ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ دوره ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻼﺻﺪرا

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ :

11

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻇﻬﻮر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻼﺻﺪرا و آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وي
ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺮب ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻼﺻﺪرا و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﺸﺮب ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ
ذﮐﺮ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻼﺻﺪرا

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

دوران ّ
متأخر

1

t.me/mahmoudi_izeh
 -1دوران ﻣﺘﻘﺪم ،ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 -2ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
 -3ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

) اگر از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم هجری را دورۀ متق ّدم بدانیم (که فارابی بزرگترین فیلسوف
این دوره بوده است) و از قرن پنجم تا دهم را دورۀ میانه به حساب آوریم (که ابنسینا در ابتدای آن
طلوع کرده است) ،قرن یازدهم تا عصر حاضر را نیز میتوانیم دورۀ متأخّ ر نامگذاری کنیم1 .
(
ﻧﮑﺘﻪ
قبل از ورود به دورۀ متأخّ ر باید این نکته را تذکر دهیم که فلسفه ،در همان ابتدا رقیبی به نام
2
علم کالم داشت).دانشمندان علم کالم ،که به آنها متکلّمین می گویند ،می خواستند از طریق عقل
2
3
و استدالل از معارف دینی دفاع کنند)(.بسیاری از متکلّمان با فلسفه مخالف بودند و از فیلسوفان
انتقاد می کردند .برخی از این انتقادها آن قدر شدید بود که مانع گسترش فلسفه در میان مردم
شد و فلسفه را پس از ابن سینا ،در بخش هایی از جهان اسالم به رکود کشاند 1.البته در ایران
3
4
پس از دوره ای
این انتقادها و حملهها تأثیر کمتری داشت و فلسفه همچنان زنده ماند(تا اینکه)
پی حملۀ مغول پیش آمده بود ،حکومت صفویه شکل
طوالنی از کشمکش های اجتماعی که در ِ
گرفت و ایران به ثبات و آرامش رسید .همین امر سبب شد که در پایتخت صفویان ،یعنی اصفهان4 ،
 -4دﭼراﻪﺻﭼﻔﯿﻬﺰﺎين ﺑﻓﺎﯿﻋﻠﺚﺴﻮﻓﺷﺎﺪنﮐﻪ علم5و دانش رونق بگیرد و فیلسوفان بزرگی ظهور کنند و فلسفه وارد مرحلۀ جدیدی شود(.
ﺑﺰرﮔﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟ )میرمحمد باقر مشهور به میرداماد ،شیخ بهاء الدین محمدبن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی،
میرابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی و باالخره ،محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی
 -5ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
5
ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ را معروف به مالصدرا و صدرالمتألهین از فیلسوفان بزرگ عصر صفویه هستند(.شاگردان آنها نیز
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ؟
یکی پس از دیگری به مرحلۀ استادی رسیدند و راه فلسفه را تا عصر حاضر ادامه دادند.

میرداماد

مدرسه صفویه در اصفهان

 .1این مسئله را در درس « عقل و فلسفه» پیش تر بررسی کرده ایم.
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 -1ﻣﻼﺻﺪرا ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ درس ﮐﺪام اﺳﺎﺗﯿﺪ وارد ﺷﺪ؟
 -2ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ ﻣﯿﺮداﻣﺎد
 -3ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ درك ﺟﺪﯾﺪي از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد؟

صاحب حکمت متعالیه
مالصدرا در سال  979هجری قمری در شیراز به دنیا آمد .تحصیل را در
همان جا آغاز کرد اما پس از مرگ پدرش ،که از رجال نامی شیراز بود ،به اصفهان ﻧﮑﺘﻪ
رفت؛ میراث پدر را صرف تحصیل علم نمود و به عالی ترین مراتب حکمت
1
وی ابتدا به حلقۀ درس شیخ بهایی پیوست و سپس به پیشنهاد استاد ،به
رسید).
3 1
درس فلسفۀ میرداماد ،که بنیان گذار حوزۀ فلسفی اصفهان بود ،وارد شد).مشرب
این دو استاد گران قدر که عالوه بر علوم روز ،در عرفان و انوار قلبی هم از نوادر
روزگار بودند ،روح و جان مالصدرا را با ذوق و عرفان نیز آشنا و دمساز کرد .در
این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد3 .

(

(

   

«  ...نفس خویش را به مجاهدت و
تهذیب طوالنی مشغول کردم به گونهای
که دلم با کثرت عبادتها و مجاهدتها
افروخته گشت و انوار ملکوت بر آن
سرازیر شد و پنهانیهای جهان برتر
برایم روشن گشت و انوار خدای یگانه
در دلم تابش نمود و الطاف الهی پیدرپی
جاری گردید ،بدانسان که به اسراری
پی بردم که تاکنون پی نبرده بودم و
رمزهایی بر من آشکار شد که با برهان
آشکار نمیشد و حتی آنچه پیش از این
به برهان فرا گرفته بودم ،با فزونیهایی از
1
راه شهود قلبی مشاهده کردم». ...

برداشت

  

مالصدرا می گوید« :بسیاری از منسوبان به علم ،علم لدنّی 1غیبی را که
سالکان طریقت بدان اعتماد دارند ،انکار می کنند و می گویند هر چه جز از راه
آموزش و تفکر حاصل شود ،علم نیست .برخی هم گمان برده اند [ که] علم
حقیقی منحصردر علم فقه و ظاهر تفسیر و کالم است … ولی این هم گمانی
فاسد است و گویندۀ آن تاکنون معنای قرآن را نفهمیده و باور ندارد که آن
اقیانوسی است که پهنه اش تمامی حقایق را فرا می گیرد»2.


 1به نظر شما ،مالصدرا بر چه نکته ای تأکید می کند؟

ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻬﺮوردي ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺷﺮاق از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ و
..............................................................ﺮاق ﻋﻠﻢ از
وﺣﯽ ﻗﺮآﻧﯽ را از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺣﯽ ،ﻫﻤﺎن اﺷ
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ


 2چرا مالصدرا می گوید کسی که علم لدنّی را علم نمی داند ،قرآن کریم را
نفهمیده است؟
..............................................................در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
زﯾﺮا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻠﻢ ﻟﺪّﻧﯽ و اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ و

ﺷﺮﯾﻒ از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ٌ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﺎدﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده :اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر َﯾـﻘﺬﻓﻪ ا ّ
ﷲ
ﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء َ



 .1االسفاراالربعه ،ج  ،1مقدمه.

 .1علم لدنّی علمی است که از طریق آموزش و کالس درس حاصل نمیشود بلکه بدون واسطه از جانب خدا به کسی
که در بندگی و عبودیت مراتبی را پیموده و به شایستگی کافی رسیده است ،الهام و اشراق میشود .این اصطالح از
قرآنکریم گرفته شده است که میفرماید« :علّمناه من لدنّا علم ًا؛ از نزد خود ،او را علمی آموختیم» (سورۀ کهف ،آیۀ . ) 65
 .2مفاتیح الغیب ،مالصدرا ،مفتاح سوم ،مشهد هشتم.
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 -1ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﮐﻬﮏ ﻗﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

) 1مالصدرا پس از تکمیل تحصیالت و کسب مقام استادی به شیراز بازگشت و تدریس را در مدرسۀ خان شیراز
آغاز نمود .جویندگان علم و حکمت به سرعت گرد او جمع شدند ا ّما دیری نپایید که رقیبان حسد ورزیدند و درصدد
آزارش برآمدند .او به ناچار عازم قم شد و در یکی از روستاهای آن به نام «کهک» ،حدود پانزده سال از عمرش را
به تفکر و عبادت و سیر و سلوک روزگار گذرانید1 (.
برای مطالعه

مالصدرا در مذ ّمت اوضاع زمانه که او را ناچار به مهاجرت
کرد ،می گوید:
«حقیقت این است که زمانه مرا به جماعتی کودن مبتال کرده
است که دیدگان آنها از رؤیت انوار دانش و فهم اسرار آن
نابیناست و همچون شب پرگان از مشاهدۀ معارف و تعمق در
آنها عاجز و ناتوان است .اینان تدبر در آیات سبحانی و تع ّمق
در حقایق ربّانی را بدعت می شمارند .اینان با دشمنی خود با
حکمت و عرفان ،مردم را از این دو علم محروم کرده اند و مانع
رسیدن و اعتماد آنها به علومی می شوند که انبیاء و اولیاء الهی به کنایه گفته اند
و حکیمان و عارفان به اشارت فرموده اند ...

مدرسه خان شیراز

با مشاهدۀ این احوال ،روش موالی خود و موالی آن کسان را که رسول خدا
1
تقیه پیشه کردم و صبر و بردباری را
موالی آنهاست  ،در پیش گرفتم و مدارا و ّ
ترک ننمودم و عنان نفس از کف ندادم ولی خس و خاشاک در چشم داشتم و
منزل مالصدرا در کهک قم
استخوان در گلو؛ بنابراین ،از معاشرت با مردم کناره گرفتم و از دوستی با آنها
مأیوس شدم و بدین طریق از مخالفت زمانه خالصی یافتم؛ تا آنجا که تعظیم و تحقیر و کارشکنی آنها پیش
من یکسان گشت و در این راه آنچه را یکی از برادران من سروده بود به کار بستم:
از سخن ُپر ُدر مکن همچون صدف هر گوش را

زمـردپــوش را
قفـل گوهـرسـاز ،یـاقـوت
ّ

در جـواب هـر سـؤالی حاجـت گفتـار نیست

چشـم بیـنا عذر مـی خواهـد لـب خامـوش را

 ...چون احوال را بدین منوال دیدم ،از مردم روزگار یکسره بریدم و شکسته خاطر در برخی نواحی منزوی گشتم
2
و به عبادت پرداختم».
علی مواله؛ هرکس من موالی اویم ،پس علی نیز موالی اوست.
 .1اشاره به حدیث نبوی :من ُ
کنت مواله فهذا ٌ
 .2االسفار االربعه ،ج  ،1مقدمه.
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 -1ﭼﻪ اﻣﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺑﯿﺪن اﻧﻮار ﺣﮑﻤﺖ و اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ﺷﺪﻧﺪ؟

 -2ﻣﻼﺻﺪرا ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﭼﻪ ﮐﺮد؟

نکته

   

محـمدحسـنین هیکـل ،روزنامـهنگار
برجستۀ مصری در مصاحبۀ خود با
امام خمینی  ،در اواخر سؤالهای خود
از ایشان پرسید « :چه شخصیتهایی،
و امام علی
غیر از رسول اکرم
(غیر از معصومین) شما را تحت تأثیر قرار
داده و چه کتابهایی بهجز قرآن روی
شما اثر گذاشته اند؟»
امام خمینی پاسخ داد « :این سؤال
احتیاج به تأمل دارد و االن نمی توانم
جواب بدهم ا ّما شاید بتوان گفت در
فلسفه ،مالصدرا ،در کتب حدیث ،کتاب
کافی در کتب فقهی ،کتاب جواهر»1 ...
  

  

   

   

) 1خلوتگزینی و تفکرات و تأمالت عمیق و طوالنی و عبادتها و ریاضتها
بهتدریج عقل و جان صدرالدین را برای جهشی بلند در سپهر معرفت و حکمت
مهیا ساخت .انوار حکمت بر او تابید و الطاف الهی پیوسته بر وی جاری گشت.
اسرار و رموزی بر او آشکار شد که تا آن زمان آشکار نشده بود .وقتی آنچه را پیش
1
از آن به برهان فرا گرفته بود از راه شهود قلبی به نحو برتر مشاهده کرد (1،پس از
2
حدود  15سال بار دیگر به شیراز بازگشت .این بار)،حاکم شیراز سرپرستی «مدرسۀ
خان» را به او سپرد و او این مدرسه را به کانون اصلی علوم عقلی در ایران تبدیل
کرد و واپسین دورۀ زندگی خود را یکسره وقف تعلیم و تألیف کتاب نمود2 .
(
باالخره ،این بزرگ مر ِد عرصۀ حکمت و عرفان ،در سال  1050هجری قمری
2
در هفتاد سالگی در راه بازگشت از سفر حج ،در عراق درگذشت.

تألیفات

 -1ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﻼﺻﺪرا را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -2ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ﭼﻪ ﻧﺎم دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

  

  

مالصدرا تألیفات متعددی دارد که همۀ آنها در جایگاه خود مهم و منشأ اثر
1
مانند )«الشواهدالربوبیه»« ،تفسیرالقرآن الکریم» و «المبدأ و المعاد»1 (.
بوده اند،
ّ
) 2مهمترین و مشهورترین اثر فلسفی مالصدرا « الحکمهًْ المتعالیهًْ فی االسفار
االربعهًْ» میباشد که دایرهًْ المعارف فلسفی مالصدرا است .این کتاب که به
« اسفار» مشهور است و در نه جلد به چاپ رسیده ،با الهام از سفر چهارمرحلهای
عارفان در چهار بخش اصلی تألیف و تنظیم شده است2 .
(
عرفا معتقدند که سیر و سلوک انسان به سوی کمال و تا رسیدن به کمال
کتاب الشواهد الربوبیه ﺳﻮال نهایی در چهار سفر انجام می شود:اﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ}سفر ا ّول ،سفر از خلق به حق (خدا) :در این سفر سالک میکوشد از طبیعت و
عوالم ماورای طبیعت عبور کند و به حق واصل شود و میان او و خدا حجابی نباشد.
مالصدرا ،مباحث عمومی فلسفه را در بخش ا ّول کتاب خود قرار داده است.
سفر دوم ،سفر با حق و در حق :در این سفر سالک میکوشد به کمک خداوند،
سیری در اسماء و صفات خداوند نماید.
مالصدرا ،نیز بعد از مباحث عمومی فلسفه به مباحث مربوط به توحید و صفات
  

 .1صحیفۀ امام ،ج  ، 5ص .271



کتاب االسفار االربعه

 .1همان.
 .2آن گونه که از اشعار داماد ایشان ،فیاض الهیجی ،برمی آید و از مرحوم علم الهدی فرزند فیض کاشانی (و نوۀ دختری
مالصدرا) نقل شده است ،مالصدرا در بصره رحلت می کند .بدن او را به نجف منتقل می کنند و در ایوان العلماء،
نزدیک ضریح امیرالمؤمنین دفن می نمایند.
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 -1ﻓﻠﺴﻔﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 -2ﭼﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺳﺮاﻣﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -3ﭼﺮا ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﻣﻼﺻﺪرا از ﻋﺮﻓﺎن  ،ﺷﻬﻮد و وﺣﯽ ﻗﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﯾﺎ ﮐﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -3از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯿﺰان و ﻣﻼك ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ دو ﺳﻮال و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ

الهی می پردازد.

سفر سوم ،سفر از حق (خدا) به سوی خلق ،همراه با حق است :در این سفر سالک به سوی خلق باز می گردد
در حالی که به حق توجه دارد و همه چیز را مظهر و جلوۀ او می یابد.
مالصدرا نیز بخش سوم کتاب خود را به افعال خداوند و ربوبیت و حکمت الهی اختصاص داده است.
سفر چهارم ،سفر در خلق است با حق :در این سفر سالک می کوشد به کمک حق مردم را هدایت کند و آنها
را نیز سالک راه حق نماید.
مالصدرا نیز بخش چهارم کتاب خود را به «علم النفس» و مراحل شکل گیری آن تا رسیدن به مرحلۀ معاد
اختصاص داده است 1.ﭘﺎﺳﺦ
{

حکمت متعالیه



) 1فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت و آن را رسم ًا «حکمت متعالیه» نامید ،نتیجۀ تکاملی دو مشرب فلسفی
1
گذشته ،یعنی «فلسفۀ مشّ اء» و «فلسفۀ اشراق» و نیز انس دائمی وی با وحی الهی و قرآن کریم بود(.به عبارت
2
دیگر)،در شخصیت وجودی مالصدرا برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی با هم الفت یافته و از این الفت،
فلسفه ای برآمد که سرآمد فلسفه های قبل از خود شد2(.
در عین حال ،توجه داشته باشیم که بهره مندی مالصدرا از عرفان و شهود یا وحی قرآنی ،فلسفۀ او را از ﻧﮑﺘﻪ
3
معیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تهی نساخت و به عرفان یا کالم تبدیل نکرد؛)زیرا وی در مقام فیلسوف
بودن یک متن یا سخن ،این است که ا ّو ًال هر مبحثی که طرح می کند ،به
می داند که میزان و مالک فلسفی ِ
موضوع فلسفه ،یعنی وجود و مسائل بنیادی آن ،مربوط باشد و ثانی ًا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد ،نه
 -4ﻣﻼﺻﺪرا از ﺷﻬﻮد ﯾﺎ وﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
شهود قلبی و یا بیان نقلی و قرآنی.
4
3
ایشان این اصل را در آثار فلسفی خود ،به خصوص در اسفار ،مراعات کرده(و)در هر موردی که از شهود یا وحی
الهی بهره برده ،از این دو منبع نه به عنوان پایۀ استدالل بلکه به عنوان تأیید و شاهد کمک گرفته است4 (.
پس ،منابع حکمت متعالیه عبارت اند از:
 1 } 5فلسفۀ مشّ اء ،به خصوص اندیشه های مستدل و قوی ابن سینا؛
 -5ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 2حکمت اشراق ،اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی؛
2
 3عرفان اسالمی ،به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی؛



  



 4تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا و ائمۀ اطهار

5 {.

  

 .1االسفاراالربعهًْ ،جلد  ،1صفحۀ «ف» مقدمه و مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد  ، 5ص .153
 .2محیی الدین ملقب به «شیخ اکبر» که گاهی هم « ابن عربی» خوانده می شود ،از عرفای قرن ششم و هفتم هجری است .او که ن ََسبش به حاتم طایی می رسد ،در
اندلس تولد یافت و بیشتر عمر خود را در مکه و سوریه گذراند .محیی الدین عرفان را وارد مرحلۀ جدیدی کرد و بخش دوم عرفان ،یعنی عرفان نظری را بنیان نهاد.
او بیش از  200کتاب تألیف کرده که «فصوص الحکم» و «فتوحات ّ
مک ّیه» از جملۀ آنهاست.
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اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد
وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد
ﻣﺮاﺗﺐ داﺷﺘﻦ وﺟﻮد

 -1اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

بررسی

عموم فیلسوفان و از جمله ابن سینا و مالصدرا دربارۀ مسائلی چون «اثبات وجود خدا»« ،وجود روح» و «معاد
و آیندۀ جهان» سخن گفته اند؛ در حالی که می دانیم این مباحث در دین هم مطرح می شوند.
آیا سخن گفتن فیلسوفان در این موارد ،آنان را از فلسفه خارج نمی کند؟

ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج اﻧﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪ و دﻓﺎع از دﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
............................................................................................
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻗﻮاﻋﺪ
............................................................................................
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻟﻬﺎم ﻫﺎ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎ
را در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

اصول ا ّولیۀ حکمت متعالیه

 -2ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ داراي ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

) 2فلسفۀ مالصدرا یا همان «حکمت متعالیه» دارای اصول و پایه هایی است که تا عصر وی یا اساس ًا کسی بدان
نرسیده بود و ابتکار خو ِد ایشان بود و یا به صورتی که مالصدرا آنها را در کنار هم قرار داد و ترکیبی فراهم آورد،
به وسیلۀ فیلسوف دیگری انجام نپذیرفته 2بود .با توجه به گستردگی بحث و ضرورت طرح مقدمات مختلف برای
تبیین این اصول ،از بیان تفصیلی آنها می گذریم و به معرفی اجمالی برخی از این اصول بسنده می کنیم.

(

3



)1اصالت وجود :این اصل ،بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست که بر سایر مباحث فلسفی او اثر عمیق
گذاشته و به آنها رنگ و بوی « اصالت وجودی» بخشیده است .به همین جهت گاهی فلسفه صدرایی را
 -3ﭼﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻼﺻﺪرا را ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮدي ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟
«فلسفۀ اصالت وجودی» هم می خوانند3 .

(

« اصالت وجود» چیست؟ مقصود مالصدرا از این اصطالح چه بوده است؟
 -4در ﺑﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﻨﻈﻮر از واژه اﺻﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

4

برای رسیدن به این مقصود ،الزم است قدم های زیر را برداریم -5 :ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻼﺻﺪرا از اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

4

مقابل این معنای از اصالت ،کلمۀ «اعتباری»
)ا ّول« :اصالت» ،در این بحث ،به معنای «واقعی بودن» است)(.در ِ 5
قرار دارد که دراینجا ،به واقعی و خارجی نبودن و ذهنی بودن است؛ مثل اینکه بگوییم آسمان یک امر واقعی است.
پس مقصود مالصدرا از وجود اصیل است ،این است که وجود ،یک امر واقعی و بیرون از ذهن است5 .

(

  

دوم :چه عواملی سبب شد که مالصدرا این نظر را بدهد؟ در درس ا ّول خواندیم که ابن سینا در حدود شش قرن
پیش از مالصدرا نظر داد که ما از هر شیء خارجی ،دو مفهوم «هستی» و «چیستی» یا وجود و ماهیت را بهدست
میآوریم؛ مث ً
ال با مشاهده یک فرد انسانی ،مفهوم «انسان» که یک ماهیت است و مفهوم «بودن» (یا همان وجود)
را درک میکنیم.
  

7

  

6
سوم):این دو مفهوم ،غیریکدیگرند ،یعنی دو مفهوم متغایر و متفاوت اند .مثل مفاهیم « انسان» و « بشر»
نیستند که فقط دو لفظ هستند ،اما مفهوم ًا یکی اند6 .
ّ

(

چهارم):بعد از ابن سینا و گذشت سالیان ،برخی فالسفه این سؤال را مطرح کردند که :حال که آن شیء خارجی
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 -6اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ دو ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -7ﺑﻌﺪ از اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻪ ﺳﻮاﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

ﻧﮑﺘﻪ

 -1از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -1ﮐﺪام ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ؟ دو ﺳﻮال و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
 -2از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا وﺟﻮد اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -3ﭼﺮا ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭼﯿﺰي ﺟﺰ»وﺟﻮد« و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

که منشأ پیدایش این دو مفهوم متغایر در ذهن ما شده ،یکی است ،این یک شیء واقع ًا و حقیقت ًا مصداق کدام یک
از این دو مفهوم است؟ «وجود» یا ماهیت؟ 7
1
پنجم):برخی از فیلسوفان ،از جمله میرداماد که استاد مالصدرا بود ،گفتند آن ام ِر واقعی و خارجی ،مصداق ماهیت
است ،نه وجود؛ یعنی آنچه واقعی است ،ماهیت است نه وجود .پس «اصالت» با ماهیت است و وجود ،صرف ًا یک
انتزاعی ذهنی و اعتباری است .اذهان عادی هم این نظر را بهتر می پسندید؛ آری این « انسان» (همان
مفهوم
ِ
ماهیت) است که واقعی است ،نه وجود انسانی.
1
کسانی از فالسفه که این نظر را پذیرفتند «اصالت ماهیتی» نامیده شدند .شاگرد قدرتمند میرداماد که اکنون
فیلسوفی پخته شده بود و در برابر هر مسئله و سؤالی به ژرفاها سیر می کرد و گوهرهای گرانبهای معرفت را
از اعماق اقیانوس ها بیرون می آورد ،با کمال تواضع و فروتنی نسبت به استاد خود ،موضعی دیگر گرفت و نظر
2
دیگری ابراز کرد و)گفت از میان این دو مفهوم « ،وجود» است که اصیل و واقعی است .واقعیت خارجی ،ما بازاء
و مصداق وجود است .پس وجود اصالت دارد ،نه ماهیت .البته ،درک و پذیرش آن در ابتدا بسی دشوار می نمود و
برای ذهن انسان های معمولی هم پیچیده و مشکل به نظر می رسید2 .

(

   

(

(

ل

) 3او می گفت :آنچه ما در خارج می یابیم ،از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان ،همه مصداق وجودند؛ البته
وجودهایی متفاوت و با نقص و کماالت متفاوت .ذهن انسان ،وقتی به این وجودهای متفاوت نظر می کند،
متناسب با تفاوت ها و خصوصیات هر کدام از آنها ،تصورات و مفاهیمی از قبیل آسمان ،درخت ،آب ،حیوان و
انسان انتزاع می نماید و تفاوت آن وجودها را با این تصورات و مفاهیم و نام گذاری ها مشخص می سازد وا ّ آنچه
در خارج است ،وجود است .بنابراین ،جهان ،چیزی جز «وجود» و حقیقت وجود نیست3 .
وجود اندر کمال خویش جاری است
تکمیل نمودار

(

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺎ

تعینها امور اعتباری است
ّ

1

ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ارﺗﺒﺎط دارد

نمودار زیر یک سیر را نشان می دهد؛ آن را کامل کنید:
یک واقعیت و دو مفهوم ـ دو نظر ـ اصالت وجود ـ تمایز دو مفهوم ـ کدام واقعی؟ ـ اصالت ماهیت
اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد

ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ و
دو ﻣﻔﻬﻮم

ﺗﻤﺎﯾﺰ دو ﻣﻔﻬﻮم

ﮐﺪام واﻗﻌﯽ؟

دو ﻧﻈﺮ
اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ

 .1دیوان گلشن راز شیخ محمود شبستری.
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 -1وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺰد ﻣﻼﺻﺪرا را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -2ﻋﺎرﻓﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -3ﻋﺎرﻓﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﮐﺜﺮت ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ اوردﻧﺪ؟
 -4از ﻧﻈﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺜﺮﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

1
 2وحدت حقیقت وجود):بنیان دوم فلسفه صدرایی «وحدت وجود» است .او
می گوید هستی یک حقیقت و یک واحد حقیقی می باشد و آنچه از کثرت
در جهان مشاهده می کنیم ،دلیل بر وجودهای مختلف و متکثر نیست،
بلکه معنای دیگری دارد1 (.


سعدی در بوستان چنین می سراید:
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست
ب ِر عارفان ،جز خدا هیچ نیست
توان گفتن این با حقایق شناس
ﺳﻮال
ولی خرده گیرند اهل قیاس
برای رسیدن به مقصود مالصدرا ،در اینجا نیز باید سه قدم برداریم:
که پس آسمان و زمین چیستند
بنی آدم و دام و دد کیستند
قدم ا ّول :همۀ ما ترجیع بند شاعر بزرگ ،هاتف اصفهانی را شنیده ایم که در
پسندیده پرسیدی ای هوشمند
بگویم گر آید جوابت پسند آخر هر ترجیع می گوید:
وحــده ال الـه ا ّ هـــو ﮐﺪام ﻋﻘﯿﺪه ﻋﺮﻓﺎ را
که هامون و دریا و کوه و فلک ﺗﺮﺟﯿﻊ ﺑﻨﺪ که یکی هست و هیچ نیست جز او
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
پری ،آدمیزاد و دیو و ملک ﭘﺎﺳﺦ این ترجیع بند هاتف یک ترجیع بند عرفانی است و عقیدۀ عرفا را در «وحدت
2
عارفان از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و
همه هر چند هستند از آن کمترند وجود» به تصویر می کشد.
که با هستیش نام هستی برند
2
3
عظیم است پیش تو دریا به موج یک حقیقت است و کثرت های جهان اصالت ندارند .عارفان که این حقیقت را از
بلند است خورشید تابان به اوج طریق شهود عرفانی به دست آورده بودند ،برای اثبات نظر خود کمتر به استدالل
3
4
ولی اهل صورت کجا پی برند متوسل می شدند و بیشتر از طریق تمثیل و تشبیه به دیگران می رساندند .آنان
که ارباب معنا به ُملکی درند می گفتند نسبت حقیقت وجود به این کثرت هایی که می بینیم ،مانند نسبت آب
که گر آفتاب است ،یک ذره نیست
دریا به امواج است .این امواج فراوان که به طور پیوسته می آیند و می روند و گاه از
وگر هفت دریاست یک قطره نیست
چو سلطان ع ّزت َعلَم بَر َکشد بزرگی و عظمت آنها هم یاد می کنیم ،چیزی جز همان آب نیستند که این گونه
جهان سر به َجیب 1عدم در َکشَ د چین و شکن پیدا کرده و خود را بر صخره ها میکوبد.
ل

)

()

()

()

 -5ﻣﻼﺻﺪرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه را ﺑﺮاي
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ » وﺣﺪت وﺟﻮد« ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ؟

درخت و انسان و خورشید و جملۀ این امور گوناگون مانند همان موج اند که از
خود
هویتی و وجودی ُجدای از خداوند ندارند و جز خدا ،چیزی در عالَم نیست(.
5
قدم دوم):مالصدرا که خود از عارفان برجسته بود و این وحدت را نیز شهود کرده
بود ،میخواست که این حقیقت را با برهان فلسفی نیز برای دیگران اثبات نماید.
نظریۀ اصالت وجود ،کار او را آسان کرد و راه او را برای یافتن استدالل باز و هموار
نمود و دریافت که تا اثبات فلسفی وحدت وجود ،قدمی کوتاه مانده است5 (.

قدم سوم :همان نکته ای است که ما آن را در همان درس ا ّول آموخته بودیم.
 -6دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﺟﻮد در راﺑﻄﻪ
6
در آن درس ،بعد از اینکه دانستیم)از هر واقعیتی دو مفهوم به دست می آوریم:
ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
وجود و ماهیت ،همچنین دانستیم که مفهوم ماهیت ،در هر شیئی با شیء
دیگر متفاوت است؛ یکی اسب است ،دیگری درخت است ،سومی گربه است و
همین طور .ا ّما مفهوم وجود در همۀ اشیا یکی است .یعنی مفهوم وجود ،مشترک
میان همۀ اشیاست6 .
َ .1جیب :گریبان.
(
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 -1ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﺮ واﻗﻌﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
 -2ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟
 -3ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﺎت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟

1
مالصدرا این نکته را با اصل اصالت وجود تلفیق کرد و گفت):حال که واقعیت داشتن و اصالت با وجود است ،نه
با ماهیت ،و وجود هم امر مشترک و واحد میان همۀ اشیاست ،پس حقیقت ،یکی بیش نیست و جایی برای تکثر
واقعی در عالم وجود ندارد1 .
2

(

2

اکنون)مالصدرا با سلوک عقلی و استداللی خود به همان حقیقتی رسیده بود که عارفان با شهود دیده بودند و
ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
به زبان زیبای شعر می سرودند که:
این همه نقش در آیینۀ اوهام انداخت
ُحسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

(

نقش نگارین که نمود
این همه
عکس می و ِ
ِ

یک فروغ رخ ساقی است که در جام انداخت

1

3

و برتر و باالتر از آن)،اکنون او به مرتبه ای از مراتب بلند معانی آیاتی از قرآن کریم ،از جمله این آیه دست یافته
بود که می فرمود« :همو هم ا ّول است و هم آخر هم ظاهر است و هم باطن و او به هر چیزی علیم است3 .»2

(

البته همچنان این سؤال باقی می ماند که :اگر حقیقت یکی است ،باالخره این کثرت ها ،گرچه در همان ح ّد موج
و سایه باشد ،از کجا نشئت می گیرد؟ پاسخ این سؤال را در اصل سوم فلسفۀ صدرایی دنبال می کنیم.
 

 3مراتب داشتن وجود :اصل سومی که در اینجا از آن یاد می کنیم ،تبیین دقیق تعدد و تکثر در عالم است.
4
)از نظر مالصدرا ،با اینکه هستی یک حقیقت واحد است ،ا ّما این حقیقت واحد ،دارای درجات ،مراتب و
شدت و ضعف است.
در مقام تشبیه ،این حقیقت واحد ،مانند یک کانون نور درخشان است که اشعۀ آن
به میزانی که از کانون دور میشوند ،ضعیف و ضعیفتر میشوند و همین اختالف
در ش ّدت و ضعف ،سبب تمایز آنها از یکدیگر و پیدایش کثرت در آن میگردد؛
یعنی ما در اینجا یک حقیقت به نام «نور» داریم که در مرتبهای قوی و در مرتبهای
ضعیف است .نور قوی نور است ،نور ضعیف هم نور است .نور قوی از همان جهت
که نور میباشد قوی است و نور ضعیف هم از همان جهت که نور است ضعیف
میباشد .چنین نیست که نور قوی با چیز دیگری غیر از نور ترکیب شده باشد و قوی
شده باشد و یا اینکه نور ضعیف با چیز دیگری ،مث ً
ال تاریکی ترکیب شده و ضعیف
نبودن نور است .
شده باشد ،زیرا اصوالً تاریکی چیزی نیست ،همان ِ
تجلیات و ظهورهای خود دارای مراتبی
وجود نیز که حقیقت واحدی است ،در ّ
٣

 .1لسان الغیب ،حافظ شیرازی.
« .2هو اال ّول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی ٍء علیم» (سورۀ حدید ،آیۀ ( )3رجوع شود به تفسیر القرآن الکریم تألیف مالصدرا ،تفسیر سورهًْ الحدید).


 .3صدرالمتألهین رساله ای در تفسیر آیۀ «نور» دارد .آیۀ نور ،آیۀ  35سورۀ نور می باشد که ابتدای آن با این عبارت شروع می شود «اهلل نور السماوات و االرض  »...وی در
حسی و ظاهری باشد .لذا می کوشد حقیقت نور بودن خدا و رابطۀ آن با مخلوقات را توضیح
این رساله توضیح می دهد که مقصود از « نور» در این آیه ،نمی تواند نور ّ
دهد و تبیین کند.
  

 -4ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮاﺗﺐ داﺷﺘﻦ وﺟﻮد ﻣﻼﺻﺪرا را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ
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 -2ﻣﻼﺻﺪرا ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺎء را ﮐﻪ از اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﺟﻮد ﺑﻮد ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد اﻫﻞ ﺳﻠﻮك
ﻣﻌﻨﻮي و اﺷﺮاق ﺑﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻬﺮوردي ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد
و ﻧﻮر ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

می شود و هر مرتبه ای از وجود ،به میزان درجۀ وجودی خود ،ظهور آن حقیقت واحد و یگانه است4 .
انجم ،آفتابی بیش نیست
در هزاران جام گوناگون ،شرابی بیش نیست
گرچه بسیارند ُ
1
کثرت اندر موج باشد ،لیک آبی بیش نیست
گرچه برخیزد ز آب بحر ،موجی بی شمار

(

ﻧﮑﺘﻪ:اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺗﺐ داﺷﺘﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ

1
بدین ترتیب)،در فلسفۀ صدرایی« ،وجود» که محور فلسفۀ مشّ ائی بود و «نور» که اساس فلسفۀ اشراقی بود به
هم می رسند و یکی می شوند و یک معنا و هو ّیت می یابند1 (.
 -1در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺻﺪراﯾﯽ ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

به کار ببندیم


1

با تکمیل جدول زیر ویژگی های سه مکتب فلسفی مشاء و اشراق و متعالیه را بیان کنید.
اشراق

مشاء
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﺾ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي و اﺷﺮاق
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد

ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺪﻻل و اﺷﺮاق اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي در ﮐﻨﺎر
اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد و ﻧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء و اﺷﺮاق اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺒﻊ وﺣﯽ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر
از ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

چگونه حکمت متعالیه توانست حکمت مشاء و حکمت اشراق را به یکدیگر نزدیک نماید؟ ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ



2

متعالیه

..............................................................................


 3آیا می توان دو عبارت «مراتب داشتن حقیقت وجود» و «وحدت حقیقت وجود» را در یک عبارت «وحدت
در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» جمع کرد؟ ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﯿﺰي ﺟﺰ وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ واﺣﺪ و ﯾﮏ وﺟﻮد ِ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﻓﺮد ّ از
..............................................................................دي داﺷﺘﻪ
وﺟﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﯾﮏ ﻓﺮد از وﺟﻮد ،داراي ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ :وﺟﻮد ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮا

ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ دارد .وي ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻇﻬﻮرات ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻇﻬﻮرات ،ﭼﯿﺰي ﺟﺪا از ﺧﻮد
وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪ ِ ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ درﯾﺎ و ﻣﻮج درﯾﺎﺳﺖ
برای مطالعۀ بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید.



8



7



6



5



4



3



2



1

شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا ،سید جالل الدین آشتیانی ،بوستان کتاب.
مردی در تبعید ابدی ،نادر ابراهیمی ،انتشارات فکر روز.
صدرالمتألهین و حکمت متعالیه ،سید حسین نصر ،ترجمه حسین سوزنچی ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی ،حمید پارسانیا.
مجموعه آثار استاد مطهری ،جلدهای  9 ، 6 ، 5و  ،10انتشارات صدرا.
نظام حکمت صدرایی ،عبدالرسول عبودیت ،مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی.
تاریخ فلسفه اسالمی ،زیر نظر سید حسین نصر ،جلد سوم ،انتشارات حکمت.
اصول فلسفۀ اسالمی جلد دوم ،حسین غفاری ،انتشارات حکمت.



 9وحدت وجود در حکمت متعالیه ،حسین سوزنچی ،انتشارات امام صادق .
 10حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر ،رضا اکبریان ،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.




 .1دیوان شمس الدین محمد مغربی.
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 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ
دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ را در ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

 -2ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻏﻠﻂ
 -3اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﺑﻨﯿﺎدي ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻼﺻﺪرا اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

 -4ﻣﻼﺻﺪرا ﻃﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺼﺪاق ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ
 -5ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

 -6ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﻠﻂ
 -7ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺣﺪت وﺟﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ

 -8ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ،آﻧﭽﻪ از ﮐﺜﺮت در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﮑﺜﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯿﺮداﻣﺎد
 -1ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎن  .................اﺳﺖ.
 -2ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺳﻔﺮ اول در ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ از ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ..................ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ
دارد.
 -3ﻓﻠﺴﻔﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،رﺳﻤﺎ  ........................ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 -4ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ  .........................و ........................و ﻧﯿﺰ اﻧﺲ داﺋﻤﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء – ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺮاق
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد.

 -5ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺎرم در ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ در ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺚ  ..................و  ....................ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد.

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ -ﻣﻌﺎد

 -6ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻼﺻﺪرا ،ﮐﺜﺮت و وﺣﺪت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﺻﺎف  ..................و  ......................ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد  -ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ وﺟﻮد

 -7ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﻬﻮم  ....................اﺻﯿﻞ اﺳﺖ.

وﺟﻮد

 -8ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﻬﻮم  ....................اﺻﯿﻞ اﺳﺖ

ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

: t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

