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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  22، شماره مسلسل 3131سال ششم، زمستان 

 

 

 مبانی تطابق عوالم از دیدگاه صدرالمتألهین

 
 
 

 22/8/39تاريخ تأييد:  22/2/39تاريخ دريافت:  

 *محمدمهدی گرجیان

**سیدمحمود موسوی
 

 ***نرجس رودگر

چندوچون نسبتت و  اصلی است که در حکمت متعالیه بیانگر « تطابق عوالم»

باشد. مالصدرا هستی را در چهبار عبالم البهق ع،ب  ق      روابط حاکم بین عوالم می
ق محبیط و  بّو لُ کند و نستت این عوالم را از نوع قشر بندی می مثال و ماده طت،ه

نمایبد. تطبابق کبه     توصبی  مبی  « تطابق» قدر یک کالم قمحاطق ح،ی،ه و رقی،ه و
ریت است به معنای حضبور عبوالم مبادون در    حاکی از نوعی عینیت در عین غی

باشد. طتق این اص ق ماهیتی کبه در عبالم    و اشرف می عوالم مافوق به نحو اعال
ماده با وجودی خاص موجود است با وجود برتر مثالی و ع،لی و الهی در عوالم 
برین حضور دارد. اص  تطبابق عبوالم در حکمبت متعالیبه ببا اصبول و قواعبد        

نبد از   ا حکمی اثتات و تتیین شده است. این اصول عتبارت شاخص این مشرب 

                                                 
 .دانشیارگروه فلسفۀ دانشگاه باقرالعلوم *

 .گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم نشیاردا **

جامعۀ   و عضوو ییتوع عل وی    دانشجوی دکترای فلسفۀ اسالمی دانشگاه باقرالعلوم ***

 .العالمی  ال صطفی
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وجود راببط معلبول و ارجباع علیبت ببه      ق و تشکیک قصرافت و بساطت وجود
تشأن. متانی مذکور از دیگر سو حکمت متعالیه را ببه اثتبات وحبدت ش  بی     

ببه جبای وجبود     این امر جانشینی تجلی و ظهبور  ۀوجود سوق داده است. نتیج
 به جای تطابق عوالم وجود است. جانشینی تطابق عوالم ظهورمعلول و همچنین 

                تطابقق عوالمق صرافتق بساطتق تشکیکق علیتق تشأن.   واژگان کلیدی:

 

های مطرح در حکمت متعالیه است کبه همچبون    یکی از نظریه« تطابق عوالم»

رد. ابتکبار  بسیاری از دیگر آرای صبدرالمتألهین در آرای عرفبان نظبری ریشبه دا    

مالصدرا در موضوع تطابق عوالم برهانی کردن آن اسبت. ایبن اصب  کبه عبوالم      

وجود یا ظهورْق مطابق بر یکدیگرند در حکمت متعالیه با اصول و قواعبد متعبدد   

اثتات شده است. شایان توجه است که اصولی که تطابق عوالم به وسیلۀ آن اثتات 

باشد که هدف ایبن نوشبتار    یه میشده است متانی و اصول شاخص حکمت متعال

 طرح اصول و متانی مذکور است.  

 این هدف در چهار گام پیگیری می شود   

 منظور از عوالم در حکمت متعالیه چیست؟ )عالم در حکمت متعالیه( .1

 منظور از تطابق در حکمت متعالیه چیست؟ )مفهوم تطابق( .1

 طابق عوالم(منظور از تطابق عوالم در حکمت متعالیه چیست؟ )مفهوم ت .3

شبود؟ )متبانی تطبابق     تطابق عوالم در حکمت متعالیه با چه اصولی اثتات مبی  .4

 عوالم(
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 عالم در حکمت متعالیه  

 مفهوم عالم

توان به موجود دیگر پی ببرد   آن می ۀاسم است برای چیزی که به وسیل« عالم»

ن به صبانع  توا یعنی آنچه از آن می قاست« ما یعلم به ال انع»و غالب استعمال آن 

تک آنهبا اطبالق    توان عالم را بر تمام ممکنات ِ موجود و تک می قپی برد. بنابراین

  (181: ص 1111)دوانی، کرد. 

. در اصبطالح   تشکیک وجودق هستی متدرج و دارای مراتب است ۀبنابر نظری

خاصی از وجبود را   ۀشود که مرتت فلسفیق عالم به موجود یا موجوداتی اطالق می

تبوان گفبت    مبی  قنبد ا نهایبت  اخت اص دهد. ازآنجاکه مراتب وجبود ببی  به خود 

ای از  تسبهی  در ت بور و تعلبیمق ببه سلسبله      برای امانهایت عالم وجود دارد.  بی

ببه دلیب  ایبن نظبام خباص       مراتب وجودی که نظام خاصی بر آن حاکم است و

 (1/1501:  1731)مطهری،  شود. گفته می« عالم»گنجد  تحت نام واحدی می
 تعداد عوالم 

ببا  یبک نگباهق او عبوالم را     عوالم در کلمات مالصدرا م تل  است. در تعداد

که از آن به دنیبا تعتیبر    ق. عالم خلق1داند   کثرتشان منح ر در دو قسم می وجود

عالم امبر کبه همبان آخبرت     . 1شود.  درک می ظاهر ۀگان شود و با حواس پنج می

نفب  و قلبب و ع،ب  و روح و سبر درک      ازبباطن   ۀگانب   با حواس پنج است و

 ( 151: 1715)صدرالدین شیرازی،  شود. می

بندی عوالم در بیان مالصدرا نباظر ببه مراتبب ادراک اسبت.      وجه دیگر ت،سیم

ازآنجاکه مشاعر ادراکی در ح  و ت ی  و تع،  منح رند و عالمی متناظر با هر 

 قق نفب  و عوارضبش  وارضشاند  جسم و ع گانه لمْ سهعوا قیک از آنها وجود دارد

 ( 221: 1715)همو، ب . ع،  و مع،والتش
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)هموو،  انبد   عوالم به ملکق ملکوت و جتروت ت،سیم شده قدر اصطالحی دیگر

و  118: 1787)سوزوواری،  شبود   که گاه عالم الهوت نیز بدان افزوده می ق(71: 1717

 ( 783و  711و  722

چراکبه عبالم خلبق     قانی دارندپوش ها به نحوی هم بندی پیداست که این ت،سیم

همان عالم جسم و جسمانیات است و عالم امر عالم مجردات است کبه دارای دو  

مجرد محض و مجرد برزخی است. در رأس این عوالم عالم اله نیبز اضبافه    ۀمرتت

 شود.   می

که عالم اسبما    هستدر صدر مراتب هستی الهوت یا عالم اله  قبر این اساس

؛ 131 :1738زاده آملوی،   ؛ حسون 15: 1711) پارسا،  ان ثابته است.و صفات الهی و اعی

 (35 :1731خمینی ]امام[، 

ممکنات جتروت یبا عبالم ع،ب  اسبت کبه صبادر اول اسبت.         ۀباالترین مرتت

متعبدد اثتبات    مالصدرا وجود عالم ع،  را فارغ از دالی  ن،لبی ببا دالیب  ع،لبیِ    

مکان اشرفق اص  سن یت علیق لبزوم  ا ۀکند. امتناع صدور واحد از کثیرق قاعد می

دمادم صورت به مادهق  ۀفاع  م رج امور بال،وه به فعلیتق نیاز به ع،  برای افاض

و اثتات ع،   قاشواق و اغراض ۀعنوان علت فاعلی جسم و علت غایی هم ع،  به

. باشبد  از طریق حرکت از جملبه دالیب  مالصبدرا ببرای اثتبات عبالم ع،ب  مبی        
 ( 232-3/212: 1381 )صدرالدین شیرازی،

باشبدق   صور م،داری غیرمادی می که عالمِ قخیال ۀملکوت یا عالم مثال یا درج

ای از هستی است که وجودش ابتدا در بین عرفا مسلم انگاشته شبد. امبا در    مرتته

بین فالسفه اولین کسی که وجود این عالم را در ترتیبب نظبام هسبتی جبای داد      

  ؛ سوهروردی، 38: 1730؛ قیصری، 07 -02: 1730جامی، )ر.ک.  شیخ اشراق بوده است.

برهان بر بیانات شبیخ اشبراق و    ۀدر گام بعدق مالصدرا با اقام (275- 2/211 :1730
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له را بسط و ئاین مس قعالوه بر عالم مثال منف   قهمچنین اثتات عالم مثال مت  

 گسترش داد.  

اتبب نزولبی هسبتی    عالم مثال منف   که عالمی مست،  از نفوس است در مر

ماده قرار دارد. اما مثال مت  ق که قبوایی از قبوای نفب  انسبان      بین عالم ع،  و

عالمی است که در قوس صعود و در جایگاهی متناظر با قوس نزول واقبع   قاست

 باشد.   می

مالصدرا مثال منف   را با تمسک به متعلَق ادراکات خیالی که لزومبا  عبالمی   

همچنین با مدد از اص  اتحاد ع،  و عاق  و مع،بول   خارج از ص،ع نف  است و

امکان اشرف ق  ۀهمچنین قاعد خیال و ۀاتحاد انسان در م،ام خیال با قو دنتالو به 

کتیبر و ببا    ۀکند و عالم مثال مت   را با تمرکز بر جایگباه صبور خیالیب    اثتات می

؛ همو، 173 :1701، )صدرالدین شیرازینماید.  امکان اخ ق تتیین می ۀاستفاده از قاعد

 (372-7/371 :1733 ؛ سزوواری،101: 1781؛ آشتیانی، 7/051 :1381

عالم هستی عالم ناسوت یا عالم ماده است که جوهر مباده یبا    ۀترین مرتت نازل

دهد و قاب  فعلیبت   هیولی را در خود دارد که تمام هویتش را استعداد تشکی  می

ببدین   (1/100 :1381؛ هموو،  115و  153: 1717)صودرالدین شویرازی،   صورت است. 

 .نماید مذکور را در هستی اثتات می ۀالصدرا وجود عوالم چهارگانترتیبق م
 مفهوم تطابق گام دوم :

همانیق مناستت و مشاکلت بین دو شئ یا بیشتر  تطابق یا مطاب،تق به نوعی این

زمان  طور همدو عن ر عینیت و غیریت را به  تطابقِق شود. بنابراین از آن گفته می

 قدر نتیجه قو اند همهای متعددی عین  در دل خود دارد. دو شئ متطابقق از حیثیت

و ستب دوتا بودن جهاتی از افتراقق  قاما از سوی دیگر .مطابق بر یکدیگرند

 مغایرت آنها است . 
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 مفهوم تطابق عوالم  گام سوم :   

 قارتتاط نیسبتند  بیهم  ه بعوالم هستی از دیدگاه مالصدرا از هم متتاینق جدا و 

 ای کلیبدواهه پیوستگی جدی بین عوالم وجود برقبرار اسبت.    بلکه نوعی ارتتاط و

 ( 88: 1717)صدرالدین شیرازی، است. « تطابق عوالم»کند  که این ارتتاط را بیان می

تطابق عوالم به این معناست که هر چه در عوالم پایین است در عبوالم بباالتر   

مثال و شبتحی از موجبودات    وجود دارد و موجودات عوالم پایینتر  به نحو کام 

 موجودات عالم پایین مظاهر و منازل موجودات عالم باالیند. )همان( عالم باالیند.
 ( 130و  112: 1701)صدرالدین شیرازی، 

خداوند ستحان هیچ موجودی را در دنیا خلق نکبرده   که مالصدرا معت،د است

که آن موجبودق نظیبری    چنان قدارد اتع،ظیری در عالم است مگر آنکه آن موجود ن

نیز در عالم آخرت و نظیری در عالم اسما  و همچنبین نظیبری در عبالم حبق و     

: 1715)صدرالدین شیرازی، الو   و این ح،ی،تِ تطابق عوالم است. داردالغیوب  غیب

 (211: 1381؛ همو، 88

وجودق دارای مراتبب   حدِوا تطابق عوالم به این معناست که ح،ی،تِ قدر نتیجه

شبده و   تبر رقی،به و تضبعی     و نشئات متعددی است که مراتب و نشبئات پبایین  

صورت ناقص مراتب باالیند و مراتب باالق صورت شدید و کام  و ح،ی،ت صور 

گرچه به شبدت و ضبع  و کمبال و ن، بان      قعوالم وجود قند . در نتیجها مادون

  (1/103: 1381درالدین شیرازی، )ص. دان همگی عین یک ح،ی،ت قمتغایرند

 گام چهارم : مبانی تطابق عوالم

 باشبند   گر اص  تطابق عوالم می اخص حکمت متعالیه تتیینشترین اصول  مهم

« وجبود راببط معلبول    »و « تشکیک وجود»ق «صرافت و بساطت وجود»سه اص  

 باشد.   ترین این اصول می مهم
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 جه قرارخواهد گرفت  ذی  بحث هریک از متانی نکات ذی  مورد تو

میزان توان هریک از این اصول در اثتات کلیت تطابق عوالم )آیا هریک از این  .1

 توانند به تنهایی تطابق عوالم را اثتات کنند؟( اصول می

 میزان توان هریک از این اصول در اثتات تطابق هر یک از عوالم با عالم دیگر .1

سبتب هبر یبک از اصبول      ر ببه اثتات تطابق عوالم وجود یا تطابق عوالم ظهبو  .3

 مذکور.

 صرافت و بساطت وجود مبنای اول. 

وجود است که در نظام  ۀکنند صرافت و بساطت وجود دو خ وصیت تعیین

کند. صرافت و بساطتق گرچه ناظر به  شناختی فلسفی ن،ش بارزی ایفا می هستی

بدین  قست واحاص  از آن دو یکی  ۀاست  نتیج ویژگی در اص  وجود دو

 .نظر استمدگیرد. آنچه در این نوشتار از این دو اص   در کنار هم قرار می قجهت

 باشد.  جایگاه این دو اص  در اثتات تطابق عوالم می

 ببه کسبر  ] «صرف» ۀکلم .  اثبات تطابق عوالم با استفاده از اصل صرافت وجود:1

 همتکثبر  عوارض و میضما بدون   شى یعنى «الح،ی،ه صرف» و خالص یعنى [صاد

. ماهیبت  ببا  مشبوب  غیبر  محبض  وجبود  یعنبى  «الوجبود  صبرف » و مش  ه و
 (71: 1717)صدرالدین شیرازی، 

شئ در م،ام  بدین معناست که اگر« صرف الشئ المیز فیه و ال یتکرر» ۀقاعد

چون  قمستلزم خل  خواهد بود ققاب  امتیاز و تعدد باشد ذات و صرف ح،ی،ت

شده است و وجود آن عام  مستلزم آن  هر گونه تعدد و امتیاز از عاملی ناشی

)دینانی،  است که ماهیت را عاری از هر شئ جز ذات آن فرض نکرده باشیم.

1711 :2/701) 

کاربرد و صرف هستی را غیر قاب   به« وجود»سهروردی این قاعده را در 
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چراکه هر چه برای هستی فرض کنیم از هستی بیرون  قتکرار و تعدد دانست

برای هستی ثانی مت ور نیست.  قن هستی است. بنابراینبلکه هما قنیست

الوجود استفاده نمود.  وی از این قاعده در اثتات وحدت واجب قهمچنین
 (1/70 :1730)سهروردی، 

مالصدرا از این قاعده در موارد متعدد استفاده کرده است. آنچه در اینجا مورد 

ود است که در چند نظر است چگونگی تتیین تطابق عوالم براساس صرافت وج

 شود   بند ذکر می

چراکبه چیبزی جبز وجبود نیسبت کبه ب واهبد         قوجود صرف است ح،ی،تْ .1

 (00: 1717)صدرالدین شیرازی، وجود گردد.  ضمیمه و عارض و خلیطِ

معروض  قح،ی،ت وجود که صرف است واجب است چراکه اگر واجب نتاشد .1

 ( 01: 1701)همو، صرف نیست.  است و معروضْ

چراکبه هرگونبه تعبددی مسبتلزم خلبیط و       قواحد است واجبْ وجود صرف .3

که این امر با صرافت واجبب ناسبازگار اسبت.     قضمیمه در ذات واجب است
 )همان(

چراکه هرگونه حدی بر ح،ی،بت وجبود    قنهایت است بی وجود صرف واجبْ .4

 عدم است وجودْ غیر از که اوال  قامری غیر از وجود باشد ۀناچار باید از ناحی به

تحدد و تعین به چیزی غیر از خودش با صرافت وجود ناسازگار است.  ثانیا  و
 (11: 1717)صدرالدین شیرازی، 

نهایت جامع تمام مراتب هستی و کماالت وجودی  بی وجود صرف واجبِ

اینکه  ۀالزم (713 :1122 )همو،له اقتضای عدم تناهی اوست. ئچراکه این مس قاست

ی نامتناهی باشد این است که هیچ موطن حق تعالی از نظر وجودی ح،ی،ت

عرض آن وجود داشته باشد و  وجودی دیگری که بتواند خارج از عالم اله و هم
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کثرات امکانی همه باید  قمح،ق نیست. درنتیجه قم داق بالذات موجودیت باشد

وجود کثرات   نهایت تفسیر شوند ای در دل همین ح،ی،ت واحد و بی به گونه

 نه وجودی مغایر با وجود حق.  قعین وجود حق است

در تعری  تطابق گذشت که تطابق حاص  جمع نوعی عینیت و غیریت است. 

که ناشی از دلی  ن،ایص آنها به  قدر عین حال قوجود کثرات عین وجود حق و

تطابق عالم اله با تمام عوالم  قبدین وسیله غیر آن است. قباشد جهات خل،ی می

 شود. خل،ی اثتات می

بر ح،ی،ت وجود « صرف الشئ» ۀآنچه از اجرای قاعدذکر است که  شایان

وجود است. بر این اساسق جایگاه کثرات الآید وحدت ح،ی،ت واجب  می دست به

هر  قنمود ح،ی،ت وی خواهد بود. در نتیجه واجب تجلیق ظهور و در دل هستیِ

ثابت الوجود  از جمله اص  صرافتق که وجود بی نهایت را برای واجب - اصلی

 (17 :1730)ر.ک. فیض کاشانی، تطابق عوالم ظهور خواهد بود.  ۀکنند اثتات – کند

کند و ثانیا ق  بنابراینق اوالَق اص  صرافت به تنهایی تطابق عوالم را اثتات می

الوجود منح ر در ذات اله استق اص  صرافت تنها تطابق عالم اله را  چون صرف

تعری  عوالم خل،ی و تطابق آنها نیازمند کند و برای  با عالم خلق اثتات می

اصولی دیگر هستیم و ثالثا ق ازآنجاکه از صرافت ح،ی،ت وجودق وحدت آن اثتات 

باشند. بنابراینق تطابق عالمِ ظهور نتیجۀ  شود کثراتْ ظهور و تجلی حق می می

 اص  صرافت خواهد بود.  

بسبیط در اصبطالح    «:بسااتت وجاود  ». اثبات تطابق عوالم باا اساتفاده از اصال    2

و  قنبه جبز  ع،لبى و نبه خبارجى      قجزئى نداشته باشدفلسفه چیزی را گویند که 

نه ترکیب علمى و نبه   قبالجمله چیزى که هیچ نوع ترکیتى در آن راه نداشته باشد
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 :1733)سجادی،  وصفى و نه خارجى و نه ذهنى و نه عینى خارجى و نه م،دارى. 

1/123). 

ذی  بساطت وجودق مسائلی  و اثتات اصالت وجود پ  از قدر حکمت متعالیه

باشد.  ها تطابق عوالم میۀ آنگردد که از جمل شناسی فلسفی تتیین می چند از وجود

 گردد   این اص  با چند م،دمه اثتات می

آن ترکیبب   چراکه ورای آن چیزی نیسبت کبه ببا    قح،ی،تی بسیط است وجودْ .1

مساوق  در ح،ی،تق وجودْ لفصل الثانی (: المرحلۀ االولی، ا1155)طزاطزایی،گردد. 

در  وجبود  ت ور قبنابراین .زیرا وجود عین واقع و خارج است قبساطت است

 (2/83و  05 :1381 )صدرالدین شیرازی، .ذهن محال و منجر به ان،الب است

ی ترکیبب  اچراکه عدم بسباطت ببه معنب    قباشد الح،ی،ه می الوجود بسیط واجب .2

)اردکوانی،  امکبان.   ۀالزمب  خویش اسبت و ف،بر     است و مرکب مفت،ر به اجزا

1730 :032) 

 الحقیقۀ  ص تمام وجودات اسبت )بسبیط   یجامع کماالت و نه ن،ا وجود بسیط  .3

 .ک  االشیا  و لی  بشئ منها(

تمام مراتب و کماالت  - که ح،ی،تی بسیط است -الوجود  واجب قدر نتیجه

عین غیریت بین  نوعی عینیت در قترتیب وجودی را در خود دارد. بدین

تطابق »الوجود و سایر مراتب وجودی برقرار است که تعتیر دیگر آن  واجب

 باشد. می« عوالم
 بسیط الحقیقه کل األشیاء و لیس بشئ منها

بسیط » ۀمتتنی بر قاعداثتات تطابق از راه بساطت وجود  شدقکه مالحظه  چنان

ا این قاعده را از غوامض مالصدر. باشد می« ک  األشیا  و لی  بشئ منها الحقیق 
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علم و  ۀداند که ادراکش جز برای کسانی که به اذن الهی به سرچشم علوم الهی می

 (0/211و  170و  1/111 )صدرالدین شیرازی، یابند س ت است. حکمت راه می

 توان در دو جمله خالصه نمود   مفاد این قاعده را می

    الح،ی،ه تمام اشیا  است بسیط .1

 یک از اشیا  نیست.   هیچالح،ی،ه  بسیط .1

مالصدرا در آثار متعدد خود با دالی  متعدد به اثتات این قاعده پرداخته است. 

ترین این براهینق نفی سلب هرگونه وص  وجودی از ح،ی،ت بسیط  مشهور

؛ 13: 1715ب : همو،117-1/151 :1381؛ همو، 222: 1711)صدرالدین شیرازی، است. 

 ( 11 :1701 همو،

موجودات  ۀالح،ی،ه با وحدتش هم بسیطکه کند  برهان ثابت میبا این  وی

هیچ صغیر و کتیری از وجود واجبق غایب نیست و تنها اعدام و  است و

 ( 05 :1717)همو، ند.ا ند که از وجود او خارجا ن،ایص
 اثبات تطابق عوالم ظهور 

آنچه  قشود الوجود استفاده می در اثتات وحدت واجب گرچه این برهان معموال 

وقتی ثابت شد   کند وحدت وجود است این برهان بیان می ۀمالصدرا در ثمر

 غیر واجبْ شود که نتیجه می قوجود واجب به جهت بساطتش ک  وجود است

)صدرالدین بالذات است.  وجودی ندارد و تنها لمعات و رشحات وجود واجبِ

 (71 :1715ال ، ؛ همو222: 1711شیرازی، 

تر  عینیتی عمیق قشود که بین واجب و کثرات ثابت میعینیتی  قبراین اساس

ها نیز موجودند و عین اویند. مغایرت آن زیرا تمام کثرات به وجود واجب قاست

 حاص ِ قشأن است. بنابراین نه مغایرت بین دو وجود بلکه مغایرت بین شأن و ذی

 باشد. تطابق عوالم ظهور بر عالم اله می این قاعده
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 نوع حمل تعیین 

نشانگر اتحاد م داقی بین آن دو است. « الح،ی،ه بسیط»بر « األشیا  ک »  حم

شود. در حم  شایعق  اتحاد م داقی با حم  شایع صناعی نشان داده می قمعموال 

شود و موضوع در داشتن و نداشتن  سلتا  بر موضوع حم  می محمول ایجابا  و

کماالت اشیا  بر  مورد بحث ف،ط ۀکماالت م داق محمول است. اما در قاعد

این حم  خارج  ۀاز دایر  ص و حدود اشیایشود و ن،ا الح،ی،ه حم  می بسیط

وحدت  قشود است. به این نوع وحدت و یگانگی که در تطابق عوالم یافت می

کند  شود. حملی که از این وحدت حکایت می ح،ی،ت و رقی،ت اشیا  گفته می

  ]تعلیقه[( 1/115 :1381 )صدرالدین شیرازی،حم  ح،ی،ت و رقی،ت است. 

تمام ممکنات را بر واجب تعالی حم  توان  می قدر قالب حم  ح،ی،ه و رقی،ه

واجب الوجود  و الوجود ع،  است صحیح است بگوییم واجب قنمود. بنابراین

این معناست که کماالت وجود جسم  الوجود به جسم بودن واجب .جسم است

: 1783)دینانی،  .ود آن وجود نداردگرچه نواقص و حد قالوجود هست در واجب

115 – 112  ) 

بلکه مجرای  قکند الوجود صدق نمی الح،ی،ه تنها در مورد واجب بسیط ۀقاعد

 وجود مساوق بساطت است و آن تمام وجودات بسیط است. ازآنجاکه وجودْ

مالصدرا  رو ازاینبساطت نیز م،ول بالتشکیک است.  قم،ول بالتشکیک است

ای  قاعده« الع،  ک  األشیا »در مورد ع،ول جاری کرده است.  مذکور را ۀقاعد

 بیانگر آن است که عل  عالیه تمامِ والح،ی،ه بیان شده  بسیط ۀاست که ذی  قاعد

 ( 107 :1715)صدرالدین شیرازی، ب .ندا معالی  خویش
 وجود جمعی

مورد مراتب وجودی برین استفاده  اصطالح دیگری که در حکمت متعالیه در
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وجود جمعی یا وجود برتر است. وجود  قناظر به ویژگی بساطت است شود و می

خاص وجودی یا  ۀشده برای مرتت خاص واقعیتی است که دارای کماالت تعری 

ماهیت مورد نظر است. اما وجود جمعی واقعیتی است که دارای کماالت ماهیات 

د وجودی توان ماهیت واحد می قوجودات متکثر است. بدین ترتیب متعدد و

متعدد به تعداد عوالم مافوق توانند  میخاص داشته باشد و وجودات جمعی 

به وجودات متعدد موجود توانند  وجود خاص داشته باشندق یعنی می خویش

 به جهت بساطت بیشتر و قاین قولق موجودات مراتب باال ۀدر نتیج )همان(د. نباش

د عالوه بر نآی می  حساب شمول بر کماالت بیشترق وجود جمعی مراتب پایین به

: 1717؛ همو، 1/237: 1381)صدرالدین شیرازی،  .اند خویش ۀاینکه وجود خاص مرتت

031) 

نف  انسان است که با وجود  در کالم مالصدرامثال شاخص وجود جمعی 

 مثال و یعنی ع،  و قوحدتش دارای مراتب م تلفی نظیر مراتب م تل  هستی

 ( 713: 1715ب )همو،. باشد ق میح 

به وجود واحدق جامع کثرات است. که است « ع، »مثال دیگر وحدت جمعی 

الوجود گرفته تا ع،  و  از واجب قعل  عالیه ۀبر سلسل قبدین ترتیب (107: )همان

ام کنندۀ تطابق عوالم در تم . این مسئله تتیینباشد نف ق وحدت جمعی حاکم می

عوالم وجودی به جهت بساطت مراتب وجودی است. به بیان دیگرق مراتب  

شود بسته به مرتتۀ وجودی آنها  سلسلۀ عل  هستی که از آن به عوالم تعتیر می

اندق که التته  وجودی جمعی هستند و به نوعی وجود برترِ وجودات مادون خویش

 است.  تعتیر دیگر این مسئله تطابق عوالم -که گذشت  چنان –

شود  اوال ق اص  بساطتِ وجود به  نتیجۀ آنچه در اص  بساطت گذشت این می

کنندۀ تطابق عوالم است و ثانیا ق با لحاظ ات اف هر مرتتۀ وجودی به  تنهایی اثتات
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باشد و  بساطتی درخورِ خودق اص  بساطت متنای تطابق تمام عوالم وجودی می

گیرد و در  ی اثتات وحدت وجود قرار میثالثا ق ازآنجاکه اص  بساطت متنایی برا

شوندق آنچه  وحدت وجودق کثرات تنها در قالب ظهورات و تجلیات تعری  می

 شود تطابق عوالم ظهور است.  طتق این اص  اثتات می

 تشکیک وجود  مبنای دوم.   

امور متکثر  االمتیازِ االشتراک و مابه تشکیک در فلسفه به این معناست که مابه

معیار ( 703 :1122 ؛ همو،1/171 :1381 )صدرالدین شیرازی،ه ح،ی،ت باشد. یک نحو

مالصدرا بارها به این  االمتیاز است که االشتراک و مابه اصلی تشکیک وحدت مابه

 (703 :1122 )همو،مالک اشاره کرده است. 

 اند. های متفاوتی در کثرت تشکیکی بیان داشته مشا  دیدگاه اشراق و ۀفالسف
 (33: 1151سینا،  ؛ ابن33: 1781؛ قطب الدین رازی، 1/771: 1730ی ، )سهرورد

اعتتاریت ماهیتق تشکیک در وجود  براساس اصالت وجود و قصدرالمتألهین

شود.  ق که خود به تشکیک طولی و عرضی ت،سیم میرا مطرح کرده است
 (   753: 1730 )صدرالدین شیرازی،

وان متنای تطابق عوالم مطرح عن از بین اقسام تشکیک ق تشکیک طولی به

 این چند م،دمه است   ثمرۀدر وجود طولی تشکیک شود   می

در  ن،ص و کمال و ضع  و . موجوداتی هستند که تفاوتشان به شدت و1

   یک کلمه به تفاض  است

   التفاوت امور متفاض  ضرورتا  ح،ی،تی واحد است مابه االشتراک و . مابه1

  .است ان واقعیت خارجی فرداالمتیاز هم . این مابه3

تشکیک  به حکم تفاض  و قنتیجه اینکه ازآنجاکه در واقعیات متفاض 

 قست  ااالمتیاز وجود اشیا مابه نیز االشتراک امری واحد است و مابه التفاوت و مابه
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  تشکیک در وجود است. قدر نتیجه وق االشتراک نیز خود وجود است مابه قپ 

،دم و تأخر وق به عتارت دیگرق تشکیک طولی در طتیعی است که تفاض  و ت

شود وق در نتیجهق علیت یکی از ارکان تشکیک  سلسلۀ علی ب معلولی مطرح می

 ( 171: 1715)صدرالدین شیرازی، ب آید. شمارمی طولی به

ای را  مفهوم تشکیک سیر تباری ی  قکه گفته شد چنان تشکیک در وجود یا ظهاور: 

تشکیک عبامی و  انی متفاوتی استعمال شده است. پشت سر گذارده است و به مع

ال اصبی )تشبکیک    تشکیک خاصی )تشکیک در مراتب وجود( و تشکیک خاص

؛ 1/15: 1783)جووادی آملوی،   ترین انبواع تشبکیک اسبت.     در مظاهر وجود( عمده

 (13: 1730آشتیانی، 

 دو قول در مورد تشکیک در حکمت صدرایی وجود دارد   قبه طور کلی

  به تشکیک خاصی یا همان تشکیک در مراتب وجود است. این یامالصدرا ق .1

اسناد بدان جهت است که تشکیک خاصی قولی است کبه مالصبدرا آن را در   

 )همان(نماید.  پی رد تشکیک عامی مطرح و اثتات می

ای است که مالصدرا ببرای   تشکیک در مراتب هستی قدم تعلیمی و تنها قنطره .1

 ظاهر برداشته است. عتور و وصول به تشکیک در م

ح،ی،بت وجبود    ۀمالحظب  قبول نهبایی صبدرا در     قول دوم معت،دندبه الن یقا

عرفانیق وجود بحت همان وجود  ۀباشد. در وحدت ش  ی می« وحدت ش  یه»

: 1738)آشوتیانی،  از جمیع قیود حتی قیبد اطبالق متراسبت.     است که صرف مطلق

05-01 ) 

)جووادی آملوی،    ون راه دارد.ئتشبکیک تنهبا در مظباهر و شب     طتق ایبن قبولق  

 ( 131: 1730؛ آشتیانی، 1783:1/11

دلی  اسناد وحدت ش  یه و تشکیک در مظباهر ببه صبدرالمتألهین در آثبار      
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هبدف از طبرح مسبائ  وجبود را اثتبات       اسبفار وی نهفته است. وی در ابتبدای  

ث وحدت وجود عرفانی به بیان برهانی معرفی نموده و بحث نهایی آن را به متاح

؛ جووادی  2/232و  1/13: 1381)صدرالدین شیرازی، علت و معلول حواله داده است. 

 (1/73: 1783آملی، 

تعتیر کثرات به اظالل و تطورات ]و ناظر بر وحدت ش  یه  ادبیاتِهمچنینق 

جای آثار مالصدرا حباکم اسبت    بر جای[ ون ح،ی،ت واحد وجودئو تجلیات و ش

 (01 :1715)صدرالدین شیرازی، بانست. توان آن را امری اتفاقی د و نمی

از  برخبی  از سوی دیگرق ارجاع علیت به تشأن در حکمت متعالیه مستمسک  

)هموان؛   برای اثتات وحدت ش  یه و کثرت در مظاهر قرار گرفته است. شارحان

 (137-132: 1730آشتیانی، 

 وضبوحق  ببه  قحتی عتارات مالصدرا ت ریح به مراتب ظهور و تجلی دارد. وی

ایبن امبر جبز ببا وحبدت       کبه دانبد   تجلیات و ظهورات الهی را دارای مراتب می

: 1381)صودرالدین شویرازی،    ش  ی و تشکیک در مراتب ظهور سازگار نیسبت.  

1/215  ) 

مبدعای تشبکیک نبوعی عینیبت در      اثبات تطابق عوالم بر اساس اصل تشکیک:

مراتب وجود  قبدانیمنهایی مالصدرا را تشکیک در ظهور  ۀکثرات است. اگر نظری

دهبد و عبوالم ظهبور ببه جبای عبوالم وجبود         جای خود را به مراتب ظهور مبی 

 نشیند. تجلی و ظهور حق دارای مراتتی اسبت کبه اخبتالف و اشتراکشبان در     می

عبالم ظهبور مبافوق     ۀیافتبه و رقی،ب   تنزل شدت و ضع  ظهور است. عالم مادون

 باشد.   اشرف موجود میو  است و در ظرف تجلی فوق خویش به نحو اعال

نتیجۀ آنچه در بحبث تشبکیک گذشبت ببه ایبن قبرار اسبت  اوال ق از اقسبام         

گیبرد و ازآنجاکبه علیبتْ     تشکیکق تنها تشکیک طولی متنای تطابق عوالم قرار می
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یکی از ارکان تشکیک طولی استق اص  تشکیک در تتیین تطبابق عبوالم محتباج    

مساوق با وجود استق در تمبام مراتبب    اص  علیت است. ثانیا ق ازآنجاکه تشکیکْ

تبوان تطبابق تمبام عبوالم      وجودی حاکم است. حاص  آنکه به حکم تشکیک می

وجودی را نتیجه گرفت. ثالثا ق گرچه تشبکیکِ خاصبی قبول مطبرح در حکمبت      

تشکیک در مراتبب هسبتی قبدمی تعلیمبی      -که گذشت  چنان -متعالیه استق اما 

روق آنچبه ببه وسبیلۀ تشبکیک در      است. ببدین برای رسیدن به تشکیک در ظهور 

 شود تطابق عوالم ظهور است.  مظاهر اثتات می
  وجود رابط معلول :مبنای سوم

تتیبین   قآیبد  شبمارمی  از دیگر اصول حکمت متعالیه که از متانی تطابق عوالم به

اسبت. ایبن   « وجود رابط معلول»علت و معلول است که معروف به  ۀکیفیت رابط

را « تطبابق عبوالم  »نوعی اتحاد و عینیت بین علت و معلول است  انگربینظریه که 

 نماید.   اثتات می

 شود  سه اصطالح در بحث وجود دیده می قدر حکمت متعالیه

از  ونبدارد   واقعیتی که از هیچ جهت هیچ وابستگی ببه غیبر   . وجود مستقل:1 

 الوجود و ضروری ازلی است.   جمیع جهات واجب

نفسبه   از آن جهبت کبه فبی    واقعیتی که  وجود فی نفسه لغیره . وجود رابطی یا2 

مباهیتی از آن در   قمحبدودیتش  سبتب واقعیتی از واقعیات عالم است و ببه   قاست

ذات »در خارجق عین ارتتاط و وابستگی به علت یعنبی   اما قشود ذهن منعک  می

 (1/82: 1381)صدرالدین شیرازی،  . است« هو الربط

یعنی چیزی جز ربط و  قنفسه است فی ۀکه فاقد جنت وجاود:  . وجود رابط یا ربط3 

ببه   )هموان( ها نیسبت.   واقعیتی در عداد سایر واقعیت قبنابراین وق وابستگی نیست

تر باشبد. مالصبدرا    برایش مناسب« ربط وجود»رسد عنوان  به نظر می قهمین دلی 
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لغیبره   نفسبه  فبی کبه   یبا توجه به تفاوت وجودی که صرفا  لغیره است و وجبود 

 ( 1/82)همان: . اولی را رابط و دومی را رابطی نامیده است قاست

علت در فلسفه به معنای ذاتی است که وجود  حقیقت معلول در حکمت متعالیاه: 

این وابستگی  (2/123: 1381)صدرالدین شیرازی، معلول بدان مفت،ر و متوق  است. 

 معلبول   قت. در نتیجبه پبذیر نیسب   و افت،بار در ذات معلبول اسبت و از آن جبدایی    

وجودی للعله یا لغیره است. اما پرسش اینجاست کبه باتوجبه ببا اقسبام مبذکور      

وجبود   رابطی است یا رابط ؟ صدرالمتألهین گاه برای معلول وجودق وجود معلول 

نفسه را عین ربط و تعلق به علت و همبان     است ولی این وجود فییفی نفسه قا

است و در تحلیب   « ذات هو الربط»به لحاظ خارج  که قداند ایجاد و فع  علت می

نفسبه   گاه هر گونه وجود فبی  اما (1/272 )همان: شود. ذهنق ماهیت از آن انتزاع می

داند. او ببه خبود    آن را صرفا  ربط و نستت به علت می کند و را از معلول نفی می

ای سبلفش  یافته و آن را مترهن نموده است که حکم ای دست لهئبالد که به مس می

بهره ماندنبد. ببه نظبر     از لوازم آن در بحث توحید بی قاند و در نتیجه به آن نرسیده

نستت به باری تحلی  کبرد بلکبه    ۀعالو توان به وجود به وجود ممکن را نمی ویق

 (771–1/723)همان:  عین نستت و ارتتاط است. ممکن 

اش خبتم شبد.    هاییقول اول صدرا رأی ابتدایی او است که به رأی ن بنابراینق

نه واقعیتبی کبه در اثبر     قفعالیت علت است همان ایجاد و کار و در نهایتق معلول 

نه مبرتتط ببه آن و    قربط به علت است  موجود است کار و ایجاد و فعالیت علت

 ( 22-1/21: 1788)ر.ک. عزودیت،  نه موجود به ایجاد آن. قایجاد علت است

 ۀتعریب  دوگانب   قکبه ذکبر شبد    چنبان لیاه:  ارجاع علیت به تشان  در حکمات متعا  

دو گام او در جهت تح،یق در اصب  علیبت    قواقع مالصدرا از ح،ی،ت معلولق در
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به تعریب  جدیبدی از علیبت     الربطی معلول است. وی بعد از اثتات ح،ی،ت عین

 رسد که همان تجلی و تشأن است. می

ته باشبد  وجبودی جبدای از علبت داشب     اینکه محال است معلول  قبه بیان وی

و اسبت  نبامیم اصب     مبی « علبت »شبود کبه آنچبه     االمر به این نتیجه ختم می آخر

گبردد.   مبی  به تطبور و تفبنن علبت بباز    « علیت»ون اوست و ئشأنی از ش« معلول»
 (01 :1717؛ همو، 01 :1715)صدرالدین شیرازی، ب

 ۀدو اصطالح عرفانی است کبه در فضبای وحبدت ش  بی     «تشأن»و  «تجلی»

ببا دارا ببودن    قح،ی،ت واحبد »شود. م، ود از تشأن آن است که  یوجود مطرح م

عیق خود را در مراتب و مراحب   وجود سِ ۀویژگی اساسی انتساط و اطالق و نحو

گوناگون نشان دهد و با تنزل از اطالق خویشق در هر مرتتبه عبین همبان مرتتبه     

 ( 131: 1788)یودان پناه،  .باشد

عنوان وجود  تعری  معلولق به علیت به تشان :  اثبات تطابق عوالم براساس ارجاع

ربط وجودق اشاره به نبوعی وحبدت و عینیبت در     - تر به عتارت دقیق -رابط یا 

علت و معلول است. با تدقیق در ح،ی،ت علیت و ارجاع آن ببه تشبأن و ظهبورق    

شود. ببه ایبن شبک  کبه منظبور از واجبب و        تر می تر و پررنگ این وحدت قوی

ممکنات ببه عبین    قواحد و تطورات و تجلیات اوست. بنابراین وجودی ممکناتْ

ون ئچراکه حیثیاتق اطوار و شب  قدر عین حالق غیر اویند وق علت موجودند وجودِ

  ( 1/13و  2/751: 1381)صدرالدین شیرازی،  اویند.

حاص  این عینیت و غیریت همان اصلی است که در بحث تطابق مبورد نظبر   

گیبرد. ابتنبای    لیت متنایی برای تطابق عوالم قبرار مبی  اص  ع قاست. بدین ترتیب

باشد  اوال ق با نفی وجود فی نفسه  تطابق عوالم بر اص  علیت با مالحظات ذی  می

کند. ثانیا ق این نبوع نگباه    از معلولق اص  علیت به تنهایی تطابق عوالم را اثتات می
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شبوند   تعریب  مبی  به معلول در تمام مراتب علی و معلولی کبه در قالبب عبوالم    

جاری است. درنتیجهق مطاب،ت تمام عوالم با یکدیگر ذیب  بحبث علیبتق اثتبات     

شود. ثالثا ق با ارجاع علیت به تشأن که نظریۀ نهایی مالصدرا استق آنچه اصب    می

 پردازد تطابق عوالم ظهور است.   علیت در نهایت به اثتات آن می
   گیری نتیجه

عبوالم وجبودی متعبدد ومغبایر ببا       .1اسبت   دو ادع ۀتطابق عوالم دربردارنبد 

وق در نتیجهق مطابق  عوالم وجودی عین یکدیگر و متحد با یکدیگر .1یکدیگرند. 

ند. اص  بساطت و صرافت وجودق تشکیک وجود و وجود رابط معلول یکدیگر اب

 گر عینیت و غیریت مورد نظر در بحث تطابق عوالم است.   تتیین

هایت است وق درنتیجهق جامع تمام مراتب ن ح،ی،ت وجود صرف واجبْ بی

امکانی است و تمام مراتب هستی به عین وجود او و در متن وجود او موجودند. 

 حاص  این امر تطابق مراتب امکانی با وجود واجتی است . 

پ ق مراتب عالی هسبتیق ببه   «. ک  األشیا  الحقیق بسیط »وجود بسیط است و 

مادون است. پب ق مراتبب وجبود ببر هبم      جهت بساطتق محیط و شام  مراتب 

 اند.   متطابق

االمتیبباز و  انببد و تشببکیک بببه معنببای وحببدت مابببه  ککمراتببب وجببود مشبب

االشتراک است. این امر نوعی عینیت در عین غیریت که مدعای تطابق عبوالم   مابه

 کند.   است را اثتات می

. معلول  عین رببط و نسبتت و ایجباد علبت اسبتق نبه وجبودی متباین ببا او         

درح،ی،تق معلول  شأن و تطور علت است که وجودی ورای علت نبدارد. تشبأن   

 نیز حاکی از عینیت و غیریتی است که در تطابق نهفته است.  
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بدین ترتیبق تطابق عوالم با اصول و متانی شباخص حکمبت متعالیبه اثتبات     

ایبد و  نم تنهایی تطابق عالم اله با عالم خلق را اثتبات مبی    شود. اص  صرافت به می

نمایبد. تشبکیک    تنهایی تطابق تمام عوالم بر یکدیگر را اثتات مبی  اص  بساطت به

طولیق که علیت یکی از ارکان آن استق به کمک اص  علیتق تطابق تمبام عبوالم   

تنهبایی تطبابق تمبام عبوالم      نماید و اص  علیت در حکمت متعالیه به را اثتات می

 نماید.   وجودی را اثتات می

دهد و ازآنجاکبه   افت و بساطت وجود وحدت وجود را نتیجه میازآنجاکه صر

با ارجاع علیت به تشأن در حکمت متعالیه تشکیک مراتب وجود جای خود را به 

دهدق آنچبه هبر یبک از متبانی چهارگانبۀ صبرافتق        تشکیک در مراتب ظهور می

 کنند تطابق عوالم ظهور است.   بساطتق تشکیک و علیت اثتات می
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 کتابنامه

 ق قم  بوستان کتاببر فصوص الحکم یصریق ۀم،دم شرح (.1311) ینالد ق جاللآشتیانی. 

1311. 

  یغۀا  ، قم: دفتر تبلمالصدرا یفلسف یشرح حال و آرا(. 8731)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

  ی.اسالم

  شرح بر زاد المسافر، دفتر تبلیغا  اسالمى (.8718)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ . 

 اهلل آدۀ   مکتبۀ   سۀعید زادۀد،قم:   تحقیق ،)المنطق( الشفاء(. 8141عبداله ) نب سینا، حسین ابن 

 المرعشى.

 (صدرالددن شیرازى هدایۀ شرح تحردر) االکوان مرآ (. 8731) اردکانی، احمد . 

 مکتوب.  میراث نورانی، تهران: اهلل عبد تعلیق و تصحیح و تقددم 

 مؤسسۀه مطالعۀا  و   تهۀران:   ،یلسۀف ف یقواعد کل(. 8711) ین[حس]غالم دنانی،د یمیابراه

 ی.فرهنگ یقا تحق

 مرکز تهران، تصحیح جلیل مسگرنژاد، شرح فصوص الحکم (.8711) ، خواجه محمدپارسا :

 .نشردانشگاهى

 ( 8734جامی، عبدالرحمن .)تهۀران: وزار  2، چالفصۀوص  نقۀ   شرح فی النصوص نقد ، 

 اسالمى. ارشاد و فرهنگ

 یاپارسۀان  یۀد حم تحقیقالقواعد(،  یدتمه در)تحر نضاخ نیع(. 8713عبداهلل ) ،جوادی آملی ،

  .قم: اسراء

  قم: 1چ، یاسالم ی: علتحقیق، در قرآن  یامبرانپ یرۀس (.8711)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ،

 .اسراء

 ( 8731حسن زاده آملی، حسن.)     وزار  تهۀران:  ، ممد الهمۀم در شۀرح فصۀوص الحکۀم

 .فرهنگ و ارشاد اسالمى

 مؤسسۀه  ، تهۀران 7،چمصباح الهداد  إلى الخالف  و الوالدۀ  ( 8731اهلل ) وحخمینی]امام[، ر :
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 .تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 ( ،8188دوانی .)اسۀالمى  پژوهشۀهاى  بنیۀاد : ، مشۀهد النۀور  هیاکل شرح فى الحور شواکل 

 رضوى. قدس آستان

 ( 8717سبزواری، مالهادی .)ددنىمطبوعا  ، قم: تصحیح کردم فیضى، اسرار الحکم. 

  زاده حسن اهلل آدت از تعلیق و تصحیح المنظوم ، شرح (.8731)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

 ناب. طالبى، تهران: نشر مسعود از تقددم و تحقیق و آملى

 وزار   تهۀران: ،  فرهنۀگ اصۀطالحا  فلسۀفى مالصۀدرا     (.8731) جعفۀر  ید، سسجادی

 .فرهنگ و ارشاد اسالمى

 هانرى تقددم و تصحیح به ،مجموعه مصنفا  شیخ اشراق(. 8731الددن ) سهروردی، شهاب 

 تحقیقۀا   و مطالعۀا   مؤسسبۀ : ، تهۀران 2، چیحبیبۀ  نجفقلۀى  و نصر حسین سید و کربن

 فرهنگى.

 ( 8711صدرالددن شیرازی .)ی، تهۀران:  الۀددن آشۀتیان   تصحیح سید جۀالل ، المبدأ و المعاد

 ادران. فلسفۀانجمن حکمت و 

  خواجۀوی،   محمد از تصحیح و (. مفاتیح الغیب، تقددم8717ف)الۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

 تحقیقا  فرهنگی. مؤسسۀتهران: 

  خواجوی،  محمد از تصحیح تقددم و اسرار اآلدا ،(. 8714)الفۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

 تهران: انجمن حکمت و فلسفه ادران.

  7، چاالربعۀ   الحکمۀ  المتعالیۀه فۀی االسۀفار العقلیۀ      (. 8118)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ،

 بیرو : داراحیاء التراث.

  آهنی، تهران: مولى. غالمحسین ، تصحیحالعرشی (. 8718)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

  و ، تصۀحیح السۀلوکی   المنۀاه   فى الربوبی  الشواهد(. 8714)بۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

 للنشر. الجامعى آشتیانی،   مشهد: المرکز الددن جالل سید تعلیق

 تهۀران:  2کۀربن، چ  هۀانرى  اهتمۀام  بۀه  ،المشۀاعر  (. 8717)بۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ۀۀۀۀۀۀۀۀ ،
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 طهورى. کتابخانه

 تهران: ،مجموع  الرسائل التسع  (.8742) ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

 ر، تصحیح محمد مصطفى فوالدکا،  دریاالث  دشرح الهدا (.8122) ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

 بیرو : مؤسس  التاردخ العربی.

 تحقیۀق و   ،لهینأرسۀائل فلسۀفى صۀدر المتۀ      مجموع(. 8731) ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

 ، تهران:تصحیح حامد ناجى اصفهانى

  م: بیدار.ق ،الحاشی  على الهیا  الشفاء تا[. ]بیۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ 

 ( 8144طباطبادی، سیدمحمدحسین .) تحقیق و تعلیۀق الشۀیخ علۀی عبۀاس     نهاد  الحکم ،

 ی، مؤسسه النشر االسالمی.الزارعی السبزوار

  تحقیۀق و تعلیۀق الشۀیخ علۀی عبۀاس      بداد  الحکمۀ  (. 8181)ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ ،

 الزارعی السبزواری، مؤسس  النشر االسالمی.

 سروش ی،حسن ملکشاه ترجمۀ (.8731یا )، اثولوجینفلوط. 

 ( ،8731فیض کاشانی .)دن آشتیانىالد سیدجاللتقددم تعلیق و تصحیح و  ،اصول المعارف ،

 .دفتر تبلیغا  اسالمى، قم: 7چ

 مجید تصحیح الباغنوى، تقددم و تعلیقا  مع المحاکما  (. الهیا 8718الددن رازی، ) قطب 

 مکتوب. زاده، تهران: میراث هادى

 شۀرکت انتشۀارا     ،الددن آشۀتیانى  سیدجالل به کوش ،  شرح فصوص (.8731) ،یصریق

 .علمى و فرهنگى

 آموزشۀی   مؤسسبۀ ، قۀم:  دیبه نظام حکمت صدرا یدرآمد (.8711) عبوددت، عبدالرسول

 .پژوهشی امام خمینی

 صدرا :، قممجموعه آثار (.8731مرتضی ) ،یمطهر. 

 یو پژوهشۀ  یآموزشۀ  ۀمؤسس، قم: یو اصول عرفان نظر یمبان  (.8711)اهلل ددپناه،  دزدان 

 .ینیامام خم


