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والــدين بزرگــوارم كــه وجودشــان، گرمــابخش قلــب مــا و   
دعايــشان، همــوار كننــده مــسير دشــوار زنــدگي ماســت و بــه 

ام مرهون همكـاري و     ام كه ادامه حيات علمي    همسر گرامي 
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  تقدير
هـاي  تقدير از بزرگواراني كـه در كـسوت اسـتادي، درس          

االسـالم و المـسلمين     بسياري به من آموختند خصوصاً جناب حجت      
پناه كه در راهنمايي تحقق حاضر اهتمام بسيار نمودند         يزدان

االسالم و المسلمين دكتر گرجيـان كـه        و همچنين جناب حجت   
ري از مشكالت، دلـسوزانه زحمـات       در مشاورة اين اثر و حل بسيا      

  .بسياري را متحمل شدند
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  چكيده
در مساله صادر نخست، سخن از چيستي و هستي امري است كه به عنوان نخـستين فعـل الهـي و حلقـة                       

تحقيق حاضر در راستاي كاوش از ايـن مطلـب در دو            . كند  اتصال ميان كثرات با مبدأ هستي، ايفاي نقش مي        
  .در چهار بخش تنظيم شده استنظام فلسفي و عرفاني، 

شناسي و گذري مختصر بر حيات علمي امـام           شامل مباحث مقدماتي، مفهوم   » كليات«با عنوان   : بخش اول 
  است؛ ) ره(خميني

در فـصل اول    . شود  از سه فصل تشكيل مي    » صادر نخستين در هستي شناسي فلسفي      «نبا عنوا : بخش دوم 
ايـن دو فـصل از      . شـود   م، به اصل علت و معلول پرداخته مـي        به تفسير نظام وحدت و كثرت و در فصل دو         

كه متولّي بحث از صادر نخـست در        » الواحد اليصدر عنداالالواحد  «مقدمات مهمي هستند كه در تقرير قاعده        
در اين دو فصل نوع وحدت مبدأ هستي، وحدت حقـة حقيقـي،             . كنند  نظام فلسفي است نقش اساسي ايفا مي      

نياز از غير، نوع جعل حق، جعل بسيط، و اثر چنين فاعلي در نـزد متفكـران                   تي تام و بي   نوع فاعليت او، فاعلي   
. شود  اصالت وجودي، وجود صادر نخست و در نزد متفكران اصالت ماهوي، ماهيت صادر نخست معرفي مي               

و نـزد  شود    در فصل سوم با تقرير و اثبات قاعدة الواحد، به مصداق صادر نخست در نظام هستي پرداخته مي                 
عقـل  ) ره(حكماي جمهور و صدرالمتألهين در حكمت متعاليه متقدم و هم چنين ديدگاه تعليمي امام خمينـي               

  .شود اول به عنوان أحق موجودات به مقام صادر نخست شناخته مي
هاي بنيادي هستي شناختي      به بررسي تفاوت  » شناسي عرفاني   صادر نخست در هستي   «با عنوان   : بخش سوم 

شناسـي عرفـاني چـون     اصول هستي» مباني بحث«در فصل اول آن، تحت عنوان       . پردازد  لسفي مي عرفاني با ف  
نظريه وحدت شخصي وجود به جاي تشكيك در وجود، تجلي و ظهور به جاي نظريه علت و معلول و مظاهر 

ـ             وجود به جاي ممكنات فلسفي تقرير مي       متحـول  ي  انشود با چنين بينشي صادر نخست به ظاهر نخـست عرف
  .شود مي

 جمع متفكراني چـون  ةدر فصل اول به تحليل نظري » ديدگاه جمع فيلسوفان عارف   «با عنوان   : بخش چهارم 
پردازد كه در جهت توجيه وجيه دو قول فالسفه و عرفا و جمع بين اقوال آنها  صدرالمتألهين و امام خميني مي

، نـص صـريح     »خلق«عناي لغوي كلمة    در فصل دوم با استفاده از م      . كنند  در مصداق صادر نخست تالش مي     
كند كه ساخت نفس رحماني بـسي واالتـر از سـاحت عقـل اول                 اهل معرفت و استشهاد به روايات ثابت مي       

  .است
  . قاعدة الواحد، علت و معلول،عقل اول، نفس رحماني، وحدت شخصي وجود: واژگان كليدي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



و  

  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  

  12...............................................................................................................................................................مقدمه 

  14................................................................................................................................كليات: بخش اول

  15...............................................................................................................ح نامة پژوهشطر: فصل اول

  15.............................................................................................................................................: بيان مسأله-1/1

  15.....................................................................................................................................: اهميت موضوع-2/1

  16.......................................................................................................................................: پژوهش سابقه-3/1

  16.............................................................................................................................: سؤال اصلي پژوهش-4/1

  16...............................................................................................................................:هاي پژوهش  فرضيه-5/1

  17.........................................................................................................................:ؤاالت فرعي پژوهش س-6/1

  17.........................................................................................................................:هاي پژوهش فرض  پيش-7/1

  17.....................................................................................................................................: اهداف پژوهش-8/1

  17........................................................................................................................................: مفهوم شناسي-9/1

  18..............................................................................................................................................................صدور

  18..........................................................................................................................................................عقل اول

  19...................................................................................................................................................نفس رحماني

  21...............................................................................................)ره(فصل دوم حيات علمي امام خميني

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ز  

  21.................................................................................................................... امامي كوتاه بر زندگي گذر-3/2

  21.......................................................................................در علوم عقلي و نقلي) ره(ت امام خمينيـ مهار2/2

  22...........................................................................................................................: تحصيالت علوم عقلي-3/2

  23......................................................................................................................:ورزي امام  هدف از فلسفه-4/2

  23...............................................................................................): ره( موقعيت فلسفه در عصر امام خميني-5/2

  25.....................................................................................................................: روش فلسفه ورزي ايشان-6/2

  26...........................................................................................................):ره( امام خميني  فلسفه از ديدگاه-7/2

  26...........................................................................................................................................:فلسفه يونان: الف

  26..............................................................................................................................................:فلسفه غرب: ب

  28............................................................................................................................................:فه اسالميفلس: ج

  28................................................................................................................................................ـ فلسفة مشاء1

  28..........................................................................................................................................: حكمت متعاليه ـ 2

  29........................................................................................:مت متعاليه به مرحلة كشف و شهود گذر از حك: د

  31................................................................................شناسي فلسفي هستي صادر نخست در: بخش دوم

  32.................................................................................................................وحدت و كثرت :  فصل اول

  32................................) بحث از آنييچرا(  حلقه اتصال بحث وحدت و كثرت به بحث صادر نخست -1/1

  33.......................................................................................................................................ـ تعريف وحدت2/1

  34.........................................................................................................................................ـ أقسام وحدت3/1

  43............................................................................................................................................:واحد غير حقيقي 

  45...........................................................................................................................................ـ مفهوم كثرت 4/1

  46.........................................................................................ـ ديدگاههاي مختلف در باب وحدت و كثرت5/1

  51..........................................................................................................................................نتيجه گيري

  52.....................................................................................................................لت و معلولع: فصل دوم

  53................................................................................................................................ شناسي علت ـ مفهوم2/1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ح  

  56....................................................................................................................................ـ أقسام علل ناقصه2/2

  60.......................................................................................................................................................ـ جعل3/2

  61....................................................................................................................................... تعريف جعلـ 1/3/2

  63...............................................................................................................ـ آراء حكيمان در مسئله جعل2/3/2

  67..........................................................................................................................ـ سبب احتياج به جعل 3/3/2

  71...........................................................................................................................................گيري  نتيجه

  72.................................................................................مصداق صادر نخست در نظام فلسفي: فصل سوم

  72...............................................................................................................................: ـ تفسير قاعدة الواحد1/3

  73...............................................................................................................................:لسوفاني فدگاهيـ  د1/1/3

  74......................................................................................................................................: ي اسالملسوفانيف: ب

  76..................................................................................................................................: متكلماندگاهيـ د2/1/3

  76.....................................................................................................................................: يمتكلمان اشعر: الف

  76........................................................................................................................................: يمتكلمان معتزل : ب

  76...........................................................................................................................................:يعيمتكلمان ش: ج

  77........................................................................................................................................: عرفادگاهيـ د3/1/3

  78...................................................................................................................ـ مقدمات اثبات قاعده الواحد2/3

  78.......................................................................................................................................:ـ اصل تناقض1/2/3

  79......................................................................................................................................:  مكثّر اتيثيـ ح2/2/3

  81....................................................................................................................................:  احكام حيثياتـ 3/2/3

  82..................................................................................: به اوصافطي مركب و بسءيـ نحوهء اتصاف ش5/2/3

  84.................................................................................................................................. قاعده الواحد نييـ تب3/3

  84..................................................................................................................................:ي تصوري ـ مباد1/3/3

  86.................................................................................................................................................: وحدتيمعنا

  90..................................................................................................................................................:  صدوريمعنا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ط  

  90...................................................................................................................................................: تي مع يمعنا

  91..................................................................................................................:تي به علي اتصاف ذات الهتيفيك

  95.........................................................................................................................................ـ اثبات قاعده2/3/3

  102.......................................................................................................................ـ فروعات قاعده الواحد3/3/3

  113..............................................................................................................................:ـ اثبات عقل مجرد4/3/3

  123................................................................................................................. صادر نخست در آينة نقل-5/3/3

  132.............................................................................................................:عقل اول) احكام(ها   ويژگي-6/3/3

  145.............................................................................شناسي عرفاني هستي صادر نخست در: بخش سوم

  146.........................................................................................................شناسي عرفاني صادر نخستين در هستي

  148........................................................................................................................مباني بحث: فصل اول

  149........................................................................................................................ي وجودـ  وحدت شخص1/1

  151......................................................................................................................:ـ تبيين وحدت شخصي1/1/1

  158...................................................................................................................................ـ تجلي و ظهور2/1/1

  160................................................................................................................ـ اصول حاكم بر نظام تجلي3/1/1

  161.....................................................................................................................ـ تفسير عالم در نظام تجلي2/1

  163.............................................................................................................. نحوة وجود كثرات ظهوري-1/2/1

  167......................................................................................................:  تصوير نظام تجلي در آيينة مثال -2/2/1

  170........................................................................................................................................ مظاهر وجود-3/1

  172.................................................................................................................. ذات الهي يا هويت غيبي -1/3/1

  175......................................................................................................................... تعين اول يا أحديت -2/3/1

  177....................................................................................................................... تعين دوم يا واحديت-3/3/1

  178.................................................................................................................: واسطه بين تعين اول و دومحلقه

  178............................................................................................................................................:مراتب واحديت

  181............................................................................................................. فيض أقدس و فيض مقدس-4/3/1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ي  

  183......................................................................................................................................... عالم خلق-5/3/1

  183............................................................................................................... وحدت وجود از منظر حكيم -4/1

  185.................................................................................. اثبات وحدت شخصي وجود از ديدگاه صدرا-1/4/1

  187..................................................................................................................................................:مراحل گذار

  191................................................................................................ وحدت وجود از ديدگاه امام خميني -2/4/1

  193................................................................................ نخست در نظام عرفانيمصداق ظاهر: فصل دوم

  193.....................................................................................................................ـ قاعدة الواحد در نزد عرفا1/2

  197............................................................................................ مصداق صادر نخست در ديدگاه عرفاني-/2/2

  203.......................................................................................................................... اوصاف نفس رحماني-3/2

  203......................................................................................................................: تعريف نفس رحماني-1/3/2

  203......................................................................................................: وجه تسمية آن به نفس رحماني-2/3/2

  204.....................................................................................................................ـ اطالق قسمي نفس رحماني1

  206........................................................................................................................:ـ دامنة ظهور نفس رحماني2

  210....................................................................................................................... وحدت نفس رحماني-5/3/2

  211..................................................................................................................:ـ صادر اول بودن مشيت مطلقه1

  211..............................................................................................................:ـ علت ظهور حق با مشيت مطلقه2

  211..................................................................................................................:ـ فوق خلق بودن مشيت مطلقه3

  212................................................................................................................:ـ وجود رابط بودن مشيت مطلقه4

  212.......................................................................................................................  اسامي نفس رحماني-6/3/2

  216........................................................................................................................ جمعهينظر: فصل اول

  216.................................................................................................................... نظرية جمع صدرالمتألهين  -1/1

  219........................................................................................................................ع امام خميني  نظرية جم-2/1

  222............................................................................................................................ اشكال امام به قونوي-3/1

  224........................................................................................................... جمعهيارزيابي نظر: فصل دوم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



ك  

  224................................................................................................................................. معناي لغوي خلق -1/2

  225......................................................................................................................... نص صريح اهل عرفان-2/2

  234............................................................................................................................... استشهاد به روايات-3/2

  236.........................................................................................................................................گيري  نتيجه

  239..................................................................................................................................................منابع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  

  مقدمه

وجـوي حقيقـت،      گردد و جـست     آغاز پيدايش انديشه و تفكر، به آغاز پيدايش انسان باز مي          
 يكي از مهمترين كارهاي بشر و در عـين حـال راهـي بـراي كاميـابي و                   تفكر و تامل دربارة آن    
  .گري است وجو ارضاي غريزه جست

اي كـه در تكـاپوي شـناخت     محور اصلي تحقيق حاضر، مساله صادر نخست اسـت؛ مـساله      
شايد بتـوان سـابقه و      . نخستين موجودي است كه بدون واسطه از مبدأ هستي، صادر شده است           

 فعلي الهي را زماني دانست كه بشر در تكاپوي شناخت حقايق و نواميس              قدمت بحث از اولين   
نوع بحث از اين مساله، بستگي تام به اين موضوع دارد كه در كـدام               . حاكم بر جهان بوده است    

تـوان از آن سـخن گفـت، آن را            در چه جايگاهي مـي    . شود  نظام فكري به اين مهم پرداخته مي      
  .مورد تحليل و كاوش قرار داد

قـدمت مـساله صـادر      . در تفسير نظام هستي دو رويكرد مهم فلسفي و عرفاني مشهود است           
نخست در فلسفه، بيش از عرفان است چرا كه بحث از صادر نخست، از فروعات اصل عليـت                  

با اعتقاد به اصل عليت در تفكر فلسفي و پـذيرش علتـي واحـد در رأس هـرم هـستي،                     . است
در مكتوبات فلسفي كهن به نوعي به ايـن مـساله   . آيد  ميان ميسخن از نخستين فعل و اثر او به    

توجه شده است به طوري كه در مهد تفكـر نظامنـد فلـسفي؛ يعنـي فرهنـگ يونـان، سـخن از                       
گويـد، سـپس     در آنجا كه فلوطين از مبدأ كـل سـخن مـي           . نخستين فعل الهي مطرح بوده است     

خواند يا آنجا كه زردتـشت        مي» عقل اول  «شود را   فرزند بالواسطه او يعني آنچه از او صادر مي        
جـوهر و   «،  »نـور و ظلمـت    «،  »هيـولي و صـورت    «، برخي ديگـر آن را       »بهمن«را  » اول ماخلق «
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شـناختي    هاي هستي   نامند همه بيانگر سابقة طوالني بحث صادر نخست در نظام           مي... و  » عرض
  .است

 متكثرات از ذات واحد     بررسي و تحليل صادر نخست در تبيين مسائلي چون كيفيت صدور          
بنابراين فيلسوفان با استفاده از اصول      . و چگونگي ارتباط آنها با مبدأ هستي، حائز اهميت است         

به ... مسلم خود از جمله توحيد ميان علت و معلول، لزوم سنخيت ميان آن دو، قاعدة الواحد و                  
هودات خـود چـون وحـدت       چنان چه اهل معرفت نيز با استفاده از مـش         . اند  اين امر توجه كرده   

  .در صدد كشف اين حقيقت هستند... شخصي وجود، تجلي حق و 
اين پژوهش با دو رويكرد فلسفي و عرفاني و با تكيه بر آراي ناب فيلسوف عارف حضرت                 

بنـدي    در تـالش اسـت كـه بـا اسـتعداد از تبينـات فلـسفي و عرفـاني، جمـع                    ) ره(امام خميني 
  .ائه دهدارزشمندي، از محصول دو دستگاه ار
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  بخش اول
  

  كليات
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  طرح نامة پژوهش: فصل اول

  :بيان مسأله -1/1

پيرامون حقيقت وجود و ساختار نظام هستي، دستگاههاي هستي شناختي مختلفي براسـاس             
مباني خود، به كاوش پرداختند كه از جمله مهمترين آنها، دو دستگاه معرفتـي عرفـان و فلـسفه                 

انداز و ابزار مخصوص به خود، يعني عارف با شهودي وحدت بين و               چشماست كه هر كدام با      
از جملـة مهمتـرين مـسائل در        . انـد   فيلسوف با عقلي كثرت بين به بررسي نظام هستي پرداخته         

از مبدأ هستي است كه فيلسوف با نگـاه كثـرت           » مصداق اولين صادر و مخلوق    «تفسير هستي،   
ر نخـست و رابـط بـين حـق و كثـرات امكـاني معرفـي                 را به عنوان صاد   » عقل اول «بين خود،   

بـه عنـوان    » نفس رحمـاني  «و  » وجود منبسط و عام   «عارف با نگاه وحدت بين خود از        . كند  مي
امـا كـساني چـون      . رسـد ايـن دو مقـامي جداينـد          كنـد كـه بـه نظـر مـي           صادر نخست ياد مي   

 شـارح كـالم صـدرا،    صدرالمتألهين به عنوان مؤسس حكمت متعاليه و امام خمينـي بـه عنـوان         
بـه منظـور    . فيلسوف و عارف معاصر قائل به جمع بين ايـن دو دسـتگاه و عـدم تنـافي آناننـد                   

ارزيابي جمع يا عدم جمع اين اقوال بايد ديدگاههاي اين دو دستگاه را مورد كـاوش و تحقيـق                   
  .قرار داد

  :اهميت موضوع -2/1

رفان، دسـتگاه هـستي شـناختي       ، الزم به ذكر است كه ع      »صادر نخست «در اهميت بحث از     
دهـد از ايـن رو يكـي از           خود را با فيض منبسط و نفس رحماني در حيطة مخلوقات، بسط مي            
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اركان اساسي دستگاه هستي شناختي عرفاني است در فلسفه نيز كه در پي تبيـين كثـرت اسـت                   
  .ايدنم صادر نخست، حلقه پيوند اين كثرات با مبدأ هستي است لذا بحث از آن ضروري مي

  :سابقه پژوهش -3/1

هاي پژوهشي، اثري را نيافته است كه به صورت مـستقل و              نگارنده با تتبع در كتب و رساله      
آوري ديدگاههاي متفاوت در دو نظام فلسفي و عرفـاني            خاص به بحث از صادر نخست، جمع      

وضوع تحقيق بـه    هاي م   اما در ضمن برخي از آثار به يكي از مولفه         . و نقد و ارزيابي آنها بنشيند     
  :طور خاص و در برخي ديگر از هر دو به صورت اجمالي پرداخته شده است از آن جمله

  ـ اساس التوحيد، ميرزا مهدي آشتياني در مورد قاعدة الواحد؛1
  ـ مصباح الهدايه؛ امام خميني، ضمن مباحث واليت و نبوت؛2
ل مـا خلـق اهللا      او« امام خمينـي ضـمن شـرح حـديث           ،ـ شرح حديث جنود عقل و جهل      3
  ؛»العقل
  شرح استاد جوادي آملي بر اسفار؛» رحيق مختوم«ـ 4
زاده آملـي، ضـمن كتـاب وحـدت از ديـدگاه              از استاد حسن  » اول ما صدر عن اهللا    «ـ مقالة   5

  عارف و حكيم؛
  .يافت نشد) ره(اما در اين رابطه تحقيقي با رويكرد امام خميني

  :سؤال اصلي پژوهش -4/1

در نخستين در دو دستگاه هستي شناختي عرفان و فلسفه قابل جمع اسـت يـا                آيا، تفسير صا  
  مؤيد كدام نظريه است؟) ره(خير؟ ديدگاه امام خميني

  :هاي پژوهش فرضيه -5/1

  :بيني است دو فرضيه قابل پيش
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  قابل جمع و هم پوشاني است؛» صادر نخست«ـ ديدگاه عرفان و فلسفه در باب 1
توان  ع نيست بلكه ساحت اين دو به قدري متفاوت است كه نمي          ـ اين دو ديدگاه قابل جم     2

  .مقام يكي را تنزل داده و هم مرتبة با مقام ديگري قرار داد

  :سؤاالت فرعي پژوهش -6/1

  ـ ديدگاه فالسفه درباب صادر نخست چيست؟ بر چه مبنايي استوار است؟1
   است؟ـ ديدگاه عرفا درباب صادر نخست چيست؟ بر چه مبنايي استوار2
توان نظريه جمع يا عـدم جمـع ايـن دو دسـتگاه دربـاب صـادر           ـ براساس چه تحليلي مي    3

  نخست را مورد نقد و ارزيابي قرار داد؟

  :هاي پژوهش فرض پيش -7/1

  صدور فيض از حق تعالي، اصالت الوجود، قانون سنخيت، مجاري فيض؛

  :اهداف پژوهش -8/1

فاني و تأملي تفصيلي در بحث پيونـد كثـرت بـا            هاي عر   ـ سيري اجمالي در گسترة انديشه     1
  وحدت در اين نظام؛

هاي عرفاني و فلسفي در موضوع مـورد بحـث بـراي فهـم                اي تطبيقي بين انديشه     ـ مقايسه 2
  جايگاه هر كدام؛

، استخراج آراء ايشان در زمينه مورد بحـث         )ره(هاي عرفاني امام خميني     ـ آشنايي با انديشه   3
  .ر حد بضاعت علمي نگارندهو نقد و ارزيابي آن د

  :مفهوم شناسي -9/1

تـشكيل  » نفس رحماني«و » عقل اول«، »اول ماصدر«مفاهيم كليدي تحقيق حاضر را واژگان      
  :شود دهند كه به تعريف آنها پرداخته مي مي
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  صدور

 1.صدور در لغت به معناي برآمدن، واقع شدن، تقرر يـافتن و ناشـي شـدن از چيـزي اسـت           
  :رتند ازمشتقّات آن عبا
اصطالحي فلسفي ـ عرفـاني اسـت كـه در اصـطالح بـه معنـاي        » اول ماصدر«: اول ماصدر

نخستين، باالترين و اولين موجودي است كه از مصدر كائنات، يعني ذات حق تعالي سرچـشمه   
در . شـود  گرفته است؛ موجودي كه بعد از ذات حق به عنوان صدر ساقة هـستي محـسوب مـي             

  :يكسان است» اول ماخلق«با » صدراول ما«فلسفة جمهور، 
نامند   و اشراقيان نور اول و نور أقرب مي       ... دانند  اولين مخلوق را فالسفة مشاء عقل اول مي       «

  2.»...نزد عرفا وجود عام و تجلي ساري است» اول ماصدر«و نيز اول ما خلق هم گويند، اما 

  عقل اول

 به اين نام خوانـده شـده اسـت كـه            از اين جهت  . است» معناي نهي و منع   «عقل در لغت به     
 عقـل در    3.»دارد  شبيه افسار شتر است زيرا عقل صاحب خود را از عدول از راه درست باز مـي                

كنـد،   وقار و هيأت انسان، احكام كلي كه انسان اكتساب مي«اصطالح عامة مردم در معاني چون      
وفان به معنايي ديگر به كـار       اما عقل در نزد فيلس    . رود   به كار مي   4»صحت فطرت اوليه در انسان    

  :رود مي
  كند؛ ـ عقل جوهر بسيطي است كه حقايق اشياء را درك مي1

                                           

 
  .420، ص 1 ج فرهنگ فلسفي، سجادي، جعفر. 1
  .132 ـ 131  ص فرهنگ علوم فلسفي و كالمي،جعفر سجادي، . 2
  .458،  ص 11 ج همان،ابن منظور، . 3
  .472، ص 1 ج فرهنگ فلسفي،ادي، جعفر سج. 4
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  1ـ جوهري كه ذاتاً مجرد از ماده اما در عمل مقارن با آن است؛2
عقل اول نيز اصطالحي فلسفي است كه در نزد حكماي مشاء نخستين صـادر از ذات الهـي                  

  :كنند گونه تعريف مي عقل اول را اين) ره(امام خميني. است
جوهري اسـت نـوراني، مجـرد از عاليـق جـسماني و اول مخلـوق از                 ] عقل اول [آن  «

  2.»...روحانيين است و تعين اول فيض مقدس و مشيت مطلقه است
  :فرمايند و در جاي ديگر مي

  3.»العقل االول«التعين االول المعبر عنه في لسان الحكماء«

  نفس رحماني

الـروح الّـذي بـه      : الـنفس «: به معناي روحي است كه ضامن حيات بدن است        نفس در لغت    
  4.»حياة الجسد

  :در جاي ديگر آمده است
كـه همـة    » كُـن «نفس الرحمان، عنصر باد است، آواز از همان باشد به جهت ايجـاد بـالفظ                «

  5.»آوازها و صداها از آن پيدا گشته است
شود كـه منظـور    ن نظري و عملي مطرح مياما در اصطالح، نفس رحماني در دو حوزة عرفا      

از جمله تعـاريف آن     . ح آن در عرفان نظري است     لتحقيق حاضر از نفس رحماني، معناي مصط      
  :توان به اين تعريف اشاره كرد در عرفان نظري مي

                                           

 
  .همان. 1
  .21 ص شرح حديث جنود عقل و جهل،امام خميني، . 2
  .19 ص همان، مصباح الهدايه،. 3
   .270 ص همان،احمد فراهيدي؛ . 4

  .10 و 3 ص البحرين، مجمع، طريحي. 5
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نفس رحماني، عبارت است از فيض وجودي حق تعالي كه تمامي ممكنات، مراتب تعينات              «
  1.»فصيل اسماء و صفات الهي را نفس رحماني نامنداند و عرفا مرتبة ت فيض

  :گويد محمد الهيجي نيز در تعريف آن مي
نفس رحماني، عبارت از ظهور حق است به صورت ممكنات و اين تجلي است كه افاضـة                 «

  2.»اي كه قبول اين فيض نموده، تعين اول است وجود بر جميع موجودات فرموده و اول مرتبه
  : حاضر است ريف، تعريف جرجاني است كه متناسب با موضوع تحقيقترين تع اما مناسب

النفس الرّحماني عبارةٌ عن الوجود العام المنبسط علي األعيـان عينـاً و عـن الهيـولي الحاملـه                   «
  3.»الصور الموجودات

اي است كه در تمام تعينات خلقـي          بنابراين تعريف، نفس رحماني، حقيقت واحد و گسترده       
ل صـورتهاي  مـ  ماده ساري و جاري است و مانند هيولي نخستيني اسـت كـه حا   از عقل تا عالم   

  .تمام موجودات است

                                           

 
  .31 ص مشارب االذواق،امير سيد علي همداني، . 1
  .5 ص  راز،شرح گلشنمحمد الهيجي، . 2
  .107 ص التعريفات،، جرجاني. 3
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