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چکیده
اعتبار و گسترۀ آن دانش دارد .صدرالمتألهین و عﻼمه طباطبایی علـی رغـم اسـتفاده از
مقدمات بدیهی و روش برهانی برای اثبات گزارههای فلسفی ،از دیگر منابع معرفتی نیـز
بهره میبرند؛ اما در نحوۀ استفاده از این منابع یکسان نیسـتند .پـژوهش حاضـر بـا روش
تحلیلی -توصیفی در صدد مقایسۀ روش بهکارگیری »منابع معرفتی غیـر همگـانی« نـزد
مﻼصدرا و عﻼمه طباطبایی است و به این پرسـش پاسـخ میدهـد کـه دو فیلسـوف در
نحوۀ بهکارگیری منابع مذکور چه اشـتراکات و افتراقـاتی بـا یکـدیگر دارنـد؟ رهیافـت
حاصــل از پــژوهش نشــان میدهــد دو اندیشــمند در بهرهگیــری از منــابع معرفتــی غیــر
همگانی جهت مسئلهسازی ،روشنسازی مسئله و کشف حد وسط برهـان ،بـا یکـدیگر
اشتراک دارند؛ اما از این منابع در جایگاه مقدمات برهان و تأیید استدﻻل به نحو یکسان
استفاده نمیکنند .مﻼصدرا در هر دو مقام ،از منابع و ابزارهای وحیانی و شهودی بهـره
میبرد؛ اما عﻼمه طباطبایی نهتنها در مقدمات بلکه جهت تأیید براهین فلسفی نیز از ایـن
رأی وحـی ،نظـامی
منابع استفاده نمیکند .به این وسـیله عـﻼوه بـر پرهیـز از تفسـیر بـه ِ
ریاضیوار با قابلیت دستیابی به یقین منطقی ارائه میدهد.
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چگونگی و روش بهکارگیری منابع معرفتی به تناسـب علـوم مختلـف ،نقـش مهمـی در

٥

مقدمه
شناسایی و کشف روشهای علمی و بهرهگیری از یک روش نظاممنـد ،عـﻼوه بـر اینکـه سـبب
درک بهتر نظریهها میگردد ،در پیشرفت علوم نیز نقش مهمی دارد .در این میان بـا توجـه بـه اینکـه
رأس سلســلۀ علــوم ق ـرار دارد ،کشــف روش بهرهمنــدی از منــابع متعــدد معرفتــی در
فلســفه در ِ
استدﻻلهای فلسفی از جایگاه ویژهای برخوردار است.

با توجه به تنوع منابع و ابزارهای معرفت ،این پرسش وجود دارد که آیا میتـوان عـﻼوه بـر ابـزار
عقل و حواس باطنی ،از دیگر ابزارها و منابع که خاصیت اقناع همگانی و بیناﻷذهانی ندارنـد ،نیـز
٦

در فلسفه استفاده کرد و بدین وسیله به معارف گستردهتری دست یافت و بر غنای فلسفه افزود؟ اگـر
پاسخ مثبت است ،روش صدرالمتألهین و عﻼمه طباطبایی در اسـتفاده از ایـن منـابع چیسـت و چـه
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شباهتها و تفاوتهایی دارد؟ آیا روش ایشان میتواند آزاداندیشی و سیاق عقﻼنی و منطقی فلسفه
را حفظ کند؟ بنابراین مسئلۀ پژوهش حاضر ،مقایسۀ روش و نحـوۀ کاربسـت منـابع معرفتـی غیـر
همگانی )منابعی که خاصیت اقناع همگانی ندارند( ،در براهین فلسفی نزد صـدرالمتألهین و عﻼمـه
طباطبـایی است .برای دستیابی به پاسخ این پرسش ﻻزم است ابتدا انواع منابع و ابزارهای معرفتـی و
روشبهرهگیری از آنها بهاجمال معرفی گردد؛ سـپس مـوارد کاربسـت منـابع عرفـانی و وحیـانی در
فلسفه تبیین و تفاوت روش عﻼمه با صدرالمتألهین در بهرهگیری از این منابع بررسی شود.
قراملکی علی رغم پذیرش به کارگیری منابع متعدد در فلسـفه توسـط مﻼصـدرا ،تمـام ایـن
منابع را در یک سطح معرفی می کند )قراملکی .(۱۳۸۸ ،یزدان پناه روش به کارگیری منابع متعدد
را در دو سطح عام و خاص تبیـین می کنـد و معتقـد اسـت مﻼصـدرا تنهـا بـه روش عـام و در
جایگاهی غیر از مقدمات برهان از منابع معرفتی غیـر همگـانی اسـتفاده می کنـد) ١یزدان پنـاه،

 .(۱۳۹۷در خصوص روش فلسفی عﻼمه طباطبایی ،جـز برخـی نظریـات پراکنـده ،پژوهشـی
انجام نشده است و به طریق اولی در هیچ پـژوهش مـدونی ،روش فلسـفی مﻼصـدرا بـا روش
معرفتی غیر همگانی« مقایسه نشـده اسـت .ا یـن مهـم عرصـه ای
عﻼمه در بهکارگیری »منابع
ِ
 . ١نوشتار حاضر با توجه به برخی شواهد ،دیدگاه متفاوتی را درباره نویسندگان مـذکور در خصـوص روش مﻼصـدرا
اتخاذ میکند.

است که نگاشتۀ حاضر در صدد تحلیل و بررسی آن است.

قوا ،منابع معرفتی و روش بهرهگیری از آن
منبع معرفتی سرچشمه ای است که فرد از طریق پیوند و ارتباط با آن به معرفت و شناخت سـایر
موجودات دست مییابد .مﻼصدرا منابع معرفت را بر عوالم سهگانۀ هستی منطبـق کـرده و ادراک را
حاصل سیر نفس در این عوالم دانسته است .این منابع عبارتاند از:
الف( عالم طبیعت یا محسوسات؛ عالمی متشکل از مجموع موجودات زمین و آسمان که تابع
نظم متنوعیاند .حکیمان از این عالم با عنوان »ناسوت« نام میبرند کـه در سلسـلۀ طـولی عـوالم،

٧

پایینترین مرتبه است )صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج ،۷صص ۱۲۵و  ۱۴۶و ج ،۸ص.(۳۷۰

ب( عالم مثال؛ جهانی روحانی از سنخ جواهر نورانی که از جهت محسـوس و مقـداریبـودن
میباشد )قیصری ،۱۳۷۵ ،ص .(۹۷انسان های عادی به طور مقطعی و موقـت از آن کسـب معرفـت
میکنند؛ ولی بندگان برگزیدۀ الهی ،همواره توان اتصال با آن عالم و نیل به معـارف حقـایق اشـیا را
دارند )صدرالمتألهین ،۱۳۵۴ ،ص.(۴۳۸-۴۳۶
ج( عالم عقل؛ عالمی که از هر نوع تغیر و انقطاع عوالم پایینتر مصون و محفوظ است )همـو،
 ،۱۳۶۰ص .(۶۷خیر محض و نور صرفی که جایگاه مقربان و عقل و معقـول اسـت )همـو۱۹۸۱ ،م،

ج ،۹ص .(۲۲-۲۱جهت کسب معرفت از منابع مذکور در نفس آدمی ،متناسب با هر یک از عـوالم
قوه یا قوای خاصی وجود دارد (۱ :حواس ظاهری متناظر با عـالم طبیعـت؛ (۳-۲ ١حـواس بـاطنی
)فقط حس مشترک و خیال( ٢و قلب ١متناظر با عـالم مثـال؛  (۴عقـل )همـان ،ج ،۳ص/۳۶۱-۳۶۰
 . ١حواس ظاهری اگرچه در شناخت ظواهر معتبرند ،توان درک حقایق اشیا و ذاتیـات آن را ندارنـد )صـدرالمتألهین،
۱۹۸۱م ،ج ،۳صص ۳۶۷و  .(۴۹۸از نظر عﻼمه نیز معلومات جزئی که به خواص اشیا مربوطاند ،به وسیله حس
درک میشوند )طباطبایی ،۱۳۷۴ ،ج ،۵ص.(۵۰۹
 .٢حواس باطنی از قوای متعدد »حس مشترک«» ،واهمه« »خیال«» ،حافظه« و »متصرفه« تشکیل شده است؛ اما از
این میان در معرفتشناسی تنها حس مشترک و خیال به عنوان ابـزار ادراک شـناخته میشـود؛ زیـرا از نظـر صـدرا
ادراک قوۀ واهمه درحقیقت ادراک ابزار دیگری به نام عقل اسـت )صـدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج ،۳ص .(۳۶۲کـار
متصرفه هم-که با دخل و تصرف در صورت ها و معانی به ترکیب و تجزیه و تحلیل آنها میپردازد -توسـط واهمـه
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ِ

مشابه جوهر جسمانی و عالم مـاده و از جهـت نـورانی و مجردبـودن ،شـبیه جـوهر مجـرد عقلـی

طباطبایی ،۱۳۷۴ ،ج ،۵ص .(۵۰۹قوۀ اخیر نـزد صـدرا از مهمتـرین قـوا و ابزارهـای معرفـت اسـت
)همان ،ج ،۲ص .(۳۱۵حواس باطنی ،عقل و قلب میتوانند زمینۀ معرفت شـهودی یعنـی »حضـور
مستقیم و بیواسطۀ معلوم« را فراهم سازند که از نظر صدرالمتألهین یقین واقعی تزلزلناپذیر ،نتیجـۀ
چنین ادراکی است )همان ،ج ،۱مقدمه( .هنگام معرفت شهودی که به »علم حضوری« نیـز شـناخته
میشود ،خود معلوم بدون واسطۀ مفهوم یا صورت ذهنی نزد عالم حاضر است؛ مانند علم انسان به
خویش )طباطبایی۱۴۱۶ ،ق ،ص.(۲۳۰

روش و نحوۀ استفاده از این منابع به هدف و کارکرد دانشی کـه از آن اسـتفاده میکنـد ،وابسـته
٨

است .هدف فلسفه از نگاه عﻼمه ،شناخت موجود واقعی از غیر واقعـی اسـت .بـرای دسـتیابی بـه
چنین شناختی ،روش بهکارگیری منابع باید در راستای رفع هر گونه شک و دستیابی بـه یقـین باشـد
)طباطبایی۱۴۱۶ ،ق ،ص ٢.(۴مؤلفه های یقین که ابنسینا آن را یقین حقیقی یا منطقی مینامد نیز سه
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چیز است .۱ :اعتقاد به اینکه الف ب است؛  .۲اعتقاد به اینکه ممکـن نیسـت الـف ب نباشـد؛ .۳
جزم به اینکه محال است اعتقاد مـذکور زایـل شـود )ابنسـینا۱۴۰۴ ،ق ،ج ،۳صـص ۷۸ ،۵۱و /۲۵۶

صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج ،۱ص ،۳۰پاورقی طباطبایی( .خواجه نصیرالدین طوسی نیز یقین را به اعتقاد
جازم مطابق با واقعی که ممکن نیست زایل شود ،تعریف میکند )طوسی ،۱۳۷۰ ،ص.(۲۲۶
از طرفی تنها روشی که یقین مد نظر عﻼمه را نتیجه می دهد ،روش برهانی است )طباطبـایی،

۱۴۱۶ق ،ص .(۴روش برهانی خود دارای شرایطی است که از جملۀ آن ،یقینی بودن منابع مـأخوذ
در مقدمات برهان است .برخی منطقیون اگرچه بدیهیات ثانویـه را شـش دسـته می داننـد ،تنهـا
اولیات را واجد یقین مذکور می دانند و آن را به عنوان تنها مبدأ برهان معرفی می کنند» :و العمدة
در عقل انجام میشود )همان ،ج ،۸ص .(۲۵۵حافظه نیز تنها وظیفۀ نگهداری ادراکات دیگر را بر عهده دارد.
 .١ابزار دیگر کسب معرفت از عالم مثال ،قلب است که گاه با الهام و گاه با نزول وحی به معرفت حقایق نایل میشود
)صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ص ،۸۴ج ،۴ص.(۱
 .٢شهید صدر یقین را به سه قسم میداند؛ » .۱یقین منطقی« که واجد علم مضاعف است؛ یعنی عﻼوه بـر جـزم بـه
ثبوت محمول برای موضوع ،متضمن جزم به استحاله سـلب مـحمول از مـوضوع است .۲ .یقـین ذاتـی کـه در آن
احتمال خﻼف مورد یقینی محال نیست .۳ .یقین موضوعی؛ یعنی یقینی که به وسیلۀ قراین موضوعی و خارجی که
مقبول عقﻼست ،مدلل شده است )صدر۱۴۰۲ ،ق ،ص .(۳۲۶-۳۲۲با توجه به ایـن تقسـیمبنـدی میتـوان نـوع
دیگری را نیز اضافه کرد و آن ،یقین غیر عقﻼیی یا یقین روانشناختی است که روش مـدللشـدن آن ،مـورد پسـند
عقﻼ نیست .با توجه به توضیحات عﻼمه ،مراد وی از یقین در فلسفه ،یقین منطقی است.

هی اﻻولیات« )طوسی۱۴۰۸ ،ق ،ص(۵۲؛ زیرا ضرورت ذاتی منحصر به گزاره هـای اولـی اسـت
)طباطبایی ،۱۳۸۷ ،الف ،ص .(۶۹-۶۸خواجه نصـیرالدین طوسـی حدسـیات و فطریـات را بـدین
جهت که خود نیازمند قیاساند ،جزو مبـادی نمیدانـد )طوسـی ،۱۳۶۷ ،ص .(۳۴۶تجربیـات و
متواترات نیز به همین دلیل خارج میشوند )عﻼمه حلی ،۱۳۷۱ ،ص .(۲۰۱مشاهدات که مشـتمل
بر حسیات و وجدانیاتاند ،از آن رو که ادراکات حاصل از آنها جزئی است ،خـارج از مبـادی و
مقدمات برهان قرار میگیرد )همان ،ص .(۲۰۵اما برخی اندیشمندان وجـدانیات را بـا توجـه بـه
اینکه نیازمند کسب و نظر نیستند ،بدیهی اولی و جزو مبادی برهان قرار می دهند )مصباح یـزدی،

 ،۱۳۸۴ج ،۱ص(۶۱؛ زیرا ادراکات وجدانی علی رغم جزئیبودن ،یقینی و همگانیاند؛ بدین معنا
که دستیابی به این ادراک یقینی برای همه ممکن است و نیازی بـه هـیچ گونـه تـﻼش و ریاضـتی

٩

ندارد .در مقابل این دسته ادراکات» ،ادراکات حضوری غیر همگانی« قرار دارد کـه خـود بـر دو
نیازمند تﻼش و انجام پاره ای اعمال صالح و ترک محرمات است )ر.ک :فیاضـی ،۱۳۸۶ ،ص/۱۱۱

ر.ک :حسینزاده ،۱۳۸۵ ،ص .(۱۱۲قسم دوم »معرفت وحیانی« که معرفتی غیر اکتسابی و موهبتی
الهی است )طباطبایی ،۱۳۸۷ ،ج ،ج ،۱ص.(۱۵۳

بنابراین منابع معرفتی که منجر به معرفت یقینی میشوند ،به دو دستۀ کلـی »منـابع معرفتـی
همگانی« و »منابع معرفتی غیر همگانی« تقسیم میگردند .دستۀ اول که ادراکـات حاصـل از آن
مشتمل بر » اولیات« و »وجدانیات« ١است و با ابزار عقل و حواس باطن حاصل میشود ،کاربرد
فراوانی در فلسفه دارند؛ زیرا این ادراکات عﻼوه بر یقینیبودن ،دارای خاصیت اقناع عمومیاند؛
اما دستۀ دوم که ادراکات حاصل از آن ،شامل »مکاشـفات عرفـانی« و »دریافتهـای وحیـانی«
است و با ابزار قلب کسب میشود ،اگرچه یقینی اند ،فلسفی نیستند؛ زیرا از روشی غیر عقﻼنـی
حاصل شده اند و توانایی دستیابی به این دسته ادراکات برای عمـوم مـردم میسـر نیسـت؛ از ایـن
روست که گزاره های حاصل از این منابع از جمله ادراکات وحیـانی ،علـی رغـم آنکـه نـاظر بـه
هستیشناسیاند ،غیر فلسفی قلمداد میشوند )عبودیت ،۱۳۸۹ ،ص .(۳۱امـا ایـن مطلـب بـدان
 .١معرفت حاصل از »علوم حضوری غیر همگانی یا کشف« با »وجدانیات« متفاوت اسـت .اولـی بـا ابـزار قلـب و
دومی با کمک حواس باطنی درک میشود )طباطبایی ،۱۳۸۷ ،ج ،ج ،۲ص ۱۸۰و  ،۱۳۷۴ج ،۱۹ص.(۴۷-۴۶
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حضوری اکتسابی« یا »کشفیات«؛ شـناختی کـه دسـتیابی بـه آن
قسم است :قسم اول »شناخت
ِ

معنا نیست که استفاده از منابع مذکور با هـر سـیاقی ممنـوع اسـت .روشهـایی وجـود دارد کـه
می توان با حفظ ماهیت فلسفی و خاصیت عقلی و همگانیبودن آن ،از این منابع نیز بهره برد .در
ادامه این نوشتار ،نحوه بهکارگیری »منابع معرفتی غیر همگانی« در فلسفه صدرالمتألهین و عﻼمه
طباطبایی مورد بحث و مقایسه قرار میگیرد.
اشتراکات روش مﻼصدرا و عﻼمه در بهکارگیری »منابع معرفتی غیر همگانی«

بهرهگیری از منابع غیر همگانی در فلسفه میتواند ثمرات چشمگیری داشته باشد به شرط آنکـه
به روش برهانی و درنتیجه خاصیت بیناﻷذهانی فلسفه و درک مشترک اذهان از حقایق نفساﻷمری
١٠

خدشهای وارد نسازد .با بررسی آثار فلسفی صدرالمتألهین و عﻼمه طباطبایی سه مورد را میتـوان بـه
عنوان وجوه اشتراک دو فیلسوف در نحوۀ بهکارگیری منابع مذکور معرفی نمود:
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الف( مسئلهسازی
در هستیشناسی عرفانی و وحیانی ،پرسشها و مسئلههای گستردهای وجود دارد که فﻼسفۀ مسـلمان
از جمله صدرالمتألهین و عﻼمه طباطبایی با توجه به همافـقبـودن محصـول معـارف عقﻼنـی بـا معـارف
وحیانی و عرفانی ،این مسائل را وارد فلسفه کرده و به حل و تبیین آنها به روش برهانی پرداختهاند.
اکات وحیانی عﻼوه بر مسائل جزئی ،زمینه ای را بـرای طـرح
منبع غیر
همگانی منتهی به ادر ِ
ِ

مباحث کلی تر و کﻼن نیز فراهم می کند .مباحثی مانند خدا و صفات و لوازم و جوانب و فروع آن
یا معاد ،نبوت ،امامت و مباحث مسائل متعدد مربوط به آنها ،جملگی بسترهای وسیعی را بـرای
فلسفهورزی و استدﻻلهای حکمی فراهم میسـازند .مﻼصـدرا نیـز بارهـا از ایـن منبـع جهـت
مسئله سازی فلسفی بهره میبرد؛ برای نمونه قبل از اثبات نظریۀ موت طبیعی ،خود معترف است
که این مسئ له را ابتدا از یک آیه استنباط نموده و سپس آن را تبیین فلسفی کرده است .از نظـر وی
موت طبیعی هنگامی رخ می دهد که نفس در مراتب استکمالی خـویش بـه مبـدأ اعلـی و عـالم
آخرت توجه میکند .در این هنگام بدن و آﻻت جسمانی را ترک نموده و مسـتقل مـیگـردد .وی
اذعان دارد که مس ئلۀ ضرورت بازگشت به سمت خداوند از آیاتی همچون آیۀ ششم سورۀ انشقاق
ِ
َيها ِْ
ح إِلى َربِّک ک ْدحاً فَ ُمﻼقِيه.
 .١يا أ َ
اﻹنْسا ُن إِنﱠک کاد ٌ

١

استنباط شده است ) صدرالمتألهین۱۴۱۷ ،ق ،ص.(۸۹

نمونۀ دیگر ،اقامۀ برهان بر مسائلی همچون حشر جسمانی است که شـارع مقـدس وعـده داده
است )همان ،ص .(۲۶۱وی این مسئله را که از آموزههای دینی برداشت شـده اسـت ١،یـک پرسـش
فلسفی قلمداد کرده ،سپس با کمک هفت اصل بر آن برهان اقامه میکند و درنهایت نتیجه میگیـرد
حشر ابدان در عالم متوسطی بین عالم ماده و عالم عقل )عالم مثال( است )همان ،ص.(۲۶۷

عﻼمه طباطبـایی نیز مسئلۀ چگونگی استجابت دعـا در دیـن را یـک مسـئلۀ فلسـفی قلمـداد
می کند و آن را با مقدمات اثباتشده فلسفی تبیین می نماید .پرسش فلسفی که در این خصـوص
می توان مطرح کرد ،این است که آیا استجابت دعا با توجه به حقایق عالم می تواند امـری واقعـی
باشد؟ اگر پاسخ مثبت است ،این امر چگونه محقق میشود؟ وی به منظور پاسخ به ایـن مسـئله

١١

از نظریۀ فلسفی ترتب سه گانۀ عوالم بر یکدیگر استفاده میکند .در جای خود اثبات شده اسـت
عبارتاند از :عالم ماده ،عالم مثال و عالم عقل .حوادث عالم مادی معلول عالم مثال و حوادث
عالم م ثال معلول عالم عقل است .نفوس دعاکننده هر گاه با تضرع و سؤال در دعوت خود دقیـق
شوند ،برای اتحاد با حوایجشان در عالم مثال مستعد خواهند شد؛ سـپس بـرای اتحـاد بـا علـل
حوایجشان در عالم عقل متحد خواهند شد .درنتیجه این نفوس بـه هـر نحـوی کـه اراده کـرده و
بخواهند ،با تصرف و تغییر و تحول ،در ماده اثر مـی گذارنـد و ایـن معنـای اسـتجابت دعاسـت
)طباطبایی۱۹۸۱ ،م ،ج ،۶ص.(۴۱۱-۴۱۰

با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت مﻼصدرا و عﻼمه با کمک معرفت شـهودی و وحیـانی،
مسئلههای جدید فلسفی را شکل میدهند و بدین ترتیب به نحو قابل توجهی زمینۀ گسترش قلمـرو
فلسفی را فراهم میآورند.
ب( تصویرسازی و فهم روشن از مسئله
تصویر درست مسئله پیش از استدﻻل و فهـم واضـح از موضـوع مـورد چـالش و جوانـب آن،
ِ
 .١شایسته ذکر است سرچشمۀ آموزهها ،اصول و احکام دینی ،منبع وحیانی است )طباطبایی۱۴۲۴ ،ق ،ص.(۲۲
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که هستی دارای عوالم سهگانه ای است که بـه نحـو طـولی بـر یکـدیگر مترتـب انـد .ایـن عـوالم

کمک شایانی به داشتن نظر صائب و حل مسئله مینمایـد )یـزدانپنـاه ،۱۳۹۷ ،ص .(۲۳۶شـهودات
قلبی و معارف وحیانی نیز در تصویرسازی صحیح و فهم روشن مسئله ،تأثیر بسـزایی دارنـد؛ بـرای
ً
نمونه ابنسینا با دلیل عقلی کامﻼ متقن ،حرکت جوهری را انکار میکند؛ زیرا در حرکت ﻻزم اسـت
امر ثابتی وجود داشته باشد تا اینهمانی شیء حفظ شود؛ امری که پیش و پـس از حرکـت موجـود
است و اتصال شیء را حفظ میکند .عقل که هنوز مسئله را بهخوبی تصـور نکـرده اسـت ،در ایـن
چالش تصدیق می کند که حرکت تنها در اعراضی مثل رنگ سـیب رخ خواهـد داد و جـوهر سـیب
ثابت است؛ اما مﻼصدرا حالتی را به تصویر میکشد که در آن ،هم اتصال وجودی حفظ شود و هم
١٢

حرکت در جوهر واقع شود .در این حالت وجود متصل متحرک بعینه همان وجود واحـد اسـت کـه
شأنها و رتبههای متعدد دارد؛ اما درک این حالت به گفتۀ مﻼصدرا به لطافت ذائقـه و نـور بصـیرت
نیازمند است )صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج ،۳ص .(۸۴مﻼصدرا ،همان گونه که خود میگوید ،در ایـن
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تصویرسازی از موجود واحد و متحرک از لطافت رایحه و منبع شهودی استفاده کرده است.
عﻼمه در استدﻻلهای فلسفی خود ،صراحتا به تأثیر شهود یا منـابع وحیـانی در روشـنسـازی
مسائل اشاره نمیکند؛ اما در برخی آثـار ،شـهودات یـا آیـاتی را مـورد توجـه قـرار میدهـد کـه در
تصویرسازی از مسائل فلسفی نقش مهمی دارند؛ برای نمونه در تبیین چگونگی معرفـت الهـی بـه
واسطۀ معرفت نفس بیان میدارد که انسان با رجوع به خود ،وابستگی کامل خود را شهود میکنـد و
در مییابد که عین نیاز به خداوند است )طباطبایی ،۱۳۶۰ ،ص .(۴۸-۴۷در بیانی دیگر ماسویاللـه
را از نظر قرآن ،آیت و نشانۀ خداوند میداند و از این مطلب چنین برداشت میکند که ماسویالله از
خود استقﻼل وجودی ندارند )طباطبایی ،۱۳۸۸ ،ص (۹۹یا به تعبیری عین ربط به علتانـد .در ایـن
مثالها شهود و آموزۀ دینی ،هر دو میتوانند عﻼوه بر مسئلهسازی ،در تصویرسازی از قاعدۀ »بسیط
الحقیقة کل اﻷشیا« نقش ایفا کنند .در این قاعده بر عین ربط بودن اشیا بـه خداونـد ،برهـان اقامـه
میشود )همو۱۴۱۶ ،ق ،ص /۲۷۷صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج ،۶ص(.

بنابراین عﻼمه و مﻼصدرا هر دو از منـابع غیـر همگـانی جهـت روشنسـازی مسـائل فلسـفی
استفاده میکنند.

ج( آشکارکردن حد وسط
گاهی شهود یا آموزههای مبتنی بر وحی میتوانند عﻼوه بر مسئلهسازی و روشـنکـردن مسـئله،
حد وسط برهان را نیز آشکار کنند و عارف و عالم به کمک آن ،عﻼوه بر خود حقیقتِ ،س ّـر و دلیـل
آن را نیز دریابد .استدﻻل صـدرالمتألهین بر »وحدت شخصیۀ وجود« این است کـه حقـایق فقـری،
ذات مستقل ندارند؛ یعنی به نفس علتشان موجودند .حقایق فقری ذات ندارند؛ پس حکم نداشـته،
مصداق بالذات وجود و موجود نیستند و فقط علتالعلل مصداق بالذات وجـود و موجـود اسـت؛
بنابراین حد وسط برهان مﻼصدرا بر »وحدت شخصیۀ وجود« ،ذاتنداشتن حقایق فقری است کـه
به عنوان ﻻزم ّبین
شهود وجودات فقری ،از شهود این وجودات به دست آمده است )صـدرالمتألهین،
ِ
۱۹۸۱م ،ج ،۲ص /۴۴۲-۳۳۹یزدانپنـاه ،۱۳۹۷ ،ص .(۲۴۲این شهود عﻼوه بر آشکارسازی حد وسط

١٣

می تواند عاملی در جهت فهم پیشین و روشن از مسئله نیز تلقی گردد.
غیر همگانی استخراج شده است؛ برای نمونه عﻼمه برای اثبات عینیت ذات و صفات از حد وسـط
»احدیت« استفاده میکند )طباطبایی۱۴۱۶ ،ق ،ص .(۲۸۵این در حالی است که حد وسـط مـذکور
از متن دینی اخذ شده است )کلینی۱۴۲۹ ،ق ،ج ،۱ص.(۲۶۴

آیات متعددی هم در اثبات خداوند وجود دارد که حد وسط را برای فیلسوف آشـکار میسـازد؛
َ َ
َ َّ َ َ ّ َ َ ٌ
برای نمونه آیۀ  ۵۳سورۀ فصلت» ،أ َول ْم یک ِف ِب َر ِّبک أن ُه علی کل شی ٍء ش ِـهید« ،خداونـد »حضـور«
ِ
خود را برای تصور وجود همه چیز ،دون خود کافی میداند .طبق این آیـه ،بـرای اثبـات ذات حـق،
همین اندازه کافی است که او همه جا حضور دارد .حضورداشتن در همـه جـا بـه وجـود مطلـق یـا
واقعیت مطلق اشاره دارد که حد وسط »برهان صدیقین« است و اولین بار فارابی اقامۀ چنین برهانی
را با توجه به آیۀ شریفه ،پیشنهاد میکند )فارابی۱۴۰۵ ،ق ،ص.(۶۲

همان گونه که مشاهده میشود ،برخی شهودات و نیز آیات و روایات در دستیابی و آشـکارکردن
ً
حد وسط نقش جدی دارند؛ تا جایی که از نگاه برخی متفکران ،اساسـا مقصـود صـدرا از »برهـان
کشفی« بیش از هر چیز ،استخراج حد وسط برهان از دل کشف است )صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،ج،۶
ص /۷یزدانپناه ،۱۳۹۷ ،ص.(۲۴۳
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در براهین فلسفی عﻼمه طباطبایی نیز میتوان مواردی را یافت که حد وسـط ،از منـابع معرفتـی

 .۳افتراقات روش فلسفی مﻼصدرا و عﻼمه طباطبایی در بهکارگیری »منابع معرفتی غیر همگانی«
استفاده مﻼصدرا و عﻼمه طباطبایی از کشف و آموزههای وحیانی در مواردی که ذکر شد ،مسلم
است و نمونههای فراوانی از این نوع بهرهوری وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا ذکـر شـد .بایـد دیـد
صدرالمتألهین و عﻼمه طباطبایی در کاربسـت شـهودات و منـابع وحیـانی در مقـدمات برهـان و در
جایگاه تأیید براهین چگونه عمل کردهاند؛ به عبارتی آیا تنها از گزارههایی که بداهت همگانی دارند،
به عنوان مقدمه و حد وسط استدﻻل بهره بردهاند یا علی رغم ضرورت استفاده از مبادی بـدیهی در
مقـدمات بـراهین فلسـفی )عبودیــت ،۱۳۸۲ ،ص ،(۳۰شـهودات قلبـی و ادلــۀ نقلـی را نیـز مقدمــۀ
١٤

استدﻻلهای فلسفی خویش قرار میدهند؟ آیا از منابع مذکور بـه عنـوان شـاهد و در جهـت تأییـد
براهین خود نیز استفاده میکنند یا خیر؟
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الف( کاربست »منابع معرفتی غیر همگانی« در مقدمات و تأیید برهان نزد مﻼصدرا

بیان شد استفاده از منابع متعدد تا جایی که خاصیت بیناﻷذهانی آن حفظ شود ،میتواند تـأثیر
بسزایی در غنای دانش فلسفی ایفا کند .صدرا در عبارات متعددی تصریح دارد که شهودات خـود را
برهانی میسازد )مﻼصـدرا۱۹۸۱ ،م ،ج ،۶ص .(۲۶۳برهانیسازی شـهودات یعنـی اثبـات یافتـهها و
شهودات عرفانی با کمک قواعد صحیح منطق و مقدماتی که منطقیون آن را جزو مبادی برهان تلقی
میکنند .با این همه مواردی وجود دارد که اثبات میکنـد مﻼصـدرا علـی رغـم تأکیـدش بـر روش
برهانی در مقام نظر ،در برخی مواقع از این شیوه در مقام عمل عدول میکنـد .مـواردی وجـود دارد
که وی کشفیات اثباتنشده با عقل را به جای اولیات و وجـدانیات در مقدمـۀ برهـان اخـذ میکنـد
)جوادی آملی ،۱۳۸۲ ،ج ،۱ص .(۳۷از نظر استاد جوادی آملی صدرالمتألهین نقلی را که اثبـات شـود
صادق مصدق بیان کرده است و کشفی را که حکیم در مقام وصل به آن رسیده اسـت ،در مقـدمات
برهان استفاده میکند )همـو ،۱۳۸۴ ،ص .(۸نمونـههایی وجـود دارد کـه صـدرا در بـراهین خـود از
مقدمات نقلی و کشفی استفاده میکند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 (۱اثبات احدیت و وحدانیت خداوند؛ آیۀ دوم سورۀ توحید

یکی از براهینی که صدرا در آن به نحو مستقیم آموزه هـای وحیـانی را مقدمـۀ برهـان قـرار
می دهد ،اثبات احدیت و واحدیت خداوند است .مقـام »احـدیت« نـاظر بـه » بسـاطت ذات

اقدس الهی« و مقام »واحدیت« ناظر به »شریکنداشـتن« اوسـت .اسـتدﻻل وی را می تـوان
بدین نحو صورت بندی نمود:
مقدمه اول :طبق آیۀ شریفه ،خداوند صمد و بینیاز است.
مقدمه دوم :موجودی که بینیاز است مرکب نبوده و بسیط و احد است.
نتیجه :خداوند احدالذات است.
توضیح مقدمۀ دوم :اگر موجود بینیاز ،بسیط نبـوده و دارای جـزء باشـد ،بـه اجـزایش نیازمنـد
خواهد بود و این خلف فرض است .مقام واحدیت نیز بـا کمـک آیـۀ شـریفۀ مـذکور و حـد وسـط
قراردادن مقام احدیت که در برهان فوق ثابت شد ،اثبات میگردد )صدرالمتألهین ،۱۳۶۰ ،ص.(۳۳

١٥

 (۲اثبات توحید در خالقیت؛ آیۀ  ۶۲سورۀ غافر

یکی دیگر از مسائلی که مﻼصدرا برای اثبات آن از آموزه های وحیانی بهره می برد ،توحیـد

خالقیت هم هست:
مقدمۀ اول :اگر موجود دیگری در خالقیت با خداوند شریک باشد ،خداونـد خـالق مخلوقـات
موجود دوم و درنتیجه خالق همۀ موجودات نخواهد بود.
مقدمۀ دوم :طبق آیۀ شریفه ،خداوند خالق همۀ اشیاست.
نتیجه :موجود دیگری در خالقیت شریک خداوند نیست )همو۱۴۲۰ ،ق ،ص.(۴۰۳

همان گونه که مﻼحظه میشود ،صـدرا در برخی براهین فلسـفی خـود از مقـدمات نقلـی بهـره
میبرد .مواردی هرچند اندک نیز وجـود دارد کـه »شـهودات قلبـی« مقدمـه و پایـۀ اسـتدﻻل قـرار
میگیرند؛ برای نمونه »کیفیت علم تفصیلی باری تعالی به ماسـوی در مرتبـه ذات« را بـا دو برهـان
اثبات میکند .در برهان دوم مقدماتی عرفانی وجود دارد که در فلسفه اثبات نشده است:
مقدمۀ اول :هر کس یک هویت وجودی را-آن گونه که هست -بشناسد ،تمام محمـوﻻت آن را
به عین همان شناخت و نه شناخت دیگری خواهد شناخت.
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ِ

در خالقیت خداوند است .در آیۀ  ۶۲سورۀ غافر بر خالقیت خداوند نسـبت بـه خلـق تمـامی
َّ
ّ َ
خال ُق کل ش ی ٍء « عﻼوه بر
اشیا ،تصریح شده است .از نظر صد را آیۀ شریفۀ » ِذلک ُم الل ُه َر ُّب ک ْم
ِ
ِ
اینکه بر مخلوق خداوند بودن جمیع اشیا دﻻلت دارد ،دال بر شریک نداشـتن خداونـد در ایـن

مقدمۀ دوم :هر یک از اسما و صفات ،ظهوراتی به نام اعیان ثابته دارد که به وجود خداوند موجودند.
مقدمۀ سوم :خداوند علم به ذات خویش دارد که همان وجود اوست.
حال میگوییم :از آنجا که علم خداوند به ذات خو یش همان وجود اوست و اعیان ثابته نیـز بـه
عین وجود او موجودند ،پس آنها نیز به عین همان علم ،معلـوم ذات بـاریانـد )همـو۱۹۸۱ ،م ،ج،۶

ص .(۲۶۷-۲۵۲همان گونه که مﻼحظه میشود ،مقدمۀ دوم این برهان ،کشفی و شهودی است کـه
بر آن استدﻻلی اقامه نشده است.
با توجه به شواهد مذکور از نظـر نگارنـده ،اگرچـه مﻼصـدرا تصـریح میکنـد کـه روشـش در
١٦

حکمت متعالیه برهانیسازی مشهودات و منقوﻻت یا به عبارت دیگر ،برهان کشـفی اسـت ،خـود
معترف است که عقل توان راهیابی به برخی مکشوفات را نداشته و در این امـور طریقـی جـز شـهود
قلبی وجود ندارد )همو ،۱۳۶۰ ،ص .(۱۳۴در برخی موارد نیز علی رغم ارائۀ استدﻻل عقلی محض،
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استدﻻلی نیز با مقدمات وحیانی و کشفی اقامه میکند .با این توصـیف ،جهـت اثبـات مـدعیات،
براهینی در فلسفۀ مﻼصدرا یافت میشود که متشکل از مقدمات غیر اولی و غیر وجدانی است.
موارد متعددی نیز وجود دارد که از منبـع وحیـانی جهـت تأییـد اسـتدﻻلهـای خـود اسـتفاده
فلسـفی وی هسـتیم؛ بـرای نمونـه
میکند؛ از این روست که شاهد حضور گسـتردۀ آیـات در آثـار
ِ

مﻼصدرا در شواهد الربوبیه و اسفار پس از احتجاج به برهان »بسیط الحقیقة کل اﻻشیاء« ،آیاتی را
ﱠ
َ ْ
َ
در تأیید و درستی برهان خود میآورد :آیه  ۱۷سوره انفالَ » ،و ما َر َم ْیت ِإذ َر َم ْیت َو ِلک ﱠن الل َه َرمـی«،
ُ َ ﱠ
ُ َ ْ َﱠ ُ َ
الظاه ُر َو ْالباط ُن َو ُه َو ب ُک ﱢل َش ْی ٍء َع ٌ
لـیم َ ...و ُه َـو
ِ
آیات سه و چهار سوره حدید» :هو اﻷول و اﻵ ِْخر و ِ
ِ
ُ َ
ﱠ
ُ ُ َْ َ َ ﱠ
َ
ُْ
َم َعک ْم أ ْی َن ما کن ُت ْم  ،«...آیه  ۷سوره مجادله» ،ما َیکون ِم ْن نجوی ثﻼث ٍة ِإﻻ ُه َو ر ِاب ُع ُه ْم َو ﻻ خ ْم َس ٍة ِإﻻ
َ ْ
َ
َ ْ َْ
َُ
ساد ُس ُه ْم« و آیه  ۱۷سوره ق » َو نح ُن أق َر ُب ِإل ْی ِه ِم ْن ح ْبل ال َو ِرید« .او ایـن چنـین درسـتی بـراهین
هو ِ
ِ
خود و مطابقت آن را با دریافتهای وحیانی یادآور میشود )همان ،ص ۴۸و ۱۹۸۱م ،ج ،۶ص.(۱۴۲
نمونۀ دیگر تأیید برهان خویش در خصوص شعور تمامی ممکنات است .مﻼصـدرا در رابطـه میـان
باری تعالی و صفات قدسیه او و همچنین میان ذات او و مظاهر و مرائیاش در اتصاف بـه کمـاﻻت
وجودیه ،به وحدت حقه حقیقیه قایل است .اگر خداونـد بـه صـفاتی هماننـد حیـات ،علـم ،اراده،
قدرت و ...متصف باشد ،تمامی ممکنات بر مبنای مراتب وجودی خود ،بدین صفات متصفانـد؛
صفت حیات ،علم و شـعور متصـف گشـتهاند؛ از
زیرا آنها نیز از حقیقت وجودی بهره بردهاند و به
ِ

این رو هیچ موجودی ،هرچند جمـادات ،گیاهـان یـا حیوانـات را نمیتـوان یافـت کـه از کمـاﻻت
وجودیه هرچند ضعیف بهرهای نبرده باشد .مﻼصدرا پس از آنکه بر مبنای نظام فکـری خـود شـعور
تأیید صحت دستاورد خـود ،از آیـه  ۴۴سـوره اسـراء،
تمامی موجودات را اثبات میکند ،در جهت ِ
َ َ َ
َّ
َ
َ
َّ َ ْ َ َ
َ
» َو ِإن ِّمن ش ْی ٍء ِإﻻ ُی َس ِّب ُح ِبح ْمد ِه َو ل ِـکن ﻻتفق ُهون ت ْس ِبیح ُه ْم« اسـتمداد مـیکنـد و از آن بـه عنـوان
شاهد مثال بر صحت دستاورد فلسفی خود نام میبرد )همو۱۹۸۱ ،م ،ج ،۲ص.(۲۸۳
بنابراین اگرچه مﻼصدرا تصریح می کند که آموزه های حاصل از منابع وحیانی و عرفانی را
مطابق قوانین برهانی قرار داده است ) مکاشفات آنها را برهانی کردیم( )همـان ،ج ،۶ص(۲۶۳؛

اما این همراهشدن مکاشفه با برهان می تواند به طرق متعددی واقع شود؛ گـاهی منـابع ِیقینـی
غیر همگانی مسئلۀ جدیدی را مطرح میکنـد؛ گـاهی مسـئله و پرسشـی را روشـن می سـازد؛

و وجدانیات ،در برهان به کار رود .جز دو مورد اخیر ،مابقی موارد در گسترده شدن قلمرو و نیز
غنای فلسفه نقش عمده ای دارند.
ب( کاربست منابع معرفتی غیر همگانی در مقدمات و تأیید برهان نزد عﻼمه

عﻼمه وجه نیاز به فلسفه را دستیابی به » معرفت یقینی« می داند تا به وسیلۀ آن ،موجودات
واقعیت دار از موجودات پنداری و خیالی تمییز داده شوند .از طرفی این علـم ،در میـان انـواع
گوناگون قیاس ،باید تنها بر پایۀ »برهان« باشد؛ زیرا فقط این شیوه و روش معرفتـی اسـت کـه
می تواند ما را به یقین رسانده ،پرده از سیمای واقعیت برگیرد )طباطبایی۱۴۱۶ ،ق ،ص .(۴حکما
و شاگردان عﻼمه در تبیین روش عﻼمه ،از تعبیر ریاضی واربودن فلسـفۀ او اسـتفاده میکننـد.
بدین معنا که مراحل استدﻻل های فلسفۀ الهی را به نحوی تنظیم می کند که بـه یقـین منطقـی
منجر شود .وی برای دستیابی به این نظم منطقی و ریاضی گونه ،دو کار عمده انجام میدهد که
در ادامه به آن میپردازیم.
 (۱عدم بهکارگیری منابع معرفتی غیر همگانی در مقدمات برهان

عﻼمه تصریح میکند مقدمات تجربی ،یقینـی -بـه معنـای منطقـی یقـین -نیسـت و همـواره
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ِ

زمانی حد وسط برهان را پدیدار می کند؛ گاهی بـه عنـوان شـاهد و تأییـد بـا اسـتدﻻل همـراه
ً
می شود و درنهایت نیز می تواند به عنوان مقدمه یا حد وسط مستقیما و بدون ابتنای بر اولیات

١٧

احتمال نقضشدن دارد به خﻼف علوم فلسفی )فلسفه الهی( و ریاضی که احتمال خـﻼف نـدارد و
یقینی است )همو ،۱۳۶۴ ،ج ،۱ص .(۱۴۳برای دستیابی به یقین مورد نظر عﻼمـه در فلسـفۀ الهـی
ﻻزم است تمامی گزارهها با روش برهانی و از منابع بدیهی استنتاج شوند که خود این بـدیهیات نیـز
مستخرج از اولیاتاند .اولیات قضایاییاند که صرف تصور طرفین قضیه بـرای تصـدیق آن کفایـت
میکند؛ مانند »هر کل بزرگتر از جزء خود است« )همو ،۱۳۸۷ ،الـف ،ص .(۶۷وجـدانیات یعنـی
ادراکات حاصل از علوم حضوری همگانی منبع دیگری است که عﻼمه پایه استدﻻلهـای خـویش
قرار میدهد و به وسیلۀ آن ،کیفیت انتزاع معقوﻻت ثانیۀ فلسفی را تبیین و مطابق با واقـعبـودن آن را
١٨

اثبات میکند )همو ،۱۳۹۰ ،ج ،۲ص .(۷۱-۶۷گزارههای کشفی و شهودات قلبـی نیـز اگرچـه بـرای
عارف و منقوﻻت معتبر برای یک عالم دینی بدیهی است ،استفاده از آنها در اسـتدﻻلهای فلسـفی
بر خﻼف اصـول و قواعـد ریاضـیگونه فلسـفی اسـت؛ زیـرا فلسـفه ،یقینـی عقلـی و همگـانی را
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جستوجو میکند که توان دفاع از نظریات خود در برابر همگان را دارا باشد.
ممکن است در اینجا این اشکال مطرح شود که اگرچه عﻼمه در مقدمات براهین خود از نقل و
کشف استفاده نمیکند ،مواردی وجود دارد که از مقدمات تجربی در براهین فلسفی خود بهره می-
برد؛ برای نمونه عﻼمه جهت اثبات این امر که انرژی در سلسلۀ جواهر قبل از جسم قرار مـیگیـرد،
تجربی قابلیت تبدیل ماده به انرژی استفاده میکند:
از قانون
ِ

اگر این گفته درست باشد که ماده قابل تبدیلشدن به انرژی است و ماده از مجموعهای از ذرات

انرژی متراکم تشکیل شده است ،ضروری خواهد بود که در مباحث حکمی انرژی را نـوعی عـالی
در سلسلۀ جواهر و قبل از جسم قرار دهیم )همو۱۴۱۶ ،ق.(۹۸ ،

همان گونه که مشـاهده میشـود ،ایـن اسـتدﻻل بـر مقدمـهای تجربـی اسـتوار اسـت .عﻼمـه
برهانهایی از این قبیل را غیر لمی و بر خﻼف ترتیـب نفـساﻷمـری موجـودات میدانـد؛ زیـرا در
نفساﻻمر ابتدا علتها که عامترند ،موجود میشوند؛ بنابراین علـوم هـم بایـد بـه حسـب »اﻷعـم
فاﻷعم« مرتب شوند .تمام علوم باید مبادی خود را از علمی اعم اخذ کنند و عامترین علـوم فلسـفۀ
الهی است که از موجود بما هو موجود سخن میگوید .براهین علم الهـی اگـر بـه صـورت لمـی و
نفساﻷمری تنظیم شوند ،بر مبادی علوم جزئی متکی نخواهند بود .بنابراین بـراهین فلسـفی کـه از
مبادی طبیعی ،هندسی و نجومی و ...در مقدمات خود استفاده میکنند ،لمی نیستند؛ زیـرا ُمحـال

است علم جزئی ّ
لمیت علم کلی را اعطا کند )طباطبایی ،۱۳۸۷ ،الف ،صص ۱۴۹و .(۱۵۴
عﻼمه مصباح یزدی نیز با تقسیم فلسفه به »قبل العلم« و »بعد العلم« به این پرسش پاسخ
می دهد ،در فلسفۀ بعد العلم فرضیات اثبات شده در علوم دیگر به عنوان اصول موضوعه اخـذ
می شود و بر آن تبیین عقﻼنی ارائه می گردد )مصباح یـزدی ،۱۳۸۰ ،ص .(۱۲۰-۱۱۹از نظـر وی
تغییر تنها در فلسفۀ بعد العلم ممکن است و فلسفۀ قبل العلم ثابـت و دائمـی اسـت .مسـائل
فلسفۀ قبل العلم همچون مباحث عﻼمه طباطبـایی در بدایة الحکمه و نهایة الحکمه ،مستقل و
بدون هر گونه ارتباط با مسائل علوم دیگر است .این مسائل ،مقدمات خود را تنها از بدیهیات
و وجدانیات اخذ میکنند )همان ،ص .(۱۱۸بنابراین از نظر عﻼمه اگر در فلسفه از براهینـی بـا
مقدمات تجربی استفاده شود ،بهره گیری از آن باید به نحوی باشد که با تغییر مقدمات مذکور

١٩

مثل بطﻼن هیئت بطلمیوسی -به نظام فلسفی و ربط آن با علم جدیـد لطمـه ای وارد نگـرددبا توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت عﻼمه در مبادی براهین »فلسـفه الهـی« یـا فلسـفۀ
قبل العلم ،از منابع غیر همگانی و منتهی به ادراکات وحیانی و کشفیات عرفانی اسـتفاده نمیکنـد.
ً
وی تنها گزارههایی را مقدمۀ استدﻻلهای خویش قرار میدهد که اولی یا وجدانی باشند یـا قـبﻼ از
طریق مقدمات مذکور به نحو صحیح استنتاج شده باشند؛ اما نزد عﻼمه استفاده از منابع مذکور در
مقدمات براهین فلسفۀ بعد العلم ممکن است.
 (۲چینش منطقی مطالب

عﻼمه طباطبـایی ساختار فلسفی خود را به نحوی تنظیم می کند که تمام مبادی مباحث متأخر

ً
قبﻼ در مباحث متقدم اثبات شده باشد .در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم عﻼوه بر چیـنش
مذکور ،صحت اعتبار و حجیت ادراکات فلسفی و بـه طـور کلـی معرفتشناسـی نیـز بـر دیگـر
مباحث فلسفی مقدم میشود تا پیش از ورود به هستیشناسـی ،علـت یقینـیبـودن و حجیـت و
اعتبار مباحث مشخص گردد .بدین ترتیب هر یک از مسائل با چینش منطقی در جای خود قـرار
می گیرند و مسائل عقلی همانند مسائل ریاضی تنظیم میشود .از نظر استاد جوادی آملی از آنجا
که فلسفه ،جهان بینی است ،شایسته است مباحث آن همانند جهان هستی ،با نظم ریاضی و نظام
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) طباطبایی ،۱۳۸۷ ،ب ،ص.(۷۰

هندسی تدوین شود؛ زیرا به مقتضای آیۀ شریفه ١هر موجـودی بـه انـدازه و هندسـۀ مخصوصـی
آفریده شده است .وی در ادامه میگوید:
بر همی ن اساس حضرت استاد همیشه سعی می کرد براهینی که در یک مسئله فلسفی
اقامه می شود ،ی ا از علوم متعارفه و مقدمات بدی هی تشکیل گردد ،یا از اصول مبینـی
ً
ترکیب شود که ادله آنها قبﻼ بی ان شده باشد و هرگز روا نمیدانسـت در یـک مسـئله
چند برهان اقامه شود ک ه مقدمات برخی از آنهـا بـه آی نـده احالـه مـیشـد )شـمس،
 ،۱۳۸۷ص.(۵۲۴- ۵۲۳
٢٠

از نظر استاد جوادی آملی روش عﻼمه در منطقیکردن مباحث فلسفی سـبب شـد فلسـفۀ او
جامع مزایا و مبانی حکمت متعالیه و نیز فوایـد تحلیـل منطقـی ابنسـینا قلمـداد شـود .مسـائل
اصالت و تشکیک وجود ،حرکت جوهری و جسمانیة الحدوث و روحانیةالبقاءبودن روح و دیگـر
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مباحث عمیق صدرایی را با روش تحلیلی بـوعلی طـرح و تحریـر میکـرد و مـیکوشـید تمـامی
مطالب را با میزان منطقی که شیوۀ خاص ابنسیناست ،تدریس یا تألیف کنـد و چیـزی را کـه راه
فکری و حصولی نداشت و با سبک قیاس منطقی قابل عرضه نبود ،در کنار مسائل سره فلسـفی و
خالص عقلی طرح نمیکرد )همان(.

البته باید توجه داشت این سیر منطقی به معنای عدم بهـره وری ایشـان از شـهودات قلبـی یـا
ً
منقوﻻت معتبر دینی در فلسفه نیست؛ بلکه همان گونه که قبﻼ گفتیم ،میتوان از این منابع ،بدون
آنکه به سیر ریاضی گونۀ مباحث فلسفی لطمهای وارد گردد ،به خوبی استفاده نمود .عﻼمه تا آنجا
به ضرورت بهره وری از منابع مذکور در فلسفه باور دارد که معتقد است صدرا با نزدیککردن این
سه مسلک ،به موفقیت هایی دست یافته که فلسفه در تاریخ چندهزارسالۀ خود از آن محروم بوده
است )طباطبایی ،۱۳۸۷ ،ب ،ص .(۷۰این بهره وری در گسترش مسائل فلسفی نیـز تـأثیر بسـزایی
داشته است و عﻼوه بر روشن سازی و گسترش مسائل فلسفی ،در حل مسائلی موفق بـوده اسـت
ً
که علم جدید تازه به حل آن توفیق یافته یا اصﻼ نتوانسـته آن را حـل کنـد؛ چنـانکـه بـه واسـطه
حلشدن مسئلۀ حرکت جوهری که سیصد سال پیش با این روش فلسفی حل شده است ،مسـئله
ُبعد چهارم در اجسام ،به طور روشن به دست آمده و مسئله نظریـه نسـبیت -البتـه در خـارج از
 .١إنّا ُک ﱠل َش ْىء َخلَ ْقناهُ بَِق َدر )قمر.(۴۹ :

افکار نه در افکار -روشن گردیده است )همان ،ص(۷۱؛ بنابراین حضور منابع مـذکور در فلسـفه
برای گسترش و روشن سازی مسائل آن و نیز کشف حد وسط ﻻزم و ضـروری اسـت .البتـه بایـد
توجه داشت یکی از عوامـل مهـم بهره گیـری از منـابع وحیـانی در فلسـفه ،نگـرش اتحـادی بـه
محصوﻻت معارف دینی و عقلی است؛ زیرا هر دو حق اند و تعارض دو حق محال است )همـو،

 ،۱۳۷۴ج ،۵ص .(۲۸۲با این همه عﻼمه عﻼوه بر اینکه در مقدمات برهان از منـابع غیـر اولـی و
فلسفی خویش نیـز بـه ایـن منـابع تمسـک
غیر وجدانی استفاده نمیکند ،در تأیید استدﻻلهای
ِ

نمیجوید .عدم استفاده از مؤیدهای عرفانی و وحیانی در حالی است کـه بهرهگیـری از آنهـا در
این مقام ،با ساختار منطقی مباحث تقابلی ندارد .چه بسا بتوان عامل چنـین سـلوکی را پرهیـز و
ممانعت از تحمیل رأی فلسفی به منابع وحیانی دانست.

بررسی و تحلیل برخی آثار فلسفی مﻼصدرا و عﻼمه طباطبـایی بیانگر آن است کـه دو فیلسـوف
در موارد زیر نگرش یکسانی به منابع غیر همگانی دارند:
هر دو اندیشمند معارف حاصل از روش عقﻼنی ،وحیانی و عرفانی را در جهت تبیین حقیقت،
همسو و معتبر میدانند.
نزد دو فیلسوف بهرهگیری از منابع معرفتی غیـر همگـانی یعنـی عرفـان و وحـی ،سـبب غنـای
فلسفی میشود؛ بنابراین هر دو از منابع مـذکور در مـواردی همچـون مسئلهسـازی ،تصویرسـازی
مسئله و نیز آشکارکردن حد وسط براهین فلسفی بهره میبرند.
نحوۀ استفادۀ مﻼصدرا و عﻼمه طباطبایی از منابع معرفتی غیر همگانی در موارد زیر اختﻼف دارد:
مﻼصدرا به خﻼف عﻼمه طباطبایی بارها در تأیید بـراهین خـود از مکاشـفات و معـارف نقلـی
استفاده میکند .به نظر میرسد عﻼمه با پرهیز از این شیوه در تﻼش است مانع تحمیل رأی فردی به
معارف وحیانی گردد.
اگرچه مﻼصدرا بر ضرورت برهانسازی معـارف کشـفی تأکیـد میکنـد ،در مـواردی معـارف
وحیانی و شهودی را مقدمۀ استدﻻلهای فلسفی قرار میدهد؛ در مقابـل عﻼمـه کـه بـر ضـرورت
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نتیجهگیری

٢١

دستیابی به یقین منطقی در فلسفۀ الهی یا فلسفه قبل العلم تأکیـد دارد ،تنهـا از مقـدمات اولـی یـا
وجدانی یا معارفی که به شیوۀ برهانی از منابع مذکور استخراج شده باشد ،استفاده میکند .بـه نظـر
میرسد عﻼمه با این شیوه و نیز با تقدم معرفتشناسی بر هستیشناسی و درنتیجه دستیابی بـه یـک
نظم ریاضیوار و منطقی در فلسفه تﻼش میکند دانشی همگـانی و بیناﻷذهـانی ارائـه نمایـد؛ بـه
نحوی که حتی منکران کشف و وحی نیز در صحت معارف فلسفی با او همراه شوند.

٢٢
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