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دهچکی
صـدریالواحـد ال«کرده، قاعده انیسلف، آن را در فلسفه خود بیکه مالصدرا مانند حکمایاز قواعد مهمیکی

یحکمـاهیشبیقاعده را تا حدودنیدانسته و مفاد ایقاعده را از مستقالت عقلنیایاست. اگرچه و» عنه اال واحد
قـه،یالحقطیوجـود، قاعـده بسـیوحـدت شخصـببادریاز خود مطرح کرده است؛ اما با توجه به نظرات وشیپ

قاعده در فلسفه او ارائه کرد.نیبر ایمصداقتوانینمد،یو بحث توحتیعلیو تطور به جایتجلینیگزیجا
جـهیدر نتکنـد،یمـدیوجود را تائیآن، وحدت شخصجیرایبه معناتیو حذف علقهیالحقطیقاعده بسطرح

آن اتیـو تجلهاهیبرخوردار نخواهد بود و همه موجودات در حکم سایقیاز وجود حقاز خداوندریغیموجودچیه
متداول خود را از دسـت یهادر وجود، قاعده الواحد مصداقتیمحسوب خواهند شد. با حذف دوئ،یقیوجود حق

و کثرت است.تیقاعده فرع بر دوئنیصدور در ارایخواهد داد ز

.قهیالحقطیبس،یتجلت،یه الواحد، عقل اول، وجود منبسط، علمالصدرا، قاعد: هاکلیدواژه

.18/6/1397: یینهابیتصوخی؛ تار8/3/1393وصول: خی*. تار
نویسنده مسئول. 1
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Abstract
One of the important rules that Mulla Sadra has stated in his philosophy, as his
preceding philosophers did, is the "Al-Wahed Rule (the one does issue him only the
one)". He proclaims that this rule is justifiable purely by reason, and discusses the
content of this rule in a way comparable to that of his predecessors. However, given
his views on the personal unity of existence, the “Basit al-Haghigha” rule, the
substitution of causation and monotheism (Tawhid) with manifestation and evolution
falls short of exemplifying this philosophy.
Raising Basit al-Haghigha rule and rejecting causality in its common sense underline
the personal unity of existence. Therefore, no being other than God will have a true
existence, and all beings are nothing but shadows and manifestations of that true
being. By rejecting duality in existence, the Al-Wahed rule loses its conventional
instances, as Sodur (emanation) in this rule is secondary to duality and plurality.

Keywords: Mulla Sadra, Al-Wahed Rule, First Intellect, Simple existence, Causality,
Manifestation, Basit al-Haghighah.
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مقدمه

قاعده الواحد از اصول و مبانی فلسفه اسالمی است و بسیاری از مباحث مهم الهیات فلسفی بـرآن بنـا 
سینا، سهروردی، خواجه بی، ابنشده است. عموم حکمای برجسته پیش از مالصدرا همچون افلوطین، فارا

اند.نصیرالدین طوسی و ... این قاعده را مطرح کرده و به بحث درباره آن پرداخته
/ ٧دلیل طرح این قاعده در وهله اول، ممانعت از لزوم کثرت در ذات خداوند است (مالصدرا، اسفار، 

رت باشد و بـه تبـع ایـن مسـأله بحـث تواند مبدأ کث)؛ زیرا واحد من جمیع الجهات نمی٦١؛ آشتیانی، ١١٧
شود و در وهلـه دوم از لـوازم اصـل سـنخیت صادر اول که از مباحث مهم فلسفه اسالمی است، مطرح می

).٤٤٩/ ١مطرح شده است (سهروردی، مجموعه مصنفات، 
ر شـما) به٣٠٤/ ٧مالصدرا برخالف منتقدان به این قاعده، آن را از مستقالت عقلی (مالصدرا، اسفار، 

کند؛ زیرا معتقد اسـت قضـایای آن، آورد و برهان این قاعده را در نهایت استواری و استحکام معرفی میمی
)؛ اما بـا وجـود ایـن مطلـب، ایـن ٢٢٩ضروری و مواد آن، برهانی و صورتش از صور منتج است (همان، 

بـرای آن اسـت و آیـا قبـول شود که آیا قبول این قاعده از دیدگاه وی به منزله قبول مصداقپرسش مطرح می
مصداق آن با مبانی فلسفی او سازگار است یا خیر؟

مالصدرا در کتب مختلف خویش درباره صادر اول نظراتی بیان کرده است. در برخی از کتـب هماننـد 
؛ همـو، ١٨٧؛ همـو، مبـدأ و معـاد، ١٣٩-١٤٠کند (مالصدرا، شـواهد،مشاء صادر اول را عقل معرفی می

آورد ) و در برخی دیگر همانند عرفا از وجود منبسط به عنوان صادر اول سخن به میـان مـی٢٠٨/ ٦اسفار، 
).٣٣١و ٢٢٧-٨/ ٢(همان، 

با توجه به این دو بیان، این مسأله مطرح است که بر اساس قاعده الواحـد و بـا توجـه بـه آرای فلسـفی 
ب نظرات مختلفی شکل گرفته اسـت کـه گیرد؟ در این بامالصدرا کدام بیان مصداق قاعده الواحد قرار می

بـه طـور » تبیین تمایالت اشراقی و عرفانی مالصـدرا، در بحـث پیـدایش کثیـر از واحـد«خادمی در مقاله 
).٦٦-٧٣مختصر به مجموع این نظرات اشاره دارد (ر.ک: خادمی، 

ایی در نظـر ترین بحث با قاعده الواحـد اسـت و تـأثیر بسـزبه هر شکل بحث صادر اول اولین و مرتبط
آیـد و شـمار میای از موضوع ایـن نوشـتار بهگونه مباحث پیشینهکه ایننهایی این نوشتار دارد. عالوه بر این

پوشی کرد.ها چشمنباید از آن
جا که هدف از طرح این نوشتار بررسی این قاعده و براهین و فروع آن نیست تنها به بحث اجمالی از آن

یم تا زمینه ورود به بحث فراهم شود؛ سپس به مصادیق معروف قاعده، اشـاره خواهـد کنباره بسنده میدراین
شد و پس از آن با تکیه بر مبانی و اصول فلسفی مالصـدرا اثبـات خـواهیم کـرد کـه ایـن قاعـده در فلسـفه 
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مالصدرا، اگرچه بدیهی، قابل قبول و مستحکم است، اما هیچ مصداقی ندارد.

بیان قاعده
شـود، زیـرا طور واحد از آن جهت که واحد است، جز یکی صـادر نمیقی ِصرف و همیناز واحد حقی

). به بیانی دیگر از علت از آن ٢٠٥/ ٧صدور واحد از کثیر مستلزم اجتماع نقضین است (مالصدرا، اسفار، 
شود و تنها شـرط آن، ایـن اسـت کـه صادر نمی-بدون واسطه –جهت که علت است، بیشتر از یک معلول 

ای نباشد، زیرا اشیاء بسیاری هستند که جایز است همگی از واحد حقیقی صادر گردند، ولـی نـه در واسطه
).٢١١یک درجه، بلکه بعضی به واسطه بعضی دیگر (همان، 

ها معیـت کند که از شی بسیط یا واحد، دو شیئی که بین آنگونه بیان میاین سخن را جوادی آملی این
شود و مراد از معیت بالطبع این است که دو شیء اوًال در عـرض یکـدیگر باشـند و یبالطبع باشد صادر نم

).٣٩٠/ ٨ثانیًا نسبت به یکدیگر ضرورت بالقیاس داشته باشند (جوادی آملی، 

اجزاء و مفاهیم قاعده
الف. واحد در طرف علت

احد مختص بـه واحـد مـن مالصدرا همانند بهمنیار و شیخ اشراق و ابن سینا معتقد است که قاعده الو
دانـد. جمیع الجهات و به تعبیری واحد حقه حقیقیه است، بنابراین قاعده را تنهـا مخـتص بـه خداونـد می

).٥٦اگرچه برخی فیلسوفان به عمومیت این قاعده درباره هر نوع وحدتی حکم کردند (ر.ک: آشتیانی، 
ب. واحد در طرف معلول

ند واحد به وحدت حقه حقیقیه باشد؛ زیرا اوًال وحـدت صـرف و توامراد از واحد در طرف معلول نمی
بساطت محض فقط مختص به خداست و ثانیًا معلول خالی از جهات نقص و کمال نیسـت و معلولیـت و 

)؛ بنـابراین ٢٠٥/ ٦، مالصـدرا، اسـفار، ٦٨-٩ظلیت با واحد من جمیـع الجهـات منافـات دارد (همـان، 
احد خارجی است که مرکب از جهات متعدده متاصله نباشد. به تعبیری مقصود از بسیط و واحد، بسیط و و

).٦٨-٩مراد از وحدت در طرف معلول، وحدت غیرحقه حقیقیه است (آشتیانی، 
ج. مراد از صدور

مراد از صدور در این قاعده، صدور ایجابی و تأسیس و ابـداع اسـت، نـه مطلـق فاعلیـت و مبـدئیت و 
یگر، مراد از مصدریت واحد در قاعده الواحد، فاعل به اصـطالح حکمـای مدخلیت در وجود. به عبارت د

است و نه فاعل به اصطالح حکمای طبیعی که اعم از مبدأ حرکـت و منشـأ تغییـر و -معطی وجود-الهی 
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خروج از قّوه به فعل است و شامل علِت اعدادی یا علت یا شرط و مـتّمم وجـود و فـراهم آورنـده اسـتعداد 

).٦١شود (همان، شیء نیز می
گردد، زیرا علـت بایـد ای که از آن، معلول صادر میگونهبه اعتقاد مالصدرا صدور، بودن علت است به

خصوصیتی داشته باشد که به حسب آن خصوصیت، معلول معین از آن صادر شـود و ایـن خصوصـیت در 
ضـرورت بخشـی علـت بـه -واقع همان مصدر است که از آن گاهی تعبیر به صدور و گاهی به مصدریت 

).٢٠٥/ ٢شود (مالصدرا، می-معلول

برهان قاعده
اند در نتیجه بر آن تنبیـه ارائـه گرچه بسیاری از فیلسوفان این قاعده را بدیهی یا نزدیک به بداهت دانسته

کنیم.ها را تحت عنوان برهان ذکر میاند، اما در این جا با مسامحه این تنبیهکرده
طوری کـه در آثـار ترین این براهین در آثار ابن سینا و بهمنیار وجـود دارد، بـهکه مهمباید توجه داشت

ای درباره این قاعده روبرو نخواهیم شد.با سخن تازه-حتی مالصدرا–فیلسوفان بعدی 
چون ابن سینا و بهمنیار و سهروردی و ... این قاعده را فقط درباره خداوند جاری جا که کسانی هماز آن

اند، با توجه به مصداق آن یعنی واجب الوجود کنند؛ در نتیجه برخی از براهینی که درباره قاعده ارائه دادهمی
من جمیع الجهات بیان شده است.

کند که همواره در علت، خصوصیتی وجود دارد که بر اساس آن، هـر علتـی منشـأ بهمنیار استدالل می
آن، صدور معلول از علت خود، ترجیح بال مرجح است. صدور معلولی خاص است؛ خصوصیتی که بدون 

این ویژگی در علت، اگر احدیت و بساطت ذات او باشد، قهرًا جز معلول واحد بسیط، از وی صادر نخواهد 
های متباین از آن، مستلزم وجود جهات متعدد است که خالف فرض است، پس از شی شد و صدور معلول

).٥٣١شود (بهمنیار، شی که با هم معیت بالطبع داشته باشند صادر نمیبسیطی که ترکیبی در آن نیست دو
جز نـور واحـد صـادر -که همان نور االنوار است -سهروردی نیز معتقد است از واجب الوجود ذاتی 

شود؛ زیرا همین که وجودی، علت برای دو معلول باشد، دلیل بر ترکیب جهات آن است و ذات واجب نمی
؛ ١٢٥-٦/ ٢یب و جهتی که زاید بر ذات باشد، مبرا است (سهروردی، مجموعـه مصـنفات، از هر گونه ترک

).١٢٥االشراق، ؛ همو، حکمه ٦٤/ ٤
کنـد، اگـر از کند. برای نمونه وی استدالل میهای مختلفی این قاعده را اثبات میابن سینا در استدالل

» ب«غیر از علیت او بـرای » الف«د برای صادر شود به ناچار باید علیت واح» ب«و » الف«واحد دوشی 
شده است یا دو چیز بوده است یا یـک چیـز بـا دو » ب«و » الف«چه سبب صدور صورت آنباشد؛ در این



102جستارهایی در فلسفه و کالم                                      شمارة102
صفت متغایر بوده است و این مطلب خالف فرض است، زیرا شی از ابتدا واحد فرض شده بود (ابن سـینا، 

).١٢٦/ ٣؛ طوسی، ١٠٨اشارات، 
ــفا ــدرا (اس ــی، ٢٢٨-٩/ ٧ر، مالص ــیر (طوس ــه نص ــر رازی (١٢٥-١٣٢/ ٣)، خواج ) ٥٨٨/ ١) و فخ

اند.باره آوردههای مشابهی در ایناستدالل
کنـد (مالصـدرا، هایش این قاعده را از دیدگاه خود و حکمای گذشته نقـل میمالصدرا در برخی کتاب

فی انـه تعـالی بسـیط «ذیل فصل و ...). وی در جلد ششم اسفار در٢٠٥/ ٢؛ ٢٠٧و ٢٠٤و ٥/ ٧اسفار، 
بسیط اگر به حسب ذات بسـیط خـود علـت «دهد که گونه شرح میاین قاعده را این» الحقیقه من کل جهه

چیزی باشد، ذات او، محض علت آن خواهد بود، پس اگر از او بیش از یکی صادر شود، ذات وی مرکب از 
).١٠٠-٥/ ٦(همان، » الت استچند جزء خواهد بود که هر کدام، محض علت یکی از معلو

گردد که اگر از واحد حقیقی، بیش از یـک واحـد های این قاعده به این مساله برمیتقریبًا همه استدالل
آید که خالف فرض است.صادر شود ترکیب در ذات علت پدید می

مصادیق معروف قاعده الواحد در فلسفه مالصدرا
عقل اول.۱

) با تکیه بر این مطلب که واجـب الوجـود مـن جمیـع ١٢٥نا، اشارات، مالصدرا همانند مشاء (ابن سی
، فعلش نیز باید واحـد باشـد؛ عقـل اول را بـه عنـوان »قاعده الواحد«الجهات، ذاتًا واحد است و بر مبنای 

؛ همو، مبـدأ ١٣٩-١٤٠کند که ذاتًا و فعًال مفارق از ماده است (مالصدرا، شواهد،صادر نخست معرفی می
) و اگر چه مرکب از وجود و ماهیت است؛ اما به این معنا نیست که از ٢٠٨/ ٦؛ همو، اسفار، ١٨٧و معاد، 

خداوند دو چیز صادر شده است تا ترکیب در ذات الزم بیاید، بلکه وجود عقـل اول را، مجعـول بالـذات و 
).٢٨٦داند (همو، اسرار االیات، ماهیت آن را مجعول بالعرض خداوند می

موقوف نهم کتاب اسفار دوازده راه را برای اثبات این امر که اولـین چیـزی کـه از خداونـد مالصدرا در 
.)٢٦٢-٢٧٠/ ٧کند (ر.ک: اسفار، شود عقل است، بیان میصادر می

وجود منبسط.۲
دومین مصداق معروف صادر اول در فلسفه وی وجود منبسط است. از خـدای واحـد محـض، فـیض 

) که ٢٨٩-٢٩٠/ ٦فیض ظل وحدت خدای واحد است (جوادی آملی، شود که وحدت آنواحد صادر می
شود که به آن مرتبه واحـدیت نیـز به این وجود عماء، مرتبه جمع، حقیقت الحقایق و مرتبه احدیت گفته می

).٣٣١و ٢٢٧-٨/ ٢گویند (مالصدرا، اسفار، می
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واقعی قاعده الواحد است، میان مصداق -عقل اول و وجود منبسط-اما اینکه کدام یک از این دو تعبیر

ای معتقدند که مالصدرا در بیان خود ابتدا شـیوه حکمـا را مفسران و شارحان مالصدرا اختالف است؛ عده
ای نیز کند، یعنی نظر نهایی وی وجود منبسط است. عدهگیرد و سپس نظرات نهایی خود را بیان میپیش می

ا میان این دو نظر منافاتی وجود ندارد و یا این که اگر به دو اعتبـار معتقدند که این دو با هم تفاوت ندارند، ی
).٧١-٣ها نگاه کنیم، هر دو قابل پذیرش هستند (ر.ک: خادمی، به آن

به هر تقدیر نگارنده معتقد است برای اثبات مسأله نوشتار اگر بتوان عقل اول را به معنای رایـج و مـورد 
آن را به وجود منبسط ارجاع داد؛ تنها کافی اسـت شـواهدی بـرای نفـی توجه شارحان مالصدرا رد کرد و یا

وجود منبسط ارائه کرد تا قاعده الواحد مصداقی در فلسفه مالصدرا نداشته باشد.
چه ظاهرًا مالصدرا نیز به این مواضع قانع نشده است و در مواردی خـاص بـا اشـاراتی کـه خـود چنان

تری روی آورده است.تر و دقیقداند، به مشرب کاملانیه میناشی از بوارق الهیه و عنایات رب
بیند که ابتدا عقل را به عنوان مصداق قاعده رد کنـد و سـپس بـه رد دیگـر پس نگارنده بر خود الزم می

مصداق معروف قاعده یعنی وجود منبسط بپردازد.
مرحله اول: حذف عقل به عنوان مصداق قاعده الواحد

توان چنین استنباط کند، اما با نظری دقیق میمتفاوت بحث صادر اول را بیان میمالصدرا در دو موضع
کرد که وی در هر دو موضع با اشاراتی کوتاه سعی دارد، زمینه دیدگاه نهایی خود را فراهم کند. اگرچه ممکن 

با عقل در نظر دهد که عقل در نظر وی است برخی این نظر را نپذیرند، اما شواهدی وجود دارد که نشان می
مشاء متفاوت است. مشائیان برای تبیین نظام آفرینش و عدم کثرت در ذات خداوند، بر اساس قاعده الواحد 

واسطه از خداوند صـادر به نظریه عقول روی آوردند و سلسله عقول را دارای مراتبی دانستند که اولین آن، بی
رسد که واسطه فیض خداونـد د تا به عقل دهم میتری دارشود. هر عقل نسبت به عقل قبلی جهات بیشمی

/ ٢؛ ٤٥٠/ ١به عالم طبیعت است. گرچه عقل (نور) در فلسـفه اشـراق (سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، 
های عقل مشائی دارد. به هایی شبیه ویژگیشود؛ اما تا حدودی ویژگی) به ده عدد محدود نمی٦٤/ ٤؛ ١٢٦

هـا واحـد در طـرف ـ از جانب مشائین ـ به این دلیل بوده است که آنرسد که دلیل چنین استنباطی نظر می
) و سنخّیتی بیش از این را میان معلـول و علـت ١٢٥دانستند (ابن سینا، اشارات، معلول را واحد بالعدد می

دانستند.بسیط محض الزم یا ممکن نمی
اما به نظر نگارنده عقل به سه دلیل خوریم،اگر چه در فلسفه مالصدرا نیز به این نوع تعبیر از عقل برمی

های پیشین دارد:در فلسفه وی معنایی متفاوت از فلسفه
های تواند به همان معنای رایـج در فلسـفهدلیل اول آن است که عقول مبتنی بر هیئت قدیم است و نمی
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پیشین در حکمت متعالیه نیز وجود داشته باشد.

مجموع عالم یک شخص واحد اسـت بـه «از دیدگاه مالصدرا کند کهدلیل دوم به این مطلب اشاره می
این معنا که وحدتش شبیه وحدت اشیاء متغایر و مخالف نیست که به واسطه اجتماع و انضمام ماننـد یـک 

).١١٤/ ٧(مالصدرا، اسفار، » چیز گردد بلکه وحدت آن، وحدت ذاتی است
ان) و در توجیه این مطلب کـه اگـر عـالم داند (هممالصدرا یک شخص بودن عالم را امری برهانی می

انـد شخص واحدی است، پس بعضی چیزها که وجودشان تدریجی است چگونه در این وحدت قرار گرفته
ها بوده و احاطه به کل دارد و تمام ایـن حرکـات و تجـددات و وحدت عالم جامع تمام وحدت«گوید: می

گونه وحدت را تنها خداونـد و اسـتواران در ند که اینکاجسام، تحت آن وحدت هستند و در ادامه تاکید می
).١١٧(همان، » دانندعلم می

جـا کـه تمـام کند که مقصود او از عـالم، انسـان کبیـر اسـت و از آنمالصدرا این مسأله را شفاف می
ه ب–حقیقت یک شیء، فصل اخیر آن است؛ بنابراین صادر اول از حق تعالی یک چیز است و آن انسان کبیر 

باشد، ولی دارای دو اعتبار است، اعتبار اجمال و تفصیل. پـس هنگـامی کـه از عقـل می-شخص خودش
ای عقل اول، ای و اگر از عالم سخن بگویی، گویی گفتهگویی، گویی از مجموع عالم سخن گفتهسخن می

بدون اختالف حیثیت تقییدی و تحلیلی بلکه به لحاظ اجمال و تفصیل (همان).
دارد و عقـل را بـه عنـوان موجـودی برد فلسفه متعالیه خود برمـین بیان گامی را در جهت پیشوی با ای

کند که از خداوند صادر شده است. پس در این مقـام در فلسـفه او بـه دو وجـود برخـورد واحد قلمداد می
خورد. این شم میدر سخنان او به چ» عالم«و یا » انسان کبیر«کنیم، وجود خدا و وجود عقل که با تعبیر می

دهد منظور از عقل، در حکمت متعالیه، عقل مشائی و اشراقی نیست؛ ایـن تعـابیر تعابیر، در واقع نشان می
-یعنـی وجـود منبسـط-به فیض منبسط بسیار نزدیک است و به عنوان احتمال دیگر مصداق قاعده الواحد

تواند باید مورد بررسی قرار گیرد.می
توانـد دهد که عقـول نمیرنده بر نفی معنای عقول به معنای رایج دارد و نشان میاما دلیل سومی که نگا

کنـد کـه عقـول در حکـم صـفات خداونـد مصداق قاعده الواحد باشد این است کـه مالصـدرا اشـاره می
؛ همو، مفـاتیح الغیـب، ٢١٣/ ٥باشند (همو، اسفار، ) و باقی به بقاء او می٢٥٩(مالصدرا، مفاتیح الغیب، 

شـوند ای از مراتب او محسوب می) بنابراین مانند هر موصوف و صفت و مسمی و اسم، مرتبه٣٧٥و ٢٥٩
).١٣٢/ ١(مطهری، 

مرحله دوم: حذف وجود منبسط به عنوان مصداق قاعده الواحد
پس از بیان شواهدی بر اینکه عقل به معنای رایج در فلسفه مالصدرا کـاربرد نـدارد و بـه همـین دلیـل 
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گردد؛ به این معنا که چه مراد د مصداق قاعده الواحد قرار گیرد، بحث به سمت وجود منبسط بر میتواننمی

مالصدرا از عقل، وجود منبسط باشد، چه وجود منبسط در فلسـفه وی سـاختاری متفـاوت و مجـزا داشـته 
تواند مصداق قاعده الواحد باشد.باشد؛ باید اثبات شود که چنین موجودی نمی

تـوان بـه شـواهد زیـر در ت این مسأله که وجود منبسط نیز مصداق قاعده الواحد نیسـت، میبرای اثبا
فلسفه مالصدرا اشاره کرد:

اول اینکه از نظر مالصدرا، صدور وجود منبسط از ذات خدا، علیت نیست؛ زیرا علیت از آن جهت که 
در نظر وی، شأنی از شئون علت علیت است اقتضای مباینت بین علت و معلول را دارد، در حالی که معلول

).٣٣١/ ٢است (مالصدرا، اسفار، 
در این مرتبه از فلسفه وی، وجود منبسط دیگر یک وجود مستقل و منحاز نیست. به ایـن معنـا کـه بـا 

شود که تنها یک وجود در همه عالم جریان دارد و هر چیزی غیـر از حذف علیت به معنای رایج، اثبات می
های او هستند و هیچ دوئیتی در وجود نیست. در این مرحلـه اسـت کـه مصـداق قاعـده یهاو، نمودها و سا

الواحد در فلسفه او از بین خواهد رفت.
دوم اینکه از نظر مالصدرا صدور و فیض نیز مستلزم دوئیت است، مگر آن که معنـایی از آن اراده شـود 

ه و نـه در اصـطالح وجـود دارد؛ وجـود بسـیط که با شأن و جلوه برابر باشد و چنین چیزی نه در لغت آمـد
داند و هر چه دوم لحاظ شود، شأنی از شئون نامتناهی محض نامتناهی و البشرط مقسمی، دوم را محال می

).٣٠٠-٢٩٩/ ٢آن است که آن شئون همان تعینات و صفات و کماالت اوست (ر.ک: مالصدرا، اسفار، 
منبسط و مانند آن، تنزیه کثـرت، ماهیـت و امکـان از ذات سوم اینکه هدف از اثبات عقل اول یا وجود 

حق تعالی است و چنین چیزی اگر چه حق است، ولی مستلزم اثبات فاعلیت حقیقی برای غیر حق تعالی و 
که از نظر صدرا فاعلیت غیر خداوند، مجـازی اسـت، آن نفی فاعلیت قریب وی از ماسوی است و حال آن

واسـطه اسـت. لیت حق تعالی نسبت به همه مظاهر یا موجـودات، قریـب و بیهم مجاز در اسناد و نیز فاع
شود هیچ نقشی در صدور سایر موجودات نداشته باشد و اگر نقشی پس اگر قاعده مصداق داشته باشد، نمی

-٢١٦/ ٢برای صادر اول قائل شویم، در نتیجه حق تعالی فاعل قریب نخواهد بود (ر.ک: مالصدرا، اسفار، 
٢١٩.(

هارم اینکه بر اساس قاعده بسیط الحقیقه، حق تعالی واجد تمام کماالت و تعینـات اسـت و نسـبت چ
ها به ذات حق نسبت فرع به اصل یا فرع به شی یا ظل به حقیقت است و آن کمـاالت و تعینـات در ایـن آن

مـاالت و تعینـات نسبت با هم تفاوت ندارند، نه به اصالت و اعتبار نه به اولویت و عـدم آن، یعنـی همـه ک
تواننـد کـدام نمینسبت به ذات حق تعالی عین فقر و به تعبیر مالصـدرا ماننـد ماهیـت هسـتند. پـس هیچ
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).٣٦٨/ ٢مصداق واقعی قاعده الواحد باشند (ر.ک: مالصدرا، اسفار، 

و یـک از دچه بیان شد تنها نشان دهنده شواهد مستقیمی بود بر این مطلب که از نظر مالصـدرا هیچآن
تواند به فلسفه وی ارجاع داده شـود. از طرفـی مصداق متعارف و مشهور فلسفه وی برای قاعده الواحد نمی

داند، بنابراین قاعده الواحـد عقول را صفات خدا معرفی کرد و از طرفی وجود منبسط را نیز معلول خدا نمی
با مفاد مشائی آن در فلسفه مالصدرا مصداق نخواهد داشت.

اش نیز کسـب توان با توجه به اشارات دقیق و مبانی و ساختار اصلی او در فلسفهسأله را میاما همین م
ترین راه بـرای اثبـات فقـدان مصـداق ترین و مهمکرد. به نظر نگارنده مسأله وحدت شخصی وجود اصلی

ه نحـوی قاعده الواحد در فلسفه وی است، بر این اساس سعی شده است، تمام مبنا و ساختار پیش روی بـ
به وحدت شخصی وجود پیوند بخورد؛ به همین دلیـل مسـأله علیـت و قاعـده بسـیط الحقیقـه بـه عنـوان 

چـه بیـان شـد شواهدی برای اثبات وحدت شخصی وجود به کار برده شده است؛ اگرچـه هـر کـدام چنان
تواند مستقًال نیز برای اثبات مدعای این نوشتار کافی باشند.می

شود و به این ترتیب اثبات موضوع این مقاله بـه نی، توحید خاص مالصدرا اثبات میدر ادامه با این مبا
گیرد.آخرین مرحله خود قرار می

وحدت شخصی وجود
کند و معتقد اسـت مالصدرا در اسفار پس از بیان اصل اصالت وجود، به اصل وحدت وجود اشاره می

است هدایت کرده است که: موجود و وجود منحصـر در که خداوند با این اصل عرشی و تابناک او را به راه ر
حقیقت واحد شخصی است که او در موجودیت حقیقی شریکی ندارد و در عین و خارج بـرای وی ثـانی و 

چنان که اولیاء و عرفا یعنی بزرگان اهل کشف و یقـین ) هم٣٠٠و ٢٩٢/ ٢دومی نیست (مالصدرا، اسفار، 
براین باورند.

های وجودی و مواضـعی کـه در مقـام بحـث و اثبات مراتب گوناگون برای کثرتکند کهوی اشاره می
شود، منافاتی با این مطلب ندارد؛ زیرا این کثرات در واقع ظهورات ذات تعلیم بر تعدد و تکثر وجود ارائه می

هـر ) و ٢٩٢/ ٢؛ همو، اسـفار، ٥٢-٣و تجلیات صفات اویند که در واقع عین ذات اویند (همو، المشاعر، 
شود، شأنی از شئون خداوند و پرتوی از روشنایی نوراالنوار (همو، الشواهد، چه اسم وجود بر آن واقع میآن

) بنابراین در هستی جز او هیچ نیست.٥٠
کنیم وجود حق در اعیان ممکنات است؛ پس از حیـث هویـت چه ما ادراک میوی معتقد است که آن

ی و احوالی که حسب عقل فکری و قوه حسی، مفهـوم و انتـزاع حق، وجود اوست و از حیث اختالف معان
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طور که به واسطه اختالف صور و معانی، نام ظـل و الذات هستند؛ پس همانشود، اعیان ممکنات باطلمی

). ٢٩٤/ ٢شود (همو، اسـفار، طور نام عالم و ماسوی الحق از آن زایل نمیشود، همانسایه از آن زایل نمی
نات فی حد ذاته و بدون لحاظ تجلی حق هالکت ذاتی دارند و با توجه به تجلی نور حق و پس در واقع ممک

شود نـه وجـود ظهور آن، اشیاء دارای وجود ظلی و ظهوری هستند؛ پس وجود حقیقی از ممکنات نفی می
کید می ل نشدند، کند که مردمی که به مقام و مرتبه عرفای الهی نائظلی که پرتو آن وجود حقیقی است. او تأ

کنند که از این سخن وحدت شخصی به معنای تصریح بـه عـدمیت نظـامی کـه در ایـن عـالم و گمان می
) وی این پندار را در فصلی با عنوان فی ٣١٩آید (همان، شود، الزم میعوالمی که فوق این عالم مشاهده می

).٣٢٠کند (همان، إثبات التکثر فی الحقائق اإلمکانیة رد می

ل در اثبات مدعا: بحث علیتشاهد او
بحث علیت در فلسفه مالصدرا تا حدود زیادی بـا آرای فیلسـوفان گذشـته متفـاوت اسـت. مالصـدرا 
کوشیده است تا با تحلیل مسأله علیت و کنکاش در خصوصیات علت حقیقی و حقیقـت معلـول، شـواهد 

زیرا عرفا معتقدند علیـت در واقـع )؛٤٩٣/ ١برهانی کافی برای مشهودات عرفانی ارائه دهد (جوادی آملی، 
همان تجلی و متجلی و ظهور و مظهر است و علت و معلولیت در جایی معنا دارد که ثانی برای حق وجـود 

ای از مراتـب همـان حقیقـت اسـت و نـه ء نیست. جلوه یـک حقیقـت مرتبـهء، ثانی، شیدارد و جلوه شی
).١٣٢/ ٣موجودی در کنار آن حقیقت (مطهری، 

ایگزینی تجلی به جای علیت جایگاه وحدت شخصـی وجـود را در فلسـفه او روشـن و ویـژه بحث ج
کند.می

بحث جایگزینی تجلی به جای علیت جایگاه وحدت شخصـی وجـود را در فلسـفه او روشـن و ویـژه 
کند.می

به اعتقاد فیلسوفان میان واجب و ممکن، غیریت حاکم است. وجود واجب غیر از وجود ممکن است. 
، در واقـع وجـود بـه دو قسـمت ممکـن و »ممکن الوجود«کنار وجود واجب، موجوداتی هستند به نام در

شود. فیلسوف، به وجود علت و وجود معلول قائل است؛ مالصدرا نیز معتقد است علیت واجب تقسیم می
) ٣٣١/ ٢مالصدرا، اسفار، از آن حیث که علیت است اقتضای مباینت و جدایی بین علت و معلول را دارد (

چـه علـت ها از جهت سلوک علمی و روش عقلی است و امـا آنو وجود علت و معلول و بحث پیرامون آن
شود و بنـابراین نظـر، علیـت بـه شود در واقع اصل است و معلول شأنی از شئون آن محسوب مینامیده می

).٥٤گردد (همو، المشاعر، اطوار و تجلی ظهورات برمی



102جستارهایی در فلسفه و کالم                                      شمارة108
اثبات این مطلب باید مراحل تکاملی علیت را در فلسفه مالصدرا روشن کرد:برای

علیت در معنای مشائی.١
چـون پیشـینیان بـه مبحـث علیـت و او در برخی از کتب خود مانند اسفار، شواهد، المشـاعر و ... هم

هـا، ین بحثتعریف آن پرداخته و احکام، انواع، قواعد و فروعات آن را بیان کرده اسـت کـه در ضـمن همـ
اش وجود دارد، های وی در فلسفه متعالیها، نوآوریکند. گرچه در این بحثقاعده الواحد را نیز مطرح می

کنـد ها به صورتی اشاراتی کوتاه است، در وهله اول خواننده را متوجه خود نمیکه این نوآوریاما به دلیل آن
.شودو همین معنای متعارف از علیت از آن برداشت می

علیت به معنای اضافه اشراقی.۲
این مرتبه در واقع خروج از معنای علیت مشائی و ورود به معنای تجلی و ظهور است.

در اضافه اشراقی اضافه و مضاف الیه در واقع یک چیزند و تغایرشان اعتباری است. در اضـافه اشـراقی 
ک امر سومی به نـام رابطـه و نسـبت دو چیز مستقل نداریم که یکی مضاف و دیگری مضاف الیه باشد که ی

آفرینـد و وجـود آن میانشان تحقق پیدا کرده باشد، بلکه مضاف با افاضه و ایجاد خـود، مضـاف الیـه را می
مضاف الیه، چیزی جز همان ایجاد نیست.

حکمای قبل معتقد بودند که ذات معلول، ذاتی جداگانه و مرتبط با علت است و ایـن ارتبـاط زائـد بـر 
کند که معلول با تمام حقیقتش عین انتساب به علت و عین اضافة لول است، اما مالصدرا اثبات میذات مع

گیـرد کـه بنـا بـر آن به علت است و ایجاد عین موَجد است. همین جاست که نظریه امکان فقری شکل می
ن فقری در ایـن آید. امکارابطه علیت وجودی همان ارتباط وجود رابط و تعلقی با وجود غنی به حساب می

نوایی همان شود و این همنوا میگیرد تا جایی که با توحید عرفانی همترین مرتبه خود اوج میمرحله تا عالی
دهد.طور کلی به تجلی و ظهور میمرحله سوم علیت در فلسفه اوست جایی که علیت جای خود را به

جایگزینی تجلی به جای علیت.۳
معتقد است که بحث وحدت وجود به معنایی که نوعی -ره خواهد شدچه اشاچنان-اگرچه مالصدرا 

توحید خاص و برتر را به همراه دارد، از راه مکاشفه و طریق شهود قابل فهم است، اما در جلد دوم اسفار در 
کند که در آن علیت را بـه تجلـی بـر بحث علت و معلول نوعی از استدالل را برای وحدت وجود عنوان می

).٣٠٠-٢٩٩/ ٢د (مالصدرا، اسفار، گردانمی
نظریه وحدت وجـود و برهـانی بـودن آن از دیـدگاه مالصـدرا و ابـن «این استدالل را کاکایی در مقاله 

های علت و معلول رسد مالصدرا در میانه راه به جای واژهکند. در این استدالل به نظر میتدوین می» عربی
کند.ستفاده میهای تجلی و ظهور اعدول کرده و از واژه
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حق تعالی تنها علت حقیقی در جهان است و همه جهان و ماسوی الله معلول او هستند.-
گونه نباشد پس احتیاج برای او عرضی بـوده دیگـر در معلولیت عین ذات معلول است زیرا اگر این-

باشد و این خالف فرض است.ذات او نمی
هویتی ندارد و عین وابستگی بـه علـت و عـین چیزی که معلولیت جزِء ذات او باشد از خود هیچ-

شأن، تجلی و ظهور علت خواهد بود.
پس ماسوی الله همه ظهور و تجلی او هستند و از خود هیچ هویتی ندارند.-
ظهور شیء از وجهی خود آن شیء است.-
در نتیجه عالم هویتی جز حق ندارد پس عالم خود اوست و خلـق حـق اسـت (نقـل از کاکـایی، -

۶۸.(
گـردد. وی صـریحًا بـه ایـن مطلـب کند که حقیقت علیت به تجّلی بر میرا با ابن برهان اثبات میصد

کند آن چه نخست درباره علیت مطرح کرده یعنی مباینت علت و معلول بر اسـاس نظـر حکمـای اشاره می
أنی از پیشین و نظرات علمی رایج بوده است، اما در واقع علت اصل، مبـدأ و حقیقـت وجـود و معلـول شـ

شئون او و در حقیقت علیت و تأثیر به معنای تطور علت و تفنن وی به فنون وجود مبدل گردید، نه به معنای 
انفصال وجودی که منقطع و منفصل از وجود او و مستقل در وجود خویش است پس علیت، مصـدریت و 

).٢٠٩/ ٢اسفار، ها نیست بلکه عبارت است از وجود ذات خود علت بسیط (مالصدرا، مانند این
خواهـد در دانـد و از خواننـده میوی این نظر نهایی از علت و معلول را بر حسب سـلوک عرفـانی می

).٥٠-٥١؛ همو، شواهد، ٣٠١های صاحبان خرد لغزیده است استوار باشد (همان، راهی که گام
وم و سوم علیت تفـاوتی در ادامه بحث الزم است به این نکته اشاره شود که ممکن است ظاهرًا معنای د

شوند. یعنی بـین با هم نداشته باشند، اما اصل این است که این دو مورد حقیقتًا دو مورد مجزا محسوب می
های زیر اشاره کرد:توان به تفاوتها میهایی وجود دارد که از جمله آن تفاوتوجود رابط با شأن تفاوت

شأن و تجلی، مجازی است.اطالق وجود بر وجود رابط اطالق حقیقی ولی بر-
١وجود رابط از لوازم تشکیک خاصی است در حالی که شأن از لوازم وجود خاص الخاصی است.-

ها سازگار نیست.که شأن با آنوجود رابط با صدور و فیضان و مانند آن سازگار است، درحالی-
گونه نیست.وجود رابط بر اساس تفکر صدرایی به تباین وجودها نزدیک است ولی شأن این-

. تشکیک خاصی تشکیکی است که به حقیقت مقابل آن مفهوم با توجه به مراتب مختلف به شدت و ضعف و کمال و نقض اسـت و مابـه   1
مقابل ظل و عکس االشتراك عین مابه االمتیاز و مابه التفاوت عین مابه االتحاد است و تشکیک خاص الخاصی تشکیکی است که در حقیقت 

است که اختالف ظل و ذي ظل و اصل و فرع و شبح و ذي الشبح و بود و نمود است که آن حقیقت اصل و مابقی اظالل و رقایق و مجالی او 
).353التوحید، آشتیانی، اساس(باشدمی
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وجود رابط همراه با حیثیت تعلیلی است ولی شأن این گونه نیست و به همین دلیل وجود رابط باقی -

به ابقاء حق تعالی است ولی شأن باقی به بقای اوست.
اش و تبیـین وحـدت شخصـی وجـود بـه مالصدرا برای حذف کامل علیت به معنای متعارف فلسـفی

)، واحـد و مراتـب ٥٠)، انسان و آینه (همو، شـواهد، ٢٩٢/ ٢(اسفار، هایی همچون شاخص و سایه تمثیل
) ٤٤) و خورشـید و نـور آن (همـان، ٢٩٤)، سایه و صاحب سایه (همان، ٣٠٨-٩/ ٢اعداد (همو، اسفار، 

شود تا اوًال نشان دهد منظور او از وحدت وجود، وحدت شخصی وجـود اسـت نـه وحـدت در متوسل می
و ثانیًا به روشنی توضیح دهد که همـه کثـرات مظـاهر وجودنـد و هـیچ -اشتندچه برخی پندچنان-شهود 

بـه معنـای دو وجـود » علیـت«کنند و که عوام فهم میآن چنان» کثرت«استقاللی از خود ندارند و در واقع 
متباین و جدا نیست، بلکه حق و خلق دو وجه از یک حقیقت هستند که اگر از جهت وحدت بنگری حق را 

بینی یعنی حق به اعتبار ظهـور و تعیـنش در صـور کنی و اگر از جهت کثرت بنگری خلق را میمیمشاهده
اشیاء خلق است و به اعتبار احدیت ذاتیش حق است پس در عالم هستی تنها واحد حقیقی خداوند است و 

).٢٠١پذیرد (جهانگیری، اوست که در عین وحدت در مظاهر تجلی یافته و کثرت می
کند که جز وجود حقیقی و ناب خداوند هیچ مالصدرا مخاطب خود را به مسیری هدایت میدر نتیجه

بیند همه را وجود ظلی و تبعی قلمداد کند و به واسطه ایـن امـر وجودی را حقیقی نداند و هر چه کثرت می
همه کثرات را به وحدت برگرداند.

را قابـل » وحدت و وحدت در عین کثرتکثرت در عین «وی با این سخنان، ارزشمندترین نظریه خود 
بخشد.کند و آخرین سفر خود را معنا میفهم و روشن می

تواند مصداقی داشته باشد، زیـرا اوًال صـدور و علیـت جـای خـود را بـه قاعده الواحد در این بیان نمی
هـای وجـه بـه مثالاند و دوئیت در علیت به فردیت در تجلی تبدیل شده است و ثانیًا با تتجلی و ظهور داده

اش و خورشـید بـا شود که از همان طور که شخص با سـایهوی در زمینه وحدت شخصی وجود روشن می
ها و تجلیاتش مصداق این قاعده قـرار تواند مصداق قاعده الواحد قرار گیرد، خداوند هم با سایهنورش نمی

او هستند و مانند هر موصوف و صفت و ها و تجلیاتش همه به منزله اسم و صفت نخواهد گرفت، زیرا سایه
شود.ای از مراتب او محسوب میهر مسمی و اسمی، مرتبه

شاهد دوم: قاعده بسیط الحقیقه
کنـد، قاعـده هایی که وحدت شخصی وجود را در فلسفه مالصدرا اثبات میرسد یکی از راهبه نظر می

کند که با تأیید خداوند به آن دسـت عرشی یاد میبسیط الحقیقه است که وی در اسفار از آن با عنوان برهان 
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). وی عالوه بر اسفار در دیگر کتب خود، همچون الشواهد الربوبیه و ١٣٥/ ١یافته است (مالصدرا، اسفار، 

المشاعر نیز این برهان اشاره کرده است: از نظر وی هر بسیط حقیقی واجب و الزم است کـه بالفعـل همـه 
).٤٠/ ٣اشیاء باشد (همان، 

کـه بسـیط الحقیقـه همـه کمـاالت دیگـر قاعده بسیط الحقیقه به دو صورت قابل طرح اسـت: اول آن
کـه موجودات را دارا و از نقایص آن مبرا باشد که این طرح با بحث تشکیک وجود سـازگار اسـت و دوم این

تقریر با وحـدت بسیط الحقیقه همه کماالت را داراست به این معنا که خارج از واجب چیزی نیست و این
).٣٣٦/ ١٠شخصی وجود سازگار است (جوادی آملی، رحیق مختوم، 

فی ذکر نمط آخر من البرهـان علـی «بحث نهایی او درباره علت و معلول و عبارت وی در عنوان فصل 
ناظر به تقریر دوم اسـت. » ان واجب الوجود فردانی الذات تام الحقیقه ال یخرج من حقیقیه شی من االشیاء

ای است که در غایت بساطت است و هـر کند که واجب الوجود بسیط الحقیقهدر ذیل این فصل بیان میاو
ای کـه گونـهبسیط الحقیقتی که این چنین باشد تمام اشیاء است، پس واجب الوجود تمام اشـیاء اسـت، به

ح اصـول کـافی آورده چنین در شر) و هم٣٦٨/ ٢هیچ چیزی از اشیاء از او بیرون نیست (مالصدرا، اسفار، 
نهایت است، حقیقت وجود با عدم آمیخته نیست پس وجود هر شی است که ذات خدا حقیقت وجود و بی

).٤٣٤/ ٣به اوست و او وجود همه اشیاست (همو، شرح اصول کافی، 
آملی معتقد است مراد از خارج نبودن حقیقت هیچ شیء از واجب، سالبه به انتفای موضوع است؛ زیرا 

هـا را غیر خدا وجود یا وجودهای دیگری باشد که حقیقتًا به حمل شایع موجود باشد و واجب عـین آناگر 
آید که این امر با بساطت او ناسازگار است. از طرف دیگـر صورت ترکیب واجب الزم میداشته باشد در این

د وسـطی اسـت کـه شیئی که بسیط محض است باید نامحدود و نامتناهی باشد. نامتناهی بودن وجود، حـ
کند.وحدت شخصی وجود و حصر آن در واجب و نفی هر گونه وجودی را برای غیر واجب اثبات می

شـود و بـا به غیر واجب می» وجود«چه اشاره شد، مانع از نسبت حقیقی وحدت شخصی وجود چنان
ی باشد که به واجب نشانه، آیت و تجلی واجب است، زیرا اگر معلول واقعًا دارای وجود» معلول«این اصل 

).٣٣٧-٨آید (همان، متکی است محدودیت واجب الزم می
از طرفی بسیط الحقیقه بودن مایه دارایی سایر کماالت هستی است و پس وجـود واجـب کـل الوجـود 
است و صفات او کل صفات زیرا او بسیط الحقیقه است و هر موجودی که بسیط الحقیقه باشد کل اشیاء و 

قایق است.مشتمل بر همه ح
در بسیط الحقیقه نقصان وجود ندارد زیرا نقصان موجب تعدد است و موجودی که در وی تعدد نیست 
ناقص نیست و موجودی که ناقص نیست هیچ امری از امور کمالیه که الزمه ذات او است خـارج از حیطـه 
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).١٣٨ذاتش نیست (همو، شرح اصول کافی، 

شـود و وحـدت ی دیگر بر وحدت شخصـی وجـود اثبـات میبدین ترتیب قاعده بسیط الحقیقه شاهد
بندد و قاعـده الواحـد در فلسـفه مالصـدرا شخصی وجود راه را بر هر گونه وجود حقیقی غیر از واجب می

ماند.بدون مصداق باقی می

توحید بر مبناي وحدت شخصی وجود و قاعده بسیط الحقیقه
های فلسفی مالصدرا پراکنده شده است. این بحث الی بحثبحث توحید ویژه حکمت متعالیه در البه

مانند مباحث گذشته از نگاهی عرفانی و اشراقی برخوردار است که با مبانی نهایی وی در این نوشتار سازگار 
شود.است و به نوعی از عوامل یقین به آن مبانی محسوب می

توان به پنج قسم تقسیم کرد:توحید را به وجهی می
به توحید واجب الوجود با قول به کثرت وجود و موجودتوحید عامی که

توحید خاصی به وحدت وجود و کثرت موجود به معنی منسوب به وجود
توحید خاص الخاصی به وحدت وجود و موجود تعبیر شده است

توحید اخص الخواصی به وحدت وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود و بالعکس تعبیر شده 
است

).٣٥٤ء الخاص الخاصی: نسبت و انتساب به وجود بر اضافه اشراقیه (آشتیانی، توحیدصفا
زاده آملی درباره قسم چهارم اند؛ به عنوان نمونه حسنهر سه نوع توحید اخیر را به مالصدرا نسبت داده

ذات او نویسد: وجودات با همه تکثر و تمایز که دارند، مراتب تعینات حق و ظهورات نـور او و شـئونات می
هستند نه این که امور مستقل و ذوات منفصل باشند و این توحید اخص خـواص اعنـی کمـل اهـل توحیـد 

ای القـول بوحـده «انـد است که اولیای دین و عرفای شامخین و حکمای متأله و متعمق در حکمت متعالیه
).٧٣حسن زاده آملی، و این حق توحید و توحید حق است. (» الوجود و الموجود جمیعًا فی عین کثرتهما

چنـین اما با توجه به مسأله وحدت شخصی وجود و به تبع آن بحث علیت و قاعده بسـیط الحقیقـه هم
توان آن را نظر نهـایی ترین نوع توحید در این پنج قسم، توحید پنجم است، به نوعی میاین مطلب که کامل

مالصدرا مطرح کرد.
اب ضیق کلمات است زیرا مالصـدرا بـه طـوری کلـی انتسـاب البته این نسبت و انتساب یاد شده از ب

ها، فرع بر منسوب و منسوب الیه کند و معتقد است نسبت وجود و تحقق آنموجودات را به خداوند نفی می
).٧٧-٧٦/ ٦شود (مالصدرا، اسفار، است و همین نفی انتساب توحید واقعی قلمداد می
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دو اصل وحدت شخصی وجود و قاعده بسـیط الحقیقـه و نیـز توان بابر این اساس مسأله توحید را می

بحث علیت بیان کرد و معنای توحید بر اساس این دو بحث، همـان هـدف نگارنـده را در اثبـات مصـداق 
نداشتن قاعده الواحد تأمین خواهد کرد؛ زیرا توحید در معنای مورد نظر نویسـنده بـا آخـرین مرتبـه توحیـد 

ه توحید اخص الخواصی دارای وحدت و کثرت حقیقی است و در ایـن توحیـد متفاوت است به این معنا ک
کثرت اعتباری است و تنها یک مصداق حقیقی وجود دارد. عالوه بر اینکه بایـد توجـه کـرد توحیـد اخـص 
الخواصی با تشکیک خاصی سازگار است ولی این توحید با تشکیک خاصی الخاصی سازگار است یعنی با 

وحدت شخصی وجود.
دانـد و از دیـدگاه الصدرا در بیان خود درک و اعتقاد به این نوع توحید را فقط مخصوص صـدیقان میم

بیند بلکه همه را وی موحد واقعی کسی است که در نگرش به آسمان و زمین و دیگر موجودات جدایی نمی
فه و از اسـرار آن ). وی این مطلب را نهایت علـوم مکاشـ٣٢٣/ ٢بیند (مالصدرا، اسفار، یک چیز واحد می

) و لذا تفسیر و تبیین آن به ٣٢٤توان آن را در کتاب گنجاند یا به نوشتن در آورد (همان، معرفی کرده که نمی
های اهل نظر و فکر رسمی موافق باشد، برای اهل الله سخت و مشکل است.شکلی که با شنیده

ود واجـب الوجـود و ظهـورات او طبق این نظر مشرک حقیقی کسی است که در عالم وجود به جز وج
وجودی مستقل و منفصل از خداوند بشناسد نه این که صرفًا واجب الوجودی در کنار او قرار دهد؛ زیرا این 

شود ولی آن شرک، شرک خفـی بـوده کـه از دیـدگاه عقـول شرک جلی است و به واسطه دالیل توحید رد می
).٢٧٩/ ١ناقصه و اوهام عامه پنهان است (کبیر، 

هایی است کـه حلکند از راهبه اعتقاد مالصدرا برهان عرشی که بر اساس قاعده بسیط الحقیقه ارائه می
) و معتقد اسـت ایـن برهـان بـرای متوسـطان در ١٣٥/ ١کند (مالصدرا، اسفار، توحید خداوند را اثبات می

اسـت کـه در مواضـع حکمت نافع نیست، چه رسد به ناقصان در حکمت به این دلیل که بر اصولی مبتنـی
مختلف کتاب اسفار پراکنده کرده است، اما برای کسی که نفس خـود را بـا فلسـفه ریاضـت داده اسـت بـر 

).١٣٦های استوار دیگر برتری دارد (همان، بسیاری از برهان
هـای نـور او و به اعتقاد وی غیـر از خداونـد موجـود حقیقـی وجـود نـدارد و ایـن ممکنـات از تابش

/ ٦رتو اویند و نهایت توحید بر این است که واحد حقیقی و یگانه تمـام اشـیاء باشـد (همـان، های پعکس
).١٤١) پس او در وحدت خود کل و تمام اشیاء است (همان، ٢٦٤

مالصدرا توحید در فلسفه را به توحید در عرفان نزدیک کرد و زمینه را برای باالترین نـوع توحیـد فـراهم 
کند.می

عقل سلیم از ادراک برخی از مراتب کمال معرفت به دلیل بزرگی و شـرافت آن مرتبـه وی معتقد است، 
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کید میعاجز است نه این چـه شـمارد و آنچه عقل محـال میکند که بین آنکه آن را انکار کند؛ در نتیجه تأ

حیح آن بدان دسترسی ندارد تمایز وجود دارد و بنابراین توحید، وحدت وجود و بساطت وجود به معنای ص
توانـد بـرای )، به همین دلیل نمی٣٢٢/ ٢کند (همان، چیزی است که عقل به دلیل قصورش آن را درک نمی

آن تبیینی صحیح ارائه دهد.

نظرات نهایی مالصدرا
کنـد الزم طور صریح به عقیده نهایی خود اشاره نمیجا که مالصدرا در بسیاری از مباحث خود بهاز آن

ها و ضوابط تشخیص دیدگاه نهایی مالصدرا اشاره کنیم.الکاست تا حدودی به م
گویی در اگر چه از مالصدرا کتب زیادی به دست ما رسیده اسـت، امـا وی معتقـد اسـت بـه خالصـه

مباحث و آرای خود عالقه دارد و ارائه آرای حکمای سلف در کنار نظرات اصلی تنها از باب تمرین ذهـن و 
کنـد وگرنـه آرای خـود را بـه صـورت خراج مسائل دشوار و پیچیده مطـرح میآماده ساختن نفوس برای است

).١٠-١١/ ١گونه مباحث پراکنده کرده است (همو، اسفار، الی ایناشارات کوتاه اما دقیق، در البه
ترین مسأله در هر سیستم سازگاری اجزای آن سیستم با یکدیگر است؛ بنـابراین در جـایی اولین و مهم

پوشی ز نظرات مالصدرا به اجزای اصلی سیستم فلسفی او صدمه بزند یا باید از آن جزء چشمکه یک جزء ا
البته در جایی که تکیه بر اصول دینی معارف قرآنی باشد -کرد و آن را جزء نظرات اصلی او به شمار نیاورد 

ای تعبیر کرد گونهرا بهیا آن جزء-گیردهر چند که با مبانی او مخالف باشد خود مالصدرا جانب دین را می
جا که خود مالصدرا معتقد است نظرات اصلی من به صـورت پراکنـده که با سایر اجزا مرتبط شود اما از آن

قابل بررسی است؛ بنابراین بهتراست به تفکیک و جداسازی اجزای حکمت متعالیه از اجزای سایر مکاتـب 
ور فالسفه به فلسفه مالصدرا داشته باشیم.که سعی در توجیه و ربط آرای جمهبپردازیم نه این

کنـد کـه ایـن از طرفی سخنانی از مالصدرا وجود دارد که شبیه آرای عرفا است و او بـه اشـاره بیـان می
نظرات سخنانی است که دیگران به مغز آن پی نبردند و یا همین تعبیر را در جایی که سخنانی را از عرفا بیان 

تواند آرائی باشد که بـه سـخنان دهنده آن است که آرای اصلی او مین مطلب نشانبرد. ایدارد به کار میمی
تر است.عرفا نزدیک

عالوه بر این موارد، بین مطالبی که در مراحل مختلف حیات عقلی او بیان شده است باید تفکیک قائل 
هـا اش در آنعقلـیهـای بعـدی حیـاتشد و در بحث آرای اصلی او باید به مباحثی توجه کرد که در دوره

)١-١٨ها عمق داده است (رک علیزاده سالطه، تجدید نظر کرده یا به آن
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گیرينتیجه

قاعده الواحد در جایی جاری است که رابطه علیت و به تبع آن دوئیتی وجود داشته باشد؛ زیـرا صـدور 
در عالم وجود دارد و بـه که از دیدگاه مالصدرا هر چهفرع دوگانگی و ثنویت علت و معلول است، در حالی

شود، شأن خداوند است و به منزلة اسم و صفت اوست و مانند هر موصـوف و صـفت و آن معلول گفته می
شود.ای از مراتب او محسوب میمسّمی و اسم، مرتبه

در قاعده الواحد، فالسفه در پی آن هستند که اثبات کنند از وجود واحد من جمیع الجهات، جـز یـک 
شود؛ اما بر اساس دیدگاه مالصـدرا مبنـی بـر وحـدت شخصـی وجـود، صـدور هرگونـه ر نمیوجود صاد

موجودی، از وجود حق تعالی محال است و تنها یک وجود حقیقی در عالم هست و آن ذات خداوند است 
و هر آن چه غیر از خدا وجود دارد، همه تطورات و شئون او هستند؛ زیرا اگـر معلـول واقعـًا دارای وجـودی 

آید.باشد، محدودیت واجب الزم می
کید می اش به معنای عدمیت ممکنـات نیسـت، امـا کند که نظریه وحدت شخصیاگر چه مالصدرا تأ

هر چنـد بـه –اشاره دارد که ممکنات وجود ثانی در کنار وجود خداوند ندارند و با هر گونه کثرتی در وجود 
گیرد.صداق قاعده الواحد قرار نمیمخالف است، به همین علت خداوند م–صورت تشکیکی 

و بحث جایگزینی تجلی بـه جـای علیـت نظریـه وحـدت » بسیط الحقیقه کل االشیاء«با طرح نظریه 
شود و اشارات مالصدرا در بحث توحید مبانی اصلی او در این زمینـه را اسـتحکام شخصی وجود تائید می

بخشد.می
الی کالمـش توجـه رویم و به اشـارات کوتـاه او در البـهشود از ظاهر عبارات وی فراتر چه سبب میآن

کید دارد که در ابتدا، بیان حکما را مطرح کرده و نظرات خـود را بـه کنیم، نکته ای است که خود وی برآن تأ
صورت پراکنده در میان کتب خود پراکنده کرده است.

تواننـد بـه نمی–و وجود منبسـط عقل اول –های متداول قاعده الواحد چه گذشت مصداقبا توجه به آن
توانیم در فلسـفه وی مصـداقی عنوان نظر نهایی او قلمداد شوند و نهایتًا به این نتیجه خواهیم رسید که نمی

برای این قاعده بیابیم.
اگرچه ممکن است تعابیر جدیدی برای قاعده الواحد وجود داشـته باشـد و در نظـر فیلسـوفان پـس از 

چه صدور در قاعده الواحـد اند متفاوت باشد، چنانچه وی و پیشینیان او گفتهعده با آنمالصدرا مفاد این قا
به تجلی تعبیر شود و وحدت در طرف معلول، وحدت ظلی در نظر گرفته شود و به تبع آن، قاعده الواحد در 

د، زیـرا موضـوع ای به موضوع این نوشتار وارد نخواهد کرفلسفه وی مصداق پیدا کند؛ اما این مسأله خدشه
این نوشتار بررسی مصداق این قاعده با حفظ مفاد مطرح شده در فلسفه وی است که با توجـه بـه آن مفـاد، 
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توان در فلسفه وی مصداقی برای آن یافت.نمی
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، به تصحیح محمد خواجوی و تحقیـق علـی عابـدی شرح اصول الکافی_________________________، 

.۱۳۶۶شاهرودی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 
الل الدین آشـتیانی، مشـهد، المرکـز ، تعلیق و تصحیح جشواهد الربوبیه_________________________، 

.۱۳۶۰الجامعی للنشر، چاپ دوم، 
.۱۳۹۱، تهران، مکتبه المحمودی، مفاتیح الغیب_________________________، 

-فصـلنامه علمـی، »ها و ضوابط تشخیص دیدگاه صدرالمتالهین در مسـائل فلسـفیمالک«علیزاده سالطه، عزیز، 
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.۱-۱۸، صص ۱۳۸۷، تابستان ، شماره دهمترویجی علوم اسالمی

ق.۱۴۰۱، بیروت، دارالکتاب العربی، المباحث المشرقیهفخر رازی، محمد بن عمر، 
، فصـلنامه اندیشـه دینـی، »نظریه وحدت وجود و برهانی بودن آن از دیدگاه ابن عربی و مالصـدرا«کاکایی، قاسم، 

.  ۷۷-۵۵، صص ۱۳۷۸دانشگاه شیراز، شماره اول، 
.۱۳۹۰، ترجمه، شرح، تحقیق حکمت متعالیه، قم، بوستان کتاب، یاد حکمت برتربنکبیر، یحیی، 

.۱۳۶۹، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول، مقاالت فلسفیمطهری، مرتضی، 
ق.۱۴۰۳،، تهران، دفتر نشر کتابشرح االشارات و التنبیهاتنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 


