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Abstract
Unity of Existence is one of the key issues of human knowledge that has been discussed by
great thinkers in various forms since long time ago. Some have dealt with this issue in pure
rational or intuitive terms while some others have tried to combine the two elements of reason
and intuition in their discussions. This issue has been discussed by ancient Greeks, neoPlatonists and Persian sages under a variety of titles that range from Intuitive Unity and
Gradational Unity to Personal Unity and this shows the importance of this issue. Muhammad
Mahdi Naraqi better known as Muhaqiq-e Naraqi is a Muslim mystic, philosopher and
theologian who has discussed this issue at various points of his works and critically assessed
the ideas of te mystics and philosophers. We can outline his key ideas and critical remarks as
follows: -Mystics believe that Divine Presence reveals itself in contingent beings by way of
immanence and occurrence. This is indeed to say that God is not independent and is in need
of the contingent beings for its realization. -The idea of absolute indetermination of Divine
Essence as propounded by mystics is baseless from a logical point of view and is a sign of
confusing concept with extension. -No diversity is perceivable in Divine Existence and
accordingly believing in divine incarnations in this world is tantamount to express blasphemy.
-The objectification of Divine Presence through contingent beings is not acceptable as the
latter is equal to endorsing the descent of Divinity to the sphere of corporeal entities. -The
reality of contingent beings as conceived by the proponents of the doctrine of taste of
sapience has nothing to do with the Essence of Divine Existence. -Divine Presence is of
concrete reality regardless of its mental representation and the abstract mode of contingent
beings has no rational basis. Although the author believes that Naraqi is right in a number of
his remarks some of them are still critically flawed and need to be revised.In fact, Naraqi’s
analyses are based on gradational unity and conceptualperspective not personal unity nor
extensional perspective. To put it otherwise, he has thought that mystics deny every type of
diversity while this is far from being correct as the mystics ground their arguments mainly on
Quran and prophetic traditions. Then one cannot negligently attribute such baseless doctrines
as immanence, occurrence, apostasy and blasphemy to mystics. After critical assessment of
the ideas ofmystics, Naraqi turns to Mulla Sadra’s views of Unity of Existence and reviews
him as we have summarized hereunder:
-The maxim of Simple Reality in the discussions of unity of existence is concerned with the
modes of existence and gradational unity not personal unity. -Mulla Sadra’s depiction of the
world as the shadow of Divine Presence is blasphemous because this implies attribution of the flaws of
the worldly objects to divinity. -The essential difference between the generator and the generated is an
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expression of the inconsistency between the mode and the owner of the mode. -Gradationhappens in
the concept of existence not in its reality. In other word, weakness and intensity and priority and
posteriority occurs in the concept. It seems that the majority of Naraqi’s objections to Mulla Sadra
have their origin in Naraqi’ssubjective notion of unity of existence while Mulla Sadras’s point of view
of the gradation of existence is objective and his perspective of personal unity of existence is
subjective. To put the matter differently, Naraqi speaks of both notions in subjective terms and his idea
that there are a number of similarities and differences between the true unity and the untrue one
endorses the author’s latter remark. Generally speaking, Naraqi’s objections to the mystics and
philosophers show that he is definitely agree with the idea of unity of existence but he does not have a
unified approach in this regard and this is why there are various strands of thought within his corpus
on the subject that range from Peripateticism and Inutionism to Transcendent Theosophy. Though on
surface this might appear to be methodological flaw Naraqi’s attentiveness to various schools of
thought is valuable as such.
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کورش آسمند -هاشم گلستانی


فتحعلی اکبری
چکیده

مسئله وحدت وجود ازجمله مهمترین و پیچیدهترین مطالب فلسفی و عرفانی است .این مسئله هموواره ملوب ثلو

و ت موب

اندیشمندان ثسیاری ثوده است .ثرخی چون اثنعرثی ،قونوی ،عبدالرازق کاشانی ثا رویکرد شهودی و کسوانی چوون مدرودرا
ثا رویکرد عقلی و ربغه فلسفی آن را اثبات کردهاند و کسانی همچون عدءالدوله سمنانی ،این مسئله را ثه چالش کشیده و نقد
کرده است .در این نوشتار ،تدش شده است دیدگاه مد ملمدمهدی نراقی در مسئله وحدت وجود ،ثررسی و موضو نقادانوه-
اش ثر آراء اندیشمندان این مسئله ثهویژه نظریه مدردرا و عرفا تبیین شوود .اثتودا ،دیودگاه اجموالی ایشوان درموورد وحودت
وجود ،مطرح و درنهایت ،انتقادات این حکیم ثزرگوار نسبت ثه نظریات مرثوط ثه آن ثیان شده است.
واژههای کلیدی
مد ملمدمهدی نراقی ،وحدت وجود ،وجود مطلق ،کثرت حقیقی ،تشکیک عامی و خاری.
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مقدمه

«وحوودت نظوواال» سووخن ن فتووه اسووت؛ امووا ثووهرووراحت در

در زمینه وحدت و کثرت وجوود ،ارزیواثیهوای متفواوتی

اندیشههای خود از «وحدت وجود» و «وحدت شهود» ثلو

وجود داشته است که این خود ثیان ر اهمیوت ایون مسوئله

کوورده اسووت (ر.ک .قرةالبیووون نراقووی،ص .)31در ایوون مقالووه

نزد تللیب گران حوزه فلسفه و عرفان است .ثرخی از ایون

تدش شده است نظریات مرثوط ثه وحدت وجوود ،ثوهویوژه

تللیب ها درخور جم و تلفیق و ثسیاری هم در تقاثوب ثوا

اندیشههای عرفوا و مدرودرا از منظور ایون حکویم ثزرگووار

هم ثودهاند .تقریر عرفا ایون اسوت کوه جوز یوک موجوود

تللیب و ارزیاثی شود؛ ازاینرو ،در جای اه تبیین این مسوئله،

حقیقی که همان خداوند است ،موجوود دی وری در عوالم

اثتدا دیودگاه نراقوی در ایون خصووص ،مطورح و درنهایوت،

هستی نیست و ماسویاللّه جمل ی تیلی و ظهور اویند.

انتقادات وی ثر نظریات عرفا و مدردرا تبیین میشود.

«کسانی چون چالز هارتسوهاال ثوا تقریور پانتوه ایسومی،
وجود خداوند را درثردارندة همه موجوودات و سواری در
تماال کائنات دانسته اسوت و عودهای ثورخد

مالمحمدمهدی نراقی و وحدت وجود

آن ،وجوود

حکیم نراقی (متووفی  )5123از مفواخر علموی متو خر در

خداوند را اضافه ثر جهان و جهان را درثردارندة ثخشی از

حوزه فلسفه و عرفان اسدمی اسوت کوه در آثوار فلسوفی

خداوند تلقی کردهانود» (کاکوایی )45 :5933 ،و ثوه تببیور

خود ثه وور پراکنده و گاهی مفصب مبواحثی را ثوه مسوئله

ثرخی ،تنها یک موجود در عالم هستی است و ماسوی اللّه

وحدت وجود اختصاص داده است« .روحیوه فلسوفی وی

هم ی ،اشکال واقبیوت و اوووار و ظهوورات آن موجوود

در فصلی ثه ناال «میاری التکفیور فوی المخلوقوات» توجوه

واحد یا عین او هستند (همان.)51 :

انسان را ثه وجود واحد و آثار رن و حکموتش مبطوو

درثاره مسئلة وحدت وجود ،تللیب های متفاوتی وجود

می کند» (نراقی .)94 :5913 ،کتاب جوام اففکوار و ناقود

دارد و جای آن دارد تا در این نوشتار ،اندیشههای مرثووط

افنظار ،مفصب ترین اثر وی در ثاب خداشناسوی و توحیود

ثه وحدت وجود ،ارزیاثی و اثهاموات مرثووط ثوه آن رفو

است .در این کتاب آراء اندیشمندان ثوه نلوو تفصویلی ثوا

شود و یا ثه حداقب ثرسد .پیداست که تللیوب دقیوق ایون

موض نقادّانه مطرح شده است .لمبة الهیة اثر فلسفی دی ر

مساله جزء ثه واسطة فیلسو
زمینه مفصّب ثل

راحب نظوری کوه در ایون

کرده میسّر نیست.

«ثا اینکه نمیتوان شخص یا گروه خاری را ثنیانگوذار
مسئله وحدت وجود دانسوت» (اثراهیموی دنیوایی:5933 ،

نراقی است که در آن مللف ضومن پورداختن ثوه مباحو
وجود و ماهیّت و اثبات واجب الوجود و توحیود واجبوی،
ثه دو رویکرد مشائی و ردرایی ،نظریوات پیراموون آن را
ورح و نقد میکند.

 )19و اگرچه ثه للوا گفتموان ،علموای رووفی قبوب از

در اثر خود ثهناال شرح الهیات شفاء ثا ت سی از الهیوات

زدهاند و آن را جزء میراث

تنزیهی و تشکیک عامّی ،ضمن اشاره ثوه اروب توحیود و

خود دانسته اند و هرچند تللیبگران این مسئله ،ریشوه آن

اثبات واجب تبالی فروعاتی را ذکر کرده اسوت کوه موتمّم

را (ثنا ثر اقوال مختلف) ثه قبوب از مویدد مسویپ ،پویش از

این مسئله ،مهم و ثل ثران یز است (ر.ک :شورح الهیوات

سووقراط ،اندیشووه هنوودویان و یونانیووان قوودیم ،فلسووفه

شفا .)598 :ایشان در اثر فلسوفی دی ور خوود ثوهنواال قورة

نوافدوونی و حکمواء و عرفوای قورن هفوتم و ثبود از آن

البیون فی الوجود و الماهیوة در چهوارده مبلو  ،الهیوات

ثرمی گردانند؛ اما مصنفات مأل ملمدمهدی نراقی ثهوضوح

ثالمبنی افعم و الهیات ثالمبنی افخوص را مطورح و آراء

نشان میدهد که اندیشههای وی در دسوتیاثی ثوه حقیقوت

مرثوط ثه وحدت وجود را تبیین کرده است.

دی ران از وحدت وجود حر

«وحدت وجود» در نوع خود کمنظیر ثوده است.
حکوویم نراقووی ،گرچووه آشووکارا از «وحوودت رووورت» یووا

توحید از دیدگاه وی عبارت است از« :حصور الوجوود
واحد هوالوجود افریب المتلقّق ثذاته و الصفه فی رفة و
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د و تیلیو ها
د فیوه ظو ه
الفبب فی فبلوه فیوری الکوب مسوتهک ه

(واجبتبالی) در تمامی ممکنات سوریان دارد؛ اموا نوه ثوه

ثمدحظه مبذوماه ثذاته» (نراقی .)31 :5913 ،توحید عبارت

شیوه حلول و عروض ،ثلکوه سوریانی میهوول الکنوه کوه

است از :انلصار وجود در یک چیز است ثه گونوه ای کوه

درک و فهم آن جز ثوه شویوه ی شوهودی مقودور نیسوت.

آن چیووز ،اروویب و متلقّووق ثالووذات ثاشوود و ثووه عبووارت

ثسیاری از مت خرین روفی تودش کردنود ایون مبلو

را

دی رتوحید همان حصور هور وروفی در روفت او و هور

ثهگونهای توجیه کنند تا ثا مبیارهای عقدنی مطاثقت کنود.

فبلی در فبب اوست .ثنواثراین هموهچیوز ،سوایه و ظّوب و

حارب توجیهات آنها ثر چند وریق است که ثهووورکلی،

تیلّووی آن و مسووتهلک در او و متلقّووق ثووه مدحظووه او و

از دیدگاه حکیم نراقی جای نقد و اشکال دارند.

مبدوال ثه عدال مدحظه اوست.
در تبریف فوق چنین ثرداشت مویشوود کوه وحودت
ثراثر ثا وجود است و نهتنهوا ثور ذات الهوی سوایه افکنوده
است ،ثلکه ثر رفات و افبال وی هم حاکم است ،حکویم
نراقی خود ثه این مسئله اذعوان کورده اسوت و مویگویود:
«وحدت ثه جهت ثراثر ثا وجود ،احکامش همچون احکاال
وجود است و وحدت حقّ تبالی ،خوالص و عوین ذات و
قوائم ثووه خوویش و عیرعووددی اسوت و وحوودت ممکوون،
ناخالص ،زائد ثور ذات و ناشوناخته و تکرارپوذیر اسوت و
میان این دو نووع وحودت (واجوب و ممکون) ثوه للوا
نزدیکی و دوری ،مراتب گوناگونی وجود دارد و ثین آنها
گاهی تناسب و زمانی ،تغایر ثرقرار است (همان.)31 :
وی ثا تبیین اقساال وحدت ثه شیوه مدردرا و اثنسوینا
در حکمت متبالیه و الهیات شوفاء و پوذیرش ر ی آنهوا،
ادله و ثرهانهای فراوانی ثر اثبات وحدت وجود ذکر کرده
است که میال مطورحکوردن هموة آنهوا در ایون نوشوتار

طریق اول
وبیبت کلّی مانند حقیقت وجود ،سه نلوه اعتبار دارد؛ -5
اعتبار ثشرط ف از تبیّن که مادّه عقلّیوه نامیوده مویشوود و
تلقّق خارجی ندارد -1 .اعتبار ثشرط تبویّن کوه شوخص،
موجود در خارج است -9 .اعتبار فثشرط تبیّن که هموان
کلووی وبیبووی اسووت .پووو وجووود فثشوورط تب ویّن همووان
واجب تبالی است و وجود ثشورط ف از تبویّن کوه تلقوق
خارجی ندارد ،و اگر ثا مدحظه تبیّن للا شوند ،ممکون
و شیء خارجیاند و حقیقت وجود ثهخودیخود و ثودون
انضماال ثه تبیّنات ماهیات ،متلقّق در خارج است.
تحلیل و ارزیابی نراقی
اینکووه قوودمای روووفیه موویگوینوود :حقیقووت وجووود
ثهخودی خود و ثدون انضماال ثه تبیّنات ماهیّات و عیر آن،

مقدور نیست و ررفاه نقود و ارزیواثی ایشوان ثور نظریوات

موجود و متلقّق در خارج است ،پوذیرفتنی نیسوت؛ زیورا

مرثوط ثه وحدت وجود ثررسی شده است.

هرگز تصوّرشدنی نیست که چیزی در خارج ملقّق شوود،

حارب آنکه ،گرچه «وحدتگویی» و «وحودتجوویی»

اما متبیّن نباشد .فزموه پوذیرش ایون امور ،تلقّوق وجوود

جزء جدانشدنی میراث روفیه ثه شومار مویرود ،اموا مود

خداونووود در ضووومن ممکنوووات و اسوووتقدل نداشوووتن

ملمدمهدی نراقی از ایون مسوئله مسوتثنی نبووده اسوت و

واجبتبالی در تبیّن خود است و نیز ثیان ر آن اسوت کوه

و حکویم وحودت

اعتبوار عقلوی ثاشود کوه

ثهوضوح میتوان گفوت ایشوان عوار

وجودی ثوده است و از مفسرین و شارحان ثسویار جودّی

تفاوت واجب و ممکن ثه رر

ثطدن آن روشن است (نراقی.)119 :5913 ،

آن ثه حساب میآید.
طریق دوم
وحدت وجود عرفا و ارزیابی مال محمدمهدی نراقی

تبوویّن واجووبتبووالی متفوواوت از تبوویّن ممکنووات اسووت.

قوودمای روووفیه ثووه ایوون قائووب هسووتند کووه وجووود واحوود

واجبتبالی عین تبویّن و نفوو تبویّن اسوت؛ امّوا ممکنوات
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وجودی دارای تبویّن و ملصوور در زموان و مکوان هسوتند؛

نوع از تشکیک ثا تشکیک خاصّ ثه مبنای ردرایی فورق

ثناثراین تبیّن واجب تبالی جدای از تبیّنوات ماهیّوات ممکنوه

دارد؛ زیرا در تشکیک خارّی ،وحودت و کثورث حقیقوی

است؛ امّا همراهی و مبیّت وی ثا آنها واحد و یکسان است.

است و هریوک ثوه دی وری ثرمویگوردد .در ایون نووع از
تشکیک ،ما ثه افمتیاز عین ما ثوه افشوترک اسوت؛ ثودون

تحلیل و ارزیابی نراقی

آنکه در حقیقت هسوتی ،ترکیوب فزال آیود .در ایون نووع

ثر مبنای وحدت تشکیکی وجود ،تبویّن هور مرتبوه ،عوین

تشکیک ،متبلق ،حقیقت هستی است و ثالبرض در مفهوال

همووان مرتبووه اسووت و ثراسوواص همووین ارووب تبوویّن

وجود راه می یاثد؛ امّا در تشکیک عامّی ما ثه افمتیاز عوین

واجب تبالی ،عین ،خود واجب است ،نه چیز دی ری جوز

ما ثه افشتراک نیست» (رلواتی.)914 :5945 ،

ذات او؛ ثناثراین مدحظه واجب تبالی در یک مرتبه ،عوین

چنین ثرداشت میشود کوه حکویم نراقوی ،وجوود عواال

مرتبه دی ر نیست و متفاوت از آن است؛ درنتییه ،مبیّوت

منتوزع  -مفهووال وجوود  -را متبلوق تشوکیک مویدانود و

دی ور،

ارالت تشکیک را در مفهوال وجوود روا دانسوته و مبتقود

اگر تبیّن واجب در یک مرتبوه ،عوین مرتبوه دی ور ثاشود،

است که وجودات خارّه ثه تبو مفهووال وجوود ،مشوترک

مستلزال آن است که شیء متبیّن از مرتبه خوود دوری کنود

هستند .وی میگوید :رودق مفهووال وجوود در وجوودات

(همان.)155 :

مختلف ،متفاوت است و اساساه اقدمیّت وجود واجوب ثور

و همراهی وی ثا ممکنات یکسان نیست .از وور

واقبیت این است که تللیب و ارزیواثی نراقوی در ایون

وجود ممکنالوجود و نیز اقدمیّت وجود جوهر ثور وجوود

مسئله مخدوش است و درحقیقوت ،ایوراد وی ثور مبنوای

عرض در مدار مفهوال وجودات ،رورت مویگیورد نوه در

وحدت شخصی وجود ردق نمیکنود؛ زیورا نقود وی در

مدار حقیقت وجود.

رورتی وارد است که ثه مراتب و شلونات متفاوت قائوب
ثوده و وحدت تشوکیکی را ثذوذیریم؛ ثنواثراین ثور مبنوای

طریق سوم

وحدت وجود عرفا که می گویند :جز یک موجود حقیقوی

حقیقت وجود ثدان حی

که همان خداوند است ،موجوود دی وری در عوالم هسوتی

است که مطلق از هر قیدی ،حتی قید اودق است و از آن

وجود ندارد ،این ایراد وارد نیست .پو ثراسواص وحودت

حی

که وجودش مشروط ثه تبین للوا شوود ،خلوق و

شخصی وجود شیء متبیّن از مرتبه خود دور نخواهد شد.

عیر حقّ است که دراین رورت مقیّد ثه هر اسم و ورفی

که فقط وجود است ،حقّ تبوالی

خواهد ثود.
تشکیک عامّی و خاصّی
حکیم نراقی در آثار خود ثیان میکند :تشکیک ررفاه از آن

تحلیل و ارزیابی نراقی

مفهوال وجود است ،نه حقیقت وجود؛ ثوه ایون مبنوی کوه

عقدنی نیست که گفته شود حقیقت وجوود از حیو

ردق وجوود عواال ثور مصوادیق خوود ،مشوکک اسوت و

خلق است نه حقّ؛ زیرا پذیرش ایون سوخن مسوتلزال اشوکال

اشتراک در عرض ،مستلزال اشتراک در ذاتی نیست .ثر ایون

اساسی و تناقضی آشکار است .اشکال اساسی اینکه ثراسواص

مبنا ،واجب و ممکن ،تنها در امور انتزاعی و فزال اشوتراک

این استدفل ،تفاوت میان واجبتبالی (یبنی وجود مطلوق) و

دارند ،نه در امور داخلی و ذاتی« .درواق  ،تشکیک نراقوی،

ممکنات (یبنی وجود متبّین) ررفاه عقلی و اعتبواری خواهود

تشکیک عامّی است که در آن ما ثه افمتیاز  -مفهوال وجود

ثود و تناقض آشکار این است که این سوخن ثوا گفتوه خوود

 -وجودات خاره  -است و ایون

آنها که میگویند «هر چیزی متلقّق در خارج ثاشود ،متبوین

 -عیر از ما ثه افختد

تبویّن،
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هست» منافات دارد (آشتیانی.)155 :5934 ،

مالحظه
مبنای سخن عرفا ایون اسوت کوه حقیقوت وجوود (یبنوی

وجود مطلق

واجبتبالی) مطلق است و ثر این مسئله استدفل کردهانود

علمای روفیه ،وجود حقّ تبالی را وجودی مطلق و عاری

که مبد موجودات (یبنی واجبالوجود ثالذات) نمیتوانود

از هر قیدی ،حتی قید اودق میدانند که هیچ اسم و رسم

عیر وجود ثاشد؛ زیرا وجوب ثوا حاجوتمنودی و احتیواج

و ورفی را نمیپذیرد .استدفل آنها این است که حقیقوت
وجود از چهار حالت خارج نیست؛ یا این حقیقوت ،عودال و
مبدوال است که ثطدن آن روشن و آشکار است یا اینکوه آن
حقیقت ،ماهیت موجود ثه وجود است که ثا ملذور ترکیب
و نیازمنوودی واجووبتبووالی روثووهرو خووواهیم شوود و یووا آن
حقیقت وجود ،عین آن یا زائد ثر آن اسوت کوه ثوا میوذور
ترکیب مواجه خواهیم شد؛ ثناثراین تنهوا فورض رولیپ آن
است که واجبتبالی وجود مطلق ملض ثاشد .ثرخی دی ر
از عرفا ،وجود مطلق روفی را ثه مفهوال عاال ،زائد ثر وجوود
واجب یا وجودات خارّه ممکنوه ثرمویگرداننود .و ثبضوی
دی ر می گویند وجود مطلق روفی ،اگور ثور واجوبتبوالی

منافات دارد .ثناثراین مبد موجودات ،حقیقت وجود است.
این حقیقت اگر مطلق ثاشد ،مطلوب حارب اسوت و اگور
ممکن و متبیّن ثاشد ،شائبه ترکیب در ذات واجوبتبوالی
فزال می آید؛ ثناثراین تبویّن وروف ،عارضوی و خوارج از
ذات واجبتبالی است.
پاسخ قونوی
حکیم نراقی در پاسخ ثه قونوی میگوید :آنچه تبیّن ثه آن
است ،همان تشخص است و تشخص همان وجود اسوت؛
ثناثراین ذات حقّ تبالی ذاتاه تشوخص دارد .ثوا ایون ثیوان،
جمی ایرادات عرفا مبنی ثر مطلوقثوودن واجوبتبوالی در
کدال روفیه رف میشود (آشتیانی.)185 :5943 ،

اودق شود ،وجودی ثشر ثاف خواهد ثود ،نه وجود منبسوط.
فدسفهای چون مدردرا ،وجود مطلق رووفی را در عور

طریق چهارم

عاال ،همان وجود ثشرط ف مویدانود و اثونعرثوی آن را ثوه

وحدت وجود ثیان ر ارتباط شدید ثوین علّوت و مبلوول و

وجود ف ثشرط و وجود منبسط ثرمیگرداند .مشایخ روفی

کیفیت قیّومیّت واجوب تبوالی نیسوت؛ ثلکوه ثیان رارتبواط

نظیر نور ثخشیه و نقشوبندیه آن را وجوود ف ثشورط شویء

علووت ثووا مبلووولهووای خووود اسووت ،ثووه عبووارت دی وور،

میدانند (ر.ک :آشتیانی.)185_18 :

واجبتبالی نسبت خارّی ثا مبلولهای خود دارد که ایون
نسبت مراتب متفاوتی دارد .ثه اعتباری آن را انیّت ،علت و

تحلیل نراقی

اییاد و ثه اعتباری دی ر ،آن را قرب و مبیّوت نامیوده انود

نخست ،ثاید گفت وجود مطلق روفی جزء مقوفت ثانیوه

که البته این سه نسبت ،مغایرت اعتباری ثا هوم دارنود ،نوه

است .دوال اینکه ،مراتب سهگانه وجود (یبنی وجود ثشرط
شی ،ف ثشرط شیء ،ثشرط ف شیء) یا ثا یکدی ر متباین
هستند یا نه .در حالوت نخسوت ،وحودت وجوود ،ملقّوق
نمی شود و وجود واجب و ممکن ،مستقب از هم خواهنود
ثود و در حالت دوال ،مستلزال آن است که ثین آنها تفاوتی
جز در عقب و اعتبار نباشد؛ ثو چ ونوه شویء واحود ثوه
ملض تغییر اعتباری ،از حقیقت خوود خوارج مویگوردد
(نراقی.)183 :5913 ،

مغایرت حقیقی.
تحلیل و ارزیابی نراقی
کدال عرفا ثهخودیخود درست است .درحقیقت ،وحودت
وجووود ثیووان ر شودّت ارتبوواط علّووت و مبلووول و کیفیووت
قیومیّت واجبتبالی نیست؛ ثلکه ثیوان ر ارتبواط علوت ثوا
مبلووولهووای خووود اسووت (نراقووی)819:5981 ،؛ امووا شو ن
واجبتبالی این است که ثوا اشویاء مبیّوت و ارتبواط دارد؛
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حتی اگر حقیقت مبیّت ثرای ما نامبلوال ثاشد.

واجبتبالی رادق نیست؛ زیرا حقیقت واجبتبالی ماننود

ثرخی می گویند :ثرای تقریب این نسبت قیومی (یبنوی

وبای کلّی نیسوت کوه ثوا قطو نظور از تبیّنوات ،ماهیّوات

احاوه و مبیّت واجب تبالی ثا موجودات) ثوه ذهون خوود

تلقّقووی در خووارج نوودارد؛ ثلکووه حقیقووت واجووبتبووالی

میتوان ثه کیفیت ارتباط نفو ثا ثدن اشاره کرد؛ اموا عرفوا

رر نظر از تبیّنات ،متلقوق در خوارج اسوت .ثنواثراین،

تللیلی عیر از این دارند (نراقی )111 :5913 ،عدءالدولوه

اگرچه دلیب این گروه از عرفا درمورد وبوای کلّوی روادق

سمنانی میگوید :حقّ ،مبد اشیاء است و نه دور از آنها و

است ،امّا درمورد واجبتبالی رادق نیست (همان.)159 :

نه همراه آن ها؛ ثلکه او ثا تماال اشیاء اسوت؛ اموا گوویی ثوا

می توان گفت ثر مبنای تللیب نراقی ،حقیقت وجود پویش

آنها نیست .ملیالدین عرثی میگوید :چنانچوه ثوین ذات

از اعتبار سلوب عارض ثر وجوود ،موجودیوت دارد؛ ثنواثراین

واجب تبالی و مخلوقوات ،ارتبواط و مبیّوت نباشود ،علوم

اگر حقیقت وجود واجبتبوالی را قبوب از اعتبوار سولوب در

واجب ثه ذاتش ،علم حقیقی ثه جمی موجودات نخواهود

نظر ث یریم ،از دو حالت خارج نیست :یوا متلقّوق در خوارج

ثود .حکیم نراقی میگوید :گرچه میتووان ثوه ایون مبیّوت

نیست که ثطدن آن آشکار است و ثا وجوود واجوب منافوات

اودق وحدت وجود کرد ،اما عورض رووفیه از وحودت

دارد و یا متلقّق در خارج است که ثا قید سلوب عوارض در

وجود ،این مبنی نیست ،ثرخی دی ر از عرفوا موی گوینود:

مراتب ،مبنا و مفهوال نخواهد داشت.

چنانچه کسی مبیّوت و احاووه روح ثور ثودن را ثشناسود،

حکیم نراقی گمان کورده اسوت کوه عرفوا کوامده منکور

کیفیت و احاوه و مبیّت حقّ تبوالی را نسوبت ثوه جمیو

کثرت حقیقیاند و اهب وحدت کسانی هستند که کثرت را

موجودات ثدون نسبت وول و اتصوال و انفصوال خواهود

از وجود و موجوود نفوی مویکننود؛ امّوا خوود وی چنوین

شناخت (آشتیانی.)131 :5934 ،

ثرداشتی را مخالف ثا امر ثدیهی دانسته و تکثر موجوودات
را امری ثدیهی و حقیقی قلمداد کرده اسوت (ر.ک :شورح

طریقه پنجم:

خصوص اللکم خوارزمی)118 :

حقیقت وجود ،واحد اسوت و ثوه هویچوجوه کثورتپوذیر

ثه نظر میرسد این ثرداشت و گمان نراقی ملب اشکال

نیست و کثرت حقیقی مبتبر درحقیقت وجوود ثوه اعتبوار

است و جز درمورد جهال روفی رادق نیست؛ زیرا عرفوا

سلوب عارض ثر درجوات آن اسوت؛ ثنواثراین ،ثوا وجوود

ثه هیچ وجه کثرت حقیقی را انکار نکردهاند؛ ثلکه ثرداشت

اینکه وجودات ،کثرت حقیقی دارند ،اموا حقیقوت وجوود،

آن ها این ثوده است که کثرت هموواره مصوداق ثوالبرض

واحد است؛ همانوور که وحودت وجوود ،اموری حقیقوی

وجود است؛ و وحدت مصداق ثالذات وجود است.

است ،کثرت وجود نیز امری حقیقی است؛ نظیر عدد یوک
و اعتبار آن در سایر اعداد که ثا تکرار خود مراتب متفاوتی

طریقه ششم

را پدیده می آورد؛ ثوهگونوهایکوه هور مرتبوهای از اعوداد،

واجبتبالی روح و نفو این عالم اسوت و ایون عوالم ثوه

خصوریت ویژه خود را دارد که در مرتبه دی ر نیست.

منزلة جسم انسان کبیر ثوده است که روح آن همان وجود
واجبتبالی است و هر یک از اجزای این عوالم ثوه منزلوة

تحلیل نراقی
از دیدگاه حکیم نراقی ،درست اسوت کوه کثورت حقیقوی
مبتبر در وجود ثه واسطة اعتبار اعداال ثر درجوات حقیقوت
وجود است؛ امّوا ایون اسوتدفل در ثواب حقیقوت وجوود

اعضاء و جوارح آن ملسوب میشوند.
تللیب نراقی
این مذهب که ثه جهلوه رووفیه منسووب اسوت ،کفور
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اسوت کوه

ثاب تقسیم توحید ثه مراتب متفواوت ،ت ییدکننوده ی ایون

رریپ و نوعی اللاد مفتضلانه و زندیق رر

پذیرش آن مستلزال تلقّق خارجی واجبتبوالی در ضومن

موضوع است که کثرت وجود دارد؛ همانگونه که وحدت

اشیاء ،و مبلولثوودن و نیازمنودثودن حوقّ تبوالی ثوه آنهوا

وجود دارد (همان.)134 :

خواهد ثود .البته اکاثر روفی اینچنوین سوخن ن فتوهانود؛
ثناثراین ،نسبتدادن این استدفل ثه آنها افتوراء ملوض و

طریق نهم

رسوایی ثزرگ است .گرچه ثرخی از عرفوا ایون تشوبیه را

ذوق المت لهین گویند :اشیاء ،وجود حقیقوی ندارنود؛ ثلکوه

ثرای تقریب ثه ذهن در خصوص کیفیت احاوه حقّ تبالی

وجود حقیقی یکی ثیش نیست و آن واجبتبالی اسوت و

ثر موجودات و مبیّوت وی ثوا آنهوا تببیور کوردهانود؛ اموا

موجودیت سایر اشیاء ممکنه ثه واسطه انتسواب آن هوا ثوه

حقیقتاه این وور نیست (همان.)129 :

وجود واقبی و حقیقی (یبنی واجبتبالی) است؛ ثنواثراین
اودق وجود ثر آنها ثر سبیب میواز اسوت ،نوه ثور سوبیب

طریقه هفتم

واقبیت.

واجبتبالی همان وجود مطلق انتزاعی است که از مراتوب
سه گانه حقیقت وجود (یبنی وجود ثشرط شویء ،ثشورط

تحلیل و ارزیابی نراقی

ف ،ف ثشرط) انتزاع میشود.

نسبت فرع ثر ورفین و قائم ثه آنها است و جز ثه واسطه

ثراساص تللیب نراقی ،این اسوتدفل نیوز کفور روریپ و
زندیق رور

اسوت و هموانووور کوه در تللیوب عوار

آن دو ور

تلقق نمییاثد و ازورفی ماهیّات ممکنوه کوه

یکی از ورفین این نسبت هستند ،فی حد ذاته مبودوالانود.

شیرازی آمده است ،مفهوال حقیقت وجود از مراتب سهگانوه

حووال چ ونووه ایوون ماهیّووات مبدومووه ثووا وجووود حقیقووی

انتزاع میشود ،نه حقیقت وجود واجب (همان.)188 :

واجبتبالی نسبت پیدا میکنود (هموان .)158 :البتوه ثایود
گفت استدفل ذوق المتالهین ثیان ر وحدت وجود نیست؛

طریقه هشتم:

همانوور که عار

وجودات در عالم خارج ،متبدد و کثیور هسوتند؛ م ور اینکوه

حتی اگر موجودیت اشیاء ممکن را در انتساب ثوه وجوود

عار واقبی ثا میاهدت عرفانی خود ثه درجوهای از شوهود

حقّ تبالی رلیپ ثدانیم ،نمیتوان توحید خارّوه را از آن

ثرسد که ثا تاثش نورانیت ،نور افنوار ،مشاهده کثورات ثورای

نتییه گرفت.

شیرازی (مدردرا) چنین گفته اسوت:

وی آشکار شده و ثه عیر واجبتبالی توجه نکند.
طریق دهم
تحلیل نراقی

وحدت وجود همان وحدت شهودی است که ثرای عار
ثووه کثوورت حقیقووی

کامب ثا ویکردن مقامات حاروب مویشوود .در خصووص

موجودات و تبودد آنهوا در عوالم واقو مویگویود :ایون

وحدت شهودی ثرخی ،ثر آنند که ایون اروطدح از زموان

استدفل ثهخودی خود رلیپ اسوت و درحقیقوت ،منطوق

شیخ احمود سورهندی وضو شوده و هود

آن گریوز از

کدال و سخن ثسیاری از ثزرگان عرفا است؛ ثهگونوهایکوه

انتقادات امثال اثنتیمیه ثر مکتوب وحودت وجوود ثووده و

حتی در گفتار آنها عباراتی دال ثر تکثر حقیقی موجودات

ثبضی دی ر تللیب میکنند که نظریه وحدت شوهودی ثور

وجود دارد؛ اما چنانچوه پویش از ایون گفتوه شود ،کثورت

جنبه ذهنی در ثل

وحدت وجود ت کید دارد و ثه تببییور

ثه واسطة مقهور ثودن ،آشکار نیست؛ وگرنه ثیوان عرفوا در

ثبضی دی ر ،وحودت شوهودی از حوافت روانوی عوار

حکوویم نراقووی ثووا اذعووان و اعتوورا
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است که در هن اال تیرثه عرفانی ثوا آن مواجوه مویشوود»

و اعتبار ثا موجودات متفاوت خواهود ثوود .اشوکال دی ور

(کاکایی.)11 :5943 ،

این که وجود کثرت حقیقی در عالم ،اموری ثودیهی اسوت
چنانچه پیش از این ثاثت شد (همان.)113 :

تحلیل و ارزیابی نراقی
حکیم نراقی وحدت وجود عرفا را ثوه وحودت در شوهود
ت ویب کرده است و مویگویود :وحودتی کوه عوار

از آن

طریق دوازدهم
اثنعرثی میگوید :حقّ تبالی ،وجود مطلق مورو

ثه هر

سخن میگوید ،وحدت در شهود است ،نه وحدت وجوود؛ و

ورفی است و این وجود مطلق ،وجود منبسط و ف ثشرط

آن هم ثه دلیب اینکه عار ثوا حصوول تیورد تواالّ و ثوا نوور

است که ثر وجود ثشرط ف حمب نمی شود زیرا وجوود در

ثصیرت خود ،ثه نوعی از اتلّواد مویرسود؛ ثوهوووریکوه در

مرتبووه ثشوورط ف ،هوویچ اسووم و ورووفی را نموویپووذیرد

خلسات و میاهدات خود ،وحدت ثه قدری ثورای وی علبوه

(مدردرا.)915 :5933 ،

دارد که از کثرت عافب میشود و ثه همین دلیب کلماتی را کوه
ثوی وحدت ملض میدهند ثه یکبواره و ثودون فکور از وی

تحلیل عالءالدوله سمنانی

سر میزند (ر.ک .شرح خصووص اللکوم خووارزمی.)118 :

وجود حقّ تبالی ،حقّ است ،نه مطلق یا مقید (کاکائی:5949 ،

وی میگوید :اگرچه وحودت شوهودی جای واه رفیبوی دارد؛

 )521و در جایی دی ر ،در انتقاد از شیخ میگویود :در تموامی

ولی ثا مذاق ارلی ثل

سازگاری ندارد؛ زیورا ملوب ثلو

وحدت وجود ،اثبات آن ثراساص ادله عقلی اسوت ،نوه اثبوات
آن ثه شهودات عرفانی (نراقی.)112 :5913 ،

ملب و نلب اسدمی ،کسی ثدین رسوایی سخن ن فتوه اسوت؛
حتی مذهب دهریه و وبیبیه (جامی.)849 :5932 ،
ثرخی تللیب عدءالدوله سمنانی را از ثواب شوریبت و

ثه نظر میرسود تللیوب نراقوی ثوا مبوانی خوود وی در

ثه نوعی اعتراض یک موتّکلم شوریبتمودار علیوه ثیانوات

ثرخی از آثارش تبارض دارد .ایشان در شرح الهیات شوفا

جسارت آمیز یک عار

تلقی کرده انود (کاکوائی،

ثا پذیرش مبرفت شهودی ثه حق تبالی ،مبرفت نظری ثوه

 )529 :5949ثرخووی دی وور مبتقدنوود دیوودگاه انتقووادی

حقّ تبالی را مشکب دانسوته و مبتقود اسوت کوه خداونود

عدءالدوله سمنانی مرثوط ثه اواسوط عمور وی ثووده و در

عالم ،وجودی ثسیط و فاقد حد است و آنچه حد نداشوته

اواخر عمر دیدگاه وی نسبت ثوه اثونعرثوی عووض شوده

ثاشد ،استدفل عقلی درمورد آن دشوار است.

است (همان.)525 :

فیلسو

ثرخی خطور «ثووداگرایی» و عیورت عدءالدولوه سومنانی
طریق یازدهم
ثرخی از عرفا ثر این عقیدهاند که وجود حقّ تبوالی ،عوین

نسبت ثه اسدال را عامب این انتقاد میدانند (دهخدا)3 :5915 ،
مدردرا اختد

ثوین آن دو را ثوه لفور ثرگردانیود و

تمامی موجودات است ،نه عین تکتک آنها و ثهجز حوقّ

مبتقد است اثن عرثی در ثسیاری موارد ،لفر وجود مطلوق

تبووالی ،هوویچ وجووودی در سوورای عووالم هسووتی نیسووت و

را ثرای وجود منبسط ثه کار ثرده است؛ درحالیکوه شویخ

ماسویاهلل ،تلقّق نفو األمری ندارند.

عدءالدوله این لفر را ثرای واجبتبالی ثه کار ثرده اسوت
(جوادی آملی.)991 :5941 ،

تحلیل و ارزیابی نراقی
چنانچه پذیرفته شود که حقّ تبالی عین تمامی موجوودات

تللیب و ارزیاثی نراقی

است ،در آن رورت ،واجب و ممکن ررفاه در مقاال عقوب

اوف ش ن عدءالدوله سمنانی ثافتر از آن است که سخن

مد ملمدمهدی نراقی و نقد و ارزیاثی نظریات وحدت وجود81 /

اثنعرثی را ثر چیزی حمب کند که خد

آن ثاشد (نراقی،

ظهور آنها میشود.

 .)183 :5913در ثانی مخالفت اثون عرثوی و عدءالدولوه،

 -وحدت وجود ازوریق نور خورشید

نزاعی مبنووی و عمیوق اسوت؛ ثوه گونوه ای کوه هور جوا

حقیقت حقّ تبالی ثه مانند نور خورشید است که مغایر

اثن عرثی از وحدت وجود سخن گفته ،عدءالدوله سمنانی

ثا ذات شیء ،اما ناشی از خود آن است.

از وی ایراد گرفته است (همان.)149 :
تحلیل و ارزیابی نراقی
طریق سیزدهم

تماال این استدفلها که ثراساص تمثیب ثوود و در حقیقوت،
خارج از ثل

 -وحدت وجود در آینة تمثیب

و ثه نوعی قیاص م الفارقاند .ثرخی از این

اگرچه وقتی رورتی در آینه ظاهر می شوود ،حقیقوتش

تمثیب ها ثه کفر و زندیق ثرمی ردد و ثرخی دی ر تناسبی ثا

واحد است ،اما جلوههای متبوددی دارد و حوقّ تبوالی در

ثل

ندارند و ثه دور از ت مدت عقدنی هستند (آشتیانی،

عالم هستی چنین است؛ ثدین مبنوی کوه حقیقوت وجوود

.)134 :5934

یکی است؛ ولی جلوههای آن حقیقت متبدد هستند.
 -وحدت ازوریق حدوث دایره از حرکت آتش گردان

وحدت وجود مالصدرا و تحلیل نراقی

وقتی ریسمانی ثا تکّه چووثی در آتوش انداختوه شوود،

وحدت وجود ازطریق امکان فقری

دایرهای شکب میگیرد؛ حال آنکه درواق  ،دایورهای وجوود

علت ثر حسب جوهر دانش ،فیاض و فاعب و جاعب است

ندارد .موجودات عالم در نسبت ثه خداوند چنین هسوتند.

و مبلول ثر چیزی اودق میشوود کوه ثور حسوب جووهر

ثه این مبنی کوه حوقّ تبوالی یکوی اسوت؛ امّوا کثورات از

ذاتش ،مفاض و میبول و حقیقتش ،عین رثط ثه علوت و

حرکت وی حادث میشوند.

جدا و دوگانه ثا علت نیست؛ ثناثراین در دایره وجود فقط

 -وحدت وجود ازوریق مشاهده شبپ

یک حقیقت است و آن حقّ تبالی است و عیر حقّ هرچوه

شبلی که از دور دیده میشود ،در موورد آن تصوورات

ناال وجود ثر آن گذاشته میشود ،تنهوا شو نی از شوئون آن

متفاوتی ثرداشت میشود .وقتی نزدیوک شوود ،یوک چیوز

واحد قیّومی و نبتی از نبوت ذاتی و ثرقی از ثرق روفات

تصور میشود که ثا تصوور قبوب آن متفواوت اسوت .پوو

وی هستند.

تبیّنات عالم این چنین است و حقیقت ذاتی ندارند.

ثر فرض که پذیرفته شود میبول ذات شیء و هویّوت

 -وحدت وجود ازوریق موج دریا

و فی حد ذاته مرتبط و واثسته ثه علت ثاشد و ثوه فورض

ماسوی اهلل در نسبت ثه حقّ تبالی همانند نسوبت مووج

که جاعب ،ذات شیء و هویّت آن ثاشد؛ اما مبلووال نیسوت

ثه دریا هستند؛ زیرا موج عیر از آب دریاست؛ اما جدای از

چ ونه این میبول عین تبلق و ارتباط فرض شده اسوت.

آن نیست .ثناثراین موجودات عالم هم ،وجودی جودای از

ثه عبارت دی ور ،درخوور فهوم نیسوت کوه چ ونوه عوین

حق تبالی ندارند.

رثطثودن و عین تبلقداشتن ثه مبلول اودق شده است

 وحدت وجود ازوریق مرتبه اعداد در نسبت ثه عوددیک

حکیم نراقی میگوید :ارتباط ،چیزی است که عقب ثبد
از ردور حقیقت مبلول از علت للا میکنود؛ ثنواثراین،

عدد یک ثا تکرار خود ،اعداد را ثوه وجوود مویآورد و

ارتباویثودن مبلول ثا علت را تصدیق میشود؛ اما این امر

ثه عنوان ارب در تمامی اعداد حضور دارد .حقّ تبالی نیوز

مستلزال آن نسیت که ذات مبیول و مبلول عین الرثط ثوه

نموود و

علت ثاشد و ازورفی ارتباویثودن مبلول نسبت ثوه علوت

ارب و حقیقت تماال ماسویاهلل اسوت کوه ثاعو
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از اعتبارات فحقّ ثر وجود است ،نه از اعتبارات منتوزع از

و اعداال ثرمی گردد و واجب تبالی از جمی جهوات ثسویط

آن؛ ثناثراین فزمه پذیرش ثرهان ردرا این است که آنچوه

اللقّیقه است .پو واجب تبالی کب افشیاء است و جمیو

حقیقت میبوول للوا کورد ،عیرمیبوول ثاشود (نراقوی،

کمافت ،وجود مادون را ثه نلو اولوی و اشور

.)835 :5913

دارد.

ثاید گفت ایراد نراقی ثور اسوتدفل رودرا در روورتی
رلیپ است که تقسویم حکموای پیشوین در ثواب وجوود

در خوود

رووورت قیوواص ثرهووان روودرا ازوریووق قاعووده ثسوویط
اللقیقه چنین است:

پذیرفته شود .یبنی اینکه وجود یا مستقب و قوائم ثوه ذات

مقدمه اوّل :وجود واجبتبالی ،ثسیط اللقیقه است.

است که مبلولیت ندارد و یا قائم ثه علت و مورتبط ثوا آن

مقدمه دوال :ثسیط اللقیقه کب افشیاء وجودی است.

است که متقوال ثه علوت و واثسوته ثوه آن اسوت؛پو اگور

نتییه :پو وجود واجوبتبوالی کوب افشویاء وجوودی

وجووود ثووه وجووود مسووتقب و موورتبط تقسوویم شووود ،عووین

است.

رثطثودن مبلول ثه علت از مقاال ذات انتزاع خواهدشد ،نه
اعتبارات (آشتیانی.)835 :5934 ،

تحلیل نراقی
استدفل ردرا در خصوص قاعده ثسیط اللقیقه پذیرفتنی

تحلیل نراقی

است .تماال کمافت اشیاء در وجود خداوند متبوال تلقّوق

حکیم نراقی در جای دی ری میگوید :ثا توجوه ثوه اینکوه

دارنوود و درحقیقووت ،واجووبتبووالی جووام همووة کمووافت

میبول ،امر متلقق در خارج است ،ثین آن و جاعب ،تبّدد

وجودی است که در زیور آن قورار دارنود؛ اموا ثوا وجوود

مدرودرا کوه

درستثودن این استدفل ،در مییاثیم که این قاعوده در اثبوات

ثه کثرت اعتباری ثین ش ن و وجه قائوب اسوت ،ثوه تبواین

وحدت وجود ،ناقص و ناتماال اسوت و ثوه نووعی ثازگشوت

حقیقی ثین جاعب و میبول عقیده دارد و میگوید :تبواین

ردرا ثه ر ی و نظر خود است .حکیم نراقوی در ثواب قائوده

ثا ش ن ناسازگار است (نراقی.)939 :5913 ،

ثسیطاللقیقهثودن دو احتمال مطرح میکند :احتمال نخسوت،

و کثرت حقیقی ثرقرار است .وی ثورخد

ایشان می گوید :اسوتدفل رودرا در خصووص ظلیوت

واجب الوجود رر وجود است و وجوودات دی ور اشویاء،

عالم ،نوعی نقص ثرای واجب تبالی است؛ زیرا اگر عوالم،

مشوب ثه قوه و عدال و فائض از حقاند و ثا تللیب وجودات

و

امکانی ثه وجودات رر و اعداال میرسیم و وجوود واجوب

دی ر موجودات پست ،مضاهی و ملاکی حق تبالی ثود و

درثردارندة آن وجودات رر است؛ ثا آنکوه وجوود واجوب

تصور آنها عین تصور حق تبالی خواهد ثود که ثطدن آن

فوق تماال و مشتمب ثر مرتبه مادون است؛ ثدون آنکوه موادون

روشن است (ر.ک :جام اففکار نراقی.)51 :

عین مرتبه واجب شود.احتموال دوال ،وجوود واجوب هماننود

مضاهی و ملاکی حوق ثاشود ،آنوقوت م وو و سو

البته ثاید گفت تللیب نراقی در ثاب ظلیت عالم ،ملوب

وجود ممکنات ،عاری از اعداال است .احتموال اوّل ثور مبنوای

اشکال است و ثر مبنای دیدگاه هسوتیشناسوانه و اروالت

تشکیک وجود است و احتمال دوال ثر مبنای وحدت وجود و

وجووود روودق نموویکنوود ،امّووا ثوور مبنووای ارووالت ماهیّووت

موجووود اسووت و هوور دو احتمووال نوواقص و ناتموواال اسووت

توجیهپذیر است.

(نراقی.)553.555 :5913،

وحدت وجود از طریق قاعده بسط الحقّیقه

نتیجه

و ثسیط اللقّیقه تماال اشیاء است؛ جزء آنچه که ثه نقصها

مطاثق آنچه گفته شد ،چنین ثرداشت میشوود کوه مود

مد ملمدمهدی نراقی و نقد و ارزیاثی نظریات وحدت وجود83 /

ملمدمهدی نراقی ،عار

و حکیم وحدت وجودی ثووده

منقااول ،معقااول و مشااهود ،دراشاارا  ،نشووریه کن ووره

است و از مفسرین و شارحان ممتاز آن اسوت .از دیودگاه

اندیشههای اماالخمینی ،تهران :شماره ،12مرداد ماه.

وی ،اهتماال اثنعرثی و دی ر عرفا ثه مسئله وحدت وجود،

 -8جوادی آملی ،عبوداهلل ،)5931( ،رحیاق متتاوم ،ج،5

اهتمامی دینی و مبنوی است .در ثواب جهلوه رووفیه ثوه

ثخش ،1قم :مرکز نشر اسراء.

حلول و اتلاد و ثنویت و اللواد قائوب ثووده اسوت و آراء

 -1دهخدا ،علیاکبور ،)5911( ،امثاال و حکام ،جلود ،9

ثزرگان عرفا همچون اثنعرثی را ثهشودّت ارتبواط علوی و

تهران :انتشارات امیر کبیر ،چاپ سوال.

مبلولی و کیفیت قیّومیّت واجبتبالی نسبت ثه مبلولهای

 -5شایان فر ،شهناز« ،)5945( ،نگااهی کوتااه برلمعاات

خود تببیر میکند و نظریات آنهوا را ثوا توجیوه شوهودی
سازگار می ثیند .ایشان وحودت شخصوی مدرودرا را ثوه
شدّت نقود موی کنود و آن را مسوتلزال مغوایرت واجوب و
مراتب وجود ،اعتباریثودن میهول ،نفوی تبودد و کثورت
واقبی اشیاء و اتصا

حقّ تبالی ثه رفات حادث میداند.

ثووهوووورکلی ،حکوویم نراقووی گرچووه در مبوواحثی چووون
وحدت شخصوی وجوود و وحودت تشوکیکی وجوود ثوا
مدردرا مخالف ثود ،امّا در ثرخی مبانی همچون اروالت
وجود ،میبولیت وجود و اینکه تشخص ثه وجود اسوت،
مت ثر از مدردرا ثوده است.
تللیب ن ارنوده ایون اسوت کوه گرچوه حکویم نراقوی
وحوودت تشووکیکی روودرایی را رد کوورده اسووت ،امّووا در
ثسیاری از تللیب های مرثوط ثه وحدت وجود ،مبنای وی
وحدت تشکیکی وجود ،ثووده و ازورفوی ،اذعوان وی ثوه

العرشیه و برخی از اندیشه های حکیم بزرگاوار محماد
مهدی نراقی» فصلنامه آینوة میوراث ،سوال پونیم ،شوماره
9و ،1پاییز و زمستان.
 -3رلواتی ،عبداهلل« ،)5945( ،معرفای جاامع اسفکاار و
ناقااداسنظار و میاازان تپذیرپااکیری حکاایم نراقاای از
مالصدرا» فصلنامه آینه میراث ،سال پنیم ،شماره چهوارال،
زمستان.
 -4کاکایی ،قاسم ،)5933( ،وحدت وجاود یاا وحادت
شهود از دیدگاه ابنعربای و مایساتر اکهاارت ،تهوران:
انتشارات ملسو.
 -3کاکایی ،قائم ،)5949( ،شایخ عالءالدولاه سامنانی و
نظر وحدت وجود ،فصلنامه اندیشه دینی ،شیراز :دانش اه
شیراز ،دوره اول جدید ،شماره اوّل.

تناسب و تغایر ثوین وحودت حقّوه و عیرحقّوه و پوذیرش

 -52نراقی ،ملمدمهدی« ،)5942( ،شرح الهیات شفاء از

اقساال وحدت ،گویوای ایون حقیقوت اسوت؛ و ثوه نووعی

حکیم محمدمهادی نراقای(ره) ،تصولیپ حامود نواجی

می توان گفت وی ثه تشکیک در مفهوال وجود قائوب ثووده

ارفهانی» ،کن ره ثزرگداشت ملمدمهدی نراقوی و احمود

است؛ اما آن را در حقیقت وجود رد کرده است.

نراقی.
 -55ووووووووووووووووووووو ،)5945( ،جااامعاسفکااار و

منابع

ناقداسنظار1،ج،تصلیپ میید هادیزاده ،تهران :انتشوارات

 -5اثراهیم دنیایی ،عدال حسین ،)5933( ،نیایش فیلسوف،

حکمت.

مشهد :دانش اه علوال اسدمی رضوی.

 -51وووووووووووووووووووو ،)5913( ،رساله «قار العیاون
م ان

فی الوجود و الماهیة» ،ضمن منتخبواتی از آثوار حکموای

حضاارات القااد  ،تصوولیپ ملمووود عاثوودی ،تهووران:

الهی ،ج ،8ثوه اهتمواال سویدجدلالودین آشوتیانی ،مشوهد:

انتشارات اودعات.

چاپخانه دانش اه.

 -9جوادی آملی ،عبوداهلل ،)5941( ،اماام خمینای جاامع

 -59ووووووووووووووووووو ،)5945( ،المعات العرشیه ،قوم:

 -1جووامی ،عبوودالرحمن ،)5932( ،نفحااات اسن ا

 /84الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

نشر عهد ،چاپ اوّل.

 -55وووووووووووووووووووو ،)5819( ،جاااامع اسفکاااار و

 -58وووووووووووووووو ،)5913( ،اللمعه الهیاه و کلماات

ناقداسنظار ،جلد ،5تهران :نشر حکمت ،چاپ اول.

الوجیزه ،تهران :نشر انیمن حکمت ایران ،چاپ اول.

 -53هروی ،نییب ،)5951( ،مقدمه العروة هلرا الوةر

 -51ووووووووووووووووو ،)5953( ،انی الموحدین ،تهوران:

ةالجة ه ،عدءالدوله سمنانی ،تهران :انتشارات مولی.

نشر الزهرا ،چاپ اول.

