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مقاالت نامه تنظيم شيوه   

 براي چاپ در مجله دیگري مدّ نظر نباشد؛ تر چاپ نشده واست که پیشمقاالتی قابل چاپ  .9

  ؛ي بعدي چاپ گرددها شمارهمقاالت دریافتی مسترد نشده و ممکن است در  .2
  ؛گر نظر نویسندگان محترم خواهد بودنشان االت صرفاًمقهاي مطرح شده در  یدگاهد .3
 مجله در ویرایش مطالب آزاد است؛  .7

خواهد بود.  (امتیاز برگة ارزیابی 955)از  ۹3ترین امتیاز الزم براي چاپ در مجله کم .3
به چاپ  ۹3براي اصالح به مؤلّف مسترد شده و پس از کسب امتیاز  75مقاالت با امتیاز 
  ؛خواهد رسید

 کم توسط دو داور ارزیابی خواهد شد؛ ر مقاله دسته .7

 ،امل: نام، نام خانوادگی، سمت علمی، سوابق تحصیلشمشخصات کامل نویسنده ) .۹
ي مستقل ا صفحه( در بتدریس و پژوهش، نشانی پستی، ایمیل، شماره تماس، شماره حسا

  ؛ذکر شود
  www.nasimekherad.ismc.irس در سامانه مجله به آدربایست تایپ شده و  یممقاالت ارسالی  .1

  اري شود.بارگذ
 ؛«word»افزار کلمه باشد، بر اساس نرم ۹355ـ  7555مقاله بین تعداد کلمات مجموعه  .۷
کلمه(، کلید واژه  255ر اي از کلّ مقاله و حداکثالصهخهر مقاله باید داراي چکیده ) .95

کلمه(، مقدمه )تبیین، ضرورت، پیشینه و اهداف مسئله(، متن اصلی )محتواي  95 )حد اکثر
بندي )نتیجه بحث و اهداف به دست آمده(، اصلی در نظمی منطقی و منسجم(، جمع

 فهرست منابع )اطالعات کامل کتاب شناسی به ترتیب ذیل: نام خانوادگی نویسنده،
  ؛ات، مکان چاپ، تاریخ چاپ( باشدنام نویسنده، نام کتاب، شماره چاپ، انتشار

استفاده از عناوینی چون بخش، فصل و... مناسب مقاالت علمی نبوده، و عنوان باید  .99
 برگرفته از متن و مشیر بدان باشد؛ 

 هاي مستقیم باید، در پاراگرافی مستقل، و به صورت چپ چین، درج شود.نقل قول .92
نها پس از نقل محتوا آدرس آن در پاورقی هاي محتوایی نیازي به گیومه نبوده و ت در نقل
 .گردد ذکر می

 ه(ام کتاب، شماره جلد و شماره صفحننام نویسنده، )در پاورقی به طور خالصه  استنادها .93
 نوشته شود؛ 
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 رمقالهس

 کنـد. را از نگاه فیلسوفان، کوتاه، بررسی می« عقل»سرمقاله این شماره معناهاي واژه 
 نیروي تعقل را بـدان  9معناي نگاه داشتن و مرز نهادن یاد شده است.در زبان عرب به« عقل»واژه 

معنـاي  دارد. عقـل بـه  ها را شکار کرده و در خـود نگـاه مـی   اند که معقولجهت عقل نامیده
تـر  ، بـیش «عملی»گرچه واژه  2روي ادراکی انسان، داراي دو ساحت نظري و عملی است.نی

 آورد، اما باید توجه داشت که عقل نظـري و عملـی  یاد میهاي بدنی را به کنش و جنبش اندام
هر دو از نیروهاي ادراکی نفس هستند. با این تفاوت که عقل عملی بایدها و نبایدها و عقل 

 کند. نامیدن عقل به عملی، تنها بدان سبب است کـه گـاه  ها را ادراک مینیستها و نظري هست
 از سنخ مسائل عملی است.  مدرَک این نیرو

 توانـد  جهت تدبیر بدن است؛ زیرا عقل عملی مـی ی بهلمسینا نیاز انسان به عقل عبوعلی باوربه
هـاي متعـالی   فیـابی بـه هـد   اي را تشخیص دهد که نفس بـراي دسـت  امور جزئیِ شایسته

 هـاي اختیـاري  حسن و قـب  فعـل   ،در واقع عقل عملی 3خویش، ناگزیر از انجام آنها است.
 دارد تا سهم ارشادي خودبیان می نبایدها و انسان را ادراک کرده و آنرا در قالب بایدها

                                              
، «مجمع البحرین»؛ فخرالدین بن محمد طریحی،  9۷7، ص1، ج «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»رک: حسن مصطفوي،  .9
 . 723، ص3ج
خارج از گنجایش تحقیق رسش پپاسخ این وه عاقله با دو سنخ ادراک؟ جداگانه است یا یک ق هقلاآیا آدمی را دو قوه ع .2

 توان گفت: داشتن دو عاقله متفاوت دور از باور است. حاضر است، اما به اجمال می

 ما لَها قواها ]النفس[ فمِن»: 332، ص2، ج«شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات»واجه نصیرالدین الطوسی، . خ3
 مِن یُفعَل أن یَجِب فیما الواجبَ تَستنبِطُ الّتى هى و العملى، العقل بإسم تَخصُّ الّتى القوّةُ هى و البدن، تدبیر إلى حاجتِها بحسب
 . «اإلنسانیّة جزئیةً لتتوصل إلی أغراضٍ اختیاریّةٍ األمور
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عقل عملی در وادي اخالق و آراستن نفس به خوهاي نیکـو نقـش    9خوبی انجام دهد.را به
 هاي اخالقی آن است که عقل، سلطان مملکت انسان باشدیی دارد. سفارش کتابسزابه

 و نفس را به پیروي احکامی که خود یافته و یا از راه نقل دریافته، وادار نماید.  
سـینا  بـاور بـوعلی  نامنـد. بـه  یابد عقل نظري میهاي کلی را میی که حقیقتیفیلسوفان نیرو

یـابی بـه   صور معناهاي کلیِ مجرد از ماده، و دیگـري دسـت  ترین ویژگی انسانی یکی تویژه
ها است. نیرویی که این خدمت را براي نفس انسـانی  کمک شناختههاي تصدیقی بهناشناخته
 نیروي ادراکـی « عقل نظري»باور استاد جوادي آملی به 2شود.دهد عقل نظري نامیده میانجام می

 «اصل تنـاق  »باشد و پیش از هرچیز گزاره اولیِ  نابی است که از گزند وهم و خیال در امان
 )مانند بطالن جمع دو ضد( را ادراک کنـد.  3هاي بدیهیخوبی دریابد و در سایه آن گزارهرا به
  7گاه دیگر مطالب نظري را با بازگردانی به بدیهی روشن نماید.آن
معناي گاه به« عقل»ا مثابه یکی از نیروهاي نفس انسانی بود. امچه گذشت تبیین عقل بهآن

هاي که گونهرود. فیلسوفان هنگامیکار میموجود مجرد عقلی یا همان فرشتگان الهی به
بندي شمارند آنها را به مجرد و مادي، و مجردها را به عقل و نفس دستهرا بر می 3جوهر
که عقل تنها دهد مثابه دوگونه از جوهر، نشان میقرار دادن عقل در کنار نفس، به 7کنند.می
رود. کار میمعناي جوهري مستقل از نفس بهمعناي نیروي ادراکی نفس نبوده و گاه بهبه

و... به این معناي دوم « عقل فعّال»، «عقل اول»، «عقول عشره»، «عالَم عقل»واژگانی چون 
  کنند.اشاره می

  اهلل سوريروح
                                              

 . 79، ص«منزلت عقل در هندسه معرفت دینی». رک: 9
 العقلیة الکلیة المعانى تصوّرُ باإلنسان الخواص أخصُ»: 917 -913، ص2، ج«یعیات(الشفاء)الطب»، حسین بن عبداهلل سینا. 2

العقلیة...  المعلومات من تصوراً و تصدیقاً المجهوالت معرفة إلى التوصلُ و بَیَّناه، و حَکیناه ما على التجرید کلَ المادة عن المجردة
 . «نظرى عقل الفیق النظر إلى تنسب قوة اإلنسانیة للنفس األولى فالقوة
اند، اما اوّلی غیر قابل استدالل نیز هست، در صورتی که بدیهی قابلیت استدالل نیاز از استداللبدیهی هر دو بی و . اوّلی3

 . 39، ص«منزلت عقل در هندسه معرفت دینی»رک:  .دارد

 . 39، ص«منزلت عقل در هندسه معرفت دینی». 7
 ت که اگر در خارج موجود شود یا نیازمند محل نیست )مانند عقل، نفس، جسم و ماده(باور فیلسوفان جوهر ماهیتی اس به. 3

 کنند و یا نیازمند محلی است که در وجودش به جوهرِ حالّ نیاز دارد )مانند صور جسمیه و نوعیه که در ماده حلول می
 . ها نیازمند است(و ماده بدان

 . 737ص، «أسرار الحکم»هادي سبزواري، . بنگرید: مال7
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  نقد و بررسي مکتب تفکيک با تاکيد بر دیدگاه ایشان

 9مبني بر مخالفت دین با فلسفه

 2اهلل سوري روح 

 چکيده
هـاي مسـتقل عقلـی در اسـتنبا      گري رویکردي ظاهرگرایانه است که به تـرک بحـث  اخباري

 «مکتـب تفکیـک  »یري این شیوه در مباحـث اعتقـادي   کارگکند. به احکام فقهی توصیه می
 نـوایی گونه کامل با عقل و استدالل مخالف بوده، همبه . نحله سنتی مکتب تفکیکشودنامیده می

داشت عقل، دستاورد آنرا بشري و بیگانـه  تابد. اما نحله جدید ضمن پاسدو را با نقل برنمیآن
 هاي گوناگونی بر مخالفت دین با فلسـفه کند. پیروان تفکیک، دلیلاز دین معرفی می

 ؛اهداف سوء خلفا از ترجمـه فلسـفه   . 9ترین آنها عبارتند از: که برخی از مهم دهنددست میبه
 . مخالفت فقیهان با فلسفه.  3 ؛هاي ضد فلسفی. وجود برخی روایت2

 هـد. دبه نقـدهاي یادشـده پاسـخ مـی      رو پس از معرفی اجمالی مکتب تفکیک،مقاله پیش
 ؛. خاستگاه و انگیزه طرح یک اندیشه، دلیل درستی یا نادرستی آن نیسـت 9ها: برپایه این پاسخ

 شود که یکی درباره فیلسـوف . در مجموعه روایی شیعه تنها دو روایت ضد فلسفی یافته می2
هـاي بسـیاري در سـتایش روش    نمایان و دیگري پیرامون فالسفه دنیاطلب است. امـا روایـت  

  . ضرورت رجوع به متخصّـص در مسـائل تخصصـی،   3 ؛شودعقل مستقل( دیده میفلسفی )ت
کند که مخالفت برخی فقیهان بزرگوار که آشنایی کاملی با فلسفه ندارند ادعاي اهـل  روشن می

 کند.  تفکیک را تایید نمی

 کليد واژگان

 فقیهان.   فلسفه و  فلسفه و روایات،  خاستگاه فلسفه،  مکتب تفکیک، رابطه عقل و دین،
                                              

 .97/1/93۷۹، تاریخ پذیرش:  93/53/93۷۹تاریخ دریافت: . 9
 (.r.s.jelveh@chmail.ir) مدرس حوزه و دانشگاه دکتري فلسفه اسالمی،  حوزه،  چهارآموخته سط  دانش. 2
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   درآمد

فرصت مناسـبی بـراي رشـد و تـروی       پس از پیروزي انقالب اسالمی به دست امام خمینی
دادنـد.  فلسفه و عرفان روي نمود، مردم و نخبگان گرایش بیشـتري بـه ایـن علـوم نشـان مـی      

 شد و دانشجویان نیز با عطشـی هاي علمیه تدریس میگونه رسمی در حوزهدروس فلسفه و عرفان به
سو رهبر این انقـالب فقیـه،   گیر این مباحث بودند. این همه بدان سبب بود که ازیکفراوان پی

 نمـود و از سـوي  فیلسوف و عارفی بزرگ بود که در کالم و قلم خویش به این علوم دعوت می
دید. با وجـود پیونـد   گرایی نسل انقالب پاسخ خود را در این مباحث میدیگر روحیه معنویت

، و رهبر، مخالفان فلسفه و عرفان مجال زیادي براي ابراز مخالفت نداشـتند  شدید ملت
 نمودند.  اي ابراز اندام میاما هر ازچندگاه به گونه

ها نسبت به فلسفه و مباحث آزاد عقلـی شـکل   اما امروز شاهد آنیم که موج جدیدي از هجمه
 ته است. روحیه ظـاهرگرایی گرفته است. این موج عالوه بر حوزه، دانشگاه را نیز فرا گرف
 باشد. گرچه گفتمان غالـب و پرهیز از تفکرهاي مستقل عقلی توصیه اصلی مخالفان می

 هـایی در حوزه و دانشگاه موافق فلسفه است اما گسترش این امواج موجب تردیدها و بـدبینی 
یقـت  اي بـه حق کوشد با بررسی شبهات و خواستگاه آنهـا دریهـه  رو میشده است. مقاله پیش

 گشوده و پاسخ مناسبی ارائه دهد.  

 معرفي اجمالي مکتب تفکيک
 گرایی بوده و هست. این جریاندر طول تاریخ، مخالف عقلگرياخباريدانیم که جریان می

 بر أصالت و حجیت ظواهر دینی، چنان اصرار دارد که حتی با علم اصول فقه )که خادم فقه
 دهیـد. شما عقل را در کار دین دخالت مـی »گوید: ها مینو فقاهت است( نیز مخالفت نموده و به آ

 کنـد؛ کند؛ عقـل اشـتباه مـی   ها به عقل نیامده است؛ عقل هزاران خطا میاصالً این فضولی
 گفتنـد، عقل حق ندارد در کار دین دخالت کند. آدم باید عقل خودش را تبرئه کند... اخباریین می

 منافـات با این بیان، روشن است که  9.«دخالت بکنداساساً عقل حق ندارد در موضوعات دینی 
تحصیل هاي فلسفی و عرفانی، دوچندان خواهد بود. بیشتر ایشان ها با اندیشهو مبارزه اخباري

 و حکمـت و معرفـت   پندارنـد را درتضاد با دین و حرام شرعی میو تحقیق در فلسفه و عرفان 
 شمارند.  را از علوم ضاله می

                                              
 . 97۹، ص9، جاسالم و مقتضیات زمان. مرتضی مطهري، 9
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مختص به اسالم نیست و در همه ادیان الهی که داراي متون مقدس هسـتند،   گريالبته اخباري
 قابل تصور بوده، در بیشتر آنها طرفدار دارد. این نگرش در بین مسلمانان، چه اهل سـنت 

بینـیم  در بین اهل سنت می گريسلفیو چه شیعیان، داراي پیروانی است. آنهه امروزه به اسم 
 هـاي دینـی  گري و کنار گذاشتن عقل در پژوهشست(، نوعی اخبارياي از آن اشاخه وهابیت)که 

 9و اعتقادي است. در مذهب شیعه، خواستگاه اصلی این جریان، حوزه علمیه خراسـان اسـت.  
هـا، خـود موضـوع    گري و نزاع آنهـا بـا اصـولی   روشن است که نقد و بررسی دیدگاه اخباري

 رج است، از این روي به همین گزارش انـدک، اي مستقل بوده و از حوصله تحقیق حاضر خارساله
 شود.بسنده می

 دانسـتند، داوري ایشـان در مـورد   ها فلسفه و عرفان را از اساس باطل و ضاله میاز آنجا که اخباري
 نوایی قرآن و عرفان و برهان، بسیار روشن خواهد بود؛ زیرا کسی که فلسفه و عرفـان هم

افزایـی ایـن سـه،    نوایی و همشمارد، هرگز به همینی میرا از اساس باطل و منافی با معارف د
 .تن نخواهد داد، بلکه توصیه به زدودن غبار فلسفه و عرفان از ساحت مقدس دین خواهـد کـرد  
شاید به همین دلیل است که مکتب معرفتی خراسان، خواستگاه جریان فکري ـ عقیـدتی شـد،    

 ، توسط محمدرضا حکیمـی 93۹9ین بار در سال نام گرفت. این واژه نخست« مکتب تفکیک»که بعدها 
 2مطرح گشته و اجماالً معرفی شد.

 تـوان اما می 3ق(است،9373ـ9353گذار اصلی این مکتب میرزا مهدي غروي اصفهانی )بنیان
ق( بـه عنـوان   9317ــ 9391ق( و شیخ مجتبی قزوینـی ) 9333ـ92۷7از سید موسی زرآبادي )

 انـد بته عالمان دیگري نیز هستند که در نشر تفکیک، کوشیدهال 7دیگر بزرگان این مکتب یاد کرد.
 مانند؛ میرزا جواد ذهنی تهرانی، شیخ محمود حلبی، شیخ محمـد بـاقر ملکـی میـانجی،    
 3شیخ علی نمازي شاهرودي، شیخ حسنعلی مروارید، محمد رضا حکیمی، سیدجعفر سـیدان. 

تقد است کـه واقعیـت تفکیـک    استاد حکیمی )که از مروّجین کنونی مکتب تفیکیک است( مع
 هـاي گردد و افراد مذکور، تنها احیاگر این تفکـر در دهـه  مري کهن بوده و به صدر اسالم باز میا

 7باشند.اخیر می
                                              

   هاي قم و نجف نیز طرفدارانی دارد.. اگر چه در حوزه9
 .  93۹9، سال نهم، اسفندمجله کیهان فرهنگی. 2
 .  723، ص3، جماجراي فکر فلسفی در جهان اسالمغالمحسین ابراهیمی دینانی،  .3
 . 73، صمکتب تفکیکمحمدرضا حکیمی،  .7
 . 7۷ ـ33، صبنیان مرصوصحسین مظفري، ر.ک:  .3
 . 917، صمکتب تفکیکمحمدرضا حکیمی،  .7
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 اسـت. « جداسـازي »تفکیـک در لتـت بـه معنـاي     »گویـد:  ایشان در تعریف این مکتب، می
 ،«مکتـب تفکیـک  »آن. و « خالص کردن»چیزي و « ناب سازي»)چیزي را از چیزي جدا کردن(، 

 هـا مکتب جدا سازي سه راه و روش معرفت، و سه مکتب شناختی است در تاریخ شناخت
و تاماّلت و تفکرات انسانی، یعنی راه و روش قرآن، راه و روش فلسـفه، و راه روش عرفـان.   

هـا  هاي قرآنی و سره فهمی این شناختمانی شناختسازي و خالصو هدف این مکتب، ناب
ها و برکنار از تفسیر به رأي و تطبیـق،  معارف است، به دور از تأویل و مزج با افکار و نحلهو 
هاي فکر انسـانی و ذوق بشـري   مصون ماند و با داده« علم صحی »و اصول « حقایق وحی»تا 

 9.«در نیامیزد و مشوب نگردد
 بینـی یعنی آن جهان، «مکتب تفکیک»گوییم هنگامی که می»گوید: وي در جاي دیگري چنین می

 شناسی و نظام شناختی و دستگاه فکري و مبانی اعتقادي )و سیستم عقلی(، که میان مفـاهیم و جهان
ـنت(   و اصطالحات بشري، یا ممتزج، از سویی؛ و معارف خالص الهی و آسمانی ) متخذ از کتاب و س

 بهتر، تفاوتی را که هست گذارد؛ و در واقع و به عبارتاز سویی دیگر، تفاوت قایل است و فرق می
 سازد... . و در مورد این سه مبنیکند و روشن میپذیرد، و بیان میو واقعیت دارد می

 ؛«تطبیقـی »و « التقاطی»و « مزجی»و « تأویلی»است نه « تفکیکی»و مکتب )وحی، فلسفه، عرفان( 
در حدّ هم و عـین هـم   شناسی را بینی و جهانداند، و این سه جهانزیرا این امر را ناشدنی می

 بینـد؛ شناسد، و تأویل و انطباق دادن را به زیان مبانی وحی و معارف قرآنی مـی نمی
 آورد(،سازد )و سط  آنها را پایین میچون استقالل و خودبسندگی آنها را مخدوش می

 2«.شمارد چگونگی را عقال و شرعا مردود میو این 
 3حکیمی، عبارتند از:اصول اساسی مکتب تفکیک از دیدگاه آقاي 

 جدایی فلسفه، دین و عرفان.  

 برتري و اصالت شناخت دینی. 

 استناد شناخت دینی به قرآن و حدیث.  

 إتّکا به ظاهر آیات و روایات.  

   ردّ هر گونه تأویل.
 . و لوازم همین اصول پنجگانه است البته اصول دیگري نیز ذکر شده است که از فروعات

                                              
 .  7۹ـ77، صتفکیکمکتب . محمدرضا حکیمی، 9
 . 979. همان، ص 2
 عقل خود بنیاد دینی.  . محمدرضا حکیمی، مقاله 3
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 جریـان سـه   يدارا ـکـنم   یبه طور خالصه عرض م ـک  یمکتب تفک»ی: به اعتقاد آقاي حکیم
 دهد:  یل میرا تشک« کیمکتب تفک»ده در هم، یسه گانه تن يهاانین جریاست که ا

ترین صـورت، بـا ذکـر مسـتوفاي ادلـه هـر       ـ به دقیق مسئله، مسئله ـ  بیان مطالب فلسفی و عرفانی
 ثبات آن. و ا مسئلهبه سود  ییرهایو گاه تحر مسئله،

 1گویی، انصافی و مَجهَلهنقد کامالً روشمند )متدیک( و علمی، و به دور از هر متالطه و بی
 و روشن کردن تار و پود اشکاالت فلسفی مسئله.  

نیـاز از تکـدّي از دیگـران(    بیان داده وحیانی )قرآنی و حدیثی(، با تعقل خودبنیاد دینی )و بـی 
 2.«درباره مسئله

 امون سخنان فوق داراي اهمیت است، به رسمیت شناختن فلسفه و عرفـان اي که پیرنکته
 هاي کسب معرفت است، هر چند که از دیدگاه ایشان فلسـفه و عرفـان  به عنوان یکی از راه

 3به دلیل بشري بودن، و به عبارت بهتر خطاپذیر بودن، باید از ساحت مقدس دیـن اخـراج گردنـد.   
گـذاران اصـلی    گیري دیدگاه آقاي حکیمی با بنیانر است، زاویهاکنون الزم به ذکاي که همنکته

 کم در سه مسـئله، کند، دستمکتب تفکیک است. آنهه ایشان به عنوان مکتب تفکیک معرفی می
 با دیدگاه اساتید وي، متفاوت است:  

 به رسميت شناختن ارزش معرفتي فلسفه  

رج از اسـالم اسـت کـه از یونـان و بـراي      گذاران اولیه، معتقد بودند که فلسفه، امري خـا بنیان
است. آنها این انگیزه خطا را دلیـل بـر نادرسـتی ایـن علـوم       بیت وارد شده بستن در خانه اهل

خورد، که گویا از اساس، به دانـش عقلـی   در میان آثار ایشان، مطالبی به چشم می 7دانستند.می
 و استداللی و اقامه برهان، اعتراض دارند.  

فان وضع الدين علي  المقياي و و اابيا     »اصفهانی ـ مؤسس مکتب تفکیک ـ معتقد است:    میرزا مهدي
 او استوار کردن دین، و اثبات پروردگار، به وسـیله قیـاس   3.«ربّ العزة بها، إبطال لکل ما جاء به النب 

 ت(را به منزله انکار آن چیزي که پیامبر ص آورده است )یعنی قرآن و حدیث، و در یک کـالم نبـوّ  
النّ اکبي   »شمارد. استدالل وي بر ابطال برهان )که بهتـرین نـوع قیـاس اسـت( چنـین اسـت:       می

                                              
ستیزي بنیان گذاران تفکیک، ارائه شده است، و این تاکیدهاي آقاي حکیمی، به خـاطر دفـع آنهـا    . نقدهاي فراوانی بر عقل9

 و پیشگیري از هر گونه نقد جدید، از سوي مخالفین است.  
 . 75، صمتأله قرآنیینی، . شیخ مجتبی قزو2
 البته پاسخ این شبهه به زودي تقدیم خواهد شد.   .3

 .  3، صابواب الهدي. میرزا مهدي اصفهانی، 7
 . 7، مصباح الهدي، صهمو. 3
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 و ه  مؤسسة عل  ق اس الواجب بالممکن لمقاي و و أحسنها ق اس الب هان و هو مؤسسة عل  العل ة و المعلول ة
 داند،که ایشان اصل علیت را باطل میاز آنجا  9.«و النور بالظلمة و العل ة من أصلها باطلة فأحسن االق سة أقبحها

تـرین  هـا را زشـت  داند و بهترین قیـاس قیاس برهانی که خود مبتنی بر علیت است را معتبر نمی
أنّ طلب المع فة و کشف الحقائق من األق سية، عي ن اللي ل    »گوید: داند. در جاي دیگري چنین میآنها می

 در کالم فوق، ایشان طلب معرفت و کشف حقـایق،  2.«المب ن ألنه ل و إال إالقتحام ف  الظلميا ... 
شمارد و در جـاي دیگـري اساسـاً اسـتدالل را مفیـد      به وسیله قیاس را فرو رفتن در تاریکی می

کند، بلکه با مـوازین منطقـی نیـز روي    نه تنها با موازین فلسفی مخالفت می»او  3داند.علم، نمی
 با این مواضع شدید بر ضدّ قیاس منطقی 2«.ردشمادهد و آنها را مردود میخوش نشان نمی

تـر خواهـد بـود؛    و استدالل عقلی، جایگاه شهودهاي قلبی و معرفت مترتب بر آن بسـی سسـت  
زیرا قیاس منطقی مقبول طبیعت عَقالنی هر انسانی اسـت امـا شـهود عرفـانی هـم اصـل و هـم        

 حجیت آن، مورد تردید بسیاري است.  

روشن شدن اختالف دیدگاه آقـاي حکیمـی، بـا موسسـان     غرض از نقل عبارات مذکور، 
پیرامون ارزش معرفتی اسـتدالل عقلـی و شـهود قلبـی اسـت. نحلـه متقـدم         اصلی این مکتب،

هیچ گونه حجیـت و ارزش معرفتـی، بـراي اسـتدالل و شـهود قایـل        )موسسان اصلی مکتب(
 انـد، دو ارزش معرفتی قایـل  فکرانش( براي ایننیستند، اما نحله متأخر )یعنی استاد حکیمی و هم

گرچه انتقاداتی نیز دارند. بنابراین، نقطه اشتراک دو نحله، تاکید بر جدا سازي فلسفه و عرفـان  
 از ساحت دین، و نقطه افتراق، انکار متقدمین و اعتراف متأخرین به شأن و منزلت استدالل و شهود،

 در دریافت معارف است.  

 نسبت ميان وحي، کشف و عقل  

 نسبت میان فلسفه الهـی اسـالمی  »شود: وت دیگر نحله جدید، آن است که گاه مدعی میتفا
 مکتـب تفکیـک...  »و معتقد است:  3«با وحی قرآنی، تباین کلی نیست، بلکه عدم تساوي کلی است

گوید، مطالب فلسفه و عرفان چنان نیست کـه صـد در صـد    ضمن تکریم فیلسوفان و عارفان می
از دیـدگاه آقـاي حکیمـی،     7.«سائل و موارد، منطبق با مبانی وحیانی باشـد و در همه جا و همه م

                                              
 .  7. میرزا مهدي اصفهانی، مصباح الهدي، ص9
 .  7. همان، ص2
 .  99. همان، ص3
 .  727، ص3، جر جهان اسالمماجراي فکر فلسفی دغالمحسین ابراهیمی دینانی،  .7
 .  77اجتهاد و تقلید در فلسفه، صر.ک:  . نیز351، صمعاد جسمانی در حکمت متعالیهمحمدرضا حکیمی،  .3
 .  77و937، صاجتهاد و تقلید در فلسفه. همو، 7
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حتـی در ضـمن    9تحصیل فلسفه و عرفان، براي کسانی که شرایط آنـرا دارا هسـتند، الزم اسـت.   
احترام به فیلسوفان گذشته، خواستار آن است که محتواي فلسفه اسالمی از سه جهـت بـازنگري   

 2آورد.خن از فلسفه پویاي اسالمی به میان میشود: نقد، تجدید و تکمیل، و س
 دانستند این درحالی است که تفکیک سنتی، راه عقل و عرفان را از راه دین، کامالً جدا می

بدون وحـی هـیچ    3کنی علوم بشري نازل شده است،و تاکید داشتند که علوم الهی براي ریشه
 3از علوم بشري کامالً متمایز است،سنخ علوم الهی  7راهی براي شناخت خداوند وجود ندارد،

7و حتی علوم بشري، یکسره جهالت و تاریکی است.
 

 اجتماعي   ـهاي سياسي پرداختن به جنبه

چون مکتب تفکیک، مبتنـی بـر اصـول کلیـدي و مبـانی      »آقاي حکیمی بر این باور است که: 
معه و اقتصـاد  اصلی تعالیم قرآنی و أوصیایی است، در موضوعات مهم و حیاتی سیاست و جا

 ۹«.پـذیرد سازي قرآنی، جـز بـا آنهـا تحقـق نمـی     کند که جامعهو تربیت، مسائلی را مطرح می
-بـه طـرح مباحـث اقتصـادي اسـالم، مـی       1،الحياةجلد از کتاب  ایشان در چندهمهنین 

گذاران اصلی مکتـب، هرگـز   این رویکردهاي سیاسی ـ فرهنگی درحالی است که بنیان  ۷پردازد.
اي که در کشاکش مبارزات سیاسی امـام خمینـی ره و ملـت    ردي نداشتند. به گونهرویکچنین 
شاهی، یکی از شاگردان میرزا مهدي اصفهانی، یعنی شیخ محمود حلبـی،  بر ضد نظام ستم ایران،

. عدم دخالت در امور سیاسـی بـود   که یکی از اصول آن 95گذاري کردانجمن حجتیه را پایه
 نمایـد، توان گفت، مکتب تفکیکی که آقاي حکیمی معرفی میبا توجه به مطالب فوق می

راسـتی سـبب ایـن تفاوتهـا     گذاران تفکیک، بدان معتقد بودند تفاوتهایی دارد. اما بـه با آنهه بنیان
دو احتمال متصور اسـت؛ اول اینکـه پیـروان تفکیـک، بـه مـرور متوجـه اشـتباهات          چیست؟

                                              
 .  372، صمعاد جسمانی. محمدرضا حکیمی، 9
 .  911، صاجتهاد و تقلید در فلسفههمو،  .2
 .  7، صابواب الهدي هانی،. میرزا مهدي اصف3
 .  ۹همان، ص .7
 .  92همان، ص .3
 .  ۹3. همان، ص7
 . 373، معاد جسمانی. ۹
 عقیدتی یا مانیفِست دیدگاه تفکیک است.   المعارفی از آیات و روایات در موضوعات مختلف است، و بیانیهةدایر. که 1

 .  92۷، صرویاي خلوصر.ک:  .۷
 . 77، صبنیان مرصوصر.ک:  .95
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 ی شـده و درپـی جبـران آنهـا برآمدنـد.     راهبردي خویش، در نفی کامل استداللهاي عقل
 احتمال دیگر آن است که نحله سنتی، آنقدر دور از باور و خالف طبع عقالنی انسان بـود 

 نمود، از این روي مکتب تفکیک، ظاهر خود را بازسازي کردهکه پذیرش آن سخت می
 ا کنـد، واهلل أعلـم.  اي جدید و جذاب توانست در حوزه و حتی دانشگاه پیروانی پیـد  و با ارائه چهره

امروزه شاهد آنیم که این دیدگاه در فضاهاي عمومی )عالوه بـر علمـی( انتشـار یافتـه و رونـق      
یـک  »گرفته است، استاد مطهري درباره مقبولیت این نوع تفکرها در میان عوام، بر آن اسـت کـه:   

جانـب و عـوام    شود، جنبه حق بـه چیز که باعث رشد و نفوذ طرز فکر اخباري در میان عوام می
گویند ما از خودمـان حرفـی نـداریم،    پسندي است که دارد، زیرا صورت حرف این است که می
سـخنی نـداریم، از خودمـان حـرف      اهل تعبّد و تسلیم هستیم، ما جز قال الباقر و قال الصادق

 9.«گري همهنان در متز ما وجود داردگوییم... اخباريزنیم، حرف معصوم را مینمی
واقعیت جریان تفکیک امري است »گویند: تفکیک نیز دقیقاً همین ادعا را داشته و می اصحاب

 مساوي با خود اسالم و ظهور آن، یعنی قرآن و حدیث، کتاب و سنت، معارف قـرآن 
بنـابراین،   2.«شـود مـی  و خالصه هر چه از ثقلین )دو میـرا  پیـامبر( اسـتفاده    بیت و اهل

 «کار چندانی با احادیث آل محمد و معارف منحصر به فرد آنها ندارنـد سر و »مخالفان تفکیک، اوالً 
باید بدانند که طرف آنان ما ]اصحاب تفکیک[ نیستیم؛ اگـر نیـک بنگرنـد، و از برخـی     »و ثانیاً 

بیـت و خلـوص    یابند، کـه قـرآن کـریم و اهـل    مالحظات و عناوین دل بکنند، به خوبی درمی
تفکیـک  که به نقـد  که، آناننتیجه آن 3.«. طرف ایشانند نه مااستتناي معارف قرآنی و اوصیایی..

 خواسـتند، کننـد، کـه مـی   عباس حرکـت مـی  امیه و بنیناخواه، در حوزه سیاست بنیخواه»برخیزند 
 7.«بیت رجوعی و توجهی نداشته باشند امت اسالمی، به ائمه اهل

هـاي فـراوان   ت، اما شـباهت و در فضاي دانش فقه اس اصولیدر برابر  ياخبارگرچه اصطالح 
گري، سـبب شـده کـه اندیشـه تفکیـک بـا اینکـه        يروشی و محتوایی مکتب تفکیک و اخبار

گـري  نگرد، از سوي مخالفانش نوعی اخبـاري نگاهی فرافقهی داشته و به تمام گستره دین می
کننـد،  ولی هواخواهان این مکتب، نه تنها این اتهام را از خود دفـع مـی   شود.جدید شمرده می

                                              
 .  95۹، صده گفتارضی مطهري، . مرت9
 .  91۹، صمکتب تفکیک. 2
 . 237، صپیام جاودانهمحمدرضا حکیمی،  .3
 . 7۷، صمتأله قرآنی .7
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 کنند و هـم بـه دیـن.   بلکه بر آن هستند که با این نگرش، هم به فلسفه و عرفان خدمت می
 9نمایند.چرا که با تعیین محدوده هر یک، سهم آنها را ادا می

 در پایان یادآوري چند نکته ضروري است:  
 ،این مکتب به جز جداسازي سه جریان شـناختی از یکـدیگر  »نکته اول: باید بدانیم که 

بُعد دیگري نیز دارد و آن بیان معارف ناب و سره قرآنی است، بدون هیچ امتزاجـی و خلطـی   
 2،«دانیم و همـین خـود جـوهر غـایی ایـن مکتـب اسـت       هایی که میو تأویلی، از نوع تأویل

گیـري از شـهود، عقـل و علـوم بشـري،      بنابراین، مکتب تفکیک بایـد بتوانـد بـدون هـیچ وام    
، از متون دینی ارایه دهد. این آرمان بلندي اسـت کـه پیـروان تفکیـک،     تفسیرهایی ناب و سره

 موظف به تحقق آن هستند. باید دید که موفقیت آنها در این زمینه، تا چه اندازه است.  

حـال تعبیـرِ صـحیحی نیافتـه     تابـه « خلوص يایرو»نماید که مراجعه به آثار ایشان، روشن می
انـد. البتـه بررسـی دقیـق ایـن مسـئله       ها، دچار تأویل شدهها خود بارها و باراست، و تفکیکی
رویـاي  توانند به فصل سـوم، از بخـش دومِ کتـاب    طلبد، محققین گرامی میمجال دیگري می

 3مراجعه نمایند. خلوص
 از دیدگاه استاد جوادي آملی، هیچ غیر معصومی به خلوصِ کامل دست نخواهـد یافـت؛  

ي از موارد باورها و اعتقادات و نقطه نظرات قبلـی مفسـر   یاردر بسواقعیت آن است که، »زیرا 
 گـذارد، در فهم او تـأثیر مـی   -حتی به صورت غیر ارادي و ناآگاهانه  -و قرائت کننده متن 

 هاپس بر عهده مفسر است که کوشش کند ذهن خویش را از دخالتهاي نارواي پیش دانسته
 ست که بتواند ذهن را از همه آگاهیهـا و باورها و معتقدات خود عاري سازد؛ اما چنین نی
 پـذیر، پذیر است و نه حتی مطلوب و توصـیه و دانشها و معارف تهی کرد. این امر نه اساساً امکان

هاي اولیه و اصول نخستین امکان فهـم درسـت و صـائب    بسیاري از معارف جزء سرمایهزیرا 
 واهد خالی الذهن )عوامانه(دینی است... اگر شخص مراجعه کننده آنها را کنار بزند و بخ

 شـود پذیر بودن چنین چیزي( یا به جمود منتهی میبا این متون مواجه شود )بر فرض امکان
 7«.و یا کژفهمی
شـویم.  در نگاهی گذرا به آثار مدافعان تفکیک، متوجه خطاهاي اخالقی متعددي می نکته دوم:

   گردد:ایه میکه به جهت ضیق مجال، به طور خالصه، در پن  محور ذیالر
                                              

 . 2۹، صرویاي خلوص. سید حسن اسالمی، 9
 . 7۹، صمکتب تفکیک .2
 کشد.  ویر می. فصل مذکور، در حدود صد صفحه، موارد متعددي از نق  قواعد تفکیک، توسط پیروان آن، را به تص3
 . 9۷۹ ـ9۷7، صمنزلت عقل در هندسه معرفت دینیعبداهلل جوادي آملی،  .7
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 انتحال شخصیت؛  

 تفکیکی دانستن اشخاصی مانند؛ مالصدرا و عالمه طباطبایی.  

 نسبت نادرست به افراد؛  

 تکفیر مالصدرا از سوي آقا علی حکیم، شیخ محمد تقی آملی، حائري سمنانی، میرزا احمد آشتیانی،
 .  عالمه رفیعی قزوینی، امام خمینی، شهید مطهري

 ؛  یمتالطات منطق استفاده از انواع

 مانند: متالطه منشا، خلط انگیزه و انگیخته، پهلوان پنبه، مسموم کردن چاه، نقل قول ناقص.  

 ک؛یمکتب تفک بستن راه نقدِ

 ک.یر ناقدان مکتب تفکیتحق

 توانند بـه بخـش دوم  پژوهشگران محترم، جهت برّرسی تفصیلی و داوري در این موارد، می
 9ه فرمایند.مراجع رویاي خلوصاز کتاب 

 هاههو پاسخ به شب يبررس
 توان نتیجـه گرفـت  با توضیحاتی که پیرامون معرفی مکتب تفکیک تقدیم شد، به راحتی می

ترین آنها، از سوي اصـحاب تفکیـک مطـرح شـده اسـت؛      ها و اساسیکه بیشترین حجم شبه
انـد.  آن افـزوده هاي جدیدي بـر  هاي پیشینیان، خود نیز شبهایشان عالوه بر سرشماري اشکال

که بیشـتر  اولهدف  نمایند؛اصحاب تفکیک با طرح این شبهات، دو هدف اساسی را دنبال می
اسـتدالل، قیـاس و فلسـفه     اساسِاست، نشان دادن این نکته است که  آننحله سنتی هواخواه 

 ،هـدف دوم باطل است، بنابراین جداسازي فلسفه و عرفان، از معارف دینی ضـرورت دارد.  
 شناختی منطـق و فلسـفه  له جدید سردمدار آن است، در عین احترام به ارزش معرفتکه نح

 و عرفان، قایل به جداسازي قرآن و عرفان و برهان بوده و دخالت فلسفه در الهیـات 
 تر آمد که هر دو نحلـه در نهایـت  داند. پیشاي شوم و ناصواب میو در تفسیر متون دینی، را پدیده

 دهند.  وزه معرفتی فتوا میبه جداسازي این سه ح
 2هاي ایشان عبارتند از:خالصه شبه

 ؛  یونانیاهداف سوء خلفاء از ترجمه فلسفه 

 شان با فلسفه؛  یمخالفت ائمه و اصحاب ا

                                              
 کند.  صفحه، پیرامون خطاهاي اخالقی مکتب تفکیک، بحث می 935. بخش مذکور، در حدود9
 بندي شبهات از کتاب بنیان مرصوص اخذ شده است.. دسته2



 01  تفکیک با تاکید بر دیدگاه ایشان مبنی بر مخالفت دین با فلسفه  نقد و بررسی مکتب

 هان و محدثان با فلسفه؛  یفق یمخالفت برخ

 معرفت؛   در کسب ،فلسفه روشییبه هااشکال

 در کشف حقایق؛مراجعه به وحی  و لزوم یادآوري تنگناهاي عقل

 یازي از فلسفه، در فهم متون دینی. نیب

ها یادآوري این نکته ضروري است که نقد و بررسی پیـروان  پیش از نقد و بررسی این پرسش
هاي اخالقـی   هاي ایشان نیست؛ در بین ایشان شخصیتتفکیک به معناي مخالفت با شخصیت

شان، معتقـدیم کـه نـه    زحمات علمی داشتو معنوي هستند که ضمن احترام به ایشان و پاس
ران. رانه سخن به منزله احتـرام بـه سـخن   نقد گفتار به معناي نقد گوینده است، و نه پذیرش کو

 الَّيذينَ  أُولئِي   أَحْسَنَهُ فَ َتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذينَ»ن تحقیق سفارش قرآن کریم است که: سرمشق ای

 9«.الْأَلْبابِ أُولُو هُمْ  ُولئِ وَأ اللَّهُ هَداهُم
باید بپذیریم که در امت اسالم چهارده معصوم بیشتر نـداریم و علمـا هرچنـد بـزرگ باشـند،      

 سـازد؛ پیوسته در معرض احتمال خطایند و بزرگی بزرگان نیز این احتمال را برطرف نمی
 قـدم شـمارم،  سزاوار نیست که من احترام یک فرد را بر احتـرام حقیقـت م  »به بیان سقرا : 

 شاید این احتمال خطا هرگز تحقق نیابد، 2«.بلکه الزم است عقیده خود را بیان نمایم
 دهـد. اما ما دلیلی براي نفی این احتمال نداریم و همین احتمال خطا است که به ما حق انتقاد مـی 

 اند پوزش طلبیده و ایشانپیشاپیش از تمام بزرگانی که به جهتی مورد نقد قرار گرفته
 نماییم.  و تضارب آراء دعوت می را به تعامل

 اهداف سوء خلفاء از ترجمه فلسفه يوناني  ( 1
 این جنایت»کند: چنین نقل می ، از قول عالمه مجلسیابواب الهديمیرزا مهدي اصفهانی، نگارنده 

هاي خلفـاي جـور و دشـمنان    هاي فالسفه در میان مسلمانان، از بدعتبر دین و تروی  کتاب
امان دین و به منظور باز داشتن مردم از ایشان و از دین مبین بوده است. شاهد ایـن، مطلبـی   ام

که مأمون، در آن هنگام که با برخی است که صفدي در کتاب المیة العجم گفته است و آن این
 کنم پادشاه قبرس باشد ـ پیمان صل  و دوستی بر قـرار کـرد،   از پادشاهان مسیحی ـ که گمان می 

 ايهاي کتابخانه یونان را براي او بفرستند و مجموعهنها درخواست کرد که کتاباز آ
 ها آگاهی نداشت. آن پادشاه، خواص از مشاوران خودها نزد آنها بود که کسی بداناز کتاب

                                              
 نمایند، خداوند هدایتشان نموده که صاحبان خرد هستند.  از بهترین آن پیروي می و شنوندکه تمام سخنان را می : آنان91. الزمر، 9
 . 337، صجمهور. افالطون، 2
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را جمع و در این رابطه با آنها مشورت کرد. همه آنها نظرشان بر این قرار گرفت که او ایـن کـار   
 هـا ها را به سوي آنها بفرست؛ چه، این کتابیکی از روحانیان آنها که گفت: این کتاب را نکند، جز

که آن را بـه فسـاد کشـانیده و در میـان پیـروانش      بر دولتی شرعی و دینی وارد نشده، مگر آن
 9.«اختالف افکنده است

 رگ دیگـري، و پس از ایشان، مصـیبت بـز   در زمان موالیمان امام رضا»از دیدگاه مکتب تفکیک، 
 تر از مصیبت اول ]سقیفه[ براي اسالم اتفاق افتاد و آن هم ترجمه فلسفه و انتشار آن در میـان بزرگ

و دالیل آن در قلـوب مسـلمانان    مسلمانان به دستور رشید ملعون بود، تا اینکه قواعد آن تثبیت
ز علـوم آل محمـد   با داشتن آن ا بعد از ترجمه فلسفه، )مسلمانان(»نتیجه اینکه  2«.راسخ شد

چنان که از تاریخ برخاستند، آننیازي کردند، تا آنجا که به احتجاج با ایشان ص احساس بی
جا منتهی شد که علوم بلکه مسئله بدان آید؛)حواد  زمان( امام رضا ع این مسئله بدست می

وم بشـري  کلمات ایشان را بـه علـ   ایشان ]اهل بیت[ در میان پیروانشان کوچک شد و در نتیجه،
 3«.متوقف بر فراگیري علوم یونـانی اسـت  یونانی تأویل کردند و پنداشتند که فهم مراد ایشان، 

 شـمارد. ها نسبت به فلسفه است، که آنرا از حادثه تلخ سقیفه، پلیدتر مـی  این سخنان، حاکی از اوج بدبینی
اي شـوم وارد  یـزه بدین ترتیب، اصحاب تفکیک، تاکید دارند که فلسفه، چـون از ابتـدا بـا انگ   

اسالم شد، باید از آن پرهیز شود. البته در میزان این پرهیز، اختالف نظـر دارنـد؛ نحلـه سـنتی     
ورزي هستند، و نحله جدید بر حـذف فلسـفه، هنگـام    معتقد به حذف کامل استدالل و فلسفه

 تفسیر متن دینی تاکید دارند.  
 سخنان اصحاب تفکیک، از چند جنبه جاي تامل دارد؛  

 مغالطه خلط انگيزه و انگيخته  .1ـ1
انـد، یعنـی بـه جـاي بررسـی      )محتوا( شـده  خلط انگیزه و انگیختههر دو نحله، دچار متالطة 

 انـد. حقانیت محتواي سخن، خواستگاه آنرا بررسی کرده و عدم حقانیت آنـرا نتیجـه گرفتـه   
 سرایتی بـه حقانیـت   باید توجه داشت که انگیزه سوء و باطل خلفاء از ترجمه متون فلسفی،

 کـردن ة اسـالمی، بـراي دور   فلسـف بودن  ید بر یونانیتأککند. و عدم حقانیت خود فلسفه نمی
و روشی بـه دور   ،بار و تعصبّی دور از منطقاي تأسف متالطه ،پژوهان از فلسفهطالب و دانش

لوم و معارف امامان و پیامبران نیز، هیهگاه چنین جفایی در حق عهاي اسالمی است.  از آموزه

                                              
 . 3ـ7، ص ابواب الهدي. 9
 . 937، صتقریرات. میرزا مهدي اصفهانی، 2
 . 7. ابواب الهدي، ص3
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ذوا الح قّ م ن اه ل    خ  »کنـد:  است که چنین سفارش می پذیرند، این حضرت عیسیرا نمی
فرماینـد:   یمـ نیـز   حضرت علـی  9.«الکالمنقّاد  ،کونواو التأخذوا الباطل من اهل الحق ،الباطل

 2.«اأحق بها و أهله المشرکتکونوافاطلبوها و لو عند  ،ضالة المؤمن الحکمة»
 شد که بطالن انگیزه در انگیخته سرایت نماید، باید بپذیریم که قرآن کریم، باطـل اگر قرار با
 بیت آمده است؛ زیرا در جنگ صفین قرآن را بـر نیـزه   کننده بوده و براي متلوب نمودن اهلو گمراه

 را متلـوب سـاختند.   ، جماعتی را گمراه نموده، علیحسبنا کتاب اهللکردند و با شعار 
 پذیرند؟ از سوي دیگر آیا مطالبی که وهابیـت ک چنین سخنی را میآیا اصحاب تفکی

کند حقیقت اسـالم اسـت؟ روشـن اسـت کـه      از حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه منتشر می
 موصوف شدن به مکانی خاص دخالتی در درستی یا نادرستی یک گزاره علمی ندارد.  

 دليل اخص از مدعا . 1ـ4

کند، نهایت تأثیر آن اثبات این مطلـب اسـت   ه انگیخته سرایت میاگر بپذیریم که انگیزه سوء ب
 که فلسـفه که در فهم متون دینی نباید از دستاوردهاي فلسفی استفاده کرد، اما استنتاج این

 و استدالل عقلی، از اساس باطل است، بسیار فراتر از دلیل ارائه شده است.  

 بيت نزديکي فلسفه به علوم اهل. 1ـ0

 بایست علوم و معارفی را مطرح نماینـد، بیت، می راي دور کردن مردم از اهلدشمنان، ب
 بیـت پر واض  است که اهل بیت را داشته باشد. که توانایی رویارویی با اقیانوس علم اهل

قـرار باشـد،    امـا اگـر   ی، هیهگاه متلوب کسی نخواهند شد،اله یل اتصال به علم نامتناهیدلبه
 تـرینِ علـوم باشـد،   ترین و محکمبایست عالیبیت رود، می علمی به مصاف علم اهل

 بیت داشته باشد.   یعنی شباهت باالیی به علوم اهل
براي نمونه؛ در جنگ صفین، براي تقابل با علم، معنویت و شجاعتِ علـی ع و فریـب مـردم،    

آوردي نماید. تواند با علی ع همدانستند چیزي غیر از قرآن نمیقرآن را بر نیزه کردند؛ زیرا می
سنگ قرآن است، بلکـه قـرآن   هم دانستند که علیاین خود دلیل آن است که دشمنان نیز می

 ناطق است.  
                                              

، و سخن باطـل را از اهـل حـق قبـول     سخن حق را از اهل باطل بپذیرید: ۷7، ص2، ج بحاراالنوارتقی، مجلسی، . محمد9
 نکنید. نقّاد کالم باشید.  

حکمت گمشده مؤمن است، پس جویاي آن باشـید حتـی اگـر نـزد مشـرکین باشـد، شـما        : 73، ح ۷۹، ص 2همان، ج  .2
 سزاوارتر به آن و اهل آن هستید.  
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تـوان  اکنون با لحاظ نکته نخست )اینکه بطالن انگیزه دلیـل بـر بطـالن انگیختـه نیسـت( مـی      
 ب قَدحبیت ع نه تنها موج استنتاج کرد که ترجمه فلسفه به منظور مقابله با علوم اهل

تـرینِ  و سرزنش نیست، بلکه موجب مَدح و ستایش فلسفه است، چراکه اگـر فلسـفه نزدیـک   
 شد.  بیت ع نبود، براي این رویارویی انتخاب نمی علوم به علوم اهل

 بيت ترجمه فلسفه موجب گرايش بيشتر به علوم اهل .2ـ1
 هایان و چه ناصبیبیت ع چه زنادقه و یهود باید توجه داشت که دشمنان اسالم و اهل

دشمنی و معارضه  بیت و دیگران، هم قبل از نهضت ترجمه و هم بعد از آن، با اسالم و اهل
 داشته و دارند. بنابراین ترجمه فلسفه تأثیر چندانی در آنها نداشت.  

بیت، ترجمـه فلسـفه و خصوصـاً مسـائل      اما در مورد شیعیان، و حتی محبّانِ سنی مذهبِ اهل
بیت نشد، بلکه سبب شد که بـیش از پـیش    رغبتی مسلمانان به اهلتنها موجب بی الهی آن، نه

 بیـت، تمسـک جوینـد؛    تر به اهلبه مقام علمی و معنوي ائمه پی ببرند و با اعتقادي ژرف
بهایی را آسان به کف آرد، أرجِ چندان ننهد. اما اگـر بـه بـازار گوهریـان     که گوهر گرانزیرا آن

 نایاب در کف اوست، دو چندان ارج نهد.   بُرد و یافت که دُرّ
 9«هرکه او ارزان خرد ارزان دهد            گوهري طفلی به قرصی نان دهد»

براي درک بهتر این مسئله، یک پزشک برجسته متز و اعصاب را تصور کنیـد کـه بـه جهتـی،     
 سوال کند. نهایتمدتی را در یک روستاي دورافتاده و بدون هیچ سط  سواد، زندگی می

 و توقعات مردم از او، پانسمان جراحات و کمک به وضع حمل بانویی باردار، و... خواهـد بـود.  
 فایده خواهد ماند. حال فرض کنیم که با رشد فرهنـگ در چنین فرضی تخصص اصلی پزشک، بی

آورند، در این صورت است کـه تخصـص   و رواج علم، مردم آن دیار به تحصیالت عالیه روي
 ر کالسهاي درس، شکوفا خواهد شد.  اصلی او، د

تعلیم توحید و لوازم اخالقی و فقهی آن به امـت اسـت،    وامامان تخصص اصلی پیامبران
بیـت، آن اسـت    خانه چیست. فراموش نکنیم که شیوه اهلاما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب

اش  االنب ياء اُم نيا أن نکلّيم    إنا مع»کنند؛ که پیوسته به اندازه فهم و درک مخاطبان با ایشان سخن می

هـاي  بنابراین اگر ترجمه فلسفه، دانش، بینش و در نتیجه سـط  سـؤال   2،«الناس عل  قدر عقيولهم 
تواننـد معـارف   مسلمین را باال برده باشد، جاي صد شکر دارد، چرا که پیشوایان معصوم، مـی 

                                              
 .  15، صمثنوي معنويي، مولو. 9
 . 23، ص9، جالکافیاسحاق،  بن یعقوب بن . محمد2
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اي ن فیلسوف مسلمان، نامـه ، نخستیيکِندباالتري به مخاطبان ارائه کنند. شاید به همین جهت 
 9نگاشت و از آن حضرت سواالتی داشت. به امام رضا

 با این بیان، گرچه هدف خلفاء از ترجمه فلسفه سوء بود، اما عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهـد. 
 یا به عبارت بهتر: گاه باشد که کودکی نادان، به خطا بر هدف زند تیري.  

 هراسد حق، از مناظره نمي. 1ـ5

 شدند، متکلمانِ زندیق، یهودي، مسیحیحاضر می که در مجالس مناظره با امام رضانناآ
کردند، نه به خاطر پیروي از فلسـفه.  و دیگرانی بودند که براي دفاع از آیین خویش مناظره می
 پس ترجمه فلسفه، موجب رواج مناظرات با ائمه نشد.  

علمی نـدارد، بلکـه آنـرا فرصـتی بـراي انتشـار       وانگهی، حق هیچ هراسی از مناظره و مباحثه 
هراسد که به ضعف علمی خـویش  داند. کسی از بحث علمی و فضاي استداللی میحقایق می

 کوشد که ضعف علمی خود را پشت نقاب تعبّد پنهان نمایـد آگاه است. چنین کسی می
 ورزيهو پیروان خود را به تعبّد صِرف دعوت کند، او مجبور است که هر نوع فلسـف 

اليذين يسيتمعون   »بیـت و قـرآن    طلبی را به منزله ستیز با دین بشناساند. اما مکتب اهلو استدالل

نمایـد   ستاید و به پیامبر خویش سفارش مـی می« أولو الباب»را با عبارت  2«القول و يتبعون أحسينه 
 3.«اُدع ال  سب ل رب  بالحکمة و الموعظة و جادلهم بالت  ه  أحسن»که: 
ن بیان، اگر فرض کنیم که ترجمه فلسفه، بستري فراهم نمود که مناظراتی صـورت گیـرد،   با ای

آیا این به سود اسالم و شیعیان نیست؟ آیا روایاتی که در غالب ایـن منـاظرات بـه مـا رسـیده      
توان گفت که فلسـفه  ترین روایات اعتقادي ما نیست؟ با این وجود آیا باز هم میاست، از ناب

بیت شده است؟ خیر، فلسفه با رونـق حکمـت در میـان مسـلمین،      علوم اهلموجب تضعیف 
 بستري شد که ابعاد اعتقادي اسالم نمود بیشتري پیدا کند.  

 اي به اسالم نزد ترجمه فلسفه ضربه .1ـ2
 زنـد، تر از سقیفه به اسـالم مـی  اي سختاگر ترجمه علوم یونانی از جمله فلسفه ضربه

 ه فراگیري علم از دورترین کشور شناخته شده در آن روزگار، یعنی چین،ب و امامان چرا پیامبر
چرا دستور به فراگیـري   7؟«أطلبوا العلم ولو بالص ن فانّ طلب العلم ف يلة عل  کل مسلم»اند؛ دستور داده

                                              
 .  3۹۹، ص9، جالوافیمحسن فی  کاشانی، . محمد9
 . 91زمر،  .2
 . 923. نحل، 3

 . 2۹، ص2۹، جوسائل الشیعه. شیخ حر عاملی، 7
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 9انـد؟ اند؟ و چرا از ارسطو و افالطون به بزرگـی یـاد کـرده   دانش حتی از مشرک و منافق داده
: ... إن فقييال»چنــین نقــل کــرده اســت:  اهللمحبــوب القلــوب از جنــاب رســولدیلمــی در 

 طاوس کالمی دارد که موید این روایت اسـت: بنسید 2.«ارسطاطال و کان نب اً فجهله قومه
... أبرخس و بطلیموس، و یقال انهما کانا من بعض االنبیاء و اکثر الحکم اء ک ذلو و إنم ا إلت بس عل ی      »

 3.«أسمائهم بالیونانیه ... الناس امرهم لعلة

 بيت سبب مهجور ماندن اهل. 1ـ4
بیـت ع و علـوم ایشـان، همهنـین      یابیم که مهجور ماندن اهـل با مراجعه کوتاهی به تاریخ، می

 تحت فشار بودن شیعیان، محصول وقایع تلخی همهون حادثه سقیفه است، نه نهضـت ترجمـه.  
را غصـب کـرده و مـانع     گري حـق امامـان  هاي جائر بودند که یکی پس از دیاین حکومت

 انتشار علوم ایشان شدند.  
 فلسفه کنوني اسالمي است  .1ـ8

ـ  یـ ونانیة فلسـف برگرفتـه از   ،یة اسالمفلسفمباحث  هشاکلچه اگر ـ تت یان اسـت ول  کـه ی راتیی
چنـان   کردنـد، جـاد  یادر فلسـفه   بیـت  اهل قرآن و یلسوفان مسلمان با الهام از معارفِ متعالیف

از دیـدگاه   7ت.ان دانسیونانیرا  یمة موجود را فلسفتوان  یهرگز نم کهو گسترده است ع یوس
 مسـئله  دویست از بیش مجموعاً اسالمى حوزه در ورود ابتداى در یونان فلسفه»استاد مطهري 

 طـرق  و مبـانى  و اصـول بر عـالوه  و اسـت  شده مسئله هفتصد بر بالغ اسالمى فلسفه در نبود،
بنابراین، استفاده از آن در فهـم متـون    3،« کرده تتییر کلى به یونان اولیه ائلمس در حتى استدالل

 دینی، نه تنها نکوهیده نیست، بلکه ستوده است.  
 حکماي يونان، انديشمندان الهي  .1ـ9

 اسـاس برخـی  بـر  انصافی است؛ زیرابیاند  بوده مشرکونان ییحکماشتر یبا یهمه  این پندار که
 حتی اگر نبوت ایشان تکـذیب شـود،   7،دانالهی بوده امبرانیپ از ونانی يحکما یبعض ،اتیروا
 ،هـاي نفسـانی   یب نفس و دوري از شهوتتهذهاي متمادي با تقوا و  ها قرنیاري از آنبس

                                              
 .  9۹2، ص95، جبحار االنوارر.ک:  .9
 : همانا ارسطو پیامبري بود که قومش او را نشناختند.  97، ص محبوب القلوب. دیلمی، 2
 انـد، شود اَبَرخُس و بَطلیموس از انبیا بوده: گفته می939، ص فی تاریخ علماء النجومفرج المهموم طاووس،  سید ابن. 3

 هاي یونانی ایشان موجب شد که امر نبوتشان بر مردم مُشتَبَه شد.  اند، اما نامو بیشتر حکماء چنین
 . 32 -27، ص 3، مرتضی مطهري، جمجموعه آثارر.ک:  .7
 . 37، ص9، جمجموعه آثار .3
 . 25، صقرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند: ر.ک .7
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قـت  یحق کسـب با اخالص در راه  کهرا  یکسانز ینمتعال  ياند و خدا دهیشیاند یدر مسائل اله
 9.«الذين جاهدوا ف نا لنهدينّهم سبلنا»: فرماید ینمد محروم ی  خوفاز لطف و  ،دارند قدم برمی

 ( مخالفت ائمه و اصحاب ايشان با فلسفه4
 اي در نکوهش فالسفه و عرفا وارد شـده اسـت،  اصحاب تفکیک براین باورند که روایات صحیحه

 2اند.آن نوشته هایی در ردّ گردان بودند و حتی کتاباي که اصحاب ائمه از فلسفه و عرفان رويبه گونه
 پیرامون این سخن، جاي چند تامل است:

 دو روايت ضد فلسفي   .4ـ1

ها بر وجود روایات صحیحه در نکوهش فلسفه، در سراسر آثار ایشـان،  با وجود تاکید تفکیکی
 3شود.تنها دو روایت در این زمینه یافت می

 بررسي روايت نخست . 4ـ4

 هـاي است. در کتاب ، از فرمایشات امام صادق«فضلتوحید م»اولین حدیث، بخشی از روایت 
؛ نـابودي  «فتباً و خ بةً لمنتحل  الفلسيفة »اصحاب تفکیک، تنها این بخش از حدیث نقل شده است؛ 

 در لتـت عـرب،  « منتحـل »و ناکامی باد بر مدعیان فلسفه. در مورد این روایت باید گفت که واژه 
را به چیزي )که معموالً از سـنخ کمـاالت اسـت(     به کسی گویند که به دروغ و بی دلیل، خود

 هـاي از این روي نفرین امام بر مدعیان دروغین فلسفه است که با پیمودن اسـتدالي  7نسبت دهد.
فتبّياً و خ بية و سعسياً    »عبارت کامل امام چنـین اسـت:    3آورند.متالطی، از کفر و زندقه سر در می

 . از این عبارت بـه دسـت  «الخلقة العج بة حت  انک وا التدب   ف ها...لمنتحل  الفلسفة ک ف عم ت قلوبهم عن هذه 
شان بر عجائب خلقت بسـته  آید که مدعیان دروغین فلسفه، کسانی هستند که چشم اندیشهمی

اند، ایشان همان فالسفه مادي هستند که در لسـان  است و منکر تدبیر الهی در این نظام احسن
 ند.  شوخوانده می زندیقروایات به 

 اند، کـه بـراي عـالَم   معرفی شده 7در جاي دیگري از این حدیث، گروهی از مدعیان دروغین فلسفه
 دو خداي خیر و شر قائلند. اما فیلسوف راستینی چون ارسطو، که اتفاقی بودن عالم را مردود شمرده،

                                              
 . 7۷. عنکبوت، 9

 . 77، صابواب الهدي. 2
 .  ۹2، صبنیان مرصوص. 3
 . 92۷، ص 1، جتاج العروسو  ۹7، ص97، جلسان العرب .7
 . ۹3، ص بنیان مرصوصر.ک:  .3

 هستند.  « مانی»ها که پیروان مانَوي .7
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م اکنون جاي این پرسش است که؛ اگر قـول و فعـل و تقریـر معصـو     9به نیکی یاد شده است.
دهنـد و پیـروان   ستوده است، برخی دشنام مـی  حجت است، چگونه کسی را که امام صادق

 خوانند.  مکتب علمی او را کافر و مشرک می

 بررسي روايت دوم   4ـ0

آن، مشابه احادیث آخرالزمان است. ایـن حـدیث،    تر بوده و سیاقحدیث دوم، اندکی طوالنی
ذکر شده است. ترجمـه بخشـی    از امام عسگري ،بیان الفرقانتوسط شیخ مجتبی قزوینی در 

 اياي ابوهاشم! زمانی بر مردم خواهد آمد که... ]پس از نقل پـاره »از آن چنین است: 
 انـد؛ هاي فرهنگی آخرالزمان[ علماي ایشان بدترین خلق خدا در روي زمـین از دگرگونی

گردانـی از دیـن   اهـل روي  اند و قسم به خدا که همانا ایشـان، زیرا به فلسفه و تصوّف متمایل
 ورزند و شیعیان و دوستان ما را به گمراهیاند، در دوستی مخالفان ما افرا  میخدا و تحریف در آن

شـوند و اگـر در میـان مـردم خـوار      کشند. اگر به مقام و منصبی برسند، از رشوه سیر نمـی می
مؤمنان و فراخوانندگان به مـرام  کنند. همانا ایشان رهزن راه گردند، ریاکارانه خدا را عبادت می

 ها برحذر باشد و دین و ایمان خود را از ایشاندینان هستند. پس هرکه ایشان را درک کرد، از آنبی
یم روایـت  بـرا  محمد بن ش از جعفراي ابوهاشم! این چیزي است که پدرم از پدران حفظ کند.

 2.«کرده است و این از اسرار ما است، پس آن را کتمان کن
 پیرامون روایت دوم، جاي چند تامل است؛

 قرآن، فقیهان، متکلمان و... نیز وجـود دارد،  ها در مورد اهل اسالم، اهلنکوهشنخست اینکه؛ اینگونه 
نمایند، آنهه شایسته تحقیـر  بیت اصل اسالم، قرآن و فقه را سرزنش نمی گاه اهلو مطمئناً هیچ

ست که این علوم را به ابزاري براي کسـب ثـروت   است فقیه، متکلم، فیلسوف و قاري قرآنی ا
نیازي کننـد، نـه فیلسـوفی کـه      اعالم بی بیت و شُهرت خویش تبدیل نموده و از معارف اهل

تمــام ســعی او در کشــف مبــانی عقلــی و اســتداللی قــرآن و حــدیث اســت. بــراي نمونــه؛  
 «.کنیـد... از کالم نهـی مـی  ام که شما فدایت شوم، شنیده»پرسد می یعقوب از امام صادق بن یونس

 گـویم چه را من میتوبیخ من در مورد ایشان، تنها در موردي است که آن»دهد: امام جواب می
 3.«رها کنند و به دنبال خواسته خود بروند
                                              

 . 97۷، ص 3، جبحار االنوار. 9

 .99 ـ95، ص 9، جبیان الفرقانمجتبی قزوینی،  .2
 . 9۹۹، ص9، جالکافییعقوب کلینی،  بن محمد .3
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هاي مادي، نکوهش هواهـاي  نکوهش عالمان یک علم، به دلیل دنیاطلبی و گرایش دوم اینکه؛
 اي اختصـاص دارد حدیث مذکور نیز، به نکوهش فالسـفه  نفس أمّاره است، نه خود علم.

شوند و اگر در میـان مـردم خـوار گردنـد،     اگر به مقام و منصبی برسند، از رشوه سیر نمی»که 
 ، بنابراین روایت مذکور، در نکوهش فالسفه دنیاطلـب «کنندریاکارانه خدا را عبادت می

وجه نمود کـه گـرفتن رشـوه بیشـتر مناسـب      و ریاکار است، نه مطلق دانش فلسفه. البته باید ت
برخی قضات و فقهاي دروغین است، زیرا معموالً گرفتن رشـوه بـه منظـور جابجـایی نـاحقِ      

 حقوق و اموال است که در اختیار ایشان است نه فالسفه.  
 9شـود، سوم اینکه؛ این حدیث در بحاراالنوار و مصـادر آن و کتـب اربعـه یافـت نمـی     

 محل تردید است.   امام عسگري بنابراین صدور آن از

 روايات مؤيد فلسفه   .4ـ2

 پـردازد، بر فرض اینکه روایت مذکور، که خبر واحد است، مستقیماً به نکوهش دانش فلسفه مـی 
باز هم قابل پذیرش نیست؛ زیرا از یک سو با ادله عقلی قطعی که مفید حجیت عقـل و تفکـر   

آیات و روایات بسیاري که به ستایش و توصـیه   فلسفی هستند، تضاد دارد و از سوي دیگر، با
 پردازند، در تعارض است. حتی برخی روایات مستقیماً به ستایش فلسفهتعقل و تفکر می

 تر در مورد ارسطو نقل شد.  پردازد، مانند روایتی که پیشو فالسفه می
مـورد خدشـه   شاید روایاتی که در ستایش فلسفه و فالسفه وارد شده است نیز از جنبه سندي 

قرار گیرد و گفته شود که روایات معتبري در دفاع از فلسفه در دست نیسـت، بنـابراین همـان    
خبر واحد حجیت دارد و فلسفه مردود است. اما باید توجه داشت کـه موضـوع روایـت اول،    
فالسفه دروغین بود و موضوع روایت دوم، فالسفه دنیا طلب، بنابراین نکوهش ایـن روایـات   

نماید. حال که روایت معتبري در نفی فلسفه نرسـیده اسـت،   دانش فلسفه سرایت نمیبه اصل 
کـه اصـحاب   اند. زیرا اگر ترجمه فلسـفه )چنـان  بیت مخالفتی با فلسفه نداشته یابیم که اهلمی

تر باشد، بر پیشوایان دینی الزم است که نسـبت  کنند( از حادثه سقیفه خطرناکتفکیک ادعا می
اگر بنا بود که نظر اسالم درباره علـم، نظـر منفـی و مخـالف بـود و علـم       »هند. به آن پرهیز د

بود، ائمه اطهار این عمل خلفـا را کـه دسـتگاه وسـیعی از     خراب کننده و منهدم کننده دین می
هـاي نجـومی، منطقـی، فلسـفی، طبـی،      مترجمین و ناقلین به وجود آورده بودند و انواع کتاب

طوري که بعضی کارهاي دیگر کردند؛ همانخی ترجمه شد، انتقاد میشناسی، ادبی، تاریحیوان
                                              

 . ۹7، صبنیان مرصوصر.ک:  .9
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 خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند... ولی هیچ اثري در طول صد و شصت سال که بر ایـن قضـیه  
 9«.شودگذشت، از انتقاد دیده نمی

 يگانگي روش فلسفه و قرآن در مباحث اعتقادي . 4ـ5

 هـایی اسـت   پردازد، همان موضوعها میدر بخش الهیات( بدانهایی که فلسفه )خصوصاً موضوع
 ها )احکام( نیز یکسـان اسـت.  که روایات و آیات نیز بدانها پرداخته است. در بسیاري موارد محمول

از سوي دیگر روش مباحث اعتقادي در آیات و روایات نیز همهون فلسفه، بحـث اسـتداللی   
 2.« اسَّبَعَني   مَينِ  وَ أَنَيا  بَصي  َة    عَليى  اللَّهِ إِلَى أَدْعُوا سَب ل  هذِهِ قُلْ»آزاد و بدون تقلید و تسلیم است؛ 

هـا  ها، روش بحث و محمولاي بر فلسفه وارد باشد که؛ چرا این موضوعبنابراین اگر نکوهش
 را داراست، این نکوهش دامن کتاب و سنت را نیز خواهد گرفت.  

 سخن عالمه طباطبايي  .4ـ2

 دو سه روایتی»فرماید: در کالمی موجز و متقن، می ست که عالمه طباطباییشایان ذکر ا
که در بعضی کتب در ذمّ اهل فلسفه در آخرالزمان نقل شده است، بر تقدیر صـحت، متضـمن   

 که روایاتی نیز در ذمّ فقهاي آخرالزمان وارد شـده فلسفه است، نه خود فلسفه؛ چنانذمّ اهل 
 فقه اسالمی. همهنین روایاتی در ذمّ اسالم و اهـل قـرآن   و متضمن ذمّ فقها است، نه

در آخرالزمان وارد شده است )ال یبقی من االسالم اال اسمه و من القرآن اال رسـمه( و متوجـه   
 باشند ـ در خود فلسفه بـود  ها ـ که خبر واحد ظنی می ذمّ خود قرآن نیست. اگر این روایت

 مسائلی است که در کتـاب و سـنت وارد شـده ـ    ـ در حالیکه مسائل فلسفی مضموناً همان 
این قدح عیناً در کتاب و سنت بُوَد که این مسـائل را بـا اسـتدالل آزاد بـدون تعبـد و تسـلیم       

خبر ظنی در برابر برهان قطعـی یقینـی    مشتمل شده است. اصوالً چگونه متصور است که یک
 3.«قد علم کرده و ابطالش کند؟

 مه با فلسفه بررسي مخالفت اصحاب ائ .4ـ4

-ـ سه روایـت آن رده از طریق عامه و خاصه، تنها دو  که گذشت، از میان انبوه روایات واچنان

کـار  شود، بنابراین مخالفان فلسـفه راه هم با ضعف سند یا داللت، در نکوهش فلسفه یافت می
ان اصـحاب ائمـه از فالسـفه و عرفـا روي گـرد     »کنند که: دیگري برگزیده و چنین وانمود می

                                              
 . 225 -29۷، صبیست گفتار. مرتضی مطهري، 9
 : اي پیامبر بگو این راه و روش من و پیروانم است، که دعوتم به سوي خدا، از روي بصیرت است.  951. یوسف، 2
 . 17ـ 13، ص2، جهاي اسالمیبررسیمحمد حسین طباطبایی،  .3
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 شاذان بن فضل، را نگاشت و ردّ بر ارسطو در توحید، کتاب حکم بن هشامچنانکه؛  9«بودند
نق  بـر مـدعیان   و  ردّ بر فالسفههاي  است ـ ، کتاب  و امام جواد ـ که از یاران امام رضا

، که در زمان غیبت صـتري زنـده بـوده،    موسی نوبختی بن حسن، را نوشته، و فلسفه در توحید
 2را نوشته است و... . توحید صتیرو  توحید کبیرو  رد بر اهل منطق هاي کتاب

حکم( در ابطال توحید  بن در پاسخ این سخن، باید متذکر شویم که نوشتن کتابی )توسط هشام
 زیرا فیلسوفان مسلمان نیز، بسیاري  شود؛ ارسطویی، نشانه مخالفت با فلسفه شمرده نمی

در هـر علمـی   انـد. بـه طـور کلـی،      نقد و نظر قـرار داده  ب به ارسطو را مورداز مطالب منسو
 پردازند و این مطلب،نشانه مخالفت ایشـان  دانشمندان به نق  و ابرام سخنان یکدیگر می

 .  اساس یک دانش نیستبا 
گـر  کـه روشـن   3،کتاب االعراض و الجواهرتابی دارد به نام به گفتة نجاشیک، شاذان نیز بن فضل

 ت. اگر هم کتابی در رد فیلسوفان نوشته، در آن به مخالفت با برخیعالقه او به فلسفه اس
 از عقاید فیلسوفان یونان برخاسته است، نه اینکه فلسفه یا فیلسوفان را بطور کلی رد کرده باشد.

زاده موسـی نـوبختی، خـواهر    بـن  حسـن »گویـد:  میی نوبختیموس بن حسندرباره شیخ طوسی 
مد، مـتکلم و فیلسـوف اسـت. جمـاعتی از نقـل کننـدگانِ       نوبخت، مکنی به ابو مح بن ابوسهل
شدند. او شیعه و داراي اعتقادي نیکو بود. به دسـت خـود    هاي فلسفی... نزد او جمع می کتاب
 7.«هاي زیادي نوشت و در کالم و فلسفه و علوم دیگر داراي تصنیفات فراوانـی اسـت...   کتاب

 نبوده، بلکه داراي آثار زیادي در علوم مختلفبا این بیان، ایشان نه تنها از مخالفان فلسفه 
 هاي فلسفی ارسطو را خالصه کـرده اسـت.   و از جمله فلسفه و کالم بوده و حتی برخی از کتاب

هـاي   تنها به مخالفت بـا برخـی از دیـدگاه    ،اگر مطلبی در مخالفت با فلسفه و منطق دارد پس
د. مخالف باش ن علوم به طور کلینه اینکه با ای مطرح شده در منطق و فلسفة یونان است

ق و فلسـفه و هـیچ علمـی را بطـور     آن بزرگواران، هرگز منط نتیجه اینکه؛ یاران ائمه به پیروي
ري، مطالب صحی  این علوم را از سقیم آنها که با اجتهاد و استقالل فکبل ،ردندک رد نمی مطلق

 نگاشتند هایی می کتاب فیجدا نموده، گاه در تأیید یا رد برخی از مطالب منطقی یا فلس
 3داشتند. امل این علوم بر میکو از این راه قدمی در راه ت

                                              
 . 75، صابواب الهدي. 9
 .  973ـ972، صتاریخ فلسفه و عرفان علی نمازي شاهرودي، .2
 . 35۹، صرجال النجاشیعلی نجاشی،  بن احمد .3
 .  929، صفهرست کتب الشیعه و أصولهمشیخ طوسی،  .7
 . ۷3 ، صبنیان مرصوص. 3
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گردان باشند، ولی روایـت معتبـري در ردّ فلسـفه    بر فرضِ اینکه اصحاب ائمه، از فلسفه روي
 صادر نشده باشد، آیا عمل ایشان حجیتی دارد؟ آیا ما شیعیان همهون اهل سنت، قائـل 

 دانیم؟  ستیم؟ آیا شهرت و اجماع، را مستقالً حجت میبه حجیت عمل اصحاب ه

 از فقها و محدثان با فلسفه   ياريمخالفت بس( 0
 هـا  و سخت گرفتن ها ییالزم است که در بدگو»گذاران مکتب تفکیک براین باورند: بنیان

 دهیبـه ار  رسـ   ةو بلکه نسبت به فلسف ،کنندگان گمراه ینفقهاي بزرگوار نسبت به ا يو انکارها
ـ فقها کاست یراز یندیشی؛و ب یر کن، تدبّیونانیاناز  ـ کنندگ بلکه گمراه ی   یرانگرعلوم و ی 

 یـن پژوهـان را از ا  طـالب و دانـش   هرو همین دانستند و از ا را خوب می یشانا یدهو کماالت پوس
اسـالم، فقهـا از حکمـا و عرفـا      یخدر طـول تـار  و 9،«داشتند وم برحذر میوهو کماالت م کلمات

 ، عالمه حلـی، یدمف یخصدوق، ش یخش مانند یبزرگان نیز، یمیآقاي حک 2اند. جسته یزاريب
 3ند.کدعوت میمطلب  ینل در ابه تأمّ و  عالمه مجلسی و... را مخالف فلسفه و عرفان دانسته
فالسفه در هـر زمـان از تـرس کشـته     »کند: میرزا جواد تهرانی از عالمه مجلسی چنین نقل می

کفیر قرار گرفتن از سوي مؤمنان معاصر خـود، برخـی از اصـول و ضـروریات     شدن و مورد ت
 هاي ایشانکنند؛ پس ایشان تنها به زبان ایمان دارند و قلبادیان را بر زبان جاري می

 7.«از پذیرفتن ایمان إبا دارد و بیشتر ایشان کافرند
 یـران و ا مطـالبی ینکه فلسـفه ر اقبل از بررسی تفصیلی این سخنان، باید یـادآور شـویم؛  

اند، خارج از ادبیات  یدهنامو میرا  یونانیان و...  کنندهیز و گمراه آمی وهم کلماتو  کننده
در  کورکورانهد د و تعبّیتقلز از یپرهو  ،برهاناز منطق و  يرویپاگر  نقد است؛ و اخالق علمی

ل چیسـت؟  هدایت و کمـا ،موهوم است کمالو  کنندهگمراه  ،ياعتقادکشف حقایق و معارف 
 ی، به تفصیل بحث خواهد شد.  ة اسالمفلسفبودن  یونانالبته پیرامون ی

 پس از این نقد اخالقی، سخنان فوق از جنبه علمی شایسته چندین تامل است؛  

 کالم بزرگان مالک حق نيست  .1ـ0

 پـرداز؛ آید که در سنجش سخن، باید به سخن پرداخت، نه سخنچنین بر می بیت از روایات اهل
                                              

 . 93۹، ص 2، ج تقریراتفهانی، مهدي اص. میرزا9

 . 2، ص 9بیان الفرقان فی توحید القرآن، ج ر.ک:  .2

 . 95۹، ص مکتب تفکیکر.ک:  .3

 .  323، ص1، جبحار االنوارر.ک:  .7
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 ، براي تـرس بنابراین ردیف کردن نام شماري از فقیهان 2.«کونوا نقّاد الک م» 9،«فاع ف الحق وسع ف اهله»
 گران از تحصیل فلسفه، با فرهنگ و ذائقه دین مبین بیگانه است.  و تردید طالب و پژوهش
بـا   گـردان شـود و فـردا   از آن روي ،یل مخالفت برخی علما با فلسـفه دلاگر شخصی امروز به 

آورد، همواره در شـگفتی و سـرگردانی بـه سـر      شنیدن گرایش برخی علماي دیگر، بدان روي
یص دهیـد  تشخاي ابتدا حق را  یش گهربار علی ع است که؛ در هر مسئلهفرمااین  .خواهد برد

 3یص حق قرار دهید.تشخ مالکه آن اهلش را بشناسد، نه آنکه رجال و بزرگان را واسطو به 

 رخي فقها با فلسفه موافقت ب .0ـ4

 انـد، جسـته  یزاري بیلسوفان و فیمان حکقها از ، فیخ اسالمتاردر طول  کهاساس این ادعا؛ 
ـ    سخن ناصوابی است؛ زیرادر ایـن صـورت بایـد بزرگـانی      ،يقطـب راز ، یچـون علّامـه حلّ

 احمـد نراقـی،  و مال مهـدي و مال جمـال خوانسـاري  ن و آقایحسآقا ،ییبهایخ ش ،یردامادم
 یاري آشـنا اسـت  بسیخ اسالم با نام افراد !تاریاوریمنمپانی و امام خمینی را از فقها به شمار مرحوم ک

 ی از ایشان هستند.اندکاند و افراد نام برده شده، تنها بخش  جامع معقول و منقول بوده که
 انی)چاپ جامعه مدرسین( از تفسیر عرفانی فـی  کاشـ   منيةالمريد دار شهید ثانی در خاتمهفقیه نام

 چین تبدیل شده است.  هاي اخیر به نقطهچاپ نماید، گرچه این مطلب درمیبه بزرگی یاد 

 توقف تکذيب بر تصور  .0ـ0

ناگفته معلوم است که فقه و فقاهت، مرزبان شریعت اسالمی و نگهدارنده احکـام نـورانی   
 یل و اجتهاد در هر یـک، اند که تحصآن است، اما باید متوجه بود که فقه و فلسفه دو دانش جداگانه

 هاي عمـر طلبد. بنابراین نباید توقع داشت، آن عزیزي که سالها کوشش علمی میسال
نظر باشد. البتـه ایـن مسـئله    را صرف علم نورانی فقه نموده است، در دانش فلسفه نیز صاحب

 کنـد، پزشـک طبابـت   در تمام علوم صادق است؛ چنانکه مهندس، نقشه ساختمان را تهیه مـی 
 نماید و فیلسوف با روش اسـتداللی خـویش،  نماید، فقیه احکام شرعی را استخراج میمی

 پردازد.  به طرح و بحث مسائل الهی می
 ها درس پزشکی خوانده است، در تهیه نقشه سـاختمان وُرود نمـوده  اگر طبیب، به خاطر آنکه سال

 دهد نـه مهندسـی.  نش پزشکی میو طرح مهندس را نکوهش کند، شایسته نیست. زیرا درس پزشکی، دا
                                              

 . 37۹، ص 3، جالکافی. 9
 . ۷7، ص2، ج بحاراالنوارتقی مجلسی، . محمد2
 .  992، صبنیان مرصوص. 3
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 تواند به بهانه دانش هندسه خویش، تجویز پزشـک را انکـار نمایـد.   البته مهندس نیز نمی
 شود که پزشک یا مهندس، با غرور خاص علمی، دانش فقه را بـه سُـخره  تر میمسئله زمانی بُحرانی

اي سعی کنـد  خنان جنجالیگرفته و تقلید از فقیه را کار میمون تلقی نماید، و با رواج چنین س
بخش معرفی نماید. چنین شخصی پیش از آنکه فقه و فقاهـت  فائده، بلکه زیاندانش فقه را بی

 را نکوهش کند، فهم و شعور خویش را نکوهیده است؛ زیرا اوالً تقلید جاهـل از عـالم  
نکار او نتیجـه  اي کامالً معقول و متداول است. و ثانیاً بدبینی و اهاي تخصصی، پدیدهدر رشته

 که از موضوعات، مسائل، احکام و روش تحقیق یک علـم خبري او از فقه است، کسیبی
 تواند درباره آن قضاوتی داشته باشد.  خبر است، چگونه میبی

 طور که تصدیق یک مطلب، فرع بر تصور دقیق آن است، تکذیب آن نیز متفـرّع اساساً همان
کننـده اسـت، او در واقـع برداشـت     ییده جهل تکذیبتکذیب بدون تصور زا 9بر تصور است.

روي، فقیـه نیـز در   دهـد. ازایـن  اطالعی خود را نمایش میکند و بیناصحی  خود را انکار می
 نماید، براي نمونه؛ اگر بخواهد حکم شـرعی تشخیص موضوعات به اهل خُبره رجوع می

سـازي  تدا معنا و چیستی دقیق شبیه سازي انسان با علم ژنتیک، صادر نماید، ابرا در مورد شبیه
توانـد بـدون   نماید. او نمـی نماید، سپس حکم شرعی را استخراج میرا از اهل خبره سوال می

سازي بـه دسـت آرد،   سوال از اساتید فن به کتب ژنتیک مراجعه نموده و تصور دقیقی از شبیه
 سـازي رداشتی اشتباه از شـبیه زیرا تخصص این دانش را ندارد. اگر چنین عمل نماید، ممکن است ب

 پیدا نماید که در صدور حکم تأثیر ناروایی بگذارد. البته اگر فقیهی خود دانشـمند ژنتیـک باشـد،   
 نیاز به چنین کاري نیست.  

تواند در مسائل فلسفی ورود نمـوده، بـه انکـار بپـردازد،     بیان، روشن است که فقیه نمی این با
یا اینکه مراد فالسـفه را از ایشـان سـوال نمـوده و تصـور      مگر فقیهی که خود فیلسوف باشد، 

در ایـن زمینـه    دقیقی از آن حاصل نمایـد. فقیـه بـزرگ و فیلسـوف راسـتین، امـام خمینـی       
 ]علوم مربو  به احکام، اخالق، عقائـد[  علوم این از یکى علماى از یک هیچ»فرماید:  می
 کنـد  تکذیب آن از نشد علمى داراى انسان اگر نیست والزم ندارند، دیگرى به اعتراض حقّ
 اغـال   از تصـور  بى تصدیق که همانطور سلیم عقل پیش. نماید جسارت علم آن صاحب به و
 قـبحش  و بـدتر  حـالش  بلکه همینطور، نیز تصور بى تکذیب آید، مى شمار به اخالقیه قبای  و

                                              
 . زیرا مقابل تصدیق است.  9
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 «وجـود  وحدت» ىمعن مثال که شما که کند سؤال ما از تعالى و تبارک خداى اگر. است افزون
 نکردید اخذ فن آن صاحب و علم آن عالم از و دانستید نمى حکما مسلک حسب به را
 کردیـد،  تـوهین  و تکفیر را آنها کورانه کور چه براى نکردید، را آن و مقدمات علم آن تعلم و
 .افکنیم زیر به خجلت سر آنکه جز بدهیم داریم جوابى چه حق مقدس محضر در ما
 مقـدماتی  و مبـادى  علمـى  هر .«کردم گمان چنین خود پیش من» که نیست پذیرفته ذرع البته این و

 کـه  دقیقـه  مسئله چنین مثل خصوصا نیست، میسور نتیجه فهم مقدمات، به علم بدون که دارد
 کـه  را چیـزى . نشـود  معلوم بحقیقت آن متزاى و حقیقت اصل فهم باز زحمت عمرها از پس

 خـواهى  مـى  تو نمودند، موشکافى و کردند بحث آن در سفهفال و حکما است سال هزار چندین
 آن از نخـواهى  البتـه ! کنـى  آن ادراک خـود  ناقص عقل با مثال مثنوى شعر یا کتاب یک مطالعه با

طوره؛ ]خدا بیامرزد کسی را که جایگاه  یتعدّ لم و قدره عرف امرأ اللّه کرد، رحم ادراک چیزى
 9.[خویش را شناخت و از آن تجاوز ننمود

یادآوري این نکته ضروري است که؛ آشنایی اندک و بدبینانه گروهی با فلسفه، مشکل را حـل  
کنـد،  ننموده و تحصیل فلسفه به منظور مبارزه با آن، هیچ کمکی به تصور دقیق مسائل آن نمی

 زیرا چنین شخصی به دور از انصاف علمی و اخالق پژوهشی، وارد مسئله شده و از ابتدا
 اشتباهات است، در نتیجه؛   به جستجوي

 2نمودزان سبب عالم کبودت می             ي کبود  پیش چشمت داشتی شیشه
کند، در حالیکه اگر این بدبینی او هر مطلبی که درک آن سخت و سنگین باشد را حمل بر اشتباه می

 دّ و انکـار شـد. بلـه، سراسـیمگی در ر   نمود، مجهـول معلـوم مـی   را نداشت و کمی بیشتر تامل می
رسد تبادر تا مشکلی می»سخنان بزرگان هنر نیست؛ زیرا شیوه عوام است. به قول حاجی سبزواري: 

-و به قول عالمـه حسـن   3،«را فهمیدن هنر است نه ردّ و انکار عالیهبه ردّ و انکار نکنید، که مطالب 

 در ردّ آن استنه تعجیل سخن                      هنر در فهم حرف بخردان است
 تواننـد اند نیز حق دخالت در امور فقهی را نداشـته و نمـی  بهرهاي که از دانش فقه بیالبته فالسفه

 7دهد.به این نکته نیز توجه می فقها را قشري و ظاهري بخوانند، امام خمینی
                                              

 .  3۷5، صشرح چهل حدیث، امام خمینی. 9
 .  72، دفتر اول، صمثنوي معنوي. مولوي، 2
 . 37، ص اسرار الحکممحقق سبزواري،  .3
 . 3۷9، ص شرح چهل حدیثر.ک:  .7
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 ديدگاه شيخ صدوق، شيخ مفيد و عالمه حلي .0ـ2

مخالفان فلسفه نام برده و معتقد است؛ شـیخ صـدوق    به عنوانی بزرگان را برخ یمیحک آقاي
ـ  یلسوفان پرداخته است. مقدمه گفته شدهفبه طعن  ین،الدکمال کتاب ي مقدمهدر  ین اسـت:  چن
یشـان  ایـدم و  دیکـی از علمـاي بخـارا را     ،یشابورنیارت امام رضا در شهر زعد از بازگشت از ب»

 یـن شـخص  اآن سخن باعث شده بود  کردکهل یون آنجا را نقمنطقسخن یکی از بزرگان فالسفه و 
یـده  انجام به طولیبت حضرت غ کهین جهت بد ؛ید شودتردو  شکامام زمان دچار  مسئلةدر 

 شود تا شیخ، کتـاب مـذکور را بنویسـد.   این رویداد انگیزه می 9«.تیده اسگردیشان منقطع او اخبار 
ها گفته شد که خطـاي  بارد.بر مییلسوفان نفیگري از فلسفه و دیچ اسم،هه خودمقدمیشان در ا

، بلکـه  لسـوفان یفه همحساب  توان اشتباهیکی رابه یا میآدانشمند، غیر از خطاي دانش است. 
توان مخالفت مرحوم صدوق با سخن نادرست یک فیلسـوف را،  ؟ آیا میگذاشت دانش فلسفه

 عید است.  یلسوفان قلمداد نمود؟ از مثل شیخ صدوق، چنین اشتباهی بفبه فلسفه و طعن 
 و قطـب راونـدي   ،دیلسوف فی االتحاالفردّ  کتاب ید را به استنادمفیخ ش ین،همهن آقاي حکیمی
 ،ق  شبه الفالسـفه ن کتابیل دلزهره حلبی را به  و ابن ،تهافت الفالسفه کتاب را به سبب

 .گیردار مینیز در جرگه مخالفان قر تر آنکه؛ عالمه حلّییب.عجدهددر شمار مخالفین فلسفه قرار می
ـ الخفاالسـرار  ، در فلسفه علم القانون یف المکنونلدر او  دیالنضالجوهر در منطق او که  ـ ی  یه ف
د یـ تجرشـرح   یالمراد ف کشفعقلی  کالمو در  ن شراح االشاراتیالمحاکماتبو  هیالعقلالعلوم 
 را نگاشته است.   نیالد اصول ین فیقیالمناه  و  االعتقاد

 ،مخالفت با فلسفه و فالسـفه محسـوب شـود    ،یلسوفانفهاي ا برخیدیدگاهاگر بنا باشد مخالفت ب
هـاي نـوین، بسـیاري از اقـوال     با طرح دیدگاها ترین مخالف فلسفه، مالصدرا است؛ زیربزرگ

 ياز آرا یبـا برخـ   کـه تـوان یافت یلسوف بزرگی را نمیفچ یهپیشینیان خود را ردّ نمود، اساساً 
 ة فقهاي بـزرگ همید باین منطق ااز سوي دیگر با  د.باش نکردهیشین مخالفت پیلسوفان ف

 2ت.را هم مخالف سرسخت فقه و فقاهت دانس

 نقدي به عالمه مجلسي   .0ـ5

 کنـیم؛ ، عرض میضمن أداي احترام به شخصیت بزرگ و زحمات سترگ مرحوم عالمه مجلسی
 سـینا،  وفی همهـون ابـن  استدالل ایشان در تکفیر فالسفه، خارج از اخالق پژوهشی است. اگر فیلس

                                              
 . 3 -2، صکمال الدین و تمام النعمـة. شیخ صدوق، 9
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 معـاد  حـد  در فقـط  را مـا  عقلـى،  و علمـى  دلیـل » 9گوید: مىانصاف علمی را رعایت کرده و 
 عقـل  راه از مـا  کـه  اسـت  چیـزى  باشـد،  کند ولى اینکه معادْ جسمانى مى راهنمایى روحانى
 2،«اریـم د قبولش ما( لصّادقا بِهِا اخْبَرَ) داده خبر صادق مخبر چون ولى کنیم کشف توانیم نمى
ـاد جسـمانی  گویی باور نداري؟ اگر کسی میچه میتوان گفت: تو در نهاد خویش بدانآیا می  گوید به مع

معتقد است، ما چه اصراري بر تکذیب وي داریم. تنها خداوند و اولیاء او آگـاه بـه ضـمایرند،    
 اما دیگران مأمور به ظواهرند.  

 بندي  جمع
و در تنـاق    برابر دین در عنوان یک دانش عقلی مستقل، ه بهپندارند که فلسفپیروان تفکیک می
 بیننـد. دو و رها نمودن دیگري، مخیـر مـی  رو خود را در انتخاب یکی ازاینبا اوست. ازاین

 گیرند. اما ایـن خانـه  هاي دینی خویش، فلسفه را طرد نموده و دین را برمیسبب گرایشگاه بهآن
ز اساس پریشان است؛ زیرا تعقل فلسفی خادم و نگهبان دیـن  بست ویران و این مسئله ااز پاي

است نه رقیب و دربرابر آن. بنابراین نیازي به تایید یکی و نفی دیگري نیست. فقدان تصـوري  
رو نحلـه  دقیق از عقل و فلسفه، سبب شد که تصدیق درستی در این باره صورت نپذیرد. ازاین

ه دینی با مبانی فلسـفی را نـاروا شـمردند. و نحلـه     سنتی تفکیک اصل فلسفه و نیز تفسیر گزار
هـاي دینـی بـا آنهـا را     هاي مستقل عقلی را ارج نهادند، اما تفسیر گـزاره جدید گرچه پژوهش
 نادرست دانستند.  

نـه خاسـتگاه    شـود،  درستی یا نادرستی یک دانش، با ارزیابی محتواي درونـی آن روشـن مـی   
سبب خاستگاه رو ناروا انگاري فلسفه بهدهند. ازاینمی پیدایش و نیت افرادي که آنرا گسترش

اي نارواسـت. از سـوي دیگـر در مجموعـه     متالطه  یونانی آن، یا نیت سوء خلفا از ترجمه آن،
 کرد دنیاطلبانـه دو نیز با رويروایی شیعه تنها دو روایت ضد فلسفی هست که ضدیت آن

انش فلسفه. چنین نقدهایی درباره دنیاطلبی نه اساس د جویانه برخی فیلسوفان است، و شهرت
 هاکه نفی اساس این دانش مفسران و دیگر عالمان دینی نیز وارد شده،  برخی فقیهان، 
 دهد.  را نتیجه نمی

رو ازایـن  هـا درگـرو تصـور موشـکافانه آنهاسـت.     از سوي دیگر تصدیق یا تکـذیب اندیشـه  
                                              

 . 775، صالهیات من کتاب الشفاءسینا،  ابن .9
  .33۹، ص7 ج ،مجموعه آثارمرتضی مطهري، . 2
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 با فلسفه ندارند دلیل نادرستیِ ایـن دانـش،  مخالفت برخی فقیهان بزرگوار که آشنایی کاملی 
که یاد شد درستی یا نادرستی یـک آمـوزه بـا ارزیـابی     یا مخالفت دین با آن نخواهد بود. چنان 

کـه  هاي مشهور. کوتاه سخن آنشود، نه تایید و تکذیب شخصیتمحتواي درونی آن انجام می
  دهنـد، دست میمخالفت دین با آن بهروان تفکیک بر نادرستی تعقل فلسفی و هایی که پیدلیل

 کند.  پایه استواري ندارد و مدعاي ایشان را اثبات نمی
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 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 األمر  ارائه معنایي جامع برای نفس
 1و بررسي قلمرو آن

 2هادي کاظمی 
 دهيچک

 خارجی اصل وجود واقعیتِ ،گیرد ف قرار میه مورد پذیرش فیلسوآنهه به بداهت اولیّ
موضـوع   زیـرا  ؛مـر ألا نفـس  يمعـانی و انحـا   الجمله است و نه حقیقتِ مر به نحو فیاأل و نفس
 .اسـت  «واقعیـت » همـان  هو موجود است و موجود بماهو موجود موجود بما ،فلسفه
 .دانستتب همان واقع به جمیع مرا را« مراأل نفس» ،ور کلی و مطلقطبه  توان ولی می

 «.واقع به معناي أعم»توانیم بگوییم:  األمر پیش از بسط، می از این رو در تعریف نفس
األمـر   حقیقـت نفـس  »شود به این صورت بیـان کـرد:    األمر پس از بسط را می اما تعریف نفس

وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسان، معقول ثانی فلسفی و عدم( به عنـوان  
و توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه لوازم عـدم( بـه عنـوان مـواطن      ،موطن اصلی

در مراحـل نهـایی حتـی     «.فرعی )برآمده از واقع وجودي متن( به خودي خـود خواهـد بـود   
 تسري داد. عقل فعال، علم الهی و ذات تعالی األمر را به توان نفس می

 اي که هستیم، األمر را باید در هر مرتبه چیزي با نفسرسیم که مطابقت  در نهایت کار به این نتیجه می
 األمر درست کنـیم  توانیم بین مراتب نیز مرتبة اصلی نفس با آن مرتبه بسنجیم. همهنین می

 و بقیة مراتب را تابع آن بدانیم، و این مرتبة اصلی، چیزي جز ذات حق تعالی نیست؛
 گیرند. از او سرچشمه می حقایق و همة به این معنا که وجود، اخالق، زیبایی

 گانکليدواژ
 األمر، مراتب طولی واقعیت، مواطن اصلی و فرعی حقیقت. نفس

                                              
 .99/5۹/93۷۹، تاریخ پذیرش: 57/57/93۷۹. تاریخ دریافت: 9
 (.Kazemihadi110@gmail.com) پژوه سط  سه رشته فلسفه اسالمی . دانش2
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 مقدمه
 شود؛ األمر، اقوال متعدد و گاهی متضاد بین فالسفة اسالمی مشاهده می در بحث نفس

تفکیـک قائـل    شناسـی  هسـتی و  شناسی معرفت از این رو به ذهن رسید که باید بین دو حوزة
میـان اقـوال جمـع صـورت داد.      تـوان  میو هم  شود میهم مرز بحث روشن  ،این کار شد. با

کمـک  شناسـی   به مباحث معرفتشناسی آن(  األمر )هستی نفسهمهنین با تبیین دقیقِ حقیقت 
 .شود ي میزیاد

هـم  در فلسـفه و  هـم   ،، لـوازمی دهـیم  ارائه می األمر نفسی که از اثبات و توضی  معناي جامع
در ایـن زمینـه    د.کردر پی خواهد داشت که این پژوهش آنها را بررسی خواهد  یشناس معرفت

 األمر با اینکه چند تحقیق انجام شده است، ولی نوعاً پژوهشگران به تبیین حقیقت نفس
 اند؛ در چند مورد هم گزارشی اجمالی از چند تبیـین  از منظر یکی از فالسفه پرداخته

انـد. در مـواردي هـم     به نقد و بررسی آن اقوال پرداختهدر نهایت اند و  األمر ارائه کرده نفساز 
 شناسـی  معرفـت )گاهی بـه حیـث    األمر نفس ایان به تبیین نظري از خود دربارةپژوهشگر در پ

 اند( پرداخته است. شناسی نگاه کرده هستینظر شده و گاهی هم از منظر 
 ألمر از هم تفکیک شده و در نتیجه،ا شناسی نفس شناسی و هستی در این پژوهش، دو حوزه معرفت

 األمر شکل گرفته است. با این کار عالوه بر روشن شدن حدود بحث، توان جمع کردن مراتب نفس
معنـاي  . همهنین در این پـژوهش در صـدد تبیـین    شود میمیان اقوال براي پژوهشگر حاصل 

 بررسی لوازم بحث است. األمر و قلمرو آن نیز هستیم. از امتیازات دیگر این پژهش، جامع نفس
 دو تبیین دارد: األمر ورود به بحث نفس

در فضاي علم حصولی و صدق آن پدید آمده اسـت.   األمر نفسبحث  تبیین اول: در این تبیین،
هـاي   ت که گزارشی از معنا داده شود؛ لذا بحث صِدق و کذب گـذاره در این نوع علم قرار اس

 آید، بحث مطابقت آن با واقـع  ق گزاره پدید میآید و زمانی که بحث صد حصولی پدید می
یعنـی صـرف    9کسـانی کـه معیـار صـدق را انسـجام      گیرد. بنابراین نظر میشکل  األمر نفسو 

 دانند، صحی  نیست؛ چراکه انسجام، الزمة تطابق با واقع اسـت،  سازگاري و عدم تناق  می
 دهـد.  گزاره، صحی  گزارش مـی  نه معیار آن. معیار صدق باید در جایی باشد که بتوان گفت یک

 اي دانند و معتقدند هر گـزاره  را معیار صدق با واقع می 2گرایی همهنین نظر کسانی که عمل
 گرایانـه  که در عمل سودمند باشد صادق است، درست نیست؛ زیرا داشتن رویکـرد عمـل  

                                              
قـت صـور   مطاباین نظریه به الیپ نیتس، اسپینوزا، هگل، برادلی و لوتز نسبت داده شـده اسـت )ر. ک: عبـاس عـارفی،     . 9

 (.251ـ25۹، صذهنی با خارج
 (.295ـ25۷. این نظریه هم به پیرس، ویلیام جمیز، ژان دیویی نسبت داده شده است )ر. ک: همان، ص2
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گري است. پـس در علـم حصـولی، بحـث دربـارة      بحث دی ،یک بحث است و تطابق با واقع
نـد و مـا بـه آن    خود اشاره دار ما باور و تصدیق داریم که به ورايکه در آن است  هایی ارهگز
خود در چنین فضایی شـکل   گزاره با وراي عدم تطابق ریم. بحث تطابق یادر واقع باور دا ورا
هویت گزاره و اعتقاد، یک هویت گزارشی است. ایـن نحـوه ورود بـه بحـث      چراکه؛ گیرد می

 األمر با صدق شناسانه است؛ زیرا در این مرحله است که بحث نفس فتاألمر، معر نفس
رسیم و چگونـه   األمر می نفسییم که چگونه به گو میگره خورده است. در این مرحله  و کذب

 شود شناسانه مطرح می کنیم. بعد از عبور از این مرحله، بحث هستی مطابقت را درست می
 ، چیست و چگونه است؛قرار گرفتهگزاره  األمري که وراي نفس که اصالً

شویم. حقیقت علـم،   میاز راه خود علم و یقین و معرفت وارد بحث در این تبیین تبیین دوم: 
 خاصیت انکشاف و حکایت از واقع را دارد؛ به عبارت دیگر، برابرنمایی با خارج را دارد

 ودن از ورا ذاتی آن اسـت، و این، همان مطابقت با واقع است. در این راه از خود علم که حاکی ب
از آن حکایـت  چیست کـه ایـن علـم     األمر نفسو  پرسیم که آن ورا مییم و شو میوارد بحث 

 .شود میمطرح  األمر نفس شناسانة هستیکند؟ باز بعد از عبور از این مرحله است که بحث  می

 األمر   . بيان اجمالي اقوال دربارة نفس1
 . ديدگاه خواجه نصير1ـ1

 األمـر  نفـس بوعلی استقرار یافته بود، ولی آغـازگر بحـث    ال که این مسئله در دورةدر عین ح
 جناب خواجه است. خواجه نصیر در باب قضایاي خارجیه مبناي خاصـی دارد و آن اینکـه  

یک طـرف  فقط یا  ،«فقیرٌ الوجود ممکن» اننداي در خارج نباشد، م قضیه موضوع و محمولاگر 
 شود آن قضیه را در خارج نشان داد و بایـد در وراي  ، نمی«النسان ممکنٌا»آن در خارج باشد، مانند 

 خارج به دنبال آن بود. خواجه همهنین معتقد است که قضایاي کاذب نیز وجود دارند،
در ذهـن اسـت؛ یعنـی هـم قضـایاي      هـر دو  حضور  ،صادق و کاذبوجه اشتراک قضایاي و 

ـ  مـی تطابق با ذهـن هـم ن   صادق و هم قضایاي کاذب در ذهن حضور دارند. پس د معیـار  توان
 9صدق و کذب باشد.

 با این بیان، قضایاي که دو طرف یا یک طرف آنها در خارج نباشند، نه در خارج حضـور دارنـد  
 2و نه در ذهن؛ زیرا بر خالف امور خارجی، وضع و محاذات ندارند و از این رو در خارجْ مادي نیستند.

                                              
،  ص حیحه   ف ی   التّط ابق   وإذا حکم الذّهن على األمور الخارجیّة بمثلها، وج ب : 99۹، صتجرید االعتقادنصیر الدین طوسی، . 9

 .حه باعتبار مطابقته لما فی نفس األمر، إلمکان تصوّر الکواذبوإلّا فال. ویکون صحی
ذلو الثابت الخ ار  إمّ ا أن یک ون قائم ا     : 7۹۷، ص تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل .ر.ک: نصیر الدین طوسی،2

 بنفسه أو متمثاّل فی غیره، والقائم بنفسه یکون امّا ذا وضع أو غیر ذى وضع.
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 هـم نیسـتند   9در مُثُل افالطـونی  یستند؛ در ذهن هم نیستند؛ین دسته از قضایا در خارج نپس ا
در واجب هـم  ولی پس یا باید در خدا باشند یا در عقل مجرّد.  .)چون این نظریه باطل است(

تکثـر در ذات واجـب   وجـود  راه ندارند؛ چون راه دادن صور حصـولی در واجـب، موجـب    
 3پس در عقل مجرّد هستند. 2شود؛ می
خواجه این است که ممکن در خارج وجود ندارد؛ همهنـین معـدوم، عـدم،     ته مهم در بیاننک

فرمایـد کـه اگـر بگـویم در ذهـن       ذهن نیستند، می اینکه چرا در پاسخدر . خواجه ... امکان و
 .شوند میکه در ذهن هستند، مشترک  یوجود دارند با کواذب

 توانیم به ایشـان عـرض کنـیم    ا میگوید که این قضایا در خارج نیستند )که البته م خواجه ابتدا می
؛ چـون بـا کـواذب    نددر ذهن هم نیستکه د گوی میدر ادامه ند(؛ د در خارج هم باشتوانن میکه 

ـیم(.   شوند )در حالی که اینجا هم می مشترک می  توانیم معیاري براي تشخیص صادق از کاذب ارائـه کن
 بندند. وقتی بـه اینجـا رسـیدیم،    یبنابراین ایشان تقریباً راه را هم در ذهن و هم در خارج م

 ل است.ی داشته باشیم و آن همان عقل فعّاباید یک واقع
 تواند در خـارج باشـد و نـه در ذهـن؛     خالصه اینکه از نظر ایشان واقعی هست که نه می

 است.عقل فعال  بلکه در
 . ديدگاه عالمه حلّي1ـ4

از طـرح آنهـا نظـر    و بعـد   ،طرحعالمه حلّی چند اشکال بر بیان استاد خود )خواجه طوسی( م
 کند. خود را اعالم می

 األمـر قضـایاي صـادق بـود؟     به چه دلیل باید بیرون از ذهن، دنبال نفـس  :شکال اولا
 گاهی قضایایی ذهنی داریم که هر دو طرف آنها در ذهن هستند و در عین حال هـر دو واقعیـت  

 7تفکیک ایجاد کنیم؛« ظرما فیه ین»و « ما به ینظر»األمر دارند. باید بین  نفسو 
 األمر یعنی عقل فعّال. ولی عقل فعّال مربو  به کلیـات اسـت،   خواجه گفت که نفس :اشکال دوم

                                              
 .715، صتلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ر.ک: نصیر الدین طوسی،.9
 719.ر.ک: همان، ص2
. همهنـین عالمـه   فاذن، ثبت وجود موجود غیر الواجب األوّل تعالى وتقدّس بهذه الصفة، ونسمّیه بعقل الکل: 719. همـان، ص 3

 ع ن  وس ألته  النکت ة  هذه جرت منه استفادتی أوقات بعض فی کان وقد: ۹5، صکشف المراد فی شرح تجربد االعتقادحلی، 
 أو ال ذهنی  الثب وت  إما األمر نفس من والمعقول األمر نفس فی لما مطابقته باعتبار هو الذهنیة األحکام فی الصادق إن قولهم معنى

 للص ور  مط ابق  الذهن فی ثابت حکم أو صورة فکل الفعال العقل هو األمر بنفس المراد فقال .هاهنا منهما کل مُنِع وقد الخارجی
 .کاذب فهو وإال صادق فهو الفعال العقل فی نتقشةالم
: ال یلزم من اشتراك العلم والجهل المرکب فی الوج ود   و االعتراض: 233، ص 2، جالمرام فی علم الکالم ةينهاعالمه حلى،  .7

 .، بل تکفی مطابقتها لمتعلقهاالذهنی واختالفهما فی المطابقة والالمطابقة أن یکون للصورة العلمیة متعلق ثابت فی الخار  عن أذهاننا
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 )البتـه خـود خواجـه    9األمرِ این امور را در کجا باید بیابیم؟ و ما قضایایی جزئیه نیز داریم؛ پس نفس
 ؛(احکام خارجی در خارج است األمرِ نفساذعان دارد که 

یـا خیـر؟    اند صادق آید که آیا ال نیز این سؤال پیش میصور عقل فعّ دربارة خود :سوم لاشکا
 اگر صادق باشند، موطنی که وراي آنهاست و باید با آن صدق کنند، کجاست؟ اما فرض این اسـت 

 2؛این هم محال است که البته ندمطابقت کن انخودشبا لذا باید  ؛ندارد ی وراي خودکه موطن
 3م: الزمة قائل شدن به این قول، تقدم شیء بر خودش است.اشکال چهار

 بیان عالمه: هم در تصور و هم در تصدیق مطابقت وجود دارد. تطابق در تصورات به این نحو است
که متعلق تصور یا در خـارج اسـت یـا در ذهـن. در صـورت اول مطابقـت راحـت صـورت         

صورت دوم نیـز حـاکی و محکـیّ،     گیرد؛ زیرا یکی در ذهن است و دیگري در خارج. در می
اند و باید بین این دو فرق گذاشت؛ مثالً مفهوم کلی که حـاکی و محکـی دارد،    هر دو در ذهن

 7.کند است که از آن حکایت می «کلی»یکی کلیِ در ذهن است و یکی هم خود مفهوم 
 صـادق هاي حق و  األمر گزاره تطابق در تصدیقات نیز به این صورت است که اساساً نفس

 آینـد.  اند که به حسب ضرورت یا برهان به دست می و مطابق با واقع، همان حقایق معقولی
 هر آنهه مطابق با ضرورت و برهان باشد، صادق، و هر آنهه مطابق با ضرورت و برهان نباشـد، 

 بسـتگی نـدارد؛  این امر به فرض فـارض و ادراک مـدرک    ،کاذب است. بر اساس مبانی عالمه
 3األمر یعنی المعقول فی حـد نفسـه.   هانی و ضروري، متن و خود حقیقت است. نفسبلکه امر بر

نفسـه را معقـول فـی حـد     عقل است که الشیء فی حد  األمر در حیطة نفسپس به نظر عالمه 
 شود؛ مگر اینکه عقل آن را در موطن عقل بیابد؛ نفسه دانسته است. این حیث ذات هیچ جا پیدا نمی

 ذهنی نباشد.اگرچه مقید به وجود 
                                              

ء  ثم األحکام الصادقة کما تقع فی الکلیات تقع فی الجزئیات، کقولنا: زید حی وان، فیج ب ارتس امه ف ی ش ی      :237. همان، ص9
 .حتى تتحقق المطابقة، وال یجوز أن یکون هنا ما أشرتم إلیه المتناع ارتسام الجزئیات فیه عندکم

صور المرتسمة فی ذلو المجرد صادقة ألنّها طابق ت األحک ام الذهنی ة الص ادقة، وال معن ى      وألنّ تلو ال :237. همان، ص2
للصادق إلّا ما یطابق ما فی نفس األمر، فتلو الصور أیضا مطابقة لما فی نفس األمر، فال یکون هو نفس األمر المتناع مطابقة 

 .ء لنفسه الشی
 .23۹ـ237. ر.ک: همان، ص3
 .23۹. ر.ک: همان، ص7
ما وافق الحکم العقلی الذي ال تشوبه معارض ة ال وهم     وأمّا التصدیق فإنّه حکم عقلی ال غیر فالصادق منه :23۹همان، ص .3

والخیال، إما ابتداء، أو بواسطة ... وبالجملة ال یجب أن یکون المعلوم ثابتا إمّا فی الذهن أو فی الخار ، بل أن یکون على م ا  
 .علیه األمر نفسه
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 . ديدگاه قيصري1ـ0
 کند که اگر کسی توجه داشته باشد به اینکـه منشـأ   قیصري بعد از پذیرش قول خواجه، اضافه می

هـا در آنجاسـت )عقـل فعـال((،     ال است )اصل و حقیقت اینعقل فعّ ي مادون،پدید آمدن اشیا
تـوانیم بگـوییم کـه     میاألمر است؛ بلکه باالتر از این،  شود گفت که عقل فعّال، نفس پس می
در آنجـا  ن ثانی است و تمام حقایق زیرا علم متکثر حق در تعیّ است؛« علم ربوبی» األمر، نفس

به کمالش و تمام مراتبش به نحو جمعی الهی ربانی  األمر اصلی تمام اشیا نفسلذا  وجود دارد؛
ـ    األمر نفسید: گو میقیصري  احدیّتی، آنجا هست. و ن وبی و در تعـیّ صور علمیـه در صـقع رب

 خاصیت حقیقت شیء بودن را دارد.و هم  ،یتثانی است؛ چون هم خاصیت منشائ
در پاسـخ  داند؟  األمر را فقط به علم ربوبی می نفسالی که مطرح است اینکه آیا قیصري سؤ

آید؛  ه شمارب األمر نفسد توان میتر از علم ربوبی، عقل اول هم  باید بگوییم که خیر؛ بلکه پایین
 باشد. األمر نفسد توان مینفس کل )تمام کلیات و جزئیات( است که  د از آن همبع

 و منشأ و اصل آنجاسـت، حقیقـت اشـیا    نجا که علم حضرت حق علم فعلی استاز آ بنابراین
ت دیگـر،  فی حد ذاته و به حسب تابش آن چیزي است که در علم ربوبی وجود دارد. از جهـ 

 «األمر فی نفسـه »گیرد؛ پس اگر به  گیرد، به خود اشیا تعلق می یعلم حق زمانی که به اشیا تعلق م
از ایـن رو  گذرد.  األمر آن چیزي است که در صقع ربوبی می نفس و تمام لوازمش توجه شود،

 توانیم این بیان می 9األمر هر شیء در مقام واحدیت است. توان گفت که ذات و نفس می
 وریم.آ به شمارشناسانه  را بر اساس دغدغة هستی

 . ديدگاه ميرداماد1ـ2

، األمـر  نفـس وجود خـارجی یـک نـوع    براي  اماد الشیء فی حد نفسه پا برجاست.در کار میرد
غیر از وجود ذهنی و خارجی هم یـک نـوع    براي ، واألمر نفسیک نوع هم وجود ذهنی براي 
کـه مبتنـی    دانـد  را حقیقی می و آن 2وجود دارد. میرداماد جهت اشتراک را پیدا کرده األمر نفس

عـوالم   بـارة عالم ماده و هم در بارةبر فرض فارض نباشد. ایشان الشیء فی حد نفسه را هم در
 ،ادامـه  درمیردامـاد  جمع بین اقوال را شـروع کـرده اسـت.     ،او با این کار 3.داند می جاريباال 

                                              
فنفس األمر عبارة عن العلم  الذاتی الحاوي لص ور األش یاء کله ا، کلیه ا و جزئیه ا،       :35ص ،شرح فصوص الحکمقیصرى، . 9

الیـه فـی االسـفار    عالحکمـه المت  صـدرالدین شـیرازي،   . همهنین ر.ک:صغیرها و کبیرها، جمعاً و تفصیلًا، عینیة کانت أو علمیة
 .277ـ279، ص7، جالعقلیه االربعه

 .ها باید یک مطابَقی داشته باشند ر به این مطلب است که این گزارهناظ که عمدتاً. 2
 .3۷ـ31، صالقبسات. ر.ک: میرداماد، 3
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توضـی   ذهـن را  وجود فی االعیان، و سپس وجود فی االذهان، و وجود نه در عـین و نـه در   
 9.شود میاین سه را شامل  األمر، همة نفس :فرماید دهد و می می

تقـرر   خواهیم که قضیه با آن مطابقت کند. به گفتة میرداماد، یک نوع تقرر و تحقق می
ي، األمـر  قضـایاي نفـس  ذهنی، ذهنی اسـت و در  قضایاي و در  ،در قضایاي خارجی، خارجی

 2کنـد.  ی که واقع باشد، با همان مطابقت پیدا میاألمر است؛ یعنی ذات شیء در هر ظرفٍ نفس
 ؛ به معناي الشیء فی حـد نفسـه.  داریم األمر نفسهمهنین معتقد است که در عالم عقل هم او 
بـا ایـن بیـان     3.است که از لوازم عقـل فعـال اسـت    در آنجا به نحو أعلی و أتمّ األمر نفس ولی
از زمـان   األمـر  نفـس مراتـب   بنابراین بحثم. سخن به میان آوری األمر نفسیم از مراتب توان می

 7.شکل گرفته و آغاز شده استمیرداماد شروع 
خـاص   األمـر  نفس( و األمر نفسعام )شامل ذهن و خارج و  األمر نفسبه  میرداماداینکه  حاصل

 تقرري تسرّي داد. األمر عام را هم به هر نوع نفس ر برابر وجود ذهنی و خارجی( رسید؛)د
 ه مالصدرا. ديدگا1ـ5
 ةفرمود هبنا بداند. در مرتبة بعدي هم  می علم الهیاألمر را  وییم که صدرا نفسگ اجمال می به

 باشد الحقیقه می است و ذات حق نیز بسیط  آنجا که علم الهی عین ذات حق از خودش،
پس واقع ، ق مادون استئحقا ةحقیقی هم ةمرتب حقْ  و ذات «کل االشیاء ةبسیط الحقیق» و
األمر  نفس صدراتوان گفت  در نهایت می 3حضرت حق است. حقایق و واقعیات، ةیقی همحق

کلمات او خواهد آمد و توضی   ،این پژوهش ادامة د. درکن جو میو را در ذات خداوند جست
 کنیم. ختصري هم اضافه میم

                                              
 و ظرف اىّ فى العقل بتعمّل ال نفسه، حدّ فى تحقّقه و ء الشى ثبوت هو و الوجود فی نفس األمر :3۷، صالقبساتمیرداماد، . 9

 ی حد نفسه، که چه طبیعت مرسله در ذهن و چه طبیعت مخلوطه در خار [فهو ]وجود فی نفس االمر یا الشیء ف. کان وعاء
 .91، صمصنفات میردامادهمو، ر.ک:  . همهنیناالعیان فى الوجود من اعمّ
و نحو وجوده فى األعیان... و فى الذّهنیّة   مطابق الخار  فى الخارجیّة هو تقرّر الموضوع: 77، صمصنفات میرداماد. همو، 2

   .و المحمول فى مطلق نفس األمر ؛ و إنّهقوام ماهیّة الموضوع فى مطلق عالم التّقرّرفى ذهن مّا... فى الحقیقة وجوده  ع و نحوالموضوتقرّر 
، ال بتعمّل و اعتمال من  حدّ نفسه  ء متحقّقا فى ثمّ التحقیق انّ اعتبار نفس االمر هو اعتبار کون الشى: 317، صالقبسات. همو، 3

یه أ کان تحقّقه ال بتعمّل العقل فى لوح الذهن، ام فى متن الخار . و الصوادق مرتسمة فى العقل الفعّال بما هى العقل، سواء عل
 .متحقّقة فى حدّ نفسه

بل هو من مراتب نفس االمر،.... فاذن، نفس االمر أوسع من هذه المرتبة، کما البلدة مثال : 71، صمصنفات میرداماد. همو، 7
 .رها. فنفس االمر بمنزلة المدینة، وهذه المرتبة بمنزلة دار من دورهاأوسع من دار من دو

ونف س األم ر عن د    : 272ص ، 7، جالحکمه المتالیه فـی االسـفار العقلیـه االربعـه     ، صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم .3
و حادثه ا فإن ه یص دق علی ه أن ه وج ود       لصور األشیاء کلها کلیها و جزئیها ق دیمها    التحقیق عبارة عن هذا العلم اإللهی الحاوي

األشیاء على ما هی علیها إذ األشیاء کما أن لها وجودا طبیعیا و وجودا مثالیا و وجودا عقلیا فکذلو لها وجود إلهی عن د العرف اء   
 .و هذا الوجود أولى بأن یکون عبارة عن نفس األمر
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 . ديدگاه عالمه طباطبايي1ـ2
 تعبیـري  البتـه . آن وسیع معناي به وتثب و موجودیت از است عبارت عالمه نگاه در األمر نفس
 األمـر  نفـس د: مقصود از فرمای می عالمه که آنجا است؛ تر دقیق ،رفته به کار الحکمه نهایه در که

 (وجـود )گیرد، أعم از ثبوت حقیقى  و تحقق در نظر مى  ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  ظرفى
 کند.   مفاهیم إعتبارى عقلى، إعتبار مىوجود براى ماهیات و  هایى که عقل به واسطة و ثبوت

 .دگیـر  و تحقق در نظر مـی   ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  األمر ظرفى به نظر عالمه طباطبایى، نفس
آن، یعنـى ثبـوت    گانـة  م ثبوت است که شـامل مراتـب سـه   همان معناى عا األمر نفسدر واقع، 

 9گردد. وجود، ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم إعتبارى عقلى مى
 عتبارى.إیکى در ماهیات و دیگرى در مفاهیم  :ضطرارى مطرح شده استإدر این نظریّه، دو توسّع 

در ذهن هسـتند و بـه تعبیـر دیگـر      ضطرارىِ وجودهاإدلیل آنکه ظهور خودکار و   ماهیات به
 و مطـابَق  موجودیت را به محکىّ ضطرارْإنحو   عقل به ،ضطرارى بودها هستندإنمودِ 
 .گیـرد  نظر مى دار براى این مفاهیم در ضطرارى و ریشهإى ئعافاهیم سرایت داده و وِاین م

 به این نحو که اگر واقع اصیل خـارجى ؛ تبع واقع اصیل خارجى استه ب ،این توسعه در موجودیّت
دار و توسعه در موجودیت و واقع را نیز بپـذیریم   ضطرارى و ریشهإ ءعاباید این وِ ،را بپذیریم
 شـده  قضایاي تشکیل در مورد . صدقضطرارى نداریمإبراى فرار از این توسعه و راهى 

 ،دار اسـت؛ زیـرا طبـق اصـالت وجـود      ضطرارى و ریشـه إعاى به مطابقت آن با وِ، ماهیات از
 .ضطرارى وجودها در ذهن اسـت إولى نمودِ  ؛ى از وجود در واقع خارجى نداردا ماهیت بهره
 ضطرارىإنمودى  ،ید ببینیم این وجود خاص خارجىبا« االنسان موجود» ةپس در قضیّ

قضـیّه  « االنسان موجـود »کنیم  حکم مى ،به صورت ماهیّت انسان در ذهن دارد یا نه؟ اگر دارد
بـه تبـع   « عـالم نمـود  »بنابراین  .چنین نمودى دارد حقیقتاً ،صادقى است؛ زیرا آن وجود خاص

 يعـا همـان وِ « االنسـان موجـود  »یایى نظیـر  مر قضااأل نفس .کند موجودیّت پیدا مى« عالم بود»
و اگـر گفتـه    ،«عـالم بـود  »نه وجود خارجى و  ،است« عالم نمود»یعنى  ،دار ضطرارى و ریشهإ

 ،نه واقـع اصـیل   ،دار است ضطرارى و ریشهإخارج  مقصودْ ،شود ماهیت در خارج موجود است
 کننـد  میات به خارج راه پیدا ماهیّ ،است هنمودِ آن عالمِ بود و از آنجا که این عالم حقیقتاً

 2شوند. و به آن نسبت داده مى
عتبارى لوازم عقلـى ماهیـات   إمفاهیم که اند  مرحوم عالمه فرمودههم عتبارى إدر مورد مفاهیم 

 .گیـرد  نظـر مـى   ضـطرارى در إى ئعاضطرارى دوم براى آنها وِإ ةهستند که ذهن در توسع
                                              

، ۹ج ،الحکمة المتعالیة فى األس فار العقلی ة األربع ة    یرازى،صدرالدین ش ؛۷ص ،نهایة الحکمةحسین، طباطبایى، محمد ر.ک: .9
 .ىیحاشیه عالمه طباطبا، 2۹5ص
؛ طباطبـایی،  حاشـیه عالمـه طباطبـایی   ، 293، ص9ج ،الحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة صدرالدین شیرازى، . ر.ک:2

 .93، صنهایه الحکمهحسین، محمد
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عـاى  شـده از آنهـا بـه مطابقـت بـا ایـن وِ       شکیلهاى ت گونه مفاهیم و گزاره نصدق و کذب ای
 تنها سـاخته  ،دار بودن ضطرارى نیز به دلیل ریشهإعاى این وِ 9ضطرارى است.إیافته و  توسعه

عتبـارى و قضـایاى   إمفـاهیم  « مـر األ نفـس »تواند محکى، مطـابَق و   و پرداخته ذهن نبوده و مى
 2یافته از آنها را تأمین کند. تشکیل

 اهلل مصباح يزدي . ديدگاه آيت1ـ4
داننـد   مـی  ظرف ثبوت عقلی محکیاترا به معناي  األمر نفساستاد در بعضی از تحقیقات خود 

 :کنند که و این طور مطرح می
ظـرف ثبـوت عقلـى محکیـات      ،األمر غیر از واقعیات خارجى منظور از نفس

 کند و در مواردى مرتبه خاصى باشد که در موارد مختلف تفاوت مى مى
 ؛مانند قضایاى منطقى و در مواردى ثبوت خارجى مفروض اسـت  ؛استاز ذهن 

مانند محکى قضیه محال بودن اجتمـاع نقیضـین و در مـواردى بـالعرض بـه      
علـت   عدم معلـول عـدمِ   گویند علتِ که مى چنان ؛شود خارج نسبت داده مى

علیت در حقیقت بین وجود علـت و وجـود معلـول برقـرار      ةکه رابط ،است
 3شود. ض به عدم آنها هم نسبت داده مىاست و بالعر

 ،وجـود  )در امـور وجـودي،   حسب خودشه ء ب واقع هر شیاألمر را به معناي  در مواردي هم نفس
 ،ء واقع همان چیز است و واقع شـی  األمر هر چیز، نفس»فرمایند:  دانند و می ( میو در امور عدمی، عدم
 7.«هی عدمی و گاهی محالگا گاهی عدم، گاهی ذهنی، است،  گاهی امر خارجی

 . علّت پيدايش اقوال مختلف4
 شود که آراي مختلفی از سوي فیلسـوفان ارائـه شـده اسـت.     األمر مشاهده می در بحث نفس

 پس باید ببینیم که به چه دلیل در این بحث اقوال مختلفی از فالسـفه پدیـد آمـده اسـت.    
و برخـی هـم دغدغـة     3بیایـد األمـر پدیـد    نفـس گاهی تنوع قضایا باعث شده است که بحث 

اسانه باعث شـد  شن هاي معرفت اند؛ یعنی برخی از دغدغه شناسانه را در آن آمیخته کرده معرفت
اي ایـن بحـث توضـی      شود که به گونـه  میدیده  نیزگاهی  7.بیایدها پدید  که برخی از اندیشه

 کننـد  نه بیان میشناسا هاي هستی ها را با دغدغه داده شده است که طبق سنت اسالمی، بحث
                                              

 .حاشیه عالمه طباطبایی ،2۹9ص ،۹ج ،المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة الحکمة صدرالدین شیرازى،. ر.ک: 9
 .حاشیه عالمه طباطبایی ،373، ص9ج همان، .ر.ک:2
 .223ص ،9 ج، آموزش فلسفه ،مصباح یزدي، محمدتقی .3
 .397ص ،شرح مبسو  منظومه مرتضی، مطهري، ؛73، صتعلیقه علی نهایه الحکمه ،مصباح یزدي، محمدتقی. 7
 مجموعه آن قرار داد.توان زیر دیدگاه خواجه نصیر را می . مثال3ً

 توان دیدگاه عالمه حلی را ناظر به این قسم دانست. می. 7
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تـوانیم بگـوییم کـه گـاه در فلسـفة اسـالمی،        مـی شناسـانه ندارنـد. امّـا     هاي معرفت و دغدغه
 9شناسانه هم وجود داشته است. هاي معرفت دغدغه

وجـودي   را در مناشئ األمر نفسیعنی بحث  ه دلیل منشأهاي وجودي است؛هم ب آرابرخی از 
 2انـد.  وي مناشئ علمـی عـالم گسـترش داده   برخی هم بحث را بر راند.  حقیقت کشانده

 برخی نیز، همهون عالمه طباطبایی، به دلیل أصالت وجود )وجود متن واقع را پر کرده
انـد. برخـی هـم ماننـد      األمر را بر اساس أصالت وجود تقریر کـرده  و واقعْ وجود است(، نفس
 3شناسانه جمع کنند. شناسانه و معرفت هاي هستی اند میان دغدغه عابدي شاهرودي سعی کرده

 هایی که وجـود داشـت،   توان گفت که اصل اصطالح مستقرِ، مشخص بوده، ولی دغدغه در کل می
األمر اختالف پیش بیاید و نظرهاي مختلفی بـه وجـود بیایـد.     سبب شد در مورد حقیقت نفس

 .ه استاألمر به کار رفت ها براي حل و فصل واقع و نفس از اندیشه بینیم که بسیاري لذا می
 اند یا خیر؟ قابل جمع حال سؤال این است که آیا این اقوال

 األمر گيري مراتب نفس . شکل0
 األمر . توضيح و تبيين مراتب نفس0ـ1

ـ   األمـر  نفـس گیـري مراتـب    ا ما در کلمات میرداماد شاهد شـکل در ابتد ه نـوعی  هسـتیم و او ب
 األمـر داریـم؛   عالم عقل هم نفسگوید در  خواسته جمع بین اقوال کند؛ به این بیان که می

ـال اسـت.    به معناي الشیء فی حد نفسه. ولی نفس  األمر در آنجا به نحو أعال و أتمّ است که از لوازم عقـل فع
 األمر از آنها گرفته شـود؛ بلکـه از لـوازم    البته نه به این صورت که ذواتی داشته باشیم که معناي نفس

7بیند. لوازم را به نحو علوم إنطباعی میو این  بیند، ذات خودش است؛ یعنی خودش را می
 

خـاص   األمـر  نفـس ( و األمـر  نفسعام )شامل ذهن و خارج و  األمر نفسمیرداماد با این بیان به 
3نوع از تقررْ تسرّي داد. األمر عام را به هر ذهنی و خارجی( رسید؛ همهنین نفس)در برابر وجود 

 

بـه تقـرر   »که نه خارج است و نـه در ذهـن( گفـت:    خاص ) األمر نفسمیرداماد درباره موطن 
بر اساس خوب و مهّم است و  بسیار. این تعبیر میرداماد «مطلق او، نه مقید به ذهن و نه خارج

األمر را بـه عقـل    نفس آید، نه مثل برخی که صرفاً ه شکل محققِ خارجی در میب األمر آن، نفس
 یا به ذهن بکشانند. فعال

                                              
 اند. اهلل عابدي شاهرودي در این بحث به هر دو دغدغه پرداخته که عالمه طباطبایی و آیت .9

 . مثل دیدگاه قیصري.2

 .299ـ25۷، صدر فلسفه اسالمی نفس األمر علی،محمد .ر.ک: اردستانی،3
بل هو من مراتب نفس االمر،.... فاذن، نفس االمر أوسع : 71، صمصنفات میردامادهمو،  ؛317، صالقبسات. ر.ک: میرداماد، 7

 .من هذه المرتبة، کما البلدة مثال أوسع من دار من دورها. فنفس االمر بمنزلة المدینة، و هذه المرتبة بمنزلة دار من دورها
 .77، صمصنفات میرداماد. ر.ک: همو، 3
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به میان آوریم، و همهنـین در خصـوص عقـل     األمر نفسیم سخن از مراتب توان میبا این بیان 
 فعال که در آنجا معقوالت به نحو خالص و صراح وجود دارند.

 األمر را قائل است. البته با اینکـه عالمـه   توان گفت که عالمه طباطبایی هم به مراتب نفس می
شان در مرتبة عقـل فعـال هـم ایـن     األمر را حل کند، ولی ای خواهد بحث نفس در مرحلة اول می

را بـا طـرح    األمـر  نفـس که ، بعد از ایناسفارکنند. ایشان در تعلیقات خود بر  جاري میرا  طرح
، نـد وجودظهـورات   و ماهیـاتْ  )به این صورت که وجـود اصـیل اسـت    ندک ش تمام میخود

نطقـی  ي نفس بـه معقـوالت ثـانی م   وجود، و در توسعه إضطرار ه حقیقتباست ماهیت ثابت 
 رسیم، و معقوالت ثانی هم به تقرر ماهیات متقررند و اینها از لوازم ماهیات اسـت  می

التر )کـه فقـط   تمام این حقـایق در مراتـب بـا    :فرماید ، میو ماهیات هم از لوازم وجود است(
 9برد( به نحو حضوري وجود دارند. عقل فعال را نام می

 األمـر  توانیم مواطنی براي نفس ا بپذیریم، میحال سؤال اصلی این است که اگر عوالم برتر ر
 اي در مراتب مافوق عالم در نظر بگیریم که در مراتب مادون نیز هست؟ اینجاست کـه بـا مسـئله   

 رو هستیم. با قبـول ایـن عـوالم    به نام عوالم برتر و منشائیت عوالم برتر نسبت به عوالم مادون، روبه
ه حقایقی که در عالم مـادون  همهنان ک توان گفت می، ها براي مراتب مادونبرتر و منشائیت آن

نیـز خـود،    اي که در عوالم برتر هسـتند  األمر هستند، حقایق و صور علمیه نفسو خود،  داریم
 هستند. األمر نفس
تمـام   افـزون بـر اینکـه    نیـز هسـت؛  هه در این عالم مادون وجود دارد، در علم ربوبی تمام آن

 .وجود دارد األمر نفسا هم به عنوان مراتب حقایقی که اینجا هست، در آنج
کـه آیـا   حقایق مادون دانست؟ یـا این همین  األمر نفسعلم ربوبی را واقعاً به عنوان  توان میآیا 

تـوانیم   مـی باشـند؟ در یـک کـالم     األمر نفسد توانن میاي که در عقل فعال هستند،  صور علمیه
 کنـد؛  ود منشائیت، صور علمیه معناي خاصی پیدا میاألمر است. با وج شود گفت نفس بگوییم: بله؛ می

 توان شوند که در این صورت می زیرا این صور علمیه به نام صور علمیة فعلیه شناخته می
 دانست. األمر نفسها را این

بـه صـورت    ، این صـور را یک طرح که دو طرح وجود دارد درباره صور علمیه در عقل فعّال
 .کند میبه صورت حصولی قبول آن را  طرح دوم کند و میحضوري مطرح 

 کنـد؛  به نحو حضوري: حقایق وجودي آنجا هستند و عقل فعال به آنها علم حضوري پیدا می. 9
                                              

فظرف الثبوت  :تعلیقات عالّمه طباطبایی ،2۹9، ص۹، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى، . 9
حو الذي المطلق هو المعنى بنفس األمر و القضایا الکلیة منها خاصة مطابقة لما فی عالم العقل من صور العلوم الحضوریة على الن

 . سیشیر إلیه المصنف
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کند. از این رو امور به خـودي خـود    اند و األمر فی نفسه بر آن صدق می یعنی حقایق وجودي
ایش مادون خود هسـتند.  کند. این حقایق، منشأ براي پید و وراي فرض فارض بر آن صدق می

 پس باید گفت آن وجود در عقل فعال، اصل این حقیقت مادون است، و همـین حقیقـت  
 توان به نحو حضـوري  فی حد نفسه در خارج به نحو أعال و اشرف در آنجا هست. می

این طور بیان کنیم که چون قرار است همان حقیقت، خودش را تنزل دهد و به ایـن حقیقـت   
 د، این حقیقت در آنجا نیز هست.مادون تبدیل شو

 اي هم که در بحث تشکیک باید دقت کنیم، این است که این همانی باال و پـایین،  نکته
. در اینجـا  کند میو عالی، دانی را در خود تفسیر  شود میدر قالب حمل حقیقت و رقیقت بیان 

 شیء آنجاست.هم حقیقت علم حضوري، حقیقت و واقعیت خارجی است؛ ولی حقیقت عقلی این 
 9البته باید بدانیم که به نحو کلی در آنجاست؛ ولی این طور نیست که خبري از جزئیـات نباشـد؛  

 بلکه تمام جزئیات در کلی هست.
 . به نحو حصولی: علم از آن جهت که علم است، خاصیت کشـف از وراي خـود را دارد.  2

علـم   ولـی دهـد.   مـی در علم حضوري کشف از ورا در کار نیسـت؛ بلکـه خـودش را نشـان     
 ،دهـد. علـم   می خبر . علم از حقیقت و األمر فی حد نفسهخود است اشف از ورايحصولی ک

 دهـد.  األمري است؛ ولی محتوایی که در علم هست، از ورا خبر می یک حقیقت نفس
 شـود(  در واقعیت علم، حتی در علم حصولی )که این علم منشأ ایجاد مخلوقات مـی 

 ؛ زیرا اینجا بحث از علم فعلی و ایجادگر )نـه علـم انفعـالی( اسـت.    مطرح است األمر نفسهم 
 گیرد. حال باید پرسید کـه منشـأ وجـودي    این نوع علم در منشأهاي وجودي قرار می

در بیـان  مطلـب  خواهد حقیقت مادون را بیاورد( باید از سنخ مادون باشد یا خیر؟ این  )که می
د خداونـد متعـال   ی علم حصولی را در مورشفاف نیست. ولی اگر کس چندان حکماي مشائی

 خواهد شیء را بیـاورد،  اند( این علم، علم ایجادگر است، و وقتی می قبول کند )که مشائیان هم گفته
آورد. گرچه ما این علـم حصـولی را قبـول نـداریم، ولـی اگـر        ، میسترا که مادون احقیقتی 
 باشد، یک حقیقت وجودي است و هویت وجودي دارد.محقق 

ـ     ، نه علم انفعالی بودن؛س این نوع بحث، به لحاظ علم فعلی بودن استپ ه علـم فعلـی هـم ب
شناسـانه دارد.   وییم که این نوع علم، حقیقت هستیهمهنین باید بگ معناي علم ایجادگر است.

ي باشد و این علم از آن پدید آید؛ بلکه طبق طور نیست که ابتدا چیز این ،لذا در این نوع علم
 ائیان، عقل فعالْ خود را یافت و در عین یافت خود، حقایق معلولی خود را هم یافـت؛ تحلیل مش

 .... مثل حقیقت انسان و سنگ و
                                              

، الحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى،  به این صورت توضی  دادند. ر.ک:که عالمه  بر خالف. 9
 .تعلیقات عالّمه طباطبایی ،2۹9، ص۹ج
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 گیـرد  گوییم این نوع علم، علم فعلی است و در مناشئ هستی قرار می پس با قبول کردن این طرح، می
 کـایتگري داشـته باشـد.   خواهـد ح  و دیگر تحت علم بما هو علم نیست؛ چون علم بما هو علم می

 .شود مینوع علم وجودي و ایجادگر  ، ازشود میا تا این طرح به عنوان مناشئ هستی مطرح ام
 رسـیم؛  دهند دقت شود، باز در علم حصولی هم به حقیقت می اگر به طرحی که مشائیان ارائه می

چـه هویـت    گـر  ؛انـد  توضی  که صور علمیة عقل فعال، خود حقیقت و األمر فی نفسـه  با این
گوییم صورت علمیه بمـا هـی صـورت     می با این توضی ، ما دو طرح داریم: گاه علمی دارند.

ه نفـس  صورت علمیه ب گوییم ر این صورت مساوي با انکشاف است؛ گاهی نیز میکه د علمیه
 متعلَّـق،  م به حقیقت است و بُعد ایجـاد اسـت؛ یعنـی   که در این صورت، مساوي با عل حقایق

 ه عبارت دیگر حقایق عقلیه هستند.ب ا حقیقت علمی است؛، امخودِ حقیقت
 گرچه این طرح داراي اشکاالتی است و در این دو طرح، همان طرح علم حضوري پسندیده است،

شـود   میلذا  گیرد؛ میعلمِ عقل فعال به حقایق عقلیه تعلق  ولی حتی با طرح علم حصولی هم
 دانست. األمر نفسها را آن

ت مـادي در حقیقـت مثـالی ریشـه     در عقول و مفارقات اینکه، حقیق األمر نفسخالصه مراتبِ 
 و حقیقیت مثالی در حقیقت عقلی ریشه دارد. لذا تمام حقایق مادون باید از باال بیاید. دارد

 اي دارد کـه در آنجـا   آید و هر امر مادون، خزینه در کلمات مشاء هم تمام حقایق مادون از باال می
 األمـر هسـتند.   أتم موجود است. پس خود عقل و تمام صور در آنجا، حقایق نفسبه نحو أعال و 

 توان گفت موطن اصلی و فرعی در آنجا این چنین است: خود عقل، موطن اصلی اسـت  می
 آیند و تمام صور علمیه، چه به نحو حضوري و چه به نحو حصولی، همگی از لوازم فرعی او به شمار می

 کند؛ حتی به جزئیات. دست پیدا کند، به همة این لوازم دست پیدا میو اگر کسی به عالم عقل 
اند )چه به نحو حضـوري   ی و آنهه حکما در علم ربوبی گفتهدر علم ربوب األمر نفس اما دربارة

 و چه به نحو حصولی( که باطن اشیاست، سؤالی مطرح است و آن اینکه فرق علم ربوبی با عقـول 
 و مفارقات در چیست؟

یعنی هـر شـیئی    مادي، مثالی، عقلی و الهی؛ عتقد است که اشیا حقایقی دارند در مرتبةصدرا م
 ،که در این صـورت علـم الهـی    مادي، مثالی، عقلی و الهی باشدد توان مییم، یرو هکه با آن روب

 أشرف از علم عقلی است. األمر نفس
ی، وجـوب  انی( است و مرتبةایان ذکر اینکه علم الهی در مرتبة وجوبی )نه در مرحلة امکنکته ش

 احکام خاص خودش را خواهد داشت و حتی حقایق عقیل هم در آنجا به نحـو انـدماجی هسـتند.   
ـ از ح یو معلومـات حـق تعـال   آنجاسـت   توان گفت حقیقت شیء آنجاسـت  میلذا  علـم،   ثی
 .است اءیبوده و منشا تمام اش اءیاش قتیحق
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 األمـر  نفسکه کسی این مورد و مرتبه را به عنوان در ذات حق تعالی هم با این األمر نفس بارةدر
توان این مرتبـه   می األمر اضافه کنیم. البته نفسبه مراتب  نیزرا  مطرح نکرده است، ولی باید آن

 به دست آورد.را از کلمات صدرا 
ن ثـانی  قابل طرح است؟ در جایی که کسی علم ربوبی را در تعیّ األمر کجا نفساین بیان از اما 
 األمر اصلی، خود حضرت حـق اسـت.   اي ذات بدان. طبق این طرح، باید گفت نفسو ور

 األمر به شمار آید. األمرْ بسیار مهم است و باید مرتبة اصلی نفس البته باید بدانیم که این مرتبه از نفس
آنهـا(   به حسب ذات اشیابه خودي خود ) توضی  درباره این مرتبه اینکه گاهی نگاه ما به اشیا

در بحـث   باشند تا تنزل کنند یا خیر؟ در مراتب ما فوقبه حسب ذات باید  . حال آیا اشیااست
بـه چـه   ، «بریـزد  اسـت، بیـرون  در درون را خواهد آنهه  یت معل»شود  مییت هم که گفته عل
ن نظـر را قبـول کـردیم،    . اگر ایباشدفاقد شیء  تواند ست؟ علت معطی شیء است و نمیمعنا

، حضرت حـق  دستگاه عرفانیولی در  ؛ البته طبق نظام فالسفه؛شود میالعلل  علةحضرت حق 
 شـود.  الذوات، حقیقةالحقایق و امراالمـور مـی   تنها وجود هستی است. او به تنهایی ذات

 شـود.  تبدیل می الذوات الحقایق و ذاتحقیقةآنجا به امراالمور و در « األمر فی حد نفسه»
 النوع فرد بالذات انسان اسـت،  رب»گوید:  ع با صنم خودش میالنو از این رو صدرا دربارة رابطة رب

 با ایـن توضـی ،   9«.گردد کند و آن هم به خداوند متعال برمی النوع را در عقل اول جمع می و رب
 الذوات و حقیقت اصلی تمام موجودات است. وجود حق تعالی ذات

 قع اصـیل داریـم  شود یک وا گاهی هم نظر به واقع داریم که در این صورت گفته می
 هایی که تابع آن واقع اصیل هستند )واقع چه وجود و چه ماهیت باشد(. در خود این واقع ها و واقع

هـا را در خـود    ینیم که حقیقتی هست که تمام واقـع ب با طرح علیتی که بینشان برقرار است، می
سـبحان آن مـتن    نـد به این بیان که خداو الواقعیات است؛ جمع کرده است. خداوند متعال واقع

 ها در او به نحو اطالقی مندمجاً هست. پس با قبول ایـن طـرح،   واقعی است که همة واقع
 .شود می األمر نفساعالي  األمر و بلکه مرتبة نفسذات حق یک مرتبه از 

شـود   مـی کنیم. در این صورت وجـود اصـیل    دید اصالت وجود به مسئله نظر می گاهی هم با
 ند ماهیات، معقوالت ثانی فلسفی و منطقی و...، از دل متن وجـود اصـیل  متن اصلی و مابقی، مان

 العلل ریشه دارند که او وجود اصیل اسـت علةآید. این وجودات اصیل در حقیقت برتر و  در می
األمـر اصـلی    تـوانیم او را نفـس   شود. با این توضی  مـی  األصیالت می و وجودالوجودات و اصیل

 عالم بدانیم.
                                              

 3۹، ص2، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى، . ر.ک: 9
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و چگونـه   گونه این حقایق را به باال ببریما مطرح کردیم، باید تبیین کنیم که چاگر این طرح ر
الی، ذات برابـر و مقابـل بـاقی    این کثرات در ذات او باشند؛ زیرا با ایـن طـرح، ذات حـق تعـ    

 جو کرد.و جست یوجود نامتناهگذارد و باید همه چیز را در  نمی

األمر اصلی در ایـن   نفس سش هم پاسخ گفت کهباید به این پر األمر نفسدر پایان بحث مراتب 
ـ   األمر نفس، یکی األمر نفسزیرا با قبول مراتب  مراتب چیست؛ ا باالتر و متن است )به ایـن معن

 تـوان  مـی . به تعبیر دیگـر  شود میاصلی  األمر نفس ،و همین کنند( که مابقی از او ظهور پیدا می
 هستند؟ األمر نفستب دیگر هم که مرااألمر چیست، با این نفسگفت که أولی به 

، وجود خداوند متعـال اسـت،   األمر نفسکه أولی به  شود میخوبی روشن  از توضیحات قبل به
 توان تعبیر کـرد  تر. در ادبیات صدرا می بعد از آن علم ربوبی، و همین طور تا مراتب نازل

 ند.یتابع او و برخاسته از ذات او األمر اصلی که بقیه، نفسبه 
 ها هم خداوند متعال است. األمر عدم نفستوضی  و بیان، باید پذیرفت که حتی  با این
 األمر اصلی، شناسانه گرفت این است که نفس األمر به لحاظ هستی توان در بحث نفس اي که می نتیجه

اول بـا او )ذات حـق(   ما در قدم  ،و اثباتی شناسی معرفتذات پروردگار است. گرچه به لحاظ 
اصـلی بـه لحـاظ ثبـوتی،      األمر نفسا رو هستیم، ام هطبیعی روب األمر نفسبلکه با  مواجه نیستیم

 ذات حق تعالی است.
األمر است؛ چون او بـه   نفسکه ذات پروردگار  آید به دست میم که از کالم صدرا گفت تر پیش
ص صـدرا در خصـو   دانـد؛ وگرنـه   را قائل است و علم را عین ذات می« االش اء بس ط الحق قة کل»

 9است. األمر نفستعبیر کرده که اولی به این گونه علم ربوبی 
 اي دارد که در آن، برداشـتی را کـه مـا داشـتیم،     حاشیه مجموعه مصنفاتآقاعلی مدرس در 
منظورش علم ربـوبی   وجود الهی دارند )البته گفته است: اشیاجایی  . صدرا دربیان کرده است
االم  المطلق هيو  »کند:  میوجود حق تعالی را برداشت علی مدرس از این عبارت، است(. ولی آقا

األم  الذی يطابق عل ه ... ف  القلايا الصادقه لهو الوجود الحق الحق ق ، النيه جيامع جواميع     االم  الحق ق ... فنفو
 2.«الوجودا  و احکامها ف  نفسه او ف  م سبة متأخ ة ف  نفسه...

 اولی حقیقی، وجود خداوند متعال است؛ به ایـن معنـا  األمر اصلی  پس در نهایت باید گفت که نفس
 گیرند. ام حقایق، از او سرچشمه میو تم که وجود، اخالق، زیبایی

 األمر در کلمات حکما . تطبيق مراتب نفس0ـ4
األم  أوسع من هذه الم سبة، کما البلدة ميال  أوسيع مين دار     األم ،.... فاذن، نفو بل هو من م اسب نفو»میرداماد: 

 3.«األم  بمنزلة المدينة، وهذه الم سبة بمنزلة دار من دورها دورها. فنفو من
                                              

 .272، ص7ج  ،الحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى،  . 9
 .3۹9، ص9، جمجموعه مصنفات آقاعلی مدرس ،زنوزي طهرانی علی مدرس. آقا2
   .71. میرداماد، مجموعه مصنفات، ص3
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 9.«نفسها کذا  األم  ف  نفسه کذا، أی سل  الحق قة الت  يتعلق بها العلم و ل ست غ   الذا  ف »قیصري: 

واقع، ...ای انيه عي ن   عل  ان ک م ارسطاطال و ف  ااولوج ا... انما هو الحق يعن  انه الواقع ال المطابق لل: »دوانی
و در آنجـا بحـث صـدق     شود میخود واقع )نه مطابق با واقع(  ،یعنی علم ربوبی 2؛«األم ... نفو

 مطرح نیست؛ به این صورت است که هر آنهه در مادون هست، در باال به نحو الهی هست
 ظرفی است که تمام حقایق در آنجا هست. األمر، نفسو حقیقت 
 ووجودا طب ع ا وجودا لها أن کما األش اء إذ ء ش  لکل الحاوی اإلله  الوجود بهذا وجودةم األش اء فإن»صدرا: 
 3.«األمي   نفيو  عين  عبارة يکون بأن أولى الوجود وهذا الع فاء عند إله  وجود لها فکذل  عقل ا ووجودا مالال ا

 ه نحو عقلـی هسـت؛  مثالً این انسان در اینجا، در عالم مثال هست، ولی به نحو مثالی؛ در عقل هم ب
در این مرتبـه  گوید که اشیا  میصدرا  در فوق آن هم که صقع ربوبی است، به نحو الهی است.

 انـد(  به شکل وجود الهی هستند و همه حقایق حضوري، به صورت اندماجی )که وجودي اجمـالی 
 .حضور دارنددر آنجا 

 وجودي، جاري سـاخت؛ در واقع صدرا با حفظ الشیء فی حد نفسه، آن را در تمام مراتب 
 ربوبی هستند.به این بیان که وجود الهی اشیا در علم 

 األمر به معناي مطلق واقعيت . تبيين نفس2
 وراء فـرض فـارض ـ    األمر )أمـر ـ   نفسدر ابتداي بحث الزم است که چهار مولفه و پایة مختصاتی 

 بالوجدان این امـور  امر واقع و متقرر ـ به خودي خود( توضی  داده شود. با اینکه همه ما 
 را در نفس خود داریم.

 «أمر. »1
 شـود  أمر به معناي شیء و ذات به معناي أعم است و این معنا شامل الشیء و الأمر هم مـی 

ایـن صـورت    اگر یک نحوه الشیء را تصور کنـیم، در  است. و این خود، یک نوع امر و شیء
 گیـرد؛  شیئی است که در برابر شیء قرار می پذیرد. البته منظور از الشیء، یک نوع حکم و مفهوم می

ی که برابر شیء خاص است، الشیئتش یک خاصـیتی دارد  بدین معنا که اگر فرض کنیم الشیئ
 األمر، در نفس« أمر»با این توضیحی که گفتیم، مراد از  توان از آن گزارشی داد. و آن این است که می
 آنبـه   توان میإخبار تصوري ارائه داد. لذا  یا چیزي که بتوان از آن گزارشعبارت است از هر 

کنـیم؛   ، از آن به شیء یـاد مـی  رکن استذات بالمعنی األعم بگوییم. پس هر چیزي که مشت پُ
 .عنی االعم داشته باشد، مثل ماهیتو چه ذات بالم ،باشد، مثل عدم ذات چه بی

                                              
 .35. مقدمه قیصري، ص 9
 .۹3. دوانی در حواشی بر شرح قوشهی، ص 2
 .272، ص 7، ج لحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةاصدرالدین شیرازى،  .3
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حد نفسـه، الـذات فـی حـد      الشیء فی توان تعابیر متعددي به کار برد؛ مانند می «أمر»در مورد 
دارد، یعنـی مـا    األمـر  نفـس که چیـزي   شود میوقتی گفته  ؛ از این رونفسه، األمر فی حد نفسه

ییم: گـو  مـی و اگر نتوانیم وجودش را اثبات کنیم، در این صـورت   ،«هست» توانیم بگوییم: می
 .تواند باشد و ما به آن علم نداریم مییعنی ؛ «امکانش هست»

شـود:   این مـوارد را شـامل مـی   « امر» بیان کردیمتوضیحی که  : با اینمول کلمه أمرتبيين دايره ش
 وجود، عدم، ماهیت، معقوالت ثانی فلسفی نظري، معقوالت ثانی فلسفی عملی، عمل انسان

 هاي زیباشناختی، بلکه همه امور جزئی و کل )صـحبت فقـط   هاي اخالقی و عملی، ارزش و ارزش
فوق طبیعی و ما شود( همه امور طبیعی جزئی را هم شامل میدر علوم نیست، بلکه زید 

نظري و عملـی،  همه امور  ،األمر به شکل نفی و اثباتی است( )اگر مافوق طبیعی باشد، نفس
، به طور کلـی  و و از یک منظر همه علوم ریاضی، طبیعی، منطقی )معقوالت ثانی منطقی(،

 .گیرد میر در ب ،که حظّی از شیئیت داردرا هر چیزي  «امر»
نحـوه ورود   اي کـه در پایـان مناسـب اسـت کـه بیـان شـود ایـن اسـت کـه چنـد راه و            نکته

 شناسانه، از راه صـدق اسـت   األمر وجود دارد: یک نحوه ورود معرفت شناسانه به بحث نفس معرفت
 ت؛شناسانه، از راه تثبیت اس اي صادق است یا خیر؛ روش دیگر ورود معرفت و اینکه آیا چنین گزاره

 ست که بحث مورد نظر ماست.ا« أمر»از راه  ، یعنی ورودهمین نحوه ورود نیزروش دیگر 

 «وراء فرض فارض. »4 
 ها صادق باشند و چه نباشد. ها حالت و فضاي شناختاري و حالت انفعال دارند؛ چه این گزاره گزاره

 این در حـالی اسـت   به تعبیر دیگر مفهوم گزاره، حالت شناختاري، یعنی یک حالت وراء دارد.
خواهیم از وراء خبر دهیم. به بیان دیگر چیزي که آنجاسـت،   که ما از وراء منفعل هستیم و می

 خودش چنین چیزي را اقتضا کرده است. لذا به دست فاعل شناسا و فرض فارض نخواهد بـود؛ 
 ؛«االن شب اسـت » توان گفت: بلکه بدین گونه است که هر چه خود خواست، به وجود آورد. براي مثال می

 گویم شب است. این، خودسـاخته  کنم و می در حالی که روز است. من شب را فرض می
 .وجود داردخواسته است. در این صورت، فرض فارض و خود

. در حالـت  دهـد و بـه آن اشـاره دارد    خبر میمفهوم و گزاره  از امري وراي تبیین دیگر: گزاره
 خواهیم به چیزي که آنجا هست، اشاره کنـیم.  بیفزاییم؛ بلکه میخواهیم چیزي را  اخبار و اشاره، نمی

کـه آن گونـه   بل آن گونه که هست، نیست؛ که امرْ است در فرض فارض، سخن در جاییولی 
 خواهم هست، و این یک نوع فرض خاص است. در فرضی که به دست فارض اسـت،  که من می

 .کند میکه خواست، فرض فرض هر گونه 
 به فرض فارض نیست، یعنی هویت گـزاره و مفهـوم،  اي  شود که گزاره گفته میبنابراین وقتی 

 هویت اخبار و اشاره است، نه هویت ایجاد و خواست و تصمیم؛ هویتی است مستقل
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 از خواست، تصمیم و فرض ما. در حالی که در فرض فارض، اشاره به خواسـت اوسـت،  
 األمر نیست. فسنخاصیت فرض فارض است و خاصیت  ،نه وراء. این حالت
در حـالی   ،اموري را فرض کـرد  شود میمطرح کرد که آیا  توان این سؤال را میدر این مرحله 

 ند؟رهم دا األمر نفسکه 
کـه هرچنـد صـحی     اي از قضایاي شـرطیه داریـم    اید بگوییم که بله؛ زیرا ما دستهدر جواب ب

 مین تاریـک خواهـد بـود(،   ایم )مثل اگر آفتاب نتابد، ز نیستند و فرضی خالف واقع کرده
 ولی نفس این مفروض، فرض شده است و به خواست فارض مقید نیست و لذا احکام

کـه پدیـد آمـده اسـت،     خود را دارد. از این رو نفس فـرض بـه لحـاظ این   و اقتضائات خاص 
 .(مثـل پـري دریـایی و..   )ندارد. ایـن محتـوا    األمر نفسولی محتواي مفروض،  ؛دارد األمر نفس

 داشته باشد. األمر نفسدارد که لزومی ن
 «امر واقع و متقرر. »0

گویند امـري وراي گـزاره    میبرابر ایستاي خارجی است. لذا وقتی  منظور از امر واقع و متقرر،
مـوطن و مـتن خاصـی اسـت کـه      آن امر نیازمند  ، طبیعتاًاست فرض فارض و مفهوم و وراي

اش  آید، الزمـه  و متن خاص به میان میی بحث موطن وقت از این رو فرض فارض باشد. وراي
 نوعی تقرر است؛ زیرا تا تقرر نداشته باشیم، موطن معنا ندارد.

با واقع أعـم   مر واقع و متقرر، مساوقت شیء أعمیک تبیین هم این است که بگوییم منظور از ا
ـ  « امـر »عم گرفتیم، پـس  است. با توضیحی که در مورد امر دادیم و آن را به معناي أ وع یـک ن

. شـود  مـی گیـریم، واقـع أعـم     اقع، آن امر و شیئی که در نظر میمراد از و طبیعتاً شیئیت دارد و
و حتـی امـور    9اي باشد که همه چیز را شـامل شـود؛ امـور وجـودي     واقع أعم باید به گونه

امـور   همـة و تبیـین گـردد کـه    داده شود اي توضی   بنابراین واقع باید به گونه 2عدمی و عدم.
 یرد.گ را در برعدمی  وجودي و

 «به خودي خود. »2
 به خودي خود دو جنبه دارد: یکی جنبة سلبی، یعنی مستقل از فرض فارض و مسـتقل 

رض و موطن گزاره را کنار بگذاریم؛ دیگري فرض فایعنی به عبارت دیگر  از گزاره و مفهوم؛
ـ     جنبة اثباتی که اینجا محل بحث است و مـی  اثبـاتی بـه ایـن     ةخـواهیم بـه آن بپـردازیم. جنب

 و اقتضائات خود اسـت.  ی، در هر موطنی به حسب خودمعناست که هر شیء و هر أمر و ذات
                                              

 )نه ماهیت من حیث هی هی(؛ ب( وجود ذهنـی  امور وجودي: الف( وجود، مفاهیم فلسفی و ماهیت مربو  به وجود. 9
 ؛وديوجـ  هـ( قضایاي حقیقـی  ؛شناختی د( وجود زیبایی و مفاهیم زیبایی ؛وجود عمل و مفاهیم عملی ج( ؛مفاهیم منطقی و
 امور فرضی وابسته به وجود. ح( ؛امور جزئی وجودي ز( ؛)مرتبه ماهیت( ماهیت من حیث هی هی و(

 .عدم و امور عدمی بحث خواهیم کرد األمر نفسدر قسمت آخر این بخش، از  .2
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گیریم که تمام آنهه را در تصور و تصدیق منعکس  اقتضائات را هم به معناي عامی در نظر می
شود، شامل شود. مقصود از مـواطن هـم مـوطن عـدمی، مـوطن وجـودي مـتن و مـوطن          می

یعنی همان موطنی که خودش هسـت و اقتضـائاتی   « به خودي خود»ست. پس وجودي فرع ا
 است.« الشیء فی حد نفسه»که خودش به حسب خودش دارد. این همان تعبیر به 

 األمر . تعاريف نفس2ـ1
کنـیم و توضـی  مختصـري     األمر شده است، ارائه مـی  با تبیین این قیود، تعاریفی را که از نفس

 دهیم. ذیل هر یک می
امور به خودي خود، واقـع و متقـرر در خـارج از مـوطن گـزاره و مفهـوم و وراي       » ريف اول:تع

األمـر ایـن چنـین     این تعریف، یک تعریف حقیقی است؛ یعنی حقیقـت نفـس   «.فرض فارض
دهیم، نـه اینکـه    است، و از آنجا که بحث فلسفی است، تعریف را به شکل مختصاتی ارائه می

 باشد. لزوماً متشکل از جنس و فصل
واقع و متقـرر   ،(، به خودي خود )در موطن خودقیود افزوده تعریف اول: امور )به معناي أعم(

 )به معناي اعم(، در خارج از مـوطن گـزاره و مفهـوم )بعینـه(، و وراي فـرض فـارض      
 الشیء فی حد نفسه، تمام قیود فوق در آن هست. .خواسته فارض()فرض خود

 و در موطن خود.مفاد ثبوتی: امور به خودي خود 
 فرض فارض. سلبی: خارج از موطن گزاره و وراي مفاد

 واقع وجودي متن )خواه ماهیت، خواه وجود. پیش از اثبات اصالت وجود» :تعريف دوم
لـوازم  و اعتباریت ماهیت( به عنوان موطن اصلی و توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه 

ً که طبیعتـا  از واقع وجودي متن( به خودي خود خواهد بود عنوان مواطن فرعی )برآمدهعدم( به 
 «.باشد به عنوان برابرایستاي گزاره و مفهوم، وراي فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می

األمر وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسان، معقـول   حقیقت نفس» :تعريف سوم
 توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودي و خواه لوازم عدم(ثانی فلسفی و عدم( به عنوان موطن اصلی و 

 به عنوان مواطن فرعی )برآمده از واقع وجودي متن( به خودي خود خواهد بود کـه طبیعتـاً  
 «.باشد به عنوان برابرایستاي گزاره و مفهوم، وراي فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می

ماهیـت )ماهیـت همـراه وجـود(      األمـر  نفس( و حقیقت متنی و اصلی) وجود، متن األمر نفس
األمـر   نفـس دهـد( و   لوازم مـتن بـودن خـودش را نشـان مـی      حقیقت نفادي متن )که توابع و

 األمـر عـدم، حقیقـت سـلبی مـتن اسـت.       نفـس فلسفی، لوازم اندماجی مـتن و   معقوالت ثانی
ـ      األمر ماهیت من حیث هی هی،  نفسهمهنین  ه عنـوان  تخلیه عـین تحلیـه اسـت. ایـن هـم ب

حقیقت برآمده از وجود با حیثیت تقییدیه وجود در اشاره عقلیـه اسـت، و در حقیقـت اشـاره     
 عقلیه یک نحوه وجود اصیل دارد.
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 . بسط واقع2ـ4
 دهیم و در بخـش  األمر تمام است، ولی کمی مسئله را بسط می در این مرحله با اینکه بحث نفس

 کنیم.   تر می را تکمیل لوازم بحث، آن
 گردنـد؛  هاي وجودي و امور وجـودي بـر مـی    هاي عدمی، به واقع اً همة امور و واقعاساس

 هـاي عـدمی،   شوند. اگر این مسئله توضی  داده شود که واقع یعنی از توابع و لوازم آن می
 .شود میآن حل  األمر نفس، ندالزم سلبی وجود

 ته باشـد خواهد انکشاف داش در بحث عدم مضاف گفته شده است که عدم مضاف می
بطالن معنون خـارجی اسـت. هرگـاه کـه یـک       ؛ یعنیدهد خبر می و از بطالن )بطالن آن امر(

 9. به عبارت دیگر عدم بحث از واقع است.شود میواقع وجودي را نداشته باشیم، عدم 
رورت ضـ کـه  ییم گـو  مـی دایره مربع   دربارةاما در مورد مفهوم محال و گزاره محال، اگر مثالً 

یعنی یکی از لوازم وجودي دایره است. پس ضرورت بطالن هـم   لحاظ دایره( دارد؛بطالن )به 
 از احکام واقع وجودي است، در برابر واقع عدمی.

 گزاره سلبیه هل بسیطه )مثالً زید نیست( این نیز همان بطالن وجود و بطالن معنون وجودي است.
 آنجا که ارتبا ْ یک امر وجودي اسـت، همین طور در گزاره سلبیه هل مرکبه، سلب ارتبا  است. از 

 گردد. یمتبا  نیز به احکام امور وجودي بربراي همین سلب ار

 ،«عدم علتْ علت بـراي عـدم معلـول اسـت    »هایی در مورد معدومات، مانند  درباره گزاره
ها، در حقیقت وجود علت است که وجـود معلـول را اقتضـا     باید گفت که در این گونه گزاره

اینجـا هـم از احکـام    بنابراین گر وجود علت نباشد، وجود معلول هم نخواهد بود. و ا کند، می
 ودات و اقتضائات امر وجودي است.وج

)بـه عنـوان لـوازم     برگرداندهاي وجودي  به واقعهاي عدمی را  پس به اصطالح باید تمام واقع
 .(هاي وجودي واقع
مـورد عـدم جـاري نیسـت؛      اي که باید خاطرنشان کنیم اینکه این طرح، فقط در نکته
به این بیان که یک متن و یک واقـع وجـودي    شود؛مطرح  تواند میدر امور وجودي هم  بلکه

معقول ثـانی   مثالً ها به عنوان توابع وجودي متن است؛به عنوان متن داریم، ولی بعضی از چیز
 ست.چگونه است؟ این طرح به خوبی پاسخگوفلسفی نسبت به متن 

بـین  یعنـی در  ریـم؛  واقـع بـه میـان آو    األمـر  نفـس از  سخن یمتوان میراحتی با این توضی  به 
 اي بر دسته دیگر ترتب دارد و یکی مترتب بر دیگري اسـت  هاي وجودي، دسته واقع

                                              
 المعنون عدم ونةمعن فی األمریة والنفس :335، ص9، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى، . 9

 .البطالن بنحو فسمه شئت ما أو مصداقه و ومعنونه الباطل فحقیقة الوجودي
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همهنـین همـان گونـه کـه احـوال       رسـیم.  ه یک واقع متن و یک احوال متن میو در نهایت ب
رسـیم کـه داراي احـوال واقـع      واقعـی مـی  لبی هم داریم. ما به یـک  وجودي داریم، احوال س

 و احوال واقع عدمی است. يوجود
ست که داراي یک متن وجودي )بـه عنـوان   ا اي باشد، مانند جزیرهبه این شکل  األمر نفساگر 

 اند( آنها هم واقع  اند( و احوال عدمی )که  واقع وجودي( و همهنین داراي احوال وجودي )که آنها واقع
پدیـد آوریـم. همهنـین    « مواطن واقع»یم ادبیات جدیدي با عنوان توان میبیان، با این  باشد. می

 روییم.   هروب األمر نفسمتن واقع را داراي احوالی بدانیم. پس در حقیقت ما با مواطن 
 چند مرحله دارد: األمر نفسمواطن 

 ـ واقع وجودي متن؛

 هاي وجودي پس از متن؛ ـ واقع

 خاص به خود را دارد. ثل ممتنعات، عدم و... که هر یک موطنممتن؛  عدمی پس ازهاي  ـ واقع

یم بگـوییم: واقـع بـه معنـاي أعـم. امـا در تعریـف        توان میپیش از بسط،  األمر نفسدر تعریف 
)بـه عنـوان مـوطن     واقـع وجـودي مـتن    األمر نفس: »توانیم بگوییم میپس از بسط،  األمر نفس

)فرعـی(   بـه عنـوان مـواطن متعـدد     ،اه ایجـابی اصلی( و توابع و لوازم آن، خواه سلبی و خـو 
 «.خواهد بود األمر نفسبرآمده از واقع وجودي  األمر نفس

 األمـر  نفـس در حقیقت مواطن وجودي، به معناي مواطن واقعی ثبوتی است. این تعبیري که از 
 هم با اصالت وجود و هم با اصالت ماهیت سازگار است. ،ارائه دادیم

 األمر فس. قلمرو معناي جامع ن5
 شناسـی  معرفـت  بایـد بـین حـوزة    اوالً کـه  آید حات بخش قبل این نتای  به دست میاز توضی
 تـوان  میهم  شناسی هستی در حوزة ثانیاًشناسی آن تفکیک قائل شد؛  هستی األمر و حوزة نفس

مـوطن اصـلی و مـواطن     تـوان  میو در خود هر مرتبه هم  شدقائل  األمر نفسبه مراتب طولی 
 .ادارائه د األمر نفسبراي  فرعی را

مـوطن اصـلی    «وجود»یم بگوییم که توان در مرتبه اول، که با امور خارجی سر و کار داریم، می
اند از: ماهیـات، معقـوالت ثـانی منطقـی،      نیز عبارتمواطن فرعی این مرتبه  و ستاین مرتبه ا

 9و امور عدمی نام برد.معدومات فلسفی و  معقوالت ثانی
در این مرحله چـون عقـل    2مطرح کرد. األمر نفسعقل فعال را به عنوان  توان مید بع در مرتبة

م و أکمـل در خـود   فعال حقیقت مراتب پایین و مادون خود است، کماالت آنها را به نحو أتـ 
 قرار گیرد. األمر نفسطولی  تواند در یک رتبة میاو هم  دارد. از این رو

                                              
 .اند ها و اضطرارهاي ثانوي را به ثبوت وجود برگشت داده در کالم عالمه طباطبایی به خوبی این مرتبه قابل برداشت است که ثبوت. 9
 اجه نقل شد.واین قول از جناب خ .2



 11  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

   9ست.األمر ا نفسیک مرتبه از  که گفت توان میعلم الهی را نیز  ،در مرتبه باالتر
ات ، ذات حق تعالی است. این مرتبه در کلمـ األمر نفسدر مرتبه نهایی باید بگوییم که أولی به 

 کميا  األش اء إذ ء ش  لکل الحاوی اإلله  الوجود بهذا موجودة األش اء فإن»صدرا به طور صری  آمده است: 
 يکيون  بأن أولى الوجود وهذا الع فاء عند إله  وجود لها فکذل  عقل ا ووجودا  امالال ووجودا طب ع ا وجودا لها أن

 2.«األم  نفو عن عبارة
 اي که هستیم، األمر را باید در هر مرتبه رسیم که مطابقت چیزي با نفس در نهایت کار به این نتیجه می

 األمر آن بـه نحـو   ارد، نفسبا آن مرتبه بسنجیم؛ مثالً اگر چیزي به نحو برتر در عقل فعال وجود د
 ست.برتر و کلی ا

شـود مرتبـه اصـلی     یم بگیریم و آن اینکـه در بـین مراتـب هـم مـی     توان مییک نتیجه کلی هم 
ت حـق  این مرتبه اصلی چیـزي جـز ذا   مراتب را تابع آن بدانیم.درست کنیم و بقیه  األمر نفس

 گیرند. ، از او سرچشمه میایقو همه حق تعالی نیست. به این معنا که وجود، اخالق، زیبایی

 األمر . لوازم معناي جامع نفس2

 . عروض در قضاياي ذهني2ـ1
و عوارض و احکام  ندست، در ذهن ههاي ذهنی، به شر  وجود موضوع آنها دانیم که گزاره می

اي کـه محمـول آن از معقـوالت     توان گفت قضـیه  می. به تعبیر دیگر کنند میخود ذهن را بیان 
 منطقی باشد یا نباشد(. ذهنیه است )موضوع هم معقول ثانی باشد، منطقی ثانی

گزاره ذهنی، این است که واقع آن گزاره به خودي خود و با قطع نظر از فـرض   األمر نفس
نهـا غیـر از حیثیـت    ي آاألمـر  نفـس ها حیثیت . در این گونه گزارهاستفارض، داراي نفسیت 
هاي ذهنـی، کـه وجـود     بین مطابَق و مطابِق گزاره لی هم که در مورد تتایراذهنی آنهاست. سؤ

، با توجه بـه مراتـب   شود میها ضروري است، مطرح  األمر داشتن این گزاره نفستتایر آنها در 
توان بر اساس تتایر إعتباري بـین مطـابَق و مطـابِق     میالبته  3.شود میداده پاسخ ذهن به خوبی 

 7ال را بدهیم.هم پاسخ این سؤ
 شود، وجود ذهنی و مفاهیم منطقی اسـت.  وجودي که واقع أعمْ شامل آن مییکی از امور 

 األمر و هم مواطن فرعی هستیم. در نتیجه ما حتی در وجود ذهنی، هم داراي موطن اصلی نفس
                                              

 کنند؛ البته با آن بیانی و حتی خودشان به آن تصری  می ل سخنان جناب قیصري قابل برداشت استاین قول از تکمی. 9
 که به دو شکل حضوري و حصولی ایجادگر توضی  دادیم. ذکر کردیم که ما قبالً

 .272، ص7، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى،  .2
 393-35۷مر در فلسفه اسالمی، ص، نفس األی،اردستانی، محمدعل. ر.ک: 3

 912-913، ص9. ر.ک: محمد تقی آملی، درر الفوائد، ج7
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هایی که از وجود ذهنی ارائه شده، از این قرار است که به تحلیل ذهنی ما بـا چهـار    یکی از تبیین
ـ  شـود  می رو هستیم. آنهه از نفس انشا هذهنی روبو مؤلفه در وجود  حیث طـور فاعلیـت(   ه )ب

خاصیت اضافی داشتن، یک وجـود ظلـی را بـه همـراه      ه دلیلاین وجود ب 9وجود العلم است.
از آنجا که هر وجود، یک ماهیـت   2گذاریم. خود دارد که نام آن را وجود المعلوم می

لوم، ماهیـت المعلـوم   هیت العلم، و با وجود المعخود دارد، لذا با وجود العلم، ما را به همراه
 شـود،  آنهه در وجود ذهنی به عنوان این همانی ماهیت مطرح میو  3هم وجود دارد،

 خارجی و ماهیت المعلوم است. همانی بین ماهیت شیء این
مواطن فرعـی   ،و بقیه ،موطن اصلی ،نتیجه گرفت که وجود العلم توان میخوبی  از این تبیین به

 هاي ذهنی است. در گزاره األمر نفس
 األمر ماهيت . نفس2ـ4

یم در دو حوزه بحث داشـته باشـیم: حـوزه تحقـق ماهیـت و حـوزه       توان میدر مورد ماهیات 
 حقیقت ماهیت.

 . حوزه تحقق ماهيت2ـ4ـ1
ذکر کـردیم، ماهیـات بودنـد. چـون ماهیـات       األمر نفساول  یکی از مواطن فرعی که در مرتبة

 آورد. شماربه  األمر نفسآنها را موطن فرعی  توان میتن وجودند، پس برخواسته از م
قرار گرفتن در مرتبه خاص و حد ایجـابی   ه سببدر بخش اول این پژوهش گفتیم که وجود ب
 کند که برآمده ظِلی پیدا می ن، ظهور، حالتو سلبی داشتن و به دلیل محدودیت؛ تعّی
 حتی بنا به نظر عالمه، ماهیـت  7گوییم. یت میو تراوش شده از وجود است، که به آن ماه

 هـا  از خارج و از حدود وجودي گرفته شده است و مراد از حد وجودي، ویژگی
                                              

)أن هذا الوجود یجب أن یکون قائما بذهن و أن ال یکون له  9۷5على الهیات الشفاء، ص لحاشیة، اصدرالدین شیرازى .9
 إال الوجود التابع الظلی التیر المتأصل(

و إذا وجدت فی الذهن من حیث طبیعتها و ) 2۷7  ،ص9 ، جحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةال، صدرالدین شیرازى .2
یکون تلو الطبائع حاملة لمفهومات الذاتیات من غیر أن یترتب علیها آثارها إذ اآلثار للموجود  -تشخصت بالتشخصات الظلیة

لکن لیس بحیث یترتب فیه آثار الکمیة أي لیس الحاصل فی  -الکم ال للمفهوم مثال الحاصل من السطح فی الذهن متضمن لمعنى
 (موجود ذهنی و قائم به قابال لالنقسام إلى األجزاء لذاته بل هو معنى بسیط مجرد -الذهن من حیث إنه

وجود من ضربا من االتحاد بمعنى أن للعقل أن یالحظ لکل   أما المسمى بالماهیة فإنما هی متحدة معه) 752-753. همان، ص3
الوجودات معنى منتزعا من الوجود و یصفه بذلو المعنى بحسب الواقع فالمحکی هو الوجود و الحکایة هی الماهیة و حصولها 

 (من الوجود کحصول الظل من الشخص و لیس للظل وجود آخر کما فهمناك مرارا
أما المسمى بالماهیة فإنما هی متحدة : 752ـ753، ص9 ج، الحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة، صدرالدین شیرازى. ر.ک: 7
لکل وجود من الوجودات معنى منتزعا من الوجود ویصفه بذلو المعنى بحسب الواقع  بمعنى أن للعقل أن یالحظضربا من االتحاد   معه

 .ود آخر کما فهمناك مراراوج لظلاولیس من الشخص  کحصول الظلمن الوجود  هی الماهیة وحصولها والحکایة هو الوجودفالمحکی 
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ي کنـد. در نتیجـه چنـین حـد     میو خصوصیات وجود است که این وجود را از دیگران ممتاز 
 9خارج از وجود نیست و بنا بر تشکیک از سنخ وجود است.

اشـتن  د األمر نفسگفت که ماهیت موجوده، از توابع وجود است و  وانت میپس طبق دو تبیین 
 گردد )به عنوان موطن فرعی(. آن هم به تبع وجود تصحی  می

 . حوزه حقيقت ماهيت2ـ4ـ4
ذات ماهیت، هیچ چیزي غیر از آن چیزي که باید داشته باشـد، نـدارد. در حقیقـت در ذاتـش     

 دیگر ماهیت، در مقام حمل اولی و مفهـومی امري غیر از خودش وجود ندارد. به عبارت 
 اش مفهومی غیر از مفهوم جنس و فصل نیست کند که در حریم ذاتی به این شکل ظهور می

 و به حمل اولی چیزي غیر خودش نیست.
 األمر براي ماهیت در مقام ذات هم قابل طرح اسـت  در این حوزه باید گفت که نفس

چـه ماهیـت از نظـر    لیه عین تحلیه است؛ یعنـی اگر حیث هی هی، تخ ماهیت من األمر نفسو 
و بـراي خـود ثابـت     باشد، اما از خود تهی نیست اتش از همه اغیار و اوصاف تهی میمرتبه ذ

اسـت.   األمـر  نفـس ي در مطلـق  األمـر  نفساي  است. از این رو ماهیت در متن ذات خود پدیده
ر ظـرف هسـتی بـه عنـوان     هیـت د بلکه ما األمر براي ماهیت به ذاتش بستگی ندارد؛ نفسولی 

 األمر نـدارد  ماهیت مطرح است؛ لذا ماهیت به خودي خود و با قطع نظر از تحقق و هستی، نفس
 األمر نیست؛ زیرا اگر ماهیت داراي هیچ گونه وجودي )حتی ذهنـی و إدراکـی(   و از مراتب نفس

 2باشد. «خود»نباشد، یکسره هیچ و باطل است و ذاتی نیست تا 
 األمر داشتن ماهیت را در ضـمن وجـود بـه دسـت آورد.     توان نفس شن میبه طور رو

را از لواحـق   آن تـوان  مـی دیم، ماهیت بتبع وجود موجود بوده و لـذا  طبق تقریري که ارائه کر
 وجود دانست، و ماهیت هم به عنوان حقیقت برآمده از وجود، با حیثیت تقییدیـه وجـود  

 اي یک نحوه وجود اصیل دارد. از این رو ماهیت در هر مرتبـه  در اشاره عقلیه است، و اشاره عقلیه هم
 آید. ه حساب میکه موجود شود، جزء موطن فرعی وجود ب

 األمر معقوالت . نفس2ـ0
 األمر مفاهیم ماهوي و معقوالت ثانی منطقی در فصل قبل توضی  داده شـد.  دربارة نفس

 یم.دازپر میفلسفی  ن فصل فقط به بررسی معقوالت ثانیدر ای
 داند و لـذا مفـاهیم فلسـفی،    صدرا وجود معقوالت ثانی فلسفی در خارج را از سنخ وجود رابط می

                                              
أن الواجب بالذات حقیقة  :3۹همان، ص ؛إن الماهیات حدود الوجود :97، صنهایة الحکمةطباطبایی، محمدحسین،  .ر.ک:9

 .3۹و  37، 392، 2۷7، 2۹7، 27۷همان، ص ؛وجودیة ال ماهیة لها تحدها
 .397ـ397، صاألمر در فلسفه اسالمی نفساردستانی، محمدعلی، .ر.ک: 2
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 کنند. به عبـارت دیگـر   شوند و از آن حکایت می اي اسمی هستند که از وجود رابط إنتزاع می معانی
 9اسـت. وجود محمولی آنها که از معناي اسمیِ گرفته شده و از معانی حرفی است، در عقل موجود 

و در مرحلـة   2اثبات خارجیـت ایـن مفـاهیم اسـت     ،اول دغدغه صدرا در این مسئله در درجة
ادت یا عروض خارجی آنهـا  اي، خارجیّت حیثیات خارجی این مفاهیم را به زی بعدي به گونه

عالمـه طباطبـایی هـم     3پـذیرد.  قی آنها با معروضاتشان را نیز میدهد و وحدت مصدا إرتقا می
 داند که تنها بر آنها صادق است، ت ثانی فلسفی با مصادیقشان را به این میرابطة معقوال
مـه در تصـویر   پـس عال  7داراي فرد خارجی نیستند، بلکه مصداق خارجی دارند. و از این رو

 3عقیده است. خارجیت مفاهیم فلسفی، با صدرا هم
 تـوان  ذیرش است و لذا میشود، مصداق خارجی داشتن این مفاهیم مورد پ همان طور که مالحظه می

لـوازم انـدماجی مـتن    سفی، قائل شـد کـه ایـن معقـوالت از     فل األمر معقوالت ثانی نفسبراي 
ـ  توان میهستند. به عبارت دیگر در امور وجودي  ک واقـع  یم بگوییم که یک متن وجـودي و ی

 وجودي به عنوان متن داریم؛ ولی بعضی چیزها به عنوان توابع وجودي متن وجـود دارد. 
 تـوان  مـی راحتـی   بـا ایـن طـرح بـه     سـت. ز این توابع وجودي، معقوالت ثانی فلسـفی ا یکی ا
فلسفی را تصور کرد؛ زیـرا ایـن معقـوالت برخواسـته از مـتن       والت ثانیداشتن معق األمر نفس

 اند. قابل پذیرش ،وجودند و به عنوان موطن فرعی
 عدم األمر نفس.  2ـ2

 گـویم  ق عدم و تقرر بطالن، وقوع بطالن است. زمانی که میدر مورد هویت عدم باید بگوییم مصدا
 عدم واقع است، یعنی بطالن واقع است. دربارة موطن عدم مح  )بطالن مح ( نیز بایـد گفـت  

 شـود،  که هر جا وجود مح  هست، عدم مح  نیز همان جاست. لذا هرجا بحث از عدم مـی 
 جاست. همان نیزموطنش 

 ه در خارج هست، و تقرر عدم در خارج به معناي تقرر بطالنی است.مصداق عدم، همان بطالنی است ک
 در جایی که مفهوم عدم داریم، مصداق برابرایستایش فقدان و نبود است؛ در هر مـوطنی کـه باشـد.   

چیـزي کـه بخواهـد    به صورت مفهومی، مصداق نـدارد.   7این در حالی است که مفهوم محال
                                              

 .۹7، صمعقول ثانی؛ فنایی اشکوري، محمد، 757و  973، ص 9، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةر.ک: صدرالدین شیرازي،  . 9
 .913، ص۷و ج 22۹، ص7، ج233، ص2، ج2۷7، ص ۹، جالحکمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازي، . 2
 .913، ص۷و ج 33۹ـ337، ص9ج ،. ر.ک: همان3
 .237، صنهایه الحکمه حسین،یى، محمدطباطبار.ک:  .7
 .9تعلیقه  ،33۷، ص9، جتعلیقه بر اسفارهمو،  ؛231و  77 ،73. ر.ک: همان، ص3
ـ  باشـد؛ اي  در هیچ موطن و مرحله دتوان مین شخود. مفهوم محال یعنی 7 ـ  مـی ن ه عبـارت دیگـر  ب اق د بـه یـک مصـد   توان

 کند. برابرایستاي محقق، اشاره
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 ق نخواهد شد؛ یعنی ضرورت بطـالن دارد؛ اجتماع نقیضن باشد، در هیچ موطنی محق
ـارج، « اجتماع نقیضین»به عبارت دیگر هیچ مصداق قابل نشان دادنی براي   نداریم. بر این اساس در خ

 چیزي به اسم اجتماع نقیضین نیست.هیچ گاه 
پـیش ببـریم.    را عدم و امور عدمی األمر نفس دربارةیم بحث توان میراحتی  این توضیحات به با

 ،، به حسـب همـان گـزاره   گیرد میگفت که وقتی محال در گزاره قرار  توان میرد محال در مو
 دانیم که عدم در شمار معقوالت ثانی فلسـفی، و بـه صـورت    کند. دربارة عدم می األمر پیدا می نفس

 ؛کنـد  . آن واقع وجودي، طرد عدم خود را قبول مـی مندم  )اندماج به نحو سلبی( است
 األمر قائل شد. هاي پس از متن برایش نفس از لوازم وجود دانست و به عنوان واقعتوان عدم را  پس می

 هاي مربو  به معدومات )مثل عدم العله عله لعدم المعلول(، باید گفت که در این گونه دربارة گزاره
و اگـر ایـن وجـود    کنـد   مـی وجود علت است که وجود معلول را اقتضا  ،ها، در حقیقت گزاره

جـودات و اقتضـائات   احکام و ازاینجا هم  بنابراینوجود معلول هم نخواهد بود. علت نباشد، 
 امر وجودي است.

 گردد؛ یعنـی از توابـع   هاي وجودي و امور وجودي برمی هاي عدمی، به واقع اساساً همه امور و واقع
 هاي وجـودي  هاي عدمی را به واقع شود. پس به اصطالح باید تمام واقع و لوازم آن می

 هاي عـدمی پـس از مـتن،    هاي وجودي برگرداند. نتیجه اینکه واقع نوان لوازم واقعبه ع
 هستند. األمر نفسداراي  نیز دارند را که هر یک موطن خاص به خود ،مثل ممتنعات، عدم و...

 بندي جمع
شود که اقوال متعدد و گاه متضـادي بـین فالسـفة اسـالمی مطـرح       األمر مشاهده می در بحث نفس

شناسی تفکیک قائل شدیم.  شناسی و هستی از این رو در ابتدا ما بین دو حوزة معرفت شود. می
و در خـود   را ارائـه کـردیم   األمر نفسمراتب طولی  ، طرحهم شناسی هستی همهنین در حوزة

 األمر به تصویر کشیدیم؛ به ایـن صـورت   هر مرتبه هم موطن اصلی و مواطن فرعی را براي نفس
 هاي وجودي پـس از مـتن؛   . واقع2. واقع وجودي متن؛ 9چند مرحله دارد: األمر  که مواطن نفس

 دارد. را خود ت، عدم و... که هر یک موطن خاصمثل ممتنعا هاي عدمی پس از متن؛ . واقع3
از مـواطن فرعـی ایـن مرتبـه      و ستموطن اصلی این مرتبه ا «وجود»یم بگوییم که توان لذا می
 ی منطقی، معقوالت ثانی فلسفی و معومات و امور عدمی نام برد.توان به ماهیات، معقوالت ثان می

چون عقل فعـال  به این بیان که  یم؛مطرح کرد األمر نفسعقل فعال را به عنوان  در مرتبة بعدي
 به نحو أتم و أکمل در خود دارد. حقیقت مراتب پایین و مادون خود است، کماالت آنها را

مطـرح   األمـر  نفـس  و آن را نیـز یـک مرتبـة بـاالتر بـراي      یمرسیدعلم الهی به در مرتبه باالتر 
األمر، به تصویر کشیدیم و گفتیم  ی به نفسأول، ذات حق را به عنوان در مرتبه نهاییساختیم و 

 .األمر بدانیم توانیم این مرتبه را مرتبة اصلی نفس که از میان مراتب طولی، می
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یات، معقوالت ثانی منطقی، معقوالت ثانی فلسـفی،  األمر ماه با این تقریري که ارائه دادیم، نفس
 گردد. ضابطة کلی این شد که وجـود،  راحتی قابل تبیین می  األمر امور عدمی و معدوم، به حتی نفس

 األمر کند، موطن فرعی نفس األمر است و هر آنهه به وجود بازگشت می موطن اصلی نفس
 آید. به شمار می

 فهرست منابع
 ، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگاألمر در فلسفه اسالمي نفس، اردستانی، محمدعلی .9
 ش.93۷9ندیشه اسالمی، چاپ اول، و ا
 ، تهران، کتابخانـه مؤسسـة اطالعـات،   مجموعه مصنفاتآقاعلی مدرس زنوزي طهرانی،  .2

 .ش93۹1اول،  چاپ
 ، تهـران، درر الفوائد، تعليقه علي شـرح المنوومـه السـبزواري   آملی، محمدتقی،  .3

 .ق93۹۹ نشرالکتاب،مرکز 

سسـه النشـر االسـالمی التابعـه لجماعـه      ؤم ،قـم ، نهايية الحکمية   ،حسینمحمدسیدطباطبایى،  .7

 .ش9375دوازدهم،  ، چاپالمدرسین

 ، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسـالمی، مطابقت صور ذهني با خارجعارفی، عباس،  .3

 .ش9311اول، چاپ 

اهلل  ، مقدمـه و تصـحی  و تعلیـق آیـت    تجريـد االعتقـاد  کشف المراد فـي شـرح   عالمه حلی،  .7

 .ق9793 چاپ چهارم،، سسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسینؤمقم،  زاده آملی، حسن

 .ق979۷اول، چاپ ، سسه اإلمام الصادق، قم، مؤنهاية الم ام ف  علم الک م ،یعالمه حل .۹

 زشی و پژوهشـی امـام خمینـی،   مؤسسه آمو، قم، معقول ثانيفنایی اشکوري، محمد،  .1

 .ش93۹1اول،  چاپ

 الـدین آشـتیانی، تهـران،    تصـحی  و تعلیـق جـالل    ،شرح فصوص الحکم داود، قیصرى، .۷

 .ش93۹3شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

 ش.931۷یازدهم، چاپ الملل،  قم، نشر بین ،آموزش فلسفه ،دتقی، مـحمیزدي مـصباح .95
 .ش9377دوم، چاپ حکمت،  ان،، تهرشرح مبسوط منوومه مطهري، مرتضی، .99
 ، قـم، الحاشـيه علـي الهيـات الشـفاء     ،شیرازي صدرالدین محمد بن ابراهیممالصدرا،  .92

 .تا بیانتشارات بیدار، 
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 ،االربعه العقليه االسفارالحکمه المتعاليه في  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .93
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 .ش9313ـ9319اول، چاپ 
 ، تحقیق حسینی جاللی، قم، دفتـر تبلیتـات اسـالمی،   تجريد االعتقادخواجه نصیرالدین طوسی،  .9۹

 .ق975۹اول،  چاپ
، دار األضـواء، دوم،  تلخيص المحصل المعـروف بنقـد المحصـل    ،ـــــــــــــــــــــــ .91
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 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام

 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 9زاده معرفت نفس در آثار عالمه حسن

 2حسین شریفی 

 چکيده
 یبه معرفت نفس انسـان  یگیرد روزنه کوچک می ن مقاله مورد توجه خوانندگان قراریآنهه در ا

ن مقالـه بعـد   یاست. در ا یو نقل یشه معارف عقلیتوان گفت ر می که به جرأت یاست، معرفت
ف نفس به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته شده، سپس تجرد همـه مراتـب   یاز اشاره به تعر

 خصوصا تجرد عقلی و فوق عقلی نفس تبیین شده است. از جمله ویژگیهـاي برجسـته ایـن مقالـه    
 زاده بـه آن اشـاره   اشد که در مواضع متعددي از آثار عالمه حسـن ب اشاره به اتحاد نفس و بدن می

 شود. در منظر ایشان انسان متعلـق  شده است. در نهایت بدن از مراتب نازله نفس معرف می
 به یک نشأه از وجود نیست بلکه موجودي طبیعی، مثالی، عقلی، الهی و داراي مقام تجرد

 ه اسـت یست بلکه وحدت حقّه ظلیّو فوق تجرد است و وحدت انسان وحدت عددي ن
 ست.  یاو ن يقف برایکه حّد 

   کليدواژگان
 یتجرد فوق عقل ،اتّحاد نفس و بدن ی،تجرد عقل ،مراتب تجرد ،نفس

                                              
 .95/۹/93۷۹، تاریخ پذیرش: 93/2/93۷۹تاریخ دریافت: . 9
 .(sharifi1357@mihanmail.ir)فلسفه اسالمی  سهسط  . 2
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 مقدمه
 خداي سبحان را سپاس گذاریم که از بین روزیهاي گوناگون، روزي علم را به ما عنایت فرمـود، 

 معرفی کرد، بهتـرین « رک اهلل احسن الخالقینفتبا»و از بین همه مخلوقات انسان را با 
کنیم به اشرف مخلوقات و اول ما خلق کـه مـا    و باالترین سالم و صلوات عالمیان را هدیه می

 9«.من عرف نفسه فقد عرف ربه» را به خودشناسی و خداشناسی آشنا کرد، و فرمود:
 تمام عوالم اعـم از حـس   شود انسان با انسانی باالترین معارف است که موجب می معرفت نفس

ش، ارجاع کثرات به وحـدت و انتشـار   یخو یر در عالم درونیال و عقل آشنا شود و با سیو خ
ام مورد توجـه حکمـا   یم االیکثرت از وحدت را مشاهده کند. مبحث نفس و معرفت آن از قد

ن یتـاله کردند، اما صدر الم می ات مطرحیعیسابق، آن را در طب يو عرفا بوده است، لکن حکما
 ات وارد نمود.  یآنرا در بحث اله

 از متاخرین، عالمه حسن زاده تنها شخصیتی است که در بحث نفس بیش از دیگران کـار کـرده  
 کس بـه انـدازه  ن سفره گسترده هرو به تفصیل به تبیین مباحث آن پرداخته، امید است در کنار ای
   نا گفته نماند: اماروشنی راه باشد. وسعش توشه بردارد تا این ذخایر علمی در طریق سیر عملی 

 دنیبود مانند د یدن کیشن   دنیدن تا شنیبسا فرق است د
شتر از عبـارات خـود اسـتاد    یشده است که ب ین اثر سعیاست که در ا ين نکته ضروریتذکر ا

 استفاده شود و مولف با چینش عبارات ایشان از کتب مختلف، مطلب مورد نظر را القاء نموده است.

 بندي موجودات مشهود ستهد
شـویم و آنهـا را از اخـس بـه اشـرف ذکـر        ابتدا با دسته بندي موجودات عالم مشهود آشـنا مـی  

 بینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکتـی ندارنـد   . یک قسم از مشهودات خود را می9کنیم:  می
 حس بینیم که تا حدي . یک قسم دیگر را می2و داراي رشد و نمو نیستند. مثل جمادات؛ 

بینیم کـه داراي حرکـات    موجوداتی را می .3کنند. مانند نباتات؛  و حرکت دارند و رشد و نمو می
 گوناگون هستند و حس آنها به مراتب شدیدتر و قویتر از حس نباتات است و حرکتشـان 

بینـیم کـه تمـام آثـار وجـودي       و قسم دیگري را مـی  .7گیرد. مانند حیوانات؛  با اراده صورت می
شود که از هیچ حیوانی سـاخته نیسـت.    را دارا است و عالوه بر آن، افعالی از او صادر میحیوان 
 2اویند و این موجود عجیب انسان است. حیوانات و نباتات و جمادات مسخّربینیم که همه  و می

                                              
 .32ص ،2 ج ،بحار االنوارعالمه مجلسی،  .9
 .3و  2ص ،برگرفته از کتاب معرفت نفس .2
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 «من»شناخت 
 داتدهد و این سنجش و تمیز بین موجـو  اکنون باید ببینیم آنکه این دسته بندي را انجام می

 دانیم که این ممیز و حاکم هر یک از ما است. یعنی هر یـک  گیرد کیست؟ بالوجدان می را نتیجه می
 پرسیم ذات آن چیز و گوهر و سرشت آن چیسـت؟  از ما داراي این چیز تمیز دهنده است. حال می

 م که او در بیـرون بیرون از ما است یا در ما، اگر بیرون است چگونه با ما ارتبا  دارد؟ و آنگاه ما کیستی
 ا مجرد؟  یاست  يا مادیما است؟ آ

 اینک قبل از پرداختن به این سواالت، آنهه بی دغدغه به آن اعتراف داریم این است که بـاالخره 
 نمایـد  کند و حکم می دهد و مقایسه می هر یک از ما داراي چیزي است که با آن تمیز می

 وانیم تا در صحبتهاي بعدي براي اشاره به آن از این نـام گیرد. آن چیز را باید به نامی بخ و نتیجه می
، خـواه قـوه   یخـوان اش  زهیـ م خـواه قـوه مم  یاخـتالف نـدار   يم. فعال در نامگـذار یاستفاده کن
 اش دانی و خواه به روح یا عقل یا جان یا )من( یا )انا( اش نامی، خواه نفس ناطقه عاقله

 9ی.گر نامها به آن اشاره کنیا به دی
 يسـت و چـه مرتبـه وجـود    یزه چین قوه ممیم اینینست که ببیت دارد این مقام اهمیر اآنهه د

انـاً  یو اح یوانیـ ر نفوس حیاز بدن و سا يازیش برود و چه امتیتواند پ ی میدارد و تا چه مراتب
دارد. اگر حوصله اقتضا کرد ممکن است به نحوه اتحاد نفـس و بـدن در آثـار حضـرت      ینبات

 م.یعالمه اشاره کن

 نفس تعريف
نفـس،   2«اه بالقوهیح يذ یآل یعیالنفس کمال اول لجسم طب»اند:  ف نفس آوردهیحکما در تعر

 زاده نخستین کمال است براي جسم طبیعی اندام دار که داراي حیات بالقوه است. عالمـه حسـن  
 «کمال جسـم طبیعـی  »فرماید: مقصود از  در کتاب معرفت نفس در توضی  اجزاء این تعریف می

 «آلـی »رسد. و معنی  ین است که وقتی نفس به جسم تعلق گرفت جسم به نهایت کمال خود میا
این است که جسم را آالت و قوایی است که محل آنها است چون دماغ و قلب و چشم و گـوش،  
در مقابل چوب و آهن که جسم است ولی آنها را آالت نیست. هر جسم طبیعی که آلی است زنده 

 3نداشته باشد نفس ندارد. کارهاي گوناگون یعی آالت مختلف براي وظائف واست و اگر جسم طب
این نیست که بالفعل حیات ندارد؛ بلکه مـراد اینسـت کـه الزم نیسـت     « بالقوه ةحياذي »و مراد از

 همه عالئم حیات بالفعل در او باشد، بلکه گاه بالقوه باشد گاه بالفعل و آن افعال عبارت اسـت 
                                              

 .3و  7ص ،عرفت نفسبر گرفته از کتاب م .9
 .3۹2ص، 9ج ، زاده با تحقیق عالمه حسن، شرح اشارات وتنبیهات .2
 .317 ص ،دروس معرفت نفسزاده،  عالمه حسن .3
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البته این تعریـف   9حرکت ارادي و تتذیه و تنمیه و تولید مثل و غیر آنها. از نطق و ادراک و
 که از ارسطو به یادگار مانده در واقع تعریف نفوس ارضیه، اعم از نفوس نباتی و حیوانی
 و انسانی است )چنانکه در کتب مربوطه مثل نمط سوم از اشارات و التنبیهات آمده است(

  افس انسانی خواهید دانست که نفس قابل تحدید به ماهیت نیست.و اال در بحث تجرد فوق عقلی 
 فرماید: نفس جوهري است که ذاتا مجـرد  در تعریف نفس می ةالحکم ةبدایو عالمه طباطبایی در 

ـ یـ ن تعریـ   ایعالمه حسن زاده در توض 2در مقام فعل به ماده تعلق دارد. یاز ماده ول  نیف چن
ـ اند  نفس آورده فینکه در تعرید: البته ایفرما می بـه حسـب    یبه حسب ذات مفارق از ماده ول

 فعل متعلق به ماده است. مراد مطلق افعالش نیست چون نفس پس از تکامل جـوهرش، 
 در بسیاري از افعالش بی نیاز از ماده است، بلکه مطلقا، چه بعد از تکامل و چه قبـل از آن، 

   3ز آن است.از این یبه ذاتش مفارق از ماده و ب یدر علم و آگاه

 ادله تجرد نفس  
شود و چون بحث ما در معرفـت   می در علم النفس مطرح یلیادله تجرد نفس به صورت تفص

 کنـیم.  بدان جهت از اطناب اعراض کرده و در این مقاله به قـدر ضـرورت بسـنده مـی     7نفس است
س کم در اثبات مجرد بودن نفـ یعالمه حسن زاده در کتاب دروس معرفت نفس درس صد و 
 مطلقا چه در حسیات - 3فرماید: طفره و اینکه نفس انسانی حدوثا جسمانی و بقائا روحانی است می

 باطل است و نفس انسانی حدوثا جسمانی است و بقائا روحانی. یعنـی در مـاده   -و چه در عقلیات
گـردد کـه امتـداد     ي مـی ابد و موجـود ی ي میمنطبع است که متدرجا اشتداد وجوداي  قوه یمن

شود، که هم نفـس   می ات را شاملیت تا آسمان روح و عقلین مادّه و جسمانیاو از زم يدوجو
کنـد؛ و بـا برهـان     می است که مدبّر بدن و متصرف آن است و هم عقل است که کار مفارق را

رسـد   یی مـی وجودش به جا يمتکوّن در ماده به حسب ارتقا و اعتال يروین نیثابت شده که ا
نات کنـد و جهـان   یحال که تعلق و تصرف به بدن دارد تصرف در ماده کان یتوان در ع می که

ـ نیبه منزلت بدن او گردد که تکو ات مثـل اعضـا و جـوارح او در تحـت اطاعـت او، مسـخّر       ی
 7فرمانش باشند.

                                              
 .  3۷5ص، دروس معرفت نفسزاده،  عالمه حسن .9
 .1۷صسبزواري(، )تعلیقه  بدایة الحکمةمحمدحسین طباطبایی،  .2
 .3۷2ص ،دروس معرفت نفسزاده،  عالمه حسن .3
  بیشتر به علوم شهودي و حضوري مبتنی است. پردازد، اما معرفت نفس نفس می شناختبه  حصولی علم النفس تنها از راه علم .7
 طفره یعنی انتقال جسم از مکانی به مکانی یا از صورتی به صورت دیگر دفعتا و بدون طی مسافت. .3
  .757 ص، دروس معرفت نفسزاده،  عالمه حسن .7
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 اند اینست که علم مجرد است )همهنـان کـه در محـل    اي که براي تجرد نفس آورده و از جمله ادلّه
د مجـرد باشـد.   یوعاء ]ظرف[ علم هم با يریو به تعب یمُدرِک صور علمخود ثابت شده( پس 

 فِی هِ  جُعِ لَ  بِمَ ا  یَضِیقُ وِعَاءٍ کلُّ»اند:  فرموده ین علیر المومنینست که امین مطلب ایشاهد بر ا
 فتن علـوم در آن، . روشن است که ظرف علوم اگر مادي بود با قرار گـر 9« بِه یَتَّسِعُ فَإِنَّهُ الْعِلْمِ وِعَاءَ لّاإِ

دا کند. پس نفس کـه مـدرِک   ینکه وسعت پیشد نه ا می قیکرد و مض می از آن را اشتال ییفضا
 صور است مجرد است.  

شـود   مـی  ازین یب یعینست که نفس در خواب و شبه آن از بدن طبیگر بر تجرد نفس ایل دیدل
کند و به آن فاعـل   می کیررد و آن را تحیگ می را به کار یچون نفس در عالم خواب، بدن مثال

ـ اي  دهیا به کشف و ادراک مطالب و معارف پوشیو در عالم رؤ 2شود. می و منفعل بـرد   ی مـی پ
  که در بیداري به آنها آگاهی نداشت. پس نفس غیر از بدن بوده و عاري از مقیدات زمان و مکان است.

 مراحل تکامل نفس ناطقه  
پردازد در مرحلـه   یا نحوه ادراک، به تقسیم نفس میاین نحو از تکامل که از حیث عقل نظري 

یازده از بدایه و نهایه الحکمه تحت عنوان مراتب عقل ذکر شده و گاهی از آنهـا بـه درجـات    
 فرماید: نفـس انسـانی   شود، استاد حسن زاده در تبیین این مراحل می عقل نظري نام برده می

 قل هیوالنی گویند کـه او را تشـبیه  را از این جهت که قابل است همه صور را بپذیرد ع
 به هیوالي اوالي ماده کرده اند؛ یعنی همهنانکه هیولی قابل پذیرفتن صور طبیعی از بسـائط 

کند نه انضـمامی،   باشد و با هریک از آنها ترکیب اتحادي در وجود پیدا می و مرکبات مطلقاً می
لقا و با هر یک از آنهـا اتحـاد   همهنین نفس انسانی قابل پذیرفتن صور علوم و معانی است مط

کند و از پذیرفتن هیچ صورت علمیه ابا ندارد. خالصـه وزان نفـس بـا صـور      وجودي پیدا می
 علمیه وزان هیولی است با صور طبیعیه، که آنهه در عالم کیانی است در عالم انسانی است.

 شـود  و بدیهیات آشنا مـی پس از عقل هیوالنی عقل بالملکه است، که نفس در این مرحله با اوّلیات 
ـ ند( آلت اکتسـاب نظر یز گوین یه )که آن را معقوالت اولین علوم اولیو ا ات )کـه معقـوالت   ی
کنـد و بـدانها    مـی  نهـا را کسـب  یباشد که به واسطه و اعداد آنها ا می ه و علوم مکتسبه اند(یثان

ادراک معقـوالت   يبـرا  یعنیکند.  می دایه پیقدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه معقوالت ثان
 شود.   می کمک گرفته یه از معقوالت اولیثان

است که نفس، ملکه و اقتدار بر استحضار  یپس از عقل بالملکه عقل بالفعل است، و آن موقع
ل نموده هر وقـت  یش تحصیکه در خو يل کرده است و به مدد استعدادیرا تحص يعلوم نظر

                                              
  .353ص ،253حکمت ،کلمات قصار ،  البالغهنه .9
  .237 ص، دروس معرفت نفسزاده،  عالمه حسن .2
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کننـد   می ر به عقل بالفعلین حال، نفس را تعبیدر ا ات را به دست آورد.یتواند نظر می بخواهد
 9ده است.یکه از قوّت به فعل رس

ـ در نزد گوهر نفس اند   یعقل يو معارف نور یه ـ که کماالت علم یو چون خود معقوالت ثان
 یق علمـ ین جهت که آن حقـا یند، از این معقوالت را عقل مستفاد گویابند، حضور ایحضور ب

 2نفوس از نقص به کمال ـ که او را به زبان فالسفه و حکما عقل فعـال   ]مستقیما[ از مُخرج
از شـئون عـالم    ینـد و روح القـدس شـأن   یگو مـی  لیـ ون روح القدس و جبرئیو به زبان مذهب

 ماوراي طبیعت است ـ استفاده شده است؛ ولی هر یک از عقل هیوالنی و عقل بالملکه 
سـت بلکـه نفـسِ حضـور     یعقـل مسـتفاد قـوه ن   نفس است امّـا   ياز قوااي  و عقل بالفعل قوه

با  نفس -همهنان که تبیین شد -در این قسم اخیر 3معقوالت ثانیه بالفعل در نزد نفس است.
 کنـد.  کند و هر نفسی به قدر استعدادي که دارد دریافت می با مفی  صور ارتبا  بلکه اتحاد پیدا می

 م.یآور می لین آن را در ذیکه عدارند  یدر اتحاد نفوس با عقل فعال کالم جالبمالصدرا 
ر باالتصال به عقـال کـامال   یتنور به النفوس وتصی یاله یو جوهر قدس ين وجود نور علویفتع

اس یانفسنا کق یف یاس ذلک النور العقلیئ و قیکل ش یصل الیئ و ینال کل شیعقل و یبالفعل 
 بالفعـل فیتحـد بـه،    النور الحسی فی ابصارنا، اذا اتصل بالبصر خرجه من حد کونه مبصرا

   7وان العقل بالفعل کل الموجودات.
را مقام فـوق   ین است که نفس ناطقه انسانید؛ مقصود ایفرما می شان بعد از ذکر مراتب نفسیا

شود بلکه با عقل فعال ارتبـا    می ابد عقل بالفعلی می ارتقا یوالنیتجرد است و نفس از عقل ه
ـ ار اسـت. ام یرات را عمق بسین تعبیابد. ای می دبلکه اتصال بلکه اتحاد بلکه فوق اتحا د اسـت  ی

 ابند.یکه تشنگان معارف حقه بتوانند آنها را در خود ب
بـه عقـل بالفعـل رسـد و عقـل       یوالنین است که از عقل هیا ین که شأن نفس انسانیغرض ا

و هـر   ستین يدیت را دارد تردین شانینکه نفس ایوندد؛ و در ایمستفاد گردد و با عقل فعال بپ
 يرسد قدرت و سلطان و می ند که خود هر چه از قوه به فعلیب می ق دارد ویبدان تصد یعاقل
ابـد، و هرچـه   ی یی مـی رهـا  ینـادان  یکیابد و از تاری ی میفزون ينش ویشود و نور ب می شتریب
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 يبـرا  يش ویگـردد و گنجـا   مـی  تریمعارف باال قو يبرا يو یشود استعداد و آمادگ می داناتر
م که گوهر نفس ناطقه از نشـأه  یبر ی میپ ین معنیشود، از ا می شتریگر بیق دیوردن حقاگرد آ

 بریم که مخرج او از قوه بـه فعـل،   دیگر و ماوراي عالم طبیعت و ماده است. و نیز پی می
 که مفید و علت اوست، وجودش اتمّ از وجود اوست، چون علت اوست، و عالوه بر این کـه وجـودش  

ه بـدون  یر صـورت جسـمان  ینکه تـأث یا يعقل بالفعل است، برا یعنیفارق است اتمّ از اوست م
   9گردد. نمی هینفوس انسان یعنیگر یرد و سبب وجود مفارق دیگ نمی وضع و محاذات صورت

 مراتب نفس
گیرد صورت طبیعیه اسـت کـه مقـوم آن و حـافظ مـزاج       اولین صورتی که بر ماده منی تعلق می

اسـت.   یه است که عامـل حفـظ جسـم معـدن    یانند صورت معدنه میعین صورت طبیا اوست.
 ینهـد و همهـون نبـات    مـی  ند، سپس رو به تکاملیگو نمی ن قسم را نفسیصورت وارده در ا

که مبدأ  یوانی  نفس حیخواهد بود و به تدر ینفس نبات يد که ال جرم داراینما ی میرشد نبات
کـه مبـدأ افعـال     ینفس ناطقـه انسـان   رد و پس از آن بهیگ می حس و حرکت است به او تعلق

 یوانیـ و ح یکه در انسان نفوس نباتاند  رسد. لـذا فرموده می )چون تعقل و تفکر است( یانسان
 ن سه نفس است.  یا ياست. و هر شخص انسان دارا یو انسان

 کند. تواند دارا باشد اشاره می در این قسمت استاد به اقسام ارواحی که یک انسان می
 اند که انسـان داراي سـه روح اسـت    اید: چه بسیار که از نفس تعبیر به روح شده و فرمودهفرم و می

 بلکه از قلم اعالي بزرگان دانش و پیشوایان کاروان بینش صادر شده است که در برخـی از انسـانها  
 چهار روح است و در برخی دیگر پن  روح است. اما مراد این نیست که ارواح، هر یـک 

 یابیم هر فرد انسان را یک شـخص  و جداگانه در انسان قرار دارند، زیرا بالوجدان میبه طور مستقل 
در همـه مراحـل    یهر کس يست و همه آثار وجودیچ کس دو کس نیت است و هیک هویو 

 شود؛ بلکه مراد ایـن اسـت   و منازل بلکه در همه عوالم به یک شخص اسناد داده می
 که آن نیرو از نباتی به حیوانی و از حیـوانی بـه انسـانی    که صورت طبیعیه نطفه واجد نیرویی است

ـ ابد و یب یوانینشده نفس ح یابد و محال است که مثال تا واجد کمال نباتی می ارتقا  يا تـا دارا ی
 یرا طـ  ين منزل هم تا مراحل ابتدایبرسد و در ا ینشده به سر منزل نفس انسان یوانینفس ح

 از به این معنی نفس انسانی که متصرف بدن است،نکرده به مقامات عالی قدم گذارد. ب
ه اسـت داراسـت صـورت    یـ ه را، که بـه منزلـت صـورت معدن   یعین حال که صورت طبیدر ع

 حیوانی را هم داراست و صورت انسانی را هم داراست و این یک روح]در واقع[ سـه روح 
   2.است یبیپن  روح است انسان عج يآنکه دارا .ا پن  روح استیا چهار روح ی
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 مراتب تجرد نفس  
 فرماید؛ اما تجرد نفس مراتبـی دارد.  ایشان در کتاب عیون مسائل النفس درباره مراتب تجرد نفس می

 نخست باید دانست که از دیدگاه بسیاري از حکماي اسالمی نفس حیوان نیز مجـرد اسـت،  
د را بـه  امّا تجرد نفس حیوانی تام نیست. حیـوان از قـوه خیـال برخـوردار اسـت و ذات خـو      

کند. تخیل، امر مادي نیست بلکه متعلق به عالمی است بین عالم مـاده   صورت جزئی درک می
و عالم مفارقات و از همین جهت تجردش ناقص است پـس چـون نفـس حیـوانی از تخیـل      
 9برخوردار است مجرد است، اما چون ادراک کلی ندارد و فاقد نفس ناطقه است تجردش تام نیسـت. 

به جهت واجد بودن قوه خیال داراي تجرد خیالی و برزخی است، امـا مراتـب    نفس انسان نیز
کند و از این رو تجـرد تـام عقلـی دارد. از     برتر تجرد را نیز دارد. نفس انسان ادراک کلیات می

نظر استاد حسن زاده برترین دلیل بر تجرد تام عقلی نفس انسانی این است کـه نفـس انسـانی    
 گذشت که هر ظرفی با قرار گرفتن مظروف در آن به همان مقدار پـر  وعاء علم است. ـ و قبال 

کندــ فـرا تـر از ایـن،      شود بلکه توسعه پیدا مـی  شود مگر ظرف علم که نه تنها مضیق نمی می
   2نفس انسانی داراي تجرد اتم فوق عقلی است.

 معناي تجرد فوق عقلي  
 ی حد یقفی وجود ندارد و نقطـه پایـانی  معناي تجرد فوق عقلی این است که براي کمال نفس انسان

ن رو که انسـان کامـل ظـل حـق اسـت      یتوان تصور کرد. از ا نمی ر کمال نفس انسانیس يبرا
بلکـه وحـدت حقـه     ياحکام وجود و وحدت بر او غالب است و وحدتش نه وحدت عـدد 

 ةالحکم   ةبدای  ل آنـرا در مرحلـه هشـتم    یاسـت کـه تفصـ    یاقسام يوحدت دارا 3ه است.یظل
 توانید مالحظه کنید. البته در آنجا اسمی از وحدت ظلیه برده نشده، لکن وحدت ظلیه می

 از اقسام وحدت حقه حقیقیه است، وحدت حقه حقیقیه عبارت است از وحدتی کـه عـین ذات  
ه عبـارت اسـت   یوحدت حقه ظل یه و تکرار در آنجا راه ندارد ولیکه تثناي  واحد است بگونه
وق عالم ماده و اجسامند و اساسا در آنجا عدد راه ندارد، مثل عقول که ف یاز وحدت موجودات

 «ظـل اهلل »دارند. و مثل نفس کـه   يبرتر از وحدت عدد یو موجودات ملکوت اعال که وحدت
   7.عددیه نه دارد، ظلیه حقه وحدت واست 
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قف ندارد و انسـان  یست و وجودش حد یک حد ثابت نیدر  ینکه نفس ناطقه انسانیحاصل ا
 ه همین خصوصیت ذاتیش از سایر موجودات ممتاز است و به حسب ذاتش اجل اسـت ب

نکه در مقام ذات خود، که عقـل  یا کمال بدن باشد؛ چه ایبه بدن باشد  يرین که اضافه تدبیاز ا
از بدن و آالت آن است... و چون نفس ناطقه بـه حسـب جـوهر     یو عاقل و معقول است، غن

ـ توانـد باشـد و    می مجرد، کمال جسم ذات خود مجرد است، پس چگونه ـ ا بـا مـاده ترک  ی ب ی
ـ    يه مـاده  یا خود که بدون وضع است صورت نوعیابد و ی یقیحق  یوضـع دار بشـود. و معن
ز مجرد است. یت نین که مجرد از ماده است از ماهین است که نفس عالوه بر ایا «فوق تجرد»

ک حـد  یـ ن تجرد هم هست، که در یست، بلکه فوق این يف حدید به تعرین قابل تحدیبنابرا
ات محضـه  ینفس و ما فوق آن ان»اند  خ اشراق فرمودهیقف ندارد چنانکه شیست و حد یثابت ن

 و ماهیت، جنس و فصل اشیا یعنی چیستی آنهاست، و حدود هـر موجـودي  « اند و وجودات صرفه
ه در نفـس  ن باشد کـ یش این فرمایخ اشراق و حضرت استاد از اید مراد شیشا 9محدود است.

اسـت   یبـ یزوج ترک یدارند و اال هر ممکن يغلبه بر احکام ماهو يو ما فوق آن احکام وجود
ر ید احتمـال دارد گفتـه شـود چـون نفـس هـر آن در سـ       یـ ر گوین حقیا 2ت و وجود.یاز ماه
کـه بتوانـد حـدود آنـرا      ـآن   يبرا ینیت معیقف ندارد بدان جهت ماهیاست و حد  ياشتداد

 توان در نظر گرفت.   ـ نمی مشخص کند
اسـت، چنانکـه    یو فوق عقلـ  ی، عقلیالیتجرد خ يتوان گفت که نفس انسان دارا می نسانیبد

 داراي ادراک خیالی، عقلی یا فوق عقلی یا کشفی است. پس انسان متعلق به یک نشـأه 
، ی، مثـال یعـ یطب ير حکما انسان موجـود یچهارگانه دارد. به تعبهاي  ست بلکه نشأهیاز وجود ن

او در خانه و بازار و بهرحال در عالم ماده اسـت. بـه حسـب     یعیاست. نشأه طب یو اله یعقل
خـود بـا    یمحشور است. و بـه اعتبـار عـالم عقلـ     یخود با ارواح و اشباح برزخ یوجود مثال

 «ک مقتـدر یـ مقعد صدق عنـد مل »خود در  یسر و کار دارد و به حسب اصل اله یق عقلیحقا
 ن عبور از این مراحل و رسیدن به مقام تجرد و بی نیـازي از بـدن  حضور دارد. سعادت انسا

 ل به فوق تجرد است.یو ن
 اند انسان وحدت عددي ندارد بلکه وحدت حقـه ظلّیـه دارد   لذا دانشمندان بزرگ فرموده

قـت دارِ  یه است کـه حق یقّیت به لحاظ وحدت حقه حقین ظلّیست و ایاو ن يقف برایکه حد 
قـف  ین که انسان را مقام فوق تجرد اسـت و او را حـد   یغرض ما در ان بود یاست و ا یهست
   3ندارد. يست و وحدت عددین
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 بنابراین چون نفس انسان مجرد است محکوم به احکام عالم طبیعت نیست و با زوال و فسـاد بـدن  
ـ یشود. به عبارت د نمی ل و فاسدیزا يعنصر سـت امـا چـون    ین یگر، هر چند نفس انسان ازل

   ط و نوري است هالک و نابودي در آن راه ندارد به بقاء فاعلش باقی و ابدي است.حقیقتی بسی

 راههاي ادراک نفس  
اء خـارج  یاست و علمش به اش ينفس چون مجرد است عالم است. علم نفس به خود حضور

ـ  یاست، اما علم نفس به خود صور علم یق صور علمیاز طر اسـت.   يواسـطه و حضـور   یب
 یپـس علـم حصـول   انـد.   یو ذهنـ  یحصـول  یاء خارجیتشان از اشیااز جهت حک یصور علم

سـت.  ین ین معلـوم اسـت محـاک   ی، چون عياست و علم حضور یمحاک يهمان علم حضور
 است.   يتوان گفت که علم نفس مطلقا حضور می نیبنابرا

ق یاز حقـا  يداریـ ق آنهـا در خـواب و ب  یـ که نفس از طراند  ییراه ها یو باطن يحواس ظاهر
ن یـ عت اسـت و بـه فـوق ا   یدرک عالم طب يبرا يگردد. حواس ظاهر می لکوت آگاهملک و م

هم هسـت کـه نفـس بـا آنهـا عـوالم        یحواس باطن يعالم راه ندارد اما در قبال حواس ظاهر
عـت  ین انتمـار را در طب یشـتر یحس المسـه ب  يان حواس ظاهریکند. در م می را درک يگرید

ـ  یینـا یاما حس بند. ا دارد و پس از آن دو حس شامه و ذائقه ، بـه  یش از آن حـس شـنوائ  یو ب
ال، حافظـه، واهمـه و   یـ خ، عبارتنـد از حـس مشـترک    یکترند. و حواس باطنیعالم تجرد نزد

 د.ی  هر کدام به کتب مفصل که در علم نفس نوشته شده مراجعه کنیتوض يکه برا 9مفکره.
 یاء متفرق نشـود و متالشـ  نگاهدارنده و حفظ کننده است که اجز یعید دانست که نفس طبیبا

حرکـت دهنـده بـه اراده اسـت،      یوانیاننده و نمو دهنده است، نفس حیرو ینگردد، نفس نبات
ک یـ قـت  یات است وجامع کماالت ما قبل خود است و در حقیمدرک عقل ینفس ناطقه انسان

ت اسـت کـه او را در هـر    یک تشخّص و هوین کماالت است و یهمه ا ينفس است که دارا
ـ  اند  ه کردهیاست، و استکماالت او را به سبب مراتبش تشب ینام یو مقاممرتبه  کـه   یبـه حرارت

شود سپس آن حرارت به تجمّر و تشعّل و تنـوّر   می در ذغال از آتش مشتعل مجاورش حاد 
برسـد   ین است که به هر مقامیاو ا ياستعداد فطر یرسد. ول می ابد و به مقام تجردی می اشتداد
کـه در آن حـد و مقـام     یچ گـاه او را مقـام معلـوم   ید و هینما می دایپ یتر آمادگیمقام عال يبرا

 2ست.یوقوف کند ن
                                              

  .93ص ،و سرح العیون فی شرح العیون عیون مسایل النفسآملی،  زاده عالمه حسن .9
  .751ص ،سدروس معرفت نفهمو،  .2
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 اتحاد نفس و بدن  
ـ    یکه در فلسفه اله یاز مباحث نفس شناس ياریبس رت یبـر متـا   یو عرفان مطـرح اسـت مبتن

باحث منگونه یاز ا ياریاز آن باشد بس یا جزئین بدن یاست. اگر نفس ع ینفس و بدن جسمان
 قابل طرح نخواهد بود. پس باید قبل از طرح بحث ببینیم آیا نفس غیر از بدن است یا نه.

 9دانند. می ر با بدنیمتا يم نفس را جوهریات قدیعیالبته طب
ستند، بلکه نفس مـدبر بـدن و بـدن مرتبـه     یگانه از هم نید گفت نفس و بدن دو جوهر بیاما با

 شود و بدن تجسد از این جهت روح نامیده مینازله نفس است. نفس رب بدن است و 
 و تجسم آن و مظهر کماالتش در عالم شهادت است. آثار بارز بدن همه از اشراقات نفس اسـت. 

ط به بدن است یقت است. نفس محیف همان حقیو بدن مرتبه کث یف انسانینفس آن مرتبه لط
 ، البته مراد، احاطه اسـت توان گفت بدن در نفس است نه نفس در بدن و به این اعتبار می

هگـاه  ین رو نفـس ه یـ ط بـر آن اسـت. از ا  یبدن مُحا  و نفس مح یعنین، یت آن بر اینه ظرف
 اي از هستی بدنی متناسب با آن هست بدون بدن نیست. اما باید دانست که در هر نشأه

 2و از جهت کمال و نقص است. یطولها  ن بدنیو تفاوت ا
نیستند؛ انسان حقیقت واحد و یکپارچه اما داراي مراتـب اسـت.   اساسا نفس و بدن دو چیز جدا 

انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش یک موجود متشخّص ممتد است و به عبارت دیگـر انسـان   
   3موجود ممتدي است که از مرحله اعلی تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است.

 گيري نتيجه
 :ناسدش می را شیخداآنکه خود را نشناخت چگونه 

 ز  ـرا هرگ يخدا یشناس یکـ    شـده از شناخت خود عـاجزاي  
 ـیعـارف کردگار چـون باش  ی  چون تو درعلم خود زبون باش

 7چه پرماسد یگر کسینفس د    ـش نشـناسدیآنکه او نفـس خو
 را دانـد ياو چـگونـه خـدا    را دانــد يو انـکه او دست و پا
ـ از خاک يارین است که بسین و سنگیسهمگاي  خالصه معرفت نفس گردنه ان کـه در دشـت   ی

ن گردنه کـه حـس   ینکه به ایهماند  ر کردهیس يتا قدر یعیو طب یعت، در علوم تجربیع طبیوس
                                              

 . ۷3ص ،گنجینه گوهر روانزاده،  عالمه حسن .9
 .291ص ،عیون مسائل النفسهمو،  .2
 .۹3ص ،درس بیست هفت ،دروس معرفت نفسهمو،  .3
  .دانستن، پرماسد یعنی لمس کردن .7
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 از صعود آن عاجز است رسیدند روي بر تافتند و احیانا بر ارباب معرفت تاختنـد. و از ایـن گردنـه   
به عناد و انکـار برخاسـتند،    یماندند و برخ آنست باز يعت به ماورایاز طب یقت پلیکه در حق

 (.  39)نجم/  ذالو مبلغهم من العلم

 منابع
 البالغه * نه 

 . د اسالمی، چاپ نودروس معرفت نفسحسن، ، آملی زاده حسن .9

 ، ترجمة ابراهیم احمدیان و سید مصطفی بابایی،عيون مسائل النفس و شرح آنـــــــــــــــ،  .2

 .نشر بکاء

 .، چاپ اولی، نثر طوبگنجينه گوهر روان، ـــــــــــــ .3

 ، چاپ اول.فرهنگى تحقیقات سسهؤم، مفاتيح الغيبن، یصدرالمتاله .7

 . 91، موسسه النشر االسالمی، چاپ بداية الحکمة، طباطبایی، محمدحسین .3

  ، چاپ اول، بوستان کتاب.شرح اشارات وتنبيهات، طوسی، نصیرالدین .7

 ي. قمر 9757روت، ی، ببحار االنوار، یمجلس .۹
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 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 9بررسي شبهات وارده بر منطق

 2غالمرضا عباسلو 

 چکيده
 علم منطق در گذر روزگار کانون توجه مکاتب مختلف فکري بوده است و هـر مکتبـی  

 طبع، موضع خاصی دربرابر این علم گرفته اسـت.  ابی کرده و بهبا توجه به اصول خویش آن را ارزی
انـد؛   دانند و به مدح و سـتایش آن پرداختـه   برخی مکاتبْ این علم را داراي شرافت واالیی می

رو،  اند که گـویی مکـر شـیطان اسـت؛ ازایـن      چنان به تقبی  آن همت گمارده گروهی دیگر آن
 اند.   ساخته فراوان بر آن اشکال گرفته، شبهاتی وارد

در این نوشتار ما بر آن شدیم این سؤاالت و اشکاالت و شبهات را بررسی کنیم و به ارزیـابی  
 کننـد  صحت و سقم آن بپردازیم. شاید از این رهگذر براي مبتدیانی که تحصیل منطق را آغاز می

 طقرو، مختصري از کلیات من شوند، سودمند باشد؛ ازاین رو می و با این سؤاالت روبه
 را مطرح کردیم تا ذهنیتی صحی  به مخاطب دهیم و چهارچوب کلی و محدودة مسائل آن را روشـن 

کنـیم.   سازیم؛ سپس به طرح اشکاالت و پاسخ به آنها پرداخته، درنهایت فواید منطق را بیان می
انـد، درپایـان ایـن نوشـتار راهکـاریی بـراي        ازآنجاکه، مخاطب این مختصر مبتدیان علم منطق

 شود. ختن بهتر علم منطق به مبتدیان پیشنهاد میآمو

 کليدواژگان
 منطق، چهارچوب منطق، اشکاالت به منطق، فواید منطق.

                                              
 .59/51/93۷۹، تاریخ پذیرش: 25/53/93۷۹. تاریخ دریافت: 9
 .(abbasloo1358@mihan mail.ir) فلسفة اسالمی سهپژوه سط   دانش. 2
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   مقدمه
تفکـر   اندیشه وبا دهد  انسانی را تشکیل می اي از معارف اسالمی و علوم عقلی که بخش عمده

کـردن  تفکر پس اندیشیدن و ،شود تفکر فهمیده می علوم نقلی نیز با اندیشه و .یدآ دست می به 
 پذیر نیست. ن فهم علوم دینی امکانآبدون  اساس معارف الهی است و

 9.ساعة خ   من عبادة سنة فک ة فرمایند: می پیامبر اکرم

 )خود انسان( حاصل فکرکردن» 2؛سفهم انجح من فلل سک ار ودراسة فلل فک و: امام علی
 .«[بدون اندیشه] تکرارکردن وبیشتر است از حاصل درس  دریافتن مطلب، و

 مـده؟ آاز کجا  انسان چیست؟؛ مسائلی همهون: شود می بررسیترین مسائل انسانی با اندیشه  بنیادي
 رود؟ چگونه می رود؟ چرا می رود؟ به کجا می

 دهـد  مشخص قـرار مـی   يدمی را در مسیرپاسخی به آن آبنیادي بشر است که هر هاي  اینها پرسش
 باشد. مادیون ن وامشرک یا مسیر کفار،الهیون  ،اولیا نبیا،مسیر او ممکن است 

 ةاندیشـ بـر   مبتنـی  تر و محکمهاست،  پرسشپاسخ به این  ةکه مجموع ،بینی انسان هرچه جهان
 دمی شخصیتی مستقلآ ،ثیرپذیري از جو جامعه باشدأت از تقلید و بدور مستقل و عمیق و

جریانی از جاي خـود   هیچ باد وو با « مرصوص صفا کانهم بنیان»خواهد داشت؛  تر پوالدین و
 چنان سکون نآس فْنَ و« المومن کالجبل الراسخ التحرکه العواصف»نخواهد خورد تکان 

 .نخواهد شد حیرانی تزلزل و دچار ،عالم با او مخالفت کنند ةاگر همکه  خواهد کردرامشی پیدا آ و
 .اصول عقاید نادرسـت اسـت   بینی و هانمهم است که تقلید در جبسیار  ةهمین نکتبا توجه به 

تفکـر   سنی به وجـوب تعقـل و  چه  شیعه وچه  محققان اسالمی در این مسئله تردید ندارند و
3اند. قائلاصول عقاید  بینی و در جهان

 

اگـر اعتقـادي    .ن اسـت آبودن  یقینی ،ناپذیر باشد خلل شود یک اعتقاد محکم و باعث می آنهه
نفسی که متصف به اعتقاد یقینی شـد  نخواهد یافت و ن راه آي در دیگر هیچ تردید ،یقینی شد
آوردن یقـین   دسـت   مهم اینجاست که راه به ةنکت .گردد محکم می ناپذیر و یقین خلل مانند خودِ
مهـم   یاربسـ  به این سؤال بنیـادین و یابد؟ پاسخ  میما به یقین دست  ةچگونه اندیش چیست و

 .پردازیم توانمان بدان می ةندازا بهاما ما  ،طلبد مجال واسعی می
 داشـته باشـند،  شرایط خاصـی  آنها  يکه اگر هر دوشود  میبرسی نظر اندیشه از دو  تفکر و

ن دو جهـت یکـی   آ .یقینی خواهد بود ةاندیش ان تفکر و ةنتیج ،که در علم منطق مذکور است
                                              

 چهارم حدیث اول. ، باب نخست فصل9جالحیات، محمدرضا، محمد و علی حکیمی،  .9

 .همان، حدیث بیستم .2
 . 39صمعرفت شناسی در قرآن، جوادي آملی، عبداهلل  .3
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 است:ن آدیگري صورت  تفکر و ةماد

 ؛شود ل تفکر بر روي ان انجام میکه عم  ستمعلومات ذهنی ما تفکر: ةماد
 اهل تقوا عزت» مثال: است؛ ونگی چیدن معلومات براي رسیدن به نتیجهگچ شکل و صورت تفکر:

  .«دنرو اهل تقوا زیر بار ظلم نمی» نتیجه، در«رود زیر بار ظلم نمی ،نکه عزت نفس داردآ» و «دننفس دار
 ،نکه عزت نفـس دارد آ» و «نفس دارد اهل تقوا عزت»ة به این اندیشه بنگرید دو جمل اگر

صـورت   طرز چیـنش ایـن دو جملـه بـه     شود و اندیشه حساب می ةماد «رود زیر بار ظلم نمی
 اندیشـه  ةبخواهیم نتیجـ  اگر نامند. صورت استدالل می ،اي ختم شود اقترانی که درنهایت به نتیجه

علـم منطـق   و یقینـی باشـد   هم صورت اسـتدالل مـا    باید هم مادّه و استدالل ما یقینی باشد و
هرکـه عـزت   » و «هر متقی عزت نفس دارد» باید دید دو مادّه در مثال مذکوراست. ن آمتکفل 

 ،قضـایاي یقینـی نباشـند   از که اگر  اند قضایاي یقینی وجز «رود زیربارظلم نمی ،نفس دارد
اقیسـه منطـق    بخش مبـادي  ضوابط مادّه را در شرایط و .یقینی نخواهد بود نتیجة این استداللْ

 ،لذا اگرمعلوماتی که داریم یقینی باشـد  ؛یقینی باشد همهنین باید صورت استدالل نیز؛ خوانیم می
 ،ن مواد یقینی رعایـت نشـود  آاستدالل به  درست در شیوة چینش نها استفاده نشود وآ اما درست از
، «هـا سـفیدند   سانبعضی از ان»: مانند چینش این دو مادّه ،شود مطلوب حاصل نمی ةبازهم نتیج

امـا چیـنش ایـن دو     ،دوقضیه یقینـی اسـت   که هر هرچند «ازجمله چیزهاي سفید برف است»
؛ «انسان برف اسـت » ن نتیجه گرفت کهآ توان از نمی دهد و درستی نمی ةمادّه در کنار هم نتیج

 صورت صحی  در این استدالل لحاظ نشده است.زیرا 

از ایـن روش  تفکر است تـا   نطق براي تصحی  اندیشه وکه علم میابیم  درمیبیان شد  آنههاز 
دوبخـش عمـده تشـکیل     منطـق از تـر بیـان شـد،     پیشچنانهه  ؛یقینی برسد قطعی و ةبه نتیج
 .مادّه صورت و :شود می

 «مادّه»در بخش  دهد و آوردن صورت صحی  را به ما نشان می دست  به راهِ «صورت»بخش  منطق در
 موکول است.خاص خود  آوردن هر مادّه به علم دست  اما راه به ،کند می بیانضوابط مادّه یقینی را 

  بخش اول
کنـیم   مـی علم منطق ي اجزا بارةبحث مختصري دراز بررسی شبهات و پاسخگویی به آنها،  قبل

ارتبـا  بـین اجـزایش     بیـانگر  ن وآ ةشـاکل  چهارچوب و ةدهند نشان که نمایانگر علم منطق و
 ها وضوح بیشتري پیدا کند. خاست تا با این کار پاس

 مادّه   صورت و: منطق دو بخش اصلی دارد

 .)تصدیقات( رکباتو م )تصورات( مفرداتدوگونه است: بخش صورت نیز 
سـاختن تصـور    تعریـف یعنـی معلـوم    در قسم مفردات)تصورات(هدف نهایی تعریف است و

 ،شـن کنـیم  اینکه بخواهیم مجهوالت خـود را رو  از قبل ،پس ؛معلوماتبا مجهول 
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ایـن دقـت    در تعاریف استفاده کنیم.خوبی از آنها  بکوشیم بهدر  باید معلوماتمان را بشناسیم و
 ،مباحثی براي بررسـی معلومـات مطـرح گـردد     از مبحث تعریف، ابواب و قبلشود،  میباعث 
 و ،بدیهی اسـت یـا نظـري    لم حصولی یاع ،یا حصولی مانند اینکه علم یا حضوري است ومباحثی 

 . .نسب اربعه...( و.. )کلیات خمس و مفهوم یا مصداقنظر کلیات از یدنیا جزئی و یا سنج کلی است و ای

مسـائل تصـورات را در علـم منطـق      که بخش اعظمی از ،مطالب بیان این مقدمات و ،درواقع
 به آنهـا نیازمنـدیم  معلوماتی است که در تعاریف ساختن براي روشن  ،شود شامل می

   .گردد نها معلوم میآمدد مجهوالت به و 
منطقـی  هاي  نظر در کتاباین  تنها از بحث منطقی نیست و ،اما درواقع ،بحث الفاظ مهم است

براي بیـان معلومـات    تواند معلومات خود را بیان کند و دمی بدون لفظ نمیآشود که  مطرح می
 منطقـی علـوم  که براي اي  اندازه به ن در علوم ادبی وآ خود باید از ضوابطی پیروي کند که مفصلِ

کـردن   سـایر مباحـث بـراي روشـن    پیـرو  لذا این مبحث هم ؛ شود الزم است در منطق ذکر می
 است.معلومات 

خـوبی   بـه  یءیـک شـ   اگـر تصـور  زیـرا   ؛هاي منطق است ترین قسمت بخش تصورات از مهم
 .تر خواهـد شـد   ن سادهآحمل محموالت مختلف به  و کردن حکم روشن شود، تصدیق و

کنـد،   مـی اختالف دچار عالمان را  متعلمان را حیران و شود و باعث سردرگمی می بیشتر هآنه
 استدست نیامده  صحی  به اي  شیوه بهواحد است که  ءتصورات مختلف از یک شی مسئلة

با اسـالم  شماري  بیهاي  در کشورهاي غربی انسانمثالً  ؛وردآ موجبات اختالف را فراهم می و
 شان خورد که دشمنی به چشم مینیز غیرمتعصب  غیرمترض و نناآ دربین ند وا مخالف

بینـیم   نگـریم مـی   دقت بـه ایـن مـاجرا مـی     ةزمانی که با دیدنیست. توزي  کینه از روي عناد و
ـ  ،ها از اسالم دارند تصوري که این انسان وجـود    هتصوري است که از تبلیتات سوء دشمنان ب

تنفـر   ن چیزي جز بـدي و آمحمول  ن وآحکم  ،کنند نها تصور میآن اسالمی که آمده است. آ
رو  رها شوند و دمی با حقیقت روبـه توانستند از زیر بار تبلیتات سوء دشمن  اما اگر مینیست، 
دینـی مناسـب   اسـالم را  بیشـتر آنـان    مطمئناًگردند، شنا آاز نزدیک با متن متین اسالم و خود 

تالفات بر سر تصورات مختلف از اسـالم اسـت   پس اخ .گرویدند ن میآبسا به  چه ویافتند  می
مسائل عمدة بشـري ماننـد حقـوق    دیگر  ،همهنین ،استشده که بدون ضابطة درست حاصل 

 علـم،  عقـل،  سیاسـت،  اقتصـاد،  داب،آ اخـالق،  انسـانیت،  دیـن،  عدالت، زادي،آ جهانی بشر،
 از این نظر درخور توجه است.تکنولوژي 

 انـد  نام نهـاده  غرض باب تصورات را حد)تعریف( ه هدف وکاست همین نکتة مهم بوده بسا  چه
در ذهـن کـه اگـر هـر تصـوري      شـیء  یعنی محـدودة یـک    «حد»که البته واژة منابسی است. 

 اشـتباهاتِ از تصـورات خلـط نشـود،    دیگـر  با  محدودة خاص خود را در ذهن داشته باشد و
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هـاي   آسـیب مفهومی  ابهاماتِ وها  ها، خلط میختگیآاما این درهم شود،  کاسته میعلمی بسیار 
 فراوانی به علم و دانش وارد ساخته است.

بســیار بــدان شــرایط ان از مســائل مهمــی اســت کــه در منطــق ارســطویی  اقســام تعریــف و
 ةفایـد  هـدف و  شـود.  ن فـراوان یافـت مـی   آدقت در  براي کار واکنون نیز جا  هم اند؛ پرداخته
کـاربرد   نهـا و تفـاوت آ  تعریف، انواع تعریف و شرایط غیري، تعریف ذاتی باتفاوت  تعریف،

)حد تام،حد ناقص،رسم تام،رسم ناقص،تعریف به اعـم، تعریـف بـه مثـال،تعریف بـه       یکهر
نها نقش آتعریف  مسائل عمدة دیگري که در شناخت حقایق و و تشبیه،تعریف به نقی  و...(

 .یستدر این مختصر ندان لکن مجال ورود ب ،فراوانی دارد

 بات)تصديقات يا قضايا(قسم مرک

بردن از معلومات تصـدیقی   پییا چگونگی کردن  غرض اصلی از این قسم، راه صحی  استدالل
 .  است)قضایا( به مجهوالت تصدیقی 

از اینکـه بخـواهیم    یعنی قبلکنیم؛  بازگو می ،در این بخش مطلبی که در بخش تصورات گفتیم
 خوبی بشناسیم علومات تصدیقی را بهباید مسازیم، مجهوالت تصدیقی خود را معلوم 

درسـت   ةاز شـیو  لـذا مبـاحثی کـه قبـل    بهـره گیـریم؛   صـحی    اي گونـه  نهـا بـه  آتا بتـوانیم از  
ماننـد بحـث   اسـت؛  صـحی   اسـتدالل  بـراي   يا ید همگی مقدمـه آ کردن در منطق می استدالل
 دن معلومـات شـ  روشن اینها براي بهتربه همة که  احکام قضایا انواع قضایا، قضایا،ي اجزا

 کاربردي داردچه و تصدیقی چه خصوصیتی  مانند اینکه هر معلومِنیازمندیم؛ در استدالل 
 ید.آ دست می نها در همین مقدمات به پاسخ آرود؟ که  کار می کدام استدالل به در و

 .استثنایی. 2 ،اقترانی. 9 :استدالالت به دو استدالل است ةبرگشت هم
 بلکه در دو مقدمه ،طور کامل نیامده است هدو مقدمه ب یک از هیچ تیجه درن است که نآقیاس اقترانی 

قُلْ أُوحِ َ إِلَ َّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَ ٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنّا سَيمِعْنا   جن ةشریفة سور ةیآمانند این  : شده استپخش 
ضـرب اول قیـاس   بـا  گـروه پریـان   آید کـه   این آیه برمیاز  9.يَهْدِی إِلَ  ال ُّشْدِ فَآمَنّا بِهِ*  قُ ْآناً عَجَباً

القـرآن یهـدي   » چینش منطقی قیاس چنین اسـت  اقترانی منطق راه رستگاري خویش را یافتند.
همهنـین در آیـة    .«فامنا بـه » نتیجهو  «وکل ما یهدي الی الرشد یجب ان یومن به»، «الی الرشد

ول کون من الموقن ن ولمل جن عل يه الل يل رای کوکيب    وکذل  ن ی اب اه م ملکو  السموا  واالرض  ةشریف
خورشـید   مـاه و  ستاره،» صورت منطقی قیاس چنین است 2،قال هذا رب  فلما افل قال ال احب االفل ن

 .«نیستندخورشید خدا  ماه و این ستاره،» نتیجهدر  «کننده خدا نیست غروب»، «اند کننده غروب
                                              

 .2و9، جن .9
 .۹7 ،انعام .2



 81  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 ،دیگر ةکردن مقدم با ضمیمه یکی از مقدمات وجود دارد و قیاس استثنایی قیاسی است که نتیجه در
وان کنتم ف  ريب مما نزلنا عل  عبيدنا فياسوا بسيورة     بقره ةسور ةشریفآیة مانند  ؛شود نتیجه حاصل می

من مالله وادعوا شهدائکم من دون اهلل ان کنتم صادق ن فان لم سفعلوا ولن سفعلوا فياسقوا النيار التي  وقودهيا النياس      
 بـودن   سـمانی آاگر شک در » صورت منطقی قیاس چنین استکه در آن  9،جارة اعد  للکاف ينوالح
 ایمـان آن پس به »: نتیجه «بیاوریدآن را توانید مثل  لکن شما نمی»، «مثل ان را بیاورید ،ن داریدآقر

  سي  اليم آیـه  مانند این  و ،«تش دوزخ استآنجامش ابپرهیزید که سربا آن از مخالفت  بیاورید و
ال  الذين حاج اب اه م ف  ربه ان اساه اهلل المل  اذ قال اب اه م رب  الذی يح   ويم ت قال انا اح ي  وام يت قيال    

 2،اب اه م فان اهلل ياس  بالشمو من المش ق فا  بها من المغ ب فبهت اليذی کفي  واهلل ال يهيدی القيوم الظيالم ن     
ـ تواند خورشید را از بهرکس »: صورت قیاس چنین است ، «او خداسـت  ،وردآخـاور بـر   ةکران

 3«نمروداي  پس خداي من خداي واقعی است نه تو»: نتیجه«خداي من بر ان تواناست»

 سـه بحـث  را در منطق  ةماداکنون  ،بخش صورت منطق بود ةبحث اجمالی دربار ،ذکر شدآنهه 
 .متالطه. 3 ،برهان. 2 ،مبادي اقیسه. 9کنیم:  بررسی میمهم 
 شـعر(  خطابه و جدل، متالطه، )برهان، گانه هاي پن  عنی موادي)قضایایی(که در قیاسی :مبادي اقیسه. 9

 .شود می مسلمات و... مشهورات، مظنونات، شود که شامل یقینیات، استفاده می
 اسـت اهمیت منطق پر ل ئاز مساآنها از  یکهاي هر ویژگیآن و اقسام  بحث از یقینیات و

 یقینی از شـرایط اصـلی   ةماد آوردن علم یقینی است و دست  چنانهه گذشت هدف اصلی منطق بهو 
 شود. طور مفصل ذکر می همنطق بهاي  کتاب ةدر مبادي اقیسآن که بحث رود  به شمار مییقینی  علمِ

 اقسام يقينيات  تعريف 

 ،نه نیازمند به سبب درونی ،اي یقینی است که ثبوت محمول براي موضوع قضیه اوّلیات:
ایـن اسـت کـه ذات موضـوع تنهـا سـبب       آن در نیازي  بیاست. دلیل بیرونی  نه محتاج به سببو 

امتنـاع   ةهمان قضـی آن  فرد است و اي منحصربه قضیهقضیة اولی با این تعریف است. ثبوت محمول 
 شود. یاد می «احق االقاویل»یا  «القضایا ام»یا  «مبدأالمبادي»عنوان  بهآن اجتماع نقیضین است که از 

 نها نیازمنـد آ که ثبوت محمول براي موضوع در اند قضایاي روشنی ،اي فطريقضای فطریات:
لذا شـدت روشـنی    ؛همراه با ان در ذهن موجود است نها در کنار قضیه وآلکن دلیل  ،به دلیل است

 ،اولیات شـمرده شـوند   ةبداهت برخی این قضایا موجب شده است تا بسیاري از قضایاي فطري از زمر و
 .نباشددلیل براي ان ممکن  ةبلکه اقامباشد، نیاز از دلیل  ولی ان است که بیا ةنکه قضیآحال 

                                              
 .27و  23 ،بقره .9
 .231 ،بقره .2
 آملی است. هزاد حسن نوشتة عالمه  قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارده از کتاب هاي قرآنی یادشده برگرفت بیشتر مثال .3
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 ،ن دلیل حـس اسـت  باشند که آ خارج از خود یکه نیازمند دلیل اند قضایایی یات:حسّ
   .احساس گرسنگی و محبت تش و سردي برف وآمانند گرمی 

 یات ظاهريحسمیان ظریفی تفاوت البته شود،  میحواس ظاهري و باطنی شامل حس 
 آن در اینجا نیست.که مجال طرح است حسیات باطنی و 

 ،تکرار مشـاهده و دو  ،یکنیاز است: که براي اثباتشان به دو امر شود  می  گفتهقضایایی به  تجربیات:
   .قیاس خفی
 شوند. تکرار خبـري  اند که با تکرار سماع و قیاس خفی حاصل می قضایاي یقینی متواترات:

و هـم  کند توطئه بر کذب را اثبات  ةد باید همراه با قیاسی باشد که هم استحالشو که شنیده می
زیرا اگر تنها توطئـه بـر کـذب     ؛را رد کندآن که احتمال اشتباه گویندگان همراه شود با قیاسی 
 .گردد منسد می ،شود ن خبر داده میآاي که از  به حادثه ،راه یقین احتمال اشتباهِ يبا بقا ،منتفی شود
و بـدون   نهـا دفعتـاً  آلکن حد وسط  ،که گرچه نیاز به استدالل دارند اند قضایاي یقینی حدسیات:

بنـابراین در حدسـیات نیـز قیـاس خفـی وجـود دارد.        ؛شـود  نیاز به تفکر در ذهن حاصـل مـی  
یعنـی اگـر شخصـی     ؛ي شخصی اسـت ا خصوصیت قضایاي حدسی این است که حدس پدیده

اما بـراي دیگـران تـا وقتـی قضـیه       ،ور استآ ها براي او یقیناین حدس تن ،توانست حدس بزند
 ةیـا قضـی  کـه آ وجـود دارد  در این البته بین منطقیون اختالفی  .یقین نیستشایستة  ،واض  نشود
 آن.یا حدس قسمی از فکر است یا قسیم ؛ مثالً آقضایاي بدیهی است یا نظري وحدسی جز

کنـد ارزش معلومـات    به مبتـدیان کمـک مـی    نآ شده در مسایل مطرح دقت در مبادي اقیسه و
 ،مـثالً  ؛اي در چـه اسـتداللی کـاربرد دارد    بدانند که هر مـادّه  ورند وآدست  مختلف را بهتر به 

مسـلمات   یـا  دو با مشهورات در چیسـت؟  اینتفاوت  و یقینیات با مظنونات چیست؟تفاوت 
مـتکلم   یک براثر هر و شوند؟ میکار برده  ههایی ب در چه نوع استداللبراي چه کاري مفیدند و 

 یست؟ن چآ مخاطبِ و

کـه بـراي    انـد  اوصافی (.مسلم بودن و.. شهرت، ظن، اینکه اوصاف یادشده )یقین،پایانی  ةنکت
بـراي شـخص    براي کسـی یقینـی و   اي امکان دارد قضیهبنابراین،  ؛شوند عالِم حاصل می سِفْنَ

 ،ند نه علـم ا موصف عالِ اوصاف،پس این  ،براي شخص ثالث مشهور باشد دیگر ظنی و
 .شوند اما به علم نسبت داده می

هدف اصـلی منطـق   این علم بزرگان به فرمودة  ؛ن یقین باشدآ ةیعنی قیاسی که نتیج برهان:. 2
 است.برهان  ةن، مقدمآابواب  ةهم و

 کننـد  ن علوم توصیه مـی اخواندن این بخش از منطق به متعلمدرضمن، بزرگان منطق با مهم 
 ؛منطقی قرار دهنـد هاي  کتابدر دیگر کاوش را مقدم بر  برهانمباحث کتاب  تدقیق در تا

 بخـش  . گاه ایـن اهم منطق است محروم نمانند آنههدر صورت عدم کفایت وقت از زیرا 
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 ،یعنی این بخش ؛دندان ن میآ ةدیگر مباحث منطق را نافل وخوانند  میمنطق  ةاز منطق را بخش فریض
 9.حتمی است ن علوم الزم وان بر طالبآختن موآبخشی است که 

 متالطـه  برهـان و در واقع، اندازد.  اشتباه می به اشتباه است و ن غلط وآ ةقیاسی که نتیج متالطه:. 3
 افتـد  به اشتباه نمـی  ،کردن را بداند معنا که هرکس راه درست استداللبدین  اند، دوروي یک سکه

 ،شرایط ان را خـوب درک کنـد   رهان را خوب بفهمد ولذا کسی که ب؛ اندازد به اشتباه نمی و
 درسـت نیسـت،  از انحـراف از راه   جزچیزي ازآنجاکه بیراهه دانسته است نیز متالطه را با اجمال 

 اگر راه حق» 3؛والستبعوا السبل فتق ق بکم عن سيب له  2؛وماذا بعد الحق اال الل ل: فرماید ن کریم میآقر
  «.باه نخواهد بودرا رها کردي چیزي جز راه اشت

اما تفصـیل  است، طور اجمال  منظور به داند، متالطه را می ،البته اینکه گفتیم هرکس برهان را بداند
 .نها نیاز به یادگیري داردآاحاطه به  باطل زیادند و هاي ک  و چون راهآید.  میان در خود باب متالطه 

 هـاي انحـراف   اما راهکار برده،  بهرا مفرد  «راه حق»یابیم  درمی ،شریفه دقت کنیمآیة چنانهه در 
باطـل   هـاي انحرافـی و   راهبـر آن دارد کـه   داللـت  کرده است، این خود صورت جمع بیان   هرا ب

 ،دارد را از متالطه مصـون مـی   فقط تومطالعه شود، خوب به  برهانصرف اینکه کتاب  بسیارند و
 چـون مصـونیت   ؛ن در بـاب متالطـه دارد  هاي متالطه را بدانی نیاز به تمری راه ةاما اینکه هم

اي  شیطان چه نـوع متالطـه  مثالً اینکه  ؛سالم غیر از انسان طبیب است انسانِ غیر از احاطه است و
 اندازد.به اشتباه  رااو توانست و انجام داد  دمآدر اغواي حضرت 

 بخش دوم
 کنیم: را بررسی میبر منطق وارد شده و اشکاالت ها  پرسشدر این بخش 

 اول اشکال
 آن را بیـاموزیم ساختار ذهن بشر که چـه  براساس اند که علم منطق علمی است تنبیهی و  فرموده
 ،حاصـل تحصـیل مـا   رو،  ازایـن  ؛کند ذهن ما بر طبق اصول منطقی استدالل مینیاموزیم و چه 

 .اي ندارد شود و فایده تحصیل حاصل می
 ریـه،  اگر در کار اعضاي بدن ماننـد قلـب،   .دهیم اشکال پاسخ میبه این مثالی ذکر با  پاسخ:
اعضاي بدن خودکار است و بدون اینکه بدانیم این اعضـا چـه   کار که یابیم  درمی ،بنگریم ةکلی

 ناتومیآتوان نتیجه گرفت که علم  یا میآپس  ؛دهند کار خودشان را انجام می ،کنند کار می
                                              

 شـیرازي،  ؛ قطـب 37، صاالولـی  المقالةة الشفا، البرهان، الفصل الثانی من براي اطالع بیشتر رجوع شود به  .9
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 ،ه عملکرد اعضـاي بـدن داشـته باشـیم    بدون اینکه علم بزیرا  ؛فایده است و فیزیولوژي و... بی
 مـوختن ایـن علـوم   زیرا آ ؛است آمیز این استدالل متالطه ،که درحالی ؛دهند را انجام می نها کار خودآ

 بیماريراه جلوگیري از  ،ثانیاً ؛موزدآ نها را به ما میآراه چگونه بهتر کارکردن  اوالً
درمـان   ،انـد  که دچار مشکل شـده را وانیم کسانی ت می ثالثاً ؛موزدآ نها را به ما میآازکارافتادن  و

از اشـتباه مصـون    ،کنـد  د را دارد، ذهـن را قـوي مـی   یعلم منطق هم همین فوا دقیقاً .کنیم و...
 .نجـات بخشـید   ،اند که دچار انحراف ذهنی و متالطه شدهرا کسانی  دتوان دارد و می می

نظـري  تشبیه ذهن به بدن از زیرا  ؛دارد ویتاین علوم اولدر مقایسه با البته فراگیري علم منطق 
 دمی برخالف بـدن آچون رشد و کمال ذهن و عقل  ؛اما از جهاتی نادرست ،درست است

لذا هرچه ذهـن و عقـل را بیشـتر    حد یقف و ایستایی ندارد؛  ،که رشد و کمال مشخصی دارد
 .نـه بـه بـدن   کمال انسان به عقل اسـت  یابد؛ همهنین،  میرشد و کمال بیشتري  ،تمرین دهیم

کنـیم،   هم بتوانیم نمیاگر  ،توانیم دخل و تصرف کنیم ما در عملکرد اعضا نمینکتة دیگر آنکه 
 کشـانیم  عقل را به انحراف مـی  چنان آنگاه  .کنیم اما در عملکرد ذهنمان بسیار دخل و تصرف می

 قابل وصف نیست.که کنیم  ن را دانا و توانا میآ چنان آنشویم و گاه  اي بدتر می که از هر جنبنده

  اشکال دوم
 .گنجد علوم اسالمی نمی ةو در زمر ،علمی است بیگانهاست، پس علم منطق یونان که خاستگاه  آنجا از

 موزي از هرجا و هرزمان و هرکسآداند که اسالم دعوت به علم  این مستشکل می پاسخ:
دلیـل بـر    ،ی داشـته باشـد  صرف اینکه این علـم مبـدا یونـان   رو،  کند؛ ازاین میو در هر شرایط 

محل بحـث   اینکه این علم یونانی است یا نه؟یست؛ همهنین، ن نآبودن  بودن یا مضر  فایده بی
رفـت.   کار مـی  بهاز ایشان هم  اما قبل ،واقع امر این است که تدوین این علم از یونان بود است.
آن مبتنـی  ذهن بشري بر  این علم برگرفته از فطرت انسان است و ساختارکرد که توجه باید با 
خـاص   یبه مکـان یـا زمـان   آن را توان  نمیو ذاتی و فطري انسان درواقع، امري است است و 

   از این شیوه استفاده کرده است.نیز ن آقرباید دانست که نسبت داد. 
 هایی بزرگ بودند اشخاصی مانند سقرا  و ارسطو و امثال ایشان انساندلیل دیگر آنکه 

 روضات الجنـات در کتاب بودند. موخته آعلم پیشین  يهایی این بزرگان از انبیا و بنا بر نقل
 که ارسـطو شـاگرد افالطـون و افالطـون شـاگرد     نقل شده است  فرهنگ معینبخش اعالم  و

 .سقرا  و سقرا  شاگرد بقرا  و بقرا  شاگرد جاماسب و جاماسب شاگرد لقمان حکیم بـود 
 افالطـون وسـقرا   اسـتادان   ةعلوم و سرسلسلشهرستانی  ملل و نحلنقل یا براساس 

ـ  9.رسد می نعمرا بن به حضرت موسی سـلیل نبـوت   ملـی  آ هزاد حسـن   عالمـه گفتـة   ریا بنا ب
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 که تمـام  «توحید مفضل»در حدیث معروف به  حضرت امام جعفر صادق اهلل ناطق ولسان
 وي مردمد: فرمای کند و می میارسطو به بزرگی یاد از  ،روایت شده است بحارآن در 

 علم است که حق اهل حـق  ةشجرکه این خود را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع خواند 
ترغیـب   دیگـران را بـدان تشـویق و    گـزارد و  ن احتـرام مـی  آاهـل   به علـم و  کند و می را ادا
به کـالم   ورد وآ ارسطو را به بزرگی بر زبان می ،با اینکه خود حجت بالغ خداست فرماید و می

 بینـیم  هایی را می چه بسیار نوشته .ستاید وي را می ةروش اندیش نهد و قدر می رج ووي ا
 به ساحت بزرگان علمـی  گویی دراز و زبان به بیهوده کنند و که دهان به ژاژخواهی باز می

 .دارنـد  جسارت روا می ادب و ةگزارد اسائ نان احترام میآملکوت به  امام ملک و ،که چون حجت خدا
 گویند اندیشی خود سخن می ک  اند که از خامی و ان نزد اهل خرد خردساالنیاین گستاخ

 .برد که نام بزرگان به زشتی بزرگش نخوانند اهل خرد دهند بدنهادي خود خبر میو از 
 در خبراست که هرگاه کسی از اهـل پیـامبر خـاتم   : گوید می نزهةاالرواحفاضل شهرزوري در 

 .«یافـت  این امت تشرف مـی  اي ارسطاطالیسِ خطاببا حضرت آن  رسید از زبان مبارک به کمال می
 محبوب القلـوب  دیلمی در ي در همان کتاب یادشده ورایم باز شهرزو گفته آنههفراتر از بسا  چه
 ند:از او پرسـید ایشان  ،وارد شد عاص از اسکندریه بر رسول خدا بنعمروروزي »اند که  وردهآ

حلقـه    حلقـه  گروهی چند دیدم که طیلسان در برداشتند وداد: عمرو پاسخ  ؟اي نجا چه دیدهآدر 
 ،بردنـد  نـام مـی   ـ   تعـالی  اهلل ةلعنة  ـ  مردي را به نام ارسـطاطالیس  نشستند و گرد هم می

 9«اي عمرو باز ایست ارسطاطالیس پیمبري بود که قوم وي او را نشناختند  :فرمود رپیامب

 اسالمآغاز منطق را در  نی که علوم عقلی مانند فلسفه وکساشود این است،  در اینجا پرسشی مطرح می
 اهمیـت پربسیار مهم و اي  داشتند. این مسئلهها و اهدافی  چه انگیزه ،ترجمه کردند و گسترش دادند

 توانـد  باز هم نمـی  . بر فرض که مترجمان یا حامیان آنها در این کار، نیت سوء داشتند،است
شد؛ زیرا بین حسن و قـب  فعلـی بـا حسـن و قـب  فـاعلی       بر حسن و قب  فعل تأثیر داشته با

 مالک مختص خود دارند. کند و هریک حسن و قب  یکی به دیگري سرایت نمیتفاوت است و 

 اشکال سوم
 چه حاجت به علومی مانند منطق است؟ با وجود قرآن و روایات معصومان

وم مختلف از ایـن منـابع نیازمنـد    اند و براي استخراج عل پاسخ: اوالً، قرآن و روایات منابع علم
 اي ابزارهایی هستیم؛ ابزاري مانند ادبیات عرب، علم رجال، علم اصول و... ازاین ابزارند که چـاره 

آوردن اینها نیست و بدون اینها فهم علوم دینی ممکن نیسـت. از قضـا منطـق نیـز      دست  جز به
مسائل عقلی است و معیـار صـحت    داراي تر بیان شد دین ازجملة این ابزار است. چنانهه پیش
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 و سقم در مسائل عقلی منطق است؛ پس، منطق ابزاري براي فهم معارف عقلی دین است
توان علوم ادبی و مانند ان را به این بهانه که تمام مایحتـاج بشـر در قـرآن     طور که نمی و همان

نـداریم، مطـرود    وجود دارد و با وجود قرآن و روایات، دیگر نیازي به قواعد صرفی و نحوي
توان به این بهانه طرد نمود؛ زیرا همة ایـن علـوم در حکـم ابـزار      کرد، قواعد عقلی را نیز نمی

 اي جز استیفاي این ابزار نـدارد؛  اند و بشر عادي براي فهم حقایق وحیانی چاره فهم معارف دینی
 شده استهایی که گذشت، روشن شد قواعد منطقی در قرآن نیز رعایت  ثانیاً از مثال

 و چنانهه قرآن در بیان الفاظ خود از شیوة رای  ادبیات استفاده کند در مباحث عقلی
و تفکري هم شیوة رای  عقال را امضا کرده است و اگر شیوة جدیدي براي تفکر و اندیشـیدن  

 آن دیـن از گرویدن به دین باید عقالً اصـول   کرد؛ ثالثاً، قبل طور قطع آن را ارائه می در نظر داشت، به
 پذیرفته شود و ممکن نیست براي اثبات اصول دین به نقل، ازجهت تعبـد تمسـک کـرد؛   

 اي جز اینکه معیاري صحی  در دست باشـد  بلکه باید به شیوة عقالنی پیش رفت و چاره
 زده شود و عقیدة صحی  را برگزیند، نیست، و آن معیار منطـق اسـت؛   تا عقاید مختلف با آن محک

توان منطق را علمی فرا دینی دانست که مثبِت شریعت اسـت و مثبَـت    نظر می بنابراین، از یک
 انجامد. تواند مثبِت را نفی کند، چون به نفی خود می نمی

 چهارم اشکال
 داریم. آن حرمت بر دال شود و روایاتی می شمرده مذموم اسالم شریعت در قیاس
 اشـکال  پاسـخ  شـد،  ذکر نمونه هه چندچنان بکنید، قرآنی استدالالت در دقت اگر اوالً، :پاسخ
 انـد  متفاوت هم با که چیز دو بین است کردن مقایسه روایات در قیاس از منظور ثانیاً، شود؛ می روشن
 قیاس مبناي بر مقدمات و از کردن استدالل نه گویند، تمثیل آن به منطق اصطالح و در

 رسیدن. نتیجه به آن و شرایط

   مپنج اشکال
 مطابقت ندارد. منطق و فلسفه است، اسالم به سبکی که در کسب علم در متد شناخت و روش

  این سؤال بسیار دقیق و عمیق است و جوانب مختلفی دارد و ما به یاري خداونـد تبـارک   پاسخ:
فراوانـی اسـت بـین    تفـاوت   ،اوالً ؛دهـیم  خویش میبا توجه به دیدگاه تعالی پاسخ مختصري  و

 کنند ها از عقلشان استفاده می همین بس که اغلب انسانن تفاوت آمنطق و فلسفه و در 
 اگـر منطقیـون   ،ثانیـاً  ؛دانند از فلسفه چیزي نمی اما فیلسوف نیستند و ،نمایند و استدالالت منطقی می

 متدلوژي اسالم منحصر در سبک عقلی مح  ما بگویند که روش شناخت و ةفالسف و
متد شناخت حقایق در اسالم ترکیبـی   روش وا زیر ؛اشکال مستشکل وارد استاست، انتزاعی  و

یات و روایـات اسـت.   آکید فراوان أاز حواس مورد تگیري  بهره مشاهده و ها، روش ةاست از هم
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 هـاي ذوقـی   شهودها و دانش و کشف و ؛تجربه در متون اسالمی جایگاه واالیی دارد استقرا و
 ةجایگـاه خـویش را در هندسـ   نیـز   هاي عقلی و ذهنـی  چنانهه استدالل .دنسهم خود را دارنیز 

بـاالي علـوم    ةهاي تنزیلی که در مرتبـ  همهنین است علوم وحیانی و دانش ؛دنمعرفتی اسالم دار
بـه  اگر کسی بخواهد متدشناختی اسالم را منحصـر  بنابراین،  ؛دنشرافت و صحت قرار دارنظر از 

شـود   یم 9«حزب بما لديهم ف حيون کل » ةیآل وشممهاي مذکور نماید به خطا رفته است و  یکی از راه
اسـتدالالت  بـه  در اسـالم را منحصـر    اسالمی متد شـناختِ  ةایم که منطقیون و فالسف و ما ندیده
لحاظ نظـري   اسالم با اینکه به ةفالسف کننده این باشد که علما و اشکالمنظور اما اگر  ،ذهنی بداند

 لحاظ عملـی   اما به ،اند فلسفی نشده قی واسالم در استدالالت منط قایل به منحصربودن متد شناختِ
 براي شناخت هرچیز اعم از علوم طبیعی و اند عملکرد شناختی خودشان فقط همین راه را برگزیده و
سـطور  ایـن  راقـم  بـاور  صورت به  دراین ،اند انتزاعی پرداخته غیرطبیعی به استدالالت ذهنی و و

 مل وجود دارد.أجاي ت

 مشش اشکال
 :  کنیم ملی بیان میآ زاده حسن  را از زبان عالمهسخ آن پا این اشکال و

 ؛شـود  منطـق شـنیده مـی    نکوهش عقل و نثر بسیار مطلب سوم اینکه از زبان عارفان به نظم و
   گوید: می گلشن رازمثل اینکه شیخ شبستري در 

 زاستعمال منطق هیچ نگشود  کس را که ایزد راه ننمود نآهر 
 تاینکه شیخ سعدي گفته اس یا

 که حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست دگر ز عقل حکایت به عاشقان منویس
 گفته است   مثنوياینکه مالي رومی در  یا

 تمکین بود پاي چوبین سخت بی  پاي استداللیان چوبین بود
 گونه گفتارها که فراوان دارند. مانند این و

 .عرفـان عملـی اسـت    اینان دعوت اهل منطـق بـه   ةعمد در پاسخ ان باید گفت که نظرِ
البته دارایـی   اند دارند و چنانهه همین نکوهش را به کسانی که فقط به عرفان نظري اکتفا کرده

 کنند که چشـیدن  ذوق می به عشق و تعبیر دارایی خیلی هنر است از دارایی غیر از دانایی است و
 پندارنـد  دیگران مـی ق علم منطق را نه چنان است که رَپس مذمت این فِ، رسیدن است یافتن و و

بلکـه دعـوت دانشـمندان منطقـی بـه مراتـب        ؛موصل به مطلوب نیست که علم منطق منت  و
یعنی دعوت به عرفان عملی کـه شـعبة    ؛شهود است وجدان و ذوق و تر است که عیان و عالی

 ترین هم انسان است. مهم اهم اخالق و

                                              
 .32، روم .9
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 ؛ه به علوم عاري از سلوک عرفـانی اسـت  بلک ،تنها به علم منطق است نان نهآخالصه اینکه نکوهش 
 ن علـوم آنی اسـت از  آداب قرآدب به أت عرفانی که تخلق به اخالق رحمانی و زیرا حقیقت سلوک

 از این به علم عاشقی. کنند و عاري تعبیر به علم رسمی می

 المتـین  حبـل و جـامع عباسـی   اینکـه خـود در فقـهِ    بـا  ،این ابوالفضایل عالمه شیخ بهـایی اسـت  
 فوايدالصمدية در نحو و زبدة االصولدر اصول فقه  و الشمسین مشرق و اعشریاتاثنو
 در نکوهش علم رسمی گوید:   نان و حلوادر  ،رسایل نوشته است و ها ، کتابدر فنون دیگر و

 علم رسمی سر به سر قیل است وقال
ــقی  ــم عاشـ ــر علـ ــود غیـ ــم نبـ  علـ
 ایهــا القــوم الــذي فــی المدرســه    

 اصــولچنــد ازیــن فقــه وکــالم بــی 
 رفـصرف شد عمرت به بحث نحو وص

 

 نــه از ان کیفیتــی حاصــل نــه حــال
ــقی   ــیس شـ ــیس ابلـ ــابقی تلبـ  مـ
ــه   ــلتموه وسوسـ ــا حصـ ــل مـ  کـ

ــن  ــالی ک ــز را خ ــول مت  اي بوالفض
 از فصول عشق ناخواندي تو حرف

نه اینکه این علم شریف با حفظ شرایط مقـدمات   ،ن است نکوهش به علم منطقآز به همین و
 موصـل  منطق است منت  علم حقیقـی و قلب  خصوص برهان که هبصحت صورت قیاس  و

 9.نبوده باشد یبه سرمنزل یقین

 هفتم اشکال
 دانان و فالسفه اشتباه اگر منطق عامل مصونیت تفکر بشري است، پس چرا بین منطق

 و اختالف وجود دارد؟
؛ ثانیـاً، آنهـه   بـر منطـق و قیـاس اسـت     کنید، این اشکال مبتنی پاسخ: اوالً، چنانهه مالحظه می

دانی که رعایت منطـق   بسا منطق بخش است استعمال منطق است نه علم به آن و چه  مصونیت
تـوان نوشـت. آیـا مستشـکل      دانان و فالسفه را به پاي منطـق نمـی   کند؛ پس خطاي منطق نمی

نویسـد؟ مسـلماً هرگـز؛ ثالثـاً، منطـق تنهـا عامـل         گرامی خطاي مسـلمین را پـاي اسـالم مـی    
بخش از خطاي در اندیشه نیست، بلکـه یکـی از عوامـل بازدارنـده اسـت و عوامـل        مصونیت

اي چـون   عدیدة دیگري وجود دارد که در خطاي اندیشه مؤثر اسـت؛ ماننـد: رذایـل اخالقـی    
 هاي نادرست و... . فرض تعصب و محبت به دنیا و یا پیش

 هشتم اشکال
بسـا   لذا، ضمانت صحت ندارد و چهمنطق از اختراعات بشر و ساخته و پرداختة ذهن اوست؛ 

 هاي جدیدي اختراع شود که از منطق فعلی بهتر و کاراتر باشد؟ در آینده منطق
                                              

 .923ـ925صندارند،  قران وعرفان و برهان از هم جداییآملی،  زاده حسن حسن .9
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 اند مانند علوم ادبی و بعضی از علـوم صـنایع   اند: بعضی اختراعی پاسخ: اوالً، علوم بشري دوگونه
 جهان انتزاع شـده اند که از قوانین حاکم بر واقعیات  ها؛ بعضی دیگر اکتشافی و تکنولوژي
کنند. مستشکل گرامی باید بداند که منطق از نـوع دوم اسـت، یعنـی از سـاختار      و حکایت می

 کند، پس اختراعـی  تکوینی ذهن و عمل تفکر انتزاع شده است و از آن حکایت می
و قراردادي نیست؛ ثانیاً، بین علم ناقص با علم اشتباه تفاوت است؛ بلـه، امکـان دارد در آینـده    

 ترشود، اما به این معنا نیست که آنهه در علم فعلی منطق وجود دارد، اشـتباه اسـت؛   م منطق کاملعل
 بلکه بسیاري از مسائل منطق بدیهی بوده و ضامن صحتشان خودشان است و بعضی دیگر از مسائل
منطق نظري بوده و امکان خطا در آنها وجـود دارد و بایـد مسـائل نظـري منطـق را براسـاس       

هاي درست فلسفی بررسی و نقد کرد شاید مستشکل گرامـی   فرض دیهی منطق و پیشقواعد ب
 اشکال کند که اگر منطق خود ضامن خود باشد، دور است و باطل، پس اشـکال همهنـان  

کـار گیـري منطـق     گوییم: مضافاً به اینکه این گفتة خود بـه  به قوت خود باقیست. در پاسخ می
اند یا نظري و اگر نظـري   هاي عقل و منطق یا بدیهی داده واستدالل است، باید توجه داشت که

انـد، ضـامن    باشند، باید به بدیهیات منتهی شوند تـا صحتشـان پذیرفتـه گـردد و اگـر بـدیهی      
خـود   خـودي  تر به ضامن صحت نیـاز ندارنـد. بلکـه بـه     اند و به تعبیر دقیق صحتشان خودشان

در آن باشد، الزم است با چیـزي سـنجیده    اند؛ به تعبیر سوم، هر امري که احتمال خطا صحی 
 کل مابالعرض البد ان ینتهی الی مابالذات. و در اینجـا دو حـال  »شود که احتمال خطا نداشته باشد؛ 

اش شـکاکیت   هاي بشري احتمال خطا در آنها وجود دارد که الزمـه  متصور است یا همة دانش
 صحت ندارند؛ بلکه خود ضامن صـحت مطلق است و یا بعضی از علوم هستند که نیاز به ضمانت 

   اند. از قضایاي عقلی و منطقی از این قبیل باشند که همان بدیهیات بوده و بسیاري دیگر قضایا می

   منه اشکال
کـه منطـق قواعـد     درحالی ؛صورت استدالل استدالل است نه از ةعمدة خطاهاي اندیشه از ماد
 ؟باشد ن عاید نمیاز آنفع زیادي  کند و صورت استدالل را بیان می

امـا اگـر در مطالـب    نمایـد،   سخنی درست می ،اینکه عمدة خطا در اندیشه از مادّه است پاسخ:
 ،اوالً :گـزارد  ثیر مـی أگردد که منطق از دو جهت در صحت مادّه ت معلوم می ،گذشته دقت شود

 صوصـاً خشمارد،  برمیهاي قضایا  هاي مواد اقیسه را به ویژگی در مبادي اقیسه که ویژگی
شـرایط را در مـواد قضـایایش     هـا و  ن ویژگـی آکند که اگر مستدل  قضایاي یقینی اشاره میبه 

البتـه اشـاره کـردیم کـه منطـق راه       ؛صحی  خواهد شـد نیز مادّه  نظراستداللش از ،رعایت کند
ـ    کند و را بیان می نآهاي  اما ویژگی ؛کند آوردن مواد یقینی را بیان نمی دست  به ر ثیأایـن خـود ت

اشـتباهات در قضـایا    هـا و  خلـط  ةعمـد  ،چنانهه بیان شـد  ،ثانیاً ؛بسزایی در صحت مادّه دارد
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تـالی   محمـول یـا مقـدم و    نهاست که اگر تصور موضوع وآخلط در تصور  اشتباه و ةواسط هب
گـردد؛ همهنـین    مـی ن با مشکل کمتري مواجه آتصدیق به  ،صحی  انجام شود طور کامل و هب

 نظر نیـز از این  آوردن تصورات نظارت دارد و دست  بر چگونگی به دانیم که منطق می
 .گزارد ثیر میأبر صحت قضایا ت

 دهم اشکال
 گشاست استقراء و تجربه منطق ابزار خوبی براي کسب علوم طبیعی نیست، بلکه آنهه راه

 و مشاهدة حسی است؟
 طق ابزار سنجش علـوم اسـت،  پاسخ: اوالً، علوم تنها در علوم طبیعی منحصر نیستند؛ ثانیاً، من

 نه تحصیل علوم؛ بنابراین، از منطق نباید انتظار تحصیل مواد علمی داشت، بلکه منطق نـاظر 
 به شرایط صحی  صورتِ مُعرف و حجت و بعضی از ضوابط مادّه است. خواه این مُعرف

اري کار رود یا علوم غیرطبیعـی ماننـد: ریاضـیات، فلسـفه و بسـی      و حجت در علوم طبیعی به
 دیگر از علوم اسالمی وانسانی.

 يازدهم اشکال
اگر مقدمتین صحی  باشند، نتیجه درست است و اگر اشتباه باشند، نتیجه اشـتباه خواهـد بـود؛    

 اي بر منطق مترتب است؟ پس چه فایده
بودن مقدمتین براي صحت نتیجه کـافی نیسـت؛ بلکـه شـرایط چیـنش       پاسخ: صرف درست

 از آنهـا  درسـت  امـا  باشـد،  یقینـی  داریـم  که شد و اگر معلوماتیمقدمتین هم باید درست با
 ،«سفیدند ها انسان از بعضی»مادّه  دو این چینش مانند شود؛ نمی حاصل مطلوب نتیجة نشود، استفاده

؛ «اسـت  بـرف  انسان»که  گرفت نتیجه از آن توان که نمی«است برف سفید چیزهاي ازجمله»
 پس حساب مادة اندیشه باصورت آن جداست. .است نشده اظلح استدالل این در صحی  زیرا صورت

 دوازدهم اشکال
 اگر مقدمتین معلوم باشند، نتیجه معلوم است و اگر مجهول باشند، نتیجه هم مجهـول خواهـد بـود؛   

 پس براي منطق فایده متصور نیست؟
 م اسـت بودن مقدمتین براي حصول نتیجه کافی نیست؛ بلکه اقتران صحی  هم الز پاسخ: معلوم

 وجود آمدن فرزنـد کـافی نیسـت،    بودن مرد و زن براي به تا نتیجه حاصل شود؛ چنانهه صرف
 بلکه باید ازدواج با آداب صحیحش حاصل شود تا فرزندي سالم و صحی  حاصل گردد.

 9اي برادر نتیجه هست فرزند  مقدم چون پدر تالی چو مادر
                                              

 .گلشن رازشیخ محمود شبستري،  .9
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علـم  « کلیت کبري»اند که در ضمن علم به  دهگونه مطرح نمو همین اشکال را با بیانی دیگر این
به نتیجه وجود دارد، پس اگر علم به کبري باشد، علم به نتیجه نیز خواهـد بـود و اگـر نباشـد     

فایـده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن اشـکال        علم به نتیجه هم نخواهد بود؛ پس، تشکیل قیاس بی
ه تفصیلی، و آنهه از قیـاس مطلـوب   نحو اجمالی وجود دارد و ن اند: نتیجه در مقدمتین به گفته

دیگر، علم به کبري علم به نتیجه است اجماالً،  بیان نحو تفصیلی. به است، علم به نتیجه است به
دیگـر، هرگـاه مصـداق موضـوعی      بیان و علم به نتیجه در قیاس علم به نتیجه است تفصیالً؛ به

وضـوع را بـه آن مصـداق    براي عقل روشن شد، عقل با تشکیل قیاس، احکام و خـواص آن م 
 دهد و فایدة این عمل)قیاس یا تطبیق( بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. سرایت می

 سيزدهم اشکال
 در قیاس علم به کبري متوقف است بر علم به نتیجه و علم به نتیجه متوقف است بر علم بـه کبـري  

 و این دور باطل است.
 آن اینکه همة کلیات تصـدیقی بر یک مبناي ناصواب است و  پاسخ: این اشکال مبتنی

 آیند و این مبنا از جهاتی اشتباه است: اوالً، همـة علـوم   دست می از استقراء و مشاهدة جزئیات به 
 شـوند،  آید؛ مانند علومی که مسائل آن از تحلیل موضوع حاصل می دست نمی از استقراء جزئیات به 

 تقراء و مشـاهده سـروکار دارنـد،   مثل ریاضیات و فلسفه؛ ثانیاً، همان علومی هم که با اسـ 
مانند بعضی از علوم طبیعی)فیزیک، شیمی و...( براي استنتاج کلیـت آنهـا الزم اسـت قیاسـی     

 وجود رابطه بین ماهیت کلی موضوع با محمـول شـود   تشکیل شود که در آن حکم به
؛ صورت منسلخ از زمان بوده و نسبت به گذشته و حال و آینـده صـادق خواهـد بـود     و دراین
 از آن، شود، نه قبل و نه بعـد  فقط شامل همان زمان استقرا می« بما هو استقرا»که احکام استقراء  درحالی

پس در علوم طبیعی هم اگر بخواهیم علوم و قوانین کلی داشته باشیم باید از قیاسی کـه مفیـد   
همـة   علم کلی باشد، سود ببریم؛ مگر اینکه مستشکل وجود قضایاي حقیقی را منکـر شـود و  

 گنجد. قضایا را خارجی بداند که شرح و بسط آن در این مختصر نمی

 چهاردهم اشکال
 منطق بر پایة ادراک کلیات بنا نهاده شده است، یعنی از درک مفاهیم کلی قضایا تشـکیل گردیـده  

 پذیرد. نتیجه آنکه پایة استنتاجات منطقی بر وجود مفـاهیم کلـی اسـت،    از آن قیاس شکل می و پس
 اند، لکن با کمی ابهام که مفهوم کلی وجود ندارد و کلیات همان جزئیات یدرحال

 اسـت،  شـده  مبهم فردیشان مشخصات که اند جزیی مفاهیم همان کلی پریدگی. مفاهیم رنگ و
 باشـد  اي سکه تواند هر و می نیست است و نوشتة آن معلوم شده ساییده که اي سکه مانند

 کند. صدق اي و بر هرسکه
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 کلـی  حمـل  کـه  درحالی باشد؛ تردید نحو به جزئیات بر کلی حمل باید قول این طبق ،اوالً :نقد
 شـود،  مـی  حمـل  خودش بر فقط جزئی است و این بدان سبب است که قطعی نحو به افراد بر

 عـدم،  چـون  مفـاهیمی  باشد، حسی مشاهدة مدعی این در جزئی مشاهدة اگر ثانیاً، کلی؛ برخالف
 پریـده  و رنـگ  شـده  ساییده مفاهیم این شوند تا نمی حسی مشاهدة تعلی ,مُحال، فرشته، روح

 پریـدة  رنـگ  چگونـه  شـوند،  می حمل متضاد بر اشیاي که مفاهیمی ثالثاً، باشند؛ حسی جزئیات
 شود. می حمل وسفید سیاه بر که رنگ مفهوم مانند: باشند؛ می جزئیات

 پانزدهم اشکال
 که عالم دائماً درحال تتییر و تحـول اسـت   شود؛ درحالی در منطق براي اشیاء ماهیات ثابت اثبات می

 چیز ثبات ندارد. و هیچ
پاسخ: اوالً، مستشکل از منطق و استدالل در این کالم استفاده کرده و با منطق به جنـگ منطـق   

 ثانیاً، بین منطق و فلسفه خلط شده است؛ زیرا آنهه براي اشیاء ماهیت ثابـت  9رفته است؛
هاي فلسفه است و ربطی بـه منطـق نـدارد. بلـه منطـق از برخـی        رخی نحلهگیرد، ب در نظر می

کند که درواقع از مسائل اصیل منطقـی نیسـتند؛    عنوان اصل موضوع استفاده می مسائل فلسفه به
باشد و هیچ دلیلی بر آن وجـود   چیز درحال تتییر و تحول است، اول مدعی می ثالثاً، اینکه همه

کنـیم   بینـیم و بـا حـواس درک مـی     شود این است هرچه ما می می ندارد. نهایت حرفی که زده
داند که این استدالل استقراي ناقص اسـت و مفیـد علـم     درحال تتیر است و خواننده عزیز می

خود ثابت است یا متتیـر؛ اگـر بگویـد    « چیز در حال تتییر است همه»باشد. آیا جملة  کلی نمی
متتیر است باز نفی خـود کـرده و بـه امـور ثابـت      ثابت است که نفی خود کرده و اگر بگوید 

 2اعتراف کرده است.

 سوم بخش
 پردازیم. در این بخش به فواید علم منطق می

فواید دیگـري   ،اضافه بر فایده اصلی علم منطق که مصونیت ذهن از خطاي در اندیشیدن است
 :شمریم اختصار بر می نها را بهبرخی آهم بر خواندن منطق مترتب است که 

این مهم بـا ممارسـت    شود و ن میآقدرت  ریاضیات باعث دقت ذهن و خواندن علم منطق و .9
                                              

ضـا  را ببرخواننده عزیز مالحظه فرمود که همه اشکاالت مبتنی بر استدالل و منطق بـود ومستشـکالن ناخودآگـاه منطـق      .9
 گیرند و این از عجایب ذهن ادمی است. کارمی منطق به

 اول، جلـد اسـالمی،   علـوم  کلیات، 9۷ تا 93 آیات نجم، ذیلپ جلدالمیزان،  ها برگرفته از عمدة اشکاالت و پاسخ .2
 آملـی،  زاده حسـن  عالمه نوشتة ندارند جدایی هم از وبرهان وعرفان قرآن و کتاب مطهري ازشهید منطق بخش

 براي توضیحات بیشتر رجوع شود به آثار نامبرده.
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ن، آدقـت   بـاالبردن حـدّت و   کردن ذهن و ید. قويآ دست می ریاضیات به  تمرین در منطق و و
کـردن   تمرین بـراي قـوي   اوایل شروع به ورزش و مانند نیرومندکردن جسم است که شخص در

 ممارسـت  تمرین و بدن در بدو کار ورزشی، ضعیف است وزیرا  ؛و استر هجسمش با مشکل روب
 دهند اما ادامه نمی ؛کنند میآغاز افراد بسیاري ورزش را رو،  ازاین ؛وردآ بر وي فشار می

 کار را بـه جـان  آغاز اما اگر سختی  ؛مهارت را ندارند صبر مشقات تمرین و که تحمل وآن دلیل   به
کـردن عقـل    قـوي  کردن ذهـن و  دقیق بدنی را خواهند چشید. ی ورینی قدرت جسمیش ،خریدند
کـم   کار طالب علم باید سختی فعالیت ذهنی را به جان بخرد تا کـم در آغاز است که گونه  نیز این

 تحلیل نماید. طالب علـم بایـد بدانـد   کند و عمیق را درک  دقیق وگردد و مسائل ذهنش قوي 
 است.عقلی قوي  ابزار کار، ذهنی دقیق و ترین که در راه تحصیل علم یکی از مهم

حافظـه تمـارین   کردن قوي  مثالً ؛هاي عقل ذهن متعدد است به تعدد فعالیت ساختن هاي قوي راه
 تجریـد  تحلیـل،  قدرت در تجزیه، حدس، باالرفتن سرعت انتقال ذهن، .خاص خود را دارد

 یـک هـا و... کـه هر   پدیـده  درک روابـط بـین   اختراع و انکشاف و مقایسه و تعمیم و ترکیب و و
کردن حواس   کردن عقل غیر از قوي  بدانیم که راه قوينیز این را  .طلبد تمرین خاص خود را می

 است.دو غیر از نیرومندکردن عواطف و ذوق باطنی  کردن این قوي ظاهره است و

 ؛گـزارد  رو بـه غربـت مـی    اسـت و  رنـگ شـده   هـا کـم   سفانه علوم ریاضـی در حـوزه  أمت
علـوم  یابیم که  کنیم، درمیزودگذر در تاریخ زندگی اهل علم هرچند که اگر سیري  درصورتی

ـ ن قاآ رايچه ارزشی ب وآنان چه جایگاهی داشته است ریاضی در زندگی علمی   .انـد  ل بـوده ئ
شـدن ذهـن     جانب بـراي قـوي   این ةبه عقید واست مفید بسیار خواندن ریاضی براي طالب 

 نیست.رگشا ریاضی کا ةانداز چیز به هیچ

 علمـی نخسـتین  فلسفی است.  مادگی براي ورود به علوم عقلی وآعلم منطق  دیگر ةفاید .2
 کنـد  مادّه میآذهن را  ،زیرا اوالً ؛منطق است ،شود که براي ورود به علوم عقلی فرا گرفته می

ـ  ،ثانیاً اندیشه بپردازد و نظري به کاوش و عقلی و ظریفِ ل دقیق وئتا بتواند در مسا  ةواسـط  هب
ل علـم منطـق   ئمحتویات عام منطق که فراگیري علوم عقلی متوقف بر فراگیري مسـا  ل وئمسا
کلیات  کسبی یا نسب اربعه و از بحث تصورات گرفته تا تصدیقات یا بحث ضروري و ،است

 نهـا آ ةکه هم مبادي برهان وغیره... قیاس و مباحث قضایا و رسوم و حدود و خمس و
فالسـفه تـا ذهـن    گفتـة  بـه  و باشـند   مانند ابزار کار مـی  فراوان دارند و علوم عقلی کاربرد در

ابـواب علـوم    ،عمـق بخوانـد   اگر کسی منطق را با دقت و ،ثالثاً 9؛فلسفه نداریم ،شناخته نشود
تصـدیقات را خـوب    کسی که بحث تصـورات و  ،مثالشود؛ براي  گشوده میرویش  هفلسفی ب

                                              
 .9جشرح مبسو  منظومه، براي توضی  بیشتر ر.ک: مرتضی مطهري،  .9
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؛ شـود  رویش باز مـی  هب (معرفت شناسیشناسی) م شناختباب عل ،ن اندیشه کندآدر  بخواند و
 طـور ضـمنی   هنظري است و فالسفه ب ةهاي فلسف شناسی که از شاخه علم شناخت

 ها حوزه اي مستقل در عنوان رشته به در عصر حاضر پرداختند و ن میآدر مباحثاتشان به 
یـا بحـث کلیـات    د، منـدان فراوانـی دار   عالقه شود و غرب تدریس می هاي شرق و دانشگاه و

 . خمس که ارتبا  مستقیمی با بحث ماهیات در فلسفه دارد و...
اگـر بگـوییم   اسـت.  عادت به محسوسـات   گرایی و یکی دیگر از فواید منطق گریز از حس .3

دلیـل  ن کـریم  آقـر  ایـم.  گزاف نگفته ،انس با محسوسات است ةواسط همشکالت معرفتی بشر ب
یاتی به ایـن مطلـب اشـاره    آدر داند و  مینها آگرایی  ن را حسکافرا انحراف معرفتی مشرکان و

قيال اليذی ال ي جيون لقائنيا ليوال انيزل عل نيا        »و  9«اذ قلتم يا موس  لن نومن ل  حت  ن ی اهلل جه ة»کند:  می

 نگري می 3«وي يد کل ام ء منهم ان يوس  صحفا منش ة» و 2«الم ئکه اون ی ربنا لقد استکب وا ف  انفسهم
 تعالی و خداوند تبارکاند،  مشتولظاهر دنیا  با محسوسات و ماًیمشرکان چون دا افران وکه ک
 ؛نهـا را رویـت کننـد   آخواهند با حواس ظاهري  می کنند و وحی را مادي تلقی می مالئکه و و

ها بدون  ید. بیشتر ما انسانآ به حواس ظاهر در نمینیست و که همة حقایق عالم مادي  درحالی
ـ  نوس بـا مـادّه هسـتیم و   أم گرا و معرفتی خود حس ل علمی وئنیم در مسااینکه بدا  ةواسـط  هب

نها جـزم  آسختی به  به با قضایاي عقلی کمتر انس داریم و فرورفتن در محسوسات )ظاهر دنیا(
بسیاري از معارف دینـی   .یقین از احکام عقل است نه حس ،که درصورتی؛ کنیم یقین پیدا می و

 ایمان واقعـی  ،نکنیمپیدا نها یقین آبه  نوس نباشیم وأتا با معقوالت م حسی واند نه  معارف عقلی
 یندآ که به حس در نمی اند البته منظورمان از معقوالت علومی .برایمان میسور نخواهد شد

 .شود فلسفی مطرح می هاي ابکه در کتنیست تنها مباحثی و 
 اینکه علمی اسـت  ةواسط هعلم منطق ب ت.ن اسآنفس و تجرد  شنایی باآعلم منطق  دیگر ةفاید .7

، نیـاز دارد  شـدن  ذهن دقیق در کار عقل و به درخود فرورفتن و ن،آبراي فراگیري  گرا و درون
اسـت.  انـس بـا روح مجـرد انسـانی      شـنایی و آن آورد آ مصداقی است از سیر انفسـی کـه ره  

 علمزیرا  ؛کند تقویت می این است که روح مجرد انسانی را «بما هو علم»خاصیت علم 
 نها نیاز به در خود فرو رفـتن آکه در  علومیویژه  به اند؛ معرفت غذاي روح علم و سنخ و روح هم و
 .ثرندؤاصطالح سیر انفسی دارد، بیشتر در تجرد نفس م به و

                                              
 .33 ،قرهب .9
 .29 ،فرقان .2
 .32 ،مدثر .3
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 بندي جمع
 علـوم از مجموعـه  دیگـر   همهـون  تحصیل علوم حصولی است و علم منطق قوانین حاکم بر

و تصدیق آنهـا   ندقضایاي بدیهی صحت خودبنیاد دار د.وش میتشکیل  نظري بدیهی و يقضایا
 است.منو  به تصور صحی  

 تر در شبهات بیان شد، مستشکلین تصور درستی از مجموعة منطق نداشـتند  که پیش چنان
 نمودنــد. غالبــاًبــه خــود قــوانین منطــق تمســک مــی ،قــوانین منطقــی و ناخودآگـاه بــراي رد  

 گیري تصور درستی از منطق سبوق به شبهاتی بودند که مانع از شکلکنندگان م اشکال
 مشکل مستشکلین بر منطق است.   ترین که این مهمشد می و قضایاي منطقی

 و امکـان صـحت و سـقم در آنهـا     کـرد بررسـی   توان را میقضایاي نظري منطق  ناگفته نماند
 امکان تکمیل و ارتقا دارد.مانند دیگر علوم  نیزمنطق  ،همهنینهست.  علوم دیگر همهون

 منابع
 ران کریم* ق
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 9يـکيک عرضـتش

 2محمدهادي رحمانی

 چکيده
مندي از حقیقتی واحد و بازگشت وجه اشتراک به وجـه   تمایز در میزان بهرهمعناي  تشکیک به
 باشد مالک اتحاد تشکیک طولی حقیقت وجود و مالک تمایز آن مراتب وجـود  امتیاز می

شـود کـه یـک رتبـة      قی مطـرح مـی  در شدت و ضعف است. تشکیک عرضی در بـین حقـای  
ند؛ تمایز در ایـن  تمایز داربا یکدیگر ، اما اند سان ازلحاظ شدت و ضعف یکدارند و وجودي 
تمایز که اصالت با وجود است، همة اقسام  معناي ماهیات و تشخیص افراد است. ازآنجا مقام به

 گـردد کـه ایـن نوشـتار     رو، تشکیک عرضـی نیـز بـه وجـود بـاز مـی       باید به وجود بازگردد؛ ازاین
 .کند میچگونگی بازگشت آن را براساس مبانی گوناگون اعتباریت بیان 

 در تشکیک طولی مالک تمایز مراتب وجود، و در تشکیک عرضی حدود وجود )در تمایز نـوعی( 
 گردد. البته باید ایـن مـالک   و تشخص وجود )درتمایز افراد( است که درواقع هردو به وجود باز می

اس اقوال مختلف تشکیک یعنی تشکیک عامی، خاصی و خاص الخاصـی نیـز تطبیـق    را براس
 د.نکرد تا با یکدیگر اشتباه نشو

 کليدواژگان
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تشکیک، تشکیک عرضی، تشکیک عـامی، خاصـی   

 و خاص الخاصی.
                                              

 .35/99/93۷۹، تاریخ پذیرش: 93/53/93۷۹. تاریخ دریافت: 9

 .((r136030@yahoo.comمدرس فلسفه و منطق  ،. سط  سه فلسفة اسالمی2
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 مقدمه
فلسـفه   ویژه به ،م عقلیتوان دوران عقالنیت دانست. در چنین روزگاري علو جهان امروز را می

جایگاه مهمی در حل مشکالت و سؤاالت ذهنی بشر دارد. هرچـه از طـرح مباحـث فلسـفی     
شـود.   هاي مختلف بحث بیشتر آشکار می شود و جنبه بر عمق و دقت آنها افزوده می ،گذرد می

 است« تشکیک عرضی»هایی که شاید کمتر بدان توجه شده باشد، بحث  یکی از بحث
 هاي ذهنی دارد. یار مهمی در مباحث فلسفی و حل پرسشکه نقش بس

 را بر مبانی مختلف در تشـکیک، « تشکیک عرضی»اي  کوشیم تا اندازه در این پژوهش می
معنـاي اعتباریـت    دربـارة  گوناگون آرايالخاصی تطبیق کنیم و  یعنی عامی و خاصی و خاص

 تشکیک عرضی به اثبـات ماهیت را بر تشکیک عرضی تطبیق دهیم و با بررسی مالک در 
 آن نیز اشاره کنیم.

 اصالت وجود
ترین بحث در حکمت متعالیه که اثري فـراوان بـر مباحـث دیگـر دارد،      شاید بتوان گفت مهم

بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است و ازآنجاکه این بحث در تشـکیک عرضـی هـم    
 پردازیم. آن می دربارةجایگاه مهمی دارد، به توضیحی مختصر 

منظور از امر اصیل حقیقتی است که افراد عالم خارج را پر کند و منشأ اثر باشـد. در تقریـر   
 شـود،  توان گفت که از هر حقیقت خارجی که از آن تعبیر به هویـت مـی   این معنا می

شود: نخست، مفهوم هستی و دیگر و مفهوم چیستی )ماهیـت(.   دو مفهوم به ذهن متبادر می
 جی حقیقتی بیش نیست، یکی از این مفاهیم اصیل است و عالم خـارج ازآنجا که واقعیت خار

 .آید( ) معناي اعتباري می 9دارد و مفهوم دیگر اعتباري استخارجی  عینیِازاي  به کند و ما را پر می
 آن حقیقتی که اصیل اسـت  2کنند مالصدرا و دیگر بزرگان فلسفه با ادلة فراوانی اثبات می

 آید، یعنی مفهوم وجـود  شمار می ند و منشأ اثراست وجود بهک و عالم خارج را پر می
 اي مشـی افراد عینی خارجی دارد و ماهیت چیستی ازاي  و مابه دهد از واقعیت خارجی خبر می

 ،«هـذا وجـود   »توان به اشیاء اشاره کرد و گفت:  به بیان دیگر، می 3است ساختة ذهن؛
 .ندوجودات حدود ؛ در واقعیعنی موجود است

                                              
 .9۷3و  9۷9، ص1، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .9
 همان. .2

 .73ـ75،  ص9، جی استاد فیاضی()با حواش الحکمة یةنهاعالمه طباطبایی،  .3
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 ماهيت اريتاعتب
 کند، وجود است طور که در بحث اصالت وجود بیان شد، آنهه عالم خارج را پر می همان

کنیم درواقع، وجودات محدود است و هیچ حقیقتی غیر وجود نیست  و آنهه ما مشاهده می
 دیدگاه در تفسیر آن وجود دارد: و ماهیت، یعنی همان جنس و فصل شیئ، امري اعتباري است که سه

 در این دیدگاه ماهیتْ امري فرضی و ذهنی مح  نیست، بلکه ماهیت نیز در خـارج  9:ينيتع. 9
، بلکه به عـین وجـود موجـود اسـت؛     اما وجود منحاز و مستقل از وجود ندارد ؛موجود است

عـروض   واسـطه در  ـ  انسان موجود است مثالًگوییم ماهیت موجود است ـ   وقتی می ،بنابراین
است که موضوع حقیقی است و ماهیت به حیـث انـدماجی وجـود     با حیث تقییدي آن وجود

نـه بـه وجـود منحـاز بلکـه بـه حیـث         امـا  ،کند ماهیت به خارج صدق می ؛ پسموجود است
تـوان گفـت    مـی  رو، ؛ ازایـن شـود  از وجود خارجی انتزاع مـی  اندماجی وجود موجود است و

 ؛ماهیت به تبع وجود موجود است
یعنـی آنهـه عـالم    شـود؛   نفاد و حد عدمی وجود معرفی می اهیتدر این دیدگاه م 2:حدّيت. 2

 آید، وجود است. در ممکناتْ وجود محدود اسـت  خارج را پر کرده و منشأ اثر به شمار می
 «الماهیت موجود »گوییم  رو، وقتی می  این شود؛ از ها و حدود عدمی شیء انتزاع می و ماهیت از نداري

 ادي آن است؛یث نفّدر عروض و ح ةواقع وجود واسطدر
کند، وجود اسـت و ماهیـت    میگاه آنهه عالم خارج را پر ددر این دی 3تصوير وجود در ذهن:. 3

؛ بنـابراین،  بلکـه فقـط تصـویر وجـود در ذهـن اسـت       ،اي از وجود و تحقق نـدارد  هیچ بهره
 توان گفت ماهیت به تبع وجود موجود است؛ چون ماهیت هـیچ تحققـی نـدارد،    نمی
 یعنی حقیقتاً هیچ تحققی ندارد. ،موجود است «رض و المجازبکله بالع»

 تمايز اقسام
 بحث دیگري که پیش از ورود به بحث تشکیک باید مطرح شود و تأثیر مهمی بر تشکیک عرضـی 

 :بیان اقسام تمایز است ،دارد
ایز حقیقت به دلیل اختالف ماهویی از یکدیگر متم دودر این قسم از تمایز  الف( تمايز ماهويي:

 قسم است و در تشکیک عرضی کاربرد دارد. سهشوند، که خود  می
 گاهی تمایز به تمام ذات است، دیگر اینکه ماهیت هیچ وجه اشتراکی ندارند، مثل ماهیـت انسـان  

                                              
 .957، صحکمت متعالیه؛ حسن معلمی، ۷؛ تعلیقة استاد فیاضی شمارة 77و  73، ص 9همان، ج .9
 .13، ص9ج ،نهاية الحکمةشرح اهلل مصباح یزدي،  ؛ آیت33۷، ص9، جآموزش فلسفهاهلل مصباح یزدي،  آیت .2
 ؛91۹، ص2فلسفة امام خمینـی شـرح منظومـه، ج    ؛ تقریرات7۷، ص9، جنهایة الحکمةعالمه طباطبایی،  .3

 .739، ص۷، جمجموعه آثار؛ شهید مطهري، 2۷7، ص9، جرحیق مختومآملی،  عبداهلل جوادي



 011  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 ؛گاهی تمایز به جزء ذات )فصل( اسـت  9یکی جوهر و دیگري عرض است. و رنگ سفید که
مثل انسان و اسب کـه در حیوانیـت    ،یز هستندمشترک و در فصل متما یعنی حقیقت در جنس

 .اند ولی در فصل مختلف ،مشترک
در جـنس و فصـل   هـر دو حقیقـت   یعنـی   ،گاهی تمـایز بـه عـوارض خـارج از ذات اسـت     

 اند، ولی در عوارض خارج از ذات مثل رنگ و شکل و قـد و... اخـتالف دارنـد؛    مشترک
 مثل تمایز افراد انسان از یکدیگر.

کرد و مالصـدرا   تمایز را شیخ اشراق ابداء این قسم از دت و ضعف و نقص و کمال:ب( تمایز به ش
 بسیار به آن پرداخت؛ با این تفاوت که شیخ اشراق آن را در ماهیت مطرح کرد و مالصـدرا 

یعنی تمـایز   االشتراک است، عین مابه اإلمتیازْ به داد. در این قسم از تمایز ما آن را در وجود قرار
حقیقـت در اصـل وجـود    هـر دو  یعنـی   ،منـدي از یـک حقیقـت واحـد اسـت      بهرهدر میزان 
 مندي یک وجود متمایز است؛ مثل نور قوي و نور ضعیف کـه  اند و در میزان بهره مشترک
این قسم ازتمایز در تشـکیک طـولی    و در میزان نوریت متمایز. اند مشترک نور داشتن در اصلِ

 ؛کاربرد دارد
 م از تمایز در نگاه عرفا جایگاه دارد و در مقابل تمایز تقابلی است.این قس ج( تمايز احاطي:

 در تمایز تقابلی هر دو حقیقت غیریّت دارند، که گاهی تمایز ماهویی و گاهی به شدّت
بلکه یکی بر دیگري  ،معناي نفی عینیت نیست تمایز احاطی غیریت به ولی در ،و ضعف است

گی احاطه در دل محا  حضور وجـودي دارد و عـین   احاطه دارد و ذات محیط به واسطة ویژ
چنـد محـیط دربردارنـدة    ، هردیگر ازسوي 2.آن است و محا  به نفس تحقق محیط تحقق دارد

یعنی بـه نفـس    محا  است، ولی در وراي محا  نیز هویتی دارد؛ پس، تمایز به نفس احاطه است،
 محیط غیر محا  است. ةبه نفس احاط احاطه محیط عین محا  و

 اند و ذي شـأن  توان گفت این تمایز همان شأن و ظهوري است که عرفا مطرح کرده می
مثل نفـس   ؛نیز حضور دارد ، ولی محدود به او نیست و در وراي آنستدر مرتبة شأن عین او

 به آن نیست. ولی محدود ،مرتبة قوا عین قواست و قوا که در

 همة اقسام تمايز به وجود بازگشت
بـر   که بایـد توجـه داشـت بنـا    نیز مؤثر است، این ه در بحث تشکیک عرضیبسیار مهم ک ةنکت

 تحقق عینی خارجی دارد؛ بنابراین، همة اقسام تمایز باید به وجود بازگردد. اصالت وجود فقط وجودْ
                                              

 .۹9ـ7۷، ص 9؛ صدرالدین محمد شیرازي، اسفار اربعه، ج9۷۹و  9۷7، ص۷، جشرح منظومهشهید مطهري،  .9
 .239ـ22۷، صمبانی عرفان نظريپناه،  سیدیداهلل یزدان .2
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 9«.تمایز باید به وجود بازگردد بنا بر اصالت وجود تمام اقسام»فرمایند:  مدرس میمرحوم آقاعلی 
طبق این مبنا ماهیت به تبـع وجـود و بـه عـین وجـود       :بر مبناي عینیت. 9 هويي:الف( تمايز ما

ق و وجودات با ماهیات مختلف که به عین وجـود آنهـا   یتوان گفت حقا موجود است، پس می
نحوي اسـت   : بر این مبنا وجود در خارج بهبر مبناي حدّیت. 2 شوند؛ متمایز می ،موجود است

این مبنا وجـودات درخـارج    رب .3 ؛کند ماهیت را انتزاع می ،آن هاي که ذهن از حدود و نداري
 شود؛ مثالً وجود انسان اي متمایزند که تصویر آنها در ذهن باعث تمایز ماهویی می گونه به

بنابراین تمایز حقیقـی  ؛ ذهن اختالف در فصل دارند راي است که تصویر آنها د گونه و اسب به
 شود؛ بع به ماهیت نسبت داده میطبه ازاً یا جبه وجود است و م مربو 

 این قسم از تمایز نیز در وجود جاري است، یعنی وجود قوي و ضـعیف  :ب( تمايز به شدت و ضعف
 .ندفقط وجوددو و هر  نداز یکدیگر متمایز

همهنـین،   .از وجـود معلـول اسـت   تـر   ت، قـوي ن نکته نیز الزم است که وجودِ علتوجه به ای
تـر   وجود عقلی قـوي  رو، ؛ ازاینشود میتر  ضعیف ،شتري داشته باشدقید و حد بی چه وجودْهر

 ؛از وجود مادي استتر  از وجود مثالی و وجود مثالی قوي
 گردد؛ یعنی وجوب سعی و منبسط در مقایسـه  تمایز احاطی نیز به وجود باز می :تمايز احاطيج( 

 دیگـر،   بیـان   د؛ بـه شوند، تمایز احـاطی دار  با وجودات دیگر که از شئون او شمرده می
پس وجودات ممکنات و وجـود   اند، شئونی دارد که وجودات امکانی ظهورات و وجود واحدْ

 منبسط واجبی غیریت ندارند، بلکه ممکنات ظهورات و شئونات وجـودْ واجبـی هسـتند،   
 ولی محدود به آنها نیست. ،استد واجب در مرتبة ممکنات عین آنهیعنی وجو

 تشکيک اقوال
 آخرین مقدمه در بررسی تشکیک عرضی، بیان اقوال در تشکیک اسـت کـه براسـاس آن،   سومین و 

 .استتشکیک عرضی نیز مختلف 
 اند در این دیدگاه که به مشاء منسوب است، وجودات حقایق متباین به تمام ذات الف( تشکيک عامي:

 تاند، پس اتحاد امري اعتباري و مفهومی اس که در صدق مفهوم واحد وجود مشترک
در اینجـا  این مبنا تفسـیر خاصـی دارنـد کـه      البته مالصدرا از 2و کثرت و تباین حقیقی است.

 3نیازي به ذکر آن نیست.
 در این دیدگاه که به فالسفه منسوب است، وجود حقیقتی واحد است ب( تشکيک خاصي:

                                              
 .3۷، صرسالة حملیهآقا علی مدرس،  .9
 .1۷، ص9، جنهاية الحکمة؛ عالمه طباطبایی، 213، ص 9، جرحیق مختوماهلل جوادي آملی،  آیت .2
 .۹، صشواهد ربوبیهر.ک: صدرالدین محمد شیرازي،  .3
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 9است کشیده شده که مراتبی دارد و از مرتبة اعلی که ذات الهی است تا مرتبة ادنی که هیوالي اولی
 واحد است و علت وحدت آن اتصال وجودي بین مراتب است. یو کل این سلسله حقیقت

 شود. تر می تر آییم وجود ضعیف تر و هرچه پایین در این سلسله هرچه باال برویم وجود قوي
تفسیر نخست: در این دیدگاه که به عرفا منسوب است، وجـودْ حقیقتـی    ج( تشکيک خاص الخاصي:

 د است که همان ذات الهی است و همة حقایق ممکنات ظهورات و شئون اویند؛واح
 «الرسـم لـه  »و « ال اسم لـه »اهلل جوادي است که مرتبة ذات الهی که  تفسیر دوم: مربو  به استاد آیت
ق یحقـا همة عد فعل الهی است که همان نفس رحمانی است و بعد مرتبة صفات ذات الهی و بُ

 مانـد  فس رحمانی هستند، نه ذات الهی. البته این پرسش باقی میظهورات، سکونات آن ن
 که رابطة ذات الهی با این ممکنات و نفس رحمانی چگونه است؟ مالصدرا در اسفار به این تفسـیر 

 2.کند میاشاره 

 حقيقت تشکيک عرضي درمقابل تشکيک طولي
را بـا بحـث    وجـود  کـه نبایـد بحـث مشـترک معنـوي     توجه داشت  این نکتهباید به  نخست

 ،زیرا مشترک معنوي وصف مفهوم وجـود اسـت   ؛تشکیک وجود در طول و عرض اشتباه کرد
ولی تشکیک وجـود  کند و معناي متعددي ندارد،  مصادیق صدق می همةیعنی مفهوم وجود بر 

کـه   حقیقت تشکیک معناي واحدي دارد 3وصف حقیقت وجود و عین خارجی است.
 ی جاري است.در تشکیک عرضی مانند تشکیک طول

یعنـی حقیقـت    7،«رجوع ما به اإلشت اک بيه ميا بيه اإلمت ياز    »توان چنین تعریف کرد:  تشکیک را می
 مشکک آن است که وجه امتیاز و وجه اشتراک میان دو حقیقت مشترک واحد باشـد، 

مرتبة نور در نوریت است و وجه اشـتراک   دوزیرا وجه امتیاز  ؛نور حقیقتی مشکک است مثالً
 ریت است.نیز نو

یعنـی وجـودات مختلـف همگـی در اصـل وجـود بـودن         ،وجود نیز حقیقتی مشکک اسـت 
 است.آنها نیز به نحو وجود آنهحال تمایز  درعین اند، مشترک

 :عبارت است ازتطبیق این معنا با تشکیک طولی 
 رو، وجه اشتراک آنها وجود بودنشان است وجودات در مراتب مختلف شدّت و ضعف دارند؛ ازاین

 مندي از وجود است، یعنی وجود ضعیف و وجود قوي و وجه امتیازشان در میزان بهره
                                              

 .371، ص3، جرحیق مختوم؛ عبداهلل جوادي آملی، 1۷، ص9، جنهاية الحکمةعالمه طباطبایی،  .9
 .27۹ـ277، ص2، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .2
 .757، ص9، حاشیة مرحوم عالمه، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .3
 .۷9و  11، ص 9، جنهاية الحکمة؛ عالمه طباطبایی، 753، ص9همان، ج .7
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انـد،   اند، ولی در شدّت و ضعف وجود مختلـف  که در دو مرتبة وجودند، در وجود بودن مشترک
 شود، مالک تشکیک طولی شدّت و ضعف وجود است. چنانهه مشاهده می
ـ  ،اما آنهه مهم است تشـکیک عرضـی    ر تشـکیک عرضـی اسـت.   تطبیق این معناي تشکیک ب

 ،مثل مادیات که یک رتبة وجودي دارند اند، که در یک رتبة وجوديگیرند  را دربر میقی یحقا
 وجود مادي هستند. یعنی

 رکن اول تشکیک با اصالت وجود ثابت است، بدین معنا که همة حقایقی که حتی در یـک رتبـة  
 وجود است. ها؛ لذا وجه اشتراک آنوجود هستند اند وجودي

مثـل اسـب و شـیر     دو حقیقتبلکه  ؛نیست ی واحدمندي از حقیقت اما تمایز آنها در میزان بهره
 در یک رتبة وجودي است و هیچ علیتی بین آنها نیست؛ درواقع، در این حقـایق تمـایز  

یـا تمـام ذات آنهـا     انـد  حقیقت وجود که دراصل وجـود مشـترک  دو یعنی  9،ماهیت استدر 
، مثـل افـراد   یا عوارض مختلف دارنـد  ،مثل انسان و اسب ؛ا فصل مختلف دارندمتباین است ی

. اما نکتة بسیار مهم این است که چنانهه گذشت تمایز ماهویی بـه وجـود   نوع مثل زید و بکر
 ،دیگـر  بیـان  جـود اسـت؛ بـه   و درتوان گفت در تشکیک عرضی نیز تمایز  پس می ،گردد باز می

 بنابراین، ارکان تشکیک در تشکیک عرضی 2ود متمایزند.وجودات در یک رتبه نیز در وج
 نیز جاري است، یعنی هم وجه اشتراک آنها وجود است و هم وجه امتیاز، یعنی تمایز آنها در ماهیت

شـده از ماهیـت   سـه مبنـاي ذکر  بـر  آنهـا را  البته باید  وگردد  واقع به وجود باز میاست که در
 تطبیق داد.

 ني اعتباريت ماهيتتطبيق تشکيک عرضي بر مبا
توان مالک تشکیک عرضی را که تمایز ماهویی است با رجوع  شده می مطالب بیانبا توجه به 

 شد تطبیق داد: تر بیان پیشاعتباریت که  ةگان سهبه وجود، بر مبانی 
چند وجـود منحـاز   ، هراین دیدگاه ماهیت به عین وجود موجود خواهد بود براساس . عينيت:1

به تبع وجـود   ،دیگر بیان ؛ بهشود ولی حقیقتاً از وجود خارجی انتزاع می ،ندارد مستقل از وجود
دیدگاه تمایز عرضی به ماهیت است که بـه عـین وجـود موجـود      ،بنابراین؛ محقق خواهد بود

مختلف که در یک رتبة وجود هستند به تبع ماهیـاتی کـه دارنـد )حقیقتـاً      رو انواع ازاین  ؛است
 .مثل تمایز نوع انسان از نوع اسب ؛شوند نه مجازاً( از یکدیگر متمایز میداراي ماهیت هستند 

ولی به حسب حد وجودي خاصـی   ،سان دارند چند افراد یک نوع نیز ماهیت یکهمهنین، هر
اسـت   «یـک »مثل آجر به حسب وجود خود که موجود آجر  ،شوند از یکدیگر متمایز می خود

                                              
 .739و  735، ص۷، جمجموعه آثارشهید مطهري،  .9
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بـه حسـب وجـود     شود. زید نیز از دیگري متمایز میترتیب،  و بدیننیست  «دو»و وجود آجر 
زیرا چنانهه در اصالت وجود مطرح شد ؛ شود متمایز می اوخاص خود که غیر عمرو است از 

ی ییعنی تحقق زیـد و جـدا   ،به وجود است تشخصْ ،بار به آن اشاره کرد نخستینو فارابی نیز 
بلکـه اصـل حقیقـت     ،یسـت شـود ن  او از عمرو به عوارض شخصیه که به ماهیت عارض مـی 

 وجود اوست.
 گردد و تمـایز افـراد   بنابراین تشکیک عرضی تمایز انواع که به ماهیت است به وجود باز می

یعنی تشکیک عرضی نیز مثل تشـکیک طـولی   گردد،  به وجود باز می نیز که تشخص است باز
 گردد. نهایتاً به وجود باز می

شـود،   دگاه ماهیت از حدود وجود انتزاع مـی که گذشت، براساس این دی چنان حدّيّت:. 4
وجود انسان حدودي دارد که اسب نیست، گاو نیست و... از ایـن حـدود انسـان     یعنی از اینکه

انـد، البتـه برخـی     اهلل مصباح یزدي مطـرح کـرده   شود. این دیدگاه را بزرگانی چون آیت انتزاع می
 اند. بته ایشان درنهایت به قول بعدي قائلعبارات مرحوم عالمه نیز حاکی از این دیدگاه است، ال

یعنی چون وجود  ،شود واقع تشکیک عرضی از حدود وجود انتزاع میدر ،این دیدگاه براساس
همهنین  .در انواع تمایز خواهند داشت ،حدود مختلفی دارد اند، یک رتبه اسب که در انسان و

البته حدود شخصی یعنی وجـود   شوند. افراد نیز به حسب همینِ اختالف در حدود متمایز می
چند در برخی حدود که از آن حیوان نـاطق  . هرزید حدود خاصی دارد که وجود عمرو ندارد

باز هم تشکیک عرضی در تمایز انواع و افـراد بـه وجـود     ، مشترک هستند؛ پس،شود انتزاع می
بـود حاصـل    قول قبل به ماهیتی که به عـین وجـود موجـود    با این تفاوت که درگردد.  باز می
 گردد. این دیدگاه به حدود وجود باز میبراساس ولی  ،شد می

 طبق این دیدگاه ماهیتْ تصویر وجود محدود در ذهـن اسـت؛   . ظهور وجود بودن ماهيت در ذهن:0
 ،دیگـر  بیـان  ؛ بـه اي است که تصویر آن در ذهن ماهیت خواهد شـد  گونه یعنی وجود محدود به

بلکـه از   ،تنها به عینِ وجـود موجـود نیسـت    رو، ماهیت نه ازاین؛ کند ذهن ماهیت را انتزاع می
 هاي وجود محدود در ذهن خواهد بود. شود، بلکه تصویر دارایی انتزاع نمی حدود وجود نیز

عالمـه طباطبـایی    وشهید مطهري  ،اهلل جوادي آملی همهون آیتاین دیدگاه از سوي بزرگانی 
واقـع بـه خـود    ، درعرضی که به ماهیت اسـت  این دیدگاه تشکیک براساس مطرح شده است.

شـود کـه    یعنی وجودات محدود خود باعث تمایز در انـواع و افـراد مـی    ؛وجود محدود است
حـدود   همهنـین ... خواهـد شـد.   هاي مختلف مثل انسان و اسـب و  گونهتصویر آنها در ذهن 

 ... .و ة ماهیت است، مثل مکان و زمانشخصی وجود که تصویر آن در ذهن عوارض شخصی
 گردد، بنابراین تشکیک عرضی در تمایز انواع و افراد مانند تشکیک طولی به وجود باز می
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 ،شـد  با این تفاوت که در قول اول تشکیک عرضی با ماهیت که به عین وجود بود حاصل مـی 
د و در اینجـا از خـود وجـود محـدود     وشـ  در قول دوم از حدود وجود انتزاع و حاصل میاما 

 که تصویر آن ماهیت است. شود حاصل می

 تطبيق تشکيک عرضي با اقوال تشکيک وجود
تـوان تشـکیک    یک مـی بر هر قول وجود دارد که بنا سهکه گذشت براي تشکیک وجود  چنان

 :کردعرضی را تطبیق 

 . تشکيک عامي1

 انـد.  اند که در صدق مفهوم واحد وجود مشترک در این دیدگاه وجودات، حقایق متباین به تمام ذات
 رتبه، به این شکل خواهـد شـد   براساس این دیدگاه تشکیک عرضی و تمایز وجودات هم

 رتبه نیز متباین به تمام ذات هستند، یعنی وجود انسان به تمـام ذات متبـاینِ   که وجودات هم
بنـابراین انـواع وجـودات    ؛ کنـد  مفهوم وجود صدق مـی  دواز وجود اسب است و البته بر هر 

 هستند.متباینِ به تمام ذات 
، یعنی وجود زید و وجـود عمـرو   ه گذشت تمایز بین افراد نیز به تشخص وجود استک چنان
زیـرا تشـخص    ؛یابند از حیث وجودات مختلف تشخص می اما ند،چند یک حقیقت وجودهر

 به وجود است، یعنی وجود انسان به تمام ذات متباینِ از وجود اسب است و افراد انسان نیز متبـاینِ 
 یابند، یعنی همین که وجود زیـد یـک وجـود    ات نیستند، ولی به اصل وجود تشخص میبه تمام ذ

 افته و عمرو نیست از عمرو متمایز است.ی است و تشخص
 البته توجه به این نکته الزم است که هر سه مبناي بحثِ قبل در اعتباریت ماهیـت، بـر ایـن دیـدگاه    

 کنـیم.  پوشـی مـی   م از طرح آن چشماستوار است که براي جلوگیري از تکرار و اطالة کال
 شده واض  است. البته دریافت آن با توجه با مباحث ارائه

 . تشکيک خاصي4

 براساس این دیدگاه وجود یک حقیقت واحد متصل بسیط است که از مرتبة اعلی که وجـود الهـی  
 ینمرتبـة پـای  در مقایسـه بـا   شد و هر مرتبـه  خواهد تا هیوالي اولی کشیده  ،است شروع شده

 پایین ربط وجودي به مرتبة باال دارد. ةت دارد و مرتبجنبة علی
 گـردد  پر واض  است که تشکیک طولی در این دیدگاه به شدت و ضعف وجود بر مـی 

ـ      ،چه وجود شدیدتر باشدکه هر ن مبنـا  مرتبة باالتري خواهـد داشـت. تشـکیک عرضـی در ای
رنـد و بـه دلیـل همـین اتصـال،      رتبه اتصال وجودي دا وجودات همچند چنین خواهد شد: هر

 وحدت وجود باقی است، برخالف قول قبل که تباین بود؛ اما هر وجود حد و ماهیت خاصـی دارد 
   ؛کند ماهیت به وجود رجوع می که البته این اختالف
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دارند که این حد خاصِ وجود  به در عین اتصال، هر یک حدي خاصرت بنابراین، وجوات هم
 شود. البته در این قول نیز توجه به این نکته الزم است.   می باعث تمایز نوعی و فردي

 کند، یعنی ماهیت سه دیدگاه ذکرشده در اعتباریت ماهیت بر این مبحث نیز تطبیق می
با توجه به مطالب شود در این قول در عین اتصال وجودي قابل بیان است.  که باعث تمایز می

 اهیت در این قول نیز واض  خواهد بود که براي جلوگیريدیدگاه در اعتباریت م شده، تطبیق سه بیان
 کنیم. از اطالة بحث از توضی  بیشتر پرهیز می

 . تشکيک خاص الخاصي0
 تقریر دارد: اند دو کردهمطرح آن را این دیدگاه که اهل عرفان 

 شـود  میدر تقریر اول، مرتبة ذات الهی )ذات غیب التیوبی( و مرتبة صفات ذات از یکدیگر جدا لحاظ 
و همـة   شـود  فعل الهی قرار دارد که فـی  الهـی و نفـس رحمـانی نیـز نامیـده مـی        سپسو 

، اسـت آنهیعنی نفس رحمانی در مرتبة آنهـا عـین    اند، مخلوقات از شئونات این نفس رحمانی
 انـد،  اهلل جوادي آملـی مطـرح کـرده    ولی محدود به آنها نیست. این دیدگاه را بزرگانی همهون آیت

 ید آن وجود دارد.ارتی هم از مالصدرا در تأیالبته عب
 در تقریر دوم، ذات الهی حقیقت واحد بسیط است و همة مخلوقات از شـئونات همـین ذات الهـی   

ذات جدا باشد و مخلوقات از شئون فعل و فی  الهی و نفـس   ةنه اینکه مرتبآیند  به شمار می
سـت،  اند، مانند موج که تجلّـی دریا  هیمخلوقات تجلیّات ذات ال همة ،بنابراین ؛رحمانی باشند
 نفـس و قـوا.   ةرابط ، همهونمرتبة موج عین اوست، ولی محدود به او نیستیعنی دریا در 

 ،اسـت ر مرتبـة آنهـا عـین آنه   که ذات الهی د اند شئون الهی مخلوقات تجلیّات و ةهم ؛بنابراین
ت در عـین اینکـه تجلـی    ولی محدود به آنها نیست. البته باید توجه داشت کـه تمـام مخلوقـا   

یعنـی یـک تجلّـی     ،علیت برقـرار اسـت   ةرابطنیز بین خودشان  ،و در این امر مشترک اند الهی
 واسطة فی  تجلی دیگر است، همهون نفس که واسطة فی  براي تصویر ذهنی است و این میزان

 توان تشکیک طولی در این دیدگاه دانست که با شـدت  واسطة فی  الهی بودن را می
بسـا   و چـه تـري   رح کرد که برخی تجلّیات وجـود قـوي  عف وجودي در بین تجلیّات مطو ض

 اسـت. تـر   خود از شئون تجلـی قـوي  تر  و تجلی ضعیفتر  و برخی ضعیف اند تري تجلّی قوي
 گفتنی است در این دیدگاه، تجلیاتِ وجوداتْ مستقل یا بودهاي مستقل نیستند، بلکه نه متصـف 

حقیقـی   وحـدتْ  ،در ایـن نگـاه   ه نمود ذات الهی خواهند بود؛ پـس ؛ چراکنه نبود و ندبه بود
معنـاي   بـه  تشکیک عرضـی نیـز در ایـن نگـاه     ،بنابراین ؛است به ذات الهی و کثرت به نمودها

تجلیات و شئونات مختلف وجود است که البتـه براسـاس تقریـر اول، شـئونات مختلـفِ      
 ختلف ذات الهی خواهند بـود. وجودِ نفسِ رحمانی هستند و طبق تقریر دوم شئونات م
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 براسـاس  کنیم. رتبه لحاظ می میان شئونات همالبته باید توجه داشت که تشکیک عرضی را در 
)یا وجود نفـس رحمـانی(    اند ود الهیجونات مختلف وئش واقع ماهیات مختلفدر دیدگاهاین 
وجـود   ، وأنیعنی وجود انسان یـک شـ   پذیرند؛ دیدگاه در اعتباریت تحلیل سههر براساس که 

 اسب شأنی دیگر است.
واقـع تمـایز بـینِ ذات الهـی و شـئونات      که دراین است ضرورت دارد، آن ذکر دیگر که  ةنکت

رو،  ؛ ازایـن سویه است که توضـی  آن گذشـت   نوع همان تمایز احاطی و تمایز یکمختلف از 
 آید. خدایی نیز الزم نمی همه شبه
 :فرمایند اهلل جوادي آملی نیز دراین باره می آیت

 رابطة بین واجب و ممکن همان رابطة شأنیت و تجلی و ظهور است. البته ایشان مخلوقات
 دانند، نه ذات الهی؛ ولی تمایز بین ممکنات را تجلی نفس رحمانی و فی  الهی می

یعنی در بینِ ممکنات  ؛قسم شدت و ضعف و کمال و نقص و رتبة وجودي است از
دي در شدت و ضعف و در تشکیک عرضی به همان تشکیک طولی به نحو رتبة وجو
اما در عینِ حال تمام گردد که توضی  آن گذشت؛  ماهیات است که به وجود بر می

 9وجود دارد. ةممکنات تجلیات فعل الهی هستند که بینِ خود رابطه و رتب

 تشکيک عرضي و تشکيک عرَضي
 شـکیک عرضـی و تشـکیک   یکی از مباحث مهمی که باید به آن توجه شود، تفـاوت بـین ت  

 عرَضی است.
ً گوییم میزاب جاري است؛ یعنی آنکه مجـازا  عرَض به معناي مجاز است؛ مثالً وقتی می

 و بالعَرض جاري است؛ زیرا موضوع حقیقی آب است که جاري است و مجازاً و بـالعَرض 
 .شود میبه میزاب نسبت داده 

عنی حقیقتی که واقعاً داراي تشـکیک  مراد از تشکیک عَرَضی تشکیک مجازي است ی ،بنابراین
یم یگـو  لـذا مـی   ؛شود که این امـر ماهیـت اسـت    نیست و تشکیک مجازاً به آن نسبت داده می

 بردار است؛ زیرا تشکیک حقیقتاً وصف وجود است ماهیت بالعَرض و المجاز تشکیک
 .شود میو مجازاً به ماهیت نسبت داده 

حقیقـی اسـت، امـا تشـکیک عَرضـی در مقابـل       تشکیک عرَضی در مقابل تشـکیک   ،بنابراین
 تشکیک طولی است، یعنی اگر تشکیک به شدت و ضعفِ وجودي باشد که در مراتب طولی است،

 کیک طولی خواهد بود و اگر بین حقایقی باشد که در یک رتبة وجودي اسـت و شـدّت  تش
 تشکیک عرضی خواهد بود. ،و ضعف ندارند
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مالک تشکیک عرضـی نیـز مثـل تشـکیک طـولی       که تتوان گف می گفته براساس مطالب پیش
 شود. اما در تشکیک عرضی، مجازاً و بالعرَض به ماهیت نسبت داده می ،وجود است

 تشکيک عرضي در انواع و افراد
 تر بیان شد تشکیک در انواع به ماهیت و ذات است؛ البته با توضـیحات و تقریراتـی   که پیش چنان

 گردد؛ مانند تمایز قیقتاً به وجود و حد وجود باز میشود که ح که ارائه شد، روشن می
 و تشکیکی که بین انواع مختلف حیوان مثل انسان و اسب و... وجود دارد، یا بین انـواع مختلـف  

 گیاه برقرار است.
 اما درواقع تشکیک بین افراد همان تشخص خارجی است که بین افراد مختلـف یـک نـوع واحـد    

 ر اصالت وجود اشاره شد و فارابی نیز نخستین کسی بود که بـه آن طور که د برقرار است و همان
کـه معتقـد    اشاره کرد، تشخص در بینِ افراد مختلف یک نوع نیز به وجود است. برخالف دیگران

 شوند. می عوارض شخصیه است، مثل مکان و زمان و... که عارض بر ماهیّتبودند تشخص به 
یعنی وجود زیـد   ،ی در افراد نیز به وجود استتشخص و تشکیک عرض ،اما طبق نگاه صحی 

 است؛ یعنی همین که زید اسـت   و وجود عمرو که در یک رتبة وجودي قرار دارند به اصل وجود متمایز
 شود. از عمرو جدا می ،و عمرو نیست و تشخص دارد

یعنی تمایز بین افراد یک نوع در عینِ وحدت در اصـل وجـود    ،تشکیک عرضی در افراد البته
یابـد   میمعناي خاصی  خاص الخاصی( ،خاصی ،طبق اقوال مختلف در تشکیک وجود ) عامی

 تطبیق تشکیک عرضی بر اقوال به آن اشاره شد. که در بحث

 اثبات تشکيک عرضي
 ادلة اثبات تشکیک عرضی چندان تفاوتی با ادلة اثبات تشکیک طولی ندارد و بسیار بـه آن شـبیه  

هر قول ادلة خـاص خـود   براساس ن است که تشکیک عرضی توجه ای درخور ةاما نکتاست؛ 
خـاص الخاصـی بـا یکـدیگر      ،خاصی ،تشکیک عامی براساسیعنی تشکیک عرضی  ،را دارد

 .تفاوت دارند
رو، تشـکیک   ازایـن  9ثبات تشکیک عرضی براساس تشکیک خاص است؛ا نوشتاراین  موضوع
تشکیک عرضی بر مبناي عرفـانی   دّاما اثبات یا ر کند، می اساس تشکیک عامی را ردّعرضی بر

 گذاریم. را به فرصت دیگري وا می
                                              

 ؛973ــ 933، صشـواهد الربوبیـه  ؛ همـو،  72، ص9، جاسـفار اربعـه  رجوع کنید به: صدرالدین محمـد شـیرازي،    .9
 .73، ص9، جهاية الحکمةن؛ 291)تشکیک(، ص نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت، 



 000  تشکيک عرضي

هـاي   شوند؛ مثل انسـان  قدم اول: کثرات عرضی و داراي یک رتبه وجودي در خارج مشاهده می
 مختلف و حیوانات مختلف که همگی وجود جسمانی دارند. ازآنجاکه اصالت با وجود اسـت 

د فقط وجود است، پس، این تمـایزات بـه حسـب    کن و آنهه محقق است و عالم خارج را پر می
 حدود مختلف وجود است و حدود مختلف وجود منشأ انتزاع ماهیات است.

و انتـزاع مفهـوم واحـد    شود  میقدم دوم: از تمام این کثرات مفهوم واحدي به نام وجود انتزاع 
حـدود  پـس تمـام ایـن کثـرات در عـین کثـرت و       یق متباین به تمام ذات محال است. از حقا

که در حدود مختلف قرار گرفته و از یکـدیگر متمـایز    اند واحد متصل یمختلف داشتن حقیقت
 ق متباین به تمام ذوات باشند.یحقا توانند ، نمیبنابراین ؛شوند می

نتیجه وجودات در یک رتبه در عین اتصال وجودي و وحدت حدود مختلف دارند و انـواع  
ــک   ــان تش ــن هم ــتند، ای ــف هس ــراد مختل ــکیک و اف ــفه و تش ــاه فالس ــی در نگ  یک عرض

 خاصی است.

 بندي جمع
معناي رجوع وجه مشترک به وجه افتراق است؛ یعنی دو حقیقت در همـان چیـزي    تشکیک به

معنـاي میـزان    که اشتراک دارند، اختالف نیز داشـته باشـند. ایـن معنـا در تشـکیک طـولی بـه       
دربارة حقایقی است که میان آنهـا  مندي از یک حقیقت واحد است؛ زیرا این نوع تشکیک  بهره

 وجودي آنها متفاوت است. اما در تشکیک عَرْضی تطبیق رابطة علیت برقرار است و سعة 
این معنا نیاز به دقت بیشتري دارد؛ زیرا تشکیک عرضی دربارة حقایقی است که بین آنها هـیچ  

 انسان.  در ایـن حقـایق   وجودي هستند؛ مثل افراد  رابطة علیت وجود ندارد و هردو در یک رتبة
 اشتراک در وجود است؛ زیرا بنابر اصالت وجودْ حقیقتِ همة اشیاء فقط وجود است، اما وجه اختالف
 آنها ماهیات مختلف )مثل انسان و اسب( و نیز اشخاص ماهیت است )مثل افـراد انسـان(  

 جه اختالفتوان و گردد، می اما از آنجاکه اختالف ماهویی نیز درواقع به وجود باز می
این تعریف تشکیک که رجوع وجه اشتراک به وجه افتـراق   را نیز به وجود بازگرداند؛ براساس

 منطبق خواهد شد.
بازگشت اختالف ماهویی به وجود نیز بنا بر اقوال در ماهیت متفاوت اسـت؛ یعنـی وجـودات    

 ی که از حـدود آن انتـزاع  اند که ماهیتی که به تبع آن محقق است )بنابر عینیت( یا ماهیت اي گونه به
شود )بنابر ظهور وجـود   شود )بنابر حدیت( و یا ماهیتی که از آن وجود در ذهن حاصل می می

 بودن ماهیت در ذهن( متفاوت خواهد بود.
 توان به اقـوال مختلـف تشـکیک    همهنین، این تمایز ماهوي و تشکیک عرضی را می

 الخاصی منطبق کرد. یعنی تشکیک عامی، خاصی و خاص
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حاصل سخن اینکه در تشکیک عرضی وجه اشتراک وجود و وجـه اخـتالفْ تمـایز مـاهویی     
 گردد. است که درواقع تمایز ماهویی نیز به وجود بازمی

 الخاصی را معنا کرد. توان تشکیک عامی و خاصی و خاص با این تحلیل از تشکیک عرضی می
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 .93۹3سانیا، اسراء، قم، ، تحقیق حمید پاررحيق محتومجوادي آملی، عبداهلل،  .9
 جلـدي، چـاپ دوم،   ۷، الحكمة المتعالية في االسففار العلييفة االربفة   شیرازي، صدرالدین محمد،  .2

 .9721انتشارات طلیعة نور، قم، شوال 
 الـدین آشـتیانی،   ، تصـحی  سـیدجالل  شواهد الربوبيـه شیرازي، صدرالدین محمـد،   .3

 .9311مؤسسه مطبوعات دینی، 
، بـا حواشـی غالمرضـا فیاضـی، چـاپ چهـارم،       نهايية الحکمية  ین، طباطبایی، سیدمحمدحس .7

 .9317قم، زمستان  ،امام خمینیانتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
 ، چاپ دوم، مؤسسة آموزشـی )تشکيک( نوام حکمت صدراييعبودیت، عبدالرسول،  .3

 .931۹، قم، و پژوهشی امام خمینی
 .رسالة حمليهآقاعلی،   مدرس، .7
 .9377، چاپ دوم، قم، سازمان تبلیتات اسالمی، آموزش فلسفه مصباح، محمدتقی، .۹
 .9315جلدي، چاپ هشتم، مؤسسة صدرا، قم، 29، مجموعه آثارمطهري، مرتضی،  .1
 ق.9753، چاپ اول، در راه حق، قم، حکمت متعاليهمعلمی، حسن،  .۷
 ،، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیتقريرات فلسفهاهلل،  موسوي خمینی، سیدروح .95
 .9319قم، 
 ، چاپ اول، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی   مباني عرفان نوري، سیدیداهلل، پناه یزادن .99

 .9311، قم، امام خمینی



 

  
 
 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 7سبزواری حکيم علمي حيات

 4اکبر مردانی علی 

 چکيده

 سبزواري هاديمال حاج الهى،  حکیم و مرتبه بلند  فیلسوف زندگی بررسی هدف با پژوهش این
 است این پژوهش اصلی سؤال. است شده انجام فرزانه فلیسوف آن علمی حیات و حال شرح و
  فلسفه پیشبرد در عارف، فیلسوف این نقش و چگونه هاديمال فلسفی فعالیت که

. پردازدمی نیز دیگري جانبی هايسؤال به قیقتح این است؟ بوده قدر چه وحکمت
 تحقیق، روش .است شده بیان صدراالم افکار تشری  در ایشان نقش پژوهش این در همهنین
 است این آید،می دست به پژوهش این از که نتایجی جمله از و است ايخانهکتاب روش
 دلیل این به بلند، وازهآ این که است سیزدهم قرن فیلسوفِ مشهورترین سبزواري، حکیم که

 ساخته، روشن را آن هاياغماض و داده بسط و شرح را صدرالمتألهین آراي و افکار که است
 صدرالمتألهین افکار هادي،مال از بهتر کسی ، فلسفه برخی تصری  به که ايگونه به
 .است نمایان خوبی به مطلب این او، بهايگران آثار میان از و نداده شرح را

 اژگانکليدو
  .زهد سبزوار، حکیم، ، فلسفى شتال حکمت،

                                              
 .9۷/99/93۷۹، تاریخ پذیرش:  93/57/93۷۹. تاریخ دریافت: 9
 (.Alimardania14@gmail.com. سط  سه فلسفه اسالمی، )2
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 مقدمه
راي الگویـی عالمـان، و بـزرگان زندگـی همیشـه وده دانش طالبان و پویندگان ـب  بود خواهد و ـب

ا و  ها،آن آمـوزيعلم روش و راه و زندگی شـیوه و بـزرگان احـوال در وجوجسـت و تتبـع ـب
 سـالکان بـراي راهـی چـراغ و شـد خواهـد تروشـنر رهـروان، بـراي علـم تحصیل راه

ود خواهـد علـم طریـق زرگان ایـن زندگـی العـهمط. ـب ـان و ـب  آمـدن پدیـد سـبب راسـتین، عالم
 شـد؛ خواهـد علـم طالبـان در امیـد آمـدن وجـود بـه و کننـده مطالعه در شـوق
 نتایـ  بـه دانـش، راه در خویـش، يالوا همـت و ناپذیرخسـتگی تالش بـا افـراد ایـن زیـرا
 زندگی مطالعه که دارد وجود هم حکمت در قاعـده این .اندرسـیده بلنـدي مقامـات و

 بـراي انـد،داده انجـام الهی علم این کسـب راه در که شـیتال شـناخت و الهی حکیمان
 فراوانـی تأثیـر راه، ایـن ادامـه در گذارنـد،می قـدم علـم ایـن کسـب راه در کـه افـرادي
 خویـش، علمی سـیر در بایـد فلسـفه و حکمـت طالـب رو، ایـن از ت.داشـ خواهـد
 علـم ایـن تـا کوشـیدند خویـش تـوان تمـام بـا راه ایـن در کـه را حکیمانـیو  بزرگان
 متأله و الهـی حکیم. دده قـرار خـود الگـوي برسـانند، خویـش اعالي حـد بـه را الهـی
 اسـت الهـى  حکیمـان از یکـی سـبزواري، مالهـادي حاج جناب کامـل، زاهد و عارف
 .باشـد مناسـبی بسـیار الگوي فلسـفه، طالبـان بـراي توانـدمی اش زندگـی هـايجنبه همـه کـه
 خدماتی و بزرگ  فیلسـوف این علمی و شـخصی حیات اسـت شـده سـعی تحقیق این در
 .شـود بررسـی اسـت، داده انجام اشزندگی طول در بزرگ عالم این که

 الهی و شـریف علم این فلسـفه، با مخالفت و ناسـازگاري سـر که کسـانی به ادامه، در
 شـود،می مطرح علـم ایـن در کـه مباحثـی و  فلسـفه مسـائل گفـت بایـد دارنـد،  اعلی و

 شـرافت به علم، ایـن مسـائل در تأمل بـا ـر،بصی افـراد کـه اسـت علـم این شـرافت نشـانه
 کسـب راه در را گرانقدرشـان عمـر کـه افـرادي بـه اجمالـی نگاهی با امـا برند،می پی آن
 انـد،بوده حکمـت و معرفـت از ايقلـه کـدام هـر و انـدکرده صـرف شـریف علـم ایـن

 .شـد خواهد روشـن دیگـر علـوم بـر علـم ایـن سـیادت و شـرافت

 مطالعات پيشينه

 مطهري، شـهید همهون بزرگی نویسـندگان و دارد وجود سـبزواري حکیم زندگی درباره آثاري
 حکیم این حال شرح دیگر، بزرگانی و کوهسـاري حسـینی اسـحاق آشـتیانی، الدین لسـیدجال
ه کـه اثـري امـا اند،نوشـته را وارسـته  بـزرگ حکیـم ایـن ـیزندگ زوایـاي کامـل، صـورت ـب

ـان را ت بدهـد، نش ر عالوه د.نشـ یاـف ن، ـب ـتر اـی ن بیش ه آثار اـی من ای زندگـی از هاییجنبه ـب  حکـی
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 سـعی پژوهـش ایـن در. انـدکرده بررسـی را اشزندگـی کامـل، صـورت بـه و پرداخته
  .شـود شـنرو حکیم این زندگانـی جوانـب دارد، امـکان که جایی تـا اسـت شـده

 پژوهش روش
هکتاب روش از شـده اسـتفاده پژوهـش روش  رسـانی، عاطال جدید ابزارهـاي کـه اسـت ايخاـن
 صـورت بـه و گرفتـه بهـره داشـت، وجـود مـورد ایـن در کـه افزارهایـینرم جملـه از

 هـشپژو ایـن اسـت شـده سـعی همهنیـن ت.اسـ شـده انجـام مطالعاتـی، ايپـروژه
 کـه جایـی تـا. شـود انجـام پوشـیپرده و سـونگريیک و داوريپیـش گونـههیچ بـدون
 مطالـب دقیـق، مطالعـه از بعـد و شـد اسـتفاده اصیـل و معتبـر منابـع از بـود، مقـدور
ه و شـد بـرداريفیش نظـر، مـورد و مرتبـط  ذیـل مطالـب دادن جـاي و بنـدي طبقه صـورت ـب
 .شـوند منـدبهره پژوهـش، ایـن از مخاطبـان اسـت امید ت.گرف انجـام شـده، ریـز ـنعناوی

 تاريخي فقر

 کـه شـد یـادآور بایـد مالهـادي، زندگـی حـال شـرح و بحـث بـه ورود از پیـش
 چنانکـه نیسـت، دسـت در بـزرگ حکیـم ایـن زندگـی دربـاره مضبوطـی کامـل تاریـخ
ـاره ـتر درب ـیعه  سـفهفل بیش ران ش ن و اـی ت در همهنـی کار پیدایـش کیفـی ـان، و اـف خ آرایش ق تارـی  دقـی

 آشـتیانی الدیـنلجال سـید جنـاب بـزرگ، فیلسـوف رو، ایـن از. نـدارد وجـود مشـخصی و
 ایـران، در آن رشـد و پیدایـش کیفیـت و عرفـان و فلسـفه تاریـخ یـک نداشـتند: فرمایـمی
 اقسـام و انـواع و الهـی حکمـت از فلسـفی، علـوم و عقلـی فنـون مسـلم اسـتاد نهـزارا کـه

 خـود نـور بـه را جهـان و اندبرخاسـته جهـان گوشـه این از ،…و طب و ریاضی علـوم
د روشـن ـنی چـراغ ظلمـت، و تاریکـی دوران در و نمودـن د،بوده بخشروش  ت.اسـ آورتأسـف اـن

 فضیلـت، و علـم بـزرگان نشـانو  نـام احیـاي و آثـار دارينگـه در فکـريبی و تـیالمبابی
 اول درجـه دانشـمندان از که ایرانی دانشـمندان از کثیري د.شـومی فاحش غبن بـه منجـر
م ت و علـم عاـل ه معرـف د،می شـمار ـب ه روـن ـبب ـب ـار اینکه س ه را خـود بهايگران آث ـان ـب ـازي زب  ت

 عـرب، سـامان، آن مورخـان و دانشـمندان از بسـیاري نـزد غربـی ممالـک در ند،انوشـته
  9«.دانشـده قلمـداد
ـته، دانشـمندان درباره زرگ دانشـمندان آن زندگانی تاریخ که داشـته وجود انگاري سـهل این  گذش  ـب
  ت.نیسـ دسـترس در باشـد، باید کهچنان هـا،آن حـال شـرح و

ن، ـیم را معاصر بزرگان و دانشـمندان کنیم سـعی باید المقدور حتی بنابراـی  هاآن حال شـرح و بشناس
                                              

 .7۷ ص آشتیانی، الدین لجالدسی ه:مقدم و تصحی  تعلیق، ،سبزواري حکیم رسائل سبزواري، هاديمال .9
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 کنیـم حفـظ و آوريجمـع مبسـو ، و مضبـو  و کامـل صـورت بـه را آثارشـان و اسـتادان و
 .نشـوند روروبه هسـتیم، مواجه آن بـا زمینـه ایـن در ما که تیمشـکال بـا آینـدگان تـا

 افتني وجود

  .گشـود جهان به دیده متدین ايخانواده در سـبزوار، در ق، هـ 9292 سـال در سـبزواري حکیم
 حاشـیه پایـان در سـیدحسـن، میـرزا دامادشـان، از نقـل بـه حکیـم ایـن از حالـی شـرح
. پردازیـممی آن از هایـیبخش بـه کـه اسـت آمـده سـبزواري منظومـه شـرح بر هیدجی

دمی حکیـم حـال شـرح در حسـن، سـید رزامیـ ـنه در مرحـوم آن دتوال اوالً: »فرماـی  9292 س
ـاده  (ب ي ر غ)لفـظ کـه خ م ـان، ت.اسـ تارـی ـاج پدرش ـار از مهـدي ح ـبزوار مالک و تج ود س   9«.ـب

 تالتحصي

 د.رکـ شـروع سـالگی 1 یـا ۹ از را نحـو و صـرف ابتدایـی، تحصیالت سـبزواري، حکیـم
درش، درگذشـت از بعـد ـالگی 95 در ـپ ه س ـاج اش،عمـه پسـر همـراه ـب ـین ح ـبزواري مالحس  س
ه ت مشـهد ـب ـال 95 و رـف ـار آن در س م 2.کـرد اقامـت مقـدس دی ـبزواري حکـی ن در س ـال، 95 اـی  س
ود، اسـتادش کـه اشپسـرعمه نـزد  گرفـتفرا را نقلـی علـوم و عـرب ادبیـات فقـه، اصـول ـب
 الشـیعه اعیـان کتـاب در .یافـت دسـت فقهـی سـطوح و غریبـه علـوم در ايرتبـه بـه و

 فـی متمیـزاً کان و: »اسـت شـده نوشـته چنیـن مالهـادي، زندگـی دوره ایـن دربـاره
 بـه بنـا کـه خـود حـال شـرح در سـبزواري حکیـم 3«.الفقهیـه السـطوح و التریبـه علـوم
 تحصیـل بـه اشـتتال و مشـهد در اقامـت دربـاره اند،نوشـته مـردم از گروهـی ـتدرخواس
ش ـاب: »فرمایـدمی خوـی ـتطاب جن م مس  سـبزوار از مرا سـبزواري، حسـینالم حاج فاضـل عاـل

 محرمـات از اجتنـاب و عفـاف و غـذا تقلیل و انزوا جناب آن و داد حرکت مقدس مشـهد به 
 اینهـا، در هـم داعـی و بـود مراقـب را نوافـل و  فرایـ  بـر اظبـتمو و مکروهـات و

 سـیاق بدیـن مـا کینونـت. داشـت مشـارکت و مسـاهم بودیـم، حجـره یـک در چـون
 بودنـد مـا اسـتاد مرحـوم آن م.داشـتی تسـلیمیتی و ریاضـات سـنواتی و کشـید طولـی

 شـوق و بود دیـده حکمـت و کلم خـود اینکـه بـا ـیول اصولیـه، و فقهیـه و غریبـه علـوم در
 کاملـه عشـره پـس ریاضـی، از قلیلـی و  منطـق مگـر گفـتنمی دیـد،می مـا در هـم اسـتعداد و
 7«.بـردم سـر به معصـوم جـوار در مرحـوم آن بـا

                                              
 عامه جوهر و عرض، زیر نظر: دکتر مهدي محقـق کمت، قسمت امور ح، معروف به شرح منظومه شرح غررالفرائدهمو،  .9
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 اصفهان به مهاجرت

ـا در ـالگی، 29رد ،9232ل س م، در حکمـت کسـب شـوق س ت تشـد حکـی ه را او و یاـف ـان ـب  اصفه
 اصفهـان حکمـاي محضـر درک شـوق و کشـاند بـود، علـم مرکـز عصـر آن در کـه

 اصفهـان بـه و کنـد رهـا را خویـش بسـیار امالک و امـوال حکیـم شـد، موجـب
 غریبه علـوم در و کـرد حرکـت سـبزوار از حـ  عـزم بـه سـالگی، 29 در .کنـد هجـرت

 زمـان، آن در چـون: »اسـت فرمـوده وي. بـود اقـران بیـن امتیـازي صاحب فقهیه، سـطوح و
 آنجـا علمـا فیـ  درک کـه رفتـم اصفهـان بـه از موسـم زودتـر بـوده، دارالعلـم اصفهـان

 محمدتقـی شـیخ مرحـوم و کلباسـی حاجـی درس به و نمـودم ماهه یک اقامت قصـد. بنمایـم را
 قدري که مسـجدي درب از  روزي. بودم نیـز دیگـر محاضـر تفحـص در و شـدم حاضـر

  م.دیـد آنجـا در را طالب از جمعی. کردممی عبور بود، نمایان معبر در او صحن از
 شـخصی گـرد کـه دیدم متجـاوز 955 از را جمعیـت. شـدم وارد فقاهـت محضـر خیـال بـه

 طالب و سـکینه و وقار بـا خیلـی الثیـاب، رذلا علیـه کـه حالـی در بودنـد، شـده جمـع
 کـرد، درس بـه شـروع چـون. بودنـد داده قـرار او بـراي شـایانی حریـم طرفیـن، از

 شـاگردان، بـا اشمحـاوره آداب و تقریـر حسـن د.توحیـ مسـئله و اسـت مکال علـم دیـدم
 شـرعی تکلیـف و رفتـم ـریفش محضـر آن بـه متوالـی روز سـه. گردانیـد مفتـون مـرا
 کتـاب بـه را حـ  سـفر مؤونـه .یافتـم شـریف علـم ایـن تحصیـل و اقامـت در را خـود
 بـزرگ، اسـتاد آن محضـر در کسـري اال سـال 95 .کـردم صـرف اقامـت لـوازم و

د مرحـوم ودم تحصیـل مشـتول اسـماعیل مال آخوـن  3دي،ـاسع حسن رـدکتو  2مطهري شهید 9«.ـب
 .دانندمی سـال ۹ حدود را کوشکی درب اسماعیل مال از سبزواري حکیم استفاده مدت
 زمانی 7.کرد درک را نوري حکیم دوره اواخر سـال سـه ـ دو وقت، همان در ضمن در

 شـرکت ایشـان درس در سـال دو مدت به آمد، اصفهان به احسـایی احمد شـیخ که

 سـنه در: »فرمایـدمی اسـت، دامـادش از نقـل بـه کـه حالـی شـرح در حکیـم خود و 3کرد
ه احسـایی احمد شـیخ مرحوم که 9275 د، اصفهـان ـب د مرالاحسـب آمدـن وري، آخوـن ـا ـن  ب

  .شـدممی حاضـر شـیخ درس بـه شـاگردان
                                              

  .95ص  عرض، و جوهر و عامه امور قسمت حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحمالهادي سبزواري،  .9
 .323 ص ،97 ج ،آثار  مجموعهمرتضی مطهري، . 2
 .259 ص ،مطهري تا آغاز از  فلسفه اسعدي، سیدحسن. 3
 .323 ص ،97 ج ،آثار  مجموعهمرتضی مطهري، . 7
 .237، ص 95اعیان الشیعه، ج، . سیدمحسن امین3
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 پیش در ایشان فضل ولی بود، نظیربی زهد مقام درفقط  رفتم ایشان درس بـه روز 33 مدت
 9«.کـردنمی نمودي اصفهـان فضالي

 مشهد به بازگشت

 مشهد، عـازم سـبزواري حکیـم رفـت، تهـران بـه اسـماعیل مال کـه زمانی، 9272سال  اواخر
 شـرح در حکیم .2 شـد عقلـی و نقلـی علـوم تدریـس مشـتول حسـن، حاجـی مدرسـه در

 تدریـس بـه مقـدس شـهدم در الس 95  آمدم، خراسان بـه چون: »نویسـدمی خویـش حـال
ودم، مشـتول حکمـت ا ـب  اعـراض و هـاآن بـر اقبـال علمـا کـه زیـرا تفسـیر؛ و فقـه قلیلـی ـب

 3«.داشـتند کلیه بـه حکمت از

 کرمان مدرسه

 شـد مشـرف مکـه بـه قاجـار، شـاه فتحعلـی سـلطنت اواخـر در 9235 سـال در حکیـم
ه مکـه، از مراجعـت در و  سـلوک و سـیر ایـام در د.گزیـ اقامـت کرمـان در سـال یـک ـارناچ ـب
 «.هنـ» ت:گفـ« هسـتی؟ طلبـه: »گفـت متولـی د.کـر حجـره درخواسـت و رفـت کرمـان بـه
ه و  آمدند سـبزوار به کرمان بطال رفت، سـبزوار به که وقتی د.شـ مدرسـه وارد خـادم عنـوان ـب
 گمنـام او کـه شـد متوجـه وقـت دولـت. اسـت خـادم ددامـا همـان حکیم که فهمیدند و
 کرمـان بـه وقتـی تلگـراف قضـا از امـا زدنـد، تلگـراف د.کنـمی زندگـی کرمـان در

  7.بـود رفتـه سـبزواري کـه رسـید
 مکـه بـه خاقـان سـلطنت اواخـر در: »فرمایـدمی کرمـان مدرسـه بـه ورود دربـاره حکیـم
 سـمت بـه ايقافلـه آمدیـم، بیـرون کشـتی از بندرعبـاس در کـه مراجعـت در م.ـدش مشـرف
 قریـب .بـود ناامـن خاقـان فـوت  جهـت بـه راه. رفتـم کرمـان بـه ،بـود عـازم کرمـان
 فـوت بـزرگ پسـر احمـد، مال مرحـوم والـده اول، عیـال .بـوده متوقـف آنجـا در سـالی
 عبدالقیـوم آقـا جنـاب پسـر، دو کـه فرمـوده اختیـار را دوم عیـال کرمـان، در .بـود شـده
  3«.بودنـد کرمانیـه عیـال از دختـر سـه و اسـماعیل محمـد آقـا مرحـوم و

م ه کرمـان مدرسـه در حکـی اره ایـن در مطهـري شـهید. کـردمی زندگـی ناشـناس صـورت ـب  ـب
 کرمـان در سـالی سـه ـ دو اجبـارا ،هللابیـت از مراجعـت از بعـد حکیـم: »فرمایـدمی

                                              
 .99ص عرض، و جوهر و عامه امور قسمت حکمت  منظومه شرح به معروف فرائدال غرر شرح مالهادي سبزواري، .9
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 کنـد تربیـت را خـود نفـس اینکـه بـراي درکرمـان، اقامـت مـدت در .کـرد اقامـت
ه مـدت، همـه در و بمانـد ناشـناخته کـرد سـعی دهـد، ریاضـت و  مدرسـه، خـادم کمـک ـب
 رهسـپار و گرفـت زنـی ـهب را خـادم همـان دختـر بعـد .کـرد قیـام طالب خدمـت بـه

  9«.دشـ سـبزوار

 علمي شالت و سبزوار در اقامت

ه کرمـان از سـبزواري حکیـم  اینکـه با و کـرد ایجـاد را بزرگـی حـوزه و برگشـت سـبزوار ـب
 ایـران سراسـر از دانـش طالبـان امـا داشـت، فراوانـی رونـق تهـران، و اصفهـان هايحوزه
 تمشـکال بسـیاري، محققـان همهنیـن د.ببرنـ بهـره محضـرش از تـا دآمدنـ سـبزوار بـه

ش علمـی ـان با مکاتبه راه از را خوـی دمی حـل ایش م. کردـن ـبزواري حکـی ک س ه نزدـی ـال، 75 ـب  س
 کار بـه و کـرد توقـف شـهر آن در بـرود، بیـرون شـهر آن از بار یک حتی آنکـه بـدون
 شـاگردان تربیـت و نفـس ریاضـت و عبـادت و تألیـف و ـستدری و تحقیـق و  مطالعـه
.رسـید پایان بـه عمـرش تـا پرداخـت

2  
 قلالا یا عمر تضییع و وقت فاتال موجب که اموري از گیريکناره واسـطه به سـبزواري حکیم
 بـراي زیـادي وقـت میگـردد، عملـی و علمـی مواهـب از حرمـان و روح آلودگـی باعـث
 همیـن .داشـت عملـی و نظـري سـلوک و سـیر و علمـی کتـب در سـیر و  ـهمطالع

 هـم شـد سـبب جـذاب و روان تقریـر و رسـا و شـیوا بیـان انضمـام بـه پـرکاري،
 .گـذارد یـادگار بـه خـود از بهایـیگران علمی آثـار هـم و کنـد تربیـت زیـادي شـاگردان

 طالب اقبـال مهـم علـل از یکـی .اسـت سـودمند و ارزش بـا خـود حـد در او آثـار همـه
 مسـلم زهـد مرتبـه و معنـوي مقـام حکمـت، و عرفـان در وي تبحـر از غیـر حکیـم، بـه
ود او ه شـاگردان کـه ـب ا مجالسـت محـ  ـب  .آمدنـدمی در او ارادتمنـدان سـلک در حکیـم، ـب

 احاطـه و اسـتاد عقایـد کامـل درک و کوشـش بـه وادار را او شـاگرد، راسـخ بـاور همیـن
  3 .نمایـدمی او افـکار بـر
 مختار وزیر سـال سـه شـاه، ناصرالدین زمان در که فرانسـوي معروف فیلسـوف بینو، دوگو کنت

 7اسـت، کرده منتشـر ایران در سـال سـه نـام بـه هـم کتابـی و بـود ایـران در فرانسـه
اره ن سـبزواري هاديمال درـب  سـلک در اکنـون ـ سـبزواري مالهـادي جنـاب: »نویسـدمی چنـی

                                              
 .323 ص ،97 ج ،آثار  مجموعهمرتضی مطهري، . 9
 .259، صفلسفه از آغاز تا مطهري، اسعدي سیدحسن. 2
 .957جالل الدین آشتیانی، ص ، تعلیق و تصحی  و مقدمه: سیدرسائل حکیم سبزواريهادي سبزواري، . مال3
  .33۷، ص فلسفه اسالمی تاریخکوهساري،  اسحاق حسینی.  7
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 اسـت بلندمرتبـه قـدري بـه ایـران در ـ رسـد می ۹5 بـه تقریبـا عمـرش،ن سـنی و حیـات
 دانشـمند این. گردید قائل او براي خاصی مقام و کرده جدا ردیـف، ایـن از را او بایـد کـه
 تمـام در و دارد قـرار محکـم شـالوده بـر معلوماتـش که اسـت رقدعالی فلسـفه از یکی

 کانـت، ماننـد معیـن، سـاعت روز هـر .دارد اسـتادي مقـام فلسـفه، و علـوم شـعب
 .دهـدمی درس را خـود متعـدد شـاگردان و رودمـی مسـجد بـه آلمانـی، فیلسـوف
 خـود عصـاي بـه کـه حالـی در ـذارد،گمی بیـرون قـدم خـود محقـر خانـه از کـه وقتـی
 برنـدمی مسـجد بـه را او و دهنـدمی سالم او بـه احتـرام بـا زیـادي جمعیـت دارد، تکیـه
ا ر روي ـت رار منـب ه، ـق ه گرفـت س ـب ردازد تدرـی ـان در .بـپ ک می وع ـی ه سـکوت ـن  احترامی، به آمیخـت

ه نویسـند،می ار او بیانـات طالب .کنـدمی صحبـت بـه شـروع  کننـد،می نقـل کـه طـوري ـب
 اتمـام از بعد .کنـدنمی را مسـتمعین توجـه جلـب معلوماتـش، از کمتـر نیـز بیانـش فصاحـت
 تفکـر بـه کمـی، غـذاي صـرف و مختصـر خـواب از پـس .گـرددبرمی خانه به درس،

  9«.پـردازدمی  مطالعـه و

  مشي فلسفي
 او، آثـار همـه و صدراستمالر افـکا تنظیم و بسط و شرح زمینه در واريسـبز حکیـم شـهرت

 .اسـت متعالیـهت حکمـ سـبک بـه و فلسـفی مباحـث در اش،ادبـی اثـر سـه جـز بـه
 :اسـت آمـده اسـرارالحکم نـام بـه سـبزواري، حکیـم بهـايگران اثـر مقدمـه در
 تراجـم، اهـل از برخـی و صدراسـت فلسـفه روش پیماینـدگان پوینـدگان از سـبزواري»
 اوج نقطـه سـبزواري، هـادي حـاج کـه دانسـت بایـد .انددانسـته متعالیـه حکمـت اوج را او

 سـبزواري، مالهـادي حـاج. اسـت متعالیـه حکمـت یعنـی امامـی؛ دوازده شـیعی فلسـفه
 بزرگ حکیـم پیـرو و تابـع ، فلسـفه در بلکـه نکـرد، تأسـیس مسـتقلی فلسـفی مکتـب

 آثـار  شـارح تریـنمهم حقیقـت، در و صدرامال بـه معروف شـیرازي، صدرالمتألهین
 2«.اوسـت آراي مفسـر بهتریـن و

 او، حکمت شارحان و شیرازي صدرايمال اتبـاع میان در سـبزواري مالهادي حاج محقق حکیم
ه ـلط ـب ت ظـرن  3.اسـت مشـهور و معـروف احاطـه، و تس و کـن  فلسـفی مشـی مـورد در دوگوبیـن

 دنبالـه کـه اسـت ایـن در هـادي مال حـاج لیاقـت» کـه اسـت ایـن سـبزواري حکیـم
 خـود عقایـد و سـیناابن عقایـد امـکان، انـدازه بـه و گرفتـه را صـدرامال کارهـاي

                                              
 .23 ص عرض، و جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت  منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرح، ادي  سبزواريهمال .9
 .2۹ص مقدمه، ،اسرارالحکمهمو، . 2
 .955 ص ،سبزواري کیمح رسائلهمو،  .3
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 کنـدمی شرح و توضی  بیشتر و بهتـر دارد، اکنون کـه زیادتري آزادي واسطه بـه را صـدرامال
 صدراسـتمال آخونـد از تـرواض   ، بیاناتـش بـاز زنـد،می حـرف پـرده در او اینکـه بـا و
 گذشـته هـاقرن کـه است کاري ایـن و شودمی نزدیک سـیناابن عقاید بـه بیشتر واقع، در و
 توضیحـات کـه اسـت  جهـت همیـن بـه .اسـت نگردیـده موفـق آن انجـام بـه کسـی و
 کـه کـرد انـکار تـواننمی و کـرده ایجـاد نشـا  و وجـد شـاگردان، در او تفسـیرهاي و

ی، فلسـفه تاریـخ در دانشـمند ایـن ب و تـازه منظـره ایراـن  ت.اسـ داده نمایـش را توجهـی جاـل
ـا کـه شناسـممی را او شـاگردان از نفـر چنـد مـن ل شـجاعت ب  افـکار زمینـه در ايحظـهمال قاـب
 رسـید خواهنـد خوبـی نتایـ  بـه کـه دارم امیـدواري و پیماینـدمی راه سـرعت بـه او
 کمـک بـه گرفتـم تصمیـم مـن کـه اسـت اساسـی مکتـب همیـن پیشـرفت بـه نظـر و

 فـکارا از مبحثـی همدانـی، زارـهاللمال بـه موسـوم یهـودي، هـايرابن از دانشـمندي
 بختانـهخوش و کنـم ترجمـه فارسـی بـه را دکارت معـروف، فیلسـوف بیانـات و

 9«.اسـت داده آن انتشـار و طبـع بـه امـر هـم شـاه ناصرالدیـن
 حتـی و دادمـی اهمیـت خیلـی حکمـت، و فلسـفه تعلـم و تعلیـم بـه سـبزواري حکیـم
 .شـدمی تنـگدل و ناراحـت حکیـم گذاشـت،می کنـار را فلسـفه یادگیـري شـاگردي، اگـر
 کافـی عـاتاطال منقـول، و معقـول در کـه سـبزواري حکیـم فاضـل شـاگردان از یکـی

 درس به شـاید .بود مشـهد در حکیم تلمیذ از که اسـت تبتی فاضل علی شـیخ آقـا داشـت،
 .بـود  حاجـی توجـه مـورد بسـیار او .باشـد شـده حاضـر هـم دیگري اسـتاد معقول
 تبتـی شـاگرد ایـن تالسـؤا از جـواب بـه کـه خـود، رسـائل از یکـی در حکیـم

 معـارف از اعـراض فاضـل، تلمیـذ ایـن اینکـه از و سـتوده بسـیار را او دارد، اختصـاص
 نمـوده تنگـیدل اظهـار اسـت، شـده نقلـی علـوم در متمحـ  و نمـوده حکمـی عقلـی

 زمـان ایـن دانشـمندان برخـی ماننـد کـه زمـان، اهـل موهـوم افـکار از را شـاگرد عیـتتب و
د ـات در توغـل معتقدـن ن در شـهرت و عقلی ـته، اـی ع رش ه منجـر و عـوام توجـه ماـن  افتادگـیعقب ـب

 صخوا از برخـی توجـه عـدم یـا النـاس عوام اعـراض و انصـراف موجـب و دنیـوي شـئون از
 ها مدت را شـاگرد این تسـؤاال جواب حکیم .است فرموده نکوهش سخت شود،می عوام مقلد
 د.کنـ نشـینیعقب زودي ایـن بـه کـه نبـود کسـی هـم شـاگرد و انداخـت تأخیـر بـه

 آمیـزتضرع را هـانامه و کـرد می تکـرار نامـه وسـیله بـه را تالسـؤا پـی در پـی بنابرایـن،
 خـود شـاگرد حکیـم،. سـازد جـواب بـه حاضـر و نـرم را اسـتاد خـرهالبا تـا تنوشـمی
  2.اسـت سـتوده را او فضایـل و نمـوده دعـا بسـیار ت،السـؤا از جـواب ضمـن در را

                                              
  .23 ص عرض، جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحمالهادي سبزواري،  .9
 .35۹ص   ،۷ج  ،عشق حریم پاسداران پرور،سعادت علی شیخ حاج .2
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 زندگي مشي

 سبزواري، مهـدي بن هادي مال» :نویسدمی چنین مالهادي زندگی مشی درباره تهرانی پهلوانی هللا آیت
 مراجعـت از پس. اسـت کرامـات و عمـل و علـم صاحـب و قـدرعالی حکمـا و موحدیـن از
 جفـت یـک فقـط .کـرد انفـاق ارحـام و فقـرا بـه را خـود موروثـی امـوال سـبزوار، بـه
 نمـود نگهـداري خـود مؤونـه بـراي داشـت، مـو درخـت کـه مختصـري باغهـه گاو
 اداي از پـس هـم را خـود زراعـت حاصـل و فرمـودمی دعـوت را بطال انگـور، فصـل در و

ه را آن ثلـث واجبـه، حقـوق ه غدیـر عیـد روز .دادمـی فقـرا ـب  قـران یـک  سـادات، و فقـرا ـب
 خوانـدمی روضـه هاشـب عاشـورا، دهـه. دادمـی عیـدي شـاهی ده سـادات، غیـر بـه و
 کـس هـر و کـردمی پذیرایـی گوشـت، آب بـا آخـر در. ودبـ فقـرا مختـص مجلـس، آن و
 کـردنمی قبـول چیـزي کسـی از. رفتمی شـام و عزاداري براي بود، مایـل طالب از
 ادویـه حتـی ه.بود محتـرز نیـادُ  لفضـو اسـتعمال از» 9.«داشـت احتـراز دنیـا، فضـول از و

 2«.بـود قدغـن یشـانا گوشـتآب در پیـاز .کردنـدنمی اسـتعمال

ود دقیـق بسـیار مـردم بـا ارتبـا  دربـاره حیـات طـول در حکیـم  قتـل دچـار حکیـم نوکـر .ـب
 نوکر و خواسـته را عـذرش شـد متوجـه حکیـم د.بخشـی را او حاکـم شـده، خطـا
 باطنـت اگـر :فرمـود کنـد، ثابـت را خـود تقصیـريبی خواسـت نوکـر هرچه .گفت جـواب را
د کار نبـود، بـد ه ـب  حکیـم بـه را تریـاک کشـت سـبزوار بـزرگان .شـدنمی جـاري دسـتت ـب

د، پیشـنهاد ى عمـر، مـدت تمـام در«. کارمنمـی مرگ تخـم مـن» :فرمـود کردـن  منـزل در  حیواـن
 تمام که اسـت این نه مگر» :گویـدمی بـاره ایـن در اشعارفـه نـوه. نشـد ذبـ  سـبزواري
 انسـان اگـر  لیکـن بلی،: »فرمود سـبزواري و ،«اندشـده خلق انسـان طفیل به موجودات
 همیـن و خوریـد می گوسـفند گوشـت شـما: »گویـدمی  «.قربانـش بـه جـان شـود، یافـت
راي را گوسـفند»د: فرمـو. آیـدمی نیـز آنجـا در حـرف ه مـا و کننـدمی ذـب  دیگـران ـب  طفیل ـب

  3«.کنیـممی چـرب سـبیلی دیگـران،

  زهدوعبادت
 داريدیـن در ت:اسـ آمـده خارجـی دانشـمندان از  تـن چنـد اثـر صـدرا،مال کتـاب در
 پرهیـزکار و مذهـب شـیعه و مسـلمان دانشـمند یـک را سـبزواري مرحـوم تقـوا زهـد، و
 سـبزواري مرحـوم کـه نشـنیدم نفـر کیـ از ایـران، در هرگـز و داننـدمی نفـس نیـک و

                                              
 .35۹ص   ،۷ج  ،عشق حریم پاسداران پرور،سعادت علی شیخ حاج .9
 .93 ص عرض، جوهر و عامه امور و قسمت ،حکمت منظومه شرح به معروف غررالفرائد شرحمالهادي سبزواري، . 2
 .373 ص ،میاسال فلسفه تاریخکوهساري،  اسحاق حسینی .3
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 :اندنوشـته الهـی حکیـم ایـن حـال شـرح در 9«.دده قـرار انتقـاد تریـنکوچک مـورد را
ود بیـدار را شـب آخـر ثلـث پاییـز، و بهـار و تابسـتان و زمسـتان در شـب ـره»  تاریکـی در و ـب

 تاریکـی در سـاعت سـه شـب، اول و آفتـاب، طلـوع اول تـا نمودنـدمی  عبـادت شـب،
  2«.میرفتنـد راه حیـا  در سـاعت نیـم و کردنـدمی عبـادت

 عرفان
 بگذاریـم، قـدم صحیـ  مـرز بـر برهـان واسـطه بـه اگـر اسـت معتقـد سـبزواري حکیـم
 .رسـید خواهیـم اسـت، شـده تأکیـد آن بـر دیـن در و کردنـد شـهود عارفـان آنهـه بـه
ه در وي وده خودجـوش عرفـان زمیـن  ت.اسـ نداشـته شـرکت عرفـا از کـدام هیـچ درس در و ـب

 .اسـت شـده داده نسـبت او بـه بسـیاري کرامـات و بـوده شـرع از برگرفتـه او عرفـان
 علما از دیگـر برخی و میرداماد و صـدرامال طریقـه همـان ریاضـت در حاجـی طریقـه

 تصوف سلسـل صاحبان طریقه به جماعـت ایـن .اسـت تشـرعم عرفـاي و حکما و
 مردم چه هـر و اسـت برقـرار تـرضعیف نحـوي بـه آن هايرشـته اکنونهم که اقطابـی و

 عرفـا از جمعـی. نبودنـد معتقـد شـد، خواهـد خلـوت هاآن جرگه شـوند، هوشـیار و بیدار
ع متألهان و  علـیفت  مال آخونـد بحرالعلـوم، سـید مرحـوم مثـل بیدآبادي، محمـد آقا طریقه تاـب

 مجاهد، سـید و العین احد و تهرانی کربلیی سـیداحمد آقـا سـامرا، سـاکن عراقـی آباديسـلطان
 کشمیري، سیدمرتضی آقا همدانی، قلی مالحسین آخوند عرب علماي از حبوبی سعید محمد سید
 منقـول، و معقـول در جامعـان از دیگـر برخـی و تبریـزي قاضـی آقـاي سـیدعلـی آقـاي
 بودنـد، مـذاق هم تقریبـا هـا،آن اسـتادان و هـاديمال حاجی و ايقمشـه رضا محمد آقاي بـا
 3.داشـتند هم با هاییتفاوت جهاتـی از آنکه بـا

 شاه و حکيم
 هنـگام ،رضا امـام مرقـد زیـارت راه در 9217 صفـر اول روز در قاجـار شـاهناصرالدین

  7.خورد غذا او بـا و کرد زیـارت را سـبزواري حکیـم سـبزوار، از عبور
 تمـام معمـول طبـق شـد،می وارد کـه شـهري هـر بـه خراسـان، سـفر در شـاه ناصرالدیـن

 کردنـدمی مشایعت را او نیـز شهر آن از حرکت موقع و رفتنـدمی دیدنش و استقبال بـه طبقات
 .کردنـد دیـدن و اسـتقبال او از  طبقات عموم نیـز سـبزوار در. شد سبزوار وارد هاینک تا
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 فیلسـوف و حکیم کرد، امتناع دیـدن و استقبال از نشینی،گوشه و انزوا بهانه بـه که کسی تنها
 نظـر در شـاه کـه شـخصی تنهـا قضـا از .بـود سـبزواري مالهـادي حـاج معروف، عارف و

 تدریـ  بـه کـه بـود مـرد همیـن ببینـد، نزدیـک از را او سـفر، طـول در بـود گرفتـه
 بودنـد شـتافته محضـرش بـه طالب کشـور، اطـراف از و بـود یافتـه عمومـی شـهرت

  .بود داده تشـکیل سـبزوار در عظیمی علمیه حـوزه و
 گرفـت تصمیـم ـود،ب شـده خسـته هـاتملق و هـاکرنش و اسـتقبال همـه آن از که شـاه

 «.شناسـدنمی وزیـر و شـاه حکیـم،: »گفتنـد شـاه بـه. بـرود حکیـم دیـدن بـه خـودش
ی: »گفـت شـاه ـان« شناسـدمی را حکیم شـاه، وـل ه را جری د اطالع حکیـم ـب ن .دادـن  وقـت تعیـی
 خانـه ـهب خدمـتپیش نفـر یـک اتفـاق بـه فقـط شـاه ظهـر، حـدود در روز یـک و شـد

 ضمـن شـاه .داشـت سـاده بسـیار لوازمـی اسـباب که بود محقـر ايخانـه .رفـت حکیـم
. اسـت ارشـاد و تدریس علم، نعمت شـکر دارد، شـکري نعمتـی هـر: »گفـت هـاصحبت
 دادن انجـام البتـه هـم سـلطنت نعمت شکر .اسـت دسـتگیري و اعانت مال، نعمت شـکر
  .«کنـم پیـدا را آن دادن انجام توفیق تـا بخواهید چیزي دارم میـل من الـذ .اسـت حوایـ 
 شـما شـنیدم: »گفـت شـاه. «خواهـمنمی چیـزي .نـدارم حاجتـی مـن: »فرمـود حکیـم
 معـاف مالیـات از زمیـن آن دهـم دسـتور بدهیـد اجـازه .داریـد زراعـی زمیـن یـک
 شـهر هـر از کـه اسـت مضبـو  دولـت مالیاتـی فتـرد در: »فرمـود جـواب حکیـم «.باشـد
ا آن اسـاس .شـودمی وصـول قـدرچه ی تتییـرات ـب ه جزـئ  شـهر ایـن در اگـر خـوردنمی هـم ـب
 مجموعـی تـا گرفـت خواهنـد زیادتـر دیگـران از را مبلـغ همـان نگیریـد، مالیـات مـن از
 دادن تخفیـف کـه نشـود راضـی شـاه .گـردد ـلتکمی شـود، وصـول بایـد سـبزوار از کـه
 .گـردد زنـان بیوه و یتیمـان بـر تحمیلـی سـبب مالیـات، از شـدنم معـاف یـا مـن بـه
 دارد هـم هزینـه باشـد، مـردم  مال و جـان حافـظ دارد وظیفـه کـه دولـت عالوه بـه
 «.دهیـممی را مالیـات ایـن خودمـان، رغبـت و رضایـت بـا مـا. شـود تأمیـن بایـد و

ـان از و کنـم صـرف غـذا شـما خدمـت در امـروز دارم میـل: »گفـت شـاه  روز هـر غـذاي هم
 جـا از اینکـه بـدون حکیـم «.بیاورنـد را شـما ناهـار بفرماییـد دسـتور .بخـورم شـما

 چنـد آن روي که چوبین طبق و آوردنـد فورا .بیاوریـد مـرا غـذاي کـرد فریـاد کنـد، حرکـت
 شـاه  جلـوى شـد،می دیـده نمـک مقـداري و دوغ ظـرف یـک و قاشـق چند و نان قرص

 زراعـتت. اسـ حالل  نانـی کـه بخـور» فرمـود شـاه بـه حکیم .گذاشـتند حکیـم و
ـاه«. اسـت خـودم دسـترن  آن کاري جفـت و ن به دیـد امـا خـورد، قاشـق یـک ش  غذایی چنـی

دارد عادت م. نیسـت خوردن قابل او نظر از و ـن ـانان آن از مقـداري کـه خواسـت اجـازه حکـی  ه
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 شـاه لحظـه چنـد از پـس .ببـرد خـود همـراه تبـرکا، و تیمنـا و ببنـد دسـتمال بـه را
  9«.کـرد تـرک را حکیـم خانـه حیـرت، و بهـت دنیـا یـک بـا

 حکیـم و کـرد درخواسـت نیـز فارسـی زبـان بـه دیـن ـولاص در کتابـی شـاه ناصرالدیـن
ه ه از وقتـی. گذاشـت اسـرارالحکم را نامـش و نوشـت را کتـاب ایـن شـاه درخواسـت ـب  خاـن

 شـما خدمـت اندفرسـتاده تومـان 355 شـاه: »گفـت و شـد وارد خدمـتپیش آمـد، بیـرون
ـار کـه د مـن کوچـه داخـل: »دفرمـو «.اسـت کوچـه سـر قاطـر، ب ه .ننمایـی ـاب حاجـی ـب  عبدالوه

 .بدهد فقرا بـه را نصـف و بدهـد طالب بـه را نصـف. مدرسـه ببـرد و بیایـد بگوییـد
  2«.بدهد چنـدان دو را سـادات

 کرامات

 :شودمی اشاره مورد دو به اینجا در که دهندمی نسبت سبزواري حکیم به بسیاري کرامات
 هـم مـردم«. گویـدمی چنیـن سـبزواري هـادي مال حـال شـرح در ینـودوگوب کنـت
 طـرف از سـوارانی قبـل، سـال چنـد در گوینـد.قائلنـد کراماتـی و کشـف و ا بـراي

 توقـف رسـیدند، سـبزوار بـه چـون و گردیدنـد اعـزام تهـران بـه مشـهد حکومـت
 سـکنه اینکـه بـه نظـر. کردنـد  مطالبـه وجـ خـود، هاياسـب بـراي مـردم از و کردنـد
 واسـطه بـه یـا باشـد خودشـان احتیاجـات زا زیادتـر کـه نداشـتند جـو انـدازه آن سـبزوار

 منـازل بـه سـواران نبودنـد، فـروش بـه مایـل بدهند، هاآن بـه خواستندمی که بهایی تقال
 جـو، خـوردن از هااسب امـا ریختند، هااسب مقابل در و گرفتند جو هاآن از زور به و رفته هاآن

 گفتنـد هـاآن بـه و داده بـروز خشـونتی سـواران بـه نسـبت هـم اهالـی .کردنـد خـودداري
ه هااسـب که اسـت خداوند خواسـت به بنا کـه ه کـه جـو ایـن ـب  شده، گرفته مـا از ظلـم ـب
زد زدهوحشـت و باورکردند را هـاآن گفته هـم سـواران .زنندنمی دم  هـادي مال حـاج جنـاب ـن
ـتند معذرت و کـرده ندامت اظهار خـود عمل از و آمده ـا او از و خواس د تقاض د از کـه کردـن  خداوـن
 فرمـود امـر و کـرد مـتمال را هـاآن حاجـی جنـاب .نمایـد شـفاعت طلـب هـاآن بـراي
 اطاعـات سـواران. بپردازنـد عادالنـه طـور بـه گرفتـه، ـرفقی مـردم از کـه را جـو بهـاي کـه
 :گفـت حاجـی جنـاب آن، از پـس. پرداختنـد را جـو بهـاي فاصلـهبال و نمـوده او امـر

  .هسـتند جـو خـوردن مشـتول هااسـب که دید خواهید. نباشـید نگران و برویـد اکنـون
 3«.خوردندمی جو هااسب و پیوسته حقیقت به او گوییپیش که کردند مشاهده مراجعت از پس سواران
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 آملـی تقـی محمد شیخ هللاآیت و شعرانی ابوالحسن میرزا هللا آیت از آملی زادهحسن استاد
 ایـام در مـن: »فرمـود کـه کننـدمی نقـل نـوري النبـیعبد شـیخ حـاج استادشـان، از

 بحـث و درس بـه قدیـم رالسـا سپه مدرسـه در و آمـده تهـران بـه مازندران نور از طلبگی
پشـت در پنهـان مـن و آمـد دسـتم بـه کیمیاگـري در ايرسـاله را قضـا .داشـتم اشـتتال

 بهـار فصـل .نبـود آگاه مـن کار از کسـی هیـچ و نمـودممی تمریـن را آن مدرسـه بام
 رضـوي قـدس اراضـی بـه تشـرف يبـرا نـور از مـا طایفـه از چنـد تنـی و رسـید فـرا
 مشـهد بـه خـود بـا مـرا و آمدنـد مـن دیـدار بـه مدرسـه در و شـدند وارد تهـران بـه

. بروم سـبزواري حاجـی زیـارت بـه خواسـتم .رسـیدم سـبزوار بـه راه بیـن در .بردنـد
 باشـید شما آقـا: مودفر و کرد اشاره من بـه ایشان زیارت، از پس .آمدند من همراه نفر چند
 فکـر بـه شما آقـا: فرمـود و کرد بـه مـن رو سپس. دارم شـما بـا جملـه دو یـک مـن کـه
 بـردار دسـت آن از و کـن رهـا را اتشـبانه کار آن .بـاش تحصیلـت و بحـث و درس
 ـتاداناس از ادامـه، در 9«.نـدارد وقـت اتالف جـز اينتیجـه و رسـینمی جایـی بـه کـه

 ايصهخال و حکمـت اسـتادان از حکیم اسـتفاده مدت آن، از پـس و یـاد سبزواري، حکیم
 ضمن در هـاآن نـام کـه استادانی. شودمی بیـان ایشـان حکمت اسـتادان حال شرح از

  :از عبارتنـد اسـت، آمـده وي زندگـی شـرح
 .داشـت فراوانی نقش وي زندگـی در کـه سـبزواري، حسـینمال حـاج اش،زاده عمـه .9
 فاضلـه، اخالق تمـام در رضـوي، قـدس ارض در و بـوده سـلوک و سـیر اهـل فرد این

  .بـود داده مشـارکت را حکیـم

 کوشکی درب اسماعیلمال .2

 نوري علی مال آخوند .3

 المسترشدین هدایه صاحب اصفهانی، محمدتقی شیخ .7

 کلباسی ابراهیم محمد شیخ حاج .3

 احسایی احمد شیخ .7

2الریجانی سیدرضی قاآ .۹
 

 .دانندمی حکیم استادان از هم را نجفی علی محمد البته

 متألـه حکیـم و کوشـکی درب اسـماعیل مال :از عبارتنـد سبزواري حکیم حکمت اسـتادان
 داشت، فراوان ارادت کوشکی درب اسماعیلمال استادش، به سبزواري حکیم. نوري علیمال
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 اصفهـان در دیگـر هـم حکیم تهران، بـه اصفهان از اسماعیلمال مراجعت بـا که ايگونه به
 رسـائل بـر خـود تعلیقـه در آشـتیانی الدیـن لسـیدجال .کـرد مراجعت مشهد بـه و نمانـد
 تحصیـل بـه اصفهـان در سـال 95 حـدود مالهادي، حاجی» د:نویسمی سـبزواري حکیـم

 بـود مالاسماعیل آخوند تدریـس حوزه در متمح  سـال 7 سـال، 95 ایـن از. پرداخـت
. رسـاند هم بـه حضور نـوري مالعلی آخوند درس بـه سـال 7 مـدت سـال، 7 از بعـد و
 9«.شـد حاضـر استاد دو ایـن درس بـه مرتب طور بـه مدت، این در

 سـال ۹ حـدود در سـبزواري حکیـم: »فرمایـدمی مطهـري مرتضـی اسـتاد متفکـر، شـهید
 وقـت، همـان در ضمنـا و کـرد اسـتفاده اصفهانـی کوشـکی درب اسـماعیل مال ضـرمح از
 2«.کـرد درک را نـوري حکیـم دوره اواخـر سـال سـه دو

 تلمیـذ از جمعی بـا خود تدریس از بعد استاد، مقـام بـه احترام بـراي اسماعیل مال آخونـد
 کـرد عمـر سـال 955 بلکـه سـال، ۷5 حـدود نـوري، مالعلـی .رفـتمی آخوند درس بـه
 زیـادي شـاگردان و کـردمی تدریـس را صـدرامال هـايکتاب سـال، ۹5 یـا 75 حـدود و

 .کردنـد ترویـ  اسـت، الهیـه خاصـه ودایـع از کـه را شـریف علـم ایـن کـه کـرد تربیـت
 هايحوزه بلد، سـایر و شـیراز و خراسـان و اصفهان و تهـران در کـه بودنـد او شـاگردان

  فـن، ایـن در فعلـی معـروف اساتید .پرداختنـد مستعدان تربیت به و دادند ترتیب برکتی با
 3«.بزرگوارنـد آن الواسـطهمع تلمیـذ از

 تربیـت و تدریـس بـه سـال ۹5 بـه قریـب عمـر، پایـان تـا سـالگی 23 از نـوري آخونـد
 هـايحوزه تریـنبدیلبی و تریـنعظیم و پربارتریـن او درس حـوزه .پرداخـت شـاگردان
. آیدمی شـمار به عقلی هـايدانش شـکوهمند تاریـخ در عطفـی نقطـه و اسالمی حکمـت

 بیـان، شیوایی و صدرایی فلسفه مبانی بـر تسلط یعنی فردش؛ بـه منحصر ویژگی دلیل به او
 داد پـرورش را بـزرگ اندیشـمند صـدچهـار بـه نزدیـک قـرن، نیـم از بیـش زمانـی در
 سـبزواري، مالهـادي حـاج :کـرد اشـاره ذیـل حکمـاي بـه تـوان می هـاآن جملـه از کـه
 7.لنگـردوي جعفـر مالمحمد حـاج و زنـوري هللعبـدا مال قزوینـی، آقـاي مال

 بـوده هکرديد سـیدابوالقاسم آقـا کوشـکی، درب مالاسـماعیل آخونـد میـذ،تال اجلـه از
 سالگی یازده سن در: »است فرموده مرقوم زیر شرح به را خویش اشتتال حقایق حال ترجمت که
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 شـروع عربیـت علـم بدایـت از آمـده، صـدر مدرسـه بـه اصفهـان، در تحصیـل جهت بـه
 حکمـت شـده حکمـت مشـتول سـطوح، و مقدمـات از فـراغ از بعـد نمـوده، تلمـذ بـه
 کوشک، درب محلـه در سـاکن حکیـم مالاسـماعیل، حاجـی متألـه حکیـم نـزد اغالبـ را
 پدرش، تلمیذ میـرزاحسـن، آقـا و آخوند میرزاحسن آقا و رشتی رضی آسید تلمذه از کـه

 مدت در را صدرامال آخونـد اسـفار خصـوص و نوري مالعلی آخوند الهی، ماهر حکیم
  9«.کردم تقرائ ماهر حکیم آن نـزد سـال، چهار

 گردانراش

 ممتـاز شاگردان تربیت بر عالوه که بـود خود عصر موفق عرفاي و حکما از هاديمال حاج
 .اسـت قبـول قابـل هـاآن همـه کـه گذاشـته باقـی خـود از مهمـی علمـی آثـار زیـاد،
 :شـود وي حال نصیب توفیق ایـن تـا شـد جمـع مالهـادي حـاج در عالـی صفـت چنـد

  2«.مـاده عالم اساسبی ولـی خال، و خط خوش ظواهر از اعـراض و واقعی تقـواي و زهد»

 پراکندن و تربیت و اکناف و اطراف از شـاگرد جذب و فلسـفی گرم حوزه تشـکیل نظر از
  .رسـد نمی سـبزواري حکیم پاي به کسـی نوري، حکیم از بعد مختلف، بلد در هاآن

 شـتافتند محضرش به سـو هر از حکمت، طالبان و پیهید ورهاکش برخی و ایران در شهرتش
 جوینـدگان قبلـه قـدر،عالی حکیـم ایـن وجـود پرتـوي از سـبزوار متـروک شـهر و

 تاریخ فلسـفه در خاصش نظر کـه دوگوبینو کنت .شد علمیه حوزه یک مرکز و الهی، حکمت
 زیادي طالب که شده گیرعالم يقدر بـه او صیت و شهرت: »نویسدمی چنین است، معروف

 مشتول او مدرسه در و آمده سبزوار به او محضر از استفاده براي عربستان، و ترکیه ممالک از
 جذبـه و شور با و بود تقریر خوش و بیان خوش بسـیار سـبزوراي، حکیم 3«.هستند تحصیل

 سرشـاري یعرفانـ ذوق از حکمـی، و علمـی مقامـات از گذشـته .کـردمی تدریـس 
 بود شـده موجـب کـه ايگونـه بـه بـود، متشـرع و هللاالـی سـالک و بـود برخـوردار
 زائـران راه سـر در سـبزوار طرفـی، از. بورزند ارادت او بـه عشـق، حد سـر تا شـاگردانش

 باعـث امـر میـنو ه رسـیدندمی سـبزواري خدمـت زوار و داشـت قـرار رضـا امـام
 دید و رایـ  رضا امام زوار از اسـتقبال اینکه ویـژه به شـد،می وي افـکار بیشـتر ترویـ 

 7.شدمی منتشر مردم میان در سبزواري ملقات تأثیر رهگذر، این از .بود نیالطو هم بازدید و

                                              
 .3۹ص ،صدرالمتألهین بر متأخر عرفاي و حکما تاریخ سها، صدوقی منوچهر .9
 .955ص ،سبزواري حکیم رسائلمالهادي سبزواري،  .2
 .323ص ،97 ج ،آثار مجموعهمرتضی مطهري،  .3
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 هاآن از بعضـی اگرچه و داشـت بسـیار شـاگردان مالهادي، حـاج: »نویسدمی براون ادوارد
 نفـر هـزار جمعـا ولـی کننـد، تمـام را خـود تحصیالت اندنتوانسـته و مانـده راه وسـط در

  9«.گردیدند التحصیل فارغ او محضر در محصل
 عقلـی علـوم و فلسـفه دوسـتداران آمـال کعبـه سـبزواري، مالهادي بحث و درس مجلس
می فیـ  کسـب وا محضـر از و آمدنـدمی سـبزوار بـه دور بالد از مـردم و بـود

. داشـتند حضـور نیـز قفقـاز طالب از جمعـی حکیـم، تدریـس حـوزه در 2«.کردنـد
 از هـاآن اسـامی کـه رسـیدند معرفـت و حکمـت در عالیـه مقامـات بـه هـاآن از بعضـی

 حضور فی ، پـر حوزه ایـن در نیز آذربایجان طلب از جمعی همهنین .اسـت رفتـه بیـن

 شـیخ 3«.نداریم دست در خبري هم هاآن از تأسـف کمـال بـا کـه اندرسـانده هـم بـه

 شـوارق حکیـم، نـزد مشـهد، در حسـن حاجـی مدرسـه در سال 2 مدت بـه انصاري

می و خاسـتبرمی حکیـم رسـید،می او بـه شـیخ سالم وقتـی و بـود خوانـده فلسـفه و
  7«.السالم علیـه و السالم والیـه السالم منـه: »گفـت
 حکیم درس بـه سـبزوار در سـال یک حدود کـه هـادي مال حـاج شاگردان از دیگر یکـی
 خراسـانی، کاظـم مالمحمد آخوند نامدار، استاد و محقق اصولی، و فقیه مرحوم شده، حاضر
 سبزوار، در مدتی عالیات، عتبات سـفر راه در که است نجف علمیه حوزه زعیم و شیعه مرجع
  3.کرد توقـف فیلسـوف، ایـن محضـر درک براي
 الهـی، کامـل عـارف ربانـی، حکیـم مرحـم سبزواري، حکیم درس مجلس ثمره ترینبزرگ
 فرزنـد که بـزرگ مـرد ایـن .است جزینی در همدانی قلی مالحسـین آخونـد نامـدار، فقیـه

 جاذبه و شهرت صیت و آمد نتهرا به همدان از تحصیل ادامه براي بود، سرشتپاک چوپانی
 حکیـم آن حـوزه در مدتـی و کشـاند سـبزوار بـه را او سـبزواري، حکیـم معنویت
 منقـول، علـوم تکمیـل بـراي و شـتافت عالیـات عتبـات بـه آن از پـس. کـرد شـرکت
 همان در. گرفـت قـرار انصـاري مرتضـی شـیخ حاج المتأخریـن، اسـتاد شـاگردان جـزو

 کامـل، عـارف آن نـزد و یافـت را شوشـتري سـیدعلی آقا حضور تشـرف توفیق ام،ای
 کمتر کـه رسید معرفـت و کمال از مقامی بـه خود و کـرد طـی را سـلوک و سـیر مراحـل

                                              
 .371، ص میاسال فلسفه تاریخکوهساري،  اسحاق حسینی. 9
 .9۷77ص ،3 ج ،میاسال معارف فرهنگ سجادي، سیدجعفر. 2
 .923ص ،سبزواري حکیم رسائلمالهادي سبزواري،  .3
 .373 ص ،میاسال فلسفه تاریخکوهساري،  اسحاق حسینی .7
 .923، ص رسائل حکیم سبزواريمالهادي سبزواري، . 3
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 حضـور بـه سـبزواري، حکیـم حـوزه شـاگردان همـه اگر .جست تـوانمی برایـش نظیري
 9.اسـت مفتخـر مـردي چنیـن حضـور بـه حکیـم حـوزه د،کننـمی افتخـار او حـوزه در

 :از عبارتند مطهري، شهید قول طبق سبزواري، حکیم شاگردان
 .دارد حاشیه منطق منظومه بر که (قوچانی)خبوشانی عبدالکریممال .9

 .هیدجی محمدمال استاد تهران، مقیم سبزواري، حسین میرزا 

 .قم مقیم یزدي، اکبرعلی میرزا .3

 عصـر در تحقیـق جامعیـت در کـه سـبزوار مقیـم سـبزواري، علـوي حسـین میرزا حاج .7
 .شـدمی شـناخته نظیـربی خـود

 .فارس در  فلسفه معروف استاد دارابی، عباس حکیم .3

 تهرانی مـهعال و داشـته مراسالت سـبزواري، حکیم با کـه تهرانـی محمدابراهیـم شـیخ .7
 .اسـت دیده ريجزای جـواد محمد شـیخ نـزد را هاآن

 .زنجانی موسوي ابوالقاسم سید .۹

 .سبزواري عبدالرحیم سید .1
 .صباغ محمدمال .۷

 .بیرجندي هادي شیخ آقا استاد بروغنی، رضا محمد شیخ .95

 .دارابی عبدالتفور میرزا .99

 .مشهدي شهیدي بزرگ آقا و خراسانی فاضل حاج استاد مشهدي، سالماال شیخ حسین مغالمال .92
 .سروقدي محمد میرزا

 .تبتی فاضل لیع شیخ .93

 .دارابی حکیم آقا میرزا .97

 .یزدي محمد میرزا .93

 .زنجانی ابوطالب میرزا حاج .97

 .بجنوردي عارف اسماعیل مال حاج .9۹

 .العراقین شیخ عبدالحسین شیخ .91

 2.الهی حکیم محمد میرزا .9۷

 اینهـا از بیـش را سـبزواري حکیـم شاگردان شمار اسالمی، فلسفه تاریـخ هايکتاب برخـی
 حاجی، فرزنـد .شـد نظـرصرف هاآن نام بیـان از مقاله، ایـن اختصار دلیل بـه کـه اندنوشته

                                              
 .923، ص رسائل حکیم سبزواريدي سبزواري، . مالها9
 .327، ص 97، جمجموعه آثار. مرتضی مطهري، 2
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 درس حوزه پدر، درگذشـت از پیش که است قاجاریه دوره حکماي از یکی نیـز مالمحمد
 9.تداشمی نگه گرم را بحـث و

 آثار

 ه،متعالیـ حکمـت سـبک بـه فلسـفه هـم آن ، فلسـفى مباحـث در حکیـم آثـار جمیـع
 2.بیـان معانـی و نحـو صـرف،: ادبـی مباحـث در رسـاله سـه جـز بـه اسـت شـده تألیـف

 شـودمی هـاکتاب شـامل اول، قسـم اسـت؛ گونـه دو بـه سـبزواري حکیـم تألیفـات
 قسـم، دو هـر بـه ادامـه در کـه اسـت حکیـم آن رسـائل و مکاتبـات شـامل دوم، قسـم و

 .شـودمی داده هـاکتاب ایـن از برخـی دربـاره مختصـري توضیـ  و اشـاره

 هاکتاب

 اسرارالحکم

 نظـري حکمـت. اسـت شـده تألیـف عبـادات اسـرار و معـاد و مبـدأ معارف در کتاب این
 .اسـت ذوقیـه مشـارق و مآرب و مشائیه و اشراقیه حکمت مطالب بـر مشـتمل کتـاب ایـن
 رساسـت کتاب، عبارات. اسـت نوشـته قاجار شـاه اصرالدینن درخواسـت به را کتاب این
  3.اسـت نگاشـته شـیوا بیانـی بـا را آن مؤلف و

 اسفار بر حاشیه
 اسفار، نفس سفر بر او حواشـی. اسـت نوشـته  حواشـى شـواهد اسـفار بر حکیم، علی آقا

 .اسـت مختصـر اسـفار دیگـر هايقسـمت بـر  مفصل
 افـکار بـر مشتمل علی، آقا تعلیقات. است نوشته تعلیقه مخصوصی موارد ـهب که معنا این به
 .دارد مدرس علی آقا شخص بـه اختصاص تحقیق، ارباب متأخران بین در و است دقیق و تازه
 فلسـفی بحـث در علـی آقـا آشـتیانی، الدیـن لسـیدجال مرحوم معاصر، فیلسـوف عقیده به
 متبحرتـر و تروسیع حکمی، مبانی به احاطه نظر از و ترمحقق و تردقیق سبزواري، حکیم از
 .اسـت بـوده نظیـرکم ذهـن، حـدت و نظـر جـودت و فکـر اسـتقامت حیـث از و
  مطالعـه را خـود معاصـران افـکار تمـام داشـت، کـه ذاتـی ملیمت و خضوع روي علی آقا
 شـده  حاضـر تدریـس هايحوزه بـه سـبزواري، حکیـم از بیشـتر خیلـی. اسـت کـردهمی
 چنـد تدریـس از بعد حقیر: »فرمایـد می لدینا  لسـیدجال. اسـت دیده متعـددي اسـتادان و

 سـرعت جهـت از سـبزواري محقـق کـه شـده معتقـد شـواهد، و اسـفار کتـاب از جلـد
  7«.دارد ترجیـ  ـیعل آقـا بـر رسـا، و کوتـاه عباراتـی بـا معضالت، تحریـر و انتقـال

                                              
 .9۷77، ص 3، جفرهنگ معارف اسالمیسیدجعفر سجادي،  .9
 .953، ص رسائل حکیم سبزواريمالهادي سبزواري،  .2
 .992همان، ص . 3
 .95۷. همان، ص 7
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 الربوبیه شواهد بر حواشی
 صدرامال معاد و مبدأ بر حواشی

   مثنوى حاشیه
 الحسنی اسماء شرح

  نامیرالمؤمنی صباح دعاي شرح

 غررالفرائد

 آن شرح و  منظومه به سبزواري، علمی شخصیت .است حکمت منظومه به معروف غررالفرائد
 اسـت  فلسفه معروف مدارک و مراجع از بزواريس منظومه .دارد بستگی فلسفه و منطق در
 منطـق اصـول بیـن جامـع زیـرا اسـت؛ کـرده بـاز فلسـفه طالب بیـن را خـود جـاي کـه
 فلسـفی نظـرات بیـن جمـع در سـلیقگی،خوش و براعـت نـوع یـک .اسـت حکمـت و
 شده بیان آن در منطق و فلسفه و حکمت اصول و رفته کار بـه آن در منطقـی اصـول و
 .اسـت داشـته بیـان شـعر زبـان بـه خوبـی، بـه را آن بـارز نـکات و  فلسـفه هاينظریه و
 بیـن در دلیـل، همیـن بـه .اسـت آسـان ، فلسـفه طالب بـراي آن کـردن حفـظ رو، ایـن از

 سـاخته خـود شـیفته را  فلسـفه طالب کـرده احـراز را اصلـی مقـام حکمـت، هـايکتاب
 حقیقـت، در  منظومـه ایـن. کننـد بررسـی و  مطالعـه را آن و توجـه آن بـه تـا اسـت

 خوانـدن بـا ایـران، و نجـف در علـوم طالب کـه اسـت فلسـفه درسـی کتـاب نخسـتین
 9.شـوندمی آشـنا عمومـی فلسـفه بـا آن

 غررالفرائد شرح

 .اسـت کـرده تألیـف جوانی در را  ظومهمن شرح خود، اظهار قرار از سبزواري حکیم
 اغلـب کـه مالصدراسـت آخونـد آثـار سـایر و اسـفار کتـاب از منتخبـی کتـاب، ایـن

 2.داد نشـان آخونـد کتـاب سـایر و اسـفار مختلـف مواضـع در تـوانمی را آن عبـارات
 فلسـفی مقاصد از بسیاري حال، این با ولی است، مختصر خود، منظومه بر سبزواري شرح
 طالب بـراي آن فهـم و مانـدمی مبهـم و  غامـ  داد،نمـی شـرح اگـر کـه داده شـرح را

 جملـه از اسـت، شـده نوشـته متعـددي  حواشـى ، منظومـه بـر 3.نمـودمی مشـکل ، فلسـفه
 مـع،جا محقـق اسـتاد و هیدجـی آخونـد حـاج الهی،  حکیمى و  ربانى عالم مرحوم حواشی
 بـارع، عـارف و محقـق و حکیـم اسـتاد مبسـو  تعلیقـات و آملـی تقـی آقـامحمد

                                              
 .315 ص ضبان،غ سیدجعفر :ترجمه ، شیعه  فلسفه نعمه، هللعبدا. 9
  .953 ص ،سبزواري حکیم رسائلمالهادي سبزواري،  .2
 .317 ص ،شیعه  فلسفه نعمه، هللعبدا. 3
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 شـرحی مطهـري، اسـتاد شـهید، فیلسـوف و متفکـر همهنیـن 9.آشـتیانی مهـدي آقامیـرزا
 .اسـت ارزشـمند و مفیـد بسـیار کـه اندنوشته فارسی زبـان بـه سبزواري حکیم منظومه بـر

 مهالمنتو ليآلال
 المنتظمه یآللا نـام بـه سـبزواري، مالهـادي حـاج منظومـه منطق، در هامنظومه مشهورترین

  2.است دینی علـوم محصلن براي ویـژه بـه درسی، هايکتاب جـزو کـه است
 لمنتظمها یلآللا شرح

 (اسرار دیوان) فارسی شعر دیوان
 الشیخیه علی الرد فی المحاکمات

 فقیههال المسائل فی المقیاس

 الهدي نبراس

 البدیع علم فی الرحیق

 البدیع علم فی فراح الا راح

 الحکمه فی کتاب سینا ابن العینیه شرح و الحق معرفه فی الشمس مطلع

 مکاتبات و رسائل

 الطالبین هدایه رساله .9

 سمنانی سیدصادق مسائل جواب .2

 تهرانی واعظ ابراهیم محمد شیخ مسائل جواب .3

 رضوي نابوالحس میرزا مسائل جواب .7

 دامتانی احمدمال آخوند مسائل جواب .3

 المقاومات و المحاکمات .7

  برهان و حد مشارکت .۹

 (النورانیه حدیث) علوي حدیث شرح .1

 خلخالی سیدسمیع مسائل جواب .۷

 خلق و حق بین وجود کمالیه صفات معنوي اشتراک در ايرساله .95

 سراریهاال بهجواال .99

 گرگانی باباي میرزا تاالسؤ جواب .92

 تبتی لفاض مسائل جواب .93

 .آباديمیان اسماعیلمال مسائل جواب .97

                                              
 .957ص ،سبزواري حکیم رسائلمالهادي سبزواري،  .9
  .۹۹ ص  ایزوتسو، هیکو توشی و محقق مهدي :مقدمه ،الفاظ مباحث و منطق سبزواري، هاديمال .2
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 کتابی در آشـتیانی، الدین لسـیدجال مرحوم را مکاتبات و رسـائل این که دیگر رسـاله چندو 
 . اسـت کرده گردآوري سـبزواري حکیم رسـائل نام به

 فلسفي هاينوريه
 است، نکرده طرح را جدیدي مسائل و است صدرالمتألهین آثار و افکار شارح سبزواري، حکیم
 سبزواري، از بعـد حکماي از بعضی کـه داشته آخوند بـا مخالف نظرهایی مسئله، چند در جز

 . اسـت شـده اشـاره ادامـه در مسـائل ایـن بـه کـه اندندانسـته درسـت را وي نظرهـاي

 :از عبارتند که شودمی منقسم گوناگونی انواع به  فلسفى هايبنديتقسیم در حدو 

  ذاتى؛ حدو   .9

 زمانی؛ حدو  .2

 سرمدي؛ حدو  .3

 دهري؛ حدو  .7

 اضافی؛ حدو  .3

 .اسمی حدو  .7

 هايتحلیل در رو، این از. اسـت اعتباري و سنجشـی حدوثی اضافی، حدو  میان، این در
 حـدو  عرفانـی تحلیـل از نـو طرحـی اسـمی، حـدو . نـدارد خاصـی جایـگاه فلسـفی،
 پـس کـه شـد نهـاده بنـا سـبزواري هـاديمال حـاج رمتأخـ حکیـم کوشـش بـه کـه اسـت
 9:است شـده نقـد وي از
 شـودمی دیـده صـدرامال مبانـی بـه مناقشـاتی ، منظومـه شـرح کتـاب از مـورد سـه دو در
 صورت و مـاده اتحادي ترکیـب در هامناقشه از یکی. نیست وارد هاآن از یک هیچ که
 .شـودمی معلـوم و دانـدمی انضمامـی را ترکیـب منظومـه صاحـب کـه

 کـرده، نقـل تحقیـق اهـل اقـوال و تحریـر اسـلوب بهتریـن بـا آخونـد کـه را مسـئله ایـن
 اسـفار کتـاب اعـراض و جواهـر بـر چـون است؛ ندیده اسفار اعراض و جواهر بحث در
 گویا و ننوشـته حاشـیه ،اسـت فلسـفی مباحـث تریـنمهم حـاوي و تحقیقـی بسـیار کـه
 اسـت، تضایـف برهان بر آخوند، بر او دیگر اشـکال. اسـت نکرده هم تدریس را آن
 9.داندمی متحـد عاقل و عقل با را معقولـه صـورت ،تضایـف طریـق از آخونـد کـه

 و الهیات و منطق قسـمت در منظومـه شـرح بـر حاشـیه در آشـتیانی مهـدي میـرزا اسـتاد
 بنـاي ، منظومـه شـرح بـر حواشـی در قزوینـی، رفیعـی ابوالحسـن سـید میـرزا ـتاداس

 2.شـودنمی وارد سـبزواري حاجـی اشـکال کـه فرمـود تقریـر طوري را صـدرامال آخونـد
                                              

 .39 ص ،القبسات کتاب شرح وي،عل العابدینزین بن احمد .9
 .3۹9، ص تاریخ فلسفه اسالمیکوهساري،  اسحاق حسینی. 2
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ی کـه اسـت آن مطلـب ایـن اشـکال ذهنـی وجـود بـر اشـکال ممی وقـت ـیاي گویـی  خارجـی اش
 خـارج در کـه ذاتـی همـان عیـن یعنـی شـوند،می موجـود ذهـن در سـهابنف ، ماهیـت و

 مثل جوهري اگر مثال. کنـدمی پیـدا وجـود ذهـن در کاسـت و کـم بـدون دارد، وجـود
 انسـان آن بـا خارجـی انسـان آن کنیـم، تصـور را سـط  و خط مثل کمـی یا انسـان
 هیـچ ذهنـی بـا خارجـی خـط و سـط  همهنیـن و کننـدنمی فرقـی هیـچ هـم بـا ذهنـی،
 .نبـودن و بودن اثـر ذي جز نـدارد، امتیـازي
 .باشـد جوهر باید نیز ذهن در پس است، جوهر خارجی انسان که است این اشکال حال
 مقولـه از علـم اسـت، علـم ذهنـی وجـود فـرض بـر زیـرا نیسـت؛ جوهـر آنکه حال
 جوهـر هـم واحـد، شـیء یـک آیـدمی مالز پـس. اسـت انینفسـ کیفیات از و کیـف
. کیـف هـم و باشد کم هم کـه آیـدمی ماالز سـط ، و خط مـورد در و کیـف هـم و باشـد

 داده پاسـخ  صناعى، شایع حمل و اولی حمل تعـدد راه از را فـوق اشـکال آخونـد مرحـوم
 حمل بـه متصور شـیء .کنیممی  تعقل و تصور را تمقـاال از مقولـه هـر مـا: اسـت گفتـه و

 تصـور را جوهـر اگر مثال. است کیف صناعـى شـایع حمـل بـه و اسـت مقولـه همان اولی
 حکیـم ولـی است، کیف  شـایع حمل بـه و اسـت جوهـر اولـی حمـل بـه متصـور، کنیـم،

 اسـت؛ تشـبیه و مسـامحه باب از ذهنی، صـورت بـر کیـف قـیاطال: فرمایـدمی سـبزواري
 کردنـد اطالق کیـف هـاآن بـر اسـت، خارجـی کیفیـات شبیه ذهنی امور دیدند چون یعنی
 حمل به متصوّرات تماماست:  فرموده که را مالصدرا بیان دوم قسـمت، سـبزواري حکیـم و

 ـدارد؛ن واقعیـت متصـورات بـودن کیـف زیـرا داند؛ قبول نمی کیف هستند را قابل شایع
  9«.اسـت تشبیه مسامحه باب از بلکه نیستند، کیف حقیقتا و واقعا متصورات یعنی

 عارفانه وفات
ه عمر، پایان در مالهادي حـاج ن در ایشـان. گفـتمی درس خانه در بیماري دلیل ـب  درس آخرـی
 ،گرفـت دام دام سـرم بگویـم، کـی تـا واحـد، لـه متجلـی واحـد، تجلـی: »گفـت خـود

 .درگذشـت ماننـدي جذبـه حالـت در و« وجبت له الجنه اهلل اال  اله کانت آخر کلمته ال
 اسـاس بـر ولـی شـده، نقـل مختلـف قـول هفـت اینکـه بـا او درگذشـت دربـاره

 2.گفـت وداع را دارفانـی هجـري، 921۷ سـال الحجـه ذي 22 تاریـخ در سـند معتبرتریـن
 آشتیانی، یوسف میرزا مرحوم کـه صحنی و بقعه میان در .است معروف رسبزوا در جناب آن قبر

 است محمد آمال فرزندش، قبر جلیل، حکیم آن قبر نزدیک و ساخته شاه ناصرالدین صدراعظم
                                              

 .71ص ،میاسال فلسفه مبانی امینیان، مختار. 9
 .372ص ،میاسال فلسفه تاریخکوهساري،  اسحاق حسینی. 2
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 سـبزواري، حکیـم قبـر 9.رفـت دنیـا از پدر درگذشت از پیش و بود فرزانه حکیمی که
  2د.دار قـرار رود،مـی مقـدس مشـهد هبـ کـه راهـی کنـار سـبزوار، از خـارج

 الهی و عارف باهلل و زاهد متقی را با صالحین فیلسوف فرزانه و حکیم این متعال خداوند
 .بفرماید محشور طاهرین ائمه و

 منابع
 .تا  بی رضوي، قدس آستان مشهد، ،مطهري تا آغاز از  فلسفه سیدحسن، اسعدي، .9

 .تا یب للمطبوعات، دارالمعارف قم، ،د دهمجل ،الشيعه اعيان محسن، سید امین، .2

 .9313 کتاب، بوستان قم، ،مياسال فلسفه مباني مختار، امینیان، .3

 .931۹ الملل،بین نشر و چاپ شرکت تهران، ،اسالمي فلسفه تاريخ اسحاق، کوهساري، حسینی .7

 .تا  بی دینی، مطبوعات قم، ،الحکم اسرار ،هاديمال سبزواري، .3

 آشتیانی، الدین لسیدجال ه:مقدم و تصحی  تعلیق، سبزواري، حکیم رسائل ،ـــــــــــــــــــ .7
 .تـا بـی اسـوه، قـم،

 هیکو توشـی پروفسور و محقق مهدي :مقدمه ،الفاظ مباحث و منطق ،ـــــــــــــــــــ .۹
 .تا بی جـا، بی ایزوتسـو،

 جوهر و عامه امور قسمت ،حکمت  منوومه شرح به معروف غررالفرائد شرح ،ـــــــــــــــــــ  .1
  .هیکو توشـی پروفسـور و محقق مهدي :تعلیقـه و مقدمه و تصحی  عرض، و

 .تا بی تهران، دانشگاه تهران، ،سوم جلد می،اسال معارف و فرهنگ جعفر، سید سجادي، .۷

 .تا بی نور، نسخه ،نهم جلد ،عشق حريم پاسداران علی، شیخ حاج پرور،سعادت  .95

 اسالمی انجمن تهران، ،صدرالمتألهين بر متأخرين و حکما تاريخ منوچهر، سها، صدوقی .99
 .تا بی ایران، فلسفه و حکمت

ن احمـد علـوي، .92 ن ـب ی اسالمی، مطالعات مؤسسـه ،القبسـات کتاب شـرح العابدین، زـی  .تا ـب

 .تا بی کتاب، بوستان قم، ،دوم جلد ، الرضويه فوائد عباس، شیخ قمی، .93

 .تا بی می،اسال تبلیتات دفتر قم، ،جلد سوم ،گانفرزان سيماي رضا، مختاري، .97

 .تا بی صدرا، تهران، ،جلد چهاردهم ،آثار  مجموعه مرتضی، مطهري، .93

 مطالعات مؤسسه تهران، ،شرحه و يمانالا تقويم العلوي، السیداحمد محمدباقر، میرداماد، .97
 .تا بی اسالمی،

 .ات بـی ایران، فروشیکتاب یز،تبر غضبان، جعفر سید :ترجمه ،فلسفه شيعه ،هللعبدا نعمه، .9۹

                                              
 .95۹3، ص 2، جفوائد الرضویهشیخ عباس قمی،  .9
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المبنية على مخالفة الدين  اهأتباع وجهات نظر ىبالتركيز عل يةمدرسة التفكيكالدراسة ونقد 
 9الفلسفة

  

2اهلل سوري روح 
  

 الملّخص

األخباریة هی اتجاه ظاهري یوصی بترك األبحاث العقلیة المستقلّة فی استنباط األحک ام الفقهی ة،   
. إنّ النزع ة التقلیدی ة   "المدرسة التفکیفی ة "ام هذا االتجاه فی المباحث االعتقادیة ب ویسمّى استخد

لهذه المدرسة تخالف تماماً العقل واالستدالل وال یقبل انسجامهما مع النق ل. أمّ ا النزع ة الجدی دة     
اع النزع ة  تحترم العقل وتکرمه وترى أنّ انجازاته بشریة وال تمتّ إلى الدین بصلة أب داً. یق دّم أتب    

   التفکیکیة أدلّة مختلفة على مخالفة الدین الفلسفة من أهمّها هی:

   األهداف السیّئة للخلفاء من وارء ترجمة الفلسفة. .1

 وجود بعض الروایات المضادّة للفلسفة.   .2

   مخالفة الفقهاء الفلسفة. .3

ادات المذکورة آنفاً بع د  أمّا الباحث فی المقالة التی بین یدي القارئ الکریم یتصدّى للردّ على االنتق
أن یعرّف هذه المدرسة بشکل موجز. وتشیر اإلجابة على هذه األسئلة إلى أنّ مخالفة بعض الفقه اء  

   الذین لیس لدیهم اإللمام بالفلسفة ال تؤیّد مدّعى أتباع المدرسة التفکیکیة ألنّ:

 م صحّتهاال یعتبر الموطن أو الحافز لطرح فکرة من الفکر دلیالً لصحتها أو عد .1
هناك روایتان مضادتان للفلسفة فی مجموعة الروایات المأثورة للشیعة فحسب، إحداهما ح ول   .2

المتظاهرین بالفلسفة واألخري حول الفالسفة المنغمسین فی الدنیا، أمّا الکثیر من الروای ات فتم دح   
 المنهج الفلسفی )العقالنیة المستقلّة(

   التخصصیّة ضرورة ال یمکن االستغناء عنه. إنّ الرجوع إلى األخصائیین فی المسائل .3

 الكلمات الداّلة

 المدرسة التفکیکیّة، عالقة العقل بالدین، موطن الفلسفة، الفلسفة والروایات، الفلسفة والفقهاء.
                                              

 .97/51/93۷۹ ، تاریخ القبول93/53/93۷۹تاریخ االستالم  9.
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9تقديم معنى شامل لنفس األمر ودراسة نطاقه
  

2هادي كاظمي 
  

 الملّخص

هو أصل وجود الواقعیّة الخارجی ة ونف س األم ر     ما یعترف به الفیلسوف عن طریق البداهة األولیّة
م، ولیس حقیقة المعانی وأنحاء نفس األمر؛ ألنّ موض وع الفلس فة ه و موج ود بم ا ه و       بشکل عا

نف س  "؛ ولک ن یمک ن أن نعتب ر    "الواقعی ة "موجود، وعلیه فإنّ الموجود بما هو موجود هو نفس 
هو الواقع بجمیع المراتب؛ وعلیه فیمکن القول فی التعریف ب نفس األم ر قب ل البس ط بأنّ ه:       "األمر

حقیق ة نف س األم ر    ": . وأمّا نفس األمر بع د البس ط ف یمکن تعریف ه بأنّ ه     "لمعنى األعمّالواقع با"
والذهنیة، وفی ساحة عم ل اإلنس ان، والمعق ول الث انی الفلس فی،      خارجیة، ال) للوجودات األصیلة

کالموطن األصلی، وتوابعه ومستلزماته )إمّا المس تلزمات الوجودی ة أو مس تلزمات الع دم(      (والعدم
، وفی المراحل األخیرة یمکن "کموطن فرعی )المستمدّة من الواقع الوجودي للنصّ( من تلقاء نفسه
 .  أن نسري نفس األمر  على العقل الفعال، والعلم اإللهی، والذات تعالى

المطابقة بین شیء ونفس األمر فی کلّ مرتب ة یج ب أن نقیس ها ف ی نف س       وفی الختام نستنتج أن
، کما یمکن أن نعتبر مرتبةً ما بین المراتب مرتبةً أصلیة لنفس األمر و نجعل س ائر المرات ب   المرتبة

تابعة لها، ولیست هذه المرتبة األصلیة إلّا ذات الحق ج لّ وع ال؛ بمعن ى أن الوج ود، واألخ الق،      
   ع الحقائق تنبع منه.والجمال وجمی

 الكلمات الداّلة
 نفس األمر، المراتب الطولیة للواقعیة، المواطن األصلیة والفرعیة للحقیقة. 
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 011  المقاالتملخص  

 1زاده معرفة  النفس في آثار العالمة حسن

 2الشریفی حسنی 

 مخلصال

ان المقال الذي نضعه بین ایدي القراء الکرام و نلفت االنتباه الی ه، عب ارة ع ن ف تح ناف ذة ص غیرة       
م ن ج ذور   للتَّعرُّف علی معرفة النفس االنسانیة و الوقوف عاي حقیقتها. معرفة نستطیع أن نعتبرها  

 المعارف العقلیة و النقلیة.  
وبعد االشارة و التعرُّض لتعریف النفس نبدأ ببیان مراحل تکامل النفس الناطقة و من ثَمَّ نصل ال ی   

تبیین تجرد جمیع مراتب النفس و خصوصا التجرد العقلی و ما فوقه. م ن ممی زات ه ذا المق ال و     
لذي أُشیر الیه م رات عدی دة ف ی آث ار و مؤلف ات      مختصاته التلمیح علی اتحاد النفس و البدن وا

العالمة حسن زاده اآلملی، و الذي نصل الیه فی نهایة البحث هو ان البدن مرتبة من المراتب النازل ة  
 للنفس االنسانیة.

ففی منظار سماحته و رؤیته لم یکن االنسان متعلقا بنشأة خاصة فی الوجود بل هو موجود طبیعی، 
ی، وله مقام التجرد التام و ما فوق التجرد. فوحدة االنسان لیست عددی ة ب ل ه یَ    مثالی، عقلی، اله

 وحدة حقَّة ظلیَّة  ال حد إلیقافها .

 الكلمات الداّلة
   النفس، مراتب الوجود، التجرد العقلی، اتِّحاد النفس و البدن، التجرد ما فوق العقل.
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 1دراسة الشبهات الموجهة إلى علم المنطق

2عباسلوالغالمرضا  
 

 الملّخص

لقد اهتمّت المدارس المختلفة على مرّ العصور بعلم المنطق، وکلّ مدرسة قام ت بدراس ته وتقییم ه    
وفقًا ألصولها الخاصّة بها، ومن الطبیعی أن تتّخ ذ موض عاً خاّص اً تج اه ه ذا العل م. تعتق د بع ض         

ه والثناء علیه. ومن جانب المدارس بالشرف الکبیر الذي یحظى به علم المنطق ولذلو إنبرت لمدح
آخر رکّز اآلخرون جهودهم على التشنیع به إلى درجة کما لو أنّه خداع الشیطان. بناءاً عل ى ه ذا؛   

 فإنّهم أشکلوا علیه کثیراً وأثاروا حولها العدید من الشبهات.  
ص حتها   لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة هذه األسئلة، واإلشکاالت، والشبهات وتقییم م دى 

لعلّها تفید المبتدئین فی تعلّم المنطق والذین هم بدورهم یواجهون ه ذه األس ئلة. ل ذلو، فق د ت مّ      
عرض المواضیع العامّة لعلم المنطق بشکل مختصر من أجل إعط اء تص وّر ص حیح ع ن المنط ق      

ر الش بهات  للمتلقّی وإلقاء الضوء على نطاقه العامّ ورسم الحدود لمباحثه، ومن ثمّ یتط رّق إل ى ذک    
والرّد علیها، وأخیراً یقوم ببیان فوائد علم المنطق. وبما أنّ هذه المقالة تخاطب المبتدئین ف ی تعلّ م   

   المنطق، فلذلو یقترح الباحث علیهم خطّةً من أجل تعلّمه بشکلٍ أفضل.

 الداّلة الكلمات

 المنطق، إطار المنطق، الشبهات الموجّهة إلى المنطق، فوائد المنطق.
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 010  المقاالتملخص  

 

 1تشكيك العرضيال
2حمّمد هادي رمحاين 

  

 الملّخص

إنّ التشکیو هو بمعنى رجوع ما به االشتراك إلى ما به االمتیاز، أو بعبارة أخرى ه و التم ایز ف ی    
 مدى التمتّع بحقیقة واحدة.  

أمّا معیار التشکیو الطولی، فیتمثّل فی اتّحاد الحقیقة، ومعیار تمایز المراتب الوجودیة فیتجسّد ف ی  
لشدّة والضعف. فی حین أنّ التشکیو العرضی یُطرح فی الحقائق الت ی تق ع ف ی مرتب ة وجودی ة      ا

واحدة، وتضاهی کلّ واحدة منها ما عداها من حیث الش دّة والض عف، ولکنه ا ف ی الوق ت نفس ه       
 دّمتمایزة، والتمایز هنا بمعنى اختالف الماهیّات وتشخیص األفراد. ولمّا کانت األصالة للوجود، فالب  

ه، حیث سنتطرّق إلى بی ان  التشکیو العرضی یرجع إلی ه، لذلو، فإنّلرجوع التمایز بکلّ أنواعه إلی
 کیفیة رجوعه فی ضوء المبادئ المختلفة لالعتباریة.  

بناًء على ما تقدّم، فإنّ معیار التمایز فی التش کیو الط ولی ه و مرات ب الوج ود وف ی التش کیو        
ایز النوعی( وتشخّص الوجود )فی تمایز األفراد(، حی ث یرج ع   العرضی هو حدود الوجود )فی التم

کل منهما، فی الواقع، إلى الوجود. وبالطبع، البدّ لتطبیق ه ذا المعی ار عل ى األق وال المختلف ة ف ی       
التشکیو وأقسامها کالتشکیو العامی، والتشکیو الخاصی، والتش کیو خ اص الخاص ی ألم ن     

 االلتباس فیها.  

 الكلمات الداّلة 
صالة الوجود واعتباریّة الماهیّة، التش کیو، التش کیو العرض ی، التش کیو الع امی، التش کیو       أ

 الخاصی، التشکیو خاص الخاصی.
                                              

 .  32/11/1331، تأریخ القبول: 10/20/1331. تأریخ االستالم: 1
 .(ab r136030@yahoo.com) مدرس الحوزة ،المستوي الثالث من الفلسفة اإلسالمیة. 2



 011  1441 الشتاءي  الخ يف/ السبعة المسلسل/ لالان ا/ العدد ال ابعة السنة نس م العقل/ 

 

1الحياة العلمية للحکيم السبزواری
 

 2مردانیعلیالاکبر  
 مخلصال

ال هادي هذه الدراسة نقد السیرة الشخصیة و الحیاة العلمیة للفیلسوف العظیم الحکیم اإللهی الحا  م
السبزواري. الغرض االساسی فی هذه الدراسة الجواب عن أسئلة: کیف کانت النش اطات الفلس فیة   
للمالهادي؟ و کم کان دور هذا الفیلسوف العارف فی تقدم الفلسفة و تعالی الحکمة؟ و ههن ا أس ئلة   

 فرعیة منها: کیف کانت حیاته الشخصیة؟  
ه.ق، و أن 13الحکیم السبزواري أشهر الفالسفة فی الق رن  من النتائج المکتسبة من هذه الدراسة أن 

هذه الشهرة حصلت له بسبب شرح أفکار و آراء صدرالمتألهین، فقد کش ف ع ن أس رارها و ب یّن     
صعوباتها بصورة راقیة بحیث صرّح بعض الحکماء بأنه ما شرحها شخص أحس ن م ن الس بزواري    

 لثمینة.  اهلل سره. وهذاواضح من مؤلفاته القیمة و اقدس

  الكلمات الداّلة

 .الحکمة، اإلجتهاد الفلسفی، الحکیم، سبزوار، الزهد
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The Review and Investigation of “Separation School” with an Emphasis 

on their View of Religion’s Opposition to Philosophy 

Ruhullah Suri
1
 

ABSTRACT 
Traditionalism is a formalist approach that recommends giving up the rational 

independent discussions in inferring jurisprudential precepts. Applying this 

method in doctrinal discussions is called “separation school”. The traditional 

version of separation school is completely opposing to reason and reasoning, not 

tolerating their accompaniment to tradition. The new version, however, dignifies 

reason, while introducing its achievement as human and alien to religion. The 

proponents of separation school present various reasons for the opposition of 

religion to philosophy, some of which are as follows: (1) the caliphs’ vicious 

goals in translating philosophy, (2) existence of some anti-philosophical 

traditions, and (3) the jurists’ opposition to philosophy. 

The present article offers a synoptic introduction of the separation school to 

answer the abovementioned critics. According to those answers, (a) the origin and 

motive for developing an idea is not its rightness or wrongness; (b) in the Shiite 

collections of traditions, there are just two anti-philosophical traditions, one of 

whom is about pseudo-philosophers and the other is about the world-seeking 

philosophers. There are, however, many traditions admiring the philosophical 

method (independent reasoning); and (c) the necessity of referring to an expert in 

specialized issues shows that the opposition of some great jurists with no 

complete familiarity with philosophy does not support the claim made by the 

proponents of separation.  

KEY WORDS 
separation school, relationship between reason and religion, origin of philosophy, 

philosophy and traditions, philosophy and jurists 
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Presenting a Comprehensive Meaning for Fact-itself and Investigating 

 its Domain 

Hadi Kazemi
1
 

ABSTRACT 
What is axiomatically accepted by a philosopher is the principle of external 

existence and fact-itself (naf al-amr) generally rather than the truth of meanings 

and modes of fact-itself. This is because the subject of philosophy is ‘being’ as it 

is being, and it is the very “reality”. However, one can generally and absolutely 

regard ‘fact-itself’ as the reality in all of its orders. Thus, in definition of fact-

itself, we may say – before expanding it – that it is ‘fact in general sense’. The 

definition of fact-itself, after expansion, can be stated as follows: “The truth of 

fact-itself will be the original beings (external, mental, in the domain of human’s 

action, secondary philosophical intelligible and nothingness) as the main home, 

and its dependents and corollaries (whether existential corollaries or corollaries of 

nothingness) as the subsidiary home (derived from the existential reality of 

context) in itself”. In the final step, one can even extend the fact-itself to the 

active intellect, divine knowledge and transcendental essence.  

Finally, we conclude that we must assess the conformity of anything to fact-itself 

in any order with itself. Similarly, we may construct the order of fact-itself among 

other orders and consider other orders as subordinate to it. This main order is 

nothing but the essence of God Almighty; that is, the existence morality, beauty 

and all other truths are originated from it.  

KEY WORDS 

fact-itself, the longitudinal orders of reality, the main an subsidiary homes of truth 
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Self-Knowledge in Allama Hassan-Zada’s Works 

Hussein Sharifi
1
 

ABSTRACT 
What is addressed here is a small opening to human’s self-knowledge, the 

knowledge that one can definitely refer to as the root for rational and traditional 

knowledge. In the present article, after referring to a definition of the ‘self’ or the 

‘soul’, we have dealt with the stages of perfection of the rational soul; then, we 

have explained the incorporeity of all orders, especially the rational incorporeity 

and super-rational incorporeity of the soul. Among the prominent features of this 

article is a reference to the unity of the soul and the body, referred to in various 

places in Allama Hassan-Zada’s works. Finally, the body is introduced as the 

lower orders of the soul. In his view, the man does not belong to one mode of 

existence; rather, he is a natural, ideal, rational, divine creature with an 

incorporeity of status, and the man’s unity is not a numeral one; rather, it is a true 

but shadowy unity with no limitation.  

KEY WORDS 
soul, orders of incorporeity, rational incorporeity, unity of the soul and the body, 

super-rational incorporeity. 
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Investigation of Doubts Cast on Logics 

Ghulam-Reza Abbaslou
1
 

ABSTRACT 
The science of logic has been the focus of attention by various intellectual schools 

in the course of time, and each school has evaluated it with its own principles and 

– naturally – has approached it in a certain way. Some schools have regarded this 

science as having a high status, praising and admiring it well. Another group has 

renounced it as if it were the evil’s trick. Thus, they have objected it much and 

have cast doubts on it.  

  In this article, we have tried to investigate those questions and doubts and verify 

them. This may be useful for those novice leaners who begin learning logic and 

face such questions. Thus, we present a brief account of generalities in logic in 

order to give the addressees a good mentality and clarify the general framework 

and the limits of the issues. Then, we have dealt with objections and questions to 

finally mention the uses of logic. Since the addressees of this article are novice 

learners of logic, we have finally offered a method for better learning of logic for 

novice learners.  

KEY WORDS 
framework of logic, objections to logic, uses of logic. 
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Transverse Gradation 

Muhammad Hadi Rahmani
1
 

 

ABSTRACT 
Gradation means distinction in the level of enjoying a single truth and return of 

‘sharing mode’ to ‘distinctive mode’. The criterion for unity is longitudinal 

gradation of truth of existence, and the criterion for its distinction is the orders of 

existence in intensity and weakness. Transverse gradation is applied in truths with 

an existential rank that are equal in intensity and weakness, but are distinguished. 

Here, distinction means individuals’ nature and distinction. Since existence has 

principality, all types of distinction must return to existence. Thus, transverse 

gradation returns to existence, and this article explains how it returns according to 

various tenets of conventionality. 

In longitudinal gradation, the criterion for distinction is orders of existence, and in 

transverse gradation, the criterion is the limits of existence (in typical distinction) 

and individuation of existence (in individuals’ distinction). Both of them, in 

effect, return to existence. Of course, this criterion must be adjusted on the basis 

of various views on gradations, i.e. general gradation, specific gradation and 

specific of specific gradation, so that they are not confused.  

KEY WORDS 
principality of existence and conventionality of quiddity, gradation, transverse 

gradation, general gradation, specific gradation, and specific of specific gradation. 
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The Scientific Life of Hakim Sabzewari 

Akbar Ali Mardani
1
 

 

ABSTRACT 
The present study aims at investigating the life of high-rank philosopher and 

theosophist, Haj Mulla Hadi Sabzewari and explaining his scientific life. The 

main question of the study is as follows: “How was Mulla Hadis’s scientific 

activity, and how much was this mystic-philosopher’s role in advancing 

philosophy and theosophy?” This study deals with other subsidiary questions as 

well. Besides, in this study, we have stated Hakim Sabzewari’s role in 

explanation of Mulla Sadra’s thoughts. The research method was using library 

resources. And among the findings is that Hakim Sabzewari was the best-known 

philosopher in 13th century, and that his fame was due to his exposition of Mulla 

Sadra’s thoughts and ideas, clarifying its complications in a way that – as some 

philosophers have pointed out – no one has exposited Mulla Sadra’s thoughts 

better than he has. This is quite clear in his invaluable works.  

KEY WORDS 
theosophy, philosophical effort, theosophist, Sabzewar, asceticism. 
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