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اين است که در تاريخ فلسفه اسالمي، مسائل فلسفه اولي  ،پرسش اصلي اين مقاله
و آيا فيلسوفان اسالمي در مقام واقع  اند شدهچه مالک مشخّصي متمايز  براساسِ

يا نه؟ نگاه به آثار فيلسوفان يوناني به ويژه  بوده اندبه اين مالک پايبند و ملتزم 
نشان مي دهد که سخنان ارسطو در باب موضوع فلسفه  ،ارسطو و تامل در آنها

 ،ولي نيز به صورت نظام منداولي متشتّت و گوناگون است و مسائل فلسفه ا
  .اند صي استنتاج و صورت بندي نشدهازموضوع مشخّ

بويژه شيخ  ،با ورود فلسفه يوناني با همه لوازمش به جهان اسالم، فيلسوفان اسالمي
الرئيس تالش نمودند تا به ايضاح موضوع فلسفه اولي و مسائل آن و تشريح رابطه 

ارائه  مسائل فلسفي از مسائل علوم ديگربراي تشخيص آن دو بپردازند و مالکي 
، موضوع فلسفه اولي را موجود بماهو موجود دانسته و مسائل آن را آنها غالباً. کنند

که از عوارض ذاتي موجود مطلق محسوب  تلقي نمودندمشتمل بر محموالتي 
مالک اصلي تشخيص و تمييز مسائل فلسفه اولي، همان عرض  ،بنابرين. ميشود

محموالت آن مسائل براي موجود مطلق معرفي شد؛ لکن اين فيلسوفان ذاتي بودن 
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محموالت آنها، عوارض  به نظر ميرسد دند کهموبحث ن يمسائل در مقام واقع، از
  .ذاتي موجود مطلق نيستند

که سر اين ابهام، در  دريافتمل در آثار ارسطو و فيلسوفان اسالمي ميتوان أبا ت
نها ابتدا علوم نظري را به سه علم طبيعي و رياضي اين رويکرد نهفته است که آ
سپس در مقام واقع، مسائل غير قابل بحث در  ند وو فلسفه اولي تقسيم نمود

در حالي که عرض ذاتي  ؛دو علم ديگر را به سمت فلسفه اولي سوق دادند
  .استترديد  محلّ ،اهوموجودمبودن محموالت آنها براي موجود ب

بر آن است تا به تشريح و تفصيلِ مستدلّ و مستندِ مطالب و  نوشتار حاضر
انسجام بين مسائل و موضوع  مدعيات مذکور بپردازد و علّت اصلي عدمِ

  .ن نمايدييبتفلسفه اولي در تاريخ فلسفه اسالمي را 

فلسفه اولي، موضوع فلسفه، عرض ذاتي، حدود فلسفه، مسائل  ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
  فلسفه، فلسفه اسالمي

*      *      * 

        در نظر ارسطودر نظر ارسطودر نظر ارسطودر نظر ارسطو    مسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اولي موضوع وموضوع وموضوع وموضوع و

ي از مسائل بدانيم که براساس روش مشخّص، قابل اثبات ي اگر علم را مجموعه
چگونه و با استناد به  ،، اين پرسش اساسي مطرح ميشود که اين مسائلاستيا ابطال 

منجر به پيدايش يک ي را تشکيل داده و ي چه مالکي، کنار هم قرار ميگيرند و شبکه
علم ميشوند؟ و چگونه و با استناد به چه معيار مشخّصي، مسائل يک علم از مسائل 

  علم ديگر قابل تشخيص است؟
و بجهت  ندبدون شک، پرسشهاي مذکور در باب فلسفه اولي نيز قابل طرح

از اهميت دوچنداني  ،بودن اين علم و گستردگي مسائل آن انتزاعي و کلّي
 ،يکي از پرسشهاي قديمي و هميشگي در تاريخ فلسفه ،به همين علّت. ندبرخوردار

  اين پرسش مشهور است که فلسفه چيست و از چه مسائلي بحث ميکند؟
فيلسوفان يوناني و اسالمي بطور معمول، با تکيه بر موضوع به مرزبندي و 

فعاليت  ،لسفهاين باور بود که ف افالطون بر. ندا هبندي مسائل فلسفه اولي پرداخت دسته
موجودهاي  )١(.مند براي شناخت هستها و موجودهاي حقيقي است فکري نظام

فلسفه، «هدف اين باور بود که  او بر )٢(.ندرهاي ثابت و اليتغي حقيقي، همان ايده
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تشبه به آن چيزي است که سرمدي و تغييرناپذير است؛ امر سرمدي و تغييرناپذير، 
شاگرد نامدار  ـ ارسطو )٣(.»تشبه به الوهيت استالوهيت است؛ بنابرين فلسفه 

علوم نظري را برحسب موضوعاتشان به سه علم طبيعي و رياضي و الهي  ـ افالطون
که وجود  دانستو موضوع علم طبيعي را موجودهاي متحرک معيني  كردتقسيم 

درباره جنس معيني از موجود «در واقع، علم طبيعي . ي دارندي مستقل و جداگانه
 يشيعني درباره جوهري که مبدأ حرکت و سکون خود را در خو ؛ژوهش ميکندپ

علم رياضي نيز به اشياء و اموري ميپردازد که متغير و متحرک نيستند، اما ) ٤(.»دارد
ي ميپردازد که هم مفارق ئاما فلسفه نخستين به تحقيق در اشيا«) ٥(.اند آميخته با ماده

  )٦(.»اند و هم نامتحرک از ماده
ي در ي مل در آثار ارسطو نشان ميدهد که موضوع علم، نقش تعيين کنندهأت

مرزبندي علوم و تمايز مسائل آنها دارد و عدم شناخت دقيق موضوع هر علم، به 
بنابرين در  .سردرگمي در تشخيص مسائل و عدم انسجام فکري منجر خواهد شد

، به هارتيب منطقي آنسخن گفتن در باب مسائل فلسفه اولي و ت ،ارسطو ةانديش
شناخت موضوع فلسفه اولي مبتني است؛ لکن حقيقت اين است که نه موضوع 

مشخّص و  واحد و فلسفه اولي در مراحل مختلف حيات فکري ارسطو، يک امر
تنظيم و تبويب شده و  ،و نه مسائل فلسفه اولي بصورت منطقي )٧(واضح است
  .اند اج گشتهتاستنپسند و روشمند از موضوع معيني  بشيوه عقل
موضوع فلسفه اولي را اصلها و علل نخستين معرفي ميکند و  گاهي ارسطو

خوانده ميشود با ) فلسفه(همه مردمان بر آنند که آنچه به نام حکمت« :ميگويد
فقط يک علم مستحق نام حکمت «) ٨(.»نخستين علل و مبادي اشياء سرو کار دارد

موضوع  نيز گاهي )٩(.»نخستين و علل است اش بررسي مبادي علمي که وظيفه ؛است
موضوع  ،و در جاي ديگر) ١٠(ميداند) خدا(آن را مبدأ و جوهر نخستين و نامتحرک

 و )١١(فلسفه اولي را همان جواهر و موجودات سرمدي و فناناپذير معرفي ميکند
موجود چونان موجود و متعلّقات يا به دانشي هست که « :درنهايت، اعالم ميکند

  )١٢(.»نگرش دارد) يعني اعراض ذاتيه( آن بخودي خود لواحق
برخي از ارسطوشناسان براين باورند که چنين نيست که مباحث مطرح شده در 

ارسطو، در چارچوب يک نظام فکري واحد و منسجم پيرامون يک  متافيزيک
بلکه اغلب آنها، مسائل مختلف و  ،موضوع مشخص طرح و سازماندهي شده باشند

، مطرح و وييادداشتها و سخنرانيهايي بوده که در مراحل مختلف حيات فکري 
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آوري و تحت  جمع شکنندگان آثار بوسيله تدوين ،اند و پس از او تدريس شده
در اين زمينه  ـ ارسطوشناس مشهور ـ يگرورنر. اند عناوين مشخّص گرد آمده

  : مينويسد

ي ي نامعقول است که عناصر نامتجانس پيکره مابعدالطبيعه را بگونه اين کامالً
تلقي کنيم که گويي آنها يک کل واحدند و آنگاه براي مقاصد تطبيقي، 

تحليل درون متني ما را ... نامتجانس را بدست آوريم ميانگين اين عناصر کامالً
ختلفي هاي م مابعدالطبيعه محصول دورهکه  به اين ديدگاه رهنمون ميکند

است و اين ديدگاه با اين برداشت سنتي که ميگويد تدوين مجموعه متداول و 
  )١٣(.ييد ميشودألفش بازميگردد تؤفعلي مابعدالطبيعه به دوره بعد از مرگ م

تر تفکر فلسفي  در مرحله پيشرفته« :عنايت به مطالب مذکور ميتوان گفت با
ارسطو، مفهوم عام موجود و وجود، با تعبير موجود چونان موجود به ميان 

و مهمترين کشف فلسفي او يعني تعيين و تعريف موضوع فلسفه اولي ) ١٤(»دآي مي
 ،مابعدالطبيعه با وجود از آن حيث که وجود استعلم «پس ) ١٥(.مطرح ميشود

 )١٦(.»ث وجود استسروکار دارد و اين علم مطالعه وجود من حي
حال پرسش مهمي که اينجا مطرح ميشود اين است که از نظر ارسطو، منظور از 

فه سچيست؟ و به چند معني اطالق ميشود؟ و کداميک از آنها، موضوع فل »وجود«
  اولي است؟
و  عامو ) ١٧(در مرحله تکامل انديشه فلسفي خود، وجود را مفهوم بديهيارسطو 
  :که موجود به چند معني اطالق ميگردد بوداين باور  براو ) ١٨(.ميدانستمشکّک 

   ؛ميشوداطالق موجود بالعرض که به صفات عرضي و اتفاقي يک چيز  )۱

ميگوييم عادل هنرمند  موجود وقتي بمعني موجود بالعرض است که مثالً
به همان معني  است يا انسان هنرمند است يا هنرمند انسان است و اين تقريباً

است که ميگوييم هنرمند خانه ميسازد و از اين جهت چنين ميگوييم که يا 
يا  معمار است بودن عرض هنرمند وهنرمند است  برحسب تصادفمعمار 

  ) ١٩(.معماربودن عرض هنرمند است

همانها هستند که «موجود بمعناي انواع مقوالت است و موجود به اين معنا  )۲
  ) ٢٠(.»هاست زيرا عدد معاني موجود برابر با عدد مقوله ،داللت دارند آنها ها بر مقوله
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   )٢١(.موجود بمعناي حقيقت و صدق احکام و قضايا )۳
وقتي که ميگوييم او بيننده است، اين  مثالً« ؛موجود بمعناي بالقوه و بالفعل )۴

به اين معني که او بالفعل  نيزسخن به اين معني است که او بالقوه بيننده است و 
  )٢٢(.»بيننده است

موجود بالعرض،  يعنيبمعناي مطلق، به معاني متعدد  »موجود«پس اصطالح 
چه چيز «گاه بمعناي  مثالً(موجود بعنوان صادق، موجود بمعناي انواع مقوالت 

و موجود بمعناي موجود  )و گاه بمعني کيف يا کم يا معاني ديگر از اين قبيل» است
  )٢٣(.اطالق ميشد قوه و بالفعلبال

که موجود بمعناي بالعرض بدليل بيشمار و متغير بودن،  بودارسطو براين باور 
ديويد راس در توضيح منظور ارسطو در اين ) ٢٤(.موضوع هيچ علمي واقع نميشود

  :زمينه مينويسد

زيرا آن، در اصل قابل بحث و  ،وجود بالعرض در متافيزيک بحث نميشود 
علم . مطالعه نيست؛ بعنوان مثال، يک خانه اوصاف بالعرض نامشخصّي دارد

سازي  علم خانه. نميتواند به بررسي اين تعداد از اوصاف نامشخّص بپردازد
ي متمرکز است که چيزي خواهد بود که خانه ي بعنوان مثال، بر ساختن خانه

سازي،  براي جانداران و اموال و دانش خانه يعني پناهگاهي ؛آن است ذاتاً
متافيزيک آن نسب و اوصافي را مطالعه ...اوصاف اتّفاقي را ناديده ميگيرد

  )٢٥(.نميکند که از ذات موضوع تبعيت نميکند و نسبت به آن بالعرض است

بدليل تعلق به قضايا و احکام انديشه و حوزه منطق از  »صادق«موجود بمعناي 
معناي بالعرض و بمعناي بپس چون موجود . افيزيک خارج استچارچوب بحث مت

ن يک طبيعت عيني خاصي از موجود نيستند، بنابرين بايد اين هيچکدام مبي«صادق 
  : در اين زمينه مينويسدنيز ديويد راس ) ٢٦(.»مطلب را کنار بگذاريم

معناي ديگر از وجود که متافيزيک از آن بحث نميکند، وجود بعنوان صادق 
اين معناي وجود، چون به اشياء حمل نميشود و تنها به حاالت ذهني . است

فرض ما بايد اين باشد که اين معنا . کنار گذاشته ميشود ازاينرومربوط است، 
   )٢٧(.دنه بوسيله متافيزيک بلکه توسط منطق مورد بحث قرار ميگير
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وجودي که براساس آن مقوالت : دو معناي اصلي وجود باقي ميماند
کتاب ( از اين دو، اولي در زتا. بندي ميشوند و وجود بالقوه و بالفعل طبقه
 )٢٨(.بررسي ميشود) کتاب نهم( و دومي در ثتا) هفتم

، اين است که مقوالت، متعدد و گوناگون هستند گرددپرسشي که اينجا طرح مي
اعراضند؛ حال کداميک از آنها، موضوع ي که برخي جوهر و برخي ديگر ي بگونه

قسمي «د؟ پاسخ ارسطو اين است که از ميان مقوالت، نفلسفه اولي محسوب ميشو
 و يعني جوهر ،از وجود در ميان است که در دقيقترين و کاملترين معنا موجود است

مثل کيفيات  ،، وجود دارندبجهت نسبت معين با وجود همه چيزهاي ديگر صرفاً
ارسطو معتقد است جوهر بمعناي اول، ) ٢٩(.»جوهر، نسبتهاي ميان جواهر و نظاير آن

 آنموضوع اين اعراض و نسب است و همه مقوالت ديگر فقط فروع و لوازم 
محسوب ميشوند و جوهر از جهات مختلف يعني از حيث تعريف  و شناخت و 

  )٣٠(.زمان مقدم بر آنهاست
است که خود جوهرها نيز انواع مختلفي دارند؛  آن در اين زمينه،ديگر  پرسش

برخي مادي و فناپذير و برخي ديگر نامتغير و ثابتند؛ حال، فلسفه اولي با کداميک از 
ارسطو جواب ميدهد که اگر «پردازد؟ يآنها، سرو کار دارد و به بررسي اوصاف آنها م

زيرا با  ،نامتغير را مطالعه ميکند بيعه جوهرجوهر نامتغير وجود دارد، پس مابعدالط
عت حقيقي وجود در آنچه تغيرناپذير و يوجود من حيث وجود سرو کار دارد و طب

در واقع، ) ٣١(.»قائم بخود است، نشان داده ميشود نه در آنچه دستخوش تغيير است
  .نه جوهرهاي مادي تغيير پذير ندمجرد و نامتغير، موضوع فلسفه اولي جوهرهاي ذاتاً

        موضوع و مسائل فلسفه اولي در نظر فيلسوفان اسالميموضوع و مسائل فلسفه اولي در نظر فيلسوفان اسالميموضوع و مسائل فلسفه اولي در نظر فيلسوفان اسالميموضوع و مسائل فلسفه اولي در نظر فيلسوفان اسالمي

با ورود فلسفه يونان به جهان اسالم و محوريت فلسفه ارسطويي، يکي از 
مقاطعي از تاريخ فلسفه اسالمي بجهت  در مباحثي که هميشه محلّ بحث بوده و

موضوع و مسائل فلسفه اولي  ه،گشت مواجهه با متکلّمان از اهميت خاصي برخوردار
نگاه دقيق به تاريخ اين بحث در فلسفه اسالمي نشان . آنهاستو نحوه ارتباط 

ميدهد که سير بحث و موشکافي در اين زمينه در تاريخ فلسفه اسالمي، حالت و 
در آثار  هبطوري که ابتدا، بصورت خام و پراکند ،جهت صعودي داشته است

) ق .ه ۳۳۸- ۲۵۷(در آثار فارابيسپس شده و  مطرح) ق. ه ۲۵۲-۱۸۵(کندي
) ق. ه ۴۲۸.ف(سينا گسترده مورد بحث قرار گرفته است و در آثار ابن بصورت نسبتاً
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بعنوان يک مسئله جدي مطرح گرديده و بصورت جامع و روشمند بدان پرداخته 
  .شده است

علّت «و » حق اول«فلسفه اولي را علمي ميداند که به  ،کندي در اغلب آثار خود
ها و باالترين آنها از حيث مرتبه همان  شريفترين فلسفه« :او ميگويد. ميپردازد» اولي
مؤسس  ـ فارابي) ٣٢(.»فه اوالست؛ يعني شناخت حق اولي که علّت هر حقّي استسفل

جود معرفي کرده و موضوع فلسفه اولي را همان موجود بماهو مو ـ فلسفه اسالمي
موضوع نخستين اين «در نظر او  )٣٣(.»انّها العلم بالموجودات بماهي موجوده«: مينويسد

 او) ٣٤(.»علم، موجود مطلق است و آنچه در عموم و شمول هم رديف آن ميباشد
اموري که به  )۱:مسائل فلسفه را در يک تقسيمبندي به سه دسته تقسيم ميکند

 )۳و  مبادي براهين علوم ديگر )۲.جودند، عارض ميشودموجودات از آن جهت که مو
در اينجا، فلسفه اولي و علم الهي،  .بحث از موجوداتي که جسم و جسماني نيستند

ابتدا از بود و نبود اين موجودات بحث کرده و وجود آنها را مبرهن نموده و در 
  )٣٥(.نهايت، از احکام آنها نظير کثرت و وحدت، فحص و بحث ميکند

است که بطور جدي و بصورت جامع به  يسينا، نخستين فيلسوف مسلمان ناب
، ءالهيات شفا او در مقاله نخست. مسئله موضوع و مسائل فلسفه اولي پرداخته است

را مورد بحث » فلسفه اولي«بصورت جامع و از جهات مختلف و با رويکرد تحليلي 
تسميه و ايضاح مفهومي و و کاوش قرار داده و موشکافيهاي عميقي در باب وجه 

ابتدا،  يو. بندي مسائل فلسفه اولي ارائه نموده است اثبات موضوع و دسته
هاي پيشينيان در خصوص موضوع فلسفه اولي را تشريح نموده و با نقد و رد  يهنظر

براي » موجود بما هو موجود«آنها به اثبات مدعاي اصلي خود يعني موضوعيت 
از مطالعه کتب پيشينيان در باب موضوع او معتقد است  .پرداخته استفلسفه اولي 

 :فلسفه اولي، اينگونه استنباط ميشود که در اين زمينه چند نظر وجود داشته است
گاهي گفته ميشود موضوع فلسفه اولي، امور و موجوداتي است که از حيث وجود و 

ولي همان گاهي گفته ميشود که موضوع فلسفه ا ،از ماده هستندمجرد تعريف، 
اسباب اولي و قصواي موجودات طبيعي و تعليمي است و گاهي هم موضوع فلسفه 

 )٣٦(.گردداالسباب يعني خداوند معرفي مي اولي، مسبب
الرئيس با استدالل مفصّل اثبات ميکند که وجود خدا و اسباب قصوي بدليل  شيخ

عملي، از مسائل فلسفه اثبات بودن در علوم نظري ديگر و علوم  غيربديهي و غيرقابل
قابل بحث و اثبات هستند و روشن است  ،اولي محسوب ميشوند و تنها در آن علم
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 ،بنابرين) ٣٧(.که مسائل يک علم نميتواند در آن علم، موضوع و محور قلمداد شود
همان موجود بما هو موجود  ،تنها گزينه و فرض معقول براي موضوع فلسفه اولي

  : ا در اين زمينه چنين استسين عين عبارت ابن. است

  )٣٨(.ا هو موجودمفيجب اذن أن يکون الموضوع االول هو الموجود ب

پس از رد نظريات رقيب در خصوص موضوع فلسفه اولي، نظر و مدعاي وي 
 ،اين باور است که اوالً بر و اثبات ميکند) رويکرد ايجابي(گانه خود را با ادلّه سه

موضوعات علوم ديگر يعني علوم طبيعي و رياضي و منطقي، از حيث وجودشناسي 
مورد بحث قرارگيرند و بحث از اين حيث، در بايد و نحوه وجود و مقوماتشان 

کننده از اينها همان  تنها علم بحث ،بنابرين. هيچيک از علوم رايج مطرح نميشود
ها را دور خود جمع کند همان فلسفه اولي است و تنها موضوعي که ميتواند اين

ض مشترک در علوم رامور و عوااز  يي پاره ،ثانياً) ٣٩(.موجود بماهو موجود است
مورد بايد واحد و کثير و موافق و مخالف وجود دارند که از يک طرف  همچون

بحث قرارگيرند و شناخته شوند و از طرف ديگر عوارض هيچيک از موضوعات 
بنابرين . ندارنداختصاص ه مقوله و موضوع خاصي هم نيستند و ب نيزعلوم ديگر 

پس از اين مطالب برايت  ،موجود نيستند اينها عوارض چيزي جز موجود بماهو«
موجود، يک امر مشترک براي همه اينهاست و آن  بماهو ودآشکار ميشود که موج

موجود، از حيث  موجود بماهو ،ثالثاً )٤٠(.»بايد موضوع براي اين صناعت واقع شود
  بنابرين . تعريف و اثبات، بديهي و بينياز از اثبات توسط علوم ديگر است

  )٤١(.موجود فالموضوع االول لهذاالعلم هوالموجود بماهو

سينا و شاگردانش نشان ميدهد که موضوع فلسفه اولي  ل در آثار ابنمأدقـت و ت
است و موجود مطلق همان وجود  )٤٢(»مطلق موجود«موجود يا  همان موجود بماهو

  : در اين زمينه چنين است ـ شاگرد شيخ الرئيس ـ »بهمنيار«صريح  عبارت .است

عرفت أن موضوع هذاالعلم هو االمر العام لجميع األمور و هو الموجود بما  قد
  )٤٣(.هو موجود أعني الوجود

اولي، مسائل فلسفه بعنوان موضوع فلسفه » موجود مطلق«سينا عالوه بر اثبات  ابن
   :اولي را همان امور و لواحق موجود مطلق دانسته و مينويسد
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  )٤٤(.و مطالبه االمور التي تلحقه بماهو موجود من غيرشرط

او در مواضع مختلف آثار خود از اقسام مسائل فلسفه اولي سخن گفته و تالش 
از نظر برخي از لواحق . نموده آنها را به همان عوارض موجود مطلق ارجاع دهد

جوهر و کم و کيف، در نسبت و مقايسه با وجود کاالنواع و برخي  همچونوجود 
) ٤٥(.ن کالعوارض هستندواحد و کثير، قوه و فعل و واجب و ممک همچونديگر 

بحث  )۱: سينا در يک تقسيمبندي ديگر مباحث فلسفه اولي را اينگونه بيان ميکند ابن
که همه موجودات معلول، از او فيضان » سبب اول«بحث از  )۲؛ از اسباب قصوي

  )٤٦(.بحث از مبادي علوم جزئي )۴ ؛بحث از عوارض موجود )۳ .مييابند

اسباب الموجود المعلول بما هو موجود معلول،  تکون اذن مسائل هذاالعلم في
  )٤٧(.و بعضها في عوارض الموجود، و بعضها في مبادي العلوم الجزئيه

که در باب است سينا در تاريخ فلسفه اسالمي، نخستين کسي  بدون ترديد، ابن
موضوع و مسائل فلسفه اولي با الهام از ارسطو و فارابي بنحو مضبوط و مبسوط 

مشهور در تاريخ فلسفه اسالمي، تکرار شده  رأيت و نظر او بعنوان سخن گفته اس
تعاليه و پيروان او واقع شده است و غالب ممورد قبول حکيم حکمت  و عمدتاً

) ٤٨(.گرددسينا محسوب مي سخنان مالصدرا در اين زمينه، شرح و تفسير سخنان ابن

و نظام فلسفي خود تنها فيلسوفي که در جهان اسالم براساس اصطالحات و مباني 
يعني شيخ اشراق  ،حکيم حکمت اشراق ،در اين زمينه، سخني از سنخ ديگر دارد

اهل فلسفه آشکار است که حکمت اشراق از حيث زبان و  بر .سهروردي است
اصطالحات و روش و ساختار فلسفي، از فلسفه مشّائي متمايز است و کل مباحث 

و در چارچوب آن دو شکل ) نه وجود و ماهيت( براساس نور و ظلمت آناصلي 
بسادگي نميتوان ادعا کرد که موضوع و مسائل حکمت اشراق  ،بنابرين. گرفته است

تنها اصطالحي که خود سهروردي در . احق آن استلوو ) وجود( همان موجود
در کتاب ) شنه مباحث رايج مشائي در اکثر آثار(يشافکار ناب حکمت اشراقي خو

همان  دادهم نور و ظلمت قرار با تيزبيني انتخاب کرده و آن را مقس شراقالا ةحکم
  : او مينويسد. است» يءش«

نفسه و الي ما ليس بنور و ضوء في  هينقسم الي نور و ضوء في حقيق يءالش
  )٤٩(.حقيقه نفسه
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گزارش و  به طوري که گفته شده است،پس گرچه سخنان متنوعي در اين زمينه 
ساختار و محتواي نظام ( ي ديگر در اين زمينهي تحليل و ارزيابي آنها نيازمند مقاله

ميتوان گفت که حکم به موضوعيت موجود  اجمالاست، لکن ب) فلسفي سهروردي
و وجود مطلق براي حکمت اشراق، حکمي نادرست و ناسازگار با رمز و راز اين 

  .نظام فلسفي است
نظر از بحث و  لب مذکور اين نتيجه حاصل ميشود که با صرفاز مجموع مطا

مناقشه درخصوص موضوع فلسفه اولي از منظر حکمت اشراق، محور اصلي و 
است و مسائل و مباحث ) وجود( غالب در فلسفه يوناني و اسالمي، همان موجود

اين فلسفه نيز حول و حوش وجود شکل گرفته و بحق ميتوان ادعا کرد که صبغه 
  .غالب مباحث فلسفه اسالمي، وجودشناسي است

        فلسفيفلسفيفلسفيفلسفيمالک تشخيص مسائل فلسفي از غيرمالک تشخيص مسائل فلسفي از غيرمالک تشخيص مسائل فلسفي از غيرمالک تشخيص مسائل فلسفي از غير            

پرسش مهم در باب مسائل فلسفه اولي اين است که در مقام واقع، چگونه 
معيار  ،ميتوان مسائل فلسفي را از مسائل غيرفلسفي تشخيص داد؟ بعبارت ديگر

اسالمي در مرزبندي و تفکيک مسائل فلسفه اولي از مسائل  اصلي و واضح فيلسوفان
  علوم ديگر چيست؟ 

که هريک آنها، از موضوع و ) ٥٠(علمي، متشکل از مسائلي است بدون شک هر
محمول تشکيل شده است و در کتابهاي منطقي و فلسفي در باب رابطه موضوعات 

متنوعي مطرح  و محموالت مسائل يک علم با موضوع آن علم، مباحث گسترده و
گرديده است؛ بعنوان مثال گفته شده که موضوع مسئله يا داخل در موضوع علم 

اگر داخل در آن است يا عين موضوع علم است يا نوعي از  ،است يا عارض بر آن
يا موضوع مسئله، عرض ذاتي  است اگر موضوع مسئله عارض بر موضوع علم ،آن

اع موضوع يا عرض ذاتي براي عرض موضوع علم است يا عرض ذاتي نوعي از انو
در باب رابطه  )٥١(.ذاتي موضوع يا عرض ذاتي براي نوعي از انواع عرض ذاتي است

که محموالت مسائل همان  گفته ميشود محموالت مسائل با موضوع علم نيز
 :و درست به همين جهت گفته ميشود )٥٢(عوارض ذاتي موضوع علم هستند

 در آن علم، از عوارض ذاتي آن بحث موضوع هرعلمي، آن چيزي است که«
  )٥٣(.گرددمي

مالک فوق در باب مسائل فلسفه اولي نيز صادق است و بر آن اساس، ارسطو 
علمي هست که موجود را از آن جهت « :گفته است ادر يک عبارت کوتاه و پرمحتو



مسائل فلسفه اولي و ميزان پايبندي فيلسوفان اسالمي بدان  منصور ايمانپور؛ معيار تشخيص

  

  

چهارم ، شمارهمشش سال  

   1395 بهار                                                                                                                                                                                                           
146-129صفحات   

139 

اعراض ذاتي موجود ( را که به ذات موجود تعلّق دارندکه موجود است و اعراضي 
فيلسوفان اسالمي نيز با الهام از اين سخن معلم اول،  )٥٤(.»بررسي ميکند) را

محموالت مطالب و مسائل فلسفه اولي را همان محموالت و عوارض ذاتي موجود 
  : ميگويد بارهسينا در اين ابن چنانكه ؛اند مطلق قلمداد کرده

   )٥٥(.بما هو موجود من غيرشرط) الموجود(مطالبه االمورالتي تلحقه

  : مالصدرا نيز در اين زمينه مينويسد

  )٥٦(.موجود ان الفلسفه االولي باحثه عن أحوال الموجود بماهو

ميتوان گفت که مالک تشخيص مسائل فلسفه اولي از مسائل علوم به اين ترتيب 
موجود ( ه براي موضوع فلسفهفديگر، همان عرض ذاتي بودن محموالت مسائل فلس

اين است که منظور از عرض ذاتي موجود مطلق  حال پرسش اساسي. است) مطلق
  چيست؟

مطالعه کتب فلسفي و کالمي در جهان اسالم، نشان ميدهد اين مسئله يعني 
يا همان امور عامه، يکي از مباحث اختالفي و  دچيستي عرض ذاتي موجو

آميز در ميان اهل فلسفه و کالم بوده است و تفسيرهاي مختلفي در اين زمينه  مناقشه
لکن نظر مشهور در ميان فيلسوفان نامدار اسالمي اين است که  )٥٧(.ضه شده استعر

ذاتي بمعناي ايساغوجي  ،عرض يا احوال ذاتي موجود همان اوصافي هستند که اوالً
خواه مساوي موجود مطلق  ؛موجود انتزاع ميشوند هو از موجود بما ،ثانياً و نيستند
   :سينا در اين زمينه چنين است ابنترجمه سخن . خواه اخصّ از آن باشند و

لواحق يک چيز از آن جهت که آن چيز است، آن است که لحوق آنها به آن چيز، 
به چيز ديگر عارض شده باشند يا آن چيز  منوط به اين نباشد که آن لواحق قبالً

برخي از لواحقي که عارض ذات  ...چيز ديگر بشود تا آن لواحق عارضش شوند
  )٥٨(.صّ از آن چيز هستند و برخي ديگر اخصّ از آن نيستندچيزي ميشوند اخ

همان  دکيد ميکند که عوارض ذاتي وجوأسينا بارها ت مالصدرا نيز همچون ابن
و حمل آنها بر وجود،  گردنداوصاف و احوالي هستند که از خود وجود انتزاع مي

خواه آن احوال مساوي وجود  ؛نيست) جسميت و کميت( نيازمند حيثيت تقييديه
   )٥٩(.باشند يا اخٌص از آن
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من حيث هوهو و ذلک  يءمن شئ الينافي عروضه لذلک الش يءاخصيه الش
  )٦٠(.کالفصول المنوعه لألجناس

اين احوال و عوارض،  ،مل در عبارتهاي اين فيلسوفان نشان ميدهد که اوالًأت
موجود هستند نه اوصاف  هو بما) وجود(اوصاف تحليلي و انتزاعي موجود

ر اين اوصاف با توجه به مباني و نظام فلسفي ه ةدايره و گستر، ثانياً .انضمامي
ممکن است برخي امور در نظام فلسفي  يي که بگونهفيلسوف متفاوت است 

در حالي که در نظام فلسفي  ،مالصدرا، از اعراض ذاتي وجود مطلق محسوب شوند
  .سينا چنين نباشد ابن

بايد گفت که مالک تشخيص مسائل فلسفي از غيرفلسفي همان عرض  ،بنابرين
ي که حمل محمول ي دن مسائل فلسفي براي موجود مطلق است و هر مسئلهوذاتي ب

ن آنيازمند حيثيت جسميت و کمي نباشد و مستقيم و بالواسطه بر ،آن بر وجود
خواه محمول آن مساوي وجود باشد  ؛فلسفي است ةآن مسئله يک مسئل ،گرددحمل 

  .يا اخصّ از آن

        ميزان پايبندي فيلسوفان اسالمي به معيار مذکورميزان پايبندي فيلسوفان اسالمي به معيار مذکورميزان پايبندي فيلسوفان اسالمي به معيار مذکورميزان پايبندي فيلسوفان اسالمي به معيار مذکور

اولي را  ةکه معلّم اول، خود، مسائل فلسف ميگرددبه آثار ارسطو آشکارا  ينگاهبا 
بوده که  چنين يو تنظيم نکرده است و رويکرد غالب و ءبراساس معيار فوق، احصا

ه در علوم عملي و رياضيات و طبيعيات و منطق قابل طرح مسائل و مباحثي ک
 فيلسوفان اسالمي نيز. ندواولي هدايت ميش ةاند، بسمت متافيزيک و فلسف نبوده

همچون ارسطو، به تشريح مسائل فلسفه اولي و بيان دقيق چرايي طرح آنها در 
موضوع بودن محمول مسئله براي  عرض ذاتي(اولي با توجه به معيار فوق ةفلسف
اسالمي مطرح گرديده که  ةدر نتيجه، مباحثي در فلسف )٦١(.اند نپرداخته) اولي ةفلسف

ما در اينجا ابتدا به گزارش مواردي . براساس مالک فوق در قلمرو فلسفه نميگنجد
ميپردازيم که در کتابهاي فلسفي تحت عنوان مسائل فلسفي مطرحند، لکن 

سپس علل رواج اين  و سوب نميشوندمحموالت آنها عرض ذاتي موجود مطلق مح
  .مينماييمرويکرد در ميان فيلسوفان اسالمي را تشريح 

ت و مباحث فيلسوفان اسالمي نشان ميدهد که در نظر آنها، بخشي اتامل در عبار
اولي همان بحث از وجود و نحوه وجود اشياء و امور  ةاز مباحث و مسائل فلسف

بحث از نحوه وجود جسم و جوهربودن و مبادي آن و بحث از نحوه  ؛مختلف است
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) ٦٢(.وجود معقوالت ثانيه ةث از نحوحبودنش و ب يا مادي وجود مقدار و مجرد و

ي اولي، امور ماد ةبرخي امور مورد بحث در فلسف« :بيان ميکند شيخ الرئيس صريحاً
وجود  ةحيث نحو اما بحث از آنها در فلسفه از ،هستند مثل حرکت و سکون

اولي عبارت  ةکه برخي از مسائل فلسف :دارداظهار مي مالصدرا نيز) ٦٣(.»آنهاست
حقايق وجودي از قبيل وجود باريتعالي و وحدانيت و اسماء و  ةاثبات هم«: است از

 ةصفات و افعالش اعم از مالئکه و کتب و پيامبرانش و اثبات عالم آخرت و نحو
  )٦٤(.»نفوست گرفتن عالم آخرت از ئنش

 ةاست که آيا اثبات وجود امور مذکور و نحو آن در اينجا پرسش قابل طرح
محموالت آن مسائل، از  اولي محسوب ميشود و ةوجود آنها، از مسائل فلسف

وجود مقدار  ةآيند؟ بعنوان مثال، چگونه اثبات نحو محموالت وجود مطلق بشمار مي
موجود محسوب  هو وجود بمامسينا، از محموالت  ابن ةو حرکت و سکون در فلسف

حقايق وجودي از جمله کتب و رسل خداوند  ةميشود؟ افزون برآن، اگر اثبات هم
مثل وجود  و حقايق ديگر اولي است، پس چرا اثبات وجود انواع ةاز وظايف فلسف

  از مسائل فلسفه اولي نباشد؟ ...درخت و 
لسوفان اسالمي بتبع ارسطو، مقوالت بخش ديگر مسائل فلسفه اولي در کتب في

حال پرسش اين است که آيا اين ) ٦٥(.و اقسام و احوال آنها معرفي شده است
موجود محسوب  هو بما مقوالت و اقسام و ملحقات آنها، از عوارض ذاتي موجود

کم  ،هايي در ميان است؟ بعنوان مثال ميشوند يا بين آنها و وجود، واسطه و واسطه
الرئيس از لوازم جسم طبيعي محسوب ميشود و تا  طبق نظر شيخ صل بويژهمت

متصل به تن نخواهد   کم ،پيدا نکند) اتّصال جوهري(موجودي، تخصّص جسماني
که با چه مجوزي، اين قبيل امور و اموري که حمل  جاستحال پرسش اين) ٦٦(.کرد

اولي مورد بحث  ةهاي ديگر است، در فلسف آنها بر وجود نيازمند تخصصها و رابطه
بايد آن را از فلسفه  ،چرا اگر بحث به حد طبيعي رسيد« قرار ميگيرند؟ و اساساً

  )٦٧(.»اولي است ةبيرون کرد ولي تا قبل از رسيدن به حد طبيعي داخل در فلسف
به باور نويسنده، سر مطلب در اين نکته تاريخي نهفته است که فيلسوفان 

ا به سه بخش کلّي يعني طبيعيات و رياضيات و اسالمي بتبع ارسطو، علوم نظري ر
ت نها، حائز اهميآاين اساس، آنچه براي  ند و برا هسيم و محصور کردقاولي ت ةفلسف
مسائلي که  ،بنابرين .نه قيد و تخصّصهاي ديگر استتخصص جسماني و کمي  هبود

ه اولي به هر علّتي، در قلمرو طبيعيات و رياضيات قابل طرح نبودند، بسمت فلسف
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بدون اينکه در خصوص چرايي طرح آنها در فلسفه اولي،  سوق داده شدند
اين رويکرد، هم در آثار ارسطو . موشکافي و ژرفکاوي منطقي صورت گرفته باشد

 چنانكه ؛بچشم ميخورد و هم در آثار فيلسوفان اسالمي بوفور يافت ميشود
   :تأييد اين مدعا ميگويد الرئيس در شيخ

يبحث عن احوال الموجود و االمور التي له کاالقسام و االنواع، فهذا العلم 
 حتي يبلغ الي تخصيص يحدث معه موضوع العلم الطبيعي فيسلّمه اليه و

  )٦٨(.تخصيص يحدث معه موضوع الرياضي فيسلمه اليه و کذلک في غيرذلک

   :است آن ،اشکال اساسي که در اين زمينه قابل طرح است

اولي بحث از همه خصوصيات  ةاين گفته نشده که فلسفواقع چيزي بيش از   در
به هر حال معلوم نيست چه فرق . مگر خصوصيات رياضي و طبيعي ،وجود است

تقسيم وجود به واجب و ممکن و تقسيم ممکن به  رجوهري ميان تقسيماتي نظي
جوهر و عرض و تقسيم جوهر و عرض به اقسام ديگر از يک طرف و تقسيم 

کمياز سوي ديگر وجود دارد که تقسيمات نخست بايد در فلسفه فيت ت و کي
  )٦٩(.اتياولي مورد بررسي قرار گيرند و تقسيم اخير در رياضيات يا طبيع

مسائل فراواني در فلسفه اسالمي مطرح ميشوند که محموالت آنها عوارض ذاتي 
 ،استهايي ميان آنها و وجود در ميان  واسطه يانيستند و واسطه  دو بيواسطه وجو

به همين جهت  ،ي نيستندها، تخصّص جسماني و کم واسطه يالکن چون آن واسطه 
  .اند اولي وارد شده ةقلمرو فلسف طبيعيات و رياضيات خارج گشته و به ةاز حوز

است که فيلسوفان اسالمي، بحث از مبادي علوم جزئي را  آن مدعااين شاهد ديگر بر 
اولي واگذار ميکنند و بحث از ماده و صورت را مبادي و مقومات جسم دانسته  ةبه فلسف

حال پرسش اين است که آيا صورت در فلسفه ) ٧٠(.اولي ارجاع ميدهند ةو به قلمرو فلسف
کون و ( وجود مادي عارض وجود عارض و کائن ميشود يا بر هو وجود بما مشائي، بر

  به قوه و ماده است؟و بعنوان يک حادث مسبوق  گشته )فساد
مباحث ديگري هم در کتابهاي فلسفي فيلسوفان اسالمي مورد بحث قرار 

اند که بنظر ميرسد محموالت آنها از عوارض ذاتي وجود مطلق محسوب  گرفته
اين قبيل مباحث در طرح اگر گفته شود که ) ٧١(.مثل مباحث معاد و نبوت ؛نميشوند

توجهي از  در اينصورت بخش قابل ،آيند اسالمي، استطرادي بحساب مي ةفلسف
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لکن اگر فيلسوفان . ي محسوب خواهد شدي مباحث اين فلسفه، استطرادي و حاشيه
مشکلي پيش «اولي قلمداد کنند  ةاسالمي، اين مسائل را بخشي از مسائل فلسف

آيد و آن اينکه اعراض ذاتيه را چگونه تفسير کنيم تا امور مذکور جزو اعراض  مي
 )٧٢(.»محسوب شوند ـ که موضوع فلسفه اولي است ـ موجود هو جود بماذاتيه مو

ثيرپذيري از أمطالب فوق، اين نتيجه حاصل ميشود که فيلسوفان اسالمي با ت زا
ارسطو در اين زمينه و التزام بيش از حد به تقسيمبندي ثالثي علوم  مختلفسخنان 

نظري، ارتباط منطقي ميان موضوع و مسائل فلسفه اولي را در مقام واقع، بنحو کامل 
استنتاج و  ،از موضوع آن ،رعايت نکرده و مسائل فلسفه اولي را بصورت روشمند

  .تاجي مقدور نميباشددر مواردي، چنين استن و اساساً اند نمودهمرتّب ن

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه 

  :ميتوان گفتبيان شده با توجه به مطالب 
فيلسوفان يوناني اعم از افالطون و ارسطو، موضوع و مسائل فلسفه اولي و  ،اوالً

اند و همين پراکندگي  رابطه آن دو را بصورت قطعي و واضح و متمايز مشخّص نکرده
  .بنوعي به فلسفه اسالمي نيز سرايت کرده است ،ت و عدم وضوحااقوال و عبار

ثانياً، گرچه ارسطو نيز در مرحله پيشرفتة تفکر خود، موضوع فلسفة اولي را موجود 
بماهو موجود معرفي نموده، لکن موجود در نظر او، به جواهر و موجودات حقيقي و 

و مفارق مفارق ارجاع گشته و در نتيجه، موضوع فلسفة اولي همان جوهرهاي اصيل 
في شده است، در حالي که موضوع فلسفة اولي نزد فيلسوفان مسلمان همان موجود معر

  .است) موجود مطلق و البشرط(بما هو موجود با صرفنظر از تجرد و ماديت
اند تا موضوع  ودهمسينا، تالشهاي فراواني ن بويژه ابن ،گرچه فيلسوفان اسالمي لثاً،ثا

مستدل مشخّص کنند و رابطه مسائل و موضوع فلسفه  فلسفه اولي را بنحو مضبوط و
مناسبت  ،در مقام اثبات و نظر و تشريح نمايند؛ لکن با وجود موشکافيها تبييناولي را 

اند و به مالکي که  ع را در مقام واقع، بنحو کامل رعايت نکردهوموجود ميان مسائل و موض
توجهي را در فلسفه  يجه، مسائل قابلپايبند نبوده و در نت اند، نمودهخود بدان پافشاري 
  .نيستند داند که محموالت آنها، عوارض ذاتي موجود بما هو موجو طرح و بحث نموده

ه علوم نظري و تقسيم آن به سه قسم ژبوي ،رويکرد حصرگرايانه به علوم رابعاً،
آنها را به اين سمت سوق داده مسائلي که ) فلسفه اولي(طبيعي و رياضي و الهي
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قابل فحص و بحث در علوم طبيعي و رياضي نيستند، در فلسفه اولي مورد بحث و 
  .در حالي که محموالت آنها، عوارض ذاتي وجود نيستند، کاوش قرار گيرند

موجود با توجه به مباني  هو در برخي موارد، عوارض ذاتي موجود بما خامساً،
ن مثال، حرکت و ثبات بر ؛ بعنواندمتمايز فلسفه مشائي و حکمت متعاليه، متفاوت

مبناي تشکيک وجود و حرکت جوهري، از عوارض وجود بما هو وجود محسوب 
ميشوند و حقيقت وجود بدون حيثيت تقييديه به دو قسم ثابت و متغير تقسيم 

 .لکن چنين امر و نظري بر مبناي فلسفه مشائي قابل طرح و دفاع نيست ،ميشود

 ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
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 ).a ۱۰۲۸(۲۵۴، صمابعدالطبيعه. ٣٠
 .۳۳۵، ص۱کاپلستون، ج تاريخ فلسفه. ٣١
 .۹۸، ص)رسائل الکندي الفلسفيه( الفلسفه االوليکندي، في . ٣٢
 .۲۸، صالجمع بين رأيي الحکيمينفارابي، . ٣٣
 .۶۰، ترجمه سعيدرحيميان، ص)رسائل فلسفي فارابي(ارسطومقاصد متافيزيک همو، . ٣٤
 .۷۶-۷۵، صاحصاء العلومهمو، . ٣٥
 .۵و  ۴، ص)الشفاء( االلهياتسينا،  ابن. ٣٦
 .۹-۵، صهمان. ٣٧
 .۹، صهمان. ٣٨
 .۱۲-۱۰، صهمان. ٣٩
 .۱۳، صهمان. ٤٠
 .همانجا. ٤١
 .۱۹۸، صالنجاةسينا،  ابن. ٤٢
 .۲۷۹، صالتحصيلبهمنيار، . ٤٣
 .۱۳، ص)الشفاء( االلهيات. ٤٤
 .همانجا. ٤٥
 .۱۴، صهمان. ٤٦
 ۱۵، صهمان. ٤٧
 .۱۴۳و ۱۴۲، صالشواهد الربوبيه؛ همو، ۲۵-۲۳،ص ۱، جاالسفاراالربعهمالصدرا، . ٤٨
 .۱۰۷، ص۲، ج)مجموعه مصنفات شيخ اشراق(االشراق حکمةالدين،   سهروردي، شيخ شهاب. ٤٩
  .۶۲، صتحريرالقواعدالمنطقيهرازي، قطب الدين، . ٥٠
 .۱۹۹، ترجمه مهدي قوام صفري، ص برهان شفاسينا،  ابن. ٥١
 .۲۰۳، صهمان .٥٢
  .۶۹، صتحريرالقواعد المنطقيه. ٥٣
  ).a ۱۰۰۳(۱۲۱، صترجمه محمد حسن لطفي، مابعد الطبيعه. ٥٤
  .۱۳، ص)الشفاء( االلهيات. ٥٥
  .۲۸، ص۱، جاالسفاراالربعه. ٥٦
 .۱۴۶-۱۴۴، صالشواهدالربوبيه؛ ۹۴-۹۱، ص۱، جشوارق االلهامالهيجي، عبدالرزاق، : ک.ر. ٥٧
 .۱۹۹و  ۱۹۸، صالنجاة. ٥٨
 .۲۸، ص ۱، جاالسفاراالربعه. ٥٩
 .۳۳، صهمان. ٦٠
يح ، اغلب قبـل از ورود بـه بحـث، بـه تشـر     الحکمه ايةتنها عالمه طباطبايي در آثار فلسفي خود بويژه . ٦١

 .ه ميپردازداولي برمبناي حکم متعالي ارتباط مسئله مورد بحث با فلسفة
 .۱۲-۱۰، ص)الشفاء(االلهيات . ٦٢
 .۱۶، صهمان. ٦٣
 .۱۴۲، صالشواهد الربوبيه. ٦٤
 .و مقاله سوم۲۵، ص)الشفاء( الهيات. ٦٥
 .۸۲-۷۳، ص۲، جاالشارات و التنبيهات. ٦٦
 .۲۳۵، ص۱، جشرح الهيات شفاءمصباح يزدي، محمدتقي، . ٦٧
 .۱۵، ص)الشفاء( االلهيات. ٦٨
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 .۱۳۰، ص۱ج ،شرح االسفاراالربعه. ٦٩
 .۱۲-۱۱، ص)الشفاء( االلهيات. ٧٠
 .۴۴۱، صهمان. ٧١
  .۲۳۵، ص۱، جشرح الهيات شفاء.  ٧٢

        ::::فارسيفارسيفارسيفارسي    منابعمنابعمنابعمنابع
  .۱۳۶۳ناصرخسرو،  انتشارات، تهران، )الشفاء(االلهياتسينا،  ابن. ۱
  .۱۳۶۴، تهران، انتشارات مرتضوي، ةالنجا ،ــــــــــ . ۲
  .۱۳۷۳فکر روز، انتشارات ، ترجمه مهدي قوام صفري، تهران، شفابرهان  ،ــــــــــ . ۳
  .۱۳۷۵، ۲، قم، النشرالبالغه، جاالشارات و التنبيهات، ــــــــــ . ۴
  .۱۳۸۹طرح نو، نشر ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، مابعدالطبيعهارسطو، . ۵
  .۱۳۶۶ر، الدين خراساني، تهران، نشر گفتا ، ترجمه شرفمتافيزيک ،ــــــــــ . ۶
  .۱۳۷۵، بتصحيح مرتضي مطهري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، التحصيلبهمنيار، . ۷
تهران،  ،، تصحيح هانري کربن)اشراق مجموعه مصنفات شيخ( االشراقةحکمالدين،  شهابشيخ سهروردي، . ۸

  .۱۳۷۲، ۲مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ج
  .م۱۹۹۶، بيروت، دار و مکتبه الهالل، الحکيمينالجمع بين رأيي  ،فارابي، ابونصر .۹

  .م۱۹۹۶، بيروت، دار و مکتبه الهالل،احصاء العلوم ،ــــــــــ . ۱۰
، ترجمه سعيد رحيميان، تهران، انتشارات )يبرسائل فلسفي فارا(مقاصد متافيزيک ارسطو ،ــــــــــ . ۱۱

  .۱۳۸۷علمي و فرهنگي، 
، ۱الصادق، ج اف جعفرسبحاني، قم، مؤسسه االمام، مقدمه و اشرشوارق االلهام ،ي، عبدالرزاقجفياض الهي .۱۲

  .ق۱۴۲۸
  .۱۳۸۴انتشارات بيدار، قم، ، تصحيح محسن بيدارفر، تحريرالقواعد المنطقيهقطب الدين، رازي،  .۱۳
هنگي و الدين مجتبوي، تهران، انتشارات علمي و فر ، ترجمه سيد جاللتاريخ فلسفه ،کاپلستون، فردريک. ۱۴

  .۱۳۷۵، ۱انتشارات سروش، ج
  .۱۳۸۹طرح نو، نشر ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، افالطون ،کارلبورمان، . ۱۵
  .م۱۹۵۰، تحقيق ابوريده، مصر، دارالفکرالعربي، )رسائل الکندي الفلسفيه(في الفلسفه االولي ،کندي .۱۶
ارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ش، قم، انتشرح االسفاراالربعه ،مصباح يزدي، محمدتقي .۱۷

  .۱۳۸۰جزء اول، ، ۱ج
  .۱،۱۳۸۶ارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، جشقم، انت ،شرح الهيات شفاء ،ــــــــــ . ۱۸
  .۱۳۶۸، ۱، منشورات مصطفوي، جقم، الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه ،مالصدرا. ۱۹
  .۱۳۸۲، مقدمه و تصحيح سيد جالل الدين آشتياني، قم، بوستان کتاب،الشواهدالربوبيه ،ــــــــــ . ۲۰
، ترجمه حسين کلباسي اشتري، تهران، انتشارات ارسطو مباني تاريخ تحول انديشه وي، ورنريگر، . ۲۱

  .۱۳۹۰اميرکبير،

        ::::بع انگليسيبع انگليسيبع انگليسيبع انگليسيمنمنمنمن
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