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 تشکر و قدر دانی

نند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سالم ی را هک سخنوران، رد ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت اهی او ندا ر  سپاس خدا ن پاك او، طارهان معصوم، هم آانن هک وجودمان وامدا وجودشان و دورد رب محّمد و خاندا

 است؛ و نفرين ويپسته رب دشمنان ايشان ات روز رستاخيز...

ری  موفق و شادکام سالمت، کرانت، بی محبت و لطف ساهی رد اند،نموده یاری  مرا  امر، اين انجام رد ای رذه حتی هک را  کسانی همه خواهم می تو از ما، هب ما از مهربانتر ای الهی  .بدا

نخستین معلمان زندگی ام؛ هک همواره رب کواتهی و ردشتی من، قلم عفو کشیده و کریماهن از کنار غفلت اهیم گذشته ا 
 ند ؛ازپدر و مارد زعزیم ؛

 واز همسر مهربانم؛تشکروژیه دارم هک صبوراهن مراهمراهی کردند.

همچنین از استاد صبور و  ؛امکل سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از چیه کمکی رد اين رعهص رب من ردیغ ننمودند و زحمت راهنمایی اين پایان انهم را رب عهده گردنتف معروفعلی احمدوند هک رد از استاد با امکالت و شايسته؛ جناب آاقی دکتر

ون مساعدت ايشان، اين ژپوهش هب هجیتن مطلوب نمی رسید ؛ و دیگر اساتید گروه  فلسفه و حکمت، امکل تشکر و مهربانم ، جناب آاقی دکتر غالمحسین احمدی آهنگر، هک زحمت مشاوره اين پایان انهم را رد حالی متقبل شدند هک بد

 قدردانی را دارم.

 

 مرضیه حبیبی  

 5931مهر/ 
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 چکیده:

دانش کالم اسالمی و فلسفه اسالمی در طول تاریخ ارتباط تنگاتنگی داشته و در بسیاری از مباحث متأثر از یکدیگر بوده اند. 

فیلسوفان مسلمان در مباحثی نظیر بداهت مفهوم وجود، اشتراک معنوی مفهوم وجود بر متکلمان مسلمان تأثیر گذاشته و 

وفان از اندیشه های نظری بودن مفهوم وجود، مشترک لفظی بودن مفهوم وجود و اضافه متکلمان متأخر با تأثیر پذیری از فیلس

 دانستن علم دست بر داشته و دیدگاه فیلسوفان را پذیرفته اند.

متکلمان مسلمان نیز در طرح مباحثی نظیر عینیت یا زیادت وجود بر ماهیت، مسأله مساوقت یا عدم مساوقت وجود با شیئیت، 

جواز اعاده معدوم و مبحث چیستی مالک نیاز موجود ممکن به علت، در فلسفه اسالمی بر فیلسوفان را تحت جواز یا عدم 

 تأثیر خود قرار داده اند.

پس از این که برخی از متکلمان رابطه وجود و ماهیت را عینیت دانستند. فیلسوفان این مسئله را طرح و نظریه متکلمان را 

دت وجود بر ماهیت را به اثبات رساندند. و به دنبال مساوق ندانستن وجود با شیئیت از سوی مردود دانستند و اندیشه زیا

متکلمان، فیلسوفان نظریه آنان را غیر قابل پذیرش دانسته و دیدگاه مساوقت وجود با شیئیت را به کرسی نشاندند و در نهایت 

یلسوفان با محال دانستن اعاده معدوم معاد را به گونه دیگری دانستند فاز آنجا که متکلمان معاد را از باب اعاده معدوم می

مطرح کردند که مالزم با امر محال نباشد. در مسأله مالک نیاز به علت فیلسوفان با رد نظریه حدوث، دیدگاه امکان را 

ز آثار عبدالرزاق الهیجی جایگزین آن نمودند. در این مباحث ضمن استفاده از منابع فلسفه و کالم اسالمی تأکید بر استفاده ا

بوده است. هر چند تأثیر و تأثر متقابل فلسفه و کالم اسالمی فراتر از مباحث مورد اشاره است اما در این نوشتار بضاعت ناچیز 

 نویسنده و فرصت محدود به همین مباحث اکتفاء گردید.

 کلید واژه: کالم اسالمی، فلسفه اسالمی، امور عامه، عبدالرزاق الهیجی 
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 ـ بیان مسئله1ـ 1

علم کالم از نخستین دانش هایی است که در بستر اندیشه اسالمی برای تبیین باورهای دینی آمده است. با  

توجه به گستره تاریخی ادوار علم کالم متکلمان و دانشمندان اسالمی تعریف های متفاوتی از علم کالم 

است که دربارة عقاید اسالمی ارائه داده اند اما تعریف برگزیده ای از علم کالم چنین است: کالم علمی 

بحث می کند؛ یعنی آن ها را تبیین کرده، با استفاده از روش های مختلف به اثباتشان می پردازد و با 

 پاسخگویی به شبهات، از آن ها دفاع می کند. 

اکثر  کالم و فلسفه اسالمی بخاطر رابطه متقابل که با یکدیگر دارند دارای وجه اشتراک و افتراق هستند و در

 مسائل از یکدیگر تأثیر پذیرفته اند.

متکلمین به سهم خویش در فلسفه اسالمی تأثیر گذار بوده اند و با ایجاد شبهه فیلسوفان را به جستجو راه 

 ت بودن وجود با شیء و غیره است.ل: اعاده معدوم، وجود ذهنی، مساوقحل می کشاندند. از جمله آن مسائ

اولین بار متکلمان مطرح کرده اند و در قدیمی ترین کتاب اعتقاد شیعه نیز فصلی  مسأله اعاده معدوم را برای

( و آن را جایز می دانند و به حشر اجساد معتقدند اما 535 ق،5459 بدان اختصاص داده شده است )حلی،

 ( و عدم را به614-616 ،ش5989 ،نکر اعاده معدوم هستند )الهیجیجمهور حکما و کثیری از متکلمین م

ظواهر پاره ای از داستان حضرت ابراهیم از  شاهد آن کنند و بر این اساسفساد صور یا تفرق اجزاء معنا می

السفه با این مسأله، نتایج پر شماری به همراه داشت از (. مخالفت ف5/524ق، 5498،)هموآیات قرآن است 

ن مرتبه ای از وجود که همان انتقال جمله این که مرگ، به عنوان فنا ومعدوم شدن نیست، بلکه مرگ به عنوا

 از یک نشئه به نشئه ی دیگر است، تغییر یافت.

 ق،5455 بحث وجود ذهنی اولین بار توسط فخررازی به عنوان مسأله مستقل مطرح شده است )فخررازی،

جدل ها از بحث ها و  بلکه به تدریج بعد (. البته هیچ مسأله علمی بدون زمینه قبلی مطرح نمی شود494/ 5

این نیاز احساس می شود. مسأله وجود ذهنی هم از چنین روند طبیعی پیروی کرده است که ریشه و زمینه 

بل وجود، فی  المعنی العام وجود له فی االعیان»توان یافت این بحث را در بین کلمات فارابی و ابن سینا می

 (. 589 ق،5414 )ابن سینا،« الذهن

هنی همان صورت حاصل در ذهن است، که هر گاه با نفس عالم مقایسه الهیجی معتقد است: موجود ذ

شود، چون از صفات آن می باشد، وجود خارجی و علم است. و هر گاه با مدرک خارجی مقایسه شود 
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وجود ذهنی نامیده می شود، بنابراین وجود ذهنی وصف صورت ادراکی است، نه وصف موجود خارجی 

 (.415 ش5989 ،الهیجی)

تکلمان منکر وجود ذهنی شدند و نظریه اضافه را برگزیدند، اولین بار ابوالحسن اشعری این نظریه برخی م

 (.514، ق5411را با اصطالح )تعلق( مطرح کرد )طوسی،

( در برابر ان ها فالسفه قائل به 514و جمعی از ایشان معتقد به نظریه شبح بودند )سید رضی شیرازی، 

یلسوفان به متکلمان و تالش عقلی آنان و دالیلی که برای اثبات وجود ذهنی وجود ذهنی شدند و با پاسخ ف

 آوردند باعث طرح مسائل مهمی در باب معرفت شناسی شدند. 

وجود با شیئیت، فالسفه تصریح دارند که منظور از وجود، وجود مطلق است که هم شامل در باب مساوقت 

شود. اما متکلمین شیئیت را از هم آن شئی اطالق میوجود ذهنی تصور شود که در خارج وجود ندارد، ب

شود، در حالی که وجود بر آن اعم از وجود دانستند و معتقدند که شیء بر ماهیت درون ذهن اطالق می

شود، شود، در مقابل فالسفه پاسخ دادند: همان طور که شیئیت بر ماهیت درون ذهن اطالق میاطالق نمی

 شود؛ زیرا خود این ماهیت هم وجود ذهنی دارد.ذهن اطالق میوجود هم برآن ماهیت درون 

ت که شی باشد و وجود بر آن اطالق نشود و بالعکس؛ زیرا این ها مفاهیم عام فلسفی بنابراین موردی نیس

(.  114 -111/ 5 ش،5984 هستند و خارج بودن از این مقوله نوعی تناقض گویی است )جوادی آملی،

کند: معتزله معتقدند که معدومات دو قسم اند: معدومات ممکن، که لهام بیان میاال الهیجی در کتاب شوارق

 ق،5498 ،الهیجیدارای شیئیت ثبوت هستند، و قسم دیگر معدومات ممتنع ، که وجود و شیئیت ندارند )

( و نیز به ایشان نسبت داده اند که قائل به واسطه میان وجود و عدم بوده اند، نام این واسطه )حال( 5/11

 (.13است و حال عبارت است از صفت موجود که آن صفت نه موجود است نه معدوم )همان 

ونه از جمله آن فلسفه اسالمی نیز در برخی مسائل بر کالم اسالمی تأثیر گذاشته است. برای نم ،قابلدر م

مسائل: مناط نیاز ممکن به علت، تغییر روش کالم از جدل به برهان و غیره است متکلمین از همان اول به 

مسئله حدوث عالم و اینکه معلولیت مساوی با حدوث زمانی است عنایت داشتند؛ فالسفه خیلی کوشش 

معلول به وجود آورد و آن این که  کردند که این چنین نیست، این خود مسأله نفیسی را در باب علت و

مناط احتیاج به علت چیست؟ فلسفه مبرهن کردند که مناط احتیاج به علت امکان است نه حدوث 

 (.9/43 ش،5931)مطهری،
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گویند سبب و اکثر متکلمین بر آن هستند که سبب با حدوث است نه امکان، و جمعی از متکلمین می

گویند سبب امکان است به شرط حدوث گر میمجموع امکان با حدوث است و بعضی دی

 (. 96 ش،5942،الهیجی)

 ـ اهمیت و ضرورت:2ـ 1

  

بررسی علوم با یکدیگر از جنبه های گوناگون اهمیت دارد. در این راستا بحث از نسبت کالم و فلسفه 

 اسالمی اهمیت ویژه ای دارد.

شد؛ تا جایی که بعضی از اسامی، منکر پس از ورود فلسفه به جهان اسالم، مخالفت های زیادی به آن 

فلسفه اسالمی شده، آن را به کالم تنزل داده اند. در این نوشتار، با پذیرش فلسفه اسالمی و اثبات اتحاد و 

تعامل آن دو در برخی مسائل، تأثیرهای این دو علم بررسی شده است. این مسئله نه تنها سبب تنزل فلسفه 

ی کردن کالم و تکامل آن را در بر دارد. در بیشتر منازعات کالم بر فلسفه، کالم شود بلکه برهانبه کالم نمی

به سوی فلسفه آمده است و شکل برهانی و عقلی به خود گرفته، تا جایی که برخی محققان معتقدند کالم 

 در فلسفه هضم شده است.

ه از روش جدلی فاصله گرفته اند تأثیر دیگری که فلسفه بر کالم اسالمی داشت آن بود که متکلمان رفته رفت

های کالمی و کالم اسالمی کامال رنگ و بوی برهانی و فلسفی به خود گرفت. بعنوان نمونه در کتاب

 المطالب العالیه فخررازی و تجرید االعتقاد طوسی و غیره مطالب فلسفی با کالم در آمیخته است.

های برهانی یقین آوری که ی، تنها باید از استداللمعتقد است که در بررسی و تبیین مباحث اعتقاد الهیجی

 .(61 ش،5498 ،الهیجیمبتنی بر مقدمات عقلی یقینی صرف هستند استفاده کرد )

بحث از نسبت کالم اسالمی با فلسفه اسالمی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا بررسی نظریه تاریخی رابطه کالم و 

با این عنوان  بر طرف سازد. از آنجایی که تحقیق هات بسیاری راتواند شبها بر یکدیگر میفلسفه و تأثیر آن

صورت نگرفته است، لذا این پژوهش که در آن رابطه متقابل فلسفه و کالم اسالمی با محوریت آثار 

 شود، که برای پر کردن این خأل ضرورت دارد.عبدالرزاق الهیجی بررسی می
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 ـ اهداف پژوهش:3ـ 1

 

فلسفه و کالم اسالمی و تمایز های آن دو و رابطه متقابل این دو علم با محوریت بررسی قلمروهای مشترک 

 آثار عبدالرزاق الهیجی است.

 ـ سوال ها و فرضیه ها:4ـ 1

 

 ـ سوال ها:5ـ 4ـ 5

 .بر مبنای آثار الهیجی کالم اسالمی در امور عامه چه تأثیری بر مباحث فلسفه اسالمی گذاشته است؟5

 اسالمی در امور عامه چه تأثیری بر مباحث کالم اسالمی گذاشته است؟. بر مبنای آثار الهیجی فلسفه 2

 ـ فرضیه ها:2ـ 4ـ 5

توان به مباحثی چون از جمله می تأثیر گذار بوده است .کالم اسالمی در مباحث زیادی در فلسفه اسالمی5

. به عنوان نمونه، مسأله اعاده معدوم اشاره کرد رهوجود ذهنی، مساوقت وجود با شیئیت، اعاده معدوم و غی

را برای اولین بار متکلمان مطرح کرده اند و آن را جایز دانسته اند و به حشر اجساد معتقد بودند اما جمهور 

کنند و بر حکما و کثیری از متکلمین منکر اعاده معدوم هستند و عدم را به فساد صور یا تفرق اجزا معنا می

کنند. مخالفت فالسفه با این مسئله، نتایج پر شماری ظواهر برخی از آیات و روایات را تأویل می این اساس

به همراه داشت، از جمله این که مرگ، فنا و معدوم شدن نیست بلکه مرتبه ای از وجود است؛ متکلمان یا با 

اشکاالتی بر دیدگاه  طرح مسائل جدید اسباب گسترش فلسفه اسالمی را فراهم نمودند و یا با گرفتن

 فالسفه زمینه رشد مباحث فلسفی را فراهم نمودند.

توان به مباحثی چون مناط .فلسفه اسالمی در مسائل زیادی بر کالم اسالمی تأثیر گذار بوده است که می2

نیازمندی ممکن به علت، پیدایش مباحث االهیات به معنی االعم در کتاب های کالمی، پیدایش رویکرد 

رایی فلسفی در کالم اسالمی، استفاده بیشتر از استدالل ها و براهین عقلی در مباحث کالمی به جای عقل گ

 مباحث جدلی و مسائل دیگر اسباب تحول در علم کالم اسالمی را فراهم نمودند.

 ـ پیشینه نظری:5ـ 1

 

 مقاله هایی که در این زمینه نوشته شده است:

 .512ـ  521، صفحات 41و  93، شماره5981م، قبسات، جبرئیلی، محمد صفر، فلسفه علم کال
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، شماره 5986ربانی گلپایگانی، علی، علوم عقلی اسالمی بررسی رابطه علم کالم و فلسفه، معارف عقلی، 

 صفحات. 8ـ 4، 58

 پایان نامه ای که در این زمینه نگاشته شده است:

رالدین طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد به حمزئیان، عظیم، تأثیر متقابل کالم و فلسفه نزد خواجه نصی

 .  5942راهنمایی غالمرضا اعوانی، دانشگاه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 
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 ـ مقدمه6ـ 1

در این پایان نامه زیاد مورد استفاده پیش از آغاز بحث، ابتدا الزم است به تعریف اصطالحات و مفاهیمی که 

، بپردازیم، و مقصودمان را از آن ها روشن نمائیم، تا در اثنای تحقیق دچار اشتراک لفظی و گیرندقرار می

 آمیختگی مباحث با یکدیگر نگردیم. 

از دیدگاه ما فلسفه، علمی است که قدمت چندین هزار ساله دارد و در میان فیلسوفان مسلمان، به فلسفه 

کند، به عبارت دیگر فلسفه وجود مطلق بحث میاسالمی مشهور است و آن علمی است که از احوال م

شناخت اوصاف کلی ای است که برهستی مطلق عارض می شود؛ و سرانجام، فلسفه علمی است که از 

هستی مطلق پیش از تقید به قید ریاضی و طبیعی کاوش می کند. در فلسفه اسالمی به این بخش از فلسفه، 

و روش « موجود بما هو موجود است»ی گویند. موضوع این علم الهیات، حکمت الهی، یا فلسفة اعلی نیز م

 باشد.تحقیق در آن، روش تعقلی می

نیز « امور عامه»مباحث الهیات بر دو قسم است: قسم اول، مباحث ناظر بر احکام عام هستی است که آن را 

به علت و معلول، می خوانند؛ مانند بحث از وجود و ماهیت و تقسیمات کلی هستی، نظیر تقسیم موجود 

جوهر و عرض، قوه و فعل، مادی و مجرد، ذهنی و خارجی و واجب و ممکن؛ قسم دوم مباحث مربوط به 

اثبات وجود واجب الوجود و صفات و افعال او و نفس و معاد است. این قسم را الهیات بالمعنی االخص 

لمعنی االعم گویند )فنایی اشکوری، گویند و مجموع مباحث امور عامه و مباحث خداشناسی را الهیات بامی

5/52 ،5931.) 

 باشد.می« امور عامه»، قسم اول الهیات، یعنی دهیمقرار می و بررسی بحثمورد آنچه ما در این پایان نامه 

شود، اما آنچه ما در این بخش در نظر داریم، کالم ، به عقلی و نقلی تقسیم مییهکالم، گرچه در تقسیم اول

پرداخته اند. باید قبل از ترجمه کتب فلسفی به مباحث عقلی و استداللی میمسلمان لمان عقلی است، متک

در میان اندیشمندان مسلمانی که به علوم عقلی پرداخته اند و اهل استدالل بوده اند، عالوه برفالسفه، 

علمی  کالم اند( و آن طور که مورخین نوشته 123و 9/124، ضحی االسالممتکلمان را نیز نام برد. )ر. ک 

است که در قبال فلسفه ایجاد شده است. سیر پیدایش آن بدین صورت بود که تا زمان بنی امیه، مباحثات و 

مناظرات میان خود مسلمانان، محدود مانده بود. لیکن در عصر عباسیان، این دایره بسیار وسیع شد و فرقه 

به تحصیل علوم عربی پرداختند. عباسیان بر های مختلف از ادیان مجوس، یهود، عیسویان و غیر آن ها 

خالف امویان، در دورانی از حکومت خود آزادی افکار داده اند، اقوام دیگر فراغت پیداکردند تا بر عقاید 
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اسالمی رد و نقیض بنویسند. عالوه بر اینها ، منصور خلیفه عباسی فرمان داد تا کتب علمی و مذهبی تمام 

ی ترجمه کنند و خلیفه مهدی عباسی به علمای اسالمی دستور داد تا شبهات و زبان های دنیا را به عرب

(. با این حال تا این زمان، علم 4/69ایراداتی را که بر مذهب وارد می شود، پاسخ دهند )مسعودی، بی تا، 

مهارت  (. در زمان مأمون، هنگامی که معتزله در فلسفه24-21، 5986کالم به این نام موسوم نبود )نعمانی، 

حاصل کردند و روی مذاق و مشرب فلسفی بر تدوین این فن پرداختند، آن را علم کالم نامیدند. شهرستانی 

 (.45ش، 5964نیز به این امر اشاره کرده است )شهرستانی، 

برای علم کالم تعریف های متعددی ارائه شده است که برخی تعریف به موضوع و برخی دیگر تعریف به 

 هر صورت می توان در تعریف آن چنین گفت: غایت است. در 

دهد، درباره آن ها کند، آن ها راتوضیح میعلمی است که درباره عقاید اسالمی بحث می اسالمی علم کالم

کند و از آن ها دفاع می نماید. در باب موضوع علم کالم علما آرای مختلفی دارند. موجود بما استدالل می

معرفت ( »5/549ق، 5413؛ تفتازانی، 4ق، 5921؛ معلومات خاصه )ایجی، (52ق، 5453هو موجود )حلی، 

، وجود خداوند و وجود ممکنات، ذات باری تعالی و «هایی که در طریق اثبات عقاید دینی قرار گرفته است

ش، 5984(  یا اوضاع شریعت )ربانی گلپایگانی، 2/392ش، 5994صفات او و عقاید ایمانی )ابن خلدون، 

 ترین آن هاست. ( عمده 91

ممکن است سیر تکاملی و مراحل تطوری این علم موجب شده باشد تا در مرحله تاریخی چیزی موضوع 

این علم بوده است که در مراحل بعدی جای خود را به چیز دیگری داده است. بر همین اساس محقق 

و نظر متأخران « اوضاع شریعت»الهیجی با تعبیر متقدمان و متأخران، موضوع علم کالم در نگاه متقدمان را 

 (.49و42ش، 5989داند )الهیجی، می« موجود به ما هو موجود بر نهج قانون اسالم»را 

طبیعی است که علم کالم نیز مانند دیگر علوم با دانش های همگن خود ترابط داشته و در بعضی علوم تأثیر 

بت به یک علم هم مؤثر باشد و هم متأثر. گذاشته و از بعضی تأثیر پذیرفته است و چه بسا ممکن است نس

 فلسفه نیز از این قسم است؛ هم از کالم تأثیر پذیرفته و هم بر آن تأثیر گذاشته است.

نقش متکلمان و تأثیر آنان در فلسفه اسالمی و همچنین تأثیر فلسفه و فیلسوفان در علم کالم به عالوه 

و روش ـ تداخل مسائل این دو علم را در پی داشت، متشابهات و مشترکات آن دو ـ از جمله در موضوع 

به گونه ای که بسیاری از مسائل فلسفه در قلمرو کالم قرار گرفت. با مراجعه به کتاب های کالمی تألیف 

شده در قرن هفتم به بعد معلوم می شود اکثر مسائل کالم اسالمی همان هایی است که در کتاب های 

لمان مطرح شده است. با بررسی سیر تاریخی این امر روشن می شود؛ امامیه فلسفی و به ویژه فیلسوفان مس
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گرفته اند )الهیجی، مانند معتزله از همان قرن های آغازین تدوین و تنظیم مباحث کالمی از فلسفه بهره می

( هر چند به جهت بهره برداری آنان از نصوص دینی ـ قرآن و 248ش، 5983؛ جبرئیلی، 11ق، 5498

و استفاده از روایت های اهل بیت کمتر به آن نیازمند بوده اند، اما متکلمان معتزله به جهت کم  حدیث ـ

توجهی به نصوص و با هدف تحکیم و تقویت مبانی اعتقادی بسیار بیشتر به فلسفه و روش و براهین 

در پی آن انکار فلسفی روی آورده بودند. لذا یکی از عوامل انقراض آنان، تمسک بیش از حد به فلسفه و 

 برخی عقاید مسلم دینی بوده است.

البته به مرور زمان، استفاده از مباحث فلسفی و بهره گیری از روش فلسفی در آثار متکلمان امامیه نیز بیشتر 

شده است. مقایسه الیاقوت، قواعدالمرام و تجرید االعتقاد با الذخیره، االقتصاد و المسلک بیانگر این نکته 

 است. 

 ورزیدند و سعی در تخریب و ابطال قواعد فلسفیچند اشاعره نسبت به آن دو با فلسفه مخالفت میهر 

فلسفه داشتند و حتی در شمار متکلمان فیلسوف نیز  ن حال سعی در یادگیری و ممارست . اما با ایداشته اند

 به حساب می آیند.

ه( و حتی پیش از او امام الحرمین جوینی به تدریج بیش از پیش به فلسفه 111کالم اشعری از زمان غزالی )

ه( در المحصل 616ه( در نهایه االقدام فی علم الکالم، فخررازی )148نزدیک شده بود؛ چنان که شهرستانی )

آمیخته بودند که متشرعه از جمله االفکار، طوری کالم را به فلسفه ه( در ابکار 625سیف الدین آمدی )و 

ذهبی و ابن حجر، آن ها را به گرایش های فلسفی منسوب کردند. بعد ها و در عصر ابن خلدون به نحو 

ه( مؤلف کتاب المواقف فی 416آشکاری به فلسفه نزدیک شد و سرانجام در زمان قاضی عضدالدین ایجی )

(.248ش، 5983خود را از دست داد )جبرئیلی، کالم به جهت خلط کلی با فلسفه، جوهر حیاتی علم 
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 ـ مفهوم وجود1ـ 2

 

« وجود»مبحث مورد نظر در این فصل بحث مفهوم حاکی از واقعیت است، به عبارت دیگر بحث از مفهوم 

 شود.شناخته می« مسائل وجود»است و شامل یک رشته مسائل است که در فلسفه به نام 

کنیم و علت این امر این است برخورد می« وجود»ما در فلسفه پیش از هر لغت و مفهومی با لغت و مفهوم 

 شود. به عنوان موضوع فلسفه شناخته می« موجود»یا « وجود»که 

سبک خویش در بحث در وجود سابقة ممتد و طوالنی دارد و همه مکاتب فلسفی یونان قدیم هر یک طبق 

« متافیزیک»وجود بحث کرده اند و علت اینکه ارسطو در دائرة المعارف خود یک قسمت را که بعدها به نام 

معروف شد مجزا کرد و به یک رشته مسایل معین اختصاص داد همین بود که این مسایل « فلسفه اولی»یا 

 چرخد.برمحور وجود می

تکلمین و از طرف دیگر از عقاید و افکار عرفا سرچشمه گرفته و مسائل وجود از طرفی از آراء و نظریات م

البته این مسائل در نزد متکلمین یا عرفا حالت بسیط تر و ساده تری داشته و بعالوه با روش صحیح و 

های حکیمانه شده و بعدا که وارد فلسفه شده مورد تجزیه و تحلیلعقالنی فلسفی تجزیه و تحلیل نمی

حکما واقع شده و صورت فلسفی به خود گرفته و نضج و کمال یافته تا آن که در قرون اخیره به این 

 صورتی که امروز هست در آمده است. 

 ـ تأثیر فلسفه بر کالم1ـ 1ـ 2

  

است، اما  « اوضاع شریعت»همانطور که در مقدمه بحث اشاره شد موضوع علم کالم از منظر متکلمان متقدم 

دانسته اند، که در این صورت با موضوع « موجود بما هو موجود»متأخر موضوع علم کالم را متکلمان 

شود و این در واقع اساسی ترین تأثیر فلسفه بر کالم است که از ریشه کالم حکمت و فلسفه اولی یکی می

قت امر، چیز در معنا و حقی« موجود بما هو موجود»دهد. عنوان دهد و به سمت خود سوق میرا تغییر می

دیگری جز ذات اقدس الهی نیست؛ زیرا همان طور که مسائل کالمی به نحوی یا به ذات واجب تعالی بر 

گردند یا به فعل او، مسائل فلسفی و حکمت الهی نیز به نحوی  به ذات واجب الوجود یا به شأنی از می

 شود.شئون فعلی او منتهی می
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که موضوع فلسفه و کالم است در واقع امر « موجود بما هو موجود»ان توان نتیجه گرفت که عنوبنابراین می

« صرف الوجود»به عنوان کامل ترین و عالی ترین موجود است؛ چرا که او « خدای یکتای یگانه»همان 

 است. 

 نویسد: بر این اساس است که مرحوم محقق الهیجی نیز می

آن دو  موضوعبگوییم  واولى فرقى قائل نشویم  فلسفه و کالمعلم  موضوعرأى صحیح این است که میان 

قیاسات  ومبادى دالئل  وبه روش بحث  مربوطفرق میان آنها  واست، « موجود بما هو موجود»همان 

روشى باشد که با آنچه در ظاهر شریعت اثبات  وباید بر پایه اسلوب  کالمىآنهاست؛ زیرا مبادى دالئل 

ط مزبور در مورد مبادی دالئل علم الهی معتبر نیست بلکه آن چه در ولی شرگردیده، مطابقت داشته باشد. 

آن اعتبار دارد این است که با قوانین عقلی هماهنگ باشد، خواه با ظواهر دینی مطابقت نماید و خواه 

تأویل  و هر گاه مطابق نباشد آن ظواهر را به گونه ای که با قوانین عقلی هماهنگ باشد، مطابقت ننماید.

اید. بنابراین، تمایز میان علم کالم وفلسفه اولی ، مربوط به روش بحث آن دو می باشد، نه مربوط به نممی

موضوع آن ها. اما رعایت این اصل معروف که تمایز علوم به تمایز موضوعات آن هاست، در مقایسه شرعی 

ه، به واسطه موضوعات با علوم فلسفی الزم نیست. همین اندازه کافی است که علوم هریک ازاین دو حوز

آن ها از یکدیگر متمایز باشند؛ یعنی تمایز علوم شرعی از یکدیگر به تمایز موضوعات آن هاست؛ همین 

فلسفی موضوع  گونه است تمایز موضوعات علوم عقلی، ولی الزم نیست که مالک تمایز علم شرعی از علم

 (.55ق، 5498آن ها باشد )الهیجی، 

 جودـ بداهت مفهوم و2ـ 1ـ 2

 

است. این مبحث بدان جهت بر همة مباحث « بداهت و عدم بداهت وجود»اولین مبحث از مباحث وجود 

است. این مسأله در « موجود بما هو موجود»دیگر مقدم ذکر شده که موضوع فلسفة اولی و کالم متأخرین 

هی است و یا یک مورد وجود، به عنوان یک تصور مطرح است، که آیا مفهوم وجود و هستی، مفهوم بدی

 مفهوم نظری، یعنی آیا بی نیاز از توضیح است یا نیازمند توضیح؟

 ـ تاریخچه3ـ 1ـ 2

 

از نظر تاریخی این مسئله از مسائلی بوده است، که ابتدا از یونان باستان در زمان ارسطو مطرح شده است و 

فیلسوفان مطرح گردیده است  ( و سایر23ق، 5414در دوره اسالمی در کتب فارابی و بوعلی )ابن سینا، 
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(.در دوره اسالمی، اختالف میان متکلمین و فالسفه، در این موضوع، موجب طرح 3/95ش، 5941)مطهری، 

 مسئله ای به نام مالک بداهت یا عدم بداهت یک مفهوم یا موضوعی، شده است.

 

 

 ـ دیدگاه فالسفه4ـ 1ـ 2

 

این بحث را مطرح کرده اند، اتفاق نظر وجود دارد که  در میان حکما و فالسفه از بوعلی به این طرف، که

مفهوم وجود، بدیهی و بی نیاز از تعریف است. وجود به لحاظ تحقق خارجی، امری روشن، اما از نظر 

(. از آنجا که تعریف حقیقی 2/13ش، 5943)سبزواری، قعیتش دارای خفاء و ناپیدایی است حقیقت و وا

جزای ماهوی آن صورت می گیرد و نیز با توجه به این که احاطه به یک چیز از رهگذر جنس، فصل و ا

تمام حقیقت وجود و تعریف آن در قالب جنس و فصل میسر نیست. تعریف حقیقی آن ناممکن است و 

چون وجود خارج از مقوالت عشر فلسفی و فوق آن هاست، لذا اجزای حدی ندارد و تعاریفی که از آن 

 ظی و بیشتر شرح واژه است، نه تعریف ماهوی.شده است صرفاً تعاریفی لف

 کنیم.نمونه ای از نظرات فالسفه در مورد بداهت وجود را بیان می

 

 گوید: در الهیات شفا می که ابن سینااز جمله 

ء، و الضروری، معانیها ترتسم فی النفس ارتساما أولیا، لیس ذلک  االرتسام مما یحتاج  إن الموجود، و الشی»

 (.23ق، 5414)ابن سینا، « ا...یجلب بأشیاء أعرف منهإلى  أن 

ها به پیش کشیدن در نفس به ارتسام اولیه است، در ارتسام این« ضروری»و « شیء»، «موجود»ارتسام معانی 

 ها نیاز نیست.چیزهایی أعرف از آن

 

 شیخ اشراق نیز در مشارع و مطارحات دربارة تعریف وجود می گوید:همچنین 

یت از آن رهگذر که روشن ترین اند، لذا نمی توان به تعریف آن ها پرداخت. وجود و شیئ

(. او در تلویحات نیز آورده است که تصور وجود و هستی، بدیهی و فطری 5/211ش، 5941)سهروردی،

)همان، « تصور الوجود بدیهی فطری الحاجه له الی شرح» است، از این رو نیاز به شرح و توضیح ندارد: 

4.) 
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