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 ینا، ابن عربیسه کثرات از نظر ابنیتوج یصادر نخست و چگونگ

 آنان یو مالصدرا با تأکید بر مشهورترين آرا 
 

 خديجه قاسمي مقدم ،علي ارشد رياحي
 (5/5/0931ـ تاريخ پذيرش مقاله: 01/1/0913 )تاريخ دريافت مقاله: 

 
 چکیده

 واجب الواحد از ۀداند که بر اساس قاعدین موجود عالم را عقل اوّل مينا نخستيسابن
 ش موجودات پسيداياش سبب پجهات و اعتبارات ۀواسط الوجود صادر شده است و به

 ینا در مورد صادر نخست و چگونگيساه ابندگياساس د یعربگردد. ابنیاز خود م
اش رد. وي بر اساس مشاهدات ومکاشفاتيپذیالواحد( را نم ۀقاعد یعنيه کثرات )يتوج

ن موجود عالم يکند. از نظر او نخستیمستند م یصدور کثرات را به اسما و صفات االه
باشد و با یتمام کثرات عالم م یاست که در خود دارا« الرحمن» یاسم االه یتجلّ
ن ي، نخستیعربگردد. ملّاصدرا، متأثر از ابنیها مان و انبساط خود سبب ظهور آنيسر

 یدارا یعربن مورد با ابنيدگاه مالصدرا در ايداند. دیم یحق تعال یموجود عالم را تجلّ
ر با ابنيمغا یاان صدور کثرات پس از عقل اوّل را به گونهين تفاوت است که او جريا

، بلکه ینکاح و توالد مراتب هست ۀواسطکشد. از نظر او کثرات نه بهیر ميبه تصو یعرب
       ند.                                                                                                                      يآیکه در عقول وجود دارد به وجود م یبه خاطر جهات و اعتبارات

 

 وحدت                                       صادر نخست، وجود منبسط، صدور، کثرت،  ها:دواژهیکل

 
 . طرح مسئله1

که ه به ايناست. با توجّ یاسالم ۀففلس یرپاياز مباحث د یکيبحث از صادر نخست، 
شود که خلق کرده است، اين سؤال مطرح مي است که آن را یانندهيآفر یجهان دارا
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پس ن است که يگر اين مخلوق چيست و چگونه از او به وجود آمده است. سؤال دينخست
 الواحد، ۀعدنا بر اساس قايساند. ابنافتهي یچگونه هست عالمموجودات گر ياز او د

ش يداي، سبب پکثرت جهات ۀطواس داند که بهیل من موجود عالم را عقل اوّينخست
 گردد.یکثرات پس از خود م

ز به خود يشمندان و عرفا را نير انديپاسخ به سؤاالت مذکور نه تنها فالسفه بلکه سا
 یهادگاهيد یدارا یعربهمچون ابن یان عارف نامدارين ميمشغول کرده است. در ا

ت از ابنيّز به تبعيباشد که حاصل مکاشفات و تأمّالت اوست. ملّاصدرا نیخاص خود م
نات يّاز تع یکينا تنها يسداند که عقل اوّل ابنیم« یماننفس رح»، صادر نخست را یعرب

ان صادر نخست از نظر يم ین است که چه تفاوتيشود ایکه مطرح م یآن است. پرسش
 اين سه حکيم مسلمان وجود دارد.

  
 ه کثراتینا در مورد صادر نخست و توجیسابن ی. آرا2

« الواحد ۀقاعد»دهد که بر یئه مارا یاهيّنش، نظريآفر یف چگونگيتوص ینا برايسابن
واحد  ین است که از امر واحد، بما هو واحد، جز امريالواحد ا ۀاست. مفاد قاعد یمبتن

واحد  ی(. و چون واجب تعال942 التنبيهات و االشارات،نا، يسابن :ـ شود )نکیصادر نم
و مجرّد به نام ط يبس یدر او راه ندارد، از او امر یگونه کثرتچيبما هو واحد است و ه

 .(414 ،9/419، الشفاء نا،يسابن :ـ شود )نکیعقل اوّل صادر م
رد يپذیکه انقسام نم یزيآن چ یعنيط )در مقابل مرکّب( است؛ يمنظور از واحد، بس

عنوان واحد اوّل، ز بهين ی(. منظور از واحد بودن واجب تعال39ندارد )همان،  یو جزئ
ط مطلق بودن است يگر، بسيم، و به عبارت ديقست یاز انحا یچ نحويرفتن هينپذ

ست که امر صادر يز نيدر او راه ندارد، جا یبيچ نوع ترکيل آنکه هي(. و به دل419)همان، 
صدور  ۀعنوان واسطکه در معلول اوّل به(، جز آن419باشد )همان،  یکثرت یاز او دارا

اش بيجز ترک یزيثرت چست؛ و آن کياز کثرت ن یجز لحاظ کردن نوع یاکثرات، چاره
امام فخر ، نايس: ابنـ ز نکي؛ ن415و  415ست )همان، ين یريو وجوب غ یاز امکان ذات

 (.929 اشارات و تنبيهات و لباب االشارات، ،یراز
نه، علّت صدور تمام ذات ين قاعده آن است که تمام ذاتِ علت، بعيمنظور از صدور در ا

 (.992شرحي االشارات، ، ین طوسير الديخواجه نص ،یامام فخر راز :ـ معلول گردد )نک
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 در مورد صادر نخست و توجیه کثرات  یعربابن ی. آرا3

 ن اسمايداند. طلب ظهور کردن ایم یااله یحسنا یعلّت وجود عالم را اسما یعربابن
یم یا«ینَفَس االه»ت موجب يو در نها یدر باطن حق تعال یمنجر به وجود نزاع و کرب

یامبر مياز پ یثيرا حد یگذارن نامين موجود در عالم است. وي علت اينخست گردد که
ن يدر ا ینفس رحمان«. منيألجد نفسَ الرحمنِ من قِبَلِ ال یإنّ»اند: داند که در آن فرموده

ر ياست که سبب خلقت جنّ و انس و سا« الرحمن» یاسم االه یث همان تجلّيحد
 ،929محلّ قوه و استعداد است )همان، یبه معنا« منيطرف »ده است، و يموجودات گرد

ها را ا، آنيبر محلّ قوه و استعداد اش« الرحمن»اسم  یبا تجلّ یحق تعال یعني(؛ 923
را ياست، ز یاش به نفس انسانده شدن آن، شباهتينام« نفس»خلق نموده است. علّت 

عضالت حلق، زبان، اش از باطن انسان و برخوردش با با خروج یگونه که نفس آدمهمان
ز با ين موجود عالم نيگردد، نخستیو دندان سبب به وجود آمدن اصوات و کلمات م

و ظهورش در مراتب و مقامات وجود، سبب به وجود آمدن  یاش از باطن حق تعالخروج
، یعرب: ابنـ گردد )نکیداند ـ میم« یکلمات االه»ها را آن یعربموجودات ـ که ابن

ست بلکه باطن آن است، نفس ير از متنفّس نيغ یزيجا که نفس چاز آن (.930 ،9/931
اش در مراتب اني( که با سر932ست )همان، ين یبه جز باطن حق تعال یز امرين یرحمان

گردد. لذا نفس یان ثابته سبب ظهور موجودات عالم ميوجود و ظهورش در صور اع
ظاهر خلق، و ظاهر خلق  یتعالو ظاهر خلق است. باطن حق  یباطن حق تعال یرحمان

، یل وجود نفس رحمانيگر، به دلي(. به عبارت د499است )همان،  یز باطن حق تعالين
شوند: به اعتبار باطن، حق، و به یقت واحد محسوب ميک حقيحق و خلق، دو اعتبار از 

ان حق و خلق، و يمرز م ی(. نفس رحمان999: قيصري، ـ اعتبار ظاهر، خلق است )نک
 گر است.يکديها به احکام آن یتسرّسبب 
، «روح اعظم»همچون  یگرير مختلف دي، از تعابیف نفس رحمانيتوص یبرا یعربابن

روح »کند. به آن، یو... استفاده م« حق مخلوقٌ به»، «عماء»، «عالم یواليه»، «جوهر عالم»
ابن :ـ )نک «ان ثابته است.يشده در صور اعدهيدم یِشود چون روح االهیگفته م« اعظم

اند ان ثابته قائم به آنياست که اع یرا امريناميده شده است، ز« جوهر(. »9/499، یعرب
عالم ماده حامل  یواليرا همچون هيده شده است، زينام« واليه(. »99ـ99، یصريق :ـ )نک

« عماء»ل ي(. دل0/099، یعربابن :ـ باشد )نکیاند مان ثابتهيصور موجودات که همان اع
ش از خلقت در عماء دانسته يرا پ یامبر است که حق تعالياز پ یثياش حدده شدنينام
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 یبا حق تعال« وجود منبسط»ا ي« ینفس رحمان»ت يّن صورت که به اعتبار معياست، به ا
(. به 9/931، یعربابن :ـ ده شده است )نکينام« عماء»ش از وجود موجودات، حق تعالي يپ

اش حق است امّا تيّاست، چراکه به اعتبار باطن و هو گفته شده« حق مخلوقٌ به»آن 
 (.35اند )همان، او خلق شده ۀواسطکه موجودات به یحق

است  یم امرياصل عالم است، اگر به خودش نظر کن یکه نفس رحماننيبا وجود ا
م، نه مقدّم بر عالم ياش نه موجود است و نه معدوم، نه حادث است و نه قدکه در ذات

و اتّصاف  یاش با حق تعالتيّاست که هنگام مع یقتيه مؤخّر از آن، بلکه حقاست و ن
 (.0/003به آن، حادث است )همان،  یم و در هنگام اتّصاف ماسويبه آن، قد یحق تعال

 یاش و تجلّ، اسما و صفاتی، حق تعالیشناخت و درک نفس رحمان یعرباز نظر ابن
عقل  ۀليوسر است، نه بهيپذف و شهود امکانق کشيان ثابته تنها از طرياو در صور اع

در صور  یحق تعال یکه عالم به جز تجلّنين علم به اي(. همچن23 ،یصريق :ـ )نک ینظر
ان ثابته ي، اسما و صفات او، و اعیز منوط به حصول علم به حق تعاليست نيان ثابته نياع

ن امور علم نداشته يبه ا باشد، وگرنه چنانچهیو ظهور آن اسماءاند( م ی)که محلّ تجلّ
(. کشف و شهود سه 095است )همان،  یحق تعال یم دانست که عالم تجلّيم، نخواهيباش

ان ثابته در عدم خودشان يکه اعنياست و ا ینخست شهود حق تعال ۀمرتبه دارد: مرتب
 ین مرتبه، حق تعاليفرق بعد از جمع است. در ا ۀدوم مرتب ۀاند. مرتباز وجود نبرده يیبو
ب است. يدر غ یاند و حق تعالانيچه مشهود است اعن، آنيان است. بنابراياع ۀنيآ

ن حق )کثرت در وحدت و ين خلق و رؤيت خلق در عيت حق در عيسوم رؤ ۀمرحل
هاست که تر از آنقبل و کامل ۀان دو مرتبين مرتبه جامع ميوحدت در کثرت( است. ا

وجود  ۀواسطهمان(. حکم به وحدت عالم بهشود )یده ميهم نام« یمقام کمال محمّد»
است که نفس  یوجود مظاهر ۀواسطز بهياست و حکم به کثرات آن ن ینفس رحمان

ندارند و وجود  یقين مظاهر از خود وجود حقيده است. ايها گردسبب ظهور آن یرحمان
لکه ست، بيز از آنِ خود او نين یاست. وجود نفس رحمان یها متعلّق به نفس رحمانآن

 :ـ ست )نکيز به ذات خودش موجود نين یاست. پس نفس رحمان یمتعلّق به حق تعال
ر يباشد. سایم یقتاً از آن اوست حق تعاليکه وجود حق ی(. تنها امر0/003، یعربابن

اند، ستند. اگرچه در خارج محقّقيش نيب یاليشان سراب و خموجودات با نظر به ذات
چه در ن، آنياست. بنابرا یست، بلکه از آنِ حق تعاليشان نشان از آنِ خودقتيذات و حق
ح داده يکه توض یز به همان نحوياست. کثرات ن یقت است حق تعاليحق یعالم دارا
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شان از آنِ قتيشوند؛ اگرچه حق، در عالم خارج موجود ميیق نفس رحمانيشد، از طر
 ست.يخودشان ن

او در مورد  یعلوم شد، به توضيح آراعربي در مورد صادر نخست ماکنون که نظر ابن
توان وجود کثرات را بر اساس جهات سهی، نمیپردازيم. از نظر ابن عربتوجيه کثرات مي

ن امر منجر به وجود تناقض و تعارض در يه کرد. چراکه اينا توجيسعقل اوّل ابن ۀگان
ز موجود يلوجود ناد در واجبيگانه بان اعتبارات و جهات سهيا ايشود: یصدور م ۀينظر

ن امر خالف وحدت و بساطت حق يها در عقل اوّل گردند، و اباشند تا سبب وجود آن
که ک امر واحد صادر شود، و حال آنيد فقط يز بايکه از عقل اوّل ننيا اياست؛  یتعال
نا قائل است، يسکه ابن ین، صدور کثرات به آن نحوي(. بنابرا0/49ست )همان، ين نيچن

 ست. ين یعربل ابنمورد قبو
 

 عربيدگاه ابنيه کثرات از دی. عوامل مؤثّر در توج1. 3
  ی. نفس رحمان1. 1. 3

اش سبب حصول ان و تنزّليق سرياز طر یطور که قبالً اشاره شد، نفس رحمانهمان
 ۀمنزلبه یهاست. نفس رحمانوال حامل صور آنيکه همچون هیگردد، درحالینات ميّتع

ا بالقوّه داراست )همان، يق و کماالت را بالفعل و ياست و تمام حقا یتعالحق  ۀيظلّ و سا
به نام عقل اوّل و  یقتياش، به حقنيّن مرتبه و تعيدر نخست ی(. نفس رحمان9/491

 گردد. ین ميّنات متعيّگر تعيبه د یسپس در مراتب بعد
 . عقل اوّل 2. 1. 3

(. 0/041است )همان،  یاليخ یصورت صورق به يعقل اوّل، بالقوّه، شامل کماالت و حقا
ل مشتاق است تا عالم را که بالقوّه ين دليق و کماالت عالم علم دارد و به همياو به حقا
ان نفس يا همان سري یحق تعال یت برساند. لذا تجلّيّده است به فعلين گرديّدر او متع

ا ي« لوح محفوظ»است به نام  یان امرين سريابد و حاصل ايیبر آن تداوم م یرحمان
و  ین موجود انبعاثي(. لوح محفوظ اوّل39، یصري: قـ ز نکي؛ ن9/491)همان، « ینفس کلّ»
 (.9/499، یعرب:ابنـ مخلوق به وجود آمده است )نک یاست که از علّت ین موجوديز اوّلين

 
  ی. نکاح و توالد عناصر عالم هست3. 1. 3

را که  یق و کماالتياست، بلکه حقا یان نفس رحمانيسر ۀعقل اوّل نه تنها واسط
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ان يکه م یر و تأثّرين تأثياز ا یعربکند. ابنیهاست به لوح محفوظ القا ممشتمل بر آن
کند. او عقل اوّل را به سبب یاد مي« نکاح»گردد، به نام یجاد ميعقل اوّل و لوح محفوظ ا

ن ينامد. از نظر او، ایم« مادر»اش یري، و لوح محفوظ را به سبب اثرپذ«پدر»اش یاثرگذار
قت، يان عقل اوّل و لوح محفوظ سبب به وجود آمدن دو حقيان نکاحِ منعقدشده ميجر
ز با ين دو فرزند نيگردد. ایم« عتيطب»و « هباء» یهادو فرزند دوقلو، به نام ۀمثاببه
ن عناصر ايان نکاح ميد. جريآیبه وجود م« یجسم کلّ»ها کنند و از آنیگر ازدواج ميکدي

که امر به عناصر اربعه )آب، آتش، خاک، و هوا( نيابد، تا ايیتداوم م یعالم هست یو اجزا
 ۀق تابش اشعيز پدر است. پدر از طريا نيمادرند و آسمان دن ۀمثابرسد. عناصر اربعه بهیم

وان، و يد ثالث )نبات، حي، سبب به وجود آمدن موال0ن چهار مادريد بر ايمستمر خورش
و از  یان رحمت حق تعاليبا سر ی(. نفس رحمان040 ،0/041گردد )همان، یانسان( م

ک از مراتب يو ربّ هر گردد ین ميّن آن مرتبه متعيّاش در هر مرتبه، به تعق تنزّليطر
 است. یااله یاز اسما یوجود، اسم

  
  یعربصدور ابن ۀيّالواحد در نظر ۀگاه قاعدي. جا2. 3

نا است. او يسصدور ابن ۀيّاز منتقدان نظر یکي یعربان شد، ابنيطور که قبالً بهمان
 یناب آقاالواحد تعارض و تناقض دارد. ج ۀنا با قاعديسصدور ابن ۀيّمعتقد است که نظر

ست، يح نيالواحد صح ۀدر مورد نارسا بودن قاعد یعربمعتقدند که نظر ابن یآمل یجواد
ه کثرات از ين حال به توجيرفته و در عيالواحد را پذ ۀقاعد ین قونويچراکه صدرالد

هرگز  یکه خود ابن عربني( پرداخته است. ضمن ایض عامّ )نفس رحمانيق فيطر
است، نقض نکرده  ین از حق تعاليعدم صدور دو امر متبا الواحد را که ۀقاعد یفحوا

الواحد را مورد نقد قرار نداده و در آثار خود آن را نقض  ۀقاعد یعربن، ابنياست. بنابرا
 ۀيّدر نظر ین قونويالواحد را همچون صدرالد ۀتوانسته است قاعد یم ینکرده است و حتّ

 (.093 ،9/091، یآمل ی: جوادـ رد )نکيصدورش بپذ
الواحد معتقد  ۀتوان به قاعدیا مين است که آيشود ایجا مطرح منيکه در ا یسؤال

مطرح کرده است،  یعربکه ابن یه کثرات، به آن نحوين حال به توجيبود و در ع
که ابننيست؛ و آن ايده نياز فا یک نکته خالين سؤال، ذکر يپاسخ به ا یپرداخت. برا

                                                                                                                                                                             

ست ن امر در شرع مقدس ايده است، جواز ايچهار زن گرد ا همسريکه آسمان دننيل ايمعتقد است، دل یعربابن. 0
 (.0/040 ،یابن عرب :ـ )نک
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ن اثبات آن را نقد نکرده است، بلکه کاربرد آن در ياحد و براهالو ۀهرگز خود قاعد یعرب
 ۀيّدهد. او وجود جهات ثالث عقل اوّل )در نظرینا را مورد نقد قرار ميسصدور ابن ۀيّنظر

 داند. یالواحد م ۀنا( را منجرّ به نقض قاعديسصدور ابن
ل عناصر يو تحله ين سؤال الزم است، تجزيدوم که توجّه به آن در پاسخ به ا ۀنکت

 ۀيّشان در نظريهاها با معادلآن ۀسيو سپس مقا 0نايسصدور ابن ۀيّنظر ۀدهندليتشک
 است. یعربصدور ابن

 
 یعربابن یتجلّ ۀيّ. عناصر نظر3. 3

است  یاز وجود حق تعال یان واحد مرتبهينخست یعربابن یتجلّ ۀيّدر نظر عنصر اوّل.
ت است که يّا همان واحديت يّالوه ۀن مرتبه مرتبيکه شامل تمام کثرات عالم است. ا

ح داده شد که منشأ کثرات عالم، اسما و يشامل تمام اسما و صفات است. قبالً توض
ع يط من جميبس یعربابن یتجل ۀيّن در نظرين، واحد نخستياست. بنابرا یصفات االه

که بحث مرتبه یلاز آن شامل تمام کثرات عالم است. درحا یارا مرتبهيست، زيجهات ن
نا از تمام جهات يسالوجودِ ابننا مطرح نيست. واجبيسالوجود نزد ابنداشتن واجب

 چ عنوان، در او راه ندارد.ياز کثرت، به ه یچ نوعيط است و هيبس
است که شامل و  یاز حق تعال یاکند مرتبهیم یتجلّ یکه از حق تعال یامر عنصر دوم.

ن يت وجود داشته است و به خاطر هميّالوه ۀکه در مرتباست  یکثرات یحامل صور علم
است،  یهاست و چون ظلّ و باطن حق تعالو ظهور آن یاش بر کثرات سبب تجلّشمول

(، 93ـ99، ین قونويصدرالد :ـ ست )نکيز مشابه او نيبا او ندارد، اگر چه کامالً ن یرتيمغا
اش داراي شأش و به دليل امکانالوجود برخالف منکه واحدِ صادرشده از واجبحالي در

جهات و اعتباراتي است و همين نکته محور انتقادات منتقدان را تشکيل داده است. آنان 
عربي اند که منشأ جهات و اعتبارات عقل اوّل کجاست؟ اين اشکال به ابناشکال کرده
است که  عربي وجود دارد کثراتيزيرا منشأ کثراتي که در صادر نخستِ ابن وارد نيست،

                                                                                                                                                                             

الواحد، واجـب الوجـود،    ینا، براساس قاعده يصدور ابن س یه ينا:عنصر اول: در نظريه صدور ابن سيعناصر نظر .0
که از  یاز انحاء ممکن(، در او راه ندارد.عنصر دوم: امر یچ نحوي)به ه یچ نوع کثرتيط از تمام جهات است و هيبس

 یشود، عقل اول است. عقل اول براساس قاعده  ین قاعده ( صادر ميالوجود، به عنوان واحد نخست ) طبق ا واجب
 صدور کثرات وجود دارد.  یبرا یط است، اما در آن، به ناچار، جهاتيبس یالواحد، امر

 یم ذات علت براآن، منشأ بودن تما یت است و معنايعل یاز رابطه  یه، نوع خاصين نظريعنصر سوم: صدور در ا
 به وجود آمدن تمام ذات معلول است.
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 الوهيت حق تعالي موجودند.  ۀدر مرتب
شود که شباهتي به معناي صدور عربي بحث تجلّي مطرح ميابن ۀدر نظريّ عنصر سوم.

شود. در یالواحد، از واحد بما هو واحد به جز يک امر واحد صادر نم ۀندارد. براساس قاعد
يعني بسيط من جميع الوجود واحد بما هو واحد است؛ سينا واجبصدور ابن ۀنظريّ

شود. عقل اوّل الوجود صادر ميجهات است. مشکل اين نظريّه امري است که از واجب
عربي، در ابن ۀبسيط من جميع جهات نيست بلکه کثرت در او راه دارد. اما در نظريّ

اي از آن به نازله ۀالواحد، حق تعالي واحد بما هو واحد نيست. چون مرتب ۀتطبيق با قاعد
الوهيّت شامل نوعي کثرت است )کثرت اسما و صفات(. آن امري هم که از اين مرتبه نام 

گيرد شامل نوعي کثرت است )کثرت صور علمي موجودات(. صدور هم در نشأت مي
عربي به معناي صدور نيست، بلکه به صورت تجلّي مطرح شده است. يعني ابن ۀنظريّ

 شوند. کثرات از حق تعالي متجلّي مي
 ۀيّعربي قابل تطبيق با اجزاي نظرصدور ابن ۀکدام از عناصر نظريّر نگارنده، هيچبه نظ

الواحد  ۀبندي به قاعدتواند در عين پايعربي نمينا نيست. بنابراين، ابنيسصدور ابن
اش مطرح نموده است، توجيه کند. صدرالدين کثرات را به همان نحوي که در نظريّه

الواحد از حق تعالي يک امر واحد  ۀد براساس قاعديگویم کهقونوي نيز با وجود اين
داند. وجود منبسط حقيقتي است که شود، آن امر واحد را وجود منبسط ميصادر مي

(. 99 ،99شود )همان، مشتمل بر کثرات است و به هيچ عنوان با يک تعيّن متعيّن نمي
بين عقل اوّل و ساير  سينا است، زيراهمچنين، وجود منبسط غير از عقل اوّل ابن

(. بر اين اساس، از نظر صدرالدين قونوي نيز آن 94موجودات مشترك است )همان، 
شود، واحدي است که در عين حال مشتمل بر امري که از واحد بما هو واحد صادر مي

تمام کثرات است. از طرفي خود او اذعان دارد که منشأ و مبدأ وجود منبسط، واحد بما 
واحديّت  ۀاش نيست، بلکه تعيّن ثاني يا مرتبذات حق تعالي به اعتبار اطالقهو واحد يا 

(، زيرا وجود مطلق يا همان ذات حق تعالي حتّي مقيّد به قيد اطالق 001است )همان، 
گونه ترکيب و کثرت، يا اسم يا حکمي هم در آن راه ندارد. حتّي نمي هم نيست و هيچ

(. 011ه آن که بتوان در مورد او بحث کرد )همان،  توان به آن اشاره کرد، چه برسد ب
 (.001ذات حق تعالي نه معلول است و نه حتّي علّت امري )همان،  
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 ملّاصدرا در مورد صادر نخست و توجیه کثرات  ی. آرا4

 کرده است: یصادر نخست سه مرحله را ط ۀملّاصدرا دربار یآرا
 ان، بهيقاً مطابق با عقل اوّل مشائياز آثارش صادر نخست را دق یالف. او در برخ

 (.29 ـ24 ،الواردات القلبيه في معرفه الربوبيه مالصدرا، :ـ )نک کندیر مينا، تفسيسخصوص ابن
رادات واردشده بر يگر از آثارش توجّه خود را به انتقادات و ايد یب. ملّاصدرا در برخ

ن دسته از يد. وي در اينمایه کثرات توسط او معطوف مينا و توجيسعقل اوّل ابن
خواجه  یِنا و طرح اصالحيسشده توسط ابنو نقد مباحث مطرح یآثارش، به بررس

گونه که قبالً اشاره شد، به اصالح پردازد. سپس همانین مورد ميدر ا ین طوسيرالدينص
اجوبه المسائل کند )همو،یش اقدام ميخو یاصالت وجود ینا براساس مبانيسدگاه ابنيد

 (.02 ،05 في القطب المنطقه،رساله 
ن ي، نخستین قونوي، و صدرالدیصري، قیعرب، مانند ابنيیج. ملّاصدرا متأثّر از عرفا

یم« وجود منبسط»ا ي« ینفس رحمان»ها ر آنيموجود عالم را با استفاده از عبارات و تعاب
الوجود قت، تنزّل وجود واجبي(. وجود منبسط، در حق992 شرح اصول کافي،داند )همو، 

اش انبساط و تيّ( که هو9/959 الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه،است )همو، 
الوجود، به اعتبار وجود منبسط، تمام موجودات را در ان در مراتب وجود است. واجبيسر

ر و يکوشد تا با همان تعابی(. ملّاصدرا م509 ،502، یشرح اصول کاف رد )همو،يگیبر م
کند ین منظور، اظهار ميتر کند. به اقت وجود منبسط را ملموسيعرفا حق یهاهيتشب

اويند. وجود منبسط  یکه وجود منبسط همچون جوهر، و موجودات همانند اعراض برا
الحکمه اند )همو، افته در آنينيّ، و موجودات همانند کلمات تعیهمچون نفس حق تعال

(. از نظر او موجودات عالم، مظاهر اسما و 9/904، المتعاليه في االسفار العقليه االربعه
که مظهر اسم اللّه است و اسم اللّه ل آنياند )همان( و وجود منبسط، به دلیصفات االه

ن ي(. در ا990گردد )همان، یاست، شامل تمام موجودات م یااله یع اسمايمتضمّن جم
از  یجود، سبب ظهور اسماش در هر مرتبه از مراتب ودگاه، وجود منبسط با تنزّليد

 یااله یکه در درون خودش، حامل و شامل تمام اسمایگردد، درحالیم یااله یاسما
او در مورد  يیدگاه ملّاصدرا که نظر نهاين ديا همان موجودات خاص است )همان(. اي

همچون  يیش از او در آثار عرفاياست که پ یمبتن یباشد، بر مقدّماتیصادر نخست م
 وجود داشته است.  یو قونو یصريق ،یعربابن
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 . عقل اول و وجود منبسط 1. 4

سينا بهابن ۀطور که گذشت، ملّاصدرا در برخي از آثارش عقل اوّل را به همان شيوهمان
کند و جريان صدور کثرات را نيز به همان صورتي که او عنوان صادر نخست معرّفي مي

خي ديگر از آثار خود وجود منبسط را به کشد. امّا در برتوصيف کرده به تصوير مي
عرفا توضيح مي ۀکند و جريان ظهور کثرات را نيز به شيویم یعنوان صادر نخست معرّف

صادر حلّ اين تعارض ممکن است گفته شود که نظر نهايي ملّاصدرا در مورد  یدهد. برا
بودن عقل  عرفا است و رأي او در مورد صادر نخست ۀنخست همان وجود منبسط و طريق

بازد و اهمّيّت خود اي ابتدايي و فاقد اهمّيّت است. امّا اين توجيه زماني رنگ مياوّل نظريّه
فلسفي مورد توجّه  ـ عنوان يک اثر عرفانياو را به ۀالشواهد الربوبيدهد که را از دست مي

از واجب یامر ناشن يعنوان نخستقرار دهيم. ملّاصدرا در اين اثر، ابتدا، وجود منبسط را به
( و سپس عقل اوّل را با همان 91 الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه،الوجود )همو، 

کند. از نظر او، عقل اوّل بهمي یعنوان صادر نخست معرفسينا، بهتوصيفات و تعابير ابن
 گردد )همان،اش، منشأ کثراتي ميوجود، وجوب، و ماهيّت ۀگانوجود جهات سه ۀواسط
 برد. را در هر دو موضع به کار مي« صادر نخست»(. او حتّي لفظ 041 ،093

شود که سؤالي فرا روي خواننده قرار بگيرد: چگونه ملّاصدرا در يک اين امر سبب مي
شود وجود منبسط عرفا و عقل اوّل ابناثر خود که جزء آثار ابتدائي او هم محسوب نمي

 کند؟یم یصادر نخست معرف عنوانزمان بهطور همسينا را به
ها هاي متعدّدي داده شده است که تنها برخي از آندر پاسخ به اين سؤال، جواب

، یاللّه خادم، عين«صادر اول ۀ: ديدگاه ملّاصدرا دربارـ اند )براي اطالع بيشتر، نکصحيح
ي(. از نظر خود ملّاصدرا، م94ـ90، صص14صدرا، شماره چهل و يکم، پائيز  ۀخردنام

گونه پاسخ داد: به وجود منبسط ـ که مشتمل بر کلّ عالم هستي توان به اين سؤال اين
توان نظر کرد. يکي به اعتبار اجمال، و ديگري به است ـ به دو گونه )يا دو اعتبار( مي

اعتبار تفصيل. به اعتبار اجمال مجموع عالم که محصور در وجود منبسط است، به جعل 
در شده است و بنابراين، نخستين موجود عالم وجود منبسط بسيط از حق تعالي صا
عالم به جهت تک تک کثراتي است که وجود منبسط مشتمل  ۀاست. اعتبار دوم، مالحظ

با ساير کثرات، نخستين موجود عالم عقل اوّل  ۀهاست. به اين اعتبار و در مقايسبر آن
شود، معناي کار برده ميبه «اوّل»است. به اين معنا که اگر در مورد عقل اوّل لفظ 

حقيقي اوّليّت مورد نظر نيست، زيرا عقل اول در مقايسه با ساير کثرات و تعيّنات، 
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يافته )در وجود منبسط( است. امّا موجودي که حقيقتاً نخستين تعيّن و موجود تحقّق
سفار الحکمه المتعاليه في االملّاصدرا،  :ـ نخستين امر عالم است، وجود منبسط است )نک

 (.9/999 العقليه االربعه،
که ملّاصدرا عقل اوّل را با ن است: علّت اينيسؤال ديگري در اين مورد وجود دارد ا

 وافي به صدور کثرات(، به ۀگاننا توصيف کرده است )جهات سهيسخصوصيّاتي که ابن
د کنپوشي ميعنوان نخستين تعيّن وجود منبسط معرّفي، و از عقل اوّل عرفا چشم

 ۀگانعربي جهات سههايي وجود دارد. ابنسينا و عرفا تفاوتچيست؟ ميان عقل اوّل ابن
 پذيرد.سينا را براي صدور کثرات نميعقل اوّل ابن

ن نکته نهفته است که يکي يبه نظر نگارنده، علّت چنين اقدامي از سوي ملّاصدرا در ا
عربي نکاح و توالد ميان عناصر عالم مؤثّر در توجيه کثرات از ديدگاه ابن یهاهيّاز نظر

هستي است. عقل اوّل از طريق نکاح يا تأثير و تأثّري که بين او و نفس کلّي به وجود 
گردد. نفس کلّي نيز از طريق تأثير و تأثّري پس از خود مي ۀد، سبب پيدايش مرتبيآمي

گردد و ميچهارم  ۀد سبب پيدايش مرتبيآبعدش به وجود مي ۀکه ميان او و مرتب
يابد. امّا ملّاصدرا هرگز از وجود چنين ترين مراتب ادامه ميجريان نکاح و توالد تا پائين

دهد. از نظر او پيدايش کثرات پس از عقل اوّل نه از جرياني در عالم هستي خبر نمي
اي گانهشود، بلکه از طريق جهات سهطريق نکاحي که بين او و نفس کلّي برقرار مي

 در او وجود دارد. است که 
 آيد:از مطالب ذکرشده چند نتيجه به دست مي

عربي و شاگردان او . اگرچه ملّاصدرا در مورد صادر نخست و توجيه کثرات، از ابن0
کار برده است، داراي ها را در اين زمينه بهمتأثّر بوده و حتّي گاهي عين عبارات آن

توجيه کثرات پس  ۀد. بر اين اساس، او نحوباشخاصّ خود نيز مي یهادگاهيابتکارات و د
 کند. خاص خود مطرح مي ۀاز عقل اوّل را به گون

. از نظر او پيدايش کثرات پس از عقل اوّل از طريق جريان نکاح و توالد ميان عناصر 9
سينا(، بهمشّائيان )ابن ۀپيوندد، بلکه کثرات همچنان به طريقعالم هستي به وقوع نمي

 شوند. ( عقول توجيه ميۀ)و در برخي موارد دوگان 0ۀگانهات سهوجود ج ۀواسط
عربي، بلکه به طريقي مرکّب از نظر ابن ۀ. ترتيب موجودات صادرشده، نه به شيو9

شود. از ديدگاه ابنردي )عقول متکافئ عرضي( محقّق ميسينا )عقول طولي( و سهروابن
                                                                                                                                                                             

 نمايد.ان مييمالصدرا تعداد اين جهات را در شواهد الربوبيه، سه جهت و در اسرار آاليات، دو جهت ب .0
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ب طبيعت، هباء، جسم کلّي، شکل يترتعربي، پس از عقل اوّل نفس کلّي و سپس به
که اين ترتيب حالينهم فلک نخست واقع شده است. در ۀکلّي، عرش، کرسي، و در مرتب

بالفاصله پس از عقل اوّل و صدور ملّاصدرا حفظ نشده است. از نظر او فلک اوّل  ۀدر نظريّ
سينا تا عقل ابن ۀهمراه با عقل دوم از عقل اول صادر گرديده است. اين جريان به شيو

 يابد.فعّال ادامه مي
چه گذشت، معلوم شد که اوّالً صادر نخست حقيقي از نظر ملّاصدرا وجود از آن 

ت و هر موجودي منبسط است که اصل عالم و حيات و نور ساري در تمام موجودات اس
الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه، پذيرد )همو، خود مي ۀحسب عين ثابتآن را به

شود، (. امّا عقل اوّل در مقايسه با ساير موجودات متعيّن، نخستين محسوب مي91
توان (. همچنين مي0/902 رساله الحدوث العالم،که دومين موجود است )همو، درحالي

که وجود منبسط از حق تعالي ل نخستين مخلوق است )همان(، درحاليگفت: عقل اوّ
الحکمه المتعاليه  که به نحو عليّت، از او صادر شده باشد )همو،نينشأت گرفته است، نه ا

 ست.يمخلوقات ن ۀن، در زمري(. بنابرا9/990، في االسفار العقليه االربعه
سينا مطرح کرده را با خصوصيّاتي که ابنکه صدرا عقل اوّل اً، به نظر نگارنده، اينيثان

عربي در دو کند، به دليل اختالف نظر او با ابنعنوان اوّلين مخلوق معرّفي مياست، به
 مورد ذيل است:

 . چگونگي جريان صدور کثرات پس از عقل اوّل؛ 0
 . ترتيب موجودات صادرشده پس از عقل اول.9

وجود، تمام مخلوقات تجلّي حق  براساس مطالب ذکرشده و براساس وحدت شخصي
)هر  یاهر عين ثابته ۀاند. به اين معنا که حق تعالي، در آينتعالي در اعيان ثابته

( و به تکثّر اعيان ثابته 959 ،934يابد )همان، حسب آن عين ثابته ظهور ميماهيّتي(، به
ن(، بلکه بهحسب ذات او نيست )هماشود. منتهي تکثّر يافتن حق تعالي بهمتکثّر مي

(. 99الهيجي،  :ـ حسب فعل اوست. فعل او نيز چيزي به جز وجود منبسط نيست )نک
اين فعل تنزّل و سريان حق تعالي است. تنزّل وجود مانند تنزّل يک شيء از مکان و 

يافته، الزم که خالي شدن مراتب باالتر وجود از حقيقت تنزّلاش نيست، تا اينمرتبه
، یشرح اصول کاف (. وجود منبسط ظلّ حق تعالي است )همو،95 ،94بيايد )همان، 

 شود.هاست، مياش سبب ظهور کثراتي که حاوي آن( و با شمول و انبساط502
اش عدم تعيّن در حدّي خاص، بلکه سريان و است که هويّت یقتيوجود منبسط حق
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اش است و تفاوت یاي از حق تعالانبساط است. از ديدگاه ملّاصدرا، وجود منبسط مرتبه
با حق تعالي تفاوتي اعتباري است، زيرا اگر حقيقت واحد وجود را بشرط ال در نظر 

اند؛ و احديّت است که جميع اسما و صفات االهي در آن فاني و مستهلک ۀبگيريم، مرتب
اگر آن را به شرط شيء در نظر بگيريم، دو حالت پيش خواهد آمد، يا آن را به شرط 

ن صورت مقام واحديّت خواهد بود؛ و يا آن يايم، که در اقايق در نظر گرفتهاشيا و ح ۀهم
ربوبيّت  ۀن صورت به آن مرتبيايم، که در ارا به شرط يکي از اعيان و حقايق لحاظ کرده

شود. اگر همين حقيقت واحد وجود را البشرط اخذ کنيم، وجود منبسط را اطالق مي
 ،9/901، المتعاليه في االسفار العقليه االربعهالحکمه پيش رو خواهيم داشت )همو، 

عربي، الوجود )يا مبدأ کثرات( در ديدگاه ملّاصدرا، همانند ابن(. براين اساس، واجب900
که وجود منبسط نيز به نحوي شامل کثرات بسيط من جميع جهات نيست. ضمن اين

 اش، استوار نشده است.لوازم الواحد، با حدود و ۀقاعد ۀصدور او بر پاي ۀباشد. لذا نظريّمي
  

 اين سه حکیم مسلمان ی. تحلیل و مقايسه بین آرا5

گيرد و اي بين آراي ابن سينا و ابن عربي انجام ميدر اين قسمت ابتدا تحليل و مقايسه
 شود.سپس آراي ابن عربي با مالصدرا مقايسه مي

 
 مقايسه آراي ابن سینا و ابن عربي. 1.5

شود یدهد، مشخّص میارائه م یدر مورد نفس رحمان یعربکه ابن یحيبا دقّت در توض
ن يبا نخست یاديار زيبس یهاتفاوت یدارا یعربدر نظر ابن یحق تعال ین تجلّيکه نخست

ها به قرار ن تفاوتياز ا یده شده است. برخينا است که عقل اوّل ناميسمخلوق از نظر ابن
 رند:يز
 ق صدور.يده است، نه از طريظاهر گرد یحق تعال یق تجلّياز طر ی. نفس رحمان0
ندارد. به خالف عقل اوّل  یو مستقل از وجود حق تعال یقيوجود حق ی. نفس رحمان9

 الوجود است. مستقل از واجب یوجود ینا که دارايسابن
که یندارد، بلکه باطن اوست. درحال یت حق تعاليّبا هو یرتيمغا یت نفس رحمانيّ. هو9

 الوجود است. ت واجبيّر از هوياوّل غ ت عقليّهو
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م، نه موجود است و نه معدوم، و يخود نه حادث است و نه قد یبه خود ی. نفس رحمان4
م يو قد یکه عقل اوّل، اوالً، حادث ذاتینه مؤخّر از عالم است و نه مقدّم بر آن. درحال

  که مقدّم بر عالم است.اً، موجود است، و سوم آنياست؛ ثان یزمان
ها ق آنيگانه است و از طرجهات سه ینا، دارايسن موجود عالم، در نظر ابني. نخست5

که صور آن ۀواسطبه یعربکه صادر نخست ابنند. حال آنيآیکثرات عالم به وجود م
ز ين اعتبار نيکنند و به همیان ثابته، را در خود حمل ميتمام موجودات عالم، به نام اع

 گردد. یست سبب ظهور کثرات عالم مده شده ايوال ناميه
به موجودات پس از  یقيوجود حق ۀافاض ۀ، بر خالف عقل اوّل، واسطی. نفس رحمان2

 ست. يخود ن
ن يعنوان نخستبه یشود که نفس رحمانیسبب م یآشکار یهان تفاوتيوجود چن

به عنوان نا يسبا عقل اوّل ابن یگونه شباهتچيه یعربدگاه ابنياز د یحق تعال یتجلّ
 ن موجود عالم نداشته باشد. ياوّل

شباهت ینا وجود دارد که دارايهمنام با عقل اوّل ابن س ی، موجودیعرباز نظر ابن
 ینا دارد. برايسبا عقل اوّل ابن يیهاز تفاوتين موجود نيهم یحتّ یبا آن است، ول يیها

 یبا عقل اوّل یفس رحمانان نيسه ميها، ابتدا به مقاها و تفاوتن شباهتيروشن شدن ا
 ین منظور، الزم است مقدّماتيم. به ايپردازیمطرح شده است، م یعربکه توسط ابن

 مطرح شود.
 

 الف. خلق و ابداع

است، تفاوت وجود دارد. ابداع  یان خلق و ابداع که دو فعل حق تعالي، میعرباز نظر ابن
ا ياش( و ش از خلقتي)پ یعلمگونه صورت چيرا بدون ه یموجود یکه حق تعالآن یعني

اورد و خلق بر عکس آن است. تعريف علم خداوند هم اعم از آن يبه وجود ب یتصوّر قبل
تصوّر  یان متداول است. از نظر مشائين، علم به معناياست که در نزد مشّائ یفيتعر

 را خداوند عالوهيست، زيف از نظر ابن عربي صحيح نين تعريکه امعلوم است و حال آن
ف محدود از علم الهي، مبدعات در نظر گرفته ين تعريباشد. در ایز ميع نيبر خالق، بد

ن يشيپ یاز موجودات را بر اساس علم و تصوّر یادسته ین حق تعالياند. بنابرانشده
ست که حق ين امر به آن معنا نيديگر را بدون آن. البتّه ا یاخلق کرده است و دسته

 یق تصوّريلم ندارد، بلکه علم خداوند اعم از حصول آن از طرش عيبه مبدعات خو یتعال
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 (.9/490، ی: ابن عربـ ن است )نکيشيپ
 

 ب. مبدعات و مخلوقات 

ین ميّها تعآن ۀواسطبه یات حق تعالياند که شئون و تجلّیمعقول یمعان یصفات االه
ها ز به آنين نيمه یستند. براين یوجود و اثر یچ عنوان در خارج دارايابد، امّا به هي
اند، از صفات یصفت ۀکه اعتبار ذات به اضاف یااله یند. امّا اسمايگویم« بيح الغيمفات»

، یصريق :ـ ندارند )نک ینياند. اگرچه خودشان وجود عیوجود و اثر خارج یدارا یبه نحو
 یالها ین صورت که اسماياثرند. به ا یق مظاهرشان در عالم خارج، داراي(، امّا از طر09
یشکل و اندازه و ... م یدارا ینيع ین وجودهاياند. اینيع یا وجودهايمظاهر  یدارا

هستند،  یاند، مخلوق حق تعالیااله یکه مظاهر اسما ینيع ین وجودهايباشند. ا
 ینفس رحمان یاند و نه مبدع، ولنه مخلوق یز صفات االهيکه خود اسما و نیدرحال

 :ـ ن به وجود آورده است )نکيشيپ یرا بدون صورت علم آن یمبدع است. حق تعال یامر
 اند:سه دسته یعربدگاه ابنين، موجودات از دي(. بنابرا9/499، یابن عرب

 .یاند و نه ابداع، مانند صفات االهکه نه خلق شده ی. موجودات0
 . ی. مبدعات، مانند نفس رحمان9
 .یدات خارجا همان موجوي یااله ی. مخلوقات، مانند مظاهر اسما9
 

 ن. یّن تعین مخلوق، نخستیج.عقل اوّل، نخست

ق در مراتب وجود، سبب حصول ياز طر یاش قبالً اشاره شد که نفس رحمانانيسر
نات و مظاهر يّن تعيگردد. ایاند، مکه همان موجودات یااله یا مظاهر اسماينات يّتع

 ین مخلوق موجوديتن و نخسيّن تعيهستند. نخست یمخلوقات حق تعال یااله یاسما
ان موجودات عالم يد. عقل اوّل از مينمایاد ميعنوان عقل اوّل از آن به یعرباست که ابن

است  ین موجود همان نفس رحمانيرا نخستين مخلوق است. زين موجود امّا اوّليدوم
ابد همان عقل اوّل يیم یکه وجود خارج یان ثابتهين عيگر، نخستي)همان(. به عبارت د

به نحو  یاست که نفس رحمان یقيان و حقايکه به نحو اجمال شامل تمام اع است
، ی، قلم اعلیهمچون، آدم، نور محمّد یگريد یهاها است. عقل اوّل نامل شامل آنيتفص

 یان کلمهين، عقل اوّل نخستي(.بنابرا00، 91، 34،90، یصري: قـ لوح قضا، و... دارد )نک
ا ي ین نفس االهيق هميگردد و از طرین ميّآن متع ۀواسطو به یاست که در نفس اله
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ان عالم )به نحو يق و اعيز حقاياست که واجد تمام علوم و ن یهمان نفخ روح اعظم االه
 (.499 ،9/935گردد )همان، یاجمال( م

، یعربافت که گرچه عقل نخست ابنيتوان دریکه ارائه شد، م یحاتيبا توجّه به توض 
مخلوق است که براساس علم مبدأ  ین و امريّمتع ینا، موجوديسبنهمانند عقل اوّل ا

 ز با آن متفاوت است:ين یبه وجود آمده است، امّا در امور یعالم هست
 ن موجود عالم است. يدوم یعرب. عقل اوّل در عرفان ابن0
 ست.يو مستقل ن یقيوجود حق یر موجودات عالم دارايمانند سا یعرب. عقل اوّل ابن9
ق عالم )به نحو اجمال( يتمام موجودات و حقا یصور علم یدارا یعربقل اوّل ابن. ع9

وجود  یعربشود. ابنیق است که سبب تحقّق کثرات پس از خود مين طرياست و از ا
رد يپذیه کثرات در عقل اوّل را نميتوج یها براآن یگرز واسطهيگانه و نجهات سه

 (.0/49)همان، 
 

 بن عربي و مالصدرامقايسه آراي ا .2.5

 ابن عربي و صدرا ذکر نکات ذيل الزم است: یدر مورد مقايسه آرا
. ملّاصدرا، همانند ابن عربي، بر اساس اصالت وجود و وحدت شخصي آن، علّت وجود 0

داند. اين کثرات عالم را مراتب و شئون ذات غيبي حق تعالي، يعني اسما و صفات او مي
 ۀي به نام اعيان ثابته )در حضرت علميّه( اند که در دو مرتباسما و صفات داراي صور علم

-نخست، اين صور علمي در علم حق تعالي به وجود مي ۀيابند. در مرتبتجلّّي، ظهور مي

گرفته از حق تعالي، بر دوم، وجود منبسط به عنوان نخستين امر نشئت ۀآيند؛ و در مرتب
اي از وجود حق ردد. وجود منبسط مرتبهگها ميابد و سبب ظهور آنيیها سريان مآن

اش سريان و انبساط است و چون جامع جميع اسما و صفات است، تعالي است که هويّت
 شود.در هر مرتبه از تنزّل خود سبب ظهور اسمي از اسما مي

نيست، « الواحد» ۀعربي و ملّاصدرا، مطابق با قاعدصدور ابن ۀ. به نظر نگارنده، نظري9ّ
اين دو انديشمند به کار برده نشده  یاش در آراقاعده با همان تعريف و لوازمزيرا اين 

شود. از بسيط من جميع جهات به جز امري بسيط صادر نمي« الواحد» ۀاست. در قاعد
که از نظر اين دو حکيم نه واحد نخستين بسيط من جميع جهات است و نه درحالي

تعالي است که شامل تمام کثرات عالم )به اي از حق ن مرتبهين. واحد نخستيواحد دوم
باشد و امري که از او به وجود آمده است نيز داراي همين خصوصيّت نحو تفصيل( مي
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که صدور )که به معناي منشأ بودن تمام ذات علّت براي تمام ذات است. ضمن اين
 معلول است( به ظهور و تجلّي تغيير يافته است.

عربي متأثّر است و صدور از ابن ۀادر نخست و نظريّ. اگرچه ملّاصدرا در مورد ص9
توان او را کامالً تحت تأثير ابنکند، نميحتّي عين عبارات او را نقل يا تشريح مي یگاه

باشد. از نظر ملّاصدرا، عقل یخاصّ خود م یهادگاهيعربي به حساب آورد. زيرا او داراي د
عقل اوّل  ۀگانبلکه از طريق همان جهات سهاوّل نه از طريق نکاح ميان او و نفس کلّي، 

شود. بر اين اساس، ترتيب موجودات صادرشده در سبب وجود کثرات پس از خود مي
 شود. عربي متفاوت ميها از نظر ابننظام فکري ملّاصدرا با ترتيب آن

 
 جهی. نت6

به دست عنصر  9از آنچه گذشت، معلوم شد که اوالً، با تحليل نظريه صدور ابن عربي 
مي آيد که هيچ کدام قابل تطبيق بر اجزاي نظريه صدور ابن سينا نيست. همچنين 

تفاوت اساسي با نفس رحماني ابن عربي دارد. بنابراين  2صادر نخست ابن سينا حداقل 
معتقد « الواحد»آراي اين دو دانشمند کامالً با يکديگر مغاير است و نمي توان به قاعده 

دور کثرات از واحد را به طريقه ابن عربي توجيه نمود. حتي بود و در عين حال ص
توان همان صادرنخست ابن سينا نمي نامد،موجودي را که ابن عربي عقل اول مي

 تفاوت اساسي با آن دارد. 9زيرا حداقل  دانست،
هرگز آراي غير قابل دفاع عقلي وي  ثانياً، صدرا در عين حال که از ابن عربي متأثر است،

وجود منسط را که همان نفس رحماني ابن عربي است و  پذيرد. بر اين اساس،ا نمير
ولي هرگز در توجيه صدور کثرات از  پذيرد،عقل اول ابن سينا يکي از تعينات اوست، مي

 نکاح و توالد عناصر عالم هستي ابن عربي را که قابل استدالل عقلي نيست، ۀواحد نظري
ابن سينا مبني بر وجود جهات ثالث در  ۀصدور مذکور از نظري پذيرد و براي توجيهنمي

علت وجود کثرات عالم را  کند. از طرف ديگر، صدرا همانند ابن عربي،عقول استفاده مي
داند. ظهور کثرات از اسماء و صفات او مي مراتب و شئون ذات غيبي حق تعالي؛ يعني،

ولي ترتيب موجودات صادر شده  د،شومقدس( حاصل مي ـ نظر او طي دو تجلي )اقدس
 ها از نظر ابن عربي متفاوت است.ز نظر صدرا با ترتيب آنا
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