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  صدرا زندگي و متعاليه حكمتنگاهي به اصولي از . 5

 یاهنظرگاه توانمی صورتی در تنها گذشت مقدمه در که گونههمان
 رد گويندمی سخن فلسفی متفاوتت نّ س دو از که را فیلسوف دو

 یادبن و ريشه که نمود تطبیق هم بر و مقايسه هم با و نهاد هم معرض
 اییزهانگ به بتوان درستیه ب و باشد معلوم افكار و نظرات خاستگاه و
 را فیلسوف ذهن که سؤالی و شده باعث را فلسفی ديدگاهی طرح که
 ساخت روشن نموده مشغول خود به خودش خاص معرفتی فضای در
 یپاسخ و نیچننيا رهیافتی آنها بر که را اصولی و مبانی بتوان و

 بر حاکم منطق هم تا کرد معلوم، نمودمی و بايسته معقول گونهاين
 و مباحث به و خروج ورود نقاط و گردد معلوم اتخاذشده که مسیری
، مقايسه و تطبیق موازين هم و باشد آشكار مسئله مالحظه نحوه

 از انتومی کجا از و حد چه تا بدانند و بیابند با بحث را خود تكلیف
 ينا در دلیل بدين. سود جست موضوع تردرست شناخت در شیوه اين
 هک صدرا بديع هایيافته و فكری مبانی از ایپاره به اجمال به فصل
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 خواهیم، است مرتبط نیز انسان بحث به نزديك يا دور ازنوعی  به
 ولی ،اندشده مطرح اختصار بسیار به اينجا گرچه مبانی اين. پرداخت
 فیفلس دستگاه در انسان حقیقت و موقعیت فهم در اساسی نقشی
 . دارند عهده به صدرا

 و تولد اسالمی فلسفه فضای در اگرچه صدرايی تفكر است گفتنی
 اسالمی فلسفه جاری سنت از موضوعات عمده در و يافته نمو و رشد

 حقیقاتتبه ، فلسفی فعالیت از بخش اين کنار در او اما، نموده تبعیت
 یاسالم فلسفه تسرنوش که زده دست فردیمنحصربه هایپژوهش و
 كمتح میدان تازيكه و مسلمان فیلسوفان را سرآمد او و کرده متأثر را

 . است نموده اسالمی
 و کرده اشاره متعالیه حكمت مهم هایيافته از برخی به اينجا در
، اندکرده کمك مدعا فهم به هاو اثبات ادله و براهین که مواردی در جز
 : است شده تشريح ادعا صرف و شده نظرصرف آنها براهین رحط از

  وجود اصالت

، اصدر سترگ دستاورد و متعالیه حكمت رکین رکن، وجود اصالت
 فهم راصد. است اسالمی فلسفه تاريخ مشكالت از بسیاری حل کلید

 عنایم بر فهم مترتب را عدم مفهوم حتی فلسفی هایمقوله از بسیاری
 مرکزی و قطب، مسئله اين": گويدمی باب اين در او. داندمی وجود
 آن گرد بر اجساد و ارواح حشر و معاد و دانش توحید علم که است
 به جهل، وجود مسئله به جهل که است جهت همین به. چرخدمی

 عبارت به. داشت خواهد پی در را الهی معارف معظم و مطالب امهات
 معارف دقايق از، شود غافل وجود از که کسی: گفت توانمی ديگر
 معرفت وشناخت  راه و بوده محروم نبوت به مربوط حقايق و الهی
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 سدودم وی بر عالیه مبادی به انسان بازگشت کیفیت و ناطقه نفس
 شبح و سايه و عكس نوعی، آن رغی و است حقیقت، وجود. شد خواهد

 و است هستی، ثابتاصل ، موجودات از يك هر در. آيدمی شمار به
 8".گفت تواننمی سخن موجودات از هستی بدون

 ایوجوديه خصوصیت شیئی هر حقیقت که آنجا از: گويدمی صدرا
 ههم از بلكه ءشی آن از ،وجود خود پس، است ثابت آن برای که است
. سفیدیمثل  است سزاوارتر و اولی بودن حقیقت آن واجد به ،اشیا

 نآ عارض سفیدی و نباشد سفید هرچه از بودن سفید به سفیدی
 ساير و است موجود خود ذات به وجود پس. استاولی  و سزاوارتر شود
 وجوداتی به واسطه بلكه، ندارند وجود خود ذات به وجود از غیر ،اشیا
، وجود ،حقیقت در پس. شوندمی موجود گرددمی آنها عارض که

 و کم و جوهر نه است اضافه همان مضاف که گونههماناست  موجود
 و مساوی و پدر مانند، گرددمی عارض بدان اضافه آنكه غیر و کیف
 آنكه خالصه": گويدمی لالتحصی در بهمنیار. آن نظاير و مشابه

 و نیست چنین وجود غیر و است اعیان در که است آن وجود حقیقت
 در، است خارج و در اعیان تحقق حقیقتش آنچه است ممكن چگونه
 2". باشد نداشته تحقق خارج و اعیان
 نهک و حقیقت که نیست ممكن": گويدمی وجود حقیقت درباره او

 یلهوسبه نه و رسم وسیلهبه نه و حد وسیلهبه نه، نمود تصور را وجود
 عبارت چیزی هر خارجی حقیقت تصور زيرا. وجود با مساوی صورتی
 به خارج از معنی آن انتقال و ذهن در چیز آن معنای حصول از است
 محال وجود مورد در اما، اجراست قابل غیر وجود درباره اين و؛ ذهن

                                                                                                        

 . 3 ص، المشاعر. 8
 15 ـ 11 ص، 8 ج، المتعالیةالحکمة. 2
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 هودش طريق مگر از يافت راه وجود حقیقت به نیست ممكن پس. است
 و دلیل و برهان اشاره و تعريف و تحديد طريق از نه باطن چشم به

، کشف و وجود انیت": گويدمی نیز و 8".عبارات و الفاظ طريق از تفهیم
 رامو ترينپنهان کنه و تصور حیث از آن ماهیت و است آشكار و ظاهر

 از اشیا نیازترينبی وضوح و گسترش و شمول جهت از آن مفهوم و
 2".است تعريف

 تیحقیق ،آن انتولوژيك مفهوم به مالصدرا نظر از وجود آنكه باالخره
 ینع در و بسیط حقیقتی، است متحقق ذهن خارج در که است عینی
 وجود ذهنی، وجود حقیقت چون و؛ عالم چیزهمه بر محیط حال
، خاص نه، عام نه، جزئی نه، است کلی نه وجود حقیقت بنابراين، ندارد
 درجات و مراتب الزمه عناوين و اوصاف اين بلكه مقید نه و مطلق نه

 وسیلهبه هک یاتیماه عوارض و ماهیات الزمه يا و است وجود مختلف
 نسبت موجودات تشخص و تعین مرز، ماهیات. گردندمی موجود وجود

 و روندمی شمار به ذهنی اموری و همديگر با تقابل در نیز و وجود به
 در را آنچه صدرا همه. باشدمی اصیل و حقیقی که است وجود تنها
 ره موجوديت در اصل": کندمی خالصه گونهاين، شد گفته مورد اين

 جودو نحو شیئی هر حقیقت. است آن تابع ماهیت و وجود است شیئی
 از بسیاری که گونهوجود آن. آن شیئیت و ماهیت نه اوست خاص

 تنیس انتزاعی امور و ثانیه معقوالت جمله از، اندبرده گمان متأخران
 مورد در که است آن حق بلكه، شدبا نداشته یبازايما در خارج که

 ذهنی یمابازا که است ایعینیههويات  از وجود: شود گفته وجود

                                                                                                        

 1 ـ 4 ص، الشواهدالربوبیة. 8

  3 ص، المشاعر. 2
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 8".شهودی عرفان با مگر کرد اشاره آن به تواننمی و ندارد

  وجود وحدت

 به ماهیت و دارد اصالت که است اشیا موجوديت است مدعی صدرا
 و اندحقیقت يك و سنخ يك موجودات عموم و دارد تحقق آن عرض
 ،شودفرض  او غیر هرچه، اوست آن از واقعیت و اصالت اينكه به نظر
 جودو نوعی وحدت به قائل نخست صدرا البته. بود خواهد باطل و پوچ
 تردقیق نظری به ولی، است تشكیك به مقولمراتب  دارای که شد

 هب قول آن واست  عرفانی شناسیهستی اساس و مايهجان که رسید
 در": گويدمی أسرارااليات کتاب در وی. است وجود شخصی وحدت
 صفات مظاهر و اسماء صورت که الهی افعال و صفات و ذات جز، وجود
: ويدگمی لمتعالیها درالحكمه و "باشدنمی ديگری چیز مطلقاً ، اويند

 واجبی وجود شئون و اعتبار، تعلقی هويات و امكانی وجودات تمامی"
 است يكی حقیقت پس. اندقیومی نور به نسبت هايیسايه و و تابش

 وپرت سايه و نور تابش و اطوار و هاو گونه شئون او غیر و( تعالیحق)
  ". اويند الهی ذات تجلیات و

 در اينكه و است توحید اهل عقیده، وجود در صدرالحكماء ختارم
 موارد از بعضی در و داندمی مراتب صاحب را حقیقت موارد از بعضی
 ناتشئو همه. ندارد منافات يكديگر با، است شخصیه وحدت به قائل

 کثیری در و داندمی واحد جودو يك اجزای منزله به را وجود حقیقت
 حقايق همه که است نموده تصريح معنی اين به خود کتب مواضع از

 با منافات، ظهورات کثرت و واحدند وجود يك سلك در وجوديه
 اتصال متكثره جهات تمام میان چون. ندارد حقیقت اصل وحدت

                                                                                                        

  810 ص، 5 ج، المتعالیةالحکمة. 8
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 به زنده و واحد وجود به دندموجو همه، است یوجوداتحاد  و معنوی
 اعتبارات و جهات و کثرت؛ باشندمی حق وجود مراتب از و واحد حیات

 هبلك، باشدنمی وجود حقیقت اصل وحدت در قادح، حیثیات تعدد و
 اطالقیه وحدت اصل با منافی اکوان صورت به ظهور و تقدر وتجسم 
 . نیست وجود

 پیدايی و پنهان و شهادت و غیب و بطون و ظهور، وجود حقیقت"
 یدایناپ به پیدايش و غیبش به شهودش، بطونش به ظهورش که دارد
 و واحد ذاتی دارای اينكه با که بنگر خودت نفس به. گرددبازمی او

. است متفاوتی درجات دارای فعلیت و وجود در، است احدی وجودی
 او جسمانیت با تجردش و است تشبیه و تنزيه مقام دارای فسن اين
 آنجاست رد نكته اين سرّ. ندارد تخالفی و منافات او ییتخل با تعقلش و
 نفس. است متعددی تجلیات و شئون دارای اطالقی جمعی وجود که

 و آی باز خود پروردگار سوی به سپس و کن وارسی و را مطالعه خود
 8". ربه عرف فقد نفسهعرف  من که بینديش( ص) او قول در

 شاهد که زندمی مثال شخصی واحد نمونه عنوان به نفس از صدرا
 رهمتكث مراتب در نفس. است توحید مطلوب تقريب برای مناسبی
، است واهمه هبا واهم و متخیله متخیله با و عاقله عاقله با؛ دارد ظهور

 قوای و نفس غیب به مربوط قوای ــ مادی و مجرد قوای ساير با

                                                                                                        

 الی يرجع ظهوره علناً و اًسرّ و شهاده و غیباً و بطوناً و ظهوراً الوجوديه للحقیقه ان". 8
 وأحديه ذاتها وحده مع نفسك الی وانظر؛ هسرّ الی و علنه غیبه الی شهوده و بطونه

 جسمهت الينافی تجرده و؛ وتشبیه تنزيه مقام ولها والفعلیه الوجود من درجات لها وجودها
 و ناتشئوله  االطالقی الجمعی الوجود أن ذلك فی السرّ و؛ تخیله فی قادح غیر تعقله و

 فسهن عرف من( : ص) قوله فی تدبر و ربك الی ارجع ثم نفسك فطالع؛ متعدده تجلیات
 شرح و 144 و 258، 210 ص، 2 ج و 311 ص، 8 ج، الحکمةالمتعالیة "ربه عرف فقد
 . 31 ـ 34 ص، مالصدرا فلسفی آرا و حال
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 شئونات از قوا آن همه و است موجود و ــ متحد شهادت به مربوط
 و نمو و تغذيه مقام. وجودند يك سلك در مراتب همه و ناطقه نفس
 تبساط و ذات صرافت برای آنها با نفس اتحاد و طبیعی قوای ساير

 . نیست مضر نفس حقیقت

  وجود در تشكيك

 بحث حتی و وجود مراتب در تشكیك نیز و وجود معنوی اشتراك
 آن مدعا، اصل اين در. است وجود اصالت آثار جمله از وجود وحدت
 به موجودات همه بر و لفظی نه است معنوی مشترك وجود که است
 اتموجود که هنگامی يابیمدرمی بالبداهه ما. کندمی صدق یكتشك
 وجود تناسب و سنخیت نوعی آنها میان، شوندمی سنجیده يكديگر با

 يكديگر مقايسه با را معدومی و موجود وقتی که صورتی در، دارد
 أمبد، موجودات میان سنخیت. يابیمنمی را سنخیتی چنین، کنیممی

 مشترك موجودات میان وجود پس. است مفهوم يك در آنها اشتراك
 تشكیك نحو به موجودات مختلف موارد بر آن حمل و است معنوی
 مؤيد مختلف موجودات میان سنخیت تنها نه. پذيردمی صورت
 نیز قضايا و احكام همه در موجود رابطه بلكه، است معنوی اشتراك

 و موضوع در قضايا اينكه رغمعلی: گويدمی صدرا. است امر اين ؤيدم
 ستا هستی سنخ از آنها در رابطه اما، دارند اختالف يكديگر با محمول

 لطمه گوناگون قضايای در وجود معنای وحدت به اختالف اين و
 از یجدا، ودوج مفهوم در تشكیك که داشت توجه بايد البته. زندنمی

 ستا وجود اصل متوجه تشكیك اصل و است وجود مراتب در تشكیك
 بالعرض ،وجود مفهوم در مراتب اختالف و و ضعف شدت به تفاوت و

 یقتحق در تشكیك از تبعیت به جز وجود مفهوم در تشكیك و بوده
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 و اولويت ايرهد همه تشكیكی اختالف اين. پذيردنمی صورت هستی
 . ردیگیبرم در را اشديت و اقدمیت و اولیت
 غیراولويت و اولويت و تأخر و تقدم و و ضعف شدت: سخن ديگر به
 وقشق اين جامع قدر. اندكیتشك مصاديق از کمال و نقص بالجمله و

 زا ترقوی باالتر مرتبه و است طولی مراتب در اختالف که است آن
 رد، رواين از. است متكی بدان وجودی جهت از و است ترپايین مرتبه

 انهم در، است میان در سخن کثرت و اختالف از آنكه ضمن تشكیك
 . گفت سخن تواننیز می يگانگی و وحدت از حال

 معلولیت و علیت در اختالف: چون هايیاختالف همه آنكه خالصه
 در که تأخر و تقدم و فعل و قوه و و کثرت وحدت جهت از اختالف و

 حقیقی و واقعی اموری و شودمی مشاهده خارجی موجودات
 . است جاری وجود متن در و بوده مربوط وجود به، باشندمی

 اينكهبی خود متن در که است واحدی حقیقت، وجود آنكه نتیجه
 در موجودات يعنی؛ دارد تفاوت و اختالف، گردد ضمیمه نآ به چیزی
 با همديگر همان در بعینه، دارند اشتراك هم با که حقیقتی همان

 ضعف و قوت جهت از، وجود حقیقت همچنین. دارند تمايز و اختالف
 بیواج مرتبه، مرتبه ترينعالی. دارد مختلفی مراتب نقص و کمال و

 صرف و ندارد یو حد نقص گونههیچ و، بوده محض کمال که است
 جهت ره از که است اولی ماده مرتبه، مرتبه ترينپايین و است فعلیت
 و؛ ستا بودن قوه فعلیت دارد که فعلیتی تنها و است بالقوه و ناقص
 و قوه از و نقص و کمال از عقل نظر به که است مراتبی، دو اين میان

 هرچه و تربیش کمال و فعلیت، برويم باالتر هرچه و يافته تألیف فعلیت
: گردي عبارت به. شودمی ترافزون نقص و قوه، مینزول کن ترپايین

 مبدأ. است مختلفنشئات  و مراتب و درجات صاحب، وجود حقیقت
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 درجه هر. است محیط نشئات و یاتفعل همه بر، تحصل فرط از وجود
 تصراف مقام از هرچه و ترتمام، است ترنزديك تعالیحق به که وجود از

 همان اين. بود خواهد بیشتر اعدام با آن خلط و امتزاج، باشد دورتر
 . است وجود حقیقت در تشكیك معنای
، کرده تصريح نظريه ناي به خود یهاکتاب از بسیاری در صدرا گرچه

 فكل": گويدمی، داده نسبت ظهور مراتببه  را تشكیك مواردی در ولی
 أن و وجوههمن  وجه و ذاته لمعات من لمعه الحق الواحد سوی وجود
 الباقی و فهواالصل؛ االشیاء محقق هو اًواحد أصال الموجودات لجمیع
: الماثوره االدعیه فی و؛ والباطن الظاهر و خراال و االول هو و ظهوراته

 نظیر و "هو اال هو أين اليعلم من يا هو اال هو ال من يا هو من يا هو يا
 2و8. است فراوان صدرا آثار در بیان اين

 جسمانی حدوث و جوهری حرکت نظیر مختلفی و مهم مسائل حل
 یيعن ــ يادشده مسئله سه بر آن یرو غ معقول و عاقل اتحاد و نفس
 . است مترتب ــ وجود تشكیك و وحدت، اصالت

 6وجود با تشخص عينيت

                                                                                                        

  48 ـ 35 ص، 8 ج، المتعالیةالحکمة در جمله از. 8

، مشوي وجود شخصیه وحدت به قائل اگر. پیداست ظهور و وجود در تشكیك تفاوت. 2
 حقیقی مراتب کثرت و شخصیه وحدت زيرا .بپذيريم را دروجود تشكیك توانیمنمی ديگر

 جودندمو و وجود وحدت به معتقد که شخصیهوحدت  به قائالن اما. دارد منافات يكديگر با
 تشبیه احول ديدهبینی دو به، دانسته موهوم را کثرت ایدسته: اندگروه دو خود نیز
 وجود فعل که را منبسط وجود و هستند هورظ در کثرت به معتقد ديگر دسته و کنندمی

 قول ربناب آنكه نتیجه. دانندمی تشكیك دارای، است تقیید و اطالق از وخالی حقیقی
 ظهور اين از عرفا، رو اين از. هستی حقیقت درنه  است وجود ظهور در ،تشكیك، اخیر

 . برندنمی کاره ب آن برای را وجود لفظ و کنندمی تعبیر کون به مشكك

 عنوان ذيل را بحث اين اول سفر در اولی مرحله از اول نهج از پنجم فصل در صدرا. 1


