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ّ
«درس یازدهم: دوران متاخ  

و هر دوره شامل چه بازه زمان  یم باشد؟ به چند دوره تقسیم یم شود از نظر تاریج  . فلسفه اسالیم 1  

. دوران متقدم ) از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم هجری ( 1  

نجم تا دهم هجری () از قرن پ. دوران میانه 2  

. دوران متاخر ) از قرن یازدهم تا عرص حارصی (3  

ین فیلسو 2 فان ایران در دوره صفویه چه کسان  بودند؟ . معروفیی  

 / مالصدرا / می  فندرسگ
 می  داماد /شیخ بهایی

ید. . 3  از آثار و تالیفات مالصدرا را نام بیر
الشواهد الربوبّیة / تفسی  القرآن الکریم / المبدا و المعادبرخ   

سفار مشهور است و با الهام   دراستکمة المتعالیه ) این کتاب مهم ترین و مشهورترین اثر فلسفی مالصالِح 
َ
که به ا

(از سفر چهار مرحله ای عارفان در چهار بخش اصّل تالیف و تنظیم شده است  

. مراحل سیر و سلوک عارفان برای رسیدن به کمال نهانی را بنویسید. 4  

ی طبیعت در این سفر سالک یم کوشد از طبیعت و عوالم ماورا. سفر اول ، سفر از خلق به حق) خدا (: 1

  . عبور کند و به حق واصل شود و میان او و خدا حجایی نباشد 

ی در اسما و صفات   . سفر دوم، سفر با حق و در حق: 2 در این سفر سالک یم کوشد به کمک خداوند سی 

 خداوند نماید. 

در حایل  در این مرحله سالک به سوی خلق باز یم گردد سفر سوم، سفر از حق به سوی خلق همراه با حق: . 3

ی را مظهر جلوه او یم یابد.   که به حق توجه دارد و همه چی 

در این سفر سالک یم کوشد به کمک حق، مردم را هدایت کند و آن ها را  . سفر چهارم، سفر در خلق با حق: 4

 سالک راه حق نماید. 

ار بخشچه. کتاب اسفار اربعه مالصدرا شامل چند بخش است و هر قسمت شامل چه موضوعانی است؟ 5  

بخش اول : مباحث عمویم فلسفه / بخش دوم: توحید و صفات الیه / بخش سوم: افعال خداوند و ربوبیت و 

ی آن تا رسیدن انسان به معاد.   حکمت الیه / بخش چهارم: علم النفس و مراحل شکل گی 

بیق یم کند؟ . مباحث عمویم فلسفه در کتاب اسفار مالصدرا با کدام مرحله از سیر و سلوک عرفان  تط6

  (99) نهای  دی توضیح دهید 

ورای طبیعت عبور کند و به حق واصل اسفر از خلق به حق. در این سفر سالک یم کوشد از طبیعت و عوالم م

 شود و میان او و حق حجایی نباشد. 

 نگاشته شده کدام است؟ 7
 
ین کتاب فلسف  مالصدرا که با الهام از مراحل عرفان ( 89) نهای  دی . مهمیی  

سفار اربعه 
َ
سفار االربعة (کتاب ا

َ
 اال

ی
یا ) الحکمة المتعالیه ف  
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. نام مکتب فلسف  مالصدرا چیست؟ این فلسفه بر چه پایه و اسایس بنیان نهاده شد؟8  

ی انس و   و نی 
اف   فلسفه مشای  و حکمت ارسی

ب گذشته یعتی حکمت متعالیه . این فلسفه نتیجه تکامّل دو مشی

بود. یعتی حکمت متعالیه از الفت و تلفیق برهان عقّل، شهود قلتی و خ الیه و قرآن کریم الفت دائیم وی با و 

 وخ قرآیی شکل گرفت. 

ان و مالک فلسف  بودن یک میی  یا سخن چیست؟ 9 اوال هر مبحتی که طرح یم شود باید به موضوع . میر 

و استدالل عقّل باشد نه شهود قلتی و  مربوط باشد / ثانیا متگ بر عقلآن فلسفه یعتی وجود و مسائل بنیادی 

 .  بیان نقّل و قرآیی

. چرا مکتب فلسف  مالصدرا از معیارهای فلسفه خارج نشده و به علم کالم یا عرفان تبدیل نشد؟10  

زیرا وی در مباحث فلسفی خود هر دو معیار و مالک یک مبحث فلسفی را رعایت یم کرد یعتی مباحث او مرتبط با 

ز استدالل عقّل بهره یم برد و در واقع از شهود و وخ به عنوان تایید و شاهد کمک یم گرفت نه به فلسفه بود و ا

 عنوان پایه استدالل. 

ید. . 11 ( 99) نهای  دی منابع حکمت متعالیه را نام بیر  

اء به خصوص اندیشه های ابن سینا 1
ّ
اق، اندیشه های سهروردی2/   . فلسفه مش . حکمت ارسی  

. تعالیم قرآن کریم و روایات پیامیی و ائمه4/   یم به ویژه اندیشه های ابن عریی . عرفان اسال 3  

ید یا حکمت متعالیه  . اصول فلسف  مالصدرا 12 ( 98) نهای  دی را نام بیر  

ی وجود  اصالت وجود / وحدت حقیقت وجود / مراتب داشی 

را توضیح دهید. . نام دیگر فلسفه صدرانی یا مال صدرا چیست؟ علت این نامگذاری 13  

نام دیگر آن فلسفه اصالت وجودی است زیرا اصل اصالت وجود بنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست که بر 

 سایر مباحث فلسفی او اثر عمیق گذاشته و به آن ها رنگ و بوی اصالت وجودی بخشیده است. 

( 99ی ) نهای  د . معنای اصالت ماهیت چیست و کدام فیلسوف اصالت ماهینی بود؟14  

مصداق ماهیت است یعتی آنچه واقیع است ماهیت است نه وجود و وجود  ،اصالت ماهیت: امر واقیع خارخی 

ایع ذهتی است / می  داماد.  ی  رصفا یک مفهوم انی 

اصالت به معتی واقیع است که در مقابل آن . مقصود مالصدرا از اصالت چیست؟ با مثال توضیح دهید. 15

دارد مثل اینکه بگوییم آسمان یک امر واقیع است پس مقصود مالصدرا از وجود اصیل این ذهتی و غی  واقیع قرار 

 است که وجود امر واقیع است. 

ح دهید.  . نظریه اصالت وجود مالصدرا را 16 او معتقد بود که از میان دو مفهوم  تعریف کنید و آن را رسر

، ما ماهیت و وجود این وجود است که واقیع و اصیل است و واقعیت خ به ازاء و مصداق وجود است. پس  ارخی

 وجود اصالت دارد نه ماهیت. 

ح:  او یم گفت آنچه ما در خارج یم یابیم از آسمان و درخت و آب تا حیوان و انسان همه مصداق وجودند  رسی

البته وجودهای  متفاوت و با نقص و کماالت متفاوت. ذهن انسان وقت  به این وجودهای متفاوت نظر یم کند 
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تناسب با تفاوت ها و خصوصیات هر کدام از آن ها تصورات و مفاهییم از قبیل آسمان، درخت ، آب، انسان و م

اع یم کند  ی   حیوان را انی 
ّ
و آن وجودها را به این تصورات و مفاهیم نامگذاری یم کند و از هم متمایز یم سازد و اّل

ی جز وجود  ی   و حقیقت وجود نیست. آنچه در خارج است وجود است بنابراین جهان چی 

  سبب شد تا مالصدرا نظریه اصالت وجود را مطرح کند؟ و زمینه هانی  ل. چه عوام17

ابن سینا در شش قرن پیش از مالصدرا نظریه مغایرت و تفاوت وجود و ماهیت را مطرح کرد و بیان نمود که  

ی دو مفهوم و جنبه به نام وجود و ماهیت یا چیست  و ه ی برخی  ست  یم یابد. بعد از گذشت سالها انسان در هر چی 

از فالسفه این سوال را مطرح کردند که حال که آن شی خارخی که منشأ پیدایش دو مفهوم مغایر در ذهن ما شده 

 یگ است این یک شی واقعا و حقیقتا مصداق کدام یک از دو مفهوم است؟ وجود یا ماهیت؟

داماد استاد مال  ماهیت است نه  مصداِق  ،صدرا گفتند که آن امر واقیع و خارخی برخی از فیلسوفان از جمله می 

ی نظر را پسندیدند  اصالت با ماهیت است و  وجود و   مردم همی 
تا اینکه مالصدرا نظریه اصالت وجود را  بیشی 

 مطرح ساخت و اثبات نمود که آن حقیقت خارخی وجود است. 

این شعر چیست؟  فلسف   . پیام18  

ی ها امور اعتباری است  وجود اندر کمال خویش جاری»  «است          تعی   

ی وجود و حقیقت وجود نیست و اصالت حقیف  با وجود است و ماهیت ها در جهان تصورات و  ی جهان چی 

اع و نامگذاری یم کند.  ی  مفاهییم هستند که ذهن آن ها را انی 

رفا با مثال توضیح دهید. . 19
 
نظریه وحدت وجود را از منظر ع  

ت های جهان اصالت ندارند. آنان یم  عارفان از دیربا ز معتقد بودند که هست  یگ است و یک حقیقت است و کیی

ت های  که یم بینیم مانند نسبت آب دریا به امواج است. این امواج فراوان  
گفتند نسبت حقیقت وجود به این کیی

ی   و عظمت آن ها هم یاد یم کنیم چی 
ی

ی جز همان آب نیستند. درخت که مرتب یم آیند و یم روند و گایه از بزرگ

 و انسان و خوررشید و همه این امور گوناگون از خود هویت و وجودی ندارند و رصفا آب و سایه های آن حقیقت

ند. ا  

و آن را چگونه اثبات یم کردند؟نی بردند نظریه وحدت وجود از چه طریفی به  . عارفان 20  

ت نظر خود کمی  به استدالل متوسل یم شدند و بیشی  از طریق از طریق شهود عرفایی دریافتند. آنان برای اثبا

 تمثیل و تشبیه به دیگران یم رساندند. 

(99) نهای  دی . . وحدت حقیقت وجود را از نظر مال صدرا توضیح دهید 21  

وجود خارخی امری واحد است و موجودات در حقیقت هست  با هم وحدت دارند و یکسانند.  او یم گوید:   

ت در جهان یم بینیم به معنای وجود های  هست  یک  حقیقت و یک واحد حقیف  بیش نیست و آنچه از کیی

 مختلف و متکیی نیست. بلکه معنای دیگری دارد. 

اصل اصالت وجود. . مال صدرا برای اثبات وحدت وجود از کدام اصل استفاده کرد؟ توضیح دهید 22  
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ک و واحد همان  مالصدرا  یم گفت حال که واقعیت اصالت با وجود   است نه ماهیت و وجود هم امر مشی 

 اشیاست پس حقیقت یگ بیش نیست و جای  برای تکیی واقیع در عالم وجود ندارد. 

ح دهید. 23 . اصل مراتب داشیی  وجود را از دیدگاه مالصدرا رسر  

مراتب و شدت و  از نظر مالصدرا با اینکه هست  و وجود یک حقیقت واحد است اما این حقیقت دارای درجات ، 

ان درجه  ی ضعف است. وجود در تجلیات و ظهورات خود دارای مراتتی یم شود و هر مرتبه ای از وجود به می 

 وجودی خود، ظهور آن حقیقت واحد و یگانه است. 

ی تشبیه یم کند؟  . مالصدرا 24   وجود را در مقام مثال به چه چیر 
و چه نتیجه وحدت وجود و مراتب داشیی

د؟   ای از آن یم گیر  

ایی که از کانون دور یم شوند ضعیف  ی این حقیقت واحد مانند یک کانون نور درخشان است که اشعه ی آن به می 

ی اختالف در شدت و ضعف ت در جهان  ،و ضعیف تر یم شوند و همی  سبب تمایز آن ها از یکدیگر و پیدایش کیی

قوی و در مرتبه ای ضعیف است. اما هم نور قوی  یم شود . یعتی ما یک حقیقت به نام نور داریم که در مرتبه ای

ی دیگر ترکیب نشده اند.  ی  و هم نور ضعیف در هر صورت نور هستند و با چی 

ت در جهان یم شود؟25 . به عقیده مالصدرا چه عامیل سبب تمایز اشیاء و پیدایش کیر  

 اختالف موجودات و اشیاء در شدت و ضعف نور حقیقت وجود. 

زیر با کدام یک از اصول فلسف  مالصدرا مرتبط است؟ . هر یک از اشعار 26  

 هو 
ّ
) وحدت حقیقت وجود (    الف( که یگ هست و هیچ نیست جز او           وحده ال اله اّل  

ی ها امور اعتباری است     ) اصالت وجود (  ب( وجود اندر کمال خویش جاری است          تعی ّ

ایی بیشج( 
ی وجود( در هزاران جام گوناگون رسی نیست    گرچه بسیارند انُجم آفتایی بیش نیست ) مراتب داشی   

 د( این همه عکس یم و نقش نگارین که نمود     یک فروغ رخ ساف  است که در جام انداخت   ) وحدت وجود(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نکات مهم درس

ین فیلسوف  فارانر تقسیم یم شود.  متاخرو  میانه، متقدمتاری    خ فلسفه در جهان اسالم به سه دوره . 1 بزرگی 

در ابتدای دوره میانه ظهور کرد. ابن سینا دوره متقدم بود .   

گفته یم شد یم   متکلمیر  م که به آن ها داشت. دانشمندان علم کال علم کالم  . فلسفه از همان ابتدا رقیتی به نام2

از معارف دیتی دفاع کنند. و استدالل عقل خواستند از طریق   

موجب رکورد این علم در بخش های  از جهان اسالم بعد از ابن فلسفه  از مخالفت و انتقاد شدید متکلمیر  . 3

 سینا شد. 

ی پیدا کرد.  عرص صفویه . فلسفه در ایران از4   رشد و رونق بیشی 
ی

داماد،  میر مانند و در این عرص فیلسوفان بزرگ

ظهور کردند.  در اصفهان میر فندرسگو مالصدرا ، شیخ بهانی   
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 و می  داماد استادان مالصدرا بودند. 5
داماد. شیخ بهایی بنیان گذار حوزه فلسفی اصفهان بود.  میر  

است و نتیجه شهود قلنر و وخ قرآن   برهان عقیل و است که تلفیف  از حکمت متعالیه مالصدرا بنیان گذار . 6

  تکامّل دو مکتب
ی
اق یم باشد. مشانی و ارسر  

سیر و سلوک  چهارگانه است که در چهار بخش  و بر اساس مراحلاسفار اربعه . مهم ترین کتاب مالصدرا 7

تنظیم شده است.  عارفانه  

 / عرفان اسالیم.  قرآن کریم و روایات / فلسفه مشانی . منابع حکمت متعالیه عبارتند از: 8
ی
اق / فلسفه ارسر  

است. اصالت وجود، وحدت حقیقت وجود و مراتب داشیی  وجود . مهم ترین اصول فلسفی مالصدرا شامل 9  

ی جهت گایه این فلسفه به فلسفه  اصالت وجود. 10  اصالتبنیادی ترین اصل فلسفی مالصدراست به همی 

هم شناخته یم شود.  وجودی  

است. امری واقیع وجود است یعتی وجود واقیع و غیر ذهن  بودن ،.مقصود از اصالت وجود 11  

هست  و چیست  ( را یم توان دید. و این وجود و ماهیت ) . ابن سینا معتقد بود در هر شی خارخی دو مفهوم 12

هستند. مغایر و متفاوت دو در ذهن باهم   

است و وجود رصفا یک مفهوم  ماهیتت با معتقد بودند اصالت و واقعی میر داماد . برخی از فیلسوفان مانند13

ایع ذهتی است . این فیلسوفان ی نامیده شدند. اصالت ماهینی  انی   

است که اصیل و واقیع است و واقعیت خارخی مصداق وجود است. البته  وجود. مالصدرا معتقد بود که این 14

 وجود ها متفاوت و دارای نقص و کماالت متفاوتند. 

ی جز « . مالصدرا یم گوید15 ی نیست. حقیقت وجود و  وجودجهان چی   

است و همه اشیا و حقیقت واحد . وحدت حقیقت وجود به این معتی است که هست  و وجود یک 16

. یکسان و واحدند موجودات از نظر وجودی  

دیگران تمثیل و تشبیه به کسب کردند و آن را در قالب   شهود عرفان   . عارفان اصل وحدت وجود را از طریق17

رساندند.  یم  

ی وجود این است که با اینکه هست  یک حقیقت واحد است اما این حقیقت واحد 18 . منظور از مراتب داشی 

است.  شدت و ضعف است و همانند نور دارای دارای درجات و مراتب  

و  تکیر سبب تمایز آن ها و پیدایش ختالف موجودات در شدت و ضعف نور وجودی . از دیدگاه مالصدرا، ا19

در عالم یم شود.  دتعد  

20 ، ای  بود و   وجود. در فلسفه صدرای 
ّ
اف  بود به هم یم رسند و   نورکه محور فلسفه مش که اساس فلسفه ارسی

پیدا یم کنند. یک معنا و هویت  یگ یم شوند و  

 

 پایان درس یازدهم
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