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 چکیده
از  ،مشبهه و منزههة حل تعارض کالمی میان دو فرق

دستاوردهای وجود مطلق دانستن خداوند از سوی 
صفات خداوند است. مشبهه از در بحث  ومالصدرا 

اعضا و دارای ها معتقد است خداوند همانند انسان
و  عالی را بریتواجبمنزهه که درحالیجوارح است 

داند. مالصدرا تعارض این دو منزه از چنین صفاتی می
دانستن  «وجود مطلق»و  «نفس»با توسل به دیدگاه را 

خداوند  وی،اساس دیدگاه  ده است. برکرخداوند حل 
در چنان  ،وجود مطلقی است که در عین بساطت

تمامی مراتب و درجات وجود جاری و ساری است 
وجود صرف بودنش وارد  که خللی به بساطت و

داند که در عین ثال خداوند مینفس را ماو سازد. نمی
از خواص آن منزه است. در این  ،ی با مادهنشینهم

 ،مشبهه و منزههة دو فرق هایپس از بیان دیدگاه ،مقاله
رفت از تعارض عنوان راه برونبهبه دیدگاه مالصدرا 

 ت.میان دیدگاه این دو فرقه پرداخته شده اس
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Abstract 
Verbal conflict resolution between the two sects 

of Moushabahe and Mounazahe is one of the 

Mulla Sadra's achievements of knowing God as 

Absolute existence. Conflict between 

Moushabahe and Mounazahe is in discussion of 

God's attributes. Of the two sects, one believes 

that God is like human beings and have organs 

(Moushabahe) while other rejects assigning 

such attributes to God. Mulla Sadra solved the 

conflict between the two views by "soul" and 

"absolute existence" knowledge of God. 

According to Mulla Sadra, God is absolute and 

simple existence, as in all stages and levels of 

existence. But, this does not damage its mere 

existence. He knows soul as God’s idea that 

while it is at the same company of the material, 

it does not have properties of the material. In 

this paper, after explaining the views of 

Moshabahe and Mounazahe, Mulla Sadra’s view 

as a way out of the conflict between the views of 

these two sects has been paid. 
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 مقدمه
های دیرین کالمی، نزاع میان دو فرقة یکی از نزاع

کالمی مشبهه و منزهه است. فرقة مشبهه با تأسی 
-وار، تصویری انسانقرآنجستن به برخی آیات 

دهد که بر اساس آن انگارانه از خداوند ارائه می
خداوند مانند انسان دارای اعضا و جوارح )مانند 

قة منزهه نیز با دست و پا( است. از آن سو، فر
تأسی به برخی آیات، خداوند را مبرا از چنین 
صفاتی دانسته و آیاتی را که ظاهر آن شاهدی بر 

 داند.اعضا و جوارح داشتن است، قابل تأویل می
بر اساس وحدت وجود مالصدرا، خداوند 
وجود مطلقی است که در تمام عالم وجود، جاری 

گونه و ساری است. او وجود صرف است که هیچ
ترکیبی در آن راه ندارد. چنین وجود صرفی، 

علت بساطت، در بر دارندۀ تمامی مراتب وجود به
است که در عین وحدت، کثرت نیز دارد. این 
وجود صرف، اصیل و ماهیت ظل و سایة آن است. 
بنابراین، جاری بودن این وجود مطلق در مراتب 
وجود که از ماهیات نشئت گرفته، خللی به وحدت 

کند. پس خداوند در عین و صرافت آن وارد نمی
اینکه سرشار از تمامی مراتب وجود است، از 

 تعینات ماهوی این مراتب منزه است.
یکی از درجاتی که مالصدرا برای وجود قائل 

است. او نفس را مثال خداوند « نفس»است، 
نشین و متعلق به ماده است داند. این مرتبه هممی

یابی خواص ماده به سبب راه نشینیاما این هم
شود. بر اساس این دیدگاه، ذات مجرد آن نمی

نشینی با ماده، مجرد بودن وجودِ نفس است و هم
ماهیت آن، و از آنجا که وجود اصیل و ماهیت 

نشینی از حقیقت آن که سایة آن است، این هم
 کاهد.همان وجود مجرد عقلی است، نمی

یدگاه مالصدرا در این مقاله بر آن است که به د
دانستن خداوند بپردازد، « وجود مطلق»مورد 

وجودی که در عین وحدت صرف و بسیط، درای 
مراتب و درجات است که الزمة تشکیکی دانستن 
وجود است. بر همین اساس، چنانکه در ادامه 

تبیین خواهد شد، مالصدرا دیدگاهی بینابین میان 
است که از دو دیدگاه مشبهه و منزهه اتخاذ کرده 

وجود مطلق دانستن خداوند، بساطت وجود و 
 گیرد.تشکیکی دانستن آن نشئت می

 . تشبیه و تنزیه1
معنای مانند کردن چیزی به تشبیه در لغت به

معنای دورکردن چیزی از چیزی چیزی و تنزیه به
است. در اصطالح همانند کردن خداوند در ذات 

به  یا صفات به مخلوقات و اسناد صفات خلق
خالق را تشبیه و اعتقاد به تعالی خداوند از 
مخلوقات و سلب صفات خلق از خالق را تنزیه 

گویند. قائالن به تشبیه را مشبهه و قائالن به می
بیدی، )صلیبا و صانعی درهاند تنزیه را منزهه گفته

1366 :225.) 
هر یک تصوری  ،فیلسوفان، عارفان و متکلمان

این تصورات با  غالباً خاص از خداوند دارند که
تصورات  در میان متکلمانیکدیگر متفاوتند. 

گوناگونی نسبت به خداوند مطرح بوده است. 
با تمسک به ظاهر  ،ای همچون علمای سلفعده

مآبانه، به تشبیه ای مقدسو با انگیزه قرآنآیات 
محض گرایش یافتند و با مخالفت با عقل و احکام 

خداوند را شبیه به  عقلی در مسائل دینی، صفات
چون گروه همای صفات انسان دانسته و حتی عده

 پا و تخت ،دست ،برای خداوند جسم ،مجسمه
ای دیگر مانند مالک بن اند. عده)عرش( قائل شده

تشبیه را جایز ندانسته و معتقد بودند در مورد  ،انس
آیات متشابه باید سکوت کرد و مقصود را به 

خداوند را موجودی بریده اینان . خداوند واگذاشت
وجه هیچاز جهان و انسان دانسته و معتقدند آدمی به

تواند درک درستی از خداوند داشته باشد. البته نمی
کار بردن تأویل را در هبهستند که دیگر نیز  گروهی

مستلزم تشبیه و  قرآنمواردی که اخذ به ظاهر آیات 
را « ید» ، مثالًاند، جایز دانستهاستتجسیم خداوند 

به قدرت و وجه را به ذات و حقیقت تأویل 
 کردند. می
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مشبهه عموماً معتقدند خداوند جا و مکان 
دارد، بر عرش نشسته، پا بر کرسی نهاده و سر، 

صورت دست، اعضا و جوارح دارد و آدم را به
خود آفریده است. آنها برای خدا رنگ، بو، مزه 

ر پنج حس اند، یعنی خداوند به هو... قائل شده
شود و نیز برای خدا جسمی در نظر درک می

اند، هرچند نظرشان دربارۀ جسم متفاوت گرفته
 قرآناست. اینان برای اثبات عقایدشان به آیاتی از 

ید »شوند که در معنای ظاهری دست متمسک می
(، چهره و 11؛ فتح/ 75؛ ص/ 64)مائده/  «اهلل

ن/ ؛ انسا27؛ الرحمن/ 88صورت )وجه( )قصص/ 
(، 31(، درون و برون )الظاهر و الباطن( )حدید/ 9

( را به خداوند 42)قلم/  «یوم یکشف عن ساق»پا 
 دهند.نسبت می

قائالن به تنزیه و تشبیه  هر یک از دو طایفة
 قرآنمرام و اثبات عقیده خود بر آیات برای بیان 

د اعتقاهر طایفه، نقیض  ۀاند و عقیداستدالل کرده
دلیل بر  قرآنکه در همین درحالی استدیگر  ةطایف

نفى تشبیه و تنزیه صرف موجود است و حق 
چنانکه احادیثی از امامان جمع بین این دو است، 

 داللت بر این موضوع دارد.معصوم 

ترین کسانی ابن عربی یکی از نخستین و بزرگ
اند. او در است که به مسئلة تشبیه و تنزیه پرداخته

فی  ةإیناسی ةفص حکم، )22، فصل فصوص الحکم
( به این بحث پرداخته و قائل به جمع ةإلیاسی ةکلم

بین تشبیه و تنزیه شده و معتقد است حق در مقام 
طریق عقل چون در اخذ علوم به»عقلی منزه است. 

طریق تنزیه نظرش متجرد شود، معرفت او از حق به
دلیل آنکه هیچ مدرِکی طریق تشبیه، بهاست نه به

حسب آنچه از آن چیز کند مگر بهنمی ادراک چیزی
در وی هست. مقام عقل تنزیه رب است چنانکه 

« و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک»مالئکه گفتند 
حسب تجلی کند، و چون حق اعطای معرفت به

باشد. پس تنزیه کند در  همتجلی له کامل المعرف
موضع تنزیه، تنزیهی حقانی، و تشبیه کند در محل 

ی عیانی. الجرم تنزیه و تشبیهش تشبیه، تشبیه

وی معتقد است حضرت حق «. مطابق حق باشد
طور که از تعریف و تشبیه مبراست از تنزیه و همان

هم « لیس کمثله شیء»تقدیس هم مبراست و آیة 
تنزیه کرده است او را و هم تشبیه. لذا تنزیه 

تنهایی محدود و مقید ساختن تنهایی و تشبیه بهبه
دیدگاه درست از نظر وی جامع  خداوند است.

؛ 181ا182تا: تشبیه و تنزیه است )ابن عربی، بی
 (.661ا662: 1364خوارزمی، 

مالصدرا هر دو دیدگاه در مورد تشبیه و تنزیه 
دلیل قطعی برای  قرآنرا رد کرده و معتقد است در 

ها وجود دارد. از نظر او دیدگاه مورد رد این دیدگاه
« فویض بل امر بین االمرینال جبر و ال ت»قبول 

تعالى داراى حق»معتقد است  است. مالصدرا
و  قرآنمقام  ،فرق ،مراتب و شئون مختلف از جمع

اجمال و تفصیل است و به  ،جمع ةفرقان و مرتب
همین معنا محمول است آنچه از اهل بیت طهارت 

ال جبر و ال تفویض، بل امر بین »مأثور است که 
 هحسب مقام ذات و مرتبهحقیقت حق ب .«االمرین

کنز مخفى و غیب وجود و مقام استهالک و فناى 
و  نیستصفات و اسماء، متعین به هیچ تعینى 

این قبیل از  ةحسب مقام فرق، وجود اضافبه
یدل علی کماله و اکملیته، ألنها آیات قدرته و »اوصاف 

چه آنکه اصل  ،«شواهد سعته و مقام حقیقته اإلطالقیة
جمیع جهات وجودى را استیعاب حقیقت وجود 

اثبات این اوصاف بر  ،عبارت دیگر نموده؛ به
 تعالى داللت بر کمال وتعالى و نفى آنها از حقحق
این اوصاف  ةوجودى حق دارد، چه آنکه اضاف ةسع

قدرت او و  ةتام ةوجود و احاط ةدلیل بر سع
فى السماء اله و فى »مراتب الوهیت اوست که 

 .(114: الف1387، صدرامال)« «األرض اله

آیات ظاهر در جبر و آیات ظاهر در میان 
آنها بر  ةواسطة احاطبه ،شیعه ةتفویض نزد ائم

معارف قرآنی و شهود کالم حق از مطلع کتاب 
األمر بین »مسئلة  .تناقض وجود ندارد ،الهى

حکم جامع بین تشبیه و تنزیه است و به« األمرین
اعتبار فناى جهات به ،«قل کل من عند اللّه» ةکریم
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خلقى در جهت ربوبى، همه چیز مستند به حق 
قیام افعال صادره از مبادى . در عین حال، است

جسمانى، مصحح استناد حقیقى افعال به وسایط 
وجود است و بالجمله منافاتى بین استناد فعل به 
عباد و بندگان و خلق و بین استناد آن به پروردگار 

و فاعل  وجود نداردالى تعو معبود مطلق و حق
الهى محیط است بر فاعل مباشر افعال و فعل عبد 
و قوت و قدرت او چون مستند به حق است، در 
طول اراده و مشیت و قدرت و اختیار حق مطلق 

بر مسلک حق و مذهب  ما بنا» ؛واقع شده است
در محکمات و متشابهات  (ع)اهل بیت طهارت 

تشبیه و تنزیه گفتیم که حقیقت وجود جامع مقام 
فإن قلت  و ان قلت بالتشبیه کنت محدداً» است که

 و ان قلت باألمرین کنت مسدداً بالتنزیه کنت مقیداً
فما انت هو بل  فى المعارف سیداً و کنت اماماً

« و مقیداً انت هو و تراه فى عین األمور مسرحاً
 .(127ا131)همان: 

 بنابراین مالصدرا نه قائل به تشبیه است و نه
است بلکه معتقد به حقیقت وجود  ،قائل به تنزیه

. (131 همان:) که جامع مقام تشبیه و تنزیه است
ال جبر و ال تفویض بل » او کالم ائمه که قائل به

بود را سرمشق خود قرار داده « امر بین االمریین
 .(114)همان: است 

حدیثی را  شرح اصول کافیاحمد بن ادریس در 
امام صادق )ع( دربارۀ هشام  کند: آن ازروایت می

بن حکم پرسیدند که او معتقد است خداوند 
جسمی توپر و نوری است که شناختش ضروری 
است. حضرت فرمود: خداوند موجودی است که 

داند که او چگونه است، هیچ کس جز خود او نمی
هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست، او 

آید، دیدگان و یگردد و به حس درنممحدود نمی
حواس او را درک نکنند و چیزی او را فرا نگیرد. 
خداوند نه جسم دارد و نه صورت و نه رسم دارد 

 (.193: 1366و نه حد )همو، 

مالصدرا این در شرح حدیث و احادیث دیگر 
در باب اینکه آیا خداوند جسم و همانند دارد، 

ابتدا معنا و مفهوم جسم را مطرح و مطابق آن به 
پردازد. او معتقد است خداوند نه جسم پاسخ می

است و نه صورت جسم، بلکه او اجسام را اجسام 
بخشد. جزء ندارد و ها را میکند و صورتمی

پذیرد. در واقع، تجرد نهایت، زیاد و نقصان نمی
خداوند از جسم و جسمانی بودن رکن اساسی 
توحید است. خداوند نه تنها جسم نیست بلکه قوه 

ورتی برای جسم هم نیست، چراکه جسم و و ص
پذیرند و همین برترین صورت محدود و نهایت

 برهان برای نفی جسم از خداوند است.
پذیر پذیر است و چون نهایتهر جسمی نهایت

است، محدود به حد معین و شکل مخصوص 
است که یا از جهت طبیعت جسم داشتن است یا 

آمد الزم می از جهتی دیگر. اولی باطل است وگرنه
که تمامی اجسام محدود به یک حد و یک شکل 

آمد که مقدار، جزء و کل باشند و حتی الزم می
آمد در اجسام نه یکی باشند و در نتیجه الزم می

جزئی، نه کلی و نه تعددی باشد و این محال است 
(. دومی هم باطل است چون این 211ا212)همان: 

ای از هر دو، چیز یا جسم است یا جسمانی یا جد
 که همگی محالند: 

. اگر جسم دیگری باشد همان اشکال فوق 1
 آید.گردد و تسلسل الزم میبازمی
آید، چراکه . اگر جسمانی باشد دور الزم می2

وجود او اگر جسمانی باشد متوقف بر حد داشتن 
آن جسم است، زیرا جسم تا حد نیابد وجود 

تن یابد و چون وجود آن جسم و حد داشنمی
متوقف بر جسم داشتن است، وجود آن متوقف بر 
آن چیزی است که وجود آن متوقف بر آن است. 
پس وجود آن شیء متوقف بر خود آن است و 
حد داشتن جسم متوقف بر آن چیزی است که 
حد داشتن آن متوقف بر آن است، چون حد 
داشتن آن جسم متوقف بر حد داشتن خودش 

بر خودش الزم است. در این صورت تقدم شیء 
 جا(. )همانآید که محال است می

. اگر چیزی خارج از اجسام و امور جسمانی 3
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شده خدایی باشد که آید جسم فرضباشد الزم می
در وجود خود نیاز به چیزی داشته باشد که جدای 
از عالم اجسام است. لذا خداست نه جسم، 

که فرض شده بود جسم خداست و این درحالی
ست و نفی جسمانی و صورت خالف فرض ا

 جسمانی داشتن. 
در نتیجه چون خداوند منزه از حدپذیری و 
صورت داشتن است، نه جسم است و نه صورت 

 جا(.)همانجسم 
مالصدرا معتقد است خداوند جسمی است نه 

واسطة اشتغال مانند اجسام، چون اجسام مخلوق به
 آنها بر اعدام، جهات امکانی، نقایص و استعدادها،

اند، ولی جسم عقلی مانند انسان مادی و تیره
عقلی، وجودش وجود صمدی و توپر است، چون 
مفارق از معنی، قوه و استعداد است. انسان نوری 
است که بالذات برای ذات خود ظاهر است و 
مانند این اجسام تیره دارای جا، وضع، جهت و 

تعالی حرکت نیست. انسان عقلی مثالی از باری
هر کس از بندگانش که بخواهد تجلی  است و بر

 کند، چون خداوند منزه از مثل است نه مثالمی
 (.193)همان: 

تمام عالم عقلی مثالی از خداوند تعالی است و 
ها، زمینش و آنچه در این عالم طبیعی با آسمان

آنهاست، مثالی از مثال او )یعنی عالم عقلی( است. 
ورت صورت جهان از جواهر یا جسم، همان ص

ذات اوست که از جهت کم متصل قار شدت 
وجود است، از جهت کم متصل غیرقار سرمدیت 
اوست، از جهت کیف شنوایی و بینایی اوست، از 
جهت أین تسلط او بر عرش است، از جهت متی 
در ازل بودن خداوندی است، از جهت وضع در 
قدرت او گشوده به رحمت و عطاست، از جهت 

است، از جهت جده مالک  اضافه آفرینندۀ حقایق
یفعل، او هر روز به کاری ملک است، از جهت ان

ینفعل توبة بندگان خویش را است و از جهت ان
پذیرد. لذا تمامی موجودات غیر خداوند می
اند. پس جهان صورت آفرینندۀ خود ظاهر شدهبه

تعالی است و جز خود را ظاهر نساخته مظهر حق
 (.194)همان:  است

 سه گونه انسان وجود دارد: بنابراین
که دارای اعضای الف( انسان طبیعی 

محسوس است و در وضع از هم متباین و جدا 
هستند. یعنی موضع چشم، موضع گوش نیست و 
موضع دست، موضع پا نیست و هیچ عضوی در 

 موضع عضو دیگر نیست.

که دارای اعضایی متمایز  ب( انسان نفسانی
ه با حس ظاهری است که هیچ عضوی از آن را ن

ادراک بلکه فقط با دیدۀ خیال و حس باطن 
بیند، اش میکند. یعنی با دیدهمشترک ادراک می

کند و این چشد و لمس میبوید، میشنود، میمی
اعضا از جهت اوضاع و جهات با هم اختالف 
ندارند بلکه آنها را نه موضع است و نه حس، و 

، زیرا آنها شودسوی آنها اشارۀ حسی واقع نمیبه
 در این عالم و جهات آن نیستند.

که اعضای او روحانی است و  ج( انسان عقلی
ای عقلی و گوشی عقلی حواسش عقلی. او را دیده

و چشایی و بویایی و لمسی عقلی است. تمامی این 
اعضای عقلی و حواس عقلی به یک وجود عقلی 
موجودند. این همان انسان مخلوق بر صورت 

ن خلیفة الهی در عالم عقلی است که رحمان و هما
 (.216ا217)همان: مسجود فرشتگان است 

-شود دارای گونهبنابراین آنچه جسم نامیده می

ها، ها، پستیهایی از وجود است که در بلندی
باالیی و پایینی، از زمانی که طبیعی است تا 

شود، متفاوت است. در نتیجه هنگامی که عقلی می
معنای شباهت خداوند به انسان تشبیه و تنزیه به

شود. هیچ چیز طبیعی، از ذات خداوند سلب می
آید، هیچ خردی همانند او نیست و به حس درنمی

رس، هیچ گیرد، هیچ وهمی به او نمیاو را فرا نمی
کند و هیچ اندازه و ای او را دریافت نمیدیده

خاطر نهایت یابد و این بهمقداری به او احاطه نمی
طوری که بینایی و و شدت نور آن است، بهظهور 
 شوند. ها از ادراک آن درمانده و عاجز میبینش
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اما انسان عقلی نه مِثل بلکه مثال خداوندی 
 جا(.است )همان

 مثابه مثال خداوند. نفس آدمی به2
را از حیث ذات و صفت و  خداوند سبحان نفس

صفات و افعال خویش  ،فعل، مثالی برای ذات
و فی »فرماید: خداوند میهمین دلیل به .آفرید

پیامبر یا ( 21/ )ذاریات «انفسکم افال تبصرون
 .«من عرف نفسه فقد عرف ربه»: فرموداسالم 

ای از آن حیث که فعل فعل هر حواس و قوه
عینه در آن قوه است، فعل نفس است. نفس به

در  ،شنوایی ۀقو ،در گوش ،بینایی است ۀچشم، قو
و  راه رفتن ۀقو ،در پا ،نگرفت ۀقو ،دست
شبیه  ؛طور در دیگر قوایی که در اعضاستهمین

کنت سمعه الذی به » :آنچه در حدیث قدسی آمده
یسمع و بصره و یده التی بها یبطش و رجله التی 

شنود و من گوش او هستم که بدان می ؛«بها یمشی
بیند و دست او هستم چشم او هستم که بدان می

پای او هستم که بدان راه  گیرد وکه بدان می
وحدت و تجردش از بدن و  در عینرود. نفس می

خالی  آنقوا و اعضای آن، هیچ عضوی از اعضا از 
خواه لطیف  ،نیست، خواه باالیی باشد خواه پایینی

ای از قوای و هیچ قوه ،باشد خواه متراکم
دهنده از نفس دور نیست، به کننده یا حرکتادراک

را هیچ هویتی غیر از هویت نفس  این معنی که قوا
 (.46الف: 1387)همو،  نیست

هویت الهی و هویت  ةهویت نفس سای
مشاعر و  ،که جامع هویات قوااست احدیت 

اعضا است. لذا هویات دیگر قوا و اعضا در 
. شوندفانی میهویت آن مستهلکند و در انیت آن 

قوای خود احاطه است که نفس به دلیلاین بدان 
بر آن غالب و چیره است، آغازشان از آن دارد و 

است و بازگشت و پایانشان هم بدان، چنانکه 
تابشگاه نفس از خداست و غروبگاه آن هم 

کنند و خداست و تمام موجودات از او آغاز می
 «اال الی اهلل تصیراالمور» ؛گردندبدو منتهی می

 .(378ا379/ 6: 1981مالصدرا، ؛ 53/ )شوری
د عن الحدثان و المنزه عن ان الحق، المجر»

احکام الزمان و المکان عین الخلق المشبه، بل 
حکماى  ،کلىطور به. «الحق هو الخلق المشبه

منکر حرکت جوهرى را باید در علم به نفس و 
 ،دانست« منزهه» ووجود آن، جز ۀنحواعتقاد به

« مشبهه» وجز ،متکلمان منکر تجرد روح چنانکه
هیکل توحید است،  نفس چون .شوندمحسوب مى

 .در کثیرى از احکام تأسى به حق اول نموده است
جامع بین تشبیه و تنزیه در اعتقاد به حق ناجى 

نفس  .است و مظهر تام او نفس ناطقه است
آن باشد، داراى « سرّ»اعتبار مقام ذات که مقام به

مقام تنزیه و مبرا از احکام اجسام است، ولى 
ور، عین مواد و اجسام اعتبار مقام تجلى و ظهبه
 .(46: الف1387 همو،)

 ،از نظر مالصدرا خداوند نفس را مثال ذات
 ةصفات و افعال خود آفریده تا معرفت آن وسیل

احیان  ،آن را مجرد از زمان» .شناخت خداوند باشد
ه و او را صاحب قدرت و اراده تو اکوان ساخ

آفریده و مملکت او را مشابه مملکت خود قرار داد 
نفس را همان قدرت و اختیاری بخشید که هر و 

اما هرچند این نفس از سنخ . خواهد بیافریندچه می
الوجود ملکوت و عالم قدرت است ولی ضعیف

است چراکه در مراتب نزول از وجود واقع شده 
است. بین نفس و ذات وسایط کثیری واقع است 

نفس انسانی  باشد.که این موجب ضعف آن می
 ،همو)« ای اثبات وجود خداوند استهیکی از راه

هر که . »(239: 1363؛ همو، 21ا21: ب1387
معرفت نفس حاصل نکرده باشد خدای خویش را 

من عرف نفسه فقد عرف » تواند بشناسدهم نمی
جمله  ،آن خداوندی که هستی ذات اوست ،«ربه

  «.اشیا مصحف آیات اوست
از دیدگاه مالصدرا انسان مثال پرودگار خویش 

صفات و فعل  ،به این معنا که نفس در ذات ستا
مثال پروردگار خویش ابداع و ایجاد شده است 

رغم نفس به(. او معتقد است 13ا25 :1341، همو)
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داشتن قوای ادراکی و تحریکی متعدد، از وجود 
واحد برخوردار است و مدرِک حقیقی همان نفس 
است. قوای نفسانی مراتب و شئون وجود واحدی 

دهند. در عین حال، با اینکه نفس یل میرا تشک
واحد است اما دارای مراتبی است که در تمام بدن 
ساری و جاری است ولی همانند اعضای بدن 
نیست و وحدت خود را حفظ کرده است. خداوند 
نیز همانند نفس در تمام عالم حضور و وجود 
دارد اما این وجود دارای مراتب و درجاتی است 

شویم، حضور تر میلم ماده نزدیککه هر چه به عا
: 1393شود )مصباح یزدی، تر میرنگو وجود کم

 (.439ا441

 عنوان حقیقت وجود. خداوند به3
از دیدگاه مالصدرا خداوند وجود تام و کامل و 
بلکه فوق تمامی است که محتاج و نیازمند به هیچ 

تام الفاعلیتی  .اراده و ابزاری نیست ،صفت ،کمال
تأثیرپذیری و تغییر حالتی از  ،یچ تغییراست که ه

زیرا  ،آیدپذیرد و به عقل هم درنمیغیر خود نمی
ای است که محتاج به غیر خود که او بلندمرتبه

. اول هر شیئی است که هیچ اولی به هر نیست
معتقد است  اوندارد.  ،وجهی که تصور شود

الوجود اصل وجود و ماسوای او فروع آن واجب
الوجود نور قائم به نفسی است که باصلند. واج

ای آنها هها سایهماسوایش اشراقات آن و ماهیت
الوجود قائم به ذات خود است و هستند. واجب

وجه و  ،اعتبار ،شأن ،وجودهای ذوات ماهیات
: الف1361 صدرا،مال) های او هستندحیثیت

خدای مالصدرا وجودی  ،در واقع (.136ا137
موجودات دارد و  ةهم قیومی بر ةاست که احاط

بر همه چیز محیط است و وجود حقیقی فقط از 
 آن اوست. 

حقیقت وجود  ،الوجودمراد از وجود در واجب
و ها تشخص ،نفس ءحقیقت وجود جز .است

امکان  ،و اگر مشکک باشد ها نیستهویت
وجود ت مشترک و امری زائد عتحلیلش به طبی

که  حقیقت وجود از آن جهت ،. در واقعندارد
عین  ،امری بسیط و بدون ماهیت و مقوم است

واجب است و اقتضای کمال اتمی را که از جهت 
/ 6 :1981، هموشدت و قوت نهایتی ندارد، دارد )

 (.24و  23، 21
عنوان حقیقت وجود، نور حقیقى و خداوند به»

ام »حسب خارج و آن مفهوم اظهر الظواهر است به
محیطات است، است و آن حقیقت، اتم « العامات

 ،«ذهن»و آن مفهوم، مفهومى است واحد بسیط در 
و  ،«خارج»و آن حقیقت، ابسط بسایط است در 

و آن  ،«اذهان»آن مفهوم اول االوایل است در 
 چه«. اعیان»حقیقت اول االوایل است در 

هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ »الوجود تعالى که: واجب
ق مراتب وجود است و ، اح«الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ

الى »وجود منبسط بر کل ماهیات ظهور اوست، 
)سبزواری،  «غیر ذلک من التّطابق بین العالمین

 (.65ا66 :1383
حقیقت وجود در مقام صرافت ذات، جامع 

کماالت وجودی است ولی به وجودی واحد  ةهم
، مالصدرا)است  اراده و... ،قدرت ،که عین علم

ناپذیر، عدم ،ات خوددر ذ. او (169: الف1387
الذات است، دارای ثابت و احدی ،ابدی ،ازلی

وحدت عددی هم نیست، واجب است و امکان و 
 و،)هم نور است . اوعدم در آن راه ندارد ةشبه

حقیقت وجود جامع مقام تشبیه و  .(94: ب1387
ال جبر و ال  ؛(131: الف1387، و)هم تنزیه است

 .(114ن: )هما تفویض بل امر بین االمریین

 . هر تصوری از وجود تصوری از خداوند دارد5ـ9
 ةاساس و پای ،مالصدرا وجود اصل ةدر فلسف

معتقد به اصالت وجود و  او حکمت اوست.
 ،که طبق آن وجود مبدأ اثر است اعتباریت ماهیت

در خارج و حقیقتی اصیل و واقعی است محقق 
 که ماهیتشوند درحالیکه ماهیات از آن انتزاع می

همو، ) نیست دارای واقعیتی مستقل از وجود
 .(22: الف1361
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از دیدگاه مالصدرا وجود حقیقتی واحد است 
و در تمام موجودات و در تمام مصادیقش معنی 

انسان و  ،یعنی وجود در خداوند دارد،واحدی 
اما این وجود دارای  .اشیاء به یک معنی است

مراتب شدت و ضعف است. وجود حقیقت عینی 
د بسیط است و بین افراد آن به ذات خودش واح

 و شدت ،نقص ،واسطة کمالاختالفی جز به
واسطة اموری زائد که در افراد ماهیت ضعف یا به
. وجود یک ماهیت کلی ، وجود نداردنوعی است

د نه جنس ووج .که در همگان یکسان باشد نیست
 .نه شخص تحت نوع یا جنس ،نه نوع ،است

تراک آن بین افراد نوع وحدت این حقیقت و اش
/ 6 :1981 ،همودیگری از وحدت و اتحاد است )

التصور است، اول وجود بدیهی(. 17و  15، 14
تصورات است، یعنی هیچ متصوری در تصور  ةهم

آید. وجود در تصور می ابتداآید مگر اینکه نمی
وجود به ذات خود متصور است و مفهوم آن 

 ةن همیی است عام که مشترک در میاامعن
موجودات است و حقیقت آن امری بسیط است 

ممکنات را فراگرفته  ةیعنی هماست، که منبسط 
 ذاته نه جوهر است و نه عرض. وجود فیاست. 

از نظر مالصدرا تصور وجود با حد و رسم 
نه  ،ممکن نیست. همچنین این وجود نه کلی است

نه  ،نه خاص، نه مطلق است ،جزئی، نه عام است
ه وجود در ذات خود امر بسیطی است بلک ،مقید

که جنس و فصل ندارد و در تحصل خود 
عرضی یا مصنف و مشخص  ،انضمام قید فصلیبه

موجودات و  ةنیاز ندارد. همچنین وجود شامل هم
 ،وهم ؛11ا11 :1354 ،همومنبسط در آنهاست )

 (.17و  7، 6ب: 1361
از خداوند این است که  صدرالمتألهین تصور

تر از آن وجود صرفی است که تام ذات خداوند
جنس و فصل  ،چون ماهیت نداردو  ،وجود ندارد

و از آنجا که حد مرکب از جنس و  ،هم ندارد
 ،فصل است و وجود خداوند صرف و بسیط است

در نتیجه حد هم ندارد و برهان هم در مورد آن 

اراده و  ،صفت ،جاری نیست. محتاج به هیچ کمال
تاثیرپذیری و تغییر  ،یرابزاری نیست، هیچ تغی
آید، پذیرد، به عقل درنمیحالت از غیر خود نمی

محتاج به غیر خود نیست، اول هر شیئی است، 
 ،قائم به ذات خود است، دارای کمال نامتناهی

نیازی و استقالل مطلق است، تمام و کمال هر بی
ست، دارای وحدت حقیقی ا شیء است، کل االشیا

دارای فصلی نیست، او است، بسیط حقیقی است، 
تمام وجود است و تمامش وجود است، جامع 

، 48، 43، 42، 36 :همان) تمام موجودات است
 (.111ا111/ 6: 1981، وهم ؛137

توان به این نتیجه رسید که هر بنابراین می
در مورد  ،تصوری که مالصدرا از وجود دارد

ین هر تصوری چنخداوند هم صادق است و هم
در مورد وجود هم ساری و  ،داردکه از خداوند 

 جاری است. مالصدرا قائل به بداهت، اولی بودن
و  است بساطت در تصور وجود و خداوند و

همچنین این تصورات را بدون حد و رسم، جنس 
و معتقد است تصور وجود و ا .داندو فصل می
پس  ذاته نه جوهر و نه عرض است.خداوند فی

با وجود مطلق در دیدگاه مالصدرا مطلق وجود 
یکی است که عینیت مطلق وجود با وجود مطلق 

 شود.از آن نتیجه می

 دتمامی کائنات تصوری از خداوند دارن .7ـ9
تمامی موجودات  ،بسیط الحقیقه ۀطبق قاعد

هر بسیط » .تصوری از خداوند متعال دارند
ای از تمام وجوه به وحدت خود کل الحقیقه

د ذاتش از هویت آیاالشیاء است وگرنه الزم می
، همو« )امری و الهویت امری ترکیب یافته باشد

بسیط حقیقی تمامی موجودات ». (47: ب1361
زیرا هر چیزی که وجودی دارد و وجود  ،است

پس حیثیت  ،شودچیز دیگری از او سلب می
ایجاب این، غیر حیثیت سلب آن است وگرنه الزم 

ید که هنگام تعقل وجود چیزی، سلب آنچه آمی
که که آن چیز غیر اوست نیز تعقل شود، درحالی
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چنین نیست و مصداق موجود بودن شیء غیر از 
کثرت  ،مصداق آن سلب است. اگر این طور باشد

آید وجود میبه ،لحاظ عقلیو ترکیب هرچند به
که ذات خداوند از هر گونه کثرتی درحالی
 (.267: 1363، همو« )مبراست

افعال و  ،صفات ،تموجودات با تباینشان در ذا
تعالی و ذات ترتبشان در نزدیکی و دوری به حق

احدیت، همگی یک حقیقت الهی هستند که جامع 
نه به این معنا که  است؛آن  تتمام حقایق و طبقا

که حق سبحان  ندمرکب از مجموع یک چیز
حال آنکه ساحت قدس الهی از کثرت و  ،است

قیقت بلکه به این معنا که آن ح ،ترکیب مبراست
 ،الهی با آنکه در غایت بساطت و احدیت است

ها و زمین نفوذ کرده نورش از کران تا کران آسمان
ای از ذرات موجودات و سنگ ذرهاست و هم

اکوان وجودی نیست جز آنکه نور االنوار محیط 
هو قائم علی کل نفس »بدان و غالب بر آن است. 

و  ةارنهو مع کل شئی ال بمق» ،(33/ )رعد «بما کسبت
نه ، او با هر چیزی هست) «ةغیر کل شئی ال بمزایل

نه با دور ، و غیر هر چیزی است ،با جفت بودن
« هو الذی فی السماء اله و فی االرض اله» (،بودن

 (.372ا373/ 6: 1981همو، ( )84/ زخرف)

 . وحدت صمدي4
مالصدرا به تشکیک در مراتب وجود قائل است و 

طلق تا وجود ماده این سیر تشکیکی از وجود م
پراکنده است. وجود مطلق در واقع همان 

هایی را دارد که مطلق وجود دارد. لذا این ویژگی
وجود وقتی آن را در سرچشمه و منبع در نظر 
بگیریم، در نهایت شدت و نورانیت است، اما هر 

کنیم، چه از مرکز وجود به طرف ماده حرکت می
نهایت به کم از شدت آن کاسته شده تا در کم

ترین درجة وجود در رسیم که کموجود ماده می
 آن ساری و جاری است.

دهد لذا تفسیری که مالصدرا از وجود ارائه می
الوجود همان تفسیری است که از خداوند و واجب

ارائه داده است. وجود دارای مراتب تشکیک است 
تعالی است آغاز که از شدیدترین مرتبه که ذات حق

ین حد وجود که وجود ماده است ترو به کم
شویم، تر میرسد. هر چه به منبع وجود نزدیکمی

شدت آن بیشتر و هر چه از آن منبع دورتر 
تعبیری شود. بهشویم، از شدت آن کاسته میمی
توانیم بگوییم خداوند در همه جا حاضر و ناظر می

تعالی است اما این حضور و این درک بشری از حق
تشکیک است؛ هر چه معرفت بیشتر نیز مقول به 

باشد و امکان فقری نسبت به خداوند بیشتر درک 
شود، انسان به منبع وجود که وجود مطلق است، 

تر شود و هر چه این امکان فقری کمتر مینزدیک
 شود.درک شود از آن منبع دورتر می

الوجود از شدت تحصل و از فرط کمال واجب
های مراتب و نشئه وجودی، چنان است که از تمام

وجودی، از آن جهت که وجود است، و از همه 
های کمالی، از آن جهت که کمال است، حیثیت

برخوردار است. لذا وجودات تنها از آن جهت که 
های وجود هستند در ذات باری موجودند و جنبه

نقصی و سلبی ممکنات به واجب نسبت داده 
در  شود. همة حقایق وجودی در نظام هستینمی

ذات الهی متحققند و واجب تبارک و تعالی همة 
نحو اکمل و ابسط داراست؛ کماالت موجود را به

شود بدین اگر کمال در موجودات دیگر یافت می
ای از وجود دلیل است که همگی فیض و رشحه

 (.74ا75: 1384تعالی هستند )مصباح یزدی، باری

 يریگجهینتبحث و 

ی حکمت صدرایی مبنا برنگارنده معتقد است 
وجود مطلق همان مطلق وجود است. بنابراین 

 :گیریمنتیجه میچنین 
صفات  ةهم ،خداوند در عین بساطت الف(

داراست و تنزیه  طور حقیقیهکمال موجودات را ب
صفتی در هیچ موجودی  به این معناست که هیچ

 تواند وجود داشته باشد.نمی ،تعالیاشد از واجب

گونه که در خداوند ا همانب( از منظر مالصدر



 5942تان سال هفتم، شمارة اول، پاییز و زمس حکمت صدرایی،پژوهشیـعلمیدوفصلنامة   19

 

صفات عین ذات است، در سایر موجودات نیز 
ای از وجود آنهاست و چون طبق نظریة صفات مرتبه

ای رقیقه از وحدت صمدی، همة موجودات مرتبه
تعالی هستند، در نتیجه هیچ صفتی در مرتبة واجب

تعالی باشد مگر تواند شبیه صفات واجبذات نمی
 له و در طول آن قرار گیرد.اینکه در مرتبة ناز

مرتبة  قرآناهلل در تعالیم ج( منظور از اسماء
صفات خدا در وجود انسان است و چون نازلة 

موجودی است که از صفت اراده و انسان تنها 
تبع آن مالکیت بر سایر موجودات برخوردار به

در نتیجه داشتن اسماء الهی یا تجلی آن در  ،است
 نیست. به خداوند تشبیهمعنای بهانسان 

نزاع مشبهه ناشی از رویکرد اصالت ماهوی  د(
که در آن تشکیک چه در وجود و چه در  است

طبق اصالت  .قابل تصور نیست ،صفات وجودی
 خارج است. تشبیه تخصصاًوجود صدرایی مسئلة 

معنای شباهت به وجود عقلی انسان، ها( تشبیه به
ی و نفسانی معنای شباهت به وجود طبیعبا تشبیه به

انسان، متفاوت است. خداوند منزه از مثل است نه 
 مثال، و وجود عقلی انسان مثال خداوند است.

توان وجود مطلق و خداوند را به این و( می
صورت ترسیم کرد که خداوند در عین وحدت در 
تمامی عالم گسترده است و انسان عقلی مثالی از 

شده اوست؛ همانند آنچه در شکل زیر ترسیم 
 است.
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