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كيفيت پيدايش ٍ اًتزاع هفاّين كلي
غالمرضا ابراهيمي مقدم

اص ديذگبُ اوثش فالسفِ اسالهي ،هٌطأ ّوِ هفبّين ولي هبَّي ،غوَس ّوبي
جضئي است وِ اص قشيك ادسان حػَلي يب حؿَسي ثِ ٍجَد آهذُ اسوت ٍليوي
هفَْم ولي سا ثب هفَْم جضئي همبيسِ هيوٌين ،ايي سإال هكشح هيضَد وِ رّوي
چگًَِ اص هَاسد هحذٍد ٍ جضئي ثِ ضٌبخت ولي هويسسوذ ديگشايٌىوِ چگًَوِ
يه هفَْم وِ دس اثيذا ثش ثيص اص يه فشد غذق ًويوٌذ ،دس هشحلِ ادسان ػملي
ثش ثيًْبيت افشاد غذق هيوٌذ
فالسفِ اسالهي ثشاي تجييي ايي هكلتً ،ظشيب هخيلفي اسائِ وشدُاًذ ووِ دٍ
ًظشيِ هؼشٍف دس ايوي ثوبة اص اثويسويٌب ،فيلسوَف ضوبخع حىووت هطوب ٍ
هالغذسا ثٌيبىگزاس حىوت هيؼبليِ ،ثب الجبل ٍ پزيشش ثسويبسي اص فالسوفِ ديگوش
هَاجِ ضذُ است دس ايي همبلِ ،ؾووي ثشسسوي دٍ ًظشيوِ فوَق ،آساي هخيلو
فالسفِ اسالهي دس ايي ثبة ثشسسي هيضَد

واژه های کلیدی :هفبّين هبَّي ،هفبّين هٌكموي ،هفوبّين فلسوفي ،هؼموَ
ثبًي ،هؼمَ

 ػؿَ ّيأ

اٍلي ،ادسان ،هفَْم ولي

ػلوي داًطگبُ پيبم ًَس
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طرح هسألِ

اثي سيٌب ٍ ضبسح ثضسي آساي ٍي ،خَاجِ ًػيش هؼيمذًذ هفَْم ولوي اص قشيوك
تجشيذ ،تمطيش ٍ اًيضاع اص هفبّين جضئي حبغل هيضَد ٍ ثِ هيضاى تجشد غوَس
اص ػَاسؼ ضي وليت آى ّن افوضايص هوييبثوذ رس ن :اثويسويٌب102 :1363 ،؛
344 :1379؛  375ة81 :؛  1375ال 324/2 :؛ )189 ٍ 78 ،73 ،60 ،26 :1404
ثشاسبس ايي ًظشيِ ،ادسان اثيذا اص ساُ احسبس حبغل هيضَد؛ ثذيي ًحَ ووِ
هؼلَم خبسجي اص ساُ حَاس ،تَأم ثب فؼول ٍ اًفؼوب
هي گشدد غَس

خوبظ ثوِ اًسوبى هٌيمول

ػلوي دس هشتجِ ادسان حسي ،هطشٍـ ثِ حؿَس هبدُ ٍ اػشاؼ

تطخع دٌّذُ است وِ خَد ًيض يه پذيذُ هبدي هيثبضذ دس هشتجِ تخيل ،دخل
ٍ تػشف ثيطيشي غَس

هيگيشد ٍ ثِ تجشيذ ثيطيش هيسسذ ٍ دس ًييجِ تؼيي آى

وويش هيضَد دس هشتجِ تؼمل وِ ػلن ثوِ هبّيوب
غَس

خيبلي ثبص ّن هجشدتش اص خػَغيب

ٍ هفوبّين ولوي اسوتّ ،ووبى

فشدي ٍ ضخػي ضوذُ ،قوَسي دس

رّي حؿَس هي يبثذ وِ ثش افشاد ثسيبسي لبثل اًكجبق است ثٌبثشايي ولي اص قشيوك
تجشيذ يه اهش هبدي جضئي ثِ ٍجَد هيآيذ
اص ًظش اثي سيٌب ٍ خَاجِ ،ادسان ػملي ّوبى ادسان حسي است ووِ ػمول ثوِ
ًَػي آى سا تجضيِ هيوٌوذ؛ يوه خػَغويبتي سا هوياًوذاصد ٍ ػوذُاي سا ًگوِ
هيداسد ثِ تؼجيش ديگش ،هب ثِ ا هييبص غَس ّبي جضئي ٍ حسي سا حزف هيوٌوذ
ٍ هب ثِ ا ضيشان آًْب سا ًگِ هي داسد پس غَس
هبّيت يىي ّسيٌذ ٍ ّيچ گًَِ تفبٍتي ثيي غَس
ٍ حسي ٍجَد خبسجي ٍ غَس

ػملي ضي ثب غَس

ػيٌي آى ٍجوَد ًوذاسد ٍ تفوبٍ

حيث تجشد اص ػَاسؼ ٍ ػذم آى است هثالً غَس
هب هَجَد است ،ػيي ّوبى غَس

ػملي ثب غَس

حسي اص ًظوش
خيوبلي

آًْوب تٌْوب اص

ولي وِ اص سفيذي دس رّوي

جضئي است وِ دس خيبل هَجَد ثَدُ ٍ آًچِ
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دس خيبل هَجَد است ،ػيي ّوبى چيضي است وِ دس حبسِّ هَجَد ثَدُ ٍ آًچوِ
دس حبسِ هَجَد است ،ػيي آى چيضي است وِ دس خبسج هَجَد هيثبضذ
اص ثشخي ػجبس ّبي اثيسيٌب هيتَاى اسيظْبس وشد وِ ايطبى ثشاي اًيضاع هفَْم
ولي ،تػَس افشاد هيؼذد اص آى ولوي سا ؾوشٍسي هوي داًوذ توب ثوب تجشيوذ آًْوب اص
خػَغيب

ٍ اخز هب ثِ ا ضيشان آًْب هفَْم ولي ثِ دست آيوذ لوزا دس اشاراا

چٌيي آٍسدُ است:
وثشِ تػشفبت الىفس فٓ الخٕبالت الحسّٕ ي فٓ المثل المؼىًٔلّا النلٕه فلٓ
المػًسِ ي الزاوشِ ثبسنخذام المًِ الًَمّٕ ي المفىشِا تىست الىفس اسنؼذاداً وحً
لجًل مجشداتُب ػه الجًَش المفبسق؛ (تػشف فشايان وفس ثلٍ ومله للًٌ يَل ي
مفىشٌ دس غًس خٕبلٓ ي دس مؼبوٓ جضئٓ وٍ دس مػًسٌ ي راوشٌاوذا ثلشاْ وفلسا
آمبدگٓ دسٔبفت غًستَبْ مجشد آوُب اص ػم فؼبل ثٍ يجًد ملٓآيسد1375( ).
الف)367/2 :

دس ايي ػجبس  ،حػَل هفْوَم ولوي ٍ هجوشد دس رّوي ،هطوشٍـ ثوِ وثوش
خيب

حسي ضذُ است تب ثب تػشف گًَوبگَى ًفوس ،صهيٌوِاي ثوشاي پيوذايص

غَس

ػملي حبغل ضَد

ثٌبثشايي پيذايص هفَْم ولي هبَّي دس رّي اص ًظش اثيسيٌب هيَل
هشاحل ادسان حسي ٍ خيبلي است؛ يؼٌي اًسبى اثيذا غوَس

ضوي سا احسوبس

هي وٌذ ٍ سپس ثب لَُ خيبل خَد ،آى سا تخيل هيوٌذ آىگبُ غَس
وِ ثِ لَُ ػبللِ ًفس ساُ هييبثذ ٍ ثِ غَس

ثش گوزس اص
خيبلي است

ولي ٍ هؼمَل اٍلي تجذيل هيضوَد

غَس ّب دس ّش هشحلِ ثبيذ اص هبدُ ٍ خػَغيتّوبي آى تجشيوذ ضوًَذ توب ثوِ
تجشد تبم دست يبثٌذ ٍ ثِ غَس

ػملي ولي دس آيٌذ
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ًظريِ صدرالوتألْيي

اص ًظش هالغذسا ضٌبخت ولي ،يه ضٌبخت جضئي وبّص يبفيِ ،تٌضل ووشدُ ٍ
هجْن ضذُ ًيست؛ ثلىِ ضٌبخيي است وِ افضايص يبفيِ ،تؼبلي پيذا وشدُ ٍ وبهلتوش
ضذُ است ثِ تؼجيش ديگش ،هب اص قشيك تجشيذ ٍ ون وشدى غفب
ولي ًوي سسين ،ثلىِ ٍليي غَس
ثشتش غؼَد وشد ،ثِ غَس

ضي  ،ثِ هفْوَم

جضئي ،حبلت تؼبلي ثِ خَد گشفت ٍ ثِ هموبم

ولوي دس هويآيوذ ٍ چوَى ٍجوَد ولوي دس هشتجوِاي

ػبليتش اص ٍجَد ًفس لشاس داسد ،هي تَاًذ دس آى ٍاحذّ ،وِ افشاد خوَد سا دس ثوش
گيشد
هالغذسا ًظشيِ هؼشٍف اثي سيٌب ٍ خَاجِ وِ هيگَيٌذ غَس

خيبلي ّووبى

غَس

حسي هٌْبي ثؼؿي تطخػب

ٍ تؼيٌب

است ٍ غَس

غَس

خيبلي هٌْبي ثؼؿي تطخػب

ٍ تؼيٌب

هيثبضذ سا سد هيوٌذ ٍ هؼيموذ

است ًِ غَس
ّوبى غَس

خيبليّ ،وبى غَس

ػملي ًيض ّوبى

حسي تغييش يبفيِ است ٍ ًِ غَس

ػملي،

خيبلي تػشف ضذُ ٍ پيشاسيِ اص ػَاسؼ هيثبضذ؛ ثلىِ ّوبىقَس

وِ ٍليي حس هب ثب ػبلن خبسج هَاجِ هيضَد ٍ ثب خبسج توبس ثشلشاس هويوٌوذ،
غَس

حس دس ػبلن حس اثذاع هي ضَد ٍ ايي ثوِ ايوي هؼٌوب ًيسوت ووِ ػوبلن

خبسجٍ ،اسد رّي هي ضَد ٍ تغييش حبلت پيذا هي وٌذ؛ ثلىِ ثؼذ اص استجبـ حوس ٍ
ػبلن خبسجً ،فس اًسبى غَستي هوبثل ثب ضي يب اضيبي خبسجي دس ػوبلن حوس
اثذاع هيوٌذ
دس هَسد لَُ خيبل ّن لؿيِ ّويي گًَِ است ٍ ٍليوي ايوي لوَُ ثوب غوَس
حسي هَاجِ هيضَد ،غَس

حسي دس همبم خَد ثبلي هيهبًوذ ٍ يوه غوَس

خيبلي هيٌبست ثب ػبلن خيبل دس ًفس ايجبد هيگشدد ثبص ٍليوي ػمول ثوب غوَس
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خيبلي هَاجِ هي ضَد ،يه غَس
غَس

11

ػملي هيٌبست ثب ػبلن ػمل اثذاع هويگوشدد ٍ

خيبلي دس همبم خَد ثبلي هي هبًذ يؼٌي لَُ ػبللِّ ،ووبى ساثكوِاي سا ثوب

ادسان خيبلي داسد وِ لَُ خيوبل ثوب ادسان حسوي داسد ٍ لوَُ خيوبل ًيوض ّووبى
ساثكِ اي سا ثب ادسان حسي داسد وِ ادسان حسي ثب اضيبي ػيٌي داسد ّوش يوه اص
ػَالن ػيي ،حس ،خيبل ٍ ػمل ،هشاتت ٍجَدي ّسيٌذ وِ هوىي ًيست اص هشتجوِ
خَد تجبٍص وٌٌذ؛ يؼٌي هثالً ػبلن ػيي ٍاسد رّي ضَد ٍ غَس
خيبل غؼَد ًوبيذ ٍ غَس

حسوي ثوِ ػوبلن

خيبلي ثِ هشحلوِ ػمول استموب پيوذا وٌوذ (صاراادرنه

شيرازي462/1 :1891 ،؛ بيتر)418 :
كيفيت پيدايش صَر حسي ٍ خيالي

ثِ ًظش هيسسذ ثشاي تجييي ديذگبُ هالغذسا دس ايي ثوبة صم اسوت ثوِ قوَس
هخيػش ويفيت پيذايص غَس حسي ٍ خيبلي اص ًظوش هالغوذسا ثشسسوي ضوَد توب
صهيٌِ ٍسٍد دس ثحث پيذايص هؼمَ

اٍلي فشاّن آيذ

ايطبى ثشخالف هطبئيي وِ لبئل ثِ جسوبًي ثَدى غَس حسي ٍ خيبلي ثَدًوذ
ٍ ليبم آًْب ثِ ًفس سا ليبم حلَلي هيداًسيٌذ ،ليبم آًْب سا غذٍسي هيداًذ؛ يؼٌوي
ايٌىِ ًفس دس حيي هَاجِْ ثب خبسج ،چٌيي غَس ّبيي سا خَدش ايجبد هيوٌذ،
ًِ ايٌىِ اص خبسج تجشيذ ًوبيذ ٍ سپس آًْب دس رّي حلَل وٌٌذ لزا هيگَيذ:
خذايوذ منؼبلا وفس اوسبن سا ثٍ گًوٍاْ آفشٔذٌ است وٍ ملٓتًاولذ غلًست
اضٕبْ مجشد ي مبدْ سا أجبد وىذ؛ صٔشا وفلس اص سلىم موىلًت ي ػلبل للذست
استَ :1981( .مبن؛ )25 :1360

ٍ دس جبي ديگش تػشيح هيوٌذ وِ ًفس ًسجت ثِ غَس حسي ٍ خيبلي خوَد،
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فبػل است ًِ ،لبثل:

وفس وسجت ثٍ مذسوبت حسٓ ي خٕبلٓ خًد ثٍ فبػ مخنشع ي أجلبد وىىلذٌا
ضجٍٕتش است تب أىىٍ لبث محؽ ثبضذ 31 :1360(.ي )32

ثِ قَس اخيػبسً ،ظشيِ ايطبى دس ثبة ادساوب

حسي ٍ خيوبلي چٌويي اسوت:

ًفس ثِ ٍاسكِ ووبل ٍجَدي ٍ تجوشدي ووِ داسد ،هظْوش خالليوت حوك اسوت
احسبس ػجبس

اص آى است وِ ًفس ثب تحمك ضشايكي دس ػوبلن هجوشدا  ،خوَد

غَس ّبيي هكبثك ثب هَجَدا

خوبسجي سا ايجوبد هويوٌوذ ٍ دس ٍالوغ ووبس آى

خالليت ٍ آفشيٌص است ،ثِ قَسي وِ ّشگبُ چيضي سا احسبس وٌذ ،غوَس
سا هيآفشيٌذ ٍ آى غَس

آى

دس پيص اٍ حؿَس هييبثذ

كيفيت پيدايش هفَْم كلي

اوٌَى ايي سإال هكشح هي ضَد وِ ثِ ًظش ايطبى غَس ّوبي ػملوي چگًَوِ
ضىل هييبثٌذ آيب ايي غَس ّب ّوچوَى غوَس ّوبي حسوي ٍ خيوبلي ،ليوبم
غذٍسي ثِ ًفس داسًذ يب اص جبي ديگش ثِ اٍ افبؾِ ضذُاًذ هالغوذسا دس هشتجوِ
ًخست ،ادسان هؼمَ

اٍلي سا اص ساُ هطبّذٓ هثل ،آًْن ثِ غوَس

هوجْن ٍ اص

هٌظش دٍس هيداًذ (همرن)24 :

دس ايٌجب ايي سإال هكشح هي ضَد وِ پس اص آًىِ ًفوس ،ضبيسويگي توبضوبي
هثل سا پيذا وشد ٍ صهيٌِ پيذايص هفَْم ولي دس آى حبغل ضوذ ،چوِ وسوي ايوي
هفبّين سا ثِ ًفس افبؾِ هيوٌذ صيشا ضي ثِ خَدي خَد ،تَاى خشٍج اص لَُ ثِ
فؼل سا ًذاسد؛ صيشا صهِاش آى است وِ ضي ٍاحذّ ،ون جبػول ٍ ّون هجؼوَل
خَد ثبضذ ٍ ايي هحبل است پس ثبيذ هَجَد ثبلفؼل ديگشي ،ايي هَجَد ثوبلمَُ
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سا ثِ ثبلفؼل تجذيل وٌذ (همً )264/2 :1891 ،حبل آًچِ ايي هَجَد ثبلمَُ سا ثبلفؼل
هي وٌذ ،چيست آيب ػمل فؼبل است وِ ايي غَس ػملي سا ثِ ًفس افبؾِ هيوٌوذ
يب هثل ٍ يب حيي خَد ًفس پس اص توبضبي هثل ،لَُ ايجبد آًْوب دس رّوي سا پيوذا
هيوٌذ
ػجبس ّبي هالغذسا دس ايي ثبة هخيل
د لت داسد وِ ػمل فؼبل ،هفيؽ ايي غَس

است؛ ثشخي ػجبسا

ايطبى ثوش ايوي

است:

وٍ وفس ل وٍ ػم ثبلمًٌ است ل سا ثٍ ػم ثبلفؼ تجذٔ مٓوىذ ي مؼملًالت
ثبلمًٌ ل وٍ َمبن منخٕالت وفس َسنىذ ل سا ثٍ مؼمًالت ثبلفؼ مجلذل ملٓسلبصد.
(َمبن)

اٍ دس ػجبس

فَق ،هفيؽ غَس ػملي سا فؼبل داًسيِ اسوت؛ ٍلوي دس ثشخوي

هَاسد ديگش ،هثل سا هفيؽ آى غَس هيداًذ (همرن )492/9 :اص ثشخي ػجبسا

ايطبى

ّن اسيفبدُ هيضَد وِ ًفس پس اص وست اسيؼذاد سؤيت هثل ،لبدس هيگشدد ايوي
غَس سا دس رّي ايجبد وٌذ
وفس اوسبن َىگبم مًاجٍُ ثب خبسج ي مًجًدات خلبسجٓ ثلٍ دلٕل غلبفٓ ي
تجشدش اص مًادا غًس ػموٓ ي خٕبلٓ ي حسٓ سا ثٍ دست ملٓآيسدا آوگًولٍ ولٍ
اضٕب دس آٔىٍ حبغ مٓضًوذ.

سپس هيگَيذ فشق ًفس ثب آيٌِ دس ايي است وِ آيٌوِ فموف هويپوزيشدٍ ،لوي
ًفسً ،حَُ فبػلييي ّن داسد (همرن )484 :ثِ ًظش هيسسذ ايي فبػلييي وِ هالغذسا
ثِ ًفس ًسجت هي دّذ ،دس همبثل لبثليت هحؽ آيٌِ است ٍ هشاد اص فؼولّ ،ووبى
فبػليت اػذادي است؛ چٌبًىِ دس جبيي وِ فبػليت ًفس سا ثشاي غوَس خيوبلي ٍ
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حسي ثيبى هيوٌذ ،آى سا ثِ فبػل هخيشع ٍ هجذع تطجيِ هيًوبيذ ( 21 :1261ي )24

فبػليت ًفس ًسجت ثِ غَس حسي ٍ خيبلي ،فبػليت حميمي استً ،وِ ايٌىوِ
ًفس غشفبً هُؼِذ آًْب ثبضذ؛ ٍلي فبػليت ًفوس ًسوجت ثوِ غوَس ػملوي ،فبػليوت
حميمي ٍ فبػل هجذع ٍ هخيشع ًيست؛ ثلىِ فبػل هؼذ است؛ ٍلوي فبػليوت ػمول
فؼبل يب هثل ًسجت ثِ غَس ػملي ،فبػليت حميمي است
اوٌَى ايي پشسص هكشح هيضَد وِ چشا دس ثشخي هَاسد ،فبػليت افبؾي سا ثِ
ػمل فؼبل ٍ دس ثشخي هَاسد ثِ هثل ًسجت دادُاًذ ثِ ًظش هيسسذ ثيي ػمل فؼبل
ٍ هثل ،ػليت قَلي ثشلشاس است ثٌبثشايي ّش دٍي آًْب ًسجت ثِ غوَستي ووِ ثوِ
رّي اًسبى هي دٌّذ ،ػليت حميمي داسًوذ؛ گشچوِ يىوي اص آًْوب ػلوت هجبضوش ٍ
ديگشي ػلت ثؼيذ است ايطبى دسيبفت غَس ولي ػملوي سا اص هثول چٌويي ثيوبى
هيوٌذ:
ان لالضٕبء الىًوّٕ غًسِ وًػّٕ ػموّٕ فٓ ػبل الؼم ي أّبَلب ٔنوملٓ االوسلبن
حلٕه ادساوللٍ لومؼملًالت الىوٕللّ ي ان ولبن ادساوللٍ لُلب بجل تؼوملٍ ثبلجللذن ي
الىذيسات ي الظومبت ادساوبً وبلػبً وبدسان الجػش ضٕئبً ثؼٕذاً فٓ ًَاء مغجش مغلٕ ا
ي لزله السجت ٔشْ االوسبن االمًس الؼموٕلّ النلٓ َلٓ اوٕلبت محؿلّ منطخػلّ
ثزياتُب ي اوًاس غشفّ ياؾحّ ثأوفسُب مجُمّ ووّٕ الػلذق ػولٓ وثٕلشٔه وش ٔلّ
ضجح ٔشاٌ مه ثؼٕذ؛ ()68/2 :1981

حبغل هؼٌبي ػجبس ّبي فَق ايي است وِ ّش يه اص اضيبي هبدي ايي ػوبلن
دس ػبلن ػمل ،غَس

ًَػيِ اي داسًذ ووِ ٌّگوبم ادسان هؼموَ

ولوي آًْوب سا

دسيبفت هي وٌينّ ،ش چٌذ دسيبفت ايي هثل ثِ دليل آًىِ ًفس ثِ ثذى تؼلك داسد ٍ
دس حػبس ظلوب

ٍ حجبة ّبي ػبلن هبدُ هحجَس است ،ادساوي ًبلع خَاّوذ

سال اول ،پاییز  ،8311شماره مسلسل 8
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ثَد ،هبًٌذ ديذى ضي دس َّاي غجبسآلَد ٍ دس ًمكِاي دٍس ثِ ّويي دليل ،اًسوبى
آى اهَس ػملي وِ ٍجَد هحؽ ٍ هيطخع ثِ را
غَس

ٍ اًَاس غوشف ّسويٌذ سا ثوِ

هجْن ٍ ولي لبثل غذق ثش وثيشيي هيثيٌذ

جولِ «ايبّب ييلمي ا ًسبى» ثش ايي هكلت اضبسُ داسد وِ ادسان ولوي ،حبغول
هطبّذُ هثل است؛ اهب ًِ غشف هطبّذُ ،ثلىِ رّي پس اص هطبّذُ آًْوب اص هثول،
هفبّيوي سا تلمي هيوٌذ وِ لبثل اًكجبق ثش وثيشيي است؛ صيشا ًفس ًويتَاًذ آًبى
سا ثب سؤيت ػملي غحيح هطبّذُ وٌذ ٍ ثِ غَس
هبًٌذ اًسبًي است وِ چطوص ؾؼي

وبهول دسيبفوت ًوبيوذ؛ ثلىوِ

است يب هثل ديذى ضخػي ووِ اص دٍس دس

َّاي غجبسآلَد ،ضيئي سا هطبّذُ هيوٌذ وِ ثِ غَس

هوجْن دسيبفوت هويضوَد

الجيِ خَد هُثل ،هيؼيي ٍ جضئي ّسيٌذ؛ اهب چَى سؤيت ؾؼي

اسوت ،آى سا هوجْن

هيسبصد ٍ فمف هفَْهي سا ًػيت هب هيوٌذ
جوغبٌدي ًظريِ هالصدرا

ويفيت پيذايص هؼمَل اٍلي دس رّي چٌيي است وِ اًسبى هثل سا اص دٍس ٍ ثوِ
غَس

هجْن هطبّذُ هيوٌذ ايي هطبّذُ هجْن است ٍ هَجوت پيوذايص هفْوَم

ولي اًسبى يب دسخت يب چيض ديگش دس رّي هي ضَد ووِ لبثول غوذق ثوش وثيوشيي
است الجيِ پس اص سؤيت هثبل ػملي ثِ غَس
وِ آى غَس

هجْن ،ايي ػمل فؼبل يب هثل اسوت

ولي ٍ هفَْم سا ثِ ًفس هيثخطوذ ٍ ًفوس ثوِ دليول پيوذا ووشدى

اسيؼذاد سؤيت هثل ،آى سا دسيبفت هيوٌذ ثِ تؼجيش ديگشً ،فس اًسبى قي حشوت
تىبهلي خَد ثِ جبيي هيسسذ وِ هيتَاًوذ هثول سا اص ساُ دٍس ثوِ غوَس

هوجْن

توبضب وٌذ ٍ ايي توبضب هَجت هيضَد ًفس لبثليت يبثذ وِ «هفَْم» سا اص هثل يوب
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اص ػمل فؼبل دسيبفت وٌذ ثٌبثشايي هثول ،هٌطوأ پيوذايص «هفْوَم ولوي» دس رّوي
هيضَد
ثِ ّش حبل ضٌبخت ولي ٍ ادسان ػملي دس ًضد فالسفِ اسالهي ثِ يىوي اص دٍ
ساُ هحمك هي گشدد يىي اص ساُ تجشيذ ٍ اًيضاع ثِ ايي غَس

وِ اًسوبى اثيوذا دس

حذ حس ،اضيب سا هي ضٌبسذ ٍ دس ظشف غيجت هبدُ ،آًْب سا دس حذ تخيل ٍ توَّن
ادسان هيًوبيذ ٍ اص آى پس ثب حزف خػَغيب
تمطيش ٍ تجشيذ آًْب ثِ ادسان غَس

ووي ٍ ويفوي غوَس ػلووي ٍ

هؼمَل ًبئل هيگشدد

ساُ ديگشي ثش هجٌبي حىوت هيؼبليِ ٍجَد داسد وِ دس آى سوخي اص تجشيوذ ٍ
تمطيش ًيست ،ثلىِ ًفس اًسبى هيحشن است ٍ ثِ سَي ػلن هيسٍد؛ يؼٌي ّووبى
قَس وِ غَس ػلوي اص هشتجِ حس ثِ هشتجِ ػمل استمب پيذا هيوٌذً ،فس اًسبى ًيض
اص هشحلِ ػبلن حس ثِ هشتجِ ػبلن ػمل تىبهل هييبثذ؛ لزا اًسبًي وِ دس ػبلن ػمل
است ثب اًسبًي ووِ دس ػوبلن حوس اسوت ،ثوب يىوذيگش هيفبٍتٌوذ ٍ اًسوبىّوبي
هحذٍدي تَاًبيي ساّيبثي ثِ آى هشحلِ سا داسًذ
ّوِ فالسفِ اسالهي ػليسغن اخيالفي وِ دس تجييي چگًَگي پيوذايص هفْوَم
ولي داسًذ ،دس ايي هسألِ هيفك ّسيٌذ وِ ضشٍع وبس رّي اص حَاس است ،اػن اص
ايٌىِ غَس

ػملي سا حبغل تجشيذ غَس

هشتجِ ػبلي تش غَس

خيبلي ٍ ًيض غَس

حسي ٍ خيبلي ثذاًين يب ايٌىِ آى سا
خيبلي سا هشتجِ ػبليتش غَس

ثذاًين ثِ ّش حبل ضشٍع وبس رّي اص حَاس است وِ دس اثيذا غوَس
سپس غَس

ػملي پيذا هيضَد ٍ ايي گًَِ اٍليي هؼمَ

حسوي
حسوي ٍ

هب ثِ ٍجَد هيآيٌذ
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كيفيت پيدايش ٍ اًتزاع هفاّين هٌطقي

ايي دسيِ اص هفبّين ولوي ،هػوذاق خوبسجي ٍ حسوي ًذاسًوذ لوزا اص تؼووين
ادساوب

حسي ثِ دست ًوي آيٌذ؛ ّش چٌذ ًيبصهٌذ ثِ ًَػي ادسان لجلوي ّسويٌذ

يؼٌي لجل اص پيذايص آًْب ثبيذ يه هؼشفت تػَسي يب تػذيمي دس رّي ثِ ٍجوَد
ثيبيذ تب ايي دسيِ هفبّين پيذا ضًَذ ثٌبثشايي ساُ پيوذايص هفوبّين هٌكموي ،ثسويبس
سٍاى ٍ آسبى است؛ صيشا هفوبّين هٌكموي اص هالحظوِ هفوبّين حبغول دس رّوي،
همبيسِ ٍ تَجِ ثِ خَاظ ٍ ٍيژگيّبي آًْب اًيضاع هي ضًَذ؛ لزا توب هفْوَهي دس
رّي ًجبضذ؛ هفبّين هٌكمي پيذا ًويضًَذ ٍ تب يوه سلسولِ اص هفوبّين ػملوي دس
رّي تحمك ًيبثذً ،وي تَاًين ايي ثشسسي سا دسثبسُ آًْب اًجبم دّوين ووِ آيوب لبثول
غذق ثش افشاد هيؼذد ّسيٌذ يب ًِ
اص ايي سٍ هفبّين هبَّيّ ،ن تمذم صهبًي ٍ ّن تمذم راتي ٍ ستجي ثوش هفوبّين
هٌكمي داسًذ؛ ثِ ّويي دليل ،هؼمَ

ثبًي سا هسيٌذ ثِ هؼمَ

اٍلي ٍ ػوبسؼ

ثش آًْب داًسيِاًذ (ابه سيىر18 :1236 ،؛ 163 :1212؛ صراادرنه شايرازي)224/1 :1891 ،

دس ٍالغ هؼمَ

اٍلي پس اص آًىِ دس ظشف رّوي جوبي گشفيٌوذ ،يوه سلسولِ

لَاصم ٍ احىبم خبغي پيذا هيوٌٌذ ٍ رّي ثب هالحظِ ايي احىبم ٍ لَاصم ،هفوبّين
هٌكمي سا اًيضاع هي وٌذ؛ اهب ثبيذ تَجِ داضت وِ پس اص پيذايص هفبّين هٌكمي دس
رّي ،خَد ايي هفبّين هي تَاًٌذ هٌطأ پيذايص هفبّين هٌكمي ديگش ثبضٌذ ثٌبثشايي
حػش ػشٍؼ هؼمَ

ثبًي هٌكمي ثش هؼمَ

اٍلي توبم ًيست؛ ثلىوِ هفوبّين

هٌكمي ثش جويغ هفبّين ػبسؼ هي ضًَذ هفَْهي وِ هؼشٍؼ يه هؼموَل ثوبًي
هٌكمي است ،هيتَاًذ هؼمَل اٍلي يب هؼمَل ثبًي فلسفي ٍ يب هؼمَل ثبًي هٌكموي
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ثبضذ؛ هثالً هفَْم وليت ّوبى قَس وِ ثش اًسبى وِ يه هؼمَل اٍلي است ،ػبسؼ
هي ضَد؛ ٍغ

هفَْم ػليت وِ يه هؼمَل ثبًي فلسفي است ٍ هفْوَم ًَػيوت

وِ يه هؼمَل ثبًي هٌكمي استً ،يض ٍالغ هيضَد ٍ هويتوَاًين ثگوَيين :هفْوَم
اًسبى ولي است ،هفَْم ػليت ولي است ٍ ًيض هفَْم ًَع ولوي اسوت ٍ اص ايوي
حيث تفبٍتي ثيي ايٌْب ًيست (فىرئي اشكًاي)416 :1231 ،

ثِ ػٌَاى يه اغل ولي دس هوَسد ويفيوت اًيوضاع ٍ پيوذايص هفوبّين هٌكموي
هيتَاًين ثگَيين چٌيي هفبّيوي ّويطِ اص ًحَُ ٍجَد ٍ خَاظ ٍ احىوبم سوبيش
هفبّين ثِ دست هيآيٌذ؛ اػن اص ايٌىِ آى هفبّين اص هبّيب

ٍ يب اص هؼمَ

ثوبًي

ثبضٌذ ٍجِ اضيشان هفبّين هٌكمي اص حيث هٌطأ اًيضاع دس ايي است وِ ّوِ آًْوب
هسجَق ثِ هؼشفت ّبي ديگش ّسيٌذ؛ ٍلي دس ػيي حوبل ،داساي هبثوِاليفوبٍ
ّسيٌذ وِ ثشخي اص هفبّين هٌكمي ،هسجَق ثِ ادسان تػوَسا
هسجَق ثِ ادسان تػذيمب

ًيوض

ّسويٌذ ٍ ثؼؿوي

دس ادسان تػَسي ًيض ثؼؿي هفشد ّسويٌذ ٍ ثؼؿوي

هشوت ادسان تػذيمي ّن گبّي يه جولِ است ٍ گبّي چٌذ جولِ
تَؾيح ايٌىِ ،ثشخي اص هفبّين هٌكميٍ ،غ
ّسيٌذ ،هبًٌذ هفَْم وليت وِ ٍغ

يه هفَْم هفشد ولي يب جضيوي

هفَْم اًسوبى اسوت ٍ هفْوَم جضئيوت ووِ

ٍغ

هفَْم صيذ است ّوچٌيي هفَْم تػَس وِ ّن ٍغ

هفبّين ولوي ٍ ّون

ٍغ

هفبّين جضئي است ثؼؿي اص هفبّين هٌكميٍ ،غ

يوه هفْوَم هشووت

ّسيٌذ ،هبًٌذ هفَْم وليت وِ ٍغ
ٍغ

هفَْم اًسوبى اسوت ٍ هفْوَم جضئيوت ووِ

هفَْم صيذ است ،ثؼؿي اص هفوبّين هٌكمويٍ ،غو

ّسيٌذ ،هبًٌذ هفَْم حذ تبم وِ ٍغ

تؼوبسي

يوه هفْوَم هشووت

وبهول اسوت پوبسُاي اص هفوبّين
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چٌذ هفَْم ّسيٌذ وِ يه هشوت تبم سا تطىيل هيدٌّذ ،هبًٌوذ

هفَْم لؿيِ وِ ثِ چٌذ هفَْهي وِ ثِ ًحوَ خبغوي تشويوت ضوذُ ثبضوٌذ ،گفيوِ
هيضَد ثبألخشُ ايٌىِ ،ثشخي اص هفبّين هٌكميٍ ،غ

چٌذ لؿيِ ّسويٌذ ووِ ثوب

تشويت ٍ ضشايف خبغي دس وٌبس ّن جوغ ضذُاًذ ،هبًٌذ هفْوَم ليوبس ٍ ثشّوبى
اوٌَى ًظش ثشخي اص هحممبى سا دس ايي ثبسُ هشٍس هيوٌين
ً .1ظريِ سْالى ساٍي

ضبيذ ثيَاى گفت ًخسييي وسي وِ ثِ ايي ًىيِ تَجِ وشد ٍ ثِ قَس سشثسويِ،
ويفيت پيذايص هفبّين هٌكمي سا هكشح ًوَد سْالى سبٍي است
ٍي هيگَيذ رّي دس اثيذا ثب ثشخَسد اضيبي خبسجي ،هفبّين هبَّي سا وسوت
هيوٌذ ٍ سپس ثب تػشف دس آًْب هفبّين جذيذي سا ثِ دسوت هويآٍسد دس ٍالوغ
هفبّين هبَّي يب هؼمَ

اٍلي دس وبًَى تجضيِ ٍ تحليل رّي لشاس هيگيشًوذ ٍ

رّي آًْب سا ثِ ػٌَاى هَؾَع يه ادسان ديگشي لشاس هيدّذ ٍ هفبّين جذيوذي
هيسبصد ر )6 :1316پس هفبّين هبَّي ،صهيٌِ سبص پيذايص هؼمَ

ثبًي هٌكمي

ّسيٌذ
ً .2ظريِ ػالهِ طباطبايي

ػالهِ آًچِ سا سْالى سبٍي ثِ قَس اخيػبس ٍ سشثسيِ هكشح وشدُ است ،ثوِ
غَس

ٍاؾحتشي ثيبى هي ًوبيذ اص ًظش ايطبى ،هفبّين هٌكموي اص خوبسج اًيوضاع

ًويضَد؛ ثلىِ اص هػبديك هَجَد دس رّي اًيضاع هيگشدًذ؛ ثِ ايوي غوَس

ووِ

20
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رّي اًسبى ،هفَْهي سا وِ اص هػبديك خبسجي ثِ دست آٍسدُ است ،هجذداً آى سا
هػذالي ثشاي اًيضاع هفبّين ديگش لشاس هي دّذ هفبّيوي ووِ دس ايوي هشحلوِ ثوِ
دست هيآيٌذ ،ثيبًگش خَاظ ٍ احىبم دسيِ اٍل ّسيٌذ ايطبى هيفشهبيذ:
وحًٌ اونضاع أه دسنٍ اص مفبَٕ ا ثٍ أه غًست است وٍ رَله ملب ملٓتًاولذ
مفًُمٓ سا وٍ اص خبسج اونضاع ومًدٌ استا مػذاق لشاس دَذ ي خًد آن سا لحلبل
وىذا وٍ آوىٍ آن سا مشآتٓ ثلشاْ لحلبل خلبسج للشاس دادٌا دس آن ثىگلشد .يلنلٓ
مفًُم سا ثٍ غًست مسنم اص خبسج مًسد تأم لشاس دادا ٔه سوسوٍ خلًاظ ي
ئژگَٓبٔٓ سا دس آن مٓٔبثذ ي ثشاْ آن اػنجبس مٓوىذ؛ مثالً پس اص آوىٍ مفُلًم
اوسبن سا اص چىذ فشد خبسجٓا مبوىذ صٔذ ي ػمشي ي ثىش گشفتا أله مفُلًم سا دس
َمبن حبل وٍ ٔه مفًُم رَىٓ اسلتا مػلذاق للشاس ملٓدَلذ ي ثلٍ خلًاظ ي
ئژگَٓبٔٓ وٍ آن سا دس ثش گشفنٍا وظش مٓافىىذ؛ مثالً ملٓثٕىلذ ولٍ آن مفُلًما
ثٕبوگش تمبم مبَٕت مػبدٔك خًد است اص أىجب مفًُم وًع سا اونضاع مٓوىلذ ي ٔلب
ثٕبوگش جضء مبَٕت افشادش است ولٍ اص جلضء مطلنشن مفُلًما جلىس ي اص جلضء
مخنع مفًُما فػ سا اونضاع مٓومبٔذٔ .ب آوىٍ مٓثٕىذ أه مفًُما حبوٓ اص ٔه
ئژگٓ ثٕشين اص رات مػبدٔك خًد مٓثبضذ وٍ ٔلب مسلبيْ ثلب آن اسلت ولٍ اص
أىجب مفًُم خبغٍ سا ثٍ دست مٓ آيسد ي ٔب اػ اص آن اسلت ولٍ اص آنا مفُلًم
ػشؼ ػبم سا اونضاع مٓوىذ ي وٕض مٓٔبثذ وٍ آن مفًُم لبثل غلذق ثلش وثٕلشٔه
است وٍ اص آنا مفًُم ووٓ سا اونضاع مٓومبٔلذ ي ثلٍ َملٕه سيشا سلبٔش مفلبَٕ
مىكمٓ سا اص مفبَٕ مبًَْ ثٍ دست مٓآيسد)315 :1422( .
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كيفيت پيدايش ٍ اًتزاع هفاّين فلسفي

ّوبى قَس وِ دس ثخص هٌطأ هفبّين ولي گفيين ،اوثش فالسوفِ اسوالهيً ،فوس
اًسبى دس حبل وَدوي سا لَُ ٍ اسيؼذاد هحؽ داًسيِاًوذ ٍ ثوش ايوي ثبٍسًوذ ووِ
ثبلفؼل اص ّشگًَِ هؼلَم ٍ هؼمَلي ثيثْشُ است اص قشف ديگش ،ادساوب
همذم ثش ادساوب

ولي هي داًٌذ ٍ توبم تػوَسا

جضئي سا

ثوذيْي ػملوي سا اهوَس اًيضاػوي

حبغل اص هؼبًي حسي هحسوَة هويوٌٌوذ حيوي هفوبّين ػوبهي هبًٌوذ ٍجوَد،
ٍحذ  ،اهىبى ،اهيٌبعٍ ،جَة ٍ سبيش هفبّين فلسفي سا ًيض هسجَق ثوِ ادساووب
جضئي حسي هي داًٌذ ثٌبثشايي وليِ هؼمَ
ثب ايي تفبٍ

وِ هؼمَ

 ،هسجَق ثِ تػَسا

حسي ّسويٌذ؛

اٍلي ثِ قَس هسيمين ٍاسد رّي ضذُاًذ؛ ٍلي هؼمَ

ثبًي ثب يه ًَع تجضيِ ٍ تحليل رّي اص هفبّين جضئوي ٍ هؼموَ

اٍلوي اًيوضاع

ضذُاًذ (طبرطبرني)12 ،4 :1269 ،

الجيِ فالسفِ اسالهي ،توبم تػَسا

ثذيْي ػملي سا اهَس اًيضاػي هيداًٌوذ ووِ

ػمل آًْب سا اص هؼبًي حسي اًيضاع هيوٌذ ٍ هيبى هفبّين اًيضاػي وِ غَس هسويمين
اضيب ّسيٌذ ٍ هفبّيوي هبًٌذ ٍجَدٍ ،حذ  ،اهىوبى ٍ غيوش ايٌْوب ووِ دس هشحلوِ
ديگشي ثِ دست هيآيٌذ ،تفىيه وشدُاًذ؛ اهب ّويچ يوه اص ايطوبى دسثوبسُ ًحوَُ
ويفيت پيذايص هفبّين فلسفي سخي ًگفيِاًذ
ثِ اػيمبد ضْيذ هكْشي ًخسييي وسي وِ دس تبسيخ فلسفِ ثِ ايوي هْون تَجوِ
ًوَد ٍ آى سا ثشسسي وشدُ ػالهِ قجبقجبيي است (همرن )16 :ايٌه ًظشيِ ثشخوي اص
هحممبى سا ثبص هيخَاًين:
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ػالهِ هؼميذ است هب هفبّين فلسفي سا اص قشيك اسيمالل دادى ثِ هفبّين ساثوف
دس لؿبيب ٍ تجذيل هؼبًي حشفي ثِ هؼبًي اسوي ثِ دست هيآٍسين ايطبى دس وهرنا

ادحكمه دس هَسد چگًَگي اًيضاع هفَْم ٍجَد چٌيي هيًَيسذ:
ثٍ وظش مٓسسذ مفبَٕمٓ وٍ حٕثٕت مػلبدٔك آوُلب حٕثٕلت وجلًدن دس خلبسج
استا اص فمذان حى دس لؿبٔبْ سبلجٍ ثٍ دست آمذٌاوذ .تًؾٕح مكوت أه اسلت
وٍ وفس وخسنٕهثبس وٍ اص ساٌ حس ثٍ پبسٌاْ اص مبَٕبت محسًسا مبوىذ سلفٕذْ
گچ خبغٓ وٍ آن سا مطبَذٌ مٓوىذا دست مٓٔبثذا آن مبَٕت سا مٓگٕلشد ي دس
خضاوٍ خٕبل ثبٔگبوٓ مٓوىذ ي آوگبٌ وٍ ديثلبسٌ ي ٔلب دس صملبن ديم آن سا ادسان
مٓ وىذ ي ثشاْ ثبٔگبوٓ دس خضاوٍ خٕبل اخلز ملٓوىلذا آن مفُلًم سا ػلٕه َملبن
مفًُمٓ وٍ پٕص اص أه ادسان وشدٌ ثًد ي مىكجك ثش آن مٓٔبثذ ي أه َمبن حم
ٔؼىٓ اتحبد دي مفًُم دس يجًد مٓثبضذ .يلنٓ وفس چىذ ثبس مفًُم سا اػلبدٌ وىلذ
ي سپس آن مفبَٕ سا ٔىٓ گشداوذا أه دس يالغ ٔه حى ي ٔه فؼل غلبدس اص
وفس خًاَذ ثًد ي دس ػٕه حبل وٍ ٔه فؼ وفسلبوٓ اسلتا ئژگلٓ حىبٔلت اص
خبسج سا وٕض داسا مٓ ثبضذ .أه فؼ مًجت اػنجلبس ٔله وسلجت يجلًدْ ي ٔله
يجًد ساثف است وٍ لبئ ثٍ دي قشف خًد مٓثبضذ( .دس لؿبٔبْ مطنم ثش حمل
ايلٓ مبوىذ «سفٕذْا سفٕذْ است» ي َمٕىكًس لؿبٔبْ مطنم ثش َوٕبت ثسلٕكٍ
مبوىذ «اوسبن مًجًد است» ساثف يجًد وذاسدا مگش ثش حست اػنجبس رَىلٓ؛ چلًن
مؼىب وذاسد وٍ مٕبن ضٓء ي خًدش وسجت ي ساثف ثشلشاس ثبضذ)39 :1422( ).

الجيِ ًفس هيتَاًذ ،پس اص تطىيل حىن آى سا وِ دس حميمت فؼل ًفس است،
تػَس ًوبيذ ٍ ثب آًىِ يه ٍجَد ساثف اسوت ،ثوِ آى ًظوش اسويماللي ًوبيوذ ٍ دس
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ثِ هَغَف خَد است ،آى سا ادسان ًوبيذ وِ دس اثوش ايوي ًظوش

اسيماللي ثِ حىوي وِ دس لؿيِ «سوفيذي ،سوفيذي اسوت» ٍجوَد داسد ،هفْوَم
ٍجَد سفيذي دس رّي ًمص هيثٌذد آًگبُ ًفس ،ليذش سا حزف هيوٌذ ٍ هفَْم
ٍجَد سا ثِ غَس

هفشد ٍ ثذٍى آًىِ هؿبف ثِ چيضي ثبضوذ ،ادسان هويًوبيوذ

ثذيي ًحَ ،هفَْم ٍجَد اص حىن اًيضاع هيضَد ٍ ثش هػذاق خوبسجي آى اقوالق
هي گشدد پس اص تطىيل هفَْم ٍجَد دس ًفوس ،رّوي اص هػوبديك ايوي هفْوَم،
غفب

ٍ ٍيژگيّبي خبظ ٍجَد هبًٌذ ٍجَةٍ ،حذ  ،وثش  ،لَُ ،فؼل ٍ غيش

آى سا اًيضاع هيوٌذ (همرن)211 :

دس ًظش ايطبى ،پس اص آًىِ ًفس ثب هطبّذُ اضيبي خبسج هثالً يه تىِ گچ يوب
صغبل ثِ هفَْم هبَّي «سفيذي» ٍ «سويبّي» دسوت يبفوت ،ثوب همبيسوِ آًْوب دس
هييبثذ وِ هفَْم دٍم ثش هفَْم ًخست هٌكجك ًويضَد؛ آًگًَِ وِ ّش يوه اص آى
دٍ ثش خَدش هٌكجك هي گطت ًفس هالحظِ هيوٌذ وِ «سفيذي» ثب «سفيذي» ثِ
گًَِ اي است ٍ ثب آى ًسجيي داسد ووِ آى ًسوجت سا هيوبى «سوفيذي» ٍ «سويبّي»
ًوييبثذ دس هَسد ًخست ،يه حول ثشلشاس هيضَد ٍ دس هَسد دٍم ،ػوذم حوول
است يؼٌي رّي ًسجيي سا وِ هيبى «سفيذي» ٍ «سفيذي» ثوَد هيوبى «سوفيذي» ٍ
«سيبّي» ًوي يبثذ دس هَسد ًخستً ،فس وبسي اًجبم هي دّوذ ٍ حىووي ايجوبد
هي وٌذ؛ اهب دس هَسد دٍم ،وبسي اًجبم ًويدّذ ٍ چَى خَد سا دس ًخسييي هشتجوِ
يب پس اص تىشاس حىن اثجبتيً ،سجت سبص ٍ حىن دسستوي هوييبثوذ ،ووبس اًجوبم
ًذادى رػذم فؼل) خَد سا وبس هيپٌذاسد ٍ ًجَدى ًسجت اثجوبتي هيوبى «سوفيذي» ٍ
«سيبّي» سا يه ًسجت ديگش هغبيش ثب ًسجت اثجبتي هي اًذيطذ ٍ دس ايي حبل يوه
ًسجت پٌذاسي ثِ ًبم «ًيست» دس ثشاثش ًسجت خبسجيِ «است» پذيذاس هيگشدد
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اگش چِ دس لؿيِ «سفيذي سيبّي ًيست» ًفس ثشاي ساثكِ هَؾَع ٍ هحوَل،
وبسي اًجبم ًذادُ است ،ايي تْيذست هبًذى ٍ وبس اًجبم ًذادى سا ثشاي خَد ،وبس
پٌذاضيِ ،آى سا دس ثشاثش وبس ًخسييي ،وبس دٍهي لشاس هيدّوذ ر«ًيسوت» دس ثشاثوش
«است») ٍ وبس خَد سا وِ ّوبى حىن است ثب يه غَس

رٌّي «ايي آى اسوت»

حىبيت هيوٌذ؛ ثشاي فمذاى وبس ًيض هٌبسجت دس ايي است وِ دس جبي وبس ًطسيِ،
غَستي سبخيِ ،آى سا حىبيت هيوٌذ
پس اص تطىيل هفَْم حشفي ٍ ساثف «ًيست» وِ دس ٍالغ ّوبى «ًِ است» يؼٌي
«ػذم ٍجَد ساثف» هي ثبضذً ،فس ثب ًظش اسيماللي ثِ آى ،هفَْم اسووي ٍ هسويمل
ػذم سا اثيذا ثِ غَس

هؿبف ٍ سپس ثِ قَس هكلك ثِ دسوت هويآٍسد ر:1368

 49/2و 68؛  )316 : 1422ثذيي غَس  ،هفْوَم سولت ٍ ػوذم دس ًفوس ًموص
هي ثٌذد پس اص تطىيل هفْوَم ػوذم دس رّويً ،فوس ثوشاي آى ٍيژگويّوبيي سا
ؾشٍستبً اػيجبس هي وٌذ ٍ دس ٍالوغ خوَاظ ٍ احىوبم ػوذم سا ثوِ ًبچوبس ادسان ٍ
هالحظِ هيوٌذ؛ احىبهي هبًٌذ اهييبص ًجَدى هيبى ػذمّب ٍ تويض يوبفيي ػوذمّوب اص
يىذيگش ثِ ٍاسكِ اؾبفِ ثِ هَجَدا
حبغل آًىًِ ،فس هيتَاًذ ثب ًظش اسيماللي ثِ ًسجت دس لؿبيب وِ يه ٍجوَد
ساثف است ،ثِ هفبّين هسيمل ٍ اسوي ّوچَى ٍجَد ٍ ػذمٍ ،حذ

ٍ وثوش

ٍ

غيش آًْب دست يبثذ هىبًيسن ايي دستيبثي ،چيضي جض تغييش يوه ًگوبُ ثوِ آًْوب
ًيست؛ يؼٌي ثب تغييش يه ًگبُ ثِ آًْب ٍجَد ساثف آًْب ثوِ ٍجوَد هسويمل تجوذيل
هيضَد ٍ اص ايٌجب هب ثِ هفبّين فلسفي ساُ هييبثين
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ً .2ظريِ شْيد هطْري

ايطبى دس ثبة ويفيت پيذايص هفبّين فلسفيّ ،وبى ًظشيِ اسيبد خَد ػالهِ سا
تمشيش ًوَدُ ،آى سا سٍضيتش هيوٌذ ٍ خَد ًظشيِ اثيىبسي ٍ جذيذي اسائِ ًىوشدُ
است
ضْيذ هكْشي اثيذا هؼبًي سا ثوِ هسويمل دس هفْوَم ٍ غيوش هسويمل دس هفْوَم
تمسين هي وٌذ هؼبًي غيش هسيمل ،ػيي ساثكِ ثوَدى ٍ ػوذم اسويمالل ّسويٌذ ثوِ
قَسي وِ رّي اغالً ًويتَاًذ آًْب سا جذا ٍ هسويمل ثجيٌوذ ٍ ّويطوِ دس ؾووي
هفبّين ٍ هؼبًي ديگش لبثل تػَسًذ رّي پس اص آًىِ ثب ايي هؼوبًي حشفوي آضوٌب
ضذ ،لبدس است اص آًْب هؼبًي اسوي ثسبصد ٍ دس حميمت آًْب سا ثوِ هؼوبًي اسووي
تجذيل وٌذ ايي ػوول دس هوَسد هؼموَ
هؼمَ

ثوبًي فلسوفي ّون جشيوبى داسد ايوي

ثب ايٌىِ هػذاق هسيملي دس ػبلن خبسج ًذاسًذ ،دس ػيي حبل ثب ٍاسوكِ

اص خبسج گشفيِ ضذُ اًذ ايٌْب دس اثيذا ثِ غَس

يه هؼبًي حشفي ٍ ثوِ غوَس

ساثكِ دٍ هؼمَل اٍلي وِ اص ساُ حَاس ٍ توبس هسيمين رّي ثب يوه پذيوذُ پيوذا
ضذُاًذٍ ،جَد داسًذ
هثالً هب ٍليي هيگَيين :صيذ لبئن است ،ايي ضيش است ٍ ايي آة اسوت ،رّوي
لذس

پيذا هي وٌذ ٍ ثِ هشحلِاي هي سسذ وِ اص ايي هؼٌبي حشفي ،هؼٌبي اسالهي

اًيضاع هيوٌذ ايٌجبست وِ هب پي هيثشين وِ ايي ّسيي ،هفَْهي ًيست وِ لجل اص
آهذى يه هؼمَل اٍلي ثِ رّي ٍ ثذٍى ّيچ همذهِاي دس رّي ٍجَد داضيِ ثبضوذ
ّوچٌبى وِ هفَْم ّسيي هثل هفَْم سفيذي ًيست وِ هسيميوبً اص خوبسج گشفيوِ
ضذُ ثبضذ ّويي قَس هفَْم ّسيي ،هفَْهي ًيست وِ ثِ قوَس پويص سوبخيِ دس
رّي هب هَجَد ثبضذ هفَْم ّسيي ثِ ايي ضىل اص خبسج گشفيِ ضوذُ اسوت ووِ
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ثؼذ اص اًكجبع هؼمَ

اٍلي ٍ سپس ٍسٍد ساثكِّب دس رّي ،ايي هفَْم اص ّووبى

ساثكِّب اًيضاع هي ضَد وِ ثب ٍاسكِ اص خبسج گشفيوِ ضوذُاًوذ ًوِ ثوذٍى ٍاسوكِ
ر)350/3 :1366
ًكاتي دربارُ ًظريِ ػالهِ

يه ًظشيِ ػالهِ قجبقجبيي دسثبسُ ويفيوت پيوذايص ٍ اًيوضاع هؼموَ

ثوبًي

فلسفي ،گشچِ ًظشيِاي اثيىبسي است ٍ لجل اص ايطوبى چٌويي تحليلوي ساجوغ ثوِ
هفبّين فلسفي اسائِ ًطذُ است ،اص آًجب وِ ايطبى سخت پبيثٌذ ثِ هجبًي حىوت
هيؼبليِ است ،هي تَاى گفت ًظشيِ ايطبى دس اداهِ سٌت فلسفي غذسايي ثيبى ضذُ
ٍ لزا چٌيي ًظشيِ اي ثِ هالغذسا ًيض لبثل اًيسبة است؛ ثِ ٍيژُ آى وِ هالغوذسا
ّن ًحَُ ٍجَد هؼمَ

ثبًي سا ٍجَد ساثف هيداًذ

دٍ ثب تأهل دس ًظشيِ ػالهِ ٍ تَؾيحبتي وِ ضْيذ هكْشي دسثبسُ آى دادُاًوذ،
ثِ ًظش هي سسذ ّوِ فالسفِ اسالهي دس ايي اهوش اتفوبق ًظوش داسًوذ ووِ هوب اثيوذا
هَجَدا

خبسجي سا اص قشيك حَاس ٍ اص آى پس ثب هفوبّين ولوي هويضٌبسوين

آًگبُ هفبّين فلسفي سا ثِ ػٌَاى اٍغبف ٍ هحوَ

هفبّين هبَّي اص آى حيوث

وِ حبوي اص خبسج ّسيٌذ ،دسن هيًوبيين لزا ّويطوِ پيوذايص هفوبّين فلسوفي
هسجَق ثِ دسن هفبّين هبَّي است ٍ اص ايي حيث ،آًْب سا هؼمَل ثبًي ًبهيذُاًذ؛
چَى هؼشفت ّبي دسجِ دٍم ّسيٌذ ،هثالً هب ًخست هفَْم اًسبى سا دسن هيوٌين
ٍ ثب تأهل دس آًىِ حبوي اص اًسبى خبسجي است ،اهىبى سا ثِ ػٌَاى ٍغ

اًسوبى

هييبثين ٍ ثش آى حول هيًوبيين
ًىيِ آًجبست وِ ػالهِ پيذايص هفبّين فلسفي سا ػالٍُ ثش هسجَق ثوَدى ثوِ
پيذايص هفبّين هبَّي ٍ جضئي ،هسجَق ثِ يه سلسلِ تػذيمب

ّون هويداًوذ؛
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صيشا هؼيمذ است رّي ثب اسيمالل دادى ثِ ًسجت ثيي هَؾَع ٍ هحوَل و وِ يوه
ٍجَد ساثف ٍ فؼل ًفس است  -ثِ هفبّين فلسفي دست هييبثذ قجك ايي ًظشيِ،
هفبّين فلسفي پس اص پيذايص هفبّين جضئوي ٍ هفوبّين ولوي هوبَّي ٍ تطوىيل
لؿبيب اص ايي هفبّين ثِ ٍجَد هيآيٌذ
سِ آًچِ سا ػالهِ دس هَسد پيذايص هفبّين فلسفي هخػَغوبً هفْوَم ٍجوَد
روش وشدُاًذً ،ويتَاى ًسجت ثِ وَدوي وِ ٌَّص لبدس ثِ تطىيل لؿويِ ٍ تحليول
آى ًويثبضذ ،لبئل ضذ وَدن فمف ٍالؼيتّبي پيشاهًَي خَد سا هطبّذُ هيوٌذ،
ٍلي ًوي تَاًذ اص آًْب لؿبيب ثسبصد ٍ آًگبُ ًسجت ثيي هَؾَع ٍ هحوَل سا ثب ًظش
اسيماللي ثٌگشد ٍ هفبّين فلسفي سا اًيضاع ًوبيذ؛ دس حبلي وِ ّويي وَدن ،هفَْم
ٍجَد ٍ ػذم سا دسن هي وٌذ؛ صيشا ٍليي وَدن دس سيٌِ هبدسش ضيش سا هييبثذ ٍ
هيًَضذّ ،ويي وِ توبم ضذ ،سيٌِ ديگشش سا قلت هيوٌذ ٍ اگوش سويٌِ سوبثك ٍ
فبلذ ضيش دس دّبًص گزاضيِ ضَد اهيٌبع هيوٌذ ،صيوشا هويفْووذ ووِ دس آى ضويش
ٍجَد ًذاسد يب هثالً هيبى ضيطِ پش اص ضيش تفبٍ

هيگزاسد ايٌْب دليل ثش آى اسوت

وِ وَدن لجل اص آًىِ لؿيِ ٍ ًسجت سا ثفْووذ ،هفْوَم ٍجوَد ٍ ػوذم سا يبفيوِ
است
اسيبد جَادي آهلي ثب اثْبمآهيض داًسيي ساُ پيطوٌْبدي ػالهوِ قجبقجوبيي توزوش
دادُاًذ وِ ثذيْيتشيي هفَْم تػَسي ٍ اٍليتشيي هؼٌب ّوبًب هفَْم ٍجَد است ٍ
رّي دس همبم تػَس ،لجل اص ّش چيضي ثب هفَْم ّسيي آضٌبست اص قوشف ديگوش،
ٍجَد هحوَلي ّش چيضي لجل اص ٍجَد سثكي آى ثوب غيوش ثوشاي رّوي آضٌبسوت،
يؼٌي لجل اص آًىِ هؼلَم ضَد صيذ ايسيبدُ استّ ،سيي صيذ ٍ ّسيي ليوبم هؼلوَم
هيضَد؛ آى گبُ وِ ّسيي ٍ ٍجَد هحوَلي ّش دٍ قشف لؿيِ يب الل يه قشف
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لؿيِ يب ّوبى هَؾَع آى هؼلَم ضذ ،گفيِ هيضَد صيذ ايسيبدُ است
ثٌبثشايي ّويطِ «ّست» لجل اص «است» ٍ ّسيي لجل اص اسويي ،ضوٌبخيِ ضوذُ
خَاّذ ثَد اص ايي سّگزسً ،ويتَاى گفت هفَْم «ّسيي» وِ هؼمَل ثبًي فلسفي
است ،اص تجذيل هؼبًي حشفي رٍجَد ساثكِ) ثِ هؼٌبي اسوي رٍجوَد هؼووَلي) ٍ
ّوبًٌذ ثسيبسي اص هفبّين هؼمَل ثبًي فلسفي و ثٌب ثش احيوبل و حبغل ضذُ است،
چٌبى وِ جشيبى سبيش هفبّين ّن ثِ قوَس ٍؾوَح سٍضوي ًيسوت ووِ اص تجوذيل
حشٍف ثِ اسن اًيضاع ضذُ ثبضذ (جًادي آملي)112 :1231 ،

چْبس ػالهِ قجبقجبيي دس جبي ديگش ثشاي تجييي ويفيت اًيضاع هفْوَم ٍجوَد،
ساُ ديگشي سا اسائِ دادُ اًذ وِ ًفس ثب ضَْد حميمت ّسيي خَيصّ ،سيي افؼوبل
ٍ حبلت ٍ لَاي خَد ،اص اغل ٍجَد آگبُ هيگشدد سپس اص آى ٍالؼيت هطوَْد،
هفَْم ّسيي سا اًيضاع هيوٌذ؛ الجيِ اًيضاع هفبّين اص ادساوب

حؿَسي ،هٌحػش ثِ

هفَْم ٍجَد ًيست؛ ثلىِ هفَْم ػشؼ ،جَّش ،احييبج ٍ اسيمالل ٍ سسويذى ثوِ
لبًَى ولي ػليت ٍ هؼلَليت ٍ اغَ ً ّوِ هفبّين فلسوفي اص ادساووب

حؿوَسي

اًيضاع هيضًَذ ر)59/2 :1368
يىي اص هجبًي فلسفي ػالهِ ايي است وِ ػلن حػَلي ثوِ ػلون حؿوَسي ثوش
هي گشدد ٍ تب رّيٍ ،الؼيت ضيئي سا ًيبفيِ ثبضذً ،ويتَاًذ تػَسي اص آى ثسوبصد،
چِ ايٌىِ آى ٍالؼيت سا دس داخل را

ًفس ثيبثذ ٍ يب آًىِ اص ساُ حَاس خبسجي

ثِ آى ًبئل ضَد
اگش ثِ ايي اغل ػالهِ پبي ثٌذ ثبضين ٍ ثش هؼيبس ايي اغل ثوِ جسويجَي ًظوش
ايطبى دس هَسد چگًَگي پيذايص هفبّين فلسفي ثپشداصين ،ثبيذ ًظش ًْوبيي ػالهوِ
سا ّوبى چيضي وِ دس ًىيِ چْبسم اضبسُ ضذ ،ثذاًين
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هٌابغ
 اتيسيٌا ،حسيي تي عثداهلل 57;9 ،الف ،االضبسات ي النىجُٕبتا ج  ،6قنً ،شر تالغِ. _________  ،57;: ،الُٕبت مه ونبة الطفبءا تا تعليقات حسي حسيزادُ آهلي ،قمن ،دترمرتثليغات اسالهي.
 _________  ،5848 ،النؼوٕمبتا تصحيح عثدالرحوي تدٍي ،قن ،هكرة االعالم االسالهي. _________  ،57:7 ،المجذأ ي المؼلبدا عثداهلل ًَراًي ،تْمراى ،اًرشمارات هسسسمِ هعالعماتاسالهي داًشگاُ هك گيل تا ّوكاري داًشگاُ تْراى.
 _________  ،57;= ،الىجبِ مه الغشق فٓ ثحش الؿالالتا تحقيق هحود تقمي داًمپ وم،ٍُ،تْراى ،اًرشارات داًشگاُ تْراى.
 _________  57;9 ،ب ،الىفس مه ونبة الطفبا تعليقِ حسي حسميزادُ آهلمي ،قمن ،دترمرتثليغات اسالهي.
 جَادي آهلي ،عثداهلل ،57;4 ،ضىبخت ضىبسٓ دس لشآنا قن ،هركس هديريت حَزُ علويِ قن. سْالى ،ساٍي 575: ،ق ،الجػبئش الىػٕشٍٔا تحقيمق هحومد عثمدُ ،هصمر ،هعثعمِ الكثمرياالهيريِ.
 صدرالديي شيرازي ،هحود تي اتراّين ،تيتا ،تعليقات شفا ،قن ،تيدار. _________  ،5=<5 ،الحىمّ المنؼبلّٕ فٓ االسفبس الؼموّٕ االسثؼّا ج  ،5تما  ،< ٍ 7تيمرٍت،داراالحياء الرراث العرتي.
 _________  ،57:4 ،الطًاَذ الشثًثٍٕا تا تصحيح ٍ هقدهِ سيد جالل الديي آشرياًي ،هشْد،اًرشارات داًشگاُ هشْد.
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 طثاطثايي ،سيد هحود حسيي ،57:< ،اغًل فوسفٍ ي سيش سئبلٕس ا ج  ،6تْراى ،صدرا. _________  ،5866 ،وُبّٔ الحىمّا تعليقِ عثاسعلي زارعي سثسٍاري ،قمن ،هَسسما الٌشمراالسالهي.

 -تٌايي اشكَري ،هحود ،57;9 ،معقول اوا؛

تحوٕولٓ اص اولًاع مفلبَٕ وولٓ دس فوسلفٍ

اسالمٓ ي غشةا قن ،اًرشارات هسسسِ آهَزشي ٍ وٍّ،شي اهام خويٌي(رُ).
 -هعْري ،هرتضي ،57:: ،ضشح مجسًـ مىظًمٍا ج  ،7تْراى ،حكوت.

