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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

خوانندگِن الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة 

مبِحث  اغلب  شررازی  صدرالدین  که  می دانند  )اسفار( 

آموزشی نوییندگِن دیگر را نقا می کند و مورد نحث قرار 

پرشرن  مبِحث  بررسی  و  نحث  از طریق   
ً
غِلبِ می دهد.]1[ 

می کند.  نیِن  را  خود  دیدگِه هِی  مالصدرا  که  است 

تعّجب آور نریت که یکی از نوییندگِنی که مورد نحث و 

بررسی او قرار گرفته اند، فخرالدین رازی )544-606ق( و 

المشرقیة  المباحث  نه ویژه  و  األشارات  شرح  وی،  آثِر 

نِشد، که مالصدرا از آن بیرِر استفِده و نقا قول کرده است.

هدف من در این مقِله نشِن دادن این مطلب است که 

از  مالصدرا  استفِدۀ  اسفار،  از  دی 
ّ
متعد فصا هِی  در 

المباحث المشرقیۀ فخر رازی وسرع تر از آن چیزی است که 

 نِ تمرکز بر نقا قول هِی 
ً
شِید یک مطِلعۀ سطحی، صرفِ

میتقیم، نشِن می دهد، و بررسی می کنم که آگِهی از این 

مالصدرا  متون  مطِلعۀ  بر  تأثیری  چه  می تواند  مطلب 

انتدا  می شود:  تقیرم  نخش  دو  نه  مقِله  این  داشته نِشد. 

افتِده است و نحوۀ  فِق 
ّ
ات  این 

ً
نشِن خواهم داد که حقیقتِ

سپس  و  است؛  چگونه  آثِرش  منبع  از  مالصدرا  استفِدۀ 

چند نمونۀ بیرِر نزدیک نه نحث را بررسی می کنم تِ نشِن 

دهم که چرا آگِهی از این مطلب مهم است.

1.سوامعلات

از  نیخه ای  کنِر  در  را  اسفار  از  نخشی هِیی  که  زمِنی 

نه  شروع  و  می خوانید  رازی  فخر  المشرقیۀ  المباحث 

ص کردن آن چه در هر دو متن یکیِن است می کنید، 
ّ
مشخ

المشرقیه  المباحث  از  استفِدۀ مالصدرا  متوّجه  نه سرعت 

می شوید.  خود  نثر  نگِرش  برای  چهِرچونی  نه عنوان 

نمونه ای از این دست را می توان در آغِز نِب دوم از سفر 
چهِرم یِفت که درنِرۀ جوهریّت نفس است )ضمیمه، متن1(.1

عِ هر صفحه ای را که خواستید 
ّ
گرچه برای بررسی این اد

می توانید انتخِب کنید، امِ این امر در نخش هِیی از اسفار 

مِنند فصا هِی مرنوط نه مقوالت مشهودتر است، جِیی که 

می کند.  پیروی  رازی  فخر  متن  از  نیبی  نه طور  مالصدرا 

همچنین در مواردی، در فصا هِی مرنوط نه نفس، این دو 

ی، نِم فخرالدین رازی 
ّ
متن مشِنه یکدیگر هیتند. نه طور کل

نه صراحت در این متون وجود ندارد و مالصدرا گِهی نه 

اشِره  کرده است  اخذ  او  از  را  مطِلب  این  که  نویینده ای 

می کند. برای نمونه، در فصا مرنوط نه حس مشترک )ضمیمه، 

»صِحب  نه  مالصدرا  که  می کنیم  مشِهده   ،)H  ،3 متن 

مطِلب  نگوید  این که  ون  ند می دهد،  ارجِع  المباحث« 

در  شده است.2  اخذ  متن  همین  از  او  پرشرن  نندهِی 

نخش هِیی از متون که استفِدۀ مالصدرا از المباحث نعید 

ارراسااسالمباحث 
ا
امسرارس ی

سمرساسفار المشرقیّةسا اسراّا

سِبسیلسبونحاریاژس

ترجمه:سبعلرسانواّر

 ایمس هروّس زمه

این مقِله ترجمه ای است از:  *
BONMARIAGE, Cecile (2020). “Sadrā’s Use of Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s 
al-Mabāhith al-mashriqiyya in the Asfār”. Oriens 48: 188-218.

Cecile Bonmariage, Universite Catholique de Louvain, Leuven, Belgium 
(cecile.bonmariage@uclouvain.be).

وی مزده )1400(، »بررسی شروۀ  در این زمینه رک. سعید انواری و مریم مهد  .]1[

صدرا از منِنع مختلف و تبرین هِی قِنا طرح در مورد آن«، مجلۀ 
ّ

استفِدۀ مال

آموزه های فلسفۀ اسالمی، ش28 )نهِر و تِبیتِن(: 60-29. 

نِ فخرالدین  اسفار، ج8، ص28-29، مطِنق است  صدرالدین شررازی،   .1

تمِم  )= ج2، ص226(.  المشرقیة، ج2، ص240-239  المباحث  الرازی، 

ارجِعِت مرنوط نه اسفار، از چِپ نیروت هیتند )داراالحیِء التراث العرنی، 

از  است(.  1990م  مورخ  چهِرم،  چِپ  مِ  نیخۀ  مختلف؛  چِپ هِی  نِ  جلد،   9

نه اشراف محّمد خِمنه ای،  نیخۀ جدیدتر،  نه  ندادن  ِع  ارج نِنت  خواننده 

پوزش می طلبم )تهران: ننیِد حکمت اسالمی صدرا، 1380-1383ش، 9 جلد(. 

در  زمِن  مرور  نه  می کنم  استفِده  این جِ  در  که  را  مطِلبی  در هر صورت 

المباحث  نه  ارجِعِت  کرده ام.  جمع آوری  خود  اسفار  کتِب  حِشرۀ 

المشرقیۀ رازی بر اسِس تصحیح محّمد البغدادی هیتند )نیروت: دارالکتِب 

حیدرآنِد  دسترس تر  در  نیخۀ  نه  آن  کنِر  در  و  جلد(   2 1990م،  العرنی، 

ِع داده ام )تجدید چِپ در قم: انتشِرات نیدار، 1411ق(. )1343ق( نیز ارج

اسفار، ج8، ص207؛ قس. المباحث، ج2، ص372-373 )= ج2، ص324(.  .2

دانشرِر فلیفه و کالم اسالمی، دانشگِه عالمه طبِطبِئی
saeed.anvari@atu.ac.ir

دانش آموختۀ کِرشنِسی ارشد فلیفه و کالم اسالمی، دانشگِه عالمه طبِطبِئی
mahdavi71@yahoo.com
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

نه چشم  نیز  رازی  فخر  نِم  نِگهِن  گِهی  می رسد،  نظر  نه 

می خورد. این مطلب نشِن می دهد که مالصدرا نِظر نه متن 

او سخن می گوید. یک نمونه را در نِب ششم، فصا یک از 

سفر چهِرم اسفار می توان یِفت.3 مطلب این فصا درنِرۀ 

امِ  است،  غیراقتبِسی  و  اصیا  بیرِر  انیِنی  نفس  تجّرد 

همچنِن نه طور نیبی از المباحث پیروی می کند، در حِلی 

که نِم نوییندۀ المباحث نِگهِن در اواسط متن ظِهر می شود 

)قِل صِحب المباحث...(.4 در فصا هِی مرنوط نه مقوالت نیز 

نحث  در  فن سوم  پِیِن  در  مطِلب وی  است.  همین گونه 

 در نخش مرنوط نه »أین« و »أن یفعا و 
ً
مقوالت، خصوصِ

بر  تفیرری  را  آن هِ  که  است  آن  شبیه  بیرِر  ینفعا«،  أن 

 از 
ً
المباحث المشرقیّه ندانیم و مالصدرا در آن جِ صراحتِ

وی نِم می برد؛ یعنی نه »صِحب المباحث« اشِره می کند و 

اغلب در نقد آن چه فخر رازی در این جِ گفته است نه نحث 

مه ای که پرش از فن یکم »فی مقولة 
ّ
می پردازد.5 امِ از مقد

الکم« در انتدای نخش مقوالت ذکر می کند، نه دست می آید 

که نِید این نحث را در تقِنا نِ پرش زمینه ای قرائت کرد که 

در المباحث وجود دارد. آن چه مالصدرا این جِ می نویید، 

 گفتمِن فلیفی رایج است و نه خونی امکِن دارد که آن 
ً
غِلبِ

ون شک  را از تعدادی متون دیگر وام گرفته نِشد. امِ اگر ند

مطِلبی را از متون دیگر وام گرفته نِشد، می توان نشِن داد که 

استفِده  رازی  فخر  المشرقیۀ  المباحث  از  این جِ  در 

کرده است.6 مالصدرا در اواسط صفحِتی که نه خالصه یِ 

نِم  او  از  نِگهِن  می پردازد،  رازی  فخر  عبِرات  نِزنوییی 

المباحث  نه وضوح  که  می دهد  نشِن  مطلب  این  می برد. 

المشرقیه پرش رو و در دسترس مالصدرا قرار داشته است. 

مۀ نحث، عبِرت »قِل امِم الرازی« آغِزگر 
ّ
برای مثِل، در مقد

ر از فخررازی 
ّ
نندی است که در حقیقت نِ عبِراتی بیرِر متأث

 دونِره نمِیِن می شود 
ً
احِطه شده است.7 نِم فخر رازی نعدا

 آن 
ّ
تِ اعتراض مطرح شده در مقِنا برهِن انعِد نِمتنِهی و رد

 
ً
 در انتدای فصا مرنوط نه خأل صراحتِ

ً
دا

ّ
را ذکر کند.8 مجد

ص نریت که 
ّ
نقا قولی از فخررازی نیِن می کند،9 امِ مشخ

 نعدی، یعنی »فی مقولة الکیف«، 
ّ
در کجِ ختم می شود )نِم او در فن

 تفیرر نِزنوییی شده ای از المباحث 
ً
نیز ظِهر می شود، نخشی که غِلبِ

مقوالت  تعداد  از  پرسش  نه  که  نخشی  در  است(.10 

پرداخته است، نخش ارزشمند و درخشِنی وجود دارد که 

مالصدرا در آن در مورد سومین سؤالی که فخر رازی مطرح 

کرده است )هیچ مقوله ای خِرج از این مقوالت ده گِنه وجود ندارد( 

سخن می گوید. مالصدرا از نقا برهِنی که توّسط انن سرنِ 

ارائه شده و فخر رازی آن را ذکر کرده است خودداری می کند 

و می نویید: »الشرخ احتج على ذلك نحّجة ضعیفة اعترف 

برداءتهِ و لذلك طوینِهِ«، یعنی: »شرخ الرئرس برای اثبِت 

این مطلب برهِن ضعیفی ارائه داده است، ننِبراین مِ از آن 

 عبِرتی است که فخر رازی در پِیِن نقا قول 
ً
صرف نظر کردیم« )عینِ

نیِن کرده است(.11 مالصدرا در این جِ پرش از شروع دونِرۀ 

عبِرت خود، دو صفحۀ کِما از المباحث فخر رازی را رهِ 

می کند. این مطلب نِر دیگر نشِن می دهد که وقتی مالصدرا 

این صفحِت را می نگِرد، نه متن المباحث توجه دارد.

2.س یارراسباساثحراملسچهس یسکنر؟

از  مالصدرا  می کنیم،  اشِره  آن هِ  نه  که  عبِراتی  در 

می کند.  استفِده  خود  متن  اّولیۀ  مواد  نه عنوان  المباحث 

مرجعش  غیرمنتقدانۀ  کردن  دنبِل  می دهد  انجِم  او  آن چه 

نریت، نلکه از آن منبع نه همراه متون دیگر استفِده می کند، 

اسفار، ج8، ص303-260.  .3

اسفار، ج8، ص284؛ قس. المباحث، ج2، ص372-373 )= ج2، ص360(.  .4

اسفار، ج4، ص215-219 )فی حقیقة األین( و ص224-225 )فی مقولتی   .5

أن یفعا و أن ینفعا(. اصطالح »صِحب المبِحث« را می توان در ص216، 

217، 219، و 225 یِفت.

درنِرۀ المباحث نه عنوان اثری نِ گرایش فلیفی و ارتبِط آن نِ مجموعۀ آثِر   .6

انن سرنِ، نک: 

 Ayman SHIHADEH, “From al-ghazālī to al-rāzī: 6th/12th century 
developments in muslim philosophical theology”, Arabic  
Sciences and Philosophy 15 (2005): 141-179, esp. 170-171; Jules 
JANSSENS, “Ibn Sina Impact on Fahr al-Dīn al-rāzī’s Mabaḥiṯ 
al-Mašriqiyya”, Documenti E Studi Sulla Tradizione Filosofica 
Medievale 21 (2010): 259-285; Ibid, “Fakhr al-Dīn al-rāzī on the 
Soul: A Critical Approach”, Muslim World 102 (2012): 562-579.

ج1،  المباحث،  نک.  قول  نقا  از  پرش  نخش  برای  ص7.  ج4،  اسفار،   .7

ص271، 275 )= ج1، ص167، 169(.

اسفار، ج4، ص23؛ قس. المباحث، ج1، ص307 )= ج1، ص199(.  .8

اسفار، ج4، ص48؛ قس. المباحث، ج1، ص341 )= ج1، ص229-228(.  .9

نِم فخر رازی در اسفار، ج4، ص61-62 مشِهده می شود.  .10

ص167(.  ج1،   =( ص272  ج1،  المباحث،  قس.  ص6؛  ج4،  اسفار،   .11

هذا  نیِن  في  الشرخ(  فه 
ّ
تكل مِ  )فهذا  است:  چنین  فخررازی  ]عبِرت 

الحصر مع اعترافه برداءته و ضعفه )المباحث، ج1، ص 169([.
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می خواهد  آن چه  و  خود  هدف  نه  همرشه  که  حِلی  در 

نگوید توّجه دارد. نه زودی نه نتیجه ای که این امر می تواند 

برای خوانش مِ از اسفار داشته نِشد نِز خواهیم گشت. 

از  استفِده  هنگِم  مالصدرا  را  آن چه  می خواهم  انتدا  امِ 

المباحث انجِم می دهد دقیق تر بررسی کنم.

نه سه  از متن فخر رازی را می توان  استفِدۀ مالصدرا 

نخش اصلی تقیرم کرد:

ص29-28(  ج8،  )اسفار،  ضمیمه  در  یک  شمِرۀ  متن   .1

نمونه ای برای نوع اّول است، که در آن مالصدرا از متن 

تبعیّت  تغییرات  و  اضِفِت  کمی  نِ  همراه  رازی  فخر 

کلمۀ  از  استفِده  تفِوت هِ  چشم گیرترین  از  )برخی  می کند 

»حیوان« در جِیی است که فخر رازی از »انیِن« استفِده می کند(؛ 

امِ در کا، متن وی شبیه نه متن المباحث است.

نمونه ای از دستۀ دوم، متن شمِرۀ دو در ضمیمه است  2.س

از  را  آن چه  مالصدرا  ص97-93(:  ج8،  )اسفار، 

طرح  ی 
ّ
کل نظر  نه عنوان  کرده است  اقتبِس  فخررازی 

یِ  شده است(  )گفته  »یقِل«  مِنند  کلمِتی  و  می کند 

المشهور« )طبق آن چه مشهور است( را در  »علی مِ هو 

 )A(2 هنگِم نیِن سخنِن فخر رازی نه کِر می برد )متون

»مِنند  رانی 
ّ
متفک نه  مالصدرا  که  زمِنی   .))D( و 

 منظور او متن 
ً
انن سرنِ و امثِل او« اشِره می کند، غِلبِ

پِیِن  آن را می توان در  از  فخر رازی است. نمونه ای 

فصا مرنوط نه احوال الکیفیِت المحیوسة یِفت، که 

المباحث  از  اخذشده  نخش  از  پس  مالصدرا 

و  كِلشفِء  القوم  كتب  في  ذكر  لمِ   
ً
»تبعِ می نویید: 

می افتد.  فِق 
ّ
ات  

ً
غِلبِ روند  این  الروائح(.12  )فی  غیره« 

مثِل دیگری در فصا مرنوط نه مضِف یِفت می شود، 

اقتبِس  رازی  فخر  از  را  آن چه  مالصدرا  که  جِیی 

کرده است دونِره نِ عبِرت »مِ ییتفِد من كالم الشرخ 

فیه  لی  »و  می افزاید:  و  می کند  ص 
ّ
مشخ غیره«  و 

است:  چنین  جوهر  نحث  در  دیگر  نمونۀ  نظر«.13 

»هذا مِ ذكره الحكمِء في مثا هذا المقِم«.14 مطِلبی 

از انن سرنِ که نه نقا از نعضی از افراد نِشنِس ذکر 

می کند )نِ عبِراتی مِنند »نقا نعضهم عن الشرخ الرئرس« که 

 از فخر 
ً
در انتدای این گونه مطِلب نیِن می کند( را نیز اکثرا

رازی اقتبِس می کند.15

ون ذکر نِم فخر رازی  در عبِراتی دیگر، مالصدرا ند 3.س

نه نحث مداوم نِ او می پردازد، و نه نوعی سخن خود 

این  می کند.  تبدیا  رازی  فخر  متن  از  تفیرری  نه  را 

نخش هِیی از متن است که سِختِر آن نه صورت یک 

نعض  »قِل  یِ  )»قوله«  است  یقول(  و  )قِل  گفت وگو 

الفضالء« ... »قلت«(، جِیی که متن از زنِن »شخصی« 

فخرالدین  وی  مراد  می شود،  نیِن  فِضا«  »فردی  یِ 

صفحۀ  چهِر،  جلد  اسفار  در  نمونه ای  است.  رازی 

نه »نعض  را  رازی  که کلمِت فخر  دارد  242 وجود 

مطلبی  دیگر  مثِل  کرده است.16  منیوب  الفضالء« 

األّول:  »الفن  از  هفتم  فصا  در  مالصدرا  که  است 

و  االشتداد  یقبا  ال  الكم  أن  »في  الکم«،  مقولة 

درنِرۀ  این جِ مالصدرا  در  نگِشته است.  التضعف« 

نحث  مفّصا  فخررازی  توّسط  مطرح شده  میئلۀ  دو 

می کند )فصا هفتم از نخش درنِرۀ کم( و این سخنِن را 

عبِراتی  دقیق تر،  نیِنی  نه  می کند.17  آغِز  »قِلوا«  نِ 

وجود دارد که در آن هِ مالصدرا نقا قولی را از فخر 

رازی مطرح می کند )که اغلب از انن سرنِ نقا شده است( 

می کند،  نیِن  رازی  فخر  عقِید  مورد  در  را  نظراتی  و 

مِنند این نمونه که در آن نعد از نقا قول از انن سرنِ، 

مالصدرا سخن خود را نِ نیِن »ال اضطراب في كالمه 

نه سخنِن  د 
ّ
مجد اشِرۀ  نِ  و  نعضهم«   

ّ
كمِ ظن  

ً
أصال

»فصا )2( في الروائح المشمومة لرس ألنواع الروائح عندنِ أسمِء إال من   .12

المباحث، ج1، ص426 )=  اسفار، ج4، ص104؛ قس.  جهِت ثالثة«، 

ج1، ص311(. 

اسفار، ج4، ص209؛ قس. المباحث، ج1، ص565 )= ج1، ص441(.  .13

المباحث، ج1، ص243 )= ج1، ص142(. اسفار، ج4، ص248؛ قس.   .14

همچنین نک. اسفار، ج4، ص166 )قس. المباحث، ج1، ص541-540 )= 

ج1، ص416((: »للحكمِء في إثبِت الدائرة حجج ثالث«.

این  درنِرۀ  یِفت:  ص271(  )ج4،  اسفار  در  را  نوع  این  از  مثِلی  می توان   .15

 چهِرم: فی الجوهر، فصا ششم: 
ّ
ی ندارد )در فن

ّ
حقیقت که جوهر هیچ ضد

فی ذکر خواّص الجوهر(؛ قس. المباحث، ج1، ص250 )= ج1، ص149(.

نک. المباحث، ج1، ص240 )= ج1، ص141(.  .16

اسفار، ج4، ص20-21؛ قس. المباحث، ج1، ص296 )= ج1، ص190(.   .17

»في  فصا  آغِز  در  ص110،  ج4،  اسفار،  در  می توان  را  دیگر  نمونه ای 

ج1،  المباحث،  قس.  یِفت؛  األنفس«  ذوات  في  توجد  التي  الكیفیِّت 

ص435 )= ج1، ص319(.
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این  می رسِند.  پِیِن  نه  المباحث18  در  رازی  فخر 

این در عبِراتی که مالصدرا در آن  بر  مطلب عالوه 

می کند  ارائه  رازی  فخر  عبِرات  از  صریحی  تفیرر 

نِزنوییی شده  یِ  خالصه شده  اغلب  که  دارد  وجود 

 
ّ
فن پِیِن  در  این  از  پرش  که  نمونه ای  مِنند  هیتند، 

سوم در مبحث مقوالت ذکر شد، یِ موردی که کمی 

 قِئلین نه 
ّ
پس از آن در همِن متن، نه نحث در مورد رد

خأل می پردازد.19

همرشه  مالصدرا  رازی،  فخر  المباحث  نه کِرگیری  در 

 
ً
اصولی را در کِر خود حفظ می کند: پِراگراف هِ را مجددا

نیِن  را  رازی  فخر  متن  نخش هِی  تمِم  می کند،  نِزنوییی 

نمی کند، مطلب را تلخیص و نِزنوییی می کند، سرر مبِحث 

فخر رازی را نِ ذکر نندی از خودش قطع می کند، متن مرجع 

مطِلب  ترترب  و  نظم  می کند،  نقد  را  خود  استفِدۀ  مورد 

عبِرات را تغییر می دهد، و در یک کالم، از متن فخر رازی 

برای مقصود خودش استفِده می کند.

از دگرگونی در سِختِر  نمونه ای  در مقیِسی کوچک، 

متن را می توان در هنگِم طرح استدالل هِ یِ خصوصیِّت 

قیِسی مفهوم تشکیکی وجود مشِهده کرد؛ ندین نحو که 

المباحث  از  از نخشی  اسفار  در  برهِن هِی ذکرشده  این 

 در سِختِری متفِوت و 
ً
دا

ّ
فخر رازی أخذ شده اند، امِ مجد

شده اند.20  تنظیم  مالصدرا  سخنِن  و  مبِحث  نِ  متنِسب 

یِفت  نفس  توسط  جزئیِت  ادراک  نحث  در  دیگر  مثِلی 

می شود، جِیی که مالصدرا شبهِت و پِسخ هِی آن هِ را گرد  

 نعد از شبهه هِی متنِظر نِ 
ً
هم می آورد و پِسخ هِ را دقیقِ

آن هِ قرار می دهد )همچنین در برخی موارد پِسخ هِی متفِوتی ذکر 

می کند(، در حِلی که فخر رازی انتدا تمِم شبهِت و سپس 

ذکر  را  آن هِ  از  یک  هر  نه  مرنوط  پِسخ هِی  ادامه  در 

متن  سِختِر  در  تغییرات  اوقِت  برخی  امِ  کرده است.21 

االتفِق«  »فی  مبحث  در  چنِن که  است،  اسِسی تر  بیرِر 

مشِهده می کنیم که مالصدرا نخش هِیی از متن المباحث 

و  می کند  نِزسِزی  خود  متن  از  اجزائی  نه عنوان  را 

پِراگراف هِیی را از فصا هِی مختلفی کنِر یکدیگر قرار 

ت غِیی نه 
ّ
می دهد که فخر رازی در آن هِ در ذیا نحث عل

فِق پِسخ داده است. ندین نحو 
ّ
سؤاالت مطرح در مورد ات

که مالصدرا موضع منیوب نه دموکریتوس و آن چه را نه 

وکلس نیبت داده شده است، که فخر رازی نه ترترب  امپد

ت 
ّ
»عل نه  مرنوط  نخش  از  چهِر  فصا  و  شش  فصا  در 

غِئی« ارائه کرده است )المباحث، ج1، فی االتفِق(، در آغِز این 

در  نخش  این  پِیِن  حِلی که  در  می آورد؛  هم  گرد  فصا 

المباحث مطِنق نِ آغِز فصا چهِرم است.22 همچنین نه 

نظر می رسد مواردی وجود دارد که مالصدرا نخش هِیی از 

السماع   از 
ً
متن را که فخر رازی ذکر نکرده است، میتقیمِ

اضِفه  طبیعیِت(  در  الشفا  از  )نخشی  انن سرنِ  الطبیعی 

که  عبِرتی  می شود،  مشِهده  که  همِن طور  کرده است. 

اضِفه  آن هِ  رد  و  فِق 
ّ
ات اثبِت  براهین  میِن  مالصدرا 

کرده است، نرش تر نه شفِ نزدیک است تِ آن چه فخر رازی 

در المباحث در مورد پرسش هِی مشِنه می نویید.23 چنین 

نه نظر می رسد که مالصدرا نقا قول هِیی را که فخر رازی 

از انن سرنِ نیِن می کند بررسی می کند، چرا که پس از ذکر 

عن  الرازي  الفخر  نقله  مِ  »هذا  می نویید:  اقوالی  چنین 

الشرخ و أني مِ وجدت في كتبه هذه العبِرة«،24 این مطلب 

نک. اسفار، ج8، ص220 )انتهِی صفحه(؛ قس. المباحث، ج2، ص344 )=  18.س

 
ً
ج2، ص330(. نقا قول هِ از انن سرنِ و ارزیِنی آن هِ توّسط فخر رازی صرفِ

صدرا نیِن شده است. برای نمونه، 
ّ

منحصر نه مواردی نریت که توّسط مال

درنِرۀ انوالبرکِت نغدادی و المعتبر نک. اسفار، ج4، ص52 )درنِرة خأل(، 

صدرا می نویید فخر 
ّ

و قس. المباحث، ج1، ص346 )= ج1، ص234(. مال

رازی اشکِالتی را که توّسط انوالبرکِت مطرح شده است تأیید می کند )فخر 

و  المعتبر«(  صِحب  ذكرهِ  حینة  شكوك  »فهذه  گفته است:  المباحث  در  رازی 

می نویید که او چگونگی پِسخ نه آن هِ را شرح خواهد داد.

ج1،   =( ص358-341  ج1،  المباحث،  از  ص48-58؛  ج4،  اسفار،   .19

ص228-249( استفِده کرده و نخش مهمی از آن را نِزنوییی کرده است. نِم 

فخر رازی در اسفار، ج4، ص48، 61، 62 نه چشم می خورد.

اسفار، ج1، ص35-37؛ قس. المباحث، ج1، ص106 )= ج1، ص18(.  .20

اسفار، ج8، ص230-241 )فصا 5(؛ قس. المباحث، ج2، ص357-351  21.س

)ج2، ص344-337(.

اسفار، ج2، ص253-259؛ قس. المباحث، ج1، ص653-659 )= ج1،   .22

ص537-531(.

اسفار، ج2، ص255 و انن سرنِ، الشفاء: طبیعیات: ج1، السماع الطبیعی   .23

)تصحیح ابراهیم  مدکور و سعید زاید، قِهره: 1983(، ص62؛ قس. المباحث، 

ج1، ص649 )= ج1، ص526-527(. همچنین نک. اسفار، ج2، ص259؛ 

السماع  انن سرنِ،  و   )533-532 ج1،   =( ص655  ج1،  المباحث،  قس. 

الطبیعی، ص71-70.

ج2،   =( ص289-288  ج2،  المباحث،  قس.  147؛  ص  ج8،  اسفار،   .24

.)277-276
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

می تواند مؤیّد ادعِی مِ در این جِ نِشد، هرچند این تنهِ 

موردی است که تِ کنون یِفته ایم.25 

مالصدرا در برخی موارد سِختِر متن را )و نه عین مطِلب 

کرده است  ارائه  المباحث  در  رازی  فخر  که  همِن طور  را( 

از  این اسِس، مالصدرا در نخش سوم  بر  دنبِل می کند. 

ذوات  في  توجد  التي  الكیفیِت  »في  الکیفیات  مبحث 

را  المباحث  در  األنفس«، در حِلی  که چِرچوب موجود 

دنبِل می کند و توالی موضوعِت را حفظ می کند )قدرت، اراده 

 متفِوتی را تحت 
ً
و...(، تصمیم می گیرد که محتوای کِمال

این عنِوین ارائه دهد.26 او در این جِ نیز نِ منِنع مختلفی 

نیِن  نخش  این  آغِز  در  مالصدرا  یعنی  دارد،  کِر  و  سر 

السائرین  منازل  مِنند  صوفیِن،  کتِب هِی  در  که  می کند 

عبدهللا انصِری )396-481ق(، و دو نخش آخر اإلشارات 

مشهور  العارفین  مقامات  عنوان  نِ   
ً ّ
میتقال که  انن سرنِ 

هیتند، درنِرۀ این پرسش هِ بیرِر نرش تر نحث شده است. 

امِ او می افزاید که آن چه قرار است در این جِ ارائه کند، 

نخشی از هر کدام از کیفیِّت یِدشده درکتِب هِیی است 

کنیم،  یِد  فلیفی  ]آثِر[  عنوان  نِ  آن هِ  از  می توانیم  که 

و  است  مهم  بیرِر  موضوعی  که  علم،  مبحث  نه استثنِی 

نیِزمند فصلی میتقا است.27 

 دگرگونی هِیی که مالصدرا در عبِرت پردازی 
ً
معموال

لوحدة  »المنکرون  از   
ً
مثال نی تأثیرند.  می کند  ایجِد 

النفس«28 در جِیی استفِده می کند که فخر رازی عبِرت 

»المنکثرون للنفس«29 را نه کِر برده است؛ یِ در جِیی که 

ة منکري الغِیِت« را دارد، مالصدرا 
ّ
فخررازی عبِرت »ادل

هنگِمی  می کند.30  استفِده  نِالتفِق«  القِئلین  »حجج  از 

که مالصدرا ترترب کلمِت را در گزاره هِ تغییر می دهد نیز 

الجیم  أقطِر  في  الزائدة  هِ 
ّ
»إن مِنند  است؛  همین گونه 

الطبیعي لیبلغ تمِم النشوء على التنِسب الطبیعي«، نه جِی 

التنِسب  على  الجیم  أقطِر  في  الزائدة  هِ 
ّ
»إن عبِرت 

الطبیعي لیبلغ الى تمِم النشو« در المباحث )ضمیمه، متن 2 

 نه شکا قِعده مندی از شمِره هِی 
ً
)C((.31 مالصدرا تقریبِ

دقیقی که فخر رازی در تقیرمِتش ارائه کرده است اجتنِب 

می کند، که عملی زیرکِنه در هنگِم نهره گیری از متنی دیگر 

برای پدید آوردن متن خود است )برای مثِل نک. ضمیمه، متن 

 چنین است، چرا که مالصدرا نه ندرت 
ً
A( 1( و )A’((. غِلبِ

همۀ براهین یِ پرسش هِی فهرست شده توسط فخر رازی 

را دنبِل می کند.32 امِ تغییرات در کلمِت نیز ممکن است 

مالصدرا  که  زمِنی  مِنند  نِشد،  مهم تر  میئله ای  نیِنگر 

کلمِت انتدایی پِراگراف هِیی مِنند »تحقیق ذلک« را در 

اسفار نه »و مّمِ یدل علی ذلک« تغییر می دهد )ضمیمه، متن 

E( 2((.33 یِ زمِنی که نحث درنِرۀ علا حفظ ترکیب عنِصر 

است، مالصدرا نِ تغییر تنهِ یک کلمه از متن فخر رازی 

این پرسش را گیترش می دهد تِ شِما تمِم حیوانِت شود 

.))B( 1 ضمیمه، متن(

از سوی دیگر، استفِدۀ مالصدرا از متن فخر رازی نه 

این معنِ نریت که او نِ آن چه فخر رازی گفته موافق است 

نرش تر  رازی  فخر  متن  می کند؛  تأیید  را  او  آموزه هِی  یِ 

نه عنوان وسرله ای برای فهم اّولیه از یک موضوع یِ زمینۀ 

اسِس،  این  بر  می گیرد.  قرار  استفِده  مورد  جِمع  نقدی 

صدرا مطلبی را نه نقا از فخر رازی نیِن 
ّ

همچنین نک. پِورقی 41 که مال 25.س

می کند و نرش از آن چه فخر رازی ذکر کرده است نقا می کند.

اسفار، ج4، ص114-111.  .26

»... لكن المذكور منهِ في كتب هذا الفن عدد قلیا و أمِ في كتب الصوفیة   .27

فعد من منِزل الیِئرین و مقِمِت العِرفین مبلغ كثیر كیبعمِئة و نحوهِ 

فلنذكر من األنواع التي جرت العِدة نذكرهِ هِهنِ كال في مقِلة إال العلم فإنه 

لشرفه و غموض میِئله أفردنِ للبحث عن أحكِمه و أحواله نِنِ على حدة«؛ 

اسفار، ج4، ص111؛ قس. المباحث، ج1، ص505 )= ج1، ص382(، »فی 

أحکِم القدرة«.

اسفار، ج9، ص57.  .28

المباحث، ج2، ص416 )= ج2، ص405(.  .29

اسفار، ج2، ص255؛ المباحث، ج1، ص654 )= ج1، ص532(. نمونه هِی   .30

بیرِری از این گونه تغییرات در عبِرات وجود دارند. مورد دیگر »نطلت«  س

ج1،  المباحث،  در  تبقی«  »ال  جِیگزین  که  است  ص179(  ج4،  )اسفار، 

صدرا در مواردی نِ مطِلب مأخذ 
ّ

ص548 )= ج1، ص423( شده است. مال

مِنند زمِنی که می نویید: »في  برخورد می کند،  متواضعِنه  تِ حدی  خود 

سّموهِ  ثالثة  نوجوه  الجواهر جواهر  كلیِت  كون  على  االستدالل  كالمهم 

براهین« )اسفار، ج4، ص249؛ قس. المباحث، ج1، ص248 )= ج1، ص146((.

ص259(.  ج2،   =( ص271  ج2،  المباحث،  قس.  ص94؛  ج8،  اسفار،   .31

نمونه ای دیگر: »أن الطبیعة ال رؤیة لهِ فكیف یفعا ألجا غرض؟« )اسفار، 

 الطبیعة كیف تفعا الجا غرص مع انهِ لریت لهِ 
ّ
ج2، ص259( نه جِی »إن

رؤیة« )المباحث، ج1، ص654 )= ج1، ص531((.

المباحث، ج1،  اسفار، ج2، ص254، 258؛ قس.  نمونۀ دیگر نک.  برای   .32

صدرا سومین استداللی 
ّ

ص654، 657 )= ج1، ص531، 535(، جِیی که مال

را که فخر رازی ارائه کرده است حذف می کند و پی گیرانه پِسخ را چند صفحۀ 

نعد ارائه می کند )فی االتفِق(.

اسفار، ج8، ص95؛ قس. المباحث، ج2، ص272 )= ج2، ص260(.  .33



23

جستار

ار
بت

رسا
سم
ّ
اا
سر
 ا

سا
ا  ل
ام
ا
ثح
لسا

م
حرا

ساث
اا
راس

ار
ا ی
س 
ر

سرا
ام

ده
مز

ی 
و

هد
 م

یم
مر

ی، 
ار

نو
د ا

عی
س

ۀ 
جم

تر
س؛ 

ریِ
مِ

ون
ا ن

یر
سا

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

می نویید:  مقوالت  مبحث  در  »متی«  درنِرۀ  مالصدرا 

»هكذا قیا و لرس بیدید« و در ادامه یک صفحه نه توضیح 

دیدگِه خود در مورد این پرسش می پردازد.34 درنِرۀ مقولۀ 

وضع، مالصدرا پس از یک تعریف طوالنی که بر اسِس 

گفته هِی فخر رازی نِ عبِرت پردازی جدید نیِن شده است، 

می افزاید: »و الحق عندنِ...«.35 عالوه بر این، در مبحث 

رازی  فخر  عبِرات  نِزنوییی  پِیِن  در  کیفیِّت، مالصدرا 

می نویید: »لنِ في هذه الكیفیِّت المحیوسة كالم أرفع من 
هذا النمط سنعود إلى ذكره«.36

3.سچااسمانستنساینس طلبس همسابت؟

این حقیقت که می توان المباحث فخر رازی را مبنِیی برای 

تعدادی از عبِرات اسفار دانیت، عالوه بر ارائۀ مبنِی متنی 

بیرِر مبیوط برای تحلیا نظر مالصدرا و فهم انتقِدهِی 

وی از فخر رازی، که نِ نقا قول هِی صریح نیِن کرده است، 

نه مِ این امکِن را می دهد که آن چه را اغلب در متن مالصدرا 

نه عنوان پرسش هِی کوتِه و پِسخ هِی طوالنی ظِهر می شود 

مخِطب  رازی  فخر  می دانیم  که  حِل  کنیم.  درک  نهتر 

مالصدرا یِ هدف اوست، می توانیم دریِنیم که پس زمینۀ 

مبِحث او چریت و کنِیِتی را متوّجه شویم که در صورت 

عدم توّجه نه این مطلب غیرقِنا درک نِقی می مِنند. 

امکِن  در  مِ  مطِلعۀ  مزیّت  سودمندترین  شِید  امِ 

او  آن چه  نِشد.  مالصدرا  ر 
ّ
تفک اصا  نه  سریع  دسترسی 

در  نه خونی  می گیرد،  نظر  در  کلیدی  نکِت  نه عنوان 

حتی  او  که  می شوند  یِفت  وی  متون  از  قیمت هِیی 

اندکی نیز از متن مرجع خود تبعیّت نمی کند. این مطلب 

ۀ  در نخش هِیی آشکِر می شود که او خالصۀ نِزنوییی شد

»حکمة  عنوان  تحت  نندی  نِ  را  رازی  فخر  متن  از  خود 

مشرقیة« قطع می کند. مِنند فصا دو از نخش »فی مقولة 

الکم«37، یِ در مقیِس کوچک تر، زمِنی که نخشی از متن 

را نِ »عندنِ« آغِز و معّرفی می کند )چنِن که در ضمیمه، متن 

هیتند،  دقیق تر  دیگر  تغییرات  امِ  آمده است(.   )C(  3

از  برگرفته  نمونه هِی  در  را  آن هِ  نه زودی  که  همِن طور 

خود  منبع  نِ  مالصدرا  آن هِ  در  که  دید  خواهیم  متونی 

سؤال  همین  بزرگ تر،  مقیِس  در  دارد.  نرش تری  قرانت 

می تواند پرسرده شود: چرا مالصدرا استفِده از المباحث 

ف می کند؟ چه چیزی در 
ّ
را در فالن و فالن پرسش متوق

نخش سوم از مبحث کیفیِّت، »فی الکیفیِّت التی توجد 

همِن طور  که،  جِیی  می افتد؟  فِق 
ّ
ات األنفس«  ذوات  فی 

و  موضوعِت  ترترب  از  مالصدرا  گفتیم،  پرش تر  که 

محتوای آن هِ در المباحث پیروی می کند: چرا )چه چیزی 

را  چیزی  چه  و  است؟(  نِخوشِیند  مالصدرا  برای  این جِ  در 

ارزش  که  هیتند  سؤاالتی  این هِ  می کند؟  آن  جِیگزین 

بررسی دارند.

شنِسِیی  نه  المباحث  نه  نگِهی  نِ  اسفار  مطِلعۀ 

ارجِعِت این متن نیز کمک می کند. برای مثِل، در اسفار 

نعض  قِل  »قد  عبِرت  مالصدرا  که  جِیی  ص77(  )ج9، 

شّراح القانون« را نیِن می کند، متن المباحث مرجع دقیق تری 

را در اختیِر مِ قرار می دهد، چرا که فخر رازی می نویید: 
ِ في شرحنِ للقِنون«.38

ّ
»قد نرّن

برعکس این نیز صِدق است: مالصدرا در نعضی از 

یِفت  المباحث  در  آن چه  از  نرش تری  قیمت هِ جزئیِت 

می شود ارائه می دهد. نمونه ای از این نوع در فصا دو از 

نین  الفرق  »في  الکم«،  مقولة  »في  مقوالت  در  یک   
ّ
فن

یِفت می شود، جِیی که فخر رازی  الجیمیة«  و  المقدار 

در  مالصدرا  عبِرت  یقول«.  أن  »لقِئا  می نویید:  فقط 

این جِ دقیق تر است و می نویید: »اعترض صِحب حكمة 

فِق جلوتر در مبحث 
ّ
اإلشراق نأنه كمِ ]...[«.39 همین ات

در  رازی  فخر  المباحث  در  قیا«  »فإن  می افتد:  مقوالت 

اسفار نه »فأجیب كمِ في الشفاء نأن...« تبدیا می شود.40 

مهیِّ  فرح  برای  را  نفس  که  امر  سه  ذکر  هنگِم   ،
ً
دا

ّ
مجد

اسفار، ج4، ص219-220؛ قس. المباحث، ج1، ص581 )= ج1، ص454- 34.س

.)455

اسفار، ج4، ص221-222؛ قس. المباحث، ج1، ص581-582 )= ج1،   .35

ص455(.

اسفار، ج4، ص104؛ قس. المباحث، ج1، ص426 نه نعد )= ج1، ص311(.  .36

اسفار، ج4، ص12-13. قیمت هِیی از متن هِیی که از المباحث قبا و   .37

نعد آن استفِده شده است نِ المباحث، ج1، ص280 )= ج1، ص175( و ج1، 

ص284 )= ج1، ص178( مطِنقت دارد.

اسفار، ج9، ص77؛ قس. المباحث، ج2، ص420 )= ج2، ص409(. 38.س

اسفار، ج4، ص10؛ قس. المباحث، ج1، ص278 )= ج1، ص172(.  .39

اسفار، ج4، ص107؛ قس. المباحث، ج1، ص431 )= ج1، ص317(.  .40
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ذكره  را می افزاید: »كمِ  زیر  العِت 
ّ
اط می کند، مالصدرا 

نیز  این جِ  در  القلبیة«.  األدویة  في  رسِلته  في  الشرخ 

می نینیم که مالصدرا نقا قول بیرِر نرش تری از آن چه  را 
فخر رازی گفته است ذکر می کند.41

چیزی  نهِیت  در  المباحث  و  اسفار  تطبیقی  مطِلعۀ 

ۀ آثِر فخر رازی نیز دارد. این مطلب  برای ارائه نه خوانند

)حتی اگر تِ کنون تنهِ موارد اندکی یِفته نِشرم( در مورد تصحیح 

متون نیز مفید است. مصِدیقی که در این جِ ذکر شده است 

از یک منظر، یعنی از دیدگِه متن مالصدرا نیِن شده اند، 

امِ همین مطلب نِید درنِرۀ متن المباحث نیز مورد بررسی 

B( 2( در ضمیمه مشِهده  نمونه در متن  قرار گیرد. یک 

نهتری  گزینۀ  المباحث  مصّححین  که  جِیی  می شود، 

نیبت نه آن چه در متن مالصدرا آمده را انتخِب می کنند: 

، مِده، غِیة« منِسب تر از  خوانش غای  در ترترب »صورت

نیِن  از آن در متن  نِ ترتربی است که قبا  غاذیه است )و مطِنق 

شده است؛ یعنی جِیی که در آن می خوانید: »فلذلك التغیر له صورة 

، ممکن است 
ً
دا

ّ
امِ مجد للفِعا في فعلهِ غِیة«(42.  مِدة و  و 

این یک تغییر اختیِری و عمدی توّسط مالصدرا نِشد.]2[ 

ممکن است برخی از این اختالفِت در نیخه هِی خطی 

ننِبراین  نداشته نِشد،  قدیمی وجود  متن  دو  این  از  یکی 

مقِییۀ این دو متن دارای اهمیت است.

مطِلعۀ اسفار در کنِر المباحث جزئیِت متن مالصدرا 

را نیز روشن می کند، مِنند زمِنی که مالصدرا آن قدر متن 

را خالصه می کند که اشتبِهِتی پرش می آید، چنِن که در 

مثِل زیر تعلیم منیوب نه انن سرنِ توسط فخر رازی، در 

اثر صدرا نه آموزۀ فرد دیگری تبدیا شده است. توّجه کنید 

که این تنهِ اشکِل در این عبِرت نریت، واضح است که 

چیزهِیی در تقیرم نندی از دست رفته است؛ یعنی نِز هم 

این دو متن  این که چگونه مقِییۀ  از  مثِل دیگری است 

ص کند و توّجه 
ّ
می تواند مشکالت موجود در متن را مشخ

نیِزمند  که  می کند  جلب  متون  از  نخش هِیی  نه  را  مِ 

مراجعه نه نیخۀ خطی قدیم آن هِ هیتیم.

اسفار، ج4، ص152-153؛ قس. المباحث، ج1، ص530 )= ج1، ص406(.  41.س

صدرا 
ّ

این مطلب را می توان نه موارد تأییدکنندۀ این فرضیه اضِفه کرد که مال

از نقا قول هِی فخر رازی پیروی می کند )نک. نِالتر و پِورقی 25(. 

اسفار، ج8، ص94؛ قس. المباحث، ج2، ص271 )= ج2، ص259(. نک.    .42

.)B( 2 ضمیمه، متن

این نکته اشتبِهی در تصحیح نوده که در اسفار چِپ ننیِد حکمت اسالمی   .]2[

صدرا برطرف شده است و در تصحیح جدید، کلمۀ »الغِیة« در متن نه کِر 

رفته است )نک. ج8، تصحیح علی اکبر رشِد، ص104(. 

 ٥٧، ص٩، جاسفار ٤٠٥، ص٢، جالمباحث المشرقیة

 في هذا الباب و لنذکر دلیل کل فرقة  المقولةفلنذکر المذاهب 

 بعضهم الی ان النفس واحدة و هم علی قسمین فذهب . ١

األفاعیل بذاتها لکن بواسطة  کلمن قال النفس تفعل فمنهم . ١٫١

 الت المختلفة آلا

 

 . (و منهم) من قال النفس مبدأ لوجود قوی جسمانیة کثیرة ثم ٢٫١

 الرئیس یصدر عن کل قوة خاصة فعل خاص و هو مذهب الشیخ 

 من في طبقته. و

. (و منهم) من قال النفس لیست واحدة و لکن في البدن نفوس عدة ٢

و  ةبعضها حساسة و بعضها مفکرة و بعضها شهوانیة و بعضها غضبی

 فقد احتجوا بان قالوا نجد... المکثرون للنفساما 

 و لنذکر دلیل کل فرقة في هذا الباب  المنقولةو لنذکر المذاهب 

  قسمینبعضهم إلی أن النفس واحدة و هم علی فذهب 

 من قال إن النفس تفعل األفاعیل بذاتها لکن بواسطة فمنهم 

 آالت مختلفة

 

 

یصدر عن کل قوة خاصة فعل خاص منها و هو مذهب الشیخ الرئیس 

 و من في طبقته. 

و منهم من قال إن النفس لیست بواحدة و لکن في البدن نفوس عدة 

بعضها حساسة و بعضها مفکرة و بعضها شهوانیة و بعضها غضبیة. أما 

 فقد احتجوا بما سبق ذکره... المنکرون لوحدة النفس

 

 و هذا هو الحق عندنا علی ما مضی
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4.سارائۀسچنرسنحونه

از  نه طور کِما  از متن که مالصدرا  حتی در نخش هِیی 

المباحث فخر رازی پیروی می کند، مطِلعۀ همزمِن هر دو 

بر  متن در کنِر یکدیگر سودمندتر است. یعنی می توانیم 

این طریق  از  )و  نریتند  یکدیگر  متن مشِنه  در  که  عبِراتی 

آن  در  که  کنیم، جِیی  تمرکز  قِنا تشخیص هیتند(  نه سِدگی 

نکِت مهمی توّسط مالصدرا ذکر شده است. در این جِ دو 

نمونه را نِ جزئیِت نرش تری بررسی خواهم کرد تِ چگونگی 

این مطلب را نشِن دهم )مثِل هِی 1 و2(. نه دنبِل آن یک مثِل 

برای نشِن دادن این مطلب ذکر می کنم که چگونه تمرکز بر 

اب تر از آن چیزی 
ّ
تفِوت هِی میِن دو متن، عبِرات را جذ

می کند که در انتدا نه نظر می رسند )مثِل 3(.

س4.س1.ساسفارس)8: 93-97(//سمباحثس)2: 271-273(س

)=سضحلحه،س سن2(

پرش از این در دو مورد نه این نخش اشِره کردیم. مالصدرا 

نِ  می کند  اقتبِس  رازی  فخر  متن  از  را  آن چه  این جِ  در 

نیِن  المشهور«44  هو  مِ  »علی  یِ  کر«43 
ُ
ذ »یقِل،  عنِوین 

می کند )متن A( 2( و )D((. امِ او مراقب است که آموزۀ فخر 

رازی را خیلی همدالنه تأیید نکند. یعنی می نینیم که در این 

 
ّ
عبِرات، مالصدرا ترجیح می دهد از عبِرت »و مّمِ یدل

رازی  فخر  ذلک«  »تحقیق  عبِرت  نه جِی  ذلک«  علی 
45.))E( 2 استفِده کند )متن

این عبِرت نیز نه خِطر تغییراتی که در انتهِی آن رخ 

می دهد درخور توّجه است. این عبِرت در ادامۀ اشِره نه 

قوۀ  که  کیِنی  یعنی  شده است،  نیِن  اّول  فرضیۀ  اشتبِه 

غِذیه را آتش )نِر( نه حیِب می آورند. این مطلب پرش 

از این در »فی النفس« از الشفا  46 وجود دارد، امِ نه وضوح 

کتِب  جمله نندی  و  سؤال  طرح  در  رازی  فخر  توّسط 

المباحث اخذ شده است. مالصدرا فرضیۀ اشتبِه دیگری 

را مطرح می کند و رد می کند؛ یعنی این که در اعضِیی از 

اسفار، ج8، ص94، سطر 9 و14. 43.س

اسفار، ج8، ص95، سطر 1.  .44

اسفار، ج8، ص95، سطر 11.  .45

»و قد ظن نعضهم أن الغِذیة نِر«؛ انن سرنِ، الشفاء )فی النفس(، ج2، ص47.   .46

انن سرنِ، الشفا )فی النفس(، ج2، ص236.]ارجِع هِ نه چِپ در دسترسا الشفاء از مترجم است.[ 47.س

پُر  را  آن هِ  نِمیه  قّوۀ  که  دارد  وجود  خِلی  منفذهِی  ندن 

نیِن  را  خود  توضیحِت  آن که  از  پرش  مالصدرا  می کند. 

کند، نه متن انن سرنِ که توّسط فخر رازی نِ عنوان »الحق« 

.))F( 2 ارائه شده اعتراض می کند )متن

س4.س2.ساسفار )8: 205-208(//سالمباحث )2: 336-335(

)=سضحلحه،س سن3(

در نخش »فی الحس المشترک« )]الیفر الرانع:[ فی علم النفس، 

 نخش 
ّ
نِب پنجم: فی اإلدراکِت البِطنیة، فصا یک( همِنند کا

المشرقیۀ  المباحث  نِ  نِطنی، شبِهت هِی بیرِری  حواس 

فخر رازی یِفت می شود. این شبِهت در چنین موضوعی 

عِدی است. امِ مالصدرا می توانیت از متون دیگر و حتی 

ر 
ّ
 از انن سرنِ )یِ سهروردی یِ یک اشراقی متأخ

ً
در این جِ میتقیمِ

در برخی از وجوهی که نیِن می کند( استفِده کند. امِ همِن طور 

که در جمله نندی و نقا قول میتقیم ارائه شده در پِیِن این 

نخش مشهود است، نِر دیگر از المباحث فخر رازی استفِده 

می کند که در دسترس وی است. این مطلب نمونۀ دیگری 

است که نشِن می دهد چگونه نِم فخر رازی در نخش هِیی 

از متن مالصدرا، که اثر او را نه عنوان مبنِی اثر خود نه کِر 

می گیرد، آشکِر می شود.

زمِنی که این متن را همراه نِ متن فخر رازی می خوانیم 

چه می نینیم؟ انتدا مالصدرا آن چه را فخر رازی درنِرۀ حّس 

مشترک نِ عنوان »قّوة مرتیمة في مقدم الدمِغ« گفته است 

از نظر   .))B( نیِن می کند )متن 3  الجمهور«  نِ عنوان »عند 

مالصدرا تنهِ استعداد این قّوه از نفس »فی مقدم الدمِغ« 

نکته سنجی  نِ   
ً
دا

ّ
مجد او  قّوه.  خود  نه  گرفته است،  جِی 

 ،))C( 3 اضِفه می کند: »نا في الروح المصبوب فیه« )متن

ت نظری است که انن سرنِ در پِیِن فصا 
ّ
که بر گرفته از دق

نیِن  الثِمن(  الفصا  الخِمیة،  )المقِلة  شفا  نفس  نه  مرنوط 

کلمِت  از  استفِده  در  مالصدرا  نظر  ت 
ّ
دق کرده است.47 

ت تغییر دیگری در جمله نندی را نیز 
ّ
منِسب در این جِ، عل

)A((؛ ندین نحو که حتی زمِنی که  توضیح می دهد )متن 3 

دیدگِه رایج درنِرۀ این قّوه نیِن می شود، مالصدرا ترجیح 

می دهد تِ از کلمۀ »مودعة« استفِده کند، نه کلمۀ »مرتیمة«  
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انن سرنِ، الشفا )فی النفس(، ص34؛ النجاة، ص328. 48.س

]3[. »)األول( قِلوا لو لم تكن فینِ قوة تدرك الملموس و الملون لمِ كِن لنِ ان نحكم 

الشرئین یجب ان  القِضي على  نِن هذا ذاك او لرس هذا ذاك فِن  علیهمِ 

)فخر  لوجهین...«  للعقا  لرس هو  الحكم  المقضي علیهمِ و هذا  یحضره 

رازی، المباحث المشرقیة، ج2، ص324(.

)التفسیر  الغیب  مفاتیح  الرازی،  فخرالدین  ص507-519؛  ج3،  اسفار،  49.س

الکبیر(، ج2، ص222-226. فهرست مشِنهی در: فخر رازی، الملخص فی 

الحکمة )چیترنرتی، 3576(، گ125ر مشِهده می شود.

]در المباحث، ج1، ص489-490 )= ج1، ص367(، عنوان فصا: »في شرح   .50

الفِظ میتعملة في هذا البِب متقِرنة المفهوم « است و در التفسیر الکبیر 

فخررازی، ج2، ص420، عنوان فصا: »فی البحث عن ألفِظ یظن نهِ أنهِ 

مرادفة للعلم« است.[

تفسیر  این جِ مالصدرا عنوان  الغیب، ص142-131.  مفاتیح  مالصدرا،   .51

الکبیر فخر رازی را نگه داشته است.

مالصدرا، مفاتیح الغیب، ص117-131؛ قس. التفسیر الکبیر، ]البقرة )2(:   .52

31[، المیألة الیِدسة )ج2، ص211-194(.

که فخرالدین رازی آورده است )انن سرنِ در الشفا و النجاة از 

را  نظر  ت 
ّ
دق همین  دیگر  نِر  کرده است(.48  استفِده  بة« 

ّ
»مرت

عبِرت  از  مالصدرا  که  کرد  مشِهده  جِیی  در  می توان 

مشترک  حس  از  نحث  در  الظِهرة«  المحیوسِت  »صور 

استفِده کرده است، در آن جِ فخر رازی عبِرت »المحیوسِت 

.))D( 3 الظِهرة« را نه کِر برده است )متن

رخ  جِیی  عبِرت پردازی  در  دیگر  توّجه  قِنا  تغییر 

می دهد که سخن از قّوه و آلت ادراک امور حّیی است؛ در 

»جیمِنیّه«  جِیگزین  کلی  نه طور  »جزئیّه«  این جِ 

شده است. نه واسطۀ »آلة جزئیّه«، نه »قّوۀ جیمِنیّه« است 

»قّوۀ  در  ظِهری  حواس  می دهد؛  رخ  عقالنی  ادراک  که 

ادراکی جزئیّه« جمع می شوند، نه در »قّوۀ جیمِنی نِطنی« 

)متن F-F2( 3((. در این جِ، دونِره، مالصدرا بر این حقیقت 

درنِرۀ  نهِیت  در  که  است  عِقله  قّوۀ  این  که  دارد  اصرار 

ادراک حیی حکم می کند. در جِیی که فخر رازی گفته است 

قضِوت درنِرۀ »این چیزی که لمس می شود )یِ نمی شود(، 

چیزی که چنین و چنِن رنگی دارد«]3[ نمی تواند نه واسطۀ 

قّوۀ عِقله صورت گیرد، مالصدرا بر این نِور است که آن چه 

ون وسِطت  نِعث حکم می شود نمی تواند »فقط عقا، ند

حس نِشد، چرا که عقا فقط نه وسرلۀ آلت جزئی محیوسِت 

را درک می کند« )متن E( 3((. مالصدرا در دو مورد مهمی که 

مطرح  را  خود  عِی 
ّ
اد نه وضوح  کرده است،  اضِفه  متن  نه 

در  واهمه  قّوۀ  و  انیِن  در  عِقله  قّوۀ  این  یعنی  می کند، 

حیوانِت است که تمِمی قوای ادراکی را گرد هم می آورد و 

.))G( و )E( 3 حکم می کند )متن

)صِحب  رازی  فخر  از  میتقیم  قول  نقا  نه  توّجه  نِ 

 
ً
دا

ّ
المباحث( در پِیِن این فصا )متن H( 3((، مالصدرا مجد

نه نقد نقا قولی می پردازد که فخر رازی در این نحث از 

نهمنیِر ذکر کرده است )نه شبِهت روش آن هِ که در انتهِی متنی 

 در این مقِله مورد بررسی قرار گرفت توّجه کنید: 
ً
وجود دارد که قبال

اسفار، ج8، ص96(.

مفاتیح  رااّ،س ا ااثرینس 507-519(//س  :3( اسفار  3.س 4.س

الغیب )= التفسیر الکبیر( )ذیا قرآن، نقره: 31، میئلۀ 8(

توانِیی  ترترب  این  نه  و  متن  زیرین  الیه هِی  شنِسِیی 

متن  از  متفِوت  متن مالصدرا  که  جِیی  تشخیص سریع 

فخر رازی است، گرچه در نگِه اّول نعید نه نظر می رسد 

ۀ نهینه  مطلب جِلبی برای ارائه داشته نِشد، امِ امکِن استفِد

از متن را فراهم می کند. واضح ترین نمونه ای که تِ نه حِل 

پیدا کرده ایم مرنوط نه المباحث نریت، نلکه مرنوط نه اثر 

تعریف  از  فهرستی  است.  الکبیر  تفسیر  او،  دیگر 

اصطالحِتی که مالصدرا نِ عنوان »خِتمة« در پِیِن سفر 

»الفِظ  می کند،  اضِفه  العلم«  »فی  دهم،  مرحلۀ  اّول، 

میتعمله ای« است که او در تفیرر قرآن فخر رازی در ذیا 

]نقره: 31[49 یِفته است. در واقع  َها﴾ 
َّ ُ
ك مَساَء 

أَ
ٱل آَدَم   َ ﴿َعلَّ آیۀ 

ألفِظ میتعملة في هذا  اسفار »في شرح  عنوان فصا در 

كثیرة«  و هي  مترادفة  أنهِ  نهِ  یظن  المفهوم  متقِرنة  البِب 

کوتِه تر از فصا متنِظر آن در  المباحث فخر رازی است،50 

نیِن  است.  نزدیک تر  الکبیر  التفسیر  نه  آن  محتوای  امِ 

الغیب  مفاتیح  از  سوم  مفتِح  در  متن  همین  از  دیگری 

یِفت  الیِنع(  المشهد  الثِلث،  )المفتِح  علم  درنِرۀ  مالصدرا، 

فصلی  از  اقتبِس  نه  مالصدرا  اخیر،  متن  در  می شود.51 

می پردازد که پرش از وی در تفیرر فخر رازی نه طور مفّصا 

المشهد  زیرا  است،  طبیعی  مطلب  این  شده است.  ارائه 

در  احِدیث  و  قرآن  از  قول هِیی  نقا  از  متشکا  الیِدس 

ستِیش علم و تحقیق درنِرۀ آن است، که مالصدرا آن هِ را 

مالصدرا  نیز  این جِ  در  یِفته است.52  رازی  فخر  آثِر  در 

 تنظیم می کند، نلکه آن هِ را از 
ً
دا

ّ
نه تنهِ این مطِلب را مجد

سخنی  که  است  جِیی  نِرز  نمونۀ  یک  می کند:  خود  آن 
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منیوب نه عمر نن خطِب در تفیرر فخر رازی نی سروصدا 

توّسط مالصدرا نه گوینده ای گمنِم تبدیا شده است و آن را 
نه »نعض الصحِنة« منیوب می کند.53

همِن طور که در مثِل هِیی که در نِال ذکر شد پیداست، 

 غِیب نریت. در دو مورد 
ً
نِم فخر رازی در متن اسفار کِمال

که مالصدرا می خواهد نه فهم فخر رازی از مِهیت »تذکر« 

و »فکر« و همچنین »ذکر« اعتراض کند،]4[ نه وضوح اظهِر 

می کند که در آن جِ متن فخر رازی را می خواند، زیرا خالصۀ 

چند سطری را که رهِ کرده است نیِن می کند و می نویید: 

»قِل صِحب المباحث: نعد إعِدة شبهته التي أصر علیهِ 

في أنهِ غیر ممكنة االنحالل« و نه دنبِل آن نقا قولی صریح 

از فخر رازی ذکر می کند.54 توجه کنید که در این جِ نه نظر 

»صِحب  عنوان  ذکر  نِ  دارد  تمِیا  مالصدرا  می رسد 

المبِحث« نه جِی فخر رازی، کوشش کند تِ منبع خود را 

مالصدرا  الغیب،  المفاتیح  در  مشِنه  متن  در  کند.  پنهِن 

 نه »الفخر الرازی« اشِره می کند.55 همِنطور که در 
ً
صراحتِ

ذیا نحث »الفکر«، در المفاتیح الغیب از »اإلمِم الرازی« 

الملخص«  »صِحب  عنوان  از  اسفار  در  امِ  می برد،  نِم 
استفِده می کند.56

رازی«  فخر  »منظر  از  متن  این  مطِلعۀ  در  چیزی  چه 

برای مالصدرا در  از مطِلبی می شود که  مِ  موجب درک 

فهرست تعِریف اصطالحِت منیوب نه علم مهم هیتند؟ 

اصطالحِتی که در این جِ تعریف شده اند نه این شرحند 

)عالمت * یعنی متن متفِوت است، امِ مبتنی بر متن فخر رازی است؛ 

 متفِوت است(: 
ً
عالمت */ یعنی متن کِمال

)*(؛  التذکر  )*(؛  الحفظ  التصور؛  الشعور؛  اإلدراک؛   

الذکر )*(؛ المعرفة؛ الفهم؛ الفقه؛ العقا )*/(؛ الحکمة؛ 

الفطنة؛  الذکِء؛  الحدس؛  )*(؛  الفکر  الذهن؛  الدرایة؛ 

الخِطر؛ الوهم )*(؛ الظن؛ علم الیقین )*/(؛ عین الیقین؛ 

بر؛ 
ُ
حق الیقین؛ البداهة )*(؛ االولیِت؛ الخیِل )*(؛ الخ

الرأی؛ الفراسة.

در  تغییرات  برخی  اصلی  متن  نِ  مالصدرا  متن  مقِییۀ 

ص 
ّ
ترترب این عنِوین را نشِن می دهد و مواضعی را مشخ

می کند که مالصدرا نِ منبع خود مخِلف است. اگر عنِوین 

آن هِ  در  که  نگذاریم،  کنِر  را  الیقین«  »علم  و  »العقا« 

نه  ارائه می کند، می توانیم  متفِوتی   
ً
مالصدرا مطلب کِمال

درگیر  را  که مالصدرا  مفِهیمی  که  کنیم  راحتی مشخص 

نحث نِ منبع خودش می کند عبِرتند از: »التصور«، »الفکر« 

می شوند:  مرنوط  حِفظه  مفهوم  نه  که  اصطالحی  سه  و 

و  »الوهم«  اصطالحِت  و  »الحفظ«  »الذکر«،  »التذکر«، 

»الخیِل«.

مالصدرا نحث کوتِهی درنِرۀ »تصور« و »فکر« ارائه 

می کند. در نحث »فی التصور« او ادراک صورت را که از 

فخر رازی نِ عبِرت »للمِهیة الجیمِنیة الحِصلة للجیم 

المشكا« گرفته است، منیوب نه »عِمة من النِس« می کند 

الشيء  نه یصیر  مِ  نِ عبِرت »هو  را  آن  ترجیح می دهد  و 

مالصدرا  الفکر«  »فی  نحث  در  کند.57  تعریف  نِلفعا« 

ودیتی را که در این جِ فخر رازی درنِرۀ فعا تصدیق  محد
نیِن کرده است رد می کند.58

مالصدرا، مفاتیح الغیب، ص130. استفِدۀ مالصدرا از اجزائی که فخر  53.س

رازی برای سِختن متن خود از آن هِ استفِده کرده است، پرش از این در آغِز 

مفتِح سوم قِنا مشِهده است، یعنی در فصلی که مالصدرا سخنِنی )از 

اشعری، البِقالنی و دیگران( را نه منظور توضیح درنِرۀ این که علم چریت نقا 

اثر فخر  این هِ در  الغیب، ص99-107، مفتِح3، مشهد1(؛  )المفاتیح  می کند 

رازی یِفت می شوند، التفسیر الکبیر، ج2، ص219-221 )البقرة )2(: 31، 

میألۀ 7(. نه نظر می رسد او این کِر را نِ نی میلی انجِم می دهد، زیرا در 

مِتی می نویید )المفاتیح الغیب، ص99(: »لرس من عِدة طِلب 
ّ
پِراگراف مقد

الحقیقة االعتنِء نكالم من ال كشف له و ال نصیرة في إدراك الحقِئق كجمهور 

المتكلمین و أصحِب القلقلة و علمِء اللیِن و أها البالغة في البیِن و لكن 

این جِ  در  األلفِظ]...[«.  مدلوالت  تصویر  في  كلمِتهم  نإیراد  نأس  ال 

مالصدرا نه نحث ورود می کند تِ نه اصطالح منبع خود را تحت الشعِع قرار 

صی انجِم می دهد، یعنی تِ پِیِن این 
ّ
دهد، امِ فقط این کِر را تِ مرحلۀ مشخ

مفتِح )ص131، پِیِن مشهد 6(، او داستِن هِ و حکِیِتی را که فخر رازی نِ 

 کنِر می گذارد )فخر رازی، التفسیر 
ً
آن هِ فصا خود را نه پِیِن می رسِند کِمال

الکبیر، ج2، ص211-216 ]البقرة )2(: 31[، میئلۀ 6(.

»... لمِ عجزت عن إدراك مِهیة التذكر و الذكر...« )اسفار، ج3، ص511(.  .]4[

اسفار، ج3، ص511؛ نقا از فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج2، ص223.  .54

مالصدرا، المفاتیح الغیب، ص134.  .55

مالصدرا، المفاتیح الغیب، ص138 و اسفار، ج3، ص516. در المفاتیح   .56

الغیب مالصدرا نیز متن خِصی از فخر رازی ذکر شده است، امِ در مشهد 

اّول، مالصدرا »صِحب التفیرر الکبیر« را برای نظرش درنِرۀ علم، که آن 

را نیبت نین عِلم و معلوم می داند تخطئه می کند، نظری که نه منظور مخِلفت   

نِ مشکالت ذاتی تعریف علم نه عنوان »صورت حِصله در نفس« مطرح 

شده است، امِ از نظر مالصدرا »بیرِر سخیف« است )مالصدرا، المفاتیح 

الغیب، ص107(.

اسفار، ج3، ص508.  .57

اسفار، ج3، ص516.  .58
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اسفار، ج3، ص517.  .59

اسفار، ج3، ص518.  .60

در اسفار، ج3، ص509، عنوان پِراگراف »الذکر« آمده است و نِید مطِنق   .61

ر« 
ّ
 »الذکر« است، نه »التذک

ً
نِ متون مشِنه و نه خِطر این که عنوان نعدی دقیقِ

اصالح شود.

»لكن مع ذلك منحلة نفضا هللا تعِلى و هو أن النفس ذات مقِمِت متعددة   .62

و نشآت مختلفة نشأة الحس و نشأة الخیِل و نشأة العقا.  و هذه النفوس 

أیضِ متفِوتة قوة و ضعفِ و كمِال و نقصِ و أقوى النفوس مِ ال یشغله نشأة 

عن نشأة و نعضهِ دون ذلك و نعضهِ في الدنِءة نحیث ال یحضرهِ نِلفعا 

إال نشأة الحس، مع مِ یصحبهِ من نشأة الخیِل شی ء ضعیف خیِلي فضال 

عن حضور معقول من الصور فإذا تقرر هذا فنقول إن النفس المتوسطة في 

القوة و الكمِل إذا اتصلت نعِلم العقا خرجت عن نشأة الحس و دبرت البدن 

نبعض قواهِ الطبیعیة و إذا رجعت إلى عِلم الحس غِنت عن نشأتهِ العقلیة 

و یبقى معهِ شی ء كخیِل ضعیف منهِ و نذلك الخیِل الضعیف مع نقِء ملكة 

االسترجِع و استعداد االتصِل یمكنهِ التذكر لمِ تجلى لهِ من حقیقة ذاتهِ 

و تمِم جوهرهِ العقلي « )اسفار، ج3، ص511-509(.

عنِوین »الوهم« و »الخیِل« نه شکا مبیوط تری مورد 

نحث قرار گرفته اند. در نحث »فی الوهم« مالصدرا اظهِر 

می کند که برای او، قّوۀ واهمه از قّوۀ عِقله و متخیّله جدا 

می شود،  مواجه  یِ حّیی  خیِلی  نِ صور  وقتی  امِ  نریت، 

نرش تر نِ قّوۀ عِقله ارتبِط دارد.59 در نحث »فی الخیِل«، 

اشکِل  دو  تِ  می کند  استفِده  فرصت  این  از  مالصدرا 

اصلی اش را نیِن کند: یعنی اشکِل علیه این نظر که صور 

خیِلی، چنِن که فالسفه معتقدند، در یکی از قوای جیمِنی 

نقش می نندند؛ و اشکِل علیه این نظر که آن هِ نه جِی آن که 

ا متنِظر نِ 
ّ
در عِلم نفوس از هم جدا شوند در عِلمی مجز

که  یعنی موضعی  نفس جدا شده اند،  از  مثِل مطلق  عِلم 

ران اشراقی منیوب می کند.60 
ّ
مالصدرا آن را نه متفک

ذهن  از  که  صورتی  یِدآوری  امکِن  درنِرۀ  نحث 

مالصدرا  برای  فرصتی  »التذکر«(61،  عنوان  )تحت  رفته است 

نه صورت  انیِنی،  نفس  از  را  درک خود  تِ  می کند  فراهم 

وجود  از  مختلفی  نشئه هِی  و  متفِوت  انعِد  دارای  آن چه 

 نیِن نمِید. فخر رازی نوشته است که تجرنۀ 
ً
دا

ّ
است، مجد

یِدآوری یک »سّر« است، از آن جِ که مِ نه آن چه را نه مِ 

یِد  نه  نمی توانیم  نشده  ارائه  مِ  نه  را  آن چه  نه  شده،  ارائه 

ر(، تجرنه ای است که از 
ّ
آوریم، و نِ این حِل یِدآوری )تذک

ننِبراین  معروف(،  پِرادوکس  یک  از  )نمونه ای  برخورداریم  آن 

یک سّر است. مالصدرا نیِن می کند که نِ دریِفت وی از 

نِلعقا  النفس  نِتحِد  یكون  مِ 
ّ
»إن نه صورت  عقلی  ادراک 

صور  فیه  وجدت  أو  الموجودات  صورة  هو  الذي  الفعِل 

این  است.  دشوار تر  مشکا  این  حا  حتی  الموجودات«، 

ی نرندیشد که آن را از 
ّ
میئله او را وادار می کند که نه راه حل

طریق قِئا شدن نه نشئه هِی مختلف وجود و فعلیّت نفوس 

و میزان ادراک نفوس یِفته است. نفس زمِنی که در میِنۀ 

کمِل خویش است، نه نه آن اندازه کِما است که در سِحت 

از  ضعیف  تجرنه ای  فقط  )و  شده نِشد  محصور  محیوسِت 

زندگی خیِلی داشته نِشد( و نه آن چنِن کِما است که یک نشئه 

از وی جلوی بروز نشئۀ دیگر را نگیرد. نفس در زمِنی که 

چیزی را نه یِد می آورد، نشئۀ عقالنی خود را ترک می کند و 

هم  نِز  امِ  می مِند،  نِقی  خود  عقالنی  ضعیف  تصّور  نِ 

د نه نشئۀ عقالنی را دارد و 
ّ
توانِیی یِدآوری و پیوستن مجد

م 
ّ
آن چیزی را که ویژگی اصلی اوست نه یِد می آورد. مطمئن

که اگر مالصدرا متن فخر رازی را پرش روی خود نمی داشت، 
نمی  توانیت این مطلب را نه روشنی تبرین کند.62

که  نخش هِیی  بر  تمرکز  نِ  متن  این  از  مِ  خوانش 

مالصدرا نِ متن فخر رازی سروکِر دارد، نه مِ این امکِن را 

می دهد تِ دریِنیم که تمرکز اصلی مالصدرا در این فهرست 

تعِریف از یک طرف بر وهم و خیِل است و از طرف دیگر 

ر مرنوط می شوند. این هِ 
ّ
بر اصطالحِتی که نه حِفظه و تذک

 درنِرۀ 
ً
 مفِهیم کلیدی ای هیتند که مالصدرا شخصِ

ً
دقیقِ

ون آن که ندانیم  حواس نِطنی ارائه کرده است. ممکن نود ند

این متن بر اسِس التفسیر الکبیر فخر رازی، نه عنوان زمینۀ 

 کِر، نگِشته شده است، این متن را نبرنیم. امِ در آن صورت 

امکِن داشت که اهّمیّت برخی وجوه نحث را متوّجه نشویم 

 نه این سرعت آن را درک نمی کردیم. 
ً
ِ
ّ
و مطمئن

5.سنتلجهسگلّا

ون تردید متونی که  برداشت اشتبِهی نریت اگر نگوییم ند

کی نریت، بیرِر نرش تر 
ّ
مالصدرا در آن هِ نه فخر رازی مت

که  است  مهم  این  این چنین هیتند.  که  است  آن هِیی  از 

فخر  المباحث  از  مالصدرا  اقتبِس  موضوعِت(  )و  میزان 

ص شود و شروه هِی استفِده و اقتبِس وی از 
ّ
رازی مشخ

این متن بررسی شود. امِ بررسی این مطلب هم اهمیت دارد 

که آیِ مبِحث مهمی نیز وجود دارند که در جِیی که فخر 
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]انتشار: زمستان 1401[

رازی مطلب جدیدی برای ارائه دارد )نه عنوان مثِل در مبحث 

تنِسخ(، از وی استفِده نکرده نِشد؟ 

این جِ  در  مالصدرا  آن چه  سنجیدن  برای  راه  چندین 

در  مشِنه  عبِرات  نرش تر  دارد.  وجود  داده است  انجِم 

عنوان  نِ  را  آن هِ  می توان  که  می شوند  یِفت  مواردی 

»نخش هِی اجتنِب نِپذیر« نِم گذاری کرد، یعنی جِیی که 

تعِریف ارائه می شوند، یِ شبهِت معروف در فالن میئله 

نیِن می شوند، یِ نه عالوه در فهرست هِیی مِنند آن چه مِ 

نه  مرنوط  آن چه  یِ  کردیم،  تحلیا  و  تجزیه  قبا  کمی 

ۀ  استفِد می شوند.63  نیِن  هیتند،  انیِن هِ  خصوصیِت 

مالصدرا از المباحث را می توان این گونه تبرین کرد که وی 

ت نی عالقگی نه سؤاالتی که نه طور خِص دغدغۀ وی 
ّ
نه عل

اسفار[  ]یعنی  کتِنی جِمع]5[  در  آن هِ  ولی طرح  نبوده اند 

الزم نوده است، از این کتِب استفِده کرده است. همچنین 

برای  راهی  نه عنوان  می توان  را  عما  این  نه سِدگی 

نه جِی  این جِ  در  چرا  کرد.  تفیرر  وقت  در  صرفه جویی 

خود،  متن  برای  مبنِیی  نه عنوان  مرسوم  شکا  از  استفِده 

»چرخ را دونِره اختراع کنیم«؟ نِز هم آن چه مالصدرا در 

مرجعش  متن  کورکورانۀ  تکثیر  می دهد،  انجِم  این جِ 

می کند.  نِزنوییی  خود  مقِصد  برای  را  آن  نلکه  نریت، 

ۀ او از متن فخر رازی نه این معنِ نریت که هر آن چه  استفِد

را فخر رازی می گوید تأیید می کند. در رانطه نِ خود فخر 

اسفار، ج9، ص78-83 )فی علم النفس، البِب التِسع، الفصا االول: فی خواص   .63

اإلنیِن(. نک: المباحث، ج2، ص421-424 )= ج2، ص409-413(. این 

مورد نمونه ای دیگر از متن مبتنی بر عبِرات فخر رازی، امِ نِ تفِوت هِی قِنا 

توّجه، است. 
[10]. summa.

اسفار، ج8، ص65.  .64

اسفار، ج4، ص283 )در جوهر و عرض(: »العجب من صِحب المبِحث   .65

المیمِة نِلمشرقیة«.

اسفار، ج4، ص3؛ قس. المباحث، ج1، ص269-270 )= ج1، ص165(.  .66

وجد  ها  هللا!  »سبحِن  می گوید:  چنین  مالصدرا  رازی، 

آدمي في العِلم نلغ إلى حده في وفور البحث و التفترش و 

كثرة التصِنیف و الخوض في الفكر ثم نعد عن الحق؟«.64 

برای مالصدرا المباحث فخر رازی، که اغلب از آن نه عنوان 

یِ   »
ً
»لفظِ می کند،  استفِده  خود  مبِحث  برای  اّولیه  مواد 

 نه اصطالح« مشرقیّة65 نِمیده می شود.
ً
»صرفِ

آن چه می خواهم در این جِ بر آن تأکید کنم، این است 

نگِرش  در  مالصدرا  هدف  یِ  شروه  درنِرۀ  مقِله  این  که 

آثِرش نریت، نلکه نرش تر درنِرۀ ابزار بیرِر ارزشمندی 

است که دانیتن ارتبِط نین األسفار و المباحث برای درک 

وارم نشِن داده نِشم که  امید نه مِ می دهد.  متن مالصدرا 

مطِلعۀ متن مالصدرا در کنِر دانیتن پرش زمینۀ المباحث 

فخر رازی نه مِ این امکِن را می دهد که نِ توّجه نه نخش هِی 

کلیدی متن، سریع تر نه نکِت اختالف نظر نِ فخر رازی و 

شِید مهم تر از همه نه هیتۀ اصلی تعِلیم مالصدرا برسرم. 

رازی  فخر  از  اقتبِس  از  الع 
ّ
اط ون  ند که  است  ندیهی 

در   
ً
خصوصِ کرد،  اشِره  بیرِری  جنبه هِی  نه  می توان 

هر خوانندۀ  آغِز شده اند.  »أقول«  یِ  »لنِ«  نِ  که  عبِراتی 

دقیقی زمِنی که مالصدرا در نیِن تعداد مقوالت می نویید: 

في  ال  الوجودات  في  إال  یكون  ال  عندنِ  »التشكیك 

المِهیِت«، 66 دیدگِه مالصدرا را مشِهده می کند. امِ همه 

چیز نه آسِنی قِنا تشخیص نریت.
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شبِهت نین دو متن فراتر از نخشی است که در این جِ ذکر شده است. در   .67

مطِلبی که در ادامۀ متن ارائه می شود، عبِرات خود فخر رازی نیز نِ آن چه در 

المباحثات انن سرنِ وجود دارد، شبِهت دارد. نک. انن سرنِ، المباحثات، نند   

10-13 و 404-407، ص41-42 و148-147. 

ضحلحه

A.س1.س سنس1:س»مرساینسکهسنتسسملوانی،سجوهاسابت«67

 ۲۹-۲۸، صص۸، جاسفار )۲۲۶، ۲(=  ۲۴۰-۲۳۹، ص۲، جالمباحث المشرقیة 
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  (مزاج= ترکیب عناصر) و من الناس من ذهب الی ان النفس هی المزاج

  ستة براهینو یدل علی فساده 

 ان البدن مرکب من عناصر متنازعة  األول

 علی االمتزاج  یجرهابطبائعها الی االنفکاك و الذي 

 

  فان البعد ال یکون بعینه هو القبلقوة غیر ما یتبع امتزاجها 

 

  ستة و علیه شکوك

  علی ذلكمقسورة  االنساناألول لعل االسطقسات في بدن 

 

 و هو النفسال ان حافظا یحفظها 

في جوهریتها قد علمت فیما سبق ما فیه کفایة و لکن  :)۱فصل (و

 سنزیدك هاهنا إیضاحا و ذلك أن 

 من الناس من ذهب إلی أن النفس هي المزاج 

  براهینو یدل علی فساده 

مرکب من عناصر متنازعة  جوهر أسطقسيأن البدن  األول

 وعلی االمتزاج  یجبرهابطباعها إلی االنفکاك و الذي  متسارعة

  المزاجحصول 

سواء قلنا إن العناصر باقیة علی صورها النوعیة کما هو  هاقوة غیر

المشهور و علیه الشیخ و غیره من العلماء أو قلنا إنها غیر باقیة 

[...] 

 لکن هنا شکوك

 علی االجتماع ومقسورة  الحیوانمنها لعل األسطقسات في بدن 

 حصول المزاج

یحفظ حافظا یحفظها أو  جابرا یجبرها علی االلتیام أوال أن 

 مزاجها
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 شرح ما ذکرناه في حد القوة الغاذیة و النامیة) في ۱۳فصل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان الغاذیة  قد ذکرنا

  .هی التي تحیل الغذاء الی مشابهة المغتذی لتخلف بدل ما یتحلل

مبدء  )و هو ان کل قوة فانها ال محالة(فنقول فی بیان هذا الحد 

  .التغیر

  .و للفاعل في فعله غایة و له محلفذلك التغیر له صورة و مادة 

هی االستحالة الی مشابهة المغتذی و المادة هی  فهاهنا الصورة

ی هتخلف بدل المتحلل فکأنا قلنا القوة الغاذیة  )الغایة(الغذاء و 

  .الفعل الفالنی في المحل الفالنی للغایة الفالنیة التي تفعل

ی علفي حدها انها الزائدة في اقطار الجسم  فقد ذکرناو اما النامیة 

 . غذاءبما یدخل فیه من اللیبلغ الی تمام النشو  التناسب الطبیعی

الزائدة في اقطار الجسم احتراز عن الزیادات الصناعیة فان  :فقولنا

طوله و عرضه نقص  فان زاد في الشمعالصانع اذا اخذ مقدارا من 

  .و ان کان بالعکس فبالعکسمن عمقه 

 

علی التناسب الطبیعی احتراز عن الزیادات الغیر الطبیعیة  :و قولنا

مثل االستسقاء و سائر االورام و قولنا لیبلغ الی تمام النشو احتراز 

 .عن السمن

ق تنبیه علی العلة الحقیقیة للفر بما یدخل فیه من الغذاء :و قولنا

 االجزاء الزائدة من الغذاء في النموبین السمن و النمو و ذلك الن 

 ) في تحدید القوة الغاذیة و النامیة حدا بحسب الحقیقة ۵فصل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فیقالعنها 

  هي التي تحیل الغذاء إلی مشابهة المغتذي لتخلف بدل ما یتحلل.

ذا في همبدأ تغیر  )إن کل قوة ال محالة(فنقول في بیان هذا الحد 

 .العالم

  .فلذلك التغیر له صورة و مادة و للفاعل في فعلها غایة

هي االستحالة إلی مشابهة المغتذي و المادة هاهنا  فالصورة هاهنا

 القوة :تخلف البدل للمتحلل فکأنا قلنا )الغاذیة(هي الغذاء و 

 .في المحل الفالني للغایة الفالنیة الفالنيالغاذیة لفعل 

في حدها أنها الزائدة في أقطار الجسم  فقد ذکرو أما النامیة 

ی علی التناسب الطبیعيلیبلغ تمام النشوء  الطبیعي ادة في ز

 .األجزاء األصلیة

الزائدة في أقطار الجسم احتراز عن الزیادات الصناعیة فإن  :فقولنا

فإن زاد علی طوله و عرضه نقص  الشمعةمن  الصانع إذا أخذ مقدارا

  .بالعکسمن عمقه و 

علی التناسب الطبیعي احتراز عن الزیادات الغیر الطبیعیة  :و قولنا

ن و قولنا لیبلغ تمام النشوء احتراز ع -مثل االستسقاء و سائر األورام 

  .السمن

یادة في األجزاء األصلیة :و قولنا ق تنبیه علی العلة الحقیقیة للفر ز

جواهر األعضاء فال  النمو حرکة فيبین السمن و النمو و ذلك ألن 

یمدها و یزید في جواهرها و أما السمن فإنه  القوة المحرکةجرم 
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ن للماهیات و قد تکون قد علمت من طریقتنا أن الحدود قد تکو

و الفرق بین الماهیة و الوجود أمر قد فرغنا من بیانه و  للوجودات

کالجنس و الفصل و الحد  -الحد للماهیة ال یکون إال بأجزائها 

بحسب الوجود ال یمکن باألجزاء إذ الوجود ال جزء له فهو إما 

بالفاعل و الغایة إن کان تاما أو بالفعل إن کان ناقصا لما أشرنا إلیه 

برهانه شيء واحد و برهان اللم أقوی من برهان سابقا أن حد الوجود و 

اإلن . إذا تقرر هذا فنقول کل قوة من القوی فرد من الوجود لبساطتها 

 و القوی قد یعرف بأفاعیلها فالقوة الغاذیة یعرف بما یصدر 

 و اما هذه القوة فانها تزید في الجهات الثالث 
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 شرح ما ذکرناه في حد القوة الغاذیة و النامیة) في ۱۳فصل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان الغاذیة  قد ذکرنا

  .هی التي تحیل الغذاء الی مشابهة المغتذی لتخلف بدل ما یتحلل

مبدء  )و هو ان کل قوة فانها ال محالة(فنقول فی بیان هذا الحد 

  .التغیر

  .و للفاعل في فعله غایة و له محلفذلك التغیر له صورة و مادة 

هی االستحالة الی مشابهة المغتذی و المادة هی  فهاهنا الصورة

ی هتخلف بدل المتحلل فکأنا قلنا القوة الغاذیة  )الغایة(الغذاء و 

  .الفعل الفالنی في المحل الفالنی للغایة الفالنیة التي تفعل

ی علفي حدها انها الزائدة في اقطار الجسم  فقد ذکرناو اما النامیة 

 . غذاءبما یدخل فیه من اللیبلغ الی تمام النشو  التناسب الطبیعی

الزائدة في اقطار الجسم احتراز عن الزیادات الصناعیة فان  :فقولنا

طوله و عرضه نقص  فان زاد في الشمعالصانع اذا اخذ مقدارا من 

  .و ان کان بالعکس فبالعکسمن عمقه 

 

علی التناسب الطبیعی احتراز عن الزیادات الغیر الطبیعیة  :و قولنا

مثل االستسقاء و سائر االورام و قولنا لیبلغ الی تمام النشو احتراز 

 .عن السمن

ق تنبیه علی العلة الحقیقیة للفر بما یدخل فیه من الغذاء :و قولنا

 االجزاء الزائدة من الغذاء في النموبین السمن و النمو و ذلك الن 

 ) في تحدید القوة الغاذیة و النامیة حدا بحسب الحقیقة ۵فصل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فیقالعنها 

  هي التي تحیل الغذاء إلی مشابهة المغتذي لتخلف بدل ما یتحلل.

ذا في همبدأ تغیر  )إن کل قوة ال محالة(فنقول في بیان هذا الحد 

 .العالم

  .فلذلك التغیر له صورة و مادة و للفاعل في فعلها غایة

هي االستحالة إلی مشابهة المغتذي و المادة هاهنا  فالصورة هاهنا

 القوة :تخلف البدل للمتحلل فکأنا قلنا )الغاذیة(هي الغذاء و 

 .في المحل الفالني للغایة الفالنیة الفالنيالغاذیة لفعل 

في حدها أنها الزائدة في أقطار الجسم  فقد ذکرو أما النامیة 

ی علی التناسب الطبیعيلیبلغ تمام النشوء  الطبیعي ادة في ز

 .األجزاء األصلیة

الزائدة في أقطار الجسم احتراز عن الزیادات الصناعیة فإن  :فقولنا

فإن زاد علی طوله و عرضه نقص  الشمعةمن  الصانع إذا أخذ مقدارا

  .بالعکسمن عمقه و 

علی التناسب الطبیعي احتراز عن الزیادات الغیر الطبیعیة  :و قولنا

ن و قولنا لیبلغ تمام النشوء احتراز ع -مثل االستسقاء و سائر األورام 

  .السمن

یادة في األجزاء األصلیة :و قولنا ق تنبیه علی العلة الحقیقیة للفر ز

جواهر األعضاء فال  النمو حرکة فيبین السمن و النمو و ذلك ألن 

یمدها و یزید في جواهرها و أما السمن فإنه  القوة المحرکةجرم 
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ن للماهیات و قد تکون قد علمت من طریقتنا أن الحدود قد تکو

و الفرق بین الماهیة و الوجود أمر قد فرغنا من بیانه و  للوجودات

کالجنس و الفصل و الحد  -الحد للماهیة ال یکون إال بأجزائها 

بحسب الوجود ال یمکن باألجزاء إذ الوجود ال جزء له فهو إما 

بالفاعل و الغایة إن کان تاما أو بالفعل إن کان ناقصا لما أشرنا إلیه 

برهانه شيء واحد و برهان اللم أقوی من برهان سابقا أن حد الوجود و 

اإلن . إذا تقرر هذا فنقول کل قوة من القوی فرد من الوجود لبساطتها 

 و القوی قد یعرف بأفاعیلها فالقوة الغاذیة یعرف بما یصدر 

 و اما هذه القوة فانها تزید في الجهات الثالث 
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D 

تنفذ في جواهر االعضاء فال جرم تمدها و تزید في جواهرها و اما 

 .ق بهاتلتص بل کأنهااالعضاء  فانها ال تنفذ في جواهرالسمن  في

 ة ان التغذی و النمو یتمان بامور ثالث و اعلم

 شبیهة بالمغتذی و النامی في الماهیة  اجزاءاألول تحصیل 

 

  .الثاني الصاقها بهما

  .الثالث تشبیهها بهما

الواردة علی جواهر االعضاء االصلیة مساویة  االجزاءثم ان کانت 

 ولما تحلل فذلك فعل الغاذیة و ان کانت ازید فذلك فعل النامیة 

  عند ذلك یظهر شك من یشکك فیقول

الغاذیة فعلها تحصیل الغذاء و االلصاق و التشبیه و النامیة ان 

  فعلها ایضا هذه االمور الثالثة

ما  بمقدار الثالثةفال فرق بینهما اال ان الغاذیة تفعل هذه االمور 

 تحلل و النامیة تفعل ازید مما تحلل 

 

 

 .ایضاو القوة اذا کانت قویة علی فعل کانت قویة علی مثله 

فاذا کان الجزء الزائد مثال للجزء االصلی و کانت القوة الغاذیة قویة 

علی تحصیل الجزء االصلی وجب ان تکون قویة علی تحصیل 

  .الجزء الزائد

اال انها في ابتداء االمر تکون  النامیةفعلی هذا القوة الغاذیة هی 

ضعف و بعد ذلك ت معاقویة فتکون وافیة بایراد بدل االصل و الزیادة 

 .فال تورد الزیادة بل تورد االصل

یادة حاصلة بمداخلة األجسام الغریبة في األعضاء کأنها  ز

 الملتصقة بها.

 ثم إن التغذي و النمو یتمان بأمور ثالثة

 القوة ب في الماهیةشبیه بالمغتذي  و النامي  غذاءاألول تحصیل 

 

 و الثاني إلصاقها بهما 

  .بالفعلو الثالث تشبیهها بهما 

الوارد علی جواهر األعضاء األصلیة مساویا لما  المقدارثم إن کان 

تحلل منها فذلك فعل الغاذیة و إن کان أزید فذلك فعل النامیة و 

 و یقول  عند هذا لقائل أن یشکك

 إن الغاذیة و النامیة قوة واحدة 

 

 ما یتحلل و و ال فرق بینهما إال أن الغاذیة تفعل هذه األمور بمقدار

  .النامیة تفعل أزید مما یتحلل

  

 

  .فإن القوة إذا کانت قویة علی فعل کانت قویة علی مثله

فإذا کان الجزء الزائد مثال للجزء األصلي و کانت الغاذیة قویة علی 

تحصیل الجزء األصلي وجب أن تکون قویة علی تحصیل الجزء 

  .عند ما کانت شدیدة القوةالزائد 

إال أنها في ابتداء األمر تکون  المنمیةفعلی هذه القوة الغاذیة هي 

عد ذلك و ب جمیعاقویة فتکون وافیة بإیراد البدل األصلي و الزیادة 

 تضعف فال تورد الزیادة بل یورد األصلي.

E و مما یدل علی ذلك و تحقیق ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان القوة الغاذیة في سن االنحطاط و الذبول تورد اقل مما یتحلل و 

قد کانت في سن الوقوف تورد مثل ما یتحلل فیکون ایرادها وقت 

القوة الواحدة یجوز ان  الوقوف اکثر من ایرادها وقت الذبول فاذا

 یختلف ایرادها بالزیادة و النقصان 

 

 

 فهذا شك ال بد و ان یتفکر فیه 

 

 

 

 

 -أن القوة الغاذیة في سن االنحطاط و الذبول تورد أقل مما یتحلل 

و قد کانت في سن الوقوف تورد مثل ما یتحلل فیکون إیرادها وقت 

کثر من إیرادها وقت الذبول فإذن القوة الواحدة جاز أن  الوقوف أ

 .-یختلف إیرادها بالزیادة و النقصان 

 

 

 فهذا شك قوي

 

 

 

 

 علی ما هو المشهور

و اذا کان کذلك وجب ان تکون النامیة بعینها هی الغاذیة الن النامی  فالتفاوت بینهما بالکمال و النقص

 اذا ازداد فجزؤه الزائد ان یکون مساویا لجزئه االصلی 

 

یجوز ان تکون القوة الواحدة تورد في اول و اذا جاز ذلك فلم ال 

 االمر ازید من المتحلل ثم انها في الوسط تورد ما تساوی التحلل

في جوابه إن اختالف الغایات الطبیعیة تدل علی اختالف  :أقول

القوی لکن غایة القوة الغاذیة تخالف غایة المنمیة فهما قوتان 

 [...] مغایرتان. بیان ذلك

 :شك و تبصرة 
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D 

تنفذ في جواهر االعضاء فال جرم تمدها و تزید في جواهرها و اما 

 .ق بهاتلتص بل کأنهااالعضاء  فانها ال تنفذ في جواهرالسمن  في

 ة ان التغذی و النمو یتمان بامور ثالث و اعلم

 شبیهة بالمغتذی و النامی في الماهیة  اجزاءاألول تحصیل 

 

  .الثاني الصاقها بهما

  .الثالث تشبیهها بهما

الواردة علی جواهر االعضاء االصلیة مساویة  االجزاءثم ان کانت 

 ولما تحلل فذلك فعل الغاذیة و ان کانت ازید فذلك فعل النامیة 

  عند ذلك یظهر شك من یشکك فیقول

الغاذیة فعلها تحصیل الغذاء و االلصاق و التشبیه و النامیة ان 

  فعلها ایضا هذه االمور الثالثة

ما  بمقدار الثالثةفال فرق بینهما اال ان الغاذیة تفعل هذه االمور 

 تحلل و النامیة تفعل ازید مما تحلل 

 

 

 .ایضاو القوة اذا کانت قویة علی فعل کانت قویة علی مثله 

فاذا کان الجزء الزائد مثال للجزء االصلی و کانت القوة الغاذیة قویة 

علی تحصیل الجزء االصلی وجب ان تکون قویة علی تحصیل 

  .الجزء الزائد

اال انها في ابتداء االمر تکون  النامیةفعلی هذا القوة الغاذیة هی 

ضعف و بعد ذلك ت معاقویة فتکون وافیة بایراد بدل االصل و الزیادة 

 .فال تورد الزیادة بل تورد االصل

یادة حاصلة بمداخلة األجسام الغریبة في األعضاء کأنها  ز

 الملتصقة بها.

 ثم إن التغذي و النمو یتمان بأمور ثالثة

 القوة ب في الماهیةشبیه بالمغتذي  و النامي  غذاءاألول تحصیل 

 

 و الثاني إلصاقها بهما 

  .بالفعلو الثالث تشبیهها بهما 

الوارد علی جواهر األعضاء األصلیة مساویا لما  المقدارثم إن کان 

تحلل منها فذلك فعل الغاذیة و إن کان أزید فذلك فعل النامیة و 

 و یقول  عند هذا لقائل أن یشکك

 إن الغاذیة و النامیة قوة واحدة 

 

 ما یتحلل و و ال فرق بینهما إال أن الغاذیة تفعل هذه األمور بمقدار

  .النامیة تفعل أزید مما یتحلل

  

 

  .فإن القوة إذا کانت قویة علی فعل کانت قویة علی مثله

فإذا کان الجزء الزائد مثال للجزء األصلي و کانت الغاذیة قویة علی 

تحصیل الجزء األصلي وجب أن تکون قویة علی تحصیل الجزء 

  .عند ما کانت شدیدة القوةالزائد 

إال أنها في ابتداء األمر تکون  المنمیةفعلی هذه القوة الغاذیة هي 

عد ذلك و ب جمیعاقویة فتکون وافیة بإیراد البدل األصلي و الزیادة 

 تضعف فال تورد الزیادة بل یورد األصلي.

E و مما یدل علی ذلك و تحقیق ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان القوة الغاذیة في سن االنحطاط و الذبول تورد اقل مما یتحلل و 

قد کانت في سن الوقوف تورد مثل ما یتحلل فیکون ایرادها وقت 

القوة الواحدة یجوز ان  الوقوف اکثر من ایرادها وقت الذبول فاذا

 یختلف ایرادها بالزیادة و النقصان 

 

 

 فهذا شك ال بد و ان یتفکر فیه 

 

 

 

 

 -أن القوة الغاذیة في سن االنحطاط و الذبول تورد أقل مما یتحلل 

و قد کانت في سن الوقوف تورد مثل ما یتحلل فیکون إیرادها وقت 

کثر من إیرادها وقت الذبول فإذن القوة الواحدة جاز أن  الوقوف أ

 .-یختلف إیرادها بالزیادة و النقصان 

 

 

 فهذا شك قوي

 

 

 

 

 علی ما هو المشهور

و اذا کان کذلك وجب ان تکون النامیة بعینها هی الغاذیة الن النامی  فالتفاوت بینهما بالکمال و النقص

 اذا ازداد فجزؤه الزائد ان یکون مساویا لجزئه االصلی 

 

یجوز ان تکون القوة الواحدة تورد في اول و اذا جاز ذلك فلم ال 

 االمر ازید من المتحلل ثم انها في الوسط تورد ما تساوی التحلل

في جوابه إن اختالف الغایات الطبیعیة تدل علی اختالف  :أقول

القوی لکن غایة القوة الغاذیة تخالف غایة المنمیة فهما قوتان 

 [...] مغایرتان. بیان ذلك

 :شك و تبصرة 
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F 

 

ان الغاذیة نار و احتج علیه بان  )زعم(و اعلم ان من الناس من 

 الغاذیة تغذو و النار تغذو فالغاذیة نار 

 و هؤالء مع 

 

 النتیجة من الموجبتین في الشکل الثاني انتاجهم 

 

 

و اما قولهم النار تغذو فباطل الن النار ال تغتذی بل تتولد و تصعد 

  .بطبعها

و اذا صعدت استولی علیها الهواء البارد فافسدها فلیس هناك نار 

 واحدة متغذیة * 

ان في االعضاء فرجا تملؤها القوة النامیة و  اعتقدو من الناس من 

 هو باطل 

 

یادةالن مأل الفرج ال یوجب   االعضاء و نموها  ز

  المباحثاتما ذکره الشیخ في الشفاء و في  

 

ان القوة النامیة تفرق اتصال العضو و تدخل في تلك المسام االجزاء 

 .في االغتذاءالغذائیة و هکذا القول 

أن الغاذیة نار و احتج علیه بأن الغاذیة  )ادعی(إن من الناس من 

 تغذو و النار تغذو فالغاذیة نار 

 و هذا مع 

 فساد صورة القیاس حیث 

 االستنتاج من الموجبتین في الشکل الثاني  وقع

 

 

  .بطل قولهم النار تغذو ألن النار ال تغذو بل تتولد و تتصعد بطبعها

 

فسدها فلیست هناك نار و إذا صعدت استولی علیها الهواء البارد فأ

 واحدة مغتذیة نعم فعل الغاذیة یشبه فعل النار في النضج و اإلحالة. 

إلی أن في األعضاء فرجا یملؤها القوة النامیة  ذهبو من الناس من 

 و هو باطل 

 کما وقعت اإلشارة إلیه 

 فإن مأل الفرج ال یوجب نمو األعضاء 

  الشفاو لیس ما ذکره الشیخ في 

 

من أن القوة النامیة یفرق اتصال العضو و یدخل في تلك المسام 

  .األجزاء الغذائیة و هکذا القول في االغتذاء
 

 

A.3 سفار: 3. متن  69»فی الحس المشترك: «المباحث المشرقیۀ // ا

 ۲۰۸-۲۰۵، صص۸اسفار، ج ۳۲۵-۳۲۳، صص۲ة، جیالمباحث المشرق 

 

 

 

 

A 

B 

C 

 

D 

 

 في االدراکات الباطنة  و فیه فصالن  :الباب الرابع

 في اثبات القوی الباطنة الخمس :الفصل األول

 (اما الحس) المشترك 

 

 في مقدم الدماغ  مرتسمةفهی قوة 

 

 

 

 تتأدی المحسوسات الظاهرة کلها الیها 

 

 النفس [السفر الرابع] فی علم

 الباب الخامس من علم النفس في اإلدراکات الباطنة 

 في الحس المشترك و یسمی نبطاسیا أي لوح النفس ) ۱(فصل 

 

 في مقدم الدماغ  مودعةو هي قوة 

 عند الجمهور
 

 

 المحسوسات الظاهرة کلها  صوریتأدی إلیها 

 

                                                           
.)325-323، صص2ج (= 336-335 ص، ص2، جالمباحث المشرقیۀ؛ 208-205 ص، ص8، جلداسفار.  69

أخطئوا في المقدمتین جمیعا اما قولهم الغاذیة تغذ و فهو باطل 

 الن الغاذیة ال تغتذی بل تغذو غیرها و هو البدن

 بل الحق

 و صوبه بعض الفضالء

 مرضیا عندنا

 و عندنا قوة نفسانیة استعداد حصولها في مقدم الدماغ بل في الروح المصبوب فیه

 لملكا کالجواسیس الذین یأتون بأخبار النواحي إلی وزیروالحواس بالنسبة إلیها 
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F 

 

ان الغاذیة نار و احتج علیه بان  )زعم(و اعلم ان من الناس من 

 الغاذیة تغذو و النار تغذو فالغاذیة نار 

 و هؤالء مع 

 

 النتیجة من الموجبتین في الشکل الثاني انتاجهم 

 

 

و اما قولهم النار تغذو فباطل الن النار ال تغتذی بل تتولد و تصعد 

  .بطبعها

و اذا صعدت استولی علیها الهواء البارد فافسدها فلیس هناك نار 

 واحدة متغذیة * 

ان في االعضاء فرجا تملؤها القوة النامیة و  اعتقدو من الناس من 

 هو باطل 

 

یادةالن مأل الفرج ال یوجب   االعضاء و نموها  ز

  المباحثاتما ذکره الشیخ في الشفاء و في  

 

ان القوة النامیة تفرق اتصال العضو و تدخل في تلك المسام االجزاء 

 .في االغتذاءالغذائیة و هکذا القول 

أن الغاذیة نار و احتج علیه بأن الغاذیة  )ادعی(إن من الناس من 

 تغذو و النار تغذو فالغاذیة نار 

 و هذا مع 

 فساد صورة القیاس حیث 

 االستنتاج من الموجبتین في الشکل الثاني  وقع

 

 

  .بطل قولهم النار تغذو ألن النار ال تغذو بل تتولد و تتصعد بطبعها

 

فسدها فلیست هناك نار و إذا صعدت استولی علیها الهواء البارد فأ

 واحدة مغتذیة نعم فعل الغاذیة یشبه فعل النار في النضج و اإلحالة. 

إلی أن في األعضاء فرجا یملؤها القوة النامیة  ذهبو من الناس من 

 و هو باطل 

 کما وقعت اإلشارة إلیه 

 فإن مأل الفرج ال یوجب نمو األعضاء 

  الشفاو لیس ما ذکره الشیخ في 

 

من أن القوة النامیة یفرق اتصال العضو و یدخل في تلك المسام 

  .األجزاء الغذائیة و هکذا القول في االغتذاء
 

 

A.3 سفار: 3. متن  69»فی الحس المشترك: «المباحث المشرقیۀ // ا

 ۲۰۸-۲۰۵، صص۸اسفار، ج ۳۲۵-۳۲۳، صص۲ة، جیالمباحث المشرق 

 

 

 

 

A 

B 

C 

 

D 

 

 في االدراکات الباطنة  و فیه فصالن  :الباب الرابع

 في اثبات القوی الباطنة الخمس :الفصل األول

 (اما الحس) المشترك 

 

 في مقدم الدماغ  مرتسمةفهی قوة 

 

 

 

 تتأدی المحسوسات الظاهرة کلها الیها 

 

 النفس [السفر الرابع] فی علم

 الباب الخامس من علم النفس في اإلدراکات الباطنة 

 في الحس المشترك و یسمی نبطاسیا أي لوح النفس ) ۱(فصل 

 

 في مقدم الدماغ  مودعةو هي قوة 

 عند الجمهور
 

 

 المحسوسات الظاهرة کلها  صوریتأدی إلیها 
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أخطئوا في المقدمتین جمیعا اما قولهم الغاذیة تغذ و فهو باطل 

 الن الغاذیة ال تغتذی بل تغذو غیرها و هو البدن

 بل الحق

 و صوبه بعض الفضالء

 مرضیا عندنا

 و عندنا قوة نفسانیة استعداد حصولها في مقدم الدماغ بل في الروح المصبوب فیه

 لملكا کالجواسیس الذین یأتون بأخبار النواحي إلی وزیروالحواس بالنسبة إلیها 
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لو لم تکن فینا قوة تدرك الملموس و الملون لما کان لنا  :األول قالوا

 او لیس هذا ذاك ان نحکم علیهما بان هذا ذاك 

 فان القاضی علی الشیئین یجب ان یحضره المقضی علیهما 

 لیس هو للعقل لوجهین  الحکمو هذا 

 
 

 ال تدرکها إال  المحسوساتاما اوال فالنا سنبین ان 

 إحداها أنا نحکم بأن هذا األبیض حلو أو لیس هذا ذاك 

 

 و القاضي علی الشیئین یجب أن یحضره المقضي علیهما 

 لیس هو العقل فقط  الحاکمي و هذا القاض

 
 إال  ال یکون إدراکه للمحسوساتأما أوال فألن 

F بآلة جزئیة قوة جسمانیة 

  لها عندها هذا الحکمالتي ال عقل  البهائمو اما ثانیا فالن  

 لو ال ذلك لتعذرت علیها الحیاة  و

و لم تکن صورة  علی الطعمو لم یکن الشم و الشکل دالین لها 

  .عنها رها االلم حتی تهربالخشبة تذک

  اجتماعهافظاهر ان المحسوسات الظاهرة 

 التي ال عقل لها  الحیوانات قد یقع منو أما ثانیا فألن هذا الحکم 

 لو ال ذلك لتعذرت علیها الحیاة إذ 

علی الصورة المطلوبة لم لم یکن الشم و الشکل داال لها  لوو 

 .عنها هربتطلبها أو علی الصورة المهروب عنها لم ت

  اجتماعافظهر أن للمحسوسات الظاهرة 
1F في قوة جزئیة إدراکیة في قوة جسمانیة باطنة 

 الظاهرة کذلك فال بد  الحواسو لیس شيء من  الظاهرة کذلك فال بد  القوی الحساسةو لیس شيء من  
2F من مدرك باطني جزئي من قوة باطنة جسمانیة 
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 ها بالحس المشتركو هی التي سمینا

 

 

 
 

 

انا اذا عقلنا االنسان الکلی ثم رأینا انسانا معینا  و لقائل ان یقول

  الشخص جزئی ذلك الکلی المعقولحکمنا بان هذا 

 

)...( 

الحاکم بان هذا و عندی انه لیس یجب ان یکون « :قال بهمنیار

بل یصح [...] مدرکا للصور المحسوسة  الملون هو هذا المطعوم

قوة  ثم تحکم تدرك اللون و الطعم بالذوق و البصرالنفس  ان تکون

  ».اخری بان هذا الطعم لشيء هذا لونه

 

 

 

و لعله نسي ما حفظه في اول المنطق من ان کل  .و هذا جهل مفرط

فمن لم یکن متصورا للعالم و  :من تصورین تصدیق فال بد له

  ؟الحادث کیف یمکنه الحکم بثبوت احدهما لآلخر

 ی بالحس المشتركو هو المسم

 

 

 

 
معینا منه  شخصا شاهدناإذا عقلنا اإلنسان الکلي ثم  و أیضا

إنسان مع أن اإلنسان کلي معقول و حکمنا بأن هذا الشخص 

  الشخص جزئي محسوس

)...( 

بأن هذا و عندي أنه لیس یجب أن یکون الحاکم «  :قال بهمنیار

بل یصح أن  [...]مدرکا للصور المحسوسة  اللون هو هذا الطعم

وة ثم یحکم ق مدرکة للطعم بالذوق و اللون بالبصریکون النفس 

  .»أخری بأن هذا الطعم لشيء هذا لونه انتهی

 

 

 

و لعله نسي ما حفظه في أول المنطق من أن کل  .و هذا جهل مفرط

فمن لم یکن متصورا للعالم و  :تصدیق ال بد فیه من تصورین

  ]انتهی[ ؟حدهما لآلخرالحادث کیف یمکنه الحکم بثبوت أ

 

 بال توسط حاسة

و هذه الحجة ال یخلو عن ضعف إذ العقل في اإلنسان و الوهم في 

م علی الحیوان جامع لجمیع القوی المدرکة و غیرها و هو الحاک

فیکفي للحکم بأن هذا األبیض هذا  مدرکاتها و المستعمل للجمیع

 الحلو إذا أبصر بیاض السکر ببصره و إدراك حالوته بذوقه

ال غبار علی کالمه هذا و ال یرد علیه ما أورده صاحب  :أقول

 بقوله المباحث
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و ذلك ألن المراد من قوة أخری في قوله ثم یحکم قوة أخری قوة 

إدراکیة کالعقل في اإلنسان و الوهم في سائر الحیوانات فمعناه أنه 

یحکم العقل أو الوهم بعد تنبهه بوسیلة الذوق علی الطعم و بوسیلة 

 ]سطر ۶...]. [[اإلبصار علی اللون بأن هذا الطعم  لما له هذا اللون 
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