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تألیف حکـیم بـزرگ جهـان     نهایۀالحکمهو  بدایۀالحکمههاست که دو کتاب ارزشمند  سال
هاي درسی فلسفۀ اسالمی در دورة متن اصلیِ واحد ، عالّمه سیدمحمدحسین طباطباییاسالم

اي برخوردارند. ایـن دو   اند، و از این نظر، البتّه از جایگاه ویژه کارشناسی رشتۀ فلسفۀ اسالمی
هایی که براي آنها نگاشته شـده اسـت بـه منـابعی غنـی و       ها، و تعلیقه کتاب همراه با شرح
فلسفه اسالمی را با تأکید بر حکمت متعالیه، براساس آخـرین آرا   اند که ارزشمند تبدیل شده

 .آموزند مندان می هاي این مکتب فلسفی، به عالقه و اندیشه
اتّفـاق   بـه  هاست که ضرورت تألیف منابعی جایگزین نزد اکثر قریـب  با این حال، مدت

سـی کـه بـا تفصـیل     استادان فلسفه در دانشگاه پذیرفته شده است، منابعی نوین به زبـان فار 
اي بـه ارائـۀ مباحـث     مناسب و با بیانی ساده، دقیق، و روشن و در سیري تدریجی، به گونـه 

 فلسفی بپردازند که بار آموزش یکسره بر دوش استاد نباشد.
سبب، استاد فقید حجۀ االسالم و المسلمین دکتر احمد احمدي (طاب ثراه) که خـود   بدین

» سمت«بود، به عنوانِ رئیس سازمان  گردان عالّمۀ طباطباییدلدادة فلسفۀ اسالمی، و از شا
هاي علوم انسانی اسـت، بـه انجـام     ها در رشته دار تولید و نشر منابع درسی دانشگاه که عهده

گرفتن این کار اهتمامی ویژه داشت. وي سالیانی متمادي براي تحقّق این امـر کوشـید تـا    
 مِ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نهاد. سرانجام آن را بر عهدة گروه فلسفه و کال

اي  اساس، شورایی علمی شکل گرفت که پس از برگزاري جلسات متعدد، به برنامه براین
هایی مشخّص براي آموزش فلسفۀ اسالمی در سطح کارشناسی رسید. نتیجـه   درسی و سرفصل

)، و واحـد  6)، میـانی ( واحـد  4آن شد که فراگیري فلسفۀ اسالمی در سه مرحلۀ مقـدماتی ( 
 پذیرد.  ) صورتواحد 12پیشرفته (
هـاي   جلـد کتـاب بـر اسـاس سرفصـل      6مرحلۀ سوم (پیشرفته)، تألیف  واحد 12براي 

ها، هر چنـد از   گرفت. بنا بر آن شد که در تألیف این کتابشده، در دستور کار قرار  تنظیم
شود،  همۀ مکاتب اصلی فلسفۀ اسالمی یعنی فلسفۀ مشّاء و اشراق و حکمت متعالیه استفاده می

 هاي حکمت متعالیه و شارحان آن باشد.  اما تکیه بر آموزه
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 1 بر فلسفۀ اسـالمی  درآمدياما براي مرحلۀ مقدماتی تا زمان تألیف متن موردنظر، کتاب 
 پیشنهاد شد.  3فلسفۀ مقدماتییا  2کلّیات فلسفه  و براي مرحلۀ میانی یکی از دو کتاب

زیـر ارائـه    ها به صـورت  فلسفۀ اسالمی در دانشگاه واحد 22به این ترتیب برنامۀ درسیِ 
 خواهد شد:

 درآمدي بر فلسفۀ اسالمی). متن: واحد 4( 1فلسفۀ اسالمی  :یسطحِ مقدمات
  کلّیات فلسفه). متن: واحد 6( 2فلسفۀ اسالمی  :یانیسطح م

 فلسفۀ مقدماتییا: 
 )واحد 2: هستی شناسی (3فلسفۀ اسالمی  :شرفتهیسطحِ پ

 )واحد 2آن ( : ماهیت و احکام4فلسفۀ اسالمی 
 )واحد 2: علّیت و حرکت (5فلسفۀ اسالمی 
 )واحد 2: معرفت شناسی (6فلسفۀ اسالمی 
 )واحد 2: نفس شناسی (7فلسفۀ اسالمی 
 )واحد 2: خداشناسی (8فلسفۀ اسالمی 
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 مقدمه

 يبـرا  اساسـاً . دینما هموار ،یهست نظام در موجود اتیواقع کشف و شناخت يبرا را راه تواند یم سفسطه، مرز از گذر
 يالزم و ضـرور  یشـناخت آنهـا، خـروج از سفسـطه، شـرط      ییخارج از خود و امکان توانا یاتیواقع وجود رشِیپذ

 دانسـته  ،یخـارج  اءیاش با مواجهه و مقابله هنگام به شد، واقع قبول مورد تیواقع اصل آنکه از پس. گردد یمحسوب م
ـ ا با. شود یم اءیاش گرید از آنها ازیامت سبب که دارند یخاص و ژهیو آثار ،یهست عالم اءیاش از کی هر که شود یم  نی

ـ ا واقـع  در. دارند اشتراك گریکدی با تیواقع و یهست اصل از يبرخوردار در آنها تمام که افتیدر توان یم حال،  نی
 بـه  گرید انیب به. اند متفاوت و زیمتما گریکدی از يگرید جهت و جنبه از و هستند مشترك گریکدی با یجهت از اءیاش

ـ  که شود یم دهید نخست ۀمرحل در و ابتدا در خارج، عالم با ییارویرو هنگام ـ  از یبرخ  و صـفات  بـر  مشـتمل  اءیاش
 .اند صفات نیا فاقد گرید یبرخ اما هستند، نطق و حرکت نمو، رشد، مانند ییها یژگیو

ـ موجود اصـل  در آنهـا  تمام اشتراك رغم یعل است، اءیاش قتیحق کشف دنبال به که يفرد ـ ا ،یهسـت  و تی  نی
 ۀدسـت  افراد انیم که کند یم یسع تر قیدق ینگاه با و دوم ۀمرحل در. داند یم گریکدی از آنها ازیامت سبب را ها یژگیو

تـالش  اساس نیهم بر. دهد قرار مالحظه مورد را ییها تفاوت ها، انسان ای واناتیح اهان،یگ مانند موجودات از یخاص 
 هنگـام  بـه  نیبنـابرا  بداند، گریکدی از آنها ازیامت سبب را مکان و حجم وزن، رنگ، مانند عوامل از یبرخ که کند یم

 .نمود انتزاع آنها از توان یم را میمفاه از دسته دو یخارج موجودات و اءیاش با مقابله و مواجهه
. انـد  مشترك گریکدیمفهوم با  نیدر ا ،یو موجودات نظام هست اءینام دارد. تمام اش وجود و یهست نخست، مفهوم

 یهسـت  نظام موجودات و اءیاش انیم ییجداو  ازیامت ةکه نشان دهند شوند یم دهینام يماهو امور ای یستیچ دوم، مفهوم
 يمانند رشد، نمو، حرکـت اراد  یمیمفاه یعنیخواهند بود،  یو عرض یذات قیشامل حقا  میمفاه نیا 4.است گریکدی از

اعراض و امـور   ةمانند وزن، رنگ، اندازه و مکان داشتن، منعکس کنند يگرید میرا و مفاه ءیش کی اتیداشتن، ذات
دارنـد کـه    وجـود  ییها دهیدر جهان خارج، پد ،يدیبدون هرگونه شک و ترد نیخواهند بود، بنابرا ءیش کی یعرض

 مفهـوم  دو یعنی متفاوت و مختلف مفهوم دو آنها با ۀمواجه هنگام به که شود یبر آنها مترتّب م یقیو حق یآثار واقع
 .شود یم انتزاع آنها از تیو ماه وجود
. شـود  آشـنا  يماهو امور و تیماه با تواند یم انسان ذهن که است لیتحل نیهم براساس که گفت نیچن توان یم 

ـ ن میمفاه نیا بودن دسترس در ،يماهو میمفاه با انسان ذهن بودن مأنوس بر افزون ـ  آن موجـب  زی  در کـه  شـود  یم
ـ ماه از يور بهره و استفاده تیاهم. شود استفاده يماهو امور و میمفاه از آنها يبند طبقه و یخارج اءیاش فیتعر و تی 

 امـور  قیطر از تنها که نمود ادعا نیچن توان یم که جاست بدان تا یهست نظام اءیاش شناخت و فیتعر در يماهو امور
ـ تعر و شـناخت  مـورد  توانـد  ینم ،یو هست وجود تیثیح لذا نمود، ارائه اءیاش از یفیتعر توان یم که است يماهو  فی
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مـورد   تواند ینم گاه چیه -خداوند مانند -است يماهو جهت و جنبه فاقد که یقتیحق ن،یا بر عالوه رد،یگ قرار یقیحق
 .  ردیقرار گ یشناخت و ادراك واقع

 قرار پاسخ و پرسش مقام در ت،یماه لیدل نیهم به ابد،ی راه فرد ذهن به تواند یم تیماه که است آن امر نیا لیدل
 وجـود  جز به یجهت و جنبه و باشد يو ذات نیع بودن یخارج که یقتیحق رو نیا از شود، یم دهینام »مقوله« و گرفته

 شناخت امکان لذا شود، یم یبه امر ذهن یخارج قتینداشته باشد، به سبب آنکه حضور آن در ذهن موجب انقالبِ حق
و شهود  يعلم حضور قیشناخت آن از طر رینخواهد داشت و تنها راه و مس وجود یحصول علم قیطر از آن ادراك و

 5.واقع محقّق خواهد بود
ـ ماه قتیحق درباره کنکاش و یبرّرس که گفت دیبا تیماه رامونیپ بحث تیاهم به نسبت بـه  آن، احکـام  و تی 

 بـه  درست که گفت نیچن توان یم. رود یم شمار به مهم و يضرور يامر واقع، و خارج عالم موجودات شناخت جهت
ـ ماه رامـون یپ يا و بخش جداگانه فصل مسلمان، لسوفانیف انیم در و یاسالم ۀفلسف در که است بوده لیدل نیهم و  تی

 مانند، اصل بودن وجـود  يگرید یمباحث مهم و اساس ریاختصاص داده شده است. سا وجودآن از  زیاحکام آن و تما
ـ  در عالم خارج، وجـود  گریکدیبا  و وجود تیاتّحاد ماه یو چگونگ تیفیک ت،یماه ای در  کیتشـک  وجـود  عـدم  ای

 است شده واقع بستر نی، در همانواع مقوالت رامونیپ بحث و یخارج قیحقا و یذهن يها صورت انیتطابق م ت،یماه
 دارد.  بحث نیا به مسلمان لسوفانیف اهتمام از نشان که

ـ ماه مسئله رامونیپ یمختلف مباحث که شود یم دانسته یاسالم ۀفلسف خیتار به گذرا ینگاه با گرفتـه   صـورت  تی
 کـه  انـد  کـرده  یسع امر نیهم به اعتقاد اساس بر و اند قائل تیبه اصل بودن ماه لسوفانیبه ف یاست، تا آنجا که برخ

به طور  تیآنان ماه دگاهی. اساساً در دندینما نییتب −ینیبراه و ادلّه ۀارائ با− را یهست جهان به نسبت شیخو کردیرو
مکتب  روانیو پ لسوفانیاما ف 6،و منشاء اثر است، لذا جعل در ابتدا به آن تعلّق گرفته است یواقع ل،یاص يبالذات امر

 بـه  يوجـود  کـامالً  يکردیرو و نگاه که اند تالش کرده تیقائالن به اصالت ماه دگاهیبا انتقاد از د 7،هیحکمت متعال
 منـد  بهره یهست از ،وجود یۀسا در تنها که اند کرده میترس تیماه يبرا یعرض و یتبع ینقش و باشند داشته یهست نظام
 .شود نییتب باره، نیا در هیمتعال حکمت یینها دگاهید که است ستهیشا اکنون. است

بلکه فراتر از آن، بدون در نظـر   ،شود می داده نسبت ماهیت به که احکامی تمام تنها نه متعالیه حکمت یکردرو در
بـر   یشخو یقاتدر تعل يسبزوار یمنخواهد بود. حک پذیر  امکان یزبر خودش ن یتماه یک یاتذات ، حملگرفتن وجود

قـرار   یـین مـورد تب  يو یدگاهاست د یستهمطرح کرده است که شا یقیمطالب دق باره یندر ا 8یهالمتعال ۀالحکمکتاب 
 دو فرض مطرح است: یت،تحقّق ماه يبرا نسبت به نقش وجود ،يو دیدگاه. از یردگ

 یعنیخواهد بود،  یقیحق ی،به هست یتاتّصاف ماه ،فرض این در. است موجود ،وجود تبع به ماهیت: نخست فرض
همانند  ،بالتبع موجود است یت،، بالذات و ماهوجود سخن، دیگردارد. به  از وجود یسهم یقتاًحق وجود واسطۀ به یتماه

 −حرارت یعنی−وصف  ینکهاز اتّصاف، افزون بر ا گونه یناست. اساساً در ا آتشاتّصاف آب به حرارت، به تبع  ینکها
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 آب و حرارت، از وجود یعنی ،بحث مورد شیء دو از هرکدام شود، یاثبات م −آب یعنی− دوم شیء براي حقیقی طور به
اتّصـاف بـالتبع    صورت به و وجود یتماه یانم ۀرابط یفیتفرض، ک ینبر اساس ا ،رو یناممتاز و جداگانه برخوردارند. از

 است. یتماه يبرا یدر ثبوت هست ۀواسط است و وجود
 يبـرا  یدر عـروض هسـت   ۀواسـط  وجـود  و است بالمجاز و بالعرض طور به ،وجود به ماهیت اتّصاف: دوم فرض

سه قسم را در قالب سه  ینا يدر عروض مشتمل بر سه قسم است. و ۀواسط ي،سبزوار یمحک یدگاهاست. در د یتماه
ج) تحقّق  ؛یديو اتّصاف آن به سف ب) جسم ؛است یکه در کشت يو فرد یکرده است: الف) حرکت کشت یانمثال ب
 .به فصل جنس
. برخوردارند اي ممتاز و جداگانه وجود از ذوالواسطه، و واسطه از یکدر قسم نخست و قسم دوم، هر ،اساس این بر
 این میان که تفاوتی. دارند اي یژهو وجود یکدر مثال دوم، هر جسم و سفیدي و نخست مثال در آن سرنشین و کشتی

ـ  یکشت یعنی ،ذوالواسطه و واسطه از کداماست که در قسم نخست، هر یندارد، ا وجود قسم دو آن، وضـع   ینو سرنش
 ةاز نحـو  ي، جـدا تحقّق عرض یراز ؛ددارنن اي از وضع جداگانه و جسم یديمختص به خود دارند، اما در قسم دوم، سف

 . یستتحقّق موضوع خودش ن
اگرچـه اتصـاف ذوالواسـطه     یراز ؛نیست مذکور قسم دو از یک یچهمانند ه یتو ماه وجود یاننسبت م ،بنابراین

از  هرکـدام  قسـم  دو این در که آنجا از اما است، حقیقی اتصاف، این دوم قسم در و مجازي نخست، قسم در واسطه به
قسم نخست و قسـم   یررا نظ یتو ماه وجود میان نسبت توان یبه خود را دارند، لذا نم یژةو واسطه و ذوالواسطه، وجود

 ندارد. وجود از مستقل و جدا یتحققّ ماهیت زیرا ؛دوم دانست
 ،مناسـب اسـت   یـت و ماه وجـود  میان نسبت تبیین براي سوم قسم که است باور این بر ادامه در سبزواري حکیم

و  وجـود  میـان  نسـبت  کـه  گفت توان یم ،سوم قسم اساس بر. نیست وي نهایی نظر کنندة تبیین نیز قسم این چندهر
 یـز ن یتمبهم و فاقد تحصل است، ماه يامر جنس که طور است. اساساً همان و فصل جنس یانهمانند نسبت م یت،ماه

، وجـود  یـک بـه   و فصـل  جـنس  کـه  گونه آن این، بر افزون است، خارجی تحصل هرگونه فاقد ،بدون لحاظ وجود
نسـبت   مسئله ینا یینقسم سوم در تب يامر، سبب برتر ین، موجودند و هموجود یکبه  یزن یتو ماه موجودند، وجود

 .است اقسام دیگربه 
 بـراي  مثـال  بهتـرین  وي. دهد می توضیح مثالی قالب در را متعالیه حکمت در راسخین نهایی نظر سبزواري حکیم

بـه   گفت که اسناد وجود یدمثال با ینا یحدر توض 9.داند یم یهرا مثال شاخص و سا یتو ماه وجود میان نسبت تبیین
 یرنظ یا یکشت ینهمانند اسناد حرکت به سرنش یاآتش گرم شده است  ۀواسط بهکه  یهمانند اسناد حرارت به آب یه،سا

 −گذشـت  پیشـتر  که طور همان− امر ینا یل. دلیستن به فصل اسناد تحقّق جنس یلو از قب بودن به جسم یداسناد سف
ـ   و جسـم  یجدا و ممتاز از آتش، کشت یقتیو حق وجود یدي،سف یا یکشت ینآن است که آب، سرنش  یندارنـد. همچن

 بنـابراین، اسـت،   یقـی حق یـز ن به جنس وجود اسناد اما است، يواحد به وجود و فصل گفت گرچه تحقّق جنس یدبا
بحث،  ینکند. تنها مثال مناسب در ا یینرا تب یتو ماه وجود میان نسبت دقیق طور به تواند نمی موارد این از یک هیچ
 به آن برقرار است. و اسناد وجود یهسا یاناست که م یلیتمث
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 10.اسـت  عـدمی  امـري  و ندارد شاخص از مستقل يوجود یههمان عدم نور است. سا یهسا ،رویکرد این اساس بر
از حـدود وجـودات    یتمعنا که ماه ینبه ا ،است یامر عدم یتاست و ماه وجود تنها دارد تحقق واقع حسب به آنچه
 حـد  معنـاي  بـه  یتبود و نمود است. هرچند که ماه یانرابطه م وجود با ماهیت رابطۀ ،نتیجه در. شود یانتزاع م یامکان

انتـزاع   وجـود  حـد  از را ماهیـت  عقـل  بلکه نیست، محض عدم معناي بودن حد به یاما عدم ،است یعدم يامر وجود
 نمود از غیر چیزي خود، اوصاف و ذاتیات تمام با ماهیت که آنجا از گفت چنین توان می رابطه، این اساس بر. کند یم

 یعشـا  حمل یا باشد اولی حمل قالب در اینکه از اعم شود، ینسبت داده م یتکه به ماه یلذا تمام احکام ،یستن وجود
از احکـام و   یـت، بحـث از ماه  ،دیگـر  بیان به. شود یمحسوب م وجود احکام از صالهبه طور بالذات و باأل 11،یصناع

 براساس ماهیت جایگاه تبیین در مهمی نقش مطلب، این به توجه. آید یبه شمار م وجود یقتحق یو ذات یاول عوارض
 .کند یم یفاا یت،بودن ماه يو اعتبار وجود اصالت

و احکـام   یـت ماه«با عنوان  »4 اسالمی فلسفۀ«درس  يمصوب برا هاي سرفصل اساس بر رو پیش کتاب محتواي
تـالش شـده    هـا  سرفصل ینشده است. در تدو یفتأل ی،اسالم ۀدروس فلسف ۀاز مجموع یدرس واحد 2به ارزش » آن

 و معتبـر  منابع از استفاده با است شده سعی کتاب نگارش در همچنین. شود تعیین درس هر در موضوعات همااست تا 
و  یـاد  اینجـا  در دارد جـا . دهـد  پوشش را درس هاي سرفصل که باشد اي گونه و نگارش مطالب به ینشچ ،اول دست
 24 ارزش بـه  اسـالمی  فلسفۀ هاي سرفصل تدوین کارگروه که را(طاب ثراه)  يمرحوم استاد دکتر احمد احمد ةخاطر
 یشـان ا يداشته و برا یگرام ،شد یلدر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تشک یشانا یتبا همت، سفارش و عنا یدرس واحد

که کارگروه مذکور تحـت نظـارت    غروي محمد سید اهللا یتخواستارم. از استاد ارجمند آ یتعلو درجات از مقام احد
اسـتاد   ،پژوهشـگاه  کـالم  و فلسـفه  گـروه  محترم مدیر ویژه هب ،محترم اعضاي دیگر ینداشت و همچن یتفعال یشانا

کمال تشکر و امتنـان را   ،اند داشته پروژه این بر علمی نظارت که دکتر علی شیروانی والمسلمین االسالم تگرانقدر حج
        دارم.

 و کرمهبمنّه 
 یدمصادف با ع 1400مرداد ماه 

 یرغد یدسع
 

                                                           
 .336−333ص اول، جلد از اول بخش ،مختوم رحیق ی،آمل يجواد همان؛ ین،. صدرالمتألّه10
 .56−55ص، 1ج ،الحکمۀ نهایۀ یی،. طباطبا11


