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 چكيده

شناختي حكمت متعاليه است كه      هاي زبان     حاضر، يافتن ويژگي ي  ههدف مقال
كند. مدعاي نگارنده آن است كه      آن را از ديگر اقسام حكمت اسالمي جدا مي

 -مانند نوع مسايل يا منابع  -شناختي، بهتر از ديگر معيارها      هاي زبان     ويژگي
هاي خاص حكمت متعاليه را نشان دهد. براي بررسي اين ادعا از      تواند ويژگي     مي

شناسي اسنادي استفاده شده است. حاصل اين پژوهش، شناساندن      روش
توان      از نتايج اين نوشته ميشناسي خاص حكمت متعاليه است.      هاي زبان     ويژگي

اسالمي، از جمله  ي  ههاي ديگر فلسف     در مطالعات تطبيقي فلسفي و بسط شاخه
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 . مقدمه1
تمايز حكمت متعاليه از دو حكمت مشاء و اشراق چيست؟ اين پرسشي است 

هاي متداولي نيز يافته است. غالباً در پاسخ به اين      شود و پاسخ     كه بسيار مطرح مي
پرسش به نوع خاص مسايل حكمت متعاليه، از قبيل: اصالت وجود، وحدت 

شود.      جوهريه و مسايلي از اين دست اشاره ميوجود، تشكيك وجود، حركت 
شود كه منابع حكمت متعاليه عالوه بر      گاهي اين پاسخ با اين ادعا تكميل مي

درستي تفاوت      رغم اين دو پاسخ، به     شود. اما به     برهان، شامل قرآن و شهود نيز مي
اسالمي  ي  ههاي فلسف     مسايلي مانند اصالت وجود با مسايل مشترك ميان شاخه

شود. مدعاي نگارنده آن است كه با      (مشاء، اشراق و متعاليه) مشخص نمي
 "فرازبان"توان معيارهايي از جنس      شناختي مي     هاي زبان     گرفتن از آموزه     ياري

(كه در طول نوشته معناي آن روشن خواهد شد) براي تمايزگذاري ميان حكمت 
حكمت مشاء و اشراق را پيدا كرد. براي توضيح اين مدعا، نگارنده ابتدا  متعاليه از

تكثرگرايي در "و  "نوع مسايل"موضوع و بررسي دو معيار:  ي  هبه بررسي پيشين
پردازد كه      اي مي     شناختي     نمايد؛ سپس به معيارهاي زبان     را مطرح مي "منابع
ارايه دهند؛ اين معيارها براي تمايزگذاري ميان  "فرازباني"توانند معيارهاي      مي

حكمت متعاليه از دو حكمت ديگر اسالمي مفيد فايده هستند. در نهايت، در 
 بندي دستاوردها پرداخته خواهد شد.     انتهاي اين نوشته به جمع

 حكمت متعاليه ي  ههاي مميز     . پيشينه مطالعه درباره ويژگي2
 نويسد:     مرتضي مطهري مي

 براي اين كه حكمت اسالمي قبل از صدرا را بشناسيم، الزم«
عمل آمده      است نگاهي اجمالي به مجموع تغييراتي كه در اين زمينه به

مقدار      مقدار از اين تغييرات، قبل از صدرا و چه     بكنيم تا ببينيم چه
(مطهري، » پيدا شده استمقدار احياناً بعد از صدرا      صدرا و چه ي  هوسيل     به

1373 :207(. 
گويد، به      حكمت اسالمي پيش از شيرازي سخن مي ي  همطهري كه دربار

كند و آن را      نگاري حكمت اسالمي در زمان خود اشاره مي  مشكل بودن تاريخ
آورد. دليل اين امر از نظر مطهري آن است كه      شمار مي     موضوعي جديد به

تنها در شكل      رش تاريخي حكمت اسالمي، فهم مسايل فلسفي نهنگا ي  هالزم
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ترتيب مطهري وجه      هاست. به اين     هاي تاريخي آن     ها، بلكه در شكل     كنوني آن
ها      هاي پيش از خود را در تمايز مسايل آن     صدرايي از حكمت ي  هتمايز فلسف
ميان  ي  هاي از مسايل را در مقايس     بندي چهارگانه     كند و در ادامه، تقسيم     محدود مي

. به )207-211تا:      (مطهري، بيدهد      هاي قبل از آن ارايه مي     حكمت شيرازي با حكمت
هاي اسالمي،      حكمت متعاليه با ديگر حكمت "مسايل"ترتيب، تفاوت در نوع      اين

رويم، مشاهده      تر مي     اما هرچه پيشهاست.      وجه مميز اين حكمت از ديگري
كنيم كه اين تنها معيار تمايزگذاري حكمت متعاليه از همتايان خود نيست.      مي

. به اين بيان، "فرازبان"و  "منابع"ديگر معيارهاي تمايزگذاري عبارتند از: تنوع 
گروهي از فيلسوفان و نويسندگان تفاوت مسايل حكمت متعاليه از ديگر 

كه فيلسوفان و نويسندگان      دانند؛ در حالي     ها را وجه تمايز اين دو دسته مي     متحك
ديگري هستند كه تنوع منابع حكمت متعاليه در برابر تراوشات عقلي يا ذوقي را 

كنند. براي نمونه؛ مهدي حايري يزدي به تفاوت      معيار اين تمايز معرفي مي
 ها اشاره كرده است.     و ديگر حكمت ميان حكمت متعاليه "فرازبان"

 "مسايل". تفاوت در 1-2
عنوان معيار تمايز      ها به     توجه به تفاوت مسايل حكمت متعاليه با ديگر حكمت

ديگر، ميان فيلسوفان و نويسندگان حكمت اسالمي شايع است      ها از يك     آن
مؤسس  -عنوان نمونه، صدرالدين شيرازي      . به)15: 1385و مصطفوي،  59: 1391(عبوديت، 

ها را بر اساس تفاوت در      تمايز حكمت متعاليه از ديگر حكمت -حكمت متعاليه 
او به  )283-342: 1375(الشيرازي،  "شواهد الربوبيه" ي  هكند. رسال     ها بيان مي     مسايل آن

هاي مكتب متعاليه      اي اختصاص يافته است كه جزو نوآوري     مسأله 187بيان 
وار، نظرات خاص شيرازي را بيان      صورت فهرست     روند. اين رساله به     شمار مي     به

اي كه      باشد. زهرا مصطفوي نويسنده     كرده است و شامل مسايل متنوع حكمي مي
 187اين رساله را به فارسي برگردانده و شرح كرده است، مدعي است كه 

هاي شيرازي را      نوآوري ي  ه، هم"شواهد الربوبيه" ي  هكرشده در رسالذ ي  همسأل
مزبور  ي  هتوان مسايل ابتكاري بسياري را يافت كه در رسال     گيرد و مي     دربر نمي

الحدوث و      جسمانيه" ي  هعنوان مثال، مسأل     . به)17: 1385(مصطفوي، اند   نيامده
 ي  هاز جمل "شرور"و  "عدم" ي  ه، مسأل"امكان فقري"، "نفسالبقاء بودن      روحانيه

. اگرچه (همان)ها در اين رساله اشاره نكرده است      مسايلي است كه شيرازي بدان
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بيان مسايل نوپديد حكمي، جزييات الزم براي شناسايي مفردات يك مكتب 
كردن مسايل حكمت      كند، اما نگارنده معتقد است كه فهرست     حكمي را فراهم مي

 مثابه يك مكتب بيان نمايد.     تواند شخصيت آن حكمت را به     نمي
هاي حكمت اسالمي با      ويژگي ي  ههنگام مقايس     مرتضي مطهري نيز به

ها      دهد كه همگي آن     اي ارايه مي     بندي چهارگانه     هاي پيش از آن، طبقه     حكمت
چنين هنگامي      . هم)207-213: 1373(مطهري، چرخند      حكمي مي "سايلم"بر نوع      مبتني

سراغ مسايلي      آورد به     ميان مي     هاي حكمت او سخن به     كه از ميرداماد و نوآوري
 "وجود نفسي، ربطي و رابطي"و  "حركت قطعي"، "حدوث دهري"مانند: 

همين سياق در بحث از حكمت صدرالمتالهين،      . او به)224-229: 1373(مطهري، رود      مي
. به )235-236: 1373(مطهري، كند      مسأله خالصه مي 22اركان اين حكمت را در 

تنها اركان حكمت متعاليه را بر اساس مسايل آن حكمت،      ترتيب، مطهري نه     اين
در مقايسه با  چنين در بحث از اثبات يا انكار استقالل حكمت متعاليه     بلكه هم

حكمت مشاء و حكمت اشراق، تحقيق خود را بر همساني يا ناهمساني مسايل اين 
 .)230-234: 1373(مطهري، مكاتب حكمي مبتني ساخته است 

بر شيرازي و مطهري، سيد حسين نصر نيز خصوصيات حكمت متعاليه      عالوه
تعاليه با: عرفان، دهد و تمايز حكمت م     را بر اساس نوع مسايل آن توضيح مي

شمارد. به      ها برمي     حكمت اشراق، حكمت مشاء و كالم را از نظر مسايل آن
 "شرّ" ي  هعربي، جز در مسال     ترتيب او ميان مسايل حكمت متعاليه با عرفان ابن     اين
وجود، نصر در      ؛ با اين)144: 1382(نصر، بيند      هماهنگي مي "جبر و اختيار"و 

حكمت متعاليه با حكمت اشراق، به تفاوت ميان اين دو مكتب حكمي  ي  همقايس
در مسايلي مانند: اصالت وجود صدرايي در برابر اصالت ماهيت سهروردي و 

حركت، تشكيك وجود، معادشناسي؛  ي  همسايل برخاسته از آن، از قبيل: مسأل
(شيرازي) و عدم آن اثبات وجود همتاي عيني و كيهاني براي عالم خيال 

سينا (شيرازي) و عدم آن      ماده و صورت ابن ي  ه(سهروردي) و پذيرش نظري
. از نظر نصر، حكمت متعاليه از )146-148: 1382(نصر، كند      (سهروردي) اشاره مي

حكمت مشاء در مسايلي مانند: اصالت وجود (شيرازي) در برابر اصالت ماهيت 
رازي) در مقابل عدم تشكيك (سينوي)، حركت (سينوي)، تشكيك وجود (شي

جوهري (شيرازي) در تقابل با حركت در اعراض (سينوي)، پذيرش عالم مثال 
(شيرازي) در برابر انكار آن (سينوي)، پذيرش اتحاد عاقل و مقعول (شيرازي) در 
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مراتب هستي  ي  هتقابل با انكار اين اتحاد (سينوي)، اثبات سريان عشق در هم
 "قدم") در برابر انكار آن (سينوي)، تفاوت برداشت دو حكيم در مسأله (شيرازي

 "النفس     علم"عالم و چگونگي رشد گياهان و حيوانات، قراردادن  "حدوث"و 
اي      عنوان شاخه     اي از حكمت الهي (شيرازي) در برابر قراردادن آن به     مثابه شاخه     به

. تمايز حكمت )149-150: 1382(نصر، گذارد      ت مياز حكمت طبيعي (سينوي) تفاو
كالم  "جبرگرايي" ي  هدر مخالفت با عقيد -در قرائت نصر  -متعاليه با كالم 

مواجهه آن با معضالت ايماني متناسب با گفتار متافيزيك است  ي  هاشعري و نحو
 .)151-152: 1382(نصر، 

 "منابع". تفاوت در 2-2
معرفتي در حكمت متعاليه در برابر وحدت منبع معرفتي توجه به تكثر منابع 

ديگر، ميان فيلسوفان      ها از يك     عنوان دومين معيار تمايز آن     ها، به     در ديگر حكمت
و عبداهللا  )230: 1373(و نويسندگان حكمت اسالمي شايع است. مرتضي مطهري 

 ها هستند.     كوچكي از آن ي  هتنها نمون )16: 1375(جوادي آملي 
مرتضي مطهري بر جامعيت حكمت متعاليه نسبت به مكاتب حكمي ديگر 

هاي حكمت مشاء، حكمت      مثابه چهارراهي براي دانش     كند و آن را به     اذعان مي
. بايد توجه داشت كه در نگاه )230: 1373(مطهري، داند      اشراق، عرفان و كالم مي

ها نيست؛ بلكه      بودن آن     معناي تلفيقي     مت متعاليه بهمطهري، چهار راه بودن حك
 ي  هرو حكمت متعاليه را يك دور     باشد؛ از اين     يك مكتب مستقل حكمي مي

داند كه از جاي ديگري گرفته نشده است. او شاهد درستي مدعاي      حكمت مي
حكمي پيش از آن ميان آراي حكمي حكمت صدرايي با منابع  ي  هخود را مقايس

بر يك نظام حكمي منظم است و اصول و اركاني نوآورانه دارد.      داند كه مبتني     مي
كند كه      مطهري در مثالي، كار شيرازي را به كار يك متخصص پزشكي تشبيه مي

كامل از اين علم را دارد. از نظر او، چنين متخصصي،  ي  هقصد نوشتن يك دور
ود را به بيان نظرات ديگر پزشكان پيش از خود اختصاص كتاب خ ي  هبخش عمد
 .)232-233: 1373(مطهري، خواهد داد 

تمايز حكمت متعاليه از ديگر  ي  هنگارنده، توضيحات مطهري دربار ي  هعقيد     به
كه معياري براي تمايز ميان اين      جا) بيش از آن     هاي پيشين (در اين     حكمت

عمومي از حكمت متعاليه است؛ زيرا او براي  ي  هيك خصيصمكاتب باشد، بيان 
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گذاري ميان اين مكاتب، در نهايت به تمايز اين مكتب با ديگر اقران خود      تفاوت
توان آن را معيار مستقل دومي از      رو نمي     گردد؛ از اين     در مسايل و اصول باز مي

در اين زمينه رساتر است. او معيار  نظر مطهري دانست. تعبير عبداهللا جوادي آملي
تفاوت بنيادي حكمت متعاليه از ديگر مكاتب الهي را همان معيار اساسي 

به يك جهت «دهد كه هر يك از مكاتب الهي      داند و توضيح مي     شان مي     اشتراك
نمايد و به جهات ديگر      از جهات عرفان، برهان، قرآن و وحي اكتفاء مي

؛ در حالي كه حكمت متعاليه به گردآوري )16: 1375(جوادي آملي، » ردازدپ     نمي
داند، اما      ها را الزم و مستقل مي     اي كه هر يك از آن     گونه     پردازد؛ به     داليل فوق مي

خواهد. جوادي مدعاي خود را با استفاده از يك تشبيه      ها را با منبع ديگر مي     آن
 گويد:     كند و مي     خوبي بيان مي     اخالقي به

عدل در عقل عملي اقتضا دارد كه وي امير  ي  هطور كه ملك     همان«
شهوت و غضب و فرمانرواي ارادت و كراهت و راهنماي تولّي و 

كند      عدل در عقل نظري ايجاب مي ي  هها؛ ملك     تبري گردد، نه اسير آن
فرمانرواي سمع و بصر و راهنماي حس كه وي امير خيال و وهم و 

 .)21-22: 1375(جوادي آملي، » ها     گردد، نه اسير آن
شهوت،  ي  هاي است كه تعادل ميان سه قو     قوه "عدالت"عالمان اخالق معتقدند 
كند. از نظر اين عالمان، فعاليت هر يك از قواي مزبور      غضب و عقل را برقرار مي

گرفتن اين      تواند يك انسان نمونه تربيت كند. جوادي با عاريت     تنهايي نمي     به
 ي  هكشاند و نقش قو     ها را به حكمت متعاليه مي     آموزه از عالمان اخالق، سخن آن

ديگري كه در اين استعاره وجود دارد، آن است  ي  هدهد. نكت     عدل را به عقل مي
كند؛      غضب و شهوت را نفي نمي ي  هدو قو طور كه عدل، هيچ يك از     كه همان

ها هماهنگي ايجاد      كند و ميان آن     بلكه براي هر يك حدودي را مشخص مي
وهم، خيال و حس  ي  هسان عقل در حكمت متعاليه نيز نافي قو     همان     كند. به     مي

كند.      شان را برقرار مي     ها و هماهنگي ميان     نيست؛ بلكه ميدان جوالن هر يك از آن
رو منابع معرفتي مختلف حكمي، عرفاني، كالمي و قرآني در اين نوع از      از اين

ترتيب معيار تمايز ميان حكمت      توانند در كنار هم قرار بگيرند. به اين     حكمت مي
ها و نوع      آن ي  همتعاليه از ديگر مكاتب الهي، در تعدد يا وحدت منابع مورد استفاد

 كاربردي اين منابع در يك دستگاه حكمي است.
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 "فرازبان"حكمت متعاليه از منظر  ي  ه. وجوه مميز3
در ميان حكماي مسلمان معاصر مهدي حايري تنها فيلسوفي است كه با ياري 
جستن از دستاوردهاي معرفتي مغرب زمين معيار ديگري براي تمايزگذاري ميان 

 گويد:     دهد. او مي     گر مكاتب حكمي ارايه ميبا دي» حكمت متعاليه«
در سيستم زباني جديد، تفاوت آشكاري ميان زبان موضوعي «

]object language] و زبان برتر [metalanguageشوند كه در      ] قائل مي
هاي تعليمي مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله،      بسياري از روش

بندي زباني، منطق برتر و منطق موضوعي      قسيممنطقيون جديد از اين ت
دهي كرده و از اين رهگذر، فوايد سرشاري را براي      خود را سازمان

اند. در حكمت اخالق نيز،      دست آورده     آموزش منطق رياضي به
اند كه يكي را اخالق      پژوهشگران، اخالق را به دو گونه بخش كرده

] normative ethicsديگري را اخالق هنجاري [] و meta-ethicsبرتر [
اند.      گذاري كرده     يا قواعد اخالقي، كه همان اخالق موضوعي است، نام

معناي زبان برتر      به "متا"رود پيشوند      كار مي     در هرجا كه اين تقسيم به
آيد.      عمل مي     وگو به     است كه با آن زبان، از موضوع مورد بحث گفت

اما زبان موضوعي، مصطلحات و قواعد و مسائل خود موضوعِ مورد 
تفاهم. مثالً در يك كالس زبان انگليسي كه  ي  هبحث است، نه وسيل

در ايران داير است و دانش آموزان، و نه آموزگار، همه به زبان 
گويند، زبان فارسي زبان برتر است كه خودش      فارسي با هم سخن مي

وگو      تفاهم و گفت ي  هوگو نيست، اما وسيل     و گفت موضوع بحث
زبان انگليسي قرار گرفته، و زبان موضوعي، زبان انگليسي  ي  هدربار

 .)161: 1384(حايري، » است كه مورد بحث و آموزش است
 ي  هرا (كه عبارت از زباني است كه دربار "فرازبان"با اين بيان، وقتي حايري 

كند) براي بررسي تفاوت حكمت متعاليه از ساير مكاتب حكمي      زبان مطالعه مي
هاي      ويژگي ي  هنمايد، مخاطب خود را به تفكر دربار     اسالمي توصيه مي

اساس، هر توصيفي از حكمت      خواند. بر اين     معناشناختي حكمت متعاليه فرا مي
 اي صورت پذيرد.     چنين دستور زباني ي  هبايد بر پاي     متعاليه مي

آيد. بر      ميان مي     شناسي جديد، سخن از عناصر فرازبان معنايي طبيعي به     در زبان
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بر دو ركن استوار است:  "توصيف معنايي"شناسي هرگونه      هاي زبان     اساس آموزه
. )270: 1393(گيررتس، ) Reductive paraphrase( "تفسير موجز"و  "ها     نخستي"
اصلي ركن نخست توصيف معنايي بر اين اساس استوار است كه هر  ي  هنگارا

پذيرد؛ مفاهيم اوليه مفاهيمي هستند كه      مفاهيم اوليه صورت مي ي  هوسيل     توصيفي به
كنند، اما خود قابل توصيف نيستند. از      كه واژگان ديگر را توصيف مي     ضمن اين

ها مفاهيم اوليه و جهاني      شود. نخستي     گفته مي "     نخستي"رو به اين مفاهيم      اين
 "ويرژبيتسكا"عنوان مثال      هستند كه اگرچه در تعدادشان اختالف وجود دارد (به

ها را      تعداد آن "كليف گودار"ها را چهارده واژه دانسته و بعدها      در ابتداي كار آن
مراتب      ها به     آن ي  ههرحال مجموع     ما بهبه شصت مفهوم گسترش داده است) ا

. )269: 1393(گيررتس، كنند      واژگاني است كه توصيف مي ي  هتر از مجموع     كوچك
هاي      رو مقيد به فرهنگ     طور كه گفته شد، اين مفاهيم جهاني هستند و از اين     همان

باشند. ويرژبيتسكا شرط      قابل بيان ميهاي دنيا      مختلف نيستند و در تمامي زبان
داند كه بايد به زبان طبيعي و غير فني ثبت شود.      تعريف معنايي را آن مي ي  هعمد

روند.      كار نمي     هاي تخصصي براي توصيف معنايي به     معني است كه زبان     اين بدان
تفسير موجز به عمل است.  "تفسير موجز"دومين ركن توصيف معنايي فرازبان، 

قدر      ترتيب آن     شود؛ به اين     ها اطالق مي     نخستي ي  هوسيل     تعريف معنايي يك واژه به
: 1393(گيررتس، منتهي شود  "ها     نخستي"گردد تا در نهايت به      يك واژه تعريف مي

274-271(. 
هاي اسالمي را از      مهدي حايري، وجه تمايز حكمت متعاليه از ديگر حكمت

شناسي بررسي كرده است. او از اين منظر در پي توضيح تمايز و برتري      منظر زبان
حكمت متعاليه بر ساير مكاتب حكمي اسالمي است. در چنين حالتي، فرازبان 

 "حكمت"گفتن از      است كه همان زبانِ سخن "حكمت متعاليه"حكمت همان 
گيرد.      وگوي حكمي قرار نمي     فرض، مورد بحث و گفت     يشعنوان پ     باشد و به     مي

اما زبان موضوعي حكمت، در واقع همان زبان حكمت مشاء و اشراق است كه 
در تاريخ حكمت اسالمي، پيش رفته و تكامل يافته است. به اين بيان، حايري 

 ي  همدعي است كه خوانش مسايل حكمي سينوي و اشراقي با اصول موضوع
شود      هاي جديد مي     فرازبان متعاليه منجر به حل مسايل حكمي و پيدايش نظريه

حايري، آغازگه فرازبان حكمت متعاليه، يك  ي  هعقيد     . به)160-162: 1384(حايري، 
 جهت يك نخستي و نه     است. اين واژه از آن "هستي"نام      نخستي به ي  هواژ
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 هاي واژگان نخستي را دارد؛ زيرا اين     يك مفهوم فني است كه ويژگي
توان آن را با واژگان      شود و براي فهم معناي آن نمي     خود فهم مي     خودي     واژه به

گونه توضيح      را اين "هستي"ديگري تعريف كرد. حايري نخستي بودن واژه 
 دهد:     مي

ين رهگذر برترين ترين و از هم     سو بديهي     شناخت وجود از يك«
ها قرار دارد و      شناخت انساني است كه در قلمرو تفاهم عمومي انسان

خود و با اندك هشدار و تنبه،      اي در شناخت، خودبه     بدون هيچ واسطه
ديگر، اين مفهوم      گردد؛ و از سوي     نه تعريف، شناخته مي

ترين      طلب     برترين و صدارت جهت،     همين     ترين و باز به     فراگيرنده
چيز      مفهوم ذهني است كه خود عامل شناخت هر چيزي است و هيچ

 .)165: 1384(حايري،  »عامل شناخت آن نيست
هايي      همان ويژگي "هستي" ي  هطور كه آشكار است اين دو ويژگي واژ     همان

رو      كند؛ از اين     ها اشاره مي     بدان "ها     نخستي"هستند كه ويرژبيتسكا براي شناساندن 
 "مبدأ تصوري"حكمي، بلكه يك  ي  هنه يك مسأل "هستي" ي  هنظر حايري واژ     به

 گويد:     است. او مي
گرايي      اولين مطلبي كه او [صدرالدين شيرازي] در آغاز انديشه«

ز مبادي تصوري صورت مسأله، بلكه در قالب يكي ا     هم نه به     خود، آن
» كند، مفهوم ذهني و همگاني وجود است     موضوع حكمت مطرح مي

 .)163: 1384(حايري، 
بيان، حايري برخالف مطهري و ديگر حكماي مسلمان، هستي را يك      به اين

داند، بلكه آن را يك نخستي براي صحبت از مسايل حكمتي      حكمي نمي ي  همسأل
 .آورد     شمار مي     به

عنوان      كه بتواند به     براي آن "هستي" ي  ههاي ويرژبيتسكا، واژ     براساس آموزه
بودن، نيازمند  "نخستي"بر      عنصر فرازبان حكمت متعاليه معرفي شود، عالوه

 -طور كه پيش از اين نيز بيان شد      همان -نيز هست. تفسير موجز  "تفسير موجز"
شود. تعريف      ها اطالق مي     نخستي ي  هوسيل     واژه بهبه عمل تعريف معنايي يك 

جا از منظر حكمت متعاليه بيان شد، تفاوتي با      صورت كه تا اين     بدان "هستي"
چه كه اين حكمت      تعريف اين نخستي در حكمت مشاء و اشراق ندارد؛ بلكه آن

اصالت "صورت      ن بهآ "تعريف موجز"كند،      را از دو حكمت ديگر جدا مي
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كند كه      گونه تعريف مي     را اين "هستي" ي  هاست. اصالت وجود، واژ "وجود
طور مستقيم با      ، تنها يك مفهوم مجرد و انتزاعي ذهني نيست؛ بلكه به"هستي"
رو پيامد اين واژه آن است كه      ارتباط دارد. از اين "عينيت خارجي"و  "واقعيت"

 .)164: 1384(حايري، دهد      هاي گوناگون سرشت چيزها خبر مي     از واقعيت
 مدعي است: "اصالت وجود"فرازبان بودن عنصر  ي  هحايري دربار
رسد كه اين فيلسوف [صدرالدين شيرازي] با طرح اين      نظر مي     به«
ساز و داليل بسياري كه براي اثبات      بنيادين و سرنوشت ي  همسأل
زبان برتر [= فرازبان] خود  ي  هخواهد شالود     آورد، مي     خود مي ي  هنظري

را قبل از هرچيز استوار سازد و به دانشجويان حكمت بياموزد تا آنان 
هاي موضوعي راه      با آموختگي پيشين اين زبان، همپاي او به بحث

از هر  -بينيم او بدون استثنا در تمام مسائل بعدي      يابند؛ چرا كه مي
عنوان اصل موضوعه      همين وجود اخباري اصيل را به -قبيل كه باشد 

 .)164-165: 1384(حايري، » برد     كار مي     به
و تعريف آن به  "هستي" ي  هبودن واژ     حايري بر اساس ادعاي فرازبان

و برتري و حاكميت منطقي آن بر تمامي حكمت متعاليه است  "اصالت وجود"
كند و معتقد است      مسايل حكمي معرفي نمي ي  هرا از جمل "هستي" ي  هكه مسأل

دليل هم      همين     كه نبايد در كتب حكمي مورد بحث قرار گيرد. او مدعي است به
 "اسفار"در كتاب  "اصل موضوعه"عنوان      صدرالدين شيرازي اين موضوع را به

طرح و بسط  "مشاعر"تقل با نام بيان نموده و سخن گفتن از آن را در كتابي مس
بيان، حايري كلّ فرازبان حكمت متعاليه را در      . به اين)166: 1384(حايري، داده است 

 جويد.     مي "هستي"نخستي 

 حكمت متعاليه ي  هسه معيار مميز ي  ه. مقايس4
در مقام قضاوت ميان سه معيار فوق، الزم است گفته شود كه توجه به 

ديگر شود؛      تواند معيار مناسبي براي تمايز مكاتب حكمي از يك     نمي "مسايل"
وجود موضوعات و مسايل  -دهد      خوبي توضيح مي     طور كه مطهري به     همان -زيرا 

هاي      چنين اقتباس     هاي پيشين، و هم     مشترك ميان حكمت متعاليه و حكمت
بودن اين حكمت و فقدان ابتكار      تلفيقي ي  هشيرازي از حكيمان پيش از خود، شائب

او از  ي  ههاي مطهري و مدافع     . پاسخ)230-232: 1373(مطهري، كند      در آن را مطرح مي
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بودن اين حكمت نيز در پس خود حاوي اين نكته است كه      استقالل و ابتكاري
و اهميت برابري با تواند صرفاً ارزش      و جوانب آن نمي "اصالت هستي"موضوع 

مطرح  "حكمت متعاليه"عنوان اركان      ها را به     ديگر مسايلي را داشته باشد كه او آن
اصالت ". در واقع، اهميتي كه مطهري به موضوع )235-236: 1373(مطهري، كند      مي

آن نسبت به ديگر  اهميت و ارزش فرازباني ي  هدهند     دهد، نشان     مي "هستي
موضوعات حكمت متعاليه است كه او به اين موضوع در پس ذهن خود قايل 

همين منوال      تصريح نكرده است. به "فرازبان"است؛ هرچند آن را با اصطالح 
عنوان معيار      را به "حكمت متعاليه"بودن      اي     رشته     و بين "منابع"توان كثرت      نمي

درستي      طور كه به     ش از خود برشمرد؛ زيرا همانتمايز آن نسبت به همتايان پي
چه معيار تمايز گفتار حكمي از غير آن است، همانا      كند، آن     بيان مي "عبوديت"

جهت وحدت يا كثرت      همين     آن است و به "برهاني"و روش  "استداللي"زبان 
ي در مكاتب مختلف حكمي شود هاي برهان     تواند موجب تفاوت استدالل     منابع نمي
آن  ي  هدر حكمت متعاليه عامل جداكنند "منابع"؛ پس تعدد )62-70: 1391(عبوديت، 

 از ديگر همتايانش نيست.
حكمت "بر تمايز فرازباني      از نظر نگارنده، حايري در ادعاي خود مبني

اساس هاي پيش از خود، بر حق است؛ زيرا بر      نسبت به حكمت "متعاليه
شود، همانا آن      مي "نظام دانايي"چه موجب تفاوت      شناسي آن     هاي زبان     آموزه

رو نگارنده      دهد. از اين     اي است كه نظام دانايي مزبور را تغيير مي     اساسي "مفاهيم"
حكمت متعاليه  "فرازباني"حاضر به عناصر  ي  هتوجه مخاطب خود را در نوشت

 كند.     جلب مي

 مثابه فرازبان     به "اصالت هستي". 5
شوند      مدعي است كه معاني فرازباني از الفاظ زباني ايجاد مي "روالن بارت"

سرآغاز  "هستي". در زبان موضوعي حكمت اسالمي، حقيقت )123: 1370(بارت، 
هرگونه تعريف و شرحي است و بنابراين، شناخت هر چيزي در گرو شناسايي 

توان ارايه كرد و      دليل براي آن، هيچ تعريفي نمي     همين     است. به "هستي"حقيقت 
همانند حقيقت آن، بدون هيچ شرح و تعريفي در ذهن ايجاد  "هستي"مفهوم 

بودنش      رغم بسيط     مفهومي است كه به "هستي"چنين در اين حكمت،      شود. هم     مي
. او )11: 1385(حايري يزدي، يابد      ترك معنوي انطباق ميصورت مش     چيز به     بر همه
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چگونگي انتقال از زبان موضوعي حكمت اسالمي به فرازبان حكمت متعاليه را 
 دهد:     گونه توضيح مي     اين

 نظيري كه دارد،     پايان و بي     وجود با اين فراگيرندگي بي«
 انتزاعي ذهني باشدآيا ممكن است تنها يك مفهوم مجرد و 

كلي از ارزش مستقيم عيني و واقعيت بيرون از ذهن      كه به
بهره است و تنها امتياز فرعي و پيامدهاي آن در اين      اعتباركنندگان بي

دهد؟ اصالت      هاي گوناگون ماهيات اشيا خبر مي     است كه از واقعيت
توانمند ايراني  هاي اين فيلسوف     وجود اسالمي، كه از نوآوري

 :1384(حايري يزدي، » [صدرالدين شيرازي] است، پاسخ اين پرسش است

164(. 
اعتباريت "و  "اصالت ماهيت" ي  هدهد كه دو نظري     تتبعات عبوديت نشان مي

 صورت ناآگاهانه وجود داشته     در تاريخ حكمت ماقبل ميرداماد، به "وجود
 عبوديت، صدرالدين شيرازي زماني كه ي  هعقيد     . به)77-79: 1392(عبوديت، است 

 رو     سهروردي روبه ي  هپرداخت با دو ايد     حكمت اسالمي مي ي  هبه مطالع
جهان خارج هستند؛ و دوم، مفهوم  ي  ههاي سازند     ها واقعيت     بود: نخست، ماهيت

است. در چنين وجود، مصداقي در جهان خارج ندارد و بنابر اين، يك اعتبار عقلي 
فضايي از زبان موضوعي حكمت اسالمي است كه پرسش از اصالت يا اعتباريت 

 آيد. پرسشي كه شيرازي با پاسخ منفي دادن به هر     وجود يا ماهيت، پيش مي
(عبوديت، پاسخ داد و به فرازبان حكمت متعاليه رسيد  دو مدعاي سهرودي، به آن

1392 :82(. 
موجب پيدايي يك نظام  -دنبال خود      به – "داصالت وجو"پيدايش مفهوم 

شود. منظور از      زباني جديد در حكمت اسالمي (نظام زباني حكمت متعاليه) مي
زباني است كه بر اساس  ي  هپيوست     هم     اي از قلمروهاي به     جا مجموعه     در اين "نظام"

. اين نظام )97: 1370(بارت، شوند      يجاد ميهاي صدايي يا معنايي ا     ها و نزديكي     شباهت
شامل مفاهيم: اصالت هستي، عينيت هستي،  -بر اساس تتبعات عبوديت  -زباني 

شود. مضمون اصالت      مجعول بالذات بودن هستي، امكان فقري و تقدم بالحقيقه مي
هستي در حكمت متعاليه آن است كه واقعيت خارجي، امري غير ماهوي است و 

شود؛ بنابراين امري مفهومي است. در      رو ماهيت، تنها در ذهن ساخته مي     اين از
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آيد.      صورت مفهوم درنمي     گاه به     حالي كه واقعيت، يك امر خارجي بوده و هيچ
 شود.     گونه كه هست، در ذهن موجود مي     واقعيت، همان

واقعيت خارجي  ي  هرابط "اصالت هستي" ي  هعبوديت، بر اساس ايد ي  هعقيد     به
. اين )87: 1392(عبوديت، تصوير و صاحب تصوير است  ي  هبا مفهوم ماهوي، رابط

كند؛ بلكه هستي است      بدان معني است كه ماهيت، جهان خارج از ذهن را پر نمي
بودن هستي است.      دهد. اين به معني عيني     كه چنين كاري را انجام مي

بودن است. منظور  "هست"در حكمت متعاليه مساوق با  "عينيت"ديگر،      عبارت     به
لحاظ مفهوم و هم      آن است كه عينيت، هم به -جا      در اين -از مساوق بودن 

عنوان      بيان، از اصالت هستي (به     باشد. به اين     مي "هستي"لحاظ مصداق، همان      به
باني حكمت متعاليه)، به دومين مفهوم اين نظام، يعني نخستين مفهوم نظام ز

هر  "بودن     عيني"رسيم. بنابراين، در نظام زباني حكمت متعاليه،      مي "عينيت"
آن است. اما سومين مفهوم نظام زباني حكمت  "بودن     هست"معناي      چيزي به
در  -بودن هستي      است. منظور از مجعول "مجعول بالذات بودن هستي"متعاليه، 

گر آن است كه      هستي است. در واقع، اين مفهوم بيان "بودن     معلول" –جا      اين
آفريند، هستي موجودات است؛ زيرا      علت جهان آفرينش، آن چيزي را كه مي

جا كه      علت و معلول است؛ از آن ي  همبدأ آفرينش با موجودات، رابط ي  هرابط
هان هستي، خود يك واقعيت خارجي است، بنابراين الزم است ج ي  هآفرينند

، همان "اصالت وجود" ي  همعلول او نيز واقعيتي خارجي باشد كه بر اساس ايد
اي ميان وجود علت      معلولي، رابطه -علي ي  هبيان، رابط     هاست. به اين     هستي آفريده

دنبال خود، پاي      بودن هستي، به     لذاتآيد. مجعول با     شمار مي     و وجود معلول به
 "امكان فقري"كند و آن      چهارمين مفهوم را به نظام زباني متعاليه باز مي

 هاي آفريده شده است.     هستي
توضيح است كه در حكمت اسالمي، حقايق وجودي بر دو نوع هستند:      الزم به

بوده، و علت پيدايش هستي نخست آن حقيقت وجودي است كه مبدأ آفرينش 
باشند. نظام      است؛ دوم، حقايق وجودي ديگري كه معلول اين علت نخستين مي

، آن دسته از "امكان فقري"يا  "امكان وجودي"زباني حكمت متعاليه، با مفهوم 
خود نيازمند علت نخستين هستند، عين وابستگي و نياز به      خودي     واقعياتي را كه به

شمرد. به      نيازي مي     طور كه واقعيت نخستين را عين بي     داند؛ همان     ستين ميمبدأ نخ
 شده، در ذات خود عين نياز و وابستگي هستند.     هاي آفريده     "هستي"بيان      اين
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است. تقدم و تأخر،  "تقدم بالحقيقه"آخرين مفهوم نظام زباني حكمت متعاليه 
كنند. منظور از      ميان دو يا چند چيز اشاره مي ي  هرابط دو مفهومي هستند كه به

، ميان "اصالت هستي" ي  هآن است كه بنابر ايد -جا      در اين -تقدم بالحقيقه 
تقدم و تأخر وجود دارد؛ به اين  ي  هحقيقت هستي و ماهيت يك چيز، نوعي رابط

رو ماهيت يك      و از اينها تقدم دارد      معني كه حقيقت هستي اشيا بر ماهيت آن
 .)72-112: 1392(عبوديت، شود      چيز پس از هستي آن ايجاد مي

 گيري     . نتيجه6
هاي      حاضر تالش شد تفاوت دستگاه حكمي متعاليه از حكمت ي  هدر نوشت

 ي  هزمينه سه ايده مطرح شده است. بر اساس ايد     پيش از آن نشان داده شود. در اين
به جمع مسايل حكمي است  "اصالت هستي"ورود مسايل برخاسته از نخست، 

مزبور بيان شد  ي  هكند. در نقد ايد     هاي حكمي جدا مي     كه آن را از ديگر دستگاه
 "اصالت هستي" ي  هكه با توجه به مسأل -اي از مسايل      شدن پاره     كه صرف اضافه

بودن دستگاه      گر ابداعي     تواند بيان     نمي -د ان     به مسايل حكمي پيشين افزوده شده
اند،      اي از مخالفان اين حكمت گفته     طور كه پاره     حكمي متعاليه شود؛ بلكه همان

معيار تفاوت  ي  هاي كه در زمين     بودن آن باشد. دومين ايده     تواند نشانگر تلفيقي     مي
خود در اين فصل مورد اشاره قرار گرفت،  حكمت متعاليه از ديگر همتايان

باشد. در نقد اين ديدگاه نيز توضيح      تمركز بر تنوع و تكثر منابع معرفتي آن مي
بودن  "برهاني"داده شد كه معيار تمايز مكاتب حكمي از ديگر معارف بشري، 

جهت حكمت متعاليه با      استنتاجات اين شاخه از معارف بشري است؛ و از اين
مورد بحث، به  ي  هيگر مكاتب حكمي تفاوتي ندارند. اين در حالي است كه ايدد

كند. اگر هواداران اين ايده بتوانند تفاوت حكمت      تفاوت منابع معرفتي اشاره مي
ها اثبات      هاي پيش از خود را از جهت تفاوت روش ميان آن     متعاليه با حكمت

اند؛ كه      ها اشاره كرده     تمايز ميان دو دسته از حكمتتوان گفت كه به      كنند، مي
اين امر برآيند كه بتوانند ثابت كنند زبان  ي  هصورت نيز بايد از عهد     در آن

بر استنتاج عقلي و برهان، چيز ديگري نيز هست. در نهايت، در      حكمت، عالوه
هاي اسالمي ديگر      ز حكمتتمايز فرازباني حكمت متعاليه ا ي  هنوشتار حاضر، ايد

فرعي  ي  هو چند نتيج "اصالت هستي" ي  هپذيرفته شد. بر اساس اين ايده، مسأل
 ي  هي حكمت متعاليه (و برخالف ايد     "اصول موضوعه"عنوان      برخاسته از آن، به
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هاي      تواند نگاهي متفاوت به تمامي مسايل حكمت     نخست نه مسايل آن) مي
 "حكمت اسالمي"ارايه داده و موجب بازخواني و ايجاد مسايل جديدي در پيشين 

شود كه در واقع،      نتايج دو قسمت اين نوشته، آشكارا مالحظه مي ي  هشود. با مقايس
حكمت "است كه هم با معناي اصطالح  "اصالت هستي"ويژگي فرازباني 

و دستگاهي  "حكمت" ، آن را از اصطالح"متعاليه"و هم دستگاه حكمي  "متعاليه
 كند.     متمايز مي "اشراق"و  "مشاء"حكمي 

 
 منابع
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