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1متعالیهحکمتدرهستیتشکیکیساختارازنومنظري

:شودمیتبیینمتعالیهحکمتحوزهدراساسیبحثدونوشتارایندر

.قبولقابليالگوترینصحیحارائهوهستیتشکیکیساختارازشدهارائهالگوهايبررسیونقد)الف

.صدراییمبانیبنابرهستیاتصالی-تشکیکیيالگوضروريمقتضیاتولوازمتبیین)ب

تشکیکیالگوهايبررسیونقد)الف

نابراینب. استوجودتشکیکیيالگوازاستفاده»وجودحقیقتوحدت«و»وجوداصالت«بهباورلزوممتعالیهحکمتدر
داردندخالتتمایزاتایندرهستیخودجزدیگريعاملهیچوبازگشتههستیحاقبهاختالفیوتفاوتنوعهردیدگاه،

همهکتشکیدر. استتشکیکبهتوسلکثراتتوجیهراهتنهانتیجهدراستبسیطوواحدامريهستیحقیقتچونو
دتشآندروکردهپیداتدرجخودحاقدرکهواحديحقیقتمنتها،گرددمیبرواحدحقیقتیکبهاشتراکاتواختالفات

تیهسضعفوشدتدراختالفازناشیهاتفاوتوهااختالفهمهتشکیکیالگوپایهبرپس. استآمدهپدیدضعفو
فیضعوشدتاختالفنوعهراست،صرفیوبسیطوواحدحقیقتضعف،وشدت»موضوع«چون-عرضیکثرت.است

که-وجوديرتبهحیثازعرضهمموجوداتکهاستآنمالزمعرضیکثرتزیراعرضی.نهبودخواهدطولینحوبه
نخواهیمدیگریکازهاآنتمایزوجهتبیینبرايوجوديمالكصورتایندر. باشندیکسان-استضعفوشدتهمان

.راوجودحقیقتوحدتاصلیاوکنیمنقضراوجوداصالتاصلیاکهآنمگرداشت

ثرتکازهمواستانواعاربابازسخنهم-هستیيالگوبودنتشکیکیوجودبا-صدراییشناسیهستینظامدراما
وقتی) هاآنافرادوطبایعناحیهدرهموعقلیمباديناحیهدرهم(کثرتیچنینکهاستروشن. طبیعتعالمدرعرضی
.شودطولیکثرتبهتأویلکهاستمتعالیهحکمتباسازگاروپذیرفته

طبیعتعالمدرعرضیکثرت

- اختالفيکلیهیعنی،دانستتشکیکیرامالصدراجنابنظربایداالصولعلیاجسامعالمدرعرضیکثراتخصوصدر

اختالفاتدربویژه. برگردانداشیاءهستیيرتبهدرتفاوتووجوديضعفوشدتدراختالفبهرافرديونوعیهاي
بنابر. داردخودبیاناتوآثاردرآنبهزیاديتصریحاتواستتشکیکیتردیدبدونمالصدرانظرماهوي،تمایزاتونوعی

ولمعلطبایع،کلیهنیز واستاشیاءوجوديمراتبوهستیحدودازانتزاعواعتباري،امري»ماهیت«مالصدرانظرازکهآن
بارانسبتیچنیننیزهاآنمعلوالتمسلمطوربه) 1(دارند،تشکیکینسبتدیگریکباانواعاربابچونوانواعند،ارباب

ئینمشاطریقهبهبسیاريمواضعدرصدراجنابکهاینبهتوجهبا»فرديهايتفاوت«حیثازاما.داشتخواهنددیگریک
هرافرادعنییباشد؛مشائیننظرماننداونظربساچهفردي،کثراتدرکهباشدداشتهوجودتردیداینشایداست،گفتهسخن

: تهران،)1381خرداداول(،)ره(صدرالمتالهینحکیمبزرگداشتهمایشمقاالتمجموعه،جهانمعاصرفلسفهومتعالیهحکمت: مقالهاینآدرس-١
195تا 165، ص1382اولچاپصدرا،اسالمیحکمتبنیاد
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عفضوشدتحیثازنهکنندمیپیدااختالفدیگریکبا-استعرضیاختالفیکه-ماديلواحقواعراضطریقازنوع
.باشیمداشتهمتعالیهحکمتمبانیبرخیبهاياشارهکهبجاستتردید،اینفعرمنظوربهجاایندر.وجودي

هر»صتشخّ«کهاستباوراینبرفارابیتبعبه»وجوداصالت«استنادبهصدراجنابموجودات،»تشخّص«بحثدر. 1
.صتشخّعلتنهصندتشخّاماراتواقعدرکهماديلواحقوعوارضبهنهواستآنهستیاصلبهموجودي

)2(»غیرهمناظهرالنهعرضیاوفصلیممیزالیالغیرعنامتیازهفیالیفتقرالوجودان«

غیراززتمیايبردیگريمالك»وجود«ازغیربنابراین،استغیراززتمیودتفرّونتعیحیثیتعینصتشخّحیثیتچون
حاجی.شودتأویلوجوديضعفوشدتبهبایدوجودحقیقتوحدتبنابرنیزموجوداتصتشخّودتفرّپس. نداردوجود

:فرمایدمیسبزواري

بهماو،ۀالهویعینالوجوداذبذاتها،ذاتهفیبلۀالمادیالعوارضوبالموادلیساتهایهووالوجوداتاختالف«
)3(».بالمراتببالتفاوتمأولقاویلهمأبعضفیالتباینواالشتراك؛بهماعیناالمتیاز

تاسنوعیکافراداعراضدرکهفردياختالفاتعرض،وجوهروجوديیگانگیواتحادبلکهوجوديمالزمتبنابر.2
اتحادبنابرویژهبه. وجوددرضعفوشدتبهنیزجوهرياختالفوشودمیمربوطهاآنصوريوجوهرياختالفاتبه

وشدتحیثازتنهادیگرفردباکهدانستواحدهستیبهصمتشخّویگانهموجوديرااوبایدفرد،هردرصورتوماده
الگوهايیعجمبرخالفصدراییشناسیهستیيالگوکهنیستتردیديکمترینجايبنابراین. دارداختالفهستیدرضعف
نوعهرواستتشکیکیکامالًيالگویکآن،منتهايتاهستیمبدأازداردوجوداشراقیومشائیشناسیهستیدر کهدیگري
.گرددمیبازهستیدرضعفوشدتبه) فردينفسی،عقلی،(کثرتی

ۀ ذاتیالفرادهاأوواحد،بمعنیاالشیاءجمیعفیهیوفصل،الولهاالجنسةواحدحقیقتهالوجودنأتیقنتلماانک«
فرادهاأنّبأفاحکم...الذات،عینهیالتیبالهویاتبلللذات،ةمغائرهیالتیالبالهویاتوبالذوات،ۀمتخالفلیست
ۀاالولویمنۀشکیکیالتبانحاءۀمختلف،ۀالماهیوبالذاتبعضعلیبعضهاۀالمتقدمۀالحقیقۀالمتفقهویاتهابنفس،ۀالمتعین

)4(».الضعفوةالقووالتاخروالتقدموعدمهاو

وتأملهبنیازکهاستمهمینکتهانفصالی،یااستاتصالیهستیمراتبتمامیدرآیاتشکیکی،يالگواینکهایناما
تشکیکیحونبهمنتها-وجوديیگانگیبلکهبودناتصالیبهتصریحمالصدرابیاناتطولیعقولخصوصدر. داردبررسی

.هستایشانبیاناتدرمتفاوتیهايتلقیمختلفمواضعدرطبایع،ونفوسوانواعاربابخصوصدراما،دارد–ذومرتبهو

انواعاربابوجوديروابطونسب

ارنددعالمانواعازیکهربهنسبتتدبیرينقشیکهرکه-انواعارباببهوطولیعقولبهیکسوازمالصدراجناب
اربابوناشراقیمانندکندمیتصریحخودکهچنان. داندمیطولیدیگریکباراانواعاربابنسبتدیگرسويازواستقائل-

ضعفوشدتحیثازوجودمراتبدراختالفازناشیراهاآنماهوياختالفبلکه،داندنمیعرضهمومتکافیءراانواع
التاصوجودباچگونهکهداندمیوارداشراقشیخبررااشکالایندقیقاًایشانخوداساسهمینبر. داندمیرتأخّومتقدو
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بهائلق-محضندنورکهاسفهبدیهانوارعالموقاهرهعقولعالممرتبهدرویژهبه-نورواحدهحقیقتبهباوروبودننوري
کمالبهنیزراهاآنآثارمیاناختالفها،آنتشکیکیاختالفبربنابایدکهحالیدر. استشدهانواعاربابآثارماهويتباین

میانکهیمهستروبروصدراییفلسفهدرمهمابهاماینباانواعاربابنسبتدانستنطولیباترتیباینبه)5.(بداندنقصو
همانانواعاربابیادارد؟وجودطولیعقولرشتهدوجبروتعالمدرآیادارد؟وجودتفاوتیچهانواعاربابوطولیعقول
انواعاربابخودمیاناست؟برقرارنسبتیچهطولیعقولباهاآنمیانطولیند،عقولازغیرانواعارباباگرطولیند؟عقول

کند؟میفرقهستدیگریکباطولیعقولمیانکهنسبتیبانسبتاینآیااست؟وجوديروابطونسبتچه

قابلرتصویوالگوسهمجموعدرداشت،توانمیمختلفیهاياستنباطمالصدرابیاناتازمختلفمواضعدرکهآنبنابر
دهیممیرارقتأملوبررسیموردصدراییمبانیاستنادبهراهاآنازیکهرجاایندر. رسدمینظره بمتعالیهحکمتبهانتساب

:ببریمپیمتعالیهحکمتبرايشناختیهستیيالگوترینمناسببهتا

اولالگوي

انواعاربابوطولیعقولاختالفهموگفتهسخنانواعاربابازوطولیعقولازهممالصدراجنابمواضعبرخیدر
دیگرکیبهنسبتطولیعقولایشاننظردرکهمهمتفاوتاینبا،استدانستههستیدرضعفوشدتبهدیگریکبارا

اسفاراعانواربابهايبحثدرعمدتاًتلقیاین. (نیستنسبتیچنینانواعاربابمیانکهحالیدردارندایجاديویعلّروابط
هانآمیانکهدانستمعنااینبهراانواعاربابمیان»عرضیهم«و»تکافؤ«ازمرادبایدتلقیایندربنابراین) 6)(استآمده
.باشندهمعرضدرورتبههموجودينظرازکهایننه،ندارندوجودعلیربط

تصویر اول:
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الگوي اولمالحظات

بایجه،نتدر. بدانیمطولیعقولازغیرراهاآنناچاریمکنیم،فرضمتصلغیرفوق،تصویرمطابقراانواعارباباگر. 1
چهدراییصمبانیبنابراست؟چگونهاشتدادياماگسستهسلسلهاینباطولیعقولنسبتکههستیمروبرومهمابهاماین

)است؟هچگونهستیاولیمباديازهاآنتکثروپیدایشنحوه(دارد؟وجودطولیعقولازسلسلهاینپیدایشبرايتحلیلی

اورببداننیزمالصدراجنابکه-طولیعقلهردرگانهسهجهاتفرضبرمبنیمشائیمعروفتحلیلکهاستروشن
قائلجهتچهارعقلهربرايکهاستاین،آنالزمهزیرا(.کندتوجیهراخاصعقلیکثرتاینپیدایشتواندنمی–دار

دیگريوجسمانییکیکهدیگرموجوددودیگرجهتدوازوعرض،وطولدرعقلیموجوددوآن،جهتدوازکهشویم
.)باشدشدهصادرنفسانی

دیدگاهاززنی-هستیحقیقتخصوصدراشراقیمبانیباآنکاملتناسبرغمعلی-اشراقشیخنورييالگوبهتوسل
فیض(»ایجاديهايشعاع«برعالوهشهوديواشراقیانواربهباورآن،الزمهزیرانیستپذیرفتهومقبولامريمتعالیهحکمت
بایدارهاآنکهبویژه. نداردمتعالیهحکمتدرمقبولیوجوديتحلیلکهاست) بعديعقلبهنسبتعقلهربخشهستی

ازنتیجهدرودارنددیگریکباماهويهايتفاوتها،آنحقیقتبودننوريعلیرغمکهدانستسانحوعارضیوجوداتی
.شوندمیپیدامتفاوتیعقلیموجوداتهاآنمتفاوتتعانقاتوترکیبات

اربابیدباقطعبطورکهاستباوراینبروداندمیقبولقابلغیرصدراجناباساساًهستی،برايراساختاريچنین.2
اربابازهمرتبدوهرمیاننهایتیبیوسایطبهاشرفامکانقاعدهبنابرناچاریمواالبدانیمدیگریکبهمتصلوجوداًراانواع
:استقراربدینخصوصایندرصدرابیان. شویمقائلطولیعقولیاانواع

ۀریالنوۀحقیقفیۀمتفقمحضهانوارالعقولانهواالشرفامکانقاعدهعلیمعضلاشکالالزمانسالففیوقعقدانه«
عندناهیواالشراقیین،والفرسحکماءۀطریقعلیۀالنوریۀالماهیتلکاصلفیالضعفوالشدهبحسبۀمتفاوتۀالبسیط

وةالشدبۀمتفاوتۀخارجیۀبسیطحقیقۀهیوالمطلقالوجودۀطبیعفیۀمتفقخارجیبعدمۀمشوبغیرۀصرفوجودات
ۀنهایبالافرادۀالمعلولیوۀالعلیسلسلهفیواقعیناثنینکلبینیوجدنأالمنهجینمنکلعلیفیلزم. مراراًمرکماالضعف

ائرسبینو) تعالی(بینهۀالوجودیۀالنوریالشتراكۀبالنهایآحادیوجدنأیجباالولالمعلولواالنوارنوربینکذاو
اخريۀمرتبمنهااشدهومابینوبینهایتصورواالةالشدمنۀ مرتبمنماالنهذلکوۀالمحضالوجوداتوۀالصرفاالنوار

تحققبۀحاکمفیهاۀجاریاالشرفامکانةفقاعدفوقها،ممااضعفوۀالمرتبتلکمنشدأهییکونةمحدودغیرمراتببل
له،ۀالنهایماالیهکذاوالطرفینمنکلبینوبینهاۀمرتببوجودتحکموتجريکذاوالمحالهةموجودفتکونوجودها
محصورنهاأعلیممتنعهووذاتیاًۀمترتبۀمجتمعۀمتناهیغیرانواروعقولوجودنورونوروعقلوعقلکلبینفیکون

)7(».ۀمتناهیغیرسالسلوجودهناكیلزمبلحاصرین،بین
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میعجبودنبودناتصالیبهاساسهمینبروداندمیعقلیموجوداتدانستناتصالیرامعضلاشکالاینحلراهایشان
قطعطوربهرااولتصویردرشدهارائهالگويبنابراین،. داندمیذومراتبواحدهحقیقتراآننتیجهدرشدهقائلنفسمراتب

.دانستصدراییحکمايمقبولتواننمی

دومالگوي

اامواحدحقیقتدارايطولیندعقولهمانانواعاربابوداردصراحتمعناایندرایشانبیاناتدیگر،مواضعبرخیدر
جساماعالمدرموجوديپیدایشمبدأمرتبه،هرکهاستترتیباینبهموجوداتسایرباهاآننسبتوهستندايذومرتبه

اجسام،عالمرتبهمتاترتیبهمینبهوترنازلفلکترنازلمرتبهوکندمیتدبیروآفریندمیرااعلیفلکاعلی،مرتبهگردد،می
تاوندشمیپیدادیگريازپسیکیطبایععقول،مادونمراتبازمرتبههربا.یابدمیادامهامرایناشیاءطبایعدرسپسو

.طبایعترینپستوتریننازل

وۀدیالصمالشئونوااللهیهالمراتبمنکلهاعرضاًوطوالًطبقاتهاتفاوتعلیۀالقادسفالعقولالحقعنسئلتانو«

انواعمنغیرهاواالفالكمنآثارهاتعددجلألتعددهاماأوذوالعرشالدرجاترفیعسبحانهالنهۀالنوریالسرادقات

ةالشداعتباربفیهاالحیثیاتوالجهاتکثرهذلکیوجبانمابلالوجودفیوحدتهافییقدحالفذلکالمرکباتوالبسائط

االعلیعلیباالومنهااالخسباالخسوالطبایع،مناالشرفباالشرففتفعلالنقصوالکمالوالدنووالعلووالضعفو

)8(»...یعلوهاماوالسفلیکاالرضمنهااالسفلباالدنیویتلوهماواالعلیکالفلکاالجرامطبقاتمن

يالگوانندبمکهشویممیروبروطبیعتعالمباهاآننسبتوانواعاربابخصوصدردیگريالگوهايباماترتیباینبه
ورافتشورتأخّومتقدتبعبهنیزهاآنمعلوالتنتیجهدرودارندطولیاختالفدیگریکباانواعارباب) اولتصویر(اول
وشرافتخود،هايعلتوجوديتخسوتخسایندرکهمهم،وعمدهتفاوتاینبااما. کنندمیپیداوجوديرتأخّومتقد

برايآخوندکهیالگویهمانیعنی(اندذومرتبهواحدحقیقتیکحکمدرداشتهوجودياتصالدیگریکباانواعاربابالگو 
.طولیندعقولهمانبلکه،بودنخواهدطولیعقولباهاآنمیانتمایزيبنابراین) استقائلطولیعقول
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:دومصویرت

الگوي دوممالحظات

ماادارندوجودياتصالدیگریکباشانعقلیهايعلتکهآنباطبیعیموجوداتشودمیمالحظهالگوایندرکهچنان.1
روبروصالیانفتشکیکیکثرتیکباطبیعتعالمدربنابراین. نیستهاآنمیانوجوديربطودیگرندیکازگسستهخود

.هستیم

نیستفتهپذیرعقولعالمدرکهطورهمانمتعالیه،حکمتمبانیبنابرتشکیکازنحوهاینکهشودمیآشکارتأملقدريبا
شماربیهايواسطهفرضلزومخصوصدرمالصدرااشکالزیرا،باشدداشتهدفاعیقابلوجهتواندنمینیزطبیعتعالمدر

.یستنطبیعیموجوداتمیانوجودياتصالقبولجزايچارهواستوارددقیقاًنیزجاایندرهستی،منفصلطبقهدومیان

قائليوجودخألوگسلبهموجوددوبینیاکهاستآنمالزمانفصالفرض: استچنینایندیگرتقریربهصدرابیان
پرارمذکوروجوديخألتاشویممرتبهدوانفصالمرزدرايواسطهبهقائلیاواستاشرفامکانقاعدهبامنافیکهشویم

وجوديصالانفبهقائلنیزطرفینومزبوريواسطهمیانبایدموجودات،انفصالفرضبهبناصورتایندراستبدیهی. کند
ترتیباینبهوشویمقائل،کنندمیمربوطنخستواسطهبهراطرفینکهدیگرواسطهدوبهکهآیدمیالزمبازنتیجهدر؛شویم

.شدخواهیمهاواسطهازپایانیبیتسلسلگرفتارطرفین،ازهاواسطهانفصالفرضبهبنا



٧

طبیعیموجوداتيالگوبایدجاایندرداندمیموجوداتدیدناتصالیدرراحلراهتنهاآخوندکهطورهماناستروشن
جنابورفتهرأيهمینبهمالصدراآخوندسخناناستنادبهنیزسبزواريحاجیکهچنان. بدانیماتصالیعقول،مانندنیزرا

:دهدمیپاسخسپسوکردهمطرحرااشکالابتداایشان. داندمیاعتقادهمینبرنیزراآخوند

بینلبکالطحوالهوا،والماءبینکالبخارةصوروةصوربینبرزخیکوننأالبداالنقالباتفیوالموادترقیاتفیان«
الروحینبۀالمثالیةکالصورواالنسانوالحیوانبینکالمخلوقاتوالحیوانوالنباتبینکاالسفنجوالنبات،والجماد

ۀمتناهییرغاموروبرازخیلزمانهالسوالفیردالطبیعی،البدنوالبخاريالروحبینالمعتدلالدموالبخاريالروحومرياال
غیرالبرازخوةواحدۀمتصلالمراتبهذهانالجوابو.جراهلموالطرفوالبرزخذلکبینآخربرزخاًذلکالستدعاء

)9(».ذومراتبواحدشیءالکلواالخرعنمنهاواحدکلکاالطرافاالطرافعنۀمفصول

سومالگوي

کهطورانهمآندرکهالگویی. شویممیروبروصدراییشناسیهستیدرسومیالگويباماسبزواريحاجیبیاناتبنابر
ايذومرتبهوحدانیموجودیتازنیزطبیعتعالمموجوداتجمیعدارند،ايذومرتبهواحدوجودعقلی،موجوداتجمیع

موجود(یکیازمرتبههریعنی. ايرتبهومتناظرعلیتیمنتهااستعلّیوحدانیموجوددواینمیاننسبتو) 10(برخوردارند
:استزیرشکلبهالگواینتصویر. است) طبیعیواحدموجود(دیگريدرخودبامتناظرمرتبهعلت،)عقلیواحد

:سومتصویر
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وسنفعالمیامثالعالمبهآنازکهاستدیگريعالمطبیعت،عالموعقولعالممیانواسطهمالصدرا،آخوندنظربنابر
کییراعالمدواینآخوندجناببود،قائلنفوسعالمبامثالعالمتمایزبهکهاشراقشیخرأيبرخالف(. شودمیتعبیر

بهعقولمعالناحیهازکهفیضیهربنابراین) طبیعتمثال،عقل،: استگانهسههستیمراتبایشاننظرازنتیجهدر.داندمی
ریانسطبیعتعالمبهمثالیموجودآنازوشدهمثالیوجودبهمتحققواسط،مرتبهایندرشودجاريطبیعتعالمسمت

وداردنتفاوتی،استآمدهتصویردرکهايطبقهدوالگويباساختارينظرازاي،طبقهسهيالگواینکهجاآنازاما. کندمی
هب) مثالعالم(واسططبقهازجاایندراست،طبیعیوماديموجوداتباعقولعالمارتباطنحوهخصوصدربحثبویژه
امالًکاستساختاريمالحظاتچون،آیدمیپیدرکهمالحظاتیکلیهکهحالیدر.کنیممینظرصرفبحثدراختصارجهت

.کندمیتطبیقنیزايطبقهسهالگويبر

الگوي سوممالحظات

گسستگیااماستاتصالیوتشکیکیطبیعت،عالموعقولعالميالگوتصویر،ایندرکهآنبرغمشودمیمالحظهکهچنان
وشکیکیتطیف). هستیمروروبهبزرگگسستگیدوباايطبقهسهيالگودر(استآشکارالگواینسويدومیانبزرگی
وروابطنهاتبلکه،ندارنددیگریکباوجودياتصالنوعهیچطبیعت،عالماتصالیوتشکیکیطیفوعقولعالماتصالی
کهتاسروشن. کندمیمربوطدیگریکبهمراتب،متناظرپیوندهايطریقازراوحدانیموجوددواینکهاستعلّیافاضات

:جملهازتروبروساساسیاشکاالتبانداشتهسازگاريمتعالیهحکمتمبانیوآخوندآراءباهستیمراتبازتلقیچنینیک

اتصالوربطهیچالگواینمطابقاست؟برقرارنسبتیچهطبیعتعالمازمرتبهاولینوعقولازمرتبهآخرینمیان.1
اشرفامکانقاعدهخالفبرکهداشتاذعانطبقهدومیانوجوديخألوگسلبهبایدنتیجهدرنیست،هاآنمیانوجودي

نیزجاایندرشماربیوسایطوبرازخفرضلزوموصدراجناباشکالهمانبازپس. شدقائلهاآنمیانواسطهبهیاواست
.داردرضتعاالگواینباالبتهکهنداریمطرفینوجودکردنفرضاتصالیجزايچارهبازصدراحلراهبامطابقوآیدمیالزم

درکهمعلولیهمآن،داردوجودمعلولواثریکتنها-عقولسایربرخالف-عقلآخرینبرايتصویربنابراین.2
بهشدهفضعیمتدرجاًوقتیوجود،تشکیکیحقیقتتصویر،مطابقیعنی. داردقرارطبیعتعالموجوديمرتبهتریننازل

چنینستاروشن. شودمیکاستههستیمرتبهترینضعیفسرحدتاوجودیشاثرقوتوشدتازیکبارهسدرمیعقلآخرین
یابدکاهشیجبتدروطیفینحوبهضعف،وشدتکهآنستتشکیکیتنزلاقتضاي. استوجودتشکیکیيالگوخالفامري

عقل،آخرینازبعدیعنی. باشدداشتهقراربعديطبقهیابخشمرتبهباالترینعالی،طبقهیابخشهرمرتبهترینپایینازبعدو
.وجودتضعفونزولمرتبهآخرینکهایننهشودصادراو،ازترنازلوجوديمرتبهیک

طورهماننتیجهدر؛استمادونومافوقمرتبهدوهرمیانایجاديویعلّرابطهمالزمطولیسلسلهدروجودياتصال. 3
میانطولیالاتصوارتباطبهقائلاگرنیزطبیعتعالمدراستبرقرارعقولمیانیعلّواتصالینسبتاینعقول،عالمدرکه

وجوداتممیاننسبتباید) سومتصویر(شدهیادالگويمطابقبنابراین. بودخواهدبرقرارنسبتهمینباشیم،موجودات
یعنیاوازاالتربمرتبهراسوممرتبهعلتواول،مرتبهرا،طبیعتعالمدوم،مرتبهوجوديعلتیعنی. بدانیمیعلّنیزراطبیعی
عقوللیتعبرايجاییصورتایندر. بدانیماومافوقمرتبهرامرتبههرعلتمرتبه،آخرینتاترتیبهمینبهودوممرتبه
.ماندنمیباقی-کندمیایجادراطبیعتعالمموجوداولکه-اولعقلجزبهدیگر
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درهکچنانکهحالیدر؛بدانیمطبیعتعالمکلایجاديعلترااولعقلتنهاکهاستآنسوميالگوالزمهاساس،اینبر
شویمقائلنیزعقلیعلتیکبهخودمافوقطبیعیمرتبهبهوجودياتصالعیندرطبیعیموجودهربرايبایدآمدهتصویر

.استهستیکنندهافاضهوایجاديعلتدوبهموجودیکهستیارجاعواقعدرکه

حالیدر(استروبروطبیعتعالممراتبجمیعدرهمآن»افاضیطفره«بامشائینيالگومانندبهدقیقاًنیزالگواین.4
کمترياضیافطفرهبااستفلکیاجسامجزبهطبیعیاتجمیعمفیضاستعقلآخرینکهفعالعقلچونمشائینالگودرکه

حکمتدرازیر. استروبرواصولیاشکالبامشاءفلسفهازبیشمتعالیهحکمتدرافاضیطفرهکهبویژه؛)هستیمروبرو
علتازصلمنفوبریدههستییکتواندنمیبنابراین؛شودمیمحسوباوفعلواثروخود،علتبهالربطعینمعلول،متعالیه،
خویشتعلوجوديمرتبهازپسبالفاصلهوجود،انقطاعوطفرهوواسطههیچبدونخودبایدیاروایناز. باشدداشتهخویش

ازسپیکیهمگیکهموجوداتیرامیانیمراتبکلیهبایدداردخودعلتباوجوديرتبهتفاوتاگریاوباشدداشتهقرار
قطعیمعلولچنانباعلتافاضیووجوديارتباطتاباشندکردهپراویند،حقیقیعلتهمانمعلولوهمبامرتبطدیگري

.نشود

دریارااوبایدکنیمتلقیاولعقلمعلولبخواهیمرا) اعلیفلک(طبیعتعالمموجودترینعالیاگرمثالًاساساینبر
اینبهقائلبایداست) سومتصویرمانند(ترينازلمراتبدراگریاوبدانیم،اولعقلهستیبهمتصلکامالًودومعقلمرتبه
. نداردقیتطابهیچمذکورالگويباتلقیاینکهاستروشن. اندپرکردهرااولعقلواومیانفاصلهفیضی،وسایطکهشویم
.دانستمناقض) علیتبحثدر(مالصدراآراءومبانیباراسوميالگوبایدنیزحیثاینازپس

هستیاتصالی-تشکیکیالگوي: چهارمالگوي

رسدمیظربناست،واردشدهیادالگويسههربرایراداتیواشکاالتمتعالیه،حکمتمبانیوآراءبنابرکهاینبهتوجهبا
درتیهسعالمموجوداتجمیعآندرکهاستییالگوصدرایی،فلسفهدرپذیرشقابليالگوتنهاهستیساختاربرايکه

تصریحنامعاینبرآثارشازمتعدديمواضعدرنیزمالصدرامرحومبیاناتکهچنان؛دارندقراراتصالی-تشکیکیرشتهیک
:جملهازدارد

تحاداوالمقدارياالتصالبمعنیالببعضبعضهاۀمتصلابعاضهوواحدکبیرحیوانکلهالعالموةواحددارالوجودان«
نأووديالوجالکمالفییلیهالمرتبهةمجاورتکوننأینبغیالموجودمنۀکمالیمرتبهکلبمعنیبلاالطرافوالسطوح
یتحققملدرجاتاوۀدرجامکانیتصوربحیثۀخالیالضعففیتحتهااوةالشدمنفوقهااخريۀمرتببینوبینهاالیکون

االمکانةقاعدهیاالخريةقاعدواالشرفاالمکانةقاعدمنمستفادعلیهالبرهانوعندناجایزغیرذلکفانبعد
)11(».االخس

:الگوایناساسبر

شدتنهایتدرتعالیحقالیتناهیومطلقوجودآنسریکدرکهداردتحققهستیعالمدرطولیرشتهیکتنها.1
.شودمیفرضعدمونیستیهمجوارکهموجودترینضعیفوتریننازلدیگر،سويدرواستوجوديقوت
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ي هلا سلسلذ.نداردوجودتشکیکیرشتهاینازايمرتبههیچدرجزئییاکلیگسستگیوقطعیوجوديمرزگونههیچ.2
هستی از ماهیت تک جوهري برخودار است نه چند جوهري (طبیعت، مثال، عقل)  

.نداریممتعارفعرضیکثرتبنابراینشودمیتحویلطولیکثرتبهعرضیکثرتهرگونه.3

فرضبرايوجهیهیچشود،میمحسوباوکماالتوهستیمفیضوخودمادونمرتبهعلتمرتبه،هرکهجاآناز.4
تشکیکی،غیرایباشدتشکیکیطولی،یاشودفرضعرضیدیگر،یکباانواعاربابنسبتچه(ماندنمیباقیانواعاربابوجود
:بنابراین) متصلغیریاباشدمتصل

.نداردوجود»افاضیطفره«هیچانواع،اربابالگوهايهمهبرخالفالگوایندر.5

بایدهاآنازتصویرينمایشدرنتیجهدرنیستندمتمایزدیگریکازهستیعوالممرتبه،دوهربینقطعیمرزعدمبدلیل.6
.کنیمفرضمتداخلراهستیعوالم

:چهارمتصویر

ودفاعقابليالگوتنهانگارندهباوربهکهجاآناز.کنیممییاد»هستیاتصالی-تشکیکی«الگوينامبااینازبعدالگوایناز
همینورمححولبرتشکیکیيالگوخصوصدرنیزنگارندهاصلیبحثواستالگواینمتعالیهحکمتدرپذیرشقابل
کهنیزراريدیگپیشنهاديالگويکهبجاستالگواینفلسفیتبعاتولوازمومالحظاتبهپرداختنازقبلبود،خواهدالگو

.نیمکتبیینمتعالیهحکمتمبانیبرراآنابتنايعدمودهیمقرارمداقهمورد،استشدهارائهصدراییفلسفهحوزهدر
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پنجميالگو

رأيجودوحقیقتبودنتشکیکیازبحثدرطباطبائی،عالمهمرحومۀالحکمۀنهایبرخودتعلیقاتدریزديمصباحآقاي
وعلتهايرشتههستی،عالمکلدرالگوایندر. شودمیمحسوبهستیبرايدیگريالگويکهاندداشتهایرادراايتازه

اختاريسرشته،هرکهجاآناز. شوندمیمنتهیخداوندبههمگیدیگریکبایعلّارتباطبدونکهشدهفرضمتعدديمعلولی
جايبهکهتفاوتاینبادانست) هستیاتصالی-تشکیکیالگوي(چهارمالگويبمانندراآنبایددارداتصالی-تشکیکی

برجودوحقیقتوحدتبرعالمهاستداللنقدمقامدرایشان. استشدهفرضاتصالی-تشکیکیرشتهچندینرشته،یک
الزمکهینابدونشدقائلموجوداتوجوديتشکیکبهتوانمیتعالی،حقمعلوالتوجوددانستنربطیپایهبرکهباورنداین

:باشدداشتهوجودتشکیکیاختالفهستندهستیواحدهمرتبهیکدرکهمعلوالتیمیانبیاید

الکلیتقوموببعضبعضهایتقوممراتبذاتۀحقیقتتشکلالمعالیلوالعللۀسلسلفیۀالواقعفالموجوداتهذاعلیو«
شیءالیکونفةواحدۀمرتبفیۀالواقعالمعلوماتبینالتشکیکیباالختالفیلتزمنأدونمن-تعالیوتبارك-بالواجب

هوالذيعالیتالواجبالیالمراتبتنتهیحتیهکذاوۀالمفیضبعلتهاۀمتقومجمیعاًکانتانومرتبته،فیبمامتقوماًمنها
هفییعترفحیثاالشکاالتمنشیءعلیهالیردو... ۀالحقالوجودةلوحدالحقالحقالمعنیهوهذاوالمطلق،القیوم
جمیعهایکوناالعترافمعبالذاتوجوداتهاالیالکثراتهذهرجوعوةواحدۀمهیافرادکثرتهکذاوۀالعرضیالمهیاتةبکثر

)12(»...وجودهامراتبمنوۀالمفیضلعللهاشؤونا

:پنجمتصویر
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الگوي پنجممالحظات

:روبروستمبناییوعدیدهاشکاالتباالگواینیزديمصباحآقايرأيبرخالفرسدمینظربه

تشکیکاًاساسزیرا،استسلسلهآنمراتبجمیعبرايواحدهحقیقتفرضمالزمعلّی،سلسلههربودنتشکیکیقبول.1
متندرنیزایشانخودکهچنانهمبنابراین. کندپیداضعفوشدتخودنفسدرايواحدهحقیقتکهکندمیپیدامعناوقتی

همهابسلسلههرچون. داشتاذعانتشکیکیویعلّهايسلسلهازیکهردرواحدهحقیقتوجودبهباید،اندداشتهتصریح
لسلهسهردرراهستیحقیقتبایدپس،وجودیندرتبهیکدرویکدیگرعرضهمکامالًدیگرهايسلسلهسایرباآن،آحاد

اساساینبر) کردنخواهندپیداهمباعرضیتکثروتمایزاالو(دانستدیگرهايسلسلهدرهستیحقیقتبامتباینومتمایز
اصالتبامالزمواستمشائینمتباینحقایقبهقولهمانواقعدرکهدانستمتباینومتکثرراهستیها،سلسلهتعدادبهباید

.ماهیت

صرفوبحثوواحدهحقیقتباکثیرحقایقچگونه: کهشودمیروبرواساسیمعضلاینباالگواینترتیباینبه.2
اند؟کردهپیداوجوديربطتعالیحقالوجود

وجودي،لتنزّلدلیبههاآنباوربهبناکه-عقلآخرینبهمتباینحقایقدادننسبتبادارندباوررأییچنینبهمشائیناگر
الگواینرداما. کنندتوجیهمزبورعقلیمبدأباراکثیرحقایقربطتوانندمیحدوديتا-استآمدهپدیداودرکثیريجهات

رهاییبرايلیمجاهیچ،شودمیمربوطتعالیحقصرفوتبحذاتیعنیهستیمرتبهترینعالیبهحقایقتباینمستقیماًکه
منواحدکهخداوندخصوصدرنکندصدقکامالًدیگرجايهیچدرالواحدقاعدهاگر. نیستواحدازکثیرصدورمعضلاز

یا: دکراستداللچنیناینتوانمیدیگربیانبه. کندمینقضراآنکامالًرأياینواستصادقکامالً،استالجهاتجمیع
ویست،نکثرتیپساستیگانگیووحدتکهنباشداگرنیست؛یاهستوجوديغیریتوتباینعرض،همموجوداتبین
ذاتکه(واحدعلتیکبهچوننهایتدروباشدموجودبایدتباینایننیزهاآنعللمیانپسهستوجوديتبایناگر
.شدملتزمواحدازکثیرصدوربهبایدشوندمیمنتهی) استتعالیحق

هروجوديرتبهبلکه،باشدگرفتهقراروعاییچناندرموجودآنکهنیستهستیازوعاییموجود،هروجوديرتبه.3
رتبهیکدرموجوددوکهفرضایننتیجهدر؛استاووجوديصتشخّهمانبهتربیانبهواوهستینفسهمانموجود

نبوددوتاعیندریعنیشوندفرضوجوديصتشخّیکدارايموجود،دوکهاستآنمعنايبهباشندداشتهقراروجودي
!باشندیکی

تاسباطلیتصور) دیگريآحادبهنسبتیکهرآحاددرچهویعلّهايسلسلهدرچه(وجوديعرضهماساساًبنابراین
تمایزطرفیازوباشیموجوداصالتبهقائلاگرنتیجهدر. استموجودهر»هستیاصل«از»مرتبه«تمایزفرضازناشیکه

عالمموجوداتجمیعنسبتکهنداریماینجزايچارهبدانیموجوديضعفوشدتدراختالفبهدیگریکازراموجودات
.تاسچهارميالگوهمانکهباشیمداشتهباوراتصالیوتشکیکیسلسلهیکبهتنهاوبدانیمطولیدیگریکبارا
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هستیاتصالی-تشکیکیيالگوبهباورتوابعولوازم) ب

قابللگوياتنهامتعالیه،حکمتدرکهرسیدیممهمنتیجهاینبهآمدعملبهقبلقسمتدرکهتحلیلیونقدبهتوجهبا
داردبدنبالارمهمیفلسفیتبعاتولوازمالگواینپذیرشاما. است»اتصالی-تشکیکی«الگويهستی،عالمکلبرايقبول

هستیبقاتطابهاماتومعضالتازکثیريتواندمیکهیآرائ. شودمیمنتهیاسالمیفلسفهدرمتعارفیغیروجدیدآراءبهکه
:جملهازبیندازد،فلسفیوکالمیمشکالتومسائلازبسیاريبرروشنگريبسیارپرتووکندحلرا

هستیمراتبکلیهشدنجوهريیک

بهمراتبیهکلوجود.نیستیمروبرووجوديگسستگیهیچباماهستی،اتصالی-تشکیکیالگويدرشداشارهکهچنان
وجودوهريجقاطعتمایزهستیازايمرتبههیچدرنتیجهدر؛گرایدمیضعفبهشدتازمتدرجاًهم،بهمتصلوپیوستهنحو

لکهب،نیستندطبیعتعلمازجداومتمایزدواینومثالعالمازجداومتمایزنحوبهعقلعالمالگو،ایندر. داشتنخواهد
هستیبخشهرازمرتبهترینپایین. استنگذاشتهباقیتمایزاتگونهاینبرايمحلیوجود،طیفیوتدریجیوتشکیکیلتنزّ
»عقل«حدودروایناز. دیگریکبابخشیکمیانیمراتبکهمتمایزنددیگریکازاندازههمانبعدي،بخشازمرتبهباالترینبا
ايهویژگیوصفات. ماندنمیباقیروشنیمرزهاآنمیانهوشدهمتداخلوهمدرهستینظامدر»طبیعت«و) نفس(»مثال«و

درونهبتشکیکینحوبهنیزمثالعالموجودياوصافوداردتحققمثالعالممرتبهدرتشکیکینحوبهعقولعالموجودي
بیعتطعالمواستعقولعالمهستیادامهووجوديلتنزّهمانمثالعالمآشناتر،عبارتبهواستشدهکشیدهطبیعتعالم
تشکیلراگردیمراتبجمیعویافتهفتضعولتنزّکهاستمرتبهیکبلکه،عالمیکواقعدرپس. مثالعالمهستیادامهنیز

اورمجمرتبهدوهرمراتب،وجودياتصالبهبناکهویژهبه. جوهريسهنهاستجوهريیکهستیسلسلهپس. استداده
.کردمحکومهستیمراتبجمعیههویتوحدتبهنتیجهدرودانستدیگریکبامتحدبایدرا

شدهمنتفی)طبیعتماوراءوطبیعتبهنسبتثنوينگرشبویژه(عالمکلبهنسبتجوهريچندنگرشقطعطوربهپس
ومراتباوصافواحکامتلقی،ایندنبالبه. خیزدمیبرمیانازیکدیگر،بهمختلفعوالمربطچگونگیمعضلنتیجهدرو

.کندمیپیداتسريیکدیگربهطبقات

دیگریکبهمراتباوصافواحکاميتسرّ

مافوقونمادومرتبهدرمرتبه،هراوصافواحکامکلیهکهاستآنمراتبوجودياتصالوبودنتشکیکیاقتضاياساساً
نیزدیگرمراتبجمیعبهمرتبههرصفاتمتصلنددیگریکبهمراتبهمهچونوباشدداشتهوجودتشکیکینحوبهنیزاو

تصریحمراتبجمیعبهوجودحقیقتکمالیشئونيتسرّبرخودصدراییحکمايوجود،حقیقتوحدتبرپایه. یابديتسرّ
وحدت«و»وجوداصالت«وجوداتصالی-تشکیکیالگويدرکهآنستاستتأکیدموردجاایندرچهآناما) 13.(اندنموده

وفضعتازناشیکهنیزعدمیونقصیصفاتحتیکهوجوديوکمالیصفاتتنهانهکهاستآنمقتضی»وجودحقیقت
تلقیمطلب،نایپذیرشبا. باشندداشتهتحققدیگرمراتبجمیعدرتشکیکینحوبهوجودتبعبه،استهستیدرضتنقّ

اینپایهبر. نیستسابقهبهمسبوقمامتعارففلسفهدرکهشودمیپیداهستیمراتبهايویژگیواوصافبهنسبتايتازه
مراتبمیعجبهراهستیدرتضعفازناشیاوصافکلیهبلکهوعرضیکثرتوبودنبالقوهوسیالنوامتدادبایدنگرش
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تجرد،محضفعلیتداراي-تعالیحقذاتمرتبهجز–راهستیمراتبازايمرتبههیچو. دادنسبتتشکیکینحوبهوجود
وجودادعااینبرايصدراییمبانیاساسبرمتعدديدالیل. ندانست... ومحضوجوبمحض،وحدتمحض،ثبات،محض

.شودمیاشارهآنصریحوروشنموردچندبهکهدارد

مراتبجمیعبهنقصیوکمالیاوصافتشکیکیيتسرّادله

هستیاتصالی-تشکیکیالگوياقتضاي.1

کامالًحونبهمرتبههرونداردوجودمختلفمراتبمیانقطعیمرزوتمایزهیچکهجاآنازاتصالی-تشکیکیالگويدر
کردفرضالیمتومرتبهدوهرمیانمرتبهشماربیتوانمیکهايگونهبه–شودمیمنتهیخودمادونمرتبهبهمتصالًتشکیکی

.باشدداشتهتحققتشکیکینحوبهمراتبکلیهدربایدتشکیکطیفطرفیناوصافکلیهبنابراین-

ترکیبیمیانیمراتبکلیهمحض،قوهآندیگرحاشیهوسودروداریممحضفعلیت،هستیطیفحاشیهوسویکدراگر
مراتبلیهکمحض،کثرتدیگرحاشیهدروداردتحققمحضوحدتحاشیهیکدراگر. تشکیکینحوبهمنتهافعلندوقوهاز

طیفسويدومتقابلصفاتدیگراستطورهمین. برخوردارندتشکیکیوتوأماننحوبهکثرتووحدتوصفازمیانی
.تشکیک

محض،لمعمحض،نوربنابراین. پذیردمیپایانتمحوضکهشودمیآغازجاآنازتضعف در سلسله تشکیکی وجوداساساً
دارندقرارتشکیکطیفطرفیک در،محضندوجودمساوقهمگیکه... ومحضوحدت،)وجوب(محضوجوديتأکّد
طرف دیگردرنیزمحضندعدممساوقهمگیکه... ومحضکثرتمحض،فقرمحض،جهلمحض،ظلمتکهطورهمان
شدهواقعشکیکتمشمولکهچهآنترتیباینبه. شودمیآغازطرفینیمحوضتاینرفتنبینازباتشکیکوتشکیکندطیف
وثباتیثح: هستندحیثیتیدو(دارندثنويوترکیبیحقیقتوسرشتکههستندموجوداتییامیانیموجوداتتنهااست
...).بودن،بالقوهحیثوفعلیتحیثر،تغیحیث

هستیاصلدرفتضعاقتضاي.2

احکامواوصافکلیهدرکهاستآنمقتضی-استشدهتشکیکپیدایشمنشأکه-هستیحقیقتدرفتضعولتنزّ
ازمنحازوجداوهستیذاتبرعارضاموريوجودي،اوصافواحکاماینکهچرا،شودواقعفتضعولتنزّ،آنوجوديِ

اگرنابراینب،استواحدویگانهنیزهستیحقیقتچونوآنندبامالزموشدهانتزاعهستیحقیقتحاقازبلکه،نیستندآن
ازبرخیهکنیستچنیناین. گرددمیحاصللتنزّوفتضعنیزاوصافاینکلیهدرشودپیدافیتضعهستیحقیقتدر

درتشکیکیناداریمهستیدرتشکیکیاگربلکهشوند،چنیندیگربرخیونشدهتشکیکمشمولمراتبیتاهستیاوصاف
اب... ومحض،ثباتمحض،وحدتمحض،بساطتمحض،فعلیتچوناوصافیاساس،اینبر. استهستیاوصافکلیه

بساطتازوشودیمبالقوگیقرینشدهکاستهآنفعلیتازیعنی.پذیردمیصتنقّوفتضعهستی،درلیتنزّوصتنقّکمترین
...وشودمیترکیبقرینشدهکاستهآن
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وجوديتمایزاتکلیهدرتشکیکبودنمالك.3

ايارهچبرگردانیدیمتشکیکبهنیزرااختالفاتهمهودانستیمواحدنیزراهستیحقیقتوشدیموجودياصالتاگر
ايمرتبهدرراگ.کنیمتفسیروتوجیهتشکیکمالكاساسبرهستیدرراتفاوتیواختالفنوعهرمبنايکهنداریماینجز
یعنی،ردانیمبرگهستیدرتشکیکبهرااموراینکلیهباید... یاقوهومادهیاسیالنوحرکتیاشودمیپیداکثرتهستیاز
،...ودادامتیابالقوگیوکثرتیاسیالنپیدایشوجوديمالكوقتیوبدانیمهستیدرصتنقّوفتضعازناشیراهانآ

مادونمراتبکلیهدرپس،استجاريحقمادونمراتبکلیهدرمالكاینکهجاآنازشدهستیدرفتضعوتشکیک
یزناوصافاینشودمیبیشترصتنقّوفتضعاینکهاندازههرو... هموامتدادهمسیالن،همهست،کثرتهمتعالیحق

.پذیردمیشدت

نداردهستیدرضعفوشدتزجمالکی...) وامکانبرابردروجوبعامهاموردروجودتقسیمات(وجوداتانحاءتمایز
طرفشودمیحاصلصتنقّوفتضعطرفیکدرکهاندازههربهبنابراینوجود ندارد،مراتبتمامیدرمالكنیاچونو

تقاللاساز،کثرتبهوحدتاز: کنیممیپیداسوقهستیدیگرنحوهبهوجودنحوهیکازوپذیردمیشدتوقوتآنمقابل
وجوديغیبتوانتشاربهوجوديتمرکزوحضوراز،سیالنبهثباتاز،فقربهغنااز،بودنبالقوهبهفعلیتاز،وابستگیبه
).ظلمتامتداد،جهل،(

وجودفهوممکهاستآنپاسخ،نیستصادقهاآندربارهتشکیکوهستندفلسفیثانیمعقوالتهااینکهشودگفتهاگر
صوصخدرنتیجهدر؛شودمیواقعتشکیکمعرضدراستخارجدرمتحققکهآنحقیقتامااستفلسفیثانیمعقولنیز

ورطهمان-دانیمنمیمشککراهاآنمعقولی،ومفهومیحیثازیعنی.کردراحکمهمینتوانمینیزفلسفیثانیمعقوالت
یثحازاما. استآنمفهوممعنااعتباربهنیستجایزنیزماهیاتدرتشکیکاگرو-استچنیننیزدیگريمفهومهرکه

بنابراین.دانستمشککهستیدرتشکیکتبعبهراهاآنانتزاعمبدأبایداندشدهانتزاعآنازمفاهیماینکهخارجیواقعیت
قیقتحبودنتشکیکیبهحکماخودکهطورهمان(ثباتهمو(ضرورت فلسفی) ضرورتهموشودمیتشکیکیوحدت،هم

).اندداشتهاذعانمواضعیدروحدتوبساطتوفعلیتمانندثانیمعقوالتبرخی

عدمحقیقتوحدتونیستیبههستیحدودبازگشت.4

.نقصییاهستندکمالیاوصافواحکامیاهستی،مراتبآثارواوصافواحکامطورکلیب

،تاسمحفوظمراتبجمیعدروبسیطوواحدوجودحقیقتچونوگردندمیبازهستیاصلووجودبهکمالیاوصاف
راهستیبهمرتتریننازلرواینازوداردتحقق-مرتبهوجوديسعهبامتناسب-مراتبدرنیزهستیکماالتجمیعبنابراین

.دانستمندبهرههستی،کماالتسایروذاتیحیاتوعلمازبایدنیز

ستامشککهستیاصلچونوگردندمیبازهستیحدودبههستندعدمیصفاتیکهحیثآنازنیزنقصیاوصافاما
مراتبجمیعدرکمالیووجودياوصافبمانندنیزعدمیاوصافونقایصروایناز.بودخواهدمشککنیزآنحدودپس

ايمرتبهتمبراسومصونعدمیاوصافيتسرّازکهايمرتبهتنهااساساینبر. داشتخواهندتبعیتحققتشکیکینحوبه
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ذاتمرتبهیعنی؛باشدبودهوجودصرافتواطالقويالحدکمالدروخالیوجودي،محدودیتوحدهرگونهازکهاست
:کنیماشارهاسالمیفلسفهدرروشندلیلچندبهکهبجاستادعااینتبییندر. تعالیحق

ضنقیکهنیزعدمخصوصدرکنیم،میهستیحقیقتوحدتبهحکم»هستی«مشتركمعنیبنابرکهطورهماناوالً،
ایدبجاهمهدرنیزراعدممعنییعنی. شودمیدارخدشهوجودمعنوياشتراكاالوکردراحکمهمینبایددقیقاًاستهستی
.دانستیکسان

:داردمیبیان»واحدمفهومالعدمانفی«عنوانذیلمالصدرامرحوم

والفاختفیهلیسالمعنیمتحدسادجاًبسیطاًامراًااللیسنفسهفیالعدمانالعقولباوائلالمعلومهاالمورمنان«
عوارضهافیاوذواتهافیةمتمایزاعداماالوهامفیاوالواقعفیلیسوالیه،یضافماۀجهاالمنتحصلوامتیاز

)14(»...معدومیتهافیةمتغائرلمعدومات

جمیعکهطورهمانپس. شودمیفرضحقیقتوحدتنحوهیکنیزعدمبرايوجودحقیقتوحدتتبعبهروایناز
جمیعدارند،تحققضرورتاًاست،هستیازايبهرهکهجاهردروجودحقیقتوحدتمبنايبرکمالیووجوديصفات
.تشکیکینحوبهمنتهادادنسبتبایدهست-شائبهناچیزترینلوو-عدمازايشائبهکهجاهربهنیزراعدمیونقصیصفات

هستیمقیدمراتبجمیعبهعدمیاوصافتسريبهبایدباز»االعدامفیمیزال«:فرمایندمیکهحکمادیگرحکمبنابهثانیاً،
دمعحکمااگر. نیستتمایزياعداممیاناساساًمقید،واضافیبصورتچهوشودلحاظمطلقبصورتچهعدم. کردحکم

ايضافهاکهاستمرتبههربهعدماضافهجهتبهانددانستهدیگریکازمتمایزرامختلفمراتبومختلفموجوداتازیکهر
افیاضعدمولو-عدم،)مضافحیثاز(یکسواز. ذاتیتمایزينهبودخواهداعتبارينیزآنتمایزروایناز،استاعتباري

تیهسبهاضافهکهجاآناز) الیهمضافحیثاز(دیگرسويازوشودفرضتمایزيآندرتانیستبرخوردارذاتیتیاز-
هکنیزمضافعدمپساست،ضعفوشدتبهآنايمرتبهتمایزوداردواحدهحقیقتخود،مراتبجمیعدرهستیواست
رتبه،مهرعدمیعنی؛داشتخواهدمشککیواحدهحقیقتخود،الیهمضافتبعبهاست،مشککواحدهحقیقتاینبهاضافه

عدامادرحتیبنابراین. متفاوتندهمبامرتبهدووجوداتکهداردتفاوتاندازههمانبهونحوهمانبهدیگرمرتبهعدمبا
.ستنیآندانستنمشککجزچیزيصحیح،تلقیاند،دانستهمختلفهاآنسبببهرامراتباحکامحکماکهنیزمضاف

یزنآناوصافواحکامهمهاست،تبعیکامالًواعتباريتحققیکهستی،ضمندرعدمتحققکهجاآنازاساساًثالثاً،
هستی،اوصافمانندرواینازوگرفتخواهدخودبهراوجودیعنیخودمتبعاحکامکلیهپس،بودخواهدتبعیکامالً

.بودخواهدتشککینیزآناوصاف

ثم اعلم أن األشیاء العدمیۀ و األمور الذهنیۀ الصرفۀ التی لیست لها ذوات خارجیۀ لیس لها تنوع و تحصل إال بما یضاف «
ه ء و یصح لحوق األحکام و االعتبارات بإنما یعقل و یتحصل فی العقل بسبب ذلک الشیء ماهی إلیه فالعدم المقید بشی

)15(».و غیرهما من األحکام و األحوالمن حیث هو معقول و ثابت فی العقل فیصح أن یحکم علیه بالعلیۀ و المعلولیۀ
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تمامیهبکمالیاوصاف. کندمیسرایتهستیمراتبتمامیبهنقصیوکمالیمراتباوصافواحکامتماماساساینبر
تمامیپس.حدنداوفقدانونقصباتوأمکههستیازمراتبیتمامیبهنیزيحدونقصیاوصافوبالاستثناءهستیمراتب
سلسلهراگدیگر،بیانبه. گیردبرمیدراست،هستیمطلقحقیقتومحضوجودکهرااحدیتذاتمرتبهجزبهوجودمراتب

ازکهاجآنازهستی،کمالیاوصافکنیمفرضدیگرسويازمطلقعدمویکسو،ازمطلقوجودمیاندرراهستیتشکیکی
وعدمازکهجاآنازنیزنقصیاوصافو،شوندمیشاملرامطلقعدمجزبهوجودمراتبجمیعخیزندبرمیهستیحاق

درهکنقصیهرپس. محضومطلقوجودمرتبهجزبه،کنندمیسرایتهستیمراتبجمیعبهخیزندبرمیوجودمحدودیت
ازدوجوکمالیاوصافکهطورهمانیعنی؛داردوجودترضعیفنحوبهنیزآنمافوقمرتبهدرداردوجودهستیمادونمرتبه

جود،ونازلمراتبازنحوهمینبهروندمیپیشهستیحدآخرینتاوکندمیپیدافتضعپایینسمتبهترعالیمراتب
اینداردنقصوحدازايبهرههستیکهايمرتبهآخرینتاوکندمیپیدافتضعترعالیمراتبسمتبهنقصیاوصاف
.یابدمیادامهتضعف

تارا... ، ترکیبوتفرقهمندي،مکانوامتدادمندي،زمانوسیالنجملهازطبیعتعالماوصافجمیعبایدتلقیاینپایهبر
سیالن،زاايبهرهمراتبجمیعدرودانستمتسريتشکیکینحوبهتعالیحقمادونمراتبجمیعدرهستی،مرتبهبرترین
وافاوصاینفوق،تحلیلوتبیینپایهبرکهاستروشن. شدقائل... ذاتی،وحدتوبساطتعدمزمانی،ومکانیامتداد

بنابرصورتهردروبدانیم،عدمباآغوشیهمونقصوضعفازناشیچهوکنیمتلقیوجوديوکمالیچهراهاویژگی
مثالنوانعبه. نداریمشدهیادنتیجهبهالتزامجزايچارهوجود،وحدتواصالتپایهبروهستیاتصالی-تشکیکیيالگو
مراتبمیعجدرراامتدادویژگیتشکیکیتحققآنپایهبروداشتاشارهمتعالیهحکمتدرامتدادوجوديتحلیلبهتوانمی

:نموداثباتهستی

دارددادامتوجسمیهصورتبرايايویژهوجوديتحلیلمالصدراحکیمبیاناتازمواضعیدر-امتدادتشکیکیتحقق
:دادتنسبهستیمراتبهمهبهراآنتوانمیوجود،نقصیاوصافتشکیکیتحققازشدهیادتبیینپایهبردقیقاًکه

والخفاء،فیمندمجظهورهاوللعدم،متضمنوجودهانأظهرالخارجیوجودهانحوفیاالمرحققاذاۀالجسمیةفالماد«
االمتدادۀجهمناحدهماوجهینمنذالکواالمثالبتوارداستمرارهاوالزوال،منحفظبقاءهاو،ۀبالغیبمتحصلحضورها

ونهاکنأقدعلمتوالتحیزيالوجودوالوضعیالکونفیاالجزاءسائرعنمنهاجزءکلافتراقوالمکانفیواالنبساط
والوجودفیاختالفهابعینههوالمکانوالوضعفیالجسماجزاءفاختالفوجودها،نحوبعینههوالحیزوالوضعفی

صلمحووجودهۀحقیقوذاتهمقومهواالجزاءسائرعدمیستصحبمنهاکلحضوربحیثالجسماجزاءکونوالتشخص،
وبذاتههذاتعنۀمحتجبذاتهالذاته،منةغشاوفیفذاتهات،بااالحتجوباالعدامۀمتقومفذاته،االتصالیۀهویتهوماهیته

وفشیئاًیئاًشکالماءسیالنهاوالکونفیتبدلهاوالوجودفیالطبیعهتجددۀجهمنثانیهماو... بنفسهانفسهاعنۀبیتغا
»...فاناًاناًدثورها

واجزاءوجودنحوهتفاوتازناشینیزرااجزاءتفرقهومادهاجزاءتفرقهازناشیراجسممکانیانبساطوامتداداگر
ویم،شقائلاعدامبهمتقوووجوددرعدمنتضمچونوجوديتحلیلامتدادپیدایشبرايوبدانیمصتشخّدرهاآناختالف
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ريامکهبدانیمهستیدرتنقصوتنزلازناشیراوجودينحوهوکیفیتچنینکهاینجزنداریمايچارهصورتایندر
بهوشدهتربیشعدمباآغوشیهم،پذیردشدتهستیدرصتنقّوفتضعچههرکهترتیباینبه. استذومرتبهوتشکیکی

اندماجوفثتکاوتمرکزازکنیمسیرپایینبهباالمراتبازچههرشود. بیشتر میوجودتشابکواعدامبهمتقومالصدراتعبیر
هستیواقعیتکهجاآنتا،گرددمیافزودهآنامتدادوتفرّقوانتشاروانبساطمراتببروشدهکاستههستیجمعیوحدتو

سطوحوراتبمکلیهدرآنیافتنعرضیامتدادهستیتشکیکیالگوياقتضايپس. شودمیربطیوايذرهمرتبه،تریننازلدر
.استهستی

ترقّوانعطافابمالزمبوده وامتدادوبعدپیدایشمنشأکههستیانتشاروپراکندگیانفعال هستی یعنی–هستیانفعال
مادونمراتبهبچههرروایناز. کمتررابودنفعالوفاعلوکندمیبیشترراانفعالویژگی،این. باشدمینیزهستیدربیشتر
وردکتصرفودخلهستیدرتوانمیطبیعتعالممرحلهدرکهیابدمیافزایشچنانقابلیتاینشویممینزدیکهستی

سیالنوقراريبیطبیعت،عالممرتبهدرمنتها. ستامادونمرتبهبهنسبتمافوقمرتبههربرايقیتخالّاینالبته. بودقخالّ
صرفتودخلقبولوانفعالوتأثرقابلیتدیگريمرتبههرازبیشکهاستحديچناندروجوديبتصلّوتقومعدمو

.دارد

متصلممتد،شیءکهجهتآناز.»تغیری«حیثو،»یگانگی«حیث: استحیثدوامتداددر-جهلوعلمعمومیت
بعدهستند،همازدورکهجهتآنازو؛دارندهویتوحدتویگانگینحوهیکدیگریکباآنابعاضواجزاءيهمهاست

وجمعیتحیثد، ازداروجودامتدادکههستیمراتبجمیعدربنابراین. دیگرندیکازغیروداشتهدیگریکازوجودي
جهل تحقق غیریت،ووجوديبعدودوريحیثازو-استحضورازناشیکه-آگاهیوعلموجودي،اتصالووحدت

ايبهمرتتنها. داشتخواهدوجودنیزهستیمراتبجمیعدرویژگیدواینپساستتشکیکیهستینظامجا که از آندارد.
تعالیحقذاتکهاستهستیمحوضتواطالقمرتبه،استظلمتیوجهلهرشائبهازبريوتبحومحضعلمکه
2.باشدمی

هستیاتصالی-تشکیکیالگوياهمیتجهاتازبرخی

هماهنگیکهآنبرعالوه) وجوداتصالی-تشکیکیيالگو(هستیازالگووتحلیلاینپایهبرکهاستباوراینبرنگارنده
وتمایزینپیشهايفلسفهبهنسبتفلسفهاینوآیدمیپدیدوجوداصالتاساسبرصدراییفلسفهدرکاملیسازگاريو

خترمعضالتازبسیاريوکردهپیداتازههویتکالموفلسفهازکثیريمسائلحالعیندریابد،میايویژهتشخص
:جملهازبنددبرمی

.طبیعتماوراءوطبیعتبدنونفسکثیر،وواحدمتغیر،وثابتربطچگونگی.1

.انواعارباباثباتآنتبعبهوصدراییوجودياصالتفلسفهدرعرضیکثرتمشکلحل.2

).طبیعتعالمفقطنه(هستیعالمکلبراي-ا مالصدرطریقهبه-زمانیحدوثاثبات.3

. 150چنین پاورقی عالمه طباطبایی، صو هم155–154، ص6. اسفار، ج2
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.طبیعتعالمجوهريوحدتاثبات.4

:جملهازگذاردمیبجاخودازمهمیوقطعیتأثیرکالمیمسائلازبسیاريدرچنینهم

).عنصريجسم(جسمانیمعادلهمسأجسمانی،معراجلهمسأحل.1

وکراماتمعجزات،غیبی،امدادهاي(ناسوتدرملکوتدخالتوشهادتوغیبعالمارتباطنحوهازروشنتبیین.2
...).وعاداتخوارق

شدهاردوماوراییحقایقودیگرعوالمبهنسبتشرعدرکهمکانیوزمانیتعبیراتازپذیرشیقابلوروشنتبیین.3
وآسمانوزمینکرسی،وعرش،مالئکهعوالمجهنم،وبهشتوامتیقخصوصدربسیارمکانیوزمانیتعبیرات(است
...)وآخرتعالم

همهبهجوهريحرکتتعمیم(هستیهمهوجوديتکاملوموجوداتهمهاهللالیسیرووجوديصیرورتتوجیه.4
).هستیمراتب

.شویمتعطیلگرفتارکهآنبدون،خلقازخداکاملتمایزوخداوندازتنزیهنوعترینعالیوباالترین.5

ثرتکوثابتومتغیرربطخلق،وخداقاطعتمایزخصوصدردیدگاهاینثمراتونتایجبهنمونهعنوانبهجاایندر
:کنیممیاشارهعرضی

)شیءکمثلهلیس(هستیحیثیاتوشئونجمیعدرخلقوخداقاطعتمایز.1

صرافتوبساطتمحض،وجودياطالقمحض،تجردازهستیعالمدرموجوديهیچتعالیحقذاتازغیرمنظر،ایناز
وابهتنهاحقیقیهحقهوحدت. نیستبرخوردارهستی،محضاوصافدیگرومحضفعلیتمحض،ثباتمحض،ذاتی

دادامتوصورتهرگونهفاقدکهاوستتنهاواستبنديزمانهرگونهوراءدروابديوازلیکهاوستتنهاودارداختصاص
ییعن؛استوجودحاقوهستیحقیقتاوصاف.. .وفعلیتوثباتوصرافتووحدتواطالق. استمنديمکانووجودي
اوصافنهچگوکند،میپیداتضعفهستیاصلوقتی. استاوذاتمرتبهوتعالیحقمختصبالذاتواوالًکهاستاوصافی

وجودي،صتنقّوفتضعوفاصلهاینتناسببهگرفت،فاصلهتعالیحقذاتمرتبهازهستیکههمینبلکه! نباشند؟چنینآن
بهباتثترکیب،بهصرافتکثرت،بهوحدتوشودمیمبدلتعینبهاطالق. شودمیواقعفتضعایننیزاوصافاینهمهدر

جدیديمعناياساس،اینبرکهاستروشن(گرایدمیامکانبهوجوبحتیو... وجهلبهعلموظلمتبهنورسیالن،
).نامیممیوجوديامکانراآنبنابراین،استفقريامکانوذاتیامکانازغیرکهشودمیپیداامکانبراي

وصافاباخداونداوصافمتعالیه،حکمتیااشراقیاومشاءفلسفهدرچهایمداشتهتاکنونکهايحکیمانههاينگرشدر
اوندخدمیانقاطعیتمایزچهاگرمشاء،فلسفهدر.نیستخلقازمتمایزحیثهرازخداوندوداردمشابهتحدوديتااوغیر

ذاتمانند) عقول(ممکناتازگروهیامابالذات؛بالوجودممکناوغیرواستبالذاتالوجودواجباودارد،وجوداوغیرو
.محضندفعلیتوبرخوردارندذاتوحدتووجوديصرافتازبوده،ثابتمجرد و حق
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غنیوذاتهفیفقیر(هستنداووامدارراخودنورانیتانوارسایرواستنوراالنوار،خداوندچهاگرنیزاشراقفلسفهدر
. نداردفرقی»تجرد«وبودن) جوهري(ذاتبهقائمنوروداشتننوريحقیقتحیثاز»قاهرهانوار«باخداونداما) اندباالول

یزنظلمتیجهتاگر. یکسانندنوريوذاتیصرافتووحدتحیثازوبودهمحضانیتمدبره،انواروقواهرونوراالنوار
راودخنفسخود،مافوقمرتبهبهقیاسحیثاز(ذاتینهاستقیاسواعتباريجهتاینشود،میدادهنسبتعقلهربه

)16).(یابندمیظلمانی

اماتاستعالیحقمقدسذاتمستقل،موجودتنهاوالربطندعینموجوداتسایرکهآنعیندربازنیزمتعالیهحکمتدر
اولیامنبسطوجودخصوصدر»ماهیتنداشتن«حیثازحتیو»وحدت«و»تجرد«و»ثبات«حیثازموجوداتبرخی
مانندقوابانفسنسبتوشودمیدادهنسبتنفسبهوهستینظامازمراتبیبههحقیقیهحقّوحدت. مشابهندخداوندباصادر
اگروبرخوردارندوجوديبساطتازخداوندمانندبمجردات) 17.(استشدهدانستههستیعالمموجوداتباخداوندنسبت

.حقیقینهاستاعتباريترکیباین) ماهیتووجودترکیبیاعدمووجودترکیب(اندشدهترکیببهقائلهاآندر

. نیستاسقیقابلخداوندباموجوديهیچاساساًشد،بیانکهتحلیلیمطابقهستیازاتصالی-تشکیکیتلقیدراما
قوتوشدتنهایتدروصرفوبحتنحوبهاومطلقوصرفوبحثوجودخصوصدرتنهاهستیاحکامواوصاف
ودتشازورفتهفرونقصوحدمحاقدرآناصلتبعبههستیصفاتهمهاو،ذاتمرتبهازتنزلکمترینبا. استصادق
پیدانزلتنیزهستیصفاتسایروبساطتووحدتوثباتدروجودي،تنزلاولینبانتیجه،در. گرددمیکاستهآنقوت

نیزنقصصفاتاینهستیتضعفتناسببهودگردمیآغازامتدادومنديزمانر،تکثّوترکیبقراري،بیوسیالنوشودمی
تفرقهوانبساطوانتشارهستی،درتالطموتموجوسیالنسراپاکهشودمیمنتهیايمرتبهبهکهجاآنتاپذیردمیشدت

).مادهعالم(استوجودي

نگرشاینساسابر-»شیءکمثلهلیس«شریفهآیهمطابق-مخلوقاتازتعالیحقذاتیتنزهدرجهباالترینترتیباینبه
.رسدمیخوددرجهترینعالیبهخلقوخداتمایزدرمسلمانفالسفهتالشوشودمیپیدا

متغیروثابتربطمعضلحلوصیرورتمالك. 2

پرداخته) 19(متغیروثابتربطخصوصدرمتعالیهحکمتحلراهبودنعقیمبهمستوفابطور) 18(دیگرجايدرنگارنده
دردراییصفلسفهبنابرکهچرادهدمیخبرسیالنیفیضازسیالنیهستیکهشودمیاکتفانکتههمینبهجاایندر. است
وجودبهاآیچیست؟ازناشیفیض،درسیالنامانیست) معلولوجودوایجادفعل(فائضوفیضمیانتمایزيعلیت،بحث
دیگري؟امربهیاشودمیمربوط) حقیقیعلت(فیاض

برايامیسرانجبهنهایتاًوشدهتسلسلگرفتاربدانیمفیاضوجودسیالنازناشیرافیضسیالناگرکهاستروشن
ردهستچههرپس. شدخواهیممواجهنیزتعالیحقوجودکردنفرضسیالنیبزرگمعضلباورسیدنخواهیمسیالن
نسیال-جوهريحرکتبحثدر-صدراییحکمايباورمطابق. استشیءوجوديمرتبهباآننسبتوفیضهمینخود

بهگريدیازپسیکیکماالتاینکهاستشیءوجوديکماالتاتصالیومستمروتدریجیافاضهازناشیشیءهستیدر
چنینراچکهکنیمسؤالاگرحال. شودمیشیءجوهرياستکمالبهمنجراللبسبعدلبسبطریقوشدهملحقشیءهستی
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دهدمیناجازهشیءوجوديقابلیتوظرفیتکهاستآنحکماپاسخاستشدهپیداشیءوجوديکماالتافاضهدرتدریجی
نبدووبارهیکبههاآنوجوديکماالتجمیعکهتامه،مجرداتعکسبرشود،افاضهاوبهکماالتشجمیعبارهیکبهکه

حکمايظرنازپس. نیستهاآنوجوددرصیرورتیوسیالنکمتریننتیجهدر،استشدهافاضههاآنبهزمانیتأخیروتدریج
وجوديسعهوطبععالموجوديضیقدر) ماديوطبیعیموجوداتوتامهمجرداتمیانتمایز(تمایزاینسرّنیزصدرایی

.استنهفتهمجرداتعالم

وجودصالیات-تشکیکیيالگومطابقبدانیموجوديضیقرافائضوفیضیافتنسیالنوصیرورتمالكاگراکنون
شودمیغازآ-استتعالیحقمادونمرتبهترینعالیکه-هستیسلسلهدروجوديتضعفوضیقمرتبهاولینازسیالناین

وقراريبیدرسراپاکهطبععالممرتبهتاشدهافزودهسیالنوصیرورتبریعنی. یابدمیشدتوجود،تضعفتناسببهو
.رسدمیرفته،فروصیرورت

مرتبهزاتنزلاقتضايکه-وجوديضیقکهاستقراربدینشودمیسیالنپیدایشمنشأوجوديضیقچگونهکهایناما
بهعالیتحقافاضهکهچرا. شودمیسیالنبهمنتهیدیگرسويازخداوندتماموتامافاضهویکسو،از-استهستیاطالق

ودیت،محددلیلبهايمرتبههیچکهجاآناز. استاکمالوتمامیتنهایتدرنقص،وحدهرگونهازخالیمقدسش،هستیتبع
. گرایدیمضیقبهسعهازوتقییدبهاطالقمقامازنیزفیضیچنینرواینازنداردرافیضیچنیندریافتوجوديظرفیت
عبارتبه. ستافیضدرسیالنهمانعینبارهیکسیالنپیدایشمنشأکهاستضیقبهسعهازوتقییدبهاطالقازسیرهمین
مانندبدرست. شودمیپیداتدریجدریافت،مقامدرنتیجهدردهدنمیراحقفیضبارهیکدریافتاجازهمرتبه،ضیقدیگر

مکنمکاريچنیناستبدیهی. بریزیمداردتنگدهانهکهدیگريظرفداخلیکبارهبهرازیاديبسیارآببخواهیمکهآن
ندکمیپیداکاهشتخلیهزمانباشد،تربزرگوروديدهانهاندازههر. نداریممنديزمانوتدریحیانتقالجزايچارهونیست

تنگیتناسببهآورد،فشارآبتمامیکسوازاگرطرفیاز. یابدمیافزایشآبانتقالزمانباشدترتنگچههربالعکسو
چهرهوکمترآبسرعتوتالطمشودتروسیعمجرااینچههرشود،میمنتقلمتفاوتتالطموسرعتباآبعبور،مجراي

.بودخواهدبیشترانتقالسرعتوتالطمتر،تنگمجرا

نتایجیهمانبهاًدقیقودادنسبتهستیمراتبتشکیکیضیقوتعالیحقافاضهبهعقلی،انتزاعباتوانمیراتمثیلاین
درضعفتتناسببهزمانیامتدادچنینهموآنیافتنشدتوهستیمراتبجمیعدرسیالنبهباوریعنیشد.بیانکهرسید

تانیستايمرتبهافاضهازقبل.نداردوجودظرفیموجوديهرهستیازبیرونکهاستروشنالبته. هستیترپایینمراتب
. رضیعانهاوستذاتیمحدودیت،اینواستمحدودغیرحق اساساًبلکه،کندضیقایجادقسريوبیرونیعاملیکبمانند

وشودمیداپیوجودتشکیکیسلسلهترتیباینبهویابدمیافزایشوجوديضیقومحدودیتاینحقازدوريتناسببه
ضیقبموجبیرونیچیزيکهتلقیاینبنابراین،نیستندفیضهمانخودجزچیزيمرتبهذوهايهستیومراتباینچون

سیرهمینودگرایمیبیشترضعفومحدودیتوتقییدبهاطالقازبتدریجکهاستفیضخوداینبلکه،استباطلشودمی
.آفریندمیسیالنکهاست

عالیتحقافاضهازایشانتلقیبهآنریشهندارند،مجرداتخصوصدرصدراییحکمايراتحلیلیچنینچراکهایناما
کهداتمجرعالمدربنابراین،دانندمیوجوديظرفیتبامتناسبومرتبههرحدبهمحدودرافیضافاضهایشان. گرددبرمی
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ینهایکمالچونوکردهتلقیتدریجوزمانیامتدادبدونتماموتامنحوبهراموجوديهروجودافاضهنداردوجودتزاحمی
بهمرتحدبهمحدودراتعالیحقفیضاگرکهحالیدر. ماندنمیباقیصیرورتفرضبرايجایی،استحاصلموجوديهر

هرردفیضاینوسعتوشدتاقتضايکند،ظهورمحدودهدرخواهدمیکهکنیمتلقینامحدوديفیضراآنبلکه،ندانیم
االترینبچونوبرداردصیرورتوسیالنمادون،مرتبهبهتنزلمقامدرکهبودخواهدآنخود،مادونمرتبهبهنسبتمرتبه
ستمراراهستیمراتبهجوموقوتوشدتاینازگاههیچاستتعالیحقمطلقوالیتناهیفیضبهمستظهرهستیمرتبه

ازاعم(موجوداتهمهدارد،وجودياشتدادوتضاعفبهروهستیمرتبههردرموجوديهراساساینبر. داشتخواهد
پایانهرگزهاآنوجوديصیرورتودارنداهللالیسیروخداوندبسويرو) حکماباوربربنامجرداتغیرومجردات

اینباطفقاساساًوداشتخواهیمصعوديقوسهستیمراتبتعدادبهبلکه،صعودقوسیکنهترتیب اینبه. پذیردنمی
مراتبکلیهدرصیرورتقبولهستیعالیهمراتببهصعودالزمهزیرا(کرددفاعهستیصعوديقوسازتوانمیکهاستتلقی

).استصعودي

عرضیکثرت.3

مراتبدرامعویژگیدوازناشیتوانمیراعرضیکثرتوجود،اتصالی-تشکیکیالگويدرشدارائهکهیتحلیلمطابق
:دانستهستی

الزممدواینواستآفرینکثرتتغیرزیرا. داردتحققتشکیکینحوبهمراتبجمیعدرکه،صیرورتوسیالن. 1
.دیگرندیک

افزایشتبعهبوشودمیپیدانیزرتکثّتغیر،شدنپیدامحضبهروایناز،استآنتطوروهستیدرتغیرازناشیکثرت
حرکتدرمتجددصورتمامیکهچنانهم. شودمیهرمیهستی،يالگووگرددمیافزودهنیزتکثربرتر،پایینمراتبدرسیالن

نیزهستیمرتبههردرموجودکثراتتمامیبرايبرخوردارندشخصیهوحدتازوداشتهوجودياتصالدیگریکباجوهري،
حالتخودصیتنقوتضعفیسیردرکهوجوداتصال–تشکیکیسلسلهبنابراین. شدايشخصیهوحدتچنینبهقائلباید

.استبرخوردارجمعیهویتوشخصیهوحدتازطولی،وعرضیسويدودرگیرد،میخودبههرمی

استوجوديتفرقوپراکندگیوانتشارازناشیمکانیامتداد. شودمیپیداهستیتضعفباکههستیامتدادوانتشار.2
خویشردتمرکزووجوديفثتکاواندماجازهستیتنقصوتنزلبا. استوجودحقیقتتضعفوتنقصازناشیهااینو

هستیوشدهافزودهآندرونیاحتجابوذاتیکثرتوغیبتوتفرقهوانتشاروانبساطبرتنزل،ازمرتبههرباوشدهکاسته
از. آمدخواهددرهرمشکلبهباز،مراتبدرموجودآحادوافرادحیثازهستیالگويترتیباینبهوشودمیترعریض

ستاآفرینکثرتغیریت،ودوريوبعدحیثهم»امتداد«درکهچرا. داردخاصاهمیت»امتداد«ویژگیآفرینی،کثرتحیث
مختلفوجوديآثارمختلف،وجوديهاينسبت. استآورکثرتخودنسبتوکندمیایجاد»نسبت«امتداد،اساساًهمو

.داشتخواهندبدنبال

فلسفیآراءازريکثیدروجوداتصالی-تشکیکیالگويکنندهتعیینونافذبسیارنقشبهدیگرباریکبجاستپایاندر
:شودتصریحواشاره
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»اتصالی-تشکیکی«الگويهاتوانمنديازبرخی

هايتوانمندي)عدمیووجودي(نقصیوکمالیاوصافدانستنتشکیکیوهستیمراتباز»اتصالی-تشکیکی«تلقیبا
:گرددمیحاصلزیر

.کندمیپیدادفاعیقابلووجوديتبیینطبیعتماوراءوطبیعتربط)الف

.کندمیپیداوجوديمالكصدور،مرتبهاولینهمانازکثرتپیدایشوکثیروواحدربط)ب

.شودمیپذیرتوجیههستیمراتبجمیعدرعرضیکثرت)ج

.بودنخواهدعرضهمموجوداتوجودياتصالووحدتمنافیعرضیکثرتپذیرش)د

.کندمیپیداوجوديتبیینومالكهستیدرسیالنوصیرورتپیدایش)ه

.شودمیحلروشنیبهچنین واحد و کثیرهمرمتغیوثابتربطناگشودهمعضل)و

.کندمیپیداوجوديوفلسفیتبیینطبیعتعالمتجربیوماديواقعیتبودنايذره)ر

.شودمیهرمیمرتبه،تریننازلتامرتبهباالترینازهستیالگوي)ح

علیت،فثبات،وحدت،(بودخواهدبرخوردارتشکیکیحقیقتیازهستی،حقیقتتبعبههستیعاممقوالتکلیه)ط
...).وجوب،

.شودمیاثباتتشکیکینحوبهذاتیجهلوعلم-حقذاتمرتبهجزبه-هستیمراتبجمیعبراي)ي

توانهپش»شیءکمثلهلیس«شریفهآیهوشودمیپیداقاطعیوبارزتمایزوجودياوصافجمیعدرلقخوخدامیان)ك
.کندمیپیداعمیقیوغنیبسیارفلسفی

.شودمیپذیرتوجیه،)حقذاتمرتبهجزبه(هستیعوالمومراتبجمیعبرايمکانیوزمانیتغییرات)ل

.کندمیپیداوجوديوفلسفیتفسیر) عنصريجسم(جسمانیمعادوجسمانیمعراج)م

جوهرينویتثبهملتزمکهاینبدوناستهستیمراتبجمیعبهانتسابقابلکهشودمیپیداتشکیکیتلقیمادهاز)ن
.شویمهستیازايمرتبههیچدرصورتوماده

:هانوشتپی

.61ص،2ج،اسفار.1

.130ص،ۀالربوبیالشواهد.2
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.429صپاورقی،1ج،اسفار.3

.434و433ص،1جهمان،.4

.61ص،2ج،اسفار.5

.81-46صهمان،.6

:داردمعنااینبرداللت61صدرسبزواريحاجیپاورقیبویژه

.»العقولمنالطولیهالطبقهفیکمافیهامعلولیوعلیترتیبالمتکافئهطبقهالنها«

.254ص،7ج،اسفار.7

.256صهمان،.8

.پاورقی256صهمان،.9

،18لفصسادس،فن(اسفارپنجمجلددرطبیعتعالمداشتنتشکیکیواحدهحقیقتبهمبسوطبطورمالصدرا.10
لقبولئهمتهیالجسمیهالموادانوالشرفوالفضیلهفیمتفاوهالطبیعهالموجوداتانبیانفی«عنوانتحت) بعدبه342ص

ادنینممترقیتهالقدسعالمالیسائرهالکمالنحومتوجههشخصیهواحدهطبیعههیهنافکانالتدریجعلیالوجوديالفیض
.استپرداخته»ارفعهاالیالمنازل

.349صو342ص،5ج،اسفار.11

.55ص،1ج، )یزديمصباحآقايتعلیقاتبا(ۀالحکمۀنهای.12

.257ص،9جچنینهم؛117ص،6ج،اسفار: جملهاز.13

.348ص،1ج،اسفار.14

.351ص،1جهمان،.15

.133ص،االشراقحکمت.16

.379-377ص،6جچنینهم؛255صو244ص،8ج،اسفار.17

اسفند،مدرستربیتدانشگاه،»هستیعالمدرخداوندفاعلیتنحوهتحلیلونقد«عنوانتحتنگارندهدکتريرساله.18
.1379دومواولشمارهدوم،دورهدینی،اندیشهفصلنامهچنینهم؛1379

تجدد،کهاستوقتی) کندمیایجادشیءدرراتجددکهفاعلی(مجددلزومکهاستپایهاینبرصدرائیحلراه.19
تجدددنشپیدابرايصورتایندر) جوهريحرکتبنابر(شدشیءبرايذاتیصفتیتجدد،وقتیاماباشد،شیءبرضعار
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. استشدهجعلشیءدرنیزتجددشیء،ذاتجعلهمانبابلکه،نیستذاتجعلازغیردیگريجعلبهنیازشیء،در
.استشیءمجددهمانباشد،متغیرخودکهآنبیشیءذاتجاعلبنابراین،

مآخذ:

حقیقاتتومطالعاتمؤسسهدوم،چاپ،کربنهانريتصحیح،اشراقشیخمصنفاتمجموعه،حبشبنیحییسهروردي،.1
.1372فرهنگی،

.1981العربی،التراثداراالحیاءبیروت،ثانی،طبع،ۀاالربعاالسفارشیرازي،صدرالمتألهین.2
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