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تبیین نظریه ی« نظام احسن» بااستفاده از اصل «تطابق عوالم» در
حکمت متعالیه
نرجس

رودگر1

چکیده :
نظریه ی نظام احسن بیانگر این است که اینن انا ،
کامل ترین و نیکوترین حا ت ممکن بنرای اینن مرت نه ا
اوا  ،وجود است  .این نظریه به د یل ریشه های دینن و
مورد اتفاق متکلمان و فیلسوفان مسلمان اسنت .
قرآن
در نتیجه اد ه ی متعددی براین بحث ارائنه دندا اسنت .
نظام احسن را باتمسک به ال ،انای بناری
حکمای مشاء
اث ات کردا اند  .ترسی ،مشناءدر منورد الن ،حن
تعا
ا برخ جهات مورد خدده ی فیلسوفان قرار گرفت .
تعا
مالصدرا تقریر جدیدی ا اناینت بنر اسناص ا صل «تطناب
اوا  »،ارائه داد .االوا بر آن روح حاک ،بر بسنیاری ا
اصل «تطاب اوا »،است .
براهین مالصدرا بر نظام احسن
به
این اصل بیانگر آن است که اوا  ،چهارگانه ی وجود
بساطت و تشکیک وجود و همچننین بنه د ینل
د یل صرافت
به نوا انین یکندیگرو
این ا ربط بودن در این غیریت
به وبه تع یر دیگر مطاب بر یکدیگرند  .وجنودات انا ،
پایین رقیقه و تنزل یافته ی انا  ،بایینند ودر انوا ،
بایبه نحو اال و ادرف حضور داند  .اگر انوا  ،منادون
بننابراین
تنزل یافته و رقیقه ی حقیقت اوا  ،بایسنت
سراسر خیر و حسن است  .بندین ترتین
همجون اصل خویش
تطاب اوا  ،بهترین توجیه وجوددناخت را بنرای نظرینه
نظام احسن در حکمت متعا یه فراه ،م آورد .

 . 1دکترای فلسفه اسالم ا دانشگاا باقرا علوم (ع) و اضو هیأت الم
فلسفه و کالم اسالم جامعه ا مصطف ا عا میه .
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واژگان کلیدی :
نظام احسن

انایت

تطاب

اوا ،

حکمت متعا یه .

جهان کنه در آن نندگ من کنی ،آسنمان دریاهنا
کواها جنگلها و کویرها نعمات که ا آنها بهنرا منند
هستی ،حوادث که ا سر م گذرانی ،خود ها وناخود ها
ذتها و دردها وبیماریها موفقیتها و ناکام هنا فقنر
وثروت حقایق که تجربه م کنی ،آرامش ناد ا اندا ت
و رنج ناد ا ظل ،وتمام واقعیتهای دنیرین و تلنک کنه
ی نناترین و
جهننان پیرامننون مننارا م سننا د بهتننرین
نر ا اینن
صحیحترین دکل ممکن برای این دنیاست کنه بهتن
دیگر امکان ندادت .این توضنیح توصنیو واضنح اسنت ا
معروف به «نظام احسن».
نظریهای فلسف
داید به د یل گرا خوردن این بحث با معارف توحیدی و
دین است که تمام فالسفه و متکلمان مسنلمان قائنل بنه
نظام احسن م بادند .این بحث در فلسفهی اسالم جایگناا
ویژاای دارد و غا نا یینل سرفصنلهای «اناینت» «الن،
ا ه » «م احث خینر ودنر» و همچننین «غایتمنندی افعنال
ا ه » بدان پرداخته ددا است.
را مصندر
پیروان حکمت مشاء ال ،اننای حن تعنا
نظام احسن دانسنتهاند .دنیک ادنراق ر ی مشناء در ا ل،
انای را مقدوح دانست اما نظرینهی نظنام احسنن را بنه
گونهای دیگر اث ات نمود  .یکن مالصدرا انایت مطرح نزد
مشاء را باتنقیح و تکمیل پذیرفت و به تع یر دیگر بنا
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اصالحات آن را در نظام حکمت متعا یه با حاکمینت اصنول
اساس اصا ت و تشکیک وجود جای داد .تقریر جدیدی که وی
ا انایت ارائه م کند و نظریه نظام احسنن را ط ن آن
م تن بر اصل « تطاب اوا  »،اسنت .
اث ات م نماید
همچنین مالصدرا اد ه ی متعنددی را بنر اث نات نظرینه ی
مطرح کردا است  .ا مهمترین اصول حاک ،بر
نظام احسن
اصل «تطاب اوا  »،است.
این اد ه
نظریهی تطاب اوا  ،یک ا نظریات حکمنت متعا ینه
است که ا دست مایههای ارفان اقت اص و به بیان اقلن
و برهان تقریر گشته است .این بحث به د یل ابتناء بنر
چون اصا ت و تشکیک در وجنود و تشنکیک در مظناهر
اصو
وجود در صحنهی فلسفهی مشاء غای است .اهمیت این اصنل
در نظام حکمت صدرای ا این جهت است که اوی اینن اصنل
م تن بر اصول داخص حکمت متعا یه اسنت و ثانینا اینن
حضور جدی و جایگاا درخنوری
اصل در نظام حکمت صدرای
توضنیح و اث نات
دارد به طوری که مالصندرا در ت ینین
بسیاری ا نظریات فلسف و حت معارف و اقائد دینن ا
بهرا جسته است .
این اصل
در این نودتار چگونگ ت یین نظریه ی « نظام احسن »
مورد بررس قنرار
با استفادا ا اصل «تطاب اوا »،
م گیرد  .این هدف در چند گام پ گیری م دود :

 .1تعریو
 .2اث ات
 .3تعریو
 .4اث ات

تطاب
تطاب
نظام
نظام

اوا ،
اوا ،
احسن
احسن با استفادا ا

اصل تطاب

اوا ،

 .1تعریف تطابق عوالم
 . 1.1عوالم از نظر مالصدرا
«اا  »،اس ،است برای چیزی که به وسیلهی آن م تنوان
استعمال آن «ما یعل ،بنه
به موجود دیگر پ برد و غا
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ا صانع» است .یعن آنچه ا آن م توان به صانع پ برد.
بنابراین م توان «اا  »،را بر تمام ممکننات موجنود و
 1411ص ) 181
تک تک آنها اطالق کرد ( .دوان
هسنت متندرو و دارای
بنابر نظریهی تشنکیک وجنود
انا  ،بنه موجنود ینا
مرات اسنت  .در اصنطالح فلسنف
نود را بنه
موجودات اطالق م دود که مرت هی خاصن ا وجن
خود اختصاص دهد .ا آنجا که مرات وجود بن نهایتنند
نود دارد .نیکن بنه جهنت
م توان گفت ب نهایت اا  ،وجن
به هریک ا مرات وجنودی کنه
تسهیل در تصور و تعلی،
نظام خاص بر آن حاک ،است وبه د یل این نظام خاص تحت
« اا  » ،گفته م دنود ( .مطهنری
نام واحدی م گنجد
و  1ص ) 1501
1334
تعداد اوا  ،در کلمنات مالصندرا ملتلنو اسنت .درینک
نگاا او اوا  ،را ال رغ ،کثرتشان منحصنر در دو قسن،
که ا آن به دنیا تع یر م دود و
م داند .1 :اا  ،خل
با حواص پنج گانهی ظاهر درک م دود .2 .اا  ،امنر کنه
همان آخرت است وبا حواص پنج گانهی باطن یعنن نفنس و
قل و اقل و روح و سنر درک م دنود ) .مالصندرا  1315ص
(154
وجه دیگر تقسی ،بندی اوا  ،در بیان مالصندرا نناظر
به مرات ادراک است .ا آنجا که مشاار ادراک در حس و
تلیل و تعقل منحصرند و اا م متناظر با هر یک ا آنها
ذا اوا  ،سه گانهاند .1 :جس ،واوارضش
وجود دارد
ا شواهد
 .2نفس و اوارضش و .3اقل و معقویتش  ( .همو
ص ) 221
ا ربوبیة فى ا مناهج ا سلوكیة
حاصل جمع نظنرات مالصندرا در منورد انوا  ،ا
قرارست :

اینن

یهوت یا اا  ،ا ه است که اا ،
 .1در صدر مرات هست
اسماء و صفات ا ه و اایان ثابته اسنت  (.پارسنا
 1338ص .131 :امنام
ص ( )05حسن ادا آمل
1311
 1331ص) 35 :
خمین
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نل اسنت
ج روت یا اا  ،اقن

 .2بایترین مرت ه ی ممکنات
که صادر اول است .
پس ا آن ملکوت یا اا  ،مثال یا درجه ی خیال من
.3
بادد که اا  ،صور مقداری غیر مادی است  .در بین فالسفه
او ین کس که وجود این اا  ،را در ترتین نظنام هسنت
1330
دیک ادراق بودا ا ست ( .ر.ک جنام
جای داد
ص  . 88و ر .ک سهروردی
1330
صص  02و  . 03قیصری
مالصدرا با اقامه
 1330و 2ص )235- 241 :در گام بعد
ی برهان بر بیانات دیک ادنراق و همچننین اث نات انا ،
مثال متصل االوا بر اا  ،مثال منفصل این مسأ ه را بسنط
و گسترش داد ( . .مالصدرا  1304ص 433 :و همنو 1881
و3

ص 051 :و آدتیان

 . 1831ص  .401و سن زواری

1338

و 3صص  331 :و ) . 332
اا  ،ناسوت یا اا ،
 .4نا ل ترین مرت ه ی اا  ،هست
را در خود دارد که
مادا است که جوهر مادا یا هیو
تمام هویتش را استعداد تشکیل م دهد و قابل فعلینت
صنص  115و  .158همنو
صورت است ( .مالصدرا 1313
 1881و  1ص ) 100
بدین ترتی مالصدرا اوا  ،چهارگانه ی منذکور را در
هست تعریو م نماید.

 .1.1مفهوم تطابق عوالم
اوا  ،هست ا دیدگاا مالصدرا ا ه ،مت این جندا و
بلکه نوا ارت اط وپیوسنتگ جندی
ب ارت اط نیستند
بین اوا  ،وجود برقرار است .واژگان کلیندیای کنه اینن
ارت اط را بیان م کند «تطاب اوا  »،است ( .مالصدرا
1838

ص88 :

)

مناسن ت و
به نوا این همنان
تطاب یا مطابقت
مشاکلت بین دو دن ینا بیشنتر ا آن گفتنه من دنود .
بنابراین « تطاب » دو انصر اینیت و غیریت را به طنور
ا حیثینت
ه ،مان در دل خود دارد  .دو دن متطناب
های متعددی این همند و در نتیجه مطاب بر یکدیگرنند
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اما ا سوی دیگنر جهنات
مغایرت آن ها ددا است .

افتنراق

ا

باانث دوئینت و

خداوند س حان هیچ موجودی را در
مالصدرا معتقد است
نظینری در
دنیا خل نکردا است مگر آن که آن موجنود
نظیری نیز در انا ،
دارد چنانکه آن موجود
اا  ،اق
آخرت و نظیری در اا  ،اسماء و همچنین نظینری در انا ،
ح و غی ا غیوب دارد و این حقیقت تطاب اوا  ،است (.
همو اسراراآلیات

1830

ص:

 88و همو

1881

ص )244

به ا ارت دیگر تطاب اوا  ،به این معناست که حقیقت
دارای مرات و و نشناات متعنددی اسنت کنه
واحد وجود
مرات و نشاات پایین تر رقیقنه و تضنعیو دندا و صنورت
صورت ددید و کامنل و
ناقص مرات باییند و مرات بای
حقیقت صور مادونند  .در نتیجه اوا  ،وجود گرچه به ددت
امنا همگن انین ینک
و ضعو و کمال و نقصان متغایرند
ص  ) 103 :هنر چنه در انوا ،
و 4
حقیقتد  ( .همان
پایین است در اوا  ،بایتر به نحو کامل تر وجود دارد و
موجودات اوا  ،پایین مثال و دن ح ا موجنودات انا ،
ص  ) 88موجنودات انا  ،پنایین
1313
باییند (.همو
ص
1304
مظاهر و منا ل موجودات اا  ،باییند ( .همو
 442و ) 480

 .1اثبات تطابق عوالم
نین گنر اصنل « تطناب
اصول داخص حکمت متعا ینه ت ین
«تشنکیک
اوا  »،م بادند « .صرافت و بسناطت وجنود»
وجود» و «وجود رابط معلول » مهمترین این اصول م بادد.

 .1.1صرافت وجود
دو خصوصیت تعیین کنندای وجود
صرافت و بساطت وجود
است که در نظام هست دناخت فلسنف نقنش بنار ی ایفنا
م کند.
1
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قاادای «صرف ا ش یمیز فیه و ی یتکرر» بدین معناست
قابنل امتینا و
که اگرد در مقام یات و صرف حقیقنت
مستلزم خلو خواهد بود  .چون هر گونه تعدد
تعدد بادد
و امتیا ا انامل نادن دندا اسنت و وجنود آن اامنل
مستلزم آن است که ماهیت را ااری ا هر دن جنز یات آن
ص ) 304
و 2
1311
فرض نکردا بادی (. ،دینان
سهروردی این قاادا را در «وجود» به کار برد و صنرف
هست را غیر قابل تکرار و تعدد دانست  .همچننین وی ا
این قاادا در اث ات وحدت واج ا وجود اسنتفادا نمنود.
(سهروردی  1330و 1ص) 30 :
مالصدرا ا این قاادا در موارد متعدد استفادا کنردا
است که یک ا این موارد در اث ات تطاب اوا  ،است:
 .1حقیقت وجود صرف است چرا که چیزی جز وجنود نیسنت کنه
بلواهد ضمیمه و اارض و خلیط وجنود گنردد ( .مالصندرا
ص)00
1313
واج است چرا که اگنر واجن
 .2حقیقت وجود که صرف است
ص
ن ادد معروض است و معروض صرف نیست ( .همنو 1304
) 04 :
چنرا کنه هرگوننه تعنددی
واحد است
 .3وجود صرف واج
مستلزم خلیط و ضمیمه در یات واج است که این امر بنا
صرافت واج ناسا گار است( .همان )
ب نهایت است چرا که هرگونه حدی بنر
 .4وجود صرف واج
حقیقت وجود به ناچار بایند ا ناحینهی امنری غینر ا
وجود بادد که اوی غیر ا وجود ادم است ثانیا تحدد و
تعین به چیزی غیر ا خودش با صنرافت وجنود ناسنا گار
ص)41 :
است( .همو1313
 .0وجود صرف واج ب نهایت جنامع تمنام مراتن هسنت و
کمایت وجودی است چرا که این مسأ ه اقتضای ادم تناه
اوست( .همو  1422ص) 343 :
 .1در نتیجه هیچ موطن وجودی دیگری کنه بتوانند خنارو ا
اا  ،ا ه وجود دادته بادد و مصنداق با نذات موجودینت
نین وجنود
ان
محق نیست  .درنتیجه وجود کثرات
بادد
ح است نه وجودی مغایر با وجود ح .
3
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حاصل جمع نوا اینیت و غیریت
 .3چنانکه گذدت که تطاب
تطاب اا  ،ا ه به جهت صرافتش بنا
است ..بدین ترتی
تمام اوا  ،خلق اث ات م دود.

 .1.1بساطت وجود
بسیط در اصطالح فلسفه چیزی را گویند که جزئى ندادته
بادد نه جزء اقلى و نه خارجى و با جمله چیزى كنه هنیچ
نوع تركی ى در آن راا ندادته بادد نه تركی المى و نه
وصفى و نه خارجى و نه یهننى و ننه ایننى خنارجى و ننه
مقدارى( .سجادی  1338و 1ص).423 :
تطاب اوا  ،با اسنتفادا ا
مقدمه اث ات م گردد :

نا چنند
بسناطت وجنود بن

 .1وجود حقیقت بسیط است چرا که ورای آن چیزی نیست که
نهایننة ا حکمننة
بنناآن ترکینن گننردد ( .ط اط ننای
نان ) در حقیقنت وجنود
ا فصنل ا ثن
ا مرحله ایو ن
یرا وجود انین واقنع و خنارو اسنت
مساوق بساطت است
نالب اسنت.
بنابراین تصورش در یهن محال و منجر به انقن
(مالصدرا  1881ص 05 :و و  2ص ).88
 .2واج ا وجود بسیط ا حقیقه م بادد چرا که ادم بساطت
مفتقر به اجزای خویش اسنت
به معن ترکی است و مرک
ص )082
1330
و فقر ی مهی امکان ( .اردکان
 .3وجود بسیط جامع کمایت و نه نقائص تمام وجودات اسنت.
( بسیط ا حقیقه کل ایدیاء و یس بش منها )
در نتیجه واج ا وجود که حقیقت بسنیط اسنت تمنام
مرات و کمایت وجودی را در خود دارد .بدین ترتی نوا
اینیت در این غیریت بین واج ا وجنود و سنایر مراتن
وجودی برقرار است که تع یر دیگر آن «تطناب انوا »،
م بادد.
قاادا ی بسیط ا حقیقه کل ایدیاء و یس بش منها
بیانگر این امر است که بسیط ا حقیقه با وحدتش همهی
غای
موجودات است وهیچ صغیر و ک یری ا وجود واج
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نیست و تنها اادام و نقایصند که ا
( همو  1313ص) 05 :
مفاد این قاادا
 .1بسیط ا حقیقه
 .2بسیط ا حقیقه

وجود او خارجند.

را م توان در دو جمله خالصه نمود:

تمام ادیاء است.
هیچ یک ا ادیاء نیست.

گرچه این برهان معموی در اث ات وحدت واجن ا وجنود
استفادا م دود اما آنچه مالصدرا در ثمرای اینن برهنان
بیان م کند « وحدت وجود» است .وقت ثابت دد وجود واج
وجودی
به جهت بساطتش کل وجود است بنابراین غیر واج
ندارد و تنها معات و ردحات وجود واج با ذات است( .
همو  1311ص . 222و همو  1315ص) 31 :
براین اساص اینیت کنه بنین واجن و کثنرات ثابنت
م دود اینیت امی تر است .یرا تمام کثرات به وجنود
ننه
واج موجودند و این اوینند .مغنایرت آنهنا نینز
مغایرت بین دو وجود بلکه مغنایرت بنین دنأن و یی دنأن
تطاب اوا  ،ظهور بر
است .بنابراین حاصل این قاادا
اا  ،ا ه م بادد.

 .1.2تشکیک وجود
نتراک و
تشکیک در فلسفه به این معناست که مابنه ایدن
مابه ایمتینا امنور متکثنر ینک نحنوا حقیقنت بادند.
(مالصننندرا  1881و 1ص  431 :همنننو  1422ص)303 :
صدرا متأ هین براساص اصنا ت وجنود واات ارینت ماهینت
تشکیک در وجود را مطرح کردا اسنت (
353

مالصندرا

. 1831ص:

)

نت.1 :
نه اسن
ند مقدمن
نن چنن
نل این
نود حاصن
نکیک در وجن
تشن
موجودات هستند که تفاوتشان به ددت وضعو وکمنال ونقنص
ودر یک کلمه به تفاضل اسنت .2 .مابنه ایدنتراک ومابنه
ا تفاوت امور متفاضل ضرورتا حقیقت واحد است .3 .این
نتیجنه
همنان واقعینت خنارج فرداسنت
مابه ایمتیا
اینکه ا آنجا که در واقعیات متفاضنل بنه حکن ،تفاضنل
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وتشکیک مابه ا تفاوت ومابه ایدتراک امنری واحند اسنت
وا سوی دیگر مابنه ایمتینا وجنود ادیائسنت پنس مابنه
ایدتراک نیز خود وجود اسنت در نتیجنه تشنکیک در وجنود
است( .مالصدرا ا شواهد ا ربوبیة فى ا مناهج ا سلوكیة
ص)131 :
مفهوم تشکیک سیر تاریل ای را پشت سر گذاردا است و
به معان متفاوت اسنتعمال دندا اسنت .تشنکیک انام
تشکیک خاص ینا تشنکیک در مراتن وجنود و تشنکیک خناص
امندا تنرین اننواع
نود
ا لاص یا تشکیک در مظاهر وجن
و  1ص )45
1383
(جننوادی آملنن
تشننکیک اسننت .
ص )48
1330
(آدتیان
به طور کل
وجود دارد:

دو قول در مورد تشکیک در حکمنت صندرای

 .1مالصدرا قائل به تشکیک خاص یا همان تشنکیک در مراتن
وجود است .این اسناد بدان جهت است کنه تشنکیک خاصن
است که مالصدرا آن را در پ رد تشکیک اام مطنرح
قو
و اث ات م نماید ( .همان)
نل و
نا پن
قندم تعلیمن و تنهن
نت
نکیک در مراتن هسن
 .2تشن
قنطراای است که مالصدرا برای ا ور و وصول به تشکیک در
مظاهر بردادته است.
قائالن قول دوم معتقدند قول نهنای صندرا درمالحظنهی
حقیقت وجود «وحندت دلصنیه» م بادند .در وحندت دلصنیهی
وجود بحت همان وجود صرف مطل ا جمینع قینود
ارفان
 1338صص  01ن ).05
حت قید اطالق م راست( .آدتیان
این قول
برط
دارد( .جوادی آمل
ص )184
1330

تشکیک تنها در مظناهر و دننون راا
و  1ص ( ) .41آدنتیان
1383

اثبات تطابق عوالم بر اساس اصل تشکیک
مداای تشنکیک ننوا اینینت در کثنرات اسنت  .اگنر
نظریهی نهای مالصدرا را تشکیک در ظهور بدانی ،مراتن
جای خود را به مرات ظهور م دهد و اوا  ،ظهنور
وجود
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به جای اوا  ،وجود م نشنیند .تجلن و ظهنور حن دارای
است که اختالف و ادتراکشان هر دو دردندت و ضنعو
مرات
تننزل یافتنه و رقیقنهی انا ،
ظهور است .اا  ،مادون
ظهور مافوق است و در ظرف تجل فوق خویش به نحو اال و
ادرف موجود م بادد.
اصنل تشنکیک در ظهنور «تطناب
بنابراین ط
ظهور» ثابت م دود .

انوا ،

 1.2وجود رابط معلول
ا دیگر اصول حکمنت متعا ینه کنه ا م نان تطناب
ت یین کیفیت رابطه الت و معلول
اوا  ،به دمار م آید
است که معروف به «وجود رابط معلول» است  .اینن نظرینه
که بیانگر نوا اتحاد و اینیت بین الت و معلنول اسنت
«تطاب اوا  »،را اث ات م نماید.
الت در فلسفه به معنای یات اسنت کنه وجنود معلنول
بدان مفتقر و متوقو است( .مالصدرا همنو  1881و 2ص:
 )123این وابستگ و افتقار در یات معلول ا ست و ا آن
وجنودی لعلنه ینا
جدای پذیر نیست .در نتیجه معلول
وجنود فن
غیرا است .صدرا متأ هین گاا برای معلنول
این وجود فن نفسنه را انین ربنط و
نفسه قائل است و
کنه بنه
تعل به الت و همان ایجاد و فعل الت م داند
ا آن
حاظ خارو «یات هو ا ربط» است و در تحلیل یهن
ماهیت انتزاع م دود( .همنو  1881و 4ص )232 :نیکن
گاا هر گونه وجود ف نفسه را ا معلول نف م کنند وآن
را صرفا ربط و نس ت به الت م داند .او به خود م با ند
که به مسأ های دست یافته و آن را م رهن نمودا است کنه
نوا م آن
حکمای سلفش به آن نرسیدااند و در نتیجنه ا
در بحث توحید ب بهرا ماندند .به نظر وی وجنود ممکنن
را نم توان به وجود به االوای نسن ت بنه بناری تحلینل
و 1
کرد .بلکه ممکن این نس ت و ارت اط است( .همان
ص )331 – 328
بررس نشان م دهدقول اول صدرا ر ی ابتدای او است
که به ر ی نهای اش خت ،دد .در نهاینت معلنول همنان
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نه واقعیت که در اثنر
ایجاد و کار وفعا یت الت است
ربنط بنه النت
کار و ایجاد و فعا یت الت موجود است
نه مرت ط به آن و ایجاد الت است نه موجنود بنه
است
و  1ص  251ن ).22
1388
ایجاد آن( .ر .ک ا ودیت
ندای ا
به بیان وی اینکه محال است معلول وجنودی جن
الت دادته بادد آخر ایمر به این نتیجه خت ،م دود کنه
آنچه «الت» م نامی ،اصل و «معلول» دأن ا دنون اوست
و «الیت» به تطور و تفنن الت بنا م گنردد( .مالصندرا
ا شواهد ا ربوبیة فى ا مناهج ا سنلوكیة ص 01 :و همنو
 1313ص) 04 :

اثبات تطابق عوالم ،بر اساس ارجاع علیت به تشأن
تعریو معلول به انوان وجود رابط یا به ا ارت دقی
تر ربط وجود ادارا به نوا وحدت و اینینت در النت و
معلول است .با تدقی در حقیقنت الینت و ارجناع آن بنه
تشأن و ظهور این وحدت قوی تر و پررنگ تر م دنود .بنه
این دکل که منظور ا واجن و ممکننات وجنودی واحند و
تطورات و تجلیات اوست .بنابراین ممکنات به انین وجنود
غیر اویند چرا که حیثینات
الت موجودند .در این حال
اطوار و دننون اوینند( .مالصندرا  1881و 2ص 351 :و
همان و 1ص)43 :
حاصل این اینیت و غیریت همان اصل است که در بحنث
مورد نظر است .بدین ترتی به وسیلهی اصل وجنود
تطاب
تطاب اا  ،ا ه با سایر
رابط معلول در حکمت متعا یه
اث ات م دود.
اوا  ،خلق
بنابراین درحکمت متعا یه با استفادا ا اصول صرافت
و بساطت و تشکیک وجود و وجود رابط معلول و ارجاع الیت
اث ات م دود انوا  ،منادون رقیقنه و تننزل
به تشأن
یافته و ردحه ای ا اوا  ،باییند و در اصل وجنود انین
ه ،و تنها در ددت و قوت وجودی یا ظهوری متفاوتنند کنه
همان «تطاب اوا  »،م بادد
این اینیت در این غیریت
.
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 .2تعریف نظام احسن
به حناظ
نظام احسن به این معناست که جهان موجود
تکوین برترین جهان ممکن است  .این مسأ ه ا دینر بنا
مورد دغدغنه ی اندیشنمندان بنودا اسنت  .برخن ماننند
این نظرینه را نذذیرفتنه
اپیکوریان در یونان باستان
دنوپنهاور
و تنر
اند  .بعدها افرادی مانند هیوم
نیچه و راسل به ملا فان این نظریه پیوستند  .در مقابل
ناص و
نتین و آکوئینن
ند آگوسن
نیح ماننن
نان مسن
اغل ن متکلمن
فیلسوفان چون اسنذینو ا و یی نیتنز ا مندافعان اینن
 1334ص )304
نظریه بودا اند  ( .مایر
مسأ ه ای نیسنت
ااتقاد به احسن بودن نظام آفرینش
که هیچ یک ا متکلمنان و حکمنای مسنلمان آن را انکنار
ناد ا نشنأت
کردا بادند  .به نظر م رسد این وفاق
گرفتن این نظریه ا آمو ا های صریح قرآنن بادند  .ا
جمله این آیات ا ارتند ا « :صنع هللا ا ذی اتقن کنل دن
« )88احسن کل د خلقه ثن ،هندی»(سنجدا
خلقه»(نمل
)14
«)3ت ارک هللا احسن ا لا قین»(منمنون
در احسن بودن این نظام به این نکته باید توجه دادت
نه غایت حسن و کمال بنه طنور
که منظور ا احسن بودن
کل بلکه حسن و کمال در حد ممکن برای مرت نه ی مفنروض
است  .بدیه است که غایت حسن در اا  ،مادا کنه ننا ل
به مرات متفناوت بنا حسنن و
ترین مرت ه ی هست است
کمال در اوا  ،بایست و رودن اسنت کنه منظنور ا احسنن
برخورداری ا کمال حسن متوقع ا اینن
بودن این نظام
مرت ه هست با تمام محدودیت هنا و احکنام من بادند .
چنانچه خواهی ،دید اث ات نظنام احسنن بنا اسنتفادا ا
تطاب اوا  ،این مه ،را نیز در ضمن دارد چراکنه انا ،
را به انوان رقیقه ی اا  ،برین اث ات م نماید .
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 .2اثبات نظام احسن
 .2.1نظام احسن در حکمت مشاء
نظام احسن را با الن ،اننای خداونند
حکمای مشاء
اث ات م کنند .منظور ا انایت احاطهی المن واجن بنه
بهترین حا ت وجود ممکنات ق ل ا موجود ددنشان است که
ایجاد آنها به نحو احسن م دود بدون این کنه اینن
س
ایجاد متفرع بر انگیزای ائد یا قصد فاال بادد بلکه
فعل م دود و ا اینن رو بندان الن ،فعلن
این ال ،س
دنرح
ص( )133 :طوسن
1330
گفته م دود( .ابن سینا
و 3ص)318 :
ایدارات و ا تن یهات
ند ا :
بنابراین سه رکن موجود در بحث انایت ا ارتنن
 .1ال ،یات خداوند به نظام خینر  .2سن یت او بنرای
1414
این نظام و .3رضایتش به این ایجاد( .ابن سینا
ص ) 118به ا ارت دیگر واج ا وجود به یات خود الن،
م داند که یاتش در بردارندای تمنام
دارد و به این س
نه بهتنرین
کمایت ممکنات است و قادر بر ایجاد ممکنات بن
دکل و ی اترین نظ ،است .همچنین او به ایجاد این نظام
در نتیجه صرف ال ،او بدون وجود انگینزا
رضایت دارد
فیضان این نظام م دود.
یا قصدی دیگر س
فارغ ا تعریو انایت این سنال که مشاء ال ،پیشین
ا ه به موجودات را چگونه تصویر کردا انند انتقنادات
یادی را توسط فیلسنوفان مسنلمان در پن دادنته اسنت.
مشاء ال ،ق ل ا ایجناد خداونند را بنه واسنطهی صنور
المیهی مرتس ،در یات او م دانند( .بهمنینار
( )034ابن سینا

 ، 1101ص314 :

و همنو

1831

ص:

 ،التعليقات  ، 1101 ،ص

 )28این صور به این جهت که انارض بنر یات اوینند صنور
ا ه نامیدا م دوند( .همو ا م د و ا معاد و  1صنص
104و).100
نهی
واژگان «اروض و ارتسام صنور» در یات ا هن
تیغ انتقادات را متوجه این نظریهی مشاء نمود .منتقدان
14
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این نظریه را مستلزم انفعال یات ا ه ا غیر ترکی
یاتش ا قوا و فعل ومستلزم نقص و امکنان و منناف بنا
وجوب و بساطت دانستهاند ( .سهروردی حكمة ایدراق ص:
ور .ک مالصدرا  1881و 1ص 221ن  181و ا م د وا معاد
 1304و  1صص 110ن )103
مالصدرا ائد بودن صور مرتسمه بر یات ا ه و مستلزم
انفعننال و ترکینن و نقننص بننودن را در مننورد یات خنندا
امادر این حال باور ندارد که قول ابن سینا
نم پذیرد
فاسدهای مذکور را در پ دادته بادند  .او معتقند
تا
است قنول ابنن سنینا دارای ظرافنت و طنافت اسنت کنه
نوان دناهد
منتقدان متوجه منظور او نشدااند  .او به انن
بر مداایش به سلن ابن سینا در تعلیقات ادارا م کند که
م گوید وجود این صور ا ارت ا نفس تعقلشان توسط واجن
است یعن وجوددان همان معقو یتشان اسنت و معقو ینت
این یات و وجوددان م بادد .همین مسأ ه نشان م دهد ابن
سینا این صور را ائد بر یات نم دانند ( .همنو 1881
و 1ص )214 :بنابراین به نظنر مالصندرا ادنکایت منذکور
ناد ا ادم تأمل آنان در کلمات ابنن سنینا وینا ضنعو
قدرت فلسف آنان است( .همان صص 188و)188
توضیحات بهمنیار در این باب نیز بسیار قابنل توجنه
است .او تأکید م کند اروض این ااراض به گونهای نیسنت
انفعال یات واج دود  .دیگنر اینکنه یات او در
که س
نهایت کمال است و به جهت همین کمال است که مصندر اینن
صور م بادند .او بنا اینن توضنیح درصندد اسنت دنائ هی
استکمال یات واجن بنه وسنیلهی اینن صنور را رد کنند.
انفعال یات باریانند وننه
بنابراین این ااراض نه س
استکمال آن( .بهمنیار ا تحصیل ا نص ص )034 :ا تنه
مالصدرا ادکایت را غیر ا ادکایت دیگران بر قول مشناء
ص ) 118
و1
1304
وارد م داند( .مالصدرا

 .2.1تعریف جدید مالصدرا از « عنایت» طبق اصل «تطابق عوالم »
روش کل خود م ن بر جمع اقنوال مکاتن
مالصدرا ط
ملتلو فلسف و ارفان و حت کالم ویافتن نقطهی مشنترک
برای آنها و برقنراری سنا گاری بنین اقنوال بنه ظناهر
10
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متلا و در این
ضمن
ال ،انای
ا ه و به دن ا
درچهارچوب نظام

بحث نیز باورود وخروو دیگنری بنر بحنث
ق ول اصل آن تقریر تنا اای ا اناینت
ش تقریر تا ا ای ا بحث نظنام احسنن
حکمت متعا یه ارضه م کند.

وی انایت را همان انکشاف یات ا ه برای خود م داند
فیضنان خینرات من دنود ( .مالصندرا
به گونهای که سن
ا شواهد ا ربوبینة فنى ا منناهج ا سنلوكیة ص )38 :او
بسان آیینهای اسنت کنه صنور
توضیح م دهد یات ح تعا
تمام موجودات در آن هویداست( .همان ص  )45د یل این
امر در خصوصیت بساطت یات واج و بنه طنور کلن مراتن
واجد تمام کمایت مادون
اا یه نهفته است .موجود بسیط
خویش وبه بیان دیگر جامع تمام وجودات مادون خویش است.
ا این روست که وجنودات اا ینه مفناتیح ا غی نند وینا
خزائن هستند که حقای موجودات در سلسله مرات وجنودی
ا آنها تنزل یافتهاند  ( .همو  1315ا نص ص)43 :
در کتاب دریو اسفار نیز پس ا رد قول به صور المیه
م گوید یات ا ه به گونهای است که
ائد بر یات ا ه
موجودات اا  ،امکان و نظام آن که بر احسنن نظنام اسنت
ایجاد آنان م دود.
برایش مکشوف است وهمین انکشاف س
(همو  1881و 1ص )281 :مرحنوم سن زواری در تعلیقنه
در انین کشنو تفصنیل
نا
منظور او را الن ،یاتن اجمن
دانسته است که الم فعل است و در حقیقت همان اناینت
است .یعن انایت همان ال ،ساب تفصیل فعل بنه نظنام
احسن است (همان تعلی سن زواری) (سن زواری  1338و3
ص) 115 :
اینن
نتیجهی تفسیر انایت به ال ،یات تفصیل فعل
است که نظام کون که ا نظام ربان نادن دندا اسنت
احسن و اجمل و ات ،نظام در حد خنود اسنت چنرا کنه ظنل
حقیقت جمیل ال ایطالق است ( .همنان) بنه دیگنر بینان
نظام کون امکان ا آن جهت احسن است کنه تنابع نظنام
حق است( .همنو  1881و  1ص  )313 :صنور
ادرف واج
موجودات به نحو اال و ادرف در یات ح موجودند وهمنین
(همنان و  3ص  03و ص :
صور الت وجود ممکنات اسنت
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 )112در نتیجه ممکنات که نسلهی تنزل یافته صنور ا هن
اند موجود به احسن نظامند.
بدین ترتی تعریو جدیدی که مالصدرا ا انایت به دست
م تن بر رابطهای است که در نظنام صندرای در
م دهد
تعریو ددا است که همان رابطهی ظنل و
مورد مرات هست
یی ظل و یا همان تطاب اوا  ،است( .مالصندرا  1422ص:
 )380یات خداوند همان صور حقای ادیا ست ا ته به نحو
اال و ادرف .بنابر این ادیا به نحو االن و ادنرف در
اا  ،ربنان وجنود دارنند( .همنو  1881و 3ص): 03 :
اا  ،ربان در نهایت حسن و کمنال مرت نهی خنویش اسنت.
مطاب و مواف اا  ،ربان است .پس آن نیز
اا  ،کون
در نهایت حسن و کمال ممکن مرت نهی
ب خویش
مانند مطاَ
خویش است ( .همو  1352ص)114 :

 . 2.2استدالل مالصدرا بر نظام احسن بااستفاده از اصل تطابق عوالم
فارغ ا حاکمیت بحث تطاب اوا  ،بر تعرینو مالصندرا
ا انایت وی در استدییت که بر نظام احسن دادته اسنت
نیز به طور جدی ا اصول مطنوی در تطناب انوا  ،بهنرا
به مرور براهین وی بر
بردا است .برای بررس این مطل
نظام احسن م پردا ی ،و در ضمن به اد ه ای که م تن بر
تطاب اوا  ،است توجه م دهی. ،
استدالل اول :ایجاد اا م

احسن و اتن ،و اکمنل ا

اینن

اا  ،ممکن نیست چرا که اگر ممکن بود و واج بدان ال،
ندادت با ال ،مطل او منافات دارد و اگر ال ،دادنت و
این امر مناف با
با وجود قدرت بر آن ایجادش ننمود
جود کمال مطل است( .مالصدرا  1881و 3ص)81:
استدالل دوم :م .1باری تعا

غیر متناه

ا قنوا و تنام

ا جود و ا فیض است .م  .2هرچنه منادا ندادنته بادند و
احتیاو به استعداد خاص ندادته بادد و مضاد و مانع ه،
ندادته بادد به مجرد امکان یاتش به وجه ابداع ا حن
فیضان م یابد .م  .3مجموع اا  ،ماهیت واحنداای
تعا
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دارد و صورت نوایهی واحدی دارد که منادا نندارد .م .4
هرچه مادا ندارد نوع منحصر به فرد است .نتیجهی مقدمات
این است که مجموع اا  ،وجود واحدی است کنه بنه صنورت
ابداا ا یات پروردگار صادر ددا است بنابراین بندیل
افضل چه در نوع وچه در دلص نلواهد دادت( .همان)
استدالل سووم :م  .1واج

ا وجود

خنا

انا ،

بنری ا

انحاء نقص و ا هر جهت واج است .م  .2هرچه چنین است
فعلش ا حاق یات و صمی ،هویتش صادر م دود بندون اینن
که انگیزای ائد یا غرض بر فعل دادته بادد .بنرای او
کرامت و بهجت و ذت و ستایش و تللص او
س
ایجاد خل
ا مذمت نم دود چرا که او غن با ذات است .بننابراین
فاالیتش این یاتش است .م .3فعل چنین فاال که فاالیتش
این یاتش است و فعلش ا اصل حقیقتش ناد م دود بایند
ادرف ممکنات مفروض و اجل مجعویت متصور بادد.
استدالل چهوارم :م .1یات واج

به بهترین وجه االن ،بنه

یرا صورت المیهی ادیاء این یات اوست .م .2
ماسواست
وجود الم ا ه
ادیا ء ق ل ا وجود کون
بدین ترتی
ضنرورتا در نهاینت حسنن و
دادتند .م  .3هروجود ا هن
بهاء است .پس آنگاا که مثنال آن صنور المینه در انا ،
کون محق گردد باید بنه انا ترین وجنه بهناء ودنرف
نان دادنته
نا  ،کنون امکن
بادد ا ته تا آنجا که در ان
بادد.
در ادامهی این استدیل مالصدرا به تنزل مرات هسنت
ا یات م د به اا  ،اقول وسذس به اا  ،نفوص تا برسند
به انقص موجودات که اا  ،مادا است و قنوص ننزول بندان
خت ،م دود ادارا م کند و م فرماید اینن تننزل همنان
تدبیر امر در آیهی دریفه است که م فرماید« :یدبر ایمر
 )0همچنین این فیض تننزل
ایرض»(.سجدا
من ا سماء ا
یافته با امتزاو و حرکات و استکمایت ترق م کنند تنا
به قرب م د و مع ود برسد« .ا یه یصعد ا کل ،ا طین »(
 )15اینچنین است که دایرای وجود ا م د خینر
فاطر
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آغا
)153

و به غایت خیر متصل م دود( .مالصدرا

1881

و3

ص

چنانکه مالحظه م گردد استدیل سوم کنه فعنل واجن را
ناد ا حاق یات واج و به ت ع مواف بناآن در حسنن و
ناب اسنت.
جمال م داند به نوا در ارت اط با بحنث تطن
وجود الم ادیاء ق ل ا وجود کون دان و زوم مطابقنت
نانگر اصنل
بین
الم ا ه
وجود سافل کون با وجود اا
تطاب اوا  ،است.
استدالل پنجم :مالصدرا برهان

م

بر ادرف و احسن بنودن

تمام مرات وجودی اقامه م کند .وی در این برهنان سنه
بحث را دن ال م کند .بحث اول این است که مراتن انا
وجود در قوص نزول درغایت حسن و درفند .او این مسنأ ه
را با دو اصل اث ات م کنند .1 :منحصنر بنه فنرد بنودن
انواع در مرات ابداا وجود به د یل بری بودن ا مناط
کثرت یعن مادا  .2بحث دوم قاادای امکان ادرف اسنت
و ادنرف وجنود
آن فیض وجود ابتدابه مرات اا
که ط
یعن اقول م رسد و سذس در مرات مادون جریان م یابند.
( مالصدرا  1881و 3ص)111 :
بحث دوم احسن بودن نظام کائنات در قوص صعود اسنت.
د یل بر این امر این است که امور واقع در اینن انا ،
ظل نظام اا  ،قضاء ا ه یعن اا  ،اقول است کنه مصندر
این نظام اسنت و وجنودی تنام و تمنام اسنت در نتیجنه
معا یل آن که در حقیقت ردحات و اظالل آنهایند در غایت
خیر وحسن وکما ند( .همان ص ).112
این است که مجموع اا  ،من حیث ا مجمنوع
بحث سوم
دلص
دارای افضل و اکمل نظام است .چرا که مجموع اا ،
واحدی است که دارای وحدت ط یع است .این وحدت ا ننوع
وحدت ادیاء متغایری که در کنار ه ،جمنع و بنه یکندیگر
منض ،ددا اند مثل وحدت یک ساختمان ینا شنکر نیسنت.
بلکه بین اجزاء این اا  ،ارت اط یاتن اسنت و آن بنه
د یل رابطهی الیت بین این اجزاء م بادد .ا سوی دیگنر
م دانی ،که رابطهی الیت امری اسنت کنه در یات النت و
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معلول جریان دارد .چرا که الت تمنام معلنول و ادنرف
تمام موجود مادون خویش است و حضور د در جایگاا تام و
است به حضورش نزد خودش .بننابر اینن انا ،
تمامش او
دارای وحدت یات است.
ا دیگر سو چنانکه ارسطو نیز تصنریح م کنند انا ،
ن ،هنو در آن
حیوان واحدی است که مطل مناهو و مطلن
واحد است .یعن حقیقتش این غایتش است .پس هنر کنس بنه
غایت ااَ  ،اا  ،بادد به حقیقت آن اا  ،است و با عکس.
اما ارفا نیز قائلند الت غای انا  ،کنه آن را انسنان
است .حال اگر غایت اا  ،همان
ک یر م نامند ح تعا
است .پنس
حقیقت اا  ،بادد حقیقت اا  ،وجود ح تعا
مقوم ماهیت و مقرر یات و حقیقت اا  ،است .ح
ح تعا
در نهایت کمال و حسن ودرف است بنابراین مجمنوع
تعا
اا  ،که حقیقتش همان حقیقنت حن جنل و االن اسنت در
نهایت کمال و حسن و درف م بادد( .همان صص  114و )113
مالحظه م دود که روح حاک ،بر پنجمین استدیل مالصندرا
نت در بحنث
بر نظام احسن تطاب اوا  ،است .چنانکه گذدن
دوم این استدیل باردیگر بر رابطنهی سنایه وار مراتن
نس ت به مرات بای استناد م دود و ا این
مادون هست
رابطهی سایه گونه که تع یر دیگری ا تطاب اوا  ،است
خیریت نظام اا  ،مطاب خیر اال نتیجه گرفتنه م دنود.
در بحث سوم این استدیل نیز تصویری که ا رابطهی الینت
بین م د و اا  ،ارائه م دود اینکه الت تمام معلنول
خویش است ووجود ادرف تمام موجود منادون خنویش اسنت و
حضور د در جایگاا تام و تمامش یعن در وجود التش به
حضورش نزد خودش یعن در مرت هی مادون ووجود خاص خنویش
نهی تطناب
است که در چهنارچوب نظرین
مطا
است
او
اوا  ،معنا پیدا م کند.

جمع بندی
 .1مالصدرا مرات هست را در اوا  ،چهارگانه ی ا ه
مثال و مادا ط قه بندی م کند .
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 .2تطاب اوا  ،به معنای اینینت مراتن هسنت در حقیقنت
وجود و اختالفشان به ددت و ضعو وجنودی ینا ظهنوری من
بادد .
بساطت و تشکیک وجود و وجود رابنط
 .3براساص اصل صرافت
تطاب اوا  ،وجنود ینا
معلول و ارجاع الیت به تشأن
ظهور اث ات م دود .
بهترین
 .4نظریه ی نظام احسن بیانگر آنست که این اا ،
نمونه ی ممکن این مرت ه ا هست است که من توانسنته
تحق یابد .
نام احسنن
 .0مالصدرا ال ،انای مشاء را که بنا آن بنر نظن
بنا
نل تطناب انوا ،
استدیل نمودا است را ط ن اصن
تقریر نمودا است .
اصل
 .1روح حاک ،بر اد ه ی مالصدرا بر اث ات نظام احسن
تطاب اوا  ،است به این دنکل کنه ا آنجنا کنه انا ،
نا  ،ا نه
مادون رقیقه و تنزل یافته ی اوا  ،بنای و ان
سراسر خیر و نیکوی است
است و ا آنجا که اا  ،ا ه
تصویر و انعکاص اا  ،ا ه اسنت
اا  ،مادا که سایه
نم تواند غیر ا آن بادد .
بنابراین نظریه ی «نظام احسن» در حکمت متعا یه بنا
استفادا ا اصل«تطاب اوا  »،اث ات م دود .

فهرست منابع :
درح مقدمه ی قیصری بر فصوص ا حک،

1351
جالل ا دین
 .1آدتیان
. 1330
ق : ،بوستان کتاب
درح حال و آرای فلسف مالصدرا
 .2نننننننننننننننننننننننننن
.1338
ق : ،دفتر ت لیغات اسالم حو ا ی المیه ی ق،
دفتر
درح بر اد ا مسافر
 .3ننننننننننننننننننننننننن
ق. 1381 : ،
ت لیغات اسالمى
به تحقی سعید اید و...
ا شفاء (ا منط )
 .4ابن سینا
. 1454
ق،
نادر :مكت ة آیة هللا ا مراشى
ا تعلیقات تحقی ا ا د ا رحمن بدوی نادر :مكت ة
 .0ننننن
ایاالم ایسالمى بیروت  1454ا ق
ق 1330 :،ا ش.
نشر ا الغة
ایدارات و ا تن یهات
 .1ننننن
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انتشارات دانشگاا

ا نجاة من ا غرق فى بحر ا ضالیت
 .3نننننن
تهران  :تهران  1338ا ش.
مرآت ایكوان (تحریر
احمد احمد بن محمد حسینى 1242ق
 .8اردکان
درح هدایه مال صدرا دیرا ى) مقدمه و تصحیح و تعلی ا ا د هللا
. 1330
تهران
نادر :میراث مكتوب
چاپ اول
نوران
و 2و 1ص 304
قوااد کل فلسف
غالم حسین
 .8ابراهیم دینان
.1311
تهران
منسسه مطا عات و تحقیقات فرهنگ
انتشارات دانشگاا تهران تهران :
بهمنیار ا تحصیل
.15
.1330
تصحیح :دكتر
درح فصوص ا حك،
خواجه محمد
پارسا
.11
تهران
نادر :مركز نشردانشگاهى
چاپ اول
جلیل مسگر نژاد
. 1311
این نضاخ ( تحریر تمهید ا قوااد )
ا دهللا
جوادی آمل
.12
1383
ق : ،اسراء
چاپ اول
محق حمید پارسا نیا
ممد ا هم ،در درح فصوص ا حك،
حسن
حسن ادا آمل
.13
 1338ا ش .
تهران :
و ارت فرهنگ و ارداد اسالمى
مص اح ا هدایة إ ى ا لالفة و ا وییة
روح هللا
خمین
.14
نادر :منسسه تنظی ،و نشر آثار امام خمینى – تهران
چاپ سوم
 1331ا ش .
چاپ
دواكل ا حور فى درح هیاكل ا نور
 858ق
دوان
.10
مشهد
نادر :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدص رضوى
اول
 1411ا ق
مالحظات  :تصحیح و
 1288ق
درح ا منظومة
ننننننن
.11
تعلی ا آیت هللا حسن ادا آملى و تحقی و تقدی ،ا مسعود طا ى
 1338 -1318ا ش .
تهران
نشر ناب
چاپ :اول
چاپ
فرهنگ اصطالحات فلسفى مالصدرا
سید جعفر
سجادی
.13
 1338ا ش .
تهران
و ارت فرهنگ و ارداد اسالمى
اول
مجمواه مصنفات دیک ادراق
دهاب ا دین  083ق
سهروردی
.18
به تصحیح و مقدمه هانرى كربن و سید حسین نصر و نجفقلى ح ی
نادر  :موسسه مطا عات و تحقیقات فرهنگى
چاپ :دوم
. 1330
تهران
به
ا م د و ا معاد
 1505ق
صدر ا متأ هین دیرا ي
.18
انجمن حكمت و فلسفه
تهران
تصحیح سید جالل ا دین آدتیان
.1300
ایران
مقدمه و
مفاتیح ا غی
ننننننننننننننننننننننننننن
.25
منسسه تحقیقات
تهران
چاپ اول
محمد خواجوی
تصحیح ا
.1313
فرهنگي
مقدمه و
اسرار اآلیات
ننننننننننننننننننننننننننن
.21
.1315
انجمن حكمت و فلسفه
تهران
تصحیح ا محمد خواجوی
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ا حكمة ا متعا یه في
بیروت
داراحیاء ا تراث

ننننننننننننننننننننننننننن
.22
چاپ سوم
ایسفار ا عقلیة ایربعه
.1881
ا شواهد ا ربوبیة فى
ننننننننننننننننننننننننن
.23
تصحیح و تعلی ا سید جالل ا دین آدتیان
ا مناهج ا سلوكیة
 1315ا ش .
مشهد
ا مركز ا جامعى لنشر
به اهتمام
ا مشاار
ننننننننننننننننننننننننن
.24
 1313ا ش
تهران
كتابلانه طهورى
چاپ دوم
هانرى كربن
.
مجمواة ا رسائل ا تسعة :
ننننننننننننننننننننننن
.20
تهران  1352 :ا ش .
درح ا هدایة ایثیریة
ننننننننننننننننننننننننن
.21
بیروت تصحیح ا محمد مصطفى فویدكار
موسسة ا تاریک ا عربى
 1422ا ق .
تحقی و
نهایة ا حکمة
سید محمد حسین
ط اط ای
.23
منسسه ا نشر
ا س زواری
ا اص ا زارا
 :ا شیک ال
تعلی
 1455ق .
ایسالم
درح ایدارات و ا تن یهات
نصیر ا دین  132ق ف
طوس
.28
مع ا محاكمات چاپ اول نشر ا الغة ق.1330 ،
استاد سید جالل ا دین
به كودش :
درح فصوص
قیصری
.28
 1330ا ش .
دركت انتشارات المى و فرهنگى
آدتیانى
درآمدی به نظام حکمت صدرای
ا دا رسول
ا ودیت
.35
. 1388
ق : ،منسسه آمو د پژوهش امام خمین
تهران  :سمت
م .ال اصغر
تاریک اندیشه های تربیت
مایر فردریک
.31
. 1334
سمت
تهران
فیاض
انتشارات صدرا
مجمواه آثار ق،
مطهری مرتض
.32
. 1334
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