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Abstract 

The main purpose of this article is to answer the question of what methods and 

resources the philosopher has at his disposal in answering the goals of First Philosophy 

and in order to achieve philosophical theories, and how much and how to use them 

properly. In order to answer this question, the present article believes that determining 

the methods and resources used in First Philosophy is dependent on the purpose and 

subject of this science, and if the question is to be answered, what sources and 

methods are allowed for the philosopher to use in answering a philosophical question, 

the position of the goal, and the subject of philosophy must be carefully examined. It is 

worth mentioning that as a result of this study, other issues raised in this framework, 

such as the relationship between intuition, revelation, and experience with First 

philosophy and the scope of their influence on First Philosophy are also clarified. 

Therefore, the premise of the article in answer to this question is that there is a direct 

relationship between the purpose, subject, and method of philosophy, and determining 

the method and sources of knowledge used in First Philosophy is dependent on the 

purpose and subject of First philosophy. By considering the subject and issues raised 

in First Philosophy, the discussion of the commonalities between the subjects of 

science or various facts is discovered to be the main goal of First Philosophy. And by 

considering two basic stages in the methodology of sciences: 1) Problem design and 

hypothesis making, and 2) Assessment and exploration of theory, we come to the 
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conclusion that they play a role alongside rational analysis in the area of philosophical 

problem design, specific and general intuitions (sensory-internal) transfer and 

experience. Due to the fact that the discussion of commonalities is related to the 

multiplicity of subjects and facts, and that multiplicities and facts can be identified 

through different sources, First Philosophy owes its existence to different sources of 

knowledge. But in the position of judgment and measurement, in matters related to 

absolute existence, the only usable source is rational analysis, and in matters related to 

the principles and divisions of existence that deal with the subjects of science, given 

that these divisions may reach cases whose study requires the use of intuition or 

revelation or experience, along with rational analysis; intuition, sense, and experience 

are also used. Considering the purpose of universality and universal provability 

requires the impossibility of using narrative methods (albeit definitive) in the study of 

philosophical issues, the stipulation of certainty in philosophical results and theories 

will also pave the way for the use of uncertain methods such as incomplete induction 

in the design of philosophical claims. Therefore, in the field of measuring and 

exploring theories, it should be considered in detail if we emphasize the universality of 

the provability of philosophical problems to accidents of existence, only rational 

analysis (rational intuition) is applied and to the principles of existence and divisions 

of existence – related to the subjects of science – rational analysis is applied along with 

intuition, experience, and induction. And if epistemic reference is not considered in 

detail, in all three cases, in addition to rational analysis and experience, definitive 

citation can also be used. 
 

Keywords: Methodology, First Philosophy (metaphysics), sources of science, 
systematization of science, the purpose of First Philosophy. 
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 دهیچک

مسگائل فلسگفی بایگد از چگه روش و منگابع مقاله حاضر درصدد پاسخ به این مسئله است که فیلسوف در پاسخ بگه 
فرا مقاله در پاسخ این است کگه  هایی محدودیت دارد. پیش کارگیری چه منابع و روش معرفتی استفاده کند و در به

و تعیین روش و منابع معرفتی مورد اسگتفاده در فلسگفه ، موضوع و روش فلسفه رابطه مستقیم وجود دارد، میان غایت
گگردد کگه بحگث از  آشکار می، موضوع فلسفه است. با مالحظه موضوع و مسائل مطرح در فلسفهتابعی از غایت و 

های گوناگون غایت اصلی فلسفه اولی است. سپس با در نظگر گگرفتن دو  مشترکات میان موضوعات علوم یا واقعیت
به این ، ش و اکتشاف نظریهپردازی و ثانیًا سنج یعنی اواًل طرح مسئله و فرضیه، شناسی علوم مرحله اساسی در روش

نقل و تجربه )به ، وجدانی( -شهودهای خاص و همگانی )حسی، رسیم که در مرحله طرح مسئله فلسفی نتیجه می
بایگد قائگل بگه ، های عقلی نقش دارند؛ اما در ناحیه سگنجش و اکتشگاف نظریگات در کنار تحلیل، ساز( عنوان زمینه

صگرفًا ، نسبت به عگوارا وجگود، ذیری مسائل فلسفی تیکید داشته باشیمپ تفصیل شد: اگر بر همگانی بودن اثبات
های عقلگی در کنگار  های عقلی و نسبت به مبادی وجود و تقسیمات وجود )نافر به موضوعات علوم( تحلیل تحلیل
ه مگورد در هگر سگ، شود؛ و اگر ارجاع معرفتی به نحو تفصیلی مد نظر نباشد تجربه و استقراء به کار گرفته می، شهود

 نقل قطعی را نیز به کار گرفت.، توان در کنار تحلیل عقلی و تجربه می

 غایت فلسفه اولی.، مندی علم نظام، منابع علم، فلسفه اولی )مابعدالطبیعه(، شناسی روش :ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

و منظوور ، مجموعۀ مراحل اجرای یک فعالیت تا حصول یک اثر باشد، کاربرد عام در، اگر مقصود از روش
از روش در کاربرد خاص آن )و در باب تحقیقات علمو(  فرآینود و مراحول من قو( ککوم یوک معرفوت 

گام اجورای یوک  به شناس( یک دانش درجه دوم خواهد بود که وظیفۀ تعیین من ق( و گام مراد از روش، باشد
یعنو( دانیو( کوه بوه تجویوه و تحلیول رونود اجورای ، ( تا رسیدن آن به نظریه را بر عهده داردتحقیق علم

ای اسوت کوه  شناسو( همووون شواکله پوردازد  روش و تأیید یا نفو( آن م(، چگونگ( ایجاد نظریه، تحقیق
هوا را  و نحوو  چیونش هور یوک از آن، های مختلف یک علو  را در خوود جوای داده اسوت عناصر و مؤلفه

، 3131، ؛ شوریف(464، ص  3131، ؛ ایمان و کالته سوادات(13، ص  3131، کند )بلیک( یخص م(م
     11ص  

الزم به ذکر است که روش در این اص الح به معنای عام( است که ه  روش اثبات و اسوتدالل و هو  
 گیرد  های آن را در بر م( منابع و داده

با معرفت( فراعلمو( یوا فراموضووع( ، فلکفۀ عل حی ۀ موضوع پژوهش حاضر فلکفۀ فلکفه است  در 
نظوام ، مبوادی و عناصور و نیوو شویو  تحلیول و ترکیوم، که در آن موضوِع عل  مورد نظر، ای  از عل  مواجه

یعنو( ، شود  فلکفۀ عل  از یک طرف توصیف( اسوت پژوهی( و سنجی( آن عل  میخص م(، استدالل(
از سووی دیگور امووری را بوه شوکل راهبوردی و راهکواری  و، کنود وضعیت علوم را شناسای( و گوارش م(

 کند  پیینهاد م(
هدف اصل( این مقاله پاسخ به این پرسش است که فیلکوف در مکویر پاسوخگوی( بوه اهوداف علوِ  

و میووان و ، هوا و منوابع( را در اختیوار دارد من قوا  چوه روش، فلکفه و در جهت رسیدن به نظریات فلکف(
ها به نحو بایکته چگونه است  مقاله حاضر در پاسخ به این مکئله معتقود اسوت تعیوین  کارگیری آن نحوه به

و در نتیجه جایگواه هودف ، روش و منابع در پاسخ به مکائل فلکفه تابع( از غایت و موضوع این عل  است
 و موضوع فلکفه باید به دقت مورد بررس( قرار گیرد 

، پو  از بیوان پییوینه بحو ، ناس( م لوب در فلکوفهش برای رسیدن به تصویر کامل و جامع از روش
نقوش موضووع و غایوت فلکوفه در روش ، شناسو( علو  و بیان ارکان و عناصر روش، تعریف برخ( واژگان

گردد که بوا توجوه بوه ایون  شود و در نهایت روشن م( ورزی به صورت مجوا توضیح داده م( م لوِب فلکفه
 حل مکائل فلکف( بایکته و یا ممکن است  های( در تأثیرگذاری استفاده از چه روش

 شناسی . سه دیدگاه در روش2

تا جای( که پیدایش مکتوم فلکوف( اشورا  ، مبحث( قدیم( در فلکفۀ اسالم( است، بح  از روش فلکفه
، ول( اشوراقیون، کردند به همین مبح  گره خورده است  معروف است که میائیان بر روش عقل( تکیه م(

دانکتند  در حکموت متعالیوه  روش شهودی را نیو از امور ضروری برای فیلکوف م(، قل(عالوه بر روش ع
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هو  نقلو( و هو  شوهودی ، یعن( ه  روش عقلو(، عرفان و قرآن جمع شده است، نیو به نوع( میان برهان
نظران در     البتوه صواحم311-343، ص  1ج  ، 3136، گیورد )م هوری مورد استفاده فیلکوف قورار م(

کنود  هوای معرفتو( اسوتفاده م( ن که فلکفه به چه میوان و به چه صورت از ایون منوابع و روشخصوص ای
انود  توان به سه دیدگاه که طرح( در ایون زمینوه ارائوه داده اند  در این میان م( نظرهای گوناگون( م رح کرده

و بییوتر نواظر بوه  ها اغلم ناظر به فلکفه مالصدرا )حکموت متعالیوه  م ورح شوده اشاره کرد  این دیدگاه
 ورزی انود روش م لووِب فلکوفه کنندگان آنهوا در صودد بوده اما با این حال طرح، شهود و وح( بوده است

 را بیان کنند 

 . تفکیک میان مقام داوری و گردآوری1-2

نمایند  اییان معتقدنود  شناس( فلکفه بر تفکیک میان مقام داوری و گردآوری تأکید م( برخ( در بیان روش
شناسوانه صورفا   نظر دارند که در مقام داوری و اثبات مودعیات هکت( تمام مکاتم فلکف( در این نکته اتفا 

باید برهان و استدالل عقل( را به کار بکت  منظور از برهان و استدالل در این دیودگاه قیاسو( اسوت کوه در 
بلکوه مقودمات بوه نحووی ، باشودآن هیچ مقدمۀ شهودی یا نقل( )ولو یقین( و صاد   به کار گرفته نیوده 

شوهود و وحو( ، باشند که به روشن( بتوان آنها را به بدیهیات اولیه و ثانویه بازگرداند  اما در غیر مقوام داوری
، 3131، آفرین( کند و این با فلکف( بودن فلکفه منافات( ندارد )عبودیوت تواند نقش و حت( اقوال بورگان م(

ده( کلو( بوه  توان به امور ذیل اشاره کرد: توأثیر در جهوت ها م( آفرین(    از جملۀ این نقش61، ص  3ج  
یوا ، برهان -حدس-تأثیر از طریق الهام یا پیینهاد یا القای ، تأثیر در طرح مکئله برای عقل، مکائل فلکف(

، هودایت عقول بوه برهوان صوحیح بور واقعیوت مکیووف، از طریق الهام یا پیینهاد یا القای نقض عقلو(
مؤیود بوودن نکوبت بوه نتوای  عقول و ، نده بودن سوازگاری میوان عقول و نقول و کیوف صوحیحده نیان

   63-61، ص  3ج  ، 3131، بخی( )عبودیت اطمینان
کنود کوه قووام  رسد  اول آن که این دیدگاه بر این نکته تأکیود م( نکبت به این دیدگاه نکات( به ذهن م(

ا تفکیر خاص مد نظر این دیدگاه   ممکون اسوت ایون شناس( استدالل( است )استدالل ب فلکفه به هکت(
ثابوت و دارای داللوت ق عو( از ، پ  چرا نقول متوواتر، سؤال م رح شود که اگر مالک برهان( بودن است

یوا تبیوین دیگوری دارد؟ و توا چوه ، محل بح  خارج شود؟ آیا این خروج صرفا  به جهت یک قرارداد است
یعنو( ، موضوع فلکفه یعن( موجود م لق و همین طوور غایوت فلکوفهشناس( با  اندازه این تصویر از روش

سوازگاری دارد  دوم  1،«ریاض( و    نگیوته، احکام موجود م لق مادام( که مقید به قیدی طبیع(»بررس( 
آن که طبق این دیدگاه تنها تفاوت میان فالسفه اشراق( )من جمله مالصدرا  و میائ( در این اسوت کوه بوه 

                                                                 

 در بیانات فالسفه است )مالصودرا،« احکام موجود م لق ما ل  یصر طبیعیا او ریاضیا او   »  این تعبیر برگردان عبارت 1
   63ص   ، 3433 سینا، ؛ ابن13ص  ،3ج   م، 3333
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در حوال( کوه میوائین چنوین نقیو( را ، توانود پیوتوانه عقول و در طوول آن باشود یف م(نظر اشراقیون ک
تووان پوذیرفت کوه فالسوفۀ سوابق همووون     آیوا م(33-63، ص  3ج  ، 3131، پذیرفتند )عبودیت نم(

نمودنود و بعود از  میائین در طرح مکائل فلکف( دائره طرح مکئله را محدود بوه برهوان خوالص عقلو( م(
تا اخوتالف مکاتوم فلکوف( ، ای ایجاد نمودند اشرا  و بعد از او مالصدرا در این جهت توسعه اییان شیخ

   مجمووع ایون نکوات و 331-333، ص  3133، به این نکته بازگردد؟ )برای م العه بییتر نک  قراملکو(
 سازد  ها زمینه را برای بررس( بییتر مکئله فراه  م( پرسش

 وش خاصتفکیک میان روش عام و ر. 2-2

شناس( فلکفه مبتن( بر تموایو میوان روش عوام و روش خواص اسوت  منظوور از  دیدگاه دیگر در باب روش
ای است که هر علم( در جهت دریافت و کیف حقایق مربوو  بوه حووز  معرفتو(  روش خاص شیو  ویژه

یو مکائل یوک علو  به نحوی که حت( اگر بتوان از راه دیگری ن، گیرد و از مقومات عل  است خود به کار م(
گیورد  شده جوء مکائل عل  قورار نم( را کیف نمود مادام( که شیو  خاص به کار گرفته نیود حقایق کیف

که گاه تنها به شیو  بحثو( اسوت و ،    روش خاص فلکفه عقل( است133-136، ص  3131، پناه )یودان
ای کوه از اسوتدالل و بحو  در کنوار  هیعن( شیو، شود گاه با شهود نیو همراه است و روش اشراق( نامیده م(

   مقصوود از 113-133، ص  3131، پنواه بورد )یودان شهود خود فیلکوف برای کیوف حقوایق بهوره م(
گیری فیلکوف از متون دین( و متون عرفان( است  تعموی  روش خواص فلکوفه بوه بحو  و  روش عام بهره

د را نیو جووء میواهدات و از بودیهیات شیوگانه های برآمده از شهو شهود مبتن( بر این نکته است که گواره
، و شهود نیو انوواع( دارد )حکو(، اولیات و میاهدات، با این توضیح که معرفت یقین( دو پایه دارد، بدانی 

گیوری   عقل( و قلب(   تنها نکته آن است که ما در فلکفه از شهودهای همگان( )مثل شهود عقل(  بهوره م(
زیورا بورای غیور حجیوت نودارد ، یکت مکتقیما  در فلکفه قابل استفاده نیکتو شهود قلب( چون همگان( ن

شوهود قلبو( ،    در عین حال43-46، ص  3ج  ، 3133، پناه ؛ یودان111-111، ص  3131، پناه )یودان
  کموک بوه تصویرسوازی 3گوردد: ) های غیرمکتقیم( دارد که سبم ویوژه دانکوتن روش اشوراق( م( بهره

  هودایت سولب( و منوع عقول از میووب شودن بوا 1  یوافتن حود وسور برهوان؛ )1صحیح از مکوئله؛ )
گیوری  پاسوخ ایون دیودگاه بوه چگوونگ( بهره 1  146-111، ص  3131، پنواه های وهم( )یودان دریافت

به این معنا کوه ، دیگران از این شهودهای شخص( طرح اص الح عقل سلی  )در مقابل عقل میوب  است
                                                                 

  توافق و عدم مخالفت عقل 3گیری روش اشراق( نیو پرداخته که از این قرار است: )   البته این دیدگاه به مبان( شکل1
  قوام یافتن فلکفه با روش عقلو(؛ در 1)،   قوت شهود و قصور عقل در شناخت حقایق بکیار غامض1)، و شهود

استخراج حود وسور ، ( در فلکفه استفاده نمود )تصویر گرفتن صحیحنتیجۀ این مبان( باید از شهود به نحو فلکف
   113 -143، ص 3131، پناه برهان و هدایت به نحو سلب( یا اثبات(  )یودان
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های( کوه در فاوای علو  حصوول( پیودا  یری روش صحیح برهان( با وجود تیوبین(کارگ با مواد درست و به
   م وابق ایون 161-163، ص  3131، پنواه توان به درک حقایق ماورائ( دسوت یافوت )یودان شود م( م(

تووان  اموا نم( 1،انود برداری متون دین( و عرفان( نیو بکان روش عام قابول بهره، در کنار روش خاص، دیدگاه
هوای  زیرا در این صورت فیلکوف در کار فلکف( خوود از کنش، را مکتقیما  مقدمات استدالل قرار داد ها آن

   فیلکوف باید راه عقلو( 133، ص  3131، پناه ورزی خارج شده است )یودان عقل( بهره نبرده و از فلکفه
   131، ص  3131، پناه همگان( را در پیش گیرد )یودان

ه این دیدگاه قابل طرح است  اوال  این دیدگاه از یوک سوو میوان روش عوام و چند نکته و سؤال نکبت ب
اما از سوی دیگر همان نقی( را که برای شهود در روش خاص در نظر گرفتوه ، خاص تمایو قائل شده است

تقریبا  برای متون دین( و عرفان( در روش عام نیو بیوان داشوته اسوت  بوا ایون حوال در روش خواص شوهود 
توانود  اما وح( و نقل هیچ نقی( ندارد  حال این سؤال قابل طرح اسوت کوه آیوا وحو( نم(، اردمحوریت د

همانند شهود به تصویر صحیح از مکئله کمک نماید؟ مثال  به استخراج حد وسور و   ؟ اگور شوهود تووان 
نووه در و هور آ، همین نقش برای وح( نیو قابول تصوویر اسوت، اثرگذاری مکتقی  بر چنین مواردی را دارد

الدالله نیو جریوان  الصدوِر ق ع( شود بر وح( ق ع( کیفیت دخالت شهود در روش خاص فلکفه گفته م(
یابد  لذا وجه این اختصاص و تفکیوک روشون نیکوت  البتوه عقلو( دانکوتن روش فلکوفه بوه جهوت  م(

ان اما نکبت به ضمیمه نمودن شهود بوه صوورت خواص میوکل همونو، همگان( بودن فلکفه موجه است
باق( است  ثانیا  تمرکو این دیدگاه بر شهود و نقل است و کمتور بوه سوایر منوابع معرفتو( همووون حو  و 

اگر مقصوود از ، تجربه و نقش آنها در فلکفه پرداخته است  ثالثا  نکبت به میوان بودن متون دین( برای فلکفه
صرفا  اشواره بوه پییونهاد و ، مده استچنان که در نظریه تفکیک میان مقام گردآوری و داوری آ، میوان بودن

اموا اگور چنوان کوه ظواهر عبوارت اشواره دارد )منوع ، آورد اشکال( به دنبال نمو(، القای نقض عقل( باشد
ایون ، مقصود دخالت مکتقی  متن دین( باشد )ولو بوه صوورت نقوض ، فیلکوف از لوازم عقل( تأمالتش 

، منحصر بودن روش فلکوفه در بحو  هموراه شوهود دارد میوان بودن با بخش دیگر این دیدگاه که اصرار بر
 سازگار نیکت 

                                                                 

شناسو( دینو( و  سازی هکت(   مکئله3های فیلکوف از عرفان و دین )روش عام  بدین قرار است: ) گیری   انواع بهره1
  بکترسازی متون دین( و کلمات عرفا برای ورود فیلکوف بوه قلمروهوای ویوژه 1) عرفان( برای فیلکوف مکلمان؛

  ایجواد تصوویر صوحیح 1شود ؛ ) بکترسازی در حوز  کالن م رح م(، سازی که نگاه خرد بود )بر خالف مکئله
ه در   استحصال حد وسر با تأمل در توضویح( کو4شناس( دین( و عرفان(؛ ) برای مکائل از طریق تأمل در هکت(

به این معنا که گاه متن دین( فیلکوف ،   استفاده از دین به مثابه میوان فلکفه1متن دین( یا بیان عرفان( آمده است؛ )
تری عرفوان نظوری  در درجۀ پایین، نماید و نقیۀ راه او خواهد بود را از لوازم( که در تأمالتش به آنها رسیده منع م(

   113-131، ص 3131، پناه نیو چنین نقی( دارد )یودان
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 ای رشته مطالعات میان. 3-2

ای  رشوته نظریه م العات میان، شناس( مالصدرا شناس( فلکفه و با تأکید بر روش دیدگاه دیگر در بیان روش
بلکوه در گکوتر  ، که م ابق آن تنوع روش در عل  مکتلوم نف( چارچوب نظری خاص آن عل  نیکت، است

هوای  گیورد و بوه تبوع گونواگون( مکوئله روش های مختلف مکئله مورد بح  قرار م( گونه، معرفت( خاص
هرچنود در مقیواس مکوئله ، شناخت( ممکن است بنابراین در مقیاس عل  تعدد روش، آیند متعدد به کار م(

ای نوه التقووا  و  شوتهر مقصووود از الگووی میان 1  331-331، ص  3133، روش واحود اسوت )قراملکو(
بلکه آن است که رهاورد علووم مختلوف در تعامول من قو( بوه دیودگاه( ، ضاب ه نتای  علوم درآمیختن ب(

نظوام معرفتو( جدیودی نکوبت بوه موضووع ، تر یا رهیافت( فراتر منجر شود و از تلفیق روشمند علووم جامع
ر اسواس دو الگووی تلفیقو( و ای بو رشوته    تعامول میان331-333، ص  3133، حاصل آیود )قراملکو(

پذیرد: در الگوی تلفیق( رهاورد علوم مختلوف در مکوئله واحود طو( مراحلو( تلفیوق  چالی( صورت م(
تفکیک عناصر صواد  و ، ها به وسیلۀ یکدیگر نقد نظریه، ها شود؛ تالش همدالنه برای فه  کامل نظریه م(

مراحول مختلوف ، ها با حفظ انکجام موجه نظریه های غیرقابل دفاع و سرانجام تلفیق عناصر موجه از مولفه
آورد علوم است و سع( دارد طرز نگاه و نحووه  دهد  در الگوی چالی( تمرکو بر روی این الگو را تیکیل م(

، 3133، های مختلف را مدیریت و از طریق آن به رهیافت( فرادیدگاه( نائل شود )قراملکو( رویاروی( رشته
معتقد است مالصدرا در آثار خود هر دو الگو را به کوار گرفتوه اسوت  او در این دیدگاه  2  333-336ص  

پوردازد و از  الگوی پژوهی( تلفیق( ابتدا آراء مختلف را ذکر و پ  از درک کامل آنهوا بوه نقود هور یوک م(
لگووی در ا 3سوازد  ها را به یکدیگر نودیک م( ابعاد غیرقابل دفاع آنها را حذف و از این طریق آن، طریق نقد

فلکوفه ، حودیث(، های مختلف )تفکویری ها و رهیافت چالی( نیو سع( بر آن است که با میارکت در نگاه
                                                                 

کید دارد حصرگرای( روش1 شناخت( که حاصل تعلق خاطر پژوهیگران به گکتره معرفت( خاص اسوت    این دیدگاه تأ
ُبعودنگری صوورت  های چنودعامل( یک گردد در مکائل چندتباری و پدیده نگری شده و باع  م( موجم تحویل(
د  در حقیقت پرسوش اساسو( ایون دیودگاه از قوائلین بوه های دیگر غفلت حاصل آی ها و رهیافت پذیرد و از تبیین

، های گوناگون وجوود دارد شناخت( آن است که چرا وقت( امکان تبیین یک پدیده از طریق رهیافت حصرگرای( روش
، نگرانوه نرسوی ؟ )قراملکو( ها بهره نگیوری  توا بوه تبیینو( جامعصرفا  به یک نوع تبیین اکتفا کنی  و از سایر تحلیل

   333-331ص  ،3133
آورد راه( برای نودیک شدن به مکئله و رهیافت( برای به دسوت آوردن نظریوه و  اند: روی آورد متفاوت   روش و روی2

فرضیه است و به حوزه گردآوری تعلق دارد و تابع عالیق شخص( افراد است؛ در حال( که روش ابواری برای نقد و 
و ابووار سونجش همگوان( اسوت ، متعلوق بوه مقوام داوری اسوت ،ها اسوت ها و نظریوه سنجش و ارزیاب( فرضویه

   133 ،333، ص 3133، )قراملک(

همین طور نظریه جکمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بوودن انکوان و ،   نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت3
 سازی او از حرکت بر اساس این الگوی پژوهی( فراه  آمده است  مفهوم
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معتولو( و اشوعری  و بعود از چوالش هوشومندانه و ، کالمو( شویع(، عرفوان(، مکتم نوافالطون(، میاء
طریوق خوود را    ایون کوه مالصودرا 143، ص  3133، طرفانه به رهیافت( متعال( دست یابد )قراملک( ب(

یابود  خواند مقصود آن نیکت که در چنین مکائل( به طریوق کیوف بوه نظریوه دسوت م( برهان کیف( م(
بلکوه او طریوق کیوف را مبورهن ، کنود )مقوام داوری  )مقام گردآوری  و آنگاه به روش برهوان اثبوات م(

کنود   وله حد وسر اخوذ م(و حت( او قول معصوم)ع  را به من، ناپذیر باشد هرچند مکیوف برهان، داند م(
بنابراین تنوع ابوار منحصر به رهیافت نیکت و در مقام داوری نیو تنوع روش بر فلکوفه صودرا حواک  اسوت 

   334-331، ص  3133، )قراملک(
اموا ، نمایود شناخت( علوم )در فرض تعدد مکائل  دفواع م( هرچند این دیدگاه به درست( از تعدد روش

شناخت( بوا تموایو علووم سوازگار اسوت  اساسوا   یتری دارد که چگونه تعدد روشاین مکئله جای بررس( بی
های مختلف در بررس( مکائل آن بوه کوار گرفتوه شوود؟ بوه  دهد روش موضوع فلکفه تا چه اندازه اجازه م(

رسد نگاه الهیات( این نظریه به فلکفه نیازمند بررس( بییتری است  ایون دیودگاه بویش از آن کوه بوه  نظر م(
ها از قبیول دیودگاه متکلموین و عرفوا و  ها پرداخته باشود بور تفواوت و اخوتالف دیودگاه عدد منابع و روشت

 های مختلف فلکف( متمرکو است  میرب

 ارائه طرحی نو . ضرورت3

های( پییونهادی وجوود دارد و بودان اشواره  شناسو( های( که در روش صرف نظر از اشکاالت و ناهماهنگ(
کارگیری برخو(  کارگیری یوا عودم بوه انود در خصووص بوه ها در صودد نبوده ین دیدگاهرسد ا به نظر م(، شد

موالک ، شهود و همین طور تجربه و ح ، از جمله ادله نقل( ق ع(، های معرفت( در مباح  فلکف( روش
 و همونان ابهامات و سؤاالت( در این زمینه قابل طرح است  ، و معیاری من ق( ارائه دهند

 کارگیری ر این نوشتار در صدد است به شکل من ق( معیوار روشون( بورای امکوان بوهطرح پیینهادی د

 پردازی فلکوف( های معرفت( مختلوف و در مراحول مختلوف فرآینود نظریوه کارگیری روش یا عدم امکان به

، ارائه دهد  بررس( و پاسخگوی( به مکئله حاضر از جهات دیگری نیوو دارای اهمیوت اسوت  از یوک سوو
نگرانوۀ محققوان بوه علو  موورد نظور  شناسانه موجم بصویرت و دیود کل اختن به مباح  روشهمواره پرد

 و بوه دنبوال، نمایود تر م( شود و فرآیند طرح و داوری نظریات علمو( و عناصور دخیول در آن را روشون م(

 ئلهبررسو( ایون مکو، دهود  از سووی دیگور های علم( قورار م( ای در برابر محققان رشته های تازه آن زمینه

هوا و معوارف دیگور را پیگیوری  به صورت خاص برخ( ابهامات یا اختالفات ناظر به راب ه فلکفه بوا دانش
وح( و تجربه بوا فلکوفه ، از قبیل راب ه شهود، مکائل دیگر م رح در این چارچوب، و در نتیجۀ آن، کند م(

 را چه در قالوم بیوان راب وه فلکوفه سؤاالت( که خود، گردد ها در فلکفه نیو روشن م( و دایره تأثیرگذاری آن

 های دیگر هموون کالم و عرفان و چه در قالم راب وه فلکوفه بوا معوارف دینو( و دیون نمایوان با دانش

 سازد  م(



124     22پی شماره پیا ، 1411 ، 2شماره  ، 24سال  ، کالمی -های فلسفی فصلنامه پژوهش 

 ها و مبانی( فرض پیش، . مبانی نظری تحقیق )تعاریف4

و برای بررس( هر چه بهتور ایون مکوئله ضوروری اسوت مقصوود از برخو( اصو الحات را روشون کنوی  
 ها و مبان( مورد استفاده برای ارائه پاسخ را بیان نمایی   فرض پیش

 های آن . علم و مؤلفه1-4

، 3131، واژ  عل  دارای اص الحات و کاربردهای مختلف( است )برای م العه بییتر نک  مصوباح یوودی
، شوک، تمالای روان( در مقابل اح    گاه مقصود از عل  مقوله64، 61، ص  3ج  ، 3133؛ 36-41ص  

راب ۀ ادراک با واقعیوت خوارج( ، به جای تأکید بر حالت روان( عال ، وه  و ظن است  در اص الح دیگر
گیورد  ایون معنوا از علو  دامنوۀ وسویع( دارد و  مد نظر است؛ عل  در این اص الح در مقابل جهل قرار م(

ی جوئو( و شخصو( را نیوو ها های مختلف و حت( معرفت های مختلف و با روش کیف واقعیات در حوزه
ای  تری از عل  است که م ابق آن علو  مجموعوه گیرد  معنای عل  در این نوشتار اص الح خاص در بر م(

انود و یوک  روش و منبوع پیونود خورده، هدف، ها است که در محورهای چندگانۀ موضوع از مکائل یا گواره
شوود و نیواز  اش افووده م( بر دامنه، ج( استدهند  عل  در این اص الح محدود و تدری نظام را تیکیل م(

هویت عل  یوک ،    بر اساس این نگاه133، ص  3134، بهبود و تتمی  دارد )عابدی شاهرودی، به نقادی
های( تدریج( و متغیر است که در طول زمان دچوار  بلکه میتمل بر جنبه، هویت تماما  ایکتا و ثابت نیکت

و میخصوه ، گوردد پیوسوته قلموداد م( ه  ای مد نظر یک نظوام و کول بهگردد  عل  در معن فراز و نییم م(
   3، ص  3136، و وجود هدف اسوت )زاهودی، روابر متقابل میان عناصر آن، اساس( هر نظام در کّلیت
ها و  فرضویه، ها های( درون( هموون داده مؤلفه، شود است که از مبادی شروع م( 1نظام عل  دارای فرآیندی

اند و مجموع این کلیت تمایو یوک  آن در نکبت( میخص در جهت تأمین هدف آن دارای تعاملها در  نظریه
 آورد  نظام علم( از نظام علم( دیگر را فراه  م(

 . مالک تمایز علوم2-4

تفکیک قائل شووی    2رسد در پاسخ به مکئله مالک تمایو علوم باید میان علوم حقیق( و اعتباری به نظر م(
، تفکیک قائل شد  در نگاه پییین( در علوم حقیقو( 3نیو باید میان رویکرد پییین( و پکین(در علوم حقیق( 

                                                                 

، کند )واس ( فعل و انفعاالت میان عناصر در یک موقعیت است که همواره در نظام معنا پیدا م(، ند  مقصود از فرآی1
   43، ص 3131

و موراد از ،   مقصود از علوم حقیق( علوم( است که موضوع( غیروابکته به نظرگاه و اراده پژوهیگر آن علو  دارنود2
یا اساسا  موضوع( بورای آنهوا در نظور گرفتوه نیوده   ،علوم غیرحقیق( علوم( است که فاقد چنین موضوع( باشند

 شده به لحاظ و نظرگاه پژوهیگر وابکته باشد  باشد یا موضوع در نظر گرفته

گیری مکائل و نظریات علم( و مقصوود از پکوین( بررسو(    مراد از پییین( طرح تمایو قبل از تدوین علوم و شکل3
 و نظریات علم( است گیری مکائل  بندی بعد از شکل تمایو و طبقه
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چرا کوه مکوائل در ایون مرحلوه بوا نظور بوه پیونود یوا عودم ، کنند موضوعات وزنۀ بییتری در تمایو ایفا م(
ا در نگواه پکوین( و اعتبار و قرارداد نقی( ندارد؛ ام، گردند پیوندشان به موضوع خاص از یکدیگر متمایو م(

است که ممکن اسوت باعو  شوود مکوائل م ورح حوول  1آفرین است غایات و اهداف باواس ه آنوه نقش
موضوع واحدی را با توجه به روش اثبات یا اموور دیگور تفکیوک نموایی  یوا مکوائل( کوه هرچنود موضووع 

کوه در علووم اعتبواری  واحدی ندارند اما روش یا هدف واحدی دارند یکجا گرد آوری   این در حال( است
نمایود و آنووه در رسویدن بوه آن هودف  پرداز تالش علم( خود را بر اساس هدف واحودی آغواز م( نظریه
توان گفوت تقابول ادعوای( میوان  دهد  با توجه به این توضیح م( آفرین باشد تحت مکائل عل  قرار م( نقش
، بوازد مند و تدریج( به عل  رنو  م( امدر نگاه نظ، محور در خصوص عل  محور یا غایت های موضوع نگاه

تمایو بوه غایوت ، اند  تمایو به موضوع در علوم حقیق( و قبل از تدوین پذیرش و هر کدام در جای خود قابل
بنودی  در علوم اعتباری و همین طور در علوم حقیق( در مرحلۀ بعود از تودوین موالک مناسوب( بورای طبقه

بوه ایون ، واس ۀ پژوهیگر بدانی  یار موضوع را نیو تابع( از غایت ب(البته اگر اخت، گردند علوم محکوب م(
واسو ۀ  صورت که بگویی  اساسا  بررسو( موضووع علو  )بوا حیثیوت مود نظور در آن  ناشو( از غایوت ب(

محورانه را موالک اساسو( تموایو در تموام(  توان نظریه غایت م(، پژوهیگر است )که به نظر چنین است 
کنود در درجوۀ اول  در این حالت آنوه نقش اساس( در تمایو مکائل و علووم ایفوا م(علوم به حکاب آورد  

آورد و به دنبال آن مکائل خاصو( شوکل  واس ۀ پژوهیگر است که موضوع خاص( را به دنبال م( غایت ب(
گیرد و در درجۀ بعدی غایات و اهداف دیگر در توسعه و تاییق دایوره ایون مکوائل و تیوکیل یوا ادغوام  م(
 وم دیگر اثرگذارند عل

 ها میان آن علم و ترابطهای  . عناصر و مؤلفه3-4

هوا بور یکودیگر  های عل  و میوان اثرگذاری آن مند به عل  ضروری است عناصر و مؤلفه با توجه به نگاه نظام
سوازد   شناس( صحیح در فلکفۀ اول( را فوراه  م( روشن گردد  این بح  مقدمۀ الزم برای تیخیص روش

بینی  این فرآیند از دو بخش اصول(  م(، لید عل  را فرآیندی از طرح مکئله تا یافتن پاسخ تعریف کنی اگر تو
بوا توجوه بوه نیواز و غایوت ، ابتدا پژوهیگر، طرح سؤال و یافتن پاسخ آن تیکیل شده است  در بخش اول

سوازد و در اداموه  (سؤال( را در جهت تبیین پدید  مورد نظور م ورح م، خود و معلومات و نظریات گذشته
هدف رسیدن به نظریه است که خود دو رکون ، کند  اما در بخش دوم اش را بیان م( فرضیه و پاسخ احتمال(

                                                                 

، غایات( است که از لوازم اولیه بررس( مکائل عل  نبووده، چنان که در ادامه خواهد آمد،   مقصود از غایات باواس ه1
تبیین بوه معنوای کیوف ، شود  برای مثال بلکه با لحاظ و اراده خاص پژوهیگران به عنوان هدف در نظر گرفته م(

بین( و کنترل یا ایجاد تغییور  اما پیش، واس ه علوم طبیع( است غایت ب(، اصای خ در حی ه، علل وقوع یک پدیده
 گردد  در آن پدیده غایات( باواس ه برای این علوم محکوب م(
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عقلو( ، اع  از متون و منابع نقل( یا مراجعه به خود واقعیت شوهودی، دارد: رکن اول مراجعه به منابع است
 آن است  و یا تجرب(؛ رکن دوم عملیات استخراج نظریه و اکتیاف

 . طرح سؤال و فرضیه1-3-4

بوه ، اش و در نظر داشتن نیاز و غایت در این بخش محقق با توجه به زمینۀ مورد پژوهش و معلومات گذشته
کنود  در اداموه پاسوخ احتموال( یوا  های مورتبر بوه موضووع اقودام م( طرح سؤال نکبت به روابر و پدیوده

دهد  در این بخش دو عنصر دارای اهمیت فراوان است: غایوت  ای در جهت تبیین این راب ه ارائه م( فرضیه
 عل  و موضوع عل  

 الف  غایت عل 

واسو ه از  واسو ه و باواسو ه تقکوی  کورد  غایوات ب( توان به دو دسوتۀ ب( غایات و اغراض عل  را م(
ات شووند  اغوراض و غایو نخواه( بور آن مترتوم م( اند و خواه( مختصات ساختار مکائل و موضوع عل 

کوه بوا محاسوبه ، اند بلکه وابکته به اراده انکان، درجه دوم و باواس ه از مختصات ساخت کل( عل  نیکتند
تواند چیوی را در جهت غایات خویش به کار گیرد  غایت علو  و هودف پدیدآورنوده یوا  اندک مناسبت( م(

در ناحیوه هودف خوود را بوه به نحوی که هور گونوه تغییور ، راب ه مکتقیم( با موضوع عل  دارد، مدون عل 
 دهد  روشن( در ناحیه موضوع و حیثیت مورد بررس( در عل  نیان م(

 ب  موضوع عل 
، های انکان در م العه و بررس( واقع به صورت کل( با تمام جوانوم و زوایوایش با توجه به محدودیت

رگواه( خواص را بوه عنووان محقق ناچار است بخی( از عال  واقع یا تمام عال  واقع اما با حیثیوت و از نظ
موضوع در نظر گیرد و با توجه به منابع معرفت( در دسترس و پییینه دانی( موجود به اکتیاف سوایر زوایوا و 

 موجوود از آن جهوت»طبیعتوا  وجوود یوا ، ابعاد آن بپردازد  موضوع عل  فلکفه نیو از این امر مکتثن( نیکت

 ظور دارد و بوه دنبوال اکتیواف قووانین و احکوام مورتبرحیثیت خاص( از واقعیت را در ن« که موجود است

 بدان است 

م لم دیگر در راب ه با موضوع عل  ارتبا  موضوع با روش عل  است  یک نوع ارتبوا  تکووین( میوان 
تووان در موورد یوک  طلبد و مثال  نم( روش و موضوع عل  وجود دارد  هر موضوع( روش خاص خود را م(

اس تحلیالت عقل( و ریاض( به قااوت نیکت یا یک موضووع غیرموادی و موضوع جوئِ( تاریخ( بر اس
مجرد را با تجربۀ حک( ظاهری تأیید یا انکار کرد  هر کدام از موضوعات با توجه به نوع واقعیوت و حیثیوت 

   البتوه هموان 331-331، ص  3ج  ، 3133، مورد نظرشان مقتا( روش خاص( هکتند )مصوباح یوودی
شوود و در طوول سوایر منوابع و  روش نقل( خوود روش و منبوع مکوتقل( قلموداد نم(، طور که خواهد آمد

اول دیگور موورد  لذا امکان این که یک موضوع ه  با روش نقلو( و هو  بوا منوابع دسوت، ها قرار دارد روش
 شناسای( قرار بگیرد وجود دارد 
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 . سنجش و استخراج نظریات2-3-4

 ای : مواجه« استخراج و استکیاف نظریهروش »و « منابع»در این مرحله با دو رکن 
 الف  منابع معرفت( عل 
هوای خوام قبول از  پردازی و تولید عل  دخیل است منابع معرفتو( علو  و داده عنصر دیگر که در نظریه

پردازی است  پژوهیگر برای رسیدن به قاایای کل( و حل مکائل مختلف م ورح در  ورود به فرآیند نظریه
هوا و در نظور گورفتن  های معتبری است که با توجه به آن وهش نیازمند مراجعه به دادهحی ۀ موضوع مورد پژ

پردازی بونود  بنوابراین ایون  های متناسم با آن نکبت به موضوع تحقیق دسوت بوه اکتیواف و نظریوه روش
خواذ های الزم برای رسیدن به هدف عل  کوه پژوهیوگر بایود نکوبت بوه آن ات ها به عنوان یک( از زمینه داده

 شود  شناس( عل  م رح م( تحت عنوان معرفت، موضع کند

تووان آن را بوه چهوار  منابع معرفت( مکتقی  و بدون واس ۀ انکان در ح  و تجربه منحصر نیکت و م(
ای از ادراک حک( کوه از  بندی کرد: شهود یا ادراک حاوری )اع  از همگان( و خاص ؛ گونه دسته تقکی 

، آیود ای از ادراک حکو( کوه از راه حوواس بواطن( بوه دسوت م( ود؛ گونوهش راه حواس ظاهری حاصل م(
   شهود گاه خواص 13، ص  3134، زاده حفظ و تخیل؛ و ادراک عقل( )حکین، هموون یادآوری یا تذکر

است و گاه همگان(؛ ادراکات عقل( نیوو گواه محوض اسوت و گواه بوه واسو ۀ مقودمات حکو( صوورت 
تواند غیرمکتقی  به اشخاص دیگر نیو انتقال یابود کوه از آن بوه  ها م( معرفت پذیرد  البته هر کدام از این م(

هوای نقلو( در  شود و باید طریق نقل آن نیو مورد توجه قورار گیورد؛ لوذا معرفت های نقل( تعبیر م( معرفت
های دیگر هکتند  در بح  حاضر منابع نقل( حاصل از وح( و شهود معصوم مد نظور اسوت  طول معرفت

هر طالوم علمو( در مقوام طورح و داوری ، قرآن و روایات نقل شده است  با توجه به نکات ذکرشدهکه در 
 کارگیری یک( از منابع شیگانه ذیل را دارد: نظریات امکان به

 ادراکات حک( )شهود حک( یا محکوسات ؛  3
 ادراکات شهودی خاص )شهود قلب( یا مکاشفات ؛  1
 ادراکات شهودی عام )وجدانیات ؛  1
 ادراکات عقل تحلیل( )شهود عقل( یا عقل محض ؛  4

 ادراکات عقل ترکیب( )شهود عقل( در کنار ح  ؛  1
 ادراکات نقل( )قرآن و روایات منقول برای ما    6

 ب  استخراج و اکتیاف نظریه
 نوبت به مرحلۀ داوری و سونجش فرضویه، و در نظر گرفتن منابع معتبر، ارائۀ فرضیه، بعد از طرح سؤال

یعن( تصدیق به صحت یا عدم صحت پاسخ احتمال(  از آنجا که پاسوِخ احتموال( و فرضویه مود ، رسد م(
در منوابع ، و از موضوع و محمول یا مقدم و تال( و راب ۀ میان آنها تیکیل شده اسوت، نظر یک قایه است
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ده باشود کوه در ایون این امکان وجود دارد که پاسخ و نظریه مد نظر عینوا  آمو، معرفت( نقل( و شهود خاص
توان مکتقیما  از آن در عل  استفاده نمود و یا پاسخ عینا  در منابع نیامده باشد کوه در ایون حالوت  صورت م(

شوده را اثبوات یوا رد نموود؛ ایون اسوتدالل  توان فرضیه م رح با توجه به مقدمات و ترتیم یک استدالل م(
 تمثیل( یا استقرائ( باشد ، تواند قیاس( م(

 فلسفه .4-4

اص الح قدی  فلکفه که بوه هموۀ علووم حقیقو( )در ، ک  دارای سه اص الح رای  است: یک  فلکفه دست
شده و در آن فلکفه به نظری و عمل( تقکوی  شوده اسوت؛ فلکوفه نظوری  مقابل علوم قراردادی  اطال  م(

یر منوول و سیاسوت تودب، شود و فلکفه عمل( اخال  ریاضیات و الهیات را شامل م(، های طبیعیات شاخه
   اصوو الح دوم 13، ص  3ج  ، 3133، ؛ مصووباح یووودی313، ص  1ج  ، 3136، موودن را )م هووری

، حکمت الهو(، بخی( از فلکفه نظری در تقکی  سابق )الهیات  است که با تعابیری هموون فلکفه اول(
؛ مصوباح 313ص  ، 1ج  ، 3136، شوود )م هوری عل  علل و عل  مابعدال بیعه شناخته م(، عل  الهیات

   اص الح مد نظر ما از فلکفه همین اصو الح اسوت کوه فالسوفه بوا 34، 61، ص  3ج  ، 3133، یودی
اند و بدان خوواهی  پرداخوت  در اصو الح سووم بوه هور کواوش عقلو(  تعابیر گوناگون( آن را تعریف کرده

 قلو( بوه م العوه موضووعهای ذهنو( کوه بوا اسوتفاده از روش تع تمام تالش، شود روشمند فلکفه گفته م(

توان ذیول ایون اصو الح از فلکوفه  شناس( و من ق را م( معرفت، های مااف پردازد از قبیل فلکفه خود م(
 قرار داد 

 . فلسفه اولی1-4-4

، اش بررسو( مبوادی و علول نخکوتین اسوت کنود کوه وظیفوه ارس و حکمت یا فلکفه را علم( معرف( م(
هوای نخکوتین را بوه  ترین چراها که اصوول و علت مخصوصا  کل( حکمت یعن( پرداختن به چرای( امور و

دانود کوه     در عبارت دیگری ارس و فلکوفه اولو( را علمو( م(11، ص  3133، دهند )ارس و دست م(
یعن( به اعراض( که بوه ذات موجوود تعلوق دارنود ، نماید موجود را از آن جهت که موجود است بررس( م(

زیرا هویچ یوک ، زد  در نظر ارس و این عل  هموون سایر علوم خاص نیکتپردا )اعراض ذات( موجود  م(
بلکه هر یوک جوئو( از موجوود را جودا ، کند ها موجود را به صورت کل( به عنوان موجود بررس( نم( از آن

   همان گونوه کوه عودد بوه 313، ص  3133، پردازد )ارس و کند و دربار  اعراض آن جوء به تحقیق م( م(
ودن صفات و خصوصیات خاص( دارد و این خصوصیات ه  به خود اعداد تعلق دارنود و هو  لحاظ عدد ب

موجود به عنوان موجود نیو دارای خصوصیات و عوارض خاص خوود ، به اعداد در ارتباطیان با اعداد دیگر
 ،3133، اسووت و فیلکوووف بایوود در راب ووه ایوون خصوصوویات بووه جکووتجوی حقیقووت بپووردازد )ارسوو و

عل  به اسوباب اولیوه هموه »و « ها ترین معرفت یقین(»، «افال عل  به افال معلوم»سینا     ابن313ص  
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، سوینا    در نگواه ابن1، ص    3434، سوینا کنود )ابن را سه تعریف رسم( مابعدال بیعه معرف( م(« چیو
 « موجود از آن جهت کوه موجوود اسوت»مابعدال بیعه علم( است که موضوع بررس( آن عبارت است از 

او با این م لم که اسباب عالیه وجود موضوع فلکفه باشند به مخالفوت پرداختوه و آن را از مکوائل فلکوفه 
طبیعو( و من وق و ، سینا با طرح موضوعات سه علو  ریاضو(    ابن3، ص    3434، سینا شمارد )ابن م(

ت ایون علووم چگونگ( داخل شدن موضووعا، ها نیان دادن تفکیک دو حیثیت اختصاص( و عموم( در آن
عدد یوا معقووالت ثانیوه از آن حیو  کوه موجودنود ، دهد؛ هر کدام از جک  در مابعدال بیعه را توضیح م(

پ  همۀ این موضوعات از این وجوه موضووع ، دارای احکام و مباحث( مختلف از حیثیت خاصیان هکتند
   31-33، ص    3434، سینا اند )ابن بح  مابعدال بیعه

 ایت و موضوع فلسفه در روش و منابع فلسفه. نقش هر یک از غ5

هوا و تعیوین معنوای مود نظور از  های علو  و تورابر میوان آن بعد از ککم شناخت اجمال( نکبت به مؤلفه
در این بخش با تحلیل هر یک از موضووع و غایوت فلکوفۀ اولو( بوه نقوش و توأثیر آن در ، اص الح فلکفه

موضوع و مکوائل علو  ، واس ه عل  ارتباط( که میان غایت ب( پردازی   با توجه به شناس( این عل  م( روش
شود و در اداموه نقوش  واس ه فلکفه کیف م( موضوع و غایت ب(، شناس( مکائل از مکیر سنخ، وجود دارد

 شود  هر یک از موضوع و غایت بر روش و منابع پیگیری م(

 . موضوع و غایت فلسفه اولی1-5

واس ۀ علوم بوا مالحظوه  تیخیص غایت ب(، بیان غایت و موضوع عل در کنار توضیحات مدونین علوم در 
واس ه هور علمو(  زیرا هدف ب(، نحوه تعین موضوع و حیثیت خاص مد نظر در آن عل  ممکن خواهد بود

واسو ه علو   توان به غایوت ب( پاسخ به مکائل پیرامون موضوع آن عل  است و با مالحظۀ دقیق موضوع م(
تیخیص موضوع و قیود عل  در گرو تعیین مکائل( است که بورای طورح کوردن در  ،پ( برد  از طرف دیگر

ها و    و تمووام محموووالت و نکووبت33، ص  3ج  ، 3133، اند )مصووباح یووودی یووک علوو  منظووور شووده
گردد تعینات و احکام موضووع آن هکوتند  لوذا بورای  های( که در یک عل  به عنوان مکائل م رح م( راب ه

شناس( مکائل م رح در فلکوفه اولو(  قیق( از موضوع و غایت فلکفه اول( ناچار به سنخرسیدن به تحلیل د
 هکتی  

رسی  که فلکفه اول( میتمل بر سه دسوته  به این نتیجه م(، شناس( مکائل م رح در فلکفه اول( با سنخ
ن مکئله است  بخی( از مکائل آن به هدف بررس( احکوام میوترک میوان موجوودات و واقعیوات گونواگو

، تقودم و توأخر، قووه و فعول، کثورت، مثل بح  از وحدت، شود است که از آن به عوارض وجود تعبیر م(
   بوا ایون لحواظ 66، 61، ص  3ج  ، 3131، قدرت و عجوو و قودی  و حوادث )مالصودرا، تمام و نقص

دانکوت « شود موجود از آن حی  که معقوالت ثانیه فلکف( از آن انتواع م(»توان موضوع فلکفه اول( را  م(
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   بخش دیگری از مکائل م رح در فلکفه اول( ناظر به مبوادی تصودیقیه 14، ص  3131، )مصباح یودی
علوم دیگر و از جمله اثبات موضوعات آن علوم از طریق بیان تقکیمات عارض بر وجود است  بایود توجوه 

هوا در  و جهوت بحو  از آنداشت که هرچند در تحلیل( این تقکیمات نیو از عوارض موجود دانکته شوده 
؛ 11، ص  3ج  ، م 3333، فلکفه حیثیت موجوود بودنیوان معرفو( شوده و نوه مبودش بودنیوان )مالصودرا

لذا بح  از مقوالت و انواع مقوالت و انواع انواع آنها و    بحو  از احووال ،  66، 61، ص  3ج  ، 3131
تقیید ایون تقکویمات بوه ایون کوه موضووع اما با توجه به ، ذات( موضوع موجود م لق به حکاب آمده است
 ،3ج  ، 3131، ؛ مالصوودرا31-34، ص    3434، سووینا علموو( از علوووم جوئوو( بووه دسووت نیایوود )ابن

ها در فلکفه اول( به این جهت است که اوال  بوه قکو  خاصو(  شود که بررس( آن   روشن م(66، 61ص  
 ،3ج  ، 3133، شوود )مصوباح یوودی اختوه نم(از موجودات مرتبر نبوده و ثانیا  در علو  دیگوری بودان پرد

« موجوود بمواهو موجوود»توان گفوت موضووع فلکوفه اولو( در بخیو( از مکوائل     بنابراین م(36ص  
موجوود از آن نظور کوه موضووع موورد بررسو( در علووم »و در بخیو( از مکوائل ، )موجود م لق  اسوت

 1« تری نیکت جوئ(

،   3434، سوینا مبادی و اسوباب قصووای وجوود اسوت )ابن بخی( از مکائل فلکفه اول( نیو ناظر به
، اثبوات صوور منوعوه، اثبات ماده اول(، اثبات مبدش اول، اثبات مجردات، مباح  علت و معلول،  34ص  

در ، و بیان ترتیم تحقق موجوودات از مبودش اول، اثبات غایات طبایع و اثبات اجکام و نفوس و عقول فلک(
   13، ص    3434، سوینا ؛ ابن66، 61، ص  3ج  ، 3131، گیرد )مالصودرا م( این دسته از مکائل قرار

جهت داخول شودن ایون مباحو  در فلکوفه آن اسوت کوه ایون ، کند سینا نیو تصریح م( همان طور که ابن
،   3434، سوینا اما نه از حیثیت متحرک یوا موتکم  بودنیوان )ابن، اسباب ناظر به موجودات معلول است

موجود از آن نظور کوه موضووع موورد »موضوع فلکفه اول( در این بخش نیو عبارت است از لذا ،  34ص  
 « تری نیکت بررس( در علوم جوئ(

شود که با توجه به تقکی  علوم به طبیعیات و ریاضیات و الهیات )معرفوة  در بیان دیگری چنین گفته م(
کام و مکوائل کوه فراتور از موضووعات علووم برخ( اح، تر و تقکی  هر یک از آنها به علوم جوئ(، الربوبیة 

ها نداشته در علم( که بعودها بوه مابعدال بیعوه معوروف گیوت  جوئ( بوده و اختصاص( به هیچ یک از آن
چنوان کوه احکوام ،  33، ص  3ج  ، 3133، ؛ مصوباح یوودی3، ص  3131، گردآوری شد )شوهرزوری

تحت علم( به نام سماع طبیعو( یوا سومع ، انکانحیوان یا ، خواه معدن( یا آل( و خواه گیاه« جک  م لق»
   31، ص  3ج  ، 3133، الکیان قرار گرفت )مصباح یودی

                                                                 

« موجود بما هو لی  موضوعا لعل  من العلوم الجوئیة»توان موضوع این بخش از مکائل فلکفه اول( را با تعبیر    م(1
 بیان کرد 
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توان گفت آنوه سبم تیکیل علم( به نوام فلکوفه اولو( گیوته بررسو(  م(، با توجه به این توضیحات
ختلوف بووده مکائل میترک میان علوم و موضوعات گوناگون و جلوگیری از تکرار مکائل یککان در علوم م

شوده کوه اختصواص  است  گاه مکائل م رح عوارض موجود م لق بوده است و گاه صرفا  به این اکتفوا م(
به موضوع خاص( نداشته باشد و به همین جهت در مواردی که احکوام( بوین چنود نووع از انوواع موضووع 

ت  بنوابراین غایوت شده ضمن فلکفه اول( م ورح شوده اسو کل( میترک بوده ول( شامل همۀ آنها نیو نم(
تقکویمات وجوود  آن اسوت ، عوارض وجود، میترک میان سه دسته مکائل )مبادی و اسباب قصوی وجود

 توانند بدان بپردازند  پردازند یا نم( که علوم جوئ( به این مباح  نم(
از اموا قبول ، دهود البته این توضیح غایت فلکفه اول( بعد از تدوین علوم مختلف را به خوب( نیان م(

هوای  شده است  لذا تالش تدوین علوم گوناگون نیو بح  از میترکات با تأکید بر کثرات تکوین( دنبال م(
پذیرفته است  گفتن( است اموور دیگوری  متفاوت( از جانم فالسفه در ارجاع کثرات به وحدت صورت م(

  و 36، ص  3ج  ، 3136، ؛3، ص    3436، طباطبوای( (هموون تمییو میان وهمیوات از اموور حقیقو( 
  بوه عنووان غایوت 33، ص  3ج  ، 3136، بین( منته( به سوعادت )طباطبوای( همین طور رسیدن به جهان
؛ فنوای( 36، ص  3131، که مناقیات( متوجه آن اسوت )نوک  مصوباح یوودی، فلکفه برشمرده شده است

   3133، اشکوری

 . نقش غایت )ناظر به موضوع( در روش2-5

ظوری روشون شود میوان غایوت علو  و موضووع آن همبکوتگ( وجوود دارد  بخیو( از با توجه به مبوان( ن
گوذارد  از طورف  تأثیرگذاری غایت عل  در روش ناظر به تأثیری اسوت کوه غایوت علو  در موضووع آن م(

در مباح  گذشته میان دو مقوام طورح سوؤال و فرضویه و مقوام سونجش و داوری تفکیوک صوورت ، دیگر
 دهی   را در هر دو ناحیه مورد بررس( قرار م(لذا تأثیرگذاری ، پذیرفت

 . نسبت به طرح مسئله1-2-5

اگر غایت فلکفه اول( را بح  از میوترکات موضووعات علووم )نظوری  مختلوف یوا بحو  از میوترکات 
این عل  ناظر به علوم و یا موجودات گوناگون و فرع تحقق آنها خواهود بوود  توا ، موجودات گوناگون بدانی 

رسد  )ایون نکتوه  نوبت به طرح این عل  و مکائل آن نم(، لوم یا موضوعات وجود نداشته باشدکثرت( در ع
، مفهووم موجوود بمواهو موجوود، شود با توجه به اعتباری بودن موضوع فلکفه اول( بیش از پیش روشن م(

د و تووان موجوودی را در خوارج یافوت کوه صورفا  موجوود باشو بدین معنا کوه نم( 1مفهوم( است اعتباری
                                                                 

بلکه مقصود تفکیوک یوک حیثیوت در واقعیوت ، اعتبار در اینجا به معنای قرارداد و مواضعه نیکت   روشن است که1
 خارج( و م العۀ موضوع با لحاظ آن است 



112     22پی شماره پیا ، 1411 ، 2شماره  ، 24سال  ، کالمی -های فلسفی فصلنامه پژوهش 

فعلیوت ، هر موجودی ناچار خال( از یک( از حیثیوات وجووب، خصوصیت و حیثیت دیگری نداشته باشد
موجوود بمواهوموجود را اعتبوار و ، بنابراین این ذهن است که با تمرکو بور حیثیوت واحود، و    نخواهد بود

ای طرح مکائل ایون علو  دهد   البته وجود کثرات به تنهای( بر احکام مختص به آن را مورد بررس( قرار م(
بلکه عالوه بر اصل وجود کثرات تحلیل آن کثرات و کیف وجوه اشوتراک ، در ناحیه میترکات کاف( نیکت

آنها نیو نیاز است که جو با تحلیل عقل( میکر نیکت  با توجه به این نکته و بوا توجوه بوه گکوتره واقعیوت و 
فلکوفه اولو( در کیوف کثورات و موضووعات ، آن عدم شناخت تمام و کمال انکان از تمام وجووه و ابعواد

تواننود در  شهودی و یوا نقلو( هور کودام م(، تجرب(-های حک( متفاوت وامدار علوم جوئ( است و روش
کیف این کثرات نقش ایفا کنند و سپ  فلکفۀ اول( با تحلیل این موضووعات و کیوف نقوا  میترکیوان 

 مکائل جدیدی را طرح نماید 
های م رح در علووم مختلوف و اکتیوافات جدیود برخو(  ا توجه به پییرفتهمین طور ممکن است ب

و از این جهوت فلکوفه اولو( نیوو بایود در ، تصورات نکبت به گکتره و خواص واقعیات دچار بازبین( شود
تحلیل خود نکبت به آن واقعیت تجدیدنظر نماید  البته این امر کلیت ندارد؛ برخ( کثورات و جوئیوات بوه 

ای در آنهوا قابول ایجواد  از این جهت کمتور تغییور و دگرگوون(، یا قریم به بدیه( ثابت استنحو بدیه( و 
است  اما این تصور که فلکفۀ کنون( به تمام موضوعات و کثرات احاطه یافته و توانکته آنها را موورد تحلیول 

 قرار دهد نیو ادعای( غیرقابل اثبات است 
طورح مکوائل ، ان موضوع و محمول یا مقدم و تال( نیکتنتیجه آن که چون مکئله چیوی جو راب ه می

و از آنجوا کوه سونخ مفواهی  فلکوف( از سونخ ، جدید در فلکفه در گرو طرح مفاهی  جدید فلکف( اسوت
و بواز چوون هودف فلکوفه ، مفاهی  ثانوی است و در گرو تحقق کثرات و مالحظه نکوبت میوان آنهاسوت

بایود گفوت طورح مکوئله در فلکوفه مکوتلوم ، لف استبررس( احکام میترک میان موضوعات علوم مخت
نقلو( یوا ، هوای حکو( ابتودا بایود بوه داده، ها و منابع مختلف معرفت( است  در این معنوا کارگیری روش به

و سوپ  بوا تحلیول ، شهودی در راب ه با واقعیات مختلف در علوم و یا موجوودات مختلوف مراجعوه شوود
تووان بوه چنود  ورت مکئله و فرضیه طرح شود  در این زمینه م(عقالن( که خود نوع( شهود عقل( است ص

نمونه از این مفاهی  که تا کنون مورد بح  قرار نگرفته اما خصوصیات موضوع فلکفه در آنها محقوق اسوت 
 اشاره کرد:

مفهووم( اسوت کوه در بییوتر از یوک موضووع از « جاذبوه و دافعوه»یوا « جوذب و دفوع»، برای نمونه
اقعیات وجوود دارد  ایون مفهووم در اجورام آسومان( و در موجوودات زمینو( همووون موضوعات علوم و و

تووان گفوت  ها و حت( مجردات قابول طورح اسوت و م( در نباتات و حیوانات و انکان، ربا و ذرات ات  آهن
 ،3136، قانون جذب و دفع یک قانون عموم( است که بر سراسور نظوام آفورینش حواک  اسوت )م هوری

ابتودا بایود مصوادیق( از آن بوا ،   طرح این مفهوم صرفا  با تحلیل عقل( ممکون نیکوت 111، ص  33ج  
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ح  یا تجربه یا شهود یا نقل به اثبات رسد و در مرحلۀ بعد فیلکوف آن را مورد تحلیل عقالن( قرار دهود و 
مثوال دیگور های آن را بازیابد  مفهوم ضیق )فیار و تنگنا  و سعه )انبکوا  و رهوای(  یوک  احکام و ویژگ(

یوابی   در موجوودات موادی و  که با مالحظۀ موجودات مختلف در مراتم مختلوف هکوت( آن را م(، است
این مفهوم از مفاهیم( است که با توجه به غایوت و موضووع ، در موجودات مجرد و عوال  دیگر، ها انواع آن

های  تووان آن را در سواحت (فلکفه اول( قابلیت طرح و بررس( دارد  همین طور است مفهوم داللت کوه م
 مختلف موجودات یافت و در موضوعات گوناگون و مراتم مختلف هکت( جریان دارد 

 . نسبت به مرحله داوری و سنجش2-2-5

و این مفواهی  ، گیرد از آنجا که مباح  و مکائل فلکف( بر محور مفاهی  و معقوالت ثانیه فلکف( شکل م(
حو  و تجربوه و شوهودهای قلبو( )خوال( از ، آینود عقل( به دست م(تنها با کندوکاوهای ذهن( و تحلیل 

ای در بر ندارد  اما با این حال از آنجا که قکم( از مباح  و مکوائل فلکوفه اولو(  حک   در این مقام نتیجه
و احیانوا  ایون موضووعات امووری ، به مبادی و تقکیمات موجودات ناظر به موضوعات علوم مورتبر اسوت

ها در سایۀ تحقیقوات تجربو( و  قااوت و داوری نهای( نکبت به آن، ا وجدان( هکتندتجرب( و محکوس ی
های متعددی در مباح  فعل( فلکفه اولو(  پذیر خواهد بود  در این زمینه نمونه مراجعه به وجدانیات امکان

 وجود دارد:
قودی  طرح فاعل طبیع( و قکوری مبتنو( بور اصوول موضووعه طبیعیوات ، در بح  اقکام علت فاعل(

لذا تعیوین اسوباب و ، اکنون اعتبار خود را از دست داده است که ه ، هموون فرضیه عناصر چهارگانه است
، کارگیری روش تجربو( اسوت )مصوباح یوودی های مختلوف نیازمنود بوه فاعل طبیع( خاص برای پدیوده

حو  اقکوام   و پ  از آن است که فیلکوف با تحلیول آن بوه نتوایج( فلکوف( در ب31، ص  1ج  ، 3133
هرچند تقکی  ماهیت به جوهر و عورض ، یابد  در بح  مقوالت و انواع جوهری یا عرض( علت دست م(

اما تعداد مقوالت و انواع مندرج تحت آن بر پایوه اسوتقراء ، یک تقکی  عقل( و دایر میان نف( و اثبات است
صوان در آنهوا وجوود دارد به دست آمده است و با توجوه بوه اکتیوافات جدیود امکوان حصوول زیواده و نق

 ،1ج  ، 3133، ؛ مصووووباح یووووودی111، 143، ص  1ج  ، 3136؛ 63، ص    3436، )طباطبووووای(

اثبات وجود واقعیت خوارج از ،    اثبات وجود من3333، ص  4ج  ، 3136، ؛ طباطبای(133، 313ص  
کارگیری  وم بوهوجوود ذهنو( نیوو مکوتل، عل  حاووری، من و اثبات برخ( مقوالت هموون کیفیات نفکان(

   در بح  حرکت و در راب وه بوا مقووالت( کوه حرکوت در 313، ص  3131، پناه روش شهودی است )یودان
اثبات حرکت در کیفیات نفکان( با توجه به عل  حاوری و شهود قابل اثبات اسوت  اثبوات ، شود آنها واقع م(

رن  و شدت و ضعف یوافتن آن توسور ها فرع بر آن است که واقعیت  حرکت در کیفیات محکوسه مانند رن 
مقولوه کوّ      همین طور اثبوات حرکوت در111، ص  1ج  ، 3133، فیویکدانان پذیرفته شود )مصباح یودی

توان نکبت به تحقوق حرکوت )تغییور تودریج(  در  های تجرب( است و بعد از آن است که م( نیازمند بررس(
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اثبوات    111-111، ص  1ج  ، 3133، صوباح یوودیمقوله کّ  قااوت نمود )برای م العه بییوتر نوک  م
ها است و این حرکات نیو بوا  های عرض( در آن حرکت جوهری در تمام جواهر مادی نیو فرع اثبات حرکت

   همین طور اقوال( کوه 316، ص  1ج  ، 3136، توجه به میاهدات تجرب( قابل اثبات است )طباطبای(
با توجوه بوه تجربیوات( ، قابل تجویه بودن آن م رح شده است وحدت اتصال( و، در راب ه با حقیقت جک 

  31، ص    3436، که در علوم طبیع( حاصل شده پاسخ متفاوت( را به دنبال خواهود داشوت )طباطبوائ(
، 3136، و چه بکا تغییرات( در موقعیت آن در ساختار و ترتیم مقوالت و انواع به دنبوال بیواورد )طباطبوائ(

   131، ص  1ج  

 نقش غایت )ناظر به مواردی غیر از موضوع( در روش .3-5

ممکن است اهوداف دیگوری نیوو ، عالوه بر تأثیر غایت به جهت تأثیرش در موضوع )با حیثیت خاص آن 
که تأثیر خود در روش و منابع فلکوفه را بوه ، نود فالسفه در طرح مباح  و مکائل فلکف( در نظر گرفته شود

 دنبال خواهد داشت 

 های عام و همگانی ضرورت استفاده از روش .1-3-5

در مقوام داوری و سونجش ، پوذیر بوه نحوو همگوان( باشود اگر غایت فلکفه شناخت احکوام عوام و اثبات
بلکه روش اثبات باید به نحووی ، های شهودی خاص )قلب(  استفاده کرد توان از روش نظریات فلکف( نم(

الکند و الداللة کوه  های نقل( ق ع( د  نکبت به کاربرد روشباشد که قابلیت اثبات برای همگان داشته باش
نظور وجوود  نظران اختالف میوان صواحم، مکتلوم پذیرش مقدمات( در ناحیه داللت و سندیت نقل اسوت

و حفوظ ایون ویژگو( از اهمیوت ، دارد  برخ( با تأکید بر این که زبان فلکفه زبان( عموم( و جهان( اسوت
، های نقل( در اثبات و داوری مکائل فلکوف( اسوتفاده نموود ند نباید از روشمعتقد، زیادی برخوردار است

ناپذیری برخوردار است  اما از آنجا که در فلکوفه بایود  نفکه از اتقان و ق عیت خدشه هرچند این روش ف(
کارگیری روش نقلو( بوا ایون  بوه، بتوان مدعیات را بوه بودیهیات اولیوه و یوا وجودانیات همگوان( برگردانود

وصیت در منافات است  در عین حال برخ( با توجه به این نکتوه کوه نکوبت بوه برخو( مکوائل اقاموه خص
تووان و بلکوه بایود از ایون منوابع و روش در اثبوات  پذیر نیکت معتقدنود م( های عقل( صرف امکان برهان

 نظریات و مکائل فلکف( استفاده کرد 

 کارگیری روش برهانی . ضرورت به2-3-5

در این صورت از آنجوای( کوه یقوین ، های فلکف( باید یقین( باشند ایت شر  نماید که پاسخاگر کک( در غ
انوواع دیگور ، االخص مد نظر است )تصودیق جوازم م وابق بوا واقوع حاصول از طریوق خواص  بالمعن(
قابول طورح در فلکوفه ، اند های استقرائ( که مبتن( بر مقدمات ظن( و غیریقین( هموون استدالل، استدالل

ها در فلکفه طرح نمود  اما اگر از یقین( بودن نتوای   توان مدعیات( را م ابق با این استدالل کت و لذا نم(نی
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مجال طرح نظریات برگرفته از این اسوتدالالت وجوود خواهود داشوت  ، نظر شود و نظریات فلکف( صرف
و تقکویمات وجوود  بور  رسد در مواردی که مکائل فلکف( )ناظر به موضووعات علووم به نظر م(، به عالوه

فالسفه پرداختن به مکئله ولو با روش غیریقینو( را بور عودم طورح ، های( متوقف بوده است چنین استدالل
 طلبد  که خود بح  و بررس( بییتری م(، اند آن را مقدم ساخته، مدعیات فلکف( ترجیح داده

 . نقش تمایز علوم در روش فلسفه اولی3-3-5

روشن شد میان موضووع یوک علو  و مکوئله بوا روش و منبوع آن یوک راب وه ، فتهگ با توجه به م الم پیش
غیرقراردادی محقق است  اما در عین حال ممکن است یک موضووع بوا بویش از یوک روش قابول بررسو( 
باشد )با توضیح( که در خصوص در طول بودن روش نقل( نکبت به سایر منابع معرفت( گذشت   در ایون 

ها در یک عل  مورد منع قرار گیورد  بورای  کارگیری برخ( روش تمایو علوم به صورت ممکن است در جهت
کارگیری روش نقلو( داشوته  هرچند موضووع فلکوف( قابلیوت بوه، در خصوص دو عل  فلکفه و کالم، مثال
 رسد اگور ایون تموایو بوه کارگیری نقل در فلکفه را منع نمایی   به نظر م( برای تمایو فلکفه از کالم به، باشد

توان بوه نتوایج( دسوت  های عقل( م( به عنوان علم( که در آن صرفا  با تحلیل-جهت حفظ هویت فلکفه 
باشد معقول و در نتیجه این منع در جای خود موّجه است؛ زیرا با این تمایو ساحت( در عرصه علووم  -یافت

گون گفتگوو نموود  اموا بایود ماند که بتوان در آن با زبان میترک عقل( میان مذاهم و تفکرات گونا باق( م(
حدنفکه نقی( در این منوع نداشوته بلکوه ایون منوع بوه هموان  توجه داشت که در این حالت تمایو علوم ف(

اش سوخن  که پیش از این دربواره، گردد بازم(« های عام همگان( کارگیری روش ضرورت به»غایت و معیار 
 گفته شد 

ی( در مباح  فعل( فلکفه باید توجه داشت کوه های تجرب( و استقرا در خصوص دخالت برخ( روش
این دخالت ناظر به بخی( از مکائل م رح در فلکفه اول( است )چه بکا بتوان در طرح( جدید ایون گونوه 

اما در بخوش اصول( آن روش صورفا  تحلیول عقلو( اسوت و ، مباح  را از ضمن فلکفه اول( خارج نمود 
 نمایند  آفرین( م( نقش سایر منابع صرفا  به عنوان زمینه و مقدمه

 گیری . نتیجه6

شناس( عل  از دو مرحله اساس( تیکیل شوده  روش :یابی  با توجه به مباح  گذشته به نتای  ذیل دست م(
  داوری و سنجش  موضوع فلکفه اول( در بخی( از مکوائل عبوارت اسوت از 1)،   طرح مکئله3است: )

موجوود از آن نظور کوه »از مکوائل عبوارت اسوت از و در بخیو( ، «موجود از آن جهت که موجود است»
واسو ه فلکوفه اولو( بررسو( احکوام میوترک میوان  غایوت ب(«  توری نیکوت موضوع بررس( علوم جوئ(

موضوعات علوم یا واقعیات گوناگون است  با توجه بوه فورع بوودن بحو  از میوترکات نکوبت بوه کثورت 
در ، اند ریق منابع مختلف و گوناگون قابول شناسوای(و این که کثرات و واقعیات از ط، موضوعات و واقعیات

در مکوائل ، فلکفه اول( وامدار منابع مختلف معرفت( خواهد بود  اموا در مقوام سونجش، مقام طرح مکئله
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و ، های عقلگی اسگت تنها منبع قابل استفاده تحلیل« موجود از آن جهت که موجود است»مرتبط با عوارا 
با توجه بگه ایگن کگه در ایگن ، ط با مبادی و تقسیمات وجود که نافر به موضوعات علوم استدر مسائل مرتب

در ، ها مستلزم به کارگیری شهود یا وحی یا تجربگه اسگت رسیم که بررسی آن تقسیمات احیانًا به مواردی می
ت همگانی بگودن شود. در نظر گرفتن غای شهود و حس و تجربه نیز به کار گرفته می، های عقلی کنار تحلیل

های نقلی )ولگو قطعگی( در بررسگی مسگائل  گیری از روش پذیری همگانی مستلزم عدم امکان بهره و اثبات
های غیریقینگی  گیری از روش فلسفی است. شرط نمودن یقین در نتایج و نظریات فلسفی نیز راه را برای بهره

 همچون استقراء ناقص در طرح مدعیات فلسفی خواهد بست.
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 ست منابعفهر

 . قم: انتشارات بیدار.سینا رسائل ابنق(.  0411) .حسین بن عبدالله، سینا ابن
اللگه العظمگی المرعشگی  . تصحیح: سعید زاید. قگم: مکتبگه آیهالشفاء االلهیاتق(.  0414حسین بن عبدالله. )، سینا ابن

 النجفی.
                           طرح نو.تهران:   . ترجمه: محمدحسن لطفی. مابعدالطبیعه(. 0۱۱2ارسطو. ) 

شناسی علوم انسانی نگزد اندیشگمندان مسگلمان )ارائگه مگدلی  روش(. 0۱92احمد. )، ساداتی و کالته، محمدتقی، ایمان
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناختی از علم اسالمی( روش

مقدمگه و تعلیقگات: سگید ، تگدوین، ترجمگه ی.هگای تحقیگق در علگوم انسگان پارادایم(. 0۱9۱نورمن دبلیو. اچ. )، بلیکی
 محمدتقی ایمان و سید مسعود ماجدی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، حمیدرضا حسنی

 . قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.منابع معرفت(. 0۱94محمد. )، زاده حسین
تهگران:  های اطالعاتی مدیریت(. ها: )مبانی سیستم سیستمتجزیه و تحلیل و طراحی (. 0۱۱۱السادات. ) شمس، زاهدی 

              دانشگاه عالمه طباطبایی.
 . تهران: آفتا  توسعه.شناسی علوم انسانی اسالمی روش(. 0۱90احمدحسین. )، شریفی

(. 0)ج.  شگرح و تعلیقگه صگدرالمتالهین بگر الهیگات شگفا(. 0۱22محمد بن ابراهیم )مالصگدرا(. )، صدرالدین شیرازی
 ای. تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا. تصحیح: نجفقلی حبیبی و محمد خامنه

. بیگروت: دار الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةم(.  0920محمد بن ابراهیم )مالصدرا(. )، صدرالدین شیرازی
 احیاء التراث العربی.

(. تصحیح و تعلیق: غالمرضا فیاضگی. قگم: انتشگارات 4-0 . )ج.نهایة الحکمه(. 0۱2۱سید محمدحسین. )، طباطبایی
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته بگه جامعگه مدرسگین حگوزه الحکمه بدایة ق(.  040۱سید محمدحسین. )، طباطبایی
 علمیه.

 حکمت و فلسفه ایران.. تهران: مؤسسه پژوهشی سنجش و اکتشاف(. 0۱94علی. )، عابدی شاهرودی
(. تهران: سازمان مطالعه و تگدوین کتگب علگوم 0)ج.  درآمدی به نظام حکمت صدرائی(. 0۱20عبدالرسول. )، عبودیت

 ها )سمت(. انسانی دانشگاه
(. تهران: سگازمان مطالعگه و تگدوین 0)ج.  درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی(. 0۱91و دیگران. )، محمد، فنایی اشکوری

 ها )سمت(. کتب علوم انسانی دانشگاه
 . تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.شناسی فلسفه مالصدرا روش(. 0۱22احد فرامرز. )، قراملکی

شگرکت چگاپ و نشگر ، (. تهران: سازمان تبلیغات اسگالمی2-0)ج.  آموزش فلسفه (.0۱۱2محمدتقی. )، مصباح یزدی
 الملل. بین
. تدوین: علی مصباح. قم: انتشارات مؤسسه آموزشگی و پژوهشگی رابطه علم و دین(. 0۱92محمدتقی. )، مصباح یزدی

 امام خمینی.
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 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.، . قمتعلیقة علی نهایة الحکمة(. 0۱9۱محمدتقی. )، مصباح یزدی
 (. تهران: صدرا.02و  0)ج.  مطهریمجموعه آثار استاد شهید (. 0۱۱۱مرتضی. )، مطهری
نامگه  . ]پایانیابی قرینه، یابی دلیل، شناسی شناسی استنباط فقهی در سه محوِر مسئله روش(. 0۱90عبدالحمید. )، واسطی

 حوزه علمیه خراسان[.، 4سطح 
ین سگهروردی الد شگها شرح و سنجش دستگاه فلسفی شگیخ ، حکمت اشراق: گزارش(. 0۱90سید یدالله. )، پناه یزدان 

              پور. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (. تحقیق و نگارش: مهدی علی0)ج. 
.  شگناختی شگناختی و روش دفتر اول: مباحث معرفت، تیمالتی در فلسفه فلسفه اسالمی(. 0۱90سید یدالله. )، پناه یزدان

              قم: کتا  فردا.
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