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Abstract
Among the writings of Mullah Mohammad Saeed Rudsari Gilani - the wise man of the
eleventh and twelfth centuries and the Isfahan school of thought - is a treatise titled
Monotheism, in which he criticized the theory of unity of existence, while discussing the
evidences of monotheism and related doubts as well as the obligatory determination AlWujud has discussed. On the one hand, he is closely related to the era of well-known scholar
like Sadr al-Mota'alahin, and on the one hand, he is close to the critics of Sadr's school such
as Mullah Rajabali Tabrizi's school.
The theory of unity of existence, irrespective of its origin, is one of the most important and
most basic mystical and philosophical issues that has always been affluent, and has seen
various ups and downs and readings.Firstly, in this treatise, the writer goes to what has led to
the mistakes of believers in unity, and then mentions the notion of such belief;And then, they
have criticized the source of their mistakes-that is, the confusion between the two absolute
meanings of being-and, according to their point of view, also mentions the unity of
existence.In many cases, the writer has come to the fore in Mashai's wisdom, and has argued
that a number of phrases from the scholars of this school, especially Avicenna, testify to this
claim. Also, in order to confirm his perception of the critique of the unity of existence, they
mention the terms of Mir Sayyed Sharif Jorjani (816 AH) and Fadhil Khafari (957 AH) in
various cases and explain and explain these phrases.
The explanation of the author of the mistaken origin of the believers is that of the unity of
existence: those who believe in the unity of the existence of the semantic between the
absolute being-which is a common thing between the obligatory and the possible-and the
other meaning of it-which is devoid of any constraints and essence- Have made a
mistake.Thus, the attributes of the absolute existence, which is common to both obligatory


Ph.D. in Comparative Philosophy of Shahid Motahari University, Tehran, Iran
javadghadiri70@gmail.com

professor of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
kalbasi@atu.ac.i

2/ Comparative Theology, Vol: 9, No: 19, Spring & Summer 2018
and possible, have proved in such a way that absolute existence, in addition to the obligatory
person, which is glorified of all constraints and credits, is at its highest level of
perfection;Then, in the same way as possible, in the order of the persons mentioned, ie the
levels of reason, of the soul and of the classes, for an absolute being, it is empty of all
constraints and depressions; and that mistake has occurred in the use of the absolute word in
two ways.
According to Hakim Rudsari, the submission of evidence based on the validity of the
existence of possibilities does not lead to a critique of the unity of existence and, in his view,
the validity of existence is void and criticizes the existence of being. However, at the time of
the writings, the validity of the existence and originality of the justified nature were justified,
and such beliefs as Mirdamad, Mulla Jabali Tabrizi and Qazi Sa'id Qomi had come to thi s
belief.
The writer of the monotheistic treatise then goes on to discuss the compulsion of the
obligatory existence and states: "Since the obligatory existence is a sufficient existence which
is inherently fixed for it, the necessity of existence has been established, not by the fact of
non-existence Proven by its nature. It is imperative that that being be intrinsically
determinant, so that it does not require anything other than its essence, which separates and
separates it from non-self, because the determination that is contrary to nature, or its
confirmation to the essence of the doctrine is intrinsically And it relies on this that it is
impossible, because the essence determines how much determines matter until it is inherently
unstable. And it makes sense that such a thing is impossible.
In the statement of the writer, the permissibility of the sequence in credit affairs means that
it is permissible for reason to deviate from something else and something else from that other,
and thus continue; And the levels of abstraction that can not be abstracted for reason can not
abstract anything else; rather, the realization of non-finite and non-finite and non-finite credits
may be possible in the ego. Also, according to the wise man of Isfahan school, the theory of
unity of existence is not based on the proof, and the Sofia's reading of it is criticized, and also
its belief in incorrect consequences.
According to the evaluations carried out in the form of defective answers and controversy
over the bugs and the contents of the writings, it can be objected to using it not to use the
original sources of theoretical mysticism, and to provide accurate interpretations of the theory
of unity of existence, Because Mulla Sadra's narration based on the existence of an interface is
ineffective, it can be defended against the writer's mistakes of monotheism on the unity of
existence.
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ارزیابی دیدگاه مال محمدسعيد رودسري گيالنی دربارة وحدت وجود


جواد قدیري حاجیآبادي  -حسين کلباسی اشتري
چکيده

از زمرۀ نوشته های مال محمد سعید رودسری گیالنی  -حکیم قرن یازدهم و دوازدهم قمری و متعلق به مکتب اصفهان –
کتاب «رسالة توحید» است که در آن ،نظریة وحدت وجود را نقد و در خالل آن از ادلة توحید و شبهات مربوط به آن و
همچنین تعین واجب الوجود بحث کرده است .او هم با عصر حکمای نامداری همچون صدرالمتألهین قرابت دارد و هم با
جریان های منتقد مکتب صدرایی همچون مدرسة مال رجبعلی تبریزی و مانند او نزدیک است .این رساله که نگارندگان این
مقاله آن را تصحیح و ترجمه کردهاند ،گویا تنها اثر بهجای مانده از این حکیم ،متکلم و فقیه مکتب اصفهان است .در نگاه کلی،
مصنف رساله ،منشأ اشتباه صوفیه در قائل شدن به وحدت وجود را خلط میا ن دو معنای متفاوت مطلق وجود دانسته است و
با ذکر اقوالی از حکما و متکلمان ،آن را نقد و بررسی کرده است .او در ادامه ،لوازم و تبعات اعتقاد به وحدت وجود را نیز
ذکر و نحوۀ تعین واجب الوجود و توضیحات الزم دربارۀ حقیقت مطلق وجود را بررسی کرده است.
واژههاي کليدي
رودسری گیالنی ،وحدت وجود ،تعیّن واجبالوجود ،مطلق وجود
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درآمد

یادشده از مال محمدسعید گیالنی ،اثر حکمی و کالمای باه

دوران حیات مال محمدسعید ،فرزند عطاااا ،،حاد فاصال

نام «رسال توحية » است که تبحار او در مساائل حکمای و

نیمة دوم قارن یاازدهم و ابتادای قارن دوازدهام اسات .از

فلسفی و دقت او در مسائل کالمی را نشان میدهد .عالماة

زمان دقیق تولد و وفات این عالم بازر اطالعاات دقیقای

شهیر ،فاضل سراب که معاصر و همدرس مال محمدساعید

در دست نیست .این عالم جلیلالقدر امامی ،در زمان خاود،

در حااوزۀ درس عالمااه محقااق ساابزواری بااوده اساات،

حکیمی زبردست و فقیهی فرزانه بوده است .او تربیتشادۀ

رساالهای در پاسااخ باه او و بااهمنظااور بیاان اشااکاالتی باار

حوزۀ اصفهان و از زماره شااگردان برجساتة عالماه میارزا

استدالل های او  -که همان حواشی بر «رسالة توحیاد» ماال

محمااادباقر سااابزواری (1090ق) اسااات .عالماااه میااارزا

محمدسعید رودسری است  -نوشته است که اهمیات ایان

محمدباقر سبزواری صاحب کتاب ذخيرة المعاد فای شار

رساله را نشان میدهد (اماین1408 ،ق ،ج236 :3؛ سابحانی

االرشاد للعالمة الحلی است؛ کسی که شاگردان و فضاالی

تبریزی1376 ،ش ،ج .)291 :12هدف این نوشاتار در ابتادا

با عظمتی همچون مال محمد بن عبدالفتا تنکابنی مشاهور

عرضاة گزارشاای از دیاادگاه مصاانف (ره) و سا

نقااد و

به فاضل سراب (1124ق) را رشد داده است .احتمااالا ماال

بررسی مبانی نویسنده است؛ بهطوریکاه باه بیاان گازارش

محمدسعید رودسری از اساتید بهنام آن روزگاار مانناد آقاا

لطمهای وارد نکند.

حسین خوانساری ،مال محمادتقی مجلسای ،ماال رجبعلای

مصنف ابتدا در این رساله به سراغ مسئلهای میرود کاه

تبریزی و مال علی شیروانی بهرهها برده است؛ زیارا فاضال

موجب به اشتباه افتادن قائلین به وحدت وجود شده اسات

سراب هام از لحاا درسای و هام مباحهاهای در کارناماة

وس

لوازمی که چنین اعتقاادی باه هماراه دارد را ذکار

خود ،شاگردی ایان اسااتید را ثبات کارده اسات (افنادی،

می کند .در ادامه ،منشأ اشتباه آنها  -که خلط بین دو معناای

میاارزا عباادا ،اصاافهانی و دیگااران1431 ،ق ،ج317 :3؛

مطلق وجود است  -را نقد و بررسی و همچناین براسااس

تهرانای1430 ،ق ،ج .)308 :6او باه مکتبای تعلاق

دیادگاه خاود ،لااوازم مترتاب بار وحاادت وجاود را ذکاار

دارد که به همت حکیمان و فقیهانی نامآور مانناد میردامااد

می کند .او در ادامة بحاث ،سانن از ادلاة توحیاد و تعاین

و شیخ بهایی بنیان شد؛ ازجمله ویژگایهاای ایان مکتاب،

واجب الوجود به میان آورده اسات و باه شابهات ناارر باه

جامعیت بزرگاان آن در رشاتههاای گونااگون دانا هاای

اصل توحید ،باهخصاوص شابهة ابانکموناه  -کاه در آن

عقلی و نقلی است .در عین حال ،این مکتاب جریاانهاای

دوران از غوامض مسائل و اهمّ شبهات شامرده مایشاد -

متعااددی را درون خااود رشااد داده اساات؛ بنیانگااذار ایاان

بدون نیاز به ابتناا بر وحدت وجود پاسخ میدهاد .در ایان

مکتااب  -میرداماااد  -حکماات یمااانی را مطاار کاارد،

مسیر ،مصنف در بیشتر موارد براساس حکمت مشایی سایر

میرفندرسکی حکمت تطبیقی و شیخ بهایی حکمت ایماانی

و احتجاج کرده است که نقل عبارات متعاددی از حکماای

را عرضااه کاارد و در نهایاات عناااوینی همچااون حکماات

این مکتب ،بهخصوص ابنساینا ،گاواه بار ایان مدعاسات.

متعالیااه صاادرایی ،حکماات تنزیهاای تبریاازی و حکماات

همچنین ،برای تأیید برداشت خود در نقد وحادت وجاود،

نومشایی در چنین مکتبی معرفی شدند.

عباااراتی را از میاار سااید شااریف جرجااانی ( 816ه.ق) و

آقابزر

مال محمدسعید در روزگار خود ،فقیهی شاخص باود و

فاضل خفری (957ه.ق) در موارد منتلف ذکر کرده و ایان

از این حیث ،نام او را در ضمن موسوعة طبقاات فقهاا و از

عبارات را شر و توضیح داده است .گفتنی است با وجاود

زمرۀ فقهای مهم قارن دوازدهام ذکار کاردهاناد (سابحانی

تااأخر زمااانی نساابت بااه مالصاادرا (1045ق) و مشاارب

تبریزی1376 ،ش ،ج)491 :12؛ اما تنها اثر به جاایماناده و

وجااودی و عرفااانی او در ایاان زمینااه ،رودسااری بااه او و
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از

حکمت متعالیه التفاتی نداشاته و هیچگااه ساننی از او باه

وحدت وجود مدنظر خود ،از عبارات دانشامندان پای

میان نیاورده است.

مالصدرا  -مانند سید شریف جرجانی  -استفاده میکناد و
همچنین ،باا توجاه باه عباارات او ،وحادت وجاود ماورد

جایگاه وحدت وجود در مکاتب فلسفة اسالمی

اشکال او قرائت عرفاانی آن اسات؛ بناابراین باا توجاه باه

نظریة وحدت وجود صارفنظار از خاساتگاه آن ،یکای از

موارد ذکرشده ،ضرورتاا به این دیدگاه باا تفصایل بیشاتری

مهمترین و بنیانیترین مسائل عرفانی و فلسافی اسات کاه

توجه میشود.

همااواره دچااار مااد و قااد بااوده و فااراز و فرودهااا و

نظریة وحادت شنصای وجاود باهطاور مشانص باا

قرائااتهااای منتلفاای را بااه خااود دیااده اساات .بیشااتر

ابنعربی (638ق) و شااگردان او مانناد قوناوی (673ق) و

قرائت هایی که از این نظریه در فضای اسالمی وجاود دارد،

جندی (690ق) بهصورت منسجم ،بیاان و بار آن اساتدالل

براساس سه دیدگاه حکمت مشاایی ،حکمات صادرایی و

شده است .این نظریه مشابهتهایی با نظار حکماای مشااا

مکتب عرفانی است که به اجمال توضیح داده میشود.

مانند ابنسینا و مالصدرا در حکمات صادرایی دارد؛ اماا از

دیادگاه مکتاب مشااایی ،معاروف بااه نظریاة کهاارات

اختالف نیز خالی نیست .با این وصف ،با توجه باه بعضای

متباین ،قائل به آن است که تمامی اعیان و وجود هاا اصایل

عبارات صدرا ،برخای نظار غاایی حکمات متعالیاه را نیاز

و به تمام ذات تباین دارند .همچنین ،همة وجودها در یاک

همان وحدت شنصی وجاود مایدانناد .جاان کاالم ایان

امر عام الزم  -یعنی مفهوم وجود  -شریک بودهاناد و ایان

نظریه آن است که وقتای از حقیقات اصایل وجاود سانن

مفهوم (مشترک و بسیط) بهطور تشاکیکی بار وجاودهاای

گفته میشود ،از کهارت نمای تاوان سانن گفات و چناین

منتلاف صااادق اسات (یاازدانپناااه1388 ،ش.)156- 154 :

نیست که کهرت ،مانند تشکیک خاصی ،در عرض وحادت

دیدگاه حکمت متعالیه معروف به نظریاة تشاکیک خاصای

از حقیقت برخوردار باشد (یزدانپناه1388 ،ش.)161 :

یا وحدت سریانی  -در مقابل وحادت ساننی و وحادت

در اینجا گفتنی اسات اگرچاه عرفاا در اینکاه مصاداق

عددی  -قائل به این است کاه هام کهارت و هام وحادت

بالذات وجود ،تنها خداست اتفاق نظر دارناد ،در ن اذیرفتن

حقیقیاند؛ همچناین ،کهارت باه وحادت بااز مایگاردد و

کهرات ،سنن واحدی ندارند؛ باهطاوریکاه برخای اساسااا

وحدت در کهرت ساری است (یزدانپنااه1388 ،ش- 160 :

برای این کهرات ،نف االمری قائل نیستند و جهلاه صاوفیه

 .)156دیدگاه سوم ،دیدگاه عرفاانی ،باه وحادت وجاود و

شناخته میشوند و برخی از آنها کهرات را دارای نف االمار

کهرت نمود معروف است که بر مبناای آن ،حقیقات بسایط

می دانند ،کهرت مشهود در اعیاان خاارجی را های و پاو

و یگانة وجود به درجات و مراتب ،در مجاالی و مظااهر و

نمای داننااد و مصاداق بااالعرض وجاود را معاادوم محااض

کهرات اعیان رااهر شاده اسات و ایان کهارت ،خللای باه

نمیانگارند؛ بلکه مایگویناد مفهاوم وجاود ،بای

از یاک

وحدت حقیقت وجود وارد نمیکند؛ زیرا کهرات باه مجااز

مصداق حقیقی ندارد و آن ذات حق تعالی است و کهارات

به وجود متصف میشوند (یزدانپناه1388 ،ش.)161 :

امکانی بالعرض و باه حیهیات تقییادی شاأنیو وجاود حاق

باه قاادر متایقن ،در «رسااالة توحیاد» مااال محمدسااعید

موجودنااد (اباانترکااه ،پاااورقی آقااا محمدرضااا قمشااهای،

رودسری ،دیدگاه مشاائیان تقریار شاده اسات؛ زیارا او در

1381ش .)191 :عرفاا ایان نظریاه را در قالاب مهاالهاایی

البهالی سننان خاود ،اصاول حکمات مشاایی را پذیرفتاه

همچون نقطه و حروف ،موج و دریا و آیناه و ثاانی چشام

است و اساسا اا بار مبناای ایان حکمات مشای مایکناد ،او

احول بیان میکنند و بر آناند که ایان نظریاه باا شاهودات

سننی از مالصادرا باه میاان نیااورده اسات و در توضایح

عرفانی آنها مطابق بوده است و باا اساتفاده از برهاانهاایی
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مانناد عادم تنااهی ،وجاود راباط ،تحلیال رابطاة علیات و

او پ

از این مقدمه ،به اصل اشکال اشاره کرده اسات

صرفالوجود بر آن استدالل می کنند (یزدانپنااه1388 ،ش:

و می گوید :باطلباودن نسابت تنازل باه وجاود پروردگاار

 .)251- 267خالصااة مطلااب آنکااه در دیاادگاه عرفااا بااا

تعالی  -با اینکه او از آنچه بالقوه است ،منزه است و بااالتر

تقریرات متفاوت آن ،وجود با وجاوب مسااوی و مسااوق

و متعالیتر از آن است که تغیر و انتقال از حاالی باه حاالی

است؛ یعنی وجود ،حقیقتی عینی ،شنصی و واجاب اسات

دیگر در او رخ دهد  -در نهایت آشکاری و وضو است.

که در دار هستی جز ایان حقیقات ،دیااری نیسات؛ چاون

مصنف در ادامه توضیح می دهد :در پاسخ به اینکه اگار

به جز وجود ،چیزی از واقعیات و تحقاق بهارهمناد نیسات

گفته شود قصد ماا مرتباهای از وجاود  -شاأنی از شاوون

(یهربی1391 ،ش.)293 :

مرتبة مطلق کاه عااری از تماامی شاوون و قیاود اسات -
است (یعنی تنزل و تغیار را باه مرتباه ای از وجاود نسابت
بارای واجاب تعاالی

تبعات نظریة وحدت وجود ازنظر مصنف (ره)

دهیم ،نه به وجاود پروردگاار) ،پا

مصنف در بنشی از رساله به لاوازمی اشااره کارده کاه بار

عاروض قااوه و تغیار الزم ننواهااد آماد ،ماایگاوییم ایاان

نظری اة وحاادت وجااود مترتااب اساات و باارای توضاایح،

وجودی که همراه قیود و شوون اسات یاا در خاارج عاین

مقدمهای به این شر ذکر میکند:

ذاتِ دارای تشاانص باارای پروردگااار اساات کااه در ایاان

افراد قائل به وحدت وجاود مایگویناد :هماناا وجاود

صورت قدیمبودن شوون و اعتبارات الزم خواهد آماد .باه

اسات و وجاود هنگاامی کاه در

عبارت دیگر ،در عالم خارج برای وجود شئ ،غیر از باودن

مرتبة ذاتِ متعالی از همة اعتبارات و قیود و شاوون اعتباار

شئ به حالتی که موجودبودن شائ در خاارج صادق کناد،

شود ،همان مرتبة وجوب وجود است و وجاود باه اعتباار

معنایی نیست؛ پ

هنگامی که وجود هماة ممکناات عاین

این مرتبه ،وجود مطلقی است که خالی از هماة ماهیاات -

ذات واجب تعالی باشاد ،متصافشادن هماة ممکناات باه

در ایان

وجود در مرتباة ذات پروردگاار تعاالی الزم خواهاد آماد؛

مرتبه ،چیزی از ماهیات ممکنه وجود ننواهد داشات و در

ازاین رو ،الزم می آیاد هماة حاواد ،،قادیم بلکاه واجاب

ادامه برای وجاود مطلاق ،تنزالتای اسات :ننساتین مرتباة

باشند یاا باه نحاوی از انحااا تغاایر ،مغاایر باا ذات دارای

از آن مرتباة

تشنص پروردگار باشند؛ چنانچه مغایر بود ،این امر مغاایر

طبائع ،ماده ،صورت و اجسام است؛ این تعیناات در مرتباة

یا اعتباری محض است یاا باا قطاع نظار از اعتباار ،تحقاق

تنزل ،عارض بر وجود میشوند ،ناه در مرتباة اطاالق کاه

دارد؛ اگر اعتباری محض باشد ،اشکاالتی که بار قاائلین باه

خالی از هرگونه قیود است.

اعتباریبودن وجود وارد است الزم خواهاد آماد و اگار باا

واجب تعالی عین ذاتا

که شوون و اعتبارات وجود هستند  -اسات .پا

تنزل ،مرتبة عقل؛ سا

مرتباة نفا

و پا

آنها ادعا کردهاناد ماهیات ممکان ،انتزاعای و اعتبااری

قطع نظر از اعتبار ،موجود باشد ،تعادد در وجاودات را باه

است و با قطع نظر از وجاود ،بارای ماهیات های تحققای

دنبال دارد و این خالف ادعای شماست که گفتید وجاود و

نیست و البته تحقق

در خاارج در مرتباة تنازل ،تنهاا باه

اعتبار وجودی است که عاین ذات واجاب اسات؛ پا

در

موجود واحدند و تعدد در شوون و اعتبارات است.
ننستین ارزیابی دیدگاه مصنف:

مراتب تنزل ،ماهیات ممکن انتازا و اعتباار مایشاوند؛ در

پاسخ نقضای :الاف .صافات الهای باه عناوان حقاایقی

نتیجه ،ممکناات ،مظااهر و رهاورات واجاب تعاالیاناد و

موجود ،مورد پذیرش متکلمان و علمای امامیه اسات .آنهاا

پروردگار در آن مظاهر و رهورات ،تجلی و رهور مییاباد؛

در مصداق و وجود به عینیت ذات باا صافات و در مفهاوم

به این معنا در اشعار زیادی اشاره شده است.

به تغایر معتقدند که قول منتار حکما نیز شمرده مایشاود

ارزیابی دیدگاه مال محمدسعید رودسری گیالنی دربارۀ وحدت وجود 95 /

(سبزواری1383 ،ش ،ج .)126- 125 :1حاال باا توجاه باه

روی ماایآورنااد و بااه تجلاای علماای و عیناای حااق تعااالی

ارهارات مصنف گفته میشود :اگر صفات در خاارج عاین

قائل اند .تجلی اول که همان فیض اقدس است ،تعین یاافتن

ذاتِ دارای تشنص برای پروردگار است ،در این صورت،

اعیان ثابته را موجب می شود و در تجلای ثاانی ایان اعیاان

قدیم و واجب باودن صافات الزم خواهاد آماد و ایان باه

ثابته در عالم تحقق مای یاباد (قیصاری1375 ،ش)13- 25 :؛

معنای کهرت قدما و واجبالوجود اسات یاا باه نحاوی از

ازاین رو ،تجلی باا حرکات و تغیار در ذات الهای ارتبااطی

انحاا تغایر ،مغایر با ذات دارای تشنص پروردگاار اسات؛

ندارد و به آنچه باالقوه اسات ،نیازمناد ننواهاد باود و در

چنانچه مغایر بود ،این امر مغایر ،اعتباری محاض اسات یاا

نگاه ابن عربی ،ذات حق تعالی تنها جای تنزیه است.

با قطع نظر از اعتبار تحقق دارد .چنانچاه اعتبااری محاض
باشد ،همان اشکاالتی که بر قائلین به اعتباری باودن وجاود

منشأ خطاي قائلين به وحدت وجود

وارد است الزم خواهد آمد و اگار باا قطاع نظار از اعتباار،

مال محمدساعید بارای نشااندادن منشاأ اشاتباه قاائلین باه

موجود باشد ،به معناای نفای عینیات اسات؛ زیارا در ایان

وحدت وجود ،ابتدا اشتباه اصلی آنها را تبیاین کارده اسات

صورت ،ذات و صفات مغایر از یکدیگر موجودند .ضامن

وس

به سراغ منشأ این اشتباه مایرود .او اعتقااد قاائلین

آنکه در صورت عینیات ذات باا صافات ،انتازا مفااهیم و

به وحدت وجود را اینگونه شر میدهد :آنهاا برآنناد کاه

صفات منتلف از ذات واجب الوجود بسیط چگونه امکاان

وجود ممکنات یا اعتباری بوده اسات و در خاارج موجاود

دارد؟ ب .اگر ممکنات ،موجوداتی مساتقل در نظار گرفتاه

نیست یا در خارج موجود باوده اسات و در ایان صاورت

شوند ،بهطوری که هستی ،صفات و کماالت آنها موجود باه

اعتباریبودن ممکن نیست؛ زیرا ماهالا الزم مایآیاد ماادامی

وجود مستقلی غیر از وجود واجب تعالی دانسته شاود ،در

که اعتبارکنناده ای وجاود زیاد را اعتباار نکناد ،او موجاود

وجود حق تعالی محدودیت ایجاد مایشاود؛ درحاالیکاه

نباشد و این مطلب باطل اسات؛ زیارا ماا باه نحاو بادیهی

محاادودیتنداشااتن واجاابالوجااود در تمااامی جهااات را

می دانیم زید موجود است؛ اگرچه اعتبارکننادهای وجاود او

حکما و متکلمان پذیرفتهاناد (حسانزاده آملای1381 ،ش،

را اعتبار نکرده باشد .زمانی کاه چناین فرضای باطال شاد،

ج .)133 :2ج .اگر تجلی به تغیر و حاالی باه حاالی شادن

الزم می آیاد وجاود ممکناات موجاود باشاد و زماانی کاه

ذات حق تعالی نیازمند می شود یا آنچه باالقوه اسات را باه

وجود موجود شد ،وجودِ موجود یا عین موجود اسات یاا

دنبال خواهد داشات ،چگوناه اراده و تحقاق افعاال الهای،

زائد بر موجود است و ممکن نیست زائد بر موجود باشاد؛

چنین تبعاتی را به دنبال ندارند؟

زیرا در صورت زائادبودن وجاود بار موجاود ،نقال کاالم

پاسخ حلی :عرفا به هی نحو قائال باه تنازل یاا تغیار

میشود به وجاودِ وجاودِ زائاد بار موجاود؛ پا

در ایان

وجود حق تعالی نیستند .عرفا معتقدند وجود بماا هوهاو و

صااورت نیااز وجااودش زائااد خواهااد بااود .در نتیجااه در

وجود مطلق ،حق تعالی است .این وجاود ،بسایط اسات و

وجااوداتِ زائاادی کااه همگاای در وجودیااافتن غیرمتناااهی

جزا ندارد .تشکیک هم مربوط باه رهاور وجاود اسات و

هستند ،تسلسال الزم مایآیاد و ایان نحاو از تسلسال باه

ذات وجود مراتب نادارد .تقسایم باه وجاوب و ممتناع و

اتفاقنظر همة عقال باطل اسات .باهدلیال اینکاه قاائلین باه

ممکن به اعتبار ماهیت است و وجود عاین وجاوب اسات.

وحدت وجود این فرض را باطل نمودند ،میگویند وجاود

در این رابطه ،تفاوت عرفاان باا فلسافه در ایان اسات کاه

ممکنات موجودند و وجودشان عین ذاتشان است و زماانی

فالسفه از قاعدۀ «الواحد الیصادر مناه اال الواحاد» اساتفاده

که وجودِ وجودِ ممکنات عین ذاتشان باشاد ،الزم مایآیاد

می کنند ،اما عرفا این قاعده را قبول ندارند؛ بلکه باه تجلای

ضرورتاا واجبالوجود باشند؛ بهعلات اینکاه سالب و نفای
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چیازی از خاودش ممتناع و محااال اسات و وقتای وجااود

ن ذیرفته است ،پاسخ ایان گاروه در رد وحادت وجاود را

ممکنات واجبالوجود بودند ،الزمة آن این است کاه هماة

کافی و صحیح ندانسته است و اعتباریبودن وجاود را نقاد

ممکنات به یک وجود موجود باشند کاه آن وجاودِ واحاد

میکند:

بنابر برهان توحید ،عین واجبالوجاودی خواهاد باود کاه
واحد است.

او میگوید متأخرینی کاه قائلناد وجاود ممکناات اعتبااری
اساات ،بااه ایاان شاابهه جااواب دادهانااد؛ بادینصااورت کااه مااا

در ادامة مباحث ،تقریر مصنف از منشأ اشتباه قائلین باه

نمیگوییم وجود ،اعتباری صرف است؛ باهطاوریکاه بارای آن

نظریة وحدت وجود چنین است :قائلین به وحدت وجاود،

اصالا منشأ انتزاعی نباشد؛ بلکاه اعتبااری باوده و در نفا األمار

بین معنایی از وجود مطلق  -که امری مشترک باین واجاب

دارای منشأ انتزا است .پ

هماناا عقال در خاارج ممکناات را

و ممکاان اساات  -و معنااایی دیگاار از آن  -کااه خااالی از

درک میکند؛ بهطوریکه از آنها وجاود را انتازا مایکناد .پا

هرگونه قیود و شوون و ماهیت اسات  -اشاتباه کاردهاناد.

از این سنن ما  -که وجاود اعتبااری اسات  -الزم نمایآیاد -

صفات وجود مطلقی که بین واجب و ممکان مشاترک

مادامی که اعتبارکنندهای وجود آن را اعتباار نکارده باشاد  -زیاد

است را به این نحو اثبات کارده اناد کاه وجاود مطلاق ،در

موجود نباشاد؛ زیارا موجودباودن آن باه اعتباارو اعتبارکنناده باه

ضامن فارد واجااب کاه منازه از تمااامی قیاود و شااوون و

تحقق وجودش نیست؛ بلکه باهدلیال اینکاه منشاأ انتازا عقال

پ

اعتبارات است ،در عالیترین مراتب کمال است؛ سا

در

ضمن افراد ممکن با توجه به ترتیبی که ذکار شاد  -یعنای
مراتب عقل ،نف

و طبایع  -برای موجود مطلاق خاالی از

است ،به اعتبار اوست.
س

می گوید حال که این مطلب بیان شد ،وجاود در

خارج موجود است یا اعتباری اسات .پا

اگار در خاارج

همة قیود و شوون تنزل رخ مایدهاد و آن اشاتباه باهدلیال

موجود باشد الزم میآید وجود در خارج موجاود باشاد و

استعمال لفظ موجود مطلق در دو معنی رخ داده است.

اعتباری نباشد؛ زیرا اتصاف ممکن به موجودیت باه اعتباار

مصنف باا ارهاار تعجاب اضاافه مایکناد برخای از ایناان،

آن حیهیتی است که آن حیهیت در خارج موجود اسات .ماا

ابانساینا (428ق) نیاز

از موجود چیزی را قصد میکنیم که اتصاف به موجودیات

نسبت دادهاناد و بعضای عباارات شایخ در شافا را  -باا وجاود

در نف األمر به اعتبار آن چیز باشاد؛ اگار آن حیهیات هام

اینکااه اگاار دقاات شااود ،راااهر بلکااه صااریح در نفاای مااذهب

اعتباری باشد ،نقل کالم به منشأ انتزا آن خواهاد شاد کاه

وحدت وجود است  -بهمنظاور تأییاد ماذهب خاود آوردهاناد

یا تسلسل رخ خواهد داد کاه محاال اسات یاا باه حیهیتای

باا آوردن عباااراتی از ابانسااینا کاه باارای تأییاد مااذهب

منتهی میشود که در خارج موجود است؛ در ایان صاورت

وحدت وجود نقل شده است ،ایان عباارات را توضایح دادهاناد

الزم میآید وجاود در خاارج موجاود باشاد؛ درحاالیکاه

را از

فرض ،اعتباریبودن آن بود و در اینجا خاالف فارض الزم

مذهب وحدت وجود را به شیخالارئی

سا

و برپایااة مبااانی و اندیشااة خااوی  ،داماان شاایخالاارئی
آلودهشدن به وحدت وجود حفظ میکند.

خواهد آمد.
صاحب «رسال توحي » در ادامه نقاد اعتباریات وجاود

نقد نظریة وحدت وجود

را تقویت کرده است و بیان میکناد برخای از ایان اشاکال

در ابتدا گفتنی است نقد این حکیم براسااس تقریار مادنظر

جااواب دادهانااد؛ بادینصااورت کااه مااا ملتاازم هسااتیم آن

خود از وحدت وجود است کاه باا تقریار صاوفیه و عرفاا

حیهیت ،انتزاعی است و برای آن منشأ انتزاعی است کاه آن

قرابت دارد و نسبت باه تقریار هاای دیگار سااکت اسات.

هم انتزاعی است و ملتزم به تسلسل میشویم؛ درحاالیکاه

حکیم رودسری به دلیل اینکه اعتقاد به اعتباریات وجاود را

میگوییم تسلسل در امور انتزاعی جایز است.
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مصنف در پاسخ ،معنای صحیح جواز تسلسل در اماور

نسبت این صفت وجاود باا آن ذات معاین همانناد نسابت

اعتباری را چنین شار مایدهاد :جاواز تسلسال در اماور

ذاتیات باا ذات اسات .در نتیجاه ،هماانطاور کاه شائ در

اعتباری بدین معنی است که برای عقل جایز اسات چیازی

اتصاف به ذاتیات به علتی نیاز نادارد  -زیارا واساطهشادن

را از چیز دیگری و چیز دیگری را از آن چیز دیگار انتازا

جعاال و ایجاااد میااان شاائ و خااودش محااال اساات -

کند و به همین ترتیب ادامه دهد .مراتاب انتازا باه حادی

واسطهشدن علت بین واجب تعالی و وجاودش نیاز محاال

نمیرسد که برای عقل ممکن نباشد چیز دیگاری را انتازا

خواهد بود.

کند ،ناه اینکاه تحقاق اعتباارات غیرمتنااهی و متسلسال و

در بحث اینکاه وجاودِ وجاودِ ممکان عاین وجاودش

بالفعل در نف االمر ممکن باشد و چنین معنایی قصد شاده

است ،چنین نتیجاه گرفتاه نمایشاود کاه ممکناات بارای

باشد؛ زیرا اتصاف ممکن باه موجودیات باه اعتباار اماری

اتصاف به وجود نیازمند به علت نباشند؛ زیرا وجودِ وجاود

اساات کااه آن اماار ،حیهیتاای سااابق باار آن ممکاان اساات و

اگرچه عین آن وجود اسات ،اماا آن وجاود باا خاودش و

نیز به اعتبار حیهیت سابق بر آن است و باه هماین

بدون علت بیرونی دارای وجود نشده است؛ بلکاه وجاود،

ترتیب ،تا اینکه تحقق اعتبارات غیرمتنااهی الزم مایآیاد و

صفتی است که برای غیر خود  -یعنی ماهیت  -باه دسات

این محال است.

آمده است و ماهیات ممکان کاه باا ایان وجاود ،موجاود

تحقق

از آنکاه حکایم رودساری ،طریاق اعتبااریباودن

می شود غیر از خود این وجود است؛ یعنی وجاود واساطه

پ

وجود را کنار گذاشت  -در زماان مصانف ،اعتبااریباودن

در عروض موجودبودن بر ماهیت است ،نه خاود ماهیات،

وجاود و اصااالت ماهیاات موجاه بااوده اساات و حکمااایی

ماهیات باا وجااود موجاود اسات و ماهیاات ممکان ماننااد

همچون میرداماد ،مال رجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمای

حرارت برای آت

موصاوف باه حارارت

در زمان او چنین اعتقادی داشته اند؛ بااوجوداین ،بادون باه

است و خودِ حرارت نیست .پ

میااان آوردن سااننی از مالصاادرا بااهعنااوان اصاالیتاارین

گفته میشود؛ درحالیکه به خود حرارت ،حار و ساوزاننده

پایهگذار اصالت وجود ،از آن دفا کرده اسات  -او طریاق

گفته نمیشود و همچنین وجاود ممکان صافتی اسات کاه

خود را بر مبنای اعتباریت ماهیات و اصاالت وجاود بارای

برای ماهیات ممکان حاصال اسات .پا

گفتاه مایشاود

نقد نظریة وحدت وجود بیان میکند.

ماهیت ممکن با وجود ،موجود است؛ درحالیکاه در اینجاا

مصنف پ

است .پ

آت

به آت  ،حار و سوزاننده

از پذیرفتاهشادن اینکاه ممکناات موجاود

گفته نمیشود وجود بهواساطة خاودش و لنفساه موجاود

هستند ،درحالیکه وجودِ وجاود ،عاین ذاتشاان اسات ،در

است؛ بلکه موجودیت وجود هماان مااهیتی اسات کاه باا

دفع این شبهه  -با توجاه باه تفااوت واساطه در ثباوت و

وجود موجود شده است.

واسطه در عروض و اینکه از نداشاتن واساطه در عاروض

پ

همانا وجود در ممکنات بهمنزلة اعراض اسات؛

نمی توان عادم واساطه در ثباوت را نتیجاه گرفات و تنهاا

بدین صورت که در اینجا وجودِ وجود ،همان وجود رابطای

خداوند است کاه های واساطه ای در وجاودش نیسات -

برای ماهیت است .پ

عادم وجاود ممکان ،امکاان دارد؛

می گوید :از اینکه وجودِ وجودِ ممکن عین وجاود آنسات،

یعنی حصول وجود برای ماهیات سالب شاود؛ بناابراین از

الزم نماایآیااد آن موجااود ،واجاابالوجااود باشااد؛ زیاارا

اینکه وجود ممکن عین وجود است ،واجابباودن وجاود

اسات و بارای او

از آن گفتاه شاود هماة

واجب الوجود تعالی وجودش عین ذات

غیر از وجودِ محض ،ماهیتی نیست؛ باهگوناهایکاه وجاود
برای آن ذات ،صافتی حاصال و الزم اسات؛ باهطاوریکاه

برای ماهیت الزم نمیآیاد تاا پا

ممکنات وجودشان عین واجب تعالی است.
مصاانف بااهمنظااور نقااد نظریااة وحاادت وجااود،
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استشهادهایی را ذکر کرده است که به اقوال حکمای سالف
برای تأیید این نظریه آوردهاند و س

بررسی و نقد کارده

چنین موجودی بشرط سالب نیسات؛ بلکاه موجاود ال بشارط
ایجابی است (ابنسینا1388 ،ش.)262-261 :

است .او می گوید :شیخ و حکماایی غیار از شایخ کاه نازد

حکیم رودسری در توضیح این عبارت میگوید :شااید

بسیاری از صاحباننظر در علوم عقلیه پذیرفتهشده هساتند،

معتقدان به وحدت وجود از کالم شیخ چنین فهمیدهاند کاه

عباراتی ایراد کرده اند کاه منشاأ اعتقااد ایان طائفاه ،یعنای

واجب تعالی عاین وجاود مشاترک باین واجاب و ممکان

معتقدا ن به وحدت وجاود شاده اسات .قطعااا حکماا ایان

است وگرنه در این عبارت شیخ ،تأییدی برای مذهب آنهاا

عبارات را بیاان کارده اناد و در ایان عباارات باا آن طائفاه

یافت نمیشود و پنهان نیست که اواخار عباارت شایخ ،در

موافق هستند؛ اما حکما معنای دیگری غیر از ماذهب آنهاا

نفی آنچه قائلین به وحادت وجاود فهمیادهاناد ،صاراحت

را اراده کردهاند و من بعضی از این عباراتی را نقل مایکانم

دارد؛ آنجا که میگوید «معنای گفتار من که واجابالوجاود

که به راهر موافق مذهب قائلین به وحدت وجاود اسات و

 -با این شرط که دارای سایر زوائد نباشد  -صارف وجاود

به حاصل کالم آنچه از آن عبارات اراده کاردهاناد و اینکاه

است این نیست که او وجودی مطلق و مشترک فیه اسات،

مطابق با مذهب قائلین باه وحادت وجاود نیسات ،اشااره

اگر موجودی با این صفت وجود داشته باشاد» .قطعااا ایان

رفتاه اسات و

عبارت صراحتی در نفی آنچه تاوهم شاده اسات ،دارد .در

قسمتی از عبارت او در الهیات شفا را نقل میکناد .یکای از

ادامه نیاز عبااراتی از شایخ در طبیعیاات شافا را در اوایال

عبارات نقلشده بدین شر است:

فصلی با عنوان «در پیگیری گفتاار برماینادس و مالیساوس

میکنم .او در ابتدا به سراغ اقوال شیخالرئی

هر چیازی کاه مااهیتی غیار از اندیات دارد ،معلاول اسات؛

در مورد امر مبادی وجاود اسات» (ابانساینا1404 ،ق)26 :

زیرا دانستی که اندیت و وجود نمیتواند نسابت باه مااهیتی غیار

نقل کرده است و بیان میکند شیخ در بطاالن ایان ماذهب

از اندیت ،آن مقامی را داشته باشاد کاه امار مقاوسم نسابت باه امار

کمال مبالغه را کرده اسات؛ البتاه حاق باا اوسات .عباارت

متقاوم دارد؛ بناابراین ،وجاود بایااد از لاوازم ماهیات باشااد و در

دیگری که از شیخ نقل مای کناد در الهیاات شافا در مقالاة

این صورت بیرون از این نیست که یا باهدلیال خاود ماهیات از

دهم است؛ فصلی که باهطاور کوتااه درباارۀ مباد و معااد

لوازم آن شده است یا به سابب دیگاری از لاوازم ماهیات شاده

سنن گفته است:

است .مقصاودمان از لازوم تبعیات وجاودی اسات؛ موجاود از

زمانی که وجود از مبد آغاز شاود ،هماواره مرتباة هار

چیزی جز موجود تبعیت نمایکناد؛ بناابراین ،اگار وجاود تاابع

وجودی پایینتر از وجود قبلی است و ازنظر درجات تنزل

وجاود در وجاود خاود

می یابند؛ به همین دلیل ،مالئکاة روحاانی و مجارد ،مرتباة

از وجودی تبعیت کرده است .هار چیازی کاه در وجاود خاود

ننست دارند که عقول نامیده میشوند .بعد مراتب مالئکاة

تاابع وجااودی باشااد ،متبااو او بایاد قباال از او وجااود بالااذات

روحانی است که نفوس نامیاده مایشاوند و اینهاا مالئکاة

داشته باشد؛ بنابراین ،ماهیات قبال از وجودیاافتن خاود ،وجاود

عمله هستند؛ س

مراتب اجرام آسمانی است کاه هریاک

بالااذات خواهااد داشاات؛ ایاان خااالف فاارض اساات  ...پ ا

نسبت به دیگاری جایگااه شاریفتاری دارد تاا برساد باه

واجاابالوجااود ،ماهیاات ناادارد و موجااودات دارای ماهیاات،

آخرین اجرام آسمانی .بعد از آنها وجود ماده آغاز میشاود

وجود خود را از او میگیرناد  ...و مقصاودم از ایان حارف کاه

که قابلیت داشتن صورتها را به نحاو کاون و فسااد دارد.

واجبالوجود مجرد وجود است با این شارط کاه ساایر زوایاد

 ...و برترین موجودات این عاالم ،انساان و بعاد از انساان،

را نداشته باشد ،این نیست که او وجودی مطلاق و مشاترک فیاه

گیاه است .برترین مردم کسی اسات کاه

ماهیت و الزمة خود ماهیت باشد ،پ

 -اگر موجودی با این صفت وجود داشته باشاد  -اسات؛ زیارا

حیوانات و س
نفس

باه کماال رسایده و عقال او بالفعال شاده باشاد و
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اخالقی داشته باشد که فضایل عملای اسات .برتارین اینهاا

حکیم رودسری در ادامه اشاره مای کناد آنچاه بای

کسی است که استعداد مرتبة نبوت را داشته باشد؛ او کسای

همه ممکان اسات موجاب واقاعشادن آنهاا در ایان فهام

است کاه در قاوای نفساانیاش ساه خصالت ذکرشاده را

نادرسااات باشاااد ،عباااارات حکماااا در مبحاااث علااام

داشته باشد و آن خصایص این اسات کاه کاالم پروردگاار

واجابالوجاود اسات و بعضای از ایان عباارات را فاضال

بلندمرتبه را بشنود و مالئکة او را ببیناد .گااهی مالئکاه باه

خفاری (957ق) در حاشایة کتاااب تجریاد از فاارابی نقاال

صورتهایی درمی آیند کاه پیاامبر آنهاا را مایبیناد .اینکاه

کرده است؛ آنجا که گفته اسات «و او کال اسات ،در عاین

چگونه بر کسی وحی میشود و مالئکاه بار او باهصاورت

اینکااه وحاادت دارد» (خفااری1382 ،ش123 :؛ فااارابی،

شبح راهر می شوند را بیان کردهایم .بیان کاردیم در گاوش

1405ق ،فصّ )59 :11و مهل این عبارت در کتاب شفا نیاز

پیامبر از ناحیة خداوند و مالئکه صادایی ایجااد مایشاود.

در آخار ایان فصال گفتاه

پ

آمده است؛ آنجا که شیخالرئی

از

آن صدا را میشنود ،بدون اینکه کالم انسان یاا حیاوان

است ،او مبد همه چیز است؛ درحاالیکاه شایئی از اشایاا،

زمینی باشد و این همان چیزی است که بار او وحای شاده

بعد از اشیاا نیسات (ابانساینا1404 ،ق .)354 :او توضایح

است؛ همانطور که ننستین موجود عالم خلقت از ابتدا تاا

می دهد مراد حکما از مِهل این عبارات ،همان چیزی نیسات

و پا

از آن جارم اسات؛

که صوفیه گفتاهاناد؛ بلکاه ماراد اینسات کاه نسابت ذات

در اینجا هم وجود از اجرام ،سا

از

خداوند  -که عین وجودش است  -به حقایق موجاودات،

درجة عناصر ،عقل ،س
پ

نف

نفاوس و پا

آن ،عقول آغاز می شود (ابنسینا1388 ،ش.)339- 338 :

نسبتی شادیدتر از نسابت صاورتهاای انتازا شاده از آن

توضیح مصنف ایان اسات کاه مضاامین سانن شایخ

حقایق است که در نفوس انسانی باه دسات آماده و منشاأ

منفی نیست؛ معنای ایان کاالم چناین نیسات کاه وجاودِ

کشف آن حقایق نزد نفوس انسانی است .پ

قطعاا فیضان

واحد شنصی از رتبة بااالتری باه رتباة پاایینتاری تنازل

صاااورتهاااا بااار نفا اوس انساااانی در حقیقااات از ذات

باازمیگاردد و باه آن درجاة بااالتر ترقای

واجاابالوجااود اساات و همچنااین ،فیضااان اصاال حقااایق

میکند؛ چنانکه صوفیه چنین کالمی می گویند؛ بلکاه ماراد

موجود در خارج که از آنها صورتهای علمی موجاود در

و مقصود اینسات کاه طبیعات وجاودی کاه مشاترک باین

نفوس انتزا میشود نیز از ذات پروردگار است.

مییابد و س

واجب و ممکن است ،حدو ،وجود را از وجود اول آغااز

ذات واجب تعالی با وجود بساطت و وحادت و عادم

کرده که هماان واجابالوجاود تعاالی اسات و باه وجاود

تکهر ،مانند صورت علمیهای برای همة حقاایق موجاودات

از آن باه مااده

واجبالوجود تعالی به اعتباار ذات خاود ،عاالم

مالئکة روحانی ،س
تنزل و س

اجرام آسمانی و پ

است؛ پ

ترقی و بازگشت میکناد .هماانطاور کاه در

به همة حقایق موجودات است  -چاه حقاایق کلیاه و چاه

عبارات شفا نیز بیان این مطلب گذشت ،عباارات بار اینکاه

حقایق جزئیه  -بدون احتیاجداشاتن باه انتازا صاورتی از

وجود پایین غیر از وجود باال بوده است و طبیعات وجاود،

حقایق ،ایان ذات اوسات کاه جایگااه هماة صاورتهاای

انحصار در شنصی واحد ندارد  -هماانطاور کاه ماذهب

عقلیه ای است که منشأ کشف حقایق نزد نفوس است .ایان

صوفیه انحصار طبیعت وجود در شانص واحاد را مادعی

مطلب که حصول خود اشیاا در عقال عاین حقاایق اشایاا

است  -تصریح دارد؛ بنابراین ،شااید معتقادان باه وحادت

است ،بنا بر مذهب صاحبان تحقیق است؛ این در حالیسات

وجود از این عبارات حکما که نادرست تفسیر کردهاناد باه

که صورتهای عقلی متکهرند؛ اما ذات پروردگار از جمیاع
مانند این است که همة ایان صاور

چنین مطلبی قائل شدهاند که به زعم مصنف (ره) بطالنا

جهات واحد است .پ

راهر است.

نزد ذات جمع باشند؛ اما نه به ایان معناا کاه حقیقتااا عاین
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هریک از آنها باشد .پ

مقصود حکماا ایان معناسات ،ناه

آنچه صوفیه گفتهاند.

و آنچه عقل برخالف آن گواهی دهد ،پذیرفته نمیشاود و
اینکه مطالبی مافوق عقل موجود نیسات .پا

معتقدناد آن

در دنبالة مباحث ،عباراتی از سید شریف نقل مایشاود

مکاشفات و مشاهدات با فرض صحیح بودنشاان باه آنچاه

که بهمنظور نقد وحدت وجود از آن استفاده شاده اسات و

این افاراد باا گاواهی

س

موافق با عقل است ،برمیگردند .پ

عبااراتی از او آورده و نقاد شاده کاه موجاب تأییاد

بداهتی که نزدشان است ،از اقامة برهان بر باطلبودن امهاال

وحدت وجود است .مصانف بیاان مای کناد ساید شاریف

این مطالب بی نیاز هستند و جایزشامردن چناین مطاالبی را

(816ق) در حاشیة خود بار شار قادیم فاضال اصافهانی

نزا و جدال میشمارند - .پایان کالم سید شریف  -پنهاان

(746ق) بر تجرید  -که تاکنون باه صاورت نسانه خطای

نیست که این کالم به نوعی نارضایتی به وحدت وجاود را

است  -مینویسد :کالم فاضال اصافهانی کاه گفتاه اسات

می فهماند؛ البته شاید نظارش بعاد از نوشاتن ایان مبحاث

«پ

الزم می آید ماهیات نیاز متحاد باشاند» و حاال آنکاه

تغییر کرده است.

چنین نیست و گفتة او به اینکه درواقع فقاط ذات واحادی

اما عبارتی که مصنف از شاریف جرجاانی در تأییاد و

موجود است که هی ترکیبی در او راه ندارد؛ بلکه بارای او

استدالل بر این مذهب نقل میکناد ،چناین اسات :حاصال

صافات متعااددی وجاود دارد کااه عاین ذات اوساات و آن

استدالل سید شریف این است کاه هار مفهاومی مغاایر باا

حقیقت وجودی است که ذاتاا به دور از عدم و نشاانهای از

الزم اسات واجابالوجاود

امکان است و بهصاورت اعتبااری تقیاداتی بارای

وجود باشد ممکن است ،پا

فارض

عین وجود باشد و همچنین ،تعین واجب مطلقی که خاالی

میشود که برای همین قیاود اعتبااری ،موجاوداتی جادا از

از هرگونه تقیدی است ،عین ذات واجاب تعاالی و جزئای

هم رهور مییابناد؛ باه هماین دلیال ،تعادد حقیقای تاوهم

حقیقی باشد .پ

وجود مطلاق ،منحصار در فارد واحادی

میشود؛ بنابراین ،مادامی که برهاان عقلای بار بطاالن ایان

است که عروض

بار اشایاا و موجودشادن اشایاا ممکان

مطلب اقامه نشود ،آنچه او ذکر کرده اسات مبنای بار عادم

نیست ،مگر با ضمیمهشدن وجود مطلق به اشیاا .باا توجاه

اتحاد ماهیاات ،تماام نیسات و اشاتراک وجاود نیاز تماام

به اینکه محال است این ضامیمهشادن باه اعتباار عاروض

نیست؛ بلکه وجود هی ممکنی ثابت نیست.

وجود بر اشیاا باشد ،الزم می آیاد ضامیمهشادن باه اعتباار

در پاسخ  -پاساخ ساید شاریف باه فاضال اصافهانی -

ارتباط و ایجاد نسبت اشیاا با حقیقت وجود باشد.

می گویم :این مطلب خارجشادن از محادودۀ عقال اسات،

حکیم رودسری در پاسخ از این استدالل می گویاد :ماا

همانا بداهت عقل باه تعادد موجاودات باهصاورت تعادد

قول سید شاریف را نقال مایکنایم کاه گفتاه اسات «الزم

حقیقی شهادت می دهد و به درستی موجاودات ،حقاایق و

می آید واجبالوجود ،وجود مطلق خاالی از هماة تعیناات

ماهیات حقیقتاا جدای از هم هستند و تنها بهصورت اعتباار

باشد» و می گوییم اگر مقصود او از وجود مطلاق ال بشارط

گرفتاهاناد ،ادعاا

از تعینات است ،بهطوریکه در ضمن وجودِ حاصلشده باا

می کنند سند گفتارشان ،مکاشافات و مشاهداتشاان اسات و

تعینات موجود شود ،نتیجه آن اسات کاه از مقادمات ساید

رسیدن به این مطالب باا کماک و راهنماایی عقال میساور

شریف ،عینیت وجود با واجب تعالی الزم نمایآیاد؛ بلکاه

نیست؛ بلکه عقل در اینجاا عازل شاده و از کاارآیی افتااده

الزم می آید واجب تعالی فردی از افراد وجود باشاد؛ زیارا

که از درک معقاوالت نااتوان اسات؛ اماا

ذات او

نیست و کسانی که چنین گفتاری را پی

است؛ مانند ح

تعین واجب تعالی بهواسطة ذات خود اوست ،پا

کسانی که مقید به پیروی از عقل و شاوونات عقال هساتند

تعینی از تعینات است و هر چیز متعینای ممکان نیسات در

و قائلند آنچه عقل موافق آن شهادت دهد ،پذیرفتنی اسات

چیزی موجود شود که آن تعین را ندارد .اگر مقصاود او از
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وجود مطلق این است که الزم باشد واجبالوجود ،وجاود

موجودات با ماهیت افاضه میشاود ،پا

مطلق و خالی از همة تعینات امکانی باشد؛ بهطوریکه ایان

مجرد وجود  -به شرط نداشتن جنبه هاای عادمی و ساایر

مطلااق و خااالیبااودن ،قیاادی از قیااود و تعیناای از تعینااات

هماة اشایائی کاه ماهیات دارناد و

واجب باشد .پ

اوصاف  -اسات .پا

واجابالوجاود،

به درستی تعین بهخودیخود نیاز تعینای

ازاینرو ممکن هستند ،بهواسطة وجود ،موجود مایشاوند.

در ایان صاورت کاالم او کاه گفتاه

معنای کالم من که واجب الوجود مجرد وجود است با ایان

است ،الزم میآید واجابالوجاود ،وجاود مطلاق خاالی از

شرط که سایر زوایاد را نداشاته باشاد ،ایان نیسات کاه او

همة تعینات باشد ،حرفی پذیرفته شده اسات؛ اماا کاالم او

وجودی مطلق و مشترک است؛ اگر چنین موجودی تحقاق

که وجود مطلق ،منحصر در یک فرد است و امکاان نادارد

داشته باشد زیرا چنین موجودی ،موجود باه شارط سالب

بر اشیاا عارض شود ،تمام نیسات؛ زیارا وجاود مطلاق باه

نیست؛ بلکه موجود ال بشرط ایجاب است؛ یعنای در اولای

معنی وجود ال بشارط ،عاین ذات واجابالوجاود نیسات؛

واجب الوجود با شرط عدم زیادت ترکیب موجود اسات و

بلکه ذات واجب الوجود فردی از افراد وجود مطلاق اسات

این دیگری بدون شارط زیاادتی موجاود اسات؛ ازایانرو

و وجودات ممکان نیاز کاه تعیناات امکاانی دارناد ،افاراد

آنچه کلی باشد ،بر هر چیزی حمل می شاود و حاال آنکاه

دیگری برای وجود مطلق هستند و از آنجا کاه امکاان دارد

واجبالوجود بر هر چیزی که زیادت دارد ،حمل نمیشود

عاروض

و هار چیاازی غیاار از واجابالوجااود باشااد ،زیااادت دارد

از تعینات است .پا

وجودات بر تعینات امکانی عاارض شاوند ،پا

این مط لاق نیاز در ضامن تعیناات امکاانی بارای ممکناات

(ابنسینا1404 ،ق.)343- 344 :
سا

امکان دارد.

مااال محمدسااعید رودسااری بااه عبااارات سااید

آشکار شد شبهة قاائلین باه وحادت وجاود ،از اشاتباه

شریف اشاره کرده است و یکبهیک بررسای مایکناد :اماا

یک معنای وجود مطلق با معنای دیگر آن باه دسات آماده

آنچه از سید شریف نقل شده اسات کاه وجاود پروردگاار

سید شریف که در کالم خود گفتاه اسات ،الزم

تعاالی باار پیکارۀ موجااودات بسااط دارد ،باا وجااود آنکااه

می آید وجود مطلق که خالی از تقیادات اسات ،عاین ذات

بساطت داشته است و تجزیهپذیر نیسات؛ چنانچاه از ایان

واجب تعالی باشد ،وجود مطلق را به معناای آن وجاودی،

مطلب اراده کرده است که از وجود واجب تعالی  -کاه باه

استعمال کرده است که با این اطالق و عاریباودن از هماة

ذات خااود تعااین دارد و جزئاای حقیقاای بااوده و بساااطت

تعیناتی متعین است که غیار از ذات هساتند؛ زیارا در غیار

محض است  -بر پیکرۀ موجودات ،وجود افاضه میکناد و

این صورت ،این مقدمه همانطور که در گذشته بیان کاردم

بر موجودات بسط می یابد .در این صورت ،باا قاول اول او

قطعاا صحیح نبود و وجود مطلق را در قول خود کاه گفتاه

 -که وجود منحصار در فارد واحاد اسات و موجودشادن

است ،وجود مطلق منحصر در فرد واحد اسات و عاروض

ممکنات به اعتبار نسبت یافتن با وجاود اسات  -منالفات

وجود مطلق بر اشیاا ممکان نیسات و موجودشادن اشایاا

خواهد داشت .اگر از انبساط نحاوه ای از تغییار حاالتی باه

تنها با ارتباط و ضمیمهشدن وجاود مطلاق باه آنهاا امکاان

حااال دیگاار را اراده کاارده اساات ،پاا

بااا ایاان کااالم

دارد ،بااه معنااای ال بشاارط از هماة تعینااات ،حتاای تعیناای

جایزدانستن انبساط برخداوناد ،جهال محاض و اشاتباهی

استعمال میکند که عین ذات است.

آشکار است.

است .پ

مصنف بهمنظور تأیید برداشت خود ،عبارت ابنساینا را

همچنین ،اگر از ایجاد نسبت و انتساب ،معناای متباادر

در کتااب شافا ذکار مایکنااد کاه مایگویاد :نتیجاة آنکااه

از آن ،که نسبت بین دو چیاز اسات را قصاد کارده اسات،

واجب الوجود ،ماهیت ندارد و وجود از واجبالوجاود بار

ایجاد نسبت امر اعتباری بوده و متأخر از تحققداشاتن

پ
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دو طرف نسبت است و تحقاقداشاتن یعنای وجودداشاتن.
پ

چگونه واجب ،عین وجود است .چگونه وجاود اماور

موجود در خارج اعتباری است؛ درحالیکه ماا باه وضاو

واجب الوجود داللت میکند؛ همانطور که شیخالارئی

در

شفا بر وحدت واجب الوجود باه آن اساتدالل کارده اسات
(ابنسینا1404 ،ق.)343- 344 :

می دانیم زید و عمرو در خارج موجودند؛ اگرچه هایچک
وجود این دو را اعتبار نکرده باشد .اگر از ایجاد نسبت امار

نحوة تعين واجبالوجود

دارای تحقاااق و موجاااود در خاااارج ،بااادون اعتباااار

نگارندۀ رسالة توحید در ادامه ،بحث تعین واجابالوجاود

بادون شاک چناین

را به میان کشیده است و میگوید :همین که واجبالوجاود

امری که بدون اعتباار اعتبارکنناده ای موجاود اسات ،عاین

وجود محضی است که ذاتاا وجاود بارای آن ثابات اسات،

ذات واجبالوجود است؛ زیرا این امر مصداق سانن ماا و

واجبالوجود به ثبوت رسیده است ،ناه اینکاه باا حقیقتای

موجب صحت کالم ماست ،که زید موجود است و عمارو

غیر از ذات خود ثابات شاده باشاد .واجاب اسات کاه آن

موجود است و ذات واجاب تعاالی از ازل موجاود اسات؛

وجود ذاتاا متعین باشد؛ بهطوریکاه باه اماری غیار از ذات

درحالی که برای قاول ماا کاه زیاد موجاود اسات ،در ازل

خود  -که او را از غیر خودش جادا کارده اسات و تمییاز

تنهاا نظار بااقیماناده ایان

می دهد  -نیاز نداشته باشد؛ زیرا تعینای کاه مغاایر باا ذات

اساات کااه وجااود موجااودات درحااالیکااه باادون اعتبااار

است یا ثبوت

بارای ذات مساتند باه ذات اسات و باه آن

اعتبارکننااادهای موجودناااد ،اماااری زائاااد بااار حقیقااات

تکیه دارد که این محال است؛ زیرا ذات تا زمانی کاه خاود

واجبالوجود باشند.

ذاتاا متعین نباشد ،چگونه سبب تعین میشود؟ و بداهت باه

اعتبارکنندگان را اراده کرده است ،پا

مصداق و حقیقتی نیست .پا

توضیح استدالل اینکه ابتدا انتسااب ،اماری موجاود در
خارج است .دوم ،این انتساب پای

محالبودن چنین مطلبی حکم میکند .اگر ثبوت

مستند باه

از وجاود موجاودات

غیر ذات است ،در این صورت الزم میآید واجابالوجاود

موجود است؛ زیارا علات موجودشادن موجاودات هماین

متعین ،معلول غیر باشد که این مطلاب نیاز خاالف فارض

انتساب است .سوم ،خود انتساب باید عین واجابالوجاود

است زیرا واجب الوجود معلول و محتاج غیر نیسات؛ پا

باشد؛ زیرا در غیر ایان صاورت خاود ایان انتسااب بارای

ضرورت دارد وجود واجب منحصر در یک شنص باشد.

انتساااب

اینکه برای واجب دو تعین باشد نیز احتمال نمایرود؛

دیگری خواهد بود که در نهایات موجاب تسلسال محاال

زیرا اگر برای واجب دو تعین باشد ،ممکان نیسات هاردو

میشود .از آنجا که ذات واجب ازلی است ،اماا موجاودات

تعین عاین ذات واجاب باشاند؛ زیارا ایان دو تعاین عاین

دیگر ازلای نیساتند ،وجاود موجاودات زائاد بار حقیقات

یکدیگر نیستند؛ به این علت که اگار عاین یکادیگر باشاند

واجب الوجود هستند ،نه عین آن؛ زیرا در غیر این صاورت

دوتا ننواهند بود  -و دوئیت و اثنینیت فار وجاود تماایز

باید موجودات دیگر نیز وجود ازلی داشته باشند.

است و بدون وجه افتاراق و تماایز ،دوئیات معناا نادارد -

موجودشاادن بااه علاات نیازمنااد اساات و علاات

حکیم رودساری در پایاان مایگویاد گفتاة قاائلین باه

بلکه واحدند .نتیجه اینکاه واجاب الوجاود واحاد اسات و

وحدت وجود  -که وجود در وجود واجب تعالی منحصار

حال آنکه دو تعین فرض کرده بودیاد .وقتای ممکان نشاد

است و وجود سایر اشیاا با انتسااب باه وجاود اسات  -از

هردو تعین عین ذات واجب باشند ،پ

یاا یکای از آن دو

اعتبار ساقط میشود .بهطاورکلی بارای ایان گفتاه ،معناای

عین ذات او و دیگری مغایر با ذات اوست یا هاردو تعاین

قابل اعتنا و استدالل پذیر یافت نمیشود .بلاه آنچاه باه آن

با ذات او مغایرت دارند .به درستی دانستی که تعینی که باا

باار وحاادت وجااود اسااتدالل کااردهانااد ،باار وحاادت

ذات واجب مغایر است ،ممکن نیست تعاین داشاته باشاد؛
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یعنی ممکن نیست چنین تعینی برای واجاب تحقاق داشاته

می کند و با توجه به آن ،نظریة وحدت وجود را زیر ساوال

الزم است تعین ،منحصر در تعین واحدی باشاد

میبرد؛ ازاین رو گفتنی اسات در نگااه عرفاا ،مطلاق باه دو

که عین ذات واجاب اسات .نتیجاه آنکاه وحادت وجاودِ

معناست؛ یکای مطلقای کاه مقابال مقیاد اسات و دیگاری

موجودی که ذاتاا وجود ثابت دارد به تأییاد رساید .و از آن

مطلقاای کااه ورای اطااالق و تقییااد اساات و بااه آن مطلااق

الزم می آید که هر حقیقت موجودی غیر از واجب ،ممکان

مقسمی گفته میشود .مطلاق قسامی فعال حاق اسات ،ناه

باشد و در وجوش به واجب منتهی شود و بدون واسطه یاا

خود حاق .خاود حاق مطلاق مقسامی اسات .متاأخرانو از

با واسطه از واجب تعالی صادر شده باشد.

متألهان ،از وجود حق به ال بشرط مقسمى و از فیض او باه

باشد ،پ

بنااابراین ،وجااود از ناحیااة واجااب تعااالی باار همااة

ال بشرط قسمى ،تعبیر فرمودهاند؛ بنابراین ،اصل حقیقت ناه

گساترش

مطلق است و نه مقیَّد؛ چاون مقاوسم کال اسات ،باا مطلاق،

وجود بر پیکرۀ موجودات به این نحو و باه ایان معناسات،

مطلق و با مقید ،مقیاد اسات .ایان اطاالق و تقییاد ،غیار از

نه به آن صورتی که صوفیه توجیه کردهاناد و آن را کشاف

اطالق و تقییدِ مصاطلح در بااب ماهیاات اسات و کیفیات

و مکاشفه نامیده بودند .شاید صوفیه هم مایخواساتند ایان

ارتباط وجود منبسط با حاق و خلاق قابال ادراک نیسات و

معنایی که ما تقریر کردیم را بیان کنند ،اما نتواستند باه ایان

مجهولالکُنه اسات (ترکاه1360 ،ش)124- 125 :؛ ازایانرو

نحو از بیان و تعبیر پیاده کنند؛ ازاینرو این معنا را باه ذوق

طر اشکال مصنف ،بر مبنای نادرستی قارار گرفتاه اسات؛

و کشف احاله داده و برگردانده اند .در غیر اینصورت  -که

گرچه سنن او در تحذیر از خلط دو معنای متفاوت مطلاق

چنین توجیهی برای آنها نباشد  -راهر کالمشان بهصاورتی

وجود ،محکوم به صحت است.

موجودات ،فیضان داشاته و جااری اسات .پا

کامالا واضح خطا و اشتباه است.

ج .در پاسخ به اینکه آیا وحدت حقیقی وجاود برقارار

دومین ارزیابی دیدگاه مصنف:

است ،فیلسوفان اصالت ماهوی ،فیلسوفان اصالت وجاودی

الف .راهر عبارات مصنف و ارجا مطالب نشاان مایدهاد

کاه باه تبااین وجاودات قائال هساتند ،فیلساوفان اصاالت

او نگاه وحدت وجود ،دالیال و تقریارات آن را از مناابع اصایل

وجودی که قائل به تشکیک در وجود هساتند و همچناین،

عرفان نظری ،نظیر فصوصالحکم ،مفتا الغیاب ،مصابا االنا

فیلسوفانی مانناد عالماه دوانای و میردامااد کاه باه ناوعی

و تمهیدالقواعااد تحصاایل نکاارده اساات ،تااوجهی بااه تقریاار

وحدت وجود قائل هستند اما به کهرت موجود نیاز فتاوی

مالصدرا نیاز نداشاته و باا تکیاه بار مواضاع صااحبان اندیشاة

میدهند ،پاسنشان منفی است و وحدت حقیقی وجاود را

نرفتاه اسات و در یاک فضاای مبتنای بار فلسافة

از مالصادرا و

عرفانی پی

منکرند؛ بناابراین ،نظاام هاای فلسافی پای

مشاا با بن مایه های کالمی ،صرف نظار از تقریار دقیاق وحادت

حتای نظریااة تشااکیک در وجاود او ،اعتقاااد بااه کهاارت را

میکند استدالل هاایی را علیاه ایان نظریاه اقاماه

ایجاب میکند و نمی تواند وحدت واقعیت که عرفاا تأکیاد

وجود ،کوش

کناد؛ گرچااه در البااهالی مباحااث بااه مطالااب ارزشاامندی نیااز

کردهاند را ثابت کند.

اشااره مایکنااد و دقات و توجااه خاود را بااه مباحاث فلساافی

در این بین مالصدرا با توجه به پذیرش اصالت وجاود

آشکار میکند .بنابراین ،امکان صحیحبودن اشاکاالت او بار ایان

و نظریاة وجااود رابااط معلااول ،در پاسااخ بااه ایاان سااوال،

نظریه را تنها با توجه به تفسیر خاود از نظریاة وحادت وجاود

وحدت واقعیت را میپذیرد .طبق ایان نظار ،معلاول فاقاد

باقی میگذارد.

جنبة فی نفسه است و فقط ربط و وابستگی به علات اسات

ب .حکاایم رودسااری در ایااراد اشااکاالت خااود و در
موارد منتلاف باه مفهاوم مطلاق و مطلاق وجاود ،التفاات

و معلول بما هوهو هی حکمی ندارد؛ بلکه به منزلاة شاأن
و مرتبة نازل وجود علت است (عبودیات1392 ،ش- 233 :
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 .)235درواقع هر حکم و وصفی که به معلاول نسابت داده

آن ،نقد می شود و همچنین اعتقاد باه آن ،تبعااتی ناصاحیح

میشود ،حکام و وصاف وجاود مساتقل واجاب بالاذات

به همراه دارد.

است؛ به این دلیل که در مرتبهای تجلی و تنزل کرده اسات
(جوادیآملی1375 ،ش ،ج.)589- 584 :9

د .به عقیدۀ حکیم رودساری ،اشاتباه اصالی قاائلین باه
وحدت وجاود ،از خلاط میاان دو معناای منتلاف مطلاق

وجود رابط با آنچاه ماال محمدساعید رودساری «نسابت و

وجود نشئت گرفته و همین خلط موجب خطاای وسایعی

انتسااب» مایخوانااد و بار آن اشاکاالتی وارد ماایکناد ،متمااایز

در میان طائفه صوفیه شده است .نظار مصانف رسااله ایان

است؛ زیرا براساس نظر مالصدرا وجاود راباط مصاداق مفهاوم

است که چنین استداللهاایی بار وحادت وجاود ،درواقاع

وجود و قسمی از وجود نیسات؛ بلکاه شاأن وجاود فای نفساه

استالل بر وحدت واجبالوجود است.

است و تقسیم هستی به رابط و مساتقل ،تقسایم حقیقای نیسات

ه .ازنظاار حکاایم رودسااری ،اقامااة برهااان براساااس

و در نتیجااه بااه وحاادت شنصاای وجااود نیازمنااد اساات

اعتباریبودن وجود ممکنات برای نقاد وحادت وجاود راه

(عبودیااات1392 ،ش232 :و)255؛ یعنااای براسااااس تقریااار

باه جاایی نمایبارد و اعتبااریباودن وجاود باطال اسات؛

مالصاادرا و مبتناای باار نظریااة وجااود رابااط ،همااة اشاایاا چااه

درحالی که در زمان مصنف ،اعتباریبودن وجاود و اصاالت

بایواساطه و چاه باا واساطه ،شاأنی از شاوون وجاود مساتقل

ماهیت موجه بوده است و حکمایی همچون میردامااد ،ماال

بالذاتاند (مالصدرا1981 ،م ،ج292 :2و.)329

رجبعلی تبریزی و قاضای ساعید قمای در زماان او چناین
اعتقادی داشته اند؛ همچنین ،میتوان مستقل از ایان نظریاه،

نتيجهگيري
از آنچه بیان شد ماوارد ذیال را براسااس «رساالة توحیاد»
مصنف (ره) میتوان استنتاج کرد:

نحوۀ تعین واجب تعالی را تبیین کرد.
و .با توجه به ارزیابی های انجامشده از مطالب مصانف،
می توان بر او بهمنظور استفادهنکردن از منابع اصایل عرفاان

الف .مال محمدسعید رودسری گیالنی فرزند عطاااا،،

نظری ،ایراد وارد کرد و تقریرهای دقیق از نظریاة وحادت

فقیه برجسته ،حکیم و متکلم قرن دوازدهام و از شااگردان

وجود ،همچون تقریر مالصدرا که مبتنای بار وجاود راباط

مالمحمدباقر سابزواری و همادرس فاضال ساراب اسات.

معلول است را در مقابل اشکاالت مصنف رسالة توحید بار

تنها اثر به جایمانده از محمدسعید گیالنای رساالهای اسات

وحدت وجود ،قابل دفا دانست.

با عنوان «رسالة توحید» که دربردارندۀ آرا و نظرات کالمای
او دربارۀ ادلة توحید و رفع شبهات آن است.
ب .در بیان مصانف ،جاواز تسلسال در اماور اعتبااری
معنای

این است که برای عقال جاایز اسات چیازی را از

فهرست منابع
 - 1ابن ساینا1388( ،ش) ،الشافاا،االلهیات ،ترجماه اباراهیم
دادجو ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.

چیز دیگری و چیز دیگری را از آن چیز دیگر انتزا کند و

1404( ،----- - 2ق) ،الشاافاا،االلهیات ،قاام ،انتشااارات

به همین ترتیب ادامه دهد .مراتب انتزا به حدی نمی رساد

مکتبة آیة ا ،المرعشى.

که برای عقل ممکن نباشد چیز دیگری را انتازا کناد ،ناه

 - 3افندی ،میارزا عبادا ،اصافهانی و دیگاران1431( ،ق)،

اینکه تحقق اعتباارات غیرمتنااهی و متسلسال و بالفعال در

ریاض العلماا و حیاض الفضالا ،لبنان ،انتشاارات موسساة

نف االمر ممکن باشد.

التاریخ العربی.

ج .براساس نظار ایان حکایم مکتاب اصافهان ،نظریاة
وحدت وجود بر برهان مبتنی نیسات و قرائات صاوفیه از

 - 4امین ،سید حسن1408( ،ق) ،مستدرکات عیان الشةيع ،
بیروت ،انتشارات دار التعارف للمطبوعات.
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 - 5ترکه ،صاائنالادین علای1360( ،ش) ،تمهیاد القواعاد،
مصااحّح و محقدااق سااید جاااللالاادین آشااتیانی ،تهااران،
انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
1381( ،-------------- - 6ش) ،تمهیاااد القواعاااد،
پاورقی آقا محمدرضا قمشهای ،قم ،بوستان کتاب.
 - 7تهرانی ،آقاا بازر 1430( ،ق) ،طبقاات اعاالم الشایعه،
لبنان ،دار إحیاا الترا ،العربی.
 - 8حسن زاده آملی ،حسن1381( ،ش) ،هزار و یک کلماه،
قم ،بوستان کتاب.
 - 9خفری ،محمدبن احمد1382( ،ش) ،تعلیقاه بار الهیاات
شر تجرید مال على قوشاچى ،تهاران ،انتشاارات میارا،
مکتوب.
 - 10سااابحانی تبریااازی ،جعفااار1376( ،ش) ،موسةةةو
طبقات الفقهاا ،قم ،انتشارات موسسه امام صادق ( ).
 - 11سبزواری ،مال هادی1383( ،ش) ،اسارار الحکام ،قام،
انتشارات مطبوعات دینی.
 - 12عبودیت ،عبدالرسول1392( ،ش) ،درآمادی باه نظاام
حکمت صدرائی ،تهران ،انتشارات سمت.
 - 13فااارابی ،ابونصاار1405( ،ق) ،فصااوص الحکاام ،قاام،
انتشارات بیدار.
 - 14مالصاادرا ،صاادرالدین محمااد شاایرازی1981( ،م)،
الحکم المتعالي فی االسفار العقلية االربعة  ،بیاروت ،دار
احیاا الترا ،العربی.
 - 15یهربی ،ساید یحیای1391( ،ش) ،عرفاان نظاری ،قام،
انتشارات بوستان کتاب.
 - 16یزدان پناه ،یادا1388( ،،ش) ،مباانی و اصاول عرفاان
نظری ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
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