
  ادیان و رعافن همجل 

 ،  1931، بهار و تابستان 1 ۀ، شمار64سال 
 86-49ص

Adyān Va Erfān 
Vol 46, No1, Spring/Summer 2013 

 
 
 

 هینألوجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمت
 

 3، مریم داورنیا2، رحیم دهقان سیمکانی1زاده پروین کاظم
 (11/26/31ریخ پذیرش نهایی: تا - 11/21/31)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

، و نیو  اادودۀ   مبحث وجود منبسط از فروع و لوازم پذیرش دیدگاه وحدت شخصی وجوود 
لۀ پیدایش کثیر از واحود را بور اسواج وجوود     ئسیدحیدر آملی، مس است.« الواحد»فلسفی 

تموام   کند. از نظر ایشان، اولین صادر وجود دام و منبسط است که جامع منبسط تبیین می
 امکانی احاطه دارد. مالصودرا نیو    مراتب دوالم امکانی است و به نحو جمعی بر همۀ مراتب

ر ثتک در سایۀ آن داند که میصادر اول را وجود منبسط گانۀ وجود،  ضمن ترسیم مراحل سه
فوراهم  را  خوارجی  ا از تحققه برخورداری ممکنۀ زمین، و کند میرا تبیین  ها وااعی ممکن

کار گورفتن ایودۀ    هو نی  با ب بر مبنای اصالت وجود و تشکیکی بودن وجود، ایشان .سازد می
وجوود   ۀمثابو ت دانسوته کوه بوه    لد شأنی از شئونو جلوه را  حقیقت معلولاضافۀ اشراای، 

لۀ رابطوۀ  ئمنبسط در کل دالَم سریان یافته است. ایشان بر اساج ایدۀ وجود منبسط، مسو 
کند. تفاوت دمودۀ ایون دو اندیشومند در ایون اسوت کوه        می با واحد را نی  تبیین ها کثرت
بودن وجوود،   ذو مراتبهین به جهت برخورداری از مبانی فلسفی اصالت وجود و لأصدرالمت

ایون امور در نشورش     امراتبی را برای وجود منبسط اائل شده است، امو  سلسلهنودی سریان 
 شود.  میوجود دیده ن آملی، به جهت فقدان مبنای تشکیکِ سیدحیدر

 
 وجود منبسط، وحدت وجود.مالصدرا، سیدحیدر آملی، اادده الواحد، ها:    کلیدواژه
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 مقدمه

 طرح مسئله

اسوت کوه حکموا و    « وجوود منبسوط  »بحوث  ، یفلسوف البته دشوار یکي از مباحث مهم و 
بوا آفریودگار    کثیور موجوودات  تبیین رابطوۀ  در درفایی چون مالصدرا و سیدحیدر آملی 

اادودۀ  »متواف بر وحدت شخصوی وجوود و نیو  مفهووم     بحث این  .اند دهکرواحد مطرح 
مطلوب مطورح    ایون صرفاً با پذیرش وجود منبسط بحث  سو، چرا که از یک ،است« الواحد
ادتبواری محسووب    یخداونود اسوت و ماسووی اموور     وجوود حقیقوی از آنِ   گردد که می
واحود   از امراست که  فرضمبتنی بر این و از سوی دیشر، مبحث وجود منبسط  ؛شود می

له، ایون نکتوۀ اساسوی مطورح     ئ. بر اساج این دو مسو بسیط، حصول دو چی  محال است
وااعوی  تکثرهای شود که اساساً وجود منبسط چیست و رابطۀ بین ذات اادج الهی با  می

 :کند تا ال، این مقاله تالش میؤشود؟ در پاسخ به این س دالم چشونه تبیین می
و نیو    دوحودت شخصوی وجوو    ۀبوار ین و سیدحیدر آملی را درهلأ. نشرش صدرالمت1

 .  کندااددۀ الواحد بیان 
وجوود منبسوط و نیو      ت. نشرش ایون دو اندیشومند در رابطوه بوا چیسوتی و هویو      1

 را تبیین کند.   ها ط با دالم کثرتچشونشی ربط وجود منبس
الف بوین ایون   توان مواضعی را به دنوان مواضع وفاق یا خ . بررسی نماید که آیا می9

 . کرددو اندیشمند بیان 
از وحدت شخصی  هینلأصدرالمتو  تقریر سیدحیدر آملی ابتدادر ادامه بر این اساج، 

، و نحووۀ  از دیدگاه این دو اندیشومند وجود منبسط  ۀلئمس ،سپس شود. تبیین میوجود 
نون . تواک گوردد  موی آنان بررسوی   دیدگاهبر اساج وجود منبسط در  ها تتبیین دالم کثر

و  انود  شاشوته نن «وجود منبسوط »تبیین کتاب خاصی در پژوهششران حوزۀ فلسفۀ اسالمی 
جونس حقیقوی در    ۀمثابوجود منبسط به »از جمله  موجود است، صرفاً مقاالت معدودی

نوژاد، و   نوشوتۀ رحویم سولیم    «وجود منبسوط »مهر،  نوشتۀ دکتر سعیدی «فلسفۀ مالصدرا
بور ایون    نوشتۀ خانم شهیدی. «می و حکمت متعالیهوجود منبسط از دیدگاه درفان اسال»

وجوود منبسوط خصوصواً از دیودگاه سویدحیدر آملوی و       ی در باب هاثر اابل توجاساج، 
 ۀزمینو د است ایون مقالوه بتوانود    و امی نشدهارائه هین، لأیق نشرش ایشان با صدرالمتتطب
 در این رابطه فراهم نماید. ی راتحقیقات بیشترانجام 
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 وجود صیوحدت شخ. 1

 سیدحیدر آملیتقریر پیشینه و  .1.1

اسوت،  ده کور نخستین بار چه کسي مطورح   را وحدت شخصی وجود ۀنظریدر باب اینکه 
دربي از پیششامان مکتب وحدت شخصوي وجوود اسوت     با وجود آنکه ابن برخي معتقدند
: 1[ شود و ایون بحوث پویش از وط مطورح بووده اسوت       گذار آن محسوب نمي ولي بنیان

ین بحوث بوه صوورت کامول، مشوروح و مونظم پویش از        د امعتقدن دیشر ای دده .]91ص
 دربي مطرح نبوده و او نخستین دارفي است که به شورح و بسوط آن پرداختوه اسوت     ابن

اند که در دالم یک وجود حقیقوي   غالب درفای نامدار اسالمی معتقد بوده .]131ص: 18[
اموور ادتبوارط و    ،ط اواسوت و ماسوو  خداونود ا  محقق است که آن وجوود حقیقوي، از آنِ  

در دالم ندارند و اگر هم تحققي براط آنها  هباالصالبه این معنا که تحقق  البته ،اند مجازط
  آن است که ظهور وجود خداوندند. ۀواسطشود، به  لحاظ مي

 ۀنحودرفای ب رگ اسالمی معتقد به معدومیت ماسوی هللا نیستند و  ،به دبارت دیشر
ه بر این اساج بنا شده است کوه هسوتي بو    ،ند. این بینش درفانيا آنها اائلتحققی برای 

باشود و وجوود   « ضورورت ذاتوي ازلوي   »بوا  « الوجوود  واجوب »معناط وااعي همان است که 
اما در مقایسه بوا   ،است« وجود دیني و وااعي»موجودات دیشر اگرچه با توجه به خود آنها 

« مجواز »)ظول( و  « سوایه »و « نمایوه »ي آن هستي مطلق واجوب و ضورورط بالوذات، نوود    
آن وجوود  « مَظهور » ،تعبیور دیشور  ه بو  اسوت.  وجودشود و دین ربط به منبع  محسوب مي
: 1[ «دالم متوهم است و وجود حقیقوي نودارد  » گوید: دربي مي ابنمثال  رای. باستاصیل 
دودم محو    جو   او چیو ط   غیور و »آنچه حقیقتاً وجود دارد، وجود حق است . ]129ص
آن  ۀسوای وجود حق را به شخص حقیقي و ممکنوات را بوه   دربی  ابن .]41ص: 1[ «نیست

بدون اشراق نور وجود حق، از خود هیچ ندارند و وجودشان ظلی و  که تشبیه کرده است
 گوید: مي« یتوحید وجود»سیدحیدر آملي در تبیین  .]121ص: 1[ تبعی است
رط ادتبوارط اسوت و آنچوه    وجود موجودات، وجود حقیقي در خارج نیست، بلکه امو »

 .]121ص: 19[ «حقیقتاً در خارج موجود است وجود مسمي به حق است...
موجودات وجود ادتبارط دارند و آنچه وااعاً از وجود حقیقوي در خوارج    یشان،از نظر ا

ی اسماء لآملی، تمام دالم را ظهور و تج سیدحیدر. برخوردار است، وجود حق تعالي است
 د:دار و بیان میند دا میصفات الهی  و



 1931مجلۀ ادیان و درفان، سال چهل و ششم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان  44

: 19[کثرۀ فی صور المظاهر و المجوالی...  ادلم انّ الوجود او الحق تعالی... له ظهور و »
الوجود، الّا هو و مظاهره، المسماه بالخلق و العوالم و غیور   و الغرض، انّه لیس فی ]463ص

صویاته. و ال  الوجود الّا هو و اسمائه و صفاته و کماالتوه و خصو ذالک... فحینئذ الیکون فی
 .]448ص: 19 [«یکون المظاهر و الخلق و العالم، الّا امراً ادتباریاً و وجوداً مجازیّا

، اوالً اائل بوه وحودت شخصوی وجوود     سیدحیدرشود که  از این دبارت نی  روشن می
عوال و  ر مظاهر وجود خداوند متدالم موجودات ممکن و متکثاز نظر ایشان و ثانیاً، ؛ است
 د.  نشو غیرحقیقی تلقی می بته وجوداتال

 
 مالصدراتقریر  .1.2

آورد و در آن  می «بحث دلیت ۀتتم»، فصلی را به دنوان اسفارالمتألهین در جلد دوم  صدر
 کوه  ]184ص،1: 14[د کن را مطرح می« وحدت شخصی وجود»مباحث درفانی مربوط به 

بوی شوک    .]614ص، 1: 13 [سوازد  درفوان ن دیوک موی    افق بهرا حکمت  ،آن ۀواسطبه 
و بوه   اصوالت وجوود   ۀنظریص وحدت و کثرت، در خصو مالصدرا ۀنظریترین مبنای  مهم

خوارجی   ۀدینیو اصالت وجود، حقیقت  ۀنظریمعلولی است. براساج  و  دلی ۀنظریتبع آن 
در وجود بالذات دارد و ماهیت امری ادتباری و انت ادی از بعضی وجودهای مقیود اسوت.   

تورین   ه در حکمت متعالیه، مبنای اصوالت وجوود اولوین و مهوم    کد کرتوان اددا  میوااع، 
در بواب دلیوت   با بهره گورفتن از اضوافۀ اشوراای،     لهینأصدرالمت .گردد مبنا محسوب می

دهد دین  آنچه دلت به معلول می ،در حقیقت .ذهن ماست ۀساختکثرت که  تمعتقد اس
چوون  ، ن اشوراق اسوت  مقوولی( و اشوراق شوده دوی     ۀاضواف اشراای نه  ۀاضافاضافه است )

 شوئون  از شوأنی  و دلوت ای از  پس معلول جلوه. حقیقت معلول، دین اضافه به دلت است
 الهی به تجلی و شأن است مالصدرا معتقد است که بازگشت دلیتجهت  این از. است آن

  .]136-184ص، 1: 14[
این است که این تجلی و ظهور متعدد و متکثر نیست، بلکه حضورت حوق    مهم ۀنکت
ام از ایون  ذات ااودج الهوی در هور کود     ،ک تجلی و ظهور بیشتر ندارد. به دبارت دیشری

، هوا  است، نه اینکه ذات حق بر حسب ماهیوت ده کرت ظهور به حسب آن ماهی ها ماهیت
حوق   ۀحقو وحدت متکثر داشته باشد، چون در این صورت  های تجلیمتنوع و  هایظهور

، از دیشوور مبووانی تشووکیک در وجووود .]941-964ص، 1: 14[ گووردد تعووالی متکثوور مووی
این  ، واست ، وجود دارای حقیقت واحدهآن مطابقاست که زمینه هین در این ألصدرالمت
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از یک طورف، یوک حقیقوت واحوده      ،یعنی دارد؛ یحقیقت واحده، مراتب شدید و ضعیف
و از طرف دیشر، به صورت حقایق متعدد خارجی تحقق یافتوه اسوت. ایون     ؛بیشتر نیست
در حقیقوت موجوودات متبواین،    و  و شئون مختلفوی دارد  ها تجلیوجود،  ۀواحدحقیقت 
هوایی از وجوود    مخلواات در وااع جلووه  ۀهمند. ا مختلف همان حقیقت واحده های تجلی
 ،. بدین ترتیوب نددارخیر أند که بر حسب مراتب وجودیشان شدت، ضعف، نق  و تا الهی

ای بوه   دهد که اووام هور حلقوه    شکیل میای از وجودهای دینی ت سراسر هستی را سلسله
در رأج ایون  تر است.  وجودی نسبت به آن محدودتر و ضعیف ۀمرتبباالتر و از نظر  ۀحلق

مراتوب   ۀهمو که از نظر شدت وجودی، نامتناهی و محویط بور    است هستی أمبد سلسله،
یود  یک خط متصول د  ۀمن لجهان را باید به  بر اساج دو مبنای مذکور، امکانی آنهاست.

: 18[ که تنها اختالف بین موجودات آن، اختالفات شدتی، ضعفی، کمالی و نقصی اسوت 
 گوید: میمالصدرا  .]16ص

خویش توفیق فهم این مطلوب   رحمت و فضل به خداوند طورکه همان
بوه هموان    را به من دنایت کرد که ماهیات امکاني بطالن ازلي دارنود، 

قیم هدایت کورد کوه وجوود    ر درشي به راه مستصورت مرا با برهان نیّ
منحصوور در حقیقووت واحوود شخصووي اسووت کووه شووریک و دویووي در  

 . ]131ص، 1: 14[ موجودیت و دالم دین ندارد
الوجوود اسوت و دیشور اشویا      طبق این نظریه وجود حقیقي منحصر در شخص واجوب 

مالصدرا وجود حقیقي را مساوق با وجوب  .]19ص: 92[ شوند آن محسوب مي هایظهور
 الوجود است: داند که طبق آن مصداق موجود حقیقي، صرفاً واجب ذاتي مي

وجود حقیقي و وجوب ذاتي با یکدیشر مساوق هسوتند و دوالم امکوان    
  .]926ص، 1: 14 [اند هم مادیات و هم مجردات آن باطل الذات

انود و در وجوود کثرتوي     از وجود حقیقوي سولب شوده    ها در این دیدگاه گرچه کثرت
شوود. هور چوه در جهوان      ثرت از وجود به نمود و ظهوور منتقول موي   محقق نیست، اما ک
. اسوت الوجوود اسوت، ظهوور ذات الهوي      آید که غیر از هسوتي واجوب   هستي، به نظر مي

 :گوید مالصدرا در این زمینه مي
رسد که غیر از وجود واجب اسوت،   و هر آنچه در دالم وجود به نظر مي

ن اسوت کوه در حقیقوت    همانا از ظهورات ذات آن و تجلیات صوفات آ 
 تصوری  باشد؛ همان طوور کوه درفوا بوه ایون مطلوب        دین ذات آن مي
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شود، نسوبت بوه وجوود حوق      اند: آنچه غیرخدا یا دالم نامیده مي کرده
 .]131ص: 14 [چون سایه براط شخص هستند هم

طبق دیدگاه وحدت شخصی وجود، کثرت حقیقی در کار نیست و هر آنچوه غیرحوق   
شوود، کثورت در    ود آن است. کثرتی که در اینجوا از آن بحوث موی   وج هایظهوراست از 
وحدت شخصوی وجوود ر     ۀنظری. آنچه در است و نه در حقیقت وجود هامودنِو  هاظهور
. طبق استآن  هایظهوردهد، انتقال کثرت و به تبع آن تشکیک از حقیقت وجود به  می

آن بیشوتر شوود،    هوای  این نظریه، ظهور وجود دارای مراتب مشکک است؛ هر چه تنو ل 
تر شود، ظهوور آن   شود و هر چه مدارج آن به هستی صرف ن دیک تر می ظهور آن ضعیف

 سازند:   ای وارد نمی ها به وحدت ذات خدشه اما این شدت و ضعف .گردد تر می اوی
ونات بوه وحودت ذات ضورری وارد    ئتکثر در ظهورات و تفواوت در شو  

آن وجود ثابت ازلوی   ۀواسط هب یابد و کند و کمال واجب کمی نمی نمی
 .]969-961ص: 1: 14[ کند از وضع خود تغییر نمی

 حقیقت دریافت او نظر از کند. می استفاده نور تمثیل از مطلب این توضی  در مالصدرا
 است زمین و ها آسمان نور که دانند می خورشیدی به مختص را نور که است کسانی آنِ از

باشند. داشته آنکه خود نور  همان نور واحدند؛ بی ۀکنند نعکسدهنده و م و دیشر اشیا ارائه
بر  .]12ص: 1: 14 [اشیاست ۀارائظهور و  ۀنحوطبق این نظریه شدت و ضعف، مربوط به 

بلکوه ادتبواری بوه     ،ا به معنی نفی وجود از آن نیسوت ه ادتباری بودن ممکناین اساج، 
جلی حق و سریان وجود منبسط ا فی حد ذاته و بدون لحاظ ته معنی آن است که ممکن

وجود »اما با توجه به تجلی نور حق و ظهور آن،  ای نخواهند داشت، از وجود بهره ها،بر آن
نه وجوود ظلوی    ،کند ا نفی میه دارند. مالصدرا وجود حقیقی را از ممکن« ظلی و ظهوری

 :گوید وجود حقیقی و ادتباری می ۀنحووجود حقیقی است. وی در توضی   که پرتو
نه فی نفسه، نوه بنفسوه و    و  ذاتش اصالً موجود نیست ۀمرتبممکن در 
 بلکه از وجود ادتباری نسبت بوه مبودأ اول برخووردار اسوت      ؛نه لنفسه

 .]99ص: 16[
 

 قاعدۀ الواحد. 2

بو رگ   ۀفالسوف موورد توجوه و پوذیرش حکموا و     « الواحود  الواحد الیصدر منوه اال » ۀاادد
وجوود  »آنچه در رابطه با طورح ایودۀ    .]14ص: 11؛ 411ص: 1 [است اسالمی ارار گرفته
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بور   1دو چی  محوال اسوت.   صدورواحد بسیط،  از امرنماید این است که  مهم می« منبسط
تور و   دو روش از هموه ظریوف   ،با واحد ها ربط کثرت ۀمسئلمبنای این اادده و در تبیین 

را دقول و  « ادر اولصو »افلوطیني که اولین مخلووق یوا    ۀیکي، همان نظری .استوارتر است
 دروجود را تعیّن درفاط اسالمي که  ۀنظریدانست. دیشرط، روش و  نفس ميصادر دوم را 

 از آن بهوره صودرالمتألهین  و  نظیر سیدحیدر آملیبرخی درفا  .دنکن مي مرتبه تبیینسه 
صورف   حقیقت وجود که حقیقت حق تعالی است، حقیقت صرف،ند. در این نشرش، ا برده

که هیچ تعیّن و اسم و رسم و نعتی در این مرتبوه بورای وی    مح  است دهستی و وجو
تعیّن یابد.  می ینالغیوب است. این حقیقت، در سه مرتبه تعّ ؛ و غیب مطلق یا غیبنیست

 ۀمرتبو در ایون   .را دربردارد های یتاابل ۀهماول، وحدت صرف و اابلیت محضی است که 
ماالت ذاتش را به تبوع شوهود ذاتوش شوهود     کند و ک حق، ذاتش را با ذاتش مشاهده می

ن تعویّ  نماید. مفاهیم اسما و صفات می دا و تعده احدی جمعی بسیط مبرا از کثرت تعیّن
)فی  اادج(، ظهور و تجلی حق سبحان، در حضرت دلم، بر خود به صور ادیوان و   مود
ابتوه و  فوی  ااودج، حصوول ادیوان ث    ، به دبارت دیشر و استعدادهایشان است. ها یتاابل
وجوود  هموان   مرتبوۀ بعود،   و استعدادهای اصلی آنها در دلم باری تعالی اسوت.  ها یتاابل

با تجلی حق، به فی  مقدج که تجلی وجودی ایجادی است که  «فی  مقدج» منبسط
از کتم ددم و خفای دلمی در موطن وجود و ظهوور دینوی    ها تهیااست، ادیان ثابته و م

دیان ثابته، در حضرت دلمیه، بوه لسوان اسوتعداد، خواسوتار     هر یک از او گر آمدند،  جلوه
بوه فوی  مقودج،     اش تجلی ۀسطاو هب. حق چون جواد مطلق است .وجود خارجی بودند

فی  مقدج، نفوس فوی  و ربوط اسوت،      .دندکردر دین و مقام استجال ر   ،اشیا از دلم
ادی و فی  مقدج تجلی ایج. این ندا مجعول به ذات خود است و اشیا با جعل او مجعول

   .شود گفته میاشیا انبساط دارد، وجود منبسط  ۀهمادتبار که بر این به  ،را
از نظور درفوا و فالسوفه    امکوانی   هوا وجودالواحد و ترتیب در پیودایش   اادده ،بنابراین
صوادر اول   ۀفالسفاز نظر  .در مصداق صادر اول است دیدگاه آنهااست، لکن تفاوت  مسلم
رب است لکن از نظر درفا نخستین حقیقتی که بدون واسطه از حضورت  و نور اال اول دق

حق صادر شده، وجوود منبسوط و دوام سوریانی اسوت کوه سواری و جواری در حقوایق          

                                                           
 خاص بین دلت و یء دیشر، فرع بر وجود جنبه و سنخیتیاز ش یچراکه دلیت و صدور و حصول شیئ .1

:   الواحود و فرودوات آن رک   )پیرامون اادده بود یم از چی  دیشر جای  یمعلول است واال صدور هر چی 
 (.126/ ص1، 14
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از نظور آنوان دقول اول چوون دارای ماهیوت و وجوود اسوت        . ]31ص: 8[ سوت ها ممکن
حودت  انود از و تو پس چنین وجودی نمی .و وحدت او وحدت دددی است ،وجودش مقید

آن وجود واحدی که اولین تجلی و  ،بنابراین .]139-131ص : 8[د اطالای برخوردار باش
کوه   یبسواطت  ؛گیرد وجودی اسوت کوه در ذات خوودش بسویط اسوت      فی  حق ارارمی

ا هو  ممکون  ۀهمو اش با  پذیرد مشر اید شمول و اطالق را که رابطه گونه ایدی را نمی هیچ
هر موجودی از موجودات دوالم از دو جهوت بوا     .]136ص: 8[ دموم و شمول است ۀرابط

فی  مقدج و وجود دوام   ۀواسطبه  تالی حق بودناز جهت  ،اول .حق تعالی ارتباط دارد
 .ارتباط مستقیم و بالواسطه با خودا دارنود   و انبساطی که اولین تجلی فعلی خداوند است

فوی    ۀاحاطو  ایومی اسوت و  ۀاحاط ها ممکن ۀهمخداوند متعال به  ۀاحاطاز این جهت 
 ،بنوابراین  .]681ص: 13؛ 3ص: 8 [سریانی و شومولی اسوت   ۀاحاطمقدج نسبت به آنها 

ند و به تعبیر فلسفی خداونود از ایون جهوت فادول     ا حق ۀبالواسطموجودات مخلوق  ۀهم
دوموین جهوت انتسواب موجوودات بوه خداونود،        ا و موجودات اسوت. ه ممکن ۀهماریب 

کثرت و ترتیب در نظام دوالم   ۀمسئلکه از این جهت  انتساب از راه اسباب و وسایط است
دقول است و پس از آن دوالم   ۀسلسل یاه ممکنشود که اولین مرحله از سلسله  پیدا می

الواحود را   ۀاادود بنابراین درفا نی  هم  .]141ص: 6؛ 188ص: 9 [مثال سپس دالم اجسام
کوه از مراتوب   ی یاسوتجال  تجلی ۀمرحلا را در ه اند و هم ترتیب در سلسله ممکن پذیرفته

  .]132ص: 9 [تجلیات فعلی خداوند است
خوارجی ناشوی از یوک    تکثرهوای  سیدحیدر بر اساج ااددۀ الواحد، معتقد است کوه  

میوان وجوود و دودم هویچ     اسوت.  الهوی  اادج ذات وحدت هستند و این وحدت، همان 
ای  این دو واسوطه  ء یا موجود است یا معدوم و از آنجا که میان زیرا شی ،ای نیست واسطه

: 16 [و غیور آن دودم اسوت    غیور از یکوی نیسوت    ارار ندارد، پس وجود در خارج حقیقتاً
موجوودات  و  کماالت را یکجا و به صورت مطلوق داراسوت   ۀهموجود مطلق،  .]4648ص

 هستند:« بود»وجود از او یافته و نمود آن  ۀهمدالم نی  

زیورا او کوه    هاسوت...  نمودهوا و جلووه   ۀچهربرای او ظهور و کثرتی در 
نیاز از غیر  ها و بی کثرت ۀهمبلندمرتبه است از حیث ذات، پیراسته از 

است؛ هر چند که از حیث صفات و اسما و کماالت و خصوصیات، دین 
: 19[ تربط( نیسو  نیاز )یعنی جدا و بی هر کدام از آنهاست و از آنها بی

 .]463ص
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فادلیت دارد که  بیان می تبیین این اادده درمالصدرا نی  به سیاق بسیاری از فالسفه 
 ،یعنوی  ؛خداوند یکتا و یشانه است ذات و ]148ص : ،14 [خداوند متعال دین ذات اوست

 و ای کوه فورض دوم بورای او محوال اسوت      به گونه ،وحدت او وحدت حقه و حقیقه است
و خوارجی، دقلوی    ای که هیچ نووع کثورت   به گونه ،الجهات است ذاتش بسیط من جمیع

از ذات یکتوا و   ،بنوابراین  .]81ص، 4: 14؛ 921ص، 1: 14 [ادتباری در وجود او راه ندارد
شود، زیورا هرگواه دو موجوود متعودد و      یشانه به ج  معلول واحد بدون واسطه صادر نمی

صوادر شووند پوس هور کودام از آن دو       أمبدهم و بدون واسطه از یک  الحقیقه با مختلف
طلبد کوه غیور از خصوصویتی اسوت کوه       ، خصوصیتی را میأمبدموجود برای پیدایش از 

و  هوا  در ایون صوورت ذات آن دلوت دارای جهوت    . سبب وجوود آن دیشوری شوده اسوت    
جهت دلت برای یکی از دو معلول شده است و ایون   که از هر استمتعددی  های حیثیت

پس چون فادلیت حق دوین ذات  . شود و محال است خالف فرض بساطت ذات واجب می
 ،سوپس  .خداوند نیو  موجوودی اسوت واحود     ۀبالواسطاوست، اولین مخلوق  ۀیشانا و یکت

: 14 ؛132ص: 6[ آینود  وجوود موی   هبوا واسوطه از او بو    شرافت،سایر موجودات به ترتیب 
 .]122ص
 

 هینألدر اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمت وجود منبسط. 3

 ۀدربوار ص خود را به بحث النصو دالمه سیدحیدر آملی رکنی مستقل از ارکان کتاب نص
بودیهی التصوور   « وجوود »وجود، مظاهر و تجلیات آن اختصاص داده است. از نظر ایشوان،  

است و این وجود بدیهی از این حیث که او اوست، ج  حق نیست و او در ذاتش منو ه از  
: 14 ؛614ص: 16 ؛496-411ص: 16[ ن، اطووالق، تقییوود، تشووبیه و تعطیوول اسووتتعوویّ
حقیقی از همه جهات است و در آن به هیچ وجه کثرتی نه در ذهون و   او واحد .]626ص

وجوود   .]18ص: 11[ نه در خارج، نی  نه دقلی و نه وهمی، نه حقیقی و نه مجازی نیست
: 14[زیرا برای غیور او، وجوود ادتبواری و اضوافی اسوت       ،حقیقی ج  برای او نخواهد بود

 .]614ص: 14[ هم نخواهد بوود و غیر او ج  و ]491-414ص: 16؛ 114ص: 19؛ 612ص
بیند که وحدت، از  ایشان پس از اثبات وجوب در بحث از وحدت وجود شأن را چنین می

مقتضیات وجود اوست زیرا وجود از آن حیث که وجود است، واحد حقیقوی اسوت و بوه    
هیچ وجهی از وجوه، نه در ذهن و نه در خارج، نه فرضی و نه ادتباری، نه در دقول و نوه   

کنود وجوود البشورط، هویچ      آملی اگرچه تأکید موی . ]113ص: 11[ م کثرت ندارددر وه
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 آن چی هایی اسوت کوه ممکون اسوت      ۀهموجهی از وجوه کثرت در آن نیست و من ه از 
 دارد کوه ایون سوخن بوه معنوای آن نیسوت کوه در         از اوصاف فرض کرد، لکن بیوان موی  

؛ 648ص: 14[ ز او نفوی شوود  شومارش ا  تن ل و ظهورش، کماالت و شئون غیراابل ۀمرتب
در  .]666ص: 14[ آیود  اش به تصور درنموی  که اگر بروز نکند، هستیِ مخفی ]98ص: 11

موه آملوی، ظهوورات از    الیابد. در نظر د است که وجود منبسط معنا می یاین بروز و تجل
ذات و محبوتش   ۀمرتبو لوازم وجود حق و از مقتضویات انانیوت وجوودش، و شوأن او در     

ایشان  .]41ص: 16[ «کنت کن ا مخفیا فاحببت ان ادرف»همین رو بیان شده از  .هستند
 نویسد:   می

بدان، حق یا وجود که برای آن اطوالق، بوداهت، وجووب و وحودت از     
حیث، دقل، نقل و کشف به اثبات رسیده است دارای ظهوور و بوروزی   
از نهفتشی و بطون است، و ن ول و کثرت از دلو و وحدت. معلوم اسوت  

ع بوه صوورت اسوماء و افعوال     برای او ظهور و بوروزی بودون انقطوا   که 
باشد. بوا آنکوه    . و او را ن ول و کثرت درصور مظاهر و مجالی میاست..

 .]666ص: 14[ آنهاست ۀهمنیاز از  ذات مقدج او بی
دربی، فی  وجودی یا تجلی الهی وجودی را بور دو گونوه    سیدحیدر به پیروی از ابن
نماید که اولی به نام سرّ تجلی ذاتی حبی خوانوده   ج تقسیم میفی  اادج و فی  مقد

و دوموی تجلوی   ؛ شود که موجب وجود و مستعد شدن اشیا در حضورت دلموی اسوت    می
 شوود  موی موجوب  ارد ادیان در خوارج ااتضوا د  استعدادهای اسمایی است که ظهور آنچه 

 ر، نسوبت حقیقت هر موجود دینی از دیودگاه سویدحید   .]63ص: 4؛ 142-163ص: 16[
فی  مقدج بر فی  اادج ترتیوب یافتوه و    .]38ص: 19[ن فی  از دلم حق است تعیّ

فی  اادج بر اسمای الهی، و اسمای الهی بر کماالت ذاتی و ازلی نظم یافتوه اسوت. بوا    
پوذیرد. ایون نشورش،     ن موی ، حقایق و ادیان در دلم ازلوی او تعویّ  ها چنین فیضی، ماهیت
 ۀبقیو عتقدند از حوق تعوالی فقوط دقول اول، و از دقول اول      که م ای برخالف نظر فالسفه

حقوایق و جمیوع    ۀهمو حقایق و موجودات صادر گشته است، بر آن است که صادر اول و 
واحوده  و ما امرنا اال »از حق تعالی صادر شده است، چنانکه می فرماید: دفعهً واحدهً دالم، 

اسوت کوه بور هور موجوودی از      صادر اول، همان وجوود دوام   . ]66/62: 1[« کلم  بالبصر
که تنها بر نفس کلیوه یوا بور دقول      نیست رساند و همچون دقل اول موجودات فی  می

ایشان، سوه نحووه تصوور از وجوود را     . ]168ص: 91[ رساند دوم یا بر فلک دوم فی  می
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هرچند که بر اساج نشرش وحدت وجودی، معتقود بوه حقیقوت واحود      ،استکرده بیان 
 وجود است: 
حقایق بر سه اسم هستند: نخست حقیقت مطلق بالذات و فعوال   بدان که

و مؤثر بالذات، که وجود آن برای آن واجب به ذات اسوت بلکوه وجوود آن    
دین ذات و غیرزایود بور آن اسوت؛ ایون حقیقوت هموان حقیقوت خودای         

باشد. دوم حقیقت منفعل بالوذات و مقیود و متوأثر و سوافل و      سبحان می
و تجلی، از حقیقوت واجوب، بورای وجوود، بهوره      فی   ۀوسیلاابل، که به 

این حقیقت همان حقیقت تمامی جهوان اسوت. سووم حقیقوت     . گیرد می
احدیه جمع است که اطالق و تقید و فعول و انفعوال و توأثیر و توأثر را در     
خود گرد آورده است و این حقیقوت از جهتوی مطلوق و از جهتوی دیشور      

یشور منفعول اسوت؛ و ایون هموان      مقید، و به ادتباری فعال و به ادتبوار د 
حقیقت احدیه است که دو حقیقت ما ابل را در خود جمع نموده اسوت و  

 .]168ص: 91[ شامل اولین و آخرین مرتبه است
اول، احدیت جمع حقایق است و ایون مرتبوه در حقوایق، احودیتی اسوت کوه        ۀمرتب

اسوم و رسوم و   ن اول، در حقیقوت  . این حقیقت کلی متعین به تعیّیستتفصیل در آن ن
زیرا حق تعالی که این حقیقت کلی صورت آن است، اسم و رسوم و صوفت    ،صفتی ندارد

آن حقیقت کلی در مراتوب کمواالت خوود، از    ادتبارهای ها به حسب  ندارد و اختالف نام
تفصیل و تعیین حقایق، در ادیوان   ۀمرتب ،دوم. ]142ص ،91[ لحاظ دلمی و دینی است
احدیتی تفصویلی اسوت. بور ایون اسواج،       ۀمرتبت و سوم هاس شخصیه و مخصوص بدان
انود   ی اوست. اینکه فرمودهل، حاصل تفصیل یافتن وجود حق و تجروجود موجودات متکث

ر از وجود مجازی و ادتباری برخوردارند، به معنای هیچ و پوچ بوودن آنهوا   ثوجودات متک
همشی به وجود حوق و   ها بلکه بیان نودی وجود بالتبع است. به بیان دیشر، کثرت ،نیست

حق موجودند و لذا تنها وجود حوق، مصوداق حقیقوی وجوود      1به حیثیت تقییدیۀ شأنیۀ
 ند.یا و شئونات اوه، همشی تطورها است و کثرت

                                                           
ق دارد و از باب وجود مناسبتی، بوه موضووع نیو  نسوبت     لدر حیثیت تقییدیه در وااع حکم به اید تع .1

اتومبیلی که الستیک ماشین او پنچر شده است، حکم را بوه خوود نسوبت     ۀشود؛ مثالً رانند داده می
چر شدم. شأنیه بودن هم در اینجا بدین جهت است، که وجودات متکثور، شوئون و   گوید پن داده و می

 آیند. تعیّنات وجود حق به حساب می
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آملی در جهت تبیین وجود منبسط معتقد است که حقیقت کلوی متعوین بوه     ۀدالم
که حق تعوالی   ند همچنانک های موجودات و مکنونات ن ول می ن اول در همه صورتتعیّ
در وجود، هور موجوودی مظهوری از     ،کند. به دبارت دیشر صور و حقایق آنها ن ول می در

طورکوه ایون حقیقوت کلوی      های این حقیقت کلی است، همان مظاهر و صورتی از صورت
ها و  نقص ۀهمهای حق است و به همین دلیل  خود مظهری از مظاهر و صورتی از صورت

گردد نه به حق تعالی،  ری و غیرادتباری، در تفصیل به حقیقت کلی برمیهای ادتبا کمال
چه حق تعالی همواره در تن ه ذاتی و تقدج ازلی خود است، چنانکه پیامبر گرامی )ص( 

هوای   صوورت  ۀهمو در  ،ایون حقیقوت کلوی   « .کان هللا و لم یکن معه شیء»فرموده است: 
کند و تن ل آن ترتیبی دارد، چنانکه اولوین تنو ل آن در صوورت     مظاهر خویش ت ول می

که نخستین تنو ل   شود، همچنان نفس کلی است که از آن به روح حقیقت کلی تعبیر می
تعبیور شوده   « نفوس واحوده  »حق در صورت نفس کلی است که در ارآن کریم از آن بوه  

در نفوس کلیوۀ   آن حقیقت کلی در صورت طبیعت کلوی، یعنوی    ،سپس .]6/1: 1[ است
یووم تبودّل االرض   »فرمایود:   چنانکه حق تعالی میکند،  جاری در جمیع اجسام ن ول می

و ایوون ظهووور   ]93/41: 1[ «والسووموات مطویووات بیمینووه » و ]16/68: 1[ «غیووراالرض
نهایت بدان جهت است که مظاهر بر ترتیب اسماء و صوفات و کمواالت و خصوصویات     بی

و صفات و کماالت را نهایتی نیست، مظهر را نیو  نهوایتی    استوار است و چون این اسماء
از ذات وحودت   هوا  آملی در توضی  و تعلیول ظهوور کثورت    هدالم .]146ص: 91[ نیست
   :گوید می

از حیوث ذاتوش    . اوبه درستی که حق تعالی به ذات خود دوالم اسوت  
داناسوت. از   به تمام کماالت ذاتی خود ازالً و ابوداً  ()که دین دلم است

و نی  دوالم اسوت   . پایانش است کماالتش، احاطه به معلومات بی ۀملج
... بوه جهوت   به اینکه بعضی از معلومات، طالب وجود خارجی هسوتند 

ذات الهی به صورت این معلومات و حقوایق اابول ظهوور اسوت،      اینکه
 .]442ص: 16[ ...ها ظهور کند پس واجب است که به این صورت

و اابلیوت   دلمی یواد شوده منسووب بوه فوی  ااودج       ، موجوداتآملی نظر دالمهاز 
نود  ا اند. موجودات دینی، منسوب به فی  مقدج و به جعل جادل پدیدار نششته اند صرف

آنها بوه   ۀهمکه ادطای وجود هر موجود در خارج، بنابر وجود دلمی ازلی ذاتی آن است. 
ودات از دلوم  اند که سبب خروج و ظهور این موجو  وجهی دیشر، منسوب به نفس رحمانی
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بنابراین، ادیان ثابته که در حضرت دلموی و بوه دبوارت     .]942ص، 1: 11[ به دین است
 .نود ا ظهور دارند خوود فوی  مقودج یعنوی اثور واحودیت و دلوم        دیشر در مقام واحدیت

 :وجودشان همه از احدیت ذات و اثر آن یعنی فی  اادج جلوه یافته است

فوی    ۀواسوط ند، همشوی بوه   ا تپس ادیان ثابته که همان اوابل تجلیا
مند از خدای تعالی هستند و به هموین دلوت    اادج و تجلی ذاتی بهره

 .]189ص: 16[ اند گفته شده آنها به جعل جادل موجود نشده

اند کوه   ظهور آثار حقایق وجودی و  الهی های تجلی، سراسر آفاق آیات و بر این اساج
الم به نور روی او فروغ یافته و هموه سوو،   سراسر د. اند ظهور یافتهت از فی  اادج احدی

جا افراشته اسوت. تموامی    های او نمودار گشته و دَلَم هدایت به سویش همه آیات و جلوه
 .]124ص، 1: 11[ ه استهای دالم در آیاتش خالصه شد نشانه

مالصدرا بوا  . ]939و  998ص : 11[ است« وجود منبسط» لون د مالصدرا نی  صادر ا
ی در مباحث پایانی دلت و معلول بوه طورح مبحوث وجوود منبسوط      لتج ۀنظریتوجه به 
. دانود  موی وجوود منبسوط   یوا   ینَفَس رحمانرا صادر اول  او .]912ص، 1: 14[ پردازد می

داند که در هر  ذات حق را وجود منبسط می یا یبعد از وجود و مبدأ المباد ۀمرتب ایشان،
( در جو آن ، جماد، نبوات، حیووان و   به صورت خاص )دقل، نفس، فلک یا موطن و مرتبه

 ،دانست سینا آن را صادر نخستین می در وااع، دقل اول که ابن .]138ص، 1: 11[ آید می
 :هین استألیات این وجود منبسط در ن د صدرالمتلتنها یکی از تج ]626-629: ص 6[

آنچه ابتدا از حق متعال به وجود آمده، وجود مطلق منبسط است کوه  
مخصوص بوه آن موالزم    یص و تن لخا یماهیت یا تبهبه حسب هر مر

 .]124، 121، 181-116 ص: 13؛ 991ص، 1: 14[ است
ابن دربوی دوالَم    دربی بوده است. ثر از درفایی چون ابنأگویا مالصدرا، در این رأی مت
ی اسوم الهوی   لو دانست و معتقد بوود نفَوس رحموانی، تج    را ظهور اسماء حسنای الهی می

ایون   .]143-141ص: 1[ ایر موجوودات اسوت  و انوس و سو   نلقت جو سبب خ« الرحمن»
و بوا سوریانش در    ]934ص: 1[ یابد ی میلنفس رحمانی، در وااع باطنِ حق است که تج
ی لو رو، دوالم چیو ی جو  تج    شوود. از ایون   مرتب وجود، سبب ظهور موجودات دوالم موی  

خود در پردۀ  های حق است و او و آنچه مشهود است جلوه ]116ص: 1[ نیستتعالی  حق
 است، وجود تمام موجودات جهان ۀسرچشممنشأ و ، این وجود فراگیرالغیوب است.  غیب

 ۀواسوط  هآنکه این صدور از خداوند واحود، بو   از دقل و نفس گرفته تا اجسام و مواد، بدون
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و تعودد )در  « تکثور »آغواز اولوین   باشد. منافات داشته « الواحد» ۀبا اادد« کثرت»همه  این
طوور   هت( در دالم، همین وجود منبسط است و پس از آن است که موجودات بدین وحد

   گردند. دمودط و افقي با درجات مختلفِ وجودط، ظاهر مي
انبسواط و شومول او بور     ۀنحوو بیوان موا از تبیوین    دارد که گرچه  مالصدرا اذدان می

ین توهم باید ا، اما این مطلب نآوریم موجودات ااصر است و لذا به تمثیل و تشبیه رو می
، 1: 14[ ه اسووتیو و از معقووالت ثانو کنود کوه وجوود منبسوط، وجوودی کلوی        یجواد  ارا 
انبساط وجود مطلق در ممکنات به انبساط نور در اشراااتش تشبیه شده است.  .]913ص
اشرااات آن بسط و جریان دارد و اشرااات چی ی زایود بور نوور     ۀهمکه نور در  گونه همان

رود، وجوود منبسوط نیو  ظهووراتی دارد کوه همشوی از        ن به شمار مینیست و از اطوار آ
در توصیف وجوود منبسوط    ایشان. ]66ص: 3؛ 93ص: 12[ دآین اشرااات آن به شمار می

  د:گوی می

وجود مطلق، حقیقت منبسطی بر ذوات امکانی و ماهیات است کوه در  
ماند و در حود معینوی از حودو  و اودم و      یک وصف خاص باای نمی

و تأخر و کمال و نقص و دلیت و معلولیت و جوهریت و درضیت  تقدم
شود؛ بلکه وجود مطلق به حسوب ذات و   و تجرد و تجسم منحصر نمی

بدون انضمام امر دیشر متعین به جمیع تعینوات وجوودی و تحصوالت    
تعینوات و   ۀنحوخارجی است؛ بلکه حقایق خارجی از مراتب ذات آن و 

 .]918ص، 1: 14[ «شود های آن حاصل می گونه
تووان گفوت کوه بوه      رو موی  از ایون  .ن داردتعینات وجودی تعیّ ۀهموجود منبسط به 

به یک ویژگی خاص به نحوی که ویژگی مقابل و  حسب ذات، مقید به هیچ ایدی نیست
]زموانی    شود. اگر مقدم است، مؤخر نی  هست. اگر ادیم آن را نداشته باشد توصیف نمی

تر ممکنات، از مراتوب ذات آن   به دبارت دایق .]918، ص1 :14[هست است، حاد  نی  
وحودت  »گویند وجود منبسط  شوند. به همین جهت است که می منبعث و برانشیخته می

وحدتی که کثرت را تحت پوشش خود دارد، نوه وحودتی کوه در     ،یعنی ؛ددار« حقه ظلیه
یوا وحودت    وحدت وجود منبسط، وحدت حقوه ظلیوه   .]991ص، 1: 14[ مقابل آن است

است کوه کثورت را تحوت پوشوش      یبه دبارت دیشر، وحدتی؛ است نه وحدت ددد سِعی
وجوود   بور ایون اسواج،    .]991ص، 1: 14[ که در مقابول آن اسوت   یخود دارد نه وحدت

منبسط مقدم بر مراتب ممکنات نیست، بلکه در هر مرتبوه دوین آن مرتبوه اسوت، زیورا      
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وجوود   رابطوۀ  .]999ص: 13[ انود  آن ظهور یافتهمراتب، حقیقتی خارج از آن ندارند و از 
کوه   گونوه  . هموان استواحد با دیشر ادداد همچون رابطۀ  ،منبسط در نسبت با غیرخداوند
سازد، فی  منبسط با ظهورات خاص خود مراتوب را ارائوه    واحد با تکرر خود ادداد را می

 . ی محقق نیسوت دهد و غیر از فی  واحد که ظهورات گوناگونی در جهان دارد، چی می
به دلیل آنکه این وجوود از هور    ،فی  منبسط به وجود مطلق نی  تعبیر شده استاین  از

. اما اطالق و شمول فی  منبسوط، اطوالق و شومول    ستایدی به غیر از اید اطالق مبرا
عی است. فی  منبسط بوا حضوور   مفهومی نیست. شمول و اطالق آن شمول و اطالق سِ

وجود منبسوط اسوت    ۀناحیپس از  .گیرد د و از چی ی رنگ نمیده خود به اشیا رنگ می
 .نمایانند شوند و آثار خاص خود را می که ادیان به وجود خاص خود ظاهر می

البته رنگ نشرفتن وجود منبسط از غیر، به این معنا نیست که غیوری  
دهد، بلکه به این معناست که با حضور اطالای  هست و به او رنگ نمی

نماید چیو ی جو  حضوور و     ماند و آنچه که غیر می ی نمیاو غیری باا
 .]694ص: 12[ ظهور آن وجود مطلق نیست

 ۀرابطو ی ساری در اشیا و لوجود منبسط همان تجهین، ألدر نشرش صدرالمت ،در وااع
آن ممکنات  ۀواسطوجود منبسط داملی است که به  در وااع،میان خدا و ممکنات است. 

وجود منبسط تعینی است که از وجود حق ظاهر شده و به  .]13ص: 91[ دیابن می قتحق
ممکنات را فراگرفته است. وجود منبسط مقودم بور    ۀهماش  اطالق و وحدت ظلی ۀواسط

مراتب ممکنات نیست، بلکه در هر مرتبه دین آن مرتبه است، زیرا مراتب حقیقتی خارج 
توانود   یمنبسوط هرگو  نمو   وجوود   .]918ص، 1: 14[ اند از آن ندارند و از آن ظهور یافته

. گونۀ نودی اضافۀ اشراای اسوت  هبلکه وجود او ب ،مانند واجب باشد که وجود مح  است
توان برای نمود سهمی از بود اائل   مح  و نمی نمودِ ،مح  است و فی  آن بودِ ،واجب
 .]61، 16 ص: 12[ شد
 

 تکثر واقعی ممکنات در سایۀ وجود منبسط. 4

لۀ پیودایش کثیور از واحود را بور     ئهین، مسأله آملی و هم صدرالمتمالهم درفا از جمله د
از نظر درفا، اولین صادر، وجوود   .]612-646ص: 3[ کنند اساج وجود منبسط تبیین می

دام و منبسط است که جامع تمام مراتب دوالم امکانی است و به نحوو جمعوی بور هموۀ     
توا از  کورده  ادلۀ زیادی بیوان   ابن فناری، .]181-184ص: 16[ مراتب امکانی احاطه دارد
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ابون دربوی    .]12ص: 8[ نظریۀ درفا در این باب، مبتنی بر وجود وجود منبسط دفاع کند
 گوید:   یدر فتوحات م یوله دارد. ئی، تالش در حل این مسلهم با ایدۀ تج

اسوت، چورا    یوجه خاص و ربط خاص یرا به هر موجود یخداوند تعال
 .]696ص، 1: 1[ ...است و یکه او سبب هر موجود

-184 ،696ص، 1: 1[ اسوت « یرایقه نفس رحموان »، همان «وجه خاص»و منظور از 
آن ممتنع است  یبرا یکه وجود ثان یبه نحو است واحد یکه این نفس، خود امر ]181
 یاشیا و تعینات و مظاهر در و ۀهمبه تعبیر حکمت متعالیه بسیط الحقیقه است که یا و 
آینه و مظهر به چند نحوو   واحد در چند یئندارد که ش یاشکالربی د در نظر ابن .ندا جمع

هوا معوین خواهود شود و نیو        او به حسب خصوصیات آینه هایظهور ظهور نماید و طبعاً
 یاسوت، موانع   یکمواالت وجوود   ۀهم اشیا و ۀهمکه مجمع  یواحد بسیط احد یوجود

گور   مظواهر جلووه  متفاوت  نیست که به صورت کماالت خویش به حسب خصوصیات ذاتاً
تعدد  ینظر ابن درب ربناب .اما اابل و مظهر متعددند گرچه فادل و ظاهر واحد است،. شود

: 1[ دکنو  یکفایت م« ظهور امر واحد»، دردین ها کثرت« ظهور» یبرا یاله یصفات و اسما
 .]668ص، 1

له از طریوق وجوود   ئنی  با مطرح ساختن مراتب وجودی، سعی در حول مسو   مالصدرا
در اینجا مبتنی بر ادتباراتی نظیور بشورط ال، البشورط و بوه      وجود، مراتبدارد.  منبسط

م از این مراتب وو مرحلۀ س کند برای وجود، سه مرتبه لحاظ میایشان شرط شیء است. 
 داند که ساری و جاری در تمام اشیاست: را وجود منبسط می

نو د   اگر حقیقت وجود به این شرط اخذ شود که چی ی با آن نباشود، 
احدیت معروف است و اگر به شرط شیء اخذ شود، یا  ۀمرتبصوفیه به 

یعنی اسما و صوفات   و  کلی و ج یی و  آن ۀالزمبه شرط جمیع اشیای 
واحدیوه   ۀمرتبالهیه است که ن د این طائفه  ۀمرتباخذ شود که همان 

شود و این مرتبه به ادتبوار ایصوال بوه مظواهر      و مقام جمع نامیده می
شوود   ربوبیت نامیده می ۀمرتب... همان ادیان و حقایق هستنداسما که 

شیء لحواظ شوود، ایون مرتبوه      شیء و نه به شرطالو اگر نه به شرط 
 .]912ص، 1: 14[ تهویت ساری در تمامی اشیا نامیده شده اس

اولین ادتبار در وجود، ادتبار وجود بشرط ال است. یعنی حقیقت وجود به شرط آنکوه  
نامنود. در ایون ادتبوار از     نشود و این ادتبار را اهل معرفت احودیت موی   چی ی با آن اخذ
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مراحل وجودی به نحو بساطت و بدون امتیاز مصوداای یوا مفهوومی     ۀهمحقیقت وجود، 
ال و مقام احدیت، تمام حقیقت واجب   وجود به شرط هین،ألصدرالمتحضور دارند. از نظر 

شورط شویء موورد     هقیقت وجوود، بو  حالت دیشر آن است که ح. ]912ص، 1: 14[ است
واحودیت   ۀمرتبصفات و ادتبارات،  ۀهمیعنی وجود به لحاظ اتصافش به ؛ لحاظ ارارگیرد
 دهد. پس مقام واحدیت مقام ظهور ذات، در مالبوس اسوما و صوفات اسوت     را تشکیل می

اموا کثورت    ،شوود  با وجود آنکه کثرت از مقام واحدیت نیو  نفوی موی    .]661ص، 1: 14[
و نسبی که ریشه و اساج کثرت خارجی است، در مقوام واحودیت تحقوق دارد،    مفهومی 

کثرتی حتی مفهومی وجود ندارد. کثرت مفهومی در مقوام   ۀنحواما در مقام احدیت هیچ 
واحدیت به معنای آن است که جمیع حقایق در آن به لحاظ مصداق وحدت دارنود ولوی   

ن ادتبوار وجوود، بوه نحوو ال بشورط      سوومی د. آن حقایق به لحاظ مفهوم غیر از یکدیشرنو 
بلکه نسبت به آن دو شرط،  ،اسمی است. اگر وجود بشرط ال و یا بشرط شیء اخذ نشود

درآمده در خوارج   از کثرت مفهومی بهوجود ال بشرط اسمی را که ، البشرط مالحظه شود
 معتقد است اولوین است. ایشان، س رحمانی وجود منبسط و نفَهمان  این یابد. میی لتج

که جمیع صفات جمالیه و جاللیوه بوه صوورت    گردد  صادر میچی ی که از وجود واجبی 
، راین وجود منبسط، در وجودات متکث است وجود منبسط است.را داراحدیت و فردانیت 

بخشود. ایون وجوود     سریان یافته و تمام آنها را در یک حقیقت وحدانی سریانی تحقق می
کند، بدین گونوه کوه در    کثرت را در خود جمع میسریانی، در دین حال که واحد است، 

را در نظور گرفوت کوه بوه      یتوان شوعاع نوور   یابد. در االب مثال، می سریان می ها کثرت
شود و دارای درجات و مراتب مختلف و  شود، و از نور او کاسته می تدریج از منبع دور می

تورین   پوایین اسوت کوه توا    گردد، اما با این حال، تمام آن، یک شعاع نوورانی   متکثری می
 هوا  هین، شمول و سریان وجود منبسط در کثورت ألمرتبه سریان یافته است. لذا صدرالمت

 داند.   شمول انبساطی می را 
موله مون بواب   الوجود لیس لشمول الکلّی للج ئیات، بول شو   انّ شمول

  .]1ص: 11[ االنبساط و السریان
 داننود زیورا در ایون صوورت      ال نموی تمام حقیقت واجب را وجود به شرط البته، درفا 

به دلیل آنکوه بشورط ال نسوبت بوه تعینوات خاصوه و وجوودات دینوی اسوت، خوالی از           
ایوود   ۀهمو . به همین دلیل از دیدگاه ایشوان ذات الهوی کوه مطلوق از     یستنمحدودیت 

حقیقت وجود حق، وجود ال بشرط مقسمی اسوت   آنهااز نظر . هاست است، فوق این مقام
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  یسوت نایدها که حتی اید اطالق و تن یوه از تقییودها نیو  ایود آن      ۀهمز یعنی مطلق ا
 .]693-691ص: 12[

پذیرش اول بوه اتحواد و حلوول ذات حوق بوا      مالصدرا معتقد است که از این سخن، 
خلط میان البشرط مقسومی و البشورط اسومی    که ناشی از شود،  دیشر اشیا احساج می

تعالی با وجوود   ن بادث یکی پنداشتن وجود حقبه بیان دیشر، ای .]992ص، 1: 14[ است
ن آن حال آنکه وجود منبسط با وجود حق تعالی دینیت ندارد و صرفاً تعیّمنبسط است، 
زیرا تنها وجودی که از حقیقت برخووردار اسوت، وجوود حوق اسوت و       ،شود محسوب می

ذات وجود نمود بودن دین د. در نظر مالصدرا، شون باای، ظهورات و نمود آن محسوب می
مح  است. پس فرق واجب تعوالی و  و بودِ وجود تعالی، واجب  حال آنکه ،منبسط است

وجود منبسط صرفاً در وصف اطالق مح  یا تقید به اطالق نیست، بلکه فورق در جوهر 
 است. ، نموود مح وجود منبسطو ذات آنهواست، یعنی واجوب، بود مح  و 
اونود دانسوته و معتقود اسوت کوه در وجوود       مالصدرا، وجود منبسط را متمای  از خد

ای از تشبیه و تمثیول اسوت. بور ایون     ریابد، اما خداوند مب منبسط تمثیل و تشبیه راه می
کند و تموام تمثیالتوی را کوه     اساج، آیات تشبیهی را متناظر با وجود منبسط تفسیر می

، 9: 19[ نود دا در باب نسبت خداوند با موجودات بیان شده  مرتبط با وجود منبسوط موی  
وجود منبسوط بوا    ۀرابطبر این اساج، در نشرش مالصدرا،  .]692ص: 16؛ 664-696ص

 ۀواسوط نمود به بود است و تعینی است که از وجود حق ظاهر شده و به  ۀرابطذات حق 
هر آنچه متعین است زیر  ،یعنی؛ تممکنات را فراگرفته اس ۀهماش  اطالق و وحدت ظلی

 ۀمرتبو وجوود منبسوط در وااوع     .]61، 16ص: 12[ گیورد  پوشش وجود منبسط ارارموی 
 اسوت سریان وحدت وجود در دالم از طریوق وجوود منبسوط    و  واحدیت حق تعالی است

وجه افتراق سریان حوق تعوالی در موجوودات و سوریان وجوود       .]991-991ص، 1: 14[
ا حق تعالی یک ظهور و تجلی بیشتر ندارد ام از این جهت است که منبسط در موجودات

 وجود منبسط، تعینات و تطورات مختلفی دارد.
معتقود   ،اسوت ممکنات که ناشی از سریان وجود منبسط  ت، در رابطه با هویمالصدرا
در وجود حق تعالی، به هیچ وجوه بوه معنوای ادتبواری و مرهووم       وجود انحصاراست که 
و چوون  نود  دارممکن نیست. هر کدام از این حقایق ممکن اثر و حکمی  های بودن هویت

در دین حال چون احکام و آثار آنها  د؛ اماان شک حقایقی دینیه اند، بی مبدأ آثاری خارجی
 . نددارمتعدد و متنوع است، خود آن حقایق نی  واحد نیستند و تکثر و تنوع 
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جهتوی   :استدالل ایشان چنین است که هر ممکنی از ممکنات دارای دو جهت اسوت 
گردد که از این ادتبار، تمام موجودات  واجب بالغیر میآن ممکن، موجود و  ۀواسطکه به 

و جهوت دوم اینکوه هور     ؛در وجود مشارک یکدیشرند و به هیچ وجه افتراای با هم ندارند
ای از درجات وجود از لحاظ شدت، ضعف، کمال و نقصان اراردارد، چورا   ممکنی در درجه

منبعث می شوود. بوه ادتبوار    غیرمتناهی آن  ۀاوکه امکان ممکن از مرتبه کمال واجب و 
ای از درجات اصور را از آن وجوود مطلوق دارد، بورای آن وجوود      اینکه هر ممکنی درجه

 هوای  ذهنی را ماهیت های یقیندقلی و ص یخصاگردد که آن  دقلی حاصل میصی یخصا
   نامیم. ادیان ثابته می
دد در خوارج  گردد که حقایق موجود و متع چنین نتیجه می ایشان، ها بیاناز مجموع 

وجود و مالک تحقق آن حقایق امر واحودی اسوت کوه آن، همانوا وجوود       أاما منش ،است
ادتبواری   هوای  یقوین منبسط است. این منشأ وحدت آنهاست. اما منشأ تعدد و تکثر آنها 

؛ هور چنود خوود    تعدد و تکثر آنها ادتباری اسوت و آنهاست. پس موجودیت آنها حقیقی، 
مطلوب، غوام ،   و  این مقصود اسوت  یکه دبارت، ااصر از ادامالصدرا )ره( معتقد است 
: 16[ بر این اساج در اندیشۀ دالمه آملی .]911-918ص، 1: 14[ دایق و پیچیده است

وحودت و   اتصوال  ۀحلقو وجود منبسط،  ]11ص، 4: 14[هین ألو صدرالمت ]181-184ص
وجوود  ایودۀ   پوذیرش بوا   کننود.  و ایشان از آن به وحدت سریانی تعبیر موی  کثرت است،

در حقوایق   راکثورت   در دوین وحدت  توان می، ها منبسط، و سریان آن در حقایق ممکن
اگر حق تعالی به تجلی ذاتی خود، ایون وجوود منبسوط را     ،یعنی ؛موجود بهتر درک کرد

نداشته باشد و این حلقه بین حق و خلق واسطه نباشد، یا باید بر وحودت صورف وجوود    
 موجودات را بدون وحدت آن در نظر آورد. های تکثریا د کرکید أموجود ت
 
 

 گیری نتیجه

موه  التوان ایدۀ وجود منبسط را راهکار مشوترک د  می گفتیمی، بر اساج آنچه لبه طور ک
هین برای تبیین رابطۀ واحد با وجودات متکثر دانست. بر اسواج نحووۀ   ألآملی و صدرالمت
توان گفت مالصودرا   دیشمندان، میت وجود منبسط در دیدگاه این انیله و هوئتبیین مس

بوه   هوا  ذات اادج الهی در هر کدام از ایون ماهیوت  بسان سیدحیدر آملی بر آن است که 
 هوای ظهور، هوا  است، نه اینکه ذات حق بر حسوب ماهیوت  ده کرحسب آن ماهیت ظهور 
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حوق تعوالی    ۀحقو متکثر داشته باشد، چون در ایون صوورت وحودت     های تجلیمتنوع و 
داند  خداوند می وجود واحد حقیقی را از آنِ سیدحیدر، ۀمثاب . مالصدرا بهگردد متکثر می
آورد که از سریان وجود منبسط متجلی  آن وجود واحد به حساب می هایظهورو بقیه را 
نود و بوا تجلوی وجوود مطلوق، صورفاً       ا اند. ممکنات فی حد ذاته دین فقور و احتیواج   شده
ادتبوارات وجوود در   د. نکتوۀ دیشور اینکوه،    هستندهنده و نمایانشر آن وجود حقیقی  جلوه

وجود به شرط ال، واجب؛ وجوود   مالصدرا. در دالمه آملی متفاوت استو  نشرش مالصدرا
شوود و طبوق ایون     ال به شرط، فعل آن؛ و وجود به شورط شویء، اثور آن محسووب موی     

هور   نظر سویدحیدر آملوی،  ولی در  ،هر سه اسم از حقیقت وجود برخوردارندبندی  دسته
 .اند های واجب نتعیّ ،سه

وجوود منبسوط را   دالمه داملی،  توان گفت، در باب اختالف نشرش این دو ب رگوار می
آنها از سنخ نمود و ظهورند، نه با ذات حوق کوه دوین     ۀهمسنجد که  ها می نبا سایر تعیّ

دوالوه بور اینکوه،    . سونجد  هین آن را بوا ذات حوق موی   ألصودرالمت  ،اما .وجود و بود است
هین به جهت برخورداری از مبوانی فلسوفی اصوالت وجوود و تشوکیکی بوودن       ألدرالمتص

مراتب وجود، نودی سریان سلسله مراتبی را برای وجوود منبسوط اائول شوده اسوت، در      
اندیشۀ سیدحیدر آملی، به جهت اتخاذ ننمودن مبنای تشکیک خاصوی، ایون وجوود بوه     

تعوالی صوادر    از حوق واحده  ۀلم، دفعو جمیع دا ها کثرت ۀهمحالت سریانی نیست، بلکه 
 شده است.
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 .دانششاه تهران تهران،، 1 ، ج یمفرهنگ معارف اسال (.1919) سجادی، سید جعفر  .11]
، کتاب التوحید، تصوحی  و تعلیوق   شرح اصول کافی(. 1986) محمدصدرالدین ، شیرازی  .19]

 محمد فاضل ی دی مطلق، تهران، بنیاد حکمت اسالمی.
موال هوادی    ، بوا حواشوی  الشواهد الربوبیة فوی المنواهج السولوکیة    (.1942) ----------  .16]

 .مرک  نشر دانششاهی ،سب واری، تصحی  و تعلیق: سید جالل الدین آشتیانی، تهران



 1931مجلۀ ادیان و درفان، سال چهل و ششم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان  86

 .انجمن حکمت و فلسفه ایران ،، تهرانالمعادو  المبدأ(. 1966) ----------  .16]
داراحیاء ، بیروت، 1،4،1،3، ج األسفار األربعةالحکمة المتعالیة في (. 1381) ----------  .14]

 .الترا  العربي
 ، بیروت، موسسه التاریخ العربی.شواهد الربوبیه(. 1381) ----------  .11]

 صدرا. ، تهران،9، ج اصول فلسفه و روش رئالیسم (.1941) طباطبائی، سید محمدحسین  .18]
 .نشر ال هراء ،، امبدایع الحکم (.1914) مدرج زنوزی، آاا دلی  .13]
نشور وزارت فرهنوگ و ارشواد     ،، تهوران رسائل حکمیوه  (.1946) مدرج ی دط، دلي اکبر  .92]

 .اسالمي
ساحت ربوبی: شرح رساله نقد النقود فی المعرفوة   (.1982صوری الریجانی، اسمادیل )من  .91]

 مؤسسه انتشاراتی آیه. ، تهران،الوجود سید حیدر آملی
، ، تهراناالشیاء و وحدت وجودرسائل فلسفی بسیط الحقیقه کل  .(1961) نوری، مالدلی  .91]

 .انجمن حکمت و فلسفه
 


