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 چکیده
ترین مسئلة محوری در حوزۀ فلسفه حقیقت وجود مهم
رود و اندیشمندان این دو شمار میو عرفان اسالمی به

ی متفاوتی دربارۀ وحدت یا کثرت هاحوزه، دیدگاه
اند. گرچه خاستگاه وحدت وجود را وجود ارائه نموده

دلیل تناسب با موضوع فلسفه، باید عرفان دانست لکن به
این مسئله به قلمرو حکمت نیز وارد شده و بر فضای 
تفکر فلسفی تأثیر گذاشته است. صدرالمتألهین یکی از 

ر جهت برهانی ای دحکیمانی است که تالش گسترده
نمودن مدعای عارفان کرده است. او با رد کثرت تباینی 
وجود، ابتدا متناسب با اصول و مبانی حکمت متعالیه، 
در مسیر توجیه و تبیین وحدت تشکیکی وجود گام 
برداشته و در ادامه، از نظریة وحدت شخصی وجود 

عنوان نظر نهایی خود برگزیده است. دفاع و آن را به
های مطرح در عرصة ترین دیدگاهضر، مهمپژوهش حا

حقیقت وجود را ارائه و سپس سیر مسئلة وحدت 
وجود در اندیشة مالصدرا و نظر مختار او را بررسی و 

 ارزیابی کرده است.
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Abstract 

The reality of being is the most important issue 

in the field of Islamic philosophy and 

mysticism, and the scholars of these two fields 

have presented different views on the unity or 

plurality of existence. Although the idea of the 

unity of existence must be understood as 

mysticism, it also entered into the realm of 

wisdom in terms of philosophy, and influenced 

the atmosphere of philosophical thought. Mulla 

Sadra is one of the great Scholars who made 

great efforts to prove the claims of the mystics. 

By rejecting the diversity of the manifestation of 

existence, he initially approached the principles 

of transcendent wisdom in the direction of 

justifying and explaining the unity of the 

existence. Furthermore, he adopted the theory of 

personal unity and defended it as his last idea. 

The main purpose of this study is to present the 

most important points in the concept of the 

reality of existence. The paper tries to scrutinize 

the issue of unity of existence in Mulla Sadra's 

thought. 
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 مقدمه
ترین مباحث حوزۀ عرفان که مورد یکی از اصولی

توجه اهل حکمت و فلسفه نیز واقع شده، مسئلة 
عنوان وحدت شخصی وجود است که همواره به

ترین مدعای عارفان مطرح بوده و در محوری
قامت یکی از ارکان تعالیم اهل طریقت ظاهر شده 

 ای که گاه هدف اصلی عرفان را نیلگونهاست، به
 اند.به وحدت در نظام آفرینش دانسته

فلسفه و عرفان، هر دو، از شناخت هستی 
کنند. موضوع فلسفه موجود بما هو بحث می

موجود است ولذا گسترۀ آن همة موجودات را 
شناسی عرفانی، شود، کما اینکه در هستیشامل می

اعتقاد عارف بر این است که خداوند کل هستی را 
سعی و احاطی او در کل  در بر گرفته و وجود
نظریة وحدت وجود نیز یک هستی سریان دارد. 

عرفانی است و صالحیت دارد در هر انظریة فلسفی
رو تمام دو حوزه مورد بحث قرار گیرد، از این

تالش حکیم عارف این است که عالم و نظام 
عنوان مظهر او هستی را در ارتباط با خداوند و به

 تبیین و تفسیر کند.
های دت شخصی وجود حاصل دریافتوح

یافتة عارف است که در قلبی و اندیشة پرورش
گیرد. اما زمرۀ شهود و تجارب شخصی او قرار می

از آنجا که شهود قابل انتقال به غیر نیست، عارف 
در مقام تبیین و استدالل، ناگزیر است از براهین 

-منظور تفهیم به دیگران، یافتهعقلی استفاده و به

های شهودی خود را در چارچوب گزاره های
عقلی ارائه کند. بنابراین، مسئلة وحدت وجود، از 

گیرد و نظر فلسفی مورد تأمل و امعان نظر قرار می
توان گفت که این مسئله، نتیجة تعامل عرفان با می

 فلسفه است.
بر اساس تفاوت دیدگاه حکما و عرفا در باب 

شکیکی حقیقت وجود، بعضی قائل به وحدت ت
ترین مرتبه و هیوالی وجود شده و خداوند را عالی

اند. در مقابل، ترین مرتبة وجود دانستهاولی را پست
گروهی دیگر حقیقت وجود را فقط شایستة ذات 

اقدس پرودگار دانسته و کثرات موجود را مظاهر و 
 اند.شئون آن ذات یگانه تلقی کرده

، پوشیده نیست که درک محتوای این اندیشه
غایت دشوار و قابل تأمل است تا جایی که به

تبیین مسئلة »گوید: عارف شهیر، ابن ترکه می
ای که عرفا آن را اختیار نموده و گونهتوحید به

ای اند، از مسائل پیچیدهمحققین به آن اشاره کرده
است که افکار علمایی که اهل دقت و نظر هستند 

ل بحث و رسد و اذهان فضالیی که اهبه آن نمی
)ابن ترکه، « کندمناظره هستند، آن را درک نمی

شمول حقیقت »تعبیر مالصدرا: (. یا به48: 1361
وجود نسبت به اشیاء موجود از قبیل معنی و 
مفهوم کلی نسبت به جزئیات نیست... بلکه شمول 

غیر از عرفای ای از شمول است که بهوجود، گونه
« دکنراسخ در علم کسی آن را درک نمی

 (. 8: 1363)مالصدرا، 
با توجه به اینکه حکیم متألّه، مالصدرا، در آثار 

های خود به این مسئله پرداخته و آراء و اندیشه
فلسفی وی از این بحث متأثر شده است، تحقیق 
پیرامون آن یکی از مباحث مهم حوزۀ حکمت 

تر شود و اسباب شناخت کاملمتعالیه قلمداد می
آورد. یم عارف را فراهم میمبانی فکری این حک

او در آثار متعددی به طرح نظریة وحدت وجود و 
کثرت تشکیکی آن پرداخته لکن بحث از کثرت 
در همه جا به یک نسق واحد نیست؛ گاه مراد او 
کثرت مراتب است و گاه کثرت مظاهر )برای 

؛ 36ا37/ 2؛ 64و  36/ 1: 1981نمونه: مالصدرا، 
(. آیا بر اساس 117/ 6؛ 69ا71و  63ا65/ 3

دیدگاه وی، وجود یک حقیقت تشکیکی است که 
تمام موجودات، اعم از واجب و ممکن، مراتب او 
هستند یا یک حقیقت بسیط بیشتر نیست و همة 

شوند؟ چرا او نظر ماسوی اهلل مظاهر او شمرده می
واحدی ندارد و این تکثر دیدگاه برآمده از 

بر این است چیست؟ بنای نگارنده در این مقاله 
شده در باب وحدت و کثرت وجود که آراء مطرح

اختصار ارائه و نظر نهایی مالصدرا و نحوۀ را به



 14  بود و نمود؛ تحلیل دیدگاه مالصدرا دربارة وحدت وجود

 

 

 تقریر ایشان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. 

 . پیشینۀ نظریۀ وحدت وجود  1
مطالعة سیر تاریخی مسئلة وحدت وجود بیانگر 
 آن است که در هند و یونان چند هزار سال قبل و

در بعضی از مکاتب مثل نوافالطونیان، مباحثی 
تحت این عنوان مطرح بوده اما به نظر بعضی از 
محققین، تفاوت فاحشی بین وحدت وجود در 
سایر مکاتب با آنچه مقبول و مطلوب عرفان 
اسالمی واقع شده، وجود دارد. از باب نمونه، طبق 
نظریة فلوطین، وحدت و شیئیت از شئون 

که ذات واجب رود درحالیار میشممخلوقات به
تعالی فوق وجود و شیئیت است و این با نظر 

ای ندارد عرفا و فالسفة اسالمی هیچ سازگاری
 (. 32/ 5: 1371 )مطهری،

مبدأ پیدایش این نظریه مورد اختالف اهل 
ای از اعتقاد به وحدت تحقیق است. بعضی نحوه

ق( برادر 452ا521وجود را به احمد غزالی )
: 1358اند )پورجوادی، حامد غزالی نسبت دادهابو

، حسین ابن منصور حالج 1( و بعضی دیگر114
اند گذار این نظریه تلقی کردهق( را پایه244ا319)

 2(، اما از نظر نیکلسون25: 1371)ابن عربی، 
دیدگاه حالج ناظر به حلول است نه به وحدت 
وجود. او با توجه به قرائن و شواهد موجود، 

این نظریه را در عصر ابن عربی و منتسب  ظهور
 (.26داند )همان: به او می

با توجه به نظرات مختلفی که دربارۀ تفکر 
وحدت وجودی و نحوۀ پیدایش آن در حوزۀ 

توان دربارۀ عرفان اسالمی ارائه شده، نمی
چگونگی فضای حاکم بر اندیشة عارفان و 
حکمای مسلمان تا قبل از قرن هفتم هجری، به 
نتیجه قاطعی دست یافت. اما مشهور بین 
اندیشمندان این است که با ظهور عارف نامی، 

ق(،  638در قرن هفتم )م.  3الدین ابن عربیمحی
مند مسئلة وحدت وجود و عرضة آن طرح ضابطه

در یک چارچوب منسجم، اولین بار توسط او 

عنوان صورت پذیرفته است لذا باید از او به
مکتب خود را بر پایة وحدت نخستین عارفی که 

 (. 262: 1375وجود بنا نهاده یاد کرد )جهانگیری، 
بدون اغراق باید گفت آثاری که عرفا و 

جا فالسفة مسلمان در این زمینه از خود به
اند، بیشتر شرح و بسط دیدگاه ابن عربی گذاشته

توان به عرفای بزرگی است؛ از این میان می
ق(،  673 همچون صدرالدین قونوی )م.

ق(، عبدالرزاق کاشانی  691مؤیدالدین جندی )م.
 751ق(، داوود بن محمود قیصری )م.  735)م. 

الدین ق( و صائن 787ق(، سید حیدر آملی )م. 
 ( اشاره کرد.831علی بن محمد ترکه )

 . تبیین معناي وحدت وجود2
باره نظریات مختلفی ارائه شده است. در این

توان در ه معروف را میطور کلی چهار دیدگابه
. 1باب وحدت و کثرت وجود زیر بیان کرد: 

. کثرت وجود و 2وحدت وجود و کثرت موجود، 
. 4. وحدت وجود و کثرت مراتب، 3موجود، 

 وحدت وجود و کثرت مظاهر.

قبل از ورود به بحث، اشاره به این نکته 
ضروری است که وحدت و کثرت از مفاهیم عام 

جودی ناگزیر از اتصاف ضروری هستند و هر مو
به یکی از آنهاست. یکی از تقسیمات واحد، 
تقسیم به واحد حقیقی و غیر حقیقی است. واحد 
حقیقی لذاته و بدون وساطت در عروض، متصف 

شود، یعنی اسناد وحدت به آن، به وحدت می
اسناد حقیقی است. واحد حقیقی خود نیز یا 
عبارت است از ذاتی که عین وحدت است یا 
متصف به آن. در صورت نخست، چنین ذاتی 
واحد صرف بوده و قابل تعدد و تکرار نیست که 

: 1415به وحدت حقه موسوم است )طباطبایی، 
(. طبق این تقسیم، وحدت حقیقیة حقه، تنها 141

یک فرد و مصداق دارد و آن ذات اقدس خداوند 
است که اتصاف به وجود حقیقتاً و بالذات سزاوار 

 اوست. 
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 . وحدت وجود و کثرت موجود5ـ7
این دیدگاه به مکتب ذوق تأله شهرت دارد و سکة 

نام فاضل دوانی ضرب شده است. او وجود آن به
الوجود را واحد و تنها مصداق آن را واجب

دلیل نسبتی که با داند. سایر موجودات، صرفاً بهمی
شوند. بر وجود حقیقی دارند، موجود قلمداد می

تعالی وجود فقط در واجب اساس این قول،
اصالت دارد و اطالق موجود بر واجب از قبیل 
اطالق مشتق بر مبدأ اشتقاق است. در ماسوای او 
)ممکنات( ماهیت اصیل است و اطالق موجود بر 
ممکنات، از قبیل اطالق مشتق بر منسوب به مبدأ 

خدا »اشتقاق است. پس فرق است بین قضیة 
د یا ملک یا انسان خورشی»با قضیة « موجود است
، زیرا معنی قضیة اول این است که «موجود است

که در سایر خدا حقیقت هستی است درحالی
بر موضوع، به این معنی « موجود»قضایا حمل 

 است که آن شیء منتسب به وجود است.
نزد این گروه موجود به معنی البن و تامر 
است، یعنی نسبتی با وجود دارد. رابطة مشتق با 

أ اشتقاق، رابطة ذات و صفت است، یعنی مبد
معنای ذات ، مانند عالم که به«ذاتٌ ثبت له المبدأ»

معنی ذات متصف به علم است، اما البن و تامر به
متصف به لبن و تمر نیست و در واقع دو ذاتند که 

اند. آنها وجود را مختص به یکدیگر ضمیمه شده
ادار ذات اقدس پروردگار و فقط نسبت به او معن

سبب انتساب به او، دانند و ماسوی اهلل را بهمی
 کنند.شایستة اتصاف به موجودیت قلمداد می

باید گفت مشتق نزد این طایفه اعم است و شامل 
شود، یعنی بین سایر ذات المنسوب الی المبدأ نیز می

ذوات و ذات خداوند صرفاً رابطه و نسبتی برقرار 
( بر آنها است که مصحح اطالق لفظ )موجود

شود اما اطالقش بر خداوند از باب اطالق مشتق می
بر نفس مبدأ اشتقاق است. بنابراین اگرچه وجود، 
شخص واحد است و یک مصداق بیشتر ندارد، اما 

کند که موجود از یک مفهوم کلی حکایت می
 پهنای تمام مخلوقات است.مصادیق آن به

است: به این قول اشاره کرده  اسفارمالصدرا در 
جماعتی قائل شدند به اینکه وجود حقیقی، »

تعالی است و شخص واحد است و او ذات باری
ماهیات، امور حقیقی هستند که موجودیت آنها 
عبارت است از ارتباط و انتسابشان به 

ها واحد شخصی الوجود. پس وجود نزد اینواجب
است اما موجود کلی است و افراد متعدد دارد که 

ت باشد؛ این مذهب را به ذوق همان موجودا
 (.73/ 1: 1981)مالصدرا، « اندمتألهین نسبت داده

 . کثرت وجود و موجود7ـ7 
این دیدگاه از آن به کثرت تباینی وجود نیز یاد 

شود، منسوب به مکتب مشائیان است. صاحبان می
این رأی غالباً موجودات خارجی را حقایق متباینه 

هر کدام از آنها وجود  به تمام ذات دانسته و برای
اند. بر اساس این دیدگاه، خاص به خود قائل شده
توان انکار کرد بلکه عالم، کثرت موجودات را نمی

عالم تکثر و تعدد است. این کثرات از طریق 
مفهوم وجود که یک امر خارج از ذات و در عین 
حال، الزمة آنهاست با هم ارتباط دارند. بر این 

ترکی بین ذوات موجودات اساس، هیچ وجه مش
خارجی نیست و آنها با هم تباین کلی دارند و 
اشتراکشان تنها در مفهوم ذهنی وجود است که از 

 شود.وجود خارجی آنها انتزاع می
آنها قائل به تشکیک مفهوم وجود هستند، به این 
معنی که صدق آن بر مصادیقش یکسان نبوده و 

فاوت است. تطبیق آن بر هر یک از افراد خود مت
بنابراین، حمل آن بر خداوند متعال بیشتر و شدیدتر 
از حمل آن بر ممکنات است. در این نحوه از 
تشکیک، اشتراک و افتراق صرفاً در مفهوم وجود 

الشتراک االمتیاز غیر از مابهاست. به عبارت دیگر، مابه
 شود. یاد می« تشکیک عامی»است که از آن به 

توان گفت ظاهراً ای مشاء میبا تتبع در آثار حکم
این نظریه مربوط به اشاعره است و متکلمین به آن 

دلیل شباهتی که در بعضی از آثار اند اما بهقائل بوده
مشائین با این نظریه وجود دارد، چنین برداشتی از 
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کلمات آنان صورت گرفته است. گرچه احتمال 
ند اینکه بعضی از مشائین این نظریه را برگزیده باش

منتفی نیست، اما در آثار بزرگان این طایفه، همچون 
المشائین بوعلی سینا، به کثرت وجود تصریح رئیس

 (.195/ 9: 1371نشده است )مطهری، 
یکی از مبانی این نظریه پذیرش اصالت وجود 
است. هرچند نخستین بار تمایز بین وجود و ماهیت 

و، توسط فارابی در فلسفة اسالمی مطرح شد )ایزوتس
(، لکن در زمان فارابی و بوعلی بحث 51: 1368

های شکلی که در دورهاصالت وجود یا ماهیت به
بعد بین فالسفه محل نزاع واقع شده، مطرح نبوده 
است. از طرفی، مشائین رابطة علت و معلول را یک 

دانند و به وجود سنخیت بین رابطة عینی خارجی می
ای مستلزم ظریهعلت و معلول اعتقاد دارند. چنین ن

نحو پذیرش یک نحوه اشتراک عینی خارجی ولو به
پناه، اشتراک و وحدت سنخی در وجود است )یزدان

(. بنابراین نسبت دادن قول به کثرت به 156: 1388
 حکمای مشاء قدری مشکل است. 

 . وحدت وجود و کثرت مراتب9ـ7
این دیدگاه به وحدت تشکیکی یا وحدت 

وف است. بسیاری از شخصی سریانی نیز معر
حکمای پس از مالصدرا به وحدت تشکیکی 
وجود اعتقاد داشته و گاه از آن به وحدت سنخی 

اند. طبق این نظریه، کثرات موجود در تعبیر کرده
عالم نه منتفی هستند و نه موهوم، بلکه حقیقتاً از 

ای گونههستی برخوردارند، ولی کثرت آنها به
اتی ندارد. یعنی است که با وحدت وجود مناف

واقعیاتی که در خارج تحقق دارند، در عین اینکه 
سبب آن از یکدیگر متمایز امتیازاتی دارند و به

شوند، از نوعی اشتراک هم برخوردارند. این می
اشتراک نه تنها در مفهوم بلکه در حقیقت عینی 
وجود است که از آن به تشکیک خاصی یاد 

ن معنی است که شود. تشکیک در مراتب به ایمی
 وحدت و کثرت، هر دو امور حقیقی هستند.

اصولی که نظریة تشکیک  ترینمهمیکی از 

خاصی بر آن مبتنی شده، قول به اصالت وجود و 
ای در اعتباریت ماهیت است که نقش عمده

کند، چراکه با التزام شناسی صدرایی ایفا میهستی
به اعتباریت وجود، دیگر جایی برای طرح وحدت 

 ماند.وجود باقی نمی
بر اساس دیدگاه منسوب به مشائین، مفهوم 
وجود یک مفهوم عام است که کثرات متباین به 

الذات در آن مفهوم شریکند اما از منظر تمام
حکمت متعالیه، این مفهوم از عین واقعیت خارجی 

گری یک کند، زیرا با توجه به حکایتحکایت می
آنچه در واقع مفهوم از موجودات خارجی، اگر 

شود در هویت خارجی و حقیقت خود یافت می
توان مفهوم واحدی از آن اشتراک نداشته باشد، نمی

تعبیر مالصدر،ا مفهوم وجود دارای انتزاع کرد. به
الحقیقه نیست و چنین نیست که افراد مختلف

اشتراک حقیقت وجود از باب اشتراک طبیعت کلی 
برخوردار است  باشد بلکه وجود از حقیقتی واحد

 (.121/ 1: 1981)مالصدرا، 
طور مساوی صدق طبیعت کلی بر افراد خود به

نیست و  بردارتشکیکو تنها از حیث مفهوم بوده، 
یک از مصادیق آن اولویتی حمل ماهیت بر هیچ

ندارد، حال آنکه اشتراک وجود در اصل واقعیت 
خارجی است و همین امر مستلزم تقدم، شدت و 

ضی نسبت به بعضی دیگر خواهد بود. اولویت بع
پس به نظر صدرا، شمول و فراگیری وجود نسبت 
به اشیاء از باب انبساط و گستردگی بر ذات 

و این امر با شمول کلی نسبت به جزئیات  آنهاست
 (.7/ 1: 1417آن کامالً متفاوت است )همو، 

این نظریه تفسیر متوسط صدرالمتألهین است 
ر مراتب وجود به آن که تحت عنوان تشکیک د

پرداخته است. بنا بر این تقریر، حقیقت وجود یک 
امر واحد ذومراتب است و در رأس آن وجود 

تعالی قرار دارد که اعلی و اقوای مراتب واجب
است و هیچ وجودی با آن قابل قیاس نخواهد 
بود، و در طرف دیگر، هیوالی عالم عناصر قرار 
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خود اختصاص  دارد که اضعف مراتب وجود را به
 داده است.

پس افزون بر اینکه کثرت در خارج تحقق 
مند است و همة دارد، وحدت نیز از حقیقت بهره

گردند و اختالف آنها این کثرات به وحدت بازمی
به شدت و ضعف، کمال و نقص و... است. 
روشن است که چنین وحدتی وحدت عددی 
نیست بلکه وحدت حقة سریانی است که منافاتی 

کثرت ندارد بلکه هر چه کثرت بیشتر باشد، از  با
وسعت دایرۀ شمول آن حکایت دارد. این بدان 

ماند مگر ای باقی نمیمعناست که هیچ عرصه
 اینکه حقیقت وجود در آنجا ساری و جاری باشد.

حکیم سبزواری در بیان چگونگی انتزاع 
کثرتی »نویسد: وحدت از مراتب مختلفة وجود می

ت و ضعف و تقدم و تأخر و... در که از باب شد
اصل وجود تحقق دارد، نه تنها منافاتی با وحدت 
حقه ندارد بلکه مؤکد آن است زیرا چنین کثرتی 

-در واقع از اشملیت و اوسعیت وجود پرده برمی

 (.21/ 6: 1981)سبزواری، « دارد
یابی به تصور بهتری از حکما برای دست

اند. نور کردهتشکیک خاصی از مثال نور استفاده 
شود و شعاع وسیعی را روشن از یک منبع آغاز می

کند؛ این نور از شدیدترین مرتبه گرفته، یعنی می
ترین مرتبه و جایی که به تاریکی مبدأ، تا ضعیف

گراید، یک طیف وسیع از نور است که همة می
مراتب آن در اصل نوریت شریکند و در عین 

صی از نور ای حاوی درجة خاحال، هر مرتبه
 است که با مراتب قبل و بعد از خود تفاوت دارد.

 . وحدت وجود و کثرت مظاهر9ـ7
عنوان وحدت اطالقی این دیدگاه که از آن به
 شود،الخاصی نیز یاد میعرفانی یا تشکیک خاص

از متون و آثار عرفای مسلمان گرفته شده و 
تر از وحدت تشکیکی وجود است. مراتب عمیقبه

رو مالصدرا با عبور از تشکیک خاصی از این
الوصول وحدت شخصی وجود، به قلة صعب

صعود کرده و اختیار این نظریه را سبب اکمال 
فلسفه و تتمیم حکمت دانسته است )مالصدرا، 

(. او پس از طرح کالم عرفا تصریح 292/ 2: 1981
کند که اگر در مواضع مختلف از مراتب متکثرۀ می

ورده و به تبیین آن پرداخته میان آوجود سخن به
دلیل رعایت حال متعلمین و مراتب بحث است، به

و تعلیم است وگرنه آنچه وی در صدد اثبات آن 
بوده این است که وجود ذاتاً و حقیقتاً از وحدت 
شخصی برخوردار است، نظری که با دیدگاه 

 (.71/ 1اولیای الهی نیز مطابقت دارد )همان: 
اظهارات گذشتة  بعضی از حکمای معاصر

صدرالمتألهین را نظر میانی او ارزیابی کرده و تالش 
او برای اثبات وحدت شخصی وجود را خروج از 

اند مرز فلسفه و ورود به وادی عرفان نظری دانسته
 (.411ا412/ 1: 1381)جوادی آملی، 

. تحلیل نسبت وحدت وجهود بها نظریهات    3
 گفتهپیش
ت وجود یکی از تر گفتیم که اعتقاد به اصالپیش

رود و شمار میمبانی قول به وحدت وجود به
فیلسوفانی همچون شیخ اشراق که قائل به اصالت 
ماهیتند، هیچ راهی برای قول به وحدت حقیقی 
وجود ندارند، زیرا از نظر آنها تمام موجودات از 
سنخ ماهیت هستند و ماهیات هم ذاتاً با هم تباین 

از پذیرش کثرت دارند، پس این طایفه گریزی 
واقعی ندارند. عالمه دوانی و همفکرانش نیز که 
قول به تفصیل بین اصالت وجود در واجب و 

اند، اصالت ماهیت در ممکنات را اختیار کرده
هرچند قائل به نوعی وحدت در وجودند اما 
چنین وحدتی منافاتی با وجود کثرات ندارد و آنها 

ای از وجود بهممکنات را حقیقتاً و بدون اینکه مرت
 کنند.بدانند، موجود تلقی می

اما التزام به اصالت وجود، تنها شرط پذیرش 
وحدت شخصی وجود نیست، زیرا بسیارند 
فالسفة اصالت وجودی که یا قائل به تباین 
وجودات هستند یا تشکیک در وجود. در صورت 
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نخست، موجودات غیر از صدق مفهوم وجود، 
ند و در خارج هیچ مالکی برای وحدت ندار

متکثرند.اما در صورت دوم، آنچه در خارج تحقق 
ای است که تماماً مراتب یک دارد مراتب متکثره

وجودند، بنابراین منافاتی با وحدت ندارد، لکن در 
خارج، وجود واحد محقق نیست بلکه این کثراتند 

 که حقیقتاً موجودند.
های یک از نظامپس تا اینجا روشن شد که هیچ

خوانی ی گذشته با وحدت شخصی وجود همفلسف
ندارند. آنچه نقش مهمی در تکمیل نظریة نهایی 
مالصدرا ایفا و زمینة التزام او به وحدت شخصی را 

کند، نحوۀ نگرش او به رابطة علت و فراهم می
معلول است. در نظام فکری او معلول، عین ربط و 

تعبیر او، جمیع وابستگی به علت خویش است. به
ودات امکانی شئون وجود واجب هستند و وج

توان آنها را ذوات منفصل و حقایق مستقل از نمی
علت لحاظ کرد؛ ممکنات ذاتاً عین فقر و تعلق به 
علتند. پس حقیقت واحد است و غیر او هرچه 
هست شئون، اطوار و تجلیات ذات او هستند 

 (. 47/ 1: 1981)مالصدرا، 
یر نموده، او علیت را به تشأن و تجلی تفس

داند. بر این معلول را شأنی از شئون علت می
اساس، معلول هیچ حکمی باالستقالل ندارد بلکه 
با لحاظ اینکه مرتبة نازلة علت است، موضوع 

شود و این حکم اعم است از حکم حکم واقع می
به اصل وجود معلول یا حکم به وصفی از اوصاف 

 یا فعلی از افعال او.
به وحدت وجود با التزام به  در نتیجه اگر قول

تردید موجودیت مستقلة معلوالت قرین باشد، بی
خدایی خواهد شد، اما اگر منجر به ایدۀ باطل همه

کسی معلوالت را مظاهر وجود علت و تجلیات 
الوجود بالذات بداند و برای ممکنات وجود واجب

حقیقی و استقاللی قائل نباشد، دیدگاه او با 
توحید منافات ندارد. تتبع در  یک از مراتبهیچ

دهد که او به امری آثار صدرالمتألهین نشان می

کند که خالف این ملتزم نشده و بارها تصریح می
موجودات علیرغم کثرت و تمایزشان، از ظهورات 

/ 1تعالی و شئون ذات او هستند )همان: نور حق
 (.311/ 2؛ 381و 117، 71، 65، 49، 47

 . وحدت وجود عرفانی4
از دیدگاه ابن عربی تمام ماسوی اهلل مظاهر و مجالی 
حقند و در پرتو وجود او مراتب مختلف موجودات 

اند. او پس از بیان اینکه اختالف موجود ظهور یافته
کند، باور خود را در عالم آسیبی به وحدت وارد نمی

دارد: در قالب تسبیح پروردگار چنین اظهار می
شیاءَ وَ هُوَ عَینُها؛ پاک و منزه سُبحانَ مَن أَظهَرَ األ»

که است کسی که اشیاء را پدیدار ساخت درحالی
(. 459/ 2: 1911)ابن عربی، « خودش عین آنهاست

بدون تردید مراد او از عینیت، عینیت در ذات نیست 
که منجر به کفر گردد، بلکه مراد عینیت در ظهور 

 توان مقصود حقیقیاست. برای اثبات این مدعا می
فَهو عَینُ کُلِّ »دست آورد: او را از این عبارت به

شَیءٍ فی الظُهُور، ما هُو عَینُ األشیاءِ فِی ذَواتِها 
سُبحانَه و تَعالی، بَل هُوَ هُوَ وَ األَشیاءُ اأَلشیاءُ؛ او عین 
تمام اشیاء است در ظهور نه در ذات آنها، خداوند 

« دمنزه و متعالی است؛ او اوست و اشیاء اشیائن
 (.484/ 1)همان: 

هایی استفاده برای ایضاح این نظریه از تمثیل
ترین آنها تمثیل به ترین و ظریفشده که مناسب

آینه است. آینه در عین اینکه خود سهمی از واقع 
ندارد، حاکی از واقع است، برخالف نور که تمام 
درجات آن حظی از وجود دارد و متناسب با کثرت 

های متعدد د در مقابل آینهمراتب است. وقتی فر
گیرد، که ممکن است بعضی محدب باشند قرار می

و بعضی مقعر، تصاویر گوناگونی از او نمایان 
شود، اما آنچه حقیقت دارد یک شیء بیشتر می

کند و به نیست و تکثر تصاویر به اصل سرایت نمی
رساند. لذا عرفا رابطة وحدت او خللی نمی

ا از باب رابطة عکس به تعالی رموجودات با حق
 دانند.ظل میعاکس و ظل به ذی
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 این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  

 (111: غزل 1375)حافظ، 
در دیدگاه عرفانی، اصل وجود اعیان خارجی 

شود بلکه کثرت از )بود( به )نمود( تنزل نفی نمی
ر مظاهر و شئون یابد و این یعنی کثرت دمی

 فصوصشارح  حضرت باری، نه کثرت در وجود.
ضمن پذیرش کثرات، آنها را غیرمخل به  الحکم

 کند و از دریچة نگاه او،وحدت ذات تلقی می
وجود حقیقت واحدی است که هیچ تکثری در آن 
راه ندارد. هرچند این ظهورات از یکدیگر 

ذات متمایزند اما مرجع این امتیاز، امری زائد بر 
 (.16: 1375نیست بلکه عین ذات است )قیصری، 

بدون تردید مقصود عرفا و حکما از وحدت 
وجود نه این است که خداوند مجموع هستی 
است و نه اینکه خداوند با موجودات اتحاد دارد، 
زیرا در فرض اول، مجموع صرفاً یک وحدت 

تواند وجود و وحدت حقیقی اعتباری دارد و نمی
در صورت دوم، اتحاد ا به این  داشته باشد و

معنی که دو شیء بدون اینکه تغییر ماهیت دهند 
به شیء دیگری تبدیل شوندا محال است. 
بنابراین، مقصودشان انحصار هستی در ذات 

 خداوند و مظهریت ماسوای اوست.

تفاوت نظریة تشکیک خاصی با دیدگاه عرفا 
در این است که در مشرب اول، مراتب نازلة 

طور که نیز از هستی سهمی دارند و همانوجود 
مند حقیقت عینی وجود از وحدت حقیقی بهره

توان کثرت حقیقی مراتب وجود را نیز است، نمی
تعالی سرسلسلة انکار کرد. بر این مبنا واجب

حقایق متکثرۀ مترتبه است. اما از منظر اصحاب 
عنوان یک حقیقت عینی، مختص عرفان، وجود به

الی بوده و اسناد وجود به غیر او اسناد تعذات باری
مجازی است؛ ذات حق از این مراتب خارج و 
فوق آنهاست. سید حیدر آملی که در ادغام و 
انطباق مکتب ابن عربی با معارف شیعی نقش قابل 
توجهی داشته، عالم و تمام مخلوقات را اموری 

اعتباری و مجازی تلقی کرده و جز خداوند تعالی، 
های او، هیچ ات و سایر ویژگیاسماء، صف

داند )آملی، وجودی را ذاتاً و حقیقتاً موجود نمی
1368 :668.) 

عرفا مصداق حقیقی وجود را مقید و محدود 
دانند لذا حقیقت هستی به هیچ قید و حدی نمی

یعنی: یک وجود مطلق نامتناهی. صدرالدین 
تعالی را وحدت حقیقی قونوی وحدت حق

که در مقابل آن، هیچ کثرتی قابل ای گونهشمرده به
تصور نیست. او نه تنها تحقق چنین وحدتی که 

داند حتی تصور آن را وابسته به تصور ضد آن نمی
(، یعنی برای تصور چنین 19: 1374)قونوی، 

وحدتی نیاز به تصور کثرتی که ضد او و در مقابل 
او قرار گیرد، نیست، زیرا اصوالً این وحدت در 

 گیرد. قرار نمیمقابل کثرت 

 . پیوند وحدت وجود و قاعدۀ بسیط الحقیقه5
مالصدرا برای تبیین بهتر نظریة وحدت وجود، 

ای از آن ای را اثبات کرده و در موارد عدیدهقاعده
استمداد جسته که یکی از یادگارهای او در فلسفه 

کل االشیاء و  ةبسیط الحقیق»شود؛ قاعدۀ محسوب می
دلول این قاعده این است که . م4«لیس بشیء منها

بسیط حقیقی از هر نوع تعین و فقدان مبراست و 
واجد همة حقایق هستی و کماالت است، یعنی 

توان در جهان هستی کمالی فرض کرد که نمی
تعالی فاقد آن باشد. خدای سبحان همة واجب

نحو اعلی و اشرف داراست، حقایق وجودی را به
توان اشیاست، نمیرو در عین اینکه همة از این

چیزی را به حمل اولی یا حمل شایع بر او حمل 
کرد بلکه همة حقایق هستی، رقیقه و فیض او 

اند و حملشان بر او از هستند که از او صادر شده
باب حمل رقیقت بر حقیقت است )جوادی آملی، 

1383 :219.) 

عالمه طباطبایی این برهان را چنین تقریر کرده 
که بتوان چیزی را از آن سلب هر هویتی »است: 

کرد، متحصل و متحقق از ایجاب و سلب است و 
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این مستلزم ترکیب از ایجاب و سلب )یعنی ثبوت 
ذات برای خودش و سلب غیر ذات از ذات( خواهد 
بود. بر این اساس، هر ذاتی که چیزی از آن سلب 
شود، مرکب است و عکس نقیضش این است که هر 

شود. یزی از آن سلب نمیذاتی که بسیط باشد، چ
نتیجة این مقدمات این است که بسیط الحقیقه، کل 

 (.111/ 6: 1981)طباطبایی، « اشیاء است
البته نباید گمان شود که اشیاء با همان حدود و 

شود، قیود و ماهیات بر بسیط الحقیقه حمل می
آید که بسیط الحقیقه زیرا در این صورت الزم می

و این خلف است چراکه مرکب از اشیاء باشد 
و »فرض ما بساطت حقیقت وجود است. پس قید 

اشاره دارد به اینکه تمام اشیاء با » لیس بشیء منها
اسقاط حدود ماهوی خود، در بسیط الحقیقه 

 (.261: 1436حضور دارند )حسینی طهرانی، 

 و روایات قرآن. وحدت وجود در 6
اند، باره به آیات متعددی تمسک جستهعرفا در این

فَأَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اهلل؛ به هر کجا رو »از جمله: 
(. یعنی تمام 115)بقره/ « کنید، آنجا روی خداست

تعالی مخلوقات تجلیات و نمودهای حضرت حق
هستند و اگر اصلی در کار نباشد، مظهر و نمود 
هیچ سهمی از وجود نخواهد داشت. شاید یکی از 

ی استناد وحدت وجود، این ترین آیات برامناسب
هُوَ االَوَّلُ وَ اآلخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ »آیة شریفه باشد: 

(. اگر او 3)حدید/ « الباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ
موصوف به اولیت و آخریت است، پس تمام 
مواطن وجود را اشغال نموده و جایی برای غیر 

گریم، از خود باقی نگذاشته است. لذا به هر چه بن
حضور وی خالی نیست و این همان مدعای 
عرفاست که تمام ماسوی اهلل را مظاهر و مجالی 

 دانند. اسماء و صفات حضرت حق می
مالصدرا نیز به این آیة مبارکه اشاره و به آن 
استناد نموده است: هر وجودی غیر از واحد حق، 
پرتوی از تشعشعات ذات او و وجهی از وجوه 

موجودات از یک اصل و ریشه اوست؛ جمیع 

بخش تمام حقایق و گیرند و او هستینشئت می
وَ هُوَاالَوَّلُ َو اآلخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ »اشیاء است... 

 (.53: 1363)مالصدرا، « الباطِنُ
این حقیقت را در کالم معصومین )ع( نیز 

توان یافت، از جمله این فرمایش امیرالمؤمنین می
ٌ  ِمنها عَلی ُهَو ِفی األ»)ع(:  شیاء عَلی َغیِر ُمماَزَجة َو خار

...؛ خداوند در تمام موجودات حضور َغیِرُمباَیَنة
نحو خلط و ترکیب، و از آنها دارد لکن نه به

نحو تباین و جدایی که حاکی خارج است اما نه به
 (.316: 1398)ابن بابویه، « از کثرت باشد

 . نظریۀ وحدت شهود7
اصلی نظر فلسفه و عرفان  با این وصف، تفاوت

شناسی در وحدت شخصی وجود است؛ هستی
که فلسفی بر کثرت حقیقی وجود بنا شده درحالی

مبنای اهل عرفان وحدت شخصی وجود است و 
بر این اساس، تشکیک خاصی که متناسب با 
کثرت حقیقی وجود است، از نظر ایشان قابل 
التزام نیست. عارف وحدت وجودی بر این باور 

ست که جز خدا چیزی وجود ندارد؛ یعنی با ا
بیند، سهمی از وجود برای آنها اینکه کثرات را می

قائل نیست بلکه آنها را نمود و پدیدار یک وجود 
داند. اما گاهی عارف سالک به حقیقی می

بیند و ندیدن با رسد که جز خدا نمیجایگاهی می
اعتقاد به نبودن متفاوت است. عاشق جز معشوق 

بیند. نگرد او را میبیند و به هر جا میزی نمیچی
رسد آدمی به »سعدی به همین مقام اشاره دارد: 

این نوع نگاه غیر از «. جز خدا نبیندجایی که به
گفته است و از آن به وحدت شهود وحدتِ پیش

 شود. تعبیر می
وحدت وجود در واقع یک مسئلة 

 شناسانه و مربوط به عالم واقع است وهستی
شوند و انکار عنوان شئون وجود دیده میکثرات به

که وحدت شهود یک دیدگاه شود، درحالینمی
شناسانه است و عارف وحدت شهودی در معرفت

اهلل، همه چیز حتی پرتو نیل به مرحلة فناء فی 
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 بیند. کند و تنها حق را میخودش را فراموش می
اند که آنچه در قرون بعضی بر این عقیده

الدین در عرفان مطرح بوده، ته قبل از محیگذش
بینی عرفانی بر همین وحدت شهود است و جهان

اساس وحدت وجود سابقه نداشته است )مطهری، 
1373 :9 /191.) 

. آیهها اعتقههاد بههه وحههدت شخصههی وجههود 8
 اي متناقض است؟عقیده

ای که بر نظریة وحدت وجود وارد اشکال عمده
ین نظریه چنین شده، متناقض بودن آن است. ا

شود که تنها یک وجود عینی مطلق، تقریر می
حقیقت دارد و جز او موجودی بالحقیقه تحصل 
ندارد و در عین حال، همة مخلوقات شئون و 
مظاهر حضرت حقند. سؤال اینجاست که اگر 
چیزی جز او حقیقت ندارد، پس موجودی در کار 
نیست که بخواهد مظهر او باشد. از سوی دیگر، 

وجود کثرات را در عالم بپذیریم دیگر  اگر
توان ملتزم شد که فقط یک وجود از حقیقت نمی

برخوردار است. بنابراین، نظریة وحدت شخصی 
وجه هیچوجود یک نظریة خودمتناقض است و به

 قابل تبیین منطقی نخواهد بود.
برای پاسخ به این اشکال ابتدا باید کیفیت 

ی قرار گیرد. حمل محمول بر موضوع مورد بررس
شود که برای با تتبع در آثار فلسفی مشاهده می

 نحوۀ حمل، سه نوع حیثیت مطرح شده است:
در جریان اتصاف موضوع به یک وصفی، 

پذیرد گاهی موضوع اصالتاً و حقیقتاً محمول را می
« وجود الحجر موجود»گوییم و چنین است که می

که وجود سنگ واقعاً متصف به موجودیت 
د اما علت این اتصاف، خود وجود نیست شومی

بلکه سنگ وجود خود را از ناحیة علت دریافت 
نموده و خودش ذاتاً موجود نشده، پس علت 
اتصاف آن به موجودیت، علت موجدۀ آن است. 

شود که علت موجده، حیثیت اینجا گفته می
تعلیلی اتصاف موضوع به محمول است. یا وقتی 

خود سنگ واقعاً و شود، گرچه سنگی پرتاب می
حرکت از  اماشود حقیقتاً متصف به حرکت می

ناحیة ذات او نیست بلکه نیروی وارده بر آن، 
 علت این اتصاف است.

صورت دیگر آن است که اگر چه موضوع 
پذیرد اما در واقع این وصف مربوط وصفی را می

ای در بین است و به موضوع نیست بلکه واسطه
شود، و به این وصف میاوست که حقیقتاً متصف 

دلیل ارتباطی که بین موضوع و واسطه برقرار به
است، موضوع ثانیاً و بالعرض این وصف را قبول 

کند. برای روشن شدن این حیثیت معموالً از می
مثال کشتی و راکب آن استفاده شده، با این 
توضیح که وقتی کشتی در حال حرکت است، اگر 

ن حرکت نشسته ای از آن بدوشخصی در گوشه
حساب آورد. توان او را متحرک بهباشد، باز هم می

گرچه آنچه اوالً و بالذات در حال حرکت است 
خود کشتی است اما از باب اتحاد بین ظرف و 
مظروف، حرکت مجازاً به فرد نشسته نیز نسبت 

گوییم کشتی واسطه در شود. در اینجا میداده می
گزارۀ عروضِ حرکت بر جالسِ آن است و 

در واقع چنین است که « جالس السفینة متحرک»
 «. جالس السفینة بواسطة حرکتها متحرک»

حکیم سبزواری حمل وجود بر ماهیت را از 
باب ارتباط جنس و فصل دانسته )سبزواری، 

(، به این معنی که جنس بدون فصل 38/ 1: 1981
وسیلة فصل است که گونه تحصلی ندارد و بههیچ

کند. به همین ترتیب، ماهیت نیز تحقق پیدا می
مند نیست. وجه از هستی بهرههیچبدون وجود به

این را حیثیت تقییدیه گویند، یعنی اگر کشتی را از 
نفسه متحرک نیست، میان برداریم فرد نشسته، فی

بنابراین کشتی حیثیت تقییدی اتصاف فرد نشسته 
 به حرکت است.

یدی از آنچه گذشت روشن شد که حیثیت تقی
همان وساطت در عروض، و حیثیت تعلیلی همان 
وساطت در ثبوت است که در کلمات محققین به 
آن اشاره شده است. اتصاف وجود به موجودیت 
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نحو حیثیت تعلیلی است، یعنی وجود باالصاله و به
برای اتصاف به موجودی، نیازی به واسطه ندارد، 
هرچند اصل وجودش را از ناحیة علت دریافت 

ده و علت مفیض، واسطه در ثبوت وجود بر نمو
آن است. اما در حمل وجود بر ماهیت، وجود 

تواند حیثیثت تعلیله باشد، زیرا این بدان معنی نمی
است که وجود، واسطه در ثبوت ماهیت بوده و 

که در ، درحالی5ماهیت از اصالت برخوردار باشد
حکمت متعالیه اعتباری بودن ماهیت به اثبات 

 است. رسیده 
آنچه در باب وساطت وجود برای ماهیت 

بیانی روشن در کالم صدرالمحققین گذشت به
آمده است: وجود است که بالذات موجود است و 

واسطة سایر اشیاء ذاتاً موجود نیستند بلکه به
شود از وجود وجوداتی که بر آنها عارض می

برخوردارند و این وجود است که حقیقتاً موجود 
طور که اضافة حقیقی، خودِ مضاف است، همان

است نه جوهر و کم و کیف و... که بر آن عارض 
 (.39/ 1: 1981شوند )مالصدرا، می

در بحث اصالت وجود اعتباری بودن ماهیت به 
این معناست که موجودیت اوالً و بالذات به خود 
وجود منتسب است و ثانیاً و بالعرض به ماهیت. پس 

موجود است، وجود را باید شود ماهیت اگر گفته می
حیثیت تقییدیه و واسطة عروض آن بر ماهیت 

طور که در مثال حرکت کشتی و دانست، همان
 جالس آن، یا تحصل جنس و فصل بیان شد. 

بر این اساس، باید به اشکال فوق چنین پاسخ 
اعتقاد عرفا وجود بالذات و حقیقی فقط داد: به

وجودات تعالی است و سایر ممنتسب به واجب
مصادیق حقیقی وجود نیستند بلکه رابطة بین 

ظل است. از آنجا ممکنات و واجب، رابطة ظل و ذی
حد، نامتناهی، مطلق و که واجب یک موجود بی

 ماند. بسیط است، دیگر جایی برای غیر او باقی نمی
مثابه رابطة توان رابطة واجب و ممکنات را بهمی

یک از قوا بدون نفس و قوای آن قلمداد کرد. هیچ

-نفس تحقق ندارند و هر فعلی که از آنها صادر می

قول حکیم شود، حقیقتاً منتسب به نفس است. به
النفس فی وحدته کل القوی و فعلها فی »سبزواری 

نفس در عین وحدت خود که ظل «. فعله قد انطوی
تعالی است، تمام قوای خود وحدت حقة واجب

ابل تصور است: است و این مطلب در دو مقام ق
مقام کثرت در وحدت و مقام وحدت در کثرت یا 
به عبارت دیگر، مقام شهود مفصل در مجمل و 
مقام شهود مجمل در مفصل. افعال قوای نفسانی در 
واقع همان فعل نفس است. پس در حقیقت، این 

کند، حساس، کند، تخیل مینفس است که توهم می
در محرک و متحرک است. نفس، اصل محفوظ 

ای که جز در پرتو وجود گونهتمام قوا است به
)سبزواری، « نفس، هیچ قوامی برای قوا نیست

 (.181ا182/ 5: 1422
کالم حکیم سبزوار گویای این حقیقت است 
که نفس قبل از هر فعلی و در مقام اطالق، جامع 
همة مراتب است، یعنی مراتب عقلی، حسی و 

عنوان ه بهطور مجمل در نفس جمعند کخیالی به
مقام شهود مفصل در مجمل و کثرت در وحدت 

 از آن یاد نموده است.
افزون بر آن، هنگام تنزل، یعنی هنگام ادراک یا 
صدور هر گونه فعلی، نفس در مرتبة خاصی حضور 

عنوان یکی از مظاهر و و هر یک از قوا به یابدمی
کنند. در واقع نفس است که در شئون آن عمل می

کند، در مرتبة متخیله، تخیل ه، حس میمرتبة حاس
عنوان مقام شهود و هکذا. مالهادی سبزواری به

مجمل در مفصل و وحدت در کثرت، به این 
 مطلب اشاره کرده است.

مالصدرا نیز در تبیین رابطة نفس و قوای آن 
چون نفس انسانی »چنینی دارد: تعبیری این

جوهری قدسی و از سنخ عالم ملکوت است، 
ی جمعی دارد که پرتوی از وحدت الهی وحدت

است... این قوا با وجود کثرت و تنوع افعالشان، 
همه به وجود واحدی در نفس موجودند... 
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خالصه آنکه نفس انسانی از مقام تجردش به مقام 
کند و طبیعت و مقام حاسه و محسوس تنزل می

در این هنگام رتبة وجودیش همان رتبه و درجة 
هنگام لمس، عین گردد. پس بهطبایع و حواس می

شود و هنگام بوییدن، عین شامه عضو المسه می
 (.134ا135/ 8: 1981)مالصدرا، « و...

بر اساس آنچه در بحث از حیثیات مطرح شد، 
اگر چه هر یک از قوا برای دریافت مفاهیم خاصی 

اما بدون لحاظ نفس، هیچ  پردازند،به فعالیت می
راین، نقش اساسی نفس شود. بنابفعلی محقق نمی

عنوان حیثیت تقییدیه و وساطت در عروض به
 وجه قابل تردید نیست.هیچفاعلیت به قوا، به

حال، با توجه به تحلیلی که از رابطة نفس و 
شود که تمام کثرات بدن ارائه شد، روشن می

امکانی گرچه در نگاه تشکیک خاصی، حکم 
تعالی یشود و وجود بارموجودیت بر آنها بار می

حیثیت تقییدی اسناد وجود به آنهاست، اما بر 
اساس دیدگاه عرفانی، حقیقتی جز ظل و شأن 

شأن نیستند و همه عین ربط و فقر به برای ذی
درگاه حضرت حق )جل جالله( هستند. از این 
منظر، تمام ماسوی اهلل به حیثیت تقییدیة وجود 

تعالی موجودند و حکم موجودیت بالذات بر حق
شود، بلکه ذاتاً معدوم و بالعرض و نان حمل نمیآ

 المجاز محکوم به وجودند.

 . وحدت وجود و قاعدۀ علیت9
بسیاری از فالسفة اسالمی به تشکیک در وجود و 
سلسله مراتب آن اعتقاد دارند و از سوی دیگر به 

رو قائلند به اینکه اصل علیت نیز ملتزمند. از این
مند است قت بهرهکثرت هم مانند وحدت از حقی

اما از آنجا که قبول علیت مستلزم تمایز و انفصال 
بین علت و معلول و در نتیجه پذیرش کثرت و 

رفت از تعدد در عالم است، مالصدرا برای برون
این اشکال، با تحلیل و تعمیق علیت و ارجاع آن 

صورت به تشأن، نظریة وحدت شخصی عرفا را به
او در گرایش به  استداللی اثبات نموده است.

وحدت شخصی وجود، با صعود از نردبان علمی 
سمت تشأن سیر نموده و پس از تبیین و علیت، به

دفاع، آن را نظر نهایی خود اعالم نموده است. از 
این منظر هیچ انفصالی بین علت و معلول محقق 
نیست چراکه علت افزون بر اینکه در مقام ذات، 

اراست، در مرتبة تمام کماالت مظاهر خود را د
 وجود معلوالت و مجالی نیز حضور دارد. 

وقتی هویت معلول از این زاویه مورد مداقه 
آید که دیگر دست میگیرد، این حقیقت بهقرار می

« شیءٌ ثبتَ له الربط»توان گفت در تحلیل آن نمی
، یعنی معلول بدون لحاظ «هو عین الربط»بلکه 

رد. به عبارت علت، هیچ هویتی و موجودیتی ندا
دیگر، چنین نیست که خداوند ماهیت معلول را مد 
نظر قرار داده و سپس آن را ایجاد نماید، کما اینکه 
جماعتی قائلند به اینکه جعل الهی به ماهیات ثابته 

گیرد؛ ماهیاتی که قبل از وجود، عدم تعلق می
محض نبوده، بلکه از یک نحوه ثبوت و تقرر عینی 

ت. اما قول به واسطه بین وجود برخوردار بوده اس
دلیل محال بودن ارتفاع نقیضین، باطل و عدم، به

(. در حقیقت، معلول 16: 1415است )طباطبایی، 
قبل از ایجاد هیچ نحوۀ وجود و تقرری ندارد و با 

شود و این ربط و افاضة مفیض، موجود می
وابستگی، عین ذات اوست، نه وجودی که دارای 

همة ممکنات به حیثیت  وابستگی باشد. پس
العلل موجودند و لباس وجود، ثانیاً و تقییدیِ علت

 بالعرض بر قامت آنان پوشانده شده است.

 گیريبحث و نتیجه
سیر طرح مسئلة وحدت وجود در آثار 
صدرالمتألهین به این نحو است که ابتدا نظر 
منسوب به مشائین را نقل و مورد نقد قرار 

ر اصالت وجود، به اصالح دهد، سپس با تکیه بمی
و ارتقاء این نظریه پرداخته و نظریة میانی حکمت 

دهد. در ادامه با مخاطب متعالیه را پرورش می
تدریج باال مماشات نموده و دست او را گرفته، به

آورد تا زمینة پذیرش نظر نهایی خود که ارجاع می
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بر این علیت به تشأن است را در او فراهم نماید. 
وحدت وجود یک وحدت سِعی و اطالقی اساس، 

است که بیش از یک مصداق حقیقی برای آن قابل 
تعالی تصور نیست و آن، ذات ازلی و ابدی واجب

است. در این دیدگاه، وجودات امکانی محکوم به 
عدم نیستند لکن از وجود اعتباری برخوردارند و 

اسماء و صفات حضرت حق شأنیت و مظهریت 
ای از هستی است که به آنان )جل جالله(، بهره

 اختصاص یافته است.

 هانوشتپی
 

این نظر را از  فصوص الحکم. ابوعالء عفیفی در خطبة 1
 ( نقل کرده است.Alfred von Kremerآلفرد ون کرمر )

 Reynold Alleyne) نالد الین نیکلسن. ر2
Nicholson) است  انگلیسی شناساسالم و خاورشناس

را ترجمه آثار عرفانی فارسی و اسالمی که بسیاری از 
و شرح کرده است. مشهورترین آنها تصحیح وی از 

 مولوی است. مثنوی

. او که به شیخ اکبر هم معروف است، معاصر 3
های عرفانی بزرگی همچون ابن فارض شخصیت

عوارف الدین سهروردی صاحب ( و شهاب632)م.
ترین آثار عرفانی ( بوده است. مهم539-632) المعارف

ود که در شابن عربی به نیمة دوم عمر وی مربوط می
 (.34: 1388پناه، )یزدان سدۀ هفتم هجری واقع است

نظر استاد مطهری این قاعده تا حدودی ریشه در . به4
 وکلمات عرفا و دیگران دارد و بعضی آن را جز

با دقت عقلی  امااند تعلیمات نوافالطونیان شمرده
شود و اگر در آثار عرفا تفاوت این دو قول روشن می

چنین مطلبی یافت شود، به این صورت که با برهان 
 ،، از مختصات مالصدرا استفلسفی تحقیق شده باشد

گوید: احدی را سراغ ندارم که رو خود او میاز این
این مطلب را درک کرده باشد و این از مختصات من 

 (.611/ 11: 1371است )مطهری، 

. روشن است که این تبیین متناسب با نظریة تشکیک 5
خاصی وجود است و با نظریة وحدت وجود 

 سازگاری ندارد.
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