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  چکیده
و در فلسفه به طور خاص، امری ضروری به نظر  آگاهی از تاریخ در علوم به طور عام،

ن و سیر تطور آنها روشن شده و راه زیرا با نگاه تاریخی به مباحث فلسفی نه تنها تکوی .رسد می
 فلسفه همان تاریخ آن است و این ؛ بلکه قسمت عمدۀگردد میبرای پیمودن ادامه مسیر همواره 

و به نظر ست ا ه در بین مسلمانان اندکی مورد غفلت قرار گرفت،   مغرب زمینۀبرخالف فالسف،  امر
  . لمان از فلسفه دارند است که حکمای مسای آن طرز تلقیرسد یکی از دالیلمی

 یم با روش اسناد و تحلیل میزان توجه دو فیلسوف مسلمان یعنیا هدر این مقاله سعی کرد
صدرالمتألهین و عالمه طباطبایی را به مباحث تاریخی فلسفه نشان داده و بیان کنیم که عقیده به 

ه تاریخی نشان دادین دو فیلسوف با مباحث ا ه مواجه ۀتأثیر خود را در نحو،  نبویحکمت 
ی عمیق آن راء گذشتگان خود و بررسیآ ه  به طوری که علی رغم توجه صدرالمتألهین ب؛ستا 

ست و ا ه گاهی مصاب نبود،  مختلفهای  شخاص و مکتبا ه در طرح و انتساب آراء ب،  مباحث
  . در این میان عالمه طباطبایی بیش از وی در معرض نقد قرار دارد

  . نبویحکمت ،  تاریخ فلسفه،  عالمه طباطبایی،  صدرالمتألهین :های کلیدیواژه

                                                 
 28/7/87:              تائید نهایی4/4/87:  تاریخ وصول ∗
  آزاد اسالمی واحد خوی استادیار رشته فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه ∗∗
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   طرح مسأله-1
امروزه شاید کمتر کسی باشد که به نقش تاریخ به طور عام و در مسایل فلسفی به 

تواند  میچرا که پژوهشگر با آگاهی از تاریخ مسایل به راحتی ؛ شکل خاص واقف نباشد
و این امر در . ن وضوح بیشتری ببخشدآه  و بزوایای تاریک یک مسأله را روشن کرده

زیرا دنبال کردن سیر تاریخی مباحث در فلسفه نه فقط ؛ کند میهمیت مضاعفی پیدا ا ه فلسف
نیابد از فهم  ست و اگر کسی سیر تطور مباحث فلسفی را خوب درا ه عینِ فلسفبلکه ،  تاریخ

 صدرالمتألهین و السفه مسلمان از جملهفرسد به نظر میبا این حال . ماند خواهد عمیق آن باز
 حال دلیل آن .نداههتمام کافی نکردا ه ین مسألا ه  ب) به عمدو شاید( ناخواسته عالمه طباطبایی

  .مقالۀ حاضر سعی خواهیم کرد پاسخی به سوال بدهیم  درچیست؟

   تاریخ فلسفه و منظور از آن در این نوشتار-2
داستان فلسفه و اینکه یک مسئله فلسفی در چه ،  در اینجامقصود از تاریخ فلسفه

 جدید ین معنا قرنها پیش از اروپائیانِا ه چرا که تاریخ ب؛  نمی باشد،زمانی صورتبندی شد
 مورد توجه مسلمانان بود و مورخان در کتابهای خود به زندگی فالسفه و و معاصر

فالسفه را بدون در نظر  آراء،   اما چیزی که هست آنان1.فلسفی توجه داشتندهای  فرقه
مورخان فلسفه «به عبارت دیگر . کردنددر طول تاریخ ذکر میگرفتن ارتباط میان این آراء 

و به شمارش گذاشتند را مقابل هم میها  و فرقهها  قوال نحلها ه نگارانی بودند کعقاید
های دیگر دفاع  هی در مقابل تمام نحلا هپرداختند و یا احیانا از نحللغزشها و گمراهیها می

 بلکه منظور .)پیشگفتار،  1362،  1ج ،  م شریف.مو نیز ؛ 25 – 6، 1361،  فانی(» کردند می
فلسفی های  ن تاریخی است که کیفیت به وجود آمدن مفاهیم و نظریهآ ه  فلسفتاریخاز من 

  2.و اوضاع اجتماعی و روانی شخص فیلسوف نشان دهدرا در بستر تاریخی آن 

   تاریخ فلسفه و فهم آن در محیط تاریخی اهمیت -3
کسی که شناختی در « ست کها ه مدآه کاپلستون در این بار ۀدر کتاب تاریخ فلسف

باید چیزی درباره تاریخ کشور خود و پیشرفت   میآموخته نیست و آددانش،  تاریخ ندارد
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تر است تا هنری و ادبی آن بداند و بههای  موقعیت،  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن
ر  اگو) 6: 1380( »د عالم چیزهایی بدانتر و حتی درباره تاریخدر محیطی وسیعای   هانداز

 خود که چیزی دربارۀ تاریخ فکر و فلسفۀست ا ه فرهنگ پسندیدبرای تمام اشخاص با
فرض اینکه  بر. ی نباشدن چگونه برای پژوهندگان و دانشجویان فلسفه خواست،بدانند
ز گذشته ا ه ست بلکا ه ز آسمان نازل نشدا ه ن فلسفآ ه ست باید دانست کا ه انجاودای   هفلسف

اگر ما واقعاَ خواهان ارزشیابی کار فالسفه  ).7: 1380( 3ستا ه تاریخی نشو و نما یافت
محکوم کردن متفکرانی که موضع فکری و «. نها بدانیمآ  ۀهستیم باید چیزی دربار

ست کار بسیار ناپسندی ا ه ی دریافت و شناخته نشدمقصودشان در موقعیت درست تاریخ
  .)8: 1380 (»است

ه جزء فلسف،  آنقدر که تاریخ فلسفه «گوید مییکی دیگر از بزرگان فلسفه در غرب 
توان  مییخ علم هم رزیرا بدون آگاهی زیاد از تا؛ تاریخ علم جزء علم نیست،  ستا 

ات از تحقیق تاریخ فلسفه نداشته باشد،مطالعاتی در کسی  اما اگر ؛دانشمندی شایسته شد
  ). 6 :1380،ژیلسون(» بست فلسفی خویش طرفی نخواهد

چون هر دانشی در بستر ، را نباید از نظر دور داشتها  بنابراین اهمیت تاریخ دانش
 را به ۀ آنتوانیم مغز و جوهر مین،  را ندانیمای   هعقید ۀست و تا پیشینا ه رشد یافت،  تاریخ

  . کند میابیم و این امر در مورد فلسفه و مسائل فلسفی اهمیت دو چندانی پیدا خوبی دری

    تاریخ فلسفه نزد فیلسوفان مغرب زمین و مسلمان-4
را ای   هفیلسوفان مغرب زمین به علم و تاریخ توجه فراوانی دارند و امروزه کمتر فلسف

از توجه در تاریخ فلسفه بهره روزگار و یا   میتوان یافت که فیلسوف در آن از مواد عل می
و یا اند   هنکاتی است که فیلسوفان مسلمان به کلی آن را مهمل گذاشتاز نجسته باشد و این 

: گوید میین مطلب ا ه استاد مطهری با اشاره ب. ندا  هآن نداشت اغلب اهتمام جدی در
 آغاز تفکر بشر به که گویی این مسائل ازاند   هفیلسوفان ما مسائل را گاهی چنان مطرح کرد

گر کسی نظر کند که یک مسأله ا ه الی کح در .ستا ه همین شکل و شیوه وجود داشت
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ست و منحنی حیات آن را در طول تاریخ ا ه چگونه دچار تحوالت و نشیب و فرازها شد
  .)207 و206 : 1378مطهری، ( ترسیم کند به بسیاری از نکات رهنمون خواهد شد

 یونان است از جهت تاریخی صحیح ۀکه مربوط به فالسفها   نقل و قولتعدادی از
ه دانستند و با توجه ب می را از آثار ارسطو ا اثولوجیبه عنوان مثال فالسفۀ مسلمان. نیستند

برای وی باز کرده بودند و او را بیشتر تحت عنوان   می بسیار جدی و قابل احتران حسابِآ
برگرفته از  این اثر –دانیم  میطور که  ان هم–حالی که  شناختند، در میحکیم الهی 

هایی که قالوهمه قیل این،  کردند میو اگر مسلمانان اندکی به تاریخ توجه . فلوطین استا 
 به شد و احیاناً میرسطو وجود داشت پیدا نا ه بر سر جمع بین آراء متضاد منسوب ب

  . شد میتوجیهات ناروا هم روی آورده ن
ه امروزه به لحاظ تاریخی مشکل زیادی دارد و کتب فالسف میسالا  ۀاز این رو فلسف

 توان به میغلط هستند و با وجود این مشکالت تاریخی نهای  مملو از انتساب  میسالا 
  . سازی پرداختنظامبه طرزی موفق 

  علت اساسی عدم توجه مسلمانان به سیر تاریخی مباحث -1-4

توجهی مسلمانان به سیر تاریخی یا بیتوجهی و رسد یکی از علل کم میبه نظر 
 نبوی  حکمت  بهبه نوعی  میاسال ۀصورت گرفته، این است که بزرگان فلسفهای  بحث

ین ایده حکمت ا ه لذا با توجه ب. دانند می دار حکمت انبیا و خود را میراثعقیده داشته
مت به طور  حک بلکه.راستین تعلقی به بشر ندارد تا از سیر تاریخی آن هم بحث شود

در . ستا ه  به حکمای الهی سلف و سپس به دیگران انتقال یافتو از اومستقیم از خدا به پیامبر 
  . داشتندای   هو صدرالمتألهین چنین عقید 4بزرگانی همچون شیخ اشراق،  اسالممکتب فلسفی 

اعم از تاریخی و ،  فالسفه و حکمای ماقبل سقراط را،  مالصدرا همانند سهروردی
،  فیثاغورث،  انباذقلس،  آغاثاذیموس،  یمندروسسانک،  نهاد و طالس میبسیار ارج ،  ای  هساناف

دانست که حکمت را به  میسقراط و افالطون را همچون واپسین حکمای عهد باستان 
 یونانی پایان فلسفۀ  میمچنین همانند بسیاری از حکمای دیگر اسالاو ه. ندا هدریافت  میتما

و برآن بود که تمام حکمای یونانی متأخر از ارسطو ،  غاز آن راآ ه دید و ن می را در ارسطو
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یونانی ذاتاً همان  ۀاز نظر صدرا فلسف. ولیا  ۀ فلسف استاداناستادان فنون و علوم بودند و نه
اسرائیل بود که یونانیان آن را به میراث برده و تنظیم و تنسیق کرده و حکمت انبیاء بنی

وشنایی وحی درآمیخت و در ر  میحکمتی که با فضای تفکر اسال؛ کرده بودندسپس فراموش 
  . )479 :1365 ،شریف: رکو نیز  246 – 235 :5 ج1368شیرازی، . (به شکوفایی کامل رسید

 بنابراین با این ویژگی که در بزرگان حکمت وجود دارد نباید انتظار داشت که به
توان بین  میاما فرقی که . ریخ بوده باشند دنبال سیر مباحث در طول تاطور جدی به

،  رغم چنین اعتقادیعلی،  گذاشت این است که وی میسالا  ۀصدرالمتألهین و دیگر فالسف
طراف خود توجه داشت و آثار حکمای مشایی و اشراقی را به دقت ا ه تا حدود زیادی ب

ا را مطرح کرده و مورد  آراء آنهاو. کند میبلد بوده و از حکمای قبل از خود بسیار یاد 
البته . گردد میدهد و این عمل او به نوعی توجه به تاریخ محسوب  مینقد و بررسی قرار 

حال با . یونان است ۀبه تاریخ فلسفمربوط گران در نقل مطالب یضعف اساسی ایشان و د
یی به لهین و عالمه طباطباأالمترزیابی توجه و یا عدم توجه صدرا ه توجه به موارد فوق ب

   .پردازیم ها می سیر تاریخی بحث

    صدرالمتألهین و مباحث تاریخ فلسفه-5
 معتقد است و هم به نبویمت ک خود هم به حۀینکه صدرالمتألهین در فلسفا ه با توجه ب

گاهی مصاب بوده و گاهی ها  پردازد و در این نقد و بررسی مینقد و بررسی افکار گذشتگان 
  : توان مطرح کرد میدو دیدگاه را ،  ن از صحت برخوردار نیستاو به دیگراهای  انتساب

   وّلا ه  دیدگا-5 -1

 در متدولوژی صدرا رویکرد تاریخی با متدولوژی الهی و فلسفی ،این دیدگاهدر 
اسالف خود های  یدها ه بلک،  پردازد میخود نهای  شود و صدرا فقط به بسط ایده میترکیب 
را نیز   میسالا  ۀ تاریخ فلسفکند و با این کار عمالً مییابی رزتحلیل و ا،  صلخیرا نیز ت
کند و  میوی برخالف حکمای قبل از خود سخنان دیگران را خوب تشریح . کند میعرضه 
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پذیرد و  میکند و سپس موارد قوت آن را  میعقاید آنان را بازشناسی و معرفی های  پایه
او هرگاه تئوری . کند  میاحترام خاص ردّ عالمانه و با حرمت و  میآن را با قلهای  ضعف

وع را نه فقط در ضهای مربوط به مو همه تئوریتقریباً،  کند میبندی  جدیدی را صورت
  . دهد می یونانی نیز مورد توجه و ارزیابی قرار ۀبلکه در فلسف می سالا  ۀفلسف

ختصار ا ه برا و به مباحث تاریخی و حکمای قبل از خود ا ه  توجینهایی از ا نمونه
  . کنیم  میبیان 

متفاوت های   تجرد نفس ناطقه بعد از آوردن عناوین و سرفصلۀوی دربار -1-1-5
،  آنها ۀ اندیشنان با منشأآ  ۀاستدالل حکمای مقدم برخود و ارتباط اندیشهای  و آوردن پایه

،  عربیو حکمای پیش از آنها تا مکاتب معروف از اصحاب ابنارسطو ،  از سخنان افالطون
کند و  میعقاید آنان و نیز عقاید عرفای صوفیه را خوب بررسی و شارحان شیخ اشراق 

  5.پردازد میلهی ا  ۀسپس به تأسیس اصل مورد نظر خود و بیان عقید
را به جای لفظ » نور«صدرالمتألهین معتقد است که شیخ اشراق لفظ  -2-1-5

تالفی که میان او و شیخ اشراق وجود دارد ست و بنابراین نزاع و اخا ه برد به کار» وجود«
صالت وجود را به جای اصالت ا ه وی برای اینک. جز یک نزاع لفظی و اصطالحی نیست

او معتقد است مبانی . ستا ه نور در نظر شیخ اشراق قرار دهد کوشش دیگری را آغاز کرد
اعتراف نکند در صالت وجود ا ه گر با ه ست کا ه تنظیم شدای   هفلسفی سهروردی به گون

 برای تلویحاتتوضیح اینکه شیخ اشراق در کتاب . تنگنای تناقض گرفتار خواهد شد
د در  مفهوم وجو کهستا ه برهان اقامه کرده و گفتچندین ،  اثبات اعتباری بودن وجود

با این همه در اواخر همین کتاب با صراحت تمام نفس . جهان خارج صورت واقعی ندارد
  . ستا ه ت صرف به شمار آوردنیّا آن را هستی بسیط و انسانی و مافوق

ین دو سخن سهروردی اشاره کرده و ا ه  بۀبیشواهد الربوصدرالمتألهین در کتاب 
 به  بیۀ الشواهد الربوجای دیگری ازست و در ا ه تناقض میان آنها را واضح و آشکار دید

ه را نیز باید در قول بکند که منشاء آن  میتناقض دیگری در کالم سهروردی اشاره 
  ست ا ه  گفتتلویحاتشیخ اشراق در کتاب . عتباری بودن وجود جستجو کردا 
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 این .»ص هر یک از اشیاء به هویت عینی آن در جهان خارج بستگی داردتشخّ«
که  گوید می مطارحاتو یا در  عتباری بودن وجود سازگار نیستا ه سخن وی با قول ب

رو ین از ا. همگی وجودات بسیطی هستند که ماهیت ندارندنفوس انسانی و مافوق آن 
،  ستا ه آمیز سهروردی اظهار تعجب کرده و گفتصدرالمتألهین پس از نقل سخنان تناقض

  6یک تناقض آشکار نیست؟ این آیا 

حکیم ،  صدرالدین دشتکی،  ین دوانیدّالصدرا از افرادی همچون جاللمال -3-1-5
قد و بررسی کند و نظرات آنها را آورده و مورد ن مییار یاد فخری و دیگران بس،  یرفخ

 در واقع وی با آوردن و طرح .پردازد می آن نظرات  و تأکید به تأییددهد و احیاناً میقرار 
ست و اگر مالصدرا نبود ا ه  یاد و افکار آنان برخاست،به نوعی به زنده کردن نام،  نظر آنها

،  درخشد می  میسالا  ۀ در تاریخ فلسفیادشانو ن نام آلا ه اد کحتمال زیاد بسیاری از افرا ه ب
  . مالشمسای گیالنی استافراد ین ا  ۀ از جمل.شدند میشناخته ن

 ورد«گوید  میو چنین ا ه  ضمن اشاره ب)26 - 22، 1375شیرازی،  ( در جاییمالصدرا
 صۀعالم عصره و خال،   و العرفانیۀاالخوان و افضل األقران اولی الدرا ی کتاب من اعزّالّ

... لی درجات الجنان ا ه ر بسّعارجاً،  رموز البیان ۀبقلب کاشفاً،  تقانلفلک االشمساً ،  دهره
 الوثقی و استیناسه بما ۀ له علی استمساک حبیبی المولی األعظم بالعرواً له ثم حمدفحمداً

که حدود » ... تیارنا  اخصحۀفهذا ما یوجب استیشارنا و یکشف عن .. سیّۀ نیحل القوی األ
  .  دهد میوی را مطرح کرده و پاسخ های  السؤال از سؤپنج 

المظفر حسین کاشانی گانه مپنجهای  مستقلی پاسخی به پرسش ۀ در رسالهمچنین
الدین ز معاصر خود شمسا ه و یا خواجه طوسی ک. ستا ه  نفس دادپیرامون مسألۀ
بهام است و معلوم ا  ۀدر پردها  الؤین سا  هست و جواب وی با ه االتی کردؤخسروشاهی س

نها آه پاسخ داده باشد و البتّه بر اساس حکمت مشّاء پاسخ بها  ین پرسشا ه که وی بنیست 
نها جواب آه بوی نها داده نشده بود تا اینکه آ ه و لذا پاسخی تا زمان صدرا براحت نیست 

 ).  به بعد107،  همان(نوشت 
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 بطالن اتحاد عقل و ۀسینا درباربنا  ۀن اشاره به عقید در جایی دیگر ضم-4-1-5
ند و سپس به جواب آن کمیعاقل و معقول دلیل وی را در این مورد به دقت تقریر 

و این مورد و موارد دیگر . )1380،  اصفهانیرک، ناجی  نیز؛22 -20همان ( خیزد میبر
ه طور نبود ست و اینا ه تدهد که صدرا توجهی به تاریخ تفکر فلسفی خود داش مینشان 

ولی . کرده باشدای   ه تاریخی اقدام به بحث و گفتگو پیرامون مسألهیچ مالحظۀست که بیا 
 یابیین است که در بعضی موارد به ریشهشود ا می بیان صدرا تلقی صآنچه که به عنوان نق

ه ارسطو چنین گفت ، دیگران که مثالًهای  گفته  تکیه برپردازد و با می بحث نعمیق از گذشتۀ
 ولی .ندک میهمان اساس تنظیم  خود را برهای  نان اعتماد کرده و بحثآ ه به گفت،  ستا 

ن آه  ب)ستا ه ز آن استفاده بیشتری هم کردا ه ک(بعدها که به عنوان مثال انتساب یک اثری 
. یابند میبینیم که بسیاری از توجیهات و تأویالت وی هم محملی ن می ،شود میفرد منتقی 

که صدرا در ای   هبه گوناست؛ رسطو بوده ا ه  باثولوجیاین ضعف در انتساب کتاب ا  ۀنمون
مخالف ز ارسطو ا ه کند و گاهی هم مطالب دیگری را ک مین اشاره آ ه  خود بثارجای آجای

 هاز اول ترجم  میاگر حکمای اسال. آید میه برییابد در مقام توج میاثولوجیا  صاحب ۀبا عقید
سم ارسطو ثبت ا ه به غلط برا این اثر این دقت را داشتند و ،  ثار یونانیان به عربی و فارسیآ 
   .شد می ایجاد ن، و به خصوص صدرا،کردند چنین مشکالتی هم برای آیندگان مین

  دیدگاه دوم -2-5

 هم از سوی طرفداران حکمت متعالیه و هم از سوی منتقدان آن ابراز که معموالً
ست ا ه مهم فلسفی توجه دقیقی نداشتهای  گوید که مالصدرا به خاستگاه بحث ، می گردد می

های   و انتسابتگاهی دچار اشتباها،  و لذا به جهت عدم دقت در طرح مسائل تاریخی
مبحث مجعولیت  ۀ پیشینوی در بحثی دربارۀ ،برای مثال. ستا ه شدنادرست به دیگران 

صالت آن نیز هست ا ه مستلزم باور ب،  کدام ت هروجود یا ماهیت که باور به مجعولی
) مجعولیت وجود یا ماهیت(از فیلسوفان قدیم، برای هیچ یک از دو طرف دعوا «: گوید می

تنها ،  هنستسو دیدگاه خود را بدیهی دا دو  هرظاهراً .ستا ه دست ما نرسیددلیل و برهان به 
 مالصدرادر اینجا منتقدان  .)400 :1 ج ، 1368شیرازی، (» ندا هشاراتی بسنده کردا ه ب
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ین صورت در جایی مطرح نشده تا ا ه زیرا مسأله ب؛ ستا ه پای بیاوگویند که برداشت  می
   .) به بعد93،  1383،  یثربی(ی هم از دو طرف به دست ما برسد دلیل

سالم بحث را به مشائیان و اشراقیان ا ۀپیشین،   اندکی قبل از بحث فوقهمچنین مالصدرا
صالت وجود معرفی ا ه نسبت داده و اشراقیان را طرفدار اصالت ماهیت و مشائیان را معتقد ب

گویند که هیچ یک از این دو نسبت به معنایی  میاما باز منتقدان وی . )398 : همان(ست ا ه کرد
طرف در دست داریم آشکارا تاکید دو  ز هرا ه زیرا آثاری ک .گوید درست نیست میکه صدرا 

 و ) به بعد93 :1383،  یثربی(مشاء و اشراق سابقه ندارد  ۀکند که چنین بحثی در فلسف می
ست چیزی را که صدرا به دنبال ا ه ن بزرگان آمدآه وجود در فلسفهایی که پیرامون بحث

  . کند میآن است ثابت ن

  :مه طباطبایی و مباحث تاریخ فلسفهعال -6
  »بدایۀ الحکمۀ «و» یۀ الحکمۀنها«  عالمه طباطبایی درۀشیو - 6 -1

به جرأت ها  طباطبایی از جهت عنایت به سیر بحثسۀ مالصدرا و عالمهدر مقای
. توان گفت که توجه مالصدرا بیش از امثال عالمه طباطبایی و حاجی سبزواری است می

بعضی از عقاید فلسفی را به ،  فیلسوفی مثل حاجی سبزواری به عنوان پیرو حکمت متعالیه
حضوری مثل انتساب علم . داند میاحت و قاطعیت مربوط به فیلسوف یا مشرب خاص صر

برخی از متفکران در اکثر موارد  ۀولی این عمل او به عقید 7.ختالفی استا ه به مشائیان ک
به نقل یشان اوالً ا ه و علتش هم این است ک) 62 :1 ج،1369،  مطهری(نادرست است 

یا   میاز جاها در انتساب امری به قو داشت و بسیاری سخنان شیخ اشراق اعتماد کامل
ه جهت اینکبه  گرفت و این عمل او، می  و غیره کمک االشراقحکمۀاز ،  گروهی خاص

براساس واقعیت تاریخی بلکه به طریق الهام و کشف و نه شیخ اشراق های  نقلکثر ا 
صحیح   استشدهواقعیت آن آشکار ،   و گاهی در مقام تحقیقهاکتشاف صورت گرفت

ایشان کتاب زیادی نداشته و همه ،  ستا ه نقل شداز طرف دیگر، چنانکه . نخواهد بود
سائل را  از این رو هر جا که بخواهد م.کرد میاو از چند کتاب معمولی تجاوز نهای  کتاب
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 اما مالصدرا چون بر. هایش ارزش چندانی نخواهد داشتد حرفن کنایتاریخی ب ۀاز جنب
،  شود میکه وارد سیر تاریخی مسائل ها  گاهی وقت،  دیگران احاطه داشتهای  کتاب ۀهم

  . شود میتر از حاجی و دیگران وارد خیلی عمیق
گیرد و دقت او در بیان  می باالتر از حاجی سبزواری قرار ۀعالمه طباطبایی در درج

 اما وی نیز .ستشخاص از دقت باالیی نسبت به سبزواری برخوردار اا ه مسائل و انتساب ب
 تاریخی ۀزیرا هرگاه به ریش ایشان. ستا ه استواری برنداشتهای  تاریخی گامهای  در بحث

رسد خود  میین معنی که به نظر ا ه ب .کنداستفاده می» بسِنُ «از تعبیرکند  میمسائل اشاره 
ه د کگوی میوی  ل،به عنوان مثا  8.ستا ه رد صحت و سقم آن مطمئن نبودایشان هم در مو

در حالی که ). 11 :1362(شراق منسوب است ا ه لت ماهیت باصالت وجود به مشاء و اصا 
 ۀصالت وجود و ماهیت در فلسفا  ۀمسأل،  ندا ههمان طور که برخی افراد نیز متذکر شد

فارابی و حتی بوعلی چنین ،  رسطوا  ۀیعنی در فلسف؛ استثی تحدسیک مسأله م  میسالا 
 کوی مانند سبزواری تشکی). 63 -61 :1 ج، 1369 ، مطهری(ست ا ه ودمطرح نبای   همسأل

ست ا ه یران باستان و تباین وجودات را به فالسفه مشاء نسبت دادا ه وجود را به فالسف
نین مطلبی پیدا نخواهید  در کلمات ابن سینا و خواجه طوسی چکه در حالی). 18 : همان(

شخاص ا ه  ماهیت جسم که نظرات مختلفی را بارۀربیا د). 241و240،  همان،  مطهری(کرد 
ن افراد آ ه ست همه نشان از این دارد که خود وی در انتساب آنها با ه متعددی نسبت داد

رساند  میست سبک بیانش آن را نا ه دوست و اگر هم مطمئن با ه طمئن نبودم
  ).478-476 : 1380،  یزدیا ه تبع: و نیز؛ 95و94:همان(

  اصول فلسفه و روش رئالیسممه در  عالۀ شیو-6 -2

 و به تبع آن نهایۀ الحکمۀ عالمه طباطبایی گفته شد مربوط به ا اینجا دربارۀتآنچه که 
 ،از جهت توجه به مباحث گذشتگان ،  فلسفهاصول ۀ وی در ولی شیو.بود بدایۀ الحکمۀ

 باالیی ۀر درجز نظر محتوا و بسیاری مسائل دقیق دا ه بسیار مبهم و مجمل است هر چند ک
 جدیدی کات اعتباری که یک نظر نسبتاًار به خصوص در مبحث اد.ش قرار دارداز ارز
ت و به بعضی سا ه ز مبادی متقدمان به کلی منصرف نشدا ه وی در آنجا با وجود اینک. است
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 .بسنده کرده استبسیار مجمل ست، به اشاراتِ ا ه  جدید هم نظر داشتاز اقوال و آراء دورۀ
زم نبود که ال ندارد و لذا به گذشته رتباط چندانیا  این گونه تلقی شود که نظرات او شاید

ور که برخی از بزرگان در این باره ولی همان ط. شاره کندا ه راء دیگران در این بارآ ه ب
ادراکات اعتباری با توجه به مطالبی که متقدمان و ،  )134 :1363 ی،داوری اردکان(اند   هگفت

 خصوص فضائل عقلی و اخالقی یا فضائل نظری و فکری در ارسطو و فارابی به خصوص
  . ستا ه طرح شد،  ندا هو غیره گفت

ینکه خوانندگان در فلسفه ا  آید ایشان برایدر تحلیل این رویکرد عالمه، به نظر می
گویند و متعرض آراء  میگرفتار اصطالحات و معانی دشوار فلسفه نشوند نظر خود را 

توان خواند و فهم  می با این روش گرچه نوشته را بالنسبۀ آسان  امّا.شوند میگان نگذشت
. شود می ولی درک عمیق مطلب دشوار ،گردد میبیشتری میسر  ۀظاهری مطلب برای عد

 در باب معانی و مسائل فلسفی چیزهایی شنایی دارند معموالًآ ه که با فلسفچون اهل فلسفه 
ه نکچنا. یابند میقبلی درهای  دوختهو انها  آموخته ۀا هم در زمیندانند و مطالب تازه ر می

مسائل آن را درست ،  گر کسی الاقل آشنایی اجمالی با مبادی و اصول فلسفه نداشته باشدا 
صول و ا ه فهمد و اختالف و نزدیکی و موافقت و مناسبت آراء بدون بازگردانیدن آنها ب مین

از . شود میقبلی تفسیر های  ن ناگزیر هر مطلب تازه با دانستهبنابرای ؛.شود میمبادی میسر ن
به زبانی اند   هو خواستاند   ه را به زبان فنی ننوشتاصول فلسفه آقای طباطبایی آنجا که

 البته. ندا ه بدین جهت از سوابق مطلب هم هیچ نگفت،بنویسند که غیر اهل فلسفه هم بفهمند
ندازد و آنان را ا میشتباه ا ه بسیاری از خوانندگان را ب،  این امر در عین داشتن نکات مثبت

   ).136 -134 ،همان (دارد میاز فهم عمیق باز
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  نتیجه
مالصدرا در آثار خود به نظرات متعدد و اشخاص گوناگون قبل از خود اشاره کرده 

را در   میتاریخ تفکر اسال ۀنشیند و در واقع با این اعمال خود چهر میو با آنها به بحث 
های   نقد و بررسیۀ بسیاری از اشخاص به واسط.گذارد میآینۀ سخنان خود به نمایش 

و نظرات آنها همگام با آرای اند   هآراء آنها ارج و منزلتی جاودانه یافت ۀصدرا دربار
ی گر نبود مالصدرا و نبود مطرح کردن وا ه ک در حالی .مالصدرا در دید دیگران قرار دارد

اما در کنار این نقطۀ قوت که صدرا نسبت به . داشتند مین  هرگز ظهور و بروزآنها را شاید
 و آغاز آن از  نبویحکمتد بتوان گفت که به جهت عقیده به حکمای دیگر دارد شای

گیری مباحث فلسفی در جدی برای پیای   هدر وی انگیز،  حکمای الهی ازپیامبران و سپس 
ه کند و یا ب می که وی از دیگران نقل آنچهت که گاهی  از این روس.ستا ه طول تاریخ نبود

و این ضعف نه تنها در وی بلکه در . دهد با واقعیت امر به کلی منافات دارد مینها نسبت آ
زیرا اگر کسی خود را موفق به دریافت اشراقات  . نیز وجود داردیسالما  ۀدیگر فالسف

ست دیگر ا ه داوند به قلب او انداختالهی بداند و مطلب را از فیوضاتی تلقی کند که خ
و فقط به نقل و تأیید  ندا هکند تا ببیند که دیگران قبل از او در این باره چه گفت میتالش ن

و لذا اگر یک حکیم الهی . نها هم مثل او حکیم الهی باشندآه پردازد ک میسخنان کسانی 
 این امر با روحیۀ. ذیرفت پدیگری مطلبی را به جایی انتساب دهد او نیز از وی خواهد

نیست جز ای   هلذا برای رفع این نقص چار. و تفکر فلسفی سازگاری چندانی ندارد  میعل
تاریخی را جدی بگیریم والّا بعد از تحمل های  بپردازیم و بحثها  اینکه به سیر تطور بحث

و تاریخی  میعلهای  برسیم که با حقایق و واقعیتای   هزحمات فراوان ممکن است به نتیج
پس . د داشته باشد نخواهد داشتیمنافات داشته باشد و آنجاست که سخن ما ارزشی که با

 از نگریم، میقبول  ۀنهیم و با دید میول را ارج ا ه  مالصدرا ضمن اینکه دیدگاۀدربار
ه نها نیز به همان اندازآ ه کنیم و ب می غفلت ناست ه  بجا و شایست که بعضاً همانتقادهایی

  . ن دیگری قائل هستیمآه زش قائلیم که برا 
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ل اما عالمه طباطبایی در عین توجه به مسائل مطرح شده در قبل و نیز توجه به مسائ
   سیر تاریخی و مرتبط ساختن مباحث به نظریات دیگر قبلعلوم جدید بنا به عللی در زمینۀ

ه و یا اینکاند   هاره نکرد یا اشو بعضی جاها اصالًاند   هرخورد کردخیلی ساده ب خودشاناز 
 برخالف افرادی مثل ،یشانا ه در حالی ک. اندارجاع ندادهخیلی صحیح و قابل اطمینان 

مباحث در و به سیر تاریخی  از علوم جدید و قدیم آگاهی داشتند ،حاجی سبزواری
ست که یابیم این ا میز آثار او در ا ه به هر جهت آنچه ک. ندا هبسیاری از موارد آشنا بود

  . رنگ است مباحث فلسفی خیلی کم تاریخیِۀپرداخت وی در زمین
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  ها  نوشتپی
توجهی که . ه چندانی به تاریخ فلسفه نداشتنددر قرون وسطی اروپائیان توج -1

کتابهایی چون  .ان بودمراتب بیش از اروپائیه مسلمانان به تاریخ فلسفه و فالسفه داشتند ب
الرواح و ا  ۀهنز ، شهرستانیالملل و النحل،   ابن ابی اصیبعهاالطباء فی طبقات ءاعیون االنب

  .کنندین مدعا را ثابت میا ه الفراح شهرزوری و غیرا  ۀضرو

توان به کتاب تاریخ فلسفه نوشتۀ ت آگاهی از ماهیت تاریخ فلسفه میجه -2
  .ید جالل الدین مجتبوی مراجعه کرد سۀترجم،  10صفحه ،  جلد اول،  کاپلستون

  . مسلمان که قایل به حکمت خالده هستند با این نظر هماهنگ نیست ۀ دیدگاه فالسف-3
 حکمۀ شیخ اشراق در کتاب ۀ با عنایت به مقدم)50: 1379(دکتر ابراهیمی دینانی  -4
در نظر سهروردی فلسفه به هیچ  «:نویسد می) 10 -13 : 2، ج مجموعه مصنفات (االشراق

او . شود می حکمت مشایی محدود نۀارسطو نیست و در دایرهای  وجه مساوی با اندیشه
 آورد و به خرد جاویدان سخت باور مییونان باستان را نیز تنها زادگاه فلسفه به شمار ن

خرد جاویدان در هر ،  در نظر این فیلسوف اشراقی. پذیرد میزلی ا  ۀدارد و آن را به عنوان خمیر
از یک حکیم ،  سازد و هرگز روزگار میا آشکار ی مخصوص خویش رتجلّ،  ای  هعصر و دور

شمارد از نوع  میو اوصافی که وی برای یک حکیم الهی برها  ماند و ویژگی میخردمند خالی ن
   ».شود مییک پیغمبر مطرح  ۀ دربارو اوصافی است که معموالًها  ویژگیهمان 

  :توان به منابع زیر مراجعه کرد میدر این باره  -5
  .323 -260صفحات ،  9ج،  اسفار) 1
مقاالت همایش ، در مجموعه  »سیستم فلسفی در فلسفۀ اسالمی ۀنمون«مقالۀ ) 2

  .5ص ،  ج اول، صدرالمتألهین
مقاالت همایش ، در مجموعه »ب نفس از نظر حکما و عرفا و شعرامرات«مقالۀ ) 3

  .46 -44، ص 1383،  11ج،  صدرالمتألهین
 مقاالت همایش در مجموعه ،»ز دیدگاه مالصدراماهیت نفس و قوای آن ا«مقالۀ ) 4

  .168ص ،  11ج ،صدرالمتألهین
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توان به  میعتباری بودن وجود ا ه  جهت آگاهی از براهین شیخ اشراق نسبت ب-6
  : منابع زیر مرجعه نمود

   . به بعد64ص ،   االشراقحکمۀ) 1
  . به بعد22ص ،  التلویحات) 2
  . به بعد343 ص ،المطارحات) 3

توان به منابع  مینین درباره دیدگاه مالصدرا درباب تناقض سخنان شیخ اشراق و همچ
  .141و140 صص، بیۀالشواهد الربو) 1: زیر رجوع کرد

  .64-62): 1379(ابراهیمی دینانی ) 2
  ملی آ ه زاداد حسنتسا ه  از تعلیق7 صفحه ،1/2 ۀملحکا قسم– مۀشرح المنظو: رک -7
بدان اند   هایشان بیشتر برای تدریس لحاظ شدهای  تاب البته شاید گفت که چون ک-8

و فقط یا نظر خود را اند   هتاریخی نشدهای  رح وارد بحثجهت در آنها خیلی دقیق و مصّ
اما ما . ندا هاز آن گذشتها  مبهم و مختصر به سابقه بحث،   گذرابا اشارۀو یا اینکه اند   هگفت
الزم اند   ه کتبی هم که برای تدریس منظور شددانیم که طرح مباحث تاریخی حتی در می

که مخاطب با آشنایی به سابقه و خاستگاه بحث به درک و فهم آن بهتر نایل ؛ چرا است
  . گیرد میین کارها صورت ا ه مروزا ه چنانک،  شود می
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  منابع
 در» سالمیا  ۀ سیستم فلسفی در فلسفنمونۀ«،  )1380 (.ارسالنآلپ،   آچیک گنج-1

مالصدرا و (،  لجلد اوّ،  لهینأمجموعه مقاالت همایش جهانی بزرگداشت صدرالمت
  . . صدرا می انتشارات بنیاد حکمت اسال چاپ اوّل، تهران، )حکمت متعالیه

  چاپ اول، تهران، ، 3، جفلسفی ماجرای فکر،  )1379 (.غالمحسین،  ینایند می ابراهی-2
  . انتشارات طرح نو

 در نفس و قوای آن از دیدگاه مالصدرات ماهیّ،  )1383 (.خوزه میگول،   پویرتاویلشز-3
انتشارات بنیاد چاپ اول، تهران، ،  11جلد ،  لهینأت همایش صدرالمتمجموعه مقاال
  .صدرا میحکمت اسال

 در ،نهایۀ الحکمۀ حکمت و بررسی تطبیقی شرح منظومۀ،  )1380 (.مختار،   تبعۀ ایزدی-4
انتشارات بنیاد  چاپ اول، تهران، ، 3جلد ،  ش صدرالمتالهینمجموعه مقاالت همای

  . صدرا میحکمت اسال
 مجموعه در ، مالحظاتی در باب ادراکات اعتباری،)1362 (.رضا،  اردکانی  داوری-5

 مطالعات و سسۀؤم  چاپ اول، تهران،، مقاالت دومین یادنامه عالمه طباطبایی
   . تحقیقات فرهنگی

 ، از قرون وسطی تا اوایل قران حاضر–نقد تفکر فلسفی غرب  ،)1380 (. اتین،   ژیلسون-6
  .  انتشارات سمتچاپ اول، تهران، ،  حمد احمدیا  ۀترجم

، تصحیح و 2/1 لحکمۀ قسم ا-ۀمشرح المنظو،  ).ق. ه1413 (.حاج مالهادی،   سبزواری-7
   . نشر نابچاپ اول، تهران،  ، ملیآه زادتعلیق حسن حسن

جلد اول و  ،مجموعه مصنّفات،  )1372 (.)شیخ اشراق(الدین یحیی شهاب،   سهروردی-8
لعات و تحقیقات سسه مطاؤم چاپ دوم، تهران،،  ری کربننتصحیح و مقدمۀ ه ، دوم

  .  )پژوهشگاه(فرهنگی 
تهیه و گردآوری و ترجمه ،   جلد دومتاریخ فلسفه در اسالم، .)1365. (م.م،  شریف -9

  . مرکز نشر دانشگاهی  چاپ اول، تهران،،  پورجوادیهللافارسی زیر نظر نصرا
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تهیه و گردآوری و ترجمه ،   جلد اول،تاریخ فلسفه در اسالم، )1362 ( .  .....................-10
  . مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول، تهران، ،  فارسی زیر نظر نصراهللا پورجوادی

لعقلیۀ ا المتعالیه فی األسفار الحکمۀ ، )1368 (.)مالصدرا(صدرالدین محمد ،   شیرازی-11
  . منشورات مصطفویچاپ دوم، قم، ، 9و5و1 جلد ،األربعۀ

با حواشی حاج ،  کیۀ فی المناهج السلوبیۀالشواهد الربو ،)1382. ( ...................... -12
 ، ویرایش دوم،  الدین آشتیانیسید جالل،  مقدمه و تصحیح و تعلیق،  مالهادی سبزواری

  .  انتشارات بوستان کتاب چاپ سوم، قم،
   چاپ اول، تهران، ، لهینأمجموعه رسائل فلسفی صدرالمت، )1375 ( . ..................-13

   . انتشارات حکمت
 3و2و1جلدهای ،  اصول فلسفه و روش رئالیسم،  )تابی. (سید محمد حسین،   طباطبایی-14

دفتر انتشارات وابسته قم، ،  م مرتضی مطهری مقدمه و پاورقی به قل،)در یک جلدی(
  .به جامعه مدرسین حوزه علمیه

سسه ؤانتشارات م  قم،، هتمام عبداهللا نورانیا ه  ب،نهایۀ الحکمۀ، )1362(.   ................-15
  . معه مدرسیناوابسته به ج مینشر اسال

، وابسته به  می نشر اسالسسۀؤمانتشارات   قم،، بدایۀ الحکمۀ، )1362(.  ................ -16
   . معه مدرسیناج

،  شماره دوم،  سال سوم،  نشر دانش ،»نگاری فلسفهتاریخ« ،)1361. ( کامران،   فانی-17
  .بهمن و اسفند

الدین ل جالترجمۀ،  )یونان و روم (1جلد ، تاریخ فلسفه،  )1380. (فردریک،   کاپلستون-18
  . و فرهنگی و انتشارات سروش میارات علانتشچاپ چهارم، تهران، ،  مجتبوی

 مجموعه در ،»مراتب نفس از نظر حکما و عرفا و شعرا«، )1383. ( جلیل،   مسگرنژاد-19
انتشارات بنیاد حکمت چاپ اوّل، تهران، ، 11جلد ،  مقاالت همایش صدرالمتألهین

  .  صدرا میاسال
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 چاپ پنجم، ، ... ) روح و شامل اصالت(مقاالت فلسفی ،  )1378. (مرتضی،   مطهری-20
   .  انتشارات صدرا تهران،
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