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مبانی حکمت متعالیه
« فلسفه اسالمی فقه اکبر است ،پایه دین است ،مبنای همۀ معارف دینی
در ذهن و عمل خارجی است ،لذا باید گسترش و استحکام پیدا کند».
(مقام معظم رهبری )1382/10/29

مدرسه مال صدرا در شیراز

در این درس ،برخی از مهم ترین اصول فلسفۀ صدرالمتألهین را به اختصار از نظر می گذرانیم.

 1اصالت وجود
آموختیم که حکما میان وجود و ماهیت اشیا قائل به تمایز بودند و عقیده داشتند که وقتی
ما با واقعیتی خارج از ذهن خود روبهرو میشویم و آن را ادراک میکنیم ،این ادراک را در قالب
قضیهای مرکب از موضوع و محمول بیان مینماییم؛ مث ً
ال هنگامی که در شب به آسمان نگاه
میکنیم و ستارهای را میبینیم ،این ادراک را با قضیۀ« :ستاره هست» ابراز میکنیم .بدین
ترتیب ،واقعیت ستاره که واقعیتی است یگانه ،در ذهن ما به دو مفهوم جداگانه تجزیه میشود  :
1ـ ستاره 2 ،ـ هست .در اینجا ذهن که ُمد ِرک اشیاست ،در فعالیت خود ،هر واقعیت خارجی را به
دو جزء تقسیم میکند1 :ـ چیستی (ماهیت)2 ،ـ هستی (وجود) این دو جزء ،دو مفهوم متفاوتاند.
یادآوری و کشف رابطه

آیا به یاد دارید از مسئلۀ تفاوت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت با چه عنوانی یاد می شد؟
پرسش :در اینجا پرسشی به ذهن خطور می کند که از نظر فلسفی اهمیت زیادی دارد.
واقعیت های خارجی مثل ستاره ،درخت ،قلم ،کبوتر و … در ذهن به دو مفهوم ماهیت و وجود
تجزیه می شوند و ما برای تصدیق این واقعیت ها به هر دوی این مفاهیم نیازمندیم و باید ماهیت
را موضوع و وجود را محمول قرار دهیم .حال می توان پرسید که آیا به راستی آن واقعیت های
خارجی مابه ازاء کدام یک از این دو ،مفهوم اند؟ واقعیت خارجی هرچه باشد واحد است و ممکن
نیست واقعی ِ
ت یگانه ،مصداق و مابه ازاء دو مفهوم کام ً
ال متمایز از هم قرار گیرد .از طرف دیگر،
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این هر دو مفهوم نمی توانند اعتباری و ساخته و پرداختۀ ذهن باشند؛ زیرا در این صورت،
هیچ یک به راستی از آن واقعیت خارجی حکایت نخواهد کرد و به این ترتیب ،باب ذهن ما
به روی شناخت واقعیات به کلی مسدود می شود.
بنابراین ،تنها یکی از این دو مفهوم به درستی ،واقعیت آن شیء را نمایان می کند و مفهوم
دیگر ،حاصل فعالیت ذهن است و جنبۀ انتزاعی دارد.
تأمل فلسفی

چه تفاوتی بین مفهوم وجود و حقیقت وجود ،وجود دارد؟
وجود یا ماهیت؟ سرانجام پرسش در اینجا متمرکز می شود که کدام یک از این دو ،یعنی
ماهیت و وجود به راستی به واقعیت یگانۀ اشیا اشاره دارد؟ کدام یک شیء خارجی را نشان
می دهد و کدام یک ناشی از فعالیت ذهن است؟ آیا واقعیت و عینیت ،مابه ازاء مفهوم وجود است
و به اصطالح حکما « اصالت» با وجود است یا برعکس واقعیت و عینیت مابه ازاء مفهوم ماهیت
است و « اصالت» با ماهیت است؟ کسانی که ماهیت را اصل می دانند ،وجود را نتیجۀ انتزاع
ذهن و امری اعتباری می دانند و برعکس ،طرفداران اصالت وجود معتقدند که ذهن ،مفهوم
ماهیت را به تبع وجود ،نزد خود می سازد و اعتبار می کند.
وجود اندر کمال خویش جاری است

تعین ها امور اعتباری است
ّ

تحقیق

به کتاب جلد اول شرح منظومه مراجعه کنید و دو دلیل از دالیل اثبات اصالت وجود را
برای کالس توضیح دهید.
اشتراک مفهوم و وحدت حقیقت وجود :اصو ًال ماهیات ،کثیر و مختلف اند ،اما وجود امری
واحد و مشترک است .ماهیت آب غیر از ماهیت شیر است ،ماهیت اسب غیر از ماهیت فیل
است و ماهیت چوب غیر از ماهیت آهن است .پس اگر به فرض ،اصالت با ماهیت باشد و
ماهیت ها واقعیت جهان را شکل داده باشند ،در این صورت سیمای جهان نزد ما شبیه به یک
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جدول با خانه های بی شمار خواهد بود که هر خانه شکل و اندازه ای متمایز از خانه های دیگر
دارد .ماهیت های اشیا که همان انواع گوناگون موجودات است ،جهانی سرشار از تنوع و اختالف
را تشکیل می دهند که موجودات در آن ذات ًا از یکدیگر متمایز و باهم متفاوت اند .اما مفهوم
وجود امری واحد است .وجود مفهومی است که دربارۀ هر چیزی که به کار رود ،معنایی یکسان
دارد؛ یعنی ،مفهوم وجود مشترک معنوی 1است .وقتی گفته می شود :عطارد موجود است ،دماوند
موجود است ،فرشته موجود است ،لک لک موجود است و … در همۀ این قضایا کلمۀ «موجود»
که بر وجود و بودن داللت دارد ،در معنایی یگانه به کار رفته است و تفاوتی در آن نیست .با
این دیدگاه تمام زوایای جهان را حقیقتی یگانه و مشترک ـ یعنی وجود ـ پر می کند .اشتراک
معنوی وجود و اثبات این امر که آنچه در خارج اصالت دارد وجود است نه ماهیت ،این نتیجه
را در بر دارد که اشیا با آنکه از حیث خواص و آثار مختلف اند ،همه از آن جهت که موجوداند
یک حقیقت اند .این حقیقت همان اصل هستی اشیاست و اشیا و موجودات مختلف در حقیقت
هستی با هم وحدت دارند.
چنان که دیدیم ،با اعتقاد به اصالت ماهیت تفاوت و کثرت اشیا به روشنی قابل تبیین عقالنی
است؛ زیرا ماهیت ها ،ذات ًا مختلف و متنوع اند  .اما در صورت اعتقاد به اصالت وجود ،این سؤال
مطرح می شود که اگر در عالم ،وحدت حاکم است و موجودات از حیث موجود بودن  ،حقیقتی
واحد را تشکیل می دهند ،پس اختالفی که از نظر خواص و آثار در اشیا دیده می شود به چه چیز
باز می گردد و چگونه تفسیر می شود؟
نمونهیابی

در میان مفاهیم زیر ،کدام مشترک معنوی و کدام مشترک لفظی است؟ با ذکر مصادیق
هر یک مشخص کنید:
شیر         نور         بادیه         وجود         سفیدی         زیبا
 .1هرگاه یک لفظ بر اشیای متعددی صدق کند ،از دو حال خارج نیست :یا آن لفظ معانی متعدد دارد و در هر مورد معنای خاصی از آن قصد
می شود؛ مانند لفظ شیر که در یک جا به معنای مایع خوراکی و در جای دیگر به معنای وسیلۀ بازکردن و بستن جریان مایعات و در جای
دیگر به معنای حیوانی درنده به کار می رود .در این حالت ،به کلمه مشترک لفظی می گویند.حالت دوم این است که لفظ بیش از یک معنا
ندارد؛لذا عمومیت دارد و بر اشیای متعدد صدق می کند؛ مثل کلمۀ انسان که بر حسین و احمد و پروین و مریم به یک معنا صدق می کند.
در این حالت به کلمه مشترک معنوی گفته می شود.
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 2تشکیک وجود
حکمت متعالیه به این سؤال این گونه پاسخ می دهد :هر چند وجود ،حقیقتی واحد است ،اما
حقیقت واحد ،شدت و ضعف دارد و به اصطالح منطقیان ،حقیقتی ِّ
مشک ْک 1است؛ یعنی،
این
ِ
ضعف مرتبۀ وجودی آنهاست
وجود مراتب و درجات مختلف دارد .اختالف موجودات در شدت و
ِ
ولی همۀ موجودات در اصل وجود با هم وحدت دارند.
تشکیک وجود و اختالف در مراتب آن نظیر اختالف نور قوی و ضعیف است .نور حقیقتی
یگانه است ،ولی شدت و ضعف دارد و همین اختالف در ش ّدت و ضعف ،موجب تمایز نورهای
گوناگون از یکدیگر می شود .در عین حال ،شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست؛ یعنی،
چنین نیست که نور در اثر ترکیب با غی ِر خودش دچار شدت و ضعف شده باشد و مث ً
ال نور ضعیف
در اثر ترکیب نور قوی با غی ِر خودش ـ یعنی تاریکی ـ به وجود آمده باشد؛ زیرا تاریکی چیزی
جز «نبود نور» نیست و «نبود نور» چیزی نیست که بتواند با نور قوی ترکیب شود .در موجودات
هم ،ریشۀ کثرت و تع ّدد به ش ّدت و ضعف در مراتب وجود باز می گردد.
در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست

گرچه بسیارند انجم آفتابی بیش نیست

گرچه برخیزد ز آب بحر موجی بی شمار

کثرت اندر موج باشد لیک آبی بیش نیست

چنین نیست که در یک موجود ضعیف ،وجود قوی با « غیر وجود» ترکیب شده و آن موجود ضعیف
پدید آمده باشد؛ زیرا « غیروجود» نیستی است و « نیستی» چیزی نیست که با « هستی» قابل ترکیب باشد.
نظریۀ تشکیک وجود که هم اصل وحدت موجودات را بیان می کند و هم کثرت آنها را
تفسیر می نماید ،نظریۀ «وحدت در عین کثرت وکثرت در عین وحدت» خوانده می شود و از
دستاوردهای حکمت متعالیه است.
کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت است

این در آن مضمر بود آن اندرین پیداستی

پس هر موجود در یکی از مراتب تشکیکی وجود قرار دارد و دامنه یا ح ّد وجودی او ،همان
آثار و خواصی است که از وی ظاهر می گردد.
 .1در منطق ،مفهوم کلی بر دو قسم است :متواطی و ّ
مشکک .اگر یک مفهوم کلّی مانند انسان را درنظر بگیریم ،این مفهوم به یک اندازه بر
افراد خود صدق می کند؛ مث ً
ال حسن و حسین و نرگس و دیگر افراد انسان از جهت انسان بودن یکسان اند .این مفهوم را متواطی گویند.
درمقابل ،اگر یک مفهوم کلی مثل سفیدی یا شیرینی را درنظر بگیریم صدق آن بر افرادش یکسان نیست؛ بلکه بر یک فرد ،شدیدتر،
مقدم تر یا سزاوارتر از صدق آن بر فرد دیگر است؛ مث ً
ال سفیدی برف شدیدتر از سفیدی کاغذ یا شیرینی عسل شدیدتر از شیرینی شکر
است .این مفهوم را ّ
مشکک گویند و صدق آن را بر افرادش به نحو تشکیکی می دانند.
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تعقل

با توجه به بحث تشکیک وجود توضیح دهید که چگونه یک حقیقت می تواند در عین
اینکه وحدت خود را حفظ می کند در قالب امور کثیر نمایان شود؟

 3فقر وجودی

حتم ًا آرای گوناگونی را که متکلمان و حکیمان در باب مالک نیازمندی معلول به علت،
ابراز داشته بودند به یاد دارید .متکلمان نظریۀ «حدوث» و حکیمان نظریۀ «امکان ماهوی» را
برگزیده بودند .حکیمان با انتقاد به نظریۀ «حدوث» معتقد بودند که یک معلول تنها از آن نظر
که ماهیتی ممکن الوجود است و نسبت آن به وجود و عدم متساوی است ،به علتی نیازمند است
که آن را از تساوی خارج کند و به عرصۀ وجود وارد سازد.
اما در منظر اصالت وجود و تشکیک وجود این بحث سیمایی متفاوت پیدا می کند .نگرش
اصالت وجود به جهان ریشۀ نیازمندی به علت را در ماهیت و امکان آن یعنی نسبت مساوی
حاق واقعیت ،یعنی وجود و هستی
ماهیت به وجود و عدم جست وجو نمی کند؛ بلکه آن را در ّ
آن می جوید .معلولیت و وابستگی موجودات ،ناشی از ضعف مرتبۀ وجود آنهاست .وابستگی و
احتیاج در وجود ،ریشه در نقص و فقدان دارد .هر اندازه که موجودی از نظر رتبه پایین تر باشد
و شدت وجودی کمتری داشته باشد ،ناقص تر و در نتیجه وابسته تر به مراتب مافوق خویش
است .پس ،مالک نیازمندی معلول به علت را باید در ضعف و نقص مرتبۀ وجودی آن دانست.
براساس این نظریه که به نظریۀ «فقر وجودی »1معروف است ،اگر وجودی در مرتبۀ خود از
چنان شدتی برخوردار باشد که هیچ نقص و ضعفی در آن متص ّور نباشد ،غنای ذاتی دارد و بی نیاز
مطلق است؛ به تعبیر قرآن کریم «صمد» است و ماسوای او که همه در درجات مادون وجود
قرار دارند ،نسبت به آن وجو ِد بی نیاز و مطلق عین فقر و نیازمندی هستند .اوست علت حقیقی
جهان و غیر او همه فقیر و محتاج و لذا معلول اند.
اس اَن ُت ُم الفُقرا ُء اِلَی ّ
الحمید.2
الل والل ُ
َنی َ
یا اَیُّهاال ّن ُ
ّ ه َوالغ ُّ
ای انسان ها ،شما همگی فقیر و محتاج به خداوندید و اوست که غنی و بی نیاز و ستوده است.
 .1به نظریۀ «فقر وجودی» نظریۀ «امکان فقری» هم گفته می شود.
 .2سورۀ فاطر ،آیۀ 15
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طبق نظریۀ «فقر وجودی» ـ که از ثمره های عالی بحث اصالت وجود است ـ جهان هستی
یکپارچه نیاز و تعلّق به ذات الهی است و هیچ استقاللی از خود ندارد .اگر ذات الهی آنی پرتو
عنایت خویش را باز گیرد ،کل سلسله مراتب وجود محو و نابود می گردد و نور موجودات خاموش
می شود .مالصدرا می فرماید:
به هر جا دانهای در باغ و راغی است
بود نامحرمان را چشم و دل کور

درون مغز او روشن چراغی است
وگرنه هیچ ذره نیست بی نور

بخوان تو آیۀ نور السموات
که تا دانی که در هر ذرۀ خاک

که چون خورشید یابی جمله ذرات
یکی نوری است تابان گشته زان پاک

مقایسه و تطبیق

مالک نیازمندی معلول به علت را از نظر ابن سینا و مالصدرا مقایسه کنید و تفاوت دو
دیدگاه را برای همکالسان خود در کالس گزارش دهید.
خداشناسی :در پرتو اصول حکمت متعالیه ،شناخت فلسفی و عقلی نسبت به آفریدگار
جهان به اوج خود می رسد .وجود ،حقیقتی واحد در کل جهان هستی است .ذات الهی برترین
و شدیدترین مرتبۀ وجود است؛ وجود او مطلق و نامتناهی است و به هیچ قید و شرطی مقید و
محدود نیست .ذات حق جامع همۀ کماالت هستی است و کماالت او نامحدود است.
هر موجودی از آن جهت که بهرهای از وجود دارد ،نشانهای از وجود نامتناهی حق است ،اما همۀ
موجودات در هر درجه و مرتبهای که باشند ،عین فقر و نیازند و هرگز شدت وجود آنها را با ذات حق
نمیتوان قیاس کرد .درنتیجه گویی نقص وجود آنها پردهای است که وجود نامتناهی حق را میپوشاند.
پرده ندارد جمال ،غیر صفات جالل

نیست بر آن رخ نقاب ،نیست بر آن مغز پوست

یا:
حجاب روی تو هم روی توست در همه حال

نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی

بنابراین ،موجودات عالم همه از حیث وجود خود ،ذات حق را نمایان می سازند و از حیث
نقص و نیاز خود او را پنهان می کنند.
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اآلخر ُه
الباطن.
والظاهر و
ُه َواال ّو ُل و
ُ
ُ
ُ

او هم اول است و هم آخر ،هم ظاهر است و هم باطن.
جهان جمله فروغ نور حق دان

حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

بررسی و تحقیق

در قرآن کریم ،بُعد حیوانی انسان به صفات زیر توصیف شده است:
حریص بودن (معارج( )19 /کفور بودن حج )66/بخیل بودن (لیل )8 /ضعیف بودن
(نساء )28 /عجول بودن (اسراء )11/ظلوم بودن (احزاب )72/به نظر شما در چه صورتی
انسان شایسته مقام خلیفۀ الهی می شود.

تمرین ها
  1اصول زیر را شرح دهید.
		
الف) اصالت وجود

ب) اصالت ماهیت

		
ج) تشکیک وجود

د) فقر وجودی

  2نظریۀ تشکیک وجود که هم اصل ……… را بیان می کند و هم ……… آنها را تفسیر
می نماید نظریۀ ………… خوانده می شود.
  3مالک نیازمندی معلول به علت را از نظر مالصدرا و ابن سینا مقایسه کنید.
  4اصطالحات زیر را شرح دهید:
الف) اشتراک معنوی وجود

ب) وحدت حقیقت وجود

  5در پرتو اصول حکمت متعالیه خداشناسی را شرح دهید.
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