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  تقدير و تشكر

با سپاس از درگاه ايزد منان، در اينجا الزم مي دانم از زحمات بي شائبه ي كساني كه مرا در انجام اين 

  كار، صادقانه ياري نمودند تقدير و تشكر نمايم.

از حجت االسالم والمسلمين دكتر سعيد بهشتي، استاد راهنماي ارجمندم و سركار خانم دكتر توسلي، كه 

عنوان استاد مشاور، در انجام اين پژوهش خالصانه و صادقانه مرا بسيار راهنمايي نمودند صميمانه قدرداني مي به 

  نمايم و همواره سالمتي و شادكامي ايشان را از پروردگار عزوجل خواهانم.

شدند؛ به خاطر زحمات فراواني كه در اين پژوهش متقبل  همچنين از دوست گرانقدرم آقاي مسلم ناظر

  كمال سپاس گزاري را دارم.

در خاتمه سپاس فراوان خود را نسبت به همسر عزيزم كه در تهيه اين مجموعه مرا ياري نمودند، ابراز مي 

  دارم.
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  :چكيده

ال كه حقيقت علم چيست؟ معتقد بودند كـه علـم   ؤتمام فالسفه تا قبل از زمان مالصدرا در پاسخ به اين س

كيف نفساني مي دانستند. با استناد بـه مطالعـات   ي عرض است و عارض مي شود بنابراين آن را  داخل در مقوله 

وجـود  «اسالمي، تقريباً از زمان خواجه نصيرالدين طوسي به بعـد، بـابي مسـتقل در فلسـفه بـه نـام        ي تاريخ فلسفه

اصـالت  «د؛ اما از زمان صدرالمتألهين، با طرح نظريـه ابتكـاري وي در فلسـفه اولـي بـه نـام       گشوده مي شو» ذهني

مطرح و به اين ترتيـب بحـث   » وجود عيني(خارجي) و وجود ذهني«، تقسيم اولي ديگري در وجود به نام »وجود

سـاني، خـارج و   يعني ماهيت و به طور مشخص؛ كيف نف» مقوالت«از علم و ماهيت و حقيقت آن رسماً از مقسم 

  وجود، مورد بررسي و موشكافي فلسفي قرار مي گيرد.ي به عنوان يكي از مسائل اوليه 

تحليلـي،  -توصـيفي تحقيـق   با اسـتفاده از روش زء تحقيقات كيفي به حساب مي آيد كه حاضر جپژوهش 

كتابخانه اي منابع دست اول و همچنين آثار انديشمندان معاصر و مقـاالت   ي مطالعهاطالعات مورد نياز از طريق 

سعي و گرديد جمع آوري  با ابزار فيش برداري ان منابع دست دوم،وآرا فلسفي صدرا به عني پژوهشي در زمينه 

يي از حكيم صدرالمتألهين شيرازي، بخش هـا ي با توجه به ابداعي و ابتكاري بودن بخش مهمي از فلسفه كه  شد

صدرايي به صورت منظم تبيين شده و سپس مدلول هاي تربيتـي ايـن ديـدگاه هـا     ي مباني معرفت شناختي فلسفه 
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اصل گزينش «، »اصل جهت دهي فكري متربي از كثرت قسمي خارجي به وحدت مقسمي ذهني«كه عبارتند از: 

ين سازي نگاه وجود شناسانه به علـم  اصل جايگز«، »و آموزش مواد برنامه ي درسي با معيار تعالي وجودي متربي

اصل گزينش و آموزش مواد درسي بنيان معرفت به جاي مـواد درسـي مظنـون،    «، »به جاي نگرش عرض پندارانه

اصل توسعه ي مداوم مرزهـاي وجـود   «، »اصل گزينش و آموزش مواد درسي ناظر به واقع«، »مشكوك و موهوم

اصـل جـايگزين سـازي    «و » معناگرا به جاي رويكرد ماده انگار اصل جايگزين سازي رويكرد«، »ذهني جهان نما

  با استفاده از روش تحليل متن، استنتاج گردد.   » نگاه جاودانه انگار به جاي رويكرد فناپندار

  وجود ذهني، حكمت متعاليه صدرايي، مدلول هاي تربيتي واژگان كليدي:
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  فصل اول:                                         

 كليات تحقيق 

  

  مقدمه: -1-1

خـود و جهـان و پديـده    ي برتري و امتياز انسان بر ديگر موجودات به انديشه و توانايي او به تفكر دربـاره  

نتيجـه دسـت    هاي مادي و معنوي آن و نيز شناخت آفريدگار و تأمل در فلسفه ي حيات و فرجام كـار بشـر و در  

  مي نامند. 2و فلسفه 1يافتن به راه خوشبختي است كه شكل نظام يافته ي اين انديشه ورزي را حكمت

تاريخ تفكر فلسفي نشان مي دهد كه سرزمين ايران از دير باز گهواره ي حكمت و دانش و خاستگاه 

فرهنگ واالي انساني بوده و آن را به سراسر جهان پراكنده است. ظهور اسالم و نزول قرآن حكيم و سنت و 
                                                       

1 theosophy 
2 philosophy 
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و چيزي نگذشت كه  حكمت نبوي و اهل بيت معصومين او، اين پديده را شتاب بسيار و عمق فراوان بخشيد

ريشه هاي آن، در زمين روح حكمت جوي ايراني درختي تناور به بار آورد و ميوه ي شيرين خود را به تمام 

نقاط جهان آن روز فرستاد. حكماي بزرگي مانند فارابي، ابن سينا، سهروردي، خواجه نصير الدين طوسي، 

  ميرداماد و صدرالمتألهين از اين سرزمين برخاستند.

يعني مكتب بلند پايه ي  -المتألهين اگر چه در زمان، از همه متأخرتر بود ولي با دستاورد خودصدر

  توانست در صدر صف آنان قرار گيرد و سر سلسله ي حكما گردد. -3حكمت متعاليه

ــان        ــاي صــدرالمتألهين مالصــدرا در مي ــب و شخصــيت يكت ــن مكت ــال اي ــت و كم ــود جامعي ــا وج ــا ب ام

ــب ا  ــود و مكت ــفه، خ ــالمي و     فالس ــفه ي اس ــتاقان فلس ــان مش ــدتر در مي ــان و از آن ب ــفي جه ــل فلس و، در محاف

  شرقي ناشناخته مانده است.

بيگــانگي از فلســفه اســالمي و بــه ويــژه حكمــت متعاليــه ي صــدرايي و بــي اطالعــي از انديشــه ي          

ســاده  دورنگــر فلســفه ي اســالمي، ســبب انشــعاب هــاي فــراوان و انحــراف هــاي بســيار و حتــي تنبلــي فكــري و

ــد پوزيتيويســم      ــه وادي مانن ــروز غــرب را ب ــان كــه فلســفه ي ام ، 4انگــاري شــناخت حقيقــت خواهــد شــد؛ هم

ــم ــي 5پراگماتيس ــاده گراي ــي 6، م ــم منطق ــي 7، پوزيتيويس ــي 8، حــس گراي ــه گراي ــكني  9، تجرب ــاختار ش و  10و س

  مانند اينها كشانده است.

                                                       
3 transcendental philosophy 
4 positivism 
5 pragmatism 
6 materialisim 
7 logical positivism 
8 sensualism 
9 empiricism 
10 deconstruction 
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و زنــده در قالــب حكمــت    امــروزه معرفــي مالصــدرا و فلســفه ي او بــه عنــوان يــك مكتــب پويــا        

ــن راه       ــدم در اي ــه ي بــس مهمــي اســت كــه مــي بايســت انديشــمندان و فالســفه ي كشــورمان ق ــه، وظيف متعالي

ايـن مكتـب الهـي بـه كنـد و كـاو پـرداختيم و        » نظريـه ي وجـود ذهنـي   «بگذارند. مـا نيـز در ايـن راسـتا، بخـش      

ا دريــغ بــود كــه ايــن كــاالي پــر بهــا و تــالش كــرديم، مــدلول هــاي تربيتــي را كشــف و اســتخراج نمــاييم؛ زيــر

ــدارس        ــه ي م ــا و زاوي ــه ه ــنج كتابخان ــا در ك ــلمان و ي ــفه ي مس ــن و دل فالس ــه ي ذه ــان خان ــودمند، در نه س

  پنهان بماند.

ــي « ــود ذهن ــه ي وج ــه    » نظري ــوط ب ــائل مرب ــرين مس ــم ت ــرآمدترين و مه ــوم «يكــي از س ــم و معل ــه » عل ب

و اينكــه حالــت نفســاني كــه نــام آن را » ادراك«و » علــم«شــمار مــي رود. ايــن مســئله مربــوط اســت بــه حقيقــت 

گذاشــته ايــم چــه نــوع وجــودي اســت و رابطــه ي عميــق و مخصــوص وي بــا شــيء           » ادراك«و » علــم«

  مي ناميم چيست؟» ادراك شده«و » معلوم«خارجي كه آن را 

معرفــت آنچــه در ايــن پايــان نامــه مهــم اســت، اســتخراج، تنظــيم و تــدوين مهــم تــرين    ديــدگاه هــاي   

ــب    ــدرايي در قال ــناختي ص ــي  «ش ــود ذهن ــه ي وج ــتنباط و     » نظري ــا و اس ــدگاه ه ــن دي ــي از اي ــوان بخش ــه عن ب

  استخراج مدلول هاي تربيتي آنهاست.

  بيان مسئله: -1-2

بحث وجود ذهني از جمله مباحث مهم فلسفه است كه همواره ذهن فالسفه را به خود مشغول كرده 

پرتو فلسفه ي اسالمي رشد و نمو يافته، از جمله مسائلي است كه در فلسفه كه در » وجود ذهني«است. نظريه ي 

  ي يونان باستان و حتي دوره هاي اوليه ي فلسفه ي اسالمي به صورت يك مسئله ي مستقل مطرح نبوده است.

مطـرح بـوده، آن اسـت كـه:     » وجود ذهنـي «مهم ترين سؤالي كه براي مالصدرا و ديگر فيلسوفان در باب 

علم چيست؟ به عبارت ديگر، هنگامي كه گفته مي شود: فالن مطلب را مي دانيم، چه حالتي در گوينـده  حقيقت 
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ي اين سخن پديد آمده است؟ و به ديگر سخن، چه رابطه اي ميان عالم و معلـوم وجـود دارد كـه عـالم خـود را      

  ).169،ص1389آگاه و كاشف و داننده ي چيزي بر               مي شمرد؟(بهشتي،

به عقيده ي مالصدرا، اين رابطه جز وجود و حضور ماهيت معلوم خارجي در ذهن شخص ادراك كننـده  

در ذهـن   -و نـه وجـود آن   -نيست؛ يعني هنگام ادراك شيء خارجي، همان ذات و حقيقت شيء ادارك شـده   

  .)169-170عالم پديد مي آيد و وجود پيدا                              مي كند(همان،صص

)، در كتاب درس هايي از شرح منظومه وجود ذهني را اين چنين بيان مي كند: 1383سيد رضي شيرازي (

  ).156(ص "ال يترتب عليه اآلثار المطلوبه منه يعني من الوجود الخارجي، آن وجودي كه"

كه اين اين كه گفته مي شود بر وجود ذهني آثاري مترتب نيست نه به اين معني  "و اضافه مي كند كه: 

نحوه از وجود اصالً فاقد اثر باشد، كما اين كه برخي ممكن است چنين گمان كنند و البته اين تصور به 

  (همو)."خطاست

در تبيين چرايي بحث از وجود ذهني در فلسفه ي اسالمي، دو نظر وجود دارد: بنـابر ديـدگاه نخسـت كـه     

اثبات مطابقت "بقت ذهن و عين است. به بيان ديگر، نظريه ي رايج و مشهور نيز هست، اين بحث براي اثبات مطا

  ).258-269،صص1،ج1384است(مطهري، "معلومات با واقعيات مطرح شده

ديدگاه دوم آن است كه طرح اين بحث براي تأكيد بر وجود ذهني يعني وجودي كه شأني جـز حكايـت   

  ).9،ص 1386ي،ندارد، دركنار وجود عيني است نه براي حل مشكل مطابقت ذهن و عين(فياض

در پژوهش حاضر آن چه مد نظر ماست همان ديدگاه اول خواهد بود؛ در همين رابطـه يكـي از سـؤاالت    

  مهم و قديمي در فلسفه ي اسالمي كه از قديم االيام مطرح بوده، اين است كه حقيقت علم چيست؟

  اين سؤال را از دو منظر مي توان بررسي كرد:
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  است؟الف) علم داخل در كدام مقوله 

  ب) نسبت علم با معلوم خارجي چيست؟

در پاسخ به سؤال اول قاطبه ي فالسفه ي پيش از مالصدرا مي گفتند كـه علـم داخـل در مقولـه ي كيـف      

نفساني است؛ يعني در بخشي از بحث مربوط به علم و ادراك كه در باب مقوالت مطرح مـي گـردد، در آن جـا    

ه ي كيف مـي رسـند، آن وقـت كيـف را تقسـيم مـي كننـد بـه كيـف          وقتي كه مقوالت را مي شمارند و به مقول

  محسوس، كيف استعدادي، كيف مختص به كم و كيف نفساني و علم را از مقوله ي كيف نفساني مي دانند.

  اما در باب حقيقت رابطه ي علم با معلوم، به طور مشخص سه ديدگاه در جهان اسالم مطرح شده است:

ــافه:  ــدگاه اض ــف) دي ــدگاه را        ال ــن دي ــدما اي ــد. ق ــي دان ــوم م ــالم و معل ــين ع ــافه ب ــوعي اض ــم را ن ــت عل حقيق

  مي ناميده اند.» تعلق«

حقيقــت علــم را صــورت و مثــال شــئ ادراك شــده در نفــس يــا جهــازات عصــبي           ب) ديــدگاه اشــباح: 

  شخص ادراك كننده مي داند.

عـالم                                         مـي   حقيقت علم را همان حضور ماهيت و ذات معلـوم نـزد    ج) ديدگاه ماهوي:

  ).290-293،    صص13،ج1386داند اين نظر مورد قبول قاطبه ي فالسفه اسالمي است (مطهري، 

درسـت نيسـتند. وي   رابطـه ي انسـان بـا      » الـف و ب «اما همچنان كه مالصدرا نشان مي دهد دو ديـدگاه  

يعني شما به هر چيزي كه فكرت درگير باشد، با حقيقتش متحـد مـي    جهان خارجي را رابطه ي ماهوي مي داند؛

شويد، تصور ما از اشياء خارجي نشان دهنده ي ماهيت و حقيقت آنهاست، پس از يك طرف با تصـور هـر شـئ    

حقيقت آن شئ در نفس قرار مي گيرد و از طرف ديگر اين نفس با حقيقت متحد مي شود يعني اتحـاد وجـودي   

  پيدا مي كند.  
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و نظريـه ي  » علم و معلـوم «بين » رابطه ي ماهوي«در پژوهش حاضر مبناي كار ما ديدگاه سوم يعني همان 

 11»مدلول هـاي تربيتـي  «صدرالمتألهين خواهد بود و بر اساس اين نظريه به استنتاج » وجود ذهني (وجود ماهوي)«

  خواهيم پرداخت.  

  ضرورت تحقيق: -1-3

كه توانست حكمت مشاء و حكمت اشراق و عرفان نظري ابن عربي را  صدرالمتألهين، تنها فيلسوفي است

با شريعت و سنّت نبوي و معارف قرآني تلفيق و تركيب كرده و مكتب فلسفي و عرفاني خاصي به وجود آورد 

  كه از ديدگاه شناخت فلسفي و تفكرات عقلي و تأمالت الهي اهميت فراواني دارد.

مكتب او ، بيشتر از مقوله ي حكمت الهي است، تا از مقوله ي فلسفي؛ آراء و انديشه هاي مطرح شده در 

مي خواند. اما به نظر بنده حكمت متعاليه، يك نظام شناختي  "حكمت متعاليه"كه صدرالمتألهين خود آن را 

كاملي است كه در درون فرهنگ بارور اسالمي، شكوفا شده و در بين مردمي معتقد به كتاب الهي و وحي نبوي 

  ا گرفته است.پ

مالصدرا در پرتو انديشه هاي خالق و پوياي خود، توانست انقالب بزرگي را در فلسفه ي اسالمي به 

وجود آورد و يك نظام خاص فلسفي و يك سيستم فكري مستقل را برپا نمايد. وي برخالف بوعلي و 

د و ديدگاه هاي عام و خاص و سهروردي كه به اصالت ماهيت معتقد بودند، بر تقدم وجود بر ماهيت تأكيد كر

  ابتكاري خود را بر اساس اعتقاد به اصالت وجود مطرح نمود. 

طرح ديدگاه ها و مسائلي كه نشان دهنده ي حكمت متعاليه صدرايي است از جمله اصالت وجود، 

نمايي وحدت وجود، بحث از وجودي بودن علم، اتحاد وجودي علم با عالم، اتحاد ماهوي علم با معلوم، واقع 

                                                       
11 Implications 
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علم و در نهايت نظريه ي وجود ذهني كه يكي از مباحث مهم در زمينه ي حقيقت علم و ادراك در فلسفه ي 

  اسالمي است، فلسفه ي اسالمي را دگرگون كرد.  

جهان «شناخت جهان و انسان با رويكرد و روش فلسفي، پديد آورنده ي دو دانش مهم فلسفي مهم، يعني

است و اين دو دانش، آن گاه كه يك كاسه شوند و كل پهنه ي هستي را زير  »13انسان شناسي«و » 12شناسي

  را عرضه مي دارند.» 14وجود شناسي«پوشش و بينش مطالعاتي خود قرار دهند، دانش عام و كلي و گسترده 

اما سخن در اينجاست كه جهان شناسي و انسان شناسي فلسفي، يا در نگاهي وسيع تر و فراگيرتـر، وجـود   

همه در كار شناخت اند، و شناخت، خود مقوله و موضوعي است مهـم و اساسـي كـه مـي تـوان ابعـاد و        شناسي،

زواياي گوناگون آن را با روش فلسفي و عقالني به بحث و فحص گذاشـت و نسـبت بـه آن آگـاهي و شـناخت      

ي به نسـبت جديـد   حاصل نمود. مطالعه و تحقيق درباره ي شناخت يا معرفت، پديد آورنده ي يكي از علوم فلسف

خوانده مي شود. در اين علـم اسـت كـه يـك     » 15شناخت شناسي«يا » معرفت شناسي«است، كه اصطالحاً            

رشته پرسش هاي فلسفي درباره ي شناخت مطرح مي گردد و پاسـخ داده مـي شـود. پرسـش دربـاره ي ماهيـت       

ب شـناخت، از جملـه مهـم تـرين     شناخت، امكان شـناخت، راه شـناخت، حـدود شـناخت و منـاط صـدق و كـذ       

  ).161،ص1389هاست(بهشتي،

  به طور كلي مبحث وجود ذهني داراي دو جنبه است:

از طرفي بعد وجود شناسي دارد، زيرا نوعي وجود است كه خواص و آثار وجود خارجي را از دست داده،   -1

يك موجود خارجي است اما وقتي آن را در برابر وجود  -نه در مقابله با وجود خارجي -گر چه در جاي خود

 عيني خارجي قرار مي دهيم، نام وجود ذهني به خود مي گيرد؛

                                                       
12 cosmology 
13 anthropology 
14 ontology 
15 epistemology 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ن مبحث يك مسئله شناخت شناسي است و به بررسي تشكيل علم و آگاهي در انسان و از طرف ديگر اي  -2

  رابطه ي انسان با جهان خارج مربوط مي شود.

از همين جا مي توان به ميزان اهميت موضوع پژوهش پي برد چرا كه با دو مبحث بسـيار گسـترده و مهـم    

انديشمندان را به خود مشغول كـرده اسـت و طبعـاً هـر      در قلمرو فلسفه روبرو هستيم كه از دير باز ذهن فالسفه و

كدام با پاسخي كه به سواالت مطرح در اين حوزه داده اند، موضع گيري هايي را نيز اتخاذ كرده اند، كـه منجـر   

به ظهور و پيدايش مكاتب و ديدگاه هاي متفاوت و متضاد با هم شده است و از همين برداشت هاي خـود اقـدام   

  استنتاج داللت هاي فلسفي با بخش هاي فلسفي كرده اند.  به استخراج و

بحث وجود ذهني در واقع حلقه ي رابط ميان وجود شناسي و معرفت شناسي است كـه رابطـه ي انسـان و    

  ).96،ص1383جهان را روشن مي سازد و مشكل انطباق عالم خارج با ذهن حل              مي شود(خامنه اي،

ــه يــك     آن چــه ضــرورت انجــام ايــن  ــابي ب ــراي دســت ي تحقيــق را ايجــاب مــي كنــد ايــن اســت كــه ب

ــه يــك فلســفه ي      ــيم و تربيــت كشــور، الزم اســت ب ــراي نظــام تعل ــومي و اســالمي ب ــد، ب ــه جــامع، كارآم نظري

» وجــود ذهنــي«تعلــيم و تربيــت اســالمي دســت يــابيم كــه بخشــي از آن بــر حــوزه معرفــت شناســي و نظريــه ي  

  ابتناء دارد.  

اين رشته ي دانشگاهي در ايران و نيز توجه به نابساماني هاي نظام تربيتي امروزي كشور  بررسي گذشته ي

  ضرورت انجام چنين تحقيقاتي را بيشتر نمايان مي كند.  

از آغاز شكل گيري تعليم و تربيت رسمي در كشور و سپس، شـكل گيـري رشـته ي   فلسـفه ي تعلـيم و      

كار دانشگاهي و تحقيقات و مطالعات و به دنبـال آن سياسـت هـا و     تربيت در دانشگاه ها، همواره حجم عمده ي

عملكردهاي تربيتي نظام آموزش و پرورش رسمي كامالً متأثر از جريان فكـري و منـابع موجـود در غـرب بـوده      

است. شيفتگي و مرعوب شدن نسبت به تمدن غرب سبب شده است كه پژوهشگران وتصـميم گيـران عرصـه ي    
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ن نگاهي نقادانه، هر آنچه در غرب توليد مي شده است را بي كم و كاست آرمان خود فـرض  تعليم و تربيت بدو

كنند و با ترجمه بدون نقادي و تجزيه و تحليل، آن ها را آموزش داده و سياست هاي آموزشي را بر آن مبنا قرار 

المي را فراموش كننـد و  دهند و در اين راه ميراث عظيم فكري و فرهنگي حاصل از سابقه ي شكوهمند ايران اس

  ).10،ص1386چشم بر معايب اين كاالهاي وارداتي ببندند(محمدشفيعي،

 خـود،  دقّت و استحكام ي همه با مالصدرا النفس علم ايآ كه كرد مطرح را پرسش نيا بتوان جا نيا ديشا

 حكمت ايآ گر،يد عبارت به دارد؟ توجه آن بودن بالطبع يمدن و ياجتماع ازجمله يانسان نفس گوناگون ابعاد به

 ي بنابرگفتـه  كـه  يانسـان  همـان ( انسـان  بـا  مـرتبط  علـوم  و قيحقـا  ي صحنه در آن، النفس علم مشخصاً و هيمتعال

 و يمخفـ  نقـاط  ،يفلسـف  و يعقلـ  قيـ دق مسـائل  هماننـد  ايـ آ و اسـت  حاضر) است او نفس به او تيانسان مالصدرا

 يعقلـ  و يمنطقـ  سـاختار  نيتـدو  و كـردن  يبرهـان  با را يامروز انسان ياجتماع و يفرد يزندگ مسائل و كيتار

 ياجتمـاع  و يفـرد  اتيح ساختن معقول در يحد چه تا محقق، هيمتعال حكمت گر،يد عبارت به كند؟ يم روشن

 ،ينـ يد ،ياجتمـاع  ،يعـاطف  و يروانـ ( يانسـان  اتيـ ح ي حوزه از يقلمرو چه هيمتعال حكمت دارد؟ حضور انسان

 حكمـت  يهـا  ستهيبا و اتيضرور از يكي رسد يم نظر به رد؟يگ يم پوشش ريز را...)  و يعلم ،يحكومت ،ياسيس

 يبرمبنـا  ياجتمـاع  و يانسان علوم يابتنا سرانجام و آن كردن يعمل و حوزه نيا با مرتبط نكات كشف ،ييصدرا

  .است يبشر اتيح كردن معقول سرانجام و هيمتعال حكمت يمبان

  اهداف تحقيق: -1-4

  هدف كلي:  

  بررسي نظريه ي وجود ذهني در حكمت متعاليه ي صدرايي و مدلول هاي تربيتي آن

  اهداف ويژه: 

 بررسي مفهوم وجود ذهني    -1
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 تبيين ديدگاه هاي مالصدرا در حوزه ي وجود ذهني  -2

  استنتاج مدلول هاي تربيتي حاصل از نظريه ي وجود ذهني -3

  

 

  سؤال اصلي تحقيق:  -1-5

متعاليه ي صدرايي چه ويژگي هايي دارد و چه مدلول هـاي تربيتـي از آن قابـل اسـتنتاج     وجود ذهني در حكمت 

  است؟

  سؤال هاي تحقيق: -1-6

 مفهوم وجود ذهني چيست؟ -1

 مالصدرا در حوزه ي وجود ذهني چه ديدگاه هايي دارد؟ -2

 استنتاج كرد؟ چه مدلول هاي تربيتي را مي توان از نظريه ي وجود ذهني در حكمت متعاليه ي صدرايي -3

  تعريف مفاهيم تحقيق:

صدرالمتألهين بـه پيـروي از عرفـا كـه معتقدنـد هـر حقيقتـي در مراتـب و عـوالم مختلـف هسـتي،            وجود ذهني: 

وجـود  "، "وجود علمـي الهـي  "كه شامل  "حضرات خمس"وجوداتي دارد و به اصطالح آنها در پنج نشئه به نام 

مـي   اسـت، جلـوه هـا و ظهورهـاي گونـاگوني پيـدا       "وجود ذهني"و  "وجود حسي"، "وجود مثالي"، "خارجي

چون خداي متعال، نفس انسـاني را  ") اين ديدگاه را مطرح ساخت كه 288-289،صص13،ج1386كند(مطهري،

مثال و نمونه اي از ذات و صفات و افعال خويش آفريد تا شناخت آن، مرقات و نردبان شناخت خودش گـردد و  

قـدرت آفريننـدگي و انتخـاب    در عين داشتن صفات پروردگار يعني قدرت، علم، اراده، حيات، سمع، و بصـر، و 

گري، در وجود و قوام ضعيف باشد، بدان قدرت خلق و ايجاد صورت هاي عقلي و خيالي بخشيد كـه اضـالل و   
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اشباح وجود هاي خارجي صادر از باري تعالي به شمار مي روند، و اين گونه وجود كه آثار بـر آن مترتـب نمـي    

ــادر مـــي گـــردد   ، وجـــود ذهنـــي و ظلـــي خوانـــده مـــي  شـــود و بـــه حســـب چنـــين ظهـــوري از نفـــس صـ

  ).121،ص89؛ به نقل: بهشتي،265-266،صص 1،ج1419(الشيرازي،"شود

ي عرفـان  يسـلوك  روشي، اشـراق  يفلسـف  روش ي،اسـتدالل  يفلسـف  وشچهار جريان، ر حكمت متعاليه صدرايي:

 جريـان  جمعـاً  و رسـيدند  يكـديگر  بـه  نقطه دريك تا يافتند ادامه اسالم جهان دري، كالم ياستدالل روشي، مشائ

 " متعاليـه  حكمـت  " كردنـد  يتالقـ  يكديگر با آنجا در جريان چهار اين كه يا نقطه .آوردند وجود به را يواحد

  ).181،ص1369شود(مطهري، يم ناميده

  ).10،ص1386نتايج و لوازم تربيتي ناشي يا مستنتج از مباني فلسفي(عبدالشفيعي، مدلول هاي تربيتي:
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  فصل دوم:                              

  مباني نظري                       
  و                       

  پيشينه ي تحقيق                      
  

  ) مقدمه:2-1

ــاني      ــت عرف ــيعي اصــفهان، از يــك رهياف ــب ش ــازدهم هجــري، مكت ــرن ي ــه ي اول ق ــم   -در نيم ــه عل فلســفي ب

دفــاع مــي كــرد كــه راه را بــراي تركيبــي جديــد در كــالم شــيعي همــوار ســاخت. هــر چنــد مكتــب اصــفهان را  

ــاد    (     ــه ميردام ــروف ب ــترآبادي مع ــاقر اس ــد ب ــدايت      1631-1041محم ــا ه ــب ب ــن مكت ــا اي ــاد، ام ــان نه  ) بني

) بــه اوج خــود رســيد. مالصــدرا از طريــق تركيـــب آراي      1640-1050شــاگرد وي مالصــدراي شــيرازي (   

ابــن ســينا، ســهروردي و ابــن عربــي كوشــيد جهــان شناســي جديــدي عرضــه كنــد كــه هــم بــر تفكــر عقالنــي و  

  هم بر تجربه ي شهودي مبتني باشد.  
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وجــود ذهنــي اســت. ايــن مبحــث  يكــي از مباحــث مهــم و قابــل توجــه در بــاب معرفــت در حكمــت صــدرايي،

  بخش زيادي از كتب صدرالمتألهين و به ويژه كتاب اسفار اربعه در باب معرفت را در بر مي گيرد.

  ) مباني نظري:2-2

  در اين بخش، مجموعه اي از مباحث مرتبط با ابعاد و زواياي موضوع تحقيق بحث خواهد شد مانند:

 سير عقالنيت اسالمي  -1- 2-2

 مباحث مربوط به آنحكمت متعاليه و  -2- 2-2

 مباني فلسفه ي اسالمي درجايگاه معرفت شناسي  -3- 2-2

 مسائل مربوط به معرفت شناسي در فلسفه ي اسالمي -4- 2-2

 تاريخچه ي بحث وجود ذهني -5- 2-2

  

  سير عقالنيت اسالمي   -2-2-1

ــاد ( ــون در دوره ي      1378رش ــرده اســت و اكن ــپري ك ــنج دوره را س ــالمي پ ــت اس ــه عقالني ــت ك ــد اس )، معتق

  بارور خويش به سر مي برد:ششم حيات 

  دوره ي نخست:

هيچ گاه پيشينه ي حكمت نداشته و جز در عصر ابراهيمي همواره در تيه جاهليت به سر مي برده است. بـا   حجاز 

ظهور شريعت اسالمي چراغ خردورزي در آن ديار فروزان شد. نخستين آيات نازل شده به لحن انديشـه برانگيـز   

سـخن گفـت و حكمـت را     16»آفرينش و انسـان شناسـي  «، »علم و حكمت«، »ئت و كتابتقرا«و بيدارگرانه اي از 

  قرين كتاب (قرآن) و ساير كتب آسماني قرار داد.

                                                       
  6- 1آيات  سوره مباركه علق -  16
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با توجه به مطالب ذكر شده مي توان گفت كه عهد نزول قرآن و عصر صـدور روايـات اسـالمي، دوره ي طلـوع     

  حكمت و عقالنيت اسالمي است.

  دوره ي دوم: 

خورشــيد حكمــت و معرفــت در مغــرب زمــين در محــاق قــرون وســطي        مــي افتــاد، آفتــاب    در حــالي كــه

ــدبر، و توســعه       ــازار تعقــل و ت ــق ب ــا رون ــود كــه ب ــين ب دانــش در شــرق جديــد (اســالمي) طلــوع مــي كــرد. چن

ــز دخالــت نفســانيت      ــي، و ني ــر فهــم هــا از متــون و عقايــد دين ــايي و قــومي اســالم وتكث حــوزه ي نفــوذ جغرافي

ــاني گــزاره هــا و آمــوزه هــاي اســالمي در گرفــت و در نتيجــه     هــا، ب ــادي و مب حــث هــاي بســياري پيرامــون مب

ــات        ــي و رواي ــات قرآن ــان آي ــن مي ــد. در اي ــدا كردن ــور پي ــي اســالمي ظه ــارب حكمــي و كالم ــب و مش مكات

ــرار       ــود مــورد ژرف كــاوي بســيار ق ــه ب ــين گــزاره هــا و آمــوزه هــا پرداخت ــه تبي ــه روش عقالنــي ب نبــوي كــه ب

فــت و اصــول و قواعــد فراوانــي پــي افكنــده شــد. ايــن مقطــع دوره ي تــدوين و ســامان دهــي تفكــر عقالنــي گر

  در دنياي اسالم بود.

  دوره ي سوم:

قرن دوم هجري (هشتم ميالدي) سرآغاز عهد شكوه و شكوفايي و تمدن اسالمي اسـت. در ايـن دوره عقالنيـت     

انه در آن بسـيار كـم رنـگ بـود و البتـه غلبـه بـا جريـان         اسالمي هنوز هويت كالمي داشت و مباحث هستي شناس

  اعتزال بود.

  دوره ي چهارم: 

اثـر را   242هر چند كندي نخستين فيلسوف، به معني مصطلح آن، در دنياي اسالم است و ابن نديم در الفهرسـت  

ات، موسـيقي،    نجـوم، هندسـه،    به او نسبت داده است كه عموماً در زمينه هاي منطق، فلسفه اولي، حسـاب، كرويـ

پزشكي، تنجيم، الهيات، علم النفس، سياست، اقليم شناسي، كيميا و ... است، امـا ايـن دوره در نيمـه ي دوم قـرن     
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چهارم، با ظهور فيلسوفان و حكيمان نام آوري چون محمد بن محمد طرخـان فـارابي كـه در غـرب معـروف بـه       

Abunaser نام است، و ابوعلي حسين بن سينا كه در مغرب بهAvicenna       شـناخته شـده اسـت، آغـاز          مـي

  گردد. اين دو فيلسوف عقالنيت اسالمي را به اوج قله ي قوت و انسجام رسانيدند. 

  دوره ي پنجم:  

) و 1572-980مبدع و مبدأ اين دوره فيلسوف سترگ، عارف بزرگ صدرالدين محمد قوامي شـيرازي زاده ي ( 

ي به خطا، كار او را اقتباسي خالي از ابتكار، اما زيركانه از حكمت مشّاء بـه  ) بود. برخ1641-1051درگذشته ي (

)، بعضي ديگر به جفا مكتب وي را توسعه ي حكمت اشراق به 9،ص13،ج1386ويژه ابن سينا پنداشته (مطهري، 

فلسفه، كـالم   ويژه سهروردي انگاشته اند  و جمعي نيز تالش او را تنها نوعي تلفيق ناسازگار سه حوزه ي معرفتي

ــد      ــرده انـ ــداد كـ ــان قلمـ ــالم و عرفـ ــراقي، كـ ــائي، حكمـــت اشـ ــار مشـــرب حكمـــت مشّـ ــا چهـ ــان يـ و عرفـ

). رمز خطاي هـر سـه ديـدگاه عـدم درك صـحيح ماهيـت و مختصـات حكمـت         326-325(فخري،ماجد،صص

  صدرالمتألهين بوده است.

جـامع تـرين دانشـنامه ي فلسـفي      صدرالمتألهين خود در مقدمه ي اسفار اربعه كـه بزرگتـرين اثـر مكتـوب وي و    

مسلمانان به شمار مي آيد، پس از اشاره به سرگذشت علمي و سلوكي خويش و شكوه ي صريح از ستم زمانه بر 

حكمت، و جور هم روزگارانش بر او، به رياضات و تضرعات روحاني، و عزلت گزيني و كـنج نشـيني طـوالني    

يق بر خويش را شرح مي دهد. صدرا اين تحول را موهبت خود اشاره كرده، چگونگي تحول حال و تكشف حقا

الهي تلقي كرده و به زباني پر رمز، ماهيت و خصوصيات مكتب خود را تبيين داشته است. وي در خصوص منشـأ  

  و ماهيت مسلك خويش مي گويد:

پس عزيزانه به سوي خداي سبب ساز روي آوردم و از سر فطرت به بارگاه آسان سازنده  

ي سختي ها تضرع كردم، چون زماني دراز و مدتي بلند به حال استتار و انزوا، خلوت و عزلـت  

سپري نمودم، به خاطر مجاهدات نفساني جانم شعله ور گرديد، و به سبب رياضت هاي طـوالني  
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دلم سر كشيد، و انوار ملكوت از آن فيضان كـرد، و خرگـاه جبـروت بـر آن      زبانه هاي آتش از

افراشته شد... پس آنگاه بر اسراري آگاهي يافتم كه پيش از آن تاكنون بـر آن آگـاه نبـودم، و    

رموزي بر من آشكار شد كه هرگز اين گونه به برهان بر من مكشوف نبـود، بلكـه اسـرار الهـي و     

وتي و پرده نشينان صمدانيي را كه به برهان فراگرفته بودم با افاضـاتي  حقايق رباني و ودايع اله

  ).    8،ص1به شهود و عيان ديدم و يافتم(الشيرازي،ج

آنچه به دست صدرا در حوزه ي معرفت و حكمت اسالمي روي داد در تاريخ اسالم  پديده اي بي مانند بود، هر 

هروردي است، اما هرگز كار هـيچ يـك از آنـان ارزش قيـاس     چند فضل تقدم از آن كندي، فارابي، ابن سينا و س

با تطوراتي كه صدرالمتألهين در اين عرصه پديد آورد، ندارد. او از لحاظ روش، ساختار و مضمون، به نـوآوري  

  هاي چشم گيري دست يافت.

هـور ارسـطو در   او سعي كرد در روش استدالل و اثبات مدعيات فلسفي، نزاع سنتي مشّائي و اشـراقي را كـه بـا ظ   

  قرن چهارم قبل از ميالد و معارضه با استادش افالطون آغاز گرديد و طي بيست قرن استمرار يافت پايان بخشد.

او توانست به شيوه اي هنرمندانـه، روشـمند و ابتكـاري حكمـت اشـراق و حكمـت مشّـاء، كـالم و عرفـان را در          

  آميخته، دستگاه فلسفي و معرفتي واحدي را پي افكند.

ر اينجا با درج فهرستي كه استاد مطهري از دستاوردهاي محتوايي صدرا به دست داده است، بـه عمـده عنـاوين    د

) اركـان حكمـت صـداريي    255-254،صص13،ج1386نظريه ها و رهاوردهاي او اشاره مي كنيم. استاد مطهري(

  را به ترتيب زير ذكر مي كند:

 اصالت وجود -1

 وحدت وجود -2

 حل اشكال از وجود ذهني -3

 »امكان فقري«تحقيق در حقيقت وجوب ذاتي ازلي و حقيقت امكان در ممكنات و كشف نوعي امكان به نام  -4
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 تحقيق در مناط احتياج به علت -5

تحقيق در حقيقت عليت و نحوه ارتباط معلول به علت و اينكه اضافه معلول بـه علـت اضـافه اشـراقي اسـت و       -6
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  دوره ي ششم:
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  ،مقدمه)، سر آغاز و سر منزل اين جنبش را چنين وصف و وعده  مي كند:13،ج1386استاد مطهري( 

در اين فكر هستند كه به تأليف يكدوره فلسفه بپردازند كه هم مشتمل بر تحقيقات  ]عالمه [

گرانمايه هزار ساله فلسفه ي اسالمي باشد و هم آراء و نظريات فلسفي جديد مـورد توجـه قـرار    

گيرد، واين فاصله زياد كه بين نظريات فلسفي قديم و جديد ابتدا بنظـر مـي رسـد و ايـن دو را     

ختلف و غير مرتبط بهم       جلوه گر مي سازد مرتفع شود و بـاالخره بصـورتي   بصورت دو فن م

در آيد كه با احتياجات فكري عصري بهتر تطبيق شود، و مخصوصاً ارزش فلسفه الهي كه جلودار 

آن دانشمندان اسالمي هستند و فلسفه مادي در تبليغات خود دوره آنرا خاتمه يافته معرفـي مـي   

شود. نشريات روز افزون فلسفي دانشمندان اخير و توجه جوانـان روشـنفكر   كند به خوبي روشن 

ما به آثار فلسفي اروپا كه هر روز بصورت ترجمه يا مقاله و رساله در عالم مطبوعـات ظـاهر مـي    

شود و اين خود نماينده روح كنجكاو و حقيقت جوي اين مردم است كـه از هـزار سـال پـيش     

تشارات مجهز بـه تبليغـات سياسـي و حزبـي فلسـفه مـادي جديـد        سابقه دارد، و از طرف ديگر ان

(ماترياليسم ديالكتيك)، بيش از پيش حضرت معضم له را مصمم نمود كه در راه مقصود خود گام 

بردارند، لهذا از چند سال پيش ابتدا به تشكيل يك انجمن بحث و انتقاد فلسفي مركـب از عـده   

كه حضرت معظم له آغازكرده اند يـك اقـدام اساسـي    اي از فضال مبادرت كردند... اين روشي 

  است و فلسفه را در ايران وارد مرحله ي جديدي مي كند.

كمــا اينكــه هــانري كــربن نيــز كــه ســال هــا در مباحثــات فلســفي بــا عالمــه طباطبــايي حضــور داشــته، در 

مـــــي      كتـــــاب تـــــاريخ فلســـــفه ي اســـــالمي جنـــــبش فلســـــفي نـــــوين ايـــــران را                            

  ).117،ص1378ستايد(رشاد،

  حكمت متعاليه: -2-2-2

هـا   گرچه عصر مالصدرا دوران يكپـارچگي ايـران و اسـتقرار دولـت شـيعه بـود، از سـوي برخـي جريـان         

خطرهاي احتمالي متوجه اين مذهب بود و عالمان آن دوران به اين مسـأله توجـه داشـتند. در فاصـله ي حملـه ي      

هـاي بزرگـان حكمـت فـروزان نگـاه داشـته شـد و مالصـدرا وارث          كمت با تالشمغول تا عصر صفويه چراغ ح

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



مي زيست كـه همـه ي    اي بود كه قرار بود تحولي عظيم و بنيادين در آن پديد آورد. مالصدرا در فضايي  سرمايه

 مكاتب (اشراق، مشّاء، عرفان و كالم) زنده بودند و همگي استاداني مشغول تعليم داشتند.  

ها و تـرميم كمبودهـاي    ها را ديد و براي رفع آن هاي آن مطالعه ي همه ي اين مكاتب نارسايي مالصدرا با

  ها وفضاي عصر خود بود. فلسفي، دست به تأسيس حكمت متعاليه گشود. اين واكنش مثبت صدرا به جريان

ازاني بـود كـه   اي و دغل بـ  سازان حرفه ها، بلكه دين كرد، نه حضور اين مكتب آنچه مالصدرا را نگران مي

جهله ي صـوفيه ناميـد. آن عـده بـا اسـتفاده از        كردند. گروهي مكّار كه مالصدرا آنان را با دين خود ارتزاق مي

كردنـد.   آگاهي مردم از دين پلي براي رسيدن به مطامع مادي خود ساخته بودند و به اسم عارف عوام فريبي مي نا

هـا و   گـويي  پرداخـت و اثـري مسـتقل در رد و افشـاي دورغ     مالصدرا در برابـر ايـن موضـوع بـه واكنشـي سـلبي      

ها لحن خطاب به خـود   ). وي در برخي عبارت7- 31ش،صص1381هاي آنان تدوين كرد (مالصدرا،  فريبكاري

  تازد. گرفته، به عالم نمايان ظاهربين جدا از حقيقت مي

ه تنهـا حكيمـان، بلكـه حتـي     هاي قوي آن دوران بـود كـه پيـروان آن نـ     گري يكي ديگر از جريان اخباري

كردند. شعار اينان حراسـت   فقيهان اصولي را به باد انتقاد و ناسزا گرفته، آنان را به عقل گرايان غيرامامي متهم مي

كه حاصل گفتارشان چيزي جز تفسير خشك و بي روح از الفـاظ آيـات و    از احاديث اهل بيت(ع) بود؛ حال آن

  ).153-160، صص1379اي،  روايات نبود(خامنه

نصـير و قيصـري نيـز بـه كـار رفتـه است(قيصـري،         واژه حكمت متعاليه پيش از مالصدرا در آثار بوعلي، خواجه 

  ).48، ص1379

بـه معنـاي برتـر يـا     » المتعاليه«به معناي فلسفه ي الهي و » الحكمه«از دو واژه ي » الحكمه المتعاليه«عبارت  

ن گونه كه وي به كار برده در واقع مرتبط است با عنوان دو مورد از تعالي يافته، تشكيل شده است. اين عبارت آ

و يكي از آخـرين و شـايد دقيقـاً آخـرين     » الحكمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه«آثارش: شاهكار اصلي وي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



الشـواهد  «اب در كتـ » الحكمه المتعاليه«، حتي استفاده از اصطالح »الحكمه المتعاليه«اثري كه وي نوشت با عنوان 

الحكمـه  «براي ارجاع به اين كتاب اخير مالصدرا است تا به مكتـب فكـري اش؛ بـه هـر حـال اصـطالح       » الربوبيه

ــه ــه    » المتعالي ــه معنــاي مكتــب خاصــي از حكمــت ســنتي كــه مالصــدرا تــدوين كــرده عموميــت يافت تــدريجاً ب

  ).110-140، صص1382است(نصر،

) اسـت  Theosophy) نيسـت؛ بلكـه (  Philosophاژه حكمت، (نظر دكترنصر اين است كه معادل التين و 

  (همان). Transcendental Theosophyيعني حكمت الهي. در نتيجه معادل حكمت متعاليه مي شود: 

 قلمرو حكمت متعاليه -2-2-2-1

 هستي  . فلسفه ي1

مالصدرا در صدد شناخت هستي است؛ اما شناخت برهـاني و قطعـي نـه سـطحي و ظنّـي. ايـن سـاحت از        

حكمت متعاليه با ارائه ي سه اصل بنيادين شكل گرفته است: اصالت، تشكيك و وحدت وجـود، بـدين معنـا كـه     

ليـل آن بـه زبـان    شناسي وي تعريف لفظي و ابتكار درتعبير نيست. وي هستي را مشاهده كرد؛ سپس بـه تح  هستي

  علم حصولي پرداخت.

ــت          ــرو آن اس ــفه در گ ــكالت فلس ــتر مش ــل بيش ــه، و ح ــت متعالي ــاس حكم ــود روح و اس ــالت وج اص

). مالصدرا پس از اثبات اصالت وجود، اختالف موجـودات را بـه وسـيله ي اصـل     31-33، صص1380(آشتياني،

ق و االمتياز موجودات عين مابه االشتراك و كند. مفاد اين اصل اين است كه ما به االفترا تشكيك وجود حل مي

دهد. چهره ي حقيقي حكمت متعاليـه   ها را نشان مي ها است و اين مراتب وجود است كه اختالف آن االتحاد آن

، 1،ج1381شـود(جوادي آملـي،   در اسناد حقيقي هستي به واجب الوجود و اسناد مجازي آن به ممكنات ظاهر مي

  ).  256-286صص
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



شناسـي او اسـت بـه تشـأن و وحـدت تشـكيكي و سـپس بـه وحـدت           عليت كه از توابع هستيمالصدرا از 

). در اين بحـث، فيلسـوف بـا شـناخت حقيقـي ذات      286، ص1، ج1376شود(الشيرازي، شخصي وجود منتقل مي

از يا از باري تعالي همه چيز و از جمله فيض بيكران او را نمود و نشانه ي او يافته، اسناد هستي به موجودات را مج

قُّ   «شود:  يابد و در اين مقام، حقيقت اين آيه بر او نمودار مي سبك مجاز ازمجاز مي الْحـ و هـ ه ؛  17»ذلك بِأَنَّ اللـَّ

اين بدان جهت است كه فقط خداوند تبارك و تعـالي حـق محـض اسـت و آنچـه جـز او اسـت باطـل (جـوادي          

  ).366، ص1،ج1381آملي،

شناختي در حكمت متعاليه است كه در آن مالصدرا وجود را به اقسام  تيهاي هس تقسيمات وجود از بحث

متعددي تقسيم كرده است. مستقل و رابط، ممكن و ممتنـع و واجـب، ذهنـي و عينـي، جـوهر و عـرض، علـت و        

  معلول، متحرك و ثابت، واحد و كثير، مقدم و مؤخر، بالفعل و بالقوه و ... مباحث اين حوزه است. 

در اين حوزه تقسيم وجود به ذهني و عيني و اقامه ي براهين متعدد در اثبات وجود ذهني بحث مهم ديگر 

شناسي نيـز كـاركرد مهمـي داشـته و اسـاس رئاليسـم        شناسي درحوزه ي معرفت است. اين مبحث افزون بر هستي

  ).285، ص13، ج1373معرفتي است(مطهري، 

اد ناآرامي دارد و همه چيز در حركتند. حكيمـان  در فلسفه ي مالصدرا، عالم ممكنات و همه ي هستي، نه

دانسـتند؛ امـا مالصـدرا حركـت      مـي » أيـن «و » وضـع «، »كيف«، »كم«پيش از صدرا حركت را در چهار مقوله ي 

، 1380جوهر را بدين حركات افزود و اثبات كرد كه حركات اعراض، ناشي ازحركـات جـواهر است(آشـتياني،   

  ).53-59ص

م مالصدرا گره خورده و به نام او ثبت شده است. با همين اصل است كه او به مبحث حركت جوهري با نا

  ).417،ص1382پردازد (نصر، اثبات حدوث عالم و معاد جسماني و بسياري از آراي ديگرش مي

                                                       
  6. الحج / ١٧

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  . فلسفه ي نفس2

مشـابه بـا   يابد و به عالم عقلي  در فلسفه ي صدرا نفس با تحقق يافتن معرفت به حقايق اشياء ، استكمال مي

دهـد.   شود. فلسفه ي نفس با فلسفه ي صدرا عجين است و يكي از اركان آن را تشـكيل مـي   عالم عيني تبديل مي

كسي ازحكماي پيش از صدرا به تفصيل و عمق مباحث او از نفس و احـوال دنيـايي و آخرتـي آن سـخن نگفتـه      

 است.

ا موجـود مجـردي دانسـته كـه بـا جسـم       شود. بوعلي آن ر در حكمت مشّاء ، از نفس درطبيعيات بحث مي

گيرد و از نفس از آن جهت كه به بدن تعلق دارد يا به عبـارتي از جسـم    همراه است و از قواي حيواني كمك مي

كند. به عبارت ديگر، درحكمت مشّاء، از نفـس فقـط از حيـث     از آن جهت كه نفس دارد، در طبيعيات بحث مي

  ).26،ص1375دي،شود(مصباح يز تعلق آن به بدن بحث مي

كنــد.  صــدرا از نفــس در مبحــث مســتقل و ويــژه بحــث، و آن را متفــاوت از مكاتــب ديگــر بررســي مــي 

النفس جسمانية "و ديگري  "النفس في وحدتها كل القوي"هاي او در اين زمينه عبارتند از دو قاعده ي،  نوآوري

ــة البقــاء ــه روز قي "الحــدوث و روحاني ــاح علــم ب ــنفس را مفت ــد(پناهي  امــت و معــاد خاليــق مــي . وي علــم ال دان

  ).121-124،صص 1387آزاد،

جايگاه علم النفس در حكمت متعاليه بسيار برجسته است؛ زيرا مالصدرا حكمت متعاليه را در قالب چهـار  

سفر ترتيب داده كه سفر پاياني (چهارم) آن به مباحث نفس و احوال آن اختصاص يافته كه درآن از مبدأ پيدايي 

اش و نيز از عالم معاد، يـك جـا بحـث     يان سيرآن و كماالت ممكن الحصول براي آن در سير صعودينفس تا پا

  ). 27، ص1375كند(مصباح يزدي،  مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



اين همان است كه در تعريف فلسفه گذشت؛ يعني تصويركامل و جامع اسـتكمال نفـس انسـاني. نكتـه ي     

علـم باحـث از احـوال    "لي، به تعريف خود از فلسفه ديگر اين كه صدرا با قرار دادن مباحث نفس در فلسفه ي او

وفا كرد و برخالف حكمت مشّاء آن را در طبيعيات كه موضوعش موجود طبيعي است،  "موجود بما هو موجود

قرار نداد. صدرا روش بوعلي را بـا روش ابـن عربـي درآميخـت و بيشـتر بـا روش ابـن عربـي بـه بحـث از نفـس            

  ).107-108،صص1382پرداخت(نصر،

جا بتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا علم النفس مالصدرا با همه ي استحكام و دقّت خـود،   شايد اين

به ابعاد گوناگون نفس انساني ازجمله اجتماعي و مدني بالطبع بودن آن توجه دارد؟ به عبارت ديگر، آيا حكمت 

انسـان (همـان انسـاني كـه بنابرگفتـه ي       متعاليه و مشخصاً علم النفس آن، در صحنه ي حقـايق و علـوم مـرتبط بـا    

مالصدرا انسانيت او به نفس او است) حاضر اسـت و آيـا هماننـد مسـائل دقيـق عقلـي و فلسـفي، نقـاط مخفـي و          

تاريك و مسائل زندگي فردي و اجتماعي انسان امروزي را با برهـاني كـردن و تـدوين سـاختار منطقـي و عقلـي       

تعاليه محقق، تا چه حدي در معقول ساختن حيات فـردي و اجتمـاعي   كند؟ به عبارت ديگر، حكمت م روشن مي

انسان حضور دارد؟ حكمت متعاليه چه قلمروي از حوزه ي حيـات انسـاني (روانـي و عـاطفي، اجتمـاعي، دينـي،       

هـاي حكمـت    رسد يكي از ضروريات و بايسته گيرد؟ به نظر مي سياسي، حكومتي، علمي و ...) را زير پوشش مي

ف نكات مرتبط با اين حوزه و عملي كردن آن و سرانجام ابتناي علوم انساني و اجتمـاعي برمبنـاي   صدرايي، كش

  مباني حكمت متعاليه و سرانجام معقول كردن حيات بشري است.

 . فلسفه ي اخالق3 

توانـد در تعـالي و ترقـي،     هاي انساني است و مي نفس انساني موطن كمال و محل استقرار فضايل و ارزش

توانـد بـه مـرزي از انحطـاط برسـد كـه بـه شـيطاني          ها را كنار زده تا ملكوت اعال ارتقا يابد؛ چنان كه مي حجاب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



مجسم بدل شود. انسان در صورت نخست بهشت را و در صورت دوم جهنم را در وجود خويش مشاهده خواهد 

 كرد.

برشمرده همچنان كه غايـت فلسـفه   حكمت عملي مالصدرا مبادرت به خير را راه استكمال به سوي ارتقا  

ي او استكمال نفس انساني است؛ بنابراين، فلسفه ي اخالق مالصدرا ريشه درحكمت او و ابتنا بر علـم الـنفس او   

  دارد.

هرچه از اخالق و ملكات بر وجود انسان غلبه يابد، با همان محشور خواهد شد. شالوده ي مباحـث فلسـفه   

هـا برخاسـته    ر آن از افعال اخالقي است كه صدرا به تبيين عقلي و فلسـفي آن ي اخالق صدرا كمال پذيري و تأث

هاي اخالقي عقل آزاد (وجدان) است كه نفس را در اختيار خـويش   است. در نظر صدرا، مالك اخالق و ارزش

  ).  121-124،صص1387گرفته و به تمام معنا با نفس مرتبط است(پناهي آزاد،

ق در اثري مستقل نپرداخته، هرگز از آن غفلت نورزيده اسـت. حكمـت   گرچه مالصدرا به فلسفه ي اخال

عملي شناخت اشيايي است كه در اختيار ما است و غايت آن شناخت و عمل (هردو) است كه باعث كمال نفس 

  ).21،ص1384شود (كرماني، انساني مي

ح افعال است؛ پس در نظام اي روحاني و مشعر به كمال نهايي و مشتاق آن و آشنا به حسن و قب نفس لطيفه

دهد. شريعت نيز مطـابق   فكري عقل عملي انسان با رجوع به كتاب فطرت خود حسن و قبح افعال را تشخيص مي

  با همين كتاب تكويني فطري است(همان). 

 . فلسفه ي معرفت4

بـه  شناسي مالصـدرا، بحـث ازحقيقـت علـم اسـت. او علـم را از دو جن       خورده با هستي يكي ازمباحث گره

شناسي معرفت، و ديگري معرفت شناسي. ويژگـي فلسـفه ي صـدرايي در ايـن حـوزه،       مالحظه كرد: يكي هستي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



هاي پيش از او بيشتر به صورت ضمني و  گشودن فصل مستقل در علم و معرفت شناسي است؛ امري كه در فلسفه

 ).  121-124،صص1387آزاد، برحسب اقتضا مقام حضور يافته بود(پناهي

ظر داشتن تلقّي و تعريف ديگران از علم، آن را به حقيقت هم سنخ وجود تعريف كرد كه احكام او با مدن

  وجود از جمله ذو مراتب بودن آن و هم رتبه بودن وجود انسان با علم او (همان)، بر علم مترتب است.

سـتحكم بـه   اي مـتقن و م  شناسانه، تجرد معرفت است. وي با ادلـه  در اين بخش، يكي ازمباحث مهم هستي

اتحاد "مبارزه ي مدعيان عدم تجرد علم رفت و با اثبات ترابط وجودي عالم نفس انسان و علم با عنوان قاعده ي 

هـاي متعـدد مالصـدرا از علـم، نشـان       و لزوم سنخيت آن دو، تجرد علم را اثبـات كـرد. تعريـف    "عاقل و معقول

  گسترده است(همان). دهد كه فلسفه ي وجودي صدرا در مباحث علم نيز حاكم و مي

اركان، مراحل، مراتب ، اقسـام، امكـان، ارزش، منـابع، ابـزار، شـرايط و موانـع معرفـت، از جملـه مباحـث          

  به بعد).129، ص1380شناختي مالصدرا درحوزه ي فلسفه ي معرفت هستند(آشتياني، معرفت

است كـه بـراي عـالم حاضـر     او در معيار معرفت، مبناگرا است بدين معنا كه مبناي معرفت، از سنخ وجود 

است و به اقامه ي برهان نيازي ندارد. اين حقيقتي اسـت كـه بـراي هـيچ عـاقلي ترديـد بـردار نيسـت. ايـن يعنـي           

  حاكميت و رعايت اصالت وجود درحوزه ي فلسفه ي معرفت.

 . فلسفه ي عرفان5

كامـل آراي او را  هـاي گونـاگون، درك    آگاهي و اشراف عميق وگسترده ي مالصـدرا بـر آرا و مكتـب   

، گنجانـده وحكمـت ذوقـي را بـا     "اسـفار "مشكل كرده است. او مباحث مهم عرفاني را در كتاب فلسفي خـود،  

نگرد و او را  كند؛ بدو با ديده ي اعجاب مي حكمت استداللي همراه كرده است. او از شيخ اكبر به تجليل ياد مي

 ).17-21، صص1380نامد(آشتياني،  پس از مرگ ميرجل فريد مسائل توحيد و معرفت نفس و نشĤت انساني 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



اي دارد و در ترسـيم خطـوط كلـي     مالصدرا درحوزه ي فلسفه ي عرفان به آراي ابن عربي اهتمـام ويـژه   

عرفان و نيز كاربرد آن در فلسفه ي خود بـا او همـراه اسـت. نمونـه ي ايـن مـورد، همرايـي او بـا شـيخ اكبـر، در           

  ).121-124،صص1387باشد(پناهي آزاد، تعالي مي گويي براي حق ه دليل تسبيحذوشعور بودن همه ي كائنات ب

  نويسد:  او در دفاع ازحريم عرفان وعارفان مي

ــان       ــري كــه مقاصــد و اصــطالحات و كلمــات مرمــوز اكــابر عرف ــاه خــود گمــان ب ــه بيــنش كوت ــادا ب مب

ــل گــزاف  ــان و از قبي ــي و تخــيالت شــعري اســت. آن بزرگــ   خــالي از بره ــاي تخمين ــدارهايي ه ــين پن ان از چن

تواننــد كــالم عرفــا را بــر قــوانين صــحيح برهــان مقــدمات حــق    دورنــد. ايــن از قصــور نــاظران اســت كــه نمــي 

ــم      ــت و ك ــوانين حكم ــه برق ــان از احاط ــد و از ضــعف آن ــق كنن ــي تطبي ــم    حكم ــدم فه ــرآن و ع ــي از ق اطالع

ده ي يقــين برتــر از بــراهين كلمــات آن اســت كــه بــدين محروميتــي دچارنــد. مراتــب مكاشــفه ي عرفــا در افــا  

ــر حقــايقي اســت كــه مشــاهده كــرده   اســت. برهــان آن ــه مســبب را از ســببِ آن   هــا، برهــان ب ــا علــم ب انــد. عرف

  باشد(همان). يابند بنابراين برهان آنان برهان برسبب و سپس مسبب مي مي

ازان از عارفـان الهـي   البته وي اثر مستقلي در تبيين چيستي عرفان و كيستي عارف حقيقي و تمييـز دغـل بـ   

كه نشان از اهتمام وي به اين موضوع اسـت. بـه طـور خالصـه، همراهـي       - "كسر اصنام الجاهلية"-تأليف كرده 

  ).68،ص 1380زاده آملي، عرفان و فلسفه ويژگي بارز حكمت متعاليه است (حسن

 . فلسفه ي دين6

ان را بـــه خـــدمت ديـــن كتـــاب و ســـنت، منـــابع مبنـــايي فلســـفه ي صـــدرايي اســـت. او عقـــل و عرفـــ

 درآورده و بيشتر مباحث عقالني و عرفاني خويش را با استناد به قرآن و روايات به پايان برده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ها و مسائل آن باشـد، صـدرا بـه تفصـيل در ايـن       اگر مقصود از فلسفه ي دين تحليل عقالني دين و آموزه

و دين به بيان همراهي و هماهنگي كامـل ايـن    حوزه بحث كرده است و دور از هرگونه توهم، تعارض ميان عقل

  دو پرداخته است برخالف آنچه در مغرب زمين رخ داد.

غرب، بسترهاي مهمي براي وارد آمدن آسيب بر دين وحياني (مسيحيت) ايجاد شده و  در سير تفكر ديني 

لـق آن دو در اعتقـاد   اي داشته است. هماهنگي نسبي ميان عقل و دين و تعـارض مط  اين دين، سرگذشت پرحادثه

)، دربـاره ي  143،ص1386برخي متدينان به اين دين نوسانات عظيمي در آن پديد آورده اسـت. اسـتاد مطهـري(   

  گويد:  برخورد مسيحيت با عقل مي

پـذيرد.   عقل جز با ابزار ومركب برهـان واسـتدالل و بـه تعبيـر قـرآن، حكمـت، پيـامي را درخـودش نمـي         

گويند كـار   ها ابالغ كنند. اين كه در مسيحيت مي شان را در درجه ي اول به عقلخواهند سخن خود پيغمبران مي

گويد؛ اما قرآن  ايمان با عقل ارتباط ندارد، در اثر تحريف مسيحيت است. مسيحيت اصلي هرگز چنين سخن نمي

  كند، حكمت است. ؛ اول چيزي كه بيان مي 18"ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ والْموعظَةِ الْحسنَةِ"گويد:  كريم مي

مالصدرا همه ي مباحث اعتقـادي اسـالم را در آثـار خـود بـه قالـب برهـان درآورده اسـت. توحيـد ذات          

،  "بسـيط الحقيقـةكل االشـياء   "وصفات و افعال الهي و حضور مطلق و همه جايي حق تعـالي بـا قاعـده ي عقلـي     

به عالم ربـوبي در تلقّـي وحـي و فراينـد نـزول آن بـر وي، امامـت بـه         هاي نبي از جمله اتصال او  نبوت و ويژگي

صورت ادامه ي راه نبوت ومسير رسيدن به نورمشكات نبي(ع) وتفسير اصطالح قرآني شجره ي طوبي با امامـت،  

هـاي ديـن    معاد و مراحل آن وحاالت نفوس انسـاني در آن و اوصـاف قبـر و بـرزخ و قيامـت و... همگـي آمـوزه       

ه صدرالمتألهين بـا پـرورش برهـان درخصـوص هركـدام بـه پيونـد ميـان ديـن و عقـل پرداختـه اسـت             اسالمند ك

  ).  55، ص1378(آشتياني، 

                                                       
  125النحل/.  ١٨
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در يك جمله، مالصدرا به برهاني كردن مجموعه ي معارف دين(مبـدأ و معـاد) برخاسـته اسـت. او فلسـفه را بـه       

دهد. او همه ي هستي و  عملكرد او نشان ميشناخت حقايق هستي تعريف كرد. اين تعريف، خود را درگستره ي 

  شناساند، نه به تقليد و ظن. شناسد و مي مبدأ و معاد كائنات را از راه برهان و با علم يقيني مي

 . فلسفه ي سياست7

اند؛ اما اسالم گوي سبقت را از همه ربوده است. اين بحث ميـان   همه ي شرايع الهي از سياست سخن گفته

طرح بوده كه آيا دين و سياست يكي است يا مغـاير (البتـه منظـور جـدايي ديـن و سياسـت بـه        حكيمان اسالمي م

عملي يعني سياست مدن و تدبير منزل جزء دين هم هسـتند    معناي امروزي آن نيست)؛ يعني آيا دوقسم فلسفه ي

 شود. ها سخن گفته مي يا فقط در فلسفه از آن

ها رأي داده است بـدين معنـا كـه آن     ما مالصدرا به تفكيك آنبرخي معتقد به اتحاد شريعت و سياستند؛ ا

گونه كه نبوت روح شريعت است، شريعت نيز روح سياست است. خواه عقـل در   دو در طول همديگرند و همان

  ).121-129،صص1387تشخيص حسن و قبح و كشف بايد و نبايد كامالً موفق باشد يا نه(پناهي آزاد،

اند كـه   ود به نواميس افالطون معتقد است كه شريعت و سياست، نفس زندگيصدرا با انتساب نظريه ي خ

دهـد و امـا مبـدأ شـريعت سياسـت اسـت؛ زيـرا انسـان          ها را به سوي نظامي كه مصلح جامعه است سوق مي انسان

 پيوندد. غايت سياست، اطاعـت از شـريعت   دارد و به نظام كل مي اجتماعي نظم يافته را از شهوت و غضب باز مي

است. سياست همچون عبد، و شريعت همانند موال است. اگر سياست در خدمت شريعت باشد، ظـاهر عـالم تـابع    

باطن و محسوس در ظل معقول خواهد بود وجزء به سوي كل خواهد رفت. انسان سياسي تـابع ملكـات منفعلـه و    

عي كلي و پايـدار اسـت و شـريعت    انسان متشرع تابع ملكات فاعله است. افعال سياسي جزئي و متغير، و افعال شر

حافظ سياست است. اعمال سياسي از مردم متأثر است؛ اما اعمال شـرعي منفعـل و متـأثر از خـدا اسـت و متشـرع       

  هرچه كند، براي خدا است(همان).
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 . فلسفه ي هنر8

اصول فلسفه ي مالصدرا يعني اصالت، وحدت، تشـكيك و تـدرج يـا اشـتداد مراتـب، بسـاطت وجـود و        

 آورند. ط آن با كماالت وجودي، احكامي را در زيبايي شناسي حاصل ميارتبا

  ـ زيبايي حقيقتي عيني است؛

  ـ زيباي امري واحد است؛

  ـ هرچه مرتبه ي وجودي شيء باالتر باشد، زيبايي آن بيشتر است؛

  يابد؛ ـ با اشتداد وجودي شيء زيبايي آن اشتداد مي

  ، تكثر رتبي است؛ ـ زيبايي حقيقت واحدي است. تكثر زيبايي

شـود؛   ـ شناخت بهتر زيبايي در گرو شناخت بهتر وجود است. وجود از طريق شهود به بهتـرين وجـه ادراك مـي   

  ).  54،ص1384بنابراين شناخت دقيق زيبايي در گرو شناخت شهودي آن است (اكبري، 

زيبايي و كمال اسـت  متافيزيك عشق مالصدرا بر قاعده ي اصالت وجود استوار است. وجود همان خير و 

اندكه مورد طلـب انسـانند. جمـال     و هرجا وجود باشد، نقص و شري نيست. خير، كمال و جمال، اموري وجودي

همان فقدان عيب است؛ يعني همان كمـال و خيـر. و دريـك كلمـه، همـه ي امـور يـاد شـده در وجـود خالصـه           

  ).104، ص1383اي،  خامنهآفريند وهرجا وجود باشد، عشق هم هست( شوند. وجود، عشق مي مي

ــروز مــي    ــه ب ــا ســرپنجه ي هنرمندان ــايي درون خــود، آن را ب ــا شــهود زيب ــد ب ــر   هنرمن ــق اث ــه خل دهــد و ب

خـواهي و سـعادت طلبـي وشـوق بـه خيـر بـا هنـر          پـردازد. هنـر پيـام روح اسـت بـدين معنـا كـه كمـال         هنري مي

متعـالي روح خـود در قالـب هنـر، آن را      طلبـد كـه بـا ابـراز هيجانـات      رسـد. هنرمنـد كمـالي را مـي     به ظهور مـي 

كنــد. مالصــدرا حركــت همــه ي افــالك را بــه حركــت عشــقي يعنــي حركــت بــه ســوي كمــاالت    اعــالم مــي
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ــمول      ــز مشـ ــردات را نيـ ــالك، مجـ ــان و افـ ــر انسـ ــزون بـ ــود افـ ــرده و در آراي خـ ــر كـ ــود تعبيـ ــوب خـ مطلـ

همــه ي كائنــات حتــي ورزي دانســته اســت. عشــق كششــي بــه ســوي خيــر و كمــال مطلــق اســت كــه در   عشــق

ــدرا،نقل:پناهي آزاد،   ــان دارد(مالصـ ــود جريـ ــب الوجـ ــص1387ذات واجـ ــودي  120-129،صـ ــيچ موجـ )؛ هـ

ــابود    خــالي از عشــق و محبــت الهــي نيســت و اگــر لحظــه   ــه شــود، همگــي ن اي ايــن عشــق از موجــودات گرفت

نـي حـب   خواهند شد (همـان). حـق تعـالي خيروكمـال مطلـق اسـت؛ پـس خـود بـه خـويش عشـق دارد. ايـن يع            

  ).240 - 241، صص9، ج1380ذات در ذات مطلق (سعادت پرور،

 شناسي حكمت متعاليه روش -2-2-2-2

 . عقل1

  گيري دارد: سلبي و ايجابي. مالصدرا درباره ي عقل دو نوع موضع

  گويد:  او در مبحث معاد، در انكار توان عقل از درك حقايق مورد اشاره ي شرع مي

عان: روحاني و جسماني، والثاني يمكن اثباته بالعقل جملة بتصديق الرسالة و واعلم ان احوال المعاد نو«

  »  خبر النبوة و اما اثبات وقوعه تفصيال فاليمكن بالعقل

نظر وي، امور كشفي و ذوقي از قلمرو فعاليت عقلي و استدالل خارج است و عقـل بـه مرزهـاي كشـف      به

  ).  21-22،صص 1387يابد (پناهي آزاد، دست نمي

نظر آيد صدرا كه كوشش كرده حقايق عرفاني و نيز دقايق قرآن و حديث را برهاني  كن است چنين بهمم

  كند؟ كند، چگونه از عقل خلع يد مي

  شود؛ صدرا عقل را به تنهايي ناكافي دانسته است: كار رفته رفع مي اين تحير با توجه به قيد به

باستحالته، نعم يجوزان يظهر في طورالوالية ما يقصر العقـل عنـه   ال يجوز في طور الوالية ما يقضي العقل 

  بمعني انه ال يدركه بمجرّد العقل (همان)؛
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  پس عقل نيازمند يار و همراهي است تا با آن به كشف حقايق نايل آيد. 

با  جا است كه كشف را كه از مرز عقل فراتر دانسته، با تأييد عقل و موضع اثباتي صدرا درباره ي عقل آن

داند؛ يعني آنچه عقل نپذيرد، قابل اعتماد و قبول نيست. صدرا در اين باره به قول برخي  آن معيار قابل پذيرش مي

كند. عقل ميزان و معيار حكمت و راه تحصيل علوم يقينـي و رسـيدن بـه لقـاي      طرفداران ذوق وكشف استناد مي

  ).102و234ص1381معبود و وصال مقصود است (الشيرازي،

 شف و شهودك .2

 گيري سلبي و ايجابي دارد. صدرالمتألهين در برابر كشف نيز دو نوع موضع

هاي خويش  گيرد كه اين عده از بيان يافته افزون بر آنچه گذشت: صدرا بر اهل مشاهده و شهود خرده مي

برهـان و اسـتدالل   به زبان استدالل ناتوانند و اين بدان دليل است كه در اثر استغراق در رياضـت و مجاهـدت، از   

جا است كه كشف و شهود را راه نيل بـه علـوم    اند؛ اما موضع ايجابي صدرا در برابر شهود و كشف آن دور افتاده

داند؛ همـان حكمتـي كـه بـه هـيچ روي قابـل ترديـد نيسـت (پنـاهي           حقيقي يعني حكمت مرتبط با علم لدني مي

  ).25،ص1387آزاد،

بتي الهي دانسته، نيز در تعريف خود از فلسـفه، آن را اسـتكمال   جا است كه وي حكمت را موه جالب اين

شـمارد. ايـن    نفس انساني و رسيدن به كمال و نيل به شناخت حقايق هستي و سرانجام تشبه بـه بـاري تعـالي برمـي    

شـود:   شناختي چنـين بيـان مـي    نشان از هماهنگي و انسجام نظام حكمت صدرايي است. اين نكته از ديگاه معرفت

گـاه مفيـد شـناخت حقـايق      آورد. علـم حضـوري آن   علم حضوري، و عقل علم حصولي را به ارمغان مي كشف،

است كه به زبان علم حصولي درآيد. همان فرايندي كه انبيا و اولياء(ع) در تفسير و تبيين حقيقت وحـي بـه زبـان    

  دهند(همان). مخاطب خود ترتيب مي

 . شرع (وحي)3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



كه متكي به وحي و قول معصوم باشـد و آنچـه ايـن ويژگـي را نـدارد،       به اعتقاد صدرا، حكمت آن است

)؛ يعني آنچه را عقل به دست آورده، در موافقت با وحي پـذيرفتني  142، ص1378قابل اعتماد نيست (مالصدرا، 

است. صدرا كشف را به تنهايي نپذيرفت؛ زيرا از خطا مصون نيست؛ اما اگر در محضر وحي قرار گيـرد و بـا آن   

ابقت داشته باشد، مورد اعتماد و صحيح است. قرآن و معارف آن ميزان و مـالك تصـحيح همـه ي خـواطر و     مط

) و حــامالن قــرآن يعنــي معصــومان، معيــار حــق و حقيقتنــد 301و294و176، ص1378معــارف اســت (آشــتياني، 

يجـه ي وجـود   ). وي مصرّ است كه عقل و نقل در اين كـه غايـت تكـون كائنـات و نت    192، ص1378(مالصدرا، 

 ).  81،ص1381اند (الشيرازي، ممكنات چيزي جز نيل به معرفت حق تعالي نيست، متفق

، 1381انــد (جــوادي آملــي،  عقــل رســول بــاطن و رســول عقــل ظــاهر اســت، يعنــي هــردو حجــت الهــي 

) وعدم هماهنگي ميان دو حجت الهي محال است. كسي كه ميان عقل و شرع جمـع نكنـد يعنـي در    181و47ص

). 388، ص1367برهاني كردن دين و ديني كردن برهان برنيايد، گرفتار گمراهـي خواهـد شـد (مالصـدرا،     صدد 

فلسفه بايد در خدمت وحي باشد. اين روش مالصدرا است. حصول علم دو راه دارد: عقـل و شـهود؛ ايـن دو راه    

د اسـت كـه علـم    مطابق همان تقسيم اوليه ي علم به حضـوري وحصـولي اسـت. عرفـان سـازمان كشـف و شـهو       

دهد و علم حصولي و اكتسابي ارمغان عقل و برهان است. كوشش صـدرالمتألهين درجمـع    حضوري را نتيجه مي

اين دو راه است تا بتواند با بازگشت علوم حصولي بـه علـم حضـوري آن را بـه روشـني بـه جوينـدگان حكمـت         

  ).25،ص1387بنماياند (پناهي آزاد،

جمع و الزم الجمعند؛ زيرا بايد هر دو با هم و در خدمت وحي قرار گيرنـد و   بنابراين، برهان و عرفان قابل

العارف الحكيم هو بالحقيقة مـن يعـرف الحقـائق االلهيـة     "غايت فلسفه، يعني تشبه به باري تعالي را محقق سازند: 

 ).39، ص1381(الشيرازي، "والعالم الربوبية علي وجه البرهان الحقيقي الذي اليتطرق اليه وصمة وريب وشك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



اجتماع عقل، عرفان و وحي (شرع) در درك مبادي مسائل الهي و حقايق تأمين كننده، سـعادت انسـان را   

). به گفته ي استاد جوادي آملي، همان گونه كـه عناصـر حكمـت متعاليـه را برهـان،      326در پي دارد (همان، ص

  ).266، ص1382سازد (جوادي آملي،  اد شده ميسازد، گوهر حكيم متأله را نيز تحقق به امور ي عرفان و قرآن مي

  هاي ديگر نسبت حكمت متعاليه با فلسفه -2-2-2-3

هايي دارد كه آن را از حكمـت مشّـاء، اشـراق، حكمـت يمـاني، عرفـان و        حكمت صدرالمتألهين ويژگي

 كند. كالم متمايز مي

  . حكمت متعاليه و مشّاء1 

كنند؛ اما حكمت متعاليه همانند حكمت اشراق به  ه آن بسنده ميمشّائيان فقط به برهان واستدالل تكيه، و ب

تزكيه ي نفس و تطهير و تلطيف باطن نيز اهتمام دارد. اين تفاوت جوهري روش اشراق با روش مشّـاء اسـت كـه    

). تفـاوت ديگـر ايـن دو فلسـفه     140،ص5، ج1373نقطه ي اشـتراك حكمـت متعاليـه و اشـراق اسـت (مطهـري،      

الرئيس كه فلسفه ي مشّـاء بـه نـام او شـناخته شـده، بـدين قـرار         ت. تعريف فلسفه در نظر شيخدرتعريف فلسفه اس

 است: 

  ).198،ص1364انَّ الحكمه أفضَل علم بافضل معلُوم (ابن سينا، "

كنـد و در تعريـف    همچنين با توسعه درتعريف، آن را به علم به احوال موجود بما هو موجود تعريـف مـي  

بارت از استكمال نفس انساني به وسيله ي تصور امور و تصديق و به حقايق نظـري و عملـي بـه    ديگر، فلسفه را ع

)؛ پس فلسفه يعني علم به حقايق نظري و عملي؛ امـا مالصـدرا   36،ص1387داند (پناهي آزاد، قدر وسع انساني مي

جـودات بـا برهـان شـمرده،     در ابتداي تعريف خود از فلسفه، آن را استكمال نفس انساني از راه معرفت حقايق مو

دانـد (همـان)؛ بنـابراين،     غايت آن را تبديل نفس به عالم عقلي مشابه عالم عيني و سرانجام تشبه به باري تعالي مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



دانـد و   تفاوت بوعلي و صدرا در غايت فلسفه است. به عبارتي: صدرا فلسـفه ي خـود را از غايـت آن جـدا نمـي     

  داند. د شده ي نفس ميتحقق حكمت متعاليه را همان تبدل يا

گاه محكم و مسـتحكم در   اشتراك اين دو حكمت در اين است كه هر دو به عقل به صورت معيار و تكيه

شمارد؛ اما تفـاوت   هاي كشفي و ذوقي مي نگرند. حكمت متعاليه حتّي عقل را معيار يافته راه برهان و استدالل مي

) وجود دارد، اين است كه در حكمت متعاليه هنگام عـدم توافـق   مهمي كه بين اين دو در اين جنبه (ارزيابي عقل

شود و نقل حاكم است؛ اما مشّائيان در چنين مواضـعي دسـت    بين محصول استدالل و نقل، استدالل بازنگري مي

  انگارند. به تأويل نقل زده، استدالل را مستقر و ثابت مي

تعاليـه و اسـتقالل كامـل عقـل و روش     تفاوت ديگر دراين حوزه، همراهي عقـل بـا كشـف در حكمـت م    

را بـه بحـث از    "اشـارات "الرئيس يكي از فصول اثـر ارزشـمند خـود     برهاني در حكمت مشّاء است. گر چه شيخ

  هاي عرفان اختصاص داده، اين مسأله همچون حكمت متعاليه با تمام متن آثار وي همراه و آميخته است. مقام

 . حكمت متعاليه و حكمت اشراق2

م بــه رياضــت و تزكيــه وتربيــت، نقطــه اشــتراك ايــن دو حكمــت اســت و هــم شــيخ اشــراق و هــم اهتمــا

اند. هدف از رياضت و تصفيه ي بـاطن،   هايي در اين زمينه پرداخته ها و توصيه صدرالمتأليهن به ذكر دستورالعمل

غايـت فلسـفه را   آماده سازي خود جهت نيل به شهود حقايق اشيا است؛ يعنـي حكمـت اشـراق و متعاليـه هـردو،      

دانند ولي، مالصدرا به كشف و شهود هم به ديده ي ايجابي و هـم بـه ديـده ي     وصول به حقيقت و شهود آن مي

سلبي نگريسته، تك محور نيست. درنظر مالصدرا، كشف آن هنگام صادق و معتبر است كه هم عقل و هم شرع 

 آن را تأييد كرده باشند.

 . حكمت متعاليه و كالم3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



انـد؛ يعنـي بـدون در     مالصدرا و حتي تا امروز گروهي از متكلمان به فلسفه ي كالمي روي آوردهپيش از 

پردازند؛ براي مثال، در مبحـث   دست داشتن نظام فلسفي از ابتداي بحث از امورعامه به بحث از مسائل كالمي مي

ت     پذيرند؛ امـا بعـ   عليت، آن را به صورت مطلبي كه در متون ديني وجود دارد مي د كـه در بحـث ضـرورت عليـ

 پردازند. شوند، به انكار آن مي دچار مشكل مخالفت اراده ي انساني با اراده ي الهي مي

غزالي يكي از اشخاصي است كه تا مرز تكفير فيلسوفان پيش رفته است؛ اما برخي پيش از ورود به كالم  

تكيه به اصول عقلي و فلسفي مسـائل كالمـي را   كنند؛ سپس با  ابتدا هندسه ي عقلي فلسفي را ترسيم و تحكيم مي

ــه   "تجريــد االعتقــاد"كننــد. امثــال خواجــه نصــرالدين طوســي در كتــاب   بررســي مــي خــود كــالم فلســفي ارائ

  ).39،ص1387اند(پناهي آزاد، كرده

وسيله ي نقل است. كالم عقلي درخدمت  يكي از اشتراكات كالم فلسفي و حكمت متعاليه، طرح مسأله به

تـرين منبـع خـود را كتـاب الهـي وسـنّت        أمور اثبات و دفاع عقالني آن اسـت. حكمـت متعاليـه نيـز مهـم     نقل و م

داند؛ بنابراين، هر دو مكتب درصدد تطبيق و توافق بين استنتاج و شرع هسـتند و در اسـتفاده از نقـل     معصومان مي

عاليـه كشـف و شـهود را نيـز در     در استناد به آن درتأييد حكم عقل مشتركند. چيزي كه هست اين كه حكمت مت

  هاي مورد استناد خويش را به قالب عرفاني نيز درآورد. كوشد مفاد آيه اين حوزه وارد كرده، مي

نكته ديگر اين كه عقل دركالم عقلي فقط به بديهيات عقلي محدود و ملتزم است؛ امـا عقـل در حكمـت    

  متعاليه به نور تزكيه نوراني شده است.

 و عرفان نظري. حكمت متعاليه 4

پردازد. ايـن علـم    هاي كشف و شهود عارف مي عرفان نظري دانشي است كه به تفسير وتبيين عقالني يافته

مستلزم اين نيست كه شخصي خود عارف بـوده و از طريـق عرفـان عملـي و سيروسـلوك بـه مشـاهده و كشـف         

 ).41،ص1387حقايق رسيده باشد(پناهي آزاد،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ي است كه حاضر و حاصل است. به عبارت ديگر، در ايـن دانـش، شـخص    عرفان نظري مأمور تبيين چيز

مفسر با نتيجه حاصل آمده آشنا است؛ اما در فلسفه و به ويژه حكمت متعاليه محصول مورد انتظار معلوم نيسـت و  

ري و اي رسـيد؛ بنـابراين، تمـايز عرفـان نظـ      بايد با ترتيب دادن مقدمات (از برهـان و عرفـان و نقـل) بـه نتيجـه      مي

كند؛ بلكه به تفسير عقالني پاسخ حاصل آمـده   حكمت متعاليه در اين است كه اوالً عرفان نظري طرح مسأله نمي

پردازد. ثانياً مسأله ي حاصـل آمـده    كند و هم به تفسير آن مي پردازد؛ ولي حكمت متعاليه، هم طرح مسأله مي مي

يه، محصول برهان و عرفان و نقـل بـه صـورت    در عرفان نظري محصول كشف صرف است؛ اما در حكمت متعال

  شود(همان). مشترك بررسي مي

كند و هم اهل بحث را به علم يقينـي   جامعيت حكمت متعاليه در آن است كه هم اهل شهود را سيراب مي

سازد. برخالف علوم ديگر؛ زيرا عرفان براي اهل بحث محض كافي نيست؛ گرچه خود عارف را مطمئن  نايل مي

هـاي كالمـي    كنـد وجـدال   وحكمت بحثي، براي اهل شهود رسا نيست؛ گرچه حكيم باحث را قـانع مـي   سازد مي

كند، نـه مـتكلم را چـون جـدال بـراي       براي اهل برهان كافي نيست؛ گرچه خصوص مستمع مجادل را ساكت مي

براي خود حكـيم  كند؛ بنابراين يگانه حكمتي كه هم  امكانات مخاطب است برخالف برهان كه هر دو را قانع مي

و هم براي ديگران و هم براي اهل شهود وهم براي اهـل نظـر كـافي اسـت، همانـا حكمـت متعاليـه خواهـد بـود          

  ).19، ص1، ج1382(جوادي آملي، 

  

  جايگاه معرفت شناسي در مباني فلسفه ي اسالمي:-2-2-3

جهـان  "مهـم، يعنـي   شناخت انسان و جهان با رويكرد و روش فلسفي، پديد آورنده ي دو دانـش فلسـفي   

است و اين دو دانش، آن گاه كه يك كاسه شـوند و كـل پهنـه ي هسـتي را زيـر       "20انسان شناسي"و  "19شناسي

                                                       
19 cosmology 
20 anthropology 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



را عرضـه مـي دارنـد     "21وجـود شناسـي  "پوشش و بينش مطالعاتي خود قرار دهند، دانش عام و كلي و گسـترده  

  ).161،ص1389(بهشتي،

ن شناسي فلسفي، يا در نگاهي وسيع تر و فراگيرتـر، وجـود   اما سخن در اينجاست كه جهان شناسي و انسا

شناسي، همه در كار شناخت اند، و شناخت، خود مقوله و موضوعي است مهـم و اساسـي كـه مـي تـوان ابعـاد و       

زواياي گوناگون آن را با روش فلسفي و عقالني به بحث و فحص گذاشـت و نسـبت بـه آن آگـاهي و شـناخت      

كه عناصر و مولفـه هـاي اساسـي     -، چيستي و چرايي و چگونگي تربيت در هر جامعهحاصل نمود. به اين ترتيب

يك فلسفه ي تربيتي را پديد     مي آورند در تحليل و واكاوي عقلي و منطقي، ريشه در نوع نگاه و زاويه ي ديد 

لسفه ي تربيتي حاكم آن فلسفه ي تربيتي به جهان و انسان دارند و اين نگاه و ديد نيز چيزي جز نوع شناخت آن ف

  ).  162و غالب نيست(همان،ص

هر چند مهم ترين پرسش هاي معرفت شناختي، به ويـژه سـؤال از ارزش معرفـت همـواره و از دوره هـاي      

باستان براي فالسفه مطرح بوده، اما شكل گيري معرفت شناسي در جايگاه يكي از علوم فلسفي جديد و مسـتقل،  

) با روش شكاكانه اش تالش كرد 1596-1650ني باز مي گردد كه رنه دكارت (به قرن هفدهم ميالدي يعني زما

  ).260،ص1370به شالوده اي يقيني و ترديد ناپذير در علوم و معارف دست يابد (پاپلين و استرول،ترجمه مينوي،

ن بـه  از زمان كانت به اين سو، معرفت شناسي در كانون توجه فيلسوفان قرار گرفته ودل مشغولي اصلي آنا

شمار مي رود. هنر اساسي كانت در عطف توجه فيلسوفان، به نقش فعال فاهمه بود. تا آن زمـان، تصـور عمـومي    

ــي        ــي مـ ــه آدمـ ــت بـ ــه هسـ ــع را چنانكـ ــان واقـ ــه وار جهـ ــه آينـ ــت كـ ــي دانسـ ــل محـــض مـ ــن را منفعـ ذهـ

  .)41،ص1388(عليزاده،نماياند

                                                       
21 ontology 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



روش تعقلـي و اسـتداللي در مواضـع و    در جهان اسالم نيز اساسي ترين پرسش هـاي معرفـت شـناختي بـا     

ابواب مختلف كتب و رسائل فلسفي مطرح شده است. براي نمونـه، در مقولـه ي كيـف نفسـاني، در بخـش علـم       

النفس، در مباحث عقل و معقول، در بحث از كلي و جزئي، و نيز در بخش وجود ذهني از امور عامـه ي فلسـفه،   

    ).207-208،صص9،ج1378اين زمينه دست يافت (مطهري، مي توان به نكته ها و نظريه هايي مهم در

اگـر دسـتگاه ادراكـي انسـان فعــال اسـت و معرفـت، حاصـل فعـل و انفعــال ذهـن اسـت، سـهم هـر يــك             

ــال آن، بايــد مشــخص كــرد كــه محــدوده     ــه دنب ــاد شــده چقــدر اســت؟ و ب فاهمــه كجاســت؟ ي از دو جنبــه ي

مــي شــود، كــه يكــي    در دانــش مســتقلي بررســي  وارزش معرفــت چيســت؟ ايــن ســؤالها و نظــاير آن امــروزه 

  از شاخه هاي پايه در فلسفه است.

بنابراين مطالعه و تحقيق درباره معرفت يا شناخت با شـيوه و عيـار عقـل، پديـد آورنـده ي يكـي از علـوم        

خوانده مي شود. در اين علـم   22"شناخت شناسي"يا  "معرفت شناسي"فلسفي به نسبت جديد است كه اصطالحاً 

ت كه يك رشته پرسش هاي فلسفي درباره شناخت مطرح    مي گردد و پاسخ داده مـي شـود. از جملـه مهـم     اس

  ترين اين پرسش ها عبارتند از:

 ماهيت شناخت -

 امكان شناخت -

 رابطه شناخت و شناسا -

 رابطه شناخت و شناخته -

 حدود شناخت -

 ).117،ص1389بهشتي،(مناط صدق و كذب شناخت  -

                                                       
22 epistemology 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  . مي اندازيم   معرفت شناسيي فيلسوفان مسلمان در مسئله ي به كارنامه  نگاهي گذرادر اينجا 

  ، مشتمل بر دوگونه بحث متمايز است: معرفت شناسي مجموع مباحث فيلسوفان مسلمان در باب

  . معرفت شناسي پسيني  1

هـاي درجـه دوم و فلسـفه هـاي      هايي است كه فيلسـوفان علـم در معرفـت    نوع اول، مباحثي از سنخ بحث

رئـوس  "مضاف به آنها مي پردازند. جايگاه ايـن نـوع مباحـث در آثـار انديشـمندان مسـلمان، عبـارت اسـت از:         

و رساله هاي مستقلي كه به طبقه بندي و معرفي علومي  "الخاتمة في اجزاء العلوم"يا  "في احوال العلوم"، "ثمانيه

ابـن سـينا،    "اقسـام العلـوم العقليـة   "، "احصاء العلـوم فـارابي  " تحقق يافته بود. پرداخته اند كه تا زمان نگارش آنها

، از جملـه ايـن   "مقدمـه ابـن خلـدون   "فخررازي و  "ستينات"ابن حزم اندلسي،  "كيفية طلبها"و  "مراتب العلوم"

  . )96،ص1388(عليزاده،مي روند                 رساله ها به شمار 

هـاي وحـدت و تمـايز     از قبيل: اركان علوم (موضوع، مسائل ومبادي)، مالك در مواضع ياد شده، مسائلي

علوم (موضوع، غايت و روش)، طبقه بندي علوم و تعيين جايگاه هر يك از آنهـا، فايـده، غايـت و مؤسـس علـم      

علوم پس از تحقـق آنهـا گفتگـو مـي كنـد، معرفـت       ي بحث و بررسي شده است. اين نوع مباحث را كه در باره 

  .  مي نامند(همان)ي پسيني شناس

  

  . معرفت شناسي پيشيني  2

هـاي ذيـل    ها را كه در ضمن مسائل متعددي مطرح شده اند، مـي تـوان بـه ترتيـب عنـوان      نوع دوم بحث

ماهيت و طبيعت علم، انواع علم، معلوم بـالعرض و معلـوم بالـذات، فاعـل شناسـايي وهويـت آن،       "خالصه نمود: 

علـم بـا   ي علم با معلـوم بالـذات، رابطـه     ي رابطه    علم با معلوم بالعرض،ي ابطه نقش ذهن در فرايند شناخت، ر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ــول           ــاي حص ــم، و راهه ــار عل ــر، ارزش و اعتب ــناخت غي ــاهي و ش ــالك خودآگ ــبب و م ــايي، س ــل شناس فاع

  .  )109،ص1388(عليزاده،"علم

هاي ياد شده را در ضمن چند مبحـث فلسـفي بحـث كـرده انـد، كـه عبارتنـد از:         فيلسوفان مسلمان عنوان

.  "وجود ذهني، معقوالت ثانيه، كلي وجزئي، اعتبارات ماهيت، مقوالت، عقل و معقول، و علـم الـنفس فلسـفي   "

  مي كنيم.         علم و ادراك بررسي ي در ذيل، ارتباط اين مسائل را با مسئله 

  به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي مسائل مربوط  -2-2-4

از ميان عناوين ياد شده در معرفت شناسي پيشيني، ماهيت و طبيعت علم، ارزش و اعتبار شـناخت و رابطـه   

و بالذات بـه   علم با معلوم بالعرض، در مبحث وجود ذهني بحث شده است. در اين مبحث، فيلسوفان مسلمان اوالً

ه همان هستي ذهني است. اما از آنجا كه هستيهاي ذهني، ويژگـي: تجـرد و   اثبات قسمي از هستي مي پردازند، ك

آگاهي بخشي و حاكويت از بيرون و ماوراي خود دارند، علم ما به جهان خارج محسوب مـي شـوند. ازايـن رو،    

آنها با معلوم بالعرض، مهمترين مسئله اي است كه در اين مبحث بررسـي مـي شـود. فيلسـوفان مسـلمان       ي رابطه

علم و معلوم و به   "اين هماني"علم با معلوم بالعرض را اتحاد ماهوي دانسته، و از اين طريق ي لي العموم رابطه ع

 ،را توجيه كرده اند. روشن است كه بدون اين هماني علم و معلوم، راه رئاليسم (سـبزواري  "واقع نمايي علم"تبع 

كه علم و معلوم خارجي، اين هماني وجـودي ندارنـد.   گرايي بسته است. اين هم واضح است  ) و واقع2، ج1413

به سخن ديگر، به هنگام علم و ادراك وجود خارجي اشياء به ذهن آدمي منتقل نمي شود. از ايـن رو، فيلسـوفان   

) در واقـع  125،ص1366صـانعي دره بيـدي،   ،مسلمان به جهت وفاق در مسئله رئاليسم و جزميت (صـليبا، ترجمـه  

  طه را براي اثبات اين هماني ماهوي ميان علم ومعلوم بالعرض كافي مي دانستند. نمايي علم، لزوم سفس

معقـوالت  " –كـه قسـمتي از مباحـث علـم و ادراك را در بـردارد       -اسـالمي  ي ديگر در فلسفه ي مسئله 

ثـاني  معقـوالت  مـي شـود.     است. در اين مبحث انواع مفاهيم كلي و وجوه تمايز آنها از يكديگر بررسـي   "ثانيه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



با اين كه به هيچ وجه از خارج گرفته نشده اند و به هيچ وجه مصداقي هم در خارج ندارند و صـفات و  «منطقي، 

  ).280،ص10،ج1378(مطهري،» حاالت معقوالت اوليه در ذهن هستند، در عين حال، به ما شناخت مي دهند

ــوالت      ــن معق ــودن اي ــتن مصــداق خــارجي، و جــدا نب ــه، اخــذ نشــدن از خــارج، نداش ــوالت اولي از معق

ذكــر كــرده انــد(همان،    "معقــوالت ثــاني منطقــي  "ســه ويژگــي مهمــي اســت كــه فالســفه ي مــا بــراي        

  ).  269-270صص

ــفه اســالمي است(مصــباح       ــي از ابتكــارات فالس ــاهيم كل ــدي مف ــن تقســيم بن ــايان ذكــر اســت كــه اي ش

    ).198،ص1370يزدي،

فيلسوفان مسلمان قسمت ديگر از بحث علم و ادراك را درباب مقوالت مطرح مي كننـد. در ايـن مبحـث    

ي كيف مي رسند و آن را به كيف جسماني و كيف نفساني تقسيم مي كننـد، علـم را از مقولـه    ي وقتي به مقوله 

  كيف نفساني به حساب مي آورند و برخي از اقسام آن را برمي شمارند. 

از مباحث علم وادراك، در علم النفس فلسفه مطرح مي شود. در مباحث مربـوط بـه نفـس     ديگريبخش 

فعاليت نفس ي علم و ادراك از آن رو كه به جنبه ي كه درباره قواي نفس وافعال نفساني بحث مي شود. درباره 

ادراك، در علـم   علـم و ي ترين بحث خود را دربـاره   مربوط است، گفتگو مي كنند. براي مثال، ابن سينا مفصل

  .  )72،ص1388(عليزاده،النفس شفاء (فن ششم) واشارات (نمط سوم) آورده است

مطـرح شـده اسـت.    » عقـل و معقـول  «بخش ديگري از مباحث علم و ادراك، در مبحث مستقلي با عنوان: 

شمار مـي  ق) به 606-544از ابتكارات فخررازي( اختصاص يك مسئله از مسائل فلسفه به عقل ومعقول كه ظاهراً

ويـژه عالمـه طباطبـائي    ه امري كه به دست معاصران ب ؛رود، گامي به سوي استقالل مباحث شناخت شناسي است

علم ي مالصدرا بيشترين بحث خود را درباره بر اساس شواهد موجود، تحقق پوشيد. ي (ره) و شاگردان او جامه 

  و ادراك، در مبحث عقل و معقول آورده است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



» كلـي «مطرح شده است. اگر چه بحـث  » كلي و جزئي«احث علم و ادراك، در مبحث قسمت ديگر از مب

وماهيت از آن رو كه خودش، خودش است، جز خودش و ذاتيـاتش چيـزي    -از مباحث ماهيت است » جزئي«و 

برآن صدق نمي كند. و از اين حيث، نه كلي است و نه جزئي. از ايـن رو، اتصـاف ماهيـت بـه كليـت و جزئيـت       

برخـي   اما از آنجا كه كليت و جزئيت صفت مفهوم بوده و از امور ذهني است، قهراً -) هماند تبيين است (نيازمن

  از مباحث مربوط به علم وادراك در ضمن اين مسئله بحث مي شود. 

تا به اينجا ربط ونسبت مسائل مختلـف فلسـفي، اعـم از وجودشناسـي و روان شناسـي، بـا مسـائل معرفـت         

كه پيشتر به  -هاي معرفت شناسي پيشيني  از عنوان ي برخياكنون نوبت آن است كه درباره  شناسي بررسي شد،

  به اختصار توضيحي داده شود.  -آنها اشاره شد 

   و شناخت ماهيت علم -2-2-4-1

ي قول مشهور و رايج ميان حكما تا زمان مالصدرا آن بود كه علم كيف نفسـاني اسـت. مالصـدرا نظريـه     

  رايج را نپذيرفت و علم را خارج از مقوالت و از سنخ وجود دانست. 

قـول   سه، از استاد مطهريبندي  مجموع نظرياتي كه فيلسوفان مسلمان در اين خصوص دارند، مطابق جمع

  ).290-291،صص13،ج1386مطهري،خارج نيست (

مي كنـد و وجـود در يـك تقسـيم     مطابق اين نظر ماهيت شيء معلوم، واقعاً در ذهن حضور پيدا : نظر ماهوي -1

حـاجي در  . اين همان نظريـه ي معـروف منسـوب بـه فالسـفه اسـت      . حقيقي منقسم مي گردد به ذهني و خارجي

 :منظومه مي گويد

  للشَّيء غَيرَ الكَونِ في االَعيانِ                كَونٌ   بِنَفسه   لَدي   االَذهانِ

مطابق اين نظر حقيقت علم عبارت است از نوعي اضافه بين شخص ادراك كننده و شـيء ادراك   :نظر اضافه -2

  .مي آيد      شده، نظير اضافه و نسبتي كه بين دو نفر كه در مقابل هم نشسته اند پديد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ص مي ناميده اند. مطـابق نقـل خواجـه در تلخـي    » تعلق«قدماي متكلمين طرفدار اين نظريه بوده اند و آن را 

 قـد المحصل اولين كسي كه اين نظر را ابراز داشت ابوالحسن بصري اشـعري معـروف اسـت. فخـر رازي نيـز معت     

  . اضافه است خواه آنكه صورتي در نفس موجود باشد يا نباشد كه علم است

مطابق اين نظر علـم و ادراك عبـارت اسـت از صـورت و مثـالي از شـيء ادراك شـده در نفـس          :نظر اشباح -3

نده يا در برخي از جهازات عصبي وي، نظير سايه ي شخص بـر ديـوار و تصـوير بـر كاغـذ ونقـش در       ادراك كن

 .آيينه

   اقسام شناخت -2-2-4-2

علـم  «و » علم حضوري«فالسفه ي اسالمي در تقسيم عقلي اولي، كه داير بين نفي و اثبات است، علم را به 

كه يا ميـان عـالم و معلـوم، واسـطه اي وجـود نـدارد و       تقسيم مي كنند. مناط اين تقسيم بندي آن است » حصولي

عالم بدون وساطت صور يا مفاهيم ذهني، ذات و واقعيـت معلـوم را درك مـي كنـد يـا چنـين وسـايطي در كـار         

  ).149،ص1389است(بهشتي،

در تعريف علم كـه مقسـم اقسـام يـاد شـده اسـت، فيلسـوفان مسـلمان علـم          » حضور«نظر به نقش محوري 

حضـور صـورت   «وعلـم حصـولي را بـه    » حضور خود معلوم يا وجود خارجي اش در نـزد عـالم   «حضوري را به 

). در علم حصولي، وجود علمي معلوم غيـر از  131،ص1388عليزاده،تعريف كرده اند (» وماهيت معلوم نزد عالم 

همين رو، در حالي كه در علم حضوري، وجود علمي معلوم عين وجود عيني آن است. از  ؛وجود عيني آن است

در علم حضوري خطا و صواب راه ندارد، زيرا خطا و صواب فرع بر دوگانگي علـم و معلـوم اسـت. يعنـي، اگـر      

علم مطابق بامعلوم باشد، صواب و اگر مطابق نباشد، خطاست. روشن است كه مطابقت و عدم مطابقت، در جايي 

لـم حصـولي و حضـوري آن اسـت كـه      مطرح مي شود كه دو چيز تحقق داشته باشد. نكته ديگر در خصـوص ع 

  .  )151،ص1389(بهشتي،تقسيم به تصور و تصديق مربوط به علم حصولي است، نه حضوري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



علـم  «و » علـم حضـوري  «)، بر اين نكته تأكيد مي كند كه تفاوت 272-273، ص6،ج1371استاد مطهري (

امـا  ». عالم و معلوم«ري از ديدگاه و ديگ» علم و معلوم«از دو ديدگاه قابل بررسي است: اول از ديدگاه » حصولي

علـم  «، واقعيـت علـم عـين واقعيـت معلـوم، و در      »علم حضـوري «تفاوت آنها از ديدگاه نخست، آن است كه در 

، »علم حضوري«، واقعيت علم غير از واقعيت معلوم است؛ و تفاوت آنها از ديدگاه دوم آن است كه در »حصولي

علـم  «الم با واقعيت خود، واقعيت معلوم را مي يابد؛ در حالي كـه در  قوه و آلت مخصوصي دخالت نمي كند و ع

، قوه اي نفساني كه كارش عكس برداري و تصوير سازي است، در كـار شـناخت مداخلـه مـي كنـد و      »حصولي

  ماهيت معلوم خارجي را به تصوير مي كشد.

حضوري چهار نوع اسـت:  در مرحله ي بعد، علم حضوري و حصولي نيز به اقسامي تقسيم مي شوند. علم 

علم حضـوري نفـس بـه قـوا و     "، "علم حضوري نفس به آثار و افعال خود"، "علم حضوري نفس به ذات خود"

كـه در يكـي از آالت حسـي اثـر      "علم حضوري نفس به خـواص مـادي محسوسـات خـارجي    "، و "آالت خود

  ).283و281،ص6،ج1371گذارده اند(مطهري،

ــر حكــم اســت كــه        ــا مشــتمل ب ــي، دو قســم اســت: ي ــه تقســيم اول ــا ب ــز، بن ــم حصــولي ني » تصــديق«عل

ناميــده مــي شــود. تصــور نيــز يــا جزئــي اســت يــا » تصــور«خوانــده مــي شــود، يــا مشــتمل بــر حكــم نيســت كــه 

نيــز دو حالــت دارد: يــا ميــان ابزارهــاي حســي و محســوس خــارجي ارتبــاط وجــود دارد  » تصــور جزئــي«كلــي. 

اســت، يــا ايــن ارتبــاط قطــع شــده، امــا اثــري از شــيء محســوس در قــوه خيــال بــاقي مانــده » ر حســيتصــو«كــه 

  ).150،ص1389خوانده مي شود(بهشتي،» تصور خيالي«است كه 

تصور كلي يا مفهوم كلي نيز به تقسيم اولي، دو قسم است: يا قابل حمل بـر امـور عينـي نيسـت و تنهـا بـر       

» معقول ثاني منطقـي «د و از عوارض و خواص آنها به شمار   مي آيد كه صورت ها و مفاهيم ذهني حمل مي شو

با اين كه به هيچ وجه از «نام دارد، يا قابل حمل بر امور عيني است. البته معقوالت ثاني منطقي، » مفهوم منطقي«يا 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



يـه در ذهـن   خارج گرفته نشده اند و به هيچ وجه مصداقي هم در خارج ندارند و صفات و حـاالت معقـوالت اول  

).  اخـذ نشـدن از خـارج، نداشـتن     280،ص10،ج1378مطهـري، »(هستند، در عين حال، به ما شـناخت مـي دهنـد   

مصداق خارجي، و جدا نبودن اين معقوالت از معقوالت اوليـه، سـه ويژگـي مهمـي اسـت كـه فالسـفه مـا بـراي          

  ).269-270ذكر كرده اند(همان،ص» معقوالت ثاني منطقي«

هايي ارائه شده است. معقوالت اولي (مفاهيم ماهوي) بـا   معقوالت از يكديگر نيز مالكبراي تمايز انواع 

هايي كه خاص آنهاست، از معقـوالت ثانيـه، اعـم از منطقـي و فلسـفي، متمـايز مـي گردنـد. ايـن           داشتن ويژگي

  ها عبارتنداز:   ويژگي

سخن ديگر، هر يـك از آنهـا داراي مـا     اشياي عيني اند. بهي الف: معقوالت اولي صورتهاي مستقيم و بالواسطه 

  بازاي خارجي است. 

  يعني صورت جزئي دارند.  ؛ب: معقوالت اولي مسبوق به احساس وتخيل مي باشند

 ؛اختصاصـي دارنـد   ي ج: هر يك از معقوالت اولي به گروه خاصـي از اشـياء تعلـق دارنـد، و بـه اصـطالح جنبـه       

  مه اند. برخالف معقوالت ثانيه كه همگي از مفاهيم عا

منطقي، حالت و صفت اشياء ذهني اند، و فقط برمفـاهيم و صـورتهاي ذهنـي حمـل مـي      ي معقوالت ثانيه 

فلسفي وضعيت متفاوتي دارند.  ي گردند. به سخن ديگر، عروض و اتصاف آنها در ذهن است. اما معقوالت ثانيه

منطقي شريكند، ولـي از آن حيـث كـه اشـياي      با مفاهيم» ج «تا » الف «اين مفاهيم با اينكه در نداشتن ويژگيهاي 

منطقي متمـايز مـي گردنـد. بـه تعبيـر ديگـر، مفـاهيم        ي عيني خارجي متصف به آنها مي شوند، از معقوالت ثانيه 

  .)143،ص1388عليزاده،فلسفي اتصافشان خارجي و عروضشان ذهني است (

 )151،ص1389شده است(بهشتي، ، اقسام شناخت و شاخه هاي فرعي آنها نشان داده1در نمودار شماره

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  1نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

و » علـم  «تكيه اصلي فيلسوفان مسلمان در مباحث معرفت شناختي، برمفـاهيم و تصـورات اسـت. غـرض آنـان از      

  است. » تصور«دراين بحثها، علي العموم » ادراك «

  تجرد شناخت -2-2-4-3 

شناخت عقلي، به دليل كليت، مجرد از ماده است. علم حضوري نيز، به دليـل تنـزه از واسـطه هـاي ذهنـي      

(صورت و مفاهيم)، مجرد از ماده است. همه ي فالسفه ي اسالمي در اين دو محور با يكديگر اتفاق نظر دارنـد،  

و از جمله، حـس مشـترك كـه درك     [قوه ي خيال، بلكه همه ي قوه ي باطنه«اما صدرالمتألهين معتقد است كه 

  ).113،ص6،ج1371، از ماده مجرد هستند(مطهري،]كننده صور پنج گانه حس است

ــد      ــه كــرده اســت، مانن ــال اقام ــوه ي خي ــر تجــرد ق ــازگرداني و "حكــيم صــدرا، براهينــي هــم ب امكــان ب

ــا        ــه آنه ــبت ب ــوجهي نس ــي ت ــت و ب ــه غفل ــس از مرحل ــوس، پ ــور محس ــار ص ــور   "، "احض ــتن ص ــع نداش وض

انطبــاع صــور "و در نتيجــه مجــرد بــودن آنهــا در اشخاصــي كــه خــواب يــا مبــتال بــه صــفرا هســتند، و    "ليخيــا

  ).153،ص1389از جمله ي اين براهين هستند(بهشتي، "چيزهاي بسيار بزرگ و عظيم در قوه مخيله

  
  
  
  
  

 اقسام شناخت

  حسي
 خيالي

 شناخت حضوري

 شناخت حصولي

  شناخت حضوري نفس از ذات خود
  شناخت حضوري نفس از آثار و افعال خود
  شناخت حضوري نفس از قوا و آالت خود

 ثار حسي اشياي خارجيآشناخت حضوري نفس از 

شناخت 
  تصوري

  
  
  
  

شناخت 
 تصديقي

جزئ
  ي
  

 كلي

  ماهوي
  فلسفي
 منطقي
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  تاريخچه ي بحث وجود ذهني -2-5

  قبل از پرداختن به بحث اصلي الزم است مقدماتي ذكر شود:

  ذهن

ذهن در اصطالح فلسفه ي اسالمي به نيرويي كه نفس بـراي اكتسـاب علـوم و ارتبـاط بـا جهـان بيـرون از        

هستي خود دارد گفته مي شود و بر اساس اين تفسير حكيمانه از ذهن معلوم مي شود كه ذهـن لفظـاً هـم رديـف     

ود نفـس يـك وجـود عينـي     نفس نيست، بلكه از قوا و مراتب نفس است و ذهن هم مانند قوا و مراتب نفس و خ

است كه تحقق آن ديگر در ذهن نيست و نمي توان آن را يك پديده ذهني اعتبار كرد؛ زيرا اگر ذهن هم ذهنـي  

  ).116،ص1386باشد تسلسل در صورت هاي ذهني به وجود خواهد آمد(گلي ملك آبادي،

  علم

  حكماي مسلمان با دو ديدگاه به مبحث علم وادراك نظر انداخته اند:

ف) گاهي از نظر وجود شناختي به علم نگاه كرده اند و مباحثي از قبيل كيفيت حصول ادراك، قواي مدركه و ال

 تجرد ادارك را مطرح نموده اند.

ب) گاهي نيز با ديدگاه مفهوم شناختي و منطقي به اين بحث نگريسته و مسائلي همچون تصـور و تصـديق، علـم    

  ده اند(همان).حصولي و حضوري و ارزش علم را بيان كر

 ء ، يــــا عينــــي اســــت و يــــا  كــــي از تقســــيمات هســــتي ايــــن اســــت كــــه هســــتي يــــك شــــيي

ــان اســــت    ــتقل از ذهــــن انســ ــارجي كــــه مســ ــيم مــــي. ذهنــــي. هســــتي عينــــي يعنــــي هســــتي خــ    دانــ

 كـــــوه و دريــــا و صــــحرا در خـــــارج از ذهــــن مــــا و مســـــتقل از ذهــــن مــــا وجـــــود        كــــه مــــثالً  

ــد و خــــ       ــور كنــ ــا را تصــ ــواه آنهــ ــا خــ ــن مــ ــد. ذهــ ــا و    دارنــ ــواه مــ ــه خــ ــد، بلكــ ــور نكنــ  واه تصــ

 ذهـــــن مـــــا وجـــــود داشـــــته باشـــــيم و خـــــواه وجـــــود نداشـــــته باشـــــيم كـــــوه و دريـــــا و صـــــحرا 
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ــود دارد ــا      . وجـ ــه مـ ــاه كـ ــد. آنگـ ــا دارنـ ــن مـ ــم در ذهـ ــودي هـ ــحرا وجـ ــا و صـ ــوه و دريـ ــين كـ ــي همـ  ولـ

ــي ــور مــ ــي    تصــ ــود مــ ــود وجــ ــن خــ ــا را در ذهــ ــا را، در حقيقــــت آنهــ ــيم آنهــ ــودي كنــ ــيم. وجــ    دهــ

  ).169،ص1،ج1369(مطهري،شود ميده مينا "وجود ذهني"كنند در ذهن ما پيدا مي كه اشياء

بحث وجود ذهني و كيفيت ادراك و شناخت از جمله مباحث مهم فلسفه است كه همواره ذهـن فالسـفه   

 "اسـالمي اسـت.   ي وجود ذهني، يكي از مسائل وجود شناسي در فلسفه ي مسئله را به خود مشغول كرده است. 

وجود ذهني در پرتو فلسفه ي اسالمي رشد و نمو يافته و در يونان قـديم و در دوره هـاي اول فلسـفه ي     نظريه ي

  ).38،ص1379(محقق داماد،"اسالمي به صورت يك مسئله ي مستقل مطرح نبوده است

نخسـت فخـررازي آن را بـه     طوالني برخـوردار نيسـت. ظـاهراً   ي تقسيم وجود به ذهني و عيني، از پيشينه  

بـاز شـود،   » وجـود ذهنـي  «البته قبل از آنكه فصل مخصوصـي تحـت عنـوان     مستقلي طرح كرد.ي ت مسئله صور

دربـاره ي  » كلّي«و مباحث » عقل و معقول«و يا در مباحث » نفس«و يا در مباحث » مقوالت«فالسفه يا در مباحث 

است كـه مـدعاي بـاب وجـود      علم و ادراك و مسائل مربوط به آن بحث مي كرده اند، اما آنچه مسلم است اين

)؛ اسـتاد مطهـري در ايـن زمينـه معتقدنـد      286،ص13،ج1386ذهني از نظر آنها محرز و مسلّم بوده است(مطهري،

مطالعه و سير در كتب و مكاتب فلسفي اسالمي نشان مي دهد كه تا قـرن پـنجم و ششـم هجـري فصـلي در      "كه: 

راً اين مسأله تا آن زمان نه به طور مشخصي مطـرح شـده و نـه    باز نشده بوده است و قه» وجود ذهني«فلسفه به نام 

دالئلي براي اثبات آن اقامه شده است و نه اشكاالتي كه ممكن بوده پيش بيايد كامالً به ميان آمده و نـه عقايـد و   

  ).  285،ص13،ج1386(مطهري،  "نظرات متعددي كه بعدها ظهور كرد تا آن وقت پديد آمده بوده است

خواجـه نصـيرالدين طوسـي وارد كتـب فلسـفه و كـالم       ي وسـيله  بـه  اولين بار  ظاهراً ذهني،مبحث وجود 

بـه   ه اسـت؛ خـويش را در كتـب فلسـفه و كـالم بازيافتـ     ي جاي شايسته است كه  از آن و پس ه استشداسالمي 

بـوعلي،   فـارابي و  .طوري كه در كتب متأخرين مانند صدرالمتألهين و حاج مال هادي سبزواري جاي مهمي دارد
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انـد و حتـي بـه ايـن كلمـه       در كتب خويش باز نكـرده  "جود ذهني و" حتي شيخ اشراق و پيروان آنها، بابي به نام

البته آنچـه از كلمـاتي كـه    ت. بوعلي پديد آمده اسي بعد از دوره  "وجود ذهني "         اصطالح .اند تفوه نكرده

 كه آنها نيز اين بوده استي اين است كه عقيده  ،آيد د بر ميان كرده  هاي ديگر طرح فارابي و بو علي به مناسبت

برهـان  ي آنها نه بـر ايـن مـدعا اقامـه       از تمثيل حقيقت ادراك شده در ادراك كننده، ولي :عبارت است ادراك

مستقل از مسائل وجود و يك تقسيم مستقل از تقسيمات وجـود تلقـي   ي   را به عنوان يك مسأله اند و نه آن كرده

  ).200-201،صص1،ج1369(مطهري،اند كرده

البته عمده مباحث آن ضمن مسائل ديگر در آثار فيلسوفان پيشين مطرح شده بود. براي مثال، شيخ الرئيس 

كيـف، متعـرض اشـكاالت معـروف در ايـن مسـئله       ي ضمن بحث در حقيقت علم ذيل مقولـه   "الهيات شفاء"در

داده است. اما از زمان فخررازي بـه ايـن سـو، وجـود ذهنـي برشـمار       شده، و پس از تقرير اشكاالت به آنها پاسخ 

، يكي از مسائل امور عامـه را بـه   "تجريد االعتقاد"مسائل وجود افزوده شد. بعد از رازي، خواجه نصير در كتاب 

، بحث مبسوطي را به "اسفار"صدرا در . وجود ذهني اختصاص داد و شارحان تجريد برغناي مباحث آن افزودند

  .ود ذهني اختصاص داده استوج

به نظر استاد مطهري: سهم عرفا از همه اساسي تر است و تنهـا در فلسـفه ي صـدرالمتألهين انعكـاس يافتـه      

است. تنها با نظر مخصوص عرفا در باب وجود و مراتب و تنزالت آن و اين كه هر نشئه اي حضرتي است... مـي  

  ).288،ص13،ج1386گذاشت(مطهري، توان مسئله ي وجود ذهني را روي پايه ي محكمي

بنابراين تا جايي كه مدارك نشان مي دهـد مسـئله ي وجـود ذهنـي در فلسـفه ي يونـاني سـابقه نداشـته و         

شايد براي يونانيان مي توان اينقدر سهم قائل شد كـه  "دستاورد فالسفه ي مسلمان و فلسفه ي اسالمي بوده است. 

  ). 285(همان،ص "قبول آنان بوده است اصل مدعا در باب وجود ذهني مورد توجه و
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در توجيه كالم فالسفه پيدا شد گروه زيادي مسلّم بـودن مـدعاي   » اشباح«از قرن هفتم به بعد كه نظريه ي 

باب وجود ذهني را انكار كردند. بنابراين تمام طرفداران اين نظريه، نظر خود را نظـر همـه ي فالسـفه ي گذشـته     

گذشتگان با نظريه ي اشباح منطبق اسـت و گروهـي از غيـر آنهـا نيـز در در اينكـه       دانسته و مدعي شدند كه نظر 

  ).286منظور فالسفه چه بوده ترديد كردند(همان،ص

 مطرح است. منظور ايـن اسـت كـه    23در فلسفه ي غرب نيز اين بحث با عنوان ارزش علم يا ارزش معرفت

حـس يـا   ي   واقع مطابقت دارد؟ آيا آنچه ما به وسـيله است و با  "حقيقت  "اندازه   روشن شود ادراكات ما تا چه

فهمـيم، يـا آنكـه     طور است كه ما مـي  همين  توانيم مطمئن باشيم كه واقع و نفس االمر هم فهميم مي عقل خود مي

ــالً   ــت اصــــــــــــــ ــن اســــــــــــــ ــري   ممكــــــــــــــ ــس االمــــــــــــــ ــع و نفــــــــــــــ    واقــــــــــــــ

   االمــــر طــــوري  نباشــــد و جهــــان معلومــــات هــــيچ در هــــيچ باشــــد، يــــا آنكــــه واقــــع و نفــــس         

   د و مــــا طــــور ديگــــري كــــه مقتضــــاي ذهــــن مــــا در تحــــت شــــرايط زمــــاني و مكــــاني اســــت باشــــ

  ).133،ص1،ج1372(مطهري،بفهميم؟

  پيشينه ي تحقيق: -2-3

ايــن پــژوهش بــا ايــن عنــوان بــراي نخســتين بــار در حــوزه فلســفه ي تعلــيم و تربيــت اســالمي اجــرا شــد  

ــا موضــوع   ــه اســت،   فلــذا در ســاليان گذشــته تحقيــق و بررســي اي در رابطــه ب پــژوهش حاضــر صــورت نگرفت

هر چند در رابطـه بـا انديشـه هـاي فلسـفي مالصـدرا در چنـد سـال اخيـر تحقيقـات متعـددي انجـام شـده اسـت               

كــه در ايــن نظريــه داراي » وجــود ذهنــي« ي    امــا مطالعــه و بررســي تربيتــي ديــدگاه هــاي وي بــه ويــژه نظريــه

ــه چنــد مــورد م   ــدابتكــارات و ديــدگاه هــاي خاصــي اســت، ب كــه در ذيــل آن هــا را ذكــر   -حــدود مــي گردن

ولــي عمــالً پژوهشــي در رابطــه بــا موضــوع حاضــر كــه بــه واكــاوي و اســتخراج داللــت هــاي    -خــواهيم كــرد

  .تربيتي نظريه وي بپردازد به تحقق نپيوسته است
                                                       

23 .Value of Knowledge 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  

  پايان نامه ها: -2-3-1

برنامه درسي با تأكيد بـر آثـار   تبيين تعليم و تربيت اسالمي و داللت هاي تربيتي آن در "علم الهدي،  -

خودش انجام داده است، هـدف اساسـي خـود را در     در رساله دكتري 1382در پژوهشي كه در سال  "مالصدرا

اين بررسي تبيين ماهيت تعليم و تربيت اسالمي دانسته و در پي پاسخ به اين سوال است كه اساس اسـالمي شـدن   

يت اسالمي مي شـود؟ بـه عبـارت ديگـر پژوهشـگر در صـدد اسـت        تعليم و تربيت چيست؟ و چگونه تعليم و ترب

مشخص كند كه آيا تالزمي ميان مباني هستي شناختي و انسان شناختي و معرفت شناختي اسالم، با نوع خاصي از 

تعليم و تربيت وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال وي بـه بـاز خـواني مبـاني فلسـفي و قـرآن پرداختـه و برخـي         

محقق براي بيان مباني فلسفي، از ميان شعبه هـاي  . درسي استخراج مي كند برنامه  تربيتي را در حوزهداللت هاي 

 .اصلي و مشهور فلسفه اسالمي، فلسفه صدرايي را بر مي گزيند

موضوع پژوهشي است كه  "تبيين معرفت شناختي حكمت متعاليه صدرايي و داللت هاي تربيتي آن" -

شـفيعي تحقيـق خـود را بـا بررسـي مفهـوم و امكـان        . انجام داده اسـت  1386عبدالسعيد محمد شفيعي در سال 

شناخت، ابزارهاي شناخت و مراتب شناخت در حكمت متعاليه مالصدرا پيگيري كرده و در نهايت در پي دست 

. ختي حكمت متعاليه در حوزه ي اصول تربيت مـي باشـد  يافتن به استنتاج داللت هاي تربيتي از مباني معرفت شنا

فعاليت و خالقيت نفس، انعطاف پذيري، تدريجي بودن، مداومت، فرديت، دروني بودن، جامعه پذيري خـالق و  

آن هـا     تنوع در كاربرد روش هاي آموزشي از جمله مهمترين اصولي هستند كه وي بـر اسـاس يافتـه هـايش بـه     

 .اشاره مي كند

  مقاله ها: -2-3-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



فصـلنامه فلسـفه و كـالم    . گلي ملك آبادي، رابطه ي علم با وجود ذهني در حكمـت صـدرالمتألهين   -

پژوهشگر در ايـن مقالـه در پـي آن اسـت كـه نشـان دهـد بـر         . 1386. دانشگاه شهيد بهشتي. آينه معرفت. اسالمي

د دارد، علـم اصـيل اسـت ولـي     اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين، ميان علم و و جود ذهني تفاوت جوهري وجو

وجود ذهني ظلّي است و بين علم كه امري نفسي است و وجود ذهني كه امري قياسـي مـي باشـد تفـاوت وجـود      

. وي استدالل مي كند كه تفاوت علم با وجود ذهني از حيث نشأه وجود است نه از لحاظ اعتبـار و حيثيـت  . دارد

وطن آن نفس است، نظير ديگر اوصاف نفساني مانند تقوي، علم از شئون عقل نظري و وجود خارجي است كه م

  .كه از شئون عقل عملي و موطن آن نفس است... شجاعت و 

به تبيـين و تشـريح چرايـي    ) 1386( "در پژوهشي با عنوان وجود ذهني در فلسفه ي اسالمي"فياضي  -

ي كـه معتقدنـد ماهيـت برخـي     نظريه ي كسـان : پرداخته و معتقد است كه بحث از وجود ذهني در فلسفه اسالمي

همچنـين وي  . اشياء و واقعيت ها به ذهن مي آيد و نيز نتايجي كه از اين نظريه به دست مي آورند نادرست اسـت 

ابراز مي كند كه نظريه ي وجود ذهني مشكل مطابقت ذهن و عين را حل نمي كند، بلكه ايـن مشـكل، خـود بـر     

 .را بايد از راه ديگري جستنظريه ي وجود ذهني مبتني است و راه حل آن 

مباني معرفت شناختي تعليم و تربيت اسالمي با تأكيد بـر حكمـت   "پژوهشي در رابطه با ) 1385(بهشتي -

در اين مقالـه شـماري از مهـم تـرين مبـاني معرفـت شـناختي تعلـيم و تربيـت          . انجام داده است "متعاليه صدرايي

اسالمي و به ويژه حكمت متعاليه صدرالمتأليهن به صورت منظم اسالمي از منابع و متون عمدتاً دست اول فلسفي 

مهمترين مباني معرفت شناختي كه در اين مقالـه مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه       . تدوين و معرفي شده است

بداهت مفهومي يا تصوري شناخت، بداهت مصداقي يا تصـديق شـناخت، ابزارهـاي شـناخت، اقسـام      : عبارتند از

 .شناخت و ابداعي بودن شناختشناخت، تجرد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



گزارشي از آراي فلسـفي صـدرالمتألهين و داللـت هـاي     "در پژوهش خود با عنوان ) 1385(سجاديه -

با بررسي مختصر و مرور اجمالي، ويژگي هاي نظام فلسفي مالصدرا را بـر شـمرده و برخـي داللـت      "تربيتي آن

 .هاي تربيتي را از آن استخراج كرده است

تفاوت علم و وجـود ذهنـي در معرفـت شناسـي مالصـدرا و بررسـي نتـايج        ).1387.(شجاري، مرتضي -

پژوهشگر بـا اشـاره بـه خالقيـت     .  1387بهار.دانشگاه شهيد بهشتي.آينه معرفت. فصلنامه فلسفه و كالم اسالمي.آن

موضوع مورد نظر خود پرداخته و     نتيجه گيري مـي كنـد كـه در حكمـت      تشريحنفس و چگونگي ادراك، به 

متعاليه علم ماهيت نيست تا از مقوله كيف يا اضافه و يا انفعال باشد؛ بلكـه علـم وجـود اسـت كـه از آن مفهـومي       

انتزاع مي شود و بر اساس تفاوت علم با وجود ذهني، كاشفيت علم و حكايت آن از واقع ناشي از وحدت وجود 

  علم و وجود معلوم است.

  كتاب ها: -2-3-3

كتاب تأمالت فلسفي در تعلـيم و تربيـت بـا عنـوان پژوهشـي در فلسـفه ي تعلـيم و         در فصل پنجمبهشتي، 

تربيت با تأكيد بر حكمت متعاليه صداريي، مهمترين مباني معرفت شناختي تعليم و تربيـت اسـالمي را كـه شـامل     

  موارد زير است تشريح كرده است:

 بداهت مفهومي يا تصوري شناخت -1

 (امكان وقوعي شناخت)بداهت مصداقي يا تصديقي شناخت  -2

 قوا يا ابزارهاي شناخت -3

 اقسام شناخت -4

 تجرد شناخت -5

 مراتب شناخت -6

 ابداعي بودن شناخت حسي و خيالي -7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



و سپس در فصل ششم همين كتاب با عنوان فلسفه ي تعليم و تربيـت اسـالمي بـر مبنـاي  معرفـت شناسـي       

بند به شرح ذيل ذكـر نمـوده    8را در   صدرالمتألهين، ديدگاه هاي معرفت شناختي حكيم صدرالمتألهين شيرازي

  است:

 بديهي بودن علم از لحاظ مفهومي -1

 وجودي بودن علم -2

 رابطه ي اتحاد و يگانگي علم با عالم -3

 رابطه ي ماهوي علم با معلوم -4

 واقع نمايي علم -5

 مجرد بودن علم از ماده -6

 تشكيك مند بودن علم -7

 ابداعي و اختراعي بودن علوم حسي و خيالي -8

وي در بخشـي از ايـن كتـاب      .  1383متعاليه و مالصدرا،بنياد حكمت اسالمي صـدرا،  خامنه اي، حكمت

كه به وجود ذهني در حكمت متعاليه اختصاص دارد با اشاره به مفهوم وجود ذهني و موضوعات مربـوط بـه آن؛   

يه را ذكـر  به تشريح جنبه هاي وجود شناسي و شناخت شناسي وجود ذهني پرداخته و اشكاالت وارده بر اين نظر

  مي نمايد و سپس راه حل مالصدرا را در مسئله وجود ذهني ارائه مي كند.

  جمع بندي و نتيجه گيري:

با توجه به پيشينه ي تحقيق؛ در بخش پايان نامه ها؛ پژوهش هايي كه ذكر شده است نتوانست انتظار ما را در ايـن  

ً  خصصـي در زمينـه ي حكمـت متعاليـه و مشخصـا     پژوهش برآورده نمايد. چرا كه بسيار كلي بوده و به صورت ت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



نظريه ي وجود ذهني كار نكرده بودند هر چند كه هر كدام از آن ها با تأكيد بر آثـار مالصـدرا و ديـدگاه هـاي     

  معرفت شناختي وي اقدام به استخراج داللت هاي تربيتي در حوزه ي تعليم و تربيت اسالمي نموده اند.

زشمندي در ارتباط با نظريه وجود ذهني صورت گرفته است ولي همـه ي ايـن   در بخش مقاالت پژوهش هاي ار

آثار در زمينه ي تبيين مفهوم وجود ذهني در حكمت متعاليه يا رابطـه ي علـم بـا وجـود ذهنـي و مبـاحثي از ايـن        

ع دست بوده است. بنابراين از پيشينه هاي موجود در اين قسمت فقط در بخش اول عنوان پژوهش حاضر كه راج

به بررسي نظريه ي وجود ذهني در حكمت متعاليه مي شود استفاده نموديم ولي در زمينه ي مـدلول هـاي تربيتـي    

  كه مهمترين بخش پژوهش حاضر به شمار مي رود؛ نتوانستيم بهره اي از آن ها ببريم.

امـــا مهمتـــرين و تنهـــا منبـــع كتـــابي موجـــود كـــه ســـهم ارزنـــده اي در نگـــارش ايـــن پايـــان نامـــه داشـــت؛  

ــن          ــا در ايـ ــؤاالت مـ ــياري از سـ ــاي بسـ ــه راه گشـ ــود كـ ــت بـ ــيم و تربيـ ــفي در تعلـ ــأمالت فلسـ ــاب تـ كتـ

  پژوهش شد.  
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  فصل سوم:                       

  روش شناسي تحقيق
  

  مقدمه: -3-1

اين فصل با مشخص كردن نوع تحقيق در پاسخ به هر كدام از سؤاالت پژوهش روش تحقيق متناسـب  در 

با آن را انتخاب كرديم و سپس با استفاده از روش مطالعه ي كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري اطالعـات مـورد   

اج و اسـتخراج مهمتـرين ديـدگاه    نياز را جمع آوري كرديم و در نهايت با شيوه ي تجزيه و تحليل كيفي به استنت

هاي معرفت شناختي فلسفه ي صدرايي پرداخته و سپس  مدلول هاي تربيتي ايـن ديـدگاه هـا را در قالـب اصـول      

  تربيتي مطابق فصل پنجم ارائه كرديم.

  نوع تحقيق: -3-2

مـده  واژه ي تحقيق از ماده ي حق گرفته شده و حق در لغت به معني راست، يقـين، عـدل و ضـد باطـل آ    

است. واژه ي تحقيق و ديگر مشتقات آن، كه از حق گرفته شده نيز مفهوم، ثبات، مطابقـت بـا واقـع، اسـتحكام و     
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(مقـدمي،  » حق بودن مطالبي را آشكار ساختن«استواري را به دنبال دارد، لذا تحقيق يك امر، به اين اعتبار، يعني: 

  ). 97، ص1387

وارسـي   24يايد به معنـاي رسـيدگي كـردن، بررسـي، بـازجويي،     واژه ي تحقيق اگر در قالب مصدر ميمي ب

آمـده   27،  بررسـي، پژوهيـدن  26راست و درست كردن، به حقيقت امري رسـيدگي كـردن و بـازجويي    25واقعيت،

  است. 

  پيرامون تحقيق، تعاريف مختلف و متعددي ذكر شده است از جمله:

هـاي عينـي و غيـر مشـهودي كـه بـه       بررسي كامل موضوع به گونه اي منظم و منسجم و بـر اسـاس روش   

) و 168،ص1384منظور كسب اطالعات يا كشف اصول وابسته به آن صورت                         مي پذيرد(خاكي،

  ).3،ص1375نيز گفته اند: مقابله و مقايسه ي انديشه با واقعيت(ساده،

ــه م        ــي در مطالع ــاي علم ــاربرد روش ه ــت از ك ــارت اس ــي عب ــوم تربيت ــق در عل ــي  تحقي ــائل آموزش س

تربيتي؛ بـه عبـارت ديگـر، هنگـامي كـه روش علمـي بـراي پاسـخگويي بـه مسـائل آموزشـي بـه كـار بـرده مـي                

ــه مجموعــه فعاليــت هــايي       ــيم وتربيــت ب ــق در تعل ــه مــي شــود. تحقي ــي گفت ــق تربيت ــه نتيجــه آن، تحقي شــود، ب

ــده آ     ــه اصــول و روش هــاي علمــي، پدي ــا عنايــت ب ــق آن و ب ــي اطــالق مــي شــود كــه از طري موزشــي و تربيت

ــراي       ــاري اســت كــه از آن ب ــا تفســير رفت ــرد و هــدف آن كشــف اصــول كلــي ي ــرار مــي گي ــژوهش ق مــورد پ

  ).  31،ص1384تبيين، كنترل و پيش بيني رويدادهاي آموزشي استفاده مي شود(دالور، 

د در اما آن دسته از تحقيقاتي كه مطلـب تـازه اي را در حـوزه ي معرفـت شناسـي بشـر ارائـه    مـي نماينـ         

  اصطالح تحقيق علمي ناميده مي شوند. اين تحقيقات مشخصات كلي مخصوص به خود دارند كه عبارتند از:

                                                       
24   . فرهنگ قريب
25 فرهنگ نفيسي.   
26 . فرهنگ عميد و دهخدا   
27 فرهنگ معين.   
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برخوردار بودن از آداب و تشريفات خاص. يعني چنين تحقيقـاتي بايـد حـاوي تمـام فعاليـت هـا و عناصـري         -1

 باشند كه فرايند تحقيق را به صورت نظام يافته (سيستماتيك) عملي سازد.

توسعه ي قلمرو معرفت. بدين معني كه تحقيق بايد مطلب تازه اي را كشف نموده و بر حجم دانش و معرفت  -2

 بشر بيفزايد و معلومات او را افزايش دهد.

شناخت حاصل از نتيجه و تحقيق در بيرون از ذهن واقعيت و ما به ازاي خارجي داشته باشد. يعني بتوان بـراي   -3

و شناخت عرضه مي كند در خارج ذهن مصداق و واقعيت و ما به ازاي خارجي پيـدا   آنچه تحقيق به عنوان نتيجه

  ).  11-12،صص1382كرد (حافظ نيا،

تشخيص نوع تحقيق به محقق كمك مي نمايد تا در انتخاب روش هاي مناسب تحقيـق مناسـب تـر عمـل     

خيص نـوع تحقيـق ذكـر شـده     نمايد. دسته بندي تحقيقات عموماً به صورت قراردادي و به منظور تسـهيل در تشـ  

انجام مي شود. به طور كلي طبقه بندي تحقيقات علمي بر اساس هدفي كـه دارنـد در سـه گـروه، بـه شـرح ذيـل        

  صورت مي گيرد:

: به پژوهشي گفته مي شود كه بدون توجه به كاربردهاي عملي، سـعي   29تحقيق پايهيا  28تحقيق بنيادي -3-2-1

جزئي يك فرضيه يا اصل اساسي آن علم را دارد و به منظور گسترش مرزهاي  در بررسي و اثبات يا نفي كامل يا

دانش، صورت مي گيرد. به عبارت ديگر تحقيق بنيادي به منظور توسعه ي نظريه ها انجـام مـي شـود و لزومـاً بـه      

ي ). اگر چه ممكن است تحقيق بنيادي، كاربرد عملـ 34،ص1381دنبال تأثيرات عملي آن نيست (نادري و سيف،

  ).49،ص1377نيز داشته باشد، ولي هدف عمده و اساسي آن افزايش حيطه ي دانش و آگاهي است(دالور،

  ضمناً تحقيقات بنيادي بر اساس روش تحليل به دو دسته تقسيم مي شوند:

                                                       
28 Basic or fundamental research 
29 pure research 
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الف) تحقيقات بنيادي تجربي. در اين تحقيقـات داده هـا و اطالعـات اوليـه بـا اسـتفاده از روش هـاي آزمـايش؛         

مشاهده؛ مصاحبه و ... گرد آوري مي شود و با استفاده از روش ها و تكنيك هـاي آمـاري و معيارهـاي پذيرفتـه     

شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. البته عقل و فكر محقق در نحوه ي به كارگيري روش هـا و نيـز تحليـل    

  نتايج به دست آمده سهم زيادي دارد.

اين تحقيقات اطالعات و مواد اوليه ي تحليل به روش    كتابخانـه اي گـردآوري   ب) تحقيقات بنيادي نظري. در 

مي شود و سپس با روش هاي مختلف استدالل مورد تجزيه و تحليل عقالني قرار گرفته و نتيجه گيري مـي شـود   

  ).51،ص1382(حافظ نيا،

ا كنـيم كـه پـژوهش بنيـادي     با توجه به توضيحاتي كه در مورد تحقيقات بنيادي ارائه شد، مي تـوانيم ادعـ  

نظري، پژوهشي است كه با يك مسئله برخورد انتزاعي دارد؛ بنابراين موضوعاتي از قبيـل مفهـوم آزداي، جبـر و    

  اختيار، مسائل مربوط به مفهوم وجود و ... همگي در اين دسته جاي مي گيرند.

و دوم پـژوهش در زمينـه ي   نتيجه اينكه نوع تحقيق در پژوهش حاضر براي پاسـخگويي بـه سـؤاالت اول    

مفهوم وجود ذهني و ديدگاه هاي مالصدرا در حوزه ي وجود ذهني جزء تحقيقات بنيادي نظـري بـه شـمار مـي     

  رود.  

: اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه از طريـق تحقيقـات    30تحقيق كاربردي -3-2-2

هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشياء و الگوها در جهـت   بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي

  توسعه ي رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند(همان).

                                                       
30 Applied research 
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به وسيله آن نيازي مشخص و خاص بوده ي دانش در يك زمينه ي هدف از آن توسعه  پژوهش هايي كه 

به عبارت ديگر، تحقيق كاربردي از نظريات توليد شده در تحقيقات بنيادي اسـتفاده   د.گردمي و شناخته برطرف 

 ).34،ص1381مي كند و آنها را در دنياي واقعي مورد استفاده قرار  مي دهد (نادري و سيف،

در پژوهش كاربردي هدف اصلي كشف علمي نيست، بلكه آزمودن و بررسي امكان كاربرد دانش اسـت  

ــود ر  ــوع خ ــي      و موض ــاب م ــي انتخ ــي و تربيت ــره ي آموزش ــكالت روزم ــائل و مش ــت از مس ــيم و تربي ا در تعل

  ).31،ص1384كند(دالور،

در ايــن نــوع پــژوهش تأكيــد بــر تــأمين ســعادت و رفــاه تــوده ي مــردم و مطلــوب بــودن فعاليــت اســت   

ري را بهتـر  ). وقتي تمايل به دانستن براي پژوهشگر از آن جهـت مهـم اسـت كـه بتوانـد كـا      49،ص1377(دالور،

انجام دهد و در حقيقت فايده ي عملي براي پژوهش، بـراي وي اهميـت داشـته باشـد، پـژوهش را كـاربردي يـا        

  ).  13،ص1384عملي مي گويند(هومن،

با جمع بندي مطالب ارائه شده در باال و تعريف اخيري كه در مورد پژوهش كاربردي ذكر شد نتيجه مـي  

به سوال سوم پژوهش در رابطه با استتنتاج مـدلول هـاي تربيتـي از نظريـه ي     گيريم كه نوع تحقيق در پاسخگويي 

 وجود ذهني در حكمت متعاليه ي صدرايي، جزء تحقيقات كاربردي مي باشد.

: در اين تحقيق محقق به طور عمده به دنبال راه حلي است كـه چگـونگي رفـع مشـكل      31تحقيق عملي -3-3-3

در عمل نوعي از تحقيق است كـه توسـط خـود افـراد درگيـر در يـك        معيني را مشخص سازد. در واقع پژوهش

مسئله و براي حل يا كاهش آن انجام مي گيرد. عمل، محور اساسي در اين نـوع تحقيـق اسـت. در ايـن پـژوهش      

پژوهندگان تالش مي كنند وضعيت نامطلوب يا نامعين موجود را به وضعيت مطلوب يا معين تغيير دهند(قاسـمي  

  ).  9،ص1388پويا،

                                                       
31 Action research 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



و آنها را نوعي تحقيق كاربردي محسوب كرد؛ زيرا  ناميداين تحقيقات را بايد تحقيقات حل مسئله يا حل مشكل 

  ).52،ص1382نتايج آن مستقيماً براي حل مسئله خاص به كار گرفته مي شود         (حافظ نيا،

به طور كلي با توضيحات ارائه شده در باال مي توان نتيجه گرفت كه اين تحقيق با توجه بـه دو وجهـي بـودن آن    

 كاربردي است.  -تربيتي)، از نوع بنيادي -(فلسفي

  روش تحقيق: -3-3

ــراي واژه (  ــي ب ــادل فارس ــين     methodروش مع ــا مع ــي ي ــرفتن راه ــيش گ ــي در پ ــه معن ــه ب ) اســت ك

ه بـراي رسـيدن بـه يـك هـدف معـين و بـا نظـم خاصـي برداشـته مـي شـود. طبيعـت              كردن گام هـايي اسـت كـ   

ــه آن دارد            ــيدن ب ــاي رس ــده و روش ه ــدف اراده ش ــه ه ــتگي ب ــا بس ــيلي آنه ــاف تفص ــا و اوص ــام ه ــن گ اي

  ).  1384،196(خاكي،

پــژوهش وكنجكــاوي از تمــايالت طبيعــي بشــر اســت و روش هــاي تحقيــق در حقيقــت ابزارهــاي         

ــه حقيقــت هســ  ــا حــدودي مرهــون روش هــاي شــناختن ودانســتن    دســتيابي ب تند. پيشــرفت هــاي علمــي بشــر ت

  است. 

  انواعي از مهمترين روش هاي مورد استفاده بر اساس ماهيت و روش تحقيق عبارتند از:

ــق -3-3-1 ــودن موضــوع اســت و مــي     32توصــيفي تحقي ــه ب ــال چگون ــه دنب : در تحقيقــات توصــيفي محقــق ب

يــا مطلــب چگونــه اســت. بــه عبــارت ديگــر ايــن تحقيــق وضــع موجــود را   خواهــد بدانــد پديــده، متغيــر، شــيء

بررســي مــي كنــد و بــه توصــيف مــنظم و نظــام دار وضــعيت فعلــي آن مــي پــردازد و ويژگــي هــا و صــفات آن  

ــه ي       ــوع تحقيقــات هــم جنب ــن ن ــد. اي ــا را بررســي مــي نماي ــين متغيره ــاط ب ــزوم ارتب ــه و در صــورت ل را مطالع

                                                       
32 Descriptive research 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ــه ي   ــم جنب ــاربردي دارد و ه ــا و      ك ــري ه ــات در تصــميم گي ــن تحقيق ــايج اي ــاربردي از نت ــد ك ــايي؛ در بع مبن

  س).  58-59،صص1382سياست گذاري ها و همچنين برنامه ريزي ها استفاده مي شود(حافظ نيا،

ــرايط اســت.         ــته ش ــك رش ــا ي ــت ي ــك موقعي ــزء ي ــه ج ــزء ب ــا، توصــيف ج ــق ه ــدف برخــي از تحقي ه

ــا روابــط موجــود، عقايــد    تحقيــق توصــيفي آن چــه را كــه هســت توصــيف و تفســير   ــه شــرايط ي مــي كنــد و ب

ــلي در         ــز اص ــه دارد. تمرك ــترش توج ــال گس ــدهاي در ح ــا رون ــهود ي ــار مش ــاري، آث ــدهاي ج ــداول، فراين مت

درجه اول به زمان حـال اسـت، هـر چنـد غالبـاً رويـدادها و آثـار گذشـته را نيـز كـه بـه شـرايط موجـود مربـوط               

  ).210،ص1384مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد(خاكي،

ــه ســؤال    ــق توصــيفي ب ــارت ديگــر تحقي ــه عب پاســخ مــي دهــد و هــدف آن توصــيف،  » چــه هســت؟«ب

  ).64،ص1381ضبط و توضيح شرايط موجود است(نادري و سيف،

در ايــن نــوع از تحقيقــات نوعــاً از روش هــاي مطالعــه ي كتابخانــه اي و بررســي متــون و محتــواي          

  نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده مي شود.مطالب و نيز روش هاي ميداني نظير پرسش 

ايــن گونــه تحقيقــات از نظــر شــيوه ي نگــرش و پــرداختن بــه مســئله ي تحقيــق بــه دو دســته تقســيم مــي  

  شود:

تحقيقات توصيفي محض. محقق صرفاً به كشف و تصوير سازي ماهيـت، ويژگـي هـا و وضـعيت موجـود       -الف

  موضوع و مسئله ي تحقيق مي پردازد.

تحليلــي. در ايــن نــوع از تحقيقــات محقــق عــالوه بــر تصــوير ســازي آنچــه هســت بــه  -توصــيفيتحقيقــات  -ب

تشــريح و تبيــين داليــل چگونــه بــودن و چرايــي وضــعيت مســئله و ابعــاد آن مــي پــردازد. محقــق بــراي تبيــين و  

  ).60-61،صص1382توجيه داليل نياز به تكيه گاه استداللي محكمي دارد (حافظ نيا،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ــن گو    ــي اي ــور كل ــه ط ــاد        ب ــايق و ايج ــف حق ــه كش ــد ب ــي توان ــااليي دارد و م ــي ب ــات ارزش علم ــه تحقيق ن

  شناخت كلي و تدوين قضاياي كلي در تمامي علوم و معارف بشري منجر شود (همان).

 مـي  توجـه  پديـده  دو يـا  دومتغيـر  بـين  موجـود  روابطي  مطالعه  به تحقيق اين در :33همبستگي تحقيق -3-3-2  

  .)104،ص1387(مقدمي،شود

ــي) -3-3-3  ــق تجربي(آزمايش ــاير       :تحقي ــر خــالف س ــه ب ــاي پژوهشــي اســت ك ــه روش ه يكــي از مجموع

ــرده مــي شــود        ــه كــار ب ــر ب ــد متغي ــا چن ــين دو ي ــولي ب ــدا كــردن رابطــه ي علــت و معل ــه منظــور پي ــا ب روش ه

  .)131،ص1384(دالور،

 شــود مــي پرداختــه شـرايطي  و وضــعيت بررســي بـه  پــژوهش نــوع ايــن در: 34رويــدادي پــس تحقيـق  -3-3-4

 مشـخص  اتفـاق  يـا  و رويـداد  از پـس  معمـول  طـور  بـه  و آينـد  مـي  وجـود  بـه  قبلـي  حـوادث  وقـوع  سـبب  به كه

  .  )207(همان،صپذيرد مي انجام

  توصيفي است. -با توجه به مطالب باالروش تحقيق تحليلي

  

  روش و ابزار گردآوري اطالعات: -3-4

محقـق بـه كمـك آن هـا مـي توانـد اطالعـات مـورد نيـاز را          ابزار سنجش و انـدازه گيـري وسـايلي هسـتند كـه      

بـــراي تجزيـــه و تحليـــل و بررســـي پديـــده ي مـــورد مطالعـــه و نهايتـــاً كشـــف حقيقـــت گـــردآوري نمايـــد. 

ابزارهــايي كــه محققــان علــوم انســاني بــراي گــردآوري اطالعــات تــاكنون توانســته انــد ابــداع نماينــد عبــارت    

ــار    ــاحبه، ك ــارت مص ــه، ك ــت از: پرســش نام ــن      اس ــا. اي ــاير آن ه ــا و نظ ــرم ه ــيش، ف ــون، ف ــاهده، آزم ت مش

  ).144،ص1382ابزارها متناسب با نوع تحقيق و روش كار آن برگزيده و طراحي مي شود(حافظ نيا،
                                                       

33 Correlative research 
34   Expost facto research 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



شيوه ي گـرد آوري اطالعـات الزم در   "در پژوهش حاضر روش تحقيق كتابخانه اي كه عبارت است از: 

ه ي كتاب ها، مقاالت و پايان نامه ها و ديگـر آثـار مكتـوب كـه     خصوص ريز موضوعات تحقيق، از طريق مطالع

 "معموالً در كتابخانـه هـاي عمـومي يـا تخصصـي موجـود اسـت و نيـز طريـق انديشـه ورزي بـر روي اطالعـات            

  ) و با استفاده از ابزار فيش برداري به كار گرفته شد.3،ص1379(نكونام،

اغـذ يـا مقـوا كـه محقـق بخشـي از يـك مـتن         الزم به توضيح اسـت كـه فـيش ابـزاري اسـت از جـنس ك      

ــا مســئله تحقيــق خــود مــي يابــد، روي آن ثبــت نمــوده يــا الصــاق مــي نمايــد     مــورد مطالعــه را كــه در رابطــه ب

  ).144،ص1382(حافظ نيا،

ــه        ــرداري ك ــيش ب ــا روش ف ــه اي و ب ــق كتابخان ــتفاده از روش تحقي ــا اس ــر ب ــژوهش حاض ــابراين در پ بن

ــود    ــار مالصــدرا ب ــار آث ــاي ك ــاي در     مبن ــرح ه ــين از ش ــرديم. همچن ــدام ك ــات الزم اق ــع آوري اطالع ــه جم ب

ــد. در        ــتفاده ش ــابع دســت دوم اس ــوان من ــه عن ــفي صــدرا ب ــه ي آرا فلس ــي در زمين ــاالت پژوهش ــترس و مق دس

ايــن ميــان از آثــار انديشــمندان معاصــر از جملــه اســتاد مرتضــي مطهــري، محمــد تقــي مصــباح يــزدي، عبــداهللا   

  يرازي و ... براي فهم، تحليل و تفسير دقيق تر مباحث استفاده شد.جوادي آملي، سيد رضي ش

  

  روش تجزيه و تحليل اطالعات: -3-5

پژوهش حاضر جز تحقيقات كيفي به شمار مي رود.  و جز تحقيقاتي است كه فاقد جنبـه آمـاري اسـت و    

تحقيقات نيز از فراينـد كامـل   عمدتاً متكي به اسناد و مدارك و شهود و ادراك و تحليل عقالني است. اين گونه 

تحقيق علمي تبعيت مي كنند و داراي مرحله ي تجزيه و تحليل است؛ بنابراين چـون تحليـل داده هـاي كيفـي را     

نمي توان با روش كمي و آماري انجام داد بايد از روش هاي مناسب كيفي استفاده كرد. شيوه ي تجزيه و تحليل 

ن استفاده كرديم. كه مبنا و معيار در اين روش عقـل، منطـق، تفكـر و    كيفي روشي است كه در اين پژوهش از آ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



استدالل است. يعني محقق با استفاده از عقل و منطق و غور و انديشه بايـد اسـناد، مـدارك و اطالعـات را مـورد      

  بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد و حقيقت و واقعيت را كشف و درباره ي  فرضيه ها اظهار نظر نمايد.

ابراين در اين روش اطالعات دست اول در مورد جهان اجتماعي مورد بررسي به دست مي آينـد. روش  بن

شناسي كيفي به محقق اجازه مي دهد تا به داده ها نزديك شده و از آن طريق جنبه هاي تحليلي و مفهومي تبيـين  

  خود از داده ها را به دست آورد.

ــد از     ــي بع ــل، كم ــه و تحلي ــن روشِ تجزي ــود. در    در اي ــي ش ــروع      م ــا ش ــع آوري داده ه ــاز، جم آغ

حقيقــت جمــع آوري و تجزيــه و تحليــل داده هــا معمــوالً بــه صــورت همزمــان انجــام مــي گيــرد. همچنــين در   

 اين روش محققان داده هاي خود را بيشتر به صورت استنتاجي تجزيه و تحليل مي كنند.
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  فصل چهارم:                              

  يافته هاي تحقيق          
  

  مقدمه: -4-1

ايـن فصـل شـامل سـه بخـش مهـم اسـت كـه در آن بـه سـؤاالت تحقيـق پاسـخ خـواهيم داد. در بخـش نخسـت                

ــه صــدرايي      ــه بررســي مفهــوم وجــود ذهنــي در حكمــت متعالي ــا ذكــر تاريخچــه اي از بحــث وجــود ذهنــي ب ب

ــه و د ــناختي       پرداخت ــت ش ــاي معرف ــدگاه ه ــه ي دي ــژوهش در زمين ــوال دوم پ ــخ  س ــدي و در پاس ر بخــش بع

مالصــدرا در حــوزه ي وجــود ذهنــي؛ ديــدگاه هــاي معرفــت شــناختي وي را در دو بخــش ديــدگاه هــاي عــام   

ــاي            ــدگاه ه ــي دي ــاي تربيت ــدلول ه ــماري از م ــت ش ــرد. و در نهاي ــواهيم ك ــان خ ــاص بي ــاي خ ــدگاه ه و دي

  ي را مطرح خواهيم كرد. معرفت شناختي صدراي
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   بخش اول: بررسي سؤال اول تحقيق -4-2

  مفهوم وجود ذهني چيست؟

  ) علم حصولي و علم حضوري4-2-1

از ديدگاه معرفت شناختي و منطقي براي علم تعاريف مختلف و متعددي ذكر كرده اند. علم ما به يك شيء، يـا  

وجود آن و از طرفي، در هـر شـيء دو جنبـه و دو حيثيـت وجـود دارد:      علم به ماهيت آن شيء است و يا علم به 

حيثيت ماهيت و حيثيت وجود، هنگام علم ما به يك شيء يـا ماهيـت آن شـيء بـدون وجـود خـارجي آن، و يـا        

و در صورت دوم علم مـا  » حصولي«وجود خارجي آن نزد ما حاصل مي گردد. در صورت اول، علم با آن شيء 

  ).1363باشد(طباطبايي، مي» حضوري«به آن 

ــه اشياســت كــه از       ــا ب ــه اثبــات مــي رســد در حقيقــت همــان علــم حصــولي م آنچــه در بحــث وجــود ذهنــي ب

  طريق حصول ماهيت آنها نزد ما تحقق مي يابد.  

  به اعتقاد حكما براي اشيا دو نحو از وجود و تحقق ثابت است:

 وجود خارجي يا عيني و اصيل -1

 اصيلوجود ذهني يا ظلي و غير  -2

ــزاع و           ــان ن ــا و متكلم ــين حكم ــود دوم ب ــورد وج ــا در م ــت، ام ــي نيس ــزاع و اختالف ــود اول، ن ــق وج در تحق

  ).115،ص1386اختالف موجود است(گلي ملك آبادي،

با توجه به مباحـث بـاال، گروهـي بـا انكـار وجـود ذهنـي، علـم مـا بـه اشـياي خـارجي را تنهـا يـك نـوع اضـافه                 

كــه هنگــام حصــول بــه يــك شــيء ماهيــت آن در ذهــن نمــي آيــد، بلكــه مــي داننــد و گروهــي ديگــر معتقدنــد 
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ــد      ــر ايــن باورن ــا آن مشــابهت دارد و از آن حكايــت مــي كنــد و دســته ي ديگــر ب شــبح آن شــيء اســت كــه ب

  كه آنچه به ذهن مي آيد كامالً با آن مباين است و هيچگونه حكايتي از آن ندارد.

ــث  ــدماي اســالمي دربــار   » وجــود ذهنــي «بح ــم و ادراك اســت ولــي نــه از آن     در ميــان ق ه ي حقيقــت عل

ــم و ادراك      ــه اي اســت؟ بحــث در عل ــاهيتي دارد و داخــل در چــه مقول ــم و ادراك چــه م ــا عل جهــت كــه آي

مطــرح مــي شــود » مقــوالت«از آن جهــت كــه چــه مــاهيتي دارد و داخــل در چــه مقولــه اي اســت، در مبحــث  

بـه رابطـه علـم بـا معلـوم، و در حقيقـت مربـوط        طـرح مـي شـود مربـوط اسـت      » وجـود ذهنـي  «اما آنچه در باب 

است به ميزان واقـع نمـايي علـم وادراك كـه آيـا ادراكـات تـا چـه انـدازه محتـوي حقيقـت انـد؟ و بـه عبـارت               

  ).259،ص13،ج1386ديگر ارزش معلومات ما چيست و چه اندازه است؟(مطهري،

  دارد:  در تبيين چرايي بحث از وجود ذهني در فلسفه اسالمي، دو نظر وجود

بنابر ديدگاه نخسـت كـه نظريـه ي رايـج و مشـهور نيـز اسـت، ايـن بحـث بـراي اثبـات مطابقـت ذهـن و عـين و               

ــت(مطهري،         ــده اسـ ــرح شـ ــاي مطـ ــات هـ ــا واقعيـ ــات بـ ــت معلومـ ــات مطابقـ ــر، اثبـ ــان ديگـ ــه بيـ ، 1404بـ

  ).258-269،صص1ج

ــي، يعنــي وجــودي      ــر وجــود ذهن ــراي تأكيــد ب كــه شــأني جــز ديــدگاه دوم آن اســت كــه طــرح ايــن بحــث ب

ــن و          ــت ذهــ ــكل مطابقــ ــل مشــ ــراي حــ ــه بــ ــت، نــ ــي اســ ــود عينــ ــار وجــ ــدارد، در كنــ ــت نــ حكايــ

  ).10،ص1386عين(فياضي،

نظر نخست بر ديدگاه خاصي در باب وجود ذهني مبتني است. فيلسوفان طرفدار اين ديدگاه بـر ايـن باورنـد كـه     

وجود خـارجي آنهـا بـر وجـود ذهنـي       ماهيت ها غير از وجود خارجي، وجود ديگري نيز در ذهن دارند كه آثار

گفته مي شود. اينان در مقابل متكلمان » وجود ذهني«شان مترتب نمي شود و به اين ماهيت هاي موجود در ذهن، 

كه مي گويند اساساً چيزي به ذهن  نمي آيد و يا آن دسته از حكما كه معتقدند چيزي به ذهن مي آيد، ولي جـز  
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كنند كه خود ماهيت به ذهن مي آيد و نه چيز ديگر. بر اين اساس، وجود ذهني شبح وسايه اي نيست، تأكيد مي 

  ).10،ص1386مختص ماهيات است(فياضي،

از همين رو، عالمه طباطبايي در بحث وجود ذهني، در نهايه الحكمه مي فرمايند: امـوري ماننـد وجـود و صـفات     

ات آن، كه وجودي ندارنـد بـه ذهـن نمـي     آن كه حقيقتشان عين خارجيت است و نيز اموري همچون عدم و صف

  آيند(همان).

در وجود ذهني ادعا اين است كه صورت ذهني مطابق است با صورت شيء خارجي و به عبارت ديگـر، ماهيـت   

اشياي خارجي در ذهن حضور يافته است و اگر از حيث وجود با شيء خارجي متفاوت است، از حيث ماهيت با 

بيان، صور ذهني واقع نما هستند، يعني ظهور اينها بر نفس ما عين ظهور واقعيات  آن يكي است. پس مطابق با اين

  )  303-304،صص1378خارجي و حصولشان در ذهن ما كشف اشياي بيروني است (عرب مومني،

 لـــدي بنفســـه كـــون االعيـــان فـــي غيرالكـــون للشـــيء«و بـــه تعبيـــر مالهـــادي ســـبزواري: 

  ).51،ص13،ج1386(مطهري،»االذهان

  ت اين ادعا را از زبان خود صدرالمتألهين بشنويم:بهتر اس

از اين رهگذر، اين مطلب به خـوبي معلـوم مـي شـود كـه علـم بـه هـر چيـزي هسـتي           

علمي همان شيء معلوم مي باشـد و هسـتي علـم شـيء معلـوم ديگـر نيسـت؛ زيـرا هـيچ چيـز           

موجــود نيســت مگــر اينكــه بــراي آن چيــز همانگونــه كــه صــورتي عينــي در خــارج از ذهــن 

است، بهمـان گونـه، صـورتي هـم از همـان چيـز در ذهـن موجـود اسـت كـه وجـود علمـي             

آن بشمار مي رود. بهمـين جهـت بايـد بـدين مطلـب رهنمـون شـد كـه صـورت ذهنـي هـر            

ــائري      ــالم ذهن(حــ ــت در عــ ــيء اســ ــت آن شــ ــت و ماهيــ ــان حقيقــ ــيء همــ شــ

  ).10،ص1361يزدي،

  ني دو وظيفه مهم پيش رو دارند:با همه ي اين تفاسير معتقدان به نظريه ي وجود ذه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



وجود ذهني و صور و مفاهيم را اثبات كنند و پاسخ مناسب را به ايرادات و اشكاالت وارد شـده بـر آن ارائـه     .1

 نمايند

  اثبات كنند كه وجود ذهني حاكي از موجودات عيني و مطابق با آنهاست .2

اظر بـه جنبـه ي اول اسـت و در مـورد     آنچه انديشمندان براي اثبات وجود ذهني به آن تمسك جسته اند ن

جنبه ي دوم كه بحث ارزش معلومات و مطابقت آنها با موجودات عيني مطرح است در فلسفه اسـالمي كمتـر بـه    

  آن پرداخته شده است.

فالسفه، عرفا و متكلمان هر كدام با مباني خود در شكوفايي اين بحث كوشيده انـد. اشـكاالت و ايـرادات    

ي وجود ذهني، فالسفه را در تحكيم مباني خود تشويق كرد و صدرالمتألهين بـر اسـاس مبـاني    متكلمان به مسئله 

فلسفي خود در صدد بر آمد تا با ابتكارات و ارائه ي نظرات بديع اشكاالت وارد شده بر نظريه ي وجود ذهني را 

  مرتفع سازد.

سـلك هـاي مختلـف در مـورد     وي ابتدا داليل وجود ذهني را بر مي شمارد و سپس موضع گيـري هـا و م  

اشكاالت وارد شده را بر آن روشن مي سازد و در طي پاسخ به اشكاالت از نظر حكماي مشّاء و اشراق و عرفاي 

  ).115،ص1386شامخ استفاده مي كند(گلي ملك آبادي،

در حكمت متعاليه ي صدرايي نيز اصل مدعاي وجود ذهني، اين است كه ادراك شيء (علم ما به اشـياء)  

ادراك ماهوي است؛ به بياني ديگر، يك شيء با حفـظ ذات در دو مـوطن تجلـي و ظهـور دارد كـه عبارتنـد از:       

  ».وجود ذهني«و » وجود خارجي«

  همچنان كه حاج مالهادي سبزواري اين مسئله را در اين بيت به خوبي بيان كرده است:

  كون  بنفسه  لدي  االذهانللشي غير الكون في االعيان                                 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



با حفظ ذات با تمـام حقيقـت و   » همان شيء«مي باشد، يعني » بنفسه«درست رمز مطلب در همين كلمه ي 

ماهيتش در عالم ذهن جلوه گر و ظهور پيدا مي كند. بنابراين به هر انـدازه اي كـه شـما در مـورد عـالَم و جهـان       

  خارج علم داشته باشيد، مي شويد جهان خارج.

ه طور خالصه، مسئله وجود ذهني در فلسفه اسالمي به رابطه ي علم و معلوم و ميزان واقـع نمـايي علـم و    ب

  ادراك و ارزش و اعتبار معلومات و مطابقت علم ومعلوم مربوط مي شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  بخش دوم: بررسي سؤال دوم تحقيق -4-3

  مالصدرا در حوزه ي وجود ذهني چه ديدگاه هايي دارد؟ 

محـور مباحـث    "حقيقـت وجـود  "قبل از پرداختن به اين بحث الزم است اين نكته را ياد آور شـويم كـه   

را  "حقيقـت وجـود  "، "اصالت وجـود "فلسفي در حكمت متعاليه ي مالصدرا مي باشد. صدرالمتألهين بر اساس 

ابـن سـينا فلسـفه ي    ). او در ابتـدا هماننـد   16-17،صـص 1360محور مباحث فلسفي خود قرار مي دهد (الشيرازي،

معرفـي مـي كنـد، هـر چنـد در مباحـث       » موجود بما هـو موجـود  «اولي را علم به وجود مي داند و موضوع آن را 

را به عنوان موضـوع فلسـفه از نظـر او معرفـي كـرد. در ايـن       » وجود«بعدي، پس از اثبات اصالت وجود مي توان 

اطـالق مـي شـود، چيـزي جـز وجـود       » موجـود «لفـظ  صورت، دانسته      مي شود كه واقعيت خارجي كه بر آن 

بـه عنـوان موضـوع فلسـفه نـام بـرد       » وجـود «نيست، لكن تا هنگامي كه اين مسئله اثبات نشده است نمي تـوان از  

  ."مفهوم وجود"است نه  "حقيقت وجود"در اينجا  "وجود"). منظور از 137،ص1،ج1375(جوادي آملي،

ه مباحث وجود اختصاص دارد، به تفصيل در بـاب انـواع تعـاريف    صدرالمتألهين در جلد اول اسفار، كه ب

سخن مي گويد و عالوه بر معرفت نظري و مبدل شدن به عـالمي معقـول كـه مضـاهي و مشـابه عـالم        "حكمت"

عيني باشد، بر تصفيه و تهذيب نفس از آلودگي هاي مادي و به تعبير فالسفه اسالمي، بر تجـرد نفـس نيـز تأكيـد     

  ).55،ص1389ن،مي كند(اكبريا

مالصدرا معناي حكمت را چنان كه سهروردي تعريف كرده، پذيرفته و آن گاه در معناي فلسـفه بـا ارائـه    

كردن نظريه اي وجودي چنان توسعي ايجاد كـرده كـه بتوانـد بعـد اشـراقي و كمـال نفسـاني موجـود در معنـاي          

حقيقتي است كه نه فقط در ذهـن و نـه فقـط از    اشراقي و عرفاني اين كلمه را نيز شامل شود. از نظر او، حكمت، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



طريق علم اشراقي، بلكه در كل وجود آدمي از طريق قرار گرفتن در سـاحت وجـود و اتحـاد وجـودي بـا اشـياء       

  حاصل مي شود (همان).

مالصدرا در آثار خويش نشان مي دهد كه پيشينيان نتوانسـته انـد درك درسـتي از وجـود داشـته باشـند و       

  ).16،ص1360آن را به خوبي بيان كنند (الشيرازي، احكام و لوازم

ه شـموله    «مالصدرا در كتاب مشاعر، به دنبال بحـث از بـداهت وجـود، فصـلي را تحـت عنـوان        فـي كيفيـ

در  "حقيقـت وجـود  ") و آن را به بحث از نحوه ي احاطـه و شـمول   8،ص1342منعقد كرده (الشيرازي،» لالشياء

 "مفهـوم وجـود  "ي آن در ذهن اختصاص داده است. او مفهومي را اوسع از مراتب خاصه و از جمله ظهور و تجل

نمي دانـد. سـعه و شـمول مفهـوم وجـود غيـر از سـعه و احاطـه          "حقيقت خارجي وجود"و مصداقي را اشمل از 

حقيقت وجود است. احاطه حقيقت وجود عبارت است از: ظهور، تجلي و انبساط آن در مراتب مختلف، چـه در  

ر ذهن. حقيقت وجود به عنوان يك حقيقت البشرط مقسمي به دليل اين كـه خارجيـت عـين ذات    خارج و چه د

آن است، هرگز به ذهن نمي آيد و محكوم به قوانين ذهني نمي شود، لكن مراتب آن، يعني وجودات خاصه، هر 

وند، امـا بـه   چند به دليل آن كه خارجيت عيت ذات آن است، هرگز به كنه و حقيقت خود، معلوم آدمي نمي شـ 

  ).62-63،صص1389تبع اتحادي كه با ماهيت دارند از وصف معلوميت برخوردار مي شوند(اكبريان،

از اين رو، سخن مالصدرا در باب وجود ذهني نيز صبغه ي جديدي پيدا كرده است. وقتي گفته مي شود، 

ه وصـف وجـود خـارجي    ماهيت در خارج معلوم بالعرض است، معلوم بالعرض بودن، وصف ماهيت نيست، بلكـ 

است، همان طور كه وقتي كه گفته  مي شود ماهيت در ذهن معلوم بالذات است، آن نيز مسامحه در تعبير اسـت.  

معلوم بالذات چيزي جز وجود وجود نيست، پـس آن چـه معلـوم باالصـله اسـت، وجـود ذهنـي اسـت و ماهيـت          

معلوم بـالعرض هـم ماهيـت خـارجي نيسـت و       موجود در ذهن به تبع وجود ذهني معلوم مي شود، همان طور كه

  ماهيت در خارج به تبع وجود خارجي معلوم است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



در ذهن، وجود ذهني تقدم بر ماهيت دارد؛ همان طـور كـه در خـارج، وجـود خـارجي مقـدم بـر ماهيـت         

ي است.به گفته ي مالصدرا، وجود ذهني يا حضور صور در نفس يا ذهن كه در نتيجه ي آن علم با اعيان خـارج 

و علــم بــه ذات حاصــل مــي شــود، فراتــر از مقــوالت جــوهر و عــرض اســت و بــا حقيقــت وجــود يكــي اســت   

  ).64،ص1389(اكبريان،

با توجه به مطالب ذكر شده، مهمترين ديد گاه هـاي مالصـدرا را در زمينـه ي بحـث وجـود ذهنـي در دو       

  م:بخش شامل: ديدگاه هاي عام و ديدگاه هاي خاص به شرح ذيل ارائه مي كني

 ديدگاه هاي عام مالصدرا: -4-3-1

علــم، بــه لحــاظ مفهــوم، امــري بــديهي و بــين و بنــابراين، بــي نيــاز از تعريــف منطقــي، و بلكــه  -4-3-1-1

 غير قابل تعريف است.

 قائـل  يتفـاوت  آنهـا  نيبـ  و دانسـتند  يمـ  يذهن صورت را علم مالصدرا از شيپ لسوفانيف غالب كه آنجا از

  ).17،ص1387،يشجار(»العقل عند يالش من الحاصله الصوره هو العلم:« گفتند يم آن فيتعر در نبودند،

. دانـد  يمـ  باطـل  را آنهـا  تمام و كرده ينقاد را علم مورد در خود از شيپ متفكران يها فيتعر مالصدرا

  :پردازد يم آنها رد به و داده نسبت نايس ابن به قول چهار علم فيتعر در يو

ــان آن و كــرده تصــور يســلب يامــر را تعقــل يگــاه نايســ ابــن -1 ــب كــه اســت يزم  معقــول و عاقــل كــرده اني

ــد ــ خداون ــرت يمقتض ــز ســت،ين صــفاتش و ذات در كث ــا راي ــل يمعن ــول و عاق ــودن معق ــد ب ــرد خداون  از تج

ــاده ــ م ــر كــه) 18،ص1387،يشــجار(باشــد يم ــودن يســلب اســت، يعــدم يام ــم ب ــبطالن واضــح عل  اســت، ال

  .شود زائل ما از يزيچ نكهيا نه ميابي يم خود در يزيچ م،يكن يم تعقل كه يوقت رايز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 اسـت  يهنگام آن و داند يم معقولند، اتيماه با مطابق كه عاقل جوهر در مرتسم يها صورت را تعقل يگاه-2

 اشارات سوم نمط در زين و ذاتش نزد خود صورت حضور مگر ستين را خود ذات ءيش كي تعقل ديگو يم كه

  :است كرده حيتصر امر نيا بر

 نـزد ) ءيش تيماه( ءيش قتيحق تمثل ء،يش ادراك: »المدرك عند متمثله قتهيحق تكون أن هو ءيالش درك«

  ).همان(ستين صورت حضور واسطه به شتنيخو تعقل رايز است، باطل زين سخن نيا است؛ كننده ادراك

 واجـب  در كـه  طيبسـ  عقـل  د،يـ گو يمـ  كـه  اسـت  يهنگام آن و داند يم معلوم به عالم اضافه را تعقل يگاه-3

 نيـ ا. اوسـت  از صـور  آن ضـان يف خاطر به بلكه ست،ين آن در ريكث صور حصول واسطه به تعقلش هست، الوجود

 اضـافه،  كـه  يحـال  در ندارنـد؛  خـارج  در يوجـود  كـه  ميكنـ  يم درك را ياياش يگاه رايز است، باطل زين قول

 و ذات نيب اضافه و ميكن يم ادراك را خود ذات زين و  است فانيمتضا همراه وجودش و ندارد يوجود استقالل

 ذات بـه  علـم  واقـع  در باشـد،  اضـافه  خـود  ذات به ما علم اگر و يذهن اعتبار حسب به مگر. ندارد ييمعنا خودش

 بـه  همـواره  و سـت ين گونـه  نيا ميدان يم وضوح به كه يحال در ،يذهن اعتبار حسب به مگر داشت مينخواه خود

  ).19همان،ص(نباشد چه و باشد اعتبار نيا چه ميدار علم خود

 از علـم  كنـد  يمـ  انيب كه است يهنگام آن و دانند يم است، يخارج امر به مضاف كه يتيفيك را تعقل يگاه-4

 كنـد  يمـ  انيـ ب كـه  يهنگـام  زين و است اضافه مقوله در بالعرض و فيك مقوله در بالذات و است ينفسان اتيفيك

 رايـ ز اسـت،  فيسـخ  شدت به زين قول نيا. باشد يم است، اضافه يدارا يتيفيك كه علم رييتغ موجب معلوم رييتغ

 صـفاتش  كه است آن از برتر خداوند و بود خواهد او ذات بر عارض و زائد يتيفيك خداوند علم صورت نيا در

  ).همان(باشد -يعارض تيفيك يعني-مخلوقات نيتر فيضع نوع از

 انيـ ب بـه  ايـ  نـدارد  تيـ ماه شد اشاره كه همچنان رايز است، فيتعر قابل ريغ علم مالصدرا نظر از نيبنابرا

  :است وجودش نيع تشيماه يو خود
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 فيـ تعر حـد  بـا  تـوان  ينم را قيحقا از گونه نيا. است تشانيماه نيع آنها وجود كه است يقيحقا از علم

 فيـ تعر تـام  رسم به توان ينم را علم زين و باشد يم اند، يكل يامور كه فصل و جنس از مركب حد، رايز كرد،

 در يعـالم  و زنـده  موجـود  هر كه است ينفسان و يوجدان يحالت علم. ستين علم از تر معروف يزيچ رايز كرد،

 و ظـاهرتر  بـا  اسـت  محـال  باشـد  گونـه  نيـ ا كـه  چه هر و ابدي يم خود ذات در ييخطا و شك چيه بدون و ابتدا

 لـذا  و شـود  يمـ   شـناخته  آن به علم واسطه به انسان عقل نزد يزيچ هر نكهيا زين و شود شناخته خود از تر روشن

 و هيـ تنب بـه  اجيـ احت واضـح  امـور  از يبعض يگاه اما شود، آشكار علم از ريغ يزيچ واسطه به علم كه است محال

 در امـر  نيـ ا كـه  چنـان  بخشـد،  اديـ ازد را آنهـا  وضوح و كشف و سازد آنها متوجه را انسان كه دارند يحاتيتوض

  ).1387،يشجار از نقل به مالصدرا(باشد يم يجار استياش اعرف كه زين وجود

  : گفت توان يم نيچن جهينت در

 يقـ يحق فيتعر چون ست،ين فيتعر قابل و است، ميمفاه نيتر روشن چون است، فيتعر از ازين يب علم،

 اسـت،  جنس يعني اعم جزء دنورآ مستلزم) ناقص رسم تام، رسم حدناقص، تام، حد( آن چهارگانه اقسام همه و

 واقـــع آن يبـــرا جـــنس تـــا نـــدارد، وجـــود علـــم مفهـــوم از تـــر يكلـــ و تـــر عـــام يزيـــچ كـــه يحـــال در

  ).120ش،صي،هما1389،يبهشت(شود

  :ديگو يم وجود مفهوم يريناپذ فيتعر باب در يسبزوار يحاج

  بالرسم ال و بالحد سيول        االسم شرح الوجود معرف

  االخفاء هيغا يف وكنهه         اءياالش اعرف من مفهومه

  

  :كه معتقدند زين يمطهر استاد
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 مـوطن  مـا،  ذهـن  عـالم  و اسـت  نيع موطن موطن، كي: كند دايپ وجود تواند يم موطن دو در اءياش ذات

 دايپ وجود سنخ دو كند، يم دايپ وجود نوع دو موطن دو در كه است ذات كي پس. است ما نفس موطن گر،يد

 مترتـب  يگـر يد آثـار  نـوع  كيـ  وجـود،  سنخ نيا بر و است مترتب آثار نوع كي وجود سنخ آن بر كه كند يم

  ).233،ص13،ج1386،يمطهر(است يكي دو هر در ذات كه نيا نيع در است،

  

 علم مجرد از ماده است. -4-3-1-2

  :داشتند باور ادراك نوع چهار به يمشّائ لسوفانيف

  )هيجزئ صور درك قوه. (است حاضر كننده ادراك نزد خود خاص اعراض با كه يماد يش ادراك: يحس)الف

. اسـت  يحسـ  يقـوا  مقابـل  از ماده ابيغ اي حضور حالت دو هر در اعراض همان با يش همان ادراك: ياليخ)ب

  )هيجزئ صور درك قوه(

  )هيجزئ يمعان درك قوه. (است محسوس ريغ يجزئ يمعان ادراك: يوهم)ج

  )يكل ميمفاه درك قوه. (است گريد يش با سهيمقا بدون و هو هو ثيح من يش ادراك: يعقل)د

 و) بـودن  صـورتمند (اعـراض  برداشـتن  در بـودن،  مـاده  حضـور  به مشروط: است شرط سه يدارا احساس

 شـرط  سـه  هـر  از مجـرد  تعقـل  و اول شـرط  دو از مجـرد  تـوهم  اول؛ شـرط  از مجرد ل،يتخ مدرك؛ بودن يجزئ

  ).12،ص1387،يشجار(است

  :است معتقد ادراك نوع سه به لذا داند، يم خود مرتبه از شده ساقط عقل را يوهم ادراك مالصدرا

ــم و« ــرق أن اعل ــ الف ــوهم اإلدراك نيب ــ و يال ــ يالعقل ــذات سيل ــل بال ــر ب ــارج أم ــه خ ــو و عن  ه

ـ  يال اإلضافه  عقـل  كأنـه  الـوهم  و ثالثـه  العـوالم  أن كمـا  أنـواع  ثالثـه  اإلدراك قـه يفبالحق عـدمها  و يالجزئ

  ).   361،ص3مالصدرا،اسفار،ج(»مترتبه عن ساقط
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 آن و اسـت،  ذات از خـارج  يامر بلكه ست،ين بالذات ،يعقل ادراك و يوهم ادراك نيب تفاوت كه بدان

 پـس  اسـت، ) يعقلـ  ادراك در( يجزئ به نشدن اضافه و) يوهم ادراك در( يجزئ به شدن اضافه از است عبارت

  .اند نوع سه عوالم كه طور همان اند، نوع سه ادراكات قت،يحق در

 يعرضـ  ياختالفـ  اختالفشان، و هستند يكي يعقل صورت و يوهم صورت واقع، در كه است نيا مقصود

 تيـ جزئ و نيتعـ  ديـ ق بـا  تـوهم  در و تيـ كل ديق با تعقل مقام در كه است يتيماه همان يوهم صورت رايز است،

  .گردد يم ادراك

 اصـل : ميگـرد  يمـ      باز علم تجرد با ارتباط در خودمان ياصل بحث به شد، ذكر كه يمقدمات نيا با حال

. باشـد  يمـ  نفـس  تجـرد  آنهـا  دگاهيـ د از علم تجرد رمز و است ياسالم ي فالسفهي  قاطبه قبول مورد علم تجرد

 بـه  تنهـا  زين علم تجرد باب در بودند معتقد عقل اصالت به كه نيا به توجه با -يبوعل جمله از و -يمشّائ لسوفانيف

 مجـرد  را علم مراتب تمام علم، بودن مجرد اصل رشيپذ ضمن ن،يصدرالمتأله اما بودند، قائل يعقل دانش تجرد

 پـنج  صـور  كننده درك كه ايبنطاس اي( مشترك حس تجرد زين و اليخي  قوه تجرد اثبات با يو. داند يم ماده از

  . اند ماده از مجرد يعقل و ،ياليخ ،يحس علوم همه كه كرد ثابت) است يحس گانه

 صـور  احضـار  و يبـازگردان  امكـان « ماننـد  اسـت،  كـرده  اقامه اليخ قوه تجرد بر هم ينيبراه صدرا ميحك

 بـودن  مجـرد  جـه، ينت در و ياليـ خ صـور  نداشتن وضع آنها، به نسبت يتوجه يب و غفلت مرحله از پس محسوس،

 قـوه  در ميعظـ  و بـزرگ  اريبسـ  ياياشـ  انطبـاع  زيـ ن و هسـتند،  صفرا به مبتال اي رفته خواب به كه ياشخاص در آنها

  ).172،ص1389،يبهشت( »لهيمخ

  

  ديدگاه هاي خاص مالصدرا -4-3-2

 .علم، از سنخ وجود، و خارج از مقسم مقوالت ده گانه است -4-3-2-1
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پيش از مالصدرا، بحث از علم در مباحث مربـوط بـه عـرض، كـه از تقسـيمات       اسالميدر فلسفه و كالم 

ثانوي موجود است، مطرح بود. فيلسوفان پيش از مالصدرا، معموالً در مبحث مقـوالت عشـر، علـم را بـه عنـوان      

  كيف نفساني كه از اقسام عرض است، مورد بحث قرار مي دادند.

) در 1375ورت هـاي معقـول حاصـل مـي شـود. ابـن سـينا(       از طريـق صـ   علـم از ديدگاه فيلسوفان مشائي، 

از نظـر  ». ادراك يك شيء تمثل حقيقت آن نـزد مـدرك اسـت   «االشارات و تنبيهات در تعريف علم مي گويد: 

إن الصوره المعقولـه، و بالجملـه العلـم، تقتضـي     «ابن سينا علم، كيف نفساني است و محلي در ذات انسان دارد: 

  . »محالً من ذات االنسان

در حكمت متعاليه علم نه جوهر است و نه عرض؛ بلكه وجودي است كـه بـا جـوهر، جـوهر اسـت و بـا عـرض،        

  عرض است:

  علم و إن بدت له مراتب         إذ بعضه جواهر بل واجب                           

  )484،ص1369فبعضه كيفيه نفسيه           فهيهنا أبحاثه حريه(سبزواري                 

بحث از علم و وجود ذهني را از يكديگر تفكيـك كـرد. دليـل ايـن تفكيـك تفـاوت        اسفارمالصدرا، در 

در مهمي است كه در حكمت متعاليه بين اين دو وجـود دارد. ايـن تفـاوت كـه از نكـات مهـم معرفـت شـناختي         

حكمت متعاليه است، داراي نتايج بسيار با اهميتـي در بحـث هسـتي شـناختي علـم اسـت: مبـاحثي ماننـد ماهيـت          

نداشتن علم، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد نفس با عقل فعال، چگونگي كسب علم و حضوري بودن تمام اقسام علم 

  ).9،ص1387از اين قبيل است(شجاري،

ند هر حقيقتي در مراتب و عـوالم مختلـف هسـتي، وجـوداتي دارد و بـه      صدرا به پيروي از عرفا كه معتقد

وجـود  «، »وجـود خـارجي  «، »وجـود علمـي الهـي   «كـه شـامل   » حضرات خمس«اصطالح آنها در پنج نشئه به نام 

ــالي ــي «، »مثـ ــود حسـ ــي «، و »وجـ ــود ذهنـ ــي      » وجـ ــدا مـ ــاگوني پيـ ــاي گونـ ــا و ظهورهـ ــوه هـ ــت، جلـ اسـ

چون خداي متعال، نفـس انسـاني را   «ديدگاه را مطرح ساخت كه  ) اين288-289،صص13،ج1386كند(مطهري،
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مثال و نمونه اي از ذات و صفات و افعال خويش آفريد تا شناخت آن، مرقات و نردبان شناخت خودش گـردد و  

در عين داشتن صفات پروردگار يعني قدرت، علم، اراده، حيات، سمع، و بصر، و قـدرت آفريننـدگي و انتخـاب    

و قوام ضعيف باشد، بدان قدرت خلق و ايجاد صورت هاي عقلي و خيالي بخشيد كـه اضـالل و    گري، در وجود

اشباح وجودهاي خارجي صادر از باري تعالي به شمار مي روند، و اين گونه وجود كـه آثـار بـر آن مرتـب نمـي      

ــادر مـــي گـــردد، وجـــود ذهنـــي و ظلـــي خوانـــده مـــي      شـــود و بـــه حســـب چنـــين ظهـــوري از نفـــس صـ

  ).121،همايش،ص1389شود(بهشتي،

  

  رابطه بين علم و عالم اتحاد و يگانگي وجودي است، نه رابطه عرض با موضوع؛ -4-3-2-2

بودن علـم، دو اشـكال اساسـي پديـد     » عرض«و » كيف نفساني«به دليل اعتقاد فالسفه پيش از مالصدرا به 

؛ »ر زير مقوله كيفاجتماع جوهر و عرض بود و ديگري وقوع همه مقوالت عرضي نه گانه د«مي آمد، كه يكي 

  :دو اشكالي كه به قول حكيم مالهادي سبزواري

  )30،ص1369(» جعل العقول حياري و الفهام صرعي، فاختار كل مهربا«

  :وي اين دو اشكال را اين گونه به نظم كشيده است

  ).29همان،ص(أم كيف تحت الكيف كل قد وقع                   فجوهرٌ مع عرض كيف إجتمع   

خـارج، و  ) يعنـي ماهيـت  (اما با طرح ديدگاه جديد صدرا مبني بر اين كه علم، از مقـوالت و مقسـم آنهـا    

، از سنخ وجود و يكي از مراتب و شئون آن است، ضمن رفع اين اشكال، ايـن نتيجـه مهـم    »اصالت وجود«مطابق 

يكـديگر، اتحـاد و يگـانگي     به دست مي آيد كه علم يا ادراك، عين عالم يـا ادراك كننـده اسـت و ايـن دو بـا     

وجودي دارند، و البته نفس يـا عـالم در هـر مرتبـه اي باشـد، علـم نيـز در همـان مرتبـه، بلكـه عـين همـان مرتبـه              

  ).168،ص1389بهشتي،(است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



است: صورتي كه قوام وجودش به ماده ي جسـماني اسـت و صـورت     قسماز نظر مالصدرا صورت بر دو 

علق نمي گيرد، يعني صورت مادي نمي تواند معقول يـا محسـوس باشـد، زيـرا از     مجرد از ماده. علم به قسم اول ت

آنجا كه هر جزئي از آن مالزم با غيبت جزء ديگر است مثالً طرف راست آن غايب از طرف چپ اسـت، نـوعي   

مشاركت با عدم دارد و وجودش عين احتجاب و غيبت مي باشد، در حالي كه علـم عبـارت از وجـود و حضـور     

  ).  10،ص1378(مالصدرا،»لعلم عباره عن وجود شيء لشيء و حضوره عندها«است 

كه داراي نوعي ارتباط با  مـاده ي خـارجي    مجردياما صورت مجرد خود بر دو نوع قسم است: صورت 

است مانند محسوسات و متخيالت و صورتي كه به دليل شدت خلوص و تجردش هيچ ارتباطي با ماده ندارد. هر 

رد، معلوم بالفعل اند. يعني وجود في نفسه ي آنها عين همان وجودي است كه معلـوم بالفعـل   دو قسم صورت مج

است. بدين گونه معقول بودن همان نحوه ي وجود آن براي عاقل است و نيـز محسـوس بـودن محسـوس چيـزي      

  ).20،ص1387جزئ وجود آن براي جوهر حساس نيست(شجاري،

وجود عالم و معلوم از يكـديگر باطـل اسـت. عـالم و      انفصالغاير و بنابراين قول فيلسوفان مشائي مبني بر ت

معلوم گرچه در مفهوم مغاير يكديگرند، اما داراي هويتي واحد و موجود به وجودي واحدند. اين امر از عجائـب  

  اسرار وجود است كه مالصدرا بر آن دست يافته است:

خياليه أو حسيه مع تخالفها و تغايرهـا عـين هويـه    اي كون صوره كثيره إدراكيه عقليه كانت أو  -وهذا 

  ).13،ص1378امر عجيب من عجايب أسرار الوجود(الشيرازي، -واحده موجوده بوجود واحد

كـه نشـان دهنـده ي اخـتالف او بـا فيلسـوفان مشـائي اسـت،          معلـوم اساس سخن مالصدرا در اتحاد عالم  

فيلسـوفان مشـائي كـه علـم را همـان وجـود ذهنـي مـي         تفاوتي است كه وي ميان علم و وجود ذهني قائل اسـت.  

دانستند بر اين باور بودند كه ذهن انسان با انتزاع صورت هاي حسي از مواد خـارجي و بـا نـوعي تجريـد آنهـا را      

ادراك مي كند (ادراك محسوسات) و آنگاه با تجريدي تمام تر آنها را تخيل و با تجريدي كلي، معقول بالفعـل  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



). بنابراين قـول، علـم يـا    21،ص1387كه نفس انسان در تمام اين مراحل ساكن است(شجاري، مي كرد. در حالي

وجود ذهني كيف نفساني است، يعني ارتباط علم با عالم از قبيل ارتبـاط عـرض بـا جـوهر اسـت كـه طبعـاً آن را        

م) چگونـه بـا   داخل در مقوالت قرار مي دهد، در نتيجه اين اشكال پديد مي آيـد كـه جوهر(عـالم) و عـرض(عل    

)، چرا كه مطابق نظر آنها رابطه ي علم با عالم، رابطـه ي  فَجوهرٌ مع عرَض كَيف إجتَمعيكديگر جمع مي شوند (

  عرض است با موضوع خود.

اما با طرح ديدگاه جديد صدرا مبني بر اين كه علم، از مقـوالت و مقسـم آنهـا (يعنـي ماهيـت) خـارج، و       

نخ وجود و يكي از مراتب و شئون آن است، ضمن رفـع ايـن اشـكال، ايـن نتيجـه ي      ، از س»اصالت وجود«مطابق 

مهم به دست مي آيد كه علم يا ادراك، عين عالم يا ادراك كننده است و اين دو با يكـديگر اتحـاد و يگـانگي    

  مرتبه است.وجودي دارند، والبته نفس يا عالم در هر مرتبه اي باشد، علم نيز در همان مرتبه، بلكه عين همان 

بنابراين مالصدرا علم را وجود صورت هـاي مجـردي مـي دانـد كـه نفـس انسـان بـا حركـت جـوهري و           

استكمال خويش با آنها متحد مي شود. ادراك نوعي تكامل نفس از قوه به فعل و صعود مرتبه ي وجودي نفـس  

دي مدرك مي رسد و بـدين  است كه طي آن عالم از مرتبه ي وجودي خويش فراتر مي رود و  به مرتبه ي وجو

  گونه ميان عالم و معلوم اتحاد صورت               مي پذيرد(همان).

بـــا بيـــاني ديگـــر در حكمـــت متعاليـــه نفـــس انســـان وجـــود واحـــدي اســـت كـــه مراتـــب تشـــكيكي  

ــا آن متحــد مــي شــود، در     ــاگوني دارد. در مرتبــه ي تجــرد عقلــي، صــور علمــي كلــي را درك كــرده و ب گون

بــا صــورت هــاي متخيــل و در مرتبــه ي حــس بــا صــورت هــاي محســوس متحــد  مــي گــردد.   مرتبــه ي خيــال 

ــام         ــان اســت و هنگ ــس انس ــه اي از نف ــك مرتب ــر ي ــان ه ــواي انس ــواس و ق ــه ي ح ــم و گــوش و بقي ــثالً چش م

  ادراك، محسوس با حاسه ي انسان كه چيزي جزء نفس نيست، متحد خواهد شد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ني كه درباره ي ماهيـت علـم اسـت ارتبـاط دارد. در واقـع      مسئله ي ارزش و اعتبار علم با بحث وجود ذه

مسئله ي وجود ذهني پل ارتباطي موجود ميان ذهن و عين است و اگر اين پل ارتباطي وجود نداشته باشد ما هيچ 

علمي نسبت به جهان پيرامون خود نخواهيم داشت، به عبارت ديگر، وجود ذهنـي ديـدگاهي اسـت كـه شـكاف      

  ،مقاله ي چهارم).1381پر                       مي كند(طباطبايي،ميان ذهن و عين را 

  

  رابطه علم با معلوم، اتحاد ماهوي، يعني حضور ماهيت معلوم نزد عالم است.  -4-3-2-3

  در باب حقيقت رابطه ي علم با معلوم، به طور مشخص سه ديدگاه در جهان اسالم مطرح شده است:

ر ماهيت و ذات معلوم نزد عالم مي داند؛ اين نظر مـورد قبـول   ديدگاه ماهوي، كه حقيقت علم را همان حضو )1

مطابق اين نظر ماهيت شيء معلوم واقعاً در ذهن حضور پيدا "قاطبه ي فالسفه ي اسالمي از جمله مالصدرا است. 

مي كند و وجود در يك تقسيم حقيقي منقسم مي گردد به ذهني و خارجي. اين همان نظريه ي معروف منسـوب  

 :"ه است. حاجي در منظومه   مي گويدبه فالسف

  للشَّيء غَيرَ الكَونِ في األَعيانِ       كَونٌ بِنَفسه لَدي األََذهانِ

  ).290،ص1386(مطهري،

مـي  » تعلـق «ديدگاه اضافه، كه حقيقت علم را نوعي اضافه بين عالم و معلوم مـي دانـد. قـدما ايـن ديـدگاه را       )2

اولين كسـي كـه ايـن نظـر را ابـراز داشـت ابوالحسـن         "تلخيص المحصل"نصير در ناميده اند. مطابق نقل خواجه 

 ).291بصري اشعري است(همان،ص

ديدگاه اشباح، كه حقيقت علم را صورت و مثـال شـيء ادراك شـده در نفـس يـا جهـازات عصـبي شـخص          )3

ه و قطـب الـدين   ادراك كننده مي داند. قاضي بيضاوي، ابوالفتح شـمس الـدين اصـفهاني و نيـز ابـن مبـارك شـا       

 ).291-2929شيرازي از پيروان اين ديدگاه اند (همان،صص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



مالصـدرا بـا   . شد، مالصدرا و قاطبه ي فالسفه ي اسالمي طرفدار ديدگاه اول هستند اشارهگونه كه  همان

اعتقاد به ديدگاه نخست، بر اين باور است كه نظريه ي اشباح، نظريه اي مسـتحدث بـوده كـه در ميـان متـأخرين      

 ).169،ص1389ديد آمده و نظر عموم قدما با نظريه ي ماهوي منطبق است (بهشتي،پ

علم و معلوم، سه نظريـه ارائـه   ي مسلمان در خصوص نسبت ياد شده و در تبيين رابطه  انديشمندانبنابراين 

فيلسوفان مسلمان از آن طرفداري كرده اند، و بـراي  ي  قاطبه ، نظريه اي است كه»اتحاد ماهوي«نظريه . كرده اند

  . دانسته اند الزمتوجيه رئاليسم معرفت شناختي پذيرش آن را 

علـم و معلـوم،   ي نخسـت ايـن اسـت كـه رابطـه      ي نظريه . در اين خصوص وجود دارد ديگري دو نظريه 

ندارند، و ذات و حقيقت آنهـا  يعني، صور علمي تطابق ماهوي با اشياي خارجي . نوعي محاكات و مشابهت است

شـبح  «ادراك در ذهـن مـا تحقـق پيـدا مـي كنـد        طبق اين نظريه آنچه بـه هنگـام علـم و   . را به ما نشان نمي دهند

  ). 86، ص 1363طباطبائي،(     اشياي خارجي است» محاكي

هنگـام علـم و   براساس اين نظريه، آنچه بـه  . ديگر، منكر هر نوع مشابهتي ميان علم و معلوم استي نظريه 

ادراك به ذهن مي آيد نه تنها تطابق ماهوي با اشياي خارجي ندارد، بلكه مشابهت مورد نظر اصحاب نظريه شبح 

  .است» شبح غير محاكي«اين نظريه در كتب فلسفي، مشهور به نظريه . محاكي را هم دارا نيست

 "وجـود ذهنـي  "اسالمي؛ از قبيل مالصدرا، در بـاب   فالسفهشايان ذكر است كه ديدگاه ماهوي در كتب 

مطرح شده است، زيرا تعريفي كه آنها از علم (علم به غير خود) ارائه كرده اند، بر محور حضور يافتن يـا وجـود   

پيــدا كــردن ذات و حقيقــت و ماهيــت شــيء ادراك شــده در ذهــن شــخص ادراك كننــده دور مــي زده اســت  

  ).122،ص1389(بهشتي،

مطـرح بـوده آن اسـت     "وجود ذهنـي "و ديگر فيلسوفان در باب  صدرالمتألهينسؤالي كه براي مهم ترين 

كه حقيقت علم چيست؟ به عبارت ديگر، هنگامي كه گفته مي شود: فـالن مطلـب را مـي دانـيم، چـه حـالتي در       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



كه عالم، خـود  گوينده اين سخن پديد آمده است؟ و به ديگر سخن، چه رابطه اي ميان عالم و معلوم وجود دارد 

  را آگاه و كاشف و داننده ي چيزي بر مي شمرد؟

ــده ي مالصــدرا،   ــه عقي ــنب ــوم خــارجي در ذهــن شــخص     اي رابطــه، جــز وجــود و حضــور ماهيــت معل

ــده نيســت؛ يعنــي هنگــام ادراك شــيء خــارجي، خــود همــان ذات و حقيقــت شــيء ادراك شــده     ادراك كنن

چنـان كـه پـيش از ايـن نيـز       –جـود پيـدا مـي كنـد. زيـرا      در ذهـن عـالم پديـد مـي آيـد و و      –و نه وجود آن  –

ذات اشـيا در دو مـوطن تحقـق مـي يابـد: مـوطن جهـان خـارج، و مـوطن جهـان ذهـن. يعنـي يـك               -اشاره شـد 

ذات، بــا حفــظ وحــدت و يگــانگي و ايــن همــاني مــاهوي، دو ســنخ وجــود پيــدا مــي كنــد؛ وجــودي بــا نــوعي  

  ثار مترتب بر آن.آثار مترتب بر آن، و وجودي با نوع ديگري آ

  

  

  

  .علم، به دليل رابطه ماهوي با معلوم، واقع نما يا مطابق با واقع است -4-3-2-4

از جمله فيلسوفان طرفدار نظريه . است 35كه در رابطه با صدق مطرح شده، نظريه مطابقت نظرياتييكي از 

خـارجي را تصـور مـي    او بر آن است كـه مـا عـين اشـياء     . است) 1650-1595(ي مطابقت رنه دكارت فرانسوي 

اگر من علل تصورات خـود  «: كنيم، و براي اثبات مدعاي خود به خدا تمسك مي جويد و در اين باره مي گويد

را اشياء خارجي ندانم، نمي توانم خدا را از اتهام فريبكاري مبرا بدانم و چون خدا خيـر محـض اسـت و فريبكـار     

از نظر دكـارت، شـناخت خـود و خـدا     . »جهان خارج است نمي باشد، پس او تضمين كننده مطابقت تصورات با

  ).138،ص1361احمدي،(مقدم بر شناخت جهان است

                                                       
35 corresspondence 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



در باب وجود ذهني و به بيان دقيقتر، در باب علم، مطابقـت صددرصـد صـورت     نيزادعاي صدرالمتألهين 

حضورشـبح  ذهني با شئ خارجي و به عبارت ديگر، حصول ماهيت شيء خـارجي در ذهـن اسـت و از ايـن رو،     

. اشياء در ذهن نمي تواند مورد قبول واقع شود؛ چرا كه با قبول قول حاضر، ارزش و مطابقت علم از بين مـي رود 

  .بنابراين مي توان اين ادعا را كرد كه در حكمت متعاليه، مطابقت كامل بين ذهن و خارج برقرار است

  :ر خالصه از اين قرار استصدرالمتألهين چند دليل براي وجود ذهني آورده است كه به طو

تصور معدوم و بلكه ممتنع خارجي و تميز آن از ديگر معدوم ها و ممتنع ها؛ به اين صورت كه مـا بـه اشـيائي     .1

علم داريم كه در خارج نيستند؛ مانند تصور غول، دريايي از جيوه، شريك الباري، انسان هشت سر، اسب بالـدار،  

 معدومات در خارج وجود ندارد، پس وجودشان در ذهن است. ارتفاع يا اجتماع نقيضين؛ و چون اين

حكم صادر كردن بر چيزهايي كه در خارج وجود ندارند؛ مانند حكم به اجتماع و ارتفاع نقيضين و حكم بـه   .2

 ).268،ص1وجود شريك الباري؛ (اسفاراربعه،ج

قت در واقـع و نفـس االمـر، امـري     انتزاع و حمل مفاهيم كلي بر افراد عيني جزئي، بدون داشتن مابه ازا و مطاب .3

 ).171،ص1389محال و غير ممكن است(بهشتي،

  حال سوال اينجاست كه اين داليل وجود ذهني كه مالصدرا ذكر كرده چه چيزي را اثبات مي كند؟

با تأمل در اين براهين ارائه شده بر وجود ذهني در مي يابيم كه زبان حال و قـال همـه آنهـا تأكيـد بـر ايـن       

ست كه چيزي در ذهن تحقق و وجود دارد به گونه اي كه اگر در خارج هم نباشد، در هرحال در ذهن حقيقت ا

يـا  » 36ارزش معلومـات «هست و اين ذهن محل تحقق آن است. افزودني است اين بحث در فلسفه غرب با عنـوان  

كـه ارزش ادراكـات    ،مطرح است و به نظر      مي رسد در قرن هفدهم ميالدي با نظرات دكارت»ارزش معرفت«

  حسي را زير سوال برد و فقط ادراكات عقلي را پذيرفت مطرح شده است. 

                                                       
36 Value of knowledge 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



تبيـين  . نمايي ادراكات، از مباحث بسيار مهم در معرفـت شناسـي اسـت    واقعارزش و اعتبار علم يا بنابراين 

در معرفـت شناسـي جديـد، جايگـاه اصـلي ايـن بحـث در        . واقع نمايي علم، يكي از مسائل اساسي اين فن اسـت 

ولي فيلسوفان مسلمان به جهت رويكرد اصالت مفهومي در مباحث معرفت شـناختي،   ؛است» تئوري هاي صدق «

براساس اين رويكرد و مطابق نظر آنان، واقع . اين بحث را در ارتباط با مفاهيم و صورتهاي علمي مطرح كرده اند

كـه همـان    -واقع نمـايي گـزاره چيـزي جـز واقـع نمـايي اجـزاي آن        . ات صفت تصورات استو بالذ نمايي اوالً

مي گيـرد، مشـكل       از اين رو، با تبيين واقع نمايي تصورات كه در نظريه وجود ذهني انجام . نيست -تصوراتند 

  .  واقع نمايي ادراكات را حل شده تلقي مي كنند

ه ماهوي است كه مي توان به ارزش و اعتبار علم و مطابقـت آن بـا   از نظر استاد مطهري، تنها از طريق رابط

معلوم قائل شد و الزاماً همه كساني كه به ارزش و اعتبار علم قائل اند چاره اي ندارنـد از ايـن كـه نظريـه ارتبـاط      

ذهنـي  ماهوي را بپذيرند و اصوالً طرز تفكر به اصطالح رآليستي، منحصراً در گـرو همـين نظريـه دربـاره وجـود      

  ).284-285،،ص13،ج1386است(مطهري،

  

 .و داراي سه مرتبه حسي، خيالي و عقلي است تشكيكعلم مقول به   -4-3-2-5

در حكمت متعاليه، يكي از ثمرات بحث از قدرت خالقه ي ذهن، در چگونگي ادراكـات انسـان حاصـل    

احساس، ادراك شيء . تعقلاحساس، تخيل، توهم و : فيلسوفان مشائي به چهار نوع ادارك باور داشتند. مي شود

مادي است كه با اعراض خاص خود نزد ادراك كننده حاضر است؛ تخيل ادراك همان شيء بـا همـان اعـراض    

در هر دو حالت حضور يا غياب ماده از مقابل قواي حسي است؛ توهم، ادراك معاني جزئي غير محسوس اسـت  

حضور : احساس داراي سه شرط است. ديگر است و تعقل، ادراك شيء من حيث هو هو  و بدون مقايسه با شيء

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ماده، در برداشتن اعراض و جزئي بودن مدرك؛ تخيل، مجرد از شرط اول؛ توهم مجرد از دو شرط اول و تعقـل  

  ).323-324،صص1403طوسي،(مجرد از هر سه شرط است 

  :دراك معتقد استمالصدرا ادراك وهمي را عقل ساقط شده از مرتبه ي خود مي داند، و لذا به سه نوع ا

و اعلم أن الفرق بـين اإلدراك الـوهمي و العقلـي لـيس بالـذات بـل أمـر خـارج عنـه و هـو اإلضـافه            

إلـي الجزئـي و عــدمها فبالحقيقـه اإلدراك ثالثــه أنـواع كمــا أن العـوالم ثالثــه و الـوهم كأنــه عقـل ســاقط        

  ).361،ص3،ج1981مالصدرا،اسفار،(عن مرتبه 

مقصود اين است كه در واقع، صورت وهمي و صورت عقلي يكي هستند و اختالفشان، اخـتالف عرضـي   

است، زيرا صورت وهمي همان ماهيتي است كه در مقام تعقل با قيد كليـت و در تـوهم بـا قيـد تعـين و جزئيـت       

  ).13،ص1387شجاري،(ادراك مي گردد 

وي . مـي پـردازد     به رتبـه بنـدي ادراكـات    » از مادهتجرد «مالصدرا، به پيروي از حكماي سلف، با مناط 

از ماده، هر چند در يك سطح نيست، اما در هـر سـه مرتبـه    » نزع« -به قول خودش –معتقد است كه اين تجرد يا 

صورت محسوس، منتزع از ماده است، اما نزعي ناقص و مشروط بـه حضـور مـاده؛    «: وي مي نويسد. حضور دارد

  ).173،ص1389بهشتي،( متوسط؛ و در صورت عقلي، با نزعي تام منتزع از ماده اندصورت خيالي، با نزعي 

متعاليه اين است كه چون وجود، اصيل و داراي مراتب اسـت،   حكمتنكته ي مهم در بحث ادراكات در 

ن ادراكات حسي و خيالي نيز شئون طبايع كلي عقلي هستند يعني طبايع كلي اگر مقيد به كلي بودن و معقول بود

باشند، نفس مظهر آنهاست و اگر با تعينات خيالي و حسي متعين شوند، نفس مصـدر آنهـا خواهـد بـود. بنـابراين      

احساس و تخيل نيز فيضي از واهب الصور است كه به واسطه ي ايـن فـيض، ادراك و شـعور حاصـل مـي شـود       

  ).15،ص1387(شجاري،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



واي عقلي و وهمي و حسي انسـان اسـت و علـوم    ادراكات، ق ظرفبنابراين قول فيلسوفان مشائي در اينكه 

كلي در نفس مجرد، معاني جزئي در قوه ي وهم و صورت هاي مادي در حس و خيال موجود مي شوند، مقرون 

  ).79،ص1375به صحت نيست (حسن زاده آملي،

  

  خالقيت نفس -4-3-2-6

منفعل پنداشتند كـه   باور داشتند، ذهن انسان را "وجود ذهني"آن عده از متفكران پيش از مالصدرا كه به 

محلي براي ظهور موجود ذهني است. يعني به اعتقاد ايشان در خارج موجود و داراي آثار خاصي اسـت عينـاً در   

ذهن يا به تعبير مالصدرا در مدارك عقلي و مشاعر حسي حلول مي كند و ديگر آن آثار خـارجي را نـدارد، امـا    

هني بلكه آشكار كننده ي موجود ذهنـي مـي دانـد، يعنـي قيـام      مالصدرا نفس انسان را نه جايگاه حلول موجود ذ

موجود ذهني به نفس، قيام صدوري است و نه حلولي. بنـابراين از نظـر مالصـدرا ذهـن انسـان نسـبت بـه موجـود         

  ).10،ص1387ذهني، فعال است نه منفعل(شجاري،

شـياء نسـبت بـه ذهـن قيـام      معتقد بودند كه صـور ا  -غير از شيخ اشراق –همه ي فالسفه پيش از مالصدرا 

حلولي دارند يعني اين صور در ذهن ترسيم مي گردند و به عبارت ديگر، علم را عـارض بـر ذهـن يـا نفـس مـي       

  ).124،ص1386دانستند، همان طور كه رنگ بر ديوار نقش مي بندد       (ملك آبادي،

است و مي تواند وجود خـارجي   مالصدرا اين مطلب را نپذيرفت، زيرا بر اساس مباني او اوالً نفس، خالق

را از ماهيات موجود در خارج سلب كند و عيناً در خود بسازد و بيافريند و به آنها وجـود ذهنـي بدهـد. او معتقـد     

  است كه ذهن صورت اشياء را ايجاد و خلق مي كند نه اينكه صورت اشياء را انتزاع بكند.

ايجاد، ابداع و خلق مي كند، پس نفـس موجـد    وي معتقد است نفس، خالق صور است و آنها را در ذهن

و خالق صور است. ثانياً صورت علم يعني علمي كه صورت آن در ذهن ساخته مي شود، مانند صورت كـه نيـاز   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



به ماده دارد و ماده صورت ذهن و علم، همان نفس انسان است و در واقع علـم و تعقـل انسـان بخشـي از هويـت      

  به وجود او تكامل مي بخشد (همان). (يعني پاره اي از نفس) اوست و

  

  

  

  

  

    بخش سوم:بررسي سؤال سوم تحقيق -4-4

چه مدلول هاي تربيتي را مي توان از نظريه ي وجود ذهني در حكمت متعاليـه ي صـدرايي   

  استنتاج كرد؟

تربيتي ديدگاه هاي معرفت شناختي مالصـدرا بپـردازيم الزم اسـت كـه      هايقبل از آنكه به معرفي مدلول 

  .بحثي مفهوم شناختي در زمينه ي معناي داللت؛ دال و مدلول ارائه گردد

قـائم بـه دو طـرف     -منطـق  اصـطالح بـه   –داللت از مفاهيم ذات اضافه است كه چونان هر مفهوم اضـافي  

بودن شي به گونه اي كه ذهن از علـم بـه   « : گونه تعريف مي كنند منطق دانان، داللت را اين. دال و مدلول: است

ناميـــده مـــي » مـــدلول«و شـــيء دوم » دال«وجـــود آن بـــه وجـــود شـــي ديگـــري منتقـــل گـــردد؛ شـــيء اول  

  ).123،همايش،ص1389بهشتي،(شود

داللت بر سه قسم است: عقلي؛ طبعي و وضعي. زيرا داللت چيزي بر چيزي ديگر بدون سبب حاصل نمي 

  سه قسم است: )58،ص1362،و اين سبب بنابر استقرا (خوانساري شود
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  الف) مالزمه ذاتي دال و مدلول كه مالزمه ي عقلي است؛

ب) مالزمه ي طبعي دال و مدلول كه مقتضاي طبع آدميان است و بر حسـب اخـتالف طبـايع انسـان هـا مختلـف       

  است؛

  ج) مالزمه وضعي دال و مدلول كه قائم به قرارداد است.

عقلي به دليل مالزمه ي ذاتي دال و مدلول وسيع تر از دايره ي شمول  داللتيهي است كه دايره شمول بد

مالزمه ي طبعي؛ و دايره شمول داللت طبعي به دليل اقتضاي طبع آدميـان، گسـترده تـر از دايـره شـمول مالزمـه       

ظ است و به طور قـراردادي بـر   وضعي است. عالوه بر اين داللت وضعي خود بر دو قسم است: لفظي، كه دال لف

معناي خاص داللت مي كند؛ و غيرلفظي، كه دال چيزي غير از لفظ بوده و به شكل قراردادي بر معنـاي خاصـي   

داللت دارد؛ مانند داللت تابلوهاي راهمنايي و رانندگي در جاده ها بر معاني متناسب با آن هـا. همچنـين داللـت    

  لفظي به حصر عقلي بر سه قسم است:

 مطابقه؛ كه داللت لفظ بر تمام معناي آن است. -1

 تضمن؛ كه داللت لفظ بر جزء معناي آن است. -2

 التزام؛ كه داللت لفظ بر معناي الزم آن است. -3

كه ارائه شد معتقديم كه داللت گزاره هاي فلسفي و از جملـه گـزاره هـاي     توضيحاتيبنابراين با توجه به 

لتي تركيبي از نوع داللت عقلي لفظـي اسـت؛ زيـرا اگـر عقلـي محـض       معرفت شناختي بر گزاره هاي تربيتي؛ دال

بدانيم؛ مخدوش است براي اينكه چنين داللتي صرفاً ناظر به مالزمه ي دو واقعيت خـارجي اسـت؛ در حـالي كـه     

انتقال ذهني از معاني و مفاهيم فلسفي و نظري هست شناسانه بـه معـاني و مفـاهيم تربيتـي و عملـي بايـد شناسـانه،        

دون ريزش و چينش آن ها در ظرف الفاظ و قالب واژگان، ارزش جمعي و گروهي نداشته و در همان محدوده ب

و دايره اذهان باقي خواهد ماند و قابل انتقال به ديگران نخواهد بود؛ و اگـر لفظـي محـض، كـه قسـمي از مقسـم       
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ي تـابع وضـع واضـع و جعـل     اصلي است يعني وضعي است تلقي گردد، باز هم صحيح نيست، زيـرا داللـت لفظـ   

جاعل و اعتبار معتبر است. در حالي كـه داللـت گـزاره هـاي فلسـفي برگـزاره هـاي تربيتـي، وضـعي و جعلـي و           

  اعتباري نيست بلكه عقلي و استنباطي است. 

نكته ي ديگر اينكه در پژوهش حاضر به جاي اصطالح رايج و قابل مناقشه داللت هاي تربيتي از اصطالح 

لول هاي تربيتي استفاده شده است، زيرا داللت چنان كه در تعريف پيش گفته مالحظه شد، بـه نفـس   دقيق تر مد

عمل يا فرايند انتقال ذهني از دال به مدلول و در اينجا به خود عمل استنتاج و استنباط گزاره هاي تربيتي از گزاره 

  هاي فلسفي اطالق مي گردد. 

شناختي، معرفت شناختي و ارزش شـناختي مكاتـب    وجوداز مباني استخراج و استنتاج مدلول هاي تربيتي 

و نظام هاي فلسفي، اسكلت اصلي نخستين رويكرد در عرصه ي فلسفه تعليم وتربيت را تشكيل مي دهـد، كـه بـه    

  معروف است.» رويكرد سنتي«يا » رويكرد نظام فلسفي«يا » 37رويكرد ايسم ها«

فيلسـوفان  . تربيتي را بـر عهـده داشـت    اعمالتوصيه و هدايت  اين رويكرد واجد اين ويژگي مثبت بود كه

 تعلــيم و تربيــت، از راه اســتنتاج نكتــه هــا و داللــت هــاي تربيتــي، بنيادهــاي عمــل تربيتــي را فــراهم مــي آورنــد  

  ).11،ص1386بهشتي،(

  :در اين زمينه چنين اظهار نظر مي كند) 10،ص1385ترجمه ي بهشتي، ( كامبليس

، يـك راه بـراي ايجـاد    1950و  1940، و در ادامـه آن در سـال هـاي    1930در سال هاي 

است كه فلسفه تعليم و تربيـت از  » مبنايي«ارتباط بين فلسفه و  تعليم و تربيت، اين بود كه فلسفه، 

آن استنتاج مي شود. اين بدان معناست كه گزاره هـاي فلسـفي متافيزيـك، معرفـت شناسـي، و      

  ).  10براي فلسفه تعليم وتربيت هستند(همو،ص» داللت هايي«حاوي ارزش شناسي، 
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حال با اين مقدمه اي كه ذكر شد به معرفي شماري از مهمترين مدلول هاي تربيتي ديـدگاه هـاي معرفـت    

شناختي حكيم صدرالمتألهين شيرازي در قلمرو اصول تعليم و تربيت     مـي پـردازيم. منظـور از اصـول تعلـيم و      

اينجا عبارت است از: مفاهيم يا گزاره هاي كلي انشـائي يـا بايـد محوركـه معيـار و راهنمـاي اقـدامات        تربيت در 

  تربيتي اند.

  

 اصل تربيتي مبتني بر بساطت و بداهت مفهومي علم -4-4-1

اصل جهت دهي حركت فكري متربـي از كثـرت قسـمي خـارجي علـم بـه وحـدت مقسـمي ذهنـي (اصـل           

 وحدت مفهومي در عين كثرت مصداقي)

اصيت ذاتي علم كاشفيت و طريقت آن است. در غير اين صورت علم جز اسـمي بـي مسـمي و عنـواني     خ

بي معنا بوده و معادل جهل خواهد بود. از سوي ديگر فطرت كنجكاو و جستجوگر معرفتي انسان او را بـه سـوي   

راتـب و مـدارج   تكثير شاخه ها و قسم هاي افقي يا عرضي (كشف امور واقعي گوناگون) و يـا طـولي (كشـف م   

يك امر واقع در پژوهش علمي تشكيكي) علم فرا مي خواند كه حاصل آن ايجاد و كثرتي قسمي در مقام ثبـوت  

  يا حيث خارجي و مصداقي علم است.

اما نظريه ي تربيتي پي افكنده بر اين شالوده ي معرفت شناختي ضمن مفروض گـرفتن تعريـف مشـهور و    

حركـت ارادي از امـور حاضـر در ذهـن، اعـم از امـور تصـوري و        "ب فكـر بـه   مقبول فيلسوفان و منطقيان در بـا 

) به لحاظ حيث تربيتي اين نظريـه و بـه   11-14؛صص 1؛ج1375(ابن سينا؛ "تصديقي، به امور غير حاضر در ذهن

اعـم از طـولي و    -مثابه ي يك اصل، فكر و انديشه ي متربي را از مرتبه ي كثرت مقسمي عيني و مصـداقي علـم  

  به سوي مرحله ي وحدت مقسمي ذهني و مفهومي آن به تكاپو در مي آورد. -عرضي

  

  اصول تربيتي مبتني بر دو ديدگاه وجودي بودن علم و اتحاد وجودي علم و عالم  -4-4-2
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بـه علـم اسـت. در     "حمل اولـي ذاتـي  "بداهت مفهومي علم، مبتني بر رويكرد ابتكاري صدرايي با عنوان 

است. همان گونـه   "حمل شايع صناعي"ي بر رويكرد ابتكاري ديگر وي، يعني حالي كه وجودي بودن علم، مبتن

داخل در مقوله ي عـرض  » كيف نفساني«كه در ديدگاه هاي معرفت شناختي صدرا گفته شد، وي علم را نه تنها 

» تماهيـ «نمي داند، بلكه آن را نه عرض مي داند و نه جوهر، زيرا اساساً علـم را از مقسـم جـوهر و عـرض يعنـي      

مي داند. شايان ذكر است كـه وجـودي دانسـتن علـم بـه معنـاي بـي        » وجود«و از سنخ » وجودي«خارج؛ و آن را 

كران و نامحدود بودن آن در ذهن افراد آدمي نيست. اين ديدگاه بر دو ركن ركين متـافيزيكي صـدرايي، يعنـي    

درست اين دو ركن اسـت.  حـال    استوار بوده و فهم درست آن در گرو فهم» تشكيك وجود«و » اصالت وجود«

كـه حاصـل   » وجودي بـودن عـالم  «و » وجودي بودن علم«به دليل نزديكي و سنخيت دو ديدگاه معرفت شناختي 

  است؛ اصول تربيتي مبتني بر اين ديدگاه را ارائه مي نماييم.» اتحاد وجودي علم و عالم«آن دو؛ 

  ر تعالي وجودي متربيالف) اصل گزينش و آموزش مواد برنامه ي درسي با معيا

اهميت اين اصل كه ناظر به حوزه ي برنامه ي درسي است با نگاهي مقايسه اي به دو مبناي كامالً متفاوت 

حكمت متعاليه آشكار مي شود. بر اساس حكمت متعاليه متسافله، علم جنبه ي عرضي و وصفي داشته و همچـون  

گردد، نه ماندگار و دائمي، چـرا كـه بـه مقتضـاي ايـن      اوصاف و عوارض بيرون از ذات گذرا و موقت تلقي مي 

در حالي كه بـر مبنـاي حكمـت متعاليـه متخالفـه،      ». قيام صوري«است، نه » قيام حلولي«نگرش قيام علم به نفسف 

حركـت  «علم از سنخ چيستي نيستف بلكه هستي است، نفـس ناطقـه نيـز از سـنخ هسـتي بـوده، بـا انظمـام مبنـاي          

خلـع و  «و نـه  » لبس بعد لبس«فراگيري هر علمي يك مرتبه به مراتب وجودي نفس به نحو ، با »جوهري اشتدادي

  افزوده شده، نفس تكامل و تعالي وجودي مي يابد.» لبس

  ب) اصل جايگزين سازي نگاه وجود شناسانه به علم، به جاي نگرش عرض پندارانه
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نسان است، و هم با حيث تقييـدي، يعنـي   رفتار و عملكرد انسان هم با حيث اطالقي، يعني از آن حيث كه ا

از آن حيث كه  مربي است، دست كم به نحو معلوليت نسبت به علت ناقصه از نگرش ها و باورهايش سرچشـمه  

مي گيرد. چنانچه اين نگرش ها و باورها بر شناخت، آگاهي و معرفـت اسـتوار باشـند بـه سـعادت، رسـتگاري و       

ر متكي باشند، به كجرويف انحراف، شقاوت و بـد بختـي خواهـد انجاميـد.     نيكبختي، و اگر بر وهم، خيال و پندا

بايد با پيش بيني، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي پيش و ضمن خدمت، اين ديدگاه معرفت شناختي فلسفه 

ي اسالمي به معلمان آموزش داده شود كه علم، امري عارضي و صفتي نفساني و خصيصه اي حلـولي و كيفيتـي   

تي نيستف بلكه مقوله اي از سنخ هستي و پديده اي جاودانه است كه با وجـود دارنـده ي آن متحـد و يگانـه     توقي

نگرش عـرض پندارانـه   «در عبارت » پندار«شده، در سرنوشت ابدي و اخروي اش اثرگذار خواهد بود. ضمناً قيد 

تفاوتي است كـه ميـان وهـم و خيـال بـا       ناظر به همان» نگاه وجود شناسانه به علم«در عبارت » شناخت«و » به علم

  معرفت و دانايي وجود دارد.

ج) اصــل گــزينش و آمــوزش مــواد درســي معرفــت بنيــان، بــه جــاي مــواد درســي مظنــون، مشــكوك و   

  موهوم

علم و معرفت مساوق جزم، قطع و يقين است. در حالي كه ظن و گمان در ميانه علـم و شـك، و شـك و    

وهم و خيال در ميان شك و جهل است. آنچه موجب اشـتداد طـولي و عمـودي و    ترديد در ميانه علم و جهل، و 

تعالي و تكامل كيفي و معنوي وجود دانش آموز و دانشجو   مي شود، علـم، دانـايي و معرفـت اسـت، نـه ظنـف       

شك و وهم. بنابراين در برنامه ي درسي مدارس و دانشگاه ها بايد مـواد و موضـوعاتي انتخـاب و آمـوزش داده     

د كه دانش محور و معرفت بنيان باشـد؛ البتـه ايـن دانـش محـوري و معرفـت بنيـاني نيـز، مرتبـت و مقـول بـه            شو

تشكيك است. برخي آموزه هاي وحياني ديني و گزاره هاي فلسفه اولي، بيـانگر حقـايق جاودانـه و ابـدي انـد و      

  برخي چون علوم تجربي، الزاماً جاودانه و ابدي نيستند.

  ني بر ديدگاه ماهوي علم و معلوماصول تربيتي مبت  -4-4-3
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آن است » وجود ذهني«همان گونه كه در فصل دوم پژوهش گفته شد؛ مهم ترين پرسش در بحث           

كه حقيقت علم به لحاظ نسبت با معلوم خارجي چيست؟ حكماي اسالمي و از جمله مالصدرا معتقدند كه وجود 

  حكايت گري از آن ها.ذهني يعني: علم به ماهيات اشيا يا شأن     

به طور خالصه باب وجود ذهني در فلسفه ي اسالمي به رابطه ي علم و معلوم و ميزان واقـع نمـايي علـم و    

ادراك و ارزش و اعتبار معلومات و مطابقت علم و معلوم مربوط مي شود و در يك جمله، تنها راه رئاليسم است 

داشـت كـه منـاط و ميـزان نظريـه مطابقـت در فلسـفه        ). ضـمناً بايـد توجـه    290-280؛صص13؛ج1386(مطهري؛

  اسالمي، نظريه ي ماهوي، و نسبت اين دو، عام و خاص مطلق است.

  الف) اصل گزينش و آموزش مواد درسي ناظر به واقع

بر مبناي رئاليسم اسالمي و از جمله فلسفه ي صدرايي، در مدارس و دانشگاه ها بايـد مـواد و موضـوعاتي    

و در نتيجه مطابق با واقع باشند. به عبارت ديگر، از همـان سـال هـاي اوليـه ي     » ماهيت نما«ه آموزش داده شود ك

دبستان و در ادامه تا مقطع آموزش متوسطه و آموزش عالي بايسته است به پيروي از اصل رئاليسم فلسفسي، ذهن 

اقعي باشند، نه وهمي، پنداري، و انديشه يادگيرنده با علومي مأنوس شده، رشد و پرورش يابد كه انعكاس امور و

  خيالي و دورغين.

  ب) اصل توسعه ي مداوم مرزهاي وجود ذهني جهان نما

ــي      ــايي معرفــت شــناختي، يعن ــدگاه مبن ــه دو دي ــي ب ــد نگــاهي تركيب ــن اصــل، برآين اتحــاد وجــودي «اي

ــالم  ــم و ع ــوم  «و » عل ــم و معل ــاهوي عل ــي دارا    » اتحــاد م ــان نماســت، يعن ــو جه ــم از يــك س ــر عل ي اســت. اگ

ــا          ــگاه ه ــدارس و دانش ــد در م ــت، باي ــارج اس ــان خ ــي جه ــور واقع ــفيت از ام ــري و كاش ــت گ وصــف حكاي

ــولي و عمــودي       ــي، ط ــدازه ي گســتره ي عرضــي و افق ــه  ان ــين علمــي ب ــه شــود، و از ســوي ديگــر چن آموخت

ــاره ي        ــان درب ــم انس ــود. در حقيقــت عل ــي ش ــه م ــده ي آن متحــد و يگان ــده و    دانن ــا وجــود يادگيرن خــود، ب
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ن به هر انـدازه كـه باشـد بـه همـان نسـبت، خـود همـان جهـان خواهـد بـود، البتـه بـا اخـتالف در دو وجـود                جها

  خارجي و ذهني و آثار مترتب بر هر يك.

در اصــل تربيتــي فــوق بيــانگر كــران ناپــذيري زمــاني علــم آمــوزي و معرفــت انــدوزي در  » مــداوم«قيــد 

ــر ايــن زيــر ســاخت   ــر ايــن توســعه ي    نظــام تعلــيم و تربيــت اســالمي مبتنــي ب فلســفي و نظــري اســت. افــزون ب

  مداوم مرزهاي وجود ذهني جهان نما در دو بعد طولي و عرضي پيش گفته مورد توجه خواهد بود.

 اصول تربيتي مبتني بر تجرد علم -4-4-4

  الف) اصل جايگزين سازي رويكرد معناگرا، به جاي رويكرد ماده انگار

صدرايي تجرد نفـس از راه تجـرد علـم بـه اثبـات مـي رسـد.         در فلسفه ي اسالمي و از جمله در فلسفه ي 

مالصدرا در اسفار يازده دليل بر تجرد نفس اقامه مي كنـد كـه همـه ي آن هـا بـر پايـه ي تجـرد علـم و بـه طـور           

). اما ديدگاه مالصدرا در باب تجرد علم تنهـا منحصـر   164،ص1390مشخص ادراك عقلي استوار است(بهشتي،

  ي علم نبوده، تجرد مراتب خيالي و حسي را نيز شامل مي شود.به تجرد مرتبه ي عقل

  ب) اصل جايگزين سازي نگاه جاودانه انگار به جاي رويكرد فناپندار

به لحاظ فلسفي، اثبات بقا و جاودانگي نفس در گرو اثبات تجرد و تفارق آن و اثبات تجرد نفس در گرو 

لم منوط به اثبات تجرد و مفارقـت آن از مـاده اسـت. از ايـن     اثبات تجرد علم است. پس اثبات بقا و جاودانگي ع

و نگـاهي  » اتحـاد وجـودي علـم و معلـوم    «و » يعني وجـودي بـودن علـم   «رو، به مقتضاي ديدگاه هاي پيش گفته 

  بقا و جاودانگي وجودي آدمي به بقا و جاودانگي علمي اوست.» تجرد علم«تركيبي به اين دو ديدگاه با ديدگاه 
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  فصل پنجم:               

  جمع بندي و نتيجه گيري
  مقدمه: -5-1

 توجـه  مـورد  را انسـان  وجودي ابعاد تمام كه است كامل و جامع نظامي اسالمي تربيت و تعليم شك بدون

 يك به بايد فرد و جامعه اخروي، و دنيوي حيات روان، و جسم اسالمي تربيت و تعليم فرآيند در. است داده قرار

  .شود گرفته ناديده ديگري بهاي به نبايد يك هيچ و يابند پرورش ميزان

 جايگـاه  اهميـت  بيـان . اسـت  بوده برخوردار اسالم تعاليم در خاص جايگاهي از ورزي خرد و خرد همواره        

 اهميتـي  و كيـد أت چنـين  مسلماً. مدعاست اين بر آشكار دليلي خود قرآن در آيه 300 قالب در ورزي خرد و خرد

 و كـافي  اصـول  همچـون  مكتـب  ايـن  حـديثي  كتـب  معتبرتـرين  كـه  هنگـامي  شود مي چندان دو شيعه مكتب در

 بحـث  بـه  سـپس  و اند داده اختصاص »العلم فضل«و »الجهل و العقل باب« به را خود نخستين هاي باب بحاراالنوار،

  .پردازند مي دين اصول پيرامون

 داشته برتري همواره تعبد بر تفكر و عابد بر عالم علت همين به و نبوده حكمت بي امري چنين شك بدون

 خـردورزي  فرآينـد  در بايد آنچه كه است نكته اين به توجه خردورزي، به راجع بنيادين اصول از يكي اما. است
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 از روايتـي  در كـه  چنـان ). انديشـنده ( كالم حامل و ناقل نه و است) انديشه( كالم محتواي گيرد قرار توجه مورد

  .»قال من الي تنظر ال و قال ما الي انظر« كه است آمده چنين علي امام

 اهميـت  بـر  اسـالم  انـدازه  بـه  كدام هيچ مختلف، فرق و اديان ميان در كه گفت توان مي تأجر بهبنابراين 

 و يـادگيري  فرآينـد  در كـه  اسـت  بـوده  جا بدان تا علم فراگيري بر كيدأت. است نكرده كيدأت عالم و علم جايگاه

 كـه  مقـدار  همـان  بـه  اسـالم  مكتـب  در. است شده شمرده مجاز نيز كردن چاپلوسي و ورزيدن حسد آموزي علم

  . است گرفته قرار كيدأت و تحسين مورد بودن عالم و علم شده، واقع نكوهش مورد جهالت و جهل

  

  بحث پيرامون سؤال هاي پژوهش -5-2

  وجود ذهني چيست؟بحث درباره ي سؤال اول پژوهش: مفهوم  -5-2-1

با توجه به مطالبي كه ارائه شد پر واضح است كه بر اسـاس مـدارك و شـواهد موجـود مسـئله ي وجـود        

ذهني در فلسفه يوناني سابقه نداشته و دستاورد فالسفه مسلمان و فلسفه اسالمي بوده اسـت و ظـاهراً اولـين كسـي     

  متكلم معروف ايراني است.كه در كتاب خود براي آن فصل مستقلي باز كرده فخر رازي 

بحث وجود ذهني در فلسفه اسالمي درباره ي حقيقت علم و ادراك است و مربوط است به رابطه ي علم 

با معلوم و در حقيقت مربوط است به ميزان واقع نمايي علم و ادراك و به عبارت ديگـر ارزش معلومـات مـا چـه     

بنابر ديدگاه اول كه نظريه رايج و مشهوري اسـت؛ ايـن بحـث    اندازه است؟ در اين زمينه دو ديدگاه ارائه شد كه 

براي اثبات مطابقت ذهن و عين است و به بيان ديگر اثبات مطابقت معلومات با واقعيت هاي مطرح شده مي باشد 

و بر اساس ديدگاه دوم طرح اين بحث براي تأكيد بر وجود ذهني؛ يعني وجودي كه شأني جزء حكايت نـدارد،  

ود عيني است، نه براي حل مشكل مطابقت ذهن و عين. كه البته در پژوهش حاضر همان ديدگاه اول در كنار وج

  مد نظر ما بود. 
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در وجود ذهني ادعا اين است كه صورت ذهني مطابق است با صورت شيء خارجي و به عبـارت ديگـر،   

متفـاوت اسـت، از حيـث     ماهيت اشياي خارجي در ذهن حضور يافته است و اگر از حيث وجود با شيء خارجي

ماهيت با آن يكي است. پس مطابق با اين بيان، صور ذهني  واقع نما هستند، يعني ظهـور اينهـا بـر نفـس مـا عـين       

  ظهور واقعيات خارجي و حصولشان در ذهن ما كشف اشياي بيروني است.

  

بحث درباره ي سؤال دوم پژوهش: مالصدرا در حوزه ي وجود ذهني چه ديـدگاه   -5-2-2

  ايي دارد؟ه

در اين قسمت مهمترين ديدگاه هاي معرفت شناختي صدرالمتألهين شيرازي را در دو بخش به ترتيب ذيل 

  طبقه بندي و ارائه كرديم:

  ديدگاه هاي عام -الف

  .است فيتعر قابل ريغ بلكه و ،يمنطق فيتعر از ازين يب ن،يبنابرا و نيب و يهيبد يامر مفهوم، لحاظ به علم، -1

  .است ماده از مجرد علم -2

  ديدگاه هاي خاص -ب

  .است گانه ده مقوالت مقسم از خارج و وجود، سنخ از علم، -1

 عموضو با عرض رابطه نه است، يوجود يگانگي و اتحاد عالم و علم نيب رابطه -2

 رابطه علم با معلوم، اتحاد ماهوي، يعني حضور ماهيت معلوم نزد عالم است. -3

 .واقع نما يا مطابق با واقع است علم، به دليل رابطه ماهوي با معلوم، -4

  .است يعقل و ياليخ ،يحس مرتبه سه يدارا و كيتشك به مقول علم -5

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



بحث درباره ي سؤال سوم پژوهش: چه مدلول هاي تربيتـي را از نظريـه ي وجـود     -5-2-3

  ذهني در حكمت متعاليه مي توان استنتاج كرد؟

در قالب اصول تربيتـي كـه در پـژوهش حاضـر     مدلول هاي تربيتي ديدگاه هاي معرفت شناختي صدرايي 

  استنباط و طبقه بندي گرديد عبارتند از:

 وحـدت  اصـل ( يذهن يمقسم وحدت به علم يخارج يقسم كثرت از يمترب يفكر حركت يده جهت اصل -1

  )يمصداق كثرت نيع در يمفهوم

  يمترب يوجود يتعال اريمع با يدرس برنامه مواد آموزش و نشيگز اصل -2

  پندارانه عرض نگرش يجا به ،علم به شناسانه وجود نگاه يساز نيگزيجا اصل -3

  موهوم و مشكوك ،مظنون يدرس مواد يجا به ،انيبن معرفت يدرس مواد آموزش و نشيگز اصل -4

  واقع به ناظر يدرس مواد آموزش و نشيگز اصل -5

  نما جهان يذهن وجود يمرزها مداوم توسعه اصل -6

  انگار ماده كرديرو يجا به ،معناگرا كرديرو يساز نيگزيجا اصل -7

 فناپندار كرديرو يجا به انگار جاودانه نگاه يساز نيگزيجا اصل -8

 

  محدوديت هاي تحقيق: -5-3

مهمترين محدوديت هايي كه در اين پژوهش با آن مواجه بـوديم عبـارت بـود از عـدم امكـان مراجعـه ي       

پـژوهش و منـابع مـرتبط بـا موضـوع و       محقق به منابع دست اول به دليل عدم تسلط به زبان عربي و همچنين نبود

  اهداف اصلي پژوهش، كه موجب شد فرصت زيادي را براي جمع آوري اطالعات مورد نياز اختصاص دهيم.

  

  پيشنهاد ها: -5-4  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  پيشنهاد هاي پژوهشي -5-4-1

ناشـناخته   اسـت،  شـده  پرداخته بدان كمتر شايددر نظام فلسفه ي تعليم و تربيت كشور  كه مباحثي از يكي

ما هم در ايـن پـژوهش سـعي كـرديم كـه       .است ماندن مكتب، ديدگاه ها و شخصيت يكتاي صدرالمتألهين بوده

در حكمت متعاليه مدلول هاي تربيتـي را اسـتخراج كنـيم، ولـي مباحـث       "وجود ذهني"صرفاً با بررسي نظريه ي 

وهش نبـود. ايـن مباحـث كـه در درون ايـن      بسيار گسترده و قابل بحث و بررسي ناگفته ماند كه در مجال اين پـژ 

مكتب مي گنجد، مي تواند زمينه ساز پژوهش هاي بعدي براي پژوهش گراني شود كه تمايل دارند با كنـدوكاو  

در حكمت متعاليه و نظرات حكيم صدرالمتألهين شيرازي سهم ارزنده اي را در شناساندن وي و مكتب الهي اش 

    ايفا نمايند، از جمله:

كه در زمينه معرفت شناسـي و شـناخت بـوده وشـامل موضـوعاتي از قبيـل: ماهيـت شـناخت، امكـان          مباحثي  -1

شناخت، راه شناخت، حدود شناخت و مناط صدق و كذب شناخت مـي باشـد. هـر كـدام بـه تنهـايي مـي توانـد         

 موضوع پژوهش بعدي قرار گيرد.

ن پـژوهش مجـال پـرداختن بـه آن     يكي ديگر از موضوعات بسيار مهم در حوزه ي معرفت شناسي كـه در ايـ   -2

نبود، مسئله ي ارزش معلومات مي باشد كه مهمترين بحث در اين زمينه اين است كه چگونه مي توان اثبات كرد 

 كه شناخت انسان مطابق با واقع است؟

پيشنهاد مي شود كه بـراي كـاربردي كـردن فلسـفه صـدرايي بـه ويـژه در حـوزه ي           معرفـت شناسـي،            -3

 جديدي در قلمرو روش شناسي صورت پذيرد. تحقيقات

پيشنهاد مي شود كه پژوهش هاي گسترده تر و جامع تـري بـه منظـور فهـم و كشـف و اسـتنتاج داللـت هـاي          -4

 تربيتي معرفت شناسي حكمت متعاليه انجام پذيرد.  

  

  پيشنهاد هاي كاربردي -5-4-2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  استنباط كرديم پيشنهادهاي ذيل را ارائه مي نماييم:بر اساس اصولي كه از ديدگاه هاي معرفت شناختي مالصدرا 

پيشنهاد مي شود كه با اتخاذ تدابير و پيش بيني برنامه هايي نگرش مربيان و متربيـان از نگـاه مـاده انگارانـه بـه       -1

 علم به نگاه معناگرا تغيير يابد.

ً حكمـت متعاليـه،    خصوصـا جهت آشنايي دانشجويان رشته ي فلسفه ي تعليم و تربيت با فلسفه ي اسـالمي و م  -2

ضروري است كه نشست هاي هم انديشي و مناظره و گفتگو به طور منظم و ماهانه، بـه طـور متنـاوب و دوره اي    

 در هركدام از دانشگاه هاي كشور برگزار گردد.

مـت  پيشنهاد مي شود كه جامعه دانشگاهي فعال در زمينه ي فلسفه تعليم و تربيت ارتباط تنگاتنگي با بنياد حك -3

متعاليه صدرايي كه در زمينه ي حكمت متعاليه و مالصدرا فعاليت مي كند و هر ساله همايش بين المللـي در ايـن   

 رابطه برگزار مي نمايد؛ داشته باشند.

پيشنهاد مي شود كه دوره هاي آموزش پيش و ضمن خدمت براي مربيـان و دسـت انـدركاران نظـام تعلـيم و       -4

 معرفت شناختي صدرايي به آن ها معرفي شود. تربيت تشكيل شده و ديدگاه هاي

ً  ارائه ي فلسفه ي تربيتي متناسب با فرهنگ و انديشه ي اسالمي بر اساس مبـاني فلسـفه ي اسـالمي مخصوصـا     -5

 فلسفه ي صدرايي.

ايجاد شرايطي براي شكل گيري مراكز پژوهي بيشتر بـراي بررسـي و نقـادي مبـادي حكمـت متعاليـه و سـاير         -6

  ت كشف حقايق و تفكرات مستتر در آن هامكاتب فلسفي جه
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  منابع:

  ، قم، بوستان كتابشرح حال و آرا فلسفي مالصدرا)، 1378و1380آشتياني، سيد جالل الدين، (

  ، تهران، مرتضويالنجاه)، 1364ابن سينا، ابو علي، (

  ، قم، نشرالبالغه3،جاالشارات و التنبيهات)، 1375ابن سينا، ابو علي، (

پژوهشي -. فصلنامه ي علميتعريف مالصدرا از مابعدالطبيعه و لوازم معرفت شناختي آن). 1389اكبريان. رضا. (

  دانشگاه قم. سال هفتم. شماره ي دوم

، مجموعـه مقـاالت   ارتباط وثيق وجـود شناسـي و زيبـايي شناسـي در فلسـفه مالصـدرا      )، 1384اكبري، رضا، (

  هشتمين همايش حكيم مالصدرا

  ، تهران، مكتبه المصطفوي1، جاسفار)، 1376الشيرازي، صدرالدين محمد، (

تصـحيح و مقدمـه ي اسـتاد    لشـواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه؛      ا)، 1360الشيرازي، صدرالدين محمد، (

  سيدجالل الدين آشتياني، تهران، مركز نشردانشگاهي  

  ترجمه ي فرانسوي هانري كربن، تهران ، مقدمه والمشاعر )،1342الشيرازي، صدرالدين محمد، (

، مجموعـه مقـاالت هشـتمين همـايش حكـيم      شريعت و سياسـت در حكمـت صـدرايي   )، 1384بهشتي، احمد، (

  مالصدرا

  ، تهران، انتشارات ويرايشزمينه اي براي بازانديشي در فلسفه تعليم و تربيت)، 1377بهشتي، سعيد، (

هاي معرفت شناختي فلسفه تعليم و تربيت اسالمي بر مبناي حكمت جستجويي در بنيان )، 1389بهشتي، سعيد، (

  ، مجموعه مقاالت برگزيده نخستين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت اسالميصدرايي

  ، تهران، شركت چاپ و نشر بين المللتأمالت فلسفي در تعليم و تربيت)، 1389بهشتي، سعيد، (
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ي تعليم و تربيت اسالمي برمبناي شماري ازديدگاه هاي معرفت  كاوش هايي در فلسفه)، 1390بهشتي، سـعيد،( 

  26.شماره 7پژوهشي انديشه نوين ديني، سال-،فصلنامه علميشناختي صدرالمتألهين

، (سيد جالل الدين مجتبوي، متـرجم)، تهـران، انتشـارات    كليات فلسفه)، 1370پاپلين، ريچارد و استرول آوروم، (

  حكمت

  ، فصلنامه قبساتفلسفه حكمت متعاليه)، 1387پناهي آزاد، حسين، (

  ، تهران، انتشارات سمتمقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني)، 1382حافظ نيا، محمدرضا، (

  ، قم، اسرا1، جرحيق مختوم، شرح حكمت متعاليه)، 1381جوادي آملي، عبداهللا، (

  ، قم، اسرا1، ج، شرح حكمت متعاليهرحيق مختوم)، 1375جوادي آملي، عبداهللا، (

  ، قم، اسرانسبت دين و دنيا)، 1381جوادي آملي، عبداهللا، (

  ، قم، اسرا3،جسرچشمه انديشه)، 1382جوادي آملي، عبداهللا، (

، تهـران، موسسـه مطالعـات و تحقيقـات     كاوش هاي عقل عملي (فلسفه اخـالق) )، 1361حائري يزدي، مهدي، (

  فرهنگي

  ، قم، مكتب اإلعالم االسالميالنورالمتحلي في الظهورالظلي)، 1375حسن، (حسن زاده آملي، 

  ، قم، الف الم ميمعرفان و حكمت متعاليه)، 1380حسن زاده آملي، حسن، (

  ، تهران، بازتابروش تحقيق با رويكرد به پايان نامه نويسي)، 1384خاكي، غالمرضا، (

، تهـران، بنيـاد حكمـت    خصـيت و مكتـب صـدرالمتألهين   مالصـدرا زنـدگي، ش  )، 1379خامنه اي، سيد محمد، (

  اسالمي

  ، تهران، بنياد حكمت اسالميمالصدرا و حكمت متعاليه)، 1383خامنه اي، سيد محمد، (
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  ،تهران، ويرايش لوم تربيتيروش تحقيق در روان شناسي و ع)، 1384دالور، علي، ( 

  ، (احمد احمدي،مترجم)، تهران، مركز نشر دانشگاهي تأمالت در فلسفه اولي)، 1361دكارت، رنه، (

، مجموعه مقاالت هشتمين تشكيك در مراتب سعادت از منظر حكمت عملي مالصدرا)، 1384دهباشي، مهدي، (

  همايش حكيم مالصدرا

، 1، مجموعه مقاالت همـايش جهـاني حكـيم مالصـدرا، ج    لسفي نوصدراييگفتمان ف)، 1378رشاد، علي اكبر، (

  بنياد حكمت اسالمي صدرا

  انتشارات ايران ،، قمشرح منظومه فارسي(          )، زاهدي، زين الدين، 

  ،تهران، انتشارات سادهروش هاي تحقيق)، 1375ساده، مهدي، (

  ،تهران، اجتماعيدر علوم  روش هاي تحقيق)، 1377ساروخاني، باقر، (

  قم، انتشارات عالمه،شرح المنظومه)، 1369سبزواري، مالهادي، (

  نشر ناب ،، تهرانح)تصحي ،حسن حسن زاده آملي(، 2، جغررالفرائد)، 1413سبزواري، مالهادي، (

، فصـلنامه تربيـت   گزارشـي از آراي فلسـفي صـدرايي و داللـت هـاي تربيتـي آن      )، 1375سجاديه، نـرگس، ( 

  2شماره اسالمي،قم،

  ، تهران، احيا كتاب9، ج جمال آفتاب و آفتاب هر نظر)، 1380سعادت پرور، علي، (

، فصـلنامه  تفاوت علم و وجود ذهني در معرفت شناسي مالصدرا و بررسي نتايج آن)، 1387شجاري، مرتضـي، ( 

  فلسفه و كالم اسالمي آينه معرفت، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره بهار
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. حكمـت  انتشـارات . اول چـاپ . 1 جلـد .سبزواري ميحك منظومه شرح از ييدرسها). 1383.(يرض ديس رازي،يش

  83 زمستان

  ، (محمد خواجوي،تحقيق)، تهران، موسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگيكتاب الحجه)، 1367صدرالمتألهين، (

  ت اسالمي، (سيد محمد خامنه اي، تصحيح) تهران، بنياد حكم)، المظاهر االهيه1378صدرالمتألهين، (

  انتشارات حكمت ،تهران )منوچهر صانعي دره بيدي، ترجمه(، فرهنگ فلسفي)، 1366(صليبا، جميل، 

. 1. جاسـتاد مطهـري  : مقدمـه و پـاورقي  بـا  (، اصول فلسفه و روش رئاليسـم )، 1381(طباطبائي، سيدمحمد حسين، 

  دفتر انتشارات اسالمي ،، قم)تهران.صدرا

  الزهرا انتشاراتتهران، ، نهايه الحكمه)، 1363(طباطبائي، سيدمحمد حسين، 

  دفتر نشر كتابتهران، . 2ج، االشارات و تنبيهات)، 1403(، خواجه نصير، وسيط

، مجموعه مقاالت همايش جهـاني  نقدي بر وجود ذهني از ديدگاه صدرالمتألهين)، 1378عرب مومني، ناصر، (

  ، بنياد حكمت اسالمي صدرا1حكيم مالصدرا، ج

تبيين تعليم و تربيت اسالمي و داللت هاي آن در برنامه درسي با تأكيـد بـر آثـار    )، 1382هدي، جميله، (علم ال

  ، رساله دكتري چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس تهرانمالصدرا

  8فصلنامه امام صادق، شماره ،جايگاه معرفت شناسي در فلسفه اسالمي)، 1388عليزاده، بيوك، (

  ، (مركز نشر دانشگاهي، مترجم)، تهرانسير فلسفه در جهان اسالم)، 1372فخري، ماجد، (

  6، معارف عقلي، شمارهوجود ذهني در فلسفه اسالمي)، 1386فياضي، غالمرضا، (

  ، تهران، انتشارات علمي فرهنگيشرح فصوص الحكم)، 1379قيصري، داوود، (
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، مجموعـه مقـاالت هشـتمين    ه مالصـدرا مباني فلسفه اخالق يا حكمت عملي در انديش)، 1384كرماني، طـوبي، ( 

  همايش حكيم مالصدرا

، فصلنامه فلسفه و كـالم اسـالمي آينـه    وجود ذهني در حكمت صدرالمتألهين)، 1386گلي ملك آبادي، اكبر، (

  معرفت، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره پاييز

  20صدرا، شماره  ، خردنامهوجود ذهني از ديدگاه حكماي اسالمي)، 1379محقق داماد، سيد مصطفي، (

، تبيين معرفت شناختي حكمت متعاليه صدرايي و داللـت هـاي تربيتـي آن   )، 1386محمد شفيعي،عبدالسعيد، (

  پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبايي

  »ره«،  قم، موسسه امام خميني 1،جشرح جلد هشتم اسفار)، 1375مصباح يزدي، محمد تقي، (

  ، تهران، صدرا1، جآشنايي با علوم اسالمي)، 1369ضي،(مطهري، مرت

  ، تهران، صدرا1، جاصول فلسفه و روش رئاليسم)، 1372مطهري، مرتضي،(

  ، تهران، صدرا11، جمجموعه آثار)، 1386مطهري، مرتضي،(

  ، تهران، صدرا5، جمجموعه آثار)، 1373مطهري، مرتضي، (

  تهران، صدرا، 9، جمجموعه آثار)، 1378مطهري، مرتضي، (

  ، تهران، صدرا6، جمجموعه آثار)، 1371مطهري، مرتضي،(

  ، تهران، صدرا10، جمجموعه آثار)، 1378مطهري، مرتضي،(

  ، تهران، صدرا13، جمجموعه آثار)، 1386مطهري، مرتضي،(

  ، تهران، حكمت1، جشرح مبسوط منظومه)، 1404مطهري، مرتضي،(
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. بيـروت،  3، ج(اسفار) الحكمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه)، 1981مالصدرا، صدرالدين محمد شـيرازي، ( 

  دارالحياالتراث العربي

  ، تهران، بنياد حكمت اسالمي صدراكسراصنام الجاهليه)، 1381مالصدرا، صدرالدين محمد شيرازي، (

، در مجموعــه رســائل فلســفي اتحــاد عاقــل و معقــول رســاله)، 1378مالصــدرا، صــدرالدين محمــد شــيرازي،(

  صدرالمتألهين،(به كوشش احمد ناجي اصفهاني)، تهران، حكمت 

، روش هاي تحقيق وچگـونگي ارزشـيابي آن در علـوم انسـاني     )، 1383نادري، عزت اهللا وسيف نراقي.مريم، (

  تهران

  چي، مترجم)، تهران، ساحت، (حسن سوزنصدرالمتألهين و حكمت متعاليه)، 1382نصر، سيدحسين، (

  ، تهران، انتشارات اشراقروش هاي تحقيق كتابخانه اي )، 1379نكونام، جعفر، (

، تهـران، پيـك   راهنماي تدوين گزارش پژوهشـي؛ رسـاله وپايـان نامـه تحصـيلي      )، 1384هومن، حيـدرعلي، ( 

  فرهنگ
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