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  مقدمه .1
 حكمـا  ديگر ديدگاه با آن تفاوت و مالصدرا نگاه از عرفاني سلوك مسئلة به نوشتار اين در
 ايشـان  بـا  عالمـه  ديدگاه بين تفاوتي آيا كه اين و پردازيم مي طباطبايي عالمه خاص طور به

 سلوك باب در مالصدرا ازجمله ديگران ديدگاه عالمه چرا وجود، صورت در و دارد وجود
  .است نپذيرفته را عرفاني
  

  ماهيت بر وجود تقدم :عرفاني سلوك در اصيل اصل .2
 و مالصدرا نظريات ترين مهم از »وجود اصالت« مسئلة يا ماهيت بر وجود تقدم اصل
 نظرية طبق .كند مي رهنمون عرفاني سلوك 1ضرورت به را ما كه است دليلي ترين مهم

 واقعيت عين است اصيل چه آن است؛ اصيل وجود وجود، اصالت مورد در مالصدرا
 و شود نمي عوض هرگز ذاتي خاصيت .سته ذاتي برايش »خارج متن در« و است
 ذهن به چه آن( ها ماهيت با تواند مي فقط ذهن .نيست ذهن به انتقال قابل هرگز عينيت

 بايد وجود، شناخت براي پس .كند پيدا شناخت ها آن از و كند برقرار ارتباط )آيد مي
 .است حقايق شناخت راه يگانه شهود ذهن، طريق از غير به .يافت ذهن از غير راهي

 شناخت براي بنابراين .ستا عرفاني سلوك مستلزم شهود، و كشف مقام به رسيدن
  .دارد ضرورت عرفاني سلوك وجود،

 است واقعي حقيقتاً خارج عالم در چه آن وجود، اصالت نظرية بر بنا كه آن توضيح
 يا ها محدوديت يا تعينات و اعتباري اموري جز چيزي ماهيات و است »وجود حقيقت«

 درواقع آيد درمي ماهيات كسوت به چه آن اساس اين بر .نيستند وجود يگانة حقيقت حاالت
 ظهورش و تجلي در و ذهن به خارج از تنزل مقام در كه است وجود حقيقت ظهورات
 واقعيت در ها ماهيت تمام درحقيقت ).10 :1343 الهيجي،( ندارد ديگري مفهوم به احتياج
 شمار بي اشياي صورت  به را وجود نام  به واحد واقعيتي كه نيستند بيش اعراضي خارج،
 كه است فلسفي اي مسئله اساساً وجود اصالت ).285 :ق 1315 مالصدرا،( دكنن مي مقيد
 را »وجود« به علم مالصدرا .دارد عميق اي ريشه وجود، حقيقت عرفاني شهود در

 عرفاني شهود راه از صرفاً عرفا همانند و 2عقلي تحليالت طريق از صرفاً سينا ابن همانند
 مشاهدة طريق از يا وجود به علم كه ورزد مي تأكيد معنا اين بر همواره و داند نمي آن

 مالصدرا،( شود مي حاصل لوازمش و آثار طريق از آن بر كردن استدالل با يا حضوري
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 شهود از خاصي نوع طريق از جز معرفتي، چنين حقيقت به رسيدن و 3).62 /1 :1981
 پس .است ماهيت نه و دارد ماهيت نه »وجود حقيقت« درواقع 4.نيست حصول قابل
 انسان شعور كه زماني تا هدف اين .كرد درك حضوراً را آن و رفت حضورش به بايد
 تحولي و آگاهي انسان در بايد .نيست حصول قابل بماند محدود روزمره تجربة در

 سلوك بدون مهم اين و كند درك را جهان حقيقت بتواند تا گيرد صورت شگرف
  ).6 :الف 1363 مالصدرا،( نيست پذير امكان عرفاني
 از انسان .است شدن حال در لحظه هر و ندارد معيني ماهيت انسان مالصدرا، نظر از

 گيرد نمي قرار نوع يك تحت نهايت در و نيست برخوردار نوعي واحد حقيقت
 و ذات اساس بر و خود باطني ملكات حسب بر بلكه ؛)555 :ب 1363 مالصدرا،(

 خود كه است جنسي معناي داراي خود وجودي مرتبة بهتر، عبارت به يا خود، حقيقت
 اعم متعدد، انواع تواند مي كه است اي گونه به انسان درواقع .شود مي گوناگون انواع شامل

 به سرانجام و دهد پرورش خويش درون در را بهائم و سباع و شياطين و همالئك از
 تفاوت .پذيرد تعين است، غالب وي بر اعتقادش و ملكه و خُلق كهها  آن از يكي صورت

 ميان فاصلة درواقع يعني باشد، فرشته تا شيطان حد ازتواند  مي انواع اين ميان فاصلة و
 گفته كه چنان اختالف اين .شود مي آشكار انسان هستي صحنة در فرشته و شيطان هستي
 را حقيقت اين مالصدرا .است امر باطن و حقيقت در بلكه نيست، عرض در اختالف شد

 تناسخ رد در او .كند مي تأييد را آن وي كه باطني حقيقي تناسخ داند، مي ختناس نوعي
 را فراواني نقلي داليل و پذيرد مي را انسان باطن حسب بر تناسخ اما كند، مي اقامه برهان

  5).145 :1375 مالصدرا،( داند مي آن بر دال نيز
 چيزي همان امر آخر در و ماند نمي متوقف حدود از يك هيچ در انسان مالصدرا نظر از
 عرفاني سلوك اهميت گر بيان اين، و سازد مي متحقق را آن عمل و انديشه با كه شد خواهد

 مسير پيمودن با انسان كه معنا اين به است مالصدرا انديشة در عقلي سلوك با آن پيوند و
 نهايت در و بخشد تعالي را خويش وجود تواند مي انديشه و عقل كارگيري به با و عرفان
 انسان در ماهيت احكام گويي .برساند ظهور منصة به شكل بهترين به را خود ماهيت
 شكسته نوعي حدود مالصدرا فلسفة در گوييم مي وقتي است؛ وجود خودنمايي مغلوب

 از پيش بايد كند، مي خودنمايي كه است وجود اين و ريزد مي فرو منطقي مرزهاي و شود مي
 كه اين مگر نيست چيزي انسان او نظر از پس .است ماهيت بر مقدم وجود كه بپذيريم آن

 ).72 :همان( سازد مي خود كه شد خواهد چيزي همان هم هنگام آن در و بشود بعدها
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 برساند بروز عرصة به را خود ماهيت تواند مي وجود، در جستن تعالي با انسان درواقع
 اين پيمودن با است وجودي تعالي جهت در حركت عرفاني سلوك چون و )76 :همان(

 بحث در مالصدر اصلي دغدغة .يابد دست وااليي هدف چنين به تواند مي مسير
 است وجود اشيا حقيقت وجود، اصالت بحث بر بنا و اشياست حقيقت درك وجودشناسي،

 اساسي اركان از عرفاني سلوك و 6).125 /9 :1981 مالصدرا، ؛9 :الف 1363 مالصدرا،(
  ).12 :الف 1363 مالصدرا،( رود مي شمار به حقايق درك

 عرفاني سلوك در ماهيت بر وجود تقدم اهميت به مالصدرا همانند نيز 7طباطبايي عالمه
 زمينه اين در مالصدرا ديدگاه با مسئله اين به وي نگاه كه تفاوت اين با اند بوده واقف

 تفسير با اما داند مي ضروري وجود حقيقت درك براي را عرفاني سلوك او .است متفاوت
 است واقعيت داراي پوشيده، وجود جامة و دارد هستي چه هر او نظر از وجود؛ از جديدي

 طباطبايي، ؛14 :1362 طباطبايي،( است وجود مساوي كه يواقعيت ).8 :1388 طباطبايي،(
 واقعيت :شود مي قسم دو موجود عالمه فلسفة در .ماهيت و وجود از اعم نه ،)12 :1385
 وجود يا داريم چه هر خارج در كه معنا اين به .تعلقي و مقيد واقعيت و مطلق و مستقل
 خارج در ماهيت .است عدم با همراه وجود و محدود وجود مقيد، وجود يا است مطلق

 داراي خارج، در مقيد وجود وجودشناسي، نظر از البته .است وجود هست هرچه نداريم؛
 انسان، كه معنا اين به .است ماهيت داراي شناسي معرفت نظر از اما است، عدمي حد

 خارج در .گيرند مي شكل ذهن در كه هستند ماهياتي ها اين نظاير و ،حيوان درخت،
 وجود به ربط عين كه وجودي .است غيره و ،مكان زمان، به مقيد ؛است مقيد وجود
 منشأ دارد، انتزاع منشأ ولي گيرد مي شكل مقيد وجود براي ذهن در ماهيت .است مطلق
 عرفاني سلوك با خارج و عيني عالم در انسان وجود بنابراين .است آن حد هم آن انتزاع

 تكامل، مسير در انسان حركت گوناگون هاي محدوديت از ما ذهن و شود مي متحول
  .كند مي انتزاع را گوناگوني هاي ماهيت

 ؛پذيرد نمي را ماهيت و وجود بين متافيزيكي تمايز او و داند مي اصيل را واقعيت عالمه
 شود نمي بحث هم كنار در ماهيت و وجود متافيزيكي عنصر دو از ديگر ايشان، مباحث در
 وجود يك است معتقد عالمه بلكه .نيابد تحقق نشود وجود حيثيت به متحيث تا ماهيت كه

 بند از عالمه .است ذواآليه در فاني آية و هستند حق آيات بقيه و خداست وجود آن و داريم
 از پيش فالسفة و مالصدرا كه گونه آن وجود، واحدة حقيقت مراتب و كثرت، ماهيت، ماده،
 عدمي امري را ماهيت چراكه ؛)14 /6 :1981 طباطبايي، عالمه( شود مي رها بودند، معتقد او
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 كه معنا اين به عدمي امر( داند مي وجود بودن تعلقي از منتزع را آن يعني داند مي وجود حد و
 تمايز اين نتيجه در و )است واقعي امري يعني دارد، انتزاع منشأ اما ندارد بحذا ما ماهيت
 مرتبة نيز مرتبه آن و دارد مرتبه يك فقط طباطبايي عالمه فلسفة در ممكن .بود خواهد ذهني
 غير و ذات مرتبة دو در را ممكن اين از پيش تا ما كه حالي در .است بودن غيري و تعلق

 و هستند واقعيت صفت ممكن و واجب عالمه، فلسفة در ديگر عبارت به .كرديم مي بررسي
  ).52 :1383 طباطبايي،( شود مي نگريسته آيه مثابة به هم آن و نظر، يك به اهللا ماسوي كل به

 وي دهد، مي ارائه ماهيت اعتباريت و وجود اصالت از يجديد تعبير عالمه بنابراين
 شود مي ايشان نظر در واقعيت يعني داند مي وجود با مساوي فقط را هست خارج در چه آن

 ماهيت، از جعل نفي و وجود بودن مجعول با .گيرد مي تعلق وجود به فقط نيز جعل و وجود
 و منبسط وجود بحث در هم آن از پس .شود مي منتقل ذهن به خارج از نيز ماهيت حضور
 ظهور بحث مقيد، وجودات با آن ةرابط و ماهيت بحث در هم و واجب وجود با آن ةرابط

 عرفاني مظهر و ظاهر بحث همان واقع در منبسط وجود در ظهور ولي .شود مي مطرح
 .گردد برمي شناسا فاعل به يعني دارد معرفتي ةجنب تر بيش ماهيت بحث در ظهور و است؛

 شود مي مواجه عالمي با وقتي شناسا فاعل ذهن و است وجود است كرده پر را خارج چه آن
  .شود مي پيدا ظهور او ذهن در ماهيت مقيد، وجودات حدود از است، وجود اش همه كه

 امور زيرا يست؛ن انسالخ قابل ذات از هرگز و است ذات عين ربط ،تكويني امور در
 بنابراين .كنند پيدا تغيير وسيله همان به تا شوند نمي ساخته قرارداد با ها آن ذاتيات و تكويني

 ما ذهن چون ولي .ندارد وجود فرقي معلول ينظر مابه و ينظر مافيه بين مرحله اين در
 مقداري او براي مطلب اين به تصديق پندارد مي مستقل را ربط همواره و است محجوب
 حكايت جز است ماهيت چه آن شود مي متوجه رود مي پيش كه وقتي انسان .است دشوار
 و حق و آيت و شأن كه است وجه همان ربط و يستن ربط جز است وجود چه آن و نيست
  .است آن عالمت و اسم

 پنداري آن ماهيت و ستا آن هستي و وجود يزچ هر در اصيل اصل ،عالمه نظر در
 با هياتما ةهم و دارد  واقعيت )بنفسه و بالذات( خود خودي به هستي واقعيت يعني .است
 صرفاً ماهيات اين بلكه .اند اعتباري و پنداري خود خودي به ،آن بي و دارند  واقعيت آن

 وجود هب ما ادراك ذهن در را ها آن خارجي هاي واقعيت كه هستند انموده و ها جلوه
 مستقل وجهي هب و شده جدا وجود از توانند نمي ادراك زج خارج رد گرنه و آورند مي

  .)146 :1385 طباطبايي،( شوند
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  هستي اتصاليـ  تشكيكي الگوي در عرفاني سلوك .3
 مشير كه جهت آن از موجود مفهوم پاي ممكن، و واجب به واقعيت تقسيم با سينا ابن
 حيثيت لحاظ بدون وجود، صرف چراكه 8است، آورده ميان به را است موجود خود به

 را امكان منشأ و امكان را نياز مالك او .نيست ممكن و واجب به تفكيك قابل ديگر
 بايد رو اين از .است كرده معرفي وجود شدت را نداشتن ماهيت منشأ و داشتن ماهيت
 با مستقيماً و اوالً كه مانده باقي ارسطويي مابعدالطبيعه محدودة در سينا ابن كه كنيم قبول

 سينا، ابن( است مربوط مستقيم غير و ثانوي نحو به وجود با و دارد سروكار موجود
 با مالصدرا مقابل، در ).180 و 179 و 178 و 177 و 176 و 85 و 84 و 28 :ب 1379
 نياز مالك را ماهيت و وجود تركيبب ديگر وجود حقيقت به وجود مفهوم از گذر

 مصداق بين تفاوت جاي به فقري امكان ماهوي، امكان جاي به دهد، نمي قرار ممكن
 را وجود حقيقت مراتب بين تمايز شود، مي اطالق موجود دو هر بر كه ممكن و واجب
 بين تمايز نوعي به قايل وجود، حقيقت به وجود مفهوم از گذر با او .كند مي مطرح
 تبيين به وجود اصالت اصل و ماهيت بر وجود تقدم اثبات با و شود مي ماهيت و وجود

  .پردازد مي وجود تشكيكي وحدت
 به تفاوتشان كه داند مي متكثره انوار را خارج واقعيت كه سهروردي خالف بر وي
 عربي ابن خالف بر ،)بعد به 116 /1: 1380 سهروردي،( غناست و فقر و ضعف و شدت

 مظاهر در فقط را اختالف گونه هر و ندارد باور وجود بودن ذومراتب و تشكيك به كه
 ضعف، و شدت حسب بر كه داند مي واحد حقيقتي را وجود كند، مي مشاهده هستي
 حقيقت .است گوناگون مراتب و درجات داراي غيره، و تأخر، و تقدم نقص، و كمال
 با اختالفات اين .آيد برمي تنوع و كثرت حال به خود تعينات واسطة به كهاي  يگانه

 همان موجودات همة االمتياز مابه زيرا دارد؛ سازش وجود، حقيقت اولية وحدت
 به اين از مالصدرا .است وجود االشتراك مابه و االمتياز مابه درواقع .هاست آن االتحاد مابه

 داند مي متعاليه حكمت مميزات از را آن و كند مي تعبير وجود تشكيكي وحدت
  ).431 -   427 ؛15 -  14 /1 :1981 مالصدرا،(

 اصـالت  انكـار  چراكـه  .اسـت  وجـود  اصالت پذيرش مستلزم وجود، تشكيكي وحدت
 ميان در اتحاد گونه هر انكار موجب نيز، وحدت انكار و بوده وحدت انكار مستلزم وجود،
 گونـه  هـر  بنيـاد  و كثـرت  اساس ماهيت، اصالت پذيرش ديگر عبارتي به .بود خواهد امور
  .است پراكندگي و تفرقه



 7   اكبريان رضا و نشلجي اسالمي اعظم

  

 است معتقد او اما .دارد را خويش جايگاه مالصدرا فلسفة در عرفاني شهودات چه اگر
 بلكه يابد مي دست تعالي به كه نيست دروني هاي جذبه و شهودي هاي تجربه در فقط كه

 مراتب به سلوك مراحل طي با تواند مي نيز و است متعالي خويش هستي در انسان
 ماهيات، هياكل بر هستي حقيقت سريان و انبساط درواقع .برسد وجود از تري متعالي
 را آن و رفت حضورش به بايد و آيد نمي ذهن به اصالً كه است التصور مجهول سرياني
 ؛7 :الف 1360 مالصدرا،( شناسد نمي را آن كسي عارفان جز لذا كرد درك حضوراً

 سلوك گفت توان مي وجود، تشكيكي وحدت طبق بنابراين 9).8 :الف 1363 مالصدرا،
 عينيه حقيقت« ساحت به شدن نزديك و وجودي اشتداد جهت در است حركتي عرفاني
  .هستي مرتبة باالترين عنوان به »وجود واحده
 يك و نزول قوس يك داراي خلقت نظام در انسان شناختي هستي جايگاه او نظر از
 به سپس عقل عالم به ابتدا تعالي حق از وجود جود فيض كه معنا اين به ؛است صعود قوس
 عالم به طبيعت عالم از تكاملي حركت و دشو مي نازل طبيعت عالم به گاه آن و مثال عالم
 است، امر عالم طراز انسان صدرا ةگفت به .شود مي منتهي عقل عالم به مثال عالم از و مثال

 ماوراي عالم ةمرتب اول و جسماني عالم كماالت مرتبة آخر از مركب ،انسان صورت چراكه
 مراحلي به قائل صعود، قوس طي براي او ).95 :ب 1360 مالصدرا،( است روحاني طبيعي
 ؛290 /9 :1981 مالصدرا،( دبگذر ها آن از بايد خدا به قرب براي انساني نفس كه است

 كند مي اشاره آن بودن مرحله چهار به اسفار كتاب ةمقدم در و )361 :ب 1360 مالصدرا،
 مثابة به وجود واحده عينيه حقيقت ساحت به رسيدن بنابراين 10).18 /1 :1981 مالصدرا،(

 و نيست ممكن سلوك مراحل پيمودن بدون و مادون هاي ساحت در هستي مرتبة باالترين
  .كند مي درك را آن خود شعور درجات و تعالي و رشد مراحل حسب بر كس هر

 و جوهري حركت اصل از وجود، تشكيكي وحدت متافيزيكي تبيين براي مالصدرا
 به معرفت فلسفي تبيين كه كند مي تصريح و .كند مي استفاده معلوم و عالم اتحاد اصل

 كه سينا ابن خالف بر او .است ميسور معلوم و عالم اتحاد ساية در فقط وجود حقيقت
 وجودي مرتبة ارتقاي بحث ميان اين در و داند مي فعال عقل به عقلي قواي اتصال را ادراك
 ،)293 :الف 1379 سينا، ابن ؛19 :ب 1363 سينا، ابن ؛426 :الف 1363 سينا، ابن( نيست مطرح
 مرتبة از مدرِك آن طي كه داند مي وجود مرتبة صعود و فعل به قوه از حركت را ادراك

 رخ معلوم و عالم اتحاد لذا رسد؛ مي مدرك وجودي مرتبة به و رود مي فراتر خود وجودي
 ذومراتب مشكك واحد حقيقت را نفس جوهر او ).313 /3 :1981 مالصدرا،( دهد مي
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 وجودي حركت از ادراك و علم متفاوت درجات با هماهنگ كه معنا اين به داند مي
 ثابت طور به كه باشد روحي داراي شخص كه اين نه است، برخوردار اشتدادي و استكمالي

 ←( شود مي دگرگون صفاتش و حاالت همانند او علم فقط و است باقي او همراه
 و دروني تعالي و رشد گوناگون مراحل انسان تا مالصدراة عقيد به ).240 :تا بي مالصدرا،

 طوري به وجود درك .شود نمي حاصل او براي وجود به علم نكند، طي را خود ذاتي
 مثابة به وجود نه كه است واضح .است مرتبط انسان دروني و ذاتي حالت با جدانشدني

 معلوم و عالم اتحاد نه و است حصول قابل مادون، هاي ساحت در معرفت متعلق ترين عالي
 معرفت ساحت از بايد انسان دارد؛ تحقق امكان هايي ساحت چنين در ما نظر مورد معناي به

 به و رود فراتر يابند، مي ظهور هم از مستقل اشياي صورت به وجود عالم آن، در كه عادي
 از نه وجود شناختن از است عبارت معرفت نوع اين .آيد نائل وجود حقيقت مستقيم درك
 است بهتر و وجود با شدن يكي وسيلة به درون از بلكه شناسايي، متعلق مثابة به بيرون
 و انسان ذاتي تحقق با جز يعني طريق، اين از جز معرفتي چنين .وجود با بودن يكي بگوييم
  .نيست پذير امكان وجود ساحت به او رسيدن
 داراي يـك  هر كه خارجي اعيان مستقيم درك با وجود حقيقت مستقيم درك او نظر از

 اختصـاص  اشـراق  فلسـفة  بـه  سخن اين .دارد تفاوت هستند ماهيت نام به خاصي واقعيت
 و دارد واقعيـت  بـه  وجـودي  نگرش اوالً اشراق، شيخ خالف بر مالصدرا كه جا آن از .دارد
 اعيـان  واسـطة  بـي  درك از بـاالتر  را وجود حقيقت واسطة بي درك است، انگار وحدت ثانياً

 شود پيدا متفاوتي آگاهي انسان در بايد او نظر از .داند مي اند، نوريه حقايق همان كه خارجي
 جزئـي  چيـزي  وجود حقيقت .كند ساطع جزئي، انوار با متفاوت كامالً نوري با را جهان كه

 تـرين  عـالي  از وقتي فقط .است متعين غير و نامحدود خود مطلقيت در نفسه في آن نيست،
 بـه  پـذيرد،  مـي  را كونـاگون  تعينات و ها محدوديت و كند مي تنزل بساطت و وحدت مرتبة

  ).200 :1386 اكبريان،( شود مي پديدار جزئي گوناگون اشياي صورت
 به را حصولي علوم حتي و داند مي حصولي و حضوري از اعم را علم طباطبايي عالمه

 معنااست اين به معقول و عقل و عاقل اتحاد ،عالمه نزد در گرداند؛ مي باز حضوري علم
 علم و شود مي ليعق حقيقت و كند مي پيدا وجودي سعة عرفاني سلوك اثر در نفس كه

 ها آن با كه اين نه كند، مي شهود را عقلي حقايق و كند مي پيدا عقلي حقايق به اشراقي
 طول در كه پذيرد مي معنا اين به را معقول و عقل و عاقل اتحاد ايشان پس .شود متحد
 اين و شود مي پيدا معقوله صورت اول گويد مي صدرامال .گيرد مي قرار اشيا وجود
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 عالمه ولي .است بالفعل عاقل هم و بالفعل معقول هم و بالفعل عقل هم معقوله صورت
 علم يعني معقوله؛ صورت بعد شود مي پيدا عقلي حقيقت به اشراقي علم اول گويد مي

  .تاس حضوري علم بر متفرع حصولي
 كـه  بيـان  اين به داند؛ مي شيء يك براي شيء حضور از عبارت را علم طباطبايي عالمه
 قوة و بوده محض فعليت كه بالفعل امر يك حصول از است عبارت عالم براي علم حصول

 را ديگر صورت به شدن تبديل قوة علمي صورت كه يابيم مي وجداناً زيرا ندارد؛ را چيز هيچ
 ديگري فعليت واجد و بدهد دست از تواند نمي است آن واجد كه را خاصي فعليت و ندارد
 ).239- 238 :1362 طباطبايي،( است ماده از مجرد امر يك حصول از عبارت علم پس .شود
 عقلـي  يـا  مثالي يا تجرد، و است مجرد است حاضر عالم نزد در كه معلومي ديگر، تعبير به

 بـه  چـه  معلـوم  پس .است معلوم عقلي يا مثالي وجود عين نيز علم ديگر، طرف از و است
 وجـود  بـه  كـه  چيـزي  و است حاضر عالم نزد در عقلي وجود چه و مثالي خارجي وجود

 موجود آن به ابتدا نفس پس .بود خواهد حضوري معلوم باشد، حاضر عالم نزد در خارجي
 حصـولي  علـم  و مادي موجودات و صور با ارتباط واسطة به بعد و رسد مي مجرد خارجي
 حاصـل  حصـولي،  علـم  چون نيست؛ حصولي علم مجردات، عالم در پس .شود مي حاصل
 نحوي به عالم كه است موردي در اين و است مادي موجود با مشهود مجرد موجود مقايسة

 بـا  طباطبـايي  عالمه ).382 /17 :ب 1374 طباطبايي، ؛215 :همان( باشد داشته ارتباط ماده با
 نفس براي حسي صور وقتي كه گويد مي درواقع حضوري، علم به حصولي علم برگرداندن

  .است كرده شهود مثالي حقيقت با را آن تر، پيش شود، مي حاصل
 در كه معنايي همان به وجود تشكيكي وحدت از بحث طباطبايي، عالمه فلسفي نظام در
 مظاهر در وجود جاي به را تشكيك عالمه .نيست مطرح است، رفته كار به مالصدرا فلسفة
 او، فلسـفة  در درواقـع  .كند مي مطرح را الهي قرب وجوي، اشتداد جاي به و كند مي جاري
  .آيد مي شخصي وحدت از بعد تشكيكي وحدت از بحث
  

  »وجود حقيقت« سعي و احاطي اطالق مبناي بر 11طريقت معناي .4
 وحـدت  از علت، با معلول رابطة در تحقيق و مستقل و رابط وجود نظرية طرح با مالصدرا
 شود مي رهنمون وجود شخصي وحدت به آن از و شأن ذي و شأن نظرية به وجود تشكيكي

 سه با ساختاري وجود حقيقت براي نظريه اين اثبات با و ).301 -  209 /2 :1981 مالصدرا،(
  :كند مي لحاظ مرتبه
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 مطلقاً و است محيط و فراگير متعالي، مطلقاً يعني است »مطلق« مقام مرتبه، باالترينـ 
 حقيقت مرتبه، اين است مشخص و متمايز مخلوق از و ندارد خود از غير با پيوندي هيچ

 يعني است؛ »محض وجود« ديگر عبارت به مطلق .است »ال بشرط« حالت در وجود
 از كه ممكن هاي محدوديت و تعينات همة از دور آن، مطلق خلوص در در وجود حقيقت

 از و »له رسم ال و اسم ال« گويند مي و كنند مي تعبير محضه هويت يا الغيوب غيب مقام به آن
  .نيست ممكن شناختي نوع هيچ آن

 تعين، حالت در وجود البشرط مرتبة يعني است »امكاني منبسط وجود« دوم، مرتبةـ 
 حالت، اين در .دهد شكل تغيير متعيني صورت هر به را خود كه اين براي آماده .است آزاد
 در .است آن وحدت قلمرو در ممكن، موجودات همة شامل اتم، و اعلي نحو به وجود آن
 نور منبع از ناشي شعاع با وجود اين .است كثير و واحد حال عين در وجود، كه جاست اين
 واحدي حقيقت هنوز و است بسيط يعني خالص، هم باز نور پرتو است؛ مقايسه قابل

 خداشناسي لحاظ از .دارد را جهات تمام در فيضان استعداد نفسه في آن بر عالوه اما است،
  .خداست تجلي و ظهور همان پاية اين

 خاص، وجودات اين است »خاص وجودات« يا »شيء بشرط« مرتبه سوم، مرتبةـ 
 تبدالت ،ها شكل تغيير يعني ؛»است امكاني منبسط وجود« تحقق درجات و مراتب
 كرده ظهور مرتبه اين در حقيقت اين كه است وجود واحد حقيقت محدوديت و دروني
 عقل وقتي درجات، اين از يك هر .شود مي متجلي مقيد وجودات صورت به و است
 ماهيت يك به را خود كند، لحاظ خود به قائم مستقل هستي يك عنوان به را آن انسان
 منبسط وجود با اگر شوند مي حاصل سان بدين كه ماهياتي اما ،دهد مي شكل تغيير

 شود مقايسه وجود مطلق حقيقت با اگر باز كه اند هايي سايه مانند فقط شوند مقايسه
  .)262 /1 :همان( نيست بيش اي سايه
 بـا تواند  مي است خبير و بارع عميقاً معرفت، در كه انساني فقط مالصدرا نظر از
 همـان  در ديگـر  چشـم  بـا  و ببينـد  مطلقش خلوص در را وجود حقيقت چشم، يك
 حقيقـت  كه كرد خواهد درك وي كند؛ مشاهده را اشيا حد بيگوناگوني  و تنوع حال،
 كـه  اسـت  )الوجـود  صـرف ( »محـض  وجـود « كثيـر،  گوناگون اشياي حجاب پشت
 وحـدت  بـه  واحد معنا اين به وجود حقيقت .ندارد كثرت از اثري و نشان گونه هيچ

 است تقييد نوعي خود كه تقييد مقابل در اطالق نه است، تقييد و اطالق از منزه مطلقه
 بـه  .اسـت  شـؤون  و مراتـب  جميع جامع كه است سعي احاطي اطالق به مطلق بلكه
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 و حـق  تعينـات  مراتـب  دارنـد،  كـه  تمـايزي  و تكثـر  همة با وجودات ديگر، عبارت
 باشند منفصل ذوات و مستقل امور كه اين نه هستند، اوذات  شؤونات و او نور ظهورات

  ).247 /7 :همان ؛262 /1 :همان(
 داده قرار رأس در حقيقي وجود عنوان به را خدا وجود، شخصي وحدت اثبات با او
 مشكك و واحد ظلي وجود و خدا مظهر را امكاني منبسط وجود يعني او فعل و است

 جهت در حركت را عرفاني سلوك يا طريقت نظريه اين اساس بر و دانسته ذومراتب
 عبارت به يا ظلي، وجود اين مرتبة باالترين به شدن نزديك يعني الهي قرب به رسيدن
 عين هدفي چنين تحقق كه گويد مي و داند مي تجلي مرتبة باالترين به رسيدن ديگر

  ).4 :1387 مالصدرا،( است سعادت
 است؛ وجودشناسي گذري مستلزم الهي، قرب به رسيدن مالصدرا، فلسفي نظام در

 به را خود تا يابد مي ارتقا وجودي نظر از نفس الهي، قرب تحقق براي ديگر عبارت به
 سفري چهار از بايد مسير اين در و كند نزديك محض وجود يعني هستي مرتبة باالترين

 شود مي آغاز وجودشناسي عامة مباحث از كه مسيري كند، عبور برد مي نام مالصدرا كه
  .شود مي منجر خداشناسي و شناسي نفس به ادامه در و

 بيان و است كرده اثبات خويش فلسفي مسئلة اولين عنوان به را خدا طباطبايي عالمه
 ازلي ضرورت و ذاتي وجوب به واقعيت اصل يا هستي اصل در تأمل در توان مي كند مي
 مقابل در كه وجودي از نه رسيم مي آن ضرورت به واقعيت خود از ما يعني برد؛ پي آن

 اثبات مسئلة صديقين، برهان تقرير آخرين طبق ايشان، تعبير به .شود مي مطرح ماهيت
 توقف فلسفه مسائل از يك هيچ بر هك باشد فلسفه مسائل از مسئله اولين تواند مي خدا
  ).14 /6 :1981 طباطبايي، ؛96 -  89 /5 :الف 1374 طباطبايي،( ندارد

 نابودي و پذيرد نمي نفي هرگز نداريم شكي هيچ وي ثبوت در كه هستي واقعيت
 با و است هستي واقعيت شرط و قيد هيچ بي هستي واقعيت ديگر، عبارت به دارد؛ نمي  بر

 چون و است؛ بالذات واجب و ازلي ضروري يعني شود، نمي الواقعيت شرطي و قيد هيچ
 واقعيت همان عين پس پذيرد، مي را نفي جهان ياجزا از جزء هر و گذران جهان
 و نداشته اي بهره هستي از آن بي و دارد واقعيت واقعيت، آن با بلكه نيست، ناپذير نفي
 حلول يا نفوذ ها آن در يا شود مي يكي اشيا با واقعيت كه معنا اين به نه البته .است منفي
 او ديگر، عبارت به و ... ،بپيوندد اشيا به و شده جدا واقعيت از هايي پاره يا كند مي

 پوچ و هيچ او بي و دار واقعيت او با جهان ياجزا و جهان و است واقعيت عين خودش
  .)84  -   77 :1385 طباطبايي،( باشد مي
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 اين معادل دقيقاً معنا، نظر از »دارد واقعيت واقعيت، آن با« كه طباطبايي عالمه تعبير اين
 معلول كه است اين به اشاره كه »موجود بوجود الحق ال بايجاده« كه است فلسفي تعبير
 كه اي نفسه في وجود و دارد غيره في وجود طباطبايي عالمه تعبير به و لغيره وجود فقط
 است تشأن همان كه است آن علت ةنفس في وجود شود مي درك معلول ادراك هنگام در
  .)256 /2 :1388 عبوديت،(

 نظر در كه است اين آيد برمي صديقين برهان باب در طباطبايي عالمه بيان از چه آن
 در ما ؛است وجود با مساوي واقعيت و است واقعيت دهد مي تشكيل را خارج چه آن عالمه
 و است تعالي حق ذات كه نامحدود و مطلق واقعيت ولي داريم واقعيت فقط خارج

  .دهند مي تشكيل را ممكنات و هستند خداوند ذات پرتو كه محدود هاي واقعيت
 كه آن از قبل شيء، هر به نگاه در انسان معتقدند و دارند اي آيه نگاه چيز همه به عالمه
 را خدا اول انسان يعني .برد مي پي خدا به شيء آن از ببرد، پي شيء به شيء از بخواهد

 :فصلت( »شهيد شيء كل علي انه بربك يكف اولم« ةمبارك ةآي گاه آن .را شيء آن بعد بيند مي
 سبحان خداى .شاهد نه است، »مشهود« معناي به »شهيد« كه كنند مى تفسير چنين اين را )53

 »الظاهر هو« چون بيند؛ مى را خدا اول دكن نظر چه هر به انسان .اشياست جميع باالى مشهود
 بيند، مى چه هر و است الهى آيات بيند، مى انسان چه هر .گذارد نمى غير ظهور براى جايى

 صورتى همان مرْآتيه، صورت از منظور و است »مرْآتيه صورت« طباطبايي عالمه ديدگاه از
 نه است، مرْآتيه صورت همان كه ،حقيقى ةآين مانند .بيند مى را مرئى آن ةوسيل به كه است
 ما .رؤيت ةوسيل يعنى »مرْآة« .دهند مى تشكيل را عرفى ةآين مجموعاً كه جيوه و شيشه آن
 اين همة ).همان(  مبيني مى را حقيقي و يبيرون مرئى آن آينه، داخل صورت ةوسيل به

 آيت، يك حد در بلكه نيستند خارج در مستقل حقيقتي داراي ،ما معلومات و مشهودات
 با ها آن وجود و بود ةنحو از ما تصور و كنند مي جلوه واجب حقيقي وجود ظهور و ،نشانه
 عالمه كه است آن نظريه اين مبناي .)107 -  106 :1385 طباطبايي،( است متفاوت آن از قبل
  .پذيرد نمي را ماهيت و وجود متافيزيكي تمايز خويش، فلسفة در

 .است وجودشناسي مباحث از گذر نيازمند خداشناسي مالصدرا، فلسفي نظام در
 حقيقت از مالصدرا درواقع .برسد خداشناسي به ها آن از عبور بدون تواند نمي كس هيچ

 ذات به و كند مي استدالل فقري امكان اساس بر و كند مي آغاز آن وحدت و اصالت وجود،
 بودنِ الحقيقه بساطت راه از گاه آن .برد مي پي اوست، ذات عين او، در غنا و استقالل كه حق
 اوصاف ساير و حيات، قدرت، علم، توحيد، به پي آن، بودن هستي صرف و ذات همان
 اصل دهد مي ارائه عالمه كه سيستمي در اما ).89 /6 :1368 آملي، جوادي( برد مي او ذاتي
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 اقامه واجب اثبات براي كه براهيني و است بديهي انساني هر براي بالذات واجب تحقق
 بيان اين .برهان نه است تنبيه تقرير حقيقت در و اوست فطرت احياي منظور به شود مي

 به واجب غير از چون است البراهين اسد اخصرالبراهين؛ هم و است البراهين اسد هم عالمه
 و شد برده پي واقعيت همان ازلي ضرورت به واقعيت خود از و نشد راهيابي واجب

 وجود، تشكيك وجود، اصالت از اعم( تصديقي مبدأ هيچ به نياز چون است اخصرالبراهين
 شك قابل الهي وجود اصالً نظريه اين مطابق ).180 -  178 /6 :همان( داردن )دوجو بساطت
 مقصد به رسيدن راه ترين نزديك اين .است بديهي بلكه باشد، داشته اثبات به نياز كه نيست
 اليك الراحل ان« :داريم )ع( سجاد امام از ثمالية ابوحمز دعاي در كه طور همان .است
 و او شناخت براي است، منّا الينا ارحم و است، منّا الينا اقرب خداوند اگر »المسافه قريب

 فلسفي مقدمة هيچ از و نيست طوالني راهي پيمودن به نياز عرفاني سلوك مقصد به رسيدن
 هر نهايى حقيقت سبحان، خداوند ).83 /6 :همان( برد نمي بهره نيز تصديقي مبدأ هيچ و

 هر قرب و است محض جمال و صرف كمال سبحان حق كه اين براى است؛ كمالى
  ).61 :1383 طباطبايي،( است آن عدمى و حدود قيود ةانداز به او به موجودى
 گويـد  مـي  ،)6 :فصـلت ( »يرفعه الصالح العمل و الطيب الكلم يصعد اليه« آية ذيل در عالمه

 تعالى، خداى سوى به »طيب كلم« نصعودكرد كه شود مى حقى عقايد طيب، كلم اين از مراد
 اعـتال  يابـد،  تقـرب  خـدا  درگاه به كه چيزى چون خدا؛ سوى به آن تقرب از است عبارت
 معتقـدش  بـه  قائم اعتقاد، چون و است، الدرجات رفيع و اعلى على خدا كه اين براى يافته،
 و حكمـت  كسـب  ايـن  پـس  در يعنـي  .هست نيز معتقد تقرب خدا، به اعتقاد تقرب است

  .شود مي محقق الهي قرب معارف،
 و انقياديه هيئت بدن و برسد »اعتدال« حالت به نفس كه دانند مي اين در را كمال فالسفه

 قـرب  و خداونـد  بـا  مستقيم طور به بحث اين كه حالي در كند پيدا نفس به نسبت انقهاريه
 علم نيازمند كه خداست با ارتباط همان نفس كمال اسالمي، ديدگاه از اما .ندارد ارتباط الهي
 امـا  دهـد  نشـان  را رفتـار  صحيح روش و اعتقادي هاي پايه تواند مي فلسفه و است عمل و

 كسـي  اگـر  .اسـت  عمل اركان از كه دهد انجام »تقرب« قصد به را ها اين همة بايد شخص
 بـه  هرگـز  باشد داشته درنظر را نفس رضايت باطن در ولي كند كسب شجاعت و سخاوت

 اين ).93 :1 جزء /1 :1380 يزدي، مصباح( باشد رستم يا طايي حاتم اگرچه ،رسد نمي كمال
 قـرب  و عرفـاني  سـلوك  باب در طباطبايي عالمه ديدگاه با منطبق گفت توان مي كه ديدگاه
 در معتقدند عالمه درواقع .كند مي روشن را الهي قرب و عرفاني سلوك حقيقت است، الهي
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 نسبت بدن انقيادية هيئت پيداكردن .برسيم الهي تقرب به مستقيماً بايد عرفاني سلوك بحث
 كه چنان( نيست سلوك مقصد به انسان رسيدن موجب نفسه في حقايق به معرفت يا نفس به

 كـه  عـواملي  و اسـت  مطـرح  نفسـه  فـي  كه است الهي تقرب بلكه )گويند مي چنين فالسفه
  .است مسئله اين بر فرع كنند مي ذكر فالسفه
 در وجـود  شخصـي  وحدت به نيل ،خورد مي چشم به طباطبايي عالمه ةفلسف در چه آن
 را وجـود  شخصـي  وحـدت  ،قيصـري  و آملي حيدر سيد همانند ايشان .است مرحله اولين
 و حيـدر  سـيد  بيـان  در موضـوع  اين كه تفاوت اين با د،دا مي بيان خود ةفلسف ةمسئل اولين

 ايـن  عالمه ةفلسف در ولي شود مي گرفته نآ بر اشكاالتي و گرفته قرار مناقشه مورد قيصري
 وجود شخصي وحدت اند توانسته كه هستند كسي اولين ايشان و ندارد وجود نيز مشكالت

  .كنند تبيين دقيق و كامل نحوي به و مسئله اولين عنوان به را
  

  طباطبايي عالمه و مالصدرا ديدگاه مقايسة .5
 بـا  او .خـورد  مـي  پيونـد  وجـود  بـاب  در وي نظرية با عرفاني سلوك از مالصدرا تعريف
 و مقايسه طريق از و است عقلي اعتبار كه »موجود« يعني وجود، از معنا دو بين نهادن فرق
 قابـل  حضـوري  علم با كه »وجود خارجي و عيني حقيقت« و شود مي حاصل عقلي تعمق
 معـارف  همـة  اسـاس  را آن و شـده  منتقـل  وجود حقيقت به وجود مفهوم از است، درك
 بـه  معرفت ،است ماهيت نه و دارد ماهيت نه وجود حقيقت كه جايي آن از و است دانسته
 اتحـاد  سـاية  در را آن فلسفي تبيين و ممكن عرفاني سلوك پرتو در فقط را حقيقتي چنين
 مرتبـة  از عرفاني سلوك مراحل طي با انسان كه طريق اين به .داند مي ميسور معلوم و عالم

 اتحـاد  كـه  جاسـت  اين در رسد؛ مي مدرك وجودي مرتبة به و رود مي فراتر خود وجودي
 اصـل  اثبـات  با او .شود مي حاصل شناسايي مراحل ترين عالي و دهد مي رخ معلوم و عالم
 اركـان  از عرفـاني  سـلوك  و اسـت  وجود اشيا حقيقت كند مي بيان ماهيت، بر وجود تقدم

  .رود مي شمار به حقايق درك اساسي
 نظريـة  در وجود شخصي وحدت با تشكيكي وحدت زمينة در مالصدرا ديدگاه تفاوت

 قادر و افكنده در نو طرحي شخصي وحدت .است تأثيرگذار نيز عرفاني سلوك باب در وي
 مقـدس  فـيض  و اقـدس  فـيض  با مقايسه در تنها نه كه كند ترسيم را اي ظليه وحدت است
 و رحماني نفس پوشش زير دارد تعين رنگ چه هر زيرا .است آن از برتر بلكه است فراگير
 .انبساط به تقييد و اطالق قيد مگر ندارد همراه به قيدي هيچ كه گيرد مي قرار منبسطي فيض
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 رو ايـن  از است، آن تشكيكي وحدت از تر عميق مراتب به وجود شخصي وحدت بنابراين
 ابتكـار  ايـن  بـا  گويـد  مـي  وجود، شخصي وحدت بلنداي به نيل با اسفار در صدرالمتألهين

 تشـكيكي  وحـدت  دانسـت  بايـد  ).292 /2 :1981 مالصـدرا، ( يافـت  اتمام و اكمال فلسفه
 وحـدت  در چـه  آن از شخصـي  وحـدت  در زيـرا  اسـت،  شخصي وحدت به عبور واسطة

 حقيقـت  از چـه  آن كثـرت  ترشـدن  رقيـق  با كه آن جز شود نمي كاسته چيزي است تشكيكي
 كثـرت  بـراي  كـه  جا آن تا شود مي داده ارجاع است وحدت همان كه آن صاحب به هست،
 مرحلـة  ايـن  و وجـود  در نه بود خواهد ظهور در تشكيك يعني ماند؛ نمي مجاز جز چيزي
  .كرد استنباط مالصدرا فلسفة سيرة از توان مي را انتقالي

 سـلوك  مقصـد  مالصـدرا،  فلسـفي  نظـام  در وجود، شخصي وحدت به گذر با درواقع
 نظـام  در گفـت  تـوان  مـي  بنابراين .يابد مي تغيير »الهي قرب« به »وجود حقيقت« از عرفاني
 گـذر  نيازمند است عرفاني سلوك هدف كه خداوند به قرب و خداشناسي مالصدرا فلسفي

 بـه  ادامـه  در و شـود  مـي  آغـاز  وجودشناسـي  عامـة  مباحـث  از كـه  اسـت  سفري چهار از
  .شود مي منجر خداشناسي و شناسي نفس

 الهي وجود گويد مي و كند مي اثبات فلسفيمسئلة  اولين عنوان به را خدا طباطبايي عالمه
 به رسيدن راه ترين نزديك اين .است بديهي بلكه باشد، داشته اثبات به نياز كه نيست شك قابل

 عرفاني، سلوك مقصد مثابة به الهي قرب به رسيدن او فلسفة در ديگر، عبارت به .است مقصد
 فقط و محدودند و مقيد موجودات ممكنات، او نظر بر بنا .نيست وجودشناسي گذري نيازمند
 تر بيش موجودي تعين و حد اندازه هر .ندارد تعيني و قيد هيچ كه است خداوند مطلق واقعيت
 از عرفاني سلوك فرايند در كه است انسان اين .بود خواهد دورتر مطلق حقيقت آن از باشد،
 قيود از و گذاشته ماده عالم از فراتر را پا و شده جدا وحسي مادي لذايذ به اشتغال و مادي عالم
 نهايت در و عقل عالم وارد سپس و رسد مي مثالي مرتبة به و شود مي رها ماده عالم تعينات و
 طباطبايي عالمه ديدگاه از .رسد مي الهي قرب يعني سلوك نهايت به و ؛شود مي نايل فنا مقام به

 قرب به رسيدن براي سلوك مراحل طي و است الهي قرب با عرفاني سلوك حوزة در اصالت
 مطرح مالصدرا كه است هايي واسطه بدون مطلق واقعيت همان بهشدن  نزديك يا الهي
 و عرفاني سلوك فصل با وجود و عرفاني سلوك رابطة فصل عالمه، فلسفة در درواقع كند؛ مي

 دو اين به بايد جداگانه طور به مالصدرا فلسفة در كه حالي در شود، مي ادغام الهي قرب
 رسد مي آن به شخصي وحدت اثبات با خويش فلسفة آخر در ايشان چراكه پرداخت، فصل
  .كند مي اثبات را آن فلسفه ابتداي در عالمه اما وجودشناسي؛ مباحث از گذر با يعني
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 تعريف مالصدرا خود مباني به توجه با چهارگانه سفرهاي قالب در سلوك مراحل
 اين به كند مي تغيير حركت اين طباطبايي، عالمه مباني طبق كه حالي در است، شده
 در مالصدرا كه اي اربعه اسفار سير در لزوماً حق، به وصول كه ندارد ضرورتي كه نحو
 داشته وجودي تقدم سفرها ديگر بر اول، سفر اگر .باشد كند، مي تبيين جلد نه طول
 اسفار در مالصدرا چه آن خالف( نرسد حق به حق خود از كسي است محال باشد،

 معرفت مأخذ يگانه او ).88 /1 بخش /1 :1375 آملي، جوادي( )كند مي تبيين خويش
 واقعيت و خالص حقيقت اعتقادي، معارف مرجع كهداند  مي كريم قرآن را حقيقي
 جزو را برهان طريق از حقيقت به رسيدن براي معارف كسب ايشان .است خالص
 معيار قرآن لذا دانند؛ مي مستقل خود داللت در را قرآن اما دانند، مي بشر طبيعت و سرشت

 عالمه كتاب همين براي .است عرفان و برهان، ،قرآن اصل سه هماهنگي ميزان و
 .است اربعه اسفار زمينه اين در مالصدرا كتاب و الميزان حقيقت به وصول براي طباطبايي

 و ملموس امري مردم بين در را الهي قرب و حق به رسيدن جهت عرفاني سلوك عالمه
  .سازد مي دسترس قابل

  
  گيري نتيجه .6

 فلسـفي  نظام در الهي قرب به رسيدن و مطلق واقعيت به شدن نزديك جهت عرفاني سلوك
 و شود مي آغاز شناسي وجود عامة مباحث از كه است سفري چهار از گذر نيازمند مالصدرا،

 اولـين  عنوان به خدا اثبات با عالمه اما .شود مي منجر خداشناسي و شناسي نفس به ادامه در
 چراكه سازد؛ مي دسترس قابل و ملموس امري مردم بين در را عرفاني سلوك فلسفي، مسئلة
 .شود مي محقق  كند مي مطرح مالصدرا كه هايي واسطه بدون كار اين

  
 

  نوشت پي
 شده مختلفي تفاسير آن از كه است هنجاري و اخالقي ضرورت ضرورت، از مراد بحث، اين در .1

  ).227 -  150 /2 :الف 1374 طباطبايي، عالمه ؛162 :1373 يزدي، مصباح ←( است
 دانـد  مـي  ممكـن  عقلي ناب عرفان راه از نيز را حق به معرفت بلكه وجود، به علم تنها نه سينا ابن .2

  ).65 :1375 سينا، ابن ←(
 اال بهـا  تعرف فال لوازمها و بĤثارها عليها باالستدالل أو الحضورية بالمشاهدة يكون ان إما بها فالعلم .3

  .ضعيفة معرفة
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 گويـد  مي صريحاً )14 -  6( الربوبيه الشواهد نيز و )185 /9( اسفار جسماني معاد مبحث در ايشان .4
  .است پذير امكان عرفاني شهود راه از فقط وجود حقيقت شناخت

 مبحـث  اين تأييد در كه كند مي تفسير اي گونه به را )28 :نسا( »يفاًخلق االنسان ضع« شريفة آية او .5
  .دآي مي كار به

 .»أحكامه هو آثار عليه به يترتب الذي وجودها هو ء شي كل حقيقة ان« .6
 نظـرات  امـا  كنـد  مي حركت مالصدرا فكري خط بر طباطبايي عالمه كه اند عقيده اين بر اي عده .7

 ايـن  رد بـر  گواه است شده بيان مالصدرا نظرات ذيل در و اسفار بر تعليقات در كه ايشان اصلي
 جانشـين  كـه  بود طالب به فلسفه آموزش براي مقدماتي فقط نهايه و بدايه درواقع .است مطلب
 ماهيـت  بحث مانند كتاب دو اين مباحث برخي در گاهي گرچه شد، سبزواري مالهادي منظومة

 آمـده  اسـفار  بر تعليقه در ايشان اصلي نظرات اند، داشته خويش نظر به گذرا اي اشاره نظر علم و
  .است اسفار بر ايشان تعليقات اساس بر نيز نوشتار اين در ما اصلي تكية لذا است

 1379 سينا، ابن( »... الوجود ممكنة يه ذاته، من له وجوده يالذ الوجود واجب خال ما الموجودات،« .8
ـ  حاجة فتكون ريالغ يال محتاجاً كوني ان اما الوجود« :گويد مي ديگر جاي در و )28 :ب ـ الغ يال  ري

  ).179 :همان( »له مقوماً ذلك كونيف عنه، اًيمستغن كوني ان اما و له مقوماً
  . ... التصور مجهول سرياناً الماهيات هياكل علي السريان و االنبساط باب من شموله بل .9

لي الحق، و ثانيها السفر احدها السفر من الخلق ا: ربعةاسفاراً اولياء ن للسالك من العرفاء واالااعلم  و .10
لي الخلق بالحق، والرابع يقابل الثـاني مـن   ابالحق في الحق، والسفر الثالث يقابل األول، ألنه من الحق 

  .سفارا أربعةفرتبت كتابي هذا طبق حركاتهم في األنوار واآلثار علي . ه بالحق في الخلقنوجه، أل
 بـاطني   عمل بايد و بيروني و دروني سلوكي تعاليم و دستورات بر مشتمل است نظامي طريقت .11
 همان جا اين در آن از مراد اما ؛)247 -  246 :1343 الهيجي،( باشد همراه ها آن با سالك ظاهري و

  .است عرفاني سلوك
  
  منابع
  .مجيد قرآن

  .اسالمي تبليغات دفتر :قم مشاعر،ة رسال شرح ).1368( مهدي ميرزا آشتياني،
  .اصرن :تهران ،اتياله ،الشفاء ).ب 1363( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
  .گيل مك دانشگاه اسالمي مطالعات ةمؤسس :تهران ،والمعاد ألمبدا ).ب 1363( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
  .البالغه :قم ،هاتياالشارات و التنب ).1375( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
 تقـي  محمـد  تصـحيح  و مقدمـه  ،بحر الضـالالت  يمن الغرق ف النجاة ).الف 1379( عبداهللا بن حسين سينا، ابن

  .تهران دانشگاه :تهران پژوه، دانش
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  .اسالمي تبليغات دفتر :قم ،قاتيالتعل ).ب 1379( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
  .صدرا حكمت بنياد :تهران معاصر، فلسفي تفكر و متعاليه حكمت ).1386( رضا اكبريان،
  .الزهرا :تهران ،6 ج اربعه، اسفار متعاليه حكمت شرح ).1368( عبداهللا آملي، جوادي
  .اسرا :قم ،1 ج پارسانيا، حميد تدوين و تنظيم ،مختوم رحيق ).1375( عبداهللا آملي، جوادي
  .االزهر :تهران ،القواعد ديتمه ريتحر ).1372( عبداهللا آملي، جوادي

 علـوم  پژوهشـگاه  :تهـران  نصـر،  حسين سيد تصحيح به مصنفات، مجموعه ).1380( الدين شهاب سهروردي،
  .فرهنگي مطالعات و انساني
 حكمت انجمن :تهران كربن، هانري ةمقدم و تصحيح مصنفات، مجموعه ).ق 1397( الدين شهاب سهروردي،

  .ايران ةفلسف و
 انجمن :تهران ،خواجوي محمد تصحيح به ،اتياآل اسرار ).الف 1360( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد

  .ايران ةفلسف و حكمت
ـ الشواهد الربوب ).ب 1360( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد ـ  ةي  حكـيم  اشـية ح ،ةيالمنـاهج السـلوك   يف

  .دانشگاهي نشر مركز :تهران ،آشتياني الدين جالل سيد ةمقدم و تعليق و تصحيح سبزواري،
 و 3 و 2 و 1 جلدهاي ،االربعة ةيالعقل اسفار يف ةيالمتعال الحكمة ).1981( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
  .العرب التراث اءياح دار :بيروت ،9 و 7 و 6

 فلسـفي  رسـائل  مجموعـه  از ،ةيالكاشـان  المسائل اجوبة رسالة). 1375( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
 .حكمت :تهران صدرالمتالهين،

  .بيدار :قم ؛سنگي چاپ :تهران ،هيرياالث ةيالهدا شرح ).ق 1315( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
  .طهوري :تهران ،كربن هانري تصحيح به ،المشاعر ).الف 1363( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
 :تهـران  خواجـوي،  محمد تصحيح و مقدمه ،بيالغ حيمفات ).ب 1363( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد

  .فرهنگي تحقيقات ةمؤسس
  .يالمصطفو مكتبة :قم ،الرسائل ).تا بي( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
 سيد ةمقدم و تصحيح ،ةياسرار العلوم الكمال يف ةياالله المظاهر ).1387( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد

  .صدرا اسالمي حكمت بنياد :تهران ،اي خامنه محمد
 مطهـري،  مرتضـي پانوشت  با ،5 و 2 ج ،رئاليسم روش و فلسفه اصول ).الف 1374( محمدحسين طباطبايي،
  .صدرا :تهران
 دفتـر  :قم همداني، موسوي باقر محمد سيد ةترجم ،17 ج ،زانيالم ريتفس ).ب 1374( محمدحسين طباطبايي،

  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع اسالمي انتشارات
  .ينيد مطبوعات: قم زاده، حسن صادق ترجمة ،ةيالوال رسالة ).1383( محمدحسين طباطبايي،

 .ياسالم: قم ،الحكمة ةينها). 1362( نيمحمدحس ،ييطباطبا
  .العلم دار :قم شيرواني، علي اضافات و ترجمه ،الحكمة ةيبدا ).1385( نيمحمدحس ،ييطباطبا

  .علميه حوزة اسالمي انتشارات دفتر :قم الهي،ة فلسف و علي ).1388( محمدحسين طباطبايي،
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  .بيروت ،مالصدرا اسفار بر تعليقه ).1981( محمدحسين طباطبايي،
 كتـب  تـدوين  و مطالعـه  سازمان :قم ،2 ج صدرايي، حكمت نظام بر مديادر ).1388( عبدالرسول عبوديت،
  .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةسسؤم و )سمت( ها دانشگاه انساني علوم
  .ديس مقدمة و قيتحق و تعليق ،مالصدرا المشاعر رساله شرح ).1343( جعفر محمدمال الهيجي،
  ).ره( خميني امام پژوهشي آموزشي ةسسؤم :قم اسفار، رحش ).1380( تقي محمد ،يزدي مصباح
  .اطالعات :تهران اخالق، ةفلسف دروس ).1373( تقي محمد ،يزدي مصباح

  


