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Abstract 
One of the important topics that has made thinkers of the philosophy of religion 

contemplate by its own nature or as a reaction to constructivists – who believe in the 

subjectivity and non-objectivity of God – is the reality  or – more scientifically 

stated – objectivity of the Transcendental Being. ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī is one of the 

thinkers in this arena the rereading of whose thought can help explain his approach 

to the question of God’s objectivity. After the explanation of the theoretical 

framework of objectivity, we have explained, reread, and analyzed ‘Allāma’s 

thought in the domain of God’s objectivity. The results show that ‘Allāma has 

addressed objectivity in the discussions of ontology, epistemology (on the accuracy 

of beliefs related to God), and semantics (on the congruence of propositions with the 

External Being of God as a true and real Matter). The triple concepts of objectivity – 

i.e., Transcendental Being, transcendental belief, and transcendental proposition – in 

‘Allāma’s thought means that God’s Being and Essence is independent from mind 

(Transcendental Being), the belief or statement about God is metaphysically 

objective (transcendental epistemology), and the proposition about God can be 

evaluated by checking its truthfulness/falsity (transcendental proposition). 

Keywords: Objectivity, Objectivity of Transcendental Being, Objectivity of 

transcendental belief, Objectivity of transcendental proposition, ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī. 
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متعالی، باور متعالی، گزارة متعالی عینیت وجود 

 در اندیشة عالمه طباطبایی
 

 3، مهین رضایی2، افالطون صادقی2غالمحسین خدری ،*1حسین خدادادی

 ، تهران، ایراننوردانشگاه پیام  ،فلسفة دین ،. دانشجوی دکتری1

 ، تهران، ایراندانشگاه پیام نور ،فلسفة دینگروه  ،. دانشیار2

 ، تهران، ایران، دانشگاه پیام نورفلسفة دینگروه  ،. استادیار3

 (22/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 14/03/1400تاریخ دریافت: )

 چكیده

گرایان، که قائل به ذهنری برودن و    نفسه، یا در برابر ساات در حوزة فلسفة دین را، باالصاله و فی از مباحث مهمی که اندیشمندان،

اسرت.  « امرر متعرالی  »عبارت علمری، عینیرت    عدم عینیت اداوند هستند، به اندیشه و تأمل واداشته است، بحث واقعی بودن و به

توان رویکرد او را در امر عینیت اداونرد تبیرین کررد. در ایرن      او می عالمه طباطبایی از اندیشمندانی است که با بازاوانی اندیشة

نوشتار پس از تبیین چارچوبة نظری در تشری  معانی عینیت، بره تبیرین، برازاوانی و تحلیرل اندیشرة عالمره در حروزة عینیرت         

در صردق باورهرای   »شرنااتی،   شنااتی و هم در مباحث معرفت اداوند پردااتیم و به این نتیجه رسیدیم که عالمه هم در هستی

بره  « عنوان امری حقیقی و واقعری  ها با وهود اارهی اداوند به در تطابق گزاره»، و هم در مباحث معناشنااتی «مرتبو با اداوند

گانة عینیت )وهود متعالی، باور متعالی و گزارة متعالی( در اندیشرة عالمره بره ایرن معناسرت کره        طرح عینیت پردااته است. سه

و ماهیت ادا، مستقل از ذهن است )وهود متعالی(، باور یا همله دربارة ادا از نظر مابعردالطبیعی عینری اسرت )معرفرت     وهود 

 .  متعالی(، گزارة دربارة ادا، پذیرای ارزیابی از طریق صدق و کذب است )گزارة متعالی(

   واژگان کلیدی

  .گزارة متعالی، عالمه طباطباییعینیت، عینیت وهود متعالی، عینیت باور متعالی، عینیت 
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 . بیان مسئله1

از زمان فالسفة اولیه مطرح بوده اسرت. در هرر زمرانی هرر فیلسروفی       1بحث دربارة عینیت

عبارت از عرالم  « واقعیت عینی»موضع ااصی را در این باره اتخاذ کرده است. نزد افالطون 

 بره ایرن عرالم از طریرق شرهود      نیز علم به این عالم است و علم« معرفت عینی»م ثُل است، 

شود. ارسطو براالف افالطون، اشیای پیرامون ما در ایرن عرالم را کره از طریرق      حاصل می

دانست. از نظرر ارسرطو معرفرت     ها می ترین واقعیت  یند، عینی تجربة حسی به ادراک درمی

 (.102-103: 1383)مالیوسفی، اشیاست  عینی، معرفت به صور یا ذوات

ترر   شده شنااته 2«واقعیت ذهنی»گرایان دورة هدید، بر این باور بود که  ل، از عقدکارت

 «واقعیت عینی»از 
« واقعیت عینی وهرود ارود شرخص   »است، اما در عین حال معرفت به 3

یک موهود متفکر غیر فیزیکی، به اندازة معرفت شخص به واقعیت ذهنی تفکرر و   عنوان به

عینیت را در اشیا موهرود   بیکن،گرایانی همچون  اما تجربه اش، مهم و اساسی است. اندیشه

واسطه شناسایی  توان بی را می کرد که طبیعت فرو می بیکنکردند.  هو میو پیرامون هست

طبق تمایزی که بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه قائل بود، بر این باور برود کره    الک کرد.

ها یا کیفیات اولیة اشیا، معرفت حاصرل   ویژگیاحوص  توانیم در تنها می ما از طریق علم،

 لیسرم   طبرق ایرده   گیرنرد.  کنیم. بنابراین معرفت عینی ما تنها به کیفیات اولیة اشیا تعلق مری 

، تنها واقعیات این عالم، اذهان و محتواهای ذهنی ما هستند. طبق نظرر او، اداونرد   بارکلی

اندیشرد،  ن را   کره بره  ن مری    تا زمرانی واقعیت عینی را از طریق اندیشه به  ن الق کرده و 

 (. 105-106: 1383)مالیوسفی،  کند حفظ می

و اشیا برای مرا )فنرومن(    نفسه )نومن( ، با تمایز نهادن میان اشیا فیالکبراالف  کانت

نفسره، علرم پیردا     توانیم به طبیعت و ماهیت واقعی اشیا فری  یا پدیدار، معتقد بود که ما نمی

دانیم، این است که  نها وهرود دارنرد.    نفسه می احوص اشیا فی ما در کنیم. تنها چیزی که

                                                                                                                                        
1. objectivity 

2. subjective reality 
3. objectivity reality 
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شوند، است. بر ایرن   گونه که بر ما ظاهر می بنابراین معرفت علمی ما مربوط به اشیا، تنها  ن

توافـ   احکامی است که بر سر  نها « عینی»پذیرفتنی برای واژة  اساس تنها معنای معقول و

و متعلق « عین»منتقل شدن از  «تحلیل استعالیی»در بخش  باشد. سیر مباحث کانت عمومی

هرای مفهروم    سران بره   بردین ( Wolf, R.P, 1963: 266) اسرت « مفهوم یک عین»شناات به 

شنااتی تعریف  گیرد، و صرفاً از منظر معرفت قرار می «متعلق شنااتی»، «عین»مابعدالطبیعی 

ناپرذیری واقعیرت    در واقع، شرناات شود، و از حل دوگانگی غیرقابل عبور عین و ذهن  می

نفسه(، شرناات )پدیردار(     ید. به تعبیری به شرط نشنااتن )امر فی دست می االمری به نفس

 گردد. ممکن و میسر می

معرفتری   ای عنوان مسرئله  و عین به در ههان اسالم نیز، مسئلة سوژه و ابژه و رابطة ذهن

در الهیرات   سـینا  ابن. کند یمدیکی پیدا در فلسفة سینوی با مسئلة هوهر و عرو ارتباط نز

شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی «. فی ان العلم عرو»شفا فحلی دارد تحت عنوان 

فحل مستقلی را تحرت عنروان وهرود     فخر رازینیز به این مسئله پردااتند.  فخر رازی و

فاضل  احوص و بهمحق  دوانی ذهنی، ایجاد کرده است و متکلمان مکتب شیراز همچون 

با مبانی حکمت متعالیه، طرح نوینی  اما صدرالمتألهین اند. متعرو مسائل  ن شده قوشچی

را برای حل مسئلة علم و رابطة عالم و معلوم ایجاد کرد. او علرم را از مردار مقروالت و از    

)پارسرانیا، ابرگرزاری فرارس،     بازگردانرد مدار هوهر و عررو ارارا کررد و بره مرتن وهرود       

19/7/1394.) 
. در تعریرف  کنرد  یمرویکرد عرفانی نیز در بحث هوهر و عرو، مسیر دیگری را طی 

هروهر در   .عرفان اسالمی از هوهر و عرو، نه انسان هوهر است و نه علم عررو اسرت  

تعریف عرفانی وهود البشرط قسمی، فیض منبسو، نفس رحمانی و امر واحد الهی اسرت.  

که مقروم موهرودات    کنند یمت واحدی اشاره این مفاهیم و عبارات متعدد، همگی به حقیق

دلیل اینکه موهودات متعین قوام به  ن فیض واحد دارند، به همرة   متعین و متکثر است و به

 .شود یم نها عرو اطالق 
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از مباحث مهمی که اندیشمندان در حوزة فلسرفة دیرن را بره اندیشره و تأمرل واداشرته       

است. واقعری برودن، بره    « امر متعالی»عینیت  تر، عبارت علمی است، بحث واقعی بودن و به

این معناست که امر متعالی، حقیقتی مستقل از ذهن دارد که این مسئله در تجربرة دینری، در   

شرود. عینیرت در اندیشرة عالمره طباطبرایی، در سره        مطرح می 1گرایان برابر اندیشة ساات

ح عینیت پردااته اسرت  شناسی به طر موضع قابل تبیین و بررسی است. عالمه هم در هستی

شنااتی، در صدق باورهای مرتبو برا اداونرد، و هرم در عینیرت      و هم در مباحث معرفت

عنروان امرری حقیقری و واقعری      ها با وهود اارهی اداوند به معناشنااتی در تطابق گزاره

شنااتی و  معنا که عینیت در نگاه او، این بحث هم شامل عینیت معرفت پردااته است. بدین

 شود.   شناسی و هم عینیت معناشنااتی می عینیت هستیهم 

ای و براساس تبیین چارچوبة نظری در تشرری  معرانی    در این نوشتار به روش کتابخانه

باورانره، در اندیشرة    تحلیلی به بازاوانی معرانی عینیرت دیرن    –عینیت، با رویکرد توصیفی 

این معانی با وهود اارهی اداوند، ایم و براساس  ن، تبیین دقیقی از تطبیق  عالمه پردااته

 های ادامحور ارائه شده است. باورهای اداباورانه و در نهایت گزاره

 . چارچوبة نظری2

رو در ابتدای این  شود. ازاین در تعریف عینیت، ضرورتاً بحث سوژه یا ذهنیت نیز مطرح می

 پردازیم. بخش به تعریف این دو واژه با دو تقریر متفاوت می

را معادل امر ذهنی، درونری، انفسری، غیرمرادی و    « سوژه، سوبژه»و رایج،  ر اولتقریدر 

حیرث   کره از  -عینی، بیرونی، ارارهی،  فراقی، مرادی    را امر« ابژه»دهند و  نفسانی قرار می

   2کنند. معنی می -اند وهودی اارا و فار  از انسان

                                                                                                                                        
1. Constuctivism 

ای دارنرد   در این تلقی میز اارهی،  سمان، فالن شخص با مشخحات فالن، طبیعت و... وهودی  بژکتیو و ابژه .2

و در مقابل اموری مانند تحور میز، یا تحور  سمان، تحور فالن شخص، احساس درد، محبت، عداوت، تشنگی، 

 گیرند. قرار می« یو، سابژکتیو، سوژهسوبژکت»های دینی اموری هستند که در ذیل امور  مکاشفات معنوی و تجربه
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« ابرژه »ا همران انسران و   فاعل شناسرا یر  « سوژه، سوبژه»از این دو مقوله،  دوم، تقریردر 

شرود   شناسد و ابژه  ن است که شنااته مری  متعلّق شناساست. بنابراین سوژه  ن است که می

تواند اارهی باشرد یرا درونری،     گیرد. متعلق شناسا، ابژه می و مورد مطالعه و مداقه قرار می

امحسروس  انفسی باشد یا  فاقی، ذهنی باشد یا عینی، مادی، محسوس باشد یرا غیرمرادی، ن  

 1احوص مطلق(. )رابطة عموم و

 سوژه ابژه

 امری ذهنی، درونی امری عینی، بیرونی، خارجی اول تقریر

 فاعل شناسا متعلَق شناسا )ذهنی، بیرونی( تقریر دوم

 . تقریرات عینیت1نمودار 

 معانی عینیت در فرایند شناخت .1. 2

سه معنری   «شناات»عینی بودن فرایند در باب میزان و چگونگی منطقی و  برای واژة عینیت

 ذکر شده است:

بر این اساس وقتی معرفت در شکل قلیه ظاهر شود، اگر  نچه را که مطابقت با واقع، 

حقیقتاً هریان دارد معرفی کند، معرفت عینی اواهد برود و اگرر  نچره دربرارة     « اارا»در 

و اسرتنباط وی و  نچره در   « احسراس درونری شرخص   »شود  اارا در قالب قلیه بیان می

دیربراز،  )ی و احیاناً کاذب اواهد برود  ذهنش هریان دارد باشد، معرفت )به اارا( امری ذهن

1377 :51.) 

دست  مده باشرد کره    ای به های علمی دانشمند با شیوه اگر یافتهامکان داوری همگانی، 

عینری  « یافتره  »شرود  ن   امکان داشته باشد  ن شیوه در دسترس همگان قرار گیرد، گفته می

و ایراد عرف اهل علم قرار گیرد یا برا  تواند مورد نقد  ای علمی می رو وقتی یافته است. ازاین

مشاهده و  زمون ارزیابی و سنجش شود، وهود ایرن امکران اصرطالحاً  ن یافتره را واهرد      

                                                                                                                                        

دهیم و بره بررسری    برای مثال ما یک بار امری محسوس و اارهی مثل طبیعت پیرامونی اویش را ابژه قرار می .1

پردازیم و یک بار نفس یا روح و یرا دسرتگاه ادراکری بشرر را ابرژة ارود قررار         وارتباط اهزای  ن با یکدیگر می

 )نفس و روح( و درونی و غیراارهی )دستگاه ادراکی( هستند.دهیم که اموری غیرمادی  می
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کند. در مقابل اگر چنین امکانی برای یافترة علمری وهرود نداشرته باشرد،       صفت عینیت می

دوم نخواهرد   هرچند ممکن است  ن یافته به معنای اول عینی هم باشد، ولی عینی به معنری 

 (.51: 1377دیرباز، )بود 

یرا  «  راینرد  هرا شرواهد تجربری را مری     ارزش»کره   این باورفراغ از ارزش و ایدئولوژی، 

هرای اهتمراعی    های مشاهدتی و پایه در علم مستند و مبتنی بر اهماع عالمران و ارزش  گزاره»

هرای علمری در مطالعرة پدیردة واحرد، توسرو        شرود کره یافتره    ، به این نتیجه منتهی می«است

بل این نظر این باور اسرت کره   دانشمندان متعدد اگرچه، همکار، متفاوت اواهد بود. نقطة مقا

طور  گاهانه در صورت اعمال درست و کامل، اهرازة ترأثیر    ای است که به گونه روش علمی به

دهد. اگرر چنرین    های فردی را در یافتة علمی نمی گونه ارزش داوری شخحی و اواست هیچ

 (.51: 1377رباز، دی)باشد، این یافتة علمی، عینی اواهد بود؛ یعنی عاری از ارزش و ایدئولوژی 

  ابعاد و وجوه فلسفی عینیت .2. 2

اند.  از زوایای مختلف پردااته «ذهنیت»و مفهوم مقابل  ن یعنی  «عینیت»فیلسوفان به مسئلة 

تقسریم   شـناختی  و معرفـت  یعیمابعـدالطب امروزه غالب فیلسوفان، عینیت و ذهنیت را بره  

تفراتی همچرون معرفرت، باورهرا، احکرام،      های دارای حیثیت ال معنا که پدیده کنند؛ بدین می

تواننرد عینری    شنااتی، می و نظایر  ن به لحاظ معرفت های ذهنی ها، همالت، بازنمایی نظریه

تررین   به کلری « شیء»یا ذهنی تلقی شوند. اما در معنای مابعدالطبیعی، تمام اشیا ر که در  ن  

هرا،   هرا یرا ویژگری    صره معنایش در نظر گرفته شده است ر مثل اشریای عینری ارارهی، اا    

 توانند به لحاظ مابعدالطبیعی، عینی یا ذهنی تلقی شوند. می -و نظایر  ن رویدادها

  عینیت مابعدالطبیعی. 1. 2. 2

 باشرد. در  این عینیت، در هایی است که وهود و ماهیت یک شیء مستقل از ذهرن بشرری  

لحاظ مابعدالطبیعی عینی ای از هویات به  یا طبقه احوص عینیت مابعدالطبیعی، یک هویت

توانرد   استقالل از ذهن بشرری مری   .است، اگر وهود و ماهیتش مستقل از ذهن بشری باشد

 و ا( استقالل شنااتی. سه معنا داشته باشد: الف( استقالل علی، ب( استقالل هوهری
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مستقل از ذهن بشری است، مشروط بر اینکره فراینرد علّری    « علی»یک هویت به لحاظ 

مسرتقل  « هروهری »هویت ااص، مستلزم ذهن بشری نباشد. یک هویت به لحاظ ایجاد  ن 

از ذهن بشری است، اگر وهود و ماهیتش توسو ذهن بشر شکل نیافته یا با  ن یکی نباشد. 

ای همچرون باورهرا، امیرال و عواطرف،      شرنااتی  طبق این مفهوم از استقالل، هویرات روان 

شرنااتی دقیقراً    لقری شروند، زیررا ایرن امرور روان     توانند به لحاظ مابعدالطبیعی عینری ت  نمی

مستقل از ذهن بشری « شنااتی»های مختلف ذهن بشری هستند. یک هویت به لحاظ  هنبه

1زای یک از حاالت معرفت است، اگر وهود و ماهیتش وابسته به هیچ
انسان نباشد. برر ایرن    

مسرتقل از براور یرا     شرود کره   اساس یک هویت زمانی به لحاظ مابعدالطبیعی عینی تلقی می

 (.107: 1383ادراک شخص باشد )مالیوسفی، 

توان درهات مختلفی را لحاظ کرد. طبق این مفهوم از عینیرت   برای استقالل شنااتی می

های این عرالم، میران    احوص هر واقعیتی از واقعیت چنین فرو شده است که همواره در

تفراوت و  « ر واقرع درسرت اسرت   د»با  ن چیزی کره  «  ید به نظر درست می» ن چیزی که 

 ااتالف وهود دارد.

از میان سه معنای مختلفی که برای شرط استقالل از ذهن بشرری مطررح شرد، تنهرا دو     

معنای دوم و سوم در عینیت مابعدالطبیعی اهمیرت و ضررورت دارنرد. بنرابراین در عینیرت      

ه لحاظ مابعردالطبیعی  مابعدالطبیعی استقالل علّی شرط نیست. بنابراین اگر هویتی بخواهد ب

استقالل جوهری یا حـداقل اسـتقالل شـناختی از    عینی تلقی شود، شرطش  ن است کره  

 .(107: 1383 مالیوسفی،)ذهن بشری داشته باشد 

  شناختی عینیت معرفت .2. 2. 2

هرای مختلفری کره در ایرن      سادگی و بدون در نظر گررفتن نظریره   توان به این عینیت را نمی

شنااتی، چهار  احوص عینیت معرفت طور کلی در تعریف کرد. به احوص موهود است،

                                                                                                                                        

های عالم و در نتیجه منبع بالقوة معرفت ما بره   زا، حالتی از حاالت انسان است که پذیرای ویژگی حالت معرفت .1

 ها و غیره. عالم است، مثل باورها، ادراکات حسی، احکام، واکنش
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های قائل به اهماع؛ در ایرن نظریره، عینیرت     اند از: نظریه نظریة عمده وهود دارد که عبارت

کننرد. طبرق ایرن     تعریف می «اتفاق نظر»شنااتی در احوص یک حکم را از طریق  معرفت

باشد. هایی که شرط اتفاق نظر بالفعرل   قعیا االف وا نظریه، اتفاق نظر ممکن است بالفعل

شرنااتی عینری تلقری     باشد، یک حکم به میزانی که بر سر  ن توافق است، به لحاظ معرفت

هرای   نظریره  .شرود  شود و به میزانی که بر سر  ن ااتالف نظرر باشرد، ذهنری تلقری مری      می

از تمرایز میران   « ذهنری »و « عینی»ای یا ارهاعی؛ در این نظریه، برای تمایز نهادن میان  اشاره

هرایی کره    هویند. طبق ایرن نظریره، گرزاره    شخص سود می سومهای اول شخص و  دیدگاه

هررای  دارای ارهاعررات برره اولررین شررخص هسررتند، از عینیررت برارروردار نیسررتند. نظریرره 

سرخن  « ذهنیرت »و « عینیرت »تروان از   شود که زمانی می فرابازنمایانه؛ در این نظریه بیان می

های ذهنش و اشریایی را دریابرد    شناسایی باشد که بتواند تمایز میان بازنمایی گفت که فاعل

بسرا   های  ن اشیا هستند، برا ایرن حرال ایرن اشریا، چره       ها، بازنمایی که هرچند این بازنمایی

هرای قائرل بره     های قائل به تطابق؛ مفهوم اصرلی در نظریره   نشده باقی بمانند. نظریه بازنمایی

شنااتی عینی است کره براور یرا     ای به لحاظ معرفت مانی باور یا هملهتطابق این است که ز

احوص چیزی که به لحاظ مابعدالطبیعی عینی است. طبق این مفهروم از   ای باشد در همله

 (. 107-110: 1383شان هستند )مالیوسفی،  عینیت، اشیا مستقل از شیوة بازنمایی

 عینیت معناشناختی .3. 2. 2

 ـسنت فلسفی انگلیسی  از سوی فیلسوفان  به نام عینیت معناشنااتی نوع دیگری از عینیت

یی سدة بیسرتم کره   کای مرمطرح شده است. در واقع فیلسوفان سنت انگلیسی ر   1آمریکایی

داننرد، تمرکرز    مسائل فلسفی را بیشتر، مسائل مربوط به زبان و ارتباط زبران برا ههران مری    

یت معناشنااتی براالف عینیت مابعردالطبیعی  شان روی عینیت معناشنااتی است. عین عمده

هرای شرنااتی اسرت،     شنااتی که ویژة مکانیسم که مربوط به اشیاست و نیز عینیت معرفت

                                                                                                                                        

زبران بره مکترب غالرب تبردیل شرد. امرروزه         بیستم در کشورهای انگلیسی سدةاست که در  غاز  فلسفی مکتبی .1

ارود را   ةهای دانشگاهی فلسرف  بیشتر دپارتمان اویاسکاندین و نیوزیلند استرالیا، ،کانادا ،ایاالت متحده بریتانیا، در

 کنند.   می معرفی «ة تحلیلیفلسف»های  عنوان دپارتمان به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
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ای اراص   است. طبق این دیدگاه، اگر بیانات و عبارات موهرود در رشرته  « ها ااص گزاره»

یت معناشنااتی باشند، در این صورت، عین ارزیابی از طری  صدق و کذبعموماً پذیرای 

 (.113 :1383 مالیوسفی،)گیرد  شکل می

 

 

 

 وجود و ماهیت شیء، مستقل از ذهن است هستی شناختی)مابعدالطبیعی(
 

معانی استقالل 
 از ذهن

استقالل علی: فرایند علی چیزی مستلزم ذهـن   
 نیست

 شروط
 عینیت

 مابعدالطبیعی

ماهیت چیزی توسط استقالل جوهری: وجود و 
 ذهن شکل نیافته است

ــاور و ادرا    ــتقل از ب ــناختی: مس ــتقالل ش اس
 شخص

 شناختی معرفت

 انواع

 قائل به اجماع: اتفاق نظر بالفعل بر یک حکم
هـای دارای ارجاعـات    ای یا ارجاعی: گزاره اشاره

 سوم شخص
فرابازنمایانه: تشخیص فاعـل شناسـا در تمـایز    

 اشیاء و بازنمایی ذهن
ای دربـاره چیـزی    قائل به تطابق: باور یا جملـه 

 که از نظر مابعدالطبیعی عینی است

 معانی
 مطابقت با واقع

 امکان داوری همگانی
 فارغ از ارزش و ایدئولوژی

 هاست( معناشناختی)خاص گزاره
ای که پذیرای ارزیابی از طریـق صـدق و    گزاره

 کذب باشد

 . وجوه فلسفی عینیت2نمودار 

 تبیین عینیت در اندیشة عالمه طباطبایی. 3

اسرت؛  « اردا »هرای واژة   به« وهود»از مباحث مهم و بنیادین در فلسفة عالمه، هایابی واژة 

معنا که براساس مبنای اصالت وهود که در نهایت به اصالت و عینیت اداونرد منجرر    بدین

لذات، اسرت و برر   عنوان وهودی اصیل، و وهودی حقیقی و وهودی با شود، اداوند به می

شرود و   شناسی، تمرام هسرتی را شرامل مری     این اساس دایرة وسعت اداوند از منظر هستی

مثابة وهودی است که متعرالی از همرة وهرودات دیگرر      رو در این اندیشه، اداوند به ازاین

 عالمره  عره یدر نظرام مابعدالطب اسرت.  « وهرودی متعرالی  »تر، اداوند،  است و به تعبیر دقیق

وجوه 

فلسفی 

 عینیت
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 یچنان تحور شده است که وهرودش از نظرر شردت وهرود     ادابرحسب اصالت وهود، 

فقر و ضرعف   یاند که دارا شنااته شده ای گونه وهودات دیگر به که درحالیاست،  ینامتناه

، یگرر یوابسرته بره منبرع د    دیاود باشند. وهود  نها با وهودِ علتِ توانند یو نم اند یوهود

 (.231-233 ق:1428، ییاطباطب)باشد وهود مطلق،  یعنی

بخرش   بخش، وهود حرکت عنوان وهود نظم در براهین تجربی عالمه، وهود اداوند به

عرفرانی نیرز وهرود حقیقری و      -بخش طرح شده است. در براهین شرهودی  و وهود تکامل

بالذات، اداوند است و دیگر وهودات، شأن و ظهور همران وهودنرد و وهرود اسرتقاللی     

فلسفی نیز، واقعیت اصیل و وهرود اصرلی، اداونرد اسرت و وهرودات      ندارند. در براهین 

رو در همة  دیگر، وهود فقری دارند و وابسته به وهود حقیقی یعنی وهود اداوندند. ازاین

بخرش،   نظرم »کامرل، نامتنراهی و مطلرق برا عنراوین گونراگون       « وهرود »مباحث، نشرانی از  

مثابرة   عنروان و بره   شود کره اردا بره    ی، دیده م«، بالذات و حقیقیبخش تکاملدهنده،  حرکت

 وهود در نظر گرفته شده است. 

ند که در ذات فلسفه و اندیشة عالمه، متبلور است. ادا ا نیز دو مفهومی تعالی و متعالی

ای که تعالی وهودی  ن تمرام هسرتی را در برگرفتره و همرة      گونه وهودی متعالی است، به

تعالی است. در نظام فلسفی عالمه، که مبتنری برر   ای از وهود م وهودات عالم، نمود و هلوه

شود که بنیان هستی براساس  ن شکل  عنوان مفهومی طرح می اصالت وهود است، وهود به

معنا که ذات اداوند کره   شود که همان ذات هستی است. بدین گرفته است و امری تلقی می

تعبیر شده است، در همة هسرتی هریران دارد و وحردتی شخحری ایجراد      « وهود»از  ن به 

شود. چنین وهودی، متعالی است، زیرا وهودی بسریو، دارای وحردت حقره، وهرودی      می

 صرف و مؤثر حقیقی، و هدا از ماهیت و عدم است. 

طبایی، در سره موضرع قابرل تبیرین و     طورکه بیان شد، عینیت در اندیشة عالمه طبا همان

شرنااتی، و هرم در عینیرت     شناسی و هم در مباحث معرفرت  بررسی است. او هم در هستی

 معناشنااتی به این مسئله التفات داشته است.
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 شناختی عینیت معرفت. 1. 3

شرمار   ، پایه و اسراس تلقری او از معرفرت حقیقری، بره     «یقین مطابق با واقع»در نگاه عالمه، 

ود. در منظر عالمه هرگونه تعریفی که انطباق ادراکات برا واقعیرت را مخردوش سرازد،     ر می

، احوصریتی  «صردق »سقوط در ورطة سفسطه و شکاکیتی نامعقول است. از سوی دیگرر،  

نظرر  (. 416ق: 1404)مطهرری،  های ابری و عبارت از انطباق برا ارارا اسرت     مربوط به گزاره

گرایانه )رئالیسمی( است که با ارهاع دادن بره   های واقع عالمه در این بحث، مطابق با نظریه

، مابرازای   «اردا وهرود دارد  »داننرد. گرزارة    امور عالم واقع، باور مطابق با  ن را، صادق مری 

 (. 30-31: 1387)طباطبایی،  شود ای اارهیه محسوب می عینی بالفعل دارد و قلیه

 عینیت معناشناختی .2. 3

ای پذیرای ارزیابی از طریرق صردق و کرذب باشرد،      معناست که اگر گزاره این عینیت بدین

تفحرص در مباحرث    (.Leiter, 1998: 10796)ای معنرادار و نمایرانگر واقعیرت اسرت      گزاره

قرر ن از هملره مباحرث     ریعالمره در تفسر   یکردهرا یو رو شناسانه یو هست شناسانه معرفت

ن اندیشة او در زمینة عینیرت معناشرنااتی   منابع تبییاز همله  لیمحکمات، متشابهات و تأو

هرای   گرزاره احروص   به ی،نید های گزاره تینیو معتقد به صدق و ع 1گرا واقععالمه است. 

و احوصرراً  گرایران  تجربرره دگاهیر عالمرره برا د ت. ذات و صررفات اداونرد اسر   مربروط بره  

و  یحسر  هرای  گرزاره کره فقرو    پرذیرد  نمیمخالف است و هرگز  یمنطق یها ستیویتیپوز

 اریر معنادارنرد و مع  ینر ید هرای  گزارهاز نظر عالمه  .دارند یمعنادارند و ارزش بررس یتجرب

 (. 96: 1382)طباطبایی،  ستیقابل قبول ن ها ستیویتیپوز

در اندیشة عالمه قلایای حقیقیه، یا مابازاء عینی دارد، مثل قلایای اارهیه که موضوع 

شمار  مده و صردق   مطابق واقعی  نها در اارا بهدارد که « مابازاء عینی بالفعل»و محمول، 

                                                                                                                                        

 یا هیر نظر ییگرا . واقعشوند می میتقس «گرا واقعغیر»و  «گرا واقع»به دو گروه  اغلب ینیمتفکران ددر این رویکرد  .1

هرا نسربت    مستقل از علم و اعتقاد انسان ای یبشر یکرف یها مستقل از نظام ی،همالت ابر نکهیبر ا یاست مبتن

 کاذب. ایاند  صادق ای ،به صدق و کذب  نها
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مابرازاء ذهنری   » ن منوط به انطباق مفاهیم حاکی گزاره با محکی ارارهی ارود اسرت. یرا     

شرود و   دارد، مثل قلایای ذهنیه که در  ن محمول به یک امر ذهنی نسبت داده مری « بالفعل

مطرابق  »گیرد یا  جش قرار میبرای احراز صدق، انطباق  ن مفاهیم با واقعیتی ذهنی مورد سن

دارد، یعنی قلایایی که نه مابازاء عینی و نه مابازای ذهنری دارد، امرا قلرایایی    « االمری نفس

تبرع   رو در نظر او، هر نوع تحقق و ثبوتی یا اودِ وهودِ عینری اسرت یرا بره     ند. ازاینا صادق

وعات و محمروالتی  موضر (. 30-31: 1387)طباطبرایی،   عینی، دارای تحقق و ثبوت اسرت  وهود

، اگرچه وهود اصالی و واقعی ندارنرد، وهودشران تبعری اسرت؛     «علیت عدم»و « عدم»مثل

کنیم، یعنی منشأ انتزاع  ن اارهی است.  واقعی انتزاع می معنا که مفهوم عدم را از امور بدین

 شود: رویکرد عالمه در احوص عینیت معناشنااتی، در شمارگان زیر االصه می

 اند؛ فهم ی دینی قابلها . گزاره1

 شود؛ وسیلة محکمات، تبیین می های متشابه به . گزاره2

 عینی فراتر از ذهن انسانی است؛ هایی هستند که تأویل امور های دینی، گزاره . گزاره3

 های دینی را دارند؛ ها )به تناسب شدت و ضعف( قابلیت فهم گزاره . همة انسان4

 نمایی است )عینیت معناشنااتی(. واقعهای دینی دارای  . نتیجه: گزاره5

 شناختی عینیت هستی .3. 3

شرنااتی، در   وضوح قابل اثبات است. عینیرت هسرتی   این نوع عینیت نیز براساس مبانی عالمه به

احروص عینیرت    باشرد. در  هایی است که وهود و ماهیت یک شیء مسرتقل از ذهرن بشرری   

لحاظ مابعدالطبیعی عینی اسرت، اگرر وهرود و     ای از هویات به یا طبقه مابعدالطبیعی، یک هویت

ماهیتش استقالل هوهری یا حداقل استقالل شنااتی از ذهن بشرری داشرته باشرد )مالیوسرفی،     

عنروان امرری مسرتقل از ذهرن      طور کلی، در این عینیت، وهود متعالی، بره  (. به111-110: 1383

وعی ارودش، فاعرل شناساسرت.    نر  که وابسته به فاعل شناسا نیست و بره  طوری انسان، است، به

عرفانی و فلسرفی   –چنین عینیتی از مبانی عالمه قابل استنباط بوده و در براهین تجربی، شهودی 

 کار برده است، قابل استخراا است. که برای اثبات وهودی ادا به
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 عالمه  1تجربی( –در براهین تجربتی )عقلی « وجود متعالی»عینیت  .1. 3. 3

عمروم، از هملره    یو قابرل فهرم برودن بررا     یچرون سرادگ   ییای، با مزایتجرب های استدالل

انرد.   شرده گرفته  کار بهاثبات وهود ادا  یبرا یو شهود یعقل نیکه در کنار براه اند ینیبراه

است. او  نظر صاحب نهیزم نیکه در ههان اسالم در ااست  یاز همله کسان ییطباطباعالمه 

مستقالً سخن  زیوهود ادا ن یتجرب نیاز براه شیاو یو عرفان فلسفی های بحثدر االل 

 ، که بیانگر عینیت اداوند است؛گفته است

 الف( برهان نظم  

 نیر ، در ایکلر  طرور  بره .  ید میشمار  عالمه به یتجرب نیبراه ةبر نظم در زمر یاستدالل مبتن

موهرود در   هرای  نظرم ههان، چرون   از نظم یاریمتنوع بس یرهایگفت عالمه تقر دیبا نهیزم

، «عرالم  ینظام کلر » یو حت «یهزئ های پدیده»، «رو به کمال ههان ریمتغ ایثابت  های پدیده»

ارائه داده و سرپس بررا اسرتناد بره مقدمره       «موهود در القت موهودات یابی راهو  تیهدا»

بر محال بودن تحادف، محال بودن استناد به علرت برودن    دی، با تأک«نظم به ناظم ازین» یعقل

 ریبرر وهرود طررح و ترردب     یاستناد  ن به چند علت، همه را شرواهد  اید موهود منظم او

عنروان مردبر  ن    به «عینیت ادا»و نهایتاً بر « وهود ادا»بر  تیدر نها قیطر نیاوانده و بد

 (. 117: 1387 ،ییطباطبا) کند میاحتجاا 

 . ههان دارای نظم است؛1

                                                                                                                                        

کره در  ن از کبررای عقلری بهرره بررده شرده        عالمه اندیشة در «تجربتی» واژة از گیری بهره چرایی احوص در .1

 معنرای  تجربری،  واژة از اینجرا  الرف( در  :شود می اشاره  ن به این شمارگان است، نیاز به بیان نکاتی است که در

 لغروی  معنرای  بلکره  شود، ناپذیر دانسته اثبات و معنا بی دینی،  های گزاره  ن در که نیست مدنظر  ن پوزیتیویستی

 مفهروم »، ای واژه چنین ب( از است؛ بوده توهه مورد ،Experimental واژة  ن، انگلیسی تعبیر و است مدنظر  ن

 در ،«تجربری » نوشتار این در. ندارد عقالنیت با تعارضی معنا، این در تجربه، بلکه شود، نمی برداشت «غیرعقالنی

 تعبیرر  پوزیتیویستی، تجربی معنای از ابهام رفع ؛ ا( برای«عقالنیت» مقابل در نه است، شده مطرح «فلسفی» برابر

 . نگردد الو پوزیتیویستی، تجربیِ با تا برده شده است کار به «تجربتی»تعبیر  یا «تجربی -عقلی براهین»
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 )تحادف محال است(؛دهنده، امکان ندارد  . نظم بدون نظم2

 1و2دهنده است؛            . ههان دارای نظم3

 بودن ههان(؛ دهنده اارا از ههان است )محال بودن، علت اود . نظم4

 دهنده، عینیت دارد؛ . نظم5

 دهنده، اداست؛ . نظم6

 4و5. اداوند اارا از ههان است؛          7

 5و7         . ادا )وهود متعالی( عینیت دارد.             8

 ب( برهان حدوث  

ههان ماده،  ةاست که هم نیعالم چن «یحدوث علّ» در احوصعالمه نظر  -حدوث علی

حرکرت و   نیاست و چون ع «یقیواحد حق» کیبه حسب اهزا دارد،  یکثرت نکهیا نیدر ع

برا   تشیذات و هو رایز گیرد، نمی ن از اودش سرچشمه  ی، ناچار هستاستو تحول  رییتغ

اود دارد کره   غیر از ی. پس ناچار علتستیدر کار ن زین ی،و اتفاق پذیرد می رییبود و نبود تغ

علرت تامره    یضرور یو هست دهد می شیدایههان را پ یوهود ضرور یو یوهود ضرور

 (.267 :4ا تا، بی، ییطباطبا) معلول است یمقدم بر وهود ضرور

 یکالمر  ة ن، بهرر  یحردوث علّر   یعنر یلم، هنبه از حدوث عا نی، عالمه از ابیترت نیبد

 ةعالمره از حردوث دو حروز   رساند.  میبه اثبات  یعلّ میعنوان قد برد و وهود ادا را به می

گرفتره   جره یسخن گفته و با اثبات  ن وهود ادا را نت زین و جسم ینفس انسانبه نام  گرید

 نیر در ا رایر ز ،هسم باشرد  تواند نمی ،است که علت حدوث نفس بر این باورعالمه . است

 یامر هسرمان  .ستین نیچن دانیم می که درحالینفس اواهد بود،  یدارا یصورت هر هسم

اواهرد برود،    «وضرع » ن مشرروط بره    یاثرگذار رایز ،علت باشد تواند نمی یاز نظر و زین

  (.286 :2ا، 1367 یی،طباطبا)د نفس چون مجرد است وضع ندار که درحالی

نفرس   ةوهود ورنرد  بره   ن اسرت کره علرت     ید میدست  مقدمات به نیکه از ا ای نتیجه

 یموهرود  ایاست  یواهب تعال ایو  ن، به اعتقاد عالمه،  «عتیاست برتر از عالم طب یامر»
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 نیر ا نیفروق و همچنر   ةعالمه با توهه به مقدمرسد.  میاست که در سلسله علل اود به او 

 ایر محدث هسرم و   نی ن است که اگر ا ، براستمحدث  ازمندین یکه هر حادث یاصل عقل

محدث اواهد بود و نقل کالم به همان محدث هم بره   ازمندیباشرد، اودش ن یامر هسمان

هرا   از دور و تسلسرل عالمره را بردان    زیر ، پرهنیبنرابرا  ت.ادامه اواهد داشر  بیترت نیهم

و  ن  ،یاست که نه هسم است و نه هسمان یامر ،محدث اهسام دیکه بگو کند رهنمون می

 (.286-287 :2ا، 1367 یی،طباطبات )اس یهمان واهب تعال

 . ههان، عین حرکت و تغییر و تحول است؛1

 . ههان، پدیدار شده است؛2

 . پدیدار، نیاز به پدید ورنده دارد )حدوث علی(؛3

 . پدید ورنده، غیر از پدیدار است؛4

 یز است(؛. پدید ورنده وهود مستقل از ههان و اارا از  ن است )متما5

 . پدید ورنده، عینیت دارد؛6

 . پدید ورنده، اداوند یا موهودی در سلسله علل است؛7

 . اداوند )وهود متعالی(، عینیت دارد.8

 ج( رویکرد تکاملی  

کره براسراس  ن اصرول    را  یریتفسر  یعنر ی، محرور  تکامرل  دگاهیاز د یالحاد ریتفس ،عالمه

اسرت، نقرد کررده و معتقرد اسرت       یهانداران کراف  یالقت تحادف هیتوه یبرا سمینیدارو

 هیتوه یبرا وهه هیچ ، بهتنهایی به، اند کردهتکامل ذکر  یبرا شناسی زیست یکه علما یاصول

بتروان   عرت یدر طب هدفرداری دادن قحد و نو محال است که با داالت  ستین یالقت کاف

 نکهیاست، ا« اصل  یو بقا یعیانتخاب طب» سمینیدارو گاه تکیهچراکه  ،کرد هیالقت را توه

 اتیر ح ویبرا شررا   نروعی  بهو  ن هاندار که  گیرد میصورت  یعیغربال طب ینوع اتیدر ح

بره اعتقراد عالمره، در    (. 45و46 :5ا، 1367 یی،طباطبا) بقا دارد یبرا شتریب تیاست قابل تر منطبق

و الزم است )ترا بعرد معلروم شرود در      دیموهود زنده مف اتیح یکه برا چیزهایی ن  نجایا
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. وهرود  مرده باشرند    بره  یصرورت تحرادف   بره  توانند نمی (،نه ای ماند می یباق عتیغربال طب

در  یوضرع  ی،مرموز هدفردار  یرویکه ن دهد می، مطالعه در احوال موهودات نشان نیبنابرا

: 5، ا1367، ییطباطبا ) دینما ویمح ویرا متناسب با شرا  نهاکه  ورد  میوهود  اندام هانوران به

الجمرع   مانعة تنها نه یاتیاله ریتکامل با تفس یةقبول نظر یکه حت دهد میعالمه نشان (. 46و  45

الزم  هینظر نیاز اصول ا یاریبس گر توهیهعنوان  ، بلکه وهود ادا بهستیبا اعتقاد به ادا ن

  است. یو ضرور

 تواند تحادفی باشد(؛ . روند تکاملی، هدفدار است )روند تکاملی، نمی1

 . پدیدة هدفدار، توسو نیرویی هدفدار ایجاد شده است؛2

 . این نیروی هدفدار، اارا از روند تکاملی است؛3

 . نیروی هدفدار، دارای عینیت است؛4

 . پذیرش روند تکاملی، منافاتی با پذیرش ادا ندارد؛5

 6. نیروی هدفدار، همان اداست؛                  6

 3و4و5و6  ، عینیت دارد. ادا7

 د( برهان حرکت 

مرورد   یتجربر  هرای  اسرتدالل از  یکر ی ویی، طباطبابرهان ااص عالمه در براهین تجربی، 

کره برا    (285: 2، ا1367، ییطباطبرا ) برهران حرکرت اسرت    ،استناد عالمه در اثبات وهود اردا 

در ههان اارا، وهود واهرب را   یراهع به وهود حرکت هوهر شیتمسک به اعتقاد او

ل را یو تبرد  رییاو، تغ ریوهود حرکت و به تعب ،عالمه (60: 5، ا1367، ییطباطبرا )گیرد  می جهینت

احوص قائرل بره حرکرت     نیو در ا داند میههان  نیا قیحقا ترین مسلمو  ترین واض از 

 :  گوید میباره  نیدر ا یدر عالم است. و یهوهر

، ی، متحرررک و گرروهر ذاتررش، در هررر  نررالرردوام یعلرر یهرروهر ههرران مرراد

 انرد  متحررک  تبرع،  بره که ترابع وهرود هواهرنرد،     زیالوهود است و اعراو ن الیس

 (.47: 1364، ییطباطبا)
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نروع   نیر سربب ا  و بره  اسرت  دیر ترد غیرقابرل  یامر یوهود حرکت هوهر مقدمة اول:

بره   یو از وضرع  گرر یبره حرال د   یاز حال ایو اش شوند میههان عوو  های پدیده ،حرکت

 دهنرده  حرکرت  ،هرر حرکرت  »اسرت کره    یمقدمره عقلر   :دوم ةمقدم.  یند درمی گریوضع د

 ریغ یحرکت( در هر حرکت ی)علت فاعل دهنده حرکتبر  ن است که چون که ، «اواهد می

ههت  نیع گاه هیچ( تی)قابل رشی)موضوع حرکت( است، چراکه ههت پذ کننده حرکتاز 

برا   ریمغرا  دهنردة  حرکت ای، کننده حرکتهر  نیبنابرا قدمة سوم:مشود.  نمی( تیفاعل)کُنش 

 ازمنرد یباشرد، ن  کننده حرکت زیاگر اودش ن دهنده حرکتاود دارد. حال، به اعتقاد او،  ن 

 نیر ، ادیر ایتسلسرل الزم ن  ایر دور   نکه ی، براناچار بهو  استبا اود  ریمغا ای دهنده حرکت

از  مقدمة چهـارم: . دشو یمنته ،نباشد کننده حرکتکه اود  ای دهنده حرکتبه  دیبا رهیزنج

از  نجا که ساحت وهودش از مراده و قروه    کننده، حرکت ریغ دهنده حرکت نینظر عالمه، ا

 از ثبرات براروردار اسرت،    اش هسرتی و تحول در  ن راه ندارد، بلکه  یو دگرگون ستمبرا

 الوهرود  واهرب جام بره  علرل ارود سرران    ةدر سلسل نکهیا ای باشد میبالذات  الوهود واهب

 (.285: 2، ا1367، ییطباطبا) رسد میبالذات 

 . ههان دارای حرکت هوهری است؛1

 ای دارد؛ دهنده . هر حرکتی، حرکت2

 کننده است )محال بودن دور(؛ دهنده، غیر از حرکت . حرکت3

 دهنده، حرکت ندارد )محال بودن تسلسل(؛ . حرکت4

 4و3است؛      دهنده مبرا از قوه و ماده  . حرکت5

 دهنده، وهود متعالی است؛ . حرکت6

 5و4و3کننده است )متمایز و متشخص(؛    . وهود متعالی، اارا و مغایر با حرکت7

 . وهود متعالی، عینیت دارد.8

  عرفانی عالمه -شهودی براهین در «متعالی وجود» عینیت .2. 3. 3

 اداشناسی در عالمه. اوست فیفلس اداشناسی طول در عالمه قر نی و عرفانی اداشناسی
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 که قرائتی با و است اثبات از نیاز بی که دانسته فلسفی مسئله اولین را واهب وهود فلسفی،

 .  رساند می عرفان سرحد به را برهان کند، می ارائه صدیقین برهان از

 و معرروف  را اداونرد  دید، الوالیه رساله در توان می را  ن نمود که عرفانی، رهیافت در

سریر و   برا  توانرد  مری  هر کرس  و نیست مجهول احدی بر که کند می معرفی واحدی مشهود

 هرر  فروق  را اردا   ن، اقتلرائات  و لروازم  حفظ و نفس معرفت طریق از و درونی سلوکی

 .(1: 1393باقی، )دهد  نمی اغیار به مجالی او، وحدانیت که کند نظاره چیزی هر با و چیزی

 اند(؛ فقیرند )وابسته . همة موهودات از نظر وهودی1

 . هستیِ وهود فقیر، ناشی از وهود بالذات است؛2

 . وهود متعالی، وهود بالذات است؛3

 . وهود بالذات مستقل، متشخص و متمایز است؛4

 . تمایز وهودی، مستلزم عینیت است؛5

 . وهود متعالی، عینیت دارد.6

 در نظرگاه وحی« وجود متعالی»عینیت . 3. 3. 3

توان عینیت وهود متعالی را  ضوعاتی که عالمه به  ن پردااته و از فحوای  ن مییکی از مو

وحری، مسرتلزم،   (. 152-155: 2؛ ا73: 18ق، ا1417طباطبرایی،  )اسرت  « وحی»استنباط کرد، بحث 

عنروان   کننده است؛ یعنری وحری از دو طررف تشرکیل شرده اسرت؛ وهرودی کره بره          وحی

کند. از سوی دیگر ذات وحی،  را دریافت می شود و وهودی که وحی کننده فرو می وحی

)طباطبرایی،   کننرده اسرت   فرو وحی، وهود وحری  معنا که پیش کننده است؛ بدین بیانگر وحی

1388 :159-144.) 

 . وحی ضروری است؛1

 شونده؛ کننده، وحی . وحی دو طرف دارد؛ وحی2

 . وحی وهود اارهی دارد3

 دارد(؛کننده نیز وهود اارهی دارد )تشخص  . وحی4
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 است؛« وهود متعالی»کننده،  . وحی5

 وهود اارهی )عینیت( دارد.« وهود متعالی. »6

 «وجود متعالی»های فلسفی در بحث عینیت  استدالل .4. 3. 3

 فلسرفی  رویکررد  اسرت،  سریاق  و سبک او صاحب و شده برهسته عالمه، نظرگاه در  نچه

 براوردار محکمی سااتار از هم( صدیقین برهان)او  فلسفی برهان و فلسفی مبانی. اوست

 پرردازیم،  مری   ن به بخش این در  نچه. دارد حکایت عالمه فکری بدیع بودنِ از نیز و است

 عینیرت  اثبرات اداونرد و احرراز    در او برهران  و فلسرفی  مبرانی  عالمه، اندیشة ترین بنیادی

 برهان سپس شد، اواهد پردااته عینیت احراز در او مبانی به ابتدا در. است «متعالی وهود»

 .شد اواهد تحلیل و تبیین او، اصلی

 «وجود متعالی»اصالت وجود و عینیت  .1. 4 3. 3

صراحت بیران کررده    ترین مبنای عالمه در فلسفه چنانکه در  ثارش مشهود بوده و به ای پایه

عینیرت  »وضوح، اذعران بره    (؛ مبنایی که به6 ق:1419طباطبایی، است، اصالت وهود است )

شرمرد. عالمره برا     داند و ماهیرات را اعتبراری مری    دارد و وهود را عین واقعیت می« وهود

کند. نتیجة چنین رویکرردی، هردا از    اذعان می« عینیت وهود»پذیرش چنین رویکردی، به 

 ایرن  بر مبنرای نزد عالمه، تقریر برهان است. « عینیت اداوند»که هست،  1تقریرات مختلفی

ااتالف )وحدت تشکیکی وهود  (ا، بساطت وهود (ب ،وهوداصالت : الف( اصول است

 و ممکرن  ترام( و  نیراز  بری ، )مسرتقل انقسام وهرود بره واهب   (د(، تشکیکی محادیق وهود

 (وابسته، فقیر و ناقص)

 . اصالت از  نِ وهود است؛1

 . میان وهودات هستی، وحدت تشکیکی برقرار است؛2

                                                                                                                                        

مفهوم وهود در عالم اارا از ذهن دارای محداق است، اما ماهیرت   .1دو تقریر اصلی در این باره وهود دارد:  .1

با این تفاوت که وهرود تحقرق بالرذات، و     ،اند ی. هر دو دارای محداق ااره2 ؛محداق اارهی و بیرونی ندارد

 .وهود تحقق اارهی داردواسطة  ماهیت به عرو و به
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 . وهود یا مستقل است یا فقیر؛3

 اصالت دارد؛ . هر وهودی4

 . وهود مستقل، اصالت دارد؛5

 است؛« وهود متعالی». وهود مستقل، 6

 . استقالل وهودی، بیانگر تمایز است؛7

 . تمایز با عینیت تالزم دارد؛8

 عینیت دارد.« وهود متعالی. »9

 «  وحدت وجود»براساس « وجود متعالی»عینیت  .2. 4. 3. 3

 معالیرل او،  و اسرت  متعال ادای وهود که هماناست  واحد شخحی ، وهود،هعالم نظر در

تنها مستقل است،  شناسی، وهود اداوند نه رو از منظر هستی . ازایناو هستند شئون و ظواهر

بلکه همة موهودات دیگر، شأن و تجلی وهود اداوند است. وهودی کره صررف اسرت،    

فررو   معنرا کره وهرودی غیرر از  ن قابرل      وهودی که دارای وحدت شخحی است، بدین

شناسی، عینیت اصلی متعلق بره اداونرد اسرت و موهرودات      نیست، بنابراین از نظر هستی

 دهندة عینیت اداوند هستند.  دیگر، تجلی

 بررای  - طرول  یا عرو در ثانی هرگونه و است وهود شخحی وحدت به معتقد عالمه

 صررفاً  دارد، حقیقری  وهود هستی صحنة در  نچه او، اعتقاد به. کند می نفی را متعال ادای

 . ندا یگانه حقیقت  ن شئون و اطوار موهودات، سایر و است متعال ادای وهود

 عردم » و «رابرو  وهرود » ،«الوهرود  صررف » دلیل سه به تمسک با را اود مدعای عالمه

. شرود  مری  اثبرات  «متعالی وهود»عنوان  به اداوند عینیت بنابراین،. است کرده اثبات «تناهی

 و ذاتی عینیت منظر، این در. هستند  ن از نمودی و شأن دیگر، وهودات تمامی که وهودی

: ق1417)طباطبایی، است  وهود  ن به منتسب حقیقی، عینیت و «متعالی وهود» به متعلق اصلی

 (.295و  77 ،26، 236، 108، 53 ،23 ،22

 . وهود واهب، وهود صرف است؛1
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 . وهود صرف دارای وحدت شخحی است؛2

 واحد بالتشخص است؛ . وهود صرف،3

 . وهود متشخص، دارای عینیت است؛4

 . وهود واهب )متعالی(، دارای عینیت است.5

 «وجود تشخص»براساس« وجود متعالی»عینیت  .3. 4. 3. 3

اسرت و برا توهره بره     « وهرود »با توهه به تشخص وهود و اینکه تشخص موهودات، بره  

عنروان   اداوند بیان کرده اسرت، اداونرد بره   عنوان شاهدی بر تشخص  ای که عالمه به ادله

، دارای تشخص است. تشخص نیز «تشخص وهودی»وهود متعالی است که براساس اصل 

عنروان   به معنای تمایز وهودی از غیر است که مستلزم عینیت وهودی است. لذا اداوند به

 (.98ق: 1417ی، یطباطبا)وهود متشخص، دارای عینیت است 

 ؛. موهود، متشخص است1

 . تشخص موهود، به وهود است؛2

 است؛« وهود متعالی». اداوند3

 . وهود متعالی، متشخص است؛4

 . تشخص، به معنای تمایز از غیر است؛5

 . وهود متعالی، متمایز است؛6

 است؛« وهودی»، مستلزم عینیت «وهودی». تمایز 7

 . وهود متعالی، عینیت دارد.8

 «برهان صدیقین»عینیت خداوند براساس  .5. 4. 3. 3

تعالی اقامره شرده، برهران صردیقین اسرت. در ایرن       وهود مهایی که بر اثبات  یکی از برهان

های  نها بررای اثبرات اداونرد اسرتفاده      از مخلوقات و ویژگیادعا بر این است که برهان، 

برهران   ت. عالمره، ، بر وهود اداوند استدالل شده اس«هستی و وهود»نشده، بلکه از اود 
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ای حتی به اصالت وهود نیاز ندارد.  تقریر کرده که به هیچ نوع مقدمه ای گونه بهصدیقین را 

عبارت دیگر، فیلسوف الهری   به .فلسفی تلقی شود مسئلةعنوان نخستین  تواند به رو، می ازاین

فلسرفی،   ئلمسااز  ای مسئلهتواند بدون گذراندن هیچ  شود، می فلسفی می مسائلوقتی وارد 

 .را اثبات کند اداوند

 ؛1اصل واقعیت قابل زوال و عدم نیست. 1

 .چیزی که زوالش ذاتاً مستحیل است، ثبوت و تحققش ذاتاً واهب اواهد بود. 2

 یرک  بره  تکیره  اود، بودندار  واقعیت و وهودی استقالل در  ن اهزای و ههان: نتیجه

 است. واقعیت اود اودی به و واقعیت عین که دارند واقعیتی

بنابراین در برهان صدیقین نیز، عالمه با اثبات این امر که واقعیت اصیل، اداوند اسرت  

و به هریچ برهرانی هرز پرذیرش واقعیرت نیراز نردارد، عینیرت وهرود متعرالی را از منظرر            

معنا که عینیت اصیل یعنی همان واقعیرت اصریل،    کند؛ بدین شناسی تبیین و تحلیل می هستی

 (.116 :5 ، ا1370مطهری،  )است « هود متعالیو»متعلق به 

 کنندة واقعیت است(؛ . پذیرش اصل واقعیت )فرو عدم واقعیت، نیز اثبات1

 . وهود واقعیت، واهب و ضروری است؛2

 . اداوند، وهودی واهب و ضروری است؛3

 . وهود، همان واقعیت و هستی است؛4

 . اداوند واقعیتی واهب و ضروری است؛5

 همان هستی و واقعیت است؛. اداوند 6

 . اداوند عینیت دارد.7

عالمره )هرم    ریر در تقر گوید میاود  های کتابدر مواضع متعدد از  یآمل یجواداستاد 

)ارواه   تیاصالت واقعاصالت وهود از  یهرا اسفار و هم در اصول فلسفه(، بره ةیدر حاش

                                                                                                                                        

 نردارد،  وهرود  واقعیتری  هریچ  شرود  فررو  اگرر .  ید می الزم  ن تحقق و ثبوت  ن، عدم و نیستی فرو از زیرا .1

 است. ثابت و مانده محفوظ واقعیت اصل پس. ندارد وهود واقعیتی هیچ واقع، به که است این معنایش
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بره مقدمرة    یعالمره، حتر   ریر ، در تقرنی( استفاده شده است. بنابراتیوهود باشد، اواه ماه

فار  از بحث دشوار اصالت وهرود و   ریتقر نیو ا ستین ازیاصالت وهود و اثبات  ن هم ن

هرم، کره در  ن    یسبزوار یحاه ریاز تقر ریتقر نیلحاظ، ا نیاست، و از ا تیماه تیاعتبار

عالمره ثابرت    ری،  نچه در تقرشانیبه اصالت وهود استناد شده است، برتر است. بنابر نظر ا

 قتیحق یاست که همان ذات حق است، نه وهوب ازل تیاصل واقع یوهوب ازل شود، می

 ایر  تیر ، وهود است و نره ماه تیثابت کرد که واقع دیبه  ن ابتدا با رسیدن یوهود که برا

 دیر تمه ریتحرو بعد در  اند کردهطرح  مبده و معادموضوع را در کتاب  نیا شانی. اگرید زیچ
 1اند. داده یشتری ن را بسو ب اثبات ادا نیبراه نییتبو  هیشرح حکمت متعالو القواعد 

است؛ امری کره همرع   « تمایز وهودی»نکتة مهم در براهین عالمه، بهره بردن از مفهوم 

 ن با وحدت شخحیه وهود، به تأمل و تردقیق نیراز دارد. تمرایز وهرودی و تشرخص دو      

عینیرت داشرتن و وهرود مسرتقل داشرتن در ارارا،       ای هستند که برهان را به سمت  مؤلفه

 کنند. هدایت می

 . نتیجه4

 نشران  اداوند، مفهومکردن  روشن یبرا ،«وهود متعالی»یا  «یهست تیواقع» ریتعب با عالمه

 توان می بیترت نیا به و است ثابت ی،استدالل مقدمات واسطة بدون «ادا به اعتقاد»که  داده

 برا کره    نجرا  از و اسرت  «هیپا ای گزاره» او نزد در «دارد وهود ادا» گزارةکه  گرفت جهینت

 حاصرل  موضروع  تحرور  صرف با  ن قیکه تحد کند می مطرح را ای قلیه ادا تحور نییتب

 در یسرنت  یمبنراگرا عنوان  به عالمه. است «یهیبد» جهینت در و «یاول ای قلیه» پس شود، می

  ن بودن هیپا در ای مناقشه که «نیلینق اهتماع عدم اصل» از ادا وهود اثبات یبرا توهیه،

 .است برده تحویل اولی بدیهی گزارة به را  ن مذکور، گزارة لیتحل با و برد می بهره نیست،

                                                                                                                                        

 ،(746-757 :1372 ی، ملر  ی)هرواد  القواعررد  ردیتمه رریتحر ،(133-136 :1363 ی، ملر ی)هواد معراد و مبده .1

 .(1386 ی، ملر  ی)هرواد  ادا اثبات نیبراه نییتب ،(184-177 :1، ا 1368 ی، ملر ی)هواد هیحکمت متعال شرح

 .224-233 :اسراء: تهران ادا، اثبات نیبراه نییتب
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 صردوق  دیر توح از منقرول ( کرره  ع)صرادق   امرام  از یتیروا لیذ در ةیالوال رساله در عالمه

 .داند می سبحان اداوند معرفت در واسطه ینف در  یصر را  ن است،

 اصرل ، بلکره  برود  اواهرد  یاولر  یهیبرد  «دارد وهرود  ادا» گزارة تنها نه اساس، نیا بر

 وهرود  برا   ن کره  مطلرق  یمعنا به تیواقع رشیپذ به ینحو به زین ضینق دو همع استحالة

درک  یدرسرت  بره  را تیواقع دیبا ابتدا چراکه بود، اواهد محتاا است، یکی واهب ای مطلق

 بیر ترت نیر ا بره . شرد  نخواهد همع تیالواقع با، تیکه واقع گرفت جهینت  ن از پس تاکرد 

 تنهرا  نه است که یذهن و یااره یایاش همة مبده «نامحدود ینیع یادا»  ن فهمد می انسان

 معقرول کره   شرود  مری  محسروب  «یمعرفتر  موهود نینخست»بلکه  است، ینیع موهود نیاول

   .مجهول نه است،

در نهایت پس از تبیین و تحلیل مناسب از معانی عینیت و تطبیق  ن در اندیشرة عالمره   

شناسری و هرم در مباحرث     طباطبایی، بره ایرن نتیجره رسریدیم کره عالمره هرم در هسرتی        

شنااتی، در صدق باورهای مررتبو برا اداونرد، و هرم در عینیرت معناشرنااتی در        معرفت

عنوان امری حقیقری و واقعری بره طررح عینیرت       به ها با وهود اارهی اداوند تطابق گزاره

گانة عینیت )وهود متعالی، باور متعالی و گزارة متعالی( در اندیشة عالمره   پردااته است. سه

به این معناست که وهود و ماهیت ادا، مستقل از ذهرن اسرت )وهرود متعرالی(، براور یرا       

الی(، گزارة دربارة ادا، پرذیرای  هملة دربارة ادا از نظر مابعدالطبیعی عینی است )باور متع

 ارزیابی از طریق صدق و کذب است )گزارة متعالی(.  
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