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  چكيده
 و ايده نظرية طرح با گرايانه، وحدت نگاهي با افالطون حاضر، پژوهش مبناي بر

 هرم رأس در را خير اصل موجودات، بندي ترتيب و خلقت به مربوط مباحث
 از. دارد متعالي وحدت به كثرات ارجاع توجيه در سعي و نهد مي خود شناسي هستي
 محور وحدت نگاهي با خود ديني و فلسفي اصول مبناي بر نيز مالصدرا ديگر سوي

 خويش نهايي نظرية و) وجود تشكيكي وحدت( يعني خود بدوي نظرية طرح با
 كثرات اين ارجاع چگونگي تا كوشد مي خاص نحوي به) وجود شخصي وحدت(
  .سازد مبين را متعالي وحدت به

 مبـاني  اسـاس  بر فيلسوف، دو اين انديشة در زمينه اين در كه هايي تفاوت با وجود
 بـه  دهنـد  مـي  ارجاع واحد امري به را كثرات دو، هر دارد، وجود ها آن متفاوت فلسفي
 رابطـه  ايـن  در و انگارنـد  نمـي  متعـالي  وحـدت  از اي سايه از بيش را كثرات كه نحوي
  .است هستي از مالصدرا بدوي نظرية با متناظر هستي نظام از افالطون نظر مورد چينش

  .كثرت وحدت، ظهور، خدا، خير، اصل ايده، وجود، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 و كشـد،  بيـرون  را وحـدتي  كثـرات،  دل از كـه  است بوده اين دنبال به پيوسته بشر انديشة
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 جـا  آن از و است بوده كلي قوانين و مفاهيم قالب در حقيقت از جامعي درك پي در همواره
  انسـان  فطرت و طبيعت در گرايي وحدت دارد، وحدت به كثرات ارجاع به تمايل انسان كه

 ناظر امر اين و است  پرداخته مختلفي هاي جنبه از وحدت مسئلة به همواره بشر. دارد ريشه
 به تا باستان يونان از هرچند. شود مي مطرح وحدت، پيرامون كه است مختلفي هاي زمينه به

 بـوده  فالسفه هاي شناسي هستي مهم مسائل از وجود كثرت هم و وجود وحدت هم امروز،
 عرصـه،  ايـن  در كه مهمي نتايج از اند، پرداخته آن بررسي به متفاوت رويكردهاي با و است
ـ  بـه  كثرات نهايي مبدأ يافتن است كرده مشغول خود به را فالسفه و انديشمندان افكار  ةمثاب
  .است واحد امري

 توجيه در سعي متفاوت، مباني با اما گرايانه وحدت نگاهي با دو هر مالصدرا، و افالطون
 ايـده  نظريـة  طرح با افالطون. داشتند متعالي واحد امر به ها آن بازگشت نحوي به و كثرات
 و حقيقي وجودهاي را ها ايده و داد تنزل حقايق ساية حد تا را محسوس جهان كثرات رتبة
 و العلـل  علـت  عنوان به خير اصل طرح با درنهايت و گرفت نظر در مادي محسوسات علت

 مالصدرا لكن. گرفت نتيجه را متعالي حقيقتي و وحدت به كثرات از سير كثرات، سرچشمة
 وحـدت  نظريـة  طرح با استداللي و فلسفي روشي با و عرفاني و ديني هاي آموزه بر تكيه با

 و ظهـورات  را كثـرات  كـل  و كـرده  تعـالي  حـق  ذات در منحصر را وجود وجود، شخصي
 وجـود  بـه  هـا  آن انتساب و ظهورات تشكيكي رابطة بيان با و است دانسته او ذات تطورات
  .دارد خود راستين معناي به توحيد بازنمايي و كثرات توجيه در سعي منبسط

 ايـن  رو اين از و است برخوردار خاصي هاي ظرافت و عمق از فيلسوف دو اين ديدگاه
 كثـرات،  توجيـه  و گرايـي  وحدت زمينة در ها آن نظرات مقايسة با خويش سهم به پژوهش
 و تر جامع دريافت تا است ساخته آشكار را آنان هاي ديدگاه هاي تفاوت و تشابهات، ارتباط،
 از افالطـون  بنـدي  تقسـيم  بيـان  با ابتدا حاضر مقالة در. شود حاصل مورد اين در تري كامل

 ،ديگـر  يـك  بـا  مراتـب  ايـن  ارتبـاط  كيفيـت  و هسـتي  در ها آن مراتب سلسله و موجودات
 توضـيح  هسـتي  نظام در خدا محوريت و متعالي وحدت به هستي كثرات ارجاع چگونگي

 هستي در كثرت تبيين اساس بر زمينه اين در مالصدرا ديدگاه بررسي با سپس. شود مي داده
 بيان به) وجود شخصي وحدت و تشكيكي وحدت( وي نهايي و بدوي ديدگاه دو مبناي بر

 و شـود  مـي  پرداختـه  وحـدت  بـه  كثـرت  ارجـاع  در منبسط فيض نقش نيز و خدا جايگاه
 در ها آن نظرات هاي تفاوت و ها شباهت فيلسوف، دو اين ديدگاه تطبيقي بررسي با درنهايت

  .گيرد مي قرار واكاوي مورد زمينه، اين
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  افالطون انديشة در موجودات بندي تقسيم. 2
 وحدت به نحوي به را عالم كثرات تا بود اين پي در خود، فلسفة شناسي هستي در افالطون

 جملـه  از افالطون هاي رساله در غالباً. بود ايده نظرية تبيين با بحث اين سرآغاز و 1كند ختم
 جهـان  سـوي  بـه  طبيعـت  ظلمـاني  جهـان  از سير فايدروس و مهماني، فايدون، جمهوري،
  .است شده ترسيم متعالي هاي ايده و معقوالت
 از متـأثر  را افالطـون  انديشـة  در ايده نظرية بسط) Martin Ladwig Bormann( بورمان

 جهان و دهد مي تغيير را پارمنيدس نظرية افالطون او، باور به لكن داند، مي پارمنيدس نظرية
 وجـود  ميـان  محسوسـات  جهـان  او نظـر  از بلكـه  داند، نمي الوجود و هيچ را محسوسات

 ايـن  بـا  پندار و عقيده و است فساد و كون قلمروي و دارد قرار ،)نباشنده( هيچ و) باشنده(
  ).61: 1375 بورمان،( دارد كار و سر قلمرو

 جسـماني  غيـر  و ،)مرئيـات ( جسـماني  قسـم  دو به را موجودات كلي طور به افالطون
 مربـوط  را محسـوس  و جسماني امور و) 210: ب 1387 افالطون،( كند مي تقسيم) ها ايده(
  .داند مي معقوالت جهان در واقع را ها ايده و مرئيات عالم به

 را هـا  ايـده  و شـود  مـي  قائـل  تـوجهي  قابل تمايزات ها ايده و محسوسات ميان وي
 معرفـي  سـان  يك و اليتغير، ناپذير، انحالل بسيط، معقول، باقي، ملكوتي، اموري عنوان به
 التغييـر  دائـم  و انحـالل،  قابـل  مركـب،  محسـوس،  فاني، اموري را جسمانيات و كند مي
 ،1867 ،1839 ،1838/ 3: الف 1336 افالطون، ؛213 - 212: ب 1387 افالطون،( داند مي

 همـان  و است همان پيوسته ايده« او نظر از). 594 - 593/ 2:الف 1350 افالطون، ؛1868
 »رود مـي  فرو چيزي در خود نه و دهد مي راه خود به جايي از را ديگر چيزي نه ماند مي

)Plato, 1924 b: 3/ 472.(  
  

  وحدت به كثرت از سير در ها ايده نقش. 3
 خـاص  پيونـد  و ارتباط بر مبتني كثرات، توجيه در افالطون محوريِ وحدت در ها ايده نقش
 از كثـرات  انواع از يك هر مقابل در دارد تصريح وي است؛ محسوسات و ها ايده جهان دو

 مجـرد  وجود يك يم،ا قائل ها آن به جهان اين در ما كه بسيار نيك هاي چيز و ها زيبايي قبيل
 يافـت  كثـرات  عـالم  در كه ديگر چيز هر مجرد و نيك مجرد و زيبا مجرد يعني دارد وجود
). 380: 1390 افالطـون، ( نـد ا كثرات آن مطلق وجود و واحد صور مجردات، اين و شود مي
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: همـان ( گيـرد  مـي  نظـر  در را تخت حقيقت و ايده ها تخت همة براي نيز ديگر عباراتي در
 وجودهـاي  هـا،  ايـده  كـه  دارد تصريح خود بيانات گوناگون هاي قسمت در افالطون). 557

 كـرد  اطـالق  را بـودن  حقيقـت  حكـم  محسوسـات  عـالم  كثـرات  بـه  توان نمي و اند حقيقي
 كـه  هاسـت  ايـده  بودن حقيقت همين واسطة به رو اين از ؛)193 -  192: ب 1387 افالطون،(

 اصـل  و فرع رابطة درواقع رابطه، اين و شود مي برقرار جسماني امور و ها ايده ميان اي رابطه
 اشياي او نگاه از كه چنان آن. است مربوط آن به سايه كه است اصلي ايده، بهتر عبارت به و

 هـا  ايـده  همـان  حقـايق  و هسـتند  ها ايده از اي بهره و سايه اند، شونده و متغير كه محسوس
  ).396 -  386: 1390 افالطون، ؛598/ 2: الف 1350 افالطون،( هستند

 كثرات جهان دو ارتباطيِ عامل كه ها ايده از محسوسات مندي بهره توجيه در افالطون
 استفاده متفاوتي عبارات از خود هاي رساله گوناگون هاي قسمت در 2هاست ايده و محسوس

 را وجوهي نيز تقليد، تفسير در. است تقليد صرفاً مندي بهره از او مراد گاهي. است كرده
 در وي كه چنان گرفت، نظر در مشابهت معناي به را تقليد توان مي گاه شد، متذكر توان مي

 توصيف طبيعت جهان كثرات حدوث در هايي سرمشق و الگوها را ها ايده تيمائوس رسالة
 بودن محاكات گر نشان وجهي به مطلب اين و ،)1840/ 3: الف 1336 افالطون،( كند مي

 همان را) مرئيات( محسوسات تقليد توان مي ديگر سوي از. هاست ايده از محسوسات
 در افالطون كه چنان دانست ها ايده براي مرئيات تصويربودن و سايه و فرعيت رابطة
 توجه به الزم لكن). 386: 1390 افالطون،( است گرفته بهره تعبيرات اين از خط تمثيل
 است رفته كار به نيز حضور معناي به مندي بهره افالطون، آثار در تقليد، بر عالوه كه است
 در عليت وجه به ها ايده حضور و محسوسات براي ها ايده عليت گر نشان معنا اين به كه

  .است محسوس متكثر امور
 محسوسات در ها ايده حضور دادن نشان صدد در شكلي به فايدروس رسالة در افالطون

 از پيش را ها ايده شهود كه عباراتي در وي. تمام و تام حضوري نحو به نه هرچند است،
 با جا آن در كه زيبايي« دارد تصريح كشد، مي تصوير به تولد از قبل و جسم در نفس هبوط

 »درخشد مي ديگر چيزهاي از تر روشن نيز زمين در كرد، مي تجلي خاصي درخشش
 دارد اذعان آن تمام و تام حاضرنبودن بر نيز ديگر عباراتي در). 106: الف 1387 افالطون،(
 از جهان اين در ،بهاست گران نفس نزد كه ديگر متعالي ايدة هر و اعتدال عدالت، تصاوير«

 بنابراين ؛)همان( »شود مي ديده تار اي شيشه پشت از كه است اين مثل و است خالي روشني
 محسوسات عالم كثرات در ديگري ايدة هر و اعتدال، زيبايي، افالطون بيانات طبق بر
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 معناي به صرفاً بعينه، حضور عدم لكن نيست، بعينه حضوري حضور، اين اما دارند حضور
 از وجه اين افالطون و دارد حضور نوعي از نشان مندي بهره اين بلكه نيست نيز مشابهت

 و علّي روابط را اشيا علت او زيرا است كرده عليت به تعبير فايدون رسالة در را مندي بهره
 جاي به را مادي علل كه برخي خطاي و گرفت نمي نظر در است موجودات بين كه معلولي
 آن با علت كه اسبابي از را علت ها آن كه دانست مي اين از ناشي را دهند مي قرار اصلي علل

 معناي به مندي بهره افالطون). 237: ب 1387 افالطون،( اند نداده تميز شود، مي علت اسباب
 باشد زيبا چيزي زيبايي حقيقت از غير اگر من گمان به« كه كند مي بيان نحو اين به را عليت

 چنين نيز ديگر امور و دارد بهره زيبايي حقيقت از كه است سبب اين به آن زيبايي تحقيق به
 اگر و پذيرم نمي و فهمم نمي كنند مي ذكر كه را ديگري اسباب و علل من پس...  هستند
 است، آن مانند يا اعضا تناسب يا ها رنگ تندي چيز فالن زيبايي علت بگويد من به كسي
 اين چگونگي وي لكن ؛)238: همان( »گيرم نمي ذهن تشويش ماية جز را آن و ندارم باور

 جواب مالحظه بي من«: كه كند مي بسنده امر اين به ادامه در و دهد نمي شرح را عليت
 كه نحوي هر به اوست در زيبايي حلول همانا است ساخته زيبا را چيزي چه آن كه گويم مي
 چه هر كه است اين دانم مي چه آن و دانم نمي چيزي باب اين در من زيرا باشد، شده واقع

  ).239: همان( »است زيبايي وجود علت به زيباست
 رسـالة  در افالطـون  تـا  شـده  سـبب  عليـت  بـه  مندي بهره تفسير چگونگي نكردن تبيين
 مندي بهره آغاز در وي يعني دهد، قرار انتقاد مورد را مشابهت به مندي بهره معناي پارمنيدس

 از چيزهـا  داشتن بهره ظاهراً او بيان به و گيرد مي نظر در شباهت و بودن سرمشق معناي به را
 و دارنـد  وجـود  هسـتي  عـالم  در كه هستند هايي سرمشق ها ايده: باشد گونه بدين بايد ايده

گوييم چيزهـا از ايـده    و وقتي مي هستند ها آن تصويرهاي و اند شبيه ها آن به ديگر چيزهاي
ها هسـتند؛ امـا او در ادامـه بـر      بهره دارند، منظور اين است كه چيزها اشباح و تصاوير ايده

ر امـري  پردازد، زيرا اگ بودن شباهت و رابطة دوسوية آن به نقد اين ديدگاه مي اساس اضافي
 شـباهت  محسـوس  امـر  آن به نيز ايده باشد، داشته شباهت اي جسماني و محسوس به ايده

 شـبيه  چيز يك زيرا باشند، مند بهره مشترك ايدة يك از دو هر بايد بنابراين و داشت خواهد
 كـه  است اين مستلزم امر اين لكن باشد؛ شبيه بتواند تا باشد داشته بهره مشترك ايدة از بايد

 داشـتن  بهـره  پس. نيست ممكن امري چنين و شود نمايان ديگر ايدة يك ايده هر سر پشت
 باشد ديگري راه از داشتن بهره اين بايد بنابراين. باشد شباهت راه از تواند نمي ايده، از چيزها

  ).599 -  598/ 2: الف 1350 افالطون،( كرد پيدا را راه آن و گشت بايد و
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 صرف معناي به هرچند مندي بهره زيرا نيست؛ پذير توجيه توضيحاتي بر بنا افالطون نقد
 با بلكه داشت نخواهد منافاتي مشابهت با عليت به مندي بهره تفسير با نيست، داشتن شباهت

. شود مي ايده به چيز آن شباهت موجب اي ايده از چيزي مندي بهره چراكه. است سازگار آن
 ايـن  به نيست درست مطلق صورت به آن عكس اما است، شباهت دليل مندي بهره بنابراين

 بـين  شـباهت  كـه  دليل اين به ندارد؛ ايده مندي بهره از نشان چيزي به ايده شباهت كه معنا
 معنـاي  بـه  شـباهت  اين و است محسوسات ميان شباهت از غير محسوس با مجرد موجود
 ايـن  ديگـر  عبارت به. است مندي بهره بر دال علّي، نحو به و 3است ظل ذي و ظل شباهت
 نـوع  از بلكـه  نيسـت،  ديگـر  يـك  بـه  مفهوم دو شباهت و معنايي شباهت معناي به شباهت
 باشد زيبا چيزي زيبايي، حقيقت از غير اگر« وي تصريح به زيرا است علّي وجودي شباهت

 نيـز  ديگـر  امـور  و دارد بهره »زيبايي حقيقت« از كه است سبب اين به آن زيبايي تحقيق به
 وجـودي  مشـابهت  دو، آن بين مشابهت بنابراين). 238: ب 1387 ،افالطون( »هستند چنين
 به داند، نمي حقيقت را محسوسات افالطون كه روست همين از و است معلول و علت بين
  .داشت نخواهند نيز را خود وار سايه هستي ها آن ها، ايده وجود بدون كه شكل اين

 كه است اين اشكال، اين با مواجهه بدون مندي بهره نحو اين تحقق بر ديگر دليل
 داند مي حقيقي زيبايي به بردن پي براي عاملي را دنيا اين هاي زيبايي ديدن افالطون

 خود اولية شهود كردن تداعي و يادآوري در نيز ها زيبايي اين و) 106: الف 1387 افالطون،(
 نفوس زيبايي متوجه سپس و زيبا هاي اندام و تن شيفتة ابتدا، حقيقي عاشق دارند، درجاتي

 را زيبايي ايدة آخر مرحلة در و كند مي ادراك را ها دانش زيبايي آن از پس و شود مي زيبا
 رتبتاً، طبيعت عالم هاي زيبايي بنابراين ،)251 -  250: 1386 افالطون،( كند مي شهود
 فيلسوف حيات زمان در زيبايي ايدة از تامي غير شهود به منجر و اند زيبايي ايدة گر تداعي
 زيبا كثرات مشابهت سبب به را زيبايي ايدة شهود توان مي هرچند رو اين از. شوند مي عاشق

 است محسوسات در عليت نحو به ها ايده حضور مشابهت اين سبب دانست، زيبايي ايدة با
 و مكمل بلكه ندارد منافاتي ديگر يك با مندي بهره باب در افالطون ديدگاه دو بنابراين و

 عليت ها ايده به محسوسات مشابهت علت ديگر عبارت به. است ديگر يك مبين
 بدون چيز هر بنابراين است، چيز هر وجود علت چيز هر ايدة كه جا آن از كه هاست ايده
 رسالة در افالطون تعبيرات و است ايده از اي سايه حكم در لذا و است معدوم اش ايده

: الف 1336 افالطون،( داد قرار جهان ساخت براي هايي سرمشق را ها ايده خدا كه تيمائوس
 مطلب اين و دارد او فلسفة نظام در خداوند واسطة با عليت از حكايت ،)1840 -  1838/ 3
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 كه دارد تصريح علّي نظام ترتب مورد در نيز او خود كه چنان ندارد، ها ايده عليت با منافاتي
 مرتبة در و آن از پس. است خوب چيزهاي همة اصلي علت چيزهاست واالترين كه خدا
 علت سوم، مرتبة در و ندا دوم درجة در خوبي حيث از كه دارد قرار چيزهايي علت دوم،

 و است جهان شاه چيزها واالترين و ندا سوم درجة در حيث آن از كه دارد قرار چيزهايي
  ).1952/ 3: ب 1336 افالطون،( ندارند نقصي است شان علت او كه چيزهايي
 منتقد نخستين ةمثاب به افالطون خود كه است مواجه نيز مشكالتي با افالطوني مثل نظرية

 اين رد ةمنزل به نقدها اين لكن كند مي بيان را ها آن از اي پاره ،پارمنيدس رسالة در نظريه، اين
 تـا  اسـت  كـرده  وارد ايده نظرية به افالطون كه نقدهايي غالب البته نيست؛ او توسط نظريه

 در او كـه  اسـت  اساس اين بر وارده اشكاالت از بسياري زيرا هستند، توجيه قابل حدودي
 هـاي  مثـال  بـه  ذهـن  بـه  تقريـب  بـراي  استدالل ورطة در و مادي امور با ها ايده قياس مقام

 خصوصيات و ها ايده مادي غير خصوصيات بين حيث اين از و است جسته تمسك محسوسي
 را هـا  ايده مادي غير خصوصيات است نتوانسته نتيجه در و است كرده خلط محسوسات مادي

  .كند تشريح درستي و دقيق نحو به
 در را شـهود  ركـن  وي است، استوار شهود پاية بر افالطون، شناسي معرفت كه جا آن از

 ايمـان  نظريـه  ايـن  به و) 193 -  192: ب 1387 افالطون،( داند مي غالب ايده نظرية پذيرش
  .نيست ها ايده وجود كردن مستدل پي در و دارد

  
  متعالي وحدت به ها ايده كثرت از سير. 4
 گردند بازمي ها ايده به افالطون خاص تبيين با طبيعت عالم كثرات افالطون، شناسي هستي در
 معقـول  و مجرد كثرات اين افالطون. شويم مي مواجه كثرت با ها ايده جهان در ديگر بار اما
  .اندگرد بازمي متعالي وحدتي به خير اصل بر تكيه با و خاص وجهي به نيز را

 ايفـا  را العلـل  علـت  نقـش  كه دارد قرار خير اصل افالطون، شناسي هستي هرم رأس در
 غار و خط، خورشيد، تمثيل سه از مسئله، اين شرح براي جمهور رسالة در افالطون. كند مي
 را هستند جسماني و محسوس امور همان كه حقايق هاي سايه غار، تمثيل در. گيرد مي بهره
 قرار ها ايده هستي، مياني مرحلة در). 396: 1390 افالطون،( داند مي هستي مرتبة ترين پايين
 امـور  زنجيـر  از رهـاي  انسـان  نفـس،  صعودي سير در افالطون تمثيل به توجه با كه دارند

 استعاره كه دارد قرار غار از خارج در خورشيد. شود مي مواجه ها آن با راه ميانة در محسوس
 خـوبي  بـه  غـار  تمثيـل ). 401 -  400: همـان ( است خير اصل يعني هستي سطح باالترين از
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 بـه  اسـت؛  داده قرار خير اصل از متمايز را ها ايده وجود مرتبة و است وجود مراتب گر بيان
  .است نداده قرار خير اصل كنار در را ديگري چيز هيچ عظمت، و روشنايي در كه طوري
 نكـرده  متمـايز  وضوح به ها ايده ساير از را خير ايدة افالطون، هرچند نيز خط تمثيل در
  ).389 -  388: همان( است كرده ياد ها ايده براي »كل اصل« عنوان به آن از است،
 سرچشمه خير از ها ايده كثرت و نزولي سير افالطون، بيان از گادامر تفسير اساس بر
 و حقيقت منشأ را خير اصل خورشيد، تمثيل در افالطون). 159: 1382 گادامر،( گيرد مي

 روشنايي وجود و حقيقت نور به كه حقيقي علم متعلقات را ها ايده نيز و داند مي وجود
 نور به كه كند توجه چيزي به نفس اگر« او بيان به). 383: 1390 افالطون،( داند مي اند يافته

 چيزي به اگر اما كرد، خواهد درك را آن درنگ بي باشد يافته روشنايي وجود و حقيقت
 علم جاي به آن دربارة باشد، فساد و كون جهان وابستة و تاريكي به آميخته كه كند توجه
 در ها ايده متعالي وجودي مرتبة از نشان افالطون عبارات اين ؛)همان( »دارد وهم فقط

 وجود، و حقيقت نور به ها ايده يافتن روشنايي ديگر سوي از و دارد محسوسات با مقايسه
 نه خير اصل بدون و گيرند مي خير اصل از را خود هستي تمام ها ايده كه دارد آن از حكايت
 از نه خير، اصل عليت بدون عبارتي به و گيرند مي قرار علم متعلق نه و يابند مي تحقق
 شناسي معرفت بعد در صرفاً كه داشت توجه بايد بنابراين. برخوردارند ماهيت از نه و وجود
 وجودي مبدأ خير اصل آن از تر مهم بلكه باشد، مبدأ ها ايده براي خير اصل كه نيست
 فقط نه ،)ها ايده( شوند مي شناخته كه چيزهايي« افالطون تصريح به كه نحوي به هاست ايده

 ها آن ماهيت و وجود آن بر عالوه بلكه كنند مي كسب خير اصل از را شدن شناخته خاصيت
  ).384: همان( »است خير اصل از نيز

 وجودهاي را ها ايده...  و فايدون ،فيلبوس فايدروس، هاي رساله در افالطون هرچند
 ؛102: الف 1387 افالطون، ؛762/ 2: ب 1350 افالطون،( است كرده معرفي حقيقي

 و هستند خير اصل به وابسته خود بودن حقيقت در ها ايده ،)238 -  192: ب 1387 افالطون،
 تمثيل در وي كه همچنان شوند؛ نمي محقق و نيستند بيش ظلمتي درواقع او نور بدون

 باور به و داند مي محسوسات جهان خورشيد همچون را معقوالت جهان در خير خورشيد،
 نيز و محسوسات تغذية و رشد عامل محسوسات جهان در خورشيد كه طور همان او

 عامل خير اصل نيز معقوالت جهان در هاست، آن شدن ديده و مرئيات شدن روشن
 ها ايده بنابراين ؛)383: 1390 افالطون،( است وجود و حقيقت نور به ها ايده يافتن روشنايي

 چراكه بود، خواهند معدوم ديگر عبارت به و هستند ظلماني اموري خير اصل بدون نيز
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 با او رو همين از. است معدوم امري باشد نداشته حقيقت و وجود نور از اي بهره هيچ چه آن
 غير و وابسته وجود و حقيقت همچون وجود و حقيقت حيث از خير كه استدالل اين

 عظمت حيث از و حقيقت از زيباتر را خير است، مطلق حقيقت بلكه نيست، ها ايده مستقل
 حقيقت را ها ايده افالطون بنابراين). 384: 1390 افالطون،( كند مي عنوان وجود وراي
 وي. خير اصل با مقايسه در نه است محسوسات به قياس با داشتن حقيقت اين اما داند، مي
 ؛)Plato, 1924 a: 3/ 237( دارد تصريح خير بودن »مطلق حقيقت« بر ديگر عبارتي در
 ،»وجود كامل و تام كمال جايگاه« عناوين با را خير اصل ديگر عباراتي در وي كه چنان آن
 كه همچنان بنابراين). ibid: 3/ 229-218( كند مي عنوان »اليزال وجود« و »باقي وجود«

 حقيقت نيز خير اصل ند،ا حقيقت ها آن با قياس در ها ايده و هستند ها ايده ساية محسوسات
 نيستند؛ بيش اي سايه بودن حقيقت و وجود در آن با قياس در ها ايده كه است مطلق وجود و
 محسوسات با قياس در و ظلماني اي هستي خير اصل با مقايسه در ها ايده ديگر عبارتي به

  4.دارند نوراني وجودي
  

  خير اصل با آن ارتباط و خدا نقش. 5
 روحي جهان، محرك و چيزها همة علت كه دارد مي اذعان قوانين رسالة در افالطون

 روحي چنين و است جهان همة فرمانرواي است فضيلت و دانش داراي كه است نيك
 پادشاه كه عقلي عنوان به خدا از ديگر مقامي در وي). 352: 1354 افالطون،( خداست

 خدا ديگر عباراتي در و) 709/ 2: ب 1350 افالطون،( كند مي ياد 5است آسمان و زمين
 كند مي مطرح ها ايده ايجادكنندة عباراتي به و چيز هر اصل و حقيقت صانع عنوان به را
 كه چنان كه است خيري اصل همان ها ايده موجد اين و) 558 - 557: 1390 افالطون،(

 ماهيت و وجود منشأ و افالطون شناختي هستي هرم رأس در شد مذكور اين از پيش
 و خدا ساني يك بر نيز تيمائوس رسالة در افالطون كه چنان ؛)384: همان( هاست ايده
 خير فايدون رسالة در وي). 1839/ 3: الف 1336 افالطون،( كند مي تصريح خير اصل
: ب 1387 افالطون،( كند مي عنوان »كل بر محيط و موجودات پيوستگي وسيلة تنها« را

 و بودن بقا علت گر نشان خدا با خير اصل عينيت بر عالوه او تعبير اين لكن ،)237
 را خدا ششم نامة در افالطون كه طوري به است موجودات ساير بر خدا وجودي احاطة
 دست به آينده در چه و حال در چه را امور همة اختيار و كند، مي عنوان كائنات خالق

  ).1966/ 3: ج 1336 افالطون،( داند مي او
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 عينيت اساس بر زيرا خداست، مورد در او انگاري وحدت افالطون فلسفة مهم نكتة
 براي جايي ديگر معقوالت متعالي سلسلة انتهاي در خير قراردادن و خير اصل و خدا

 ذاتي وحدت اساس بر نيز را جهان وحدت وي حتي و ماند نمي باقي خدا انگاري دوئيت
 هرچند). 1841 -  1840/ 3: الف 1336 افالطون،( كند مي اثبات است جهان محدث كه
 موارد بسياري در است، برده كار به هايش رساله در متعددي موارد در را خدايان لفظ وي
 معناي به خدايان از او مراد كه چنان آن و است داشته تمثيلي و اي اسطوره جنبة كاربرد اين

 او تصريح به بلكه داشت رواج باستان يونانيان ميان در كه نيست اورفئيستي خاص
 كند مي خلق ها آن واسطة به را مخلوقات ساير خدا كه خدايند واسطة بي مخلوق خدايان

 داند مي خدا مخلوق را خدايان نيز ديگر جايي در و) 1850/ 3: الف 1336 افالطون،(
)Plato, 1924 a: 3/ 308.(  

  
  مالصدرا شناختي هستي در محورانه وحدت نگاه. 6

 نظريه، اين اساس بر. كند مي مطرح را وجود تشكيكي وحدت نظرية خود آثار در مالصدرا
 حـق  ذات مرتبـة  آن مرتبة باالترين كه است تشكيكي مراتب داراي و واحد حقيقتي وجود
 وحـدت  عـين  در مـا  مبنـا  ايـن  بر. هستند مرتبه اين فروتر مراتب موجودات، ساير و تعالي
 تعليمي و بدوي نظرية نظريه، اين كه داشت توجه بايد لكن. داريم نيز وجود كثرت وجود،
 فلسـفي  تفكـر  قلة اوج در كه او فلسفة شناسي هستي در مالصدرا نهايي نظرية و است وي
 مالصـدرا، ( اسـت  فلسـفه  نهـايي  غايـت  و اسـاس  و اصل مالصدرا تصريح به و دارد قرار

 و وجود تشكيك نظرية در تأمل با. است وجود شخصي وحدت نظرية ،)237/ 2: ق  1430
 مبين كه كرد استنتاج را وجود شخصي وحدت نظرية توان مي مالصدرا فلسفي مباني پاية بر

 تعالي حق ذات در منحصر وجود نظريه، اين مبناي بر. است حقيقي و ناب وجهي به توحيد
 هـيچ  كـه  اسـت  شخصي واحد حقيقت در منحصر وجود، و موجود« او تصريح به و است

 جز وجود عالم در و باشد نمي ثاني او براي خارج و عين در و ندارد موجوديت در شريكي
 اسـت،  معبـود  واجـب  از غير شود مي مشاهده وجود عالم در كه چه هر و نيست دياري او

  ).238/ 2: همان( »اويند صفات تجليات و او ذات ظهورات بلكه
 وجـود؛  اصالت. 1: جويد مي بهره خود نظرية اثبات براي مقدمه چهار از مجموع در وي

 اثبـات . 4 تشـأن؛  بـه  عليت ارجاع و معلول بودن الربط عين. 3 وجود؛ بالذات مجعوليت. 2
  .هستي هاي واقعيت كل براي تعالي حق عليت
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 استوار وجود اصالت بنيان بر وجود شخصي وحدت اثبات طريق در نهادن قدم آغاز
 نيز ها آن نفس ثبوت به حكم حتي حكمي هيچ وجود، بدون ماهيات بر وي نظر از. است
 نوري وجود« او تعبير به و دارد تصريح ماهيات بودن الذات مظلم بر وي كرد توان نمي
 اين از ؛)235/ 2: همان( »گردد مي آشكار خردها بر ماهيات تاريك ذات آن، توسط كه است
 مالصدرا نظر از درحقيقت. شود متحد وجود با حقيقتاً تا ندارد اعيان در حقيقتي ماهيت رو

 ديگر بيان به و) 236 -  235/ 2: همان( ندا ماهيات انتزاع منشأ وجودات، نهايات و حدود
 تبع به كه وجود حدود از را ها آن ما كه هستند اعتباري و انتزاعي صرفاً اموري ماهيات
 يعني دوم مقدمة وجود، اصالت از مالصدرا بنابراين. كنيم مي انتزاع موجودند، وجود

 اي گونه شود، مي مترتب آن بر چه آن و جاعل اثر« گيرد؛ مي نتيجه را وجود بالذات مجعوليت
 كه همچنان است؛ صرف مجاز ماهيت به معلوليت نسبت و...  است وجود هاي گونه از

  ).236 -  235/ 2: همان( »باشد مي صرف مجاز بدان نيز موجوديت نسبت
 بر دارد، علت به وجودي توقف كه است واقعيتي معلول نخستين، نگاه در هرچند

 استنتاج را معلول بودن الربط عين عليت، رابطة تحليل با مالصدرا سوم، مقدمة اساس
 و ذات به معلولي هر و است علت خودش حقيقت و ذات به علتي، هر« او باور به. كند مي

 معلول نام به كه موجودي گردد، مي آشكار امر اين از بنابراين است، معلول خودش، حقيقت
 آن از معلول و...  نيست او بر كنندة افاضه علت حقيقت با مباين هويتي حقيقتش است،
 اعتبار اين به...  نيست تعقل قابل علت، به يافتن نسبت و اضافه با جز است معلول كه جهت
 نظر در). 244/ 2: همان( »باشد الحق و مضاف كه اين جز ندارد حقيقتي بالذات معلول
 در كه حالي در كند؛ مي تطور و تشأن جانشين را خود جايگاه عليت مالصدرا نهايي
 وجود از اي بهره دو هر و بودند حقيقي امري دو هر معلول و علت سابق فلسفي هاي نظام

 به نخست« كه كشد مي تصوير به چنين متفاوت، اي گونه به را عليت مالصدرا. داشتند
 پايان در ولي است، معلول و علت وجود، در كه كرديم وضع علمي مند ارزش نظر حسب

 و است حقيقي امري علت دو، آن از كه رسيديم نتيجه اين به عرفاني سلوك حسب به
 است شده ناميده معلول در تأثيرش و علت به چه آن عليت و اوست جهات از جهتي معلول

  ).245/ 2: همان( »دگرد بازمي حيثيتي به تحيثش و اي گونه به شا دگرگوني و تطور به
 منتهـي  تعـالي  حـق  ذات بـه  ها، معلول و علل موجودات، زنجيرة چهارم مقدمة طبق بر
/ 2: همـان ( اسـت  امـر  و خلـق  عـالم  پديدآورندة و منشأ و العلل علت تعالي حق و شود مي

 بـه  مقدمـه  ايـن  ضـميمة  از. هستند حق ذات معلول هستي، عالم كل ديگر تعبير به و) 244
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 شود مي استنتاج چنين است، علت وجودي شئونات از شأني معلولي، هر يعني سوم، مقدمة
 در منحصر وجود و نيستند حق حضرت ذات تطورات و شئونات جز چيزي هستي، كل كه

 گونـه  هـر  بسـاط  وجـود  شخصـي  وحدت نظرية اساس بر بنابراين. است تعالي حق ذات
 موجـودي  هـيچ  تعـالي  حـق  وجـود  قبال در و شود مي برچيده وجودي كثرت و دوگانگي
 واحـد  وجـود  براي« مالصدرا بيان به و ندارد خودنمايي براي وجهي طولي، نحو به هرچند
 قـوة  هـاي  اشـتباه  و گرديـده  نابود پنداري كثرت رو اين از نيست، دومي و ثاني حقيقي احد

  ).245/ 2: همان( »گردد مي برطرف واهمه
 اثـر،  كـه  كند مي استنتاج چنين عليت نحوة تبيين در مالصدرا بيانات از سبزواري حكيم

 نيـز  خاصي توحيد از غرض و است مبدأ و علت ظهور بلكه نيست، علت مقابل در چيزي
 كـه  همچنان است تعالي خداي ظهور در منطوي موجودات ظهور كه نيست اين جز چيزي

 بذاتـه  او ذات و نـد ا خـويش  ذات بـه  متقـوم  او ذات با موجودات و است نوري هر انور او
  ).244/ 2: ق 1430 سبزواري،( هاست آن ذات دهندة قوام

  
  هينصدرالمتأل شناسي هستي در كثرت تبيين. 7

  تشكيكي وحدت اساس بر كثرت ناپذيري تبيين 1.7
 وجود دارد، عينيت و است محقق خارج عالم در چه آن وجود، اصالت و وحدت مبناي بر

 1430 مالصدرا،( نيستند وجود جز خارج در متحقق امور و ندارد جزئي هيچ وجود و است
 در موجودند، خارج عالم در كه كثيري موجودات ديگر سوي از ؛)73 ،64 ،63/ 1: ق

 به عائد نيز خود موجودند وجود تبع به كه نيز حدود اين و متمايزند ديگر يك با حدودشان
 و هستند الذات مظلم صدرايي نظام در ماهيات آمد، اين از پيش كه چنان و هستند هستي

 حدود اختالف سبب به ماهيات اختالف و ندا ماهيات انتزاع منشأ وجودات، حدود درحقيقت
 را موجودات تمايز اگر حتي). 137/ 7: همان ؛236 -  235/ 2: همان( است وجود درجات و
 وجودند، اعراض و جواهر كه جا آن از دهيم، نسبت مكان و زمان همچون اعراضي به

 و اند تشخص امارات اعراض، ديگر سوي از و ندا متفاوت هم با وجود حيث از موجودات
 تشكيك و تدرج به جز كثرات، اين وجودي تشكيك نظام در. است وجود به نيز تشخص
 كه آن نخست: است اصل دو بر مبتني وجود تشكيك نيستند؛ توجيه قابل وجود طولي
 با مقايسه در شديدتر و باالتر مرتبة كه آن سپس و است االختالف مابه عين االشتراك مابه
) 34 -  33/ 1: همان ؛288/ 2: 1384 طباطبايي،( دارد عليت و ترتب تر ضعيف و مادون مرتبة
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 و است وجودي مرتبة دو در تشكيك وجود تشكيك طباطبايي عالمه بيانات اساس بر و
 طباطبايي،( برعكس نه و است آن فاقد ضعيف مرتبة كه است كمالي واجد شديد مرتبة
 بر بنا باشيم، محسوسات عالم در عرضي تشكيك به قائل اگر بنابراين). 406/ 1: ق 1430
 عالم مرتبة علت كه مرتبه اين از شديدتر مرتبة ،)الواحد اال منه اليصدر الواحد( الواحد قاعدة

 افالطوني مثل تعبيري به يا عرضي عقول مرتبة درواقع كه باشد، متكثر بايد است محسوسات
 ،)293: الف 1387 مالصدرا،( ديگرند يك عرض در و متكافي كه مثل اين خود لكن. است
 عرضي كثرت اين توجيه اما باشند طولي عقول معلول يعني خود از باالتر مرتبة معلول بايد
 ديگر يك عرض در و دارند ضعف و شدت و ترتب هم، با مقايسه در كه طولي عقول از

 به قائل طبيعت عالم در ما اگر ديگر سوي از. رسد مي نظر به الواحد قاعدة خالف نيستند،
 هر و ندارند ترتب ديگر يك بر طبيعي موجودات كه نحو اين به باشيم عرضي كثرت
 برخوردار كمال آن از جسماني، موجود ديگر كه است برخوردار كمالي از جسماني موجود
 برخوردار آن از اولي كه است برخوردار كمالي از نيز ديگر جسماني موجود و نيست
 اساس بر زيرا نيست توجيه قابل وجودي تشكيك نظام در عرضي كثرت اين نيست،

 چون عرض هم موجودات ،)134/ 6: ق 1430 مالصدرا،( كمالي صفات با وجود مساوقت
 وجود كماالت كل بايد ندارند، وجودي ضعف و شدت هم، با مقايسه در و اند رتبه يك در
 جانشين را طولي كثرت ناچاريم بنابراين باشند؛ داشته ديگر يك همچون نيز و نحو يك به را

 اما دارند طولي ترتب هم بر طبيعي موجودات تمام كه نحو اين به كنيم عرضي كثرت
 ند،ا متفاوت عرض يا جوهر نوع دو از گفت توان نمي كه است اندك حدي به تمايزشان
 و ديگرند يك به نزديك بسيار هم، با متمايز رنگ دو بين هاي رنگ كه ها رنگ طيف همچون
 نخست: است رو روبه مشكل دو با خود نظر اين اما. دارند يكديگر با جزئي بسيار اختالفي

 موجودي در كماالتي و دارد وجود عالم در عرضي كثرت كه بينيم مي بالوجدان ما كه آن
 افالطوني مثل عالم معلول طبيعت عالم كه آن سپس بالعكس؛ و نيست ديگري در كه هست
: الف 1387 مالصدرا،( ديگرند يك عرض در و متكافي مالصدرا تصريح به مثل و است
  .نيست توجيه قابل عرضي، كثرت وجودي، تشكيك نظام اساس بر بنابراين). 293

  
  وجود شخصي وحدت اساس بر كثرت تبيين 2.7

  تعالي حق صفات و اسما تكثر مبناي بر كثرت پيدايش 1.2.7
 توجيـه  وجـود  تشـكيكي  وحدت از ممتاز نحوي به وجود شخصي وحدت نظام در كثرت
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 كـه  جـا  آن از و تطـور  و تجلـي  بـه  عليت از خاص تعبير به توجه با نظام، اين در. شود مي
 واجـب  از اشراق و فيضان حتي و صدور و خلق ندارد، وجود تعالي حق از منحاز حقيقتي
 شـيوة  ايـن  در را تكثـر  مالصـدرا . كنـد  مـي  تجلي كه اوست فقط و ندارد، جايگاهي تعالي
 وحـدت  مباني اساس بر و برهان و شهود درآميختن با و عرفاني اي صبغه با شناختي، هستي

 منجر كه را صفاتي و اسمائي تكثر وي. كند مي تبيين صفات، و اسما تكثر و وجود شخصي
 ذات وحدت مخل كه كند مي تبيين نحوي به شود، مي گوناگون موجودات و مظاهر تكثر به

 و انـد  يگانه و وحداني وجود، حيث از و بسيط ذات، حيث از صفات زيرا نشود؛ تعالي حق
 حيـث  از اسـما  مغـايرت  و است متمايز ديگر يك با ها آن انتزاعي كلي معاني و مفاهيم فقط

 يـا  و تعالي واجب در امكاني جهت وجود يا و واجب تعدد يا اسما امكان مستلزم مفهومي،
  ).258 -  256/ 2: ق  1430 مالصدرا،( نيست او ذات در تركيب
 آشـكاري  و خفا در فقط و هستند تعالي حق صفات مظاهر موجودات، همة او تعبير به

 و مثـالي  و عقلـي  عوالم در چه آن و) 86: ب 1387 مالصدرا،( متمايزند هم با شان مظهريت
 جـا  آن از ترتيـب  اين به است، موجود آن، مبدأ و اصل و ريشه اسما جهان در هست حسي

 عـالم  تفصـيل  و بسط در تعالي حق از موجودي هيچ است علت وجود از شأني معلول كه
 است شده سرشته آن اساس بر كه دارد الهي محضر در صورتي كه آن جز است نشده ظاهر

 است مشترك حسناً اسما تمام بين الهي ذات« كه بيان اين به ؛)331 -  330: 1363 مالصدرا،(
 نهـاني  و غيبي مراتب اعتبار به تكثر، اين و است صفات در تكثر حسب به اسما در تكثر و

 وجـود  غيـب  در معقـول  معاني مفاتيح، و است غيب مفاتيح غيبي، مراتب اين كه است آن،
 نهايـت  در و بسـيط  گونـة  بـه  ذات، آن در شان عقلي كثرت با ها آن زيرا هستند، تعالي حق

 ذات اتصاف ادامة در وي ،)259 -  258/ 2: ق  1430 مالصدرا،( »اند مندرج و مندمج بساطت
  6.داند مي تعالي حق تجليات و شئون تعين بر دليل را متكثر صفات به احدي

 و اسما تكثر حسب به كه ممكنات آينة در الهي صفات و اسما و حق ذات ظهور
 به يا مقدس فيض شود، مي اعيان عالم در كثرت ايجاد و ممكنات مظهريت موجب صفات،
 جواهر عرفاني، عباراتي در مالصدرا). 292/ 2: همان( است منبسط وجود ديگر تعبيري
 اعراض و كند مي عنوان قيوميتش حيث از حق حضرت ذات مظهر را مادي و عقلي و ذهني

 صفات از صفتي اعتبار به ذات اسم، كه جا آن از و داند مي حق حضرت صفات مظهر نيز را
. هستند خاصي اسم مظهر الهي، اسم بودن جزئي يا بودن كلي اساس بر يك هر جواهر است،
 توالد و تناكح ديگر يك با اسما كه حيث آن از منحصرند، اسما اصول و امهات هرچند
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 است خاص اسمي مظهر موجودي هر و اند نامتناهي نسبي و اضافي اسما فروع دارند،
 چه مظهر اسمائي، تركيب نظام در موجودي هر كه مبنا اين بر رو اين از). 256/ 2: همان(

 بنابر نيز، موجودات. شود مي مشخص تجلي، عالم در او جايگاه و رتبه باشد اسمي
 مندي نظام با كه هستند منبسط فيض تعينات و مراتب آيد، مي بعد قسمت در كه توضيحي
 قاعدة اساس بر ها آن ميان ترتيب و دارد وجود تشكيكي مراتب بينشان و محققند خاصي
 تبيين بودن، تعالي حق تجلي مظهر و مجالبودن در ها آن قابليت ميزان و اشرف امكان
 وجود عليتي رابطة شان بين و ندا حق ظهورات كثير، موجودات اين كه جا آن از اما. شود مي

 و نيست حاكم ظهور مراتب بين واحد از واحد صدور معناي به نيز الواحد قاعدة ندارد،
 بيان صفات و اسما تناكح و تكثر مبناي با ها آن در تأخر و تقدم و مراتب گيري شكل
 هر بلكه نيست موجود يك در كمالي صفات همة ظهور و وجود معناي به اين و شود مي

 از توضيحات اين با. است صفات و اسما از خاصي تركيب يا خاص اسم مظهر موجودي
 براي كه مشكالتي دارد، ديگر تبييني مبنا اين بر كثرات، بندي ترتيب و پيدايش كه جا آن

  .شود نمي ظاهر جا اين در بود گرفته شكل وجود تشكيكي وحدت نظرية در عرضي كثرت

  كثرت تبيين در منبسط فيض جايگاه 2.2.7
 را منبسط فيض متكثر، موجودات پيدايش تبيين در خود، نهايي نظرية در صدرالمتألهين

 اعتقاد اين بر و كند مي وجود تشكيكي وحدت نظرية در اول عقل يا نخست صادر جانشين
/ 2: ق  1430 مالصدرا،( »دارد ممكنات و اشيا بر ظهور و تجلي يك تنها تعالي حق« است
 مقام در تعالي حق تجلي نخستين و است وجودي تعدد و تكثر پيدايش منشأ كه ،)291
 ظهور منبسط فيض سبزواري حكيم تعبير به. اوست خود بر تعالي حق تجلي دومين و فعل،
 كه اوست قيومي اضافة و تعالي حق فعل درواقع منبسط فيض. است تعالي حق دوم

 بر 7منبسط كه ترتيب اين به ؛)331: 1363 مالصدرا،( است او اضافات تمامي مصحح
 به متعين ذاتش حسب به و آيد، نمي در خاصي وصف هيچ در و است ممكنات هياكل
 و او ذات مراتب از خارجي حقايق و است خارجي تحصالت و وجودي تعينات تمام
 پذيرد مي تعدد موجودات تعدد به وحدت عين در و اوست تطورات و تعينات انواع

  ).267/ 2: ق 1430 مالصدرا،(
 سبزواري حكيم بيان و است متجلي با تجلي نسبت تعالي حق با منبسط وجود نسبت

 از جداي و است حرفي معناي همچون زيرا است، تعالي حق ذات صقع از منبسط وجود«
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 براي صدرالمتألهين). 291/ 2: ق 1430 سبزواري،( »اوست غير نه و او عين نه و نيست او
 مطلوب، صورتي اي آينه در گاهي جويد؛ مي بهره آينه تمثيل از موضوع اين كردن ملموس
 يا يك واسطة به آينه در صورت تجلي گاهي اما شود، مي متجلي ديگر آينة واسطة بدون
 ظهورات شود، مي واقع واحدي شخص سوي از تجلي هرچند و است ديگر آينة چند

). 291/ 2: همان ؛148 -  147/ 7: 1430مالصدرا،( 8هستند قابل قبول ضعف سبب به متعدد
 با مجالي لكن است، واحد تجلي اين و است تعالي حق سوي از ظهور و جلوه بنابراين

 وجود ضرورت واسطة به امر اين و ندا متفاوت تعالي حق از گري حكايت در ديگر يك
 هستند هم روي روبه در متعدد هاي آينه همچون ممكنات و است ظهور مراتب در ترتيب

 فيض بنابراين. است شده متجلي ديگري در كه است صورتي گر حكايت يك هر كه
 از و دارد وحدت عين در كثرت و كثرت عين در وحدت كه است مشكك حقيقتي منبسط

 وجود تشكيك جانشين وجود شخصي وحدت نظرية در ظهور در تشكيك درواقع رو اين
 تشكيكي نحو به امري و خلقي مراتب بودن سايه عبارتي به و ظهور در تشكيك. شود مي

 محاكات و بودن سايه در ظهور از مرتبه هر رو اين از و است حق حضرت ذات به نسبت
 ها سايه اين و دارد ضعف خود، مافوق مرتبة با مقايسه در ،)تعالي حق( حقيقت و اصل از
 و رنگ كم هستند، آن مبين كه حقيقتي از شان گري حكايت و ظهور در تضعف ميزان به
 امور تشكيكي هاي سايه طيف اين و گيرند مي قرار ديگر يك طول در و شوند مي تر رنگ كم

  .نيستند ديگر يك از منفصل
 فـيض  اسـاس  بـر  را عـالم،  در مالصـدرا  نظر مورد كثرت بسط چگونگي آملي جوادي

 و مطلـق  وجـود  منشأ تعالي، واجب احديت كه كند مي تشريح و توجيه وجه اين به منبسط
 كثـرت  بـه  واحـديت  مرتبة در و شود مي آغاز مقام اين از الهي فيض و است منبسط فيض
 و دارد عهده بر را عالم ماهيت و وجود الوهيت مرتبة اين و شود مي متصف صفات و اسما
 نقـش  واحـديت،  ربوبيـت  و تـدبير  تحت و يابد، مي ظهور فيض، بعدي مراتب در كه عالم
 رو ايـن  از. مستقرند واحديت مرتبة در كه كند مي ايفا اعياني و صفات و اسما براي را مظهر

 در مسـتقر  كثرت به عالم در آن مراتب و مظاهر كثرت و احديت، وحدت به فيض وحدت
  ).77 -  76/ 10: 1389 آملي، جوادي( شود مي مرتبط واحديت

  
  گيري نتيجه. 8

 اين در و دارند وحدت محوريت بر هستي نظام توجيه بر سعي دو هر مالصدرا و افالطون
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 از بـيش  كثـرات  ايـن  از كـه  دهنـد  مـي  نسبت متعالي واحد امر به نحوي به را كثرات راستا
  .شد متصور توان نمي اي سايه

 در مالصـدرا  لكن. خداست متعالي، و مطلق حقيقي، وجود فيلسوف، دو هر انديشة در
 شخصـي  وحـدت  نظريـة  يعنـي  اش فلسـفه  تكميلي و نهايي نظرية خود، ديدگاه اين تبيين

 او را حقيقـي  وجـود  يگانـه  فقط و كند مي خدا به مستند صرفاً را وجود و مطرح را وجود،
 در منحصـر  صـدرالمتألهين،  تكميلـي  نظرية خالف بر را وجود افالطون كه آن حال. داند مي

 ،»وجود كامل و تام كمال جايگاه« عناوين با اما كند، نمي) اش فلسفي نظام خداي( خير اصل
  .شود مي قائل خير اصل براي متمايزي مقام »اليزال وجود« و ،»باقي وجود«

 تبيين ايده نظرية پاية بر كثرات، توجيه نيز و محوري وحدت افالطون، انديشة در
 اصل آن رأس در كه سازد مي متصور هرمي صورت به را هستي نظام افالطون. شوند مي
 منتهي او به معلولي و علّي نحو به كثرات تمام و است العلل علت كه دارد قرار خير
 و داند مي خير اصل واسطة بي و مستقيم معلول را ها ايده وي كه نحو اين به شوند، مي

 وي، مستندات اساس بر و داند مي ها ايده از مند بهره نيز را محسوس عالم كثرات
 بر را عليت وي لكن است، ظل ذي و ظل تشابه و حضور و عليت معناي به مندي بهره
 در افالطون هرچند. كند مي خودداري عليت نحوة تبيين از و كند مي تفسير شهود مبناي
 ماهيت لحاظ از هم و وجود لحاظ از هم را ها آن خير، اصل به كثير هاي ايده استناد نحوة
 مواجه اشكاالتي با پارمنيدس رسالة در ها ايده كثرات تبين در داند، مي خير اصل معلول

 و مادي و محسوس امور با ها آن قياس علت به اشكاالت اين اغلب كه شود مي
  .هاست آن تجرد به نكردن توجه

 مرتبة در خدا ظهور كه منبسط وجود و وجود شخصي وحدت نظرية مبناي بر مالصدرا
 موجـودات  و كثـرات  تمـام  كـه  صورت اين به. كند مي توجيه را كثرات پيدايش است فعل
 نظريـة  اسـاس  بـر  بنـابراين  هستند؛ تعالي حق ذات ظهورات و منبسط وجود تعينات عالم،

 هسـت  چـه  هر و شود مي عليت جانشين ظهور استدالل، اساس بر وجود، شخصي وحدت
 رابطة ظهور مراتب ميان هرچند و نيست چيزي خدا، ذات شئون و ظهورات و تطورات جز

 هرمـي  سيستم رو اين از. ندارد وجود حقيقي عليت رابطة ها آن ميان است، برقرار تشكيكي
 نظريـة  يعنـي  شـناختي،  هستي در مالصدرا تعليمي و بدوي نظرية مشابه هستي، از افالطون
 در موجـودات  سـاير  و مرتبـه  بـاالترين  در تعـالي  واجب كه است وجود تشكيكي وحدت
 ها آن مابين عليت رابطة و ديگرند يك بر مترتب مراتب از يك هر و ندا واقع او مادون مراتب
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 اسـتناد  او بـه  طبيعـت  عـالم  اسـتناد  و العلل علت حكم در خدا كه نحوي به فرماست حكم
 و وجود به مربوط مباحث افالطون كه اين وجود با حال عين در. است بعيده علت به معلول
 اسـت،  نشـده  قائل دو آن ميان محرزي تمايز و نكرده متمايز ديگر يك از صراحتاً را ماهيت
 كـل  افالطـون . 1 كـه  جا آن از لكن شد، قائل او فلسفي تفكر در ماهيت اصالت به توان نمي

 كـه  چنـان  آن داند، مي خير اصل از را ها، آن ماهيت و وجود از اعم ها، ايده هستي و حقيقت
 حكم در و كنند مي پيدا عيني تحقق و »يابند مي روشنايي او وجود و حقيقت نور به« ها ايده
 و هسـتند  ها آن شبح حكم در ها ايده با قياس در نيز محسوسات. 2 و هستند؛ خير اصل ظل

 نـزد  خيـر،  اصـل  جايگـاه . 3 و هاست؛ ايده از ها آن مندي بهره سبب به ها آن وار سايه هستي
 افالطـوني  تفكر در هستي حقيقت بنابراين است، »وجود كامل و تام كمال جايگاه« افالطون

 داشـت  توجـه  بايـد  لكـن . اسـت  ضعف و شدت مراتب داراي كه است واحد حقيقتي نيز
 مالصـدرا  انديشـة  در وجـود  تشـكيكي  وحدت نظرية با باب، اين در افالطون نظر هرچند
 و موجودات علّي ترتب مورد در پراكنده عباراتي در و مبهم نحوي به وي لكن دارد، قرابت
  .است گفته سخن موجودات در اصل و سايه ارتباط

 مالصـدرا  تشـكيكي  وحـدت  نظريـة  و افالطـون  انگارانـة  وحدت نظرية بين كه تفاوتي
 نظـر  از كـه  چنـان  اسـت،  موجودات تشكيكي طبقات و مراتب در تفاوت شود، مي مشاهده

 و دارند وجودي ضعف و شدت از مراتبي اتصاالً موجودات از كثيري سلسلة صدرالمتألهين
 خيـر،  اصـل  طبقة سه در صرفاً افالطون ديدگاه در وجودي ضعف و شدت اين كه آن حال
  .دارد جريان مادي موجودات و ها، ايده

 مبناي بر را موجودات گوناگون مراتب و هستي عوالم اتصال فيلسوف دو هر
 نظر از كه وجهي به كنند، مي تبيين عاليه مرتبة با مقايسه در مادون مرتبة كثرات بودن سايه

 هر نيز مالصدرا نظر از هستند؛ ها ايده از تصاويري و ها سايه طبيعت عالم كثرات افالطون
 كل و است عاليه مراتب از تمثالي و سايه است طبيعت عالم در كه هيئتي و قوه و كمال
 ظهور مرتبه هر و داند مي تعالي حق جمال از اي قطره را جسماني و روحاني هاي زيبايي
 به شود مي تبيين علّي نحو به افالطون نزد در بودن سايه لكن 9است؛ خود فوق مرتبة ساية
 شخصي وحدت مبناي بر اما هاست، ايده عالم معلول طبيعت عالم مرتبة كه نحو اين

 است، مادون مرتبة در تعالي حق ظهور مجالي مرتبه هر مالصدرا انديشة در وجود
 آينة در واحد صورتي انعكاس در يك هر و دارند قرار هم مقابل در كه هايي آينه همچون
  .شوند خود واسطه مي تحت
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  نوشت پي
 ديگر بار دارد، وجود اشيا آن در اشيا از دسته هر ةايد بگوييم اگر كريشنان، رادا پالي سرو نظر از .1

 ةايد به وابسته كثير ياشيا از دسته هر كه جا آن از وجود اين با. يمشو مي رو روبه كثرت با
 وحدت به كثرت از سير براي اي وسيله را افالطوني يسمئالايد توان مي پس هستند، اي يگانه

 نيز ها ايده تكثر ةمسئل بپردازيم، اشيا تكثر تحليل به ايده وحدت پرتو در اگر حال هر در. دانست
 منتهي خير ةيگان ةايد به ها ايده سرانجام و شد خواهد حل تر پرشمول هاي ايده پرتو در لزوماً

  ).56/ 2: 1367 كريشنان، رادا( است افالطوني ةمابعدالطبيع بخش ترين مهم اين و شد خواهند
 جهـان  ميـان  گسستگي پاية بر ايده نظرية مورد در افالطوني تفكر نظام ياسپرس، كارل عقيدة به .2

 اساسـي  نظـام  برابر در. است جاويدان و ثابت هاي ايده ابدي جهان و گذران اشياي فساد و كون
 و كـون  جهـان  ارتباط است، شده تقسيم جهان دو به جهش يك واسطة به كه هستي، گسستگي

 وري، بهره همين واسطة به اساساً كه هاست ايده از اشيا وري بهره صورت به ها ايده جهان با فساد
  ).91: 1357 ياسپرس،( شوند مي هستي داراي اشيا

 گرفتـه  طبيعت عالم كثرات از استعاره را غار انتهاي هاي سايه غار تمثيل در افالطون كه همچنان .3
  ).400 ،396: 1390 افالطون،( هستند اي سايه همچون ها ايده و حقايق با مقايسه در كه است

  :جانسون فريس نظر از. 4
 هـا  ايـده  كـه  زمـاني  ايـن  وجـود  با پديدارهاست، با ها ايده رابطة شبيه ها ايده با خير اصل رابطة
 معقـول  نحـوي  بـه  توانـد  مـي  فقط خير خود شوند، شناخته و تعريف خير پرتوي در توانند مي
  ).Friis Johansen, 1998: 179( شود شناخته چيزها ساير مبدأ عنوان به

 تحـت  دارد تقـرر  چـه  آن هر نظام اين در يعني است؛ مدار غايت متافيزيكي افالطوني، متافيزيك. 5
 ).209: 1390 ضميران،( دارد قرار است مطلق روح يا كلي عقل كه تري متعالي و واالتر اصل

 و حـق تعـالي   غيـب  در كـه  دانـد  مي ثابته اعيان را غيب مفاتيح لوازم ديگر عباراتي در مالصدرا .6
 را هـا  آن ايجـاد  ارادة حق تعـالي  كه زماني و است باطن اسم در داخل و بوده او، علميِ حضرت

 ).331: 1363 مالصدرا،( سازد مي موجود خود، حسناي اسماي وسيلة به را ها آن كند مي
 بيان از عبارات« كه دارد تصريح موجودات بر منبسط وجود انبساط چگونگي تبيين در مالصدرا .7

 جز و نارساست موجودات بر شا فراگيري و اشتمال و ماهيات بر منبسط وجود انبساط و شمول
  ).268 /2: ق  1430 مالصدرا،( »نيست اشاره قابل تشبيه و تمثيل وجه به

 هر بر را خود انوار كه خورشيد همچون«: است است تمثيل اين شخصي وحدت بر ديگر تمثيل. 8
 و يابـد  راه او در فتـوري  و كوتـاهي  و تنگي و بخل كه آن بدون تابد مي است، برابرش در چه آن

 اسـت،  هسـتي  پـاك  چشمة حيات و پايان بي بخشش درياي آب همان كه واحدي آب با سپس
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 فعـل  مقام در تعالي حق تجلي و ظهور وحدت مؤيد كه ،)76: 1358 مالصدرا،( »كند مي سيراب
 .است مجالي و قوابل ناحية از كثرت و

  ).66 -  64/ 2: ق  1430 مالصدرا،( است گفته سخن اسفار در تفصيل به مورد اين در مالصدرا. 9
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  .النور طليعة: قم، 7 و 6 و
  .مهر جهان نقش: تهران ،تهيمدرن و ايديپا افالطون،). 1390( محمد، ران،يضم

  .اسالمي نشر مؤسسة: قم ،2و  1 يجلدها ،الحكمة نهاية ).1384( حسين محمد طباطبايي،
ـ العقل االسفار يف ةيالمتعال الحكمة بر تعليقه ).ق 1430( حسين محمد طباطبايي،  صـدرالدين  تـأليف  ،االربعـه  ةي

  .النور طليعة: قم، 1 ج شيرازي،
  .روز فكر: تهران فتحي، حسن ترجمة ،افالطون). 1377( چيمبرز كيت ويليام گاتري،
  .حكمت: تهران فتحي، حسن ترجمة ،ارسطويي ـ افالطوني ةفلسف در خير مثال .)1382( گئورگ هانس

  .خوارزمي: تهران لطفي، محمدحسن ترجمة ،افالطون ).1357( كارل ياسپرس،
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