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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 

 

 

 یجوهر و عرض از ديدگاه مالصدرا و عرفان نظر یبررس

 
 
 
 

 22/21/42تاريخ تأييد:   62/26/49تاريخ دريافت:  

 * * یعارف یسار معصومه سادات 

 * ** انیعباس جوارشک

وجود،    یوحدت شخص یويژه بر مبنا به هیو حکمت متعال یاز منظر عرفان نظر

از  یمتفواوت  ريبا وجد، و مسائل مترتو،  تصود   تیاحکام آن  نسبت ماه ت یماه
کوه از   زیو . بوالتب  جودهر و عور  ن   ابود ي یمشاء م ژهيو به نیشیپ یمکات، فلسف

جودهر و   میترسو  بوه پژوهش  ني. اابندي یم یمتفاوت نییهستند تب یمقدالت ماهد

اسوا،    نيو سوراناام بورا   پر،از، یم یعر  از ،و منظر مالصدرا و عرفان نظر
بوا وجود، حفوو صودرت       یو عرفوان نظور   هیجدهر و عر  ،ر حکمت متعال

گسوتر  سوع     زیو و ن يیمعنوا  تیو ،ر جهوت عمدم  یاسوتکمال  یریسو  یاصطالح
مدضود    ونبود ». ،ر منظر مالصدرا  ،ر جدهر  سوه عنصور    دکن یم یط یوجد،

تفواوت کوه اوال    نيو بوا ا  شد، یحفو م «ریغ ميتقد»و « مقدم بنفسه بد،ن»  «بد،ن
و  شود،  ی،ر مرات، گدنواگدن ارائوه مو    تیو عل مياز مدضد   تقد یديجد نییتب

،ر  یریتفسو  ریی. به تناس، تغشدند یم میترس کسان يجهت  کيسه ،ر  نيا ا یثان
بوه   مي،ر تقد یازمندیمدضد  و ن هب ازیعر  شامل ن نیجدهر  عناصر مب یمعنا

                                                 
 .(m.arefi1367@gmail.com)مشهد  یدانشکده الهيّات دانشگاه فردوس یدکتر یدانشجو *

 (.javareshki@um.ac.ir)مشهد  یدانشگاه فردوس یعضو هيئت علم دانشيار و **
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 یمتنودع  ماتیو عر  مراتو، و تقسو   شدند ی،ر رابطه با جدهر ،گرگدن م ریغ
مالصودرا  رابطو  جودهر و     يینها کر،يهمگام با رو زین ی. ،ر عرفان نظرابدي یم

تفواوت نگواه    یهوا ،ارا  نآ يیمعنوا  نییآنها و عناصر سازند  تب ماتیعر   تقس
 .گر،، یم یا مرحله

 

حکموت   ک یجدهر  عور   وجود، منبسوظ  رهودر  تشوک      :کلیدی واژگان

  .یعرفان نظر ه یمتعال

 مقدمه

شودند.   ،ر تلقی فلسفی  مدجد،ات امکانی به ،و قسم جدهر و عر  تقسیم موی 
های وجد،ی متفاوت و اقسام گدناگدنی را برای اين ،و مدجود،   اين تلقی ويژگی

قائل است. ،ر عرفان نظری نیز ترسیم ،يگری از جدهر و عر  صودرت گرفتوه   
دهر و عور    است که با رويکر، فلسفی تفاوت ،ار،. ،ر اين نگواه  تعريوج جو   

های آنها  رابط  آنها با امدر ،يگر با ،يدگاه فلسفی ،ربار  آنها تفاوت ،ار،.  ويژگی
رسود   خدر،. به نظور موی   اين ،و ترسیم متفاوت  ،ر آثار مالصدرا نیز به چشم می

مالصدرا ،ر نهايت ،ر تبیین وحدت شخصی وجد، به ،يدگاه ،وم گرايش ،اشته 
صدير اجمالی جدهر و عور  فلسوفی و تلقوی    است. ،ر اين تحقیق نخست به ت

های آنها کوه بوا نگواه عرفوان نظوری       ،يگر مالصدرا از جدهر و عر  و ويژگی
ن او عربی و شوارحا  به تبیین ،يدگاه ابنپر،ازيم  سپس  سازگاری بیشتری ،ار، می

شود، ايون    کنیم. سؤاالتی که ،ر اين بحث مطرح موی  ،ر جدهر و عر  اشاره می
صلی مبین جدهر و عر  به عنودان ،و وجود، منفوک تحلیلوی     است که عناصر ا

چیست؟ نسبت اين ،و ،ر رابطه با يکديگر بوه عنودان وجود، عینوی و يوا مظهور       
ای فراگیوری   تدان براسا، عناصر اصلی  نگاه مرحله حقیقی چگدنه است؟ آيا می

 به ،و رويکر، جدهر و عر  فلسفی و عرفانی ،اشت؟
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 گاه مالصدرا. توضیح جوهر و عرض از ديد1

شودند  جودهر و    از ،يدگاه مالصدرا  مدجد،ات ممکن  بوه ،و قسوم تقسویم موی    

عر   زيرا مدجد، يا ،ر محل قرار ،ار، و يا چنین نیست که ،ر محلّ قرار ،اشته 

 (.4/228 : 3893؛ همو، 113ب: 3131)صدرالدین شیرازی، باشد 
 . توضیح چیستی جوهر1-1

هر مدضد   مدضدعی ،اشته باشد و بايد  مالصدرا معتقد است محال است که

شد،. مدضدعی که  سلسله مدضد  ،اشتن  به مدضدعی که مدضدعی ندار، منتهی 

خد، فاقد مدضد  است همان جدهر است. جدهر مقدّم  عر  و غیرمتقدّم بوه آن  

و مقدّم بر آن است. جدهر  مدجد، بدون مدضد  است؛ يعنی فاقد محلوی اسوت   

 -نیاز باشد  خداه ،ر محلی که بدو نیازمند است پديدار شد،  که آن محل از او بی

 -کوه هیودلی و جسوم اسوت      -خداه اين گدنه نباشود   –که همان صدرت است 

. ،ر تدضیح بیشتر ايون  (113ب:  3131؛ همو، 23: 3131؛ همو، 44-44تا ب:  )همو، بی

تدان گفت که معنای جدهر يوا الزم مسواوی آن  چیوزی اسوت کوه ،ر       مطل، می

اعم از عدم وجد، ،ر محل اسوت  زيورا   « عدم وجد، ،ر مدضد »مدضد  نیست. 

مدضد  اخص از محل است. بنابراين جدهر اعمّ از اين است کوه ،ر محول قورار    

صدرت  جدهر ،ر مدضد  قورار نودار،    ،اشته باشد يا اين گدنه نباشند. ،ر هر ،و

. مالصودرا هموین مفهودم جودهر را ،ارای     (44تا ب:  ؛ همو، بی4/214: 3893)همو، 

،اند. اما ،ر مدار،ی با ارائ  ،الئلی  جنسویت جودهر بورای     صالحیت جنسیت می

کند و مفهدم جودهر را عور  عوام بورای      صُدَر ندعی  جنسی و هیدلی را ر،ّ می

 .(23: 3131؛ همو، 44: 3134؛ همو، 113-133: 3422مو، )ه،اند  جداهر می

افزون بر اين  از ،يدگاه او  جدهر تعريج حودّی نودار،  زيورا جودهر بسویظ      

است و فاقد جنس است. چیزی که جنس ندار،  فصل نیز نخداهد ،اشت. از اين 
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: 3422؛ هموو،  41تا ب:  )همو، بیشد،  رو راه تعريج آن ،ر ذکر خداص منحصر می

. از نظر مالصدرا تقسیمات جدهر نیز اين گدنه است که جدهر يا قابول ابعوا،   (31

گانه است که همان جسم است  يا اين گدنه نیست. اگر جدهر  جزئی از جسم  سه

شود،  صودرت امتودا،ی يوا      باشد که به وسیل  آن  جسم  جنس يا ند  بالفعل می

بوالقده اسوت کوه ،ر     طبیعی است  يا جزئی از جسم است که جدهر به وسیل  آن

اين صدرت  ما،ه است. اگر جدهر  جزء جسم نباشد  و به صودرت مسوتقیم  ،ر   

)هموو،  آن تصرف کند  نفس است. ،ر غیر اين صدرت  جدهر  عقل خداهد بود،  

 .(114ب:  3131؛ همو، 4/214: 3893
 . توضیح چیستی عرض1-2

ش متقودمین  کند که متوثثر از نگور   مالصدرا نخست تعريفی از عر  بیان می

است. بر اسا، اين تعريج  عر   مدجد، ،ر شیئی است که اين شیء از جهت 

نفسه  نفسه متحصل و غیرمتقدم به عر  است. ،ر واق   وجد، فی قدام و ند   فی

عر   عیناً وجد،ش برای جدهر خد، است. البته به صدرت جزئوی از مدضود    

؛ هموو،  41-44توا ب:   ، بوی )هموو که مفارقتش از آن صحیح باشد  نیسوت   بدون اين

. مرا، از اين قید که قدام عر  به غیور مدضودعی   (113: 3422؛ همو، 4/214: 3893

که ،ر آن است صحیح نیست  وابستگی وجد، شیء از حیث طبیعت بوه محول و   

از حیث تشخص به محل معین است. به همین سب،  تفاوت بین وجود، عور    

گیور،.   ن و مدار، ،يگر شوکل موی  ،ر مدضد  خد، و وجد، جسم ،ر زمان و مکا

 نیز  محال بد،ن يوک عور  ،ر ،و شویء اسوت. قیود      « فی شیء»مقصد، از قید 

نیز بیانگر اين است کوه وجود، عور  جوزء مدضود  خود، نیسوت.        « ال کازء»

برخالف وجد، جزء ،ر کل و وجد، طبیعت جنس ،ر طبیعت ند   از حیثوی کوه   

 شدند. ها محسدب می جزئی از آن،و طبیعت هستند و مدجد، ،ر اشیاء ،يگر و 
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نیز برای احتراز از وجد، صدر جدهری اسوت کوه   « غیر متقدم بدان است»قید 

-4/218: 3893)همو، شد،  کند و با تقدم آن  ما،ه  ند  بالفعل می ،ر ما،ه حلدل می

. مالصدرا همچنین تعريج حلدل را که بد،ن شیء به نحدی که وجود، فوی   (213

،انود.   اش  وجد، برای شیء ،يگر به نحد اتصافی باشد  بر عر  صا،ق می نفسه

،ر حلدل عر   حال ضرورتا به محلش ،ر وجد، ذات شخصی و هوم ،ر قودام   

نی از عور   . مالصدرا ،ر کنار ارائه تبیی(212)همان: ماهیت ندعیش نیازمند است 

که تصديری فی نفسه و ،ر عین حال لغیره ،ر رابطه با جدهر اسوت  ،ر مباحوث   

غیوره از   کنود کوه تصوديری فوی     حرکت جدهری  تبیین ،يگری از عر  ارائه می

عر  است  و بر اسا، آن عر  از لدازم وجد، جدهر اسوت. مالصودرا بیوان    

و بوه اصوطالح    ت فواعلی کند که جدهر يا صدرت ندعیوه و يوا طبیعوت  علو     می

انود. بوه    اعرا  جسم نیست. بلکه اين اعرا  از لدازم صدرت ندعیوه  کنند  افا،ه

شدند. به  همین ،لیل مالصدرا معتقد است جدهر و عر  با يک جعل  اياا، می

عبارتی يک وجد، و يک واقعیت خارجی است کوه هوم مصوداق جودهر و هوم      

 .(3/124: 3199؛ عبودیت، 1/312 )همان: مصداق اعرا  است 

مالصدرا ،ر عبارت ،يگری معتقد است که وجد، هر جدهر جسمانی مستلزم 

شدند و الزم جدهر و مشخص اويند. بنابراين  عدارضی است که از آن منفک نمی

همان واقعیتی که خد، مصداق جدهر و يا ماهیتی جسمانی اسوت  ذاتوا مصوداق    

جدهر با وجود، هموان   متکمّم و... است. به عبارت ،يگر  اعرا  مدجد، ،ر يک 

. (123-3/124: 3199؛ عبودیوت،  1/314: 3893)صدرالدین شویرازی،  جدهر مدجد،ند 

،انود   مالصدرا براسا، اين تحلیل از عر   اجنا، عالی عر  را نُه عود، موی  

اين اجنا،  تعريج حدی ندارند  زيرا جنس و  (23-24: 3131)صدرالدین شیرازی، 
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گیور، از لودازم اعورا      بر می ن نُه عد، را ،رفصلی ندارند. عندان عرضیت که اي

. مالصدرا گذشته از اين تلقی از جودهر و عور  تبیوین    (131: 3422)همو، است 

،هود کوه ،ر ا،اموه     جديدی از جدهر و عر   نز،يک با تلقی عرفانی ارائوه موی  

 پر،ازيم. مطل، بدان می

 . تلقی دوم مالصدرا از جوهر و عرض2

پور،ازيم. نخسوت    مالصودرا از جودهر و عور  موی     اکندن به تدضیح تلقی ،وم

 گذرانیم. چیستی جدهر را از نظر می
 . توضیح چیستی جوهر2-1

کند  هنگامی که  مالصدرا ،ر ،يدگاه نهايی خد،  جدهر را بدين نحد تبیین می

ها را متبد  و پدشیده به عدار  و برخی  ،ر حقايق اشیاء ،قت کنیم  برخی از آن

يابیم. حقايق متبد   جداهراند. با تدجّه به ايون کوه از منظور مالصودرا       را تاب  می

شد،. پس همو    درت هر يک متالی میگیر، و به ص وجد،  همه جداهر را فرامی

جداهر با يکديگر متحدند. اين اتحا، هم ،ر مرتب  عین )وجد، خوارجی جودهر     

هم ،ر مرتب  مفهدم )وجد، ذهنی جدهر  و هم ،ر مرتب  حقیقت و مبود  )وجود،   

،يگور   عبوارت  . بوه (2/132: 3893)صدرالدین شویرازی،  باشد  عقلی يا مثل ندری  می

ن و خوار  متحود هسوتند. ايون اتحوا، کوه بوه عوالم ذهون          جداهر به لحاظ ذهو 

کند. اتحا، ،يگر مربود  بوه    گر،،  اشتراک معندی مفهدم جدهر را تثمین می بازمی

حقیقت و وجد، خارجی جداهر است. حقیقت و روح خارجی هم  جداهر يوک  

مثال عقلی است که عقل العقدل است. مثال عقلی جدهر  ،ر عوالم عقودل  مثوال    

 .(8/332: 3193، آملی )جوادیل و مبد  حقايق ندری است ساير عقد

گان  جدهر ذهنی  عقلی و ما،ی  مظهر قیدمیت ذات الهی  هر يک از مرات، سه
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است و حقیقت جدهری که جام  اين مراتو، گدنواگدن اسوت  وجود، منبسوظ      

. مالصدرا با تحلیل ،يودگاه  (132-2/134: 3893)صدرالدین شیرازی، شد،  نامیده می

ینیان  معتقد است ،ر مقام تحلیل ذهنی عقل اول بوه وجود، مطلوق و ماهیوت     پیش

کنیم که نمايانگر اين اسوت کوه اولوین چیوز کوه پديود        خاص و امکان  حکم می

آيد  وجد، مطلق است. برحس، هر مرتبه از مرات، اين وجد، مطلق  مواهیتی   می

د،  اموری حقیقتوا   . ايون وجو  (8-3تا الو::   ؛ همو، بی112)همان: آيد  خاص الزم می

واحد است. اما وحدت اين وجد،  عد،ی  ندعی يا جنسی نیست. ايون وحودت   

؛ 8/43: 3893)همو، ها و منشث هم  تعینات است  با تنزّل خد،  مصحح هم  وحدت

 .(8تا ال::  جوادی آملی، بی

عمدمیت وجد، مطلق نیز به نحد کلی نیست. زيرا وجد،  فعلیت صرف است 

يا عقلی  امری مبهم است که ،ر وجد، خد، به انضمام شیئی  و کلی چه طبیعی و

؛همو، 123-2/129: 3893)صدرالدین شیرازی، که او را تحصل ببخشد  نیازمند اسوت  

به قیود اطوالق سوعی      . اين وجد،  البشر  قسمی(3ال::  3131؛ همو، 131: 3421

هدر اين مطلوق  ماند و اغیار  ر است که با حضدر اطالقی او غیری باقی نمیمقیّد 

. براين (4/313؛ همان: 3/49: 3193؛ همو، 132، 2/283: 3194)جوادی آملی، اند  منبسظ

ها و زمین است. اين  اسا،  اين وجد،  صرف ندر و حیات ساری ،ر هم  آسمان

شود، کوه    سريان ،ر هر مرتبه برحس، همان مرتبه است  به همین ،لیل تصدر می

 .(131: 3421؛ همو، 41: 3131؛ همو، 43ال::  3131)صدرالدین شیرازی، کلی است 

با وجد، سريان  ،ر حد معین از قدم  حدوث  تقودم  توثخر  کموال و نقوص     

گر،،. بلکه برحس، ذاتش بدون انضمام شیء ،يگر  متعین بوه تموام    محدو، نمی

تعینات وجد،ی و خارجی است و حقايق خارجی از مرات، و انحواء تعینوات او   
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. بنابراين منشث وجد، و مالک تحقق حقايق (3 تا ال:: )همو، بیگیرند  سرچشمه می

متعد، خارجی  امر واحدی است که همان حقیقت وجود، منبسوظ اسوت. منشوث     

. بوا  (392/ 3؛ هموان:  123/ : 3893)هموو،  تعد، اين حقايق نیز تعینات اعتباری اسوت  

عبوارت  تدجه به اين تدضیحات  تمثیل مالصدرا برای تبیین ايون نحود  وجود،     

است از اين که نسبت اين وجد، به مدجد،ات عالم  از وجهی مانند نسبت هیدلی 

اولی به اجسام شخصی و کلی طبیعی مانند جنس االجنوا، بوه انودا  تحوت آن     

 .(4تا ال:: )همو، بیاست 
 . توضیح چیستی عرض2-2

  يابیم کوه حقوايق تواب    از ،يدگاه صدرالمتثلهین  با تثمل ،ر حقايق اشیاء ،رمی
گیر، و بوه صودرت    جداهر  اعراضند و وجد، منبسظ  هر ،و اين حقايق را فرامی

. بوا تدجوه بوه ايون کوه از ،يودگاه       (2/132: 3893)هموو،  شود،   هر يک متالی می
مالصدرا جدهر امکانی يا وجد، منبسظ  فراگیر هم  مراتو، جودهری و عرضوی    

هر اسوت و رواهرا    است و هديت واحدی ،ار،. بنابراين عالم  منحصر به اين جد
که اعرا   ماند. مگر اين جايی برای باور به مدجد، ،يگری به نام عر  باقی نمی

را همان تعینات  وجده  مرات، و اطدار وجد، منبسظ بدانیم. ،ر اين صدرت فرق 
جدهر با عر   فرق امر مطلق با قیود،  تعینوات آن اسوت. بودين ترتیو،  همو        

 جدهر کلی هستند.جداهر و اعرا  ،ر حکم عر  برای 
از طرف ،يگر  مالصدرا  نسبت جدهر به اعرا  را به نسبت ذات به صوفات  

کنود و معتقود اسوت کوه اعورا   برحسو، مراتبشوان ،ر عودالم          الهی تشبیه می
باشند. اين عبارات  بیانگر  اند که تاب  حقیقت ذات می مختلج  مظاهر صفات الهی

هاسوت  قائول    جد، منبسظ فراگیر آناين است که او عالوه بر مرات، عرضی که و
تدان تابعیت را مشخص  اين مرات، ،انست  به مرات، عرضی ،يگری است که می

 .(132)همان: 
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 . توضیح جوهر و عرض از ديدگاه عرفان نظری3

پر،ازيم و بحث خد، را  ،ر ا،امه به تدضیح ،يدگاه عرفا ،ربار  جدهر و عر  می

 .کنیم از تدضیح چیستی جدهر آغاز می
 . توضیح چیستی جوهر در عرفان نظری3-1

،ر عرفان نظری با عباراتی نظیر ،يدگاه نهوائی مالصودرا  روبوروئیم. از منظور     

عرفان هم  اگر انسان ،ر حقايق خارجی ،قیق شد، بعضی از حقوايق را متبود  و   

بعضی از حقايق را تاب  و وصج خداهد ،يد. حقوايق تواب  را عور  و حقوايق     

نامند. جام  بین اين ،و حقیقت  اصل وجد، است که گواه بوه    میمتبد  را جدهر 

کند. ،ر اين منظر  تنزل وجد،  تاب   صدرت تاب  و گاه به صدرت متبد  تالی می

: 3134)آملوی،  مظهر و عین ثابت مدجد، ،ر حضرت علم و مقام واحديّت اسوت  

 .(43: 3143؛ قیصری، 331

آيد  تلقی وحدانی از جودهر اسوت     آنچه از بررسی متدن عرفانی به ،ست می

،انند و به کثرت وجود،ی مدجود،ات  بواور     زيرا عرفا حقیقت وجد، را واحد می

ندارند. از نظر ايشان  همه جداهر ،ر عین وجد، )وجود، خوارجی جودهر  و ،ر    

ر به لحاظ ذهون  ،يگر جداه عبارت مفهدم جدهر )مفهدم ذهنی جدهر  متحدند. به

گور،،  اشوتراک معنودی     که به عالم ذهن بوازمی   و خار  متحد هستند. اين اتحا،

گور،،  يگوانگی    که به عالم عوین بواز موی    کند و هنگامی مفهدم جدهر را تثمین می

. ايون  (331: 3134؛ آملوی،  413: 3141)آشوییایی،  ،هود   جدهر ،ر عالم را نتیاوه موی  

؛ هموو،  43: 3143)قیصوری،  شود،   امیوده موی  حقیقت جدهری کلی  نفس رحمانی ن

شودند.   که قابل هم  صدری است که بر آن عار  موی  (2/13، همان: 3/224 : 3422

اند و اين وجود،    هم  کماالت و نقائص با نظر به مرات، اين وجد،  بدو منسدب

 .(393ب:  3139)آملی، مظهر کلی حق تعالی است 
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بنابراين  از نظر عرفان  جدهر کلی  حقیقت واحودی اسوت کوه متعویّن بوه      

باشود و معورو     تعیّنات متعد، جدهری و عرضوی ذهنوی  عقلوی و موا،ی موی     

گیر،. ايون حقیقوت  ،ر مقوام اوّل منشوث رهودر       مشترک تمام اين تعینات قرار می

مظهور   شد،. همچنین اين وجود،   جداهر و ،ر مرتب  ،وم منشاء تحقق اعرا  می

قیدمیت و حقیقت ذات و اعرا  هم مظهر صفات تاب  ذات ،انسته شوده اسوت   

. ،ر ا،امه به تبیین (8/333: 3193؛ جوادی آملی، 43: 3143؛ قیصری، 334: 3134)آملی، 

 پر،ازيم. های جدهر کلی از ،يدگاه عرفان نظری می ويژگی

و علی الامله بايد تدجه ،اشت که ،ر عرفان نظری  بر هر چه که تحققی عام 

شد،. بنابراين بر آنچه که تحققش به ذات خود، اسوت و    ،ار،  حقیقت اطالق می

آنچه که ،ر وجد، علمی يا عینی به تحقیق آنچه به ذات خد، متحقق است  تحقق 

شد،. از اين جهت  بر حق  خلق  اعرا  و جداهر صدق  ،ار،  حقیقت اطالق می

ا،  آملی معتقد اسوت کوه وجود، منبسوظ     اس . براين(398ب:  3139)آملی، کند  می

امری حقیقی و عام است که از حضرت ذات بر مدجد،ات علمی و عینی به نحود  

. به عالوه ايون حقیقوت  احوديت    (394ب:  3139)همو، ازلی و ابدی فائض است 

جام  اطالق  تقیید  فعل  انفعال  تثثیر و تثثر است. از وجهی مطلوق و فعوال و از   

عل است و از حیث ذات قابل حضورت احوديت ذاتوی اسوت.     وجهی مقید و منف

ها از حیث کماالت پنهان ،ر ذاتش است.  حقايق نیز  قابل او هستند و او فاعل آن

های منسودب بودان    همچنین  وحدت ذاتی و صرافت هنگام خالی بد،ن از اضافه

،ار،. به عبارتی برحسو، اصول ذات غیورمتعیّن  البشور   واحود و متصوج بوه        

 .(3/233 ؛ همان: 2/34: 3422؛ آملی، 414: 3141)آشییایی، طالقی است وحدت ا
 . اثبات جوهر کلی3-2

شود، بوه ايون     استداللی که ،ر تبیین اين حقیقت  ،ر ،يودگاه عرفوا ارائوه موی    
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اين مقدموه بوه مقدمو     صدرت است که جدهر عین افرا، جداهر ،ر خار  است. 

شود،  وجود،    ق موی ط  آن محقو واس که حقیقت شیء که بهشد،  می ،يگری منضم

است. پس حقیقت جدهر عین وجد، افرا، آن اسوت کوه بوا بطوالن تکثور ذاتوی       

،يگور ،ر ايناوا حکوم يکوی از ،و      وجد،ها  وجد، عام منبسظ است. به عبوارت 

حد  حکم ،يگری ،انسته شده است. همانطدر که وجد،  حقیقت افرا، است  از مت

است. اين مقدمه که حقیقت جدهر عین طرف ،يگر حقیقت جدهر متّحد با افرا، 

واسط  عینیت جدهر و جنسیتش بورای افورا، جودهری     افرا،ش ،ر خار  است به

علوت جنسویت جودهر     (41: 3194ای،  ؛ قمشو  93-1: 3143)قیصری، گیر،  شکل می

 نسبت به اندا  جدهری آنست که هم معنای جدهر ،ر مفهدم آنها مثخدذ اسوت و 

، است. مفهدم جدهر به نحد مبهم ،ر همه اندا  ا مترتهم آثار مقدل  جدهر برآنه

 .(424: 3141)آشییایی، جدهری مثخدذ است 
 . اعتبارات گوناگون جوهر2-3

گر،،  اگر اين حقیقوت از حیوث    ،ر جدهر عرفانی اعتبارات مختلفی لحاظ می

نسبت به اندا  تحت آن  اعتبار شد،  طبیعت جنسی است. به اعتبار اينکه تا ايون  

شود،    حقیقتی متحصّل نموی  ی ،ر ماهیاتی که تحت آن قرار ،ار، ننمايد  هیچتال

گر،،. به اعتبار اين که اين حقیقت ،ر همه افرا، اندا  به  م به جنس میفصل منض

نحد حصه تحقق ،ار،  طبیعت ندعی است. به عبارتی  افرا، همان رهدرات اصول  

شخاص رهودر ،ار، حصّوه   اند و آنچه از کلی سعی با عدار  مشخصه ،ر ا کلّی

شد،. جنسیّت  فصلیّت و ندعیّت از اعتبوارات مختلوج ايون حقیقوت و      نامیده می

 .(41: 3194ای،  ؛ قمش 91: 3143)قیصری، معقدالت ثانی عار  بر آن است 
 . نحوه سريان جوهر کلی3-4

عربی برای تبیین نحده سريان اين حقیقوت کلوی بوه سوفیدی کاغوذ مثوال        ابن
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ئی از سفیدی ،ر کاغذ نیسوت  بلکوه حقیقوت آن ،ر کاغوذ رواهر      زند که جز می
کوه وجود، منبسوظ     . بوه ،لیول ايون   (2/412؛ هموان:  3/338توا:   عربی، بی )ابن شد، می

ر ابواء  قی است  از اجتما  با امدر متکثو برحس، اصل ذات  البشر  و واحد اطال
که به حود   پذير، و با هم  مرات، بدون آن ی نمیتازندار، و ،ر مرات، مختلج  

کند. هیچ يک از قید، مواهدی مراتو،  قیود او     ای متصج گر،، همراهی می مرتبه
نیست. اين فیض به حس، ذات خد،  هم  تعینات را ،اراست. بلکه حقايق مقیود  
خارجی از مرات، ذات و انحاء تعینات او هستند. به عالوه بايد تدجه ،اشوت کوه   

-418: 3141)آشوییایی،  مظاهر اسوت   رهدر جدهر ،ر مرات، مختلج  تاب  استعدا،

نفوس  »کنود    بیان میالمکیّۀ فتوحات العربی نیز ،ر  . ابن(2/424تا:  عربی، بی ؛ ابن414
شود،.   رحمانی حقیقتی کلی است که متصج به وجد،  عدم  حدوث و قدم نموی 

،ر قديم  هنگامی که بدان وصج شد،  قديم است و ،ر حا،ث هنگامی که بودان  
است. اگر گفته شد، که عالم است يا عالم نیست  حق اسوت   وصج شد،  حا،ث

شد،. ،ر هر مدجد،ی نیوز   پذير، و متعد، می و يا نیست  صحیح است. همه را می
آملوی نیوز   . (338،/3توا:   عربی، بوی  )ابن« کند به حقیقت آن است و قبدل تازيه نمی

آننود  معتقد است که همه مدجد،ات  مظهری از اين حقیقوت کلوی و صودرتی از    
 .(223/  3: 3422)آملی، 

 . مظهريّت جوهر کلی3-5

،رعرفان نظری  اين حقیقت  به اعتباری مظهر اسم رحمان است چدن شوامل  

گر،،. خداوند بداسط  اسم رحموان طلو، رهودر نسو، الهوی را       هم  حقايق می

برآور،. به اعتبار ،يگر نیز می تدان اين وجد، را مظهر ،و اسوم آخور و رواهر از    

اسماء فعلی هست. امّهات اسماء الهی ،انست. از سدی ،يگر ،ر حیط  اين وجد،  

کند اينست که کلموات عوالم همگوی ،ر     عربی به آن اشاره می نکت  ،يگری که ابن

نفس رحمانی ماملند اما تفاصیل صدر عالم غیرمتناهی است. ،لیل ايون مطلو،    
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؛ 188، 291؛  2/411توا:   عربی، بوی  )ابنامدا، ،ائمی نفس رحمانی با اسم باطن است 

رتی  جدهر و تعینات متعود، آن مظهور قیدمیوت ذات    . ،ر عبا(414: 3141آشییایی، 

الهی ،انسته شده است. به عالوه به سب، همین مظهريت جدهر برای ذات الهوی   

به نسبت روابظ و آثار گدناگدنی که ،ر اسماء و صفات نسوبت بوه ذات  مطورح    

؛ 334-331: 3134)آملوی،  گور،،   شد، ،ر جدهر نیز تقسیمات متندعی مطرح می می

 .(43-43: 3143قیصری، 
 . تبیین ترتیب موجودات3-6

ای که اولین  اين حقیقت کلی همیشه ،ر صدر مظاهر تنزل مترت، ،ار، به گدنه

کنود   عربی بیوان موی   . ابن(383ب:  3139)آملی، تنزلش ،ر صدرت نفس کلی است 

اولین خلقی که خداوند تعالی از نفسوی کوه قابول گشوايش صودر عوالم ،ر       »که  

قل يا قلم سپس نفس يا لدح  طبیعت  هباء  جسم  شکل  عرش  اوست  آفريد  ع

کرسی  اطلس  فلک کداک، ثابت  آسمان اول  ،وم  ....  هفتم  کره آتوش  هوداء    

. (2/183توا:   عربی، بوی  )ابن« آب  خاک  معدن  نبات  حیدان  ملک  جن  بشر است

وجد، آنهاست و البته ايشان تصريح ،ارند که مقصد، ذکر اسماء عالم و نه ترتی، 

و همچنین امدر مشوترک    هر مدجد،ی مرات،  احکام و نسبی معلدم و مقام متمیّز

)هموان؛ آملوی،    کنود  با ساير مدجد،ات ،ار،. آملی نیز شبیه اين ترتی، را بیان موی 

. همچنین جدهر کلی به حس، اعتبار مدار  کماالت علمی و عینی (3/224: 3422

شده است که تدجه و تدقیق ،ر اين اسامی نمايانگر  به اسامی گدناگدنی نیز نامیده

؛ 2/148 : 3422؛ آملوی،  2/291توا:   عربوی، بوی   )ابون وجده مختلج اين وجود، اسوت   

 .(214: 3143؛ همو، 18-41: 3193، آملی زاده حسن
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 . توضیح چیستی عرض در عرفان نظری4

ز حال پس از تدضیح چیستی جدهر از منظر عرفان  به تدضیح حقیقوت عور  ا  

 پر،ازيم. منظر عارفان می
 . حقیقت عرض4-1

انود کوه    اهل عرفان ،ر تبیین عر   حقايق خارجی تاب  را عر  فر  کر،ه

تاب  جدهرند و جام  بین اين ،و حقیقت  اصل وجد، است که گواه بوه صودرت    

 (411: 3141، آشوییایی،  331: 3134)آملی، کند  تاب  و گاه به صدرت متبد  تالی می

  (2/13: 3422؛ آملوی،  43: 3143)قیصری، ات جدهر ،انسته شده است اعرا   تعین

اند به اين صدرت که  جودهر )کلوی بسویظ  عوین      االمتیاز فر  شده گاه نیز مابه

جداهر )جزئی مرک،  ،ر خار  است. امتیاز جداهر  به اعرا  الحق اسوت. بوه   

از يکديگر عبارت ،يگر همه جداهر ،ر طبیعت جدهری مشترکند و امتیاز جداهر 

به امدر غیر مشترک است. اين امدر متمیّز که خوار  از طبیعوت جودهری اسوت      

که امتیاز جداهر از يکوديگر   البته ،ر رابطه با اين. (334: 3143)آملی، اعرا  است 

 به اعرا  است بايد به مظهريت اعرا  و سناش آن با صفات تدجه ،اشت.

همچنین ،ر نگاه عرفانی  عر  معنای عامی فر  شوده اسوت کوه شوامل     

عربی  . ابن(241: 3143)قیصری، شد،  فصدل و مابه ازای خارجی آن يعنی صدر می

هر صدرتی ،ر عالم  عر  ،ر جدهر است. صدرت متغیر اسوت و  »کند   بیان می

رت . کثو (3/42توا:   عربوی، بوی   )ابون « جدهر واحد است و قسمت ،ر صدرت است

شود، و از احکوام مراتو، اسوت. البتوه از       برحس، صدر راهر ،ر جدهر واق  می

حیث جدهر تفاضلی میان تعیّنات نیست. عالم از حیث جدهر حکمی ،ار، کوه از  

توا:   عربی، بوی  ؛ ابن2/934: 3149ترک ،  ؛ ابن3321: 3143)قیصری، حیث صدرت ندار، 

جهت کوه عوالم اسوت  عور      . ،ر برخی عبارات نیز مامد  عالم از آن (1/431
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-131: 3149، آملوی  زاده )حسناند  ،انسته شده است و اين اعرا  عین جدهر کلی

. تعوین مطلوق الهوی معورو       (2/434تا:  عربی، بی ؛ ابن3/324: 3149ترک ،  ؛ ابن133

مشترک مرات، و تعینات جدهری و عرضی است و تموام مراتو، ،ر يوک نگواه     

کند کوه   شدند.آملی ،ر اين مدر، بیان می ار  میجام  به عندان اعرا  بر آن  ع

عالم  غیر از صدری که ،ر عماء راهر عالم عبارت از هر چیزی ماسدای خداست. 

 .(12- 2/13 : 3422)آملی، شد،  نیست و عر  زائل يا ،ر حکم زوال ،ر اوست  می
 . مظهريّت عرض4-2

،ر نگاه عرفانی  به جهت تبیین مابه االمتیازی اعرا  و عدم ترک، جداهر از 

انود.   و اعورا  مظواهر صوفات او تدصویج شوده       عر   جدهرمظهر ذات الهی

همانطدر که صفات الهی مندمج ،ر ذات اوست  بوه هموین نسوبت  اعورا  کوه      

ه مظاهر صفاتند مندمج ،ر جدهرند که مظهر ذات اوست و بوه نسوبت صوفات بو    

شود، و   ذات  تالیات جدهرند. به عالوه  به واسط  صوفات  اسوماء متموايز موی    

واسط  رهدر اعرا  که از لدازم  اند. به همین نسبت به صفات مبا،ی رهدر اسماء

ايون  شدند. مثال بور اسوا،    ذات جدهرند و ،ر آن مندماند جداهر نیز متمايز می

تحقّق آن است. بنوابراين انسوان   ت حیدان و نه مبد  تفسیر  نطق  مبد  رهدر ناطقی

مدج، رهودر نواطق     شد،  اين ضمیمه به ضمیم نطق به حیدان  حیدان ناطق نمی

. البته بايد تدجه ،اشوت کوه   (94-93: 3143؛ قیصری، 9: 3149ای،  )قمش بد،ن است 

اين نیسوت کوه صوفات بوه طودر       ز مظهريّت اعرا  نسبت به صفات حقمرا، ا

ت وجد، اعورا  اسوت    هی و جدهر خارجی که علالمستقیم بدون ،خالت ذات 

تعوالی بوا    داهر خارجی با اعرا  از تالّی حقمنشث رهدر اعرا  گر،،  بلکه ج

 .(431: 3141)آشییایی،شدند  اسماء و صفات راهر می



 

 

 

 
 

 
 

 یجوهر و عرض از ديدگاه مالصدرا و عرفان نظر یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 . سنجش و مقايسه5

اکندن و پس از تدضیح مقصد، مالصدرا و عارفان از جدهر و عر   به مقايسوه  

ر،ازيم. مالصدرا مدجد،ات ممکن را به ،و قسم جدهر و عور   پ ،يدگاه آنان می

کند. اين نگاه ،ر عرفان به صدرت تدجه به تابعیت و متبدعیت به نحود   تقسیم می

پذير،. البته بايد بوه چنود نکتوه تدجوه      عام  ،ر اصطالح جدهر و عر  تبیین می

بحوث  جدهر و عر  فلسفی ،ر آثار گدنواگدن مالصودرا مودر،     اول آن که .کر،

قرار گرفته است و مالصدرا از رهگذر اين نگاه تدرياا به تبیین جدهر و عور   

شد،. البته بايد تدجه ،اشوت کوه کودام عناصور      ،ر ،يدگاه نهايی خد، رهنمدن می

  نگاه عرفانی ،وم آن کهای حفو شده است.  جداهر و اعرا  ،ر اين نگاه مرحله

ت  زيورا نگواه فلسوفی ،ر حیطو      تور اسو   نسبت به نگاه فلسفی ،ر اين مقدله عام

مدجد،ات امکانی قابل طرح است و نگواه عرفوانی از مدجود،ات امکوانی فراتور      

شد، و اين عمدمیّت تلقی از جودهر و   رو، و ،ر نسبت صفات و ذات پیا،ه می می

ای شدن  شناختی اسماء و صفات  سب، مرحله عر   با تدجه به منشثيیت هستی

شود،. همچنوین بوا تدجوه بوه کواربر،        رفانی موی تبیین جدهر و عر  ،ر منظر ع

تدان مفورو  ،اشوت کوه برخوی از      اصطالح جدهر و عر  ،ر ،يدگاه عرفا می

 جهات و تقسیمات جدهر و عر  فلسفی ،ر نگاه عرفانی قابل پیا،ه شدن است.

تودان ،ارای لودازم    عمدمیت اين تقرير از جودهر و عور  را موی    سدم آن که

،ر نسبت صفات با ذات الهی  اقسوام تدحیود از     تبیینیمختلفی از جمله تغییرات 

شوناختی   جمله تدحید ذاتی  صفاتی و افعالی  اختیار  شر و باز تبیین مبانی هستی

و معرفت شناختی حکمت متعالیه تصدر کر،. مالصدرا ،ر نگاه اولی  خد،  عر  

،اند که هموان جودهر اسوت و بودون جودهر       فلسفی را مدجد، ،ر مدضدعی می

نفسه عر   وجد، برای جدهر خد، است. جدهر  امی ندار،. ،ر واق  وجد، فیقد
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فلسفی نیز  مدجد، بدون مدضد  است. بايد ،ر اين منظر به بعدی که میان جدهر 

و عر  وجد، ،ار،  تدجه ،اشت. جدهر و عر   ،ارای ،و قال، کامال منفوک  

ويژگی جودهر    های خاص وجد،يند. به عندان وجد، محدو،ند که بیانگر ويژگی

بدون مدضد  بد،ن  مقدم بنفسه و تقديم بخشی به عر  است که ،ر رابط  ،وم 

با عر  از ،يدگاه مالصدرا نیز با تغییراتی قابل تصودير اسوت. ،ر نگواه میوانی      

پر،از، کوه ،ر واقو  تبیوین ،وبوار       مالصدرا به بازتبیین نسبت جدهر و عر  می

رابط  جدهر و عر  به نحد الزم و ملزوم عر  از ،يدگاه اوست. ،ر اين نگاه  

شد، و به يک جعل مدجد،ند که کوامال ترسویمی وابسوته از عور       تدصیج می

کند. نگاه تقديمی به جدهر که نمايانگر علیت مباين اسوت  بوه سومت     نمايان می

رو، کوه تصودير    تبیین جديدی از علیت ،ر راستای الزم وجد،ی بد،ن پیش موی 

کنود. ،ر هور ،و    ه تصدير وجد،ی يکپارچوه بودل موی   منفک جدهر و عر  را ب

شودند.   هوای پیشوین تصودير موی     بندی رويکر،  جداهر و اعرا  ،ر قال، تقسیم

تفاوت اين ،و ترسیم به تفاوت مبانی است که اين ،و بر آن  استدارند  نگواه اول  

براسا، نگاه تباينی به وجد، و ترسیم علت و معلدل است. برخالف نگاه ،وم که 

گیر،. البته ايون   اسا، وحدت حقیقت وجد، و تشکیک مترت، بر آن  شکل میبر

 خدر،. مبانی با بازتبیین ،ر رويکر، نهايی مالصدرا به چشم می

نکت  ،يگری که بايد به آن تدجه ،اشت  اين است که سه عنصر بدون مدضد  

ین شد، با اين تفواوت کوه تبیو    بد،ن  مقدم بنفسه و تقديم غیر ،ر جدهر حفو می

گیور، و ايون سوه ،ر يوک جهوت       جديدی از مدضد   تقديم و علیت صدرت می

شدند. به عبارتی بدون مدضد  بد،ن ،ر جهوت عودم نیواز بوه      يکسان  ترسیم می

شد، و تمییوز میوان    تقديم غیر و مقدم بنفسه بد،ن و صفت قیدمیت الهی تبیین می
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چنود ايون نگواه     خیوز،. هر  مدضد  و محل نیازمند ،ر تبیین جدهر حقیقی برموی 

هوا ،ر عودم نیواز بوه      مرات، میانی جدهر و عر  براسا، تبیین متناسو، بوا آن  

مدضد   تقديم بخشی به غیر و نیاز به مدضد  و نیازمندی ،ر تقديم به غیر بد،ن 

. مبنای اصلی تصدير جودهر براسوا، وجوه    کند را نفی نمی،ر رويکر، تشکیکی 

گور،،. هرچنود ايون     نیوز موی   میانی بخشی آن است که سب، ترسیم مرات، تقديم

مرات،  خد، به جهت نیازمنودی ،ر تقوديم بوه غیور  اعراضوند. نهايتوا تقوديم از        

 خیز، که اعتباری نیست. خاصیت رهدری مظاهر برمی

،ر قسمت مرحل  اول تبیین نهايی مالصدرا از جدهر و عر  با الفاری شوبیه  

نسته شده است. رابظ اين به جدهر و عر  فلسفی  عر  تاب  و جدهر متبد  ،ا

شد،. مطابق با ايون   گر می ،و حقیقت هم  وجد، است که به صدرت هريک جلده

تبیین  جداهر و اعرا  تبیین سابق  بنابر اصالت وجد، و وحدت حقیقت وجود،  

شدند. اعرا  گدناگدن از لودازم   به عندان اعرا  ،ر وجد، واحدی فراگرفته می

ر رفته و همگی به صدرت شئدنات يک جودهر  وجد،ی جداهر متفرق بد،ن  فرات

شدند. وجد، منبسظ برخالف جداهر ،ر نگاه اول  ،ر عین مدجود،   کلی لحاظ می

متشخص خارجی بد،ن ،ارای کلیت سعی تشکیک پذيرست. بايد به چنود نکتوه   

  اين نگاه به يک وجود،  زائیود  تدجوه بوه مبوانی نظیور       اول آن کهتدجه ،اشت  

 ،وم آن کوه یقت وجد، و تشکیک متناس، با آن است. اصالت وجد،  وحدت حق

اين وجد، جهت تبیین مقام فعل الهی و قیام مدجد،ات به خداوند است که همین 

وجه و سريانش ،ر هر رتبه وجود،ی بوا ضومیم  البشورطیت و بودون مدضود        

سودم آن  بد،نش  مصحح جدهر ،انستنش از ،يدگاه مالصدرا و عرفا بد،ه اسوت.  

وجد، يک وحدت عینوی و مشوکک اسوت  بورخالف وحودت        وحدت اين که
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شوناختی ايون      به ،لیل پشوتدان  هسوتی  چهارم آن کهجنسی که غیرمشکک است. 

 وجد، که نمايانگر اسماء الهوی ،ر مقوام واحوديت اسوت  ،ر هور مرتبوه  لزوموًا       

های وجد،ی خاص ايون   شد،. ويژگی براسا، اقتضای اسم حاکم بر آن راهر می

عندان جدهر بر آن است که البته فضوای متفواوتی از اصوطالح     وجد، ،لیل اصلی

 اول است و ،ارای اشتراکاتی با آن است.

،ر مرحل  بعد  براسا، فر  مظهريت مرات، جداهر نسوبت بوه ذات الهوی     

شد، که صفات الهی و مامود  هسوتی اعوم از     يگانه جدهر  ذات الهی فر  می

نشینند. ذکور چنود نکتوه     راضش میجداهر  اعرا  و نفس رحمانی ،ر جايگاه اع

مرحل  اول تبیین مالصدرا که براسا، جدهر کلی يا وجد،  اول آن کهالزم است  

منبسظ است ،رجهت تبیین تدحید افعالی ،ر ،يدگاه او قرار ،ار،. اما مرحل  ،وم  

کند که قوائم   کامال ،ر راستای وحدت شخصی  ذات الهی را تنها جدهر لحاظ می

تبیین مرحل  اول  ،وم آن کهبخش و راهرکنند  مرات، ،يگر است.  بالذات  تقديم

شناسی وجد، منبسظ  پیدند با مباحث اسماء  صفات و ذات الهی است و هستی هم

،ر عبوارت مالصودرا رهودرات مختلوج      سدم آن کوه يابد.  ،ر آن مدضدعیت می

 جدهر ساي  جدهر عقلی است. اما مثول عقلوی ،ر تبیوین عرفوانی جوايی نودار،.      

رسد که اين مثل عقلی  ندعی حلقه واسظ برای ارتبا  وجود،   بنابراين  به نظر می

منبسظ با مرات، جدهری  عرضی و عرو  اين مرات، بور جودهر کلوی از ،يود     

مالصدراست. البته بايد ،ر اين میان به تبیین ،يدگاه مالصدرا ،ر مثل و ارتبا  آن 

ی فویض مقود، پر،اخوت توا     شناسو  با اسماء  صفات الهی و همچنین بعد هستی

چگدنگی وساطت مثل عیان گر،،. اما ،ر عرفان با ترسیم نظام اسوماء و صوفات    

وجد، منبسظ مظهر عین ثابت خد، ،ر مقام واحوديت اسوت. جوداهر و اعورا      
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جزئی نیز هر يک عینی ثابت ،ارند و به صدرت مترت، بر فیض مقود، عوار    

گیرنود و   تاب  وجد، جداهر قورار موی  شدند. البته اعرا  ،ر مرات، گدناگدن   می

هوا   اين جداهرند که سب، مرور فویض از اسوماء  صوفات و جودهر کلوی بور آن      

گر،ند. بنابراين  مصا،يق عور    گر،ند و همه بر معروضی مشترک عار  می می

 نیز ،ر نگاه عرفانی  اعم از نگاه فلسفی است.

تصودير    مرحلوه  ،ر منظر عرفان نظیر ،يدگاه نهوايی مالصودرا  جودهر ،ر ،و   

شد، کوه متبدعیوت وجود،ی  مشخصو  آن      شد،. ابتدا جدهری کلی تصدير می می

کنندگی عین ثابت  است. البته بايد تدجه ،اشت که اين متبدعیت  ،ر جهت آشکار

کوه حقوايق خوارجی از     هر مدجد،ی بايد تفسیر شد،. عرو  هم باتدجه به ايون 

شودند. گرچوه هموه مراتو،      موی  مرات، رهدری اين وجد،ند ،ر اين راستا تبیین

هوای   رهدری ،ر قیا، به اين جدهر  عرضند اما ،ر نسبت به خد،  ،ارای ويژگی

رهدری متفاوتند که برخی سزاوار عندان جدهريت و برخی عرضویتند. ،ر تعوابیر   

عرفا وجد، منبسظ فائض بر هم  مدجد،ات علموی و عینوی اسوت کوه بوا تعبیور       

بخشی به مدجد،ات عینی به کاربر،ه اسوت   را ،ر خصدص رهدر مالصدرا که آن

تدان مرحل  اول تبیین ،يدگاه عرفا ،ر خصدص جدهر  متفاوت است. بنابراين می

ای ،انست و آن را به جدهر کلوی علموی و عینوی تقسویم کور، کوه        را ،و مرحله

 بخش رهدری مدجد،ات علمی و عینی است. تقديم

رف و قائم بالوذات و مقودم   به عالوه قدام جدهريت ،ر اين منظر متبدعیت ص

غیر ،ر جهت راهر کر،ن مظاهر است که ،ر ذات الهی قابل تصدير است. سريان 

شود،  بوه    های وجد،ی فویض منبسوظ تبیوین موی     جدهر کلی نیز براسا، ويژگی

عبارتی به ،لیل البشرطیت و اطالق اين وجد،  با هم  مرات، وجد،ی بدون تقیید 
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ق خارجی از مرات، ذات اوست. اين مطل، بوا  واق  رهدر حقاي همراه است و ،ر

خدر، که رهدر حقايق علمی و عینی وابسته به اين وجد، تلقی  پیدند می  اين نکته

که رهدر مدجد،ات عینی از مرات، ذاتی وجد، منبسوظ اسوت     شده بد،. ،لیل اين

اين است که  وجد، علمی اين حقايق نیز بدان وابسته است. پس يا اسم حاکم بر 

کوه   کنود يوا ايون    فیض بر اسماء حاکم بر ساير وجد،های علمی حکدمت می اين

گور   گور،، کوه تدجیوه    منشث وجد،شناختی اين فیض به ذات غی، الغیدب بر موی 

جامعیت وجد،ی اوست. تفاوت عبارات تدصیفی نیوز بوا جامعیوت ايون وجود،       

ر منظور  تدان با تدجه به وجده تبیینی متکثر اين وجود، ،  شد،. حتی می تدجیه می

راستا برشمر،. مثال از حیوث جدهريوت     عرفانی  برای آن منشثهای متفاوت و هم

مظهر قیدمیت ذات الهی و از حیث رهدر بخشی به وجد،های عینی مظهور اسوم   

 آخر و راهر ،انست.

،ر مرحل  ،وم نیز جداهر مظهر قیدمیت ذات و اعرا   مظهر صفات  فور   

ات و عور  بود،ن صوفات ،ار، و چودن     شدند که ندعی کنايه بر جدهريت ذ می

صفات  منشث وجد، منبسطند  به تناسو،  جودهر کلوی منظور اول عور  تبیوین       

گر،،. از آن جهت هم که عرفا معتقد به وحدت شخصی وجد،ند و با مباحث  می

پر،ازند  ،ر جداهر و اعورا  میوانی نیوز     رهدر وجد، به تبیین کثرت رهدری می

ر مظهريت  هر نسبتی که ،ر رابطه با ذات و صوفات  شد،. بناب اين نسبت پیا،ه می

 شد،. شد،  ،ر مظاهر عینی جدهر و عر  نیز پیا،ه می ترسیم می

 بوه  نسوبت  جودهر  عینیت نظیر مقدماتی بر کلی جدهر اثبات ،ر عرفا استدالل

ها  اصوالت وجود، بوه     آن ،ر جدهر مقدل  آثار و معنا اخذ براسا، جدهری افرا،

معنای تحقق بخش حقیقت شیء مبتنی است. بوراين اسوا،  مصوداق جودهر و     
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شد، و براسا، وحدت وجد، و بطوالن تکثور بالوذات وجد،هوا       وجد، يکی می

اسوتدالل نسوبت بوه     شد،. اما بايد تدجه ،اشوت کوه  اوالً   وجد، منبسظ اثبات می

هر میوانی بواز بوه صودرت     که جودا   رابط  جدهر و عر  ساکت است. خصدصاً

  فضوای مقدمو  اول بور مبنوای اصوالت      شدند. ثانیاً اعرا  جدهر کلی فر  می

ايون  که مقدمات ،يگر ،ر فضای اصالت وجد،ی است.ثالثا  ماهیت است  ،رحالی

را بوه وجود، مطلوق و     ،رباب صا،ر اول است که آنمالصدرا  استدالل شبیه تبیین

 .پر،از، به اثبات فیض مطلق می رهگذرکند و از اين  ماهیت خاص تفکیک می

شد، کوه   ،ر جدهر عرفانی به نسبت جدهر فلسفی اعتبارات مختلفی لحاظ می

رسد که اعتبار  تر و سع  وجد،ی آن است. البته به نظر می حاکی از بار معنايی عام

جنسیت ،ر جدهر کلی تفسیری متفاوت از جداهر فلسفی ،ار، و به تالی بود،ن  

ار  بر جدهر و قیام اعرا  اشاره ،ار،. اعتبار فصلیت نیز بوه  مرات، رهدری ع

بخشی عینی اين وجد، به اعیان ثابت  مقام علمی است. از اين جهت  جهت تحصل

 يابد  ند  است. که کلی سعی با تدجه به اقتضائات اعیان ،ر خار   رهدر می

بودان  عر  ،ر نگاه عرفانی تابعیت آن است  اما از وجوده گدنواگدن     ويژگی

نگريسته شده است که ،ر جهت تبیین مفهودم عوام تابعیوت رهگشاسوت. تعوین      

فر  شدن عر  به ،لیل تفسیر تابعیت ،ر جهت رهدر جدهر است. به جهوت  

االمتیاز نه اعرا  منفک  رف  اشکال ترک، جدهر از جدهر و عر   ،ر عمل مابه

ست. اموا بوه   بلکه رهدرات ذاتی خد، وجد، منبسظ است که تشثنات اين وجد، ا

االمتیازهوای عینوی بور اسوا، نگواه عرفوانی        رسدکه اين رهدرات و مابوه  نظر می

اقتضائات حقايق علمی يا اعیان ثابته است و بر آن اشکال ترک، با وجود، تغییور   

اصطالح به رهدر تا حدی وار، است. اين تفسیر ،ر جهت نگاه فصلیت اعورا   
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سازگار است. به همین جهت به نظر است که با اعتبار فصلیت برای جدهر کلی نا

رسد اعتبار فصلیت ،ر جدهر کلی به سوب، جنبو  راهرکننودگی ايون وجود،       می

است. اما اين اعتبار ،ر اعرا  عینی به جهت جنب  امتیازبخشی اعرا  است. ،ر 

اين اعتبارات  به وجهی از فصل فلسفی تدجه شده است. همچنین صودر کوه ،ر   

 انود  معنوای عوامی اسوت کوه شوامل        ر  شوده عربوی  اعورا  فو    اصطالح ابن

 اسوا،  مامود  عوالم  عور       شود، و بوراين   هم  جداهر و اعرا  فلسفی موی 

 شد،. فر  می

ای اسوت. ،ر مرحلو     عر  ،ر ،يدگاه نهايی مالصودرا  مشخصوا ،و مرحلوه   

های وجد، منبسوظ از جملوه وحودت      ابتدايی ،ر راستای تدحید افعالی و ويژگی

یت قسمی  اعورا  گدنواگدن ،يودگاه ابتودايی و میوانی و      کلیت سعی و البشرط

واق    شدند. ،ر جداهر آن به عندان اعرا  جدهر کلی مرحل  نهايی محسدب می

مشخصا وجد، فی نفسه لغیره و يا فی غیره بد،ن با جامعیت قیام به غیر و تابعیت 

،ر يک معنای عام که ،ر راستای رهدر و تالی يک وجد، بود،ن اسوت  مطورح    

گر،،. ،ر مرحل  ،وم  حتی وجد، منبسظ به عندان يوک امور عینوی و صوفات      یم

شدند که ،ر راستای نگاه  الهی که منشث وجد، منبسطند به عندان اعرا  مطرح می

تابعیت به نحد عام که همان قیام رهدری بوه رواهر قوائم بالوذات اسوت مطورح       

عر  ،ر هر ،و گر،،. البته بايد تدجه ،اشت که مدضدعیت جدهر و عرو   می

 منظر  از نگاه اول بسیار فاصله ،ار، و ،ر راستای شثنیت است.

 گیری نتیجه

جدهر و عر  فلسفی ،ر نگاه مالصدرا  رفته رفته از انفکاک وجد،ی به سومت  

رو،. براين اسا، ،ر هور   التزام و وحدت وجد،ی همگام با عرفان نظری پیش می
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چوه عرفوان نظوری شواهد تعواريج و      مرحله از اين سیر تبیینی چه ،ر مالصدرا 

تقسیمات متفاوتی هستیم. اما با کنکاش ،ر تعاريج خاص هر مرحله و تقسیمات 

تدان به عناصر مشترکی ،ست يافت که ،ر عین حوال کوه بازنموای     متند  آن  می

متبدعیت و تابعیت به نحد عام ،ر جدهر و عرضند  مراحل پیشین تبیینی جدهر و 

،ر ايون صودرت     .گیرنود  ،ر نظر عرفا را نیز ،ر بر موی  عر  ،ر نظر مالصدرا و

عناصر اصلی مبین جدهر  بدون مدضد  بد،ن  مقدم بنفسه و تقديم غیر است که 

،ر هر مرحله از ممکنات  مظاهر  اسماء و صفات  با حفو مالک متبدعیوت عوام    

شد،.  اسا، تقسیمات و مرات، متند  تدجیه می شدند و براين بازتبیین جديدی می

نگاه نیازمندی به مدضد  متقدم بنفسوه و   عناصر اصلی مبین عر  نیز ،ر هر ،و

نیاز ،ر تقديم وجد،ی يا رهدری به جدهر است که با حفو مالک تابعیوت عوام    

گیر،. نسبت جدهر و عر  نیز با تدجوه بوه    مرات، گدناگدن جدهری را ،ر برمی

میل نهايی مالصدرا به وحدت شخصی وجد، و تکیه عرفان نظری بور ايون مبنوا     

 يابد. عر  نسبت به جدهر سدق می به سمت شثن بد،ن
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