
 

 

  
  
  

   به وجوديكرد وجوديا رويحكمت 
  

  ∗ جمعهي اماميد مهديدكتر س
  

  دهيكچ
 نظر و ةگاه صرفاً صحن چي، هي اسالم و حكمايفيلسوفان يبرا» يوجودشناس«

 يبرا» يوجودشناس«،  گريبه عبارت د  . ن نبوده است  ييف و تب  ي توص ةتماشا و عرص  
 از آن   ي وجه  نيز را» رفتن«و  » شدن«شده و    يدن و دانستن منحصر نم    يآنان در د  

ن وجـه از    ي، غالباً نظر به ا     مي اسال ةدر فرهنگ فلسف  » حكمت«ر  يتعب. دانستند  مي
ـ     يامروزه ا .  دارد يوجود شناس  كـرد  يرو« تحـت عنـوان      ين نحوه از وجود شناس

 يهـا  ، اعم از شاخه   يستياليستانسي اگز يها در فلسفه » يفهم وجود «و  » يوجود
 در بــاب ي آن در مقــام نقــد تفكــر انتزاعــ، مطــرح اســت و ازي و الحــاديالهــ

ژه از نگاه   ي به و  ،ين نحوه نگرش به وجودشناس    يا. كنند مي، استفاده   يوجودشناس
ت و ما در    مل اس أتشايان  ، جالب توجه و     يرازيش يچون مالصدرا   هم يالهي  حكما

  . مين نگرش ارائه دهي از اي اجماليريم تصوي كردتالش نوشتارن يا
  تي عقالن-4    يتفكر انتزاع -3     يفهم وجود -2    حكمت   -1: هاي كليدي واژه

  
   در حكمتي وجودينيآفر دخو. 1

 را از ي وجـود يهـا  ليـ وأن تيتـر  قيـ م از عيكـ ي نـور،   ةيرش بر آ  ين در تفس  يلهأصدرالمت
 .)173 :ص ،6( »هيـ ستحدث لنفسه فطره ثانيمن اراد الحكمه فل  «: ارائه داده است  » حكمت«

نش يش، دست بـه آفـر     يشتن خو يش و در خو   ي خو يد برا يكمت است با  ح خواهان   يهر كس 
جـاد  ي را در نفس خود ايا هيشتن وجود خود را با دست خود رقم زند و فطرت ثان          يبزند و خو  

 فطـرت   يتاد در راسـ   يـ  با ين فطرت ثـانو   يح داده است كه ا    يجا توض  مالصدرا در همان  . كند
 وجـود   ة همـان نحـو    يعنـ ي ؛افتـه اسـت   ي تحقق   ي علم اله  يقضاب   باشد كه به حس    يا هياول

  .  مطابق استي كه با فطرت الهيانسان

                                                 
  استاديار دانشگاه اصفهان   ∗
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ن اسـت كـه او      يفرد دارد و آن ا     ه منحصر ب  يژگيك و ي ،ي انسان به اذن اله    ،ن اساس يا بر
ش تـصرف كنـد و خـود را بـه           ي خـو   در ،ار و انتخاب خود   يش و به اخت   ي خو ةند به اراد  توا  مي

 هاي  شكله، امروزه به     كه مالصدرا از حكمت ارائه داد      يريتعب.  كند يني باز آفر  يلحاظ وجود 
ــا ــهگگون ات يــهطــرح اســت و اســاس االم ي وجــودياهــ  مختلــف فلــسفهيهــا ون در گون

، تحـت عنـوان     ي فلـسف  يهـا  ن نحله يچه در ا    آن ندرچه. ع شده است   واق يستياليستانسيزاگ
ـ مطـرح اسـت     » ي تفلـسف وجـود    يوهايش«ا  ي» يكرد وجود يرو«  نگـرش سبت بـه عمـق      ن

 طـرح و    بـاز شـايان    را نـدارد،     يي صـدرا  ي و استعال  يت و آن تعال   چندان ژرف نيس  مالصدرا،  
  .توجه است

  
   وجودة در صحنيا تماشاگري يگر يباز. 2

 و  يي دانـا  اي  نـه گوبه عنـوان    » فلسفه«را از   » حكمت «، از همان ابتدا   ،مي اسال وفانلسيف
 محـور   موضـوع و   ،»حكمـت «ر  هـم د  و  » فلسفه«در  هم  اگرچه  . ردندكز  ي صرف متما  يآگاه

 برقـرار   ينـسبت » وجـود «ن انـسان در هـر دو، بـا          ي و بنابرا  است» يوجود شناس «و  » وجود«
ـ     ني ا .يگري باز است و در ديگري    ي تماشاگر  نسبت در يكي    ني ا ،كند مي ه كه انسان فارغ دالن

در آن   بـوده، ز و آكنـده از شـوق        يدمندانه، شورانگ  او در  يا وجودشناس ي مطالعه كند    راوجود  
 به   مي اسال وفانلسيف. ار متفاوت است  ي، بس داشته باشد وجود  راق و شوق و شور وصال       درد ف 

 يومـ  اما د، همان فلسفه دانستند، را مطابق عرف مرسومياولده بودند و    آگاه ش زات  ين تما يا
حـت عنـوان     ذوق، عشق، ابتهاج و طلب اسـت، ت        ،م با درد، شور، لذت    أ تو يجودشناسرا كه و  

  . ناختند و شناساندندش» حكمت«
ـ ن تعمقـات د   يـي  تب جـا كـه در مقـام       نا در نمط دهم اشارات، آن     يابن س  مالت أتـ   و يرون

 را  هيـ  حكمـت متعال   ةيـ ، نظر  انسان بپـردازد   يات انفس ير آ ي تفس خواهد به  مي است و    ينفسان
كـه مـستور    كنـد     معرفي مي  رش از نگ  يا هنگو از نظر و     يا را نحوه » حكمت«كند و     ميطرح  
 دسـت  يانـداز  ن نگـاه و چـشم  يه به چنـ يالع حكمت متژرفايو فقط نفوذكنندگان در    است  
  . ندباي مي

  ).399 :ص ،1 (»هي الحكمه المتعالينَ في الراسخياال علن النظر مستوراً ضرب م«
 از  .شده است  يق تل ل شدن ي و نا  فتنه يا  ك ،ينه صرف داناي  ، حكمت   ي سهرورد ةدر فلسف 

ر يشراق و فهـم و تفـس       كتاب حكمت اال   در خوانش  يي توانا ة درج كمترين ي سهرورد ،ن رو يا
 لهذا الكتـاب    يرواقل درجات القا  « : دانسته است  ي و واردات قلب   ي اله يها هق داشتن بار  آن را 

   ).12و 13 :، صص3(»كهلوروده م  و صاريه البارق االلهيكون قد ورد عليان 
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البـارق  «كـه   نيـ بعد از اس خود بر حكمت االشراق، ي در شرح نفيعالمه محمد شهرزور 
ضـات و  ايره عقـب  يـ لناطقـه عـن المجـردات العقل       النفوس ا  يانوار الفائضه عل  «را به   » ياالله

و هـو اكبـر     «: سديـ نو مـي نـد،   ك  مير  يتفس» هيه الروحان يلعلوامور  تغال باال شالمجاهدات و اال  
  .)30ـ31 :ص ص،4(»الحكمه

ـ  در مقدمه حكمت االشراق خـود،  يدبه نظر من، سهرور    ةوشـي دو سيار زيبـا و عميـق   ب
توان  مي است كه با الهام از عبارات او         ز كرده يمتماگرانه را    يانه و باز  ي تماشاگرا يوجود شناس 

  ).12 :ص ،3(د سامان دا» يحكمت ذوق«و » يحكمت بحث«دو را تحت دو عنوان آن 
 ي قلبـ  ردات و وا  ي الهـ  يها تن بارقه شا را به د   يكه قوام حكمت ذوق    ني بعد از ا   يسهرورد

ن اي مـشائ  ةقيد به طر  ي بحث هستند، با   يريگ ي كه فقط خواهان پ    يكسان: سديو ن  مي ،دانسته
ون ياالشـراق «امـا  . كـو و محكـم اسـت   ي ن، بحـث و نظـر  يها برا  آنةچرا كه شيو د  گام بردارن 

  .»هينتظم امرهم دون سوانح نورانيال
 بـه   ي از تماشـاگر   ، وجود ةد كه انسان در صحن    يآ ميان  يم به    ميه هنگا ي سوانح نوران  يپا

 نور و   .دپاي نه » شدن«و  » رفتن «ي به واد  ،دنيد  و  نظر ساحت از   يعني ؛ آورد ي رو يگريباز
  .  استيگرين بازيمه حاصل هيسوانح نور

ن با سـوانح    اياما انتظام كار اشراق   . شود ميه، بارشان بار ن   ين بدون سوانح نور   اي، اشراق يآر
 ةدر هر سانح  . ستيا ن ه  آن يشتن وجود ي در خو  يرپ د ي پ ي جز تحوالت وجود   يزيه، چ ينور
شتن انـسان رقـم   يـ  از خواي هشـود و مرتبـ    مـي  واقـع  يا  تازهي وجودة انسان در تجرب  ،ينور
  .خورد مي

ن يك ب يه، در تفك  يگذار حكمت متعال   اني بن ةلسوفان عالم اسالم، به انداز    يك از ف  ي چياما ه 
ن ين و مـشهورتر يتـر   كه بر بزرگ   يا  مقدمه او در . ه است اشتح ند ي و حكمت تصر   يفلسفه اله 

 يثم ان«: سدينو مين يچناست،  نگاشته ه االربعهي االسفار العقليه فيكه المتعالمالحثر خود، ا
  بمقـدار مـا     ،هي الفلسفه االله  يان ف عير سالف الزمان، منذ اول الحداثه و ال       يف يتقد صرفت قو 

» .… حاصل يبحث ال رجع ال ي بطائل او    من الحكمه فر  ظير ان   يمن غ .. …ت من المقدور  ياوت
چـه    آن ي نوجوان ي، مصروف فلسفه كردم و از ابتدا      خود را در گذشته    يرويمن ن ؛  )4 : ص ،5(

 يا بهره اما از حكمت ،ن كردميخرأتن و ميمداشتم صرف مطالعه آثار متقدمقدور بود و توان     
  .  حاصل نكردميزي، چينبردم و از بحث و بحاث

  .ل شده استيز قاي و حكمت تماي الهن فلسفةي آشكارا، ب،ن عباراتياو در ا
  

  ي و حكمت الهي اله فلسفةيآوردها ن دستيز بيوجوه تما. 3
   ةـ از فلسفيـ كه حت،حكمت را نه تنها از مطلق فلسفه شد، بيان كه ي در عبارتمالصدرا
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 ،ميالحظه كنـ  ا مشاعر م  يا را در مقدمه اسفار      رد عبارات مالص  ةاگر مجموع . ز كرد ي متما ياله
خواهد به آن برسد اثبات وجود خداوند و اسما و           ميلسوف  ي كه ف  ي اوج ة كه نقط  بريم مي پي

ـ  وت  يـ  ذهن يزير ي پ ، حاصل فلسفه  ني بنابرا .ن افعال او است   ييصفات او و تب    دسـت دادن    ه ب
 ،گريان د ي ب به. ديآ مي آن به شمار     يها  ساخت ريزها، واحدها و      است كه گزاره   يكرستم ف يس
 و  ي روابط استنتاج  ها گزارهن  ي است كه ب   يا  گزاره ي و نظام  ي ذهن ي فلسفه، دستگاه  داد  رونب

.  اتصال داشته باشد   ك نحوه يخواهد با خداوند     مي انسان   ،اما در حكمت  .  برقرار است  يمنطق
خواهـد   مـي  بلكـه    ،، فقـط بدانـد    يت و ذات هـس    يقـت هـست   يهد در مورد حق   خوا ميانسان ن 

هـد  خوا مي خواهان حكمت است ن     كه ي انسان .شتر كند يشتر و ب  ي ب يست خود را از ه    يها بهره
 واجـد   ،يتخواهد نسبت به هس    مي بلكه   ؛ابديت دست    اس ي كه متعلقش هست   يقط به دانش  ف

به ردن و نظر داشتن     ستن و تماشا ك   يت كه حكمت فقط نگر    جا اس  نيا. گردد   تازه يها تجربه
 و  يرب  ن بهره يانسان در ا   . كردن است   تجربه  بلكه مواجهه داشتن، بهره بردن و      ؛ستينوجود  

 بـا خـود و      يديجد، نسبت   ر كرد ي تعب ي هست ة در عرص  يگريتوان از آن به باز     ميتجربه، كه   
 نـه فقـط     ،ابد كـه در آن    ي ميات دست   ي از ح  يا كند و به فلسفه    ميدا  يپخدا و با عالم و آدم       

  . خورد ميستن او رقم ي كه چگونه ز،ستن انسانيو نگرنگاه 
جـا   نيـ ر ا د.  دانـست  و ا "رفـتنِ " انـسان و     "شـدنِ " يژتوان آنتولو  ميرا  » حكمت«پس  

كنـد كـه     مـي دا  يـ ان پ يـ  جر يريـ گ ميم معطوف به اراده، انتخاب و تص      ي وجودشناس اي  نحوه
 ين وجودشناسـ ي اشناسي روش. ر كرديز تعبي ني و انفس ي اُنس يتوان از آن به وجودشناس     مي

 در  يشناسـ  روش.  متفـاوت اسـت    ي و استنتاج  ي، زبان  ميهو مف يها ز خاص است و با روش     ين
از  اي  حوهن حكمت، ن  يبنابرا. است» معرفه النفس «، همان روش    ي و انفس  ي اُنس يوجودشناس

  .  استي خاص آموزشة و رشت ميلك تخصص عه ي اما فلسف، استيزندگ
 . صـرف  مي و مفهـو ي است و نه انتزاعـ   ميانضما،  ي در حكمت اله   يوجودشناسن رو   ياز ا 

 ي و تعمقات نفـسان    ي درون يكاو به خود  ي، وجودشناس ير حكمت اله  جا است كه اساساً د     نيا
رد كه از   گي ميسامان   يسارصه وجودشن ع در   ي روش خاص  ،بين ترت يشود و به ا    ميمعطوف  

 در حكمـت  ي اصـل ياهـ   از روشيكـ ي ن روش يـ ا. ر شـده اسـت    يبتع»  النفس همعرف«آن به   
  . ته اسيعالتاالشراق و حكمت م

ـ »  النفس همعرف«، از روش    ي انتزاع يك وجودشناس ينا به عنوان    ي ابن س  ةفلسف  بهـره   يب
 در خـارج از سـاختار   ين روشـ يچن از نايكه ابن س نيمل اأ تشايان اما موضوع جالب و  .است

ط در سه نمـ   ( دو خ ي نظر ي در عرفان شناس   ،ي نظر ش بهره برده و از آن به نحو       ي خو يسففل
نا سـه  يابـن سـ  .  سود جـسته اسـت    يلي تمث يها  در داستان  ،ي كاربرد  و به نحو   )آخر اشارات 

 فاصـله   ي انتزاع يا، از وجودشناس  ه   دارد كه در آن    ي و استعار  يلي به زبان تمث   ي داستان ةرسال
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 ي و بـرا   يلـ ي كه به زبان تمث    ،يرا نه به زبان فلسف    » يوجودشناس«قت  يگرفته است و در حق    
شتن انسان بـه كـار بـرده        ي خو ژرفاي و كشف    يانسان و خودشناس  » شدنِ «ي مبان يزي ر يپ

  .است
در ادبيـات پـس از    ر و سالمان و ابـسال  يقظان، رساله الط  ي بن   ي ح يعني ،ن سه رساله  يا

ن سه رسـاله، در   ير ا يثأ بر ت  ي مبن يا هيجا كه نظر    تا آن  ند،ا ر گذار بوده  يثأ به شدت ت   ابن سينا 
بت نامه، مطرح شـده     ير و مص  يطق الط  نامه، من  ياله: يشابوري عطار ن  ي سه مثنو  يريگ شكل
  .)141:  ص،2(است 

  و ، به شدت مورد توجه قرار گرفتـه       ير انتزاع ي و غ  ير ذهن ي به نحو غ   ي وجودشناس هامروز
 يها وهيه ش ،كيفلسفن سنّت   يدر ا . ديآ مي به شمار    ي در تفكر فلسف   يي از دو سنّت اروپا    يكي

  داده ي در خـود جـا     يا الحـاد  يـ  ي اله  را اعم از   يستياليستانسي و اگز  ي وجود ةمختلف فلسف 
ن يجا كه در چن     و از آن   ميهست »يهست«و  » وجود« نسبت به    ي وجود يكردي رو  شاهد است

 ،ي و ذهنـ   يكند و نه صـرفاً نـسبت عقلـ         مي برقرار   ي، انسان با وجود، نسبت وجود     يكرديرو
 در  ،ن رو ياز ا . دگير  ميصورت  قت در انسان،    ي از حق  يا  شدن انسان و تحقق مرتبه     اي از   هنحو
 يحثنـد، مبـا   ا  هن بـه كـار گرفتـ      مي مغرب ز  يلسوفان وجود ي كه ف  ي وجود  تفلسف يها وهيش

مـل  أ ت ي است و جـا    سهيقابل مقا   مي اسال ي النفس حكما   معرفه يها مطرح است كه با روش    
  .دارد

 يوه و روش تفلـسف وجـود      يدر دفاع از ش    را   ي وجود يها  فلسفه ياد اصل ي بن يمك كوار 
زه يرا بتوان پـاك و پـاك      ت  ياند كه واقع   نين فلسفه منكر ا   يمدافعان ا «: كند مين  يين تب يچن

  .)5 : ص،11(» ضه كردوسته عري به هم پ ميا در نظايد قرار دام يدر مفاه
ه ي، عل دانند مي يستياليسستاني و اگز  ي وجود يها گور، كه امروزه او را پدر فلسفه      ركي يك

 سـت ا  دهيشيـ و فقـط اند   دهيشيـ اند» وجـود «و» يهست «دربارة كه همواره   ي فلسف ن سنّت آ
د يـ اند، اما با   ه تفكر دانسته  ي عل ي او را جمالت   يغالباً سخنان انتقاد  . ارزه برخاست ب به م  سخت

كـه بـه هـر حـال     (ست  ي در جهت ترك تفكر ن     ي وجود ة فلسف ي اصل ةحمل«توجه داشت كه    
 يارير اشـكال بـس    ن امر است كه تفكـ     يوف بد  وق  بلكه در جهت   ،) ناممكن خواهد بود   يطرح
 ييل الگوميبرد چون در صدد تح مي ن ييركگور ره به جا   ي ي مورد انتقاد ك   يتفكر انتزاع . دارد

ن يـ  اين تفكـر  يمشكل چن . دهد  مي را نادرست جلوه     يت است كه وجود واقع    ي به واقع  خاص
  .)14: ص، همان(»  استيعاست كه انتزان ي بلكه ا،ست كه تفكر استين

 تفلـسف در    ةوي شـ  در تطبيـق   ،ي و سـطح   يا شهيـ  كل يهـا  بحـث ائة  قصد ار جا ما    نيدر ا 
ه، يـ ا حكمـت متعال   ي ي در حكمت اشراق    النفس ه و روش معرف   يستياليستانسي اگز يها فلسفه

ار يرا بـس  » وجود «، خوانده يتفكر انتزاع كگور،  ير    كيچه    كه آن  درب ياداز  بايد   اما ن  را نداريم؛ 
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تحـت  ز  يـ مالصـدرا ن  در آثار    .بيافتد  ميو مفه ةوي ش  كه در چنگ تفكر به     ددان ميفراتر از آن    
وان ره بـه    تـ  مـي ، ن ييق به تنها  ين طر ي ا ازبه اعتقاد او،    كه  مطرح است    يحكمت بحث عنوان  

  .  برديجاي
  

   عقليگر يا بازي يتماشاگر. 4
  وجـود  ة عقل در عرصـ    ين تماشاگر مياساساً ه . ستيش ن ي ب ي تماشاگر ،عقل در  فلسفه   

 جز نظـر كـردن و       يزيجا چ  ني در ا  يوجودشناس. دي ظهور رسان  ةه منص ، فلسفه را ب   است كه 
ح داده  ي مـا توضـ    يدگر بـرا  يـ اه .ستي ن آن نيات و قوان  يثيوجود و ح  بر   ينظاره كردن عقالن  

 يا به جـا   يچرا اش «ن بوده است كه     يادين پرسش بن  ي ا ياست كه فلسفه همواره دانش بررس     
  .)12 :، ص13(»وجود هستندكه معدوم باشند، م نيا

چـه   مـا عقـل در آن     ا. انه است يشدت تماشاگرا  ها، توسط عقل، ب   ي وجود اش  يي چرا يبررس
  . فا كندي را ايگر  و نظارهين نقش تماشاگرمي صرفاً هدتوان مياست ن» حكمت«موسوم به 

ف ي جز اثبات و توصـ     آن ماحصل   كهدالنه عقل است      عقل، نگاه فارغ   يمنظور از تماشاگر  
 و در   ...د بما هو وجود، اثبات واجب الوجود و صفات او،           وجوهاي    ويژگيكشف  . ستي ن نكرد

   .، كار ويژه تماشاگري عقل استچه در وجود است  با وجود و آني ذهنة مواجهيك كالم،
در » لعقـ «رد كه   يپذ مينگاه   چي ه ،رديگ  ميرا به كار    ت  ي اگرچه عقل و عقالن    ،»حكمت«

  . د كنديها را تول هيها و نظر منسجم از آموزه  يا انهماسصرفاً ، ي نقش تماشاگريفاي ايپ
 يريگ مميانتخاب و تص   اراده،    معطوف به  ،يت با وجودشناس  يقالنعن نحوه از    يو كار ا   سر

 ي شدن و تحول و ارتقـا      ا به ن انسان ر  ي و بنابرا  زند مي را رقم    ي از زندگ  ي خاص ةاست كه نحو  
ه، يـ  در المظـاهر االله     را ياسـ ت و وجودشن  يـ عقالنن نحـوه    يـ مالصـدرا ا  . اردد مـي وا يوجود

را وجـود   » حكمـت «محتـواي    ابتـدا    يو. ده اسـت  ير كش يس به تصو  يبا و سل  ي اما ز  ،مختصر
 ه، و معرفـ    ذات الحـق و مرتبـه وجـوده        ه معرف يه ي الت هان الحكم « :كند مي ي معرف يشناس

تهـا و   يوالنفس و ق    البدء و العود و معرفه     يموجودات ف ف صدر منه ال   يصفاته و افعاله و انها ك     
  .)6 :ص ،8(»  ....يوالئي العقل الهمراتبها و معرفه

 ،قـت ي كـه در حق يد با تفلسف مجـاز    ي را نبا  ين نحوه وجودشناس  يدهد كه ا   مياما ادامه   
ـ «:  اشتباه گرفت   است، يلسوفان مجاز يروش ف   المـشهوره منـه     هكمـ د منهـا، الح   راس المـ  يل
 است كه   يگونه وجودشناس  نا آ ي حكمت   ، بلكه مراد از آن    ؛»هين المجاز ي بالمتفلسف يالمتعلق

 د من الحكمه، الحكمهبل المرا«: كند ميا فراهم صوفت ي نفس را به غايه و استعداد تعالمينز
   .»ي الفصوهي و الغاي االعلمأل ي تسعتد النفس بها الرتقاء اليتال
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 است كه در    يوجودشناسمان  رات، كامالً واضح است كه حكمت ه      ين عبارات و تعب   يدر ا 
ك نـسبت   يـ جا، صرفاً برقـرار كـردن        نياما شناختن در ا   .  است ي معرفت ذات ربوب   ،س آن أر

.  وجود استأ با وجود و مبد   ي وجود يجاد نسبت ي بلكه ا  ؛تسي ن ي از خالل مقدمات عقل    يذهن
 "مانيا"و بنا است كه حادث شود،   شود ميچه حادث  ، آنيوجودشناساز ه  گونن  يپس در ا  

  ).322 : ص،7(» قلوبهمي قذف اهللا في الذيماني المنبسط اال النوري ههالحكم«: است
گـر وجـود    ط نظـاره قـ ف وجـود،  ةد دارد كه مـا در عرصـ  يكأار تي مالصدرا بس  ،قتيحقدر  

و » همي الوجود، اس القواعد الحك    هلأمس« :ديگو ميك طرف   يدر كتاب المشاعر، از       او .مينباش
مـن   و ال «: ديـ گو مي ، وجود پرداخت  ةلأ مس يل، به محتواشناس  ي تفص بهكه   ني بعد از ا   ،گاه آن

  ).4و 5 :ص ص،9(ستينصرف ز سنخ نظر  اين وجودشناسي ايعني. »هي البحثهمير الحكااالنظ
، امـروزه در    ي و خداشناسـ   ين نحـوه از وجودشناسـ     يـ  ا ،ميتـر گفتـ    شيطور كه پـ    همان

 را ي وجـود يهـا   مورد توجه قرار گرفته است و اساس فلـسفه   يستياليستانسي اگز يها فلسفه
  . كرده استيزي ريپ

انكشاف « به مثابه    »فهم« به   هايدگركرد  ي از رو  ،ن بحث ي ورود به ا   ي، برا يواركجان مك   
ن اسـت كـه     يـ  روزمـره ا   ي در زندگ  »فهم« به   هايدگرماحصل نگاه   . الهام گرفته است  » وجود

 ة اهتمام من است و فهـم روزمـر        ةست، بلكه حوز  ي ن يتعلق تفكر نظر   اول م  ةجهان در درج  «
  ).85 : ص،12 (»شود  مي آن، به آن اهتمام مربوط ةمن از عالم و احكامِ در بار

» يمعرفـت وجـود   «ا  يـ  يرا همان فهم وجود   » يتمام عمل  اه ةفهم در حوز   «يرامك كو 
 آشـنا   يگـر  يد باز ع با قوا  من ممكن است كامالً   «: ح داده است  يگونه توض  نيدانسته و آن را ا    

ن يـ ا. كـنم ابت  ق ر ين باز ينان ا كين باز يتر يا دهد كه بتوانم با حرفه     ميجه ن ين نت ي اما ا  ؛شمبا
ن نكته ارزش   ي ا .محتاج هستم  به آن    يرانندگ ياز دارد كه من برا    ي ن يبه همان نوع فهم عمل    

آن به چه درد    «: ن است كه  يد، معموالً ا  ي هر شئ جد   ةال كودك دربار  ؤن س يذكر دارد كه اول   
ن افـزوده   يز چنـ  يـ ن»  اسـت  يال از اهتمام عمل   ؤ همان س  نيا»  دارد؟ يا دهيو چه فا  خورد   مي

كنـان  يان آن را قلـق باز     ييـ كاي وجود دارد كـه آمر     يزيكت چ يكر يدر كنار قواعد باز   « :است
 يبنـد  كننـد، صـورت    مـي ن  ي را تـدو   يگونه كه قواعد باز    توانند آن را آن    ميها ن  آن. نامند مي

 است  ميا فهين معرفت ي اما ا.گر، قابل انتقال باشدي ديها وهي شكنند، اگرچه ممكن است به
ن فهـم   يتر يادين نوع فهم، بن   يده دارد كه ا   يدگر عق ياه.  واجد آن هستند   يكنان باز  يكه باز 

 بلكـه آن اهتمـام   ؛ستيـ  ني، معرفـت ادراكـ  ن تعامل ما با جهان  يتر كينزد. ستما از جهان ا   
  .)85 ـ 87:  صصهمان،(» ....و كار دارد د و با آن سركن مياده  است كه از جهان استفيعمل
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   معطوف به وجد و تواجديا وجودشناسيحكمت . 5
 مـورد   او كنتـرل    يا لجام اسب است كه بـرا      يگام  ل همان   ،حكمت به لحاظ اصل لغت    اما  

اصـله  « : حكـم آورده اسـت     ةل ماد ي در مفردات خود ذ    يب اصفهان غرا. رديگ مي راستفاده قرا 
 نَمنع، مو » راه«ن در حكمـت هـم       ي بنـابرا  .»منعتها بالحكمـه  : ح، حكمت الدابه   الصال اًع من ع

وصـاف  ا از يكـ ين آ قـر ، اسـاس مـين بـر ه . نهفتـه اسـت  » صـالح ا«و  » منع«و هم   » رفتن«
  .)5/قمر(»در النُّغنِحكمه بالغه فما تُ «:داده است قرار» بالغه«را » كمتح«

: ر كرده است  يگونه تفس  نيارا  آن  ت و بلوغ     حكم ر خود، يكتاب تفس   در ،ييعالمه طباطبا 
 ،10(» ه المـسافه ي الينتهيما  ي الئتفع بها، و البلوغ وصول الش    ني يالحكمه كلمه الحق الت   «

ن ييف و تب  ي صرفاً توص  يشناس قتين حق ي ا ، حق است  ةن حكمت اگرچه كلم   يبنابرا) 57: ص
 ي حق مـسافت ةكلم. ن استقت شدن و از او بهره برد    يقحبان ذات   ي بلكه دست به گر    ؛ستين

 ،گـر يان د يـ بـه ب  . رسـد  مـي  يشتريقت ب ي شود و در هر قدم، انسان به حق        يد ط ياست كه با  
 اما از آن جهـت كـه بالغـه اسـت،            ، حق است شناساننده است    ةحكمت از آن جهت كه كلم     

  .زند مي شدن انسان را رقم ده،وبش برنده ينده و پنرسا
 حكمت نهفتـه    ي معنا  كه در  يبند ي و پا  يخوددار،  تين مانع يد توجه داشت كه ا    ياما با 

؛ ميـد انجا مي او ني به بلوغ انسان و شدن وجودكه در اين صورت، ،ستي اكراه نياست، از رو  
 نهفتـه در حكمـت،      يرفتـار گ . ابتهـاج و وجـد نهفتـه اسـت         ،يبنـد  ين پا ي مسلماً در ا   بلكه

. ميرسـ  مـي  يدشناسـ  خـاص از وجو    ةجا اسـت كـه مـا بـه نحـو           ني ا . عاشقانه است  يگرفتار
شه بودن  يهم ر اگر به   . تواجد است  م با وجد و   أتو بلكه   ؛ستي كه فقط دانستن ن    يدشناسجوو

وجد نهفتـه     در وجود،  ييم كه به لحاظ معنا    يابي مي در   ،ميكناه  گنز  ي ن وجد و وجود و تواجد    
بـه وجـد   . تـه اسـت   نهف  به وجد آمـدن    ،زي آن ن  قمي ع ي معنا  به ،يپس در وجودشناس  . است
  .ه استرخ دادش ژرف ي معنا درين است كه وجودشناسيدن عالمت ايرسن و به تواجد آمد

. بـد اي مـي  به لـب آن دسـت        ، عقل گذشته  ة، از پوست  يوجودشناساز  نه  گون  يانسان در ا  
لباب به شمار ال انسان از اولوا)م كرديگونه كه بحث خواه    آن (جا است كه به نظر مالصدرا      نيا

انسان در مقام ذكـر و تـذكر، در مقـام           . دن است يو به ذكر رس   تذكر  ها    آن  كه ويژگي   د  يآ مي
 ، انتخــاب، اراده، وجــد،رفــتع از ميدر تــذكر، معجــون. بــرد مــيبــه ســر نصــرف دانــستن 

كـه فقـط    نيـ ا نـه  ،كنـد  مـي قـت  ي و عمل وجود دارد كه انسان را واصل به حق        يريگ مميتص
  .  كندميرست وقت در ذهن و عقل اي از حق ميو و مفهيي معنايريتصو

 :كند مي ي حكمت معرفيها هيما را درون» مانيا«و » انبساط«، »نور« مالصدرا ،ن رو ياز ا 
  ).322 : ص،7(»  قلوبهمي ف قذف اهللاي الذيماني النور المنبسط االي هالحكمه«
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 انسان را در عشق     ه،د آورد ي حكمت را پد   ةيرمامي خ ،زندميها چون به هم آ     هيما ن درون يا
 يي ذاتـش نـور و روشـنا       ة كه گوهر  ،يمانيرا در انبساط ا   يز. رسانند ميو به وجد    برند   ميفرو  

  .ر استياست، وجد و تواجد اجتناب ناپذ
 و  يدشناسـ و جز وج  يزيچ» حكمت «ةگاه از واژ   چيد فراموش كرد كه مالصدرا ه     ياما نبا 

كمـت بـه     كه از ح    مين هنگا يبنابرا.  وجود و صفات و اسما آن اراده نكرده است         أمعرفت مبد 
 وجـود و    أ بـه مبـد    ي وجود يكرديكند، مقصودش رو   مياد  ي..... و» ي اله ةيعط«،  »نور«مثابه  

ت يـ ك ذهن يـ  نـه حـصول      يكـرد ين رو يدر چن » معرفت «،ن رو ياز ا .  اوست يصفات و اسما  
 اعم  ، درون انسان را   يها رصهع ة در انسان است كه هم     ي وجود ةك واقع يكه رخداد   بل،  ميعل

  .رديگ مي او در برةو اراداز ذهن، عقل، قلب، 
  

  يات وجوديهت در االيعقالن. 6
 يزيـ ر ي را پـ   يستياليستانسي اگز ياتيهاال،  ي وجود كردي رو م،يتر گفت  شيطور كه پ   همان

بارث، . پردازند ميمان، خدا و كتاب مقدس      ي انسان، ا  يل وجود يوأدر آن، به ت    كهكرده است   
ــا تــمــي از متكلياريش و بــسيلــيبولتمــان، ت ــ ي از كــثرأن، ب  يهــا ر كگــور، پــدر فلــسفهي

ــ  277 :صصـ  ،11(شه كردنـد  ي پ ي پژوه االهيات را در    يكردين رو ي، چن يستياليستانسياگز
274(.  
 ،»يكـرد وجـود   يرو«در  ا  يـ » يا فهـم وجـود    يـ معرفـت   «را در   » يوجود «ة كلم شيليت

و ت  يـ  اشـاره دارد كـه از ذهن       يبه مشاركت » يوجود «ةاگر كلم ": ر كرده است  ي تفس گونه نيا
ده شـده  ميـ  نايان، بـه حـق، وجـود      ين ارتباط انسان با خدا    يبنابرا رود،  ميهر دو فرا    ت  ينيع

 كنـد   ي كه سع  يا او در همان لحظه   . ديدالنه سخن بگو   ان فارغ يتواند از خدا   ميانسان ن . است
 اي را درون جهان اشـ     يگريك شئ د  ياز دست داده و فقط        را انجام دهد، خدا را     ياركن  يچن

» ديـ هـا سـخن گو     تواند از آن   ميان  يانسان فقط بر اساس ارتباطش با خدا      .  است اثبات كرده 
  .)88 :  ص،12(

به كار گرفته اسـت بـا       » يفهم وجود «ر  يش به عنوان تفس   يلي كه ت  ي»مشاركت«مفهوم  
مـورد توجـه    » حكمت«م  يفهر و ت  يكه مالصدرا جهت تفس   » يمانيالنور المنبسط اال  «مفهوم  

از   مــورد اشــاره خــود،ميهــر دو در مفــاه.  داردياديــرك ز، وجــوه مــشت اســتقــرار داده
  .گردان هستند ي روي و بحثي، نظر مي مفهودالنه و صرفاً  فارغيها افتيره

 يهـا  در فلـسفه  چه    با آن ه  يژه حكمت متعال  يو ه و ب   مي اسال ة در فلسف  يكرد وجود ياما رو 
 و  ياديار بن يتفاوت بس ت،  مورد بحث اس  )  آن ياالهيات يها ژه شاخه يو هب (يستياليستانسياگز
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چـار   د ي گونـاگون  يهـا   دارد كه اگر به آن توجه نشود، ممكن است به خلـط مبحـث              يقميع
  .شويم
 . اسـت   نـشان داده   تيـ قالنع مواجهـه بـا عقـل و         ةدر نحـو  را    خـود  ياديـ ن تفاوت بن  يا

 ن بـه  يچنـ   و هم  ،ماني ا  و متعلق  د، به عنوان موضوع   و وج أكرد خود را به مبد    يركگور، رو ي يك
حاً ي، كامالً و صر   ) وجود أهمان مبد (ا  ي به عنوان فعل انسان در مواجهه با خداوند          ،مانيخود ا 

شود كه   ميز   آغا يقاً از همان جا   يمان دق يا « از نظر او   .داند مي با عقل    ناسازگار و   ير عقالن يغ
گـاه قابـل حـل       چيمـان هـ   ي ا يهـا  ن پـارادوكس  يو بنـابرا  ) 53 : ص ،15(»كند ميعقل توقف   

  . دستنين
ـ     يكـرد وجـود   ين رو غالباً رو   ياز ا  ت يـ  بـا عقالن   ي، چنـدان سـر سـازگار      ي در سـنّت غرب
 را  ي وجـود  يهـا  تـه شـده در فلـسفه      وعات پرداخ موضـ .  نـدارد  ي و تفكر استنتاج   ياستنباط
هـا   د بـه آن   يـ نـد با  ا  ني چـون چنـ    كه اساسـاً  دانند،    مي  مير مفهو ي و غ  ير عقالن ي غ يها مقوله

  .ي و استنتاج مي و مفهويكرد منطقيو نه ر، داشتيكرد وجوديرو
  

  كگورير كي در نگاه مالصدرا و ين وجودميمضا. 7
م، ي به تفكر بپـرداز    شان  باره اگر در  ،شيلي به قول ت    هستند كه  ينمي مضا ين وجود ميمضا

س، مرگ،  أير، غربت،   ي، تقص ي، تناه ي آزاد :بارتند از عن  مين مضا يا. ميا ها را از دست داده     آن
  و  اراده ، نفـرت  ،شوره، عشق  ، دل )اعل شناسا فو نه صرفاً    (يه عنوان فاعل زندگ   مان، انسان ب  يا

كـرد  يك رو يتوان با    ميا  يد به چه نحو مورد تفلسف قرار داد؟ آ        ين را با  مين مضا يا. تيولؤمس
.  اسـت  ي، كامالً منف  يلسوفان وجود يل شد؟ پاسخ ف   يها نا  پردازانه، به فهم آن    هي و نظر  يانتزاع
  1. مي تفلسف انضمايعني ؛اند  شدهيفلسف وجودل به تيها قا آن

 ةواقعـ م،  ينـ ك   مـي  يبررسـ هـا     آمـوزه  جا به عنوان مضمون مـشترك      نيچه ما در ا    اما آن 
  .است» مانيا«

. دصحه نهاآن بودن  ير عقالني غبي پرده بر ،يمانين اميمضابه كردش  يكگور در رو  ير  كي
 و  يمـان ي ا ياديـ ن بن مين و مـضا   ي د ،ن رو ياز ا و  نماست   مان از نظر او، متناقض    يرا موضوع ا  يز
ن يـ بر ا » ياني پا  مينوشت ناعل  يپ« در   او. ندستهق  مي ع تينعقالنا از   يا ، متضمن جنبه  ينيد

شـود بـه     مـي  چـون از مـا خواسـته         ،نما است   متناقض يحيمان مس يموضوع ا «باور است كه    
ن يـ  بـا ا   جـود دارد و   و» مطلق«ان خدا و انسان تفاوت      ميم كه   يريم و بپذ  ياوريمان ب يتجسد ا 
افته است، زاده ي وجود ي خدا در صورت بشركه نيا] ليدل هب[«: ن تفاوت برطرف شد يوصف ا 

 مطلق  ينما و متناقض  ق كلمه متناقض نما   ي دق يناً به معنا  يقي،  ...شده بود، رشد كرده بود و       
  .) فصل پنجم،16(و ) 187 :ص، 14(» است
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فـا  ي ا يديـ مان، نقـش كل   ي مالصدرا به ا   ي وجود كردي رو  در يمالت عقالن أت و ت  ياما عقالن 
نـد و انـسان     ا  مـان ي ا ي وجـود  يهـا  هيما  كه درون  ،ه، ذكر و نور   يقظه، تنب ي ،از نظر او  . كنند مي
 در عقـل داشـته      يد سـلوك  يمان متوقف نشود، با   ي ا يا  و گزاره  ي ذهن يكه در محتوا   ني ا يبرا

 ظـاهر عقـل،    ، از نظـر مالصـدرا     . عقل برسـد   هستة  به  عقل گذر كند و    ة از پوست  يعني ؛باشد
 .شـود   مي ذكر و نور حاصل ن      مقام،  نيادر   كند و   مي متوقف   يانيدر ظاهر معارف وح    انسان را 

اجتهـد ان   فافهم و اغتنم و   «. ن است كه انسان در طلب مغز و لب عقل باشد          يپس راه چاره ا   
و هـم   ) 269/بقـره (» بـاب لالذّكّر االّ اولوا  يو ما «: ، النه قال   االلباب يقظ به، لتكون من ذو    يتت
 طلـب لبهـا بمـا تابعـه         يقنعوا بقشور العقول باكتساب ظواهر المنقول، بل سعوا ف        ين لم   يالذ
لـب المواهـب     نور   يه ال يفأخرجوهم من ظلمات قشور العقول االنسان     ) هم السالم يعل(اء  ياالنب
ـ ( »جعل اهللا له نور فماله من نـور       يمن لم   «تحقق لهم انّ    يه ف يالربان مغـرور  لا ةفانتبـ ) 40/ورن

 المفتون بدار الغرور من مرقد الجهاله الحاصله من الشعف و السرور بما عنـدك مـن القـشور،                 
  ).272 ـ273 :صص ،7(»غرنك باهللا الغروريفال 

ش از  يچـه پـ    شـود كـه بـا آن       ريز تفـس  يگر ن ي د يا ن عبارات به گونه   يالبته ممكن است ا   
بـه ذهـن   ا ددر ابتـ چـه    نآن عبـارات،    يـ را در ا  ي ز ؛باشدم، كامالً منافات داشته     يعبارات نوشت 

كنـد و   مـي  متوقـف  يق و ظواهر متن وحـ ي انسان را در قشور حقان است كه عقلْ  يد، ا آي مي
 ؛مي شـو  يرت بـاطن  يد صـاحب بـص    يـ م، با ي برسـ  يكه به نور، ذكر و لب مواهب ربـان         ني ا يبرا

م يخواسـت  مي كه   يرا به آن ارتفاع   م و ما    ي كه از آن صعود كرد     يعقل را چون نردبان   بنابراين  
  .از استير عقل مورد ني غيگر از جنسي ديرا اكنون نردباني ز،د پشت سر گذارديرساند، با
كـه او در عبـارات      را   ييهـا  ي بود، و نكته سنج    موشكافد در فهم عبارات مالصدرا      ياما با 

گاه مطلـق عقـل را در        چين عبارات، ه  يمالصدرا در ا  . داد عمل آورده، مورد لحاظ قرار     هخود ب 
 عقـل  "قـشر " بلكه   ه است؛ قرار نداد » هينور لب المواهب الربان   «كنار ظواهر منقول و در برابر       

. ه اسـت   كوتاه دانست  ين را از نور و لب مواهب اله        و دست آ   هف ساخت يبا ظاهر نقل هم رد    را  
ل مغـز و    ست كه عقـ   معنان  يبدشود،   ميل  ي عقل پوسته و قشر قا     ي كه مالصدرا برا    ميهنگا

هم دارديلب .  
 يكنـد، عنـوان   مـي د يـ أير را تين تفسي كه ايا نهين قرين و آشكارتريتر حي صر،به نظر من 

 يه فـ  يـ الحكمـه المتعال  : ب كرد ن اثر خود انتخا   يتر ن و بزرگ  يتر  مهم ياست كه مالصدرا برا   
تا  ناكجا آباد،  ي را حت ي و سلوك  ي قلب ين عنوان، مالصدرا سفرها   يبا ا . ه االربعه يفار العقل االس

 ژرفاي دارد به    ژرفايين معنا است كه عقل      ين بد ي دانسته است و ا    ي متواز ي عقل يبا سفرها 
  .قلب
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 ، عقل، قلب، ذكـر    ماني ا ، مالصدرا به انسان، خدا    يستياليستانسيكرد اگز يد كه رو  ينيب مي
 يهـا  ه در فلـسف   ي وجـود  يكردهـا يز از رو  ي كامالً متما  ،ن حال يق و در ع   مي تا چه حد ع    ...و  

  .  امروز استيوجود
  

  گيري نتيجه. 8
ــرايا ــسوفان الهــي مالصــدرا، چــون فيمــان ب ــاليستانسي اگزيل ــا  س آنأ و در ريستي ه
 صـرفاً   يهـا  ن است كه آن را در آمـوزه       يار فراتر از ا   ي است و بس   ي وجود اي  هكگور، واقع ير  كي
د صـرفاً چـون     يـ  نبا  را يمـان ي ا يها هيما درون.  محدود و محصور كرد    يم انتزاع ي و مفاه  يذهن

هـا نـسبت     د بـا آن   ي بلكه با  ؛ قرار داد  ي و انتزاع   مي محمل محموالت مفهو   يا موضوعات گزاره 
 و  مي انـضما يك وجودشناسـ يـ بـه عنـوان   » حكمـت «جا است كه  ني برقرار كرد و ا    يوجود
شه يـ امـا در اند   . رديگ مي، شكل    است ي انتزاع يجودشناسوبه عنوان   كه   ،»فلسفه«ز از   يمتما

، ي غرب يلسوفان وجود ي كه ف  ي هولناك ة و آن در   يمان مسلمان، آن گسستگ   يسوفان و حك  ليف
انـد،   ران كردهيمان و عقل را و ين ا ي ب ي پل ارتباط  ، آن  پاية اند و بر    افكنده ين عقل و قلب پ    يب

 كـه مكـشوف قلـب واقـع         ي عقلـ  يها افتهيار  ي چه بس  ،مان مسلمان يدر نزد حك  . وجود ندارد 
 ،»حكمـت «ن است عمـق     ي ا .اند عقل مبرهن شده  با   كه   يات قلب ف مكشو اريند و چه بس   ا  هشد

  .يرازي شيژه مالصدرايو ه ب مياسالدر نزد حكماي  »يانسان شناس « و»يوجودشناس«
 

  ها يادداشت
 ـ  12: ، صـص 11( :هاي وجودي مراجعه شود بـه   در مورد اين مضامين و نحوة تفلسف در فلسفه-1
5(.  
  

  منابع
ر يهمـراه بـا شـرح خواجـه نـص          (هـات ياالشارات و التنب  ،  ) ق 1403(،   بن عبداهللا  حسيننا،  يابن س  .1

  .دفتر نشر الكتاب، چاپ دوم: تهران، 3 :، ج)ين رازي و شرح قطب الديطوس
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پژوهـشگاه  : تهران كربن،   يح هانر ي، تصح حكمت االشراق ،  )1373(الدين،    بشيخ شها ،  يسهرورد .3
 .ي و مطالعات فرهنگيعلوم انسان
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