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Abstract

According to Sadra, the relationship between possible beings and the Necessary Being is 

dependency. He believes that all other Muslim philosophers before him, including Jalal 

al-Din Davani understood this relationship to be relational. However, Davani, who in his 

works holds that the relation between the cause and the effect is a kind of “attribution”, 

explains this relation in two different forms, the first of which is known as the theory of 

Zawq al-Ta'alluh (Inclination to Divinity); from his views in this regard one can mostly 

conclude the relationality of possible beings. In the second form he uses the concept of 

emanation instead of causality and the notion of the source of attributions (Um al-Nisab) 

to more precisely explain the concept of “attribution” and considers it to be synonymous 

with manifestation and emanation in a way that one can say Davani's view corresponds to 

that of Sadra concerning personal unity. In this paper, firstly it is shown that the second 

approach to Davani's view is a more complete and precise one and secondly, it is 

concluded that two matters caused Sadra to believe that Davani considered possible beings 

to be relational beings:  Davani’s unsuccessful explanation of his intended meaning and 

Sadra’s inattention to the second form of the explanation of “attribution”. 
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Introduction 

Jalal al-Din Davani (830-908 SH) was one of the philosopher’s of the Shirazi school 

of thought who is mostly known for his theory of Inclination to Divinity. In this 

theory, he describes the type of existence of possible beings in relation to God by 

using the concept of attribution; and because he has likened possible beings to the 

accident, it is said that he considers the existence of possible beings to be types of 

attributive or relational existences; but, considering the meaning he intended and his 

extensive works, a higher meaning can be found for the concept of attribution and the 

type of existence of possible beings which is close to the views of Sadra in this regard, 

whereas this meaning has not been given due attention. 

A Summary of the Article 

Two views can be mentioned in the discussion of the type of existence of possible 

beings in relation to the Necessary Being: relational and dependent existence. 

Sadra claims that he is the first person to believe in the dependency of possible 

beings and holds that philosophers before him, including Jalal al-Din Davani 

believe possible beings to be relational beings. But a study of the works of Jalal 

al-Din Davani shows traces of belief in the dependency of possible beings. 

Multiple articles have been printed in an attempt to converge between 

Davani’s theory of Inclination to Divinity and Sadra’s views; for example: 

“Personal Unity According to Davani”, by Hossein Muhammed Khani; “A 

Comparative Study of the Philosophical Explanation of Personal Unity of 

Existence According to Davani and Sadra”, by Baqer Hossein Lou and Hamed 

Naji; “A Study of the theory of Inclination to Divinity Concerning Unity of 

Existence”, by Mahmoud Qayumzadeh; “Causality According to Jalal al-Din 

Davani and Sadra”; but regarding the concept of Davani’s “attribution” also an 

article has been written by Munizheh Palangi titled: “Attribution Theory in 

Davani’s Thought”, in which they have compared this concept to Aristotle’s 

“homonyms in a single attribution” and Sadra’s “Illuminationist Affixation”. But 

in the present paper more proofs and more extensive analysis of the concept of 

“attribution” and particularly the concept of the source of attributions has been 

accumulated through study of more of Davan’s sources and works, including a 

commentary which was written by one of his students in the treatise of al-Zowra’. 

By distinguishing between his explanations concerning the theory of Inclination 

to Divine and theory of emanation and on the other hand, distinguishing the theory 

of specific gradational existence and Sadra’s theory of personal unity, the concept 

of “source of attributions” in the theory of emanation was identified as being 

equivalent and consistent with dependent existence in Sadra’s personal unity idea. 

Accordingly, first the distinction between relational and dependent existence has 

been addressed and Sadra’s intent regarding the dependency of the effect has been 
explained; in the next step, through study of other evidence and views in Davani’s 
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works, the concept of aatribution has been analyzed and we specify whether 

relational existence or dependent existence can be deduced according to Davani’s 

concept of attribution. 

 The concept of attribution in Davani’s views has been explained in two forms 

and the second form completes the first. In the first form, Davani presents an 

initial and vague concept of attribution. He considers existence to be limited only 

to God and on the hand is faced with multiplicities which he cannot consider as 

existing and neither can he refute them. Therefore, he uses the concept of 

attribution in order to provide this meaning. But in the second form, he presents 

attribution with the concept of initial relation and limits it to the relationship 

between God and other than Him and considers it to be synonymous with 

manifestation and emanation. But Sadra, as the inventor of the theory of 

considering possible beings to be dependent, believes that Davani’s writings 

confirm the relationality of existence, whereas he has not mentioned anything of 

the second form of attribution; this is while that theory is totally correspondent 

with Sadra’s theory of manifestation and the explanation of personal unity in 

regards to depenedent existence. 

Ultimately, it must be sad that even though Davani’s intent and meaning of 

attribution corresponds with dependent existence (according to Sadra’s personal 

unity theory), however, one cannot claim that his words are equal to that of 

Sadra’s; because, one cannot find the discipline and cohesiveness of Sadra’s 

Transcendental Philosophy in Davani’s works, which is why he has not been 

successful in explaining some terms and examples.  
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 ممکنات بودن یرابط ایرابط و  یبررس
 یدوان نیالداز نظر جالل
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 ۱۱/۶۵/۳۱۸۹تاریخ پذیرش:            |          ۶۵/۳۳/۳۱۸۱تاریخ دریافت:  

 چکیده
 نیالداز خود، از جمله جالل شیپ یحکما ۀاسححت که از سححخنان هم یممکنات، مدع بودن با اعتقاد به رابط مالصححدرا

ستتناج م بودن یرابط یدوان ت  ممکنات و ۀکه در آثار خود رابط ی، اما دوانشودیممکنات ا ساب»را با مفهوم عل   انیب «انت
شکل اول همان امر نیاکند، یم ست:  شکل مطرو کرده ا سئله را به دو  ست که به نظر یم شهرت دارد،  «التألهذوق» ۀیا

ه نحو النسححب، مفهوم انتسححاب را بمفهوم ام  یو توضحح یمعلول یعل   ۀرابط یتشححأن به جا ریبر تعب هیاما در شححکل دوم با تک
صورت کند؛یعنوان م یترقیدق ص رابط وجودبا  قیکه قابل تطب یبه  شخ ستگاه وحدت  ست.  یدر د صدرا  ۀمقال ردمال

ده چه موجب شححکه آن شححودیگیری مجهینت نیچن، یدوان ترقیتر و دقکامل ۀینظر عنوان شححکل دوم به رشیحاضححر با پذ
از مقصححود خود و  یناموفق دوان انیب یکیدو امر اسححت:  داندیم یرابط وجودممکنات را  یمالصححدرا معتقد باشححد، دوان

 انتساب.  انیعدم توجه مالصدرا به شکل دوم  ب یگرید
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 مقدمه
ساب»موجودیت ممکنات از مفهومی به نام  ۀالدین دوانی در بیان نحوجالل ست. از « انت ستفاده کرده ا ا

 ملهین و از جودیت، معتقد است سخنان حکمای پیشدانستن این نحوه موج« رابط»طرفی مالصدرا، با 
 است. مبتنی ی دانستن ممکنات رابط وجودالدین دوانی بر جالل

د وحدت شخصی وجو ۀالدین دوانی با نظریجالل التألهذوق ۀمقاالت متعددی مبنی بر تقارب نظری
خانی، ین محمداز آقای حسحح« وحدت وجود از نظر دوانی»اسححت؛ همانند مالصححدرا، به چاپ رسححیده

سفی نظری ۀمطالع» صی وجود از دیدگاه دوانی و  ۀتطبیقی تبیین فل شخ از آقای  «صدرالمتألهینوحدت 
سین سی نظریه ذوق  »لو و حامد ناجی، باقر ح سئله وحدتأت برر زاده، اما از محمود قیوم« وجود له در م

سحط تو« انتسحاب در اندیشحه دوانی ۀنظری»ای با عنوانبه نحو خاص نیز مقاله« انتسحاب»در باب مفهوم 
شده ست که آنخانم منیژه پلنگی نوشته  ساب واحدنامهم»را با ا ضاف»ارسطو و « های در انت شراقی ۀا « ها

ت»ۀ فر در مقالاند، اما آقای عبدالرزاق حسامیمالصدرا مقایسه کرده الدین دوانی و در اندیشه جالل علی 
ت  با تمرکز بر مسححئله« مالصححدرا اند که سححخنان دوانی هم دوانی، معتقد الزوراء رسااالهمعلول در و عل 

ن و مبتنی کننده تشأی است و مالصدرا نسبت به آن قسمتی که بیانرابط وجودو هم  رابط وجودکننده بیان
ممکنات است، سکوت اختیار کرده است. اما در مقاله حاضر با بررسی منابع و آثار بیشتری  بودن بر رابط

 نوشته شده است، شواهد بیشتر الزوراء رسالهشرحی که توسط یکی از شاگردان او بر و از جمله  از دوانی
سترده ساب»تری از مفهوم و تحلیل گ سب»ویژه مفهوم و به« انت بیان او  و با تفکیک شد، گردآوری «ام الن

شأن و از طرفی تفکیک نظری ۀالتأله و نظریذوق ۀدر نظری صی و وحد ۀت شکیک خا صی ت شوحدت ت خ
در دستگاه وحدت شخصی  رابط وجودتشأن، معادل و سازگار با  ۀدر نظری« ام النسب»مالصدرا، مفهوم 

ز و رابطی پرداخته و منظور ا رابط وجودابتدا به بیان تمایز  ،مالصححدرا تشححخیص داده شححد. بر این اسححاس
مفهوم انتسححاب و بررسححی آراء و  معلول از نظر مالصححدرا را بیان کرده و در مرحله بعد با تحلیل بودن رابط

شود یا ی استنتاج میرابط وجودنماییم که آیا از مفهوم انتساب او شواهد دیگر در آثار دوانی، مشخص می
 ؟رابط وجود

 و رابطی رابط وجودتمایز 
 نحو مشححترکاسححت و بهو رابطی تمایزی نبوده رابط وجودبین  ،در میان حکما تا پیش از زمان میرداماد

اش عین وجود آن برای نفسححه وجود فی که ناعتی وجود یکی اسححت:رفتهکار میهمیان دو معنا ب لفظی
ت و محموال میان هاینسححبت و روابط معنای به دیگری ومانند وجود بیاض و سححفیدی  اسححت، غیر
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ه داز منطق وارد فلسفه ش . این معناربط و از معانی حرفی است صرف  . در معنای اخیر وجود موضوعات
صالت ست و ا صطالحی منطقی اً ا ست ا ست. به ،ا سفه ا ست که مختص به فل  ولی معنای اول، معنایی ا

ت  به تبع   (111 ص، 1، ج0831داماد، میر) همین اشححتراک در تعبیر میردامادعل  صحححدرا برای او مال و 
صطالو    به معنای دوم رابط وجودو  «رابطی»را  به معنای اول رابط وجودجلوگیری از خلط میان این دو ا

به  . مالهادی(880۔829، ص0، ج0930مالصحححدرا، )نامیدند « رابط»را  با بیت زیر  سححبزواری نیز 
 اند:ی و رابط اشاره کردهرابط وجودبندی تقسیم

 .(01، ص8ج، 0803، سبزواری) مت نفسی فهاک و اضبطث   و رابطی رابط وجودان ال

سه وجود یا فی ست یا فی غیره.  نف سه موجود فیا سه نیز یا به نحو  نف ست و یا لغیره. موجود لنف سه ا یا لنف
یا  یرابط جودو لغیره نفسه فیتعالی است. وجود  سه لنفسه وجود واجبنف بنفسه است و یا بغیره. وجود فی

ای گونهولی نفسیت آن به ،آیدمی شمار به نفسه عرض اگر چه یک موجود فیعرض؛ زیرا است. مانند  ناعتی
ق  خویش ناچار باید در غیر ،شححودد اسححت که اگر در جهان خارج موجو چه در ی اگررابط وجود پذیردتحق 

سته است و جهان خارج پیوسته به غیر  بودن ن لغیرهنامند، اما ایمی «وجود لغیره»را از این حیث آن خود واب
 نفسه فی»دهد که به آن قسم خاصی از هستی را تشکیل میرو، این آن نیست؛ از بودن نفسه منافی فرض فی

یتاند. یدهنام «رابط وجود»را  آنو  شححتهندا یونه نفسححیتگهیچگویند، اما وجود فی غیره می« لغیره   هو
رای ب. یسححتچیزی جز یک امر تعلقی نتشححکیل داده و حقیقت آن  را عین وابسححتگی به غیر رابط وجود
چه توان مثال آورد؛ زیرا آنمیان موضححوع و محمول یا صححفت و موصححوف را می نسححبت و ربط، رابط وجود

 گونه نفسیتی ندارد. و هیچدارای استقالل نبوده  وجه هیچ سازد بهمحمول را به موضوع خود مرتبط می

 از نظر مالصدرا رابط وجود
ی و معلو روابط بت لی عل  یا نسحح ظام وجودی صحححدرایی، و  نات در ن جب و ممک گاه وا در دو دسححت
دستگاه وحدت تشکیکی خاصی و دستگاه وحدت شخصی. مالصدرا ؛ شناختی قابل تبیین استوجود

صاز  شکیک خا ستفاده میۀ به منزل یطریق ت صی ا شخ سیدن به وحدت  سکندپلی برای ر تگاه . او در د
 هک ز اصالت وجود، با تقسیم وجود به رابط و مستقل، معتقد استوحدت تشکیک خاصی، با استفاده ا

ت  ۀرابط. انداز قبیل روابط تعالی وجود ممکنات همه نسبت به حق بوده  اشراقیۀ و معلول از نوع اضافعل 
 آید. در دستگاه تشکیک خاصی، حقیقت واحد هستی در اثرمی شمار از مراتب هستی به رابط وجودو 

ت  اسححت. به صححورتی که هر مرتبه نازله و رقیقه مرتبه مافوق ای مراتب مختلف شححدهو ضححعف، دارشححد 
ی از خود هیچ استقالل ،بنا براین .خویش است و مرتبه نازله چون همه هویت آن در گرو مرتبه عالیه است

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41461#_ftn1
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ت  ندارد. ت ع تنها دو امر متباین از یکدیگر نبوده، بلکه ممکنات عین ربط بهو معلول نیز نهعل  هستند، ل 
ت ت ع گونه نفسححیت و اسححتقاللی در برابرزیرا با رابط دانسححتن معلول، هیچ؛ نه موجودی مرتبط با عل  ل 

ت  رقیقه و نازله ۀمرتب رابط وجودکه  عالوه این امربه ،توان برای آن فرض نمودنمی ساب میعل    آیدبه ح
سفتنا من قبیل الروابط لوجود اان » صدرا، ) «لحق تعالیوجودات جمیع الممکنات فی فل ، 0930مال
 .(829، ص0ج

ست حکمای پیش از او ممکنات را  صدرا معتقد ا ستهی میرابط وجودمال را زی ؛رابط وجوداند نه دان
قا لآن به وجود دومی  بات شحححدن ها اواًل  د؛ یعنی برای ممکن وجودی مغایر و مخالف وجود حق اث

سوب به او، بهاند. البته، بر وجهی که مرتبط با حق باشد کرده ساب از وجود مای که گونهو من مکن این انت
 اند: وجود وکه موجودیت ممکنات را به دو جزء تحلیل و تفسححیر کردهعالوه ایننیسححت. به یشححدن جدا

  ها به معنایکه این انداز ذات ممکنات دانسححته تعالی و این نسححبت را امری زا د و غیرنسححبت به باری
داند نه گونه که بیان شححد، مالصححدرا وجود ممکن را رابط میاسححت، اما همان ممکن بودن یرابط وجود
ممکن عین نسححبت اسححت و واقع،  خود و بذاته منتسححب به خداسححت و درخودی؛ زیرا ممکن بهرابطی

 .(880۔823صهمان، )ربطی زا د بر ذاتش نیست  ۀارتباطش با واجب، به واسط
ت یان مسا لکه در پامالصدرا در دستگاه وحدت شخصی  ی از ترتحلیل عمیقشود، مطرو می علی 

ست؛ رسد که حتی تعبیر عین الربط نیز تعبیر مناسبی نیو به این نتیجه می ارا ه داده است بودن عین الربط
از تلقی عین رو، این توان قا ل شد و اززیرا اساسًا هیچ هویت وجودی بیرون از هویت حضرت حق نمی

صرا بودن الربط ست و شود که ف داده و مدعی آن مینیز ان صر به خداوند ا ستقل منح وجود حقیقی و م
رات حضححرت حق نیسححت که این همان چیزی جز تشححئنات و تطو   ،پنداریمحضححرت حق می چه غیرآن
صیه وحدت» ست «شخ صی، . ا شخ ستگاه وحدت  شأن جایگزین رابطهدر د ت ت چه شود و آنمی علی 
ت عنوان به ر واقع، در ،شودخوانده می علی  ت تطو  ه ی وو ماسث او به حیثیتی است به طوری و تحی   عل  الل 

 ،بر این اسححاس .چیزی جز شححأنی از شححئون وصححفی از توصححیفات و لمعه و تابشححی از لمعات او نیسححتند
ذاتی مسححتقل لحاظ کرد؛ زیرا  عنوان ها را بهتوان آنو نمی ندارندتعالی، هویت مسححتقلی ماسححوای واجب

ست که از آن و تعلق به غیر بودن ا عین تابعهحقیقت آن ست. به همین جهت ا شو فقر و نیاز ا  ،ئونها به 
یات عالی لمعات و ظالل نور حق ،اطوار ،حیث خداوند تعبیر می ت یات ذات  ، 0ج ،همان)شححود و تجل

  .(800۔  800، ص2همان، ج؛ 09و  07ص
ست شت که این تعابیر، تعابیری نی شکیکیکه با و ندباید توجه دا ص حدت ت سازگار  ی آنحتی نوع خا

توان برای وجود در نظر گرفت که این رقیقه نمی عنوان حتی به ایهیچ نوع مرتبه ،. بر این اسححاسدنباشحح
است. تعالی  در واجب وجودو انحصار  عرفا وحدت شخصی وجود ۀنظری همان
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 انتساب از نظر دوانی
، انتساب را مطرو کرده استۀ لتأله و مفهوم مشتق، مسئلاذوق ۀنظری اساس دوانی در آثار مختلف خود بر

ت ۀالتألهی خود از مسئلمبنای ذوق بر ، افزونرساله الزوراءاما در  که با  و تشأن نیز تأثیر پذیرفته است علی 
توان به این نتیجه رسححید که هدف نهایی او بیان توجه به شححواهد موجود در آثار دیگر و نظام فکری او، می

 شود. تری بیان میتر و کم ابهامآن، انتساب به نحو دقیق اساس تساب است که بردوم ان

 هالتأل  ذوق ۀاساس نظری تحلیل مفهوم انتساب بر .1

وجود حقیقی در واجب تعالی، به بیان وحدت پرداخته و در قدم بعد، با سخن خود  کردن دوانی با خالصه
سعی در توجیه کثرات عالم دا ساب،  سیم موجود به واجبدر باب انت ، تعالی و ممکنات رد. وی پس از تق

یرا داند؛ زاما ممکنات را دارای وجود حقیقی نمی ،گیردمیرا تنها برای واجب تعالی در نظر وجود حقیقی 
شود ااز نظر او معن صف موجودیت بذاته از آن انتزاع  ست که و و  (03تا، صدوانی، بی)ی موجودیت آن ا

ستبذاته این الیجا که واجب تعاز آن ست، اما موجودیت در ممکنات، به اعتبار  ،گونه ا موجود حقیقی ا
 فس  ، نالوجود منشاء انتزاع وجود در واجب ،ها قا م به ذات خود نیستند. بر این اساسآن؛ زیرا ذات نیست

 . است، صفت مکتسبه از فاعل و به عبارتی، انتساب به فاعل الوجود و در ممکن ستذات او
ه وجود حقیقی ندارند، ممکن نیسححت وجود   ویماسححجا که از آن به همین  و ها شححودآن عارض   الل 

ساب   ست، بلکه به شود. موجودیت ممکنات به معنای قیام آنجایگزین آن می جهت، انت ها به وجود نی
سبت آنامعن ستی ن سبت ن ها به وجود ا سطه این ن توان یها را معدوم خواند و نه متوان آنمیه که به وا
ستفاده کرده و مینامیدها را موجود آن شتق ا سخن  خود از مفهوم م ه گونه کگوید: همان. او برای بیان این 

شتق   سبتی با تمر پیدا می «تامر»مفهوم م سبتی با حدید پید «حداد»کند و یا مفهوم تنها ن کند، ا میتنها ن
س ست. آن وینحوه موجودیت ما ه نیز چنین ا  حقیقتاً  کهکنند بدون اینسبتی با وجود پیدا میها تنها نالل 

توان می .(029ص، شرح خطبة الزوراء، 0830، دوانی؛ 18۔12، ص0830دوانی، ) وجود داشته باشند
 ۀاعتبار ارتباط. بر پای (2تعین؛ اعتبار (0 کند:دوانی، دو اعتبار برای حقایق امکانی مطرو می که گفت

ت  مغایر و مباین ذات اند ولمسححتق اعتبار اول، حقایق امکانی شححوند و ارتباطی با او ندارند، لحاظ میعل 
ت  اعتبار دوم؛ تابع اسححاس اما بر ه انتسححاب ب»یعنی  ،و موجودیت به معنای دوم هسححتند و قا م به آنعل 
 .(32ص ،0837زاده،قیوم) دارند« وجود

هومی مف  هدوانی تنها موفق به اراالتأله با جایگزینی مفهوم انتسححاب به جای عروض، ذوقۀ در نظری
وحدت وجود در عین کثرت »این نظریه به  ،شود و بر همین اساسمبهم از نحوه موجودیت ممکنات می

ه است. شدمعروف  «موجود
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ت تعبیر اساس تحلیل مفهوم انتساب بر .2  به تشأن علی 

ساله الزوراءالدین دوانی در جالل سخن از نظریه ذوق بدون این، در بیان نحوه موجودیت ممکنات، ر که 
ت بیاورد، با تعبیربه میان له أالت ه موجودیت به بیان نحو« ام النسححب» به تشححأن و سححپس بیان مفهوم علی 

پردازد که بر این اساس، معلوالت از وجود مستقلی برخوردار نبوده و مفهوم مبهم انتساب به ممکنات می
ت  شححأن و مظهر ت  ی حکم حدوو مادی به حدوو ذاتی، عدم مباینتتسححر  یابد. او با ارتقاء میعل  و عل 

محال « ال شححیء»از  ءحدوو شححی   ،گونه که در حدوو زمانینظر او همانگیرد. بهمعلول را نتیجه می
اش است، در حدوو ذاتی ای قابل که محل استعداد آن پیش از حدوواست؛ یعنی مسبوق است به ماده

 نیز این حکم ساری است. 
گوید: دوانی در توضی  سخن او چنین می شارو

شححود، حدوو ذاتی نیز ونه که حادو زمانی جز در محل قابل آن، تعقل و تصححور نمیگهمان
چه جاعل در مطلق احداو یا جعل، آن ،شححود. از نظر اوجز در منعوت قابل آن، تصححور نمی

ست چه به نحو بهافاده می ت چهآن ،زمان. بنابراین ذات و چه بهکند، نعتی از نعوت خود ا   عل 
نماید، امری مباین با ذات جاعل نیست و به همین جهت است که متکلمانی که جعل افاده می

 .  (97، ص0892الری، ) اندو معلول قا ل شدهعل ت  دانند، به مباینترا از قبیل تولید می

ت  معلول نه مباین با ذات ،بر این اسححاس که به حسححب ذات متعلق و اسححت و نه مسححتقل از علت، بلعل 
ت  مربوط به ذات ی های واجب تعالوجهی از وجوه و حیثیتی از حیثیتو  شئوناست. معلول شأنی از عل 
؛ زیرا هیچ نحوه موجودیت مستقلی ندارد معلول امری اعتباری محض است ،بنا براین آید.به حساب می

به این نحو لحاظ نماییم و اگر آن وجودش[ ممتنع اسحححت و تنها در  ]تصححور معدوم، بلکه اصححالً  ،را 
ت  ش بهارا از حیث نسححبت که آنصححورتی ق  ای ازبرای او نحوه ،لحاظ نماییمعل  رد کتوان اعتبار میتحق 

ق  و بدیهی اسححت که این نحوه (070، صالزوراء رساااله، 0830دوانی، ) ق واقع، نیز درتحق  ت  تحق  عل 
ست که مجازاً  یعنی  ،ممکنات بدون ذات علتوجود  رو،از این .شودصف میمعلول به آن خوانده و و ا

محال است. سخن دوانی در اعتباری محض خواندن ممکنات اشاره به همین امر دارد  قطعاً  ،تعالیأ مبد
 .  (000، ص0892الری، )

نسبت اول تعالی نسبت به  (0نماید: ، دو نوع نسبت را مطرو میعلی تمفهوم  کردن دوانی پس از مطرو
هوی ماسحح)وانی ث پایه و اسححاس همه )« النسححبام»نسححبت بین خود ثوانی. دوانی نسححبت اول را  (2؛ (الل 

مفهوم ارتقاء یافتۀ مفهوم کلی و مبهم واقع،  در ،«نسححبت نخسححتین»یا « ام النسححب»؛ نامدمی (هانسححبت
ن بدون ممک نحوی کهبه ،شودثوانی و واجب تعالی می ۀالتأله است که مختص رابطذوقۀ انتساب در نظری

این نسححبت هیچ گونه تحققی ندارد. او در توضححی  این نسححبت به زبان تشححبیه در عین تنزیه روی آورده و 
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سبت بین ثوانی)ب َس که دیگر ن   کندمیعنوان  شبیه و نه از هر جهت مباین و بیگانه با این  (ن نه از هر جهت 
سبت شبی االمر؛ زیرا هیچ چیز در نفساندن ست. کاماًل  شبیه او ه به و منطبق با او نبوده، بلکه تنها از جهاتی 

توان مقایسححه کرد و یا از آن برای تقریب به ذهن این نسححبت را با هیچ نسححبتی به نحو کامل نمی اعتقاد او،
ستفاده کرد صورت، ما را از وجهی به او دور میا ست کهکند، اما این؛ زیرا در این  ا این بمب کامالً  گونه نیز نی
سبت سبت اول یا همان امدیگر ن صورتی که تنها از وجهی که با ن شد. در  سبت دارند، ها با سب، منا الن

 .  (073، صالزوراء رساله، 0830دوانی، ) «تواند فهم ما را به آن نزدیک کندمی ،مورد توجه قرار گیرند
شححأن هر فرع  ۀانند رابطاین نسححبت را هم الزوراء در شححرو خود بر - شححاگرد دوانی -الدین الری کمال

صلش می سبت به ا صلی از هر جهت نهداندن شابه و نه ؛ زیرا هیچ ا ست،  کاماًل م صلش ا کاماًل مباین با ا
 اندگونه که در بحث صفات، اصحاب کشف و نظر گفتهبلکه از جهتی مشابه و از جهتی مباین است. همان

سبت ب که صفات ثوانی، از این قبیل اصفات اول تعالی، مانند علم و قدرت و حیات ن کم را و همین ح نده 
صفتی از ثوانی و نه از هر جهت مباین  ؛دندار شابه  صفات واجب تعالی به نحو کامل نه م یعنی هیچ یک از 

سخن غزالی در اندبا آن ست که  صوصعربی در  و ابناحیاء العلوم . او معتقد ا نا در سی و ابن فتوحاتو  ف
 .  (000۔008ص ،0892الری، )کننده همین امر است بیان ثارشان، نیزو دیگر آ تعلیقاتو  شفاء

ه و تأکید دارد ک داندالنسحب یا همان نسحبت اول، زبان را ناتوان و قاصحر میدوانی در بیان حقیقت ام
ماده و یا  تعالی خواندن این نسبت، به معنای متعارف و عرفی نیست و نباید پنداشت که حق« النسبام»

، الزوراء رساااله، 0830دوانی، )آید شححمار میروض ممکنات و تعبیراتی از این دسححت، بهمحل و مع
زیرا ماده همواره محل و یا معروض صورت است و خداوند تبارک و تعالی نه معروض و محل ؛ (073ص

  البته، به اعتقاد شححارو دوانی،. (003، ص0890دینانی، ابراهیمی )چیزی و نه عارض بر چیزی اسححت 
الی گونه که ذات اول تعبودن  این نسبت مشخص است و نیاز به دلیل و بیان ندارد؛ زیرا همان« لنسباام»

انی هایی است که بین ثوذوات ثانیه است، نسبت میان اول تعالی و ثوانی نیز اصل همه نسبت ۀاصل هم
ست و در سبت بین ثوانیواقع،  ا سب به واجب ن سبت اند، که هر یک خود منت ها ه آناول تعالی بنیز از ن
شی می سبت را امری مجهول میشود. او حقیقت و ک  نا سی جز اکابر عرفا از آن مطلع نه این ن داند که ک

هرچه دربارۀ آن گفته شححود مانند دیگر مسححا ل ذوقی از جهتی منطبق و از جهتی  ،بنا براین ند.نیسححت
 .  (001۔008، ص0892الری، ) منطبق با مطلوب ماست غیر

ت  که معلول تنها به حسب تعلق و ارتباط باس از بیان ایندوانی پ ق  ای ازدارای نحوهعل  گردند یمتحق 
ی داده و هسححتی تسححر   بعد این حکم را به کل   ۀمعرفی کرد، در مرحل «شححأن علت»و از این جهت آن را 

ت  کند که تنهاعنوان می ست و ممکنات همه در حکم معلول واحد  حقیقی واجبعل  شئونات تعالی ا از 
ساب میاو  ضی  این مطلب می. آ یندبه ح سبت»جاکه گوید: از آناو در تو سرانجام به همه ن ی  های عل 
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د، سححلسححه ممکنات نیز همه در حکم معلول واحدی برای او نشححوختم می (واجب تعالی)امری واحد 
ت  ی،تعال واجب ،شوند. بنا براینواسطه و یا با واسطه به او ختم میهستند که بی ی است و ذاتی حقیقعل 

تاین تفسححیر از  اسححاس بر«. یات و وجوه او هسححتندثاو همه شححلون، حی غیر واجب و ممکن  ۀ، رابطعلی 
گوید: ما در وجود، ذوات متعددی نداریم، ذات و صححفات واجب تعالی دانسححته و می ۀرابط همیونرا 

صفات مبلکه تنها با یک ذات مواجه سابتکثر این ذات واحد بهایم و مابقی همه در حکم  که  آیندمی ح
ستند ستقاللی برخوردار نی َو » فرمایند:گونه که خداوند میهمان ،از هیچ نحوه ا ه   ه  ی ال اللَّ ذ 

لهَ  الَّ الَّ  إ    َو ه   إ 
ک َمل 

وس   ال  دُّ ق  الم   ال  ن   السَّ م  ل  م  ن   ال  َهیم  م  یز   ال  َعز  ار   ال  َجبَّ ر   ال  َتکبِّ م    ،0830دوانی، ) ؛(28ۀ آی ،شرسورۀ ح)«ال 
 .  (073، صالزوراء رساله

ت  که روابطبا توجه به این ،بنابراین سبت اول)اول تعالی با ثوانی ۀ و معلولی به رابطعل  سبیا ام ن  (الن
ت شود و با جایگزینیمنتهی می ی دانستبه تشأن، می علی   ،توان نسبت اول را همان تشأن، ظهور و تجل 

ق  ی زا د بر وجود معلول نبوده، بلکه عیننسححبت اول یا ظهور امر ممکنات  ،نظر او آن اسححت. ازتحق 
  آیندمی شححمار مظاهر و ظهورات خداوند، در حکم صححفت و یا ظهورات صححفات خداوند به عنوان به
شی، ) ست، ممکنات و از آن (03، ص0837دهبا صفات کمال ا صف به همه  جا که وجود حقیقی مت
وجود حقیقی خداوند در هر صححفات ؛ زیرا ، مظهر تمامی صححفات او هسححتندذات خداوند ۀآین عنوان به

اگرچه در برخی حجاب و  ؛، بلکه عین ذات او هسححتندنیسححتنداز او منفک  ،شححودَمظهری که ظاهر می
 .(13همان، ص)اجمال غالب است و در برخی ظهور و تفصیل 

ت  اختالف ظهورات در مراتب و ،بنابراین نیسححت؛ زیرا از نظر او ظهور  و ضححعف داشححتن ظهورشححد 
شکیک و ت  همراه با ت ست و در هر مظهری همشد  ضعف نی یابد و اختالف اش ظهور میکماالت ۀو 

  مراتب أن  »شححود. موجودات به اجمال و تفصححیل، خفی و آشححکار بودن، کمون و بروز ظهورات باز می
اللر جالء مختلفر، بحسححب الظهور رون وقد …وتفصححیلها وخفا ها وإجمالها الد    بالکمون ذلک عن یعب 
 .  (092ص، شرح خطبة الزوراء، 0830دوانی، ) والبروز

ندارد؛ زیرا کانون همه به اعتقاد او،  با وحدت حق منافات  تعدد و کثرت مظاهر در عالم خلقت 
ست و اینشعاع ها به نقطه وحدت، اند و با ربط کثرتها همه تجلیات یک ذاتها، خورشید حقیقت او
شی، ) شودمال میها برآن بودن یاعتبار در بیان دوانی واحد حقیقی در  ،. بنابراین(037، ص0837دهبا

گونه حلول و نحوی که هیچکثرات همان انتسححاب، یعنی همان تشححأن وجود حق در کثرات اسححت، به
 تیسححرو»ای از آن الزم نخواهد آمد و انفصححال و اسححتقاللی برای کثرات قابل فرض نخواهد بود. ممازجه

  ،0830دوانی، )« شححوب ممازجه وال انفصححال علیک مشححاهده الواحد الحقیقی فی الکثرات من غیر
  (079، صالزوراء رساله
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« رابط وجود»با « نسبت اول» ۀمقایس
صدرا در باب  سخن مال ساب را با  سخن دوانی در باب انت سه نماییم ابطر وجوداگر  جه به این نتی ،مقای

ی رابط وجود؛ زیرا مالصدرا در بیان تفاوت ی نیسترابط وجود ،بیان کرده است دوانی چه رسیم که آنمی
ر ذات دانسححتن انتسححاب ب به ثانی در وجود و دیگری زا د شححدن کند، یکی قا لو رابط دو مللفه را بیان می

چ یچه در باب نسبت اول و شأن و ظهور خواندن ممکنات بیان شد، دوانی به هکه با توجه به آن ممکنات
 نیست. معتقد یک از این دو 

  قسححم دو اضححافه که گونهاشححراقی اسححت؛ زیرا همان نظر دوانی نوعی ربط   مدِّ  توان گفت انتسححاب  می
ضافه ست، ا شراقی ا ضافه و ا سم دو نیز مقولی، ربط ا ست، یک ق   یعنی ،طرفین تابع که مقولی ربط ا

ستی است، نظیر طرفه یک که اشراقی ربط دیگری و است الیه مربوط و مربوط   به بطر عین که ناقص ه
امری  اشراقی ربط که نیست چنین این و است الربط عین ذاتاً  خود مربوط ،اشراقی ربط در. است خداوند

  است الیه ربوطم به ربط عین خود، بلکه کند مرتبط یکدیگر به را دو این که باشد الیه مربوط و مربوط بین
سبتی که  (023۔027، ص3، ج0833جوادی آملی، ) ستقالل ممکنات، ن صری  بر عدم ا دوانی نیز با ت

کند؛ زیرا معتقد است چنین نسبتی با وحدت وجود سازگار نیست. فرع اثنیت است را رد می

 سبند                   با وحدت صرف کی ز نسبت اثریگویند که اعیان همه محض ن  

حولی است که از ادراک وحدت، قاصر است و د اَ قات جسمانی همانند فرخاطر تعل  انسان به ،از نظر او
شححود و به همین جهت ممکنات را دارای وجود برای وجودی که عین وحدت اسححت، قا ل به دو یت می

صور می سبتی را ت شته و بین این دو ن ستقل پندا صورتی که دو یتی وجود ندارد و وجود، غیرم از  کند؛ در 
 .  (38۔32ص ،0837دهباشی، ) مصداقی ندارد تعالی حق

ه،  ویماس ،دوانیبه اعتقاد  اضافه،  ینا بدون و نداموجود تعالیحق با ارتباط و گرفتن نظر در باتنها الل 
ضافه از اگر نیز رابط وجود. در حکم ممتنع الوجودند و معدوم همه   نظر صرف تعالی حق وجود به آن ا
 .  (090، ص0890دینانی، ابراهیمی ) بود خواهد نابود و معدوم ،شود

خاصی یک  تشکیک   اساس در حکمت متعالیه و بر رابط وجودباید به این نکته توجه داشت که البته، 
ر وجود ای دشود، اما دوانی به هیچ مرتبهرقیقه محسوب می عنوان مرتبه بسیار ضعیف از مراتب وجود به

و ماسوای او همه ظهورات تعالی است  وجود تنها یک مصداق دارد که آن واجب ،از نظر او و نیستقا ل 
ستند  و تجلیات او ت  که اختالفی در میزان وه ساسشد   ۀتوان گفت که نظریمی ،ظهور ندارند. بر این ا

 شخصی گونه که در دستگاه وحدتتر است و هماندوانی با دستگاه وحدت شخصی مالصدرا سازگار
صدرا  شأن تعبیر می رابط وجودمال سالهشود، دوانی نیز در به ت ت پس از تعبیر الزوراء ر شأن و با ب علی  ه ت



11|        الدین دوانیبررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر االل

شأن تعبیر می ساب به ظهور و ت سبت اول، از انت شتکند. به همین جهت در اینبیان ن رکی از باره تعابیر م
 بینیم.را در سخنان هر دو فیلسوف می… تشأن، تجلی، ظهور، تعین، ظلجمله 

دارد، اما  مبهم یالتأله بیان شده معنایقذو اساس در سخنانی که بر «انتساب»ۀ هرچند کلم ،بنابراین
  تنها جایی برایکند، نهتعبیر تشححأن و مفهوم نسححبت اول مطرو می اسححاس را بر که آن رساااله الزوراءدر 

نظر مالصححدرا در دسححتگاه  مدِّ  رابط   وجودماند، بلکه مفهوم آن مطابق با مفهوم ی باقی نمیرابط وجود
وحدت شخصی اوست. 

 در دستگاه وحدت شخصی رابط وجودنسبت اول با شواهد تطبیق 
شواهدی را می ضمن رد  در آثار دوانی  سبت اول، تأیید می بودن   ادعای رابطی توان یافت که  این  کند کهن

سبت با  سخن می - رابط وجودن صی خود از آن  شخ ستگاه وحدت  - گویدبه معنایی که مالصدرا در د
 بسیار نزدیک است. از جمله:

ت  معلول برای بودن لظ   .1  عل 

ت  ، معلول را ظل  هیاکل النوردوانی در شرو  نویسد: و میو صورت آن معرفی کرده عل 

  العقل فإن   ناقص هو من الکمال یفیض کیف أی[ قاصححر هو من الکمال یعطی وکیف]
سلیم شرف یکون ال المعلول بأن   یحکم ال ر من أ   لوالمعلو ال کیف بالعکس األمر بل العل 

را ظل     .(070 ، ص0000دوانی، )… صورته و لعل 

ت  ۀاز رابط جاایندر   تعبیرداند. تعبیر کرده، معلول را ظل  العلر و صححورت آن می« ظل»و معلول به عل 
ت  بیانگر ربط معلول نسبت بهیت معلول ظل   ر دستگاه معلول د بودن . مالصدرا نیز در بیان رابطاستعل 

 تفاده کرده است:وحدت شخصی خود از این تعبیر اس

شلون اعتبارات التعلقیر االرتباطیر واالنیات االمکانیر الوجودات جمیع ی واجبال للوجود و
شعر وظالل للنور القیومی  شلونها وفنونها وحیثیاتها … وا فال حقیقر واحدا ولیس غیرها اال 

 .  (07، ص0، ج0930مالصدرا،) تجلیات ذاتهاو واطوارها ولمعات نورها وظالل ضو ها

گونه که عرفا کند که هماندر این باره به قول عرفا اسححتناد کرده و بیان می اساافارچنین در جلد دوم هم
ه میوی ماس ه را ظل الل   دانند، نسبت عالم نسبت به وجود نیز این گونه است: الل 
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سان به صرو کما ه سوی علیه فالمقول بقوله العرفاء بعض ل سمی أو غیره أو الل    العالمب الم
سبر هو شخص کالظل تعالی إلیه بالن ه ظل فهو لل سبر عین فهو الل  …  مالعال إلی الوجود ن

 .(292، ص2همان، ج)

تشبیه معلول به اعیان ثابته .2

شبیه کرده موجودیت ممکنات آن ۀدوانی برای بیان نحو سد: و میها را به اعیان ثابته ت شام اعیان به م »نوی
این اعیان اساسًا آشکار نشده و تا ابد ظاهر نخواهند  ،اندی از هستی نبردهاثابته بوی هستی نرسیده و بهره

 .(071ص، الزوراء رساله ،0830دوانی، )شود ها هویدا میشد، بلکه رسم آن
پس از بیان این امر که ماهیت در زبان اهل کشححف به اعیان ثابته که بویی از  اساافارمالصححدرا نیز در 

.  ندیستگوید: ممکنات نیز جز شئونات و تطورات ذات حقیقی ن، میندشواند تعبیر میوجود نبرده
ه شاء إن ارتیر أقوالنا تضاعیف من لک سیظهر کما …   جوداتالو مراتب أن أیضا وستعلم الل 

  الوجودو الحقیقی للنور أضححواء و أشححعر إال لیسححت الممکنات حقا ق هی التی اإلمکانیر
ست مجده جل الواجبی ستق أمور هی ولی سر وهویات بحیالها لرم   یه إنما بل بذواتها متر 
.  (09، ص0، ج0930مالصدرا، ) لحقیقر تطورات و واحدا لذات شئونات

 شود:اما در اعیان ثابته خواندن ممکنات دو مطلب استنتاج می

ت  معلول ظهور (الف ت  و عین ربط بهعل  است عل 
ه نفی میوی سحرا از ما دوانی تنها وجود حقیقی را خدا دانسحته و آن ل از طرفی نیز با تکثراتی مقاب ؛کندالل 

ست که آن ت  این تکثرات نه مباین با ذات ،کند. از نظر اوها را انکار نمیا ستقل از علت، عل  ست و نه م ا
ت  بلکه به حسححب ذات متعلق و مربوط به ذات ت  اسححت. به همین جهت از آنها به ظهوراتعل  یاد عل 

ت  ماکند. به نظر او اگر می ا در نظر بگیریم، معلول نه و معلول را دو امر مسححتقل و مباین و دو وجود مجز  عل 
شدوجود و نه ظهور می شته با شد؛ زیرا وجود حقیقی تنها از آن خداوجود نمی.تواند دا شته با  ،تستواند دا

ساوی با عدم پس غیر شد؛ زیرا غیراند. ظهور نیز نمیاو م شته با  ،ندارد (وجود)اطی با او او هیچ ارتب تواند دا
ما اگر آن باط، ا بدانیم، نتیجه این ارت با وجود  ها را مباین و مسححتقل در نظر نگیریم، بلکه معلول را مرتبط 

وجودیت نحوه م کند کهبودن و ظهور موجودات است. دوانی با تشبیه ممکنات به اعیان ثابته بیان می موجود
 .(207ص، شرح الزوراء ،0830دوانی، )هاست آن معلومات، ارتباط با وجود یا همان ظهور

کننده یان، ب(واجب تعالی)ارتباط و انتسححاب ممکنات به وجود  ۀبرای نحو «ظهور»به کار بردن تعبیر 
بودن این ارتباط اسححت و گویای آن اسححت که مسححتقل از وجود امر دیگری نداریم و تمام موجودیت  رابط
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ی نام دارد، چیز دیگری نیسححت و از این  ممکن عین ارتباط اسححت و غیر ارتباط که ظهور یا همان تجل 
ات همان ارتباط است. او در شرو رباعی زیرا ظهور امری زا د بر ارتباط نیست، بلکه عیناً  ؛استقاللی ندارد

سفی و عرفانی خود صراحت، فل ساب»کند که عنوان می به  ست، بلکه عبارت  «انت صفت ممکنات نی
ست ستارتباط با وجو از ا ی ا ست که این ارتباط همان تجل  شی، ) د حقیقی که همان وجود حق ا دهبا
، ایجاد را به معنای ظهور صفات کمالیه خداوند دانسته الزوراءچنین در شرو خطبه . هم(03، ص0837
 .  (092ص، شرح خطبة الزوراء، 0830دوانی، ) است

چه در عالم وجود هسححت را نکردن وجود و موجود در یک مصححداق، هر آ مالصححدرا نیز با منحصححر
داند. ظهورات  ذات و تجلیات  صفات واجب می

ستقیم صراط إلی العرشی النیر بالبرهان ربی هدانی فکذلک   ودالوجو الموجود کون من م
صرا صیر واحدا حقیقر فی منح  فی له ثانی وال الحقیقیر الموجودیر فی له شریک ال شخ

  عبودالم الواجب غیر أنه الوجود عالم فی یتراءی کلماو دیار غیره الوجود دار فی لیسو العین
مالصححدرا، ) ذاته عین الحقیقر فی هی التی صححفاته اتتجلی  و ذاته ظهورات من هو فإنما

.  (292، ص2، ج0930

ت  امری مستقل از ،ظهور (ب  (نفی موجودیت و استقالل ارتباط)نیست عل 

ستقل رد کرد ۀدوانی نحو ت  را همان ارتباط با و آن موجودیت معلول را به نحو م صیف کرد (وجود)عل   تو
گونه استقالل و موجودیت مستقل و منحازی برای معلول نامید. او هیچ «ظهور»و این نحوه موجودیت را 

ست. به همین جهت بر این نکته تأکید دارد که ممکنات نه ستند؛ زیراقا ل نی  تنها از جهت ذات موجود نی
  کند و وجود داشتن آنرا وهم اعتبار می امری است که آن ،شودنامیده می «اتذ»چه در مورد ممکنات آن

ت  داند، بلکه از جهت همان ارتباط بارا محال می ؛ زیرا ظهور تنها یک شححوندیا ظهور نیز موجود نمیعل 
چون  ؛موجود حقیقی تنها واجب تعالی اسححت ،وصححف اسححت بدون داشححتن موصححوف و ذات. از نظر او

که ذات یا موصححوفی داشححته باشححند و جود اسححت، اما ممکنات تنها وصححف هسححتند بدون اینحقیقتش و
ی، دوان)اند شححدنشححان به این معناسححت که وجود به آن تعلق گرفته و به واسححطه وجود ظهور یافته موجود
 .  (203 ص، شرح الزوراء ،0830

اجب به ماسوی است که این سویه است که جانب وارتباطی یک ،نظر است ارتباطی که در ظهور مدِّ 
ت  نحوه وجود نیز متعلق به فاده است «نصباغ»شدن منظور خود از مفهوم  است. او برای بهتر مشخصعل 

شححود و همین امر یعنی موجودیت یا گوید که این رسححم و وصححف خداوند اسححت که ظاهر میکرده و می
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شححوند، بلکه ه این ارتباط موجود نمیها به واسححطآن ،بنا براین و (207 همان، ص)همان ظهور ممکنات 
.  شودها ظاهر میبه این معنا که رنگ و رسم حق در آن است؛ حق است که به آن منصبغ گردیده منحصراً 

ساس سفی و عرفانی خود در این باره می ،بر همین ا شرو رباعیات فل گوید: ممکن در حد ذات در 
، دهباشی)در او همه چیز است  (حق تعالی)ت ظاهرخود هیچ نیست، اما با توجه و در نظر گرفتن حقیق

 .(19، ص0837
 ست جهان نمای چون درنگریدست آر که هر ذرۀ خاک                        جامی رو دیده به

ی علت. 3  تفسیر زوال معلول به تطور، ظهور و تجل 

ست وبا توجه به این ستقاللی برای ممکنات قا ل نی ن ها را از آهمه هویت آن که دوانی هیچ نحوه وجود ا
را تشححکیل  (وجود حقیقی)ها چه ذات آنداند، معتقد اسحححت ممکنات با نظر به آنوجود حقیقی می

الزم اسححت به توجیه معنای عدم و  ،بنا براین شححوند ودهد، اعم از مادی و مجرد، محال اسححت معدوم می
ستی چیزی به ،زوال بپردازد. به نظر او ت ع شدن نداریم، بلکه این یافتن و معدوم عنوان وجود در دار ه ل 

ی می ی قبلی متفاوت اسححت. بنا برایناسححت به وجه دیگری ظهور و تجل  علول زوال م» ،یابد که با تجل 
ت  واقع، زوال اعتباری از اعتبارات در ر  وعل    ،0830دوانی، )« اسححتآن در شححئون مختلف ذاتش تطو 

 .(073ص، الزوراء رساله
ا یک ذات اسححت و صححفاتش، تنها یک ذات اسححت و تجلیات و تطوراتش که این در دار هسححتی تنه

ر  ، بلکه تنها از وجهی به وجه دیگرشححوندگاه فانی نمیاند، هیچتجلیات چون از آن این ذات   یابندمیتطو 
گونه که عدم العدم همان وجود است، کند که هماندر شرو خود عنوان میاو  (شودچون ذات فانی نمی)

صورتزوا سده ل  صورت (معلول)های فا ساب میآن نظا ر به های کا نه به غیرنیز خود حدوو  آید ح
 .(203ص ،شرح الزوراء ،0830دوانی، )

 های عرفانیاستفاده از تمثیل .4

، از ممکنات با اصححطالحاتی چون: شاارح رباعیات فلساافی و عرفا یویژه، دوانی در آثار مختلف خود به
استفاده کرده است. وجه مشترک این اوصاف در این است که … نماعدم  هستمرآت، حباب، سراب، 

 گونه استقالل و نفسیتی نبوده و عین تعلق به واجب تعالی هستند. ممکنات دارای هیچ
آینه چون خالی از  و اندکننده وجود حقای هسححتند که تنها منعکسممکنات در حکم آینه ،از نظر او

ست شان دهد یخوبی مبه ،هر رنگی ا شی)تواند هر رنگی را ن ممکنات نیز چون  (13، ص0837، دهبا
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توانند مظهر وجود حق باشند. از خود وجودی مستقل و حقیقی ندارند می
 .(03همان، ص) چون آینه از لون ندارد رنگی                      زین روست نمایندۀ هر رنگ که هست

که هیچ موجودیتی اسححت. عدمی نما تعبیر کردههسححت ه عدم  را ب و به خاطر همین ویژگی اسححت که آن
 .(30همان، ص)هستی و وجود حقیقی است  ۀدهندنداشته و به همین جهت، نشان

عارف کامل، عالم در حقیقت وجود مستقلی ندارد و صرف ربط است و تنها به اعتبار ربط به  در نظر  
ست که «س فی الدار غیره الدیارلی»اال  و توان موجودیت را بدان اطالق کردحق می دوانی  و از همین رو

سراب عدم مطلق نیست، حباب از آب و سراب از  یاحباب  ؛استجهان را به سراب و حباب تشبیه کرده
.  (072۔070همان، ص)شود انعکاس نور آفتاب حاصل می

 .(73همان، ص)بر سیل فنا نقش حبابی است جهان   در دیده تحقیق سرابی است جهان

 مالصدرا نیز تعبیر مرآتیت برای ممکنات را به کاربرده است. 

   .(07، ص0، ج0930مالصدرا، )او عکوس فی المرایا او ظالل   کل ما فی الکون و هم أو خیال

 دهد:ها نسبت میدر این بیت نیز به تعبیر ممکنات به مرآت، تکثر را به آن

 .(807، ص2همان، ج)تعددا  لمرایاا عددت أنت إذا   أنه غیر واحد إال الوجه ما و

 ی دانستن معلولرابط وجودید ؤسخنان م
معلول در سححخنان دوانی مواردی از جمله مجعول دانسححتن ماهیت و  بودن با وجود شححواهد دال بر رابط

ت  تشححبیه رابطه د که باید با وجوکند ممکنات می بودن و معلول به جوهر و عرض، داللت بر رابطیعل 
بررسی شود. ،معلول بودن بر رابط ملیدات بسیار

مسئله جعل .1

اعتقاد دوانی به مجعولیت  ،دهدیکی از مواردی که به واسححطه آن مالصححدرا، دوانی را مورد نقد قرار می
ستن ممکنات هم صورتی که چنین اعتقادی با رابط دان ست. در  سی آثار ماهیت ا خوانی ندارد، اما با برر

ست؛  (0سه نحوه بیان در باب جعل دارد:  که او توان پی برددوانی می مجعول  (2مجعول ذات ماهیت ا
 جعل به معنای ظهور و افاده است.  (8حیثیت مکتسبه است؛ 

به بیان متفاوت اول و دوم دوانی اشاره کرده است و با نقل سخن دوانی در این اسفار مالصدرا در 
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قات خود، بر خالف که او در برخی تعلی قد اسحححت  مان  باره، معت که ه به آن اصححرار دارد  که  قولی 
داند می (ماهیت مرتبطه)ماهیت من حیث هی اسحححت، مجعول را حیثیت مکتسححبه  بودن مجعول

 .  (003، ص0، ج0930مالصدرا، )
ساس بیان دوم  ست موجود و مجعول خود ذات لحاظ به ممکن ذات»بر ا   حیثیت لحاظ ، بلکه بهنی

  جوادی آملی،)شود می وجود مفهوم مصداق و شده کند، مجعولمی پیدا جاعل اب که ایرابطه و اکتسابی
ت . او پس از تعبیر(818، ص0، ج0833 به تشأن، همین مفهوم ربط و حیثیت اکتسابی را به ظهور و  علی 

ی ارتقاء داده و بیان می جعل از قبیل تولید نیسححت که الزم باشححد جاعل امری مغایر با خود را  که کندتجل 
نعتی از نعوت جاعل اسححت که او  ،شححوداز جاعل افاده می چهبلکه به معنای افاده اسححت و آنایجاد کند، 

شححخصححی  داند. این تفسححیر با دیدگاه وحدت  را همان ظهورات واجب یا ظهورات صححفات واجب می آن
، اما کرد جرا استنتا بودن توان رابطیاز بیان اول و دوم می ،مالصدرا در باب جعل، مطابقت دارد. بنا براین

شود. استنتاج نمی - بنا به تحلیل وحدت شخصی -ممکنات  بودن دوانی جز رابط از بیان سوم  

ت  تشبیه رابطه .2 و معلول به رابطه جوهر و عرضعل 

ت دوانی پس از تعبیر ه رابطه را ب به تشححأن برای نشححان دادن عدم اسححتقالل معلول نسححبت به علت، آن علی 
سبت به جواهاَ  شبیه کردهعراض ن ست ر ت صدرا از آن رابطی ا ست بودن ممکنات را نتیجه گرفته که مال   ا
 سخن دوانی در این باره چنین است:  (880۔880، ص0م، ج0930مالصدرا، )

رفته شود وجودش محال است، اما اگر عرضی برای گ سیاهی اگر مستقل از جسم در نظر
 عنوان صورتی در پنبه اگر لباس را بهن چنیگرفته شود، موجود خواهد بود. همر در نظ جسم

از این  - جدای از پنبه بگیریم عنوان امری ذاتاً  را به موجود اسححت، اما اگر آن ،لحاظ کنیم
 .  (070ص، الزوراء رساله، 0830دوانی، ) وجودش محال خواهد بود - حیث

ها به ور و تشححبیه آنمقصححود دوانی از تعبیر ممکنات به تشححأن و ظه که توان گفتچنین می ،در پاسححخ
ی رابط وجودثابته، نفی هر نوع وجود مسححتقلی برای معلول اسححت، اما در مثال سححخن از نوعی  اعیان

ست.  زده ست نه  روی  بر این،  افزونا سبت اول و یعنی رابطه ممکن با واجب تعالی ا سخن دوانی تنها ن
ت  هر رابطه نه خداوند را در حکم جوهرعل  ند، نه ممکن را در حکم عرض میو  و معلولی و چون  دا

 توان گفت دوانی از مثال خوبیمی ،بر این اسححاس .توان شححبیه به یکدیگر دانسححتها را نیز نمیآن ۀرابط
نه اصل مطلب و کالمش. به این ا شکال به این نحو نیز  ؛محل ا شکال است او است و مثال   استفاده نکرده

فسه و و فی غیره، بن نفسه فی)هنوز تقسیم وجود به رابط و رابطی در زمان دوانی  پاسخ داده شده است که
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مطرو نبوده اسححت و هدف دوانی در این مثال تنها بیان عدم اسححتقالل و فقر معلول بوده اسححت و  (بغیره
سححت مثال عرض ا ،توانسححته اسححت به واسححطه آن این وابسححتگی و فقر را برسححاندترین امری که مینزدیک

 دوانی در این تشححبیه تنها وجه وابسححتگی جوهر به عرض را مدِّ  ،براینبنا .(90ص ،0837خانی، محمد)
ت  به خود جوهر و عرض نظر داشته باشد؛ زیرا کسانی که رابطه بی آن که ،نظر داشته است لول را و مععل 

ت  به مغایرت ،دانندهمانند جوهر و عرض می  ۀبه نظریدر صورتی که دوانی با توجه  ،اندقا ل و معلولعل 
ت  تشححأن، به مغایرت میان  بودن با توجه به تمام شححواهد دال بر رابط ،نیسححت. بنابراینقا ل و معلول عل 

ا در ی نبوده است، امرابط وجودتوان به این نتیجه رسید که مقصود دوانی می ،معلول که در مقاله ذکر شد
ت. بیان مقصود خود در قالب مثال موفق نبوده و خوب عمل نکرده اس

 گیریبندی و نتیجهجمع
موجودیت ممکنات از نظر دوانی باید به این نکته توجه داشت  ۀبودن نحو برای پی بردن به رابط و یا رابطی

ت. شکل اول اسۀ کنندکه مفهوم انتساب در آرای دوانی در دو شکل بیان شده است که شکل دوم تکمیل
دهد. او وجود را تنها به واجب تعالی، از انتسححاب ارا ه می مفهومی ابتدایی و مبهم را ،دوانی در قالب اول

د توانها را موجود بداند و نه میتواند آنداند از طرفی در عالم با کثراتی مواجه اسححت که نمیمنحصححر می
کننده این معنا باشححد، اما در تأمینتا  کنداسححتفاده می «انتسححاب»واژۀ از  از همین رو، کند وها را انکار آن

ستین مطرو می سبت نخ ساب را با مفهوم ن صور در رابطشکل دوم انت   و واجب تعالی و ۀکند و آن را مح
ی و تشان مترادف دانسته است، اما مالصدرا بهوی ماس ه کرده و آن را با ظهور و تجل  ظریه عنوان مبتکر ن الل 

ستن ممکنات،  ست کهرابط دان ستطراب وجودسخنان دوانی ملید  بر این اعتقاد ا صورتی که ،ی ا  در 
ساب نیاورده در حالی که صی او از  ۀکاماًل با نظری سخنی از تعبیر دوم انت شخ سیر وحدت  شأن و تف ت

 مطابقت دارد.  رابط وجود
تگاه دسبا  - رابط وجودهرچند مقصود و معنای مورد نظر دوانی از انتساب با که  باید گفت ،در پایان

صدرا صی مال شخ ست سازگار - وحدت  سخن او هم کردتوان ادعا نمی ،اما با این وجود ،ا پایه با که 
ست صدرا ا سخنان دوانی، نظاممال سجام حکمت متعالیه دیده نمی؛ زیرا در  به همین  و شودمندی و ان

ها موفق عمل نکرده است. جهت در بیان برخی کلمات و مثال
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