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علي ارشد رياحي ،خديجه قاسمي مقدم

(تاريخ دريافت مقاله0913/1/01 :ـ تاريخ پذيرش مقاله)0931/5/5 :

چکیده

ابنسينا نخستين موجود عالم را عقل اوّل میداند که بر اساس قاعدۀ الواحد از واجب
الوجود صادر شده است و به واسطۀ جهات و اعتباراتاش سبب پيدايش موجودات پس
از خود میگردد .ابنعربی اساس ديدگاه ابنسينا در مورد صادر نخست و چگونگی
توجيه کثرات (يعنی قاعدۀ الواحد) را نمیپذيرد .وي بر اساس مشاهدات ومکاشفاتاش
صدور کثرات را به اسما و صفات االهی مستند میکند .از نظر او نخستين موجود عالم
تجلّی اسم االهی «الرحمن» است که در خود دارای تمام کثرات عالم میباشد و با
سريان و انبساط خود سبب ظهور آنها میگردد .ملّاصدرا ،متأثر از ابنعربی ،نخستين
موجود عالم را تجلّی حق تعالی میداند .ديدگاه مالصدرا در اين مورد با ابنعربی دارای
اين تفاوت است که او جريان صدور کثرات پس از عقل اوّل را به گونهای مغاير با ابن
عربی به تصوير میکشد .از نظر او کثرات نه بهواسطۀ نکاح و توالد مراتب هستی ،بلکه
به خاطر جهات و اعتباراتی که در عقول وجود دارد به وجود میآي ند.

کلیدواژهها :صادر نخست ،وجود منبسط ،صدور ،کثرت ،وحدت
 .1طرح مسئله
بحث از صادر نخست ،يکی از مباحث ديرپای فلسفۀ اسالمی است .با توجّه به اينکه
جهان دارای آفرينندهای است که آن را خلق کرده است ،اين سؤال مطرح ميشود که
* نويسندۀ مسئول :دانشيار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه اصفهان. arshad@ltr.ui.ac.ir/
** دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.
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نخستين مخلوق چيست و چگونه از او به وجود آمده است .سؤال ديگر اين است که پس
از او ديگر موجودات عالم چگونه هستی يافتهاند .ابنسينا بر اساس قاعدۀ الواحد،
نخستين موجود عالم را عقل اوّل میداند که به واسطۀ کثرت جهات ،سبب پيدايش
کثرات پس از خود میگردد.
پاسخ به سؤاالت مذکور نه تنها فالسفه بلکه ساير انديشمندان و عرفا را نيز به خود
مشغول کرده است .در اين ميان عارف نامداری همچون ابنعربی دارای ديدگاههای
خاص خود میباشد که حاصل مکاشفات و تأمّالت اوست .ملّاصدرا نيز به تبعيّت از ابن
عربی ،صادر نخست را «نفس رحمانی» میداند که عقل اوّل ابنسينا تنها يکی از تعيّنات
آن است .پرسشی که مطرح میشود اين است که چه تفاوتی ميان صادر نخست از نظر
اين سه حکيم مسلمان وجود دارد.
 .2آرای ابنسینا در مورد صادر نخست و توجیه کثرات

ابنسينا برای توصيف چگونگی آفرينش ،نظريّهای ارائه میدهد که بر «قاعدۀ الواحد»
مبتنی است .مفاد قاعدۀ الواحد اين است که از امر واحد ،بما هو واحد ،جز امری واحد
صادر نمیشود (نکـ  :ابنسينا ،التنبيهات و االشارات .)942 ،و چون واجب تعالی واحد
بما هو واحد است و هيچگونه کثرتی در او راه ندارد ،از او امری بسيط و مجرّد به نام
عقل اوّل صادر میشود (نکـ  :ابنسينا ،الشفاء.)414 ،419/9 ،
منظور از واحد ،بسيط (در مقابل مرکّب) است؛ يعنی آن چيزی که انقسام نمیپذيرد
و جزئی ندارد (همان .)39 ،منظور از واحد بودن واجب تعالی نيز بهعنوان واحد اوّل،
نپذيرفتن هيچ نحوی از انحای تقسيم ،و به عبارت ديگر ،بسيط مطلق بودن است
(همان .)419 ،و به دليل آنکه هيچ نوع ترکيبی در او راه ندارد ،جايز نيست که امر صادر
از او دارای کثرتی باشد (همان ،)419 ،جز آنکه در معلول اوّل بهعنوان واسطۀ صدور
کثرات ،چارهای جز لحاظ کردن نوعی از کثرت نيست؛ و آن کثرت چيزی جز ترکيباش
از امکان ذاتی و وجوب غيری نيست (همان 415 ،و 415؛ نيز نکـ  :ابنسينا ،امام فخر
رازی ،اشارات و تنبيهات و لباب االشارات.)929 ،
منظور از صدور در اين قاعده آن است که تمام ذاتِ علت ،بعينه ،علّت صدور تمام ذات
معلول گردد (نکـ  :امام فخر رازی ،خواجه نصير الدين طوسی ،شرحي االشارات.)992 ،

نقد و بررسي نظريّۀ «خلق اعمال» فخر رازي و تأثير آن در فهم او از آيات قرآن

… ”A Critique of Fakhr ʾal-Dīn Rāzi’s Theory of “Creation of Acts

 .3آرای ابنعربی در مورد صادر نخست و توجیه کثرات

09

ابنعربی علّت وجود عالم را اسمای حسنای االهی میداند .طلب ظهور کردن اين اسما
منجر به وجود نزاع و کربی در باطن حق تعالی و در نهايت موجب «نَفَس االهی»ای می
گردد که نخستين موجود در عالم است .وي علت اين نامگذاری را حديثی از پيامبر می
داند که در آن فرمودهاند« :إنّی ألجد نفسَ الرحمنِ من قِبَلِ اليمن» .نفس رحمانی در اين
حديث همان تجلّی اسم االهی «الرحمن» است که سبب خلقت جنّ و انس و ساير
موجودات گرديده است ،و «طرف يمن» به معنای محلّ قوه و استعداد است (همان،929،
)923؛ يعنی حق تعالی با تجلّی اسم «الرحمن» بر محلّ قوه و استعداد اشيا ،آنها را
خلق نموده است .علّت «نفس» ناميده شدن آن ،شباهتاش به نفس انسانی است ،زيرا
همانگونه که نفس آدمی با خروجاش از باطن انسان و برخوردش با عضالت حلق ،زبان،
و دندان سبب به وجود آمدن اصوات و کلمات میگردد ،نخستين موجود عالم نيز با
خروجاش از باطن حق تعالی و ظهورش در مراتب و مقامات وجود ،سبب به وجود آمدن
موجودات ـ که ابنعربی آنها را «کلمات االهی» میداند ـ میگردد (نکـ  :ابنعربی،
 .)930 ،931/9از آنجا که نفس چيزی غير از متنفّس نيست بلکه باطن آن است ،نفس
رحمانی نيز امری به جز باطن حق تعالی نيست (همان )932 ،که با سرياناش در مراتب
وجود و ظهورش در صور اعيان ثابته سبب ظهور موجودات عالم میگردد .لذا نفس
رحمانی باطن حق تعالی و ظاهر خلق است .باطن حق تعالی ظاهر خلق ،و ظاهر خلق
نيز باطن حق تعالی است (همان .)499 ،به عبارت ديگر ،به دليل وجود نفس رحمانی،
حق و خلق ،دو اعتبار از يک حقيقت واحد محسوب میشوند :به اعتبار باطن ،حق ،و به
اعتبار ظاهر ،خلق است (نکـ  :قيصري .)999 ،نفس رحمانی مرز ميان حق و خلق ،و
سبب تسرّی احکام آنها به يکديگر است.
ابنعربی برای توصيف نفس رحمانی ،از تعابير مختلف ديگری همچون «روح اعظم»،
«جوهر عالم»« ،هيوالی عالم»« ،عماء»« ،حق مخلوقٌ به» و ...استفاده میکند .به آن« ،روح
اعظم» گفته میشود چون روح االهیِ دميدهشده در صور اعيان ثابته است( ».نکـ  :ابن
عربی« .)499/9 ،جوهر» ناميده شده است ،زيرا امری است که اعيان ثابته قائم به آناند
(نکـ  :قيصری99 ،ـ« .)99هيوال» ناميده شده است ،زيرا همچون هيوالی عالم ماده حامل
صور موجودات که همان اعيان ثابتهاند میباشد (نکـ  :ابنعربی .)099/0 ،دليل «عماء»
ناميده شدناش حديثی از پيامبر است که حق تعالی را پيش از خلقت در عماء دانسته
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است ،به اين صورت که به اعتبار معيّت «نفس رحمانی» يا «وجود منبسط» با حق تعالی
پيش از وجود موجودات ،حق تعالي «عماء» ناميده شده است (نکـ  :ابنعربی .)931/9 ،به
آن «حق مخلوقٌ به» گفته شده است ،چراکه به اعتبار باطن و هويّتاش حق است امّا
حقی که موجودات بهواسطۀ او خلق شدهاند (همان.)35 ،
با وجود اينکه نفس رحمانی اصل عالم است ،اگر به خودش نظر کنيم امری است
که در ذاتاش نه موجود است و نه معدوم ،نه حادث است و نه قديم ،نه مقدّم بر عالم
است و نه مؤخّر از آن ،بلکه حقيقتی است که هنگام معيّتاش با حق تعالی و اتّصاف
حق تعالی به آن ،قديم و در هنگام اتّصاف ماسوی به آن ،حادث است (همان.)003/0 ،
از نظر ابنعربی شناخت و درک نفس رحمانی ،حق تعالی ،اسما و صفاتاش و تجلّی
او در صور اعيان ثابته تنها از طريق کشف و شهود امکانپذير است ،نه بهوسيلۀ عقل
نظری (نکـ  :قيصری .)23 ،همچنين علم به اينکه عالم به جز تجلّی حق تعالی در صور
اعيان ثابته نيست نيز منوط به حصول علم به حق تعالی ،اسما و صفات او ،و اعيان ثابته
(که محلّ تجلّی و ظهور آن اسماءاند) میباشد ،وگرنه چنانچه به اين امور علم نداشته
باشيم ،نخواهيم دانست که عالم تجلّی حق تعالی است (همان .)095 ،کشف و شهود سه
مرتبه دارد :مرتبۀ نخست شهود حق تعالی است و اينکه اعيان ثابته در عدم خودشان
بويی از وجود نبردهاند .مرتبۀ دوم مرتبۀ فرق بعد از جمع است .در اين مرتبه ،حق تعالی
آينۀ اعيان است .بنابراين ،آنچه مشهود است اعياناند و حق تعالی در غيب است.
مرحلۀ سوم رؤيت حق در عين خلق و رؤيت خلق در عين حق (کثرت در وحدت و
وحدت در کثرت) است .اين مرتبه جامع ميان دو مرتبۀ قبل و کاملتر از آنهاست که
«مقام کمال محمّدی» هم ناميده میشود (همان) .حکم به وحدت عالم بهواسطۀ وجود
نفس رحمانی است و حکم به کثرات آن نيز بهواسطۀ وجود مظاهری است که نفس
رحمانی سبب ظهور آنها گرديده است .اين مظاهر از خود وجود حقيقی ندارند و وجود
آنها متعلّق به نفس رحمانی است .وجود نفس رحمانی نيز از آنِ خود او نيست ،بلکه
متعلّق به حق تعالی است .پس نفس رحمانی نيز به ذات خودش موجود نيست (نکـ :
ابنعربی .)003/0 ،تنها امری که وجود حقيقتاً از آن اوست حق تعالی میباشد .ساير
موجودات با نظر به ذاتشان سراب و خيالی بيش نيستند .اگرچه در خارج محقّقاند،
ذات و حقيقتشان از آنِ خودشان نيست ،بلکه از آنِ حق تعالی است .بنابراين ،آنچه در
عالم دارای حقيقت است حق تعالی است .کثرات نيز به همان نحوی که توضيح داده
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شد ،از طريق نفس رحمانی ،در عالم خارج موجود ميشوند؛ اگرچه حقيقتشان از آنِ
خودشان نيست.
اکنون که نظر ابنعربي در مورد صادر نخست معلوم شد ،به توضيح آرای او در مورد
توجيه کثرات ميپردازيم .از نظر ابن عربی ،نمیتوان وجود کثرات را بر اساس جهات سه
گانۀ عقل اوّل ابنسينا توجيه کرد .چراکه اين امر منجر به وجود تناقض و تعارض در
نظريۀ صدور میشود :يا اين اعتبارات و جهات سهگانه بايد در واجبالوجود نيز موجود
باشند تا سبب وجود آنها در عقل اوّل گردند ،و اين امر خالف وحدت و بساطت حق
تعالی است؛ يا اينکه از عقل اوّل نيز بايد فقط يک امر واحد صادر شود ،و حال آنکه
چنين نيست (همان .)49/0 ،بنابراين ،صدور کثرات به آن نحوی که ابنسينا قائل است،
مورد قبول ابنعربی نيست.
 .1 .3عوامل مؤثّر در توجیه کثرات از ديدگاه ابنعربي
 .1 .1 .3نفس رحمانی

همانطور که قبالً اشاره شد ،نفس رحمانی از طريق سريان و تنزّلاش سبب حصول
تعيّنات میگردد ،درحالیکه همچون هيوال حامل صور آنهاست .نفس رحمانی بهمنزلۀ
ظلّ و سايۀ حق تعالی است و تمام حقايق و کماالت را بالفعل و يا بالقوّه داراست (همان،
 .)491/9نفس رحمانی در نخستين مرتبه و تعيّناش ،به حقيقتی به نام عقل اوّل و
سپس در مراتب بعدی به ديگر تعيّنات متعيّن میگردد.
 .2 .1 .3عقل اوّل

عقل اوّل ،بالقوّه ،شامل کماالت و حقايق به صورت صوری خيالی است (همان.)041/0 ،
او به حقايق و کماالت عالم علم دارد و به همين دليل مشتاق است تا عالم را که بالقوّه
در او متعيّن گرديده است به فعليّت برساند .لذا تجلّی حق تعالی يا همان سريان نفس
رحمانی بر آن تداوم میيابد و حاصل اين سريان امری است به نام «لوح محفوظ» يا
«نفس کلّی» (همان491/9 ،؛ نيز نکـ  :قيصری .)39 ،لوح محفوظ اوّلين موجود انبعاثی و
نيز اوّلين موجودی است که از علّتی مخلوق به وجود آمده است (نکـ :ابنعربی.)499/9 ،
 .3 .1 .3نکاح و توالد عناصر عالم هستی

عقل اوّل نه تنها واسطۀ سريان نفس رحمانی است ،بلکه حقايق و کماالتی را که
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مشتمل بر آنهاست به لوح محفوظ القا میکند .ابنعربی از اين تأثير و تأثّری که ميان
عقل اوّل و لوح محفوظ ايجاد میگردد ،به نام «نکاح» ياد میکند .او عقل اوّل را به سبب
اثرگذاریاش «پدر» ،و لوح محفوظ را به سبب اثرپذيریاش «مادر» مینامد .از نظر او ،اين
جريان نکاحِ منعقدشده ميان عقل اوّل و لوح محفوظ سبب به وجود آمدن دو حقيقت،
بهمثابۀ دو فرزند دوقلو ،به نامهای «هباء» و «طبيعت» میگردد .اين دو فرزند نيز با
يکديگر ازدواج میکنند و از آنها «جسم کلّی» به وجود میآيد .جريان نکاح ميان عناصر
و اجزای عالم هستی تداوم میيابد ،تا اينکه امر به عناصر اربعه (آب ،آتش ،خاک ،و هوا)
میرسد .عناصر اربعه بهمثابۀ مادرند و آسمان دنيا نيز پدر است .پدر از طريق تابش اشعۀ
مستمر خورشيد بر اين چهار مادر ،0سبب به وجود آمدن مواليد ثالث (نبات ،حيوان ،و
انسان) میگردد (همان .)040 ،041/0 ،نفس رحمانی با سريان رحمت حق تعالی و از
طريق تنزّلاش در هر مرتبه ،به تعيّن آن مرتبه متعيّن میگردد و ربّ هر يک از مراتب
وجود ،اسمی از اسمای االهی است.
 .2 .3جايگاه قاعدۀ الواحد در نظريّۀ صدور ابنعربی

همانطور که قبالً بيان شد ،ابنعربی يکی از منتقدان نظريّۀ صدور ابنسينا است .او
معتقد است که نظريّۀ صدور ابنسينا با قاعدۀ الواحد تعارض و تناقض دارد .جناب آقای
جوادی آملی معتقدند که نظر ابنعربی در مورد نارسا بودن قاعدۀ الواحد صحيح نيست،
چراکه صدرالدين قونوی قاعدۀ الواحد را پذيرفته و در عين حال به توجيه کثرات از
طريق فيض عامّ (نفس رحمانی) پرداخته است .ضمن اينکه خود ابن عربی هرگز
فحوای قاعدۀ الواحد را که عدم صدور دو امر متباين از حق تعالی است ،نقض نکرده
است .بنابراين ،ابنعربی قاعدۀ الواحد را مورد نقد قرار نداده و در آثار خود آن را نقض
نکرده است و حتّی می توانسته است قاعدۀ الواحد را همچون صدرالدين قونوی در نظريّۀ
صدورش بپذيرد (نکـ  :جوادی آملی.)093 ،091/9 ،
سؤالی که در اينجا مطرح میشود اين است که آيا میتوان به قاعدۀ الواحد معتقد
بود و در عين حال به توجيه کثرات ،به آن نحوی که ابنعربی مطرح کرده است،
پرداخت .برای پاسخ به اين سؤال ،ذکر يک نکته خالی از فايده نيست؛ و آن اينکه ابن
 .0ابنعربی معتقد است ،دليل اينکه آسمان دنيا همسر چهار زن گرديده است ،جواز اين امر در شرع مقدس است
(نکـ  :ابن عربی.)040/0 ،
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عربی هرگز خود قاعدۀ الواحد و براهين اثبات آن را نقد نکرده است ،بلکه کاربرد آن در
نظريّۀ صدور ابنسينا را مورد نقد قرار میدهد .او وجود جهات ثالث عقل اوّل (در نظريّۀ
صدور ابنسينا) را منجرّ به نقض قاعدۀ الواحد میداند.
نکتۀ دوم که توجّه به آن در پاسخ به اين سؤال الزم است ،تجزيه و تحليل عناصر
تشکيلدهندۀ نظريّۀ صدور ابنسينا 0و سپس مقايسۀ آنها با معادلهايشان در نظريّۀ
صدور ابنعربی است.
 .3 .3عناصر نظريّۀ تجلّی ابنعربی

عنصر اوّل .در نظريّۀ تجلّی ابنعربی نخستين واحد مرتبهای از وجود حق تعالی است
که شامل تمام کثرات عالم است .اين مرتبه مرتبۀ الوهيّت يا همان واحديّت است که
شامل تمام اسما و صفات است .قبالً توضيح داده شد که منشأ کثرات عالم ،اسما و
صفات االهی است .بنابراين ،واحد نخستين در نظريّۀ تجلی ابنعربی بسيط من جميع
جهات نيست ،زيرا مرتبهای از آن شامل تمام کثرات عالم است .درحالیکه بحث مرتبه
داشتن واجبالوجود نزد ابنسينا مطرح نيست .واجبالوجودِ ابنسينا از تمام جهات
بسيط است و هيچ نوعی از کثرت ،به هيچ عنوان ،در او راه ندارد.
عنصر دوم .امری که از حق تعالی تجلّی میکند مرتبهای از حق تعالی است که شامل و
حامل صور علمی کثراتی است که در مرتبۀ الوهيّت وجود داشته است و به خاطر همين
شمولاش بر کثرات سبب تجلّی و ظهور آنهاست و چون ظلّ و باطن حق تعالی است،
مغايرتی با او ندارد ،اگر چه کامالً نيز مشابه او نيست (نکـ  :صدرالدين قونوی99 ،ـ،)93
در حاليکه واحدِ صادرشده از واجبالوجود برخالف منشأش و به دليل امکاناش داراي
جهات و اعتباراتي است و همين نکته محور انتقادات منتقدان را تشکيل داده است .آنان
اشکال کردهاند که منشأ جهات و اعتبارات عقل اوّل کجاست؟ اين اشکال به ابنعربي
وارد نيست ،زيرا منشأ کثراتي که در صادر نخستِ ابنعربي وجود دارد کثراتي است که
 .0عناصر نظريه صدور ابن سينا:عنصر اول :در نظريه ی صدور ابن سينا ،براساس قاعده ی الواحد ،واجـب الوجـود،
بسيط از تمام جهات است و هيچ نوع کثرتی (به هيچ نحوی از انحاء ممکن) ،در او راه ندارد.عنصر دوم :امری که از
واجب الوجود ،به عنوان واحد نخست ( طبق اين قاعده ) صادر می شود ،عقل اول است .عقل اول براساس قاعده ی
الواحد ،امری بسيط است ،اما در آن ،به ناچار ،جهاتی برای صدور کثرات وجود دارد.
عنصر سوم :صدور در اين نظريه ،نوع خاصی از رابطه ی عليت است و معنای آن ،منشأ بودن تمام ذات علت برای
به وجود آمدن تمام ذات معلول است.
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در مرتبۀ الوهيت حق تعالي موجودند.
عنصر سوم .در نظريّۀ ابنعربي بحث تجلّي مطرح ميشود که شباهتي به معناي صدور
ندارد .براساس قاعدۀ الواحد ،از واحد بما هو واحد به جز يک امر واحد صادر نمیشود .در
نظريّۀ صدور ابنسينا واجبالوجود واحد بما هو واحد است؛ يعني بسيط من جميع
جهات است .مشکل اين نظريّه امري است که از واجبالوجود صادر ميشود .عقل اوّل
بسيط من جميع جهات نيست بلکه کثرت در او راه دارد .اما در نظريّۀ ابنعربي ،در
تطبيق با قاعدۀ الواحد ،حق تعالي واحد بما هو واحد نيست .چون مرتبۀ نازلهاي از آن به
نام الوهيّت شامل نوعي کثرت است (کثرت اسما و صفات) .آن امري هم که از اين مرتبه
نشأت ميگيرد شامل نوعي کثرت است (کثرت صور علمي موجودات) .صدور هم در
نظريّۀ ابنعربي به معناي صدور نيست ،بلکه به صورت تجلّي مطرح شده است .يعني
کثرات از حق تعالي متجلّي ميشوند.
به نظر نگارنده ،هيچکدام از عناصر نظريّۀ صدور ابنعربي قابل تطبيق با اجزاي نظريّۀ
صدور ابنسينا نيست .بنابراين ،ابنعربي نميتواند در عين پايبندي به قاعدۀ الواحد
کثرات را به همان نحوي که در نظريّهاش مطرح نموده است ،توجيه کند .صدرالدين
قونوي نيز با وجود اينکه میگويد براساس قاعدۀ الواحد از حق تعالي يک امر واحد
صادر ميشود ،آن امر واحد را وجود منبسط ميداند .وجود منبسط حقيقتي است که
مشتمل بر کثرات است و به هيچ عنوان با يک تعيّن متعيّن نميشود (همان.)99 ،99 ،
همچنين ،وجود منبسط غير از عقل اوّل ابنسينا است ،زيرا بين عقل اوّل و ساير
موجودات مشترك است (همان .)94 ،بر اين اساس ،از نظر صدرالدين قونوي نيز آن
امري که از واحد بما هو واحد صادر ميشود ،واحدي است که در عين حال مشتمل بر
تمام کثرات است .از طرفي خود او اذعان دارد که منشأ و مبدأ وجود منبسط ،واحد بما
هو واحد يا ذات حق تعالي به اعتبار اطالقاش نيست ،بلکه تعيّن ثاني يا مرتبۀ واحديّت
است (همان ،)001 ،زيرا وجود مطلق يا همان ذات حق تعالي حتّي مقيّد به قيد اطالق
هم نيست و هيچگونه ترکيب و کثرت ،يا اسم يا حکمي هم در آن راه ندارد .حتّي نمي
توان به آن اشاره کرد ،چه برسد به آن که بتوان در مورد او بحث کرد (همان.)011 ،
ذات حق تعالي نه معلول است و نه حتّي علّت امري (همان.)001 ،
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آرای ملّاصدرا دربارۀ صادر نخست سه مرحله را طی کرده است:
الف .او در برخی از آثارش صادر نخست را دقيقاً مطابق با عقل اوّل مشائيان ،به
خصوص ابنسينا ،تفسير میکند (نکـ  :مالصدرا ،الواردات القلبيه في معرفه الربوبيه24 ،ـ .)29
ب .ملّاصدرا در برخی ديگر از آثارش توجّه خود را به انتقادات و ايرادات واردشده بر
عقل اوّل ابنسينا و توجيه کثرات توسط او معطوف مینمايد .وي در اين دسته از
آثارش ،به بررسی و نقد مباحث مطرحشده توسط ابنسينا و طرح اصالحیِ خواجه
نصيرالدين طوسی در اين مورد میپردازد .سپس همانگونه که قبالً اشاره شد ،به اصالح
ديدگاه ابنسينا براساس مبانی اصالت وجودی خويش اقدام میکند (همو،اجوبه المسائل
رساله في القطب المنطقه.)02 ،05 ،
ج .ملّاصدرا متأثّر از عرفايی ،مانند ابنعربی ،قيصری ،و صدرالدين قونوی ،نخستين
موجود عالم را با استفاده از عبارات و تعابير آنها «نفس رحمانی» يا «وجود منبسط» می
داند (همو ،شرح اصول کافي .)992 ،وجود منبسط ،در حقيقت ،تنزّل وجود واجبالوجود
است (همو ،الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه )959/9 ،که هويّتاش انبساط و
سريان در مراتب وجود است .واجبالوجود ،به اعتبار وجود منبسط ،تمام موجودات را در
بر میگيرد (همو ،شرح اصول کافی .)509 ،502 ،ملّاصدرا میکوشد تا با همان تعابير و
تشبيههای عرفا حقيقت وجود منبسط را ملموستر کند .به اين منظور ،اظهار میکند
که وجود منبسط همچون جوهر ،و موجودات همانند اعراض برای اويند .وجود منبسط
همچون نفس حق تعالی ،و موجودات همانند کلمات تعيّنيافته در آناند (همو ،الحکمه
المتعاليه في االسفار العقليه االربعه .)904/9 ،از نظر او موجودات عالم ،مظاهر اسما و
صفات االهیاند (همان) و وجود منبسط ،به دليل آنکه مظهر اسم اللّه است و اسم اللّه
متضمّن جميع اسمای االهی است ،شامل تمام موجودات میگردد (همان .)990 ،در اين
ديدگاه ،وجود منبسط با تنزّلاش در هر مرتبه از مراتب وجود ،سبب ظهور اسمی از
اسمای االهی میگردد ،درحالیکه در درون خودش ،حامل و شامل تمام اسمای االهی
يا همان موجودات خاص است (همان) .اين ديدگاه ملّاصدرا که نظر نهايی او در مورد
صادر نخست میباشد ،بر مقدّماتی مبتنی است که پيش از او در آثار عرفايی همچون
ابنعربی ،قيصری و قونوی وجود داشته است.
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 .1 .4عقل اول و وجود منبسط

همانطور که گذشت ،ملّاصدرا در برخي از آثارش عقل اوّل را به همان شيوۀ ابنسينا به
عنوان صادر نخست معرّفي ميکند و جريان صدور کثرات را نيز به همان صورتي که او
توصيف کرده به تصوير ميکشد .امّا در برخي ديگر از آثار خود وجود منبسط را به
عنوان صادر نخست معرّفی میکند و جريان ظهور کثرات را نيز به شيوۀ عرفا توضيح مي
دهد .برای حلّ اين تعارض ممکن است گفته شود که نظر نهايي ملّاصدرا در مورد صادر
نخست همان وجود منبسط و طريقۀ عرفا است و رأي او در مورد صادر نخست بودن عقل
اوّل نظريّه اي ابتدايي و فاقد اهمّيّت است .امّا اين توجيه زماني رنگ ميبازد و اهمّيّت خود
را از دست ميدهد که الشواهد الربوبيۀ او را بهعنوان يک اثر عرفاني ـ فلسفي مورد توجّه
قرار دهيم .ملّاصدرا در اين اثر ،ابتدا ،وجود منبسط را بهعنوان نخستين امر ناشی از واجب
الوجود (همو ،الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه )91 ،و سپس عقل اوّل را با همان
توصيفات و تعابير ابنسينا ،بهعنوان صادر نخست معرفی ميکند .از نظر او ،عقل اوّل به
واسطۀ وجود جهات سهگانۀ وجود ،وجوب ،و ماهيّتاش ،منشأ کثراتي ميگردد (همان،
 .)041 ،093او حتّي لفظ «صادر نخست» را در هر دو موضع به کار ميبرد.
اين امر سبب ميشود که سؤالي فرا روي خواننده قرار بگيرد :چگونه ملّاصدرا در يک
اثر خود که جزء آثار ابتدائي او هم محسوب نميشود وجود منبسط عرفا و عقل اوّل ابن
سينا را بهطور همزمان بهعنوان صادر نخست معرفی میکند؟
در پاسخ به اين سؤال ،جوابهاي متعدّدي داده شده است که تنها برخي از آنها
صحيحاند (براي اطالع بيشتر ،نکـ  :ديدگاه ملّاصدرا دربارۀ صادر اول» ،عيناللّه خادمی،
خردنامۀ صدرا ،شماره چهل و يکم ،پائيز  ،14صص90ـ .)94از نظر خود ملّاصدرا ،مي
توان به اين سؤال اينگونه پاسخ داد :به وجود منبسط ـ که مشتمل بر کلّ عالم هستي
است ـ به دو گونه (يا دو اعتبار) ميتوان نظر کرد .يکي به اعتبار اجمال ،و ديگري به
اعتبار تفصيل .به اعتبار اجمال مجموع عالم که محصور در وجود منبسط است ،به جعل
بسيط از حق تعالي صادر شده است و بنابراين ،نخستين موجود عالم وجود منبسط
است .اعتبار دوم ،مالحظۀ عالم به جهت تک تک کثراتي است که وجود منبسط مشتمل
بر آنهاست .به اين اعتبار و در مقايسۀ با ساير کثرات ،نخستين موجود عالم عقل اوّل
است .به اين معنا که اگر در مورد عقل اوّل لفظ «اوّل» بهکار برده ميشود ،معناي
حقيقي اوّليّت مورد نظر نيست ،زيرا عقل اول در مقايسه با ساير کثرات و تعيّنات،
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نخستين تعيّن و موجود تحقّقيافته (در وجود منبسط) است .امّا موجودي که حقيقتاً
نخستين امر عالم است ،وجود منبسط است (نکـ  :ملّاصدرا ،الحکمه المتعاليه في االسفار
العقليه االربعه.)999/9 ،
سؤال ديگري در اين مورد وجود دارد اين است :علّت اينکه ملّاصدرا عقل اوّل را با
خصوصيّاتي که ابنسينا توصيف کرده است (جهات سهگانۀ وافي به صدور کثرات) ،به
عنوان نخستين تعيّن وجود منبسط معرّفي ،و از عقل اوّل عرفا چشمپوشي ميکند
چيست؟ ميان عقل اوّل ابنسينا و عرفا تفاوتهايي وجود دارد .ابنعربي جهات سهگانۀ
عقل اوّل ابنسينا را براي صدور کثرات نميپذيرد.
به نظر نگارنده ،علّت چنين اقدامي از سوي ملّاصدرا در اين نکته نهفته است که يکي
از نظريّههای مؤثّر در توجيه کثرات از ديدگاه ابنعربي نکاح و توالد ميان عناصر عالم
هستي است .عقل اوّل از طريق نکاح يا تأثير و تأثّري که بين او و نفس کلّي به وجود
ميآيد ،سبب پيدايش مرتبۀ پس از خود ميگردد .نفس کلّي نيز از طريق تأثير و تأثّري
که ميان او و مرتبۀ بعدش به وجود ميآيد سبب پيدايش مرتبۀ چهارم ميگردد و
جريان نکاح و توالد تا پائينترين مراتب ادامه مييابد .امّا ملّاصدرا هرگز از وجود چنين
جرياني در عالم هستي خبر نميدهد .از نظر او پيدايش کثرات پس از عقل اوّل نه از
طريق نکاحي که بين او و نفس کلّي برقرار ميشود ،بلکه از طريق جهات سهگانهاي
است که در او وجود دارد.
از مطالب ذکرشده چند نتيجه به دست ميآيد:
 .0اگرچه ملّاصدرا در مورد صادر نخست و توجيه کثرات ،از ابنعربي و شاگردان او
متأثّر بوده و حتّي گاهي عين عبارات آنها را در اين زمينه بهکار برده است ،داراي
ابتکارات و ديدگاههای خاصّ خود نيز ميباشد .بر اين اساس ،او نحوۀ توجيه کثرات پس
از عقل اوّل را به گونۀ خاص خود مطرح ميکند.
 . 9از نظر او پيدايش کثرات پس از عقل اوّل از طريق جريان نکاح و توالد ميان عناصر
عالم هستي به وقوع نميپيوندد ،بلکه کثرات همچنان به طريقۀ مشّائيان (ابنسينا) ،به
واسطۀ وجود جهات سهگانۀ( 0و در برخي موارد دوگانۀ) عقول توجيه ميشوند.
 .9ترتيب موجودات صادرشده ،نه به شيوۀ ابنعربي ،بلکه به طريقي مرکّب از نظر
ابنسينا (عقول طولي) و سهروردي (عقول متکافئ عرضي) محقّق ميشود .از ديدگاه ابن
 .0مالصدرا تعداد اين جهات را در شواهد الربوبيه ،سه جهت و در اسرار آاليات ،دو جهت بيان مينمايد.
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عربي ،پس از عقل اوّل نفس کلّي و سپس بهترتيب طبيعت ،هباء ،جسم کلّي ،شکل
کلّي ،عرش ،کرسي ،و در مرتبۀ نهم فلک نخست واقع شده است .درحاليکه اين ترتيب
در نظريّۀ صدور ملّاصدرا حفظ نشده است .از نظر او فلک اوّل بالفاصله پس از عقل اوّل و
همراه با عقل دوم از عقل اول صادر گرديده است .اين جريان به شيوۀ ابنسينا تا عقل
فعّال ادامه مييابد.
از آنچه گذشت ،معلوم شد که اوّالً صادر نخست حقيقي از نظر ملّاصدرا وجود
منبسط است که اصل عالم و حيات و نور ساري در تمام موجودات است و هر موجودي
آن را بهحسب عين ثابتۀ خود ميپذيرد (همو ،الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه،
 .)91امّا عقل اوّل در مقايسه با ساير موجودات متعيّن ،نخستين محسوب ميشود،
درحاليکه دومين موجود است (همو ،رساله الحدوث العالم .)902/0 ،همچنين ميتوان
گفت :عقل اوّل نخستين مخلوق است (همان) ،درحاليکه وجود منبسط از حق تعالي
نشأت گرفته است ،نه اينکه به نحو عليّت ،از او صادر شده باشد (همو ،الحکمه المتعاليه
في االسفار العقليه االربعه .)990/9 ،بنابراين ،در زمرۀ مخلوقات نيست.
ثانياً ،به نظر نگارنده ،اينکه صدرا عقل اوّل را با خصوصيّاتي که ابنسينا مطرح کرده
است ،بهعنوان اوّلين مخلوق معرّفي ميکند ،به دليل اختالف نظر او با ابنعربي در دو
مورد ذيل است:
 .0چگونگي جريان صدور کثرات پس از عقل اوّل؛
 .9ترتيب موجودات صادرشده پس از عقل اول.
براساس مطالب ذکرشده و براساس وحدت شخصي وجود ،تمام مخلوقات تجلّي حق
تعالي در اعيان ثابتهاند .به اين معنا که حق تعالي ،در آينۀ هر عين ثابتهای (هر
ماهيّتي) ،بهحسب آن عين ثابته ظهور مييابد (همان )959 ،934 ،و به تکثّر اعيان ثابته
متکثّر ميشود .منتهي تکثّر يافتن حق تعالي بهحسب ذات او نيست (همان) ،بلکه به
حسب فعل اوست .فعل او نيز چيزي به جز وجود منبسط نيست (نکـ  :الهيجي.)99 ،
اين فعل تنزّل و سريان حق تعالي است .تنزّل وجود مانند تنزّل يک شيء از مکان و
مرتبهاش نيست ،تا اينکه خالي شدن مراتب باالتر وجود از حقيقت تنزّليافته ،الزم
بيايد (همان .)95 ،94 ،وجود منبسط ظلّ حق تعالي است (همو ،شرح اصول کافی،
 )502و با شمول و انبساطاش سبب ظهور کثراتي که حاوي آنهاست ،ميشود.
وجود منبسط حقيقتی است که هويّتاش عدم تعيّن در حدّي خاص ،بلکه سريان و
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انبساط است .از ديدگاه ملّاصدرا ،وجود منبسط مرتبهاي از حق تعالی است و تفاوتاش
با حق تعالي تفاوتي اعتباري است ،زيرا اگر حقيقت واحد وجود را بشرط ال در نظر
بگيريم ،مرتبۀ احديّت است که جميع اسما و صفات االهي در آن فاني و مستهلکاند؛ و
اگر آن را به شرط شيء در نظر بگيريم ،دو حالت پيش خواهد آمد ،يا آن را به شرط
همۀ اشيا و حقايق در نظر گرفتهايم ،که در اين صورت مقام واحديّت خواهد بود؛ و يا آن
را به شرط يکي از اعيان و حقايق لحاظ کردهايم ،که در اين صورت به آن مرتبۀ ربوبيّت
اطالق ميشود .اگر همين حقيقت واحد وجود را البشرط اخذ کنيم ،وجود منبسط را
پيش رو خواهيم داشت (همو ،الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه،901/9 ،
 .)900براين اساس ،واجبالوجود (يا مبدأ کثرات) در ديدگاه ملّاصدرا ،همانند ابنعربي،
بسيط من جميع جهات نيست .ضمن اينکه وجود منبسط نيز به نحوي شامل کثرات
ميباشد .لذا نظريّۀ صدور او بر پايۀ قاعدۀ الواحد ،با حدود و لوازماش ،استوار نشده است.
 .5تحلیل و مقايسه بین آرای اين سه حکیم مسلمان

در اين قسمت ابتدا تحليل و مقايسهاي بين آراي ابن سينا و ابن عربي انجام ميگيرد و
سپس آراي ابن عربي با مالصدرا مقايسه ميشود.
 .1.5مقايسه آراي ابن سینا و ابن عربي

با دقّت در توضيحی که ابنعربی در مورد نفس رحمانی ارائه میدهد ،مشخّص میشود
که نخستين تجلّی حق تعالی در نظر ابنعربی دارای تفاوتهای بسيار زيادی با نخستين
مخلوق از نظر ابنسينا است که عقل اوّل ناميده شده است .برخی از اين تفاوتها به قرار
زيرند:
 .0نفس رحمانی از طريق تجلّی حق تعالی ظاهر گرديده است ،نه از طريق صدور.
 .9نفس رحمانی وجود حقيقی و مستقل از وجود حق تعالی ندارد .به خالف عقل اوّل
ابنسينا که دارای وجودی مستقل از واجبالوجود است.
 .9هويّت نفس رحمانی مغايرتی با هويّت حق تعالی ندارد ،بلکه باطن اوست .درحالیکه
هويّت عقل اوّل غير از هويّت واجبالوجود است.
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 .4نفس رحمانی به خودی خود نه حادث است و نه قديم ،نه موجود است و نه معدوم ،و
نه مؤخّر از عالم است و نه مقدّم بر آن .درحالیکه عقل اوّل ،اوالً ،حادث ذاتی و قديم
زمانی است؛ ثانياً ،موجود است ،و سوم آنکه مقدّم بر عالم است.
 .5نخستين موجود عالم ،در نظر ابنسينا ،دارای جهات سهگانه است و از طريق آنها
کثرات عالم به وجود میآيند .حال آنکه صادر نخست ابنعربی بهواسطۀ آنکه صور
تمام موجودات عالم ،به نام اعيان ثابته ،را در خود حمل میکنند و به همين اعتبار نيز
هيوال ناميده شده است سبب ظهور کثرات عالم میگردد.
 .2نفس رحمانی ،بر خالف عقل اوّل ،واسطۀ افاضۀ وجود حقيقی به موجودات پس از
خود نيست.
وجود چنين تفاوتهای آشکاری سبب میشود که نفس رحمانی بهعنوان نخستين
تجلّی حق تعالی از ديدگاه ابنعربی هيچگونه شباهتی با عقل اوّل ابنسينا به عنوان
اوّلين موجود عالم نداشته باشد.
از نظر ابنعربی ،موجودی همنام با عقل اوّل ابن سينا وجود دارد که دارای شباهت
هايی با آن است ،ولی حتّی همين موجود نيز تفاوتهايی با عقل اوّل ابنسينا دارد .برای
روشن شدن اين شباهتها و تفاوتها ،ابتدا به مقايسه ميان نفس رحمانی با عقل اوّلی
که توسط ابنعربی مطرح شده است ،میپردازيم .به اين منظور ،الزم است مقدّماتی
مطرح شود.
الف .خلق و ابداع

از نظر ابنعربی ،ميان خلق و ابداع که دو فعل حق تعالی است ،تفاوت وجود دارد .ابداع
يعنی آنکه حق تعالی موجودی را بدون هيچگونه صورت علمی (پيش از خلقتاش) و يا
تصوّر قبلی به وجود بياورد و خلق بر عکس آن است .تعريف علم خداوند هم اعم از آن
تعريفی است که در نزد مشّائيان متداول است .از نظر مشائين ،علم به معنای تصوّر
معلوم است و حال آنکه اين تعريف از نظر ابن عربي صحيح نيست ،زيرا خداوند عالوه
بر خالق ،بديع نيز میباشد .در اين تعريف محدود از علم الهي ،مبدعات در نظر گرفته
نشدهاند .بنابراين حق تعالی دستهای از موجودات را بر اساس علم و تصوّری پيشين
خلق کرده است و دستهای ديگر را بدون آن .البتّه اين امر به آن معنا نيست که حق
تعالی به مبدعات خويش علم ندارد ،بلکه علم خداوند اعم از حصول آن از طريق تصوّری
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پيشين است (نکـ  :ابن عربی.)490/9 ،
ب .مبدعات و مخلوقات

صفات االهی معانی معقولیاند که شئون و تجلّيات حق تعالی بهواسطۀ آنها تعيّن می
يابد ،امّا به هيچ عنوان در خارج دارای وجود و اثری نيستند .برای همين نيز به آنها
«مفاتيح الغيب» میگويند .امّا اسمای االهی که اعتبار ذات به اضافۀ صفتی از صفاتاند،
به نحوی دارای وجود و اثر خارجیاند .اگرچه خودشان وجود عينی ندارند (نکـ  :قيصری،
 ،)09امّا از طريق مظاهرشان در عالم خارج ،دارای اثرند .به اين صورت که اسمای االهی
دارای مظاهر يا وجودهای عينیاند .اين وجودهای عينی دارای شکل و اندازه و  ...می
باشند .اين وجودهای عينی که مظاهر اسمای االهیاند ،مخلوق حق تعالی هستند،
درحالیکه خود اسما و نيز صفات االهی نه مخلوقاند و نه مبدع ،ولی نفس رحمانی
امری مبدع است .حق تعالی آن را بدون صورت علمی پيشين به وجود آورده است (نکـ :
ابن عربی .)499/9 ،بنابراين ،موجودات از ديدگاه ابنعربی سه دستهاند:
 .0موجوداتی که نه خلق شدهاند و نه ابداع ،مانند صفات االهی.
 .9مبدعات ،مانند نفس رحمانی.
 .9مخلوقات ،مانند مظاهر اسمای االهی يا همان موجودات خارجی.
ج.عقل اوّل ،نخستین مخلوق ،نخستین تعیّن.

سرياناش قبالً اشاره شد که نفس رحمانی از طريق در مراتب وجود ،سبب حصول
تعيّنات يا مظاهر اسمای االهی که همان موجوداتاند ،میگردد .اين تعيّنات و مظاهر
اسمای االهی مخلوقات حق تعالی هستند .نخستين تعيّن و نخستين مخلوق موجودی
است که ابنعربی از آن بهعنوان عقل اوّل ياد مینمايد .عقل اوّل از ميان موجودات عالم
دومين موجود امّا اوّلين مخلوق است .زيرا نخستين موجود همان نفس رحمانی است
(همان) .به عبارت ديگر ،نخستين عين ثابتهای که وجود خارجی میيابد همان عقل اوّل
است که به نحو اجمال شامل تمام اعيان و حقايقی است که نفس رحمانی به نحو
تفصيل شامل آنها است .عقل اوّل نامهای ديگری همچون ،آدم ،نور محمّدی ،قلم اعلی،
لوح قضا ،و ...دارد (نکـ  :قيصری.)00 ،91 ،90،34 ،بنابراين ،عقل اوّل نخستين کلمهای
است که در نفس الهی و بهواسطۀ آن متعيّن میگردد و از طريق همين نفس االهی يا
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همان نفخ روح اعظم االهی است که واجد تمام علوم و نيز حقايق و اعيان عالم (به نحو
اجمال) میگردد (همان.)499 ،935/9 ،
با توجّه به توضيحاتی که ارائه شد ،میتوان دريافت که گرچه عقل نخست ابنعربی،
همانند عقل اوّل ابنسينا ،موجودی متعيّن و امری مخلوق است که براساس علم مبدأ
عالم هستی به وجود آمده است ،امّا در اموری نيز با آن متفاوت است:
 .0عقل اوّل در عرفان ابنعربی دومين موجود عالم است.
 .9عقل اوّل ابنعربی مانند ساير موجودات عالم دارای وجود حقيقی و مستقل نيست.
 .9عقل اوّل ابنعربی دارای صور علمی تمام موجودات و حقايق عالم (به نحو اجمال)
است و از اين طريق است که سبب تحقّق کثرات پس از خود میشود .ابنعربی وجود
جهات سهگانه و نيز واسطهگری آنها برای توجيه کثرات در عقل اوّل را نمیپذيرد
(همان.)49/0 ،
 .2.5مقايسه آراي ابن عربي و مالصدرا

در مورد مقايسه آرای ابن عربي و صدرا ذکر نکات ذيل الزم است:
 . 0ملّاصدرا ،همانند ابن عربي ،بر اساس اصالت وجود و وحدت شخصي آن ،علّت وجود
کثرات عالم را مراتب و شئون ذات غيبي حق تعالي ،يعني اسما و صفات او ميداند .اين
اسما و صفات داراي صور علمي به نام اعيان ثابته (در حضرت علميّه) اند که در دو مرتبۀ
تجلّّي ،ظهور مييابند .در مرتبۀ نخست ،اين صور علمي در علم حق تعالي به وجود مي-
آيند؛ و در مرتبۀ دوم ،وجود منبسط به عنوان نخستين امر نشئتگرفته از حق تعالي ،بر
آنها سريان میيابد و سبب ظهور آنها ميگردد .وجود منبسط مرتبهاي از وجود حق
تعالي است که هويّتاش سريان و انبساط است و چون جامع جميع اسما و صفات است،
در هر مرتبه از تنزّل خود سبب ظهور اسمي از اسما ميشود.
 .9به نظر نگارنده ،نظريّۀ صدور ابنعربي و ملّاصدرا ،مطابق با قاعدۀ «الواحد» نيست،
زيرا اين قاعده با همان تعريف و لوازماش در آرای اين دو انديشمند به کار برده نشده
است .در قاعدۀ «الواحد» از بسيط من جميع جهات به جز امري بسيط صادر نميشود.
درحاليکه از نظر اين دو حکيم نه واحد نخستين بسيط من جميع جهات است و نه
واحد دومين .واحد نخستين مرتبهاي از حق تعالي است که شامل تمام کثرات عالم (به
نحو تفصيل) ميباشد و امري که از او به وجود آمده است نيز داراي همين خصوصيّت
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است .ضمن اينکه صدور (که به معناي منشأ بودن تمام ذات علّت براي تمام ذات
معلول است) به ظهور و تجلّي تغيير يافته است.
 .9اگرچه ملّاصدرا در مورد صادر نخست و نظريّۀ صدور از ابنعربي متأثّر است و
گاهی حتّي عين عبارات او را نقل يا تشريح ميکند ،نميتوان او را کامالً تحت تأثير ابن
عربي به حساب آورد .زيرا او داراي ديدگاههای خاصّ خود میباشد .از نظر ملّاصدرا ،عقل
اوّل نه از طريق نکاح ميان او و نفس کلّي ،بلکه از طريق همان جهات سهگانۀ عقل اوّل
سبب وجود کثرات پس از خود ميشود .بر اين اساس ،ترتيب موجودات صادرشده در
نظام فکري ملّاصدرا با ترتيب آنها از نظر ابنعربي متفاوت ميشود.
 .6نتیجه

از آنچه گذشت ،معلوم شد که اوالً ،با تحليل نظريه صدور ابن عربي  9عنصر به دست
مي آيد که هيچ کدام قابل تطبيق بر اجزاي نظريه صدور ابن سينا نيست .همچنين
صادر نخست ابن سينا حداقل  2تفاوت اساسي با نفس رحماني ابن عربي دارد .بنابراين
آراي اين دو دانشمند کامالً با يکديگر مغاير است و نمي توان به قاعده «الواحد» معتقد
بود و در عين حال صدور کثرات از واحد را به طريقه ابن عربي توجيه نمود .حتي
موجودي را که ابن عربي عقل اول مينامد ،نميتوان همان صادرنخست ابن سينا
دانست ،زيرا حداقل  9تفاوت اساسي با آن دارد.
ثانياً ،صدرا در عين حال که از ابن عربي متأثر است ،هرگز آراي غير قابل دفاع عقلي وي
را نميپذيرد .بر اين اساس ،وجود منسط را که همان نفس رحماني ابن عربي است و
عقل اول ابن سينا يکي از تعينات اوست ،ميپذيرد ،ولي هرگز در توجيه صدور کثرات از
واحد نظريۀ نکاح و توالد عناصر عالم هستي ابن عربي را که قابل استدالل عقلي نيست،
نميپذيرد و براي توجيه صدور مذکور از نظريۀ ابن سينا مبني بر وجود جهات ثالث در
عقول استفاده ميکند .از طرف ديگر ،صدرا همانند ابن عربي ،علت وجود کثرات عالم را
مراتب و شئون ذات غيبي حق تعالي؛ يعني ،اسماء و صفات او ميداند .ظهور کثرات از
نظر او طي دو تجلي (اقدس ـ مقدس) حاصل ميشود ،ولي ترتيب موجودات صادر شده
از نظر صدرا با ترتيب آنها از نظر ابن عربي متفاوت است.
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