
 
 

  دشتکیمنصورالدین  غیاث

 میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود
 

 ٤ قاسم کاکایی،٣ سیدمرتضی حسینی شاهرودی،٢س جوارشکیان عبا،١الهه زارع
 )٢٨/٤/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله ـ١٦/١١/٩٥: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 به دست برخی کرده و  رد را کامالً آن برخی ،»وجود وحدت «نظریۀ مخالفان میان از
سخنان عرفا را به  که است کسانی جملۀ از دشتکی منصور الدین  غیاث.اند زده آن تأویل

 از که رسد می مراتبی به سالک که معنا این به .استوحدت شهود تأویل کرده
 وحدت بیانگر  و عباراتش سخنان برخی از وجود این، با اما. گردد می غافل هللا ماسوی
 با بررسی آثار وی این نتیجه حاصل آمد که نظریۀ  غالب وی وحدت شهود .وجودند

: معلول عواملی، از جمله وجود وحدت و شهود وحدت ی میانو اما سردرگمی. است
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خود  زمان نماهای صوفی و صوفیه جهلۀ و تالش برای مقابله با الدین دوانی جالل خود و

 .تشخیص داده شد
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 درآمد. ١
 در شیراز متولد .ق.ه ٨٦٦الدین در سال  بن صدرالدین محمد ملقب به غیاث منصور

ترین  مهم.  اختالف است٩٤٩ و ٩٤٨، ٩٤٠های  است اما در سال وفات وی بین سال ه شد
دربارۀ به همین علت . اند ویژگی شخصیت علمی او را جامعیت در علوم مختلف دانسته

ادی عشر، غیاث الحکماء،  خاتم الحکماء، استاد بشر، عقل حوی القاب مختلفی چون
وی از ].  ٢٥٨، ١٧٦؛ ٢٥٤، ص٢٥؛ ٦؛ ٤[اند  کار برده  روزگار را بهثالث معلّمین، اعجوبۀ

های هشتم و  شیراز به مدت سه قرن یعنی قرن. گردد حکمای مکتب شیراز محسوب می
 فکری، این مقطع. است کانون اصلی حکمت اسالمی قبل از مالصدرا بودهنهم و دهم 

 زمانی میان خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد است که حکما در این دوره فاصلۀ
عالوه بر توجه به مکاتب فلسفی و کالمی، نسبت به مباحث عرفانی نیز اقبال و توجه 

سائلی که در عرفان مطرح است یکی از م]. ٨٢؛ ١٩ـ٢٣، ص٢٤؛ ١١[اند  نشان داده
بحث از وحدت و کثرت همیشه در میان حکما و فیلسوفان .  وحدت وجود استمسئلۀ

 اما وحدت وجود به معنای خاص آن ریشه در نظریات عرفانی .است جهان مطرح بوده
است اما پس از وی   او از این اصطالح در آثار خود استفاده نکرده اگرچه.عربی دارد ابن

 . ریه توسط شاگردانش به همین عنوان مشهورگردیداین نظ
که  وجود و حقیقت هستی را منحصر در خداوند دانسته و معتقد است عربی ابن

راه ندارد و اگر در هستي کثرتي  آنحقیقت هستي واحد است و کثرت و تعدد در 
 ،٤، ج١[ این کثرت در حکم عدم است کهب و احکام است شود، کثرت نِسَ مشاهده مي

  آنان.وجودی نیز متضمن همین معنا است  ادعای عرفای وحدت].٥٨٥، ص٥ج؛ ٢٦٨ص
به مظاهر این حقیقت هاي موجود در عالم را  کثرت، حق وحدت شخصيبا اعتقاد به 

 وحدت وجود با ظاهر شریعت و نظریۀای به این علت که  اما عده .واحده نسبت می دهند
در میان مخالفان گروهی همانند فقها و . دان عقل ناسازگار است با آن مخالفت کرده

از ( سمنانی الدولۀچون عالء اما گروهی دیگر، هم  این نظریه را رد کردهمتکلمین اساساً
سازی کرده که مخالف  ای باز را به گونه ویل آن به وحدت شهود آن با تأ)عرفای قرن هفتم

 . با عقل و شرع نباشد
 

 پیشینۀ تحقیق. ٢
الدین در مورد وحدت  گیری غیاث  پژوهشی که به بررسی موضع،گارندهبر اساس بررسی ن
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شده بیشتر معطوف به تصحیح آثار   کارهای انجام.وجود پرداخته باشد انجام نشده است
 به اشراق هیاکل النور عبدهللا نورانی،  به تصحیحمجموعه مصنفات همانند اند؛ بودهوی 

و  السائرین منازل ضمن تصحیح رسالۀدکتر قاسم کاکایی اما . تصحیح علی اوجبی
ضمن در  بر آنعالوه   نیز پرداخته وعرفانی وی ررسی عقاید ، به بمقامات العارفین

 .کرده استبه معرفی و بررسی مکتب شیراز و حکمای آن اقدام مقاالت متعدد 
 

 الدین دشتکی در باب وحدت وجود رویکرهای غیاث. ٣
 عرفا نظریۀست که با تفسیر وحدت وجودی از  کسانی ا از جملۀالدین منصور غیاث

آثار خود از  در برخی  این،با وجود. کند ویل می به وحدت شهود تأرا مخالف است و آن
نظر ه ها، ب و در برخی گفته. سخنانی را مطرح کرده که متضمن وحدت وجود است

توان   اساس میبر این. است ه آمیخته و خلط کرد رسد که هر دو تفسیر را با یکدیگر در می
 . رویکرد زیر مورد بررسی قرار دادآرای وی در این باره را در قالب سه

 
 مخالفت با وحدت وجود و تأویل آن به وحدت شهود. ١. ٣

توان در ضمن  الدین منصور دشتکی بر وحدت وجود را می های غیاث  مخالفتعمدۀ
 همانند ،الدین دشتکی  غیاث.دکرالدین دوانی مشاهده   جاللالزوراء رسالۀنقدهای وی بر 

 اتی مخالف و مقابل با دوانی بوده است دارای نظری،پدرش صدرالدین یا همان سید سند
 . استو به همین جهت اکثر آثار دوانی را نقد کرده و از وی با القابی سخیف یاد کرده

 ینداند، سعی در تبی  که آن را حاصل کشف و اشراق خود میالزوراء در رسالۀدوانی 
، الزوراء ّ ردالدین در آثار متعدد خود چون  اما غیاث.  وحدت وجود عرفا داردنظریۀ عقالنی

، اشکاالت و نقدهای بسیاری بر این کشف الحقایق المحمدیة و، اشراق هیاکل النور
 . داند هللا می ی زیرا تفسیر دوانی را به معنای نفی غیر و ماسو؛است ه نظریه وارد کرد

یۀ دوانی دقیقاً همان نظریۀ وحدت شخصی وجود عرفا است یا نه، محل که آیا نظر این
الدین نظریۀ توان پی برد که غیاث الدین می بحث نیست، اما بر اساس انتقادهای غیاث

دانسته؛ زیرا اشکاالت وی عالوه بر سخنان دوانی  دوانی را متضمن چنین معنایی می
هم بهتر این رویکرد و قضاوت در این باب، برای ف. باشد متوجه نظریۀ وحدت وجود نیز می
 .الدین بر وی بیان شود  و انتقادهای غیاثالزوراءالزم است سخنان دوانی در رسالۀ 
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 نظریۀ دوانی در رساله الزوراء . ١. ١. ٣
وی . التأله شهرت دارد ای دارد که به ذوق  نظریهدوانی در بحث توحید واجب تعالی

هللا  یی یک مصداق است که همان واجب تعالی است و ماسومعتقد است وجود تنها دارا
، ١٤[اند   منتسب به وجود واجبای نبرده و صرفاً اند که از وجود بهره اموری اعتباری

 خود نظریۀداند،  را حاصل کشف و عنایت الهی می ، که آنالزوراء در رسالۀوی ]. ١٢٩ص
 تشأن، سعی در تبیین عقالنی و را به سطح باالتری ارتقاء داده و با تعبیر علیت به

 .فلسفی ادعای خود در اعتباری بودن ممکنات دارد
 نه کند، زیرا از نظر وی معلول  علت و معلول میایگزین رابطۀرا ج دوانی تعبیر تشأن 

 ذات به متعلق بذاته بلکه ،باشد علت ذات همان که این نه ،است علت ذات از غیر و مباین
 با لحاظ کردن  از نظر وی.شود می شمرده او حیثیات از تیحیثی و وجه و شأن علت و

ون واجب تعالی، در هستی ذوات متعدد نداریم بلکه یک ذات است ممکنات به عنوان شئ
. که بگوییم یک ذات است و ظهورات آن یا این] ٨٣ و٨٢، ص١٣[ و صفات متعدد آن

 از لحاظ ارتباط و که از یک نحوه وجود اعتباری برخوردارند بنابراین ممکنات صرفاً
ها را به عنوان  صورت اگر آن اند اما در غیر این ای از تحقق انتساب با علت، دارای نحوه

گونه که اعیان ثابته  همان. ذاتی مستقل، لحاظ نماییم معدوم و اصالً ممتنع خواهند بود
آشکار نشده  این اعیان اساساً. اند ای از هستی نبرده بوی هستی را استشمام نکرده و بهره

 ].٨٢همان، ص[شود  ها هویدا می و تا ابد ظاهر نخواهند شد بلکه تنها رسم آن
 که یادآور نظریۀ  هللا از عباراتی استفاده کرده دوانی در بیان نحوه موجودیت ماسوی

را بیانگر ) ٨٨/القصص(» ء هالک إلّا وجهه کلّ شى«وی آیۀ . وحدت شخصی عرفا است
 به همین دلیل از ].٨٣همان، ص[. است خداوند دانستهانحصار حقیقت هستی به 

و یا مظاهر و ظهورات یاد کرده ] ٢٤٤، ص١٥[ظل و سایۀ نور هللا با تعبیری چون  ماسوی
تواند به صور مختلف، در مواطن  و معتقد است حقیقت واحد با حفظ وحدت خود می

لَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ ا«شریفۀ و به همین جهت مضمون آیۀ ] ٨٦، ص١٣[مختلف ظهور یابد 
داند نه مجاز  را داللت بر حقیقت می) ١٠/نساء(»  ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً الْیَتامى

ای مقصود وی این است که در این آیه و آیات مشابه، تشبیه و استعاره]. ٨٣همان، ص[
 حقیقت خوردن مال یتیم در نشئه و است و آتش در شکم فرو بردن، صورتِ صورت نگرفته

هللا از  وی در بیان ماسوی. کند موطن اخروی است که در آن موطن بدین شکل ظهور می
 :]٦٢، ص١٦[است  نیز استفاده کرده» اطوار«تعبیر عرفانی 
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  اطــــوار یکـــی اســـتآرنده و دارندۀ مکان، فاعل مختار یکی است     در کون و
 ری سـر     روشن شودت کاین همه اطوار یکی استل اگر برون آاز روزن عقـــــــ

  
 الدین به دوانی  های غیاث انتقاد. ٢. ١. ٣

جا به مواردی اکتفا  است اما در این  دوانی کردهنظریۀالدین انتقادهای متعددی بر  غیاث
 . وحدت شخصی وجود نیز وارد باشدنظریۀایم که به  دهکر

 مبنی بر این است که الزوراء تمام سخنان دوانی در رسالۀ که الدین معتقد است غیاث
ون او محسوب موری اعتباری و شئ حقیقت همه چیز است و ممکنات احقیقت واجب

، ٩[ای بزرگ و مخالف با عقل و شرع است  در صورتی که این امر سفسطه. گردند می
. اقع استهللا در عالم و یزیرا چنین اعتقادی به معنای نفی ماسو]. ١٩٢و١٩٣ص
وی سخنان دوانی ] ٧٤٧، ص٨[است   مقصود هیچ یک از عرفا چنین امری نبوده،عالوه به

ها منکر وجود  داند زیرا همانند آن  صوفیه میقلیدی صرف از گروه ظاهریه و حشویۀرا ت
 استدالل دوانی را نیز ،هوعال  به.]١٨٨و٣٨٣، ص٩[ است ه هللا و ممکنات شد یماسو

بدون انتساب (ا معتقد است وی از محال بودن تحقق مستقل معلول داند زیر صحیح نمی
است، در صورتی که از آن مقدمه چنین  ، اعتباری بودن معلول را نتیجه گرفته)به واجب

چنین معتقد است دوانی میان اعیان ثابته به  هم]. ٢٥، ص١٠[ گردد ای منتج نمی نتیجه
 ممکنات با سایر ممکنات، ۀ مرتبعنوان اولین تعین ذات در حضرت علمیه و اولین

 و حکم به  است و حکم اعیان ثابته را به سایر ممکنات تسری داده تمایزی قائل نشده
 ].٣٥و٣٦همان، ص[است  ه عدم ظهور ممکنات داد

الدین با آن مخالف است، اعتقاد به عدم مباینت علت و معلول  امر دیگری که غیاث
وی معتقد است دالیل ]. ٤٩همان، ص[ی است از سوی دوان) واجب تعالی و ممکنات(

حال . قطعی عقلی داللت بر این دارد که واجب بالذات، باید مباین با ممکنات باشد
و به همین جهت ] ١٩٣، ص٩! [است؟ ه چگونه دوانی با کشف و اشراق به خالف آن رسید

ن بودن زیرا شأ. است ه با تعبیر دوانی از شأن و ظهور خواندن ممکنات مخالفت کرد
» فیض«وی برای ممکنات مفهوم . ها با ذات الهی است ممکنات به معنای عدم مباینت آن

برد زیرا معتقد است فیض بر خالف شأن، مباین با وجود خداوند و مخلوق او  را بکار می
او با معنای مد نظر دوانی از مظاهر ]. ٧٤٧، ص٨[ قابل زوال است ،عالوه ه ب،است و

ظهور حقیقت «: کند  مخالف است و در این باره چنین استدالل میخواندن ممکنات نیز
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آید هر  صورت الزم می واحد در مظاهر و عوالم مختلف خالف بدیهیات است در غیر این
آنچه را که یکی درک کند، مدرک برای همه باشد و همه موجودات به واسطه لذت یک 

موجب می  «،عالوه به]. ٣٨٢، ص٩[» موجود لذت ببرند و و از رنج و دردش متألم گرددند
» که چنین امری صحیح نیستشود حقیقت واحده گاهی مجرد باشد و گاهی مادی 

الدین از مظاهر بودن ممکنات است این است   اما آنچه مد نظر غیاث.]٣٨٩همان، ص[
 ای ، هر ذره از کائنات را به آینهند و بر اساس همین معنانوراالنوار» دهندۀ نشان«ها  که آن

هر را وی تعبیر دوانی از مظا. ندنوراالنوار جمال و کمال دهندۀ تشبیه کرده که نشان
هللا دانسته و تعبیر خود را نظر درست و مطابق با  ی ماسوهمان نظر قوم ظاهریه دربارۀ

 ]. ١١٢و ١١٣، ص٧[داند  نظر محققین می
م اما برخالف ادعای اگرچه در این مقاله قصد نداریم به دفاع از نظریات دوانی بپردازی

الدین، دوانی تصریح دارد که معلول نه عین علت و نه مباین با علت بلکه به حسب ذات  غیاث
در واقع وی . تفاوت شأن و ذی شان نیز بیانگر همین امر است. متعلق و مرتبط با است

ن ادعا داند و استفاده از تعابیری چون شأن، ظل و ظهور، ای معلول را عین الربط به علت می
هللا نیست بلکه قصد دارد هرگونه دوانی با این بیان درصدد انکار ماسوی. کند را تأیید می

وی قابل شناخت بودن واجب تعالی را . کند مباینت و وجود استقاللی را برای ممکنات نفی 
زیرا اگر شأن و ذی شأن . داند شاهدی بر مدعای خود یعنی عدم مباینت علت و معلول می

وی سخن خود را نه . از یکدیگر باشند، ذی شأن قابل شناسایی توسط شأن نیستمباین 
تنها مخالف عقل و شرع ندانسته، بلکه معتقد است نظر جمهور حکما نیز بر همین امر داللت 

 ]. ٧٤٥، ص٨[» لیس فی الوجود اال ذات واحدة لها شؤون و اعتبارات«دارد که 
 

 تأویل وحدت وجود . ٣. ١. ٣
 نیست، بیان  غیر از واجب تعالی هیچکه ین ضمن رد سخنان دوانی مبنی بر اینالد غیاث
 هیچ اند نیست و اصالً کند که تفسیر دوانی از وحدت وجود، مطابق با آنچه عرفا گفته می

از نظر وی، دوانی تنها نام اتحاد، وحدت و توحید را از عرفا . عارفی چنین اعتقادی ندارد
ها را فهمیده و درک کرده باشد و همین باعث بیان این  ی آنکه معان شنیده بدون این

به همین دلیل به بیان معنای این الفاظ به نقل از . است ه تفسیر غلط از سخنان آنان شد
 ] ٨٩ـ٩١، ص٢١: [پردازد خواجه نصیر طوسی میاالشراف اوصافکتاب 

 امر است که این حالت نتیجه این. اشیا است» واحد قرار دادن«توحید به معنای 
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اش  سالک به این یقین برسد که در دار هستی امری جز خداوند و فیض او نیست و فیض
بنابراین از کثرت قطع نظر کرده و همه . نیز دارای وجود منفرد و مستقل از او نیست

 ].٢٠٧؛ ٣٨٤؛ ٧٤٩، ص١١؛ ٩؛ ٨[ بیند چیز را واحد می
یکی «در این است که توحید تفاوت توحید با اتحاد . دومین مرتبه اتحاد است

در این مرحله چنان . است» یکی شدن«بود، ولی اتحاد » یکی دانستن«و » گرداندن
تفاوت وحدت و . نماید که هیچ التفاتی به کثرت ندارد وحدت در باطن سالک رسوخ می

 سالک در مرتبه قبل با این قید که غیر  است کهاتحاد در یک نوع تکلف است و آن این
اویند، توجهی به غیر خداوند نداشت، اما در این مرتبه، دیگر به غیر حتی به او فیض 

و  السائرین منازلالدین در کتاب  غیاث]. همان[عنوان فیض نیز نظر و توجهی ندارد 
یست که عبد با حق تعالی افزاید که معنای اتحاد این ن  این نکته را میمقامات العارفین

بیند و کثرت به چشم او  که سالک غیر خدا را نمی بلکه منظور این است یکی گردد
 ] .٢٠٧، ص١١[ بیند آید و همه چیز را در نور و حضور خدا مضمحل می نمی

: اًکون الشی واحد«که  سومین مرتبه وحدت است و معنای آن عبارت است از این
ض مبتنی بر فر» یکی شدن«زیرا در مرتبه قبل [این مرتبه فوق اتحاد است، » یکی بودن

 اما در این مرتبه از کثرت هیچ اثر و نشانی ]کثرت و وحدت از نظر و دید سالک بود
نیست، در این مرتبه، تکلم، حرکت، ذکر، فکر و سلوک و سیر و طلب و طالب و مطلوب 

 »هنگامی که کالم به خدای تعالی رسید توقف نمایید«. و نقصان و کمال، منعدم است
 فنا است در این مرتبه نه از اثبات رتبۀ وحدت، مرتبۀبعد از م]. ، ص همان١١؛ ٩؛ ٨[

چه که به وهم، خیال و یا عقل برسد و حتی همین  خبری است و نه از نفی و نه هر آن
 بَدَأَکُمْ کَما« قال هللا تعالی.  منه المبدأنفالمعاد الی الفناء کما أ. نفی آنسخن و 
 ].٧٥٠ـ٧٤٩، ص٨) [٢٩/اعراف(» تَعُودُونَ

 این است که بر خالف اعتقاد لدین از بیان معانی اصطالحات فوقا اثمقصود غی
 مختلف نسبت به غیر نحایدوانی، سالک در مراتب توحید، اتحاد، وحدت و فناء به ا

از  بنابراین مقصود صوفیه . که در نفس االمر و واقع، غیر را نفی کند کند نه این توجه نمی
 این حکم را به واقعیت و نفس االمر نسبت انحصار وجود در یک مصداق این نیست که

های محسوس را اموری اعتبار محض که هیچ اسم و رسمی  دهیم و بر این اساس کثرت
در واقعیت ندارند، بدانیم؛ بلکه مقصود این است که در عین کثرت محسوسات، در 

معنای الدین تنها  غیاث. ها منافاتی ندارد موجودات جهت وحدتی ببینیم که با کثرت آن
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کند که این حالت نه مخالف  موجه از سخنان صوفیه را معنای اخیر دانسته و عنوان می
 ، نیزالنورهیاکل اشراقدر ]. ٧٤٨، ص٨[با احکام شرع است و نه با عقل تناقض دارد 

 و معتقد است اند که متکثرند متحدند بلکه واحدکند که تکثرات عالم در حالی   میمطرح
 تنافي ال واحده جهة للموجودات أنّ«: ز به مجاهدات و مکاشفه نداردفهم این مساله نیا

وی ابیاتی از مثنوی را نیز به ]. ٣٨٥، ص٩[» واحدة بل ،متّحدة کثرتها مع فهي کثرتها؛
 ].٢٢٣، دفتر دوم، ص٢: [عنوان شاهد سخن خود می آورد

 انــدرو گردد رنگ ها یک              پیسه         هـــــو خمّ رنگ هست هاللَّ صبغة
 تَلُم ال خم،  منم:گوید طرب از                   قُـم: گوییش و اوفتد خم آن در چون
  آهنـســت الّا، دارد، آتش رنگِ            گفتنست الحقّ انا خود» منم خم« آن      

 و بر همین جهت معتقد است سخنان محقیقن صوفیه مانند شریف جرجانی در باب 
بودن وحدت وجود بدین معنا نیست که عقل به خالف آن حکم »  طور عقلیطور ورا«

را مستقل  تواند آن کند بلکه منظور این است که عقل از ادراکش عاجز است و نمی می
 . ستیز  نه عقلداند میگریز   امری عقلدر واقع وی وحدت را]. ٣٨٥، ص٩[لحاظ نماید 

 ترقی نتیجۀدر  شناختی دانسته که معرفتای  له وحدت را تنها مسئبنابراین وی
بر خالف . گردد سلوک سالک در مراتب مختلف حاصل گشته و از غیر خداوند غافل می

شناختی دانسته و آن را در واقع و  ای هستی مسئله وحدت وجود را مسئلۀدوانی که 
جب داند، و معتقد است سیر و سلوک و ترقی سالک تنها مو نفس االمر جاری می

الدین  توان گفت غیاث پس می]. ١١، ص٨[ گردد له بر وی می این مسئمنکشف شدن
اما . است ه ویل نمود عرفا را به وحدت شهود تأهمانند عالءالدوله سمنانی، وحدت وجود

له به بررسی شهود چیست؟ برای روشن شدن این مسئمعنای مد نظر وی از وحدت 
 .پردازیم وحدت شهود و انواع آن می

 
 شهود و انواع آنوحدت . ٤ .١ .٣

 از زمان شیخ احمد سرهندی وضع شده و هدف آن گریز از »وحدت شهود«اصطالح 
ت  وحدنظریۀ[p226 ,30].  است ه انتقادات امثال ابن تیمیه بر مکتب وحدت وجود بود

 ذهنی برده و مدعی است که این  عینی به جنبهشهود، بحث وحدت وجود را از جنبۀ
 عرفانی، خویشتن را با آن نی است که عارف در هنگام تجربۀرواله مربوط به حالتی مسئ

بیند، ولی در هنگام تعبیر چه بسا  بدین معنا که وی همه چیز را یکی می. یابد مواجه می
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دچار سوء تعبیر شده، طوری از آن تجربه یاد کند که موهوم وحدت وجود باشد و حال 
پیداست که در ]. ٩٣، ص٢٣ [است ه آنکه آن تجربه چیزی بیش از وحدت شهود نبود

 . شناسي دیدن شخصي و شهود است و نه وجودجا بحث ازاین
جز «یا » یکی دیدن«یا همان » وحدت شهود«اما باید به این مسئله توجه داشت که در 

اگر منظور این است که موجود حقیقی فقط یکی است و عارف نیز در شهود » یکی ندیدن
دقیقًا همان وحدت وجود است اما اگر به این معنا نباشد در بیند، این  خود جز آن یکی نمی

یکی به حساب نیاوردن غیر است که طبق این تقریر، : وحدت شهود دو حالت متصور است
شود که در  یابد و به قدری خلق در نظر او حقیر و ناچیز می عارف آن قدر خدا را عظیم می

ای است که در حساب  یچ است و آن ذرهکند که خلق ه مقام مقایسه خلق و خالق اذعان می
سعدی در جدال عقل و عشق همین مطلب را به صورت . آید و شایستگی توجه را ندارد نمی

 ]. ٢٨٠، باب عشق و مستی، ص١٨[کند  سؤال و جواب مطرح می
 ارفان جز خدا هیچ نیســـتـره عقل جز پیچ در پیچ نیسـت                بر ع

 ق شنـاس               ولی خرده گیرند اهل قیــــــاستوان گفت این با حقای
 ی آدم و دام و دد کیــسـتند؟ـکه پس آسمان و زمین چیستند؟              بن

 :گوید و سعدی خود در جواب می
 که با هستی اش نام هستی برند    همه هرچه هستند از آن کمترند           

و از مقایسه ذره با خورشید و قطره با » عدم ادعایی «یعنی عدم بودن مخلوقات در برابر خالق
پردازد بیشتر زاهدانه است تا عارفانه،  این دیدگاه که به تحقیر خلق در برابر خالق می .دریا است

 .بیند را تجلی خدا می چرا که عارف به جای تحقیر خلق، به تجلیل آن پرداخته و آن
عنای از غیر غاقل شدن و غیر را شود، به م تصور دیگری که از وحدت شهود می

بیند بلکه وجود خودش  گردد که نه تنها غیر را نمی چنان جذب میعارف آن. راندن است
غلبه مشهود بر شاهد و پنهان شدن وجود شاهد به نور مشهود «و این . برد نیز از یاد می

 ].٩٥ـ٩٤؛ ٣٢٠، ص٢٣؛ ٣[» است
داند و در توضیح آن  ن حالت میآیه هللا جوادی آملی وحدت شهود را حاصل همی

 یک فقط مدهوش یا متوحِّش چشم دهشت، یا وحشت اثر بر گاهي«: کند چنین بیان می
 گونه این در. است غافل واقعا موجودند که دیگر اشیاي دیدن از و بیند مي را مهم ء شي

 دیگري چیز ء شي یک از غیر دید که آن نه ندید؛ را ء شي یک از غیر «گفت باید موارد
 ]. ٦١، ص٥ [»نیست
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هللا را  یکه سالک در مراتبی غیر و ماسو الدین از وحدت شهود و این مقصود غیاث
زیرا وی با این بیان سعی در تحقیر . تواند باشد بیند، مضمون تقریر اول نمی نمی

گردد  بلکه معتقد است عارف چنان مجدوب و مستغرق حق تعالی می. هللا ندارد ماسوی
هللا وی بر همین اساس مقصود عرفا از شئون خواندن ماسوی. شود  او غافل میکه از غیر

اند به معنای نفی  آنچه عرفا از آن به عنوان شؤون و اعتبارات، یاد کرده«: کند را بیان می
ها از نظر عارف هنگام توجه تام به  ها در نفس االمر و واقع نیست بلکه ساقط شدن آن آن

 ]. ٧٤٧، ص٨[ »گردد  این انتفاء، انتفاء خارجی حاصل نمیحضرت احدیت است که از
گونه همان. توان یافت   الدین شواهد بسیار دیگری مبنی بر این معنا می در آثار غیاث

 همین امر کنندۀ اتب توحید، اتحاد، وحدت نیز بیانکه بیان شد سخنان وی در تمام مر
ز کثرت قطع نظر کرده و همه چیز ای دانست که سالک ا چه توحید را مرتبه چنان. است

بیند و کثرت به  گوید سالک غیر خدا را نمی بیند، و یا در معنای اتحاد می را واحد می
 . بیند آید و همه چیز را در نور و حضور خدا مضمحل می چشم او نمی

وحدة «را  حید اشاره کرده و نام آنای از تو لدین در آثار مختلف خود به مرتبها غیاث
وی این مرتبه را ابتکار خود دانسته و این مرتبه از تمام ) اشراق. (است ه نامید» یةمنصور

داند و معتقد است در این مرتبه  ترمی مراتب بیان شده در باب توحید، به خداوند نزدیک
گردد که غیر از نور  کند و چنان مستغرق در نور الهی می نور خدا چنان برسالک غلبه می

 ]. ٢٠٧؛ ٣٨٨؛ ١٢٥، ص١١؛ ٩؛ ٧[ بیند االنوار چیزی نمی
غافل شدن از (تی نیز داللت بر همین معنا الدین در تفسیر سورۀ هل أ سخنان غیاث

داند که خدا را برای خدا بخواهد نه برای  وی مخلص حقیقی را سالکی می. دارد) غیر
ثر سالک در ا. امور دیگری چون استکمال، معرفت و یا بخاطر لذت و یا ترس از عذاب

گردد که در این حالت توجه و  ای چنان مستغرق خداوند می حب به خداوند در مرتبه
حبی به غیر خداوند ندارد زیرا شرط دوست داشتن امری منوط به این است که ابتدا 

هللا غافل است پس محال است که برای را تصور نمود در صورتی که او از ماسوی آن
 ].  ٤١ـ٤٠، ص١٢[چیزی غیرخدا، خواهان او باشد 

: نماید  در چهار مرتبه، مقامات عرفا را بیان میالسائرین منازلچنین وی در کتاب  هم
سوم . که او را با هر چیز ببیند که عارف حق را بعد از هر چیز ببیند، دوم آن اول این

در مرتبه چهارم عارف . که جز او چیزی نبیند که او را قبل از هر چیز ببیند، چهارم آن آن
وی این . خواهد به خدا معرفت داشته و نسبت به او شاهد باشد و او را مشاهده کند یم
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دهد بلکه  ای برای حصول امری دیگر مانند لذت و بهجت قرار نمی معرفت و شهود را وسیله
کند و نه  در این حالت از غیر حق غافل است نه چیزی غیر حق به خاطرش خطور می

بیند تا چه رسد به لذت و بهجت  ن اراده، اصال خودش را نمیدر ای. مشغولی جز او دارد دل
که به کمال یا کامل شدن  خویش زیرا مقصود او رسیدن و یگانگی با خدا است بدون آن

وی مصداق این . بیند التفاتی داشته باشد و اگر خود را ببیند صرفا با خدا و برای خدا می
بینیم که  ای زمینی چنین امری را میه داند و معتقد است ما در عشق امر را عشق می

که به خود توجهی داشته باشد، حال چگونه  عاشق تنها معشوق را خواهان است بدون این
  ].١٩٠، ص١١[نسبت به خداوند که نهایت کمال و جمال را دارا است، محقق نشود 

الدین در بیان نتایج مراتب و حاالت اهل سلوک و ریاضت  شاهد دیگر سخنان غیاث
  هایی اولین مرتبه خلسه] حاصل[«: است ست که به معنای از غیر غافل شدن تصریح شدها

رسند  است که برق مانند و زودگذر است، در مرتبه بعد از این، حاالت به نحو پایداری می
در مرتبه بعد سالک به نور حق منور شده . شوند ای بر سالک تبدیل می و همانند سکینه

بیند و در مرتبه باالتر از خود غافل شده و جز حق و نور حق  در همه چیز او را می
کند با نور در نور برای نور و به سوی نور است  بیند و اگر هم خود را مالحظه می نمی

 ]. ٢٠١ـ٢٠٠همان، ص[
 

 وحدت وجود . ٢ .٣
ویل سخنان عرفا به وحدت شهود، آن را تنها معنای ضمن تأالدین در رویکرد اول،  غیاث

توان یافت که  اما با این وجود در آثار وی شواهدی را می. ز سخنان آنان دانستصحیح ا
با نگاه الدین در این رویکرد نه تنها  غیاث. از جهات مختلف مخالف با رویکرد اول است

است   دیدِ سالک تقلیل ندادهو وحدت را تنها به نحوۀویلی به سراغ نظریات عرفا نرفته، تأ
ها نیز پاسخ گفته و نظریات  ا پرداخته و به اعتراضات وارده بر آنه بلکه به دفاع از آن

است که از این نحوه عملکرد چیزی جز  ه ها را با آیات قرآنی و احادیث، تطبیق داد آن
سخنان وی در این . توان نتیجه گرفتعدم مخالفت وی با وحدت شخصی وجود را نمی

 .توان ذیل چند عنوان مطرح نمود میرویکرد را 
 

 وجود البشرط مقسمی بودن واجب تعالی . ١. ٢. ٣
: شوند ماهیت نامیده می که اعتباراتِ؛ توان تصور نمود گونه می  ماهیت را سه
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نیز  البشرط یا مطلقه را ماهیتِ]. ٧٣، ص١٩[» بشرطِ ال«و » بشرط شی«، »البشرط«
البشرط،  ماهیتِ از اعتبار این که در» قِسمی البشرط«ـ ١ :گرفت نظر در توان می دوگونه
 البشرط «ـ٢ شود؛ می گرفته نظر در ماهیت قیدِ و شرط اطالق، همان یا بودن البشرط
 بودن البشرط و اطالق قیدِ و شرط از حتی البشرط، ماهیتِ از اعتبار این در که» مَقْسَمی

در واقع اگر مفهومی ماهوی هیچ حیثیتی نداشته باشد و ]. ٣٨٥ص ، ١٧[مبرّاست  نیز
 حال، با همه حیثیات سازگار باشد، آن مفهوم را دارای اطالق مقسمی گویند در عین

، ١٩؛ ١٧ [ است»کلی طبیعی«ماهیت البشرط مقسمی، همان ماهیتِ ]. ٢١٢، ص٢٩[
که کلی ا از آنج. در ضمنِ افرادِ ذهنی و خارجیِ خود موجود استکه ]. ٧٤؛ ص ٣٤٤ص

باید گفت که ماهیت ].  ١٣٣؛ ٢٨٠، ص٢٨؛ ٢٧[ هی است طبیعی همان ماهیت بماهی
  .تهی یکی اس البشرط مقسمی نیز با ماهیت بماهی

اما  بوده مطرح ماهیت، اقسام عنوان میان فیلسوفان به ابتدا  درگانه، این اعتبارات سه
 وصفی عینی و خارجی به ها را به عنوان این سه اصطالح، آن استعمال در توسعه با عرفا

 اطالق مقسمی .اند داده سرایت اند نه ذهنی و به همین جهت آن را به وجود نیز کار برده
معنای وجود نامتناهی و بی حد است؛ وجودی که از هر تعین رها است، اما در خارج به 

 .همه تعینات را در خود جمع دارد و در تمام آنها سریان و حضور دارد
این . بر همین اساس عرفا معتقدند مقام ذات از هر گونه قید و تعین مطلق است

 اطالق مقسمی حق، ویژگی. مقام، حتی به اسماء و صفات الهی نیز مقید نمی باشد
 او  یگانۀشود که بگوییم تنها مصداق بالذات موجود، حق است و این وجودِسبب می

 ]. ٢١٢ـ٢٠٩، ص٢٩[است که هستی را پر کرده است 
شود،  کند که حقیقت حق که ذات احدیت نامیده می غیاث الدین از عرفا نقل می

و نه » بشرط تعین« نه که من حیث هو یعنی. وجود بحت و یا همان وجود مطلق است
این وجود عاری از صفات و اسماء و حقیقت همه اشیاء . ، موجود است»بشرط ال تعین«

وجود من حیث هو هو، مقوم همه موجودات است اما وجود او موقوف به هیچ یک . است
 ال ء شي کلّ غیر و بمقارنه ال ء شي کلّ مع«از آن اشخاص نیست و این است معنای 

بنابراین وجود خداوند را وجود مطلق یا همان کلی طبیعی ]. ٢٠٧ـ٢١١، ص٩[» .بمزایله
است پاسخ گوید و باید  ه دانسته و سعی دارد به اشکالی که در این زمینه بر عرفا وارد شد

گویی وی هرچند ناصحیح باشد، نشان دهنده سعی به این نکته توجه داشت که پاسخ
 .ها دارد وی در دفاع از نظریات آن
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ال این است که کلی طبیعی تنها در ضمن افرادش موجود است در صورتی که اشک
مسلم «: گوید که در پاسخ می. که واجب است، به افراد نیازی ندارد موجود، من حیث این

این حکم تنها در مورد کلیاتِ ممکن چنین . ها چنین باشند و قطعی نیست که همه کلی
ای که واجب است بالعکس  بلکه در کلی.  نیستگونه است اما در مورد مطلق کلیات، این

که او در نه این. است به این صورت که جزئیات در وجود و تقرر به او احتیاج دارند
این درست است که در ظهور به جزئیات نیازمند است اما در . تحققش نیازمند افراد باشد

 . ]٢١٢ـ٢١١همان، ص [ »اند وجود، این جزئیات اند که به او وابسته
 

 هللانحصار وجود به واجب تعالی و اعتباری دانستن ماسوی. ٢. ٢. ٣
او را » ثابت مطلقموجود حق «الدین ضمن معرفی واجب تعالی به عنوان  غیاث

گردد، انحصار وجود به  استنباط می» کل الوجود«آنچه از تعبیر . داند می» الوجود کل«
وی مضمون آیه شریفه » ود او غیري نیستبا ب«: گوید چه در ادامه می خداوند است چنان

با انحصار . داند را نیز داللت بر همین امر می» بکل شی محیط و علی کل شی شهید«
و . اندگردند که امور اعتباری نیز باطل وجود به واجب تعالی ممکنات اموری اعتباری می

؛ ١٢٠، ص٩؛ ٧ [.برد هللا تعبیر لمعه و ظل و را به کار میبه همین دلیل برای ماسوی
چنین با انحصار وجود در خداوند از ممکنات به عنوان مظاهر او  وی هم]. ٢١١ـ٢٠٧

وجود دارای مظاهری در عقل و خارج است که در «: گوید  و در این باره می تعبیر کرده
 ].  ٢١٢، ص٩[» ظهورش در مظاهر دارای تشکیک است نه در نفس وجود

که مؤثری  تباری بودن وجود ممکنات، توحید و اینوی از انحصار وجود در واجب و اع
توان  نه می: گویددر باب صفات خداوند نیز می. گیرد جز خداوند نیست را نتیجه می

وی این مطلب را، تفسیر و معنای سخن امام . توان گفت غیر اوستگفت اوست و نه می
کمال « سخن که و این» کمال اخالص نفی صفات از او است«: فرمایند که می) ع(علی 

 ]. ٢١٠همان، ص[داند  ، می»توحید اسقاط اضافات است
  

 مساوقت وجود و علم. 3 .2 .3

، شی واحدی است، پس  وجود داند زیرا وجودِ کل وی وجود را مساوق با علم و ادراک می
 کانت إذا«:  آن علم و عالم و معلوم است بنابراین وجودی که غیر عالم باشد نداریمهمۀ

عالوه   به.»عالم غیر موجودا نجد لنا فما األشیاء عین الموجود و الموجودات عین ةالعالمی
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که عدم علم مساوی با نوعی نقص است پس وجود غیر عالم، وجودی آمیخته به عدم  این
است و به این جهت از حقیقت وجود مبری است اما هنگامی که با بعضی ظالل مانند 

ای که آن وجود  و از آن مگر لمعه. شود ان میگردد، علمش پنه هیولی، آمیخته می
و در ادامه . شود بنابراین ادراک و سایر صفاتش پنهان می. شود محسوس است، ظاهر نمی

اگر وجود از تعینات که باعث تفاوت موجودات است، خالص و عاری گردد، عین : گوید می
وی معتقد . اهند بودصورتی که حتی جمادات نیز خالی از علم نخو به. ادراک خواهد بود

است اثبات این مساله با برهان محال است بلکه باید به کشف عیان مشاهده نمود 
 ]. ٢١٠ـ٢١١همان، ص[

 
 نظر نهایی غیاث الدین منصور دشتکی. ٣. ٣

کننده وحدت شهود و  در دو رویکرد قبلی شواهد و عباراتی بیان شد که یکی بیان
گیری و نظر نهایی شود که موضعمطرح میحال این سوال . دیگری وحدت وجود بود

الدین در این توان گفت سخن نهایی غیاثیک است؟ به صراحت نمیالدین کدامغیاث
گونه نیست که وی در هریک از آثار خود بر اساس یکی از این زیرا این. باره کدام است

وی را تشخیص رویکردها سخن گفته باشد که با بررسی تاریخی و زمانی آثار، نظر نهایی 
بلکه وی این سخنان را به نحو آمیخته با یکدیگر بیان کرده است؛ برای مثال با . دهیم

که هدف وی از بیان مراتب توحید، بیان وحدت از دید سالک است؛ اما در  وجود این
افزاید که  السائرین در بیان مرتبه توحید، توضیحاتی را می العارفین و منازل کتاب مقامات

وی این مرتبه را همان . نده وحدت شخصی وجود است نه وحدت از دید سالکبیان کن
در این مرتبه غیرخداوند نه تنها ظاهر کننده نیستند : گوید توحید فعلی دانسته و می

به این معنا که خداوند نه تنها در وجود و ایجاد شریکی . بلکه خود نیز ظهوری ندارند
]. ٢٠٧، ص١١) [٨٨/قصص(» ز وجه او هالک استهر چیزی ج«ندارد بلکه در عالم وجود 

که از آن جایی که آخرین مرتبه  توحید، توحید وجودی و یا توحید در فنا  عالوه این به
شود اما غیاث الدین آن را با اولین ، از آن یاد می»کل شی هالک«است که با عبارت آخر 

 . مرتبه توحید در آمیخته است
ها را  صود عرفا، سخنان آن هیاکل النور با قصد بیان مقو یا در قسمتی از کتاب اشراق

کند اما در آن میان ضمن پاسخگویی به یک  ویل به وحدت شهود، بیان میبدون تأ
) وجود مطلق(آن شبهه این است که اگر کل . کند شبهه، وحدت شهود را عنوان می



  ٢٢١  الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود غیاث

 پاسخ مبنی طلبند؟ که آن همان حق و واجب تعالی است، پس سالکان چه چیزی را می
خداوند حجاب ها و پرده هایی از نور و ظلمت دارد که این «:  سالک استبر دید و نظر

سالکان به واسطه معرفت و شهود از این . حجاب ها عین صفات حق تعالی هستند
درند تا به مقام توحید برسند سپس در حضرت حجاب ها عبور کرده و پرده ها را می

ه و این بازگشت به کثرات بعد از وحدت است به حسب حق سیر اسمائی و صفاتی کرد
 ]. ٢١٢، ص٩[» معرفت و شهود

اند به معنای ندیدن غیر است نه نفی  که آنچه عرفا گفته چنین وی با وجود تأکید بر این هم
کند که قابل جمع با وحدت شهود نیست؛ برای مثال در  غیر، سخنانی را از قیصری نقل می

 را باالصاله  خدای متعال یک تجلی دارد که همه اعیان«: گوید نین میبیان فناء در توحید چ
 فَلَمَّا: فرمایند گونه که خداوند می همان) فنا سلب تعینات است(برد  کند و به فنا می نفی می
 ]. ٨٥٠ـ٨٤٧، صص٢٢[» .صَعِقاً  مُوسى خَرَّ وَ دَکا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى

آید این است که میزان مطالب و مری که به واسطۀ بررسی آثار به دست میبنابراین تنها ا
که و این. عباراتی که بر اساس وحدت شهود سخن گفته شده از نظر کمی بسیار بیشتر است

هیچ اثری از وی را نمی توان یافت که صرفا بر مبنای وحدت وجود بیان شده است؛ بلکه در 
 . رده شده آمیخته با وحدت شهود استهر آثری که سخن از وحدت وجود آو

 و اشراق هیاکل النورکه بیشترین میزان آمیختگی عبارات را در کتاب عالوه این هب
بینیم که وی این آثار را در جوانی خود و در مجادله با  میکشف الحقایق المحمدیه

 الدین دوانی نوشته است به همین جهت شاید بتوان گفت وی در آن مقطع بهجالل
خاطر نداشتن اطالعات کافی از وحدت وجود، به خوبی نمی توانسته است میان وحدت 

بر همین اساس در اشراق هیاکل النور زمانی که . وجود و شهود تمایز قائل شود
از سخنان پراکنده «: گویدخواهد به بیان مقصود عرفا از وحدت وجود بپردازد می می
چه نزد من محقق از مذهب صوفیه آن«: گویدییا م» ...گرددها چنین استنباط می آن

بنابراین . کندالنور نیز براین امر داللت میاین سخن وی در اشراق هیاکل» ....است
 .توان گفت نظر اصلی وی همان تفسیر وحدت شهودی است می

 

 گیری نتیجه. ٤
د وحدت  آنچه عرفا درصدد بیان آن هستنکه مبنی اینالدین  کید بسیار غیاثبا وجود تأ

از دید سالک و به اصطالح وحدت شهود است، در برخی آثار عباراتی را ذکر کرده که 
وی در این عبارات با تفسیر وحدت وجودی و بدون تأویل، به . مخالف با این نظر است
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. دهدها را نیز پاسخ میاست، تا حدی که شبهات وارد بر آن نقل سخنان عرفا پرداخته
رسد که وی میان اعتقاد به وحدت وجود و وحدت شهود  نظر میبراین اساس به
که در مجموع آثار، کمیت آثار مبنی بر وحدت شهود اما با توجه به این. سرگردان است

خر و پس از حیات دوانی، بعد وحدت که در آثار دورۀ متأ عالوه این وی بیشتر است، به
حو مستقل از وحدت وجود که وی در هیچ اثری به ن گردد و این شهودی آثار غالب می
 .  غالب وی همان وحدت شهود استنظریۀتوان نتیجه گرفت سخن نگفته است، می

توان معلول عواملی خلط و آمیخته شدن این دو رویکرد در برخی آثار وی را نیز می
چون خواجه  تمایز قائل نشدن میان نظریات افراد مختلف هم: مختلفی دانست از جمله

ثیر تأها،   در این باره و سعی در تلفیق آن.... ریف جرجانی، قیصری ونصیر طوسی، میرش
الدین دوانی و سعی در   بزرگ که عبارت است از اختالفات وی با جاللدو دغدغۀ
نماهای زمان خود که در  چنین مخالفت با جهلۀ صوفیه و صوفی  آرای وی، هممخالفت با
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