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 چکیده
حصول آن برای  چگونگى و ادراک و علم حقیقت

 ةمرحل از صدرایى ةمتعالی حکمت درنفس ناطقه، 
 شناسىهستى مباحث وارد و رفته فراتر ناسىشمعرفت

ی جزئ ۀ ادراکاتحوز دو صدرالمتألهین در شده است.
 در کهدارد  ییهانوآورىخیالی و ادراکات کلی عقلی، 

 ۀدربار او دیدگاهاما  نداشته سابقه او از پیش هاىفلسفه
از  جزئی خیالی، ادراکات حصول مصدر بودن نفس در

 در .استفته نشده و پذیرا فلسفة ناشارحبرخی  سوی
 ادراکات در نفس مظهریتار حاضر، تالش شده نوشت

شود و نقدهای متأخران بر دیدگاه  اثبات جزئىخیالی 
 دیدگاه اساس بر مالصدرا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مظهریت نفس نسبت به ادراکات جزئی خیالی، این 
 امور ادراک در هاانسانآید که همة دست مینتیجه به

 و کرده سیر منفصل مثال عالم در ،محسوس و مادى
، بدون اینکه کنندمى برقرار عالم این با دائمى ارتباط

 خود توجه تفصیلی به این ارتباط داشته باشند.
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Abstract 

In transcendence wisdom, the essence of the 

knowledge and the mechanism of its grasping to 

human soul passed from epistemology and 

entered to ontology. Mulla Sadra has innovations 

in intellectual and universal conceptions and 

imaginary perceptions, which have not been in 

previous philosophies. In the perspective of 

Mulla Sadra, immediate perceptions are created 

by the soul. Some commentators in Mulla Sadra's 

philosophy have not accepted this view. In this 

paper, it is proved that the human soul does not 

always produce immediate perceptions, but 

accepts them from an abstract existence. Also, in 

this article, the critical look of some 

commentators on Mulla Sadra's philosophy about 

his point of view is examined and evaluated. 

Based on the view that the soul accepts 

imaginary perceptions, it is concluded that all 

humans, when they perceive material and 

perceptive objects, are in the realm of Ideals (al-

Alam al-Mesal), but they do not pay much 

attention to the connection with this world. 

Keywords: Imaginary Perceptions, Intellectual 

Conception, Realm of Ideas (al-Alam al-Mesal), 

the Centrality of Soul. 
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 مقدمه

 دو از توانمى را مالصدرا ةفلسف در ادراک ةمسئل
 بررسى شناسى موردهستى شناسى ومعرفت منظر
 مورد در بحث رهیافت نخست، در .داد قرار
 واقعیات با آنها ةرابط و مدرکات حصول ونگىچگ

 این آیا شود کهاین پرسش مطرح می و است خارجى
 یا دشومى ایجاد نفسانى فعالیت ةواسطبه معلومات

و  قابل ةجنب تنها ،مدرکات این حصول در نفس
 بحث مورد مسئله این رهیافت دوم، در ؟دارد پذیرنده

 یالی و عقلیادراکات خ وجود ۀنحو که گیردمى قرار
این ادراکات در عالمی خارج از  آیا ؟است چگونه

صقع نفس انسان وجود دارند و نفس نسبت به آنها 
جنبة مظهریت دارد یا اینکه نفس فاعل و مصدر صور 
ادراکی است؟ سرانجام، پرسش دیگر این است که 

توان در مورد ادراکات جزئی هر دو جنبه را در آیا می
 تفصیل شد یا خیر؟ نظر گرفت و قائل به

مالصدرا معتقد است نفس انسان نسبت به همة 
ادراکات جزئی جنبة فاعلی داشته و مصدر آن است. 
برخی دیگر، مانند شیخ اشراق و عالمه طباطبایی، بر 
این باورند که نفس انسان در حصول ادراکات جزئی 
خیالی جنبة مظهری و قابلی دارد و در حصول این 

کند. از مثال منفصل ارتباط برقرار میادراکات با عالم 
رو، باید در مورد ادراکات جزئی همان سخنی را این

گفت که مالصدرا در مورد ادراکات کلی به آن باور 
دارد. نگارنده در این مقاله کوشیده است با استفاده از 

های دیگر را ای را برگزیند و دیدگاهبرهان، راه میانه
 دهد. مورد بررسی و تحلیل قرار

 . انواع مدرکات نفس ناطقه 1 
 از وسیلة آنهابه که است حواسى و اقو ىادار انسان

. به شودمى آگاه خودپیرامون  اشیاى و موجودات
 گفتة مالصدرا،ود. بهشفته میگ این فرایند، ادراک

که با  است وصول و ءلقا معنایبه در لغت ادراک
 :1411)رازی، تعریف فلسفی ادراک سازگار است 

 (.517 /3 :1981مالصدرا، ؛ 367ـ368/ 1
 توهم تخیل، احساس،: است قسم چهار بر ادراک

 موجود ءشى ادراک ازاست  عبارت احساس. تعقل و
مخصوص به  لواحق و عوارض تمامهمراه به ماده در
ای که حاضر نزد مدرِک باشد )مالصدرا، ونهگن، بهآ

همان  با محسوس ءشى ادراک ،تخیل(. 3/361: 1981
قوۀ خیال  زیرا فته شده در احساس است،گ عوارض

کند که از طریق حس یزی را تخیل میچ آنتنها 
 تخیلى ادراکبا این تفاوت که  دریافت کرده است؛

 آن غیاب در هم و محسوس ۀماد حضور در هم
 ۀماد حضور حسی ادراک درلی و ،شودمى حاصل

 شرط عوارض و لوازم وجودی آن ةهم با محسوس
 معقول ىامعن ادراک ، همانتوهمجا(. )همان است

 ،معانى ادراک ،تعقلو  است جزئیات به اضافه نحوبه
  .کلى ماهیات و مفاهیم

از نگاه مالصدرا ادراک عقلی و وهمی تفاوت 
 امرىماهوی و ذاتی ندارند بلکه تفاوت آنها به 

 که است یعقل مانند وهم گردد؛برمی ذات از خارج
 جا(.)همان باشد یافته تنزل خود مقام از

از قوای ادراکی باطنی، بیان تفصیلی دیگری نیز 
توان ارائه کرد: قوۀ ادراکی یا مدرِک جزئیات است می

یا مدرِک کلیات. مدرِک جزئیات یا فقط مدرِک است 
یا هم مدرِک و هم متصرِف. در فرض اول )که تنها 
مدرِک است( یا مدرک صور جزئی است یا مدرک 

ی جزئی. مراد از صور جزئی همان صور خیالی معان
است که شأنیت محسوس واقع شدن دارند و مراد از 
معانی جزئی ادراکاتی است که شأنیت محسوس واقع 
شدن نداشته باشد، مانند ادراک دوستی و دشمنی. 

 اىقوه آن ومدرِک صور جزئی، حس مشترک است 
شوند. می جمع او نزد محسوسات صور همة که است

 قوه دو این از یک هر .است وهم جزئی معانى مدرک
 شود،دارند که این صور در آن جمع می اىخزانه
حافظه  ،وهم ةخزان و خیال ،مشترک حس ةخزان
نام قوۀ متصرفه نیز وجود دارد . قوۀ دیگری بهاست
 تصرفرا  خزانه دو آن در مخزون کاتمدرَ درکه 
ور معانی و ص تحلیل و ترکیب به نماید ومی
اگر قوۀ متصرفه تحت فرمان واهمه قرار . پردازدمی

در صورتی که قوۀ  و نامندمی متخیله گیرد، آن را
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رازی، گویند )کار گیرد، به آن مفکره میعاقله آن را به
 (.76ـ77 :1416

بنا بر دیدگاه مالصدرا، همة قوای ادراکی، از 
حواس ظاهری گرفته تا قوۀ واهمه و متخیله، برای 

ادراک، جنبة اعدادی دارند و زمینه را برای حصول 
کنند انشای صور جزئی از سوی نفس ناطقه فراهم می

(. در صورتی که نفس ناطقه در 167: 1381)آشتیانی، 
بالمستفاد  اثر ارتقای درجة وجودی به مرتبة عقل

برسد و با ادراک موجودات عقالنی، با آنها اتحاد پیدا 
ستفاد به او نیز سرایت کند، احکام مرتبة عقل بالم

کند و همانند عقل بالمستفاد، نسبت به مراتب می
مادون جنبة علیت پیدا کرده و واسطة فیض برای آنها 

شود و چون علم به علت مستلزم علم به معلول می
 ؛191: 1381میرداماد، ؛ 357 /1 :1411رازی، است )

؛ همو، 91: 1354 همو، ؛158الف:  تامالصدرا، بی
(، احاطة وجودی بر مراتب مادون 388 /1 :1981

های تواند به معلولدنبال آن میخواهد داشت و به
 آنها در مرتبة عالم مثال و عالم ماده نیز علم پیدا کند.

البته قوای ادراکی نفس در این ادراک نزولی همان 
کنند که در ادراک صعودی داشتند. نقشی را ایفا می

رتبة عقول مجرد برسد و در یعنی اگر نفس ناطقه به م
اثر ادراک و مشاهدۀ موجودات عقالنی با آنها متحد 
شود، صورت مثالی موجود عقالنی در مرتبة مثال را 

وسیلة قوۀ خیال که متناسب با مرتبة مثال است، به
گونه که موجود عقالنی را ادراک خواهد کرد؛ همان

، وسیلة قوۀ عاقله که متناسب با مرتبة عقل استبه
خاطر اینکه نماید، و این نیست جز بهادراک می

مدرِک و مدرَک باید در مرتبة واحد باشند تا فرایند 
 (.313 /5 :1981 همو،ادراک تحقق یابد )

  اشراق شیخ دیدگاه. 2

 دلیل ،شراقاال حکمت شرح در شیرازى الدینقطب
 کرده تقریر چنین مثال را عالم اثبات در شراقا شیخ
 زیرا ،نیست موجود أذهان در یالىخ صور»: است
هم  اعیان در .است ممتنع ،صغیر در کبیر انطباع

 را آنها باید یالحس سلیم هر وگرنه نیست موجود

 متصور نباید وگرنه نیستند هم محض عدم .ببیند
 و متمیز دیگر برخى از آنها از برخى نباید و باشند

 ،موجودند چون و باشند؛ مختلف احکام به محکوم
 صور زیرا ،نیستند هم عقول عالم و اذهان و اعیان در

 در بالضروره پس ،عقالنی نه اندجسمانی صور خیالى
 عالمى ،صقع آن و دارند وجود اىناحیه و صقعى
 متوسط و است خیال و مثال عالم به مسمى که است
 ،مرتبه حسبهب مثال عالم .حس عالم و عقل عالم بین

 حسبهب زیرا ،است عقل عالم دون و حس عالم فوق
 از فراتر) است کمتر عقل از و بیشتر حس از تجرید

 اشکال جمیع مثال عالم در(. است این از فروتر و آن
 تعلق آنها به که آنچه و اجسام و مقادیر و صور و

 جز و هیئات و اوضاع و سکنات و حرکات از ،دارد
 ذاتى خودند، ذاتهب قائم آنها ةهم و دارد وجود ،آنها

 شیخگفتة به و نیست، محل و مکان در که معلق
 خیالی، صور و مرایا در صور که است این حق اشراق
 صیاصى ،صور آن بلکه ،نیست خیال و مرایا در منطبع
 آنها براى و مثالند عالم در که معلقند ابدان یعنى معلق
 آن براى گاهى. دنذات هب قائم و نیست مکان و محل

 در صیاصى که است رىمظاه مکانى،ال قمعل صیاصى
 امتناع) ایمگفته که دلیل همانبه ،نیستند مظاهر آن

 مرایا در که صورى پس .(الخ صغیر، در کبیر انطباع
 صور، آن خود و آنهایند مظاهر مرایا آن شود،مى دیده
 خیال نیست؛ محل و مکان در که است معلقه صور

 «اندمعلقه صور آنها خود و است خیالی مظهر صور
 (.451 :1383رازی، )شی

 نکته چند به توجه اشراق شیخ بیان توضیح در
  :نمایدیم ضرورى

 منفصل مثال همان مثال عالم از وی مرادالف( 
 از پیش و عقل عالم از پس ،نزول قوس در که است
 نه ،است عالم دو میان برزخ و گرفته قرار ماده عالم
 در خیالی صور حصول معناىبه که متصل خیال
 قائم است. ناطقه نفس به و است انسانى فسن ظرف

 بیانگر ،معلق مثال به مثال عالم توصیف ب(
 عالم هیشب جهتى از عالم این که است نکته این

 و ماده عالم شبیه دیگر جهت از و محض مجردات
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 فعلیت داراى کهآن نظر  از مثال عالم .است طبیعت
 آن در تغییر و بوده حاکم آن بر ثبات است، محض

 از و ،دارد عقل عالم با سنخیتى رواین از ،ندارد هرا
 صورت حجاب داراى ماده عالم مانند که این نظر

 طبیعت و ماده عالم سوى به دیگرش روى ،است
 (.448 :1375)مالصدرا، باشد می

 در ادراکى صور انطباع سهروردی اینکهاز  ج(
دانسته و دلیل آن را امتناع  محال راقوۀ خیال  و نفس

 که شودمى روشن کند،طباع کبیر در صغیر ذکر میان
قوۀ خیال را مادی دانسته و  ،مشاءفالسفة  نندام وى

 /2: 1411 ،سیناابنداند )محل آن را روح بخاری می
 اشکاالتى از یکى این (.315/ 1: 1378 آشتیانی، ؛88

 .دشومى استدالل ضعف سبب که است

 اقاشر شیخ استدالل بر مالصدرا اشکال. 3

 بودن محال اشکال ،خود گوناگون آثار در مالصدرا
 سوى از منفصل مثال عالم در قبیح صور صدور

 مظهر وسیله بدین و کرده مطرح را حکیم خداوند
 مثال در موجود علمی حقایق به نسبت نفس بودن

 (.471تا ب: بی صدرا،مال) کندمى رد را منفصل
 برخى خود ادراکات در انسان :اینکه بیشتر توضیح

 اگر ،حال ،کندمى تعقل و کرده تصور را قبیح صور
 انسان نفس از خارج ،صور این وجود ظرف بگوییم

 مثالى صور آیدمى الزم است، منفصل مثال عالم در و
 در این ،یابد راه منفصل مثال عالم در شرور و قبیح
 عالم در صور گونهاین وجود که است حالى

 لوازم و ماده از آن بودن پیراسته دلیلبه ،مجردات
 محالکه همان وجود شرور در این عالم است،  مادی
 علم حاصل خیالى ادراک اگرسخن،  گربه دی است.

 در که تصوراتى ،باشد منفصل مثال به نفس حضورى
 اشکال و شودمى قوۀ متخیله حاصل تصرفات اثر

 منفصل مثال در باید ،کندمى ایجاد متصرفه که قبیحى
 و باشد داشته وجود ،است حکیم خداوند آفریدۀ که

 فعل و قبیح رصدو از منزه ،حکیم خداوند آنکه حال
 .است عبث

 از که قبیحى اشکال و عبث هاىصورت پس

 که منفصل مثال در ،شوندنمى صادر حکیم فاعل
 صغیر عالم در بلکه ، قرار ندارنداست خداوند صنع
 بسببه بوده و او متصل مثال در و انسانى نفس

 که زمانى تا و گردندمى قوۀ متخیله ایجاد فعالیت
 متخیله و باشد داشته آنها به التفات و توجه نفس

 هرگاهو  ،هستند باقى ،بپردازد آنها گرىصورت به
 روند.از بین می ،نماید اعراض آنها از نفس

 بدون صور از دسته این ،اشراق شیخ پندار برخالف
 د.یابننمى وجود و استمرار ،نفس یابقا

  مالصدرا نگاه از خیالى جزئى صور ادراک فرایند. 4

 ادراک ،معرفت از شناختىهستى تبیین اساس بر
 سایر و درخت ،انسان کلى مفهوم مانند کلى مفاهیم
 نفس ضعیف ۀمشاهد اساس بر ،دیگر کلى مفاهیم
 صورت دور راه از از موجودات عقالنی ناطقه

 محجوب دلیلبه مردم از بسیارى زیرا، پذیردمى
 حضورى ادراک توانایی ،مادى هایحجاب به بودن

همو،  ؛32 :1361را ندارند )همو،  مجرد موجودات
: 1387همو،  ؛289/ 1: 1981همو،  ؛113: 1363
 ،)همو است حضور نوعى ،ادراکزیرا  (234

: 1382 ی،شیراز دشتکى ؛314ـ316/ 3: 1981
 کمدرَ اب تواندمى فرضى در تنها ،کمدرِ و( 354

 کمدرَ ةمرتب در که باشد داشته تام ادراکى ارتباط
 که است روشن (.313/ 5: 1981، )مالصدرا باشد

  .رسندنمى عقل ةمرتب به مردم از بسیارى
 ادراک براى ناطقه نفس :کهنای بیشتر توضیح

 از که نیازمند است شهود نوعى به مفاهیم کلی،
 اکادر همین ةواسطبه. است حضورى علم سنخ

 که شودحاصل می کمدرِ نفس در اثرى ،شهودى
: 1363)همو،  است کلى مفاهیم ادراک ،نآ ةنتیج
 ادراک مقام در نفس گفتتوان رو می(. از این113

 دلیل؛ کندمى ایفا را مظهر نقش ،عقالنى حقایق
 وجودى ،عقلى ادراکات در مدرک وجود :نکهآ

 که (151/ 6: 1981)همو،  است مجرد و نورى
دارد  ناطقه نفس وجودى ةمرتب از باالترای هرتبم

  (.354 :1383)شیرازی، 
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 مطرح بحث این درحال، پرسش مهمی که 
 ادراک مقام در نفس یاآ که است این دشومى

 یا کندایفا می را مظهر نقش نیز خیالى هاىصورت
آنهاست؟  مصدر و داشته فاعلى ةجنب نهاآ به نسبت

اسخ داده پ ه این پرسشدر این مقاله تالش شده ب
ون در ترازوی نقد و گوناگهای اهگشود و دید
 یرد.گبررسی قرار 

دلیل به نفس که است بر این باور مالصدرا
 خیالی یجزئ صور ادراک در ،است رب مثال اینکه
 باشد داشته شباهت ،متصف قابل به اینکه از بیش

 ؛112 :1363)مالصدرا،  است شبیه ،مخترع فاعل به
 صور با نفس ارتباطاو  (.31ـ32: 1361همو، 
 : داندنمى خارج حال سه از را خیالی

 برقرار عینیتمیان نفس و صور خیالی  الف(
 .خود ذات به نفس علم مانند ؛است

 حلولى ارتباطب( میان نفس و صور خیالی 
 یا ،خود صفات به نفس علم مانند وجود دارد؛

 هورمش نزد ناطقه نفس براى معقوله صور حصول
 (.82الف: 1414 )ابن سینا، فالسفه
 بوده صدوری ارتباطمیان نفس و صور خیالی  ج(

 تفصیلى علم مانند هستند؛ نفس معلول صور این و
  آنها. ایجاد از بعد ممکنات به متعال خداوند

 ارتباط و عالقه که گیردمى نتیجه ادامه در مالصدرا
 .است معلولى و على ةعالق ،علمی صور و نفس بین

 که است این شودمى مطرح اینجا در که مهمى ةمسئل
 و معقول صور ۀدربار که گونههمان مالصدرا چرا

 قول همان نیز اتیجزئ ادراک باب در باور دارد، کلیات
صور  مصدر را نفس و اختیار نکرده را بودن مظهر به

 بررسى پرسش و این به پاسخ براى ؟داندمىجزئی 
 است شایسته ،مالصدرا دیدگاه درستی یا نادرستی

 مالصدرا ةفلسف انشارح از برخى و سهروردى سخن
مورد  سپس و ذکر شود ،اندپرداخته نظر این نقد به که

  ارزیابی قرار گیرد.

 مالصدراسخن حکیم سبزواري دربارۀ دیدگاه . 5
المتألهین است که صدر بر این باورحکیم سبزواری 

ی و ارتباط ادراک صور برزخی و خیال ۀدربار دبای
 گویی همانجای ابهامبه ،خیال متصل با خیال منفصل

که در مورد ربط ادراکات عقلی  کردمیسخنی را بیان 
 بر این باور استو  کرده با حقایق مجرد نوری مطرح

از ادراک  ،دلیل ضعف وجودیکه نفس آدمی به
است و تنها مفاهیمی غبارآلود و  ناتوان حقایق نوری
اشراق  با شیخباید  بارهو در اینا .کندمیکلی را درک 

رو از این (.313/ 1: 1981 سبزواری،) شدرأی میهم
 اشکال به وییگپاسخدر برخی از آثار خود در مقام 

 .کندمى مطرح را هار نقدچبرآمده و  مالصدرا

 راه نیافتن شر مطلق در هستی .5ـ1
 اهر هستى در مطلق شر و اندنسبى ،گزاف و عبث امور
 اندعدمى امورى شروردلیل این امر آن است که  .ندارد

)ابن  شودنمى واقع خداوند ۀاراد متعلق ،عدمى امر و
 ؛234/ 4: 1375 سهروردی، ؛72 ج:1414 سینا،

(. 365/ 1: 1369سبزواری،  ؛113/ 2: 1981مالصدرا، 
 همة سواز یک :تبیین فلسفی مسئله از این قرار است

 کامل مطلقاند که علتی صادر شدهموجودات هستی از 
است. از خیریت محض  کمال مطلقالزمة است و 

عقلی سنخیت علت و  ۀحکم قاعدبهسوی دیگر، 
از خیر محض فقط خیر محض صادر  بایدمعلول، 

عنوان معلول عالم هستی، به ةمجموع ،در نتیجه .شود
الوجود، خیر محض بوده و هیچ شری در آن راه واجب

شروری که در عالم مشاهده  همة و نخواهد داشت
از فقدان و محدودیت موجودات ممکن شود، می

دیگر، فقدان و محدودیت  بیانبه . شودمیحاصل 
)ابن سینا،  آورددنبال خود میاست که شرور را به

ابن سینا، ؛ 611ـ611: 1383، شهرزورى؛ 256 :1411
 ةمراتب مادون در سلسل همة رو(. از این422 ب:1414

دلیل فقدان و محدودیت، نسبت به مراتب تی، بههس
. این کنندمافوق خود از نوعی شر نسبی حکایت می

رسد ای میبه مرتبه یابد و سرانجامشر نسبی ادامه می
و با هیچ نقص و  داردکه هستی و کماالت نامحدود 

به خیر مطلق یا  . از این مرتبهنیست همراه محدودیتی
  شود.کمال مطلق تعبیر می
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توان صورت دیگری نیز میاین برهان را به
 : تقریر کرد

 برابر است.کمال مطلق  باالف( هستی مطلق 
 برابر است. خیر محض  باب( کمال مطلق 

 برابر است.  خیر محض بانتیجه: هستی مطلق 
: برهان فوق عبارت است از ةعکس نقیض نتیج

 بیانغیر خیر محض غیر هستی مطلق است. به 
غیر هستی مطلق است. پس هر چه شر،  ،دیگر

از نوعی شر نسبی  ،دارای هستی محدود باشد
 (1)حکایت خواهد داشت.

 جهان در نباشد مطلق بد پس
 بدان هم را این باشد نسبت به بد

 ستین قند و زهر چیه زمانه در
 نیست بند ،را دگر ،پا را یکی که

  بندپای ،را دگر ،پا را یکی مر
 قند چو ردیگ بر و زهر را یکی مر

 حیات باشد را مار آن مار زهرِ
 ممات باشد آدمی با نسبتش

 باغ چو دریا بود را آبی خلق
 داغ و مرگ آن بود را خاکی خلق

 (چهارم دفتر ،معنوى مثنوى)مولوی، 

 خطابی بودن سخن مالصدرا . 7ـ1
 مالصدرا نقد بر سبزوارى حکیم که دیگرى اشکال

 برهانى و وى سخن بودن خطابى ،کندمى وارد
 سوى از دلیل این به اشکال این .است آن نبودن

 سخن رد در مالصدرا که دهش مطرح سبزوارى
 جاىبه و نپرداخته آن نقد به مستقیماً ،اشراق شیخ

 دهکر اکتفا نقضى پاسخ بیان به ،حلى پاسخ آوردن
 (.313/ 1 :1981 ،یسبزوار) است

 های قبیح به فاعل ادرا نسبت دادن صورت. 9ـ1
 صور ادراک سبب توانمىشکال دیگر این است که ا

 ،داد نسبت قابل مرتبة به را شخص خیال در قبیح
 قواى در نقص اثر بر که بیمارى شخص مانند

 یا سرخ رنگ صورتبه را زرد رنگ ،ادراکى
 ادراکى صور انطباع مانند یا ،کندمى مشاهده عکسرب

 گوناگون افراد براى گاهى که مشترک حس در
ر گ. به دیشودمى آشکار گوناگون هاىرتصوبه

دلیل آن زشتی برخی از اشکال و صور بهسخن، 
را به  )نفس( که آنچه ظاهر است، رنگ مظهر است

 پس .آن آشکار شده است ةخود گرفته و از روزن
 مثال عالم یا فاعل به قبیح هایصورت ندارد لزومى
 حکیم فعل تعلق عدم اشکال تا باشد مستند ،منفصل

 بلکه ،آید پیش عالم آن در صور این آفرینش هب
 مدرکات ،عبارتىبه و عالم آن حقایق گفت توانمى
 که است پذیرنده نفس این و است یکسان آن

 در را حقایق آن ،دارد که استعدادى با متناسب
 جا(.همان) کندمى مشاهده خاصى اشکال

 راه یافتن مغالطه در ادراکات کلی. 9ـ1
نیز  دیگرى نقض جواب مالصدرا اشکال اساس بر

 ادراکى صور وجود شود گفته اگر :دشومی مطرح
 جزئی صور به نسبت نفس بودن مظهر با ،قبیح

 ادراکات به نسبت نفس بودن مظهر ناسازگار است،
 در انسان ،دیگر بیان به .رودمى سؤال زیر نیز کلی

 که یابدمى مغالطاتى خود کلى ادراکات از برخى
 مالصدرا کهحالی در ،نیستند االمرسنف با مطابق
 هر ،عقول ۀمشاهد را کلى ادراکات و تعقل سبب
همو،  ؛32: 1361)مالصدرا،  داندمى، دور راه از چند

 در مغالطه و غلط آیدمى الزم پس (.112: 1363
 و مالصدراموضوعی که نه  ؛کند پیدا راه عقل عالم

 جا(.)همان پذیرندنمى فالسفه یک ازنه هیچ

 همانند نیز جزئى ادراکات در باید :اینکه نتیجه
 اینکه چه ، نفس را مظهر بدانیم،کلى ادراکات

 زحمت معلقه صور و منفصل مثال عالم با ارتباط
تواند با راحتی میو نفس ناطقه به طلبدنمى زیادى

مرتبة خیال خود با آن عالم ارتباط برقرار کند 
 عالم با اطارتب برخالف (،313 :1383)سبزواری، 

 دسترسى امکان الهى اولیاى از برخی فقط که عقل
 ارتباط ،ادراک از مردم از بسیارى و دارند را آن به
 .یابندنمى بار عقل مقام به و دورند آن با اتصال و

 مالصدرا ۀنظری نقد در طباطبایى عالمه بیان. 6

اه مالصدرا دربارۀ مصدر بودن گعالمه طباطبایی دید
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د و بر پذیرنمىبت به صور خیالی را نفس ناطقه نس
این باور است که در ادراکات خیالی نیز مانند 
ادراکات کلی، باید نفس ناطقه را مظهر بدانیم. 

  :زیر، چنین است مقدماتاستدالل ایشان در قالب 

جزئى  خیالى صور به ناطقه نفس نسبت الف(
 یعنى است؛ کلی عقلی صور به آن نسبت مانند
 ةافاض از خود کلی ادراکات در نفس که گونههمان

 جزیى ادراکات در شود،مند میبهره موجود عقالنی
 موجود موجودات ازصور جزئی خیالی را  نیز خیالی

 (.249ـ251: 1424پذیرد )طباطبایی، می مثال عالم در

 پیش ،جزئى ادراکى صور با مقایسه در نفس ب(
 ورص این یعنى ،دارد بالقوه حالت ادراک حصول از

 همانند رواین از .نیستند حاضر بالفعل ناطقه نفس نزد
و  فاعل ه،ناطق نفس از بیرون باید عقلى کلى صور

 نفس به را صور این تا باشد هتداش وجود مفیضی
 که نفسى از ،صورت این غیر در .کند افاضه ناطقه
نخواهد  پیدا تحقق ادراک مانند فعلیتى ،است بالقوه

 همان مفیض فاعل این (.481/ 3: 1981کرد )همو، 
و  دارد وجود مثال عالم در که است مثالى موجود

نماید، مانند موجود عقلی که صور جزئی را افاضه می
 یاعطا البته جا(.کند )همانمعقوالت کلی را افاضه می

 حسب بر ،مفیض مثالى موجود سوى از صور این
 جا(.)همان کندمى پیدا ظهور ناطقه نفس استعداد

 خیالى صور ادراک در انسان نفس :اینکه جهنتی
 ایفا را مظهر نقش ،کلى صور همانند جزئى و

 این پذیرش ةالزم که داشت توجه باید ولى .کندمى
 به نسبت نفس خالقیت و فاعلیت انکار ،سخن
 در خیالى صورت اگر بلکه، نیست صور برخى
 ،گردد ملکه نفس براى و کند پیدا تمکن نفس
 موجود به نیاز بدون را صور ینا تواندمى نفس
 این در .باشد آنها مصدر و کند افاضه ،مثالى

وسیلة به فعلیت به قوه از خروج هم باز ،صورت
 پیشین بیان با منافاتى و گرفته صورت مثالى موجود

 فعلیت به را نفس مثالى موجود اگر زیرا ،ندارد
، نسبت به صور بودن بالقوه دلیلبه نفس ،نرساند

  اعل نخواهد بود.جزئی ف

 بودن حلولى اشکال ،بیان این با که است روشن
 این حصول زیرا، دشونمى وارد نفس بر صور این

 و ناقص براى کامل حصول نوع از نفس براى صور
 عبارتبه جا(.باشد )همانمی ضعیف براى شدید
 ،نفس به نسبت مطلق مثال ،خیال ةمرتب در ،دیگر
 عقل مقام درلی مفیض صور عق (2)کلى عقلى حکم

 مقام در نفس بنا به گفتة فالسفه،. دارد هیوالنى را
 صور واجد بالقوه و معقوالت فاقد هیوالنى، عقل

 ءشى در فعلیت، با قوه جهت چون و است عقلى
 واسطة عقول کهبه نفس باید شود،مین جمع واحد

 عقل و برسد فعلیت به قوه مقام از ،ندمعقوالت خزائن
 که نفس سافل جهت در حکم این. گردد بالفعل
 است نیز نفس جزئى ادراکات موطن و تخیل جهت
 تخیل، مقام در نفس، پس. است جارى تفاوت بدون

 .است محتاج مطلق مثال و خیال مقام به اتصال به
: 1424)همو،  ةالحکم ةنهای در طباطبایى عالمه

 مفیض که مطلب این اثبات از بعد (،249ـ251
 از خارج عقالنى موجود دبای کلی علمی صور
 فعلیت به قوه از را نفس و باشد ناطقه نفس

 صور رۀدربا خود مختار ةنظری بیان به ،برساند
 جوهر را آن مفیض و پردازندمى جزئی علمی
 نحوبه جزئی صور ةهم که دانندمى مثالى مفارق

 و سعه ۀاندازبه نفس و جمعند او در اجمالى
 جوهر این با تحادا اثر در خود وجودى استعداد
 د.کنمى دریافت را جزئی صور مثالی، مفارق

   طباطبایى عالمه دیدگاه نکات مستفاد از. 5ـ9

 در که است نکاتی داراى طباطبایى عالمه دیدگاه
 :پردازیممى آنها بیان به ادامه

 مستقیم اثبات در فلسفى استدالل ةاقام الف(
 بر ،خیالى جزئى صور به نسبت نفس مظهریت

 رواین از ،است گرفته انجام فلسفى مقدمات اساس
 بیان بر ،بود وارد سبزوارى حکیم نقد بر که اشکالى
 . نیست وارد عالمه

 ادراک از قبل نفس بودن بالقوه به توجه ب(
 ۀماد در باید جوهرى، حرکت بر بنا: علمی صور
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 و حیوانى ،نباتى درجات به رسیدن براى مستعد
 از نفس تا شود حاصل تحرکى و جنبش ،انسانى

برسد  علیین اعلى درجات به سافلین اسفل مقام
 و سفر همان معنا این (.74ـ75 :1375)مالصدرا، 

 آن صعودى قوس در که است نفس معنوى عروج
 معدات ةواسطبه ،دیگر عبارتبه. شودمى حاصل

 عالم از و یابدمى راه نفس به ذاتى تحولى خارجی،
 و نمایدمى مسافرت معنا مقام به حس و شهادت

 خارجى معدات ةناحی از که استعدادى مطابق با
 از که یابدمی را صورتى و معنا است، دهکر تحصیل

 مقام در صورت، این آمده است. پدید آن ذات باطن
 و نازل مقام در و نفس وجود عین نفس، ذات غیب
 ءشى با که است صورتى نفس، واحدیت ةمرتب

 .شودمى منطبق آن بر و اثلمتم انتزاع، منشأ خارجى
 خود وجود باطنِ باطنِ و خود وجود باطن از نفس

 حکم، این .ندکمى ذیهتغ ،است عقل یا مثال که
نیز  تعقالت و عقل در ،ترکامل و ترتمام نحوىبه

 جا(.)همان است سارى و جارى نفس

 از خیالی و عقلی صور حصول همیشه بنابراین،
 صور این و ندکمى حکایت نفس ذاتى تحول

 نفس وجود غیب در آن اصل و ریشه که حاصل
 شماربه نفس معنوى بصر و عقلى سمع است،

 حاصل صور و نفس بین ،لحاظ همینبه .روندمى
 نوعی عقلی و خیالی صور بهآن  ظهور و تجلى از

 (.227 :1361 مالصدرا،) دارد وجود اتحاد

 نقد آشتیانی بر عالمه طباطبایی. 7ـ9
 بیان نقد به المسافر زاد بر شرح کتاب در یانىآشت استاد
 خیالى صور اگر»...  :است پرداخته طباطبایى عالمه
 مقام از باید و ندارند نفس به حلولى قیام باشند، مجرد
 قابل متخیله نفس قهراً شوند، افاضه نفس باطن

 فاعلیت ولى دارد فاعلى سمت ناچاربه و بود نخواهد
 :اندفرموده او اتباع و لحکماا صدر لذا .است ضعیف آن

 به مراحل جمیع در ،خیالى صور ادراک مقام در نفس
 از بعد ناطقه نفس ،آنکه دیگر. است اشبه قابل از فاعل
 و شودمى قوى آن تخیل جهت تعقل، مقام به نیل

ـ  مثال جهت از بروز، و ظهور اوایل در ناطقه نفس
 ولى ند،کمى تغذیه ـ برزخى فرد و مثالى موجود یعنى
 مشرف خیال عالم بر خود تعقل، مقام به نیل از بعد
 حاصل استغنا برزخى فرد وساطت از و شودمى
 صور به نسبت نفس فاعلیت بین ،آنکه دیگر. نمایدمى
 صور که معنا این عقلى و مقدارى از اعم مطلق طوربه

 براى از کامل حصول نحوبه نفس براى از مقدارى
 ،باشند حاصل ضعیف تجه شدید حصول و ناقص
 (.445 :1381)آشتیانی، « نیست منافاتى

 نقد دیدگاه استاد آشتیانی. 7
 نکته چند به توجه ایشان کالم بررسى و تحلیل در

 :است ضرورى

 و خیالى صور بودن حلولى وی، بیان طبق الف(
 اگر ،دیگر عبارتبه .دندار منافات با هم آن بودن مجرد
 به تواندنمى ،باشد یرفتهپذ را خیالی صور تجرد کسى

 .کند حکم ناطقه نفس در صور این بودن حلولى

 بیان در جزئی صور بودن حلولى اگر :نقد
 در مادى عارض یک حلول معناىبه ایشان

 بودن حلولى بینذیریم که پ، میباشد معروض
 ،دارد وجود منافات آن بودن مجرد و خیالى صور
، باشد معنا ینا تواندنمى بودن حلولى از مراد ولى

ی مثالی برای نفس ناطقه ئزیرا حال بودن صور جز
م به ذات نیست ئعنوان یک موجود مستقل و قابه

م به ذات بودن ئتا اشکال شود که این حلول با قا
موجود مثالی منافات دارد، بلکه نفس ناطقه در اثر 
ارتباط و علم حضوری به موجود مثالی، حقیقتی 

واسطة اتحاد با یابد و بهمیبه نام علم را در خود 
وجود خارجی علم، از حالت بالقوه خارج شده و 

رسد و در اثر همین اتحاد، صورتی را به فعلیت می
در عالم مثال با یک واسطه که همان وجود علم 

ری گه را یافته با وجود دیچاه آنگیابد. آناست، می
که وجود مادی و طبیعی است، قیاس کرده و بر آن 

دهد و در این تطبیق، قیاس و حکایت، میتطبیق 
یرد )جوادی گعلم حصولی و وجود ذهنی شکل می

(. توضیح بیشتر این مطلب در 166/ 4: 1386آملی، 
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  ارنده خواهد آمد.گادامه و در بیان نظریة مختار ن
 نسبت نفس مظهریت ،بودن حلولى از مراد اگر

 هبلک ،نیست انکار مورد تنها نه ،باشد صور این به
 ۀدربار مالصدرا ةنظری چنانکه ،است شده واقع

 با .استمبنا استوار  همینبر  معقول صور ادراک
 معقول صور بودن مجرد به مالصدرا ،این وجود

 (.33 :1361 )مالصدرا، است کرده حکم کلى
 البته که) بودن حلولى از عالمه مراد افزون بر آن،

 از نهات و نرفته کارهب اصطالح این ایشان کالم در
 همان جز چیزى نیز (آیدبرمی وی عبارات فحواى

 ،نیست جزئى خیالى صور به نسبت نفس مظهریت
 از کلى معقول صور ادراک ۀباردر که گونههمان
 صورت است.  همین به وضع ،ناطقه نفس سوى

 از بعد ناطقه نفس»: گویدعالمه می اینکه ب(
 و شودمى قوى آن تخیل جهت تعقل، مقام به نیل
 خیال عالم بر خود، تعقل، مقام به نیل از بعد

 استغنا برزخى فرد وساطت از و شودمی مشرف
 نفس بودن مظهر با منافاتی هیچ ،«نمایدمی حاصل
 نفس زیرا ،ندارد خیالی صور به نسبت ناطقه
 صور مدرک، خیال ةمرتب واسطةبه که اىناطقه
 صور مدرک ،عاقله ةمرتب ةواسطبه و خیالی جزئی

 ةمرتب عقل مقام به رسیدن از پس ،است عقلی لیک
 با کهاین عین در و دهدنمى دست از را خود خیال
 ةمرتب با ،شده نایل عقل مقام به و دهش متحد عقول
  ی است.مثال حقایق با مرتبط ش،خود خیال
 اثر در ناطقه نفس هک صورتی در ،تردقیق بیانبه
 و برسد تفادبالمس عقل ةمرتب به وجودی ةدرج یارتقا

 کند، پیدا اتحاد آنها با عقالنی موجودات ادراک با
 و کندمی سرایت نیز او به بالمستفاد عقل ةمرتب احکام
 ةجنب مادون مراتب به نسبت ،بالمستفاد عقل همانند
. در شودمی آنها برای فیض ةواسط و کرده پیدا علیت
 است معلول به علم مستلزم علت به علم چون نتیجه،

 ؛191: 1381، میرداماد ؛1/357: 1411ی، راز)
همو،  ؛91: 1354 همو، ؛158 تا الف:بی مالصدرا،

 وجودی ةاحاط مادون مراتب بر، (388/ 1: 1981
 هایمعلول به تواندمی آن دنبالبه و داشت خواهد

 .کند پیدا علم نیز ماده عالم و مثال عالم ةمرتب در آنها
 نزولی ادراک این در نفس ادراکی قوای البته

 صعودی ادراک در که کنندمی ایفا را نقشی همان
 مجرد عقول ةمرتب به ناطقه نفس اگر یعنی داشتند؛

 عقالنی موجودات ۀمشاهد و ادراک اثر در و برسد
 عقالنی موجود مثالی صورت کند، پیدا اتحاد آنها با

 با متناسب وسیلة قوۀ خیال کهبه را مثال ةمرتب در
 که گونههمان کرد، خواهد ادراک ،است مثال ةمرتب

 با متناسب که عاقله ۀوسیلة قوبه را عقالنی موجود
دلیل این امر آن  .نمایدمی ادراک ،است عقل ةمرتب

 تا باشند واحد ةمرتب در باید مدرَک و مدرِک کهاست
 .(313/ 5: 1981 )همو، یابد تحقق ادراک فرایند

 ةمرتب هب که زمانى تا نفس :اینکه مطلب ةخالص
 و فعل به قوه از خروج براى ،است نرسیده عقل

 ولى ،است مثالى موجود نیازمند خیالى ادراک تحقق
 رسیده فعلیت به چون ،رسید عقل ةمرتب به که همین

 نیازمند ،ندارد قوه حالت مثالى حقایق به نسبت و
 مثالى فرد وساطت از و بود نخواهد نیز مثالى مخرج

  .دشومى نیازبى

 نفس فاعلیت بین»: فرمودند ایشان ینکها ج(
 عقلى و مقدارى از اعم مطلق طوربه صور به نسبت

 حصول نحوبه نفس براى مقدارى صور که معنا این
 ضعیف جهت شدید حصول و ناقص براى کامل

 زیرا !نیست حیحص ،«نیست منافاتى ،باشند حاصل
 صور به نسبت نفس بودن مصدر به قول کسى اگر

 بین ارتباط که است این معنایش ،یردبپذ را جزئی
 است دانسته معلولى و على را ادراکى صور و نفس

 اکمل وجودى لحاظبه باید علت که است روشن و
 صورت این در،.باشد خود معلول از اقواى و
 حصول نوع از نفس براى جزئی صور حصول،

 حصول نوع از نه ،بود خواهد کامل براى ناقص
 نفس شود گفته اینکه مگر ناقص، براى کامل

 .رسدمى فعلیت و کمال به ادراکى صور ةواسطبه
 آید:ری پیش میگدی اشکالى نیز صورت این در

 ،مصدریت ةنظری طبق که ادراکى صورت چگونه
 موجب ،است آن از اضعف و ناطقه نفس معلول



 1594سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان  حکمت صدرایی،پژوهشیـعلمیدوفصلنامة   511

 

 آن علت که دهش اىناطقه نفس رسیدن کمال به
 !؟است صریح دور جز چیزى این آیا ،است

 وارد آشتیانى استادسخن  بر که دیگرى اشکال د(
 که عالمه بیان از بخش آن ایشان که است این ،است

 را بود وارد مالصدرا ةنظری بر مهم اشکال عنوانبه
 روشن عالمه استدالل در ملأت اندکى با .اندنکرده نقد
 شکل امر این محوریت با ایشان استدالل که شودمى

 براى ادراکى صور حصول از قبل نفس علم که گرفته
 به براى و است بالقوه ،معلوم صور با مقایسه در آن

 او که است ىئمبدد نیازمن ،معلوم صور آوردن دست
 او به را علمی صور و کرده خارج ،فعلیت به قوه از را

 أمبد خود تواندمى چگونه نفس ،بنابراین. نماید اعطا
 ؟!باشد صور آن براى فاعلى

 گیريهبحث و نتیج
 شود پرداخته مطلب اصل بیان به اینکه از پیش

 با علم ةمسئل که ارتباطى دلیلبه است شایسته
 تحلیل اصطالح دو این تفاوت ،دارد ذهنى وجود
 موضوع چهار ذهنى وجود و علم مبحث درگردد. 

، ل، ع) علم معناى الف( :گیردمى قرار بررسى مورد
 و است خارجى وجودى که علم وجود . ب((م

 فلسفى بحث و است آن اثبات دارعهده علم مبحث
. زندمى دور آن محور بر معلوم و عالم ،علم اتحاد

 آن وجود . د(علمى صورت همان یا معلوم ج(
 و است آثار فاقد و بوده ذهنى که علمى صورت

 ندارد معلوم و عالم ،علم ةمسئل به ارتباطى هیچ
 (.41ـ42/ 4: 1386)جوادی آملی، 

که  شودمى روشن فوق، تقسیم به توجه با
 وجود واست  معلوم وجود از غیر علم وجود
 بودن ظلى .است علم خارجى وجود ظل ،ذهنى
 علم که معناست این به ،علم به نسبت ذهنى وجود

 واقعیت یک ،محبت و اراده صفات مانند ،انسان در
  است. آدمى نفس آن تحقق ظرف که است خارجى

 حاصل علم که ییجا رد :اینکه مطلب ةخالص
 به واقعیتى نخست،: کندمى پیدا تحقق چیز سه ،شود

 یا مفهوم و کندمى پیدا تحقق نفس در که علم نام

 یا مفهوم ،دوم .کندمى حکایت آن از علم ماهیت
 دریافت علم نام به خارجى وجود آن از که ماهیتى

 ،سوم .است آن مصداق علم خارجى وجود و شودمى
شود )همان: مى ظاهر علم پرتو در که معلوم ماهیت

 و کلی صور بهنفس ناطقه  اینکه براى (.98و  96/ 4
 وسیلة مخرجىبه آن از پیش باید ،کند پیداعلم  جزئی

 فعلیت به قوه حالت از ،است محض فعلیت داراى که
 برقرار وجودى اتحاد علم خارجى وجود با و برسد

ت قوه از حال ،وجودى اتحاد همین اثر در و کند
 ،ادراک مراحل تمام در نفس رواین از خارج شود.

 قبولهمین  اثر در و بود خواهد علم ۀپذیرند و قابل
 .بود خواهد مظهر ،علمیه صور به نسبت ،اتحاد و

 مقام دو هر در معلوم صور به نسبت نفس بودن بالقوه
 لذا ،دارد وجود (کلى و جزئى ادراکات از اعم) ادراک

  .بود خواهد مقام دو هر در نیز مظهریت

 را ادراکى صور به نسبت نفس بودن مظهر
 مقتضاى :نمود تبیین توانمى نیز دیگرى ةگونبه

 این نفس بودن البقاء ةروحانی و الحدوث یةجسمان
س نف جوهرى حرکت اثر در علمى کماالت که است

 بالقوه فاعل اشکال ،صورت این در .آید دستبه
 یا حسى صورت اولین کادرا مورد در نفس بودن

 محرک زیرا شود،می مطرح جدى طوربه خیالى
 بیان به. اوست معلم ،علمى هاىحرکت در نفس
 علمى حرکت فاعلى علت همان محرک این ،دیگر
 .باشد متعلم ،متحرک خود تواندنمى هرگز که است
 تحصیل در که است این اشکال این دفع راه تنها

 که شود مطرح ىدیدگاه همان خیالى و حسى صور
 یعنى .است کرده بیان عقلى صور ۀدربار مالصدرا

 ةمرحل به که زمانى خود جوهرى حرکت در نفس
 حقایق براى آغاز در ،رسدمى خیال و احساس

 مظهریت که زمانى و گرددمىمظهر  خیالى و حسى
 نفس و درآید نفسانى ةملک یک صورتبه او براى

 را لخیا و حس مراتب جوهرى حرکت اثر در
. دش خواهد خیالى و حسى صور مصدر ،شود واجد

 و برزخى بعد در نفس را آنچه ،تبیین این اساس بر
 همراه منفصل مثال با اگر ،یابدمى خود متصل مثال
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 همراه متخیله تصرفات با اگر و است صادق ،باشد
 بود خواهد کاذب ،نباشد منفصل مثال مطابق و شود

 (.167ـ168/ 4)همان: 

 حصولى علم هر درکه  گرفت نتیجه انتومى پس
 حصولى علوم همة و است نهفته حضورى علم یک

 که توضیح این با ،دارند حضورى علوم به بازگشت
 مجرد وجود همان حقیقى معلوم ،حضورى علم در

 عالم در را صورتى ابتدا انسان .است عقالنى یا خیالى
 و یابدمى ،است علم وجود همان که واسطه یک با

 وجود همان که دیگرى وجود با یافته را آنچه سپس
 تطبیق آن بر و کرده مقایسه ،است طبیعى و مادى

 (.241 :1424طباطبایی،  ؛166/ 4)همان:  دهدمى

 بر توجه به این نکته ضروری است که پایاندر 
 ةیئجز صور به نسبت نفس مظهریت ةنظری اساس
 و مادى امور ادراک در هاانسان تمامى ،خیالیه

 ارتباط و کرده سیر منفصل مثال عالم در حسوسم
 عمومیت این دلیل .کنندمى برقرار عالم این با دائمى
ها مشترک است که در همة انسانقوۀ خیال  وجود

 این ةالزم البته(. 166/ 4: 1386است )جوادی آملی، 
 مردم عموم براى مثالى حقایق کشف ،دائمى ارتباط

 مردم از بسیارى نفوس زیرا ای تفصیلی نیست،ونهگبه
 ،نفسانى هاىحجاب و مادیات در رفتن دلیل فروبه

 کهچنان را عالم آن حقایق کشف براى الزم توجه
 ناطقه نفس توجه ةالزم ،دیگر بیان به .ندارند ،هست

 عالم از او توجه قطع ،آن به دلبستگى و ماده عالم به
 وجودى دلیل ضعفبه جزو این  است ماده ماوراء
  نیست. مردم عموم نفوس بر حاکم

 هانوشتیپ
 

 شر» شودمى گفته وقتىکه  داشت توجه باید البته. 1
 موجوداتانکار نقایص  مراد ،«است عدمى امرى

 یک اتصاف مالک ،عدم که معناست این به بلکه ،نیست
 در کماالت برخى نبودن از عنىی ،است شریت به چیز

 دست از به که وجودى امر دو تعارض یا موجودات
 تعبیر ،انجامدیم وجودى کماالت از برخى نبود و رفتن

 این از غلطى تصور برخى اینکه کما شود.مى شر به
 

 

 متهم مفرط بینىخوش به را فالسفه و دهکر پیدا مسئله
 فلسفی نگفره کتابلف از زبان مؤاین سخن  .انددهکر

 .(243 :1366، صلیبامطرح شده است )
 «کلی»باید توجه داشت در آثار مالصدرا اصطالح . 2

رفته و ترکیب وصفی گن قراروصف عقول  مستقیماً
در آثار ابوالحسن عامری، ابن سینا  غالباً «ةالعقول الكلي»

 ؛142 :1375 ،عامرىشود )و حکیم سبزواری دیده می
 .(341/ 1: 1369بزواری، س ؛123 :2117ابن سینا، 

 منابع
منتخباتی از آثار (. 1378الدین )آشتیانى، سید جالل
 اسالمی.  . قم: دفتر تبلیغاتحکمای الهی ایران

. قم: دفتر تبلیغات شرح بر زاد المسافر(. 1381) ــــــ.
 اسالمى. 

 قم: بیدار.  .رسائلق(. 1411ابن سینا، حسین بن عبداهلل )

. تحقیق عبدالرحمن التعلیقاتالف(. ق. 1414) ــــــ.
 االعالم االسالمى. مكتبةبدوی. بیروت: 

. تصحیح سعید الشفاء )االلهیات(ق. ب(. 1414) ــــــ.
 اهلل مرعشى.زاید. قم: کتابخانة آیت

. تحقیق سعید الشفاء )الطبیعیات(ق. ج(. 1414) ــــــ.
 اهلل مرعشى.زاید. قم: کتابخانة آیت

. تحقیق فؤاد رسالة احوال النفس(. م2117) ــــــ.
 االهوانى. پاریس: دار بیبلیون. 

. تنظیم و رحیق مختوم(. 1386جوادی آملی، عبداهلل )
 پارسانیا. قم: اسراء. تدوین حمید 

اشراق هیاکل (. 1382الدین )دشتکى شیرازى، غیاث
 . تحقیق على اوجبی. تهران: میراث مکتوب. النور

کتاب النفس و الروح و شرح ق(. 1416) رازى، فخرالدین
. تحقیق محمدصغیر معصومى. تهران: قواهما

 .االسالميةاالبحاث 

المباحث المشرقیة فی علم االلهیات و ق(. 1411) ــــــ.
 . قم: بیدار.الطبیعیات

. تصحیح و شرح المنظومة(. 1369سبزواری، مالهادی )
زاده آملى. تحقیق و مقدمة تعلیق حست حسن

 بى. تهران: ناب. مسعود طال

 صدوقىمنوچهر  ةمقدم. الحکم اسرار(. 1383) ــــــ.
 .دینى مطبوعات. قم: فیضى کریم تصحیح سها.
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مالصدرا، در « تعلیقات اسفار»م(. 1981) ــــــ.
: روتیب ،ةیاألسفار األربعة العقل یف ةیالحکمة المتعال

 .یالتراث العرب اءیدار االح
مجموعه مصنفات شیخ  (.1375الدین )سهروردی، شهاب

تصحیح و مقدمة هانرى کربن، سید حسین  .اشراق
نصر و نجفقلى حبیبی. تهران: مؤسسة مطالعات و 

 تحقیقات فرهنگى.
رسائل الشجرة االلهیة فی (. 1383الدین )شهرزورى ، شمس

. مقدمه، تصحیح و تحقیق نجفقلى علوم الحقایق الربانیة
 ایران.حبیبی. تهران: مؤسسة حکمت و فلسفة 

. االشراقشرح حکمة (. 1383الدین )شیرازى، قطب
اهتمام عبداهلل نورانى و مهدى محقق. تهران: به

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
. ترجمة منوچهر فرهنگ فلسفی(. 1366صلیبا، جمیل )
 بیدى. تهران: حکمت.صانعى دره

. ةالحکم نهایةق(. 1424حسین )طباطبایی، سید محمد
 نشر اسالمی.  قم: مؤسسة

در مالصدرا، « تعلیقات اسفار»م(. 1981) ــــــ.
، بیروت: الحکمة المتعالیة فی األسفار األربعة العقلیة

 دار االحیاء التراث العربی.
. تحقیق و تصحیح رسائل(. 1375الحسن )عامرى، ابو

 سبحان خلیفات. تهران: مرکز نشر دانشگاهى.  
 

 

 .المبدأ و المعاد (.1354مالصدرا، صدرالدین محمد )
الدین آشتیانی. تهران: انجمن تصحیح سید جالل

 حکمت و فلسفة ایران.

. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة(. 1361) ــــــ.
الدین آشتیانی. مشهد: تصحیح و تعلیق سید جالل

 مرکز نشر دانشگاهی.
. تصحیح غالمحسین آهنی. العرشیة(. 1361) ــــــ.

 تهران: مولى.
. مقدمه و تصحیح محمد مفاتیح الغیب(. 1363) ــــــ.

 خواجوی. تهران: مؤسسة تحقیقات فرهنگى.
ـ. تحقیق  .المتألهینمجموعه رسائل فلسفی صدر(. 1375) ـــــ

 و تصحیح حامد ناجى اصفهانى. تهران: حکمت. 

. تحقیق، تصحیح و مقدمة سه رسالۀ فلسفی(. 1387) ــــــ.
 انى. قم: دفتر تبلیغات اسالمی.الدین آشتیسید جالل

الحکمة المتعالیة فی األسفار األربعة م(. 1981) ــــــ.
 بیروت: دار االحیاء التراث العربی.  .العقلیة

 قم: بیدار.  .الحاشیة علی الهیات الشفاءتا الف(. )بی ــــــ.
همراه . بهاالشراقةتعلیقات بر حکمتا ب(. )بی ــــــ.

 نا.جا: بیرازی. بیالدین شیشرح قطب
 .چهارم دفتر .معنوی مثنویالدین محمد. مولوی، جالل

اهتمام به .دامادمصنفات میر(. 1381میرداماد، محمدباقر )
 عبداهلل نورانى. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.

 

  

 

 
  

 




