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 سرمقاله

ن يونان باستان دارند. اين تقرير در مواردي با اي از فيلسوفاحکيمان مسلمان، تقرير ويژه
 افالطوندر توصيف  شيخ بهاييتقرير رايج امروز در جهان غرب متفاوت است. براي نمونه 

اشراقيون که لوح عقل  گويد: شاگردان افالطون سه دسته بودند؛پيش از ميالد( مي 427)زاده 
از ( تات و اشاراگري عبارون واسطهبد)هاي دنيايي رهانيده و انوار حکمت را را از نقش

ارات اش نشسته و حکمت را از اش. رواقيون که در رواق خانهگرفتندلوح جان افالطون مي
از را  حکمتپيمايي شدند و ضمن راهپاي او مين که همنمودند. مشائيوي دريافت مي

 (. 36-35، صص2، ج«الکشکول»بهايي،  شيخ) گرفتندميعبارات وي 
بودند. اما  افالطونآن است که رواقيون، گروهي از شاگردان  شيخ بهايينان نتيجه سخ

 334)زاده  زنون کيتسيونيگري، به باور است که خاستگاه رواقيفلسفه معاصر غربي، براين
پس از ميالد( رواج  180)زاده  مارکوس آئورليوسگردد و توسط پيش از ميالد( باز مي

هاي ديگري نيز دارد که بيان يکايک آنها از گنجايش نمونهها يابد. اين تفاوت روايتمي
 نوشتار کنوني بيرون است. 

گويند: گران مياکنون چه بايد کرد و کدام روايت را درست انگاشت؟ گروهي از پژوهش
گونه که يک انديشمند غربي براي فراگيري و فهم حکمت صدرايي، بايد به زادگاه همان

 مالصدراشهريان از هم را اسالمي، سفر کند و حکمت متعاليه يعني ايران صدرالمتالهين
و... بايد به کتب و آثار فيلسوفان  افالطونتر درباره چنين براي پژوهش عميقبياموزد. هم

 شهريان او فرا گرفت. کيشان و همرا از هم افالطونغربي مراجعه کرد و 
سوفان مسلمان، برپايه متوني که در گران بر اين باورند که فيلاما گروه ديگري از پژوهش

اند. بنابراين هايي را ابراز کردهقرن دوم هجري از يوناني به عربي ترجمه شد، چنين روايت
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دليل يک سخن گونه که پذيرش بيروايت آنها نيز از استناد تاريخي برخوردار است. همان
در  ي تاريخيکه شواهداين زده آن نيز نادرست است. افزون بردليل و شتابنارواست، رد بي

دست است که جريان فلسفه در غرب، براي بازه زماني درازي به افول گرويد و فترتي ميان 
دو حلقه پيشين و پسين اين بازه، رخ داد. شايد به همين دليل، برخي فيلسوفان غربي مانند 

ميالد(  پس از 1225)زاده  توماس آکوئيناسپس از ميالد( و  1193)زاده  آلبرت کبير
رشد، خلع موجود سينا و ابنگيري از متون فيلسوفان مسلماني چون بوعليکوشيدند با بهره

 ميان دو نسل از فيلسوفان غربي را جبران کنند. 
هاي ارسطو: چگونه مسيحيان، مسلمانان و بچه»نام در کتابي به ريچارد روبنشتاين

 3200که در سال « کي را روشن ساختنديافتند و دوران تاري يهوديان خرد ارسطويي را باز
استاد فلسفه و  گاليتون کراکتپروفسور چنين منتشر شد، به اين مهم اشاره نموده است. هم

، نيز چنين باوري دارد )ر.ک: مديربرنامه انديشه ديني دانشگاه آرکانزاس مرکزي آمريکا
http://shabestan.ir/detail/News/531491 .) 

يک يادشده درباره فيلسوفان يونان باستان، در برابر يکديگرند و هر به هرروي دو ديدگاه
توان به نتيجه زمان هردو نگاه، ميرسد با بررسي همنظر ميکنند. اما بهديگري را طرد مي

گري، با فرض پذيرش هردو ديدگاه، تري دست يافت. براي نمونه در موضوع رواقيعميق
گري . رواقي1فت که همگي قابل بررسي تاريخي است: هاي ذيل دست ياتوان به احتمالمي

و ديگري پيروان  افالطونواژه مشترکي براي دو گروه از فيلسوفان باستان بود که يکي شاگردان 
ها و گفتگوهايي . دو گروه يادشده در برخي سطوح عالي با يکديگر ديدار2زنون بودند. 

هاي قابل باهم ممزوج گشتند. اين احتمالتر اند و با گذشت زمان، در سطوح پايينداشته
شوند که دو روايت اسالمي و غربي از رواقيون، به رسميت بررسي، تنها هنگامي مطرح مي

شناخته شود. اما اگر هريک از دوسوي نزاع، بر ديدگاه خود پافشاري کنند هرگز مجالي براي 
 ها نخواهند يافت. بررسي اين احتمال

ها مسئله مهمي در تاريخ فلسفه است که بايد ازسوي تبه هر روي، تفاوت رواي
گونه اي بر اينگمان نتايج ارزندهنگري و بازخواني قرار گيرد. بيگران مورد ژرفپژوهش
 کند.ها مترتب است که ضرورت آنها را بيش از پيش روشن ميپژوهش

اهلل سوريروح
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 1399 انستزمـ  پایيز/ 11/ پياپي دوم  هشمار /ششمسال 

  ارادة آزاد انسان؛

 بررسي تطبيقي نظریة اصول فقه معاصر و حکمت متعاليه
 1مجتبي افشارپور
 2محسن قمي

 چکيده
اي است که از ديرباز ذهن متفکران را به خود مشغول مختار يا مجبور بودن انسان در افعال خود مساله

هاي دروني نفس انساني شبهه غير مختار بودن انسان را رش اختيار، دقت در اليهکرده است. حتي با پذي
سازد. از يک سو رابطه نفس با اراده خود و چگونگي صدور اراده از نفس و اي ديگر مطرح مياز زاويه

از سوي ديگر کيفيت ضرورت يافتن افعال صادر از نفس، شبهاتي اساسي را نسبت به فاعليت انسان 
کرده است. چنين مسائلي که در ميان فالسفه و متکلمان گذشته نيز مطرح بوده است توسط آنان  ايجاد

اي از هاي بغرنج تبديل گشت. بعدها عدههاي متکلمين به شبهجواب داده نشده و حتي با تشکيک
اصوليون مکتب نجف صراحتا قائل به تخصيص قانون عليت در اين محدوده شده و آن قاعده را فقط 

را انکار کرده  «ترجيح بالمرجح»در خصوص فعل و انفعاالت عالم طبيعت جاري دانستند، گاهي قاعده 
را مورد خدشه قرار دادند. در اين مقاله با توجه به اهميت  «الشئ ما لم يجب لم يوجد»و گاهي اصل 

ها، با سشاين بحث و تاثيرگذاري آن در مساله ثواب و عقاب و نيز به هدف پاسخگويي به اين پر
انتقادي، ابتدا نظريه اصوليون را نقد و بررسي کرده، سپس با تبيين پاسخ ابتکاري  -روشي تحليلي

 م.دهياز اين دست را پاسخ مي يشبهات ،هاي مختلف علت فاعليحکمت متعاليه و با تکيه بر گونه

 کليد واژگان

  .اراده، مبادي اراده، ضرورت علي، طلب نفس، فاعل بالتجلي

                                                 
 . (mojafs2@yahoo.com؛ )ةيالعالم المصطفی ةجامعديار استا .1
 .(qomi@majlekhobregan.com؛ )دانشگاه باقرالعلومفلسفه دانشيار . 2
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  دمهمق
شمولي است که هيچ استثنائي در آن راه ندارد قانون عليت، از معدود قوانين عقلي جهان

و هرجا که رابطه وابستگي و توقف وجودي به معناي دقيق کلمه بين دو شيء برقرار باشد 
ها هاي دروني هسته اتمبينيم گرفته تا شکافکند از طبيعتي که به عيان مياين قانون صدق مي

که از آن  يهايبينيم. اين قانون و اصلهاي عميق دروني انسان که نهان است و نميهو الي
چنان مستحکم  ،شوند همچون اصل ضرورت علي و اصل سنخيت علت و معلولمتولد مي

هستند که اگر درست تحليل شوند به هيچ وجه قابل مناقشه نخواهند بود. با اين حال اين 
از نواحي مختلف، هم از جانب انديشمندان مسلمان و هم از قانون و قواعد زيرمجموعه آن 

ها گريزگاهي جز تخصيص جانب متفکران غربي مورد اشکال قرار گرفته است و به زعم آن
 را نجات نخواهد داد.آن ء،و استثنا

ترين اشکاالتي که در اين بين مطرح شده چگونگي رابطه عليت بين نفس انسان و از مهم
و بين اراده انسان و تحقق افعال انساني از سوي ديگر است. چنين اشکالي نه اراده از يکسو 

تنها در دانش فلسفه بلکه در علم کالم و اصول فقه نيز قدم گذاشته و مباحث مهمي همچون 
مختار يا مجبور بودن عبد و چرايي تعلق عقاب بر افعال عباد و... را تحت تاثير خود قرار داده 

ها صدور جبر اشعري در ميان دانشمندان شيعه جايگاهي ندارد و آن است. هر چند نظريه
اي از علماي اصول فقه و دانشمندان کالم دانند، اما عدهافعال از انسان را ناشي از اختيار او مي

اند که صدور اراده از نفس و ضرورت يافتن فعل پس از تحقق علت آن، با اختيار گمان کرده
هاي بسيار ضعيفي را مطرح کرده و نتايجي به همين دليل راه حل انسان در تنافي است. و

 اند.غيرقابل پذيرش را بر آن متفرع ساخته

در نگاه اين دسته از علما مختار بودن انسان از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است: 
ار و اند، پس انساني که در ظاهر مختجهت اول: با توجه به اينکه مقدمات اراده غير ارادي

داراي اراده است، در واقع مجبور و تحت تاثير عواملي است که اين اراده را براي او ضروري 
کردهاند. بنابراين ـ نسبت به شخصي که مثال گناه کرده يا دچار کفر و عصيان شده ـ عقاب 

ر خواهد بود. جهت دوم: اگ امعنگردد، بيبراي چيزي که نهايتا به امور خارج از اختيار بر مي
تواند از پس از تحقق اراده صدور فعل از انسان ضروري باشد، انسان پس از صدور اراده نمي

 د. گردتحقق فعل جلوگيري کند پس فعل جبرا محقق مي

در اين مقاله ابتدا اصل اشکال را، در قالب دو پرسش، از منظر دانشمندان اصول فقه مورد 
د کرده و در ادامه راه حل نهايي حکمت متعاليه هاي ايشان را نقبررسي قرار داده، سپس پاسخ

را ارائه خواهيم کرد و خواننده محترم خود به تفاوت سطح مطلب بين دو گروه از دانشمندان 
 پي خواهد برد.
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 پرسش اول: آيا نفس در اراده داشتن، مختار است؟

د و شوهاي عالم هستي ميهرچند در نگاه بدوي عموميت اصل عليت شامل تمام پديده
کند که علت همه گيرد و انسان گمان ميحتي افعال جوارحي و جوانحي انسان را دربر مي

افعال خود است اما اگر به اين نکته دقت کنيم که تمام افعال اختياري انسان مستند به اراده او 
د گردشود و مقدمات و مبادياي براي آن ذکر مياست، از علت تحقق اراده سوال مي

با تحقق اين مبادي، اراده همچون معلولي ضروري الوجود  .(622ص، 6ج ،1385مطهري، )
يابد. به بيان ديگر اگر اختياري بودن فعلي به مسبوق بودن آن به اراده اي است که تحقق مي

کنيم که اختياري بودن آن به ضمن مقدمات حاصل است ما نقل کالم به خود اراده مي
اي صورت مستلزم تسلسل است و اگر به اراده که در اينچيست؟ اگر به اراده ديگري باشد 

است که مسبوق به اراده ديگري نيست، ـ مثل اراده خداوند تعالي يا اراده خود انسان بدون 
، 1418سبحاني، ) صورت انسان مجبور در فعل خود شده است سبق اراده ديگري ـ در اين

اينکه اراده را امري غير ارادي بدانيم  ها ، راهي جزپس براي رهايي از تسلسل اراده. (73ص
، 1378)قراملکي،  نيست و در اين صورت افعال انسان که مراد اوست نيز جبري خواهند بود

 (. 118-117صص

 شود؟پرسش دوم: آيا با وجود اراده، تحقق فعل ضرورت يافته و جبري مي

راده و بعد از دومين سوالي که در اين زمينه مطرح شده اين است که پس از تحقق ا
اينکه انسان اراده فعلي را کرد آيا تحقق آن فعل ضروري و واجب است؟ اگر قانون عليت 
را بپذيريم و به اصل ضرورت علي و معلولي ملتزم شويم و اين قاعده فلسفي را بپذيريم 

بايد قبول کنيم که چون اراده علت وقوع خارجي فعل  «الشئ ما لم يجب لم يوجد»که 
ي که اين اراده حاصل شود، به معلول خود ـ که همان فعل است ـ ضرورت است هنگام

کند، بنابراين فعل به ناچار تحقق مي يابد و انسان به اين بخشيده و وجود آن را ايجاب مي
نحو نيز در انجام افعال خود مجبور است و با تحقق اراده ديگر اختياري در عدم انجام فعل 

 نخواهد داشت.

، با اختيار انسان منافات «الشئ ما لم يجب لم يوجد»گران، قاعده پرسش به عقيده اين
داشته و به نحوي از ادله جبر تلقي شده است. نکته مهم اينجا است که اگر چنين اشکالي در 
خصوص افعال انسان صحيح باشد در مورد افعال الهي نيز جاري خواهد شد چرا که باري 

کند. به ته فعل خود را به اراده غير زائد بر ذات اراده ميتعالي نيز فاعل مختار است و الب
 اي از اين مستشکلين اين قاعده را در خصوص افعال الهي جاري نداستندهمين دليل عده

 (. 85ص ،1418 همو، ؛ 312-311ص، ص1387سبحاني، )
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 است نظريات برخي فيلسوفان و متکلمان متقدم: فعل متوقف بر امر غيراختياري، غيراختياري

شود که پاسخ آنها به پرسش اول منفي است و گاهي به فارابي و ابن سينا نسبت داده مي
دانند. اين دو فيلسوف مسلمان معتقند که اراده آنها انسان مختار را، در داشتن اراده مختار نمي

توان از هاي حادث، مستند به اراده الهي و مسبب از آن است. ميانسان همچون ساير پديده
البالي کالم آنها اينطور استنباط کرد که مهمترين دليل آنها براي اين سخن همان تسلسل اراده

، 1387سبحاني،  ؛118، ص1387)قراملکي،  را توضيح داديمها است که در پرسش اول آن
 (. 439-436ص، ص1404ابن سينا،  ؛91-91ص، ص1405فارابي،  ؛204ص

فت که فارابي باالصاله در پي نفي ارادي بودن اراده توان گاما با دقت در کالم فارابي مي
نبوده است بلکه دغدغه او تبيين اين نکته بوده است که مسبب االسباب، واجب تعالي است 
و همه امور حتي افعال جوارحي و جوانحي انسان نيز مسبب از او هستند. مخصوصا با توجه 

که باالصاله در پي اثبات اراده ازلي و به اين نکته که فارابي اين بحث را در فصلي آورده 
 مسبب االسباب بودن باري تعالي است. 

اي که در خصوص اراده باري تعالي همچنين با دقت در اوج کالم ابن سينا در تکمله
آورده است ـ و در آنجا به تفاوت فاعليت ارادي خداوند با فاعليت ارادي انسان اشاره کرده 

توان گفت هدف اصلي شيخ هدم اساس اراده ( ـ مي93، ص2، ج1383)مصباح يزدي،  است
و اختيار انساني نبوده است بلکه او نيز همچون فارابي درصدد اثبات اين نکته مهم بوده است 

، 1404)ابن سينا،  که باالخره هر فعل و انفعالي در عالم هستي بايد به اراده الهي بازگردد
 (. 367و 363ص

مي با فيلسوفان مسلمان مخالفت کرده است در اين بحث نيز اما غزالي که در مباحث مه
بعد از تقسيم افعال به طبيعي و ارادي ظاهري )مثل تنفس( و اختياري )مثل نوشتن( معتقد 
ميشود که افعال طبيعي مسلما جبري هستند. دسته دوم نيز متوقف بر تحقق اراده هستند. خود 

د به امر غير اختياري نيز، غير اختياري است. اراده که فعل غير اختياري است و فعل مستن
اند، چون فاعل يا از همه جوانب اند اما در حقيقت جبريدسته سوم هر چند به ظاهر اختياري

را انجام ميرا انجام دهد و بدون درنگ آنو لوازم فعل آگاهي دارد لذا علم دارد که بايد آن
ل هيچ گونه علم و آگاهي از فعل و جوانب دهد و اين چيزي جز جبر نيست. و يا اينکه فاع

تر يا بد و بدتر بايد يکي را برگزيند و واضح است آن ندارد بلکه فاعل از بين خوب و خوب
که چارهاي ندارد جز اينکه خوبي بيشتر يا شر کمتر را انتخاب کند. اين فرض نيز راهي براي 

رجحات گزينش فعل در انسان نيست گذارد. پس به نظر او مبادي و ماختيار انسان باقي نمي
و انسان متاثر از مبادي خارجي و مجبور به انجام فعل است. البته او در ادامه از جبر محض 
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 ؛254، ص4، ج1402زالي، )غ زندفرار کرده و دست به توجيه نظريه کسب اشعري مي
 (. 120-119ص، ص1387قراملکي، 

 بررسي نظريات اصوليون معاصر

گوييم که اع را تحرير و بين اين دو پرسش اساسي تفکيک کرديم، مياکنون که محل نز
اي از دانشمندان اصول فقه و متکلمين معاصر براي پاسخ به اين دو سوال راه حلي عده

اند؛ اصل ضرورت علي و معلولي اند و ثمرات جبران ناپذيري بر آن مترتب کردهسست يافته
ي و اصل عليت را در خصوص افعال انساني انکار هاي امکانرا در همه يا برخي از پديده

اند. ايشان اين مطلب را در اند و به نوعي قائل به تخصيص قانون عقلي عليت شدهکرده
اند. ما به البالي مباحث اوامر و نواهي و به مناسبت بحث از چگونگي تحقق فعل عنوان کرده

کنيم و خواننده محترم را براي ميخاطر پرهيز از اطاله کالم، سخن ايشان را مختصرا ذکر 
 . دهيمهايي که در متن مقاله اشاره شده ارجاع ميمطالعه تفصيل سخنانشان به آدرس

  محور مشترک اشکاالت اصوليون معاصر

توان براي اشکاالتي که از جانب دانشمندان اصول فقه در اين زمينه مطرح شده است مي
هي معيار ارادي بودن فعل را حصول مقدمات و که: گرواي مشترک يافت و آن اينريشه

مبادي اراده در نفس دانستند و معتقدند حتي اگر اين مقدمات، غير اختياري باشند به ارادي 
شود. به همين خاطر قائل شدند که بودن فعل اختياري که نتيجه آنها است ضرري وارد نمي

امر ديگري در نفس انساني محقق نميقبل از تحقق فعل اختياري غير از مبادي اراده و اراده 
گونه که فعل اختياري خداوند نيز متوقف بر مقدماتي مثل ذات و صفات باري شود. همان

همو،  ؛65، ص1409 خراساني،) است که داشتن يا نداشتن آنها به اختيار خداوند نيست
 . (28-27ص، ص1407

ن اين نتيجه نامناسب را که دانشمند شاخص اين گروه است از اين سخ آخوند خراساني
گرفته است که انتخاب کفر و عصيان و ارتکاب تجري در برابر خداوند هرچند در ظاهر 
اختياري است اما در واقع ناشي از سوء سريره و شقاوت ذات انسان است و ثبوت اينگونه 

و امور ذاتي، ضروري بوده و سوال بردار نيست. در نتيجه انتخاب کفر و عصيان يا ايمان 
 اطاعت همچون ناهق بودن فرس و ناطق بودن انسان، ناشي از ذات غير قابل تغيير است

لذا بعثت پيامبران و انزال کتب آسماني صرفا اتمام حجت بر اهل . (28، ص1407)خراساني، 
تواند اهل کفر و و نمي عصيان و مايه تذکر و انس بيشتر با خدا براي اهل ايمان خواهد بود

لنکراني، فاضل  ؛261، ص1409)خراساني،  ذات آنها را تغيير دهد دهد يا عصيان را نجات
 (. 54-53ص، ص4، ج1374
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گروه ديگر صرف حصول مبادي اراده را براي اختياري بودن فعل کافي ندانستند و از 
سوي ديگر گمان کردند که اگر اين اراده غير اختياري بخواهد علت تحقق فعل باشد، جميع 

معاليل آن خواهند بود غير اختياري هستند. اين گروه براي فرار از اشکال  افعال انسان که
جبر قائل به وجود امر ديگري در نفس، بين اراده و تحقق فعل شدند به نام طلب نفس 

 . (34، ص2، ج1417صدر،  ؛89-87صص، 1، ج1368)نائيني، 

رد که پذيرش عليت به عنوان اولين دانشمند در ميان اين گروه تصريح ک ميرزاي نائيني
اراده براي فعل و رابطه نفس و اراده و فعل، هادم اساس اختيار و تاسيس کننده مذهب جبر 
است و حتي مستلزم اين است که خداوند نيز در افعال خود مقهور باشد چرا که اراده الهي، 

 عن»علت تامه وجود معلوالت است و اين اراده عين ذات او است و ذات الهي براي او 
کند تا منافي نيست. بنابراين از نظر او با صرف تحقق اراده، فعل ضرورت پيدا نمي «اختيارٍ

گيرد، احتياجي اختيار انسان باشد. اما طلب که فعل نفس است و از ذات نفس سرچشمه مي
االمر  ةبه علت موجبه ندارد، چون عليت ايجابي در غير از افعال اختياري جاري است. غاي

اري براي بيهوده نبودن محتاج به فاعل هستند و نقش مرجح اين است که نهايتا افعال اختي
لذا ترجيح . (92-89ص، ص1، ج1368)نائيني،  کندفعل را از عبث و بيهوده بودن خارج مي

 شمارد. بالمرجح را جايز مي

 رغم وجود اراده، فعلبهداند و معتقد است نيز اراده را علت تامه فعل نمي محقق خويي
ماند. بنابراين تحقق فعل از فاعل، بدون اينکه همچنان تحت اختيار و سلطنت نفس باقي مي

، 1416خوئي، ) مرجحي در کار باشد محال نيست، بلکه تحقق فعل بدون فاعل محال است
هاي مختص به معلول «الشيء ما لم يجب لم يوجد»کند که قاعده او تصريح مي. (54، ص1ج

ده در خصوص افعال اختياري جاري نيست. محقق خويي در تهافتي طبيعي است و اين قاع
کند که داند و تصريح ميآشکار گاهي ريشه قاعده را اصل سنخيت و تناسب علت معلول مي

شود و گاهي قاعده را مبتني بر فقر اصل سنخيت نيز در سلسله افعال اختياري جاري نمي
همچنين ايشان تصريح مي. (329-325صص ،1387)سبحاني،  داندذاتي ممکن به علت مي

کند در عين اينکه افعال اختياري مسبوق به اختيار است، اما اختيار مسبوق به اختيار ديگري 
 (. 118، ص2، ج1416خوئي، . )نيست

معتقد است که فعل فاعل مختار چون ممکن الوجود است تا وجوب بالغير  شهيد صدر
اند، در نتيجه ان از جانب علت خود ضرورت يافتهنيابد وجود نخواهد يافت، پس افعال انس

او در ادامه  .(30، ص2، ج1417)صدر،  گمان کرده است که اختيار با ضرورت منافات دارد
الشئ ما لم يجب لم »کند که در افعال اختياري بايد از اطالق قانون عليت و قاعده تصريح مي
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او حتي پا را  .(34، ص2، ج1417 صدر،) و استحاله ترجيح بالمرجح، دست برداشت «يوجد
گويد هرچند قواعد عامه عقلي مبرهن، قابل تخصيص و تقييد نيستند اما فراتر گذاشته و مي

اي وجداني و از اي عقلي نيست بلکه قاعدهقاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد»قاعده 
 دهدقرار ميمدرکات اوليه عقل است، نه يک قاعده برهاني و لذا کليت آن را مورد نقد 

 (. 38-37ص، ص2، ج1417 )صدر،

نيز در اين باب با اصوليون هم راي شده و صراحتا اراده آزاد انساني را  عالمه جعفري
کند و تصريح ميارا با آزاد بودن انسان در تعارض پنداشته است. انکار کرده و معلول بودن آن

واند به آزادي توصيف شود و به تاراده خواه مرتبه ضعيف آن و خواه مرتبه شديد آن نمي
کند بايستي شرايط او تاکيد مي .(91، ص1387)جعفري،  تر ما ارده آزاد نداريمعبارت روشن

 )جعفري، کلي کنار بگذاريمهاي دروني خود بهعليت در جهان فيزيکي را در بعضي فعاليت
وني، از اصل توان اصل عليت را در قلمرو جهان دربه بيان ديگر مي .(96و28، ص1387

 . (38، ص1387)جعفري،  عليت در جهان بروني تفکيک کرد

 نقد نظريات گذشته

 شويم:حل نهايي مسئله، چند نکته را درخصوص نظريات گذشته متذکر ميقبل از ورود به راه

که موضوع قواعد عقلي تخصيص بردار نيستند و تابع موضوعشان هستند و تا هنگامي. 1
ند. در محل نزاع نيز افعال نفس از پديده هاي امکاني اهم صادق هاآنها محقق است آن

 گيرند.هستند، لذا تحت عموميت قاعده عليت و وجوب وجود قرار مي

استاد مطهري معتقدند اگر بخواهيم دو قاعده فوق را تخصيص بزنيم، بايد قائل شويم . 2
رت يا صدور فعل را با که افعال انسان عارى از ضروت علّى و معلولى است و در اين صو

پذيريم و ضرورت علّى و کنيم و يا عليت را مىکنيم و عليت را انکار مىصدفه توجيه مى
کنيم. بنا بر انکار عليت و قول به صدفه به کلى رابطه ما با فعل قطع معلولى را انکار مى

ا بر انکار افتد و بنشود و زمام فعل به دست تصادف مىشود و آزادى از ما گرفته مىمى
ضرورت علّى و معلولى نيز چون اين انکار مستلزم انکار عليت و تسليم صدفه شدن است 

 (. 626، ص6ج، 1385)مطهري،  رسيمباز به همان نتيجه مي

محققيني همچون عالمه طباطبايي اراده انسان را علت تامه تحقق افعال نفس  .3
عالي دانسته و اراده انساني را جزء اخير علت ندانستهاند، بلکه علت تامه را خداوند تبارک و ت

)طباطبائي،  اندتامه قلمداد کردهاند و عليت تامه در دار هستي را منحصر در ذات الهي دانسته
 (. 193، ص1390

طور که در صدر مقاله بايد بين شوق موکد و اراده به معناي حقيقي تفکيک کرد، همان .4
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اي که که اراده امري فعلي است. آن مرحلهر حاليگذشت شوق موکد امري انفعالي است د
توانيم فعل را انجام دهيم يا آن را ترک کنيم شوق موکد است نه اراده به پس از آن نيز مي

بعضي حيوانات بالفاصله پس از شوق موکد، تحريک عضالت اتفاق مي معني دقيق کلمه. در
هم وجود دارد و انسان حتي با وجود افتد اما در انسان عالوه بر شوق موکد مرحله گزينش 

کدام از اين تواند کار را انجام بدهد يا ندهد اما هيچشوق موکد هم در اثر همين گزينش مي
 مراحل هنوز اراده به معني دقيق کلمه نيست.

تواند از آن دست بکشد و از نيمه راه بازگردد اما هرچند نفس در مسير انجام فعل مي .5
يابد از تحقق آن جلوگيري کند و البته ر همان لحظه که اراده تحقق ميتواند دهرگز نمي

 (. 326، ص1387)سبحاني،  همانطور که گفته شد اين مطلب با اختيار نفس منافاتي ندارد

گوييم بايد بين آزادي اخالقي و معنوي با آزادي فلسفي در پاسخ به عالمه جعفري مي .6
وهم شده است در مقابل جبر فلسفي قرار دارد ـ امري فرق گذاشت، آزادي مورد بحث ـ که ت

شناختي بسيط است. اما آن آزادي که داراي مراتب و درجات است، آزادي اخالقي و روان
است. اگر قانون عليت منافات با آزادي فلسفي دارد در همه جا به نحو يکسان در تنافي است 

رخي از درجه باالتري از آن برخوردار کند و اينطور نيست که بو در همه جا آن را نفي مي
 (. 319-318ص، ص1387)سبحاني،  تريباشند و برخي از درجات پايين

الشئ ما لم يجب لم »هاي امکاني هستند از قاعده افعال انساني نيز چون از پديده .7
مستثني نيستند و براي تحقق خارجي بايد وجوب وجود يابند، اما واجب و ضروري  «يوجد

ن افعال منافاتي با اختيار انسان ندارند. زيرا اين وجوب از جانب علت که فاعل مختار شدن اي
تواند در رتبه قبل از است به آنها داده شده است و در رتبه بعد از علت فاعلي است و نمي

به بيان ديگر اين قاعده نه تنها . (325، ص1387)سبحاني،  خود موثر بوده و آنرا موجَب کند
کند چرا که فاعل با اختيار ي بودن فعل منافاتي ندارد بلکه اختيار فاعل را تاکيد ميبا اختيار

خود، وجود معلول را ايجاب کرده و ثبوتش را حتمي ساخته است. بنابراين فاعل موجِب 
 (. 90-89ص، ص1418سبحاني، ) خواهد بود نه موجَب

و علل افعال اختيارى،  استاد مطهري با چشم پوشي از پاسخ نهايي ميگويد مقدمات .8
اختيارى نيستند و شرط اختيارى بودن فعل، اين نيست که مقدمات آن فعل اختيارى باشد 
زيرا اولًا تصور و تصديق و شوق و تأمل و اراده جزء افعال عضالنى نيست که پيدايش و 

اره عدم پيدايش آنها منوط به اراده و ساير مقدمات باشد و ثانياً اگر ما فرض کنيم همو
شود متسلسل خواهد شد و تا مقدمات فعل اختيارى نيز با مقدمات اختيارى حاصل مى

نهايت پيش خواهد رفت و اين خود امرى محال و ممتنع است. بعالوه ما وجداناً حس بى



 17  ارادة آزاد انسان؛ بررسي تطبيقي نظرية اصول فقه معاصر و حکمت متعاليه

کنيم که نسبت به انتخاب و اختيار خود فعل آزاديم نه نسبت به مقدمات فعل و مقدمات مى
 (. 323ص ،6، ج1385ي، مطهر) نهايتآن تا بى

اي که نزد برخي اصولييون طلب يا اختيار يا هجوم نفس نامگذاري شده آن مرحله .9
تواند چيزي غير از همان اراده باشد چرا که طلب کردن يا اختيار کردن، چيزى غير است نمي

 (. 622ص ،6، ج1385مطهري، ) از اراده کردن نيست

بهه اي ناشي از نوعي مغالطه اشتراک لفظ است يکي از عوامل شکل گيري چنين ش .10
که به سبب آن جبر کالمي با جبر فلسفي يکي پنداشته شده است و گمان شده است که با 
پذيرش ضرورت و حتميت علي، راهي به جز قبول جبر )در مقابل اختيار( نداريم. در حالي

هستند و ضروري  که مفهوم جبر کالمي با مفهوم حتميت و ضرورت فلسفي جداي از هم
 بودن امري همچون ارادة معلول نفس، منافاتي با اختياري بودن و غير جبري بودن آن ندارد

 . (63-62ص، ص1، ج1383)مصباح يزدي، 

 پاسخ عالي حکمت متعاليه

حکمت متعاليه صدرايي راه حل عالي و بسيار مناسبي براي اين دو سوال يافته است و با 
ت نفس براي اراده ارائه کرده است نشان داده است که اصال چنين تبييني که از نحوه فاعلي

اشکالي از ابتدا وارد نبوده است و اصرار بر اين اشکاالت ناشي از ضعف مباني حکمت و 
هاي کالم و اصول فقه است. جهت تبيين اين نظريه توجه غفلت از تاثيرات فلسفه در دانش

 به سه مقدمه ضروري است.

 ين آشنايي ذهن با قانون عليتمقدمه اول: نخست

بار با شهود حاالت دروني خود و کشف وابستگيحقيقت اين است که نفس انسان اولين
هاي دروني، قانون عليت را به علم حضوري درک کرده است. انسان به نفس خود و همچنين 

ر حاالت رواني و صور ذهني و افعال نفساني خود علم حضوري دارد. لذا رابطه وجودي ه
يک از نفس سنجيده است و دريافته است که نفس بدون نياز به هيچ کدام از اين حاالت را با

يابند. کدام از آن حاالت و شئون بدون نفس تحقق نميتواند موجود باشد اما هيچها ميآن
همه اين شئون، وابسته به نفس و محتاج آن هستند اما نفس از همه آنها غني و بي نياز و 

بار از نفس مفهوم علت و از آن شئون مفهوم معلول را ست و در اينجا براي اولينمستقل ا
انتزاع کرد. و بعد از آن هر جا که چنين رابطه وابستگي وجودي صادق بود، قانون عليت را 
جاري دانست و اين حکم را حمل کرد. البته اثبات اين رابطه در ماوراي نفس انسان نيازمند 

با بررسي خصوصياتي که موجود وابسته و معلول دارد، معلول بودن برهان است و بايد 
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)مصباح يزدي،  موجودات خارجي اثبات گردد تا محملي براي تحقق قانون عليت باشد
اما نکته مهم  .(81-80ص، ص1387طباطبائي،  ؛40-38ص، ص2ج ؛351و 229، ص1، ج1383

رسي حاالت دروني نفس از جمله بار از براين است که چگونه ممکن است قانوني که اولين
توقف تحقق اراده بر نفس کشف شده است، حال بخواهد به همين حاالت دروني تخصيص 

  بخورد و در عالم درون جاري نباشد.

 مقدمه دوم: انواع گوناگون فاعل

در انديشه حکما علت فاعلي انواع گوناگوني دارد و هر فاعلي با فعل خود به يکي از 
گونه نقش فاعليت خود را ها به يکابطه دارد و نبايد گمان کرد که همه فاعلانحاء فاعليت ر

هاي کنند. حتي ممکن است يک فاعل واحد به حسب انواع مختلف فعل، واجد گونهايفا مي
متفاوتي از فاعليت باشد. بررسي همه انواع فاعل از موضوع اين مقاله خارج است اما براي 

ه مرتبط با بحث است طبق مبناي حکمت متعاليه بيان ميروشن شدن مطلب مواردي را ک
 . (114، ص1354همو،  ؛55، ص1360)مالصدرا،  کنيم

بخشد و قبل از فعل، علم فاعلي که فعل خود را با اراده و علم تحقق مي فاعل بالقصد:
 اي زائد بر ذات، همچون فاعليت انسان نسبت به افعالتفصيلي به آن دارد البته با انگيزه

 (. 223، ص2، ج1981)مالصدرا،  اختياري خود

دهد و همچون نوع گذشته فاعلي که فعل خود را با اراده و علم انجام مي فاعل بالعنايه:
قبل از فعل، علم تفصيلي به آن دارد اما برخالف نوع گذشته براي اراده چنين فعلي نياز به 

گذشته منشا صدور فعل از او مي انگيزه و داعي زائد بر ذات ندارد. و همان علم تفصيلي
شود. برخي فيلسوفان قبل از مالصدرا فاعليت خداوند براي عالم هستي را از اين دست مي

گونه انساني است که بر مکان مرتفعي ايستاده و به دانستند؛ اما شايد مثال بهتر براي اين
 (. 223، ص2، ج1981 )مالصدرا، کندمحض تصور سقوط کردن، سقوط مي

فاعلي با علم و اراده، که علم تفصيلي آن به فعل عين همان فعل است و قبل  عل بالرضا:فا
از تحقق فعل به جز علم اجمالي به آنها که عين علم به ذات خود است، چيز ديگري ندارد. 

هاي ذهني او. علم تفصيلي نفس به اين صور عين همين صور مثل رابطه بين انسان و صورت
، 2، ج1981)مالصدرا،  آنها الزم نيست يک تصوري بر آنها مقدم باشداست و براي تحقق 

 (. 224-223صص

فاعلي عالم و مريد که علم تفصيلي به فعل، عين علم اجمالي بسيط به  فاعل بالتجلي:
اي است که با علم به ذات خود، علم تفصيلي به افعال ذاتش است. وجود اين فاعل به گونه
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به ذات، منشا تحقق فعل از او شده است. فعلي که خود معلوم  خود نيز دارد و همين علم
که در ادامه توضيح تفصيلي آن فاعل است. همچون رابطه بين نفس انسان و اراده او آن چنان

دهيم. مالصدرا با الهام از مضامين وحي، فاعليت خداوند تبارک و تعالي نسبت به عالم مي
فا را بر اين مطلب حمل کرد. البته در جاي خود سخنان عر هستي را از اين نوع دانست و

اثبات شده است که چنين فاعلي اختصاص به مجردات دارد و در اصطالح اين نوع فاعل، 
، 1981همو،  ؛58، ص1363همو،  ؛230، ص1361)مالصدرا،  فاعل الهي خوانده شده است

 . (93-90ص، ص2، ج1383مصباح يزدي،  ؛192-189ص، ص1390ي، يطباطبا ؛270، ص6ج

 مقدمه سوم: دو گونه فعل انسان

نفس انساني همواره دو گونه فعل دارد: افعال خارجي و افعال دروني. افعال خارجي 
همچون راه رفتن و نوشتن و افعال دروني همچون فکر کردن و اراده کردن و شوق يافتن. 

ها هستند. اول افعال و حرکات خارجى داراى دو خاصيت هستند که افعال نفساني برخالف آن
اينکه هر فعل خارجى همواره مسبوق به مقدمات نفساني است )همان مقدماتي که در ابتداي 
مقاله اشاره شد( ولى امور نفسانى اين طور نيستند و اگر افعال نفسانى )مثل خود مقدمات 

 نفساني فعل( هميشه مسبوق به مقدمات نفسانى ديگر باشد مستلزم تسلسل است.

فعال خارجى اين است که به کارگيري آالت و قوا براي آنها، بالواسطه خاصيت دوم ا
ها به هيچ چيز ديگر جز اراده من بستگى ندارد. ولى تحت نفوذ اراده انسان است. و تحقق آن

گونه نيستند مثال اگر انسان بخواهد که اراده غير اخالقى از من سر نزند و امور نفسانى اين
ولى با  تواند اين مقاصد را انجام دهدهرچند به صرف اراده آنى نمىداراى ملکه تقوا باشد، 

تواند به تدريج در روحيات خود تغييراتى است مى انجام مقدماتى که بالواسطه در اختيار او
 . (425-624ص، ص6، ج1385مطهري، ) مطابق ميل و اراده خود ايجاد کند

چنين حو تحت اراده و اختيار در نيايند. همبنابراين اينطور نيست که امور نفسانى به هيچ ن
آيد که تعليمات اخالقى راجع به تقويت اگر به هيچ وجه امور نفسانى اختيارى نباشد الزم مى

ثمر باشد و حال اراده و تقويت نيروى تعقل و ايجاد ملکه تقوا و شجاعت و غيره لغو و بى
، 6، ج1981مالصدرا، ) کنيممى آنکه ما بالضروره اختيارى بودن اين موضوع را احساس

 (. 162-161صص

 تبيين نظريه حق: نفس فاعل بالتجلي اراده است

شوند مثل افعال خارجي انسان با واسطه شدن آالت و قواي جرماني از نفس صادر مي
کتابت و بنايي و... در اين دسته نفس اوال فاعل حرکت است و ثانيا و بالعرض فاعل اثر 
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نچه که فعل انسان است به واسطه آالت و قوا، در واقع همان حرکتي حاصل از آن است. آ
است که قائم به عضالت است. در اين دسته بين نفس و فعل وسائطي و مبادي وجود دارد از 
تصور گرفته تا عزم و اراده و تحريک عضالت. اما افعال دروني و نفساني يا بيواسطه از نفس 

غير جسماني است. مثل برخي تصورات )اگر نگوييم همه اي که شوند يا به واسطهصادر مي
چنين هستند( که تحقق آنها به فعاليت نفس و ايجاد نفس است مثل اينکه نفس ها اينآن

کند. در اين قسم هر چند مهندس قبل از ساخت بنا، صورت بنا را در ذهن خود اختراع مي
گونه نيست که اين مبادي همچون اما ايننفس با علم و اراده و اختيار براي آنها فعاليت دارد 

مبادي افعال جسماني به نحو تفصيل براي آن حاصل باشند، چراکه خلق صور در نفس 
ده آنها و شوق و عزم و تحريک عضالت ندارد ياحتياجي به تصور آن صور و تصديق به فا

نفس اين  بلکه حتي وجود چنين وسائطي بين صور و نفس امکان ندارد. به تعبير مالصدرا
، 6، ج1981)مالصدرا،  کند نه به واسطه صورت ديگريصور را به عين آنها درک مي

واضح است که امکان نداد که تصور مبدا تصور باشد، بلکه نفس نسبت به آنها  .(160ص
 (. 54، ص1379)خميني،  فاعلي بالعنايه بلکه فاعل بالتجلي است

س هستند اما نسبت نفس به آنها همچون پس عزم و اراده و تصميم و قصد از افعال نف
نسبت شوق و محبت به امور انفعالي نيست. نفس مبدا اراده و تصميم است اما مبدئيت آن به 

گونه واسطه جسماني. ها است بدون هيچواسطه آالت جرماني نيست بلکه نفس موجد آن
رد. در واقع نفس ايجاد اي زائد به آن تعلق گيدرنتيجه امکان ندارد که بين آن و نفس، اراده

کننده آن است به سبب علم و استشعاري که در مرتبه ذات خود دارد و با عزم و اراده و 
مالصدرا که مبتکر اين . (55، ص1379اختياري که در همين مرتبه حاصل است )خميني، 

کند که اين پاسخ است، اين مطلب را از نحوه علم نفس نتيجه گرفته است. او تصريح مي
عي از اراده است که مسبوق به قصد و تفکر نيست هرچند که غير منفک از علم نبوده و در نو

 (. 162، ص6، ج1981)مالصدرا،  واقع عين علم است

نکته مهم در بيان مالصدرا عدم احتياج افعال نفساني از قبيل اراده و تفکر به تصور فعل و 
حتاج تصور و تصديق به فائده است. تصديق به فائده آن است بر خالف افعال جوارحي که م

داند که نفس با چنين علمي او دليل اين امر را علم حضوري نفس به ذات و قواي خود مي
 (. 126، ص1387)قراملکي،  شود بدون احتياج به اراده زائدموجب و خالق افعال جوانحي مي

ن به قوا و او معتقد است اولين علم نفس، علم حضوري آن به ذات خود و سپس علم آ
آالت خود است )اعم از قوا و حواس ظاهري و باطني(. بعد از اين دو علم حضوري، 
استعمال آالت و قوا از نفس منبعث ميشود بدون اينکه نفس خود اين استعمال آالت را تصور 
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يا به فائده آن تصديق کند. اين نوع اراده هر چند خود با قصد و تفکر زائد نيست، اما غير 
باشد، بلکه اين نوع اراده عين علم است. اما در ساير افعال اختياري ز علم نيز نميمنفک ا

)افعال خارجي( اراده مسبوق به علم )تصور و تصديق به فائده( است. اما اينگونه افعال نفس 
)افعال دروني( منبعث از ذات نفس بدون اراده زائد و علم زائد هستند و خود نفس به گونه

، 6، ج1981)مالصدرا،  کندچنين افعالي از جمله اراده را انبعاث مي «اتها بذاتهاذ»اي است که 
 (. 162-161ص

امام خميني که به خوبي نظريه مالصدرا را تبيين کرده است، معتقد است نفس، مبدا و 
فاعل الهي )مجرد( نسبت به اراده است و فاعل الهي در مرتبه ذات بسيط خود به نحو اعلي و 

باشد. اما نفس مادامي که متعلق به بدن است و مسجون در کمل واجد اثر خود مياشرف و ا
طبيعت است هنوز تجردش به نحو تام نيست و به واسطه ارتباطي که با بدن مادي دارد، 
پذيرنده تغيرات و تبدالت است. از اين رو ممکن است گاهي فاعليت داشته و گاهي نداشته 

نداشته باشد. و به همين دليل است که واجب نيست در عالم  باشد، گاهي عزم داشته و گاهي
طبيعت، فاعليت و عزم علي الدوام داشته باشد. هرچند هنگام حصول تجرد تام، مبدا صور 

)خميني،  گردد بدون اينکه آنها از نفس تخلف کنند مگر به وجه ظهور و بطونملکوتي مي
 . (56، ص1379

خي ديگر از امور نفساني فاعل بالتجلي است و با توجه بنابراين نفس نسبت به اراده و بر
( و فاعل بالتجلي چون 124، ص1378قراملکي، ) به علم به ذات خود، فاعل مباشر اراده است

 فاعلي الهي و مجرد است در مقام ذات جامع کماالت فعل خود است به نحو اجمال و ايجاد. 

استفاده نمود؛ وجود اختيار و انتخاب در توان براي اين مطلب مهم از بياني ديگر نيز مي
مقام فعل کاشف از وجود آنها در مرتبه ذات به نحو اجمال و بساطت است. بدين معني که 

باشد بنابراين نفس در نفس در مقام ذات واجد کماالت فعل خودش به نحو اتم و اشرف مي
مالک اختياري  (82ص ،1418، سبحاني) اراده خود مختار است، اما در ظل اختيار ذاتي نفس

اگر  .(84، ص1418 سبحاني،) بودن دسته دوم افعال همبن نکته است نه مسبوق به اراده بودن
نفس در مرتبه ذات از اختيار و آگاهي برخوردار نباشد در مرحله فعل نيز واجد اين کماالت 

شک در مرتبه نخواهد بود و با توجه به اينکه در مرحله فعل کماالت ياد شده را دارد بدون 
 (. 301، ص1387سبحاني، ) ذات نيز واجد اين کماالت است

گوييم اوال اين اکنون باتوجه به مقدمه دوم و سوم در خصوص اين دسته افعال مي
رود. ثانيا پيدايش آنها مسبوق به اراده و افعال دروني از جمله کارهاي نفس به شمار مي

س در ايجاد آنها مجبور و فاقد اختيار نيست. تصور و تصديق نيست. ثالثا در عين حال نف
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پس افعال دروني و جوانحي نفس را نبايد با افعال بيروني مقايسه کرد و مالک اختياري 
 ؛299، ص1387سبحاني، ) کار گرفتبودن قسم دوم را نبايد در مورد قسم اول به

 (. 115، ص1354مالصدرا، 

ديگري نيست بلکه از ذات و هستي نفس  بنابراين در فاعل مختار، اراده متعلق اراده
اش آفريده خدا باشد. خداوند او را بديناو سرچشمه گرفته است اگر چه ذات و هستي

، 1387 سبحاني،) جوشدگونه آفريده است که اختيار او از متن هستي و نهاد او مي
 (. 305-295صص

ه نفس در افعال امام خميني نيز گاهي از بيان ديگري بدين صورت مدد جسته است ک
خارجي صادر از آن، توجه استقاللي به آن افعال دارد و مبادي فعل که ناظر به آن هستند به 

شوند نه به اين نحو که خود متصور و مراد و مشتاق بالذات باشند نحو آليت در نظر گرفته مي
به آنها بلکه متصور و مراد و مشتاق اليه همان فعل خارجي است که به واسطه اين مبادي 

خواهد بود چون متصور و  امعنيابد. با اين بيان تعلق اراده به اراده با فرض امکان بيدست مي
 (. 56، ص1379خميني، ) مشتاق اليه نيست

 بندي جمع

  چه در اين مقاله گذشت نتايجي چند حاصل آمد:از آن
اراده، باالصاله  هدف فيلسوفان متقدم مسلمان از طرح مبحث ارادي يا غير ارادي بودن. 1

خواستند از اين مساله مسبب االسباب بودن خداوند همين مساله نبوده است بلکه آنها مي
 متعال را نتيجه بگيرند. 

اساس شبهات اين بحث از آنجا ناشي شد که اراده انسان امر غيراختياري پنداشته شد . 2
  و سپس فعل مترتب بر امر غير اختياري، جبري دانسته شد.

اي از اصوليون معاصر براي فرار از برخي محذورات، اراده را علت تحقق افعال عده. 3
خارجي ندانسته و امر ديگري همچون طلب يا سلطنت نفس يا من را جايگزين آن کردند 
غافل از آنکه همان محذورات در اين فرض هم جاري خواهد بود و اگر به اين محذورات 

ها توان درخصوص رابطه اراده و فعل نيز همان پاسخدر اين صورت پاسخي داده شود مي
 را داد.
  پذير نيستند.قواعد عامه عقلي از جمله عليت به هيچ وجه تخصيص. 4
 . دقيق کلمه تفاوت وجود دارد ايبين شوق موکد و اراده به معن. 5
بخشد و اين وجوب چون فاعل مختار فعل خود را ضروري کرده و به آن ايجاب مي. 6
 . تبه بعد از علت فاعلي است، علت را موجَب نخواهد کرددر ر
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اي ناشي از نوعي مغالطه اشتراک لفظ است که گيري چنين شبههيکي از عوامل شکل. 7
 . به سبب آن جبر کالمي با جبر و ضرورت فلسفي يکي پنداشته شده است

ن چگونه ممکن است قانون عليت در محدوده نفس انسان و حاالت و قواي آ. 8
تخصيص بخورد در حالي که انسان اولين بار عليت را به علم حضوري از نحوه ارتباط نفس 

  و حاالت آن درک کرده است؟
شود نه مي اختيار معلول نفس انسان است و به نحو فاعليت بالتجلي توسط آن ايجاد. 9

  اينکه نفس انساني ظرف تحقق آن باشد.
  اي در بين باشد.اينکه هيچ واسطهعزم و اراده معلول نفس است بدون . 10
در فاعل بالتجلي، فاعل با علم حضوري بسيط اجمالي به ذات خود، موجِب و خالق . 11

  شود بدون احتياج به اراده زائد.افعال دروني مي
در فاعل مختار اراده متعلق اراده ديگري نيست بلکه از ذات و هستي نفس او . 12

  سرچشمه گرفته است.
هاي متفاوتي از فاعليت هاي مختلف فعل نحوهتواند نسبت به گونهواحد مي فاعل. 13

داشته باشد. نفس انسان نسبت به افعال خارجي و جوارحي فاعل بالقصد است و نسبت به 
صورتهاي ذهني فاعل بالرضا است و نسبت به برخي افعال دروني همچون اراده فاعل 

  بالتجلي است.
علي الهي و مجرد است در مقام ذات جامع کماالت فعل خود فاعل بالتجلي چون فا. 14

است به نحو اجمال و ايجاد. بنابراين اگر اختيار و انتخاب در مقام فعل موجود هستند در 
 مرتبه ذات هم به نحو اجمال و بساطت موجودند.

  منابع

 . اهلل المرعشي، قم، مکتبه آيتالهيات شفاق(، 1404)ابن سينا،  .1

 ، تهران، موسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري.جبر و اختيار(، ش1387)قي، جعفري، محمدت .2

 ، مشهد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.فوائد االصول(، ق 1407)خراساني، محمدکاظم،  .3

 جا، موسسه آل البيت.بي(، ق1409)، کفايه االصول،  ــــــــ .4

 يم و نشر آثار امام خميني.، موسسه تنظالطلب و االراده(، ش1379)خميني، روح اهلل،  .5

 ، قم، انصاريان.فقهلمحاضرات في اصول ا(، ق1416)خويي، ابوالقاسم،  .6

 ، نگارش علي رباني گلپايگاني، قم، موسسه امام صادق.جبر و اختيار(، ش1387)سبحاني، جعفر،  .7

 ، قم، موسسه امام صادق.لب االثر في الجبر و القدر(، ق1418) ، ــــــــ .8

، تقرير سيد محمود هاشمي، تهران، بحوث في علم االصول(، ق1417) صدر، محمدباقر، .9



 24  1399/ پاييز ـ زمستان  11پياپي  سال ششم/ شماره دوم /

  موسسه دائره المعارف فقه اسالمي.

 ، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.نهايه الحکمهش(، 1390)طباطبايي، محمدحسين،  .10

 ، قم، بوستان کتاب.اصول فلسفه و روش رئاليسمش(، 1387) ، ــــــــ .11

 ، بيروت، دارالمعرفه.احياء العلوم(، ق1402)غزالي، ابوحامد،  .12

 ، قم، بيدار.فصوص الحکمق(، 1405)فارابي، ابونصر،  .13

 قم، نوح. ،ايضاح الکفايهش(، 1374)فاضل لنکراني، محمد،  .14

 ، قم، بوستان کتاب.اصل عليت در فلسفه و کالم(، ش1387)قراملکي، محمدحسن،  .15

 ان، بين الملل.، تهرآموزش فلسفهش(، 1383)مصباح يزدي، محمدتقي،  .16

 مجموعه آثار، تهران، صدرا. 6، جلد اصول فلسفه و وروش رئاليسمش(، 1385)مطهري، مرتضي،  .17

 ، بيروت، دار احياء التراث.الحکمه المتعاليه في االسفار االربعه العقليهم(، 1981) مالصدرا، .18

 ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ايران.المبدا و المعادش(، 1354)،  ــــــــ .19

 . ، مشهد، المرکز الجامعي للنشرالشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه(، 1360)،  ــــــــ .20

 ، تهران، نشر مولي.العرشيهش(، 1361)،  ــــــــ .21

 ، تهران، طهوري.المشاعر (،ش1363) ، ــــــــ .22

 ، تقرير ابوالقاسم خويي، قم، مصطفوي.اجود التقريراتش(، 1368)نائيني، محمدحسين،  .23



 

 
 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسالمي
 1399ستان زمـ پایيز  / 11/ پياپي  دوم/ شماره  ششمسال 

 رویکرد مسئله محوردر مطالعه

 تاریخ فلسفه اسالمي با تطبيق بر بحث اصالت وجود
 1هادي جهانگيري
 2احمد فربهي

 چکيده
به يک علم يعني  دودرجهر داد؛ نگاه قرا مطالعه مورد توانيم دودرجهو  کيدرجههر علمي را با نگاه 

تاريخي  سابقه بادانشي  عنوانبهموضوع مطالعه و بررسي قرار بگيرد. فلسفه  عنوانبهخود آن علم 
ي و مطالعه درجه دوم قرار موردبررس، اين ظرفيت را دارد که از جهات مختلف هزارسالبيش از 

رويکرد موضوع محور، فيلسوف محور، مکتب با  توانديمبگيرد. مطالعه تاريخي فلسفه اسالمي، 
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رويکردي است که هم در مقام فهم عميق مسائل فلسفي و هم در مقام تعليم مسائل فلسفي با ارائه 

تواند کارگشا باشد. مسئله اصالت مي يشين،و فضاهاي علمي فالسفه پ سؤالبسترهاي منتهي به طرح 
در زمان مرحوم مالصدرا هويت علمي مستقل يافته است ولي  هرچندي فلسفي امسئله عنوانبهوجود 

و براساس يک  بارهکيبهکه اين مسئله فلسفي،  ميرسيمبراساس رويکرد مسئله محور به اين نتيجه 
ي مختلف علمي در طول تاريخ فلسفه برخوردار هانهيمزاتفاق، تبديل به مسئله نشده است بلکه از 

 حکمت متعاليه به دست ما بدهد. هياز نظرتصوير شفافي  توانديم هانهيزمبوده که توجه به اين 
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 (.dastkhatha@chmail.ir؛ )لميه قمحوزه ع پژوه سطح سه فلسفه اسالميدانش. 1

 (.afarbehi53@gmail.com؛ )مدرس سطح عالي علوم عقلي در حوزه علميه قم. 2
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 مقدمه
پيرامون محور واحد،  شدهنيتدوي از مسائل امجموعهي در بررسي يک علم به معنا

از: محور پيدايش مسائل  اندعبارتقرار داد که  مدنظر توانيمي را اچهارگانهمحورهاي 
ي علمي مسائل علم اعم از هاکنشعلم، محور تدوين و تولد هويت اعتباري علم، محور 
 هرکدامد يابي مسائل علم. در مطالعه توصيف و تبيين و تحليل و نقد، محور استنتاج و امتدا

بهره برد؛  دودرجهو يا نگاه  کيدرجهاز نگاه  توانيماز محورهاي چهارگانه مذکور نيز 
هر يک  کنديمقلمداد کرد که تالش  دودرجه، نگاهي توانيمنگاه تاريخي به يک علم را 

و انديشمندان غربي با قرار دهد  موردمطالعهفوق را در دل تاريخ  چهارگانهاز محورهاي 
ي مختلف در يکي دو قرن اخير، گوي هاقهيسل باي تاريخ فلسفه متعدد هاکتاب فيتأل

ي در زمينه تاريخ فاتيتأل. در ميان انديشمندان اسالمي نيز اندربودهسبقت را در اين عرصه 
م و ي مختلفي در عرصه نگاه درجه دوهاتيظرففلسفه اسالمي پديد آمده است ليکن هنوز 

است و يکي از اين  قرارگرفته توجه موردتاريخي به فلسفه اسالمي وجود دارد که 
ي هاسال، رويکرد مسئله محور در مطالعات تاريخي دانش فلسفه هست که در هاتيظرف

اخير و در آثار شاگردان مرحوم آقاي طباطبايي همانند شهيد مطهري و استاد جوادي آملي 
ويژه  توجه موردپناه و... مانند استاد عبوديت و استاد يزدانو برخي از اساتيد معاصر ه

رويکرد مسئله محور،  رامونيپاست و در اين مقاله عالوه بر ذکر چند نکته فني  قرارگرفته
نمونه، با استفاده از بيانات پراکنده شارحين مکتب صدرا با  عنوانبهمسئله اصالت وجود نيز 

ي نظري نبايد از اين نکته هابحث. در کنار چنين رديگيمي قرار بررس موردهمين رويکرد 
ي مختلف با اغراض هامجموعهغافل شد که امروزه در فضاي علمي کشور و جهان، 

لذا اگر دلسوزان و طرفداران فلسفه  اندکردهصحيح و يا غير صحيح در اين زمينه ورود 
با نگاه درجه دوم و  اسالمي در اين عرصه ورود نکرده و به بازخواني فلسفه اسالمي

موجب خالي شدن عرصه براي اغيار و  بساچهبراساس استانداردهاي علمي نپردازند، 
 شود. شانيهايبازدغل

 . پيوند علم و تاريخ1
يک خانواده و يا خاندان پرجمعيت است که اعضاي آن، يک سلسله  مثابهبههر علم 

ک خاندان و خانواده در يک بستر ي يريگشکلمسائل حقيقي يا اعتباري هستند؛ فرآيند 
 دهندهليتشکتکويني است به اين صورت که اعضاي اوليه خانواده که عناصر اوليه  -اجتماعي

هستند، براساس نيازهاي الهي و طبيعي کنار يکديگر گردآمده و واحدي اجتماعي و اعتباري 
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يماعضاي خانواده  به نام خانواده را تشکيل داده و سپس در يک فرآيند تکويني به تکثير
يک خانواده، از هويت حقيقي  دهندهليتشکعناصر  هرچندگفت  توانيملذا  پردازند

بوده و رابطه تکويني بينشان برقرار است ولي وحدت حاکم بر حيثيت خانوادگي  برخوردار
ي يک دانش نيز صدق ريگشکل، يک وحدت اعتباري است. همين توضيحات درباره هاآن
پيرامون موضوع يا هدف واحد،  هاگزارهي از امجموعهح اينکه علم به معناي ؛ توضيکنديم

هويتي اعتباري دارد و با توجه به اينکه حاصل شدن اين هويت اعتباري در بستر تاريخ علم 
توان گفت هر علمي با تاريخ پيوند خورده است. يکي از محققين درباره لذا مي شوديممحقق 

 :سدينويموحدت اعتباري علوم 
تمايز يک علم از علم ديگر ذاتي است؛ گرچه در اينکه يک علم، يک علم شود، 

 هاستآني از مسائل از دسته ديگر، به خود ادستهغرض واحد دخيل است. تمايز 
نه به چيز ديگري. ولي در اينکه يک دسته از مسائل به دور هم جمع شوند و يک 

ي حقيقي در مانند غرض وحدتز دارند؛ دسته را تشکيل دهند، به وحدتي حقيقي نيا
. پس وحدت شوديمبالعرض و المجاز به اين دسته مسائل اطالق  کهآنو امثال 

خواهيم  ليتفصبهدر جاي خود  کهچنان نفس اين دسته از مسائل، اعتباري است.
يمگفت، الزم نيست اين وحدت اعتباري، حتماً از ناحيه غرض حاصل شود، بلکه 

ي گوناگون همچون انحاء تناسبات داشته باشد... . البته هر اعتباري امنشأه تواند
 ي عقاليي داشته باشد. اپشتوانهبايد 

بين مسائل و امثال آن  هايهماهنگي از تناسبات و امجموعهپشتوانه عقاليي اين اعتبارات 
 (. 36و  35، ص1، ج1393، است )آملي الريجاني

 ريخي فلسفه. رويکردهاي مختلف در مطالعه تا2
خصوص فلسفه، رويکردهاي مختلفي وجود دارد و درباره مطالعه تاريخي هر علمي و به

با توجه به اينکه بررسي تفصيلي همه اين رويکردها از هدف اين نوشتار خارج است لذا فقط 
 شود:کوتاهي بسنده مي به اشاره

 رويکرد مسئله محور. 1
 رويکرد موضوع محور. 2

 1ف محوررويکرد فيلسو. 3

 رويکرد مکتب محور. 4

                                                 
 المللي ترجمه و نشر المصطفيتوان به کتاب تاريخ فلسفه اسالمي، مجموعه مؤلفان، نشر مرکز بينعنوان نمونه ميبه .1

 اشاره نمود.



 28  1399/ پاييز ـ زمستان  11پياپي  سال ششم/ شماره دوم /

 رويکرد زمان محور. 5

 1رويکرد طبقه محور. 6

 . فوايد بررسي تاريخي مسائل فلسفي3

 . محور اول؛ فوايد نگاه تاريخي به يک علم3.1
 اثبات هويت و اصالت آن علم. 1

 تسهيل در عرصه آموزش آن علم. 2

 نسبت به آن علممند و کل انگارانه يابي به فهم روشمند و نظامدست. 3

 کشف ادوار تاريخي و تطورات آن علم. 4

 يابي به فهم دقيق و صحيح در بعضي از مسائل آن علمدست. 5

 ي آن علمسازيغني توانمندسازي و هانهيزمي سازفراهم. 6

 ي پنهان آن علمهاهيالکشف . 7

 . محور دوم؛ فوايد نگاه تاريخي به فلسفه3.2
 فه اسالمي. اثبات هويت و اصالت فلس1
 . کشف امتدادهاي مسائل فلسفي2
. فراهم نمودن زمينه مطالعه و نوآوري در مسائل فلسفي؛ توضيح اينکه وقتي براساس 3

ي هاشهياندتوانيم به فيلسوف و متفلسف امروزي، نشان دهيم که چگونه يک خط زماني مي
سر کنده به هستي، ي پراهانگرشسترگي همانند اصالت وجود از دل خرده مسائل فلسفي و 

ي فکري و هاهيسرماو چگونه يک فيلسوف دانايي همانند سهروردي براساس  اندبرآورده
ي بزرگان فلسفه روي آورد و هاشهياند نقدبهو شجاعت تمام،  باشهامتاست  توانسته يعلم

زمينه روحي و علمي را براي مطالعات جديد و  درواقعي خود را ارائه کند، هاينوآور
 .ميکنيمي عميق فراهم هايرنوآو

 . محور سوم؛ فوايد نگاه تاريخي به مسائل فلسفي3.3
نگاه تاريخي به مسائل فلسفي اين باشد که چنين نگاهي در فهم  دهيفا نيترمهمشايد 

ي کشف کنيم راحتبه ميتوانيمي که اگونهبه کنديمفلسفي کمک  سؤاالتبسترهاي منتهي به 
ستري براي يک فيلسوف به وجود آمده است و اين فيلسوف ي و در چه بسؤالکه چه 

                                                 
 کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسالم و ايران انجام داده است.همانند کاري که شهيد مطهري در  .1
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يي به حل مسئله فلسفي خود پرداخته است؛ وانگهي امروزه هافرضشيپبراساس چه تلقي و 
فرآيند تعليم علوم بدون چنين پيوست تاريخي، فرآيندي ابتر است چون در فرآيند کنوني 

 سؤاالتن درگيري متعلم فلسفه با و صرف ارائه پاسخ بدو شوديمفقط پاسخ مسائل ارائه 
و  هادغدغهکه وي نتواند با فيلسوف پيش روي خود، همدلي داشته و  شوديمفلسفي باعث 

 ي وي را در حل مسائل درک کند.روزشبانهي هاتالش

 ي بررسي تاريخي يک علمهايدشوار. 4
 توجهقابلد چنين فواي باوجودممکن است براساس مطالب پيشين، چنين انگاشته شود که 

ي در مسير مطالعه تاريخي فلسفه، عدم توليد افزارنرمي و افزارسختو فراهم بودن امکانات 
ي هست؛ همتدوني و طلبراحتاز نوعي  برخاستهکتب و مقاالت فلسفي در فضاي تاريخي 

، هرچند «أخذتَ شیئاً و غابت عنک االشیاءُ»ي گفت اانگارهلکن بايد به صاحب چنين 
نبايد  حالنيدرعي انديشمندان را به نگرش تاريخي، توجيه نمود ولي توجهيبن توانمي

خصوص فلسفي، کار آساني هست. نگاه ي در عرصه علمي و بهنگارخيتارپنداشت که 
با  حالنيدرعيي که دارد، هاييکارگشا، فوايد و هاتيمزتاريخي به مسائل يک علم عالوه بر 

توان در و مشکالت را مي هايدگيچيپيز مواجه هست؛ اين ي خاصي نهايدگيچيپدشواري و 
 ي نمود:بنددستهچند بخش 

 از جانب انديشمند برخاستهي هايدشوار. 4.1
شرايط در موفقيت و سربلندي يک انديشمند در مطالعه و بررسي  نيترمهميکي از 

ز منظر و صالحيت وي در بررسي مسائل تخصصي ا هايتوانمندتاريخي مسائل يک علم، 
هم بايد از سواد  زنديمتاريخي هست لذا شخصي که به چنين بررسي و تحقيقي دست 

تاريخي مربوط به آن علم، داراي افق ديد روشني باشد و هم از آگاهي کافي در آن عرصه 
 (. 206، ص1396مطهري، علمي برخوردار باشد )

 نظر مورداز جانب علم  برخاستهي هايدشوار. 4.2
م هم داراي پيشينه کهن هستند و هم انديشمندان متعددي در عرصه آن علم بعضي از علو

همانند علم طب و فلسفه و بسياري از علوم ديگر که قدمتشان به  اندداشتهظهور و بروز 
شود اوالً عرصه مطالعه گسترده شده و و همين دو عامل باعث مي گردديبرميونان باستان 

زباني همانند اشتراک لفظي و عدم وضوح مفهومي، رخ ي هايدشوارثانياً اصطالحات و 
رود و کار مطالعه تاريخي باال مي سوءبرداشتبنمايند؛ در چنين وضعيتي، احتمال خطا و 
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ي تاريخي را نيز به اين هانگرشالغر بودن  توانيمشود. در کنار اين عوامل، مي ترسخت
 (. 72، ص3، ج1391طباطبايي،  ؛ 66، ص9ج، 1389مطهري، مسائل افزود )

 از جانب ساير مورخين برخاستهي هايدشوار. 4.3
تواند عامل موفقيت يک يي نميتنهابهي تاريخي يک علم هايبررسحسن نيت در 

انديشمند باشد بلکه عالوه بر حسن فاعلي، برخورداري يک مطالعه تاريخي از انضباط علمي، 
و عدم اعتماد به  اولدستيل و معتبر و منابع اص برهيتکروشمندي، دقت در همه جوانب و 

امکان رجوع به منبع اصلي همگي شرايط يک محصول علمي  باوجودي سايرين هاقولنقل
متقن و ارزشمند هستند. لکن مع االسف، بعضي از آناني که در عرصه مطالعه تاريخي علوم 

پديد آورده و در اذهان ، آثار و اقوالي را گفتهشيپ، به جهت عدم رعايت موارد اندشده وارد
 اندآوردهکه زمينه دشواري و پيچيدگي را براي ساير محققين به وجود  اندانداختهجا 

 (. 207و  206، ص1396مطهري، )

 ي مسائل فلسفه اسالمي از جهت تاريخيبنددسته. 5

 . بيان شهيد مطهري5.1
 انکاررقابليغتاريخي و ي يوناني است؛ با توجه به اين نکته هاشهيرفلسفه اسالمي داراي 

و براساس نگاه درجه دوم و با رويکرد مسئله محور به تاريخ فلسفه اسالمي اين سوال مطرح 
شود که چه ارتباطي بين مسائل مطرح در فلسفه يونان و مسائل مطرح در فلسفه اسالمي مي

يات فالسفه وجود دارد؟ آيا در مقام فهم و تعليم نظريات فالسفه اسالمي الزم است به نظر
يونان نيز مراجعه شود؟ شهيد مطهري در پاسخ به سؤال اول که تکليف سؤال دوم را نيز 

هاي متعدد، مسائل فلسفه اسالمي را به کند، با بياني شيوا و همراه با ذکر مثالمشخص مي
 شود: مي اند که تلخيصي از بيان ايشان در اينجا ذکرچهار قسم تقسيم کرده

اند هرچند ي که بدون تغيير و تصرف به همان صورت اولي باقي ماندهدسته اول مسائل
اکثر مسائل منطق و هايي درباره آنها صورت گرفته باشد همانند ممکن است نقض و ابرام

و  ييو تقسيمات علوم ارسطو ييو علل اربعه ارسطو ييگانه ارسطومبحث مقوالت ده
 .تقسيمات قواى نفس

اند به اند، اما تکميلى که کردهها را تکميل کردهه اسالمى آنمسائلى که فالسفدسته دوم 
اند، به اينکه شکل ها را مستدل کردهتر و آنها را محکمآن يهاهياين صورت بوده که پا

مسئله امتناع تسلسل، تجرد همانند  انداند يا براهين ديگرى اضافه کردهبرهان را عوض کرده
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امتناع صدور کثير از واحد، اتحاد عاقل و معقول،  نفس، اثبات واجب، توحيد واجب،
 . جوهريت صور نوعيه

مسائلى که در فلسفه قديم يونانى مبهم و تاريک بود و در فلسفه اسالمى دسته سوم 
تغيير نکرده تفاوت بسيارى ميان صورت  شده و باآنکه ازلحاظ نام و عنوانروشن و مشخص

براى اين قسمت، رابطه حرکت با علت و . شودقديم يونانى و جديد اسالمى مشاهده مي
رابطه خدا و عالم، مسئله معروف مثل افالطونى و مسئله صرف الوجود بودن واجب را بايد 

 . نام برد
اي است که سابقهمسائلى که حتى عنوانش تازه و جديد است و موضوع بيدسته چهارم 

ل عمده وجود يعنى اصالت مسائ؛ همانند شده استفقط در جهان اسالمى طرح و عنوان
وجود، وحدت وجود، وجود ذهنى، احکام سلبيه وجود. همچنين مسئله جعل، مناط احتياج 

انسان  شىء به علت، قاعده بسيط الحقيقه، حرکت جوهريه، تجرد نفس حيوان و تجرد نفس
ه، در مرتبه خيال، اعتبارات ماهيت، احکام عدم خصوصاً امتناع اعاده معدوم، معقوالت ثاني

قاعده امکان اشرف، علم بسيط تفصيلى بارى امکان استعدادى، بعد بودن زمان، فاعليت 
بالتسخير، جسمانية الحدوث بودن نفس، معاد جسمانى، وحدت نفس و بدن، نحوه ترکيب 
ماده و صورت که آيا انضمامى است يا اتحادى، تحليل حقيقت ارتباط معلول با علت، 

 (. 207-212، صص1396مطهري، ) سوحدت در کثرت نفس و قواى نف

 پناه. بيان استاد يزدان5.2
ي از مرحله تولد تا مرحله بالندگي، سرگذشت و تطورات خاص خود را دارد امسئلههر 

تعالي مسائل  سازنهيزم، هايسنجنکتهو  هاينقادها، با تدقيق کننديمو فالسفه نيز تالش 
ولد يک مسئله غافل شد. با نگاه درجه دوم و فلسفي شوند؛ ولي نبايد از مراحل ماقبل ت

که مراحل ماقبل تولد يک  ميشويمرويکرد مسئله محور به مسائل فلسفي متوجه اين نکته 
از مراحل مابعد تولد آن مسئله هستند. تفطن و توجه به اين نکته باعث  ترمهم بساچهمسئله 

مسئله، به يک تالش تاريخي شود يک فيلسوف عالوه بر تالش فکري و ذهني براي حل مي
ي مسائل فلسفي بنددستهو نقلي در بازخواني پيشينه و بسترهاي آن مسئله نيز دست بزند؛ 

که جناب استاد  باشد ياسالمگام دومي در مطالعه تاريخي مسائل فلسفه  توانديم جهتنيازا
 اند:هي دقيق، مسائل فلسفه اسالمي را به سه قسم تقسيم کردانيب درپناه يزدان

 واحدي انيب باتوان نيست و نمي شکل کپيشينه تاريخي همه مسائل فلسفي به ي
 دسته اول:ها را بررسي کرد؛ مسائل فلسفي از اين منظر، بر سه دسته هستند: آن

 ليتفصبهمسائلي که نفياً يا اثباتاً در مکاتب فلسفي مشاء، اشراق و حکمت متعاليه 
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همانند مثل الهيه، حرکت جوهري و اتحاد عاقل  اندگرفته قرارو تدقيق  بحث مورد
ي يک مکتب فلسفي خاص به شمار هاينوآورمسائلي که از  دسته دوم: به معقول.

فلسفي برخوردار نيستند مانند امکان  -اي که از پشتوانه تاريخيگونهبه رونديم
است.  فقري در فلسفه صدرايي که پيشينه فلسفي ندارد گرچه طرحي عرفاني داشته

اند ولي به داليلي زمينه مسائلي که در مکاتب اوليه فلسفه مطرح نبوده دسته سوم:
ي بسيار امسئلهي اگونهبههاي پيدا و ناپيدا در آن مکاتب وجود داشته که و رگه

اما همين دست از مسائل، در سيري صعودي و سيال ولي  اندکردهمبهم جلوه 
ديگري سر برآورده و با عنايت جدي در  آهسته و کند، از بستر مکتب فلسفي

است؛  شده ارائهو تحليل مناسبي از آن  قرارگرفته بحث موردمکتب فلسفي ديگر، 
و مسئله فلسفي  پرسشعنوان روشن به طوربهي امسئلهطبيعي است که وقتي 

 طوربهشود و آنچه در باب آن نمي معطوفبه سمت آن  نظرهامطرح نباشد، 
يم درشود، گاه خام و زماني مشتمل بر نظريات متناقضي از کار يي گفته ماهيحاش

پناه، يزدانهمانند مسئله معقول ثاني و مسئله اصالت وجود و اصالت ماهيت ) ديآ
 (. 307، ص1، ج1391

 عنوان يک سؤال مستقل . اصالت يا اعتباريت وجود به6
 شونديميد علم محسوب پرسش و سؤال، ازجمله عوامل مهم و راهبردي در تکوين و تول

توان از و سؤال نيکو، روشن، کليدي از ارزش دوچندان برخوردار است؛ اين مطلب را مي
فرمايند: مي نيز برداشت کرد، چنانکه حضرت امير المومنين علي کلمات ائمه معصومين

سته به يابي به آن وابي ارزشمند است که دستانهيگنجيعني علم بسان  «السؤال مفتاح العلم»
ي علم، پرسيدن است و در روايتي ديگر هانهيگنجيابي به داشتن کليد است و کليد دست

، شايد منظور اين باشد که سؤال نيکو از جهت «نصف الجواب السؤالحسن »فرمايند: مي
بري براي و گويا سؤال نيکو، ميان کنديميابي به پاسخ را براي آدمي، ميانه مختلف، راه دست

شود؛ باتوجه به اين مقدمه، بايد به بررسي اين مطلب بپردازيم ه پاسخ محسوب ميرسيدن ب
که مبحث اصالت يا اعتباريت وجود براي فالسفه اسالمي، از چه زماني به شکل يک سؤال 

شده بود؟ مشهور بين انديشمندان معاصر  گرجلوهمستقل و مشغله ذهني و علمي و فکري 
مرحوم ميرداماد و شاگرد ايشان مرحوم مالصدرا به شکل  اين است که اين مبحث از زمان

شده است ولي در اين ميان برخي از اساتيد معتقدند که شيخ  گرجلوهيک سؤال مستقل 
دچار اين مشغله علمي شده و پاسخي روشن براي آن تدارک ديده است. در  ترشيپاشراق 

، توجه اندشده ابرازنکات ضمني، ي مختلفي که با ادبيات و هادگاهيداينجا مناسب است به 
 نويسد:مي شود. استاد مصباح يزدي
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آن کامالً  مفهوممسئله مستقلي مطرح نبوده و  صورتبهقبالً  وجودموضوع اصالت 
مشخص و  طوربهفالسفه را نسبت به آن  توانينمي آسانبهبوده است،  نشده انيب

يي و مشاي مکتب هايژگيواز  ي کرد و مثالً قول به اصالت وجود رابنددستهقطعي 
قول به اصالت وجود ماهيت را از خصايص مکتب اشراقي به شمار آورد )مصباح 

 (. 316و  315، صص1ج، 1394يزدي، 
 فرمايند:شهيد مطهري نيز همسو با ديدگاه استاد مصباح يزدي مي

شده است، در فلسفه  مسئله اصالت وجود که در مقابل اصالت ماهيت طرح»
بار در زمان ميرداماد و مالصدرا به اين اول ت...يک مسئله مستحدث اساسالمى 

، 1389)مطهري،  «است يا با وجود؟ صورت مطرح شد که آيا اصالت با ماهيت
 (. 64-63، صص9ج

 عنوانبهممکن است به ذهن بيايد که چه اهميتي دارد مسئله اصالت يا اعتباريت وجود، 
مستقلي يافته و در کنار ساير مسائل فلسفي  يک پرسش فلسفي، از چه زماني هويت

است؟ وجه اهميت پرداختن به اين مطلب اوالً به جنبه رعايت موازين علمي در  قرارگرفته
؛ اگر يک سؤال براي يک فيلسوف از اساس مطرح گردديبرمنسبت دادن نظريات و اقوال 

توان ي و علمي نمينبوده و پاسخي به آن ارائه نداده است لذا براساس موازين پژوهش
اي را در اين زمينه به آن فيلسوف نسبت داد. ثانياً وقتي روشن شود که مسئله اصالت يا نظريه

عنوان يک سؤال مطرح نبوده و وي پاسخي به اين اعتباريت وجود براي يک فيلسوف به
اير سؤال ارائه نکرده است، در اين صورت پژوهشگر فلسفه ديگر با عينک اصالت وجود به س

گرايي شده و مطالبي را از عبارات آن نگرد تا بعداً دچار تحميلمطالب آن فيلسوف نمي
را قصد نکرده است بلکه  هاآنوي نسبت دهد که اساساً  بهفيلسوف استظهار کرده و 

که فضاي فکري فالسفه پيشين، فضايي  شوديمپژوهشگر فلسفه کامالً متوجه اين مطلب 
اصالت يا اعتباريت وجود برايشان مطرح نبوده است. لذا در چنين  يهانهيگزبوده است که 

اند که در بعض موارد با اصالت وجود سازگار است و در بعض فضايي نظرياتي ابراز کرده
موارد با اصالت ماهيت سازگار است و براساس توجه به همين نکته نبايد چنين روندي را 

جاي آن بايد چگونگي ارتقاي سطح انديشه فلسفي دقتي نمود و بهگويي و بيحمل بر تناقض
هاي فلسفي به نظاره نشست که ايشان ضمن التفات به زمينه توسط مرحوم مالصدرا را

هاي همسوي پيشينيان بهره برده و طرحي نو و مبنايي استوار را اصالت وجود، از ديدگاه
 :نديفرمايمن فالسفه پيشي دوگانهاست؛ شهيد مطهري در زمينه رفتار  بنانهاده

که از قديم  کنديظاهر عبارت شرح منظومه نگاه کند خيال مدر اينجا اگر کسى به
ميان مشائيين و اشراقيين نزاعى بوده بنام اصالت ماهيت و اصالت وجود و مشائيين 
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ها طرفدار ها ارسطو است و بعد فارابى و بعد بوعلى، اينکه مثالً در رأس آن
ها افالطون است طرفدار اشراقيين که مثالً در رأس آن اند واصالت وجود بوده
در تاريخ فلسفه مطرح  يامسئله ناصالً چني کهيدرصورت ،انداصالت ماهيت بوده

اصالً مسئله  ...چنانآنها و اينچنين قائل باشند ها بخواهند ايننبوده است که آن
پذيرفت و ديگرى را رد ها به اين شکل که حتماً يکى از اين دو را بايد براى آن

گاهى طورى است که بر اين مبنا  شانيهاکرد مطرح نبوده است ولى اينکه حرف
 زنديم يحرفکيبوعلى  وقتکيو گاهى بر آن مبنا، خيلى هست.  شوديمنطبق م

که  زنديحرف ديگرى م وقتکي، ديآيکه کامالً با مبناى اصالت ماهيت جور درم
موارد بسياري از  توانميم... من خودم ديآيدرمبا مبناى اصالت وجود جور 

، 1389ي بوعلي را پيدا کنم که بر مبناي اصالت ماهيت باشد )مطهري، هاحرف
 (. 69-66، صص9ج

 ي طرح مسئله اصالت وجودهانهيزم. 7
پيرامون  شدهنيتدوي از مسائل امجموعهقبالً بيان شد که در بررسي يک علم به معناي 

 محورهاقرار داد که يکي از اين  مدنظر توانيمي را اچهارگانهرهاي محور واحد، محو
عبارت است از محور پيدايش مسائل علم؛ روشن است که هر مسئله علمي و فلسفي در يک 

. اکنون براساس رويکرد مسئله محور در مطالعه تاريخ شوديمبستر و فضاي خاصي متولد 
و  هانهيزمقرار داده و  توجه موردوجود را فلسفه اسالمي، مسئله اصالت يا اعتباريت 

تا اوالً مختصات اين مسئله در هندسه  ميدهيمي قرار بررس موردرا بسترهاي پيدايش آن
مسائل فلسفي روشن شود و ثانياً بتوانيم همدلي مناسبي با فيلسوف حکمت متعاليه يعني 

چگونه و براساس چه  نشان دهيم که وي بيترتنيابهمرحوم مالصدرا داشته باشيم و 
را حل کند و ثالثاً بعد از ترسيم  ظرن مورفرعي توانسته مسئله  سؤاالتاطالعات پيشيني و 

 حلراهبه قضاوت نشست که آيا  توانيمفلسفه ورزي مرحوم مالصدرا در اين مسئله 
 توانيمي فلسفي هست؟! يا اينکه و بسترها هانهيزمتوسط ايشان، داراي انسجام با  شدهارائه

 ي ارائه نمود.کارآمدتري جديد و هاپاسخ

 ي بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهريهانهيشيپ. منابع و 7.1
ي به سير استهيشاحکمت متعاليه که توجه  شارحانيکي از  عنوانبهشهيد مطهري 

ي بحث اصالت هاشهير عنوانبهتاريخي مسائل فلسفي دارد، دو منبع کالمي و عرفاني را 
 (. 79، ص3، ج1391)مطهري،  کنديمد معرفي وجو
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 . توضيح پيشينه کالمي بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهري7.2
ي کالمي بحث اصالت وجود در ابتدا، مباحث کالمي را به دو هاشهيرايشان در توضيح 

دسته مسائل پيرامون اعتقادات مذهبي و مسائل فلسفي )که رنگ و بوي رقابت و مخالفت با 
( و سپس سواالت 65-64، صص9ج، 1389مطهري، اي فالسفه دارند( تقسيم نموده )آر

بعدي  سؤال سازنهيزمي را سؤالکالمي چهارگانه متوالي را مطرح نموده و در هر مرحله، 
کنند که در اين ميان، سؤال اول که آغازکننده مراحل چهارگانه و رسيدن به سؤال معرفي مي

در بيان ميرداماد است، سؤالي است درباره رابطه  تباريت وجوداصلي و مستقل اصالت يا اع
وجود و ماهيت که مورد نزاع بين متکلمين و فالسفه هست؛ بيان ايشان در توضيح مراحل و 

 وار چنين است:سؤاالت چهارگانه به صورت خالصه
زيادت »نام ه نيز که ب «مغايرت وجود با مهيت»در رساالت ابونصر فارابى مسئله »
زيادت »الظاهر بحث حکما از شود و عليمعروف است عنوان مي «جود بر مهيتو

اي است که برخى متکلمين در مورد عينيت العمل نظريهعکس «وجود بر مهيت
 ديمنجر به پد «زيادت وجود بر مهيت»اند و همين بحث وجود يا مهيت داشته

عينيت وجود با ». نظريه ]است[ شده «اصالت مهيت و اصالت وجود»آمدن مبحث 
... بصرى از متکلمين است نيابوالحسن اشعرى و ابوالحسه منسوب ب «مهيت
مسلم شد که وجود در ظرف ذهن نه عين ماهيت است و نه جزء آن  نکهيبعدازا

عارض آن است، آيا در ظرف خارج  گريدعبارتبلکه مغاير و زائد بر آن و به
وجود در خارج  اند کها پاسخ دادهدر پاسخ اين سؤال البته حکم... چگونه است؟

عين مهيت است و ممکن نيست که وجود و مهيت در خارج مغايرت داشته باشند. 
نه يکى  که دو چيزى که در ذهن نه عين يکديگرند و آمدهشيبعداً سؤال ديگرى پ

است چگونه ممکن است در خارج عين يکديگر بوده باشند؟  يگريها جزء داز آن
ل بحث انتزاعى بودن وجود و اينکه وجود از معقوالت ثانيه است در پاسخ اين سؤا
مفهومى انتزاعى است و مفاهيم انتزاعى  «دوجو»آورده شده که  يليبميان آمده و دال

مرحله است که سخن انتزاعى  نيما بحذاء جداگانه از منشأ انتزاعشان ندارند در ا
ل ياالشراق دال تاق در حکم. شيخ اشرديآيميان مه بودن و اعتبارى بودن وجود ب

ولى همچنان که  ،کند که وجود مفهومى انتزاعى و اعتبارى استبسيارى اقامه مي
 «زيادت وجود بر مهيت در خارج»گفتيم شيخ اشراق نيز اين مطلب را تحت عنوان 

يعنى اين مسئله  ...(«اصالت وجود و اصالت مهيت»کند )نه تحت عنوان عنوان مي
 مطرح و مفهوم نبوده «اصالت وجود»و  «اصالت مهيت»ر بين صورت دوران امبه

شود و آن مرحله در کتب محقق مير تر مي. در مرحله ديگر اين بحث دقيق]است[
در اين مرحله بحث از  .شودهجرى ديده مي 1040محمدباقر داماد متوفى در سال 
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اش اين زمهامرى اعتبارى نباشد و امرى حقيقى باشد ال «وجود»اين است که اگر 
 «ماهيت»اش اين است که باشد بلکه الزمه «مهيت»نيست که در خارج عالوه بر 

اصالت وجود و اصالت »امرى اعتبارى و ذهنى باشد. در اين مرحله رسماً بحث 
مطهري، ) «شودمطالعه ماست طرح مي مين صورتى که امروز موردهبه  «مهيت
 (. 76- 73، صص3، ج1391

 عرفاني بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهري. توضيح پيشينه 7.3
کرده و شهيد مطهري در دو مورد از آثار خود به صبغه عرفاني بحث اصالت وجود اشاره

، 3، ج1391همو،  ؛75، ص9ج، 1389مطهري، دهند )توضيحاتي در اين زمينه ارائه مي
و تو عارض ذات  من»(؛ ايشان از يک طرف با استشهاد به جمالتي از عرفا همانند 79-78ص

بندي عرفا دانند و از طرف ديگر با تاکيد بر عدم پايميوجود را يگانه حقيقت که  «وجوديم
الدين ابن به بيانات فلسفي و همچنين عنايت مالصدرا به مباحث عرفان نظري بعد از محيي

از  کنند که مالصدرا در طرح نظريه خود مبني بر اصالت وجودگيري ميعربي، چنين نتيجه
ديدگاه عرفا نيز متأثر بوده است و هنر مالصدرا را در تحليل و تبيين استداللي و عقالئي 

بلکه ايشان مبتکر اصالت وجود دانست مالصدرا را توان نمي لذا داندهاي عرفاني ميديدگاه
صورت يک نظريه اصالت وجود را بهضمن تبيين مقدمات و مبادي،  يگانه فيلسوفي است که

 .آن استفاده کرد جيتا حد زيادى از لوازم و نتا عرضه نموده وطعى فلسفى نظريه ق

 هاي فلسفي بحث اصالت وجود. زمينه7.4

 . زوج ترکيبي بودن ممکنات7.4.1
مسئله اصالت وجود دانست؛  شدنمطرحزمينه فلسفي  نيترياصلشايد اين مسئله را بتوان 

ي هايژگيودت واجب تعالي، يکي از در ذيل بحث درباره وح سيالرئخيشتوضيح اينکه 
 إنَّ: أيضاً نقولُ واحدٌ؛ و الوجودِواجبَ أنَّ في فصلٌ»: دانديمممکنات را زوج ترکيبي بودن 

الوجود واجب غیر ءشي ال فلذلک كثرة... فلیكن إال و واحدةذاتاً  يكونَ أن يَجِبُ الوجودِواجبَ
سينا، )ابن «تركیبي زوجٌ غیرُه و الفردُ هو و نفسِه باعتبارِ اإلمكان و بالقوة ما مالبسة عن تعرى
 . (24، ص1404
که موجودات امکاني متشکل و مرکب  افتديماين مدعا در فلسفه اسالمي جا  بيترتنيابه

درباره تحقق وجود  سيالرئخيشپناه در توضيح ديدگاه از ماهيت و وجود هستند؛ استاد يزدان
 :سدينويمو ماهيت در خارج 
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و براي  ديآيبرمدر تحليل خود، درصدد اثبات تغاير وجود و ماهيت  سيالرئخيش»
ي در استداللي ديگر، بوعلگيرد... اين امر از ارتکازات مفهومي و وجداني مدد مي

به گونه ثبوتي و خارجي که جنبه اثباتي و مفهومي ندارد، به تحليل مرکب بودن 
نات، يک حيثيت ذاتي به نام ماهيت . وي بر آن است که ممکپردازديمممکنات 

. از شوديمکه از ناحيه غير ماهيت تامين  دارند و يک حيثيت تحقق به تام وجود
، اين دو حقيقت، مغاير هم هستند. استدالل بوعلي در الهيات شفا )ابن سينا، رونيا

دهد که از ديدگاه بوعلي، وجود، امري خارجي و اصيل ( نشان مي47، ص1404
. گويا به نظر کنديمدر عين حال، ثبوت ماهيت در خارج را نيز مطرح  است. وي

پناه، يزدان) «او در ممکنات، هم ماهيت و هم وجود، امر خارجي و اصيل اند
 (. 297، ص1، ج1391

بعد از تثبيت اين مدعا در فلسفه مشاء که هم ماهيت و هم وجود در خارج موجود 
آيد. بوعلي در جود و ماهيت در خارج پيش ميهستند، سوال درباره چگونگي رابطه و

پاسخ به اين سوال ضمن تفکيک بين وجود واجب تعالي و وجود ممکنات بر دو چيز 
 کند:تاکيد مي

. باشديمو وجود به مثابه عرض آن  ابن سينا معتقد است ماهيت به عنوان موضوع
را عرض که آن... وجودي «الماهیات كلها وجودها من خارج و الوجود عرض فیها»
، الوجودواجبو  شوديمکه عارض بر ماهيت  ، وجود ممکنات استميناميم

ماهيتي ندارد تا وجودش بر آن عارض کردد؛ زيرا واجب، وجود محض و صرف 
چون وجود  باشديماست... براساس تعابير بوعلي، وجود، عرض ماهيت در خارج 

نيز به هيچ وجه جداي از  تيو ماهدر متن خارج، همواره مالزم با ماهيت است 
، 1، ج1391پناه، يزدان، وجود، عرض الزم ماهيت است )رونياوجود نيست؛ از 

 (. 299-298ص
شيخ اشراق در واکنش به نظريه فالسفه مشاء، با بررسي رابطه وجود و ماهيت در خارج، 

توالي باطل  اوالً تحقق و اصالت ماهيت را پذيرفته و ثانياً تحقق خارجي وجود را مستلزم
 بيترتنيابهکه مفهوم وجود معقول ثاني و اعتباري هست و  رسديمدانسته و به اين نتيجه 

حكومة في نزاع بین اتباع المشائین ». شوديممسئله مهمي در مباحث فلسفه اسالمي متولد 
الصائرين الي  الذاهبین الي أنَّ وجود الماهیات زائدٌ علیاها في االذهان و االعیان و بین مخالفیهم

 (. 182، ص1391شيرازي، ) «أنّه يزد علیها في االذهان ال في االعیان
با  «اعتبارات عقليه»استاد عبوديت در توضيح چگونگي ارتباط ديدگاه شيخ اشراق درباره 

 نويسد:مسئله اصالت يا اعتباريت وجود مي
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ريت سؤال مورد بحث شامل دو بخش است: بخشي مربوط به اصالت يا اعتبا
ماهيت است... و بخش ديگر مربوط به اصالت يا اعتباريت وجود است که مضمون 

شود يا آن اين است که آيا براي مفهوم وجود، در خارج، حقيقتاً مصداقي يافت مي
اصطالح وجود، اعتباري عقلي اند و بهنه بلکه مصاديق آن صرفاً فرضي و پنداري
ين بخش از سؤال اين است که آيا است و به تعبير صدرالمتالهين، مضمون ا

حقيقت وجود يعني مصداق مفهوم وجود، واقعيتي خارجي است يا واقعيتي فرضي 
 «اعتبارات عقليه»بار شيخ اشراق در مبحث و پنداري است... بخش دوم را نخستين

تفصيل بررسي کرده است. او در مبحث مذکور به بررسي محموالتي همچون به
ويژه به بررسي وجود، پرداخته است و ها و بهو غير اين وجود و امکان و حدوث

عدم »از اينکه ممکن نيست وجود شيء در خارج مغاير ماهيت آن باشد يعني از 
ي است و در اعتبارنتيجه گرفته است که وجود امري  «زيادة الوجود علي الماهیة

خارج مصداق حقيقي ندارد پس ريشه اعتباريت وجود، مسئله مزبور است 
 (. 78، ص1ج، 1392 ،)عبوديت

 . وجود کلي طبيعي در خارج7.4.2
 «اعتبار البشرط»شود با عنوان در بحث اعتبارات ماهيت، اعتباري براي ماهيت مطرح مي

که در اين اعتبار، نه حيثيت خارجيت و اختالط با عوارض در ماهيت لحاظ شده و نه حيثيت 
گويند )مصباح يزدي،  «کلي طبيعي»را  ذهنيت و خالي بودن از عوارض و چنين ماهيتي

بين فالسفه بحث شده است که آيا کلي طبيعي در خارج  نيبعدازا(. 303، ص1ج، 1394
موجود است؟! و اگر کلي طبيعي در خارج موجود است، چگونه تحققي دارد؟! وجود کلي 

 توانيممسائلي است که با بحث اصالت ماهيت سازگار است لذا  ازجملهطبيعي در خارج 
بسترهاي التفات فيلسوف حکمت متعاليه مرحوم مالصدرا به دوگانه  ازجملهاين بحث را 

اصالت يا اعتباريت ماهيت دانست. استاد عبوديت در توضيح ارتباط بحث وجود کلي طبيعي 
 نويسد:در خارج با بحث اصالت يا اعتباريت ماهيت مي

صالت يا اعتباريت سؤال مورد بحث شامل دو بخش است: بخشي مربوط به ا
يمهم  «کلي طبيعي»که مضمون آن اين است که آيا ماهيت که به آن  ماهيت است

که ماهيت در  پندارديميا نه بلکه انسان صرفاً  شديم، حقيقتاً در خارج يافت نديگو
فيلسوفان پيشين اعم از مشايي و اشراقي  اتفاقبهشود... اکثر قريب خارج يافت مي

 انددادهي رأخواجه، در اين مبحث به وجود کلي طبيعي در خارج  و نايسابنحتي 
که جز به معناي اصالت ماهيت نيست پس ريشه اصالت ماهيت مبحث مذکور 

 (. 78، ص1ج، 1392 ،است )عبوديت
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 . علت تشخص ماهيت7.4.3
در ادامه بحث وجود کلي طبيعي در خارج، سؤالي با اين مضمون مطرح شد که کلي 

قتضي اتصاف به جزئيت و تشخص نيست پس چه چيزي موجب اتصاف آن طبيعي خود م
نيز نيازمند علت  «عوارض مشخصه»شود؟! از طرف ديگر خود به جزئيت و تشخص مي

تشخص هستند چون ضميمه نمودن يک کلي به کلي ديگر باعث تشخص آن کلي 
بي ديدگاه خاصي را يي، معلم ثاني ابونصر فاراهاپاسخشود. در ميانه چنين اشکاالت و نمي

هاي ديدگاه حکمت متعاليه مبني بر بسترها و زمينه ازجملهرا آن توانيممطرح کرد که 
 اصالت وجود دانست.

 . مجعول بالذات7.4.4
 :دگوييمشهيد مطهري در توضيح مسئله جعل و ارتباط آن با بحث وجود و ماهيت 

 نوعى عليت که ي نيستشک. خودش معلول با است علت رابطه بحث جعل بحث
. است گرفته علت از را خودش هويت معلول و معلول و علت ميان است رابطه
 اين قهرا... چيست؟ رديگيم علت از معلول که آنچه که است اين سر بر بحث
 اين سر بر بحث چون، شوديم مربوط «ماهيت و وجود» بحث به طرفکياز بحث
، تحقق باب در که همانطور .ماهيت يا است وجود واقعى مجعول آيا که است
 در يعنى اينجا در ؛ماهيت آن از يا است وجود آن از اصالت آيا که بود اين بحث
از  يا است وجود از آنِ مجعوليت آيا که بود خواهد اين بحث هم مجعوليت باب
 (. 24-26، صص10ج، 1389مطهري، ) ماهيت آنِ

ا توجه به توضيحات مرحوم شهيد، نزاع و اختالف آرا بين شيخ اشراق و اتباع مشائين ب
 سازنهيزمدر باب جعل،  که چگونه اين مسئله و قول به اصالت وجود کنديمي بيان خوببه

 مسئله اصالت وجود در تحقق و هستي بوده است. شدنمطرح

 . حقيقت واجب تعالي7.4.5
دون که واجب تعالي موجودي است صرف و ب ميکنيمدر عبارات فالسفه مشايي مشاهده 

ماهيت درباره چنين  کنار گذاشتنترکيب و ماهيت؛ همين مدعا درباره واجب تعالي و 
تعالي ماهيت نداشته باشد و  کشد که اگر واجبوجودي، پاي اصالت وجود را به ميان مي
قاعده معروف مشاء يعني  بنابرتعالي چه دارد؟! وجودش هم اعتباري باشد، پس واجب 

را نتيجه گرفت؛  الوجودواجباصالت وجود در  توانيمراحتي به «الواجب ماهیته إنیّته»
 :ديگويم بارهنيدرا سيالرئخيشمرحوم 
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ثم بيّن أنَّ واجب الوجود ليس بعرض و ال جوهر  «قيل: إنَّ الوجود عرضٌ»سئل: »
فأيُّ فرق بين الوجودين؟ جواب الوجود عرض في االشيء التي لها ماهيات يلحقها 

الذي هو موجودٌ بذاته ال بوجود يلحق ماهيته ... فليس له وجود هو به الوجود و اما 
، 1413 ،)ابن سينا «موجود فضالً أن يکون عارضاً له بل هو موجود بذاته

 (. 273-272صص
باره با فالسفه مشاء موافق نبوده و در مورد واجب تعالي نيز قائل به شيخ اشراق دراين

ماهيت واجب، انيت و »ي قاعده مذکور يعني اصالت ماهيت شده است؛ چه اينکه و
پناه درباره ديدگاه نهايي شيخ اشراق درباره . استاد يزدانرديپذينمرا  «وجود اوست
 : سدينويمواجب تعالي 

بلکه براساس نظام اشراقي خود، حق سبحانه را نور و حيات و هويت حيات و نور 
 «انيات صرف و وجودات محض»و حتي گاه که از آن به  دانديمرا حقيقت ماهوي 
که مراد، وجود نيست؛ زيرا وجود، امري  ديگويم صراحتبهتعبير کرده است، 

يي و ظهور براي خود و موجود نزد خود بودن دايخود پاعتباري است، بلکه مراد، 
 (. 325، ص1، ج1391پناه، يزداناست )

و توجه مرحوم صدرا به  زمينه را براي جلب نظر هاوبرگشترفتهمين اختالف نظرها و 
 توانيمپناه را . در اينجا به عنوان سخن پاياني، کالم استاد يزدانسازديماصالت وجود آماده 

مسئله اصالت ماهيت و سپس  شدنمطرحي هانهيزممورد توجه قرار داد که با بياني اجمالي به 
 :کننديماصالت وجود اشاره 

عنوان يک مسئله فلسفي لسفه مشاء بهمسئله اصالت وجود و اصالت ماهيت در ف
طورجدي مورد توجه قرار نگرفت گرچه زمينه طرح داراي عنوان، مطرح نبود و به

پر در آن وجود داشت. اين زمينه در مسئله واجب و ممکن که از مباحث کليدي و 
يي درصدد تبيين هويت مشامکتب مشاء است، فراهم بود؛ زيرا فيلسوفان  توجه

برآمدند و واجب را وجود صرف و ممکن را ترکيبي از ماهيت و واجب و ممکن 
وجود دانستند و اين ترکيب را تحليل نمودند. همين تحليل، در کنار مسائلي چون 

ي بحث هارگهتقدم بالوجود علت بر معلول و موضوع بودن وجود براي فلسفه، 
ي طرح اصالت اصالت يا اعتباريت وجود يا ماهيت را برمال ساخت و زمينه را برا

ي که در حرکتي آهسته و سيال، ابتدا از سوي ابن اگونهبهماهيت فراهم آورد، 
گيري مورد سهالن مطرح شد. با ظهور فلسفه اشراق، اين مسئله به طور چشم

ي هاآموزهتبيين گرديد و نتايجي از آن گرفته شد.  دقتبهعنايت قرار گرفت و 
 خواجهرسيد که بزرگان فلسفه مانند  شيخ اشراق چنان جذاب و متين به نظر

تا  طوسي، محقق دواني، سيد سند و ميرداماد را تحت تاثير قرار داد نيرالدينص
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پناه، يزداناينکه به وسيله مالصدرا دگرگون شد و به صورت اصالت وجود درآمد )
 (. 299-298، صص1، ج1391

 يبندجمع
يم يفلسف اتيور باعث درک بهتر نظرمسئله مح کرديبا رو يفلسفه اسالم خيمطالعه تار

عنوان نمونه، بحث اصالت وجود، . بهشوديم يمسائل فلسف ميدر تعل ليو هم باعث تسه شود
شده مطرح رداماديمستقل از زمان م تيهو يسؤال دارا کيصورت است که هرچند به يبحث

سؤال مستقل  کيعنوان را قبل از تولد به يدارد و مراحل يتبحث سرگذش نيا ياست ول
دارد و توجه به  يدر مسائل مختلف فلسفه اسالم شهيبحث ر نيکه ا ياگونهگذرانده است به

در  هيحکمت متعال دگاهيتر به دتر و عالمانههمدالنه شوديو بسترها، باعث م هاشهير نيا
بسترها و  توانيرا م ليذ يو عرفان يفلسف ،ي. مباحث مختلف کالممياصالت وجود بنگر

قلمداد نمود: بحث  «!ت؟يبا ماه اياصالت با وجود است »سؤال مستقل که  نيتولد ا يهانهيزم
عرفا درباره  دگاهيشده است، دمطرح نيمتکلم يدر ذهن که از سو تيوجود بر ماه ادتيز

بود  يبودن و اعتبار يثانشدن معقول بودن ممکنات و مطرح يبياصالت وجود، زوج ترک
 قتيحق ت،يدر خارج، علت تشخص ماه يعيطب ياق، وجود کلاشر خيوجود از جانب ش

 .و مسئله مجعول بالذات يواجب تعال
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 مالصدرا دیدگاهبررسي وجود رابط معلول از 

 1تبارسينا علوي
 2اهلل سوريروح

 چکيده
ها مورد استدالل و استشهاد قرار گرفته است. الربط بودن معلول، از سوي صدرالمتالهين بارعين

روشن است که از ديدگاه او وجود معلول در ذاتش محتاج به علت است و اين احتياج، مقوّم 
چه مورد بحث معلول است و ممکن نيست که معلول در وجود يا عدم، استقالل داشته باشد. آن

ل را با قطع نظر از علتش و به طور و کالم است، اين است که آيا امکان دارد عقل، ذات معلو
تواند مورد اشاره استقاللي عقل قرار مستقل لحاظ کند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا معلول مي

ايم که اشاره استقاللي عقل به معلوالت، منافاتي با تواند؟ ما در اين مقاله مبيّن ساختهگيرد يا نمي
صدرالمتالهين براي نفي استقالل عقلي معلوالت الربط بودن در خارج ندارد و داليل جناب عين

 باشد.تام نمي
 

 گانکليدواژ
 الربط، مالصدرا.وجود رابط، وجود رابط معلول، حقيقت معلول، ادلة وجود رابط، عين

                                                 
 (.Alavitabar@mailfa.com. دانشجوي دکتري فلسفه و کالم دانشگاه قم، مدرس علوم عقلي در حوزه علميه قم؛ )1

 (.souri@khu.ac.ir. استاديار فلسفه دانشگاه خوارزمي تهران؛ )2
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 مقدمه
غيره يا رابط تقسيم مينفسه و وجود فيدر فلسفه اسالمي وجود، به وجود مستقل يا في

مترين مباحث فلسفي است که نتايج فراواني در مباحث گوناگون شود. اين مسأله يکي از مه
فلسفي دارد. از جمله اين مسائل مسأله رابطة علت و معلول در امور عامه و رابطة ممکنات با 
واجب تعالي در الهيات بالمعني االخص است. بحث درباره وجود رابط و مستقل در فلسفه 

ق شروع شده و توسط ميرداماد و صدرالمتألهين اسالمي از فارابي، ابن سينا و شيخ اشرا
شود. وجود رابط در فلسفه اسالمي حداقل داراي چهار کاربرد است: نسبت تکميل مي

حکميه )پيوند دهنده دو مفهوم مستقل موضوع و محمول(، مطابق نسبت حکميه اتحادي در 
معناي چهارم مد  قضايا، مطلق نسبت و اضافه خارجي، وجود رابط معلول، که از اين ميان

 نظر اين پژوهش قرار دارد.
الربط بودن معلول مورد تقسيم موجود به رابط و مستقل و تعريف آن دو و همچنين عين

الربط بودن معلول آن است که ارتباط با قبول قاطبه فالسفه اسالمي است. مقصود از عين
وجود رابط و مستقل  چه در حکمت متعاليه دربارهعلت عين وجود خارجي معلول است. آن

الربط بودن وجود ابداعي و از اهميت زيادي برخوردار است؛ تبيين جديدي از مسأله عين
اي که در ذهن گونهمعلول است با اين بيان که معلول در ذهن نيز عين ربط به علت است به

ن از وجود درتفسير ابداعي صدرالمتالهي توان آن را به ذات و ربط به علت تحليل کرد.نيز نمي
نفسه است؛ پس وجود رابط چيزي نيست جز همان رابط معلول، وجود رابط فاقد جنبه في

ها. پس وجود رابط اگر خود ربط، وابستگي، قيام، حلول، صدور، ايجاد، عروض و امثال آن
بماهي هي لحاظ شود نه مفهوم اسمي وجود از آن حاکي و بر آن صادق است و نه مفهومي 

شود تا به حمل هوهو بر آن صادق م مستقل ديگري از آن در ذهن منعکس ميماهوي يا مفهو
شود، و نه مناط تعدد و با آن موجود باشد ، بلکه با انواع مفاهيم حرفي به اقسام آن اشاره مي

 (213-202، صص 1، ج1392و تکثر واقعيات است. )ر.ک: عبوديت، 

هاي ل را مطرح ساخته و در بحثصدرالمتالهين در آثار مختلف خود، وجود رابط معلو
کند که ما در اين مقاله درصدد آن هستيم ابتدا تصوير اجمالي از مختلف از آن استفاده مي

هاي جناب صدرالمتالهين را با چينش منطقي وجود رابط معلول ارائه کرده و سپس استدالل
 ها را مورد بررسي قرار دهيم.مطرح و آن

 لتبيين حقيقت وجود رابط معلو
کنند که ربط و وابستگي معلول به علت همانند ربط جسم به مکانش در فلسفه ثابت مي
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نيست که عرضي و قابل زوال است وگرنه جايز بود که معلول و ممکن بالذات غير وابسته 
ابن  ؛216-214، صص2، ج1981و مستقل از علت فاعليش موجود باشد. )ر.ک: مالصدرا، 

کنند که ربط و وابستگي معلول به علت ذاتي معلول ت مي( يعني ثاب179، ص1972سينا، 
الربط به علت است وغيرقابل انفکاک از آن است؛ به تعبير ديگر شکي نيست که معلول عين

يعني ربط به علت ذات معلول است؛ ذاتاً لغيره، يعني للعلة، است و ممکن نيست چنين 
فسه هم هست تا نحوه وجود آن رابطي ننباشد و سئوال اين است که آيا، عالوه بر اين، في

اي است و در نتيجه رابط باشد و به تعبير ديگر، آيا معلول وجود باشد يا فاقد چنين جنبه
للعلة دارد يا فقط وجود للعلة دارد و در يک کالم، آيا معلول وجود رابطي است يا في نفسه 

 وجود رابط؟
اند، يعني هر معلولي نسبت به ا برگزيدهفيلسوفان پيشين در پاسخ به اين سوال، شق اول ر

علت فاعلي خويش وجود رابطي است، همان گونه که هر عرضي نسبت به جوهري که 
موضوع آن است وجود رابطي است، با اين تفاوت که قيام معلول به علت فاعلي صدوري 

در  است اما قيام عرض به جوهر حلولي است، بنابراين، طبق اين ديدگاه، اجماال معلول
نفسه به اين معنا که مغاير علت و ثاني او است، به طوري که در خارج، واقعيتي است في

دهيم، بايد شمارش موجودات و اشياء، همان طور که عددي را به علت فاعلي اختصاص مي
عددي را هم به معلول آن نسبت دهيم، يعني وجود ديگر و موجود ديگري است غير از 

رت موجودات و اشياست. چنان که صدرالمتألهين نوشته است: علت، پس عليّت منشأ کث
آنان چون قائل به دومي در وجود هستند براي ممکن وجودي مغاير وجود حق اثبات کرده »

 (. 330، ص1، ج1981)مالصدرا،  «اند
نفسه محدود است، ذهن از آن مفهومي بر اين اساس به موجب اين که اين وجود في

کند که از ربط و وابستگي به درخت و سفيدي و غير اين ها، انتزاع مي ماهوي، مانند انسان و
شود: انسان موجود است، و شود و گفته ميعلت حاکي نيست و موضوع هليه بسيطه واقع مي

به موجب اين که اين واقعيت في نفسه، لغيره يعني للعلة، هم هست با تعبيراتي همچون 
کنند مي ها به آن اشارهبا علت، صادر از علت و امثال آنوابسته به علت، قائم به علت، مرتبط 

که اين تعبيرات نسبت به وجود آن در خارج، به معناي وجود يا موجودي عين ايجاد يا عين 
است و به لحاظ ماهيت آن در ذهن،  «ذات هو الربط»ارتباط با علت و در يک کالم، به معناي 

ساس وجود يا موجود يا ذات يا شيء يا واقعيت بر است؛ بر اين ا «ذات لها الربط»به معناي 
جنبه في نفسه معلول تأکيد دارد که در خارج به صورت امري مغاير واقعيت علت يافت مي
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يابد. به شود و در ذهن به صورت مفهوم اسمي غير حاکي از وابستگي و ربط ظهور مي
چنان است که به با علت آن ي ارتباط معلولعبارت ديگر از ديدگاه فيلسوفان پيشين، نحوه

توان گفت: معلول مرتبط با علت است، با ارتباطي ذاتي و غير قابل انفکاک از آن درستي مي
آنان براي ممکن »که صدرالمتالهين نوشته است: (. چنان210، ص1، ج1392)عبوديت، 

به حق اي که آن وجود مرتبط لکن به گونهاند وجودي مغاير وجود حق تعالي اثبات کرده
اي که ممکن نيست که انتساب به معبود حق از آن منسلخ تعالي و منسوب به او است به گونه

 (. 330، ص1، ج1981)مالصدرا،  «شود
به عبارت ديگر رابط بودن وجود معلول به معناي آن است که معلول بر خالف وجود 

ت لغيره برخوردار است؛ شود تنها از حيثينفسه و لغيره تحليل ميرابطي که به دو حيثيت في
نفسه لغيره واقعيتي است که وابستگي ذاتي به غير که: وجود رابطي يا وجود فيتوضيح آن

دارد. به طوري که ممکن نيست وابستگي آن را از شيئي که به آن وابسته است قطع کرد تا 
گي از ممکن باشد که بدون وابستگي به آن يا وابسته به غير آن موجود باشد. قطع وابست

 وجود رابطي مساوي است با انعدام آن.
نفسه بودن آن اين است که يکم: مصداق، مفهوم اسمي وجود است خاصيت حيثيت في

گويند؛ دوم: اگر اين واقعيت محدود باشد، از آن که به آن وجود محمولي يا کون تام مي
ر ديگر شود اين واقعيت غيشود؛ سوم: موجب ميمفهومي ماهوي در ذهن منعکس مي

نفسه مناط تعدد و تکثر واقعيات است؛ و خاصيت واقعيات باشد و به عبارت ديگر حيثيت في
شود؛ حيثيت لغيره بودن آن اين است که فقط به صوت مفهومي حرفي در ذهن منعکس مي

مانند مفهوم کسره در تعبير رنگِ جسم. و به اعتبار اين حيثيت مناط تعدد و تکثر واقعيات 
اند به اين حيثيت ه ممکن است با مفاهيمي اسمي که حاکي از ربط و وابستگينيست. البت

 ها.اشاره کرد مانند مفهوم وابستگي، قيام، ربط، حلول، عروض، صدور، ايجاد و مانند آن
نفسه است و فقط لغيره است. پس وجود رابط چيزي ولي وجود رابط فاقد جنبه في

وجود رابط اگر بماهي هي لحاظ شود نه مفهوم نيست جز همان خود ربط و وابستگي. پس 
اسمي وجود از آن حاکي و بر آن صادق است و نه مفهومي ماهوي يا مفهوم مستقل ديگري 

شود تا به حمل هوهو بر آن صادق و با آن موجود باشد؛ بلکه با از آن در ذهن منعکس مي
و تکثر واقعيات است. البته با  شود. و نه مناط تعددانواع مفاهيم حرفي به اقسام آن اشاره مي

توان به آن مفاهيمي اسمي مانند ربط، رابط، وجود رابط، وابستگي، قيام، صدور و ايجاد مي
 (. 207-202، صص1، ج1392اشاره کرد )ر.ک: عبوديت، 
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 داليل نظريه وجود رابط معلول
ن وجود هاي متعددي توسط صدرالمتالهين و پيروان او براي اثبات رابط بوداستدالل

  شويم.ها را يادآور ميمعلول اقامه شده است که برخي از مهمترين آن

 استدالل نخست:
  توان به صورت زير تنظيم کرد:شکل منطقي اين استدالل را مي

 مستقل طور به و علتش از نظر قطع با را معلول ذات عقل، که باشد داشته امکان الف: اگر
 داشته ذاتي دارد علت به که ارتباطي و ربط از غير علولم که آيدمي الزم گاه آن کند لحاظ
 تعقل علت، به ارتباط و ربط بدون و علتش تعقل بدون معلول که است آن فرض زيرا باشد
  است؛ شده

 ذات گاه آن باشد داشته ذاتي دارد علت به که ارتباطي و ربط از غير معلول ب: اگر
 با ارتباطش و ربط با تنها است معلول که جهت نآ از معلول زيرا بود؛ نخواهد معلول معلول،

 شود؛مي تعقل علت
 است؛ معلول معلوليت در خلف زيرا است محال تالي ج: ولي

 کند؛ لحاظ مستقل طور به و علتش از نظر قطع با را معلول ذات عقل که ندارد امکان پس د:
 مستقل طور به و لتشع از نظر قطع با را معلول ذات عقل که باشد نداشته امکان اگر هـ:
  (.300-299صص ،2ج ،1981)ر.ک: مالصدرا،  .ندارد خود از ذاتي معلول گاه آن کند لحاظ

 نقد و بررسي
 علت به آن ربط و معلول ذات غيريت از مقصود زيرا. رسدبه نظر نمي تمام استدالل اين

 ر صورت نخستاست يا غيريت در تحليل عقل. د خارج در غيريت يا «الف» مقدمه تاليِ در
 خارجي ترکيب مستلزم تحليلي ترکيب هيچگاه زيرا نيست؛ صحيح مقدمه اين در مالزمه
 آيدنمي الزم علت به وابستگي و ربط و ذات به معلول تحليل از صورت اين در يعني نيست؛

 خود ذات در معلول آيد الزم تا. باشد علت با آن ربط با مغاير خارج در معلول ذات که
 .شدنبا معلول

 و علم حيات، مانند ذاتي صفات و ذات از تعالي و تبارک اهلل تحليلي ترکيب کهچنان
 و وجود از موجودي هر تحليلي و ترکيب. نيست او خارجي ترکيب مستلزم... و قدرت
 از مرکب خارج در موجود آن که نيست آن مستلزم وجود اصالت پيروان نظر طبق ماهيت
 . باشد ماهيت و وجود

 غيريت علت به آن ربط و معلول ذات غيريت از مقصود اگر صورت دوم يعنياما در 
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 از مقصود صورت دراين ولي. است صحيح «الف» مقدمه در مالزمه است عقل تحليل در
است که معلول در خارج معلول نيست يا آن است که در ذهن  آن يا «ب» مقدمه در الزم

 معلول نيست. 
 و معلول ذات غيريت از زيرا. نيست صحيح «ب» مقدمه در مالزمه در صورت نخست

و در صورت دوم . نباشد معلول خارج در معلول که آيدنمي الزم ذهن در علت، به آن ربط
 در مالزمه نيست معلول ذهن در معلول که است آن «ب» مقدمه در الزم از مقصود اگر يعني
 زيرا. نيست صحيح («ج» تالي)مقدمه بطالن صورت اين در ولي است صحيح مقدمه اين

 به که مشائيان نظر طبق که چنان. ذهن در نه است معلول خارج در معلول، که بوده آن فرض
 ولي است؛ علت به وابستگي و ربط عين خارج در معلول ذات. اندقائل معلول رابطي وجود
 به است( معلوليت)علت به وابستگي و ربط عين درخارج که را معلول همين است قادر ذهن

 که نيست آن مستلزم اين و کند تحليل( معلوليت)علت به ذات آن ربط و ذات مفهوم ود
 و نباشد معلول ذهن در معلول ذات که است آن مستلزم بلکه نباشد معلول خارج در معلول،

 .نيست خارج در معلول معلوليت فرض خالف اين و. شود آن بر عارض معلوليت
 چه آن زيرا. نيست صحيح استدالل اين در «ج» مقدمه گفت توانمي ديگر عبارت به
 از غير باشد داشته مستقلي ذات خارج در معلول که است آن است معلول معلوليت در خلف
 مستقل ذاتش در معلول آيدمي الزم که است صورت دراين. دارد علت به که ارتباطي و ربط

 به را معلول ذهن که اين از ولي. است ناسازگار معلول بودن معلول با اين و باشد علت از
مي الزم بلکه نباشد؛ معلول درخارج معلول که آيدنمي الزم کند تحليل علت به ربط و ذات
 عارض معلوليت ذهن در شده و تعقل علت بدون که باشد داشته ذاتي ذهن در معلول که آيد
  .شود آن بر

 شرح استدالل صدرالمتالهين بر وجود رابط معلول
 نوشته استدالل اين بيان و صدرالمتالهين سخنان شرح در ن معاصرانديشمندا از يکي

 شيئي به را ما باشدمي تحقيق دوم بخش که نيز معلول ناحيه در عليت مسأله تحليل». است
 و است افاضه و اثر بالذات که شيئي او است ذات گوهر عين وي معلوليت که بردمي راه

 از غير که نيست متصور ذاتي او براي و گيردمي رقرا او ذات متن بر که است عنواني معلويت
 اعتبار و تحليل حسب به معلول که آن تا شودمي افاضه فاعل از که باشد اثري و معلوليت

 اثري ديگري و معلول ذات متن دو، آن از يکي. باشد يکديگر از ممتاز بخش دو داراي عقل
 جهت دو آن از يکي باشد عقلي جهت دو از مرکب معلول اگر. شودمي افاضه علت از که

 و بوده افاضه کنار در که بود خواهد ذاتي دوم و شودمي افاضه علت از که است اثري همان
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 و شودمي افاضه فاعل از که است اثري همان حقيقي معلول صورت اين در. پذيردمي را اثر
 . باشدنمي معلول مجاز به جز معلول ذات متن

 عرض و است او الزم عرض يا و مفارق عرض نباشد لمعلو ذات عين معلوليت اگر
 معلول گاهي و است معلول گاه شيء که معناست اين به معلوليت وصف بودن مفارق
 مرتبه از الزم چون باشد، او الزم عرض معلوليت اگر و نيست صواب گفتار اين و نيست
 و نيست هارچ عدد ذات در که زوجيت نظير نيست؛ ملزوم مرتبه در است متأخر ملزوم

 اگر و است معلول ذات از معلوليت سلب امر اين نتيجه و است آن از متأخر و ذات الزم
 عليت انکار مستلزم اين و آيدمي پديد تصادف و صدفه به يا نباشد معلول معلول ذات
 وجوب به امکان از ممکن ذات انقالب معناي به اين و است مستقل تحقق در يا و است

 .است محال و باشدمي
 در چيزي تأثير هنگام در که شودمي دانسته نکته اين معلول ذات با معلوليت عينيت از
 معطي که علت برابر در زيرا گردد؛مي باز تثنيه به تأثير و معلول علت، مفهومي تثليث چيزي
 و عطا عين معلول بلکه نيست؛ کندمي دريافت را عطا که معلول نام به ديگري شيء است
مي آن به علت از که ايافاضه و معلول گانگي دو و شودمي افاضه علت از که است اثري
 اعطاء و معطي کنار در که آخذ و مستعطي و است مفهوم لحاظ و ذهن حسب به تنها رسد
، 2از ج 4، بخش1389)جوادي آملي،  «بندد.مي بر رخت گردد محسوب سوم رکن

  (.494-495صص

 نقد و بررسي
ين بيان مغالطه به اشتراک لفظ صورت گرفته است؛ زيرا در صدر رسد در ابه نظر مي

استدالل مقصود از عدم عينيت ذات معلول با معلوليت )ربط به علت(، عدم عينيت در ذهن 
که در تمام لوازم بعد نيز لحاظ شود ولي در اين صورت استلزام بايداست پس همين قيد مي

 «اگر معلوليت عين ذات معلول نباشد»ته است: در آخرين مقدمه قابل پذيرش نيست زيرا گف
مقصود عدم عينيت در تحليل عقل است شاهد اين ادعا آن است که قبل از آن گفته است 

بايست همين قيد پس در تمام لوازم بعد نيز مي «اگر معلول مرکب از دو جهت عقلي باشد»
خواهد بود يعني در اين لحاظ شود و در اين صورت استلزام در آخرين مقدمه قابل پذيرش ن

آيد و اين اگر ذات معلول معلول نباشد يا به صدفه و تصادف پديد مي »مقدمه که گفته است 
مستلزم انکار عليت است و يا در تحقق مستقل است و اين به معناي انقالب ذات ممکن از 

ول زيرا اگر ذات معلول در ذهن و تحليل عقل معل «امکان به وجوب است که محال است
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آيد که معلول در خارج به صدفه و تصادف پديد آيد و عليت انکار شود و نباشد نه الزم مي
آيد که معلول در تحقق در خارج مستقل باشد و انقالب ذات ممکن الزم آيد چون نه الزم مي

 آيد که ذات معلول در خارج معلول نباشد. اين دو تنها در صورتي الزم مي
 از که است اثري همان جهت دو آن از يکي باشد عقلي جهت دو از مرکب معلول اگر

 اين در. پذيردمي را اثر و بوده افاضه کنار در که بود خواهد ذاتي دوم و شودمي افاضه علت
 به جز معلول ذات متن و شودمي افاضه فاعل از که است اثري همان حقيقي معلول صورت

 . باشدنمي معلول مجاز
 آيدمي الزم که است گاهآن نباشد معلول ذات عين خارج در لوليتمع به عبارت ديگر اگر

 در معلول معلوليت با اين و. باشد آن عرضي معلوليت و نباشد معلول خود ذات در معلول
 معلول ذات با معلول معلوليت تحليلي تغاير که ندارد وجود يعني دليلي .نيست سازگار خارج

 از غير ذهن در معلول ذات اگر پس. است سازگارنا خارج در معلول معلوليت با ذهن در
 ذهن در معلول ذات که آيد الزم و باشد آن بر عارض ذهن در معلوليت و باشد آن معلوليت

 که چنان. اين مستلزم انکار عليت حقيقي در خارج نيست شود متصف معلوليت به مجازاً
 عين خارج در را معلول اتذ چه اگر اندبوده معتقدند معلول رابطي وجود به که مشائيان

 آن ربط) معلوليت و ذات به ذهن در را معلول ولي انددانستهمي علت به آن ربط و معلوليت
 و. دانستندمي معلول ذات بر عارض ذهن در را معلوليت يعنياند کردهمي تحليل( علت به

 معلولي علّي رابطه در چهآن زيرا دانستند.نمي ناسازگار خارج در معلول معلوليت با را اين
نه ذاتي وجود آن در ذهن يا  باشد معلول خارجي وجود ذاتي معلوليت، که آن است الزم

 ذات که است آن است الزم معلولي _علّي رابطه در چهآن ديگر عبارت به تحليل عقل.
 که اين نه باشد؛ آنبه وابسته و علت( وجود)خارجي ذات معلول معلول،( وجود)خارجي

 باشد. علت ذهني وجود به وابسته خود ذهني وجود حيثيت از معلول ذهني وجود

 استدالل دوم
 توان به صورت زير تنظيم کرد:شکل منطقي اين استدالل را مي

 الف: عليت و معلوليت در وجود است زيرا ماهيت اعتباري است؛
ز ب: معلول، وجود شيء است نه صفتي از صفات شيء وگرنه معلول در ذاتش بي نياز ا

 علت خواهد بود؛
 ج: ذات معلول متعلق و مرتبط به علت است؛

د: اگر ذات معلول چيزي غير از تعلق و ارتباط به علت باشد آنگاه تعلق و ارتباط به علت 
 صفتي زائد بر ذات معلول خواهد بود؛
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هـ: اگر تعلق و ارتباط معلول به علت صفتي زائد بر ذات معلول باشد آنگاه وجود تعلق و 
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت »باط معلول به علت بعد از وجود معلول خواهد بود زيرا ارت

 است؛ «مثبت له
چه معلول و: اگر وجود تعلق و ارتباط معلول به علت بعد از وجود معلول باشد آنگاه آن

فرض شده بود معلول نخواهد بود بلکه چيزي غير از وجود معلول، معلول و مرتبط به علت 
 ؛خواهد بود

ز: اگر چيزي غير از وجود معلول، معلول و مرتبط به علت باشد آنگاه وجود معلول 
 مستقل و در هويتش بي نياز از علت خواهد بود. و اين خالف فرض است؛
 ح: پس تعلق و ارتباط معلول به علت صفتي زائد بر ذات معلول نيست؛

ل نباشد پس ذات معلول ط: اگر تعلق و ارتباط معلول به علت صفتي زائد بر ذات معلو
چيزي غير از تعلق و ارتباط به علت نيست يعني معلول بذاته معلول است و علت بذاته علت 

 است و ذات معلول عين تعلق و ارتباط به علت است؛ 
ي: اگر ذات معلول عين تعلق و ارتباط به علت باشد آنگاه معلول هويتي مباين با هويت 

 ؛علت هستي بخش خود نخواهد داشت
ک: اگر معلول هويتي مباين با هويت علت هستي بخش خود نداشته باشد ممکن نيست 

اي که دو هويت که عقل، مستقل از هويت علت به هويت معلول اشاره داشته باشد. بگونه
مستقل در اشاره عقلي وجود داشته باشد يکي هويت مستقل علت و ديگري هويت مستقل 

لوليت است. وگرنه ذات معلول بذاته معلول نخواهد بود معلول يعني هويتي که متصف به مع
و اين خالف اين اصل است که اثبات کرديم معلول بذاته معلول است و علت بذات علت 

 (. 63ص ،1ج ،1416همو،  ؛172-171، صص1393)ر.ک: مالصدرا،  است.

 نقد و بررسي
 «د»لول در تالي مقدمه استدالل باال تمام نيست. زيرا اگر مقصود از صفت زائد بر ذات مع

صفت زائد در خارج است؛ يکم: استلزام در اين مقدمه صحيح نيست زيرا ممکن است ذات 
معلول در تحليل غير از تعلق و ارتباط به علت باشد ولي تعلق و ارتباط در خارج صفت زائد 

صحيح  «ط»بر ذات معلول نباشد. بلکه عين آن باشد چنان که مشائيان قائلند؛ دوم: مقدمه 
نيست. زيرا ممکن است که تعلق و ارتباط به علت در خارج زائد بر ذات معلول نباشد ولي 

 در تحليل عقل زائد بر ذات معلول باشد.
در  «ه»و اگر مقصود از آن صفت زائد در تحليل عقل است آنگاه استلزام در مقدمه 
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تحليل عقل باشد ولي صورتي درست خواهد بود که مقصود از بعديت در تالي آن بعديت در 
چه در اين مقدمه صحيح نيست. زيرا در اين صورت آن «و»در اين صورت استلزام در مقدمه 

غير معلول به حساب آمده)يعني تعلق و ارتباط معلول به علت( غير معلول نيست بلکه در 
 خارج عين معلول است. 

 استدالل سوم
 ن صورت معلول آن نخواهد بود؛باشد در غير اي. وجود معلول مرتبط با علتش مي1
 . اين ارتباط از نوع نياز وجودي معلول به علت است؛2
. هر وجودي که به علت نيازمند باشد احتياجش عين ذات آن خود بود؛ )مقصود از 3

 ذات، وجود معلول است نه ماهيت آن( زيرا:
معلول در . اگر اين احتياج وجودي معلول زايد بر اصل وجود و ذات معلول باشد 3-1

 اصل وجودش نيازمند به علت نخواهد بود و در نتيجه مستقل خواهد بود؛
 . مستقل بودن ذات معلول خلف در معلوليت آن است.3-2
. هر موجودي که نيازش به علت، عين ذاتش باشد ذات و اصل وجودش نيز عين نياز و 4

 تعلق به علت خواهد بود؛
نياز و تعلق به علت باشد وجود رابط . هر موجودي که ذات و اصل وجودش عين 5

 (. 319، ص1، ج1395است؛ زيرا معناي وجود رابط همين است )ر.ک: نبويان، 

 بررسي نقد و
تواند وجودي مغاير از اگر چه وجود معلول مستقل و منقطع از علت نيست ولي مي

دن معلول وجود علتش داشته و در عين حال به علت مرتبط باشد، به تعبير ديگر مستقل نبو
به معناي آن نيست که تنها علت، وجود حقيقي داشته و ما سواي آن شئون آن باشند، بلکه 

 که: ممکن است معلول وجود ثاني داشته باشد ولي عين ارتباط با علت نيز باشد. توضيح آن
( وجود في غيره يا رابط، يعني وجودي که معناي 1دو معنا براي ارتباط وجود دارد: 

( ارتباط و انتساب يک موجود با غير، روشن 2که همان نسبت حرفي است؛  حرفي دارد
است که اين معنا، معنايي اسمي است زيرا ارتباط داشتن يک شي با شيئي ديگر از مقوله 

اين نحو که وقتي يک موجود )معلول( با موجود ديگري )علت( ارتباط داشته اضافه است به
شود که به عين هرکدام از آنها موجود وصفي حاصل مي باشد براي هر کدام از آن دو موجود

است، يعني مرتبط بودن موجود اول )معلول( عين وجود آن و مرتبط إليه بودن موجود دوم 
)علت( نيز عين وجود آن است، اين وصف همان ارتباط است که معنايي اسمي و اضافي به 
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کند که وجود مي شده صرفا اثبات آيد پس برهاني که براي رابط بودن معلول اقامهشمار مي
معلول عين ارتباط با علت است به نحوي که هيچ حيثيتي در وجود آن نيست که مرتبط با 

. وجود في1کند. و اساسا از اقسام سه گانه معلول )علت نباشد ولي رابط بودن را اثبات نمي
. 3جسميه و اعراض،  نفسه لغيره مانند صور نوعيه و. وجود في2نفسه لنفسه مانند عقول، 

غيره( فقط قسم سوم وجود رابط است و گرچه هر سه قسم چون معلولند عين وجود في
 (. 315-319، صص1، ج1395ارتباط با علت هستند )نبويان، 

توان سؤال کرد مقصود از عينيت به عبارت ديگر در باره مقدمه سوم در اين استدالل مي
 عينيت در عالم خارج است يا در ذهن «ت آن خود بوداحتياجش عين ذا»در تالي يعني جمله 

و عالم مفاهيم يا هر دو. اگر شق نخست مقصود باشد ادعايي بدون دليل و اثبات نشده 
دانستند ولي خواهد بود. زيرا مشائيان نيز احتياج معلول به علت را در خارج عين ذات آن مي

نفسه شود يعني حيثيت فيت تصور ميکه معلول در عالم ذهن مستقل از علاند معتقد بوده
دانستند. يعني حيثيت لغيره معلول را در نفسه لغيره ميدارد و به همين خاطر آن را وجود في

دانستند. و اما شق دوم عين مدعايي است که قرار است با نفسه آن ميخارج عين حيثيت في
دالل مصادره به مطلوب اين استدالل به اثبات برسد از اين روي در اين صورت اين است

 خواهد بود. 

 گيرينتيجه
،  الربط بودن معلول اتفاق نظر دارند ولي در تفسير آن اختالف دارندقاطبه فالسفه در عين

فرمايد: رابط بودن الربط بودن معلول را به معناي وجود رابط بودن گرفته و ميمال صدرا عين
نفسه و ف وجود رابطي که به دو حيثيت فيوجود معلول به معناي آن است که معلول بر خال

تواند ذات شود تنها از حيثيت لغيره برخوردار است و عقل هيچ گاه نميلغيره تحليل مي
معلول را با قطع نظر از علتش و به طور مستقل لحاظ کند ، جناب صدرالمتالهين براي اثبات 

اند ولي در اين مقاله روشن مه کردهالربط بودن معلوالت استدالل هايي را اقااين تبيين از عين
توان شود و ميگشت که عين الربط بودن در خارج لزوما منجر به عدم استقالل در ذهن نمي

هاي ذکر شده از سوي صدرالمتالهين و استدالل معلول در ذهن مورد اشاره عقلي قرار گيرد
و در ذهن معلول ذات لها تواند اثبات کند الربط بودن معلول در خارج را ميتنها ذات هو

 باشد و اگرالربط است و به عبارت ديگر معلول در تحليل عقلي مغاير علت خودش مي
 خود ذات در معلول آيدمي الزم که است آنگاه نباشد معلول ذات عين خارج در معلوليت

 .نيست سازگار خارج در معلول معلوليت با اين و. باشد آن عرضي معلوليت و نباشد معلول
 معلوليت با ذهن در معلول ذات با معلول معلوليت تحليلي تغاير که ندارد وجود يعني دليلي
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 و باشد آن معلوليت از غير ذهن در معلول ذات اگر پس. است ناسازگار خارج در معلول
 معلوليت به مجازا ذهن در معلول ذات که آيد الزم و باشد آن بر عارض ذهن در معلوليت
 وجود به که مشائيان کهچنان زم انکار عليت حقيقي در خارج نيست؛اين مستل شود متصف
 به آن ربط و معلوليت عين خارج در را معلول ذات چه اگراند بوده معتقدند معلول رابطي
مي تحليل( علت به آن ربط) معلوليت و ذات به ذهن در را معلول ولي انددانستهمي علت

 معلوليت با را اين و. دانستندمي معلول ذات بر عارض ذهن در را معلوليت يعني کردند
 که آن است الزم معلولي علّي رابطه در چهآن زيرا دانستند.نمي ناسازگار خارج در معلول

 به نه ذاتي وجود آن در ذهن يا تحليل عقل. باشد معلول خارجي وجود ذاتي معلوليت،
( وجود)خارجي ذات که است آن است الزم معلولي ـ علّي رابطه در چهآن ديگر عبارت
 معلول ذهني وجود که اين نه. باشد آن به وابسته و علت( وجود)خارجي ذات معلول معلول،

 باشد. علت ذهني وجود به وابسته خود ذهني وجود حيثيت از

 منابع

 ، داراالسالميه، بيروت. التعليقاتم(، 1972ابن سينا، ) .1
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 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 1399ستان زمـ  پایيز / 11/ پياپي  دوم ه/ شمارششمسال 

 
 از دیدگاه بررسي مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهيت

 مطهری شهيدو  امام خميني، عالمه طباطبایي، مالصدرا
 1کاظمي نيحس

 چکيده
امام خميني و  طباطبايي، واکاوي و بررسي نظريات مالصدرا، عالمه درتالش است ضمن الهاين مق

 را تفاوت در نظرية اصالت وجود و ماهيت شهيد مطهري در مورد مسئله اصالت وجود و ماهيت و
در رسد تعبيري که نظر مياي از ماهيت در آثار مالصدرا وجود دارد.اما بهبازشناسي کند. تعابير دوگانه

آن واقعيت، متشکل از وجود )به صورت اوال و بالذات( و ماهيت )به صورت ثانياً و بالعرض( است، 
با ساختار فلسفي مالصدرا سازگاري بيشتري دارد. اما در نظريات عالمه طباطبايي، امام خميني و 

باشد. شهيد مطهري واقعيت همان وجود است و چنين نيست که واقعيت از ماهيت نيز تشکيل شده 
ماهيت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتي وجودات خاص در ذهن است. بنابراين، محکي خارجي 
ماهيت، همين اعدام ذاتي و حدود وجودي هستند که به عنوان اموري اعتباري و مشابه عدم مضاف 

ياز از شوند. ازسوي ديگر، با هر دو تعبير از ماهيت، نظرية اصالت وجود امري بديهي و بي نتعبير مي
اثبات خواهد بود و براهين ارائه شده براي آن صرفاً جنبة تنبيهي دارند. اما ديدگاه عالمه، امام خميني 

اي تحليلي نزد ايشان گزاره «وجود اصيل است»و شهيد مطهري به بداهت نزديک تر است و گزارة 
 شود.قلمداد مي

 کليدواژگان 
 .مطهري شهيد مه طباطبايي، امام خميني،عال مالصدرا، اصيل، اعتباري، ماهيت، وجود،

                                                 
 (..t@mihanmail.irh.kپژوه سطح سه حوزه علميه قم؛ )دانش. 1
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 مقدمه
صالت وجود، اصلي بنيادين در حکمت متعاليه صدرالمتالهين است. مالصدرا عالوه بر ا

ها مسألة تاکيد و تکيه بر خودِ اين مسئله به عنوان يک اصل بنيادين در هستي شناسي، در ده
کالبد نظام فلسفي صدرا است که ديگر نيز از آن سود جسته است. اين مسئله چون روحي در 

جا به جا، عامل توفيق و کاميابي در تحليل، تبيين و اثبات مسائل گوناگون اين نظام است. 
عليت، حدوث و قدم، اثبات واجب تعالي، صفات حق، صدور جهان، ربط حادث به قديم، 

از آن حرکت جوهري، معاد جسماني، همه و همه به نوعي با اصالت وجود پيوند خورده، 
کرد و  آغازاصالت و تشکيک وجود بحث از لهين، فلسفه خود را با اصدرالمتگيرند. ياري مي

اي از مسائل اين فن، از همين دو نظريه مدد برهاني گرفته و پايه لهئبعد از آن در هر مس
 ساخت. له را روي آن استوار ئمس

ضروري است. نيز  ،کلي پيش از ورود به بحث، بيان اهميت و نقش اصالت وجود به طور
 يله جدّي است يا صرفاً دعوايئطرح اين سؤال اساسي که آيا نزاع فالسفه بر سر اين مس

لفظي است؟ چرا که اگر چنين نزاع جدي ميان قائالن به اصالت وجود و قائالن به اصالت 
د توان نزاع آنان را لفظي دانست و همگان را قائل به اصالت وجوماهيت جدي نباشد، مي

تلقي کرد و در اين صورت، بحث از اين که کدام يک از حکيمان قائل به اصالت وجود يا 
توجه به پيشينه تاريخي بحث نيز ضروري  معناست.اند، امري بيهوده و اساسا بيماهيت بوده

است که آيا قبل از مالصدرا، اصالت وجود طرفداري داشته است يا ابتکار وي محسوب 
ي واقعي آن نفي کند و قائل به اي وجود دارد که اصالت وجود را به معنشود؟ آيا فيلسوفمي
هاي مختلف از اصالت وجود ارائه توان قرائتيت آثار امري غير از وجود باشد؟ آيا ميئمنش

هاي داد؟ اگر مالصدرا در اين زمينه ابتکاري داشته، اين ابتکار مربوط به کدام يک از قرائت
هايت، نتايج و برکاتي که از قول اصالت وجود عائد مالصدرا اصالت وجود است؟ و در ن

 شده، مبتني بر کدام قرائت است، قرائت ابتکاري يا قرائت عرفاني؟
هين الهاي مقدماتي بايد به سراغ فيلسوفان و عارفان پيش از صدرالمتپس از اين بحث

نظران، اين مسئله هاي مطرح شده پاسخ داد. به عقيده برخي صاحب رفت تا بتوان به پرسش
اولين بار در زمان ميرداماد و مالصدرا به اين صورت مطرح شد که آيا اصالت با ماهيت است 

که  يا با وجود؟ منتهي ميرداماد با اين که مشائي بود، طرفدار اصالت ماهيت شد و مالصدرا
رفدار اصالت شاگرد او بود ابتدا نظريه استاد را پذيرفت و بعد بشدّت با آن مخالفت کرد و ط

منشأ نسبت قول به اصالت ماهيت به مرحوم  .(59ص، 1ج، 1367، وجود گرديد )مطهري
 وي. دارد ماهيت اصالت در ظهور و است آورده قبسات ميرداماد، عبارتي است که وي در
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ها بود و مانند اگر وجود، امري خارجي بود، خودش ماهيتي از ماهيت»کند که: ريح ميتص
(. با همة اين 37، ص1367، )ميرداماد «ي ممکن، وجودش زائد بر ماهيتش بودهاديگر ماهيت
اند اي دارد که برخي از آن، اصالت وجود فهميدهجملهاو به اصالت ماهيت، وي تصريحات 

(. وي در اوايل همان قبس دوم تصريح کرده است که وجود در 19، ص1405 )مصباح يزدي،
 پس .(51، ص1367، خارج اذهان است )ميرداماد خارج، همان تحقق اصيل در متن واقع

ها بوي توان گفت که ميرداماد قائل به اصالت وجود بوده است و در عباراتي که از آنمي
 رسد، در صدد نفي زيادت وجود بر ماهيت در خارج بوده است. اصالت ماهيت به مشام مي

را مطرح کرده و آن را شيخ اشراق نيز در بسياري از آثار خود، اعتباري بودن وجود 
ها، از جمله اعتبارات عقلي به شمار آورده است. ت، امکان و نظاير آنهمانند وحدت، شيئيّ

وي شبهات و اشکاالت متعددي بر قول به حقيقت عيني بودن وجود وارد کرده است که 
ود (. با وج5ص ،1، ج1364 داند )مالصدرا،مالصدرا حلّ آن شبهات را از افتخارات خود مي

اتباع اورا قائل به اصالت ماهيت دانست،  ضرس قاطع، مرحوم سهروردي و هتوان باين، نمي
 ؛شود که جز با قول به اصالت وجود قابل تبيين نيستزيرا در آثار وي مطالبي مشاهده مي

 و صرف انّيات را فوقاني مفارقات و ناطقه نفس التلويحات کتاب براي مثال، وي در اواخر
 شواهد اين رغم علي ليکن .(116، ص1، ج1373سهروردي، ) داندمي همحض وجودات

 به و نمود نظر اظهار ماهيت اصالت يا وجود اصالت به اشراق شيخ قول دربارة تواننمي
ظران، موضع سهروردي در اين باب، مبهم و پيچيده است )ابراهيمي نصاحب برخي عقيدة
اس منکر مطرح بودن مسألة اصالت وجود و شهيد مطهري نيز از اس(. 659، ص1364، ديناني

اي مطرح يک از آثار وي چنين مسئلههيچ ماهيت براي شيخ اشراق شده و معتقد است که در
  (.59، ص1، ج1367نيست که آيا وجود اصيل است يا ماهيت؟ )مطهري، 

لة تغاير ئبدين ترتيب، نظرية اصالت وجود، در مقابل اصالت ماهيت و در ارتباط با مس
اما ما در اين مقاله سعي بر آن داريم تا مفردات هر کدام  مفهومي وجود و ماهيت، پديد آمد.

جمله عالمه طباطبايي  از تبيين و نظريات فالسفه معاصر ماهيت را از مسئله اصالت وجود و
  م.بررسي کني تبيين و شهيد مطهري را امام خميني و و

 مفاهيم کليدياصطالحي  معناي لغوي و. 1

  وجود. 1-1
 يا خود ذات در بالفطره راآن هرکس و ندارد اثبات به نيازي وجود، تنها چيزي است که

 را خود چيز تحقق وهمه نيست چيزي وجود از ترواضح .کندمي ادراک عمل در و تجربه در
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جهان اطراف  کند که هستي بر او وداراي غريزه حکم مي رِجاندا هر ةغريز رد.گيمي ازوجود
احساس دروني  را فقط با علم شهودي ونآو  ندارد براي هستي تعريفي وجود م است.حاک او
البته  است که جهان را پوشانيده است. اين همان حقيقت وجود توان دريافت.شخصي مي و
 ؛را با حقيقت خارجي وجود اشتباه کردنآابيم ولي نبايد يدر ذهن مي گاهي مفهوم وجود را ما

اندازد. بنابراين مفهوم انسان را گاهي به اشتباه مي ست واباهم متفاوت زيرا احکام اين دو 
فلسفي وجود مساوي است با مطلق واقعيت و در نقطه مقابل عدم قرار دارد و به اصطالح 
 نقيض آن است و از ذات مقدس الهي گرفته تا واقعيت هاي مجرد و مادي و همچنين از

 . گيردمي برمه را درحاالت ه از ذوات تا اعراض و تا جواهر

 ماهيت. 1-2
آن بدل  تاي آن مصدريه است و آن نسبت و ءماهوي بوده که يا کلمه ماهيت، در اصل

است  «ما هو»اند: ماهيت از ت. برخي نيز گفتهها مکسور گرديده اس و به يا و يا در يا ادغام
صدريه است و همزه اند: ماهيت، مرکب از ماي استفهاميه و ياي نسبت و تاي مو نيز گفته

که برخي اوقات به جاي ماهيت مائيت گفته زايد بعد از الف به ها تبديل شده است، چنان
 :شودماهيت يا چيستي، آن است که در جواب ما هو )آن چيست(؟ گفته مي .شودمي

بينيم و درست ، مثالً وقتي متحرکي را از دور مي«الماهية ما يقال في جواب ما هو»
کند؟ کسي که ديد و بينايي قوي آن چيست که حرکت مي پرسيم:دهيم، ميتشخيص نمي

کند، ي که از ماهيت سؤال ميئ«ما»کند. آهو است و ماهيت آن را بيان مي گويد:دارد، مي
ماي حقيقيه است نه ماي شارحه. در فلسفه، طرفداران نظريه اصالت وجود ، ماهيت را حد 

 دانند.وجود و امري اعتباري مي
است؛ يعني آن چه  «ما به الشيء هو هو»رود و آن کار مياهيت به معناي ديگري هم بهم

دهد. ماهيت به اين معنا بر وجود هم قابل اطالق است، ولي حقيقت شيء را تشکيل مي
باشد ماهيت به چه در فلسفه مورد بحث ما ميماهيت به معناي اول در مقابل وجود است. آن

 باشد.ي اول ميامعن

  اعتباري اصيل و. 1-3
منظور از اصالت و اعتباريت در اين مبحث، دو معناي متقابل خاص است و اولي يعني 
مصداق بالذات بودن واقعيت عيني براي يکي از اين دو مفهوم، و دومي يعني مصداق 

 . (323ص، 1، ج1396مصباح يزدي، ) بالعرض بودن آن
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  ودبررسي قرائت دوگانه مالصدرا از اصالت وج. 2
 او عالوه آيد، اين است کهمي بر مالصدرا مالحظه و بررسي آثار مفصّل و متعدّد چه ازآن

اسالمي که مبتني بر وحدت وجود است، درصدد  عرفاي وجودِ اصالتِ و بيانِ بر پذيرش
است که خود نيز دست به ابتکار زده، يک نظرية ابداعي مخصوص به خود در موضوع 

. هدف اين نوشتار، بررسي مجزّاي اين دو قرائت و مطالعه تطبيقي اصالت وجود، ارائه دهد
ها به صورت مضبوط و روشمند است. بنابراين، نخست به تحليل و تبيين هر يک از اين آن

  :شوددو قرائت پرداخته مي

  اصالت وجود به نحو عرفاي اسالمي .2-1
 عرفاي اسالمي است که معني و محتواي اين قرائت از اصالت وجود، همان عقيده رايج

و جدايي يا  ندسته نماممکنات در واقع عدمِ هستي .جز خداوند، هيچ حقيقتي وجود ندارد
زيرا از وجود، نشاني ندارد. بر اساس اين ديدگاه، جهان هستي با تمام  ؛اتّحادپذير نيست

ودي هايش توهّم و خيالي بيش نيست و تنها يک حقيقت در عالم است که داراي وجپديده
کل عالم وجود  پس .هستند اصيل و واقعي است و ماسوي، همگي نمود و ظهور وجود او

  .(86، ص1424 ،الدينمحيي)ممکنات( خيال اندر خيال است )
به طور قطع، يکي از منابع الهام بخش مالصدرا در اين نظريه، آثار عرفاي بزرگي، چون 

ر شارحان ابن عربي بوده است. حال با ابن عربي، سيد حيدر آملي، صدرالدين قونوي و ديگ
توجه به اينکه مالصدرا در آثار خود، بارها اصالت وجود را به معني عرفاني آن مورد تأييد و 

داده و عيناً موضع عرفاني را در برابر فالسفه مشّاء و درک عادي مردم از وجود و تأکيد قرار
رو از اصالت وجود، او را دنباله توان در اين قرائت خاصجهان هستي، برگزيده است، مي

(. 220، ص1378 مکتب عرفان اسالمي و مروّج ديدگاه عرفا دانست )خواجوي،
صدرالمتألهين در اثر ارزشمند خود، اسفار اربعه، اين ديدگاه عرفا را به صورت يک مسئله 

گويد )وجود منحصر است به يک حقيقت شخصي که نه در فلسفي مطرح کرده، مي
قيقي، شريک و همتا دارد و نه در عالم واقع، نظير و مانند. در دار هستي جز او موجوديت ح

دياري نيست و هر چه در دار هستي، جز او در نظر آيد، از ظهورات ذات و تجليات صفات 
 (. 291، ص2ج ،1380 اوست که اين صفات هم در واقع عين ذات اوست( )مالصدرا،

هايي از عرفا ين قسم از اصالت وجود و نقل قولمالصدرا پس از بحثي طوالني درباره ا
گويد: از مقدّمات گذشته روشن گرديد که همه موجودات، يک اصل دارند که آن، حقيقت مي

است و باقي، شؤون آن. او ذات است و ديگران اسماء و صفاتش، او اصل است و جز او، 
: اين ين باور است کهوي برااطوار و شؤونش، او موجود است و بقيه، جهات و حيثيات. 
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موضوع را با حلول، اشتباه نکنيد که در حلول دو طرف الزم است و در اينجا طرف دوّمي 
وجود ندارد، براي اينکه معلوم شده است که هر آنچه نام )وجود( دارد، جز شأني از شؤون 

ت، گفتيم که در جهان هستي علّت و معلولي هسآن حقيقت واحد نيست. اين که تا کنون مي
اکنون براساس سلوک عرفاني بايد گفت که علّت، يک امر حقيقي است و معلول، شأن و 

(. وي در ادامه بحث، 301، ص2ج ،1380 )مالصدرا، جهتي از شؤون و جهات آن است
دهد و شواهدي از کتب عرفاي توضيحات جالبي در چگونگي موجوديتِ ممکنات مي

گويد: گويي که عبداهلل انصاري آورده، مي ، قونوي و خواجهالدينمحييبرجسته، نظير 
اي به اين معني که وجود، هاي ما به يگانگي حق ايمان آوردي، يگانگي ويژهبراساس گفته

حقيقت واحدي است که همان عين حضرت حق است و ماهيات و اعيان ممکنات، وجود 
پذيرند... ستي را ميحقيقي نداشته، موجوديت آنان، تنها به اين معني است که رنگ و پرتو ه

شود، و آنچه در همه مظاهر و ماهيات ظاهر شده و در همه شؤون و تجلّيات مشاهده مي
چيزي جز، حقيقت وجود نيست... پس حقايق ممکنات، هميشه در حال نيستي بوده و هستند 

  (.341، ص1380 )مالصدرا،
ن فلسفي ديدگاه رايج عرفا به بيا الربوبيه شواهداز مشهد يکمِ اشراق يازدهم  مالصدرا در

شود که معلول در حقيقت، گويد: بنابراين، معلوم ميدر مسئله اصالت وجود پرداخته، مي
هويتي جدا و مباين با هويت علّتي که او را به وجود آورده است، نيست و در قدرت و 

ل استطاعت عقل نيست که به معلول به عنوان هويتي منفصل از هويت موجد خويش و مستق
در وجود، اشاره کند تا که در نظر عقل دو هويت مستقل در وجود، و دو هويت مستقل در 

پس اوست اصل و  ،اشاره عقليه باشند، يکي مفيض و علّت، و ديگري مفاض و معلول
و اوست اصل، و ماسواي او،  هستند حقيقت و بقيه موجودات همگي شؤون گوناگون او

( و آيه 88: )قصص «کلُّ شيءٍ هالکٌ الّا وَجهُه»در آيه شريفه که ، چنانهستند اطوار و فروع او
 )مالصدرا، ( به اين مطلب اشاره نموده است16)غافر:  «لِمَن المُلک الیوم هلل الواحدِ القَهّار»شريفه 
 . (80، ص1375

روح مسئله اصالت وجود عرفاني، گاهي در قالب وحدت خاص عرفاني مطرح و بيان 
اين وحدت وجود، غير از وحدت وجود در فلسفه اسالمي است. چرا که  گردد که البتّهمي

اساساً، اصالت و وحدت وجود در فلسفه به دنبال تفکيک ماهيت و وجودِ منتزَع از موجودات 
که در عرفان، براي اشياء و ماهيات، هستي و شود در حاليو واقعيات خارجي مطرح مي

  .وجود و موجود است وجودي قابل تصوّر نيست و صحبت از وحدت
در واقع، اصالت وجود در عرفان، بيانگر اين مطلب است که موجودات متکثّره فقط يک 



از ديدگاه مالصدرا، ... ت ماهيتاعتباريمسئله اصالت وجود و ررسي ب   61 

يک موجود و يک وجود حقيقي گرنه هاي مجازي هستند به وجود و موجود حقيقي، ونسبت
بيشتر نداريم... موجود )غير خدا( نسبت به حقيقت وجود، نسبت مجازي دارد نه حقيقي، 

 (.101، ص1361 ثلِ ثاني عين احول است که واقعيت ندارد... )حائري،زيرا م
، به تبيين قرائت عرفاني مالصدرا از اصالت وجود المشاعرهانري کربن در مقدمه بر 

في الحقيقه وجود واحد، حق است و ماسواي او هرگاه به نفسه اعتبار  نويسد:پرداخته، مي
حقيقت منحصر است به واجب الوجود حق، که  شوند، هالکة الذّواتند... هويت و ذات و

چه از بررسي اين ديدگاه خاص از اصالت وجود به دست آن .حقيقت محضة وجود است
شدّت از ه گيري و ارائه نظام فلسفي خود، بلهين در شکلاآيد، اين است که صدرالمتمي

به نظر  ت.ر بوده اساثالدين عربي متهاي محييمکتب عرفان اسالمي و بخصوص انديشه
رسد، گذشته از استعداد دروني او، آشنايي وي با عرفان چه از جهت نظر و چه از جهت مي

ثري در شکوفايي استعداد شهودي او داشته است. اساس حکمت متعاليه بر وعمل سهم م
هاي بزرگ عارف نامور اصالت وجود و بساطت و وحدت حقيقي آن است که در کتاب

عارف نامدار  .(34، ص1، ج1375و مشهود است )جوادي آملي، الدين و شاگردان امحيي
، شبهات شيخ اشراق را درباره اصالت تمهيد القواعدالدّين علي بن محمد ترکه در ديگر، صائن

وجود، نقد و تزييف نموده و احتمال اصالت ماهيت را کامالً منتفي دانسته است )ترکه 
فان بر اصالت وجود است و انس با کتاب، اساس عربطور خالصه (.33، ص1360 اصفهاني،

لهين از اصالت ماهيت به اصالت وجود، آن هم اهاي عرفا، زمينه مناسبي براي تحول صدرالمت
  بر مبناي وحدت وجود عرفاني شده است.

استاد مطهري نيز همين مطلب را با بياني ديگر ذکر کرده است که اين مسئله، )اصالت 
ا به اينجا رسيده است، يعني دو منبع داشته است که اين دو وجود( دو ريشه داشته است ت

هاي فلسفي متکلمين است... منبع ديگر، حرفمنبع به اينجا منتهي شده است: يک منبع بحث
که درباره وجود به شکل فلسفي بحث الدين به اين طرف... اينهاي عرفاست، البته از محيي

 ،1375 ن و شاگردان او انجام گرفته است. )مطهري،الديشود، براي اولين بار به وسيله محيي
(. با اينکه مالصدرا خود قائل به اين قول است، امّا در اصل قرائت عرفاني، مدّعي 59، ص9ج

ابتکار نيست بلکه در برهاني کردن آن چنين ادّعايي دارد؛ چنانکه در جلد دوم اسفار پس از 
هاي وجود هاي نور حقيقي و تجلّياتب شعاعتبيين اصل اين نظريه که تمامي موجودات را مر

کند که پروردگار بر اساس هايي معرفي ميداند، برهان آن را از جمله حکمتقيومي الهي مي
عنايت ازلي اش به وي بخشيده است و همان گونه که وي را به اطالع از اين مطلب هدايت 

ات تحقق خارجي دارند، وي را با هاي امکاني باطل الذّواتند و به تبع وجودنموده که ماهيت
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برهان عرشي به اين صراط مستقيم نيز هدايت کرده است که بفهمد موجود و وجود، منحصر 
در يک حقيقت شخصي است که در موجوديت حقيقي ،هيچ شريکي ندارد و آنچه در جهان 

ت او هاي صفارسد، در واقع ظهورهاي ذات او و جلوهمي هستي غير از واجب معبود به نظر
(. وي در موضع 291، ص2، ج1410باشد )مالصدرا، مي، که در حقيقت عين ذات اوست

کند، وجود تعلّقي آنديگر عالوه بر اينکه وجود حقيقي را براي موجودات غير خدا انکار مي
  (.305، صشود )همانها را نيز منکر مي

فاني خود از اصالت توان دريافت که مالصدرا در فهم عراينک در پرتو اين شواهد مي
وجود، تا چه اندازه، متأثّر و وامدار عرفا و پيرو مکتب عرفان اسالمي بوده، هر چند که در 
قرائت ابتکاري خود، هم به لحاظ مباني و پيشينه و هم به لحاظ روش و روي آورد کامالً 

 متفاوت و مغاير با ديدگاه عرفاني عمل کرده است.

  ائت صدرايي(اصالت وجود ابتکاري )قر. 2-2
موضع ديگر صدرالمتألهين که آن هم در جاي جاي آثارش مطرح شده، چيز ديگري غير 
از معنا و فهم عرفاني او از اصالت وجود است که براي روشن شدن بيشتر آن، ناگزير بايد به 
نکاتي پيرامون تفکيک و تحليل وجود و ماهيت، اشاره کرد؛ چنانکه در مقدمه نوشتار گذشت 

رباز مسئله انتزاع دو مفهوم وجود و ماهيت از هر پديده با تحليل ذهني مطرح بوده است از دي
لهين، اين تمايز و او گفته شد که حتّي اين موضوع را ارسطو هم مطرح نموده است. صدرالمت

هيت را جدّي گرفته و قائل است که هر چيزي يک وجود دارد و دوگانگي ذهني وجود و ما
اي در خارج، يک چيز است و دو چيز نيست، بايد تنها يکي از يک ماهيت و چون هر پديده

يا بالعکس.  دو مفهوم وجود و ماهيت، اصيل باشد: يا وجود، اصيل باشد و ماهيت، اعتباري و
صيل باشند، نه معقول است و نه کسي هم آن را امّا اينکه هر دو اصيل نباشند يا هر دو ا

مطرح کرده است. پس، از چهار صورت مطرح شده،مالصدرا صورت نخست؛ يعني اصالت 
پردازد. در واقع، آنچه وجود و اعتباريت ماهيت را برگزيده و به اثبات و دفاع از آن مي
ند، اصالت وجود هر کمالصدرا به عنوان نظريه ابتکاري در فلسفه خود مطرح و اثبات مي

پديده در مقابل اصالت ماهيت همان پديده است؛ اگرچه از بيانات صدرا در ميان آثارش 
آيد که او نفي اصالت ماهيت را به معني نفي اصالت هويت و بخصوص اسفار چنين برمي

ها در مقابل اصالت وجود حضرت حق تعالي مطرح کرده )قرائت عرفاني اصالت تعين پديده
هاي او، به طور کلي به اين معني نبوده است، بلکه به امّا نحوه طرح مسئله و استدالل وجود(

اي است که وجود هر پديده را در مقابل ماهيت همان پديده، اصيل دانسته است و آنچه گونه
  هم به نام او و به عنوان نظريه ابتکاري وي شناخته شده، چيزي جز همين برداشت نيست.
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کند: )از آنجا خود، اسفار اربعه، ديدگاه ابداعي خود را چنين بيان مي وي در اثر عظيم
اي عبارت است از خصوصيت وجودي که براي آن پديده اثبات که حقيقت هر پديده

که خود سفيدي کنيم، بايد خود وجود، براي حقيقت داشتن، اولويت داشته باشد؛ چنانمي
ت که با عروض سفيدي، مصداق صفت تر از چيزي اسبه صفت سفيد، اولي و شايسته

اي، خودش موجود است و ماهيت اين گيرد. بنابراين، وجود، درهر پديدهسفيد قرار مي
ها که غير از وجودشان است، خودشان موجود نيستند، بلکه به وسيله وجودشان پديده

(. 38، ص1ج ،1380 )مالصدرا، موجودند. در نتيجه، آنچه واقعيت دارد، همين وجود است
وي در ادامه مسائل و مباحث وجود، معاني مختلف و کاربردهاي گوناگون واژه وجود را 

گويد: گاهي منظور از وجود، يک چيز عيني و حقيقي است که خودش، بيان کرده، مي
نيستي را از خودش دفع کرده، با پيوستن به ماهيت، از ماهيت هم، عدم و نيستي را دفع 

تواند با فهوم عام و انتزاعي که خود در خارج تحقّق ندارد، نميآن م کند. بدون ترديد،مي
ها تنها به وسيله يک انضمامش به ماهيت، نيستي ماهيت را دفع کند، بلکه نيستي ماهيت

وجود حقيقي که ملزوم و مصداق اين مفهوم انتزاعي است، قابل دفع و رفع است... 
بوده، غير از مفهوم انتزاعي موجوديت بنابراين، وجود هر چيزي، يک چيز عيني و حقيقي 

است مبدأ و منشأ آثار يک پديده و نيز معلول و اثر مبدأ آن پديده، چيزي جز اين 
اند که خودشان وجود هاي عينيوجودهاي حقيقي نيست. اين وجودهاي حقيقي، هويت

وجود که عقلي  دارند. آري، تنها اين وجودهايند که مبدأ اثر و اثر مبدأند، نه مفاهيم انتزاعي
بوده، در خارج، وجود ندارند و نه ماهيات کلي که در مرتبه ذاتشان حتّي بوي وجود هم به 

چه در جهان خارج واقعيت رسيم که آنمشامشان نرسيده است... درنهايت، به اين نتيجه مي
که بيشتر هاي بدون وجود خارجي؛ چنانو تحقّق دارد، همين وجودها هستند، نه ماهيت

  (.64، ص1380ند )مالصدرا،اأخران توهم کردهمت
بدين صورت  الشواهد الربوبيهمالصدرا نظريه اصالت وجود ابتکاري خود را در آغاز 

کند که: وجود سزاوارترين چيزي است به تحقّق، زيرا ماسواي وجود )يعني بيان مي
له اوست که ماهيت( به سبب وجود متحقق و موجود در اعيان و اذهان است. پس به وسي

 رسد. پس چگونه وجود، امري اعتباري است؟هر صاحب حقيقتي به حقيقت خويش مي
(. به عقيده ما، نه ماهيت متّصف به وجود است و نه وجود عارض 7، ص1375 مالصدرا،)

بر ماهيت، بلکه آنچه که به حقيقت موجود در خارج است، همانا نفس حقيقت وجود است 
ت... وجود در خارج، اصل اصيل و صادر از جاعل است و که به ذات خويش موجود اس

لهين، وجود هر پديده را در ا(. بدين طريق، صدرالمت14همان، صماهيت تابع اوست )
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برابر ماهيت همان پديده، اصيل دانسته، آن را به عنوان يک نظريه فلسفي ابتکاري، مطرح و 
 اثبات نموده است.

هاي فلسفي اي که بر آراء و انديشههي کامل و احاطهمالصدرا، خود نيز با آگا بنابراين:
جاري در بستر تاريخ داشت، ضمنِ اعتراف به اصالت ماهوي بودن سابقش، اعتقاد به اصالت 

اي شخصي و ناشي از کشف و شهود، تلقي را تجربهوجود به معناي خاص و ابتکاري آن
الوجود و تأصّل الماهیات حتّي أن هَداني إنّي قد كنتُ شديد الذبّ عنهم في اعتبارية »کرده است: 

ربّي و انكشَفَ لي انكشافاً بیّناً أنّ األمر بعكس ذلک و هُوَ أنّ الوجودات هي الحقايق المتأصّله 
 (. 49، ص1، ج1380)مالصدرا،  «الواقعة في العین

پر واضح است که مراد او از اين انکشاف که وجودات، حقايق متاصل واقعي در خارج 
د، بيان همين نظريه ابتکاري اصالت وجود است در مقابل نظريه اصالت ماهيت که هستن

توان آن را در مقابل فهم عرفاني اصالت وجود داند و همچنين ميوجود را امري اعتباري مي
داند، به حساب آورد )ر.ک: هاي خارجي را خيالي و اعتباري ميکه موجودات و پديده

ته، مالصدرا در اصل اعتقاد به اصالت وجود، خود را تنها نمي(. الب163، ص1363مالصدرا، 
بيند و کلماتي را از فيلسوفان پيش از خود، به عنوان شاهد بر اعتقادشان به تحقق عيني وجود 

دليل بر اصالت وجود و بويژه دفع شکوک و شبهات  کند، و چون وي خود را در اقامهنقل مي
داند و بر اين نعمت، خداي را و هدايت شده به کنه امر مي وارد بر آن، مؤيد به تأييدات الهي

(. ترديدي نيست که اين مسئله به صورتي که در 14، ص1360گزارد )مالصدرا، سپاس مي
دليل و شکوک وارد بر آن دفع شده است، در هيچ کتاب  آثار مالصدرا مطرح و بر آن اقامه

ر، مالصدرا منحصر به فرد و مبتکر است فلسفي و عرفاني پيش از وي نشده است و از اين نظ
 (. 482، ص1385)فرقاني، 

توان نتيجه گرفت که اصالت وجود به معني صدرائي آن، امري کامالً از اين مالحظات مي
بديع و ابتکاري بوده، پيش از مالصدرا، حداقل براي ما، سابقه و پيشينه روشني ندارد. 

و طوالني آن تا عهد باستان، قابل مطالعه و  برخالف اصالت وجود عرفاني که سابقه روشن
  تطبيق است.

 بررسي قرائت دوگانه مالصدرا از ماهيت. 3
در عبارات مالصدرا دوگونه تعبير متفاوت براي )ماهيت( به کار رفته است. در تعبير اول، 

داند که در عالم عيني تحقق دارد؛هرچند اين تحقق به صورت مالصدرا ماهيت را امري مي
نياً و بالعرض است. به ديگر سخن: در اين تعبير، آنچه در عالم خارج تحقق اوال و بالذات ثا
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به تبع وجود در خارج محقق ميشود:نزد ما وجود ممکن،  «ماهيت»است و  «وجود»دارد 
موجود بالذات است و ماهيت آن به عين اين وجود و به صورت بالعرض موجوداست 

 . (55-54، صص7الف، ج1363)مالصدرا، 
که در عبارت فوق مشاهده ميشود، مالصدرا براي ماهيت، نوعي تحقق عيني قائل چنان

است که اين تحقق به نسبت وجود، تحققي ثانياً و بالعرض است. مالصدرا بر اين مطلب در 
همچنين در بحث . (40-44صص ،1ج ،1981مالصدرا، ). مواضع ديگري نيز تصريح دارد

زيرا که آن وجود  جود را مجعول اوال و بالذات معرفي ميکند:مجعوليت وجود، مالصدرا و
 . (6ص ،1360 ،مالصدرامجعول بالذات است )

اين به معناي آن است که از نظر مالصدرا مجعول ديگري نيز تحقق دارد که نوع 
نيست؛ بلکه ثانياً و بالعرض است که اين نوع مجعول، همان  بالذات مجعوليت آن اوال و

پس وجود موجود است در نفس  شود.ه به تبع وجود و به دنبال آن جعل ميماهيت است ک
ذات خود و ماهيت موجود است به وجود يا بالعرض.به ديگر سخن از نظر مالصدرا ميان 
وجود و ماهيت تالزم عقلي برقرار است؛ به اين معنا که با تحقق يکي از متالزمين يعني 

ناگزير است که يکي از متالزمين ماهيت در تالزم  .شودوجود، ديگري يعني ماهيت محقق مي
ير را در ساختار ز گزارة توانمي فوق، عبارات بنابر .شود محقق وجود ديگري لةعقلي، بوسي

. از سوي ديگر «ماهيت در خارج تحقق بالعرض دارد» فلسفي مالصدرا صادق دانست: الف:
 کنند:از ماهيت را بيان ميدر آثار مالصدرا عباراتي وجود دارند که تعبير ديگري 

ها را از موجودات به حسب همانا که ماهيات اعتبارات و مفهوماتي هستند که ذهن آن
که مشاهده چنان. (234ص ب،1363، مالصدرا) کندمراتبشان در کمال و نقص و... انتزاع مي

شاء اين داند که منشود در اين عبارات، مالصدرا ماهيات را صرفاً انتزاعات ذهني ميمي
انتزاعات، ميزان کمال و نقص موجودات ممکن است. او در عبارات ديگري نيز بر اين معنا 

پس همانا که ماهيت خيال و عکس وجود است، عکسي از وجود که در مدارک  تصريح دارد:
شود در اين عبارت نيز مالصدرا براي ماهيات هرگونه تحقق خارجي عقلي و حسي ظاهر مي

و براي آنها حيثيتي صرفاً معرفت شناختي قائل است که در ذهن محقق ميکند را نفي مي
 صدرا صادق دانست: ب:مال فلسفي ساختار در نيز را زير رةتوان گزامي شود. بنابراين

 .«ماهيت فقط در ذهن تحقق دارد»
گونه تحقق خارجي، حتي به صورت ثانياً و است که ماهيت هيچآن گر اين مطلب بيان

 هر چراکه است؛ تناقض در «الف» رةکه مشاهده ميشود اين گزاره با گزاو چنان داردبالعرض ن
هاي تناقض رج نيز امري محقق باشد.خا در تواندنمي باشد، داشته تحقق ذهن در فقط آنچه
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ب در ساختار فلسفي مالصدرا، مورد توجه برخي محققان معاصر  گزاره ظاهري در الف و
مطلبي  که حقيقتاً ساختار فلسفي مالصدرا دچار تناقض است يا خير،قرار گرفته است؛ اما اين

 است که نيازمند بررسي بيشتر است.
 الف رةتوان گفت بسياري از نظريات فلسفي مهم مالصدرا مبتني بر گزاعين حال مي در
 حقيقت الف گزارة صدق پذيرش با تنها طبيعي کلي بالعرض نظرية تحقق: مثال عنوان به. است

 . (1913، ص6، ج1981مالصدرا، )دارد  تحقق خارج عالم در طبيعي کلي که ستا آن

 ماهيت بررسي و تبيين نظر عالمه طباطبايي درباره وجود و. 4
برخالف مالصدرا، در آثار عالمه طباطبايي ماهيت تعبير واحدي دارد و هرچند اين 

يت در ذهن نزديک است، تعبير به تعبير دوم مالصدرا، يعني عکس يا خيال وجود بودن ماه
توان را دقيقاً همان تعبير دانست. به ديگر سخن: از نظر عالمه طباطبايي نيز ميتوان آننمي

هاي آن در اي صادق تلقي کرد، اما محتواي گزارهگزاره عکس و خيال بودن را گزاره
نظر  شود، متفاوت است. ازچه در فلسفة مالصدرا لحاظ ميساختار فلسفي عالمه با آن

دهد، فقط وجود است و به اين عالمه طباطبايي، آنچه متن واقعيت خارجي را تشکيل مي
چه متشکل از ماده و صورت اشياء است، فقط در ذهن تحقق دارد. معنا ماهيت، يعني آن

عالمه در موارد متعددي بر اين معنا که چيزي جز وجود در خارج تحقق ندارد تاکيد کرده 
د، حقيقتي اصيل است و چيزي جز آن در خارج نيست )طباطبايي، است: همانا که وجو

 (. 57، ص1، ج1387
او در موارد متعددي نيز بر ذهني بودن ماهيات تأکيد دارد: اصل اصيل در هر چيز وجود 
اوست و ماهيت آن پنداري است؛ يعني واقعيت هستي به خودي خود )بالذات و بنفسه( 

دار و بي آن به خودي خود و همة ماهيات با آن واقعيت دار يعني عين واقعيت استواقعيت
ها و نمودهايي هستند که واقعيت باشند. بلکه اين ماهيات تنها جلوهشناختي ميپنداري هستي

، 3، ج1390آورند )طباطبايي، ها را در ذهن و ادراک ما به وجود مينماي خارجي، آن
اقعيت هستي جاري نيست )همان، (. ماهيات و احکام و آثار ماهيات در و48-46صص

ايم: به ديگر هاي گوناگون حقيقت در ذهن ناميدهرا جلوه(. ماهيات حقيقيه که ما آن6ص
سخن از نظر عالمه ماهيت به معناي متعارف آن، صرفاً حيثيت معرفت شناختي دارد و از 

ان گزارة زير را توگونه واقعيت خارجي ندارد. بنابراين عبارات، ميديدگاه وجودشناسي، هيچ
 در ساختار فلسفي عالمه طباطبايي صادق دانست: فقط وجود در خارج تحقق دارد. 

دهند اما در ديدگاه عالمه طباطبايي، ارتباط وجودات عيني که متن واقعيت را تشکيل مي
که با ماهيات در ذهن محقق هستند، به صورت ظهور حدود وجودي در ذهن تبيين مي
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عالمه طباطبايي نيز همانند مالصدرا، به شدت و ضعف وجودات خاص شود. توضيح آنکه 
قائل است، اما عالمه اين شدت و ضعف وجودي را با ميزان اعدام و سلوبي که هريک از 

زند. به عبارت ديگر از: نظر عالمه، وجود به دو اين وجودات را دربر گرفته است، پيوند مي
جود مطلق فاقد هرگونه محدويت وجودي و شود. ودستة کلي مطلق و مقيد تقسيم مي

مبراي از هر قيدي است. مطابق استدالل عالمه تنها وجودي که متن واقعيت را پر کرده 
است، همان وجود واجب است. زيرا اگر وجود ديگري غير از آن در واقعيت محقق باشد، 

(. 22ص ،1، ج1387کند )طباطبايي، وجود واجب را محدود به مرزهاي وجودي خود مي
به عبارت ديگر: در اين فرض بايد گفت که وجود واجب تا جايي محقق است که وجود 

محقق است، وجود واجب محقق نيست يا به  aتحقق ندارد و جايي که  aخاصي مانند 
صورت مقيد و متحيث محقق است که اين مطلب با فرض عدم تقيّد و عدم تحيّث واجب 

در خارج، چيزي  توان گفت که از نظر عالمه طباطباييميالوجود در تناقض است. بنابراين، 
جز حقيقت واحده وجود نيست .وجود خداي تعالي صرفا حقيقه است و چيزى و وجودى 
از حيطه و احاطة وجود او خارج نيست زيرا اگر چيزى با او و در عرض او موجود باشد، 

آيد که ها پديد ميين آن اندازهگاه بالضروره حدّ فاصل و بمعناى حقيقى موجود بودن، آنبه
بايد گفته شود اين يکى و آن دو. پس هيچ موجودى با وجود او موجود نيست )طباطبايي، 

ها تمامي موجودات، يا به تعبيري (. عباراتي از عالمه طباطبايي که در آن67، ص1، ج1387
لب است. شوند، مؤيد همين مطاصل واقعيت، داراي وجوب و ضرورت بالذات معرفي مي

دهد عالمه در عبارات متعددي بر اين مطلب تأکيد دارد که آنچه متن واقعيت را تشکيل مي
داراي وجوب ذاتي است و امکان معدوم بودن آن ممتنع است. از آنجا که اصل واقعيت 

، 1981پذيرد، پس آن واجب بالذات است. )مالصدرا، بطالن و عدم را براي ذات خود نمي
 (. «عليقه طباطباييت» 15-14، صص6ج

آنچه متن بندي ديدگاه عالمه طباطبايي چنين خواهد بود: چه گذشت، جمعبنابر آن
چه دهد، فقط وجود است و به اين معنا ماهيت، يعني آنواقعيت خارجي را تشکيل مي

اصل اصيل در هر چيز وجود  متشکل از ماده و صورت اشياء است، فقط در ذهن تحقق دارد.
ارتباط وجودات عيني با ماهيات در  يعني اعتباري است. و يت آن پنداري است؛اوست و ماه

 باشد.ذهن به صورت ظهور حدود وجودي مي

  تبيين اصالت وجود از نظر امام خميني بررسي و. 5
دارد و با پرده اصالت وجود و اعتباريت ماهيت است، اين اصل در مبدا و معاد اصالت

امر عظيم روشن  ن و روشن کردن اطراف و حواشي آن، اين دوبرداري از غموض تصور آ
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گرچه براهين اين ام  شود؛شده و اصول توحيد و کثيري از مباحث مبدا و معاد منقّح مي
صالحيت و لياقت غور زياد را  االصول، مشروحاً به ذکر پيوسته است، ليکن چون اين اصل

  کنيم.ذکر مي در تصور اطراف آن داراست مطالبي را
وجدان ـ که  کنيم: ماهيت عبارت از حد وجود و جهت فقدانبحث را از ماهيت آغاز مي
چيزي نيست و در تمام  باشد؛ گرچه در خارج، غير از وجود،در موجودات ممکنه است مي

تبة وجود داير است و در مر عالم آنچه متحقق است، فقط وجود است و همة عالم از اصل
تحقق، هيچ وجودي مخلوط به چيز ديگري نيست؛ اين طور نيست که او و غير او جمعاً 

وجودي را که معلول است تصور و مالحظه مي متأصل و متحصل باشند، وليکن عقل، وقتي
باشد آن را به اصل هويت وجود، و دون علت مي کند مانند عقل اول که صادر از غير و

کند، و اين حيثيت، غير از حيثيت وجود و مي باشد تحليل دم کمال علتحيثيت فقدان که ع
 (. 553، ص3، ج1392)اردبيلي،  تحقق است.

آن  آيد و شرّ التراکيب،مي اينجاست که آن وجود معلولي با تحليل عقلي، مرکب به نظر
همان جهت  ترکيبي است که چيزي، از شئ و الشئ و از تحصل و التحصل مرکب باشد که

البته نه فقدان مطلق  باشد،تحصل، منشأ انتزاع ماهيت بوده و آن عبارت از حيثيت فقدان مي
چنانکه در مثال مزبور، عقل اول  که مساوق با عدم مطلق باشد، بلکه فقدان کمال وجود ديگر؛

ود نه از وجود شماهيت انتزاع مي فاقد کمال مبدأ اول است و از اين فقدان است که
نسبت به کمال وجود مبدأ اول، منشأ  مخصوص؛ يعني وجود عقل اول به جهت فقدانش

مفهوم ماهيت، نه شيء متحقق است که مساوق  گردد، پس ما بازاءانتزاع حيثيت عدمي آن مي
فقدانِ که مساوق با مفهوم عدم مطلق باشد، بلکه جنبة  با وجود باشد و نه التحقق مطلق است

فقدانِ هر موجودي، غير متحصل و غير متحقق است، نه اينکه  نحوة وجودي است. و جهت
 (. 554، ص3، ج1392)اردبيلي،  متحصل گردد به طفيل وجود شيئي

چيست!  اند: ماهيت فرع تحقق وجود است، معناي آناز اين بيان معلوم شد اينکه گفته
مي شود،  عد از تحقق وجود، و در تِلو تحصل آن متحققمعنايش اين نيست که ماهيت ب

متحقق است، پس  بلکه معنايش همان حيثيت فقدان است، و اين حيثيت، فرع اصل وجودِ
ديگري در عالم نيست،  با اين تقرير معلوم شد که صرف الوجود متحقق است و حقيقت

مي بيند، اين ترکيب را در آن  يگريليکن چون عقل در تحليل خود معلول را دون موجود د
  کند.لحاظ مي

وجودي،  ولي عقل اگر به موجودي نظر کند که فوق موجودات امکانيه است و در کمال
کند، از مشاهده مي دون موجود ديگري نيست، بلکه هر کمالي را که در موجودات ديگر
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مالحظه کند، ديگر نمياز اظالل نور او کمال مطلق او جاري و ساري ببيند و هر وجودي را
چون او صرف است، منشأ  را به حيثيت فقدان و حيثيت وجدان تحليل کند و لذاتواند آن

 (. 555، ص3، ج1392)اردبيلي،  ماهيت خواهد بودانتزاع ماهيت نبوده و در نتيجه بي

 نظر شهيد مطهري ماهيت از تبيين اصالت وجود و بررسي و. 6
برجستگي خاصي هم نسبت به ساير  ژگي که درکالم شهيد مطهري موجود است ودو وي

هاي مذکور توان به تفسير ويژگيبدون درنظرگرفتن اين دو ويژگي نمي ها دارد وويژگي
 پرداخت عبارت است از ويژگي هستي محض و انديشه محض.

 ،طهري)م خارجي هستي محض استء مسئله اصالت وجود به اين معني است که مال
هردو اعتباري  اگر. ممکن نيست هر دو اعتباري و يا هر دو اصيل باشند. (71ص، 9ج، 1387

هستي خبري  چيستي اشيا انديشه محض باشد و در خارج نه از يد هستي وآباشند الزمه مي
 . (211ص، 5ج، 1395 مطهري،) چيستي باشد و نه از

اي يکي بودن اين نيست که گويم اين دو در خارج يکي هستند ولي معنمن هم مي
يکي است معنايش اين است که يکي از اين دو . حيثيت ماهيت عين حيثيت وجود است

ديگري  منشا انتزاع است و يکي است يعني يکي از اين دو يکي اعتباري. حقيقي است و
 . (87ص، 9، ج1387 ،)مطهري منتزع

که در يک معني وجود به  شودبراي وجود پيدا مي اخارج دو معن با تفکيک بين ذهن و
يعني خود هويت خارجي و ديگري  خارج است. ءتشکيل دهنده مال عينيت و معني تحقق و

بر ماهيت هم اطالق مي شود وهويت خارجي. اين موجود بر وجود اطالق مي صادق بر
ولي موجود حقيقي وجود است و موجودي که با واسطه در عروض يعني به تبع وجود  شود.

 پس هم وجود موجود است و هم ماهيت. دهيم ماهيت است.را به او نسبت ميموجوديت 
 . (86ص ،)همان موجود اعتباري ماهيت اما موجود حقيقي وجود است و

کند همه اموري ذهني ها را اموري واقعيت دارو ذي وجود فرض مينآماهيات که ذهن 
را تشکيل داده است همانا خود  مال خارجي تنها چيزي که واقعيت دارد و انتزاعي هستند و و

يد ماهيات آعينيت خارجي به ميان مي بنابراين هرجا که پاي تحقيق از واقعيت است. وجود و
 ،)مطهري پاي وجود را به ميان کشيد حوزه تحقيق خارج کرده و را براي هميشه بايد از

 . (506ص، 6ج، 1396
و تمام  عدمي آن را دهد نه حدبنابراين ماهيات حد وجودي شي را نشان مي

ن چيزي که آيعني )ماهيت  اند.اين دسته ذهن ما وجود دارد همه از ماهياتي که در
معقوالت اوليه مناط  معقول اولي است...( واقع شود در جواب ماهو؟ صالحيت دارد
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 ستا هانآهاي جدا جداي مبين تعين هاي مختلف اشيا وتذوت تمايز وافتراق و
 . (273ص، 5ج، 1395 ،)مطهري

وجود مراتب . شوندمراتب وجود انتزاع مي هاي ذهن هستند که ازپس ماهيات تحليل
کند که اسم ن ذهن معنايي را انتزاع ميآهر مرتبه  از قوي. شديد و مراتب ضعيف و دارد:

بنابراين در باب وجود ما  اعتباري است. انتزاعي و ماهيت يک امر آن معني ماهيت است.
 بايد به چيزي تعلق بگيرد تا حقيقت پيدا کند. بگوييم که وجود ي باشيم ونبايد معطل چيز

چه وجود آن حقيقت شده است. خارج وجود آب به آب تعلق گرفته و چنين نيست که در
آن چيزي که در خارج  کند.معني آب را ذهن ما انتزاع مي آب است. دارد همان وجود

ماهيت آب  همان وجود آب است. آن شنا کرد توان درمي و ها را دارداين خاصيت است و
ذهن انسان اشيا  کند.آن انتزاع مي ن است معنايي است که ذهن انسان ازآکه همان چيستي 
سنخياتي که دارد ماهيتي  از هر وجودي بر اساس خصوصيات و کند.را دسته بندي مي

به آن تعلق  بيابد وبعد وجود  باشد و چنين نيست که اول ذات آبي موجود. کندانتزاع مي
مطهري، ) کندهايي است که ذهن انسان ميتحليل اين تعلقات انتزاعي است. کند. پيدا

 . (150ص، 8ج، 1392
از هر چيزي مي گزافي است. ماهيت ساخته ذهن است نه اينکه بي مالک ساخته شده و

رت مفهوم الب همان وجود خارجي است اما به صوقماهيتي را ساخت بلکه ماهيت  توان هر
هستي  اين وجود که عين واقعيت و اين واقعيت و منتزع از اشيا خارجي است: در ذهن،

 واقعيت هست خودش در ذات خودش به نحوي است که جز اين امر ناحقيقي يک چيز
 قالب او از او قابل انتزاع نيست به عنوان نشان دهنده و ديگر و يک امر ناحقيقي ديگر

پس ماهيت يک قالب ذهني است براي وجود که ذهن روي . (450ص، 9ج، 1387مطهري، )
او را به  کند والب را تهيه ميقارتباط با واقعيت خارجي آن  خاصيت مخصوص خود در اثر

 . (503ص، 6ج، 1396مطهري، ) کندواقعيت خارجي منتسب مي
ج بنابراين ماهيات صدق حقيقي بر هويات خارجي دارند با وجود اينکه خودشان در خار

پس الف موجود است واقعا هم الف موجود است اما الف که موجد  هيچ نحو ثبوتي ندارند
 اما چون الف از. در حقيقت وجود الف موجود است به تبع وجود موجود است و است،

 گوييم الف موجود استاز اين جهت ما مي شود،وجودش از يک وجود خاص انتزاع مي
به صدق حقيقي ماهيت برخارج اطالق بالعرض و  با توجه. (86ص، 9ج، 1387مطهري، )

ها به معناي اول موجود است که همان خود هويت خارجي است که تشکيل نآمجاز بر 
دهنده خارج است نه موجود به معناي صادق برخارج زيرا بنابراين معني ماهيت حقيقتا 

 .صادق است نه مجازا
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کنيم ذهن دو معني و دو احساس مي يک از اين اشيايي که ما در خارج داريم و از هر
اش کند و امر داير است که اين دو معني هر دو انتزاع ذهن باشد که الزمهمفهوم انتزاع مي

يا هر دو اصيل و غيرانتزاعي باشند  پوچ بودن عالم خارج و نفي بديهي ترين بديهيات است،
 عني وجود يک ما به ازا دارد وي به معني اينکه دو معني است که االن در خارج ما به ازا دارد،

همه  يد وآن الزم ميآکه اين هم محال است و محاالت زيادي از  ماهيت هم يک مابه ازا،
ن آيا اينکه يکي از اين دو معني عين خارجيت باشد. يعني  و را قبول دارند،نآفالسفه بطالن 

ن آيعني  اعي باشد.ديگري انتز بالذات مصداق اين باشد و اوال و چيزي که در خارج است
 . (158ص، )همان مجازا بالعرض و ن باشد ثانيا وآچيزي که در خارج است مصداق 

 بنديجمع
کند آن جا که ديدگاه عارفان را تقرير ميچه گذشت، ديدگاه نهايي مالصدرا آنبنابر آن
و  ا هستندنمخداوند، هيچ حقيقتي وجود ندارد، ممکنات در واقع عدمِ هستي جزاست که 

جا که ديدگاه ابتکاري خود را . اما آنجدايي يا اتّحادپذير نيست، زيرا از وجود، نشاني ندارد
نه ماهيت متّصف به وجود است و نه وجود عارض بر دارد براين باور است که بيان مي

چه که به حقيقت موجود در خارج است، همانا نفس حقيقت وجود است که آنماهيت، بل
موجود است و وجود در خارج، اصل اصيل و صادر از جاعل است و که به ذات خويش 

لهين، وجود هر پديده را در برابر ماهيت همان است بدين طريق، صدرالمتا ماهيت تابع او
 پديده، اصيل دانسته، آن را به عنوان يک نظريه فلسفي ابتکاري، مطرح و اثبات نموده است.

 .بنابراين وجود اصيل وماهيت اعتباري است
 «وجود». آنچه در عالم خارج تحقق اوال و بالذات دارد 1 قرائت مالصدرا از ماهيت: دو

ماهيت  .2 شود.به تبع وجود در خارج به صورت ثانيا و بالعرض محقق مي «ماهيت»است و
شود خيال و عکس وجود است، عکسي از وجود که در مدارک عقلي و حسي ظاهر مي

کند و براي آنها حيثيتي هرگونه تحقق خارجي را نفي مي بنابراين مالصدرا براي ماهيات
پس گزاره اول با ساختار فلسفي  شود.صرفاً معرفت شناختي قائل است که در ذهن محقق مي

  مالصدرا تناسب بيشتري دارد.
چه متن واقعيت خارجي را آنبندي ديدگاه عالمه طباطبايي نيز چنين خواهد بود که جمع

چه متشکل از ماده و صورت وجود است و به اين معنا ماهيت، يعني آن دهد، فقطتشکيل مي
اصل اصيل در هر چيز وجود اوست و ماهيت آن  اشياء است، فقط در ذهن تحقق دارد.

ارتباط وجودات عيني با ماهيات در ذهن به صورت  يعني اعتباري است. و پنداري است؛
  باشد.ظهور حدود وجودي مي
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خارجي را وجود پر کرده است ء در موجودات ممکنه مالقد است که خميني نيز معت امام
فقدان وجدان است اما در مورد واجب الوجود چون فوق موجودات  و ماهيت حد وجود و

  منشا انتزاع ماهيت نيست و در نتيجه بي ماهيت است. امکاني است صرف الوجود است و
 از در ذهن مقابل وجود باشد، مطهري پاي ماهيت را با عنوان اينکه در نهايت شهيد
که در خارج چنين کرد بنابراين چنان کشد؛پاي وجود را به ميان مي کند وصحنه ذهن پاک مي

وجود ذهني حاکي از وجود  وجود. خارج بين دو وجود است نه بين ماهيت و اتحاد ذهن و
  تصوير تصوير وجود است نه تصوير خود وجود. خارجي است و ماهيت،
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 کرامت انسان در اسالم

 و کارکردهای اجتماعي و سياسي آن
 1اهلل قربانيقدرت

 چکيده
روي متفکران است. نگرش به اين مساله داراي اهميت و هاي پيشترين پرسشکرامت انسان از مهم

هاي تجربي انساني را هاي نگرشاست؛ زيرا محدوديت کارکرد خاص خود از منظر الهي و سرمدي
توان به مباني مهم کرامت انسان چون نحوه خلقت و دميده شدن روح الهي در ندارد؛ براين اساس مي

او، اعطاي موهبت عقل، آزادي و اختيار، اعطاي امانت الهي و پذيرش آن از سوي انسان و کسب 
توان به اشرف ها ميهم چنين کرامتي متعدد است که از جمله آنمقام خليفه اللهي اشاره کرد. نتايج م

مندي از همه حقوق فردي و اجتماعي، اصالت ارزشمخلوقات بودن، حق برابري، حق آزادي، بهره
ها اشاره کرد. اهميت کرامت ذاتي و اکتسابي انسان و نتايج مترتب برآن در هاي اخالقي و نظاير آن

هاي کالن و رسيدن به ميثاقها و برنامهگذاريد زندگي آدمي، بويژه قانونبکارگيري آن در همه ابعا
شمول است. در اين مقاله، ضمن تبيين مباني کرامت انسان از منظر هاي جهاني همچون اخالق جهان

الهي و سرمدي قرآن، نتايج آن در ابعاد گوناگون زندگي و تجليات آن در قانون اساسي ايران بررسي 
 گردد.نهايت با مواد اعالميه جهاني حقوق بشر مقايسه ميشده و در 

 کليدواژگان
 کرامت انسان، کرامت ذاتي، کرامت اکتسابي، قرآن، خليفه اللهي، اختيار، آزادي.

                                                 
 (.qodratullahqorbani@khu.ac.ir. دانشيار فلسفه دانشگاه خوارزمي تهران؛ )1
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  مقدمه
هاي هاي نظري و عملي متفکران در حوزهترين دغدغهکرامت و منزلت انسان از مهم

ها است. ارتباط عيني و ملموس کرامت ي انسانهاي گوناگون زندگمختلف معرفتي و جنبه
هاي تخصصي انسان با بيشتر جوانب زندگي بشر، باعث شده است تا در معارف و حوزه

شناسي، سياست، جامعه شناسي، اخالق و چون حقوق، فقه، کالم، فلسفه، عرفان، اديان، روان
ايستي مواجة ملموس نظاير آن از مسائل و موضوعات مورد پرسش باشد. براين اهميت، ب

ريزي و گزاران و مديران کالن و جزء را هم اضافه کرد که هرگونه برنامهريزان، سياستبرنامه
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و شبيه آن در حوزه زندگي بشري متوقف بر اجراي طرح

ستند که در ها نيازمند انسان شناسي هها از انسان و کرامت او است. درواقع همه انسانفهم آن
ها نسبت به کرامت و منزلت آدمي تعريف شده باشد، وگرنه درون آن بايستي نگرش آن

انسان شناسي معقولي وجود نخواهد داشت. همچنين عمده تحوالت اجتماعي و فرهنگي و 
هاي تکنولوژيک و ها، نحوه مبادالت بين جوامع، فعاليتها، صلحعلمي جوامع، مانند جنگ

اعمال جراحي پزشکي و نظاير آن نيز به فهم ما از انسان و جايگاه و منزلت حتي تجويزها و 
بويژه نوع رويکرد ما به منزلت انسان است  آدمي بستگي دارد. بنابراين نگرش انسان شناختي،

هاي ما حضور جدي دارد؛ به ها و حتي نظريه پردازيريزيها و برنامهکه در همه فعاليت
ها و آميزي کنندة مجموعه کارها و تالشناسانة ما رنگهمين دليل نگرش انسان ش

رويکردهاي ما در ابعاد گوناگون زندگي است. اين امر اهميت نگرش انسان شناسانه و بطور 
دهد. اينکه بدون داشتن نگرش خاص کرامت انسان را در جامعه و مناسبات آدميان نشان مي

توان به هسته مرکزي آن است، نمي انسان شناسانه منسجم و معقول، که کرامت انساني
 ها اقدام کرد.مديريت شايسته جوامع انساني و درمان معضالت مختلف آن

توان از سه منظر متفاوت در زمينه شناسايي چيستي و جوانب و زواياي کرامت انسان، مي
نگريست. يکي نگرش تجربي و پديدارشناسانه است که در آن با مطالعه تجربي خصوصيات 

شود به اوصاف نسبتا ثابت آدمي دست يافت تا بتوان ها در جوامع مختلف، تالش مينانسا
هاي جديدي چون ها به معيارهاي منزلت و کرامت انساني آگاه گرديد. دانشبراساس آن

انسان شناسي، مردم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي، معموال چنين رويکردي دارند و 
هاي فردي و اجتماعي انسان به صفات ار و رفتار، و در واقع کنشتالش دارند با مطالعه گفت

ترين مبناي چنين نسبتا پايدار آدمي دست يابند تا نوعي انسان شناسي تاسيس گردد. مهم
هاي ديني و مابعدالطبيعي و تالش تجربي فرضمندي از پيشهايي اجتناب از بهرهنگرش

تالش فيلسوفان، بويژه فيلسوفان مدرن  براي شناخت صفات آدمي است؛ رويکرد دوم به
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گيرد. متعلق است که در آن از منظر فلسفي مدرن، شناخت انسان در دستور کار قرار مي
هايي چون انسان محوري برخاسته از منظر خاص مدرن غربي است و بر انسان نگرش

تي و هاي معرفشود و آن همه ديگر حوزهشناسي بنا شده است که اومانيسم ناميده مي
غيرمعرفتي چون سياست، اخالق، اقتصاد، معرفت شناسي، و نظاير آن را تحت تاثير قرار مي

توان منظر الهي و سرمدي به انسان شناسي و بطور خاص به مساله دهد. رويکرد سوم را مي
ها، خطاها ها، ناتوانيکرامت و منزلت انسان دانست. در اين رويکرد، ضمن توجه به توانمندي

هاي دو رويکرد مذکور؛ ادعا بر آن است که شناخت انسان و وقوف به زواياي وديتو محد
جا که او پنهان منزلت او تنها از نگاه الهي داراي منطق و کفايت الزم خود است، زيرا از آن

خالق ما است، و به همه زواياي وجودي، معرفتي، اخالقي و ديني ما علم پيشين نامتناهي 
توان به شناخت جايگاه و منزلت حقيقي انسان و با عينک الهي است که مي دارد، تنها از چشم

موفق گرديد. چرا که تناهي دانش بشري ما و وجود ابعاد ناشناخته برخي جوانب انسان، ما را 
هاي همواره از شناخت کامل او محروم ساخته است. پس حتي با فرض برخي مزيت

ها و ها، کاستيت منزلت انساني، اما محدوديترويکردهاي تجربي و فلسفي مدرن در شناخ
مندي از نگاه الهي و سرمدي درباب منزلت و کرامت ها، در مجموع ما را به بهرهخطاهاي آن

دهد. مبناي منطق ما توسل به دايره نامتناهي علم الهي براي کسب شناخت انسان سوق مي
ي است. درواقع، براي شناخت انسان، جامع از انسان و بويژه بازشناسي کرامت او از منظر اله

هاي سياه و سفيد، تيره و تک بعدي خود را کنار گذاشته، از عينکمنطقي است که ما عينک
هاي رنگي و چند بعدي الهي استفاده کنيم تا منشوروار همه جوانب هستي آدمي را به قدر 

لعه محتوايي تالش طاقت بشري خود مشاهده کنيم. براين اساس، در اين تحقيق به روش مطا
شود ابعاد گوناگون کرامت انسان از متن وحياني قرآن استخراج و استنباط گردد و به اين مي

پرسش پاسخ داده شود که در منظر سرمدي و الهي قرآني، انسان داراي چه کرامتي است و 
ي، ها و کارکردهاي حقوقمسئله داراي چه مباني و نتايجي براي آدمي است؟ همچنين داللت

سياسي و ديني منزلت انسان از نگاه سرمدي الهي چيست؟ براي تحقق اين مهم، ابتدا به 
مندي انسان در هاي کرامت ذاتي و اکتسابي، سپس مباني و نتايج نظري و عملي کرامتتفاوت
 شود.هاي سياسي، اجتماعي، ديني و حقوقي بررسي ميزمينه

 کرامت ذاتي و اکتسابي .1

ن موجودي است با وجودي سيال، بطور طبيعي منزلت او از نگاه جا که انسااز آن
توان در سرمدي الهي يکسان و ثابت نيست، بلکه حداقل دو سطح از کرامت را براي او مي

نظر گرفت، يکي کرامت ذاتي، که مربوط به جنبه ثابت انسان است و به صرف انسان بودن، 
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ه جنبه سيال آدمي مربوط است و از قوه گيرد؛ دوم کرامت اکتسابي که ببه او تعلق مي
محض تا فعليت کامل در سيالن، نوسان و تغيير است. نوع اول، به صرف آفرينش انسان در 
او فعليت يافته و نهادينه شده است، اما نوع دوم فعليت همچون استعدادي براي کسب 

وقات بودن، کماالت است. براي مثال، داشتن روح الهي، مقام خليفه اللهي، اشرف مخل
عقل، اراده و نظاير آن از سنخ کرامت ذاتي است؛ زيرا بدون هرگونه تالشي، بلکه بطور 

ها قرار داده شده است. اما کسب کماالت معرفتي، فطري توسط خدا در نهاد همة انسان
ها ها در داشتن آنفضايل اخالقي، تقوا و نظاير آن از سنخ کرامت اکتسابي است که انسان

توان گفت کرامت مندند؛ پس مييستند بلکه بطور تشکيکي و تدريجي بهرهيکسان ن
اکتسابي آن نوع شرافتي است که انسان بصورت ارادي و از طريق به کار انداختن استعدادها 

آورد هاي ذاتي خود در مسير رشد، کمال و کسب فضايل اخالقي به دست ميو توانايي
 (. 279، ص1370جعفري،  ؛101، ص1384هاشمي، )

رسد که تقدم با کرامت ذاتي است؛ زيرا آن به وجوه و در مقايسه اين دو به نظر مي
خصوصيات اليتغير آدمي اشاره دارد که معموال از وي جداشدني نيستند و به واسطه آن، نوع 

ها لقب گرفته است. ضمن اينکه کرامت آدمي از ديگر مخلوقات ممتاز گرديده و اشرف آن
ها به يک ميزان وجود دارد، نه اينکه عدهدار و زايل شدني نيست و در انسانذاتي تشکيک بر

ها به مندي بيشتري از آن داشته باشند؛ براي مثال، به اقتضاي کرامت ذاتي، همه انساناي بهره
صرف انسان بودن، شايسته احترام و تکريم هستند و خصوصياتي چون دين، نژاد، جنسيت، 

ها هيچ نقشي ه شغلي، مکان زندگي و ميزان تمکن مالي و نظاير آنطبقه، تحصيالت، جايگا
ها قابليت تغيير دارد در اين مهم ندارند. اما کرامت اکتسابي از قوه تا فعليت محض در انسان

ها کسب شده و قابل زايل شدن هم هست. و براساس تالش و کوشش فردي و اجتماعي آن
هاي اجتماعي، جايگاه ، تقوا، ايمان، موقعيتبرخي از کماالت معرفتي، فضايل اخالقي

ها نيز از سنخ کرامت اکتسابي هستند. از طبقاتي، تحصيالت، شهرت و معروفيت و امثال آن
نکات مهم درباره کرامت اکتسابي آن است که آن، هم ابعاد مادي و معنوي، هم ابعاد فردي و 

ذاتي به ويژگي معنوي و فردي  شود؛ درحاليکه کرامتاجتماعي زندگي انسان را شامل مي
 انسان مربوط است. 

در نگاه سرمدي الهي هر دو نوع کرامت ذاتي و اکتسابي منظور شده و مصاديق مختلف 
ها معرفي گرديده است. مواردي چون خلقت انسان با روح الهي، مجهز بودن او به علم، آن

اند، زيرا اين موارد درباره همه اختيار، عقل و اراده و خليفه اللهي، از مصاديق کرامت ذاتي
کنند و با هيچ ابزاري اي صدق ميها بدون هرگونه مالحظهها به صرف انسان بودن آنانسان
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هم قابل زدودن يا سلب نيستند؛ اما مواردي چون کسب فضايل اخالقي، ايمان، کسب معرفت 
يق کرامت اکتسابي الهي، کسب رضايت خاص الهي، به دست آوردن تقوا و نظاير آن از مصاد

هستند؛ زيرا هم شدت و ضعف دارند، هم قابل ازدياد و کاهش بوده و براساس ميزان تالش 
 ؛282و  21، 177، 29اند )ر.ک: بقره/بشري ما بطور تدريجي و تشکيکي قابل حصول

 (.13حجرات/

 مباني کرامت انسان در اسالم. 2

سان از منظر و زبان الهي است. زيرا الزمه رويکرد الهي و سرمدي شناخت مباني کرامت ان
مندي او را تعيين و اين خدا است که از منظر فوق بشري و بعنوان خالق انسان، فلسفه کرامت

کند. در اين زمينه خداوند به موارد و مباني مهمي چون نحوه خلقت انسان و تعريف مي
عطاي امانت الهي به دميده شدن روح الهي در او، اعطاي موهبت عقل، آزادي و اختيار، ا

دهند انسان و پذيرش آن از سوي او و کسب مقام خليفه اللهي اشاره دارد. اين مباني نشان مي
که انسان هم از منظر نوع آفرينش، هم ابعاد وجودي، معرفتي و حتي اخالقي و رفتاري، 
 موجودي متمايز از ديگر مخلوقات است. به همين دليل خداوند بر تن او لباس کرامت

ها را به آدمي پوشانده و او را بر جميع مخلوقات برتري داده و اجازه به خدمت گرفتن آن
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ »اعطا کرده است. اين ويژگي مهم در دو آيه زير مورد اشاره قرار گرفته است: 

اهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَ» ؛(4/ني)ت «فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم
در آية اول، عظمت وجودي آفرينش آدم به  (.70سراء/إ) «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

، قدري است که خداوند آن را بعنوان بهترين خلقت تعبير کرده است. آية دوم نيز به نوعي
کرامت انسان و فضيلت او بر ديگر مخلوقات را نتيجه همين خلقت خاص و ديگر مواهب 

 گيرد.داند. در ادامه هريک از مباني مورد بررسي بيشتر قرار ميالهي مربوط به انسان مي

 روح الهي. 2.1

که به ويژگي وجودي و ذاتي او به لحاظ منطقي مبناي کرامت انسان از منظر سرمدي بايد
ترين ترين و اساسيوط باشد نه امور فرعي و عرضي. براين اساس، شايد بتوان گفت مهممرب

ها است که در زبان قرآن وجه تمايز آدمي از ديگر موجودات، تمايز ذاتي و وجودي او از آن
به آفرينش از روح الهي تعبير شده است؛ يعني به لحاظ وجودي، انسان نه موجودي صرفا 

، مانند ديگر موجودات مادي، و نه موجودي صرفا روحاني و مجرد مادي و جسماني است
روحاني است که خدا در او از روح خود دميده ـ  است مانند مالئکه، بلکه موجودي جسماني

(. در سوره مومنون، وقتي 29)حجر/ «نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِي»فرمايد: است، همانطور که مي
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کند که او را آفرينشي ديگر شود، نهايتا بيان ميده ميمراحل خلقت انسان توسط خدا برشمر
داديم که مطابق نظر اکثر مفسرين، منظور از آن، دميده شدن روح الهي بر جسم انسان است. 

نامد مي سپس بالفاصله، خداوند خود را بواسطه چنين آفرينشي بهترين آفريننده
هاي ديگر قرآن به ه در سوره(. اهميت چنين آفرينشي به قدري زياد است ک14)مومنون/
، 9و سجده آيه  72هاي ديگري هم به آن اشاره شده است. در سوره ص، آيه مناسبت
فرمايد: حتي بر اولويت دميده شدن روح بر اعطاي جوارح بدني تاکيد دارد، لذا مي خداوند

(. عالمه 9)سجده/ «لْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْكُرُوننَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَا ثُمَّ سَوَّاهُ وَ»
تسويه به معناي تصوير »، بر اين نظر است که 72در سوره ص، آيه  سويتهطباطبايي در معناي 

و هم تتميم عمل است. تسوية انسان به معناي تعديل اعضاي او است. به اينکه اعضاي بدني 
و تکميل کند تا به صورت انساني تمام عيار درآيد، و دميده شدن او را با يکديگر ترکيب 

روح در آن عبارت است از اينکه او را موجودي زنده قرار دهد، و اگر روح دميده شده در 
انسان را به خود خداي تعالي نسبت داده و فرموده: از روح خود در آن دميدم، منظور شرافت 

(. پس حقيقت ترکيب 343-342، صص17، ج1374)طباطبايي،  «دادن به آن روح است
آفرينشي انسان از جسم و روح، بويژه روح است که او را منزلت و کرامت خاصي بخشيده 
است، زيرا با اين ترکيب، آدمي بطور کلي نه از جنس مالئکه است و نه از ديگر مخلوقات 

جسمي، تنها  -جسماني، بلکه موجودي منحصر بفرد است که هستي ترکيبي و تلفيقي روحي
 مميزه خاص او است.

 آزادي، اراده و اختيار. 2.2

از وجوه ممتاز و برجسته وجودي انسان نسبت به ديگر مخلوقات اعطاي قدرت اراده و 
که چنين موهبتي درباره هيچ مخلوقي جز انسان و جن آزادي و اختيار به او است، درحالي

ي ترکيبي مانند انسان و همچون او مجهز کند. موجودات ديگر حتي جنيان نيز داراصدق نمي
به چنين صفتاتي نيستند. البته برخي آيات قرآني داللت دارند که جنيان نيز از نوعي اختيار 

ها غير از ترکيب از ماده و روح است )ر.ک: برخوردارند، درحاليکه جنس خلقت آن
روح آفريده شده و  (، اما اين تنها انسان است که از معجوني مرکب از جسم و112انعام/

که به شيطان که از مالئکه مقرب قدرت اختيار و آزادي اراده نيز به او اعطا شده، ضمن اين
الهي بود دستور داده شده بود تا بر عظمت وجودي آدمي سجده کند. پس با وجود برخي 

وت از اشتراکات انسان با جنيان در اصل آزادي، در مجموع ماهيت اختيار و آزادي انسان متفا
ها مانند آدمي به لحاظ وجودي داراي ترکيب جسماني و روحاني نيستند. ها است، زيرا آنآن
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إِنَّا »اين مهم در آيات چندي از قرآن مورد تاکيد قرار گرفته است. براي نمونه در دو آيه: 
مَن شَاء  مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَ قُلِ الْحَقُّ» ؛(3)انسان/ «هَدَيْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا

ها اين ها براي آن( بر اين مهم تاکيد شده است که صفت اختيار در انسان29)کهف/ «فَلْیَكْفُر
امکان را فراهم ساخته تا در مقابل سخن حق انبياء الهي و دعوت به هدايت، ايمان بياورند يا 

هي شاکر باشند يا ناسپاس. زيرا به لحاظ فطرت آفرينشي کفران ورزند و نسبت به دعوت ال
اين حق طبيعي انسان است که آزادانه راه هدايت را از ضاللت برگزيند و يا برعکس عمل 
نمايد؛ ضمن اينکه مطابق اصول حاکم بر هدايت تکويني و تشريعي، اگرچه خدا از طريق 

گونه اجباري از سوي خدا و تسلط و دهد، اما هيچها تذکر ميپيامبران راه رشد را به آن
ها براي پذيرش دعوت الهي نيست. همانطور که تحکمي از سوي پيامبران الهي نسبت به آن

 الَ إِکْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»اين نکات مهم در دو آية زير بيان شده است: 
 (.22-21)غايشه/ «مُذَکِّرٌ لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍفَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ  (؛256)بقره/

 خليفه اللهي. 2.3

ترين مباني منزلت و کرامت انساني اعطاي مقام خليفه اللهي به او از سوي خدا از مهم
شان و نه جنيان است. درحاليکه چنين مقامي نه به فرشتگان الهي به واسطه تجرد محض

اده شده است. پس، بايستي در انسان خصوصيتي و صفتي ها دبواسطه قدرت اختيار آن
اش براي کسب جايگاه انحصاري باشد که موجب جدايي او از ديگر موجودات و شايستگي

رسد اين صفت قدرت اختيار و دانايي در اوست که به اينجانشيني خدا باشد. به نظر مي
 «رَبُّکَ لِلْماَلَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِیفَةإِذْ قَالَ »گونه در ديگر مخلوقات وجود ندارند. در آيه: 

رسد و آنها به (، که موضوع اعطاي خالفت اللهي انسان به اطالع فرشتگان الهي مي30)بقره/
کنند، از سوي حق زبان اعتراض فسادگري و خونريزي انسان در زمين را به خدا گوشزد مي

گردد که موجب اعطاي چنين منزلتي تري معرفي ميتعالي، دانايي آدمي بعنوان صفت بر
ها بر معرفي شده است. همچنين در برخي ديگر از آيات قرآن بطور کلي برتري برخي انسان

برخي ديگر در کسب مقام جانشيني خدا نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. براي مثال در آية: 
(، اين مهم مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه 165م/)انعا «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خاَلَئِفَ األَرْض»

دهد که نه تنها منزلت خالفت اللهي بطور براين محتوي برخي آيات ديگر قرآن نشان مي
ها است، اما ميزان شود، بلکه فطرتا قوه کسب آن در همه انسانيکسان به همه داده نمي

ست. براين اساس خالفت اللهي داراي ها ابخشي آن در اختيار و بر عهده خود انسانفعليت



 80  1399/ پاييز ـ زمستان  11پياپي  سال ششم/ شماره دوم /

ها فعليت تام نخواهد داشت، بلکه تنها در درجات تشکيکي است و قطعا در همه انسان
هاي سخت به مقام شايستگان و انبياء و يابد که پس از گذراندن آزمونکساني ظهور کامل مي

هاي کامل را مامان و انسانشوند. از اين رو است که قرآن عمدتا انبياء و ااولياء اهلل نايل مي
مصاديق حقيقي مقام خالفت اللهي دانسته و بر تشکيل حکومت الهي بر روي زمين توسط آن

ها تاکيد دارد. در اين زمينه اشاره به امامت حضرت ابراهيم و حضرت داود اهميت خاص 
 (. 21صاد/ ؛124خود را دارد )ر.ک: بقره/

فت اللهي به انسان امري يک طرفه و دستوري قرآن همچنين اشاره دارد که اعطاي خال
ها از مولوي نبوده است، بلکه اين اعطا به ديگر مخلوقات هم پيشنهاد شده است، اما همه آن

پذيرش آن سرباز زدند درحاليکه اين تنها انسان بود که اين امانت الهي را پذيرفت، ضمن 
نيست؛ زيرا آيات متعددي در قرآن اينکه پذيرش اين امانت نيز به معناي کمال مطلق انسان 

إِنَّا عَرَضْنَا »کنند. در اين زمينه، آيه: وجود دارند که وجوه گوناگون منفي انسان را نيز بيان مي
نُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا نسَاالْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ

(، گواه آشکاري بر تهور و جسارت آدمي در پذيرش اين امانت است در 72)احزاب/ «جَهُولًا
هاي بارز اوست. عالمه طباطبايي پذيرش امانت حال که جهالت و ظلم هم از ويژگيعين

ت کماالت در داند و نه فعليالهي توسط انسان را از باب قابليت انسان براي کسب کماالت مي
انسان به خودي خود فاقد علم و عدالت بود، ولي قابليت آن را داشت که »گويد: او؛ پس مي

خدا آن دو را به وي افاضه کند، و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم 
 (. 528، ص16، ج1374)طباطبايي،  «ارتقاء پيدا کند

 قدرت تعقل و تفکر و علم آموزي . 2.4

آموزي هاي مهم کرامت انساني از منظر قرآن، تجهيز او به عقل و قدرت علمويژگي از
است. در اين زمينه قرآن بر اختصاص موهبت علم و تعقل به انسان تاکيد خاص دارد. در 
داستان سجده فرشتگان بر آدم، قرآن بر تعليم اسماء الهي بر آدم اشاره دارد که موجب برتري 

(. براين 31)بقره/ «عَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَّهَا»گردد: ها بر آدم ميو سجده آن او بر فرشتگان الهي
کند که مطابق آن، تنها دانايان اساس قرآن بطور مطلق دانايي را از ناداني و جهل جدا مي

 ؛(50)انعام/ «رُونقُلْ هَلْ يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَفاَلَ تَتَفَكَّ»هاي خاص خود را دارند: شايستگي
(. همچنين قرآن بارها بر 9)زمر/ «عْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابيَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا»

ها اهميت تعقل بعنوان موهبتي الهي در انسان تاکيد دارد، ضمن اينکه چنين موهبتي در انسان
رسند. براين اساس، ها به فعليت مينها با تالش شخصي و فعاليت با اختيار آنبالقوه است و ت
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فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ »قرآن بر محوريت تعقل براي هدايت يافتن انسان تاکيد فراوان دارد: 
(. ضمن اينکه 18)زمر/ «هُمْ أُولُوا الْأَلْباب الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ

( نيز در راستاي تاکيد بر و 164ارسال انبياي الهي براي تعليم حکمت و کتاب )آل عمران/
ترين مظهر آموزي انسان است. درواقع، انبياء الهي بعنوان مهمتقويت ويژگي عقالنيت و علم

روني انسان هستند. در اين زمينه است که عقل خارجي به فعليت رساننده توانمندي عقالني د
تَفَكُّرُ سَاعَةٍ » فرمايد:پيامبر اسالم براهميت تفکر و تعقل بسيار بيشتر از عبادت تاکيد دارد و مي

 (.29، ص1، ج1388)کليني،  «خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة
ع حاصل خالصه اينکه نتيجه به دست آمده از مباني چهارگانه مذکور آن است که مجمو

هاي الهي اعطا شده به انسان توسط خدا، براي او جايگاه و منزلت برتر و شايستهاز موهبت
ها بجز انسان يک از آنبيند که چنين مقامي براي هيچاي را در ميان مخلوقات الهي تدارک مي

 مقرر نشده است. درواقع، کراماتي چون دميده شدن روح الهي، خالفت اللهي، مجهز بودن به
اختيار و عقل و علم و برخي فضايل معرفتي و غيرمعرفتي ديگر، در مجموع انسان را اشرف 
مخلوقات ساخته است و جانشيني خدا برروي زمين را به او واگذار کرده است. ضمن اينکه 
همه اين مباني تنها در مقام کرامت ذاتي براي انسان اعتبار دارد و قابل اعمال است، يعني همه 

ها کرامت ذاتي شان، داراي کرامت ذاتي هستند، اما اينکه آنبه صرف طبيعت الهي هاانسان
بالقوه را بعنوان مواهب خدادادي تاچه ميزان در خود به فعليت برسانند موجب ظهور کرامت 

 گردد.ها مياکتسابي در آن

 نتايج کرامت انسان در اسالم . 3

انسان و پذيرش جايگاه ممتاز و برتر او در  ترين مساله ناشي از اقبال به کرامت ذاتيمهم
نظام خلقت، توجه به نتايج ناشي از آن در زندگي دنيوي او است. اين مساله در ابعاد فردي، 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي و ديني زندگي انسان داراي تجليات خاص خود است. به 

شود که زماني مشخص مي عبارت ديگر، اهميت اشرف مخلوقات بودن و کرامت ناشي از آن
آثار و نتايج آن در ابعاد گوناگون زندگي انسان دانسته شود و به آن عمل گردد و حتي بتوان 

 ها را براساس آن تدوين کرد يا تغيير دارد. ها و دولتبرخي قوانين ملت

 حق وراثت بر زمين و تسخير مخلوقات الهي. 3.1

مندي از تمامي مواهب طبيعي او براي بهره از نتايج مهم کرامت ذاتي انسان، شايستگي
است که خدا براي او در زمين فراهم ساخته است. درواقع خداوند بر انسان منت نهاده و 
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هاي الهي فراهم ساخته است. اين ها و ابزارهاي الزم را براي تمتع او از انواع نعمتزمينه
رفته است. ضمن اينکه تسخير مساله بسيار مهم در آيات متعدد قرآن مورد اشاره قرار گ
ها، شب ها، درياها، جنگلها، کوهمخلوقات الهي شامل آسمان و زمين، حيوانات، انواع ميوه

(. درواقع کره زمين و 52ملک/ ؛61غافر/ ؛20لقمان/ ؛22شود )بقره/و روز و نظاير آن مي
و معنوي  هاي الهي موجود بر روي آن بسترهاي الزم براي زندگي و تربيت مادينعمت

انسان هستند که اين تدارک عظيم الهي نشان دهنده ارزشمندي کرامت انساني از منظر الهي 
است. نتيجه دوم کرامت ذاتي، واگذاري حق حکومت و برقراري ملکوت الهي به انسان از 
سوي خدا است. يعني نتيجه طبيعي اشرف مخلوقات بودن انسان و تکريم ذاتي او، 

زمين از سوي خدا و تالش براي تحقق اراده الهي در روي زمين است. جانشيني او بر روي 
براين اساس، انسان نماينده خدا برروي زمين، وارث حکومت الهي و محقق سازنده اراده 

لَقَدْ کَتَبْنَا فِي »الهي بر روي زمين است که اين مهم در برخي آيات الهي بيان شده است: 
نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ » ؛(105)انبياء/ «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ

(. نکته مهم اين آيات آن است 5)قصص/« اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین
ها است، اما تحقق ور فطري براي همه انسانکه موهبت حکومت و وراثت الهي، اگرچه بط

هاي شايسته و بندگان صالح امکان پذير است که نشان دهنده بالفعل آن تنها در انسان
 اهميت کرامت اکتسابي است. 

 ها برابري فطري انسان. 3.2

از نتايج بسيار ارزشمند کرامت انسان از منظر قرآن، برابري و ارزشمندي ذاتي و فطري 
اي و غيره است. يعني همه ها بدون هيچگونه مالحظات نژادي، ديني، زباني، طبقهسانهمه ان
ها به صرف انسان بودن باهم برابر و يکسان هستند و هيچ دليلي بر برتري آنها به انسان

ها نيست. اين آموزه مهم همديگر بواسطه طبقه، نژاد، رنگ پوست، فرهنگ، دين و نظاير آن
 (،13)حجرات/ «هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوايَا أَيُّ»در آيه: 

مورد تاکيد قرار گرفته است، ضمن اينکه برابري مورد نظر ناظر به برابري فطري است که 
ها به درجات جا که انسانآن ها است. اما ازدقيقا در ارتباط مستقيم با کرامت ذاتي انسان

يابند، طبيعي است که به تدريج مختلف به سطوح گوناگوني از کرامت اکتسابي دست مي
کنند، داراي درجات متفاوتي از کرامت براساس آن و فضايل و رذايل گوناگوني که کسب مي

اظ ديني هم ها برابرند، حتي به لحگردند؛ پس از منظر کرامت ذاتي، همه انساناکتسابي مي
هايي برهمديگر برتري ندارند، اما به لحاظ کرامت اکتسابي ممکن است داراي برخي تفاوت
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از همديگر باشند. در اين زمينه است که قرآن به دو عامل تقوي و دانايي، بعنوان معيارهاي 
هَلْ يَسْتَوِي » ؛(13جرات/)ح «إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُم»ها اشاره دارد: تفاوت درجات انسان

 (. 9)زمر/ «الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون
اما در اينجا تاکيد اصلي ما بر کرامت ذاتي است که موجب برابري و ارزش مساوي همه 

مندي از موهبت انسانيت است. براين اساس است که قرآن براي جان همه ها در بهرهانسان
ها را مساوي کشتن ها، حتي يک عضو از آنمساوي قائل شده و کشتن انسان ها ارزشانسان

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ »کل افراد جامعه قلمداد کرده است: 
اي آن است که صرف (. مفاد دقيق چنين آيه32)مائده/ «مَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاس جَمِیعًا وَ

توان جان کسي را گرفت، اي نميانسان بودن داراي ارزش فطري و ذاتي است و به هيچ بهانه
پيامبراسالم )ص( بر برابري  در اين زمينه است کهمگر اينکه مطابق قوانين انساني عمل شود. 

ر عرب جز به تقوي تاکيد فراوان ها و عدم برتري عرب بر غيرعرب و غيرعرب بهمه انسان
(. او همچنين بر برابري مسلمانان و غيرمسلمانان در همه 348، ص22، ج1403دارد)مجلسي، 

 (.283-282، صص1409کند )متقي، حقوق اجتماعي نيز تاکيد مي

ها به واسطه بهرهپس از منظر قرآن مطابق محوريت آموزه کرامت ذاتي انسان، همه انسان
بت انسانيت، شايسته تکريم ذاتي و طبيعي بوده و دليلي بر برتري انساني بر مندي از موه

انسان ديگر نيست، مگر اينکه مطابق قوانين انساني آدميان براساس کرامت اکتسابي امتيازات و 
ها که ناظر به هايي را نسبت به همديگر بتدريج کسب کنند. از مصاديق برابري انسانبرتري

ها در داشتن امکانات اوليه زندگي، مسکن، توان به حق مساوي همه آنيکرامت ذاتي است، م
تعليم و تربيت، غذاي کافي، آزادي، بهداشت، و نظاير آن اشاره داشت. از مصاديق کرامت 

توان به دستيابي به مراتب عالي علمي، سياسي، شغلي، ديني، اجتماعي و نظاير اکتسابي هم مي
هاي اوليه و دست يافتن به فضايل معرفتي و رش قابليتآن اشاره کرد که براساس پرو

 آيد.اخالقي واال به دست مي

 حق حيات و زندگي. 3.3

ها از نتايج مترتب بر کرامت ذاتي انسان در اسالم حق حيات و زندگي براي همه انسان
ها اعطا ها است که از سوي خدا به آناست. يعني زندگي، حق طبيعي و فطري همه انسان

هاي الهي از برخي آدميان سلب شدني است. در ديده است و تنها مطابق قوانين و سنتگر
اين زمينه، قرآن مطابق ديدگاه الهي ابتدا تاکيد دارد که چون تنها خدا حق است، حق حيات 

ها ها و درنتيجه صاحب مرگ و حيات آندراختيار اوست. اوست که مالک زندگي انسان
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هُوَ » ؛(6)حج/ «أَنَّهُ يُحْیِي الْمَوْتَى ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ» ؛(60عمران/)آل «بِّکالْحَقُّ مِن رَّ»است: 
ها است، (. در عين حال تاکيد فراوان قرآن بر حفظ حيات انسان68)غافر/ «يُمِیت الَّذِي يُحْیِي وَ

شود؛ ي فراهم ميزيرا اصالت بر حقيقت زندگي است که از طريق آن زمينه حيات اخرو
توانند مطابق با منافع يا فهم خود سلب ها نميدرواقع حق حيات موهبتي الهي است که انسان

کننده آن باشند. برهمين اساس، قرآن بر حفظ و احترام به حق حيات ديگران نيز تاکيد فراوان 
سلب نکنيم: خواهد که با رفتارهاي ناشايست خود حق حيات را از خود دارد و حتي از ما مي

(. 195)بقره/ «الَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» ؛(29)نساء/ «الَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِكُمْ رَحِیمًا»
ها، صلح و همزيستي مسالمت آميز و مداراي ديني براين اساس، اصل حاکم بر زندگي انسان

شود که صلح تهديد گردد و قط زماني تجويز ميو انساني است. و جنگ و جهاد ف
إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ الَ تَسْفِكُونَ »انگيزي حيات جامعه مومنان را به خطر اندازد: تجاوزگري يا فتنه

 (.33)اسرا/ «الَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِالَّ بِالحَق» ؛(84)بقره/ «دِمَاءکُم
ه، حق حيات امري اعتباري و تابع توافق و قرارداد آدميان نيست، بلکه بدون کنتيجه آن

ها بطور طبيعي شايسته هرگونه مالحظات نژادي، ديني، طبقاتي، فرهنگي و غيره، همه انسان
داشتن حق حيات هستند و اينکه چنين حقي تنها براساس اصول قانوني درست در برخي 

بق خواست افراد. پس، از نتايج منطقي اصالت حق موارد اندک سلب شدني است نه مطا
 حيات در منطق اسالم، اصالت صلح و اعتباري بودن جنگ است.

 حق آزادي در همه ابعاد آن. 3.4

هاي کرامت انسان در اسالم به رسميت شناختن آزادي در همه ابعاد ترين ويژگياز مهم
بويژه سرنوشت و سعادت يا شقاوت آن است. درواقع انسان آزاد است که در انتخاب دين، و 

خود آزادانه تصميم بگيرد. زيرا مشيت الهي بر اين تعلق گرفته است که انسان واجد اختياري 
باشد که از نتايج طبيعي آن قدرت او بر انتخاب و انجام افعال خوب و شر است. در اين 

داند نه از ضاللت ميزمينه است که خداوند وظيفه پيامبران را تنها نشان دادن راه هدايت 
-21)غاشيه/ «لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر، فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ»ها را هدايت کنند: اينکه به اجبار انسان

(. زيرا تنها خود انسان است که تعيين 99)يونس/ «أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِین» ؛(22
بندگي خدا را  سرنوشت آينده خود است. براين اساس است که امام علي کننده ماهيت

 (.31داند )نهج البالغه، نامه/هاي ديگر ميبراي انسان دال بر آزادي او از بندگي همه انسان
نتيجه مهم ناشي از آزادي فطري و طبيعي انسان، گستره آن در همه ابعاد فردي، 
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اير آن است و اينکه در دو صورت برخي از وجوه اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ديني و نظ
آزادي فردي قابل تحديد يا سلب شدن است. يکي درجايي که آزادي فردي موجب زيان 
زدن به آزادي ديگران يا موجب ضرر زدن به خود فرد گردد، و دوم درجايي که با قوانين و 

سان قابل محدود يا مصالح اجتماعي جوامع در تضاد باشد که در چنين مواقعي آزادي ان
 سلب شدن است.

 نفي برتري نژادي و طبقاتي. 3.5

ها و برتري طبقاتي و نژادي از نتايج مهم اجتماعي کرامت انسان در اسالم، نفي تبعيض
ها از منظر هاي نژادي و طبقاتي هيچ تاثيري در جايگاه انساناست. مطابق اين ديدگاه، تفاوت
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ »به روشني بيان شده است:  الهي ندارد. اين مهم در آيه زير

(. در اين زمينه 13)حجرات/ «وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُم
عرب و غيرعرب، سفيد و سياه نيست  تاکيد دارد که هيچ فرقي بين است که پيامبر اسالم
(. درواقع مطابق منطق قرآني، تقسيمات نژادي، 348، ص22، ج1403اال به تقوا )مجلسي، 

ها تنها بعنوان تقسيمات اعتباري اجتماعي هستند که براساس سليقه انسانطبقاتي و نظاير آن
گيرد. البته تقسيمات ار ميها مقرر گشته و مورد استفاده قرها يا نيازهاي زندگي اجتماعي آن

ها مفيد است، اما دليلي بر ها براي گذران زندگي آنطبيعي آدميان براساس زبان و نژاد آن
ها به طبقه برخوردار و فقير، نژاد برتر ها بر همديگر نيست. براين اساس، تقسيم آنبرتري آن

فطري و طبيعي اقويا بر  ها هيچ دليلي بر برتريو فروتر، طبقه حاکم و محکوم و نظاير آن
ضعفا نيست. بلکه آنچه مالک برتري است تقوا و ايمان به خدا و وفاداري به لوازم ايمان 

 است.

 هاي اخالقياصالت ارزش. 3.6

هاي اخالقي است. اهميت اين از نتايج بسيار مهم کرامت انسان در اسالم، اصالت ارزش
ين ابعاد اسالم را بعد اخالقي آن دانست، ترتوان يکي از مهمآموزه به قدري است که مي

ضمن اينکه بخش قابل توجهي از آيات قرآن بر جنبه اخالقي زندگي انسان تاکيد دارند. در 
إِنَّکَ »نامد: را خلق عظيم او مي ترين ويژگي پيامبر اکرمهمين زمينه است که قرآن مهم

لَقَدْ کَانَ لَكُمْ »کند: اخالقي مومنين معرفي مي(، و او را بهترين الگوي 4)قلم/« لَعَلى خُلُقٍ عَظِیم
پيامبر اسالم نيز هدف از بعثت خود را تکميل (. 21)احزاب/« فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة

توان هاي اخالقي قرآن ميترين موارد آموزهکند. از مهمهاي اخالقي بيان ميفضايل و ارزش
گويي، نفي از دروغگويي، نفي غيبت، اهميت ت راستبه اولويت خوبي به ديگران، اصال
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داري و نظاير آن اشاره داشت. از برخي ايثار و از خودگذشتگي، انسان دوستي، خويشتن
توان به مواردي چون: نفي تحميق ديگران هاي قرآن در اين زمينه ميحقوق ناشي از آموزه

(؛ نهي از تمسخر 12/(؛ منع تجاوز به حريم خصوصي ديگران )حجرات34و31)توبه/
(؛ تشويق 19-18(؛ نفي تکبر )لقمان/18-12(؛ نهي از تهمت )نور/11؛ حجرات/11)همزه/

الَ تَزِرُ »(؛ 38)نجم/« أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(؛ مسئوليت شخصي: 134به گذشت )آل عمران/
نفي تحميق ديگران، دقيقا به توجه  ( و نظاير آن اشاره داشت.164)انعام/« وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

ها اشاره دارد. منظور از حرمت حريم خصوصي، اصالت به اصالت شخصيت ديگر انسان
هاي منفور از هاي شخصي و کرامت طبيعي افراد است. تمسخر ديگران از ضدارزشارزش

منظر الهي است که به شدت مورد نهي واقع شده است. نهي از تهمت بر اصالت خوبي و 
ها تاکيد دارد، يعني همه آدميان خوبند تا زماني که گناهي از پاکدامني اوليه همه انسان

ها سر نزده است. نفي تکبر، اهميت منزلت يکسان آدميان، و گذشتن و بخشيدن برخي از آن
دهد. مسئوليت شخصي نيز مبين اين حقيقت ها را نشان مينيز ارزشمندي شخصيت انسان

ي کرامت ذاتي و اختيار و آزادي انسان، پاسخگويي خود او درقبال است که الزمه طبيع
  اش هست.اعمال و کردار اختياري

 مندي از مواهب طبيعي و اجتماعيحق بهره. 3.7

مندي از مواهب ها درباب بهرههمچنين از نتايج طبيعي کرامت انسان در اسالم، حق آن
( و کرامت 107رده حق تعالي )انبياء/طبيعي و اجتماعي است. اين حق ناشي از رحمت گست

هاي مساوي ذاتي همه آدميان در محضر الهي است. منظور از مواهب طبيعي، مجموعه نعمت
هايي چون درياها، ها است. نعمتهاي مختلف در اختيار انسانالهي است که در سرزمين

به همه مردمي تعلق  ها، مزارع، معادن و نظاير آن است که بطور طبيعيها، دشتها، کوهجنگل
دارد که براساس تقسيمات کشوري و بين المللي به آن سرزمين تعلق دارند. منظور از مواهب 

ها و امکانات زندگي اجتماعي در يک جامعه مشخص است. مواردي اجتماعي مجموعه نعمت
چون حق تحصيل، مسکن، شغل، ازدواج، کسب مدارج شغلي، علمي، سياسي و نظاير آن از 

ها در هاي انسانب اجتماعي هستند. نکته مهم درباره مواهب اجتماعي آن است که تفاوتمواه
شود؛ ها از اينگونه مواهب ميمندي متفاوت آنهاي شخصي، علمي و غيره موجب بهرهقابليت

مندي همگان از اين مواهب که نشان دهنده نقش کرامت اکتسابي است، اما نبايستي اصل بهره
هاي آدميان در کسب مواهب اجتماعي را مورد گردد. قرآن نيز تفاوت ها سلبو فرصت
 (.32)نساء/« لرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنلِ»نظردارد: 
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 مصاديق کرامت انسان در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 4

هاي دين اسالم و مذهب شيعه اساس آموزهقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر
تدوين شده است. در اين قانون مواردي چون خداباوري، معادباوري، آموزه نبوت، عدل و 

تري دارند. در اين قانون همچنين توجه خاصي به کرامت ذاتي امامت و نظاير آن نقش پررنگ
سان و آزادي توام با و اکتسابي انسان شده است. اصل دوم اين قانون بر ارزش واالي ان

مسئوليت او دربرابر خدا و خلق او تاکيد فراوان دارد که نشان دهنده محوريت کرامت ذاتي 
کشي و گري و ستمانسان در اين قانون است. در همين اصل، همچنين بر نفي هرگونه ستم

پذيري، و ضرورت استقرار و تحقق عدل و استقالل سياسي، اقتصادي، گري و سلطهسلطه
اجتماعي و فرهنگي مردم ايران در همه ابعاد آن تاکيد شده است که مبين تاثيرپذيري چنين 
تاکيداتي از آموزه کرامت ذاتي انسان در اسالم، با تفسير شيعي آن است )اصل دوم(. در 
اصول ديگر قانون اساسي ايران نيز به طرق مختلف به نتايج و لوازم توجه به کرامت ذاتي 

 شود.ها ذکر ميحقوقي آن توجه شده است که برخي از آن انسان و ابعاد

 اصل برابري. 4.1

در اصل نوزدهم تاکيد شده است که مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق 
ها سبب امتياز برخي از مساوي برخوردارند و خصوصياتي چون رنگ، نژاد، زبان و مانند اين

هاي قرآني به ويژه (. اين اصل هم متاثر از آموزه19)اصل  مردم بر برخي ديگر نخواهد بود
سوره حجرات و هم از لوازم منطقي و حقوقي توجه به کرامت ذاتي انسان است.  13آيه 

اهميت برابري مردم دربرابر قانون در قانون اساسي ايران به قدري است که اين مساله دوباره 
همه »وباره قرار گرفته است. طبق مفاد اين اصل: نيز با زبان ديگري مورد تاکيد د 20در اصل 

افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، 
(. 20)اصل «سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند

يگر صفات اشخاص است که اهميت اين دو اصل تاکيد بر اولويت انسانيت و تقدم آن بر د
 گردد. ها ميهاي اجتماعي آنموجب تفاوت

 اصل آزادي عقايد ديني . 4.2
هاي مهم قانون اساسي ايران به رسميت شناختن آزادي عقايد ديني است. يعني از ويژگي

اي براي اشخاص آزاد است و هيچ فرد و سازماني مجاز به تحميل عقايد داشتن هرعقيده
تفتيش »قانون اساسي ايران آمده است:  23ن نيست. در اين زمينه در اصل ديني به ديگرا

اي، مورد تعرض و مواخذه توان به صرف داشتن عقيدهعقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي
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ها در اتخاذ هرنوع ديدگاه الهي (. معناي آشکار اين اصل آزادي کامل انسان23)اصل «قرار داد
شود سوره بقره است که در آن تاکيد مي 256متکي بر مفاد آيه و غيرالهي است که اين امر 

هاي قرآن پذيرش دين اجباري نيست؛ اما از آنجا که در ايران حکومت اسالمي مبتني بر آموزه
و مذهب شيعه برقرار است، ترويج آزادانه افکار الحادي در مجامع عمومي ممنوع است، 

ت، چون انسان موجوي مختار است که اگرچه هر فردي مجاز به داشتن هر فکري اس
مسئوليت افکار و عقايدش بر عهده خودش است. در اين قانون همچنين براي پيروان همه 

بر  12اديان الهي، آزادي انجام شعائر مذهبي درنظر گرفته شده است. در اين زمينه در اصل 
يهودي، و در اصل  رعايت حقوق پيروان ساير اديان، بويژه پيروان اديان زرتشتي، مسيحي و

بر آزادي ديني فرق مسلمان مانند حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي، تاکيد شده  13
دهند که عقايد ديني مختلف، بويژه اشکال مختلف است. محتواي اين اصول نشان مي

هاي الزم خود هستند، ضمن اينکه حفظ خداباوري در حدود قانون داراي اختيارات و آزادي
قانون اساسي بر ضرورت رعايت  14صي نيز مطلقا ممنوع نيست. همچنين اصل عقيده شخ

حقوق اجتماعي همه غيرمسلمانان ساکن در ايران تاکيد فراوان دارد و اينکه رفتار بر طبق 
 (.14تا  12ها بر همه الزم است )ر.ک: اصول عدالت، انسانيت و اخالق متعالي با آن

 اصل حفظ حرمت اشخاص. 4.3
هاي د بسيار مهم و متعدد اصول قانون اساسي ايران توجه به ابعاد گوناگون آزادياز موار

تصريح  39فردي و لزوم حفظ حرمت و حيثيت افراد بطور کلي است. در اين زمينه اصل 
حيثيت و حرمت کساني که به موجب قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد مي»دارد که 

 20. در واقع حدود «ها نيستليل قانوني براي هتک حرمت آنشوند بايد حفظ شود و هيچ د
اصل از اصول قانون اساسي ايران تالش دارند تا اهميت و اولويت کرامت و حيثيت ذاتي 
انسان را نشان دهند که تنها بوسيله قانون و از طريق مراجع قانوني قابل محدود شدن است نه 

 هر طريق ديگر.

 تماعي و اقتصاديهاي اجمندياصل بهره. 4.4
منديهاي مهم قانون اساسي ايران وجود اصول متعددي است که بر لزوم بهرهاز ويژگي

مندي از آموزش و بر بهره 30هاي برابر براي همه ملت ايران تاکيد دارد. در اين زمينه، اصل 
 بر حق همه ايرانيان براي داشتن مسکن مناسب، اصل 31پرورش رايگان براي همگان، اصل 

بر امکان برخورداري همه مردم  29بر امکان داشتن شغل مناسب براي همه مردم، اصل  28
ايران از مزاياي تامين اجتماعي مانند بازنشستگي، بيکاري، ازکار افتادگي و نظاير آن، تاکيد 
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دارند. معناي کلي اين اصول آن است که همه مردم در درجه اول به واسطه عموميت کرامت 
هاي طبيعي و اجتماعي و اقتصادي برابرند. تنها مندي از مواهب و فرصتهذاتي در بهر

مند هاي بعدي است که ممکن است برخي افراد بيشتر بهرهبراساس کرامت اکتسابي و تفاوت
 (.31تا28گردند )ر.ک: اصول 

 اصول اجراي عدالت در همه شئون زندگي اجتماعي. 4.5
تاکيد بر ابعاد مختلف اجراي عدالت در شئون هاي مهم قانون اساسي ايران از ويژگي

زندگي مردم است. برخي از موارد آن در اصول زير بيان شده است: منع دستگيري افراد در 
مگر مطابق قانون، ضرورت فراهم  33مگر مطابق قانون، منع تبعيد افراد در اصل  32اصل 

مردم براي داشتن وکيل  ، حق همه34ساختن امکان دادخواهي براي همه آحاد ملت در اصل 
در دادگاه و الزام دولت براي اخذ وکيل براي کساني که خود توانايي آن را ندارند در اصل 

گناهي همه مردم تا زماني که ، امکان مجازات افراد تنها با حکم قانون، اهميت اصل بي35
تن ، ممنوعيت مطلق شکنجه براي گرف37جرم کسي مطابق قانون شناخته شود در اصل 

دهند که رعايت (. محتواي اين اصول نشان مي38تا  32)ر.ک: اصول  38اعتراف در اصل 
عدالت در همه شئون آن براي همه مردم و دولت مردان ضروري است و اينکه دولت و افراد 

 در هيچ شرايطي حق تخطي از اصول عدالت را ندارند. 

 اصل آزادي بيان و حقوق اجتماعي. 4.6
ايران همچنين ابعاد مختلف آزادي بيان و چگونگي حفظ حقوق  در قانون اساسي

اجتماعي ناشي از آن تاکيد شده است. در اين زمينه ضمن به رسميت شناختن آزادي عقيده و 
دين، و ممنوعيت تفتيش عقايد ديني، و آزادي فرق مسلمان و غيرمسلمان در انجام شعائر 

براي نمونه، اصل سوم، بند هفتم اين قانون بر  ديني، بر اصل آزادي بيان هم تاکيد شده است.
بر  34هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون تاکيد دارد. همچنين اصل اهميت تامين آزادي

هاي نيز بر آزادي 25کند. اصل آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب اشاره مي
در اين اصل گفته ميکند. خصوصي و ممنوعيت تجاوز به حريم خصوصي افراد اشاره مي

ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات شود که بازرسي و نرساندن نامه
ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن

نيز بر ابعاد گوناگون  26(؛ عالوه براين، اصل 25ممنوع است، مگر به حکم قانون )اصل 
ها، انجمنهاي سياسي، اجتماعي و ديني اشاره دارد. طبق اين اصل: احزاب، جمعيتديآزا

هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط هاي اسالمي يا اقليتهاي سياسي و صنفي و انجمن
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به اينکه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را 
ها منع کرد يا به شرکت توان از شرکت در آنهيچکس را نمي": نقض نکنند. طبق اين اصل

حتي انجام راه پيمايي براي بيان  27(. در اصل 26)اصل  "ها مجبور ساختدر يکي از آن
 (.27ها نيز به رسميت شناخته شده است )اصل نظرات اشخاص و گروه

 اصول برابري قومي و جنسيتي. 4.7
هاي ساکن در ايران اعطاي حقوق برابر به همه قوميت هاي بارز قانون اساسياز ويژگي

مردم ايران از »مورد تاکيد قرار گرفته است، که طبق آن:  19ايران است. اين مساله در اصل 
ها سبب هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين

بر حقوق يکسان همه زنان و مردان  20ر اصل (. همچنين د19)اصل  «امتياز نخواهد بود
ها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ايراني تاکيد شده است و اينکه آن

فرهنگي يکسان با رعايت موازين اسالمي برخوردارند؛ منظور از رعايت موازين اسالمي، 
و کارکردهاي  هاهاي طبيعي زن و مرد است که موجب تفاوت نقشتوجه به تفاوت

ريزي دولت نيز بر ضرورت برنامه 21گردد. در اصل ها مياجتماعي، سياسي و تربيتي آن
توان به ها ميبيني شده است؛ از جمله اين حمايتهاي خاص از زنان پيشبراي انواع حمايت

احياي حقوق مادي و معنوي و رشد شخصيت اجتماعي زنان، حفظ کيان خانواده و حمايت 
 (. 21تا  19ن شاغل و سرپرست خانوار اشاره کرد )رک: اصول از زنا

هاي متعالي اسالم و قرآن و مذهب شيعه خالصه اينکه قانون اساسي ايران ملهم از آموزه
هايي چون درباره انسان و بويژه منزلت و کرامت ذاتي و اکتسابي او است. درواقع آموز

اير آن درباره انسان موجب شده است تا در خالفت اللهي، آزادي و اختيار، روح الهي و نظ
قانون اساسي ايران نيز منزلت واالي انسان از همه ابعاد ممکن متجلي و پاسداري گردد. 
تحقق اين پاسداري در اعطاي انواع حقوق ديني، اجتماعي، سياسي، شغلي، خصوصي، 

حث قرار گرفته اصل از اصول اين قانون مورد ب 50فرهنگي، و نظاير آن است که در حدود 
ها در مقام عمل تالش دارند تا شأن و منزلت است. اهميت اين اصول در آن است که همه آن

هاي حيات خصوصي و عمومي پاس داشته شود و اگر محدوديتي انسان در همه عرصه
 گردد، آن هم براي حفظ اصل کرامت ذاتي انسان باشد نه کنار گذاشتن آن. اعمال مي

 انسان در اسالم و اعالميه جهاني حقوق بشر مقايسه کرامت. 5

کرامت انسان در اسالم و برخي ظهورات آن در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
داراي برخي اشتراکات و اختالفات با اعالميه جهاني حقوق بشر است. موارد مشترک موجب 



انسان در اسالم و کارکردهاي اجتماعي و سياسي آنرامت ک   91 

ل مشکالت فهم همدالنه بيشتر، و موارد اختالف موجب تالش براي فهم همديگر و ح
متقابل است. از جمله موارد مشترک کرامت انسان در اسالم و مصاديق آن در قانون اساسي 

توان به محورهاي زير اشاره کرد: تاکيد بر منزلت و ايران با اعالميه جهاني حقوق بشر، مي
هاي شخصي و اجتماعي، اولويت آزادي عقيده و بيان، کرامت ذاتي انسان، تاکيد بر آزادي

ها در برخورداري از امکانات اجتماعي، ضرورت حفظ حرمت انسان يد بر برابري انسانتاک
هاي قضايي، سياسي، ديني، فرهنگي و غيره، حق آزادي در شغل، مسکن، در حوزه

تحصيالت، ازدواج، ممنوعيت بندگي و بردگي، اولويت امنيت فردي و حريم خصوصي، منع 
برابري افراد در مقابل قانون، حق برخورداري از  بازداشت و شکنجه در انواع مختلف آن،

(. اين 19و  14تا  1تعليم و تربيت همگاني، و نظاير آن )ر.ک: متن اعالميه جهاني، موارد 
دهند که اشتراک زيادي بين منظر اسالمي و حقوق بشر جهاني درباره کرامت موارد نشان مي

نيادي، فردي، خصوصي، اجتماعي، انسان وجود دارد که منجر به اعطاي حداکثر حقوق ب
 سياسي، و غيره به نوع انسان شده است. 
توجهي نسبت به جايگاه خدا در نظام حقوقي انسان، اما درمقابل، مواردي چون: نفي يا بي

هاي ملحد و هاي خداباور و ملحد و اجازه مطلق به انسانهاي انسانعدم توجه به تفاوت
هاي زن و مرد، گذاري بين قابليتي خود، و نيز عدم تفاوتغيراخالقي براي ترويج نظام فکر

توانند از وجوه مي نفي قيود مشخص براي ازدواج زن و مرد، نفي اراده الهي در زندگي انسان،
 اختالف بين اسالم و حقوق بشر جهاني باشد. 

لتتوان گفت کرامت انسان در اسالم و اعالميه جهاني حقوق بشر، داراي دالدرمجموع مي
ها و ابعاد بنيادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که در بيشتر موارد اشتراک 

هاي اساسي هم در نوع نگاه به انسان و ها وجود دارد؛ اما در عين حال تفاوتزيادي بين آن
الزامات حقوقي آن در زندگي وجود دارد. درواقع اشتراک اصلي دو ديدگاه اعطاي محوريت و 

ه انسان در همه امور زندگي او است، طوري که گويا همه قوانين اساسي و اجتماعي اصالت ب
بايد با مالحظه اصالت انسان تدوين و اجرا گردند. اما تفاوت اصلي اين دو ديدگاه درباره نقش 
و جايگاه خدا و دين در کرامت ذاتي انسان است. در اعالميه جهاني حقوق بشر، که متاثر از 

انسان است، تقريبا نقش خدا ناديده گرفته شده و دين بعنوان يکي از پديدارها و  نگاه مدرن به
که در ديدگاه اسالمي، انسان تنها در پرتو گردد. درحاليساختارهاي فرعي اجتماعي لحاظ مي

مخلوقيت و بندگي خداست که داراي اصالت و محوريت است و جايگاه اشرف مخلوقات را 
ها و خواستترين عامل محدود کننده آزاديش اعالميه جهاني، مهماشغال کرده است. در نگر

هاي ديگر است، درحاليکه در نگرش هاي انسانها و خواستهاي انساني، تعارض آن با آزادي
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ها و خواستترين عامل محدودکننده آزادياسالمي عالوه بر و حتي مقدم بر اين عامل، مهم
الهي و اخالق جهاني بشري است. ضمن اينکه قوانين  هاي انساني ضديت آن با دين، اراده

بشري نبايستي صرفا براي تمتع بيشتر انسان از دنيا باشد، بلکه بيشتر ناظر به تربيت و تعالي 
اخالقي و معنوي او باشد. نهايتا اينکه اعالميه جهاني حقوق بشر درباره آينده زندگي انسان 

چه نقشي در تامين معناي زندگي و تضمين ساکت است و معلوم نيست اين مواد حقوقي 
هاي حيات و سعادت اخروي او دارند؛ اما نگرش اسالمي در اين زمينه واجد بصيرت

ارزشمندي است و نتيجه نهايي توجه به کرامت انسان و عمل به لوازم حقوقي آن را هم تامين 
 داند. سعادت دنيوي و هم تضمين سعادت اخروي مي

 گيرينتيجه

دهد که شناخت ماهيت انسان و بويژه آگاهي از ابعاد مختلف منزلت يق نشان مياين تحق
و کرامت او از منظر الهي و سرمدي داراي کفايت و کارآيي الزم خود است. در اين زمينه 
است که صفاتي چون نفخه الهي، خليفه اللهي، علم و اختيار و نظاير آن منزلت خاصي را 

بينند. ضمن اينکه تفات کرامت ذاتي از اکتسابي تدارک ميبراي آدمي در ميان مخلوقات 
هاي معنوي، اخالقي، علمي و غيره فراهم ميامکان تکامل تدريجي انسان را در همه زمينه

سازد. نتايج مترتب بر کرامت ذاتي و اکتسابي انسان در همه ابعاد زندگي فردي و گروهي 
يات، آزادي، انتخاب دين، مسکن، شغل، توان به حق حها ميمتجلي است که از جمله آن

ها اشاره داشت. چنين تفسيري دستيابي به مدارج و مراتب عاليه علمي، اجتماعي و نظاير آن
از کرامت بطور خاص بر حفظ اصالت انساني انسان در همه مراتب و شئون زندگي او 

نژادي، طبقاتي، هاي ديني، نهد، بويژه اينکه هرگونه تغييرات و تفاوتانگشت تاکيد مي
فرهنگي، سياسي، علمي و غيره نافي منزلت و کرامت ذاتي انسان نيست، بلکه انسان بودن 
همه ما بر تعلق به دين، ملت، نژاد، طبقه، فرهنگ و قوميت خاصي مقدم است. اهميت اين 
 امر در تالش آدميان بر تمرکز بر اصل انسانيت، بويژه کرامت ذاتي انسان و بکارگيري آن در

هاي مربوط به سياست، دين، اجتماع، فرهنگ، حقوق و درکل در همه ابعاد نظريه پردازي
زندگي انسان است که بطور نمونه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعالميه جهاني 
حقوق بشر، برخي موارد آن بيان شده است. خالصه اينکه، همه ما آدميان، در درجه اول 

نسان بودن بايستي شئون انسانيت را درخصوص همديگر پاس بداريم. در انسانيم و به حکم ا
ها بر کرامت ذاتي انسان داراي ويژگي خاص خود و ها و مکتباين زمينه، تمرکز اکثر نحله

کاربردهاي قانوني مهمي است. بويژه اينکه همه ما آدميان، وراي همه تعلقات نژادي، 
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ستي بر تدوين اصول مشترک انساني تمرکز کنيم که فرهنگي، ديني، طبقاتي، و قوميتي، باي
توان با نظر به مي شمول است. در درجات بعدي است کهنتيجه طبيعي آن تحقق اخالق جهان

توان به تشکل ملت تعلقات ديني به ترسيم امت مومنان، با نظر به تعلقات قومي و ملي هم مي
مرکز بر اصول انسانيت، مانند کرامت ذاتي اقدام کرد، ضمن اينکه در همه اين موارد تاکيد و ت

 داراي تقدم خاص خود است.

 منابع
 قرآن کريم *

، گردآوري سيد رضي، ترجمه دکتر سيد جعفر نهج البالغه(، ش1374) ،طالب، عليابن ابي .1
 شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

ديدگاه اسالم  تحقيقي در دو نظام حقوق جهاني بشر ازش(، 1370جعفري، محمدتقي ) .2
، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري، وغرب و تطبيق آن دو با يکديگر

 چاپ اول. 

، تهران، اداره کل امور قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانش(، 1377رياست جمهوري ) .3
 قوانين و مقررات کشور.

مدباقر موسوي همداني، ، ترجمه محتفسير الميزانش(، 1374طباطبايي، سيد محمدحسين ) .4
 قم، دفتر انتشارات اسالمي، مجلدات مختلف.

اکبر غفاري، تهران، دارالکتب ، تصحيح علياصول کافي(، ش1388کليني، محمد بن يعقوب ) .5
 االسالميه.

، بيروت، موسسه کنز العمال في سنن االقوال و االفعالق(، 1409الدين )متقي، علي بن حسام .6
 الرساله.

 ، بيروت، موسسه الوفاء.بحاراالنوار(، ق1403قر )مجلسي، محمدبا .7

 ، تهران، انتشارات ميزان. هاي اساسيحقوق بشر و آزاديش(، 1384هاشمي، سيد محمد ) .8

 (.https://www.aihrc.org.af، قابل دسترسي در )اعالميه جهاني حقوق بشر .9
 

 



 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسالمي
 1399 ستانزمـ  پایيز/  11/ پياپي  دوم/ شماره ششمسال 

 
 

 آگاهي، ماهيت مکان در فلسفه اسالمي

 1يجيآسف ينوراهلل صالح

 دهيچک
ل قون دو فالسفه مسلماميان ر مشهو، اما ديدگاه هکر شدذفالسفه دري از ناال قون امکاره بادر

 .ندادهد کريياترا را آنسالمي مانند مالصدي احکمااز بعضي ه و نقل شدن فالطواز ايکي که ست ا
ست. مطابق با ظاهر اگرفته ار قر ئيانمشاش پذيررد که مواست سطو ل از ارمنقول قو ،ييگرد

 يد.آميب به حسااض عراز اسطو ل ارطبق قود و شوميب محسود مجري مرن امکان فالطول اقو
ست گردد. زيرا مکان در حيطه وجود ادر اين تحقيق، ابتدا بحث اصالت وجود و ماهيت تبيين مي

گردد. در و آگاهي در حيطة ماهيت. بعد از آن ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسالمي روشن مي
گيرد، به طوري که منظور از قسمت سوم تحقيق؛ معاني چهارگانة آگاهي مورد تحليل قرار مي

 ارى. پديدباشد، يعني آگاهي آگاهي در اين تحقيق، آگاهي از نوع اول مي
توان گفت مفهوم گردد. به طوري که ميتبيين مي «ي، ماهيت مکان استآگاه»در نهايت، گزارة 

شود. آگاهي، معقول ثاني فلسفي است )مکان، معقول اولي است(. آگاهي از مفهوم مکان انتزاع مي
 البته تصديق اين گزاره، از نوع علم حضوري است نه علم حصولي.

 

 کليدواژگان
 لم حضوري، مکان.اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، آگاهي، ع

                                                 
 (.salehinor@uk.ac.irاستاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان؛ ). 1
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 مقدمه
که مکان اي دارد که همة متفکران قبول دارند. مانند اينهاي شناخته شدهمکان ويژگي

کند، امکان ندارد دو متمکن در يک زمان و در يک پر ميظرف متمکن است، متمکن مکان را 
مکان قابل  تواند با حرکت مکان را طلب کند، يا آن را ترک کند،مکان وجود يابند. متمکن مي
مکان در خارج امر بديهي تلقي  تر است و... از اين رو وجودانقسام به مکان هاي کوچک

رو در چهار شده است. اگر اختالف نظري وجود دارد در ماهيت مکان است. تحقيق پيش
 پردازد:بخش به واکاوي حقيقت مکان مي

 يه؛. تحليل اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در نظام حکمت متعال1
 . تبيين حقيقت مکان در تاريخ فلسفه اسالمي؛2
 . تحليل معاني چهارگانة آگاهي؛3
 . «آگاهي، ماهيت مکان است». تبيين گزارة 4

 . اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در نظام حکمت متعاليه صدرايي 1

اى که صدرا عرضه کرد، همان است که با عنوان ترين انديشهترين و زيربنايىاصلى
شود. براى فهم صحيح انديشه اصالت وجود الت وجود و اعتباريت ماهيت از آن ياد مىاص

فلسفه در مقام تبيين احکام واقعيت ها و . 1 :و اعتباريت ماهيت بايد توجه داشت که
کند که بيان مى باشد؛ به تعبير بهتر فلسفهاز آن جهت که واقعيت دارند، مى موجودات

حقيقى است و متنى را در خارج پر کرده و امرى موهوم موجود، چون امرى واقعى و 
فيلسوف در بحث اصالت وجود و  .2نيست، چه خواص و احکامى را در خارج دارد؛ 

اعتباريت ماهيت به دنبال تثبيت اين حقيقت است که متن موجود خارجى را وجود تشکيل 
انتزاعى اين  باشد و ماهيت تنها حالتداده است و واقعيت خارجى، همان وجود مى

 واقعيت و وجود خارجى است. 

مقصود از ماهيت در مبحث اصالت وجود، حقيقتى است که در پاسخ از چيستى شىء 
 ئشود. همچنين يکى از معانى اعتباريت، امرى است که اوالً و بالذات منشأ آثار شبيان مى

 ياد کرده است.  حد وجود خارجى نيست. عالمه طباطبايى از اين ماهيت اعتبارى به عنوان

ماهيت صرفاً مفهومى است که از حد وجود  :الف ؛اين سخن به دو گونه قابل تفسيراست
ماهيت همان حد وجودى اى است که شىء در  :ب شود؛در بستر کارکرد ذهن انتزاع مى

بستر فقدان کماالت وجودى داراى آن شده است. تفسير دوم مورد پسند عالمه طباطبايى 
ان مفاهيم ماهوى را بازتاب مستقيم و تحقق مفهومى و وجود ذهنى حقايقى است؛ زيرا ايش
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داند که در خارج تحقق دارند و از سوى ديگر معتقد است که اتصاف در هر ظرفى باشد، مى
همان ظرف، تحقق دارند. بر اين اساس مراد از حد بودن ماهيت  دو طرف اتصاف نيز در

  .(93، ص1396، . )کميجانيبراى وجود، معناى دوم است
کند که اين بيان به دو گونه قابل ماهيت اعتبارى را حد وجود معنا مىطباطبايي عالمه 

 تفسير است:
آيند وذهن با تفسير اول: ماهيات صرفاً مفاهيمى هستند که از حدود وجودى به دست مى

 .کندمالحظه حدود وجودى، آنها را اعتبار مى
ودى اى هستند که شىء در بستر فقدان برخى تفسير دوم: ماهيات همان حدود وج

 کماالت وجودى، در خارج داراى آن حدود خاص شده است.
انسانيت( هرچند که امرى عدمى است، يعنى از جنس  بايد توجه داشت حد وجودى )مانند

و سنخ وجود نيست، ولى در بستر اضافه و ارتباطى که در خارج با وجود يافته، در کنف آن 
 ج موجود شده است )هرچند تحقق و متن مستقلى از وجود خودش ندارد(.وجود در خار

 براساس شش دليل ذيل، مقصود عالمه از حد وجود بودن ماهيت، تفسير دوم است: 
کند که داند و مفاهيم حقيقى را مفاهيمى تعريف مىعالمه ماهيات را مفاهيم حقيقى مى. 1

  ؛در هر دو ظرف ذهن و خارج تحقق دارند
کند که داند که داراى افراد خارجى هستند و بيان مىيشان ماهيات را مفاهيمى مىا. 2

شود که آن مفهوم، حکايت کنندة ذاتيات آن مصداق يک مفهوم، زمانى فرد آن محسوب مى
چنين مفهومى در واقع حقيقتى است که  پسمصداق باشد و تحقق مفهومى آن به شمار رود. 

  ؛ق دارددر هر دو ظرف ذهن و عين تحق
اند. )به گونهايشان ماهيات را مفاهيمى مى داند که بازتاب مستقيم امور محقق خارجى. 3

  ؛اى که ذهن در دريافت آنها کامالً حالت انفعال از خارج دارد(
داند که وجود ذهنى براى محکى هاى خود محسوب مىايشان ماهيات را مفاهيمى مى. 4

وجود ذهنى اين است که امر خارجى بعينه تحقق مفهومى  کند که مقصود ازشوند و بيان مى
گيرد که امرى که داراى ذات متحقق در خارج نباشد، اصالً وجود ذهنى پيدا کند و نتيجه مى

  ؛ندارد
و اند داند که وراى فاعل شناسا، داراى ثبوت و تحققايشان ماهيات را امورى مى. 5

ردهاى ذهن او را لحاظ نکنيم، در خارج جز وجود کنند که اگر فاعل شناسا و کارکتصريح مى
 ؛ و ماهيتى که در کنف آن موجود شده، خبرى از چيز ديگرى نيست

ايشان قائل است که اگر ظرف اتصاف، خارجى باشد، حتماً دو طرف اتصاف هم در . 6
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 از آنجا که واقعيت خارجى است که به انسان بودن يا حيوان بودن يا پس خارج تحقق دارند.
ماهيات هم در ظرف ثبوت، تحقق  پس شود،نبات بودن يا عنصر بودن و... متصف مى

دارند.)هرچند بنا بر اصالت وجود، متن مستقلى از وجود خودشان ندارند؛ بلکه به عين 
  (.97، ص1396 ،)کميجاني باشندوجودشان و به عنوان حيثيت آن موجود مى

ـاظ معرفـت شـناختي، مصـاديقِ از لح تاصالت وجود و ماهي بر اساس ديدگاه
چون حيثيت وجودي محکي هستند  همة احکام وجود، يابد.اولي و ثاني تغيير مي معقـوالت

اما  ،شوندمعقوالت اولي مي ،به لحاظ مفهومي،که در خارج به نحو عينيت وجود دارند 
معقوالت  ،داما منشا انتزاع خارجي دارن،چون مابه ازا خارجي ندارند ،اوصاف محکي ماهيت

 (.135، ص1395ثاني فلسفي هستند )قمي، 

مفهوم ماهيت و همة مفاهيمي که محکي  ،مفهوم وجود ،بر اساس ديدگاه استاد خسروپناه
معقوالت اولي  ،ها در ذهنمفهوم آن ،چون در خارج موجودند ،شان در خارج موجود است

زيرا محکي ماهيت  ،ول استمعقول ا ،مفهوم ماهيتي که محکي خارجي دارد ،است. بنابراين
از  ،شودامکان ماهوي انتزاع مي ،ماهيت ،اما هنگامي که از معقول اول ،مابه ازا خارجي دارد

ثاني فلسفي به شمار مي معقوالت ،اما مابه ازا خارجي ندارند ،جا منشا انتزاع خارجي دارندآن
 (. 138، ص1395رود )قمي، 

يابد: يلسوفان خلف، وجود به سه شيوه تخصص ميکه بر اساس ديدگاه مالصدرا و فچنان
حقيقت هستي به نفس ذات خود در برابر عدم تعين و تحقق دارد. زيرا غير هستي بطالن . 1

تعين و تخصص وجود . 2 ؛و نيستي محض است. بنابراين، حقيقت هستي به خود تکيه دارد
وجود همان مرتبه است. به  به مراتب و درجات وجود است؛ به ديگر سخن: تعين هر مرتبه

 ؛يابدو تخصص مي پس وجود در مراتب مختلف از شدت و ضعف و تقدم و تأخر و... تعين
 اند. تعين و تخصص وجود به ماهيات است؛ ماهياتي که در عالم خارج از ذهن محقق. 3

در اين نگاه به تصريح مالصدرا وجود و ماهيت در عالم خارج از ذهن عينيت دارند و در 
کند، مانند وجود انسان، وجود سنگ و وجود جا کثرت از ماهيات به وجودات سرايت مياين

و متفاوت با هماند زمينة اختالف در وجود را اند درخت. و اين ماهيات که خود داراي کثرت
  .(48، ص1391)کشفي،  کنندنيز مهيا مي

  . تبيين حقيقت مکان در تاريخ فلسفه اسالمي2
، 1396باشد )عبوديت، ظريات گوناگون درباره مکان به شرح زير ميدر فلسفة اسالمي ن

 (:36، ص1ج
 موجود در صورت جسم؛ة . بازگشت مکان به ماد1
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 . بازگشت مکان به صورت موجود در جسم؛2
 . بازگشت مکان به امتداد؛3

 . بازگشت مکان به خط؛3-1
 . بازگشت به سطح جسم؛3-2

 ي يا محوي مماس يا متمکن؛. بازگشت مکان به سطح جسم حاو3-2-1
. بازگشت مکان به سطح جسم حاوي مماس با متمکن )ارسطو، ابن سينا 3-2-2

 و فارابي(.
 . بازگشت مکان به جسم ديگر )به امتداد جوهري جسماني ديگر(؛3-3
 . بازگشت مکان به حجم؛ 3-4

 . بازگشت مکان به بعد موهوم )عبدالرزاق الهيجي(؛3-4-1
 ان به حجم منتزع )مصباح يزدي(.. بازگشت مک3-4-2

 . بازگشت مکان به بعد مجرد؛3-5
 . بازگشت مکان به فراغ متوهم )عالمه حلي(؛3-5-1
 . بازگشت مکان به بعد مفطور )خواجه و مالصدرا(.3-5-2

توانند مکان باشند؛ زيرا که توان گفت، ماده و صورت نميها ميبه عنوان ماحصل اين گام
تواند حرکت ماده يا صورتش را ترک يا طلب کند. همچنين جسمي نمي تواند، باجسم نمي

ماده و يا صورت جسم ديگر را به دست آورد و جانشين جسم نخست شود. سطح جسم 
توانند مکان باشند؛ زيرا در موارد بسياري مستلزم وجود دو حاوي يا محوي مماس نيز نمي

تواند مکان جسم اول باشد؛ زيرا ميمکان براي يک جسم در يک زمان است. جسمي ديگر ن
پر کند. درنتيجه جسم اول بايد جسم دوم راپر کند، که مستلزم تداخل متمکن بايد مکان را 

تواند مکان باشد؛ زيرا مکان بايد محيط بر ابعاد است و تداخل ابعاد محال است. خط نيز نمي
 جسم باشد.

ه ذاتا بخش پذير و اندازه پذير مراد از بعد مفطور امتدادي سه بعدي جوهري است، ک
است، در عين حال اين امتداد نيازمند هيوال نيست. بعد مفطور به بزرگي عالم جسماني است 
و هر جسمي بخشي از آن را اشغال کرده است. الزمه وجود بعد مفطور با اين تفسير تداخل 

 باشد.ابعاد است که محال مي
کند،چنين امتدادي که ذهن آن را فرض مي مراد از فراغ متوهم، امتداد موهومي است

اين اساس الزمه حقيقتا در خارج وجود ندارد و لزومي هم ندارد که اجسام آن را پر کنند. بر
 باور به فراغ متوهم، قول به خال آن هم با تفسير عدميش است که امري است محال.
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تزاع دارد که همانا حجم تفاوت بعد موهوم با فراغ متوهم اين است که بعد موهوم، منشا ان
يک جسم است. بعد موهوم، امري است جوهري، مجرد و برخالف بعد مفطور،انتزاعي. 
درواقع امتداد موهوم دقيقا همان حجم جسم در خارج است، که عقل با تصرف در آن، به 
صورت جوهري مجرد لحاظش کرده است. مشکل اين نظريه آن است که بعد موهوم، 

انتزاع دارد، نه مالک صدق. به بيان ديگر، اين حجم است که به حمل  درخارج تنها منشا
 ذوهو موجود است، نه بعد موهوم. در نتيجه مکان، به معناي بعد موهوم وجودخارجي ندارد.

حجم منتزع، همان حجم جسم است با صرف نظر از جسمي که داراي اين حجم است. 
جسم است. در تيجه اگر مکان جسم، اشکال اين نظريه آن است حجم جسم قائم به خود 

شود. چرا که مي حجمش باشد )حتي با صرف نظر از خود جسم(، مکان قائم به خود جسم
واقعيت خارجي جسم قائم به خود جسم است. اگر هم بگوييم با صرف نظر کردن جسم در 

ف گاه حجم منتزع ديگر يک تصرگردد، آنمرتبه وهم، حجم منتزع از خود جسم مستقل مي
شود. در نتيجه، همچون بعد موهوم با مکاني موهومي وهمي است و در خارج يافت نمي

 سرو کار خواهيم داشت نه مکان خارجي.
ترين(، نظريه درباره مکان، بازگشت مکان به سطح ترين )حتي کم اشکالدر نهايت رايج

يز لوازم در دروني جسم حاوي است، که با سطح جسم محوي مماس است. البته اين نظريه ن
 ترين اليه عالم جسماني است، مکان ندارد.خور تاملي دارد: نخست فلک اقصي که بيروني

کند، نه ساکن است )زيرا الزمه، سکون تغيير نکردن مکان دوم ماهيي که در آب حرکت نمي
يعني سطح مماس جسم حاوي است( و نه متحرک )زيرا الزمه متحرک بودن، يکي تغيير 

  يگري اين که مبدا حرکت در خود متحرک باشد(.مکان است و د

 . آگاهي، ماهيت مکان 3
ک گاهى مشترى آکه به معنادد بر مىگر Conscientiaالتينى واژه گاهىبه ح آصطالاصل ا
گاهى آاللت بر دالتين هم ن بادر ز Conscientiaست. احد واموضوعى از يا چند نفر دو 

از  Conscienceواژه که رى به طو ستاخالقى ان اجدى وهم به معناک دارد و مشتر
در کمبريج ن فالطونيااهفدهم تحت تأثير ن قردر ست. ح اصطالاين ى انسوافرت مشتقا

خصوصى و نه انگردرونگاهى ى آبه معنا Conscientia، واژه نسهافررت در کان و دنگلستاا
معنايى ل انتقاين ل انباد به گاهى(آ) Consciousnessنگليسى ح اصطالاکه ل ستعمار افکااز ا

  .شکل گرفت

معاصر ان متفکره عمدد. سى مىشورجنبه کلى براز دو گاهى ، آهن معاصرذفلسفة در 
ده مااز گاهى چگونه آين مسأله هستند که اپاسخ به د صد، درفيزيکاليستىش تحت تأثير نگر
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نست. برخى داگاهى زه آحوى ليستهاراناتوان مىتورا نها آکه د مىشود يجاافيزيکى مغز 
هستند. ليستى راغير ناتوروش گاهى به ى آيژگىهار و وساختا، تباسى مررپى بردر ر نيز يگد

گاهى د، آموجو-گاهىآينى مثل وگاهى با عنا، آنهانگرروش درونليستها معموالً با راناتو غير
  2مىکنند.ى بندستهو... د حالت -گاهى، آست يافتد

وزى مرى اگاهى به معناآيم بر اللت مستقديافت که ان صطالحى نمىتواسطو ارفلسفة در 
فلسفه در گاهى ى آيژگىهااز وحسى با برخى ره ادراک باه او دريدگادلى ، وباشد شتهداکلمه 

ادراک  اول:ست که اين م اسطو مستلزارفلسفه در گاهى آست. اقابل تطبيق ، هن معاصرذ
  .گاهانه باشد، آتابىزبنا به يک فعل باادراک ين ا دوم:و تحقق يابد 

هميت اليل آورد، دمىد جووبه رى نگاافيزيکى اى ين مسئله برامشکالتى که و هى گاآ
رة اـبدرب ـبه مطال هانون آفزروزاعطف توجه رى و نگاافيزيکىن حاميااى ن مسئله برـيا
سئلة ـمرى، اـنگافيزيکىب کذدادن  ننشااى برارد بهترين مواز که يکى اچر؛ ستااهى ـگآ
 : نيگلت. به گفتة ست آن احاالو هن ذا ـس يـنف

نشدنى تبديل رامه يک مسئلة ـبن را بدـ هنذست که مسئلة ى اچيز، آن گاهىآ»
شايد » ربلکموگفتة  به ؟گاهى چيستآما ا(. Nagel, 1974, p.219) «ه استدکر

ى اهى هم بديهىترين چيزـگآست. ـنير ين طواما ، ابه نظر برسدده ين پرسش ساا
 (.1ص ،1387ر، )بلکمو «ترينارشودهم و نيم سى کربرآن را نيم است که مىتوا

  باشد:معاني چهار گانه آگاهي به شرح زير مي

 ارىگاهي پديدآ. 3.1

ونگى ـامل چگـش»ه ـست کـندان ـهاى از ذجنبهان آن مىتوارى را گاهى پديدآکلى ر بهطو
 .(Rakova, 2006, p.36« )وبژکتيوـة سـا تجربـيع الـطاشوند. مى ژهيک سواى چيزها بر
، دـفلسفى نقل شرف لمعاايرةدايک از نيز که ه کر شدذتعريف د، مىشوه يددکه نچنا

ئة چنين ل ارانبادين بخش ما هم به ، در ايناک تعريف تحويلى يا مفهومى نيست. بنابرـي
قيقتر شوند. يک تعريف نمونه دنند انيز مىتورى شاايف رما همين تعاد؛ اهيم بواتعريفى نخو

ارى گاهى پديدآ» هد:دئه مىاراينگونه ا کبالارى را گاهى پديداز آقيقتر ى دتعريفها يناز ا
 .«نداتجربىى يژگىهاارى وگاهى پديدآى هايژگى؛ وستاتجربه 

بدين معنا که يک حالت تنها به شرطى ؛ نداتجربىت حاالارى گاهى پديدت آحاال
 کليت د.شته باشدن را دايژگى تجربىبووکه د هد بواگاهانه خوارى آپديدظ هلحاـب
در که د دارد جوى وچيز هاآن ردمودر هستند که  هاييآن تجربى يک حالتى هايژگىو

 (Block, 1995, p.206).آن دارد حسى شبيه  هانآشتن دات که ـگفان وـمىترد آن مو
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ن ـيدر اتجربه د از ينکه مقصوانخست د: کرره شااين تعريف بايد به چند نکته رد امودر
 دـماننى يگرواژة دمقابل ، در تـسا «Experience» نگليسىواژة ا سىرفادل معا، تعريف

«Empirical.» ين اباشيم د صددرر ـگات. ـسر اتجربة مذکودن يعنى ناظر به سوبژکتيوبو
ل اـطريق چند مثو از قىتر امصدرى هطوـبارى را گاهى پديدآبالطبع و تجربه ى معنا

، ذـلذيآش ک ـية مزن فت: تجربة چشيدنظر گررا در ها لين مثاان امىتو، مشخصتر کنيم
شديد. درد اندـندتحمل يک ه و شدرى يينه کاآيک گنبد دن تماشاکرخ، يک سيب سرن بوييد

  هستيم.ارى گاهى پديدآما صاحب ، ين تجربههااهمة در 

يک چيز به ، گاهانهارى آپديدظ بهلحاى ين تجربههاام از اثر هرکددر اينکه ا :دوم نکتة
ه دـشديجات انظير حاالاى هنىت ذقع حاالد. دروامىشوار پديدژه ک سوياى براى گونه

گفت که ان مىتو، يگردبهتعبير ؛ نداگاهانهآتاً ، ذاشدآورده ها لمثادر سطة تجربههايى که وابه
 سوبژکتيو نيز هست.ازى نداچشمت ين حاالام از اهرکداه گاهانه نباشند. همرآنند انمىتو

هنى کسى ت ذحاال، هنىت ذين حاالاست که ا يناسطة وابهدن بوازىنداين چشما
ل اـمثد. وـىشـى مـهنت ذن حاالـيا متحملشخصى هست که ، يگررت ديا به عبا، ستندـه

ه ـبل اـن مثـيدر اه ـکاى هنىذنظر بگيريد. حالت را در لذيذ آش يک ة مزن تجربة چشيد
ما ـشاى رـب ست که صرفاًى اچيزة آن آش تجربة مز؛ ستاکامالً سوبژکتيو ، يدآمىد وـجو

گاهانه آتاً ن آش ذاتجربة چشيداز هنى ناشى ذين حالت ، ايگرى دسواز ست. ه احاصل شد
 د.ند تجربه نشوامىتون آن آش که بگوييم تجربة چشيدارد هيچ معنايى ند؛ تـسا

ک ـيد وـىشـنچه موجب مآکه د ين مىشواز اقتى صحبت وينکه اخر هم م و آسو نکتة
 ىچيزر حالت مذکورد وـمدر ست که اين ، اگاهانه باشدرى آاپديدظ هنى بهلحاذحالت 

رد وـمدر يا  «ددارچنين حسى دن حالتبودر آن »گفت: ان تومىرد آن مودر که د دارد جوو
ه ـينگونامبتکر م به ناد نمىشو، «دارد؟حالت چگونه حسى دن در آن بو»سيد: پران مىتوآن 

  د.نکررهاى اشا نيگليعنى ارى، گاهى پديدى آمعنادن مشخصکر

سى ـه حـچگوندن وـبشخفا» نگيزاتأملبران با عنود کالسيک خور و مقالة مشهواو در 
ينگونه ارى را اگاهى پديدر آبانخستيناى بر (?What it 's like to be a bat« )دارد

  د:معرفى کر

ا ـين معنابه  يتنهادر، ستاگاهانه اى آصاحب تجربهواره امنداين حقيقت که يک ا
آن گفت صاحب ان مىتوردش مودر که د دارد جوى وچيزرد آن مودره ـک تـسا

هنى ت ذحاالواره امندايک  يتنهادرما دارد ... و اک چنين حسى ـيدن وـه بـتجرب
ردش مودر شته باشد که د داجوى وچيزرد آن مودر گر افقط و گر دارد اگاهانه آ

 (.Nagel, 1974, p.219« )داردحالت يک چنين حسى دن در آن گفت: بوان بتو
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د وـجى وزـه چيـن تجربـيرد امودر نظر بگيريد. ن آش را در تجربة چشيدل هم مثاز با
دارد؟ و سى ـچگونه حن آن آش هد: تجربة چشيددمىرا لى اچنين سؤن پرسيدزة جااکه دارد 
پاسخ اى هد: حسى شبيه... يا بردهم به يک شخص مىرا چنين پاسخى زة جاآن اپى در 

ينکه شما از ابعد و هد ار دشما قرر ختياف از آن آش را در اشخص يک ظرآن يد قيقتر باد
  «.چنين حسى»پاسخ بگويد: ، در يددکسب کراو را مانند اى تجربه

  د:کرى طبقهبندى و ينگونه جمعبندان امىتوت را ين حاالانکه آ خالصه

ن شنيد، سبزگ ک برين يداز دنچه آنظير  (Perceptual Experiences)کى ادراى ها. تجربه1
 د؛مىشورى و... درک اـبهاى وـهن دـبوييت، کالـه شـک تکـين چشيد، يک قطعه موسيقى

س ساـح، امـخزک ـيزش وـنظير حس س (Bodily Sensations)جسمى ت . حسيا2
  درد و...؛سر، گرسنگىرش، خا

و شق ـعس، رـت، انيتصبـس عـنظير حه حسشدى کنشهات و واهيجانات، . تمايال3
  دت و...؛حسا، تنفر

 . گىدسرـفدى، ااـعيت شـضوس ـد حـمانن (Felt Moods)ه دـحسشى ضعيتها. و4

  (Access Consciousness)سترسي دگاهي آ. 3.2

و ا (p.208 ,1995) سترسى مىنامددگاهى را آگاهى آگانة رچهااع نوع از امين نودوک مال
 : گاهى مىگويدآينگونه امعرفى در 

دة تفاـسر اوـه منظـر بـگافقط و گر است اگاهانه آسترسى ظ دبه لحار نمايى يا تصوزبا يک
 (Direct Rational Control of Action) لاـفعاستقيم ـى مـعقالنل رـکنت»ل و ستدالآزاد در ا

نمايى زيک بادن وـبداراامل ـست که شاحالتى  ،سترسى«د »حالت يکو ما باشد... ر ختيادر ا
 (. Ibid« )دشومى سترسىد

را نها آيا نقش ح شرح را صطالاگاهى بايد چند ى آين معنادن اشنکرو روتوضيح اى بر
ن ـيرا در اايى ـنمزبام وـمفهه اـينکه بايد جايگامشخص تر کنيم. نخست ر تعريف مذکودر 
ه ـگاهانارى آدـپديظ اـهلحـد بـنايک تجربه مىتواى شد که محتوره شاد. امشخص کرن ميا

ظ اـهلحـبر ذکوـماى وـه محتـت کـسان ـيد، اوـضافه مىشا ين مطلبانچه به ل آحا، باشد
ن آن دـشارسب پديدـه برحـيک تجرباى لى محتودر اوگاهانه باشد. آند استرسى هم مىتود
ت ـساتجربه اى آن نمايانة محتوزباى يژگىهاومى برحسب د و در دوگاهانه مىشوآما اى بر

دة آزاد در تفاـسر از اوـنکه بايد منظآدوم  ست.اگاهانه آسترسى ظ دبهلحاد شومى که گفته
ن شنشدم رومستلزد مشخص کنيم که خول را اـفعاستقيم ـى مـعقالنل رـکنتل و تدالـسا

 ت. ـسا «عقالنى»قيد و « لفعاا»از واژة ما د مقصو
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ر ـيزق ـطرياز ى ـه يکـه بـکاى ى ـهنذت ـبايد گفت که هر حال »لفعاا«واژة توضيح در 
س سترر در دعقالنى گفتال کنتراى بر. 1» د:هد بواسترسى خودگاهى و آجز، باشدس ستردر د
ين ابه ؛ باشدآزاد ستنباطى ظ الحااز باشد. س ستردر دعقالنى کنش ل کنتراى . بر2...؛ باشد

 «باشدس ستردها قابل لستدالاع اوـناامى ـتمدر ه ـک مقدمـيان وـهعنـمعنا که ب
 (.272، ص1387، فتايونزکر)ر

ع نوآن شتن اگذونبيرق را تعريف فودر  »عقالنى«قيد ن جاندگند از خوف هداو 
مىکند ان عنود مىشوه مشاهد (Blindsight) »بينىرکو«ة پديددر که رى کادخو لکنتر

(1995, p.208) ا چرو بينى چيست ريابيم که کودرمختصر ر ست که بهطوزم اپس ال
ر يک بيما، ىکلر بسيارت ست. به صوزم استرسى الدگاهى آتعريف ى در دـين قيـچن
 ند.زقيق مىى دهاسحد، هايى که مىگويد نمىبيندکمحررد مودر ت که ـسابين کسى رکو

د محيط مقابل خواى از ناحيهى، مغزى سيبهاآليل برخى دند که بهابين کسانىرکواد فرا
، ىکنندـمه نگاد خووى برروه ـمستقيم بر قتى بهطووبدين معنا که ؛ نند ببينندانمىتورا 

در گر اين اببيند. بنابرى صالً چيزاند اتوشخص نمىدر آن ست که ن اجهااى از ناحيه
توضيح رة آن بادر هاآنو از يم اربگذ هاآنوى برى را رومايشها جسمى يا تصويرآز

  نمىبينند.ى هند گفت که هيچچيزاخو، هيمابخو

ب صاـعاز اشى ـبخارد. دـند وـجى وزـنگياشگفت و مسئله هيچ چيز عجيب ى ينجاا تا
ش ـا بخـم؛ اتـسه ادـشل تالـخر ااـچدايى ـين بيناابرـبنو ست ه ايددسيب آمغز در بينايى 
رة بادرهيد که ابينى بخورمبتال به کوران بيمااز گر است که ا ينجاابينى رکون ستاآور داشگفت

ا ـهد که تقريباً تدمىن مايش ها نشا، آزحدسى بزنند، ند نمىبيننداکه مدعى ى يروشيا يا تصاا
ين ـز همـبينى نيروـسمية کـجه تويند. آمىر درکااز ست درها سين حداقع امو %90د وحد

، يناابرـ(. بن40-38صص، 1387ر، مىبينند. )بلکمو، ندرينکه کواعين ران در ين بيمااست که ا
و ا ـنشهـد کـمانند، وـخل اـفعاز انه عقالنى به برخى ر و کادخور بهطو، بينرکور يک بيما

ى ـسترسدگاهى م آمفهوى گيررهيم با بهکاابخورا گر همين نکته دارد. اى سترسد دخور گفتا
 ند.اگاهانهآسترسى غيرظ دبهلحال فعااين ابايد بگوييم ، کنيمن بيا

 (Self-Consciousness)گاهي آ. خود3.3

ر ـشناتآنسبتاً و يرپا م دمفهو، مىکندره شاآن ابه  کبالگاهى که ى آمعنا سومين
ين از امن ر منظو«گاهى مىنويسد: ع آين نوى اتعريف معنا وى درست. ااهى ـگدآخو

ب اـبدر تفکر در ين فهم ى اگيررنايى بهکااتودن و بو »دخو«از صاحب فهمى ح، صطالا
واره امندايک ، گاهىى آين معناابا توجه به  (p.213 ,1995). »تـسا »دوـخ«ک ـي
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و هن ذبطة راساساً مسئلة اباشد. د خواز صاحب فهمى  فقطور ـگد اوـد بـهاخوه گادآخو
اى گاهانه آچنين حالت د جوويم. سنجش د دارخواز که رى دارد صوـين تـهمدر يشه ن ربد

ين اچه ل حاـ مقابل شخصى اى را در يينه آهند که دمىم اـنجاين طريق امعموالً به را 
ض نظر مىگيرند. فراو را در لعمل اعکسو هند دمىار قران ــ چه حيوو باشد ن نسااشخص 
و از کنيد ه يينه نگاآين در اگر اباشد. ه گرفته شدار مقابل شما قردر ست اى دريينهآکنيد که 
ين گفتة شما يا به ى امعنا »دم راخو«د: هد بواخوى ين چيزـما چنـخ شـند پاسـشما بپرس

رى از ست که شما صاحب تصواين ، اهددمىن ما نشاـخ شـين پاسانچه ، آيگردسخن 
باال ارى مقدد را ست خودکه د سته شواشما خواز د ـکنيض رـم فـه زهستيد. با »دخو«
پاسخ د، باال برد را ست خودکه چه کسى د شوه شما پرسيداز گر رت اين صودر ايد. وربيا

معناست که شما انين پاسخ بددم. اباال بررا تم ـسدم دوـخد: هد بواخوى شما چنين چيز
 کنيد.ده ستفازم اع الـقامو، در دـيد دارخواز که رى تصواز يد درقا

اى بر؟ نددارچنين قابليتى رى و چنين تصواران حتى همة پستانداران و يا همة جاندآما ا
را ايى ـايشهـمآز نـيداروى ـهمى يعنزدوـنن قرر مشهوس يستشنا، زين پرسشاپاسخ به 

ين ى اابرد. او هد بوانخوه فايداز خالى آن، به نتيجة را لو گذرهاى وشااست که داده اترتيب 
ست. ـچي هاآنلعمل اتا ببيند عکسار داد قر »ننگوتااورا«دو مقابل را در يينه ر دو آمنظو

ين اتأييد اى ين برو اشدند زى بال مشغون شادکه با عکس خود ين بوا هاآنر فتارا ـتنه
د. در وـاچيز بـنر سياـب، دـنه اگادآخو، ينابنابرو ند د دارخورى از تصو هاآنمطلب که 

ارد ستانداشد که همگى با يک شکل م نجااهم ى يگرد دمتعدى هامايشآزد ـبعى اـههدـس
ى االـبدر ى ـنگرلکة دو سپس ، مىکنندش بيهور را جانوا بتداين طريق که ابه ؛ نداهشدم نجاا
ل قبااو در لعمل ايد عکسدبايد ن مدش آبههواز بعد د. نقاشى مىشوش آن گوو شم ـک چـي
ست دين از اخالصه نتايجى که ر بهطو؟ هددتشخيص مىرا  هاآن يا، آه چيستـلکدو ين ا

به در ماهگى به بعد قاه هجدن از نسان اکادست که کواين ، استه امدآست ده ـمايش ها بآز
يلها ريگر مانند گودبرخى و نند زمى ستدنها آها به ننها مىشوند. برخى ميموآتشخيص 

ب بادر مايش ها هيچ نتيجة قطعى آزن يانکه آنند. خالصه زست هم نمىدصالً به لکهها ا
 هند.دنمى تـسده ـگاهى بآ

ده رـکا دـاهى پيـگدآخورى از صوـت، شدره شاآن اباال به ى بندهادر نچه آطريق از گر ا
از د ـناىتوـخص مـک شـه يـطريقى کر کلى به چهار بهطو، نيمامىتوى بعدم گا، در باشيم
شتن داسطة وا. به2 رة آن؛بادرطالعاتى اة کسب سطوابه. 1» کنيم:ره شا، ابا خبر باشدى چيز

 «ناز آشتن يک شناخت داسطة وابه ة آن؛سطة مشاهدوا. به3 رة آن؛بادر هايى وربا
(Bermudez, 2007, p.461.) 
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ى ـپرا در اهى ـگدآخووت از مفهومى متفاى، چيزى از طريق باخبرر ين چهاام از اهرکد
ن در اـمدخورد وـمدر ه ـاتى کـطالعاق ـطرياز ا ـست مايک معنا ممکن در شت. داهد اخو

ت اـطالعل ااـمثر وـهطـه بـين معنا کابه ؛ بيابيمد خورى از تصود، شته مىشواگذن مارختياا
ن ـيدر اه ـت کـسان ـشرود. ـهنار درـا قـمر ختيارا در است دين ، وزن و از ابه قدط مربو
گاهى اى آسخن صاحب گونهاز يگر دبه و هيم شد ابا خبر خود خواى از ما بهگونهرت صو
 ست.ار اهمين قراز يگر هم قضيه رد دسه مود. در هيم بواخود خواز 

دن رـنکـشن روگاهى که همادآخوم مفهوح طرد از صلى خود ايم به مقصودازبپرن کنوا
ب بادى در ياى زيدهاديم که تردکرره شااگذشته ى بندهادر ست. ارى اگاهى پديدآ

و ا ـگهـه سـتىکرصودر ما حتى ا«د دارد، جووها نانند ميمومى يگرران دگاهى جانودآخو
 هاآن ارى درگاهى پديدد آجووند منکر اگاهى باشند هم هيچکس نمىتودآها فاقد خونميمو
 ،کبالبا اه همران بتورا گاهى دو آيناسد که رحقيقت به نظر مىدر  » (p.214 ,1995 ).دشو

  مىنويسد:ره ينبادراميز آمتنى طنز در فتايونزکررنظر گرفت. در گاهى متمايز دو آ

ه ـنکون آدـب، دـباشارى گاهى پديدداراى آگانيسمى ارسد که ربه نظر مى ممکن
؛ دـىکننـس مـحدرد را ا ـهش ست که خرگوآن امن س باشد. حده اـگدآخو
مىکنم ن ما گمااهستند. ارى گاهى پديداى داراى آجهدر اـقل تادـا حـنهآى ـيعن

ر مفهومى بسيان پشتيبا هاآنکوچک خرگوشى ى اـه مغزهـک ستانامحتمل ر بسيا
شته داگاهى دآخو هاآنکه دارم شک ، تىرگاهى باشد. به عبادآخون همچو، ظريف
و گاهى دآخوداراى نه  هاآنه ـکامالً مطمئنم کر؟ چطوم حماى سوسکها)و باشند 

 «اشيد!شته باندن شادنرـه کـلى در يددتر پسد. ـناارىگاهى پديدداراى آنه 
  (.284، ص1387، فتايونزکر)ر

 (Monitoring Consciousness)تي رگاهي نظاآ. 3-4

او ت. ـساتى راـگاهى نظ، آمىکندره شاآن ابه  کبالگاهى که ع آخرين نوآلبته و امين رچها
نى رت درونظاع گاهى بهمثابة يک نوة آيدا«مىکند که ن گاهى خاطر نشااز آين معنا رة ابادر

(Internal Monitoring) ع وـک نـي، اـک معنـه يـبد. برمىگيررا درمختلفى ى هارتصو
، دـباشارى دـگاهى پدياز آند شکلى امىتوع ين نواست. ا (Inner Perception)يابى درون
والً ـمعمآن ر ـيگى داـمعند. وـخت االـحاز خص ـيک شارى گاهى پديدآمشخص ر بهطو

يا  (Scanning Internal)نى دروسى ربرد: مىشون بيات طالعادازش اپرات برحسب تعبير
 » (p.214 ,1995 ).نى(دن دروسکنکر)ا

ن ـياا ـهراهرين ـبهتاز يکى ارى، گاهى پديدو آگاهى ع آين نون اشتن ميااتمايزگذاى بر
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نظر را در شن کنيم. يک کامپيوتر ع را روموضودر آن، قت دبا و يم وربيال ست که يک مثاا
نيز د و حافظة خود در موجوت طالعااند بر امىتودارد، تى رظاگاهى نآين کامپيوتر ابگيريد. 

؛ دـى کنـسرسکن يا بررا ا هاآن، يگردشته باشد يا بهتعبير رت دانظا، هددمىم نجااعمالى که ا
از د. ـنداىـنمارى دـاهى پديـگآصاحب ، ليل چنين قابليتىدبهد را ما هيچکس کامپيوتر خوا

د وـى خـنت درونيم بر حاالاتومى ين معنا کهابه ، يمدار راما نيز چنين قابليتى ، يگرى دسو
د وـجوم ـهارى دـاهى پديـگ، آکامپيوتررد موف برخال، مارد مودر ما اشته باشيم. رت دانظا

 نظر گرفت.ا در مجزر بهطوان هم مىتورا گاهى از آمعنا دو ين ، اينابنابردارد. 

شود. اما الزم است قبل از مي آگاهي ، ماهيت مکان است اشارهة حال به تبيين گزار
. منظور از آگاهي در اين گزاره، اگاهي از نوع اول، يعني 1آن به دو مقدمه اشاره شود: 

. اين گزاره از نوع قضاياي حمل ذاتي اولي است، نه حمل شايع 2ارى است. پديد
 و مفيد تقسيمات از صناعي شايع حمل و اولي ذاتي حمل به قضايا صناعي. تقسيم

 هاآن بيشترة دربار که است ابعادي و زوايا داراي که است مسلمان دانان منطق اريابتک
 قضايايي ميان تفکيک (.15، ص1388 ابوترابي،)است  نگرفته صورت جدي تامل تاکنون

 که قضايايي با است اولي ذات حمل به موضوعاتشان بر هاآن محمول حمل که
 دانان منطق هاي نواوري از شوندمي حمل موضوعاتشان بر شايع حمل به محمولشان

  (.20، ص1388 ابوترابي،)است  مسلمان
را تبيين  «آگاهي، ماهيت مکان است»توان گزاره اکنون باتوجه به توضيحات فوق، مي

. مفهوم آگاهي)از (است فلسفي اولي معقول مکان،)است فلسفي ثاني معقول نمود. آگاهي،
اي که در اين تحقيق الزم است به آن شود. آخرين، نکتهمي نوع اول(، از مفهوم مکان انتزاع

  توجه شود اين است که: تصديق، گزاره باال از نوع علم حضوري است، نه علم حصولي.

 بنديجمع
ل قون دو بين فالسفه مسلمار از مشهوه و کر شدذفالسفه دري از ناال قون امکاره بادر

را آن را سالمي مانند مالصدي احکمااز بعضي ه و نقل شدن فالطواز است يکي قولي که ا
ست. که اگرفته ار مشايين قرش پذيررد سطو که مول از ارمنقول قوي يگرو دند ده اتأييد کر

سطو ل ارطبق قود و ميشوب محسود مجري مرن امکان فالطول از امنقول مطابق با ظاهر قو
 يد.آميب به حسااض عراز ا

ة گردد. زيرا مکان در حيطمي تبيين در اين تحقيق، ابتدا بحث اصالت وجود و ماهيت
ماهيت. بعد از آن ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسالمي روشن ة وجوداست و آگاهي در حيط

گيرد، به اگاهي مورد تحليل قرار مية گردد. در قسمت سوم تحقيق؛ معاني چهار گانمي
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 ارى.پديد ي آگاهيباشد، يعنطوري که منظور از اگاهي در اين تحقيق،آگاهي از نوع اول مي
توان گفت گردد. به طوري که ميروشن مي «آگاهي، ماهيت مکان است»در نهايت، گزاره: 

شود. آگاهي، معقول ثاني فلسفي است )مکان، معقول مفهوم آگاهي از مفهوم مکان انتزاع مي
 اولي فلسفي است(. البته تصديق اين گزاره، از نوع علم حضوري است نه علم حصولي.
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Consciousness: The Essence of Space in Islamic Philosophy 
 
Noorullah Salehi Asfiji1 

 
ABSTRACT 

Regarding the essence of space, there are only a handful doctrines from 

philosophers, and two of them are the most accepted ones among Muslim 

philosophers: one is from Plato originally, which held by a few Muslim 

philosophers, including Mulla Sadra; the other, which is referred to Aristotle that 

peripatetic school mostly believed in. based on Plato’s theory, at its face value 

meaning, seems to hold space to be incorporeal, abstract, while Aristotle think of 

it as an accident. In this paper, since space in the realm of existence and 

consciousness in the realm of essence, originality of existence has been discussed 

first. The essence of space in history of Islamic philosophy is explained in the 

following part. Four meaning of consciousness, i.e., phenomenological 

consciousness, is analyzed in the third part. Afterwards, the statement 

“consciousness is the essence of space” is illustrated, in a way one could say the 

concept of consciousness is derived from the concept of space. Consciousness is a 

philosophical second-order concept (space is philosophical first-order concept). 

However, affirming this statement is through knowledge by presence, not 

knowledge by acquisition.   
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originality of existence, inferiority of essence, knowledge by presence, space. 
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Human Dignity in Islam and Its Social and Political Funcions 
 

Qodratullah Qorbani1 

 
ABSTRACT 
Human dignity is one of important issues for thinkers. seeing it from a divine, 

eternal viewpoint has a outstanding role; Because such a approach does not 

suffer from human experience limitations’. Thus, one could emphasis on main 

bases of human dignity, such as creation, having intellectual faculty, freedom 

and free will, man undertaking divine trust and becoming God’s viceroy in the 

earth. Such dignity has a significant consequence, to name a few, being the 

most honored creature, rights of equality and freedom, benefited from every 

single induvial and social rights, etc, could be mentioned. The significance of 

inborn and acquired human dignity and its consequences is in every aspect of 

his life, particularly in laws and macroplans, as well as reaching to a 

cosmopolitan morality. Explaining the bases of human dignity from a divine 

viewpoint, its implications in different areas of life and its reflections in 

Constitution of Iran have been discussed in this paper; afterwards, there is a 

comparison with Universal Declaration of Human Rights. 

 

KEY WORDS 

human dignity, inborn dignity, acquired dignity, divine viceroy, free will, 

freedom. 

 

                                                 
1. Associate Professor of Philosophy, Kharazmi University of Tehran. 

(qodratullahqorbani@khu.ac.ir).  



Nasim-e-kherad / Vol. 6 / Issue 2 / successive No. 11 / fall - winter 2020  112 

 
 
 
 
 

 Analysis Of Originality Of Existence And Inferiority of Essence 

From Mulla Sadra, Allameh Tabataba’I, Imam Khomeini and 

Martyr Mutahhari 
 

Hussein Kazemi1  

 

ABSTRACT 

The goal of this paper is to analysis and study doctrines of Mulla Sadra, 

Allameh tabataba’I, Imam Khomieni and martyr Mutahhari about originality 

(primacy/principality) of existence and inferiority of essence in details to 

distinguish their differences. There are a couple of vague phrases about essence 

in Sadra’s corpus; but the phrase in which reality consisted of existence 

(primarily and substantially) and essence (secondarily and accidentally) is more 

fittable to sadra’s philosophic system. However, for Allameh Tabataba’I, Imam 

Khomieni and martyr Mutahhari reality are built in only existence, no room for 

essence.  Essence is demarcations, negations, and essential nothingness of 

mental beings. Therefore, the objective reality of essence is those negations and 

essential nothingness, which is seen as a secondary state, comparable to 

superadded nothingness. On the other hand, in both approaches, theory of 

originality of existence would be self-evident, without any need to be proved; 

thus, the proofs for it are purely pedagogical. Futhuremore, Allameh 

Tabataba’I, Imam Khomieni and Mutahhari are more plausible, as far as, the 

statement of “existence is the original” is analytical for them. 

 

KEY WORDS 

existence, essence, originality,Mulla Sadra, Allameh Tabataba’I, Imam 

Khomeini,martyr Mutahhari. 
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Studying Dependent Existence 

of Effect from Mulla Sadra Point of View 

 

Sina Alavitabar1 

Rouhollah Souri2 

 
ABSTRACT 
Mullasadra exhaustively cited and referred to dependency of effect, which is 

accepted as far as the existence of effect is dependent on existence of its cause; 

this neediness to cause is the originator of effect, and it is not possible for effect to 

be independent in existence or nonexistence. What is under question is whether 

intellect could grasp the essence of effect without paying attention to its cause 

independently or not? In other words, is it possible to pointing effect out 

intellectually? We proved, in this article, that intellectual, independent indication 

to effects is not in contradiction with dependent, objective existence of effects; 

therefore, Mulla Sadra’s arguments for proving the impossibility of intellectual 

existence of effects is not decisive and defendable. 
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dependent existence, effect, essence of effect, arguments of dependent existence, 
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Problem-Based Approach in Studying History of Islamic 

Philosophy for Assessing Originality of Existence Theory 
 

Hadi Jahangiri1 

Ahmed Farbehi2 

ABSTRACT 
Every given branch of knowledge could be studied with a first-order or second-

order approach; a second-order approach means the own branch of knowledge 

would be the issue of the study. Having more than two thousand years history, 

philosophy has potentiality to be studied from different points of view. A 

historical study of Islamic philosophy could take topic-based, philosopher-based, 

school-based, period-based, or problem-based approaches. Problem-based 

approach in study of Islamic philosophy, is an approach that has ability to build a 

reliable basis for discussing previous philosophers’ questions and mental 

atmosphere for either deep understanding or pedagogical aims. Although, 

originality of existence issue, as a philosophical issue, well justified scientifically 

in Mulla Sadra’s time, but regarding problem-based approach, it is concluded that 

it did not appear as an issue suddenly and out of blue, rather it had its own scholar 

roots in history of philosophy; assessing these roots provide a clear image of 

transcendental philosophy. 
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Islamic Philosophy, transcendental philosophy, first and second order approach, 

                                                 
1. Student in Level three of Islamic Philosophy in Qom Seminary; 

(dastkhatha@chmail.ir).  

2. Educator in High Level of Qom Seminary; (afarbehi53@gmail.com).  



Nasim-e-kherad / Vol. 6 / Issue 2 / successive No. 11 / fall - winter 2020  116 

originality of existence. 



 Leading Article  117 

 
 

Human Free Will; a Comparative Study on Contemporary 

Theory of Principles of Islamic Jurisprudence and 

Transcendental Philosophy 

 

Mujtaba Afsharpour1  

Mohsen Qomi2  

 
ABSTRACT 
Determinacy of indeterminacy of human actions is an issue which have grasped 

scholars’ mind from ancient times. Even with affirming free will, scrutinizing 

inner layers of human soul put determinism forward from a different viewpoint. 

On one hand, the relation between soul with its own will and the way will bring 

about by the soul, and on the other hand, the modality of necessitation of 

emanated actions derived from soul, have produced a few doubts about agency of 

human beings. These issues, which were discussed by previous philosophers and 

theologians but remained unanswered, somewhat escalated by theologians’ 

doubtful contribution, became a perplexing problem. In future times, a few 

theorists of principles of jurisprudence, placed in Najaf, excluded causality rule 

from this realm and believed that causality just belong to natural events; 

sometimes, denied the “Impossibility of Preferring Without Preference Law”, and 

sometimes put the “A Thing Which Is Not Necessitated Would Not Come To 

Existence” under question. Employing analytic-critical method, due to the 

importance of the issue and its effect on afterlife punishment or reward, in this 

paper, to answer these questions, first, jurisprudents’ theory has been explained; 

then, relying on the innovative way of transcendental philosophy, especially with 

the help of types of efficient cause, try to answer these irresolutions. 

 

KEY WORDS 
will, basis of will, causative necessity, demands of the soul. 

                                                 
1. Assistant Professor in alMustafa International University; (mojafs2@yahoo.com).  

2. Associate Professor of Baqerululoom University; (qomi@majlekhobregan.com).  



Nasim-e-kherad / Vol. 6 / Issue 2 / successive No. 11 / fall - winter 2020  118 

 



Nasim-e-kherad / Vol. 6 / Issue 2 / successive No. 11 / fall - winter 2020  119 

   
 

 

 

 

Table of Contents 
 
Leading Article  ......................................................................................... 7 

 

Human Free Will; a Comparative Study on Contemporary Theory 

of Principles of Islamic Jurisprudence and Transcendental 

Philosophy  ........................................................................................ 9 
Mujtaba Afsharpour  

Mohsen Qomi 

 

Problem-Based Approach in Studying History of Islamic Philosophy 

for Assessing Originality of Existence Theory ..................................... 25 
Hadi Jahangiri 

Ahmed Farbehi 

 

Studying Dependent Existence of Effect from Mulla Sadra Point of 

View  .......................................................................................................... 43 
Sina Alavitabar  

Rouhollah Souri 

 

Analysis Of Originality Of Existence And Inferiority of Essence From 

Mulla Sadra, Allameh Tabataba’I, Imam Khomeini and Martyr 

Mutahhari  ................................................................................................ 55 
Hussein Kazemi 

 

Human Dignity in Islam and Its Social and Political Funcions ......... 73 

Qodratullah Qorbani 

 

Consciousness: The Essence of Space in Islamic Philosophy ............  95 
Noorullah Salehi Asfiji 



Nasim-e-kherad / Vol. 6 / Issue 2 / successive No. 11 / fall - winter 2020  120 

 

 

 

 

 

Nasim-e-kherad 
 

Scientific-Promotional Biannual Journal of Islamic Philosophy  

Vol. 6, Issue 2, successive No. 11, fall - winter 2020 

Concessionary: Specialized Educational Center  
of Islamic Philosophy 

Manager: Ghulam-Reza Fayyazi 
Editor in Chief: Rouhollah Souri 

Executive Manager: Ali AliAsgari 

Farsi Editor: Sayyid Mahdi Qafel-Bashi 

Cover Design and Typography: Muhammad 

Asgari 

Publisher’s Office: Qom-19 Dey Street/ Lane 3 

(Sayyid Ismail Mosque)/ Mahdiyya School 

(Specialized Educational Center of Islamic 

Philosophy)  
Zip Code: 3714717863 

Phone no: +982537759375 
m.t.falsafeh@gmail.com 

Publishing permit: 76690  
ISSN: 2476-4302 

Iran Journal Databank (Magiran) 
(www.magiran.com) 

The Comprehensive Portal of Human Sciences 
(www.ensani.ir) 

Noor Databank for Specialized Journals (noormags) 
(www.noormags.ir) 

The Journal"Breeze of the Wisdom", according the resolution No. 625 of the Supreme 
Council of the Cultural Revolution, and according to the resolution No. 585 of the Supreme 
Council of Islamic Seminaries, in the session No. 97 (20/6/2018) of the Commission of 
Scientific Publications of Seminary (Howzeh), received the "scientific-promotional" rank. 

Authors  
Reza Ishaq-nia 

Assistant Professor in Research Center of 

Islamic Sciences and Culture 
Ali Amini-Nejad 

Professor of Philosophy and Mysticism in 

Qom Seminary 
Muhammad Hussein-Zade 

Assistant Professor in Research Institute of 

Iranian Wisdom and Philosophy  

Ahmad Heydar-pur 
Assistant Professor in Imam Khomeini 

Education and Research Institute 
Hassan Ramazani 

Assistant Professor in Research Center of 

Islamic Sciences and Culture 

Rouhollah Souri 

Assistant Professor of Philosophy in 

Kharazmi University 
Yar-Ali Kurdfiruzjaie 

Associate Professor in Baqer al-Uloom 

University 
Mujtaba Mesbah 

Associate Professor in Imam Khomeini 

Education and Research Institute 

Sayyid Yadullah Yazdan-panah 

Professor of Philosophy and Mysticism in 

Qom Seminary  
 

 

mailto:m.t.falsafeh@gmail.com
http://www.magiran.com/
http://www.ensani.ir/
http://www.noormags.ir/

