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(تاریخ دریافت مقاله -59/20/11 :تاریخ پذیرش مقاله)52/20/02 :

چکیده
صدرالدین قونوی و به تبع او ،شمسالدین فناری ،معتقدند که بر ببر قاعردۀ
الواحد ،وجود منبسط یا مُفاض ،اوّلین صادر از ح تعالی است .از نگرا قونروی،
صادر اوّل از ذات ح تعالی ،وجود عامّ و فیض ذاتری اسرت کره از او بره ت ری
ساری در حقای ممکنات؛ از عقل اوّل تا هیوالی اولی تعبی میشود .به عبرارت
دیگ از منظ قونوی اولین صادر از ح تعالی ،وجود عامّ افاضرهشرد بر اعیران
موجودات است و آن چیزی است که از اعیان موجودات ،موجرود شرد اسرت و
این وجود عامّ ،میان عقل اوّل و سای موجودات ،مشت ک است و بره ایرن معنرا،
حقیقت جعل متع به وجود است .بیشت ین تم کز امام خمینی(ر ) نیرز بر ای
تبیررین م اتررن نظررام وجررود ،در «تع یقررات مارربا االنررس» فنرراری کرره شر
«مفتا الغین» قونوی است ،متوجه صادر اول یا به تعبی او ،مشریّت مل قره یرا
ک ی است .به عقیدۀ امام ،صادر اول ،هیچ کث تی ندارد و کث ت در م تبة بعردی
آن است که همان تعیّنات صادر اول به شمار میرود؛ اما در عین حال ،از نظ او
صادر اوّل دارای اعتبار وحدت و اضمحالل کث ات در ذات آن و اعتبرار کثر ت و
ظهور در مظاه است .امام مسئ ة ع م ح تعالی بره جزییرات را نیرز از ب یر
صادر اول حل میکند و ب خالف قونوی و فناری ،نسبت م عول بودن به وجرود
را بابل میخواند ،زی ا معتقد است که صادر اول یا وجود عامّ ،ربط محض است
و ربط محض ،حکمی ندارد و به همین مناسبت نمیتواند که م عول باشرد .برا
این حساب ،میان اصالت وجود و م عول بودن ماهیت را جمع میکند.
کلیدواژهها :امام خمینی(ر ) ،صادر اول ،ع م ح  ،فناری ،قونوی.
 .5دکت ی ع فان اسالمی ،پژوهشکدۀ امام خمینی(ر ) و انقالب اسالمی.
Email: reza_hossein_pour@yahoo.com
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مقدمه
«مفتا الغین» نوشتة صدرالدین محمد قونوی (۷79-۷۰7ق) ،نخستین و مهمت ین اث ی
است که رسماً در ع م ع فان نظ ی به نگارش درآمد است و به دنبال آن فارل تراز ای
از مبانی ع فان نظ ی یا ع فان ف سفی گشود شد« .مابا االنس» شمسالدین محمرد
فناری (491-715ق) نیز بهعنوان ش حی تفای ی در این حوز  ،در استداللی و ب هرانی
ک دن مباحث ع فانی سهم بسزایی دارد.
صدرالدین قونوی و به تبع او شمسالدین فناری در باب صادر اوّل سخنان بسیاری را
گفتهاند؛ فناری ،فال دوم از فاول مقدماتی و مقام پرن م از فارل اول تمهیرد جم ری
«مابا االنس» را به این مهم اختااص داد و در مواضع مخت ف دیگ هم به نحروی از
انحا از آن سخن به میان آورد اسرت .امرا هردف مرا در ایرن جسرتار ،اسرتخ ا مبرانی
وجودشناسانة صادر اول ب اساس تع یقات امام خمینی(ر ) ب «ماربا االنرس» اسرت و
سپس ارزیابی این استدالالت ب اساس ایضاحات ،تبیینات و انتقادات اوست.
با توجه به اینکه این تع یقات اساساً حاشیه ب متن به شمار میروند ،بدیهی است که
باید ابتدا به ایضا مقاصد متون قونوی و فناری پ داخت و سپس تع یقات مورد نظر را
تح یل و ب رسی نمود؛ لذا ما در ادامه به تبیین مقاصد متن ،البته در چارچوب تع یقرات
امام خمینی(ر ) ،خواهیم پ داخت.
تا جایی که نگارند مل ع است تاکنون جستاری در باب ب رسی نقر صرادر اول در
نظام هستی ،آن هم مبتنی ب نظ ات امام خمینی نگاشته نشد است و این پرژوه بر
اساس تع یقات امام ب «مابا االنس» به ان ام رسید است.
ضمناً این پژوه جنبة مبنایی دارد و جزء آن دسته از پژوه های مبنایی نظر ی
به شمار میرود که در آن از روشهای اسرتدالل عقالنری و قیاسری اسرتفاد و بر پایرة
ملالعات کتابخانهای ان ام شد است .این پژوه هم ا برا تح یرل محتواسرت؛ یعنری
بهمنظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم ،بهصورت نظاممند ان ام میشرود و بره
دنبال ت زیه و تح یل و توصیف ملالن است.
قاعدة الواحد و صادر اول
بب قاعدۀ مع وف الواحد ،از واحد ،جز واحد ،صادر نمیشود و بدینسان ،ثم ۀ واحد هم
مشابه و مناسن با اوست .درواقع ،چرون واحرد ،وحردت ذاتری دارد ،بره تعبیر حکمرای
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مشاء[ ،9 ،59ص ]07۰اوّلین صادر از ح تعرالی عقرل اوّل اسرت و بره تعبیر ع فرا و
حکمت متعالیه[ ،0 ،55ص ]07۰عقل اوّل ،اوّلین صادر 5از صادر اوّل ،در م اتن خ قی
است.
به عبارت دیگ  ،ملاب با قاعدۀ الواحد که میگوید« :الواحد الیادر عنه اال الواحد»،
صادر اوّل ،واحد است .حکما ،صادر اوّل از ح تعالی را عقل اوّل مریداننرد ،امرا قونروی
گفته است که صادر اوّل از ذات ح تعالی ،وجود عامّ و فریض ذاتری اسرت کره از او بره
ت ی ساری در حقای ممکنات؛ از عقل اوّل تا هیوالی اولی تعبی میشود که این صادر
اوّل ،وجود منبسط و رق منشور است[ ،51ص.]30
پس عقل اوّل ،خ اوّل است و صادر اوّل ،فوق عقل اوّل است که خود عقل اوّل نیرز
اوّلین ک مة متعیّن ب این صادر اوّل است .چنانکه قونوی ،در «ناوص» ،میگوید:
از ح تعالی ،از جهت وحدت وجودش ،جز واحد صادر نمیشود ،زی ا محال اسرت از
واحد ،از آن جهت که واحد است ،چیزی بی از واحرد ،اظهرار و ای راد شرود ،ولری آن
واحد ،نزد ما ،عبارت است از :وجود عامّ افاضه شد ب اعیان موجودات و آنچره از اعیران
موجودات ،موجود شد و آنچه که ع م ح تعالی به وجودش تع ر گ فتره ،ولری هنروز
موجود نشد است و این وجود عامّ که میان ق م اع ی ر که اوّلرین موجرود و موسروم بره
عقل اوّل است ر و سای موجودات ،مشت ک است ،به آن صورت که فالسرفه مریگوینرد،
نیست[ ،54ص.]53۷
اما امام خمینی ،شیوۀ قونوی و تحقی او راجع به صادر اوّل را نمیپسندد و تار ی
میکند که در کتاب «مابا الهدایه الی الخالفه و الوالیه» خود ،دربارۀ کیفیّت صردور و
وجه جمع بین اقوال ع فا و حکما تحقی کر د و روش قونروی را در ایرن براب ،خرالف
تحقی شایسته دانسته اسرت ،7[ 0صرص ]091-099و برا نقرل اقروالی از ارسرلو ،و در
حقیقت اف وبین ،صدرالدین قونوی و عبدال زاق کاشانی در مورد کیفیتِ صدور و تعیرین
اولین چیزی که از مبدأ اول صادر شد است ،نظ تحقیقی خرود را ابر از مریکنرد[،5۰
ص.]۷1
 .5اهل ع فان در عین حال که صادر اوّل را فیض منبسط و وجود ابالقی میدانند ،ب عقل اوّل هم
صادر اوّل ابالق میکنند که این ابالق ،به دلیل ق ب بسیار است و تضادگویی نیست ،زی ا عقل
اوّل ،اوّلین نق ب صادر اوّل است [ ،۷ ،1ص .]153
 .0در تق ی ات ف سفة امام نیز همین نقدها به قونوی وارد شد است[ ،0 ،5ص.]0۰5
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امام خمینی(ر ) نیز به تبع صدرالمتألهین ازآن اکه مشاهدات ذوقی را مخالف ب هان
ت قی نمیکند و ب اهین عق ی را ب خالف شهود اصحاب ع فان نمیداند ،به جمرع میران
نظ ات ع فا و حکما میپ دازد[ ،5۰ص .]۷1به اعتقاد وی ،ازآن اکه حکمرا بره کثر ت و
حفظ م اتن وجود در عوالم غین و شهود و ت تین اسباب و مسرببات و عروالم صرعود و
نزول نظ دارند ،ب ای بیان اینکه صادر اوّل ،عقل م د است و سپس نفس و همینبرور
تا آخ ین م اتن کث ات ،مح هستند؛ امرا مقرام مشریّت مل قره را دارای هریچ کث تری
نمیداند و کث ت را در م تبة بعد از آن متحق میداند که همان تعیّنات مشیّت مل قره
است که البته به دلیل مندک بودن مشیّت در ذات احردیّت ،هریچ حکمری نردارد ترا در
موردش گفته شود که صادر است یا غی صادر[ ،5۰ص.]۷1
امام ،در ش دعای سح  ،برا وضرو بیشرت ی در براب ایرن مشریّت مل قره سرخن
میگوید و معتقد است که تمامی عوالم غین و شهود س س ة وجود ،از تعیّنات و مظراه
مشیّت هستند و نسبت مشیّت به همة تعیّنات یکی است ،ه چند نسربت متعیّنرات بره
مشیّت متفاوت باشد.
درحقیقت ،به اعتقاد امام ،مشیّت از نظ ع فا ،همان صادر اوّل است که دیگ م اترن
وجود ،بهوسی ة مشیّت موجود شد اند.
امام از مفادّ حدیثی از امام صادق(ع) که ف مرود انرد« :خداونرد مشریّت را بره نفرس
مشیّت خ ک د و سپس اشیاء را بهواسلة مشیّت خ ک د» ،چنین استنباط میکنرد
که اساساً در م اتن خ قی ،هیچ موجودی جز مشیّت مل قة الهی وجود نردارد و مشریّت
است که بالذات موجود و از همة تعیّنات و تع قات ،م د است[ ،3ص.]34
اما به تعبی امام ازآن اکه نظ ع فا به وحدت و عدم شهود کث ت است و به تعیّنرات
عوالم ،خوا م ک یا م کوت ،ناسوت یا جب وت ،نظ ندارند ،معتقدند کره تعیّنرات وجرود
مل که از آنها به ماهیات و عوالم تعبی مریشرود ،اعتبرار و خیرال اسرت .پرس در دار
تحق و وجود ،هیچ چیزی جز ح تعالی نیست[ ،5۰ص.]۷۷
بدین ت تین امام کالم قونوی را در نزد ع فای کامل بردون مبنرا مریدانرد؛ زیر ا در
دیدگا وی صدور باید مادر و صادری داشته باشد و ازاینرو ناگزی است که متقروّم بره
غی یّت و سواییّت شود ،ام ی که مخالف شیوۀ اصحاب ع فران اسرت و لرذا وقتری ع فرا
میخواهنرد در مرورد آن تعبیر ی را بره کرار ب نرد ،از تعرابی ظهرور و ت ری اسرتفاد
میکنند[ ،5۰ص.]۷۷
صدرالمتألهین نیز ب ای توجیه نظ حکما و جمع میان نظ ات ع فا و حکما ،میگوید:
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«اینکه حکما ب اساس قاعدۀ الواحد ،اوّلین صادر از ح تعالی را عقل اوّل مریداننرد ،در
مقام تعبی اجمالی است» .درواقع اوّلیّت عقل اوّل ،در قیاس با دیگ موجوداتی است کره
متعیّن و متباین بود و آثار متفاوتی هم دارند ،وگ نه عقل اوّل در تح یل ذهنی ،وجود و
ماهیت و لذا نقص و امکان دارد ،درحالیکه صادر اوّل ،یک وجود مل و منبسط اسرت
و الزمهاش ،ب حسن ه م تبهای ،ماهیت و تنزلی است که او را به امکان خراصّ م حر
میکند[ ،0 ،55صص ،]075-07۰به عبارت دیگ  ،صادر اوّل ،در ه م تبه برا مراهیتی
ق ین میشود و اوّلین ماهیتی که از آن انترزاع مریشرود ،عقرل اوّل اسرت و در تنرزالت
بعدی ،ماهیات دیگ ی هم از آن دریافت میشود و از ه ماهیت ،نقص و امکان مخرتصّ
به آن فهمید میشود[ ،5۰ ،0ص.]71
عقل اوّل ،ماهیت دارد و صادر اوّل ،مل به قید ابالق است و بیماهیت و چرون از
صقع ربوبی است ،باید از امکان خاصّ و ماهیات موجود در کث ات منز باشرد ،اگر چره
صادر اوّل امکان فق ی دارد[ ،۷ ،1ص.]101
وساطت صادر اوّل میان حق و خلق
بب قاعدۀ الواحد ،صادر اوّل ،واسرلة ارتبراط وجرود نامتنراهی حر تعرالی برا کثر ات
و س س ة ممکنات و ارتبراط خ ر برا حر تعرالی اسرت؛ یعنری تع ر حر تعرالی بره
س س ة ممکنات از ب ی این صادر اوّل است .از نظ شرمسالردین فنراری ،ارتبراط هر
ممکنی ،از حیث امکان به ح تعالی ،به دو جهت اسرت )5( :جهرت امکران ممکرن؛ و
( )0جهت وجوب ممکن ،که این وجوب ،نسبت به حر تعرالی اسرت؛ از جهرت وجروب
ممکن ،غ به با وحدت و احکام وجوب است و از جهت امکان ،غ بره برا کثر ت و احکرام
امکان است.
اما تفاوت امتزا احکام جهت وجوب -که به ح تعالی ب میگ دد -و جهرت امکران،
مبتنی ب غ بة یکی از این دو ب ف ،م اتن وجوب و امکان است که این تفاوت م اتن ب
حسن تفاوت استعدادهای ماهیات اسرت[ ،51ص .]31بره عبرارت دیگر  ،اسرتعداد هر
ماهیتی متفاوت با استعداد ماهیت دیگ است که این استعداد هم در م تبرة ع رم الهری
رقم خورد است.
امام خمینی(ر ) نیز ابتنای تفاوت امتزا ب م اتن وجوب و امکان را مالحظه نمرود
و در واقع ،م اتن وجوب و امکان را متع به ابتنا یا مفعول واسلة آن میداند و از ایرن
رو مینویسد« :تفاوت امتزا جهت ی ی الحقی و جهت ی ی الخ قری ،مبتنری بر م اترن
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وجود و ماهیت است ،پس ه گا ق ب از مبدأ فیّاض باشد ،جهرت ی ری الحقری قرویتر
است و همچنین ب عکس» [ ،7ص.]091
به عبارت دیگ  ،با غ بة جهت و احکام وجوب ،ش افت و ق ب به حر تعرالی بیشرت
میشود و غ بة جهت و احکام امکان هم خسّت و بُعد از ح تعالی را بیشت میکند .در
واقع ،م تبة وجود به وجوب و م تبة ماهیت به امکان ب میگ دد.
موجودات از این جهت که فانی در او و وابستة به او هستند و از جنبة «ی ی ال بری»،
قوی هستند ،اما از جهات منتسن به خودشان و از جنبة «ی ی الخ قی» ،ضرعیفانرد[،3
ص .]39این در صورتی است که قوّت در مقابل ضعف باشد ،اما اگ قوّت ،به معنای مبدأ
آثار بودن باشد ،ح تعالی ،مبدأ آثار نامتناهی است و در دار وجود غی از او و صرفات و
آثار او ،چیز دیگ ی وجود ندارد[ ،3ص.]31
وحدت و کث ت صادر اوّل
صدرالدین قونوی ،درمورد نحوۀ ارتباط ح با خ و همینبرور خ ر برا حر  ،بره
اصولی متوسّل میشود که یکی از آنها متعیّن نشدن یک حقیقرت ک ری ،بره مظهر ی از
مظاه خود است[ ،57ص]59؛ یعنی حقیقتی که اقتضرا و ذاتر  ،سربن اسرت ،اساسراً
موجن ای اد کث ت میشود و لذا معنا ندارد که در م ی ،مظه و تعیّن خاصّری ظهرور
کند و متعیّن شود؛ زی ا دیگ تعیّنات و م الی هم بهصورت عامّ ،مظاه آن حقیقت ک ی
هستند .بناب این حقیقت ک ی که سبن کث ت و کثی است ،نمیتواند تنهرا در یرک فر د
تعیّن یابد[ ،51ص.]5۰5
به تعبی تفای ی باید گفت که اگ چه در نظ شمسالدین فناری مؤث حقیقری حر
تعالی است ،ازآن اکه حقای ک ی اسمایی یا حقای ک ی کونی ،اسباب تعیّنات روحانیاند
و تعیّنات روحانی هم اسباب جسمانیّتاند ،پس ه ت ی ک ی ،سربن ظهرور جزییرات
است ،اما در عین حال ،این ت ی ک ی ،از جهت سببیّت که عامّ است ،به ظهور معیّنی
از ظهورات متعیّن نمی شود ،مانند صرادر اوّل کره از جهرت نسربت عمروم بره کرل،
اقتضای تعیّن خاصّی از تعیّنات نسبتهای ظهورش را نمیکند.
اما اگ حیثیّت سبن کث ت بودن را از ت ی ک ی بر داریم ،در مظراه خرود متعریّن
می شود؛ یعنی اگ قید سرببیّت از او ب داشرته شرود ،در ب خری از مظراه خرود متعریّن
میشود ،زی ا ت ی ک ی همانبور که به ذات خرود متعریّن اسرت ،در بعضری از م اترن
بلون ،البته با لحاظ ک یّت  ،متعیّن میشود ،مانند عقول و نفوس ک ی[ ،51ص.]5۰9
به عبارت دیگ  ،ت ی ک ی ،از جهت سببیّت عامّ  ،در مظه ی از مظراه حسّری و
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ظاه ی خود متعیّن نمیشود ،اما در م اتن بابنی ،آن هم به نحو ک ی ،متعیّن میشود و
از این نظ میتوان به شار ک مات قونوی این اشکال را وارد دانست که عقرول و نفروس
هم ،به ه حال ،تعیّنی از تعیّنات و مظه ی از مظاه هستند ولرو بره نحرو ک ری ،نبایرد
تعیّنی ب ای ت ی ک ی ،لحاظ شود.
اما امام خمینی ،با غی منق خواندن کالم فناری ،میگوید:
مشیّت مل قه دو اعتبار دارد :اوّلین اعتبار مشیّت مل قه ،اعتبرار وحردت و بسرابت
است که این اعتبار ،اضمحالل کث ات در ذات فیض منبسط و فنرای صرور و تعیّنرات در
حض ت است که با این اعتبار ،ظهوری و تعیّنی در مظه ی از مظاه ندارد و این مقام،
مقام بابنی و اوّلیّت فع ی است .اما فیض منبسط ،در مقام ذات  ،بهصورت اسرتقاللی و
به معنای اسمی ،متعیّن به ذات است ،اگ چه این نظ  ،نظ ی بابل و شریلانی اسرت و
نظ محققانهای که در مورد آدم(ع) بود ،غی از این است؛ یعنی نظ محققانه به آدم(ع) و
همة اسما ،نظ ی آلی و اسمی بود ،پس آدم(ع) متع م به تع یم الهی برود ،چنانکره حر
تعالی با این ف مودۀ خود یعنی «وَ عَ َّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُ َّها» ،5شرهادت داد اسرت .دومرین
اعتبار مشیّت مل قه ،اعتبار کث ت و ت کین است و این اعتبار ،اعتبار ظهور در مظاه  ،از
تعیّنات جب وتی و م کوتی ک ی و م کی ناسوتی جزیی است و با این اعتبار ،دارای تعریّن
خاصّی نیست .مشیّت مل قه ،با همة تعیّنات متعیّن میشود و نسبت به همة تعیّنرات،
یکسان است ،بهبوریکره « و هرو الرذی فری السرماء الره و فری اهرض الره» 0و از نبری
اک م(ص) نقل شد که« :و لو دلیتم بحبل إلى اهرض السف ى لهبلتم إلى اهلل» 9و به این
اعتبار نیز وارد شد که « :ان معر ا یرونس(ع) کران فری بلرن الحروت کمرا ان معر ا
نبینا(ص) کان بالع و إلى فوق الالهوت» 1که نظ محق قونوی ،به اعتبرار دوم؛ یعنری
اعتبار کث ت است[ ،7صص.]097-091
اساس سخن امام در این بیان ،این است که فیض منبسرط یرا صرادر اوّل یرا همران
مشیّت مل قه ،دارای دو اعتبار وحدت و کث ت است و نظ قونوی نه فناری -کره ت ری
ک ی را در بعضی از م اتن بلون ،مانند عقول و نفوس ک ی ،دارای تعیّن میداند -نیز بره
 .5و همة اسما را به آدم تع یم داد (بق .)95 ،
 .0او کسی است که در آسمان خداست و در زمین هم خداست (زخ ف.)41 ،
 .9اگ با ریسمانی به پایینت ین نقاط زمین ف ود آیید ،باز هم ب خدا وارد شد اید.
 .1مع ا یونس(ع) در شکم ماهی بود ،همانبور که مع ا پیامب ما(ص) با ع و به فوق الهوت بود.
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اعتبار کث ت صادر اوّل است و اما اهمّ نکاتی که از این تع یقه به دسرت مریآیرد ،بردین
ش است:
« -5اوّلین اعتبار مشیّت مل قره ،اعت برار وحردت و بسرابت اسرت کره ایرن اعتبرار،
اضمحالل کث ات در ذات فیض منبسط و فنای صور و تعیّنات در حض ت است کره برا
این اعتبار ،ظهوری و تعیّنی در مظه ی از مظاه ندارد و این مقام ،مقام بابنی و اوّلیّرت
فع ی است»[ ،7صص]097-091؛ امام ،در «ماربا الهدایره» ،بره شرک ی مبسروطتر از
مقامات صادر اوّل و به تعبی خودش ،مشیّت مل قه پ د ب میدارد و میگوید که مشیّت
مل قه ،دو مقام دارد :اوّل ،مقام بیتعیّنی و وحدت ،البته نه مقام ظهور به وحدت .مشیّت
مل قه ،در این مقام ،با حض ت غین؛ یعنی فیض اقدس م تبط است و لذا در این مقرام،
هیچ ظهوری ندارد[ ،5۰ص .]11حض ت مشیّت مل قه ،بهدلیل فنای در ذات احدیّت و
مندک شدن در حض ت الوهیت ،فینفسه ،حکمی و اساساً نفسی ندارد [ ،5۰ص.]17
« .0اما فیض منبسط ،در مقام ذات  ،بهصورت استقاللی و به معنای اسمی ،متعریّن
به ذات است ،اگ چه این نظ  ،نظ ی بابل و شیلانی است و نظر محققانرهای کره در
مورد آدم(ع) بود ،غی از این است؛ یعنی نظ محققانه به آدم(ع) و همة اسما ،نظ ی آلی
و اسمی بود ،پس آدم(ع) متع م به تع یم الهی بود ،چنانکه ح تعالی با ایرن ف مرود  :وَ
عَ َّمَ آدَمَ الْأَسْرماءَ کُ َّهرا ،شرهادت داد اسرت»[ ،7صرص]097-091؛ تع ریم آدم(ع) ،بره
ودیعت نهادن صور اسما و صفات به نحو لفّ و اجمال و احدیّت جمع در اوست ،نه اینکه
ح تعالی ،آدم(ع) را م د از ع م به اسما خ ک د باشد و سپس اسما را به او تع ریم
کند؛ یعنی او را با جعل ذات  ،صاحن ع م به اسما ک د[همان ،ص.]75
« .9دومین اعتبار مشیّت مل قه ،اعتبار کث ت و ت کین اسرت و ایرن اعتبرار ،اعتبرار
ظهور در مظاه  ،از تعیّنات جب وتی و م کوتی ک ی و م کی ناسوتی جزیی است و با ایرن
اعتبار ،دارای تعیّن خاصّی نیسرت»[ ،7صرص]097-091؛ یعنری دومرین مقرام مشریّت
مل قه ،مقام کث ت و تعیّن به صورت خ و ام است[همان ،ص]11؛ چنانکه عالم اساساً
محاور میان دو م تبة خ و ام است و عالم خ  ،فر ع و ترابع عرالم امر اسرت[،51
ص ]15و مشیّت مل قه در این مقام ،ظهور همة اشیاست ،ب که همة اشیا ،به لحراظ اوّل
و آخ و ظاه و بابن است.
حض ت مشیّت ،چون ظهوری ب ای حض ت جمرع اسرت ،همرة اسرما و صرفات ،بره
احدیّت جمع ،ت مّع مییابند و این ،مقام ت ی ع می در نشئة ظهور و عین است .پرس
همة م اتن وجود ،مقام ع م و قردرت و اراد و سرای اسرما و صرفات اسرت ،ب کره همرة
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م اتن ،از اسمای ح است .پس ح تعالی در عین تقدّس  ،در همة اشیا ظاه است و
در عین ظهورش ،از همة آنها منز است؛ بناب این عالم ،م س حضور ح تعالی است و
موجودات ،حضار م س اویند[ ،5۰ص.]1۷
پس مشیّت مل قه ،ظهور ذات احدی در پیک ممکنات ،به قردر اسرتحقاق آنهاسرت.
بهواسلة مشیّت مل قه است که عالم ،جامة امکان میپوشد و مت بّس بره لبراس اکروان
میشود .پس ظاه است و پوشید  ،آشکار است و پنهران ،م ر د اسرت و تمثرل یافتره،
وحدت دارد و متکث است[ ،5۰ص.]17
« .1مشیّت مل قه ،با همة تعیّنات متعیّن میشود و نسبت به همة تعیّنات ،یکسان
است ،بهبوریکه و هو الذی فی السماء اله و فی اهرض اله 5و از نبی اک م(ص) نقل شد
که :و لو دلیتم بحبل إلى اهرض السف ى لهبلتم إلى اهلل 0و به این اعتبار نیرز وارد شرد
که :ان مع ا یونس(ع) کان فی بلن الحوت کما ان مع ا نبینا(ص) کان برالع و إلرى
فوق الالهوت 9که نظ محقر قونروی ،بره اعتبرار دوم؛ یعنری اعتبرار کثر ت اسرت»[،7
صص ]097-091؛ از منظر امرام ،اصرحاب کشرف و مع فرت ذوقری دربرارۀ ایرن مقرام
میگویند که ح تعالی در آیینة تعیّنات و در لباسهای مخ وقرات و م رالی حقرای و
مهبط رقای  ،ظهور ک د است ،چنانکه آیات و روایات فوق اشار به همین ام دارند[،5۰
ص.]17
اما اهل حکمت و استدالل میگویند که س س ة موجرودات ،از دو عرالم امر و خ ر ،
م اتن فعل و درجات خ و ام ح تعالی هستند و ح تعالی از همرة عالمیران منرز
است .پس مقام مشیّت مل قه و حض ت الوهیّت ،بهدلیرل اسرتهالک در ذات احردیّت،
هیچ حکمی ندارد؛ پس مشیّت مل قه ،معنای ح فی آویخته بره عرز قردس حر تعرالی
است[ ،5۰ص.]14
امررا صرردرالمتألهین در «اسررفار» خررود بحثرری مبسرروط و منظمرری را برره ب شررم دن
خاوصیات و اوصاف فیض منبسط یا صادر اوّل اختاراص داد اسرت کره شراید ریشرة
بسیاری از نظ ات امام در باب صادر اوّل یا به تعبی خودش ،مشیّت مل قه باشد.
وحدت وجود منبسط یا همان صادر اوّل ،به تعبیر صردرالمتألهین ،عرددی نیسرت؛
 .5او کسی است که در آسمان خداست و در زمین هم خداست (زخ ف.)41 ،
 .0اگ با ریسمانی به پایینت ین نقاط زمین ف ود آیید ،باز هم ب خدا وارد شد اید.
 .9مع ا یونس(ع) در شکم ماهی بود ،همانبور که مع ا پیامب ما(ص) با ع و به فوق الهوت بود.
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یعنی مبدأ اعداد نیست ،زی ا حقیقت منبسط ب پیک ممکنات و الوا ماهیات است کره
در وصف خاصّی نمیگن د و در حدّ معینری از قردم و حردوت ،تقردّم و ترأخ  ،کمرال و
نقص ،ع یت و مع ولیت ،جوه یت و ع ضیت ،ت د و ت سم منحا نیست.
فیض منبسط ،ب حسن ذات خرود ،متعریّن بره همرة تعیّنرات وجرودی و تحاّرالت
خارجی میشود ،ب که حقای خارجی ،از م اتن ذات و انحای تعیّنات و تلورات هستند
و او اصل عالم و ع ش خداوند رحمان و در ع ف ع فا ،ح مخ وقٌبره و حقیقرهالحقرای
است[ ،0 ،55ص.]0۷7
صادر اوّل یا ح مخ وقٌبه ،در عین وحدت  ،با تعدّد موجرودات متحرد برا ماهیرات،
تعدّد می یابد و لذا با قدیم ،قدیم است و با حادت ،حادت و با معقول ،معقول اسرت و برا
محسوس ،محسوس .صادر اوّل ،وجود مل قی است که مقیّد به قید ابالق است یا همان
وجود البش ط قسمی است و وجه تمایز آن با وجود مل ح تعالی که مقیّرد بره قیرد
ابالق نیست یا همان وجود البش ط مقسمی است ،این است که وجود ح تعالی ،جز از
ب ی آثار و لوازم  ،مورد اشار و تمثیل ق ار نمیگی د ،امرا دربرارۀ فریض منبسرط ،از
تشبیه و تمثیل استفاد میکنند ،چنانکه دربارۀ این وجود ،گفته شرد کره نسربت ایرن
فیض منبسط به موجودات عرالم ،از جهتری نسربت هیروالی اولری بره اجسرام شخاری
است[ ،55ص.]0۷4
علم حق تعالی به جزئیات از طریق صادر اوّل
به عقیدۀ شمسالدین چون ح تعالی دارای ابالق است ،با همة موجودات ،معیّت ذاتی
دارد و حضور او با اشیا ،همان ع م او به آنهاست ،از این رو اشریا ،تعیّنرات تعقرالت حر
تعالی هستند و لذا در این سیاق ،هیچ ذر ای در زمین و آسمان ،خار از ع م ح تعالی
نیست و بناب این ع م ح تعالی به ک ی ،ک ی و به جزیی ،جزیری اسرت و بر هر چیرز،
همانگونه است که آن چیز ب آنگونه است؛ یعنی آنبوری کره واقرع آن شریء اسرت،
حتی ع م او به خودش ،عین ع م او به همة مع ومات است[ ،51صص.]575-57۰
امام خمینی نیز در باب ع م ح تعالی ،میگوید:
ع م ح تعالی به ک ی و جزیی و محیط و محاط و عقل و هیولی ،ک ی و محریط بر
یک وصف است ،بدون اختالف حیثیت و تقدم ،پرس حر تعرالی جزییرات را بر وصرف
احابه و ک یت میداند و تقییرد و جزییرت ،از جانرن مع روم اسرت ،نره از جانرن عرالم.
ع م ح تعالی تابع مع روم نیسرت ،نره در ع ر م ذاتری ر کره بردیهی اسرت ر و نره در
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ع م ظهوری فع ی و آن به این دلیل است که فیض اش اقی و وجود منبسرط ،مقردم بر
ماهیات و تعیّنات است ،چنانکه در محل خودش ،مب هن و نزد اه ر  ،مع روم اسرت[،7
ص.]071
نکات مورد نظ امام در این تع یقه ،عبارتاند از:
 .5امام معتقد است که «ع م ح تعالی به ک ی و جزیی و محیط و محراط و عقرل و
هیولی ،ک ی و محیط ب یک وصف است ،بدون اختالف حیثیت و تقدم ،پس ح تعرالی
جزییات را ب وصف احابه و ک یت میداند و تقیید و جزییت ،از جانن مع وم است ،نه از
جانن عالم»[ ،7ص.]071
در واقع ،به تعبی صدرالمتألهین ،ذات ح تعالی ،در م تبرة ذات خرود ،مظهر همرة
صفات و اسمای اوست و همین ذات ،خود نیز آیینهای اسرت کره برا همرین آیینره و در
همین آیینه ،میتوان صور همة ممکنات را مشاهد نمود؛ یعنی ذات ح تعالی ،به مثابه
آیینهای است که صور همة موجودات در آن دید میشوند که البته وجود آینره ،وجرود
صوری که در آن دید میشوند ،نیست[ ،50ص.]11
اما ع م ح تعالی به جزییات مادی ،به وزان فاع یت او نسبت به آنهاست ،زی ا جهت
ای اد اشیا و جهت عالمیت به اشیا در ح تعالی یکی است ،پس وجود اشیا بر ای حر
تعالی ،همان ع م او به اشیاست [همان ،ص.]11
 .0از منظ امام« ،ع م ح تعالی تابع مع وم نیست ،نره در ع رم ذاتری -کره بردیهی
است -و نه در ع م ظهوری فع ی و آن به این دلیرل اسرت کره فریض اشر اقی و وجرود
منبسط ،مقدم ب ماهیات و تعیّنات است ،چنانکه در محل خودش ،مب هن و نزد اه ،
مع وم است»[ ،7ص.]071
به اعتقاد ب خی ،ع م ذاتی ح تعالی مانند فاعل بودن اوست؛ یعنی همانبوری کره
وجود او متبوع اشیاست ،ع م او نیز همان حیثیتی است که اشیا نزد او منکشف هستند،
لذا ع م ذاتی ح تعالی ،متبوع و مقدم است ،اما ع م فع ی ح در مقابل ع رم ذاتری او،
عین وجود خارجی اشیاست و از این لحاظ ،سخن از تابع و متبوع مل نمیشود ،زیر ا
اصالً تعدّدی در بین نیست[ ،9ص.]0۰1
اما حقیقت ع م چون حکایت است ،تابع مع وم اسرت[ ،۷ص ]991و لرذا ع رم فع ری
ح تعالی که عین اشیاست ،تابع مع وم و مؤخ است ،اما امام در این تع یقه ،ع م فع ری
ح تعالی را نیز تابع مع وم نمیداند که این نظ با نظر قب ری او ،در تأییرد سرخن ابرن
ع بی ،در باب تابعیت ع م از مع وم ،ظاه اً منافات دارد.
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به عبارت دیگ  ،ظاه کالم امام در باب ع م ح تعالی به مع ومات نیرز دارای تلروّر
است؛ یعنی در یکی از تع یقات خود ب «مابا االنس» ،با نقل کالمری از ابرن ع بری در
باب تابعیت ع م از مع وم ،میگوید« :همانبرور کره ابرن ع بری در مواضرع متعردّدی از
فاوصالحکم گفته است ،تأثی و ای اد ،تابع قردرت اسرت و قردرت ،ترابع اراد اسرت و
اراد  ،تابع ع م است و ع م ،تابع مع وم»[ ،7ص.]011
درواقع ،امام در این تع یقة متأخ خود ،ع م فع ی ح تعالی به مع ومرات را نیرز بر
خالف نظ رایج تابع مع وم نمیداند ،زی ا بدیهی است کره ع رم ذاتری حر تعرالی ترابع
مع وم نیست؛ اما در باب ع م فع ی ح تعالی ،چون متع به موجودات و جزییات است،
نظ رایج ع فا و حکما این است که تابع مع وم است؛ یعنی تا مع وم نباشرد ،ع رم فع ری
ح نیز محق نمیشود ،اما امام با استشهاد به تقدم وجود صادر اوّل بر موجرودات کره
واسلة وحدت و کث ت است و اینکه ع م ح تعالی به جزییات نیز از ب ی ایرن فریض
منبسط محق میشود ،ع م فع ی ح را نیز تابع مع وم نمیداند.
اما حقیقت آن است که ظاه این دو تع یقة امام در باب ع م ح نیز با هرم منافرات
ندارند ،زی ا در آن تع یقه ای که سخن از تابعیت ع م از مع وم است ،امام تنهرا در تأییرد
سخنان فناری ،به نقل کالمی از ابن ع بی در همین باب اشار میکند تا شراید بخواهرد
نظ قاببة اهل ع فان را در باب ع م فع ی ح تعالی گوشزد کنرد و لرذا از نظر خراصّ
خود سخنی به میان نمیآورد.
امام تا ی میکند که اوصاف ح تعالی در م تبة ذات ،متحرد برا ذات و عرین ذات
است و تمام کماالت ذاتی در م تبة ذات هست که ع م ذاتی حر تعرالی اسرت؛ امرا در
م تبة دیگ ى نیز ب اى ح تعالی ،اوصافى است که در آن م تبه ،عالم و وجرود منبسرط
یا صادر اوّل و فیض مقدّس ،وصف اوست و لذا عرالم و تمرام اشریا ،ع رم فع ری خداونرد
است[ ،0 ،5ص.]015
اما وجود منبسط یا صادر اوّل ،غی او نیست ،ب که ظل او و عرین ربرط و متع ر بره
اوست؛ یعنی مستقل نیست و ج وۀ اوست ،زی ا ج وۀ شىء غی از شرىء نیسرت و چرون
این وجود منبسط و ج وۀ ح  ،س اس عالم و از سنخ وجود است ،پس در عرالم ،غیر از
وجود چیزى نیست و چون مفهوم ع م چیزى نیست و آنچه حقیقت دارد مارداق ع رم
است ،پس ماداق ع م عین وجود است[ ،0 ،5ص.]015
به عبارت دیگ  ،ح تعالی که وجود ص ف اسرت ،بایرد ج روۀ او نیرز وجرود باشرد و
چنانکه مت ى در م تبة ذات ،وجود ص ف است و وجود صر ف ،عرین تمرام کمراالت و
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عین ع م و حیات است ،ج و نیز که عین ربط است ،در م تبة فعل عین کماالت و عین
ع م و حیات است.
بناب این صادر اول یا فیض مقدس ابالقى در عین مع وم بودن ،ع م است و در عرین
مقدور بودن ،قدرت است و در عین حىّ بودن ،حیات است و چون وجودى مخ وق است،
از خودش کمالى ندارد و همة کماالت ،ج وۀ کماالت واجنالوجود است[ ،5ص.]010
بدین ت تین چون صادر اول یا به تعبی امام ،وجود منبسط یا فیض مقدس ابالقری،
ع م فع ی ح تعالی است و مقدم ب همة تعیّنات است و همة تعیّنرات (از عقرل اول ترا
هیوالی اولی) ب او منتق هستند ،لذا نمیتواند تابع مع ومات و تعیّنات باشرد .خالصره
اینکه ح تعالی یک ت ى فع ى نورى منبسط ابالقى دارد و این وجود منبسرط سرعى
مع ولى و ربلى که صادر اول است و داراى اشدّ م اتن حضور است ،مع وم ح تعرالی و
ع م تفای ى اوست[ ،5صص.]574-577
مجعول نبودن وجود به اعتبار صادر اول
چنانکه گفته شد ،صادر اوّل که همان واسلة صدور کثی از ح تعالی است ،وجود عامّ و
فیض منبسط است و لذا عقل اول ،صادر اول و واسلة صدور کث ت نیست .اما صدرالدین
قونوی ب صادر اوّل بودن وجود عامّ نیز اشکاالتی وارد ک د است[ ،5۷ص ]13تا ب قاور
عقل نظ ی در این باب صحّه گذارد ،چ اکه اعتقاد قونوی و قاببة اهل ع فان ،صادر اوّل
بودن وجود عامّ است.
ب این اساس ،اشکال قونوی این است کره اگر ماهیرت صرادر اوّل میران موجرودات
مشت ک نباشد و تنها در وجود صادر اوّل مشت ک باشند ،صادر اوّل از ممکنرات خواهرد
بود که همان عقل اوّل یا ق م اع ی است ،زی ا عقل اوّل نیز وجود و ماهیتی دارد که اگر
صادر اوّل مشتمل ب ماهیتی غی از وجود نباشد ،واجن است ،زی ا ممکن ب ای دریافرت
وجودش نیازمند است ،درحالیکه این وجود از این جنبه ،بینیاز است ،زی ا وجرود عرین
ذات اوست[ ،51ص539؛  ،5۷ص ]۷۰که امام نیز ب ای دفع اشکاالت وارد بر صرادر اوّل
بودن وجود عامّ ،میگوید:
وجود مفاض ،ماهیت ندارد ،ب که وجود محضی است که متع به واجنالوجود است
و لذا ربط محض و تع ر صر ف و معنرای ح فری اسرت .برا ایرن حسراب ،صرادر اوّل و
واجنالوجود ،متفاوتاند ،زی ا واجنالوجود ،به ذات خرود ،قیّروم و در هرویت  ،مسرتقل
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است ،اما وجود عا ّم متقوّم به او ،بره ذات خرود ،احتیرا صر ف و نیراز محرض اسرت[،7
ص.]047
نکات قابل استفاد از این تع یقة امام ،به این ش است:
« .5وجود مفاض ،ماهیت ندارد ،ب که وجود محضی است که متع به واجرنالوجرود
است و لذا ربط محض و تع ص ف و معنای ح فی است»[ ،7ص]047؛ یعنری درواقرع،
ح تعالی ،وجود مل قی است که حتی مقید به قید ابالق نیست و لذا البش ط مقسمی
است ،اما صادر اوّل و فیض منبسط ،وجود مل قی است که مقید به قید ابرالق اسرت و
لذا البش ط قسمی است.
« .0با این حساب ،صادر اوّل و واجنالوجود ،متفاوتاند ،زی ا واجنالوجرود ،بره ذات
خود ،قیّوم و در هویت  ،مستقل است ،اما وجود عامّ متقوّم به او ،به ذات خرود ،احتیرا
ص ف و نیاز محض است»[ ،7ص]047؛ یعنی ح تعالی یا وجود مُفیض ،وجود مسرتقل
و قایم به ذات خود است ،اما صادر اوّل یا وجود مُفاض ،وجود رابط و ص ف نیاز بره حر
تعالی است.
همچنین از منظ شمسالدین فنراری ،وجرود عرامّ از حقرای الهری و م اترن ک ری
اسمایی است و لذا ذات وجود عامّ همان ذات واجنالوجود است[ ،51ص ]531کره امرام
نیز در این باب ،میگوید:
ممکن نیست که به وجود عامّ ،اشار و ب ای حکم صادر شود که عین ح است یرا
غی ح  ،مفیض است یا مفاض ،از اسماء الهی است یا از اعیان کونی ،ب که ه گرا بره او
اشار شود که او ،اوست ،او غی اوست ،زی ا ربط ص ف و تع محض است و ه چه ایرن
چنین باشد ،معنای ح فی است که اساساً ممکن نیست چیزی ب او حکم شود .اقتضرای
ذوقالتأله این است که ماهیات ،م عول و مفاض و ظراه باشرند و لرذا نسربت م عرول
بودن به وجود ،بابل است .با اینکه وجود عرامّ ،مشرهود همره اسرت و مشرهودی جرز او
نیست ،ممکن نیست که ب او حکم شود که مشهود است یا موجود است یا ظاه است یا
غی آنها از اسما و صفات است .با این حساب ،میان اصالت وجود و م عول بودن ماهیرت
و میان نظ ع فای شامخ که قایل به م عول بودن ماهیتاند و میان نظ ب خی از اربراب
مع فت و ب خی از ارباب تحقیر کره قایرل بره م عرول برودن وجرود و اعتبراری برودن
ماهیتاند ،جمع ک دیم[ ،7صص.]044-047
نکاتی که از این تع یقة بحثب انگیز امام به دست میآید ،عبارتاند از:
« .5ممکن نیست که به وجود عامّ ،اشار و ب ای حکم صرادر شرود کره عرین حر
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است یا غی ح  ،مفیض است یا مفاض ،از اسماء الهی است یا از اعیان کونی ،ب که ه گا
به او اشار شود که او ،اوست ،او غی اوست ،زی ا ربط ص ف و تع محض است و ه چه
این چنین باشد ،معنای ح فی است که اساساً ممکن نیست چیزی ب او حکم شرود»[،7
صص]044-047؛ یعنی وجود عامّ یا صادر اول چون ربط محض اسرت و هر چره ربرط
ص ف باشد ،قابل ادراک مستقل نخواهد بود ،لذا هیچ حکمی نمیپذی د ،زی ا تادی بره
ثبوت چیزی ب ای چیزی ،ف ع تاور ب فین است .هنگامیکه تاور موضوع در اثر ربرط
محض بودن آن ممکن نباشد ،چگونه میتوان دربارۀ او حکم ک د که مثالً مفیض است یا
مفاض و از اسمای الهی است یا از اسمای کونی[ ،4 ،0ص.]11۷
« .0اقتضای ذوقالتأله این است که ماهیات ،م عول و مفراض و ظراه باشرند و لرذا
نسبت م عول بودن به وجود ،بابل است»[ ،7صص]044-047؛ یعنی چون صادر اول یا
وجود عامّ ،ربط ص ف است و حکمی ندارد ،لذا وجود عامّ هم نمیتواند م عول باشد.
« .9با اینکه وجود عامّ ،مشهود همه است و مشهودی جز او نیست ،ممکن نیست که
ب او حکم شود که مشهود است یا موجود است یا ظراه اسرت یرا غیر آنهرا از اسرما و
صفات است»[ ،7صص]044-047؛ یعنی چون وجود عامّ ،ربط محرض اسرت و بره ع رم
حضوری ،مشهود همه است ،نمیتوان ب او حکم ک د.
« .1با این حساب ،میان اصالت وجود و م عول برودن ماهیرت و میران نظر ع فرای
شامخ که قایل به م عول بودن ماهیتاند و میان نظ ب خی از ارباب مع فرت و ب خری از
ارباب تحقی که قایرل بره م عرول برودن وجرود و اعتبراری برودن ماهیرتانرد ،جمرع
ک دیم»[ ،7صص]044-047؛ به اعتقاد امام ،بنا ب مس ک اهلاهلل ،جعل متع به وجود
نیست ،زی ا وجود ،همان ح تعالی است ،ب که جعل متع به ماهیت است[ ،7ص.]01
اساساً جعل به معنای ای اد و وجود شیء است .اما چون قایالن بره توحیرد حقیقری
ح تعالی ،دیدند که جعل به معنای واقعیاش ب وجود ابرالق نمریشرود ،گفتنرد کره
ماهیات ،م عولاند؛ یعنی کث اتی که تحق یا وجروداتی کره تعریّن مرییابنرد ،ماهیراتِ
م عولاند .ماهیات ،م عولاند؛ یعنی وجودات ،تعریّن یافتنرد .پرس بر اسراس تعیّنرات
کث ات ،مخ وقاند.
در واقع ،معتقدان به م عول بودن ماهیات ،قایل به اصالت وجودند که چون میبینند
اوّالً و بالذات ،جعل به وجود تع نمریگیر د ،بره تعبیر ی ،میران وجرود و ای راد فر ق
میگذارند و ای اد را به وجودات متعیّن متشخص ابالق میکنند که تعبی دیگر جعرل
ماهیات است؛ یعنی تشخص و تعیّن یافتن کثر ات وجرودی[ ،1درسهرای .]591-591
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بناب این آنهایی که ماهیت را م عول میشمارند ،می دانند کره ماهیرت بردون اینکره در
کنف وجود باشد ،اث و نمودی ندارد .مشاییان قایل بره اصرالت وجرود و در عرین حرال،
م عول بودن ماهیت هستند .جعل یک چیز یعنی ظهورش که با حدود و ماهیات است.
درواقع ،ماهیت ،م عول است؛ یعنی ای اد ،م عول است؛ یعنی ای اداً ،وجود در قالن
حدود و ماهیت درآمد است .پس جعل به وجود ،من حیث هو ،تع ر نمرییابرد ،ب کره
جعل وجود به معنای ظهورش است و ظهورش هم وابسته به کث ات و تعیّنات است .پس
اث ح تعالی ،وجود ،من حیث هو وجود ،نیست[ ،1درس.]570
بب نظ ع فا و حکمت صدرالمتألهین ،اساساً جعل به وجود تع ر مریگیر د و لرذا
وجود ،م عول است .امام نیز ،در «تق ی ات ف سرفه» کره خرود را م رزم بره شر افکرار
صدرالمتألهین می دانست ،ص احتاً وجود را م عول و تع ر جعرل بره ماهیرت را محرال
ق مداد میکند[ ،7ص]943؛ مثالً انسانیت ،ماهیت اسرت و ماهیرت قابرل جعرل و اعلرا
نیست ،ب که آنچه قابل اعلاست ،وجود انسانى است که خدا م تبرهاى از وجرود را بره او
اعلا ف مود است .منتهی از لوازم آن ،م تبة حیوان ناب بودن است که در م تبة تنرزل
از جهت حد عدمى آن ،این ماهیت انتزاع مىشود.
امام ،در ش حکمت صدرالمتألهین ،تنها وجود را به جعل بسیط م عول میداند که
حقیقتاً موجود است و لذا ماهیت ،هیچ و الشىء است و الشىء قابرل جعرل نیسرت و از
کمال ،کمال صادر مىشود و بهواسلة سنخیت بین ع ت و مع رول ،وقترى ع رت ،صر ف
کمال و وجود باشد ،آنچه از او صادر مىشود نیز کمال است ،چنانکه ع ت صر ف وجرود
در رأس وجود ق ار گ فته و هیچ عدمى در او را نداشته و به تمام وجود ،تام و بره تمرام
کمال ،کامل است .پس قضیه جعل ،صدور کمال از کمال است و این صدور بدون نقرص
در مادر است ،چون نقص منافى ص فیت است و چیزى که ص ف نیست ،واجنالوجرود
نیست[ ،0 ،5ص.]057
بناب این کمال ،اصل وجود است که قابل اعلا و جعل است و جعل بره آنچره ممکرن
است ،تع مىگی د ،زی ا آنچه ممکن نیست؛ یعنی واجن یا ممتنع ،قابل جعل نیسرتند
و ماهیت هم از لوازم و حدود وجودات است و حد شىء بعد از وجود شىء بالتبع حاصل
مىشود ،پس ماهیت هم قابل جعل نیست.
اما امام ،در مباحرث ع فرانی خرود ،چنانکره در «تع یقرات شر فاروصالحکرم» و
«مابا االنس» آمد  ،ب خالف عارفانی چون قونوی و فنراری و حکمرت صردرالمتألهین،
معتقد است که جعل به ماهیت تع میگی د ،نه وجرود .البتره او همچنران بره اصرالت
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وجود معتقد است و از منظ خود و بب عدم تع
اصالت وجود و م عول بودن ماهیت جمع میکند.
البته امام ،در «تق ی ات ف سفه» ،ف ض تع جعل به ماهیت را هم ب مریکنرد و
میگوید که در خار هم ب ف ض اینکه جعل به ماهیات متع باشد ،با جعرل ماهیرات،
اجزا من عل میشود و به ع ت دیگ ى که بعد از جعل ماهیت به جعلهاى دیگ ى اجرزا
را جعل کند ،احتیا نیست؛ ب که با جعل ماهیات ،اجزا واجن مىشوند که وجوب ،مناط
استغناست.
نتی ه اینکه اجزا به عین جعل ماهیت ،جعل شد و محتا به جعرل دیگر و سربن
دیگ ى وراى جعل ماهیت و سبن آن نیست .بعرد از جعرل انسران ،انسرانیت بره جعرل
ثانوى ،جعل نمىشود و همینبور ناب به جعل دیگ ى و با ع ت و سبن دیگ ى جعرل
نمىشود[ ،5 ،5ص.]019
درواقع ،امام ،در مباحث ع فانی خود ،در بحث از دفرع شرکوک از صرادر اول ،تع ر
جعل را به ماهیت صحی میداند .از نظ امام ،اقتضای ذوق تأله این اسرت کره ماهیرت،
م عول باشد ،نه وجود و با اینکه وجود عامّ یا صادر اول ،به ع م حضوری ،مشرهود همره
است ،ممکن نیست که ب او حکم شود که مشهود است یا موجود است یا ظاه است یرا
از اسما و صفات است.
به عبارت دیگ  ،چون صادر اول ،ربط محض است و ربط محض ،حکمری نردارد ،لرذا
صادر اول یا وجود عامّ و مفاض هم نمیتواند م عول باشرد کره برا ایرن حسراب ،میران
اصالت وجود و م عول بودن ماهیت ،جمع میکند[ ،7صص .]044-047درحقیقرت ،بره
اعتقاد امام ،چون وجود ،همان ح تعالی است ،بنا ب مس ک اهل ع فان ،جعل نمیتواند
به وجود تع یابد ،ب که جعل متع به ماهیت است.
نتی هگی ی
 .5بیشت ین تم کز امام ،در م اتن نظام وجود ،متوجه صادر اول است که بره انحرای
مخت ف ،به این وجود منبسط ،در تع یقات ب «مابا االنس» ،پ داخته و وسابت آن را
میان ح و خ و نیز وحدت و کث ت آن را تبیین ک د است کره مسر ماً ع رت اصر ی
اهمیت آن ،واسله بودن میان اعیان الهی و کونی و یا حر و خ ر اسرت .امرا شراید
بسیاری از نظ ات امام ،در باب صادر اوّل ،ریشه در تبیینات صردرالدین شری ازی داشرته
باشد ،چون او در اسفار بحث مبسوبی را به ب شم دن خاوصریات و اوصراف صرادر اوّل
اختااص داد است.
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 .0از نگا قونوی ،صادر اوّل از ذات ح تعالی ،وجود عامّی است کره از او بره ت ری
ساری در حقای ممکنات؛ از عقل اوّل تا هیوالی اولی ،تعبی میشرود .امرا امرام معتقرد
است که صادر اول ،هیچ کث تی نردارد و کثر ت در م تبرة بعرد از آن اسرت کره همران
تعیّنات صادر اول است که البته به دلیل مندک بودن صادر اول در ذات احردیّت ،اساسراً
هیچ حکمی ندارد تا در موردش گفته شود که صادر است یا غی صادر .ب همین اسراس
امام با نقد تعبی قونوی که لفظ صادر را در باب وجود عامّ به کار میب د ،مریگویرد کره
صدور اساساً مادر و صادری دارد و الج م متقوّم بره غی یّرت مریشرود و لرذا از تعبیر
«مشیّت مل قه» بهجای «صادر اول» استفاد می کند تا بگویرد کره بر اسراس وحردت
وجود ،دوییت و غی یتی در کار نیست و بدیهی است که این مبنای امام ،تنهرا تغییر در
تعبی نیست ،ب که یک موضع وجودشناختی و از نتایج اعتقاد به وحدت شخاری وجرود
است.
 .9از نظ امام ،صادر اوّل دارای دو اعتبار وحدت و کث ت است؛ بره ایرن صرورت کره
اوّلین اعتبار صادر اول ،اعتبار وحدت و بسابت و اضمحالل کث ات در ذات آن است کره
با این اعتبار ،هیچ ظهوری در مظه ی از مظاه نردارد و دومرین اعتبرار صرادر اول نیرز
اعتبار کث ت و ت کین و یا اعتبار ظهور در مظاه است که البتره برا ایرن اعتبرار ،تعریّن
خاصّی ندارد .صادر اول ،با همة تعیّنات متعیّن میشرود و نسربت بره همرة تعیّنرات،
یکسان است .درواقع به اعتقاد امام ،مشیّت مل قره ،برهدلیرل فنرای در ذات احردیّت و
اندکاک در الوهیت ،فینفسه ،حکمی و اساساً نفسی ندارد .امرا چرون مشریت مل قره،
رابط موجود میان ح و خ است و بدین لحاظ ،دیگ م اتن وجود نیز بهوسی ة همین
مشیّت مل قه موجود شد اند ،با همة تعینات خ قی ،تعین مییابد.
 .1از منظ قونوی ،صادر اول یا وجود عامّ ،میان عقل اوّل و سای موجودات ،مشت ک
است و به این معنا ،جعل متع به وجود است ،چنانکه فناری و صدرالمتألهین شری ازی
نیز جعل را متع به وجود میدانند .اما از نظ امام ،اقتضای ذوقالتألره ایرن اسرت کره
ماهیات ،م عول باشند و لذا نسبت م عول بودن به وجود را بابل میدانرد .در واقرع ،از
منظ امام چون صادر اول یا وجود عامّ ،ربط ص ف است و ربط ص ف ،حکمی ندارد ،لرذا
نمیتوان ب وجود عامّ هم حکمی اقامه ک د و آن را م عول دانست.
درحقیقت ،عارفانی چون قونوی و به دنبال او ،فناری و همچنین صدرالدین شی ازی،
حقیقت جعل را متع به وجود میدانند و اعیان ثابته را که مظاه اسمای الهی هستند،
نام عول .اما به اعتقاد امام ،بنا ب مس ک عارفان ،جعل متع ر بره وجرود نیسرت ،ب کره
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متع به ماهیت است ،زی ا وجود ،همان ح تعالی است و ح تعالی قابل جعل نیست؛
یعنی اف ادی همچون امام که قایل به توحید حقیقی ح تعرالی هسرتند ،پرس از درک
این مل ن که جعل به معنای واقعیاش ب وجود که ح تعالی است ،ابالق نمریشرود،
ب خالف عارفانی چون قونوی ،معتقد شدند که ماهیات ،م عول هستند که شاید این نظ
امام ،ب خاسته از غی ت توحیدی او باشد.
 .1امام ،معضل ع م ح تعالی به جزییات را نیز ب اسراس صرادر اول حرل مریکنرد؛
یعنی از نظ امام ،صادر اول ،ع م فع ی ح تعالی است .به عبارت دیگ  ،ح تعالی یرک
ت ى فع ى منبسط ابالقى دارد که صادر اول و مع وم ح تعالی و ع م تفای ى اوسرت
و چون مقدم ب همة تعیّنات است ،تابع مع ومات و تعیّنات نمیتواند باشد.
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