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 .1مقدمه

پژوهش از ابعاد هستیشناختی نظام حکمت متعالیه ،عالوه بر شناسانش تمایز معرفتی آن از دیگر رقبا ،بر
وجه حل مسائل بنیادین متافیزیک تأکید دارد .گذشته از گزارشهای این حوزة وجودشناختی ،نحوة برگرفتن
آنها به مثابۀ ابزار برای تحلیل مسائل مهم است .از جمله مؤلفههای بنیادین این رویکرد ،میتوان به
اصطالح «کثرت تحلیلی» اشارت نمود .به باور نگارنده ،کثرت تحلیلی به عنوان یکی از مهمترین دست-
آوردهای حکمت متعالیه آثار و دستآوردهای بسیاری در نظام فلسفی صدرایی به بار آورده است .پژوهندگان
حکمت متعالیه ،در ادبیات صدرایی بسیار با واژگان و اصطالحاتی چون اتصاف تحلیلی ،عروض تحلیلی،
نسبت تحلیلی و تغایر تحلیلی مواجه شدهاند .هرچند که تمامی روابط و نِسَب تحلیلی ،برخاسته از کثرت
تحلیلی است ،با وجود این ،پژوهشی معطوف به آن صورت نگرفته است .به بحث نشاندن کثرت تحلیلی،
به عنوان یکی از مبادی و مبانی حکمت متعالیه ،از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است .از آنجا که بسیاری از
روابط تحلیلی در چارچوب کثرت تحلیلی ،معنا مییابد ،مفهومشناسی ،هستیشناسی و مبانی طرح این ایده
و توسعۀ آن در حکمت متعالیه ضروری است.
هرچند ریشه و خاستگاه کثرت تحلیلی را میتوان در سیستمهای فلسفی قبل از صدرا جستجو نمود ،اما
توسعه ،تأکید و کاربرد آن در حکمت متعالیه بیش از پیش نمایان است .ازاینرو ،تمامی این مراحل با بررسی
آثار مالصدرا و با استناد به عبارات ایشان انجام شده است .بر اساس اصل روششناختی مهم «تصویرسازی
مناسب و دقیق از مسائل» ،گام نخست برای هر پژوهشگونهای در حوزة تحلیل وجودشناختی صدرا ،تحلیل
خود مسألۀ مورد نظر است .ازاینرو ،اگر تصور صحیحی از موضوع مسأله نداشته باشیم ،گو که به بیراهه
میانجامد؛ لذا نخستین قدم ،چیستی کثرت تحلیلی است .این امر ،خود ،مسبوق به گذاری تاریخی بر
تحوالت کثرت در متافیزیک است .بدین منظور ،بعد از بحثی کوتاه از پیشینۀ کثرت و تحوالت معناشناختی
آن ،معنای تحلیل مورد واکاوی قرار میگیرد .با استقصای معانی تحلیل ،مراد فیلسوفان مسلمان را از مفهوم
تحلیل و در کنار آن کثرت تحلیلی روشن میسازیم .بعد از روشنداشت این مهم ،اصطالح تحلیل از حیث
هستیشناختی مورد واکاوی قرار میگیرد.
بر این اساس ،مسالۀ جستار حاضر ،تحلیل کثرت تحلیلی و ابعاد شناختی آن است و میکوشد به برخی
سؤاالت در این حوزه پاسخ دهد ]5[ :رابطۀ کثرت تحلیلی با سایر کثرتهای طرح شده در فلسفۀ اسالمی
چیست؟ [ ]2آیا کثرت تحلیلی در سایر مکاتب فلسفی مد نظر بوده است؟ [ ]1آیا اساساً کثرت تحلیلی
مرتبط با واقع است؟ در صورت ارتباط با واقع چه تفاوتی با کثرت خارجی دارد؟ [ ]4صدرا در چه مواردی
تصریح بر کثرت تحلیلی دارد؟ و [ ]9واقعانگاری کثرت تحلیلی بر چه مبانی استوار است؟
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 .2رهیافتها به کثرت در فلسفة اسالمی

مسألۀ «کثرت و وحدت» و رابطۀ این دو با یکدیگر ،از قدیمیترین مسائل متافیزیکی است .از این حیث،
شاید مهمترین دغدغهها و مسائل دورة پیشاسقراطی ،چگونگی رویکردها به مسئلۀ کثرت و وحدت و
چگونگی بازگشت کثرات به وحدت است .تالس مسألهای را طرح ساخت که مسیر و ویژگی کل فلسفۀ
پیشاسقراطی را تعیین نمود .اندیشۀ آن دوره این بود که در بُنکثرتهای جهان میباید اصل نهایی یگانهای
وجود داشته باشد( .استیس ،5139 ،ص  )45فلسفۀ الئایی تالش دارد که با موهمانگاری تمامی کثرات
محسوس ،کل نظام هستی را بر اساس اصلی واحد تبیین کند که همان وجود است( .همان ،صص ،00
 )19 ،01در نظر هراکلیتوس «واقعیت»« ،واحد» است اما در عین حال کثیر است و این کثرت عرضی
نیست بلکه ذاتی است( .کاپلستون ،5130 ،ج  ،5ص  )95افالطون تحت تأثیر تعلیمات الئایی ،هراکلیتوس
و سقراط نظریۀ مُثُل را بیان میدارد و در لوای آن ،سعی در جمع کردن تمامی کثرات جزیی و متفرد در
ذیل یک وحدت کلی و مثالی دارد( .استیس ،5139 ،ص  )530ارسطو بر این باور است که تبیین جهان
متشکل از کثرات و ارجاع آنها به عالم مُثُل ،نه تنها تبیین وحدتگرایانه از کثرات بدست نمیدهد بلکه بر
آن میافزاید( .کاپلستون ،5130 ،ج  ،5ص  )119ارسطو ،مأمن مفاهیم کلی را خارج از خود اشیاء نمیبیند
بلکه در درون خود اشیای جزیی جستجو میکند( .استیس ،5139 ،ص )249
برخالف آنچه از سنت یونانی فهم میشود ،در میان فیلسوفان مسلمان ،بحث از جایگاه کثرت و وحدت ،به
کل عالم هستی تعمیم مییابد و تنها محدود به عالم محسوسات و مفاهیم کلی نیست .در این موضع،
سخن از تبیین رابطۀ کثرت و وحدت در عالم هستی دارند و معطوف به رابطۀ این دو مقوله در مفاهیم کلی
و یا موجودات همنوع نیستند .در فلسفۀ اسالمی ،در آغاز نوعاً میتوان از سه گونه کثرت سخن گفت :کثرت
تباینی ،کثرت تشکیکی ،و کثرت نمود یا تجلی.
کثرت تباینی :کثرت تباینی دیدگاهی منسوب به مشائیان است که بر چهار اصل مبتنی است )5 :همۀ
وجودها اصیلاند؛  )2همۀ وجودها به تمام ذات تباین دارند؛  )1همۀ وجودها در یک امر عام الزم ،یعنی
مفهوم وجود ،شریکاند؛  )4این مفهوم به طور تشکیکی بر وجودهای مختلف صدق میکند( .یزدانپناه،
 ،5133ص  )594مشائیان ،اصل وحدتبخش کثرت تباینی را مفهوم وجود میدانند که عارض بر تمامی
موجودات است و عَرَض الزم آنها است .این الزم عام (مفهوم وجود) به تمام موجودات به نحو تشکیکی
حمل میشود .بنابر این نظریه ذات خارجی اشیاء به کلی باهم متبایناند و اشتراکشان در یک مفهوم ذهنی
است که خارج از ذات آنها است( .همان)
در نظریۀ کثرت تباینی ،کثرت در اعیان خارجی اصل قرار میگیرد و به شدت بر آن تأکید میشود و وحدت
از میان اعیان ،رخت بر بسته و به امری انتزاعی و خارج از ذات اشیا مبدل میگردد( .همان ،ص 5)599
هرچند که حمل وجود بر ذات اشیاء به تشکیک است اما از آنجا که وحدت به یک واحد مفهومی باز میگردد
و کثرت به ذات اعیان خارجی ،از آن تعبیر به تشکیک عامی کردهاند( .جوادی آملی ،5132 ،ج  ،2ص )251
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اشراقیان نیز از آنجا که اصالت ماهویاند ،اصل و عین حقایق موجودات را مشترک با یکدیگر و دارای یک
حیث واحد نمیدانستند و از این جهت قائل به کثرت تباینی موجودات هستند( .جوادی آملی ،5132 ،ج ،50
ص )14
کثرت تشکیکی :مالصدرا با بنیان نهادن اصل محوری فلسفۀ خویش ،یعنی «اصالت وجود» ،در اندیشۀ
بازسازی مبانی فلسفۀ مشایی ،به پردازش و طراحی کثرت تشکیکی میان موجودات نائل آمد .صدرا با
آگاهی از لوازم نظریۀ خود ،حساب «مفهوم وجود» را از دیگر مفاهیم از نظر صدقشان بر امور خارجی جدا
نمود .تمایزی که مالصدرا در پرتو بحث اصالت وجود میان «مفهوم عام وجود» و «حقیقت عینی وجود»
مینهد ،کلیدیترین نکتۀ بحث حاضر است .هر چند سخن مشاییان دربارة انتزاعی بودن و خارج از ذات
بودن «مفهوم وجود» در اینجا نیز پذیرفته است اما در عین حال تأکید میگردد که آنها از دریافت این
نکتۀ اساسی باز ماندهاند که این مفهوم عام ،برخالف دیگر مفاهیم مشابه ،از متن خارج و عین واقع خارجی
حکایت دارد( .یزدانپناه ،5133 ،ص )590
از نگاه صدرا اگر مفهوم وجود ،در ذهن ما مفهوم واحدی بیش نیست و اگر همین مفهوم است که همواره
از متن واقع حکایت میکند ،بنابراین ،تمام آنچه که در متن واقع یافت میشوند باید در ذات و اصل هویت
خارجی شان با یکدیگر اشتراکی داشته باشند که مصحح انتزاع مفهومی واحد باشد .این اشتراک و جهت
وحدت ،همان است که در اصطالح صدرایی به «حقیقت عینی وجود» معروف است .همین حقیقت عینی
و نه حمل مفهوم عارضی وجود بر مصادیق است که مراتب و شدت و ضعف دارد و گفته میشود که این
حقیقت ،یک «حقیقت واحد دارای مراتب» است .در تشکیک خاصی که کثرت تشکیکی در ذیل آن معنا
مییابد ،وحدت و کثرت به امر واحد که همان حقیقت وجود است بازگشت مینماید( .جوادی آملی،5132 ،
ج  ،2ص  )251از نظر مالصدرا ،همانگونه که کثرت اعیان خارجی حقیقی است ،وحدت آنها نیز حقیقی
است .ازاینرو ،جوادی آملی ،تصدیق همزمان چهار گزاره را برای تشکیک خاصی صدرایی الزم دانسته
است )5 :وحدت حقیقی معنای مشکک؛  )2کثرت حقیقی چیزی که به تشکیک متصف میشود؛  )1وحدت
حقیقی ،محیط به کثرت و ساری در آن باشد و احاطۀ آن مجازی نباشد بلکه حقیقی باشد؛  )4کثرت حقیقی
به نحو حقیقت ،منطوی در واحد حقیقی باشد( .همو ،5132 ،ج  ،9ص )943
کثرت نمود (تجلی) :برخالف کثرت تشکیکی که حقیقت عینی وجود در عین اینکه وحدتی حقیقی دارد،
دربردارندة کثرتی حقیقی در مراتب تشکیکی آن حقیقت واحد نیز هست ،عرفا برآنند که وجود به عنوان
حقیقت عینی و خارجی اصیل شناخته میشود ،یکی بیش نیست .از نظر عارفان ،پذیرش کثرت به عنوان
واقعیتی انکارناپذیر ،مستلزم پذیرش حقیقی بودن حمل وصف وجود بر کثرات نیست بلکه این کثرات
بالمجاز به وجود متصف میشوند .زیرا مصداق بالذات وجود ،ویژگی خاصی به نام اطالق و عدم تناهی دارد
که اصوالً مانع اتصاف حقیقی هر امر دیگری به وصف وجود میشود( .یزدان پناه ،5133 ،ص  )505البته
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این ادعا ،به معنای نفی هرگونه کثرت در عالم واقع نیست و در عین حال تأکید میکنند که کثرت مشهود،
کثرت در وجود نیست بلکه در مظاهر و شئون آن وجود مطلق است.
 .3معناشناسی کثرت تحلیلی

عالوه بر کثرتهای سهگانه ،میتوان به شناسانش کثرت دیگری نیز پرداخت که در کلمات فیلسوفان
اسالمی نمایان گر است .کثرت حاصله از مفاهیم و معانی منتزع از وجود واحد ،که فیلسوفان پیشاصدرایی،
از آن به کثرت ذهنی ،عقلی ،اعتباری و انتزاعی یاد کردهاند .صدرالمتألهین ،به عنوان نخستین فیلسوف
اسالمی ،به صورت سازمانمند و منسجم از اصطالح کثرت تحلیلی بهره میجوید .در ترکیب کثرت تحلیلی
آنچه از حیث معنایی از اهمیت فراوانی برخوردار است ،وصفِ تحلیلی است ،بهگونهای که کثرت در پرتو
آن ،تعین و تشخص مییابد .به منظور فهم وصفِ تحلیلی ،میبایست به تفکیک تمامی معانی به کار رفته
در تحلیل پرداخت و بر آن اساس ،تعریفی دقیق از کثرت تحلیلی بدست آورد تا از این رهگذر ،گذارمان به
راهزنی مغالطۀ اشتراک لفظ نیفتد!
تحلیل در لغت به معنای «تجزیه»« ،واشدگی» و «گسستگی» است و مقابل آن« ،ترکیب»« ،آمیزه» و
«پیوستگی» است( .معین ،5133 ،ص 290؛ قیم ،5132 ،ص  )420تمامی علوم بهگونهای واجد «تجزیه»
و «ترکیب» هستند و از این حیث تحلیلیاند .بنابراین ،افرادی نظیر شهید مطهری تمایز فلسفه از سایر
علوم طبیعی را نه در اصل تحلیل بلکه در نوع تحلیل میبینند( .مطهری ،5130 ،ج  ،1صص 101ـ)103
از نظر ایشان ،مبنای علوم طبیعی و تجربی ،تحلیل خارجی است؛ حال آنکه علوم عقلی و خصوصاً فلسفه
با تحلیل عقالنی سروکار دارند( .همان)
به یک اعتبار ،تحلیل به خارجی و ذهنی تقسیم میشود .تحلیل خارجی همان تجزیه به اجزای مادی است.
دانشمندان علوم تجربی از این قسم تحلیل بهره میگیرند .شیمیدان آب را در خارج به هیدروژن و اکسیژن
تجزیه میکند .فیزیکدان ماده را به مولکولها و مولکولها را به اتمها تجزیه میسازد و اتمها را متشکل
از اجزای هادرونی ( )hadronمیداند 2و خودِ هادرونها از ترکیب کوارکها به وجود میآیند .این قسم از
تحلیل ،هیچ وقت با فکر کردن به دست نمىآید ،یعنى با نشستن و اندیشیدن نمىتوان دانست که آب
مرکب از دو جزء اکسیژن و هیدروژن است .مراد از تحلیل خارجی ،همان تحلیل ماده و اجزای ماده است.
(همان ،ص )101
تحلیل ذهنی بر خالف تحلیل خارجی قوامش بر اندیشیدن است و به واسطۀ ذهن انجام میپذیرد .تحلیل
ذهنی در مرتبۀ عقل و خیال میسر است و از این حیث ،به عقلی و خیالی قابل انقسام است .تحلیلهای
خیالی ،خود میتوانند به امور ممکن الوقوع و ممتنع الوقوع تعلق پذیرند .تحلیل عقالنی ،برخالف تحلیل
خیالی ،اجزای حاصلۀ آن نه تنها در اثر تجزیۀ خارجى به دست نمیآید بلکه تطابق اجزای حاصلۀ آن با
اجزای حاصلۀ تحلیل خارجی ،محال به نظر آید( .همان ،ص )103
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تحلیل عقالنی به «تصدیقی»« ،تصوری»« ،گزارهای» و «مصداقی» تقسیم میشود که در ادامه به توضیح
هر یک از آنها پرداخته میشود.
[ ]5در بستر تحلیل تصدیقی ،فرایند اندیشه تحقق مییابد و آن زمانی است که اندیشمند در مواجهۀ
مجهول ،با اخذ تصدیقات بدیهی و معلومات قبلی به سوی مطلوب رهنمود میشود .بنابراین ،به بیان استاد
مطهری اینکه ارسطو در منطق خویش «باب قیاس» را به عنوان تحلیل اول نام نهاد ،مرادش تحلیل
تصدیقی بوده است (همان ،ج  ،0ص  )129و چنین تحلیلی منوط به تصدیقات بدیهی هستند .تحلیلِ
عقالنیِ تصدیقی ،تمایز روشی فلسفه از علوم طبیعی را نمایان میسازد و حدود و قصور خود را از سایر
علوم جدا میسازد و بر این اساس ،بیان استاد مطهری در باب نوع تحلیل فلسفه از علوم تجربی در اینجا
بیشتر نمایان میگردد.
[ ]2تحلیل تصوری به معنای تکه تکه کردن تصور ذهنی ،به منظور درک دقیق آن است .در فلسفۀ اسالمی
تصورات به دو قسم وجودی و ماهوی تقسیم میشود و تحلیل تصوری در هر دو نوع قابل طرح است .نزد
فیلسوفان مسلمان تحلیل تصوری از بیشترین اهمیت برخوردار است( ،قراملکی ،5139 ،ص  )299بهگونهای
که قرارگیری بحث «تعریف» در چارچوب آن از مهمترین دالیل آن است .ارسطو از باب حد و تعریف به
تحلیل دوم یاد کرده است )Aristotle, 1991, p 160( .آنچه فراچنگ تعریف میآید تصورات ذهنی است
اما به راستی تعریف ،چه تصوری به دست میدهد؟ حکمای مشاء بر مبنای نظریۀ کلی طبیعی ،تعریف را
دال بر ماهیت موجودات میدانند( .قراملکی ،5139 ،ص  )500مبنای دیگر در باب تعریف تحلیل مفهومی
است .این دیدگاه را میتوان نظر غالب منطقدانان و روششناسان جدید دانست .این نظریه برخالف تعریف
ماهوی لزوماً بر نظریۀ کلی طبیعی استوار نبوده است و در صدد ارائۀ ماهیت شیء و تحلیل ماهوی نیست.
(همان ،ص  )510به بیان دیگر :تحلیل مفهومی جامع تحلیل تصوریِ مفاهیم وجودی و ماهوی است .البته
اگر تحلیل مفهومی ناظر به مفاهیم انتزاعی و وجودی باشد ،دانشمندان مسلمان از آن به «شرح االسم»
یاد میکنند.
[ ]1الزم به ذکر است که آنچه در مقابل تحلیل تصوری قرار میگیرد ،تحلیل گزارهای است نه تحلیل
تصدیقی .هدف از تحلیل گزارهای ،به دست آوردن معنای جمله است .این نوع تحلیل با تحلیل تصدیقی
متفاوت است؛ چراکه مراد از تحلیل در گزارهها ،یافت معنای گزاره است اما مراد از تحلیل در تصدیقات،
اندیشهورزی و نیل از معلومات بر مجهوالت مبتنی بر تصدیقات است .تحلیل گزارهای به رغم اهمیتش،
مورد غفلت فیلسوفان مسلمان بوده است .اندیشمند اسالمی تصور محور هستند و بر تحلیل تصور ،بیش از
تحلیل گزاره تأکید دارند .حال آنکه نزد فالسفۀ تحلیلی و معرفتشناسان غربی ،تصور و تحلیلِ آن ،جایگاه
چندانی ندارد و در مقابل تحلیل گزاره ،اهمیت فراوان به خود میگیرد .زیرا اتم اندیشه را گزاره میدانند.
(همان ،ص )299
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[ ]4قسم دیگری از تحلیل عقالنی در سیاق کلمات فالسفه قابل رصد است که کمتر بدان توجه شده است.
در این معنا از تحلیل ،شیء بدون آنکه وجودش تکه تکه شود با حفظ وحدت مصداقیاش تحلیل میشود.
در این قسم ،مقام متعلَق تحلیل نه تصور ،نه تصدیق و نه گزاره است بلکه مصداق و وجود خارجی است.
توضیح آنکه غالب فالسفه و متکلمان اسالمی و خصوصاً مالصدرا در مواضع گوناگون قاعدهای را تحت
عنوان «انتزاع مفاهیم کثیر از واقع واحد» پیشفرض بحثهای خود قرار میدهند( .مالصدرا ،5131 ،ص
141؛ آشتیانی ،5135 ،ص  )294فاعل شناسا در مواجهۀ با شیء خارجی ،مفاهیم و معانی گوناگونی انتزاع
میکند و از آنجا که این مفاهیم همه از مصداق واحد منتزع هستند ،گویی وجود خارجی مورد جدانگری و
تحلیل قرار گرفته است و اجزایی از آن به دست آمده است .مرتضی مطهری بر این قسم از تحلیل نیز
اشاراتی دارد« :عقل آنقدر قدرت دارد که این وجود واحد را به معانى و مفاهیم متعدد تحلیل مىکند و همۀ
این تحلیلها هم انتزاعاتى صادق بر این شىء است و میان این مراتب تقدم و تأخر هم قائل مىشود».
(مطهری ،5130 ،ج  ،50ص )591
هرچند فالسفه کمتر به این قسم از تحلیل تصریح داشتهاند ،با این حال مواردی که سخن از کثرت تحلیلی،
نسبت تحلیلی ،اجزای تحلیلی و  ...به میان میآورند ،ارجاعپذیر به این قسم از تحلیل است .در تحلیل
مصداقی ،معیار اتحاد مصداقی و وجودی است 1.ازاینرو ،سایر تحلیلهای عقالنی در صورت داشتن چنین
خصیصهای با تحلیل مصداقی همپوشانی خواهند داشت .برای مثال تحلیل تصوری «خط» عبارت است از:
«کمیت متصل ذى بُعد واحد ».با فرض تحقق ماهیت خط ،معانی «کمیت»« ،اتصال» و «بعد واحد» ،همه
به وجود واحد موجوداند؛ (همان ،ج  ،9ص  )11لذا تحلیل تصوری ماهیات موجوده ،مصداقی از تحلیل
مصداقی است .اما تحلیل تصوری ماهیات معدومه ،تنها در ساحت ذهن امکانپذیر است و تحلیل مصداقی
شامل آن نمیگردد.
3ـ .1تحلیل مصداقی و کثرت تحلیلی

مالصدرا و شارحانش هر چند تصریحی به تحلیل مصداقی نداشتهاند اما متفرعات و روابط حاصله از تحلیل
مصداقی را چون کثرت ،ترکیب ،تغایر و تمایز متصف به وصف «تحلیلی» میسازند .بنا به تصریحات صدرا،
نسبت معانی وجود و ماهیت (مالصدرا ،5935 ،ج  ،5ص 500؛ همو ،5100 ،ص  ،)510جنس و فصل (همو،
 ،5935ج  ،2ص  ،)10ماده و صورت (همو ،5935 ،ج  ،9ص  )231و جوهر و عرض (همو ،بیتا ،ص 504؛
همو ،5133 ،ص 913؛ همو ،5135 ،صص  )239 ،555به تحلیل عقل بوده و از آنجا که این معانی از وجود
واحد به دست آمدهاند ،واجد کثرت تحلیلی هستند.
هیچ تحلیلی بدون کثرت تحققپذیر نیست و از دل تحلیل ،کثرت بر میخیزد .آنچه مراد از کثرت تحلیلی
است ،کثرت متحقق در بطن تحلیل مصداقی است .اگر تحلیل مصداقی را به معنای «انتزاع معانی و مفاهیم
متعدد از واقع واحد» بدانیم( ،همو ،5935 ،ج  ،0ص  )139مراد از کثرت تحلیلی ،کثرت حاصل از آن است4.
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کثرت تحلیلی از نگاه مالصدرا عبارت است از :کثرت حاصل از معانی و مفاهیم متعدد که عقل با تحلیل
عقالنی از وجود واحد در مییابد( .همو ،5935 ،ج  ،2ص  ،550ج  ،0ص  ،139ج  ،1ص 210؛ همو،5119 ،
ص )425
قبل از صدرا ،کثرت این چنینی را ذهنی ،عقلی ،اعتباری و انتزاعی مینامیدند و قید تحلیلی نخست از سوی
وی بیان میشود .برای مثال :صدرا هر چند رابطۀ ماده و صورت را تحلیلی بیان میکند و نه یک رابطۀ
خارجی اما متقدمان و متأ خران ایشان از این رابطه به عنوان امری ذهنی ،عقلی ،اعتباری و انتزاعی نیز نام
بردهاند( .فارابی ،5135 ،ص 291؛ شهرزوری ،5131 ،ص 210؛ الهیجی ،بیتا ،ج  ،5ص  )201وقتی صدرا
اصطالحاتی مانند :کثرت ،نسبت ،تغایر و تمایز را متصف به تحلیل میکند مرادش از تحلیل ،تحلیل مصداقی
است و آنها در مقابل کثرت خارجی ،نسبت خارجی ،تغایر خارجی و تمایز خارجی قرار میدهد که الزمۀ
آن کثرت مصداقی و وجودی است( .مالصدرا ،5935 ،ج  ،2ص 550؛ همان ،ج  ،1ص 210؛ همان،5119 ،
ص  )425چنین انقسام و تقابلی در کثرت ،خود را در تحقق نسب گوناگون نمایان میکند که برای نمونه
میتوان به کاربرد کثرت تحلیلی در نسبتهایی چون عروض ،اتصاف و علیت ،از سوی صدرا و ایجاد
تحوالت ساختاری و بنیادی در نظام فلسفی خود اشاره داشت.

3ـ .2رابطة کثرت تحلیلی با کثرتهای سهگانه

به نظر می آید سه قسم کثرت تباینی ،کثرت تشکیکی و کثرت نمود را بتوان در یک تقسیمبندی نوین ،در
ذیل کثرت خارجی و تحلیلی گنجاند .از آنجا که کثرت تباینی و تشکیکی مستلزم تغایر وجودیاند ،در ذیل
کثرت خارجی قرار میگیرند و در کثرت نمود ،از آنجا که کثرت بالمجاز است و خللی در وحدت مطلقۀ الهی
وارد نمیسازد ،از مصادیق کثرت تحلیلی برشمرده میشود .با این وجود ،در صورت عدم پذیرش جهانبینی
عرفانی ،امکان طرح کثرت تحلیلی در بطن کثرتهای وجودی امکانپذیر است .زیرا هر چند بیش از یک
مصداق بالذات برای وجود فرض میشود ،اما در بطن هر یک از مصادیق ،کثرتهای تحلیلی برقرار است.

معناشناسی ،هستی شناسی و خاستگاه کثرت تحلیلی در حکمت متعالیه

551

کثرت

خارجی
(وجودی)

تحلیلی

کثرت تباینی

کثرت
تشکیکی

رویکرد وحدت
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جهان بینی
صدرایی

جهان بینی
عرفانی

مکاتب فلسفه
اسالمی

بنابراین ،قول به کثرت تحلیلی از دو حیث قابل طرح است و پذیرش کثرت تحلیلی در نظام هستی به
معنای نفی کثرت وجودی از همۀ مراتب هستی نیست .کثرت تحلیلی قابل طرح در کثرت تبانی ،کثرت
تشکیکی و کثرت نمود است .پیشتر گفته شد که یکی از مؤلفههای کثرت تحلیلی ،حفظ وحدت مصداقی
است که در هر یک از کثرتهای سهگانه قابل فرض است .در کثرت تباینی و کثرت تشکیکی هر چند با
کثرت وجودها و مصداقها مواجهایم ،با این حال ،در بطن هر یک از از وجودها و مصداقها ،تحقق کثرت
تحلیلی ،امری مسلم است .از سوی دیگر ،کثرت نمود ،نیز چیزی غیر از کثرت تحلیلی نیست؛ چرا که این
نگرش عرفانی قائل به یک مصداق وجود در کل هستی است و در پرتو آن تنها کثرت تحلیلی قابل فرض
است و کثرت خارج ی (وجودی) با تمام اقسامش از جهان هستی رخت برخواهد بست .از این حیث ،تمامی
شئوون ،تعینات و مظاهر ،از مصادیق کثرت تحلیلی خواهند بود؛ چرا که در بطن یک مصداق واحد ،که
همان وجود حق تعالی است متحققاند.
 .4مالصدرا و طرحِ کثرت تحلیلی نفس االمری

همردیفی کثرت تحلیلی در کنار قیودی چون کثرت اعتباری ،ذهنی ،انتزاعی و عقلی این انگاره را به میان
میآورد که گویی نِسَب و کثراتِ تحلیلی ،صرفاً ذهنی ،اعتباری و جعلیاند .اما عبارات صدرا ،ما را از این
تلقی برحذر میدارد و در عوض تأکید بر کاشفیت تحلیل عقالنی از واقع و نفس االمر دارد .از منظر
صدرالمتألهین ،تحلیلِِعقالنی تنها بر اموری جاری میشود که به لحاظ نفس االمر ،تعددبردار باشند:
الف« :إن التحلیل العقلی للشیء الموجب بحکم العقل بأن الخارج بالتحلیل متقدم على ذلک الشیء أنما
یجری فی أمور لها جهۀ تعدد بحسب مرتبة من مراتب نفس األمر و جهة وحدة فی الواقع کأجزاء الحد من
الجنس و الفصل -فی الماهية البسيطة الوجود کالسواد مثالً فإن للعقل أن یعتبر له بحسب ماهیته جزءاً
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جنسیاً كاللونية و جزءاً فصلیاً كالقابضية للبصر فیحکم بعد التحلیل بتقدمهما فی ظرف التحلیل على الماهية
المحدودة بها ثم بتقدم فصله على جنسه مع أن الکل موجود بوجود واحد و أما فی غیرها فالحکم بتعدده و
تفصیله إلى ما یجری مجرى األجزاء له لیس إال مما یخترعه العقل من غیر حالة باعثة إیاه بحسب األمر
فی نفسه( ».مالصدرا ،5935 ،ج  ،0ص )139
ب« :فاختالف الموضوع بالحيثية التقييدية بحسب مرتبة من مراتب نفس األمر کاختالف أجزاء الماهية
النوعية مثل الحيوانية و الناطقية فی اإلنسان المتمایزین بحسب تحلیل الذهن( ».همان ،ج  ،1ص )201
در عبارت نخست تصریح میشود که در برخی موارد ،عقل در خارج و به تحلیل ،شیئی را بر شی دیگر
مقدم میسازد و این تقدم و تأخر عقلی ریشۀ نفساالمری دارد...« :بأن الخارج بالتحلیل متقدم على ذلک
الشیء أنما یجری فی أمور لها جهة تعدد بحسب مرتبة من مراتب نفس األمر و جهة وحدة فی الواقع ».در
این عبارت این تصریح وجود دارد که تقدم و تأخر تحلیلی در اموری جاری است که در نفس االمر
تعددپذیرند .بر این اساس ذهن تابع واقع است و تحلیل عقالنی تنها نمایانگر نوعی از نِسَب و کثرتهایی
است که مستلزم تعدد وجودی (و خارجی) نیست .تحلیل عقالنی در این مقام چاقویی نیست که واقعیت را
تکه تکه سازد بلکه واقعیت واحد ،خود واجد حیثیات درونی است که تحلیل عقالنی بر آنها نائل میشود
و از آنها مفاهیمی را دریافت میکند .بدیهی است که حیثیات بدون فاعل شناسا نیز موجودند اما فهم این
موجودیت تنها از راه تحلیل عقالنی ممکن است .صدرا در عبارت دوم نیز ،تحلیل ذهن را با تعدد نفس-
االمری متعلق تحلیل گره زده است.
از جمله مسائلی که بحث کثرت تحلیلی اهمیت فراوانی به خود میگیرد ،بحث رابطۀ اسماء و صفات با ذات
الهی است .در آنجا صدرا هر چند قائل به عینیت وجودی صفات با ذات و کثرت معنایی صفات میشود اما
کثرت معنایی را غیر از کثرت تحلیلی میداند .صدرا عینیت صفات الهی با ذات را نه تنها در ساحت وجود
بلکه در ساحت تحلیل بیان می دارد که این امر حاکی از تغایر کثرت معنایی و مفهومی با کثرت تحلیلی از
منظر ایشان است:
 ....« .5إنا قد أشرنا سابقاً أن تغایر المفهومات و اختالفها بحسب المعنى ال یوجب تکثراً فی الذات ال فی
الخارج و ال فی العقل بحسب التحلیل و هکذا الحال فی صفات الواجب تعالى( »....همان ،ج  ،1ص )210
« .2أقول هذا الفاضل مع کثرة خوضه فی األبحاث لم یفهم الفرق بین مفهوم الشیء و وجوده و توهم أن
المغايرة فی المفهوم عین المغایرة فی الوجود و لم یتفطن بأن صفات اهلل تعالى الذاتية الكمالية کعلمه و
قدرته و إرادته و حیاته و سمعه و بصره کلها ذات واحدة و هوية واحدة و وجود واحد و کذا وجوبه و وجوده
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و وحدته کلها حقيقة واحدة بال اختالف جهة ال فی العقل و ال فی الخارج و ال بحسب التحلیل بنحو من
األنحاء( ».همان ،ج  ،1ص )149
در عبارات فوق صدرا تنها به کثرت مفهومی اسماء وصفات اذعان دارد و در عین حال به نفی کثرت خارجی
و تحلیلی از حق تعالی مبادرت میورزد .اما تمایز کثرت مفهومی از کثرت تحلیلی و نفی کثرت تحلیلی از
ذات الهی ،حداقل نمایانگر تفاوت رتبی کثرت خارجی ،تحلیلی و مفهومی نزد صدرالمتالهین است .ایشان
در جایی دیگر از اسفار اربعه ،با ارائۀ تفسیری مجازانگارانه از کثرت مفهومی و در عین حال تمایز کثرت
مفهومی از کثرت تحلیلی ،نفس االمری دانستنِ کثرت تحلیلی را به ذهن مخاطبان متبادر میسازد:
«فالنِسَبة إن کانت متحققة فی الخارج کاألبوة و البنوة و الكاتبية و المكتوبية أوجبت تغایر الطرفین فی
الخارج و لذلک یستحیل أن یکون األب و االبن المضاف إلیه ذاتاً واحدة و أما إذا کانت النِسَبة تحققها فی
اعتبار العقل دون الخارج کان تغایر الطرفین أیضاً فی ظرف النِسَبة و بحسبها و هذا القسم الثانی على
وجهین .أحدهما أن یکون الطرفان و إن لم یتغایرا فی الوجود الخارجی لکن لکل منهما ماهية تخالف اآلخر
مخالفة یوجب ألحدهما ثبوت حکم و خاصية فی ظرف التحلیل و التفصیل لم یثبت ذلک لآلخر كالماهية
و الوجود فإنهما مع اتّحادهما فی العین کانا فی ظرف التحلیل العقلی بحیث یکون أحدهما عارضاً و اآلخر
معروضاً -فإضافة هذا العروض یقتضی تغایر الطرفین ال فی الخارج إذ ال عروض فیه بل فی ظرف العروض
و هو التصوّر و هناک یکون العارض مغایراً للمعروض زائداً علیه مبایناً له -بذلک االعتبار کسائر المتضایفین
و القسم الثانی أن یکون الطرفان ال یتغایران أصالً ال بحسب الخارج و ال بحسب التحلیل العقلی إذ ال
ترکیب فی الشیء الموصوف باإلضافة بوجه من الوجوه لغاية بساطته ،کذات الباری جل ذکره إذا وصف
بکونه موجودًا لذاته أو قائماً بذاته أو عالماً بذاته أو یقال له قدرة أو له إرادة أو له حیاة فإن هناک بالحقيقة
ال نِسَبة و ال اتصاف و ال ارتباط و ال عروض و ال شیء من أقسام اإلضافات و النِسَب بل وجود بحت هو
بعینه مصداق العلم و القدرة و اإلرادة و الحیاة و سائر الکماالت  .....فیقال إن وجوده قائم بذاته و کذا علمه
و قدرته و إرادته و سائر نعوته کلها تقوم بذاته فهذه اإلضافة بینه تعالى و بین ذاته أمر یعتبره العقل على
قیاس ما یجده فی غیره تعالى من الممکنات الموصوفة بما یزید علیها تنبیهاً على سلب الزوائد عنه تعالى
ال على إثبات اإلضافة فی ذاته تعالى فالنِسَبة هناک مجازية مرجعها سلب نِسَبة الترکیب و الکثرة عنه فکذا
المغایرة بین الطرفین مجازية( ».همان ،ج  ،1صص )190-194
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ایشان نسبت (و کثرت) را به خارجی و اعتباری تقسیم میکند و اعتباری را به تحلیلی و مجازی و نسبت و
روابط صفاتی و اسمائی در ذات الهی را صرفاً مجازی بر میشمارد .تفکیک کثرتِ اعتباریِ مجازی از کثرتِ
اعتباریِ تحلیلی ،بهرمندی کثرت تحلیلی از واقعیت را ،ولو به نحو ضعیف ،نشان میدهد.
نسبت (کثرت)

اعتباری

خارجی

تحلیلی

مجازی

از دیدگاه برخی صاحب نظران ،قول به خارجی بودن کثرت تحلیلی و در عین حال مقابلۀ آن با کثرت
خارجی ،بیان کنندة نوعی تناقض است .به بیان دیگر :چگونه کثرت تحلیلی برخاسته از تعدد نفس االمری
است و در عین حال مقابل کثرت خارجی است؟
به نظر ،با دقت در معانی خارجیت و تفکیک آنها میتوان پاسخی از سوی مالصدرا در رفع این تهافت
مطرح ساخت .توضیح آنکه نِسَب نفساالمری همگی خارجیاند و مراد از خارجیت نفس االمری ،خارج از
فرض فارض است( ،سبزواری ،5119 ،ج  ،5ص 259؛ اردستانی ،5195 ،ص  9)525در خارج از فرض فارض
دو نوع نسبت تحقق می پذیرد :نسبتی که منجر به تعدد دو وجود است که از آن تعبیر به نسبت خارجی
میشود و نسبتی که ولو نفساالمری است اما منجر به تعدد وجودی نمیگردد .بنابراین ،خارجیت نفس-
االمری امری اعم از خارج (معنای تعدد وجودی) در مقابل تحلیل (کثرت مندمج در وجود واحد) است.
ازاینرو ،تحلیل میتواند به خارجیت نفساالمری متصف گردد و ناظر بر آن باشد.
با روشنداشت رابطۀ خارجیت نفساالمری و کثرت تحلیلی و گنجاندن کثرت تحلیلی و خارجی در ذیل آن
این پرسش طرح میگردد که تفاوت کثرت خارجی و تحلیلی به چیست؟ به بیان دیگر :اینکه فالسفه برخی
نِسَب را خارجی و برخی دیگر را تحلیلی انگاشتهاند ،به چه دلیل بوده است؟ به عبارت روشنتر :زمانی که
فیلسوف سخن از کثرت ،تمایز و تغایر خارجی در مقابل تحلیلی به میان میآورد ،مرادش از قید «خارجی»
چیست؟
با استقصای معانی خارج ،سه معنا قابل طرح است .نخست؛ هر آنچه که خارج از فرض فارض است و در
مقابل اعتبار محض و نیش غولی است که به آن اشاره شد .دوم؛ خارجیت به معنای وجود( .موجودیت
بالذات) سوم؛ خارجیت در مقابل ذهن است ،یعنی امری که در مقابل ذهن قرار دارد.
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از کلمات فالسفه چنین بر میآید که مرادشان از خارج در کثرت خارجی معنای دوم است؛ بدین معنا که
نسبت خارجی نسبتی است که وجود دارد ،حال آنکه نسبت تحلیلی چون وجود علی حدهای ندارد در خارج
تحقق ندارد؛ چراکه تحقق نسبت فرع بر تحقق طرفین است (میرداماد ،5101 ،ص  )412و زمانی که
طرفین به وجود متغایر موجودند و خارجیت (به معنای نخست) داشته باشند ،نسبت نیز موجود است و حائز
خارجیت است .اما گاهی نسبت میان دو امری است که دو وجود مغایرت ندارند و چون طرفین تغایر وجودی
ندارند ،چنین نسبتی به معنای دوم خارجیت در خارج نیست ،حال آنکه در لحاظ عقل تحلیل و اعتبار ذهنی
چنین تغایری وجود دارد( .مالصدرا ،5935 ،ج  ،2ص 550؛ ج  ،1ص 149؛  ،5119ص  )425ازاینرو،
اگرچه نِسَب تحلیلی به معنای نفس االمری ،خارجیاند اما حظی از وجود مستقل (موجودیت بالذات) ندارد.
شایان توجه است که گاهی تحلیل به امور ذهنی ناظر است و تحلیل را میتوان به ذهنی و خارجی تقسیم
کرد .اما قول به تحلیل ذهنی در اینجا ناقض خارجیانگاری و نفساالمری دانستن تحلیل نیست؛ چراکه
وقتی امر ذهنی چون ماهیت ذهنی آن هنگام که مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد ،خود واجد حقایقی است
که در بطن خود دارد .برای مثال :هر ماهیت ذهنی در دل خودش جنس و فصلی نهفته دارد که اگر آن
جنس و فصل نباشد ،ماهیتی قابل تصور نیست .از سوی دیگر ،تحلیل خارجی (به معنای خارج از ذهن) نیز
ممکن به نظر آید .از این منظر جمع «اجزای تحلیلیه» و «اجزای خارجیه» ممکن مینماید؛ چنانکه
مطهری در عبارتی میگوید« :ترکیب خارجى که با تحلیل عقلى ،ترکیب آن معلوم شود مانند ترکیب جسم
از ماده و صورت( ».مطهرى ،ج  ،1ص  )234چنین خارجیتی که مطهری بیان میدارد ،خارجیت در مقابل
ذهن است .با التفات به معانی سهگانۀ خارجیت میتوان چنین تقسیمی از نسبت ارائه داشت:
نسبت(کثرت)

خارجی (خارج از فرض
فارض)

تحلیلی

خارجی (موجودیت مستقل)

خارجی (در مقابل
ذهن)

ذهنی

اعتباری محض
(مجازی)

خارجی (در مقابل ذهن)

مبتنی بر عدم اتّحاد عاقل و معقول

ذهنی
مبتنی بر اتّحاد عاقل و معقول
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 .5اتحاد وجودی؛ مبنای کثرت تحلیلی نفساالمری

آن چنان که بیان شد ،آن هنگام سخن از نِسَب تحلیلی است که تغایر وجودی بین طرفین نسبت در میان
نباشد؛ لذا اتحاد وجودی ضرورت تحققِ کثرت تحلیلی است 0و از این منظر؛ هرگاه دو معنا و مفهوم در
وجود واحد متحد باشند تمامی روابط میان این معانی و مفاهیم ،اعم از تغایر و تمایز ،عروض ،اتصاف ،علیت
و ...تحلیلی است .ازاینرو ،چگونگی پیدایش و ترویج معنای تحلیل در فلسفۀ اسالمی و خصوصاً در حکمت
متعالیه به معنای «اتحاد» گره خورده است .از منظر نگارنده پررنگی استعمال معنای کثرت تحلیلی و روابط
تحلیلی در فلسفۀ مالصدرا مبتنی بر حل چالش اتحاد وجودی است که از سوی ایشان ارائه شده است.
از رهگذر تاریخ فلسفۀ اسالمی ،شاید اصل معنای اتحاد و امکان وقوع آن نخستین بار از سوی ابنسینا
مورد بررسی قرار گرفته است .بوعلی در راستای مخالفت با مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول ،اساساً اتحاد دو
موجود را محال دانست( .طوسی ،5119 ،ج  ،1صص 299ـ )290سهروری تحت تأثیر ابن سینا ،عینیت
یافتن دو شیء در موجود واحد را با استدالل به مناقشه کشاند .از نظر سهروردی اتحاد دو شیء اساساً
ناممکن است .زیرا در اتحاد ،یا طرفین موجوداند که در آن صورت اتحادی روی نداده است و اگر هر دو
معدوم شوند باز اتحادی در کار نیست و در صورتی که یکی از طرفین باقی ماند و دیگری از بین رود،
«اتحادی» تحقق نیافته است( .سهروردی ،5119 ،ج  ،5ص 400؛ ج  ،4ص 221؛ شهرزورى ،5112 ،ص
 )913این نگرش از سوی فیلسوفانی چون فخر رازی و خواجه نصیر طوسی نیز مورد پذیرش بوده است و
در آثار خود بر استحالۀ اتحاد شیئین دلیل میآورند( .ر.ک :ابراهیمی دینانی ،5130 ،ج  ،5صص 11ـ)13
صدرا بر خالف پیشینیان ،نه تنها اتحاد وجودی و موجودیت اتحادی را یک امر محال ندانست بلکه با
استناد بر قاعدة «صدق معانی کثیر بر امر واحد» 1،آن را امری مسلم میداند .به منظور روشنداشت این
مسئله ،به استدالل ابن سینا بر استحالۀ اتحاد عاقل و معقول باز میگردیم.
ابن سینا اینگونه استدالل میآورد که بر فرض اتحاد عاقل و معقول ،اگر عاقل «الف» را تعقل کند و
«الف» شود ،اگر «ب» را تصور کند سه فرض پیش میآید .5 :ذات عاقل که همان «الف» است از بین
میرود و با «ب» متحد میشود که در این صورت ،ذات با هر تعقلی تغیر مییابد .2 .ذات عاقل از بین
نمیرود و همان «الف» باقی میماند که در این صورت خلف پیش میآید .1 .ذات عاقل با «الف» و «ب»
متحد شود .الزمۀ این فرض آن است که عاقل با تمام معقوالت مختلف ،درحالیکه واجد ماهیات گوناگوناند
متحد گردد ،حال آنکه عقل چنین امری را نمیپذیرد .جالب آنکه خواجۀ طوسی فرض سوم را از دیگر
فروض شنیعتر و قبیحتر برمیشمارد! (طوسی ،5119 ،ج  ،1ص )294
صدرا در نقد فرض سوم ابن سینا و کالم خواجه به این نکته اشاره میکند که تحقق طرفین به وجود واحد
امکانپذیر است و اتفاقاً حل مسألۀ اتحاد عاقل و معقول مبتنی بر «تحقق معانی و مفاهیم کثیر در وجود
واحد» است 3و مشکل ابن سینا و نافیان مسألۀ اتحاد عاقل و معقول را در عدم توجه به این قاعدة کلیدی
میداند:
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« إذا تقرر هذا فلنرجع إلى الجواب عن احتجاجات الشیخ أما دلیله العام المذکور فی اإلشارات فقوله إن کان
کل واحد من األمرین موجوداً فهما اثنان متمیزان .قلنا إن هذا غیر مسلم لجواز أن یکون مفهومات متعددة
بحسب المعنى -موجودة بوجود واحد فإن الحیوان و الناطق معنیان متغایران یمکن انفکاک أحدهما عن
اآلخر و هما مع ذلک موجودان بوجود واحد فی اإلنسان ....و قوله فهما موجودان ال موجود واحد قلنا بل
هما موجودان بوجود واحد و ال استحالة فی کون معانی متغایرة موجودة بوجود واحد( »....مالصدرا،5935 ،
ج  ،1ص )120
در عبارت فوق مالصدرا به تصریح مالزمۀ میان تحقق دو امر و تحقق دو موجود مجزا را رد میکند .به
بیان دیگر :موجودیت دو معنا ،لزوماً به معنای موجودیت انضمامی آن دو معنا نیست .در قالب موجودیت
اتحادی است که معانی متعدد به وجود واحد تحقق مییابند .از این رهگذر تنها معنای وجود نیست که
متحقق است بلکه دیگر معانی نیز در سایهسار وجود از تحقق تبعی برخوردارند.
حاصل آنکه این امکان وجود دارد که «وجودات کثیره» در «وجود واحد» اجتماع یابند .به بیان دیگر :دو
موجود در مقایسه با یکدیگر به دو نحو قابل تحقق هستند :یکی موجودیت انضمامی و دیگری موجودیت
اتحادی است .موجودیت انضمامی به معنای تحقق دو معنا به دو وجود منحاز و علیحده است؛ حال مراد
از موجودیت اتحادی تحقق دو معنا به وجود واحد است و وحدت مصداقی نافی موجودیت یکی از طرفین
نیست .فرض تحقق موجودیت اتحادی برای برخی از اندیشمندان و فالسفۀ مسلمان چون شیخ اشراق قابل
پذیرش نبوده و او عدم مغایرت خارجی یک مفهوم با اعیان خارجی را مساوی با عدم موجودیت میپنداشت.
(سهروردی ،5119 ،ج  ،5ص  )24اما در نظام فلسفی صدرا موجودیت اتحادی نقش محوری در مباحث
گوناگون دارد .از جملۀ آنها میتوان به ترکیب اتحادی وجود و ماهیت ،ماده و صورت ،جوهر و عرض
اشاره داشت که صدرا خواستگاه همۀ این ترکیبها را کثرت تحلیلی میداند( .مالصدرا ،5935 ،ج  ،5ص
500؛ همو ،بیتا ،ص 504؛ همو ،5133 ،ص  )913ترکیب اتحادی از سوی صدرا خود به خود برآورندة
کثرت تحلیلی است؛ چراکه تمامی ترکیبهای اتحادی ذیل موجودیت اتحادی تحقق پذیر هستند«9:أقول
الترکیب االتحادی بین الشیئین ال یقتضی أن ال یکون أحدهما موجوداً بل یقتضی أن یکون کالهما موجوداً
بوجود واحد ال بوجودین متعددین حین الترکیب» (مالصدرا ،5935 ،ج  ، 9ص  )101و از آنجا که اساساً
فرض ترکیب بدون کثرت میسر نیست؛ کثرت موجود در ترکیب اتحادی کثرت تحلیلی است و کثرت
موجود در ترکیب انضمامی ،کثرت خارجی است.
مباحث دیگری در حکمت متعالیه و در سایهسار موجودیت اتحادی طرح میگردد مانند :اتحاد عاقل و
معقول ،اتحاد نفس با قوای خود و اتحاد ذات الهی با اسماء و صفاتش که البته صدرا فرض کثرت تحلیلی
را در آنها منتفی میداند 50.بنابراین ،در ادبیات صدرایی موجودیت اتحادی مستلزم کثرت تحلیلی نیست.
هرچند کثرت تحلیلی مستلزم موجودیت اتحادی است .با واکاوی عبارات صدرا این نکته به دست میآید
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که اگرچه در معنای اتحاد استلزامی برای کثرت است اما لزوماً این کثرت ،تحلیلی نیست؛ چنانکه در عباراتی
بیان شد که هرچند تمامی اسماء و صفات به وجود حق تعالی متحققاند و با آن متحدند ،با این وجود این
اتحاد مستلزم کثرت معنایی (مفهومی) است ،نه کثرت تحلیلی .از نظر صدرا ،اتحاد وقتی با کثرت تحلیلی
سازگار است که ترکیبی در میان باشد؛ لذا هرجا که سخن از ترکیب اتحادی به میان آید مالزم آن کثرت
تحلیلی است.
 .۶گستره و خاستگاه کثرت تحلیلی

موجودیت اتحادی همواره مالزم کثرت تحلیلی نیست .تنها آنگاه که طرفین و یا حداقل یکی از طرفین
موجودیت اتحادی ،معقول اولی (مفهوم ماهوی) باشد ،مستلزم کثرت تحلیلی است .برشمردن مصادیقی که
صدرا سخن از تحلیل به میان میآورد ما را به چنین نتیجهای میرساند.
مالصدرا قدر مسلم ،محمل و خاستگاه تحلیل را در ماهیات میبیند (مالصدرا ،5935 ،ج  ،0ص  )139اما
آیا چنین امری در بسيطالحقيقة جاری است؟ پاسخ به این پرسش به گونهای گسترة کثرت تحلیلی را از
منظرگاه صدرالمتألهین نمایان میسازد .اشاره شد که مالصدرا در بحث عینیت صفات با ذات ،قائل به
کثرت معنایی صفات است اما کثرت معنایی را غیر از کثرت خارجی و کثرت تحلیلی میداند (همان ،ج ،1
ص  )210و بیان میکند که کثرت معنایی یک کثرت مجازی است( .همان ،ج  ،1صص  )190-194چنین
اشاراتی از سوی صدرا بیانگر این نکته است که هرچند کثرت تحلیلی در موجودات دارای ماهیت امکانپذیر
است اما در بسيطالحقيقة ناممکن است .اتخاذ چنین رویکردی از سوی مالصدرا در خداشناسی ،مدققان و
باریک اندیشان را به این امر میکشاند که اساساً کثرت تحلیلی در حوزة مفاهیم وجودی جایگاهی ندارد.
زمانی که سخن از تحلیل به میان آید الجرم پای مفاهیم ماهوی در میان است ،حال چه یک طرف نسبت
باشد مانند :کثرت وجود و ماهیت ،چه دو طرف نسبت باشد مانند :رابطۀ ماده و صورت و یا رابطۀ جوهر و
عرض .در کلمات صدرا ،موردی یافت نشد که طرفین کثرت تحلیلی ،مفاهیم وجودی و از معقوالت ثانی
فلسفی باشد .دلیل نفی کثرت تحلیلی در معقوالت ثانی فلسفی و از جمله اسماء و صفات الهی در مساوق
دانستن این سنخ از مفاهیم است .قاعدة «صدق مفهومات متغایر بر شیء واحد مستدعی تغایر جهات صدق
نیست» ،انحصار در مفاهیم وجودی دارد ،چه مصداق آن امر واجب باشد و یا ممکن .مساوقت معقوالت
ثانی فلسفی به معنای عینیت همه جانبۀ حیثیت صدق این سنخ از مفاهیم است .چنین نکتهای بیانگر عدم
راهیابی کثرت تحلیلی در معقوالت ثانی فلسفی از سوی صدرالمتألهین است.
چالش تعارض کثرت با وجوب وجود و تالش فالسفه بر نفی تمامی کثرتها از ذات الهی ،فالسفه را بر آن
واداشت که صفات الهی را که مفاهیم وجودیاند ،حتی به لحاظ حیثیت صدق ،عین هم بدانند .قول به عدم
عینیت حیثیت صدق معقوالت ثانوی ناسازگار با قول به عدم راهیابی کثرت تحلیلی در ذات الهی است.
ازاینرو ،بسیاری از فالسفه عینیت حیثیت صدق معقوالت ثانوی را پذیرفتهاند.
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با مقدمۀ فوق ،جایگاه کثرت تحلیلی در رابطۀ با حیثیات روشنتر میشود .برای تبیین چنین رابطهای در
منظومۀ فکری مالصدرا ،نخست میباید اقسام و انواع حیثیات بیان گردد .حیثیت در یک تقسیمبندی به
«تعلیلی» و «تقییدی» و «اطالقی» تقسیم میگردد .عمدة فالسفه وقتی سخن از «حیثیت تعلیلی» به
میان میآورند ،مرادشان «واسطه در ثبوت» است و «واسطه در عروض» را مرادف با «حیثیت تقییدی» بر
میشمارد( .مالصدرا ،5935 ،ج  ،5صص  19 -13پانویس سبزواری؛ سبزواری ،5119 ،ج  ،1صص -902
)904
اگر اتصاف موضوع به محمول به هیچکدام از حیثیتهای فوق مقید نباشد ،آنگاه میگویند محمول به
حیثیت اطالقی بر موضوع حمل میشود مثالً :موضوع در گزارة «حق تعالی موجود بالذات است» بدون
حیثیت تعلیلی و تقییدی موجود است( .یزدان پناه ،5139 ،ص  )512حیثیت تقییدی خود به نفادی ،شأنی
و اندماجی تقسیم میشود .حیثیت تقییدی نفادی در نظام فلسفی صدرا ،برای تبیین رابطۀ ماهیت و وجود
به کار رفته است .اما عالوه بر وساطت وجود برای ماهیت ،میتوان به وساطت وجود برای معقوالت ثانی
فلسفی اشاره داشت .همانطور که تحقق ماهیت در خارج منجر به تعدد و کثرت وجودی نمیشود ،تحقق
معقوالت ثانی فلسفی نیز چنین است .معقوالت ثانی فلسفی را که اسماء و صفات از جملۀ آنها محسوب
میشوند ،متحقق به حیثیت تقییدی اندماجی میدانند( .همان ،صص  )535،110اما گاه سخن از تحقق
شئون وجودی به میان میآید و به مانند تحقق ماهوی و تحقق معقوالت ثانی فلسفی منجر به تکثر متن
واقع نمیگردد .برخی چنین حیثیات تحلیلی را ،حیثیات تقییدی شأنی نام نهادهاند .چنین نمونهای در عرفان
اسالمی تمامی حیثیات و تعلقات را در برخواهد داشت .اما در فلسفۀ صدرایی بهترین نمونۀ آن تحقق قوای
نفس به وجود نفس است( .همان ،ص  )531تفاوت امر اندماجی از امر شأنی آن است که امر اندماجی از
تمام حقیقت متن واقع انتزاع میگردد ،حال آنکه امر شأنی از مرتبهای از مراتب انتزاع میگردد و نه از تمام
متن واقع .برای مثال :حیات ،علم ،قدرت و  ...هرچند در وجودشان متوقف بر وجود حق تعالی هستند اما
از تمام حقیقت حق تعالی چنین صفاتی انتزاع میگردد ،ولی از تمام حقیقت نفس نمیتوان قوة عاقله را
انتزاع کرد؛ چراکه نفس تنها منحصر در قوة عاقله نیست( .همان ،ص  )590مقصود از شأن مقیداتی است
که به امر اطالقی تعین میبخشد.
بر اساس قول مشهور ،اساساً حیثیت تعلیلی زمینهساز کثرت تحلیلی نخواهد بود .زیرا در حیثیت تعلیلی بر
اساس مالزمۀ کثرت و تمایز وجودی علت و معلول ،لزوماً قید ،مغایرت وجودی با موضوع دارد .چنین
پیش فرضی است که منجر به مخالفت در تعلیلی دانستن حیثیات اندماجی و شأنی شده است .از آنجا که
میان معنای «وجود» و حیثیات اندماجی و شأنی تمایز وجودی برقرار نیست ،جایی برای حیثیت تعلیلی که
الزمهاش تغایر علت و معلول است ،باقی نخواهد گذاشت( .همان ،ص  )539برای نمونه در گزارة «علم
موجود است» ،در حقیقت «وجود علم» موجود است اما از آنجا که «علم» و «وجود» واجد یک تحققاند،
نمی توان وساطت وجود برای موجودیت علم را به حیثیت تعلیلی دانست( .همان ،ص  )539از سوی دیگر،
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از آنجا که هر کثرتی به جز کثرت مفهومی از ذات الهی مبرا است ،حیثیت اطالقی که مختص به وجود
ذات الهی است از کثرت تحلیلی در امان خواهد ماند.
نفی رابطۀ کثرت تحلیلی با حیثیت تعلیلی و حیثیت اطالقی ،خاستگاه کثرت تحلیلی را به سمت حیثیت
تقییدی سوق میدهد .ازاینرو ،موطِن کثرت تحلیلی را میباید در حیثیت تقییدی جستجو کرد اما آیا هر
سه قسم از حیثیت تقییدی کثرت تحلیلی را به دنبال دارند؟ بر اساس مبانی و عبارات مالصدرا ،حیثیت
اندماجی در ذات الهی کثرت تحلیلی را به دنبال نخواهد داشت که بیان آن گذشت .اما حیثیت نفادی که
در رابطۀ میان ماهیت و وجود تبیین میشود ،دربردارندة کثرت تحلیلی است ،همانگونه که عبارات
صدرالمتألهین گویای چنین ادعایی است .چنین امری بر حیثیت شأنی نیز صادق است .زیرا از تکثرِ مراتب
در مصداق واحد مفاهیم ماهوی گوناگونی اخذ میگردد .البته به باور نگارنده اگر چنین خوانشی از سیستم
فلسفی مالصدرا صحیح باشد ،قابل نقد است .به نظر تمامی اقسام حیثیت تقییدی مستلزم کثرت تحلیلی
است و در تمامی مصادیق مذکور تعریف کثرت تحلیلی به یک معنا صادق است .هرچند که از حیث
وجودشناسانه میتوان قائل به تقدم و تأخر رتبی شد.
 .۷نتیجهگیری

در این جستار ،معناشناسی ،هستیشناسی و چرایی توسعۀ کثرت تحلیلی به بحث نشانده شد .در راستای
معناشناسی ،تقسیمی از تحلیل در فلسفۀ اسالمی طرح گردید و و از این طریق به مفهومشناسی کثرت
تحلیلی پرداخته شد.
کثرت تحلیلی مورد بحث برخاسته از یکی از انواع تحلیل است که از آن به تحلیل مصداقی نام برده شد.
تحلیل مصداقی ،ناظر بر مصداق است و در صورتی امکان تحقق دارد که اتحاد مصداقی و وجودی برقرار
گردد .اندیشۀ تحلیل مصداقی ،برخاسته از قاعدة «انتزاع مفاهیم کثیر از واقع واحد» است.
پیش از صدرا ،کثرت حاصله از مفاهیم و معانی متحقق در وجود واحد را ،ذهنی ،عقلی ،اعتباری و انتزاعی
مینامیدند .چه بسا قبل از صدرا نیز قید «تحلیلی» در کنار سایر قیدهای فوق مطرح بوده است اما
صدرالمتألهین است که به عنوان نخستین فیلسوف اسالمی به صورت سازمانمند و منسجم از این اصطالح
بهره میجوید .کاربرد کثرت تحلیلی در نسبتهایی چون عروض ،اتصاف و علیت تحوالت مهمی را در
روابط هستیشناختی از منظر حکمت متعالیه رقم زده است.
صدرا رنگ و بوی واقعی و نفساالمری به کثرت تحلیلی میبخشد .از نگاه وی تحلیل عقالنی ،نمایانگر
نوعی از نِسَب و تعدد نفساالمری است که مستلزم تعدد وجودی (و خارجی) نیست.
همچنین ،در این جستار روشن شد که ریشهیابی کثرت تحلیلی و چگونگی بسط و توسعۀ آن در حکمت
متعالیه میسر نیست؛ مگر آنکه به بررسی تاریخی معنای اتحاد پرداخت .از رهگذر تاریخ ،اصل معنای اتحاد
و امکان وقوع آن ،نخستین بار از سوی ابنسینا مورد بررسی قرار گرفت .بوعلی در راستای مخالفت با
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مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول ،اساساً اتحاد دو موجود را محال میدید .این نگرش از سوی فیلسوفانی چون
فخر رازی و خواجۀ طوسی مقبول افتاد .آنها در آثار خود بر استحالۀ اتحاد شیئین تأکید میورزیدند .اما
مالصدرا شاه کلید درک تحققِ طرفین به وجود واحد را در قاعدة صدقِ معانی و مفاهیم کثیر در وجود واحد
میبیند و از این حیث به حل مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول میپردازد .پذیرش اتحاد وجودی از سوی صدرا،
زمینهساز طرح ایدة موجودیت اتحادی است .موجودیت اتحادی به معنای تحقق دو مفهوم به وجود واحد
است و وحدت مصداقی نافی موجودیت یکی از طرفین نیست.
تمامی ترکیبهای اتحادی در ذیل موجودیت اتحادی تحققپذیر هستند .در سیستم صدرایی ،ترکیب
اتحادی از طریق موجودیت اتحادی تفسیر میشود و از مصادیق آن است .ایدة موجودیت اتحادی ،جواز
تحقق ترکیب اتحادی را فراهم میسازد .اتحاد «جوهر و عرض»« ،ماده و صورت» و «وجود و ماهیت» از
مواردی است که مستلزم ترکیب است؛ لذا صدرا ،موارد سهگانه را از مصادیق «ترکیب اتحادی» و مالزم
کثرت تحلیلی مییابد.
یادداشتها
 5این قرائت از مشائیان در باب وحدت و کثرت ،از سوی برخی از محققین یک دیدگاه افراطی و رادیکال تلقی میشود و بر این باورند این
دیدگاه با بسیاری از مسائل طرح شده از سوی خود مشائیان قابل طرح نیست.
 2پروتن و «نترون» از معروفترین مصادیق «هادورن» هستند و از جملۀ ذرات بنیادی به شمار میآیند.
 1مراد از اتحاد مصداقی ،اتحاد در مصداق وجودی است؛ و اال هر مفهومی مصداق بالذات خود را دارد حال این مفهوم با سایر مفاهیم اتحاد
وجودی داشته باشد و یا تغایر وجودی.
 4مالصدرا از تحلیل عقالنی مصداقی به تحلیل عقالنی و ذهنی نام میبرد( .همان)
 9در تعریف مشهور نفساالمر گفتهاند که مقصود از کلمۀ «نفس»« ،خود» و »ذات« و مراد از کلمۀ «امر»« ،شان» و «چیز» است.
(تفتازانی ،5409 ،ج  ،5صص 191-192؛ شعرانی ،5111 ،ص  )90بنابراین ،معنای عبارت «فالن شیء حکمش در نفس االمر چنین
است» ،این است که حکم شیء در نفس خود ،چنان است( .جوادی آملی ،5132 ،ج  ،5صص  )221-224نفساالمر به این معنا در مقابل
فرض فارض است؛ (سبزواری ،5119 ،ج ،5ص  )259لذا مراد از خارج به معنای «موجود عینی» در مقابل «موجود ذهنی» و یا خارج به
معنای موجودیت نیست و به دیگر سخن :مراد از خارجیت و نفساالمریت ،خارج از وعای ذهن نیست بلکه مقصود خارج از اعتبار عقل،
یعنی خارج از فرض عقلی است( .اردستانی ،5195 ،ص )525
 0باید در نظر داشت که مراد از اتحاد در اینجا عینیت وجودی است و نه معنای عام آن( .مالصدرا ،5133 ،ص 55؛  ،5935ج  ،5صص 90
و)500
 1از این اصل به أنحای مختلف تعبیر شده است« :صدق حقایق و معانی متعدد بر وجود واحد»( ،زنوزی ،5135 ،ص  150و 159؛ مطهری،
 ،5130ج ، 9ص)240؛ دوم« :صدق مفاهیم گوناگون بر وجود واحد» (مالصدرا ،5935 ،ج  ،5صص 510-514؛ ج  ،1صص 190-141؛
ج ،1صص )212 -210؛ سوم« :صدق حقایق گوناگون بر وجود واحد» (مالصدرا ،5935 ،ج  ،1صص  120-129و 129و 253؛ همان ،ج
 ،0صص  119و 232و  210-219و)524؛ چهارم« :صدق ماهیات متعدد بر وجود واحد» (زنوزی ،5135 ،ص 150؛ مالصدرا ،5935 ،ج ،1
صص  111و  192و 129؛ ج  ،9ص  )105و روشن است که بیان چهارم اخص از سه بیان دیگر است.
 3مالعبداهلل زنوزی در جواب ابن سینا میگوید « :و جواب از دلیل دوم که نافی مطلق اتحاد است آن است که اختیار میکنیم که هر دو
موجودند و مسلم نمیداریم که ال محاله باید متمایز در وجود باشند .نمیبینی که معنی حیوان و ناطق ،در نوع شریف انسانی موجود به یک
وجودند با اینکه حیوان در نوع دیگر بدون ناطق متحقق و موجود می باشد و حال آنکه در ذیل مقدمات مذکور گردید که معانی متعدد و
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ماهیات متکثره به یک وجود موجود میتوانند شد ،چه جای از دو معنی ... ،و آنچه که در علم کلی از علم الهی ثابت است که اتحاد اثنین
محال است مراد از اثن ینیت ،اثنینیت در وجود است به این معنی که دو چیزی هر یک به وجود خاص خود موجود باشند متحدالوجود
نمیتوانند شد و اال برهانی قائم نیست که معانی متعدده به حسب بدایت یا نهایت بوجود واحد موجود نمیتوانند شد؛ بلکه براهین متکثر از
جهات متعدد بر خالف این معنا قایم است( ».زنوزی ،5135 ،ص )129
 9اینکه ترکیب اتحادی مستلزم «موجودیت اتحادی» است ،از سوی برخی قابل قبول نیست و در این حالت میتوان به نگرش مالهادی
سبزواری در باب ترکیب اتحادی اشاره کرد .مالهادی مانند دیگر شارحان حکمت متعالیه ترکیب وجود و ماهیت را ترکیب اتحادی میداند
اما بر این باور است که طرف ماهیت تحقق ندارد و موجودیت آن بالعرض است ،حال آنکه در «موجودیت اتحادی» ،طرفین حقیقتاً تحقق
دارند .نویسندگان بر این باور هستند که با قرائتی نوین از اصالت وجود میتوان کماکان چنین الزمهای را برقرار دانست.
 50علیرغم آنکه مالصدرا تصریح بر تحقق مفاهیم متعدد بر وجود واحد دارد؛ با این حال در برخی از کلماتش تحت تاثیر شیخ اشراق بوده
است؛ چون «اتحاد» را بین دو شیء متحصل و موجود امکانپذیر نمیداند و بر این باور است که اگر «اتحاد» تحقق یابد الجرم بین دو
شیء متحصل و المتحصل خواهد بود مانند :جنس و فصل( .مالصدرا ،5935 ،ج  ،5ص )500

منابع و مآخذ

ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،)5130( ،قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسالمی ،چاپ سوم ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اردستانی ،محمد علی ،)5195( ،نفس االمر در فلسفۀ اسالمی ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشۀ اسالمی.
استیس ،والتر ترنس ،)5139( ،تاریخ انتقادی فلسفۀ یونان ،ترجمۀ یوسف شاقول ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسۀ
انتشارات دانشگاه مفید.
آشتیانى ،سیدجالل الدین ،)5135( ،شرح بر زاد المسافر ،چاپ سوم ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمى.
تفتازانى ،سعد الدین ،)5409( ،شرح المقاصد 9 ،جلد ،چاپ اول ،قم ،الشریف الرضی .
جوادی آملی ،عبد اهلل ،)5132( ،رحیق مختوم 50 ،جلد ،قم ،مرکز نشر اسراء.
زنوزی ،مالعبداهلل ،)5135( ،لمعات الهيّة ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
سبزوارى ،مالهادی ،)5119( ،شرح المنظومة 9 ،جلد ،چاپ اول ،تهران ،نشر ناب.
سهروردی ،شهاب الدین ،)5119( ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق 4 ،جلد ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسۀ
مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
شعرانی ،ابوالحسن ،)5111( ،شرح تجرید االعتقاد ،چاپ هفتم ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
شهرزورى ،شمس الدین ،)5131( ،رسائل الشجرة االلهية فى علوم الحقایق الربانية 1 ،جلد ،چاپ اول،
تهران ،مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران.
شیرازی ،صدرالدین محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)5133( ،الشواهد الربوبية فی المنهاج السلوكية ،مقدمه،
تصحیح و تعلیق :سید جالل الدین آشتیانی ،قم ،بوستان کتاب.
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شیرازی ،صدرالدین محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)5119( ،مجموعه رسائل فلسفى صدر المتألهین 5 ،جلد،
تهران ،حکمت.
شیرازی ،صدرالدین محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)5131( ،سه رسائل فلسفى 5 ،جلد ،چاپ سوم ،قم ،دفتر
تبلیغات اسالمی.
شیرازی ،صدرالدین محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)5935( ،الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة9 ،
جلدی ،چاپ سوم ،بیروت ،دار احیاء التراث.
شیرازی ،صدرالدین محمدبن ابراهیم (مالصدرا)( ،بیتا) ،الحاشية على الهیات الشفاء 5 ،جلد ،قم ،انتشارات
بیدار.
طوسى ،نصیر الدین ( ،)5119شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات1 ،جلد ،قم ،نشر البالغۀ.
فارابى ،ابونصر ،)5135( ،فصوص الحكمة و شرحه ،شارح :سید اسماعیل غازانى ،چاپ اول ،تهران ،انجمن
آثار و مفاخر فرهنگى.
قراملکی ،احد فرامرز ،)5139( ،روش شناسی مطالعات دینی ،چاپ اول ،مشهد ،انتشارات آستان قدس
رضوی.
کاپلستون ،فردریک ،)5130( ،تاریخ فلسفه 9 ،جلد ،مجتبوی ،تهران ،علمی فرهنگی.
گمپرتس ،تئودور ،)5119( ،متفکران یونانی 1 ،جلد ،محمد حسن لطفی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
خوارزمی.
الهیجى ،فیاض( ،بیتا) ،شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم 2 ،جلد ،اصفهان ،انتشارات مهدوى.
مطهری ،مرتضی ،)5130( ،مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری 21 ،جلد ،انتشارات صدرا.
معین ،محمد ،)5133( ،فرهنگ فارسی معین ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات گلی.
میرداماد ،محمد باقر ،)5101( ،القبسات 5 ،جلد ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
یزدان پناه ،یداهلل ،)5139( ،مبانی و اصول عرفان نظری ،چاپ اول ،قم ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.

