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Abstract 
We know that Muslim philosophers regard the acquired knowledge (al–‘ilm 

al–ḥuṣūlī) as some kind of mental existence and response to the various 

objections refuting the mental existence. But some objections to the mental 

existence proposed by the western philosophers, such as Hussell’s 

complicated mathematical formulae objection, are still unknown to Muslim 

philosophers and therefore have not received any response yet. Hussell’s 

objection says that no man can imagine such possibilities as polygons with 

several billion sides. So, they cannot be in our minds. We will try to find a 

resolution to the complicated mathematical formulae objection mostly based 

on the principles of Muslim Philosophy – in particular of Ibn Sīnā’s 

philosophy: sometimes we will reconstruct and generalize Ibn Sīnā’s 

descriptive definition (rasm definition) resolution and sometimes too we 

ourselves will add some new points and counter-arguments. Such is the 

counter-argument: such an objection also makes problematic the opposite 

views – i.e.  intuition of the platonic forms and intuition of the numbers in 

the enumerated in the very physical world. Reconstructing and generalizing 

the descriptive definition resolution too, shortly speaking, is: instead of 

imagining the complicated essences, we here offer relatively simple 

descriptive definition and imagine this definition. Finally, we will response 

to the objections of the descriptive definition resolution. 
 

Keywords: Mental Existence, Complicated Formulae, Descriptive 

Definition, Husserl, Ibn Sīnā. 
 
 
 
 

 1401بهار و تابستان  ،38پیاپی  ،1، شمارۀ 20فلسفه، سال 

  10.22059/jop.2022.330716.1006648 

Print ISSN: 2008-1553-- Online ISSN: 2716-9748 

https://jop.ut.ac.ir 

file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///E:/1مجلات%20تاریخ-فارسی-عربی/1فلسفه/1401/شماره%201/10.22059/jop.2022.308824.1006544
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jop.2022.330716.1006648
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jop.2022.330716.1006648
https://jop.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%81%D8%B2%D8%A7&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=14&act_smonth=2&act_syear=1399&act_eday=14&act_emonth=2&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jop.ut.ac.ir/
https://jop.ut.ac.ir/


یف رسمی و حل اشکال فرمول /2  در رّد وجود ذهنی  های پیچیده تعمیم تعر

 

یف رسمی تعمیم  های فرمول اشکال و حل تعر
 وجود ذهنی در رّد   پیچیده

 *اسدیمهدی 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسالمی و حکمت معاصر ۀفلسفگروه استادیار 

 (17تا  1)از ص  
 25/10/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 25/6/1400تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
  

 چکیده
های متعدد وجود ذهنی نیز  دانند و به اشکال علم حصولی را نوعی وجود ذهنی می سلماندانیم که فیلسوفان م می

هوسرل اند، مانند اشکال  هايی که انديشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده ولی برخی از اشکال؛ دهند پاسخ می
. طبق اين است و پاسخی دريافت نکرده است ، نزد فیلسوفان ما هنوز ناشناخته رياضی ۀهای پیچید فرمول دربارۀ

رياضی در  ۀاز چنین شکل پیچید هیچ انسانی قادر نیست صورتی« میلیارد ضلعیچند»هايی چون  در ممکن ،اشکال
گويیم و احکامی ايجابی  میلیارد ضلعی سخن میچندهنگامی که از ممکنی چون  ،بنابراين ؛ذهن خود تشکیل دهد

 ۀفلسف مبادی ۀپايبر  ریشتب ما خواهیم کوشید تواند در ذهن موجود باشد! کنیم، چنین قضايايی نمی برای آن اثبات می
و گاه به بازسازی  :پیدا کنیمرياضی  ۀهای پیچید فرمولی برای اين اشکال حل راه  سینوی، ۀويژه فلسف ، بهاسالمی
 جديد بدان خواهیم افزود.و  نقضی یخواهیم پرداخت و گاه نیز خود نکات سینا ابن حل تعريف رسمی   راهتعمیم 

کند؛  را نیز دچار مشکل میهای رقیب  چنین اشکالی تقريبًا به همان اندازه ديدگاه پاسخ نقضی اين است که
تعريف رسمی نیز  حل راه ثل افالطونی و شهود عدد در معدود در همین جهان ماّدی. تعمیم هايی چون شهود م   ديدگاه

ه بتوانیم خود ماهیت پیچیده را تصور کنیم، تعريف رسمی نسبتًا ينکجای ا ما به «جاناي»طور خالصه اين است که  به
نیز تعريف رسمی  حل راه ی ها به اشکال ،مناسبت بهرسیم.  آن می ۀبه خاّص ،  ود تصور کردهای از آن در ذهن خ ساده

 پاسخ خواهیم داد.
 

 .سینا ابن  ،هوسرل ،تعريف رسمی ، های پیچیده فرمول ،وجود ذهنی :های کلیدی هواژ
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 M.Assadi@ihcs.ac.ir                                                                              نویسنده:    ۀ. رایانام*



 1401/3، بهار و تابستان 38 یاپی، پ1 ۀ، شمار 20فلسفه، سال 

 

 

   مهمقد. 1
دانند. آنان پس از اثبات وجود  علم حصولی را نوعی وجود ذهنی می ناسلمدانیم که فیلسوفان م می

هايی که  برخی از اشکالولی  ؛دهند پاسخ میها به آنکشند و  می های متعددی را پیش اشکال ،ذهنی
است و پاسخی  ما هنوز ناشناخته فیلسوفان نزد  ،اند انديشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده

های انديشمندان غربی در اين زمینه  ترين و دشوارترين اشکال ی از مهميکدريافت نکرده است. 
کنیم و  جا اين اشکال را از آثار هوسرل گزارش میاست. ما در اين  های پیچیده اشکال فرمول

سال جای آثار خود، از جمله در  در جای هوسرل کهبدان پاسخ دهیم. توضیح کوتاه اينکوشیم  می
الی آن  ها پرداخته و البه ، مفّصل به بحث حیث التفاتی معدوم1«های التفاتی ابژه» ۀرسالدر  1894

 چالش کشیده است. را مفّصل به «مطلق وجود ذهنی»
ق های بی داللت ابژه/ های بی اصطالح بازنمايی پارادوکس به کند  اين مشکل را بررسی می 2متعلَّ

، عددهای خیالی مانند «پادشاه کنونی فرانسه»، «مربع گرد»)مثل ها  تناقض به معدوم بی توان که چگونه می
عبارتی،   به ؛ها حکايت کرداشاره و از آن سر(مثل شیرهای چندپنداری در اساطیر  ، اشیای ساختگی/1-√

ق نحوی به ابژه/ معمواًل معتقدند که هر بازنمايی به   ابژه اين های بی ولی بازنمايی ،کند می ی اشارهمتعلَّ
ق مطابق با هیچ ابژه/، مثال مربع گرد .کشد به چالش میرا  توانیم بگويیم مربع گرد  ی نیست. میمتعلَّ

ق ابژه/ ق ؛ ولی يقینًا چنین ابژه/زمان مربع و گرد است کند که هم ی را بازنمايی میمتعلَّ ی وجود متعلَّ
های کاذب يا شايد ممتنع نیز تعمیم  توان به گزاره نظر هوسرل چنین پارادوکسی را حتی می  ندارد. به

هايی هنوز  ها چنین دشواره های سنگین مدرسی گويد شگفت اينکه با وجود زحمت داد. او می
 !(Husserl, 1894: 303-304; Husserl, 1994: 345-346 &1999: 251-252)اند  برطرف نشده

گفتند در اين  کند که می گذشتگان اشاره می 3«وجود ذهنی»رایج  حل راه هوسرل در ادامه به 
ق بازنمايی و حیث ،«چه امور وجودی باشد و چه عدمی» ،مواقع التفاتی همان صورتی است   متعلَّ

 :Husserl, 1894: 304; Husserl, 1994: 346 & Husserl, 1999) که به هر حال در ذهن ما وجود دارد

کم انديشمندان مسلمان معمواًل   باشند، دست «امور وجودی»دانیم در مواقعی که  البّته می. (252
ق و ابژهجا نیز اند که در اين و نگفته  چنین اّدعايی نداشته التفاتی همان صورتی   بازنمايی و حیث متعلَّ

ق و شیء خارجی  بلکه می ،است که در ذهن ما وجود دارد گفتند صورتی در ذهن است که به متعلَّ
ولی در مواقعی که امور عدمی باشند، معمواًل انديشمندان مسلمان نیز چنین  .کند داللت می

ق بازنمايی و حیثينجاند که در ا و گفته  اّدعايی داشته التفاتی تنها همان صورتی است که در   ا متعلَّ
درست که هوسرل از وجود ذهنی  نیمه-نادرست حتمااًل همین تصور نیمهذهن ما وجود دارد. ا

جا درصدد برآيد مطلق وجود ذهنی را انکار کند. در اشته، باعث شده است تا او در اينگذشتگان د
داده است و او   چنین اشتباهی رخ 5نیز 1901در سال  شده  نوشته 4هوسرلبهمارتیۀنویسنامپیش
وجود ندارند،  6حاّل  یها فاقد ابژه یها يیبازنما»کند:  وجود ذهنی را چنین گزارش می حل راه 
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 :Husserl, 1979: 420 & Husserl, 1994) «وجود دارند 7بالفعل یها فاقد ابژه یها يی[ بازنمای]ول

474). 
های  فرمولاشکال ها آن ترين نظر ما مهم  کند که به ذهنی وارد می  هوسرل چندين نقد به وجود

 ۀهای پیچید نقضی چون فرمول مثال ،«وجود ذهنی» حل راه خود به  در اين نقد  است. او   پیچیده
ق خود « صورتی ذهنی» ۀوسیل که هر بازنمايی بهاين گويد میکشد. وی  می  رياضی را پیش به متعلَّ

شمار بازنمايی وجود دارد که در آن بازنمايی  چراکه بی ؛نیست  شود، پنداری بیش مربوط می
شمار بازنمايی وجود دارد که در آن محال است  دهد و نیز بی نمی   صورتی ذهنی رخ ۀوسیل به

 یبرا یصورت ذهن افتنيدر  دان یاضیر  کيمثاًل  .دهد  صورتی ذهنی رخ ۀوسیل بازنمايی به
 :Husserl, 1894: 305; Husserl,1994: 347 &1999) خورد یبه مشکل برم 8 دهیچیپ یفرمول یها نظام
252). 

هايی چون  گويد در ممکن می رياضی ۀهای پیچید فرمول بارۀدرجا هوسرل در اينپس 
رياضی در ذهن خود  ۀهیچ انسانی قادر نیست صورتی از چنین شکل پیچید« ضلعی چندمیلیارد»

گويیم و  سخن می میلیارد ضلعیچندحتی هنگامی که از ممکنی چون  ،بنابراين؛ تشکیل دهد
 تواند در ذهن موجود باشد! کنیم، چنین قضايايی نمی احکامی ايجابی برای آن اثبات می

میلیارد ضلعی به چندای چون  دانم مشکل تصور ذهنی امور ممکن پیچیده تا جايی که می
است و پاسخ صريحی بدان   مان مطرح نبودهظاهرًا برای انديشمندان مسل ،معنای عام خود

ها معمواًل بین تصور ذهنی امور ممکن پیچیده و تصور ذهنی امور ممکن ساده يعنی آن ؛اند نداده
توان از هر امر ممکنی تصوری ذهنی  اشکال می اند در هر صورت بی کرده تمايزی ننهاده و گمان می

 توان مطرح کرد: می، اين اشکال را در دو حالت رویداشت. به هر 
 میلیارد ضلعی در جهان خارج وجود داشته باشد؛چندای چون  ممکن پیچیده .1 
 میلیارد ضلعی در جهان خارج وجود نداشته باشد.چندای چون  ممکن پیچیده. 2 

باز هم  ،میلیارد ضلعی حتی اگر در جهان خارج وجود داشته باشدچنديعنی امر ممکنی چون 
چون  ؛چه رسد به حالتی که در جهان خارج وجود نداشته باشد ،واجه استوجود ذهنی با مشکل م

تواند  میلیارد ضلعی در جهان خارج وجود دارد، ولی هیچ انسانی هنگام علم بدان نمیچندگرچه 
صورت ذهنی  مطابق با  ،پس علم حصولی هرچه باشد .صورتی مطابق با آن در ذهن خود پديد آورد

 جهان خارج نیست!
 

  های پیچیده خ نقضی به اشکال فرمول. پاس2 
صدد برآمد تا پاسخی توان در ن پاسخ نقضی داد و هم میتوا در برابر چنین اشکال دشواری هم می

تقريبًا به همان ، 1از جمله در حالت  ،چنین اشکالی حّلی برای آن يافت. پاسخ نقضی اين است که
 «الف»دانیم که  مثاًل به علم يقینی می .کند های رقیب را نیز دچار مشکل می اندازه ديدگاه
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نخست بايد به اجزای آن  ،يقینی علم داشته باشیم ۀکه به اين قضیبرای اين«. میلیارد زوج است يک»
جا علم همان شهود مثل در اينعلم داشته باشیم. اکنون فرض کنید وجود ذهنی درست نبوده و 

را   را در عالم مثل شهود کنیم و آن«( زوج»و )« میلیارد يک»بايد  ،پس ما نخست ؛افالطونی باشد
میلیارد را در عالم مثل  گروی، گرچه ما يک بفهمیم تا بعد الف را بفهمیم. در اين فرض افالطونی

چه عددی  ،کنیم بزرگی که شهود میفهمیم اين عدد بسیار روی نمی هیچ کنیم، ولی به شهود می
چه عددی است، خود  ،کنیم بسیاربزرگی که شهود میفهمیم اين عدد  روی نمی هیچ که بهايناست! 

عبارتی ديگر، اگر کسی بگويد شهود حتمًا مستلزم فهم   به .يک امر شهودی و وجدانی استاين 
میلیارد را  توان طرح کرد که چون ما توانايی فهم يک گونه نیز می صورت مشکل را اين  است، در اين

چه در عالم مثل و چه در هر جای  - را نیز نداريم یاردمیل نداريم، پس اصاًل توانايی شهود يک
دانیم که  ساز است؛ چه، ما شهودًا می گروی مشکل در اينجا فرض افالطونی ،بنابراين .ديگری

  کنیم. شهود نمی )يا جايی ديگر(میلیارد را در عالم مثل  يک
صادقی چون الف و  ۀجا علم به قضیدر اين سان فرض کنید وجود ذهنی درست نبوده و همین  به

پس ما نخست بايد  .نیز علم به اجزای آن، همان شهود عدد در معدود در همین جهان ماّدی باشد
، «میلیارد درختی که در فالن جنگل وجود دارد يک»میلیارد را در همین عالم ماّده، مثاًل در  يک

میلیارد را در همین  گرچه ما يکولی در اين فرض،  .را بفهمیم را بفهمیم تا بعد الف  شهود کنیم و آن
با همان  ،کنیم، ولی میلیارد درختی که در فالن جنگل وجود دارد شهود می عالم ماّده و مثاًل در يک

چه  ،کنیم زيادی که در اين جنگل شهود میفهمیم عدد درختان بسیار روی نمی هیچ به ،بیان گذشته
فتنی نیست. پذير چیستی علومی چون الف های رقیب نیز در عددی است! پس بايد بگويیم ديدگاه

 9در وجود ذهنی هم شايد بتوان پاسخی مشابه را مطرح کرد. ،جا داده شوداينک هر پاسخی که اين

 

  های پیچیده . اخص از مّدعا بودن اشکال فرمول3 
دلیل او اخص  ،توان وارد کرد آن است که در بهترين حالت نقد ديگری که به اين سخن هوسرل می

را   بسا توانايی تصّور آن نحوی که چه ای است به يعنی وجود ذهنی يا امر پیچیده؛ ستاز مّدعا
 ،را داريم  ه چندان پیچیده نیست و توانايی تصور آنينک، و يا امیلیارد مثل همان يک ،نداشته باشیم

چالش بکشد، دلیل او بايد   خواهد مطلق وجود ذهنی را به و غیره. کسی که می« دو»و « يک»مثل 
ساز است. ولی  پیچیده مشکل دو قسم پیچیده و غیردهد هر  تا آن اندازه عام باشد که بتواند نشان

 پس در امور غیر .ساز است دهد قسم پیچیده مشکل می تنها نشان ،دلیل هوسرل در بهترين حالت
يد کسی پیرو وجود ذهنی باشد و با شا بنابراين 10.د بوديبن توان به وجود ذهنی پا ده هنوز میپیچی
و در امور پیچیده شايد مثاًل  ،پیچیده از وجود ذهنی دفاع کند همه تنها در اين امور غیر اين

ی درخور حل راه خواه تنها تا هنگامی که  ،خواه شّکاکّیت مطلق ؛شّکاکّیت و اپوخه در پیش گیرد
 برای آن بیابد.
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یف رسمی  حل راه . بازسازی و تعمیم 4    های پیچیده در برابر اشکال فرمول سینا ابن تعر
روی  هیچ  قبولی در برابر چنین اشکال دشواری به  نظر يافتن پاسخ حّلی قابل  در مورد پاسخ حّلی، به

اسالمی  ۀمطلق فلسف ۀنظام سینوی و بلکه بر پاي ۀدانم بر پاي ای نیست! تا جايی که می کار ساده
یف رسمی حل راه بازسازی و تعمیم  ،توان يافت میترين پاسخی که  قوی  است. تعر

صورت  را به  توان گفت ما آن تريلیون، می ای چون يک تصور ذهنی امر پیچیده بارۀدر مانظر   به
 دانیم: يعنی مثاًل می ؛کنیم بسیط تصور می «نسبتاً »و   وار  ناپیچیده قانون

 1012  =1.000.000.000.000  
کافی است مفهوم اين سه واژه را بتوانیم در ذهن « دوازده»عدد « توان»به « ده»برای فهم عدد 

را در ذهن خود تصور کرديم، مفهوم مرکب  ده، توان و دوازدهخود تصور کنیم. هنگامی که مفهوم 
کند؛  ايم که به همان عدد پیچیده داللت می بسیطی در ذهن خود پديد آورده «نسبتاً »و   ناپیچیده

تواند  آن عدد پیچیده است و جز آن به مصداق ديگری نمی ۀچه، اين مفهوم مرکب در واقع خاّص 
 11که بتوانیم خود ماهیت مورد نظر را تصور کنیم، تعريف رسمیجای اين ارض شود. در واقع، ما بهع

پذيريم که در  میيعنی گرچه  ،عبارتی ديگر  اين به .ايم ای از آن در ذهن خود تصور کرده نسبتًا ساده
ايم و  آن رسیده ۀايم، ولی به خاّص  مورد نظر نرسیده ۀذهن خود باالخره به کنه آن عدد پیچید

که نگران خلط آن بی ،آن شیء مورد نظر سخن گويیم ۀو دربار بیمنوعی به تمايز دست يا توانیم به می
هايی  ندارد، ولی به جنبه مربوطرچه مطابقت کامل با مطاَبق پس علم ما گ .آن با موارد ديگر باشیم

حتی در  سینا ابن نه به امور ديگری. کسانی چون  ،کند از درست همان امر مورد بحث داللت می
و  یستها ن اند که رسیدن به ذات امور در حد وسع ما انسان پیچیده نیز اعتراف کرده امور ساده و غیر

ای از  ها تنها به جنبه گويد ما انسان یمتصريح  به تمباحثارسیم. او در  ها میای از آن ما تنها به جنبه
وجوه بدانیم:  ۀاز همها را آيد آن یالزم نم ،ايم وجه دانسته کرا از ي هاآن هينکو ا رسیم اشیاء می

اإلنسان ما يجهل أکبر مما يعرفه، و إذا عرف شیئا من وجه فلیس يلزمه أن يعرفه من کل الوجوه، و »
 .(175 :1371، سینا ابن )« يعرفهال ذلك يوقع خلال فیما 

کنیم،  صورت تفصیلی و بالفعل تصور جا اگر بخواهیم مثاًل خود اعداد بزرگ را بهدر اين
مثاًل هنگامی که کتابی دويست  .یمکنتصور ، و نه آنی ،زمان ّی در طها را توانیم برخی از خود آن می

فارغ از  ،را 100.000زمان خود عدد  ّی کنیم، در ط واژه را مطالعه می 100.000ای با  صفحه
خیلی  هاولی اگر عدد .ايم در ضمن معدود تصور کرده ،ارزشی چنین کاری ندی يا بیشمارز

صورت بالفعل و تفصیلی  ساله هرگز به 80-70تر باشند، يک انسان عاّدی با عمر متوّسط  بزرگ
تر بايد به همان  زرگد. پس در اعداد بکنتواند تصور  خود آن اعداد خیلی بزرگ را نمی

 بسنده کند. ،حّدیو نه  ،رسمیوار کّلی  های قانون سازی مفهوم
ماهیت پیچیده را تصور کنیم، تعريف رسمی نسبتًا  ه بتوانیم خود  ينکجای ا ما به «گاهی»پس 

نوعی به  توانیم به ايم و از اين راه می آن رسیده ۀو به خاّص   ای از آن در ذهن خود تصور کرده ساده
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مناسبتی   به سینا ابن افزايیم  آن شیء مورد نظر سخن بگويیم. اينک می ۀو دربار يابیمتمايز دست 
 حل راه توان با شرح، بازسازی و تعمیم آن به يک چنین  ای را اظهار داشته که می کوتاهی نکته به

العبارة فیصار التخیل و علی   علی  ... اعتبار العدد من حیث آحاده مما يصعب» ای رسید: رسمی
؛ 86 :1373اللوکری، ؛ 936-836 :1375بهمنیار،  ←؛ نیز 129: 1385، سینا ابن ) «من الواجب  إلی الرسوم

اله؛ 112 :تا ، بیمالصدرا شرح و شرح کوتاه  (.214 :تا حسینی عريضی امامی، بی و 229 :شفاءاتیترجمه
 جا چنین است:مصباح در اين

ايم تعريف حقیقی ارائه دهیم بايد واحدهای آن  که ما خود گفتهاگر بخواهیم برای عدد آنگونه 
يکی حساب   بايد واحدهای آن را يکی 987مثاًل در تعريف عدد  .خاص را نشان دهیم همرتب

زيرا،  .تخّیلش بسیار مشکل استاين کار،  ،اّما. دست يابیم 987گاه به تعريف عدد  کنیم، آن
! از چه رسد به اعداد نجومیتا  ؛شود ثبت نمی 987دد اساسًا در ذهن انسان حتی واحدهای ع

گردد.  شود و تنها به رسم آنها اکتفا می های حقیقی صرف نظر می اينرو، در باب عدد، از تعريف
 (404: 1391، يزدی )مصباح

اين توضیح کوتاه را آورده  الهیاتشفانیز در حاشیۀ خود بر  ق(1289-1212)هادی سبزواری مال
 شود ده تا صد:  ا میينجکه مثاًل تعريف رسمی هزار در ا است

، ألجل صعوبة إعتبار اآلحاد للکثرة فی تحديد «التخّیل و علی العبارة  علی  مما يصعب»قوله 
األعداد لتحديد األلف مثاًل علی التخّیل و علی اإلعتبار؛ فلهذا من الواجب أن يصار إلی الرسوم و 

ق: 1295سینا،  ؛ ابن56ق: برگ  10٣٣سینا،  ی. )ابنه عشرة مئات.  يقال مثاًل األلف مرّکب من
در: « 12»ناشناس  ۀ؛ مثال سبزواری را بسنجید با حاشی26ق: برگ 1299سینا،  ابن و 37برگ 

  .(30: برگ تا بیسینا،  ابن
جای حدود اشیاء به  به، در چنین مواردی ق(994يا  995-930)وی غنتعبیر میرزاجان با به

سینا،  ابن و 29ق: برگ 997سینا، پیش از  )ابنکنیم  می بسنده هاهای آن«الزمه»های آنها، يعنی  رسم
 .(673ق: برگ 995

 سینا ابن نخست بايد دانست که  ،و ربط آن به تصور امور پیچیده سینا ابن برای فهم عبارت 
، اين است که بگويیم اين عدد حاصل 5گويد تعريف حّدی يک عدد و تصّور ذات آن، مثاًل  می

است، اين  يا ...( 4و  1)يا  3و  2حاصل اجتماع  5ولی اگر بگويیم  ؛است 1و  1و  1و  1و  1اجتماع 
دست   های اين عدد به بلکه تعريفی رسمی است که از راه تصّور خاّصه نیست،ديگر تعريف حّدی 

بايد به  ،تر باشد قدر عدد بزرگشود که هر چ . از اينجا معلوم میآمده است و نه از راه تصّور ذات آن
که البته گاه نه تخیل چنین چیزی برای  تری در ذهن خود تصور کنیمبیش (1)= همان اندازه واحد 

يعنی  277232917مثاًل عدد بزرگی چون  .ذهن بشری شدنی است و نه حتی نوشتن آن بر روی کاغذ
طور که برای ما  ولی اين عدد بسیار بزرگ همان .بار 772329172تعداد  به 1و ... و  1و  1و  1اجتماع 

ذهنی  ۀدر صورتی که امر پیچید ،پس در واقع .سادگی قابل نگارش نیز نیست به ،قابل تخّیل نیست
توان  را شناخت. ولی می  ان آنتو گويد از طريق رسم می می سینا ابن عددی بزرگ باشد، اين عبارت 
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 ۀاز امور پیچید 21بلکه بسیاری ،رسمی را تعمیم داد تا منحصر به عددهای بزرگ نباشد حل راه اين 
وار کّلی،  های قانون سازی مفهومجا اين است که شايد بسیاری از مهم در اين ۀگیرد. نکتذهنی را دربر

تنها آن  ،خود امری پیچیده باشند. در اين صورت ،های عددی بزرگ و پیچیده ها و الزمه رسم
 ای نباشد. کار خواهد آمد که امر چندان پیچیده های رسمی در بحث ما به تعريف

یف رسمی محّقق خوانساری به  ،سینا ابن گفتنی است از میان شارحان  در  سینا ابن مخالفت با تعر
لّما کان ذکر جمیع اآلحاد »... فشرد:  می  پای13اجمالی حل راه جای آن به  اين بحث پرداخته و به

 ←؛ و نیز 541: 1378)خوانساری، « صعبا يصار الی مجمالتها ال الي الرسوم کما ذکره الشیخ
اگر  10حسین خوانساری اين است که مثاًل در مورد اشکال آقا ۀخالص. (166: 1283خیرآبادی، 

ها تعريف اين ۀاست يا ...، هم 4 و 6است يا حاصل اجتماع  5و  5حاصل اجتماع  10بگويیم 
چراکه در نهايت همگی به  ؛آورد ای در وحدت تعريف حدی پديد نمی و هیچ خدشه است حّدی

ها يک از اين پس هیچ .است 1و ... و  1و  1و  1حاصل اجتماع  10گردد که گفته شود  اين برمی
 .(166-167: 1283خیرآبادی،  ←و نیز  540: 1378خوانساری، )تعريف رسمی نیست 

چراکه از قبیل  14؛اين اشکال خوانساری وارد باشد، در بحث کنونی تأثیری ندارد که فرض  به
نیازی نیست آن تعريف رسمی  1000تعريف رسمی از مثاًل  ۀيعنی برای ارائ .مناقشه در مثال است

توان  نیز می، 103های ديگری، مثاًل  بلکه از راه ،يا ... باشد 500+500يا  997+3صورت  حتمًا به
 پرداخت.  15وار کّلی های قانون سازی مفهوم ۀبه تعريف رسمی و ارائ

  علی  يصعب»در شرح  ،سینا ابن اصلی مطلب  ۀبا غفلت از نکت ،علوی عاملی هينکديگر ا ۀنکت
التخیل تصوره   علی  وذلک لکون الوحدة اعرف عند العقل من الکثرة فیصعب»نويسد:  می« التخیل

اصلی اين نیست که از میان وحدت و کثرت  ۀ. ولی نکت(142برگ  :تا )علوی عاملی، بی« و تعبیره
اصلی اين است که تصّور  ۀيک نزد خیال، بلکه نکت تر است و کدام شده يک نزد عقل شناخته کدام

همه، اصل تمرکز بر  با مشکل مواجه است؛ خواه نزد عقل خواه نزد خیال. با اين «بزرگ»ذات اعداد 
یخی نیتس و ...  کسانی چون دکارت و اليب چه،د؛ تواند مهم باش می تفاوت عقل و خیال از نظر تار

تواند امور پیچیده را واضح و  است که نمیاین خیال فشرند که  می  پایگونه توضیحی(  )معمواًل بدون هیچ
در  ،ر ذهنی پیچیده برای او مطرح بودهامو ۀلئمثاًل دکارت با آنکه مس .نه عقل، متمایز تصور کند

« ضلعی شکل هزار»ای چون  امر پیچیدهبارۀ ای بدان نداده است. او در کننده نهايت هیچ پاسخ قانع
: 1384دکارت، ؛ و نیز بسنجید با: 93 :1391دکارت، )تواند بدان تعّلق گیرد  نمی« تخّیل»که با پذيرش اين

، (94-93: 1391دکارت، )تواند  می« فهم» «/تعّقل محض»، بدون هیچ توضیحی مّدعی است (123
 !(470: 1384)دکارت، « با بیشترين وضوح و تمايز»ای نامبهم، بلکه  گونه هم نه صرفًا به  آن

شهود اعداد بزرگ در مثل افالطونی يا معدود مادی،  حل راه ما در نقد  ۀاشکال يادشد ولی
کشد: در  چالش می بههم  فهم /تعّقل محضمالک وضوح و نیز ظاهرًا مالک تمايز دکارتی را در 

ما نه تصّوری  ،«درجه است 179640ضلعی برابر با  های هزار زوايه  ۀمجموع» الفای چون  قضیه
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از آن، و با  «متمايز»تصّوری  ،طريق اولی به ،ظاهراً ضلعی داريم و نه  ز خود هزارا «واضح»
فهمی واضح از هزار ضلعی داريم و  تر، نه تعّقلی/ عبارتی دقیق به .به الف علم يقینی داريم ،همه اين
 16.فهمی متمايز تعّقلی/ظاهرًا نه 

 ايم:  يابی کرده از نظر تاريخی چنین ديدگاهی را ما تا فخر رازی ريشه
دفعة واحدة النها  مختلفةو تخیالت  کثیرة... ان القوة الخیالیة ال تقوی علی استحضار امور 

کیف کانت ال تتم اال بآلة جسمانیة و اما القوة العقلیة فانها تقوی علی ذلك و الذي نجد من 
؛ بسنجید 1/357: 1411)فخر رازی،  ئد الی القوة الخیالیة ال الی القوة العقلیةکالمتعذر عاانفسنا 

 (.409-18/389 :1396جوادی آملی،  و 3/380:  1981، مالصدرابا: 
در تعّقل هم روشن نیست چگونه  ،افزون بر تخّیل ،تر نیز اشاره کرديم که پیش هرروی، چنان  به

پس تفکیک بین تخّیل و تعّقل مشکلی را حل  .توان صورتی ذهنی از امور پیچیده داشت می
توان امور پیچیده را در ذهن تصور عقلی  که مفصل توضیح دهند چرا و چگونه میمگر اين، کند نمی
 کرد.

کوتاهی  و به بکشیم  پیش یف رسمیتعر  حل راه  ۀدربار  اشکالی مقّدر ،مناسبت  اينک بگذاريد به
اعداد بزرگی چون  ۀنهیم. ممکن است گفته شود هنگامی که بسیاری از مردم دربار  پاسخی پیش

در ذهن خود تصور ، 1012چون ای، هم آنها هیچ تعريف رسمی ،گويند تريلیون سخن می يک
تريلیون  تريلیون چیست و آيا يک ها بپرسیم که يکنین ادعايی اين است که اگر از آنکنند. گواه چ نمی

اعداد بزرگی  ۀتوانیم دربار پس در عمل می .دانند را نمی  ها پاسخ ايناست، برخی از آن 1012مساوی 
ای از آن در ذهن خود تصور کرده  ه هیچ تعريف رسمینک آ بی ،تريلیون سخن بگويیم چون يک

با  ،جامعی نبوده حل راه الجمله درست باشد،  تعريف رسمی اگر هم فی حل راه بنابراين  .باشیم
خوان نیست. در واقع مردم در چنین مواردی يا لفظ و صوت  های زندگی ما هم برخی از واقعیت

 آورند. ياد می  را به «تريلیون يک»برند و يا صورت مکتوب  کار می  تريلیون را به يک
تريلیون از دانشمندان  معنای اعداد بزرگی چون يک بارۀپاسخ اين است که چنین مردمی در

 انمنظورم ،ميبر کار می  يک تريلیون را به ۀيعنی انگار خواهند گفت: هنگامی که واژ ؛کنند تقلید می
همان معنايی است که دانشمندان در نظر دارند. آشکارا اگر به اين دانشمندان رجوع کنیم و بپرسیم 

چه معنايی را در نظر داريد؟ اين دانشمندان  ،بريد کار می  تريلیون را به يک ۀهنگامی که شما واژ
حتی  .گردد پس چنین مواردی هم در نهايت به تعريف رسمی برمی .خواهند داد 1012پاسخی چون 

ای  گويد، همواره تعريف رسمی تريلیون سخن می يک ۀکه دربار ،ممکن است يک دانشمند نیز
خود  ۀخاطر آن است که چنین دانشمندی معمواًل از حافظ نکند. اين بهرا در ذهن حاضر  1012چون 

تريلیون را  يک ۀيعنی اگر به اين دانشمندان رجوع کنیم و بپرسیم هنگامی که شما واژ ؛کند تقلید می
 ۀها انگار چنین است: هنگامی که واژمعنايی را در نظر داريد؟ پاسخ آنچه  معمولا ،بريد کار می  به

ام  و دانسته  تر تعريف کرده منظورم همان معنايی است که پیش معمولا ،برم کار می  ون را بهتريلی يک
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 ياد  يند را نیز بهرآبینم همواره جزئیات آن ف ازی نمیديگر نی ،خود ۀخاطر اعتماد به حافظ و اکنون به
جا ديگر پاسخی ، اينندکنورند و بیان آ ياد  اگر از اين دانشمندان بخواهیم جزئیات را به اينک 17آورم.
 رسیم. پس در چنین مواردی هم در نهايت به تعريف رسمی می .خواهند داد 1012چون 

تريلیون يا صورت  کردن به لفظ و صوت يک که اصاًل در چنین مواردی بسندهديگر اين ۀنکت
توضیح کوتاه تعريف رسمی است. يک نوع  ،سخنانی از فارابی ۀبر پاي ،تريلیون نیز خود مکتوب يک

جای تخّیل و تصّور  توانیم به گويد می می ،ها دشوار استای که تصور آن معانی بارۀکه فارابی دراين
  ء فینبغي فیه أن يؤخذ لفظه رّبما عسر تصّور الشي»... کار ببريم:  ها را بهلفظ آن ،اين مفاهیم دشوار

. از نظر فارابی (13: 1409و  155: 1408بسنجید با: فارابی،  و 90: 1404)فارابی، « ء بدل خیال ذلك الشي
کار ببريم،   به [مجمل]جای مفهوم کلی  اگر يک اسم را به ،ها دشوار استای که تصور آن معانی بارۀدر

جای  بردن خاّصه بهکار . به(90: 1404)فارابی، آن خواهد بود  ۀارسطويی خاّص  ۀاين اسم در فلسف
 18.(79: همان)رسمی است  شیء نیز همان تعريف
توانیم بگويیم اصل اين است که خود شیء، يعنی همان  مثال يادشده می بارۀبا اين توضیح، در

توانیم  ولی چون تصور خود اين عدد بزرگ دشوار است، می ؛را تصور کنیم ،تريلیون عدد يک
برای توانیم  دوباره می حّتی .کار ببريم  بهرا  1012چون وار مجملی هم مفهوم کلی قانون ،آنجای  به

کار نبريم   به پیچیده هم( )و بلکه در مورد امور غیرمثال يادشده  بارۀمفهوم کلی مجمل را نیز در ،سادگی
 ذهنی   صوتی/ لفظ  مکتوب/ ،بسنده کنیم. در اين صورت ،تريلیون جای آن به اسم آن، يعنی يک و به
 لفظ  ذهنی   ،خواهد بود و بنابراين (مقام آن قائمو )آن عدد بزرگ پیچیده  ۀتريلیون خاّص  يک
 20آيد. شمار می  به 19خود يک تعريف رسمی، تريلیون يک

اشکال  حل راه با همان   های پیچیده چرا از اشکال فرمول شايد برخی بگويند کهپايانی اين ۀنکت
این گشايی نکنیم؟ پاسخ اين است که  گره«بسیاربزرگ»انطباع کبیر در صغیر در بحث وجود ذهنی اشیای 

تا  اينکهتوضیح  .واحدی داشته باشند حل راه توانند  های ظاهری، نمی دو اشکال، با وجود شباهت
)و ديدگاه انطباع( ، اشکالی است که در رد وجود ذهنی  های پیچیده ای شبیه اشکال فرمول اندازه

چون کوه، زمین، ماه، خورشید و ... علم داريم. اينک، اگر در  «بسیاربزرگی»گويد: ما به اشیای  می
بزرگ در چه، اين اشیای بسیار ؛خوريم به مشکل برمی ،علم همان وجود ذهنی باشد ،اين موارد

؛ طباطبايی، 109-108: 1382دشتکی شیرازی،   ؛292: 1386، یحل ←)برای نمونه گیرند  ذهن ما جای نمی
 .(100-99: 1398انواری،  و 1/66: 1430يی، ؛ طباطبا44-43و  37: 1377
يگر يکدهای مبنايی فراوانی با  ، تفاوتهای ظاهری با وجود شباهت ،اين دو شبههنظر ما   به
جا در اين، ترشدن مطلب روشن برایواحدی داشته باشند.  حل راه توانند  ای که نمی گونه به ؛دارند

متناسب »نظر ما  به. کنیم را با يکديگر مقايسه می هاآنهای  حل راه اين دو شبهه و  «خالصه»طور  به
 حل راه توان در دو  می ،ای به چنین شبههرا ها  حل راه اعتناترين   ترين و قابل مهم «با بحث کنونی
: 1398انواری،  ←تر )برای تفصیل بیشسنجی  نسبت حل راه  .2تجرد ذهن؛  حل راه  .1خالصه کرد: 
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های پیچیده و امور بسیارکثیر کارايی  ر فرمولتصّو  برای حل راه يک از اين دو  ولی هیچ .(105-113
برخی سخنان  «از ضمن»که ممکن است کسی  ،تجرد ذهن حل راه ها ندارد. در تصّور اين

، يزدی مصباح و 2/343: 1411فخر رازی،  ←)برای نمونه  انديشمندان مسلمان نیز چنین استنباطی بکند
له اين است که آشکارا ذهن ما ئچه، در هر صورت باز مس .آيد کار نمی  به ،(8/504-505 :1375

حلی  راه  خواه ذهن مجرد باشد خواه ماّدی. ؛مطلقًا قادر به فهم تفصیلی اين امور پیچیده نیست
وجود ذهنی  بارۀطور خاص در را به آن اگر کسی بخواهد افزون بر بحث انطباع، سنجی چون نسبت

ای  سنجی اصاًل نسبت ،ضلعیهزارآيد؛ چون هنگام درک مثاًل  کار نمی  جا بهاين ،کندمطرح نیز 
ضلعی بزرگ هزاربا  متناسبچشم  ۀضلعی کوچک روی شبکیهزارمطرح نیست تا مثاًل بگويیم 

 .است ناپذير اندازه فهم ها به يکدر هر دوی اين 1000چون چراکه عدد بزرگی  ؛ستسینما ۀروی پرد
ديگر های مبنايی نیز با يک هری، تفاوتهای ظا با وجود شباهت ،که اين دو شبهه شدپس روشن 

 واحدی داشته باشند. حل راه توانند  ای که نمی گونه به ؛دارند
 

 . نتیجه5 
نادرست که  نیمه -درست خاطر تصوری نیمه گفتیم برخی از انديشمندان غربی، مثل هوسرل، به

اند تا مطلق وجود ذهنی را انکار کنند!  درصدد برآمده ،اند داشتهمعمواًل از وجود ذهنی گذشتگان 
یاضی ۀهای پیچید فرمولاشکال همان  وجود ذهنی انکاردر های هوسرل  يکی از اشکال  است که ر

بسیار اشکال  ،اشکال . ديديم اينخورد به مشکل برمیجا اينيافتن صورت ذهنی در مدعی است 
نظام  ۀبر پايعمدتًا  يمما کوشید. يافتکننده  پاسخی قانع  برای آنتوان  سادگی نمی است و به دشواری

رياضی  ۀهای پیچید فرمولی برای اين اشکال حل راه اسالمی،  ۀمطلق فلسف ۀسینوی، و بلکه بر پاي
و گاه نیز  یمپرداخت سینا ابن تعريف رسمی  حل راه و تعمیم گاه به بازسازی ؛ بنابراين، پیدا کنیم

نخست  ، های پیچیده در برابر اشکال فرمولصورت که   بدين .يمجديد بدان افزودنقضی و  ینکات
های رقیب را نیز دچار مشکل  چنین اشکالی تقريبًا به همان اندازه ديدگاه :کشیديم پیش پاسخ نقضی

پس  .هايی چون شهود مثل افالطونی و شهود عدد در معدود در همین جهان ماّدی کند؛ ديدگاه می
هر پاسخی که  ،پذيرفتنی نیست. اينک  های رقیب نیز در چیستی علوم پیچیده بايد بگويیم ديدگاه

ديديم در بهترين چنین همود ذهنی هم شايد بتوان پاسخی مشابه را مطرح کرد. در وج ،داده شود
 .ند بوديب نی پاتوان به وجود ذه پیچیده هنوز می و در امور غیر ستدلیل اخص از مّدعا اين ،حالت
 ترين قویاسالمی،  ۀمطلق فلسف ۀو بلکه بر پاي، نظام سینوی ۀگفتیم بر پاي پاسخ حّلی بارۀدر

 .است وار  کلی های قانون سازی مفهوم صورت بهتعريف رسمی  حل راه تعمیم  ،ايم يافتهپاسخی که 
یف رسمی حل راه بازسازی و تعمیم در ادامه به  ،سان بدين های  در برابر اشکال فرمول سینا ابن  تعر

 ه بتوانیم خود ماهیت پیچیده را تصور کنیم، تعريفينکجای ا ما به «گاهی»پرداختیم:   پیچیده
مناسبتی  به سینا ابن ايم.  آن رسیده ۀو به خاّص   ای از آن در ذهن خود تصور کرده رسمی نسبتًا ساده
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 حل راه توان با شرح، بازسازی و تعمیم آن به چنین  که میاست ای را اظهار داشته  کوتاهی نکته به
لی العبارة فیصار التخیل و ع  علی  اعتبار العدد من حیث آحاده مما يصعب»... ای رسید:  رسمی

 سینا ابن ذهنی عددی بزرگ باشد، اين عبارت  ۀدر صورتی که امر پیچید ،در واقع«.  إلی الرسوم
رسمی را تعمیم داد تا  حل راه توان اين  ولی می .را شناخت  توان آن گويد از طريق رسم می می

جا اين مهم در اين ۀگیرد. نکتذهنی را دربر ۀبسیاری از امور پیچید و منحصر به عددهای بزرگ نباشد
در  ؛خود امری پیچیده باشند ،های عددی بزرگ و پیچیده ها و الزمه است که شايد بسیاری از رسم

ای  کار خواهد آمد که امر چندان پیچیده  های رسمی در بحث ما به تنها آن تعريف ،اين صورت
 نباشد.
یف رسمی حل راه  ۀدربار  مقّدرق و محقَّ هایی  اشکال ،مناسبت به چنینهم و يم کشید  پیش تعر

 : موارد زير چونهمهايی  اشکال ؛نهاديم  هايی پیش پاسخ
 ؛سینا ابن ق خوانساری در مخالفت با تعريف رسمی الف( اشکال محق  

 ها؛جای تصور خود آن امور پیچیده به کاربردن لفظ يا صورت مکتوب بهب( 
اشکال انطباع کبیر در صغیر در بحث  حل راه با همان   های پیچیده گشايی از اشکال فرمول ( گرهج

 .«بسیار بزرگ»وجود ذهنی اشیای 
 

  نوشت پی
1 .Intentionale Gegenstände/Intentional Objects.  :های  /متعّلقها /شیءها عین»همچنین

 .«التفاتی/قصدی
2. Das Paradox der sogenannten gegenstandslosen Vorstellungen /The Paradox of 

So-Called Objectless Representations 

3. geistiges Abbild /mental image /mental picture 

4. Briefentwurf Husserls an Marty /Draft of A Letter by Husserl to Marty 

ت، باز اس  ی نیز با آنکه متوّجه اين دوگانگی نزد برخی از پیروان وجود ذهنیگونه نیست. او گاه البّته همیشه اين. 5
 کوشیده است مطلق وجود ذهنی را انکار کند.

6. immanente /immanent objects 

7. wirkliche Gegenstande /actually existing objects 

8. komplizierten Formelsystemen /complicated systems of formulae /complicated 

formulae 

را که علم حضوری  ديدگاه رايجیکشد و هم  چالش می چنین اشکالی ظاهرًا هم مالک وضوح و تمايز دکارتی را به. 9
 درا،)مالص« ااّل هو سیل قةیالحق یالعلم، بل العلم ف یهو اتم صنف يفالعلم الحضور»؛ داند ترين علوم می را کامل
هم  اگرحتی  ،الفای چون  چون در قضیه ؛کشد چالش می ترين بودن علم حضوری را ظاهرًا به . کامل(83: 1354

 ،خاطر بزرگی عدد به ،کنیم شهود درخت يا مثل افالطونی يا وجود ذهنی يا ...( میلیارد يک)مثاًل در  میلیارد را يک
پس علم به الف اگر وابسته به شهود موضوع آن باشد،  .کنیم که چه عددی را داريم شهود می نداريمرا  اين فهمتوانايی 

انگاری است اگر گمان کنیم با گريز از علم  شود ساده )پس دوباره مشخص میخود نخواهد ديد  هرگز حالت يقینی به
آنکه علم شهودی به  البّته، بی .(های مسئلۀ حاضر رها شويم ها و پیچیدگی توانیم از ابهام حصولی به حضوری، می
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تر  ها علمی کامل در ما انسانکم در چنین مواردی  دست پس  .علم يقینی داريم میلیارد داشته باشیم به الف خود يک
 شناسیم! گرچه اکنون چگونگی آن علم )علم حصولی( را درست نمی ؛از علم شهودی هم وجود دارد

يک »الف ای چون  در قضیهکه  کشد چالش می بهخاطر  به اينظاهرًا مالک تمايز دکارتی را نیز مالک وضوح و اّما 
، و با از آن متمایزتصّوری طريق اولی،  به ،ظاهراً میلیارد داريم و نه  از خود يک واضحنه تصّوری  ،«میلیارد زوج است

 ايم(. )در ادامۀ مقاله عبارت دکارت را گزارش کرده و سنجیده همه به الف علم يقینی داريم اين
 یوجود ذهن دهیچیوجود ندارد، پس اگر فرمول پ دهیچیپ ریو غ دهیچیپ نیب یقیشود چون حد و مرز دق گفته ديشا. 10

است اشکال عامی  ،چنین اشکالیولی  نخواهد داشت! یپیچیده هم وجود ذهن فرمول غیر تيدر نها ،نداشته باشد
  شود و بسیاری از امور معرفتی را به هايی چون پارادوکس خرمن و مسئلۀ ابهام و موارد مرزی مطرح می که تحت عنوان

پس  .تواند باشد ای می )های( جداگانه ای، خود موضوع پژوهش به چنین دشواره حل راه کشد. آشکارا ارائۀ  چالش می
 حوی اين مشکل را نیز فروخواهد گشود. ن هر پاسخ عامی که آنجا داده شود، ظاهرًا به

کند  ها محدود است. اين يعنی همین محدوديت، اقتضاء می گذشته از اين، ترديدی نیست که توانايی ذهنی ما انسان
هايی )مثل  انديشی نوعی وجود ذهنی نداشته باشند، گرچه برخی ديگر با چاره کم برخی از امور بسیار پیچیده به دست 

کم  دست دهد  مینشان عبارتی، همین محدوديت ذهن  نحوی وجود ذهنی داشته باشند )به  رسمی( بتوانند به حل راه 
 1مثل تصور  دهیچیپ ریغپس در مواردی ساده و  .مربوط است( یوجود ذهنعدم به نحوی  به یدگیچیپدر برخی موارد 

وجود ذهنی نداريم و با اين همه، روشن است که و غیره ما وجود ذهنی داريم و در مواردی بسیاربسیار پیچیده  2و 
 عدم وجود ذهنی در دومی مستلزم عدم وجود ذهنی در اولی نیست.

گروی است؛ يعنی برخی از امور مربوط به يک ماهیت جزو ذات آن  فرض تعريف رسمی، ذات ترين پیش . مهم11
  نهايت از برخی از همین اعراض الزم بهرهدر معمواًل اند و برخی ديگر از اعراض الزم آن. تعريف رسمی  ماهیت

 گروی، مورد پذيرش هوسرل نیز هست. گیرد. در اينجا يادآوری اين نکته خالی از فايده نیست که اصل ذات می
چراکه در برخی از امور پیچیده، مانند يادآوری کتابی مفصل، اين کار از راه تعريف رسمی  ؛. بسیاری و نه همه12

 نیست.
 یها که در برابر اشکال فرمول یگريحل محتمل د راه  دهد یم نشان ،کوتاهی ی، گرچه بهخوانسار سخن نيا. 13

دو تفسیر »تحت عنوان  جداگانه یحل در نوشتار راه  نياست. ا یحل علم اجمال راه  ،نهاد  شیپ توان یم  دهیچیپ
نقد  «در رد وجود ذهنی  های پیچیده فرمولی سینوی و توانايی آن در حل اشکال  مختلف از علم اجمالی در فلسفه

 .استدر نوبت انتشار  تامالتفلسفیو در مجلۀ شده 
کوشیده است به نقد و بررسی اين اشکال خوانساری  الشفاءیةحاشی( در سبزواری )مالمحمدباقر خراسان. 14

رسمی، ديدگاه ارسطو بوده باشد  حل راه دهد که  (. وی در پايان احتمال می312-309تا:  ی، بیخراسانبپردازد )
و بلکه  ،(1020a33-1020b8ارسطو ) متافیزیک(. گفتنی است ما در اين بحث مربوط به عدد در 312)همان: 

 ثاغورثیبه ف - سند یالبته باز ب – را  نيا زین شفااز شارحان  یبرخ چنین مطلبی نیافتیم. ،ارسطو متافیزیکدر مطلق 
 (.54ق: برگ 1132 نا،یس اند )ابن نسبت داده

مناسبتی ديگر تعبیر  برد، به کار نمی را به یوار کلّ  قانون یها یساز  مفهومدر اينجا تعبیری چون  سینا ابن . گرچه 15
در  کهکشیده است   مطالبی دربارۀ علم اجمالی پیش التعلیقاتسینا در پايان  ابن مشابهی دارد. توضیح کوتاه اينکه 

نه بساطت علم اجمالی مهم است و  به امور پیچیده،در علم اجمالی  ويژه نگارنده، بهسودمند است. به نظر  اين زمینه
 ،چون کثرتی که خیلی پیچیده نباشد ،. بساطت علم اجمالی چندان مهم نیستآن حتی بالفعل بودن در مواردی، ،نه

بالفعل بودن علم گاه حث حاضر آسیبی نخواهد زد. به ب ،شمار باشد يعنی اگر مثاًل در اندازۀ قواعد و اصول انگشت
. اين باشدکه منتج آن تفصیل خواهد شد، بسنده  ،قواعد و اصولبسا تنها فعلیت  چون چه ؛اجمالی هم مهم نیست
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بساطت را نقض کرده است و هم بالفعل بودن را. هم،درستی به نگارندهو به نظر ،رفته رفتهالتعلیقاتبخش از 
  :کند به ها را تقسیم می او نخست علم ما انسان توضیح اينکه

له به ذهن در ئتفصیل اّولّیۀ پاسخ مس شود؛ مانند خطور بی علم اجمالی که علم عقلی است و باعث تکثر نمی. 1
 مناظره و يقین بالفعل بدان؛ 

تیب و صورتی پس له با ترئشود؛ مانند پاسخ مفصل به مس علم تفصیلی که علم نفسانی است و باعث تکثر می. 2
 از صورتی ديگر و کلمه به کلمه. 

 افزايد: علم اجمالی میسپس در مورد ( دانسته و 2( را مبدأ و فاعل )1)سینا  ابن 
و األول ال يوجب الکثرة، إذ للعلم األول إضافة إلی کل واحد من التفاصیل. ثم اإلضافة ال توجب 

ينقسم  معقوال کلیا علی الوجه األول أعنی الکثرة علی أن لکل تفصیل من تلك التفاصیل معقوال
إلی تفاصیل أخری کثیرة و مقايیس کثیرة فإنه إذا کان قیاس يجب تصحیح مقدماته بأقیسة کثیرة 

 ....  تفصیل بحسبه معقول کلی یصدر عنهأخری و لکل واحدة من هذه الجملة 
... التصور البسیط العقلی هو أن ال يکون هناك تفصیل، لکن يکون مبدأ للتفصیل و الترتیب: مثال 

فما لم يکن عند النفس فإنه   إذا عرفت أن الّله لیس بجسم قبل أن تأخذ فی تفصیل البرهان علیه
انی أو لیس بجسم لم يستعمل تفصیل البرهان علیه. و ربما برهن علی هذا بالشکل األول أو بالث

بالقیاس الشرطی. لکن ما لم يکن عندك مبدأ تصیر به النفس خالقة للبراهین المفصلة، لم يمکن 
 الملکةلنفس أن تأتی بالبرهان علیه، و ذلك المبدأ هو التصور البسیط العقلی. و هذا هو 

-193: ق1404، سینا المستفادة من واهب الصور، و تخرج به عقولنا من القوة إلی الفعل )ابن 
194). 

 ينکهاز چندين جهت قابل نقد و بررسی و اصالح و تقويت است. پیش از همه، در نقد ا التعلیقاتاين بخش از 
ذلك التیقن هو علم بالفعل: فإنه بالخاطر األول يتیقن أن عنده أجوبة جمیع ما قاله صاحبه و »... گويد  می (1در )

را علم   آن علمی باشد که آن اصول و قواعدخاطر ملکۀ استنتاج از  شايد اين يقین صرفًا بهتوان گفت  ، می«بالفعل
سینا خود در ادامه  ابن  بینیم که می ای بسیط و مجمل. چنان گونه به ها تخاطر حضور همۀ صور دانیم، نه به اجمالی می

نوعی به چیزی مانند  به «معقوال کلیا»با تعبیر بسا بتوانیم بگويیم  فشرد، و هم چه می تصريح به اين ملکه پای هم به
لکل تفصیل من تلك التفاصیل معقوال علی الوجه األول أعنی »گويد  چون می ؛کند اصول و قواعد نیز اذعان می

لّیه در واقع تنها يک علم اجمالی وجود اين يعنی در آن علم اجمالی اّو  .«ينقسم إلی تفاصیل أخری کثیرة معقوال کلیا
گونه است، پس ديگر آن علم اجمالی اولّیه علم بسیطی  وجود دارد. اگر اين ی کلیچندین علم اجمالبلکه  ،ندارد

 و خود متکثر است؛ گرچه نسبت به کل آن تفاصیل از نوعی بساطت نسبی برخوردار است. یستن
 .است يعنی بساطت و وحدت در اينجا نسبی ؛بساطت محض در علم اجمالی انسانی وجود ندارد کوتاه اينکه

باشد.  شمار انگشت قواعد و اصوليعنی مثاًل در اندازۀ  ؛ی ندارد با آن کثرتی که گفتیم خیلی پیچیده نباشدپس منافات
توانیم اين چند معقول کلی را  می« ملکه»در علم اجمالی چند معقول کلی را بپذيريم، به قرينۀ  يماکنون که ناچار

 ،برخی نیز)کند  ملکه از اصول و قواعد استنتاج میدر ملکۀ علمی صاحب  ه،چ ؛اصول و قواعد علم مربوط بدانیم
ها و  سازی با اين روشنپس  .(ندا یدهکش  در شرح علم اجمالی کاّلً بحث ملکه را پیش ،سینا تبع چنین تعبیری از ابن  به

او   وار  ناپیچیده قانون علم» تعبیری چونتوان  ها می اصالح رديابی  سینا علم اجمالی ابن نوعی در  به را «بسیط نسبتا
 کرد.
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گويند نیز، نوعی تعريف رسمی است؛ تعريفی که علمی بالفعل و  آنچه بدان علم اجمالی می «گاهی»سان  بدين
گاه است. اين هنگامی می او   وار  ناپیچیده قانون علم»تواند باشد که در آن علم اجمالی نوعی  خودآ وجود  «بسیط نسبتا

 پرسند:  میمثاًل فرض کنید از من  .داشته باشد
 زوج است؟  100دانی که  آيا می -

 دهم:  درنگ پاسخ می و من بی
رفته و  چینم و بدين روش رفته دو روی زمین می عدد گردو را دوبه 100زوج است. سپس من  100دانم که  آری می -
کنم و  است، مفصل تصور حدی می 100که همان معدود  ،گردو 100را نیز در اين  100تدريج، خود عدد  به

 دهم. را نیز نشان می بودن آن زوج
زوج است؟ آيا علم اجمالی مرموز  100دانستم که  اکنون مسئله اين است که در آن لحظۀ اّولّیه من چگونه می

گاهی داشتم يا صرفًا علم اجمالی بالقوه داشتم؟ به سادگی  کدام از اين دو بوده باشد؛ چون به رسد هیچ نظر نمی ناخودآ
پس  .که علمی خودآگاه و بالفعل است، تبیین کرد ،و تعريف رسمی وار قانون خ فوری اّولّیه را از راه علمتوان پاس می

را از راه  100يعنی مثاًل  .گويیم، از نوع تعريف رسمی است ای چیزی که به آن علم اجمالی می در چنین لحظۀ اّولّیه
دانم که اين زوج نیز هست. سپس به  کنم و می تصور میکه يک تعريف رسمی است، ، 102  وار  ناپیچیدۀ قانون علم

نیز علم اجمالی اّولّیه صرفًا علم بالقوه است  گاهیکنم )ولی  تفصیل نیز بیان می تدريج و به روش باال همین پاسخ را به
 که بالفعل است، باشد(. ،تواند نوعی تعريف رسمی و بنابراين ديگر نمی

و نه مالک  ،تواند مالک تمايز می ،سینا آورديم رسمی که در تقويت سخنی از ابن حل تعريف  همه، راه  با اين. 16
تواند پاسخ بخشی از  پس اين می .را احیاء کند؛ چه، يکی از کارکردهای تعريف رسمی همین تمايز است ،وضوح

دکارت، « )ندارم.صورت ذهنی متمايزی از هزار ضلعی »ه ينکاعتراضی باشد که به دکارت شده است مبنی بر ا
1384 :93). 

 « دهیچیپ یها و استدالل ی، حافظهوجود ذهن». دربارۀ حافظه و نسبت آن با برخی از امور پیچیده، در مقالۀ 17
 .(1400شده است )اسدی،   مفصل سخن گفته

 (.379و  26و 8 /3: 1410فارابی، )برای تفسیر مختصر و مفید اين مباحث بنگريد به: . 18
و  30: 1375کند )طوسی،  نحو داللت التزامی از مدلول خود حکايت می انديشمندان مسلمان معتقدند تعريف رسمی به. 19
 (.77: 1438و  16: 1379ی، حل؛ 309:  1369؛ شیرازی، 74
نه  ،بودالزوال خواهد  اين تعريف رسمی نیز قراردادی و عرض مفارق بطیء ،گذاری قراردادی است که نام البته از آنجا. 20

 طبیعی و عرض الزم.


 منابع
 .بوستان کتاب ،، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قمالهیاتشفاء(، 1385سینا ) ابن 

 ، تحقیق و تعلیق: محسن بیدارفر، الطبعة االولي، قم: بیدارفر.المباحثات(، 1371)  ـــــــــــــــ
 . بیروت، مکتبة االعالم االسالمي بدوی، ، تحقیق عبدالرحمن  التعلیقاتق(، 1404)  ـــــــــــــــ
 :نسخۀ خطیخط خودش(، )بهنویباغمیرزاجانالهیاتشفاءباحاشیۀق(، 997)پیش از  ـــــــــــــــ

 ،Baku: National Academy of Sciences, Institute of Manuscripts named after Muhammad 
Fuzuli, M-102 

حاشیهق(، 995) ـــــــــــــــ با نهایمیرالهیاتشفاء م اولیاء، حسین،ص، آقا ]=میرزاجان[داماد، و12،
 خانۀ مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي. کتاب ،، تهران1898، نسخۀ خطی، ش دیگران
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مرکز  ،، قم4549، نسخۀ خطی، ش ودیگرانهادیسبزواریهایالهیاتشفاءباحاشیهق(، 10٣٣) ـــــــــــــــ
 .ء میراث اسالمیاحیا

 :، نسخۀ خطیهایناشناسالهیاتشفاءباحاشیه ،ق(1132ـــــــــــــــ)

 İstanbul: Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Arapça 1445 

ص،احمد،س]=شمسا[،شم[،هادیسبزواریی]=ههایالهیاتشفاءباحاشیهق(، 1295) ـــــــــــــــ
 خانۀ مرکزی دانشگاه تهران.کتاب ،الهیات، تهران-ج 3/236، نسخۀ خطی، ش ودیگرانقوام،آقاحسین،اولیاء

ص،احمد،س]=شمسا[،شم[،هادیسبزواریی]=ههایالهیاتشفاءباحاشیهق(، 1299) ـــــــــــــــ
 خانۀ ملی.کتاب ،تهران، 3843، نسخۀ خطی، ش ودیگران22،آقاحسین،اولیاء

 :، نسخۀ خطیهایناشناسالهیاتشفاءباحاشیهتا(،  )بی ـــــــــــــــ

 İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Bešir Aǧa 102 

 . 29-1، 2، ش 12 ۀدور ،یپژوهمنطق ،«دهیچیپ یها حافظه و استدالل ،یوجود ذهن( »1400) یمهد ،یاسد
 گفتار. ،الدين خراسانی، تهران ترجمۀ شرف، متافیزیک(، 1366ارسطو )

سال  ،یتأمالتفلسف ،«ریدر صغ ریامتناع انطباع کب ۀقاعد یفلسف یکاربردها ینقد و بررس»(، 1398) دیسع ،یانوار
 .120-93، 22نهم، ش 

 .دانشگاه تهران ،تهران ،دوم چاپتصحیح و تعلیق مرتضی مطّهری، ، التحصیل(، 1375)  بهمنیار بن المرزبان
 ،، تنظیم و تدوين حمید پارسانیا، قم18 ج،رحیقمختوم:شرححكمتمتعالیه(، 1396عبدالله ) جوادی آملی،

 .اسراء
 .یکتابخانۀ مل ،تهران ،37514ش  ،ی، نسخۀ خطشفاءاتیالهۀترجم(، تا ی)ب یامام یضيعر ینیحس

 .بوستان کتاب ،قم، ةیفيالعلومالعقلةیاألسرارالخف (،1379حّلی، حسن بن يوسف )
التحقیق(، ق1438) ـــــــــــــــ ومقاصد التدقیق العتبة العّباسیة  ،نژاد، کربالء محمد غفوری ، حققهمراصد

 .المقدسة، قسم شؤون المعارف اإلسالمیة واإلنسانیة
 ، قم، دلیل ما.معارجالفهمفيشرحالنظم(، 1386) ـــــــــــــــ

 ی.کتابخانۀ مل ،، تهران35513 ش ،ی، نسخۀ خطالشفاءیةحاش(، تا ی)ب، مالمحمدباقر یسبزوار یخراسان
دبیرخانه کنگره  ،حامد ناجی اصفهانی، قم )االلهیات(، تحقیق الحاشیةعلیالشفاء(، 1378خوانساری، حسین )

 .آقاحسین خوانساری
 کانپور، مطبع نظامی.، علیلواءالهدییرآبادیعبدالحقخیمولوۀحاشی(، ق1283)عبد الحق ی، رآبادیخ

 .میراث مکتوب ،تهران، علی اوجبی تقديم و تحقیق، اشراقهیاكلالنور(،  1382) الدين غیاث، دشتکی شیرازی
 ، ترجمۀ احمد احمدی، چاپ دهم، تهران، سمت.تأمالتدرفلسفهاولی(، 1391، رنه )دکارت

 .فرهنگی –لی موسائی افضلی، تهران، علمی ، ترجمه و توضیح عاعتراضاتوپاسخها(، 1384) ـــــــــــــــ
 . حکمت ،تهران ، ، تصحیح سیدمحّمد مشکوة، چاپ سوم درةالتاج(،  شه.  1369الّدين ) شیرازی، قطب

مؤسسة النشر  ،، قمیسبزوار یزارع یعل ، تصحیح و تعلیق عباسایةالحكمةبد(، 1377طباطبايی، محّمدحسین )
 .االسالمی
الحكمة(، ق1430) ـــــــــــــــ مؤسسة النشر ، ، قم1ج ، یسبزوار یزارع یعل تصحیح و تعلیق عباس، نهایة
 .االسالمی
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 .نشر البالغة ،، قم 1 ، ج شرحالشاراتوالتنبیهاتمعالمحاكمات، (  1375، خواجه نصیرالدين )یطوس
الوثقيتا(،  علوی عاملی، سیداحمد )بي العروة و مرکز  و کتابخانه ،تهران، 1787 ، شی، نسخۀ خطمفتاحالشفا

 ی.اسالم یاسناد مجلس شورا
 الزهراء   ،محسن مهدي، تهران هی، حققه و قدم  له و علق علاللفاظالمستعملةفيالمنطق(، ق1404) یفاراب
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