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Abstract
This study is an attempt to find one of the main sources of Mulla Sadra's Intellectualphilosophical foundations. Mulla Sadra's ontology configuration, relying upon simplicity,
unity of right of reality, existence influence, etc. corresponds to the statements of Imam Ali
(PBUH) in the description of Allah , the Almighty, in Nahj al-Balaghah including such
features as absoluteness, non-numerical unity, negating dualism of God and the disjunction
from existences etc., in a way that the theology of Imam Ali (PBUH) may be regarded as one
of the main elements of the configuration of Shiite intellect as well as the basis of Mulla
Sadra's ontology. Therefore, the semantic and content structure of these two theological
systems - theology of Imam Ali (PBUH) and Mulla Sadra's ontology - can be analyzed both in
terms of attributes and characteristics and in terms of principles and founding features. As an
example, one can refer to the Imam Ali’s (PBUH) statement regarding some of the above
principles in Nahj al-Balaghah two of which are shortly dealt with in the following:
 Unity of existence and nondisjunction of necessary bein from the possibilities
Unity of existence mainly emphasizes on simple and absolute existence and there is no
plurality in it. Imam Ali (PBUH) says in Nahj al-Balaghah: َ َرل ََ بم ُ"ََن ََََر و َو َيرءر ُ ُكرلِّ هرل
َم َع ُك ِّل ه ء
َ“ بم ُ" َزايَ رthat there is none with whom He may keep company or whom He may miss in his
absence” (Nahj al-Balaghah, 1986, sermon 1).
In his book entitled “Asfar”, Mulla Sadra had made many remarks upon the non-separation of
existence and its unity as the main pillar of the philosophy of transcendental wisdom in a way
that in one his works says: موجودة بوجود واحد بأن يكون شخص واحد ذا درجات وجودية بعضها أرفع و أشرف مر
 بعض م غيرف افصاراو و افارفاي بي هراexistence of every entity is unique and the degree of existence of
some of them is higher and nobler than other entities without any distinction or disjunction
between them (Mulla Sadra, 1984, 342/5).
Also in discussing the proof of the first cause and its non-separation from its effects that
whatever they have is from the first cause, he says:
 إلى كون العلة م هما أمفا حقيقيا و المعلوو جهة م جهاتر و رجعرع علير الم رمى بالعلرة و ترأ يف... « الوجود علة و معلوال
» للمعلوو إلى تطور بطور و تحيث بحيثية ال افصااو شيء مباي ع
Existence of cause and effect…..between these two true matters, there exists cause and effect
is an aspect of cause aspects and causality and its influence which is called cause refers to its
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alteration and different aspects of finding himself rather than this point that effect has no
reality other than the reality of its originating cause and it is not separated from it. (ibibd,
299/2) therefore:
Negating dualism of God and God nondisjunction from existents in theology of Imam Ali
(PBUH)

Unity of Existance in Sadra’s Viewpoint
 Non-numerical unity of the reality of existence and God, the Almighty
In Nahj al-Balaghah, it is repeatedly discussed about the divine essence which is of nonnumerical unity and that He will not be described through numerical unity. Indeed, divine
oneness is not of a kind to be regarded as a numerical unity otherwise He will be bound with
restrictions.
»«ال يشمل بحد و ال يح ب بعد
He is not confined by limits (as deserving restriction is possible, not obligatory) nor counted
by numbers (because it is true unity and the secondary will not be imagined for Him) (Nahj
al-Balaghah, 1985, Sermon 228)
Also in another sermon, He says:
»«األحد ال باأويل عدد
He is One but not by the first in counting (true unity and unique and there cannot be imagined
the second for Him) (Ibid, Sermon 152, Motahhari, 2011, 16, 398)
Sadra, in describing non-numerical unity of the reality of existence, states:
« أن ذات تعالى صف الوجود الذي ال أتم م و الوجود أعف األشياء و أب طها فال معف ل و ال كاشف فال جزء ل خارجيرا و إذ
ال ماهية ل فال ج س ل و ال فال فال حد ل لافكيب الحد م هما غالبا و لب اطا و مرا ال حرد لر فرال بفهران علير إذ الحرد و
» البفهان ياشاركان في الحدود فذات الباري مما ال حد ل و ال بفهان علي
, that is, the essence of God is the sole essence that nothing is more perfect than it, and this
essence is the most indivisible and the most well-known of all entities; and, therefore, there is
no definition for it, and it has no external elements, and there is no quiddity for it, no genus
and no difference can be ascribed to it. Thus, it has no limitations because any limitation often
contains difference. Another reason for its having no limitations lies in its indivisibility and
that for which there exists no limitations has not any arguments, as the arguments and
limitations have boundaries in common (Mulla Sadra, 1981:42-43). Finally, it can be claimed
that having no elements, limitations, and arguments have caused essence, with regard to its
prevalence in all entities, to have a oneness other than numerical oneness.
From the above statements it can be concluded that:
Non-numerical oneness of God in the words of Imam Ali (PBUH)  the non-numerical
oneness on the statements of Mulla Sdara
When examining deeply the remaining words of Imam Ali (PBUH), which are prsently
available and rethinking the philosophical principles of Mulla Sadra, the close relationship
between these can be found. It can be obtained as the results of this hypothesis, as a general
consequence, is that the Islamic philosophers' thoughts, especially those of Mulla Sadra, have
their origins and roots in the statements of the Innocent. Perhaps one of the reasons of the
sustainability and long life of the main principles of Mulla Sadra, in spite of the passage of
several centuries after these principles have been stated, is the connection of these thoughts to
and their origins from the words of God and the Innocent. Even though we may not believe in
this connection, the basic similarities between these principles can be considered as a reason
for the right course of Mulla Sadra's thoughts. It should be noted that every statement, save
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that of the Innocent, has the possibility of being mistaken and fault, and those which are in
our mind are general ones. This is a strong reason that the philosophy of Islam is not the same
as the Greece or the Western philosophy. Finally, as a general and brief look, some of the
similarities between the principles of Mulla Sadra's philosophy and the statements of Imam
Ali (PBUH) have been mentioned:
 The essence of God is not definable  For essence; there is no definition, neither based
on limitation nor by demonstration
 Absoluteness view on God  Absoluteness of essence
 The unity of manifestation of God  Eternal manifestation of essence is the reality of its
secrecy
 The reality of the pluralism of the entities from the viewpoint of Nahj-o al-Balagha  The
reality of the objective world and the creatures while having the unity of the essence
 The unequalled presence of God in all entities  The accidental occurrence of existence to
quiddity
Keywords
God, reality of existence, unity, systematic ambiguity, self-manifestation
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396
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اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهجالبالغه


سید مهدی امامیجمعه -سپیده رضی
چکیده

در این مقاله ،یکی از منابع اصلی شالودۀ فکریفلسفی مالصدرا یافت و بررسی شده است .شاکلۀ وجودشناسی صدرالمتألهین
بر مبانی بساطت ،وحدت حقۀ حقیقیه ،سریان وجودی و ...استوار است و مطابقت بسیاری با بیانات حضرت علی(ع) در
وصف خداوند متعال در نهجالبالغه مانند مطلقیت ،وحدت غیرعددی ،دوگانه و منفصلنبودن خداوند از موجودات و ...دارد؛
بهگونهایکه الهیات حضرت علی(ع) یکی از ارکان اصلی شاکلۀ عقل شیعی و اساس و بنیان وجودشناسی مالصدرا است؛
ازاینرو ،ساختار معنایی و محتوایی این دو نظام الهیاتی – خداشناسی حضرت علی(ع) و وجودشناسی مالصدرا – هم به
لحاظ ویژگیها و خصایص و هم به لحاظ اصول و مبانی تحلیل و بررسی شدهاند .از این بررسی و پژوهش ،نتیجهای سودمند
و چشمگیر حاصل شده و آن اینکه بیشتر تفکرات فالسفۀ اسالمی خصوصاً صدرا برگرفته از کالم معصوم(ع) است و این
نشاندهندۀ اصالت هویتی فلسفۀ مالصدرا و غیریونانیبودن آن است.
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طرح مسئله

خههود هرگههز بههه تعریههف درنمههیآیههد (همههان.)496 :1379 ،

طرح مباحث الهیات از ائمهه اههل بیهت علهیهم السهالم و

هرکس وجود را تعریف کنهد ،بههناچهار بایهد آن را بها چیهز

تجزیه و تحلیل آن مسائل که نمونۀ آنهها و در صهدر آنهها

دیگری تعریف کند؛ درحالیکه خود آن چیز بهواسطۀ وجهود

نهجالبالغه اسهت سهبش شهد عقهل شهیعی از دهدیماالیهام

شناخته میشود (آملی.)411 :1367 ،

بهصورت عقل فلسفی درآید؛ البتهه ایهن بهدعت و مسه لۀ

«چیزی که جهان خارج را پر کرده اسهت» ،چیهزی کهه

تازهای در اسالم نبود؛ راههی اسهت کهه دهرآن پهیش پهای

خود وادعیت خارجی است .اگهر چیهزی را بهه ایهن معنها

مسلمانان نهاده است و ائمه اههل بیهت علهیهمالسهالم ،آن

گفتیم ،موجود است؛ یعنی آن چیهز خهود همهان وادعیهت

حقائق را با تعلیمات درآنی و مطابق با تفسیر درآن ،اظههار

خارجی است ،خود همان هویت عینی است ،خهود همهان

کردند .اگر توبیخی هست ،متوجه دیگران است؛ زیرا ایهن

چیزی است که طارد و نقهی

عهدم اسهت ،خهود همهان

راه را نرفتنههد و وسههیله را از دسههت دادنههد .تههاریخ نشههان

چیزی است کهه منشهأ اثهر اسهت .چنهین چیهزی از سهنخ

میدهد از صدر اسالم ،شیعه بیش از دیگران به سوی ایهن

وادعیات است ،نه از سنخ مفاهیم و به تعبیر حکما ،شی یت

مسههائل گهههرایش داشهههته اسههت؛ بهههرای م هههال ،شهههاید

وجودی دارد .در عبارات بسیاری از مالصدرا «موجود» بهه

اعجابانگیزترین بحثهای توحیدی در نهجالبالغهه و در

همین معنا به کار رفته است؛ ازجمله:

سایر سخنان حضرت امیر(ع) را مبهانی عقلهی موجهود در
کالم حضرت دانست.
البته درخور ذکر است چون فلسهفه در یونهان تها حهد
زیادی برآمده از عقل است و دین اسالم خصوصاً مهذهش

«إن وجود کل شی ء لیس اال حقیقه هویته ...و مصهدا
الحکم بالموجودیه علی االشیاء و مطهابق القهول فیهها ههو
نحو هویتها العینیه» ( صدرالمتألهین 32 /3 :1383 ،؛ همان،
133 /2 :1360؛ همان.)10 :1363 ،

تشیع ،خاستگاه عقلی مستدلی ،طبق آموزههای خهود دارد،

عالمه طباطبایی در کتاب فلسفه و روش رئالیسم معتقد

وجود شباهت بهین ایهن دو فلسهفه دور از ذههن نیسهت؛

است وادعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شهک نهداریم،

همچنان که نقش ساماندهی این مطالش بعد از مطالعه آثار

هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی برنمیدارد .به عبارت دیگر:

یونانی توسط مسلمانان را نمیتوان نادیده گرفت.

«وادعیت هستی بیهیچ دید و شرط ،وادعیت هستی اسهت
و با هیچ دید و شرطی الوادعیت نمیشهود و چهون جههان

 -1معناشناسی واژۀ وجود در لغت و اصطالح

گذران و هر جزء از اجزاء جهان ،نفی را میپهذیرد ،پهس

وجود در لغت از مادۀ وجد و بهه معنهای یهافتن ،دانسهتن،

عین همان وادعیت نفیناپذیر نیست؛ بلکه بها آن وادعیهت،

هستی و ضد عدم است .همچنین بیان شده کهه چیزهها را

وادعیتدار و بی آن از هستی بهرهای نداشته و منفی است.

وجودی است در اعیان و وجودی است در اذههان و ایهن

البته نه به این معنی که وادعیت با اشیاء یکی شود و یها در

هر دو به طبع باشد (دهخدا1703 :1335 ،؛ معهین:1375 ،

آنها نفوذ یا حلول کند و یا پارههایی از وادعیت جدا شهود

549؛ عمید.)605 :1371 ،

و به اشیاء بپیوندد ،بلکه مانند نور که اجسام تاریک بها وی

وجود در اصالح از مفاهیم بدیهی است و به تعریهف نیهاز

روشن و بی وی تاریک هستند و در عین حال ،همین م ال

ندارد و تعریفپذیر نیست؛ درنتیجه نه حد دارد و نه رسم ،نه

نور در بیان مقصود ،خالی از دصور نیسهت» و بهه عبهارت

جنس و نه فصل؛ زیرا چیزی عامتر و معروفتر از آن نیسهت

دیگر :او خودش عهین وادعیهت اسهت و جههان و اجهزاء

و خرد آدمی آن را بهطور وجدانی درک مهیکنهد (ابهن سهینا،

جهههان بهها او وادعیههتدار و بههی او هههیچ و پههود هسههتند

 .)8 :1383وجود و هستی ،اصل همهۀ تعهاریف اسهت؛ ولهی

(طباطبایی.)366 :1359 ،

اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهجالبالغه 113 /

 -2بررسی تطبیقیی برخیی اصیوب مبنیایی در هلسی ه
اسالمی با سخنان حضرت علی (علیه السالم)
در تبیین و اثبات این مطلش ،چندین ویژگیهای وجود بها
سخنان حضرت علی(ع) تطبیق داده میشود:

نیست؛ پس بدیهی است (مطهری.)24 :1390 ،
در نهجالبالغه در تعریف واجشالوجود چنین بیان شده
است:
«لم تحط به االوهام بل تجلی لها بها ،و بها امتنع منها ،و

 1 – 2تعریفناپذیری حقیقت وجود و حق تعالی

الیها حاکمها ،لیس بذی کبر امتهدت بهه النهایهات فکبهرتهه

صدرا در تبیین تعریفناپذیری وجود به دفعات در آثار

تجسیما و ال بذی عظم تناهت به الغایات فعظمته تجسهیدا

خود سهخن گفتهه اسهت؛ بهرای م هال ،او دربهارۀ معنهای

بل کبر شأنا و عظم سلطاناً .فهمها او را دریابهد ،نهه از راه

حقیقت وجود معتقد است« :مفهوم الوجود نفس التحقق و

درککردن (بهه حهواس ،زیهرا او منهزه اسهت از آنکهه در

الصیروره فی االعیان او فی اال ذهان و هذا المفههوم العهام

اندیشه گنجد) و دیدهشدهها (یا دیدهها) به وجود و هستى

البدیهی التصور عنوان محقیقه بسطیه نوریه وهو ابسط مهن

او گواهى مىدهند ،نه از روى حاضرشهدن بها ههم (زیهرا

کل متصور و اول کل تصور و هو متصور بذاتهه فالیمکهن

محدود نیست که در جائى حاضر و در جاى دیگر نباشهد

تعریفههه بمهها هههو اجلههی منههه لفههرط ظهههوره و بسههاطته»

یا چشم سر او را ببیند) ،اندیشهها به او احاطه نکهرده اسهت

(مالصدرا 1 :1380 ،تا  .)9مفهوم وجود نفس مفهوم تحقق

(به کنه ذات و حقیقتش پى نبردهاند)؛ بلکه با اندیشهههها بهه

است؛ یعنی آنچه از وجود فهمیده مهیشهود ،تحقهق اسهت؛

اندیشهها آشکار شده (عقل از راه اندیشهه بهه او راه بهرده و

یعنی هرگاه میگوییم فالن چیز موجود است ،بههجهز آنکهه

کنه ذاتش را در نیافته است؛ زیرا جسم نیست تا اندیشهه بهه

متحقق است ،معنی دیگری از آن فهمیهده نمهیشهود .پهس

او احاطه کند) و به سبش اندیشهها امتناع کهرده از (احاطهه)

مفهوم وجود نفس مفهوم تحقق است و صیرورت در اعیان،

اندیشهها (به او ،زیرا اندیشه ممکهن بهه واجهشالوجهود راه

م ل آنکه بگویم کعبه موجود اسهت؛ یعنهی درخهارج یها در

ندارد که به او احاطه کند) و اندیشهها را نزد اندیشهههها بهه

اذهان ،م ل آنکه فالن معنی یا فالن صورت موجهود اسهت؛

محاکمه آورده است (اندیشه را در این بهاب حکهم سهاخت

یعنی در ذهن و این مفهومی است عام که هر چیز را شهامل

تا حکم کند که به خهالق مهىتوانهد احاطهه کنهد و او را در

میشود .همچنین بدیهیالتصور و عنوان است برای حقیقتهی

اندیشه درآورد؛ چنانکه ممکنات را درمهىآورد اندیشهه بهه

بسیط نورانی ،به معنی آنکه این مفهوم از آن حقیقت انتهزاع

زبان گوید خداوند منهزه اسهت از اینکهه در اندیشهه آیهد).

میشود و از هرچه در تصور میآید ،این مفهوم ابسط است.

بزرگى او طهورى نیسهت کهه نهایهات بهه او برسهند و او را

وجود بهه ذات خهود متصهور اسهت و از ایهن بیهان معلهوم

بزرگ جلوه دهند؛ درحالیکه جسم داشته باشد و عظمت او

میشود تعریف وجود به چیزی اجلیتر از آن ممکن نیست.

دسمى نیست که غایات به او خاتمه یابد و او را عظیم نشان

به سبش شدت ظهور و بساطت مفههوم آن ،مفههوم وجهود،

دهند؛ درحالیکه جسد داشته باشد (خالصه بزرگى خداوند

معنی عام است که هر چیزی را شامل میشود.

متعال مانند بزرگى اجسام نیست که نهایات و اطراف داشهته

مفهوم وجود چون ابسط و اعماالشهیاء اسهت ،بهینیهاز از
تعریف است؛ زیرا ما نمیتوانیم مفهومی اعم از مفهوم وجهود

و بسیار بزرگ و دراز و فراخ باشد)؛ بلکه شأن و سهلطنت و
پادشاهى او بزرگ اس( ».نهجالبالغه  /خطبه .)227

داشته باشیم .پس درنتیجه ،مفههوم وجهود نمهیتوانهد جهنس

به عبارت دیگر ،هیچ موجودی نمیتواند خدا را تهوهم

داشته باشد؛ زیرا جنس یعنی مفهوم اعم از خود شیء و چون

کند؛ بلکه این خدا است که در همۀ آنها تجلهی و حضهور

جنس نمیتواند داشته باشهد و درنتیجهه ،مرکهش از جهنس و

یافته است .حقیقت وجودی مطرح شهده در نههجالبالغهه،

فصل نیست و چون مرکش از جنس و فصهل نیسهت ،نظهری

نامحدود است و هیچ حدی برای آن فرض نمیشود؛ زیرا
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درحقیقت ،هر امری که تحقق یابد ،وجود منهدرج اسهت.

او را شامل نمیشهود» (همهان .)7 :مالصهدرا بعهد از ایهن

این وجود ،تمام مراتهش هسهتی را دربهردارد و همهه آنهها

عبارت ،دست به تطیبق میزند و میآورد« :والیحیطون بهه

دروادع مراتش مشکک یک وجود بیشتر نیستند .ایهن بیهان

علما .هیچ فردی از افراد عالم علم و احاطههی بهه او پیهدا

از ذات الهی مطابق ال حدی و بدون تعریف بهودن وجهود

نخواهد کرد» (دهرآن کهریم )110 / 20 ،و «عنهت الوجهوه

است (دنبری.)66 :1392 ،

للحی القیوم؛ و در آن روز همۀ چهرهها در برابهر خداونهد

ذات خداوند تعریف پذیر نیست  برای وجیود
تعری ی نه به حد نه به رسم وجود ندارد

حی و دیوم خاضع میشود» (درآن کریم.)111 / 20 ،
در نهجالبالغه در راستای اثبهات مطلقیهت وجهود حهق

 2 – 2اطالق وجود و حق تعالی

تعالی میتوان هم به حسش ذهن و هم بهه حسهش خهارج

حقیقت خارجی وجود ،هیچ دید و شرط خارجی ندارد

به این مهم دست یافت .به حسش مطلقبهودن خداونهد از

و چون دید و شرط خارجی به معنهای محهدودیت (حهد)

لحاظ ذهنی اینطور در نهج البالغه بیهان شهده اسهت« :ال

است ،البشرط یا مطلقبودن وجود عام خارجی ،به معنهای

تناله االوهام فتقدره ،و ال تتوهمه الفطهن فتصهوره .دسهت

آن است که این وجود دروادع و خارج ،ههیچ محهدودیتی

اندیشههای بلند بهه دامهن کبریهائیش نرسهد تها در حهد و

ندارد؛ بنابراین ،محصور در یک مرتبه خاص از هسهتی یها

نهایتی محدودش کند»( .نههجالبالغهه  .)186 /بهه حسهش

محدود به یک یا چند موجود خارجی نیسهت (سهبزواری،

خارج نیز چنین یبان شده اسهت« :ال یشهمل بحهد .حهد و

 .)171 / 2 :1369این عدممحدودیت هم شامل ذهن و هم

اندازه ای برایش متصور نیست» و «و ال یقال  :له حهد و ال

شامل خارج میشود .مالصهدرا در شهواهدالربوبیه دربهارۀ

نهایه .برایش حد و نهایتی گفته نشود» (همان).

مطلقبودن وجود به حسش ذهن چنین میگوید« :الوجهود
الیمکن تصوره بالحد و ال بالوهم و ال بصوره مساویه لهه..
ممکن نیست که حقیقت و کنه وجود را تصور کرد ،نه بها
حد (یعنی تعریف به جنس و فصل دریش) و نهه بها رسهم
(یعنی تعریف به جنس دریش و فصل بعید و ادسام دیگهر
رسم) و نه با صورتی مساوی با وجهود (بهدین معنهی کهه
وجود با صورتی تصور شود که مساوی با حقیقت وجهود
باشد)» (صدرالمتألهین )6 :1360 ،و دربارۀ اطال خارجی
وجود اینطور بیان میکند« :صرف الوجود المتأکد الشدید
الههذی الیتنههاهی دوتههه و شههدته بههل هههو فههو ماالیتنههاهی
بماالیتنههاهی فالیحههده حههد و الیضههیطه رسههم ..زیههرا
واجشالوجود وجودی است خالص از هر امهری زائهد بهر

بیشتر بحثهای نهجالبالغه دربارۀ توحیهد ،بحهثههای
تعقلی و فلسفی است .اوج فو العاده نهجالبالغهه در ایهن
بحههثههها نمایههان اسههت .در بحههثهههای توحیههدیتعقلههی
نهجالبالغه آنچه اساس و محور و تکیهگاه همۀ بحثهها و
استداللها و استنتاجها است ،اطهال و الحهدی و احاطهه
ذاتی و دیومی حق است؛ درنتیجه ،واژۀ خدا با امر مطلق و
وجود مطلق یکی است.
نگرش مطلقیت خداوند



اطالق وجود

 3 – 2وحدت وجود و واجبالوجود
مفهوم «وحدت وجود» یک مفهوم فلسفی است .نظریۀ
وحدت وجود ،یک نظام فکری اسهت کهه تها دهرن هفهتم

ذات خویش و وجودی است که اتم از آن در عالم نیسهت

هجری در جههان اسهالم مطهرح نبهود؛ بلکهه در حکمهت

و به اصطالح دیگر ،او وجودی صرف و وجودی متأکد و

اسالمی از زمان ابن عربی شروع شده و دبل از او به گونهه

شدید است که نه ازجههت دهوت و نهه ازجههت شهدت،

کامل ،مشروح و منظم در فرهنگ اسالمی نبوده است.

محههدود و متنههاهی نیسههت؛ بلکههه او موجههودی اسههت

با یک بررسی کلهی در آثهار مالصهدرا درمیهابیم او در

غیرمتناهی که در مفهوم غیرمتنهاهیبهودن نیهز غیرمتنهاهی

آثار خود هم از وحدت تشکیکی وجود سخن گفته و ههم

است .پس هیچ حدی او را محدود نمیکند و هیچ رسمی

در تحقیقات نهایی خهود از وحهدت شخصهی وجهود بهه

اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهجالبالغه 115 /

سبک اههل عرفهان سهخن رانهده اسهت .آن حکهیم الههی

یکی از حکمتهای نههجالبالغهه دربهارۀ حقیقهت توحیهد

تصریح میکند ما در بدایت با دهومیم و درنهایهت از آنهها

اینگونه بیان شده است« :التوحید اءن ال تتو همه؛ حقیقهت

جدا میشویم؛ بنابراین ،در ابتدا با وحدت وجود تشکیکی

توحید آن است که خدا را در فهم و اندیشه خود نیاورى»

بحث را طرح میکنهد ،سهپس در فصهول عرفهانی اسهفار،

(نهجالبالغهه .)470 ،همچنهین در خطبههای دیگهر ،کمهال

یعنهی در مباحههث علههت و معلهول کههه بحههث خیلههی اوج

شناخت خداوند را در گرو شناخت مس لۀ توحید میدانهد

میگیرد ،درست مانند ابن عربی وحدت شخصی وجود را

و اینطور میفرماید« :اول الدین معرفته ،و کمهال معرفتهه

به اثبات میرساند .این در فلسفۀ متعالیه او بسیار بااهمیت

التصدیق به ،و کمال التصدیق به توحیده ،و کمال توحیهده

و شایان توجه است .او ایهن توفیهق را از برکهت فضهل و

االخالص له ،و کمال االخهالص لهه نفهى الصهفات عنهه.

برکت خداوند فیاض میداند« :هدانی ربهی بالبرههان النیهر

سههرآغاز دیههن ،شههناخت خداسههت و کمههال شههناخت،

العرشی الی صراط مستقیم مهن کهون الموجهود و الوجهود

باورداشهههتن او ،و درسهههت باورداشهههتن او اعتهههراف بهههه

منحصرا فهی حقیقهه واحهده شخصهیه ال شهریک لهه فهی

یگانهبودن اوست ،و اعتراف به یگهانگى او ،خهالصکهردن

الموجودیه الحقیقیه و ال ثانی له فی العین و لهیس فهی دار

اطاعت اوست و کمال اخالص او ،نفى تمام صهفتهها از

الوجود غیره دیار .پروردگارم با برهان تابناک عرشی به راه

اوست» (نهج البالغه.)152 ،

مستقیم هدایتم کرد و آن اینکه موجود و وجهود ،منحصهر

توحید و ظهور خداوند

در حقیقت واحد شخصی است که هیچ شهریکی بهرای او



سیریان وجیود و

واحدبودن آن

در موجودیت حقیقهی و ههیچ دومهی بهرای او در خهارج

 4 – 2وحدت غیرعددی حقیقت وجود و حق تعالی

نیست و در جهان هستی غیر او کسی نیسهت و هرچهه در

وحدت حهق ،وحهدت عهددی نیسهت؛ ایهن مسه له از

جهان هستی به نظر میآید غیرواجشِ معبود است ،چیهزی

اندیشههای بکر و بسیار عهالی اسهالمی اسهت و در ههیچ

نیست جز پرتوی از ظههورات ذات و تجلیهات صهفات او

مکتش فکری دیگر سابقه ندارد .فالسفۀ اسالمی به تهدریج

که آن ههم در وادهع عهین ذات اوسهت » (صهدرالمتألهین،

بر اثر تهدبر در متهون اصهیل اسهالمی ،خصوصهاً کلمهات

 .)292 / 2 :1383او معتقد اسهت وجهود در همهۀ مراتهش

حضرت علی (علیهالسالم) به عمق این اندیشه پی بردند و

هسههتی و موجههودات خههارجی ،تحقههق و حضههور دارد و

آن را رسم در فلسفه الهی وارد کردند .در کلمات ددماء از

دروادع ،این وجود ،اصل تحقق و وادعیت همهۀ مراتهش و

حکماء اسالمی مانند فارابی و بوعلی اثری از ایهن اندیشهه

موجودات را تشهکیل مهیدههد .ایهن حضهور همههجهایی

لطیف دیده نمیشود .حکماء متأخر که این اندیشه را وارد

خارجی را در فلسفه« ،سَرَیان» مینامند؛ بنابراین درنهایهت

فلسفه خود کردند ،نام این نوع وحدت را «وحهدت حقهه

باید گفت اطال و البشرطبودن وجود خارجی در فلسهفه

حقیقیه» اصطالح کردند (مطههری .)60 :1379 ،صهدرا در

به معنای سریان آن وجود است و وجود البشرط یا مطلهق

بیان وحدت غیرعددی حقیقت وجود چنین بیهان مهیدارد

در حکمت متعالیه ،به معنی آن وجهود سهریانی اسهت کهه

کههه« :ان شههمولالوجههود لیشههیاء لههیس کشههمول الکلههی

اصل تحقق همۀ مراتش و مصادیق هستی را میسازد و بها

للجزئیات بل شموله من بهاب االنبسهاط و السهریان ...مهن

آن ،کل هستی ،بهنحو یک شخص واحد ،مراتش تشکیکی

ذوات الماهیات الکلیهه .شهمول هسهتی نسهبت بهه اشهیاء

مختلف دارد (سبزواری.)93 / 2 :1369 ،

ازدبیل شمول کلی نسبت به جزئیات نیست؛ بلکه شمولش

در نهجالبالغه بهطور مبسوط مس لۀ وحدت خداونهد و

از باب انبساط و سریان هستی بهر ماهیهات اشهیاء اسهت»

انواع توحید ،بیان و بررسی شده اسهت؛ بههگونههایکهه در

(صدرالمتألهین .)7 :1360 ،همچنین در بیانی دیگهر چنهین
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میگوید« :أن ذاته تعالى صهرف الوجهود الهذی ال أتهم منهه و

جهانی دیگر فرض کنیم ،خود همین جهان و یها جزئهی از

الوجود أعرف األشیاء و أبسطها فال معرف له و ال کاشف فهال

این جهان خواهد بود .فرض وجودی دیگهر ماننهد وجهود

جزء له خارجیا و إذ ال ماهیۀ له فال جنس لهه و ال فصهل فهال

ذات احدیت با توجه به اینکه ذات حهق وجهود محه

و

حد له لترکیش الحد منهما غالبا و لبساطته و ما ال حد لهه فهال

انیت صرف و وادعیت مطلقهه اسهت ،نظیهر فهرض جههان

برهان علیه إذ الحد و البرهان یتشهارکان فهی الحهدود فهذات

جسمانی دیگر در کنار جهان جسمانی غیرمتنهاهی اسهت؛

الباری مما ال حد له و ال برههان علیهه .ذات خداونهد ،صهرف

یعنههی فرضههی غیههرممکن اسههت .در نهههجالبالغههه مکههرر

وجودی است کهه تمهامتهر از او نیسهت و وجهود ،اعهرف و

دراینباره بحث شده است که وحدت ذات حهق ،وحهدت

بسیطترین اشیاء است و بنهابراین ،بهرای او معهرف و کاشهفی

عددی نیست و او با یکیبودن عددی توصیف نمیشود و

نیست؛ ازاینرو ،او را جزء خهارجی نیسهت و چهون ماهیهت

در عدد درآمدن ذات حق ،مالزم با محدودیت اوسهت «ال

ندارد ،برایش جنس و فصهلی نیسهت .بنهابراین ،او را حهدی

یشمل بحد و ال یحسش بعد .حدى محدود نیسهت (زیهرا

نیست؛ زیرا حد بیشتر از جنس و فصهل ترکیهش مهیشهود و
دلیل دیگر ،بر نداشتن حد ،بسهاطت اوسهت و چیهزی را کهه
حدی نیست ،بهر او برههانی نیسهت؛ زیهرا حهد و برههان ،در
حدود با یکدیگر شریکانهد .پهس بهرای ذات مقهدس بهاری
تعالی ،حدی و بر او برهانی نیست» (همان 42 :و .)43
«األحد ال بتأویل عدد ،یکى اسهت ،نهه آن یهک کهه در
عدد به حساب مىآیهد و شهمرده مهیشهود؛ یعنهى واحهد
حقیقى و یکتا است که دومهى بهراى او تصهور نمهىتهوان
کرد» (نهجالبالغه.)152 ،
این مطلش با یهک تم یهل روشهن مهیشهود :مهیدانهیم
دانشمندان جهان دربارۀ تناهی یها عهدمتنهاهی ابعهاد عهالم
اختالفنظر دارند .بعضی مدعی التناهی ابعاد جههانانهد و
میگویند عالم اجسام را حد و نهایتی نیست .بعضی دیگهر
معتقدند ابعاد جهان ،محدود است و از هر طرف ،بهاالخره
به جایی خواهیم رسید که پس از آن جایی نیست .مسه لۀ
دیگری نیز محل بحث است و آن اینکه آیا جهان جسمانی
به جهانی منحصر است که ما در آن زندگی میکنهیم و یها
یک یا چند جهان دیگر نیز وجود دارد .بدیهی است فرض
جهان جسمانی دیگر غیر از جهان ما فرع بر این است کهه
جهان جسمانی ما محهدود و متنهاهی باشهد .تنهها در ایهن
صورت اسهت کهه مهیتهوان فهرض کهرد مه الً دو جههان

محدودیت شایسته ممکهن اسهت ،نهه واجهش) و بعهدد و
شمارهاى به حساب نیاید (زیهرا واحهد حقیقهى اسهت کهه
دومى برایش فرض نمى شود)» (نهجالبالغهه« .)228 ،مَهن
وَصَفَهُ فقد حده و من حده فقد عده وَ مَن عَدههُ فَقَدْ أَبْطَهلَ
أَزَلَهُ .و کسی که او را محدود دانست ،پس او را به شهماره
آورد (در عداد معهدودات درآورده) و کسهی کهه او را بهه
شمار آورد (مبدأ جزء ک یر دانست) ،ازلىبودن او را ابطهال
کرده است» (نهجالبالغه« .)152 ،دد أَشار إلیه و مهن أَشهار
إلیه فقد حده و من حده فقد عده .کسهی کهه بهه او نهادان
شود ،پس به سویش اشاره میکند و کسی که بهه سهویش
اشاره کند ،او را محدود و معهین مهیکنهد (حهد و نهایهت
براى او درار میدهد) و کسی که محدودش دانست ،پس او
را شههمرده اسههت (در خههارج او را واحههد عههددى کههرد)»
(نهجالبالغه.)1 ،
یکی بودن خداوند از نوع وحدت عددی نیسیت 
وحدت عددینبودنِ وحدت وجود
 5 – 2تیییالزم اظهرییییت و اخ یییا در وجیییود و
واجبالوجود
برای آشناشدن مختصر با این مطلش ،بایهد سهه مقدمهه
ذکر شود:
الف – همانطور که وجود بر دو دسم است  -وجهود

جسمانی و هرکدام محدود به ابعادی معین وجهود داشهته

اشیاء برای خود (وجود عینهی) و وجهود اشهیاء بهرای مها

باشد؛ اما اگر فهرض کنهیم جههان جسهمانی مها نامحهدود

(وجود ذهنی)  -ظهور نیز بر دو دسم است:

است ،فرض جهانی دیگر غیرممکن است؛ زیهرا هرچهه را

 .1ظهور اشیاء برای خود؛  .2ظهور اشیاء برای ما.
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پس ودتی از ظهور و پیدایی یا از بطون و ناپیدایی یک

اندیشهها را جز از اصل وجودش باز داشته است و چهون

چیز سخن میگوییم ،گاهی بحث در ظهور آن شیء بهرای

نظیر و مانندی ندارد ،خردهها را از تصهور و درک ذاتهش

خود است و گاهی بحث در ظهور آن شیء برای ما است.

ناتوان کرده است» (صدو  .)73 :1398 ،و از طرف دیگهر

ب  -در حکمت الهی ثابت شهده «وجهود» مسهاوی بها

بیان میدارد حق تعالی اگر از چیزى کناره گیرد ،آن چیهز،

«ظهور» است و خفا از «عدم» ناشی میشود .هر موجهودی

چیزى نخواهد بود؛ براى آنکه اوست نگاهدارندۀ هر چیزى

به همان اندازه و درجه کهه از وجهود بههرهمنهد اسهت ،از

(نهج البالغه  .)1 /حضرت در جایی دیگر از نههجالبالغهه

ظهور نیز بهرهمند است و به هر انهدازه عهدم و نیسهتی بها

میفرمایند« :الحمهدهلل المتجلهی لخلقهه بخلقهه .سهپاس و

وجههودش تههوأم و در وجههودش متخلههل اسههت ،از ظهههور

ستایش خدا را که با کار آفرینش بهر بنهدگانش جلهوهگهر

بیبهره است .پس موجودی که در حد اعلی و درجۀ اکمل

است» (نهج البالغه 107 /؛ مطهری.)87 :1379 ،

از وجود است ،در حد اعلی و درجۀ اکمل از ظهور است.

به عبارت دیگر ،خدا از فرط ظهور ،پنهان مانده اسهت.

ج – میان دو نحو از ظهور ،هیچگونه مالزمههای نیسهت؛

از این نظر ،استنباط میشهود همهۀ هسهتی ،ظهاهر بهوده و

یعنی چنین نیست که هر چیزی که خود برای خود در حهد

هرگز غایش نبوده و جهان غایش هرگز ظاهر نبوده اسهت.

اعلی از ظهور است ،لزوماً ظهور آن شهیء بهرای مها نیهز در

در فلسفۀ اسالمی نیز به این نکته تأکید شده که ظهور اشد

حد اعلی است؛ بلکه تا اندازهای بر عکس است؛ زیرا ظهور

وجود در عالم ،نوعی حجاب برای درک صحیح آن ایجهاد

هر شیء برای ما ،به دوای ادراکی ما و طهرز سهاختمان ایهن

کرده است .در عرفان اسالمی نیز به این امر تصهریح شهده

دوا بستگی دارد .دوای حسی ما طوری ساخته شده است که

و این مقام وجود را به خورشهید و شهدت نهورانیتش کهه

تنها دادر است موجهودات مقیهد و محهدود و دارای ضهد و

مانع نگهاه مسهتقیم بهه آن اسهت ،تشهبیه کهرده اسهت .در

م ل را ادراک و در خود منعکس کنهد .حهواس مها بهه ایهن

فصوصالحکم و در اشعار مولوی به این مقام تشبیه اشاره

دلیل ،رنگها و شکلها و آوازها و غیره را ادراک میکند که

شده است.

این موجودات محدودند .م الً ما بهه ایهن دلیهل ،سهفیدی را
ادراک میکنیم که در یکجا هست و در یکجها نیسهت ،در
یک زمان هست و در زمان دیگر نیست.
با توجه به مطالش فو  ،ظهور و خفا بر دو دسم اسهت:

دسترسینداشتن به کنه ذات خداوند  اظهرییت
بینهایت وجود باعث اخ اء وجود میشود
 6 – 2وحدت وجود و من صل نبودن واجبالوجیود
از ممکنات

ظهور و خفای برای خود ،ظهور و خفهای بهرای مها .دهبالً

صدرا در کتهاب اسهفار دربهارۀ عهدمانفکهاک وجهود و

گفتیم حقیقتِ «وجود» مساوی «ظهور» اسهت .پهس اینکهه

وحدت آن ،چنین بیان میدارد که« :موجودۀ بوجود واحهد

گفته میشود :حقیقت وجود درنهایهت خفاسهت ،مقصهود

بأن یکون شخص واحد ذا درجات وجودیۀ بعضها أرفع و

خفای برای ماست ،نه خفهای بهرای خهود؛ زیهرا حقیقهت

أشرف من بع

من غیرانفصال و افتهرا بینهها .موجهود،

وجود برای خود عین ظهور است (مطهری.)408 :1390 ،

موجود است به وجود واحد و درجات وجودی بعضهی از

در کههالم حضههرت در ایههن راسههتا چنههین آمههده اسههت:

آنها باالتر و اشهرف از برخهی دیگهر از وجهودات اسهت؛

«الحمدهلل الذی اعجز االوهام ان تنال اال وجهوده و حجهش

بههدون آنکهههه انفصههال و افترادهههی میههان آنهههها باشهههد»

العقول ان تتخیل ذاته فی امتناعها من الشهبه و الشهکل بهل

(صدرالمتألهین.)342 / 5 :1383 ،

هو الذی لم یتفاوت فی ذاته .سپاس خهدا را کهه افکهار و

همچنین در بحث اثبات علهالعلل و عدمانفکهاک آن از
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معلولهای خود که هر آنچهه دارنهد از وجهود علههالعلهل

در وحدت وجود بر این نکته تأکید می شود که وجود،

دارند میگوید« :الوجود علهۀ و معلهوال ...إلهى کهون العلهۀ

بسههیط و مطلههق اسههت و هههیچ ک رتههی در آن راه نههدارد و

منهما أمرا حقیقیا و المعلول جهۀ من جهاته و رجعت علیه

اینگونه هستی به خداوند منحصر است و در مقابل ،عهالم

المسمى بالعلۀ و تأثیره للمعلول إلى تطوره بطهور و تحی هه

هستی همه مظهر و آیینه حقاند و جز نقش آیینگهی ههیچ

بحی یۀ ال انفصال شیء مباین عنه .وجود علهت و معلهول...

نقش دیگری ندارنهد .در توضهیح عبهارت فهو گفتههانهد

بین این دو امهر حقیقهی علهت اسهت و معلهول جهتهی از

معیت خدا بها اشهیاء بها معیهت اشهیاء بها یکهدیگر دیهاس

جهات علت است و علیهت و تهأثیر آن چیهزی کهه علهت

نمهیشهود .دیصهری در شهرح فهص یوسهفی مهینویسههد:

نامیده شده اسهت ،بهه دگرگهونشهدن و جههات مختلهف

موجودات عالم ،وجود حقیقی ندارند و این انسهان اسهت

پیداکردن خود او بازگشت ،نه به اینکه معلول چیهزی غیهر

که گمان میکند آنها وجودی اصیل هستند و دائم به نفهس

از آن و جدا از آن باشد» (همان.)299 / 2 :

خود و جدای از حق؛ درحالیکه در وادعیت ،چنین چیزی

روشن است ودتهی هویهت معلهول را در مهتن و بطهن
حقیقت علهت دانسهتیم و تمهایز وجهودی میهان آنهها دائهل
نشدیم ،هرگز نمیتهوانیم ایهن حقیقهت واحهده را بها مهدل

نیست (دیصری.)183 :1370 ،
دوگانییه و من صییلنبییودن خییدا از موجییودات 
وحدت وجود

تشکیکی و ذومراتش هستی تبیین و تصویر کنیم؛ بلکه مهدل

 7 – 2حقایق امکانی تکثر واقعی و اصیل دارند

هستی ،مبدل به مدلی یک مرتبهای و باطنی خواهد شهد کهه

مالصدرا در تبیین اصل فو و رفع تنادضی بهدوی کهه

جمیع موجودات دیگر  -به غیر ذات حق تعالی  -تعینات و

ممکن است از کلمات دبلی ناشی شود ،بر این اصل تأکید

ظهورات و ش ونات آن حقیقت واحده محسوب مهیشهوند؛

مههیورزد کههه اثبههات وجههود و موجههود ،حقیقتههی اسههت و

بدون تراخی و تأخر وجودی از ذات علت خود.

انحصار آن در وجود حق تعالی ،به ههیچوجهه بهه معنهای

گرانبهههاترین و در عههین حههال ،مختصههرترین کههالم

اعتباری و موهومبودن هویات ممکنه نیست .ایشان معتقهد

امیرالمومنین (علیهالسالم) دربارۀ ذات بهاری ،در خطبههای

است کسانی که چنین استنتاجی کهردهانهد از کهالم عرفهاء

خطاب به ذعلش است (طباطبایی:)111 :1388 ،

الهی در توحید خاص تنهها بهه مقتضهای ظهاهر آن توجهه

«هو فی االشیاء علی غیر ممازجه خارج منها علهی غیهر

کردهاند و به کنه مطلش نائل نشدهانهد .بهه عبهارت دیگهر،

مباینه .او در درون اشیاست؛ اما نه بهگونهایکه آمیختهه بها

هرکدام از این حقایق ممکنه ،اثر و حکمی دارنهد و چهون

آنها باشد و بیرون از اشیاست؛ اما نه بهنحهویکهه جهدا از

مبدأ آثاری خارجیاند ،بیشک حقایقی عینیهه هسهتند .در

آنها باشد» (مجلسی.)27 /4 :1403 ،

عین حال ،چون احکام و آثار آنها متعهدد و متنهوع اسهت،

شههیخ صههدو در کتههاب توحیههد از حضههرت علههی

خود آن حقایق نیز واحد نیسهتند و تک هر و تنهوع دارنهد.

(علیهالسالم) نقل میکنند :خدا یک موجود و اشیا موجهود

حتههی ایشههان معتقههد اسههت حمههل کههالم عرفههاء نیههز بههر

دیگر نیستند که با تمازج بههم ارتباط داشته باشهند؛ بلکهه

اعتباریبودن ممکنات ،اشهتباه و بهه دور از مقصهد اصهلی

اصالً دوگانگی در کار نیست (صدو .)229 :1398 ،

آنان است .م ل اینکه ایشان میخواهد کهالم عرفهاء را بهر

در نهجالبالغه نیز میفرمایند« :مع کل شیء ال بمقارنه و

اعتقاد خود ،یعنی وحدت و ک رت عینهی حمهل کنهد ،نهه

غیر کل شیء ال بمزایله .با هر چیزى است ،نه بهطوریکهه

اینکه کالم خود را بر مذا آنها تطبیق دههد .مالصهدرا در

همسر آن باشد (پس با هر چیزى است؛ یعنى هر چیزى به

این خصوص به بیانی تقریباً برهانی و بهر مهذا حکمهت

او دههائم و برپهها اسههت) و غیههر از هههر چیههزى اسههت ،نههه

اشاره میکند که خالی از نهوعی ابههام و یها حتهی خدشهه

بهطوریکه از آن کناره گیرد).

نیست .اسهتدالل ایشهان چنهین اسهت کهه ههر ممکنهی از
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ممکنات ،دو جهت دارند؛ جهتی که با آن ،ممکن ،موجهود

لوازم مصنوع است و آفریننده و همیشگى و بىماننهدبودن

و واجش بالغیر میشود که از این اعتبار ،تمام موجودات در

و درکنشدن به حواس و پوشیدهنشهدن از صهفات خهالق

وجود مطلق ،مشارک یکدیگرند و به هیچوجه افترادهی بها

باشد .پس هرگاه صهفات مصهنوع در صهانع و یها صهفات

هم ندارند؛ و جهت دوم اینکه هر ممکنهی در درجههای از

صانع در مصنوع باشد ،در حدوث «که مستلزم امکان و آن

درجات وجود از لحاظ شهدت ،ضهعف ،کمهال و نقصهان

مستلزم حاجت و نیازمندى به دیگرى است» برابر و ماننهد

درار دارد؛ زیرا امکان ممکن از مرتبۀ کمال واجهش و دهوۀ

یکدیگر شده ،فردى بینشان نیست و این باطل و نادرسهت

غیرمتناهی آن منبعث میشود .به اعتبار اینکهه ههر ممکنهی

است» (نهج البالغه.)152 ،

درجهههای از درجههات دصههور را از آن وجههود مطلههق دارد،

صوفی تبریزی در این رابطه مهیگویهد :بحهث دربهارۀ

برای آن وجهود ،خصائصهی عقلهی حاصهل مهیشهود .آن

وجود به وحدت وجود ختم نشده است؛ بلکه فر فاردی

خصائص عقلی و یقینهات ذهنهی را ماهیهات اعیهان ثابتهه

میان حق و خلق وجود دارد؛ یعنی خداوند به ادراک کسی

مینامیم .پس هر ممکنی زوج ترکیبی است از مطلق وجود
و مرتبهای معین از دصور (مالصدرا.)367 / 2 :1383 ،
«التستلمه المشاعر و ال تحجبه السواتر ،الفترا الصهانع
و المصنوع ،والحاد و المحدود و الرب و المربوب .حواس
به کنه او پى نبرد (زیرا دواى مدرکه ،خواه مادیه باشهد کهه
حسیات و وهمیهات را درک مهیکنهد و خهواه عقلیهه کهه
عقلیات و فکریهات را در مهىیابهد ،تنهها اجسهام را درک
مىکنند و خداوند جسم نیست تا با حواس درک شهود) و
پوشههندهههها او را نمههىپوشههاند (زیههرا پوشههاندن از لههوازم
جسمیت است و اینکه در بعضى از احادیث وارد شده کهه
خداوند از عقول محجوب است؛ چنانکه از دیدهها مستور
و مقربین از فرشتگان آسمانها او را مهىطلبنهد؛ چنهانکهه
شما او را مىطلبید .با فرمایش امهام علیههالسهالم منافهات

نمیآید؛ زیرا موجودی است فراتر از حد و تعین .مغایرت
ذات حق تعالی با ذوات اشیا ،بنا بر آن اسهت کهه سلسهلۀ
ممکنات تماماً تعلقات اولیهه و ابدیهه و االهیهه خداونهدی
هستند که هریک از دیگری نشأت گرفتهانهد و ذات حهق،
وجود مح

است (صوفیتبریزی.)231 :1377 ،

پس نسبت میان حق تعالی و عالم ،نسهبت شهخص بها
تعقالت اوست .باوجوداین ،بنا بر سخن حضرت ،جهدایی
حههواس مهها از ذات خههدا بیههانکننههدۀ دبههولی ک ههرات و رد
صوفیگری و سوفسطایی است.
واقعیبودن کثرت موجودات از منظر نهجالبالغه


حقیقیبودن جهان واقع و موجودات در عین وحدت
وجود

ندارد؛ زیرا مراد از احتجاب حق تعالى از عقلها و دیدهها،

تشکیک در وجهود و بهه تبهع آن ،نظریهه «وحهدت در

دصور اشخاص و کوتاهى عقلهها و دهواى آنهان و کمهال

ک رت و ک رت در وحهدت» اسهت .مالصهدرا بها ایهن دو

ذات و شدت نور و بسیارى ظهور خداوند سبحان اسهت،

نظریه ،سلسله کامل موجودات را تبیهین مهیکنهد .مفههوم

نه آنکه بین او و خالیق حجاب جسمانى باشد که مهانع از

وجهود بههرخالف مفهاهیم متههواطی (ماننهد مفهههوم جسههم)

ادراک و وصول به سوى او است .پهس بسهیارى ظههور و

تشکیکی است؛ یعنی اتصاف اشیاء به موجودیهت یکسهان

پیدایش ،احتجاب و پنهانى او را موجهش شهده اسهت) بهه

نیست؛ بلکه میان آنها تقدم و تأخر و اولویتههایی وجهود

دلیل فر بین آفریننده و آفریدهشده و بین تعیینکنندۀ حد

دارد؛ چنانکه صد وجود بر خدای متعال کهه ههیچگونهه

و نهایت و تعیین کرده شده و محدود ،و بین پروردگهار و

محدودیتی ندارد ،با صد آن بر وجودهای دیگر ،درخهور

پرورده (پس آفریهدهشهدن و ناپیداشهدن و برابهر و ماننهد

مقایسه نیست .در این تشکیک مابهاالختالف در آن غیر از

یکدیگر بودن و درکشدن بهه حهواس و پوشهیدهشهدن از

مابهاالتحاد است و درحقیقت ،تشکیک به اموری است که
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زائد ذات و خارج از آن اسهت .در حکمهت متعالیهه ،ایهن

خارجی حقایقی  -متباین به تمام الذات  -باشند ،چگونهه

نوع تشکیکات را «تشهکیک عهامی» مهی نامنهد (سهجادی،

مفهوم وجود بهعنوان یک مفهوم واحد از مصادیق و موارد

 .)527 / 1 :1373همچنههین بههرای حقیقههت عینههی وجههود،

متبین که هیچ جهت وحدتی ندارند ،اخذ و انتزاع میشود»

تشکیک دیگری دائل هستند که آن را «تشهکیک خاصهی»

(طباطبایی.)21 :1387 ،

میخوانند و ویژگی آن این است که مابهاالخهتالف در آن،

«ازجمله احکام سلبی وجود اینکه وجهود ،ههیچ غیهری

عین مابهاالشتراک است و اختالف در مراتهش ذات وجهود

در برابر خود ندارد؛ زیرا انحصار اصالت درحقیقت وجود،

است ،نهه در امهور زائهد بهر ذات (مالصهدرا35 :1383 ،؛

الزمهاش این است که جز وجود هیچ چیز دیگری جهدای

المشاعر.)8 :1363 ،

از او در عالم نباشد .این یک الزمۀ دطعی ذاتی است.

آنچه در فلسفه بهعنوان تشکیک مدنظر درار مهیگیهرد،

ازجمله اینکه هیچگونه دومی را نمی پذیرد؛ یعنی یهک،

تشکیک خاصی اسهت و تشهکیک عهامی اصهوالً از دایهرۀ

دو ندارد؛ زیرا همانطور که گفته شد وجود ،اصهالت دارد

بحثِ فالسفه خارج است.

و حقیقت واحد ذو درجاست است و هیچ غیری در برابهر

مالصههدرا براسههاس تشههکیکیبههودن «حقیقههت وجههود»

خود ندارد و بنا بر این هرگونه اختالط داخلی و خهارجی

وحدت در عین ک رت و ک هرت در عهین وحهدت را ههم

با هرچیز را نفی می کند .چیزی در داخل خود ندارد که از

بارزترین صفت وجود مطرح میکند .مطهابق ایهن نظریهه،

حقیقت او بیرون باشد و ممزج شده باشد ،چیهزی ههم در

وجود که تنها امهر عینهی و اصهیل اسهت ،حقیقهت واحهد

خارج او نیست تا با هم ترکیش شهوند .وجهود تنهها یهک

است؛ ولی درجات و مراتش گوناگون دارد .بنا بر این نظر،

حقیقت محه

و خهالص اسهت کهه ههیچگونهه تعهدد و

ماهیات متک ر و مختلفِ نمودار بر عقهل و حهس ،گهزاف

تکراری را نمی پذیرد و هرچه را دوم او فرض کنیم ،همان

نیست؛ بلکه از مراتش و درجهات وجهود انتهزاع مهیشهود.

حقیقت اول خواهد بود و گرنه باید از حقیقت اول ممتهاز

نیست و بنابراین نظریۀ وحدت وجهود

و جدا شود و امتیاز هم با چیزی انجام شود که مابهاالمتیاز

عرفا پذیرفتنی نیست؛ در عهین حهال ایهن وجهودات ک یهر،

است و فرض این است که وجهود چیهز دیگهری نهداریم.

متباین هم نیستند (فلسفه مشاء اعتقهاد بهه تبهاین وجهودات

پس وسیلۀ امیتازی نداریم و اساساً چیزی جز یک حقیقت

دارد)؛ بلکه مراتش حقیقت واحدند و با هم وجه مشهترک و

نداریم که آن هم شامل همهچیز میشود .اصالً دومداشهتن

مالک وحدت دارند؛ اما امتیاز و وحدت مغایر وجه اشتراک

در جایی است کهه اولهی مقیهد و محهدود باشهد و شهامل

نیست تا با بساطت وجود منافهات داشهته باشهد کهه امهری

دومی نشود» (همان.)28 :

وجود ،واحد مح

مسههلم و دطعههی اسههت؛ بلکههه در حقههایق وجههودی «مهها بههه

پس فرض اینکه ما (انسهان یها ههر موجهود دیگهری)،

االشتراک» از سنخ «ما به االمتیهاز» اسهت و اخهتالفهها بهه

وجودی دارد به غیر وجود خداوند متعال و اساساً وجهود،

شدت و ضعف و کمال و نقهص اسهت و اساسهاً شهدت و

ک رت و تنوع دارد ،غلط اسهت .دو «هسهتی» معنها نهدارد؛

ضعف ،تنها دربارۀ مراتش حقیقت واحده ممکن اسهت و در

زیرا اگر دو هستی وجود داشته باشهند ،ههر دو محهدود و

غیر آن صاد نیست (مالصدرا.)71 :1383 ،

محصور و توأم با نیستی میشوند و در این صورت ،دهائم

مجموع دو ص ت هوقالذکر:

بالذات نیستند و باید هستی خود را از غیر گرفته باشند که

«وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»

آن غیر ،همان «وجود یا هستی» است.

 8 – 2عدمتثنیث وجود و واجبالوجود

حضرت علی(ع) نیز در این راسهتا چنهین مهیفرماینهد:

مرحوم عالمه طباطبایی(ره)« :ولی حقیقت این است که

«فمن وصف اهلل سبحانه فقد درنه ومن درنه فقد ثناء و من

وجود یک حقیقت واحد ذو مراتش است .اگهر وجهودات

ثناء فقد جزّأه و من جزّأه فقد جهله .هرکسهی کهه خهدا را

اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهجالبالغه 121 /

 9 – 2عارضیت وجود بر ماهیت و حضور بیمثیاب

با صفتی زائد بهر ذات توصهیف کنهد ،او را دهرین چیهزی
دانسته است و هر که او را درین دانهد ،دوتهایش پنداشهته

خداوند در تمامی موجودات

است و هر که دو تایش پندارد ،او را تجزیه و تقسیم کرده

مالصدرا نیز دلیل خود برای نحوۀ عارضیت وجهود بهر

است (و هر چیزی که تجزیه و تقسیم شود ،مرکّش اسهت

ماهیت در جلد اول اسفار را چنین بیان مهیکنهد« :فهی أنَّ

و هر مرکّبى اجزاء دارد) و هر که او را تقسیم کنهد ،بهه او

للوجود حقیقهۀ عینیهۀ لَمها کانهت حقیقهۀ کهل شهیء ههی

نادان است» (نهجالبالغه.)1 ،

خصوصیه وجوده التی ثبتت له ،فالوجود أولهی مهن ذلهک

همچنین در راستای توضیح این مطلهش جهوادی آملهی

الشیء _ بل من کل شهیء بهأن یکهون ذا حقیقهه؛ کمها ان

چنین میگوید« :توحید ذاتی مشتمل بر دو است که یکهی

البیاض أولی بکونه أبی

مما لیس ببیهاض و یعهرض لهه

به واحد و یگانگی و دیگری بهه احهد و یکتهایی خداونهد

البیاض .فالوجود بذاته موجود ،و سائر االشیاء غیر الوجهود

برمیگردد:

لیسههت بههذواتها موجههوده ،بههل بههالوجودات العارضههۀ لههها»

الف) خداوند ،واحهد و یکتاسهت؛ یعنهی هسهتی محه

(صدرالمتألهین.)86 / 1 :1383 ،

است که درون او جزء راه ندارد و برخالف شیء مرکهش کهه

چون که حقیقت هر شیء همهان خصوصهیت وجهودش

از چند جزء تشکیل میشود ،ذات او از هر جهت بسیط و «ال

است که برای آن ثابت است ،پس وجود در حقیقتِ داشهتن

جزء له» است و در او دو «تا» سه «تها» و ههیچگونهه ترکیبهی

سزاوارتر از آن شیء بلکه از هر شیء است؛ همانطهور کهه

فرض ندارد .این بُعد از توحید ذاتی دروادع بها نفهی هرگونهه

سفید در سفیدی اولی از اشیاء غیرسفید است که سفیدی بر

ک رت «درون ذاتی» از خداوند سبحان است.

آنها عارض میشود؛ بنابراین وجود بذاتهه موجهود اسهت و

ب) خداوند واحد و یگانه اسهت؛ یعنهی خهدا هسهتی

اشیاء دیگر غیر از وجود بالذات موجهود نیسهتند؛ بلکهه بهه

است که «ال شریک له» و «لیس له فی االشیاء شبه».

سبش وجوداتی موجودند کهه عهارض آنهها مهیشهود .ایهن

این بُعد از توحید ذاتی به معنای نفی ک رت «بهرون ذاتهی»

عارضیت شبیه هیچکدام از ادسام چهارگانه عارضیت جهنس

است؛ یعنی در کنار ذات خداوند ،ذات دیگری که آن ههم

و فصل و عرض خاص و عام نیست.

مح

خدا باشد ،وجود ندارد .بُعد نخست توحیهد ذاتهی« ،نفهی

همچنهین در جهای دیگهر مهیگویهد« :إذا ثبهت تنههاهی

ترکیش» و بُعد دوم« ،نفی تعدد» از ذات خداوند است ،یها

سلسله الوجودات من العلل و المعلوالت إلى حقیقه واحد

به تعبیری بُعد اول ،توحیهد اَحَهدی و بُعهد دوم را توحیهد

ظهر أن لجمیع الموجودات [أصل واحد] أصال واحدا ذاتهه

واحدی نامید (جوادی آملی.)201 :1383 ،

بذاتهه فیهاض للموجههودات و بحقیقتهه محقهق للحقههائق و

دربارۀ نداشهتن صهفت زائهد و عهدمترکیهش در ذات حهق،

بسطوع نهوره منهور للسهماوات و األرض فههو الحقیقهۀ و

خواجههه نصههیرالدین طوسههی در کتههاب تجریدالعقایههد بهههطههور

البادی ش ونه و هو الذات و غیهره أسهما ه و نعوتهه و ههو

مبسوط و ازنظر عقلی ثابهت کهرده اسهت .ایهن مسه له ههمارز

األصل و ما سواه أطهواره و فروعهه .سلسهلۀ موجهودات و

مس لۀ بساطت وجهود و نداشهتن ترکیهش در آن اسهت کهه در

وجودات از علل و معلوالت ،همگی به حقیقهت واحهدی

نهایهههالحکمههه عالمههه طباطبههایی و در اشههارات ابههن سههینا و

به نام وجود منتهی میشهوند و بهرای موجهودات اصهل و

شواهدالربوبیه مالصدرا بهطور کامل به آن پرداخته شده است.

حقیقتی واحد است که ذات او بهه ذات خهویش فیهاض و

شریکنداشتن خداونید 
نیست

بیرای وجیود ثیانی

مفی

کلیۀ موجودات است و به حقیقت خویش محقق و

مقوم کلیۀ حقایق وجودی است کهه بها تجلهی نهور خهود
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موجش ظهور و صدور آسمانها و زمین است .پس اوست

در تمام این کرات ،اجتماع نقیضین غیهرممکن اسهت و در

اصل و حقیقت و مابقی موجودات ،همگی ش ون گوناگون

عین حال ،مکان و محلی برای آنها نیست (مکارم شیرازی،

اویند و او ذات است و ماسوا ،اسماء و و صفات و مظهاهر

.)265 / 4 :1377

اویند و اصل ،اوست و ماسوای او اطهوار و فهروع اوینهد»
(صدرالمتالهین.)49 :1360 ،

حضور بیمثاب خداوند در تمیامی موجیودات



عارضیت وجود بر ماهیت

و در تطبیق مطالش فو  ،آیاتی از درآن را بیان میکنهد:
«کلُّ شیْءٍ هالکٌ إِلّا وجْههُ  .همهه چیهز جهز ذات او فهانی

ارزیابی و نتیجه

میشود (درآن کریم  .)88 / 28لِمن الملک الیوم للَّه الواحد

با توجه به سخنان حضرت علی(ع) و بررسی ریشههههای

القهار .حکومت امروز (روز دیامت) بهرای کیسهتب بهرای

فلسفی در کالم حضهرت ،متوجهه درابهت نزدیهک فلسهفۀ

خداوند یکتای دهار است (درآن کریم.)16 / 40 ،

صدرایی میشویم که کاملترین مشهی فلسهفۀ اسهالمی در

حضرت امیر(ع) در راستای حضور بیم ال خداونهد در

عصر حاضر است و به این برآیند کلی دست مییهابیم کهه

تمامی موجودات میفرماید« :داخل فی األشهیاء ال کشهىء

بیشتر تفکرات فالسفۀ ما خصوصاً صدرا برگرفته از کهالم

داخل فی شىء ،و خارج من األشیاء ال کشىء خهارج مهن

معصوم(ع) بوده است .شهاید یکهی از دالیهل تغییرنکهردن

شىء .در اشیاء داخل است ،نه مانند داخلبودن چیهزى در

مبهانی اصهلی صهدرا ،طهی ایههن زمهان ،متصهلبهودن ایههن

چیزى از همهچیز خهارج اسهت ،نهه ماننهد چیهزى کهه از

اندیشهها به کالم وحی و معصهوم(ع) بهوده اسهت .حتهی

چیزى خارج باشد» (کلینی.)159 / 1 :1392 ،

چنانچه به این اتصال دائل هم نباشیم ،شباهت مبنایی ایهن

ممکن است بعضی حضور خداوند را در همهجا ،مه الً

اصول بها یکهدیگر ،دلیلهی بهر صهحیحبهودن مسهیر تفکهر

با حضور نیروی جاذبه در کل جهان مادی یا حضور «اتهر»

صدرایی دلمداد می شود؛ البته درخور ذکر است هر کالمی

(مادۀ فرضی بیوزن و بیرنگی که همۀ جهان را پهر کهرده

غیر از کالم معصوم ،احتمال خطا و نادرستی دارد و مدنظر

اسههت و حتههی در خههی نیههز وجههود دارد) خیههال کننههد؛

ما صرفاً مبانی کلی است .همین امر ،دلیل محکمهی اسهت

درحالیکهه همهۀ اینهها ،ازدبیهل وجهود در مکهان اسهت و

بر اینکه خاسهتگاه فلسهفۀ اسهالمی را نهه فلسهفۀ یونهان و

مفهومش این است که در هر گوشهای از جهان دسهمتی از

غرب ،بلکه برگرفته از کالم معصوم(ع) بدانیم .در انتهها بها

امواج جاذبه یا ذراتی از اتر وجود دارد .الزمۀ این مطلهش،

یک نگاه کلی و اجمالی تطبیق مهوارد اصهول صهدرایی بها

وجود اجزاء ترکیبی از یکسو ،و نیهاز بهه مکهان از سهوی

کالم حضرت را مطرح میکنیم:

دیگر است؛ درحالیکه مفهوم حضهور خداونهد در تمهامی
جهان این است که او مافو مکان است و به همین دلیهل،



ذات خداوند تعریفپیذیر نیسیت  بیرای

وجود تعری ی نه به حد نه به رسم وجود ندارد

هیچ مکانی نسبت به او دورتر از مکان دیگر نیسهت .اگهر



بخواهیم م الی  -هرچند نادص -برای این معنهی در نظهر

نگرش مطلقیت خداوند



توحیید و ظهیور خداونید

بگیریم ،باید آن را تشهبیه بهه حضهور معهادالت علمهی و
مسائل عقلی در همهجا بدانیم؛ م الً میگوئیم :کل بزرگتر
از جزء است و اجتماع نقیضین ممکن نیست و دو ،ضرب
در دو مساوی به چهار است .این دبیل دضایا در زمهین ،در
کرۀ ماه ،در کره مریخ ،در ماوراء کهکشانها همهجا صهد
میکند ،در تمام این مکانها کل بزرگتر از جهزء اسهت و



اطالق وجود
 سیریان

وجود و واحدبودن آن


یکیبودن خداونید از نیوع وحیدت عیددی

نیست 


وحدت عددی نبودنِ وحدت وجود

دسترسینداشیتن بیه کنیه ذات خداونید 

اظهریت بینهایت وجود باعث اخ اء وجود میشود

اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهجالبالغه 123 /



دوگانه و من صل نبودن خدا از موجودات 

 -11سههجادی ،سههیدجعفر1363( ،ش) ،هرهنییم معییار

وحدت وجود


واقعیییبییودن کثییرت موجییودات از منظییر

اسییالمی جلههد دوم ،تهههران ،وزارت فرهنههگ و ارشههاد
اسالمی.

نهجالبالغه


حقیقیبودن جهان واقع و موجودات در عین وحدت

وجود


 ،2تهران ،ناب.

 -12شیروانی ،علی1378( ،ش) ،کلییات هلسی ه تههران،
انتشارات دارال قلین.
 -13شیخ صدو  ،ابوجعفر محمهد بهن علهی،) 1398( ،

حضور بیمثاب خداوند در تمامی موجیودات

 عارضیت وجود بر ماهیت

التوحید للصدوق دم ،جامعه مدرسین.
 -14صوفی تبریزی عبدالبادی1377( ،ش) ،منهاجالوالییۀ
هی شرح نهجالبالغه جلد اول ،تصحیح و تحقیق حبیهش

منابع

اهلل عظیمی ،تهران ،دفتر نشر میراث مکتوب ،آینه میراث.

 -1قرآن کریم.

 -15طباطبههایی ،سیدمحمدحسههین1359( ،ش) ،اصییوب

 -2نهجالبالغه.

هلس ه و روش رئالیسم مقدمهه و پهاوردی اسهتاد شههید

 -3آملی ،میرسیدحیدر1367( ،ش) ،نی
شرح هصو

النصیو

هیی

الحکم ،به اهتمهام ههانری کهربن و ع مهان

مرتضی مطهری ،دم ،دفتر انتشارات اسالمی.
1387( ،----------------- -16ش) ،بدایهالحکمه

اسماعیل یحیی ،توس.

ترجمۀ علی شیروانی ،دم ،انتشارات بوستان کتاب.

 -4ابن سینا ،حسینبنعبداهلل ،)1383( ،االهیات دانشینامه

1389( ،---------------- -17ش) ،علییییی(ع) و

عالیی مقدمه و تصحیح محمد معهین ،همهدان ،دانشهگاه

هلس ۀ الهیی ترجمهۀ سهیدابراهیم سهیدعلوی ،دهم ،دفتهر

ابوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

انتشارات اسالمی.

 ،)1379( ،-------------- -5نجییات بههه کوشههش

1389( ،-------------- -18ش) ،رسائل توحییدی

محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

ترجمه و تحقیق دکتر علی شیروانی ،دهم ،انتشهارات دفتهر

 -6جوادی آملی ،عبداهلل ،)1383( ،توحید در قیرآن دهم،

تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه دم.

اسراء.

 -19عمید ،حسهن1371( ،ش) ،هرهنیم عمیید ،تههران،

 ،)1386( ،------------- -7رحیق مختوم جلد اول

انتشارات امیرکبیر ،چاپ هشتم.

و چهارم ،دم ،اسراء.

 -20دنبری ،بخشعلی1392( ،ش) ،وجودشناسی از منظر

 -8خادمی ،منهوچهر ،)1391( ،اشتراک معنوی وجود نقدِ

نهجالبالغه فصلنامه النهج ،شماره .39

مقالۀ «اشتراک ل ظی وجود» از منوچهر بزرگمهر مقالهه

 -21دیصهری ،داودبهنمحههود1370( ،ش) ،شیرح مقدمیۀ

 ،3دوره  ،3شماره .2

قیصری بر هصو

 -9دهخدا ،علهی اکبهر1335( ،ش) ،لغیت نامیۀ دهخیدا

 -22کلینی ،محمدبنیعقوب1393( ،ش) ،اصیوب کیاهی

تهران ،انتشارات مجلس شورای ملی.

ترجمۀ سیدعلی مرتضوی ،جلد اول ،دم ،سروش.

 -10سبزواری ،مالهادی1369( ،ش) ،شرحالمنظومه ،جلد

 -23محمدبادر مجلسهى ،) 1403( ،بحاراالنوار الجامعیه

الحکم تهران ،امیرکبیر.

 /124الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396

لدرر أخبار األئمهاألطهیار ،بیهروت ،دار اإلحیهاء التهراث
العربى.
 -24مکارم شیرازی ،ناصر1377( ،ش) ،پیام قیرآن جلهد
چهارم ،تهران ،دار الکتشاالسالمیه.
 -25مالصدرا ،صدرالدین محمهد1363( ،ش) ،المشیاعر
چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات مهدوی.
1360( ،----------------- -26ش) ،الشیییییواهد
الربوبیه چاپ دوم ،تهران ،مرکز دانشگاهی.
1380( ،--------------- -27ش) ،المبدأ و المعاد
ترجمۀ محمد ذبیحی ،دم ،انتشارات اشرا .
1383( ،-------------- -28ش) ،الحکمۀ المتعالییۀ
هی االس اراالربعه 9 ،جلد ،تهران ،بنیاد حکمهت اسهالمی
صدرا.
 -29مطهری ،مرتضهی1379( ،ش) ،سیری در نهجالبالغه
تهران ،انتشارات صدرا.
1390( ،----------- -30ش) ،مجموعه آثیار شیهید
مطهری ،ج ،10تهران ،انتشارات صدرا.
 -31معین ،محمهد1375( ،ش) ،هرهنیم معیین تههران،
انتشارات دانشگاه تهران.

