
 
 

 
 

 

 های مالصدرا بر معنای متنبررسی تأثیر مبانی و اندیشه
 

     محمد بیدهندی                        سید محمد حسین میردامادی 

 مجید صادقی حسن آبادی
  

 چکیده 
این مقاله تبیین و تحلیل تأثیر اصول تأسیسی مالصدرا بر معنای متن است. 

های ای از مبانی و اندیشهگونهدر حکمت صدرایی، معنای متن و تأویالت آن، به

پذیر صدرا متأثر است که معانی تأویلی در آن، صرفاً بر این اساس، منطقی و توجیه

گیرد، ی انسان با هستی شکل میهاست؛ در مکتب صدرا، معنا که از مواجه

کند و گذاری میاالمری دارد که انسان مؤید به کشف وحیانی، آن را بیان و نامنفس

کند. مبانی و های آن برای معرفی حقایق عوالم مختلف استفاده میاز قابلیت

ی بسیط الحقیقه، های صدرا، ازجمله اصالت وجود، تشکیک وجود، قاعدهاندیشه

النفس، حرکت جوهری و اعیان ثابته، هریک ی علمای صدرا دربارههاندیشه

های نحوی بر منطق معنی از عالم حس یا عالم خیال و عقل مؤثر است و پشتوانهبه

کند. در این مقاله، تأثیر مبانی و  خوبی تبیین می شناختی تأویل متن را بههستی

هایی از متونی آمده است ونه آرای صدرا بر معنای متن استنباط شده و همراه با نم

ها معانی خاصی را استخراج کرده یا تطبیق صورت داده است. این  که صدرا از آن

 صدرا( هایتأویل) تفاسیر بر تطبیق با همراه تحلیلی –مقاله که با روش توصیفی 

 را متن از حاصل معانی یتوسعه در صدرایی یفلسفه  قابلیت است،  شده تألیف

 کند. ی یادشده بیان میمنطق تأویالت او را از زاویه و دهدمی نشان
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های علمی و فظ و امری تغییرپذیر با تئوریی ذهنی، تأثیر کالم بر مخاطب، محکی لایده

 (. 296، ص: 9؛ 17، ص: 7فلسفی هر عصر، ازجمله کاربردهای معنا هستند )

، ذهنی )تصوری( و رفتاری )ناظر ویلیام آلستون به سه رویکرد مصداقی )حکایت عینی( 

نظر برخی، معنا همان (. به46، ص: 4به رفتار انسان یا شرایط و موقعیت کالم( قائل است )

لحاظ حکایتگری از چیزی. لحاظ صرف طبیعت است و مفهوم، همان معناست بهمفهوم، به

(. برخی 132، ص:  16اند )اسامی ذوات را برای تلقی عرفی از آن دانسته  برخی نیز وضع معنا و

که غیر از مصداق و کارکرد آن است و تابع وضع  دانندنیز معنا را مدلول و محکی لفظ می

 (. 17، ص: 7واضع در زمان خود است )

الم توان گفت معنا چهار حیثیت دارد: اول، معنی در ظرف ثبوت؛ دوم، کطور کلی میبه 

نفسی یا معنا در دنیای ذهنی متکلم و مخاطب؛ سوم، معنای محصول فرایند اظهار زبان که 

کند و به دو بخش لفظی )معناشناسانه( و قصدی ی کالم آن را مدیریت میگوینده

پذیر است؛ و چهارم، معنا در ذهن مخاطب که حاصل تعامل مفسر با )پراگماتیسم( تقسیم

 (. 69 -65، صص: 35کالم است )

االمر، متکلم و مخاطب، و با ی نفساین تعاریف و کارکردهای معنی، آن را از زاویه

کند، اما آنچه در این مقاله مقصود است، معنا ی غرب بررسی میشناسی یا فلسفهرویکرد زبان

شناسی معنا یا مقول که در ذهن، به وجود ذهنی در رویکرد حکمت صدراست؛ یعنی هستی

ی صدرا، ذهن از عین که در فلسفهوجود عینی موجود است. منتها ازآنجایی و در عین، به

گیرد؛ حکایت دارد، معنی، یک هستی دووجهی دارد که اوالً به عین و ثانیًا به ذهن تعلق می

ی انسان ی مواجهه دیگر، معنا حاصل تعامل ذهن و عین است. بنابراین معنا آفریدهعبارتبه

شد، چراکه وجود و گرفت، معنا نیز ایجاد نمیمواجهه صورت نمی  با هستی است، اگر این

( و این انسان است که به 59، ص: 18) 1خود، مجهولة االسامی هستندخودیموجودات، به 

بخشد؛ بنابراین معنی همان ماهیت موجودات تعین و اسمیت و به تعبیر فلسفی، ماهیت می

است، به اعتبار حکایت آن از خارج و بدون دیگر، معنا همان صورت ذهنی عبارتاست، به

ی وحی و نبوت لحاظ ذهنیت. از طرف دیگر، صدرا وضع لفظ را امری شهودی و از مقوله 

شود منطق (؛ بنابراین معانی و الفاظ ارتباط وجودی دارند و می100-92، ص: 25داند )می

 آن را از وجودشناسی صدرایی استخراج کرد. 

بررسی معنا امتیازات خاص خود را دارد که همان امتیازات  در نظام حکمت صدرایی،

صورت دالیل مستقل و متناظر با مکتب صدراست؛ یعنی التفات به برهان، عرفان و قرآن به

ای از این بحث، هم. اما حجم مطالب، نگارنده را بر آن داشت که در این مقاله صرفاً به زاویه 

 پردازد. یعنی تأثیر آرای صدرا بر معنای متن ب
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ی اسالمی باید گفت فارابی ضمن تأکید بر اینکه ی بحث معنا در فلسفه ی پیشینه درباره

گیری مفاهیم زبانی را کند، شکلهای مختلف تغییر نمیمعنی در نسبت با اشخاص و زمان

داند؛ بنابراین مدلول لفظ، معنای کلی عقلی است که حاصل دخالت عقل در امور معقول می

 (. 67، ص: 13) را به دست آورده یا به آن التفات داشته استعقل آن 

شناسی معنا سخن به میان آورده و به هستیراجع شفا منطقسینا هم در مدخل ابن 

ی النفس( و فلسفهی معنی پیوندگاه دو علم طبیعیات )علمدهد که مسألهبیان او نشان می

النفس پردازیم و در علمناسی معنی میشی اولی به هستیاولی )مقوالت( است. در فلسفه

ی معنی، پیوندگاه دیگر مسألهعبارتطبیعی، به چگونگی حصول معنا در ذهن؛ به

ی سینا برای معنا سه نحوه(. ابن27و  26، صص: 2شناسی است )شناسی و معرفتهستی

نیز صورت   رشد( ، ابن69تحقق قبل از کثرت، در کثرت و بعد از کثرت قائل است )همان، ص:  

ی افعال مختص به آن موجودی داند و معنا را مصدر همهرا مساوق معنا و همان مدلول می

سینا، شیخ اشراق با (. پس از ابن243، ص:  1) 2شمارد که به این صورت وجود یافته استمی

، 10)  3داندشدن معانی را در این عالم میاش، جزئی و متشخصواردکردن عالم مثال به فلسفه

ی ی اسالمی قبل از صدرا، از بعد فلسفی، به مسأله(؛ بنابراین در فلسفه 231و  230صص: 

 هایی شده است. معنی اشاره

ها ی معنا، در پی آنیم که تأثیر آنی اصول فکری صدرا بر مسألهدر این مقاله با عرضه

ن پژوهش، بازسازی ی اصلی ایدیگر مسألهعبارترا بر اصول معنی در مکتب او بررسی کنیم؛ به

 معنای متن در قواعد اساسی حکمت صدرا و بیان منطق معنایی تأویالت او از این زاویه است. 

ی تحقیق، آقای محمد بیدهندی و مهدی دسترنج در بخشی از درخصوص پیشینه 

، الهیات تطبیقیی ی زبان دین« در مجله ی »هرمنوتیک آنتولوژیک صدرایی و مسألهمقاله

ی درآمدی بر مقالهتواند پیشاند که میی الفاظ و حقایق پرداخته ، به تبیین رابطه 15ی  شماره

طور تفصیلی و بدیع، تأثیرات آرای صدرا بر منطق معنای متن حاضر باشد، اما در این مقاله، به

ارائه شده است. در تفحصی که صورت گرفت، تألیف دیگری یافت نشد که منطق معنا را از 

 ی مقاله محسوب شود. سی کرده باشد و پیشینه این جهت برر
 

 . تأثیر اصالت وجود بر معنا2
در متن با لفظ، مفهوم و معنی مواجهیم که در مراتب عقلی، همان حقیقت )تأویل( 

است. از اصول معناشناسی، مجازنبودن تحویل و تقلیل معناست. بر طبق این اصل، هستی را 

ی معنی )تأویل( نیز بازگشت به معنی اصیل هستی فلسفه گونه شناخت که هست. باید آن

رسد که مدلول (. در بررسی این مسأله که »مدلول لفظ چیست؟« به نظر می23، ص:  6)  است
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ی ذهن است و این داللت تواند مفهوم باشد، بلکه مفهوم، بیانگر لفظ در نشئهیک لفظ نمی

هنی معلوم، ظل وجود خارجی علم ی داللت آن نیست. وجود ذذهنی لفظ است، اما همه

عالوه، تصور ذهنی هر شخص (. به226، ص: 18ی حکایت از عین را دارد )است و علم وجهه

تواند از نوع نگاه خاص او برخاسته باشد که گرچه مشترکاتی با تصور دیگران دارد، از لفظ می

عنصر سومی در میان   های خاص خود را نیز دارد، بنابراین نقشها و محدودیتاما پیش فرض

تواند شیء جزئی یا تصور جزئی را در خود داشته باشد و هم کلیتی را آید که هم میمی

ها در گفتگو ناظر است؛ چراکه در داشته باشد که مقتضای مدلول الفاظ است و به کارکرد آن

ن کلیت عالوه، ایها در آن مشترک باشند و بهی انسانمفاهمه به کلیتی نیاز است که همه 

ی وسیعی داشته باشد که بتوان گفت اسناددادن کالم الهی و علت )خالق( باید چنان گستره

 نیز بر آن صحیح است. 

ها، با تفاوت مراتب دیگر این عنصر نباید کالم الهی را در چارچوب فهم انسانعبارتبه

نیز بر اسناد  ی مخاطبان وفهمشان، محصور کند، بلکه باید حقیقتی باشد که بر فهم همه

ی خداوند، صادق باشد، این عنصر همان معنی است و خود مراتب بودنش در مرتبهالهی

بودن آن از دسترس فهم عرفی، به آن تأویل )حقیقت( مختلفی دارد که به اعتبار پنهان

 گوییم. می

شناسی و مفاهیم، مفهوم کنیم که لفظ در چارچوب قوانین زبان بر این نکته تأکید می

هایی در ظرف صحیح خود را دارد، اما این مفهوم انحصاراً مدلول لفظ نیست، بلکه لفظ مدلول

یابد که استناد ها درباب کالم الهی، تا جایی ادامه میباالتر از ذهن نیز دارد که این مدلول 

 کالم به خدا صحیح باشد و مستلزم مقیدکردن کالم به قیود بشری نباشد. 

ی فکری اوست، ی عمود خیمه منزله ی صدرا که بهحکمت متعالیه یکی از اصول اساسی  

، در بحث از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، سه قرائت از متون صدرایی 4اصالت وجود است

اند و شود در خارج، ماهیت و وجود عین همصورت گرفته است: در تفسیر نخست گفته می

شود که عبارت است از ماهیت و تحلیل می در عقل و تحلیل عقلی، واقعیت واحد به دو چیز

شود آنچه در خارج وجود دارد، جز وجود (؛ در تفسیر دوم گفته می260، ص: 14وجود )

، اما سخن از ماهیت نیز به اعتبار منشأ انتزاع 5نیست و ماهیت، حد وجود و امری عدمی است

دهد و آن استناد میآن است که همان وجود است و لذا عقل مجازاً حکم وجود را به حد 

(؛ در تفسیر سوم از ماهیت، 38ـ 37وجود ماهیت، فقط وجود اعتباری است )همان، صص: 

دانند، ماهیت در خارج نه عین وجود است و نه حد وجود، ماهیت را ظهور ذهنی وجود می

بلکه ظهور عقلی و ذهنی وجودهای محدود است. واقع و خارج، نوعی انعکاس در ظرف علم 

ما دارد که آن انعکاس، ماهیت است و جدا از این انعکاس ذهنی، در عالم خارج، حصولی 
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گونه تحققی ندارد، بنابراین ماهیات حتی وجود اعتباری نیز در خارج ندارند، شاید ماهیت هیچ

ای تشبیه کرد که امروزه در فیزیک از رنگ دارند که آن بتوان این تلقی از ماهیت را به تلقی

، 14دانند )رنگ میهای متفاوت و بیی دستگاه ادراکی آدمی با طول موجههرا حاصل مواج

یک ماهیت دیگر ما دو گونه وجود داریم، وجود ذهنی و وجود خارجی که هیچبیان(؛ به40ص  

کنیم. هنگامی که ازطریق  نیست؛ ماهیت، اعتباری است که ما بین این دو وجود برقرار می

کنیم. اما باید ببینیم کدام تفسیر از م، اعتبار ماهیت را لحاظ میوجود ذهنی به خارج بنگری

بردن به این مطلب، در فهم حقیقت معنی اثر معتنابهی دارد. ماهیت صحیح است؛ چراکه پی

آورد؛ چراکه ی صدرا سر از نومینالیسم درمیاالمر نداشته باشد، فلسفهاگر ماهیت نفس

د اسم ندارد و ماهیت است که به وجود معنی و اسمیت طور که گذشت، ازنظر صدرا، وجوهمان

 بخشد. می

 . بررسی تفسیر صحیح اصالت وجود و اعتباریت ماهیت1.  2

ی معنی اعتباریت ماهیت باید به متون او استناد کنیم تا برای بررسی نظر صدرا درباره 

میان ذات الهی و  ی آن را برطرف کنیم. مالصدرا در تبیین ارتباطهای اولیهبتوانیم تعارض

داند؛ یعنی صفات او، فرق بیان ذات و صفات حق را همانند فرق میان وجود و ماهیت می

نفسه موجود است، اما ماهیت من حیث الوجود موجود است، صفات نیز از حیث  وجود، فی

طور که ذات و صفات مفهوماً (. همان38و  28، صص: 24حقیقت احدی الهی موجودند )

به این داقاً واحدند، وجود و ماهیت نیز مفهوماً متغایر و مصداقاً واحدند. باتوجه متغایر و مص

رسیم که تفسیر درست از اصالت وجود، همان تفسیر اول است. قرائن، به این نتیجه می

توان گفت ماهیت به تبع وجود موجود است  براساس این تفسیر از اصالت وجود است که می

(؛ زیرا در خارج، ماهیت و 264، ص: 22 ؛297و296، صص: 19 ؛ 383و  382، صص: 33)

ی وجود )و بالعرض( واسطه توان گفت ماهیت )در ذهن( بهوجود هر دو متحدند و هم می

(؛ زیرا در تحلیل ذهنی، عین خارجی به ماهیت و وجود تفکیک 103، ص: 24موجود است )

قرائت از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت  شود. خود صدرا نیز در برخی تألیفاتش به اینمی

تصریح دارد؛ مثالً در »الشواهد الربوبیه« می نویسد:. »و الوجود و ان کان غیر الماهیه بحسب 

( اما مواردی که صدرا ماهیت را 166االمر« )همان، ص: تحلیل الذهن لکنه عینها فی نفس

مر از ماهیت نیست، بلکه منظور اال(، مرادش نفی نفس36، ص: 24داند )بالعرض موجود می

 هاست. او تحلیل ذهنی وجود به ماهیت و اتحاد خارجی آن

رسیم که آنچه لفظ حاکی از آن براساس این تفسیر از اصالت وجود، به این نتیجه می

است، همواره وجود )خواه ذهنی و خواه خارجی( است و بنابراین اگر لفظ مصداق خارجی 
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وجود عینی و خارجی است و اگر مصداق صرفاً ذهنی داشته باشد، داشته باشد، تأویل آن، 

 تأویل آن، وجود در وعای ذهن است. 

از طرف دیگر، وجود همواره یک سنخ است و بنا به وحدت شخصی وجود که صدرا در 

(، وجود همواره یک شخص 89، ص:  26  و  292، ص:  19آرای نهایی خود به آن تصریح دارد )

 است. 

اند، از اعتبارات و شئون مختلف چه بیان شد، الفاظی که از اعیان خارجی حاکیبنابر آن

ی این ی دیدهای متفاوت از آن حقیقت، حکایت دارند. اما ماهیت است که همهوجود و زاویه

کند؛ ماهیت در خارج با وجود وجودات خارجی، با مظاهر مختلفشان را معین و نامدار می

شود. پس با التفات به مساوقت معنی ذهنی، از آن تفکیک می متحد است و در ظرف تحلیل

ی و ماهیت در رویکرد فلسفی و تفسیر صحیح از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یک قاعده

آید: معنی که مساوق ماهیت است، تابع اعتبار اشخاص کلیدی معناشناختی به دست می

لفاظ اعتبار کند. این قاعده با اصول چارچوبی از اتواند تفسیر بینیست و هر شخصی نمی

 (. 1ی گادامر متأثر است، در تهافت است )شکل هرمنوتیکی معاصر که از فلسفه 

 

 

 

 

 

 

 1شکل  

 ای جهت تقریب به ذهن. نمونه2.  2

گرچه هدف ما بررسی تأثیر اصالت وجود بر اصول معنایی متن بود، اما در اینجا، به 

آوریم که در آن، صدرا متن را با تأثر از اصالت ای میهای صدرا نمونه منظور تطبیق با تفسیر 

وجود معنی کرده و به حقایقی از معنای پنهان متن اشاره کرده است. صدرا در یکی از معانی 

(؛ یعنی بگو اگر خدا را 31اِن کُنتُم تُحِبّونَ اهللَ فَاتَِّبعونی یُحبِبکُمُ اهللُ« )آل عمران،    ی »قُلآیه 

نویسد: هر موجودی به غیر دوست دارید، مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد، می

بایع به از حق تعالی، در عالم مقومی دارد، اشخاص در عالم دنیا، قوامشان به طبایع و قوام ط

نفوس و قوام نفوس به عقول و قوام همه به حق تعالی است، منتها نور حق، به عقول مستقیم 

رسد. در رسد و این نور به نفوس، با انعکاس از عقول و به طبایع، با انعکاس از نفوس میمی

اند، ها به مقدار علم و عملشان مقربحیات اخروی که مالک تقرب و محبت خداست و انسان 

ی معنی بر  عرضه 

 اصالت وجود 
 نتایج

االمر دارد  . در الفاظ حاکی از عین، معنی، نفس 1

 و تابع اعتبار اشخاص نیست )نفی نامینولیسم( 

 
های طولی صدرا، معانی در مراتب  تأویل. در  2

باالتر است و در خارج واقعیت دارد )صرف  

 آفرینی و اعتبار مفسر نیست( معنی
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ور هدایت و وجود معادی، بر جوهر نبوت و از آن، به اولیا و علمای ربانی و از آن به مردم ن

ی عالمان و واسطه رسد. پس مالک حب و قرب الهی به میزان تبعیتی است که مردم بهمی

اند و میزان این ی نور هدایت نبوی دریافت کردهواسطه ها بهی اولیا و آنواسطه ها بهآن 

(. در اینجا صدرا آیه را با 137، ص:  21ه میزان تبعیت علمی و عملی بستگی دارد )دریافت، ب

ی دید وجودی معنی کرده و مالک حب را وجود اخروی حاصل از انعکاس نور نبوی  زاویه 

 االمری دارد. ی باالتر نائل شده است که حقیقتی نفسدانسته و به معنایی در مرتبه
 

 . تأثیر تشکیک وجود بر معنا۳
تشکیک در وجود از مباحث تکمیلی فلسفه است. این مراتب، در مشاء با عقول عشره 

 شد. شد و در اشراق، با قواعد نور و مراتب آن بیان میتببین می

تواند به معنی این باشد که ما به االتحاد عین ما به االختالف تشکیک در یک امر می

صادیق به شدت و ضعف باشد )تشکیک تواند به معنی تفاوت ماست )تشکیک خاصی( و می

عامی(. قسم اول تشکیک، همان تشکیک فلسفی و اختالف در مراتب است. بنابر تشکیک 

، الفاظی که از عین حکایت دارند، به تبع از تشکیک در اعیان، معانی تشکیکی خواهند 6وجود

 داشت. 

بر ای عالوهوعیهی صدرا این است که هر ماهیت نی تشکیک در فلسفه از ملحقات نظریه 

اساس هر ماهیتی (؛ براین273، ص: 32وجود خاص آن، وجود یا وجودات جمعی هم دارد )

ی ی وجودهای برتر از آن نیز موجود است و هر وجودی همهاگر البشرط اعتبار شود، با همه

د بشرط اعتبار شوند و لذا وجوماهیات مراتب مادون نیز هست، در صورتی که این ماهیات، ال

ی ماهیات است و البته چون واجب بالذات ماهیت ی همهواجب بالذات، وجود جمعی الهیه

(، وجود خاص هیچ ماهیتی نیست؛ بنابراین لحاظ البشرطی ماهیاتی که 45، ص: 22ندارد )

تواند مراتبی از وجود جمعی ماهیت را نشان دهد و در کنند، میها حکایت میالفاظ از آن

 (. 2ر آید )شکل تأویل معنی به کا

 

 

 

 

 

 

 2شکل  

عرضه معنی بر  

 تشکیک وجود 
 نتایج

. یک لفظ به اعتبار مراتب اعیانی که از آن حکایت  1

ی معانی  کند، معانی طولی مختلفی دارد که همهمی

 اند .حمل نحو حقیقت، بر الفاظ قابل تأویلی، به

 

ی الفاظِ  . بنابر اصل وجود جمعی ماهیات، همه2

اعیان، حکایت از شئون ماهیات جمعی  حاکی از  

 دارند. 
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 ای برای تطبیق با تفاسیر صدرا. نمونه1.  ۳

ی به خداوند از شر شیطان«، یعنی عبارت »اعوذ باهلل صدرا در معنایی که از »استعاذه

داند، ی اصلی شر در عالم تزاحم میکند، شیطان را مرتبهمن الشیطان الرجیم« استخراج می

ی شر است و مستعاذ منه، یعنی موجودی که باید از شر او به اساس شیطان شاخصه ینبرا

، 26شود )خدا پناه برد، در عبارت مذکور، شامل مراتب دیگر شر، مانند حریق و غیره نیز می

الذکر، در مستعاذ دیدن محکی الفاظ در عبارت فوق (. این تشکیک مراتب و وجودی 20ص: 

داند و معتقد است در صورتی ه صدرا شیطان را مظهر اسم ضال الهی میمنه تا آنجایی است ک

توان معنی »اعوذ من اهلل ی توحید خاصی برسد، میبرنده، به مرتبه که مستعاذ، یعنی پناه

که روایتی قریب به این مضمون را برم« را فهمید، چنانباهلل« یعنی »از خدا به خدا پناه می

(. جالب اینجاست که تشکیک، در خود استعاذه هم راه دارد و 17شود )همان، ص:  یادآور می

فهمد و معادل صدرا معتقد است گویا در مقام فنای از فنا، سالک، از مقام استعاذه، ثنا را می

ای که خود را گونهشود که »اَنتَ کَما اَثنیتَ علی نَفسِک« یعنی تو همانمعنایی آن، این می

(. تبیین مطلب این است که در مراتب عالی وجودی، سالک 18  ای« )همان، ص:ستایش کرده

کند. بنابراین بیند و از عبارات، همان معنی را به حقیقت، دریافت میجز وجود حق را نمی

دیگر، در ماهیت جمعی عبارتاستعاذه نیز در مقام برتر سلوک، شأنی از ستایش دارد؛ به

 ستایش حق، استعاذه نیز نهفته است. 
 

 ی بسیط الحقیقه بر معنا تأثیر قاعده . 4

ی »بسیطه الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیء منها« از قواعد مهم حکمت متعالیه، قاعده

ریزی شده است. در ( است که براساس اصالت وجود و تشکیک در آن پایه100، ص: 22)

راساس این گیرد. بی بسیط الحقیقه، مراتب وجود، با مالک بساطت مدنظر قرار میقاعده

ی کماالت اشیا را دارد و هیچ نقصی در او راه ندارد، قاعده، حق تعالی در اوج بساطت، همه

بنابراین محال نیست که یک هویت واحد بسیط، مصداق معانی متکثره باشد و مفهومات 

بسا یک ای وارد آید. چهمتکثره بر او حمل شود بدون آنکه بر وحدت و بساطت او ضربه

های مختلف، در مراتب مختلف وجود تحقق داشته باشد؛ مثالً انسان در شکل  موجود، به

های گوناگون تحقق داشته باشد، انسان مادی، انسان عقلی، انسان مراتب مختلف به شکل

ای که درواقع حقیقت انسان گونهطور موجودات دیگر، بهنوری و مجرد و انسان الهی و همین

ی او باشد. عقل تحقق عینی داشته باشد و انسان مشهود، رقیقه نحو مجرد و اعلی در عالم به

ای از وجود نیست که بودن وجود حق، هیچ مرتبهبه اصالت وجود و نامتناهیهمچنین باتوجه 

ی ی مراتب وجود، به وجود حق اختصاص دارد، لذا حق تعالی همهاز حق خالی باشد و همه
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موجودات است و در کنار او وجودی تحقق ندارد  یحقایق است و اصوالً وجود او، وجود همه

( 179، ص: 17ی موجودات است؛ به این معنا که جا برای غیر نگذاشته است )و او همه

سزایی در ، سهم به8که در آثار مالصدرا مستدل هم شده 7ی بسیط الحقیقهقاعده

تر مراتب پایینی مراتب باالتر وجودی، بر شناسی معنا و تأویل دارد، چراکه همههستی

حمل هستند و این مصحح تأویل است. درحقیقت، تأویل متن با استناد به این قاعده، قابل

بیان شئون و صفات الهی است. گفتنی است که حمل ماهیت بر وجود برتر آن، مستلزم اعتقاد 

 هو به نام حمل حقیقه و رقیقه است که غیر از حمل اولی و شایعبه نوع دیگری از حمل هو

(؛ بنابراین حمل تأویالت در مراتب وجودی طولی، از آنچه الفاظ 94و  93، صص: 12) 9است

 (.3از آن حکایت دارند، حمل صحیح، به وجه حقیقه بر رقیقه است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 ۳شکل  

 ای برای تطبیق با تفاسیر صدرا. نمونه1.  4

ی بسیط الحقیقه، به شأنی از شئون الهی یکی از الفاظی که صدرا آن را طبق قاعده

شود. های موجودات از هستی اطالق میی بهرهی رزق است. رزق به همهگرداند، واژهبرمی

نویسد: »آنّه گونه میخواهد این واژه را در عالم حق تعالی معنی کند، اینزمانی که صدرا می

(؛ یعنی رزق را علم حق 135، ص: 27تعالی یعقل بقاء کّل شخص مدّه بما به قوام روحه« )

حسب در مدتی معین )به تعالی )یا به عبارت صدرا، تعقل او( نسبت به قوام روح شخص

 داند.نشئات وجودی( می
 

 . جایگاه وجودِ رابط دانستنِ موجودات، در معنی 5
کند که وجود رابط، وجودی زائد بر طرف ربط خود ندارد و مالصدرا در آثارش ثابت می

؛ بنابراین 10ی موجودات عین ربط به حق تعالی هستندبه حیث تقییدی، موجود است و همه 

ی موجودات و محکیات الفاظ، شئون ذات او هستند و به ذات، صفات یا افعال خدا همه

ی معنی در مراتب طولی و وصول به  ها برای تأویل و توسعه توان از آن بازگشت دارند و می

ی  ی معنی بر قاعده عرضه 

 بسیط الحقیقه  

ی الفاظ حاکی از اعیان، بیان  . همه1

 اله هستند شئونات عوالم برتر، تا عالم  

 نتایج 
. بنابرحمل حقیقه و رقیقه، حمل آن  2

 معانی بر الفاظ، مجاز نیست 
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معرفت الهی استفاده کرد. این قاعده با تحلیل وجودی معلول و انصراف آن به تجلیات علت 

 (4شود )شکل ی قبلی، با تحلیل وجودی مفهوم بساطت حاصل میاعدهآید و قبه دست می

 

 

 

 4شکل               

 ای تطبیقی. نمونه1.  5

داند، درخصوص ی موجودات را عین ربط به حق تعالی میصدرا به تبع اینکه همه 

رسد که در موجودات مادی و خلقی که وجودی مستمر در زمان دارند، به این نتیجه می

ها، عین مدت ی وجود نیازمندند، به تعبیر دیگر، مدت زمان بقای آنی آنات به افاضههمه

ی »اهللُ الّذی خَلَقَ السّمواتِ و االرضَ َو ما بَینَهُما س وی از آیهاسازمان حدوثشان است؛ براین

هاست در ها و زمین و آنچه را میان آن (؛ یعنی خداست که آسمان4فی سِتَّهِ اَیّاٍم...« )سجده،  

، 31هاست )فهمد که این شش روز، مدت زمان بقای آنشش روز آفرید...، این معنی را می

به آنکه منظور از یوم را یوم ربوبی، یعنی هزار سال )بر طبق باتوجه(. وی همچنین 13ص: 

داند، آن را بر زمان حضرت آدم )علی نبینا و آله و علیه السالم( ی سجده( میی پنجم سورهآیه 

ی احتجاب و شمارد و لذا دورهپذیر میتا بعثت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( تطبیق 

(. آنچه از وجود 39، ص: 30داند )هزار سال میق است( را ششخفای حق )که همان خل

ی صدرا از تساوق زمان حدوث و بقا در عالم خلق، به علت شود، استفادهربطی استفاده می

 رسد.نیاز مستمر وجودی است که به انضمام مقدمات مذکور دیگر، به معانی بدیعی می
 

 النفس صدرایی در معنا . جایگاه علم 6
کند شود، در حد حس و خیال عمل میان که حیثیت معنادهنده محسوب مینفس انس

کند؛ بنابراین، این سه نحو ادراک برای و در صورت اتصال به عقل فعال، در حد عقل عمل می

اند نفس متصور است: احساس، تخیل و تعقل. این تفاوت ادراکات را برخی به این علت دانسته

ی معلوم است، اما مالصدرا این نظریه را که همان نظریه که معلوم بالذات، همان ماهیت

پذیرد؛ بر طبق این نظریه، ادراک خیالی، از تجرید زواید ادراک مشهور تقشیر است، نمی

، ص: 2آید )شود و ادراک عقلی، از تجرید زواید ادراک خیالی به دست میحسی حاصل می

الذات در علم حصولی، ماهیت معلوم ی صدرا، معلوم ب(. بر طبق نظریه152، ص: 22؛ 89

ی وجود علمی ادراک نیست، بلکه واقعیت علم است و ادراک حسی، خیالی و عقلی، نحوه

ی واقعیت علم یا همان وجود ذهنی ناشی (؛ بنابراین نوع ادراک، از نحوه363، ص: 20است )

همه معانی، به ذات، صفات یا افعال الهی بازگشت   نتیجه 

 دارند 

عرضه معنی  

 به وجود رابط 
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یابد، وقتی قا میی واقعیت علم کمال یابد، نوع ادراک ماهیت نیز ارتشود و هرچه نحوه می

ی وجود نفس( هم در یک حرکت ی وجود مدرک )یعنی نحوهواقعیت علم ارتقا یابد، نحوه

(. بنابراین ادراک حسی، خیالی و عقلی، 368کند )همان، ص:  جوهری اشتدادی، ارتقا پیدا می

ی وجودی این علم، حکایتگری از ی الینفک و نحوهحاصل علم )وجود ذهنی( است که الزمه

خارج است. پس درحقیقت، با ادراک حسی، خیالی یا عقلی، نفس با وجودی حسی، خیالی 

یا عقلی مواجه شده است و علم او بر آن وجود خارجی منطبق است، اما این علم )وجود 

ذهنی( انشای نفس است؛ از طرف دیگر اگر نفس واقعیتی عقلی یا خیالی یا حتی حسی را 

 ی با دیگران، باید این واقعیت را به زبان آورد.فاهمهادراک کند، برای بیان آن و م

کند، بینی صدرایی، الفاظی که انسان تولید میزبان اصالتاً شنیداری است، اما در جهان

راندن، ادراکات خود ی وجود صوتی همان حقایق ادراکی است. درحقیقت، انسان با سخن نحوه

هایی ادراکی دارند که در عرف مفاهمه، معادلکند. این الفاظ زبانی را با اصوات تعبیر می

ی خیال که تا ادراکات عقلی به نشئهاند، اما ازآنجاییها را استخراج کردهعالمان لغت آن

ی خیال هر فرد نیز اصول مشترک و اصول پذیری و بیان ندارند و نشئهنیایند، قابلیت شکل

تعابیری که از ادراکات عقلی )فلسفی( ها( دارد، بنابراین ها و زمینه فرضاختصاصی )پیش

ناشی هستند، به معنایابی و بازسازی برای فهم درست و مناسب با طور عقل نیاز دارند. 

النفس صدرایی در تعابیر زبانی علوم عقلی و معنایابی تأویلی توان به نقش علماینجاست که می

ناظر به عالم عقل، تأویلی درست ارائه   توان از الفاظی اینکه چگونه میها پی برد. اما دربارهآن 

 )شکل زیر(. 11ایمداد، در مباحث دیگر سخن گفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تطبیقی. نمونه1.  6

ی عقلیه و مظهر اسم الجبّار الهی است، پس از این عالم، عالم عالم جبروت از مالئکه

ها و زمین با رحمت الهی که آسمانملکوت قرار دارد که مظهر رحمانیت الهی است، ازآنجایی

عنی (؛ ی255ی »وَسِعَ کُرسِیُّهُ السّمواتِ وَ االَرضَ« )بقره، ی آیهاند، مالصدرا به قرینهبرپا شده

النفس  عرضه علم

 نتایج صدرایی بر معنی

علم از سنخ واقعیت خارجی است بنابر این معنی متحد  

با واقعیت خارجی است و دیوار ذهن وعین برداشته  

 شود. می

شود و فهم  محسوس بیان می  معانی عقلی در قالب الفاظ

 آن الفاظ در نشئه معنی نیازمند تأویل است. 

عالم خیال که از شئون نفس است، محل تعبیر معانی از 

 حقایق است.
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، 29داند )ها و زمین را فراگرفته، کرسی را صورت رحمانیت خدا میتخت )حکومت( او آسمان 

(. در اینجا یک حقیقت عقلی، یعنی صورت رحمانیت الهی و عالم ملکوت، وجود 199ص: 

دارد که با لفظ محسوس کرسی بیان شده و مالصدرا با قرائنی از سیاق و نیز شهود، حقیقت 

شود که در عالم خیال بتوان های محسوسات و معقوالت باعث میکند. شباهتآن را تأویل می

معادلی محسوس برای آن حقیقت عقلی به کار برد که درحقیقت، مراتب محسوس و مثال 

 محسوس آن حقیقت است. 
 

 ی حرکت جوهری صدرایی در معنی . جایگاه نظریه7
اشتداد آن و اینکه تشخص به  مالصدرا با تبیین اصالت وجود، تشکیک وجود و قابلیت 

کند، بر طبق وجود است و وجود در حرکت باقی است، حرکت در جوهر اشیا را اثبات می

سمت تجرید پیش ، عالم ماده پیوسته در حال حرکت اشتدادی است و به12حرکت جوهری

رسد، رود. گرچه ممکن است از حقیقتی مادی که در اثر حرکت جوهری به تجرید میمی

اظ زبانی معنای دیگری انتزاع شود، اما این دو معنا در طول یکدیگر بوده و یک وجود لحبه

مستمر است؛ مثالً انسان از زمانی که نطفه است تا زمانی که در قیامت با صور اعمال خود 

شود، زمانی نطفه، زمانی شود، گرچه در هر طوری، به معنایی خوانده میمحشور و مجسم می

ی این معانی از ه، زمانی کودک، جوان، پیر و مراحل بعد از مرگ...، اما همهعلقه، زمانی مضغ

ی ثابت معنا، کنند، اما وجههیک وجود مستمر حاکی است. بنابراین اگرچه معانی تغییر می

ی این همان وجود رابط است که در علم خداوند و عالم اله و عقول ثابت است و مصحح همه

ی آن تأویل ی آن یا معنای اولیه معنایی را به معنای اشتدادیافتهتوان هر معانی است و می

کرد؛ مثاًل به انسانی که در عالم عقل و قیامت، از خود صورت حیوانی ساخته، بشر )به اعتبار 

معنای اولیه( اطالق کرد یا اطوار مختلف حقیقتی را به یکدیگر ارتباط داد که نشئات گوناگونی 

( است؛ یعنی عرش الهی بر 7ی شریفه »کان عرشه علی الماء« )هود/  هدارد. مثال دیگر در آی

ی مجردات و نوعی وجود و ظهور سلطنت الهی و ماء، در آب بود، در اینجا عرش از مقوله 

( 224، ص: 11ی مادیات است. در اینجا تأویل کنایی ماء بر حیات )اطالق عرفی، از مقوله 

 باشد که نشئات مختلفی دارد.تواند به همان حقیقت ثابتی مشعر می

ی صدرا در معنی این است که در حرکت جوهری اشیا، تبدل ذات از نکات دیگر فلسفه

شود انقالب در ذاتی رخ دهد که محال است؛ گیرد و این تبدل ذات، موجب نمیصورت می

زیرا در حرکت جوهری، یک شیء واحد است که مالک وحدت است و آن، وجود شیء است 

(. در حرکت جوهری، هم ماده باقی است و هم صورت، اما بقای 104، ص:  20یت آن )نه ماه

شناسی هم صورت، بر وجه تجدد اتصالی است که منافی شخصیت آن نیست. ازنظر معرفت 
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رو هستیم، پس چرا به وحدت پاسخ این اشکال که اگر ما در هر لحظه با شیء جدیدی روبه

کنیم، این ی معنایی متفاوت در تأویل، حکم میدو مرتبهآن در دو زمان مختلف، خصوصاً در  

است که موجودات مادی که در حرکت مستمر جوهری هستند، هرچند از جهت حرکت 

شوند که در هر لحظه، با مقطعی از آن جسم سیال قطعیه و سیالنی که دارند، موجب می

رند و همین وجود مواجه باشیم، ولی از جهت حرکت توسطیه، این مقاطع وجود جمعی دا

 ( )شکل زیر(.287، ص:  8شود )ها میجمعی باعث حضور و شهود و علم و معرفت ثابت به آن

 

  

 

 

 

 

 

 

 6شکل  

 ی تطبیقی. نمونه1.  7

سمت کمال شان، در حال حرکت بههریک از نفوس سعدا و اشقیا به تبع حرکات ارادی 

ی زقوم  شدن در سعادت یا شقاوت. مالصدرا حقیقت شجرهلخودند که عبارت است از کام

ی ضالل، یعنی ی دوزخیان از آن است، نفوس رؤسا و ائمه( را که تغذیه62)در صافات، 

گیرد: »اِنّا ی بعد کمک میی آیه داند و در این معنایابی، از قرینهرهبران گمراهی و فتنه می

ی فتنه قرار دادیم. همچنین در ن را برای ستمکاران مایهجعلناها فِتنَه لِلظّالِمین«؛ یعنی ما آ

ها و ثمرش مانند (؛ یعنی شکوفه 65ی »طَلعُها کَاَنَّه رُؤوُس الشَیاطینِ« )صافات، توصیف آیه 

نویسد آن به این علت است که این نفوس از جهت شکوفایی و سرهای شیاطین است، می

اند که سرآمد وهم و د سرهای شیاطین شدههای وهمی، ماننشان در مغالطه و دروغثمره

 (.96، ص: 31افکنی هستند )غلطبه

شوند که ی زقوم تبدیل میغرض آنکه در اینجا، نفوس در حرکت خود، به شجره 

ی آخرت دارد، اما این حرکت جوهری ارادی، مانع از آن نیست که حقیقتی خارجی در نشئه 

 ها برقرار شود؛ چون موضوع حرکت، وجود است. همانی بین شخصیت دنیایی و اخروی آن این

 

 

عرضه 

حرکت 

جوهری 

صدرایی بر 

 معنی

معانی متغیر برای صحت 

حمل معنی بر موضوع، به 

موضوع ثابت نیاز دارند. آن 

 موضوع ثابت چیست؟

 شناسیدر هستی

وجودی در حرکت  مستمرحقیقت 

جوهری و وحدت تجدد اتصالی صورت 

 در بستر وجود و علم ثابت الهی 

 شناسی در معرفت

 ی جمعیهحرکت توسطیه
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 ی معنی اصطالحات عرفانی در توسعه های فلسفی . جایگاه معادل8
های عرفانی اصطالحات یکی از مباحثی که بر مبانی تأویلی صدرا اثرگذار است، معادل

برد و درحقیقت، ها را در حکمتش به کار میها و اصطالحفلسفی اوست که خود، همان معادل

ین نمونه، بحث اعیان آید. بارزترآن معارف عرفانی، تأویلی از معارف عقلی صدرا به شمار می

(. 102، ص: 24و نیز  282، ص: 30ثابته است که مالصدرا در آثار خود به آن اشاره کرده )

، ص: 36گیرند )اعیان ثابته همان صور ماهیات است که در علم تفصیلی، معلوم حق قرار می

ی هستند، نحو معلومات تفصیلی را که همان امور ماهو(؛ به بیان دیگر، صور علمی حق به463

اند )همان(. نوع دیگر، اعیان ثابته صور و مظاهر اسمای الهیگویند. ازطرفاعیان ثابته می

ی صدرایی میان طور دقیق همان ارتباطی است که در فلسفه ارتباط اعیان ثابته با اسماء، به

از   شود و صورت اخیر شئ در فلسفه، همان اسم کوْنی یا اسم خارجوجود و ماهیت برقرار می

عربی، در عین حفظ وحدت و (. در دستگاه عرفانی ابن465صقع ربوبی است )همان، ص: 

یابد؛ گرایی، تبیین صحیحی میاصالت وجود، تبدیل آن وحدت به کثرات ماهوی و ذات

االمر دارند و این با حفظ وحدت گرایی و کثرات نیز نفسدیگر، در این نظام، ذاتعبارتبه

که در تقریر اصالت وجود صدرا  ( چنان397و  375، صص: 3تی ندارد )بنیادین وجود منافا

االمرداشتن ماهیت منافاتی ندارد، این مطلب در بحث قبل نیز نیز اصالت وجود، با نفس

دیگر، چگونگی ارتباط کثرات و وحدت در معرفت عرفانی صدرا، مانند ارتباط عبارتگذشت. به

بودن ی سِعیواسطه تن قوا و جمع وحدت و کثرت بهاالمرداشقوای نفس با ذات آن و نفس

شود ی وجود هستی است که مصحح جمع وحدت ذات نفس با کثرت قوا و شئون آن می نحوه

(. بنابراین یکی از مبانی که بر زبان تأویلی صدرا تأثیرگذار است، 189و  185، صص: 36)

نی را با زبان فلسفی مستدل های فلسفی او در عرفان است که یک حقیقت عرفایافتن معادل

کرده است. بنابر حیثیت ماهوی اعیان ثابته، نسبت ماهیات با علم حق تعالی و عالم اسماء 

های شود. همچنین معادلتر میشود، روشن که همه تأویلی وجودی بر هستی محسوب می

ثابته به شرایط   شود؛ زیرا وابستگی اعیاندینی قَدَر نیز در پرتوی مباحث اعیان ثابته روشن می

ی واسطه ها بهدیگر، حکم به ایجاد اشیا در شرایطی که آنعبارتخاص و معین و به

(. 815، ص: 15استعدادهای جزئی خود، اقتضای وقوع در آن را دارند، همان قدر است )

گفتنی است که منظور از اینکه اعیان ثابته وجود خارجی ندارند، درست همچون ماهیات، 

صورت  هی است، هرچند آثارشان بهها بما هینداشتن حقیقت و هویت ثبوتی آن  وجود خارجی

 (.475، ص: 36اعیان خارجی، در خارج هست )

های عرفانی، فلسفی و دینی، یکی از خصوصیات فکری نظام خالصه آنکه تطبیق معادل

 گشاید )شکل زیر(.ی معنی از الفاظ میحکمت صدرایی است که راه را برای توسعه 
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پذیر صدرا در بعضی مواضع، لغات قرآنی را بر اصطالحات عرفانی یا فلسفی تطبیق

تشابهات یاری داند و در این تطبیق، از سیاق و قرائن و صورت احتمال منطقی(  می)به

گیرد؛ مثاًل معتقد است در قرآن، آدم که مسجود مالئکه قرار گرفته، به مقام قلب اشاره می

(، یا سدرة المنتهی 768ـ 767، صص: 28کند )دارد و مالئکه، به مقام قوای نفس اشاره می

 (.65، ص: 31شمارد )ی بر آخرین حد عالم صور میکنندهرا اشاره
 

 گیری. نتیجه۹

ی ی برجسته ای عمیق دارد و فالسفه ی اسالمی پیشینه شناسی معنا در فلسفههستی

برانگیزی رشد و سهروردی، در این زمینه اشارات تأملسینا، ابنمسلمان، ازجمله فارابی، ابن

ی آرا و مبانی آن، بر بستر معنا، شناسی معنا در نظام حکمت متعالی با عرضهاند. هستیداشته 

 مقاله است که دستاوردهای زیر را دارد: اساس این 

ی ارجاع که در حکمت صدرا، منشأ، وجود است، عملیات معنایابی، از زاویه . ازآنجایی1

 به وجود و شئون آن و قواعد ناظر بر آن، امکان واکاوی دارد. 

ی انسان با آن ی صدرا، معانی، حقایق عینی و اصیل هستند که در مواجهه . در فلسفه2

ی شوند. تفسیر صحیح اصالت وجود، به تبیین صحیح رابطه گذاری مینی، ماهیات ناممعا

رسد که االمرداشتن ماهیت در عین اصالت وجود میانجامد و به نفسوجود و ماهیت می

شمردن( معانی در این فلسفه و نیز چگونگی بودن )غیرنامینالیسمی آن، غیراعتباری ثمره

ی صدراست این مکتب است. با دقت در این تفسیر از حقیقت اندیشه ارجاع ماهیت به وجود در  

شود و نه سهم انسان در فرایند که نه مانند دیدگاه امثال گادامر، معنا به اعتبار فروکاسته می

 شود.معنا نادیده گرفته می

. در معانی، تشکیک وجود راهگشای معنای طولی الفاظ است و مصحح حمل معانی 3

 کند. فاظ عرفی را تبیین میتأویلی بر ال

ی محکیات الفاظی که حاکی از اهلل، همه. بنابر وجود رابط داشتن موجودات ماسوی4

ها توان از آن اعیان است، شئون ذات خداست و به ذات، صفات یا افعال او بازگشت دارند و می

 برای تأویل و وصول به معرفت الهی استفاده کرد. 

جایگاه تطبیق در  

 حکمت صدرا 
 تطبیق اعیان ثابته و ماهیات و تبیین قدر در دین
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ی صحیح با عالم انگر آن است که انسان در صورت مواجهه النفس صدرایی بی. علم5

گیرد و سپس برای بیان قرار می ی متناظر با آن، در مرتبهحس، خیال یا عقل و و ادراک آن

دهد؛ بنابراین تعابیر ناشی از ادراکات عقلی ها را به عالم خیال ارجاع میزبانی آن حقایق، آن

ی خود نیاز پیدا گیرد، به بازسازی معنی در مرتبهورت میانسان که با الفاظ متداول عرفی ص

 کند.می

همانی تأویالت عقلی و معانی محسوس مادی ی حرکت جوهری مصحح این. نظریه6

 ی ثابت معنا، بر علم الهی تکیه دارد. است که بر وجهه 

 های عرفانی اصطالحات فلسفی و ازجمله اعیان ثابته که همان ماهیات در. معادل7

هایی از منطق تطبیق مراتب عقلی و عرفانی در حکمت صدرا را لسان فلسفه است، افق

طور که دأب های دینی آن نیز تطبیق شود )همانکه بر معادلگشاید که چنانمی

 .13شودی دیگر از تطبیق معنا )تأویل( در نزد او روشن میمالصدراست(، زاویه
 

 هایادداشت

 الوجودات معان مجهوله األسامی... و الماهیات معان معلومه األسامی و الخواص«.. »لکنّ  1

. »الصوره هی المعنی الذی به صارالموجود موجودا و هی المدلول علیها باالسم و الحدّ و عنها یصدر  2

 الفعل الخاص بموجود«.

 های مفید دکترمجید طاووسی در این بخش، سپاسگزارم.. از راهنمایی3

ی ـصدراـست، اما برای اـستناددهی کامل که ـشرط کمال یک چه قواعد وجود از قطعیات فلـسفه. گر4

تواند برای دیدن عبارات صـدرا درخصـوص اصـالت وجود، به ترتیب متن تحقیقی اسـت، خواننده می

فاراهمیت، رجوع کند به:  ص1، جاـس ، همچنین 403و304و248و118و68تا65و49و39،  34تا14، ـص

ــفـار ــص 2، جاسـ ــفـار، همچنین 340و 339و298تـا290و289و236و235، صـ ــص 3، جاسـ ، صـ

و    6، ـصصـشواهد الربوبیهو نیز   185، ص  9، ج264و183و81، ـصص  6، و ج2، ص5وج  275و97تا83

، و »رســاله اصــالة الوجود«،  34و    2، صــص1، جمفاتیح الغیبو نیز   185و    133و    61و    36و    98

ص فاو   12و   11ـص الة جعل    203، صتعلیقه بر ـش و »اتحاد عاقل و معقول«،    10الوجود«، صو »رـس

  33و    30، صص  شواهدو   187و    117و    116، صص  1، جرـسائلو    30، ص  ایقاظ النائمینو     22ص  

راقو    133و    41و   رح حکمة االـش اعر، ص186، ص  تعلیقه بر ـش ،  55و ص  54و ص    24و ص  4و مـش

 .173و    82، صص  1، جمجموعه رسائل فلسفی

 کنند.دانند، از این تفسیر استفاده می را مجازی می. کسانی که وجود ماهیت  5

 باره، به ترتیب اهمیت و وضوح مطلب، رجوع کنید به: برای دیدن آثار صدرا دراین  .6

و    69و ص    7و ص    37و ص    36: ص  1و نیز ج    223و ص  134، ص  65و ص    63، ص  8، ج  اسفار

،  186، ص  9و ج    158: ص  7و ج    264و ص  263و ص  121و ص  120و ص    109و ص  108ص

 .129و ص    27، ص  1، ج  حاشیه بر الهیات شفا
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،  1، ج  شرح اصول کافی؛  304و ص    234و ص    296و ص    49ص    تعلیقه بر شرح حکمة االشراق

و    158، ص  7و ج    339، ص  120، ص379، ص257، ص  70، ص  69، ص  1، ج  اسفار ؛   227ص  

،  134، ص  8، ج  اسفارو    8، ص  مشاعر و    165و ص    135و ص    10و ص    7و ص    73، ص  الشواهد

، ص  135، ص  الشواهد الربوبیه  و  36، ص  1ج    اسفار،و    72و ص    70، ص  المظاهر االهیهو    223ص  

و    255و ص    303، ص  302، ص  شرح هدایه اثیریهو    23، ص  21، ص  86، ص  6، ج  اسفارو    165

و ص    23و ص    21و ص    86، ص  6و ج    75و ص    74، ص  2و ج    431و ص    428، ص  1، ج  اسفار

و    335و ص    334و ص    200و ص    199و ص    198، ص  1و ج    290، ص  2و ج    12و ص    19

،  مشاعر و    235، ص  1، جمفاتیح الغیب و    309، ص  تعلیقات شرح حکمة االشراقو    233، ص  عرشیه

 .148، ص  6ج    اسفار،و    18تا ص    9ص  

خصوص، به ترتیب اهمیت و وضوح عبارت، رجوع کنید به:  . برای دیدن عبارات مالصدرا دراین 7

و    337، ص  3و ج    116، ص  6و ج    215، ص  4و ج    110و    114، ص  6و ج    457، ص  3، ج  اسفار

الشواهد  و    239و ص    187و    155، ص  6و ج    356و    350، ص  3و ج    25و ص    124، ص  6ج  
تعلیقه بر و    336و    335، ص  مفاتیح الغیبو    72و ص    70، ص  المظاهر االهیهو    228، ص  الربوبیه

و    228ص  الشواهد الربوبیه،  و    124وص    116، ص  6، ج  اسفارو    298ص    شرح حکمة االشراق،

 .56و ص    55، ص  مشاعرو    71، ص  مظاهر االهیهال

و    298، ص  تعلیقه بر شرح حکمة االشراقبرای دیدن عبارات صدرا در استدالل، مراجعه کنید به   .8

،  اسفارو    72و    71، صص  المظاهر االلهیه و    228، ص  الشواهد الربوبیهو    124و    112، ص  6، جاسفار
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، صص  3، جاسفار و    139و    138، صص  الشواهد الربوبیهو    56و    55، صص  مشاعرو    413و    412ص  

 .589و    587، صص  4، بخش  2، جرحیق مختومو    372و    368و    457و    455

 است.   صل ثالث، این مطلب را آورده ی ثالثه، ف، مرحله نهایه الحکمههمچنین عالمه طباطبایی، در   .9

و    71، ص  1، ج  اسفارباره )به ترتیب اهمیت( رجوع کنید به:  برای دیدن عبارات مالصدرا دراین .10

و ص    14ی شواهد الربوبیه«، ص  و »رساله   33و ص    32، ص  المبدأو المعادو    330و ص    329ص  

و    64و ص    63، ص  55، ص  1، ج  ریمتفسیر القرآن الک و    210ص    شرح الهدایه االثیریه،و    294

 .53، ص  مشاعرو    299، ص  2، ج  اسفارو    51تا ص    49ص    الشواهد الربوبیه

 ای در این رابطه تدوین کرده است.  نگارنده مقاله  .11

، ص  3، جاسفارخصوص، به ترتیب اهمیت، رجوع کنید به:  برای دیدن عبارات مالصدرا دراین .12

و    87و    86ص    3، ج  اسفارو    107، ص  شرح هدایه االثیریهو    106و    105و    86و    85و    79و    75

و    64و    62و    61، ص  3، جاسفارهای او در این رابطه:  و برهان   97و    96و    63و ص    62و ص    88

 .105و    103و    102و    101

ای تحت عنوان »منطق تأویالت معادی مالصدرا در نسبت با آرای او در  . نگارنده در مقاله 13

 س«، تأویالت معادی صدرا را بررسی کرده است. النفعلم
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