"صدور الكثرة عن الواحد" بين
الحكمة المتعالية والمدرسة اإلشراقية
عني اهلل خادمي
ترمجة طارق عسيلي
املشاؤون؛ اإلشراقياون؛ الصوفياون.
الكلمات المفتاحية :ا
املّل صدرا؛ الوجود؛ العقل؛ الفيض؛ ا

أثبت الفّلفتفة املستل ون عتددا كبت ا مت القواعتد واملبتادئ املتاصتلة ااملااقشتاا الزوومولوجياتة الت اتاولوا مت خّل تتا
توضتتيو وتفست اتوادل العتتام ،والعّلقتتاا اتتني املوجتتوداا ،وحتليتتل التترواا اتتني عتوام الوجتتود املختلفتتة ،وم ت ه ت
املبتتادئ مبتتدأ الوااتتد الوااتتد ل صتتدر عا ت ال وااتتد  .حبستتذ ه ت ا املبتتدأ ،أعل ت الفّلفتتفة أ ان الوااتتد م ت مجي ت
اجلهاا ل ميز أن صدر عا ال موجود وااد .م جهة أخرى عتقد الفّلفتفة املستل ون أ ان احلت ا استي احلقيقتة
وهو وااد م مجي اجلهاا.
ذا أخت ا االعتبتتار احلقيقتتة القائلتتة أ ان يف هت ا العتام عتتددا مت املوجتتوداا ل عت اد ول حيص ت  ،ميزااتتا أن حتتر
جم وعة م األفئلة:
كيف ميز أن وجتد يف العتام كثتر موجتوداا صتادر عت احلت ا الت
ال معقول املشزلة ل تااىف م مبدأ الوااده .
ميز تقدمي ا

هتو وااتد مت مجيت اجلهتااه  .و هتل

حيل العل اء املسل ون مسألة صدور الزثر ع الوااد ،و شراوا عدم التعارض اتني حت اقت كثتر املوجتوداا
لزي ا
ومبدأ الوااد ،اقرتاوا عددا م الاظرااا ،أهاها:
املشائني ال اقرتاها اا فياا والفارايب.
 -1ظراة الفّلففة ا
 -2ظراة اإلشراقياني ال اقرتاها شيخ اإلشراق.
 -3ظراة الصوفياني.
ِّ
تشزل الاقحة املركزاة لبحثاا ه ا.
مّل صدرا ال
 -4ظراة ا

تتعامتتل ه ت املقالتتة اأول ،م ت الاظراتاا امل ت كور أعتتّل ااختصتتار .وثا ي تا ،فتتتتوا مااقشتتة العااصتتر املوجتتود يف

املشتائياة ،اعتد ذلتس فاشتر اشتيء مت التفصتيل
املدرفتني ،اإلشراقياة والصوفياة ال
فضلها ا
مّل صدرا علت املدرفتة ا
ا
املشائني اول صدور الزثر ع الوااد يف كتاات المبدد والمعدا ودافت عاهتا
أ ان ا
مّل صدرا أ اكد اشزل كامل ظراة ا
ائي خالص .لزا يف الشواهد الربوبية و جوبة المسائل م ااقش املسألة االوضو فست الت
وكأ ا فيلسوف ا
مش ا

األول وجتود ولتي ماهياتة .ك تا أ ان
اقش فيها يف المبد والمعدا  ،ايت تاقش كثت ا يف هت الزتتااني أ ان الصتادر ا
مت اتّل صتتدرا ات الفصتتول يف الددوار ات العيلي دة فددم اعددارر الربوبي دة فيض تا .ك تتا أ ان أفتتلوا وتعتتاا تتغ ت ا يف ه ت ا
الزتتتاي اي ت

املش تائياة يف مااقشتتة صتتدور الزثتتر ع ت الوااتتد و قتترتي م ت املدرفتتة اإلش تراقياة،
بتعتتد ع ت املدرفتتة ا

و تيجتتة ل ت لس تظهتتر يف كتااات ت اعتتض التعتتاا ذاا املزا تتة الرفيعتتة يف املدرفتتة اإلش تراقياة مثتتل ،الاتتور اصتتالص ،تتور
األ وار ،األجسام الاوراة ،وغ ها .وه ا ش
املشائياة.
املدرفة ا

مّل صدرا وقرا مت املدرفتة اإلشتراقياة ،ك تا
اهت ام ا

يف كتاات الشددواهد الربوبي دة ،اتابت مت اتّل صتتدرا املتتاه فست الت

ااتعتاد عت

اعت تتد يف التوارداا القلبياتة يف مستتألة مااقشتتة

األول واختتار ك وضتومل ملااقشتت يف مستألة
األول ا ت الفيض ا
كيفياة صدور الزثر ع الوااد ؛ اي ات الصتادر ا
األول .
كيفياة صدور املوجوداا م خّلل الفيض ا
املشتائياة واإلشتراقياة يف ظتام
ويف مزان آخر م الشدواهد الربوبيدة ،احلت اشتزل واضتو مت الاظر تااا الزو ياتة ا
الفتتيض ،و زشتتف عت اهت اماتت الصتتوفياة ،وكت لس قتتدِّم وجهتتاا ظتتر يف كيفياتة صتتدور الزثتتر عت الوااتتد كأ ات

وضو املسألة م ختّلل تصتايف الوجتود
األول عل أ ا الوجود املابس  ،و ا
املتصوفة ،ك ا تح ادل ع الصادر ا
أاد ا
فئاا خمتلفة عل الشزل التايل:
تتقل افتتتقّلل تام تا ل قيَّتتد اتتأ ا قيتتد ،وه ت ا الوجتتود هتتو مصتتدر ظتتام الوجتتود ،وكت اتل املوجتتوداا
 -1وجتتود مست ا

تتعلا ا اوجودها.
-2

وجود رتب ااآلخر ااحو متا ،وهتو مقياتد اتبعض القيتود ،اتدر ضت

املاد واألجسام.
العقول والافوس واملوجوداا الحبيعياة و ا

هت الفئتة ك اتل املوجتوداا ،مثتل،

 -3وجتتود اروخت اتي اتتني مرتبتتة احل ت ا واملاهيا تاا احملرومتتة م ت افتتتقّللياة الوجتتود .ان ه ت ا الا تتوذ الثال ت هتتو
األول واقيقتتة العتتام
الوجتتود املابست والزلات اي الت ست ا ي املتصت اتوفة التتاف الرنتتا ا وأ ان هت ا الوجتتود هتتو الفتتيض ا
ال

كل شيء يف الس واا واألرض حبسذ مرتبت الوجود اة.
ميت اد ور وايات عل ا

وااإلشار

مّل صدرا:
كل اا الصوفياني ،قول ا
صاَّف الصوفياون الوجود ،مثلاا

ثّلل فئاا:

-1

وجود هو اقيقة محلقة ،وه ا الوجود هو اهلل تعا .

-2

وجود صرف شبي ااحل ا وهو الوجود املابس .

-3

وجود مقياد وهو فعل احل ا .

يف مااقشتتت ملستتألة العلايا تة يف كتتتاي األسددفار ،ذكتتر مت اتّل صتتدرا ه ت الفئتتاا التتثّلل قتتائّل :متثاتل الفئتتة األو

وجتتودا ل تعلات اتتاآلخر ايا تتا يف املرتبتتة الثا يتتة تعلات الوجتتود اتتاآلخر .الفئتتة الثالثتتة متثِّتتل الوجتتود املابست  .ثا صتتف
مّل صدرا الصوفياة خبصوص مسألة ظام الفيض .
الوجود املابس اتفصيل زشف ع أفزار ا
في ا لي فاااقش اإجياو األفزار الصوفياة واإلشراقياة اول صدور الزثر ع الوااد .
ومزو تتاا الاظتتام
ذا قار تاا أفزتتار م اتّل صتتدرا اأفزتتار اإلشتراقياني اتتول ظتتام الفتيض تتد أ تا ا
فضتل اعتتض عااصتر ا

ائي ،ث وظافها يف تفس ظام الفيض عاتد  .وفتوف
ومزو اا الاظام
الفلسفي ا
اقي عل عااصر ا
املش ا
ا
الفلسفي اإلشر ا
ا
ااقش اعض ه العااصر يف األفحر التالية:
 -1ان مت اتّل صتتدرا واإلش تراقياني مهت ا تون االصتتيو واألوج ت املوضتتوعياة يف مستتألة صتتدور الزثتتر ع ت الوااتتد .وقتتد

األول والعقول األخرى.
قدَّم الفّلففة ا
ئيسي لظهور الزثر يف العقل ا
املشاؤون العتباراا العقلياة الثّلل كسبذ ر ا

يف شتترا لاظتتام الفتتيض ،تابت الفتتارايب ظامتا ثاائيتا معتقتتدا أ ان هاتتاط طتتر قتني االتحد تتد ،تع اقتل املصتتدر وتع اق تل
ات صدور العقل العاشر ،ومت العقتل
كل عقل ،وتست ار ه الع لياة ا
ال اا سبابان صدور عقل وفلس آخر يف ا
العاشتتر ومتتا ليت ل فتتيض أ ا عقتتول أو أفتتّلط أختترى .والعقتتل العاشتتر ستتباذ ظهتتور ا يتتو  ،وهتتو تتاظام الوجتتود يف

العام املوجود حت فلس الق ر.

ويف شرا لل سألة فسها ،رأى اا فتياا  -مثتل الفتارايب  -أ ان العتبتاراا العقلياتة الثّلثتة هتي الستبذ الرئيس اتي
األول والعقول األخرى .ولزا  -علت ختّلف الفتارايب  -تابت ظامتا ثّلثيتا،
لت صدور الزثر ع الوااد يف العقل ا

ايت

عتقتتد أ ان هاتتاط ثتتّلل اعتبتتاراا عقلياتة – تعقتتل وجتتوي الوجتتود ،وتعقتتل اإلمزتتان ،وتعقتتل الت اا -هتتي الت

ص العقتتل
تستتباذ ظهتتور عقتتل آختتر ،و ف ت وجستتم وفلتتس آختتر  ،وتستتت ار الع لياتة ات اتت العقتتل العاشتتر .وفي تتا ت ا
تبن اا فياا رأ الفارايب فس و عتقد أن ل عقل أو فلس فيض ع العقل العاشر.
العاشر ،ا
املش تائياة ،ذ ليس ت العتبتتاراا العقلياتة هتتي ال ت تستتباذ
اأم تا يف املدرفتتة اإلش تراقياة ،فتتاألمر تلتتف ع ت املدرفتتة ا
الزثر يف عام الوجود ،ال املظاهر اصارجياة واإلشراقياة والقاهر .
تذ وعشت اتني األ توار مت جهتة ،وفتيحر وقياومياتة مت جهتة أخترى .فز اتل
فبحسذ املدرفتة اإلشتراقياة ،وجتد ا ا
تذ والعشت للاتور األعلت  .وقياومياتة
تور جم اترد أعلت هتو قتتاهر للاتور ا اترد األدىن ،وك اتل تتور جم اترد أدىن لد ت تومل مت احلت ا
األعل عل األدىن ل متا الاور األدىن م مّلاظة األعل طاملا أ ا ل وجد اجذ اني األ وار املختلفة.
التأمتل يف اركتهتا
ك ا أ ان األ وار األدىن صتدرا عت األ توار األعلت وااصصتوص مت تور األ توار عتر اإلشتراق و ا

كل ور أعل تا األ وار الد يا وتز د م وراتها .ومت جهتة أخترىّ ،لات الاتور
الصعود اة ،مبعن آخر ،شعاعاا ا
التأمل املوجتود اتني
خاص ،وم خّلل ه الع لياة املست ار م اإلشراق و ا
األدىن الاور األعل  ،و ور األ وار اشزل ا

جمرد اعتباراا ،تظهر كثر املوجوداا يف عام الوجود.
األ وار ك وجوداا اقيقياة وخارجياة ولي ا

املش تائني ،ل واف ت مت اتّل صتتدرا واإلش تراقياون عل ت اص تتر
 -2ك تتا ذكر تتا فتتااقا ،وعل ت العز ت م ت الفّلفتتفة ا

قست ون األ توار ،اأول،
العقول اعشر  .و ا
قرون اوجتود عّلقتة عرضتياة .ك تا أ ان اإلشتراقياني ا
قس ون األ وار القاهر طولياة وعليا ،وعرضياة وففل .
قاهر  ،ث ا

أ توار قتاهر  ،وأ توار غت

تاد ال ت ل عّلقتتة تتا ااألجستتام .و قصتتدون
عتتي اإلش تراقياون اتتاأل وار القتتاهر تلتتس األ توار ا ت اترد كلاي تا ع ت املت ا
ااأل وار غ القاهر األ وار ال حت اتل حم اتل األجستام ،حبستذ هت ا التعر تف ن الافتوس اإل ستا ياة والعقلياتة هتي مت اتني

األ وار غ القاهر .

وحبسذ التعر ف ال ورد اإلشراقياون ،وجد عّلقة طولياة اتني األ توار القتاهر العليتا وهتي مرتبتة يف ظتام علِّ اتي
تاد  ،لزت ا هت العّلقتة الحولياتة غت موجتتود اتني األ توار القتتاهر الستفل وهتتي
تزويل .وهت األ توار جم اترد كلايتا عت امل ا
ا
مثل أرااي األصاام الاوعياة ال تاقسم ادورها قس ني:

تأمل املرتبة الحولياة .وه األ وار تسباذ ظهور عام املثل.
 -1أاد أرااي األصاام الاوعياة ات ع ا
 -2ا وعة األخرى تصدر م األ وار الااجتة ع املرتبة الحولياة ،وه األ وار تسباذ ظهور عام احملسوفاا.
حبستتذ اإلشتراقياني ،ل وجتتد فتتبذ حلصتتر األ توار الحولياتة أو العرضتتياة (العقتتول اعشتتر عقتتول ،وهاتتاط االتأكيتتد

أكثر م عشر عقول.

يف كتاات القتتيام شددرا الادا ددة األ ير دة ،كشتتف مت اتّل صتتدرا عت اهت امت ااملدرفتتة اإلشتراقياة واتتاف علت رأ ت أ ان

ائي املشتهور اتول عتدد العقتول ل ميزت التدفامل عات علت أفتاس
عدد العقول أكثر م عشتر  .و تاقش أ ان املبتدأ ا
املشت ا
تبني عدم قااعتة
املعحياا البحثياة .ث ق ادم أفبااا لبيان ظهور ه ا املبدأ وقبول الواف لدى ا
املشائني .وهز ا تر راا ا

مّل صدرا أ ان هااط فببني لاسبة ه
مّل صدرا يف اصر عدد العقول اعشر  ،و عتقد ا
ا

التعلي ني لل اشائني:

املشتاؤون أ ان عتتدد األفتتّلط كتتان يف البدا تتة تستتعة ،وااتتاء عليت وألجتتل محااقتتة عتتدد العقتتول
 -1اعتقتتد الفّلفتتفة ا
م ت عتتدد األفتتّلط قبل توا أن زتتون عتتدد العقتتول عشتتر  ،م ت اياهتتا تستتعة عقتتول تستتباذ صتتدور عشتتر أفتتّلط والعقتتل
العاشر تسباذ اصدور العااصر.

 -2عتتدد األفتتّلط أكثتتر ازث ت م ت عشتتر  ،م ت اتتني ه ت العقتتول املتع ت ادد هاتتاط عشتتر عقتتول تتا الستتياد عل ت
الباقني االحر قة فسها ال سيحر فيها الفلس الزلا اي عل األجسام السفل .
اقي اتالعقول العرضتتياة يف كتاات الافتتي المبددد والمعددا  ،ايت عت اتر عت
كشتتف مت اتّل صتتدرا أ ضتا اهت امت اإلشتر ا

اعتقتتاد أ ات ااإلضتتافة للعقتتول الحولياتة هاتتاط عقتتول أختترى تس ت ا العقتتول العرضتتياة ال ت هتتي األعيتتان الثااتتتة ل توامل
وتس ا املثل األفّلطو ياة.
مّل صدرا والصتوفياني اتول كيفياتة صتدور الزثتر عت الوااتد .ك تا شترااا فتااقا ،عتقتد املتص اتوفة
مقار ة ألفزار ا

األول ه تتو الوج تتود الزلات ت اي واملابست ت الت ت
أ ان الص تتادر ا

شت ت ازل ك تتل مرات تتذ ع تتام اإلمز تتان ،و س تتيحر علت ت املرات تتذ

اإلمزا ياتة كلاهتتا ويف الوق ت فس ت  ،مات َّتز ع ت كت اتل قائصتتها واتتدودها .ات ش ت ل ه ت املراتتتذ كلاهتتا اتتدون تب ت ادد أو
ا فصتتال وهتتو مستتيحر عل ت امل زاتتاا األدىن كلاهتتا .و احصتتر اواجتتذ الوجتتود واتتد القيومياتة عل ت الوجتتود املابس ت

واملوجوداا كلاها.

املتصوفة ،الوجتود املابست هتو وجتود ل اشتر  ،أل تا مقياتد اقيتد اإلطتّلق ،تا ل اشتر مقست اي ولتي
حبسذ ا

كل موجود ل اشر مدرط اشر شتيء ول اشتر التع اتني
ل اشر
ا
لزل األقسام األ حولوجياة .وأل ان ا
التعني ك صدر ا
أ ا تعت اتني أو واقعياتة أو ك تتال املوجتتوداا اإلمزا ياتة ،اتتل ت اتائز علت ك تتالا املوجتتوداا األدىن
فهتو ل حيتتتا
يف اساطت .

املتصوفة أ اء خمتلفة لإلشار
افتع ل ا

األول ماها ،التالية:
الصادر ا

األول ،التترو الزلات اي ،العقتتل ،احلقيقتتة احمل ا د تاة ،التترو
الع تاد ،اجلتتام  ،اقيقتتة احلقتتائ  ،وجتود األاد تاة ،العقتتل ا

األعل  ،الفيض املق ادس ،الفيض الزلا اي ،العاا ة الثا ية ،وغ ها .

لقد اقش السياد ايتدر آملتي هت املستألة االتفصتيل يف نيدد القيدو فدم اعدارر الوجدو  ،وقتد أشتر ا

مااقشات يف ه املقالة ،ضافة

اعتض

أ ان مقدارا كب ا م األدلاة قدَّم إلظهتار أن م اتّل صتدرا م ع ِّتر عت أفزتار ااتاستاق

األول يف كتب املتع ادد .
يف ما ا
ص الصادر ا
األول عق تتّل اأول ويف اعضتتها اآلخ تتر ،متاش تتيا م ت
يف اعتتض كتب ت ورف تتائل  ،ومتاشتتيا م ت ا
املش تائني ،اعتتتر الص تتادر ا

املتصوفة ،اعتر الوجود الزلا اي واملابس  ،واألفئلة ال ميز أن تحر هاا هي:
ا
هل ميز توايد ه

التعلي ني معاه

ذا كان اجلواي عم.
الحتاده
ما هي الحر قة ال جيذ تحبيقها لتأفي ه ا ا
تبن أاد التعلي ني يف وق ما ،ثا رفض يف ما اعده
وهل ميز لل اّل صدرا أن زون قد ا
الاهائي هب املسألةه
مّل صدرا
ما هو رأ ا
ا
ميز أن عحي أجواة خمتلفة ت األفتئلة .متتا مااقشتة اعضتها االتفصتيل يف املقتال ،وأفتباي قبو تا أو رفضتها
ثا توضيحها ،وفي ا لي فاعرض اعضها اإجياو.
-1

عتقتتد اعتتض املعلاقتتني عل ت كتااتتاا مت اتّل صتتدرا ،أن لصتتدرا قتتدر تعب اتة وأفتتلواا خاص تا يف الزتااتتة ع ت

املس تتائل الفلس تتفياة .يف توض تتيو وتفس ت مس تتألة فلس تتفياة عل ت أف تتاس الفه تتم العرض ت اتي ،ا تتاقش م ت اتّل ص تتدرا اأول فز تتر

تام ،ثا ق ت ادم ظرات ت األخ ت يف الوق ت املاافتتذ ،وهز ت ا ،عاتتدما قتتدِّم مت اتّل صتتدرا ،متاشتتيا م ت
الفيلستتوف اشتتزل عت ا
تائي .يف هت املااقشتة ،رأ
ميهد الحر لحر رأ
األول كصادر اأول زون فعّل ِّ
ا
اعض الفّلففة ،العقل ا
اصاص الاه ا

األول هو فس الوجود الزلا اي واملابس .
مّل صدرا
ا
الاهائي هو أ ان الصادر ا
ا

األول،
األول العقتتل ا
 -2متتا وال هاتتاط وجهتتة ظتتر أختترى تفيتتد أ تا ل وجتتد فتترق أفافت اتي اتتني اعتبتتار الصتتادر ا

أو الوجود املابس  ،انا مصدر الفرق هو الفتروق اللغو تاة يف التعبت عت هت

املبتدأ ولتي مت الفترق اتني األفت

األول ،أ اكت تد الس تتياد اي تتدر
واملض تتامني .ويف مقار تا تتا أفز تتار الفّلف تتفة ا
املشت تائني وأفز تتار املتص ت اتوفة خبص تتوص الص تتادر ا

اآلملي أ ضا أ ان هت

املبتدأ هتا خمتلفتان فقت يف اللفت والتعبت ولتي يف املضت ون ،فزرتت طبعتا تتوافت مت فزتر

مّل صدرا ولزاها ل هتي
ا

عليها.

 -3الفيلسوف املعاصتر آ تة اهلل است واد عتقتد أ تا ل وجتد أ ا تعتارض اتني املبتدأ طاملتا أ ان خملتوق اهلل
لت

األول هتتو الوجتتود املابس ت ال ت
تويف ،وأ ان الصتتادر ا
األول هتتو العقتتل ا
ا
األول ال ت تاف ت علي ت الفيلستتوف والصت ا
تائي علت هت ا ال ادعتاء ،ك تا أ ان كل تة خلت
املخلوق ا
األول ك ظهر م مظتاهر  .وعبتار خلت فستها ،هتي دليتل ئ ا

مّل صتدرا عت الوجتود الزلات اي واملابست فإ تا عتي
تعي القضاء والقدر وتتاافذ م اإلراد  .واالاتيجة ،عادما تزلام ا
مّل صدرا يف كتب املختلفة .
األول ع اهلل وهز ا ل وجد تعارض اني أفزار ا
الصادر ا

األول ،وهتي اإلعتّلن أ ان مجيت العقتول
 -4هااط طر قة أخرى لتوضيو أفزار ا
مّل صدرا في ا تعلا االصتادر ا

هتتي اقيقتتة وااتتد ولز ت مبراتتتذ خمتلفتتة .م ت جهتتة أختترى ،حيتتوو الوجتتود املابس ت عل ت كت اتل الز تتالا يف مراتتتذ
تاص ست ا املاهياتة ،ومه تا زت فتإ ان هاتاط تأكيتدا علت أ ان هت ا ل عتي
كل مرتبة زون مّلوما لتع اتني خ ا
اصل  ،ويف ا

أ ان الوجتتود املابست قااتتل للتزياتف مت كت اتل املراتتتذ وأ ان كت اتل مرتبتتة مت الوجتتود ميزت أن تفتترض اتتدودها علت الوجتتود
املابست  ،مبتتا أ ان الوجتتود املابست مات َّتز عت كت اتل قيتتد يف مزا ت وهتتو مقيَّتتد فقت اقيتتد اإلطتتّلق ،لت ا قتتدِّم مت اتّل صتتدرا

األول كعقل اأول وكوجود مابس .
الصادر ا

 -5ان عبتتار اأول ل تستتتخدم ا تاملعن فس ت لت ت عقل و الوجتتود املابس ت  .ان كل تتة اأول يف الصتتادر
األول كص تتفة ل ت ت الوج تتود املابست ت ه تتي اأول اقيق ت اتي ول تتي س تتبياة .لزت ت ذا اف تتتخدم هت ت الزل تتة كص تتفة
ا
األول قُدِّم كصادر اأول ،فهو لي اأول اقيقيتا لزات اأول ستبياه وهاتا عتي أ ان هت ا العقتل تأ
لت العقل والعقل ا
ااملرتبة األو االاسبة للعقول واملوجوداا األخرى .ولي االاسبة للوجود الزلا اي واملابس .

مّل هاد السبزوار طر قة أخرى لتوضتيو أفزتار
 -6يف تعليقت عل ا لاد الثا م األسفار ،اقرت احلا ا ا

مّل صدرا ك ا لي:
ا

األول كصادر اأول ويف االا أخرى الوجود
ذا رأ اا أ ا يف اعض احلالا ،قدِّم ا
مّل صدرا ،ك ا الفّلففة ،العقل ا

مّل
تأملاا يف األف واملبادئ ال قبلها ا
املابس كصادر اأول ،ه ا ل عي أ ان كليه ا صادران اأولن .يف الواق ذا ا

املتصوفة ،فوف د أ ان يف آرائهم ،الوجود املابس لي صادرا البتاة ،فضّل ع كو صادرا اأول أو ثا يا .ال
صدرا و ا

اقي حلضتتور احلت ا  .مت األخت ااإلعتبتار [االعتبتار موقت الوجتتود
الوجتود املابست هتو الصتتادر احلقيق اتي والفعتتل اإلشتر ا
التأمتل العقتل [العقل اتي  .ان موقت
املابس  ،ل ستحي قتفاء [اقتفاء أثر وعاء اإلشراق ا
ات مت التحليتل الفزتر ا و ا
زون الوجود املابس مق ادما كصادر اأول.

األول ولي هااط صادر فاا علي حبي
املوجوداا املفاضة م العقل ا
تتص اتالوجود املابست  ،تتاا الستبزوار
األول هااط مركز الصدور ال هو خم ا
قبل العقل ا

ت الحر قتة .ل عتي م اتّل

احلقيقي.
العقلي لز ا الصدور مبعاا
املتصوفة االصدور ل متاا اجتا ع التحليل
صدرا و ا
ا
ا

تايل ز تتون الوج تتود
تيلي ،فتتإذا درف تتاا اشتتزل مجت ا
 -7ميز ت أن تتدرس العتتام اشتتزل مج ت ا
تايل ،واشتتزل تفصت ا
األول .يف أمتاك أخترى
األول ،لز ذا درفاا اشزل
األول هو الصادر ا
تفصيلي زون العقل ا
املابس هو الصادر ا
ا

املتصوفة.
م كتاا األسفار ،ااول ا
مّل صدرا تقر ذ وجهاا الاظر اني أفزار الفّلففة و ا

االاستتبة للاقتتا الت متتا مااقشتتتها ،ميزت افتتتاتا أ ان متتّل صتدرا ااتترتم أفزتتار املتصت اتوفة املتعلاقتتة اصتتدور الزثت

ع الوااد وداف عاها ك بدأ صحيو .وه ا كلا ش

مّل صدرا الصوفياة يف ه ا اصصوص.
اهت اماا ا

