
 

 

 
 مالصدرا فلسفی آرای استنباط شناسیروش

 

  2یشاهرود ینیحس یمرتض سید1،مهر یدیجمش فردین
 )09/04/1394:  تاریخ پذیرش نهایی-19/01/1393 :مقاله افتیدر خیتار(

 
 چکیده

. باشد تأثیرگذار و مهم وی دقیق آرای استنباط در تواندمی مالصدرا آثار به نگرش ۀنحو
 همان را صدرا نظرات کهآن اول است؛ تصور قابل رویکرد گونه دو راستا این در

 صدرالدین نظرات نعنوا به و است رایج و شایع جا همه در اکنون که وی، تصریحات
 به توجه با که باشد چنین تواندمی دوم رویکرد. دانست شود،می شناخته شیرازی
 با صرفاً وی، نهایی نظرات استنباط گوناگون، قرائن و شواهد و مالصدرا تصریحات
 این در. دارد وجود فلسفی اجتهاد به مبرم نیاز بلکه شودنمی حاصل آثارش ۀمطالع
 تام توجه با جز صدرا نظرات که شودمی اثبات طریق سه از دوم، ظرن تأیید ضمن مقاله
 تصریحات از ندا عبارت مذکور طریق سه. دنآینمی دست به وی اساسی مبانی به

 . سازگار و هماهنگ فلسفی نظام به جدی نیاز و وی ۀزمان بر حاکم شرایط صدرالدّین،
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 درآمد. 1
 مشاء مکتب اساطین آثار به نسبت صدرا آثار در توانمی که ایعمده هایتفاوت از یکی
 اختالف مورد هاآن استنباط و صدرا نظرات استخراج گاه که است این یافت اشراق و

 به که تیاف توانمی متعارض نظرات از بسیاری هاینمونه. گیردمی قرار فلسفه اصحاب
 وی گویییکپارچه سبب را بوعلی امثال قوی ۀحافظ برخی. اندداده نسبت مالصدرا
 نامتناسب گاه حافظه، ضعف خاطر به مالصدرا امثال که گویی] 524ص ،24 [اند،دانسته

 اختالفِ این منشأ عنوان به توانمی که مواردی از. اند کرده عقیده ابراز ناهماهنگ و
 این بر گروهی است ممکن. صدراست هاینوشته به نگرش ۀشیو د،کر معرفی هابرداشت
 مواردی در جز  ـتواننمی و است وی نظرات از حاکی صدرا هاینوشته که باشند عقیده
 مبنای به را وی فلسفی و حکمی آرای ـ است کرده خالف به تصریح مالصدرا خود که
 ابراز را نظری صراحتاً مالصدرا که مواردی در گروه این. کرد تقسیم... و ،ادق دقیق، قوم،
 و اشاره صورت به که را مواردی و کنندمی قلمداد وی نهایی رأی را آن است، کرده

 بر حمل یا تأویل شوند،می یافت وی هایصراحت با ناسازگار و متعارض غالباً و تلویحی
 و باشد ظاهر حجیّت اصل تواندمی جماعت این های استدالل از یکی. نندکمی تسامح
 نظرات که است این بر اصل نگارد،می و گیردمی دست به قلم که اینویسنده هر بگویند
 بر. نندک خالف بر داللت مقالیه، یا حالیه قرائن که جایی در مگر داردمی مرقوم را خود
 توجهی و کنیم استناد شیرازی صدرالدّین کالم ظواهر به اگر که نیست پوشیده نامطلع
 .شودمی یافت تعارض از متعددی موارد ننماییم وی کالم در وجودم قرائن به

 خاص ۀشیو از خویش کتب نگارش در مالصدرا که باشد این تواندمی دیگر نظر اما
 سخن قوم مبنای بر ابتدا که است بوده تالش در غالباً وی. است کردهمی پیروی خود
 راه دنبال به مبنا، همان به نظر تفاتال با و بنگرد مسئله به هاآن دید ۀزوای از و بگوید
 به را خود نبوغ برتریِ ای،گونه به هاپاسخ این ۀهم در که است این انصاف و برآید حل
 اکتفا حد این به هرگز وی. است گفته را نهایی سخن وجهی به و کشیده دیگران رخ

. دهد رارق شوکا مورد نیز خود مبانی اساس بر را مسئله که نمودهمی جهد و نکرده
 همت پاسخ چندین ۀارائ به موارد از ایپاره در خود مبانی اساس بر حتی مالصدرا

 تقسیم صدرا نهایی نظر و ،ادق دقیق، به هاپاسخ این گاهی که ایگونه به گماشته می
 سخن مختلف هایفهم با که است بوده تالش در مالصدرا که رسدمی نظر به. دنشومی

. است دهکرن بسنده فهم از مختلف سطوح برای پاسخ یک ۀارائ به صرفاً و دبگوی مناسب
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 با مناسب آن از بطنی هر که است متفاوت بطون دارای مالصدرا کالم دیگر عبارت به
 بسیار ظاهر به است؛ »ممتنع سهل «نوع از صدرا ۀفلسف. است شده ارائه فهم از ایمرتبه
 کار باید ها سال مستعد بسیار فرد یک اما است نهمنشیا و ادیبانه شا عبارت است، ساده
 یدیگر دید با دیگر بار تا فهمد ینم را آن که بفهمد ییعن ،برسد اول ۀمرحل به تا کند
 اول. باشد استوار اساس سه بر تواند می گروه این استدالل .]512ص ،27 [شود وارد

 صدرالمتألّهین زمان بر که شرایطی دوم کتب، از برخی ۀمقدم در مالصدرا تصریحات
 ضرورت سوم و ،بوده صریح صورت به مخالف ۀعقید ابراز از مانع و است بوده حاکم
 . فلسفی هماهنگ و سازگار نظام وجود
 

 تحقیق ۀپیشین. 2
 یافت مستقل ایمقاله یا ،نامهپایان کتاب، از اعم پژوهشی کار مقاله، این موضوع با سوهم
 این به خود هاینوشته و هاکتاب از هاییبخش در ننظراصاحب از برخی گرچه نشد،
 : است تصریحات این از اینمونه ذیل مطلب. اندنموده تصریح یا و اشاره مطلب

 کتاب این در آخوند مرحوم روش در مهم اینکته به راجع دیگر بند
 تعلیقاتش در را نکته همین این، از بعد هم حاجی مرحوم. است] اسفار[
 ایشان. باشید آخوند کلمات مواظب: فرمایدمی و دهدمی ذکرت] اسفار بر[
 نقل دیگر حکمای از و شود،می مطلب وارد مبحثی در فصل ابتدای در
 کلمات الی البه در گاهآن ریزد،می هم روی را آرا و اقوال و کند،می

 خاتمه به را فصل گاهآن کند،می پیاده را خود دقیق عرشی نظر ایشان
. باشد آخوند مرحوم نظر آمده اسفار در هرچه که نیست چنین. رساندمی
 .]83ص ،1ج ،10 [پنداشتند چنین ایعده که دارم حاضر شواهدی من

 
 گانه سه شواهد. 3
 رسدمی نظر به  ـشد خواهند بیان ادامه در که ـ گانهسه قرائن و شواهد به توجه با

 بنیادین نظرات به هاآن ارجاع ونبد مالصدرا تصریحات و ظواهر به تمسک( اول رویکرد
 . نیست صحیح )وی

 اسرار که است بوده معتقد ،الهی عرفای سایر همانند ،شیرازی صدرالدین .اول شاهد
 کردن فاش صدد در هرگز رو این از .بگیرد جای احرار ۀسین جز صندوقی در نباید الهی
 ۀمقدم در وی. نگوید سخن هستی حقایق باب در اشارت به جز که نمودمی سعی و نبود
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 دزدیدن و سمع استراق از را نامحرمان که خواهدمی خداوند از الربوبیّة الشّواهد کتاب
 :نماید مأیوس اسرار

 از را هاآن و ده قرار آزادگان یسینه را اسرار این جایگاه! پروردگارا بار
 دگاراپرور. بدار محفوظ اند،شده طرد انوار عالم از که اشراری سمع استراق
 از ایحفره در را هاآن و ده جای بهشت هایباغ از باغی در را کلمات این
 .]3ص ،30 [مده قرار جهنم هایحفره

 ظواهری همین گویدمی سخن ها آن از صدرالدین که اسراری اگر که است واضح پر
 گذرانده را حکمت از مقدماتی که هرکس و است همگان دسترس در راحتی به که باشد
 یازد دست هاآن بر تواندمی راحتی به باشد، داشته عربی زبان قواعد با حداقلی ناییآش و
 به »متعالیه حکمت« اسم به را گروهی و دهد تشکیل ایحلقه برزنی و کوی هر در و

 مقدمه همین در وی .دارد روشن منافات هاآن دانستن »سرّ «با سازد، مشغول خود
 ترس اول است؛ خائف و معذور حقایق اسرار گفتن فاش از دلیل دو به که کندمی تصریح

 این که است کرده تالش لذا. نامحرمان از اسرار داشتن مصون دوم و ،شدن شهره از
 :ندک بیان تلویحی طور به نیز و پراکنده صورت به را حقایق

 آسمان در که هستند ملکوتی انوار حقایق، این که سوگند خودم جان به
. نزدیکند نبوت مقام به هاآن صاحبان و دارند درخشش والیت و قدس
 خود هاینوشته و کتب یپراکنده و متفرق مواضع در را اسرار این از برخی
 نبوده این و ایمنپرداخته صراحتاً هاآن از بسیاری به و ایم نهاده ودیعت به

 اختیار در از خوف خاطر به نیز و شدن شهره از ترس خاطر به جز است
 یا و اندنشده مهذّب ها آن درک برای که نفوسی توسط هاآن گرفتن
 موجب این که احوال نور یوسیله به شانپیراستن از قبل هاآن به پرداختن
 .]4ص ،30 [است کردن گمراه و شدن گمراه
 متعال خداوند  کهگویدمی مختلف اقوال نقل از بعد غیر، به الهی علم بحث در مالصدرا

 : بینمنمی آن تنصیص در مصلحتی که است آموخته من به اختصاصی طریقی مبحث این در
 اکثر برای آن صعوبت و غموضت دلیل به مطالب این به تصریح و تنصیص در

 که کسی که کنممی اشارت بدان ایگونه به من اما بینم،نمی مصلحتی افهام،
 .]40ص ،30[ یابد هدایت آن به است، شده خلق آن برای و آن با موافق
 استفاده هایشکتاب ۀمقدم در وی تصریحات از توانمی که دیگری شاهد و استدالل

 از مواضع از بسیاری در مالصدرا. است وی عصر مشکالت و زمانی شرایط د،کر
 .است دهکر توصیف بار اسف را خود زمان شرایط و کرده گله خویش دوران خصوصیات
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 :گوید می جایی در وی
 آیات در تدبر و الهی علوم در تعمق که اندیدهکش قد گروهی ما ۀزمان در

 را مشهور هایگیریموضع با مخالفت و شمارندمی وبال و بدعت را ربانی
 این از جماعت این نظر که این جز نیست این و دانندمی گمراهی و خدعه
 این ساختن و کردن آباد از قصدشان و فکر و رودنمی فراتر اجسام عالم

 همانند اینان و شودنمی ترمترقی ها،تاریکی عالم این در ابدان و هیاکل
هُمْ« که کندمی حکایت هاآن از تعالی خدای که هستند کسانی وبٌ لَ  ال قُلُ
هُونَ قَ فْ ها یَ مْ وَ بِ نٌ لَهُ یُ صِرُونَ ال أَعْ بْ ها یُ مْ وَ بِ هُ ونَ ال آذانٌ لَ ها یَسْمَعُ  أُولئِکَ بِ
عامِ نْ الْأَ مْ بَلْ کَ ضَلُّ هُ مُ أُولئِکَ أَ  گشته هویدا جهل هایرایت پس »1اْلغافِلُونَ هُ

 و عرفان و نمودند انکار را آن اهل و علم رو این از شده آشکار هایشنشانه و
 از و گزیدند عزلت دین و حکمت از زاهدانه و شمردند خفیف را فضیلتش

 سیرت شومیِ خاطر به. نمودند منع یقین، جستجوی در معاندین با بحث
 و نمودند تضییع را عادل هایسیرت معاندشان، باطن پلیدیِ و دشانفاس
 از مرا زمانه که بود شرایط این در. دادند گسترش را باطل و نامیمون آرای
 شد مانعم] حقایق اظهار [مقام این به رسیدن از دهر و بازداشت اقدامی هر
 و داشته نگه دهان در زبان که حالی در گذراندم حالت همین بر را مدتی و

 اظهار موجب که ایانگیزه هیچ. بودم بازداشته جوالن از را سخن سمند
 اشعار و تصریح به مرا که رغبتی هیچ و نیافتم حق جانب از شود] نظراتم[

 .]4ص ،32 [دمکرن حاصل وادارد
 اظهار که رسدنمی نظر به ند،کمی منعکس روشنی به مالصدرا که شرایط این به توجه با

 شرایط. باشد معقول چندان دارد، فاصله هافرسنگ کالم، و فلسفه مشهورات با که حقایقی
 :گفت که اندازدمی شاعری شعر یاد به را انسان شیرازی صدرالدین زمان بر حاکم
  ]318ص ،11[2گلخن به عنقا و گلشن در مگس          گنج سر بر دونان و رنج اندر من

 و هماهنگ نظام لزوم طریق از کرد اقامه عامد این بر توانمی که دیگری استدالل
 باب از که نیست فایده از خالی استدالل این به پرداختن از قبل. است فلسفی سازگار
 که بنماییم ایاشاره است شده مطرح قضایا صدق باب در که نظریاتی از برخی به مقدمه
 ینظریه. شود اقعو مؤثر نویسنده موضع تنویر برای تواندمی نگاشته این یادامه در

                                                                                                                                                                             
  179/اعراف. 1
 :  دیگری هم آمده استۀاین بیت به گون. 2
 »من اندر کنج و دونان بر سر گنج          مگس در گلشن و عنقا به گلخن«
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 هر گویندمی هاآن. است واقع با مطابقت قضایا، صدق باب در اسالمی حکمای مشهور
 بود خواهد کاذب اال و صادق باشد داشته مطابقت خود، االمرنفس و واقع با که ایگزاره

 .]742ص ،2ج ،17 ؛337ص ،12 ؛569ص ،34 ؛212ص ،2ج ،15[
 این. است انسجام ۀنظری رسدمی نظر به همم آن ذکر جا این در که دیگری ۀنظری
 شناخته هم... و ،هماهنگی سازگاری، ۀنظری تالئم، ۀنظری چون دیگری هاینام با نظریه
 از ایپاره که است صدق باب در سنتی معروف هاینظریه از یکی تالئم تئوری. شودمی

 این. اندآورده رو بدان هاآن حل در ناتوانی و تطابق ۀنظری هایدشواری علت به فیلسوفان
 و 2،بالنشارد 1،برادلی چونهم ایدئالیست فیلسوفان از شماری سوی از نخست نظریه
 مانند سازیسیستم و بزرگ خردگرای فیلسوفان از بسیاری گرچه شد، مطرح 3بوزانکه
 به بنا. اندداشته تمایل نظریه بدین ناخواسته یا خواسته 6هگل و 5،اسپینوزا 4،نیتزالیب
 با آن ناهماهنگی یا انسجام معنای به 7)حکم (گزاره یک کذب و صدق انسجام، ۀنظری

 از که است دستگاهی از عضوی نظر مورد یگزاره. است دیگر هایگزاره از 8دستگاهی
 استنتاج دیگر اعضای از واقع در دستگاه اعضای سایر با 9منطقی هایاستلزام طریق
 دیگر قضایای از را ایقضیه توانمی ریاضی دستگاه کی در که گونههمان ؛شود می

 آزمودن برای بنابراین،. گرفت نتیجه نظر مورد قضیه از را دیگری قضایای یا کرد استنتاج
 .]20 [آزمود هاگزاره از دستگاهی با را آن انسجام باید ایگزاره صدق
 هم انسجام ۀنظری زا البته. باشند گفته اسالمی حکمای را حق سخن  کهرسدمی نظر به
 با هاگزاره انسجام عدم که بیان این به ،برد بهره قضیه صدق برای ایاماره عنوان به توانمی

 – واقع با مطابقغیر – کاذب قضایای یا قضیه وجود ۀنشان اعتقادی، نظام یک در یکدیگر
 با هاگزاره انسجام گزاره یک صدق ۀنشان که شودمی این قضیه این نقیض عکس و است

 برای نشانه و اماره یک عنوان به توانمی را »انسجام« که این کالم مخلص. است یکدیگر
 .باشد قضایا صدق قطعی مالک تواندنمی هرگز ولی پذیرفت گزاره چند یا یک صدق
 قطعی نظریات به یابی دست برای که بگیریم نتیجه چنین خواهیممی مقدمه این از

                                                                                                                                                                             
1. Bradley 
2. Blanchard 
3. Bosanquet 
4. Leibniz 
5. Spinoza 
6. Hegel 
7. Judgement 
8. System 
9. Logical Implication 
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 که شودمی ترروشن زمانی مطلب این .نماییم توجه انسجام عنصر به که است نیاز صدرا
 یهاسیستم سایر از و است منظم یفلسف سیستم یک مالصدرا ۀفلسف کنیم توجه
 ،26 [نیست تر نظم یب نباشد تر منظم اگر یسهرورد ۀفلسف و یبوعل ۀفلسف نظیر یفلسف
 یریاض قواعد صورت به را فلسفه مسائل برهان، و استدالل ۀجنب از مالصدرا .]252ص
 ،دیگر عبارت به .]30ص ،25 [شود یم استنباط و استخراج یدیگر از یک هر که آورد در
 در ۀ دلیلاقام به اکتفایکه  گویدمی ما به منسجم و منظم فکری سیستم وجود لزوم

 سایر با گزاره انسجام باید بلکه نباشد رهگشا جا همه در است ممکن قضیه یک درستی
 در را صدرایی حکمای سخن توانمی مثالً. بگیرد قرار توجه مورد نیز یگرد هایگزاره
 به کنیم،می مقایسه وجود وحدت با را آن که هنگامی ولی پذیرفت وجود تشکیک باب
 که رسدمی نظر به مهم، این تحقق برای. نمود مشاهده را سازگاری عدم توانمی ایگونه
 عالوه بعد ۀمرحل در و شود بازشناسی صدرا ۀفلسف اصلی ارکان که است این نخست گام
 متعالیه ۀفلسف ارکان با هاگزاره این هماهنگی باید فرعی، هایگزاره بر ۀ دلیلاقام بر

 عهده بر را مهمی بسیار نقش وجود اصالت ۀمسئل صدرایی حکمت در. شود سنجیده
 او ۀفلسف واقع در و است آن به یمتّک مالصدرا ۀفلسف که یا لهئمس ترین یاساس. دارد
 ،26 [است »وجود اصالت «ۀلئمس شود یم یناش آن از دیگر مسائل و است پایه این یرو
 مالصدرا هاینوآوری به وجود اصالتۀ مسئل نسبت گفت توانمی که جاآن تا ،]273ص
 صحت که گونههمان. است نظری قضایای به بدیهیات نسبت مانند اسالمی، ۀفلسف در

 هماهنگی و سازگاری شوند،می زده محک بدیهی قضایای به جاعار با نظری قضایای
 به آن لوازم از غیرمستقیم و مستقیم که اموری و وجود اصالت ۀمسئل با صدرا نظریات
نیازی به . باشد صدرا نهایی آرای به وصول برای خوبی ۀنشان تواندمی آیند،می حساب

 مالصدرا از بعد که نظر صاحب مایحک ۀهم تقریباً را وجود اصالت ۀمسئلذکر نیست که 
 از هم – است خدشه قابل غیر آرای از نظریه این که این در و اندپذیرفته اندکرده ظهور
 که گونه همان ؛نیست شکی - صدرا جناب به آن انتساب جهت از هم و درستی جهت
 اعتقاد عنوان به وجود اصالت از توانمی رو این از. است حاصل جمیع اتفاق بدیهیات در

 در اگرچه پس. سنجید مسئله این با را صدرایی نظریات سایر و کرد استفاده مبنایی
 و شودمی ظاهر اشراقی یا و مشّائی فیلسوف یک قامت و قد در مالصدرا موارد، از ایپاره
 تواننمی دهد،می پاسخ و ،کندمی مناقشه گوید،می سخن هاآن مبانی به توجه با

 .دانست وی غایی و نهایی نظریات از حاکی را وی سخنان
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 علمی بضاعتِ و بصیرت ۀدید با شفا بر] مالصدرا [او حواشی به کسی اگر
 که این کما بیند،می مشّاء حکمای ترینبزرگ از یکی را او کند، مراجعه
ض بر گواه بهترین اإلشراق حکمة بر او تعلیقات و حواشی به مراجعه  او تمحّ

 از برخی اشراق قواعد تقریر مقام در مالصدرا اگر. است اشراق حکمت در
 از انتصار صدد در یعنی کرد،نمی اشراق شیخ مبانی بر را مناقشات
 تحکیم به صرفاً و آمدنمی بر مبانی از برخی در او اتباع و الرّئیس شیخ
 حکیمی را او اشراق حکمت حواشی به کننده مراجعه پرداخت،می او مبانی
 .]19ص ،2 [دیدمی اشراق حکمتِ در نظر صاحب و متبحّر و راسخ

 که یما آن صدد در که چرا شود،می ترروشن اخیر استدالل نوشتار، این ۀادام در
 مبانی اساس بر که دهیم نشان مصداقی طور به و مینک غربالگری را موارد از برخی

 .بود معتقد باید را فلسفی نظام چه مالصدرا
 

 گانه سه ارکان. 4
 شوندمی استنباط آن از مستقیم که مسائلی و وجود اصالت باب در توضیحینخست، 
 برای خوبی معیار تواندمی وجود اصالت ۀنظری شد، بیان که طورهمان. الزم است

 در اجمالی توضیحی به جا این در رو این از. آید شمار به صدرا نهایی نظرات به یابی دست
 .پردازیممی آیدمی شمار به آن مستقیم متفرعات زا که نظریاتی و نظریه این باب

 تواندنمی ماهیت و است وجود کرده پر را واقع ظرف چه آن  کهاست معتقد مالصدرا
 که است وجودیش خصوصیت همان شیئی هر حقیقت که جا آن از. باشد داشته زاییإماب

 که این به دیگر شیء هر به نسبت و شیء آن به نسبت وجود شود،می اثبات برایش
 :سبزواری حکیم قول به و]. 64ص ،1ج ،29 [است اولی باشد، حقیقت دارای

 ]62ص ،2ج ،15 [عَلیلٌ خالَفنا مَن دلیلُ            أصیلٌ عندنا الوجودَ إنّ             
 بیان مالصدرا زبان از را آن اعتباریت و رفت سخن آن از بخش این در که ماهیتی

 »ماهو جواب فی یقال ما« عنوان به را آن صدرا از قبل حکمای که است ماهیتی دیم،کر
 ،35 ؛15ص ،8 ؛96ص ،6 ؛2ص ،7 ؛16ص ،4 ؛50ص ،19 ؛500ص ،3 [شناختندمی
 حد از منتزع« یا و »شیء وجودی حد« به نظرانصاحب از بسیاری آثار در و] 39ص

 .]336ص ،1ج ،23 [است شده معرفی »شیء وجودی
 وجود ۀحیط از خارج در را کمالی تواننمی و است کمال ینع وجود مالصدرا، نظر از
 قدرت، علم، تواننمی هرگز. است الکمال کل و کمال عین وجود هر رواین از. یافت
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 مستقیم توابع از مطلب این. دکر سلب وجود از را کمالی صفات سایر و اراده حیات،
 : است چنین شواهد در مالصدرا کالم. آیدمی شماربه وجود اصالت بحث

 الکمالیّة الصّفات سائر و القدرة و العلم عین شیء کلّ فی الوجود أنّ«
  .]135ص ،30 [»بحسبه موجود شیء کلّ فی لکن موجود، هو بما للموجود

 هو بما موجود برای کمالی صفات سایر و قدرت و علم عین شیئی هر در وجود
 به که را کمالی صفات ،دیگر بیان به .وجودش حسب به موجودی هر در اما است موجود
 صفاتِ صفات این است، ماهیت بدون و صرف وجود او چون دهیم،می نسبت تعالی حق
 هم وجود کمالیِ صفات تمام باشد، محقق وجودی جا هر رو این از است، وجود اصل
 : گوید  میکه جاآن دارد؛ تصریح مطلب این به هم سینا ابن .بود خواهد محقق

 است محض کمال و خیر وجود پس »محض کمال و حضم خیر فالوجود«
 .]355ص ،5[
 وجود ۀمسئل شودمی منتَج وجود اصالت ۀمسئل از اًمستقیم که اموری از دیگر یکی
 بر زائد معلولیّت و علیّت  کهاست مدعی بحث این در مالصدرا. است مستقل و رابط
 : گویدمی چنین الربوبیّة الشّواهد در وی. نیستند وجود

  ماهیات زیرا نیست وجود نفسِ به جز معلولیّت، و علیّت ما نزد در
 به تام جاعلِ و ،ندارند تأصّلی گونههیچ – شد اشاره قبالً که گونههمان –

 صفتی نه است شیء وجودِ همان هم مجعول و ،است جاعل وجودش نفسِ
 جاعل از مستغنی خود ذات در مجعول که آیدمی الزم اال و آن صفات از
 خاصش وجود ۀنحو همان که ،شیء ذات و هویت ابداعِ جعل پس. شدبا
 خودش ذات در معلولی هر: گوییممی مقدمه این از بعد. است ،باشدمی

 معنای عین ذاتش که آیدمی الزم لذا فاعلش، به است مرتبط و متعلّق
 از غیر حقیقتی اگر یعنی صورت، این غیر در. باشد فاعلش با ارتباط و تعلّق
 ذاتش بر زائد صفتی جاعلش به تعلّقِ و باشد داشته غیر با ارتباط و قتعلّ
 وجودش ذات بر زائد صفتِ هر فرعیت، ۀقاعد طبق بر ،که جاآن از و باشد
 کردیم فرض مجعول را چهآن که آیدمی الزم ،است ذات وجود از متأخّر
  .]171ص ،30 [نباشد مجعول

 در هستی ۀهم. الفقر له ذاتٌ نه است الفقر نعی ذاتٌ معلول که گفت باید رو این از
 . نیستند دیگری چیز فقیر و وابسته روابطی جز حق حضرت ذات مقابل

 حقایق یعنی ،فیّاضه علت به اندمرتبط خود ذات به امکانیه ۀمجعول وجودات
 نسبت خود مفیض به هاآن نسبت پس. است ارتباطیه ذوات هاآن ذوات و تعلقیه
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 به جلوه نسبت و ،غنا به فقر نسبت و ،تمام به نقص نسبت و ،قوت به ضعف
  .]61ص ،22 [»1الفقراء أنتم و الغنیّ هللا و« .است متجلی

 در نه تواننمی هرگز و دکر حمل استقاللی صورت به روابط این به توان نمی را حکمی هیچ
 ممکن اگرچه شد؛ رگنظاره علتشان از منقطع و منفک را هاآن اثبات مقام در نه و ثبوت مقام
 . نیست حقیقی استقالل معنای به لحاظ عدمِ این ولی نشود، لحاظ بودن ربط این است

 شمار به صدرا فلسفی تفکر ارکان از شد واقع بحث مورد جا این در که ایگانه سه امور
 این با هاآن سازگاری دبایمی صدرالمتألّهین فلسفی آرای سایر استنباط در. آیندمی

  قرار بررسی مورد را مواردی نمونه عنوان به ما. گیرد قرار ارزیابی مورد ثالثه ارکان
 .شود روشن کامالً شد، ذکر مقاله صدر در که نگاهی دو تفاوت تا دهیممی

 
 ماهیت به دیگر نگاهی. 5

 است، نامحدود موجودی تعالی حق که بودند عقیده این بر صدرا از قبل مسلمان حکمای
 بودن نامحدود. کند مقیّد را او تواندنمی قیدی هیچ و کندنمی محدود را او حدی هیچ
 از برخی واجد که دارند قرار ممکن موجوداتِ مقابل، در. کماالت ۀهم وجدانِ یعنی

  کهگفتندمی و دانستندمی هاآن حد را فقدان همین و دیگرند برخی فاقد و کماالت
 زوجٌ ممکنٍ کلّ« که شدمی ثابت رویکرد این با. است آن از منتزَع یا و اشیا حد ماهیت
 ،15 ؛386ص ،14 ؛11ص ،31 ؛37ص ،28 ؛152ص ،33[ »وجودٌ و ماهیةٌ له ترکیبیٌّ

 محدودند هاآن ۀهم پس باشد؛ حد فاقد واجب غیرِ که کرد تصور تواننمی .]64ص ،2ج
 وجودی لتاصا حکما ۀهم تقریباً اگرچه صدرا از بعد .باشندمی ماهیت دارای همگی و

 زیر بیانات مثالً. است »وجود حد« اندداده دست به ماهیت از که تصوری اما بودند
 : است تصور این از ای نمونه

 هاآن از یکی که شودمی استعمال صورت، دو به فلسفه در] ماهیت [واژه این
 ما« کنندمی تعریف صورت این به را آن خاص اصطالح. است دیگری از اعم
 چیستی یدرباره سؤال از پاسخ در که مفهومی یعنی »ماهو جواب فی یقال
 قابل که رودمی کار به موجوداتی مورد در طبعاً و شود،می گفته شیئی
 باشند خاصّی وجودی حدود دارای اصطالح، به و باشند ذهنی شناخت

 .]336ص ،1ج ،23[
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 عینی وجود و واقعیت قالب و حدود از ذهنی انعکاسی تنها ماهوی مفهوم
 .]337ص ،1ج ،23 [شودمی محسوب آن خود دقیقی عنایت با که است

 امر دو اتحاد باب از نه ولی متحدند یکدیگر با خارج در ماهیت و وجود گفتندمی
 .متحصّل ال امر با متحصّل امر یک اتحاد باب از بلکه اصیل

 است وجود حد و یعدم امر ماهیت و است وجود و ماهیت از مرکب یممکن هر
 محیط وجود و است وجود هب ممکنات تحصل و متحصل ال است یامر و

 شده بآن محدود و متعین که ییفضا هب مجوفه ۀکر احاطه مانند است بماهیات
 .]61ص ،16 ؛85ص ،1ج ،17 [اند اجوف ممکنات جهت این از است

 تفسیر آن از منتزع یا و شیء عدمی حد نباید را ماهیت رسدمی نظر به که حالی در
. ندارد خوانیهم صدرا صائب نظرات با و است همراه محذوراتی با سخن این چراکه ،کرد

 و داندمی کمال عین را وجود صدرالمتألّهین ،گذشت که گونههمان ،که این توضیح
 اگرچه. است وجودی کماالت جمیع جامع که این مگر نیست وجودی هیچ است معتقد
 وجودی تواننمی ولی کندمی ظهور آن وجودی ۀمرتب حسب به موجودی هر در کماالت

 .باشد فاقد را کماالت از کمالی که کرد تصور را
 یا وجود برا است کمال و وجودی است امری علم دانستی که گونه همان 

 است موجود هو بما موجود یا وجود برای کمالی هر و موجود هو بما موجود
 .]265ص ،32[

 بما موجود برای کمالیه صفات سایر و قدرت علم، عین شیئی هر در وجود
 .]7ص ،30 [شیء آن خود حسب به شیئی هر در ولی باشدمی موجود هو

 محدود دیگرند، برخی فاقد و کماالت برخی واجد که رو این از را ممکنات که این لذا
 ماهیت ما نظر از. باشد صحیح تواندنمی کنیم ماهیت به تعبیر هاآن حد از و بدانیم
 چون و. هاستآن خارجی وجود عین که امکانی موجودات وجودیِ فقر از است ارتعب

 معالیل وجود عین که وجودی فقر این که معتقدیم ایم،پذیرفته را وجود تشکیکی نظام
 ماهیات وجودی، فقرِ تشکیکیِ اختالف همین از و است ضعف و شدت دارای است

 شودمی چگونه که پرسش این به پاسخ در و ،دیگر عبارت به. شودمی تشکیل متفاوت
 موجودات امکان اشیاء وجودی فقر اصل ،باشند واحد امر آن، ماهیت و شیء امکان
 دارای نیز وجودی فقر ،تشکیک به مقول است امری وجود که جا آن از ولی است ممکن
 وجودی فقر ضعفِ و شدت از خاص ۀمرتب هر. است ضعف و شدت از مختلف مراتب
 تواندمی که دارد وجود مطلب این بر اشاراتی مالصدرا کالم در .بود خواهد شیء ماهیت
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 : گویدمی جایی در است فقری امکان گذارپایه که وی مثالً باشد تحلیلی چنین ملهم
 لیست الممکنات حقائق هي التي اإلمکانیة الوجودات مراتب أن أیضا ستعلم

 ،1ج ،29 [مجده جل اجبيالو الوجود و الحقیقي للنور أضواء و أشعة إال
 که امکانیه وجودات مراتب که دانست خواهی زودی به: ترجمه (]49ص

 و حقیقی نور برای انواری و اشعه جز چیزی هستند، ممکنات حقایق همان
 .)باشندنمی مجده جل واجبی وجود

 وجودات مراتب که ،هاآن مراتب همان را امکانی وجودات حقیقت سخن این در
 وجودات با فقری امکان عینیت بر بنا نیست فقری امکان مراتب جز چیزی ،فقری امکانی
 .است دانسته ،ممکنه
 وجود چه هر ممکنات ۀسلسل در که کرد اشاره نکته این به توانمی سخن این لوازم از

 شدیدترین ممکنات فقیرترین رو این از ،است شدیدتر نیز آن وجودی فقر باشد، شدیدتر
 وجودی فقر و وجود شدت بین کردن جمع در ،دیگر عبارت به. است دوجو حیث از ها آن

 .است مادون به نسبت وجودی شدت و تعالی حق به نسبت فقر زیرا ندارد وجود تهافتی
 هم زیرا است، اصلین به قول سخن این ۀالزم که شود اشکال جا این در است ممکن

 زیرا نیست قبول قابل اشکال این اما. اندشده تصور خارجی اموری ماهیت هم و وجود
 اگر اما. بپذیریم را ماهیت از شایع و رایج تفسیر که بود خواهد وارد زمانی اشکال این

 وجود شؤون از شأنی به را آن حقیقت و نیم،ک تفسیر وجودی ایگونه به را ماهیت
 تحقق بر بیشتر تأکید عکس به بلکه آمد نخواهد الزم اصلین تحقق اشکال برگردانیم،

 . است هستی دار در فارد سنخ و واحد اصل
 

 وجود تشکیک. 6
. است کماالت فقدان و وجدان مدار دائر وجود تشکیک وجود، به مشهور نگاه اساس بر
 کماالت که آن هر مقابل در و اشد باشد داشته بیشتری کماالت که موجودی هر

 هستی امنظ صدر در که ایگونه به شود؛می شمرده اضعف باشد کمتر وجودیش
 این ذیل در و داراست خویش وجودی ۀحیط در را کماالت ۀهم که دارد قرار موجودی
 ضعیف موجود نگاه، نوع این در. است واجد را کماالت ۀقو تنها که است هیوالیی نظام

 ضعیف ۀمرتب در که روست همین از و ندارد را شدید موجود کماالتِ از ایپاره حقیقتاً
 چنین که حکمایی  کهکنیم اشاره نکته این به نیست بد جا این در. است گرفته قرار

 1حقیقت و واقع مقام در نه و – وجودی تشکیک تقریر و تبیینِ مقام در اند داشته نگاهی
                                                                                                                                                                             

 ←ی واقع و حقیقتِتواند وارد باشد و نه بر اصل مدعا زیرا در بارهی تقریر می در نحوهاین اشکال صرفاً. 1
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 غفلت وجود بودن الکمال عین از چون بزرگان این. اندشده مصرّح دور نوع یک دچار –
 جمع قابل کمال فقدان با وجود که اندهبود مُقرّ نظر بدین ناخواسته شاید و اندکرده
 و شدیدتر دیگری از خاص وجود این چرا که شوندمی واقع سؤال مورد وقتی است،
 طرف از. است بیشتری کماالت واجد چون گویندمی پاسخ در شود،می قلمداد ترقوی
 را بیشتری کماالت خاص وجود این چرا که شودمی مطرح پرسش این وقتی دیگر

 چون گویندمی است، محروم کماالت یا کمال این از دیگر وجود علت چه به و داراست
 لذا است برخوردار بیشتری وجودیِ شدت از و باالتر خاص وجودِ این وجودیِ ۀرتب

 . داراست هم را بیشتری کماالت
 چراکه .دکر نظر تجدید باید وجود تشکیک بحث در نوشته، این در شده مطرح نگاه با
 وجودی به شویم قائل که ندارد معنا دانستیم، یکدیگر مساوق را »کمال« و »وجود« وقتی
 االمر نفس و واقع عالم در »وجود« دیگر عبارت به. باشد نداشته را کماالت از کمالی که
 تمایز کمال و وجود بین تواننمی پس. است کمال دارای که امری نه است »کمال« عین
 این ،رو این از. آورد حساب به دیگری ضعف و شدت مناطِ و مالک را یکی و شد قائل
 بلکه باشد مقبول تواندنمی ندارد را قوی وجودِ کماالتِ از برخی ضعیف وجود که توجیه
 قوی وجود با تفاوتش و است هستی کماالت ۀهم واجد – وجودات اضعف حتی – وجود
 ۀسای و ظل وجودش زیرا داراست ظلی نحو به را قوی وجودِ کماالت که است این در

 در تشکیک بحث در عرفا سخن شبیه معنایی وجود تشکیک نگاه، این در. است قوی وجود
 ظهور لحاظ بدون هستی صرف مقام و وجود حقیقت عرفانی نگاه از. یابدمی مظاهر و تجلی
 بیش چون – وجود حقیقت – وجود یعنی ند،کنمی ضعف و شدت قبول ثابته، اعیان در آن
 خواهد مظاهر در تجلی و وجود ظهور مراتب در تشکیک ،ندارد بذاته متشخص فرد یک از
 تشکیکی نتیجه در و ندارد کثرتی و تعدد وجود اصل وجود، وحدت بنابر .]138ص ،1 [بود
 اساس بر مطلق طور به تشکیک نفی معنای به این اما. بود نخواهد مطرح وجود اصل در

 این به قیصری. دارند باور ظهور مراتب و مظاهر رد تشکیک به عرفا بلکه نیست وجود وحدت
  :ندکنمی اقامه محکمی چندان استدالل اگرچه ،دماینمی تصریح مطلب

 در تنها ضعف و اشتداد که چرا پذیردنمی ضعف و اشتداد ذاتش در] وجود[
 تصور قابل کنند،می حلول محلی در که سفیدی و سیاهی مانند قار حالِّ امر

                                                                                                                                                                             
 شدید و ضعیف این نظر قوی است که بودنِ در یک مرتبه ی خاص از لوازمِ وجودی شیء است و لذا  مراتب→

نفی آن به این معنا خواهد بود که انتظار داشته باشیم این شیء خاص در عین این که همین شیء است ولی در 
ی تقریر وارد  اشکال که به نحوهالبته این. ی دیگری از وجود قرار داشته باشد و این نمی تواند صحیح باشدرتبه

 . تواند از مشکالت و نقایص زبانی نشأت گرفته باشدشد، می
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 است روان نقصان، یا زیادت از غایتی جانب به که قاری غیر امر در یا و است
 ظهور حسب به وجود بر ضعف و شدت و نقصان و زیادت] البته [حرکت مانند
 .]15ص ،21 [یابد تحقق تواندمی آن مراتب از برخی در خفائش و
 بارها و است، کرده مطرح را تشکیک بحث روشنی به مالصدرا که این به توجه با پس

 حق یعنی حقیقی وجود تفنناتِ و تطورات تشأنات، تجلیات، را موجودات صراحت به و
 : نویسدمی جایی در مثالً داند، می تعالی

 از اعم وجودی هیچ حقیقی، واحد از غیر برای گوییممی جااین در و
 و حق تطورات جز چیزی هاآن وجود بلکه نیست تعلقی و استقاللی
  .]305ص ،2ج ،29 [نیستند چیزی او یذاتیه شؤون تشأنات

 قائل دیگر طرف از و طرفی از موجودات در تشکیک یعنی مسئله دو این ترکیب با و
 وجودِ تجلیاتِ که رسیم می نتیجه این به ضرورتاً ها،آن برای تجلی سِمَت به شدن
 مشکک اموری  - باشد تواندنمی بیشتر یکی مستقل و حقیقی وجود این که – حقیقی
 .معتقدند بدان عرفا که است الخاصی خاص تشکیک همان این و هستند

 انکار قابل غیر نظرات از که وجود وحدت با تواندنمی هرگز وجود در تشکیک
 است حقیقی آن کثرت وجود تشکیک در زیرا شود جمع است شیرازی صدرالدّین

 تیکثر گونههیچ وجود شخصی وحدت در لیکن است واقعی آن وحدت که طوریهمان
 فیض تعینات به ناظر شود تصحیح که کثرتی هرگونه و ندارد راه وجود امن حریم به

 ۀهم چون ندارند بود از سهمی کدام هیچ ولی متعددند واجب مظاهر یعنی است منبسط
 .]20ص ،9 [نمودند هاآن
 
  حضوری و حصولی علم. 7
 نه زمان گذر با تقسیم ینا که اند کرده بیان علم باب در را تقسیمی حکما االیام قدیم از

 به معتقد را اکثریت تقریباً اسالمی علمی مراکز در چنان هم بلکه است نشده کهنه تنها
 و حقیقت گاه باشد؛ تواندمی گونه دو به اشیا به ما علم گفتندمی. است داشته نگه خود
 خود مستقیماً باشد کار در ایواسطه که این بدون و است حاضر ما نزد در شیء هویت
 از صورتی بلکه شیء خود نه گاه و ،است »حضوری علم« همان این و شناسیم می را شیء
 نائل خارجی شیء شناخت به صورت همین ۀواسط به و شودمی حاضر ما نزد در آن
 به تعبیر خارجی شیء از و »بالذات معلوم« به تعبیر ذهنی صورت از اصطالحاً و شویممی

 در رازی الدّینقطب. نامیدندمی »حصولی« را علم از ۀنحو این. شدمی »بالعرض معلوم«
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 ادراکِ یا ادراک: است چنین آن و کندمی بیان ادراک باب در تقسیمی اشارات سوم نمط
 خارجی حقیقت از منتزَع صورتی مادیات، ادراک در. مجردات ادراک یا و است مادیات

 مجردی به که است گونه این ای مجردات ادراک در اما. شودمی حاصل انسان ذهن در
ق یا و گیردمی تعلق مدرِک از خارج  اول صورت در. نیست مدرِک از خارج ادراک متعلَّ
 به نیازی که مادیات، صورت به نسبت تفاوت این با شودمی محقق صورت حصول با

 صورت حصول به نیازی و است حضوری علم دوم صورت در. نیست تجرید و انتزاع
 .]310ص ،2ج ،13 [نیست
 هم بر را تقسیم این اساس که یافت را مطالبی توانمی صدرا کلمات الی هالب در
 إما و االتحاد إما األمرین أحد من العلم حصول في بد فال«: گویدمی وی مثالً ،زند می

 فراز این در .]109ص ،32 [»العلیة في منحصرة الذاتیة العالقة و الذاتیة الوجودیة العالقة
 ارتباط با یا و شودمی حاصل اتحاد طریق به یا علم که کندمی تصریح رالمتألّهینصد

 علم در که است روشن طرفی از. است معلولی و علّی روابط به مختص که وجودی
 طریق از وی که شودمی حاصل عالم نزد در صورتی – آن به قائلین نظر بنابر – حصولی
 معلوم الواسطه،ذی و واسطه تغایر اساس رب. دارد علم خارجی شیء به صورت همین
 که رکنی دو از یک هیچ بر – درخت یک به انسان علم مثالً – حصولی علم که شودمی
 علم پس. نیست استوار – وجودی یرابطه یا اتحاد – بود کرده بیان صراحت به صدرا

 در وی. است خدشه قابل بودنش علم است، انحصاری امر دو این از خارج چون حصولی
] 50ص ،31 [»غشاوة بال الوجود حضور إال لیس العلم«: کهاین بیان با دیگری جای
 .شودمی منکر را – است حصولی علم رکین رکن که – ذهن در اشیا ماهیت حصول

 گویدمی و کندمی نفی را تقسیم این صحت بیشتری صراحت با طباطبایی عالمه
 و کندمی »عقلی اضطرار« به تعبیر حصولی علم از وی. باشد تواندنمی حضوری جز علم

 .نیست حصولی علم به نیازی نباشد، مفاهمه و مخاطبه مقام اگر است معتقد
 حصولی علم این. دارد اضطرار آن به نسبت عقل که عقلی است اعتباری حصولی علم
 خارجی وجود به و است عقلی یا مثالی مجردِ موجود که است حضوری معلوم از مأخوذ
 پس. باشد »بُعدٍ عن« و دور از ادراکی ادراک این چه اگر است حاضر مدرِک نزد در خود
 از. دهیم قرار بازبینی مورد بودیم صددش در علم تعریف از که را چه آن و برگردیم باید
 هر حصول این و. نیست عالِم برای وجودش و علم حصول در شکی: گوییممی رو این

 که است محض فعلیت فعلیتش که بالفعل است یامر حصول بلکه باشد نمی حصولی
 .]258ص ،18 [نیست آن در شیء برای ایقوه هیچ
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 ما اگر. رسید نظر همین به توانمی پرداختیم آن تنقیح به ما که مبنایی به توجه با
 را آن بلکه ندانیم یابد،می تحقق انسان ذهن در شیء حد از که انتزاعی امری را ماهیت

 صریح سخن همین به باید بپذیریم، نیست، شیء وجود بر زائد که ودیوج فقر عنوان به
 صورت ۀواسط به حکما ۀهم تصریح به شیء وجود به علم که چرا شویم قائل هم عالمه
 . شناخت تواننمی حضوری علم با جز را وجود و است محال

 آن خارجی عین به مگر شناخت را وجودی هیچ حقیقت که نیست ممکن پس
 کلیه ماهیت باب در که چه آن مانند نیست ایذهنی وجود وجود، رایب که چرا
 – شناخت کامل یگونه به را وجود حقیقت که کس هر پس. شودمی گفته
 در و باشد شناخته را آن ذات کنه باید پس – باشد که موجودی هر معلوم،
 مجعوله وجودات برای که چه آن مانند باشد هم مقوماتی دارای که صورتی
 .]138ص ،6ج ،29 [باشد شناخته نیز را آن مقومات کنه باید تهس
 : کند می استدالل چنین شناخت، صورت با تواننمی را وجود که این باب در نیز سبزواری حکیم

 آن بر خارجی، وجودِ آثار یا شود، حاصل ذهن در] شیء خارجی وجود [اگر
 شده حاصل نذه در که گفت تواننمی صورت، این در که شودمی مترتب
 این یا و باشد دارا را خارجی شیء آثار تواندنمی ذهن، در موجودِ زیرا است؛
 که - وجود حقیقتِ صورت، این در که است، منتفی آن از خارجی آثار که
  .]62ص ،2ج ،15 [است نشده حاصل ذهن در - است آثار منشأیّت عین

 که شود توجه وجود، اصالت مبنای به که کندمی پیدا اهمیت زمانی سخن این
 حقیقت یا – وجود و. نیست آن وجود غیر ءشی هر حقیقت که است امر این گر بیان
 از ماهیتی شویم قائل که ندارد معنا رو این از .شناخت صورت با تواننمی را - شیء
 خارجی شیء به نسبت ماهیت و صورت این ۀواسط به و آیدمی آدمی ذهن به شیء
 و باشد داشته خارج جز موطنی تواندنمی هرگز شیء وجود. کنیمیم معرفت کسب
 شودمی گفته ذهنی صور ۀدربار که گونه آن – آدمی ذهن در شیء خارجی وجود تحقق

 گرفته نتیجه گفته این از. دارد همراه به را فراوانی محذورات که نامعقول است امری –
 .نیست حضور جز علم و است خراب تقسیم این اساس و بن که شودمی

 

 نتیجه
 – کندمی اسرار به تعبیر هاآن از وی چهآن – مالصدرا نهایی آرای به وصول برای
 که گونهآن – باطن صفای تحصیل و نفس تهذیب مانند خاص شرایط حصول بر عالوه
 است، متفاوت رایج رویکردهای با که ویژه رویکردی به نیاز – کندمی تصریح وی خود
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 ۀارائ و طرفی از مالصدرا بنیادین ۀنظری شناسایی بر متوقف رویکرد نای. باشدمی
 سایر که دکر تالش باید مرحله این از گذر از بعد. است آن از واقعی و دقیق تفسیری
 به هاآن غالب به مالصدرا که آورد دست به بنیادین اصل این اساس بر را صدرا مبانی
 که کسانی از – سرسختی مخالفان یکردیرو چنین اگرچه. است پرداخته اشاره صورت
 حکمت تواندمی ولی دارد – هستند صدرایی نصوص و تصریحات به تمسک به قائل

 .ندک معرفی دارد، که ایواقعی تعالی با را متعالیه
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