
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

 دکتر رضا برنجکار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

http://vu.hadith.ac.ir 
 

٣

 

 جلسۀ אول

)١(کلیات فلسفه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس، دאنشجو אنتظار می

 معنای وאژۀ فلسفه و دلیل نامیده شدن אین دאنش به فلسفه رא بدאند؛ 
 رא در میان مسلمانان بدאند؛نحوۀ אستفاده و معنای אین אصطالح  
 و وجه تسمیۀ آن آشنا باشد؛) متافیزیک(אلطبیعه  بعد با אصطالح ما 
 .موضوع فلسفه رא אز منظر فالسفه بدאند 

 
 
 

  وאژۀ فلسفه
فیلوسـوفیا  . به معناى دوست دאشتنِ دאنایى אست     » فیلوسوفیا«مصدر جعلى عربى אز کلمۀ یونانىِ       » فلسفه«وאژۀ  

معنـای אیـن    . به معنای حکمت یا دאنـایی אسـت       » سوفیا«به معنای دوست دאشتن و      » فیلو«مرکب אز دو کلمۀ     
علت אیـن אمـر آن אسـت کـه در       . کلمه به مرور زمان تغییر کرده و به معنای حکمت و دאنایی به کار رفته אست               

ماننـد  (وه אیـن گـر  . نامیدنـد  به معناى دאنـشمند مـى    » سوفیست«یونان باستان، پیش אز سقرאط گروهى خود رא         
دאنستند و یا معرفـت رא قابـل אنتقـال بـه دیگـرאن               شدنی نمى   تى باور ندאشتند، یا آن رא אدرאک      به وאقعیّ ) گرگیاس
؛ אز אین رو حقیقت رא نسبى دאنسته و אدرאک هر شخص رא مالک حقیقت بـرאى                 )مانند پروتاگورאس (دאنستند    نمی

آموختنـد و در אختیـار مـردم قـرאر            د که علوم مختلـف رא مـی       گردی بودن    אین عده אفرאد دوره    ١.گرفتند خود אو مى  
کردنـد   خوאستند אثبات می دאدند و چون به حقیقت مطلق باور ندאشتند، به کمک همین دאنشها هر آنچه رא می          می

بردند؛ به همین جهت سوفیست به جاى معنـاى אوّلیـۀ خـود بـه معنـاى             و در אستداللهایشان مغالطه به کار مى      
سقرאط به مخالفت با אین گروه پردאخت و به علت توאضع و فروتنى و אحتـرאز אز            . کار به کار رفت    الطهدאنشمند مغ 

 به ) فیلوسوفوس(، خود رא فیلسوف ٢ردیف شدن با سوفیستها و شاید به دلیل مبناى معرفتى خاص خویش هم

                                                           
حتی אگر آن وجود شناختنی . توאند شناخته شود هیچ چیز وجود ندאرد و אگر چیزی وجود دאشته باشد، نمی«: گوید  گرگیاس می١.

: ک. ر. » مقیاس همۀ چیزها אستאنسان«: گوید ؛ پروتاگورאس نیز می»توאند به دیگری منتقل شود باشد، אین شناسایی نمی
 .١٣٤ و ١٣٣، ١٢٦، ص ١، ج تاریخ فلسفهکاپلستن، 

رسـید و   شد و به تعاریف کافی مـی        دیالکتیک אز تعاریف کمتر کافی آغاز می      . روش سقرאط، صورت دیالکتیک و محاوره دאشت      . ٢
بنـابرאین  . رسید  אی قطعی نمی     به نتیجه  رفت و گاهی در عمل      אز مالحظۀ موאرد جزئی شروع و به سوی یک تعریف کلی پیش می            

دאر دאنـش بـرאی آن        در نتیجـه لقـب دوسـت      . یافتنـد   دאر دאنش بودند אگر چه بیشتر آنها به آن دست نمی            کنندگان، دوست   محاوره
ه به نـادאنی    אند، אین אست ک     تر هستم، אما دلیل אینکه مرא دאناترین אفرאد شمرده          من אز همه نادאن   «: گفت  سقرאط می . تر אست   مناسب

 .»خود دאنایم
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مند به کار رفت و فلسفه نیـز بـه          אز אین زمان به بعد کلمۀ فیلسوف به معناى دאنش         . معناى دوستدאر دאنش خوאند   
 .همۀ علوم عقلى و حقیقى در مقابل علوم نقلى و אعتبارى אطالق شد

 
 
 

 אصطالح فلسفه در میان مسلمانان
معنـاى  : مسلمانان لغت فلسفه رא אز یونان أخذ کردند و به تبعیت אز אرسـطو آن رא در سـه معنـا بـه کـار بردنـد                          

فلسفه به معناى   . אدف همۀ دאنشهاى عقلى در برאبر دאنشهاى نقلى بود        نخست، که אصطالح عام فلسفه بود، متر      
 .تقسیم شد) هنر/ فن(عام אبتدא به سه بخش نظرى، عملى و تولیدی 

به عبارت دیگر فلسفۀ نظری دאنـشی אسـت کـه هـدف آن همـان                . مقصود אز فلسفۀ نظری دאنستن אست     
بـا  (، ریاضـیات    )وع موجود غیر مادی غیر متحـرک      با موض (אین فلسفه به سه قسم אلهیات       . دאنش אست نه عمل   

 . تقسیم گردید) با موضوع אمور مادی و متحرک(و طبیعیات ) موضوع אمور مادی غیر متحرک
فـردی،  (مقصود אز فلسفۀ عملى دאنشی אست که هدف אز آن، دאنـش نیـست، بلکـه سـامان دאدن אعمـال                      

אعمـال  (، تدبیر منزل    )אعمال فردی ( سه قسم אخالق     אست و فیلسوفان مسلمان آن رא به      ) خانوאدگی و אجتماعی  
אرسطو فلسفۀ عملى رא به אین ترتیب تقسیم نکرده        . אند  تقسیم کرده ) אعمال אجتماعی (و سیاست مدن    ) خانوאدگی

بنـدی متعلـق بـه فـارאبی و دیگـر فالسـفۀ               אین تقـسیم  . אست، بلکه به طور پرאکنده مطالبی رא بیان کرده אست         
 .אسالمی אست
אی אست که در یونان باسـتان אصـطالحاً بـه آن              آوری  فن) هنر/ فن(د אز فلسفه یا دאنشهای تولیدی       مقصو

 مقصود אز هنر در زبان یونان باستان که همـان فـن یـا               .ترجمه شد » تکنولوژی«گفتند و بعدها به       می» تخنه«
 .شناسیم متفاوت אست تکنولوژی بوده אست و با آنچه אمروزه ما به عنوאن هنر می

برد و אصطالح خاص فلسفه אست، همان فلسفۀ نظـری            معناى دوم، که אرسطو برאی אین دאنش به کار می         
 .تر אست تر و خاص شریف) فلسفۀ عملی و فلسفۀ تولیدی(אست که אز دو قسم دیگر 

رفـت، אلهیـات یـا        تر و به عبارت دیگر אخص אز سایر معانی بـه شـمار مـی                معنای سوم، که אز همه خاص     
هی بود که یکى אز بخشهاى فلسفۀ نظرى אست و به نامهاى فلسفۀ אولى، دאنش אعلـى، دאنـش کلـى،              حکمت אل 

 .شود نیز خوאنده مى) متافیزیک(دאنش אلهى و مابعدאلطبیعه 
، אما بر אین باور بودنـد کـه אلهیـات אز دیگـر                بردند  فیلسوفان مسلمان به تبع אرسطو אین معانی رא به کار می          

אند؛ در    تر אست و همۀ دאنشها به آن محتاج         تر و عام   تر، کلى  تر، یقینى  ؛ زیرא אین دאنش برهانى    تر אست   دאنشها مهم 
نیاز אست؛ אز אین رو אین دאنش رא فلـسفۀ حقیقـى و آن رא سـزאوאر نـام                    حالى که אین دאنش אز دאنشهای دیگر بى       

نیست؛ ماننـد صـرف و نحـو کـه          مقصود אز دאنش حقیقی دאنشی אست که قرאردאدی و אعتباری           . فلسفه دאنستند 
 .אند دאنشهایی אعتباری و قرאردאدی

مـورد بحـث אسـت کـه        ) فلسفۀ אلهی یا متافیزیک   (شایان ذکر אست که در אین درس همین معناى אخص           
 .تعریف و ویژگیهاى آن در אدאمه بیان خوאهد شد
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 )متافیزیک(مابعدאلطبیعه 
یک אز دאنشهای رאیج     ه سلسله مسائلی هست که در هیچ      אرسطو نخستین کسى بود که به אین نکته وאقف شد ک          

وى بـر אیـن بـاور بـود کـه אیـن دאنـش دشـوאرترین،                 . گنجد و باید آنها رא در دאنش مستقلى بررسى نمـود           نمى
אین دאنش نسبت به سایر دאنشها אز حس دورتر אست و بـه جهـت خـودش          . ترین دאنشها אست   ترین و کلى    دقیق

 و در یـک مـورد       ٤وى אین دאنـش رא فلـسفۀ نخـستین یـا فلـسفۀ אولـى              . ٣دۀ عملى مطرح אست نه به جهتِ فای     
 قبل אز אرسطو در آثار سقرאط و אفالطون نیز در אین باره مطالبی آمده אست، אما چـون                   . خوאنده אست  ٥خدאشناسی

م شـود و مطالـب אز هـ         آثار אین فیلسوفان در قالب محاورאت אست و در محاورאت موضوعات متفاوت مطرح می             
 .توאن אین مسئله رא به طور مستقل در آثار آنها یافت جدא نیست، نمی

آورى کرد و אین دאنش    آثار وی رא جمع    ٦بعد אز אرسطو یکى אز پیروאن مکتب مشایى אو به نام آندرو نیکوس            
بر אین باور אسـت  سینا  אبن. ٨یا مابعدאلطبیعه بر آن نهاد» متاتافوسیکا« قرאر دאد و نام ٧)فیزیک(رא بعد אز طبیعیات    

آموختـه شـود؛ گرچـه אز       ) طبیعت(که وجه אینکه אین دאنش متافیزیک نامیده شد אین بود که باید بعد אز فیزیک                
بعـد אز فیزیـک     ) شـناختی   معرفـت (نظر وجودی قبل אز فیزیک אست؛ بنابرאین متافیزیک אز لحاظ אپیـستمولوژی             

אین یک نظر دربارۀ متافیزیک بود، אمـا بـه تـدریج            . ن אست قبل אز آ  ) شناختی  وجود(אست، אما אز لحاظ آنتولوژی      
وجه تسمیۀ متافیزیک فرאموش شد و چنین گمان رفت که אین نام אز آن رو بر אین دאنش نهاده شده אسـت کـه                     

برخـى אروپائیـان نیـز بـه אشـتباه مابعدאلطبیعـه رא مـساوى               . مسائل אین دאنش بیرون و فرאتر אز طبیعـت אسـت          
دאشتند و گمان کردند که موضوع אیـن دאنـش تنهـا مـسائل مـاورאى طبیعـت ماننـد خدאونـد و               ماورאءאلطبیعه پن 
 .فرشتگان אست

رسد توجه به بخشى אز مابعدאلطبیعه یعنى خدאشناسى و عدم توجه به مباحث אمور عامـه منـشأ                   به نظر مى  
 .אصلى אین אشتباه باشد که در قسمت موضوع فلسفه به آن خوאهیم پردאخت

 
 
 

  فلسفهموضوع 
شود و مسائل هر دאنـش       موضوع هر دאنش چیزى אست که در آن אز אحکام و ویژگیهاى ذאتى آن چیز بحث مى                
بـه عبـارت دیگـر      . گیـرد  عبارت אست אز قضایایى که موضوعات آنها تحت عنـوאن موضـوع دאنـش قـرאر مـى                 

ات همـۀ مـسائل علـم       برאی نمونه موضوع  . رود موضوعات مسائل دאنش אز مصادیق موضوع دאنش به شمار مى         
 .אند، زیرא موضوع فیزیک مادّه و طبیعت אست فیزیک مصادیقی אز مادّه و طبیعت

                                                           
 .٨ و ٧، ترجمۀ دکتر شرف، ص  متافیزیکאرسطو،: ک.ر ٣.
.٤ Prote filosofha. 
٥ .theology٢٢، ص مقدمۀ متافیزیک: ک.؛ ر. 
٦ .Andronikos 
 و سـپس بـه      بینـیم   فلسفۀ אولی نسبت به ما در مرتبۀ پس אز طبیعت قرאر دאرد، زیرא ما אبتدא طبیعـت رא مـی                   «: گوید  سینا می   אبن. ٧

بنـابرאین، قرאرگـرفتن    . ذאتاً بر אمور طبیعی مقدم אست     ) مانند אصل هستی و خدאوند    (آوریم، אما אمور فلسفی       مسائل فلسفی روی می   
 ، אلهیـات شـفا  ؛ ».مباحث فلسفی بعد אز مباحث طبیعی به جهت ترتیب تعلیمی، معرفتی و אثباتی אست، نـه ترتیـب ثبـوتی و ذאتـی             

 .٢٢ و ٢١ص 
 . به بعد٣٩ و ٢٤، ٢٢، ص مقدمۀ متافیزیک אرسطو :ک.ر. ٨
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دאنند تعیین موضوع وאحد برאى هـر        אز آنجا که حکماى אسالمى موضوع رא سبب وحدت و تمایز دאنشها مى            
فهـای زیـادی دربـارۀ      אز مسائل ضرورى و پرאهمیت אست، אما אختال       ) خصوصاً دאنشهای برهانى و یقینى    (دאنش  

نخـستین کـسى    . گـردد   می  אصل אین אختالفها نیز به אرسطو بر      . موضوع فلسفه میان فالسفۀ אسالمی وجود دאرد      
وى تعبیر وאحدی برאی موضوع فلسفه بـه کـار نبـرده            . که پیرאمون موضوع فلسفه به بحث پردאخت אرسطو بود        
 :٩کند אست و بیشتر چهار موضوع رא برאى فلسفه معرفى می

بر אساس אین تعبیر فلسفه دאنشی אست که به         . (دאنسته אست ) عقل/ خدא(ـ گاهی موضوع فلسفه رא אمور مجرد        ١
 .)پردאزد مجردאت و در رأس آنها به خدא می

علـل نهـایی عـالم سرسلـسلۀ همـۀ          . ـ گاهی موضوع فلسفه رא مبادی אولی یا علل نهایی عالم دאنسته אسـت             ٢
  .علتی ندאرندאند که خودشان  علتهای عالم

 .ـ گاهی نیز موضوع فلسفه رא جوאهر دאنسته אست٣
توאن آنها رא با هم جمع کرد؛ چرא که در فلـسفۀ אرسـطو جـوאهر                  אین سه تعبیر با هم متعارض نیستند و می        

אند؛ ضمن آنکه هر جا جوאهر رא موضوع فلسفه دאنسته با אندکی فاصله جوهر رא بـه   مجرد همان علل نهایی عالم 
گوید جوאهر مقصودش جـوאهر       توאن نتیجه گرفت אرسطو هر جا می        ر مجرد تفسیر کرده אست؛ بنابرאین می      جوאه

 .مجرد אست
אیـن تعبیـر بـا تعـابیر دیگـر          . دאنسته אست » موجود بما هو موجود   «ـ در جایی دیگر אرسطو موضوع فلسفه رא         ٤

که به وجود مطلق پیش אز آنکـه تعـین          کند بل   متفاوت אست؛ زیرא بر אساس آن فلسفه אز وجود خاصی بحث نمی           
پردאزد؛ بنابرאین در فلسفه وجود به مادی و مجرد، ممکن و وאجب، متحرک و غیر متحـرک و          پیدא کرده باشد می   

تـوאن گفـت אرسـطو دو موضـوع بـرאی فلـسفه               بندی مطالب مطرح شده می      شود؛ بنابرאین با جمع     تقسیم می ... 
 :مطرح کرده אست

 ـ جوאهر مجرد؛ ١
 .  موجود بما هو موجودـ٢

همین אمر منشأ אختالف در تعیین موضوع فلسفه شد و به دو نظریۀ مهم دربارۀ موضوع فلـسفه و وحـدت              
سینا و אکثر فالسفۀ אسالمی بر אین باورند کـه موضـوع              برخى مفسرאن آثار אرسطو مانند אبن     . یا تعدد آن אنجامید   

אست و موضوعات دیگر به نحوى به همـین موضـوع بـاز             » موجود بما هو موجود   «אصلى فلسفه در نزد אرسطو      
کند که אز آنجا که فلسفه دאنش אعلی אسـت و متکفـل            אستدالل می  شفاسینا در     در توجیه אین نظر אبن    . گردد مى

کند، موضوع دאنـش    אثبات موضوع دאنشهای دیگر אست و אز طرفی هیچ دאنشی موضوعش رא خودش אثبات نمی              
چـون جـوאهر    . אسـت » موجود بما هو موجود   «د و بنابرאین موضوع فلسفه אمری بدیهی و         فلسفه باید بدیهی باش   

 .توאنند موضوع دאنش فلسفه باشند مجرد אمور بدیهی نیستند و نیاز به אثبات دאرند، نمی
אلدین رאزی بر אین باورند که موضوع فلسفه جوאهر مجـرد אسـت و                رشد و قطب    در مقابل אفرאدی مانند אبن    

رشد دربـارۀ אسـتدالل       אبن. ان אین אست که אرسطو در بیشتر عبارتهایش אین مسئله رא بیان کرده אست             אستداللش
 .چون دאنشی باالتر אز فلسفه ندאریم فلسفه خود باید موضوعش رא אثبات کند: گوید سینا می אبن

ه دربارۀ جـوאهر    אلدین رאزی אین אست که بسیاری אز مباحث فلسف          رشد و قطب    אشکالی وאرد بر אستدالل אبن    
 .دهد אی אز کتب فلسفی رא אمور عامه تشکیل می مجرد نیست و بخش عمده

                                                           
 .٨٧، ص متافیزیک אرسطو، ٩.
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مباحـث אمـور عامـه مقدمـه אسـت و مقـصود אصـلی            : گویـد   אلدین رאزی می    در پاسخ به אین אشکال، قطب     
 .خدאشناسی אست
شتر باشد، حال آنکه    אلمقدمه بی   رسد אشکال وאرد به אین دو پاسخ آن אست که مقدمه نباید אز ذی               به نظر می  

 .تر אست مباحث אمور عامه אز بحث خدאشناسی مفصّل
برخی אز معاصرین نیز بر אین باورند که فلسفه فقط شامل אمور عامه אست و مباحث مربوط به خدאشناسـی                    

 .אند دאنش مستقلی אست و אز آن به خدאشناسی فلسفی یاد کرده
 بر אین אساس مالک فلسفی بودن یـک دאنـش بـه     אمروز در غرب مالک روش دאنش אست نه موضوع آن؛         

 .١٠کار بردن روش عقلی و فلسفی אست
 

                                                           
یکی אمور عامه، که دربارۀ موجود بما هو موجود بحث : ؛ فلسفۀ אولی یا אلهیات دאرאی دو دسته مباحث אست٥ ـ  ٦، ص همان. ١٠
אز همین جا אست که به نظـر  . کند  אت بحث می  کند، و دیگری אلهیات بالمعنی אألَخص و خدאشناسی، که دربارۀ خدאوند و مجرد              می
شـود کـه فالسـفه در تعریـف           אشکال وقتی تقویت مـی    . شود  رسد فلسفه دאرאی دو موضوع אست و در نتیجه شامل دو علم می              می

محموالتی «: شود  و در تفسیر عوאرض ذאتی گفته می      » شود  موضوع آن אست که אز عوאرض ذאتی آن بحث می         «: گویند  موضوع می 
» .شـوند   ند که بدون وאسطه و به جهت ذאت موضوع یا به وאسطۀ אمری که با موضوع مساوی אست، بـر موضـوع حمـل مـی                         هست

 ). ٣١، ص  حاشیۀ عالمه طباطبائی؛٣٠، ص ١، ج  אسفار:ک.ر(
موجود بمـا   (אلوجود، אز آنجا که אز عوאرضِ ذאتیِ خود موضوع            بنابرאین، بحث دربارۀ برخی אقسام موضوع، مانند بحث אز وאجب           

. شـود   אین אشکال در همۀ مباحثی که دربارۀ یکی אز אقسام موجـود אسـت، وאرد مـی                . نیست، پس אز فلسفه خارج אست     ) هو موجود 
شود؛ زیرא در هر علمی אز ویژگیهای אقسام موضـوع بحـث              همچنین در همۀ علوم دیگر نیز مطرح می       ) ٣٠، ص   ١، ج   אسفار: ک.ر(
 .شود می

مـرאد אز   «: אنـد   برخی گفتـه  . אند  אند و نظریات متفاوتی אرאئه نموده       سخ به אشکال فوق، تالش زیادی کرده      فالسفۀ אسالمی در پا   
عـرض ذאتـی موضـوع، عـرض        : شود  تر אست و شامل אقسام زیر می        عرض ذאتی، فقط عرض ذאتی موضوع نیست، بلکه אز آن عام          

، عرض ذאتی برאی نوعی אز عـرضِ        )یت אز موضوع تجاوز نکند    به شرط אینکه در عموم    (ذאتیِ نوعِ موضوع، عرض عامِ نوعِ موضوع        
، אلتحـصیل ؛  ٣٠ و   ٣٣، ص   ١، ج   אسفار: ک.ر(» ).با همان شرط فوق   (ذאتیِ موضوع، عرض عام برאی نوعی אز عرض ذאتی موضوع           

 ).٢٢٢ و ٢٢١ص
 ذאتـی بـرאی نـوعی אز        ممکن אست محمولی، عرض   «: گوید  صدر אلمتألهین ضمن ردّ אین نظریه، در پاسخ به אشکال فوق می           

 ، אسـفار . (کنـد   وی مثالهایی نیز بر אین مطلب بیان می       » .אنوאع موضوع باشد و در عین حال، عرض ذאتیِ موضوع نیز به حساب آید             
 ).٣٣ ـ ٣٤، ص ١ج 

 بنابرאین، عوאرض ذאتی وجود وאجب، عوאرض ذאتی موجود نیز אست و אشکال تعدאد یا خروج برخی مباحـث فلـسفه אز فلـسفه،                      
אز אیـن رو، صـدرאلمتألهین بحـث دربـارۀ علـلِ عـالیِ       ) ٣٠ ـ  ٣٢، ص ١، ج حاشیۀ عالمه طباطبایی؛ אسفار: ک.ر. (گردد مرتفع می

אستاد مصباح یزدی نیز معتقد אست که אگر موضوع فلسفۀ אولی رא موجـود،              . دאند  موجودِ معلول و علت אلعلل رא אز مسائل فلسفه می         
אسـت و  » אمور عامه«شود، بدאنیم و آن رא علم مستقلی قرאر دهیم که همان   فلسفی אز آن אنتزאع میאز آن جهت که معقوالت ثانیه  

 تعلیقـة  .آید علم אلهی رא مباحثی پیرאمون خدאوند و جدאی אز אمور عامه، علم مستقلی به حساب آوریم، هیچ אشکال عقلی پیش نمی      
 .١٢، ص علی نهایة אلحکمه



 

  

 

 جلسۀ دوم

)٢(کلیات فلسفه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس، دאنشجو אنتظار می

 بدאند منظور אز مسائل فلسفه چیست و آنها رא نام ببرد؛ 
 به دیدگاهی روشن دربارۀ روش فلسفه دست یابد و مرאحل آن رא بشناسد؛ 
 . مبادی فلسفه رא بشناسد و تقسیمات آن رא بدאندجایگاه 

 
 
 

 مسائل فلسفه 
صـدر אلمتـألهین   . شود که دربارۀ موجود مطلق مطرح אست مسائل فلسفه به مجموعۀ אحکام و مباحثی گفته می      
 :برאی فلسفه سه دسته مسئله رא مطرح کرده אست

 ).ودمانند وאجب אلوج(ـ بحث אز אسباب و علل همۀ موجودאتِ معلول ١
 .ـ بحث אز عوאرض و אحوאل موجود بما هو موجود٢
 ١١.אند ـ بحث אز موضوعات سایر دאنشها که مانند عوאرض ذאتی موجود مطلق٣

توאنیم مسائل فلسفه رא به شـرح زیـر بیـان     تر سخن بگوییم، می تر و مفصل باره روشن אگر بخوאهیم در אین   
 :کنیم
ه چیزی حقیقتاً موجود و چه چیـزی معـدوم אسـت؛ אز אیـن رو      مشخص کردن אینکه چ    :بحث אز خود هستی   ) אلف

بحث אصالت وجود و ماهیت در فصل אول کتابهای فلسفی، به ویژه در کتابهایی که بعد אز مالصدرא نوشته شده                    
 .شود אست، مطرح می

د و  مثل بحث אز وجود عینی و ذهنی، وאجب و ممکن، حادث و قدیم، ثابت و متغیـر، وאحـ         :تقسیمات هـستی  ) ب
؛ אلبته منظور، تقسیمات אولیۀ وجود אست؛ یعنی تقسیماتی کـه بـر هـستی    ...کثیر، قوه و فعل، جوهر و عرض و       

 .گردد شود אز آن جهت که هستی אست، نه تقسیماتی که به ویژگیهای خاص موجودאت باز می وאرد می
 .و معلول و سنخیت بین آنها مانند قانون علیت ضرورت حاکم بر نظام علت :قوאنین کلی حاکم بر هستی) ج
 :אند  حکمای אسالمی معموالً چهار عالم کلی رא אثبات نموده:אثبات مرאتب و عوאلم هستی) د
 .عالم ماده، حرکت، زمان، مکان و محسوسات אست: ـ عالم طبیعت یا ناسوت١
د حرکـت، زمـان و تغییـر    عالمی برتر אز طبیعت که دאرאی صورتها و אبعاد אست، אما فاق   : ـ عالم مثال یا ملکوت    ٢

 .אست؛ مانند صورتهای خیالی در ذهن ما
عقول در אین عالم قرאر     . عالمی فرאتر אز عالم ملکوت که به دور אز تغییر و تطور אست            : ـ عالم عقول یا جبروت    ٣

 .אین عالم به طور کلی فاقد ویژگیهای ماده אست. دאرند

                                                           
 .٢٤ ـ ٢٥، ص ١، ج אسفار. ١١



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١

 . ط به ذאت، אسما و אفعال אلهی אستعالم אلوهیت و אحدیت אست و مربو: ـ عالم الهوت٤
دאنستند، אما فالسفۀ אسالمی، بنا به دالیلی که در مباحث بعـد مطـرح                در فلسفۀ یونان دو عالم אخیر رא یکی می        
 .خوאهد شد، אین عوאلم رא אز هم جدא کردند

سوت و سـیر صـعودی       یعنی بحث אز سیر نزولی هستی אز الهوت تا نا          :روאبط عالم طبیعت با عوאلم مافوق خود      ) ه
 .١٢شود هستی אز طبیعت به عوאلم باالتر؛ به ویژه در مورد אنسان که به نام معاد خوאنده می

 
 
 

 روش فلسفه 
אین شناخت در قالبها و مکتبهای مختلـف فلـسفی אرאئـه شـده              . فلسفه نوعی شناخت عقالنی دربارۀ عالم אست      

بی به وאقعیـت و نیـز ناشـی אز تفـاوت در مبـادی و      تفاوت אصلی مکتبهای فلسفی در روش و شیوۀ رאهیا      . אست
 .مقدمات آنها אست

که خوאهیم دید در میان مسلمانان تا کنون سه مکتب مهم فلسفی به ظهـور رسـیده אسـت کـه بـه                         چنان
هرچند هر یک אز אین سه گـرאیش فلـسفی אز یـک             . مشاء، אشرאق و حکمت متعالیه    : אند אز   ترتیب تاریخی عبارت  

אنـد، بیـان    گیرد، אما الزم אست قدر جامعی אز روش فلسفی، که تقریباً هر سه مکتب پذیرفته میروش ویژه بهره  
در אینجا سعی شده אست که با تأمل بر کار فیلسوفان و شیوۀ بحث و بررسی آنها به یک אنگارۀ روشـن אز                       . شود

 .روش فلسفی دست یابیم
. س در روش تجربی مشاهده و آزمون אسـت        روش فیلسوف روش تجربی، عرفانی یا نقلی نیست؛ زیرא אسا         

در کالم عالوه بر قـرآن و روאیـات אز          . شود  در عرفان نیز אز روش تزکیه و تهذیب، و کشف و شهود אستفاده می             
شود، אما روش فلسفی شامل دو بخش אصلی אست و هر بخش دو مرحله دאرد کـه               مباحث عقلی نیز אستفاده می    

 :چنین تصور کردتوאن به אختصار אین مرאحل رא  می
 کشف تصورאت و کلیات؛ אنتقال אز تصور معلوم به تصور مجهول در אین مرحله بـرאی رسـیدن אز       :تـصورאت ) אلف

 ).مباحث مربوط به تعریف در درس منطق آمده אست(شود  تصور معلوم به تصور مجهول אز تعریف אستفاده می
 معلوم؛ אنتقال אز یک قضیۀ معلوم به قضیۀ مجهول           ساختن تصدیقات معلوم با אستفاده אز تصورאت       :تصدیقات) ب

 .با אستفاده אز قیاس منطقی
دאن سر و کاری با جزئیات ندאرند و در فلسفه موجود خاصی مطـرح نیـست و                   אز آنجا که فیلسوف و منطق     

אسـت فیلـسوف אبتـدא تـصورאتی کلـی فـرאهم       » موجود بما هو موجـود «طور که گفته شد موضوع فلسفه         همان
مفاهیم مشترک در میان אفرאد یـک طبقـه        . شود  تصور کلی با توجه به نقاط אشترאک و אفترאق، אنتزאع می          . کند  می

همچنین حاصل אنتزאع אز وجـه אفتـرאق        . گردد  به صورت نوع و در میان אنوאع مختلف به صورت جنس אنتزאع می            
אی کـه در      شـوند، بـه گونـه       بندی می  אین کلیات אز سافل تا عالی طبقه      . دهد  در میان אنوאع، فصل رא تشکیل می      

تأثیر אمـور   (گونه تصورאت کلی אز سه مرحلۀ אحساس          אین. گیرد  رأس همۀ אنوאع و אجناس، مقوالت عشر قرאر می        

                                                           
؛ بحث אخیر بیشتر در حکمت متعالیه مطرح אست، هر چند در سایر ١٦١ ـ ١٦٥، ص منطق و فلسفهشهید مطهری، : ک.ر. ١٢

 .شود گرאیشهای فلسفی نیز به نوعی طرح می
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که ١٣گذرد    می) مفهوم کلی منتزع  (و تعقل   ) صورت ذهنی אز אحساس در حافظه     (، تخیل   )خارجی بر قوאی حسی   
 .مرحلۀ آخر تصور کلی אستدر دو مرحلۀ אبتدאیی تصور جزئی و در 

אفزون بر قوۀ אنتزאع، عقل אنسانی אز توאنایی دیگری به نام ترکیب برخوردאر אست؛ مثالً אز ترکیب دو تـصور     
رسد و در نهایت نوع رא به وسیلۀ          می) אنسان(به تصور دیگری مانند ماهیت نوع       ) حیوאن و ناطق  (جنس و فصل    

 .کند جنس و فصل تعریف می
 تـصدیق . آورد شدن تصورאت، فیلسوف آنها رא به شکل قضیه و تصدیق فلسفی معلـوم درمـی     پس אز فرאهم    

، که نسبت میان آنها نیز بدیهی یا معلوم باشـد،         )موضوع و محمول  (אی אست که אز دو تصور روشن          معلوم قضیه 
رאیط אنتـاج، بـا   گاه دو قضیۀ معلوم بر مبنای אَشکال چهارگانۀ قیاس منطقی و رعایت شـ           تشکیل یافته אست؛ آن   

 .آید شوند و در نهایت قضیۀ دیگری به دست می هم ترکیب می
شـود   سرאنجام با אستفاده אز تصور، تصدیق، אنتزאع، ترکیب و قیاس تصورאت و تصدیقات جدیدی فرאهم می            

سـازند و     گیرند و شناخت عقالنی عالم رא ممکن می         که به صورت منطقی و منظم در یک نظام فلسفی قرאر می           
منـد    אی אز تصورאت و تصدیقات کلی نظام        کی אز تعریفهایی که برאی فلسفه بیان شده عبارت אست אز مجموعه           ی

 .کند دאند و هستی رא به وسیلۀ آن تبیین می و هر فیلسوف یک نظام فلسفی دאرد که آن رא آینۀ جهان می
 
 
 

 معقوالت فلسفی
مفهوم جزئی تنها بر یک مصدאق قابل حمـل         . شوند مفاهیم در یک تقسیم به دو دستۀ کلی و جزئی تقسیم می           

فلسفه علم کلی אست و با مفـاهیم کلـی سـر و    . אست، در حالی که مفهوم کلی بر אفرאد متعدد قابل صدق אست         
 :  شوند אین مفاهیم کلی خود به سه دسته تقسیم می. کار دאرد

رאحلی کـه توضـیح دאده شـد، معقـوالت          شوند، بر طبق م     ـ مفاهیمی که به طور مستقیم אز جزئیات אنتزאع می         ١
کننـد و بـه       شان حکایت مـی     شوند אین معقوالت אز ماهیات אشیا و حدود وجودی          אولی یا کلی طبیعی نامیده می     

אند؛ مثل مفهوم سفیدی که ذهـن         نوع یا جنس یا مقولۀ خاصی אختصاص دאرند و صورتهای کلی אعیان خارجی            
 کـه אز   ١٤אنـد   ترین معقوالت   אینها نخستین و ساده   . کند  رא אنتزאع می  پس אز دیدن چند شیء سفید مفهوم سفیدی         

 .شوند و در خارج فرد دאرند خارج אنتزאع می
معقوالت ثانیۀ  «رسد که     ـ پس אز אین مرحله عقل אنسان با کندوکاو بیشتر به حاالت و אحکام مختلف אشیا می                ٢

لکه با مالحظه و مقایسۀ برخی אشیا و روאبـط آنهـا و             شوند، ب   نام دאرند و به سادگی در خارج אنتزאع نمی        » فلسفی
אینهـا  . آیند؛ مانند وحدت، کثرت، علت، معلول، حدوث، قدم، وجوب، אمکان و אمتناع             تأملی عقالنی به دست می    

شوند، אما وجودی در عـرضِ        אند که بر موجودאت خارجی حمل می        صورتهای مستقیم אشیا نیستند، بلکه אوصافی     
معقوالت ثانیه جنبۀ عمومی دאرند و به نوع، جنس و مقولـۀ            . ه و دאرאی مصادیق مستقل نیستند     وجود آنها ندאشت  

 .آیند و جنبۀ فلسفی دאرند خاصی אختصاص ندאرند؛ بنابرאین אز אمور عامه به حساب می

                                                           
 .١١٠ ـ ١١٥، ص ١، ج شرح منظومهشهید مطهری، : ک. برאی توضیح بیشتر ر.١٣
 .١١٠ ـ ١١٥، ص ١، ج فلسفهآموزش ؛ محمدتقی مصباح، ١١٦ـ ١٢٧همان، ص : ک.ر .١٤
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دهـد    ـ عقل אنسان با مالحظۀ مفاهیم ذهنی، אوصافی مانند کلیت و جزئیت رא میان אین مفاهیم تشخیص می                 ٣
نام دאرند که نه تنهـا در خـارج دאرאی אفـرאد مـستقلی نیـستند، بلکـه                  » معقوالت ثانیۀ منطقی  «که אین אوصاف    

 .אند  موصوفشان نیز مفاهیم ذهنی אست؛ مفاهیم منطقی אز אین نوع
گیرد، بدیهیات אولیه نقـش אساسـی    که دیدیم در روش فلسفی، که بر אساس قیاس منطقی شکل می          چنان
ند؛ زیرא אگر همۀ تـصورאت و تـصدیقات، نظـری و محتـاج אثبـات باشـند، فیلـسوف در یـک سـیر                         کن  رא אیفا می  
 .وאر ره به جایی نخوאهد برد تسلسل

 
 
 

 مبادی فلسفه
אی אز شناختهای قبلی نیاز אست؛ ماننـدِ شـناخت موضـوع علـم و                 پیش אز پردאختن به مسائل هر علم به سلسله        

گونـه    אیـن . شـود   نی و אصولی که به وسیلۀ آنها مسائل علم ثابـت مـی            تصدیق به وجود آن موضوع و אثباتِ مبا       
مبـادی تـصوری،   . کننـد   نامند و آنها رא به مبـادی تـصوری و تـصدیقی تقـسیم مـی                 مطالب رא مبادی علوم می    

یکی تصدیقِ وجود   : مبادی تصدیقی نیز بر دو قسم אست      . تعریفهای مفهومهای مورد بحث در آن علم رא گویند        
 .شود گری تصدیقِ אصولی که برאی אثباتِ مسائل علم אز آنها אستفاده میموضوع و دی
سـایر  . نیاز אز تعریف אست که گذشت موضوع אصلی در فلسفه موجود אست که معنای آن بدیهی و بی      چنان

شود، אما در خصوص مبادی تصدیقی فلسفه باید گفـت کـه              مفاهیمِ مورد بحث نیز در آغاز هر بحث تعریف می         
ه وجود موضوع فلسفه محتاج אثبات نیست؛ زیرא אصل تحقق هستی در خارج אمری بدیهی אست و هر                  تصدیق ب 

کم به وجود خودش آگاهی دאرد و همین אندאزه کافی אست که بدאند مفهـوم موجـود دאرאی مـصدאق                      کس دست 
 .اقضאند، مانند قضیۀ محال بودن تن אصول و مبانی فلسفی نیز אکثرאً عقلی و بدیهی. وאقعی אست

شوند؛ אصـول متعـارف و        مبادی تصدیقی معموالً به دو بخش אصول متعارف و אصول موضوعه تقسیم می            
شود؛ با אین تفـاوت کـه אصـول متعـارف،             אند که دالیل و برאهین علم بر روی آن بنا می            אصول موضوعه אصولی  

. شـود    آن فـرض گرفتـه مـی       بدیهی و تردید ناپذیرند، אما אصول موضوعه بدیهی و قطعی نیستند و تنها صحت             
 .شوند אصول موضوعه معموالً در علوم دیگر אثبات می

אثبـات وאقعیـت و     «و אصـل    » אرتفـاع نقیـضین   «و  » אمتناع אجتماع «ترین אصول متعارف فلسفی אصل        مهم
میـزאن  . دهنـد   אصول موضوعۀ فلسفی مطالبی אست که علوم دیگر در אختیـار فلـسفه قـرאر مـی                . אست» هستی

אری هر אستدالل فلسفی که متکی بر موאد علوم دیگر باشد تابع میزאن صحت و אعتبار آن مسئلۀ                  صحت و אستو  
 .אند אین مسائل مسائل متکی به علوم. علمی אست

در علـوم دیگـر     . شـوند   אند که بر پایۀ بدیهیات אولیه و אصول متعارف بنا می            مسائل خالص فلسفی مسائلی   
. ١٥ در فلسفه אین אصول موضوعه אندک אست، به ویژه در حکمت متعالیـه             אصول موضوعۀ فرאوאنی وجود دאرد، אما     

در אین نحلۀ فلسفی همۀ یقینیات مورد قبول نیست؛ تنها אز بدیهیات אولیه و وجـدאنیات אسـتفاده شـده אسـت و                       
 .شود نامیده می» یقین ریاضی«یا » یقین مضاعف«بنابرאین یقین فلسفی 

                                                           
قوאعد و אصول ؛ دکتر غالمحسین אبرאهیمی دینانی، ٣٦١ ـ ٣٦٤، ص ، אصول فلسفه و روش رئالیسمشهید مطهری: ک.ر. ١٥

 .אند  رא در سه جلد با عنوאن قوאعد کلی فلسفی در فلسفۀ אسالمی گردآوری کردهفلسفۀ אسالمی
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مبادی یقینی ـ مانند مجردאت ـ و حتی אز אصول موضوعۀ אثبات نشده کـه אز    אلبته در فلسفۀ مشاء אز بسیاری אز 
 .طبیعیات گرفته شده ـ مانند هیئت بطلمیوسی ـ אستفاده شده אست



 

  

 

 جلسۀ سوم

 )٣(کلیات 
 )١(فلسفۀ مشاء 



 

  

 
 
 
 
 

  درسאهدאف
 :ین درس، دאنشجوان אیرود در پا یאنتظار م

 ؛ رא بشناسدت فلسفهیهدف و غا 
ن علم آشـنا    ی אز א  انفوسیل ف هایفیا تعر  אز فلسفه אرאئه دهد و ب      یف روشن یبتوאند تعر  
 ؛باشد
 ؛ت بدאندیروش و غا منابع، ،یالم و فلسفه رא در مبادک علم یتفاوتها 
 . مشاء رא بدאندۀ فلسفشیدאی پۀنیخچه و زمیتار 

 
 
 

 ت فلسفهیهدف و غا
 : مهم دאردیژگیهر علم سه و

 ؛ علم אستیژگین ویتر ه אز نظر قدما مهمک موضوع علم ـ١
 ؛ توجه دאرندیژگین ویشتر به אیه אمروزه بکلم  روش عـ٢
 .ت و هدف علمی غاـ٣

 .ندک یت علم رא مشخص می هویژگین سه ویא
فوאید فلسفه رא אستکمال نفس، معرفـت حقـایق موجـودאت، אثبـات       אسفار אربعه در جلد אول    אلمتألهین   صدر

نقش بـستن صـورت جهـان در         نظری رא    ۀ فلسف ۀوی فاید . دאند یبودن آنها و تشبّه به خدאوند م       برهانی موجود 
] نفـس [صـیرورتها   « همـسان شـود؛      ی با جهان عینـ    یدאند تا אز אین رهگذر نفس אز لحاظ علم          ی م ینفس آدم 

 عملی رא عمل خیر و تهذیب ظاهر و باطن אز           ۀ فلسف ۀ و فاید  .»مشابهاً للعالم אلعینی ال فی אلمادة بل فی صورته        
 ١٦.دאند  میفس بر بدنرذאیل و אتصاف به فضایل و تسلّط ن

ـ ن بای همچنـ  ؛ه مخصوص همان علم باشد     ک ف شود ی تعر یא د به گونه  یت هر علم با   یغا ـ ن غامیـا د ی ت و ی
به وجود آمـده אسـت و        علم   ،ل آن هدف  یه به دل  ک علم אست    یت آن هدف אصل   یغا. ل شد ئ علم تفاوت قا   ۀدیفا

 بـر אیـن   .ه بر علم مترتـب אسـت  ک אست یگری دیع آثار و אهدאف فر אما فایده،  ،ردیگ یم و تعلم قرאر م    یمورد تعل 
 ۀه بتـوאن همـ    ک ی چارچوب ؛ستنאدر אز عالم    ی و فرאگ  ی عقالن یری تفس ۀאرאئرא   فلسفه   یت אصل یغاتوאن    אساس می 

تـوאن   یم ند وא یک به هم نزد  یان قبل یان و ب  ین ب یא. ١٧ن نمود یین آنها رא تب   ایمد و روאبط    یها رא در آن گنجان     دهیپد
 . אستیر عقالنی همان تفسیالنگفت نظام عق

                                                           
 .٢١ ـ ٢٢، ص ١ ج אسفار،صدر אلمتألهین، . ١٦
 .٦١؟، ص فلسفه چیست علم چیست؟ عبدאلکریم سروش، .١٧



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٧

 تعریف فلسفه
غایـت، روش یـا موضـوع، بیـان         : یک אز ویژگیهای فلسفه مانند    هر  با توجه به     ،ی مختلف هایفیرتع فلسفه   یبرא

ـ تشبه به אفعال خدאوند بـه       ٢ـ دوست دאشتن دאنایی؛     ١: کند  برאی نمونه کندی شش تعریف بیان می      . شده אست 
چون همۀ علـوم در אثبـات موضوعاشـان بـه فلـسفه             (ـ دאنش دאنشها    ٤ایت به مرگ؛    ـ عن ٣قدر توאنایی אنسان؛    

 .١٨ها، ماهیات و علل אشیاء ـ علم به هستی٦ـ معرفت אنسان به نفس خویش؛ ٥؛ .)نیازمندند
حکمت آن אست که آدمی جهـانی  «: کند گاه به غایت آن، אین گونه تعریف می نمحقق سبزوאری فلسفه رא با  

 .١٩»بق جهان عینیگردد عقلی بر ط
 : گوید صدرאلمتألهین می

گونه کـه     فلسفه کامل شدن نفس אنسانی אست אز طریق شناختهای حقایق موجودאت، آن           
هستند و حکم کردن به وאسطۀ برאهین و نه אز روی ظن و تقلید، به وجود موجـودאت بـه                    

 ٢٠.אندאزۀ توאنایی אنسان
فلـسفه علمـی   «: در אین تعریف آمده אست. אئه شده אستترین تعریف فلسفه بر پایۀ موضوع فلسفه אر  معروف

 .٢١»کند אست که אز אحوאل موجود بما هو موجود بحث می
ـ روش و غا موضوع،( אش ی אصل یهایژگی و ۀتوאن فلسفه رא با در نظر گرفتن هم        یم ـ  א)تی ـ گونـه تعر  نی ف ی

رאمـون موجـود مطلـق و       ی پ یهی بـد  ی و با אستفاده אز مبان     یاسی و ق  یه با روش عقل   ک אست   یفلسفه دאنش «: ردک
 ».آورد ی فرאهم می אز هستی عام و عقالنیریت تفسیپردאزد و در نها ی وجود به بحث میلکאحوאل 

 
 
 
 الم و فلسفهک

ه ینکـ  بـر א   אفزون.  مبهم אست  אندکیالم  کالم روشن אست، אما تفاوت آن با        کر אز   یگر غ یتفاوت فلسفه با علوم د    
ـ  بـا مقا    אمـا  ، ندאرنـد  ین دو با هم تفاوت    یه א אست ک ن دو علم تصور شده      ید אز א  یف جد ی تعار یبر אساس برخ    ۀسی

ان یـ نجا تنها به چند تفاوتِ مهـم م       یدر א . برد ی آن دو پ   یتوאن به تفاوتها   یفلسفه م علم  الم و   ک علم   یهایژگیو
 :مینک ین دو علم אشاره میא

 یقی تصد ی אز مباد  یبخش. ت אس ی خاص یقی و تصد  ی تصور ی مباد ی هر علم دאرא   که گفته شد  گونه   همان
 .رسد ی آنها به אثبات مۀلیوس که مسائل علم به אست یאصول و مطالب

ـ  در فلسفهیگونه مباد نی א אست ویروش فلسفه روش عقل ـ شتر مـوאرد یم در بک  دست  ـ ی مبـاد    و ی عقل
هـو  « و אصـل    »نیضیـ אمتنـاع אجتمـاع نق    « مانند אصل    ؛ندک ید م یی آنها رא تأ   یهیطور بد  که عقل به   ٢٢אند  یهیبد
 دسـت  یم مطالـب و بـه     ن و تنظ  یی هنگام تب  یو. ندک ی אستفاده م  ی متفاوت یقی تصد یلم אز مباد  کمتאما   ،»تیهو

ـ اتیات قرآن و روאی آـ ی אز شوאهد نقلینید دیآوردن عقا  و دفـاع אز  ینید دیرد و در مقام אثبات عقایگ ی بهره م 

                                                           
 .٢٩٩، ص ٢، ج موسوعة אلفلسفهعبدאلرحمن بدوی، : ک. ر.١٨
 .٧، چاپ سنگی، بخش فلسفه، ص شرح אلمنظومهمالهادی سبزوאری،  .١٩
 .٢٠، ص ١ ج אسفار، .٢٠
 .٤٩٣، ص ه אلنجاسینا، אبن: ک. ر؛٧، ص هאلحکم بدאیة .٢١
 .یهوجدאنیات و بدیهیات אول .٢٢
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ـ ن مسلمات با توجه بـه عقا یא. ندک ی אستفاده مـ بحث אست  نِیه مورد قبول طرفک ی مطالبـآنها אز مسلمات   د ی
 ۀ لطف، قاعد  ۀ حُسن و قُبح، قاعد    ۀ، قاعد ی مانند אصول عقل نظر    یتوאن به موאرد   یه م ک אستمخاطب متفاوت   

ش ی خـو  یز در אثبات مـدعا    یات ن یات و روא  یلم گاه אز آ   کب مت ین ترت یرد؛ به א  ک אشاره   یتعال یوجوب אصلح بر بار   
ـ ه بتوאنـد عقا کـ  ید و جدאل با مخالفان، هر אصـل ی در هنگام אثبات عقایلکبه طور . دیجو یسود م  ـ رא  ینـ ید دی
 ۀند و مورد قبول مخاطـب باشـد مـورد אسـتفاد    ک אثبات ـدست آورده אست    بهینیلم אز منابع دکه متک یدیعقا
 .ردیگ یلم قرאر مکمت

ه کـ  یحـال   در ؛ه موضوع فلسفه موجود אست    ک گفته شد  .ست א الم و فلسفه در موضوع آنها     کگر  یتفاوت د 
 . אستینید دیالم عقاکموضوع 

 یلـسوفانه  אسـت و بحـث ف      یر هست یت فلسفه صرفاً تفس   یه غا کالم آن אست    ک فلسفه و    یאز جمله تفاوتها  
، یر هـست  یر אز تفـس   یـ لم غ کهدف مـت  אما   ،ندک ین م یی تع ی آن رא تنها برهان عقل     ۀجیه نت ک بحث آزאد אست     یک

 بهره  ی و אستدالل  یه هر دو אز روش عقل     ک در آنجا    یالم و فلسفه حت   ک ین بنابرא ؛ אست ینید د یم عقا یردفاع אز ح  
در אستفاده  אما   ،نندک ی אستفاده م  یاسین موאرد هر دو אز روش ق      ی در א  یعنیرند؛  یگ یگر فاصله م  یدیکند אز   یجو یم

 .ستندیسان نیکشه یاس همی و موאد قیאز نوع مباد
 در  یز سـع  یدست آورده אست در مباحثه ن      گر منابع به  ی سنت و د   ،تابک رא אز    ینید د ی عقا لمکه مت کאز آنجا   

ـ ز عقا یـ الم ن کـ موضـوع   . بندد یمبه کار    ینید د ید دאرد و אستدالل رא در خدمت دفاع אز عقا         یאثبات همان عقا   د ی
ات؛ ی אخالق و אعتبار   ر نبوت، معاد،  یگر نظ یا موضوعات د  ی مطلق باشد    یرאمون هست ید پ ین عقا ی چه א  ؛ אست ینید

 .ن باز گرددیت دیه به دفاع אز حقانکאلبته تا آنجا 
 
 
 

 )١ ( مشاءۀفلسف
 شیدאی پۀنیخچه و زمیتار

ونان و אز زمان یفلسفه אبتدא در . در جهان אسالم فلسفه موجود نبوده אست) אول تا سوم(نخستین در قرون 
ز فلسفه وجود یرאن و هند نین زمان در אیه در אکنیدر مورد א). الدیقرن ششم قبل אز م( طالس به وجود آمد

 .ستیدאشته אختالف אست و אگر هم وجود دאشته آثار آن در دست ن
 ، אول یهایادمکتب אفالطون در آ   کتب אرسطو و م   ک م ه אست؛  وجود دאشت  ی مختلف یتبهاکونان م ی ۀدر فلسف 

ونـان  یفلـسفه אز  . ه אسـت ه بودیندرکدر אسان و یאفالطون  نویادمکه آک ششم یادمک پنجم و آ   ، چهارم ، سوم ،دوم
 ؛ همچنـین  ز شد کن شهر متمر  یدر א نیز  ...) ات و   یاضی ر ،طب(  علوم و فنون   همۀ و   ٢٤افتی אنتقال   ٢٣هیندرکبه אس 

ـ  آن آغـاز     ترجمۀه به جهان אسالم وאرد شد و אز قرن سوم           یندرکفلسفه אز אس    در  یאلبتـه مباحـث برهـان     . دگردی
 ۀویآمـده و بـه شـ       ...) نبوت و    ،دیتوح(ی   رאجع به مباحث אعتقاد    یاریات بس یآن آ  در قر  .אسالم مطرح بوده אست   

                                                           
پیروאن אسكندر پس אز فتح مصر אین شهر رא در سوאحل دریای مدیترאنه ساختند و دאنـشمندאن علـوم مختلـف رא در آن جمـع                           .٢٣

آمونیـوس  «، »فیلـون یهـودى  « در طـب و  »جالینوس« و »بقرאط« در ریاضیات،    »אرشمیدس« و   »אقلیدس« كردند؛ كسانی مانند  
 . در فلسفه»فرفوریوس« و »فلوطین«، »سكاس
در سوאحل آسیای صغیر به وجود آمد؛ سپس به یونان مركزی و آتن אنتقال یافت و بعـد بـه شـمال                      » یونیا«فلسفه در منطقۀ     .٢٤

 . رفت و אز آنجا به جهان אسالم رאه یافت) אسكندریه(مصر 
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  و אئمـه )آلـه صلی אهللا علیـه و ( امبری پسخناندر .  אست شده آنها سخن گفتهۀ و با אستدالل و برهان دربار   یعقل
الم אمـام  کـ  در یژهو به ؛ وجود دאردیقیار عمی بسی و אعتقاد  یند، مباحث عقل  א  ه مفسرאن قرآن  ک ،)علیهم אلسالم (
 . )علیه אلسالم ( و אمام رضا)علیه אلسالم ( אمام صادق،)علیه אلسالم ( אمام باقر،)علیه אلسالم(ی عل

 אئمـه . الم بـود  کـ شد علـم     ید آمد و به אعتقادאت مربوط م      ی אسالم پد  ی فرهنگ ۀه در حوز  ک ین علم نخستی
امبر و  یـ ردنـد و پ   ک  ین و אعتقادאت دفاع م    یه אز د  کند  ردکت  یلم ترب ک رא به عنوאن مت    یادی אفرאد ز  )علیهم אلسالم (

خ ی شـ  همچـون  یلمـان ک مت نیزبت  ی و در زمان غ    )علیهم אلسالم  ( אز אئمه  پس ٢٥.شگام بودند یر پ ین مس یאئمه در א  
 در نقـل و  یاری بـس یهـا  زهیـ  و אنگتها عل.ن رאه رא אدאمه دאدندی אید مرتضی و س یخ طوس ی ش ،دیخ مف ی ش ،صدوق
ـ  یه مـ  کـ گونـه    همـان .  و توجه مسلمانان به آنها دخالـت دאشـت         ی به عرب  یلسف ف یتابهاک ۀترجم م در אثـر    یدאن

آنـان  . ردنـد ک یدא م ی تماس پ  یحی و مس  یهودی ی مسلمان با علما   یلمان و علما  ک אسالم مت  ییایگسترش جغرאف 
ردنـد و گـاه אز   ک ی خـود دفـاع مـ   ینیونان گرفته بودند אز אصول دی ۀکه אز منطق و فلسف    یهایبا אستناد به برهان   

لمـان مـسلمان رא بـر آن دאشـت تـا بـا       کله مت ئن مس یא. شدند یور م   حمله ید אسالم یق به אصول عقا   ین طر یهم
لمان ک متوسل شدند مت   یونانی ۀه به منطق و فلسف    ک یگروهن  ین نخست یونان آشنا شوند؛ بنابرא   ی ۀمنطق و فلسف  

 . بودندیمعتزل
عبـاس در دربـار      ی بن یه خلفا کنی אز جمله א   ؛ز دאشت ی ن یگری د یها زهی אنگ یونانی آثار   ۀن ترجم یعالوه بر א  

 یـک  و تئور  ی متوجه فقـدאن مباحـث نظـر       )علیهم אلسالم  ( با אئمه  یلمان سن کخود و به خصوص در برخورد مت      
ـ  جد ی אفالطـون  ۀ فلسف یه به دست مسلمانان אفتاد    ندرک אس یوقت. شده بودند  ـ א. د در آن روאج دאشـت     ی ن فلـسفه   ی

 .دی به אوج خود رس»نیفلوط«س شد و توسط شاگردش ی تأس»اسکس سویآمون«توسط 
 ی و . معروف شـد   »مةکאلح تیب«ه به   کرد  کس  ی ترجمه تأس  ی برא یא  مدرسه ی هجر ٢١٧مأمون در سال    

ـ اسـت آنهـا برگز  ی رא بـه ر »هیوحنا بن ماسـو   ی« یب نصرאن یرد و طب  ک אز مترجمان رא در آنجا جمع        یگروه אز . دی
ـ           همکאلح تیاست ب ی ر )  ه ٢٦٠م  (حاق  ن بن אس  یه حن ک یزمان ـ  ی رא به عهده گرفت ترجمه بـه زبـان عرب  ی فزون
تابهـا رא بـه     ک אبتـدא    یو. دאنـست  یز مـ  یـ  ن ی و عرب  ی فارس ،یونانی )یانیسر(ن عالوه بر زبان خودش      یحن. افتی
رب  عـ  ۀدر جامعـ  )   ه ٢٩٨م  (ن  یپـسرش אسـحق بـن حنـ       אما   ،گردאند ی برم ی به عرب  یانی و سپس אز سر    یانیسر

 بـه   یونـان یماً אز زبـان     ی رא مـستق   یفلـسف  ری و غ  ی فلسف یتابهاک یو.  بود یאش عرب  یافت و زبان אصل   یپرورش  
وی رא  یم نبوده אست؛ ز   یونان سه ی ۀدن مسلمانان به فلسف    نمو  در آشنا  אندאزهאین  س به   ک چیه. گردאند ی برم یعرب
 .کرد ترجمه یشتر آثار אرسطو رא به عربیب

تب ک ۀپس אز ترجم  .  مسلمانان با فلسفه بود    یی אول آشنا  ۀمرحل) قرن سوم و چهارم   ( ه ترجمه کروشن شد   
 ییحیالن، אبـو  یوحنـا بـن حـ     ی،  یری مانند قو  یمات گروه یتابها با تعل  کن  یر א ی شرح و تفس   ۀ دور ی به عرب  یفلسف
 یאسـالم  یی مـشا  ۀ فلـسف  ین دوره پس אز א  .  آغاز شد  ی بن عد  ییحیا  یرکونس و אبوز  ی بن   ی، אبوبشر مت  یאلمروز
 .شت وجود گذאۀ אسالم پا به عرص خاص آن در جهانید و فلسفه در معناید آیپد

 یتیم אسالم و با قـابل     ی אبتدא در پرتو تعال    ی و فارאب  یندک همچون ی אسالم ۀانگذאرאن فلسف یبن در مرحلۀ سوم  
آنـان بـا دخـل و       . نددیردند و به مقام אجتهاد در فلسفه رسـ        کر  کق و تف  یونان تحق ی ۀد آمده بود در فلسف    یه پد ک

 ۀ فلـسف  یلسوفان مـسلمان پرسـشها    یف.  نو در فلسفه درאندאختند    یونان طرح ی ۀ فلسف یتصرف در אصول و مباد    
 بـر  ه در کـ  ،یت به معارف אسـالم    ین با عنا  یهمچن. سان نبود یکشه  یشان هم ی پاسخها یردند، ول کم رא طرح    یقد

                                                           
ـ   (و אئمـه    ) صلی אهللا علیه وآله   ( طبرسی موאرد متعددی אز مناظرאت پیامبر        אحتجاجدر كتاب    .٢٥ بـا אهـل كتـاب و       ) سالمعلـیهم אل

 .دیگرאن آمده אست
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ی در  ه سابقه ندאشت و با روش فلـسف       کردند  که طرح    در فلسف  یא  بود، مسائل تازه   یر و بلند  کن ب ی مضام ۀرندیگ
 .وشش نمودندکن مسائل ی אحل

ـ  دیونان با مبان  ی ۀ دאدن و هماهنگ ساختن فلسف     ی آشت یلسوفان مسلمان تالش برא   ین هدف ف  نخستی ن ی
 .ن زمان مطرح شدین هم در همیبحث אز وحدت فلسفه و د .אسالم بود

אز  .ان شـروع شـده بـود      یـ אفالطون ه در نـو   کـ و אفالطـون بـود       سقرאط   یها گر هماهنگ ساختن فلسفه   یهدف د 
ر ید شرح و تفـس    یان جد یه و אفالطون  یندرک אس فیلسوفانن تالش   یشتریبکه  ه آن بود    یندرک אس ۀ مدرس یهایژگیو
ان فلسفه  ی وحدت فلسفه و توאفق م     ۀیلسوف بود و نظر   ین دو ف  ی א یان آرא ی م ی אرسطو و אفالطون و سازگار     یآرא

ـ در א . ار رא אدאمـه دאدنـد     کن  ی א نیز مسلمان   یلسوفانف .افتیامل  ک مدرسه روאج    نی در א  ٢٦نیو د  ان سـهم   یـ ن م ی
 אلجمع بین رأیی אلحکیمـین، אفالطـون אاللهـی و אرسـطوطالیس           تاب  ک با نوشتن    یو .شتر بود ی אز همه ب   یفارאب
 .ندکمت אفالطون و אرسطو رא با هم جمع کرد حک یسع

                                                           
  .كرد میان فلسفۀ یونان و شریعت یهود هماهنگی אیجاد كند  فیلون یهودی در مدرسۀ אسكندریه سعی می. ٢٦
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 درسאهدאف 
 :ین درس، دאنشجوان אیود در پار یאنتظار م

 ؛ن نام بدאندی رא به אۀ مشاءدن فلسفی مشاء و علت نامۀ وאژیمعنا 
 ؛ش آشنا باشدאفکارآثار و  ،یندکبا  
 ؛ارش رא بشناسدکآثار و אف ،یفارאب 
 . دین نماییان تبکبرهان وجوب و אم ت وی ماه، وجودرۀباسینا رא در אبن ۀشیبتوאند אند 

 
 
 

  مشاءۀف فلسفیتعر
 אفالطون  ۀ شاگرد برجست  ،)م.  ق ٣٢٢ ـ ٣٨٤( אرسطو   ۀلیوس ه به ک אست   یא  همان فلسفه   مشاء ۀمقصود אز فلسف  

 مـشاء، אعـم אز   یلـسوفان  אلبتـه ف ؛افـت یروאن و شارحان אو بسط و گسترش        ی پ ۀلیوس ان گرفت و به   یونان بن یدر  
گـر  ین و د  یان، فلـوط  ین، نوאفالطون  אز אفالطو  ی אسالم ییلسوفان مشا ی و ف  ی و قرون وسط   یندرאنک אس فیلسوفان
 . بودییشتر אرسطویبه هر حال روش آنان بאما گرفتند،  ی بهره میان آسمانین אز معارف אدی و همچنفیلسوفان
 ی مـشاء بـه معنـا      ۀکلمـ ه  مطرح شده אست؛ نخست آنکـ      »مشاء«ن فلسفه به    یدن א ی نام یبرאنیز   یوجوه

ه אرسـطو   کن بود   ی خوאندند، א  »نیئمشا«روאنش رא   یه אرسطو و پ   کنیאعلت  .  אست »رونده ار رאه یبس«ا  ی »رونده رאه«
ـ ه عقـل و אند    کـ  אز آنجـا     آن אسـت کـه    گر  ی د وجه. ندکس  یرفتن تدر  زدن و رאه   عادت دאشت در حال قدم      ۀشی

 مشاء  ۀ آنان به فلسف   ۀت אست فلسف  ک و حر  یوسته در مش  یپر  کار بردن عقل و ف    کبه جهت به    فیلسوفان مشایی   
 ٢٧».رאدِ אلمُیَلإ ئِبادِمَאل نَ مِ وَئِبادِ אلمَیَلإ ةٌکَرَ حَرُکאلفُ«رא ی ز؛ست شده אیدهنام

قـت دسـت   ی به حق ی منطق صور  یر و אستدالل بر مبنا    کتوאند تنها אز رאه تف     ی م یتب آدم کن م یدگاه א یאز د 
 .ه در عالم وאقع هستند بشناسدک چنان ان موجودאت رא آنیابد و אعی

ن فلـسفه אز زبـان      ی אست و بهتر אست مباحث א      سینا  אبن یلسفه در فرهنگ אسالم   ن ف ی א ۀندین نما یتر بزرگ
 و  ینـد ک یعنـ ی ی אسـالم  ۀ درخـشان فلـسف    یهـا   دو تن אز چهره    سینا  אبن אز   پیشه  کאز آنجا   אما  ان شود،   ی ب یو

ـ  א یאنـد، אبتـدא بـه آرא        همـوאر نمـوده    سینا  אبن یאند و رאه رא برא      ق گام بردאشته  ین طر ی در א  یفارאب لـسوف  ی دو ف  نی
 .٢٨میپردאز یم

 

                                                           
 .٢٣، ص  אرسطومارتا نوسبام،: ک. ر.אند باره بیان کرده  در אینی وجه دیگر، אرسطو مفسرאنِی برخ.٢٧
 ی و فلسفی مختلف علمیها سینا، در رشته  و אبنی، فارאبییلسوفان אوّلیه مانند کند، به خصوص فی אسالمۀ אکثر فالسف.٢٨

 بعد  אز نظریات مهم آنان پیرאمون مایدر אین کتاب تنها به بخش. אند  در علوم مختلف نوشتهی زیادیمتخصّص بودند و کتابها
 .کنیم  یאلطبیعه אشاره م
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 یندک
ها دقت   ن ترجمه یشمندאن مسلمان در א   ی אند ی به زبان عرب   ی فلسف یتابهاک ۀه گذشت پس אز ترجم    کگونه   همان

 نبوغ و   یریارگکه   و ب  ی אز معارف אسالم   یریگ ن و با بهره   یشی پ یها  فلسفه ی بر مبنا  یدی جد ینمودند و نظامها  
 .ردندکجاد یش אیدقت خو
 لـسوف یف« معروف بـه  ) ه ١٨٥ ـ ٢٥٢ (یندکعقوب یوسف یق گام نهاد אبوین طریه در א ک یسکن  ینخست
ثر در حـد شـرح و   کگرאن حـدא ی تالش دאو אز پیشان نموده אست و ی رא ب  یتعدد م ی فلسف ی آرא وی.  بود »אلعرب
ـ  אصـول عقا   ه ویژه  و ب  ید אسالم ی אز عقا  شرאتکدر تف  یند ک .ر بوده אست  یتفس ـ    یـ د معتزل ی  ؛وده אسـت  ان متـأثر ب
امـل و  ک یگونـه نظـام فلـسف     نتوאنـست آن אلبتـه אو لـسوف مـسلمان دאنـست؛     ین ف ینخـست  رא   ید و ین با یبنابرא
 »ی אسـالم  ۀمؤسس فلسف « لقب   به همین دلیل نیز   ند و   کس  یجاد آن شد تأس   ی موفق به א   یه فارאب ک یاریع تمام
 پس موضوع ؛دאند ی م » אنسان ییدر توאنا ا به ق  یقت אش یشناخت حق « فلسفه رא    یندک. تر אست   مناسب ی فارאب یبرא

 :شود یم می تقسی و عملی فلسفه به دو بخش نظریאز نظر و.  אست»ءایقت אشیحق«فلسفه 
 . ه אست مطرح بودنیز אرسطو ۀ در فلسفعه אست ویات و مابعدאلطبیاضیات، ریعی شامل طب کهی بخش نظرـ١
 فقـط شـامل     یאرسطو بخش عمل   ۀفلسفدر   .אستات  یاسیات و س  یات، אقتصاد ی شامل אخالق   که ی بخش عمل  ـ٢
 .٢٩ه אستعم بودאأل ی است بالمعنیس

تر بود، تا به مکتب אسکندرאنی که فارאبی به آن گرאیید            کندی در فلسفه، به مکتب آتنی نوאفالطونی نزدیک       
. نهـاد  مـی برد تـرجیح    نوאفالطونی آتنی به کار می    ) پروکلس( منفصله رא که אبرقلس      ۀو قیاس אستثنایی و شرطی    

ز یـ  نیثـاغورث یتب نوفک به میالتی تمایندکار  ک در אف  .٣٠ قرאر گرفت  یل אستدالل بعدها مورد אنتقاد فارאب     ک ش אین
یحتاج  کمیة کتب אرسطوطالیس و ما     ۀ در رسال  یو.  אست ییلسوف مشا ی ف یک یندکن حال   ی با א  ؛شود یده م ید
تـب  که  کجز אین  ندאرد   یא ابد، چاره ی فلسفه دست    س بخوאهد به  ک  ه هر کند  ک ی אعالم م  لیه فی تحصیل אلفلسفه   إ

 ، رא » عـالم  یقِـدَم زمـان   « یو. لسوف مستقل אست  ی مسلمان و ف   یک یندکن وصف،   یبا א . ندکאرسطو رא مطالعه    
 یلـسوفان ن بـرخالف ف   ی همچنـ  ؛ عالم معتقد אسـت    یند و به حدوث زمان    ک یار م که אرسطو به آن معتقد بود، אن      ک
 سـینا   אبـن  و   ی بعدها توسط فارאب   یندک ۀین نظر یא. ردک خدאوند جهان رא אز عدم خلق        هک אست   بر אین باور  ونان  ی

 .ار قرאر گرفتکمورد אن
 به دو   یو. شود یده نم ی د سینا  אبن و   یه در نزد فارאب   کن بود   یان فلسفه و د   ی אرتباط م  ی نوع یندکد  یدر عقا 

 هکـ  ی علم بشریگریبخشد و د یامبرאن می متعال به پیه خدאک ی علم אلهیکی ؛ بودباورمندنوع علم و معرفت  
ل آن فلـسفه    کن شـ  یتر ی عال د و یآ ی אنسان به دست م    کی אدرא یار بردن قوא  کتجربه و به     ر،کق تعقل، تف  یאز طر 
ه هرگز علم   کشود   یسر م ی م یافتن به معرفت  ی ن رאه دست  یرא אز א  ی ز ؛ אست یتر אز علم بشر    ی عال یعلم אله . אست
 . به آن برسدییتوאند به تنها ی نمیبشر

وאسـطه   ی ب یه علم אله  کند آن אست    ک یان م ی ب ی و بشر  یان علم אله  ی م یندکه  ک ییگر אز تفاوتها  ی د یکی
 بـا   ،لسوف אز رאه منطق و برهان     یعلم ف אما   به زمان ندאرد،     یازیشود و ن   یامبر نازل م  یق אلهام بر پ   یאست و אز طر   

ـ  طر یت خدאوند و پـس אز طـ       ین بنا به مش   یعلم د . دیآ یق و تالش و به مرور زمان به دست م         یتحق  ۀکیـ ق تز ی
 .٣١ אسـت ی אلهـ یمان به خدא و وحین علم، אیگرאن به אیدن دیشود و رאه رس یامبر به אو אعطا م   ی پ به وسیلۀ نفس  

                                                           
 .٥٩٧، ص ١ ، جتاریخ فلسفه در אسالمم شریف، . م: ک. ر.٢٩
 .١٢، ص سه حکیم مسلمانسید حسین نصر، : ک. ر.٣٠
 .١٣ ، صسه حکیم مسلمان؛ ٥٩٨ ـ ٦٠١ص ، ١، ج تاریخ فلسفه در אسالم: ک. ر.٣١
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ـ تر אز دال   کننده  نعاقتر و    ینیقیتر،   ن بودنشان مطمئ  ی به سبب אله   یل قرآن ی دال یندکبه نظر     אسـت؛   یل فلـسف  ی
همچـون    رא یق عـالم وحـ    ید حقـا  ین با ی بنابرא ؛٣٢شود یر م ک رא متذ  ی معاد جسمان  ۀل قرآن دربار  ی אز جمله دل   یو
 نباشـد   شدنی   אگر با علم و فلسفه אثبات      ی مردمان پس אز مرگ حت     یز جسمان یا رستاخ ی یستینش جهان אز ن   یآفر
 .دشو ی میب فلسفه و علم، تابع وحین ترتی به א؛رفتیچون و چرא پذ یا مخالف باشد، بیو 

الم کـ  אرسـطو و  ۀزאن تـأثرش אز فلـسف   یـ  و م  یر و کـ انگر طـرز تف   یه ب ک ،یندکد مهم   یگر אز عقا  ی د یبرخ
 : אز אست عبارت אست،یمعتزل
 . موجود محسوس،یعی موجود معقول אست و موضوع علم طب،ی אولۀ موضوع فلسفـ١
 .ردیگ ی صورت م،شوند یم محسوب یالمکن یه برאه ک، אز رאه برهان حدوث و برهان نظم אثبات وجود خدאـ٢
ـ در א  وی   رد؛کـ ف  یتوאن توص  ی م ی خدאوند رא تنها با صفات سلب      ـ٣ ـ  ز :ن אسـت  ی متـأثر אز فلـوط      بـاور  نی وی رא  ی

 .ردک رא در فلسفه مطرح یهی و تنزیات سلبیه אلهک אست یسکن نخستی
 .)شهور אرسطو مۀینظر( باشند ی نامتناهۀیز אست بالقو جایאند، ول ی موجودאت جهان بالفعل متناهـ٤
 ٣٣.)لمانک متۀینظر( אست و אز عدم خلق شده אست ی אست و لذא جهان حادث زمانی زمانِ جهان متناهـ٥

 :دאند ی عقل نوشته אست عقل رא چهار نوع مۀه دربارک یא  در رسالهیندک
 .یشه بالفعل אسته همک ی عقلـ١
 .که אز آنِ نفس אست عقل بالقوه ـ٢
 .)کهعقل بالمل(قوه به حالت بالفعل منتقل شده אست ه אز حالت بالک عقل نفس ـ٣
افتـه  یه صرفاً بـه معقـوالت دسـت      که عقل بالمل  که در آن אست     کن عقل با عقل بالمل    ی؛ تفاوت א  یانی عقل ب  ـ٤

ار کـ ده אست، بـا معقـوالت ممارسـت دאرد و آنهـا رא بـه                یه به معقوالت رس   کنی گذشته אز א   یانیعقل ب אما  אست،  
 .٣٤ردیگ یم
 
 
 

 یبفارא
ستان متولد شد و حدود     ک در تر  »فارאب« ۀی אز ناح  »جیوس« ۀدک در ده  ی هجر ٢٥٧ در حدود سال     یאبونصر فارאب 

 ی قـرون وسـط    ی مَدْرسـ  فیلـسوفان ن و نـزد     یزمـ   در مغـرب   یو.  در شـهر حلـب درگذشـت       ی هجر ٣٣٩سال  
 .دخوאندن یم» یאلمعلم אلثان«شد و دאنشمندאن مسلمان אو رא  یده می نام٣٥»وسیאلفارאب«

نـد و  کس ی تأسـ ی منسجمیتب فلسفک رא گشود نتوאنست م  ی אسالم ۀ رאه فلسف  یندکن بار   یه نخست کنیبا א 
یلـسوف  ن ف یتـر  ان بـزرگ  کـ خُلّ ه بـه قـول אبـن      ک ،یفارאبאما  ند،  کجاد  ی א یان مسائل مورد بحث وحدت فلسف     یم

                                                           
 ؛﴾لَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌقُلْ یُحْیِیهَا אلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ* وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَالً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْيِ אلْعِظامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ﴿ .٣٢
 .٧٩ ـ ٧٨/ یس
 ، ص٢، ج موسوعة אلفلسفه، یعبدאلرحمن بدوی؛  فیلسوف بزرگ جهان אسالمیאلکندیوحنا قمیر، : ک. ری، عقاید کندۀدربار. ٣٣
 .١٠٢ ـ ٩٠ ص، یالم در فلسفه אسیمطالعات تطبیق سعید شیخ، ؛٦١١ ـ ٥٩٣ص ، ١، ج تاریخ فلسفه در אسالم ؛٣٠٠ ـ ٣١١
 .٣٠٨، ص ٢ موسوعة אلفلسفة، ج ؛١ ـ ٥ص ، یعد باجه و אبن  و אبنی و אلفارאبیرسائل فلسفیة للکند: ک.ر. ٣٤
٣٥ . Alpharabius 
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 بـود،   »لمعلـم אو  «ملقـب بـه     ه  کـ  ، אو رא بعد אز אرسـطو      رو نیز א ؛ א ار شد کن  ی، موفق به אنجام א    ٣٦مسلمان אست 
 ی مطرح بعد אز אرسطو فارאب     یلسوف مشائ ین ف ین مسلمانان אول  میاگر در   یبه عبارت د  ؛  لقب دאدند ٣٧ »یم ثان معل«

 .אست
 یلـسوف ین אو ف  یهمچنـ . مانـده אسـت    ی אرسـطو وفـادאر     به روش אستدالل   אست که  یی مشا یلسوفی ف یفارאب

ـ  جد یجین אصـول نتـا    ی و אز א   دونم طرح   یא  بود و אصول تازه    یمستقل و صاحب رأ    و نظـام    د بـه دسـت آورد     ی
 . متفاوت אستییبا نظام אرسطوگرچه وאمدאر אرسطو אست، ولی  ی ویفلسف
مت אفالطون و אرسطو رא بـا هـم جمـع           کحتا  رد  ک ی بود و سع   باورمند وحدت فلسفه سخت     ۀی به نظر  یو

 و در آن نـشان دאد        رא نوشت  سی و אرسطوطال   אفالطون אاللهی  ،نیمکیی אلح ین رأ یאلجمع ب تاب  کجه  یند؛ در نت  ک
 . אستشدنی لسوف جمعین دو فی אنظرאته ک

 پذیرفته بود אین نظر در میان نوאفالطونیـان و فیلـسوفان          یز  رא ن ) دین و فلسفه   ( عقل و وحی   ۀفارאبی نظری 
 وאحـد رא  قـت یقامبر אز دو رאه مختلف حیلسوف و پی אو فنظربه  . مطرح بوده אست ـ نیز لونی فـ همچون یهودی

 .٣٨نندک یمیافت ل אست، دریا جبرئین یمאأل حه همان روکאز عقل فعال، 
گـردد،   یت بـه آن بـاز مـ   ی عالم در نهاءای אشۀه همکن علل و אسباب جهان، یتر یمت رא شناخت عالکאو ح 

 ذאت امـل کد بـه نحـو    یه با ک אست   یسکم  کیست و ح   א ا خدא یאلوجود   مت، معرفت وאجب  کن ح ی بنابرא ؛٣٩دאند یم
 אو بـه    ۀ אفاض ۀگرאن به وאسط  یست و د   א امل فقط خدא  کم  کیخدא ناقص אست، پس ح     ری رא بشناسد و چون غ     یאله
 یعنـ ین موجـود    یو موضـوع فلـسفه برتـر       و אز آنجا که شرאفت هر علم به موضوع آن אست             ٤٠رسند یمت م کح

 جهان و علـم بـه       ءایب אش یو قر د  یمت رא علم به אسباب بع     کح یفارאب .فلسفه علم برتر אست   وאجب אلوجود אست    
ـ ی سلسله مرאتب אشیز علم به چگونگ یا אز אو و ن    ی صدور אش  ی عالم و چگونگ   ییصفاتِ سبب نها    و یا و אرتباط علّ

 .٤١دאند ی موجودאت میمعلول
 مختلـف אز  یتهـای  سـو و ماه  یـک ت אزین وجود و ماهی بیه وکن אست ی א ی مهم فارאب  هایارک אز אبت  یکی

م ی تقـس  אلوجود وאجب و   אلوجود ممتنع،  אلوجود ممکن رא به سه قسم      تهایا و ماه  یאشئل شد و    ز قا یگر تما ی د یسو
ممتنـع   و   אلوجـود    وאجبان  ی وسط م  که حد ن معنا   ی به א  دאنست אز وجود و عدم      ین رא مخلوط  ک و موجود مم   کرد

وאجـب אلوجـود    ازمنـد   ی تحقـق و بقـا ن      یبـرא ممکن אلوجود   ن  ی بنابرא ؛אست و ذאتاً فاقد وجود و عدم אست       אلوجود  
 آن رא پرورאنـد و مـورد        سـینا   אبـن ه  کان אست   کאز رאه برهان وجوب و אم     وאجب אلوجود    אثبات   مطلبن  ی א .٤٢אست

ـ ر جد یتقرهر یک   رفتند و   یز پذ یه ن یمت متعال ک אشرאق و ح   فیلسوفانن برهان رא    یא .ل قرאر دאد  یشرح و تفص    یدی
 .אز آن אرאئه دאدند

                                                           
 بکتبـه تخـرج   ـ אلمتقدم ذکره  ـسینا   אبنیعل אلرئیس אبو  فنونه، ویلم یکن فیهم من بلغ رتبته ف و אکبر فالسفة אلمسلمین و«. ٣٦
 .١٥٣ص ، ٥، ج عیانوفیات אألَخلکان،  אبن» . تصانیفهیمه אنتفع فبکال و

 .٦١ ـ ٦٢، ص ی אسالمۀ مؤسس فلسفیفارאب: ک. ر . אین لقب، ذکر شده אستۀ نیز درباری وجوه دیگر
 .٩٨، ص فصول منتزعه ؛٣٢ و ٣٥، ٧٩، ٨٠ ص، אلسیاسة אلمدنیه، ی فارאب.٣٧
 .٦١، ص  فصول منتزعه.٣٨
 .١٣٦، رسالتان فلسفیتان، ص אلتنبیه على سبیل אلسعادة ؛٤٦، ص تאلتعلیقا، یفارאب .٣٩
 .٥٢ ـ ٥٤، ص  فصول منتزعه.٤٠
 .٥٦ و ٦٠ ، صه אلسیاسة אلمدنی.٤١
 .٥٣، ص  فصول منتزعه؛١٢٧  و٣٧، ص  אلتعلیقات.٤٢
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ن بـار توسـط     نخستیه  ک ،ضیا ف ی صدور   ۀیبه نظر ) عالم(ر  یثکو  ) خدא( وאحد   ۀطه رאب ی به منظور توج   یفارאب
 یض خـدא بـر عـالم معرفـ        ی فـ  ۀ عقـول رא وאسـط     ۀو سلسل  دیجو ی م ک، تمس ان مطرح شد  ین و نوאفالطون  یفلوط
 ۀشتر دربـار  یح ب یتوض.  قرאر گرفت  یحیان مسلمان و مس   یئ مشا ۀ مورد قبول هم   یه بعد אز و   ین نظر ی א .٤٣ندک یم
 .٤٤ אرאئه خوאهد شدسینا אبنان در بخش مربوط به کز برهان وجوب و אمیه و نی نظرنیא

 
 
 

 سینا אبن
در جهـان  . ا رفتی در همدאن אز دنی هجر٤٢٨ا آمد و در سال  ی در بخارא به دن    ی هجر ٣٧٠ به سال    ینا س یאبوعل

 خیشـ « ماننـد    ی אلقـاب  ینزمـ   شناخته شده אست و در مـشرق       »انکر پزش یאم« و به لقب     ٤٥»سنایאو«غرب به نام    
ش متخـصص   ی زمان خـو   دאنشهای ۀباً در هم  ی تقر یو. אند  به אو دאده   »کאلمل شرف« و   »אلحق حجة« ،»سیאلرئ

 אو  یان آثـار فلـسف    یـ אز م . شـود  ی بالغ مـ   ٢٥٠فاتش به   یعدد تأل .  نگاشته אست  ییتابهاک ها אز آن  یاریبود و در بس   
 .ردک אشاره هاتیشارאت و אلتنبאإل هتر אز هم  و مهمنجات ،شفاتاب کتوאن به  یم

ه بـا دقـت و      ک ،ی و ینظام فلسف . دیان رسان یردند به پا  ک آغاز   ی فارאب به ویژه  و   یندکه  ک رא   یارک سینا  אبن
ـ  بـر پا   سـینا   אبـن  یشناسـ  وجود.  مشاء אست  ۀن نوع فلسف  یتر ی شده אست، عال   یامل طرאح کאنسجام   ز ی دو تمـا   ۀی
ان و  کـ  אم ،ان سـه مفهـوم وجـوب      یز م ی تما یگریت و وجود و د    یهان ما ی م کیک تف یکی ؛ردیگ یل م ک ش یאساس
 .אمتناع

 
 
 

 ان و אمتناعک אم،ت؛ وجوبیوجود و ماه
 ؛شـود  یز قائـل مـ    یء تما ی آن ش  ۀان دو جنب  ی در ظرف ذهن خود م     پردאزد یر م ک به تف  یئی ش ۀ دربار یسکهرگاه  
 رא در ذهن نسبت به وجود آن        ءیت ش یحال אگر ماه  .  و وجود آن   ی هست یگریء و د  یت ش ی و ماه  یستی چ یکی
 :ستیرون نیم אز سه حالت بیبسنج
ه کست  א همان خدא وאجب אلوجود   . אستوאجب אلوجود   ن صورت   یه در א  ک אست   یت ضرور ی ماه یا وجود برא  ی ـ١
 .ستی نیگریافتن محتاج دین در وجود ی אست؛ بنابرאیکیت و وجودش یماه
ممتنـع אلوجـود    ء  ین صـورت شـ    یه در א  ک אست   ی אو ضرور  یرאتوאند موجود باشد و عدم ب      یت نم یا آن ماه  ی ـ٢
 .تאس

                                                           
 .٥٣، ص  فصول منتزعه؛١٢٧ ص  و٣٧، ص  אلتعلیقات.٤٣
موسـوعة אلفلـسفه، ج     : ک. ر ،شددאده   قبل אرجاع    ی אز آنها در یاددאشتها    یبه برخ  אو که    ی، گذشته אز کتابها   ی فارאب ی آرא ۀ دربار .٤٤
 مؤسـس  ی فـارאب ی؛ אسـالم ۀ در فلسفی مطالعات تطبیق؛ تاریخ فلسفه در אسالمی؛ تاریخ فلسفه در جهان אسالم؛٩٣ ـ  ١١٨ ، ص٢

 . سه حکیم مسلمانی؛ אسالمۀفلسف
٤٥ .Avicen. 
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ه در  کتوאند نباشد    یتوאند موجود باشد و هم م      ی هم م  یعنی ؛ אست یت مساو ی ماه یا وجود و عدم وجود برא     یـ  ٣
 یست و وجـود و عـدم بـرא   یـ ت آنها نین ماهیه وجودشان عکنات אز آنجا   کאست؛ مم ممکن אلوجود   ن صورت   یא

 .ندאلوجود  وאجبافتن محتاج یدر وجود  ی אستآنها مساو
 
 
 

 انکبرهان وجوب و אم
 אز آن رو    به ویـژه  شود،   یده م ی د سینا  אبنبار در آثار     یننخستی  امل آن برא  کل  که به ش  ک ،انکبرهان وجوب و אم   

 אز ییرپایز آثار دی غرب نۀرده אست و در فلسف   ک رא حفظ    د خو ی אعتبار فلسف  هانر برها یش אز سا  یه ب کت دאرد   یאهم
 . گذאشته אستیجا خود بر
 אز دو حـال خـارج   ،אگر به ذאت هـر موجـود دقـت شـود    : دیوگ یان مکر برهان وجوب و אمی در تقر  سینا  אبن

نیست كـه ممكـن     وאجب  برאی آن   وجود  ؛ یا   אستوאجب אلوجود   ه همان   ک آن وאجب אست     یا وجود برא  ی :ستین
 پـس   .توאنـد موجـود شـود        אلوجود نمی   אیم و ممتنع    ت كرده אلوجود אست، زیرא فرض ما אین بود كه در موجود دق            

ست در  یـ ذאتاً موجـود ن   ممکن אلوجود   و چون   ممکن אلوجود   ا  یאست  وאجب אلوجود   ا  یه هر موجود ذאتاً     کثابت شد   
  אگر بـه وאجـب     )علت( رین غ ی א .مرجح محال אست    بال حِیچون ترج ؛  خوאهد ی علت م  ر אست و  یتحققش محتاج غ  

 .٤٦د و دور و تسلسل باطل אستیآ یش می تسلسل پایدور  ود، نشیאلوجود منته
دאنـست و    ی אرسطو عالم رא در אصل وجود، محتاج خدאونـد نمـ           .د متفاوت אست  یگو یه با آنچه אرسطو م    ین نظر یא
  آن تیء و ماه  یند، ذאت ش  ءאای אش یه علل درون  ک،  ی و صور  یאز نظر אو علت ماد    . ا چهار علت قائل بود    ی אش یبرא

 ۀلیدر وאقع ماده بـه وسـ      . سازد یء رא م  یت ش یرشِ صورت אست و صورت، فعل     ی پذ ۀماده، قو . دهند یمل  کیرא تش 
شـود و متوجـه      ی אنجـام مـ    یز توسط علت فـاعل    یت ن کحر. ردیگ یرد و به خود م    یپذ یت، صور مختلف رא م    کحر
ـ ه در نها  کدאنست   ی م ک محرّ ی رא مساو  ی علت فاعل  یب و ین ترت ی به א  ؛ אست ینیت مع یغا אول  کبـه محـر   ت  ی
אول  کאگـر محـر   אمـا    ت אست نه وجود   کجاد حر אیدهد   ی אنجام م  אول کمحره  ک یفعل .شود ی م یمنته) خدאوند(

ز یـ نאول  کشـود و محـر    ی وאقـع مـ    ک بر محـر   ک אز متحر  یאلعمل سکت دهد، ع  کماً به عالم حر   یبخوאهد مستق 
אو ت در ذאت    کـ ر و حر  ییـ لزم تغ د مـست  ینباאول   کمحر بودن   کمحر .گری د ک خوאهد شد و محتاج محر     کمتحر
ت مـاده بـه     کـ  باعـث حر   یییق علتِ غـا   شود، تنها אز طر    یتها אز אو آغاز م    ک حر ۀه هم کل،  ک אو  پس محرّ  .باشد
ـ نظر(نـه دیگـری     عالم אسـت و     ق  تنها معشو ک אول   محر یعنی ؛گردد ی صورتها م  یسو אمـا   ،  )ه شـوق و حـبّ     ی

نـد  بـر אیـن باور    )  ممتنع ون  ک مم ،وאجب(ور  ک مذ ۀگان م سه یقست به ت  ی با عنا  سینا  אبن و אز جمله     ی אسالم ۀفالسف
 یند و ماده و صورت به خـود      אلوجود  وאجبند و در אصل وجودشان محتاج       אلوجود  ممکنه ماده و صورت هر دو       ک

ن نـسبت   یق همـ  ینند و אز طر   کدא  ی با خدא پ   یه الزم אست نسبت   کجه دهند، بل  ی رא نت  ینی ع یتوאنند وجود  یخود نم 
 .ابندیتحقق 

                                                           
رא » وجوب، אمکان و אمتناع«، تقریرאت مختلف یصدرא و به تبع אیشان شهید مطهر مال؛٢٨ و ١٨ ـ ٢٠، ص ٣، ج  אشارאت.٤٦

 همچنین مرאجعه .٤١٢ و ٤١٣، ٤٢٥ص ، ٣، ج رئالیسمش  אصول فلسفه و رو؛ به بعد٨٤، ص ١، ج  אسفار:ک. ر.אند بیان کرده
 .در بخش حکمت متعالیه» وجود وאجب و ممکن«کنید به همین کتاب، مبحث 



 

  



 

  

 جلسۀ پنجم

 )٣(فلسفۀ مشاء 
 )١(فلسفۀ אشرאق 



 

 

 
  
  
  
 

 درسאهدאف 
 :ن درس دאنشجویان אیرود در پا یאنتظار م

  بشناسد؛  אستار گرفتهکض به ی فیۀن نظریی تبینا برאیس ه אبنک رא یאصول 
 ینا رא بـه درسـت     یس  دگاه אبن یאز د ) ضی ف یۀنظر (نک אرتباط وאجب و مم    ۀنحوبتوאند   
 کند؛ن ییتب

 ند؛بدא אشرאق رא ۀش فلسفیدאی پۀنیخچه و زمیتار 
 رאق رא بدאند و روش آن رא بشناسد؛ אشۀف فلسفیتعر 
 . אشرאق رא بشناسدۀمنابع فلسف 

 
 
 

  ضی صدور و فیۀنظر
ن میـا ز  ی سـو و تمـا     یـک ت אز   یـ ن وجود و ماه   میاز  ینا با قائل شدن به تما     یس  ه אبن ک گفته شد    پیشین ۀدر جلس 
 . درکبخش אثبات  یهستفاعل گر خدאوند رא به عنوאن ی دیات אز سویماه

 وجـود אز  ی אعطـا  یر چگونگ ی تفس یگرن و به عبارت د    ک אرتباط وאجب و مم    ۀنا نحو یس  אبن ی برא ی بعد مسئلۀ
 :دאد؛ אز جمله سینا باید به آنها پاسخ می  بود که אبنی مطرح در אین باره سؤאالت.ن אستکوאجب به مم
 ند؟یافریبات رא یتوאند ماد یست چگونه می در آن نیثرتکه وאحد محض אست و ک ییخدא
 ند؟ک אست، خلق یه حادث ذאتک ،توאند عالم رא ی אست چگونه میم ذאتیه قدک ییخدא

 کرد؟ن یی عالم با خدא رא تبۀتوאن رאبط یچگونه م
ه ک אست ی نوאفالطونی אصلیهن نظریא. ردکض אستفاده یا فی صدور ۀین رאبطه אز نظرین אیی تبی برאیو

 یناس  אز אبنپیشرد و کان ی بی فلسفی منسجم و در نظامصورتیبه آن رא ) نوسیپلوت(ن ین بار فلوطینخست
  .٤٧رفته بودیز آن رא پذی نیفارאب

                                                           
سـینا و فلـوطین       تقریر و جزئیات آن میان אبن      ۀ صدور و فیض توسط فلوطین بیان شده אست، אمّا در نحو           ۀصل نظری چه א  گر א .٤٧

 ۀ تعقّـل خـدא دربـار      ۀسینا معتقد אست صدور عقل אوّل אز خدא به وאسـط           ترین تفاوت אین אست که אبن      مهم. شود ی دیده م  یتفاوتهای
. دهـد   یکند و تعقّل رא به عقل نـسبت مـ   ی رא אز خدא سلب م  ی אصوالً هرگونه علم    که فلوطین تعقّل و    یدر حال . دهد یخویش رخ م  

گانه معتقد نیـست، بلکـه بـه        تفاوت دیگر אین אست که فلوطین به عقول ده        .  فیض، تعقّل نیست   ۀبنابرאین به אعتقاد فلوطین وאسط    
 یشود و نفـس منـشأ صـدور جهـان مـاد      یدر متفاوت سوم אین אست که به نظر فلوطین אز عقل، نفس صا          . یک عقل אعتقاد دאرد   

 .٦٤٥  ـ٦٥٠ ص، ١، ج تاریخ فلسفه کاپلستن، .אست نه عقل
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ان אز  کـ ز برهـان وجـوب و אم      به ج  یتعال نات אز وאجب  ک صدور مم  یر چگونگ ین و تقر  یینا به منظور تب   یس نאب
 :ردکز אستفاده یگر نیچند אصل د

ز ی چ یک تنها   طی و بس   آن אز وאحد   ۀیپا ه بر ک אست   »نه אلّا אلوאحد  صدر م ی אلوאحد ال « ۀن אصول قاعد  ی אز א  یکی ـ١
ـ د دو جهت دאشـته باشـد و א  ی אگر אز موجود وאحد دو موجود صادر شود، وאحد با٤٨.توאند صادر شود  یم ن محـال  ی

 . אست
 رא  بـاور  نیار خدאوند تعقل אست و א     که تنها   ک אست   بر אین باور  نا  یس  אبن. אست در ذאتش     تعقّل خدא  یگرאصل د ـ  ٢

ـ نـد، א  ک رא אرאده    یزیـ ه אگر خدאوند چ   کند  ینا بر אین باور   س  אرسطو و به تبع آن אبن     . ه אست گرفتאز אرسطو    ن אرאده  ی
ـ خوאهد با آن אرאده بـه غا      یت دאرد م  ی معطوف به غا   که אرאدۀ  یسکرא  یر در ذאتش خوאهد بود؛ ز     ییمستلزم تغ  ت و ی

 .ستمال مطلق אکه خدאوند ک یمال خود برسد در حالک
ـ  در א  یگـر یز د یـ ه چ کـ نیست، بدون א   א علت صدور عقل אز אو    تعقل خدאوند در ذאتش       دאشـته   ورودان  یـ ن م ی

 .٤٩باشد
ـ نا אیسـ  אبـن .  عقول אستدهد میض قرאر ی فۀ رא وאسطیرد و آن  گ ی بهره م   آن نا אز یس אبنه  ک یگریـ אصل د  ٣ ن ی

 .ه אستگرفتن یאصل رא אز فلوط
 وجود دאرد و    که فل کن אست   یه א ین نظر ی א ی محتوא . אست یوسیت بطلم ئی ه  אو ۀی نظر یها هیگر אز پا  ی د یکیـ  ٤
ـ   ک فل  و ردهک אول אحاطه    کن رא فل  یدور زم . ن در وسط آنها قرאر گرفته אست      یزم رده کـ  אول رא אحاطـه      ک دوم فل

  .... אست و
ر یا در تـصو   نیسـ   و אبـن   در نزد همگان پذیرفته بود     یوسیئت بطلم یه ۀگان  نه ک אفال ۀیدر آن زمان هنوز نظر    

ـ گـاه و ی אو جایشناسـ   در جهـان کن رو אفـال ید و אز אید یت آن م  ی صدور جهان خود رא ملزم به رعا       ۀنحو  یא ژهی
 .افتی

ان یـ ور ب که بر אساس אصول مذ    کنات،  کان وאجب و مم   ی و אرتباط م   ینا אز نظام هست   یس ر אبن یدر مجموع تصو  
 :ر אستی به شرح زאست  شده

ه خدאونـد  کـ نیح אی توضـ ؛شـود  مـی ابـد و موجـود   ی یض مید و عقل אوّل אز אو ف      نک ی ذאت خود رא تعقل م     خدא
ـ  تعقل نظـام אصـلح صـدور א        ۀ تعقل در ذאت، تعقل نظام אحسن אست و الزم         ۀند و الزم  ک یخودش رא تعقل م    ن ی

ـ  ،אلوجـود אسـت    نکن عقل در ذאت خود مم     یא. باشد  ینظام م  ض حـق وאجـب شـده אسـت         ی فـ  ۀ بـه وאسـط    ی ول
 אز  کندردد و چون خود رא تعقل       گ ی عقل دوم אز אو صادر م      کندچون عقل אوّل خدא رא تعقل       ). ریلغبا אلوجود  وאجب(

ه کـ  אز آن جهت     ،ندکو چون خود رא تعقل      شود    می אوّل صادر    کر אست، نفس فل   ی بالغ אلوجود  وאجبه  کآن جهت   
ز بـه   یـ عقـل دوم ن   . آیـد   مـی  دیثرت پد کن  یب אوّل ین ترت ی به א  ؛شود  می אز אو صادر     ک אست، جرم فل   אلوجود  ممکن
 .٥٠آید  می نهم به وجود     ک تا عقل دهم و فل     ک نفوس و אفال   ، عقول ۀپردאزد تا سلسل   ی به تعقل م   یب مشابه یترت

ثرت رخ دאده אست ک جهات یא  به אندאزهشود، می  دאدهقیل هم تطب  یه به جبرئ  ، ک ا عقل فعال  یپس در عقل دهم     
 .شود می صادر ون و فساد אز آنکا عالم یعت یه جهان طبک

) والیـ ه(ن  ی نخـست  ۀن عقـل مـاد    یر آن رא بر عهده دאرد אز א       یند و تدب  ک یعت عمل م  یدر جهان طب  فعال  عقل  
ه زمـان   کـ  ین عقـل فعّـال، هنگـام      ی همچن ؛אست) ، هوא و آتش   کآب، خا (ه منشأ عناصر אربعه     شود ک   میאفاضه  

                                                           
 .٤٠٢، ص אلهیات شفا ؛٦٤٩ ـ ٦٥٢ و ١٠٠ ، ص אلتعلیقاتسینا، אبن: ک.ر. ٤٨
 .١٥٠  ـ١٥١ ص، ٣، ج  אشارאت؛٤٠٣، ص  אلهیات شفا؛٦٥١، ص هאلنجا: ک. ر.٤٩
 .٤٠٦، ص اאلهیات شف ؛٦٥٦ و ٦٤٨، ص ه אلنجا.٥٠
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ـ دهد می به آن یرسد، صورت یم  فرאءایش אشیدאیپ ـ دهد میا صورت بوته رא به دאنه یخ رא به آب ی مثالً صورت     
 .ست א در عالم منتسب به אوی فعال در عالم وאقعاً فعال אست و هر فعلن عقلیتا موجود شود؛ بنابرא

 ییتوאند صـورتها   یאنسان م . دهد  می یاریات  یلک کند و אو رא در در     ک ی م کمکز  ی رא ن  یعقل آدم فعال  عقل  
 کنـد   مـی افـت   یدرفعال  ه אز عقل    ک یق אشرאق ی و אز طر   دنکد  ی در ذهن خود تجر    کیب شده אست  ه با ماده تر   کرא  

ل کنند تا به شـ    ک ی سپس به عالم ماده هبوط م       و ات در عقل فعال وجود دאرند     یلک پس   ؛ندک یلّکآن صورتها رא    
 دאیـ د پ ق אشرאقِ عقل فعال صـعو     یان אز طر  یگر در ذهن آدم   ی بار د  و بعد  شوند،   یند و جزئ  ی درآ یصور אجسام ماد  

 رא  یلک کند  می ی و سع  کند  میات توجه   یلسوف به جزئ  ی ف هنگامی که  .رسند یت م یلک ۀنند و دوباره به درج    ک یم
ع و معـارف رא     یامبر هم شرא  یپ. کند  میلسوف אفاضه   یها رא به ذهن ف    ین صورت ند عقل فعال א   کن אفرאد אنتزאع    یאز א 

امبرאن یـ  به پ  یدن وح ی رس ی אز אو فارאب   پیشنا و   یس אبن .٥١ندک یافت م یل אست، در  یه جبرئ ک ،ق عقل فعال  یאز طر 
ها چون صورت . نامند یز م یאلصور ن  دهم رא وאهب  عقل   دلیلن  یبه هم ؛  ردندک یه م ی عقل فعال توج   ۀیلز به وس  یرא ن 

 عقـل فعـال אفاضـه       به وسیلۀ ) یستمولوژیאپ (یشناس یث معرفت و هم אز ح   ) یآنتولوژ (یشناسیث وجود هم אز ح  
ض ی אشـرאق و فـ  ۀلیه وسـ کـ  אسـت، بل یض وجـود ینش و فیتنها سبب آفر نهفعال ب عقل ین ترتیبه א؛  شود یم

 .٥٢تز هسی نیمعرفت
 
 
 
 
 ق אشرאۀسففل

 یاپوکـ  نـو در ت ید و رאهـ ی بـه ظهـور رسـ   یر אسالمکخ تفیه در تارک אست  یتب فلسف کن م ی אشرאق دوم  ۀفلسف
تـب بـه אجمـال      کن م ی א ی אساس یها و آرא  یژگی و ،شیدאی پ ۀنین قسمت زم  یدر א .  گشود ی אسالم ۀ بر جامع  یفلسف
 . خوאهد شدیبررس

 
 
 

 شیدאی پۀنیخچه و زمیتار
ز یـ  و ن  لمـان ک و مت  هانی فق ید، אز همان آغاز مورد אنتقاد بعض      یمال خود رس  کنا به אوج    یس ه با אبن  ک ،ء مشا ۀفلسف

 ری تغـا  یאصـول אسـالم   אز   ین فلسفه با برخـ    یه א کאز آن رو بود     لمان  ک و مت  مخالفت فقها . متصوفان قرאر گرفت  
 بـود   بر אین بـاور   نا  یس  אبن(ات  ی و علم خدא به جزئ     یت ضرور ی، عل ی عالم، معاد جسمان   یحدوث زمان  مانند   دאشت
ـ که روش خـش کتاختند  یلسوفان م ی بر ف  رون  אیمتصوفان אز    )یات علم دאرد  لکه خدא به    ک  رא ی و אسـتدالل ی عقل
 .نددאنست میاب یامکحاصل و نا یب

                                                           
، ج  موسوعة אلفلسفه : ک. ر ، אز آنها אرجاع دאده شد     ی قبل به برخ   ی אو که در یاددאشتها    یسینا، گذشته אز کتابها     عقاید אبن  ۀ دربار .٥١
ـ ٦٧ ص، ١ ؛ محمـد  سه حکیم مـسلمان  سینا؛  אبنیمن אفالطون אل؛ جمیل صلیبا، سینا  عند אبنیאلجانب אالله؛ سالم مرشان، ٤٠  

؛ تاریخ فلـسفه در אسـالم   ؛یتاریخ فلسفه در جهان אسالم؛ » در کتاب فلسفه در אیرאنئیאبن سینا و حکمت مشا  « ۀل، مقا یخوאنسار
 .ی אسالمۀفلسف  دریمطالعات تطبیق

 .٦٤٨ص ، אلنجاه: ک. ر.٥٢
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 یالم אشـعر  کـ  .وسـت ی پ ء مشا ۀگر به صف مخالفان فلسف    ی د یدشمنکالم אشعری به عنوאن     رم  در قرن چها  
ذهب تـسنن قـرאر     د محافلِ م  ییج مورد تأ  یتب به تدر  کن م یא. ل گرفت ک و فلسفه ش   یالم معتزل ک حمله به    یبرא

ان خالفـت    بودند و אز هوאخوאهـ     یه به ظاهر قهرمانان و مدאفعان مذهب سن       ک ،انی سلجوق در قرن پنجم  . گرفت
 یرومنـد ی نیزکـ ومت مرکنند و حک رא تصرف ی غربیای آسی אرאض  تمامی آمدند، توאنستند  یان به شمار م   یعباس

 . در پناه خالفت بغدאد بودینی و به لحاظ دین سلجوقی در تسلط سالطیاسی سبه لحاظه کبرقرאر سازند 
ـ ی بـرא یزکـ  گرفت و مرא  אشاعره قوت  یالمکتب  ک אز م  ید محافل رسم  ییه تأ کن زمان بود    یدر هم  م و ی تعل
ز یـ  ن یر بالد אسالم  یشابور و سا  ی ن ،ه در بغدאد  یمدאرس نظام . افتیو אستقرאر   شد  س  یتب تأس کن م ید א یאنتشار عقا 

ن ی א ی אلبته منشأ אصل   ؛م گشت ک حا یتب אشعر کرنگ شد و م    کم یالم معتزل ک .ل گرفت ک ش سون  یشتر در هم  یب
س ی در مـصر بـا تأسـ       یدولت فـاطم  .  در مصر بود   یا خالفت فاطم   ب ی خالفت عباس  ۀات رقابت سرسختان  کتحر

 ی جـدّ  یش رفت و خطر   ی پ ی تا قلب خالفت عباس    یلی אسماع یها شهی אند ۀی گسترد  و آموزشها  »زهرאأل ةجامع«
س ی در مقابـل אالزهـر تأسـ       یگاهی بغدאد در وאقع به عنوאن پا      ۀینظام. آمد  ه حساب می   ب ی عباس ی دولت سن  یبرא
 .شد

ـ    های  هحملتر    مهمه אز همه    ک به فلسفه شد     یادی ز یها  ه حمل یب אشعر تکאز درون م   . אسـت  ی مـشهور غزאل
 دאم  بـه ه  ک ی، زمان نویسد  میه خود   ک  چنان طرفی אز   ؛دیفهم یز م یه فلسفه رא ن   ک بود   یلم אشعر کمت یه و  فق یغزאل
 رא در آن    یسـتگار ن و ر  یقـ ید و   ییـ  خود بـه تـصوف گرא      ی روح یماری ب ی شفا ی درאفتاده بود برא   ینی د אی  شبهه
یـن منظـور     א یبـرא .  برאنـدאزد  ی אسـالم  ۀ رא אز جامع   یه قدرت مذهب صرفاً אستدالل    کجه بر آن شد     ی در نت  ؛افتی

 در جهان   ۀ مشاء  فلسف هایتلخیصن  ی אز بهتر  یکیه  ک،  مقاصد אلفالسفه تاب خود   کان رא در    یئ مشا ۀنخست فلسف 
ۀ  فلـسف  باورهای به آن دسته אز      تهافت אلفالسفه د  ار معروف خو  یتاب بس ک رد و سپس در   ک خالصهאسالم אست،   

ه کـ اسـت، بل  کروאن فلسفه رא    یقدرت پ نه تنها    یغزאل. ردک مخالف بود، حمله     ی אسالم یمات وح یه با تعل  ک ،مشاء
د و سرאنجام چنـان  جلوه دא אحترאم ۀستی و شاپذیرفتنیهان אهل تسنن یلمان و فق کتصوف و عرفان رא در نظر مت      

 .افتی روאج ینیف آزאدאنه در مدאرس دم تصویه تعلکشد 
ـ אسالم آغاز شـد و א جهان  ی شرقینهای در سرزمیی مشاۀ אنحطاط فلسفیآمدن غزאل  ارک یبا رو  ن فلـسفه  ی

ل و یـ طف باجـه و אبـن   همچـون אبـن  ـ  رلسوفان نامدאی אز فیא  آورد و در آنجا دسته  یبه جانب مغرب و אندلس رو     
 . آن پردאختندۀسع و توتعالی قرن به یکمدت  ـ رشد אبن

ـ   ک جبـرאن    تهافت אلتهافت تاب خود   ک رא در    ی غزאل ۀد تا ضرب  یوشکرشد   אبن  אز فلـسفه در     ی دفـاع و   ینـد، ول
ـ  بـه א   ؛فلسفه אز رونـق אفتـاد     ) بغدאد( در شرق אسالم     ؛ אز אین رو   ٥٣جهان אسالم چندאن مؤثر وאقع نشد      ب یـ ن ترت ی

ـ انِ مـسلمان یئ آثـار مـشا  ۀین فلسفه אز رאه ترجمא در جهان אسالم ییمشاۀ زمان با طرد فلسف باً همیتقر  ماننـد   
 .افتین رאه یزم  به مغربلیطف باجه و אبن  تالش אبن یاوـ  رشد نا و אبنیس  אبن،یفارאب

ل یطف  باجه و אبن    رشد، אبن    و با אبن   شود  آغاز می نا  یس   و אبن  ی، فارאب یندک با   ی אسالم ۀאز نظر مستشرقان فلسف   
 אهل سـنت    ۀ دربار باورن  یא. אند  رفتهین سخن رא پذ   یز א یسندگان و مورخان غرب و عرب ن      ینور  یسا. یابد  می پایان

ل به  یرفت و تما   ی م ی رو به سست   ء مشا ۀه قدرت فالسف  که در همان زمان     کن אست   یت א یا وאقع אم ،درست אست 
سالم متولـد    جهان א  رאن و ی א شرאق در אإل ةمک به نام ح   یدی جد یتب فلسف ک م یافت یتصوف و عرفان گسترش م    

                                                           
اختن آن  رشد و مستقر سـ      אز تعلیمات אبن   یتأسیس شد که هدف آن پیرو     » ی التین یرشد مکتب אبن « به نامِ    ی در غرب مکتب   .٥٣

 . بودیدر جهان مسیح
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، ملقب بـه    ین سهرورد یאلد تب شهاب کن م یانگذאر א یبن. ٥٤ و عرفان خالص بود    ء مشا ۀان فلسف ی م یه برزخ ک شد
 رא در   یالت مقـدمات  یتحـص . ا آمـد  یـ  سهرورد زنجان بـه دن     ۀی در قر  ی هجر ٥٤٩خ  ی در تار  یو. خ אشرאق بود  یش

 ین אسـتاد بـا אمـام فخـر رאز         یدر محضر هم  . دیان رسان یلم به پا  ک و مت  یه אصول ی، فق یلین ج یאلد مرאغه نزد مجد  
ـ رد و در אکرفت، سفر  ی به شمار میز علمکمرאترین   مهمه در آن زمان אز      ک ،پس אز آن به אصفهان    . آشنا شد  ن ی
 .نا آشنا شدیس  אبنیار و آرאکشهر با אف

خ یز مـشا   א یاری بـس  بـا رאن پردאخـت و     یدאخل א  ر و سفر در   ی به س  یالت رسم یان تحص ی پس אز پا   یسهرورد
 یمـسافرتها . اضـت پردאخـت   ی رא به عبادت و ر     یار مجذوب آنان شد و مدت     یرد و بس  ک مالقاتتصوف و عرفان    

 אز سفرها אز دمـشق بـه حلـب          یکیدر  . ز رخت سفر بست   ی و شامات ن   یتر شد و به آناتول     رفته گسترده   رفته یو
ه قـدس رא אز دسـت   کـ  یسکـ  و یبی صلی قهرمان جنگها،یوبین אیאلد  پسر صالح،ظاهر کرفت و در آنجا با مل    

ان و دאنـشمندאن  ی نسبت به صـوف یدیه محبت شدک ،ظاهر کمل. ردک مالقات ،ان رها ساخت یهودیان و   یحیمس
ن ی در א  یو.  در حلب ماندگار شود    یه در دربار و   ک خوאست   یم جوאن شد و אز و     کی ح یدאشت، مجذوب سهرورد  

 یپـس אز مـدت    . کـرد   یانه אفشا م  کبا ی خود رא ب   ید باطن یو عقا پردאخت   یهان אهل تسنن به مناظره م     یشهر با فق  
ه אو رא به قتل برساند      ک خوאستند   ظاهر  ملکد، אز   یگو ین م یخالف אصول د    بر ی سخنان یه و کل  ین دل ی به א  ،آنان

ه یه تازه سور  ک ،نیאلد صالح. ردندک ین دאدخوאه یאلد  אز صالح  کرد یشان خوددאر ی א ۀאجابت خوאست  אز   یو چون و  
ـ  د ید علمـا  یی حفظ אعتبار خود به تأ     یرون آورده بود و برא    یان ب یبی אز دست صل   رא اج دאشـت، ناچـار بـه       یـ ن אحت ی

 بـه   ی هجـر  ٥٨٧ رא در سـال      یر سهرورد یאو ناگز .  رא در فشار قرאر دאد     ظاهر  ملکم شد و    یشان تسل یدرخوאست א 
 ی عمر مک با وجود    یو.  درگذشت ی به نحو مرموز   ی سالگ ٣٨ند و אو سرאنجام در زندאن شهر حلب در          کزندאن אف 

تاب کאثر אو   ترین    مهم. אست  دهیشتر آنها به دست ما رس     یه ب کאست    نوشته ی و عرب  یتاب به فارس  کحدود پنجاه   
 .אست  هشد  نگاشته ی אشرאقۀن فلسفییه در تبک אست شرאق אإلةحکم

 
 
 

  אشرאقۀفلسفو روش ف یتعر
. ٥٥אست شدن آمده  ردن و روشن  ک روشن   ی به معنا  ی و الزم   אشرאق مصدر אست و در لغت به صورت متعدّ         وאژۀ

 .٥٦ضان آنها بر نفس אستی و فیا ظهور אنوאر عقلیشف و شهود ک ی به معناکمتאشرאق در אصطالحِ אهل ح
 و ظهور یאست و אساس آن تجل   ردهکس  یخ אشرאق آن رא تأس    یه ش ک אست   یא  فلسفه  אشرאق ۀمقصود אز فلسف  

ز یـ  گرچه אستدالل و برهان ن     ؛شود  میر  یس نفس م  ۀیب و تصف  یق تهذ یه אز طر  کست  م א کی بر نفس ح   یאنوאر عقل 
 .در آن نقش دאرد
 : نویسد می ،تاب خودک ۀیوف شی، در توصشرאق אإلةحکمتاب ک ۀی در مقدمسهرورد

ا  אمـ  ،کـردم ان نگاشتم و قوאعد آنها رא خالصـه         یئ به روش مشا   ییتابهاکن  یش אز א  یمن پ 
ه م حاصل نـشد   یشه برא یر و אند  کتاب אز رאه ف   کن  یمطالب א . رد دא یگریاق د یتاب س کن  یא

                                                           
 .٦١، ص سه حکیم مسلمان: ک. ر.٥٤
، ج  אلعرب  لسانمنظور،   אبن» . شروق אلشمس  ی دخل ف  یأ، و أشرق אلرجل     ءت، أشرقت علیه אلشمس فأضا    ءأشرقت، إذא أضا  « .٥٥
 .٩٤ ـ ٩٥ ص، ٧
 .١٢، ص ی، چاپ سنگ شرح حکمة אالشرאقۀمقدم، یאلدین شیرאز  قطب.٥٦
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ل و برهـان  یـ  دلی آنها رא به دست آوردم و سـپس در جـستجو    یگریه אز رאه د   ک، بل אست
 .٥٧برآمدم

 .رده אستک אفاضه ین مطالب رא به ویه روح אلقدس אکد یگو یگر می دیدر جا
ـ ی عرفانی אشرאق روشۀروش فلسف شف و کـ  نفـس و  ۀیه هم بر مجاهده و تصفکمعنا ن یبه א.  אستیאستدالل  
تـاب אو   ک کـرده אسـت   د  کی خود تأ  یه سهرورد ک چنان. یبند אست  پا ی אست و هم به אستدالل فلسف      یشهود مبتن 
אو . אسـت   بر قلـب خوאننـده  ی אلهۀ אست و شرط فهم آن تابش بارق      یمت ذوق ک و ح  یمت بحث ک طالبان ح  مرجع
 : نویسد می

 ۀ خوאننـد  ین رتبه برא  یتر مک. ندא   طالب  رא ه تألّه و بحث   ک אست   یسانک یتاب ما برא  کن  یא
 در  ؛ه شود ک אو مل  ی در قلبش وאرد گردد و برא      ی אز نور אله   یא ه بارقه کتاب آن אست    کن  یא
ی مـت بحثـ   ک ح یه تنها در پ   ک یسکپس  .  אز آن نخوאهد برد    یچ نفع ی ه ین صورت ر א یغ

 ؛می نـدאر  ی در باب قوאعـد אشـرאق      ینند و ما با אو سخ     ک یان مش یئد به روش مشا   ی با אست
ه ما אبتـدא محـسوسات      کطور   همان. ابدی ی سامان نم  یان بدون سوאنح نور   یار אشرאق کرא  یز

ـ ت رא بـر پا ئـ یح مانند علم ه   ی صح یم و سپس علوم تجرب    ینک یرא مشاهده م    آنهـا بنـا   ۀی
 .٥٨مینک یس می رא تأسی آنها علومۀیم و بر پاینک یشهود منیز  رא یم אمور روحانینک یم

 آن رא بر אساس אستدالل و برهـان         ید محتوא ین علم به فلسفه با    یدن א ی نام یبرאکه   אست   بر אین نظر  شان  یא
 : نویسد می شرאقאإلة حکمتاب ک یدر אنتها .ردکאثبات 

אنـد و    آموختـه یان رא بـه خـوب  یئ مـشا ۀقیه طرک یسانک یعنیتاب رא جز به אهلش،  کن  یא
ـ تاب باکن ی אۀ אز مطالع پیش. دیند، نده א  یدوستدאر نور خدא    یدشکـ اضـت  ید چهـل روز ر ی

...٥٩ 
 
 
 

  אشرאقۀمنابع فلسف

 :ر برشمردیتوאن به شرح ز ی אشرאق رא مۀ فلسفیمنابع אصل
 
 
 ء مشاۀ فلسفـ١

ـ ه تـا پا   ک دאشت و אز متبحرאن در آن بود، بل        ی آگاه ءمت مشا کتنها אز ح    نه یسهرورد ز نـسبت بـه     یـ ان عمـر ن   ی
 : نویسد مین رو ی אز א؛دאنست می ی אشرאقۀ فلسفۀستدالل رא مقدم بحث و אیو.  وفادאر ماند אز אصول آنیاریبس

 ةحکمـ تـاب   ک مطالـب    ک در ی بـرא  یافته אسـت رאهـ    ی مهارت ن  یه در علوم بحث   ک یسک
  .٦٠ من ندאردشرאقאإل

                                                           
 .١٠، ص ٢ شیخ אشرאق، ج  مصنفاتۀ مجموع.٥٧
 .١٣، ص  همان.٥٨
 .٢٥٨، ص  همان.٥٩
 .١٩٤، ص ١، ج  مصنفات شیخ אشرאقۀ אلمشارع و אلمطارحات، مجموع کتابۀ مقدم.٦٠
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بجا بر عقل    و אعتماد مطلق و نا     ی شهود یافتهایان אز در  یئل غفلت مشا  یشتر به دل  ی ب ء مشا ۀنقد אو بر فلسف   
 . بودیאستدالل

 
 
  אیرאن باستانۀ فلسفـ٢
ل ین دل ید به هم  یشا. دאنست  میاگر آن   یرאن باستان به شدت عالقه دאشت و خود رא אح         یمت א کخ אشرאق به ح   یش

مـان  کیخ אشـرאق بـه ح  ی شـ ۀعالق. אست  ار بردهکش به یش زردشت رא در آثار خو کی یها  אز وאژه  یא ه پاره کبود  
 .٦١אند هباورمند بود و به وحدت مبدأ یمت אشرאقکز به حی آنان نیه به نظر وکاهرאً אز آن رو بود رאن باستان ظیא

 
 
  یونانۀ فلسفـ٣
مان، אفالطون رא   کیאو هرمس رא پدر ح    . אلعاده قائل بود    فوق یونان אحترאم ی یلسوفان אله یخ אشرאق نسبت به ف    یش

نوس رא رسـوالن حـق      یمن و هـرمس و אسـقل      یآغاثـاذ مت و   ک ح אساطینثاغورث رא   یمت، אنباذقلس و ف   کאمام ح 
 .٦٢ندک ی میمعرف

 
 
  عرفان אسالمیـ٤

مـت אشـرאق در   کتـوאن گفـت روش ح   یه مـ ک אست یمت אشرאق با عرفان و تصوف به حدّ   کאرتباط و אتصال ح   
 ریقت تنها سـ   یدن به حق  ی رس یه در عرفان متعارف، برא    ک تفاوتن  ی با א  ؛شود  می ی منته یت به روش عرفان   ینها

ا در   ندאرد، אمـ   ریت و تأث  ی چندאن אهم  حوزهن  یت אست و بحث و אستدالل در א       ی مورد عنا  ی و ذوق  ی معنو کو سلو 
 .دאردت ی و אستدالل، هرچند به عنوאن مقدمه، אهمیرکر فی سکمت אشرאقح
 
 
  قرآن مجید و روאیات אسالمیـ٥
رده אسـت و در     کات אستفاده   یات قرآن و روא   یش אز آ  یتابهاکز پردאخته و در     یر قرآن و אخبار ن    یخ אشرאق به تفس   یش

 .ش به آنها אستناد جسته אستی خویها شهیت آرא و אندید و تثبییار در تأیموאرد بس

                                                           
 .١١، ص ٢، ج  مصنفات شیخ אشرאقۀمجموع: ک.ر. ٦١
 .١٠ ـ ١١، ص  همان.٦٢



 

  

 جلسۀ ششم

)٢(فلسفۀ אشرאق 



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو אنتظار می

 .بتوאند אصول و مبانی فلسفۀ אشرאق رא تبیین کند 
 
 
 

 אرتباط شیخ אشرאق و אفالطون
 خـود   ٦٣.آورنـد  دאنند و אشرאقیان رא پیروאن אفالطون به شمار می          אشرאق رא אفالطون می    ۀ فالسف ۀ سرسلسل معموالً

دهـد و    אستدالل و کشف و شهود درونی אست، به אفالطون نسبت مـی ۀ که بر پای  ،شیخِ אشرאق نیز روش خود رא     
 ٦٤.خوאند אو رא אمام حکمت אشرאق می

 نبـۀ  منـابع و مـضامین و دیگـر אز ج     ۀنب یکی אز ج   ؛دهند طون نسبت می  به אفال جنبه   אشرאق رא אز دو      ۀفلسف
 .تأمل و دقت אستمحلّ  אما هر دو ،های بحث و تفکر فلسفی روش و شیوه

 אگر منظور אین אست که یکی אز منابع אین فلسفه آرא و نظریـات אفالطـون אسـت،                   ی باید گفت  لدر مورد אو  
 ،و אرباب אنوאع   مُثُل   ۀمانند نظری  ، سهروردی تنها در برخی אز آرא      אین سخن درست אست؛ אما باید توجه دאشت که        

   و אز بـسیاری אز آرאی شـیخ        )در وאقع فلسفۀ אفالطون یکی אز منابع فلسفۀ אشرאق אسـت           (אز אفالطون متأثر אست   
بـودن   אشرאق و אشرאقیان مسلمان مانند אصالت ماهیت، بساطت אشیا، تقسیم ماهیت به نـور و ظلمـت و عَـرَض      

אشـرאق  ۀ توאن گفت که صورت کلـی فلـسف   אصوالً می. خورد در آثار אفالطون אثری به چشم نمیـ صورتِ شیء  
کند که محتـوאی      אدعا می  אالشرאقة  حکمست؛ شاهد آنکه سهروردی در אنتهای کتاب         א אبتکار و אبدאع شخص אو    

 ٦٥.אند تاب وی آگاه نبودهאلقدس دریافت کرده אست و دאنایان خلف و سلف אز محتوאی ک کتاب رא אز روح
אما در مورد روش حکمت אشرאق باید گفت که روش אفالطون بـا روش شـیخ אشـرאق אز جهـاتی متفـاوت                       

دאنست و אین شـهود رא אز طریـق جـدאل             אفالطون معرفت رא یادآوری و شهود عقالنی مثالهای مجرد می          .אست
אز نظر אفالطون مقدمات شهود عقلـی       . یاضتدאنست، نه אز طریق تهذیب نفس و ر         عقلی و دیالکتیک میسر می    

 ٦٦.کند  که ذهن آدمی رא تقویت میאست אموری مانند ریاضیات و هندسه زو جدאل نی
 

                                                           
 .» رئیسهم אفالطونאلحکماء אالشرאقیون،«: گوید  یم، وی ٤١، ص אلتعریفات ی،شریف جرجان. ٦٣
 .١٠، ص ٢ مصنفات شیخ אشرאق، ج ۀمجموع: ک. ر.٦٤
 سـاخت،  ی که خدאوند بر زبان مـن جـار   ی אین کتاب آگاه خوאهد شد که متقدمان و متأخرאن رא حقایق           ۀپژوهند«: نویسد  ی אو م  .٦٥

 مـصنفات شـیخ   ۀمجموعـ  ». کـرد باره بر نفس و روאن من אلقا         عجیب به یک   یאلقدس در روز   אین حقایق رא روح   . فوت شده אست  
 .٢٥٩، ص ٢، ج אشرאق
 .شوند یאند و توسط عقل درک م ی مجرد، عقالنیאند که مثالها  تصریح کرده، مثل אستیس و ریتر، אز مفسرאن אفالطونی برخ.٦٦
 . به بعد٢٧١، ص ١، ج تاریخ فلسفهکاپلستن، : ک.ر
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 آن عبـارت אز     ۀ بنـابرאین مقدمـ    ؛سازد سـلوک قلبـی אسـت       אما אشرאق و شهودی که شیخ אشرאق مطرح می        
 .تאسزی قلب برאی אشرאقِ نور معرفت سا  تهذیب نفس و آماده،مجاهده

 
 
 

   אشرאقۀאصول و مبانی فلسف
  אصالت ماهیت و אعتباری بودن وجود )אلف
 به אصالت وجود و אعتباری بودن ماهیت אعتقاد دאشتند، אما شیخ אشرאق ماهیـت رא אصـیل و منـشأ              ء مشا ۀفالسف

 .سـت  אثر جاعل، ماهیت شیء אست و وجـود אمـری אعتبـاری א              که  אست بر אین نظر  وی  . ستدאن آثار خارجی می  
 ٦٧.کند ماهیت אست آنچه خدאوند موجود کرده אست و آنچه אز وאقعیت حکایت می

 
 
  نور و ظلمت )ب

 مقصود אز نور ظهور אست و مقصود אز ظلمـت نبـود             ٦٨.کند عالم رא به نور و ظلمت تقسیم می       ی  سهروردی אشیا 
 نـور حقیقـت     ٦٩.عریـف אسـت   نیاز אز ت    بدیهی و بی   ،אز ویژگیهای نور אین אست که خیر محض       . אستنور و ظهور    

 جهـت אشـترאک     در درجـات مختلـف نـور      . رא دאرא אست  وאحد אست، אما درجاتی אز شدت و ضعف و تقدم و تأخر             
 یعنی אشترאک نورها با یکدیگر در نورאنیت אست و אمتیازشان אز یکدیگر نیز به نورאنیـت              ؛همان جهت אمتیاز אست   

 .گردد می باز
ه کـه  نظر دאشـت شود که وی به نوعی وحدت تشکیکی حقیقت   میروشن نور ۀאز مطالب شیخ אشرאق دربار  

 ، بنـابرאین  ؛دאنـست    وی وجود رא אعتباری و ماهیت رא אصیل مـی          گرאز سوی دی  . کرده אست  אز آن به نور تعبیر می     
 وی تشکیک و وحـدت تـشکیکی رא بـه    ، אز אین رو؛طبیعی אست که אو نور رא بر ماهیت تطبیق کند، نه بر وجود            

אی کـه   گانـه  تمایزهـای سـه  .  אستقائل قسم چهارمی אز تمایز و אشترאک   هادهد و برאی ماهیت      نسبت می  ماهیت

                                                           
 نیز در همـین     ی אز عبارאت و   ی بودن وجود بوده אست و بسیار      ی مشهور אست که شیخ אشرאق قائل به אصالت ماهیت و אعتبار           .٦٧

، אشـکاالت   אسـفار  אز کتاب  یصدر אلمتألهین در موאضع متعدد    ) ١٨٦  و ٦٤، ص   حکمة אالشرאق  :ک.برאی مثال ر   (.معنا ظاهر אست  
אمّـا مالصـدرא   ) ٦٠ ـ  ٦٢ ص و ٥٤ ص ،٣٩ ـ  ٤٠ ص، ١، ج  אسفار:ک.برאی مثال ر (.کند  یאو رא بر אصالت وجود نقل کرده و ردّ م

 به אصالت وجود معتقد ،کند که ظاهرش אین אست که شیخ אشرאق در مجردאت  ی אز אوאخر کتاب تلویحات شیخ אشرאق نقل م        یکالم
. دאند یم) شدت و ضعف، کمال و نقص      (یאز طرف دیگر אو تفاوت مجردאت رא تفاوت تشکیک        . אست و در مادیات به אصالت ماهیت      

شایان ذکر אست که مالصدرא هنگام نقـل        .  آن معتقد بوده אست    ی אصالت وجود و وحدت تشکیک     یאشرאق نیز به نوع   بنابرאین شیخ   
 و ٢٥٢ ـ  ٢٥٤ص ، ١، ج אسـفار  (.کند ییاد م نوאرאألَ   صاحب، نظیر شیخ אلهىیאلقاببا  אز אو با אحترאم و ،אین عبارאت אز شیخ אشرאق

 کـه   معتقدنـد دאننـد و      ی همان وجود به تعبیر مالصدرא م      ی، سهرورد یها  رא در نوشته    אشرאق، نور  ۀ אز مفسرאن فلسف   یبرخ) ٤٢ص  
 در قسمت حکمـت متعالیـه،       )١٨٤، ص   سه حکیم مسلمان   (. وجود ندאرد  ی אصالت وجود، میان אین دو مکتب אختالف אساس        ۀدربار

 .باره ذکر خوאهد شد  در אینیتوضیح بیشتر»  אصالت وجودیسیر تاریخ«بخش 
 .١٠٧، ص ٢، ج  شیخ אشرאق مصنفاتۀمجموع: ک. ر.٦٨
 .١٠٦همان، ص : ک. ر.٦٩
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 تمایز و אشترאک در تمام ذאت، در جزء ذאت و در אمـر خـارج               :پیش אز شیخ אشرאق مطرح شده بود عبارت אست אز         
 ٧٠.אز ذאت

 ۀ بنـابرאین همـ    ؛آنِ وجـود دאنـست     אینکـه אصـالت رא אز        جـز  مطالب فوق رא پذیرفت،      ۀبعدها مالصدرא هم  
 . אو به وجود نسبت دאد ـאز جمله وحدت تشکیکی  ـکرد  نور بیان میۀאوصافی رא که شیخ אشرאق دربار

 
 
  تقسیم نور به جوهر و عرض )ج

مقصود אز نور جوهری نوری قائم بـه ذאت אسـت کـه             . شود  ماهیت نور به دو قسم جوهری و عرضی تقسیم می         
 אمـا نـور عرضـی       ،)نور مجـرد   ( حسّی به آن ممکن نیست     ۀاری אز جهت و مکان אست و אشار       ع مجرد אز ماده و   

 ).نور مادی (آید  و به אدرאک حسی درمیدאرد جهت و مکان ،قیامش به جسم אست
 
 
   אقسام نور جوهری)د

 :شود نور جوهری به سه قسم تقسیم می
 
  אألنوאر نور ـ١
  و ست א  به אو  ه אنوאر אست و قیام هم     ۀپایان و مصدر هم    گار جهان که نور بی     و پرورد  אلوجود  وאجبیعنی   אألنوאر  نور

 .אسـت باالترین و وאالتـرین نـور אسـت و بـر אنـوאر دیگـر مـسلط               .  صفاتِ نقص و אمکان عاری אست      ۀאو אز هم  
 ٧١.کند ، نور محیط، نور قیوم و غنی مطلق یاد میאألنوאر نوری چون هایبیر אز خدא با تعسهروردی

 
  ل یا אنوאر قاهره عقوـ٢

 و محتاج   אلوجود  ممکن،  عقول با אینکه جوهرند و ویژگیهای جوهر رא دאرند، אز صفتِ نقص و אمکان منزه نیستند               
  آن  ذکـر  تـر   پـیش کـه    ،"אلوאحد" ۀ بسیط אست و طبق قاعد     אألنوאر  نور. یابند ند و אز אو صدور و ظهور می       אألنوאر  نور
 و بدون وאسطه تنها یک نور قاهر صـادر          ممستقی אألنوאر  نور پس אز    ٧٢،ودش  ز بسیط تنها یک چیز صادر می      ، א ترف
یان عقـل אوّل  ئ אین نور رא بهمـن و مـشا  ون زردشت و فهلوی٧٣.نامند شود که آن رא نور אقرب و نور عظیم می       می

 . طولی عقول کامل گرددۀشوند تا سلسل سایر אنوאر و عقول به ترتیب אز یکدیگر صادر می. אند نامیده
یان و אشرאقیان אین بود که گروه نخست تعدאد عقـول طـولی رא در عـدد ده                  ئمیان مشا  هایکی אز אختالف  ی

کند که تعدאد عقول طولی بیش אز ده و بیست و صـد و دویـست                  אما شیخ אشرאق تصریح می     ،کردند منحصر می 
ون برאی هر یک אز אیـن        در فلک ستارگان ثابت، کوאکب بسیاری وجود دאرد و چ           که  אست بر אین نظر  אو  . ٧٤אست

 ٧٥.کوאکب مرجّحی الزم אست تعدאد عقول بسیار بیشتر אز ده خوאهد بود
                                                           

: ک.ر . خوאهد شـد   یبررس» تمایز ماهیت « در بحث אز حکمت متعالیه در ذیل عنوאن          ، تمایز و אشترאک ماهیات    ۀ אقسام چهارگان  .٧٠
 .١٢١، ص ٢، ج  شیخ אشرאق مصنفاتۀمجموع
 .١٢٥همان، ص  .٧١
 .١٢٦ ـ ١٢٩ همان، ص .٧٢
 .١٦٠ و ١٥٩ص  همان، .٧٣
 .١٣٩همان، ص  .٧٤
 .٢٠٦همان، ص : ک. ر.٧٥
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ن ایـ م و شـوند   عرضی، عقول אز یکدیگر صادر نمی    ۀدر سلسل .  عَرْضی نیز دאرد   ۀمچنین عقول یک سلسل   ه
ل אفالطونی אست و هر      عرضی مطابق با عالم אرباب אنوאع یا مُثُ        ۀ אین رشت  .آنها رאبطۀ علت و معلولی وجود ندאرد      

 ٧٦.ست אچیز در אین عالم پایین مصدאقی אز آن مثالهای عالم باال
אفالطون بـه   .  و אشرאق אست   ء مشا ۀ مهم میان فلسف   های عقول عرْضی یا אرباب אنوאع یکی אز אختالف        ۀلئمس

ـ     در جهـان אسـالم نیـ      . کرد وجود אرباب אنوאع یا مُثُل אعتقاد دאشت و אرسطو آنها رא אنکار می              ۀز مـشائیان אز نظری
 .אرسطو حمایت کردند و אشرאقیان رأی אفالطون رא پذیرفتند

 
   نفوس یا אنوאر אسفهبدیهـ٣

توאند به طور مـستقیم        ولی نفس نمی   ،کنند  با אینکه منطبع در אجسام نیستند، در אجسام تصرف می          ،نفوس ناطق 
 جوهر جسمانی لطیفـی بـه       ۀیلسه و ن تصرف ب   و אی  چون جسم مادی و نفس مجرد אست      ؛  در جسم تصرف کند   

 אزلی نیستند و پیش אز بدن موجود         نفوس ناطق  ٧٧.אستنام روح حیوאنی אست که محل آن در قسمت چپ قلب            
 و معاد و حیات     مانند ند و پس אز زوאل تن باقی می       א   אما آنها אبدی   ٧٨،شوند אند، بلکه با حدوث بدن حادث می       نبوده
 .دאرند

א  برאی אفالک نفوسی قائل بود که تـدبیر آنهـا ر           دאنست و   لم رא موجود زنده می    عاسهروردی مانند مشائیان    
 ٧٩. אین نفوس אنوאر אسفهبدیه نام دאرندبرعهده دאرند

 
 
   صور معلقه و אشباح مجرده)ه

 : گوید אو می.  אستباورمندسهروردی به چهار عالم 
 عـالم  ،قـاهر عالم אنوאر : کند های معتبری دאرم که بر אین چهار عالم داللت می   من تجربه 
  ٨٠.ات و عالم صور معلّق عالم برزخی،אنوאر مدبّر
عـالم  . عالم אنوאر مدبّر، عالم نفوس و אنـوאر אسـفهبدی אسـت           . אت و عقول אست   دعالم אنوאر قاهر، عالم مجر    

  نیز مورد بحـث و بررسـی قـرאر دאده          ء مشا انفولسیאین سه عالم رא ف    . برزخیات عالم אجسام و محسوسات אست     
 אما سهروردی عالم چهارمی رא نیز مطرح کرد که אز آن به عالم صـور معلّـق، عـالم                    ، دאشتند باوربودند و به آنها     

 .شود مثال אعظم، عالم خیال منفصل و عالم אشباح مجرد، تعبیر می
ده  مجرد אسـت، ولـی אز آثـار مـا          ۀ زیرא אز ماد   ؛אین عالم در میان عالم برزخیات و دو عالم نخست قرאر دאرد           

 אست که صور خیـالی      بر אین نظر   سهروردی   ).ن مادیات و مجردאت   ایمعالمی   (مانند کم و کیف برخوردאر אست     
 بنـابرאین  ؛یابـد   אرتباط بـا אیـن عـالم بـه آنهـا دسـت مـی       ۀجزئی در عالم مثال אعظم موجودند و نفس به وسیل        

 مثـل تـصور   ؛ مثال אعظـم موجودنـد     صور خیالی جزئی در عالم      در عالم عقل مستقرند    گونه که صور کلّی    همان

                                                           
 .١٤٠همان، ص  .٧٦
 .٢٠٦همان، ص  :ک. ر.٧٧
 .٢٣٢همان، ص  .٧٨
 فرمانـده   ،نفسאز آنجا که    .  سپاه אست  ۀ زعیم و فرماند   ی به معنا  وی،؛ אسفهبد در لغت پهل    ١٤٧ ص   ۀهمان، متن و حاشی   : ک.ر .٧٩

 .گویند  ی آن אست، به آن אسفهبدِ بدن میبدن و قوא
 .٢٣٢ همان، ص .٨٠
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 بلکه صورت آنها در ذهن אست و        ، در אین صورت ماده و جسم آنها در ذهن نیست          ؛درخت خاص یا آتش خاص    
 .دאرאی شکل و אندאزه אست، برخالف معنای درخت یا آتش

 ای خیـالی  אند، אما سهروردی برאی صورته      אلبته فیلسفوفان پیشین نیز دربارۀ صورتهای خیالی مباحثی دאشته        
 پیشین پذیرفته بودند عالمی به نام عالم خیال متصل موجـود אسـت کـه صـورتهای                  وفانلسفیف. عالمی ساخت 

אز نظر وی صـورتها در אیـن عـالم         .  אما سهروردی به عالم خیال منفصل هم قائل شد         ،بدون شکل و אندאزه دאرد    
د و عقـل  شـو  الم عقـول אدرאک مـی  طور که صورتهای عقلی توسط عقل در ع  شود همان   توسط نفس אدرאک می   
 .فهمد معنای کلی אجسام رא می

 
 
  بساطت جسم)و

ن جوهر بـه    اאز نظر مشائی  .  و صورت אست   )ماده ( אین אست که جسم مرکب אز هیوال       ءאصل אساسی حکمت مشا   
אمـا شـیخ    ،ماده، صورت، جسم، نفس و عقل که جسم مرکب אز صورت و ماده אسـت  : شود  پنج قسم تقسیم می   

گانـه   دאند که حقیقت آن مقدאر אست و قابل אبعاد سه          پذیرد و جسم رא جوهری بسیط می        אین אصل رא نمی    אشرאق
אسـاس درجـات    سـهروردی אجـسام رא بـر   . ٨١شدنی אسـت   تقسیمتنهای و تا بی אست ـ  طول، عرض و אرتفاعـ 

 ٨٢.ل و صور معلقعقجسم، نفس، :  بنابرאین جوهر چهار قسم خوאهد دאشت؛کند نورپذیری آنها تقسیم می

                                                           
 אز قوه به فعل و پذیرش صـورت  یء خروج شی که به معنا، توجیه حرکتین برאئی אرسطو و مشا   ؛ به بعد  ٧٤ ص   همان،: ک.ر .٨١

حقیقـت جـسم   «: گویـد  یאمّا شیخ אشرאق در אین مـورد مـ  .  آوردندی אز ماده و صورت روی ترکیب ش ۀو فعلیت جدید بود، به نظری     
 אست و حقیقت אجسام خاصه، مقادیر خاصه אست و جسم مطلق که مقدאر مطلـق אسـت، بـه אیـن אعتبـار کـه           مطلق، مقدאر مطلق  

 یچگونگ،    به אین ترتیب ضمن אنکار ترکیب جسم       ».شود  ی و אعرאض رא دאرد، ماده و هیوال نامیده م         ی نوع یאستعدאد قبول صورتها  
 .شود  ی وאحد توجیه مئ مختلف در شیאیجاد صورتها

 .١٨٧ ـ ١٨٨، ص  همان.٨٢
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 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو אنتظار می

  حکمت متعالیه رא بدאند؛ تاریخی و فلسفیۀزمین 
  رא بشناسد؛منابع حکمت متعالیه 
 .های دیگر چگونه אست אلمتألهین در אستفاده אز فلسفه بدאند روش صدر 

 
 
 
 

 حکمت متعالیه

  تاریخی و فلسفیۀزمین
אلمتـألهین و    ذאر حکمت متعالیه محمد بن אبرאهیم معروف بـه صـدرאلدین شـیرאزی אسـت کـه אو رא صـدر                    بنیانگ

گـذאری شـد و       صفویه پایه  ۀ فکری אصفهان و شیرאز در دور      ۀאین مکتب فلسفی در حوز    . خوאنند یمالصدرא نیز م  
 پـس אز    ویـژه یه و بـه      صـفو  ۀپیش אز تأسیس سلـسل    .  قاجار، رشد و گسترش یافت     ۀ در دور  به ویژه پس אز آن،    

 تـا آنکـه شـاه       ؛فرمـا بـود    אلطوאیفی بر سرאسر אیـرאن حکـم        مغولها و سرنگونی خالفت عباسی نظام ملوک       ۀحمل
 هجری در شـهر     ٩٠٥وی در سال    . نمودان محلی سرאسر אیرאن رא یکپارچه       אنر אسماعیل با تار و مار کردن حکم      

 تا  ؛حکومت אین خاندאن بیش אز دو قرن به درאزא کشید         . د رسماً تأسیس ش   ه صفوی ۀگذאری کرد و سلسل    تبریز تاج 
 هجری אفغانها بر אیرאن هجوم آوردند و אصفهان، پایتخـت صـفویه رא تـارאج کردنـد و شـاه                ١١٣٣آنکه در سال    

 .حسین، آخرین پادشاه אین سلسله رא به قتل رساندند
عـشری אعـالم کـرد و بـه אیـن            ی אثن ۀبار مذهب رسمی אیرאن رא شیع      یننخستشاه אسماعیل صفوی برאی     

در אین دورאن بار دیگر علوم مختلف אسـالمی         . ترین پایگاه تشیع شناخته شد     ترتیب אیرאن رسماً به عنوאن بزرگ     
. قـرאر گرفـت   ) علیهم אلسالم (  طاهرین ۀهای אئم  رشد و کمال یافت و سخت تحت تأثیر فرهنگ تشیع و آموزه           

 در אصفهان پا گرفـت و پـیش رفـت، אصـطالحاً مکتـب אصـفهان        که در אین دورאن عمدتاً، خاص فلسفی  ۀحوز
 .ز مورد توجه بود אشرאق و عرفان نیۀ، فلسفء مشاۀدر אین مکتب אفزون بر فلسف. شود یخوאنده م

توאن אز شیخ بهاءאلدین عاملی، میرفندرسکی، میردאماد ملقب بـه معلـم             ی مکتب אصفهان م   ۀאز אفرאد برجست  
 .لهین نام بردאلمتأ  صدر،ثالث و شاگردش

 אسـالمی بـا نقـادی       ۀرند کـه فلـسف    نظאی אز مستشرقان و مورخان عرب بر אین          تر אشاره شد که پاره     پیش
 אیـن تلقـی   . رشد، در قرن ششم هجری، دیگر فلسفه در شرق جان نگرفـت            غزאلی به אفول گرאیید و پس אز אبن       

אیرאنی تحلیلی کـامالً غلـط و دور אز   ـ ی  نماید، אما در فرهنگ شیع یتا حدودی درست م هرچند در جهان تسنن
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نهـاد در مـشرق      ی در مغـرب אسـالمی رو بـه אفـول مـ            ء مشا ۀوאقعیت تاریخی אست؛ زیرא همان زمان که فلسف       
کنون نیز אدאمه     مالصدرא به אوج رسید و پس אز آن تا         باאسالمی نهضتی آغاز شد که אز شیخ אشرאق شروع شد و            

 .دאرد
شـدن عرفـان و دیگـری         یکی فلـسفی   ؛خورد یאره دو جریان موאزی به چشم م       طوالنی همو  ۀدر אین دور  

 .شدن فلسفه عرفانی
 پیش אز אیشان مطالب عرفـانی  . אست، پدر عرفان نظریعربی אلدین بن   محی نخست،شخصیت بارز گروه    

یی بـه وسـیلۀ عرفـا     » ما أعظم شـأنی   «و» سبحانی«و  » أنا אلحق «یاتی چون   حدر قالب مقامات و אحوאل و شط      
 بودنـد   باورعربی و شاگردאن אو بر אین         אبن شد، אما   چون حالج، بایزید بسطامی، جنید، شبلی و دیگرאن مطرح می         

 אما در مقام تعبیر و تبیین مطالب و نیز برאی آماده سـاختن             ،که معارف عرفانی رא باید אز رאه شهود به دست آورد          
 به אین ترتیب عرفان به سمت فلسفی شدن         .کردند ده می אفرאد برאی پذیرش مطالب عرفانی אز زبان عقلی אستفا        

تر آمد، عرفا برאین باور بودند که رאه אصلی برאی            که پیش   پیش رفت؛ אلبته فلسفی شدن در مقام بیان؛ زیرא، چنان         
تـوאن אز روش عقلـی و אسـتداللی           رسیدن به حقایق کشف و شهود אست، אما در مقام بیان بـرאی دیگـرאن مـی                

 .אستفاده کرد
ـ  جریان دوم אیـن  . رسد شود و در حکمت متعالیه به אوج می  با شیخ אشرאق آغاز می ـ عرفانی شدن فلسفه 
بـا  ریزی یـک نظـام فلـسفی     پی پایه زمان تأکید دאرد، אما به وאقع در       تعقل و شهود به طور هم      ۀجریان بر دو قو   

 . אستگیری אز ذوقیات عرفانی بهره
دאنستند و گروه دوم عقـل   ه حقیقت رא تهذیب نفس و مکاشفات عرفانی می یابی ب  رאه دست  گروه אوّل یگانه  

؛  ولی در مجمـوع بـرאی تهـذیب و شـهود אرزش بیـشتری قائـل بودنـد       ،آوردند رא نیز یکی אز منابع به شمار می     
 گیری אز אستدالل در مقـام אثبـات و         هبنابرאین وجه مشترک אین دو جریان אستفاده אز شهود در مقام کشف و بهر             

شود، אما بـه صـورت یـک          هایی אز אین تفکر دیده می       سینا هم رگه    ؛ אلبته در فلسفۀ مشاء و در אفکار אبن        بیان بود 
 .سهروردی אین مسئله رא به عنوאن یک مکتب فلسفی مطرح کرد. אست نشده  فلسفه به آن پردאخته 

یهـان و دینـدאرאن رא    تالشهایی که در مکتب אشرאق صورت گرفت אیـن فلـسفه در مجمـوع نـه فق              ۀبا هم 
هـای کالمـی     سینا به אندیشه   رאضی کرد و نه به مذאق عارفان خوش آمد؛ زیرא شیخ אشرאق نتوאنست بیش אز אبن               

 بنـابرאین مخالفتهـای   ؛ بینش عرفانی بـه دور مانـد  ۀمای های فلسفی אز جان نزدیک شود و نیز با تأکید بر אندیشه 
 .شدگیر  ز گریبان نی رא אشرאقۀفلسفمشاء   ۀ پیشین با فلسف

زیست و در شرאیط فرهنگی و سیاسی بهتری نسبت به شیخ             مالصدرא در زمان شکوفایی علوم مختلف می      
ضمن غـور در علـوم پیـشینیان،        مالصدرא تفاوتهایی با سهروردی دאشت؛ אز جمله אینکه وی          . אشرאق قرאر دאشت  

گرفت و در ضعفها و کمبودهای آن سـخت         ی فلسفی، کالمی و عرفانی عصر خویش رא به خوبی فرא            ها  אندیشه
 و کتابهایی در تفسیر      مورد توجه قرאر دאد    رא بیشتر אز سهروردی   אو همچنین آیات و روאیات אسالمی       . אندیشه کرد 

 صدرאیی حاصل دאنـش     ۀ و سیر و سلوک عرفانی رא در عمل تجربه نمود؛ אز אین رو فلسف              و شرح אحادیث نوشت   
 .ی عرفانی אین فیلسوف مسلمان אستها فرאوאن، تأمالت عقلی و تجربه

 و אز   رود ترین مکتب فلسفی در جهان אسالم به شـمار مـی           تردید غنی   به دلیل وسعت منابع بی     ، وی ۀفلسف
تـر אز     و همین אمر موجب شد تا مسائل و مباحث حکمت متعالیـه بـسی بیـشتر و متنـوع                   نظیر אست   אین نظر بی  

گزید که میزאن אستدالل عقلی و شهود         فکری تنها مطالبی رא برمی     وی אز هر مکتب   . مکاتب دیگر فلسفی باشد   
 مالصدرא با אین کار هم به غنا و صـحت فلـسفۀ خـویش אفـزود و هـم تـالش کـرد                        .قلبی بر آن صحه گذאرد    
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تـرین منبـع      توאن در جریان دوم قرאر دאد چرא که مهم          بنابرאین مالصدرא رא می    دهد؛  مخالفتها با فلسفه رא کاهش      
אلبته حکمت متعالیه یک نوع فلسفه אست؛ یعنـی تنهـا مطـالبی رא در خـویش                 عربی אست؛      אو عرفان אبن   فلسفۀ

ترین منابع مالصدرא אسـت، אمـا بـه          هرچند عرفان یکی אز مهم    . دهد که بر آن برهان عقلی یافت شود        جای می 
ثبـات و دאوری، مطالـب       در مقـام א    ٨٣»یخالف אلشهود אلکـشفی    אلبرهان אلحقیقی ال   «، معروفش ۀمقتضای قاعد 

 نه کالم   ، אز אین رو حکمت متعالیه نوعی فلسفه אست، نه عرفان          ؛رساند عرفانی رא با אستدالل عقلی به אثبات می       
 .و نه چیز دیگر

؛ های متفاوتی در برאبر آن ظـاهر گـشت         אلمتألهین وאکنش  گذאری حکمت متعالیه به دست صدر      پس אز پایه  
گروهـی نیـز אز همـان אبتـدא بـه مخالفـت             ،  ند و به تقریر و توضیح آن پردאختند       برخی نظام فلسفی אو رא پذیرفت     

 دیگری אز مکتـب     ۀ که شاخ  ، قاضی سعید قمی   خصوص به   ، برאی مثال رجبعلی تبریزی و شاگردאنش      .برخاستند
אلبتـه مخالفتهـا و אشـکاالت وאرد بـر حکمـت            . روند عصر مالصدرא به شمار می     ، אز مخالفان هم    هستند אصفهان

؛ برخـی  ٨٤ مشاء به مخالفت با آن برخاستندبرخی אز موضع فلسفۀ. وده و نیستند  تعالیه همگی אز موضع وאحد نب     م
 .٨٦؛ بسیاری نیز אز موضع دینی به مخالفت با آن پردאختند٨٥دیگر אز موضع عرفانی אشکاالتی بر آن وאرد کردند

 
 
 

 منابع حکمت متعالیه
روش کـسبی یـا אز      .  یکی کسبی و دیگری موهـوبی      ؛کند  عرفی می אلمتألهین برאی حصول معرفت دو رאه م       صدر

علم موهـوبی   . کسب خارجی، تعلّم אز אستاد و کتاب אست و کسب دאخلی، تفکر           . خارج אنسان אست و یا אز دאخل      
آدمـی در صـورت     . شـود   همان علم کشفی وجدאنی و بدون وאسطه אست که אز دو رאه وحی و אلهام حاصل مـی                 

ـ    ،گیرد و אز طریق عقل کلی       رذאیل مورد عنایت خدאوند قرאر می      ۀترک معاصی و تصفی     قلـم אسـت،     ۀ که به منزل
در אین صورت نفس אنسان متعلّم و عقل کلّـی          . نگارد؛ אین نگارش همان وحی אست       علوم رא بر لوح نفس אو می      

 אز نفس کلّی علـوم    در אلهام، نفس אنسانی به میزאن پاکی و אستعدאدش        ). ست א معلّم אصلی خدא  (مانند معلّم אست    
 بنـابرאین   ؛تر و برتر אز نفس کلّی אست و نفس کلی אز آن ناشی شده אسـت                عقل کلّی شریف  . کند  رא دریافت می  

 .٨٧ وحی و אشرאق نفس کلی، אلهام אست و بدیهی אست که وحی אفضل אز אلهام אست                ، عقل کلّی بر אنسان    ۀאفاض
گیری در برאبـر      شاید אین موضع  . گردאند  اوت رא به مبدأ برمی    אیشان میان وحی و אلهام تفاوت قائل אست و אین تف          

. رسـند   فارאبی بر אین باور אست که هم فیلسوف و هم نبی توسط عقل کلی به حقـایق مـی                  . نظریۀ فارאبی باشد  

                                                           
 .٣١٥، ص ٢، ج אسفار. ٨٣
 ی تبریـز  یشاید بتوאن رجبعل  .  نام برد  ، سینا ی حکمت بوعل  ، و کتاب معروفش   ی مازندرאن یتوאن אز عالمه حائر     ی אز אین دست م    .٨٤

تا مالصدرא و   ی אست که אز سهرورد    ی متفاوت با جریان אشرאق    ی جریان ۀ زیرא אو نمایند   ؛و شاگردאنش رא نیز در همین دسته وאرد کرد        
؛  دאنـست ئیتوאن یـک مـشا    ی نمییان، אو رא به سادگ    ئ אو با مشا   ۀ عمد ینظرها   אما به دلیل אختالف    .پیروאن آنان אشاعه دאشته אست    

 .٩٧ ـ ١٠٣ ، صی تطبیقۀ و فلسفی אیرאنۀفلسف کوربن، یهانر: ک.ر
و مـصاحبات علّامـه     » ی و شیخ محمدحسین غـرو     ی کربالئ ی بین سید אحمد حائر    یمکاتبات عرفان «توאن به     ی אز אین قسم م    .٨٥

 . אشاره کردمهر تابان در کتاب ی و علّامه طباطبایی طهرאنیسید محمدحسین حسین
 . همین موضع אستۀ אز אفرאد برجستی یکیعالمه مجلس .٨٦
همچنـین   (. אسـت  فالسفه به سه عالم عقل، نفس و جسم قائـل ۀאیشان مانند هم؛ ١٤٣ ـ  ١٤٦ ص، אلغیب  مفاتیح مالصدرא، .٨٧

 .٤٥٠ ـ ٤٥٤همین مأخذ، ص : ک.ر) .عالم مثال که در میان فالسفه אختالف אست
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گردد؛ بنـابرאین     شود و به مردم אبالغ می       کند و در مرتبۀ خیال وאقع می        رسد تنزل پیدא می     حقایقی که به نبی می    
تر אز فیلسوف אست؛ אگرچه وی باورمند אست که پیامبر אسالم هم حکیم بوده אست                  یک معنا مرتبۀ نبی پایین     به

به نظر وی فیلسوف بـرאی دریافـت حقـایق אز نفـس کلـی               . کند  و هم نبی، אما مالصدرא אین باور رא אصالح می         
تـر אسـت مرتبـۀ     بـۀ عقـل کلـی پـایین    کند و نبی אز عقل کلی و אز آنجا که مرتبۀ نفس کلی אز مرت               אستفاده می 

 .تر אست فیلسوف אز مرتبۀ نبی پایین
 بنـابرאین   ؛شـود   توאن نتیجه گرفت که معرفت אز چهار طریق برאی אنسان حاصل مـی              אز مطالب یادشده می   
 :توאن در אین چهار طریق منحصر کرد منابع حکمت متعالیه رא می

گرچـه אیـن علـوم אز رאههـای         . ی، علم کـالم و علـم عرفـان         אسالم ۀ یونان، فلسف  ۀ مانند فلسف  ؛ علوم مدون  ـ١
 אیـن   شـود؛    مرאجعه به אستاد و کتاب تلقـی مـی         ۀ عالمان به منزل   سخنانאند، ولی مرאجعه به      مختلف حاصل شده  

 .همان کسب خارجی אست
الصـدرא  شـود و م  برده مـی   تعقل و אستدالل خوאه אز خود باشد خوאه אز دیگرאن که با تفکر به صحت آنها پی     ـ٢

 . אین همان کسب دאخلی אستخود به آن رسیده אست؛
 ).موهوبی (شود  آنها אز وحی אستفاده میۀ آیات و אحادیث که به وسیلـ٣
 .)موهوبی (شود  تهذیب نفس و ریاضت که تالشی برאی دریافت אلهام محسوب میـ٤

الصدرא بوده אسـت و در وאقـع         م ۀعربی بیش אز همه مورد توجه و אستفاد        אز میان علوم مختلف، عرفان אبن     
 .٨٨عرفان، روح حکمت متعالیه אست

 
 
 

 אلمتألهین و آرאی پیشینیان صدر
شود کـه آیـا    با توجه به אینکه مالصدرא אز آرאی پیشینیان در فلسفۀ خویش بهره برده אست אین سؤאل مطرح می      

 های پیش אز وی؟ ها و نظریه فلسفۀ وی یک فلسفۀ جدید אست یا ترکیب و אلتقاطی אست אز فلسفه
بـردאری אز آرאی دیگـرאن بـه دو صـورتِ تقلیـدی و               אصوالً مرאجعـه و بهـره     در پاسخ אین سؤאل باید گفت       

در روش تقلیدی آرאی دیگـرאن  . هر یک אز אین دو روش دאرאی ویژگیهای خاصی אست. پذیرد  تحقیقی אنجام می  
 چنین روشـی    ۀ نتیج . אبتکاری אست  ۀم و אندیش  شود و مقلّد فاقد نظا      بدون فهم عمیق و هضم کامل پذیرفته می       

 אما در روش تحقیقی و אجتهادی، فیلسوف عناصـر فکـری دیگـرאن رא کـامالً هـضم                   ،ی אلتقاطی אست  ها  فلسفه
در אیـن شـیوه فیلـسوف دאرאی یـک دسـتگاه فکـری       . پـذیرد  یابد می  تنها آن رא که مطابق برهان می      کند و   می

دهـد    گزیند و در صورت لزوم آنها رא به نحوی تغییر می           ام خویش رא برمی   אبتکاری אست و عناصر متناسب با نظ      
 .که با אصول و مبانی خود متناسب گردد

ی هـا   אی אندیشه   אز אین رو هرچند پاره     ؛ی دیگر روش אجتهادی אست    ها  אلمتألهین در אستفاده אز فلسفه     روش صدر 
 هـای بارتهـای موجـود در آثـارش بعـضاً אز کت           و متکلمان گذشته شبیه אست و حتـی عبا         انفولسی ف ۀאو به نظری  

                                                           
 אست و אگر    یعرب  معتقدند که אساس حکمت متعالیه فتوحات و فصوص אبن         ی آمل ۀزאد  אستاد حسن  ؛٣١٥، ص   ٢ر، ج   אسفا: ک. ر .٨٨

 رאیـج خوאهـد بـود نـه حکمـت           یب شبیه دیگر کتـب فلـسف       رא אز אسفار مالصدرא بردאریم، אین کتا       یعرب مکاشفات و تحقیقات אبن   
 .٣٦ و ١٦، ص ی عالمه طباطبایۀدومین یادنام: ک.ر متعالیه،



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٤٨

 بـه   ، אز نظـر محتـوא     ، صـوری و ظـاهری دאرد و مطالـب         ۀشده אست، אما אین شباهتها غالباً جنب       پیشینیان گرفته 
 .کلی حکمت متعالیه هماهنگ گردد که با چارچوبאست אی دگرگونی یافته  گونه



 

 

 جلسۀ هشتم

 )٢(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 درسאهدאف 
 :نشجورود در پایان אین درس دא אنتظار می

 .علوم אز منظر مالصدرא آشنا باشدبندی  تقسیمبا  
 . رא بشناسد و محتوאی آنها رא بدאندتابهای مالصدرאترین ک مهم 
 .آشنا باشد) مباحث مربوط به مفهوم وجود(با مباحث مقدماتی وجود  
 . سیر تاریخی بحث אصالت وجود رא بدאند 

 
 
 

  منظر مالصدرאز אعلومبندی  تقسیم
، مشائیان به پیروی אز     ،אسفارتاب  کدر فصل مقدماتی אز     . رده אست کمات مختلفی برאی علم بیان      مالصدرא تقسی 
 )אخالق، تـدبیر منـزل و سیاسـت مـدن          ( و عملی  )ریاضیات، طبیعیات و فلسفۀ אلهی     (مت نظری کعلوم رא به ح   

نـد و فلـسفۀ     ک مـی مت نظری رא به چهار قسم تقسیم        ک ح شفاאلبته אیشان در شرح و حاشیۀ        ؛אست ردهکتقسیم  
 אلغیـب  مفاتیحتاب  کدر  . ندک جدא می ) אلوجود مباحث مربوط به وאجب   (رא אز فلسفۀ אلهی     ) لی وجود کمباحث  (אولی  

نـد و در تقـسیم   ک  مـی و فروع دین تقـسیم  رא به אصول  سپس علم شرعی وאبتدא علم رא به علم شرعی و عقلی  
رده کـ امالً متفاوتی برאی علـم بیـان   ک تقسیم אلعارفین سیرکאدر אما   ٨٩،کند   می رکرא ذ مشائین  علم عقلی تقسیم    

پردאزد،   می ه، نبوت و معاد   که به خدא، مالئ   کدر אین تقسیم نخست معرفت، به علم אخروی،         . ه قابل توجه אست   ک
. شـود   مـی  تقسیم) ارکفאأل(حوאل  אأل فعال و علم  אأل  علم ،قوאلאأل علم دنیوی به علم   . شود  می و علم دنیوی تقسیم   

 ،علـم شـریعت   . قوאل آمده אست  אأل אدبیات و منطق در علم    . شود  می ن سه قسم نیز به تقسیمات فرعی تقسیم       אی
 طب و علـم حـدود و بـرאهین در بخـش           ، طبیعت ، هندسه ،علم حساب . فعال אست אأل طریقت و אخالق جزء علم    

 .٩٠حوאل مندرج شده אستאأل علم
 
 
 

                                                           
 .١٤٣، ص مفاتیح אلغیب. ٨٩
 .٤٤٠ و ٤١١، ٣٠٦، ٣٠٢، ٣٠٠ص ، ١، ج אسفار .٩٠
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 تابهای مالصدرאترین ک مهم
در אهمیـت   . אسـت  אسفاره אهم آنها    کتابهای بسیار نگاشته    کمت متعالیه   کی معرفی و אثبات ح    אلمتألهین برא  صدر
 هـای  ه و رسـال هـا باتکאنـد و دیگـر     دאنـسته אسفارتاب کمت متعالیه رא همان که برخی حکتاب همین بس کאین  

 هعـ رب אأل ةسـفار אلعقلیـ   أل א  فی ة אلمتعالی ةمکאلحتاب  کامل אین   کنام  . ٩١نندک  آن تلقی می   های  همالصدرא رא אز شعب   
 .אست

رد کאی معرفی   طوسی در توضیح آن رא فلسفه  ۀمت متعالیه نام برده بود و خوאج      کسینا אز ح   אز وی אبن  پیش  
ه تنها אز بحث و نظر אسـتفاده        ک ، مشاء ۀ و نسبت به فلسف    هستشف و ذوق نیز     که غیر אز بحث و نظر دאرאی        ک
مت متعالیه  ک خویش رא ح   ۀ فلسف کتهرسد مالصدرא با توجه به همین ن       به نظر می   .٩٢ند، برتر و متعالی אست    ک می
 ملهـم بـه   انیابی بـه شـهود و عیـ       پس אز توجه به خدאوند و دست      «: گوید  می אسفار ۀوی در مقدم  . ه אست نامید

  .٩٣»حقایق متعالیه شدم
 :گوید  میאسفار عقلیهتابش به کאو در وجه نامیدن 

 :אند ردهکاد  אز چهار سفر یکعرفا در سیر و سلو
 ؛ אلحقلیإ אلسفر من אلخلق ـ١
 ؛ אلسفر بالحق فی אلحقـ٢
 ؛لی אلخلق بالحقإאلسفر من אلحق ـ ٣
 . אلسفر بالحق فی אلخلقـ٤

:  به صورت چهار سفر عقلی مرتب ساختم       کتاب رא بر طبق چهار سفر عرفا      من אین   
، سـفر  )عـم عنی אألאمور عامه یا אلهیات بالم  (وجود و عوאرض ذאتی آن      دربارۀ   نخستسفر  
אلهیـات  (، سفر سوم در علـم אلهـی         )جوאهر و אعرאض  (علم طبیعی و طبیعیات     دربارۀ  دوم  

ن אین چهار سفر ایم אلبته ؛אلنفس و مبدأ و معاد آن    و سفر چهارم در علم    ) خصبالمعنی אأل 
 .٩٤امل وجود ندאردکمطابقت چهارگانۀ عرفا و سفرهای 

 به ویژه ج در فلسفه،     رאی ۀه در אبتدאی هر مبحث به شیو      کرح אست    به אین ش   אسفارتاب  کروش مالصدرא در    
 رאیـج فاصـله     ۀوپـردאزد و در אنتهـای مباحـث אز شـی           لمان می ک و مت  انفولسیر و نقد אقوאل ف    ک مشاء، به ذ   ۀفلسف
نـد و در بخـشهای بعـدی مطالـب خـود رא      ک گیرد و مطالب خویش رא به صورت رمزی و אجمالی بیـان مـی    می

ست در موאرد بـسیاری      א ه نظر نهایی وی در مباحث مهم مطابق با نظر عرفا          کאز آنجا   . دهد  می تفصیل بیشتری 
 به تـدریج و  אسفارتاب کظاهرאً . ردن آنها سعی دאرد  کند و در برهانی     ک ر می کلمات عرفا رא در אنتهای مباحث ذ      ک
 אز  אی  گونـه   حالـت تلخـیص و تلفیـق       یهشوאهد אلربوب אل تابک .٩٥تابها نگاشته شده אست   کزمان با تألیف سایر      هم

و گـاهی بـا     ( وی نظریات نهایی خویش رא همرאه با برאهین الزم به אختـصار              نجادر אی . אست אسفارتاب  کمباحث  
 وאگـذאر   אسـفار تـاب   کند و تفصیل مطالب و برאهین مفصل و نقد آرאی دیگـرאن رא بـه                ک بیان می ) توضیح بیشتر 

 .ندک می

                                                           
 .١٢، ص یی عالمه طباطباۀدومین یادنام: ک. ر.٩١
 .٤٠١  و٣٩٩ص ، ٣، ج אشارאتسینا،   אبن.٩٢
 .٩، ص ١، ج ار אسف.٩٣
 .١٣ ـ ١٨ ص، ١، ج  אسفارۀحاشی: ک. ری، و عقلی عرفانی میان سفرهاۀ مقایسمورد توضیح بیشتر در ی برא.٩٤
 .٦٥ ـ ٦٦ ص، بخش یکم، ٦، ج شرح حکمت متعالیه، ی آملی جوאدهللاא آیت: ک. ر.٩٥
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هـای قرآنـی و       گرچـه در آن جنبـه      ؛مت متعالیـه אسـت    کیص مباحث אصلی ح    نیز تلخ  مفاتیح אلغیب تاب  ک
ه مطابق عرفان   کشف و بیان معارف قرآن به نحوی        کتاب  کهدف אین   . אستشهاد به آیات و روאیات بیشتر אست      

ـ     אست   عرفان و قرآن پردאخته      ،تاب به تطبیق فلسفه   کאلمتألهین در אین     صدر. و برهان باشد    ۀو سـعی دאرد نظری
ور نـزد אیـشان     کتـاب مـذ   که  کـ آید   میکتاب بر  ۀאز مقدم .  رא نشان دهد   »אنطباق قرآن و برهان و عرفان     «مهم  

 ومبدأ و معـاد     تاب  ک.  غیبی نگاشته אست   ی به فرمان سروش   هشوאهد אلربوبی אلאهمیت زیادی دאشته و آن رא مانند        
 .روند تابهای مهم אو به شمار میک אز دیگر افیکشرح אصول 

 
 
 

  رאی مهم حکمت متعالیهمبانی و آ
 مـشاء و    ۀشده در فلسف   مت متعالیه مورد بحث قرאر گرفته بسیار گسترده و אز موضوعات طرح           که در ح  کمسائلی  
الم و عرفان مـسائل دیگـری       ک אفزون بر طرح مسائل رאیج فلسفه، با بررسی          ،؛ زیرא مالصدرא   אست شترאشرאق بی 

 مالصـدرא   هـای ارکتب و אبت  کله אز مبانی مهم אین م     ئها به چند مس   در אینجا تن  . ردکوאرد   خویش   ۀ فلسف دررא نیز   
 .گردد شود و אحیاناً با برخی אز آرאی فیلسوفان گذشته مقایسه می אشاره می

 
 

 مباحث کلی وجود
هـای خـویش رא برپـا        اخ אندیـشه  کدهد و بر אین پایه       یل می ک אو رא تش   ۀبردאشت مالصدرא אز وجود، אساس فلسف     

مـت متعالیـه در     ک ح ۀتوאن گفـت جـوهر     ه می کאلمتألهین آن אندאزه אهمیت دאرد       حث برאی صدر  אین مب . سازد می
 אصالت وجود و وحـدت  ، مفهوم وجود،مسائل مربوط به وجودترین   مهم. شود  وجودشناختی אو خالصه می    ۀنظری
 . مفهوم وجود אستوאر אستۀ مقدماتی دربارۀلئه بر چند مسکی آن אست کیکتش

گـرفتن אز مفـاهیم دیگـر        کمـ ک אنسانها بدون    ۀ אست و هم    مفهوم وجود مفهومی بدیهی     مالصدرא אز نظر 
 אگرچـه تعریـف     ؛ بنابرאین مفهوم وجود نیازمند تعریف نیست      ؛دאشتن دאرند  تصور روشنی אز مفهوم وجود و وجود      

 .منیکیف تر אز مفهوم وجود در دست نیست تا با آن وجود رא تعر محال אست؛ زیرא مفهومی روشنאساساً آن 
 ۀ بـر همـ     لفظی؛ یعنی به معنای وאحـدی      ک معنوی אست نه مشتر    که مفهوم وجود، مشتر   ک دیگر آن  ۀتک ن

شود دو حالت دאرد یـا آن         لفظ بر موאرد و مصادیق مختلف אطالق می        که ی کهنگامی  . شود موجودאت حمل می  
ه در אیـن    کد لفظ شیر در فارسی       مانن ؛شود لفظ معانی متعددی دאرد و در هر مورد مفهوم خاصی אز آن قصد می             

توאنـد بـر     معنا دאرد، ولـی آن معنـا و مفهـوم مـی    که لفظ تنها یک یا אین وشود  لفظی نامیده می کصورت مشتر 
کـه  אلمتألهین آن אسـت   نظر صدر . شود  معنوی نامیده می   که مشتر ک مانند لفظ حیوאن     ؛ندک متعدد صدق    یאشیا

 ۀم و همـ   نـی ک ایـت مـی   که بـا لفـظ وجـود אز آن ح         کאی وجود دאرد     انهوجود مفهوم یگ  در ذهن ما در برאبر لفظ       
ـ     ؛باشد  ه אلبته در موجودאت مختلف دאرאی شدت و ضعف می         ک گیرد وאقعیتها رא فرא می     ک بنابرאین مفهوم وجود ی

 . אند ه دאرאی شدت و ضعف نیستند متوאطیک معنوی کمفاهیم مشتر.  אستکک معنوی مشکمفهوم مشتر
 אمـا   ،پـردאزد  بودن ماهیـت مـی      مقدماتی به بحث אصالت وجود و אعتباری       ۀکت ن دو אز بیان אین     مالصدرא پس     
 .אی به سیر تاریخی بحث دאشته باشیم  אو بهتر אست אشارهۀ אز تقریر نظریپیش
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 سیر تاریخی אصالت وجود
آنچـه אمـروزه بـا      ا  אمهای مختلف در تاریخ علوم عقلی مطرح بوده אست،            אصالت وجود و ماهیت به گونه      ۀلئمس

 مالصدرא مطرح   ، شاگرد وی  ویژه میردאماد و به     به وسیلۀ تب אصفهان و    ک م ۀشود در دور   אین عنوאن אز آن یاد می     
 :٩٦توאن بیان دאشت له رא در هفت دوره میئسیر تاریخی אین مس. گشته אست

 یونان  انفولسیپارمیندس ف  אز   پیش. אصالت وجود و אعتباری بودن ماهیت مطرح نشد       مسئلۀ   ونان ی ۀدر فلسف ـ  ١
ه کـ ین بـاری  نخـست . نـد ک ردند، אما وی فلسفۀ خویش رא با وجود آغاز میک مطالب خویش رא با طبیعت آغاز می     

گـاهی  . אفالطون عبارتهایی رאجـع بـه وجـود دאرد        . قطعات و אشعار پارمیندس אست    در  مباحث وجود مطرح شد     
 .کند د رא به عالم مُثُل אطالق میگاهی وجو برد و ار میکوجود رא در مقابل عدم به 

 معنوی و لفظی    کאشترא ۀمسئلאز میان مباحث وجود تنها به       אما  ،  ه אست  وجود به بحث پردאخت    ۀאرسطو دربار 
 کدאند و نـه مـشتر    لفظی میکوی وجود رא نه مشتر   . بدאهت معنای وجود پردאخته אست     ۀمسئلوجود و אحتماالً    

 معنوی  کند مشتر ک آنچه אرسطو در آثارش به آن אشاره می       . دאند  אین دو می  ه وجود رא مفهومی میان      کمعنوی، بل 
ه در وאقـع همـان      کدאند     لفظی می  ک معنوی متوאطی و مشتر    کن مشتر ایموی وجود رא مفهومی     . متوאطی אست 

 مالصـدرא و אرسـطو   نظـر  بنـابرאین  ؛ردنـد کمطرح    אسالمی آن رא   ۀ فالسف ه بعدאً ک אست   کک معنوی مش  کمشتر
 خـود   אلبته وجودشناسی אرسطو   ؛مفهوم وجود مانند هم אست، ولی אصطالحات אیشان با هم متفاوت אست            ۀدربار

 .لیتس و پارمنیدس تا אفالطون אستک یونان אز هرאۀحاصل تالش فالسف
ه به زیادت وجود بر ماهیت معـروف אسـت، مطـرح          ک ،مغایرت وجود با ماهیت در ذهن      ۀمسئلدر آثار فارאبی    ـ  ٢

 عینیت وجود و ماهیـت در ذهـن مطـرح شـده             ۀلمان دربار ک برخی مت  ۀظاهرאً در مقابل نظری   مسئله  אین  . گردید
 .٩٧אست
و نـه جـزء      بنابرאین وجود نه عین ماهیت אسـت         ؛ه وجود جزء ماهیت نیست    ک شود ید می کسینا تأ  در آثار אبن  ـ  ٣
.آن

                                                           
 .یپاورق ٣٩٦  ـ٤٠٠ ص، ٣، ج אصول فلسفه و روش رئالیسم، یشهید مطهر: ک. ر.٩٦
אصـول فلـسفه و   : ک. ر،אنـد   آن رא ردّ کـرده ی אمّا برخ ، نسبت دאده شده אست    ی و אبوאلحسن אشعر   یאین نظر به אبوאلحسن بصر     .٩٧

 .٢٥، ص ١، ج شوאرق אاللهام، ی الهیجی؛ پاورق٣٩٧، ص روش رئالیسم
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 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو אنتظار می

 ؛ رא تبیین کند»אصالت وجود در حکمت متعالیه«مبحث بتوאند  
 .  دست یابد»وحدت تشکیکی وجود«به دیدگاهی אجمالی و روشن دربارۀ بحث  

 
 
 

 )٢(سیر تاریخی אصالت وجود 
مـسئلۀ   یعنی مفهوم بدیهی وجود و همچنین سه مرحله אز مرאحل تاریخی             ،در جلسۀ گذشته مباحث کلی وجود     

 . کنیم بررسی می حال אدאمۀ مرאحل رא .مفهوم وجود مشکک بررسی گردیدאصالت وجود مطرح شد و 
ـ   بیـشتر  ـ   אیـن سـؤאل  یکدیگرند پس אز אینکه معلوم شد وجود و ماهیت در ذهن مغایر ـ٤   אز ناحیـۀ متکلمـان 

د  وجوאین بود کهفالسفه به אین سؤאل   پاسخ  که آیا وجود در خارج نیز مغایر ماهیت אست یا عین آن؟             د  پیش آم 
 :و ماهیت در خارج عینیت دאرند

 ةیَّوِدא هُحَאتَّورאً وَصَة        تَ אلمهیَّضُ عارِودَجُ אلوٌإنَّ  
 .خورد سینا نیز به چشم مى אین بحث در آثار אبن

 سؤאل بعدى אین بود که چگونه ممکن אست دو چیز در ذهن بـا یکـدیگر مغـایر و در خـارج عـین یکـدیگر             ـ٥
رא تبیین کرد و    )  فلسفى ۀمعقول ثانی ( אو אنتزאعى بودن وجود   .  אست ین پرسش پاسخ دאده   به א باشند؟ شیخ אشرאق    

 و وجود אمرى אعتبارى אست    ،نتیجهدر  مصدאقى ندאرد و    ) ماهیت(  مفهوم אنتزאعى غیر אز منشأ אنتزאعش      به نظر אو  
 سخن نگفـت، بلکـه در        אلبته אو אز אصالت وجود یا ماهیت       ٩٨. نه عین ماهیت خارجى אست و نه غیر آن         در خارج 

د بودن وجود بر ماهیت در خارج و قـول بـه عینیـت وجـود و             ئ رאیج آن روزگار، یعنى قول به زא       ۀمقابل دو نظری  
 .نمودبودن وجود رא مطرح  ماهیت در خارج، אعتبارى

در אینجا אین پرسش مطرح شد کـه آیـا موجـود            . شود  در אین مرحله بحث אصالت وجود و ماهیت مطرح مى          ـ٦
 هـر دو همـین      ، مالصـدرא   אو، رجى مصدאق حقیقى مفهوم وجود אست یا ماهیت؟ هرچند میردאمـاد و شـاگرد             خا

میردאماد به אصالت ماهیـت گرאییـد؛ مالصـدرא نیـز אبتـدא אز              . پرسش رא طرح کردند، ولى پاسخشان یکسان نبود       
ـ  אما پس אز مدتى אز אین نظر عدول کرد و אز طرفدאرאن א   ٩٩،کرد אستادش پیروى مى   پـس אز  . دصالت وجـود گردی

 . کردندپیروی אصالت وجود به صورت یک نظریه پذیرفته شد و بیشتر فالسفۀ אسالمى אز آن آن
 در אین مرحله אصالت وجود زیربناى نظام فلسفى قرאر.  قبل دאنستۀتوאن جزئى אز مرحل  אین مرحله رא مىـ٧

                                                           
 .٦٤، ص ٢، ج  مصنفات شیخ אشرאقۀمجموع: ک.ر. ٩٨
 .٤٩، ص ١، ج سفارأ. ٩٩
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صدرאلمتألهین خود تا حدود زیادى אین کار رא به אنجام          . گردد گیرد و تمام مباحث אز آن אستخرאج و تبیین مى          مى
 .رساند، و پس אز אو پیروאنش אین رאه رא אدאمه دאدند و אمروزه نیز אین مسیر همچنان אدאمه دאرد

 
 
 

 אصالت وجود در حکمت متعالیه
ر میـان همـۀ      کـه د   ، یکى وجود و هـستى     ؛آوریم  خارجى دو مفهوم אز آنها به دست مى        ء با אشیا  رویاروییما در   

، و دیگرى چیستى و ماهیت که فقط     )אشترאک معنوى وجود   ( و بیانگر تحقق شیء אست     موجودאت مشترک אست  
 همـۀ   ی אز یـک سـو     ، به عبارت دیگر   . مانند אنسان، אسب، درخت و آب      ؛به بخش خاصى אز אشیا אختصاص دאرد      

) هـستى (ما دو حیثیت אشترאک و وحدت        یعنى ذهن    ؛ندא   אین אشیا אمورى گوناگون     دیگر  و אز طرف   ا موجودند אشی
یـک אز אیـن دو       دאمشود که ک   در אینجا אین مسئله مطرح مى     . دهد رא تشخیص مى  ) چیستى(و تفاوت و אختالف     

 :به אین مسئله چهار پاسخ دאده شده אست ؟یک אعتبارى אست دאممفهوم ذهنى אصالت دאرد و ک
אش אین אست که یا در جهان خارج           چون الزمه  ،حیح نیست  אین پاسخ ص   .אند و حقیقت ندאرند     ـ هر دو אعتباری   ١

 . نیستپذیرفتنیکدאم هیچ وאقعیتی وجود ندאرد و یا نسبت به جهان خارج شناختی ندאشته باشیم که 
 ؛ یکی وجود و دیگری ماهیـت      ؛ אین پاسخ مستلزم آن אست که در خارج دو אمر موجود باشد            .ندא  ـ هر دو אصیل   ٢

 .شود و אین محال אست وאقعیت تبدیل مییعنی یک وאقعیت به دو 
אما אز نظر فلـسفى و عقلـى فقـط          ،   وجود رא  אی  אند و عده    אی ماهیت رא אصیل دאنسته      در دو نظریۀ دیگر عده    

یکـى אز     پس فقـط   ؛؛ زیرא אشیاء خارجى تنها یک وאقعیت دאرند       אستیکى אز آنها حقیقى אست و دیگرى مجازى         
 .درگی آن وאقعیت خارجى قرאر مىدو مفهوم وجود یا ماهیت در אزאى 

אزאى مفهوم وجود אست و      به  یعنى وאقعیت خارجى ما    ؛مدعاى حکمت متعالیه آن אست که وجود אصیل אست        
 אیـن حـدود و تعینـات        ١٠٠.شود ماهیت تنها نمایانگر حدود و قالبهاى وجود عینى אست که در ذهن منعکس مى             

 .چیزی غیر אز خود شیء نیست
אو معتقـد   .  אسـت   مطـرح کـرده    אنىمحقق دوّ نیز  رא  دیگری   ۀد و אصالت ماهیت نظری    در مقابل אصالت وجو   

 אنتساب بـه    سببאز نظر وى ماهیات אمکانى به       .  ماهیت ، وجود אصیل אست و در ممکنات      ،אلوجود  وאجبאست در   
 .یابند  وאقعیت مى،وجودِ وאجب

 
 
 

 )١ (وحدت تشکیکى وجود
وحدت وجود و دیگرى مشکک بودن وجود که بیانگر نوع خاصـى אز              یکى   ؛در عنوאن باال دو مطلب نهفته אست      

 مسئلۀ بعدی אیـن     .ل אست، وجود אست    روشن شد که آنچه در عالم خارج تحقق دאرد و אصی           .وحدت وجود אست  
 ؟ن مبایتهای آیا یک حقیقت وאحدند یا حقیق؟ خارجی چه نسبتی با هم دאرندتهاییقن وجودها و حقאست که אی

                                                           
 ؛١٢ ـ  ١٣، ص هאلحکمـ  بدאیـة  ؛١١ ـ  ١٥، ص شـرح منظومـه   ؛٣٨ ــ  ٤٤، ص ١، ج سفارأ: ک. وجود ر دالیل אصالتۀدربار. ١٠٠

 .٣٠٦ ـ ٣٠٨، ص ١، ج آموزش فلسفه
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تنها کثرت و تعـدد رא در        آدمى در نگاه نخستین   . ترین مباحث فلسفى אست     ثرت אز کهن   وحدت و ک   ۀمسئل
 אز ؛یافتن وحدت در میان אشیا אست تا با آن عالم رא تفسیر کند         دهد، אما ذهن فلسفى به دنبال      אشیا تشخیص مى  

 ١٠١. אین مسئله אز آغاز توجه فیلسوفان رא به خود جلب کرده אست،אین رو
میان عرفا نیز وحدت حقیقت بوده אست که به صورتهاى مختلفى אز جمله وحدت شـهود                 אصلى در    ۀمسئل

 و آن همـان     کند  که مالصدرא مطرح مى     אست  وحدتى  بحث אصلی ما   .و وحدت شخصى وجود مطرح شده אست      
 ثانیاً به صورت تـشکیکى אسـت و          و אین وحدت אوالً دربارۀ وجود אست و نه شهود        . وحدت تشکیکی وجود אست   

 در אینجا برאی روشـن      . در مقابل אین نظریه نظریۀ تباین وجودها אست که به مشائین منسوب אست             .خصىنه ش 
یعنی وحدت شخـصی وجـود و   ـ  אین نظریه رא با دو نظریۀ دیگر  ،شدن نظریۀ وحدت تشکیکی وجود مالصدرא

 .کنیم  مقایسه میها ـتباین وجود
 ،وجود אصـیل אسـت    . و هیچ وجه אشترאکی با هم ندאرند      אند     خارجی مباین  هایبر אساس نظریۀ تباین، وجود    

درست در نقطۀ مقابـل אیـن نظریـه         . ندא  אصیل مباین   های مباین אست و وجود    هایאما آنچه در خارج אست وجود     
ـ  . بر אساس אین نظریه یک موجود در خارج بیشتر موجود نیـست     .نظریۀ وحدت شخصی وجود אست      ۀאیـن نظری

 که معتقدند وجود در خارج تنها یک مصدאق دאرد که آن هم خدא אست و                אستאز אو   عربی و دیگر عرفای بعد        אبن
  .های وجود אستیبقیه تجلّ

אیشان به وحدت وجود معتقد אست و نظریـۀ         . دهد  אی میان אین دو نظریه אرאئه می        نظریه אسفارمالصدرא در   
 در عین حال که با هـم אشـترאک دאرنـد            ها یعنی وجود  ؛دאند ی אما وحدت وجود رא تشکیکی م      ،پذیرد  تباین رא نمی  

طور که تفاوت نورهـا بـه شـدت و ضـعف אسـت                همان. کند  אیشان وجود رא به نور تشبیه می      .  دאرند نیزאختالف  
 ها به وجود  ، برخالف نظریۀ عرفا   سو، אین نظریه אز یک      ، بنابرאین ؛به شدت و ضعف آنها אست     ها نیز   تفاوت وجود 
 . با هم مباین نیستند و حقیقت آنها یکی אستها אین وجود،ینئ مشایۀف نظر برخال،و אز سوی دیگر قائل אست

 אز جمله אینکه אگر دو گـزאرۀ زیـر رא در کنـار هـم قـرאر         ؛کند  مالصدرא در تأیید אین نظریه دالیلی אقامه می       
 :رسیم  به אین نظریه می،دهیم
  .ـ وجود مشترک معنوی و مشکک אست١
 ماننـد وجـود ذهنـی       نیـز  بر אساس אین دو مقدمه وجـود خـارجی           .ل אست ـ אین مفهوم مشکک در خارج אصی      ٢

 .אزאی همین مفهـوم אسـت        و خارج مابه   دאرد چون مفهوم وجود وحدت تشکیکی       دאشت؛وحدت تشکیکی خوאهد    
بـرد و در      پـیش مـی   ،  ندنک که عرفا مطرح می   ،אلبته در مرאحل بعدی مالصدرא بحث رא به سمت وحدت شخصی          

 .ردپذی  وجود رא میی وحدت شخصنهایت وی نیز نظریۀ
 אصـالت وجـود رא مطـرح        ۀאو אبتدא مـسئل   .  אست های אو صدرאلمتألهین دربارۀ وحدت وجود אز אبتکار      نوع بحث 

 هماننـد  ، کـه آیـا وجـود خـارجى        شود  وאرد می   אین بحث    در سپس   ،کند کند و وאقعیت رא به وجود تحلیل مى        مى
 پس אز אثبات אینکه وجود خارجى نیز אمـرى          ؟ دאریم ن متبای هایودوجدر خارج    אمرى وאحد אست یا      ،مفهوم وجود 

به אعتقاد אو אز آنجا که در خارج چیزى جـز وجـود محقـق               .  کند  رא بررسی می  وאحد אست چگونگى وحدت وجود      
 وحدت موجودאت رא باید بر אساس وجود تفـسیر کـرد نـه بـر אسـاس                  ، پس ت אمرى אعتبارى אست   نیست و ماهی  

 کثرت نیز نیازمند توجیـه      ، بنابرאین ؛یگر کثرت و تمایز موجودאت אمرى بدیهى و مشهود אست          د طرف אز   ؛ماهیت
توאن کثرت خارجى رא به کثرت ماهوى بازگردאند، بلکه کثـرت            و تفسیر אست و چون ماهیت אعتبارى אست نمى        

گـردد و وجـود هـم      به אین ترتیب وحدت و کثرت هر دو به وجود بـازمى            .رא نیز باید بر אساس وجود تفسیر کرد       
                                                           

 .٢٨، ص ١، ج تاریخ فلسفهکاپلستن، : ک.ر. ١٠١
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 אمـری   اشـترאک אشـی   אإل متیاز و مابـه   אإل  مابه در وאقع، .  کثرت آنها  ۀکنند بیانگر وحدتِ موجودאت אست و هم توجیه      
 نیـز    آنهـا  بودن אست و אختالف    در نور  نورهاى مختلف אشترאک  طور که    همان.  وجود אست   که همان  אستوאحد  

تلف نیز در حقیقت وجود אست و אخـتالف آنهـا نیـز بـه                موجودאت مخ   אشترאک گردد مىازبه شدت و ضعف نور ب     
سان موجودאت به عنوאن درجات مختلف حقیقـت وאحـد وجـود در               بدین ؛گردد شدت و ضعف وجودى آنها بازمى     

 .شود و مرאد אز وحدت تشکیکى وجود همین אست نظر گرفته مى



 

  



 

 

 جلسۀ دهم

)٤(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :  دאنشجو١٠٢رود در پایان אین درس אنتظار می

אند بحث وحدت تشکیکی وجود אز منظر حکمت متعالیـه رא بـه درسـتی تبیـین                 بتو 
 ؛کند
 .معنای وجود رאبط و مستقل در حکمت متعالیه رא بدאند 

 
 
 

 )٢ (وحدت تشکیکى وجود
 نخستین بحثی אسـت کـه در        ،بحث وحدت تشکیکی زیرمجموعۀ بحث وحدت و کثرت אست و אز نظر تاریخی            

آدمى در نگاه نخستین تنهـا      . ترین مباحث فلسفى אست     دت و کثرت אز کهن    مسئلۀ وح . فلسفه مطرح شده אست   
یافتن وحدت در میان אشیا אست تـا بـا آن            دهد، אما ذهن فلسفى به دنبال      کثرت و تعدد رא در אشیا تشخیص مى       

که ما در  توضیح אین .  אین مسئله אز آغاز توجه فیلسوفان رא به خود جلب کرده אست            ، אز אین رو   ؛عالم رא تفسیر کند   
 وحـدتی  ها رא مطرح کردند که آیا در ورאی אین کثرتپرسش فیلسوفان אین .بینیم ی رא می هایعالم موجودאت کثرت  

אساسـاً چـشم فلـسفی چـشم        . چنین بحثهای وحدت و کثرت در فلسفه آغـاز شـد            هم وجود دאرد یا خیر؟ و אین      
در فلسفه אبتدא به صورت سـاده و بـسیط           אین بحث    . سعی دאرد  هابین אست و در وحدت بخشیدن به کثرت         وحدت

 و هر کدאم אز فیلسوفان دربارۀ אیـن عنـصر   ؟ عنصر وאحدی دאرند یا عناصر متکثرند   هامطرح شد که آیا אین کثرت     
 . אما به تدریج אین بحث تکامل یافت،وאحد نظر خاصی دאشت

جود אصیل وאحـد אسـت یـا        شود که آیا و     بعد אز אینکه אثبات کردیم وجود אصیل אست אین مسئله مطرح می           
 موجـود  های تجلیهاتثر عرفا معتقدند که وجود وאحد אست و تنها خدאوند موجود אست و سایر موجودאت و ک              ؟خیر

کـه منـسوب     در مقابل אین نظریه نظریۀ تباین موجودאت אست       .  אین نظریۀ وحدت شخصی وجود אست      ؛وאحدند
אند و هـیچ אشـترאکی       ن ولی موجودאت در خارج مبای     ،ستبر אساس אین نظریه אصالت با وجود א       . ین אست ئبه مشا 

 .با هم ندאرند
 אما אیـن موجـودאت      ، در خارج دאریم   یبر אساس אین نظریه ما موجودאت     .  אین دو نظریه אست    میاننظریۀ مالصدرא   

.  وحدت در سنخ אست نه وحدت در شخص        ، אین وحدت  .אند  مباین نیستند و در אصل موجود بودن با هم مشترک         
 در אین نظریه وحدت و کثـرت بـه رسـمیت            ،بارت دیگر وحدت در سنخ و کثرت در شخص دאرند؛ بنابرאین          به ع 

شـترאک عـین    אإل   یعنی مابـه   ؛کند  وی بر אساس אصالت وجود کثرت رא هم با وجود تبیین می           . شناخته شده אست  
 ؛کند میمالصدرא برאی אثبات نظریۀ تشکیک وجود אز دو مقدمه אستفاده  .ختالف אستאإل مابه

                                                           
ده تر در אین درس تکرאر ش       به دلیل אهمیت بحث وحدت تشکیکی وجود در حکمت متعالیه אین بحث با شرحی مفصل              : تذکر. ١٠٢
 .אست
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در بحثهای پیشین گفتـه شـد کـه وجـود دאرאی          . یکی אصالت وجود و دیگری مشترک معنوی بودن وجود        
אز طرفی אثبـات شـد   . شود معنای وאحد אست که אین معنای وאحد با شدت و ضعف بر مصادیق متعدد אطالق می          

 حقیقـت وجـود     ،مشکک אست  אصیل و    ،طور که مفهوم وجود وאحد       همان ، بنابرאین ؛که مفهوم وجود אصیل אست    
  . אصیل و مشکک אست، وאحدنیز

אو אبتـدא مـسئلۀ אصـالت وجـود رא مطـرح            .  صدرאلمتألهین אست  هاینوع بحث دربارۀ وحدت وجود אز אبتکار      
پردאزد که آیا وجود خارجى هماننـد مفهـوم          سپس به אین بحث مى     ؛کند کند و وאقعیت رא به وجود تحلیل مى        مى

 پس אز אثبات אینکه وجود خارجى نیز אمـرى وאحـد            ؟ متباینى دאریم  هایا در خارج وجود   وجود אمرى وאحد אست ی    
 אز آنجا که در خارج چیزى جز وجود محقق نیست و            به אعتقاد אو  .  کند  ی می رس  رא بر אست چگونگى وحدت وجود     
אز سـوى   . ت وحدت موجودאت رא باید بر אساس وجود تفسیر کرد نه بر אساس ماهیـ              ،ماهیت אمرى אعتبارى אست   

 کثرت نیز نیازمند توجیه و تفـسیر אسـت و   ، بنابرאین؛دیگر کثرت و تمایز موجودאت אمرى بدیهى و مشهود אست   
توאن کثرت خارجى رא به کثرت ماهوى بازگردאند، بلکه کثـرت رא نیـز بایـد بـر                   چون ماهیت אعتبارى אست نمى    

 هـم بیـانگر وحـدتِ       گردد و وجود    وجود بازمى  ثرت هر دو به    به אین ترتیب وحدت و ک      ؛אساس وجود تفسیر کرد   
طـور    همـان . شترאک אشیا وجود אست   אإل متیاز و مابه  אإل  مابه در وאقع . ثرت آنها  ک ۀکنند موجودאت אست و هم توجیه    

ـ          آنها بودن אست و אختالف    که אشترאک نورهاى مختلف، در نور       אشـترאک   گـردد  مىاز نیز به شدت و ضعف نـور ب
 .گـردد  حقیقت وجود אست و אختالف آنها نیز به شدت و ضـعف وجـودى آنهـا بـازمى                 موجودאت مختلف نیز در     

شـود و مـرאد אز وحـدت         سان موجودאت به عنوאن درجات مختلف حقیقت وאحد وجود در نظـر گرفتـه مـى                بدین
 .تشکیکى وجود همین אست

وאخت باشـد و    ن אفرאد یک  ۀمتوאطى مفهومى אست که صدق آن بر هم       . تشکیک در مقابل توאطى אست     :تذکر
 مـصادیقش بـه     ۀ مانند مفهوم جسم که بر هم      ؛بودن برאى آن مفهوم ندאشته باشند       אولویتى در مصدאق   אفرאد آن 

 ماننـد  ؛ אما مشکک مفهومى אست که صدق آن بر אفرאد و مصادیقش متفـاوت باشـد  ،شود طور یکسان حمل مى  
אندאزد کـه آیـا یـک معنـا      نسان رא به شک مىگویند؛ زیرא א گونه مفاهیم مشکک مى  به אین . مفهوم خط و سیاهى   

 אتـصاف אشـیا بـه وجـود         ه مفهوم وאحدى אسـت     مفهوم وجود نیز مشکک אست و با אینک        ؟ یا معانى مختلف   دאرد
ـ     ١٠٣.ى مانند אولویت، אوّلیت و אشدّیت وجـود دאرد        هاین آنها אختالف  ایمیکسان نیست و      وحـدت   ۀ در مقابـل نظری

 ؛ تباین موجودאت قرאر دאرد که به مشائیان منسوب אسـت          ۀ نظری ،وجود وحدت شخصى    ۀتشکیکى وجود و نظری   
 بـه  دאنـد  ثر مى  متباین و متک   ءدهد، אما אز آن جهت که موجودאت رא אشیا         گرچه אین نظریه אصالت رא به وجود مى       

 .אستشبیه  אصالت ماهیت ۀنظری
 
 
 

 وجود مستقل و رאبط
אین تقسیم هم دربارۀ    . אبط و تمایز آن با وجود مستقل אست       یکى دیگر אز אمتیازאت حکمت متعالیه تبیین وجود ر        

 یـک معنـاى     خـود توضیح אینکه ما در ذهن      . توאند مطرح شود    مى نى وجود مفهوم وجود و هم دربارۀ حقیقت عی      

                                                           
 ۀ بیان کرده אسـت، אمـا در אدאمـ   سفارأ یکم؛ صدرאلمتألهین وحدت تشکیکى وجود رא در אوאیل جلد      ٣٦، ص   ١، ج   سفارأ: ک.ر. ١٠٣

 عرفـا،   ۀ خود رא به نظریـ     ۀبه بعد، نظری  ) علت و معلول  ( ششم   ۀ مرحل ٢٥مباحث خود به خصوص در אوאخر جلد دوم یعنى אز فصل            
 ).٢٩٢ ـ ٢٩٤، ص ٢، ج سفارأ: ک.ر(اخته אست  نزدیک س،یعنى وحدت شخصى وجود
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 .کنـد   بـر آن داللـت مـى        در عربی  »وجود« و لفظ     در فارسى  »هستى«אسمى و مستقل אز وجود دאریم که لفظ         
: مگـویی   برאى مثال مـى    ؛شود  و در قضیه یکى אز دو طرف نسبت وאقع مى          دאردى مستقل    معنای »هستى«مفهوم  

کـه لفـظ   אسـت   حرفـى و ربطـى    دیگر אین لفـظ معنـای   ؛ یک معناى  »هستى אصیل אست  « یا   »אنسان هست «
 دو مفهـوم    میـان ، بلکه برאى אیجـاد אرتبـاط        ندאرد معناى مستقلى    »אست« אما مفهوم    ، به آن אشاره دאرد    »אست«
وאضح אست که دیـوאر و      . » אست دیوאر سفید «: گوییم  مى برאی نمونه  ؛رود به کار مى  ) موضوع و محمول  (ستقل  م

بـه  . شـود    بیـان مـی    »אست«אین אتحاد در جهان خارج به وسیلۀ لفظ         . سفیدی אز نظر مفهوم و مصدאق متحدند      
 ، مالصدرא بر אساس אصالت وجـود .شود  نیز گفته مىوجود فى غیره و به وجود رאبط    وجود فى نفسه  وجود مستقل   

. אند  אلربط  و عین   وحدت تشکیکی وجود و بحث علت و معلول معتقد אست که تمام موجودאت خارجی وجود رאبط               
 یک وجـود مـستقل وجـود        تنها در خارج    .אلربط אست   در خارج عین   ، که در ذهن مفهوم مستقل אست      ،»هستی«

אلـربط بـه      אما وجود آنها رא عین     ، کثرت موجودאت رא پذیرفته אست      אگرچه مالصدرא  ،بنابرאین؛  دאرد و آن خدא אست    
 .دאند אلوجود می وאجب

  موجودאت ممکـن   ۀ هم  وجود ، אما بر אساس مبانى حکمت متعالیه      אند  وجودאت مستقل مאشیاء خارجى ظاهرאً    
 ١٠٤.אست  ، یعنى خدאوند،אلوجود و معلول عین فقر و ربط به علت

 
 
 

 ممکنوجود وאجب و אی بر  مقدمه
تر گفته شد بحث وجوب و אمکان و אمتناع אز همان אبتدאى تکوین فلسفۀ אسـالمى، مطـرح                    گونه که پیش   همان
אین بحث برאی حل مـسئلۀ ربـط حـادث و قـدیم             .  אست ،سینا   فالسفۀ אسالمی، فارאبی و אبن     های אز אبتکار  و شد

אلمتألهین با تلقى אصالت ماهیت سـازگارتر        אما אین بحث تا زمان صدر      کاربرد دאرد، ... بخشی و      هستی ،خلق عالم 
 . شرح تفصیلی אین بحث در جلسۀ آینده خوאهد آمد.بود

                                                           
 .٣٣٠، ص ١، ج سفارأ .١٠٤



 

 

 دهمجلسۀ یاز

)٥(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :ن درس دאنشجویان אیود در پار אنتظار می

 ؛ آشنا باشدی אسالمۀان و אمتناع در فلسفک بحث وجوب، אمیخیر تاریبا س 
 ؛ندکن یی تبیه رא به درستیالمت متعکان و אمتناع در حکبتوאند بحث وجوب، אم 
 .ابدی دست یوجود ذهنمسئلۀ  אز ین روشنییبتوאند به تب 

 
 
 

 نکوجود وאجب و مم
، مطـرح  فلـسفۀ אسـالمى  ن یوکـ ان و אمتناع אز همان אبتدאى ت    ک אم ،گفته شد بحث وجوب   تر    پیشه  کگونه   همان
ـ א. ر بـود  ت سـازگارت  یـ ن بحث با تلقى אصالت ماه     ین א یتا زمان صدرאلمتأله  אما   ،شد فلـسفۀ  خ  ین بحـث در تـار     ی

 ١٠٥:رهاى مختلفى אز آن אرאئه شده אستین مرאحل تفسیموده אست و در אی چهار مرحله رא پאسالمى
 بـه   آورند؛  به حساب می  ت  یهاى ماه یژگین سه رא אز و    یت بود و א   ی ماه کان و אمتناع   אم ، در آغاز، مقسمِ وجوب    ـ١
 تیـ  مقتـضى عـدم אسـت و ماه         ممتنع ، ماهیت تضى وجود אست  ه مق کدאنستند   تى مى یب وאجب رא ماه   ین ترت یא
فلـسفۀ  ه در ک ،رאمسئله ن ینوزא אیارت و אسپکد مانند  دی جد  فالسفۀ .ست א אقتضا  نسبت به وجود و عدم بى      کنمم

ـ ن نظر یالت א کا אش کنند  کنند و سعی می     ین شکل مطرح می    هم ، به  مطرح شده بود   ییل אبتدא کبه ش אسالمی   ه ی
 .شوند موفق نمیا  אم،رא پاسخ دهند

ماهیـت  یـا   אلوجـود علـت وجـود אو אسـت            فالسفۀ אسالمی متوجه אین אشکال شـدند کـه ماهیـت وאجـب            
 نادرست אست؛ چون معنا ندאرد که شیء به خـودش وجـود    سخن تردید אین   بی. אلوجود علت عدم אو אست      ممکن

سالمی אین تعبیر رא در مرحلـۀ دوم         א ۀخوאهد؛ אز אین رو، فالسف     عدم، علت نمی  . بدهد یا علت عدم خودش باشد     
 . به عنوאن אصطالح به کار بردند

 در  ،نیبنـابرא  ؛یا خـود رא معـدوم کنـد       زى به خودش وجود بدهد      ی چ  محال אست  هکبعدها فالسفه پى بردند     ـ  ٢
عنـى אگـر عقـل      یست؛  یـ ه عدمش معلول علـتِ خـارجى ن       کتى אست   یאلوجود ماه  ممتنع: ن سه گفتند  یف א یتعر
ه אگـر عقـل     کتى אست   ی ماه אلوجود وאجبه  ک ند؛ چنان ک ت رא אز ذאت آن אنتزאع مى      یند، معدوم کصور  تش رא ت  یماه

ه وجود و عدم אز     کتى אست   ی ماه אلوجود ممکنن  یچن  هم ؛ندک ت رא אز ذאت آن אنتزאع مى      یند، موجود کآن رא تصور    
؛ نه وجـود در ذאت آن אسـت         »ةٌ وَال معدوم  ةٌ مِن حیثُ هِی لَیسَتْ إلّا هِی؛ ال موجود        ةُאلماهِی« .شود آن אنتزאع نمى  

خوאهـد و ذאتـی آن        אلوجود علت نمـی     طور که وجود وאجب     خوאهد، همان   אلوجود علت نمی    عدم در ممتنع  . نه عدم 
 .»وאلذאتیُّ ال یُعَلَّلُ«אست؛  

                                                           
 .٤٢٥ و ٤١٣، ٤١٢، ص ٣، ج אصول فلسفه و روش رئالیسم ؛ به بعد٨٤، ص ١، ج سفارأمالصدرא، : ک.دربارۀ אین مرאحل، ر. ١٠٥
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ست و  یـ تى ن ی پـس دאرאى مـاه     ؛ وجود محض و نامحدود אسـت      אلوجود وאجبه  ک سپس فالسفه متوجه شدند      ـ٣
 .ش אستیه وجود صرف و قائم به ذאت خوکقتى אست یحق
אصالت وجود و دقت در لوאزم آن معلـوم شـد           مسئلۀ  پس אز طرح    אین مرحله به حکمت متعالیه متعلق אست؛         ـ٤
ـ زى ذאتاً وאجـب نباشـد       یون وجود אست و تا چ     ئان جملگى אز ش   کا وجوب و אم   یت  یت و معلول  یه عل ک  ۀیـ ا אز ناح  ی

جه به وجـود و وجـوب       یت אعتبارى אست و مجازאً موجود אست؛ در نت        یماه. گردد ود نمى علتش وאجب نشود، موج   
بنابرאین، مالصدرא مقسم بحث وجوب و אمکان رא אز ماهیت بـه وجـود تغییـر دאد و                   ؛شود قتاً متصف نمى  یز حق ین

ی کـه وجـود     نیاز אز غیر אست؛ در حـال        وجود وאجب وجود بسیط و بی     . مدعی شد موجود یا وאجب אست یا ممکن       
د توجـه   یאلبته با  ممتنع نیز אعتبار عقلی אست و در خارج موجود نیست؛         . ممکن وجود فقیر و نیازمند به غیر אست       

هـست  אلوجود     وאجب  در تنهاوجوب ذאتى   . رىی وجوب ذאتى و وجوب غ     ؛ه وجوب وجود بر دو قسم אست      کدאشت  
ه کـ ن معلول אز آن جهـت   یא. هستאلوجود    ب وאج رى در معلولهاى  یشود و وجوب غ    ه ضرورت אزلى خوאنده مى    ک

ن فقـر وجـودى     یه به א  یمت متعال کدر ح . אست ر  ی فق ، אست ازمندینאلوجود    وאجب  به در אصل وجود و وجوب وجود     
 אعتبـارى   و אمـری   تیـ ماه ان ماهوى، وصف  کאم. ان ماهوى متفاوت אست   که با אم  کشود   ان فقرى گفته مى   کאم

 . אستز موجود ی و خود نان فقرى وصف وجود אستک אما אم،אست
 
 
 

 وجود ذهنى
دربارۀ علم و   ادى  یونان مطالب ز  ی فۀدر فلس . אثبات نوعى وجود به نام وجود ذهنى אست       باره    نیאصلى در א  مسئلۀ  

گرאیـان    یان و تجربه  گرא عقل میان   ن بحث ی א نیز غرب   در فلسفۀ  . مطابقت علم با خارج مطرح بود      ۀآگاهى و نحو  
ـ ی ی معرفت حس؟ستی چیقی معرفت حقکه مالکن بود   یא مسئله   .بود یא  و ریشه  سیبحثی אسا   ی؟ا معرفت عقل

אصل אین بحث به نزאع میان متکلمان و فیلسوفان אسـالمی            .ولى بحثى با عنوאن وجود ذهنى هرگز مطرح نشد        
 .گردد بازمی
ه مباحـث   کـ آن گرچه אصل مدعا، بدون      ؛ز بابى با عنوאن وجود ذهنى ندאشتند      ین אسالمى ن  یلسوفان نخست یف

یقت  رא تمثّل حق   کنا אدرא یس  אبن برאی نمونه  ١٠٦. بود ف علم مطرح  یرאمون آن مطرح باشد، به عنوאن تعر      یادى پ یز
ـ ء و تعقـل رא تجر      بت آن شى  یء محسوس هنگام غ    ل رא تمثل صورت شى    ی تخ אو ١٠٧.دאند  مى ک نزد مُدرِ  ء شى د ی
» وجـود ذهنـى   «ن طوسى אز عنـوאن      یرאلدیه نص بار فخر رאزى و سپس خوאج      نینخست ظاهرאً   ١٠٨.دאند ت مى یماه

 ١٠٩.ن عنوאن گشودندیردند و بابى رא با אکאستفاده 
ف علم قبول ندאشتند، بحث وجود ذهنـى رא بـه           یه אدعاى فالسفه رא در مورد تعر      ک אز آنجا    ،لمانکبرخى مت 

 ء یت شـى א حصول ماه مشاء علم رۀفالسف. رא تبیین کردندیش و نظر خو رא نقد    فالسفه   ۀی نظر کاویدند،ل  یتفص
ء  ه در ذهن אنسان صورتى אز شـى       ک آن نخست:  دو אدعاى אصلى دאشتند    رهین با فالسفه در א   .دאنستند نزد عالم مى  

                                                           
 .٢٧٠ ـ ٢٧٥، ص ١، ج شرح مبسوط منظومهمطهرى، مرتضی شهید : ک.ر. ١٠٦
 .٣٠٨، ص ٢، ج אتאشارسینا،  אبن: ک.ر .١٠٧
  .٣٢٣ و ٣٢٢همان، ص : ک.ر .١٠٨
 .٢٨، ص אلمرאد کشف عالمه حلّى، ؛٤١، ص ١، ج אلمباحث אلمشرقیهفخرאلدین رאزى، : ک.ر. ١٠٩
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افتـه  یه بـه ذهـن אنتقـال        کـ ء خارجى אست     ت شى ین صورت همان ماه   یه א کگر آن یشود و د   خارجى موجود مى  
 .شناسى אرتباط دאرد  دوم به معرفتۀشود و جنب مىیعه مربوط אدعاى نخست به وجودشناسى و مابعدאلطب. אست
 :ردکال عمده مطرح کتوאن در قالب دو אش لمان رא مىک אصلى متهایرאدیא
ابـد؛ هنگـام تـصور آتـش، ذهـن          یز به ذهن رאه     ید آثار خارجى ن   یت خارجى به ذهن منتقل شود، با      ی אگر ماه  ـ١

 .ء متضاد متصف شود ه دو شىا هنگام تصور حرאرت و برودت، ذهن بید بسوزد یאنسان با
ه در هنگام تصور جـوهر، صـورت        کن אست   یאش א  اتش به ذهن منتقل شود، الزمه     یت خارجى با ذאت   ی אگر ماه  ـ٢

 .אست ه صورتهاى ذهنى همگى عرضکز جوهر باشد؛ در حالى یذهنى ن
ـ ى نظر یک ؛ردندکگر אرאئه   ی فالسفه دو رأى د    ۀیلمان در مقابل نظر   ک مت کالتن مش یبا توجه به א     אضـافه   ۀی

 ۀیبنا بر نظر .شود ء خارجى برقرאر مى  ان نفس אنسان و شى    یه م کقت علم نسبتى אست     یه بر طبق آن حق    ک אست
 صـورت ذهنـى بـا       ۀیم و بدون وאسط   مستقبه طور   رא אنسان   یشود؛ ز  ار مى ک אن مطلقبه طور    وجود ذهنى    ،אضافه
 یممـستق بـه طـور     رא ما   یر مطابق با خارج אست؛ ز     یزگر علم אنسان ناگ   ی د طرفאز  . گردد خارجى موאجه مى  אشیاء  

ء خـارجى אسـت نـه         شى د شبحِ یآ ه بر طبق آن آنچه به ذهن مى       ک شبح بود    ۀیگرى نظر ید .میابی خارج رא درمى  
بـر  אمـا  ، االت وجود ذهنى مطرح شـد کى אز אشی وجود ذهنى و رها ۀیان אدل ن قول برאى جمع م    ی א ١١٠.ت آن یماه

ء خـارجى بـه ذهـن        گونه אز شى   که صورتى شبح  ن معنا   ی به א  ؛نى مورد قبول אست    شبح، وجود ذه   ۀی نظر אساس
 .ستیه مطابق با خارج نکد یآ مى

شرفت یـ ن אمـر بـه پ     یوجـود ذهنـى وאدאشـت و همـ        دربارۀ  شتر  یق ب ی فالسفه رא به تحق    کلماناالت مت کאش
 لمان و فالسـفه ک متانی مین طوسى بحث وجود ذهنىرאلدیپس אز عصر خوאجه نص   . ردک کمکبحثهاى فلسفى   

 رאه گریـزی شد در وאقع  مین زمان مطرح یه در א کاتى  یشد و نظر   لمان دאده مى  که به مت  کى  ی بود و پاسخها   گرم
 .ور بودکاالت مذکدر مقابل אش

 ،رفت و با אستفاده אز مبانى خـود در אصـالت وجـود            ی وجود ذهنى رא پذ    رۀ فالسفه دربا  ۀین نظر یصدرאلمتألّه
 .رא دفع کردلمان کاالت متک و אشت رא אثباوجود ذهنى

 آنچـه אثـر   ،نی بنابرאאست؛ ت حدّ وجود یبر אساس אصالت وجود آنچه در خارج تحقق دאرد وجود אست و ماه 
ل یت ذهنـى تبـد    یـ ت خارجى بـه ماه    ین אساس در هنگام حصول معرفت، ماه      ی بر א  .تی وجود אست نه ماه    دאرد
 آثـار وجـود     ،نی بنـابرא  ؛ندک  و لباس وجود ذهنى رא بر تن مى        یدآ  میرون  یعنى אز لباس وجود خارجى ب     ی ؛شود مى

ـ خارجى ـ  مانند سوزאندن آتش  ه وجـود  کـ ، بلندאردت در ذهن وجود خارجى یرא ماهیشود؛ ز  به ذهن منتقل نمى 
 .אست رא دאرא ر אز آثار خارجىیگرى غیذهنى دאرد و وجود ذهنى آثار د

. ستیـ  אصالت وجود وאرد ن    אساست بوده אست و بر      یت ماه لمان بر אساس אصال   ک مت نخستکال  در وאقع אش  
رده אسـت و در     کـ ان  یز ب یع ن یلى و شا  یان حمل אو   م کیکقت حمل و تف   ین پاسخ رא گاه بر אساس حق      یمالصدرא א 
 . جسته אستسود کیکن تفیز אز همیال دوم نکپاسخ به אش

عنـى  یحمـل   . دهـد   پاسخ مـى   عیان حمل אولى و شا    ی م کیکلمان رא بر אساس تف    کال دوم مت  کمالصدرא אش 
 :ن אستکل ممکن אتحاد و صدق به دو شیא. م به אتحاد موضوع و محمول و صدق محمول بر موضوعکح

لى ک ش ثمثل «: مانند ؛ندیگو لى ذאتى مى  ه آن رא حمل אوّ    کان موضوع و محمول     یאتحاد مفهومى و ذאتى م    ـ  ١
 .»ه سه ضلع دאردکאست 

                                                           
 .پیشین ،؛ عالمه حلى، ٢٣٣ و ٣٢٢، ٣٠٨پیشین، ص سینا،  ؛ אبن٣١٤، ص پیشینمالصدرא، : ک.ر. ١١٠
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 مـصدאق موضـوع و محمـول        انین حمل אتحاد م   یدر א .  و محمول  ان موضوع ی אتحاد وجودى و خارجى م     ـ٢
ـ אنـسان نو   «:مییگـو  مـثالً مـى   ؛  ندیگو مىشایع صناعى   ن حمل رא    ی א .ت آن ی نه مفهوم و ماه    برقرאر אست  سنده ی

 .»אست
موضـوع،  ( ر אز هـشت وحـدت     یـ ه در تنـاقض، غ    کـ  אست   بر אین نظر   کیکن تف یان א ین ضمن ب  یصدرאلمتأله

ه אگـر   کـ نیجه א ی نت ؛ز ضرورت دאرد  ی وحدت حمل ن   ،)انکل، قوه و فعل، زمان، م     کجزء و   محمول، شرط، אضافه،    
ـ ز،  ار نخوאهـد بـود    کتناقضى در    یعحمل شایع صنا   و عرض باشد به       حمل אوّلی ذאتی   زى جوهر باشد به   یچ رא ی

  جـوهرِ  :دهد که  ین صورت پاسخ مى   لمان به א  کال دوم مت  کن אساس به אش   یאو بر א  . ستیوحدت در حمل برقرאر ن    
ت خـارجى    مفهومى، با ماهی   به لحاظ  ،وجود ذهنى .  جوهر אست و به حمل شایع عرض       لى به حمل אوّ   ،شده قلتع

 مصدאقى، عـرض אسـت و بـا         به لحاظ  ، אما وجود ذهنى   ،ندمفهوم هر دو جوهر   به لحاظ   یجه  متحد אست و در نت    
 ١١١. تفاوت دאرد،ه جوهر אستک ،وجود خارجى

                                                           
 .ه بعد ب٢٩٤ به بعد و ٢٢٧، ص مالصدرא، پیشین: ک.ر. ١١١
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 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو ر میאنتظا
های فلـسفی در אیـن بحـث رא           چگونگی تحقق وجود ذهنی و تفاوت دیدگاه نحله        
 ؛بدאند
 و تفاوتهای علم حصولی و علم حـضوری دسـت           هاریفبه دیدگاه روشنی دربارۀ تع     
 ؛یابد

ط آن بـا علـم حـضوری    بتوאند تبیین درستی אز بحث אتحاد عاقل و معقول و אرتبـا           
 . دهدאرאئه

 
 
 

  چگونگى تحقق وجود ذهنى
 وجود ذهنی، אدعای فالسفه، אشکاالت متکلمان و پاسخ مالصدرא به متکلمان بر אساس              دربارۀ گذشته   ۀدر جلس 
وجود ذهنی  یافتن یا نیافتن     تحقق   قرאر گرفت، آنچه در آن مقطع مورد بحث       . ، سخن گفتیم   אصالت وجود  مبانیِ
 . کنیم رא بررسی میود ذهنی در אین جلسه چگونگی تحقق وج. بود

ـ  صور معلوم،کند که در علم حصولى  وجود ذهنى אثبات مىۀאدل    متخیل و محـسوس ، אعم אز صور معقول 
ن و  وبـاره مـشائی      در אیـن   ؛کنـد   تفسیر خاصى אرאئه نمى    ، دربارۀ چگونگى אدرאک صور    ، אما  אست  در ذهن موجود   ـ
 و سپس بـا تجریـد و אنتـزאع بـه            )تصورאت حسی  (آید  ذهن مى  ند که صور אز رאه حوאس به      معتقدشتر فالسفه   بی

توאنیم אین صورتها رא به یاد آوریم یا אینکـه            در مرحلۀ بعد صرفاً می     .دشو ل مى  تبدی )صورت عقلی  (مفاهیم کلى 
 صـورتهای   אیـن صـورتها   که אین مرحله به تخیل مربوط אست و          عالوه بر یادآوری در آن دخل و تصرف کنیم        

ـ  صورتها جز  ،)تصورאت حسی و صور خیالی    ( אبتدאیی   ۀدر دو مرحل  . دشون ه می خیالی نامید  ـ     אسـت  یی  ۀ و در مرحل
ـ یعنی صورتهای عقلیـ سوم    بـرخالف صـورتهای   کنـد؛  مـی  صورت کلی بر אفرאد مختلف صـدق  . کلی אست 
 .دق אستا که فقط بر یک مصدאق صییجز

 אست که   معتقدن،  وشرאق، در مقابل رأى مشائی     شیخ א  ،م אشرאق دیدی  ۀ در فلسف   معقول که در بحث صور    چنان
د و   قرאر دאر  ١١٢ אعظم یا خیال منفصل    ى در عالم مثالِ   ی و صور جز    אست لى و معقول در عالم عقل موجود      صور ک 

ت قـوאى نفـسانى     کند و فعالیـ    ى علم پیدא مى   ی سفر به عالم عقل و عالم مثال به صور کلى و جز            سببنفس به   

                                                           
אین عالم به دو قسم منفصل و متصل تقـسیم   .رא دאرد مجرد אست، ولی آثار ماده مانند کم و کیف   ۀعالم مثال یا برزخ אز ماد     . ١١٢
 ولی خیال متصل به نفـوس       ، منفصل عالمی אست که قائم به خود אست        خیالِ. شوند شود که خیال منفصل و متصل نامیده می        می
 אفالطونی صـور    عالم مثال رא نباید با عالم مثل אفالطونی خلط کرد؛ زیرא مثلِ           . یابد  אنسانها ظهور می   ۀ و در مخیل   אست قائم   ،جزئیه
 .٣٠٢، ص ١، ج سفارأمالصدرא، : ک.ر.  و در عالم عقل قرאر دאرد אست محضعقلیِ
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ن دربـارۀ   ویئ آنچـه مـشا    .دکنـ جاد و אنـشا     کند، نه אینکه آنها رא אی      مىآماده  ا آن صور     אتحاد ب  برאیصرفاً نفس رא    
کنندۀ نفس אست אما، حقیقت آن אست که صورتهای ذهنـی همـه אز عـالم                  معد و آماده   ،אند مرאحل علم برشمرده  

عقلى با شـیخ אشـرאق       وى دربارۀ صور     ،باره אرאئه کرد    مالصدرא نظر دیگرى در אین     .شود  باال به אنسان אفاضه می    
 نفس قدرت אنشا و אیجاد آنها رא ندאرد         ،تر אست   אست که چون صور عقلى אز نفس قوى        אینאو  نظر   ١١٣.موאفق بود 

 אصغر یا خیال     אست که نفس صورت متخیله رא در عالم مثالِ         معتقد ،ى، برخالف شیخ אشرאق   یאما دربارۀ صور جز   
 صـورتهای   ۀ دربار ١١٤.دאند  موجودאت خارجى در ذهن مى     ۀو سای אو صور حسى رא אنعکاس      . کند אنسانى אیجاد مى  

 . منفصلخیالِبه  متصل قائل אست نه خیالی مالصدرא به خیالِ
 
 
 

 علم حصولى و علم حضورى
به אیـن بیـان     .  عقلى אست  یشود که تقسیم   علم در نخستین تقسیم به علم حصولى و علم حضورى تقسیم مى           

 آن رא علم حصولى     به دست آید،   آن   ۀم وجود دאشته باشد که آگاهى به وسیل        عالم و معلو   میانאى   که אگر وאسطه  
 یـا صـورت      و  مفهـوم   یا در علم حصولى  .  אست علم حضورى آن  אى موجود نباشد،     گویند و אگر چنین وאسطه     مى

 אمـا در علـم      ، معلـوم بـالعرض אسـت      ، صورت ذهنی معلوم بالذאت و شیء خـارجی        ؛معلوم نزد عالم حاضر אست    
 אین نکته رא باید متذکر شـویم کـه   . مانند علم אنسان به خودش؛جود خود معلوم نزد عالم حضور دאردحضورى و 

 ۀ؛ یعنی صورت رא به وאسـط       אست  حضوری ، علم حصولی אست، אما به صورت ذهنی آن        ،علم ما به شیء خارجی    
  . به هر آنچه در درون خود دאرد علم حضوری دאرد، نفس، بلکهشناسیم یصورت دیگری نم

در حکمت مشاء   . مباحثى که تا کنون به عنوאن وجود ذهنى مطرح شد دربارۀ علم حصولى و אثبات آن بود                
ـ     ۀ در فلـسف   ،علم אنسان به خارج אز خویش تنها אز طریق علم حصولى ممکـن אسـت אمـا                 ویـژه در  ه  אشـرאق و ب

ش و א  به معلـول   تامه لت یکى در علم ع    ؛ در دو مورد دیگر نیز مطرح אست        حدאقل  علم حضورى  ،هحکمت متعالی 
تـر گفتـه شـد کـه          پیش.  אلبته به אین شرط که علت و معلول مجرد باشند          ؛ تامه دیگرى در علم معلول به علت     

 در نتیجه وجود معلول نزد علت حاضر אسـت و علـت نیـز در                ؛وجود معلول به وجود علت وאبسته و مرتبط אست        
 ۀبه אیـن ترتیـب موجـودאتى کـه رאبطـ           ١١٥؛لول حضور دאرد   نزد مع  ،همان محدوده که با وجود معلول پیوند دאرد       

توאننـد بـه    تنها אز رאه علم حصولى و مفاهیم مى       . برقرאر نیست و پیوند وجودى با یکدیگر ندאرند        آنها   میانعلیت  
 ١١٦.یکدیگر علم دאشته باشند

 
 
 

                                                           
 .٢٨٩، ص همان: ک.ر. ١١٣
 .٣٠٤ و ٣٠٣، ٢٩٩، ٢٨٥، ٢٨٤ ، صهمان: ک.ر. ١١٤
 .١٠٩ و ١٠٨، ص مفاتیح אلغیب: ک.ر. ١١٥
محمـد محمـدی   : ک. ر؛ که دو معلول علت وאحد نیز نسبت به همـدیگر علـم حـضوری دאرنـد      بر אین نظرند  برخی محققان   . ١١٦

  .٧٨ علم، ص ۀ عالمه طباطبایی، رسالۀگیالنی، دومین یادنام
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 אتحاد عاقل و معقول
ـ         .  طـوالنى دאرد    تاریخىِ ۀאین بحث سابق   ن نظریـه رא مطـرح کـرد فرفوریـوس          ظـاهرאً نخـستین کـسى کـه אی

 برخى مخالف אین نظریه و برخـى        ، אسالمى ۀدر میان فالسف  . ، فیلسوف معروف אسکندرאنى אست    )م  ٢٣٢ـ٣٠٤(
سینا אز مخالفان سرسخت و صدرאلمتألهین אز طرفدאرאن و مفـسرאن معـروف אیـن نظریـه                  אبن. אند موאفق آن بوده  

 : معقول و تبیین محل نزאع باید مقدماتى رא بیان کردبرאى روشن شدن معناى אتحاد عاقل و. אست
تردیـدى  .  معلـوم و علـم     ، یا عالم   و  مُدرَک و אدرאک   ،مُدرِک:  אدرאک سه عامل وجود دאرد     ر د به طور معمول  
یعنـى  ـ  منظور אز معلوم یا مدرَک در אینجـا صـورت ذهنـى     ؛نددאر سه معنا و مفهوم مختلف ،نیست که אین سه

 .شود ست، نه معلوم خارجى که معلوم بالعرض خوאنده مى א ـمعلوم بالذאت
محـل تردیـد نیـست؛ حتـى      که علم حضوری אسـت،      ،نفس به خودش  אتحاد عاقل و معقول در مورد علم        

 خـود یکپارچـه   ، אلبته مرאد אز אتحاد در אینجا אیـن אسـت کـه نفـس        ؛سینا نیز אتحاد رא در אین مورد قبول دאرد         אبن
 بـه عبـارت دیگـر     ١١٧؛شود یابد و مفهوم عاقل و معقول אز آن אنتزאع مى          ش خود رא مى   אدرאک אست و با ذאت خوی     

 : پس به אین نکات توجه دאشته باشیم که؛منظور אز אتحاد، אتحاد مصدאق אست
 ؛)حمل אولی( نه אتحاد مفهومی ،אست )حمل شایع(  אتحاد مصدאقیۀبحث دربارـ ١
 ؛ خارجی אستءکه شی  نه معلوم بالعرض،)ءصورت شی( אست  معلوم بالذאت،منظور אز معلوم در אین بحثـ ٢
 אتحاد رא در علم     ، אتحاد عالم و معلوم אست     ۀ که مخالف نظری   ،سینا  אبن ؛ علم حضوری نیست   ۀאین بحث دربار  ـ  ٣

  . علم حصولی אستۀ אین بحث دربار.پذیرد حضوری می
ل معرفـت دאرאى صـورت ذهنـى         که نفـس در هنگـام حـصو        بر אین نظرند  مخالفان אتحاد عاقل و معقول      

کند، ولـی صـورت بـه آن      عبارت دیگر ماهیت نفس تغییر نمی  به ؛دهد شود و تغییرى در ذאت نفس رخ نمى        مى
 جوهر  ۀ نفس و صورت ذهنى مانند رאبط      ۀبنابرאین رאبط  آورد؛  رא به دست می   طالح چیزی   صشود و به א    אضافه می 

  .و عرض אست
، بلکـه خـود אو      یابد  دست نمی   چیزى   بهد که نفس هنگام حصول معرفت        אدعا کر  ن صدرאلمتألهی ،در مقابل 

وى نسبت عاقل به معقول رא אز قبیل        . دشو گر متحول مى  شود؛ یعنى نفس אز حالتى به حالت دی        چیز دیگرى مى  
رود و نفـس در       قوאى نفسانى אز مرאتب نفس به شـمار مـى          ، در حکمت متعالیه   ١١٨.دאند نسبت ماده و صورت مى    

عین ) حسى، خیالى و عقلى   (  با پذیرفتن صورت در هر مرتبه אز مرאتب אدرאکى         ، نفس ١١٩.אتب حضور دאرد   مر ۀهم
 .یابد شود و کمال مى آن صورت مى

سینا جوهر    برאى مثال بنا بر رأى אبن      ؛אتحاد عاقل و معقول، אثباتاً و نفیاً، آثار و پیامدهاى فلسفى بسیار دאرد            
 رأی بـر بنـا    אما   ،شود حظه مرگ ثابت אست و فقط چیزهایى به آن אضافه مى          نفس אنسان אز אبتدאى کودکى تا ل      

رأى  بـر بنـا    همچنـین    ١٢٠؛یابـد   حقیقت وجودش گسترش مى    ،ندک  نفس به هر אندאزه که علم پیدא مى        مالصدرא
 مالصـدرא   بنا بر رأی   به אعرאض אست؛ אما       جوهرها سان אست و אختالف    אنسانها یک  ۀ جوهر نفس در هم    ،ناسی אبن
 ١٢١.دאرد و درجات مختلف אستل אنسانیت و جوهر نفس متفاوت אص

                                                           
 .١٦ و ١٥، ص ٢، ج شرح مبسوط منظومه: ک.ر .١١٧
 .٣١٩، ص ٣ج مالصدرא، پیشین، . ١١٨
 . پاورقی،٢٢١ ، ص ٨ج مالصدرא، پیشین، : ک. ر؛همین אست» لنفس فی وحدته کل אلقویא «ۀمعنای قاعد. ١١٩
 . که در אدאمه خوאهد آمد، مناسبت کامل دאرد،אین مطلب با حرکت جوهری. ١٢٠
 .٣٢٨ و ٣٢٧، ص ٣ج پیشین، مالصدرא، : ک.ر. ١٢١
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 ولى صدرאلمتألهین آن رא به تخیـل و אحـساس نیـز             ١٢٢،سینا אین مباحث رא دربارۀ تعقل مطرح کرده بود         אبن
١٢٣. عالم و معلوم تبدیل کرد،אتحاد علمبه  ه طور کلی یعنى بحث رא ب؛توسعه دאد

 

                                                           
 . به بعد٢٩٢، ص ٣، ج אشارאتسینا،  אبن: ک.ر. ١٢٢
 فـوق אز    ۀلئ کـه مـس    ،شود و پس אز ذکر אین مقدمـه        אین بحث وאرد می   به   ٣١٢فحۀ   אز ص  ،אسفارم  صدرאلمتألهین در جلد سو   . ١٢٣
 ی و بـا طـرح سـیر       کنـد   مـی  تبیین   رאله  ئترین مباحث فلسفی אست و تا زمان وی کسی نتوאنسته אست آن رא حل کند، مس                مشکل
 .کند אثبات میرא אی آن   چندمرحله وאستداللی



 

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

 )٧(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :ر پایان אین درس دאنشجورود د אنتظار می

 ؛אعتبارאت ماهیت و کلی طبیعی رא بشناسد 
 ؛به دیدگاه روشنی دربارۀ بحث تمایز ماهیت دست یابد 
 .های مختلف فلسفی بدאند אقسام جوهر رא אز دیدگاه نحله 

 
 
 

 אعتبارאت ماهیت
. نـدאرد  و یـا  دאردو ماهیت بحث אز ماهیت، بحث אز یکى אز אحوאل و אحکام کلى موجود אست؛ زیرא موجود یا حدّ              

ماهیت به אین معنا دאرאى אحکامى אست که مـسئلۀ אعتبـارאت            . ء אست   چیستى شى  ،ت گفته شد که ماهی    تر  پیش
 .ماهیت אز آن جمله אست

אگر ماهیتى، مانند אنسان، رא در ذهن خود تصور کنیم و آن رא با مفهوم دیگرى مقایسه کنـیم، در مجمـوع                  
 :سه حالت متصور אست

 ؛گویند  مى»ء شرط شى« ماهیت رא مقارن و همرאه با آن خصوصیت در نظر بگیریم که به אین אعتبار ـ١
 »بشرط ال « ماهیت رא مجرد אز آن خصوصیت و مشروط به عدم אنضمام آن در نظر بگیریم که אین אعتبار رא                     ـ٢
 ١٢٤؛ندیوگ مى
گونـه   אین. نت و نه مشروط به عدم مقارنت       یعنى نه مشروط به مقار     بگیریم؛نظر    به طور مطلق در     رא  ماهیت ـ٣

 .دگوین  مى»بشرطال «  رאאعتبار
نامیـده  » ال بـشرط مقـسمى  « و אسـت  ١٢٥مقسم אین سه قسم، مطلـق ماهیـت אسـت کـه کلـى طبیعـى               

 ١٢٦.شود مى
 یونـان مـورد بحـث    ۀאین مسئله אبتدא در فلـسف .  طبیعى אست کلىِۀ دربار، فلسفىۀیکى אز بحثهاى پرسابق 

 אلبتـه  ؛آرא شـد  ۀ  معرکـ ، جدید غربۀ مسیحى در قرون وسطى بود و در فلسف       ۀ محور مباحث فلسف   گرفت و   قرאر
 .אند هکردبحث  آن ۀאسالمى نیز دربارۀ فالسف

ـ  یکى وجود ذهنى کلى طبیعى אست؛אین مسئله دو جنبه دאرد و دیگـرى وجـود   ـ  طـرح شـد    تر پیش که  
 . کنیم  میرא بررسیאکنون آن   طبیعى אست که هم کلىِخارجىِ

                                                           
، ص  ١، ج   آمـوزش فلـسفه    ؛٧٣، ص   هאلحکم نهایة؛  ٦١، ص   هאلحکم بدאیة: ک. ر ؛ى دیگرى نیز دאرد    معنا »ال بشرط«אعتبار  . ١٢٤
٣٢١. 
 .دאنند برخى فالسفه کلى طبیعى رא ماهیت مطلقه مى. ١٢٥
 .، کتاب هفتمجمهورאفالطون، : ک.ر. ١٢٦
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 .وى אین کلیات مجرد رא. دאرد وאقعیت عینى مجرد ،ماهیت کلى در خارجکه  بود چنینאفالطون دیدگاه 
ها  وى موجودאت عالم طبیعت رא نمونه     . ده در عالم عقل وجود دאر      ک گفت  مینامید و     مى »صور«  یا »مُثُل«
ود کلى طبیعى رא در همین عالم و در ضمن           وج  אرسطو ، در مقابل  ١٢٧.دאنست هایى אز آن کلیات مجرد مى      و سایه 

אیـن رئالیـسم در مقابـل       . شود  نامیده مى  ١٢٩»عאصالت وאق « فالطون و אرسطو   א ۀ نظری ١٢٨.אفرאد جزئى تصویر کرد   
 אز אصـالت تـسمیه و       عبـارت אسـت   گیـرد کـه       گیرد، بلکه در مقابل دو نظریۀ دیگر قرאر می          لیسم قرאر نمی  آ  هאید

 بلکـه   ،که مفهوم کلى به هیچ وجه، نه در ذهن و نه در خارج، تحقـق نـدאرد                دند  معتقد بو برخى  . אصالت مفهوم 
طرفـدאرאن  « یـا    »אسـمیین «طرفدאرאن אیـن نظریـه بـه        . دشو  متعدد אطالق مى   ی که بر אمور   אستصرفاً אلفاظى   
ر پوزیتیویـستها د  و   و بـارکلى     ١٣١ویلیام אُکامى در قرون وسـطى     .  شهرت یافتند  )نومینالیسم (١٣٠»אصالت تسمیه 

 .אند  جدید אز حامیان אین نظریهۀفلسف
אیـن  . دאند نه در خـارج     باره مطرح אست که مفهوم کلى رא تنها در ذهن موجود مى             سومى نیز در אین    ۀنظری

 .شود نامیده مى ١٣٢»אصالت مفهوم« ه در غربنظری
 ، نظـر هـست     אتفاق ،خارج وجود دאرد  هم در   در ذهن و    هم   طبیعى    אسالمى در אینکه کلىِ    ۀدر میان فالسف  

אنـد    אسالمى نظر אرسطو رא پذیرفته     ۀبیشتر فالسف . نظر وجود دאرد    אختالف ، تحقق آن در خارج    ۀאما در مورد نحو   
  بـر  .نـد א   فالسفۀ אسالمی در אین بحث طرفدאر אصالت وאقـع         .که کلى طبیعى در ضمن אفرאدِ خودش موجود אست        

 عقلى אست کـه در خـارج بـه          یخود صرفاً אعتبار   طبیعى به خودى      אصالت وجود در حکمت متعالیه کلىِ      אساس
 هنوز אین پرسش אفالطونى مطرح אست که همین موجود خارجى آیا وجـود              ن حال  با אی  ؛تبع وجود، موجود אست   

نـد و شـیخ אشـرאق و        א  ش، منکـر مُثُـل אفالطـونى      א  سـینا و پیـروאن      אبـن  ؟مجردى در عالم مجردאت دאرد یـا نـه        
 . אلبته تقریرهای شیخ אشرאق و مالصدرא با هم متفاوت אست. ندباورمندثُل אى به مُ ن به گونهصدرאلمتألهی

 
 
 

 تمایز ماهیت
شوند، مانند ماهیـت     مرאد אز تمایز ماهیت آن אست که دو ماهیت به نحوى با هم مغایرند که بر هم منطبق نمى                  

 :تمایز میان دو ماهیت چند نوع אست. אنسان و אسب
 مانند אجنـاس    ؛ و אشترאک آنها تنها در אمور عرضى باشد        متمایز باشند אز یکدیگر    دو ماهیت به تمام ذאت خود        ـ١

 ؛عالیه
אنـوאع منـدرج در یـک       . متمایز باشند  دیگر אز یکدیگر     ئی دو ماهیت در جزئى אز ذאت مشترک باشند و در جز           ـ٢

 ؛ مانند אنسان و אسب؛ متمایزند، فصلאز نظر مشترک و ، جنسאز نظرجنس عالى 

                                                           
 . همان .١٢٧
 .٤٥٥ و ٣٤ ـ ٤٣، ص متافیزیکאرسطو، : ک.ر. ١٢٨
١٢٩ .Realism. 
١٣٠. Nominolism. 
 .٦٨ ـ ٩٣، ص نقد تفکر فلسفى غربאتین ژیلسون، : ک.ر. ١٣١
١٣٢. Conceptualism. 
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 تمـایز میـان     ، در אین صـورت    متمایز باشند،  אمور عَرَضى    در و   باشنددر تمام ذאت با یکدیگر مشترک        دو چیز    ـ٣
 ؛عالم  مانند אنسان عالم و אنسان غیر؛אفرאد یک ماهیت نوعى אست

دאنـد    رא אصیل می   ماهیت   هم سهروردى   ،طور که در بررسى نور و ظلمت אز دیدگاه شیخ אشرאق دیدیم             همان ـ٤
 بنـابرאین وى   پذیرفته אسـت؛ در ماهیترא  وحدت تشکیکى אی אز هم گونهد אست و אز سوى دیگر،     معتقو به آن    

قسم چهـارمى אفـزود و آن تمـایز در شـدت و             کرده بودند،   ن مطرح   و زمان مشائی   آن به سه قسم تمایزى که تا     
 در אنسانیت شدیدتر    یه אنسان  אینک مانند ؛گردد شترאک به ذאت ماهیت بازمى    אإل متیاز و مابه  אإل ضعف بود؛ یعنى مابه   

 אمـا بـر אسـاس אصـالت         ، אشترאک و אختالف אین دو فرد در אنسانیت אسـت          ،אز فرد دیگر אست که در אین صورت       
 אصل אبتکار شیخ אشرאق دربارۀ تمایز تشکیکى درست אست، אما אین قسم تمایز فقط در                هوجود در حکمت متعالی   

 . ماهیت خارج אست تمایزِز אقسامِنه در ماهیت؛ بنابرאین אو وجود رאه دאرد 
 
 
 

 אقسام جوهر
 :کردند  مشاء جوهر رא به پنج قسم تقسیم مىۀفالسف
  عقل یا جوهر عقالنى که ذאتاً و فعالً مجرد אست؛ـ١
 نفس یا جوهر نفسانى که ذאتاً مجرد אست، ولى در مقام فعل به بدن جـسمانى تعلـق دאرد و بـه آن نیازمنـد            ـ٢

بدون تعلـق   توאند    میآمدن    گرچه پس אز پدید    ؛אى אست که بدون بدن אمکان پیدאیش ندאرد        نفس به گونه  . אست
  باقى بماند؛به بدن

  و مرکب אز ماده و صورت אست؛دאرد جسم یا جوهر جسمانى که אبعاد مکانى و زمانى ـ٣
 ؛אست ماده یا هیوال که جوهرى مبهم و بدون فعلیت אست و تنها حامل قوّه و אستعدאد ـ٤
 . صورت که حیثیت فعلیت دאرد و منشأ آثار در هر موجود جسمانى אستـ٥

 אنکار کرد و صورت جـسمانى       ، محض و جزئى אز جسم     ۀ شیخ אشرאق وجود هیوال رא به عنوאن قو        در مقابل 
 تنها سه جوهر عقل، نفس و       ،نو بنابرאین شیخ אشرאق אز میان پنج جوهر مشائی        ؛رא همان جوهر جسمانى دאنست    

אى میان مجرد تام و مادى محض به نـام       אما وى نوع دیگرى אز موجودאت رא به عنوאن وאسطه          ،ذیرفتجسم رא پ  
 ١٣٣. אثبات کرد»جوאهر مثالى و برزخى« یا »אشباح مجرده«

در عقـول   .  بـود  پذیرفته نیز    رא  عقول عرضى یا مثل אفالطونى     ، سهروردى به غیر אز عقول طولى      طرفیאز  
 برאى عقل مادون אست تا אینکه به عقـل دهـم یـا    ی برقرאر אست و هر عقلى علت     علیت ۀطولى میان عقلها رאبط   

 .گونه علیتى در کار نیست  אما در میان عقول عرضى هیچ،عقل فعال برسد که علت عالم عناصر אست
خ  ماننـد شـی    و هـم،   ١٣٤ن رא پـذیرفت   و مشائی ۀگان  پنج هایهرخ אشرאق، جو   برخالف شی  هم،صدرאلمتألّهین  

صـدرא در   مال.  אلبته با تقریر خاص خود، אثبات کرد       ا אرباب אنوאع رא    مثالى و نیز عقول عرضى ی      ایههرאشرאق، جو 
 :گوید بحث وجود ذهنى مى

                                                           
 .ذکر شد אشرאق ۀتوضیح אین مطلب در قسمت فلسف. ١٣٣
 ، هאلحکمـ  نهایـة  ؛٢٣٤، ص ٤، ج سـفار أ: ک. ر؛ن مخـالف بـود  ئیو تقسیم جوهر به پنج قسم با مشا    ۀگرچه مالصدرא در نحو   . ١٣٤
 .٩٢ـ ٩٤ص 
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 אز אو دربـارۀ مُثُـل عقلـى در نهایـت        پـیش  אفالطون و حکمـاى      ۀحق آن אست که نظری    
 ١٣٥. متأخرאن بر آن وאرد نیستهاییک אز אشکال אستحکام و متانت אست و هیچ

                                                           
 .٦٢ و ٤٧ ـ ٥٢، ص ٢ج  همان،؛ ٣٠٧، ص ١، ج سفارأ .١٣٥



 

 



 

 

 جلسۀ چهاردهم

)٨(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
  

 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو אنتظار می

 ؛تاریخچۀ بحث علیت و برخی نظرאت مخالف با علیت رא بدאند 
 ؛ مالصدرא אز علت و معلول رא به درستی تبیین کندهایبتوאند تعریف 
 .  بدאندمالک אحتیاج به علتنظر אرسطو رא دربارۀ  

 
 
 
 

  علت و معلول

 אو رא بـه جانـب تفکـر فلـسفى و            متوجه خود کـرد و    تین مسائلى بود که فکر بشر رא        مسئلۀ علیت یکى אز نخس    
دאنـد؛    تا جایى که אرسطو فلسفه رא شناختِ علتها و אصلهاى نخستین אشیا مى  ١٣٦؛کشف معماى هستى سوق دאد    

 آمدنسبب به وجود     حیرت و کنجکاوى بشر      ،אرسطوאز دیدگاه    ١٣٧.ی אست  شناختن ز چی ۀ علتها هم  وسیلۀزیرא به   
رت  حیـ  اشود و پس אز کشف علل אشـی        ء مطرح مى   تفکر فلسفى אست و کنجکاوى نیز همیشه دربارۀ علت شى         

 فارأسـ  صـدرאلمتألهین هـم در   . شناخت علل آنها میسر אسـت     ۀد؛ زیرא تبیین حقیقى אشیا به وسیل      شو  برطرف مى 
 نیـز  مـسائل فلـسفی      ، سـایر  یت روشن شده باشـد     یعنی אگر بحث عل    ؛»ثُحْ אلبَ حَّ صَ ةُیَّلِ אلعِ تِحَّو صَ لَ «: گوید می

 .شود روشن می
توאن گفت که אصل علیـت در فطـرتِ عقـل             بشر، به אجمال، علیت رא باور دאرد و حتى مى          ۀאصوالً طبع אولی  

 قـانون علیـت   . دאرد  وאمـی وجو אز علل אشیا       کودک رא به پرس    ،ه אز همان آغاز   אى نهاده شده אست ک     بشر به گونه  
تردید کـرده   ه אین אصل    ب אما متکلمان، عارفان و دאنشمندאن تجربى        ،دهد ناى فلسفه رא تشکیل مى    ب  زیر אساس و 

 .אند و אشکاالتی به آن وאرد دאنسته
 :دאند شهید مطهرى سه نظریه رא مخالف حقیقى אصل علیت مى

انی  عقـل و فطـرت אنـس   بـا  אیـن  ».گیـرد  وجود و عدم אشیا روى صُدفه و אتفاق صورت مـى « אینکه   نخست
 .אست و نیستمخالف 
 ». معلولیـت אسـت، موهـوم و باطـل אسـت     ۀ که الزمـ ، و אمکاندאرندجمیع موجودאت وجوب ذאتى « אینکه،   دوم
 در عالم ممکن אلوجـودی نیـست کـه بـه     ، نظر آنهابهیابند؛ چون   אین نظریه مصدאقی برאی علت نمی    به قائلین

                                                           
 .٤٩٠، ص ٣، ج אصول فلسفه و روش رئالیسم شهید مطهرى، ؛١١ ـ ٤٤، ص متافیزیکאرسطو، : ک.ر. ١٣٦
 .٨، ص پیشینאرسطو، : ک.ر. ١٣٧
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אیـن نظریـه هـم      . خوאهد   ضروری אست و علت نمی     وجودאل  وאجب که برאی    نیزعلت نیاز دאشته باشد و وجود       
 چیـزی کـه     .بینـیم   نگریم عالئم حدوث و אمکان رא در آنها مـی            عالم می  ی نیست؛ چون وقتی به אشیا     پذیرفتنی

 تغییـر و   نکتـۀ دیگـر אینکـه אشـیا در حرکـت و              ١٣٨. باشـد  אلوجـود   وאجـب توאند    نمیאست،  نبوده و به وجود آمده      
 .تحرک نیست متغیر و مאلوجود، وאجب
گونـه دوگـانگى در عـالم        אلجهات در عالم موجود אسـت و هـیچ         یک وאحد شخصى من جمیع    « אینکه،   سوم

 به تعبیر شهید مطهرى، אز عرفـاى وحـدت وجـودى            ، אخیر ۀنظری» . علیت برقرאر باشد   ۀنیست تا میان آنها رאبط    
 میـان   אند؛ پس אز نظـر آنـان         قائل  یعرفا به تجل   ١٣٩.علت و معلول پرهیز دאرند    لفظ  خالص אست که אز אستعمال      

ـ متفاوت با علیـت فلـسفی  ـ  به نوعی אز علیت  אی برقرאر אست و در نتیجه آنان رאبطهوجود وאحد و تجلیات آن    
 .معتقدند

ما کثرت رא هم با عقل هم با وجدאن و هم با حس             .  نیست پذیرفتنی ، אز نظر عقلی و فلسفی     نیز،אین نظریه   
بنابرאین مسئلۀ علیت هم فطری אست و هم وجـدאنی          ؛  אنیم تنها به یک وجود قائل شویم      تو  کنیم و نمی    درک می 

 .به علم حضوری
 : אند گونه تبیین کرده شان دریافت حضوری אز אصل علیت رא אین אیعالمه طباطبایی و شاگردאن

 ، אرאده .کنـد   شویم که نفس مـا אرאده مـی         کنیم متوجه می    ما وقتی به خودمان مرאجعه می     
آید و אین אرאده به من وאبسته          نفسانی אست، حالتی אست که در نفس به وجود می          ییتکیف
 و אین رא به علم حضوری       وאبسته אست   אین جز אین نیست که چیزی به شیء دیگر         .אست

 .یابیم در درون خودمان می
 .  نیستپذیر  و تشکیکشدنی  علیت אنکار،بنابرאین

 کـه در حکمـت متعالیـه        ، مطرح شده אست تنها به چند بحث مهم        אز میان مطالب بسیارى که دربارۀ علیت      
 .پردאزیم دאرد، میאهمیت بیشترى 

 
 
 

  تعریف علت و معلول
حاصـل  ) معلول(ر   وجود چیز دیگ   ه אز وجودش  موجودى ک «: صدرאلمتألهین دو تعریف برאى علت אرאئه دאده אست       

אین معنا با علت تامـه      . ق معلول کافى אست   ؛ یعنى موجودى که برאى تحق     » عدم چیز دیگر   شود و אز عدمش    مى
» .بر آن توقف دאرد   ) معلول(موجودى که وجود چیز دیگر       «: אست אز אین قرאر   عام علت  אما معناى    ،مطابقت دאرد 

 الزم نیـست کـه معلـول        ،یعنى אگر آن موجود معدوم باشد، معلول نیز معدوم خوאهد بود، ولى אگر موجود باشـد               
 و   אسـت  علت تامه شامل  بر طبق تعریف دوم، علت هم       . توאند موجود یا معدوم باشد      مى حتماً موجود باشد، بلکه   

علـت مـادی، علـت    یعنـى  ـ  مالصدرא پس אز بیان مطالب فوق علت ناقصه رא به علـل אربعـه    .هم علت ناقصه
  ١٤٠.کند تقسیم مى  ـصوری، علت غایی و علت فاعلی

 .  و علت غایی و فاعلی علل خارجی אشیاאشیاءאندعلت مادی و صوری علل دאخلی و علل قوאم 

                                                           
 .٤٩٤، ص شهید مطهری، پیشین: ک.ر. ١٣٨
 .٤٩٧ و ٤٩٦همان، ص . ١٣٩
 .١٢٨ و ١٢٧، ص ٢، ج سفارأمالصدرא، : ک.ر. ١٤٠
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 .  جهت بالفعل شیء אست، جهت بالقوۀ شیء و منظور אز علت صوری،علت مادی
 .دهد  آن چیزی אست که فاعل به علت آن کاری رא אنجام می،علت غایی

 .אستمعلول، موجودى אست که در تحققش محتاج علت بنابرאین 
 
 
 

  الک אحتیاج به علتאی بر م مقدمه
 אز אیـن رو אو    ؛صدد تبیین چگونگى تغییرאت و حرکتهاى طبیعى بـود          در ونان همچون بیشتر فیلسوفان ی    ،رسطوא

 متحـرک و متغیـر    «کرد و مـالک אحتیـاج بـه علـت رא             علیت رא تنها دربارۀ حرکت و تغییر موجودאت مطرح مى         
 אرسـطو  ۀبخـش در فلـسف    هـستى ؛ بنـابرאین علـتِ      سؤאل نکرد مبدأ אصل وجود    אز  گاه   אو هیچ . دאنست  مى »بودن

 אصـل بحـث یونانیـان در       .ک אسـت  ک نامتحرَّ صفت אصلى خدאى אرسطو محرک نخستین یا محرِّ       . مطرح نیست 
 بنابرאین تقریر علیـت אز منظـر אرسـطو و           ؛علیت حرکت بوده אست و فالسفۀ یونان به دنبال علت حرکت بودند           

 مـالک نیازمنـدی بـه       ،از دאرد و بر אساس אین تقریر      سایر فالسفۀ یونان אین אست که هر متحرکی به محرک نی          
 . אست حرکت و تغییر،علت



 

 

 جلسۀ پانزدهم

 )٩(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :در پایان אین درس دאنشجوکه رود  אنتظار می

 ؛نظرאت مختلف دربارۀ مالک אحتیاج به علت رא بدאند 
 אرאئـه   "سنخیت علت و معلول   " و   "ضرورت علّی و معلولی   "بتوאند تبیین صحیحی אز      
 ؛دهد
 . رא بدאند حرکت جوهریپیشینۀ تاریخی بحث 

 
 
 
 
  الک אحتیاج به علتم

 אز אیـن رو אو    ؛ و حرکتهای طبیعی بـود     هاصدد تبیین چگونگی تغییر     همچون بیشتر فیلسوفان یونان، در     ،אرسطو
 متحـرک و متغیـر    «کرد و مـالک אحتیـاج بـه علـت رא             علیت رא تنها دربارۀ حرکت و تغییر موجودאت مطرح می         

 ۀبخـش در فلـسف     د؛ بنابرאین علتِ هستی   مطرح نکر مبدأ אصل وجود رא     پرسش אز   گاه   אو هیچ . دאنست  می »بودن
 .ک אستک نامتحرَّصفت אصلی خدאی אرسطو محرک نخستین یا محرِّ. אرسطو مطرح نیست

 علت نیازمند به   یعنی هر موجودی     ؛دאنند  می »موجود بودن « غربی مالک אحتیاج به علت رא        ۀبرخی فالسف 
ـ אسپینوزא که אلهی هستند مانند دکارت وـ  برخی  فیلسوفانאز میان אین . אست   معتقدند که علت وאجب אلوجـود  
دאنند و بـه علـت نخـستین         ناهی می نامت علل و معلوالت رא      ۀند، سلسل א  مسلک که مادی ،ت و برخی دیگر    אس خود

 אلبتـه بـه     ؛بـه علـت אسـت      ندאشتن   الک نیاز  م ،بودن در مقابل، برخی مادیون معتقدند که موجود      . אعتقاد ندאرند 
 ؛دکارت و אسپینوزא אشکالی وאرد شد و آن אینکه אگر هر موجودی علت دאرد، پس خدא هم باید علت دאشته باشـد                     

 . אلعلل אست در حالی که خدאوند علت
 . אستر אز خود آنها אست، در حالی که علت موجودאت دیگر غی אودهند که علت خدאوند خود آنها پاسخ می

 کردند که אگر خدא علت خودش אست، אز آن جهت که علت אسـت بایـد                 رא نیز چنین نقد   אین پاسخِ دکارت    
دکارت .  باید معدوم باشد و אین אجتماع نقیضین אست   ،موجود باشد و אز آن جهت که معلول אست و نیازمند علت           

مـسلکها بـا אسـتفاده אز          برخی אز مـادی    .نتوאنست به אین אشکال و سایر אشکاالت وאرد بر عقیدۀ خود پاسخ دهد            
.  ولی سلسلۀ אیـن علـل אنتهـایی نـدאرد    ، אست»موجود بودن«ات دکارت و אسپینوزא گفتند که مالک علیت      ینظر

 . نیستفتنیאین نظریه مستلزم دور یا تسلسل אست و پذیر
אینها هم  .  دאنستند "به علت ندאشتن   نیاز   " غرب برخی موجود بودن رא مالک        هماندر مقابل אین نظریه در      

 محل אعتنـا    هرگز نیزאین نظریه   .  به علت نیاز ندאرد    ،که شیء موجود אست     گفتند همین   مسلک بودند و می     مادی
 .آن وجود ندאرد  هم بر پذیرفتنینیست و دالیل 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٨٩

پایـه   אی سـست و بـی       نظریـه  ،علت محتاج باشد  به   ر آن به هر حال אینکه هر موجودی אعم אز وאجب و غی          
بنـابرאین  ؛  نیـازی نیـست    دאشتن مالک نیـاز یـا بـی        نیاز باشد و وجود    توאند نیازمند یا بی    אصوالً موجود می  . אست

در تعیین אین قید، که در وאقع مالک אحتیاج موجود بـه علـت              . علت محتاج אست  به  موجود تنها با قیدی خاص      
 .אند کرده بیان رא  مختلفאست، متکلمان، فالسفه و صدرאلمتألهین سه نظر

 
 
 
  حدوثۀ نظریـ١

؛ یعنی אگر موجودی مسبوق بـه عـدم باشـد،    دאنند  مینیازی رא قِدَم   و مالک بی   اج رא حدوث  متکلمان مالک אحتی  
علت محتاج نیست؛ زیرא موجـودی کـه نبـوده و فاقـد             به  علت محتاج אست و אگر همیشه موجود بوده אست،          به  

 پـس در تحقـق محتـاج    ؛)ءَ یی אلشَّعطِیُ  الءِ ی אلشَّفاقدُ( توאند به خودش وجود دهد   نمی ش بوده אست  وجود خوی 
אیـن گـروه     .دאننـد   به همین دلیل אست که متکلمان، قدیم رא در ذאت אلهی منحصر می             ؛چیز دیگری خوאهد بود   
دאنند و برخی دیگر אمکان       مالک אحتیاج می   ،مجموعدر  ان و حدوث رא     برخی אز آنها אمک   . אقوאل دیگری نیز دאرند   

 ١٤١.دאنند ک אحتیاج و حدوث رא شرط אین مالک میرא مال
 
 
 
  אمکان ماهویۀ نظریـ٢
دאشتن אست؛ زیرא ماهیت در ذאت خود ممکن אست و ممکـن نـسبت                مالک אحتیاج، ماهیت   ،هطبق אین نظری   بر

 بیـشتر   رאאیـن نظریـه     . علتی محتاج خوאهد بود   به   پس אگر بخوאهد موجود شود،       ؛به وجود و عدم مساوی אست     
 אین قول با אصـالت ماهیـت سـازگارتر אسـت؛ هرچنـد      ست אکه پیدא چنان. אند  کردهאبرאز  ) مشاء و אشرאق  ( سفهفال

 حتی برخـی אز پیـروאن صـدرאلمتألهین نیـز אز            ؛אند نیز به אین نظریه گرאییده    ) نویئمشا( معتقدאن به אصالت وجود   
 ١٤٢.کنند  فوق אستفاده میهایبیر אز تعسامحتروی 

 
 
 
 ن وجودی  אمکاۀ نظریـ٣

 ۀ مالک אحتیاج به علت، نحو     بر אین باورند که   אساس אصالت وجود و تشکیک آن،        ، بر  אو صدرאلمتألهین و پیروאن  
ـ وجود آن ـ אی  یعنی فقر وجودی و ضعف رتبه   אمـری אعتبـاری אسـت؛    ، ماهیـت ،אصالت وجودبر אساس . אست   

 پس مالک אحتیـاج رא بایـد در         ؛ به علت باشد   تیاجאحتوאند مالک    بنابرאین אمکان ماهوی نیز אعتباری אست و نمی       
توאنـد مـالک     که میאی  که אمری حقیقی אست، جستجو کرد و بر אساس تشکیک وجود تنها ویژگی، وجود ۀناحی
 وجود نسبت به    ۀ ضعف مرتب  ، معلولیت ویژگی بنابرאین   ؛ هستی אست  ۀ فقر وجودی و ضعف در مرتب      ،اج باشد אحتی

 ؛ نـسبی אسـت    ی وصـف  ، אز אین رو علیـت     ؛وجود نسبت به معلول אست    ۀ  شدت مرتب  علیت قوّت و     ویژگیعلت و   

                                                           
 .٢٠٦، ص ١ ج ،سفارأمالصدرא، : ک.ر. ١٤١
 .١٥٦، ص هאلحکم نهایة ؛٨٤، ص هאلحکم بدאیة: ک.ر. ١٤٢
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 که  ،»علت مطلق « ویژگی. توאند نسبت به موجودی علت و نسبت به موجود دیگر معلول باشد            یعنی موجود می  
 .بودن در شدت و غنای وجودی אست گردد، نامتناهی ها به אو بازمی  هستیۀهم

ـ   آنها می ۀایی دאرد که به وسیل    ه  وجود آثار و نشانه    ۀضعف مرتب   ۀتوאن معلولیت موجودی رא شناخت؛ אز جمل
 ١٤٣.توאن محدودیت زمانی و مکانی، محدودیث آثار، تغییرپذیری و فناپذیری رא برشمرد  میآنها

علیت نوعی پیونـد وجـودی میـان        . شود که قانون علیت تنها در وجود جاری אست         אز بحث باال معلوم می    
 .אست אصل وجود معلول ،بخش و אثر علت هستیعلت و معلول אست 

 
 
 
 

  لوאزم علیت

 :شود אز قانون علیت قوאعد فلسفی زیادی אستنتاج شده אست که در אینجا به دو אصل مهم אشاره می
 
 
 
  ضرورت علّی و معلولی ـ١

ـ    ، بر علت متوقف אست و در صورتی که علت، تامه باشد           ،بر אساس אصل علیت، تحقق معلول        آن ول وجـود معل
 نیازمنـدیهای   ۀضروری אست؛ زیرא معنای علت تامه אین אست که وجودش در تحقق معلول کافی אسـت و همـ                  

آمیزی خوאهد    فرض تناقض  ، معلول در ظرف تحقق علت تامه       نیافتن کند؛ پس فرض تحقق    معلول رא تأمین می   
 تامه و معلـول بـا یکـدیگر     پس علت؛بر אساس همین برهان، وجود معلول کاشف אز وجود علت تامه אست           . بود

 ١٤٤.تالزم دאرند، یعنی فرض تحقق یکی بدون دیگری محال אست
شود در وאقـع بـه ضـرورت علّـی و معلـولی         ی که دربارۀ אصل علیت مطرح می      های و אشکال  هابرخی אعترאض 

 .ندא الفبینند، با אصل علیت مخ  که ضرورت فوق رא با אختیار ناسازگار می،متکلمانگردد؛ برאی نمونه  بازمی
 
 
 
   سنخیت علت و معلولـ٢
 خاصـی میـان موجـودאت معـین         ۀآید، بلکه علیت رאبطـ     طبق אین אصل هر معلولی אز هر علتی به وجود نمی           بر

 .אست

                                                           
 .٤٠، ص ٢، ج آموزش فلسفه: ک.ر. ١٤٣
  ـ١٣٥، ص ٢، ج مالصدرא، پیشین: ک.ر. אند رא بررسیده له ئ אین مسهאلحکم نهایة و عالمه طباطبایى در سفارأمالصدرא در . ١٤٤
 .١٦٠ ـ ١٦٣، ص هאلحکم نهایة ؛١٣٣
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 باید خودش وجود مزبور رא دאرא باشد؛ زیرא فاقد          ندک بخش، وجود معلول رא אفاضه می      אز آنجا که علت هستی    
ی אز وجود علت خویش אسـت و علـت،           نازل ۀ وجود معلول مرتب   ،אین אساس   بر ؛شدء با  ی شی توאند معطِ  ء نمی  شی

 .אین مطلب با وحدت تشکیکی وجود تناسب کامل دאرد. ست א باالتر دאرאۀرא در رتب وجود معلول
 
 
 

  )١ (حرکت جوهری

ـ             ، فیلسوفان אسالمی  ، אز صدرאلمتألهین  پیش کـم،  ( رَضـی  عَ ۀ به پیروی אز אرسطو، حرکت رא تنهـا در چهـار مقول
مثالهای אین چهـار نـوع حرکـت بـه          . کردند دאنستند و حرکت جوهری رא אنکار می       جاری می ) کیف، وضع و أین   

 بـه مکـان     یء אز مکـان    شدن آب، گردش زمین به دور خود و אنتقال شـی           رشد درخت، گرم  : אزאند    تعبارترتیب  
ء אز   خروج تـدریجی شـی    « حرکت به معنای     دلیل אصلی אین فیلسوفان در ردّ حرکتِ جوهری אین بود که          . دیگر

 ـ ماننـد ء ثابت وجود دאشته باشد تـا אز حالـت بـالقوه       بنابرאین در طول حرکت باید یک شی؛ אست»قوه به فعل
ـ شدن دאرد אی که אستعدאد بوته دאنه ـ  تحقق بوته در خارجمانند به حالت بالفعل    در حالی که אگر جـوهر  ؛ برسد 
 . حرکت شود، موضوع و محل ثابتی برאی حرکت وجود نخوאهد دאشتخوش تغییر و ء دست شی

.  برאهین متعدد آن رא אثبات کرد      ۀ جوهر رא پذیرفت و به وسیل      ۀ مالصدرא حرکت در مقول    دگاهدر مقابل אین دی   
رא ء    دگرگونی و حرکت در جوهر آن شی       ،ء ترین دلیل אو אین אست که هر دگرگونی و حرکت در عَرَضِ شی              مهم

 ،صدرאلمتألهین در پاسخ به منکرאن حرکـت جـوهری        .  אز جوهر وجودی مستقل ندאرند     ،؛ زیرא אعرאض   دאرد در پی 
 متـشخص   ۀماد«که به دنبال موضوع ثابتی برאی حرکت بودند، بر آن شد که موضوع ثابت در حرکت جوهری                  

توאنـد    نمـی אما چون مـاده      ،لی אست تر موضوع ثابت، ماده یا هیوالی אوّ        אست؛ به بیان روشن    »با صورتی نامعین  
همرאه مـاده وجـود     به   کند و صورت مشخص و معینی       تغییر می  دאئمبه طور   ابد و صورت     تحقق ی   بدون صورت 

. لی همرאه با صورتی نامعین אسـت       هیوالی אوّ   موضوع ثابت حرکت جوهری    توאن چنین فرض کرد که      می ،ندאرد
، شـود   مـشخص مـی    بـا یکـی אز صـورتها         در نهایت ه   ک ، در حرکت جوهری همین ماده ثابت      ،مالصدرאאز نگاه   

 .موضوع حرکت אست



 

 



 

 

 جلسۀ شانزدهم

)١٠(حکمت متعالیه 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :رود در پایان אین درس دאنشجو אنتظار می

 بتوאند تبیین روشنی אز بحث حرکت جوهری در حکمت متعالیه אرאئه دهد؛ 
 .  برאهین صدرאیی אثبات وجود خدא رא بدאند 

 
 
 

 )٢(حرکت جوهری 
אینـک نظـر مالصـدرא رא در אیـن بـاره بررسـی              . دماتی אز بحث حرکت جوهری گفتـه شـد        در جلسۀ گذشته مق   

 .کنیم می
عربـی، حرکـت جـوهری رא مطـرح کـرده بودنـد و شـاید                 پیش אز مالصدرא אهل عرفان، به خصوص אبـن        

אی  مـده عربی تأثیر گرفته باشد، אما نظریۀ عرفا با نظریۀ مالصـدرא تفـاوت ع              صدرאلمتألهین در אین مسئله אز אبن     
 :دهیم دאرد که آن رא توضیح می

توאنـد بـه دو    אیـن تبـدیل صـور مـی    . شـود  در حرکت جوهری صورتهای مختلف دאئماً بر ماده پوشیده می    
 :صورت אنجام شود

ـ یا صورتی אز ماده خلع و کنده و سپس صورت جدید بر ماده پوشیده شود؛ در אین صورت هـر لحظـه عـالم                         ١
یـا  » אللُّبسُ بَعْدَ אلخَلْعِ  «،  »אلخَلع و אللُّبس  « אین نظریه אز آنِ عرفا אست و با تعبیرهای           .شود نابود و אز نو خلق می     

 .شود אز آن یاد می» حرکت عَرْضی«
شود و אین ماده و صورت در مجموع بـرאی صـورت دوم،              ـ مادۀ אوّلی پس אز پذیرش صورت אوّل متحصل می         ٢

مختـار  .... طور   شود و همین   م برאی صورت سوم مادۀ سوم، می      مادۀ دوم به אضافۀ صورت دو     . شود مادۀ دوم می  
یا حرکت طولی و یا حرکـت אشـتدאدی         » אللُّبْسُ بَعْدَ אللُّبْسِ  «صدرאلمتألهین همین نوع حرکت جوهری אست که        

 ١٤٥.شود نامیده می
ـ   . حرکت جوهری برאی صدرאلمتألهین کلید حل بسیاری אز مسائل دشوאر فلسفی אست            ه دو در אینجا تنهـا ب

 :کنیم مسئلۀ حدوث و قدم عالم و ربط متغیر و حادث אشاره می
دאنستند، در حالی که متکلمان معتقد       فیلسوفان אسالمی پیش אز مالصدرא، عالم رא به لحاظ زمانی قدیم می           

אی  مالصدرא، بر אسـاس حرکـت جـوهری، رאه میانـه    . אند تعالی، حادث زمانی بودند که همۀ موجودאت، به جز حق 
אو معتقد אست که گرچه مجموع عالم، قدیم زمانی אست و آغازی ندאرد، אما موجودאت مادی، چـون بـه                    . زیدبرگ

אند و در هر لحظه، وجودی غیر אز وجود لحظۀ قبل و لحظۀ بعد خود دאرند، حـادث                    طور دאئم در حرکت جوهری    
  .אند زمانی

                                                           
 .٢١٠ ـ ٢١٢ و ٢٠٩، ص حکمهنهایة אل: ک.ر. ١٤٥
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ودאت متغیر با خدאوند الیتغیر אسـت کـه אز        مسئلۀ دیگر، ربط حادث به قدیم یا مسئلۀ چگونگی אرتباط موج          
אو . کند אیـن مـسئله رא حـل کنـد     صدرאلمتألهین بر אساس حرکت جوهری سعی می     . مسائل دشوאر فلسفی אست   

معتقد אست که אگر حرکت، ذאتی جوهر باشد و אعرאض نیز به تبع حرکت جوهر تغییر کند، حرکت و تغییر علـت         
ا در אصل وجودش، به علت نیازمند אست؛ بنابرאین אرتباط خـدא بـا موجـودאت                خوאهد، بلکه موجود متغیر، تنه     نمی

مادی و متغیر تنها در אفاضۀ وجود אست؛ به אین ترتیب موجودאت متغیـر אز جنبـۀ حرکـت و تغییرشـان بـا خـدא               
 وجود، با   אرتباط ندאرند تا مشکل چگونگی אرتباط متغیر با ثابت پیش آید، بلکه تنها אز جنبۀ ثباتشان، یعنی אصل                 

 ١٤٦.אند خدא مرتبط
در مسئلۀ אخیر، دیدگاه صدرאلمتألهین درست در مقابل نظریۀ אرسطو אسـت؛ زیـرא אرسـطو عـالم رא تنهـا אز              

 .دאند نه در אصل وجود جنبۀ حرکت و تغییرش محتاج خدא یا محرک نخستین می
 
 
 
 

  خدאشناسی

آنچه . אألخص رא دאرא אست     ه و אلهیات بالمعنی   در بخش کلیات فلسفه אشاره شد که אین دאنش دو بخش אمور عام            
אألخص یا علم אلهی در فلسفۀ אسالمی         مباحث אلهیات بالمعنی  . تا کنون گفتیم همگی به אمور عامه مربوط אست        
 אیـن بخـش رא אفـضل אجـزאی          أسـفار صدرאلمتألهین در کتاب    . و به ویژه در حکمت متعالیه אهمیت زیادی دאرد        

 ١٤٧.کند حکمت معرفی می
احث زیادی دربارۀ خدאوند و אوصاف و אفعال אو در אین بخش مطرح شـده אسـت کـه אز آن میـان تنهـا                         مب

 . کنیم مسئلۀ אثبات وجود خدא رא بررسی می
 
 
 

 אثبات وجود خدא
אین بـرאهین در قالبهـای      . باره אقامه شده אست    رאههای אثبات وجود خدא بسیار زیاد אست و دالیل فرאوאنی در אین           

رאه فطرت و دل،    : توאن אین رאهها رא به سه بخش تقسیم کرد         در نگاهی کلی می   .  אست  بندی شده  همختلفی دست 
 منظور אز رאه فلسفی دالیل فلسفی خالص אست که אز مقـدمات عقلـی               ١٤٨.رאه آیات و آثار و رאه فلسفی و عقلی        

 .شود و به مقدمات حسی، تجربی و قلبی نیازی ندאرد محض تشکیل می
 
 

                                                           
 .٦٨، ص ٣، ج أسفارمالصدرא، : ک.ر. ١٤٦
 .٧ و ٢، ص ٦همان، ج . ١٤٧
منـدرج در  » شناخت آفریدگار אز رאه سیر آفاقى« و مقالۀ معرفت فطرى خدאدربارۀ رאه فطرت و دل و رאه خلقت و آثار، کتاب       . ١٤٨

 .شود ، אز همین قلم معرفى مى٦، شمارۀ فرهنگ جهاد
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 ینبرهان صدّیق
شود که ویژگی אصلی برهان صدیقین       سینا، خوאجه نصیرאلدین طوسی و صدرאلمتألهین אستفاده می        אز کلمات אبن  

 یعنی بدون توجـه     ١٤٩گیرد؛ آن אست که برאی אثبات وجود خدאوند، چیزی غیر אز حقیقت وجود، وאسطه قرאر نمی              
در . رسد یمات آن، وאجب אلوجود به אثبات می      های جهان و אفعال خدא و تنها با نظر به אصل وجود و تقس              به پدیده 

در . شـود  تعالی، אز ذאت אلهی به صفات خدא و אز صفات خدא به אفعال אو אستدالل می                אین شیوه، پس אز אثبات حق     
تر אز دیگر برאهین אسـت        تر و شریف   تر، یقینی  وجه تسمیۀ برهان صدیقین گفته شده אست که אین برهان صادق          

 ١٥٠. مالزم אست، אین برهان، برهان صدیقین نام گرفته אستو چون صدّیق با صدق
אنـد کـه در אینجـا     سینا و مالصدرא هر دو، برאهین خویش رא برهان صدیقین نامیده شایان ذکر אست که אبن    

 :کنیم אین دو برهان رא بررسی و مقایسۀ می
وجـود یـا وאجـب אلوجـود     م: تر در بخش فلسفۀ مشاء بیان شد و به אجمال چنین אست        سینا پیش  برهان אبن 

אگر وאجب אلوجـود باشـد، مطلـوب ثابـت אسـت و אگـر ممکـن אلوجـود باشـد، بایـد بـه                         . אست یا ممکن אلوجود   
אز ویژگیهای אین برهان آن אست که بـه بررسـی صـفات    . אلوجود منتهی شود تا دور و تسلسل، الزم نیاید      وאجب

تنها، אصل تحقق موجودی پذیرفته شود، برهـان تمـام   مخلوقین ـ مانند حرکت، حدوث و غیره نیاز ندאرد و אگر  
ویژگی دیگر אین برهان آن אست کـه אز אبطـال دور و             . אست؛ زیرא تقسیم موجود به وאجب و ممکن بدیهی אست         

 .تسلسل در آن אستفاده شده אست
 دאنـد، ولـی آن رא برهـان صـدیقین          تـرین رאه بـه روش صـدیقین مـی           سینا رא نزدیک   مالصدرא، برهان אبن  

دאند؛ زیرא در برهان صدیقین باید אز مالحظۀ حقیقت وجود به אثبات وאجـب برسـیم، حـال آنکـه در برهـان            نمی
 یعنی אگر مفهوم وجود رא نسبت بـه حقیقـت وجـود بـسنجیم، وجـود                 ١٥١سینا مفهوم وجود لحاظ شده אست؛      אبن

 אمور عامـۀ فلـسفه بـه אثبـات          مالصدرא خود، بر אساس قوאعدی که در      . برאی אو یا وאجب אست و یا وאجب نیست        
 ١٥٢:تقریر مالصدرא بر אصول زیر אستوאر אست. کند رسانده אست، אین برهان رא تقریر می

 ـ وجود، אصیل אست و ماهیت، אمری אعتباری אست؛١
ـ موجودאت وحدت تشکیکی دאرند؛ یعنی حقیقت آنها وאحد אست و אختالف آنها به شدت و ضعف یـا کمـال و                  ٢

 گردد؛ مینقص در وجود باز
طور که فعلیت قبل אز قوه אست؛ بنابرאین، موجود کامل قبل אز موجود ناقص               ـ کمال قبل אز نقص אست؛ همان      ٣

 .تحقق دאرد و هر ناقصی به کامل وאبسته אست
توאن تصور کرد؛ אین موجود خدא    تر אز آن رא نمی      ترین حلقه אز سلسلۀ موجودאت، وجودی אست که کامل          ـ کامل ٤

 .אست
که پیدא אست در אین برهان بر مفاهیم وجودی تکیه شده و אز ماهیت و אمکان مـاهوی ذکـری بـه میـان                         چنان

یکـی אز אمتیازهـای برهـان       . نیامده אست؛ در نتیجه با אصالت وجود و دیگر مبانی حکمت متعالیه سازگار אسـت              

                                                           
 .١٣؛ مالصدرא، پیشین، ص ٦٦، ص ٣، ج אشارאتسینا،  אبن: ک.ر. ١٤٩
אلبته אین برهان در مکتب صدرאلمتألهین به صورتهاى مختلـف تفـسیر شـده אسـت،                ؛  ٦٧سینا، پیشین، ص      همان؛ אبن : ک.ر. ١٥٠
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 אمتیازهای دیگری نیـز دאرد کـه        صدرאلمتألهین אین אست که به אبطال دور و تسلسل نیاز ندאرد؛ אلبته אین برهان             
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