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چکیده
جملـه ازوفیلسـوفان هـاي دغدغـه ازیکـی هسـتی مبـدأ ازآنپیدایشنحوهوعالمکثرتتبیین
وحـدت بهقائلکهصدراسخنانظاهربهتوجهباوحدتازصدور کثرتمبحث. استبودهمالصدرا
کـامالً است،مظاهردرتشکیکووجودشخصیوحدتبهقائلکهاوخاصنظریهوجودوتشکیکی
عنوانتحتکهآنچهونداردوجودواقعیکثرتوجود،شخصیوحدتاساسبر. بودخواهدمتفاوت

حـق تجلـی وظهوراولیناساساینبر. وجوددرکثرتنهاستظهوردرکثرتکنیممیدركکثرت
تعینـی بـا مرتبههردروگیردمیبردرراآفرینشمراتبهمهفیضاینکهاست»بسطمنفیض«تعالی
. کندمیهمراهیخاص

شخصی.منبسط، ظهور، وحدتاول، فیضکثرت، وحدت، صادر:هاکلیدواژه
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مقدمه. 1

همـه باهستیجهانچگونهکهاستاینبودهمطرحفالسفهبرايکهمهمیمسائلازیکی
چـه ازموجـودات ایـن تکثروپیدایشواستآمدهپدیدواحدهستیمبدأازثرشتکوتنوع
ازکثیرصدورامتناعوالواحدقاعدهمفادبهتوجهباسویکازکند؟میپیروياينقشهوطرح
عـالم درمتعددکثراتمشاهدهبادیگرسويازو) 3/301تنبیهات،واشاراتسینا،ابن(واحد
لـوازم وعلیـت مبحثطرحبافالسفه. شودتوجیهوتبیینوحدتازکثرتصدورمسألهباید
مسألهاینتبیینوتفسیربهتجلیوظهورنظریهباهمعرفاوالواحدقاعدهوسنخیتمانندآن

عرفـانی ذوقیاتازخودعقلیبراهیندرکهعارفیفیلسوفعنوانبههممالصدرا. اندپرداخته
. پردازدمیمطلباینتبیینبهویژهوخاصنگاهبااستنبودهبهرهبی

الشـواهد شـیرازي، الـدین صـدر (اولعقـل حکمـا همچـون مواردازبرخیدرمالصدرا
شـیرازي، صـدرالدین (»منبسـط وجود«عرفاهمچونمواردازبرخیدرو) 140-139الربوبیه،
وکنـد مـی معرفـی اولصادررا) 1/506،)جلدي3دوره(االربعه،االسفارفیالمتعالیهالحکمه

مـورد دروينهـایی نظـر دربـاره متفـاوتی هايدیدگاهاستشدهسببتعابیردراختالفاین
:  شودمطرحاولصادر
حکماستبامالصدراهمراهیمبیناولصادرعنوانبهاولعقلمعرفیبرخیگفتهبه-1

بـر تعلیقهآملی،زادهحسن(استمنبسطوجودهماناولصادرکهاستاینوينهایینظراما
). 25متعالیه،حکمت

نـه اسـت لفظـی صـرفاً منبسـط، وجودبااولعقلمیانتفاوتکهاستایندیگرنظر-2
قابـل چنـدان نظریـه ایـن ). 687-688الوجود،معرفهفیالنقودنقدحیدرآملی،سید(محتوایی

: اینکهجملهازدارندوجودهاییتفاوتسطمنبوجودواولعقلمیانزیرانیستدفاع
برخـوردار تعینوحدازوماهیتداراياستموجودياولعقلکهمعتقدندحکما: الف

. ندارداطالقجزبهقیديهیچونیستچنینمنبسطوجودکهمعتقدندعرفاکهحالیدراست
اولظهـور نبسـط، موجـود کـه معتقدندوهستندوجودشخصیوحدتبهقائلعرفا: ب
تشـکیکی یـا تبـاینی کثـرت بـه قائـل کهحکماکهحالیدرنیستوجودازبرخوردارواست

متعالیـه، حکمـت بـر تعلیقـه آملی،زادهحسن(دانندمیوجودازبرخورداررااولعقلهستند
25 .(

مـاخلق اولازويمنظـور کـه کنندمیتوجیهچنینرامالصدرانظراتاختالفبرخی-3
دیـدگاه ازوحـدت آملـی، زادهحسـن (باشـد مـی »منبسطوجود«صدرمااولازو»اولعقل«
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). 87حکیم،وعارف
شـی حکمدرعقولهمکهمعتقدنداولصادردربارهصدراآراءجمعبرايدیگرگروه-4
تعـین بـا مرتبـه هـر درکـه استمراتبهمهشاملمنبسطوجودهموهستندذومراتبواحد

). 583الربوبیه،الشواهدشیرازي،صدرالدین(کندمیهمراهیخاص
مقایسهدراولعقلبراياولقیداستکردهاشاره»اسفار«درصدراکهمعتقدندبرخی-5

ذهنیتحلیلدراولعقلودارندتباینیکدیگرباذاتووجودحیثازکهاستموجوداتیبا
منبسطوجوداساساینبرباشداولصادرتواندنمیبنابراینواستماهیتووجودازمرکب
3دوره(االربعـه، االسـفار فـی المتعالیـه الحکمـه شـیرازي، صدرالدین(بودخواهداولصادر

).  2/414،)جلدي
اینجـا دراولبلکه. نیستحقیقیمعنايبهاولعقلدراولقیدکهمعتقد استزادهحسن

دهـیم قـرار ارزیـابی مـورد رامـادون موجوداتبااولعقلرابطهاگریعنیاست،اضافیاول
همـین بـه اسـت برخـوردار اولویـت ازموجوداتسایربهنسبتعقلاینکهکنیممیمشاهده

عقـل صـادر اولـین نگفتهواستاولعقلصوادراولینکهکردهبیانمالصدراکهاستعلت
).  2/414همان،(استاول

منبسـط وجـود اصـالً کهکرداستنباطچنینتوانمیسبزواريحکیمتعلیقاتبرخیاز-6
همـان، (باشـد مـی تعـالی حقفعلیاشراقوحقیقیصدورنفسمنبسطوجودونیستصادر

1/506  .(
اولصـادر منبسطوجودکنیمنگاهاجمالاعتباربهجهانبهاگرکهاستایندیگرنظر-7
بـر تعلیقـه آملی،زادهحسن(بودخواهداولصادراولعقلبنگریمتفصیلدیدبهاگرواست

). 25متعالیه،حکمت
ويخـاص ونهـایی نظـر مالصـدرا فلسفیمبانیاساسبرکهاستایننوشتاراینهدف

صـدرا نهـایی دیـدگاه دریافتمنظوربهابتدادراساساینبر. شوداستخراجاولصادردرباره
متعـدد اقـوال بـه مختصـر طـور بهاستصدورنظریهمبنايکهوجودکثرتیاوحدتدرباره
بـر مالصـدرا دیـدگاه تبیـین بهسپسوکنیممیاشارهموجودووجودکثرتیاوحدتدرباره
.  پرداختخواهیمشخصیوحدتوتشکیکیوحدتمبناي

موجودووجودکثرتووحدتمورددرمختلفاقوال. 2
ووجـود کثرتووحدتمورددرمختلفالاقواسفاربرخودحاشیهدرسبزواريحکیم
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:  استقراراینازکهکندمیتقسیمدستهچهاربهراموجود
وواحـد راوجـود مفهـوم گـروه ایـن . استمردمعامهقولکهموجودووجودکثرت-1

. دانندمییکدیگرازجدايحقایقیراموجودات
اوهـام ازهاکثرتقولایندرکهاستصوفیهجهلهقولکه»موجودووجودوحدت«-2

. باشدمیتعالیحقدرمنحصروجودوباشدمیخیالیامورو
بـه راوحـدت گـروه ایـن کهاستتالهذوققولکه»موجودکثرتووجودوحدت«-3
. دهندمینسبتموجودبهراکثرتووجود
عرفـا واصـدر بـه منسـوب کـه تشکیکبهقولیا»موجودووجودکثرتووحدت«-4

،)جلـدي 3دوره(االربعـه، االسفارفیالمتعالیهالحکمهشیرازي،صدرالدین(باشدمیشامخین
1/62  .(

تکثـــر بـه اینکـه عـین درچهـارم نظریـه درکهاستایندرچهارموسومنظریهتفاوت
درتشـکیک . شـود مـی اثبـات هـم کثـرت عیندروحدتولیشودمیحکمموجودووجود
مراتـب دارايوجـود حقیقـت کهمعنااینبهاستوجودحقیقتدرتشکیکمعنايهبفلسفه

درتشـکیک دیگـر تعبیـر بـه . گـردد برمـی االتحادمابهبهآندراالختالفمابهکهاستمختلفی
حقیقـی سـریان -3حقیقیکثرت-2حقیقیوحدت-1: ازعبارتندکهداردرکنچهارفلسفه

متعالیـه، حکمـت شـرح آملی،جوادي(وحدتدرکثرتقیقیحانطواي-4کثرتدروحدت
6/123  .(

تـر فـرا شامخینعرفايوصدرانظرسبزواري،حکیــمبیانبرخالفآملیجواديگفتهبه
کثـرت ووجـود حقیقـی وحـدت بـه قـول چهـارم، قولازگذرازپسصدرا. باشدمیایناز

. باشدمیعارفانسخنهماناینکهکندمیانتخابخودنهایینظرعنوانبهراظهورتشکیکی
ظهوروآیتجزچیزيعالمواستتعالیحقذاتهمانوحدتحقیقتقول،ایناساسبر

عبورواسطهتشکیکیوحدت). 490-1/489مختوم،رحیقآملی،جوادي(باشدنمیتعالیحق
چیزياستیتشکیکوحدتدرکهآنچهازشخصیوحدتدرزیرااستشخصیوحدتبه

وحدتهمانآنکهصاحببههستیوحقیقتکثرت،شدنتررقیقباآنکهجزشودنمیکاسته
دریعنـی مانـد نمـی بـاقی مجـاز جـز چیـزي کثـرت برايکهآنجاتاشودمیدادهارجاعاست

ازانتقـالی مرحلـه اینووجود،درتشکیکنهاستمطرحظهوردرتشکیکشخصیوحدت
). 220القواعد،تمهیدتحریرآملی،جوادي(باشدمیالصدرامفلسفیسیره
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خواهـد مهـم مطلباینبهبعديمباحثدرکهدهدمیوعدهاسفاراولجلددرمالصدرا

صـدرالدین (باشـد مـی رابطـی وجـود تعـالی حـق بـه نسبتممکناتهمهوجودکهپرداخت
).  1/230،)جلدي3دوره(االربعه،االسفارفیالمتعالیهالحکمهشیرازي،

دربنـابراین وکـرده عمـل خودوعدهبهدهدمیارائهعلیتازکهلطیفیتبیینبامالصدرا
هاآنالزمهنیازمنديوفقرکهنیستندنفسهفیوجودامکانی،موجوداتمتأخرمتعالیهحکمت

ازنظـر عقطـ واسـت نهفتـه هـا آنواقعیتمتندرتعالیواجببهنیازمنديوربطبلکهباشد
پایـانی عبـارت . باشندمیتعالیحقتشئناتوتطوراتازهمگیونیستندچیزيتعالیواجب

:  استقراراینازمالصدرا
لـیس وجوداتهـا بلالتعلقیوالاستقاللی: وجودالحقالواحدماسويلیسنقولهاهناو«

).  1/488همان،(»الذاتیهبشؤنهتشؤناتهوباطوارهالحقتطوراتاال
تشـکیکی وحـدت چـه اگرکهاستاینوجودحقیقیوحدتوتشکیکیوحدتتفاوت

امکـانی موجـودات کـه آنجاییازولیدهدمینتیجهراواجببهامکانیموجوداتبودنرابط
نتیجـه دروباشـد مـی تشـکیکی کثـرت بـا همراهوحدتایندارند،راوجودازاينحوهرابط

وحـدت نظریـه دردیگـر تعبیـر بـه . شودنمیاثباتشودنفیآنازکثرتکهوجوديوحدت
وجـود ممکنـات کـه تفاوتاینبامشترکندوجوداصلدرتعالیواجبباممکناتتشکیکی،

. داردلنفسهنفسهفیوجودتعالیواجبودارندلغیرهنفسهفی
فقـط موجـود اطـالق کهشودمیاثباتوجودشخصیوحدتیاوجودحقیقیوحدتدر

رابـط عینبلکهندارندلغیرهنفسهفیوجودممکنات،واستحقیقینحوبهخداوندمورددر
تاکنوناگر. شودمیدادهارجاعظهوربهوجودازکثرتاساساینبروهستندعلتبهتعلقو

قـائالن . باشدمینمودوبودازسخناکنوناستبودهعدمویاوجودنیستیوهستیازسخن
ماسـواي وهـا نمودکهمعتقدندوپذیرندنمیخداغیربرايرابطوجودحتیوجودتوحدبه

سـطح درصـورت یعنی. عرفینهاستعرفانیآینهنیزآینهایناست،بودهآینهوآیتواجب
آملـی، جوادي(دهدمینشانراصورتصاحبوجودهمهاینباونداردوجودشیشه،وآینه

).  404-1/405مختوم،رحیق
وجـود وحدت«ازاستعبارتکهکرداضافهمذکوراقسامبرراپنجمیقسمبایدبنابراین

.  استموجودشخصیوحدتبهقولهمانکه»مظاهردرکثرتوموجودو
ایـن بـا رامـا صدرافلسفینظامدرشخصیوحدتموازاتبهتشکیکیوحدتازبحث



93شمارةفلسفه و کالم-مطالعات اسالمی42
مبحثزیرااست؟بودهصدرانظرموردالگودواینزاکدامیککهکندمیمواجهاساسیسؤال

. اسـت متفـاوت کـامالً شخصـی وحدتیاتشکیکیوحدتمبنايبروحدتازکثرتصدور
ذوقیـات میـان جمـع ومتعالیـه حکمـت مبـانی ازاستمدادباصدراکهاستایننویسندهباور

طـرح بـه آغـاز در. اسـت پرداختـه وجـود شخصیوحدتاثباتبهفلسفیبراهینوعرفانی
از. پرداخـت خـواهیم وياشاراتدقایقبهسپسوپرداختهصدرامشهورهايگفتهونظریات

مبتنـی وحـدت ازکثرتصدورنوعدرتفاوتسببوحدتاقسامازیکهرپذیرشکهآنجا
امـ بحـث اینکهبهتوجهبا. بپردازیموحدتبهمربوطنظریاتبهبایدناگزیربودخواهدآنبر

گانـه پـنج اقسـام میانازپسباشدمیمتعالیهحکمتمبنايبروحدتازکثرتصدورپیرامون
. کنیممیبسندهصدرانظربامرتبطاقسامازبرخیذکربهتنها

تباینوتشکیکیوحدتمبنايبروحدتازکثرتصدور. 3
دیـدگاه دواینکـه علـت کـه شـود اشارهنکتهاینبهاستالزممبحثاینبهورودازقبل
تبـاین قـول میـان چنـدانی تفـاوت کـه استاینشدهدادهقرارقسمیکدرتباینوتشکیک
ایـن بـین کهکندمیاشارهمواردازبرخیدرنیزمالصدرازیرا. نداردوجودتشکیکوبالذات
ضـعف وشـدت وتـأخر وتقدمبهآنمراتباختالفواستواحدوجودحقیقتکهنظریه
ایـن ونـدارد وجـود تفـاوتی هسـتند هـا وجـود تبـاین بهقائلکهمشائیتبایننظریهواست

سیناابندیگرسوياز). 11الربوبیه،الشواهدشیرازي،الدینصدر(استلفظیصرفاًهاتفاوت
وداندمیضعفوشدتبهبلکهداندنمینوعیراهاوجودبیناختالفمواردازبرخیدرهم

). 41المباحثات،سینا،ابن(دهدمینسبتماهیاتبهراعینواختالف
اثباتراتعالیواجبتوحیداینکهبرعالوهامکانیموجوداتفقريامکاندرتدبرچهاگر

ممکـن ممکنـات، دانستنرابطیولیآوردمیارمغانبهنیزراوجودتشکیکیوحدتکند،می
آملـی، جـوادي (نکنـد نفیراآناینکهحداقلیاودهدنتیجهراموجوداتتباینیکثرتاست
درکهاستاینتبایننظریهباتفاوتشولیداریمتباینهمتشکیکدر). 1/399مختوم،رحیق
دیگرتعبیربهاستکمترمتباینمصادیقتشکیکنظریهدروبیشترمتباینمصادیقتبایننظریه

طـولی تبـاین فقـط تشکیکنظریهدرولیتند،هسهمباعرضیوطولیتباینتباین،نظریهدر
فـی وجودمصادیقازیکهرواستممکنمصادیقتعددتباینوتشکیکیوحدتدر. داریم
بـراي اسـتقاللی وجـود نحـوه یـک نظریـه دوهردرکهاستاینمهمنکته. دارندلغیرهنفسه
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بـاره درنظریهدواینمشتركویژگیاساساینبروشودمیگرفتهنظردرماسويوممکنات

.  استوجودازبرخورداراولصادرکهاستایناولصادر
دوئیتـی کـه استمطرحجاییدرصدورواستصدورالواحدقاعدهمبنايدیگرسوياز

وتشـکیک نظریهدرفقطصدوراساساینبرباشد،شدهصادردیگريازیکیتاباشدکاردر
شخصـی وحـدت نظریهدراینکهبهتوجهبازیراشخصی،وحدتنظریهدرنهداردمعناتباین
کـه داشتنخواهدمعنادیگرموجودازموجودیکصدوربنابراین. داردمصداقنهایتوجود

.  پرداختخواهیمبداندیگربخشدر
الواحـد قاعـده بـر مبتنیتباین،وتشکیکیوحدتمبنايبروحدتازکثرتصدورتبیین

. داردعهـده بـه معلـول نخسـتین ویژهبهوموجوداتپیدایشتفسیردرساسیانقشکهاست
ولـی شـود نمـی صادرواحدامرجزواحدهوبماواحدامرازکهاستاینقاعدهاینمحتواي

راواحدعلتازکثراتصدوردیگرطرفازوبودالواحدقاعدهبهمعتقدطرفیازتوانمیآیا
کرد؟توجیه

ومسـتقل حقـایق بـه معتقـد دیگرسويازواستالواحدقاعدهبهقائلطرفیازسیناابن
معنـی تمـام بـه علتـی اگرکهاستاینسیناابننظرازقاعدهاینمفاد. باشدمیعالمدرمتکثر
واحـد آیـد مـی پدیـد آنازواسطهبیکهمعلولیباشد،نداشتهکثرتیجهتهیچوباشدواحد
ازباشـد، بمفهـوم ازغیـر الـف مفهوموشوندصادرواحدعلتازبوالفاگروالّااست

حقیقـت ازغیرالفحقیقتپساستحقیقتدرمغایرتدلیلمفهوم،درمغایرتکهآنجایی
ایـن ونباشـد واحـد علتوآیدپدیدعلتدرمتکثرجهاتکهاستایناشالزمهواستب

).  3/122،تنبیهاتواشاراتسینا،ابن(استفرضخالف
امـري صادراولینبنابراینندارد،کثرتیهیچگونهواستواحدهوبماواحدتعالیواجب

جهتازودومعقلمنشأوجودش،جهتازاولعقل. باشدمیاولعقلنامبهمجردوبسیط
ایـن وگرددمیاولفلکجسممنشأامکانشجهتازواولفلکنفسمنشأبالغیرشوجوب
ازبلکـه نشـده صـادر دیگريعقلدهمعقلازکهايگونهبهیابدمیادامهدهمعقلتاجریان
سـینا، ابـن (شودمیصادرعالممشتركمادهامکانشجهتازوممکناتصوروجوبشجهت
شـود میلحاظهاآندرکهاعتباراتیکثرتخاطربهعقولازکدامهرازبنابراین). 2/404شفا،
.  شودمیصادرحقیقیامور

کتـاب درنمونـه عنـوان بـه پرداخته،فیضنظامبحثبهخویشمختلفکتبمالصدرادر
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وآیـات تفسیرطریقازعقالنیتحلیلجايو بهکردهاشارهفیضنظامبحثکلیاتبهمشاعر

ازبرخـی دروي) 63-58المشـاعر، شیرازي،الدینصدر. (کندمیاثباتراخودنظریهروایات
وشـواهد رسـاله دروثنـائی طریقبهرافیضنظامالنصیریهالمسائلاجوبههمچونخودآثار
نظریـه اینعرفانیتفسیربهاسفارکتابدروسرانجامکندمیمطرحثالثیشکلبهمعادومبدا
. پردازدمی

رصادفاعلیازکثیراموراینکهاول: کندمیعنوانرانکتهدوفیضنظامتبیینازقبلصدرا
و چـون باشـد داشـته تکثرفاعلیتمقامدراینکهو یاباشدمتکثرومرکبذاتشیاکهشودمی
نتیجـه اسـت بسـیط وواحـد خداونـد واسـت منتفـی تعـالی حقمورددرکثرتنوعدوهر
صـدرالدین . (باشدمیبسیطوواحدامرياولو صادرنشدهصادراوازکثیرامورکهگیریممی

نیسـت، جسمانیوجسماولصادرويعقیدهبهاینکهبعدينکته) 289معاد،ومبداشیرازي،
مسـتقل والـذات مسـتقل واحـد، موجود،بایداولصادرکهکندمیذکرراکلیقاعدهاینوي

وسومشرطوعرضجسمانیصورتدوم،شرطجسمندارد،رااولشرطهیولی. باشدالفعل
صـدرالدین . (بـود خواهـد اولصـادر محـض عقـل فقطاینبنابر. نداردراچهارمشرطنفس

معـاد،، ومبـدا همـو، ؛3/240،)جلـدي 3دوره(االربعه،االسفارفیالمتعالیهالحکمهشیرازي،
شـیرازي، الدینصدر. (کندمیذکرشواهدکتابدررافوقدلیلمشابهدلیلیوي). 289-291

) 172الربوبیه،الشواهد
واجـب همچونعقولهمهاگرکهگویدمیچنینثالثیشیوهبهفیضنظامتبییندرصدرا

ادامـه همچنـان صدورو اینگرددصادرعقلیموجودیکهاآنازیکهرازباشند بایدبسیط
درمتعـددي باید جهـات بنابراین. رسدنمیماديتکثراتومادهعالمبهنوبتهرگزویابدمی

یـک کـه معنااینبهاستمستندواجببهجهاتازیکیکهطوريبهباشندموجوداولعقل
شـمرده عقـل و الزمنبـوده مسـتند واجـب بـه جهـات و بقیـه استشدهجعلبالذاتجهت

نیـز ماهیـات لوازمچنانچهاندشدهجعلعقلجعلتبعبهبلکهندارندبالذاتو جعلشوندمی
) 3اعتباراتتعقل) 2تعالیحقهبوجوب) 1: داردجهتسهاولعقل. نیستندبالذاتمجعول
درجهـت سهدارد. اینلوازمیشدهصادرواجبازکهذاتیبنابرایننفسه،فیامکانوهویت
عناصـر واجسامعالمعقلاز اینکهرسیدهدهمعقلبهنوبتاینکهتاداردوجودعقولسایر
) 292-291معاد،ومبداشیرازي،صدرالدین. (گیردمیشکل

واسـطه بهیعنیداردجهتدواولعقلفارابیمشابهوثنائیشکلبهفیضنظامبیینتدر
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همـانطور . شـود میفلکپیدایشسببماهیتشواسطهبهودیگرعقلپیدایشسببوجودش

شـود  مـی ایجادماهیتواسطهبهکهفلکیاست،فصلوجنسمفهومدوبرمشتملماهیتکه
المتـالهین صـدر فلسـفی رسائلمجموعهشیرازي،صدرالدین. (استصورتومادهبرمشتمل

) 172الربوبیه،الشواهدهمو،؛13،)النصیریهالمسائلاجوبهرساله(
اولعقـل درکهاعتباراتیوجهاتکهمعتقدندگروهی: روبروستاشکاالتیبانظریهاین

نیستند،حقیقیهايکثرتصدورمنشأاعتبارياموروحقیقییاهستنداعتباريیادارندوجود
وشودحاصلترکیباولعقلدرکهاستایناشالزمهوباشندحقیقیبایداموراینبنابراین

شـود مینقضالواحدقاعدهترتیباینبهوآیدمیالزمتعالیواجبازکثیرصدورنهایتدر
)  248-3/244تنبیهات،واشاراتسینا،ابن؛176رشد،ابن(

است.عقلاولصادرتشکیک،نظریهمبنايبر. 4
شخصـی وحـدت درووجوددرتشکیکتشکیکیوحدتدرشداشارهقبالکههمانطور

:  استقراراینازقسمدواینمیانعمدهتفاوتسه. استمطرحظهوردرتشکیک
نـوع ازوحدتظهورتشکیکدرولیاستمطرحسنخیوحدتوجودتشکیکدر: الف

.  استهحقیقیحقه
درمنحصـر وجودظهورتشکیکدرولیاستممکنمصادیقتعددوجودتشکیکدر: ب

.  استمصداقیک
تشـکیک درولـی اسـت یافتهتحققممکناتبراياستقاللیحیثیتوجودتشکیکدر: ج
. هستندخودعلتبهوابستگیوربطعینبلکهندارندوجودارخطیممکناتظهور

نظریـه ایـن مبنـاي بـر کـه آنجـایی ازدهیمنسبتصدرابهرایکیتشکوحدتنظریهاگر
صـدور بحـث باشـد، مـی ایجادوصدورمعنايبهعلیتوهستندوجودازبرخوردارممکنات
حـوزه ایـن درباشـد میصدوربرمبتنیکهالواحدقاعدهواستمطرحتعالیحقازممکنات

صـدور نظریـه بـا الواحدقاعدهتشکیکیوحدتايمبنبرتردقیقتعبیربه. داردمصداقومعنا
کـه اسـت واحـدي امرهمصادراولینواستواحدتعالیحقاساساینبر. نیستناسازگار

بلکـه نیستاعتبارياولعقلدرموجودجهاتکهاستمعتقدصدرا. شودمینامیدهاولعقل
دوکـه نیسـت معنـی اینبهسخناینالبته. باشندمیحقیقیامورمنشاکههستندحقیقیامور
ازبلکـه اسـت گرفتـه قـرار نقـض مـورد الواحـد قاعدهوشدهصادرواحدامرازمستقلچیز
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همـراه واحدجعلباونبودهنیازمندمستقلصدورعلتبهاستوجودظلماهیتکهآنجایی

صـدور ددگـر نمـی نقـض الواحـد قاعـده اینکهضمنبنابراین. شودمیصادرعلتازوجودبا
مـذکور تناقضـات ازرهـایی راهکـه استمعتقدوي. شودمیمحققهمواحدعلتازکثرات
:  استمقدمهدوبرمبتنی
-2. اسـت ماهیـت ووجـود ازمرکب) عقلهمچون(ممکنیشیهرکهبپذیریماینکه-1
ازکـه چـه آناساساینبر. بدانیموجودظلراماهیتودانستهوجودراحقیقیمجعولاینکه
مرتبـه همـان درمسـتقل جعـل بدونماهیتواستاولعقلوجودشودمیصادرتعالیحق

). 31-25: صـص ،57شصـدرا، خردنامـه دیگـران، وریـاحی ارشـد علـی (داردتبعیوجود
کند کهمیمعرفیصادراولینعنوانبهرااولعقلوجوددرتشکیکنظریهاساسبرمالصدرا

کـه داردبـالعرض کثـرت ماهیتشجهتازوداردبالذاتوحدتوجودشجهتازعقلاین
شـیرازي، الـدین صـدر (اسـت شـده ملحـق وجـود بهجداگانهتاثیروجعلبدونماهیتاین

).  172الربوبیه،الشواهد
ازولـی گـردد مـی محقـق نخسـتین علتازحقیقیاجزاءبااولعقلصدوراینکهخالصه

. نیسـت نیازمنـد مسـتقل صـدور علـت بـه استدیگرجزءظلاجزاءاینازیکیکهجاییآن
ازحقیقـی کثـرات صـدور دیگرطرفازوگرددنمینقضالواحدقاعدهطرفیکازبنابراین

. گرددمیمحققواحدهوبماواحدعلت
واسـت روبروعمدهاشکالچندباولیکندمیرفعراشبهاتازبرخیسخناینچهاگر

ایجادباعثخودشچگونهاستوجودظلکهماهیتیکهماندمیباقیهاسؤالاینجايهنوز
عقـل درموجـود نامتنـاهی جهاتباالواحدقاعدهچگونهاینکهبرعالوهشود؟میدیگريچیز
داردجهـت سـه کدامهر... وسومودومواولعقلاینکهدیگرتعبیربهدارد؟سازگاريدهم
تـوان میواستنادرستیسخنداردجهتنامتناهیاست،عالمکثراتمنشأکهدهمعقلولی
عقـل درموجودکثرتزیرانیست،جاريدهمعقلمورددرحداقلالواحدقاعدهکهکردادعا
. دهدنمیرخاتفاقیچنینالواحدقاعدهمبنايبرآنکهحالوباشدنامتناهیبایددهم

ممکنـات ازکدامهرکهايگونهبهباشیمتباینیایتشکیکوحدتبهقائلاگرحالهربه
کـه اسـت الواحـد قاعدهبرمبتنیوحدتازکثرتصدورتبیینباشند،داشتهوجودازايبهره
درمالصـدرا کـه تبیینیکهکرداذعانبایدپس. باشدمیروبروايعمدهاشکاالتباقاعدهاین
جمهـور قولباهمراهیجهتصرفاًدهدمیارائهادرصاولیننیزوالواحدقاعدهازمرحلهاین
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. اسـت دیگـري چیـز اولصادرووحدتازکثرتصدوردربارهوينهایینظرواستحکما
کنیماستنباطرادیگريفیلسوفهریامالصدرانهایینظربخواهیماگرکهاستاینمهمنکته
آندنبـال بـه ووجوداصالتهممالصدرافلسفهمبانیوکنیمرجوعهاآنفلسفهمبانیبهباید

.  باشدوجود میشخصیوحدت
نظریـه اسـت مصـداق یـک درمنحصـر موجوداینکهوتجلیبهعلیتارجاعبامالصدرا

موجـود ازموجـودي صـدور ودوئیتاساسبر اینکهگزیندبر میراوجودشخصیوحدت
درالواحـد قاعـده بنـابراین . کندمعرفیصادراولینعنوانبهرااولعقلتانیستمطرحدیگر

زیـرا . نیستمتعالخدايمورددرآنمصداقیاونداردمصداقاصالًیامتأخرمتعالیهحکمت
شخصـی وحـدت نظریهمبنايبرشدخواهداشارهچنانچهواستصدورالواحدقاعدهمبناي

. داشتنخواهدمعناصدورمالصدرا

شخصیوحدتبنايمبروحدتازکثرتصدور. 5
حتـی ودانـد مینخستصادررااولعقلخودتعلیمیورسمیمواضعدرصدراچهاگر

ادعـا تـوان مـی جرأتبهاماگویدمیپاسخمشائیننظریهبرواردشبهاتبهمواردازبرخیدر
ازبحـث اینکـه مانندمطالبیبیانباصدرا. باشدمیمنبسطوجوداولصادروينظرازکهکرد

االربعه،االسفارفیالمتعالیهالحکمهشیرازي،صدرالدین(استتعلیممقامدرتشکیکیوحدت
رسـانده اکمـال بـه رافلسـفه وجودشخصیوحدتنظریهطرحباو) 1/62،)جلدي3دوره(

گیـرد نمـی تعلـق مظاهرجزچیزيبهتشکیککهعرفاسخنانبرتکیهباو) 480همان،(است
ويآثـار درکـه تطـور وتشأنوتجلیهمچونفراوانیعباراتبهباتوجهنیزو) 481همان،(

بـر ودهدمیظلّیکثرتبهراخودجايحقیقیکثرتکهداردتأکیدمطلباینبهاستآمده
ومظـاهر بـه وجـود مراتـب از... وکمالونقصوتأخروتقدممعنايبهتشکیکاساساین

کـه شـود مـی اسـتنباط چنینصدراسخنانظاهرازاگرچهبنابراین. شودمیدادهارجاعهانمود
نظریـه کـه گرفـت نتیجهتوانمیويسخنانبنديجمعباولیاستتشکیکیوحدتبهقائل

اثبـات بـا وتجلـی بهعلیتبحثارجاعباوي. استوجودشخصیوحدتهمانوينهایی
دالیلاینتفصیلیبیانکهپردازدمیودوجشخصیوحدتاثباتبهتعالی،حقبودننامحدود

. گنجدنمیمقالهایندر
وحدتازکثرتصدورتبیینبهبدیعروشیبهوجودشخصیوحدتبهرسیدنباصدرا
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تعالیحقازوجودتنزلباآفرینشکهکندمیبیانگونهاینراعالمپیدایشکیفیتوپردازدمی

الشـواهد شـیرازي، الـدین صـدر (خـود تجلیومایاندننیعنیدادنوجودواستیافتهتحقق
وباشـند مـی تعـالی حقتطوراتوتجلیاتهمهعالمموجوداتاساساینبر). 171الربوبیه،

ظهـور بلکـه نیسـت وجـود منبسـط وجودتردقیقتعبیربه. باشدمیمنبسطوجودصادراولین
اوظهـور وبسـیط تعالیحقنابراینبشود،میبیاناصطالحاینقالبدرکهاستبسیطوجود
حـق بسیطوثابتحقیقتاستممکنچگونهکهپرسشاینبهپاسخدرصدرا. استمنبسط
وجـود حقیقـت درنقـص حالعیندروکندپیداتجلیمحدودوناقصموجوداتدرتعالی

: داندمیمرتبهسهدارايراموجوداتنشود،حاصل
گوینـد مـی احدیتذاتآنبهکهشرطوقیدهیچبدوندوجومطلقحقیقت: اولمرتبه-

.  استمقسمیشرطبهالکه
وعناصـر ونفـوس وعقـول وجـود ماننـد قیدبهمقیدوغیربهمتعلقوجوددوممرتبه-

.  مرکبات
واستتعالیحقفعلکهاستاطالققیدبهمقیدکهمطلقومنبسطوجود: سوممرتبه-

یـا منبسـط فیض. هستندآنتطوراتوذاتمراتبازوفعلاینآثارخارجیمقیدموجودات
. شـود میشاملراممکناتهمهکهطوريبهاستفراگیروسعیوحدتدارايقسمیالبشرط

بـه مرتبـه هردروداردحضورمراتبهمهدروحدتحفظبامنبسطفیضیابهمخلوقحق
بـا واسـت معقـول معقول،باوحادثحادث،ابواستقدیمقدیم،با. شودمیظاهرصورتی

3دوره(االربعـه، االسـفار فـی المتعالیـه الحکمـه شـیرازي، صـدرالدین (محسوسمحسوس،
حدیثمصداقاینونیستاوقیدهاقیداینازکدامهیچکهاینضمن). 504-1/503،)جلدي
الاالشـیاء یفـ داخـل «کـه شـده نقـل ) ع(علـی حضـرت ازنقـل حسببرکهاستشریفی

.  باشدمی) 27البالغه،نهج(»بالمباینهالعنهاخارجوبالممازجه
اسـاس ایـن بـر وشـود مـی نفیتباینیوتشکیکیکثرتوجود،شخصیوحدتاثباتبا
شـرط بهالفقطوشدهنفیشیبشرطوالبشرطومقسمیبشرطالبههستیگانهسهتقسیم

آنآیـات ومظـاهر منزلـه بـه گانـه سـه هايتقسیماینوشدبامیحقیقیوجوددارايمقسمی
).  2/102مختوم،رحیقآملی،جوادي(بودخواهندحقیقیوجود
کثـرات توجیهواحد،حقیقتدروجودوجود و انحصارشخصیوحدتنظریهپذیرشبا

همتعالیـ حکمـت وعرفـان مبـانی بـا کـه کسانیکهآنجاتاکندمیجلوهمسئلهیکصورتبه
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امکـانی موجـودات دانسـتن وهمـی وخیالینظریه،اینالزمهکهمعتقدندندارندکاملآشنایی

نباشـند قائـل وجـودي ممکنـات بـراي شخصـی وحدتبهقائالناگردیگرتعبیربه. باشدمی
نظریـه بـا چگونهباشندممکناتبرايوجودبهقائلهماگرواندشدهگريسوفسطاییگرفتار

نسـبت نهایـت ودراسـت؟ جمـع قابلتعالیحقدروجودانحصاروودوجشخصیوحدت
کرد؟توجیهبایدچگونهراوجودباممکنات

بلکـه کنـد نمـی نفـی راکثـرت گونههروجود،شخصیوحدتنظریهکهاستاینپاسخ
مظـاهر درکثـرت وکـرده را نفـی -تبـاینی نحوبهوچهتشکیکینحوبهچه-وجوددرکثرت
) 137القواعـد، تمهیدشرحآملی،جوادي. (داندنمیسرابراآنهرگزوکردهاثباتراوجود

بـه »ایجـاد «و1»ظهـور «بـه ممکنـات درمـورد »وجود«بحثشخصیوحدتنظریهمبنايبر
مظـاهري بلکـه نیسـتند موجودحقیقینحوبهممکناتکهمعنااینبهشود؛میتبدیل2»تجلی«

بـه همواحديدیگروجودتعبیربه) 239کاکائی،. (شودمیظاهرهاآندرتعالیحقکههستند
خلـق درحـق تجلـی وخلقوحقوحدتدرسخنوشودمیدادهنسبتخلقبههموحق
. اسـت کـرده تجلـی هـا آندرحـق وجـود ولیمعدومنداینکهعیندرممکناتیعنیباشدمی

)  229همان،(
وجـود بـه اتصـاف امکاننهداردرابودنمظهرامکانصرفاممکنعینعربی،ابنتعبیربه

خوانـده موجـود -حقیقـی نـه مجـازي نحـو به-ممکنبلکهباشدآنعینوجودکهطوريبه
درممکنـات کـه اسـت ایـن مسـئله اینسرويعقیدهبه) 2/99فتوحات،عربی،ابن(شودمی

احـوال صـورت بـه کـه تعـالی حـق وجـود جـز وجوديواندباقیخویشبودنمعدوماصل
) 1/96همان،. (نیستکاردرشدهظاهرممکنات

ایـن بـه امکـانی حقـایق نداشـتن واقعیـت شخصی،وحدتنظریهمبنايبراینکهخالصه
و آینهمظهرمعنايبههاآنشدنو موجودنیستهاآنحقیقیوصفبودنموجودکهمعناست

آینـه تمثیـل ) 144-2/143مختـوم، حیقرآملی،جوادي. (استحقیقیوجودبرايهاآنبودن
ازحکـایتی ونشـانه اسـت آینـه درکـه صـورتی اسـت؛ شخصیوحدتبرايمناسبیتمثیل

صـرف عـدم در آینـه صـورت . نیستکاذبصورتصاحبارائهو دراستصورتصاحب
) 112همان،. (نداردصورتصاحبازغیروجوديونیست

)136باشد (رحیمیان، مبانی عرفان نظري، ظهور به معناي صفت، شان یا تعنی از وجود می1
ار کند؛ تجلی مکمل نظریه وحدت شخصی وجود و عهده دتجلی روندي است که طی آن ذات حق خود را در مقیدات و کثرات نمایان می2

)129باشد. (همان، توجیه کثرات می
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است.منبسطوجودول،اصادرشخصیوحدتنظریهمبنايبر. 6

اولـین بحثبدانیمشخصیوحدتیاتشکیکیوحدتبهقائلرامالصدرااینکهاساسبر
دهیم،نسبتصدرابهراتشکیکیوحدتاگریعنیبود،خواهدمتفاوتآنمبنايبرهمصادر
منبسـط وجـود دهیم،نسبتويبهراشخصیوحدتاگروبودخواهداولعقلصادراولین

ووحـدت دربـاره صـدرا نهایینظریهکهآنجاییازنگارندهاعتقادبه. خواهد بودصادرناولی
تعـالی حقازصادراولینصدرامنظرازکهکردادعاتوانمیباشد،میعرفانظریههمانکثرت

کـرده تصـریح بـدان متعـددي مـوارد درکهاست»منبسطفیض«سازد،میمحققراکثرتکه
.  است

صـدور وعلیـت طریقهبهتعالیحقازفیضاینانشاءکهکندمیتأکیدنکتهاینربصدرا
المتعالیهالحکمهشیرازي،صدرالدین(استمعلولوعلتبینمباینتعلیتالزمهزیرانیست،

اینجـا دراستعلیتوصدورمبنايبرکهالواحدقاعدهبنابراین). 505/ 1االربعه،االسفارفی
اسـت کثـرتش عـین وحـدتش واستالکمالکلوبسیطاولواحدوقتیزیرا. دندارمصداق
وظهـورات وو تجلیـات اسـت خـودش دیگرتعبیربهوشودنمیصادروخارجاوازچیزي

ظهـورات تمـام تجلیهمیناثردرکندمیتجلیتعالیحقکهوقتیبنابراینخودش؛تطورات
همـین درتطوراتتمامولیاستتطوروتجلییکدیگرعبارتبه. دهدمینشانراخودش

تأویـل اینگونهتوانمیرا»واحداالامرناما«آیهاساساینبر. استکردهپیداتحققتطوریک
. »واحداالظهورناماو«کهکرد

ويعقیـده بـه . داندنمیکارسازوحدتازصدورکثرتتبییندرراالواحدقاعدهمالصدرا
اولعقلاجمالیتعبیردرشودمیاثباتالواحدقاعدهاساسبرکهاولصادراحکمدیدگاهدر

اثـر درولـی اسـت برخـوردار اولیـت ازدیگـر موجوداتبامقایسهمقامدرکهشودمینامیده
. شـود مـی فهمیـده آنازامکـان ونقـص جهـت کـه استماهیتووجودبهاولعقلتحلیل

اولصـادر کـه کنـیم مـی حکممسئلهاینبهآنگاه. باشداولدرصاتواندنمیاولعقلبنابراین
ماهیتیبامرتبههردرخودمشککذاتیمراتباساسبرکهاستمنبسطومطلقوجودهمان
. شودمیانتزاعآنازخاصیمرتبهازماهیتیهروشودمیقرین

»الواحداالعنهیصدرالواحدالانعلیبناءاالولالعقلهوالصوادراولان«الحکماءوقول
بالقیـاس هنـا هـا فاالولیه . االثارالمتخالفهالمتباینهالمتعینهالموجوداتالیبالقیاسجملیکالم
وجودالیاالولالعقلالذهنتحلیلفعنداالوالوجودات؛والذواتالمتباینهالصوادرسائرالی
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المنبسط،المطلقالوجودهوینشامااولانّبحکمناامکان،ونقصوجههخاصهماهیهومطلق

).  1/505همان، (»خاصامکانیلحقهخاصتنزلوخاصهماهیهمرتبۀکلبحسبیلزمهو
دربـاره حکمانظرکهاستصدددرکند ومیتوجیهراحکماقولعبارتایندرمالصدرا

ایـن ماباور. نیستچنینیناحکمانظریهکهحالیدربرگرداند،منبسطوجودبهرااولصادر
وجـود همـان اولصادرکهاستاینوينهاییسخنصدرافلسفیمبانیبهتوجهباکهاست

.  استمنبسط
کنـد، مـی معرفـی اولصادررامنبسطفیضشخصیوحدتمبنايبرصدراکهآنجاییاز

دربـاره فالسـفه نظرفینازبعدآملی،حیدرسید. داردوجودعرفاواونظریهبینهاییشباهت
وکلینهجبهمنبسطوجودکند کهمیمعرفیاولصادرعنوانبهرامنبسطوجودصادر،اولین

درممکنـات جمیـع فاعـل وممکناتعالمحقایقهمهواجدوصادرشدهتعالیحقازاجمال
.  باشدمیامکانعالم

اعیـان بـا عربیابناست،تواحدیمقامبهمربوطوحدتازکثرتپیدایشعرفاعقیدهبه
امـر اینطلبندمیمظهرصفاتواسماءکهجاییدراستمعتقدوکندمیتوجیهراکثرتثابته

مقـام در(خداوينظراز). 407المشاعر،شیرازي،الدینصدر(شودمیکثرتپیدایشموجب
عـالم، وداردصـفایی واسماییکثرتکهاستواحديذاتیعنیاست،کثیرواحد) واحدیت

کسـی واسـت آنوحدتبهقائلکندنگاهعینیتشحیثازعالمبهکهکسیاست،واحدکثیرِ
واحـد عـالم دیگـر عبـارت بـه . اسـت آنکثـرت بهقائلکندنگاهاحکامشحیثازآنبهکه

حقصفاتواسماءکثرتازناشیآنکثرتیعنیکهداردمتکثريومتعدداحکاموظهورات
الفتوحـات عربی،ابن(استتعالیحقذاتوحدتازناشیهمعالموحدتوباشدمیتعالی

).  3/325المکیه،
عنمقدسذاتهاحدیهباعتبارالواجبیهالذاتانّکما: «گویدمیعربیابنمانندهممالصدرا

والسـماء اجمیـع »اهللا«االسـم مرتبـه والواحدیهمرتبهباعتباریلزمهاوواالعتبارات،االوصاف
فکـذلک لمعقولیتهـا؛ جامعهالوجودیهاحدیتهامعهیبلذاته،عنخارجهلیستالتیالصفات
کـل فـی لهأنّاالالخاصه،واالعیانالماهیاتغیرسنخهوحقیقتهاعتباربحسبالمطلقالوجود

تعالیـه المالحکمـه شیرازي،صدرالدین(»خاصالزملهاخاصهماهیهالذاتیهالمراتبمنمرتبه
).  1/506االربعه،االسفارفی

واحـدیتش اعتبـار بـه واسـت کثیراعتباراتواوصافازمنزهاحدیتشاعتباربهحقذات
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بـه نیزمنبسطوجودو) استکثیرواحدیعنی(استثابتهاعیانوصفاتواسماءجمیعشامل
کـه مشـککی ذاتـی مراتـب اعتباربهواستخاصهاعیانوماهیاتازغیرخودحقیقتاعتبار
کثیـر یعنـی (شـود میانتزاعخاصماهیتیآنمرتبههرو ازشدههمراهمختلفماهیاتبادارد

).  استواحد
بـه نیسـت جـاري خـدا مورددرولیاستعقلیايقاعدهالواحد،قاعدهعربیابننظراز

اسـت، عقـل ورطـ وراءطـوري کـه خـدا مورددرقاعدهاینکهاستمعتقدويدیگرعبارت
ازمگرشودنمیصادرواحدجزبهواحديهیچازعقلحکمدر«: ويعقیدهبه. نیستصادق

آنطـور وعقلحکمازخارجحقاحدیتزیراگردد،میصادرآنازکثــرتکهحقاحدیت
واحدجزکهاستآنباشدمی] الواحدقاعدهدر[عقلحکمموضوعکهواحديآنپس. است

کـه استممکنچگونهنیست،حکماینتحتحقاحدیتکهحالیدرشود،نمیدرصاآناز
المکیـه،، الفتوحـات عربـی، ابـن (»گیردقرارحکمآنتحتخودکردهخلقراحکمکهکسی

2/31  .(
کـه اسـت صدوربهمربوطالواحدقاعدهکهکردادعاتوانمیعرفاوصدرامبانیاساسبر
وتعـدد زیـرا اسـت موضـوع انتفـاء بـه سـالبه متعالخداوندمورددراماباشدکاردردوئیتی

یـا اسـت بسیطصادر،آنآیاوشدهصادردیگريازیکیکهبگوییمتانیستکاردرصدوري
نیست؟بسیط

اولصادردرباره» مالصدراوعرفا«با»حکما«دیدگاهمقایسه. 7
اسـت افاضـه مبـدأ ازفـیض ظهورشودمیمطرحمتعالیهحکمتوعرفاندرکهآنچه-1
نظریـه اسـاس بـر . استواجبموجودازممکنموجودصدورازسخنحکمانظریهدرولی

بینونتوجداییمعلولوعلتبینواستعزلیمغایرتدیگرانبااولصادرمغایرتصدور
فـیض ونتشـأ تـر لطیـف معنـاي بهعرفانومتعالیهحکمتدرعلیتحالیکهدر. استبرقرار
بلکـه نیسـت معلـول وعلـت بـین عزلـی بینونتومغایرتتنهانهاساساینبرویافتهتغییر

صـادر حکمانظریهبرخالفمتعالیهحکمتدربنابراین. استعلتتطوراتوشئونازمعلول
منبسـطی فیضاولصادرووجودشخصیوحدتمبنايبربلکهنیستحقیقیموجودياول

اسـت مجـاز نحـو بـه آنبـر وجـود اطـالق کـه اسـت خداوندمجاليوهرمظتنهاکهاست
).  72-2/73مختوم،رحیقآملی،جوادي(
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باشـد مـی دیگـر موجوداتوعقولبامغایرکهاستاولعقلاولصادرحکمانظراز-2
بر درراآفرینشمراتبهمهکهاستمنبسطیفیضاول،صادرمالصدراوعرفاعقیدهبهولی
. کندمیهمراهیخاصتعینیبامرتبههردرویردگمی

دیـدگاه ازولـی اسـت دیگرموجوداتازترنزدیکخداوندبهاولصادرحکمانظراز-3
بدونواستموجوداینخاصکهداردخدابهخاصوجهیموجوديهرصدراییوعرفانی
ولـی استبعیدعلتمشامتحکدرخدا). 411کاکائی،(استارتباطدرتعالیحقباواسطه

وجـود حقیقتتعددواستحقیقتیکتردقیقتعبیربهاست،قریبعلتمتعالیهحکمتدر
.  شودمیبرداشتهمیانازعرفیوفلسفیعلیترو،اینازندارد
ونداردقبولراآنمالصدراحالیکهدراستمشاءحکمايپذیرشموردالواحدقاعده-4

نقـد ایـن اینکهضمن. دهدمیارائهآنازلطیفیتبیینتجلی،بهعلیتارجاعساسابراینکهیا
یـا هسـتند اعتبـاري یـا دارنـد وجوداولعقلدرکهاعتباراتیوجهاتکهاستواردمشاءبه

هسـتند حقیقیاموراینبنابرایننیستند،حقیقیهايکثرتصدورمنشأاعتبارياموروحقیقی
الزمتعـالی واجـب ازکثیـر صدورنهایتدروباشدمرکباولعقلکهاستایناشالزمهو

درحـداقل الواحـد قاعـده بر اینکـه عالوه. شودمینقضالواحدقاعدهترتیباینبهوآیدمی
باشدنامتناهیبایددهمعقلدرموجوددیگرکثرتعبارتبهباشد،نمیجاريدهمعقلمرتبه

. دهدنمیرخاتفاقیچنینالواحدقاعدهمبنايبرآنکهحالو

گیرينتیجه
علمـی، تعیندرمرتبهنهاستمطرحمقدسفیضیاعینیتعینمرتبهدرصادراولینبحث

اقـدس فیضیاعلمیتعینمرتبهدرواستظهوروصدورازسخنعینیتعینمرتبهدرزیرا
صـادر واحـد مبـدا ازیعلمـ صـور شود آیـا مطرحپرسشاینکهنیستصدوربهقائلکسی
فیلسـوفان بنـابراین . باشـند مـی تعالیحقذاتلوازمازصوراینبلکهکثیر؟مبداازیااندشده

تعـین مرتبهدرتردقیقتعبیربه. اندکردهمطرحفعلیتعینمرتبهدرراوحدتازکثرتصدور
اسـت نپرداختهآنبهکسیاینکهیاونداردبحثجاياصالیاوحدتازکثرتصدورعلمی

عـین وحـدتش کـه اسـت واحـد تعـین علمیتعینکهداردقبولفیلسوفهموعارفهمو
.  استکثرتش

فلسـفی نظـام درشخصـی وحـدت یـا تشکیکیوحدتمبنايبروحدتازکثرتصدور



93شمارةفلسفه و کالم-مطالعات اسالمی54
وفلسفیبراهینمیانجمعباصدراکهاستاینبرماباور. بودخواهدمتفاوتکامالصدرایی

نظـر اسـتنباط بـراي . تشکیکیوحدتنهاستوجودشخصیوحدتبهقائلعرفانیاتذوقی
اسـاس بـر راوينهـایی نظـر بایدبلکهکرداکتفااوتفصیلیعباراتبهنبایدتنهاصدرانهایی
وجـود وحـدت آندنبـال بهووجوداصالتصدرامالمبانی. کنیماستخراجويفلسفیمبانی
وتجلـی تشـان بـه علیتارجاعبایعنیدهدمیارائهعلیتازکهکهیلطیفتبیینباوي. است
ودانـد میتعالیدر حقمنحصرراوجودوکردهمطرحراوجودشخصیوحدتبحثتطور،

نـدارد مصـداق حـوزه ایـن درالواحدقاعدهاساساینبر. دهدمینسبتمظاهربهراتشکیک
مطـرح کهآنچهبلکهکثیر؟یاواحداستصادرلیناوآیابگوییمکهنیستمطرحصدوريزیرا

استالکمالکلوبسیطافاضهمبدایاتعالیحقچونواستافاضهمبداازفیضظهوراست
شخصـی وحدتاساسبر. خودشظهوراتواستخودشبلکهشودنمیصادراوازچیزي
منبسـط کـه استطیبسیوجودظهوربلکهنیستمستقلوجودازبرخورداراولصادروجود
. اسـت مجـاز نحوبهبرآنوجوداطالقواستخداوندمجاليومظهرتنهاکهشودمینامیده

میـان تقابـل ازسـخن بنـابراین گیرد،میبردرراکثراتهمهوآفرینشمراتبهمهفیضاین
ونیسـت رکادرايواسطهاصالبلکهبودنخواهدهاواسطهیاواشیاودیگرعقولبااولعقل
مرتبهدرتعالیحقاینکهخالصه. هستندارتباطدرنخستینعلتباواسطهبدونممکناتهمه

یعنـی واحـد کثیـر منشـا کهاستکثیريواحدیعنیاستصفاتواسماجمعشاملواحدیت
مختلـف ماهیـات باداردکهتشکیکیذاتیمراتباعتباربهمنبسطوجودواستمنبسطوجود
.  شودمیهمراه
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