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  د مصطفي خمینيشهید سیّ لسفيهاي فنوآوري
 ١االخص ات بالمعنيدر االهیّ

 
  *زهرا مصطفویدکتر 

 دانشیار دانشگاه تهران
 )٣٠/١/١٣٨٩ :يریخ پذیرش نهای تاـ٢٧/١٠/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

ه متعالیـ   معاصر است کـه در مکتـب حکمـت         د مصطفي خمیني از فیلسوفان    شهید سیّ 
مانـده    کتاب فلسفي باقي  . س آن، آرای نویني را عرضه کرده است       پرورش یافته و، بر اسا    

ـ .  وي اسـت    حاوي نظرات خاصّ   علیقات علي الحکمة المتعالیة   تاز او با نام      ا در میـان    امّ
وان از نظــرات تــطــور پراکنــده مــي ، و تفــسیر او نیــز بــه جلــد کتــاب فقــه، اصــول٢٩

القواعـد   کتـاب فلـسفی او،       دیگـر . الع یافـت   اسالمي اطّ  ۀ فلسف ۀاش در زمین    اختصاصي
سفي وي  عاهاي فلـ   به همین دلیل، گاهي مدّ     ،ن رفته و  ای ساواک از م   ۀ در حمل  ،الحکمیة

 جدیـد او در     ۀ نظریـ  ٣٢اي دیگـر بـه       نگارنده در مقالـه    .اند  بدون استدالل برجاي مانده   
 ي شـهید در  نظـر فلـسف   ١٧ به   االعم اشاره کرده و در این نوشته        ات بالمعني  االهیّ ۀزمین

کنـد  ا با آراي گذشتگان مقایسه مي      ر ها   و آن  پردازد  االخص می   ات بالمعني مباحث االهیّ 
 و مباحـث    ، توحید و صفات حق، عوالم هستي که فعل خداوند است          ـ مباحثي همچون  

سالمي، در تدوین تاریخ     ا ۀاطّالع از این آرا، عالوه بر رشد دادن به فلسف         . مربوط به معاد  
 .رسان است ی اسالمي یارۀجامع فلسف

 
 .االعم، تاریخ فلسفه ات بالمعنيمصطفي خمیني، حکمت متعالیه، االهیّ    ها کلیدواژه

 
 لهئطرح مس

 شرق و غرب به زبـان عربـي در نهـضت            ۀد فالسف  کتابهاي متعدّ  ۀ اسالمي با ترجم   ۀففلس
 اسـالمي  ۀ دورهـاي سـه مکتـب اصـلي فلـسفي در      ترجمه آغاز گردید و با نقد و بررسـي        

دلیـل آمیخـتن     سـهروردي بـه     استداللي، ۀ تدقیق در فلسف   ۀواسط  سینا به   ابن. شدشکوفا  
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اهمیـت   از   ، و قـرآن   فلـسفه و عرفـان     نساخت  کاصدرا به دلیل نزدی    و ملّ  ،فلسفه به عرفان  
، و حکمت متعالیـه در      اء، اشراق گذاران اصلي مکاتب مشّ    اي برخوردارند و امروزه پایه     ویژه
 .ندشو  شمرده می اسالميۀدور

پرداختنـد    به نقد فالسفه   ،الي و فخر رازي    همانند غزّ  ،ن مسلمان  بعد، متکلّما  ۀدر رتب 
 بـدین  ،و ابن رشد و خواجه نصیرالدین طوسي را به دفاع از کیان حکمـت برانگیختنـد و             

ـ نیز  و    مباحثات دشتکي و دواني از یک سو،       .طریق، تکامل فلسفه را رقم زدند      هـاي   تدقّ
 . موجب رشد فلسفه گردید از سوی دیگر،میرداماد

 اسالمي به راه وي رفتند و حکمت متعالیـه          ۀهین، بسیاري از فالسف   المتألّبعد از صدر  
 و کالمـي خـویش بهتـرین روش یافتنـد و مـسیر              ، عرفـاني  ،را براي تبیین آراي فلسفي    

 ، ولي بیشتر به شرح آثـار وي       ،حکمت را تعالي بخشیدند و کم و بیش به نقد آراي صدرا           
انگـشت اتّهـام نهادنـد و ادّعـا          اسـالمي    ۀبر فلـسف    کسانی ،بر این اساس  . اشتندت گم همّ

 .مانده استگذاشته و از ابتکار و نوآوري باز  در جهان اسالم فلسفه رو به افول کردند که
عامـل حکمـت     غـرب و ت    ۀد از کتب فالسف   هاي متعدّ در دوران معاصر به دلیل ترجمه     

 اسالم باز گردید تا بر غنـاي  ۀر دیگري براي فالسف شرق و غرب و تضارب آرای آنها، مسی       
هاي اسالمي   تعداد کمي از فالسفه در سرزمین      ا تا کنون  امّ. فزایندافکر فلسفي خویش بی   

انـد و شـمار انـدکی          داشـته   در فلسفه اسـالمي    ی نوین  نظرات ۀ توان ارائ   و تاقیّقدرت خلّ 
 گـامي  هاي فکر اسـالمي دن پایهو بر هم ز    بدون در هم آمیختن آراي دیگران        اند  توانسته

 رشد و تعـالي  به پیش نهند و نشان دهند که هنوز فلسفه به اوج خود نرسیده و راه براي        
 .ددراندازتواند طرحي نو  بشري هر روز ميۀآن باز است و اندیش

ر بوده و با مراجعه بـه کتـب وي           شهید مصطفي خمیني از این گروه نوآو       ،بدون شک 
ط بر آراي پیشینیان و احترام به تـالش اسـتادان           افت که ضمن تسلّ   توان دری خوبي مي  به
- مـي  مختلـف بـه نظـرورزی     دهد و در علوم     ، هرگز خود را در حصار ایشان قرار نمي        فنّ

 ایـن   ان شـاهد  انـد   گار مانـده   به یاد   فلسفي، عرفاني جدیدي که از او      آراي کالمي، . پردازد
 .یندعامدّ

ــده در ــهنگارن ــستقلّ مقال ــه شــرحاي م ــ او نظــر خــاص٣٢ّ  ب ات  در مباحــث االهیّ
 در مباحـث     جدیدي که از وی    ۀ نظری ١٧االعم پرداخته است و در این نوشتار به           بالمعني

 آراي ایـشان بـا      ۀ و افـزون بـر مقایـس       بـه یادگـار مانـده اشـاره،       االخص   ات بالمعني االهیّ
 .شود  نیز پرداخته میپیشینیان، به جایگاه نظرات او
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 شرح هر کدام از نظـرات       م محدود این مقاله، مجال آن نیست تا در        دلیل حج  ه به البتّ
 سخنان گذشتگان  پرداخته شود یا نتایج نظرات جدید ایـشان در             ۀ به هم  تفصیل وي، به 

 گرفته شود اما همین مختصر نیز راه را براي تفکـر و تأمـل در نظـرات       فلسفه و کالم پي   
 . گشایدجدید مي

کننـد    ذکر ميیةالقواعد الحکمکه عنوان آن را      ،سالمي ا ۀکتاب اصلي ایشان در فلسف    
هـاي  تـاب همانند دیگـر ک   فانه،  متأسّدهند،   به آن ارجاع مي    واضع دیگر بسیاري از م  و در   
همچنین حواشي ایشان بر    . به بیت امام مفقود شده است      عوامل ساواک    ۀ در حمل  ،ایشان
نچـه از   آ. ستاسـتفاده نیـ    قابل افي اشتباه صحّ  اصدرا نیز به دلیل    ملّ المبدأ و المعاد  کتاب  

 جلـد از    ٢٨ همراه    که به  استلي الحکمة المتعالیة    تعلیقات ع ایشان بر جاي مانده کتاب      
 . منبع نگارش این مقاله قرار گرفته استکتب دیگر ایشان

 
 حق تعالي و صفات او

سر ایـن    با عرفا بر     ،اصدرا ملّ ی حتّ ، وجود حق تعالي فالسفه    ۀدربار: وجود حق تعالي   ـ١
فالسـفه  .  البشرط مقسمي  آیا وجود حقْ البشرط قسمي است یا      که  اختالف دارند    مسئله

اصدرا نیـز   ملّ. معتقدند که خداوند داراي وجود البشرط قسمي است که هیچ قیدي ندارد           
 تشکیکي وجود است کـه مقیّـد بـه          ۀه حق تعالي برترین موجود در سلسل      معتقد است ک  

ا عرفـا بـر خـالف ایـشان        امّ .)٦/١٥،  ةمتعالیال الحکمةین،  صدرالمتأله (هیچ قیدي نیست  
-ه وجود مطلـق یـاد مـي       معتقدند که وجود حق تعالي البشرط مقسمي است که از آن ب           

کـه بـا مـشرب اهـل        مانند حاج ملّاهادي سبزواري و امام خمینـي نیـز           اي   فالسفه. کنند
د معتقدند که وجود حق تعالي انعاي عرفا را دنبال کردهاند و مدّ  عرفان به فلسفه پرداخته   

؛ ١٤١،  غررالفرائـد شـرح   ،  ؛ همـو  ٦/١٦،   اسـفار  تعلیقاتسبزواري،  (البشرط مقسمي است    
 .)٢/١٤ ی،اردبیل

کنـد  کند و از بیانات امیرالمؤمنین استفاده مـي اما شهید به هر دو نظریه اعتراض مي    
گویـد اگـر    مـي وي  . ه برخالف هر دو نظریه اسـت      که صفاتي که براي حق تعالي برشمرد      

 و بایـد از دیگـر موجـودات         مي باشد، داراي حـد خواهـد بـود        خداوند وجود البشرط قس   
و اگـر وجـود مطلـق و        .  این تمایز مستلزم نقـص در حـق تعـالي اسـت            متمایز باشد، که  

تمـایزي نخواهـد    آنهـا   از   و   باشد، با موجودات دیگر متّحد خواهـد بـود        البشرط مقسمي   
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، انـد  ، هر دو محـال  تمایز میان حق تعالي و عالم موجودات   آن حاد و  اتّ و چون این  . داشت
 . نیستکدام از این دو قسمت هیچ  خداسۀبنابراین وجودي که شایست

ظر وي در ایـن زمینـه چیـست و چـه      نۀنه شهید توضیح نداده است که نتیج فامتأسّ
یـن  گـري واگذاشـته و ا   وجودي را در نظر دارد، بلکه شرح نظر خود را بـه جـاي دی         قسم

سـیّد   ،خمینـي (طور ضمني در کتاب خود مطرح کرده، رها نموده اسـت             بحث را، که به   
 .)١٩٩/ ٤، تفسیر القرآن الکریم ،مصطفی

 اثبـات وجـود      یکـی از بـراهین     یقین عنواني است بـراي     برهان صدّ  :یقینبرهان صدّ  ـ٢
ء ایـن   ا مـشّ  ۀدر میـان فالسـف    . ي قرار داشـته اسـت      اسالم ۀه فالسف خداوند که مورد توجّ   

 نـه از روي صـنع بـه          کـه  ؛ برهـانی  ن وجوب و امکان منطبق گردیده است      عنوان بر برها  
ر  از طریق تـدبّ    وجودي برتر از متحرکات، بلکه     از روي حرکت به وجود م      وجود صانع و نه   

 )٤٩٧ -٤٨٨ (مرحوم آشتیاني . درس  می وجودی واجب و ضروری       به  و اقسام آن   در وجود 
 .یقین ذکر کرده است بیان براي برهان صدّچهارده
یقین بایـد از وجـود       اشکال کرده است که در برهان صدّ        چنین اصدرا به این بیانات   ملّ

 الحکمـة (  را مطرح کرده است     خاصّ  بیاني حق بر وجود حق استدالل شود و سپس خود        
اهادي سبزواري و امام خمیني نیز بیانـات دیگـري بـراي             حاج ملّ  .)٢٦،  ١٥/ ٦ ،المتعالیة

 .)١٤/ ٢؛ اردبیلـي،    ١٤١،  غررالفرائـد شـرح   سـبزواري،   . (انـد قین مطرح کرده  برهان صدی 
 در مورد حـق تعـالي بـا یکـدیگر      مربوط به بحث گذشته است که اساساً    اختالف آنها نیز  

 .نظر دارند اختالف
 ي است و نه    انّ این برهان نه   مطرح شده است که       این اشکال  یقیندر مورد برهان صدّ   

 عکس، اسـتدالل از     ي، به ت به معلول است و برهان انّ       استدالل از علّ   ي زیرا برهان لمّ   ،يلمّ
تنها از طریق معلول بـه علـت نیـست بلکـه               نه  برهان صدیقین   ولی .ت است معلول به علّ  

در ) ٣٢٧( امه طباطبـایي   علّ .ت به معلول هم نیست    از طریق علّ  دارد   ن ت علّ چون خداوند 
قین از نوع علم به یک الزم از طریق علم بـه            ی که برهان صدّ   گوید  پاسخ به این اشکال می    

  . برهان از قبیل برهان انّي استالزم دیگر است و این نوع
یقین آنچه باید برهان صدّ    :یقین وارد کرده است   ر برهان صدّ  شهید اشکال دیگري را ب    

و چنین علمي اصالً  ، از علم به حق تعالي با استعانت از ذات حق استنامیده شود عبارت
والت از طریــق مــشاهده  بلکــه همــانطور کــه معلومــات و معلــوارد برهــان نیــست،از مــ
بنابراین، آنچه براي   . درک است   نیز به واسطه کشف و شهود قابل       حق تعالي    اند،  درک  قابل
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شود از قبیـل علـم حـصولي نبـوده          کار گرفته مي   ات حق تعالي از طریق حق تعالي به       اثب
  سیّد مـصطفی،   خمیني،(وان نام برهان بر آن نهاد       تو نمي  استبلکه از نوع علم حضوري      

  .)٦٠٠، المتعالیة الحکمة تعلیقات علی
ـ    «ۀ شریف ۀ نگارنده، اگر مبدأ برهان صدیقین آی      به نظر  ـ  اولم یکف بربّ  ه علـي کـلّ    ک انّ

ت شـهادت و   از خـصوصیّ برهـان مات ایـن   باشد، باید در مقـدّ    ) ٥٣فصلت،  (» شيء شهید 
یقین در کتب   لم استفاده شود و آنچه به عنوان برهان صدّ        حضور حق تعالي در سراسر عا     

 . استفلسفي ذکر شده است از این جهت داراي نقص 
 حکمـت متعالیـه    های  بادر کت پیروی از او، صدراییان       اصدرا و، به  ملّ: بسیط الحقیقة ـ  ٣

 .»بسیط الحقیقة کل االشیاء و لـیس بـشيء منهـا           «:گوید  اند می   اي را تأسیس کرده   قاعده
بـر ایـن قاعـده بنـا      وحـدت نفـس   او به جزئیـات، و  علم سائلي مثل توحید حق تعالي، م

 .)٦/١١٠، ةمتعالیال الحکمةصدرالمتألهین،  (اند شده
 بسیط الحقیقه که از کتب عرفـاني بـه فلـسفه راه پیـدا               ۀشهید معتقد است که قاعد    

ن دارد و آنچـه      غیر از آنچـه در عرفـا        یافته است  اي صدرایي چهره  ۀفلسفکرده است، در    
 بسیط الحقیقه بیان کرده با آنچـه در کتـب عرفـاني بیـان شـده                 ۀعنوان قاعد   اصدرا به ملّ

 دیگري  ۀ بسیط الحقیقه در عرفان قاعد     ۀ که زیربناي قاعد   وي معتقد است  . متفاوت است 
 عالم داراي وحدت وجود     ۀ، هم طبق این قاعده  . » شيء  شيء في کلّ   کلّ« : است با عنوان  

 یـک  جود واحدي است و در تمـام هـستي   عالم از واجب و غیر واجب داراي و        بوده و کلّ  
 که خداونـد داراي     ا در حکمت متعالیه   امّ. ر نیست که همانا حق تعالي است      موجود بیشت 

وجود البشرط قسمي است و موجودات ممکنات داراي وجود بـشرط ال هـستند، چنـین                
بنابراین، واجب الوجـود کـه      . ردداق ن شود تحقّ وحدتي که از آن به وحدت موجود یاد مي        

ـ  موجودات در آن به نحو تفصیل تحقـق دار       ۀهم د و کمـاالت موجـودات در آن هـست،    ن
 ۀت کـه یـک موجـود واجـد کمـاالت همـ       و این خصوصیّد استفاعل براي وجودات مقیّ 

 موجـودات داراي  ۀولی در نظر عرفاني، همـ   . عالي دارد موجودات باشد اختصاص به حق ت     
 تیـک خـصوصیّ   در هـر موجـودی   چهاند، اگر  موجودات ۀتند که واجد هم   این کمال هس  
 ۀبنابراین، هم. ها است    میان آن   دیگرْ بطون، و همین باعث تغایر      خصوصیاتظهور دارد و    

اوت کـه   با این تف  . ق ندارد موجودات داراي وحدتي حقیقي بوده و یک موجود بیشتر تحقّ         
 و اکمـل اسـت و دیگـر موجـودات            اتـمّ   موجودات به نحو   ۀحق تعالي داراي کماالت هم    

شـود کـه    این تفاوت در تفسیر این قاعده باعث مي       . اند  ماالت اشیاء به نحو انقص    داراي ک 
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فاعـل  ) البـشرط مقـسمي   (اصدرا، حق تعالي که وجودي البشرط اسـت         بر خالف نظر ملّ   
 ۀ همـ  ر عالم تحقق نداشته باشـد بلکـه       دي د  وجود مقیّ  د نباشد و اصالً   براي وجودات مقیّ  

 و حق تعالي نیز علـت بـراي         د در حقیقت داراي اطالق باشند     ند مقیّ موجوداتي که ظاهراً  
ـ      استمحال   این تفسیر،    ۀبرپای ، و اساساً  باشد،تحقق مطلق    ت بـراي    که وجود مطلـق علّ
 .)٦٢٠، ةمتعالیال الحکمة تعلیقات علی  سیّد مصطفی،خمیني،(د باشد وجودات مقیّ

 . حق تعالي سازگار نیستۀهین دربارس با مباني صدرالمتألّهمچنین این نظریه از اسا
 حق تعالي داراي وجود البـشرط قـسمي        ،گونه که بیان گردید    اصدرا، همان زیرا به نظر ملّ   

اصـدرا داراي وجـود      که به اعتقاد ملّ    ،تواند با موجودات دیگر    و البشرط قسمي نمي    ،است
 .)٦٠٠، همان(د حد گردد و بشرط شيء یا بشرط ال هستند، متّمقیّ

 که حق تعالي اصدرا معتقد است زیرا ملّ. صحیح است  ، نظر اخیر شهید   به نظر نگارنده  
. حد شـود   دیگر متّ  تواند با اشیای  داراي وجود البشرط قسمي است و البشرط قسمي نمي        

 بـار دیگـر بـه استقـصاء در کـالم            توان  ض در کالم صدرالمتألهین، می     این تناق  براي حلّ 
 . بشرط قسمي نیستکه وجود حق تعالی ال بر این و شواهد دیگري یافت ایشان پرداخت

هـي چگـونگي صـدق       اال ۀ در فلسف  یکي از مباحث مهمّ   : صدق صفات بر حق تعالي     ـ٤
در جهان اسالم سه گرایش اصلي در این زمینـه پدیـد آمـده              . صفات بر حق تعالي است    

عـال  خداوند مت  تفاوت که    این است با    اتاول، صفات حق تعالي همان صفات ممکن      : است
دوم، صفات حق تعالي عین صفات مخلوقات اسـت         . عاري از هر گونه نقص و امکان است       

سوم، صفات حق تعالي مانند صفات مخلوقـات       . مفهومي میان آنها برقرار نیست    و تفاوتي   
 . توانیم درک درستي از صفات حق داشته باشیم شناسیم نیست و ما نميآنچه ما ميو 

 اند و،لفاظ براي روح معاني وضع شده دیگري را مطرح کرده است که ا   ۀا نظری اصدرملّ
اي معني دهد و بـراي موجـود        ي به گونه  بنابراین، یک لفظ ممکن است براي موجود مادّ       

ند ولي درحقیقـت چـون روح       ا   با هم متفاوت    معني دهد که ظاهراً    ای دیگر   د به گونه  مجرّ
صـدرالمتألهین،   (کـار رفتـه اسـت    حقیقي خود بهست آن لفظ در معناي      دو معني یکي ا   

 کـه   ، چنـان  ه قرار گرفته است   ن مورد توجّ  این نظریّه از سوي متأخّرا    ). ٩٢،  مفاتیح الغیب 
 نکاتي است که در درک معارف تأثیر دارد و  این نکته از اهمّ  معتقد است که  امام خمیني   

امـام   (ادت برتـر اسـت    ن از شصت سال عبـ      پیرامون آ   در از جمله مطالبي است که تفکر     
 معتقد است   ، رحمت ، مانند  برخي از صفات   ۀاصدرا دربار ملّ. )٣٩،  مصباح الهدایه خمیني،  
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 در موجودات ها د که لوازم آننروکار مي ف براي معناهایي در مورد خداوند بهکه این اوصا
 .)٢٨٩، شرح اصول کافيصدرالمتألهین،  (اند ي و حق تعالي متفاوتمادّ

ند به معاني   روکار مي  لفاظي که براي توصیف حق تعالي به      تقد است که ا   اما شهید مع  
  حق تعالي صادق باشدۀاز رساندن مفهومي که دربار    الفاظ    این زیرا. حقیقي خود نیستند  

ـ روکـار مـي    حق تعالي به صورت مجازي به      ۀولی همین الفاظ دربار   . ندقاصر بنـابراین،  . دن
مکنات نیز موجودند، نـه بـه معنـاي آن اسـت کـه              صاف حق تعالي به اوصافي که در م       اتّ

 عناي آن اسـت کـه وصـف مـورد نظـر      وصف مورد نظر میان آنها مشترک است و نه به م          
رود کـه موجـب      و نه به یک معناي مشترک به کار مي         شناخت است   غیرقابلبراي انسان   

 .)١/٢٢٧، تفسیر القرآن الکریم  سیّد مصطفی،خمیني،(نقص در حق تعالي باشد 
، صدرا مطرح شـده   ملّا وضع الفاظ براي روح معاني که از سوی        ۀبه نظر نگارنده، نظری   

، مشکل است، بـا ایـن       چه از نظر ادبي، چه به صورت وضع تعییني و چه وضع تعیني            اگر
زیرا در  .  شهید در استعمال مجازي اوصاف در مورد حق تعالي صحیح نیست           ۀحال، نظری 

عایي کـه بـراي صـحّت مجـازگویي     یت یا تشبیه یا ادّ گاه عنا   هیچ کارگیري اوصاف حق    به
 . وجود نداردموردنیاز است

 معمـوالً . صفات ذات و فعل اختالفاتي مطرح اسـت       عیار   م ۀدربار: صفات ذات و فعل    ـ٥
صفات ذات عـین    . کنند  میهي را به صفات ذات و فعل تقسیم         در میان فالسفه صفات اال    

طباطبایي،  (ها به ذات نیازمند انتزاع است ساب آن و انتاند اند و صفات فعل عین فعل ذات
٣٤٦(. 

باشـد بیـاني    هي که صفت احاطه مي    شهید در ضمن بحث پیرامون یکي از صفات اال        
 ۀخداونـد بـر همـ   : گویـد وي مـي .  صفات فعل تعمـیم داد ۀتوان آن را به هم   يدارد که م  

 ي ذاتي حق تعالي   هي است و در تجلّ     ذات اال  فاتموجودات احاطه دارد و این صفت از ص       
 هي بر اشـیا    اال ۀ حق تعالي عین فعل او است و احاط        ۀ، احاط در عین حال  . کند ظهور مي 

هـي از معـاني      اال ۀبنـابراین، احاطـ   . همان موجودات خارجي و مخلوقـات      از    است عبارت
ت این خاصـیّ  .  است به احاطه بر موجودات     صف در ذات است و ذات حق تعالي متّ        ندکّمُ

 در ذات   نـدکّ  موجودات مُ  ۀفعل در فاعل است و همانطور که هم       ي اندکاک   از لوازم معنا  
 کـه از     نیـز  ت ذات دارند و وجودي مستقل ندارند، صفت احاطـه          و داللت بر احدیّ    اند  حق
  سـیّد مـصطفی،  خمینـي، . ( و تجلي ذاتـي اسـت   در ذات ندکّمُات فعلي حق است     تجلیّ

 در دیگر صفات فعل نیز جاري باشد؛ به         ندتوا این بیان مي   .)٤/٢٠٠،  تفسیر القرآن الکریم  
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آن منـشأ   هي باشـند کـه      در ذات اال  داراي مَنشئي    صفات فعل خداوند     ۀاین سان که هم   
مقصود این نیست که یک صفت ذات وجود دارد که مبدأ صـفات فعـل              . صفت ذات است  

 است بلکه هر کدام از صفات فعل به صفت ذات جداگانه با همان عنوان و مفهوم مـستند          
 .شوددر نتیجه هر صفتي تقسیم به صفت ذات و فعل مي. است

ي ه، که هر صفت فعلي مستند به صفت ذات مستقلّ   نظریّ  این رسد که اصل  به نظر مي  
ا وحدت عنوان صـفت ذات و       امّ. ل است تأمّ الي داشته باشد، در جاي خود قابل      در حق تع  

ند و هـم    فت ذات باشـ    خلق و رزق و احاطـه هـم صـ          ی چون تافعل، به این معني که صف     
 برخي از صفات داراي معنایي است کـه صـفت فعـل محـسوب           زیرا.  است وشخدفعل، م 

ي گیرکـار   بنابراین، بـه  . اي آن را تغییر داد     باید معن  شود و براي آنکه صفت ذات باشد      مي
 .دلیل است همان الفاظ براي چنین صفاتي بي

ـ گردميصفات ثبوتي بـاز   که صفات سلبي به      است   اصدرا معتقد ملّ:  صفات سلبي  ـ٦ ، دن
. آیـد   ز وجود و عدم الزم مـی       ا اش   و ترکیب   او  کثرت سناد صفت سلبي به خداوند    زیرا از اِ  

.  به خداوند نـسبت داده شـوند       بدون ارجاع به صفات ثبوتي    ند  توان صفات عدمي نمي   پس
اند و     صفات سلبي سلب نقص    روش تبدیل این صفات سلبي به صفات ثبوتي آن است که          

انـد و سـلب       سلب سـلب   بنابراین، صفات سلبی در واقع    . مری سلبی و عدمی است    نقص ا 
 ).٦/١١٣، ةمتعالیال ةکم، الحصدرالمتألهین (ت استوب ثسلب مستلزم

 در حقیقت قضایاي سـالب تحـصیلي را تـشکیل            سلبي  شهید معتقد است صفات    اما
براین، صـفات   بنـا .  نسبت دهنـد    به موضوع  دهند، نه آنکه محمول را به صورت سالب       مي

.  زیرا وصفي براي حـق تعـالي اثبـات نـشده اسـت             ،شوند صفت محسوب نمي    اصالً سلبی
 سـیّد  خمینـي، (تقسیم صفات به سلبي و ثبوتي از اکاذیب مشهور میـان فالسـفه اسـت        

 .)٦٢١ ،المتعالیة تعلیقات علی الحکمة مصطفی،
صیلي گرهـي از   تحـ  سـالب ۀ سالبةالمحمول به قضیۀرسد که تبدیل قضیّبه نظر نمي 
 حقیقـت    در صورتي از نظر    یرا قضایایي که داراي محمول سالب هستند       ز ،مشکل بگشاید 

در . ان سلب تحصیلي به صورت سلب موضـوع باشـد         اند که امک    خارجي با سوالب متفاوت   
در ایـن بحـث نیـز      . دغیر این صورت، هر دو قضیه داراي موارد صدق یکساني خواهند بو           

 مـوارد  به به سلب موضـوع در آن ممکـن نیـست    و قضیه سالکه موضوع حق تعالي است   
-تکمیـل کنـیم، مـي   بنابراین، اگر بخواهیم نظـر شـهید را        . ه همانند است  صدق دو قضیّ  

نیازمنـد ارجـاع بـه یـک صـفت          رود،  کـار    صفات سلبي اگر به صورت معدول بـه       : گوییم
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اه بایـد اثبـات     گـ  آن. د، چنین نیـست   نکار رو  اما اگر به صورت سالبةالمحمول به     . واحدند
 . دنروکار نمي  بهصورت معدول کنیم که صفات سلبي به

 اي مشهور است که صفات    ه صفات جمال و جالل نظریّ     ۀدربار:  صفات جمال و جالل    ـ٧
صدرالمتألهین، (ند از صفات سلبيا  ند از صفات ثبوتي و صفات جالل عبارت       ا  جمال عبارت 

  .)٦/١١٨ ،المتعالیة الحکمة
دانـد، در تعریـف صـفات    صفت نمياصالً که صفات سلبي را   ه به این   با توجّ  ،ا شهید امّ

 این نظر، که برگرفته از اهل عرفان        ۀبرپای. کند دیگري را مطرح مي    ۀجمال و جالل نظریّ   
 از هر صفتي که تحت اسـم رحمـان قـرار دارد و صـفت                است، صفت جمال عبارت است    

  کـه عرفـا عقیـده دارنـد   . ار واقـع اسـت  جالل عبارت است از هر صفتي که تحت اسم قهّ  
 االسـماء   هي سیطره دارنـد و آنهـا را امّ        خداوند داراي اسمائي است که بر دیگر اسماء اال        

 کـه در مقـام تفـصیل        ، االسماء این است که صـفات حـق تعـالي          ت امّ خصوصیّ. ندنام  می
ه مبـدأ   رحمـان و قهّـار کـ       گردند و به همین جهـت دو صـفت        ز مي ند، به آنها با   ا  متفاوت

 الحکمـة  تعلیقات علـی    سیّد مصطفی،  خمیني، ( االسماءاند از امّ اند    صفات جمال و جالل   
 .)٦٢٥، ةمتعالیال

 ار را نیز از    صفت رحمان و قهّ     وی ر این نکته الزم است که     در توضیح کالم شهید تذکّ    
 اصلي آن است که چرا صفت علم و جمـال را کـه    ۀاما نکت . داندات جمال و جالل مي    صف
  تحت صفت رحمان دانسته است؟اند هي از صفات جمال االماًحت
عي ت حق تعالي مباحـث بـسیار متنـوّ        یّ عموم علّ  ۀدربار:  عموم علیت و قدرت حق     ـ٨

 خلـق    را کند؟ آیا خداوند افعال بندگان    لق مي آیا خداوند شرور را در عالم خ      . مطرح است 
 کند؟مي کاري کند؟ آیا خداوند برخالف مقتضای حکمت و عدالتمي

ـ گیرد عمـوم علّ   یکي از مباحثي که در این مجموعه قرار مي         ت خداونـد نـسبت بـه       یّ
 ۀآفریده است یا آنکه خود او تحت سیطرآیا خداوند قواعد منطقي را . قواعد منطقي است

ه اي کـ   قاعـده  ترین  تواند بر خالف آن عملي را انجام دهد؟ مهمّ        آن قواعد قرار دارد و نمي     
ده این قاع  قواعد دیگر بر     شود امتناع اجتماع نقیضین است و       ستفاده می در منطق از آن ا    

تأثیر و حکـم ایـن قاعـده        خود تحت    این قاعده است یا      ۀآیا خداوند آفرینند  . تکیه دارند 
 قرار دارد؟

کنـد کـه اسـتنتاج قیاسـات        ت و قدرت خداوند اقتضا مـي      یّ شهید، عموم علّ   ۀبه عقید 
برخالف نظر معتزله کـه معتقدنـد قیاسـات         . اوند باشد منطقي نیز برآمده از آفرینش خد     
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عره که معتقدند قیاسـات منطقـي        و برخالف نظر اشا    ،ندا   حصول نتیجه  ۀمنطقي علل تامّ  
جـه را پـس از مقـدمات         و خداوند است که نتی     گونه تأثیري در حصول نتیجه ندارند       هیچ

ـ        کند،ایجاد مي   ۀمات از جملـ   ن مقـدّ  االمـری   امـر بـین    ۀ طبق نظر شهید و بر اساس نظریّ
 کنـد مات نتیجـه را حاصـل مـي        و خداوند بر اسـاس مقـدّ       اند  ات براي حصول نتیجه   معدّ

الدین طوسـي و    اما خواجه نـصیر   ). ١/٣٦٤ تفسیر القرآن الکریم،    سیّد مصطفی،  خمیني،(
معتقدند کـه علـم بـه نتیجـه در پـی            ابن میثم بحراني که از بزرگان کالم شیعه هستند          

 .)٢٧، قواعد المرام؛ بحراني، ٢٤٠، کشف المراد ي،حلّ(شود  رة حاصل ميمقدماتْ بالضرو
ه از آفـرینش خداونـد       برآمـد  اند  رسد که قیاسات منطقي که اموري ذهني      به نظر مي  
گونه که خداوند انسان را آفریده است، ذهن او را براي علم پیدا کـردن بـه      باشند و همان  

ـ . هاي الهي است   و ذهن نیز از آفرینش     تطابق میان عین  . نتیجه آماده ساخته است    ي حتّ
، نیـز از مخلوقـات حـق تعـالي          ین اجتماع نقیضین و ضدّ    ۀ از قبیل استحال   ،قواعد منطقي 

ـ   عـدم جریـان تنـاقض در میـان مجـرّ           ۀاصدرا در زمین  ملّ. ندسته اي دارد کـه    هدات نظریّ
؛ »را در تنـاقض   ابتکارات صد  «،مصطفوي. ک.ر(اي به آن پرداخته است       مقاله نگارنده طيّ 

 .)٧٣، هاي فلسفي صدرالمتألهین نوآوري، همو
 ۀ دربـار  :عنوان صفت ذات و صفت فعـل        حق تعالي، اراده به    ۀواسط  ت بي  ربوبیّ ـ٩

طرح است که اگر حرکت جـوهري در         م  این بحث  ت حق تعالي نسبت به موجودات     ربوبیّ
 ه آنها معنادار اسـت،    ت حق تعالي نسبت ب    ت ربوبیّ  عوالم سریان داشته باشد، عمومیّ     ۀهم

 اگـر حرکـت جـوهری در برخـی از           اما. ت دارند ت ربوبیّ ند قابلیّ رزیرا موجوداتي که متغیّ   
موجـودات آن    ربوبیت حق تعالي نسبت بـه        عوالم، مانند عالم عقول، سریان نداشته باشد      

 .  استمعنا عوالم بي
 عوالم سریان دارد ۀ معتقد است که حرکت جوهري در هماصدرا ظاهراًه جناب ملّالبتّ

 آن  ه معتقد است و سعي کـرده      امام خمیني نیز به این نظریّ     ). ٣٩٥،  مفاتیح الغیب : نکـ  (
ـ        ملّ). ١/١١٥اردبیلي،  (ند   خویش شرح ک   را با بیان خاصّ    ه اصدرا بـر اسـاس همـین نظریّ

الحمـد   «ۀ موجودات معنادار است و آیـ      ۀت حق تعالي نسبت به هم     معتقد است که ربوبیّ   
 .)١/٨١ تفسیر القرآن الکریم،(است لی بر آن گرفته را دلی»  العالمینه ربّللّ

ـ  اسـت کـه اگـر خداونـد نـسبت بـه عـالم مادّ                در این میان آن     مهمّ ۀاما مسئل  ات و  یّ
 .راه نداشـته باشـد     رات ربوبیّت دارد، چگونه ممکن است هـیچ تغییـري در خـود او             متغیّ

 :پردازديترین اشکال در این زمینه م شهید به طرح مهمّ
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 قدیم بالذات هیچ حرکتي ندارد       خداوندِ لی باشد و  کحرّمتفاعل حرکت باید خودش     
 ي کـه مـستلزم    ت نسبت به موجودات مادّ    بنابراین، ربوبیّ . و هیچ حرکتي در آن راه ندارد      

 ، و این امر    باشد  و متغیّر   خداوند متحرک  شود که تغییر در ربّ است موجب مي      حرکت و 
 .محال است
-ه کنـیم، مـي     عاشق و معشوق توجّ    ۀاگر به رابط  : گویدشکال، شهید مي  ین ا  ا در حلّ 
توانـد    معشوق مـی  . ر کنیم ت حق تعالي نسبت به موجودات متغیر را نیز تصوّ         توانیم ربوبیّ 

 دیگري حضور داشته باشـد و بـا ایـن            در محلّ  نباشد حتّی  درگیر عاشقان خویش     هرگز
اق بـراي وصـول     عشّ.  او باشند   درک حضور  تاق مش اق او در هر لحظه به یاد او و         عشّ حال

که معشوق حرکتـی      آن  ها است، بی    ک آن و عشق آنها موجب تحرّ    اند    به معشوق در تالش   
 .ها داشته باشد به جانب آن

ـ      اق ناسازگار اسـت؟ آیـا نمـي       آیا سکون معشوق با حرکت عشّ      ت تـوان معـشوق را علّ
اد؟ حقیقـت ایـن اسـت کـه         نسبت د  و حرکت عاشق را به معشوق        حرکت عاشق دانست  

شود، مـستند بـه معـشوق        رسیدن به معشوق صادر مي     ۀ حرکات عاشق که به انگیز     ۀهم
 . است

ها را   موجودات میل به کمال را قرار داده است و از ازل آنۀخداوند نیز که در دل هم
 موجـودات   ۀهي هم  اال ۀ خویش و قانون جذب    بر این فطرت آفریده است، با خلق نظام اتمّ        

بنـابراین،  . دنشوشود و حرکات موجودات به او مستند مي        به سوي خویش رهنمون مي     را
فاعل طبیعي بـراي حرکـت بایـد        . هيفاعل حرکت هم فاعل طبیعي است و هم فاعل اال         

ـ هي به نوع دیگري علّیّتا فاعل اال امّ،ک باشدخودش نیز متحرّ   ت غـایي بـراي    دارد و علّ
 در طـول زمـان      منـد   ق دارد که موجودات زمان    ین تعلّ  ا هي به  ازلي اال  ۀاراد. حرکت است 

 فهمید که چگونه خداوند توانبه این بیان مي. ق یابند و به سوي او در حرکت باشندتحقّ
 سـیّد   خمینـي، (اي در کـار باشـد       کـه واسـطه    آن مند است، بی     موجودات زمان  ۀپرورانند
 .)١/٣٧١، تفسیر القرآن الکریم مصطفی،

ت غایي حرکت    خداوند علّ  ک باشد، ولی   باید متحرّ  ت فاعلي حرکت  به تعبیر دیگر، علّ   
ا علت فاعلي حرکت موجودات     امّ. ک باشد  متحرّ ت غایي حرکت   علّ  که  و الزم نیست   است

ک اسـت کـه     ک نیازمنـد محـرّ    فقط در صـورتي متحـرّ     : شودچیست؟ در پاسخ گفته مي    
ند آفریده و حرکـت     ا  لذاتک با خداوند موجودات عالم را که متحرّ     . ک بالذات نباشد  متحرّ
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ـ        . ت نیست آنها به سوي حق تعالي نیازمند علّ       ت بنابراین، هم علت فاعلي حرکت و هم علّ
 .ک باشد خداوند متحرّکه الزم آید آن غایي حرکت خداوند است بی

 و شـیعه    ، اشـاعره  ر و تفویض میـان معتزلـه،      در بحث جب  : تفسیر امر بین االمرین    ـ١٠
شـیعه بـر    ،   و معتزله معتقـد بـه تفـویض        اشاعره معتقد به جبر،   . د دارد اختالف نظر وجو  

ه ا در تفسیر این نظریّامّ. اند  امر بین االمرینۀ نظریّمعتقد به) ع( اطهار ۀس روایات ائماسا
؛ ٦/٣٦٩،  ةمتعالیـ ال لحکمـة ا ،صدرالمتألهین: نکـ  (میان شیعیان اختالف نظر وجود دارد       

 .)٧٢، رادهطلب و ا؛ امام خمیني، ٣٦٩ ی،طباطبای
 امر بین االمرین به این معنا است که در نظام آفـرینش             ۀشهید معتقد است که نظریّ    

ت حقیقي  یّتي علّ ند و هیچ علّ   ا  اند علل اعدادي     عللي که واسطه میان خالق و مخلوق       ۀهم
بنـابراین،  . استمعلوالت دارد همانا خداوند      وجود بر    ۀت حقیقي که افاض   ندارد و تنها علّ   

تـوان افعـال را بـه       ت اعدادي براي انجام افعال خویش است مي       ت که انسان علّ   از آن جه  
تـر   افاضه از علـل اعـدادي قـوي        ت آن است که همواره علّ     یقت ولي حق  ،انسان نسبت داد  

 کـه   کـرد  به ایـن نکتـه  یدا باامّ.  و همان فعل انسان را باید به حق تعالي نسبت داد       است
،  تفسیر القرآن الکریم    سیّد مصطفی،  خمیني، (شودياي واقع نم  افاضهبدون علل اعدادي    

٣/١٣٢(. 
این بیان اگرچه تفسیري براي امر بین االمرین است اما مشکل بحث جبر و تفـویض                

شود و ایـن پرسـش بـه        حث تا علل اعدادي کشیده مي      آن ب  ۀزیرا گستر . کند نمي را حلّ 
و انسان براي انجـام افعـال    آیا علل اعدادي مستقل از حق تعالي هستند     آید که   میان می 

گیـرد یـا   ـ مستقل از اراده حق تعالي تـصمیم مـي   خود ـ اگرچه به صورت علت اعدادي 
 خیر؟

 دعا و تأثیر آن در ۀهي مسئل االۀر فلسف دیکي از مسائل مهمّ:  الهيۀدعا و اراد ـ١١
ردن،  ک دعااول، ترغیب به .آفرین است این مسأله از چند جهت مشکل.  استهي االۀاراد

 زیرا اگر .هي ناسازگار است با علم اال،دنکن ادیان بر آن تأکید ميۀکه ادله نقلي در هم
 را کسي دعا کند و آنچهکه  دیگر الزم نیست ،خداوند نسبت به پیدا و نهان آگاه است

یا دعا باعث : و راه وجود داردبنابراین، براي تأثیر دعا د.  نیاز دارد از خداوند بخواهدکه
 پیش از شود قدرت پیدا کند، یا آنکه خداوندد که خداوند نسبت به آنچه دعا ميشو مي

هر .  مطلوب انسان را به او عطا کند کهشود مي داشته است و بر اثر دعا متقاعدلدعا بخ
 .دو احتمال داراي مشکالتي است
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١٦٣

شهید به این مشکل جواب داده است که دعا از نگاه افراد مختلف کارکردي متفـاوت                
شود، و در نگاه فالسـفه      دعا از نگاه مردم عادي موجب تعجیل در حدوث وقایع مي          . دارد

دعا یکي از علل اعدادي براي حدوث وقایع است، و در نگاه عرفا دعا عبـادتي اسـت کـه                    
بنابراین، دعا به معناي اعتقاد به      . دهند و تأثیري در حدوث وقایع ندارد      بندگان انجام مي  

 .الهي نیستجهل یا عجز یا بخل 
 جدیدي در او پدید آورد تا با        ۀجاد انگیزه در خداوند شود و اراد      دوم، دعا باید باعث ای    

 . ت برساندجابعا عمل کند و آن را به ا جدید، خداوند بر اساس دۀحدوث این انگیز
ـ       الًاوّ: گویـد   ، صدرالمتألهین مـی   در پاسخ به این اشکال     ي ه متـولّ  ، یکـي از مالئکـة اللّ

. عا است و تغییر در آن راه دارد و الزم نیـست در خداونـد تغییـري رخ دهـد                   استجابت د 
 آنچـه موجـب اشـکال       .دهد ود که در اراده الهي تغییر و بدا رخ مي         توان ملتزم ب  ، مي ثانیاً

 .)١/٣٩٧، ةمتعالیال الحکمة( نه در صفت اراده است وجود تغییر در ذات حق تعالي است،
 ۀهـي کـه خـود از جملـ         اال ۀعتقد اسـت کـه مالئکـ       این مشکل م   اما شهید براي حلّ   

بنـابراین، پاسـخ صـحیح ایـن        .  و تغییر در آنها راه ندارد      اند نیز متحرّک نیستند     داتمجرّ
 ه همنشین است و آن ولـيّ  که با مادّ  است   قدرت الهي     دعاها همان  ۀکنند  است که اجابت  

ف در عـالم اسـت و   ه موجود است و داراي والیـت تـصرّ  مطلق الهي است که در عالم مادّ    
له یکي از مـواردي اسـت کـه وجـود           و این مسئ  .  فیض میان خالق و مخلوق است      ۀواسط

 توجیـه   رات قدرت حـق   هي و مظهریّ  ه و والیت اال   ف در عالم مادّ    براي تصرّ  ايچنین وليّ 
 .)٢/١٠٦  تفسیر القرآن الکریم، سیّد مصطفی،خمیني،(کند مي

 قـرآن اسـت   ۀ آیـ  هاي دیني مخصوصاً   آموزه آنچه مشکل است هماهنگي این پاسخ با      
ي قریب أجیب دعوة الـداع  نّي فإ و اذا سألک عبادي عنّ    «: فرماید مطلق خود مي   که به وليّ  

 طبق این آیه خداوند .)١٨٦بقره، (» هم یرشدونذا دعان فلیستجیبوا لي و لیؤمنوا بي لعلّإ
 .کنداست که دعاي بندگان را به دلیل نزدیکي به ایشان اجابت مي

 
 عوالم

شهید معتقد است که عالم هستي داراي وحـدت اعتبـاري اسـت             : مت عالَ اعتباریّ ـ١٢
لـي  زیرا هر موجودي در عالمي قرار دارد که آن عالم یک معناي اعتبـاري ذهنـي و تخیّ                 

 برخي از موجودات در عـالم       مثالً .است که از مجموع موجودات مشابه تشکیل شده است        
ه ا این عـالم مـادّ     امّ.  موجودات مادي است   ۀ در عالمي که دربرگیرند    رار دارند یعني  ه ق مادّ
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 ١٦٤ 

 ۀ نیست کـه بـر همـ    زیرا موجودي مستقلّ  ،ي نیست چیزي غیر از مجموع موجودات مادّ     
بنابراین، وحدت عالم   . موجودات این عالم احاطه داشته باشد و غیر از آن موجودات باشد           

 .)١/٣٦٦ تفسیر القرآن الکریم، ، سیّد مصطفیخمیني،(فقط یک وحدت اعتباري است 
 بنا. ه با وحدت وجود عالم ناسازگار است ه به این نکته ضروري است که این نظریّ        توجّ
 موجـودات عـالم     ۀي یکپارچگي وجود، در هـر عـالم، همـ          وحدت وجود به معنا    ۀبر نظریّ 

د و موجـودات متمـایز در       ندهدست به دست هم داده و یک واحد حقیقي را تشکیل مي           
 . عالم نمودهایي از وجود واحد و ساري در همه اجزاي عالم هستندآن
داند و این نظر را بـه       م را داراي وحدت شخصي مي     اصدرا عال  ملّ : عدم وحدت عالم   ـ١٣

ایـن نظـر در میـان دیگـر متفکّـران            .)٧/١١٣ ة،متعالیـ ال الحکمة(دهد    ارسطو نسبت می  
ـ     است و بـر اسـاس آن       مسلمان نیز مقبول    عـالم را نتیجـه      ۀد و آفریننـد   ، وحـدت خداون

 .ندیرگ می
د و  نبـراي وحـدت عـالم کـافي باشـ         توانند  نمي مذکور   ۀا شهید معتقد است که ادلّ     امّ

، ي و مثالي و عقلـي     بنابراین، عالم مادّ  . دنکن از وحدت اعتباري را اثبات نمي      چیزی بیش 
داراي بلکه عوالم ، از وحدت حقیقي برخوردار نیستند ها یا عالم الهوت و ناسوت و جز آن      

علوم ه به کمک     این نظریّ   که وي معتقد است  . کثرت بوده و هر کدام جدا از دیگري است        
 .)١/٣٧٧، تفسیر القرآن الکریم  سیّد مصطفی،خمیني، (تأیید است جدید نیز قابل

کنـیم در    مشکلي که با حکمت صدرایي پیـدا مـي        لین   شهید را بپذیریم، اوّ    ۀاگر نظریّ 
 ت است در حکمت متعالیه معلول از شئون علّ      . ن است ؤُّشَ بازگشت آن به تَ    ت و یّمسأله علّ 

 عـالم   ۀاست که وحدت وجـود در همـ       ه  بر اساس این نظریّ   . و وجودي جداي از آن ندارد     
ت را نیز در حکمت صدرایي      یّ علّ ۀم، نظریّ ا بدانی ا اگر عوالم را از هم مجزّ      امّ. شوداثبات مي 

 .توانیم بپذیریمنمي
، هعـالم مـادّ    : مخلوق مطرح شـده اسـت      بندي عوالم، سه عالمِ    در تقسیم : م وهم  عال ـ١٤

ي منکر عـالم مثـال      کلّ ، به  میرداماد ، مانند ه برخي از فالسفه   البتّ . عالم عقول   و عالم مثال، 
ینـد منکـر عـالم      گرا يي و عقلي هستند و برخي از فالسفه که مادّ         مادّعالم    میان یا برزخِ 

ـ . ندکن  میي خالصه   عالم را در همین عالم مادّ      و   اند  عقول و مجردات   ا از نظـر حکمـت      امّ
 این سه عالم پذیرفتـه  اند،  اسالميۀتعالیه که سه جریان بزرگ در فلسف      م، و   اء، اشراق مشّ

 .شده است
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١٦٥

 . وجـود دارد ، عالوه بر این سه عـالم      ، شهید معتقد است که عالم وهم نیز       با این حال،  
  در مقابل عالم خیال کـه محـلّ  ، است ـ  مثل عدالتي،د جزئ معاني مجرّعالم وهم محلّ

بنابراین، چهار عـالم وجـود      . است) هولي همراه با لواحق مادّ     (یمادّهاي غیر   وجود صورت 
 تعلیقـات علـی     سـیّد مـصطفی،    خمینـي، (دارد که دو عالم در عرض یکدیگر قـرار دارد           

 ).١٥٧ ،المتعالیة الحکمة
 عـوالم  ۀتوانـد در همـ   جامع که مي است موجودي  از نظر حکمت متعالیه انسان     هالبتّ

 .این دیدگاه مورد قبول شهید نیز هست. سفر کند و از عالمي به عالم دیگر برود
رسد عالم وهم به همین مقدار که شهید بیان کرده اسـت داراي ابهامـاتي               به نظر مي  

  کلّـي، ماننـد    د اگر معاني مجرّ    باید مشخص شود که    مثالً. ها را رفع کرد     باید آن است که   
، چـرا عـدالت     همراه معاني مجرّد کلي دیگري وجود دارنـد         به در عالم عقول     ،يعدالت کلّ 

تواند در عالم مثال موجود باشد و نیازمند تصویر عالم دیگري است؟ آیـا ایـن                 جزئي نمي 
 ه فقط به دلیل نقص در تعریف عالم مثال نیست؟ نظریّ

 عوالم بـا    وري است که با در نظر گرفتن کلّ        عدالت از ام   ،هاي اسالمي  زهبر اساس آمو  
اي با  شود و اگر کسي در این جهان به عدالت نرسد در عوالم دیگر به گونه              هم تصویر مي  

او رفتار خواهد شد که عدالت به طور کامل اجرا شود، در این صورت چگونه ممکن است                 
 بـراي معـاني      مـصادیق دیگـري    چه عدالت را به طور جزئي در یک عالم در نظر گرفت؟          

هـا در    هـا و مـصداق آن      وجود وهمي آن  ن در نظر گرفت و چه تفاوتي میان         توا مي جزئي
ه در ایـن اسـت کـه    ه وجود دارد؟ به تعبیر دیگر، تفاوت میان عالم مثـال و مـادّ        عالم مادّ 

 در عـالم وهـم و        ولی چه تفاوتي میان معاني جزئي      ق دارد، موجود مثالي بدون ماده تحقّ    
 وجود دارد؟ه عالم مادّ

 
 معاد
بـر    شـرعي  ۀهي و ادلّ  ظاهر بسیاري از آیات اال    : صل و منفصل  م متّ بهشت و جهنّ   ـ١٥

 و  انـد    از انـسان   ي مـستقلّ  هـای    که بهشت و جهنم و همچنین دنیا، مکان        این داللت دارد  
 جهنم با نعمت    شود و در بهشت یا     آن مکان وارد مي     که انسان به    دارند حقیقتي مستقلّ 

باعث گردیـده  له با مشکالتي مواجه است که ا این مسئ امّ. گردد مي هي مواجه یا عذاب اال  
 تي مـستقلّ  و هویّاند صل به انسانم فقط اموري متّ بهشت و جهنّفالسفه معتقد شوند که  

  عـذابي   او همـان   مرسد و جهـنّ   هایي است که به او مي       بهشت انسان همان نعمت    .ندندار
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 وجود بهـشت و جهـنم خـارجي را منکـر            ،همین جهت  به    آنان، .بیند است که انسان مي   
 .)٩/٣٢١ ،المتعالیة الحکمةصدرالمتألهین، : نکـ (اند شده

مخلوقـات   م ازاز جمله مشکالتي که مطرح است این اسـت کـه اگـر بهـشت و جهـنّ           
 رجوع انـسان بـه آن ممکـن نیـست و اگـر از      ند، در این صورتهي در قوس نزول باش اال

ود و افعال و اخالق  و از تبعات وجل به انساند، متصن صعود باشهي در قوسمخلوقات اال
 . اویند

م وجود شهید در این زمینه معتقد است که هیچ مانعي ندارد که دو بهشت و دو جهنّ
 و عـالمي     مخلوق باري تعالي است     از انسان که   م مستقلّ ل، بهشت و جهنّ   اوّ: داشته باشد 

 اعمـال و    ۀصل بـه انـسان نتیجـ      مي که متّ  هنّدوم، بهشت و ج   . شوداز عوالم محسوب مي   
ه در نگـاه    وي معتقد است که مشکل این نظریّ      . تي غیر از این ندارد     و هویّ  اخالق او است  

-ر صحیحي از کثرت نوراني و برزخي ندارند و نتوانسته          تصوّ اهل فلسفه آن است که آنان     
خـود  .  تعریـف کننـد    انـد اند کثرت را در عوالم برتر به طوري که اهل عرفان بیان کـرده             

کـه ایـن مطلـب را در         کنـد   می و فقط اشاره     دهد  ان نیز توضیحي در این زمینه نمی      ایش
بنابراین، ایشان عـالوه بـر آنکـه        . کرده است   بیان ،الحکمیةقواعد  الکتاب مفقود خویش،    

قـوس    است که انسان درق دارد، بر آنصل و منفصل تحقّمعتقد است بهشت و جهنم متّ 
بینـد  شود یا عذاب ميم ميکند و در آن متنعّ رجوع ميت و جهنم مستقلّ   صعود به بهش  

 .)٢٠٦، ٤٦/ ٣ ،تفسیر القرآن الکریم  سیّد مصطفی،خمیني،: نکـ (
ـ     م به  اصل وجود بهشت و جهنّ     رسد که به نظر مي   ل و منفـصل    صعنوان دو موجود متّ

اول، چرا اگـر  . ل است تأمّ ه قابل مات و نتایج این نظریّ     مقدّ هیچ مشکلي نداشته باشد، ولی    
تواند در قـوس صـعود بـه آن برسـد؟           بهشت در قوس نزول قرار داشته باشد، انسان نمي        

هاي خود وحـدت عـوالم عقـل و مثـال را در دو قـوس                عنوان یکي از نوآوري    اصدرا، به ملّ
 ص  هاي فلـسفي صـدرالمتألهین،    آورينو مصطفوي،:  ـنک(صعود و نزول بیان کرده است       

بـر نظـر    دوم، بنـا  .ر این بحث اشکالي را مطرح کرده که به آن معتقـد نیـست           و د ) ٢٥٣
م منفصل از همان بهشت داند، بهشت و جهنّشهید که عوالم را داراي وحدت اعتباري مي

م بـا مبنـاي     شود، بنابراین پذیرش دو بهـشت و دو جهـنّ         هاي متصل تشکیل مي   مو جهنّ 
 .آیدصل و منفصل نیز ميقل و مثال متّ عۀ این بحث در مسئل.ایشان ناسازگار است

 و  هـاي شـقيّ    م بـراي انـسان    هي و آتش جهنّ   که عذاب اال    این ۀدربار:  رحمت عذاب  ـ١٦
شود، نظراتي مطرح است    کاران رحمتي است که از جانب حق تعالي بر آنها نازل مي            گناه
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هـا   ه انـسان  شهید معتقد است ک    .)٣٦١ -٩/٣٤٨ ،المتعالیة الحکمةصدرالمتألهین،  : نکـ  (
 تمایالت و عوارضي کـه  ها دارند، اند و رو به سوي خوبي     شدهد آفریده    موحّ که فطرتاً  با آن 

هـي  کنـد و انبیـاي اال     ها دعوت مـي    ها را به شرور و بدي      همواره با ایشان همراه است آن     
امـا  . هـا راهنمـایي کننـد      ها را بـراي خالصـي از کجـي         انسان اند تا براي این ارسال شده   

ها و اخالق ناپـسندشان      ها با این افعال همواره دست به گریبان هستند و افعال آن            نانسا
همواره همراه آنها است و انسان با زبان حال خویش از حق تعالي درخواست دارد تا او را                  

 آتـشي   ،به همین جهت  . اند نجات بخشد  از دست موبقات و مهلکاتي که او را احاطه کرده         
رد براي نجات و خالصي او از دست زشتي و پلیدي اعمال او است              گیکه انسان را فرا مي    

 .و رحمتي است که با آتش همراه است
هـاي   انـسان  هایي که عذاب را از عذب دانسته و آتش را مالئم با طبع             او بر خالف آن   

دانند معتقد است کـه ایـن آتـش         اند و به همین دلیل آن را سوزان نمي        جنایتکار شمرده 
 زیرا این انسان آن آتش سـوزان را         .هي است سوزانندگي مظهر رحمت اال   سوزان در عین    

کنـد کـه بـه مراتـب بـدتر از      ل ميبراي خالصي از اعمال و اخالق و ذات پلید خود تحمّ        
تفسیر القرآن الکـریم،    سیّد مصطفی،  خمیني،( آورتر است  و همنشیني با آن عذاب     آتش،

٣/٢٠٩(. 
عذاب الیم براي کفار داللـت        بر  که ،ر آیات را  از محاسن این نظریه آن است که ظواه       

 .دهد تغییر نميدارد،
 شرعي وارد شده است که آخرت داراي مکان است ۀدربسیاري از ادلّ: مکان اخروي ـ١٧

-ي ظاهري قرار گرفته   م در کجاي عالم مادّ    بلکه در مواردي آمده است که بهشت یا جهنّ        
  خـواه مجـردات تـامّ     ،داته که معتقدنـد مجـرّ     گونه روایات از دیدگاه فالسف     شرح این . اند

کـان نیـستند بـا       موجودات عالم مثـال، داراي م      مانند خواه مجردات برزخي     مانند عقول، 
 اصدرا معتقد است که جهان دنیـا و آخـرت دو حقیقـت کـامالً              ملّ. استمشکالتي مواجه   

اي از دنیـا    وشـه  بنابراین نه آخرت در گ     .تي با یکدیگر ندارند   سنخیّ  که هیچ نوع   ندمتمایز
قرار دارد و نه دنیا در قسمتي از آخرت واقع شده است و نه آنکه هر دو با هم یک جهان                     

 معاد جـسماني نیـز بـه ایـن معنـا          . زندساپهناور سومي را که مشتمل بر هر دو باشد مي         
نیست که در آخرت مکاني مانند این دنیاي خاکي قرار دارد تا ابدان انـسانها در آن قـرار                

هــاي دنیــایي نیــستند  از جــنس بــدنهــاي اخــروي اساســاً زیــرا بــدن.دنه باشــداشــت
 .)٩/٢٠٣ ،المتعالیة الحکمة صدرالمتألهین،(
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عـد  بُ. هه یا عـدم مـادّ     عد خالي از مادّ   ا شهید معتقد است که مکان عبارت است از بُ         امّ
که کافي است   ه وابسته نیست بل    به وجود مادّ   بنابراین مکان اصالً  . نامند مید را مکان    مجرّ

هـا    انـسان  و از آنجـا کـه در معـادِ        . وجودي داراي مقدار باشد تا بتواند داراي مکان باشد        
ـ      ) ط است معاد جسماني که مربوط به انسانهاي متوسّ      ( ق وجود مقداري براي انـسان تحقّ

، مکان اخروي با مکان دنیوي هـیچ        در این صورت  .  بنابراین، معاد داراي مکان است     ،دارد
ه ه تحقـق دارد و در آخـرت مـادّ    در این است که در دنیا مادّ   ارد و اختالف تنها   تفاوتي ند 

 .)٦٧٦، ةمتعالیال الحکمة یقات علی تعل سیّد مصطفی،خمیني،(تحقق ندارد 
ـ کـه   رسد  له مربوط به معاد جسماني است و به نظر مي         تحقیق این مسئ    معـاد   ۀنظریّ

اي کـه از    قت آن با معـاد جـسماني      جسماني صدرایي داراي ابهاماتي دروني است و مطاب       
 .آید مشکالتي دارد که نیازمند تحقیق بیشتر است نقلي به دست ميۀادلّ

 
 فهرست منابع
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