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 چکیده
الیه تشکیک وجود یکی از اصول مهم حکمت متع

با وحدت ین اصل ااست. سازگاری یا عدم سازگاری 
میان شارحان زیادی را مناقشات  شخصی وجود،

بر تشکیک  است. بناحکمت متعالیه در پی داشته 
وحدت اما تشکیک در مراتب وجود است  ،وجود

 ،نداردای میانهتشکیک در مراتب با  وجود شخصی
 نیست و بقیه بیشترچون موجود حقیقی یک وجود 

آن وجود حقیقی هستند. مالصدرا با  شئونمظاهر و 
در ادامه به اثبات وحدت  ،پذیرش تشکیک در وجود

بین  ظاهراً ،. بنابرایننیز پرداخته استشخصی وجود 
توان هر دو میاین دو اصل ناسازگاری وجود دارد و ن

با نشان دادن دو نوع  را با هم پذیرفت. این مقاله
دو معنا برای  ،صدراشده توسط مالتشکیک مطرح

وحدت سنخی ؛ داندمیوحدت وجود را قابل طرح 
و وحدت شود میبا تشکیک خاصی اثبات که وجود 

الخاصی نتیجه تشکیک خاصکه از شخصی وجود 
مالصدرا با توجه توان گفت: بر این اساس میشود. می

 .به دو نوع وحدت قائل است ،به دو نوع تشکیک
خاصی قابل جمع وحدت شخصی وجود با تشکیک 

و سازگار با  سوهمالخاصی اما تشکیک خاص ،نیست
 وحدت شخصی وجود است.

الخاصی، تشکیک خاصی، تشکیک خاصواژگان کلیدی: 
  کثرت وجود، مالصدرا. وحدت شخصی وجود،
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Abstract 
Gradation of being is one of the important 

principles of transcendent philosophy. In this 

philosophy, compatibility and incompatibility 

between the individual unity of being and the 

gradation of being is one of the conflicts between 

commentators. According to gradation of being, 

gradation is in levels of being, and due to the 

individual unity of being; there is no gradation in 

levels. Since the real being is not more than one 

being and other things are its manifestations and 

aspects. Hence apparently there is an 

incompatibility between these two principles and 

it is not possible to accept both of them. Sadra, by 

accepting gradation of being, proves the individual 

unity of being. This paper poses two meaning for 

the unity of being by showing two types of 

gradation presented by Sadra. It is possible to 

prove typical unity according to particular 

gradation and the individual unity of being is 

resulted from special particular gradation (tashkik 

khasi). To fix this incompatibility, we can say that 

according to two gradation, Sadra believes on two 

kinds of unity that the individual unity of being 

cannot summed up with particular gradation, but 

special particular gradation(tashkik khasolـkhasi) 

is compatible with the individual unity of being. 

Keywords: particular gradation, special particular 

gradation, individual unity of being, multiplicity of 

being, Mulla Sadra. 
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 مقدمه
این پرسش که وجه اشتراک و اختالف موجودات 

های اساسی فلسفه است. در چیست، از پرسش
حکمت مشاء، اختالف موجودات به تمام ذات، به 
بعض ذات یا به عرض است اما در حکمت متعالیه 

شده و اشتراک و پاسخ دیگری به این پرسش داده 
اختالف موجودات هر دو به وجود برگردانده شده 
است؛ اشتراک در اصل وجود و اختالف در مراتب 
آن. در حکمت متعالیه، بعد از اصالت وجود، تشکیک 

رود. بر شمار میترین اصل فلسفی بهدر وجود مهم
اساس این اصل، وجود دارای شدت و ضعف، و 

االمتیاز عین بهکمال و نقص وجودی است که ما
االشتراک است. از نظر مالصدرا موجودات در مابه

 وجود هم اشتراک دارند و هم اختالف.
جزو اصول نیز اصل دیگری  ،اما در همین نظام

توان آن را با مین که ظاهراً شمرده شدهفلسفی 
وحدت »صل تشکیک سازگار دانست. این اصل، ا

 است که در عرفان اسالمی نیز« شخصی وجود
و مالصدرا نیز  رودمیشمار جزو مبانی اصلی به

ده قرائتی حکمی از آن ارائه و آن را برهانی کر
مالصدرا توانسته به این هدف آیا است. اینکه 

یا  نماید دست یابد و این اصل را برهانی و مستدل
بحث دیگری است که از موضوع این مقاله  خیر،

دو خارج است؛ مطلب مهم این است که آیا این 
اصل در نظام حکمت صدرایی قابل جمع هستند یا 

 ،داده شدهکه به این پرسش هایی در پاسخخیر؟ 
اند و ای سعی در حل این ناسازگاری داشتههعد
 دانند. میهم این دو اصل را قابل جمع نای هعد

اش با ۀ تشکیک و رابطهدربارطور کلی به
وحدت وجود سه دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه 

که به یگانگی تشکیک و وحدت شخصی  خستن
داند آنها را دو تلقی از هستی می ،وجود قائل است

. دیدگاه دوم به سو هستندهمو  که با هم قابل جمع
تباین تشکیک و وحدت شخصی وجود حکم 

 ،با توجه به مبانی مالصدرا کند و معتقد استمی
به بحث و اگر  ستتشکیک در وجود نظر نهایی او

امری شهودی  صی وجود پرداخته،وحدت شخ
وان آن را اثبات کرد. تنمی ویاست که با مبانی 

بین تشکیک و وحدت وجود قائل نیز  دیدگاه سوم
اما وحدت شخصی وجود را نظر به تباین است 

و مبانی حکمت کند قلمداد میصدرا نهایی مال
 داندمی سازگارنامتعالیه را با تشکیک در وجود 

 .(31 :1383 ،)جوارشکیان
این مقاله در پاسخ به این تعارض، در صدد 
 است با اثبات جمع بین این دو اصل، تعارض
ظاهری را مرتفع سازد و معتقدیم تشکیک در وجود 

سویی هست اما با با وحدت وجود فلسفی هم
وحدت وجود عرفانی، خیر. به عبارت دیگر، 
تشکیک خاصی با وحدت شخصی وجود سازگاری 

الخاصی با نیست، اما تشکیک خاصسو ندارد و هم
 وحدت وجود شخصی سازگار است. 

 معناي لغوي و اصطالحی تشکیک. 1
وقتی و  تردید استمعنای به تشکیک در لغت

شک مقابل یقین  د.رومی کارچیزی مشتبه شود به
د بین چیزی که دو طرف آن ییعنی ترداست، 

 مساوی است یا یک طرف بر دیگری رجحان دارد
 .(461 :1412، صفهانی)راغب ا

 ،بر افراد آن که صدق ای استمشکک کلى
یعنی نسبت به برخی شدید و  ،است تفاوتم

ه ى بامعنتشکیک نسبت به برخی ضعیف است. 
افراد ه ى نسبت بچون کل دهد،می شک انداختن

اندازد که مشترک لفظى مىبه شک خود شخص را 
 .(129 :1358 ،جامی) است یا مشترک معنوى

در برابر تواطی  ،در اصطالح فلسفی تشکیک
قرار دارد و به این معناست که معنای واحد در 

غیر به صورت  ،لفظی که مشترک لفظی است
مثل حمل  ،دشومساوی بر مصادیقش حمل می

آن  ةنور بر مصادیقش که اگر چه هم مفهوم
نور هستند ولی از نظر مصداقیت برای  ،مصادیق

هستند  شمعنور شدت و ضعف دارند. برخی  ،نور
 د.خورشیو برخی نور 
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 نامند چوناین دسته از مفاهیم را مشکک می
زیرا  ،داردمیرا به تردید وا انسان کیفیت حمل آنها

وی حکایت از معنایی اشتراک معن دلیلسو بهیکاز 
بر  ،اختالف مصادیق ،و از سوی دیگر دارندواحد 
 کندمیایجاد پرسش داللت دارد و  حقیقتکثرت 

)جوادی  از کجاست مفاهیمتفاوت در صدق بر  که
 .(257/ 1 :1386 ،آملی

 معناي تشکیک در حکمت و فلسفه. 2
و  (92 :1986) فارابی ،حکیمان مسلمانمیان در 

اند. ن سینا به تشکیک در وجود پرداختهبعد از او اب
شدت و ضعف ندارد و  ،وجود»از نظر ابن سینا 

وت در سه حکم شود و تنها تفاتر و ناقص نمىکم
وجوب  ، ونیازى و نیازخر، بىأپذیرد: تقدم و تمى

خر در نظر أوقتى تقدم و تدلیل به همین  و امکان.
شود ابتدا وجود به علت نسبت داده مى ،گرفته شود

نیاز از معلول است به معلول و نیز علت بىسپس و 
الوجود واجب ،و نیز علت ،و معلول محتاج آن

، )ابن سینا «الوجودممکن ذاتاً ،است و معلول
1414: 444). 

تشکیک به کمال و  قشیخ اشرا ،بعد از ابن سینا
تفاوت انوار به کمال  از نظر او نقص را مطرح کرد.

ر دارای اجزاء باشد و هر . اگر نوو نقص است
باید جوهر غاسق یا هیئت  ،نفسه نور نباشدکدام فی

ه ا نور بظلمانی باشد که با کنار هم قرار گرفتن آنه
آید. اگر یکی نور باشد و دیگری غیر میوجود ن

پس  توان گفت در حقیقت نور تأثیر دارد.مین، نور
گفت اختالف در انوار وجود دارد و اختالف باید 

 در جزء ذات نیست بلکه به کمال و نقص است
 . (119/ 2 :1372)سهروردی، 

به تشکیک  ،مالصدرا با توجه به اصالت وجود
وجودی قائل وجود و کمال و نقص در حقیقت 

سخن مالصدرا  شد. در ادامه بیشتر دربارۀ نظریة
 .گفت خواهیم

با توجه به اقوالی که دربارۀ مسئلة وجود مطرح 
ای مانند شیخ شده، تشکیک اقسامی دارد. عده

اشراق و پیروان او و جمعی از متأخرین، مانند عالمه 
قائل به  دوانی، میرصدر دشتکی و سید محقق داماد،

اصالت ماهیتند اما حکمای مشاء قائل به اصالت 
دانند. تشکیک بنا وجودند و وجودات را متباین می

بر این دو قول، تشکیک عامی است. برخی از 
محققین نیز قائل به اصالت وجود و وحدت حقیقت 
هستی هستند و وجود را دارای مراتب تشکیکی 

تشکیک دانند. تشکیک با توجه به این قول، می
خاصی است. عرفای اسالمی به وحدت اصل 
حقیقت وجود و کثرت مظاهر قائل هستند و 

الخاصی یا تشکیک از نظر آنها تشکیک خاص
 (.112: 1371)آشتیانی، الخواصی است اخص

بین تشکیک و وحدت وجود  برای اینکه ارتباط
سویی و سازگاری بین آن دو یا همو  مشخص شود

به حقیقت تشکیک و باید  مشخص شود، عدمش
 پرداخت. هاوحدت وجود و اقسام آن

 حقیقت و اقسام تشکیک. 3
حقیقت تشکیک چهار امر معتبر  در ،کلیطور به

کثرت حقیقی  ،وحدت حقیقی امر مشکک است:
وحدت حقیقی که محیط به کثرت  ،امر مشکک
و کثرت  ،آن سریان و جریان داشته باشد باشد و در

 دحد حقیقی باشنطوی در آن واحقیقی که م
بنابراین، امر  .(548/ 5 :1376 ،)جوادی آملی

مراتب متفاوت در دارای ک یعنی حقیقت مشک
شدت در این که  شدت و ضعف و کمال و نقص

عین  االمتیازو ضعف و کمال و نقص مابه
 .االشتراک استمابه

توان با توجه به چهار امر معتبر در تشکیک می
 ر گرفت.اقسامی را برای تشکیک در نظ

 تشکیک عامی. 5ـ9
الشتراک االمتیاز غیر از مابهدر تشکیک عامی مابه

تشکیک عامى صدق یک مفهوم کلى بر است. در 
 شکلی، بلکه بهبه یک صورت نیستمصادیق خود 

آن مصادیق شود. حمل میمختلف بر افراد خود 
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هم اختالف و  هم اشتراکهمه در معناى آن اسم 
تقدم و تأخر است، گاهی به  دارند. اختالف گاهی به

اولویت و عدم اولویت، و گاهی به شدت و ضعف. 
این معنای واحد که به صور مختلف بر اشیاء حمل 

شود، ماهیت یا جزء ماهیت نیست، بلکه عرض می
)طوسی،  الزم یا عرض مفارق خارج از ماهیت است

در  که پنبه، برف و عاج فیلمانند  (.34/ 3: 1375
رکند، اما در امور دیگر با یکدیگر اصل سفیدى مشت

شده یکى سفیدتر سبب ها متفاوتند و همین تفاوت
در واقع، اینجا اختالف به امور زاید  از دیگرى باشد.

بر ذات این اشیاء است، لذا این نوع تشکیک به 
اندیش )عموم گردد، ولى افراد سادهتواطؤ برمى

تشکیک ولذا آن را  ،پندارندمردم( این را تشکیک مى
. مرجع (258/ 1: 1386)جوادی آملی،  عامى گویند

تشکیک عامی به تشکیک در مفهوم وجود و موجود 
حسب اختالف صدق آن بر مصادیق و تفاوت به

 (.353: 1377)آشتیانی،  گرددحمل آن بر افراد برمی

 تشکیک خاصى. 7ـ9
االشتراک االمتیاز عین مابهدر تشکیک خاصی مابه

وفسطایى نباشد واقعیاتى را هر کس که ساست. 
چیزى غیر از وجود  ،پذیرفته و طبق اصالت وجود

 ،موجوداتى هم که وجود واقعى دارند .واقعیت ندارد
با یکدیگر تفاوت واقعى دارند و چون تنها وجود 
است که واقعیت دارد، پس این اختالفات به خود 

این موجودات همگى به یک معنا  .گرددوجود برمى
د و حمل وجود بر آنها یکسان و به یک وجود دارن

. معناست، در عین آنکه با یکدیگر اختالف نیز دارند
تر و قوى ،برخى از این موجودات مقدم برای مثال،

وجود علت  ؛ مانند اینکهتر از برخى دیگرندکامل
تر و مقدم بر وجود معلول است، همچنین وجود قوى

ل دیگر در هر یک از عقول طولى مقدم بر وجود عق
است، صدق وجود نیز بر جوهر اقدم و اولى است از 

 (.65/ 1: 1981، )مالصدرا صدق آن بر عرض

 الخاصیتشکیک خاص. 9ـ9
 الشتراکمابهاالمتیاز و در این نوع تشکیک مابه

ظل  برابردر  حقیقتِ وجودواحد است اما تشکیک 
وجود  ها ظل و شئونکثرت. داردو خیال قرار 
ت وجود. در تشکیک ه مراتب حقیقواجب هستند ن

خالف تشکیک خاصی که الخاصی، برخاصی
شدید و  مراتب مختلفدارای حقیقت وجود 

ی از حقیقت اهتبضعیف بود و هر وجودی مر
بیشتر وجود یک حقیقت  ،رفتمیشمار وجود به

 حقیقت وجودند شئونها سایه و ندارد و کثرت
 .(47/ 1 همان:)

* * * 
که به اصالت وجود و  شاءحکمت م ،بنابراین

در مفهوم  راتشکیک  ،تباین وجودات قائل است
 .داند، جاری میکه تشکیک عامی نام داردوجود 

کمال و نقص دارای نور ماهیت  ،در حکمت اشراق
. حکمت رودمیکار است و تشکیک به این معنا به

حقیقت  ،که به اصالت وجود اعتقاد داردمتعالیه 
داند. تشکیک در این دو می مراتبدارای وجود را 

در شود. میحکمت با عنوان تشکیک خاصی بیان 
پذیرفته تشکیک خاصی و می تشکیک عاعرفان 
ختلف شدید مراتب مدارای و حقیقت وجود نشده 

های هو سای شئون ،هاو ضعیف نیست بلکه کثرت
این نوع تشکیک با  همان حقیقت وجود هستند.

 است الخاصی مطرحعنوان تشکیک خاص
 .(112 :1371 ،)آشتیانی

برخی از عرفا کثرت را در وجود نفی کرده و 
وجود را منحصر در وجود حق و موجودات ممکن 

دانند. از نظر آنها موجودات ممکن را مجازی می
نسب وجود حقند که منظور از نسبت و اضافه، 
اضافة اشراقیه است و اضافة اشراقیه را اضافة 

اند که ظل وجود ( تعبیر کردهاعتباریه )اضافة عرفانی
حق و شأن و تجلی آن است و جزء حقیقت وجود 
نیست. بنابراین، عالم ممکنات، همان ماهیات 

ای است که با قطع نظر از تجلیات و امکانیه
 (.118)همان: ظهورات وجودی حق، معدوم صرفند 

اند و آوردهبر نفی تشکیک دلیل  گروهی نیز
خاصی ناسازگار التوحید خاص تشکیک را با
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از تصویر تشکیک در  آنها. (139 :)همان انددانسته
چون قبل از سلوک  ،مراتب یک حقیقت عاجزند

در مراتب حقیقت واحد  با نفی تشکیک ،علمی
را منحصر به اعراض لذا تشکیک واند گرفته« خو»

 (.141 :)همان اندو حرکت دانسته

برای نیز میرزا مهدی آشتیانی اقسام دیگری 
مانند تشکیک ذکر کرده است، کیک تش

 و الخاصیخاص ةصفاء خالص ،الخواصیأخص
 (354 :1377همو، ) الخواصیصفاء خالصة أخص

الخاصی است و که چون نزدیک به تشکیک خاص
متفاوت الخاصی خاصبه یک اعتبار با تشکیک 

 شود. میبه آنها پرداخته ن ،است

 کثرت در تشکیک .4
باید  ،ر مفهوم تشکیکتبرای درک بهتر و دقیق

کثرت و وحدت در آن تبیین شود که کثرت مورد 
 ،ستو اگر حقیقی ا نظر اعتباری است یا حقیقی

 قابل جمع است؟ ،چگونه با وحدت مورد ادعا

 . کثرت در تشکیک عامی5ـ9
ا کثرت حقیقی است  ،با توجه به تشکیک عامی

یا جزء ذات است یا امری  ،چون اختالف در ذات
 ،د. بنابراینانجاممیبه تباین وجودات  و ا عرضی

موجودات در وجود وحدت دارند اما کثرت در 
امری است بیرون از آنچه در آن وحدت دارند. 

، در توان کثرت را به وحدت برگرداندمیپس ن
 ست.احقیقی غیر وحدت  نتیجه کثرت حقیقی و

 . کثرت در تشکیک خاصی7ـ9
. کندرا مطرح می تشکیک خاصی نخستمالصدرا 

: 1981مالصدرا، « )فی الشدة و الضعف»او در بحث 
 )به تمام ذات، پس از بیان سه نحوه تمایز( 427/ 1

به قسم چهارمی از  (جزء ذات یا به امور عرضیبه 
اشاره  ه فقط شیخ اشراق به آن توجه کرده،تمایز ک

تمایز به کمال و نقص در خود  ،کند. این تمایزمی
اصالت وجود و چون به ا مالصدراما ماهیت است. 

را تشکیک در وجود  اعتقاد دارد،اعتباریت ماهیت 

اختالف  ةدر ادامه به ضابط اوکند. میاثبات 
مالک اختالف تشکیکی از نظر پردازد. میتشکیکی 

/ 1 :)همان اقدمیت یا اتمیت است ،او اولویت
یعنی دو شیء نسبت به هم در همان  ،1(432

اما  ،اشتراک دارندآن در که اختالف دارند چیزی 
اقدم  به اولویت یکی نسبت به دیگری،اختالف یا 

بودن یکی  یا اتم بودن یکی نسبت به دیگری
 .است نسبت به دیگری

بنابراین در تشکیک خاصی، کثرت به وحدت 
گردد، یعنی در عین حقیقی بودن کثرت، وحدت برمی

هم حقیقی است، زیرا تمایز و اختالف خارج از 
د نیست تا وحدت از بین برود، اشتراک حقیقت وجو

 نیز در غیر وجود نیست تا کثرت از بین برود.

 الخاصی  خاص. کثرت در تشکیک 9ـ9
رسد بحث علت و معلول تشکیکی نظر میبه

شده توسط مالصدرا، تشکیک خاصی نیست مطرح
الخاصی است. از نظر او بلکه تشکیک خاص

بلکه وجود  وجودات متنوع و متباین از هم نیستند،
حقیقی، حقیقتی واحد است که همة وجودات از یک 

از نظر او حقیقت وجود نیز  .2(121/ 1)همان:  سنخند
 . 3(311/ 2)همان: دارای وحدت شخصی است 

د اشیاء را همان مالصدرا حقیقت علت و موج
چیزی که وصف فاعل و داند، نه میوجود واجب 

ول هم معل لت قرار گیرد. همین بیان در موردع
، بالذات اثر و معلول جاری است. یعنی وجود

معلول قرار است و علت تامه  است و افاضه
 :دو چیز وجود نداردبه عبارت دیگر، گیرد. نمی

گری معلول یا یکی وجود و یکی وجود و دی
تحلیل عقلی بین شیء  حسببهحتی  دیگری علت.

بین شیء و معلول بودن آن  یا و علت بودن آن
 د ندارد. تغایر وجو

وجود علت و معلول امر  ،با توجه به این تبیین
بالذات علت و هر  ،بسیط خواهند بود و هر علتی

بالذات معلول است. در نتیجه حقیقت  ،معلولی
، معلول هویتی مباین با هویت علت نخواهد بود
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باید دو هویت مستقل وجود داشته باشد که  وگرنه
اش آن همفیض و دیگری مفاض باشد و الزم یکی

ذاتی داشته  ،است که معلول غیر از معلول بودن
قابل  ،باشد که با توجه به بسیط بودن معلول

 پذیرش نیست.
لت و معلول، متناهی با توجه به نوع نگاه به ع

ختم شدن موجودات به وجود آنها و  بودن سلسلة
موجودات اصل و سنخ  توان برای همةمی واجب،

ر نظر گرفت و د ،واحدی که حقیقت وجود است
و حیثیات آن وجود  شئونسایر موجودات را 

 (.جا)همان حقیقی دانست
آشتیانی اعتقاد دارد مالصدرا دو تفسیر از 

 ؛ مختار مالصدرا در مباحث عامةتشکیک دارد
توحید خاصی است که تشکیک خاصی  اسفار

متناسب با این توحید است و تشکیک 
که  تفسیر دیگری از تشکیک استالخاصی خاص

، )آشتیانی مالعلی نوری از آن سخن گفته است
کید بر مفهوم أبا تعلی نوری مال. (354 :1377
 ،مانند خود مالصدرا ،الربط بودن ممکناتعین

وحدت تشکیکی وجود را به وحدت شخصی 
 .4(319/ 2 :1981 ،)نوری کندمیویل أوجود ت

   وحدت وجود . تاریخچۀ5
با عنوان دارد،  وحدت ة مستقلی دربارۀفارابی رسال

 ایننشان از اهمیت و جایگاه  که ،الواحد و الوحدة
. او در این رساله واحد را به برای او داردبحث 
 :کندمیتقسیم  نوعچهار 

آن  ،بر چند چیز صادق باشد یک مفهومالف( 
 .مفهوم یا مفهوم جنسی است یا نوعی یا عرضی

مانند وحدت حمار و فرس در حیوانیت که آنها 
هستند در این جنس. یا دو فرد انسان در نوع  واحد

طور  واحد وحدت دارند که انسانیت است و همین
 در عرض.

 ب( واحد به وحدت عددی.
عنی واحد بر آن چیزی که ج( واحد اتصالی. ی

شود و وحدت میاطالق  ،هو متصل استمتصل بما

 همان اتصال آن است. ،آن
دارد، چه قابل  د( ماهیتی که وجود منحاز

 باشد، چه قابل تصور باشد چهن تقسیم باشد چه
 واحد به این معنا مساوق وجود است .نباشد

 .(36 :1991، )فارابی
از نظر ابن سینا وحدت قابل تعریف نیست. اگر 

رائه شود، باید از کثرت کمک تعریفی از وحدت ا
باید از وحدت  ،و اگر تعریفی از کثرت شودگرفت 

ما اعرف و غیر قابل استفاده کرد. کثرت در تخیل 
تعریف است و وحدت در عقل اعرف و غیر قابل 

وحدت و کثرت مفهومی از  ،تعریف. بنابراین
  .(112: 1414، )ابن سینا مفاهیم بدیهی هستند

تشکیکی بر معانی مختلفی اطالق طور بهواحد 
الفعل قابل تقسیم شود که همگی در اینکه بمی

واحد بالذات و ند. واحد به دو نوع نیستند، مشترک
واحد بالذات مانند  شود؛میواحد بالعرض تقسیم 

بة، واحد واحد بالمناس ،حد بالنوعاو ،واحد بالجنس
واحد بالعرض به  بالموضوع و واحد بالعدد.

شود که دو چیز در یک امری میواحدی اطالق 
مانند وحدت برف و گچ در  ،وحدت داشته باشند

 .(115 :)همان سفیدی
وحدت را  ،وجه به اصالت وجودمالصدرا با ت
داند و شدت و ضعف وجودی میمساوق با وجود 

 داندمیرا مساوی با نقص و کمال وحدت 
واحد یا وی، از نظر . (82/ 2 :1981مالصدرا، )

عین وحدت است یا غیر وحدت. قسم اول واحد 
مانند وجود بما هو وجود. به  ،بما هو واحد است

دو قسم حقیقی و غیر توان واحد را به میاعتباری 
  (.84/ 2: )همان حقیقی تقسیم کرد

مانند مالصدرا وحدت را  نیزفیلسوفان معاصر 
دت حقیقی و غیر حقیقی به دو قسم کلی وح

. وحدت (141 :1362 ،)طباطبایی اندتقسیم کرده
وحدتی که واسطه در عروض ندارد و  ،حقیقی

این نوع خود نیز  حقیقی است. ،اسناد وحدت
دارد: وحدت حقه که واحد و وحدت یک اقسامی 

ه که ذات وحدت غیر حق، و یک وجود است چیز
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موصوف یک چیز  متصف به صفت وحدت است؛
واحدی  ، یعنیواحد بالعموم، و صفت چیز دیگر

واحد ، و که قابلیت صدق بر کثرات را دارد
واحدی که گسترده نیست و  ، یعنیبالخصوص

غیر دت وح قابلیت صدق بر کثرات را ندارد.
که واسطه در عروض  است وحدتی نیز حقیقی

 .(27/ 7 :1386 ،)جوادی آملی دارد

 . هستی واحد است یا کثیر؟6
توان گذشته مطرح بوده که آیا میاز  بحثاین 

برای کل هستی وحدتی را در نظر گرفت که همه 
در بر داشته باشد الوجود را موجودات حتی واجب

 مطرح شده است: پنج قول بارهیا خیر. در این
ابن سینا قائل به کثرت وجود و موجود  الف(

؛ 34: 1375همو،  ؛119: 1414، )ابن سینا است
 .(111: 1416، سبزواری

 معتقدند صوفیه به وحدت وجود و موجود ب(
 که وجود حقیقی منحصر در ذات و بر این باورند

 ،عاملیدارند ) های مجازیو بقیه وجودخداست 
1431: 57). 

ق دوانی معتقد به وحدت وجود و محق ج(
از نظر وی وجود حقیقی . است کثرت موجود

ولی موجود شامل  ،مخصوص خداوند متعال است
مالصدرا . (52 :1364 ،)دوانی شودمیممکنات هم 

ای تحقق گوید عدهمیدر توضیح نظر دوانی 
ممکنات را به انتساب آنها با وجود واجب که 

در این صورت دانند. می ،موجود بنفسه است
ای حقیقی خواهد بود و موجود مفهوم وجود جزئی

 کلی صادق بر وجود واجب و موجودات ممکن
 .(51 :1361 ،؛ همو113: 1312مالصدرا، )

گاه فلسفی و تشکیک خاصی مالصدرا در ن د(
به وحدت  ،پیروان حکمت متعالیه و همچنین

وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود 
هم وحدت و اشتراک ر آنها موجودات قائلند. از نظ

بین  ،. طبق این نظردارند و هم اختالف و تمایز
مصادیق وجود جهت وحدتی هست که این کثرت 

این  واسطةبهکه نماید، بدون آنمیبه آن رجوع 
این حقیقت . آن جهت کثرت از میان برود ،رجوع
رسد که در نهایت به وجودی میسو یکاز واحد 

 است همان ذات الهی که ار داردشدت و تقدم قر
قیدی حدی و بیاش در نهایت بییوجود ةه سعک

از سوی و  ،دارای تمام کماالت استقرار دارد و 
به طرف  طولی موجودات ةهر چه در سلسلدیگر، 

تر و حدود و قیودش کماالتش کم ،روددیگر می
 .(17 :1362 ،)طباطبایی شودمی بیشتر

( و مالصدرا 27 :1375 ،قیصری) عرفا (اه
( در نگاه عرفانی و با پذیرش 71/ 1: 1981)

وحدت وجود و »به  الخاصی،خاصتشکیک 
گرچه وجودات  ،قائلند. از نظر این گروه« موجود

آنها تعینات و ظهورات  ةتکثر و تمایز دارند اما هم
 واجب متعال هستند.

مالصدرا برای همة موجودات یک حقیقت 
به اصل واحد یا سنخ فارد  واحد قائل است که از آن

کند و بقیة موجودات را شئون و اطوار آن تعبیر می
داند. او با این بیان، با توجه به اصل حقیقت می

الخاصی، به بیان عرفا نزدیک شده و تشکیک خاص
 5کند.وحدت وجود عرفانی را بیان می

با پذیرش  ،با بیانی نزدیک به مالصدرانیز عرفا 
سایر موجودات غیر از  ،وحدت شخصی وجود

 .6دانندمیو مظاهر وجود واجب  شئونواجب را 
کند و میعارف به وحدت وجود و موجود حکم 
داند. از میبقیه را تعینات و ظهورات همان موجود 

 شودنمینظر عارف تشکیک در موجودات جاری 
نگاه عرفانی حقیقت  گردد. دربلکه به ظهور بازمی

وت از نظر شدت و نیست و تفا بیشتریک چیز 
 7نه بین وجودات است،ضعف بین ظهورات 

 گوید:می بارهابن عربی در این. (59 :2111 ،)فنارى
 ،وجود حقیقی نیست ،برای عالم در ذات خود»

 ،بلکه وجود آن با نظر به جانب وجود خداوند
منحصر در  ،حقیقی ، چون وجود واحدمتوهم است

 (.111/ 2: 1946 ،)ابن عربی «وجود واجب است
 معتقد است ،اهللاو با نفی وجود حقیقی ماسوی
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مظاهر مختلف عالم در حقیقت مظاهر خداوند 
 .(15 :2113همو، )هستند 

 . وحدت وجود در آثار مالصدرا7
وحدت شخصی  ،آثار خوداز مالصدرا در برخی 

توان آن را که نمی کندمیبیان  ایگونهبهوجود را 
تو بعد از  8نست.با تشکیک خاصی قابل جمع دا

به این مطلب از عنایات یابی دستکه اشاره به این
مشکلی مسئله  ،ست و این اصلوخداوند متعال به ا

 ،اندشدهزیادی در آن دچار لغزش  و عدۀبوده 
صفت هالک سرمدی و دارای ماهیات امکانی را 

داند و موجود و وجود را منحصر بطالن ازلی می
که دومی  ردشمامیدر حقیقت واحد شخصی 

وجود واجب  ،منظور از این موجود واحد .ندارد
وجودی وجود ندارد و متعال است که غیر از او م

ظهورات و تجلیات  ،صفات هرچه هست او،
 .(292/ 2 :1981مالصدرا، )ست او

مختلف  ةبا توجه به سه مالحظ صدرالمتألهین
وجود آنها را حقیقی و کثرت در  ،از وجود ممکن

برای ممکن  اوداند. را واقعی می موجودات ممکن
 ،موجود ممکن. با جهت اول دو جهت قائل است

 ةبا هم ،که با توجه به این اعتبار ،واجب لغیره است
موجودات در وجود مطلق همسان است. جهت 

این  .دکنمتعین میی ممکن را دیگر هویت وجود
از ای هاعتبارِ بودن آن ممکن در هر درج ،جهت

. ممکن بودن ممکن از دوری درجات وجود است
 شودکمال واجبی منبعث می بةو تنزل او از مرت

 .(321/ 2: )همان
دارای ممکن  ،توان گفتکلی میطور به

ای است که هر کدام احکام همالحظات عقلی
  مختلف دارند:

بدون توجه  صورت مجمل.الف( ذات ممکن به
ممکنی  در این اعتبارموجود  ،دو اعتبار قبلیبه 

ست که در حد خاصی از حدود موجودات قرار ا
 گرفته است.

عنوان موجود مطلق، بدون تعین ب( بودن ممکن به

 ای از مراتب و حدی از حدود. و تخصص به مرتبه
ج( نفس تعین ذات ممکن، بدون توجه به 
طبیعت وجود و منفک از آن. این جهت اعتباری 

ظاهر حکم به عدمی بودن محض است. عرفا که به
اند، این مرتبه از ممکنات را در نظر دارند، ن دادهآ

یعنی قائل به عدم مطلق ممکنات نیستند بلکه با 
توجه به این مرتبه قائل به عدم مطلق ممکناتند. پس 
حقایق متعدد در خارج موجود است ولی منشأ 
وجود آنها و مالک تحقق آنها امر واحدی است که 

آنها،  حقیقت وجود منبسط است و منشأ تعدد
توان گفت تعینات اعتباری است. در نتیجه می

موجودات متعدد وجود دارند، ولی اعتبار موجودیت 
آنها غیر از اعتبار تعدد آنهاست، یعنی موجودیت 

 جا(.آنها حقیقی است اما تعدد آنها اعتباری )همان
وجود  ،با توجه به این سه مالحظه و اعتبار

 ،ت در هستیممکنات عدمی و خیالی نیست و کثر
حقیقی است و اگر در عباراتی به عدمی بودن آنها 

منظور اعتبار سوم است که نفس  ،شوداشاره می
بدون توجه به  ،شودتعین ذات ممکن مالحظه می

طبیعت وجود است که اعتباری است. چون وجود 
اگر به ماهیت ممکن  ،اصیل است و ماهیت اعتباری

می م به عدحک ،بدون توجه به وجود آن نظر شود
هم اعتباری  بودن آن خواهد شد و کثرت آن

 .(321ا321/ 2: )هماننه حقیقی  خواهد بود
بنابراین از نظر مالصدرا ماهیات امکانیه امور 
عدمی هستند و موجود حقیقی همان وجود واجب 

به این معنی نیست که ممکنات عدمی بودن  است.
ه به بلک هستند،از اعتبارات ذهنی و معقوالت ثانیه 
به ذات خود  این معنی است که در مرتبة ذات،

 شئون ند. موجود همان وجود، اطوار،موجود نیست
موجودیتشان  ،و انحاء وجود است و ماهیات

تعلق آنها به مراتب وجود است.  واسطةبهبالعرض 
مکنات بر عدمیت خود باقی است م تپس حقیق

 ایگونهبهآنها از وجود  ازلی و ابدی، و استفادۀ
بلکه  ،دنیست که وجود حقیقی صفت آنها شو
 مظاهر و مرائی وجود حقیقی خواهند بود.
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 گیريبحث و نتیجه
مالصدرا در میان اقوال مربوط به وحدت و کثرت 

قول وحدت  ،با توجه به تشکیک خاصی ،وجود
وجود و موجود در عین کثرت آنها را پذیرفت و با 

د به وحدت وجوالخاصی، خاصتوجه به تشکیک 
و موجود قائل شد. از قول اول به نگاه فلسفی 
مالصدرا و از قول دوم به نگاه عرفانی او تعبیر 

وحدت به دو نوع نگاه فلسفی و عرفانی این  شد.
با توجه به دو نوع تشکیک فلسفی و  ،وجود

الخاصی ( است. خاصتشکیک خاصی و )عرفانی 
وحدت  ،اگر تشکیک خاصی در نظر گرفته شود

تناسب با همان باید معنا کرد و این نوع وجود را م
و  وحدت وجود عرفانی سازگاری ندارد تشکیک با

الخاصی پذیرفته شود، وحدت خاصاگر تشکیک 
 با آن ناسازگار خواهد بود. وجود فلسفی

شکیک رویکرد فلسفی مالصدرا مبتنی بر ت
 سوهم نیزشده خاصی است و وحدت وجود ارائه

 ویرویکرد عرفانی با همان تشکیک است. اما 
و وحدت شخصی الخاصی خاصمبتنی بر تشکیک 

عرفا  چنانکه ؛با این رویکرد است سوهم نیزوجود 
 . کنندمیتقریر  گونهوحدت وجود را این نیز

با وحدت شخصی وجود دیگر جایی برای 
ماند. بنابراین مالصدرا تشکیک وجود باقی نمی

 ،جودبرای نزدیک شدن به تقریر عرفانی وحدت و
از تشکیک است. او مبنای این وحدت را بازسازی 

گذر نکرده تا به وحدت وجود برسد بلکه با 
بازسازی تشکیک خاصی به تشکیک 

به وحدت شخصی وجود رسیده الخاصی، خاص
یی و سازگاری سوهمبنابراین برای ایجاد  است.

بین تشکیک خاصی و وحدت شخصی وجود باید 
در غیر این  ،ا قائل شدبه تغییر مبنا توسط مالصدر

 دو اصل غیر قابل جمع خواهند بود.صورت این 

 هانوشتپی
 

ختلف یعلی أنحائه هو أن  کیکیضابطة االختالف التش. »1
ة أو یة أو األقدمیالمرسلة علی أفرادها باألولو عةیقول الطب

 

 

 «.ةیثرکة و األیة و األعظمیة الجامعة لألشدیاألتم

ست حقائق متخالفة بل یأن أفراد مفهوم الوجود ل» .2
 «.قة واحدةیالوجود حق

للوجود الواحد األحد الحق و اضمحلت  یأن ال ثان. »3
ن ط األوهام و اآلیة و ارتفعت أغالیسرة الوهمکال

ل کایه یحصحص الحق و سطع نوره النافذ ف
 یر العرشیبالبرهان الن یرب یهدان کذلکف«. »ناتکالمم

ون الموجود و الوجود منحصرا کم من یإلی صراط مستق
ة یالموجود یله ف یکة ال شریقة واحدة شخصیحق یف

ره یدار الوجود غ یس فین و لیالع یله ف یة و ال ثانیقیالحق
ر الواجب یعالم الوجود أنه غ یف تراءییلما کار و ید

 یات صفاته التیالمعبود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجل
 (.292)همان: « ن ذاتهیقة عیالحق یف یه

 التام بالوجود موجوداً  یکون ان الیمکن ان الممکن. »4
بالحقیقة الشیئیة بل  یئاً ش یکون ان یتصور لم و الحقیقی

ف الظلی االرتباطی یجب ان یکون بالکون الناقص الضعی
بشیئیة االضافیة ای بنفس االضافة المسماة  و شیئاً 

باالضافة االشراقیة و الشیئیة الظلیة الغیر الحقیقیة فالیکون 
سوی الواجب تعالی عن الشریک و الشیئیة  حقیقیاً  شیئاً 
ای نسبة و النسبة بما هی  نسبیاً  و لما کان شیئاً  کبیراً  علواً 

یمکن ان یقال انه شیء سوی الله و ال نسبة لیست شیئاً 
النه شیء و لیس بسواه؛ فهذه السالبة البسیطة التی تصدق 

: 1383)بنقل از سوزنچی،  «بانتفاء الموضوع راساً 
 (.158و137

ع الموجودات أصاًل واحدًا أو سنخًا یتحقق أن لجم. »5
ره و یشئونه و هو الذات و غ یقة و الباقیفاردًا هو الحق
و هو األصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو  أسمائه و نعوته

: 1981)مالصدرا،  «اتهیثیالموجود و ما ورائه جهاته و ح
2 /311.) 

صلح یعدم محض، فال ره تعالی یقد ثبت أن ّغ» .6
ما سوی وجود الحق و . »(681 :1368آملی، ) «ةیللقابل

: 1994)ابن عربی، « ن لهیال ع محض وجود العبد، عدم
 العالم مع قطع النظر عن الوجود الحق عدم(. »139

 (.297: 1423، )جندى« ن شهودهکمیال  محض،

 یزیقت مطلقة وجود در چیه حقکشود یگفته م .7
های گونهنیهمة ا تر است،یا اولیجلوتر  ،تریقو
گردد )نه ی، از نگاه عارف محقق به ظهور برمکیکتش

ها رندهیپذ یحسب استعدادهاظهور به ؛اصل وجود(
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 یکیقت وجود در همه یحق ،نیبنابرا شود.یمختلف م
قت ین ظهورات آن حقیب کیکاست و تفاوت و تش

 .شودیواقع م ،وجود

إلی صراط  یر العرشیبالبرهان الن یرب یهدان کذلکف. »8
قة یحق یون الموجود و الوجود منحصرًا فکم من یمستق

ة و ال یقیة الحقیالموجود یله ف یکة ال شریواحدة شخص
لما کار و یره دیدار الوجود غ یس فین و لیالع یله ف یثان

ر الواجب المعبود فإنما هو یعالم الوجود أنه غ یترائی فی
قة یالحق یف یه یات صفاته التیمن ظهورات ذاته و تجل

 (.292/ 2: 1981)مالصدرا،  «ن ذاتهیع
 

  مناب 

ی شرح مقدمۀ قیصر (.1371الدین )سید جالل ،آشتیانی
 . تهران: امیر کبیر.بر فصوص الحکم

اساس التوحید، مبحث قاعده الواحد و (. 1377) ااااا.
 . تهران: امیر کبیر.وحدت وجود

. جامع االسرار و منبع االنوار(. 1368سید حیدر ) ،آملی
 علمى و فرهنگى. تهران:

. قم: کتابخانة االلهیات ء،الشفا(. ق1414ابن سینا )
 اهلل مرعشی نجفی.آیت

هات )مع یرح اإلشارات و التنبش(. 1375) ااااا.
 . قم: نشر البالغة.مات(کالمحا

. الفتوحات المکیة(. م1994الدین )محی ،ابن عربی
 اء التراث العربى.یبیروت: دار اح

اء ی. قاهره: دار إحفصوص الحکم (.م1946) ااااا.
 ة.یتب العربکال

ن یوک. دمشق: دار التکتاب المعرفة(. م2113) ااااا.
 للطباعة و النشر.

. تهران: الدرة الفاخرة(. 1385عبدالرحمن ) ،جامی
 مؤسسة مطالعات اسالمی.

. قم: مکشرح فصوص الح(. 1423ن )یدالدیمؤ ،جندى
 بوستان کتاب.

 . قم: اسراء.رحیق مختوم(. 1386عبداهلل ) ،جوادی آملی
تباین یا یگانگی وحدت (. »1383عباس ) ،جوارشکیان

دت شخصی وجود در حکمت تشکیکی و وح
 ،)زمستان( 38. شمارۀ خردنامۀ صدرا. «متعالیه

 .31ا42ص
 

 

. اصفهان: الرسائل المختارۀ(. 1364الدین )جالل ،دوانی
 کتابخانة امیرالمؤمنین.

مفردات (. ق1412حسین بن محمد ) ،راغب اصفهانی
 .بیروت: دار الشامیة .الفاظ القرآن

. ظومۀ حکمتشرح من(. 1416مالهادی ) ،سبزواری
 تهران: ناب.

وحدت وجود در حکمت (. »1383حسین ) ،سوزنچی
نامۀ پژوهش«. متعالیه؛ بررسی تاریخی و معناشناختی

 ،شمارۀ دوم )پاییز و زمستان( ،. دورۀ دومفلسفۀ دین
 .133ا166ص

مجموعه مصنفات شیخ (. 1372الدین )شهاب ،سهروردی
 تهران: مؤسسة با مقدمة هانری کربن،. اشراق

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
. قم: نهایة الحکمة(. 1362سید محمدحسین ) ،طباطبایی

 نشر اسالمی.
شرح االشارات و (. 1375خواجه نصیرالدین ) ،طوسی

 .تبالغقم:  .هاتیالتنب
. قم: نقدی جامع بر تصوف(. ق1431شیخ حر ) ،عاملی

 انصاریان.
رسطو لکتاب ا یشرح الفاراب(. م1986ابونصر ) ،فارابی

 بیروت: دار المشرق. .العبارة یس فیطال
. بیروت: دار کتاب الواحد و الوحدة (.م1991) ااااا.

 توبقال للنشر.
مصباح (. م2111ن محمد حمزه )یالدشمس ،فنارى

تب ک. بیروت: دار الن المعقول و المشهودیاألنس ب
 .هیالعلم
. تهران: شرح فصوص الحکم(. 1375داوود ) ،قیصری

 هنگى.علمى و فر

مجموعه رسائل (. 1312) محمد بن ابراهیممالصدرا، 
 .یتبه المصطفوک. قم: متسعة

. تهران: شواهد الربوبیۀ فی مناهج السلوکیۀ(. 1361) ااااا.
 ز نشر دانشگاهى.کمر
الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة (. م1981) ااااا.

 .یاء التراث العربی. بیروت: دار إحاألربعة
تعلیقه بر الحکمة المتعالیة فی (. 1981علی )مال ،نوری

بیروت: دار احیاء التراث  .االسفار العقلیة االربعة
 العربی.




