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چکیده
ــد  ــه نق ــن ب ــفۀ بری ــین در فلس ــای پس ــاب گام ه ــی در کت ــاقی اصفهان ــین عش ــتاد حس اس
ــع  ــه نف ــه ب ــار ن ــن ب ــه ای ــت متعالی ــد حکم ــت. نق ــی پرداخته اس ــۀ صدرای ــت متعالی حکم
ــت.  ــورت پذیرفته اس ــری ص ــان نظ ــی عرف ــوی مبان ــه س ــی ب ــا چرخش ــه ب ــائی ک ــت مش حکم
ــدت  ــر وح ــی ب ــفه مبتن ــادن فلس ــان نه ــدرا در بنی ــام مالص ــا کار ناتم ــت ت ــر آن  اس ــف ب مؤل
تشــکیکی وجــود را بــا بنیان نهــادن فلســفه ای مبتنــی بــر وحــدت شــخصیه غیر تشــکیکی بــه 
ــد برهــان  ــه دو اندیشــه باطــل و فاق ــج بر پای ــف، فلســفه های رای ــدگاه مؤل آخــر برســاند. از دی
پی ریــزی شــده اند کــه عبارت انــد از تکثــر هســتی و حکم پذیــری آن. وی بــر وحــدت 
ــود  ــه وج ــت از آن جا ک ــد اس ــرده و معتق ــتدالل ک ــری آن اس ــتی و حکم ناپذی ــت هس حقیق
ــو  ــود بماه ــن رو وج ــد. از ای ــفه باش ــوع فلس ــد موض ــت، نمی توان ــر نیس ــود حکم پذی ــو وج بماه
ــوت کتــاب  ــرار داده اســت. مهم تریــن نقطــۀ ق ظاهــر را موضــوع حکمــت پیشــنهادی خــود ق
ــاً از تراوش هــای فکــری مؤلــف تشــکیل شــده و از همیــن رو  آن اســت کــه محتــوای آن عمدت
حقیقتــاً شایســتگی عنــوان پژوهــش را دارد. ضعــف ویرایشــی و فقــدان جمع بنــدی در پایــان 

ــر اســت. فصــول از نقــاط ضعــف ایــن اث

کلیدواژه
گام هــای پســین در فلســفۀ بریــن، حســین عشــاقی اصفهانــی، وحــدت وجــود، کثــرت وجــود، 

ــری وجــود، نقــد حکمــت متعالیــه. حکم ناپذی

1- درآمد تاریخی 
ــان ظهــور مالصــدرا (979- 1050)2 می گــذرد،   در طــول چهارصــد ســالی کــه از زم
می تــوان انتقــادات وارد بــر اندیشــه های وی را در یــک دســته بندی کلــی بــه دو طایفــه 
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■ عشاقى، حسین.(1395)، گام هاى پسین در فلسفه 
برین: گام مبانى، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 
ریال،  اسالمى، 364ص، 250,000  اندیشه  و  فرهنگ 

شابک: 978-600-108-322-8.

ــه  ــه از ناحی ــی ک ــت. انتقادات ــفی اس ــادات غیر فلس ــت انتق ــه نخس ــرد. طایف ــیم ک تقس
ــون  ــدرا، هم چ ــای ص ــی یافته ه ــر برخ ــی ب ــون دین ــر مت ــه ظواه ــد ب ــان متعب متدین
بحــث کیفیــت معــاد، وارد شده اســت، انتقــادات ناظــر بــه اخــذ و اقتباس هــای بــدون 
ــه ناســازگاری برخــی مطالــب  ــار دیگــران و انتقــادات ناظــر ب ذکــر منبــع صــدرا از آث

ــه اســت.   ــی3 از آن جمل ــوم تجرب ــا یافته هــای عل مالصــدرا ب
طایفــه دوم انتقــادات فلســفی اســت. برخــی از ایــن انتقــادات، نقدهــای اساســی و 
ــاید  ــت. ش ــراه بوده اس ــائی هم ــای مش ــا پیش زمینه ه ــاً ب ــه عمدت ــت ک ــی اس زیربنای
ــی  ــادی معرف ــیر انتق ــن س ــگامان ای ــزی (ف1080) را از پیش ــی تبری ــوان مالرجبعل بت
کــرد. ایــن خــط فکــری در دورۀ معاصــر هــم طرفدارانــی دارد. بخــش دیگــر، نقدهــای 
ــا اصالحاتــی روبنایــی کــه توســط حکمــای پیــرو صــدرا و شــخصیت هایی  ســطحی ی
هم چــون حکیــم ســبزواری و عالمــه طباطبایــی نســبت بــه اندیشــه های صــدرا 

ــت. ــرح شده اس مط
ــه را  ــت متعالی ــدرا حکم ــه مالص ــی ک ــه از زمان ــان از آن دارد ک ــا نش  پژوهش ه
بنیــان نهــاد، مکتــب فلســفی او بالفاصلــه بــر اوســاط فکــری و فلســفی شــیعه ســیطره 
ــه  ــت متعالی ــه ارکان حکم ــوری (ف 1246) ک ــی ن ــد مالعل ــان آخون ــا زم ــت و ت نیاف
ــت، دوره ای  ــرار گرف ــا ق ــرش حکم ــورد پذی ــل م ــور کام ــاً به ط ــت و تقریب ــتقرار یاف اس
نزدیــک بــه دو قــرن طــول کشــید. گویــا حتــی برخــی شــاگردان بالواســطه مالصــدرا، 

ــد. ــل نپذیرفتن ــور کام ــه او را به ط ــی اندیش ــول و مبان ــی، اص ــون الهیج همچ
از زمانــی کــه حکمــت متعالیــه عرصــه را بــر رقیــب پرســابقه خــود، حکمــت مشــاء، 
تنــگ کــرد، تغییــر و اصالحــی بنیادیــن در مبانــی ایــن مکتــب، کــه منجــر بــه تعالــی 
ــا  ــاً ی ــدرا عمدت ــر از مالص ــای متأخ ــم. حکم ــاهد نبوده ای ــردد، ش ــرفت آن گ و پیش
ــا حفــظ کلیــت آن،  ــا ب ــد؛ ی به نفــع فلســفه مشــائی بــه نقــد دیدگاه هــای او پرداخته ان
اصالحاتــی جزئــی در آن به وجــود آورده انــد؛ و یــا آن کــه در برابــر نوآوری هــای فــراوان 

ــه ســتایش وی گشــوده اند.  ــان ب او خاضــع شــده و زب
ــه  ــت متعالی ــادی حکم ــه انتق ــه مطالع ــر ب ــه در دوره معاص ــخصیت هایی ک از ش

نقد آثار تألیفى
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ــد،  ــد بکش ــه نق ــب را ب ــن مکت ــی ای ــی مبان ــه برخ ــت ک ــالش نموده اس ــه و ت پرداخت
اســتاد حســین عشــاقی اصفهانــی4 اســت. نقــد حکمــت متعالیــه ایــن بــار نــه به نفــع 
ــوی  ــه س ــی ب ــا چرخش ــری و ب ــان نظ ــه عرف ــردی ب ــا رویک ــه ب ــاء، ک ــت مش حکم
ــت. وی  ــق پوشیده اس ــه تحق ــود، جام ــدت وج ــی وح ــوزۀ آن، یعن ــی ترین آم اساس
ــر وحــدت  ــا کار ناتمــام مالصــدرا در بنیــان نهــادن فلســفه مبتنــی ب ــر آن اســت ت ب
ــر  ــر وحــدت شــخصیه غی ــان نهــادن فلســفه ای مبتنــی ب ــا بنی تشــکیکی وجــود را ب
ــه آخــر برســاند. کتــاب گام هــای پســین در فلســفه بریــن5 کــه حاصــل  تشــکیکی ب
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــالی ح ــی از فض ــان جمع ــاقی در می ــتاد عش ــدۀ اس ــث ارائه ش مباح

ــردی دارد.  ــن رویک ــت، چنی اس

2- پیام اساسی کتاب
مؤلــف در مقــام بیــان وجــه تســمیه اثــر خــود می نویســد: «صدرالمتالهیــن و پیروانــش 
ــت  ــوان حکم ــه به عن ــتند ک ــرا برداش ــفۀ وحدت گ ــک فلس ــن ی ــی را در تدوی گام فراخ
ــا فلســفۀ بریــن مشــهور گشته اســت. ولــی به نظــر نگارنــده ایــن گام فــراخ،  متعالیــه ی
از گام هــای اولیــه و پیشــین بــرای رســیدن بــه یــک فلســفۀ وحدت گــرای بریــن اســت 
و در رهانیــدن فلســفه از کثرت گرایــی در وجــود و رســاندن آن بــه هویــت واقعــی اش 
ــرا هســتی (به معنــای مطلــق واقعیــت) از آن جهت کــه هســتی اســت،  ــود؛ زی کافــی نب
ــا  ــی ی ــکیک تفاضل ــۀ  تش ــان به گون ــفۀ ایش ــی فلس ــت. ول ــرا اس ــرت مب ــی از کث به کل
ــه  ــه، زمین ــن نقط ــد و از همی ــرت را راه می ده ــود، کث ــت وج ــی در حقیق ــر تفاضل غی
زاویه گیــری از جــادۀ حقیقــت در فلســفۀ ایشــان شکل گرفته اســت. از ایــن رو در 
گام هــای پســین، بایــد حقیقــت وجــود را از هر گونــه کثرتــی منــزه دانســت و ســپس 
ــق واقعیــت)، فلســفه را  ــای مطل ــی در خــود هســتی (به معن ــای نفــی هــر کثرت بر مبن
بازســازی کــرد. از ایــن رو مــا نــام ایــن باز تولیــد فلســفه را گام هــای پســین در فلســفۀ 

بریــن نهادیــم»6 .
ــان  ــد بره ــل و فاق ــه باط ــه دو اندیش ــج بر پای ــفه های رای ــف، فلس ــدگاه مؤل از دی
پی ریــزی شــده اند کــه عبارتنــد از تکثــر هســتی (به معنــای مطلــق واقعیــت) و 
ــور  ــدود و ثغ ــج در ح ــفی رای ــب فلس ــه مکات ــی ک ــم اختالف ــری آن. علی رغ حکم پذی
کثــرت در هســتی دارنــد، همگــی بــه نوعــی تکثــر آن را پذیرفته انــد. بــا ایــن توضیــح 
کــه فلســفه مشــاء قائــل بــه وجــودات متباینــه بــود کــه جامــع ذاتــی مشــترکی میــان 
آن هــا نیســت؛ در فلســفه اشــراق تبایــن، بــه دو حقیقــت نــور و ظلمــت محــدود گردید؛ 
ــدد  ــب متع ــه دارای مرات ــدی ک ــت واح ــود را حقیق ــه وج ــت متعالی ــت حکم و در نهای
اســت قــرار داد. بدین ســان، پایــه شــکل گیری ایــن ســه مکتــب فلســفی، تکثــر وجــود 

ــت.  ــوه کرده اس ــی جل ــای متفاوت ــه در قالب ه ــت ک اس
حــال آن کــه  از دیــدگاه مؤلــف نه تنهــا بــر ایــن مدعــاـ  تکثــر وجــودـ  برهانــی اقامه 

گذار از حکمت صدرایى
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ــی  ــی از برهان های ــرد. یک ــه ک ــا اقام ــی آن برهان ه ــر نف ــوان ب ــه می ت ــت، بلک نشده اس
کــه مؤلــف در مقدمــه کتــاب بــر ایــن مدعــای اساســی خــود اقامــه کــرده بدیــن قــرار 
ــارد  ــرطی ط ــد و ش ــچ قی ــدون هی ــتی ب ــض، هس ــاع تناق ــل امتن ــاس اص ــت: «بر اس اس
ــود و  ــرطی موج ــد و ش ــچ قی ــدون هی ــن او ب ــت؛ بنابرای ــدم اس ــض ع ــتی و مناق نیس
ــذات  ــود بال ــه واجب الوج ــت ک ــن اس ــت و روش ــذات اس ــود بال ــن واجب الوج بنابرای
هیچ گونــه کثرتــی نــدارد». مؤلــف ســپس چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه: «پــس هســتی 
ــی  ــه حکم ــون هرگون ــدارد؛ چ ــز ن ــی نی ــچ حکم ــن رو هی ــدارد و  از ای ــی ن ــچ کثرت هی
بــرای هســتی بــا پذیــرش نوعــی کثــرت در آن مــالزم اســت کــه مفــروض، بطــالن آن 
ــر  ــری غی ــه حکم ناپذی ــت ک ــح داده اس ــاب توضی ــر از کت ــی دیگ ــت»7. وی در موضع اس
از محمول ناپذیــری اســت و نفــی حکــم از وجــود بــا محمــول داشــتن وجــود منافــات 
نــدارد؛ زیــرا حکــم شــیء از عــوارض و لواحــق ذاتــی آن اســت ولــی محمــول، ممکــن 
اســت از چنیــن عوارضــی نباشــد بلکــه مثــًالً ذات یــا بخشــی از ذاتیــات شــیء باشــد، و 

روشــن اســت نفــی اخــص، مســتلزم نفــی اعــم نیســت8. 
در حقیقــت مؤلــف بــرآن  اســت تــا آمــوزۀ عرفــا مبنــی بــر این کــه حقیقــت مرســلۀ 
وجــود ـ کــه در عــرف آنــان بــه مرتبــه غیــب الغیوبــی شــناخته می شــود ـ هیــچ اســم 
و رســمی نــدارد را مدلـّـل ســازد و آن را پایــه ای بــرای فلســفه پیشــنهادی خــود قــرار 
دهــد و آن چــه از احــکام، کــه در فلســفه بــرای وجــود بمــا هــو وجــود ثابــت می گــردد، 

را بــرای «وجــود متجلــی» ثابــت نمایــد. 
مؤلــف معتقــد اســت کــه پذیــرش ایــن دو مبنــا (کثــرت و حکم پذیــری حقیقــت 
وجــود)، کــه وی آن هــا را  موهــوم و بی اســاس می خوانــد، در فلســفه های رایــج، 
شــکاف عمیقــی را بیــن ایــن مکاتــب فلســفی ـ و به تعبیــر وی ایــن شبه فلســفه ها - و 
ــدگاه، خــود هســتی - و  ــرا بر مبنــای ایــن دو دی فلســفۀ واقعــی ایجــاد کرده اســت؛ زی
ــده و  ــته ش ــی پنداش ــفۀ اول ــوع فلس ــت - موض ــی اس ــه متجل ــتی از آن جهت ک ــه هس ن
محموالتــی به عنــوان احــکام ایــن موضــوع مطــرح گردیده اســت. حال آن کــه حقیقــِت 
ــود.  ــتجو ش ــث و جس ــورد آن بح ــا در م ــدارد ت ــی ن ــت و حکم ــوع نیس ــتی  موض هس
بنابرایــن ضــرورت دارد ایــن فلســفه ها به  لحــاظ ایــن دو دیــدگاه کــه پایــۀ همــه آن هــا 
اســت، مــورد نقــد واقــع گردنــد؛ زان پــس، فلســفه ای بر پایــۀ نفــی هر گونــه کثــرت در 

ــردد. ــه گ ــزی و ارائ ــتی پی ری هس
ــرت  ــاس کث ــاً بر اس ــج عموم ــفه های رای ــه فلس ــت این ک ــف، عل ــدگاه  مؤل از دی
ــود  ــرت وج ــه کث ــت ک ــده اند  آن اس ــن ش ــه و تدوی ــکل گرفت ــود ش ــا موج ــود ی وج
ــوده و آن را یــک  ــا محسوســات و مشــهودات دانش پژوهــان ســازگارتر ب ــا موجــود، ب ی
ــود  ــدت وج ــه وح ــن این ک ــد. در عی ــی می کرده ان ــث تلق ــل بح ــی و غیر قاب ــر بدیه ام
ــه  ــا ب ــت9 و ت ــمندان بوده اس ــه اندیش ــورد توج ــاز م ــوازم آن، از دیرب ــود و ل ــا موج ی
ــی  ــات و روایات ــت آی ــه برک ــالمی ب ــته و دارد. در دورۀ اس ــی داش ــز طرفداران ــروز نی ام

نقد آثار تألیفى
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در ایــن زمینــه، نظریــه وحــدت وجــود شــکوفایی یافــت و نخســت در عرفــان عملــی 
و ســپس در عرفــان نظــری، بزرگانــی چــون حــالج، ابــن عربــی، قونــوی، مولــوی، ابــن 
ترکــه، ســید حیــدر آملــی و دیگــران از آن حمایــت کردنــد10. بر اســاس ایــن دیــدگاه،  
حقیقــت وجــود هیچ گونــه کثرتــی نداشــته و اگــر کثرتــی هســت مربــوط بــه ظهــورات 

و تجلیــات ایــن حقیقــِت واحــِد از جمیــع جهــات اســت. 
در حقیقــت، هــدف مؤلــف در ایــن اثــر آن  اســت کــه طرحــی نــو درانــدازد و مبانــی 
الزم بــرای بازســازی فلســفه بر اســاس وحــدت حقیقــت وجــود را تنقیــح و ارائــه نمایــد. 

مهم تریــن ایــن مبانــی عبارتنــد از: 
1- نفــی هرگونــه کثــرت از هســتی اعــم از کثــرت تباینــی، تشــکیکِی تفاضلــی11، 

تشــکیکِی غیــر تفاضلــی12 و کثــرات متصــور دیگــر.
 2-  حقیقــت وجــود بــدون هیچ گونــه تکثــر و تغیــر بــه کاســتی و فزونــی یــا بــه 
ــۀ نفــس االمــری در  قالب هــای متعــدد بلکــه بی نهایــت تجلــی  ــد، به گون تنــزل و تقی
و ظهــور می کنــد. بــر ایــن اســاس بر خــالف خــود هســتی، کــه هیــچ تکثــری نــدارد، 

ــتند. ــت هس ــه بی نهای ــر بلک ــود، متکث ــای وج ظاهره ه
3- موضــوع فلســفۀ اولــی حقیقــت وجــود اســت از آن جهــت کــه ظهــور دارد، نــه 
موجــود  از آن جهــت کــه موجــود اســت، و نــه حقیقــت وجــود از آن جهت کــه وجــود یــا 
ــی کــه موضوعشــان هســتی و محمولشــان  ــن رو، در گزاره  های موجــود اســت. هــم از ای
ــه از احــکام حقیقــت وجــود هســتند، و  ــور عام ــه آن ام ــه اســت، ن ــور عام یکــی از ام
ــادی  ــد از مب ــا می توانن ــه آن گزاره ه ــی؛ بلک ــفۀ اول ــائل فلس ــا از مس ــه آن گزاره ه ن

تصدیقــی فلســفۀ اولــی باشــند.

3- مروری بر ساختار و محتوای کتاب
مؤلــف اثــر را در دو بخــش اصلــی ســامان داده اســت: بخــش اول کــه بــا عنــوان «فلســفه 
ــادی و  ــر مب ــه ب ــت ک ــی اس ــر نقد های ــتمل ب ــده، مش ــذاری ش ــران» نام گ ــگاه دیگ از ن
ــت  ــراقی و حکم ــایی، اش ــج مش ــروف و رای ــفی مع ــب فلس ــه مکت ــی س ــائل اصل مس
متعالیــه وارد شده اســت. ایــن بخــش شــامل یــک مقدمــه بــا عنــوان «تمهیــدات» و ســه 
ــادی و مســائل یکــی از نحله هــای  ــه و نقــد مب فصــل اســت کــه هریــک متکفــل ارائ
ــت.  ــه اس ــت متعالی ــراق و حکم ــاء، اش ــی مش ــالم، یعن ــان اس ــهور در جه ــفی مش فلس
ــی ایــن مکاتــب به طــور  بدیــن ترتیــب کــه در هــر فصــل طــی مبحــث نخســت مبان

ــت.  ــته شده اس ــت گماش ــد آن هم ــه نق ــث دوم ب ــده و در مبح ــه ش ــتند بازگفت مس
ــه خــود جلــب می کنــد، نقــد دو  ــه مطالبــی کــه در ایــن بخــش نظــر را ب از جمل
ــت  ــام به جه ــن مق ــت. در ای ــدرا اس ــی مالص ــی و غیر تفاضل ــکیک تفاضل ــه تش نظری
مراعــات اختصــار، صرفــاً مــروری بــر برخــی نقدهــای وی بــر نظریــه تشــکیک تفاضلــی 
یــا خاصــی خواهیــم داشــت و مطالعــه تفصیــالت مطالــب را بــه خواننــده وامی گذاریــم. 

گذار از حکمت صدرایى
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ــر تشــکیک خاصــی وارد می کنــد. اشــکال نخســت  مؤلــف جمعــاً شــش اشــکال ب
او مبتنــی بــر عــدم مســانخت مراتــب نازلــه بــا مرتبــۀ واجــب الوجــودی اســت. وی در 
ــر  ــد، به خاط ــت باش ــود درس ــت وج ــکیک در حقیق ــر تش ــد: «اگ ــام می نویس ــن مق ای
ــد،  ــه مرتبــۀ واجــب الوجــودی  دارن تنزلــی کــه مراتــب تنــزل یافتــه وجــود نســبت ب
بایــد مرتبــۀ واجــب الوجــودی از آن مراتــب ســلب گــردد. یعنــی  بایــد گفــت مراتــب 
ــتند؛ و  ــودی  نیس ــب الوج ــۀ واج ــان مرتب ــه، هم ــب مرتب ــود، به حس ــه وج ــزل یافت تن
ــویی   ــند. از س ــذات باش ــود بال ــب الوج ــی واج ــودات امکان ــه وج ــد ک ــه الزم می آی گرن
به خاطــر این کــه ارتفــاع نقیضیــن از هــر موضــوع مفروضــی محــال اســت و در این جــا 
مرتبــۀ واجــب الوجــودی بــر ســایر مراتــب صــادق نیســت، پــس بایــد نقیــض مرتبــۀ 
واجــب الوجــودی  بــر ایــن مراتــب صــدق بالــذات و حقیقــی داشــته باشــد... و روشــن 
اســت نقیــض مرتبــۀ واجــب الوجــودی یــک حقیقــت عدمــی     و از ســنخ عــدم اســت... .
ــی  ــداق حقیق ــه مص ــر این ک ــروض به خاط ــۀ مف ــب تنزل یافت ــاس، مرات ــن اس ــر ای ب
ــورت  ــن ص ــند؛ و در ای ــدم باش ــنخ ع ــه از س ــد هم ــتند، بای ــدم هس ــن ع ــذات ای و بال

ــد...».13  ــد ش ــن خواه ــکیک ناممک تش
ــا تعــدد  ــه تشــکیک وجــود ب ــای تشــکیک، مالزم ــر مبن تناقــض مراتــب وجــود ب
ــی  ــود امکان ــب وج ــاز در مرات ــتراک و مابه االمتی ــی مابه االش ــود، ناهمگون ــب الوج واج
و ناســازگاری تنــزل حقیقــت وجــود بــا اصالــت وجــود متنــزل دیگــر اشــکاالتی اســت 
کــه مؤلــف بــا تفصیــل نســبی بــر نظریــه تشــکیک خاصــی مالصــدرا وارد ساخته اســت. 
بر اســاس ایــن اشــکاالت، نظریــه تشــکیک فی نفســه باطــل و مســتلزم محاالتــی اســت.

ــدرا  ــتدالل ص ــه اس ــت ک ــد اس ــد و معتق ــا نمی کن ــکاالت اکتف ــن اش ــه ای ــف ب مؤل
بــرای اثبــات تشــکیک نیــز تمــام نیســت. یکــی از اشــکاالت مؤلــف آن اســت کــه ایــن 
ــای  ــراراً آن را ادع ــه وی ک ــت ک ــود اس ــت وج ــرت در حقیق ــر کث ــی ب ــتدالل مبتن اس

ــت. ــی خوانده اس ــدون دلیل ب
مؤلــف پــس از نقــد وحــدت ســنخی وجــود در کالم صــدرا، بــه تقریــر برهــان صــدرا 
بــر وحــدت شــخصیه وجــود پرداختــه و آن را نیــز بــه نقــد می کشــد14 و معتقــد اســت، 
ــر فــرض تمامیــت، و بر خــالف برخــی برداشــت ها از آن، چیــزی اضافــه  ایــن برهــان ب
ــارات  ــا تحلیــل عب ــر وحــدت تشــکیکی خاصــی وجــود را اثبــات نمی کنــد. مؤلــف ب ب
صــدرا و برهانــی کــه بــر وحــدت شــخصی اقامــه کرده اســت، بــه ایــن نتیجــه می رســد 
کــه برهــان مزبــور وحدتــی قوی تــر و فراتــر از وحــدت تشــکیکی اثبــات نمی کنــد15 و 

از ایــن حیــث تطــوری در اندیشــه صــدرا رخ نداده اســت.
ــت:  ــیم کرده اس ــم تقس ــه دو قس ــود را ب ــت وج ــر اصال ــدرا ب ــن ص ــف، براهی مؤل
ــدون این کــه ناظــر  نخســت براهینــی کــه اصالــت وجــود مطلــق را اثبــات می کنــد، ب
بــه وجــودات خاصــه باشــد؛ دو دیگــر براهینــی کــه اصالــت وجودهــای خــاص را مدلــل 
ــل توجهــی از  ــد اســت و وی حجــم قاب ــل نق می ســازد. از نظــرگاه وی دســته دوم قاب
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ــر ایــن براهیــن اختصــاص داده اســت16. به عنــوان  ایــن بخــش را بــه اشــکاالت خــود ب
نمونــه یکــی از اســتدالل های اصالــت وجودهــای خــاص مبتنــی بــر مجعولیــت 
ــه  ــت ن ــود اس ــت وج ــذات اس ــول بال ــه مجع ــه آن چ ــر ک ــن تقری ــا ای ــت. ب ــود اس وج
ــود  ــه می ش ــه مالحظ ــت. چنان ک ــود اس ــت وج ــل اس ــه اصی ــن آن چ ــت، بنابرای ماهی
ــا  ــت تنه ــه مجعولی ــت. از آن جا ک ــه شده اس ــود تکی ــت وج ــر مجعولی ــل ب ــن دلی در ای
ــف آن  ــود، مؤل ــرطی وج ــت البش ــه حقیق ــه ب ــرد ن ــق می گی ــه تعل ــودات خاص ــه وج ب
ــر ایــن اســتدالل  ــه اصالــت وجــودات خــاص تلقــی کرده اســت. نقــد مؤلــف ب را از ادل
ــرطی،  ــد و ش ــه قی ــه هیچ گون ــاز ب ــدون نی ــود و ب ــودی خ ــه خ ــود ب ــه وج ــت ک آن اس
عــدم را طــرد می کنــد و هر چــه کــه چنیــن باشــد واجــب الوجــود بالــذات اســت. بــر 
ایــن اســاس اگــر وجودهــای خــاص حقیقتــاً وجودنــد بایــد آن هــا نیــز واجــب الوجــود 
ــن  ــد. در ای ــرایت می کن ــی  س ــراد حقیق ــه اف ــت ب ــم طبیع ــون حک ــند، چ ــذات باش بال
ــتناد آن  ــه اس ــا ب ــود ت ــد ب ــت نتوان ــا درس ــورد آن ه ــت در م ــای مجعولی ــورت ادع ص

ــِت آن هــا اســتنتاج شــود.17  اصال
ــارات  ــه اظه ــا ب ــه و بن ــام گرفت ــا» ن ــگاه م ــفه از ن ــه «فلس ــاب ک ــش دوم کت  بخ
مؤلــف عمــدۀ مباحــث آن بدیــع و بی ســابقه  اســت، از دو فصــل تشــکیل شده اســت.

فصــل نخســت مشــتمل بــر تحقیقــات مؤلــف در بــاب موضــوع فلســفه اولــی و تنقیــح 
نظریــه پیشــنهادی او در ایــن بــاب اســت؛ و فصــل دوم بــه معرفــی و تنقیــح مبــادی 
ــت  ــل نخس ــت. در فص ــه اس ــاص یافت ــف اختص ــنهادی مؤل ــفه پیش ــی فلس تصدیق
ــیئیتش  ــه در ش ــدون این ک ــود ب ــت وج ــه حقیق ــده ک ــت ش ــی ثاب ــرح مقدمات ــا ط ب
تکثــر یــا تغییــری بــه کاســتی یــا افزونــی رخ دهــد، می توانــد در نمودهــای مختلفــی 
ــت  ــفی آورده اس ــای فلس ــی از بحث ه ــور مثال های ــن منظ ــرای ای ــردد. وی ب ــر گ ظاه
ــن  ــت؛ بنابرای ــود یافته اس ــف نم ــای مختل ــدی در چهره ه ــت واح ــا حقیق ــه در آن ه ک
ــر امــکان چیــزی تحقــق آن اســت، ثابــت می شــود کــه  از آن جا کــه بهتریــن دلیــل ب
حقیقــت واحــد می توانــد در چهره هــای مختلفــی ظاهــر شــود. حــد و محــدود، صفــات 
ذاتــی حــق، حیثیــات صــادر نخســتین و عاقــل و معقــول در مجــرد جوهــری از جملــه 
ــز  ــی نی ــون روای ــواهدی از مت ــه ش ــف ب ــت. مؤل ــات مدعاس ــرای اثب ــای وی ب مثال ه
ــز  ــات نی ــد روای ــورد تایی ــود را م ــای خ ــا  مدع ــت ت ــالش کرده اس ــده و ت ــت یازی دس
نشــان دهــد. وی بــه ایــن مقــدار اکتفــا نکــرده و براهینــی بــرای اثبــات مدعــای خــود 

ــد.  ــه می کن اقام
ــا شــیوه مؤلــف در اقامــه براهیــن و ســنخ براهینــی کــه  ــرای آشــنایی بیشــتر ب ب
وی بــر مدعیــات خــود اقامــه می کنــد برهــان نخســت وی را کــه  مبتنــی بــر امتنــاع 

ــم:  ــل می کنی ــاً نق ــت، عین ــن اس ــاع نقیضی ارتف
ــذات و  ــداق بال ــود، مص ــت وج ــد حقیق ــن، بای ــاع نقیضی ــاع ارتف ــر امتن «به  خاط
ــا  ــود ی ــت وج ــن حقیق ــد. بنابرای ــض باش ــر دو نقی ــرف از ه ــک ط ــِی ی ــق حقیق مطابَ

گذار از حکمت صدرایى
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ــا  ــز ی ــث؛ و نی ــدم مثل ــا ع ــًالً، ی ــت مث ــث اس ــی مثل ــق حقیق ــذات و مطابَ ــداق بال مص
مصــداق بالــذات و مطابـَـق حقیقــی مربــع اســت مثــًالً، یــا عــدم مربــع؛ و به طــور کلــی 
یــا مصــداق بالــذات و مطابـَـق حقیقــی الــف اســت، یــا عــدم الــف؛ امــا حقیقــت وجــود، 
ممکــن نیســت کــه مصــداق بالــذات و مطابـَـق حقیقــی طــرف عدمــی از هــر نقیضیــن 
باشــد؛ زیــرا حقیقــت وجــود، وجــود محــض و هســتی نــاب اســت، و وجــود محــض و 
هســتی نــاب، ممکــن نیســت کــه مصــداق بالــذات، و مطابَــق حقیقــی هر گونــه عــدم 
باشــد؛ و گرنــه وجــود محــض نخواهــد بــود. بنابرایــن حقیقــت وجــود، مصــداق بالــذات 
و مطابـَـق حقیقــی طــرف وجــودی از هــر نقیضیــن اســت؛ بنابرایــن اگــر مثلــث و مربــع 
ــه  ــت ک ــم داش ــس خواهی ــد؛ پ ــا باش ــک از آن نقیضین ه ــودی هر ی ــرف وج ــف، ط و ال
«حقیقــت وجــود، مثلــث اســت» و «حقیقــت وجــود، مربــع اســت» و«حقیقــت وجــود، 
الــف اســت»؛ یعنــی هر یــک از مثلــث و مربــع و الــف به عنــوان یــک محمــول وجــودی 

ــود.»18 ــل می ش ــود حم ــت وج ــر حقیق ب
مؤلــف بــرای تکمیــل برهــان خــود بــه طــرح یــک پرســش و پاســخ آن می پــردازد: 
ــود،  ــت وج ــه حقیق ــرای این ک ــا ب ــه آی ــردد ک ــرح می گ ــش مط ــن پرس ــا ای «در این ج
مثــًال، مثلــث باشــد، بــه تغیــری در آن نیــاز هســت، بــه این کــه چیــزی بــه آن افــزوده 
شــود یــا چیــزی از آن کاســته گــردد؛ یــا این کــه خــود موضــوع، یعنــی حقیقــت وجــود 
بــه تنهایــی و بــدون هیچ گونــه تغیــری، کافــی اســت کــه مثــًالً مثلــث باشــد؟ پاســخ 
ــه  ــت، ... بلک ــاز نیس ــت نی ــن حقیق ــود ای ــری در خ ــچ تغی ــه هی ــه ... ب ــت ک ــن اس ای
حقیقــت وجــود به خــودی خــودش، و بــدون انضمــام هــر حیثیــت تقییــدی وجــودی و 
عدمــی کــه موجــب تغیــری در شــیئیت ایــن حقیقــت بشــود، مثلــث اســت؛ زیــرا اگــر 
بــرای این کــه حقیقــت وجــود مثــًال مثلــث باشــد، نیــاز بــه تغیــری بــه افــزودن یــا بــه 
کاســتن در ایــن حقیقــت باشــد، الزمــه اش ایــن اســت کــه خــود حقیقــت وجــود بــدون 
آن تغیــر، مصــداق حقیقــی مثلــث نباشــد، و ایــن در حالــی اســت کــه طبــق فــرض، این 
حقیقــت، مصــداق بالــذات طــرف عدمــی هــم نبــود، کــه ایــن مســتلزم ارتفــاع نقیضیــن 
از موضــوع واحــد اســت، کــه امــری محــال و باطــل اســت؛ بنابرایــن حقیقــت وجــود 
ــه آن، مثلــث اســت. معنــی  ــدون هیــچ تغیــری در آن، و بی هیــچ انضمــام چیــزی ب ب
ایــن ســخن ایــن اســت کــه حقیقــت وجــود بــرای این کــه مثــًال مثلــث باشــد، نــه الزم 
اســت کــه شــیئیت مثلــث به عنــوان یــک محمــول بالضمیمــه بــه آن ضمیمــه گــردد، و 
نــه الزم اســت کــه حقیقــت وجــود از اطــالق ذاتــی اش بیــرون و بــه وجــودی مقّیــد بــا 
مرتبــه ای نــازل تنــزل کنــد؛ بلکــه حقیقــت وجــود، دســت نخورده و بــا همــان اطــالق 

ذاتــی اش و بــدون انضمــام هــر شــئ ضمیمــه ای، مثلــث اســت.»19 
وی ســپس چنیــن اســتنتاج می کنــد کــه: «حقیقــت وجــود بــدون هیــچ تغیــری در 
شــیئیتش، بــه افزونــی یــا کاســتی، مصــداق بالــذات و مطابـَـق حقیقــی طــرف وجــودی 
هــر نقیضینــی اســت؛ و چــون هر یــک از ایــن محمــوالت وجــودی بــا ســایر محمــوالت 
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ــار  ــی از آث ــار متفاوت ــدام آث ــن رو هر ک ــت، و از ای ــاوت اس ــع متف ــب واق ــودی به حس وج
ســایرین دارد، مثــًالً آثــار مثلــث از آثــار مربــع متفــاوت اســت، پــس روشــن گردیــد کــه 
ــد، در  ــودش رخ ده ــیئیت خ ــری در ش ــه تغی ــه هیچ گون ــدون این ک ــود ب ــت وج حقیق
چهــرۀ محمــوالت وجــودی متفــاوت بــا آثــار گوناگــون ظاهــر می گــردد، و چــون ایــن 
ــری در  ــه تغی ــچ گون ــه هی ــدون این ک ــود، ب ــت وج ــس حقیق ــمارند پ ــا بی ش نقیضین ه

شــیئیتش رخ دهــد، در چهــرۀ امــور وجــودی بی نهایــت ظاهــر می گــردد».20
ــن  ــای بنیادی ــی از تفاوت ه ــب یک ــن مطل ــت ای ــارت رف ــز اش ــر نی ــه پیش ت چنان ک
فلســفه پیشــنهادی مؤلــف بــا مکاتــب فلســفی در ســنت اســالمی اســت. توضیــح آن کــه 
در فلســفه های مشــایی و اشــراقی کثــرات مشــهود به گونــۀ کلــی یــا جزیــی بر اســاس 
ــفه ها  ــن فلس ــی در ای ــد. یعن ــکل می گیرن ــوی ش ــا ماه ــودی ی ــیئیت های وج ــدد ش تع
از آن رو موجــودی از موجــود دیگــر متمایــز اســت کــه حقیقــت ایــن وجــود از حقیقــت 
آن وجــود متمایــز اســت، و یــا حقیقــت ایــن ماهیــت از حقیقــت آن ماهیــت متمایــز 
ــا آن  ــت، از شــیئیت آن وجــود ی ــن ماهی ــا ای ــن وجــود ی ــن شــیئیت ای اســت. بنابرای
ماهیــت متمایــز اســت؛ حال آن کــه در فلســفۀ پیشــنهادی مؤلــف هیــچ شــیئیتی جــز 
ــی از  ــهود، ناش ــرات مش ــن کث ــدارد. بنابرای ــق ن ــود تحق ــۀ وج ــت یگان ــیئیت حقیق ش

تعــدد شــیئیت حقیقت هــای وجــودی و ماهــوی نیســت. 
ــدد مراتــب وجــود اســت؛  ــرات مشــهود بر اســاس تع ــز کث ــه نی در حکمــت متعالی
یعنــی حقیقــت وجــود بــا تقیــد بــه حــدود وجــودی و ماهــوی، گرفتــار تنــزل و نوعــی 
ــورد  ــفۀ م ــه در فلس ــد؛ حال آن ک ــکل بگیرن ــی ش ــودات امکان ــا وج ــود ت ــتی می ش کاس
نظــر مؤلــف کثــرات مشــهود بــدون هیــچ کاســتی و تنزلــی در شــیئیت حقیقــت وجــود 
ــد.  ــاع نقیضیــن الزم  می آی ــدگاه وی اگــر چنیــن نباشــد ارتف ــد. از دی شــکل می گیرن
ــدگاه او آن چــه موضــوع  ــف در نهایــت چنیــن نتیجه گیــری می کنــد کــه از دی مؤل
ــت  ــه حقیق ــور دارد، ن ــه ظه ــت از آن جهت ک ــود اس ــت وج ــت حقیق ــی اس ــفۀ اول فلس

ــت.  ــود اس ــه وج ــود از آن جهت ک وج
ــرای حکم پذیــری حقیقــت وجــود و موضــوع  ــر آن اســت کــه موانعــی کــه ب وی ب
ــورد  ــت، در م ــان شده اس ــاب بی ــش اول کت ــت و در بخ ــود داش ــودن آن وج ــفه ب فلس

ــت.  ــی اس ــور دارد، منتف ــه ظه ــود از آن جهت ک ــت وج حقیق
ــن  ــد ای ــوع باش ــک موض ــکام ی ــی از اح ــه محمول ــرط این ک ــه ش ــوان نمون به عن
ــم  ــه حک ــد؛ و گرن ــی باش ــرت واقع ــه  ای مغای ــوع گون ــول و موض ــن محم ــه بی ــت ک اس
ــت.  ــح اس ــح بال مرج ــس آن، ترج ــه عک ــوع، ن ــدن موض ــوع ش ــول و موض ــدن محم ش
امــا تحقــق مغایــرت واقعــی، فــرع بــر تحقــق کثــرت اســت؛ زیــرا مغایــرت از عــوارض 
کثــرت اســت، حال آن کــه در وجــود هیچ گونــه کثرتــی نیســت. بــر ایــن اســاس زمینــۀ 

ــت. ــی اس ــت، منتف ــود اس ــه وج ــود از آن جهت ک ــت وج ــری در حقیق حکم پذی
ــرا  ــت؛ زی ــی نیس ــن مانع ــور دارد، چنی ــه ظه ــود از آن جهت ک ــت وج ــا در حقیق ام

گذار از حکمت صدرایى
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چنان کــه قبــًال ثابــت شــد، حقیقــت وجــود در قالب هــای گوناگونــی ظهــور می کنــد، 
ــد.  ــکل می گیرن ــود ش ــت وج ــرای حقیق ــددی ب ــای متع و ظاهره ه

ــع  ــا موان ــه نه تنه ــت ک ــن کرده اس ــل روش ــن فص ــث ای ــه مباح ــف در ادام مؤل
موضــوع بــودن حقیقــت وجــود بمــا هــو وجــود بــرای فلســفه در موضــوع پیشــنهادی 
او وجــود نــدارد، بلکــه ایــن موضــوع شــرایط الزم بــرای موضــوع فلســفه بــودن را واجــد 

اســت.
پر واضــح اســت کــه تبدیــل موضــوع فلســفه اولــی، در دگرگونــی ســاختار و محتوای 
مســائل آن نقــش مؤثــری خواهــد داشــت. از جملــه این کــه تمــام گزاره هایــی کــه در 
فلســفه های رایــج در بخــش امــور عامــه از مســائل فلســفۀ اولــی محســوب می گردنــد، 
ــرا  در فلســفۀ پیشــنهادی مؤلــف از مبــادی تصدیقــی فلســفۀ اولــی خواهنــد شــد. زی
ــر  ــور عامــه ب ــری حقیقــت هســتی، محموالتــی کــه در بخــش ام بر مبنــای حکم ناپذی
ــۀ آن  ــه هم ــود؛ بلک ــد ب ــت نخواهن ــن حقیق ــکام ای ــد، از اح ــل می گردن ــتی حم هس
محمــوالت از ظهــورات ایــن حقیقــت خواهنــد بــود و حمــل آن هــا بــر هســتی روشــن 
ــه تجلــی و ظهــور رســیده  ــور ب می کنــد کــه حقیقــت هســتی در قالــب تعیــن آن ام
اســت. هــم از ایــن رو، ایــن حقیقــت کــه در چهــرۀ امــور عامــه ظاهــر و متجلــی گشــته، 
ــد  ــد بای ــه بع ــا ب ــردد، و از این ج ــی می گ ــفه اول ــوع فلس ــور، موض ــق ظه ــاظ مطل به لح
بــه جســتجوی احــکام ایــن حقیقــت متجلــی، از آن جهت کــه حقیقــت متجلــی اســت، 
پرداخــت و بــا حمــل آن احــکام بــر «وجــود متجلــی» مســائل فلســفة پیشــنهادی مؤلــف 

ــد. ــکل می گیرن ش
مؤلــف در فصــل دوم ایــن بخــش بــه تبیین جایگاه مســائل فلســفی در فلســفه های 
رایــج، در فلســفه پیشــنهادی خــود پرداختــه و معتقــد اســت آن چــه در ایــن مکاتــب 
به عنــوان مســائل فلســفی مطــرح اســت در فلســفه پیشــنهادی او از مبــادی تصدیقیــه 
ــج،  ــون فلســفی رای ــی کــه در مت ــر آن اســت کــه گزاره های محســوب می گــردد. وی ب
ــته  ــک دس ــته اند: ی ــوند دو دس ــع می ش ــث واق ــورد بح ــفی م ــائل فلس ــوان مس به عن
ــزارۀ  ــل گ ــت، مث ــود اس ــه وج ــت مطلق ــان حقیق ــه موضوعش ــتند ک ــی هس گزاره های
«وجــود، واجــب الوجــود بالــذات اســت» یــا «وجــود، موجــود بالــذات اســت» یــا «وجــود، 
نقیــض عــدم اســت»....؛ دو دیگــر، گزاره هایــی کــه موضوعشــان وجــودی خــاص اســت، 
مثــل گــزارۀ «وجــود امکانــی، وجــود رابــط اســت». از نظــرگاه مؤلــف دســتۀ  اول یعنــی 
هــر گــزاره  ای کــه موضوعــش خــود وجــود باشــد، از مســائل فلســفۀ اولــی نیســت؛ زیــرا 
مســائل هــر علمــی عبــارت اســت از گزاره هایــی کــه حکمــی دربــاره موضــوع آن علــم 
ــه  ــت ک ــت کرده اس ــاب ثاب ــین کت ــای پیش ــه وی در بخش ه ــد. حال آن ک ــان می کنن بی
وجــود از آن جهت کــه وجــود اســت، موضــوع فلســفۀ اولــی نیســت و محموالتــی کــه در 
ــا اصــًال   ــد، ی ــر وجــود از آن جهت کــه وجــود اســت حمــل می گردن فلســفه های رایــج ب
شــرایط حکــم بــودن بــرای هیــچ موضوعــی را ندارنــد، و یــا شــرایط حکــم بــودن بــرای 

نقد آثار تألیفى
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وجــود از آن جهت کــه وجــود اســت را فاقدنــد. 
بنابرایــن از نظــر مؤلــف هــر گــزاره  ای کــه موضوعــش خــود وجــود باشــد، از مســائل 
ــائل  ــی مس ــادی تصدیق ــد از مب ــزاره ای می توان ــن گ ــه چنی ــت؛ بلک ــی نیس ــفۀ اول فلس
فلســفی باشــد. حــال اگــر محمــول چنیــن گــزاره ای ظاهــره ای از ظاهره هــای وجــود 
ــات  ــزاره اثب ــادی تصدیقــی مســائل فلســفی اســت؛ چــون وقتــی آن گ باشــد21، از مب
ــیده و در  ــور رس ــه ظه ــول ب ــب آن محم ــود در قال ــه وج ــود ک ــن می ش ــردد روش گ
چهــرۀ تعیــن آن محمــول تجلــی نموده اســت؛ و بــر ایــن اســاس موضــوع فلســفۀ اولــی 
ــق  ــوری) محق ــب ظه ــت قال ــر از خصوصی ــرف نظ ــا ص ــر ب ــود ظاه ــق وج ــی مطل (یعن
ــود  ــردد وج ــن گ ــی روش ــفۀ اول ــد در فلس ــد بای ــه بع ــا ب ــه از این ج ــت، ک گردیده اس
ظاهــر بــا صــرف نظــر از خصوصیــت ظهوریــش چــه احکامــی دارد، و بــا اثبــات حکــم 

ــرد. ــکل می گی ــفی ش ــائل فلس ــئله ای از مس ــی، مس ــن موضوع چنی
مؤلف پس از این توضیحات می نگارد:

«از این جــا روشــن می گــردد کــه هیچ یــک از مباحثــی کــه در فلســفه های 
ــی نیســتند، بلکــه  ــور عامــه اثبــات می شــود از مباحــث فلســفۀ اول ــوان ام ــج به عن رای
ــا  همــۀ ایــن گزاره هــا از مبــادی تصدیقــی مســائل فلســفۀ اولــی هســتند؛ از ایــن رو م
گزاره هــای مربــوط بــه امــور عامــه را کــه در فلســفه های رایــج از مســائل فلســفی قــرار 
ــم، و همچنیــن اســت هــر گــزاره  ــی می دانی ــادی تصدیقــی فلســفۀ اول ــد، از مب داده ان
ــه ای در تبییــن مســائل فلســفی  دیگــری کــه موضوعــش خــود وجــود باشــد، و به گون

مفیــد باشــند.»22 
امــا در مــورد گزاره هــای دســتۀ دوم کــه موضوعشــان وجــود خــاص اســت، مؤلــف 
معتقــد اســت کــه موضــوع چنیــن گزاره هایــی وجــود بــا ظهــوری از ظهــورات خــاص 
او اســت و ظاهــرۀ وجــود بــودن آن در دســتۀ اول اثبــات شده اســت؛ بنابرایــن چنیــن 
ــفی  ــث فلس ــورد بح ــت، م ــی» اس ــود متجل ــه «وج ــوان از آن جهت ک ــره ای را می ت ظاه
ــته  ــند و شایس ــفی باش ــائل فلس ــد از مس ــا می توانن ــن گزاره ه ــن ای ــرار داد. بنابرای ق

اســت کــه در فلســفه از آن هــا بحــث شــود و حکمــش روشــن گــردد. 
مؤلــف حجــم قابــل توجهــی از ایــن فصــل را بــه اثبــات اهم مبــادی تصدیقی فلســفۀ 
مــورد نظــر خــود پرداخته اســت. بــر ایــن اســاس وی بــه اثبــات گزاره هایــی همچــون: 
«وجــود موجــود اســت»، «وجــود موجــود بالــذات اســت»، «وجــود واجــب الوجــود بالــذات 
ــۀ  ــود در هم ــت»، «وج ــر نیس ــود متکث ــت»، «وج ــود اس ــن الوج ــود ممک ــت»، «وج اس
ــیئیتش  ــب ش ــود به حس ــت»، «وج ــق اس ــود مطل ــت»، «وج ــل اس ــش اصی ظاهره های
هیــچ شــئ دیگــری نیســت»، «هیــچ  شــیئی وصــف وجــود نیســت»، «حقیقــت وجــود 
ــه  ــدد ک ــن متع ــا براهی ــت و ب ــدارد» پرداخته اس ــره ای ن ــچ ظاه ــش هی ــۀ ذات در مرتب
ــه اثبــات  ــاً از نوآوری هــای اوســت، ب ــورد می رســد و عمدت ــه هفــت م گاه تعــداد آن ب
ایــن گزاره هــا همــت گماشــته و بــه اشــکاالت احتمالــی پاســخ گفتــه و بدیــن ترتیــب 
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ــت. ــان برده اس ــه پای ــاب را ب کت
 از مباحــث جالــب توجــه ایــن بخــش اشــکاالتی اســت کــه مؤلــف بــر بیــان فالســفه 
ــکاالت  ــن اش ــراد ای ــس از ای ــت. وی پ ــات آن وارد کرده اس ــالث و اثب ــواد ث ــاب م در ب
ــر در دو  ــواد، منحص ــت و م ــع اس ــاً ممتن ــی اساس ــود امکان ــه  وج ــرد ک ــه می گی نتیج
ــد و دو  ــا نمی کن ــکاالت اکتف ــن اش ــه ای ــت. وی ب ــذات اس ــاع بال ــوب و امتن ــِم وج قس
ــا بیــان  ــد کــه مؤلــف ب ــر بطــالن تثلیــث مــواد اقامــه می کنــد. ناگفتــه نمان برهــان ب
ــه  ــرای آن چ ــح ب ــی صحی ــد وجه ــالش می کن ــی ت ــت امکان ــاص از حقیق ــیری خ تفس
کــه در الســنۀ فالســفه به عنــوان ممکــن الوجــود بالــذات پذیرفتــه شده اســت، بیابــد.23 

تفصیــل بیشــتر از حوصلــۀ ایــن نوشــتار خــارج اســت.  

4- ارزیابی
پــس از گــزارش محتــوای کتــاب نوبــت بــه ارزیابــی آن می رســد. ارزیابــی کتــاب را در 

قالــب نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف ارائــه می کنیــم.
به نظــر نگارنــده مهم تریــن نقطــۀ قــوت کتــاب آن  اســت کــه محتــوای آن عمدتــاً 
ــم  ــروزه حج ــفانه ام ــت. متأس ــکیل شده اس ــد تش ــف ارجمن ــری مؤل ــای فک از تراوش ه
قابــل توجهــی از بســیاری از تألیفــات رشــته های گوناگــون ـ خصوصــاً در زمینــه فلســفه 
کــه نــوآوری در آن دشــوار اســت و از عهــدۀ هــر کســی بــر نمی آیــد ـ مقتبــس از آثــار 
ــد.  ــکیل می ده ــان تش ــوآوری مؤلف ــی از آن را ن ــم اندک ــوالً حج ــت و معم ــران اس دیگ
اثــر مــورد بحــث، از ایــن جهــت، حقیقتــاً شایســتۀ عنــوان «پژوهــش» اســت. چرا کــه 
توانســته اســت بــه حــوزه ای ورود کنــد و آرائــی ارائــه نمایــد کــه پیشــینه ای بــرای آن 
نمی شناســیم. صــد البتــه ایــن ســخن به معنــای بی عیــب و نقــص بــودن و غیــر قابــل 
نقــد بــودن دیدگاه هــای مؤلــف محتــرم ـ کــه بــر گــردن نگارنــده حــق اســتادی هــم 
دارنــد ـ نیســت. ولــی حــق آن اســت کــه نشــانه رفتــن زیربناهــای اساســی حکمــت 
متعالیــۀ صدرایــی، کــه از نــگاه بســیاری از خّریطــان فــّن ســخن آخــر در عرصــۀ فلســفۀ 
اســالمی محســوب می شــود، آن هــم بــا روش برهانــی، از عهــدۀ هــر کســی برنمی آیــد 
ــد نقطــۀ  ــر بتوان ــه چنیــن عرصــه ای نیســت. این کــه ایــن اث ــارای ورود ب و کســی را ی
عطفــی در تاریــخ فلســفۀ اســالمی باشــد و قــادر باشــد مســیر ایــن فلســفه را در دهه هــا 
ــا  ــود ی ــی ش ــه صدرای ــت متعالی ــن حکم ــد و جایگزی ــر ده ــده  تغیی ــده های آین ــا س ی
نــه، پرسشــی اســت کــه چیــزی جــز گــذر زمــان نمی توانــد پاســخ آن را روشــن کنــد. 
ــی از پــس بیــان مطالــب پیچیــده  ــی قلــم مؤلــف محتــرم کــه به خوب سالســت و روان
ــز از  ــد نی ــود ـ برآمده ان ــت نمی ش ــرای آن یاف ــینه ای  ب ــع پیش ــه در مناب ــفی ـ ک فلس

دیگــر نقــاط قــوت کتــاب اســت.
در کنــار ایــن دو نقطــۀ قــوت،  کتــاب  از برخــی نقــاط  ضعــف رنــج می بــرد کــه 
بعضــاً مربــوط بــه ناشــر اســت. نکتــه اول ضعــف ویرایشــی اثــر اســت. بخشــی از ایــن 
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ضعــف ناظــر بــه اســتفاده از عالئــم ویرایشــی در کتــاب و بخشــی معطــوف بــه اســتفاده 
ــاب از عالئمــی  ــد و غیر ضــرور اســت. به نظــر می رســد کــه در متــن کت از کلمــات زائ
همچــون ویرگــول و نقطه بنــد بیــش از حــد معمــول اســتفاده شده اســت و در بســیاری 
مــوارد نیــازی بــه آن هــا نبوده اســت. به عــالوه ایــن دو عالمــت در مواضــع بســیاری بــه 
ــز کلماتــی همچــون «خــود  ــه کار رفته اســت کــه صحیــح نیســت. نی جــای یکدیگــر ب
وجــود»، کــه مؤلــف آن را در برابــر «ظاهــرۀ وجــود» بــه کار گرفته اســت بســیار پرتکــرار 
ــه  ــه چاپخان و نامانــوس اســت. طبیعتــاً ناشــر محتــرم بایــد قبــل از آن کــه کتــاب را ب
می ســپرد از ویراســتاران متخصــص در فلســفه بــرای ویرایــش کتــاب اســتفاده می کــرد 

ــا چنیــن اتفاقــی رخ نداده اســت.  کــه گوی
نکتــۀ دیگــر مربــوط به عنــوان کتــاب اســت کــه اصــًال گویــا نیســت. اساســاً یــک 
معیــار مهــم در انتخــاب عنــوان کتــاب منعکس کــردن حداکثــری محتــوای آن اســت. 
در عنــوان انتخابــی مؤلــف، مســّجع بودِن عنــوان فــدای ایــن معیــار اساســی شده اســت 
ــه»  ــادۀ «حکمــت متعالی ــوس و جاافت ــوان مأن ــرم به جــای اســتفاده از عن ــف محت و مؤل
از ترکیــب «فلســفۀ بریــن» اســتفاده کرده انــد کــه به هیــچ روی نمی توانــد ذهــن 
خواننــده را بــدون مراجعــه بــه محتــوای کتــاب بــه حکمــت متعالیــه صدرایــی معطــوف 
ــاب  ــه» انتخ ــت متعالی ــین در حکم ــای پس ــاب «گام ه ــوان کت ــر عن ــن اگ ــد. بنابرای کن
می شــد بســیار بهتــر بــود. گــو این کــه عنــوان پیشــنهادی نگارنــده بــرای کتــاب «گــذار 
ــط  ــۀ غل ــت. ترجم ــر اس ــر و جذاب ت ــر، گویات ــه کوتاه ت ــت ک ــه» اس ــت متعالی از حکم
عنــوان کتــاب بــه انگلیســی، کــه در پشــت کتــاب منعکــس شــده، نیــز مزیــد بــر علــت 
ــاب در ترجمــه ترکیــب «گام هــای پســین» ترکیــب  ــد کت گردیده اســت. در پشــت جل
ــه کار رفتــه کــه به معنــای «گام هــای پیشــین» اســت و معنایــی  «PRIOR STEPS» ب
ــع از واژۀ  ــن موض ــد در ای ــاً بای ــد. قاعدت ــاده می کن ــی را اف ــوان فارس ــس عن ــًال عک کام

ــد. ــتفاده می ش ــات آن اس ــا مترادف LAST  ی
ــده و دقیــق فلســفی  ــه مباحــث پیچی ــوارد ب از آن جا کــه متــن کتــاب در عمــدۀ م
ورود کــرده و ایــن مباحــث بــا طــرح اشــکاالت مقــدر و پاســخ بــه آن تعقیب شده اســت، 
مناســب بــود کــه مؤلــف محتــرم در پایــان هــر فصــل یــا مبحــث، جمع بنــدی نهایــی 
ــم  ــچ و خ ــده در پی ــا خوانن ــتند ت ــود می نگاش ــم خ ــا قل ــطر ب ــد س ــب را در چن مطال
ان قلــت و قلت هــا کمتــر گرفتــار شــود و در نهایــت بتوانــد فهــم خــود از مطالــب فصــل 

را بــا گــزارش مؤلــف از چکیــدۀ محتــوای آن بســنجد.
ــرای  ــی ب ــون روای ــی مت ــه برخ ــد ب ــی چن ــرم در مواضع ــف محت ــه مؤل ــت ک گذش
اثبــات مدعیــات خــود اســتناد جســته اســت. پر واضــح اســت کــه استشــهاد بــه حدیــث 
ـ و نــه اســتدالل بــه آن ـ  آن هــم در یــک اثــر فلســفی،  مبتنــی بــر احــراز حجیــت 
حدیــث نیســت. ولــی بهتــر آن بــود کــه مؤلــف محتــرم در اثــری در ایــن تــراز، نگاهــی 
ــا منبــع احادیــث می داشــتند. مؤلــف در  ــه جهــات فنــی، هم چــون ســند ی اجمالــی ب
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مقــام استشــهاد بــر ایــن مطلــب کــه حقیقــت واحــد می توانــد در قالب هــای گوناگونــی 
تجلــی کنــد، حدیثــی بــه غایــت ضعیــف را به طــور قطعــی و بّتــی از ســلمان و ابــی ذر از 
امیــر المؤمنیــن (ع) نقــل کرده انــد24 کــه خــالف احتیــاط علمــی اســت. منبــع ایشــان 
ــل25  ــث مفص ــن حدی ــدای ای ــی در ابت ــوم مجلس ــت. مرح ــی اس ــوار مجلس ــار االن بح
ــد،  ــع آوری کرده ان ــاب جم ــان از اصح ــی محدث ــه برخ ــی ک ــی قدیم ــع آن را کتاب منب
ــل  ــات کام ــث التف ــی احادی ــه مصدرشناس ــه ب ــا این ک ــی، ب ــت. مجلس ــی کرده اس معرف
داشــته و فصــل مشــبعی را در مقدمــه بحــار بــه معرفــی و اعتبــار ســنجی مصــادر خــود 
ــا مؤلفــان ایــن کتــاب قدیمــی و این کــه در  اختصــاص داده اســت، از هویــت مؤلــف ی
چــه دوره ای می زیســته اند هیــچ اطالعــی به دســت نمی دهــد. به عــالوه پر واضــح 
ــت،  ــث اس ــل حدی ــرق تحم ــن ط ــه ضعیف تری ــاده، ک ــو و ج ــاب به نح ــه کت ــت ک اس
ــه  ــزود ک ــد اف ــم بای ــن را ه ــه ای ــکات پیش گفت ــه ن ــت. ب ــان رسیده اس ــت ایش ــه دس ب
ــت  ــث را در آن آورده اس ــی حدی ــه مجلس ــی ک ــوان باب ــث و عن ــرار دادن حدی ــع ق موض
ــل نبوده اســت.  ــرای حدیــث قائ ــار چندانــی ب نشــان می دهــد کــه خــود وی نیــز اعتب
چرا کــه وی حدیــث را در آخریــن بــاب  از «ابــواب عالمــات االمــام و صفاتــه و شــرائطه»  
کــه آن را «بــاب نــادر فــی معرفتهــم صلــوات اهللا علیهــم بالنورانیــة و فیــه ذکــر جمــل 

مــن فضائلهــم»  نامیــده، آورده اســت. 
ــاط  ــد، نق ــای بع ــرم در چاپ ه ــر محت ــف و ناش ــه مؤل ــت ک ــد اس ــر روی امی در ه

ــد. ــه نماین ــته تر عرض ــری پیراس ــالح و اث ــده را اص ــف یادش ضع

پی نوشت
1. ghafoori_n@yahoo.com

2. اصحــاب تراجــم تاریــخ والدت وی را ثبــت نکرده انــد؛ ولــی از حاشــیه ای کــه بــر موضعــی از 
کتــاب مشــاعر نگاشته اســت تاریــخ والدت او قابــل محاســبه اســت. وی در آن جــا تاریــخ افاضــه 
برهــان نظریــۀ اتحــاد عاقــل و معقــول بــر خــود را ســال 1037 معرفــی کــرده و ســّن خــود را 
در آن مقطــع 58 ســال نگاشته اســت. بنابرایــن تاریــخ والدت او ســال 979 بوده اســت (بنگریــد 
بــه:  جعفــر ســبحانی، صــدر المتألهیــن، مؤســس الحکمــة المتعالیــة، قــم، منشــورات مؤسســۀ 
ــال  ــان س ــی محقق ــز برخ ــات او نی ــال وف ــاب س ــادق (ع)، 1382، ص7، پ1). در ب ــام الص االم
1045 را بــر 1050 کــه مشــهور اســت، ترجیــح داده انــد و مؤیداتــی نیــز بــر آن ذکــر کرده انــد 
(بنگریــد بــه: ســید محمــد خامنــه ای، زندگــی، شــخصیت و مکتــب صــدر المتألهیــن، تهــران، 

بنیــاد حکمــت اســالمی صــدرا، 1379، ج1، صــص 414ـ415).
ــد  ــه در دو جل ــل، ک ــس و عق ــت ح ــی در حقیق ــت تطبیق ــاب حکم ــوان در کت ــی ج 3. موس
ــفه  ــه فلس ــبت ب ــردی نس ــن رویک ــت، چنی ــر کرده اس ــال های 1345-1347ش منتش در س
ــو، ســیر تاریخــی نقــد  مالصــدرا دارد. تفصیــل بیشــتر را ببینیــد در: علیرضــا ذکاوتــی قراگزل

ــص133-123. ــتی نما، 1386، ص ــر هس ــران، نش ــدرا، ته مالص
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4. اســتاد عشــاقی از اســتادان مبــرز فلســفه و عرفــان اســالمی و صاحــب تألیفــات و مقــاالت 
متعــددی در ایــن حــوزه اســت. وعایةالحکمــة (تعلیقــه بــر نهایــة الحکمــه عالمــه طباطبایــی)،  
برهان هــای صدیقیــن(220 تقریــر از برهــان صدیقیــن)، کثــرت یــا وحــدت وجــود (مناظــرات 
مؤلــف بــا اســتاد غالمرضــا فیاضــی در بــاب وحــدت وجــود)، مواقــع الخلــل فــی قواعــد العلــل 

از آثــار اوســت.
5. قــم، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســالمی، 1394، 363 صفحــه. قابــل ذکــر آن کــه یکــی 

ــاه بوده اســت. ــداهللا پزدان پن ــر، اســتاد ی ــان علمــی اث از ارزیاب
6. همین کتاب ص25.

7. همین کتاب، ص22. تقریری مفصل تر از این برهان را ببینید در همان اثر ص62-61.
8. ص199.

ــه:  ــد ب ــد؛ بنگری ــاع می ده ــادها ارج ــه اوپانیش ــا ب ــن مدع ــر ای ــاهدی ب ــوان ش ــف به عن 9. مؤل
ــر دوم؛ ص 89 -92. ــان، دفت ــان و جه ــادها، ج ــو؛ اوپانیش ــام یزدانج ــان و پی ــدی جواهری مه

10. همین کتاب، ص24.
ــد.  ــتعمال می کن ــی اس ــکیک خاص ــای تش ــی را به معن ــکیک تفاضل ــالح تش ــف اصط 11. مؤل
ــت  ــکیک اس ــوه ای از تش ــی نح ــکیک خاص ــث، ص140) تش ــورد بح ــاب م ــه کت ــد ب (بنگری
کــه طبــق آن وجــود در عیــن وحــدت، به حســب مراتبــی کــه مابه االمتیازشــان عیــن 
مابه االشــتراک آن هــا اســت، متکثــر اســت. ر. ک. : الســبزواری؛ شــرح  المنظومــه؛ ج 1  ، ص 127
ــه  ــبت ب ــود، نس ــکیکی وج ــت تش ــره در حقیق ــودات متکث ــکیک، وج ــه تش 12. در این گون
ــب  ــا مرات ــودات ب ــه آن وج ــت ک ــه نیس ــی این گون ــد؛ یعن ــی ندارن ــالف تفاضل ــر اخت یکدیگ
مختلــف عالــی  و دانــی و متوســط موجــود باشــند، بلکــه همــۀ آن هــا از یــک پایــه و مرتبــه از 
ــا مرتبــۀ مطلقــه و أعلــی و أشــرفش،  حقیقــت وجــود برخوردارنــد، و حقیقــت یگانــه وجــود ب

ــار تحقــق همــۀ آن هــا اســت. معی
ــۀ  ــات ذاتی ــذات و صف ــب بال ــفه، واج ــخنان فالس ــکیک در س ــوه تش ــن نح ــهور ای ــۀ مش نمون
اوســت؛ آن هــا می گوینــد وجــود واجــب بالــذات در عیــن وحــدت و بســاطت، بــا همــان مرتبــۀ 
ــز  ــم، نی ــدرت و عل ــۀ او مثــل حیــات و ق أعلــی و أشــرفی کــه دارد وجــود همــۀ صفــات ذاتی
هســت. و همــۀ ایــن أوصــاف متکثــر، در عیــن این کــه موجــود هســتند، امــا جــز همــان وجــود 
ــرای موجودیــت ندارند.(همــان  ــی و أشــرفش، مالکــی ب ــۀ أعل ــا مرتب ــۀ واجــب الوجــود ب یگان
ــی» در  ــکیک غیر تفاضل ــالح «تش ــه اصط ــت ک ــار داشته اس ــف اظه ــاب، ص140-141). مؤل کت
کالم خــود صدرالمتألهیــن نیســت، بلکــه از حاشــیۀ عالمــه طباطبائــی بــر أســفار ج 1، ص 431 

قابــل اصطیــاد اســت.
13. همین کتاب، ص106.

14. ص135-122.
15. تفصیل را ببینید در همین کتاب، صص140-137.

16. صص194-178.

17. صص179-178.

گذار از حکمت صدرایى
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18. ص214-213.
19. صص215-214.

20. ص215.
ــود»  ــرۀ وج ــت: ««ظاه ــف کرده اس ــن تعری ــود» را چنی ــره وج ــی «ظاه ــف در موضع 21. مؤل
ــری و  ــت تغیی ــن حقیق ــیئیت ای ــه در ش ــدون این ک ــه ب ــت وجودک ــت از حقیق ــودی اس نم
تکثــری به وجــود آورد، آن را در قالــب تعینــی نشــان می دهــد.». وی وجــه جعــل ایــن 
اصطــالح را، در قبــال «ظهــور وجــود» کــه تعبیــری مانوس تــر در متــون عرفانــی اســت، چنیــن 
ــه معنــی مذکــور  ــر «ظهــور وجــود» گاه ب ــی تعبی توضیــح می دهــد کــه در اســتعماالت عرفان
ــه کار مــی رود، و گاهــی به معنــای مصــدری ایــن معنــی؛ یعنــی ظاهر شــدن حقیقــت وجــود  ب
ــا کاســتی  ــه افزونــی ی ــدون این کــه در شــیئیت حقیقــت وجــود تغیــری ب در قالــب تعینــی ب
ــره»  ــر «ظاه ــا تعبی ــای اول ب ــی، وی از معن ــن دو معن ــتباه بی ــز از اش ــر پرهی ــد. به خاط رخ ده
یــاد می کنــد، و از معنــای دوم بــا تعبیــر «ظهــور». بنگریــد بــه: ص230. وی همچنیــن در گفتــار 
دوم همیــن فصــل معیــاری بــرای تشــخیص ظاهره هــای وجــود بــه دســت داده اســت. بنگریــد 

ــه: ص263-261.  ب
22. ص258

23. ص303-291.
24. عبــارت مؤلــف در ایــن موضــع چنیــن اســت: «ســلمان و ابــوذر ضمــن یــک روایــت طوالنــی 

از امیرالمؤمنیــن نقــل می کننــد کــه آن حضــرت فرمــود...»، همیــن کتــاب، ص208.
ثـِـی أَْصَحابَِنــا  ُ انــُه َرأَى فـِـی ِکَتــاٍب َعِتیــٍق، َجَمَعــُه بَْعــُض ُمَحدِّ 25. أَُقــوُل َذَکــَر َوالـِـِدی َرِحَمــُه اهللاَّ
فِــی َفَضائـِـِل أَِمیــِر الُْمْؤِمِنیــَن ع َهــَذا الَْخَبــَر َو َوَجْدتُــُه أَیْضــاً فِــی ِکَتــاٍب َعِتیــٍق ُمْشــَتِمٍل َعلَــى 

ــِد بـْـِن َصَدَقــَة انــُه َقــال... . بحار االنــوار، ج26، ص1.  أَْخَبــاٍر َکِثیــَرٍة َقــاَل ُرِوَی َعــْن ُمَحمَّ
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