درس یازدهم( :دوران متأخّر)
💫 خالصه مطالب درس یازدهم
✔اگرازآغاز ظهورا سالم تاا بتدای حکومت صفویان را دورة متقّدم بدانیم وا ز عصر صفویه تا دورة معاصررا دورة متأخّر بشماریم.
✔فلسفه،درهمان ابتدارقیبی به نام علم کالم داشت.دانشمندان علم کالم،که به آنها متکلمین می گویند،میخواستندازطریق عقل
واستدالل ازمعارف دینی دفاع کنند.بسیاری ازمتکلمان بافلسفه مخالف بودندوازفیلسوفان انتقادمیکردند.برخی ازاین انتقادهاآنقدر
شدید بودکه فلسفه راپس ازابن سینا،دربخش هایی ازجهان اسالم به رکود کشاند.
✔البته در ایران این انتقادها تأثیر کمتری داشت و فلسفه همچنان زنده ماند تا اینکه پس از دوره ای طوالنی از کشمکش های
اجتماعی ،که در پیِ حملة مغول پیش آمد،با آغاز حکومت صفویه ،ایران به نوعی ثبات و پایداری رسید .همین امر سبب شد که
در پایتخت صفویان ،یعنیا صفهان ،علم و دانش رونق بگیرد و فیلسوفان بزرگی ظهور کنند و فلسفه وارد مرحلةجدیدی شود.
✔میرمحمد باقرمشهور به میرداماد،شیخ بهاءالدین محمدبن حسین عاملی مشهوربه شیخ بهایی ،میرابوالقاسم فندرسکی مشهور
به میرفندرسکی وباالخره ،محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا و صدرالمتألهین از فیلسوفان بزرگ عصر صفویه
هستند.شاگردان آنهانیزیکی پس ازدیگری به مرحلة استادی رسیدند وراه فلسفه را تا عصر حاضر ادامه دادند.
✔صاحب حکمت متعالیه مالصدرا،وی ابتدا به حلقةدرس شیخ بهایی پیوست وسپس به پیشنهاد استاد،به درس فلسفةمیرداماد،
که بنیان گذارحوزة فلسفی اصفهان بود،وارد شد .میردامادکه فیلسوفی مشائی بود ،می خواست حکمت مشّاءرا باحکمت اشراق
درآمیزدوفلسفة مشائی را تفسیری اشراقی کند .مشرب این دو استاد گران قدرکه عالوه بر علوم روز ،در عرفان و انوار قلبی هم
از نوادرروزگار بودند،روح وجان مالصدراراباذوق وعرفان نیز آشنا ودمساز کرد .در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم
و معرفت نائل شد.
✔مالصدرا پس ازتکمیل تحصیالت وکسب مقام استادی به شیراز بازگشت وتدریس رادرمدرسةخان شیرازآغاز نمود .جویندگان
علم و حکمت به سرعت گرد او جمع شدند امّا دیری نپایید که رقیبان حسد ورزیدند و درصددآزارش 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 گذرانید.
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✔تألیفات مالصدراعبارتنداز-1:االسفار االربعه،که به اسفارمشهور است،دایره المعارف فلسفی مالصدرا است.مالصدرا در
این کتاب ضمن بیان نظرفالسفه،نظرات ابداعی ومستقل خود را تبیین می کند.ا ین کتابب اا لهاما ز سفر چهارمرحله ای عارفان
تقسیم بندی و تنظیم شده و در نه جلد به چاپ رسیده است.
-2شواهد الربوبیه،کتابی فلسفی است که باشیوة اشراقی تدوین یافته وازکتاب های اوّلیة مالصدرا به حساب می آید.او آرا و
نظرات اوّلیة خود را دراین کتاب بیان کرده است.
-3تفسیر قرآن،مالصدرا دو کتاب دیگر هم دربارة قرآن دارد:مفاتیح الغیب،اسرار اآلیات
-4المبدأ والمعاد،که آن رامی توان خالصةنیمة دوم اسفار دانست و شامل مباحث خداشناسی ومعادشناسی است ،ازکتب مهم تر
مالصدرا محسوب می شود.
-5المشاعر ،کتاب کوچکی است دربارة وجود و موضوعات پیرامونی آن.
-6المظاهر االلهیه ،مانند المبدأ والمعاد است ،ولی در حجم کوچک تر.
-7حدوث العالم ،کتابی است دربارة چگونگی خلق جهان از نظر فلسفی .مالصدرا در این کتاب ،نظر فالسفةیونان و فیلسوفان
مسلمان را نقل و نقد می کند و نظر خود را ارائه می دهد.
✔مشرب فلسفی مالصدرا:فلسفة مالصدراحکمت متعالیه نتیجة تکاملی دو مشرب گذشته،فلسفةمشّاء وفلسفة اشراق و نیز
انس دائمی وی با وحی الهی و قرآن کریم بود(.شخصیت وجودی مالصدرا برهان عقلی و شهودقلبی ووحی قرآنی با هم الفت
یافته اند و از این الفت ،فلسفه ای برآمده که سرآمد فلسفه های قبل است).
✔بهره مندی مالصدراازعرفان وشهود یاوحی قرآنی،فلسفة اورا ازمعیارهایپذیرفته شده دردانش فلسفه تهی نمی سازدوبه عرفان
یاکالم تبدیل نمی کند؛زیراوی درمقام فیلسوف می داندکه میزان و مالک فلسفی بودنِ یک متن یا سخن،این است که اوّالًهر
مبحثی که طرح می کند،به موضوع فلسفه،یعنی موجودبما هو موجود،مربوط باشد و به آن برگردد .ثانیا متکی بر عقل و استدالل
عقلی باشد ،نه شهود قلبی و بیان نقلی.
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✔منابع حكمت متعالیه عبارت اند از:
. 1فلسفة مشّاء ،به خصوص اندیشه های مستدل و قوی ابن سینا؛
. 2حکمت اشراق ،اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی؛
. 3عرفان اسالمی ،به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی؛
. 4تعالیم قرآن کریم و احادیث منقول از رسول خدا و ائمة اطهارعلیهم السالم
✔برخی ازاصول فلسفی مالصدرا:عبارتنداز-1اصالت وجود -2وحدت حقیقت وجود-3تشکیک وجود-4حرکت جوهری
✔اصالت وجود:این اصل،بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست که برسایرمباحث فلسفی اوازقبیل رابطةعلت و معلول،واجب
وممکن،مراتب عالم هستی وحرکت تأثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به آنها داده است.مفهوم وجود درمیان همة اشیا مشترک
است امّا هر شیئی ماهیت خاص خود را دارد .لذا ماهیت ،جنبة تمایز واختالف اشیاست و وجود ،وجه وحدت آنها.
وجود ← همۀ اشیاء عالم در بودن با هم تفاوتی ندارند (وحدت موجودات)
ماهیت ← اشیاء عالم از حیث ماهیت با هم متفاوت اند (کثرت موجودات)
حال،باتوجه به اینکه واقعیت خارجی یک چیزاست،این واقعیت حقیقتامصداقِ مفهوم وجوداست یاماهیت؟مالصدراثابت میکندکه
واقعیت خارجی،مصداقِ مفهوم وجوداست آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد،وجود است نه ماهیت،پس،آنچه واقعیت خارجی
راتشکیل می دهد ودر خارج اصالت دارد،وجود انسان و اسب و مانند آنهاست نه ماهیت .ماهیت انسان و اسب ،مفهومی است که
از این وجودها انتزاع می شود.
✔وحدت حقیقت وجود:مالصدراباتکیه بر اصالت وجودمی گویدحال که اصالت باوجوداست.ووجودهم امری واحد ووجه
مشترک همةاشیاست،پس،واقعیت خارجی امری واحد است.این حقیقت واحدهمان اصل هستی اشیاست واشیا و موجودات
مختلف در حقیقت هستی با هم وحدت دارند.
✔تشكیك وجود:وجود،حقیقتی واحد است امّا این حقیقتِ واحد ،مراتب ودرجاتی عالی دارد وبه اصطالح منطق دانان،
حقیقتی مشکِّک است.تشکیک وجود،شدت وضعف داشتن وجودمانند شدّت وضعف درنوراست.نور،حقیقتی یگانه است امّا
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شدت و ضعف دارد .در عین حال ،شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست .نور از همان جهت که نور است قوی است؛
نه اینکه باچیزی ترکیب شده وقوی شده باشد،و نوراز همان جهت که نور است ضعیف است؛ نه اینکه با چیزی مثل تاریکی
ترکیب شده و ضعیف شده باشد.زیراتاریکی همان نبود نور است.وجود هم همین گونه است.وجود قوی با چیزی خارج از خود
ترکیب نشده است ،زیرا خارج از وجود ،چیزی نیست ،وجود ضعیف هم به همین ترتیب.
✔ حرکت جوهری عالم طبیعت:یکی ازاصول و مباحث ابتکاری و بدیع مالصدرااست.
✔ دورۀ معاصرفلسفة صدرا وحکمت متعالیه ،پسا ز ایشان به عنوان آخرین دستاوردفلسفة اسالمی درمراکز علمی و آموزشی
محور تدریس قرار گرفت و فالسفة بزرگ صدرایی تالش کردند نظرات عمیق و گاه پیچیدة مالصدرا را تحلیل و تبیین کنندو
به دانشجویان فلسفه آموزش دهند؛تا اینکه این میراث عظیم فلسفه به روزگارمعاصررسید.دراین روزگار نیز حکمایی مانند میرزا
ابوالحسن رفیعی قزوینی،میرزامهدی آشتیانی،آقامیرمحمدکاظم عصّاروآقامحمدرضا قمشه ای مشعل پرفروغ حکمت راروشن
نگه داشتندو به نسل امروزرساندند.ازمیان این فالسفه،می توان به حوزة درس امام خمینی (ره) وعالمه طباطبایی(ره) واستاد
شهید مطهری(ره)اشاره کرد.دراین میان این فالسفه،حکیم بزرگ دورةمعاصراستادعلّامه سید محمدحسین طباطبایی بزرگترین
شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است.
✔نتیجة تدریس عالمه طباطبایی(ره) در قم تربیت تعداد زیادی شاگرد بود که با علوم عقلی آشنا بودند ،مسائل فکری روز را
می دانستند و برای ایجاد یک تحوّل فکری و فرهنگی پیش قدم شده بودند؛ شاگردانی مانند استاد شهید مطهری،شهید دکتر
بهشتی ،شهید دکتر باهنر ،آیت اهلل جوادی آملی ،آیت اهلل حسن زاده آملی و آیت اهلل مصباح یزدی.
✔تأثیر فرهنگی و فعالیت علمی عالمه طباطبایی درزمانی آغاز شد که اندیشه های جدید ومکتب های فلسفی ازاروپا به ایران
آمده بودند وتفکرات ماتریالیستی ومکتب مارکسیسم درحال گسترش درایران بود.وی ابتدا جلساتی باحضورطلّب بااستعدادتشکیل
دادوبه نقدمبانی فلسفه های جدیدوبه خصوص مارکسیسم اقدام کرد.حاصل این مباحث کتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم است
که باشرح وپاورقیهای استادشهید مطهری درپنج جلدانتشاریافته است.عالمه دراین کتاب نه تنهاارکان ماتریالیسم رانقد می کند
بلکه یک دوره فلسفة اسالمی را به گونه ای ارائه می دهد که پاسخ گوی مسئله های روز هم باشد.
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✔عالمه طباطبایی صاحب اثرگران قدری است و آن ،کتاب تفسیرالمیزان است که دربیست جلد ودرمدت بیست سال تألیف
شده است.
 نكات توضیحی:

 علم لدنّی علمی است که از طریق آموزش و کالس درس حاصل نمی شود 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 می شود.
 در منطق ،مفهوم کلی بر دو قسم است :متواطی و مشکّک؛ مثالً مفهوم انسان را که بر افراد خود به نحو یکسان صدق
می کند ،متواطی می نامند .امّا مفهوم سفیدی یا شیرینی را که بر افراد خود به نحو یکسان صدق نمی کند بلکه دارای
شدت و ضعف است ،مشکّک می گویند.
نمونه سواالت
@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-1اازآغاز ظهوراسالم تاابتدای حکومت صفویان رادورة .........است وازعصرصفویه تادورة معاصررا دورة ...............می باشد.
-2فلسفه،در ابتدا رقیبی به نام..............داشت.و ،...........می خواستندازطریق عقل واستدالل از معارف دینی دفاع کنند.
-3به دانشمندان علم کالم.................. ،می گویند.
-4برخی از این انتقادهای متکلمان آن قدرشدید بود که فلسفه راپس از ،......دربخش هایی ازجهان اسالم به رکود کشاند.
-5در ............انتقادهای متکلمان تأثیر کمتری داشت و فلسفه همچنان زنده ماند.
-6دونفر ازفیلسوفان بزرگ ............................... .......................عصرصفویه هستند.
 -7مالصدرادر اصفهان ابتدا به حلقة درس ............پیوست .سپس به پیشنهاد استاد،به درس فلسفة ................وارد شد.
 -8بنیان گذار حوزة فلسفی اصفهان .......،بود او فیلسوفی مشائی بود،می خواست حکمت مشّاء را با ......... ..........درآمیزد.
 -9مشرب دو استاد گرانقدر ،میردامادومالصدرا ،عالوه بر علوم روز ،در ...... ..........هم از نوادر روزگار خود بودند.
-10مالصدرا پس ازتکمیل تحصیالت وکسب مقام استادی به .......بازگشت وتدریس رادر ....................آغاز نمود.
 -11مالصدرا در کتاب ....................ضمن بیان نظر فالسفه ،نظرات ابداعی و مستقل خود را تبیین می کند.
 -12شواهد الربوبیه ،کتابی فلسفی است که با ............تدوین یافته وازکتاب های اوّلیة مالصدرا به حساب می آید.
-13موضوع بحث دوکتاب  ..........و ..........مالصدرادربارةقرآن می باشد.
-14کتابِ المبدأ والمعاد،مالصدرا را می توان خالصة نیمة دوم ................دانست.
-15کتاب المشاعرمالصدرا ،کتاب کوچکی است دربارة ............................................آن.
 -16حدوث العالم مالصدرا،کتابی است دربارة .......................................از نظر فلسفی.
-17فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت و آن را رسماً......... ..........نامید.
-18درشخصیت وجودی مالصدرا..................باهم الفت یافته اندوازاین الفت،فلسفه ای برآمده که سرآمد فلسفه های قبل است.
-19بهره مندی مالصدراازعرفان وشهودیاوحی قرآنی،فلسفةاوراازمعیارهای پذیرفته شده دردانش فلسفه تهی نمی سازدو به.........
یا...........تبدیل نمی کند.
-20مالصدرادرمقام یک فیلسوف می داندکه میزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن،این است که هرمبحثی که طرح
می کند،به ...........یعنی،..................مربوط باشدو به آن برگردد.
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-21مالصدرادرمقام یک فیلسوف می داندکه میزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن این است که هرمبحثی که طرح می
کند ،....................................نه شهود قلبی وبیان نقلی.
-22مالصدرااصل میزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن که متکی برعقل واستدالل عقلی است،نه شهود قلبی وبیان
نقلی را درکتابِ  ،...........مراعات کرده است.
-23منابع حکمت متعالیة مالصدراعبارتنداز ..................و(...........................دومورد به اختیار)
 -24اصل ،.........................بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست.
-25اصل اصالت وجود،بر سایرمباحث فلسفی اوازقبیل..........و.........و...........تأثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به آنها داده است.
 -26مالصدراطی مباحث مفصلی ثابت می کند که واقعیت خارجی ،مصداقِ مفهوم ...........است.
-27به نظرِ مالصدرا،از هرچیز خارجی دومفهوم  .......و .............به ذهن متبادر می شود.
-28به نظرِمالصدرا،آنچه واقعیت خارجی راتشکیل میدهدودرخارج اصالت دارد،داست نه...........ماهیت،مفهومی است که ازاین
وجودها........می شود.
-29به نظرِ مالصدرا...........................همان اصل هستی اشیاست واشیا وموجودات مختلف درحقیقت هستی با هم وحدت دارند.
-30نظریةوحدت حقیقت وجودمالصدرااین ست که حقیقت واحدهمان.......اشیاست واشیاوموجودات مختلف در.......باهم وحدت
دارند.
-31به نظرِمالصدراوجود،حقیقتی واحد است امّااین حقیقتِ واحد،مراتب ودرجاتی عالی داردوبه اصطالح منطقدانان ..........،است.
-32براساس نظریة........مالصدرا،شدت وضعف داشتن وجودمانند شدّت وضعف درنوراست.نور،حقیقتی یگانه است امّاشدت و
ضعف دارد.
 -33عالوه براصول فلسفی مالصدرا،اصول ومباحث ابتکاری وبدیع دیگری مانند" "..............عالم طبیعت را دارد.
-34ازفالسفةبزرگ صدرایی معاصراین روزگارمی توان به حکمایی مانند ...............و .................اشاره کرد(.دونفربه اختیار)
 -35ازمیان فالسفه بزرگ صدرایی معاصراین روزگار،حوزة درس ................در قم یکی از پررونق ترین حوزه های فلسفی بود.
-36یکی ازشخصیت های فلسفی معاصر ...........،بودکه سال ها ازمحضر درس.............استفاده کرده وپایه های فلسفی خودرا
استوار ساخته بود.
 -37استاد علّامه ...............................بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسالمی است.
-38نتیجة تدریس عالمه طباطبایی درقم تربیت تعدادزیادی شاگرد بودمانند.....................-2....................-1:
 -39فعالیت علمی عالمه طباطبایی در زمانی آغاز شد که اندیشه های جدید و مکتب های فلسفی از اروپا به ایران آمده بودند و
تفکرات .........و مکتب...........در حال گسترش در ایران بود.
-40برکتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم  ....................استاد شهید مطهری شرح و پاورقی های در پنج جلدنوشت.
-41عالمه درکتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم نه تنهاارکان ..........رانقدمی کندبلکه یک دوره ...................رابه گونه ای ارائه
می دهدکه پاسخ گوی مسئله های روزهم باشد.
-42یکی ازفالسفة بزرگ اروپایی به نام.........بعدازاطالع ازمقام علمی عالمه طباطبایی،درجلسات متوالی ومکرّری به حضور
ایشان رسید.
-43عالمه طباطبایی صاحب اثرگران قدری دیگری است به نام کتاب......که دربیست جلدودرمدت بیست سال تألیف شده است.
-44صدرالمتألهین در مکتب فلسفی خویش سه طریق برهان عقلی ...... ،و  .......را با هم ترکیب نموده و شیوهای یگانه در
تحقیق فلسفی بوجود آورده است.
-45فلسفه ای صدرالمتالهین بنیان گذاشت.................................،نام دارد(.نهایی دی ماه )98
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-46پیروان اصالت ماهیت ...............،رانتیجةاتنزاع ذهن می دانند(.نهایی دی ماه )98
-47وجودطبق نظرمالصدرامفهومِ .......دارای اصالت است،درحالی که مفهومِ ......اعتباری می باشد(.نهایی دی ماه )97
-48طبق نظرمالصدرامفهومِ .......اصیل است،و مفهومِ ......اعتباری می باشد(.نهایی شهریور ماه )98
-49طرفداران اصالت وجود  ،ماهیّت را نتیجة انتزاع ذهن وامری  ..............می دانند(.نهایی خرداد ماه )98
@جواب ها:
-1متقّدم /متأخّر-2علم کالم/متكلمین-3متكلمین -4ابن سینا-5ایران (-6میرمحمدباقرمشهوربه میرداماد،شیخ بهاءالدین
محمدبن حسین عاملی مشهوربه شیخ بهایی،میرابوالقاسم فندرسكی مشهوربه میرفندرسكی و باالخره،محمدبن ابراهیم قوامی

شیرازی معروف به مالصدراوصدرالمتألهین)دونفر به اختیار -7شیخ بهایی/میرداماد -8میرداماد/حكمت اشراق -9عرفان
وانوار قلب-10شیراز/مدرسۀخان شیراز-11االسفاراالربعه-12شیوۀ اشراقی-13مفاتیح الغیب/اسراراآلیات-14اسفار
-15وجودوموضوعات پیرامونی -16چگونگی خلق جهان -17حكمت متعالیه-18/برهان عقلی وشهود قلبی ووحی قرآنی
-19عرفان/کالم -20موضوع فلسفه/موجود بما هو موجود -21متكی بر عقل و استدالل عقلی  -22اسفار  (-23فلسفۀ
مشّاء،حكمت اشراق،عرفان اسالمی وتعالیم قرآن کریم واحادیث(دومورد)-24اصالت وجود-25رابطۀعلت ومعلول/واجب
وممكن/مراتب عالم هستی وحرکت -26وجود -27وجود/ماهیت -28وجود/ماهیت/انتزاع -29وحدت حقیقت وجود
-30اصل هستی/حقیقت هستی-31حقیقتی مشكِّك  -32تشكیك وجود -33حرکت جوهری -34میرزا ابوالحسن رفیعی
قزوینی،میرزا مهدی آشتیانی،آقامیرمحمد کاظم عصّاروآقامحمدرضا قمشه ای-35امام خمینی (ره) -36استاد شهید
مطهری/امام خمینی-37سید محمد حسین طباطبایی-38شهید مطهری/شهیددکتر بهشتی/شهیددکترباهنر/آیت اهلل
جوادی آملی/آیت اهلل حسن زاده آملی وآیت اهلل مصباح یزدی-39.ماتریالیستی/مارکسیسم-40عالمه طباطبایی
-41ماتریالیسم/فلسفۀاسالمی-42هانری کربنَ-43تفسیرالمیزان-44شهود قلبی–وحی قرآنی -45حكمت متعالیه
-46وجود-47وجود/ماهیت-48وجود/ماهیت -49اعتباری

*گزارههای زیر را با واژۀ صحیح و غلط مشخص کنید:
-50برخی از متکلمان با فلسفه مخالف بودند و از فیلسوفان انتقادمی کردند.
-51برخی ازاین انتقادهای متکلمان آن قدرشدید بودکه فلسفه راپس از ابن سینا،دربخش هایی ازجهان اسالم به رکود کشاند.
-52درپایتخت صفویان ،تبریز،علم ودانش رونق گرفت وفیلسوفان بزرگی ظهورکردند وفلسفه واردمرحلةجدیدی شود.
-53ازفیلسوفان بزرگ عصرصفویه می توان به سهروردی مشهوربه شیخ اشراق ومحمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به
مالصدرا اشاره کرد.
-54میردامادکه فیلسوفی مشائی بود،می خواست حکمت مشّاءراباحکمت اشراق درآمیزدوفلسفة مشائی راتفسیری اشراقی کند.
-55مشرب شیخ بهایی ومالصدرا دو استاد گران قدر عالوه بر علوم روز،در عرفان و فلسفه هم از نوادر روزگار بودند.
-56روح وجان مالصدرا با ذوق وعرفان آشنا و دمساز شد.دراین دوره مالصدرا به درک جدیدی ازعلم و معرفت نائل شد.
-57مالصدرا مدرسة کهک را به کانون اصلی علوم عقلی در ایران تبدیل کرد.
 -58االسفار االربعه،که به اسفار مشهور است ،دایره المعارف فلسفی مالصدراست.
 -59کتاب شواهد الربوبیه ،باالهام ازسفرچهارمرحله ای عارفان تقسیم بندی وتنظیم شده ودرنه جلد به چاپ رسیده است.
 -60مالصدرا آرا و نظرات اوّلیة خود را درکتاب شواهد الربوبیه بیان کرده است.
-61المشاعر از کتب مهم تر مالصدرا محسوب می شود.
-62کتابِ المبدأ والمعاد مالصدرا شامل مباحث خداشناسی و معادشناسی است.
-63کتابِ المظاهر االلهیه مالصدرا ،مانند کتاب شواهد الربوبیه است ،ولی در حجم کوچک تر.
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 -64مالصدرا درکتاب حدوث العالم  ،نظرفالسفةیونان و فیلسوفان یونانی را نقل و نقد می کند و نظر خود را ارائه می دهد.
-65حکمت متعالیةنتیجة تکاملی دومشرب"،فلسفة اشراق"و"فلسفة مشّاء»ونیز انس دائمی وی باوحی الهی وقرآن کریم بود.
-66درشخصیت وجودی مالصدرابرهان عقلی وشهودباهم الفت یافته اندوازاین الفت،فلسفه ای برآمده که سرآمدفلسفه های
قبل است.
 -67بهره مندی مالصدراازعرفان وشهودیاوحی قرآنی،فلسفةاوراازمعیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تهی می سازد.
-68به نظرمالصدرا میزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن ،به روش فلسفه ،مربوط است و به آن برمی گردد.
-69به نظرمالصدرامیزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن،متکی برعقل واستدالل عقلی باشد،نه شهودقلبی وبیان نقلی.
-70اصلِ تشكیكِ وجودمالصدرابرسایرمباحث فلسفی اومانندرابطۀعلت ومعلول تأثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به آنهاداده است.

 -71مفهوم وجوددرمیان همة اشیا مشترک است امّا هرشیئی ماهیت خاص خود رادارد.
-72به نظرِ مالصدراوجود،جنبة تمایزواختالف اشیاست و ماهیت ،وجه وحدت آنها.
 -73به نظرِ مالصدراآنچه واقعیت خارجی را تشکیل می دهد ،وجود است نه ماهیت.
-74مالصدراباتکیه براصالت وجودمی گویدوجودامری واحدووجه مشترک همةاشیاست،پس،واقعیت خارجی امری متنوّع است.
 -75هر چند وجود ،حقیقتی واحد است ،اما این حقیقتِ واحد ،شدّت و ضعف دارد.
 -76مفهوم وجود ،حقیقتی واحد است ،پس مفهوم وجود مشترک وجودی است.
-77تشکیک وجود،شدت وضعف داشتن وجودمانند شدّت وضعف درنوراست.نور،حقیقتی یگانه است امّا شدت وضعف دارد.
 -78درحکمت متعالیه«،غیر وجود»(همانندعدم نور)نیستی است و«نیستی»چیزی نیست که با«هستی» قابل ترکیب باشد.
 -79فلسفةصدراپس ازمالصدرا به عنوان اوّلین دستاورد فلسفة اسالمی در مراکز علمی و آموزشی محور تدریس قرار گرفت.
 -80شخصیت های فلسفی معاصر،قبل از حضوردردرس عالمه طباطبایی،سال ها ازدرس های فلسفی امام بهره می بردند.
-81حضرت امام خمینی(ره) در تدریس حکمت متعالیه ،بسیاری از مباحث صدرالمتألهین رابا قریحه ای بی نظیر چنان تفسیر
عرفانی می کرد که گاه از سطح بیان مالصدرافراتر بود.
-82امام خمینی(ره) درطرح مسائل فلسفی وربط حکمت متعالیه بااصول فلسفی استعدادی کم نظیرداشت وگاه به نکاتی کامالً
تازه اشاره می کرد.
-83فعالیت علمی عالمه طباطبایی درزمانی آغاز شدکه اندیشه های جدیداروپایی،تفکرات ماتریالیستی وداروینستی درحال
گسترش در ایران بود.
-84کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اثراستادشهید مطهری است.
-85عالمه طباطبایی درکتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم فقط ارکان ماتریالیسم رانقدمی کند.
-86کتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم عالمه طباطبایی عالوه برنقدماتریالیسم ،یک دوره فلسفة اسالمی است.
-87حاصل مالقات های مکررعلمی وفلسفی هانری کربن باعالمه طباطبایی کتاب شیعه است.
-88از دیدگاه صدرالمتألهین برهان عقلی مجرد از کشف و شهود عرفانی به حقیقت راه نمیبرد.
-89حکمت متعالیه فلسفه ای التقاطی است و در آن شیوة ذوقی وعقلی درهم آمیخته شده است.
 -90مهمترین اثر عالمه طباطبائی کتاب شیعه است.
-91درکتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم ،عالمه طباطبایی (ره) مباحثی را طرح کرد که در فلسفة اسالمی تازگی داشت.
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@جوابها-50:غ -51ص -52غ  -53غ -54ص  -55غ  -56ص  -57غ -58ص  -59غ  -60ص -61غ  -62ص
 -63غ  -64غ -65ص  -66غ  -67غ  -68غ  -69ص  -70غ -71ص  -72غ  -73ص  -74غ  -75ص -76غ

-77ص -78ص -79غ-80ص-81ص  -82غ  -83غ -84غ  -85غ -86ص -87ص -88ص  -89غ -90غ -91ص
@گزینۀ صحیح را انتخاب کنید:
-92به نظر مالصدرا ،برهان عقلی و شهود عرفانی بدون تطبیق بر کدام مورد به چشمه های زالل حقیقت منتهی نمی شود؟

)1وحی قرآنی و بینش عرفانی وذوقی

 )2دانش عقلی و نقلی وعرفانی

 )3وحی قرآنی و سنّت نبوی ومعارف امامان

 )4حدیث و علم حضوری ومعلوم بالذات

-93بر طبق نظریۀ اصالت وجود کدام گزینه در مورد ماهیت صحیح است؟

 )2وجود نتیجه انتزاع ذهن از ماهیت است

 )1ماهیت نتیجة انتزاع ذهن از وجود است

 )4ماهیت واقعیت دارد و در خارج وجود دارد

 )3وجود حدّ ماهیت و منتزع از آن است
-94کدام گزینه صحیح است؟

 )1ماهیات ،کثیر و مختلفاند امّا وجود امری واحد و مشترک است
 )2مالک نیازمندی معلول به علت از نظر متکلمین «امکان ذاتی» است
 )3هر موجودی از آن جهت که بهرهای از وجود دارد ،نشانهای از وجود متناهی است
 )4به نظر مالصدرا ،وجود اشیاء اعتباری و ماهیت آنها اساساً امری اعتباری است
« -95تشكیكِ وجود» یعنی چه؟

 )1حقیقت وجود یکی نیست.
)2حقیقت وجود یکی است ولی موجودات متفاوتند.
)3حقیقت وجودیکی است ولی موجودات در شدت و ضعف و متفاوتند.
)4هرموجودی حقیقتی متفاوت باموجودات دیگر دارد.
-96کسانی که به اصالت وجود اعتقاد ندارند معتقدند . .....

)1ماهیّت نتیجه انتزاع ذهن است.

 )2وجود نتیجه انتزاع ذهن است.

 )3ماهیّت و وجود در ذهن یکی است.

 )4واقعیت خارجی ما به ازای وجود است.
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-97اعتقاد به «اصالت وجود» منجر به کدام یك از نتایج زیر می شود؟

)1سیمای جهان شبیه به یک جدول یاخانه های بی شمارخواهد بود)2.تمامی زاویای جهان راحقیقتی یگانه ومشترک پرمی کند.
)4جهانی سرشار از تنوع و اختالف تشکیل می شود.

)3کثرت اشیاء به روشنی قابل تبیین عقالنی است.

 -98ابیات زیر به ترتیب به کدام یك از مبانی حكمت متعالیه مالصدرا اشاره دارد؟

«گـــرچه بـــرخیزد ز آب موجی بی شمـــار  /کثرت انــــدر بـــاشد ،لیـک آب بیش نیست»
«کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت است  /این در آن مضمر بود آن اندرین پیداستی»
)1فقر وجودی -تشکیک وجودی

)2اصالت وجودی -وحدت موجودات جهان

)3تشکیک وجودی -وحدت موجودات جهان

)4تشکیک وجودی -تشکیک وجودی

@جواب تست ها-92گزینه -93 3گزینه -94 1گزینه -95 1گزینه -96 3گزینه - 97 2گزینه -98 2گزینه 4

-99نویسندۀ هریك از کتاب های زیر را مشخص کنید:
الف-مشاعر(نهایی دی ماه )98

–1عالمه طباطبایی

ب-اصول فلسفه وروش رئالیسم(نهایی خرداد ماه )98

-2مالصدرا

ج -حکمت متعالیه(نهایی خرداد ماه )98

-3امام خمینی
-4شهید مطهری

@جواب ها:الف 2/ب1/

ج2/

*پاسخ کوتاه دهید:
-100دورۀ متقدّم ودورۀ متاخّر درتفكر عقالنی اسالمی به چه دوره هایی اطالق می شود؟

می توان ازآغازظهوراسالم تاا بتدای حکومت صفویان رادورة متقّدم بدانیم وازعصر صفویه تادورة معاصررا دورة متأخّر بشماریم.
-101حكمت متعالیه در پاسخ این سؤال که «اگر در عا لم وجود وحدت حاکم است و موجودات از حیث -موجودیت حقیقت
واحدند پس اختالف اشیاء از جهت خواص و آثار به چه چیز باز میگردد چه راه حلّی ارائه میدهد؟

"نظریةتشکیک وجود"

166

-102طبق نظر مالصدرادرقضایایی ازقبیلِ:درخت موجود است ـانسان موجود است،آیا لفظ وجودبه یك معنی به کار رفته
است؟

درهمة این قضایا کلمة «موجود »که بر وجود و بودن داللت دارد،در معنایی یگانه به کار رفته است و تفاوتی در آن نیست،
-103مالصدرا بانبوغ خود چه روشهایی را در فلسفۀ خودباهم ترکیب نمود؟

سه طریق برهان عقلی و شهود قلبی و وحی قرآنی را با هم ترکیب می کند.
-104رقیب همیشگی فلسفه کدام علم است؟

علم کالم
-105کدام گروه بافلسفه مخالف بودند واز فیلسوفان انتقاد می کردند؟

بسیاری از متکلمان
-106هدف متكلمان از مخالفت با فلسفه چه بود؟

می خواستنداز طریق عقل واستدالل از معارف دینی دفاع کنند.
-107چه عواملی باعث شد فلسفه بعد ابن سینا دربخش هایی از جهان اسالم به رکود کشانده شود؟

بسیاری از متکلمان با فلسفه مخالف بودند و از فیلسوفان انتقادمی کردند .برخی از این انتقادها آن قدر شدید بود که فلسفه را
پس از ابن سینا ،در بخش هایی ازجهان اسالم به رکود کشاند.
-108درچه سرزمینی ،انتقادهای متكلمان ،تأثیر کمتری داشت و فلسفه همچنان زنده ماند؟

درایران
-109چه عاملی سبب شدکه درپایتخت صفویان(اصفهان) علم ودانش رونق بگیردوفیلسوفان بزرگی ظهور کنندوفلسفه
واردمرحلۀجدیدی شود؟

با آغاز حکومت صفویه ،ایران به نوعی ثبات و پایداری رسید.
-110دوفیلسوف مشهور ازفیلسوفان بزرگ عصرصفویه رانام ببرید؟القاب هریك را بنویسید.

-1میرمحمد باقر مشهور به میرداماد-2شیخ بهاء الدین محمدبن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی-3میرابوالقاسم فندرسکی
مشهور به میرفندرسکی -4محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا
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 -111بنیان گذار حوزۀ فلسفی اصفهان چه کسی بود؟

میرداماد
-112مالصدرا ابتدا به حلقۀ درس چه کسی پیوست وسپس به پیشنهاد استاد خود  ،فلسفه را نزد چه کسی آموخت؟

شیخ بهایی /میرداماد
 -113میرداماد چگونه فیلسوفی بود؟وچه کار مهمی در فلسفه انجام داد؟(یامشرب وروش میرداماد رابنویسید)

فیلسوفی مشائی  ،می خواست حکمت مشّاء را با حکمت اشراق درآمیزد و فلسفة مشائی را تفسیری اشراقی کند.
-114مالصدرا پس ازتكمیل تحصیالت وکسب مقام استادی به کجا بازگشت وتدریس خودرا درکدام مدرسۀ آغاز نمود؟

شیراز /خان شیراز
-115چه چیزسبب شدبه تدریج عقل وجان مالصدرا برای جهشی بلنددرسپهرمعرفت وحكمت مهیا شود وانوارحكمت بر
او تابید و الطاف الهی پیوسته بر وی جاری گردد؟

خلوت گزینی و تفکرات و تأمالت عمیق و طوالنی و عبادت ها و ریاضت ها
-116آثار وتالیفات مالصدرا را فقط نام ببرید؟

االسفار االربعه،شواهد الربوبیه ،مفاتیح الغیب ،اسرار اآلیات ،المبدأ والمعاد ،المشاعر ،المظاهر االلهیه ،حدوث العالم
-117بزرگترین اثر فلسفی مالصدرا که به عنوان دائرۀالمعارف عظیم فلسفی است چه نام دارد و موضوع آن چیست؟

«اسفاراربعه»یعنی سفرهای چهارگانه نام گذاشت.به دیگرسخن،اوابواب مباحث فلسفی رابامراحل سیر وسلوک قلبی عرفا
مطابقت دادوبه آنها آهنگی یگانه بخشید.
-118موضوع کتب مفاتیح الغیب و اسرار اآلیات مالصدرا چیست؟

تفسیر قرآن
-119فلسفه ای که مالصدرا بنیان گذاشت رسما چه نامیده می شود ونتیجه چیست؟

حکمت متعالیه نتیجة تکاملی دو مشرب گذشته،فلسفة مشّاء وفلسفة اشراق ونیز انس دائمی وی باوحی الهی و قرآن کریم بود.
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-120روش تحقیق حكمت متعالیه را به اختصار بنویسید؟

درشخصیت وجودی مالصدرابرهان عقلی وشهود قلبی و وحی قرآنی با هم الفت یافته اندوازاین الفت،فلسفه ای برآمده که
سرآمد فلسفه های قبل است.
-121منابع حكمت متعالیه را به اختصاربنویسید؟

.1فلسفة مشّاء ،به خصوص اندیشه های مستدل و قوی ابن سینا؛ .2حکمت اشراق ،اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی؛
.3عرفان اسالمی،به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی .4تعالیم قرآن کریم واحادیث منقول ازرسول خداو ائمةاطهار(ع)
-122بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراکدام اصل است وبرچه مباحث فلسفی تاثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به
آنهاداده است؟

اصالت وجود-ازقبیل رابطة علت ومعلول،واجب وممکن،مراتب عالم هستی وحرکت تأثیری عمیق داشته ورنگ دیگری به آنها
داده است.
 -123کدامیك از مفاهیم زیر با توجه به فلسفۀحكمت متعالیه ،مفهومی مُشكك هستند؟
"انسان ،سفیدی ،شیرینی ،وجود ،کتاب ،میز ،نور"

جواب:سفیدی،شیرینی ،وجود و نور
-124منظور از عبارتِ«حقیقتی مشكّك است»چیست؟

وجود مراتب و درجات مختلف دارد .اختالف موجودات در شدت و ضعفِ مرتبة وجودی آنهاست ولی همة موجودات در اصل
وجود با هم وحدت دارند.
-125فلسفۀ صدرا و حكمت متعالیه ،پس ازایشان چه نتیجه وپیامدی داشت؟

به عنوان آخرین دستاورد فلسفة اسالمی در مراکز علمی و آموزشی محور تدریس قرار گرفت.
-126ازشخصیتهای فلسفی معاصرکه قبل ازحضوردردرس عالمه طباطبایی،سال هاازدرسهای فلسفی امام بهره
می بردند،چه کسی بود؟

شهیدمطهری
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-127بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حكمای بزرگ اسالمی چه کسی بود؟

عالمه طباطبایی(ره)
-128شاگردان علّامه طباطبایی(ره)رافقط نام ببرید؟

استادشهید مطهری،شهیددکتر بهشتی،شهیددکتر باهنر،آیت اهلل جوادی آملی ،آیت اهلل حسن زاده آملی وآیت اهلل مصباح یزدی
-129حاصل مباحث عالمه طباطبایی باطلّاب بااستعداد ونقدمبانی فلسفه های جدیدوبه خصوص مارکسیسم منجربه تالیف
چه کتابی شد؟

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است که با شرح و پاورقی های استاد شهید مطهری در پنج جلدانتشار یافته است.
-130اثر گرانقدر عالمه طباطبایی چه نام دارد؟ودرچندسال نوشته شده وچه کسی معتقد است که ":آن درتاریخ اسالم
نظیر ندارد"؟

المیزان دربیست جلد ودرمدت بیست سال/شهیدمطهری
 -131استادان مشهور شهید مطهری (ره) چه کسانی بودند؟

امام خمینی و علّامة طباطبایی
-132یكی اثرات فلسفی استاد مطهری را نام ببرید؟

شرح بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علّامة طباطبایی
-133مهمترین آثار فلسفی عالمه طباطبایی را نام ببرید؟ (فلسفی و غیرفلسفی)

الف-فلسفی :اصول فلسفه و روش رئالیسم) ب-غیر فلسفی-1مهم ترین آنها تفسیر المیزان است که دربیست جلد و در مدت
بیست سال خود نوشته شد-2شیعه
-134کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از چه کسی است؟ و کدام فیلسوف بر آن مقدمه و پاورقی نوشته است؟

علّامة طباطبایی – استادمطهری
-135سه اصل از اصولِ فلسفی مالصدرا رانام ببرید( .نهایی دی ماه )98

 -1اصالت وجود -2وحدت حقیقت وجود -3تشکیک وجود
-136مهمترین کتاب فلسفی مالصدراکه باالهام ازمراحل عرفانی نگاشته شده،کدام است؟(نهایی دی ماه )98

اسفار اربعه
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-137کتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم مشتمل بر چه موضوعاتی می باشد؟(نهایی دی ماه )98

 -1نقد ارکان ماتریالیسم(یافلسفه های جدید)

-2بیان یک دورة فلسفة اسالمی

-138نویسندۀ کتاب "شواهد الربوبیه" کیست؟(نهایی شهریور ماه )98

مالصدرا
@پاسخ کامل وتشریحی دهید:
-139آغاز حكومت صفویه درایران چه نتایج وپیامد مهم فلسفی به همراه داشت؟

پس ازدوره ای طوالنی ازکشمکش های اجتماعی،که درپیِ حملة مغول پیش آمد،با آغازحکومت صفویه،ایران به نوعی ثبات و
پایداری رسید.همین امر سبب شدکه درپایتخت صفویان ،یعنی اصفهان،علم ودانش رونق بگیرد وفیلسوفان بزرگی ظهور کنند
وفلسفه وارد مرحلةجدیدی شود.
-140چه عواملی باعث شد مالصدرا به درک جدیدی از علم ومعرفت نائل شود؟

مشرب این دو استاد گران قدر(شیخ بهایی ومیرداماد)که عالوه بر علوم روز ،در عرفان وانوار قلبی هم از نوادر روزگار بودند ،روح
وجان مالصدرا را با ذوق وعرفان نیز آشنا ودمساز کرد.در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد.
-141مشرب فلسفی شیخ بهایی ومیرداماد چه تاثیری برمالصدرا گذاشت؟

مشرب این دو استاد گران قدرکه عالوه بر علوم روز ،در عرفان و انوار قلبی هم از نوادر روزگار بودند ،روح وجان مالصدرا را با
ذوق وعرفان نیز آشنا ودمساز کرد.در این دوره بود که صدرا به درک جدیدی از علم و معرفت نائل شد.
-142کتب االسفار االربعه و شواهد الربوبیه رامعرفی کنید؟

درکتاب االسفاراالربعه(اسفار)،مالصدرادراین کتاب ضمن بیان نظرفالسفه،نظرات ابداعی ومستقل خودراتبیین می کند.این کتاب
باالهام ازسفرچهارمرحله ای عارفان تقسیم بندی و تنظیم شده و در نه جلد به چاپ رسیده است.
درشواهد الربوبیه کتابی فلسفی است که با شیوة اشراقی تدوین یافته و ازکتاب های اوّلیة مالصدرا به حساب می آید .اوآرا و
نظرات اوّلیة خود را دراین کتاب بیان کرده است.
-143دوکتاب المبدأ والمعادو المشاعر مالصدرا شامل چه موضوعاتی است؟

المبدأ والمعاد ،می توان خالصة نیمة دوم اسفار دانست وشامل مباحث خداشناسی ومعادشناسی است،ازکتب مهم تر مالصدرا
محسوب می شود .والمشاعر ،کتاب کوچکی است دربارة وجود و موضوعات پیرامونی آن.
171

-144کتب المظاهر االلهیه و حدوث العالم مالصدرا در چه موضوعاتی بحث می کند؟

المظاهر االلهیه ،مانند المبدأ والمعاد است ،ولی در حجم کوچک تر.حدوث العالم ،کتابی است دربارة چگونگی خلق جهان از نظر
فلسفی .مالصدرا در این کتاب ،نظر فالسفةیونان و فیلسوفان مسلمان را نقل و نقد می کند و نظر خود را ارائه می دهد.
 -145نظریهی «تشكیك وجود» مالصدرا را با ذکر مثال بررسی کنید؟

وجود،حقیقتی واحد است امّااین حقیقتِ واحد،مراتب ودرجاتی عالی داردوبه اصطالح منطق دانان،حقیقتی مشکِّک است .تشکیک
وجود،شدت وضعف داشتن وجود مانند شدّت وضعف در نوراست.نور،حقیقتی یگانه است امّا شدت وضعف دارد.درعین حال ،شدت
و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست.نورازهمان جهت که نوراست قوی است؛ نه اینکه با چیزی ترکیب شده و قوی شده باشد،
و نوراز همان جهت که نور است ضعیف است؛ نه اینکه با چیزی مثل تاریکی ترکیب شده و ضعیف شده باشد.زیرا تاریکی همان
نبود نور است .وجود هم همین گونه است.
 -146مالصدرا با قبول اصل «اصالتِ وجود» مسألۀ تنوع و گوناگونی موجودات را چگونه تبیین نموده است؟

اصوالً ماهیات ،کثیر و مختلف اند ،اما وجود امری واحد و مشترک است .ماهیت آب غیر از ماهیت شیر است ،ماهیت اسب غیر
از ماهیت فیل است و ماهیت چوب غیر از ماهیت آهن است.ماهیت های اشیا که همان انواع گوناگون موجودات است ،جهانی
سرشار از تنوع و اختالف را تشکیل می دهند که موجودات در آن ذاتا از یکدیگر متمایز و باهم متفاوت اند .اما مفهوم وجود
امری واحد است .اثبات این امر که آنچه در خارج اصالت دارد وجود است نه ماهیت ،این نتیجه را در بر دارد که اشیا با آنکه از
حیث خواص و آثار مختلف اند ،همه از آن جهت که موجوداند یک حقیقت اند .این حقیقت همان اصل هستی اشیاست و اشیا و
موجودات مختلف در حقیقت هستی با هم وحدت دارند.
 -147فلسفه حكمت متعالیه مالصدرا( صدرالمتألهین) چگونه کثرت موجودات را تبیین میکند؟

وقتی ماچیزی رامشاهده می کنیم ومتوجهِ بودنِ آن می شویم،می گوییم«این هست»وبااین جمله از« هستی»و«وجود»آن خبر
می دهیم.اگرمتوجه چیستی آن هم بشویم،می گوییم مثالًاین«سیب است»وبااین جمله«چیستی»و« ماهیت»آنرابیان می کنیم.
پس،از هر چیزِ خارجی دومفهوم به ذهن مامی آید«:وجود»و«ماهیت»مفهوم وجود در میان همة اشیا مشترک است امّا هر شیئی
ماهیت خاص خود را دارد.لذا ماهیت،جنبة تمایزواختالف اشیاست و وجود ،وجه وحدت آنها .به عبارت ساده تر:
وجود ← همة اشیاء عالم در بودن با هم تفاوتی ندارند (وحدت موجودات)
ماهیت ← اشیاء عالم از حیث ماهیت با هم متفاوت اند (کثرت موجودات)
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-148مالصدرا اختالف موجودات را چگونه تفسیر و توجیه میکند؟باذکرمثال بررسی کنید.

هر چند وجود،حقیقتی واحداست،امااین حقیقتِ واحد،شدت و ضعف دارد وبه اصطالح منطقیان ،حقیقتی مشکِّکْ است؛ تشکیک
وجود،شدت و ضعف داشتن وجود مانند شدّت و ضعف در نوراست .نور ،حقیقتی یگانه است امّا شدت و ضعف دارد .در عین حال،
شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست.
 -149وحدت حقیقت وجودمالصدرا به چه معنا میباشد؟باذکر توضیح دهید؟

مالصدرا با تکیه بر اصالت وجودمی گوید حال که اصالت با ووجود است و وجودهم امری واحد و وجه مشترک همۀ اشیاست،
پس،واقعیت خارجی امری واحد است.این حقیقت واحد همان اصل هستی اشیاست و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت هستی
با هم وحدت دارند.
 -150با طرح مثالی،عبارت «وجود،حقیقتی واحد است امّا این حقیقتِ واحد،مراتب ودرجاتی عالی دارد».رابه زبان ساده
وروان تفسیر کنید.

وجود ،حقیقتی واحد است امّا این حقیقتِ واحد ،مراتب و درجاتی عالی دارد و به اصطالح منطق دانان ،حقیقتی مشکِّک است.
تشکیک وجود ،شدت و ضعف داشتن وجود مانند شدّت و ضعف در نوراست .نور ،حقیقتی یگانه است امّا شدت و ضعف دارد.
درعین حال،شدت وضعف نورازحقیقت نور خارج نیست .نور از همان جهت که نور است قوی است؛ نه اینکه با چیزی ترکیب
شده وقوی شده باشد،ونورازهمان جهت که نوراست ضعیف است؛نه اینکه باچیزی مثل تاریکی ترکیب شده وضعیف شده باشد.
زیرا تاریکی همان نبود نور است .وجود هم همین گونه است .وجود قوی با چیزی خارج از خود ترکیب نشده است،زیرا خارج از
وجود ،چیزی نیست ،وجود ضعیف هم به همین ترتیب.
-151تالش فالسفۀ صدرایی جهت روشن نگه داشتن مشعل پرفروغ حكمت متعالیه چه بود وچه کسانی دراین زمینه نقش
داشتند؟

فالسفةبزرگ صدرایی تالش کردند نظرات عمیق و گاه پیچیدة مالصدرا را تحلیل و تبیین کنند و به دانشجویان فلسفه آموزش
دهند؛تا اینکه این میراث عظیم فلسفه به روزگارمعاصررسید.دراین روزگارنیزحکمایی مانند میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی ،میرزا
مهدی آشتیانی ،آقامیرمحمد کاظم عصّار و آقامحمدرضا قمشه ای مشعل پرفروغ حکمت را روشن نگه داشتند و به نسل امروز
رساندند.
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-152مباحث کتابِ اصول فلسفه وروش رئالیسم عالمه طباطبایی چه بود؟

عالمه در این کتاب نه تنها ارکان ماتریالیسم را نقد می کند بلکه یک دوره فلسفة اسالمی را به گونه ای ارائه می دهد که پاسخ
گوی مسئله های روز هم باشد.
-153نتیجۀ اعتقاد به اصالت وجود را شرح دهید؟(نهایی دی ماه )98

مالصدرابا تکیه براصالت وجودمی گویدحال که اصالت باوجود است ووجودهم امری واحدو وجه مشترک همةاشیاست،
پس،واقعیت خارجی امری واحداست.این حقیقت واحدهمان اصل هستی اشیاست واشیاوموجودات مختلف درحقیقت هستی با
هم وحدت دارند.
-154نظرمالصدرا(حكمت متعالیه)باکمك نظریۀتشكیك وجوداختالف موجودات چگونه تفسیرشده است؟(نهایی
شهریورودی ماه )98

تشکیک وجود ،شدت و ضعف داشتن وجود مانندشدّت و ضعف در نوراست .نور ،حقیقتی یگانه است امّا شدت وضعف دارد .در
عین حال ،شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست .نور از همان جهت که نور است قوی است؛نه اینکه با چیزی ترکیب
شده و قوی شده باشد،و نوراز همان جهت که نور است ضعیف است؛نه اینکه با چیزی مثل تاریکی ترکیب شده وضعیف شده
باشد.زیراتاریکی همان نبودنوراست.وجود هم همین گونه است.وجودقوی با چیزی خارج ازخودترکیب نشده است،زیرا خارج از
وجود ،چیزی نیست ،وجود ضعیف هم به همین ترتیب.
-155باتوجه به مبانی مالصدرا(حكمت متعالیه) منظئر از تشكیك وجود چیست؟(بااندکی تغییرنهایی خرداد ماه )98

وجود،حقیقتی واحد است امّا این حقیقتِ واحد ،مراتب و درجاتی عالی دارد و به اصطالحمنطق دانان ،حقیقتی مشکِّک است.
تشکیک وجود ،شدت وضعف داشتن وجودمانند شدّت وضعف در نوراست .نور،حقیقتی یگانه است امّا شدت و ضعف دارد .در
عین حال ،شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست.
-156روش مشرب و تحقیق حكمت متعالیه (صدرایی)را توضیح دهید؟

فلسفه ای که صدرالمتألهین بنیان گذاشت وآن رارسما «حکمت متعالیه »نامید ،است .نتیجة تکاملی دو مشرب گذشته،فلسفة
مشّاءوفلسفة اشراق ونیز انس دائمی وی باوحی الهی و قرآن کریم بودبه عبارت دیگر،درشخصیت وجودی مالصدرابرهان عقلی
وشهود قلبی و وحی قرآنی با هم الفت یافته اند و از این الفت ،فلسفه ای برآمده که سرآمد فلسفه های قبل است.
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-157چرابهره مندی مالصدراازعرفان وشهودیاوحی قرآنی،فلسفۀاوراازمعیارهای پذیرفته شده دردانش فلسفه
تهی نمی سازد و به عرفان یا کالم تبدیل نمی کند؟

زیراوی درمقام فیلسوف می داندکه میزان ومالک فلسفی بودنِ یک متن یاسخن،این است که اوّالً هر مبحثی که طرح می کند،
به موضوع فلسفه ،یعنی موجود بما هو موجود ،مربوط باشد و به آن برگردد .ثانیا متکی بر عقل و استدالل عقلی باشد ،نه شهود
قلبی و بیان نقلی.ایشان این اصل رادر 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 پایة استدالل بلکه به عنوان تأیید و شاهد کمک گرفته است.
-158باتوجه به دیدگاه مالصدرا ،میزان ومالک فلسفی بودنِ یك متن یا سخن چیست؟

اوّالً هر مبحثی که طرح می کند ،به موضوع فلسفه ،یعنی موجود بما هو موجود ،مربوط باشد و به آن برگردد .ثانیا متکی بر عقل
و استدالل عقلی باشد ،نه شهود قلبی و بیان نقلی.
 -159طرفداران اصالت وجود و طرفداران اصالت ماهیت در مورد وجود و ماهیت چه عقیدهی دارند؟

کسانی که ماهیت را اصل می دانند ،وجود را نتیجة انتزاع ذهن و امری اعتباری می دانند و برعکس ،طرفداران اصالت وجود
معتقدند که ذهن ،مفهوم ماهیت را به تبع وجود ،نزد خود می سازد و اعتبار می کند.
 -160نظریه اصالت وجود مالصدرا را باذکر مثالی توضیح دهید؟

مالصدرا طی مباحث مفصلی ثابت می کندکه واقعیت خارجی،مصداقِ مفهوم وجوداست.آنچه واقعیت خارجی راتشکیل
می دهد،وجود است نه ماهیت،وازآنجا که هر وجودی با تعیّنی خاص درخارج هست،ازاین تعیّن خاص مفهوم«ماهیت»
به دست می آید؛ مثالً وجود انسان ویژگی ها و تعیّنات خاصی دارد که  ،زمینه ساز مفهوم انسان در ذهن ماست و وجود
اسب ویژگی ها و تعیّنات دیگری داردکه مفهوم اسب را به ذهن مامی آورد.پس ،آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد
ودرخارج اصالت دارد،وجود انسان واسب ومانند آنهاست نه ماهیت .ماهیت انسان واسب،مفهومی است که ازاین وجودها
انتزاع می شود.
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 -161باتوجه به نظریۀ اصالت وجود مالصدرا،آیا می توانیم بگوییم« ،وجود و ماهیت هر دو اصیل اند» یا « هیچیك اصیل
نیستند»؟توضیح دهید.

مالصدرا طی مباحث مفصلی ثابت می کندکه واقعیت خارجی،مصداقِ مفهوم وجوداست.آنچه واقعیت خارجی راتشکیل
می دهد،وجود است نه ماهیت،وازآنجا که هر وجودی با تعیّنی خاص درخارج هست،ازاین تعیّن خاص مفهوم«ماهیت»
به دست می آید؛ مثالً وجود انسان ویژگی ها و تعیّنات خاصی دارد که  ،زمینه ساز مفهوم انسان در ذهن ماست و وجود
اسب ویژگی ها و تعیّنات دیگری داردکه مفهوم اسب را به ذهن مامی آورد.پس ،آنچه واقعیت خارجی راتشکیل می دهد
ودرخارج اصالت دارد،وجود انسان واسب ومانند آنهاست نه ماهیت .ماهیت انسان واسب،مفهومی است که ازاین وجودها
انتزاع می شود.
-162فیلسوف ومتفكرمعاصرحوزۀ قم رانام برده ودونمونه ازابعاد شخصیتی اورابنویسید؟

امام خمینی -1،حضرت امام که از متفکران بزرگ عصر ما بود ودر همة علوم اسالمی تبحّر بسزایی داشت،درفلسفه نیزصاحب
نظر بود-2.گرچه جنبةسیاسی وفقهی امام و رهبری معجزه آسای آن بزرگوار درانقالب اسالمی باعث شدتادیگر ابعادشخصیت
ایشان کمترآشکارشود،واقعیت این است که ابعاد فلسفی وعرفانی شان نیزبسیاردرخشان بود-4شخصیت های فلسفی معاصر،قبل
ازحضوردردرس عالمه طباطبایی،سال هااز درس های فلسفی امام بهره می بردند.
-163فعالیت علمی عالمه طباطبایی درچه زمانی آغاز شد؟توضیح دهید.

در زمانی آغاز شد که اندیشه های جدید و مکتب های فلسفی از اروپا به ایران آمده بودند و تفکرات ماتریالیستی و مکتب
مارکسیسم در حال گسترش در ایران بود.وی ابتدا جلساتی با حضورطلّاب با استعداد تشکیل داد و به نقد مبانی فلسفه های
جدید و به خصوص مارکسیسم اقدام کرد.
@جواب فعالیت ها وتمرینات درس یازدهم:دوران متأخّر

💫 برداشت ص82
در پاسخ به سؤال اوّل ،می توان گفت مالصدرا ،همچون سهروردی توجه خاصی به شهود عرفانی و اشراق
از جانب خداوند داشته و وحی قرآنی را از همین سنخ می دانسته و معتقد بوده حقیقت وحی ،همان اشراق
علم از جانب خداوند بر قلب پیامبر است.
در پاسخ به سؤال دوم هم می گوییم زیرا قرآن کریم مصداق کاملی از علم لدنّی و افاضه شده از جانب خداست و در
همین کتاب شریف از چنین علمی برای همة پیامبران یادشده و فرموده :العلم نورٌ یَقِذفَه اللّه فی قلب من یشاء
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💫 بررسی ص86
خیر .اوّالً باتوجه به اینکه روش فیلسوف در بررسی وبحث از مسائلی مانند اثبات خدا  ،روح ،عقل و ....با متکلّم
متفاوت است  .روش فلسفه برهانی است ولی روش کالم جدلی است )اصول و مقدّماتی که مبنای بحث فلسفی قرار
می گیرد با اصول ومبادی علم کالم تفاوت اساسی دارد.
ثانیاً بحث از اینگونه مسائل به نوعی بحث از وجود واحکام وعوارض آن است) وجود خدا ،روح و (...
ثالثاً نتیجه ای که فیلسوف قرار است به آن برسد از قبل مشخص نیست و یک بحث مستقلّ وآزاد است ولی در کالم
چون هدف اثبات اصول وعقاید دینی است ،آنچه در شرع بیان شده به عنوان مبنا ومسلّم در نظر گرفته می شود و از
طریق استدالل های عقلی اثبات می شود.
مالحظه راهنمای معلم :یکی ازعواملی که سبب توفیق مالصدرا در تأسیس حکمت متعالیه شد،درک عمیق ایشان
از معارف قرآن کریم وسخنان پیامبر اکرم و اهل بیت (ص)بود .وی توان فلسفی خود را صرف درک عمیق این کلمات
کردو همین امر سبب شد که وی به اندیشه های جدیدی نیز دست یابد.لذا برخی گمان کرده اند که وی ازفلسفه خارج
شده و به دفاع از دین که همان علم کالم باشد ،پرداخته ویک الهیات دینی به وجود آورده است.
امّاحقیقت این گونه نیست .مالصدرا در مقام تبیین فلسفی مسائل درآنجا که درحال نوشتن کتاب فلسفی بوده از قاعدة
فلسفه عدول نکرده و ازآن تبعیت کرده است.بحث فلسفی،آنگاه فلسفی است که پیرامون موجودبماهو موجود و باروش
عقلی صورت بگیرد ومالصدرا از این قاعده پیروی کرده است؛ یعنی درست است که وی الهامات عرفانی زیادی داشته
وآیات وروایات پیام های فراوانی در برداشته اند ،امّا این الهام ها و پیام هادرفلسفةوی تبدیل به استدالل شده وپذیرفته
شده اند ،نه صرفاً به عنوان یک الهام شهودی یا پیام قرآنی.
پایان
موفق وسالمت باشید
سیداحمد صمدانی اقدم
روز سه شنبه 98/11/29
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