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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 0011 بهار، سیزدهمسال 

 

 

  یاله تعيّناتذات و  یاالمر مقايسه جايگاه نفس

 یو عرفان يیدر دو منظر صدرا

 
 82/3/1011تاريخ تأييد:            82/1/1011 تاريخ دريافت:

 * * باغ قره یغفار داحمدیس 

 
از ذا   یحقا  تعيّناا  تمااي    دانسات   یيا غيراعتباار  یهدف پژوهش اعتبار
است. پرساش   یمشترک در حکمت و عرفان اسالم یها حضر  حق، از پرسش

االمار ااا    و اسامايی، حقيقتااو و در ن ا     یاحاد  یعلما  تعيّنا اي  است که آيا 
 یعتباار ا یمتماي ند يا تماي  مقام ذا  از مقام احديت و واحديت، امار يکديگر 

 یفاعل شناسا، هيچ گونه تعدد و تمااي   یِاست و اي  عناوي ، فارغ از اعتبار ذهن
و  یپاژوهش، کشان نگارر عرفاان اساالم       يندارند. در همي  راستا، هدف ا

حکمت متعاليه در خصوص اي  موضوع اسات. پاژوهش حاضار ااا اسات اد  از      
و  ینگرر عرفاان  یو تطبيق یتحليل یو مقايسه، اه اررس یرور تحليل اصطياد

 یهاا  اار داد   یدر اي  موضوع پرداخته است؛ همچني  اي  تحقيق مبتنا  یصدراي
است که تماي  ذا  و قرار   ياز ا قيتحق یها انجام گرفته است. يافته یا کتااخانه

در کالم مالصدرا اه تماي  وجود و ماهيّت و تماي  محيط و محاا    یحق تعيّنا 
در حکمت متعاليه  تعيّنا ذا  و  یاالمر تماي  ن    دهند اند که نشان تنظير شد 

مقام ااط  و غيب نسبت ااه   یاه تقدم رتب یاست؛ همچني  اعتقاد عارفان اسالم

                                                 

 .(ghaffari@irip.ac.ir)پژوهشگاه حکمت و فلسفه ايران  یاستاديار و عضو هيئت علم *
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 یروشان  ، ااه تعيّنا ذا  و  یِعتقاد آنان اه تماي  احاطمقام شهاد  و صور  و ا
 قيق. نتيجه تحکند یحضر  ذا  از حضر  اسماء داللت م یاالمر اه تماي  ن  

مرااو  ااه    یو صادراي  یذا  و صا ا  در نگارر عرفاان    عينيّات آن است که 
مقاام ذا    یاالمار  و ن ا   یاا تقدّم رتبا  یساحت وجود و تحقّق است و منافات

 مقام ص ا  ندارد. نسبت اه

 

 ،یتماي  اعتباار  ،یاالمر تماي  ن   ،یحق تعيّنا  ،یذا  اله :کليدی واژگان

  .حکمت متعاليه ،یعرفان اسالم ،یتماي  احاط

 مقدمه

ذا  و اوصاااف الهاای از مرتکاا ا  انديشاامندان فلساا ه صاادرايی و از   عينيّاات

شود. در اي  ميان ااهامی وجود دارد کاه   مسلّما  در عرفان اسالمی محسوب می

شاود. پرساش ايا  اسات کاه اگار اوصااف الهای و ذا           می کمتر ادان پرداخته

احادی   تعيّنا توان نتيجه گرفت که  دارند، آيا می عينيّتحضر  حق اا يکديگر 

 علمای  تعيّنا عينی و خارجی دارند؟ اه عبار  ديگر آيا اي   و واحدی، حقيقت

ااا   االمار  ن ا  احدی و اسمايی در مقايسه ااا ذا  حضار  حاق، حقيقتااو و در     

، اعتباری اسات و  و واحديت يکديگر متماي ند يا تماي  مقام ذا  از مقام احديت

اي  عناوي ، فارغ از اعتبار ذهنیِ فاعل شناسا هيچ گونه تعدد و تمااي ی ندارناد؟   

وجاودی ذا  و صا ا ، مناافی ااا متااير        عينيّتالبته روش  است که ادعای 

وجاودی ذا  و اساما    عينيّتوجودی آنهاست، ولی ممک  است انديشمندی اه 

 االماری غيار وجاودی آنهاا را      د، در عاي  حاام متااير  ن ا     رأی مثبت ادها 

 ني  اپذيرد.

 در پاسخ اه اي  پرسش، ااتدا دو حيثيات از احاب ااياد از يکاديگر ت کيا       
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الهی است کاه   تعيّنا شود. گا  سخ  در نحو  مواجهه و رويارويی اا اوصاف و 

و ص ا  الهی طار  شاد     تعيّنا در اي  حيثيت از احب، جنبه معرفتی و اثباتی 

گری  و نحو  جلو  تعيّنا تواند اه نحو  اروز اي   است. در اي  اُعد پژوهشگر می

تواند اه اي  ااهاام پاساخ    آنها در منظر ناظر و شناسند  حضر  حق اپردازد و می

اسمايی حقيقتااو در مقاام فها  و اثباا       تعيّنا ر منظر فاعل شناسا، دهد که آيا د

ای مت او ، گا  سخ  در نحو  وجاود و   متکثر هستند؟ از سوی ديگر و در وهله

احدی و واحدی است که مشتمل ار جاالم و جماام الهای     تعيّنا األمريّت  ن  

اسات و فاارغ از نحاو      تعيّنا ی االمر ی و ن  هستند. اي  حيب دوم حيب ثبوت

 پردازد. اسمايی می تعيّنا مواجهه معرفتی اا ص ا  الهی، اه اررسی نحو  تقرّر 

در اخش اوم که اه اررسی حيب اثباتی و معرفتی ص ا  اختصاص دارد، ااه  

ری روش  و جهت کثر ِ حاک  ار شهود سال ، ادراک متماي  اوصاف از ذا ، ام

ناگ ير است. سال  در طريقت سلوک اه جهت طی طريق در اسما و ص ا ، در 

شود و اه هماي    هر من م و مقامی متلبّ  اه يکی از آن اسمای جمام و جالم می

کند کاه ساال  در شاهود خاويش، اساما را ااه        جهت، طبيعت سلوک اقتضا می

از ساوی   (.323: 3131، سبزواری  )کناد   و من   از يکديگر ادراک  مت رق صور 

تواناد را  ااه    ديگر اه جهت نقصان مرتبت سال  در ارخی مراحل سلوک او نمی

را آن گونه که هست، شاهود   تواند اسمای الهی ذا  حضر  حق يااد، الکه نمی

خودر است، نه اه وسعت و شموم اسما:  اه قدرکند و معرفتش از اسمای الهی 

معرفة األثر بما هو أثر و مشاهدتها بما هو کذلک، بعينها معرفة المؤثر بما هو مؤؤثر  »

 .(242/ 3: 3133، )مدیّس« بالوجه ال بالکنه بقدر الفيض ال بمرتبة المفيض

ار قااال ادراک   در نگا  صدرايی وجود حضر  حق اا همان مختصا  عينی
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توسط اذهان اشر نيست؛ همچني  قاال ادراک در قلمرو شاهودا  هايچ ساالکی    

نيست و در اي  ميان، اسما و ص ا  الهی نقش ظهوراخشی و تجلی ص اتی ذا  

ااه هماي  جهات     .(123/ 2: 3833، صدیرلمتألهين)کنند  الهی ارای سال  را اي ا می

شود. اي  ساخ  را   يااد و اا کثر  مواجه می است که سال  هموار  کثر  را می

و ه  شاگردان و شارحان مکتب صدرايی ماورد تککياد    مالصدراه  خود جناب 

 .(321: 3182، رمام خمينی ؛221: 3132؛ آشتيانی، 83/ 4: 3138، همو)اند  قرار داد 

ساهولت   در سخنان عارفان مسلمان ني  رويکرد موافق ااا ساخنان فاوق را ااه    

صراحت ار اه های مکتب عرفانیو شارحان کتاب عرای اا  .توان مشاهد  کرد می

 یآياد، اساما   اند که آنچه در سلوک سال  اه شکار شاهودر در مای  د کرتککيد 

متکثری است که ار حسب منازم و مقاما  سلوک، سال  ااه شاهود آن اسا  و    

اار نيافتاه اسات، شااهد     ل شد  است. سال  مادامی که اه مقام احديتيص ت نا

شاود و   مت رقا  و متکثرا  است و زمانی که همرا  احديت شد، واحاداي  مای  

 (.301-304: 3433، ؛ رمام خمينی81-83: 3133، دسعي قاضی)ايند  تکثرا  را نمی

که اصوالو ذا  حضار  حاق    استاازگشت ديدگا  فوق اه اي  نکته عرفانی 

کند و عال  غياب را   اا تجلی اسمايی و ص اتی است که ااواب وجود را من تح می

سازد و اگر تجلی اسامايی نباود، عاالد  در ظلمات عادم       اه عال  شهود مرتبط می

اود؛ چراکه در قاموس عارفان مسلمان چني  مرقاوم اسات کاه تجلای ذا  و      می

سما. ا  نيست، مگر در قالب و حجاب اسمی از اشری ممک انکشافش ار هيچ انی

های  گری کند و جلو  ار اي  اساس سال  در شهودا  خويش نظر اه تجليّا  می

شاود تاا متقارّب ااه      ها متوسّل میايند و ادان حضر  حق را دستگير خويش می

 عوال  ملکو  و جبرو  شود.
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شاناختی  ااه جنباه معرفات    لک  تمام آنچه در فقرا  فوق طر  شد، مرااو  

است و تبيي  کثر  يا وحد  اسمايی متناسب اا مقاما   الهی یاوصاف و اسما

ااه جايگاا     سلوک و مالزم ااا مقاام معرفات و اثباا ، هايچ اساتل امی نسابت       

ااياد فاارغ از حياب     ؛ از ايا  رو راوای ندارد تعيّنا الهی و  یی اسمااالمرن  

 تعيّنا اثبا  و شناخت، اه اي  پرسش مه  الت ا  نمود که آيا تکثرا  مراو  اه 

اسمايی، تکثر اعتباری و وااسته اه فرض فارض و اعتبار معتبِر هستند يا حقاايقی  

اسامايی چگوناه    د، کثر ناعتباری هست ند و اگر حقايق عينی و غيرااالمری ن  

 قاال جمع اا وحد  حاک  ار حضر  حق است؟

 اسمايی تعيّناتوجودی در   ييریِاالمربه کثرت نفس اعتقاد مالصدرا. 1

توان اه اي  نتيجه رسيد که وی اه کثر  حقيقی  می اندی سخنان مالصدرااا جمع

معتقد اسات و ايا     الهی یارای اسما ی متناسب اا مقام صقع راوایاالمر و ن  

دو قرينه قوی در کالم مالصدرا اه ن ع ت کي   .داند کثر  را وااسته اه اعتبار نمی

الهی از ذا  حضر  حق و از يکاديگر در کلماا     یاالمری اسما ن   ثبوتی و

 شود: مالصدرا وجود دارد که در ادامه اه آنها اشار  می
 اول تنظير ذات و صفات الهی به وجود و ماهيت قرينهالف( 

االماری   های روشنی مبنی اار تمااي  ن ا     در عبارا  خويش داللت مالصدرا

تاري  اياانی کاه اارای ايا  مقصاود در کاالم         روشا   .الهی داردذا  و اوصاف 

مالصدرا وجود دارد، تنظيری است که وی ميان رااطه اوصاف الهای و ذاتاش از   

 دارد: سو، اا رااطه وجود و ماهيت ي 

صفات الواجب جلّ اسمه ليست زائدة على ذاته كما يقوله األشاعرة الصفاتيون 

و ال منفية عنه كما يقوله المعتزلة المعطلون النافون لصفاته المثبتون آلثارها. تعالى 
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و التقصير، بل وجوده الذی     ذاته عن التشبيه و التعطيل جميعاً و عن الغلو فی حقه

صفاته الكمالية من غير لزوم كثرة و انفعذا  و ببذو    هو ذاته هو بعينه مظهر جميع 

و فعل و الفرق بذين ذاتذه و صذفاته كذالفرق بذين الوجذود و الماهيذة فذی ذوات         

الماهيات، إال أن الواجب ال ماهية له ألنه صرف الوجود و إنيته أولى انبجست منه 

 اإلنيات كلهذا. فكمذا أن الوجذود موجذود فذی نفسذه مذن حيذ  نفسذه و الماهيذة          

  ليست موجودة فی نفسها من حي  نفسها بل من حي  الوجذود، فكذیلص صذفات    

حي  الحقيقة األحدية )صدرالمتألهين،   و أسماؤه موجودات ال فی أنفسها من  الحق

0631: 63.) 

دو قرينه ار ت کي  مقام ذا  از مقام  الشواهد الراوايهدر عبار  فوق از کتاب 

رااطه ذا  و ص ا  از تعبيار    دراار  قرينه اوم اينکه مالصدرا :ص ا  وجود دارد

کند و ص ا  حضار  حاق را ااه مثاااه ظهاورا  ذا  تعبيار        است اد  می ظهور

و اوصااف   کند. ار اي  اساس ذا  حضر  حق فاعل ظهاور اسات و  اساما    می

کمالی، ظهوراخش ذا  حضر  حق هستند. قرينه دوم در عباار  فاوق، تنظيار    

رااطه وجاود و ماهيات،     و وجود است. دراار  ص ا  حق و ذا  الهی اا ماهيت

همچني   ؛مالصدرا معتقد اه اصالت وجود و تقدم االوجودِ وجود ار ماهيت است

تواند موجود ااشد و ارای موجوديات،   یمعتقد است ماهيت اه خودی خودر نم

احتياج اه وجود دارد که البته اي  احتياج، از سنخ احتياج اه حيب تقييادی اسات   

اند در اينکه  نه تعليلی. اوصاف حضر  حق ني  طبق عبار  فوق، همچون ماهيت

اه خودی خودشان موجاود نيساتند و اارای موجوديات، نيازمناد تقياد ااه ذا         

البته روش  است که اي  تقدم و تکخر و اي  سانخ احتيااج،   حضر  حق هستند. 

 طباق ايا   نادارد.   معلولی و احتياج از سنخ عليت -شباهتی اه تقدم و تکخر علّی

گونه ص ت کماالی دارد و   عبار ، ذا  مقدس حضر  حق تقدم االوجود ار هر
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 ميان حيثيت ذا  و حيثيت ص ا  نيستي . عينيّتلذا در اي  سطح، شاهد 

وجاودی   عينيّات ص ا  الهی اا ذا  حضار  حاق از سانخ     عينيّتهمچني  

عرضيا  اا موضوعشان نيسات. توضايح اينکاه موضاوع و عرضاياتش از منظار       

وجاودی دارناد، لکا  اتحااد وجاودی موضاوع و        ااا يکاديگر اتحااد    مالصدرا

عرضی، مت او  اا اتحاد وجودی ذا  و ص ا  الهای اسات؛ چراکاه    محموال  

اتحاد وجودی اه ايان مالصدرا ار دو قس  است: در ارخای اتحادهاای وجاودی    

اتحاد  ه دليلهمچون اتحاد عرضی اا موضوعش، عرضی اف ون ار موجوديتی که ا

، اا ذا  يافته است، موجوديت االذا  دارد؛ زيارا در کناار انتسااب ااه موضاوع     

محموم ارای خودر از ن سيّت و تحقق االذا  ارخوردار اسات؛ اماا در اتحااد    

ص ا  الهی اا ذا ، ص ا  الهی فارغ از موجوديتی که اه ارکات اتحااد ااا ذا     

الهی دارند، موجوديت ديگاری ندارناد؛ الکاه تماام موجوديات خاود را رهاي         

ا  الهی اا موجوديت ذا  حضر  حق هستند و اه همي  جهت، نحو  اتحاد ص 

 ذا ، مت او  اا اتحاد وجودی عرضی اا موضوعش است:
هیا النحو من العينيّة و االتحاد بالعرض غير ما ألفذه الجمهذور و جذرل عليذه     

الن ذلص عندهم  ؛اصطالحهم فی الكتب العقلية فيما حكموا عليه باالتحاد بالعرض

العرضيات و المشتقّات المحمولذة علذى موضذوعاتها كاتحذاد مثذل       جار فی اتحاد

م معنى المشتق منه و وجذوده حقيقذة   بيا فيه    األبيض و األعمى مع زيد مما يشترط

 مذثالً  زيذد  إلى بالیات و أوالً المنسوب الوجود  و معنى هیا االتحاد إنّ. او انتزاعا

 مذع  المجذاز  سبيل أ  على عرضبال و ثانياً العرضی المشتق إلى منسوب بعينه هو

 هذیا  غيذر  بالذیات  بذه  يوجذد  الوجذود  من آخر العرضی نحو لهیا يكون أن تجويز

 زيذد،  مذع  متحذداً  كان إن و األبيض مفهوم  فإنّ .الی  بد وجد به بالعرض الوجود

 جذوهر  فإنّذه  فی نفسذه.  به  الخاص الوجود من آخر نحواً له  انّ إال بوجوده، موجوداً
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 العرضذی عذين    إنّ فی مقامذه  حقق بد لما بالیات موجود عرض و بالعرض موجود

بوجوده بالیات و هو بما هو  موجوداً فيكون. بالیات اشتقابه مبدأ الی  هو العرض

و ليس . بوجوده الجوهر  بالعرض عرضی محمو  على جوهر محله يكون موجوداً

إذ ال يمكذن لهذا    ؛الكليّذة بحقيقذة الوجذود    من هیا القبيل اتحاد المعانی و األعيذان 

االمر و ال عند  عنه ال فی نفس ضرب آخر من الوجود معرّل عن الوجود أو منحازاً

ليسذت كالمعيّذة بذين العرضذی و      ،و أسذمائه الحسذنى   فالمعيّة بين ذات اهلل. العقل

 (.6۳/ 0: 0633همو، ) عمّا هو بين العرض و الجوهر الیاتی، فضالً

موجوديت االعرض ص ا  در مقام ذا  از زاويه ديگری نيا     دراار  مالصدرا

گونه فضيلت و خير در  اه هر يت ذا  حضر  حق نسبتئورود نمود  و اه منش

اه تعبير وی هر فضايلت و خياری    .(232/ 3: 3833همو، )هستی اشار  کرد  است 

ناچار اايد محقق در مقام ذا  ااشد،  هپيش از موجوديت در مقام متکخر از ذا ، ا

و معلاوم اسات و ناه     لک  نه اي  تقادم و تاکخر از سانخ تقادم و تاکخر علات      

مقام موجوديت اي  اوصاف کمام و خير در مقام ذا ، از سنخ موجوديت آنها در 

حساب فضاايل و    پ  از ذا  است؛ از ايا  رو محماوال  عقلایِ فراوانای اار     

خيرا ، قاال حمل ار خداوند متعام هستند کاه موجوديات آنهاا در مقاام ذا ،     

لاذا موجوديات ااالعرض در مقاام ذا  دارناد.       ،موجوديت منحاز و متعي  نبود 

 کاه از متعلقاا  مقاام واحاديت     اعيان ثااتهدر ادامه اي  سخ ، اه  صدرالمتکلهي 

کند و آنها را ني  مشموم سخ  دانسته و ت سيری از سنخ سخنان  هستند، اشار  می

کند. از  ارائه می« االعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود»فوق را ارای تعبير معروف 

متاکخر از   توان دريافت که مقصود از اسمای ثااته میاعيان   سخ  مالصدرا دراار 

و  واقاع در صاقع رااوای    یمقام ذا ، که اعيان ثااته از متعلقا  آن هستند، اسما

 مقام فعل. نه اسمای مقام واحديت است
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که ماهيت در انديشه صدرايی هويتی غير از وجود دارد، هرچناد   روش  است

قق اه وجود است و موجوديتی خارج از وجود ندارد. پا   در خارج و عي ، متح

اوصاف کمالی حضر  حق ني  هرچند وجود عينی خارج از ذا  حضار  حاق   

و تکثار   ديگار اار متااير  اساما     االمار متمااي  دارناد. قريناه     ندارند، لک  ن  

 تعبير مالصدرا اه تتاير احاطی ذا  و اسماسات؛ صادرالمتکلهي    هااالمری آن ن  

گوناه   کناد و هار   مای  وجودی ذا  و اسما عينيّتاکيد ار  در عي  حام که تککيد

االماری آنهاا داللات     کند، در عي  حام ار متاير  ن ا   تکثر وجودی را ن ی می

اودن اي  متاير  را مناو  ااه نقااو  و     االمريّت و غيرذهنی نمود  و درک ن  

 و اسامای  ادي  ترتياب اعياان ثااتاه    .(112 :3131، همو)لطافت ذه  دانسته است 

اند که وااسته اه اعتبار ذه  ااشاند و   الهی در نگرر صدرايی نه موجودا  ذهنی

شوند تا وجودی مباي  و متاير اا حضر  حق  نه از موجودا  عالد  محسوب می

شوند که  داشته ااشند، الکه از مراتب وجود الهی و از مقاما  راوای محسوب می

 .(214 /3 : 3833 همو،) موجود اه وجود واحد و ااقی اه اقا واحد هستند
 تنظير ذات و صفات الهی به محيط و محاط ب( قرينه دوم:

و ذا  تصاريح   در ارخی عبارا  خويش صريحاو اه تتاير عل  الهی مالصدرا

داند که  می وی در اي  تتاير، ديدگا  خود را همانند ديدگا  حکمای مشاء .کند می

دانستند؛ اا ايا  ت ااو  کاه آنهاا ايا        عل  الهی را متاير اا ذا  حضر  حق می

رساندند، لک  مالصدرا اه اي  سطح از تتاير  ت او  را اه سطح تتاير وجودی می

ای تتااير محايط و    گونه در وجود، اه دهد و در عي  اعتقاد اه اتحاد رضايت نمی

 کند:   میمحاطی حک

بد ظهر أن العلم... فی الواحدية التی هذی حضذرة األسذما  و الصذفات صذور       

مغايرة للیات، نظير ما ذهب إليه الحكما  المشا ون أن علمه تعالى باألشيا  صذور  
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موجودة بعد وجذوده و علمذه بیاتذه و هذی بائمذة بیاتذه تعذالى بيذام األعذراض          

متكثذرة انسذحب عليهذا حكذم      بموضوعاتها و عندنا ليست كیلص بل هذی معذان  

الوجود الواجبی بالعرض و التغاير بينهما ليس بحسب الوجود بل بحسب المعنذى و  

المفهوم كتغاير المعانی الیاتية ألمر بسيط الیات فعلم اهلل باألشذيا  علمذاً تفصذيلياً    

 (.663 :0636)همو،   عبارة عن المعانی و النسب الالزمة ألسمائه و صفاته

ااي  رأی خاودر و    محل شاهد در عبار  فوق، تنظيری است که مالصادرا 

کند و سپ  ااا دفاع    ذا  و ص ا  الهی ايان میرااطه   دراار  رأی حکمای مشاء

احااطی ذا   رااطاه  دخل از اينکه اي  تنظير، در ساحت تتاير وجودی نيست، اه 

 رکند و از اي  طريق اه ت او  واقعای و غيا   اه ص ا  الهی اشار  می نسبت الهی

 کند. اعتباری ذا  و ص ا  الهی داللت می

ممک  است گ ته شود اي  عبارا  ارای اياان ت ااو  م هاومی مياان ذا  و     

اوصاف الهی است و داللتی اه ت او  در سطح حيثيا  ندارد. پاسخ اي  اشاکام  

در اياان ساطح ت ااو  صا ت و ذا ، ااه       نکته نه ته است که مالصادرا  در اي 

کند کاه در   وجودی ذا  حضر  حق اه معانی متکثر اشار  میاحاطه انسحاب و 

تکثرشان، موجود اه وجود حضار  حاق هساتند. اينکاه موجاودی مانناد ذا        

حيط ار کثرا  ای است که مگونهه حضر  حق، وجود احاطی دارد و حقيقتش ا

حاضر در حضر  راوای است، مشير اه ت اوتی ميان اي  کثرا  و ذا  حضار   

چراکاه ااه ت ااوتی اشاار       ؛حق است که مت او  اا سطح ت او  م هومی اسات 

ااه   األسا ار األراعاه  کند که تااع درک فهمند  ااشد. مالصدرا در جلد ششا    نمی

ای علمایِ  ها اشار  نمود ، اه ت اوتی ظريان مياان صاور    ها اي  ت کي  نقاو 

کناد کاه ايا      پاردازد و اياان مای    اا ذا  حضر  حق می موجود در صقع راوای

ت او  از سنخ ت او  موجودا  ذهنی يا اعراض خارجی نيست؛ در عاي  حاام   
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عي  ت او  اا يکاديگر،  های علمی حاک  است که در  حقيقی ار اي  صور کثرتی 

ذا  حضر  حق هستند؛ لک  اي  ل وم اه معناای لا وم صادوری ياا لا وم       الزمه

 اند و از جمله ما سوی اهلل نيستند: عروضی نيست؛ ني  عي  ذا  حضر  حق

 بررناه و -حققناه فی ما النظر أمعنت و التأمل حق تلوناه فيما تأملت لو لعلص

 أعراضذاً  ال و ذهنيذة  موجذودات  ليسذت  أنهذا  و اإللهيذة  الصذور  وجذود  كيفية من

 لزومهذا  فی كيفيذة  و اإلمكان اليعتريها متفاوتة بسيطة هی وجودات بل -خارجية

 ،همذا  غير آخر ضرب على بل ،الصدور وجه على ال و العروض وجه على ال لزوماً

 ليسذت  اإللهية   الصور تلص أن السر لطيف نقی الجوهر نقی الیهن كنت لو لعلمت

 سذبحانه  الحق لوجود مبايناً وجوداً وجودها ليس و اهلل سول مما و العالم جملة من

 مقامذات  و اإللهية   مراتذب  هذی مذن   إنمذا  بذل  لنفسها بنفسها هی موجودات ال و

 (.362 /3 : 0390 )همو، واحد ببقا  باقي  واحد بوجود موجودةهی  و الربوبي 

در صاقع   الهای ار اي  اساس متايرتی حقيقی ميان ذا  حضر  حق و علا   

وجودی ميان ذا  و عل ، موجب انثالم آن متااير    ارقرار است که اتحاد راوای

ذا  را قاال جمع ااا کثار     شود. همي  متاير  است که وحد  و اساطت نمی

وگرنه اگر هيچ متاير  حقيقی ميان ذا  های علمی نمود  است، حقيقی صور 

طاور قطاع سابب عاروض کثار  اار ذا        ه و آن حقايق نباشد، چني  اتحادی ا

 شود.  می

 یاه جايگا  ص ا  و اسما نسبت وار از رويکرد مالصدرا اکنون اا فه  منظومه

و اادون هايچ    که ذا  الهی که ادون هيچ تعي  توان اه اي  نتيجه رسيد ، میالهی

ای کاه ايا  اشاتمام     گوناه ه اس  است، مشتمل ار همه کماال  وجودی است اا 

دليل ار اينکه مالصدرا ار چني   .شود وجودی، سبب تکثر ذا  حضر  حق نمی

اشتمالی ااور دارد، اداهت عقل و اساتدالم روشا  اار ضارور  جامعيّات ذا       
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 الوجود الحؤ  الؤواجبا الؤذ     » و وحد  است: حضر  حق ادون انثالم اساطت

ال وصف له و ال نعت له إال صريح ذاته المنؤدم  فيؤه جميؤل الکمؤاالا و النعؤوا      

 .(8تا:  )همو، بی «الجمالية بأحديته و فردانيتهالجاللية و

رسد که اا ح ا    اسمايی می تعيّنا پ  از ذا  حضر  حق، نوات اه مرتبه 

هستند و موجاود ااه وجاود حضار       خويش، واقع در صقع راوای تکثر و تعي 

دهد که علا  االتعاي  و حاضار در مرتباه      چني  نتيجه می اندی اند. اي  جمع حق

ذا ، مت او  اا عل  متعي  و واقع در مرتبه متکخر از ذا  است، هرچند هار دو،  

اند. عدم ت کي  اي  اقسام، سبب سوء فها  از  و حاضر در صقع راوای عل  ذاتی

همچني  درک دقيق اي  ماداليل، قرااات و الکاه     شود. می مقاصد حکمت متعاليه

و  علمای  تعيّناا  اا ديدگا  عارفان مسلمان را در موضوع  ديدگا  مالصدرا اتحاد

 کند. گر می جايگا  متکخر از ذا  آنها جلو 

 نزد شارحان حکمت متعاليهاألمريت تغاير ذات و صفات الهی  نفس. 2

ااا   نيا  حکيماانی همچاون آقامهادی آشاتيانی      در ميان شارحان حکمت متعالياه 

ذا ، اه عدم منافا  ميان صرافت و عدم تکثر در  ت کي  مقام ذا  و مقام ظهور

، آشبتيانی )اند  مقام ذا  و ثبو  تکثر اسمايی و ص اتی حضر  حق داللت نمود 

صا ا  و ذا  الهای، ااه     عينيّتني  در تبيي  نظريه  عالمه طباطبايی .(221: 3132

را صارفاو از يا  طارف کاه      عينيّات ص ا ، حک  دليل رفعت مقام ذا  از مقام 

داند که ص ا ، عاي    کند و مقام ذا  را اجلّ از آن می طرف ذا  است، طر  می

او ااشند و در مقام استدالم ار اي  سخ ، اه ثباو  االاذا ِ ذا  و ثباو  تبعای     

ی اساما و ذا   االمار  کند که اشار  اه ت کيا  ن ا    ص ا  اه تبع ذا  اشار  می

شود که اي  ذا  و صا ا    واسطه ارهان ثاات مى ى که اهعينيّتآن »کند:  الهی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 0011بهار  زدهم،يسال س

 

 

 

 

 

 

 

22 

و لايک    ،موجود است، فقط از ي  طرف است؛ يعناى ذا  عاي  صا ا  اسات    

و لايک    ،ذا  خاود ثااات اسات   ه که ذا  ا اادي  معن ؛ص ا  عي  ذا  نيستند

 .(348-320: 3183حسينی طهررنی، ) ذا  ثاات هستنده ص ا  ا

اسمايی در صقع  تعيّنا يّت يا اعتباريت االمر در قبام ن   عالمه جوادی آملی

در عي  حام ايا    وداللت نمود   تعيّنا ، اا صراحت اه ن ی اعتباريّت اي  راوای

ااه   .را منکشن در شهود سال  و محصوم مراتب سالوک دانساته اسات    تعيّنا 

 ای اه حقيقت های مختلن، هيچ رنگ و صبته تعبير او مالحظه هستی اا اي  لحاظ

پا  هماه ايا      .که حقيقات هساتی التعاي  محات اسات     ؛ چرادهد هستی نمی

اعتبارا ، عناوي  مشير هستند و عارف در مراتب سلوک، آنها را ااه مکاشا ه در   

 .(218/ 4-2: 3132، جبوری  آمیبی  )کناد   يااد و حکي  آنها را اا ارهان اثبا  مای  می

ای ديگر در مورد اعتبارا  الاشر  مقسمی و قسامی   استاد جوادی آملی در فقر 

گونه  همان ؛کند کند و تصريح می ضی وجود می، تعبير اه اعتبارا  عَرو اشر  ال

االمری هستند و از طريق تحليل عقلی  ، اعتباراتی ن  که اعتبارا  عرضی ماهيت

شوند و در مت  خارج، فاقد ترتّاب آثاار ااود  و عاي  وجاود       ماهيت تحصيل می

مبناای اصاالت وجاود و وحاد       ضی وجود ني  اار خارجی است، اعتبارا  عَر

لک  از آنجا که شهود، معياار   ؛ااشند ، از قبيل اعتبارا  محضه نمیشخصی وجود

 شوند و حکمت متعالياه  عرفان است، اي  اعتبارا  در مت  شهود عارف يافت می

دارد، از اي  اعتباارا    می ارني  که از مشهودا  اهل معرفت، در افق م هوم پرد  

 .(223همان: )دهد  االمری اهل شهود از طريق م هوم خبر می ن  

آيد کاه او ملت ات ااه ت کيا  ساه       چني  ار می از سخنان استاد جوادی آملی

اسمايی است؛  تعيّنا يت و شهود سال  در مورد االمر نگرر اعتبار ذهنی و ن  
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تصريح نمود  است و ه  آنها را در شاهود   تعيّنا لک  ه  اه ن ی اعتباريت اي  

در عي  حام الت ا  اه اي  نکته ني  دارد کاه اعتقااد    ؛سال  مالحظه نمود  است

عينی مستقل و  م اي  نيست که آنها دارای مااإزایاه عدم اعتباريت محت، مستل 

در خاارج، عاي  وجاود اسات،      که ماهيات الکه همچنان ؛تماي  در هستی ااشندم

 .ندارندجداگانه  یاسمايی ني  عي  حضر  حق هستند و مااإزا تعيّنا 

 اسمايی تعيّناتوجودی  و يير یاالمر اعتقاد عارفان مسلمان به کثرت نفس الف(

عارفان مسلمان ني  در مواجهه اا حيب ثبوتی موضوع فوق، مطااق ااا ديادگا    

ذا  الهای تصاريح    نسابت  و اعياان ثااتاه   الهای  ی، ار تقرّر متکخر اسمامالصدرا

رااطاه  داني ، کليدواژ  تجلی اه مثااه عنوانی اارای تبياي     که میاند. همچنان نمود 

ثبوتی حضر  حق و حقاايق متاکخر از ذا  حضار  حاق در سااختار عرفاان       

رااطاه  تنها در خصوص عرفای مسلمان از اي  کليدواژ  نه .رود کار میه اسالمی ا

حضار  حاق و   رااطاه  تبياي     درااار  خلقی، الکه  ذا  و حقايق کونی در تعي 

اساساو  مشارق الدراریکنند. اه تعبير فرغانی در  اوم و ثانی ني  است اد  می تعيّنا 

تعي  اوم و ثانی، مقتضای ذا  حضر  حاق در مقاام    خصوص اه تعيّنا تحقق 

خودر را در خودر تعينی ااشد که ااه آن تعاي ، خاودر اار     »ثبو  است که 

ر ااشاد  ا خودر تجلی کند و خودر را ايااد و اا خاودی خاودر، حضاوری   

 .(321 :3138، )فرغانی« توه  تقدم استناد و فقدان و غيبت ای

تقدم حضر  ذا  از حضار  اساما و اعياان      عبارا  عارفان مسلمان دراار 

ای که هيچ  گونه اه ؛دهند  ارتکاز حاک  ار آنان استوضو  نشان علمی و عينی اه

 توان اه اي  عبارا  قوناوی  نمونه می رایماند؛ ا ترديدی در سخ  فوق ااقی نمی

تکوّن کثر  علمای و عينای اسات و کثار  علمای       سرّ  مراجعه نمود که دراار 

کناد و ااه هايچ وجاه ااه       در مقام ثبو  تصوير می ثانی، را در تعي  الهی یاسما
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 دهد: اعتبار معتبِر ارجاع نمی
شهادته و بذاطن و هذو روحذه و معنذاه و       فله ظاهر و هو صورته و  كلّ شی

  موجود فهو من حي  معناه أو روحانيّته، أو هما معا متقدم على  ... و كلّ شی غيبه

صورته، تقدماً بالمرتبة و الشرف، و له درجة االوليّة باعتبار. و للصورة مذن وجذه   

لذم بذالجز    آخر تقدم على المعنى و الروحانيّة و لو من حي  التقدم العلمی؛ فإنّ الع

متقدم على العلم بالكلّ، و العلم بالظاهر متقدم علذى العلذم بالبذاطن و شذر  فذی      

 (.013: 0690، )بونو   معرفته

اا الت ا  کامل اه حيب ثبو  و اثبا ، اه تقدم رتبای   در عبار  فوق، قونوی

کند و در عي  حاام   اشار  می و صور اه مقام شهاد   مقام ااط  و غيب نسبت

اه تقدم مقام صور  و شهاد  حضر  حق و هر شیء موجود، نسبت ااه مقاام   

کناد و   ااط  و روحانيتش در مقام اثبا  و شهود ناظر ايرونی و سال  حک  مای 

 ی حضار  ذا  از حضار  اساما    االمار  روشنی ااه تمااي  ن ا    ادي  ترتيب اه

 کند.  داللت می

در ميان عارفان مسلمان متکخر ني  جنااب ااوحاماد محماد اصا هانی، م لّان      

و جايگااا   الهاای ی، در مقااام تبيااي  کي ياات تکثاار اسااماقواعااد التوحياادکتاااب 

از حضار  ذا    و واحاديت  االمری مقام احديت ن  ی آنها، اه تکخر االمرن  

علمی ارای ذا  را فارغ از اعتبار معتبري  و ارخاسته  کند و ل وم نسبت اشار  می

االمری هويت مطلقه واحاد  ااه وحاد  حقاه حقيقياه توضايح        ن   یاز اقتضا

، نو  جناب ااوحامد، در تبيي  سخ  فوق، ترکه اا  .(323: 3130رصفهانی، )دهد  می

کناد و   اسمايی در قالب ي  پرساش و پاساخ اشاار  مای     اه ظرافت معنايیِ تعي 

ادون اينکه در اي  تبيي ، ارجاع اه اعتبار مدارک و مشاهد نمايد، اه نقاش توجاه   

 و ااه تمااي  احااطی    تعيّناا  سو در تشکّل اي   حضر  ذا  از ي االمری  ن  



 

 

 

 
 

 
 

 یو عرفان يیدر دو منظر صدرا یاله تعيّناتذات و  یاالمر مقايسه جايگاه نفس

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

کند و ادي  ترتيب، ااه تبياي     حضر  ذا  و اسما در تبيي  وجه تماي  اشار  می

 پردازد: االمری و غير اعتباری اسما می جايگا  ن  
 الشمو ، و االحاطة بحسب تارة و التضاد و التقابل بحسب تكون تارة االمتياز

 تحقيذق  سذبق  الثانی كمذا  المعنى هو انَّما الحضرة هیه -تعين -فی تعيين المعتبر و

 -هذو  -عرفذت  مذا  علذى  هاهنذا  التعين فان .لیاته يقتضی التجلى التعين ان ثمّ. هیا

 و التنذاهی  و االحاطذة  حضرة إلى تناهيها عدم و هويتها غيب كُنه من الیات توجه

 يتجلذى  يقتضذی ان  التعين بهیا فالیات. العلمية بالنسبة التجلی المعبّر و الظهور هو

 اعتباراتهذا،  و األحوا  و الشئون من فيها جتماند بما لها ظاهرة لنفسها نفسها على

 .(03۳: 0631، تركه ... )ابنعندها حاضرة ثم لها مظهرة إياها واجدة

، منااو  اااه علماای تعيّنااا از سااوی ديگاار اساساااو حکاا  و کااارکرد واقعاای 

توضايح اينکاه عارفاان     .اسات  تعيّناا  اودن ايا   اودن و غيراعتباری یاالمرن  

ايجادی در مقام ذا  خداوناد متعاام    نسبت که اند مسلمان ااالت اق ار اي  عقيد 

نيست و اه همي   االمریقاال تصور نيست؛ چراکه در مقام ذا ، هيچ کثر  ن  

دليل، هيچ اسمی و هيچ کمالی ار هيچ اس  و کمام ديگر غلبه ندارد؛ حاام آنکاه   

اسات   تحقق نسبت ايجادی ميان حضر  و خلق، مستل م تعيّ  و غلباه اسامايی  

 ميان اسااطت ی اه عنوان واسط تعيّناتاز اي  رو ضرورتاو اايد  ؛(231: 3134، فنای )

از منظر همه عرفاا   .محت مقام ذا  و کثر  محت مقام خلق، اي ای نقش کنند

 علمی اسمايی است: کند، تعي  را در اي  خصوص اي ا می آنچه نقش واسطه
 نسذبة  فذإنّ . ذاتذه  أحديّة حي  من ليس الممكنات، اليجاد الحق توجّه أنّ اعلم

 ارتبذا   ال إذ. السذوا   علذى  عنهذا  نفيذه  و الوجه هیا من إليها االيجادل االبتضا 

 و األحكذام  فذإن . التذأثّر  و بالتّأثير يقتضى مناسبة ال و الوجه هیا من   بشى للیّات

 حكذم  هذو  األشذيا   اليجذاد  الموجب إنّما و األحديّة هیه فى مستهلكة االعتبارات،
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 صفاته و أسمائه و الحق بیات تعلقه و حكمه عموم و لخيطته األزلىّ، الیّاتى العلم

 عنهذا  المعبّذر  الیاتية األسما  هى العلم حكم بموجب االيجاد أسباب و. معلوماته و

  (.061: 0633، بونو ) الیات لغيب الفاتحة فإنّها. الغيب بمفاتيح

علمی اوم و ثانی اساساو مجالی  تعيّنا االمری ارای  اا اي  کارکرد عينی و ن  

ايا  کاه    ماند. البتاه اارهاا متاذکر شاد      ااقی نمی تعيّنا دانست  اي  ارای اعتباری

 یو تکخر اسما الهی یی حضر  ذا  از حضر  اسمااالمر مقصود از تماي  ن  

الهی از مقام ذا ، تماي  وجودی يا تکخر زمانی و وجودی نيست، الکاه مقصاود   

 صرفاو تماي ی واقعی و فارغ از اعتبار معتبِري  است.
 وجود عبارات موهم به ناسازگاری با رويکرد فوق در سخنان برخی عرفای مسلمان ب(

م اا وجود توضيحا  فوق، ارخی عارفان اساالمی تعبيار ااه اعتباريات و عاد     

اند و واقعيت آنها را منو  ااه اعتباار در حاي      نمود  علمی تعيّنا يّت االمر ن  

نموناه ااه دو ماورد از ساخنان عرفاای       رایاا  ؛اند الت ا  اه حضر  حق دانسته

ساعيدالدي   . پاردازي   اند، مای  د کراودن تکثر اسمايی اسالمی که تعبير اه سلوکی

 ی حضر  ذا  نسابت االمرن   یدر عي  اينکه عبارتش در تبيي  اقتضا فرغانی

 تعيّناا  و متاير  ذا  و  الهی یگذشت، متاير  ذا  و اسما علمی تعيّنا اه 

کند و اي  تکثرا  را ناشی از اسار  ذه  ماا   علمی را متاير  اعتباری تعبير می

 ها در قيد و اند مراتب دانسته است:  انسان

وحدتى كه به حضرت ذات مضاف است، عين اوست نه صفتى يا نعتذى زايذد   

مجا  نيست يا وحذدت و   او، چه در آن حضرت مغايرت و غير را اصالً بر حقيقت

ند به كثذرت مفهذوم   اكه اينجا در مراتب كه مؤذنچنان ؛كثرت آنجا متغاير نيستند

ماست، از وحدت و كثرت، بلكه مر وحدت را دو اعتبار ذاتى است: يكذى آنكذه   

گويند كه متعلذق  مسقط جمله نسب و اعتبارات باشد و از اين جهت ذات را احد 
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نهايتى اوست و اعتبار دوم آن است كذه  وصفى و بى كنه ذات و اطالق ول و بى

نسب و اعتبارات، چون نصفيّت واحد مر اثنين را و ثلثيّت او مر ثالثة را و ربعيّت 

نصذف االثنذين و ثلذ      كه گويند: الواحذد چنان ؛او مر اربعه را در او متعقل باشد

و ربع األربعة الى غير ذلص و به ايذن اعتبذار ذات را واحذد تذام اسذت و       الثالثة

مغايرت بين االعتبارين بالنسبة الى تلص الحضرة وابع نيسذت، امذا بالنسذبة الذى     

)فرغذانی،  يابيم  مفهومنا لكوننا فی بيد المراتب و حصن حكمها، مغايرت ثابت مى

0633 :036-033). 

فاو ناشی از فقدان ادايا  علمی کاافی اارای   رسد اي  تعبير صر نظر می ولی اه

هاست؛ چراکاه هماي  عاارف فرزاناه در اداماه، ايا  تتااير         متاير  یتبيي  انحا

در حاالی کاه    ؛داناد  سنخ تتاير اعتباری ميان زوجيت و اراعاه مای   اعتباری را ه 

رغا  عادم متااير  وجاودی مياان اراعاه و زوجيات، متااير           داني  علای  می

ی ميان اي  دو غير قاال انکار است. ار اي  اساس و ني  ار اساس تعااير االمر ن  

ااه   االمری ذا  حضر  حاق نسابت   ن   یصريح همي  عارف ا رگ در اقتضا

تعااير ماوه ِ خاالف ايا      توان ها می فارغ از اعتبار و فه  ما انسان علمی تعيّنا 

تصريحا  را ناشی از کمبود و خأل اصطالحا  و ادايا  مورد نياز ارای تعبير از 

ها دانسات و مقصاود از متااير  در ايا  عباارا  را متمرکا  اار         انواع متاير 

 2متاير  وجودی نمود.

                                                 
همين مطلب در خصوص تعابير ساير عرفا  اسالما نيز قابل تطبي  اسؤت  بؤرا  نمونؤه جنؤا      . 1

 بطؤون  طرفؤ   نَّأ کَّش ؤ  ال»نويسؤد    در ردّ مغايرا ظاهر و باطن در حضرا خداوندگار ما ترکه ابن

 بؤخخر  عنها خفاؤها و باعتبار لها ظهورها و المشاهد و المدارك بحسب يتمايزان انّما ظهورها و الذاا

 ال و بطؤون  علؤ   ظهؤور  فال نفسها، الذاا إل  بالقياس امّا و باطناً باآلخر و ظاهراً باألول يسمّ  حت 

 أصؤلًا  اعتباريهؤا  بؤين  تمؤايز  ال الؤذاا  إلؤ   بالنسؤبة  الوحدة نأ بذلک، علم فقد  ظهور عل  بطون


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 0011بهار  زدهم،يسال س

 

 

 

 

 

 

 

22 

 تعيّناا  يت تکثار در  االمر نمونه دوم از عارفان مسلمان که اه مخال ت اا ن  

ای  حضار  اماام مرقوماه    .ر  اسات  اسمايی گرايش دارد، حضر  امام خمينای 

 .قمی دارد متعلق اه مرحوم قاضی سعيد ن ي  ال وائد الرضويهوار ار کتاب  تعليقه

پردازد و اا  جناب قاضی سعيد اه مناسبتی اه احب تکثر در ذا  حضر  حق می

مقايسه تکثر در عقوم اا تکثر در مقام حضر  حق، تکثر عقوم را تکثر اعدالذا  

کند و در مقاال، هر گونه تکثری را، چه اي  تکثر در ذا  ااشد ياا ماع    معرفی می

، سبعيد  قاضبی )کند  حق ن ی میالذا  يا اعد الذا  ااشد، از ساحت ذا  حضر  

3133 :81). 

 کثر  ماد  (304-302: 3433رمام خمينی، )ار سخ  فوق   حضر  امام در تعليقه

اوم و ثاانی   تعيّناا  قمی را کثر  اسمايی و مارتبط ااا    نظر جناب قاضی سعيد

کناد:   کند و در همي  راستا سه احتمام ارای کثر  اسامايی طار  مای    قلمداد می

احتمام اوم اينکه تکثر اسمايی مراو  اه مقام ذه  و درک م هاومی از حضار    

حضر  حق، کثر  م هومی اسات   ی، کثر  اسماغيب ااشد که در اي  صور 

. احتمام دوم اينکه نيسترا  ذا  و اسما و مستل م تکثر ثبوتی و واقعی در حض

چراکاه   ؛تکثر اسمايی مراو  اه ساحت عل  ااشد و تکثر علمی محساوب شاود  

                                                                                                                   
 

ترکه که يکؤا   لکن با توجّه به تعابير ديگر جنا  ابن«. األحد عن فيها الواحد مسم  يتميَّز ال حت 

توان اين گونه ميان تعابير فؤو  جمؤل کؤرد کؤه د د ؤه       از آنها در متن آورده شد، به طور قطل ما

و ذاا الها، نفا مغؤايرا وجؤود  بؤوده اسؤت و ادبيؤاا       تعيّنااعرفا  مسلمان در ردّ مغايرا 

  و اعتبار  در اختيارشان نبوده است تا االمر ها  نفس اصطالحا مُکفا برا  تبيين انواع مغايرا

االمر  را مردود دانسته و برخا را ممکن بدانند. از اين رو تنهؤا مغؤايرا    ها  نفس برخا مغايرا

 اند. يافته، مورد انکار قرار داده االمر  را که در ذهنشان بر تغاير وجود  تطبي  ما سنف
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ار  ثبوتاو مستوجب عل  حضرتش اه کمااال  ذاتای   عل  حضر  حق اه خودر،

و ت صيل در اي  دو  شود، اا رعايت ت او  اندماج می و واحديت در مقام احديت

ساحت علمی. احتمام سوم اينکه تکثر اسمايی اازگشت اه تکثر موجود در مراتب 

که اي  سال  است که ار حسب مناازم و مقاماا     سلوک سال  ااشد؛ ادي  معنا

کثرا  عينی و علمی عبور کناد و   اي  است تا ادان هنگام که از اي  سلوک، کثر 

، نه از کثر  اثری اااقی  گر شود که در اي  صور  حضر  واحد قهّار ار او جلو 

 ماند. ماند و نه اساساو از خود سال ، اس  و خبری ار جای می می

را اار   حضر  امام در ادامه و پ  از طر  ترديد فوق، ساخ  قاضای ساعيد   

را در  کناد و فرماايش حضار  اميرالما مني      همي  احتمام سوم استوار مای 

دهد و ادي  ترتيب  مالزمه اخالص و ن ی ص ت، ار همي  احتمام سوم تطبيق می

کند که کثر  را نه کثر  م هاومی و ناه کثار      اه ارتری احتمام سوم حک  می

الکه کثار  شاهودی    در صقع راوای تعيّنا ی االمر علمیِ مرتبط اا ت کي  ن  

 داند. وااسته اه نحو  تلقی شاهد در سلوک معنوی می

حضر  امام همچني  در کتاب شر  چهل حديب و در ذيل ت سير آيه شري ه 

گوناه اسا  و متعاي  در     اه اينکه اس  اهلل مقدم ار هار  اا عنايت« قُل هُوَ اهللُ أدحَدٌ»

است، ارای توجيه تقدم اس   حام متکخر از مقام احديت ره است و اه ثانی تعي 

کناد کاه در ايا      اهلل ار احديت، اه مراحل تجلی اسما ار قلب سال  اشاار  مای  

دارناد و ساپ     مراحل، تقدم اا تجلی اسمايی است که در تعي  واحدی حضاور 

 .(321: 3182، رمام خمينی)دهد  تجلی احدی ار قلب سال  رخ می

احتمام دوم را کثر  علمی قارار داد  اسات و    خمينی اه اينکه امام عنايتاا 

و  الهای  یعلمی اسما يت تعي االمر دهند  الت ا  ايشان اه احتمام ن   اي ، نشان
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ديادگا  ايشاان هماان      توان دراار  نمی از اي  رو ؛ن ی از روی الت ا  اه آن است

 کار ارد که در خصوص سخنان جناب فرغانی است اد  شد.ه توجيهی را ا

له ديادگا  مت ااوتی در ارخای کتاب عرفاانی      ئالبته حضر  امام در ايا  مسا  

تکثر اسامايی را ااا    شر  دعای سحرايشان در کتاب  .ديگرر طر  نمود  است

ی واقاع  االمر صراحت، اه عنوان تکثر علمی تعبير نمود  و آن را اولي  تکثر ن  

االمری همچون تحقق  کند و اي  تجلی را منشک آثار ن   در پهنه وجود معرفی می

 نمايد: عال  خلق ترسي  می

ه و تجل من تجلياته... اعلم ان االسم عبارة عن الیات مع صفة معينة من صفات

و هیا او  تكثر وبع فی دار الوجود و هیا التكثر فی الحقيقة تكثر علمی... و بهذیا  

التجلی األسمائی و الصفاتی انفتح ابواب الوجود... و لوال التجلذی األسذمائی كذان    

 (.36: 0691همو، ) العالم فی ظلمة العدم و كدورة الخفا  و وحشة االختفا ...
 ارات موهم به ناسازگاری با رويکرد فوق در کتب برخی از نوصدراييانوجود عب ج(

هستند، ني  تصاريحاتی   ارخی نوصدراييان که در طبقه شارحان کتب مالصدرا

نموناه آقااعلی    رایاا  ؛دارناد  موجود در صقع رااوای  تعيّنا انگاشت  در اعتباری

کرد  اسات و آنهاا    اشار اسمايی  تعيّنا يت االمر اا صراحت اه ن ی ن   مدرّس

را صرفاو عناوينی موجود در حيب شناختی ماا دانساته و منشاک ن ای آنهاا از ذا       

و صارافت محات در حضار  حاق      حضر  حق را در مقاام ثباو ، اسااطت   

تعدد العنوان إنّما هو هنا فينا ال فيه، ال هاو وجاود صارف    » مالحظه نمود  است:

 .(142/ 1: 3133، )مدیّس «واحد اسيط لي  فيه تعدد اوجه م  الوجو 

 (232: 3133، )زنبوز  توان در کلما  حکي  مالعبداهلل زنوزی  تلقی فوق را می

مشااهد  کارد.    (324: 3133)آشبتيانی،  الدي  آشتيانی و در کلما  حکي  سيدجالم

د کاه آنچاه   آور ااه دسات  توان چني  ارداشتی را از منظومه فکاری مخال اان    می
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و  الهای  یی اساما االمار جايگاا  ن ا   دغدغه آنان را در راستای مخال ت اا ايد  

 اودن جايگا  اسما و ص ا  شکل داد  است، تح   اار اسااطت  تککيد ار اعتباری

ذا  حضر  حق و پرهي  از اعتقاد اه خلوّ ذا  از کماال  وجودی است؛ لکا   

اعتبااری   الهی و اعتقاد اه تکخر غير یاالمری ذا  از اوصاف و اسما ت کي  ن  

وجودی  عينيّتاه ذا  حضر  حق، هيچ منافاتی اا اعتقاد اه  الهی نسبت یاسما

اساما در مرتباه ذا  و عادم خلاوّ ذا  از      ذا  و اسما و هيچ منافاتی اا انادماج 

 کماال  وجودی ندارد.

ی ذا  الهای و  االمر ل ت اا ت کي  ن  از اي  رو همه تعاايری که موه  مخا

اسما و ص ا  هستند، همگی ناظر ااه دغدغاه حکيماان مسالمان در خصاوص      

وجاودی   عينيّات االمری در عاي    وجودی است و منافاتی اا ت کي  ن   عينيّت

مشاهد   توان در نظاير آن در حکمت متعاليه شاهد روش  اي  سخ  را می .ندارد

طاور  ه و همه فيلسوفان منتسب اه حکمت متعاليه، اا  نمونه مالصدرا رایا ؛نمود

وجاودی عاقال و معقاوم     عينيّات ، حک  ااه  عاقل و معقوم له اتحادئقطع در مس

االمار معلاوم،    و ن ا   که حقيقت اند؛ لک  همگان اذعان اه اي  نکته دارند نمود 

االمر عالِ  و معلوم يکی ااشد،  چراکه اگر ن   ؛االمر عالِ  است چي ی غير از ن  

طور قطع در اسياری موارد ه حام آنکه ا ؛شود امکان تکخِر معلوم از عالِ  محام می

اه عبار  ديگار  شود.  تحقق عل  در عالِ ، معلوم متکخر از وجود عالِ  موجود می

نباشاد؛ لکا     علمای  انسان موجود است، ولی ممک  است واجد ه اران صور 

، انساان و صاور  ذهنای، دو وجاود متمااي       هنگام موجوديات صاور  ذهنای   

 ، وجودی معلوم و عالِ  در ظرف تحقق عاالِ  عينيّتاز اي  رو اا وجود  ؛يااند نمی

 توان حک  نمود. االمر مت او  آن دو می قاطعانه اه ن  
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  نتيجه

 از تعيّنا  مرتبه تکخر از حاکی الهی، تعيّنا  و ذا  جايگا   دراار  عرفانی نگرر

. اسات  شر ، در عي  اتحاد وجودی ذا  و صا ا   ادون و تعي  فاقد ذا ِ مقام

ني  اه  الهی یاسما و ص ا  جايگا  اه نسبت مالصدرا رويکرد از وار منظومه فه 

 اسا   هيچ ادون و تعي  هيچ ادون که الهی ذا  که شود همي  نتيجه رهنمون می

 وجودی، اشتمام اي  که ای گونهه ا ؛است وجودی کماال  همه ار مشتمل است،

 مرتبه اه نوات حق، حضر  ذا  از پ  شود؛ نمی حق حضر  ذا  تکثر سبب

 رااوای  صاقع  در واقاع  خويش، تعي  و تکثر ح   اا که رسد می اسمايی تعيّنا 

 و ذا   درااار   مالصدرا ايان اي  طبق. اند حق حضر  وجود اه موجود و هستند

 ااه  موجاود  را صا ا   و اسات  معتقد ص ا  ار ذا  رتبی تقدم اه الهی، ص ا 

 عينيّات  ناه  صا ا ،  و ذا  عينيّات  از مقصاودر  و داند می حق حضر  وجود

 تقادم  ااا  منافااتی  که است وجودی عينيّت صرفاو الکه رتبی، عينيّت نه و م هومی

دو شاهد جدّی ار اي  ديدگا  مالصدرا در کلماا  او   .ندارد ص ا  ار ذا  رتبی

وجود و ماهيت و رااطه ذا  و ص ا  اه رااطه ند از تنظير ا وجود دارد که عبار 

ماهيّات  محيط و محا . روش  است که در نگرر صدرايی، نه وجود عي  رااطه 

وجاود نسابت ااه ماهيات و       است و نه محيط عي  محا  و در عي  ت او  رتبه

وجودی دارند. ديدگا  فوق را طباق تبياي     عينيّتمحيط نسبت اه محا ، اي  دو 

توان ديدگا  رسمی عرفانی و صدرايی تلقی نمود و عبارا  موه  ت او   فوق می

د ااه محکماا  ارجااع داد  شاوند.    متشااهاتی تلقی نمود که اايا   را اايد اه مثااه
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