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 چکیده
در حوزه مطالعات صدرایی تعارضاتی مبنی بر ناسازگاری درونی و عدم انسجام برخی آراء و مبانی مالصدرا با 

یکی است و درجایی یکدیگر ادعا شده است؛ ازجمله نظریه وحدت وجود که صدرا درجایی قائل به وحدت تشک
دیگر وحدت شخصی و همچنین نظریه فاعلیت الهی که صدرا به دو نظریه فاعلیت بالتجلی و فاعلیت بالعنایه 

 تفصیل نقد و رد نموده است(.که فاعلیت بالعنایه مشایی را بهدرحالی) قائل شده است
، «وجود وحدت» نظریه با «یاله فاعلیت» و «باری علم» نظریه بین وثیق ارتباط اساس بر حاضر پژوهش
است که بر اساس آن هم انسجام درونی نظام فلسفی  صدرایی وجود وحدت تبیینی از نظریات ارائه درصدد

 وفصل گردد.صدرایی تثبیت شود و هم تعارضات و ایرادات مطرح در این حوزه با واکاوی و بررسی حل
نایی وحدت شخصیه، وحدت تشکیکی وجود های صورت گرفته باید گفت که بازگشت معبر مبنای بررسی

نظریه فاعلیت بالعنایه مالصدراست که بر مبنای آن، منشأ افعال در مورد  است. حد وسط برهان در این تحلیل
که همین مسئله نوع رابطه میان مطلق وجود و وجودات مقید که همان  شودتعالی علم او دانسته میباری

در  (تشکیک) ست. لذا بر پایه نگرش وحدت شخصیه وجود نوعی مراتبافعال الهی هستند، تبیین نموده ا
 گردد که بیانگر بازگشت این نظریه به نظریه وحدت تشکیکی است.حاصل می (وجودات )و نه صرفاً ظهورات

 

 تشکیک، وحدت سنخی وجود، وحدت شخصی وجود، فاعلیت بالعنایه: های کلیدیواژه
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مطالعه جامعی از حکمت صدرایی تنها در صورت شناخت روش و مبانی نظری این مکتب میسور خواهد بود. 

وجود گرایانه و هستی شناسانه این حکمت، موجب گردیده تا همه تالش های علمی  از سویی دیگر رویکرد

در مسیر شناخت دیدگاه های حکمت متعالیه، با مقدمه بررسی احکام وجود و روش شناسی صدرایی تنظیم و 

 عرضه گردد. 

روش شناسی  بر همین اساس در این رساله، در فصل کلیات، عالوه بر بیان مقدمات پژوهش، به دو مساله

صدرایی در حکمت متعالیه و احکام وجود پرداخته شده است و همچنین با عنایت به موضوع رساله و اهمیت 

بحث از مراتب طبیعت وجود،در بخش انتهایی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این مقدمات، در 

 فصل های آتی رساله، به عنوان مقدمات قیاس استفاده شده اند.
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همقدم :بخش اول.۱-۱



 

 

 

 

 

 

 

 :مساله پژوهش .۱-۱-۱

در حوزه مطالعات صدرایی تعارضاتی ادعا شده است مبنی بر ناسازگاری درونی و عدم انسجام برخی آراء و 

مبانی مالصدرا با یکدیگر، از جمله نظریه وحدت وجود که صدرا در جایی قائل به وحدت تشکیکی است و 

شخصی و همچنین نظریه فاعلیت الهی که صدرا به دو نظریه فاعلیت بالتجلی و فاعلیت  در جایی دیگر وحدت

 تفصیل نقد و رد نموده است(.که فاعلیت بالعنایه مشایی را بهدرحالی) بالعنایه قائل شده است

منظور تبیین و تحلیل آراء و مبانی خاص صدرا در نظریه وحدت وجود و حل تعارضات این این پژوهش به

 به عنایت وجود با شخصی وحدت تا تشکیکی وحدت از صدرایی را شناسی وجود مختلف حوزه، مراحل

 ارتباط اساس بر حاضر پژوهش. دهدتعالی مورد تحلیل و بررسی قرار میباری علم نظریه و خداوند فاعلیت

 وحدت ینی از نظریاتتبی ارائه درصدد «وجود وحدت»نظریه با «الهی فاعلیت» و «باری علم» نظریه بین وثیق

است که بر اساس آن هم انسجام درونی نظام فلسفی صدرایی تثبیت شود و هم تعارضات و  صدرایی وجود

 وفصل گردد.ایرادات مطرح در این حوزه با واکاوی و بررسی جدی حل

ا در از آنجا که وحدت وجود به عنوان اصلی بنیادی در حکمت متعالیه به حساب می آید و مالصدرا آن ر

جلد یک اسفار با طرح وحدت تشکیکی وجود به تبیین نموده است و در جلد دوم از همین کتاب به طرح 

دیدگاه  وحدت شخصی مبادرت نموده است .اما بر مبنای بررسی های صورت گرفته در این رساله بیان 

رد  و  بازگشت خواهد گردید که این وحدت شخصی تفاوتی مبنایی با وحدت شخصی وجود نزد عارفان دا

معنایی آن، وحدت تشکیکی وجود است . حد وسط برهان در این رساله نظریه فاعلیت بالعنایه مالصدراست 

که بر مبنای وحدت شخصی وجود  طبیعت شخصی وجود واجد سه مرتبه است مرتبه ذات ، صفات و افعال . 

واقع یک مرتبه محسوب می گردند  مرتبه ذات و صفات بر مبنای عینیت ذات و صفات در حقیقت وجود ، در

و  از سویی دیگر در مساله فاعلیت الهی ،منشا افعال در مورد باری تعالی علم او دانسته می شود.  لذا  بر مبنای 



  ۶ 

 

وحدت شخصی وجود و فاعلیت بالعنایه الهی  باید گفت کثرات، افعال حق  و افعال، تنزل ذات الهی هستند 

کی وجود خواهد بود . لذا بررسی تعارض تعدد دیدگاهی صدرا در بحث که این تلقی همان  وحدت تشکی

 انجامد:حل  میوحدت وجود در این رساله به دو راه

الف( تبیین فرایند تکاملی معرفتیِ طالبان حکمت متعالیه که مالصدرا در آثار خود از این روش جهت 

 شده توسط مالصدرا(.برخی از مطالب ارائه تعلیمی بودن) گام متعلمان استفاده نموده استبههمراهی گام

 ب( حد وسط بودن نظریه فاعلیت بالعنایه مالصدرا در اثبات  وحدت وجود از نظر مالصدرا

 یافته است:جهت بررسی این مسائل پژوهش حاضر در طی چهارفصل به شرح ذیل تدوین

خصوص هر یک از علوم، بههای مالصدرا در خصوص جایگاه در این فصل ضمن بررسی نگرش . کلیات:۱

حکمت و فلسفه و با توجه به مطالب مندرج در آثار وی، در این پژوهش، به تبیین زبان برساخته حکمت 

دهی به مبادرت گردیده است که در تبیین و پاسخ« سیر تعلیمی صیرورتی»صدرایی و  احصاء روشی با عنوان 

همچنین کلیاتی از نگرش های حکمت دارد. توجهیسؤاالت فرعی پژوهش و سؤال اصلی آن نقش قابل

متعالیه در خصوص احکام وجود و مراتب طبیعت وجود بیان گردیده که مقدمه الزم جهت ورود در مسائل 

 این رساله است.

: این فصل که خود متشکل از احد و کثیر و نظریه وحدت وجود در اندیشه مالصدرا. بررسی و2

له است در ابتدا به بررسی مفاهیم واحد و کثیر پرداخته سپس مسئله های مهم و کلیدی در موضوع رسابخش

ازآن با بررسی معناشناختی وحدت سنخی و وحدت شخصی دهد و پستشکیک را موردبررسی قرار می

 نماید.وجود، دیدگاه مالصدرا را در این مسئله تبیین و تحلیل می

موضوع رساله و اهمیت مسئله فاعلیت الهی، پس از  در این فصل با عنایت به علم الهی و مسئله فاعلیت:. ۳

ها و عنوان مقدمه و دیدگاه مختار مالصدرا در موضوع فاعلیت، به احصاء دیدگاهبررسی نظریه علم الهی، به

 نماید.شده نگرش نهایی مالصدرا را بیان مینظریات درزمینه فاعلیت الهی پرداخته و بر مبنای شواهد ارائه

 

در این فصل تقریری از نتایج پژوهش ارائه گردیده که پاسخ به ایج پژوهش در حل مساله: تقریر نت.  4

 مساله اصلی پژوهش را به همراه دارد.

عنوان گیری احصاء و بهآمده در قالب نتیجهدستهای پیشین این پژوهش نتایج بهاز فصلگیری: نتیجه. 5

 پردازد.های مناسب میت و تحلیل و تبیین پاسخ و یا پاسخفصلی مجزا ارائه گردیده است و به بررسی اعتراضا
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 :موضوع و قلمرو پژوهش.۲-۱-۱

مسئله موردبررسی این پژوهش، تعارض ظاهری آرای مالصدرا در وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود 

رصدد بررسی است. این رساله با استناد به نظریه فاعلیت الهی در الهیات بالمعنی االخص و نظریه علم الهی، د

جهت بررسی مسئله مذکور، الزم است کلیاتی در تبیین روش  عنوان تمهیدبهو حل این تعارض است. 

 مالصدرا و قواعد آن ارائه گردد.

 قلمرو این پژوهش، آثارمالصدرای شیرازی و شارحان حکمت متعالیه است.

 :اهمیت و ضرورت پژوهش.۳-۱-۱

ی وحدت وجود، علم الهی و فاعلیت ی نظریهرض در ارائهدر ضمن ساماندهی اعتراضات در خصوص تعا

 الهی ، انسجام درونی نظام فلسفی صدرایی و ارتباط وثیق بین ارکان و مبانی آن اثبات می گردد .

 :اهداف پژوهش.۴-۱-۱

 است: تدوین گردیدهبر مبنای اهداف زیر  این رساله

گیری ها با بهرهی و عدم تعارض میان آنتبیین رابطه وحدت شخصی وجود و وحدت تشکیک :هدف اصلی 
 فاعلیت بالعنایه یهنظر از

 و اهداف فرعی:

بررسی نظریه وحدت وجود صدرا و تفاوت آن با نظر عرفا و حل تعارضات ظاهری و واقعی در  .۱
 اندیشه مالصدرای شیرازی

حل تعارضات  ی فاعلیت بالعنایه صدرایی وی خدا با آفرینش مبتنی بر نظریهبررسی چگونگی رابطه .2
 ظاهری و واقعی در این حوزه

های خود )سیر صیرورتی برخی از دیدگاه ۱ی متناقض نمایتبیین روش تعلیمی مالصدرا در ارائه .۳
 معرفتی مخاطب(

 :روش پژوهش.۵-۱-۱

                                                           
1. Paradoxical 
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گیری از و با بهره ای و در حیطه بررسی آثار مالصدرای شیرازیروش پژوهش کتابخانهبر اساس  این پژوهش

الحکمة »سنگ ترین منبع این پژوهش کتاب گرانمهم. های حکمای متعالیه صورت گرفته استدیدگاه
عنوان آثار نگاشته شده منبع دیگر به 22بوده است که عالوه بر آن بیش از  «المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة

 گیری قرارگرفته است.توسط مالصدرا مورد بهره

 

 :سواالت پژوهش.۶-۱-۱

 ن پژوهش دو مرتبه سوال اصلی و فرعی مطرح بوده است که عبارتند از: در ای

 سؤال اصلی:

های مالصدرا در خصوص وحدت نظریه فاعلیت بالعنایه چه نقشی در تحلیل و تبیین دقیق دیدگاه  .1

وجود دارد ؟ بر همین اساس آیا می توان بر پایه نظریه فاعلیت بالعنایه صورت متناقض نمای دیدگاه 

 حدت وجودی صدرایی را تبیین و تحلیل نمود ؟های و

 سؤاالت فرعی:

آیا معنای وحدت شخصی وجود درآثار مالصدرا همان معنای مشهور نزد عرفاست ؟بر مبنای طبیعت  .2

 شخصی وجود با قرائت صدرایی، رابطه مراتب ذات، صفات و افعال خدا چگونه خواهد بود ؟

ی مالصدرا سبب گردیده تا وی پس از بیان و دیشهشناختی در انچه مبانی، قواعد و اصول روش .3

ی فاعلیت بالعنایه الهی در معنای خاص آن منتقل گردد؟ چه تفاوتی پذیرش فاعلیت بالتجلی به نظریه

 ی مالصدرا وجود دارد؟بین علم اجمالی و کشف تفصیلی در نظریه

 

رد تأیید شارحان و متفلسفان در حکمت طورکلی، دو اشکال در بیشتر آثار منتقدان این حکمت که گاه موبه 

 بررسی است:متعالیه بوده و سیطره آن بر موضوع این رساله نیز حاکم گردیده است، به شرح ذیل قابل

 های پیشینیانانتحال در آثار مالصدرا مبتنی بر مأثورات و اندیشه .۱

 ها.پارادوکس )تناقض نمایی( در بیان اندیشه .2

فلسفی این فیلسوف سترگ شیعی، موردنقد قرارگرفته است و در  یاتاز نظرسیاری که بر پایه این دو اشکال، ب

فاعلیت »توان به دو موضوع فاعلیت الهی و وحدت وجود اشاره داشت. در نظریه موضوع این رساله می
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و برخی مدعی انتحال (. 224-225 ،2ج :۱98۱، شیرازی)را به خود انتساب داده است  که مالصدرا آن« بالعنایه

 عنوان نمونه: حکیم جلوه(اند )بهگویی شدهتناقض

وحدت تشکیکی »همچنین در مسئله وحدت وجود همین مدعی تکرار گردیده است و ازآنجاکه نظریه 

آن در دیگر آراء وی  تأثیرو شود عنوان یکی از ارکان اصیل حکمت مالصدرا در نظر گرفته میبه« وجود

ویژه در اثر . ریشه اصلی این نقد در آثار مالصدرا بهاستچندان برخوردار از اهمیتی دو ،انکار استغیرقابل

بررسی است؛ آنجا که قابل« الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة»سنگ بدیل وی یعنی کتاب گرانبی

تعابیر از ، در مجلد ثانی از این کتاب با نقد بعضی از سوء «وحدت سنخی وجود»بر نظریه  تأکیدوی علیرغم 

 :۱98۱، همو) پردازدبر اساس مبانی حکمت متعالیه می« وحدت شخصیه وجود»مقاصد عرفای شامخین، به تبیین 

ای برخوردار گشته و موافقان و مخالفان این این مسئله در آثار حکمای پسا صدرایی از اهمیت ویژه (.299

 اند.مکتب به اظهارنظر در این زمینه پرداخته

 :های پژوهش فرضیه.۷-۱-۱

 مبتنی بر سواالت پژوهش فرضیه های ذیل در این رساله مورد بررسی است :

نظریه فاعلیت بالعنایه با تبیین مرتبه افعال الهی و ارتباط آن با مرتبه ذات، رابطه ذات واحد و کثرات  .1

می  را به روشنی تبیین نموده و صورت های متناقض نما در دیدگاه وحدت وجودی مالصدرا را رفع

 نماید و بازگشت نظریه وحدت شخصی وجود را به وحدت تشکیکی وجود به اثبات می رساند .

معنای وحدت شخصی وجود در اندیشه مالصدرا با نگرش عرفانی آن متفاوت است و در قرائت  .2

صدر المتألهین ، افعال الهی بر مبنای عینیت صفات و ذات )و در نتیجه عینیت علم و ذات (، تنزل 

 ستند و کثرات در عین کثرت  جدای از ذات واحد محسوب نمی شوند.ذات ه

سو، از سیر صیرورتی تعلیمی بهره جسته و از سوی ی نظریه فاعلیت خداوند از یکمالصدرا در ارائه .3

ی اتحاد عاقل و معقول و دستیابی به نظریه علم اجمالی پیشینی و کشف دیگر تحت تأثیر قاعده

عنوان دیدگاه لعنایه الهی را )صورتی متفاوت از تحلیل و قرائت مشاییان( بهتفصیلی نظریه فاعلیت با

نهایی خود اختیار نموده است . در نگرش مالصدرا علم متعلق وجود حقیقی و کشف مترصد 

 موجودیت بالمجاز است و این تغایر در فهم مساله فاعلیت بالعنایه از دیدگاه مالصدرا موثر است .
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 :های کلیدی تعریف واژه.۸-۱-۱

در طول  است عرفان اسالمی -غالبا-و  فلسفه اسالمی(: اصطالحی فنی در یکتایی هستی) وحدت وجود

 است. که دو معنا از شهرت بیشتری دارد :تاریخ تفاسیر متفاوتی از وحدت وجود ارائه شده

است که  وحدت حقیقی تشکیکی: حقیقت وجود واحد ذاتی دارای حقیقت ذو مراتب تشکیکی .۱

اختالف مراتب و اشتراک آنها به یک حقیقت راجع است که همان حقیقت وجود است) وحدت و 

(. در شرح مقدمة قیصری بر فصوص بر فصوص الحکم می خوانیم: حکمت متعالیهکثرت ذاتی(. )

تشکیک در حقیقت وجود بدان معنی ست که وجود دارای یک حقیقت و مظاهر متعدد است و 

، منشا انتزاع مفهوم وجود است و باعتبار تجلی ، موجودات عین الربط اند و عدم  هریک از مظاهر

استقالل در ذات آنها ماخوذ است بعضی از موجودات حظشان از وجود بیشتر است و واسطه در 

ظهور مراتب دیگر می شوندو موجودات از حیث کماالت الزمه وجود یکسان نیستند و این عدم 

 کیکی است تساوی معنای وحدت تش

وحدت حقیقی اطالقی: ذات حقیقت وجود )خدا( واحد بالذات دارای تجلیات )کثرت عرضی(  .2

 نیست او جز موجودی و وجود که است ای شخصی وحدت وجود وحدت (عرفان اسالمیاست. )

 .اوست اعتبارات و ها  نسبت و شئون و ظهور ممکنات وجود و

پیرامون، سراسر حرکت است . اشیا حرکت می جهان . یکی ازصفات باری تعالی است:فاعلیت  .۳

کنند، ما حرکت می کنیم و کل جهان حرکت می کند. در جهان اطراف ما پیوسته حرکات و افعالی 

رخ می دهند. فاعل این حرکات گاه ما هستیم و گاه طبیعت وگاه فاعلی ماورای عام مادّه. از نگاه 

. در دیدگاه اعل است و ماسوا فعل اویند.موحّد این جهان هر چه هست فعل خداست. خداوند ف

مالصدرا، فاعلی که فعلش بر اساس اراده ، بدون انگیزه و بر مبنای علم پیشینی بوده و این علم ،  علم 

 اجمالی پیشینی در عین کشف تفصیلی باشد فاعلیت بالعنایه دانسته می شود 

تواند مدنظر قرار های متعدد می، از جنبهبا عنایت به جهات مختلف مسئله پژوهش حاضر، پیشینه بحث نیز

 اند:بررسیهای پیشینه این رساله، محورهای کلی ذیل قابلگیرد. در بررسی مطالعات و پژوهش

نظر از بررسی قواعد وجود شناسی و تبیین تناقض ی مالصدرا با قطعی فاعلیت خدا در اندیشهبررسی مسئله -۱

 ه در آثار مالصدرا؛فاعلیت بالتجلی با فاعلیت بالعنای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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تبیین دیدگاه مالصدرا در خصوص فاعلیت خدا و حل تناقض فاعلیت بالعنایه و فاعلیت بالتجلی در آثار  -2

 ی فاعلیت در تلقی از وحدت وجود؛نظریه تأثیرنظر از بررسی وی، با قطع

تصوفه و عدم توجه به ی غایی مالصدرا به عرفا و معنوان نظریهی فاعلیت بالتجلی بهانتساب نظریه - ۳

 های مالصدرا در خصوص علم الهی؛دیدگاه

نظر و یا عدم گزارش ی الواحد با قطعی آن با فاعلیت در ضمن قاعدهی علم الهی و رابطهبررسی مسئله -4

 تناقض فاعلیت بالعنایه و فاعلیت بالتجلی در آثار مالصدرا؛

ی اعیان ثابته و اتحاد عاقل و معقول و بررسی ی رد مسئلههوسیلرد فاعلیت بالتجلی و فاعلیت بالعنایه به -5

 این نظریه در دیدگاه وحدت وجود؛ تأثیرنظر از ی فیض با قطعمسئله

 ی فاعلیت.بررسی مباحث وجود شناسی بدون عنایت به مسئله -۶
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 شناسی تعلیمی صدراییحکمت متعالیه و روش: دوم بخش.۱-۲
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های گیری علوم، مکاتب و جریانشناسی از مسائلی است که شاید بتوان آن را مقدم بر شکلوش و روشر

سو و اسلوب تنظیم اثر از شناسی از یکشناسی و معرفتدیگر ارتباط وثیق، میان روشعبارتفکری دانست. به

 ۱شناسیانکار باشد. روشفکری، غیرقابلهای سوی دیگر، سبب گردیده که این ارتباط در فهم صحیح از نظام

شناسی، دانش کند و روشمسیری است که دانشمند در سلوک علمی خود طی می 2غیر از روش است. روش

پردازد. به همین دلیل، روش همواره در متن حرکت فکری و تالش دیگری است که به شناخت آن مسیر می

شناسی، بررسی روی روش بنابراین، مقصود از کامل در(؛ ۶9 :۱۳89)پارسانیا، علمی یک دانشمند قرار گیرد 

 (.2۱ :۱۳88قراملکی، )جستجو از الگوی پژوهشی است  آورد و روش مطالعات، تحلیل مبانی معرفتی و

شیرازی یعنی  صدرالمتألهینای ماندگار عنوان میراثِ اندیشهبر همین مبنا، فهم صحیح ازآنچه امروز به

شود، منوط بر شناخت این مهم است. عدم شناخت مسئله روش در این حکمت، ده میبرحکمت متعالیه نام

ها و اعتراضات علمی و غیرعلمی گردیده است. روش مالصدرا در پاسخگویی به موجب برخی سوءبرداشت

ای خاصی شناسیشناسی و معرفتعواملی چون: موضوع معرفت، هدف معرفت، هستی تأثیرمسائل، تحت 

طور مستقیم در ارتباط با مبانی ها، بهاین بررسی روش)همان(.  گرددمیاسطه حکمت متعالیه ارائه واست که به

 ی مکتب است.شناسانهمعرفت

با طرح سؤالی از چگونگی  شناسی فلسفه مالصدراروششناسی، نویسنده کتاب در اهمیت مسئله روش

 نویسد:شناسی فلسفه وی، میهای معارض حکمت صدرایی، بدون کشف روشداوری میان دیدگاه

تحلیل مسئله تعین معرفتی و اصالت فلسفه صدرا، منوط به جستار در الگوی پژوهشی وی است. کشف »

شناختی مالصدرا است. مسائل روش یامسئله اضالع مختلف هندسه معرفتی فلسفه صدرا درگرو حل 

 (.29 :۱۳88)قراملکی، «انداین دو مسئله هم سرنوشت

 توجه است:شناختی مالصدرا دو مسئله قابلهای روشس در بررسیبر این اسا

 شناسی معرفتی مکتب فلسفی حکمت متعالیه؛الف. روش

 ب. روش مالصدرا در تنظیم آثار.

شناختی این مکتب خواهند بود؛ البته رساله حاضر متکفل بررسی نوعی سؤاالت روشاین دو عنوان، به

. لیکن بررسی مسئله نخست نیز در تبیین گرددمیاین بخش محسوب مسئله اخیر است که سؤال اصلی در 

 پرسش اصلی، مهم و مؤثر است.

                                                           
1. Methodology 

2. Method 


