحث اصلی این نوشتار است به دو دلیـل بـرای مالصدرا در مجموع نه دلیل بر حدوث جسمانی نفس بیان می١
).٣٣٠-٨/٣٤٨شود (صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، استشهاد بر نظر اصلی مقاله بسنده می
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رف گردد به امری که به حسب ذات قوه صـشود) و جهت قوه بر میهستند مانند نفس انسانی (مالحظه می

باشد و به صور مقّوم آن متحصل شود، چنین چیزی هیوالی اجسام است. پس بر فرض تقدم نفس بر بـدن 
؛ همـو، ۳۱۰آید مقترن به هیوال باشد که این خلف است (صـدرالدین شـیرازی، المبـدا والمعـاد، الزم می

).۲۲۱شواهد الربوبیه، 
ت وجود آن قبل از بدندلیل دوم حدوث جسمانی نفس: لزوم تعطیل قوای نفس در صور 

کنت نبیا و «مالصدرا در نقد کالم افالطون مبنی بر قدم نفس و قبول انطباق آن با ظاهر حدیث مشهور 
آید که کلیه قوای نفس تا زمانی کـه تعلـق بـه گوید از این قول الزم میدر نقد آن می» آدم بین الماء و الطین

نفس عبارت است از صورتی متعلق به بدن که کار اصلی آن بدن پیدا نکرده است تعطیل گردد زیرا حقیقت 
تصرف در بدن است و دارای قوای مختلفی است که بعضی از سـنخ قـوای نبـاتی و بعضـی از سـنخ قـوای 
حیوانی است بنابراین اگر نفس ناطقه با کلیه تعینات نفسیه که از آن جمله قوا و نیروهای گوناگون است قبل 

آید که عمل قـوای نفـس در آن عـالم همـه مهمـل و فارقات موجود باشد الزم میاز حدوث بدن در عالم م
معطل بماند در حالی که تعطیل در وجود محال است و سلب اثر از مؤثری که واجـد شـرایط تـأثیر اسـت 

).۳۳۴–۳۳۱/ ٨ممکن نیست (صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، 
اش این است که قبل از آمدن به این دنیا با شته باشد الزمهپس اگر انسان ادراکات پیش داشته و فطری دا

شکوفایی قوای نفس، آن قوا تعطیل بوده باشند و این نقض سخن اوست.
الزم به یادآوری است که اگر چه مالصدرا به وجود عالم ذر باور ندارد، اما برخی عبارات در کـالم وی 

بیعت و بعد از طبیعت برای نفس ناطقـه تـداعی کننـده آن مانند کینونِت قبل از طبیعت، در کنار وجود با ط
). در توضـیح ایـن نـوع ٣٧٨/ ٨پـذیرد (همـان، است که وی وجود عالمی قبل از طبیعت را برای نفس می

عالم ذر نیست بلکه وی معتقد است راسـخان در علـم » کون قبل از طبیعت«عبارات باید گفت مراد وی از 
ی قبل از بدن از جهت کمال علت خـود و نیـز از آن جهـت کـه علـت کامـل بر این باورند که نفوس انسان

مستلزم وجود معلول، همراه خود است، با علت خود موجود هستند زیـرا علـت نفـوس انسـانی دارای ذات 
).٣٤٧/ ٨گردد (همان، کامل و افاده تام است که از معلول خود منفک نمی

گیرينتیجه
شود مالصدرا بر خالف برخی از فالسفه غرب معتقد است در حوزه میبا توجه به آنچه بیان شد روشن

علوم حصولی، بدیهیات به طور عام و اولیات به نحو خاص جزء امور فطری نیستند، زیرا بدیهیات تنهـا بـه 
ای از نحو بالقوه و امکانی و نه به نحو بالفعل برای انسان حاصل هستند و نفس در ابتدای تکون هـیچ بهـره



65) از نظر مالصدراھاآوردهشی(پیادراکات فطر1395پاییز و زمستان
توان گفت برخـی اصـول و مبـانی ت علمی و عملی ندارد. در خصوص ادراکات فطری حضوری میکماال

ها، فکری وی چون مساوقت وجود و علم، علم معلول به علت خود و نیز علم بسیط مشترک بین همه انسان
یـادین کند. همچنین با توجه به برخـی مبـانی بنوجوِد ادراک حضوری فطری نسبت به خداوند را اثبات می

گونه پیش داشته حصولی ندارد.انسان در بدو تولد هیچ» حدوث جسمانی نفس«شناختی وی چون انسان
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