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نقد و برریسکتاب

کتاب دارای پنج مش���هد، هر مش���هد دارای چند ش���اهد و هر شاهد  این 
ک���ه در اش���راقات آن از زی���ر عنوان هایی  مش���تمل بر چند اش���راق اس���ت 
«، »بحٌث و  ٌة«، »تفریٌع عرشّیً ٌة«، »حکمٌة عرشّیَ همچون: »حکمٌة مش���رقّیَ
ًة فرقانّیٌة« و ... استفاده  «، »حکمٌة قرآنّیٌة«، قضّیَ تحصیٌل«، »نٌص تنبیهّیٌ
که در  ه ای است  کلّیِ ش���ده اس���ت. مش���هد اول دربارۀ امور عامه و معانی 
تم���ام عل���وم حقیقیه بدان ها نیاز اس���ت. این مش���هد دارای پنج ش���اهد 
اس���ت. ش���اهد اول آن مش���تمل بر دوازده اشراق اس���ت. مباحث  شاهد 
اول مربوط به وجود و احکام آن اس���ت. احکامی از قبیل اصالت وجود، 
نح���وه علم به وجود، کیفیت س���ریان وجود در ماهیات، عینیت وجود با 
کیفیت  کمالیه، ت���ازم وجود با ماهیت، تمایز بی���ن موجودات،  صفات 
اتص���اف ماهیت به وج���ود، موضوع حکمت الهی، تعری���ف امور عامه و 
اش���اره ای به مق���والت ده گانه و احکام آنها. ش���اهد دوم دارای نه اش���راق 
اس���ت و در اش���راقات نه گانه آن وجود ذهنی و احکام مرتبط با آن بحث 
که در واقع بخشی از الهیات بالمعنی االخص این  می شود. شاهد سوم 
کتاب اس���ت، مش���تمل بر دوازده اشراق اس���ت و مباحثی از قبیل اثبات 
واجب تعالی، وحدانیت واجب تعالی، اس���ماء و صفات واجب تعالی 
و .... را در بر می گیرد. ماصدرا در اش���راقات ده گانه شاهد چهارم دوباره 
ب���ه بحث امور عامه بر می گردد و مباحثی را در باب تقدم و تأخر، واحد و 
کثی���ر، تقابل، علت و معلول، احکام عل���ل اربعه، امکان و وجوب، قوه و 

کتاب معرفی 
کتاب بیان می کند،  به دلیل  که خود در مقدمه این  ماصدرا همان طور 
کث���رت مراجعه به عالم معانی و اس���رار و دوری و اجتناب از عقایدی که 
جمهور حکماء بدان معتقد بودند، به دیدگاه های شریف الهی، شواهد 
که  لطی���ف قرآنی، قواعد محکم ربانی و مس���ائل عرفانی دس���ت می یابد 
تنها افراد بس���یار کمی از حکما و عرفا بدان نائل ش���ده بودند. حتی درک 
برخی از این امور ش���ریف مختص خود ایش���ان بوده و حکیمان گذش���ته 
کتابهای خودش  از آن  به���ره ای نداش���تند. او بعضی از این مس���ائل را در 
اظه���ار می کن���د و بس���یاری از آنه���ا را نیز مخفی م���ی دارد. از ت���رس اینکه 
که  گمراه ش���وند تا اینکه از عالم غیب فرمان می رس���د  دیگران نفهمند و 

کتاب مذکور را می نویسد.1  بخشی از آنها را منتشر سازد، پس 

1. الشواهد الربوبیه، مالصدرا، با حواشی حاج مالهادی سبزواری، ترجمه علی بابایی، ص 132 - 133.
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محقق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

چکیده: کتاب الش���واهد الربوبیه اثر صدرالمتألهین مالصدرای ش���یرازی، یکی 

از متون فلسفی است که مالصدرا در آن آخرین آراء خویش را بیان کرده است. 

نویس���نده در نوش���تار حاضر با هدف نقد و بررس���ی ترجمه علی بابایی از کتاب 

مذکور، ابتدا کتاب الش���واهد الربوبیه را معرفی و محتوای مش���اهد پنج گانه و 

اهمی���ت و جایگاه آن را تش���ریح می نماید. س���پس به اختص���ار ضرورت ترجمه و 

شرح کتاب را اظهار و در انتها، با ارائه شاهدمثال هایی از ترجمه کتاب، ترجمه 

پیشنهادی خود را بیان نموده است.
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ئکه و حشر با آنها، کیفیت  باب قوس نزول و صعود انسان، ماقات با ما
تجسم اعمال، حشر حیوانات، تعیین محل آالم و ... . 

مش���هد پنجم کتاب در باب نبوات و والیات است. این مشهد مشتمل بر 
دو ش���اهد است. نویسنده شاهد اول را به بیان مطالبی در باره اوصاف و 
خصائص نب���ی)ع( اختصاص داده و در اش���راقات ده گانه آن مباحثی را 
درباره درجه نبوت، اصول معجزات و امور خارق العاده، فرق بین نبوت و 
کهانت، فرق بین وحی و الهام و تعلیم، کیفیت اتصال نبی به عالم وحی 
و ... مطرح کرده اس���ت. در اش���راقات نه گانه ش���اهد دوم نیز مطالبی را در 
باب اثبات وجود نبی و لزوم قوانین الهی، حکمت تشریع احکام عبادی، 
سیاس���ی و حدود، فرق بین نبوت، ش���ریعت و سیاست، اسرار شریعت و 
کبیره و صغیره، ظاهر و باطن و  فایده طاعات، ضابطه فرق میان گناهان 

اول و آخر شریعت و باالخره انقطاع نبوت و رسالت آورده است. 

کتاب ت و جایگاه  اهمّیَ
الش���واهد الربوبیه یکی از متون عالی فلس���فی اس���ت که ماصدرا در آن، 
کتاب  کرده اس���ت. مطالب���ی در این  آخری���ن آرا و عقای���د خویش را بیان 
اس���ت که در اسفار و سایر کتب او دیده نمی شود.2 مقایسه محتوای این 
دو کتاب نشان می  دهد که نسبت میان این دو کتاب عموم و خصوص 
کت���اب متفاوت  من وج���ه اس���ت و تقریر بس���یاری از مس���ائل در ای���ن دو 
کت���اب، بیانگر جایگاه  اس���ت.3  توجه حکمای پ���س از ماصدرا به این 
که بزرگانی همچون  کتاب همین ب���س  ت این  واالی آن اس���ت، در اهمّیَ
ماعبدال���ّرزاق الهیجی، حاج ماهادی س���بزواری،4 آق���ا علی حکیم5  و 
یس کرده اند و اعاظمی همچون  برخ���ی از حکمای هم عصر م���ا آن را تدر
ماعل���ی ن���وری6 حاج���ی س���بزواری، آقا عل���ی حکی���م و آق���ا محمدرضا 
کتاب مذکور هنوز پایدار است  قمش���ه ای بر آن تعلیق نوشته اند.7 دولِت 
کز علمی  و جای���گاه خود را به مثابه متن درس���ی حکمت متعالی���ه در مرا

کرده است.  ی و دانشگاهی حفظ  حوزو

ضرورت ترجمه وشرح آن
یت کتاب ش���واهد الربوبیه به عنوان متن درس���ی حکمت متعالیه  محور
کز علمی  و یک���ی از مهم تری���ن مناب���ع آزمون  تحصی���ات تکمیل���ی در مرا
کش���ور، ایج���اب می کند که کتاب مذکور به زبان فارس���ی ترجمه و ش���رح 

2. الش���واهد الربوبیه، مالصدرا، با حواشی حاج مالهادی س���بزواری، تصحیح و تعلیق سید جالل 
الدین آشتیانی، ص 22 - 23، مقدمه مصحح.

3. مجموعه مصنفات، مقدمه، حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی، تصحیح و تحقیق محسن 
کدیور، ج 2، ص 48، مقدمه مصحح.

4. الش���واهد الربوبیه، مالصدرا، با حواشی حاج مالهادی س���بزواری، تصحیح و تعلیق سید جالل 
الدین آشتیانی،ص 84 و 122، مقدمه مصحح.

5. مجموعه مصنفات، مقدمه، حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی، تصحیح و تحقیق محسن 
کدیور، ج 1، ص 35، مقدمه مصحح.

6. همان، ص 20، مقدمه مصحح.
7. الش���واهد الربوبیه، مالصدرا، با حواش���ی حاج مالهادی سبزواری، تصحیح و تعلیق سید جالل 

الدین آشتیانی، ص123، مقدمه مصحح.

فعل، حرکت جوهری و اثبات محرک غیر متحرک مطرح می کند. شاهد 
پنجم مشتمل بر پنج اشراق است. در این شاهد به ماهیت و اعتبارات 
مختلف آن پرداخته می شود. مباحثی از قبیل کلی و جزئی، سبب تکثر 
ن���وع واحد در اش���خاص، معن���ای جنس و ماده، معنای ن���وع و موضوع و 
ف���رق آنها، فصل و ل���وازم آن و نحوه اتحاد آن ب���ا جنس، حقیقت فصل و 

معنای اشد و اضعف. 

مش���هد دوم مشتمل بر بخشی دیگر از مباحث الهیات بالمعنی االخص 
اس���ت و مس���ائل مربوط به فعل خداوند در آن مطرح اس���ت. مشهد مورد 
نظر دارای دو ش���اهد است. در اش���راقات دوازده گانه شاهد اول مباحثی 
کثرات از او، تبیین مس���ئله  کیفیت صدور  در خص���وص وجود خداوند، 
ش���ر و... مطرح اس���ت. ش���اهد دوم ش���امل هفت اش���راق اس���ت و در آن 

مسئله ُمُثل افاطونی و ادله و شبهات وارد بر آن بررسی و نقد می شود.  

مشهد سوم کتاب به مسئله معاد و کیفیت پیدایش روح و بازگشت آن به 
حق تعالی می پردازد. این مشهد دارای سه شاهد است. عمده مباحثی 
که در اش���راقات س���یزده  گانه ش���اهد اول مطرح اس���ت عبارتن���د از: قوابل 
تکوین، تکون نباتات و حیوانات، حواس ظاهری و باطنی، تکون انسان 
و ق���وای نفس او و مرات���ب عقل عملی و عقل نظری. ماصدرا اش���راقات 
یازده گانۀ ش���اهد دوم را  به مباحث مربوط به نفس انسان و احوال مربوط 
ب���ه آن و نیز بحث در باب نفوس فلکی اختصاص داده اس���ت. مصنف 
در ش���اهد سوم به بحث تجرد نفس و اثبات معاد برای نفوس می پردازد. 
که مصنفدر ده اش���راق مطرح نم���وده، عبارتند از: بحث  مباحث مهمی 
کیفیت اتحاد نفس با صور معقوله، نحوه  درب���اره حقیقت عقل بالفعل، 

ارتباط نفس با عقل فعال، سعادت و شقاوت حقیقی و ... . 

مش���هد چهارم کتاب مختص اثبات معاد جس���مانی اس���ت و نویس���نده 
که در اثبات  مطالب آن را در س���ه ش���اهد مطرح نموده است. شاهد اول 
عالم آخرت اس���ت مش���تمل بر نه اشراق است. اش���راق اول در پی تبیین 
که اثبات عالم آخرت مبتنی بر آنهاس���ت، اّما  اصول هفتگانه ای اس���ت 
که در اش���راقات بعدی بدان ها می پ���ردازد، وجوه فرق بین وجود  مطالبی 
جس���مانی در دنی���ا و آخ���رت، بیان عقای���د مختلف در ب���اب معاد، دفع 
کیفی���ت معاد و  ش���بهات وارده ب���ه معاد جس���مانی، علت اخت���اف در 
چند بحث مرتبط دیگر اس���ت. در ش���اهد دوم بح���ث درباره آخرت را به 
ط���ور تفصیلی پی  می گی���رد و مطالبی درباره حقیق���ت مرگ، ماهیت قبر 
و ع���ذاب و ثواب آن، حقیقت بعث، حقیقت حش���ر، صحرای محش���ر، 
حقیق���ت ص���راط، حقیق���ت حس���اب و می���زان، معنای نف���خ، حقیقت 
کب���ری، حقیق���ت بهش���ت و جهنم و مظاهر بهش���ت  قیام���ت صغ���ری و 
کیفیت خلود اهل جهنم بیان می دارد. ش���اهد س���وم در بیان  و جهن���م، 
مراتب س���ه گانه عالم وجود است. این ش���اهد دارای یازده اشراق است. 
که در این ش���اهد مطرح ش���ده عبارتند از: مطالبی در  مهم ترین مباحثی 
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چ���ون غیر وج���ود )یعن���ی ماهیت( به وس���یله وج���ود )یعنی ب���ه حیثیت 
که در خارج و در اذهان محقق و موجود می گردد.  تقییدیه وجود( است 

اش���کال ترجمه مترجم این اس���ت که ایش���ان » غیره« را به الوجود ترجمه 
ک���رده اس���ت، ح���ال آنکه الوج���ود نقی���ض و مقاب���ل وجود اس���ت و هیچ 
مقابلی، مقابل خودش را نمی پذیرد. پس الوجود به وس���یله وجود موجود 

نمی شود، بلکه تحقق ماهیت به وسیله وجود است.

2.... فالح���ق أن المتقدم منهما علی اآلخر هو الوجود لكن ال بمعنی 
کما مر( ص136( أنه مؤثر فی الماهیة لكونها غیر مجعولة 

ک���ه از بین ماهیت و وج���ود، امر متقّدم بر  ترجمه مترجم: حق این اس���ت 
دیگری وجود است. چون ماهیت مجعول نیست، قبًا گفته شد که این 

مطلب به معنای مؤثربودن وجود در ماهیت نمی باشد. )ص 10(

که از بین ماهیت و وجود، امر متقّدم بر  ترجمه پیشنهادی: حق این است 
دیگری وجود است، اما ] این تقدم[ به معنای موثربودن وجود در ماهیت 

گفته شد ماهیت مجعول نیست. که قبًا  نمی باشد؛ چون همان طور 

مترج���م عب���ارت » لکونه���ا غیر مجعول���ة« را علت تقدم وج���ود بر ماهیت 
گرفته، حال آنکه علت عدم تاثیر وجود در ماهیت است.

کافة الوجودات   للعق���ل أن یالح���ظ الماهیة و یجّرَدها ع���ن 
َ

3.... أّن
، فیصفها بالوجود الذی 

ً
ه نحو وجود أیضا

َ
ی عن ه���ذا التجرید؛ ألّن حّتَ

ح قاع���دة الفرعیة من   یصّحِ
ّ
هی ب���ه موجودة، فهذه المالحظ���ة أیضا

ها تخلیة القابل عن المقبول .... 
َ
؛ ألّن

ً
حیث إّنها تجری���د  و تخلیط معا

)ص 137(
ترجم���ه مترجم: .... عقل می تواند ماهیت را ماحظه و از همه موجودات 
مج���رد س���ازد. حت���ی از این تجری���د که نوع���ی از وجود اس���ت، در نتیجه 
کند. این  که به آن موجود اس���ت وصف و متصف  ماهیت را به وجودی 
ماحظ���ه » قاع���ده فرعیت« را ه���م تأیید می کن���د. از آن حیث که قاعده 
فرعیت نیز تجرید و تخلیط توأمان اس���ت برای اینکه این قاعده، تخلیه 

قابل از مقبول می باشد. )ص 11(.

ترجمه پیش���نهادی: عقل می  تواند ماهی���ت را ماحظه و از همه وجودات 
مج���رد س���ازد، حت���ی از این تجری���د، چون آن نی���ز نحوی از وجود اس���ت. 
ک���ه به آن موجود اس���ت متصف کند. این  س���پس ماهی���ت را به وجودی 
ک���ه تجرید ] از وج���ود[ و تخلیط ]با وج���ود[ توأمان  ماحظ���ه از آن حیث 
اس���ت، قاعده فرعیت را نیز تصحیح می  کند؛ چون این ماحظه، تخلیه 

قابل] ماهیت[  از مقبول] وجود[  می باشد. 

که ایش���ان در عبارت   » من حیث إنها  اش���کال ترجمۀ مترجم این اس���ت 
که  کرده  تجری���د و تخلیط معا ألنها تخلیة القاب���ل عن المقبول...« تصور 
مرجع ضمیر در انها و النها  قاعده فرعیت است، حال آنکه مرجع هر دو 

ک���ه در عبارت ه���ای موجز ماص���درا منطوی  گ���ردد ت���ا مقاصد بلن���د آن، 
که به  کسانی  است، به طریقی ساده و آسان در دسترس طالبان فلسفه، 
گیرد.  زبان عربی آش���نا نیستند و به اس���تادی خبره دسترسی ندارند قرار 
کرده ان���د، اما به  ع���ده ای ب���ا درک این ضرورت مب���ادرت به ای���ن امر مهم 
قول اس���تاد آش���تیانی، این کتاب یکی از متون عالیه فلس���فی اس���ت که 
احتیاج به شرح و بسط استاد ماهر دارد،8 پس باید کسی یا کسانی اقدام 
کار کنند که مهارت الزم را داش���ته باش���ند تا خوانن���ده با اعتماد  ب���ه این 
که تا االن چنان که باید و ش���اید  کند؛ آرزویی  و اطمین���ان از آن اس���تفاده 
که تا حدی  محقق نش���ده اس���ت و تنها ترجمه دکتر جواد مصلح9 است 
در این راه موفق بوده اس���ت. آنچه در این نوش���تار بررسی و نقد می شود، 
که آقای علی بابایی  ترجمه ای است 
کتاب ش���واهد الربوبیه انجام داده  از 
و انتش���ارات مولی در سال 1387 آن 
کرده است. انجام  را چاپ و منتش���ر 
نش���ان دهنده  کار خطی���ری،  چنی���ن 
که  جرأت و ش���جاعت مترجم است 
در خور تحسین است، ولی همچون 
کارهای بش���ری خالی از لغزش  دیگر 
کاس���تی نیس���ت. در ای���ن نوش���تار   و 
صفحات���ی از مت���ن ش���واهد الربوبی���ه 
را ب���ه ص���ورت تصادفی انتخ���اب، با 
ک���رده و در چندین مورد نش���ان داده  ایم که ترجمه  ترجم���ه ایش���ان مقابله 
ایش���ان خال���ی از دقت و در م���واردی نیز ع���اری از صحت اس���ت و خود 
ترجمه دیگری از آن را پیشنهاد داده ایم. البته یادآوری این نکته ضروری 
است که مراد ما از ترجمه پیشنهادی، ترجمۀ سلیس و روان است، بلکه 
که ما پیش���نهاد  که مقصود متن، همان چیزی اس���ت  منظور این اس���ت 

گرچه در نهایت قضاوت با خوانندگان محترم است.  داده ایم. ا

 بررسی ترجمه10 
1. الوجود أحق األش���یاء بالتحقق ألن غیره به یكون متحققا و کائنا فی 

األعیان و فی األذهان. )ص 134(
ترجمه مترجم: وجود شایس���ته ترین اش���یا برای تحقق داشتن است. برای 
اینک���ه الوج���ود با وج���ود متحق���ق و در اعی���ان و اذهان موجود می ش���ود. 

)ص7(

ترجمه پیش���نهادی: وجود س���زاوارترین اش���یا برای تحقق داش���تن اس���ت؛ 

8. همان، ص 22 - 23، مقدمه مصحح.
9. مش���خصات کتاب ش���ناختی ترجم���ه مذک���ور از ای���ن قرار اس���ت: ج���واد مصلح، ترجمه و تفس���یر 

الشواهد الربوبیه، تهران، انتشارات سروش.
کتاب الش���واهد الربوبیه و در  10. ش���ماره صفحات در آخر عبارات عربی راجع اس���ت به متن اصلی 
آخر عبارات ترجمه راجع اس���ت به ترجمه مترجم که مش���خصات کتاب شناختی هر دو کتاب در 

فهرست منابع ذکر شده است.

گذری بر کتاب الشواهد الربوبیه

الشواهد الربوبیه یکی از متون 

عالی فلسفی است که مالصدرا در 

آن، آخرین آرا و عقاید خویش را 

بیان کرده است. مطالبی در این 

کتاب است که در اسفار و سایر 

کتب او دیده نمی شود. مقایسه 

محتوای این دو کتاب نشان 

می دهد که نسبت میان این دو 

کتاب عموم و خصوص من وجه 

است و تقریر بسیاری از مسائل در 

این دو کتاب متفاوت است.   
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ات���ی که  ترجم���ه پیش���نهادی: ام���ا کیفی���ات مخت���ص ب���ه کمی���ات: کیفّیَ
مختص به ]کم[ متصل اند: مانند اس���تقامت، اس���تداره و ش���کل. در نزد 
کیفیاتی  کم متصل اس���ت و  کیفیات مختص به  یه ]نیز[ از  طبیعیون زاو

که مختص ]کم[ منفصلند، مانند زوجیت و فردیت.

 و یج���ب فیهما 
ً
6.  و اإلضاف���ة ه���ی نس���بة متك���ّررة من الجانبی���ن معا

التكافؤ فی العدد و هی عارضة لجمیع الموجودات س���یما ما هو مبدأ 
الكل )150(

که با هم وجود  ترجمه مترجم: »اضافه« نسبت متکرری است از دو طرف 
که دو طرف اضافه در عدد، فعل و انفعال متکافی  دارند. واجب اس���ت 
باش���ند. ب���رای توضیح می توان گف���ت: عدد عارض بر هم���ه موجودات و 

کل موجودات می شود )ص 25(. مخصوصًا مبدأ 

ک���ه دو عب���ارت » فع���ل و انفع���ال« و » برای  اش���کال ترجم���ه ای���ن اس���ت 
گف���ت« از جانب مترجم اضافه ش���ده اس���ت و خطای  توضی���ح می توان 
فاح���ش اینک���ه، ضمیر » هی« را به »عدد« برگردان���ده، در حالی که مرجع 
که به  کافی بود  آن » اضافه« اس���ت و اصًا  »اضافه« محور بحث اس���ت. 

کنند. حاشیه حاجی در این مورد مراجعه 

که از هر دو طرف  ترجمه پیش���نهادی: اضافه نس���بتی اس���ت میان دو امر 
که آن دو در عدد تکافو داشته باشند و اضافه  تکرار می شود و الزم است 
کّلِ  ک���ه مبدأ  ب���ر همه موجودات ع���ارض می گ���ردد، مخصوصًا موجودی 

موجودات است.

7. ... و ال عج���ب ف���ی أن یكون مفهوم المش���تق عن معنی له ارتباط 
تام بشی ء أو أشیاء محموال علیه أو علیها بهو هو. )ص157(  

گاهی مفهوم مشتق از معنی خاصی،  که  ترجمه مترجم: شگفت نیست 
می تواند ارتباط کاملی با ش���یء یا اش���یاء مختلف داش���ته باشد که بر آن 

اشیاء یا شیء به حمل »هوهو« حمل می شود. )ص35(.

ترجم���ه پیش���نهادی: جای ش���گفتی نیس���ت در اینک���ه مفهوِم مش���تق از 
ک���ه ]آن معن���ا[ ارتباط تام و تمامی با ش���یء یا اش���یائی دارد، به  معنای���ی 

گردد. حمل هوهو بر آن شیء یا اشیاء حمل 

اش���کال ترجم���ه مترجم در این اس���ت که ایش���ان عبارت» ل���ه ارتباط تام 
که »ل���ه« جار و مجرور و  گرفته اس���ت، در حالی  ... به���و هو« را خبر یکون 

متعلق به معنی بوده و عبارت » محمواًل....« خبر یکون می باشد.

8.  و حقیقة هذین الجوهرین مغایرة لجوهر البدن و کذا للمرکب من 
النفس و البدن مغایرَة الجزء للكل )ص 157(

ترجم���ه مترجم:  و حقیق���ت این دو جوهر، با جوهر بدن متفاوت اس���ت، 
همی���ن ط���ور امر مرکب از نفس و ب���دن، دارای مغایرت���ی همانند مغایرت 

کل است )ص 35(. جزء با 

ضمیر »هذه الماحظه« است. 

4.  ... و الهیولی بتش���خصها المس���تمرة بصورة ما تقبل تشخص کل 
صورة )148(

ترجم���ه مترجم: هیولی با تش���خص م���داوِم صورتی از صورتها، تش���خص 
هم���ه صورتها را قب���ول می کن���د )ص23(. ترجمه پیش���نهادی: هیولی با 
تش���خص مستمّری که از ناحیه صورتی از صور کسب می کند، تشخص 

هر صورتی را قبول می کند.

کاالس���تقامة و االستدارة و  5. و أما المختصة بالكمیات: فبالمتصلة 
کالزوجیة و الفردیة  الشكل و الزاویة منها عند الطبیعیین و بالمنفصلة 

)ص149(
کم بر دو قس���م اند: یا متصله اند   کیفیت های مختص به  ترجم���ه مترجم: 
کیفیت های متصله مانند اس���تقامت، اس���تداره، شکل و  و یا منفصله. 
کیفیت های  کیفی���ت متصله می باش���ند و  که از نظ���ر طبیعیون از  ی���ه  زاو

ت )ص 25(. ت و فردّیَ منفصله همانند زوجّیَ

کی از س���هل انگاری و عدم دقت اس���ت؛ چ���ون مفاد عبارت  ترجم���ه حا
کّم  ک���ه کیفیت های مخت���ص به کم ی���ا مختص ب���ه  ص���درا ای���ن اس���ت 
کّم منفص���ل، ولی ترجمه طوری اس���ت که گویا  متصلن���د ی���ا مختص به 

کیفیت  ها متصل یا منفصلند.  خود 
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کرده که صحیح نیس���ت و واژه  مترج���م واژه »حمل« را به »تأویل« ترجمه 
»األول« را هم اصًا ترجمه نکرده است.

ک���ه کام های  ترجم���ه پیش���نهادی: مقتض���ای توحی���د خاصی آن اس���ت 
متشابه را به معنای ظاهریشان و الفاظ دال بر تشبیه را بر مفهوم اولیشان 

کنیم. حمل 

  12. و م���ن المضاه���ات الواقعة بی���ن الوحدة و الوجود إف���ادة الواحد 
  إلیجاد الحق الخل���َق بظهوره فی صور 

ً
الحقیق���ی بتك���راره العدد مثاال

 إلظه���ار الموجودات 
ٌ

األش���یاء و تفصی���ُل العدد لمرات���ب الواحد مثال
وجوَد الحق و نعوَته و ....)ص185(

که:  ترجم���ه مترجم: ازش���باهت های دو طرفه وجود و وحدت این اس���ت 
تکرار عدد با واحد حقیقی مثالی اس���ت بر اینکه حق با ظهورش در صور 
اشیا خلق را ایجاد می   کند و تفصیل عدد بر مراتب واحد، مثالی بر ظهور 

موجودات است. وجود حق و صفات او )ص73(

 ترجم���ه پیش���نهادی: از مش���ابهت های واق���ع بی���ن وح���دت و وج���ود این 
که حصول عدد از تکرار واحد حقیقی، مثالی اس���ت برای ایجاد  اس���ت 
مخلوقات به وسیله حق به نحو ظهور حق در صور اشیاء، یعنی همانطور 
کثرات را می س���ازد، حق تعالی  ک���ه واحد حقیقی با تکرارش عدد، یعنی 
کث���رات خلقی را پدید می آورد، و تفصیل و نش���ان دادن  نی���ز با تجلیاتش 
مراتب واحد به وسیله عدد، مثال و نمونه ای است برای نشان دادن حق 

و نعوتش به وسیله موجودات )مخلوقات(.  

نا لكٍل منها ماهیٌة و وجوٌد )ص220(.
َ
13.  إن األمور التی ِقَبل

���ت و  ک���دام دارای ماهّیَ ک���ه ه���ر  کردی���م ام���وری  ترجم���ه مترج���م: قب���ول 
ی نیستند )ص 118(. 

ّ
کل وجودی  اند، چیزی جز مفهوم 

که پیرامون ما هستند، دارای ماهّیت و وجود  ترجمه پیش���نهادی: اموری 
می باشند.    

14.  و لی���س کل واح���د إنس���انا بمج���رد نس���بته إل���ی إنس���انیة یفرض 
منح���ازًة عن الكل بل  لكل منها إنس���انیة أخرى غیر م���ا لآلخر بالعدد. 

)ص222(.
که ه���ر واحدی از انس���ان نی���ز به محض  ترجم���ه مترج���م: چنین نیس���ت 
انتساب آن به انسانیت، مستقل و جدا از کل انسانیت فرض شود، بلکه 
تی است که با افراد دیگر فرق  برای هر یک از افراد انس���ان، بالعدد انس���انّیَ

می کند.)ص 120(.

ک���ه دو قول در  کل���ی طبیعی در خارج اس���ت  بح���ث درب���ارۀ نح���وه وجود 
این ب���اره وجود دارد. قول اول از آِن رجل همدانی اس���ت که معتقد اس���ت 
کل���ی طبیع���ی مثًا انس���ان در خ���ارج به وج���ود واحد ع���ددی و در عرض 
افرادش موجود است؛ یعنی در خارج موجودی به نام کلی طیبعی انسان 

ترجم���ه مبه���م و عاری از دقت اس���ت. ظاهرًا مترجم عب���ارت » للمرکب 
...« را خب���ر مقّدم  و عبارت » مغای���رة« در ذیل جمله را مبتدای موخر آن  
که » للمرکب ...« عطف بر » لجوهر البدن« است  گرفته است، در حالی 
که نحوه  و عبارت » مغایرة« در ذیل جمله نیز مفعول مطلق نوعی است 
تغایر دو جوهر ناطق و حس���اس با امر مرک���ب را بیان می کند؛ به این معنا 
ک���ه حقیقت ای���ن دو جوهر مغایر با جوهر ب���دن و همچنین مغایر با امری 
است که مرکب از نفس و بدن است و مغایرتش با امر مرکب به نحو تغایر 

کل است. جزء با 

ترجمه پیش���نهادی: حقیقت این دو جوهر ]جوهر ناطق و حساس[ مغایر 
کل، مغای���ر با امر مرکب از  ب���ا جوهر بدن و همچنین ب���ه نحو تغایر جزء با 

نفس و بدن است.

ٍم للفصل )ص159( 9.  ألن الجنس غیر مقّوِ
م فصل است )37(. ترجمه مترجم:  زیرا جنس غیر از مقّوِ

م فصل نیست. ترجمه پیشنهادی: جنس مقّوِ

 قولهم: » العلم الت���اّم بالموجب التام یوجب العلم 
َ

10. و س���ابعها: أّن
التام بمعلوله« لیس مرادهم عنه العلَم بذات العلة من حیث هی هی 
... و ال العل���َم بمفهوم العلی���ة اإلضافیة؛...  بل المراد به العلَم بالعلة 
م���ن الجه���ة التی هی بها علة و ال ش���بهة فی أنه إذا اس���تكملت علیۀ 

العلة لزم منها وجود المعلول )ص 177(.
گر کس���ی علت را تمام بشناس���د،  که »ا ترجمه مترجم:  ... گفته می ش���ود 
معلول را هم می شناس���د«. منظور قایل علم به ذات معلول از حیث هی 
ت و  ه���ی نمی باش���د. ... نیز معنای حرفش���ان این نیس���ت که: بی���ن علّیَ
که: علم به علت  ت رابطه اضافی باشد... بلکه منظور این است  معلولّیَ
گر علت  تی که اقتضای معلول کند. شکی نیست که ا به عاوه آن حیثّیَ

کامل شود از علم به علت علم به معلول نیز الزم می آید)ص61(.

که می گویند:  ترجمه پیش���نهادی: مراد از علم به علت در س���خن کسانی 
» علم تام به علت موجب علم تام به معلول اس���ت«، علم به ذات علت 
که یک امر اضافی اس���ت  ���ت  م���ن حیث هی ه���ی یا علم ب���ه مفهوم علّیَ
نیس���ت، بلکه مرادش���ان علم به آن جهتی اس���ت که عل���ت از آن جهت 
گ���ردد، وجود معلول از  کامل  ت علت  علت اس���ت و بی تردید وقتی علّیَ

گردد. آن صادر 

11. و ثانی عش���رها: أّن مقتضی التوحید الخاصی حمل متش���ابهات 
ال���كالم علی ظاه���ر معناه و حمل ألفاظ التش���بیه عل���ی مفهومه األول 

)ص 179(
که:  ترجم���ه مترجم: ... مقتضی توحید خاصی واجب تعالی این اس���ت 
آیه ه���ای متش���ابه کام الهی را ب���ر ظاهر معنای آنها و الفاظ تش���بیهی را بر 

کرد )ص 63(.  مفهوم هایشان بتوان تأویل 
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ترجم���ه مترجم: خداوند متعال واحد حقیقی اس���ت، پس واجب اس���ت 
که مجرد از وجود و موثر از ماده  که اولین فیضش، موجود واحدی باش���د 

است. )ص149(.

ک���ه صادر اول باید موجودی باش���د که  مضم���ون عبارت فوق این اس���ت 
ه���م در وجودش و هم در تاثیرگذاری و فعلش، احتیاج  به ماده نداش���ته 
باش���د، به عبارتی ذاتًا و فعًا مفارق از ماده باش���د، برخاف نفس که ذاتًا 
گر بخواهد فعلی انجام بده���د، نیاز به ماده  مفارق از ماده اس���ت، ول���ی ا
)ب���دن( دارد و برخاف موج���ودات مادی که در مقام وجود و تحقق و هم 
در مق���ام فعل نیاز ب���ه ماده دارن���د. در عبارت صدرا ج���ار و مجرور » عن 

کرده است.  که مترجم از آن غفلت  المادة« متعلق به مفارق است 

ترجمه پیشنهادی: خداوند واحد حقیقی است، الجرم اول فیضش باید 
که در وجود و فعلش مفارق از ماده باشد. موجود واحدی باشد 

17.  ... و کل ملتحق بشی ء لم یكن فی ذاته فهو ذو ماهیة )ص244(
که در ذات خود آن  که به شیئی ملحق می شود  ترجمه مترجم: و هر امری 

ت است )ص 148(. شئ را ندارد، دارای ماهّیَ

که فاق���د آن بوده،  گردد  که ملح���وق چیزی  ترجم���ه پیش���نهادی: هر امری 
ت است. دارای ماهّیَ

 18. إن للفی���ض األول وح���دة بال���ذات ...... و له کث���رة بالعرض من 
جه���ة لح���وق الماهی���ة به م���ن غیر جع���ل و تأثی���ر، بل لض���رورة قصور 
ذات���ه ع���ن ذات األول تعالی ... و الكل منس���وب إلی���ه تعالی بالذات 
و ق���د علمت الفرق بی���ن فعله و أثره ففعله الوج���ود مطلقا و أثره لوازم 

الوجودات من الماهیات. )ص245 ( 
ترجم���ه مترج���م: فی���ض اول... دارای وحدت بالذات اس���ت........ و از 
کثرت بالعرض اس���ت، ب���دون هیچ جعل  جه���ت لحوق ماهیت دارای 
گان���ه ای. بلکه این کثرت به دلیل ضروت ذاتی اس���ت که از  و تاثی���ر جدا
کثرت ها بالذات  کرده اس���ت. ...... همه این  یافت  ذات باری تعالی در
به باری تعالی منس���وبند و فرق بین فعل و اثر را هم دانس���تیم. با توجه به 
آن فرق فعل باری وجود اس���ت مطلق است و اثر باری لوازم ماهیت های 

وجودات است )ص 150(.

ترجمه پیش���نهادی: فیض اول دارای وحدت بال���ذات و از جهت لحوق 
ت به آن، به این  ت به آن دارای کثرت بالعرض اس���ت. لحوق ماهّیَ ماهّیَ
ت برای او جعل شده اس���ت، بلکه ناشی از قصور  که ماهّیَ معنا نیس���ت 
که ذات او نس���بت ب���ه ذات واجب تعال���ی دارد. همه  و کمبودی اس���ت 
حقیقت���ًا به واج���ب تعالی منس���وبند و فرق بین فعل واج���ب و اثر واجب 
که ل���وازم وجودات  اتند  را دانس���تید. فع���ل او وج���ود مطل���ق و اث���ر او ماهّیَ

می باشند.

که انسان بودن زید و عمرو  مس���تقل از وجود افرادش وجود دارد، به طوری 
و ... در انتس���اب به آن می باش���د، به عبارت دیگر نسبت کلی طبیعی با 
که قول مش���هور  کثیر اس���ت. قول دوم  افرادش، نس���بت َاب واحد با اوالد 
بوده و ماصدرا هم آن را قبول دارد، این است که در خارج به تعداد افراد، 
کلی طبیعی وجود دارد، یعنی در ضمن هر فردی یک کلی طبیعی محقق 
است و به تعبیری نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت آباء با اوالد است. 

ماصدرا در عبارت مذکور در مقام رد نظر رجل همدانی است. 

ترجمه پیش���نهادی: انس���ان بودن هر فردی از افراد انس���ان به این نیس���ت 
که مستقل از افراد  که منس���وب به انسانیتی )کلی طبیعی انسان( باش���د 
که  انس���ان وجود دارد، بلکه برای هر فردی از انسان، انسانیتی وجود دارد 

که برای فرد دیگری است. عددًا غیر از انسانیتی است 

کلیتها ه���ی مطابقتها لكثیرین ال من جهة هویتها القائمة  15. قیل إن 
بالذه���ن ب���ل من حیث معناه���ا. و فی المطارحات: م���ن حیث کونها 
ل  کیة غیر متأصلة فی الوجود؛ إذ وجودها کوجود األظال ذاتا مثالیة إدرا

المقتضیة لالرتباط بغیرها )ص222(
کلی در  کلی ب���ودن طبیعت  که:  گفته می ش���ود  ترجمه مترجم: در جواب 
که با آن  ذهن، به س���بب مطابقت آن با امور کثیر اس���ت از جهت هویتی 
کلیت آن از آن حیث  قائم به ذهن اس���ت. در مطارحات آمده اس���ت: » 
ک���ه در وجود تحصلی ن���دارد. زیرا  کی اس���ت  ک���ه ذاتی مثالی ادرا اس���ت 
که اقتضایش تعلق و ارتباط  کلی همانند وجود س���ایه ای می باشد  وجود 

به غیر خود است. )ص120(.

که مترجم در عبارت »ال من جهة« »ال«  اشکال اول ترجمه فوق آن است 
که در هنگام تایپ  را ترجمه نکرده اس���ت. البته احتمال قوی این است 
کلمه » نه« قبل از عبارت »..... از جهت هویتی« افتاد باشد؛ یعنی  متن 
کلمه  که  عب���ارت بوده: نه از جهت هویتی.... اش���کال دیگر این اس���ت 
» متأصل���ة« به تحصل ترجمه ش���ده اس���ت، در حالیکه معنای درس���ت 
کی در وجودش���ان  آن اس���تقال و عدم وابس���تگی اس���ت؛ یعنی صور ادرا

استقال ندارند و وابسته به ذهن اند. 

���ت ]طبیعت موج���ود در ذهن[  کلّیَ ک���ه  گفته ش���ده  ترجمه پیش���نهادی: 
کثیر و این انطب���اق از جهت هویت  عبارت اس���ت از انطب���اق آن بر افراد 
که قائم به ذهن می  باش���د نیس���ت، بلکه از جهت  و وج���ود این طبیعت 
ت طبیعت  کلّیَ گفته ش���ده:  معنای این طبعیت اس���ت. در مطارحات 
که  کی  که آن ذاتی است مثالی و ادرا موجود در ذهن از این حیث است 
تأّصل و اس���تقال در وجود ندارد، چون وجود آن مانند وجود سایه است 

که مقتضایش ارتباط به غیر ] یعنی صاحب سایه[ است

16. .... أن اهلل واح���د حقیق���ی فیج���ب أن یك���ون أول فیض���ه موجودا 
واحدا مفارق الوجود و التأثیر عن المادة ...)ص 245(
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19.  و لكل کرة متحرکة قوة محرکة شوقیة غیر متناهیة الشوق و محرك 
کما یحرك المعشوق العاشق )ص 246( ثابت 

که با  که ش���وقی اس���ت  کره متحرک���ی، دارای قوه محّرِ ترجم���ه مترج���م: هر 
که همانند  ک���رات را به حرک���ت می اندازد، در حال���ی  ش���وقی نامتناهی، 

که به عاشق حرکت می  دهد، خود ثابت است )ص 151(. معشوقی 

که  که ش���وقی اس���ت  کره متحرکی، دارای قوه محّرِ ترجمه پیش���نهادی: هر 
که  که ثابت است  ش���وق آن نامتناهی اس���ت و نیز دارای محرکی اس���ت 

تحریک این محّرِک ثابت به نحو تحریِک معشوق است عاشق خود را.

کان من جهة معشوق  20.  و الشوق ال یخلو عن أذى إال أن األذى إذا 
نیل منه ش���ی ء عظیم و بقی ش���ی ء یس���یر یكون لذة  و ق���د مثلوا ذلك 

بالدغدغة؛ ألنها مرکبة من لذة و ألم )ص250(
ترجمه مترجم: هر ش���وقی هم همراه با اذیت و الم است، اما وقتی این الم 
به جهت وصال معشوق باشد، عاشق به سهم بیشتری نایل شده و سهم 
که برای ادام���ه راه خود همراه با لذت خواهد بود. از  ناچی���زی باقی مانده 
ای���ن حالت به »دغدغه« ی���اد کرده اند که چنین اعتقادی مرکب از لذت 

و الم است. )ص 156(.

ت و رنج نیس���ت، ام���ا این رنج و  ترجمه پیش���نهادی: ش���وق خال���ی از اذّیَ
یادی از آن نایل  که عاشق به سهم ز ت وقتی از جانب معشوقی باشد  اذّیَ
ش���ده و سهم اندکی باقی باشد، لذت آور خواهد بود و شوق توأم با رنج را 

به قلقلک مثال زده  اند، چون قلقلک امری مرکب از لذت و الم است.

جمع بندی
کش���یده دچار  ک���ه مترج���م محت���رم  ترجم���ه حاض���ر ب���ا وج���ود زحمات���ی 
کتاب ب���ه خوانندگان  که با وج���ود آنها اس���تفاده از  کاس���تی هایی اس���ت 
توصی���ه نمی ش���ود و خوانندگان محترم می  توانن���د از ترجمه عالمانه دکتر 

مصلح استفاده نمایند.

منابع
1. مالصدرا؛ الشواهد الربوبیه؛ با حواشی حاج مالهادی سبزواری؛ تصحیح و تعلیق: 

کتاب،1382. سید جالل الدین آشتیانی؛ چاپ اول، قم: بوستان 

2. مالصدرا؛ الش���واهد الربوبیه؛ با حواش���ی ح���اج مالهادی س���بزواری؛ ترجمه علی 
بابایی، چاپ اول، تهران: انتشارات مولی، 1387.

3. مدرس طهرانی؛ حکیم موس���س آقاعلی، مجموعه مصنف���ات، مقدمه، تنظیم، 
کدیور، تهران: انتشارات اطالعات، 1378. تصحیح و تحقیق: محسن 

گذری بر کتاب الشواهد الربوبیه


