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 چکیده 

فالسفۀ مسلمان به منظور تبیین نحوۀ ارتباط میان مراتب هستی، اموری را به مثابۀ 
 صادر اول، میان در فلسفۀ مالصدرا، وجود منبسط، به عنوان. اندها مطرح ساختهمیانی

شناختیِ اصالت، این وجود مجرای مبانی هستی. هویت غیبیه و ماهیات قرار دارد
شناسیِ مبتنی بر نقش میانی این بنابراین هستی. وحدت و تشکیک در وجود است

بر اساس این ساختار . اندیشیِ صدراییوجود، ظهور مبسوطی است از میانی
ها مور میانی وجود دارد که اگرچه نام و تعیّن آننهایت ااندیشانه، امکان بی میانی

وجود منبسط وجود واحدی است . ها انکار ناپذیر استناشناخته است ولیکن وجود آن
ای میانی، میان دو مرتبۀ نهایت است و همیشه مرتبهکه در عین حال شامل مراتب بی

که فالسفۀ پیشین بنابراین همۀ هویاتی . شناختی از این وجود، قابل فرض استهستی
تواند به عنوان مراتب این وجود واحد ها بدان اشاره کرده بودند، میبه عنوان میانی

ثمرۀ چنین تبیینی را در حل مسائلی نظیر وحدت و کثرت فعل خداوند، . تبیین شود
 .توان مشاهده کردحقیقت علم و جایگاه کالم و صورت نوعیه می
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 درآمد. ١
های فکری، خصوصا در حکمت اسالمی، تالش برای تبیین نحوۀ ربط ترین دغدغهاز عمده

ای نظیر ربطِ واحد به کثیر، حادث به قدیم، متغیر به ثابت و مقید به مطلق ساحات دوگانه
های ی خود، میان ساحات مذکور و نیز دوگانهشناسحکما به مقتضای نحوۀ هستی. است

توجه . اندمحدودتری نظیر مجرد و مادی، نفس و بدن، امری را به مثابۀ امر میانه لحاظ کرده
ها های فلسفی حکما در برخی بحثبه کارکرد میانیِ این امور، هم تسهیل کنندۀ نحوۀ تبیین

شناسانه و مقتضای نحوۀ اندیشۀ است و هم در نهایت خود را به مثابۀ یک ضرورت هستی
اندیشی هم نظر به مصادیق امور میانی در آثار  رو تحلیل میانی از این. دهدها نشان میآن

ها به مثابۀ امر میانی و نحوۀ ابتنای حکمای مسلمان دارد و هم نظر به نحوۀ کارکرد آن
 .شناسانه بر امور میانه داردهای هستیتبیین
منسوب به « یا » منسوب به وسط«صفت نسبی  است به معنای در لغت یک  »یانیم«
میانی در این پژوهش به ]. ، ذیل میانی٧[» چه نسبت به میان داردکه یا آنآن« یا »میان

شناختی یا میانۀ دو مرتبه از شود که در میانه دو ساحت هستیهر آن امری اطالق می
رد و بین این دوساحت و دو مرتبه گیمراتب هستی که در طول یکدیگر هستند، قرار می

کند، به نحوی که نسبت و سنخیت میان این دو ساحت یا دو مرتبه، ارتباط برقرار می
ها در متون فلسفه ازجمله این میانی. ای را اقتضاء داردضرورتاً چنین میانجی یا واسطه

، )عالم تحت قمرمیانه عقول و (، افالک )میانه خداوند و انسان(توان از عقول اسالمی می
میانه (، خیال )میانه عالم عقول و عالم ماده(، عالم مثال )میانه نفس و بدن(روح بخاری 
با (» میانی«در متون مختلف فلسفه اسالمی معادلی که برای . ، نام برد)عقل و حس

و » متوسطٌ بَین«یا » متوسط«وجود دارد بیشتر ) معنایی که در اینجا مورد نظر است
؛ ٦٠٠ و٢٦٢، ص٢٧؛ ٢٢٥ و ٧٠ ، ص٢٦؛ ٢٣، ص٦؛ ١٤٨، ص ١٠: ـ نک [است» وسط«

اگرچه که بر  ].٢٢٨ و ٧٦، ٧٤، ٣٠، ص٩، ج٣٠؛ ٢٦٤،ص٧، ج٣٠ ؛ ٤٠٦، ص٦ ، ج٣٠
های متأخر اصل وجود برخی از امور میانی مندرج در آثار حکمای متقدّم اساس تبیین

ها ها  در تبیینقش میانیِ آناند ولیکن همچنان مطالعه نمورد تردید و انکار واقع شده
ها است، بدین ای از اندیشه باشد که ناگزیر از لحاظ میانهتواند رهنمون به نحوهمی

شناسی را مراد دارد که با لحاظ  و یا ساختاری از هستینحوه» میانی اندیشی«ترتیب 
ن کردن ساحات میانی دو حوزه یا دو مرتبه از هستی و ناظر به ضرورت سنخیت میا

اندیشی در تفکّر اهمیّتی به مراتب بیشتر از یابد، از این رو میانیمراتب، بسط می
خواهند یافت، اگرچه که ) اندیشیبه عنوان شواهدی بر میانی(مصادیق امور میانی 
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مطالعه نحوه کارکرد مصادیقِ امر میانی، بستری برای بدست آوردن این ساختار و یا 
 .١نحوه تفکر است
گذاردن امور ار حکمی اسالمی، فلسفه صدرا میدانی است برای به آزموندر میان آث
اندیشی، زیرا از یک سو مالصدرا بیش از حکمای سابق به اموری نظیر میانی و میانی

شناختی توجه دارد و از سوی کارکرد خیال و عالم مثال و جایگاه نفس در مسائل هستی
رسد با لحاظ همه مراتب وجود، به نظر میدیگر با تکیه بر اصالت، وحدت و تشکیک در 

تواند به تبیین مسائلی نظیر ربط کثیر به واحد، حادث به شناختی، بهتر میمیانیِ هستی
وجودِ عینی . هایی بپردازدقدیم، متغیر به ثابت، مقید به مطلق و امثال چنین دوگانه

 اصل حذف مراتب و حذف. اصیل صدرایی، در عین وحدت، واجد مراتبی است
مندی، تباین وجودات و نفی اصل وحدت را در پی دارد و این هردو از حکمت او  مرتبه

بنابراین در تشکیک، ناگزیر از لحاظ مراتب میانی و در نتیجه هویات . تحاشی دارند
ها، در این ساختار، توجیهی برای ربط دو تعیّن یا دو ماهیت در میانی هستیم و بدون آن

ین ترتیب نگارنده برآن است تا به سواالت زیر در بازخوانی مبانی بد. دست نخواهد بود
 :شناسی صدرایی پاسخ دهدهستی
 کند؟ایفای نقش می» میانی«شناسی صدرایی، چه امری به عنوان ناظر به مبانی هستی. ١
 یابند؟مبانی اصالت، تشکیک و وحدت وجود چگونه در این امر میانی جریان می. ٢
های اندیشی حول آن، چه تفوق و مزیتی بر میانی این میانی و میانیدر کار آوردن. ٣

 سایر حکما در ربط سطوح هستی دارد؟

                                                                                                                                            
گـویی  ها برای ورود به گفـت     تواند یکی از مدخل   اندیشی می بازخوانی فلسفه اسالمی ذیل عنوان میانی     . ١

های دیگر نیـز نمـود      رسد این ساختار از تفکر در فلسفه      لسفه تطبیقی باشد، زیرا به نظر می      از جنس ف  
واسـطگی   و بـی   )mediation(توان جایگاه مفهـوم وسـاطت       تنها به عنوان یک نمونه برجسته می      . دارد

)immediacy (         یـن  در دو منبع زیر کـراراً ا      ]. ٣٩٠ـ٣٨٥، ص ٤[را در فلسفه هگل مورد بررسی قرار داد
 : عناوین تکرار شده و مورد بحث قرار گرفته است
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 اندیشی در پایگاه این امر میانی چیست؟ثمرات میانی. ٤
شناسی او، وجود منبسط را نگارنده در پی آن است تا صرفاً ناظر به مبانی هستی

اندیشی قرار دهد تا به قدر   به مثابه مبانیِ میانیمجرایی برای بازخوانیِ مبانی صدرایی،
بدین ترتیب . جامعی برای تبیین همه امور میانه، ذیل ساختاری واحد دست یابد

ها به لحاظ ترین میانی و جامع همه آنمختصات وجود منبسط به عنوان کلیدی
 .شناختی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت هستی
 

 پیشینه تحقیق. ٢
ها در فلسفه صدرایی مطرح است اموری که در این مقاله تحت عنوان میانههر یک از 

شک تاکنون به نحو مجزایی موضوع تحقیقات متعدد و مستقل بوده است، اما به بی
اندیشی پرداخته نشده ها و روش میانیعنوان یک ضرورت فراگیر یا مبنایی عام، به میانی

ها در معنای صفتی برای یک عالم یا  پژوهشدستعموماً در عناوین این» میانی«. است
 تا به عالم مثل معلقه یا به قوه خیال اشاره داشته باشد ولیکن در یک قوه استفاده شده

است و مضاف بر آن اگر تبیینی از امور میانه » میانی«این پژوهش تکیه بر معنای اسمی 
ان بخشی از ساختار ها به عنوگیرد، تمرکز بر روی نحوه نمودار شدن آنصورت می

اندیشی در فلسفه صدرا و احصاء اثری که به نحوی منسجم به میانی. اندیشی استمیانی
شناختی صدرا اندیشی و مبانی هستیهای میانی در فلسفه او و یا ارتباط میانیمؤلفه

پرداخته باشد، یافت نشد، اما آثاری وجود دارند که مقدمه و بستری هستند برای 
های عام فلسفه ی مانند مقاله حاضر که در جستجوی ساختارها و مؤلفههایپژوهش

 :اند ازاسالمی هستند، برخی از این آثار عبارت
ها در برخی آثار خود به میانی ١هانری کربن : فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ـ

و  ا.[p. xiii, 87 & 304; 39, p.14 ,38]در تفکر ایرانی و اسالمی توجه داشته است 
گاهی سرزمین ایران، عالم افالک، فرشتگان، امامان، عالم مثال و نفس را به مثابه امور 

فلسفه ایرانی و کربن در . اندیشی ایرانی تحلیل کرده استمیانی و نیز ظهور و بروز میانی
اندیشی را به عنوان وجه ممیزه فلسفه ، میانی]١٢٣ـ١٢٠، ص ٢٤: ـ نک [فلسفه تطبیقی
های کربن یکی از نکات مثبت در بررسی. نی مورد بررسی قرار داده استاسالمی ـ ایرا

رشد و ترک اندیشی در پیروی از ابنِپرداختن به بحران غربی به مثابه عدول از میانی

                                                                                                                                            
1. Henry Corbin (1978-1903) 
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تحقیقات . شیوه تفکر سینوی و جایگاه افالک در فلسفه او به عنوان امر میانی است
رداختن به افالک، امام و حتی اندیشه شیعی و کربن متمرکز بر عالم میانه هستند ولذا پ

ایرانی ذیل پیوستگی با عالم مثال و بیش از همه تحت تأثیر اندیشه شیخ اشراق و 
خصوصاً در (معنای مورد نظر او از عالم مثال، صورت گرفته و کمتر به سایر امور میانه 

 . پرداخته شده است) شناسی اوآثار صدار و ناظر به مبانی هستی
منیژه پلنگی در : »های وحدت وجودیعالم میانه در فلسفه اشراق و فلسفه« ـ

هایی بداند به دنبال آن است که عالم میانه را مقتضای فلسفه] ٥[اثری با عنوان مزبور 
او تحت تأثیر کربن و با معیارهایی برگرفته از . که قائل به وحدت سنخی وجود هستند

پردازد تا تعارض نحوه تقابل نور و ظلمت را هروردی میآثار او به نقد دستگاه اشراقی س
در خالل تحقیق مزبور، نگارنده معتقد است جایگاه . با اندیشه عالم میانه نشان دهد

صحیح عالم مثال را صرفاً در فلسفه صدرا و به سبب تکیه بر وحدت وجود و تشکیک 
پذیری فلسفه اسالمی از اگرچه در مقاله مذکور، به تأثیر . توان توضیح دادوجود می

مندی در گرایش به میانی اندیشی مورد تحلیل فلسفه افالطونی اشاره شده و اصل بهره
واقع گردیده، اما به سایر امور میانه و نیز ساختارهای عام و مبانی دیگر در تفکر صدرایی 

 و البته که منجر به بروز امری به عنوان عالم میانه در فلسفه ایشان شده، پرداخته نشده
که اساس کار مقاله نیز نقد دستگاه اشراقی است و پرداختن به آراء مالصدرا، ابن عربی و 

 .افالطون صرفاً در این راستا بوده است
 

 شواهدی بر میانی اندیشی در فلسفه اسالمی. ٣
متون متعدد در گذشته حکمت اسالمی تاکنون، گواه توجه به امور میانی و اتخاذ 

فارابی در جهت تبیین . شاختی استهای هستیدر نحوه تفکر و تبییناندیشی  میانی
وحی و نیز در مقام بیان اوصاف رییس مدینه، عقل فعال را واسطه در وحی خداوند بر 

در این بیان، بر چنین . ها استترین و سعادتمندترین انسانداند که کاملانسانی می
شود، و ل او، اطالق حکیم و فیلسوف میانسانی، به سبب افاضه عقل فعال بر عقل منفع

در این مقام دو امر . شودبه سبب افاضه عقل فعال بر متخیّله او، اطالق نبی و منذر می
یکی عقل مستفاد که واسطه میان عقل فعال و عقل منفعل : میانه دیگر نیز وجود دارند

  از او استهای متأخراست و دیگری خود رئیس مدینه که واسطه برای ایجاد ریاست
 ].٨٩ و ٨٨ ، ص٢٢؛ ١٢١و١٢٠، ص٢١[
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اندیشی به مثابه یک ها و میانیهایی از پذیرش میانهابن سینا، در آثار خویش نشانه
داند،  واسطه نفس ناطقه می به عنوان مثال او روح بخاری را متعلق بی. ضرورت را دارا است

که امور کثیف طبیعی هستند، با چراکه در نظر او رابطه مستقیم بدن و اعضاء، از آن جهت 
که باالترین ) روح بخاری(ای لطیف پذیر نیست و لذا در این میان واسطهنفس ناطقه امکان

]. ١٢٤و١٢٢، ص٣[داند  ترین مرتبه تجرد را داراست، مورد نیاز می مرتبه مادیت و پایین
دانست که عالم میانی ای  سینا را در زمره فالسفهنمونه دیگر افالک هستند؛ اگرچه باید ابن

توان جایگاه میانی افالک را در اندیشه او نادیده گرفت، اند، ولیکن نمیمثال را نپذیرفته
خصوصاً در مواضعی نظیر نمط هشتم اشارات که برای هموار ساختن راه برای مبعوث شدن 

 که نفوس آوردکند، ابن سینا این رأی را موجه به شمار مینفوسِ فاقد صور معقول تالش می
پس از مرگ و قبل از مبعوث شدن در قیامت، به افالک ملحق ) فاقد صور عقلی(بُله 
دهند و به این وسیله شایستگی حشر شوند و جسم فلکی را موضوع تخیّالت خود قرار می می

 ]. ٣٥٥، ص٣، ج٢[آورند و بعث در آخرت را بدست می
خاری از حیث آمادگی تعلّق به سینا مشابهتی میان جسم فلکی و روح بدر بیان ابن
مالصدرا نیز چنین مسانخت و کارکرد مشترکی را در نظر داشته است، . نفس وجود دارد

داند که در داشتنِ زیرا در بحث تعلق نفس ناطقه به جسم، جسمی را متعلقِ نفس می
بیشترین آمادگی و استعداد برای تعلّق به نفس، به جسم فلکی شباهت دارد و آن چیزی 

 ].٣٩٩، ص٢٥[جز روح بخاری نیست 
توان سراغ گرفت ولیکن نکته قابل در فلسفه سهروردی امور میانی بسیاری را می

ای را در جهت عمال قاعده» قاعده امکان اشرف« که سهروردی با تکیه بر توجه آن است
روع قاعده او با تکیه بر این قاعده، به عنوان یکی از ف. کار بسته استاثبات امور میانه به

و اساساً آن را به عنوان ] ٢٢٨، ص١٨؛ ١١٦، ص١٦[الواحد، به اثبات عقول پرداخته 
عالوه او بر به]. ١٨٤، ص١٣[گانه اثبات عقول مطرح ساخته است یکی از طرق شش

شود و قاعده گانه اشرف، اخس و وسط، در هر عقل میهمین اساس قائل به جهات سه
» اشرف از اشرف، اخس از اخس و وسط از وسط«رِ دیگری را تحت تحت عنوان صدو

، ١٠؛ ٩٦ و ٩٥ ، ص١٥؛ ٦٤و ٦٣، ص١٢؛ ٢٣٣، ص١٨؛ ٦٥ ، ص١٧[گیرد نتیجه می
ها را از همین راه تبیین سهروردی جایگاه میانه افالک و صور مندرج در آن]. ١٤٨ص
جایگاه میانی ارباب ]. ١١٨ و ١١٧ ، ص١٦؛ ٤٣٥، ص١٤؛ ٨٩ و ٨٨، ص١٩[کند می

 ].١٤٦ـ١٤٣، ص١١[رسد نواع نیز از طریق همین قاعده در دستگاه اشراقی به اثبات میا
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خواجه نصیر طوسی نیز در زمره حکمایی است که در آثار خود به امر میانی توجه 
که میان سه  پس از آنتصورات یا روضة التسلیمداشته است، به عنوان نمونه او در رساله 

بهره می برد تا به » نفس خیالی«نهد، از اصطالح  تمایز مینفس نباتی، حیوانی و انسانی
نفس خیالی از یک طرف با حس و . امری مابین نفس حیوانی و نفس انسانی اشاره کند

نفس خیالی اگر با نفس . محسوسات مرتبط است و از طرف دیگر با عقل و معقوالت
 فنای آالت، فانی خواهد حیوانی متحد شود، در تخیل نیازمند آلت جسمانی است و بعد از

شد اما اگر با نفس انسانی متحد باشد، در درک معانی، فارغ از آلت جسمانی است و 
گویی مالصدرا نیز در بحث ]. ٢٤و٢٣، ص٦[بنابراین باقی به بقای نفس انسانی خواهد بود 

در مراحل بعد از مرگ، از )  از شئون نفسیکیبه عنوان (تجرد قوه خیال و همراهی آن 
 ]. ٢١٩و ١٥٢،١٩٢، ص٩، ج٣٠: ـ نک[دمایی نظیر خواجه طوسی پیروی کرده است ق

ای در ما بعد الطبیعه میرداماد نقش دهر به عنوان میانی سرمد و زمان، جایگاه ویژه
ولیکن متن ] ١٥ـ٣، ص ٣٥[کند او مؤیداتی از حکمای پیشین در این باره نقل می. دارد

 مسأله دهر و لوازم مبتنی بر آن است، به نحوی که فلسفه او عمالً تبیینی تفصیلی از
 مثل افالطونی، قول صور علمیه الهی در های مطرح در آثار حکمای پیشین، نظیرمیانی

 بر همین اساس رد فلسفه مشاء و نیز قول عالم مثال و ارباب انواع در حکمت اشراق را 
یشی میرداماد مبتنی بر اندای از میانیبه عنوان نمونه]. ١٦١ـ١٥٩، ص٣٥[کند می

توان به این نکته اشاره کرد که در بحث نسبت خداوند و زمانیّات و یا به جایگاه دهر، می
وعائی است که تقدّم و در عین در جایگاه میانه خود، دهر تعبیری ربط میان ثابت و متغیّر، 

 ؛سازد توجیه میها از واجب تعالی را ت خداوند با حادثات زمانی و نیز تأخر آنیّحال مع
 در دهر و به هاتقدّم واجب تعالی بر حادثات زمانی، تقدّم سرمدی و به جهت تحقق آن

ها از که تأخر آنها معیّت دهری است، چنان است و معیّت خداوند با آنواسطه زمان
که تقدّم و تأخر و معیّت زمانی  بدون آنالجرم. واجب تعالی نیز تأخر دهری خواهد بود

ها بواسطه دهر میان واجب اجب تعالی نسبت به زمانیّات قائل شویم، این نسبتبرای و
 بدین ترتیب متغیّر از آن جهت که در زمان .]٤٥٨، ص٣٦[شود تعالی و زمانیّات برقرار می

جهت که در دهر واقع شده است، از این روی همراهی قرار دارد، متغیّر است، نه از آن
   ].١٠٥، ص٣٥[ به جهت دهر است و نه به حسب زمان خداوند و ثابتات با آن نیز

هایی که در مواضع مختلف میان حکمای سلف و مالصدرا، ها و گاه همسانیچنین قرابت
نوایی شود به یک نحوه تفکر ارجاع دارد که به صورت همدر اصل لحاظ امور میانی، دیده می
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ها نمودار شده است، امّا رت آنها و اتفاق نظر بر ضروحکما در اصل وجود داشتن میانی
ساز  دستگاه صدرایی با تکیه بر اصالت وجود، وحدت وجود عینی و تشکیک در آن، زمینه

شناسی شده است زیرا  هستی و هستی ها به مثابه مراتبِ میانیِتبیینی عام برای درک میانی
 .تندمند هسهستی و امر مساوق با آن، یعنی معرفت، هر دو در نظر صدار مرتبه

 
 اندیشی صدرایی، مبتنی بر وجود منبسطمیانی. ٤

که فهم هر مسأله، بر اند، به نحویتنیدهمسائل وجودشناختی حکمت صدرایی، در هم 
فهم مسائل دیگر مؤثر است و فهمی دیگرگون از یک مسأله ممکن است به دگرگونی 

ل دو نحو تمایز و نحوه حداق. ها بیانجامدفهم از مسائل دیگر و صورتبندی متفاوت از آن
تبیینی که برای این تمایزها ارائه شده است، سرآغاز پیچیدگی مسائل فلسفه صدرایی 

؛  از )موجودات(یکی تمایز میان واجب و ممکن و دیگری تمایز میان ممکنات : است
از آن (تعالی و ممکنات سویی اگر بنابر قاعده سنخیت میان علت و معلول، میان واجب

ها را سنخیتی قائل شویم، باید تبیین ارتباط میان آن) علول خداوند هستندجهت که م
حال اگر این این حد مشترک خودِ وجود . سازیم» حد مشترک«یا یک » واسطه«متکی بر 

تعالی با موجودات به چه باز باشد، سؤال آن خواهد بود که تمایز واجب) التحقق نفس(
ن باشد که در تبیین این ارتباط، حد مشترکی میان از سویی دیگر اگر بنا بر آ. گرددمی
تعالی مخدوش نگردد، به هر روی باید برای ها قائل نشویم تا وحدت حقه واجبآن

، ٢٩[متکثره وجود دارد، تبیینی بسزا ارائه کرد ) معالیل(تمایزی که میان ممکنات 
وی نقطه آغازی نگارنده مقاله برای خروج از این پیچیدگی و در جستج]. ، مقدمه٤٧ص

برای تحقیق در فلسفه صدرا، وجود منبسط و نقش میانی آن بین واجب تعالی و 
ها را به شناسی صدرایی قرار داده و آنموجودات را مالک بازخوانی مبانی هستی

 .اندیشی صدرایی ارجاع خواهد داد میانی
 
 وجود منبسط؛ میانیِ هویت غیبیه و موجودات . ١ـ٤

یکی وجودی که : توان لحاظ کردرتبه از موجودیت برای امور میدر نظر صدرا سه م
، با )وجودات(و دیگری وجودی که تعلق به غیر دارد ) هویت غیبیه(تعلق به غیر ندارد 

رسد دیگر جای طرح وجود دیگری نباشد، ولیکن نظر میطرح این تقسیم دوشقّی، به
به قبل، تحت عنوان وجود منبسط یاد صدرا از مرتبه سوم، و در واقع مرتبه میانیِ دو مرت

 : در توضیح این مراتب باید گفت. کندمی
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شود، این  مرتبه اول، اسم و رسمی ندارد و از این روی متعلّق ادراک نیز واقع نمیـ
شود و در نسبت با مراتب شناخته می» وجود حق«مرتبه مقام احدیّت است و نزد عرفا به 

 .بعدیِ وجود، مرتبه مفیض است
 مرتبه دوم مربوط به وجوداتی است که مقیّد به اوصاف و احکامی تحت عنوان حدود ـ

هستند و شامل همه موجودات ماهوی از عقل گرفته تا جسم و از جواهر گرفته تا اعراض، 
 .شودشناخته می» وجود مقیّد«خداوند است و نزد عرفا به » اثر«این مرتبه، مرتبه . شودمی

 در اینجا مقصود ماست و به نحوی بر مرتبه پیشین تقدم دارد، مربوط  امّا مرتبه سوم کهـ
، این ]٤٤٧، ص٩[هویت غیبیه است » ظهورِ«به وجود منبسط است؛ وجود منبسط، همان 

؛ ١٨٩ص ،٢٦[شناسند  می» وجود مطلق«اند، به خداوند نیز نامیده» فیض«یا » فعل«مرتبه را که 
و » عموم«ه باید خاطرنشان ساخت که اوصاف ، البت]٣١٣، ص٢٩؛ ٣٣٧و٣٣٠، ص٢، ج٣٠

گیرند، امّا زمانی که حکما آن را در باب اگر چه در باب مفاهیم مورد استفاده قرار می» اطالق«
 ].٥٤٦، ص٩[کنند را مراد می» احاطه«و » سعه«برند، وجود به کار می

یت است جا که وجود، عین تحصّل و فعلوجود منبسط وجودی است عام ولیکن از آن
و عام بودنِ این وجود، » شمول«، )اعتبار عقلی صرف(و متفاوت است از وجود عام بدیهی 

به نحو کلّی طبیعی و عقلی نخواهد بود، زیرا کلی طبیعی و عقلی برای متحصل شدن 
اگر بخواهیم تصویری از عمومیّت وجود منبسط بیابیم، . نیازمند به ضمیمه محصِّل است

ها هایی هستند که این وجود بر آنها و لوحماهیات به مثابه هیکلباید گفت ممکنات و 
بنابراین وجود منبسط منحصر و مقیّد به هیچ وصف و عنوانی نیست . گسترده شده است

تر حقایق خارجی از ها، موجود است و به تعبیر دقیقها و تحققبلکه با تمامی تعیِّن
این . اندشده» منبعث«تعیّن این وجود، » طوارا«و » هانحوه«حقیقتِ این وجود و » مراتب«

گیرد، بنابراین در عین وجود در اتحاد با هر ماهیت، عنوان آن ماهیت را به خود می
وحدتی که دارد، متعدد به تعدد موجودات است و به همین خاطر است که عرفا آن را 

. اند نامیده) »کلَّ شیءٍوَ رحمتی وَسِعَت «، به مناسبت »نفس الرحمن«و نیز (» اصل العالم«
نسبت وجود منبسط را به موجودات، نسبت هیوالی اولی به اجسام شخصی و یا نسبت 

هایی عدم  اند و دلیل استفاده از چنین تمثیلکلی طبیعی به انواع و اشخاص تلقی کرده
، ٣٠[دسترسی علم حصولی به کیفیت گستردگی و سریان این وجود بر ماهیات است 

رسد تبیین این نظر میبه]. ٤١، ص٢٧؛ ١٨٨، ص٢٦؛ ٧ـ٥، ص٣٣ ؛ ٣٣٠ـ٣٢٧، ص٢ج
شق از وجود که به لحاظ منطقی و بعد از طرح یک تقسیم دو شقّی جایگاهی ندارد، 
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پذیر باشد، امّا در بررسی نقش میانی وجود منبسط تنها ناظر به تعیّن میانیِ آن، امکان
آید، به شناسی صدرایی به میان میهای صدرایی، ناگزیر پای مبانی هستیدر تبیین

شناسی شود و سرانجام هستینحوی که وجود منبسط مبنای جریان این مبانی می
این تبیین . شوداندیشی نمودار میصدرایی با تکیه بر وجود منبسط، به صورت میانی

شناسی صدرایی در نسبت با های سه گانه، مبانی هستی که در گامنیازمند آن است
 .منبسط بازخوانی شوندوجود 
 اوصافی که درباره وجود :وجود منبسط و جایگاه میانیِ آناصالت . ١ـ١ـ٤

است، جایی که الشواهد الربوبیة منبسط ذکر شد، بتمامه قابل انطباق بر اوصاف وجود در 
تر، از تحقق و اصالت وجود سخن رانده است و حال در مقام بیان کیفیت صدرا پیش

 :نشانی نیست» وجود منبسط«ودات است، ولیکن از اصطالح شمول وجود بر موج
، بلکه شمول آن از باب ...ها نیست شمول وجود بر اشیاء مانند شمول کلّی بر جزئی«

التصور است، پس وجود ـ  یکل ماهیات است، سریانی که مجهولانبساط و سریان بر ه
به امور دارای دهنده که امری شخصی و متشخص به خود است و تشخصدر عین آن

شوند ـ مجاز است که گفته شود که به ای است که به آن موجود میماهیات کلیه
حسب ماهیات، دارای حقایق مختلفه است، که هر یک از ماهیات متحد است با 

ای از درجات آن، مگر موجود اوّل، که ماهیت در آن راه ای از مراتبِ آن و درجهمرتبه
 ].١٣٥، ص ٢٦[» ...ندارد به هیچ وجه 

تعالی از الذکر و حتی تمایز واجب چنان که مشهود است، در اینجا به سه مرتبه سابق
توان گفت حداقل یکی از معانی بنابراین می. وجودِ دارای مراتب نیز اشاره شده است

است، زیرا تنها این وجود است که » اصالت وجود منبسط« نزد مالصدرا، » اصالت وجود«
رده بر ماهیات است و ماهیات در اتحاد با مراتب همین حقیقت واحد حقیقت واحد گست

پس معنای دقیق اصالت وجود صدرایی آن است که . شونداست که متصف به وجود می
پرکرده است و حقیقت هر موجودی، به ) وجود منبسط(خارج را نه وجودات، بلکه وجود 

 از رابطه این وجود با سایر صدرا. گرددای از مراتب این وجود واحد باز میمرتبه
که (کند، زیرا حقیقت همه امور موجودات به اولویت و عدم اولویّت در تحقق، تعبیر می

وجود ]. ٣٩، ص١، ج٣٠[گردد ، به این وجود باز می)ها استوجودِ خاص هر یک از آن
با توجه به وجود به مثابه امری ( حقیقتی عینی است که هم نسبت به یک شیء

با توجه به وجود به مثابه (به تحقق است و هم نسبت به همه اشیاء » أحق«) بمرات ذی
 ]. ١٣٤، ص ٢٦[، زیرا همه اشیاء تحقق خویش را از وجود دارند )امری واحد
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داند؛ از سبزواری در تبیین نقش میانیِ وجود منبسط، آن را دارای دو حیثیت می
کند و بواسطه آن، ت طرد عدم مییک حیثیت، ایجادِ حقیقی خداوند است که از ماهیا

. تعالی داردوجود منبسط از این حیث، اضافه به حق. شودها مترتّب میآثار ماهیات بر آن
از حیثیت دیگر، وجود منبسط، وجودِ ماهیات است و از این حیث، به واسطه مراتب 

د  بدین ترتیب نزد سبزواری وجو].٤٩٩، ص٩[ای به ماهیات نیز دارد خود، اضافه
او همه صفات اضافی و نسبی را از آن حیث . منبسط همان اضافه قیومیه خداوند است

گرداند، زیرا وجود  باز میوجود منبسطکه تکیه به اضافه واحد قیّومیّت دارند، به 
منبسط نیز در هر امری به حسب آن امر است وگرنه خود، حقیقتی است دارای وحدت، 

یز واحد است و اتصاف آن به کثرات به دلیل متعلّقات که اضافه خداوند به امور نچنان
اضافه قیّومیه مبدأ تمامی وجودات و ظهورات ]. ٣٦٩ و ٣٦٨، ص١، ج٨[این اضافه است 

است زیرا او همان وجود » برزخ البرازخ«، )اضافه اشراقیّه(است، از این حیث اضافه قیّومیه 
و  وجودات مقیّد ) ی واجب تعالیذات غیب الغیوب(» کنز مخفی«منبسطی است که میانه 

ها و به اعیان ثابته که وجود علمی دارند از تعلّق اضافه اشراقیّه خداوند به آن. قرار دارد
 و ٥٤٧ ، ص٣، ج٨[رسند ها، از وجود علمی به وجود عینی میحسب هر یک از آن

توان می) رازخبرزخ الب(» هامیانیِ میانی«رو است که با تعبیر    از این].٤٢٠، ص٩؛ ٥٤٨
شناسی صدرایی در همه تعیّنات جریان دارند چنین گفت که اگرچه مبانی هستی

یابند، چراکه هر یک از این تعیّنات ولیکن، اوّالً، این مبانی در وجود منبسط جریان می
 . مراتب و ظهوراتی از آن وجود واحد سریانی هستند

اصیل، در واقع این تفاوت بنیادین را در صدرا با قرار دادن یک امر میانه به عنوان امر 
یک نه تنها چنین میانی فراگیری را ها هیچاندیشی خود با سایر حکما دارد که آنمیانی

اند، بلکه ضرورتی نیز در اثبات عینیت و اصالتِ یک امر میانی، در مقابلِ مطرح نساخته
تواند ، به تنهایی نمی»التاص«امّا تکیه کردن بر وصف . انداعتباریت امور دیگر، ندیده

اندیشی سایر حکما نشان دهد، زیرا امور میانی اندیشی صدرایی را بر میانیمزیت میانی
مطرح در آثار دیگر حکما اگرچه متصف به اصالت یا اعتبار نشده باشند، امّا همگی امور 

 دنبال عینی خارجی هستند و از این روی با وجود منبسط تفاوتی ندارند، حال باید به
 . توانند متحمل آن باشنداوصافی دیگر باشیم، که امور میانیِ دیگر نمی
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وحدت وجود منبسط و کثرت مراتب آن، مصحح نقش میانی وجود . ٢ـ١ـ٤
، ٣٠[ ١صادر اول وجود منبسط استشناسی صدرایی، ناظر به مبانی هستی: منبسط

                                                                                                                                            
او گـاهی صـادر اول را عقـل         . ]١٨٨، ص ٢٥[باشد  » احدی الذات و الهویة   « اول باید    صادرِنزد مالصدرا   . ١

و ] ١٥٠ و ١٤٩، ص ٣٢؛ ٢٨٣، ص ٢٨؛ ١١٦، ص ٧، ج  ٣٠؛  ٧٩ و   ٧٨، ص   ٣١: نکـ  [اول دانسته است    
، ٢، ج ٣٠[معنای صادر اول بودن عقل اول در بیـان حکمـا را نیـز بـه تفـصیل تبیـین سـاخته اسـت                         

در امّـا   ]. ٤٩٥، ص ٢٥؛  ٢٨١، ص ٢٨[در نظر او عقـل اول، همـان حقیقـت محمدیّـه اسـت               ]. ٣٣٢ص
قرار دارند کـه بـر      » ارواح قدسی «در این عالم    . ته است دانس» عالم امر الهی  «صادر اول را همان      المشاعر

هستند و از ایـن روی      » کُن«شود، زیرا همگی به منزله امر واحد        می» روح القدس «ها اطالق   مجموع آن 
 بلکه در نزدیکی تام بـه قـرب احـدی و از انـوار ذات او     ،در زمره عالم به معنای ماسوی هللا قرار ندارند      

] ٥٠، آیـه  ٥٤، سوره ١[» وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ    «در  » امر واحده «سبزواری نیز   . ]٧٠ و ٦٩ ، ص ٢٧[هستند  
صـدور آن، صـدور همـه    «داند، زیرا با وحدت خویش شامل همـه کثـرات اسـت و    را وجود منبسط می  

عقل اول باشد نیز به جهت شمول آن بر همه عقول و            » امر واحده «، بنابراین اگر مراد از      »وجودات است 
رسد هر امری که صـادر اول لحـاظ شـود بایـد امـری               رو به نظر می     از این . بلکه بر همه تحصّالت است    

هـا شـمول    باشد که دارای وحدت حقه ظلّیه باشد و در عین حال تنها به تکثر موضـوعاتی کـه بـر آن                    
 صدرا در پـی آن اسـت کـه صـادر اول را    توان گفت  می]. ٤٤٨، ص ٢، ج ٨[دارد، متصف به کثرت شود      

رسـد  امری تصویر کند که واحد و جامع عقول به مثابه تعیّنات باشد و از این رو است که به نظـر مـی                      
 .اصالت وجـود دارد   با وجود منبسط به عنوان صادر اول تناسب بیشتری با مبانی            » کن«معادل دانستن   

عده الواحـد،    معتقد است اگر حکما بر اساس قا       مصحح چنین تبیینی بیانی از مالصدرا است که در آن         
اند به جهت لحاظ موجودات در تباین و تمایزی اسـت کـه در تعـیّن خـویش       صادر اول را عقل دانسته    

 بدان معنا که اگر تباین میان موجوداتِ متعین و تفاصیلِ ماهیات و وجودات مختص به هر یـک                 ؛دارند
ه دارا اسـت بـه عنـوان        توانیم یک ماهیت خاص را به جهت نقص و امکانی ک          ها لحاظ نشود، نمی   از آن 

 ج ،٣٠[به شـمار آوریـم      ) وجود منبسط (صادر اول محسوب کنیم، بلکه باید صادر اول را وجود مطلق            
ر صادر اول بودنِ عقل، در واقـع        بدهد که تکیه صدرا     ت نشان می  اصراحت صدرا در این عبار    . ]٣٣٢،  ٢

، ١، ج ٣٠[» ت هستند و نه غیـر از آن       صوادرِ بالذات، وجودا  «سخنی است بر مبنای قوم، زیرا در نظر او          
 لحاظ حیثیتـی اسـت کـه در آن          ،)مثالً عقل ( تعین خاص    یکودن  بدین ترتیب صادر اول     ب. ]٤١٥ص

که لحاظ وجود منبسط به عنوان صادر اول در واقع       ، حال آن  نظر است یک موجود متعین ماهوی مورد      
 که از مقـام احـدیّت امـری غیـر از وجـود      تکیه بر مبنای اصالت وجود دارد و این اصل را مد نظر دارد    

 وحدت حقیقی   دارایتواند صادر شود، این وجود باید به مقتضای وحدت حقیقیه حق تعالی             واحد نمی 
ترین و بـاال  از آن مراتـب     ، که یکـی     باشدباشد و البته هریک از مراتب آن ملهم ماهیت و تعینی خاص             

طـور کـه   ن وجود منبسط با یک ماهیّت است، و همـان   نتیجه پیوند ای  « عقل اوّل    .، عقل اول است   هاآن
همه موجودات خاص به نوبه خود به منزله تعیّنات پیوسـته آننـد، خـود بـه عنـوان  نخـستین تعـیّن                        

  ]. ١٤٥و١٤٤، ص٢٣[» گرددپیشین تلقّی می
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حقیقی است و به همین این وجود، مقامِ ظهور امرِ بسیط ]. ٤١، ص٢٧؛ ٣٣١، ص٢ج
اش نیز به جامعیتِ سبب واحد است به وحدتِ آن و باقی است به بقای آن، و جامع بودن

وجود منبسط به مقتضای سنخیتی که با ]. ٥١٣، ص٩[گردد امر بسیط حقیقی باز می
و (جهت که ظهورِ حقیقت غیبی است خداوند دارد، دارای وحدت حقیقیّه است امّا از آن

جایگاه . خواهد بود» وحدت ظلّیه«، وحدتِ آن )یث، متمایز از هویت غیبیه استاز این ح
شود که اگرچه اضافه و نسبتی به واسطه مراتب خویش، میانی وجود منبسط باعث می

ندهد، بنابراین وجود کند ولیکن آثار و احکام خویش را نیز از دست با ماهیات پیدا 
خداوند است که همواره » امر«یرا وجود منبسط، ماند، زمنبسط همواره واحد باقی می

یابد، متصف به ها سریان و انبساط میواحد است و تنها به تکثّر موضوعاتی که بر آن
 ].٦١٣و٦١٢، ٥٤٧، ٥٣٤، ص٩؛ ٤٤٨، ص٢، ج٨[شود کثرت می

و یا  »یتجلّ «ای ،»ظهور« که با وجود حق دارد ی وجود مطلق در نسبتایوجود منبسط 
و » اطوار «یدارا، در عین حال  حق واحد وجودِیظهور و تجلّاین . است» نور ساطع«
، ٢، ج٣٠[ شودی ظاهر ماتی در ماهی وجودقیکه خود به صورت حقا است» ئیانحا«

، بنابراین وجود منبسط به واسطه جایگاه میانی خود واجد ]٤١، ص٢٧؛ ٣٤٠و ٣٣٠ص
عتبار دیگر کثیر است؛ به اعتبار دو اعتبار خواهد بود که به یک اعتبار واحد و به ا

تعالی است و از این جهت که ظهور حق است، اش ربط محض به واجبحقیقت وجودی
کند، ولیکن به اعتبار وجودی غیر از وجود حق ندارد و بنابراین از وحدت آن تبعیت می

به ]. ، پاورقی٥٠٣، ص٩[شود می» متعدد و متکثر«ظهور و سریانی که در امور دارد، 
 مندرج آن در متکثره مراتب که است یقی حقی وحدتیوجود منبسط دارابیانی دیگر، 

 ]. ٣٢٦، ص ٢، ج٣٠[هستند 
رغم  داند، امّا علیمالصدرا وجود منبسط را تنها راه ارتباط دادن حق به خلق می

 شود از این ارتباط باید به ارتباط واحد با کثیر تعبیر شود، مالصدرا آن راکه تصور می آن
تبیین چنین ارتباطی بر دوش . کندبه ارتباط واحد با واحد و کثیر با کثیر، تحلیل می

و ) خداوند( وجود منبسط است، به تعبیر صدرا در نبود وجود منبسط، میان مؤثر
. منتفی بود) تأثیر و ایجاد(شد و عمالً اصل خلقت قطع ارتباط می) موجودات(متأثّر

تواند مصحّح همه ه در وحدت، از خداوند دارد، میوجود منبسط به جهت تابعیّتی ک
های دیگر باشد زیرا وجود منبسط در جامعیت خود بر همه وجودات خاصّه، تابعِ وحدت

این جهت در واقع وحدت  از. جامعیت ذات احدی خداوند در همه کماالت وجودی است
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اسمِ کثرتی در ها، روجود منبسط نه عددی است، نه نوعی و نه جنسی، زیرا این وحدت
مقابل خویش هستند ولیکن وحدت وجود منبسط، هیچ کثرتی را در مقابل خویش بر 

بنابراین کثرت حقیقی وجودات که اموری . تابد، این وحدت، جامع همه کثرات استنمی
، ٣٠[شوند زائد بر وجود منبسط نیستند، واسطه در اتصاف ماهیت به تعدد و کثرت می

در این تبیینِ صدرا، واحد با واحد ارتباط دارد، زیرا وحدت وجود ]. ٣٣٣ـ٣٣١، ص٢ج
منبسط نیز وحدت حقیقیه است و از سویی وجود منبسط جامع همه مراتبی است که 

کند، از هایی در تقابل با خویش هستند، توجیه میهایی را که دارای کثرتهمه وحدت
وجه سوم در واقع .  خاصه استرو وحدت وجود منبسط، مصحح وحداتِ وجودات این

ارتباطی است که میان کثرت مراتب وجود منبسط و کثرت ماهیات و موضوعات متصف به 
تعالی و موجودات را با رسد اگر صدرا ارتباط میان واجببه نظر می. شودکثرت ایجاد می

بود،  د میکرد، اوّال، باید درپی ارتباط دادن کثیر با واحتکیه بر وجود منبسط تبیین نمی
کرد، ولیکن جایگاه میانی وجود منبسط و ها را به دیگری تأویل میثانیاً، باید یکی از آن

وحدت حقیقی آن که رو سوی واجب دارد و کثرت حقیقیِ مراتبِ آن که رو سوی ماهیات 
ای را در پی دارد که نه وحدت حقه حقیقیه خداوند را اندیشانهدارد، نحوه تبیین میانی

 .پندارد کند و نه کثرت حقیقی موجودات را امری موهوم میار میدخدشه
فارغ از تفاوتی که : تشکیک در وجود منبسط، نمود میانی اندیشی صدرایی. ٣-١-٤

های توضیح در باب معنی، مجرا و مناط تشکیک در میان حکما وجود داشته، یکی از راه
تشکیک . اشراقیان، تشکیک بوده استکثرات، تا حدّی در میان مشائیان و بیشتر، در میان 

معنای صدرایی تشکیک و تمایز . یابدهای فلسفی میتری در تبییندر آراء صدرا ابعاد وسیع
آید ؛ در باب وجود بدست می» انبساط«و » سریان«او از حکمای پیشین، با التفات به وصف 

ات را تنها شأن راسخان مالصدرا آگاهی از کیفیت انبساط و سریان وجود بر ماهیات و موجود
که (، چرا که اساساً فهم کنه وجود و بنابراین اوصاف آن ]٢٨٦، ص٢٩[داند در علم می

را خارج از حد، برهان و علم حصولی دانسته و راه را منحصر در ) ها استسریان از جمله آن
 در مقام حال مالصدرا با این]. ١٣٤، ص٢٦[بیان کرده است » صریح المشاهده و عین العیان«

 :کندسلب و گاهی در مقام ایجاب اوصافی را از این سریان طرح می
جامع جواهر و اعراض ] و[که حقیقت واحدی است که شامل همه اشیاء وجود، با آن«

است، گاهی بتمامه مفارق از ماهیات است، گاهی متحد با جوهر است و گاه متحد با 
با جسم، جسم است ] وجود) [ به وجوددر تنظیر حال وحدت( ]...٩٨، ص ٣٤[عرض است 

و با نفس، نفس است و با جوهر، جوهر است و با عرض، عرض است و در عین حال، خود 
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پس وجود با هر چیزی هست ولیکن نه به . مفارق است از همه ماهیات جوهریه و عرضیه
 ].٩٩، ص٣٤[ »نحو مزاولت و غیر از هر چیزی است ولیکن نه به نحو مزایلت

گانه وجود را  که در باال از آن سخن به عبارت به دقت دو مرتبه از مراتب سهاین دو 
از ) مرتبه هویت غیبیه(بنابر عباراتی که آمد واجب تعالی میان آمد مطرح ساخته است؛ 

و عبارت کنونی نیز سخنی از نسبت (ایستد بیرون می» انحاء«و » اطوار«و » مراتب«دایره 
، زیرا اینها اوصاف یک مرتبه تعینیّه وجود ) میان نیاورده استتعالی با موجودات بهواجب

نحوه شوند، و البته بندی قبلی، به وجود منبسط مربوط میهستند که در تطبیق با تقسیم
 قابل بیان است) به هیولی و یا کلی طبیعی( لی وجود منبسط در زبان تمثتیموجود

 در واقع .]٣٢٩، ص٢، ج٣٠[ ستی نانیب قابل زی نلی به تمثی حتتعالی وجود واجبکنیول
امّا مرتبه ماهیات نیز، در واقع ]. ٢٣٩ ص،٢٨[تعالی از مراتب وجودِ شامل، نیست واجب

، هستند زیرا مرتبه )وجود منبسط(سوی دیگری از همان حقیقتِ واحد ذی مراتب 
حتی ماهیت، متأخر از مرتبه وجود است و تا زمانی که موجود نشود، به تعبیر صدرا، 

 ]. ٧٥، ص ١، ج٣٠[اش است خودش نیست، زیرا خودبودنِ آن، فرع بر وجود داشتن
داند، این اضافه سبزواری وجود منبسط را اضافه اشراقیه خدواند به موجودات می

و ٤٧٤، ص٩[ها است بخش بداناشراقیه مفارق است از مقوالت و ماهیات، ولیکن تحقق
تعالی، فارغ از مراتبی  امر میانیِ ماهیات و واجبدر واقع وجود منبسط به عنوان]. ٥٢٣

که دارا است، تصویرگر وجودی است که از یک سو بتمامه از همه ماهیات مفارق است و 
بنابراین هر وجودی از وجودات، به مثابه ماهیتی متعیّن، متحد . در واقع ماهیت نیست

همان مرتبه از وجود است، ای از مراتب وجود منبسط و بلکه خود، عیناً است با مرتبه
توان وجودی در یک مرتبه را، در مرتبه زیرا مرتبه هر وجود مقوّم آن وجود است و نمی

دیگر تصور کرد و در عین حال همان وجود باقی بماند، چنان که وجودی دیگر نیز 
اما از سوی . ]١٣٨، ص ٢٦؛ ٤١٢ و ٣٦، ص١، ج٣٠[تواند در مرتبه او قرار گیرد  نمی

نظر به وجود منبسط از حیث مراتب و درجات و ماهیاتی که به مدد وجود دیگر، 
شوند، وجود منبسط را جوهر، عرض و در هر چیزی با هر وصف و منبسط موجود می

عمومیت، خصوصیّت، کلّیت، «کند و از این روی اوصافی نظیر عنوانی، همان چیز می
در عدم ]. ١٣٥، ص٢٦[خواهد پذیرفت را نیز به مثابه ملزومات، » جزئیّت، اطالق و تقیید

الوجود، هیچکدام از این اوصاف  ها، و لحاظ نفسلحاظ مراتب و اتحاد ماهیات با آن
بنابراین وجود منبسط دارای دو حیثیت ]. ٢٥٧، ص١، ج٣٠[عارض بر وجود نخواهد شد 

و یا تعالی ماهیت ندارد شود که جایگاه میانیِ آن، منشأ این دو حیثیت است؛ واجبمی
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تعالی است، ، از این رو وجود منبسط از سویی که مرتبط با واجب»ماهیّته إنّیته«به تعبیری 
زیرا واجب (مفارق از ماهیات است و متصف به هیچ قیدی، جز قید سعه و اطالق نیست 

و از سویی که مرتبط با موجودات و ماهیات است، با هر ماهیت ) تعالی این قید را نیز ندارد
شود که شود و بنابراین متصف به تمامی اوصافی می، همان ماهیت می)یا عرضیجوهری (

ازاین روست که وجود منبسط با نقش میانی خود یک . یابندماهیات بدان اتصاف می
 :دهد؛ وجود منبسطمبنای واحد برای تبیین تمامی انحاء کثرات بدست می

 سایر امور بدان موجودند، بر مبنای اصالت وجود، احقّ اشیاء به تحقق است و ـ
  این وجود امری است واحد،ـ
 گردند، و در وحدت خود، واجد مراتبی است که به حقیقت آن باز میـ

وجه . گردددر نتیجه وجه اشتراک و وجه امتیاز همه امور به این وجود باز می
 حیثیت ربط(اشتراک، ناظر به وحدت این حقیقت و مفارقت آن از کثرتِ ماهیات است 

بازگشت ) حیثیت ربط به ممکنات(، و وجه تمایز، به مراتب این حقیقت )به واجب
جا که این وجود، وجود واحدی است که متصف به وصف انبساط است، یا کند؛ از آن می

به عبارتی وجود واحد ذی مراتبی است که هم وحدت آن حقیقی است و هم مراتبِ آن 
ابه األمتیاز امور و مابه اإلشتراک امور، امر برخاسته از حقیقتِ آن است، در نتیجه م

پس نه تنها برای ایجاد انحاء تمایز در وجود، به ضمیمه یا واسطه . واحدی خواهد بود
، بلکه تمایز سایر امور بواسطه ]٤٠١و ١٢١، ١٢٠، ص١، ج٣٠[دیگری نیاز نیست 

ای از رتبه، زیرا هر یک، م]١٩٧، ٢٠؛ ٢٤١، ص٢٦[وجوداتِ خاص آن امور خواهد بود 
ها سریان یافته است در آن» تشکیک«و » تفاوت«مراتب وجود واحدی هستند که به نحو 

توان گفت قول به تشکیک در با چنین تبیینی می]. ١١٧، ص٦، ج٣٠؛ ٩٩، ص٢، ج٣٠[
که وجود وجود و قول به وحدت شخصی وجود، دو قول متمایز نیستند؛ توضیح آن

از  ،]٤١، ص٢٧؛ ٣٤٠و٣٣٠، ص٢، ج٣٠[تعالی است حق  »یتجلّ «ای ،»ظهور«منبسط 
توان قائل به وحدت شخصی وجود شد زیرا تمایز خداوند از وجود منبسط، تنها رو می این

، در  حق واحد وجودِیظهور و تجلّبه تمایز بود و نمود باز خواهد گشت، امّا از سویی این 
 اتی در ماهی وجودقیحقاکه خود به صورت  است» ئیانحا«و » اطوار «یداراعین حال 

 دارا است، دارای مراتب که یقی حقیوحدتدر عین وجود منبسط در واقع . شودیظاهر م
فهم کرد، » مراتبِ ظهور«توان ، این مراتب را می]٣٢٦، ص ٢، ج٣٠[نیز هست  متکثره

وجود، که » ظهورِ«توان گفت تشکیک در وجود، در واقع به تشکیک در بدین ترتیب می
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گردد و از آن جا که وجود منبسط تنها ظهور و نمودِ ود منبسط است باز میهمان وج
وجود حق تعالی است، تشکیک در مراتب آن، منافاتی با وحدت شخصی وجود حق 

مالصدرا از چنین تبیینی در باب وحدت شخصیه عالَم نیز استفاده . تعالی نخواهد داشت
ء متکثره، با صدور آن از حق تعالی به کند؛ او بر آن است که اشتمال عالم بر اجزامی

عنوان حقیقتی که از همه جهات واحد است، منافاتی ندارد، زیرا عالم دارای دو حیثیت 
تمایز میان این . »کثرت اجتماعیه«یکی حیثیت وحدت شخصیه و دیگری، حیثیت : است

وحدت حیثیت اول، حیثیت ربط به . دو حیثیت، تمایز میان مقام اجمال و تفصیل است
حقه حقیقیه است و از این جهت هیچ واسطه و یا معدّی میان عالم و خداوند وجود 

حیثیت دوم که . سازدندارد و وحدت شخصیه آن، احدیّت خداوند را مخدوش نمی
مشتمل بر کثرتی تفصیلی است، همان حیثیتی است بر مبنای آن نحوه صدور موجودات 

صدرا برای . شوندط علی و معلولی تبیین میبه نحو تراتیب تفصیلی و مبتنی بر رواب
، ٣٢؛ ٦٤و٦٣، ص٢٥[بهره برده است » احدیّت تکثّریه«جمع این دو حیثیت از اصطالح 

دهد که میان قول به ازین رو میانی اندیشی در حوزه وجود منبسط نشان می]. ١٦٦ص
 وجود وحدت شخصیه و قول به وحدت تشکیکی تصالح وجود دارد، چراکه جایگاه میانی

کند، یکی مقتضای ظلّیت مقام احدی است و منبسط، هر دو وصف را برای او ایجاد می
 .دیگری مقتضای مراتب تشکیکی این حقیقت واحد است

 
 اندیشی صدرایی مبتنی بر وجود منبسطثمرات میانی. ٢ـ٤

با بیانی که در سه بخش اخیر آمد، وجود منبسط محل جریان اصالت، وحدت و تشکیک 
تواند این شناسی، می بنابراین گرایش به نقش میانی وجود منبسط در هستیاست،

بدین ترتیب وجود منبسط . اندیشی نمودار سازدگانه را به مثابه مبانیِ میانیمبانی سه
ای است که به عنوان موجودات و ماهیات متعیّن، صدرایی دربرگیرنده همه امور میانی

 عقل، نفس، فلک، صورت و هر امر میانی دیگری به نقشِ. در آثار حکما مطرح شده بود
ای از مراتب هستی ها اگرچه مرتبهجایگاه میانی وجود منبسط بازخواهد گشت زیرا آن

باشند و از این حیث ارتباط میان دو مرتبه متعیّن دیگر را موجّه سازند امّا وجود منبسط 
در . ه موجودات خواهد بودتعالی و همها است، واسطه میان واجبکه حقیقت همه آن

 را محتمل دانست که اگرچه نهایت امور میانی دیگرتوان بیاین ساختار می
که در یک امر پیوسته ذی االسامی باقی مانده باشند، ولیکن به ضرورت آن مجهولة
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توان ای ما بین دو مرتبه دیگر قابل تصوّر است، نمیمراتب، همواره وجود مرتبه
بدین ترتیب اموری که در آثار مختلف حکمی به عنوان امور .  کردوجودشان را انکار
اند، تنها ناظر به مراتب خاصی از وجود منبسط هستند و شاید در میانه شهرت یافته
اندیشی بتوان از امور میانه دیگری نیز سخن گفت و یا تبیینی متفاوت بسط روش میانی

ا در آثار مالصدرا و شارح بزرگ فلسفه او، هایی رنمونه. از امور میانه پیشین ارائه داد
ها تبیین برخی امور میانه، تکیه بر توان سراغ گرفت که در آنسبزواری، می

 :اندیشیِ مبتنی بر وجود منبسط دارد میانی
که پیش از این آمد، وجود منبسط را مقام  چنان:ند وحدت و کثرت فعلِ خداوـ

این اضافه که . است» اضافه قیّومیه«ا فعل خداوند در نظر مالصدر. اندفعل خداوند دانسته
واحد است در واقع مصحّح همه اضافات دیگری است که به مثابه فعل، به خداوند نسبت 

بنابراین وجود منبسط به عنوان اضافه قیومیه، میانیِ ذات خداوند و همه . شودداده می
ها به گیرد و اضافه آنقرار میو غیره » کالم«، »قادریّت«، »عالمیّت«اضافات دیگر نظیر 

 ].١٦٥، ص٢٦[کند تعالی را توجیه میواجب
ای است که فیض وجود از طریق آن به  صورت نوعیه میانه: جایگاه صورت نوعیهـ

اعراض و بلکه و نه جواهر نه  را هی صور نوعمالصدرا]. ١٠٣، ص٣، ج٣٠[رسد ماده می
 ی که بداندی مینی را از سنخ وجودات عوعیهاو صورت ن. داندی نماتیماهاز سنخ اساساً 
 خود فراد و به نحو انبساط و سعه، مقوم ابوده زیّ متم حالنی متحصّل و در ع،واسطه

 مراتب ی حال دارانی متحصّل است و در عقتاًحقی منبسط وجود گونه کهاست، همان
، ٥ ج،٣٠[ دهدی مجهی است، که تکثرات جواهر و اعراض را نتزیضل و متماامتف
تعالی و ماهیات دارد، بنابراین همان جایگاهی را که وجود منبسط میان واجب]. ١٨١ص

 .، میان واهب الصور و افراد خود داردصورت نوعیه
 علم در تحلیل سبزواری اضافه اشراقی نفس است بر ماهیات ذهنی :  حقیقت علمـ

ت، آن علم نیز جوهر، و با ها گسترده شده است، بنابراین با جوهر بودن آن ماهیکه بر آن
طور که وجود منبسط در هر اش، آن علم نیز عرض خواهد بود، همانعرض بودن

علم در عالم صغیر انسانی، نظیر «: موجودی، به حسب آن موجود، جوهر یا عرض است
، بنابراین علم، ]٤٩١و ٤٩٠، ص٩؛ ١٤٦، ص٢، ج٨[» وجود منبسط در عالم کبیر است

گونه که وجود منبسط تی است که معلوم بالذات او هستند؛ همانمیانیِ نفس و ماهیا
 .میانیِ خداوند و ماهیات است
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چنان که آمد وجود منبسط مقامِ فعل خداوند است، و عرفا کلمه  : جایگاه کالمـ
، »کن«کلمه ) ع(اند، از سویی در بیان حضرت علیرا تأویل به وجود منبسط کرده» کن«

ها، سبزواری با استمداد از این تبیین]. ١٨٦، خطبه ٣٧[ه است تأویل به فعل خداوند شد
دهد و آن را بر قرار می) اشیاء و امور(کالم خداوند را میان هویت غیبیه و آثار خداوند 

با این مبنا کالم انسانی نیز به جهت . کندنفس الرّحمن یا وجود منبسط منطبق می
است که وجود دیگری را نزد نفس حاضر وجودی «است و » اظهار ما فی الضمیر«که  آن
، ٣، ج٨[میانیِ نفس و تعین مادّی آن به صورت صوت و یا هر امر دیگر است » کندمی
 ].٥٣٢و  ٥٣١، ص٩؛ ٦٣٥ص

 از موارد دیگری که سبزواری به مدد استفاده از :»األمر بین األمرین« معنای ـ
األمر بین «شود، معنای اندیشی مبتنی بر وجود منبسط به حلّ آن نائل میمیانی

رو سوی واجب  گونه که وجود منبسط یکدر مسأله جبر و اختیار است؛ همان» األمرین
، وجود مکلّف نیز از آن جهت )حیث تقیید(و یک رو سوی ماهیات ) حیث اطالق(داشت 

، )نسبت وجوبی با فاعل حقیقی خویش دارد(که وجود است، یک رو سوی واجب دارد 
نسبت امکانی با (ظهور خداوند است و روی دیگر آن، سوی انسان است زیرا هر وجودی 
حال فعل مکلّف یک حیثیت اطالق دارد که . ، زیرا وجودِ انسان است)قابل خویش دارد

کند و یک حیثیت تقیید که انتساب به وجود مقیّد انسانی انتساب به امر مطلق پیدا می
ار بودن مسخّر است و در عین مسخّر بودن، بنابراین فعل انسانی در عین اختی. یابدمی

گونه که وجود منبسط در عین وحدت، کثیر و در عین کثرت، واحد اختیار است؛ همان
 ].٥٣٥و ٥٣٤،ص٩[است 

 
 نتیجه. ٥

اصالت وجود، وحدت و تشکیک در وجود، اموری هستند در هم تنیده؛ در فلسفه 
ر متون، این اوصاف در وجود منبسط صدرایی این اوصاف مربوط به وجود هستند اما بنا ب

شناسی بنابراین همه مبانی هستی. شوند و مربوط به مرتبه تعینِ آن هستندمجتمع می
توان بازخوانی کرد و نتیجه گرفت که صدرایی را به عنوان اوصاف عینیِ این حقیقت می

ت، بلکه شناختی و به مقتضای تبیین نیسپیوند این مبانی، تنها یک امر ذهنی، معرفت
این امور در وجود منبسط، همزمان مندرج هستند و کارکرد میانی وجود منبسط در 

در واقع امری به عنوان امرِ . گردددستگاه صدرایی دقیقاً به اجتماع این اوصاف باز می
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اصیل وضع شده است که بتواند هم وحدت حقیقی و هم کثرت حقیقی در امور را تبیین 
ز وجود منبسط که در تحقق یگانه خویش، مراتب و اطواری سازد و آن چیزی نیست ج

فارغ از این بحث مبنایی، نتایج زیر نیز بر جایگاه میانی وجود منبسط در . دارد
 :شناسی صداریی مترتب است هستی
نما است؛ واحد است و متکثر، ولیکن  وجود منبسط دارای دو وصف متناقض.١ـ٥

حقیقت آن است و از این حیث، وجود منبسط رو کثرت آن از جهت مراتبِ برخاسته از 
سوی کثرت موجودات و ماهیات دارد و وحدتِ آن، مقتضای حیثیتی است که روسوی 

اوصاف متناقض نما در امور میانه دیگر نظیر هویت نفسانی . وحدت هویت غیبیه دارد
جسمانی و هویت ) مجرد بتمامه(در میانه هویت عقالنی ) ذاتاً مجرد و در فعل، مادی(
مشهود است ولیکن قول به وجود منبسط، امکانی است برای تبیین ) مادی بتمامه(

 .تعالی را مخدوش نسازدکثرات به نحوی که وحدت واجب
با تکیه بر تشکیک در حقیقت عینی وجود، همه کثرات به مراتب وجود  .٢ـ٥

نفس، خیال، صورت شوند، بنابراین عقول، افالک، منبسط به مثابه امری واحد، تأویل می
حکمای پیشین از تعیّنات مختلف هستی و نحوه سنخیت چه در تبییننوعیه و هر آن

کردند، در دستگاه صدرایی به عنوان ها، نقشی به مثابه امور میانی ایفاء میمیان آن
با این وصف، تشکیک صدرایی، تبیین واحدی . شوندای از مراتب هستی مطرح میمرتبه

 .همگی انحاء تکثرخواهد بود از 
گیرد و از این  وجود منبسط اگرچه خود میانه هویت غیبیه و وجودات قرار می.٣ـ٥

جهت که دارای مراتب اندیشی دستگاه صدرایی است، ولیکن از آنحیث نمودی از میانی
است، حاوی همه امور میانه دیگر است و بلکه هر موجودی در این خالل، امر میانه دو 

تواند اوصاف هستی شناختی آن دو ی است و تحلیل نقش میانیِ آن، میمرتبه از هست
بنابراین کل . ای را که به واسطه این امر میانه، مرتبط هستند، برای ما آشکار سازدمرتبه

هستی شناسی صدرایی با تکیه بر اصالت، وحدت و تشکیک در وجود منبسط، یک 
 . اندیشی استدستگاه میانی

شناسی صدرایی و  تکیه بر نقش میانیِ آن، ضرورت مسیر هستیوجود منبسط و. ٤ـ٥
شناسی اوست؛ ذات خداوند اسم و رسمی ندارد و یکی از بهترین مجاری برای مبانی هستی

شود، به موجودات نیز بدون شناخت فاعل و غایت قصوای جز به لوازم و آثار شناخته نمی
اید جایگاهی میانه این دو مرتبه را برای توان معرفت حقیقی یافت، بنابراین بها، نمیآن
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غایت (جهت که رقیقه اوصاف ربوبی است، معرفت به خداوند تأمل فلسفی برگزید تا از آن
ها، بخشی به وجودات و توجیه کثرت آنرا میسر سازد و هم به جهت وحدت) الهیات

ها را ه حقیقت آنیابی بها را با فاعل و غایت قصوی تبیین کند و بدین نحو دستنسبت آن
 .شناسی صدرایی به وجود منبسط اختصاص دارداین جایگاه در هستی. میسر سازد

 
 منابع

  کریم قرآن] ١[
 .البالغةقم، نشر . شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات). ١٣٧٥(ابن سینا، حسین بن عبدهللا ] ٢[
 . عاصی، تهران، شمس تبریزیحسن: تحقیق.  األضحویة فی المعاد).١٣٨٢(ــــــــــ ] ٣[
 .نیکا:  تهران،ترجمۀ حسن مرتضوی. فرهنگ فلسفی هگل). ١٣٨٨ (اینوود، مایکل] ٤[
خردنامه . »های وحدت وجودیعالم میانه در مکتب اشراق و فلسفه«). ١٣٨٩(پلنگی، منیژه ] ٥[

 .٣٩ـ٢٣، صص٦١ تهران، شماره صدرا،
 .تهران، جامی. ضة التسلیمتصورات یا رو). ١٣٦٣(نصیر الدین طوسی ] ٦[
 .تهران، دانشگاه تهران. نامهلغت). ١٣٧٢(دهخدا، علی اکبر ] ٧[
 . نابتهران،جلد، ٥ .شرح المنظومة). ١٣٧٩ـ١٣٦٩(سبزواری، مالهادی ] ٨[
 در الشواهد الربوبیة فی المناهج .التعلیقات علی الشواهد الربوبیة). ١٣٩٠(ـــــــــــ ] ٩[

سید جالل الدین آشتیانی، :  محمد شیرازی، مقدمه، تصحیح و تعلیقالسلوکیة، صدرالدین
 .قم، بوستان کتاب

، ٣جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . الواح عمادی .)١٣٧٥( سهروردی، شهاب الدین یحیی .]١٠[
مطالعات و هانری کربن، سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه : تصحیح و مقدمه
 .تحقیقات فرهنگی

: تصحیح و مقدمه، ٢جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . حکمة اإلشراق .)١٣٧٥( ــــــــــ] ١١[
 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیحسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران،هانری کربن، سید

هانری : تصحیح و مقدمه، ١جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . التلویحات .)١٣٧٥( ـــــــــ] ١٢[
  .حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی سیدکربن،

هانری : تصحیح و مقدمه، ١جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . المقاومات .)١٣٧٥( ـــــــــ] ١٣[
  .کربن، سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

: تصحیح و مقدمه، ١جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . شارع و المطارحاتالم .)١٣٧٥( ــــــــ] ١٤[
 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیحسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران،هانری کربن، سید

: تصحیح و مقدمه، ٣جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . هیاکل النور .)١٣٧٥( ــــــــ ]١٥[
 .قلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی هانری کربن، سیدحسین نصر و نجف



 ١٣٩٧ستان بهار و تاب، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی   ١٠٨

: تصحیح و مقدمه، ٤جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . کلمة التصوف .)١٣٧٥( ــــــــــ]. ١٦[
 .حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیهانری کربن، سید

: تصحیح و مقدمه، ٤جمصنفات شیخ اشراق، در مجموعه . االلواح العمادیّة .)١٣٧٥( ـــــــــ] ١٧[
 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیهانری کربن، سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران،

مصنفات در مجموعه . اللمحات للحکیم االشراقی شهاب الدین السهروردی .)١٣٧٥( ـــــــــ] ١٨[
 حسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران،یدهانری کربن، س: تصحیح و مقدمه، ٤جشیخ اشراق، 

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 .تصحیح محمد کریمی زنجانی اصل، تهران، نقطه. هیاکل النور). ١٣٧٩(ــــــــــ ] ١٩[
قم، مؤسسه . تشکیک در وجود): ٢(نظام حکمت صدرایی). ١٣٨٣(الرسول  عبودیت، عبد]٢٠[

 ). ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
: مقدمه و شرح و تعلیق. آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها.). م١٩٩٥(فارابی، ابونصر ] ٢١[

 .علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهالل
 .علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهالل: مقدمه و شرح. کتاب السیاسة المدنیة.). م١٩٩٦(ـــــــــ ] ٢٢[
 .رجمه، نقد و تحلیل از مهدی دهباشی، ایالم، ریسمانت. فلسفه مالصدرا). ١٣٩٠(فضل الرحمن ] ٢٣[
 .جواد طباطبایی، تهران، توس: ترجمه. فلسفه ایرانی، فلسفه تطبیقی). ١٣٦٩( کربن، هانری ]٢٤[
سید جالل آشتیانی، تهران،  : تصحیح. المبدأ و المعاد .)١٣٥٤( ابراهیمبن ، محمد مالصدرا] ٢٥[

 . انجمن حکمت و فلسفه ایران
 سید :تعلیق و تصحیح. السلوکیة المناهج فى الربوبیة الشواهد. )١٣٩٠(ـــــــــ ] ٢٦[

 . ، قم، بوستان کتاب یآشتیان الدین جالل
 .ی کتابخانه طهوربه اهتمام هانری کربن، تهران، .المشاعر ).١٣٦٣ (ـــــــــ] ٢٧[
تهران، مؤسسه محمد خواجوی، : مقدمه و تصحصح. مفاتیح الغیب). ١٣٦٣ (ـــــــــ] ٢٨[

 .تحقیقات فرهنگی
حامد ناجی : تصحیح و تحقیق . صدر المتالهینیمجموعه رسائل فلسف). ١٣٧٥(ـــــــــ ] ٢٩[

 . حکمتاصفهانی، تهران،
 . دار احیاء التراثجلد، بیروت،٩ .الحکمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة.). م١٩٨١(ـــــــــ ] ٣٠[
 .مقدمه و تصحصح محمد خواجوی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه. اسرار اآلیات ).١٣٦٠(ـــــــــ ] ٣١[
 .ناتهران، بی. مجموعة الرسائل التسعة.).  ق١٣٠٢ (ــــــــ] ٣٢[
 .انجمن اسالمى حکمت و فلسفه ایرانتهران،  .ایقاظ النائمین ).؟ ( ـــــــــ]٣٣[
 .، بیدارقم. الحاشیة علي الهیات الشفاء). ؟( ـــــــــ ]٣٤[
 یعل اهتمام دکتر مهدى محقق دکتر سیدبه. القبسات). ١٣٦٧(باقر الداماد میرمحمد] ٣٥[

 .، تهران، دانشگاه تهران ، پروفسور ایزوتسو، دکتر ابراهیم دیباجىی بهبهانیموسو



  ١٠٩  شناسی، متّکی بر وجود منبسط اندیشیِ صدرایی در هستی میانی 

، به اهتمام عبدهللا ٢در مصنفات میرداماد، ج. االفق المبین). ١٣٨٥ـ١٣٨١( ـــــــــــ ]٣٦[
 .، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگینورانی

 .صبحی صالح، قاهره، دارالکتاب المصری:  ضبط نصّه و ابتکر فهارس العلمیّة..) م٢٠٠٤ (البالغه نهج  ]٣٧[
[38] Corbin, Henry (1977). Spiritual Body and Celestial Earth from Mazdean Iran 

to Shi 'ite Iran. Translated from the French by Nancy Pearson, New Jersey, 
Princeton University Press. 

[39] ---------- (1981).The Concept of Comparative Philosophy. Translated by Pitter 
Russell, Cambridge, Golgonooza Press. 

[40] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1998). Science of Logic. Translated by A.V. 
Miller, New York, Humanity Books. 

[41  ] ---------- (2010). The Science of Logic. Translated by George Di Giovanni, New 
York, Cambridge University Press. 

[42] ---------- (2010). Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline 
Part I: Science of Logic. Translated and edited by Klaus Brinkmann and Daniel 
O. Dahlstrom, New York, Cambridge University Press. 





 


