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Abs tract
Aristotle was up to cat egorize fundamental types of beings. His followers an d commentat ors, then, tried
to come up with the theses of fiv e predicables. Acco rding to this theses, all material beings share the same
genus while differing in respect to their differentia. Avicenna, the great Muslim philosopher, in the light
of the pro posed distinct ion bet ween existence and quiddity by Al-Farabi, built his new philosophical
syst em. He organized philosophical pro blems somehow differently. Following Avicenna, traditionally
som e philosophical problems were discussed under the title of existence and some of them under the tit le
of quiddit. Mulla Sadra, the founder of t ranscendental philosophy, however, changed the philosophical
scenery radically. Although, Mulla Sadara respected pedagogical t radition of philosophical writ ings, his
revolutionary views on this matter has not been fully explored. One of this unexplored area is the topic of
fiv e predicables. In Islamic Peripat etic tradition, t he title of five predicables is being discussed under the
general t opic of quiddity. If t he principalit y of existence is true, quiddity is not real and therefo re its
related pro blems lose their intellectual importance. In this article, first, I take a brief look at five
predicable and its import ance in Avicenna's. Th en, I trace its evolution in t ranscendental philosop hy. At
the end, I argue t hat there is a tension between this doct rin e and the theses of prin cipality of existence and
quiddity irrealism.
Keywords : fiv e predicables, prim acy of existence, gradation of existence, Avicenna's Philosophy,
transcendental philosophy
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چكيده
ارس ط و در پططی وا ططاوي در میططان مواططودات اهططان بططارع و  ،مططه بنططدي علططوم ،م ططور بططه  ،مططه بنططدي
مواططودات گردیططد ططه مرططی امططر وي و رططار ان او را بططه تططدوی ننریططه لیططات پن گانططه وادار ط

براسططا

ای آموزه ترامی موا ودات عالم مطادي در میمتطی بطه نطام اسطم بطا مطم مشطتر بطوده و در میمتطی دیگطر طه
بعطدا بطه نطام فخطا بوانطده رططد بطا یکطدیگر مترای نطد بط ر
واططود و مامیطط

ارس ط ویی و بهططره ازآمططوزه تفکیطط

کطیم اهططان اسطبم ابط سطینا بطا بهطره از تعططالیم
مشططایی بططود را بططا

از فططارابی ،دسططتگاه مططننم کرطط

نگا می نوی پی نهطاد و پطاره اي از م ا طل فلسطفی را بطه ،طور د یطا بطه م ا طل واطود ملپطا سطاب

و پطاره

طه م رطوي مرطی نگطرش تطا بطه امطروز در ترطامی تط

فلسطفی

و امططا صططدرالدی رططیرازي بنیانگططذار کرطط

متعالیططه

اي دیگر را به م ا ل مامی

دانسط

مطرت

متططربر از وي در اهططان اسططبم ابططا مشططامده اسطط

صطدرایی اگططر تططه تططدوی م ا ططل بططود را در تابهططایت بططر اسططا
دسطتیابی وي بططه آمطوزه اصططال

واططود ،و تشطکی

کر ط

سططینوي پایططه ری ط ي ططرد ولططی

واططود تگطونگی نگططرش وي بططه سطا ات ملتل ط

فلسططفی

را تغییر داد؛ تگطونگی ایط تغییطر گطاه در آاطار او ب ط ور صطری مطورد وا طاوي طرار گرفتطه و گطاه در مالطه اي از
ابهام با ی مانطده اسط  ،یکطی از م ا طل وا طاوي نشطده در کرط
لیات پن گانه اسط
صططدرایی مامی ط

صطدرایی ،واطو بطازبوانی م طدد ننریطه

؛ بنطابر آمطوزه مطاي سطینوي ممسطم بپطل لیطات پن گانطه ،مامیط

اعت ططاري اسطط

؛ ل طذا بنططامر ،بنططابر م ططانی صططدرایی لیططه م ا ططل لیططات پن گانططه اعت ططاري

مطیبارطد و از اایگطاه میمطی بطود م طود طردهانطد گفتططار ا طر بطر آن اسط
پن گانه در کر
اعت اریط

مامیط

سینوي بطه ت طور مفهطومی آن در کرط
تعطار

صطدرایی مرط

كليدواژهها :لیات پن گانه ،کر

سینوي ،کر

نویسنده مسئول

تاریخ وصول95/02/07 :

طه بطا بررسطی اایگطاه لیططات
گرطارد وبطا تپلیطا پطی آمطدماي

آن را بطا بپططل لیطات پن گانطه وانرایطد و ننریططه نهطایی کرط

مو وي ،یعنی ارااي مستی رناسانه لیات پن گانه به وزه معرف

*

اسط

و بنطابر کرط

تاریخ پذیرش95/9/29 :

رناسی را وا اود

صدرایی ،اصال

واود ،تشکی

واود

متعالیطه را در ای ط

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

سینوي و کر

صدرایی 99/

ابتخاص نداد ،ولی در رسطاله مطاي بطود بطه ،طور

 - 1مقدمه و پيشينه
آموزه لیطات پن گانطه مبرطیک یکطی از آمطوزه
مطاي من مططی – فلسططفی اس ط

ططه از تفکططر یونططانی

مکرر از مفهطوم نطوي ،اطنی ،فخطا ،عطر
عططر

عطام و

بططاص گفتگططو مططی ططرد و مرططی امططر

وارد ططوزه تفکططر اسططبمی گردیططده و عرططب تططا

دسططترایس بسططیار رایسططته اي اهطط

عخططر ا ططر در میططان متفکططران مسططلران مططورد

توس ط رططار انت بططود بططیت از پططنا ططرن بعططد از

طرار نگرفتطه اسط  ،تطا آن طه بطراي

بپطططل ایسطططا وای یطططا مرطططان

منازعه بنیطادی

نلسططتی بطططار توستط ط اسططتاد مرت طططی م هطططري
بازبوانی رد و مفهطوم آن مطورد د ط

م طدد طرار

وي ،فرفوریطططو

لیطات برطی را بطر اسطا

ادامططه ططار وي

آمطوزه مطاي ارسط ویی

به رساله ماي من ا ارس و اف ون ساب

گرفطط

و عرططب مططورد پططذیرش آن اسططتاد ططرار

گرفطط

ططه در هیططا مرططی گفتططار بططه بررسططی و

بپطل ممططودت ده گانطه ارس ط ویی ،بپطل بططود را

و مترسططفانه

به تپلیطا مفطامیم لیطات پن گانطه سطود مطی دمطد

ططوزه

و در مرططان اططا مططی گویططد :ممططودت « ده اططنی

گرططارده رططده اس ط

تپلیططا آن مر ط

تططا نططون مططیش پططقومت انتمططادي در ایطط
ان ام نگرفته اس

مرسططن ی آمططوزک لیططات پن گانططه در دو ننططام
فلسطفی کرط

فرفوریططو

نلستی اس
سطینوي و صطدرایی در گطرو ت یطی

در مطططدبا ایسططا وای عرطططب از

» مآرام  ، 1352ص 10ک

در ای اا تاما بی د یمی بایسته اس
ده انی ،بیانگر ده نوي من می اسط

ه آیا ای

و یطا بیطانگر ده

ممدماتی تند اس :

انی من می ،و آیا ای ده انی ،معمطول اول انطد یطا

الف  -خاستگاه كليات پنجگانه

معمول اانی؟ تپلیا ای امر بطود اسطتار دیگطري را

آمططوزه لیططات پن گانططه مبرططیک در من ططا
بیانگر تپلیلطی عملطی از اهطان بطارع اسط
پطی آن اصططپا

من ططا از رمگطذر تعری ط

طه در
من مططی

بططه  ،مططه بنططدي لططی مواططودات اهططان بططارع
مر

ارس ویی به دس

می آید آن اس

ه ایط ممطودت

با مم مت ای مستند
بططا تت ططط من مططی در آمططوزه لیططات پن گانططه و
تمسیم آن به هاتطی و عر طی مطی تطوان دریافط

می گرارند
بنابر اسطناد مواطود سطمراد بطه روایط

افب،طون

تعریط ط

ارطططیا از

در رسططالس سوفیسط ط  ،اهط ط

می ،ل طد ولطی آن طه مطزد از  ،مطه بنطدي ممطودت

تمسطیم انططایی اسططتفاده مططی ططرد و عرططدک مر ط
در ایط عرططا وصطول بططه ت یطی و تعری ط

او

مفططامیم

ابب ی بود مافب،ون  ،1366ص 1474ک

،رح بپطل ایط آمطوزه اهط

طه

وصطول بطه تعریط

من می در دو بلطت طد و رسطم اسط  ،طه مرطی
امطر در ترطامی ت ط

من طا دو بلشططی بطه و ططوح

دیده می رود
ب  -تمايز وجود و ماهيت

ارسطط و اگرتططه بپططل مسططتملی را در رسططاله

در پططی ورود دانططت یونططانی بططه تفکططر اسططبمی،

مططاي من مططی بططود بططه بپططل لیططات برططی

براي نلسطتی بطار فطارابی بطه ترطای د یطا واطود و
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مامی ط

التفططات یاف ط  ،اگرتططه ارس ط و در تپلیططا

اططانی و متافی یطط

بططود بططه ،ططور اسططتعاري بططدان

اراره طرده بطود؛ ولطی فطارابی در سطه ااطر بطود بطه
امب و وف یاف :

آموزک ترای واود و مامی

لیسط

مامیتتططه مویتتطه و د دابلططس فطی مویتتططه و لططو

انط

مامیتططس

اإلنسططان تخططوترا لهویتتططه؛ فکنطط

درمر ال در پطی ،طرح ترطای واطود و مامیط
من مطی یط

بر سر آن بود ه تعریط

و یا مامی

درصدد ت یی واود ری اس

رطی
آن ترام

من میان در ای میان بر ای اتفاد دارنطد طه تعریط
مالساوي ،عرطر

مران «المول الدال علی الرامیس » اس

إها تخططوترت مططا

بطط سططهبن  ،1383ص 144 :و فریططد ا ططر ،1996

واططوده »

در بردارندک امور هاتطی

اإلنسططان تخططوترت مططو اإلنسططان فعلرطط

ص  282و ک ه مری مامی
و عر ی میبارد

مفارابی  ،1381ص50 :ک
در ایططط ع طططارت بطططه و طططوح بطططی سطططه
مفهطططوم مامیططط

« مامی » فارابی سازگار نیس

صپ

«ادمطور التطی لنطا لک ط اّ منهطا مامیتطس و مویتططس؛ و
مامیتططس اإلنسطان مویتتططه لکطان تخ طوتر

م رالی زاده  ،1387ص 4ک ه ای تیستی تنطدان بطا

و مویططط

و واطططود تفکیططط

نتيجه :بنابر تپلیا فود ،م ال
 - 1تعری

صورت گرفته اس

من می با بهره از رناب

درصدد تعری

« الواطططود مططط لطططوازم الرامیطططات د مططط

 - 2براسا

مامی

تعری

هیا مستفاد اس :
هاتی و عر طی،

ری اس

من می اریا  ،وزه انواي به ،ور

مموتماتهطططا» مفطططارابی  1413ص377 :ک و مرطططی

اما از مم تفکی

ع ططارت بعینططه در ع ططارت ابطط سططینا آمططده اسطط

یکدیگر متدابا نیس  ،و بنابر منمودت بربطی از

ماب سینا  1400ص36 :ک

یافته و مطیش یط

رار ان ارس و مر ون پطا یو

از انطواي بطا

مPaciusک مآرام

«د ی وز أن تکطون مامیتطس الشطی سط ا لواطوده

 ،1381ص  32ک و سططایر من میططان ،انططواي در پططنا

فططی

گونه منپخرند :اطومر ،اسطم ،ن طات ،یطوان و

العطار

للرامیتططس؛ ألنّ واطود العلّططس مطو س ط

واطود الرعلطول و لطیی للرامیتطس واطودان أ ططدمرا
مفیططد و اآلبططر مسططتفید » ماعفططر آل یاسططی ،1405
ص 501ک
در دو ع ططارت فططود افطط ون بططر ترططای واططود و
مامیطط  ،از یفیطط

تعلططا واططود بططه مامیطط

تگططونگی ارت ططاد مامی ط

بططه عل ط

و

یططاد رططده ططه

ع ططارت دوم مططیتوانططد مسططتندي وایططا بططر اصططال

تأملي در انحصار انواع
 - 1اولی منا شطه ت ربطیاي طه در تمسطیم فطود
ابا ،رح اس

ای بوامد بطود طه آیطا وا عطا انطواي

مواودات اهان بطارع منپخطر در ایط پطنا نطوي
مستند؟
اب مسکویه در تهذی

واود بارد
در این ططا بایسططتی تواططه دار ط

انسان

ططه در تعططالیم

ارس ویی تیستی به نپو نلستی از آن اومر اسط

ادببد و ت هیر ادعطراد

مصص  153 - 149ک و به ت طط او بوااطه نخطیرالدی
،وسی در تا

اببد ناصري مصطص 30 - 24ک بطا

ترما در ا سام مواودات به ترطای ي بنیطادی در مطر

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

 ،مه پی بردهاند ،مثب واود ن اتاتی ه دو گونه مذ ر
و مونل دارند ن ات را به یوان ن دی

می ند و ایط

امر تا به آن ا توسعه می یابطد طه رسطرا مطیتطوان بطه
مواودات د فاصا دس

یاف ؛ مطثب مراطان طد

فاصا اراد و ن ات اس  ،درب

برمطا طد فاصطا

ن ات و یوان اس  ،و میرطون طد فاصطا یطوان و
انسان و به روایط

ابط مسطکویه بربطی از ،وایط

انسانی نی ار ه به میرون مستند تا انسان
شطی مطاي من مطی

در ای نگاه به و طوح بط

و اسططتن اد کرط ط

ش

ه متاسفانه ای تکاپو متو

دارته باریم
تشكيك وجود صدرايي
« تشططکی

ای مسرله در گروه د

اسطططا

از اصطط بح

از مری رو فهطم صطپی
در مفهوم ای دو امر اس

بحث اول :تشكيك
بپطل تشطکی
بططه عططرو

یط

یکطم از م ا طل من مطم متعلّططا
مفهططوم بططر ی ط

مو ططوي اس ط ،

تو ی آن ه:

ماند

اعططدک فلسططفی امکطان ارططرف اس ط  ،بططر
ایط ط

واططود» ،تر ی ططم مر ّ ط

«تشکی » و «واود » اس

 - 1مرگاه در

 - 2و اما دومطی منا شطس بنیطادی بطر ایط آمطوزه
بطر اسططا

صطططدرایی در بیطططان نمطططدش

بایستی درنگطی در آمطوزک و طدت تشطکیکی واطود

پیشی مورد منا شه رار گرفته و گویی بایستی اه
مواودات میانی اوش ادیطد صطورت گیطرد

سینوي و کر

صدرایی 101/

اعطططده فلسطططفی ،هطططور ثطططرت از

و دت و هطور ابطی از ا رطا بطه گونطس ادرطرف
فادرطططرف اسططط  ،و  ،یعطططی بوامطططد بطططود طططه

یه ،مپرولم بر مو وعم رطا

رود ، ،یعتاً ایط مفهطوم امطر
مو وي

لّطم اسط  ،اگرتطه

یه امر ا ئم بارد ،مثبً در

یه «انسان

دارا ارم اس » ،و «اب سینا عالم اسط » ،مپرطول
در مر دو

مواططودات بطططیرطططراري در ایط ط سلسطططله طططرار

یه امر

 - 2صطدد یط

لم اس
لّطم بطر مخطادیمت یطا بطه ی ط

مطیگیرنططد ططه خططر آنهطا در پططناگونططه نابلردانططه

گونه اس  ،ه بطه آن لّطم متطوا،ی گوینطد و یطا بطه

بوامططد بططود فططارابی و رططیخ ارططراد از فیلسططوفانی

گوینططد،

مسططتند ططه بططر واططو

اعططده امکططان ارططرف در

یط

گونطه نیس ط

طه بطه آن لّططم مشطک

مططثبً صططدد انسططان در دو

ططیه « :سطط انسططان

هططور مواططودات اصططرار دارنططد م فططار  ،مپرططد

اس » و «تمم انسطان اسط » بطه گونطه تطوا،م؛ و در

بالطططد  ،1380ص  85و سططط اد  ،سطططید اعفطططر

ططیه «آفتططا نططورانم اس ط » و «رططرط نططورانم

 1373ع 1756 ،3ک

اس ط » بططه تشططکی

 - 3و امططا بنیططادي تططری نمططد بططر ننریططه  ،مططات
انططواي و آمططوزک لیططات پن گانططه ننریططه و ططدت
تشططکیکی واططود مططیبارططد ططه توس ط صططدرالدی
مپرططد رططیرازي در کر ط

دو

متعالیططه عر ططه رططده
صططدرایی مططورد

اس ط

ولططی لططوازم آن در کر ط

دط

ططرار نگرفتطه اس ط ؛ از ایط رو پططیت از بیططان

ابا تشکی

مططمبارططد ،از مرططی رو لّططم

را مطم تطوان بطا پسطوند «تطر» و «تطری »

مترای رد« ،بوررید نورانم تر از ررط اس »
تنان ه از مفهوم تشکی
اس  ،مفامیم ابا تشکی

در وزه من ا مستفاد
از امور عر م بر مو وي

مستند ،و عربً گویطا نیطاز بطه مو طوي مطمبارطند
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بنابرای موصوف و مو طوي در ایط مفطامیم ،متکثطر
بوده و بود ای اعرا

مستند

ممول به تشکی

ترما در مفهوم واود ،سا
اساسم م رح ساب

و امتا در وزه فلسفم ای بپل از طوزه من طا

ال  :واود مخدر  ،یعنم واود مفهومم،

بارع گردیده و به دو وزه دیگر تعریم یافته اس :
ال  :وزه مامی  ،آیا تشکی
اس  ،مثبً آیا تشکی

یره متخور ممبارد و یا یر ابا تخور اس
اب سینا به ای باور اس

ه تشطکی

در مامیطات

انسان به « یوان نا،ا » در ترام مخادیا به ی
و مرگونه تغییر در آن موا

گونطه

بطروع مو طوي

از دت مامو اس

مامیات به ایط بطاور اسط

طه تشطکی

اار اس  ،ه ال ته باید تواه دار

در مامیطات
ه نگطرش و

درمامیات امبً متغایر با استن اد اب سطینا

از مفهوم تشکی

و مامی

اس  ،زیرا مثبً در مامیتم

تون «سفید» ممتوان «تر » و «تری » را اعت ار نرود
تفخیا منشر ابتبف ای دو کیم بطود ممطالتم
م ا مم ،ل د ه در وصله ای ممام نیس
ال  :وزه واود ،کطیم رطیراز  ،مبصطدرا بطا
،رح ننریه اصال

واود عربً به واه ارعم از ای

دو ننریه رسطید ،یعنطم تشطکی

در مامیطات نیسط

تون اصبً مامیات اصیا نیستند و آن ه اصطیا اسط
واود اس  ،بنابر ای بنابرتفخیا آینده ،واود ممطول
به تشکی

اس

بحث دوم :وجود
مفهوم واود در ممابا «عدم » و «مامی » یکطم از
پی یده تری مفامیم فلسطفم اسط  ،مبصطدرا در پطم

ططه کرطا پیشططی

مر ون ریخ ارراد و دیگران به اه
کرا اعت اری

اصال

بل ایط دو

واود نرسیدهاند؛ زیرا ای

واود مخدر را به واود مخطدا م

تعریم دادهاند ،و مامی

بارام را ه مران مخطداد

واود اس  ،صرفاً مامی

دانستهانطد کطیم رطیراز

با بیان برامی گوناگون بر اصال
اس

و امتطا رططیخ ارطراد بنططا بطر ططول ننریطه اصططال

به تشکی

صطدرا بطر ای ط بطاور اسط
اص بح به میم

و هاتیات اائ نیس  ،زیرا طدت واطود امطر مثطا
اس

 :واود بارام ،یعنم واود مخدا م

در مامیطات اطائ

در مفهطوم سطفید ،یطا انسطان و

واود را در دو وزه

واود بطر ایط بطاور

ه اصا در تپما بارام واود اس
ولططیک در ایطط ممططام ،پی یططدگم بسططیار در

مفهطوم « مامیط » واططود دارد؛ ز یطرا از سطویی بنططابر
اصططا « امتنطططاي انتطط اي مفهطططوم وا ططد از مطططایا
مت ططای » واططود در ترططام مخططادیا بططه یطط
اسطط

معنططا

و از سططوي دیگططر تفططاوت افططراد مواططود

بایستم مورد گفتگو رار گیرد
بنابر رأي فبسفه پیشی و تم اب سینا ،ابطتبف
و تکثر اریا به مامیات اس  ،ال اگر واطود اصطیا
دانسته رود ،دو مشکا در پیت رو ممبارد:
ال  :مامی

تیس

 :اگر واود اصیا بارد ،عربً تکثطر واطود بطه
واس ه تیس
گفتار مبصدرا در تپلیا مامی

دارا پی یدگم

ویقها اس  ،زیرا و در ای ممام دو گونطه مامیط
را تپلیا رده اس
م 1ک :مامی

بالعر

مواود اسط

«و أ متطا تمطدتم

الواطود علططم الرامیطس فلططیی مراعطه إدّ الططم ونططه

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

»

الواططود مواططوداً بالطططذات و الرامیططس بطططالعر
ممبصدرا ،1360 ،ص 81ک
م  2ک :مامیطط
«انّنم د ن

سینوي و کر

ال  :اگر ا بارام مر طون مطاده و صطورت
دارته بارد ،باید ای دو ا ممدتم بطر واطود بارطند،

اعت طططار اسط ط
فطم سطال

صدرایی 103/

صطططدرا گویطططد:

ال آن ه ا از واود تی

ال مطان رطدید الطذ ت عط

ترمتططا الرامیططات و اعت اریططس الواططود ،ت طمت مططدانم
ربم و أرانطم برمانطه ،فانکشط

تخور نرمگردد

 :و اگطر اط همنططم مر طون اطنی و فخططا
دارته بارطد ،بایطد مامیط

دارطته بارطد ،زیطرا ممسطم

لطم ایطس ادنکشطاف

من مم اطنی و فخطا ،مامیط

اسط  ،طال آن طه

أن ادمططر فیهططا علططم عکططی مططا تخ طوتروه و ططررتوه»

واططود اصططال

دارد و مامیطط

نفططاد آن

ممبصدرا  ،1391ص 371ک

ممبارد

ال آیا آن ه فراام ای دو تپلیطا بطه یط
اس

 - 2واود انی میش ی

امطر

و یا بطه دو امطر ،بطود نکتطها در بطور ترمطا

اس ؛ ه بعداً در ننر بربم از رار ان د یا کر
ا طداص اصط ب ح « یثیط

نفادیطه»

متعالیطه مواط

گردید ه در ای ممام بایسته تپلیطا نیسط

میط دان

پناه  ،1389ص 173ک
بحث سوم :تشكيك وجود

اسطط

گرفته تا عطوار

رلخطیه بطه واطود برمطم گطردد؛

لطذا بطرامی تشططکی

مپختا اس  ،ال آن ه بطود واطود مپختطا مطر
میمتی اس
 :اگر فخ اِ واود به معنی انسی ،بود واطود
بارد تپخیا اصا اس  ،و واهی اهط
بنابرای واود در میش ی
مامی

اسطط

بسنده مم نیم:
برهان اول:
ممدمهما برمان :ممبصدرا ،1314 ،ص 304ک
 - 1واود امر بسطی و بطدون اط بطارام و
همنم اس

زیرا:

اس

3ط ابتبف افراد واود به عوار
ال  :ممسم عر

ا طوتم مسططتند ،بططدی معنططا ططه اگططر مم طدتمات ای ط
در ایطط ممططام بططه ه ططر دو برمطططان از و

از  ،مات انواي مندرع

نری گردد ،و از سوي دیگر ممسم ترام  ،مطات انطواي

بططیت از آن ططه بططرامی اا ططاتم بارططند ،برمانهططا
بطرامی درسط

تطرای

یکی ،به معنی انسی و یا فخلی نلوامد بود

واطود در نط د صططدرالرترلهی

تخطویر گردنطد ،نتی طه اا طات رططده

از انواي نیس

زیرا:

ال  :اگر واطود اطنی بارطد نیازمنطد بطه فخطا

بنططابر دو بپططل ططا ،از سططویم واططود اصططیا
و از سططویم مططزل مرططه امططور ،از مامیطط

یثیطط

نیس

در ممابا اومر ،مامی

ال آن طه واطود مامیط

زیرا:
اسط ،

نیسط  ،و واطود اصطیا

اس
 :عوار
اس  ،ه موا

معت ر در واود وص

د ا واطود

تکثر در هات واود نریبارطد ،و از

سویی بود واود می بارد
نتی ه:
ابتبف افراد واود به بود واود اس
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واود وا د رلخی ،وا د انسی ،وا طد نطوعی
و وا د لّی نیس  ،زیرا وا د رلخطی بطه عطوار

می دمد ،یعنی در اهطان مسطتی مطا بطا سطه دسطته از
تکثرات موااه مستیم:

ثرت می یابد و وا د انسی به فخول و وا د نطوعی
رلخیه و وا د لّی تون امري مفهطومی

به عوار

طال و تطی واطود

اس  ،تکثّرش به مخادیا اسط

وي یطر واطود

اصا تپما دانسطته رطود ،عطوار

نری تواند بارد ،و عربً واود به بودي بطود متکثّطر

ال  :تکثر مواطودات متفا طا ،مر طو علط

و

معلول
 :تکثطر مواطودات یرمتفا طا ولطی مشططک ،
مر ون سفیدي در گش و برف
ع :تکثر مواودات یطر متفا طا و یطر مشطک

اس

مر ون :س و سی یا افراد ی

برهان دوم:
ای برمان م تنی بر ممدمات هیا اسط  :مم هطري
 ،1366ص 231ک

ترام مایا وا د اس

و مرات

آن ملتل « :الپطا

دارند

لیسط

متلالفطس الططذوات و الپمطایا فطانّ التعططی و

ممبصدرا  ،1313ص 305ک

عی مابه ادمتیاز اس
3ط مامیات تشکی

و افطراده

التری فیها بنفی مویاتها الرتفمس فطی سطنخ الپمیمطس»

2ط در ابتبف به ردت و ع  ،ما به ادرطترا

 2ط مرت س واود ،مموتم آن مرت ه اس  ،بطه گونطهاي
ه میش مرت ه از دت بود نرطی توانطد عطدول نطد از

پذیر نیستند

 4ط واودما مطایا مت طای نیسطتند ،زیطرا انتط اي
مفهوم وا د از مایا مت ای مپال اس
نتی ططه :ابطططتبف اصططا در مواطططودات بطططه
رطدت و ططع

واود و تشطکی

آن ،واطود در

أن الواود له میمس وا دک ملتلفس الررات

1ط در عطالم بطارع پطارهاي از امطور ابطتبف بطه
ردت و ع

ال بنابر اصال

نوي

بططه نپططو تشططکی

باصططی اس ط ،

یعنططی ابططتبف افططراد واططود و ارططترا آن در امططر
وا ططدي بططه نططام واططود اس ط

ططه مرططان تشططکی

باصی اس

ای رو علّ

مریشطه در اایگطاه بطود و معلطول در

ااي بود اس
ی

« فالواود برطا مطو واطود و إن لطم

إلیه ری یره یکطون علطس و یکطون معلطود و

یکون رر،ا و یکطون مشطرو،ا و الواطود العلطی یطر
الواود الرعلول ا هلط

بطنفی ونطه واطوداً بطب

ان رام رائم» ممبصدرا ،1981 ،ع  ،1ص402 :ک
و گططویی ننططامی عططدددار بططی مراتطط
اسط  ،طه مطر واطود بسطان یط

نتايج نظريه تشكيك وجود

واططود

عطدد در مرت طهاي

بططاص ططرار گرفتططه اسطط « :انّ ادبططتبف بططی
واود ،وصطول

ا میمطس فطی
مائمها انّرطا نشطر مط نفطی و طوي ط ّ

مفهوم وا د در اّ ننام مستی اس  ،ه ال تطه

مرت ططس م ط الررات ط  ،فکرططا أنّ م طرّد ططون العططدد

ای مفهوم در مورد «واود» صطرفا در مرت طه مفهطوم

وا ع طاً فططی مرت ططس بعططد ادانینیططس مططو نفططی میمططس

ن وده ،و وزه بود را به ممام مخداد تعریم

الثبایططس فکططذل

م ططرد ططون الواططود وا ع طا فططی

مرت س م مراتط

األ طوان یل مطه معطانو دتواطد فطی

 1ط مهرتری نتی ه آموزه تشکی
به ی
متو ّ

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

الررت طس » ممبصططدرا،

یطر الواطود الوا طط فطی تلط
 ،1981ع  ،2ص 99ک

به تپلیطا تفطاوت بطی مواطودات

می پردازد و میش نیازي در استفاده از مامی  ،و بهطره

بنططابرای تمط طدتم و تططربر مواطططود در مراتط ط
«فطالپا أن مطا

فیطه التم طدتم رططا بططه التم طدتم فططی یططر الواططود انّرططا
یکون بواس س الواطود ،و أمتطا فطی الواطود فهطو مط
اهططس نفسططه دبس ط

سینوي و کر

صدرا عرب در ای مم ط با بهطره از مرطان آمطوزک
پیشگفتس تشکی

واطود فمط بطه بطود واطود اسط

صدرایی 105/

از انی و فخا ندارد
 - 2افطط ون بططر ایطط در م ا ططل سططل ی واططود
ترام اصپا

رططی آبططر یططره فالتمططدم و

التططربر و اد رططال و الططنمش و الشططدک و ال ططع

متعالیطه بطر ایط اصطا اتفطاد

کرط

دارند ه واود نطه اطومر اسط
ممسططم اططومر و عططر

و نطه عطر
اسطط

مامیطط

و واططود

فططی الواططودات بططنفی مویاتهططا د بططرمرآبر ،و فططی

مامیطط

نیسطط

األرططططیا و الرامیططططات بواسطططط س واوداتهططططا د

مامیطط

دارططت واططود ،واططود داراي ططدت و نططدت

برنفسها» ممبصدرا ،1313 ،ص 27ک

نیسط  ،زیطرا تشططار

ننریطططه تشططططکی
دیگططري اسطط
نیس

واططططود داراي پیامططططدماي

ططه رایسططته ،ططرح در ایطط ممططام

ال اگطر بطه بنیطاد بپطل ایط گفتطار در نمطد

آمططوزه لیططات پن گانططه و بططه ت ططط  ،مططات انططواي
فراططام ططبم بایسططتس

برگططردیم نکططات هیططا اه ط
ترما بوامد بود:

و ادعاي اعت اری

واود توس رطیخ ارطراد

در ،ول تفکر بطود توانسط
فلسفی به اصال

بطا ارائطه مشط

دلیطا

واود بپردازد و با ددیا گونطاگونی

ننریات ریخ ارراد را نا ارآمد دانطد طال در این طا
سؤالی پیت می آید و آن ای اس

طه نمطت مامیط

مر نان ه پطیت از ایط بطدان ارطارت رفط
م روعس ادله اا ات اصال
اعت اری

در طدت و ن طدت یعنطی تشططار

در انی
لیی الواود اومرا و دعر
بالعر

عند اعت ار هاته بطا

مس واري  :1369ع  ،2ص 172ک

و اعت ار تر ی
آن اس

واود از اطنی و فخطا مواط

ه فخا ممسم به ممطوم انمطب

یابطد ،و در

مرگونه مستی بارای از مامی
ال در این ا ااي ی

از

واود می توان کطم بطه

نرود ه ایط

کطم بطه معنطی نفطی
اس

پرست با ی اسط  ،ترطای

بی مواودات بارای تگونه بوامد بود؟

وام واود از نمیش بود دزم آید کطیم سط واري
در ای باره گوید:
إه ل

الرمسم مموما أو الموام مط نمطیش ل مطا

مس واري ،مرانک
 - 3یکططی از مسططائا مربططود بططه الهیططات برعنططی
ادبططص ،مسططرله «ان الپططا انیططس صططرفس» اسطط

در تپما بارای تیس ؟

مامی

مرططی عططدم

صورت اعت ار یر از واود در مفهوم انی و فخا،

 - 1مبصدرا در پطی ،طرح ترطای میطان واطود و
مامی

و د یمططا بططه علطط

 ،زیطرا

مسططط واري ،ع  ،2ص96 :ک یعنطططی بداونطططد داراي
مامیط

نیسط  ،فبسطفه در ممطام اا طات ایط مسطرله

گوینطد :اگطر وااط

داراي مامیط

بارطد ،مامیط

او

داراي اططنی و فخططا اسطط  ،و ایطط امططر مواطط
افتمططار وااطط
هات واا

بططه ااطط ا بططود و تمططدم اا ط ا بططه
اسط

اا بایسته ه طر اسط

طه مپطال بوامطد بطود و دریط
طه رویکطرد کرط

مشطایی
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بدی گط اره بطا رویکطرد م طانی کرط
آن تنططدان یکسططان نیس ط

متعالیطه بطه

اگططر تططه ایطط ابططتبف

مترسفانه مورد التفات رار نگرفته اس

واططود نططا ص من ططو در واططود امططا اسطط
اطنی نیط من طو در فخططا اسط ؛ مفهطوم اططنی
در بططود مفهططوم فخططا گن انططده رططده اسطط »

ال اگر آموزک تشکی

واود و و دت آن مطورد

ول رار گیرد ،عرب مرطی

کطم بطه سطایر مراتط

مم هر  :1388ع  7ص 301ک
وي در اایی دیگر باز با تر ید بر مرطی

میمط

واود تسري مییابطد و عطدم تسطري آن بطدون دلیطا

و اعت اري دانست تفاوت نوي و فخا ،تپما میمطی

بوامد بود

ری را به بپل فخطا ابیطر آن مطم بطا نگررطی نطو

فرجااااميح تحلياااا :اساااتاد مرهاااري و نظرياااه
كليات پنج گانه
اسططتاد م هططري از ب رگتططری رططار ان کرطط
صططدرایی اسطط

ططه رططاید بططراي نلسططتی بططار بططه

نا ارامطدي رائط

رایطا لیطات پطنا گانطه بطا م طانی

صدرایی پی برد ؛ در هیا بطه تپلیطا و وا طاوي آرا
وي می پردازیم م هطري در پطی تطرمبتی تنطد در
م انی کر
 - 1اصططال

متعالیه بر ای باور اس

ه:

ا اله نروده اس  « :م مدتها پیت درباره ای م لط
فکر ردم و در بع م از نورتهما عربم بطودم مطم
نورتم و یط

وط

بطه ،طور ملتخطر آن را بطا آ طا

 ،ا ،ایم در میان گذارتمگو اینکه ایشان انط نشطدند
ال ته بود ایشان و تم ه نهایس الپکره را مطمنورطتند
مم گفتند ه ای م ل
با رفها

دما ا نرمرود و نرم دانم ه ایشطان در

نهایس الپکره م ل
ای

مع ا بسیار ب رگطم اسط

و

را ت ور ا طردهانطد اگطر مطا

رف را ول نیم  -ه مم توانیم ول نطیم  -بطه

واططود مططب و ططدت رططا و

ننر ما بنیان لیات بری در مطم مطمریط د و بریط د

:و آن ططه

دما لیات برطی را مسطلّم گرفتطهانطد و در لرطات

ارت ططاد بططی مو ططوي و مپرططول اسطط
تپما دارد یط

میمط

نوعیطه اسط

طه اطنی و

بود مر وم آبوند مم باز بنا سل بر مری اسط

فخطا از دل آن لططارع مطی رططود «بطه عمیططده مططا

ه لیات بری ع ارتند از انی نوي فخطا عر طم

را بگیططریم بایططد بع ططم

عام و عر م باص رو م نایم ه تو ی دادیم ما

را دور بریطط یم ؛ یعنططم مسططرله دبشططر،م و

دیگر لیات بری نطداریم یعنطم فطرد میطان نطوي و

نرطم نطد؛ و مهطم تطر اینکطه

فخا صرفاً فرد اعت ار ممرود نه فرد میمم اگطر

اساسطاً مسطرله لیطات برطی از بطی مطمرود؛ یعنطم

بنا بشود فخا را مت ر انی بدانیم دیگطر بطا نطوي

علیر م اینکطه دو مط ار و انطد سطال در ایط مطورد

فر م نرم ند آنو تم مم توانیم فخا را فخطا بطدانیم

بایططد آنهططا را رمططا ططرد ال تّططه

ه فخا را عر م اطنی و اطنی را عر طم فخطا

لیططات برططی را داریططم ولططم بططه معنططا دیگططر؛

بططدانیم یعنططم دو هات بططارع از یکططدیگر ططه ططدما

مرطان

ای ،ور ممگفتند و فلسطفهرطان مطم مرطی را ا ت طا

نوعیتطه و اطنی از رطکم مرطان نطوي بطارع

مم رد اما بپثها اصال

واود مر وم آبوند ار

را به این ا شانده اس

ه « ترام میمس الشم فخطله

اگططر دن ططال ایطط م لطط
م الطط

بشرد دئم دیگر فایط

بپططل رططده اسطط

معنایت ای ممرود طه یط
میم

میمط

مطمرطود و اطنی هاتطم فخطا اسط

اسط

و اساسطاً بططی

انی و فخا ت طای واطود نطدارد؛ مرطان ،طور طه

ادبیر» و ترام مطایا اانطا

و فخطول گذرطته در

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

فخا ابیر ارط اس
معانم گذرته اس

و فخا ابیر مت ر مرطه آن

ولطم بطه نپطو اارطال پطی ایط

طع

بططود مامیط

بطه نپطو بططالعر

صدرایی 107/

سینوي و کر

بططه اعت طار آن واططودش یعنططم
و الر طاز ابططا رطدت و ططع

فخا با فخولم ه دما مطمگفتنطد زمطی تطا آسطران

بارططد در ایط ط صطططورت فطططرد اطططنی و فخطططا

» مم هطر :1388

تگونططه مططمرططود؟ تمری ططاً نططوعم فططرد رططدید بططا

تفاوت دارد و تی دیگطر اسط
ع  11صص473 - 474 :ک

ططعی

 - 2بططه گطط ارش م هططري از اسططتادش عبمططه

مططمرططود در مرت ططه مامیطط » م م هططر

 :1388ع  11ص474- 475 :ک

 ،ا ،طایی انکططار لیطات برططی بطه اططواز تشططکی

و در اطططایی دیگطططر بطططه تخطططری گویططططد :

می ان امد ؛ ولطی اسطتاد م هطري بطر ایط

واطود

در مامی
بطاور اسط

طه تشطکی

و ادلططه کر ط

ت عطی مامیط

اطای اسط

صططدرایی مططانط ططول آن نیسطط

فراططام سططل در ایطط تشططکی

« کرایم مثا بطوعلم طه رااطط بطه اصطال

بپثططم ندارططتهانططد بپثشططان بططه مرططی اططا بططتم
و

ت عططی بططه تمططدم

مامیتط

ططرف را

م لط

را نپذیرفتنططد صطدرالرترلّهی

[مطم ] زدیطم طه آ طا  ،ا ،طایم طول نرطم ردنططد
تشططکی

طرف ایط اسط

در مامیطط

طه مطا در مسطئله

ت دیططد ننططر نططیم و بططدون

اینکططه ننریططه مشططهور را نفططم ططرده بارططیم بططه
ت عم مامیط

تشکی
آیا تشکی

در مامیط

ائطا رطویم در مطورد اینکطه
اطای اسط

ریخ مطم گویطد اطای نیسط

یطا اطای نیسط

و مر طوم آبونطد مطم

ممگوید اای نیس ؛ مرطه مطمگوینطد اطای نیسط
و ایط را یکطم از ددیطا اصطال
ما مم مطم گطوییم تشطکی

واطود دانسطتهانطد

در مامیط

ولطم بطه ای ط نپطو ططه مپطال اس ط
ن ارططد و مامیطط
در مامی

اطای نیسط
واطود اصططیا

اصططیا بارططد و تشططکی

هات بودش بربیط د امطا یط
مم توان دارط

منافطات نططدارد و آن تشطکی

مططم از

نطوي دیگطر تشطکی

طه بطا طرف آ ایطان مطم
ت عططم بطه ت ططط واططود

اسطط

مامیطط

نیسط

ولطم بططه ت طط واطود ابططا تشطکی

مس ط

واطود ابطا رططدت و

ولططم کرططا بعططد از او ای ط

واطود ائطا رطد تشطکی
یعنططم تشططکی
ناع

نیسط

ططه بطه اصططال

در واطود را طول طرد؛

فمطط در اتخططافات و در واطططود

در بطود واطود مطم مطمتوانطد بارطد

ولطم ایشطان مططم در مسطرله تشططکی

مامیط

ننریططه

بطوعلم را طول ردنطد امتطا ننططر مطا ایط اسط
بنطابر ای ط سططل
ما میت

طه اصططال

در مامیت ط

مشطکّ

و

تطابط واطود اسط

بططه ت ططط واططود ارططکالم

نططدارد اگططر واططود مشطط ّک
مططمرططود بططا ای ط

ططه

از آن واططود اس ط

اعت طار و از مطر اهط

پططی تشططکی

رططد مامیتطط

مططم

سططا بططه ،ططور لّططم

بساد لیطات برطی برتیطده مطمرطود؛ اساسطاً بطی
اططنی و نططوي مططیش تفططاوتم نیسطط
تشطکیکم ؛ یعنطم دو مامیتط
بططه رططدتت و ططع

مگططر تفططاوت

یکطم اسط

ابتبفشطان

اسطط » مم هططر  :1388ع 7

ص288 – 289 :ک
 - 3در تططر ملططی ورف وي اگطططر تططه نطططامی از

در هات بططودش ابططا تشططکی

مطانعم نطدارد طه و تططم یط

تشطکی

اططای اس ط

بالپمیفطه بططاز مططی گططردد  « :مطا آن ططا ای ط
گفتیم دزمه ای

مم رطود امتطا رطیخ ارطراد گفط

در بطود

ر

اومري نطام ن ردمطه اسط

سططل وي بططر آن دال اس ط

ولطی عرطب مفطاد

ططه بططا اعت ططار ر طط

اططومري اططایی بطططراي اعت ططار مسططتی رطططنابتی
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لیططات برططی بططا ی نرططی مانططد« :مر نططی اگططر

میططان نیططاورده اس ط

تمططدم بالپمیمططه یعنططم اینکططه

ا ططات و سططکونم در مامیتططات ارططیا ن ارططد بططاز مططم

رم در میمط

بطودن و در تپمطا ،ممطدم بطر

مسططرله لیططات برطططی منتفططم اسطط
مططامیتم نرططم مانططد اینکططه در یطط
اس ط

در وا طططط

لپنططه تیطط

ی

دیگطر بارططد مثلًططا مامیط
مططم میمطط
میم ط

و در لپنططه دیگططر تیطط دیگططر دیگططر اططا

ای سطل را طه ایط تیسط ؟ بطا م نرطمگطذارد »
مم هر  :1388ع  7ص282 :ک
و امطططا بططططا درنططط
ااي تند ترما اس
واططود مامیطط

اصططب تپممططی نططدارد تططا اططاي

تشطکی

ت عطی مامیط

تشکی

واطود یط

بططا اعت ططار تشططکی
مامی ط

تمططدم بالپمیمططه بططر مامیطط
مم میم

در ر فخا اس

امطري مسط
ت عططی مامیطط

از آن؛ عرططب

بططه گونططه اي تپمططا یافتططه اس ط

ت عطی ،و ایط امطر منططافی ننطر وي اسط

اگططر ت طه

پطی فخطا ا طا بطه میمط

بالپمیمه دارد » مم هر  :1388ع  ،11ص223 :ک

بططاز رطود؛ بطه دیگطر سططل
رناسطانه اسط

فخططا میم ط

دارد و اططنی

از اططنی و بنططابرای بططر اططنی تمططدم

ایط بردارط
و

دارد فخططا و اططنی

دارد ولم اطنی متمطوم بطه فخطا یعنطم

بططودن اس ط

الط  :در ننطر اسطتاد م هططري بنطابر ادلطه اصططال

بططه ت ططط واططود

دارد نططه مسططتما از واططود پططی واططود،

مثططال دیگططر اس ط

در بربططططی از آاططططار وي

میم ط

دارد ولططم مامیطط

دارد و واططود

از تمطدم بالپمیمطه م طابا پططاره اي

از ع طططارات مبصطططدرا اسط ط

 ،صطططدرا در رسطططاله

الپطططدوص ص  36بطططه ابتخطططار گویطططد « :تمطططدتم
الواود علم الرهیتس تمدتم بالپمیمس »

«واططود و

و امططا صططدرا در بربططی از آاططار بططود در ممططام

مامیطط  ،در همط ط مغطططایر یکدیگرنطططد ،یعنطططم دو

از دو لفظ « ا » و «م از » نام برده اس « :ان

مفهطوم همنطم ،ولطم در

مفهوم همنم مستند نطه یط

بطارع یکططم مسطتند و مططیش گونطه ثططرت بططارام
ندارنططد؛ یعنططم تنططی نیسطط
بططارع دارا دو اهطط

ططه یطط

و یثیطط

یکططم واططود و دیگططر مامیطط

اار الفاعا بالذات فی طا مواطود مطو نپطو واطوده
اللاص به ،و الرامیس تت عه ات اي النا لذ النطا مط

رططم در

یر تللا اعا بینهرا اصب؛ و الواطود تمطدم علیهطا

وا عططم بارططد:

ربا م التمطدم سطرتیناه التمطدم بالپمیمطس» مرطیرازي

» مم هططر :1388

ع  ،5ص205 :ک
مامیط

توصی

 1375ص366 :ک ودر ااي دیگر گوید « :د علرط
م

ا أن اتخاف الرامیس بخفات الواود م التمطدم

 :بنططابر رأي مشططهور بربططی تمططدم واططود بططر

و التربر و العلیس و الرعلولیس و یرما علم النپو الطذي

را تمططدم بالپمیمطه نامیططده انطد و در پططاره اي

یا ادتخاف العر ی الر طازي

یلص بالواود م

از اایهطا ای ط تمطدم بالر ططاز بوانطده رططده اس ط

مط اهططس عب طس اتپادیططس بطی الرامیططس و الواططود»

اسططتاد م هططري در ممططام تو ططی تمططدم بالپمیمططه

مریرازي  :1981ع  ،2ص287 :ک

گوید« :نطوي دیگطر از تمطدم « تمطدم بالپمیمطه» اسط
تمططدم بالپمیمططه اصط ط ب م اسطط
آبونططد اعططا ططرده اس ط

مرری امطر دسطترایه آن طرار گرفتطه طه کطیم

ططه مر طططوم

سطط واري تمططدم بال ر ططاز و بالپمیمططه را عرططب در

و ططامراً ططا از ایشططان

نوي منطدرع طرده و در ممطام تو طی و ترثیطا

طی دیگططر در بططا انپطا تمططدم ،نططامم از آن بططه

ی

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

تمطدم بالر طاز ،آن را مر طون تمطدم ر ط

سینوي و کر

صدرایی 109/

سطفینه

3ک تمدم بال پمیمه در معنی میمی بود و با اعت ار

بططر اططالی آن دانسططته و در تپلیلططی تمططدم واططود

از بمایطاي اعت طار

بططر مامیطط

را بططالعر

:

و الر ططاز دانسططته اسطط

«اططم مطط الس ط ا سططم آبططر و مططو أنططه بالططذات إن
دانططی علططم س ط یا التوزیططط

رططی بططدا و بططالعر

تپما مستی رناسانه بطراي مامیط
تپما مامی
اس

آلبطر منهطا بططالعر

و االسططها فپینئططذ سطط ا بالپمیمططس انططتهش و مططذا
الرسطططرم بالسططط ا بالپمیمططططس طططد زاده صططططدر
سطره  -و مطو یطر اریطط األ سطام

الرترلهی  -د

إه فطی الکططا ططا مط الرتمططدم و الرتططربر متخ ط
بطالرب بالپمیمطس و د صطپس لسطل

ادتخطاف م ط

بالرب

م ازا مط بطا

یکون السل

بپطال الرتعلطا و

صطپیپا سط ا الواطود علطم الرامیطس
الرنخطططور فططثن التپمطططا اابط ط

علططم الرطططذم

»

مس واري  ، 1369ع  ،2ص310 :ک
ال با درن
صپ

انتسا

بادصاله نس

اس  ،مر ون مثال ر

ه:

و عطدم

بطه یکطی از دو ،طرف
به االی شطتی؛ در ایط

اا سطه امطر اعت طار مطی گطردد  :شطتی  ،سرنشطی و
ر

 ،یعتطا در بپطل واطود و مامیط

سطه امطر

نیس

بلکه گفتگو بر سطر اصطا تپمطا اسط

و ایط

تپما بنابر م روي ادله اصطال
اس

واطود در یط

امطر

نه در دو امر
 2ک تع یر بالعر

اص بح اس
مامی

در ایط ممطام صطرفا توسطط در

و اد اعت طار مطر تپمطا عر طی بطراي

منافی ادله اصال

میمی در عطالم بطه تشطم مطی بطورد طه ایط امطر
منطافی تشططکی

واططود و و طدت رلخططی آن مططی

بارد؛ و ای امر مترسطفانه بطه ،طور بایسطته اي مطورد
رار نگرفته اس

نتيجهگيري

بططا تواططه بطططه اصططول فطططود ،م الطط

هیطططا

م رم بوامد بود:
 ،مات انطواي مامیط
کرطط

بارطد ،و از سطویی مامیط

در

متعالیططه اعت ططاري بارططد آمططوزک

لیطططات پن گانطططه در کرططط

متعالیطططه سطططمود

بوامد رد
 - 2بنططابر آمططوزه و ططدت تشططکیکی واططود در
کر

متعالیطه ،تفطاوت افطراد مواطود بطه رطدت و

طططع

و مامیططط

نمشطططی در آن نطططدارد،

تشططکی

واطود اعت طار نطوي بططه

اسططط

بنطابرای بطر اسطا

گونس ارس ویی نطاروا بوامطد بطود و عرطب مطر فطرد
از واود نوي منپخر به فرد بوامد بود
ع ی

واود اس

ططه در ع ططارات

رطار ان صططدرا منططوز رگطه مططایی از اعت ططار ثططرت

مکتطط

 1ک مفهوم بالر از مفید واود دو میم

از یل مستی رناسانه با ی نری ماند

 - 1اگطططر ممسطططم لیطططات پن گانطططه و بالرطططال

للواططود بالپمیمططس و للرامیططس بالر ططاز و بططالعر

در ع ارات فود باستی در یاف

واطود اطایی بطراي

و ببصططه ططبم بططر آن اسطط

د

الرتربر و فیطه طد اعت طر أن یکطون اتخطاف الرتطربر
الوصط

واد با اعت طار ادلطه اصطال

اعت ار مامی

أي إن هططر کططم لوا ططد مطط رططیئی بالططذات و
الپر طس بالنس ط س إلطم السططفینس

در بارع و از بمایاي کرط

سطینوي

آن اسط

طه صطدرا دربطارک انسطان کطم

به انواي بودن انسطان نرطوده اسط ؛ ولطی ایط

کطم

را بطه سطایر انطواي تسططري نطداده اسط  ،و ایط عططدم
تسطري از سط ویی بطا تپلیطا فطود سطازگار نیس ط

و

از سطوي دیگططر بططا اصططا تعرططیم ا کططام واططود بططه
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ترطام مراتط
اس ط

آن طه مطورد ادعطاي کرط

متعالیططه

سططازگار نلوامططد بططود ،تو ططی آن ططه :اگططر

در گونططهاي از مواططودات اا ططات گططردد ططه صططف
یططات واططود دارد و یططات از اوصططاف واططودي
تلمطی گطردد ،واطود یطات بطه ترطام سطا

مططاي

واططود تسططري مططی یابططد منیطط بنگریططد :رططیرازي
 ،1360ص 7ک
 - 3آموزک  ،مات انواي بر اسطا
کر

متعالیه ،فم

نگاه معرف

ان ه سهول

بنیادمطا و م طانی
درتعلیم دارد و به

رناسانه فاعا رناسا و مپطدود نگطري او

به اهان بارع بستگی دارد و به میش واه نریتوانطد
با بنیاد مستی رناسی کر

صدرایی سازگار بارد

 - 4و فراامی سل ای گفتار آن بوامد بود طه
،رح بپل مامی

و م ا ل الپا ی آن منیط بنگریطد:

س واري  ،1369ع  ،2ص 327 :و ک مر ون :ا کام

افب،طون م 1366ک ،دوره آاطار افب،طون ،ترارطه ي
مپرد س ل فی و ر طا اویطانی ،تهطران:
بوارزمی.

آل یاسططی  ،اعفططر م 1405ک ،الفططارابم فططم ططدوده و
رسومه ،بیروت :عالم الکت
الساو  ،عرر ب سطهبن م 1383ک ،ال خطائر النخطیریس
فطم علطم الرن طا ،تپمیطا سط مرا ططی:،
تهران :رری ت ری
الس وار  ،اع مبمادي م 1369ک ،رطرح الرننومطس،
تخپی و تعلیا از آی

اهلل س زاده آملم

و تپمیا و تمدیم از مسعود ،طال م ،تهطران:
نشر
سطط اد  ،سططید اعفططر م 1373ک ،فرمنطط

معططارف

اسبمم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران

اا ا مامی

و م ا ل نوي و انی و فخطا و تطی

رططیراز  ،صططدرالدی مپرططد بطط ابططرامیم م 1360ک

اومر وعر

مشطایی در دسطتگاه

الشططوامد الربوبیططس فططی الرنططاما السططلو یس،

و ،طرح م ا طل آن بطه گونطس

تخطططپی سطططیدابل الطططدی آرطططتیانی،

کر

از بمایاي کرط

متعالیه اسط

مشهور با م انی کر

متعالیه ناسازگار اس  ،لذا بطا

تعرمی دوباره در ای مفامیم؛ بایستی یا رائتطی نطوی
از آنها عر ه گطردد ،و یطا آن طه از کرط

تهران :مر نشر دانشگامم
رططیراز  ،صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم م 1981ک،

متعالیطه

الپکرططس الرتعالیططس فططم األسططفار العملیططس

صدرایی ذف رطود اگطر تطه ایط امطر بطر ممطرران

األربعطططس ،بیطططروت :دار إ یطططا التططططراص

کر

متعالیه تندان بورگوار نلوامد آمد

منابع

العربی
رططیراز  ،صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم ،م 1313ک

ابطط سططینا م 1404ک :،التعلیمططات :،تپمیططا از ع ططد
الطططر ر بطططدوي ،طططم :مکت طططس ادعطططبم
ادسبمم
آرام ،ا رد م  1352ک ،تراره ایسا وای فرفوریطو ،
دانشطکده ادبی طات و علطوم انسططانی دانشططگاه
تهران ،رراره  81و 82

صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم د ،رططرح
الهدایس ادایریس ،تهران :تاپ سنگی
رطیراز  ،صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم ،م 1314ک،
تعلیمططس کرططس ادرططراد ،ارططیه کرططس
ادرراد ،تهران :تاپ سنگی

مرسن ی ننریه لیات پن گانه در کر

رطیراز  ،صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم ،م 1391ک،

سینوي و کر

صدرایی 111/

مسکویه ،ا رد بط مپرطد م؟ک ،تهطذی

األبطبد و

الرشططاعر ،م روعططه رسططائا فلسططفی ع ،4

ت هیر األعراد ،تپمیطا :عرطاد مبلطم ،طم:

تپمیا ممخود مپردي ،تهران :بنیاد کر

،لیعس النور

صدرا

م هري ،مرت طی ،م 1366ک  ،رطرح م سطود مننومطه،

رطیراز  ،صططدرالدی مپرططد ب ط ابططرامیم ،م 1303ک،
تعلیمطس الهیططات الشططفا  ،طم :بیططدار مافس ط
سنگیک

م هططري  ،مرت ططی ،م 1388ک ،م روعططه آاططار  ،ططم:
انتشارات صدرا

رطیراز  ،صطدرالدی مپرطد بط ابططرامیم م  1378ک ،
تخططپی و تپمیططا از د تططر سططید سططی
موسططویان ،تهططران :بنیططاد کر ط

اسططبمم

صدرا
رطیراز  ،صطدرالدی مپرطد بط ابططرامیم م  1375ک ،
م روعطه رسطائا فلسطفم صطدر الرتططالهی ،
تپمیطا و تخطپی

تهران :انتشارات کر

امطد نطاام اصطفهانم،

تهران  :انتشارات کر
فطططار  ،سطططید مپرطططد بالطططد م 1380ک ،فرمنططط
اص ب ات آاار ریخ ارراد ،تهران :ان رط
آاار و مفابر فرمنگم
الفارابم ،ابو نخرم 1381ک ،فخوص الپکرس و رطر ه،
تپمیا علم اوا طی ،تهطران :ان رط آاطار و
مفابر فرمنگم
الفارابم ،ابو نخرم 1413ک ،ادعرال الفلسفیس ،تپمیطا و
تعلیا :د تطر اعفطر آل یاسطی  ،بیطروت :دار
الرناما
فریططد ا ططر و م 1996ک ،موسططوعس مخ ط لپات علططم
الرن ا عند العر  ،بیروت :مکت س ل نان
رالی زاده، ،امره م 1387ک ،واود ومامی

در ننطام

فلسفی ارسط و و فطارابی ،کرط

سطینوي،

رراره  39بهار وتابستان

نخیرالدی ،وسم ،مپرد ب مپرد م 1413ک ،اببد
ناصر  ،تهران :علریه اسبمیه
ی دان پناه ،سید ع داهلل ،م 1389ک ،عرفان ننطري ،سطید
ع ا ان لی ،م :موسسه آموزری و پقومشطی
امام برینی
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