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Abstract 

The matter of God’s Unity is addressed in three capacities: 1. necessity, 
2. Divinity, and 3. real existence. Regarding unity in the position of real existence
various beliefs exist; for example, the beliefs of the common people, the
Peripatetic philosophers, the ignorant from among the Sufis as well as their elders,
the Pahlavi scholars, Mirdamad and Davvani, the great mystics the Pahlavi
scholars and the transcendental philosophers. Mulla Sadra also has many views in
this regard in different periods and discussion of his The Transcendent Philosophy
of the Four Journeys of the Intellect. This paper compares the aforementioned
beliefs and views with each other and ultimately, introduces the pure and sincere
Unity of God from among them which is free from all other errors as well. Pure
monotheism is monotheism that is not polluted with any type of polytheism
regarding real existence and this is only the view of the mystics and transcendental
philosophers; this is also the final view of Mulla Sadra. The aforementioned view
is based on the view of the unity of existence and existents while preserving the
plurality of both and according to that, existence and existent is limited only to
God’s essence and at the same time it has real and various manifestations and
illuminations; on the other hand, even though existence and existents have
different and real manifestations, at the same time, they are one and limited to
God’s existence. It is clear that this study is descriptive-analytic. 
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Summary 

In the matter of the Unity of God which is the base of Divine teachings, 

different views have been presented by the theologians and philosophers of 

various inclinations and the Sufis and mystics regarding real existence and 

there is a specific understanding of it in the minds of the public who believe 

and profess the Unity of God which conforms to the views of the Peripatetic 

philosophers and theologians.  

They believe in the plurality of existence and plurality of existents based 

on the theory of contrast and separation of existents from each other, and 

believes one of these plural and contrasting existents is God and He is one of 

many existents, and the cause of all others. 

Another view believes in a single real and true instance of existence and 

existents and considers it to be God; however, this view believes that this 

single existence and existent manifests in the form of many contingents and 

since the result of this manifestation is the nominal existence of the 

contingents, their plurality does not damage the aforementioned real unity of 

existence and existent. In this view, the ignorant from among the Sufis and 

their elders are in accordance with each other, with the difference that the 

former limit the existence of God to this level of manifestation as can also be 

seen in the apparent words of the mystics and this results in the negation of 

the essence of God; however, the latter group, apart from this level, believe 

in a level of no condition-no description for His essence but consider that 

single existence and existent in both levels – be it the level of essence or that 

of the manifestations – to be necessary; in contrast to the … who, though 

they believed in the unity of existence, however, they consider existence to 

be necessary in only level and contingent in the other. 

In another view, which has been attributed to the transcendental 

inclination, existence is considered principal and real only in the Necessary 

Being and is, therefore one; however, in contingent beings, quiddity has 

been considered as principal and it is clear that quiddities are plural and 

various. Therefore, in this view, existence is one and is only God; however, 

existents include both God as well as quiddities and contingents and 

ultimately, in the views of the great mystics and transcendental philosophers, 

existence and existents, despite their real plurality, have been described as 

one; like a person who stands in front of multiple mirrors, in which case, 

man and also humanity, is plural; but since all those reflections are that same 

one person, they are one despite their plurality. 

According to this view, contingent existents are reflections, shadows, and 

rays of the existence of God in the world and are real and true; in contrast to 

the view of the Sufi scholars in which contingent existents are nominal. 
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The aforementioned views, except the last, somehow mix polytheism 

regarding the real existence because in all of them limitations have been 

considered for God and this necessitates that God is one according to 

numeric unity; as is indicated by Imam Ali (peace be on him) in the sermon 

regarding Unity of God at the beginning of Nahjul Balagha: one who has 

limited Him has numbered Him (Nahjul Balagha, 1980: 40). In this case, God 

would not be alone and one and other existents – the contingent beings – 

stand beside Him; whereas lexically, tawhid means unique and singular and 

God is one in essence, i.e. in existence as well as attributes and actions and 

contingent beings are rays of His existence just as their attributes and actions 

are manifestations of His attributes and actions because attributes and 

actions follow existence and are secondary to it. 

Therefore, this pure and free-from-all-types-of-polytheism monotheism 

regarding the real existence must be sought among the monotheistic views of 

the great mystics and transcendental philosophers and this is Mulla Sadra’s 

ultimate view and can be concluded from all the discussions in The 

Transcendent Philosophy of the Four Journeys of the Intellect – even though 

in the discussion of cause and effect (vol. 2) he has chosen the view of the 

Sufi scholars (Mulla Sadra, 1981, 2: 292), in another period – probably under the 

influence of his teacher Mirdamad – he believed the view attributed to the 

transcendental inclination. 

This study includes three main topics: The different views regarding Unity 

of God, the criterion of attaining purity from polytheism, A critical study of 

the monotheistic views of the philosophers in contrast to the mystics. 
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آن با  سٔه یها و مقامؤلفه نییو تب لیناب؛ تحل دیتوح
 بیرق یهادگاهید

  ایناسحاق  رضا دیس

32/1۱/۳۳۱۸تاریخ پذیرش:            |          ۳2/۱۳/۳۳۱۸تاریخ دریافت:  

یب ق یهادگاهیآن با د سهٔ یها و مقامؤلهه نییو تب لینا ؛ تحل دتوحی

 چکیده

با  توحیکد د  مقکام ( وجود حقیقی. د  8( الوهیت؛ 2وجو ؛ ( ۵شود: مسئلٔه توحید خداوند د  سه مقام مطتح می
، جهلکٔه صکوفیه و نیکز ارکابت ، فیلسکوفان مشکاء، از قبیل اعتقاد عامٔه متدم، اعتقادات گوناگونی وجود دا دوجود حقیقی

، عتفا و حکمای متیلهین. صد المتیلهین شیتازی به اقتضای مقکام و داماد، محّقق دوانی و میت، حکمای فهلویینایشان
اقکوال مکذرو  بکا  و ، اقوال متعددی د  این با  داشته اسکت. ایکن مقالکه بکه مقایسکٔه آ ااسفارتل  رتا  مخ ابوا  د 

ره بتی و بدو  از ِاشککال و ایکتاد اسکت، معتفکی  هاپتدازد و د  نهایت، توحید نا  و خالص  ا د  میان آنیکدیگت می
ی د  مقام وجود حقیقی نباشد و آن جز قول عتفکای نماید. توحید نا ، توحیدی است ره مشو  به هیو گونه شترمی

ره نظت نهایی مالصد ا نیز بت آن اسکت. دیکدگاه مکذرو  مبتنکی بکت قکول بکه  ؛ چنانشامخین و حکمای متیّلهین نیست
تعالی اسکت و د   ، وجود و موجوْد منحصت د  ذات حقوحدت وجود و موجود د  عین رثتت آن دو است و بت پایٔه آن

، اشتاقات و مظاهت گوناگون و حقیقی دا د و از سوی دیگت با این ره وجود و موجود دا ای اشکتاقات و مظکاهت عین حال
، د  عککین حککال، واحککد بککوده و منحصککت د  ذات با یتعککالی اسککت.  وش ایککن پککژوهش، گونککاگون و حقیقککی اسککت

 تحلیلی است. ۔توصیهی

 هاواژهکلید

 ، وحدت عددی.، وحدت جمعیهرثتْت د  عین وحدت ین رثتْت وع ، وحدت د ، ذات حقتوحید حقیقی

 ׀        .تانی، ای، قمپژوهشگاه علوم و فتهنو اسالم ا یاستاد        r.eshaqnia@isca.ac.ir             0000-0003-0659-6338
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 مقدمه
های مختل  حیات آدمی بکه صکو ت ، تا یخی به گستتٔه تا یخ بشت دا د و هموا ه د  دو هاعتقاد به توحید

ها  ا با فطکتت توحیکدی دا د و خداوند همٔه انسان ویژه، مو د توجه بوده است؛ زیتا  یشه د  خلقت آدمی
الناس علیهکا؛ فطکتت الهکی، همکان  فطتة الّله التی فطت»فتماید: می قرآن کریمتیده است؛ چنان ره د  آف

؛ زیتا هت رسی به علم حضو ی به خکود علکم (۷۵ )سو ٔه  وم، آیهٔ « فطتتی ره خدا متدم  ا بت آن آفتیده است
هکا د  بتابکت چهته القیکوم؛ وو عنت الوجکوه للحکّی »دا د و علم به خود منه  از علم به مبدأ خود نیست 

افی الّله ش  فاطت السماوات و اال ض؛ آیکا »؛ (۵۵۵)سو ٔه طه، آیکٔه « ، خوا  و فتوتن باشندخدای زندۀ پایدا 
، ۵۷۸۵، ( )نک : مالصکد ا۵۵ )سکو ٔه ابکتاهیم ، آیکهٔ « ها و زمکین، شککی هسکت؟آ نکدٔه آسکماند با ٔه خدا پدید

 (.۳۵ ، صیسبزوا  مالهادی حاشیه،۶ج

 دانِش دانش است ران فکتی است             دانش حق ذوات  ا فطتی است

پاسخ مثبت فکت و اندیشٔه انسان به ندای فطتت و بازتا  ایکن نکدا  -حقیقت  د  -، عقیده به توحید بنابتاین
 د  ذهن و اعتقاد آدمی است.

عنکوان  بکه -آموزٔه توحید  های گوناگونی از اصل وها و تهسیتهای متبوط به معا ف، تحلیلد  حوزٔه دانش
ا ائه شده ره گاه آمیخته با نوعی شتک است و از آن جکا رکه عقیکده بکه توحیکد د   - تتین مسئلٔه معتفتیبنیادی

ای از اعتقاد توحیدی ره مشو  به هیو نکوع شکتری نباشکد، از ، شناسایی گونهتعا ض رامل با شتک قتا  دا د
پکتدازیم و د  ، نخست به نقکل اقکوال مختلک  موّحکدان می واین دان بتخو دا  خواهد بود. ازاهمیت دوچن

از حکمکا و  - ) ه( تقکی آملکی همین  استا، گزا شی تهصیلی از تعلیقٔه ا زشمند متحکوم حکاج شکیخ محمکد
بتخکی وجکوه نقکد، توضکیح و  و سکپس بکه بیکان1 (۸ ، صتا، بی)ن : آملیدهیم ا ائه می - و زان معاصتاندیشه

هکای مشکابه ، د  بخش ممتاز ایکن پکژوهش از پژوهشنهایت خواهیم پتداخت و د  تطبیق د  اقوال یاد شده
اسکاس تحلیکل  بکتیم. ایکن مقایسکه، بکتبکه پایکان می بحث رتده و مبحث  ا با مقایسٔه اقوال د  زمینٔه توحید

پکذیتد و د  نتیجکه، می، صکو ت از هت گونه شتک وحیدیشخصی نگا نده ضمن ا ائٔه معیا  خلوص اعتقاد ت
، معتفکی و آلود نیست و نیز عا ی از هکت اشککالی اسکتعنوان توحید خالص ره هتگز شتک یکی از اقوال به

حکمکای متکیلهین  آملی آن  ا بکه عتفکای شکامخین و تقی تبیین خواهد شد و آن قولی است ره متحوم محمد
اش آن مثکال  ا د  تعلیقکه ) ه( لی به توضیح آن پتداخته است رکه مالهکادی سکبزوا ینسبت داده و با ذرت مثا

ضمن بیتی از ابیکات غکزل بلنکد و معکتوف  نیز د  و (۳۲ ، ص۵، ج ۵۷۸۵، مالصد ا)آو ده  اسفار جلد نخست بت
وجکود و هکم موجکوْد  ، هکمد  قکول مکذرو (. ۲۶، صتکا، بی)سکبزوا ی عتفانی خویش به آن اشا ه رتده است

.(71 ، ص1 ، ج1331، مالصد ان : است ) اسفار بت جلد اول یمتحوم سبزوا  قهٔ یبتگتفته از تعل شاْن یا قهٔ ی، اصل تعلالبته .1
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شکود. ایکن ، د  ایکن قکول اثبکات میاند، ولی د  عین حاْل وحدت وجود و موجود د  عین رثتت آن دومتکثت
تحلیلی صو ت گتفته و بت مبنای  جوع و ا جاع به عقل ِصتف قطعی سامان یافتکه  ۔پژوهش با  وش توصیهی

   های وحیانی است.ه، همسو با رش  و شهود عتفانی و آموزاست ره صد البته
( د  مقام وجو  ره بکه معنکای نهکی شکتی  از 1شود. گهتنی است مسئلٔه توحید د  سه مقام مطتح می

خکدا د   ره بکه معنکای نهکی اسکتقالل غیکت ( مقام توحید الوهیت و علّیت2خداوند د  وجو  وجود است؛ 
خاصی است و به معنای جامعیت وجکودی  ( مقام توحید وجود حقیقی ره توحید8است؛  خالقیت و علّیت

عا فکان،  (.۷۷۔۷۲، صسوبزواری حاشویه مالهوادی، ۶، ج۵۷۸۵، )مالصکد ا خداوند نسبت به همٔه وجودات اسکت
دانند و توحیکد وجکودی  ا توحیکد توحید الوهی  ا توحید ظاهتی و شتعی و انبیا و  سل  ا میمو  تبلی  آن می

 (.۲۷۴۔۲۷۷، ص۵۷۸۷ ،)گکوهتین داننکداولیای خکدا و آنکان  ا مکامو  تبلیک  آن می حقیقی و این توحید  ا از آِن 
های معمولی  ا با توجه به مقام ، انسان، انبیا و ُ سل از آن  و ره دا ای هت دو ُبعد والیت و  سالت یا نبّوتندالبته

خکویش بکه توحیکد حقیقکی و  سالت ونبوت، به توحید ظاهتی و الوهی و خواص  ا با نظت به مقکام والیکت 
آنچه این مقاله د  صدد اثبکات و تبیکین  (.۳۴، ص۷ ، ج۵۷۷۷، )مترز فتهنو و معا ف قتآن رنندوجودی دعوت می

 آن است، توحید نا  د  مقام وجود حقیقی است. این تحقیق مشتمل بت سه عنوان رلی است.

 اقوال گوناگون توحیدی
رثکتت وجکود  شوند، به یکی از این چها  نظتیه د بکا ۀ وحکدت وبی میرسانی ره د  زمتٔه موحدان ا زیا

رثکتت  ( رثکتت وجکود و۵گیکتد: ، اعتقاد آنکان بکه توحیکد شککل میاساس آن موجود قائل هستند و بت و
( وحکدت وجکود ۴رثکتت موجکود؛  ( وحکدت وجکود و۷وحدت موجود؛  ( وحدت وجود و۲موجود؛ 

 عین رثتت آن دو. وحدت موجود د  و
، ، توحیکد خاصکی یکا خکواصی  از این اقوال، به تتتیب، توحید عکامی یکا عکوام توحید مبتنی بت هت

 ،سوبزواری حاشویه مالهوادی، ۵۷۸۵، )مالصد ا شودتوحید خاص الخاص و توحید اخص الخواص نامیده می
 .(۸۳، صتا، بی؛ آملی ۳۵ ص

 کثرت وجود وکثرت موجود

 دانند:جودات  ا راماًل متباین با یکدیگت و جدا از هم میحکیمان مشائی حقایق و
 هو لدّی زاهق تباینت و  الحقایق عند مشائیة و

 (.۲۴، ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا ی
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دانند و عقیدٔه آنان د  مسئلٔه توحیکد آن اسکت رکه یککی از ، وجودات و نیز موجودات  ا متکّثت می واین از
، خداوند است ره علت دیگت موجودات اسکت. ، وجود حق و یکی از موجودات متکّثتاین وجودات رثیت

دیکدگاه بیشکتت متدمکانی رکه  متکلمان نیز د  این مسئله پیتو دیدگاه های حکمای مّشکاء هسکتند و جمهو 
 ت.، ناخودآگاه با دیدگاه مشائین هماهنو اسبه آن اعتقاد دا ند آو ند ورلمٔه توحید  ا به زبان می

 وحدت موجود وحدت وجود و

واقعکی قائلنکد و آن  ا منحصکت  موجود ی  مصداق حقیقی و ُجّهال صوفیه و نیز ارابت ایشان بتای وجود و
داننکد و چکون وجکوِد تجّلکی ممکنات  ا تجّلیات، ظهو ات و شئونات گوناگون او می د  خداوند دانسته و

موجکود  باو ند ره رثتت آنها آسیبی به وحکدت آن وجکود و این ، اعتبا ی است، بتاعتقاد ایشان ظهو  به و
 (.۸۳، صتا، بی؛ آملی۵۶، ص۵۷۳۱ ومی،  )قیصتی  ساند، نمیره حقیقی است واحد

ای بکتای ذات ، متتبهنقطٔه افتتاق نظت جّهال با ارابت د  آن است ره گتوه نخست جدا از متتبٔه ظهو ات
د  ، آسکمان وخداوند متعال، قائل نیستند و معتقدند ره خداوند د  آسمان موجود واحد؛ یعنی آن وجود و

 -بکت متتبکٔه ظهکو   افکزون -صو ت همان موجود است، ولی گکتوه دوم  د  هت موجودی به ، زمین وزمین
ن وجکود شود. بنابتاین، ارابت صکوفیه بکتای آتعبیت می« بشتط ال»متتبٔه ذات باو  دا ند ره از آن به متتبٔه  به
محتکاج  متتبٔه ظهکو ات  ا وابسکته و ( متتبٔه ظهو ات و2( متتبٔه ذات؛ 1 اند:، دو متتبه قائلموجود واحد و

چنانچه از آنکان ایکن پتسکش  دانند وواجب می، دو متتبه د  عین حال وجود  ا د  هت به متتبٔه ذات دانسته و
متتبکٔه ذات محتکاج  ، د  حالی رکه بکه وجکود د مطتح شود ره چگونه وجود د  متتبٔه ظهو ات واجب است

اسکت، ولکی د  ، احتیکاج بکه غیکتگویند: احتیاجی ره با وجکو  ناسکازگا  اسکتمقام پاسخ، می است؟ د 
 ، به خودش د  متتبٔه ذات احتیاج دا د.متتبٔه ظهو  جا وجود واجب د این

، آن  ا ماننکد نکو  -خالف جّهکال صکوفیه بکت -داننکد  ا واحد می ره وجود این حکمای فهلویین نیز با
، بلککه د داننکدمشّک  و دا ای متاتب دانسته، ولکی وجکود  ا ماننکد ارکابت د  همکٔه متاتکب واجکب نمی

.(۸۸، صتا، بی)آملی دانندد  متتبٔه دیگت آن  ا ممکن می ای واجب ومتتبه

 (.۲۲، ص۵۷۶۶، )سبزوا ی

 وحدت وجود وکثرت موجود

 بکه اصکالت وجکود د  واجکب -د  بحث اصالت وجکود یکا ماهیکت  -میتداماد  بتخی مانند محّقق دوانی و

 الههلویککون الوجککود عنککدهم
 

 حقیقة ذات تشکّک  تعکّم  
 

 فقککتًا تختلکک  تاتبککًا غنککی وم
 

  ضع  رالنو  حیثما تقّوی و 
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ایکن اسکاس،  بکت داننکد.می متیّلهخص ممکن معتقدند و این دیدگاه  ا متناسب با ذوق ش اصالت ماهیت د  و
، دیکدگاه، وجکود ممکن خواهد بکود. بنکا بکت ایکن خدا و موجود اعم از ، یعنی خداونْد واحد است و«وجود»

رکا بتد آن د  ممکنکات بکه معنکای  اطالق موجود بت خداوند به معنای وجود و موجوْد متکثت است و واحد و
نکه از  شکوند وتابند؛ زیتا حقایق و واقعیات از  اه عقل معلکوم مکیلغت آن  ا بتن ماهیت است؛ هتچند عتف و

)اسکم  ؛ چکون واژٔه موجکود مشکتقلغت. وانگهی لغت نیز با اطالقات یکاد شکده همکتاه اسکت طتیق عتف و
اعم از چیزی است ره مبدأ اشتقاق به او قیام دا د یا خکود مبکدأ  -بنا بت تحقیق  -معنای مشتق  مهعول( است و

و یا چیزی ره منسو  به مبدأ اشتقاق است؛ چنان ره ضا   به معنای چیزی است رکه ضکتْ  قکائم  اشتقاق
، موجکود ، د  ایکن دیکدگاه واین از تما  رسی است ره نسبت شغلی با حدید و تمت دا د. حداد یا به اوست و

مکاهیتی اسکت رکه نسکبت د  مکو د ممککن بکه معنکای  با ٔه خداوند به معنای مبدأ اشتقاق؛ یعنی وجکود ود 
ره ممککن بکا وجکودی موجکود  این از سوی او جعل شده است، نه مجعولیت به وجود؛ یعنی خداوند یافته و

انتزاعکی نیسکت، وگتنکه  - ایکن قکول د  -باشد ره ممکن به امکان فقتی باشد. الزم به تیرید است ره ماهیْت 
منّزه از آن است ره اشیاء منتکزع از او باشکند. البتکه،  بتتت و ره او حالی باید از وجود )خداوند( انتزاع شود؛ د 

 (.۸۷، صتا، بی)آملی عکس این نظتیه، یعنی رثتت وجود و وحدت موجود هتگز مطتح نشده است

 وحدت وجود و موجود، در عین کثرت آن دو

حکمکای  خین ووجود و نیز موجود رثیتند، ولکی د  عکین رثتتشکان واحدنکد و ایکن دیکدگاه عتفکای شکام
زمینه د خو  تیرید اسکت ایکن رکه رثکتت د  ایکن  ای ره د  ایننکته متیّلهین د  مسئلٔه مهم توحید است.

 ، بلکه حقیقْی اما د  عین وحدت است نه د  مقابل آن. اعتبا ی نیست - مانند قول ارابت صوفیه - قول
 (۲۷۲ ، ص۵۷۸۵، )مالصکد ا سوفارامعلول د  جلد دوم  گهتنی است مالصد ا گتچه د  مباحث علت و

بکت  نظتیٔه ارابت صوفیه؛ یعنی وحکدت وجکود و وحکدت موجکود  ا بکا حهکظ متتبکٔه ذات بکتای آن افکزون
رثکتت موجکود  ای بت دیدگاه منسو  به ذوق تیّله بوده؛ یعنی وحدت وجود ود  بتهه ، پسندیده وظهو ات

الت ماهیکت د  ممککن اسکت، ولکی نظکت نهکایی او اصک ره بتخاسته از نظتیٔه اصالت وجود د  واجب و
اسوفار ، چنکان رکه از مجمکوع مباحکث موجود د  عین رثتتشان است دیدگاه اخیت؛ یعنی وحدت وجود و

و د  ضکمن مثکالی بکه  اسوفار ، حکیم سبزوا ی د  تعلیقه اش بت مجلد اولآید و شا ح آنخوبی بت می به
ایکن  های گونکاگونی قکتا  گیکتد، د است: اگت انسانی بتابکت آئینکه چنین گهته توضیح این دیدگاه پتداخته و

، متعکدد خواهکد بکود - ره به منزلٔه وجود اسکت - و نیز انسانیت -ره به مثابه موجود است  -، انسان وضع
، همکه ، ی  انسکانیت اسکت؛ زیتا بجز آن انسان واحد ره حقیقت آن، هت دو واحدندلیکن د  عین رثتت

عککس چیکزی د  شوند عکس آن انسان بکا انسکانیت واحدنکد وهایی ره مالحظه میانسانیت ها وانانس
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د  صکو تی رکه  ای بکتای لحکا  آن چیکز اسکت و، بلککه وسکیلهمقابل آن چیکز از خکود اسکتقالل نکدا د
، )مالصکد ا حجا  آن خواهکد بکود شیئی نیست و ، مستقاًل لحا  شود، دیگت عکس حاری ازعکس خود

(.۳۲، صسبزواری حاشیه مالهادی، ۵۷۸۵

 وجوه نقد و توضیح در اقوال توحیدی
 پتدازیم:گهته مید  این قسمت به بتخی وجوه نقد و توضیح د  اقوال پیش

توجکه بکه اشکتتاک  موجودات ره مبنای دیدگاه توحیدی مشائین است، با رثتت حقایق وجودات و. ۵
نُماید؛ زیکتا انتکزاع مههکوم واحکد از حقکایق پذیتفته است، ناد ست میمعنوی وجود ره از سوی آنان نیز 

جایز نیست، گتچه عکس آن؛ یعنی انتکزاع مهکاهیم  - ها باشدره جهت اشتتاری بین آن این بدون - متباینه
ره مشکائین حمکل مههکوم  این و (۲۴، ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا یمتعدد از مصداق واحد جایز است 

 - ره بکه تمکام ذواتشکان متبایننکد - گانهنه جود بت حقایق متباینه وجود  ا به حمل مههوم عتض بت اعتاضو
؛ زیتا مههوم عتض ناظت به نحؤه وجود اعتاض است رکه د  آغکوش وجکود اند، صحیح نیستقیاس رتده

مو د حمکل مههکوم ، ولی د  طو  رلی، بتای ممکن عتضی است موضوع است و وجوْد بتای اعتاض و به
،  و، قیکاس مکذرو همکین و از ، مههوم وجود ناظت به نهس ذوات ایشکان اسکتوجود بت حقایق وجودات

قیاس مع الها ق است.
نظیکت سکخن  -نظکم قکول جهلکٔه صکوفیه اسکت  ظکاهت رلمکات صکوفیه د  قالکب نثکت و رکه این . با۲
غیکت فکی  اذ ال» رالم قیصتی د  شکتح آن و« ل معبودالّله فی ر فما ُعِبد غیت: »الدین د  فّص نوحی محی

، ۵۷۳۱، )قیصکتی  ومکیشود؛ چون غیتی د  وجکود نیسکت از خدا چیزی پتستش نمی ، یعنی غیت«الوجود
 :کلیات شمسو یا ستودٔه موالنا د   (۱۲۴ ص

 دل بتد و نهکان شکد هت لحظه به شکلی بت ّعیا  بت آمد،
 

 د، گکه پیکت و جکوان شکددم به لباس دگتان یا  بت آمک هت

این خصوص آن است رکه خداونکد بکا هکت  د  قرآن کریمولی مقتضای بتاهین اثبات ذات مطابق با منطق 
فکی  هوالکذی فکی السکماء الکه و»متتبٔه ذاتکش محهکو  اسکت « رنتم هو معکم اینما»موجودی ره باشد 

  (.۸۴و  ۴۷آیٔه  زختف، )سو هٔ « اال ض اله
رثتت د  وحدت د  حکمت متعالیه ره د  اصطالح عتفا بکا عنکوان  ت و. اصطالح وحدت د  رثت۷

حاشویه ، ۶، ج۵۷۸۵، )مالصکد اشکود شهود مجمکل د  مهّصکل و شکهود مهّصکل د  مجمکل از آن تعبیکت می
حاشویه ، ۶، ج۵۷۸۵، )مالصکد امتاتکب آن  ( وجکود و1 شود:د  دو با  مطتح می( ۵۵۵ ص ،سوبزواری مالهادی
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 (.۷۵۴، ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا ی متاتب آن ( نهس و2؛ به بعد(۵۵۵ ص ،سبزواری هادیمال
؛ پکتدازیمدهکیم و سکپس بکه شکتح آن د  مکو د اول مید  اینجا، نخست، اصطالح مذرو   ا توضیح می

 ن است.، مهتاح معتفت نسبت وجود با متاتب آمتاتب آن ره دانستن ریهیت  ابطٔه نهس و چتا
خکود ایهکا  خکودی ره نقش تعقکل و اد اک رلیکات  ا بکه این افزون بت -نهس انسانی، یعنی قّؤه عاقله 

محسوسکات حاضکت د   تتتیب، به اد اک معانی جزئیکه و حس نیز به خیال و با ابزا  قوای وهم و -رند می
احسکاس نیکز  تخیکل و ّهم و، متاتکب تکوپتدازد. بنابتاینپیشگاه حواس و محسوسات غایب از حواس می

، جکامع ایکن متاتکب باشکد، وگتنکه ایکن ، نهس باید خکود واین از از نهس بنحو ظهو اند و صاد  فائض و
د  نهکس و « رثکتت د  وحکدت»از ایکن حیکث، اصکطالح  ظهو  او باشند و از او وتوانند صاد  متاتب نمی

، نهس بکه واسکطٔه قکوا چون د  همٔه متاتب اند ومعگیتد؛ زیتا همٔه متاتب د  ذات نهس جمتاتب آن شکل می
 ود؛ چکتا رکه رکا  مکی ، اصطالح وحدت د  رثتت د  با ٔه نهکس بکهپتدازد و از این جهتبه ایهای نقش می

 ذات نهس د  متاتِب مذرو  ظهو  دا د:

  1و فعلها فی فعله قد انطوی  النهس فی وحدته رل القوٰی 
 (.۷۵۴ ، صفلسهه ، قسمت۵۷۶۶ ،)سبزوا ی

، بکا ، د  متاتب مختل  وجودات ممکنات همبت حهظ متتبه ذات بتای وی وجود؛ یعنی واجب نیز افزون
 تتتیب و چینش خاصی از قبیل عقول و نهوس و موجودات مثالی و طبیعی ظهو  دا د: 

 فککنهس رککٍل ُمُثککٌل معلقککةٌ   شا قٍة  یُمُثٌل ذ ٰی قاهٌت اعل
 

 فکالهیولیفالطبع فالصو ة 
 

  نکزوالً بهکا  سو اختتم القکو 
 

 (.۵۸۷- ۵۸۸ ، ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶ ،)سبزوا ی
، جکامع همکه ، بایکد خکود وایکن همٔه این متاتب فائض و صکاد  از او و ظهکو  اوینکد و از بنابتاین، وجود د 

انکه معنای افاضکه آن اسکت رکه تواند فاقد آن چیز باشد؛ چنوجودات ممکنات باشد؛ زیتا معطی چیزی نمی
 (۶۵ ، حاشکیه ص، قسمت فلسکهه۵۷۶۶، )سبزوا ی د  بازگشت چیزی بت او نیهزاید بخشش از دا ای حقیقی بیاید و

« بسکی  الحقیقکه»یابد ره مهاد قاعدٔه و از این حیث، اصطالح رثتت د  وحدْت د  وجود و متاتب آن  اه می
چون همان وجود است ره د  وجودات این متاتکب  و (۷۲سبزوا ی، ص مالهادی، حاشیه ۵۷۸۵، )مالصد ااست 

 رند.، را بتد پیدا میظهو  یافته است، از این جهت، اصطالح وحدت د  رثتت د  با ٔه وجود
 ای نانموده ُ ْخ تو چه بسیا  بوده ای  ایبت هتچه بنگتم تو پدیدا  بوده

یعنی نهس با وحدتی ره دا د، همٔه قوا است و فعل قوا د  فعل نهْس مند ج است. .1
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 رکسنجش اقوال توحیدی با معیار خلوص از ش
 سکد رکه نظکت می دیدگاه توحیدی از شتک الزم بکه ، ا ائٔه معیا ی بتای خلوص هتابتدای این قسمت د  

 اساس فهم و استنباط شخصی نگا نده است: بت

 ارائٔه معیار خلوص از شرک 

، ۲، ج۵۴۵۲، ) اغکب اصکههانیمصد  با  تهعیل و از  یشٔه وحدت به معنای انهتاد است  - د  لغت -توحید 
، حاشکیه میکتزا محمکود قمکی، ۵۷۶۵)ابن تترکه اصکههانی،  ، معنای لغوی توحید، تهتید استبنا بت این (.۸۱۳ص
و  -وجکود  -فکتد دانسکتن او د  ذات  ، تنهکا وو توحید واجکب ( ۶۲و مقدمٔه سیدجالل الدین آشتیانی، ص ۴ ص

ایکن امکو  فکتْد  ها نداشته باشکد، وگتنکه د ای ره شتیکی د  هیو ردام از آنگونهافعال است؛ به صهات و
، افعالی نزد اهل عتفان است ره د  متاتب سکیت و سکلوک صهاتی و این معنای توحید ذاتی، نخواهد بود و

، محککق، طمککس و محککو نامیککده مشککهوِد سککال  واقککع مککی شککوند و د  اصککطالح عتفککا، بککه تتتیککب
 (.۷۵۴، ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا ی شوندمی

افعکال، وحکدت  صکهات و الزمٔه فتدانیت واجب د  جهات مزبو  آن است رکه وحکدت او د  وجکود و
د  فکتد نخواهکد بکود و ، ثکانی خواهکد داشکت و؛ زیتا د  آن صو ت، د  هتی  از این جهکاتعددی نباشد

ّو  متصک هکاصو تی وحدِت واجب د  امو  یاد شده وحکدت عکددی نیسکت رکه محکدودیتی بکتای او د  آن
د  نخسکتین خطبکٔه توحیکدی  )ع( ره امیت مؤمنکان ، چنان، چون وحدت عددی الزمه محدودیت استنباشد

ّده فقد عّده و»فتمود  نهج البالغه ن حم بکه حکِدّ خاصکی  یعنکی رسکی رکه او  ا (،۴۵، ص۵۷۸۵، نهج البالغه)« مم
عکددی، یعنکی  وحدت (.۵۴۵، ص۶، ج۵۷۸۵، ا)مالصد   ا واحد عددی دانسته، نه واحد حقیقی ، اومحدود رند

تکا نیسکت و قهکتًا ایکن نکوع از  ، یکی است، یعنکی دووحدت چیزی ره فتض تکّت  وجود د  او ممکن است
شود؛ یعنی آن ی  فتد نسبت به نقطٔه مقابلش رکه دو یکا چنکد فکتد وحدت به صهت قّلت و رمی متص  می

، عکدم پیکتو محکدود نبکودن خداونکد د  وجکود. (۷۷۷و۷۷۸ ، ص۵۶ج، ۵۷۳۳، )شهید مطهکتی است، رم است
رکه  ، چنکان؛ زیکتا صکهات خکدا عکین ذات اوسکتمحدودیت او د  صهات و افعال نیز ثابکت خواهکد شکد

، رمال توحید او  ا اخالص بتای او و رمال اخالص  ا نهی صکهات زایکد د  خطبٔه مذرو )ع(  الموحدین امام
، نهوج البالغوه)« و رمال توحیده االخالص له و رمال االخالص له نهی الصهات عنه»اند: دانسته ،بت ذات از او

، ، صککهات خداونککد هککم نامحککدود خواهککد بککود وهمککین و از( ۵۴۵، ص۶، ج۵۷۸۵، ؛ مالصککد ا۴۵ ، ص۵۷۸۵
«. لصکهته حکد محکدودالذی لکیس »و د  ضمن ستایش خداوند آمده است:  آغاز همان خطبه چنانکه د آن

 ، نامتناهی خواهد بود.، فتع بت وجود و تابع آن است و با فتض عدم محدودیت وجودفعل و ایجاد نیز
، محکدود ندانسکتن گونکه شکتری های توحیدی از هکتردام از دیدگاه این اساس، معیا  خلوص هت بت
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 افعال است. ذات خداوند د  وجود، صهات و
 حق اند  او ز پیدائیست پنهان  دان  جهان جمله فتوغ نو  حق

 ُحکما در مقایسه با عرفا های توحیدینقد و بررسی دیدگاه
 پتدازیم:بودن معیا  مذرو  می جهت دا ا های ُحکما و مقایسٔه آنها با اقوال عتفا ازاین  به بت سی دیدگاه

د به یکی از موجکودات و وجکود او ، خداوند محدوموجود بنا بت قول به رثتت وجود و و. د  دیدگاه مشاء ۵
 نیز محدود به یکی از وجودات است.

 شود.شامل متتبٔه وجوِد ممکن نمی محدود به متتبٔه خاصی است و -د  دیدگاه فهلویین  -وجود واجب . ۲
داند، ولکی موجکود  ا اعکم منحصت د  واجب می . نظتیٔه منسو  به ذوق تیّله نیز اگتچه وجود  ا واحد و۷

این  و، واجب موجودی محدود خواهد بود رکه د  مقابکل او  از داند وو ممکن؛ یعنی ماهیت میاز او 
 گیتند.ماهیات قتا  می موجودات دیگتی از قبیل ممکنات و

رنند؛ چنان رکه د  بیکان قکول فهلکویین، تعبیکت ظاهت، محدود نبودن واجب  ا ادعا می . گتچه حکما د ۴
رکا   متنکاهی د بکا ۀ وجکود واجکْب بکه متناهی به توان غیکت یعنی غیت ،«فوق ماالیتناهی بماالیتناهی»

هکای آموزه حکال آن رکه پایکٔه همکه معکا ف د  بکودن اوسکت و ، اما حاصل اقوالشان محکدود ودمی
 1بودن خداوند است. محدود غیت نهج البالغهثانی بشتیت د   معلم

 سکتیجز تکو ر تینهایب یخدا یا
 

 ستیجز تو ر تیو غا حدیب ییچون تو 
 

 یشککیبک تیکنهایاز بک زیکچ ویه
 

 یکککیچککون بککتون نامککد رجککا مانککد  
 

 (.۷، ص۵۷۱۶، )عطا  نیشابو ی

وجود او نیز جکامع همکٔه وجکودات  محدود است و عتفا، خداوند موجودی غیت . د  همٔه اقوال صوفیه و۱
هتچنکد  داننکد ووجکود خکدا میآن  ا منحصت د   ؛ زیتا ایشان به وحدت شخصیٔه وجود قائلند واست

، رننکددیگتی متتبکه ظهکو ات(  ا مطکتح می ، دو متتبه )یکی متتبه ذات وارابت صوفیه بتای وجود وی
، چنان ره شکیخ اربکْت وجکود حکق  ا د ولی بت این باو ند ره وجود د  متتبه ظهو ات نیز واجب است

« مکِن »ٔه ذات او با قطع نظکت از ظهکو ات بکا رلمکه به متتب متتبٔه ظهو ات عین وجودات اشیاء دانسته و
 (.۵۱۷، ص ۴ ، ج۵۴۲۷، عتبی )ابن «هو عینها سبحان من اظهت االشیا و»موصول اشا ه رتده است: 

فتمودند ره ابتنکاء همکه جلسه د ْس از عالمه طباطبایی )قده( نقل می  فتزانه متحوم آیة الّله انصا ی شیتازی ) ه(، د استاد فقید و .1
 پایٔه غیت محدود بودن خداوند است. بت نهج البالغه معا ف د 
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الجتم عین جمله اشیاء شد  جهان نگذاشت د  غیتتش غیت
 (.۷۸۵، ص۵۷۳۷، )عتاقی

وحکدت  ، بلکه وحکدت وجکودحدت عددی آن نیستوحدت شخصی وجود، د  اقوال عتفا به معنای و. ۶
، بلککه نه تنها با رثتت تنافی نکدا د حقیقی و وحدت جمعیه و وحدت جامع نسبت به همٔه رثتات است و

، بیشکتت ؛ زیکتا نکو  وجکودگکتددتیرید می بیشتت تثبیت و ، وحدت اوچه دامنٔه رثتت بیشتت توسعه یابد هت
 (.۲۲ ص ،سبزواری حاشیه مالهادی، ۶ ، ج۵۲۷۸۵، مالصد ا( شودآشکا  می

 ماسکت تیکاو سکبب جمع زل  آشهتهٔ 
 

ش با ،است نیچون چن   رتد دیپس آشهته تتم
 

 رکتدم شکانیآن زل  پت از تیرسب جمع  طلکب رکام رکه مکن امیا خالف آمدِ  از

 (.۷۵۵، ص۵۷۳۷شیتازی،  )حافظ

، ولکی وجکود ذات ناسازگا  با آن اسکت د  مقابل آن و رثتت - بت خالف وحدت جمعی -وحدت عددی 
نهایکت  حکد وآن فتد ممکن نیست؛ زیتا بی اقدس اله به نحوی است ره فتض تکّت  و فتض فتد دیگت غیت

اسککت و هتچککه  ا مثککل او و دوم او فککتض رنککیم یککا خککود اوسککت و یککا چیککزی هسککت رککه ثککانی و دوم او 
  (.۷۷۷ ، ص۵۶، ج۵۷۳۳، )مطهتی نیست

 نقد و بررسی اقوال توحیدی عرفا
 شویم:، نکات ذیل  ا یادآو  میهای عتفا با یکدیگتد  زمینٔه نقد و مقایسٔه دیدگاه

، قول جهلٔه صوفیه مستلزم انکا  ذات واجب است، گتچه د  قالب دیدگاه عتفانی د  میان اقوال عتفانی. ۵
، بکه واقکع ؛ زیکتا د د  با  توحید از د جٔه اعتبا  ساق  است  و، قول مذرو ا ائه و مطتح شود و از همین

 گتدد.رهتی است ره با پوشش توحید به افکا  بشتی عتضه می انجامد وانکا  ذات واجب می
، معیکا  خلکوص از متتبکٔه ذات د  آن جهت تحّهظ بت . دیدگاه ارابْت افزون بت نداشتن مشکل قول قبلی به۲

حقیقت بتای رثکتات و ماهیکات و  ای از واقعیت عینی ومشکل آن این است ره بهتهشتک  ا دا است، ولی 
 گذا د:ممکنات باقی نمی

 نقش دومین چشم احول باشد  حق بیاید نظتت هت چیز ره غیت
 (.۵۷ ، ص، مقدمه۵۷۶۵ی، ابن تتره اصههان)ن : 

از واقکع جکز د  حکد اعتبکا  نداشکته ، سکهمی رثکتات ره پذیتش و باو  این معنا ره مخلوقات و حالی د 
، جککّدًا دشککوا  اندیشککٔه انسککانی باشککد محککدوده اعتبککا  و باشککند و محصککول آفککتینش الهککی وجککودی د 
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 (.۷۸ ، صای، حاشیه آقا محمد  ضا قمشه۵۷۶۵ی، تتره اصههان ابن) است
 سکیم رکه ین میمتکیّلهای ، به دیدگاه عتفای شامخین وحکمکنهایت . با بت سی همٔه اقوال توحیدی، د ۷

واحکد  ، وممککن اعم از واجکب و -، حقوق همٔه موجودات بودن مالک خلوص از انواع شتک ضمن دا ا
جمعکی  ، بلککه حقیقکی وسو به وحدت شخصکی؛ نکه عکددی؛ زیتا از ی شودد  آن  عایت می -رثیت  و

سکوی دیگکت،  از دانکد وامحکدود مین دهد وآن  ا به خداوند اختصاص می موجود معتقد است و وجود و
ثتات، ماهیات و بت ها عنکوان اضکافات اشکتاقیه  ا اند، ولی بتای آنممکنات نیز حقیقی این باو  است ره رم

ِنگکتد و ایکن عالم عکین و واقکع می موجود واحد د  عنوان اشتاقات آن وجود و ها بهبه آن نماید واعتبا  می
الفتکتاق »رنکد ، متزبنکدی الزم  ا  عایکت میمخلکوق ن خکالق ومیکا چنین بین وجود واجب وممککن و

(.۲۵۲ ، ص۵۷۸۵، نهج البالغه)« المتبو  الت  و المحدود و و الحاد المصنوع و الصانع و

 اعتبکککا ات نسکککبند و یبکککاق  قکهیالحق یعل ییموجود تو
 (.۷۶ ، ص۵۷۳۸، ای)الهی قمشه

 بکس باشد و یکیه عشق قبل  هکوس ز ینیدوب نیئآهست 
 (.۱۵۶ ، ص۵۷۶۵، )جامی 

، اشکعٔه آفتکا  بکا واقکع رکه د  گونکه: هماننظت نهایی باید بت آن تیرید رتد این است . نکتٔه دقیقی ره د ۴
 ، بکاشان امتیازی از یکدیگت و نیز از آفتا  ندا ند. اشتاقات گوناگون وجکود هکمبودن وجود حقیقی مسّلم

م اعیان و واقکْع تحّقکق دا نکد، لکیکن د  عکین وحدتنکد  ، بلکه حقیقی بوده و د عتبا ی نیستندره ااین عالم
؛ همان ذاتی ره د  حقیقکت رنندموجود، یعنی وحدت ذات حق  ا مخدوش نمی هتگز وحدت وجود و و

 ، محدودند:خود نوبه متجّلی به تجّلیات مختل  گشته است ره هت ردام از تجّلیات به

د  تجّلی است یا اولی االبصا    دیوا  پتده از د  ویا  بی
 (.۲۷ ، ص۵۷۵۳، )هات  اصههانی

عککس بکه عکارس  ، نسبت سایه به شاخص وبت دیدگاه اخیت، نسبت وجود و موجود ممکن به خداوند بنا. ۱
یم نشکاید؛ زیکتا  ، نسبت نم ونسبت معلول به علت حقیقیه» آیه به ذواآلیه است و بهتمودٔه حکیم سبزوا ی، و

ای سکایٔه مثکال گکاه بیکنش د  ، شیئی بایکد ، بلکه فیئی ونمی سازد« لم یلد و لم یولد»مستلزم تولید است و با 
 قورآن کوریمره د  رتا  آسکمانی  ؛ چنان(۶۵، حاشیه ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا ی« پیش وجودت آفتینش

سکنتیهم آیاتنکا فکی »، ماننکد را   فته است ممکنات نسبت به خداوند به ا ٔه مخلوقات وب، واژٔه آیات د فتاوان
« اّنکه»رکه متجکع ضکمیت  ایکن بنا بت (.۱۷و ۴۵ )سو ٔه فصلت، آیهٔ « فی انهسهم حتی یتبین لهم انه الحق االفاق و

، تکا، بی)عالمکه طباطبکایی اسکت(آیٔه شتیهه خدای تعالی باشد )عالمه طباطبایی متجع ضمیت  ا قتآْن دانسته  د 
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 نمایاند تا  وشن شود ره او حق است. ا می ، خداوند آیات آفاقی و انهسی خودره طبق آن (۴۵۴ ، ص۵۸ ج

 چون نو  ره از مهت جدا هست و جدا نیست
 

 عالم همه آیات خدا هسکت و خکدا نیسکت
 

 مککا پتتککو حقککیم و نککه اویککیم و هککم اویککیم
 

 از مهت جدا هست و جدا نیست چون نو  ره
 

 د  آینکککه بینیکککد اگکککت صکککو ت خکککود  ا
 

 آن صو ت آیینه شما هسکت و شکما نیسکت
 

 نگتی جلوه گکه شکاهد غیبکی اسکتهت جا 
 

 او  ا نتوان گهت رجا هست و رجکا نیسکت
 

 (.۲۴۱۵ ، ص۵۷۳۶، )عبتت نائینی
، های فکتاوان آنبل استهاده است؛ یکی از نمونکهدیدگاه مختا  از آیات و  وایات توحیدی بسیا ی قا. ۶

بکه  -، صهت حق؛ یعنی ثابت وموجکود اساس مدلول آن ره بت(  ۱۷)سو ٔه فصلت، آیٔه  گهته استآیۀ پیش
، نکه تکتا  اسکت یابد؛ زیتا حتف سین د  سنتیهم بتای تیرید ود  خداوند انحصا  می -طو  استقالل 

- خکا ج - موجکود د  اعیکان ، به معنای ثابت وو وص  حق بتای خداوند (۵۷۷۷، )محّقق داماد استقبال
( ۷، ص۵۷۳۷محقکق طوسکی، ؛ ۷۵۵ ، ص۵۴۵۳، )عالمه حّلی همیشگی است نیز موجود به وجود دائمی و و

شکود ، د  مسکندالیه حصکت میاسکت« ال»معتفکه بکه « انه الحکق» وبا توجه به این ره مسند د جمله 
(.۶۷، حاشیه ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، سبزوا ی )

، بلککه ، ولکی عکین آن نیسکتندحقیقت دا ند هستی و بت اساس دیدگاه مذرو ، گتچه مخلوقاْت سهمی از. ۳
م حقیقت د  انحصا  ذات الیتنکاهی خداونکد و ملک  ِطلکق اوسکت و هستی و د خشش آنند و ، نظیکت عکالم

حاشوویه ، ۶، ج۵۷۸۵)مالصککد ا، از آیینککه سککاخته بککود  )ع( ای اسککت رککه زلیخککا بخککاطت عشککق یوسکک خانککه
 .   ا ببیند )ع( ، زلیخا به هت سو ره بنگتد یوس گیتدتا هنگامی ره او د  آن قتا  می( ۵۴۶ ، صسبزواری مالهادی

 عکس صهای تو دامان خاک تیته ز  فتا آآیینه خانه است پت از ماه و 
ضکمن بیتکی از  ، د اسوفارمتخلص به استا  افزون بت تعلیقه خویش بت   ه()چنان ره حکیم متیّله سبزوا ی 

 غزلی عتفانی د  دیوان اشعا  خود به آن اشا ه رتده است:
 وست ، او به همه  وبهآینٔه خانه جهان  ، یوس  سیمین بدنیا  د  این انجمن

 (.۲۶ ، صتابی، )سبزوا ی
، توان گهت: بتخی وجود ممکن  ا نسبت به وجود واجکبی شامخین میتوضیح بیشتت نظتیٔه عتفا . د ۸

، عکین وجکود آن نهسه عکتض گونه ره وجود فیمانند عتض به موضوع دانسته؛ یعنی همان وجود  ابطی و
مثکال د یکا و امکواج  ، عین وجود آن بتای علتش اسکت ونهسه معلول نیز ، وجود فیبتای موضوعش است

اشکا ه بکه آن  - ، وجود ممککن و نمکایش وجکود ممککنبتای وجود واجب -مثیالت عتفا ها د  تحبا  و
 (.۶۷، حاشیه ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، )سبزوا ی: است
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شما ها بی وی یکی آینه  بحت یکی موج هزا ان هزا  
 .(۷۷۷ ، ص۵۷۶۵، جامی) 

، وجکود ممککْن زیده الزم به ذرت است: بنا بت تحقیقو د   استای توضیح بیشتت نظتیه بتگ عط  بت بند قبل. ۷
، وجود مستقل اسکت؛ زیکتا وجکود ممککْن نه  ابطی و وجود واجب ، وجود  اب  بودهنسبت به وجود واجب

، چنکان رکه اسکتقاللی نکدا د محمول قضیه هیو گونه نهسیت و مانند وجود  اب ؛ یعنی نسبت بین موضوع و
، نظکت اسکتقاللی شکود، اجکزای شکودگهته می« نسبت حکمیه»محمول ره به آن  واگت به نسبت بین موضوع 

محمکول بکا  رکدام از موضکوع و نه عددی افزایش خواهند یافت؛ چون بین هت قضیه به نحو تصاعد هندسی و
دوبکا ه  خواهد  سکید و ۱د  این صو ت، اجزای قضیه به عدد  ، باید  ابطی وجود داشته باشد ونسبت مذرو 

خواهکد شکد  ۷،  ابطکی وجکود داشکته باشکد و تعکداد اجکزاء عکدد گانکهاید بین هت دو جکزء از اجکزای پنجب
تکوان چنین وجود ممکن هیو نحوه استقاللی د  مقابل وجکود واجکب نکدا د؛ حتکی نمیهم… طو همین و
دون معنکای د  نظت گتفت. وجود ممکن مانند معنای حتفی اسکت رکه بک  ا مستقل از واجب لحا  رتد و او

ض با قطع نظت از هت موضوعی، قابل تصکو  اسکت  اسمی قابل تصو  نیست و تم یکا »این د  حالی است ره عم
تنها وجکود ممککن . بنکابتاین، نکه(۵۱)سکو ٔه فکاطت، آیکٔه  «الّله هو الغنی الحمید ایها الناس انتم الهقتاء الی الّله و

آن نیز د  پتتو شکناخت وجکود واجکب اسکت؛ هتچنکد ، بلکه شناخت بدون وجود واجْب قابل تحّقق نیست
 (.۶۷ ، حاشیه ص، قسمت فلسهه۵۷۶۶، سبزوا ی )ن : این نکته خود مو د غهلت قتا  گیتد

 گیرینتیجه

های مختلهکی از سکوی ، د  مقکام وجکود حقیقکی دیکدگاهد  مسئلٔه توحید ره اساس معا ف الهی اسکت
بتداشت خاصی از آن د  ذهکن  عتفا مطتح گشته و صوفیه و ناگون وهای گوفیلسوفان با مشت  متکلمان و

عامۀ متدمی ره به توحید اعتقاد وبه آن اقتا  دا ند نیکز وجکود دا د رکه موافکق بکا دیکدگاه حکمکای مشکاء 
جدایی وجکودات از  اساس نظتیٔه تباین و رثتت موجود، بت متکلمان است. آنان معتقد به رثتت وجود و و

متبکاین  ا بکتای خداونکد قائکل و او  ا یککی از موجکودات فکتاوان  ی از این وجودات رثیت ویک یکدیگتند و
 دانند ره علت دیگت موجودات است. می

وجکود خکدا  حقیقی قائکل اسکت و آن  ا نیز موجود ی  مصداق واقعی و بتای وجود و دیدگاه دیگتی
صو ت ممکنات فتاوان متجّلکی  ، بهواحدموجود  ، لیکن معتقد است ره این وجود وداندحق تعالی می و

هکا بکه وحکدت حقیقکی ، رثکتت آن، وجود اعتبا ی بتای ممکنات استچون نتیجه این تجّلی گتدد ومی
، با ایکن تهکاوت رکه ، جهلٔه صوفیه و ارابت ایشان همتاهندزند. د  این نظتوجود وموجود مذرو  لطمه نمی
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، چنان ره ظاهت بتخی عبا ات عتفا نیکز ن متتبٔه ظهو ات منحصت رتده، وجود حق  ا د  همیگتوه نخست
ای بکتای ، متتبکهاین متتبه ، ولی گتوه دوم افزون بتانجامداین عقیده به انکا  ذات واجب می همین است و

، چکه دو متتبهموجود واحد  ا د  هت  ، اما آن وجود وشود قائلندذات او ره از آن به متتبٔه بشتط ال تعبیت می
، بت خالف فهلویین ره گتچه به وحدت وجکود، معتقدنکد دانند، واجب میچه متتبٔه تجّلیات متتبٔه ذات و

 دانند.د  متاتب دیگت ممکن می ولی وجود  ا تنها د  ی  متتبٔه واجب و
،  وایکن از اصیل تلقکی شکده و د  دیدگاه دیگتی ره منسو  به ذوق تیّله است، وجود د  واجب فق 

گوناگوننکد.  معلوم است رکه ماهیکات متکثکت و واحد است، ولی ماهیت د  ممکنات اصیل دانسته شده و
، اعم از خدا و نیز ماهیکات و ممکنکات ، اما موجودفق  خداست ، وجوْد واحد وبنابتاین، د  دیدگاه مزبو 

، وجود و موجود د  عین رثکتت حقیقیشکان، است و باالخته د  دیدگاه عتفای شامخین وحکمای متیلهین
های متعدد قتا  گیتد ره د  این صکو ت انسکان و نیکز ، مانند انسانی ره مقابل آیینهواحد معتفی شده است

 عین رثتتشان واحدند. ها عکس همان انسان واحد است د ، ولی چون همٔه آنانسانیت بسیا  است
های وجکود خداونکد د  عکالم ها و د خشکشعکوس و سکایه ،، وجودات ممکناتاساس این نظت بت

 خالف نظت ارابت ره د  آن وجود ممکن اعتبا ی است. ، بتاندعین و واقع بوده و حقیقی
، چکون د  همکٔه آمیزندبه نوعی د  مقام وجود حقیقی شتک -به جز دیدگاه اخیت  - های یاد شدهدیدگاه

، واحکد بکه شود و این مستلزم آن است رکه خداونکدد  نظت گتفته می، محدودیت ها بتای وجود واجبآن
فتموده اسکت: ومکن  نهج البالغهد  خطبه توحیدی ابتدای  )ع( ره امیت مؤمنان، چنانوحدت عددی باشد

و  فتد نخواهکد بکود ، تنها و، دیگت وجود واجبد  این صو ت و (۴۵ ، ص۵۷۸۵، نهج البالغه)حّده فقد عّده 
حکال آن رکه توحیکد بکت حسکب  هستند د  رنا  او به ص  خواهند ایستاد و وجودات دیگتی ره ممکنات

تنهاسکت و  ، یّککه وافعکال صکهات و نیکز ، یعنکی وجکود ولغت به معنای تهتید اسکت وخداونکد د  ذات
هکو  فعکل او ها تجّلکی صکهات او و افعالشکاْن ظره صهات آن؛ چنانوجودات ممکنات اشعۀ وجود اویند

 فتع بت آن است. ، تابع وجود و؛ زیتا صهت و فعلهستند

 التقل دا ها بشتقی نجکد
 

دا  ةیککرککل نجککد للعامت 
 

 فلها منزل علی رل ا ض
 

رل دمنة آثکا  یعللها  و 
 

، این، توحید خالص و پیتاسته از هت گونه شتری  ا د  مقام وجود حقیقکی د  البکالی اقکوال توحیکدیبنابت
المتکیلهین  ایکن نظتیکٔه نهکایی صکد  وجو رکتد وحکمای متیلهین جست اید د  نظتیٔه عتفای شامخین وب

و د  مباحکث متبکوط بکه  اسوفار شود؛ گتچکه د  جلکد دوماستهاده می اسفاراست ره از مجموع مباحث 
 -ای نیکز د  بتهکهو  (۲۷۲ ، ص۲، ج۵۷۸۵، )مالصکد ا اسکت معلول، نظکت ارکابت صکوفیه  ا پسکندیده علت و

 .بت قول منسو  به ذوق تیّله بوده است - تیثیت استاد خود میت داماد احتمااًل تحت
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