
 

  
  
  

  يكساني و نايكساني خدا و جهان
   و مالصدراي اسپينوزا فلسفه با تكيه بر 

  

  ∗محمدرضا بالنيان
  

  چكيده
 نـاممكن كه معرفـت ذات ربـوبي امـري           با توجه به اين    ،در مباحث خداشناسي  

ا  شاهد ايـن مـدع     . برخوردار است  اي ه  ويژ از اهميت    االهيف  است، شناخت اوصا  
 است كه در خصوص امكان يا عـدم امكـان      اي  ستردهگهاي   نظريات متنوع و بحث   

 و جواز يا عدم جواز اسناد اوصاف مخلوقات بـه خـدا در              االهيفهم معاني اوصاف    
 كه از جمع    اي  نظريه رسد  مي به نظر    ، در اين ميان   .تاريخ كالم و فلسفه وجود دارد     

از  ،هاي دينـي   بين تشبيه و تنزيه سخن گفته است ضمن سنخيت بيشتر با آموزه           
ن مقاله در صدد است بـا تكيـه بـر            اي .مند است  تري نيز بهره   شواهد عقلي محكم  

 بـه عنـوان     ،عربي  با بيان ديدگاه ابن    ، ديدگاه اخير   خاص ي  شناسانه مبناي هستي 
چگـونگي عـدم    ،  و مالصدرا در اين خصوص      اسپينوزا يمدخل بحث و تكيه بر آرا     

   .مايدتنافي اين نظريه را با عقل و استدالل تبيين ن
   مالصدرا -5     اسپينوزا  -4    تنزيه  -3   تشبيه -2   خدا -1 :كليدي هاي واژه

  

  مقدمه .1
بـريم، سـلباً و ايجابـاً         براي توصيف او به كار مي      بسياري از صفاتي كه ما در مورد خدا و        

 ونيـز كـاربرد دارد       مورد مخلوقات يا حداقل برخي از مخلوقات او        هايي هستند كه در    همان
 دانـيم   مـي  البتـه    .مورد مخلوقات وجود دارد، آشنايي نداريم      چه در  اصوالً ما با صفاتي جز آن     

 و از ديگـر     . به حد مخلوقات و ممكنات اسـت       اوند به مخلوقات موجب تنزل او      تشبيه خد  كه
 كه اگـر نتـوانيم خـدا را توصـيف كنـيم و از او شـناختي                  كند  مي خودنمايي   مسأله اين   ،سو

  . ...  با او راز و نياز كنـيم و        ، عشق بورزيم  ، به او ايمان بياوريم    توانيم  ميچگونه   ،داشته باشيم 
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 اوصـاف   يم آيـا مـا منطقـاً مجـاز        :نمود طرح   توان  را مي تي  سؤاالحال با توجه به اين مطلب،       

 راهـي   ،؟ اگـر خيـر، آيـا در ايـن صـورت           كنيم استفاده   االهيمخلوقات را براي توصيف ذات      
، براي توصيف خدا وجـود دارد؟ اگـر         شود  ميطريق شرع و وحي حاصل      چه از    عقلي، جز آن  

 از اوصـاف  كنـد  مـي  چه نسبتي بين خدا و موجودات ممكن وجود دارد كه ما را مجـاز            ،آري
ها استفاده كنيم؟ آيا اشتراك صفات خـدا و مخلوقـات صـرفاً در تعـدادي                 مشتركي براي آن  

 لفظي است يا معنـوي؟ آيـا        ا و ممكنات   آيا اشتراك صفات خد    ،لفظ نيست؟ به عبارت ديگر    
   ميسر است؟االهيفهم معاني اوصاف 

 سه ديدگاه   ، به طور سنتي   معموالً ،تسؤاال در ارتباط با اين      ، كالم و فلسفه   ي   در حوزه 
 اطـالق صـفات     ،انـد   نـام گرفتـه    »مـشبهه «  كه بعـضاً   ، گروهي :شوند  مي تفكيك   ديگر  يكاز  

ي خدا و مخلوقات را فراتر از       ها  ويژگي و اشتراك صفات و      مخلوقات بر خدا را بالمانع دانسته     
 اين گروه حتي از به كار بردن صفات مـادي و         افراطيونِ .كنند  ميصرف اشتراك لفظي تلقي     

 به كار رفته در مورد خدا       صفات جسمانيِ  ،جسماني در مورد خدا ابايي ندارند و با اين وصف         
 شـهرت  »معطلـه « كه به ، گروه دوم1.دانند نميل در متون ديني را نيز نيازمند تفسير و تأوي       

ها بر اين اعتقادنـد كـه     اين.دان االهيصفات   معتقد به تعطيل عقل از معرفت ذات و       ،اند  يافته
 بين خدا و مخلوقات     ، چه از جهت ذات و چه از جهت صفات و افعال           ،هيچ نسبت و شباهتي   

 االهـي  كه شناخت معاني اوصاف      وجود ندارد و همين مبنا كافي است براي صدور اين حكم          
 گـروه سـوم بـا       2. در حد توان عقـل آدمـي نيـست         رسي به ذات و صفات خدا مطلقاً       و دست 

 كه اسباب نگراني هر كدام از دو گروه فوق را ايجاد كـرده              مسايليعنايت و دغدغه نسبت به      
 كـه  اند دهنمو اين ايده را طرح ،ها نموده  آني سعي در جمع وجوه مقرون به صواب آرا        ،است

آلود در مورد     تا هم معضل تشبيهات شرك     ، منزه هم هست   ،پذير است  كه فهم  خدا ضمن اين  
 منتهي جمع   3. حاصل آيد  االهيخدا حل شود و هم راهي براي فهم و معرفت معاني اوصاف             

اي   كار ساده  ، به صورت معقول و خردپسند و عاري از تناقض و تنافر           ،تنزيه بين اين تشبيه و   
 معرفتي در گرو اتخاذ نگاه      ، اين مقاله بر اين باور است كه حل اين معضل          ي  ويسنده ن .نيست
 وحدت وجود نسبت به جهان      ي  نظريه معتقدين به     از  برخي  است كه  اي ه  ويژشناسانه   هستي

 محـي   ي اين نوشتار در صدد است پس از طرح ديدگاه سوم با توجه به آرا              .اند هستي داشته 
 بـا توجـه بـه مبـاني         ، اسـپينوزا و مالصـدرا     ي  ري آن در انديـشه    گيـ  الدين ابن عربـي و پـي      

رفـت از    بـه تبيـين راه بـرون   ، اسپينوزا و مالصـدرا ي  اين ديدگاه در فلسفه    ي  شناسانه هستي
چيز   هيچ ،چيز بودن و در عين حال       تحليلي عقالني و مقبول از همه      ، پرداخته يادشدهمعضل  

   .نبودن خدا ارائه دهد
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  ابن عربي .2
  تـشبيه  ي  مسأله در خصوص    ، اكبر محي الدين عربي در مواضع چندي از آثار خود          شيخ

 قرآن كه چرا در     سؤال اين   ي  بارهدر   ،فتوحاتدر  كه   پس از اين    او .و تنزيه سخن گفته است    
 خداوند سبحان گاهي به صفات تنزيهي اتصاف يافته و گـاهي بـه صـفات تـشبيهي و                   ،كريم
 به بحث نشسته    ، از آن استنباط كرد    توان  مي جمع اين دو را       به صفاتي كه   ، در مواردي  بعضاً

 را در اخـتالف مراتـب بـشر از حيـث علـم و فـضل و سـاير كمـاالت                   مـسأله است و راز اين     
 پـرده  ،فصوص الحكم يعني كتاب ، در آخرين اثر خود،)219 : ص،5(جو نموده است  و  جست

 تنزيه حـق    ه را جمع ميان تشبيه و      مقبول در اين زمين    نظراز ديدگاه نهايي خود برداشته و       
  : بيت زير بيان كرده است را در دو نآ ي تعالي دانسته و خالصه

  ت مقيدا            و ان قلت بالتشبيه كنت محددا ـت بالتنزيه كنـان قلـف«
  »  في المعارف سيدا  و ان قلت باالمرين كنت مسددا            و كنت اماما

  )134 : ص،6(
اي و اگـر معتقـد بـه تـشبيه مطلـق             خدا را مقيد نموده    ، تنزيه مطلق شوي   اگر قائل به  «
اي   راه درست را پيموده    ، اگر جمع بين تشبيه و تنزيه را بپذيري        .اي را محدود كرده    او ،شوي

   .» امام و راهنما خواهي بود،و براي اهل معرفت
 محـض او بـه       تنزيـه مطلـق خداونـد از موجـودات و تـشبيه            ،اين از نظر ابن عربـي     بنابر
هايي باطل و     انديشه ،جا كه موجب مقيد شدن اطالق وجودي اوست         از آن  ،دو  هر ،موجودات

 سـخني ناتمـام و موجـب تقييـد و           كه تنزيـه مطلـقْ     ترين استدالل بر اين    ساده .ناقص است 
  حقيقت هستي و وجود، ابن عربي اين است كه در نگاه وحدت وجوديِ،تحديد خداوند است

 بنابراين فرض هر گونه هستي و وجودي در كنار          ؛منتهاي خداوند نيست   د بي چيزي جز وجو  
 اگر به يك حقيقت مطلق قائـل        ، به عبارت ديگر   .او موجب تقييد و محدوديت او خواهد شد       

 وجـودي آن حقيقـت جـايي بـراي وجـود دوم بـاقي               ي  جا كـه اطـالق و سـعه         از آن  ،باشيم
 از آن تنزيه و مبرا كني نخواهد داشت تا او را      چيزي وجود  ، در مقابل آن حقيقت    ،گذارد نمي

   .)511:  ص،20(
ترين دليل بطالن تشبيه مطلق در اين نوع نگاه به عالم هستي اين است كه چون                 روشن
 هستي سريان دارد و از طرف       ي   حقيقت مطلق هستي است و در همه        خداوند كلّ  ،از طرفي 

م تنهـا مظهـري از مظـاهر يـا پرتـوي از       بـشناسي تـوانيم   ميشناسيم يا     جهاني كه مي   ،ديگر
 هر گونه توصيف خداوند تشبيه او به بخشي از حقيقت هستي خواهد بـود و                ،تجليات اوست 

 هستي نامتنـاهي    ي   اين واضح است كه احاطه بر مجموعه       .محدود نمودن او در همان بخش     



56 يشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اند
 صــور عــالم نيــز محــال اســت و اگــر چيــزي  ي  اســت و بنــابراين شــناخت همــهنــاممكن

   .زي نيز نخواهد بودي به چپذير  روشن است كه تشبيه،اشد نبشدني هاختشن
بينـد و     اهل تشبيه حال كسي است كه يك روي سكه را مي            گفت حالِ  توان  مياين  بنابر

 سـكه را    آن اهل تنزيه مانند كسي اسـت كـه روي ديگـر             از روي ديگرش غافل است و حالِ      
 ، به هر حال.خبر است بي) ديبين  به تشبيه مينيعني رويي كه قائال(بيند و از روي اولش  مي

 ارد و شناخت كامل يا نـسبتاً  اساسي عاجزند كه اين سكه دو رو د        ي  هر دو از درك اين نكته     
 انسان كامل در نگاه ابن عربي انساني اسـت كـه   .ن در در گرو توجه به هردو رو است         آ كامل

 اما ايـن امـر   .كند و هم سهم تنزيه را     هر دو روي سكه را ببيند؛ يعني هم سهم تشبيه را ادا             
 راه ديگري نيز    ،ير از شهود و مكاشفه    غخبري   چگونه ميسر است؟ آيا گريز از اين غفلت و بي         

شان را ، آرايـ  عقل و استداللي  بيشتر از زاويه كساني كه  ي  برآيند اين بحث در انديشه     ؟ددار
   اند چگونه است؟ مطرح كرده

  

  اسپينوزا .3
اطـالع از مبـاني فكـري        كـم   ناآشـنا يـا    ي  ز مباحثي است كه خواننده    بحث حاضر يكي ا   

سـنخ و    چنـان نـاهم    برخـي خـداي او را آن       .كنـد   مياسپينوزا را به سادگي دچار سردرگمي       
ـ   مـي انـد كـه معتقدنـد خـداي اسـپينوزا ن           متباين از مخلوقات دانسته    د علـت مخلوقـات     توان

دو شيئي  «: گويد  مي اخالقنخست كتاب    سوم از بخش     ي  چراكه در قضيه  ،  )3، نامه 23(باشد
:  ص ،7 (»ها وجه مشتركي موجود نيست، ممكن نيست يكي علت ديگري باشد           كه ميان آن  

متألهـان صـفات      بسياري از چيزهايي كه متكلمان و      كند  مي اسپينوزا تصريح    ،عالوهه  ب. )13
 مخلـوق خـدا   اهـ  چيزهاي ديگري كـه آن  ،بر عكس  وداند مي او مخلوق خدا  ،اند خدا دانسته 

كه از به كـار بـردن         او ضمن اين   .)4:  ص ،8 (دهد  ميشمار صفات خدا قرار       او در  اند،  دانسته
اسناد صفتي مانند بعد در مورد خدا ابايي نـدارد، اتـصاف خـدا بـه                 عناويني مانند طبيعت و   
  . داند ميمانند آن را جايز ن ميل، عشق و ، سمع، قصد،صفاتي مانند عقل، اراده

طلبد، به نظر  اي مي  كه بحث جداگانه،عدصفت ب  گذشته از عنوان طبيعت و،جا تا اين
 تباين محض حاكم است و اگر هم احياناً از ، كه ميان خداي اسپينوزا و مخلوقاترسد مي

از   در حد لفظ است و اين اشتراك صرفاً،شود ميها استفاده  مورد آن الفاظ مشتركي در
 ، مفسر داناي آراي دكتر جهانگيريكه چنان ،براينبنا .معناي مشترك خبري نيست

 به يادشده تشبيه بوده و نسبت صفات ي مسأله او نگران ، نيز استنباط كرده است،اسپينوزا
 با طبيعت االهيخدا را از اين جهت جايز ندانسته است كه موجب خلط و اشتباه طبيعت 

  .)، پاورقي مترجم36: ، ص7 (شود ميانساني 



57 ي اسپينوزا و مالصدرا  يكساني و نايكساني خدا و جهان با تكيه بر فلسفه
اصل ترين   مهم:شايد بتوان ادعا كرد  و، اسكلت كلي تفكر اسپينوزا،ديگراما از طرف 

خدا هست و بدون او ممكن نيست  چيزي كه هست در هر«فلسفه او، يعني اين اصل كه 
 دارد كه هرچه در بر  اين نتيجه را در،)27 :ص ،7(» چيزي وجود يابد يا به تصور درآيد

اسپينوزا خود نيز . ايد ضرورتاً در خدا وجود داشته باشداي از ثبوت و وجود دارد، ب  بهره،عالم
 زيرا خدا موجودي است ،جه مشتركي نباشدكه ميان خدا و مخلوقاتش و كند ر ميانكا

 در حد ،نوع خود متناهي، يا در نا، خود،تناهي كه هريك از آن صفاتمتقوم از صفات نام
ها   متناهيي  او همهبنابراينت، چون ذات خدا و صفات او نامتناهي اس  و.عالي كمال است

 ،13:  ص،همان(ها سنخيت و مشابهتي موجود است   ميان او و آن،دارد و در نتيجه را در بر
   .)پاورقي

اي كه ناشي از تصور كردن خدا باشد،  با هرگونه تفكر عوامانهبا وجود اين، اما اسپينوزا 
 تصور كردن خدا و انديشيدن او با تفاوت گذاشتن بين. خيزد شديداً به مخالفت برمي

 اي براي انديشيدن در صرفاً وسيله) به معناي عام كلمه(  معتقد است كه صفات، اوي درباره
 هرگونه محدود ، انديشيدتوان ميخدا را فقط « . نه تصور كردن او،مورد خدا هست

 .)27-26:صص ،22(» سازد مي خدا را آشفته ي  آگاهي دربارهتعينات و تصورات ها و ساختن
زند و در  ال مي اين تصورات نادرست در مورد خدا را مثهايي از نمونه ،اسپينوزا در آثار خود

ها هم  ها و دايره اگر مثلث: گويد ميگيرد و  انگاري خدا را به تمسخر مي وار  انسان،مواردي
  .)همان(كردند  بودند، خدا را به صورت مثلت يا دايره تصور مي داراي آگاهي مي

دوري قاطع جوهر و حاالت جوهر از  «، ياسپرس نتيجه گرفته استكه چنان ،راينبناب
 چيزها از ي  بنيادي توأم است كه همهي با اين انديشه] ديگر يكجهان از  خدا و[ديگر  يك

: پس حق است كه بگوييم؛ )29 :ص ،همان(» هاست در خدا هستند و خدا در آن خدا و
 ،همان(» انديشد و هم بسيار نزديك به جهان ز جهان ميا اسپينوزا خدا را هم بسيار دور«

 سخن ،هم بسيار از جهان دور كه خدا هم بسيار به جهان نزديك است و  اين.)28: ص
اما براي اين  .جذابي است كه گويي با تعاليم اديان و اعتقادات متدينان نيز ناسازگاري ندارد

در خور  آيا اسپينوزا به نحو ود؟ ارائه نمتوان مي چه تفسير معقولي ،سخن شعرگونه
   تقابل بين اين دو را رفع نموده است؟پذيرشي،

  تفسيرهاي محتمل ديدگاه اسپينوزا .1. 3
 برخي صفات و ي اسپينوزاكه خدا چنين برداشت كند ،شايد كسي در بادي امر .1
را مورد سپرس اقوالي از اسپينوزا  ي موجودات جهان را دارد و برخي را ندارد؟ ياها ويژگي

 ،اراده فهم و«: ، مثالًدهد مياستناد قرار داده است كه در برخي موارد، اين تفسير را نتيجه 
 ما از زمين تا آسمان فرق داشته ي  بايد با فهم و اراده،دهند كه ماهيت خدا را تشكيل مي
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ان گونه كه شير آسمان و شير بياب ها نباشد، همان وجه تشابهي جز نام، ميان آن باشند و

 با  چنين تفسيري كه روشن استاما. )28:، ص22(» تنها از حيث نام شبيه هستند
 ، چراكه آشكار قرار داردي در تعارض، استي اسپينوزا فلسفه كه روح ،»انگاري خدا همه«

در خدا وجود دارد كه در مخلوقات ) چيزي(  اين مدعا چنين خواهد بود كه معناييي نتيجه
  .عكسروجود ندارد، يا ب

خداي   اسپينوزا در مورد خدا وي  برخي نيز از آن جهت كه نگران ناهمسازي انديشه.2
سخن به » انگاري  خدا– در –همه «نوع ديگري از وحدت وجود با عنوان  اند، از اديان بوده

كه خداي اسپينوزا اند  شدهاين باور   بري اسپينوزا، فلسفه و با تطبيق آن بر اند آوردهميان 
، تلويحاً داند مياو اگرچه خدا را با طبيعت يكسان  دگر بودن را دارا است و«ز اي ا مرتبه

 توجه به يك ، در مورد اين تفسير.)173 -172 : صص،4(كند   ميعنصر تنزه خدا را بيان
 سه چيز از ،ي اسپينوزا فلسفهكه در   بسيار مهم شايان اهميت است و آن ايني نكته
يافته و نظام معمول   طبيعت طبيعت،آفرين  طبيعتطبيعت: شوند مي تفكيك ديگر يك

  . طبيعت
 به تصور در ، خودي به واسطه خودش است و طبيعت طبيعت آفرين چيزي است كه در

ه از ضرورت ي است كي اشياي يافته همه ت طبيعت طبيع؛]يعني همان جوهر يا خدا[ آيد مي
م حاالت صفات خدا از اين حيث  يعني تما؛شوند ميطبيعت خدا يا صفتي از صفات او ناشي 

؛ و )47 :، ص7(امكان ندارد بدون خدا وجود يابند يا به تصور آيند  خدا موجودند و كه در
 دارند، نه طبيعت چنان كه حواس به ما عرضه مي  آن،يعني جهان«نظام معمول طبيعت 

بايد توجه  ، در ضمن.)536 : ص،10(»  در واقع هستكه چنان  آن، يعني جهان؛يافته طبيعت
 به عنوان ،يافته  و طبيعت طبيعت، به عنوان علت،آفرين داشت كه تمايز طبيعت طبيعت

 اين دو  عقلي و منطقي است وبلكه صرفاً  تمايزي واقعي نيست،ي اسپينوزا فلسفه در ،معلول
چون فرآيند و ديگري حاصل  ند كه يكي هما يك كل نامتناهي «به قول دكتر جهانگيري،

 اين سخن .)535 : ص،همان(»  آن استي ديگري نتيجه چون مقدمات و  هم يا يكي،آن
 ياد كرده »جوهر« عنوان ا كه اسپينوزا از آن ب، يگانه نامتناهيِبدين معنا است كه هستيِ

 از آن لحاظ كه امري ،يكي به عنوان كل نامتناهي:  به دو صورت قابل اعتبار است،است
 از آن لحاظ كه در بر ، نامتناهي واحدبه عنوان هستيِواحد و طارد نقيض خود است و ديگر 

آفرين و   اعتبار اول همان طبيعت طبيعت.ون و مراتب مختلف استؤ حاالت و شي دارنده
 ، اعتباري است تمايز اين دو صرفاً، از اين حيث.يافته است اعتبار دوم همان طبيعت طبيعت

آفرين است  ودي همان طبيعت طبيعتيافته به لحاظ وج  طبيعت طبيعتاما از اين جهت كه
 تمايز هر كدام از  مسلماً، خود را متجلي كرده است،كه به صورت حاالت و اطوار مختلف



59 ي اسپينوزا و مالصدرا  يكساني و نايكساني خدا و جهان با تكيه بر فلسفه
و نه به  آيند  كه عين فقر و وابستگي به جوهر هستند و بدون او نه به تصور مي،اين حاالت

   . تمايزي واقعي است،آفرين  با جوهر يا هستي هستي،وجود
 خدا – در –خدا انگاري اسپينوزا به همه  جه به آن در ارتباط با تحويل همهتوچه  اما آن

نظام معمول  يافته و تمايزي است كه بين دو اصطالح طبيعت طبيعت انگاري، ضروري است
 خدا – در – نظام وحدت وجودي اسپينوزا را به همه توان ميدر صورتي . طبيعت وجود دارد

 ،نه نظام جهان  نظام معمول طبيعت باشد و،ز جهانانگاري ارجاع داد كه منظور ا
 ،چه گذشت  چراكه بر اساس آن؛]يافته يعني طبيعت طبيعت[ در واقع هست كه چنان آن 

يافته صرفاً  با جهان يا نظام حاالت يا طبيعت طبيعت) آفرين طبيعت طبيعت(تمايز خدا 
خدا انگاري  ري برخالف همهانگا  خدا– در –كه همه  اعتباري است، در حالي امري عقلي و

وجود خدا بيشتر از جهان است و : گويد مي بلكه ،داند مينسبت خدا و جهان را تساوي ن
   .)173 : ص،4(گيرد  را در بر نمي جهان كامالً او

 صفات متضاد ي خدا انگارانه سناد همه نيز معتقدند كه ا، مانند استيس،برخي ديگر. 3
هم غير از جهان، هم متشخص است و  م عين جهان است وكه خدا ه به خدا و  گفتن اين

 او بر اين باور .صحيح است.. .  هم خيلي دور است و هم خيلي نزديك و،متشخصناهم 
يكساني «جهان نسبتشان  است كه تقرير صحيح عرفاني وحدت وجود اين است كه خدا و

: گويد مي او .تاس» وحدت در عين كثرت وكثرت در عين وحدت«يا همان » در نايكساني
 جهان با .1 :يعني؛ دوي اين قضايا است يد هرؤاي است كه جامع و م وحدت وجود فلسفه«

 ،9(» يعني با خدا يكسان نيست ، جهان متمايز از خداست.2 ،)يكي است(خدا يكسان است 
 فوق معتقد است فهم ي او در ارتباط با ناسازگاري منطقي دو قضيه. )226 -218 :صص

 ، شطحيات عرفانيي نماهاي موجود در همه قي اين دو قضيه مانند متناقضارتباط منط
سخن نهايي عرفا در باب «: اند برخي گفته. )219 :ص ،همان(وراي قدرت عقل است 

يعني  [ ).107 :ص ،21(مين است مباني عقلي ه  وحدت وجود با اصول وي  نظريهي رابطه
 ديني ي  يك نوع حس يا تجربهرسد مير به نظ] . وراي طور عقل است،كه وحدت وجود اين

اما آيا اين سخن راهي به عقل و برهان . سازد مينما را جذاب  است كه اين سخن متناقض
  نيز دارد؟ 
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  مالصدرا .4
آتش بحث ، تالقي آن دو به سراغ دو اصلي برويم كه از بايد ،قبل از هر چيز ،جا در اين

  : گردد ميحاضر افروخته 
 ر يعني يكي بودن ه،ايمان قاطع دو فيلسوف مورد بحث به وحدت وجود: اصل اول

دعا اين نيست كه نوع وحدت وجود  االبته فعالً. چه ملبس به لباس هستي شده است آن
 ها را به هم توان آن مي ، يكسان بوده و از هر جهتمورد اعتقاد مالصدرا و اسپينوزا كامالً

 دوكسراپاحل كم در  ه روشن خواهد ساخت كه دست اما مطالب بعدي اين مقال،دادارجاع 
نتايج توان  مي ،هاي وحدت وجودي يكساني توأمان خدا و جهان در انديشهيكساني و نا

      .نمود اين دو فيلسوف استنباط ي مشابهي از انديشه
   . استاالهي تنزه و تعالي ذات اقدس ي مسأله: اصل دوم

، نشان داده است كه حاضر ع بسياري از آثار خودمواض در، مالصدرا نيز مانند اسپينوزا
  وافري  عالقه،مختلفهاي  راهاوالً او به . كدام از اين دو اصل را فداي ديگري كند نيست هيچ

چون ارجاع عليت به تشأن و  تمهيد مقدماتي هم انگاري هستي با خود را به اصل يگانه
 دن وجود ما سوي اهللا به وجود رابط و احاله نمو، ارجاع امكان ماهوي به امكان فقري،تجلي

و سعي در حل غوامض و مشكالتي دارد كه در مقابل اين مبنا است نشان داده ... .
دانند كه در خصوص نوع وحدت   صدرا ميي البته آشنايان به فلسفه. كنند ميخودنمايي 

 برخي با 4. او وجود داردي هاي عميقي بين مفسران  انديشه  اختالف ديدگاه،وجود صدرايي
 كثرات موجود در عالم ،نهيألالمت  صدري سنخي و تشكيكي دانستن وحدت وجود در فلسفه

كنند و كساني با تكيه بر سخنان ديگر از او   خدا قلمداد ميي را در حكم مراتب ذات يگانه
 اطالقي  يك حقيقت وحداني بسيط اين باور بوده است كه ذات حقمعتقدند كه او بر

 و شؤون جايي براي ديگران باقي نگذاشته و كثرات را بايد در ،از اين رو  وست انامتناهي
 وجود ي جو كرد و بنابراين صدرا به وحدت شخصيهو تطورات همين حقيقت اطالقي جست

 ديدگاه ،حكمت متعاليه گرچه در: اند برخي قائالن به ديدگاه دوم گفته. قائل بوده است
 به عنوان پلي براي رسيدن به ديدگاه دگاه صرفاً اين دي،وحدت تشكيكي مطرح شده است

 مورد استفاده قرار گرفته است ، وجودي  يعني وحدت شخصيه،نهايي صاحب حكمت متعاليه
 ي  كه برآيند هركدام از دو نظريهمسألهخصوص اين   در، ما در ادامه.)140-135:صص ،12(

 صفات مخلوقات وحدت سنخي وجود و وحدت شخصي وجود در بحث نسبت صفات خدا و
 ي  به اين نكته توجه داشته باشيم كه آموزه منتهي فعالً،چگونه است سخن خواهيم گفت

همان شدت و   با،ه گذشتك  چنان،تعالي و معري بودن خدا از صفات مخلوقات نيز تنزه و
 عنوان فصل يازدهم از . وحدت وجود مورد توجه و تعلق خاطر صدرا بوده استي حدت ايده



61 ي اسپينوزا و مالصدرا  يكساني و نايكساني خدا و جهان با تكيه بر فلسفه
كه واجب الوجود را در هيچ  در اين«:  اين استاسفار اربعه از سفر سوم كتاب موقف اول

كه  پس ثابت شد «:گويد  مييادشدهاو در پايان موقف  .»مفهوم و معنايي مشاركت نيست
 دورترين اوصاف است از ذات او، پس  نسبتكه اينوي تعالي را هيچ مناسبتي نيست، با 

اي از  سنگ ذره  همكه اين مبرا و دور است، با ،فات و نسبت از حيث ذات و ص،ذات او از اشيا
 تقابل دو .»ها و زمين از وي پنهان نيست ذرات از او خالي نيست و هيچ چيزي در آسمان

 مورد توجه صدرا ، يعني فصل دوازدهم اثر مذكور،اصل مورد اشاره بار ديگر در فصل بعدي
بسيط الحقيقه كل االشياء و ليس   «ي عدهبار با طرح مباحث ذيل قا گيرد و اين قرار مي

در آثار متعددي را اين بحث صدرا گيرد و  شكل برهاني و تحقيقي به خود مي» بشيء منها
 مشاعرو ) 509 : ص،16 ( القدسيهمسايل ،)78:  ص،14 (شواهد الربوبيه كند كه ميتكرار 

روشني   مختصر وي هماي ن،حقيقت  دريادشده ي ه قاعد. اين آثارندي از جمله) 61 : ص،17(
 االهي اگر حقيقت بسيط .ي است كه ما در بحث صفات خدا با آن مواجه هستيمدوكسراپااز 
 ، وجودي است و وجود يك حقيقت ساري و جاري در تمام موجودات است اشيايي ههم

 مانند علم و قدرت و حيات و ، صفات حقيقي او،گونه كه خود مالصدرا گفته است پس همان
كما ان الوجود حقيقه ساريه في جميع الموجودات  و«: گويد مي او .اند گونه  نيز اين،اراده

علي التفاوت و التشكيك بالكمال والنقص فكذا صفاته الحقيقيه التي هي العلم و القدره و 
: ، ص15(» ... االراده و الحيوه ساريه في الكل سريان الوجود علي وجه يعلمه الراسخون

هست، هر كه حياتي   هر،هستكه قدرتي  هست، هر كه كه هر علمي  نتيجه اين.)117
 پس يا ما علمي نداريم ، استاالهيي .. .  و، ارادهحيات ، قدرت، علم،... و هستكه اي  اراده
 شايد هيچ .به همين منوالنيز مورد ساير صفات   آن علم علم خداست و در،داريم يا اگر

موضوع گوياتر از عنوان اشراق دوم از مشهد دوم  در خصوص اين ا مالصدري چيز در فلسفه
 از لوازم صفات ،همگي ، صفات موجوداتكه اين ي هدربار « . نيستشواهد الربوبيهكتاب 

دشواري فهم  در ، صدرا در پايان اين فصل،» بلكه مستغرق در صفات اويند،واجب الوجود
) مثالً ( نتواند بفهمد كه  بر وي دشوار باشد ومسألههركس فهم اين «: گويد اين مطلب مي

 دشواري ، اشيا و ماسوي استي  علم به كليه، با وحدت و بساطت خويش،علم واجب الوجود
 ،وي بدين سبب است كه واجب الوجود را واحد به وحدت عددي فرض نموده  برمسألهاين 

چنين وحدت صفات  د نيست و همكه قبالً گفته شد كه وحدت او مانند ساير آحا حال آن
  .)218 : ص،14(»  اوي كماليه
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  ق دو ديدگاه مالصدرا و اسپينوزاتطبي .5
 به  توأماني  و عالقه احساس نياز،چه گذشت  با توجه به آن،دو فيلسوف قرابت آراي

 بد .كند ميها تقويت  تري از آن اين افكار را به اميد دريافت فهم روشنمقايسه و تطبيق 
 خاص صدرا در مورد نوع وحدانيت خدا شروع ديدگاهين نيست اين كار را با توجه به هم

هاي يگانگي و نامتناهي مطلق بودن جوهر   نيز وقتي آموزهي اسپينوزا فلسفهدر . كنيم
به معني يكتايي عددي ) خدا( كه يكتايي جوهر شود ميتوأمان لحاظ شوند، اين نتيجه اخذ 

 ،ي اين سخن را به عنوان بياني نادقيق ول،نامد  اين است كه اسپينوزا خدا را يگانه مي.نيست
وحدت وجودي   روشن است كه اين از لوازم ضروري هر تفكر.)26 : ص،22(گيرد  پس مي

انگاري  چون يكي بودن خورشيد تلقي نشود و از برآيندهاي حقيقي است كه وحدت خدا هم
اشد در وراي اي از وجود و ثبوت داشته ب وحدانيت خدا نيز اين است كه هيچ چيزي كه بهره

حقيقت حق « : يكي از شارحين آثار صدرا گفته استكه چنان ، يگانه تصور نشودآن حقيقت
چون وحدتش . چون بسيط به تمام ذات است، قهراً فرداني الذات و الصفات خواهد بود

 تعبير به حقيقه الحقايق ،دارد، لذا از آن حقيقت  حقايق را در بري ، همهاطالقيه است
   .)215 : ص،2 (»اند نموده

را در » بعد« صفتي به نام صفت ، اسپينوزابر خالفكنيم كه صدرا  البته مالحظه مي
بر  دليل كه به قول اتين ژيلسون، صدرا چرا؟ شايد به اين .دهد  صفات خدا قرار نميي هزمر

و  5كند ميانديشد ترسيم ن  تصوير خود را از روي تصوير جهاني كه به آن مي، اسپينوزاخالف
 به لوازم اصل فلسفي خويش ، بر خالف اسپينوزاايد به اين دليل كه صدرا در اين زمينه،ش

بندي به   عدم پايه سبب ب، اگر به اسپينوزا ايراد گرفتيم كه او در اين مورد.بند نيست پاي
اش بوده است كه صفاتي مانند اراده و عقل و سمع و  خدا انگاري  همهي برآيندهاي نظريه

ه علت  به مالصدا نيز اشكال گرفت كه بتوان مي، ظاهراً كند ميعشق را از خدا سلب  ميل و
 ويژه  به،عد به خدا نيست معتقد به اسناد صفت ب، فلسفي خودي متعهد نبودن به لوازم قاعده
 از آن دهد كه منظور اسپينوزا در مورد صفت بعد توضيح ميكه وقتي توجه داشته باشيم 

  نه جوهري مركب،،عقل است طور كه در  آن،يتجزي و نامتناهي الجوهري است بسيط،
  .)30 : ص،7(طور كه در خيال است   آن،متجزي و متناهي
ي بحث   چيزي هست كه بتواند در زمينه، غير از اين مباحث ثانوي،اوصافاما آيا با اين 

  اسپينوزا متمايز كند؟  صدرا را از تفكري حاضر انديشه
 ،استمشترك هاي دو فيلسوف   بين انديشهر،يناپذ انكارينحوچه به  مالحظه شد آن

 اما در جمع اين دو . تنزيه و تعالي خداوند استي يكي اصل وحدت وجود و ديگري آموزه
 چه را در وجود اين است كه آنم تفاوت رسد ميبه نظر  ،ها اصل و رفع تقابل موجود بين آن



63 ي اسپينوزا و مالصدرا  يكساني و نايكساني خدا و جهان با تكيه بر فلسفه
 ي اسپينوزا فلسفهآن شده است، در  مالصدرا مدعي محقق و مبرهن نمودن ،اين خصوص

  .طريق تحليل و تفسيرهاي مفسرين و با توجه به نظام كلي تفكر او استنباط نمود بايد از
كل االشياء بودن حقيقت بسيط   در مورد،برهاني كه مالصدرا در آثار مختلف خود

نين  چ، به شكل خالصه )78 : ص،14( به دو بيان اجمالي و تفصيلي آورده است االهي
  :است

 بسيط و عاري از تركيب ،واجب الوجود وجودي است كه از جميع جهات و حيثيات  )1
  .است

 بسيط و عاري از تركيب باشد، در عين وحدت و ،هر موجودي كه از جميع جهات )2
  .استو اعيان وجوديه   اشياي ، مشتمل بر كليهبساطت

  .ع  وجودات استبنابراين واجب الوجود در عين وحدت و بساطت، جامع جمي
ذات و  اگر:  حاصل نيز چنين است كهي  و نتيجهيادشدهتالزم صغري و كبراي وجه 

آيد كه ذات  چيزي باشد، الزم مي  هري ي او فاقد ذات و حقيقت وجوديه حقيقت وجوديه
واجب الوجود از وجود امري نظير انسان و عدم امر ديگري نظير فرس تركيب يافته و از اين 

، بايد  اگر بخواهيم از اين هم مختصرتر بگوييم،از اين رو.  تحصل و تقوم يابد،وجود و عدم
 هيچ ،حقيقت پس در.  كل االشياء بودنش است، بساطت واجب الوجودي گفت الزمه

 واجب كه اين ديگري جز وجود واجب الوجود و يگانگي و بساطتش براي اثبات ي همقدم
 و اين چيزي است كه مورد توجه اسپينوزا نيز اشيا است مورد نياز نيست ي  هالوجود هم

 به شكل برهاني براي اثبات همين ،اخالق بخش اول كتاب 15 ي هبوده است و ذيل قضي
  : اين برهان به اين صورت است.منظور مطرح شده است

و ] اصل وحدت جوهر[ممكن نيست جز خدا جوهري موجود باشد و يا به تصور آيد) 1
اصل بسيط = [ آيد به نفس خودش به تصور مي ودش است وجوهر چيزي است كه در خ

 ي ه دوم تعريف جوهر در فلسفو گفته است، جزاخالق شارح كتاب كه چنان ؛]بودن جوهر
  .)، پاورقي مترجم4 : ص،7( به معناي بسيط بودن آن است ، در واقع،اسپينوزا

  . به تصور آيد اوي هجز به واسط حاالت هم ممكن نيست بدون جوهر وجود يابند و) 2
 .در نظام هستي چيزي جز جوهر و حاالت جوهر وجود ندارد) 3

و جز به   وجود يابنداالهيجز در طبيعت ) اشيا(بنابراين  ممكن نيست حاالت جوهر 
  . او به تصور آيندي هواسط

 از صرف وحدت و يگانگي جوهر، ، ممكن است تصور شود كه اسپينوزا در اين برهان
كه بايد دقت كرد كه او  حالي  در،لحاالت بودن آن را نتيجه گرفته استكل اشيا يا كل ا

 كتاب 13 ي قضيه  البته او در.بسيط بودن جوهر او را در تعريف آن مفروض گرفته است
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 هنوز هم به نظر ، اما با وجود اين، اين موضوع را با برهان به اثبات رسانده است،بيان شده

كه در  تر است، در حالي برهان صدرا بسيار پررنگرسد كه نقش مفهوم بساطت در  مي
  اگر،حقيقت در. كند  مفهوم وحدت و يگانگي جوهر نقش بيشتري بازي مي،برهان اسپينوزا

 ، استثنايي بازسازي كنيمي  فيلسوف را به صورت يك قياس شرطيهبخواهيم برهان هر دو
 اسپينوزا  نظرا است وگاه او كل اشي اگر خدا بسيط است، آن: سخن صدرا اين است كه

گاه كل االشيا است و عكس استدالل صدرا اين است  اگر خدا يكي است، آن: چنين است كه
 :گاه بسيط نيست، و عكس گفتار اسپينوزا چنين است كه  آن،اگر خدا كل االشيا نباشد: كه

ف نيست جا يادآوري يك نكته خالي از لط اين .گاه واحد نيست اگر خدا كل االشيا نباشد، آن
 اسپينوزا ي  خدا در فلسفهيكي بودن و وحدت جوهر يا ، قبالً گذشتكه چنان ،كه اينو آن 

 و اال استدالل بر كل االشيا بودن ،يكي بودن حقيقي يا اطالقيه است و نه وحدت عددي
  . معقول نيست خدا از طريق وحدت عددي اصالً

نوع استدالل توهم تركيب در ذات  هنوز اين امكان وجود دارد كه اين ،اما با وجود اين
 هر چيزي در خدا هست، به اين ي صورت كه قضيه به اين ،خدا را به ذهن نزديك سازد

در خدا هستند، كه البته ) جدول(چون قطعات يك پازل   كه اشيا همصورت تفسير شود
آمده چه در اين مقاله   چنين چيزي مد نظر اسپينوزا نبوده است با توجه به آنكه ايندرك 
 براي دفع چنين توهمي بوده است كه مالصدرا مفهوم ،در واقع و . كار دشواري نيست،است

اي بود   نه مفهوم وحدت را و اين همان نكته،بساطت را حد وسط برهان خود قرار داده است
  . از تفكر اسپينوزا بايد استنباط نمود،چه در بيان مالصدرا به تصريح آمده است كه گفتيم آن

ء كند، ليس بشي  كل االشيا بودن خدا را ثابت ميكه اينگونه براهين ضمن  يا ايناما آ
 البته اگر دقت داشته باشيم ،ترديد پاسخ مثبت است ؟ بيكند ميمنها بودن او را نيز ثابت  

يئيت بايد توجه كنيم كه ش. خارج نشويمكه ناگهان از چهارچوب فكري وحدت وجود 
 .استها  نموجودات و صفات كماليه و وجوديه آ ،اشيامساوق وجود است و منظور از 

از ذات چه  گردد و آن بنابراين هيچ وجود و كمال وجودي از وجود واجب الوجود سلب نمي
 مگر جهات نقص و قصور و محدوديت اشيا كه همه اموري عدمي ، نيستگردد او سلب مي

گوييم نبايد از   وقتي مي.دشو  ما ناشي نميي و جز از توهمات ناشي از نقص فاهمههستند 
چهارچوب وحدت وجود خارج شويم، منظور اين است كه كثرات ناشي از وهم و خيال را 

 توضيح . نتوانيم كل االشيا بودن خدا را بفهميم،اموري واقعي تلقي نكنيم كه در اين صورت
د را در هاي مختلف هستي واح  بخش، با استفاده از قواي وهم و خيال، ما طبق عادتكه اين

 .گيريم ها واقعيتي جدا و متمايز در نظر مي دهيم و براي آن ثغوري قرار مي درون حدود و
 اگر گفته شد خدا ،فهميم  وهمي و خيالي را ميي همين اشيا،ئ شي گاه چون از كلمه آن
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 .طور هم هست آيد، كه البته همين  اين سخن نزدمان ثقيل و سخيف مي،كل االشياء است

 بلكه موجودات واقعي عالم و ،ي نيستي منظور چنين اشيا،صدرا و اسپينوزااما نزد مال
هاست كه نزد يكي به حالت موسوم است و پيش ديگري به جلوه و شأن  كماالت وجودي آن

 بايد گفت حاصل براهين صدرا و اسپينوزا همان طور كه چنين ، حال با اين توضيح.و مرتبه
 ياشيا ي  ه خدا هم  چنين نيست كه،اقعي است وجودي و وي اشياي  خدا همهاست كه

  .توهمي و خيالي ماست
  طبيعت طبيعت،آفرين طبيعت بار ديگر اصطالحات اسپينوزايي طبيعت  يكالزم است

كه ذيل اين اصطالحات بيان را يافته و نظام معمول طبيعت را به خاطر بياوريم و مطالبي  
ن معادل هيأل مطابق نظام فكري صدرالمت،ات اگر بخواهيم براي اين اصطالح.شد مرور كنيم

يافته و نظام معمول   هستي هستي،آفرين هستي هستي«هاي  توان از واژه  مي،سازي كنيم
  . استفاده كرد»هستي

 حاصل از تقابل دوكسراپاجمع وحدت وجود و تعالي و تنزه خدا و دفع باب بنابراين در 
 كه افكار اسپينوزا و مالصدرا و كند ميفرقي ن ، اين مقالهي ه به نظر نگارند،ظاهري اين دو

به وحدت شخصي  ، خدا انگاري– در –خدا انگاري تفسير شود يا به همه  نظاير آن به همه
 اساسي اين است كه ما وقتي از كلمات همه و خدا ي ه نكت.ي هستيوجود يا به وحدت سنخ

يافته يا نظام  ي هستيبه هست.  در ذهن خود به چه چيزي بيانديشيم،كنيم استفاده مي
 با توجه به  ـدرست است يافته است  اين جمله كه خدا هستي هستي.معمولي هستي

 تمايز ،طور كه گذشت   چرا كه همان ـآفرين ارائه شد تعريفي كه قبالً از هستي هستي
 بر اساس كه اينآفرين صرفاًٌ اعتباري است و با توجه به  يافته از هستي هستي هستي هستي

يافته را   مهم نيست كه ما هستي هستي،آيد عدم به وجود نمي  چيزي از،اييه  فلسفهچنين
چه ما  .بدانيم يا مراتب آن) آفرين هستي هستي(حاالت و تجليات حقيقت واحد هستي 

هستي تفسير كنيم و چه به مراتب  يافته را به حاالت و تجليات حقيقت واحد هستي هستي
، در صورت نخست . مهم توجه داشته باشيمي هم به يك نكت الزم است در مورد هر كدا،آن
بايد توجه كنيم كه آيا دو ] يعني در صورتي كه موجودات را حاالت وجود خدا بدانيم[

 يكساني از شدت و ضعف ي حاالت وجود خدا را داراي درجه ي  هفيلسوف مورد بحث ما هم
چنان   تشكيك هستي آني نظريه ، در مورد مالصدرا. مسلماً چنين نيست.دانند مي

هويداست كه اكثر مفسران او جايي براي حمل تفكر او بر وحدت شخصي  وجود در نظر 
 برخي از مفسرانش كه چنان ، نيزي اسپينوزا فلسفه  در.)140-135:صص ،12(گيرند  نمي
 مانند ، با وجود اين، آن است هستو در داخل نظام ثابتي كه جز،هريك] ،حاالت[، اند گفته
ا  يعني بيشتر ي؛ بعضي از اجزا از اهميت بيشتري برخوردارند و بعضي كمتر، نظامي ديگرهر



66 يشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اند
 اسپينوزا رسد مي به نظر .)539 - 538 :صص ،همان (كمتر نمايانگر خصوصيت كل هستند

 ها طبيعت خدا را  آن.ترند پذيرفته باشد كه گويي برخي از اشيا از بعضي ديگر به خدا نزديك
ها  مندند و اين تنها در خصوص انسان از آن بهره  ديگريند يا بيشتر از اشيانماي تر مي كامل

 در كه اين نتيجه .)539 : ص،همان( بلكه شامل تمام نظام حالتي است ،كند ميصدق ن
 نيستند ديگر يكي و وحدت شخصي جداي از هاي وحدت سنخ ديدگاه ،هايي ين انديشهچن
  .يستن ديگر يكنيازي به تفكيك اين دو از  و

) خدا(هستي  يعني در صورتي كه موجودات را مراتب حقيقت واحد[در صورت دوم 
 توجه به اين نكته ضروري است كه سخن گفتن از تشكيك و مراتب در هستي به ،]بدانيم

 اصل بر وحدت تشكيكي است؛ .معني دخول كثرت و تباين حقيقي بين موجودات نيست
 خصوصيت ،تعريف و توضيح تشكيك مأخوذ است در كه چنان .كثرت تشكيكي معنا ندارد

متفاوت مراتب مختلف؛ آن خصوصيات صرفاًنيست  داخل در حقيقت آن امر واحد امر واحد 
 ضعيف چيزي خارج  شديد و نه ضعف هستيِنه شدت هستيِ .متعلق به همان مرتبه است

 دارد كه  چه تفاوتي،حال با اين حساب .)18:  ص،19( هستي نيست ي از حقيقت يگانه
 هستي حقيقت : يا بگوييم، هستي حقيقت واحدي است كه مراتب مختلفي دارد:بگوييم

  .واحدي است كه حاالت متفاوتي دارد
را امري  چه آن يافته است،  بايد گفت خدا همان هستي هستي،با توضيحي كه گذشت

ا نيز بايد ج  البته در اين.ذومراتب فرض كنيم و چه حقيقتي داراي حاالت مختلف بدانيم
اين  .حاالت يا مراتب آن دقت نمود كه خدا معادل كل آن حقيقت است نه تك تك افراد يا

ال ، اما اگر سؤ جواب منفي است،ال شود كه آيا خدا مثالً اين كتاب استؤاست كه اگر س
 خدا تك تك موجودات . جواب مثبت است گيرد، خدا اين كتاب را هم در بر مي شود كه آيا
 امري ، گذشتكه چنان ، چراكه اين جدايي و انفصال، نيست، به صورت جدا جدا،اين جهان

 هستي ي  يگانه بدان سان كه در حقيقت، موجوداتي همهاو  منتهي ؛اعتباري است
 كه يكي از رساترين ،گونه كه با استفاده از تمثيل قطره و دريا ند هست، همانا مشترك
 ولي قطره ،اي است  قطرات و مشتمل بر هر قطرهدريا كل «: گفتتوان ميها است،  تمثيل
 قطرات دانستن كار ي  اما توجه داشته باشيم كه دريا را مجموعه.)80: ص،14(» نيست
  . يعني يك حقيقت واحد است، دريا درياست، و اال در واقع، تكثرساز ما استي هفاهم

 و شود مينزديك  ديگر يكجاست كه سخنان مالصدرا و اسپينوزا به نحو بارزي به  اين
 به ،و محيط فكري متفاوتها در د  كه گويي آنكند مياين حس را در خواننده تقويت 

ند كه صفات ا ي همان حاالتياشيا جز«: گويد مي اسپينوزا .اند يافتههي دست كليات مشاب
ي هستند يها اشيا  يعني آن؛شوند ميها به وجهي معين و محدود ظاهر   آني خدا به وسيله
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سخن صدرا اين  و) 143 :ص ،7(»  خدا هستندمبين قدرتوجهي معين و محدود كه به 

 گوناگون اويند و اوست شؤون موجودات همگي ي حقيقت و بقيه اوست اصل و«: است كه
 ذات و ماسواي او اسما و صفات و مظاهر اسما و صفات اويند و اوست اصل و ماسواي او

 نيست شود ميچه را كه نام وجود بر او گفته  آن هر« يا ) 82 : ص،14(» اطوار و فروغ اويند
 او بر اين باور است كه از .)83 :، ص14(» الوجود واحد قيوم  واجبشؤونشأني از مگر 

 آن ،آن وجودي را كه ما علت نام نهاديم«: طريق سير و سلوك علمي متوجه شده است
 عليت و ، و در حقيقت؛ اوشؤون شأني از  اصل و مبدأ و حقيقت وجود است و معلولْ،وجود

انفصال  نه به معني ، و تفنن وي به فنون وجود مبدل گرديد،تأثير به معني تطور علت است
   .)همان(» مستقل در وجود خويش باشدو كه منقطع و منفصل از وجود او وجودي از وي 

 ، حاالت،ي در نگاه هر دو فيلسوفي جزي موجودات جهان هستي يا اشياكه ايننتيجه 
ن آو اين همان شباهت كلي است كه به (ند ا  فروغ يا مظاهر اسما و صفات حق، اطوار،شؤون

ي ي جزيها را معبر ايجاد و جلوه يافتن اشيا  منتهي صفاتي كه مالصدرا آن،)اشاره شد
 .است...   بلكه صفات علم و قدرت و حكمت و رحمت و، دو صفت بعد و فكر نيستداند مي
ه قرار ي از چيست موضوعي است كه در راستاي هدف اين مقال اين اختالف ناشكه ايناما 
 ييار حائز اهميت است اين است كه هر دو فيلسوف براي اشيااي كه بس  نكته.گيرد نمي
 منتهي ، واقعيت قائل هستند، تحت هر نام و اصطالحي كه باشد،ي و موجودات جهانيجز

: كهكند مي تصريح را كامالً صد.نه واقعيتي استقاللي و منفصل از حقيقت واحد هستي
سره نفي   هرگز وجود ممكنات را يك،كسي كه در تصوف و عرفان ثابت قدم باشد«
 اثبات مراتب متكثر موجودات ، معتقد است كهو از ديگر سو )264 : ص،2، ج15(» كند مين

زرگ  منافاتي با نظر اوليا و عرفاي ب،و تأكيد بر تعدد و تكثر وجودات در مقام بحث و تعليم
: استعين كالم او اين  .)71:، ص1 ج،همان(مبني بر وحدت وجود و موجود ندارد 

 همگي از مراتب تعينات حق اول و ظهورات ،باشند  هرچند متكثر و متمايز مي،موجودات«
   .)همان(»  منفصل باشند اموري مستقل و ذواتيكه اين نه ،ات ذات اويندشؤوننور او و 

ها سرو كار داريم خيال   با آن،ي كه ما در تجارب روزانهاشياي«: اسپينوزا نيز معتقد است
 اما در ،نمايند نباشند  ميكه چنان  آن اگرچه شايد دقيقاً، بلكه واقعيت دارند،محض نيستند

 .ندا  بلكه وابسته به چيزي به نام جوهر يا متقرر در آن، واقعياتي مستقل نيستند،عين حال
بنابراين  .)534 : ص،10(»  يك جوهرندشؤونيا  حاالت  همه؛ها جوهر نيست چيزي از آن

 قائل شدن به تمايز ،چه واقعي نيست و خيالي است و لحاظ و اعتبار ذهن ما است آن
 اما ، و نسبت به حقيقت واحد هستي استديگر يكاستقاللي و انفصالي موجودات نسبت به 

ات يك حقيقت شؤونراتب يا وجود مراتب يا ظهورات يا حاالت متعدد و متكثر به عنوان م
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چه محصول حواس و ادراك ناقص ما از جهان   آن.واحد مورد تأييد هر دو فيلسوف است

 . همين لحاظ استقاللي و انفصالي براي موجودات است،يافته است هستي يا هستي هستي
 اما تمايز انفصالي موجودات امري ، تمايز تشكيكي موجودات امري واقعي است،بنابراين

   .باري و عدمي استاعت
 در كه اين در بر دارد و آن  مهم ديگر را نيز تلويحاًي  يك نكتهريالتحليل و تقريب فوق

تشكيك در حقيقت وجود و تشكيك در ظهورات وجود دو امر جدا از  ، مالصدراي فلسفه
اند مقرون   رأي كساني كه سعي در جمع اين دو داشته، نيستند و در اين خصوصديگر يك

 يكي همان هستي :د باشدتوان ميچراكه مقصود از ظهورات وجود دو چيز  ،6اب استبه صو
تصوير نمود يا  ، بدان نحو كه در مراتب و به حاالت مختلف متجلي شده است و دوم،واحد

 ، در صورت اول.ناقص هستي كه همراه با تمايز و تكثر در ادراك ما نقش بسته است
ود خواهد بود و در صورت دوم همان تشكيك در وجتشكيك در ظهور، تشكيك در ظهور 

  . عدمي خواهد بود كه معنا ندارد و محال است،تشكيك در امري اعتباري و در واقع
 ي  موجود در قضيهدوكسراپا كليد رفع ، گذشتكه چنان ،رسد ميبنابراين به نظر 

ت هستي در توجه دقيق به تفاوتنها » بسيط الحقيقه كل االشياء و ليس بشيء منها«
 يعني هستي با آن كميت و كيفيتي كه در نفس االمر و واقع تجلي يافته است، ،يافته هستي

خواهند   مشكل كساني كه مي.است ، يعني درك ناقص ما از هستي،با نظام معمول هستي
خدا انگاري را با تحويل به همه در خدا انگاري معقول جلوه دهند، اين است كه فكر  همه
 ما ي هتوسط عقل يا فاهم] بالقوه يا بالفعل[ي جهان مدرك  هدا انگار همكنند همه خ مي

همه خدا  كه منظور  در حالي،دهد را معادل خدا قرار مي) ي نظام معمول هستي هيعني هم (
 نظام معمول هستي باشد، منظور  البته اگر.يافته است  هستي هستي، گذشتكه چنان ،انگار
چنين .  خدا انگاري تحويل شود– در – خدا انگاري به همه اي جز اين نيست كه همه چاره

چه از نظر  يافته  كه هستي هستي كليدي توجه داشته باشندي كساني بايد به اين نكته
  . متفاوت از نظام معمول هستي استيكيف چه  ويكم

 . موجودات هست و هيچ يك از موجودات نيستي  خدا همهكه اينحاصل تمام سخن 
 يعني ،يافته  موجودات، هستي هستيي ت هست وقتي منظورمان از همه موجوداي همه

 وقتي ،حقيقت نفس االمري و واقعي موجودات باشد و هيچ يك از موجودات نيست
يابيم، باشد و اگر كسي بگويد  سان كه در نظام معمول هستي درمي  آن،منظورمان موجودات

 به صورت جدا جدا و منفك از  است هيچ يك از موجوداتء كل االشياكه اينخدا ضمن 
 منتهي با توجه به اين نكته كه تفكيك و جدا كردن ، نيست نيز درست گفته استديگر يك

 ي ؛ و به نظر نويسنده كار ادراك انساني در نظام معمول هستي استديگر يكموجودات از 
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ات آن  تبيين و اثبي ه اين چيزي است كه بيان مالصدرا و اسپينوزا از عهد،اين مقاله

عقل قلمداد كنيم و تفسير   آن را وراي طور،چون استيس آيد و نيازي نيست كه هم برمي
 ،1(» يلةر كل شئ البمزاي و غةمع كل شئ ال بمقارن «:فرمايند كه مي) ع(كالم امام علي

و روايات و اقوال مشابه آن  )45 : ص،18 (»دان في علوه و عال في دنوه« يا ) اولي خطبه
   .جو نمودو تدر همين راستا جسبايد و اوليا و عرفا را نيز ) ع(صوميندر سخنان مع
يادآوري بايد  ،ايم فاصله گرفته  خواننده گمان نكند از اصل بحثكه اين براي ،در پايان

 به همان صورت كه ،چه در اين باب آمد  آن، قبالً از زبان مالصدرا نقل نموديمكه چنان ردك
 در مورد نسبت صفات موجودات و صفات خدا ، صادق استدر مورد نسبت موجودات و خدا

  .كند نيز صدق مي
  

  ها يادداشت
بدان كه جماعت «: ي اين گروه گفته است ، در توضيح عقيدهالنحل الملل وشهرستاني در   -1

هاي ازلي، از علم و قدرت و حيات و  اند ذات باري تعالي را صفت بسياري از اهل سلف ثابت كرده
نايي و ارادت و كالم و جالل و اكرام و وجود و انعام و عزت و عظمت، و تفاوتي بين شنوايي و بي

ي هر دو نوع صفت، به يك صورت  اند، بلكه درباره هاي افعال قائل نشده هاي ذات و صفت صفت
ثابت شده است و ) ص(كنند بعضي صفات را كه در خبر پيغمبر چنين ثابت مي اند و هم سخن گفته

در ادامه، او از . »كنند بريه گويند؛ مثل يدين و وجه، و اين صفات را هيچ تأويل نميآن را صفات خ
اند و معتقدند در مورد  افتاده» تشبيه خالص«گروهي افراطي از اين جماعت ياد كرده است كه  در 

 دها را حمل بر ظاهر معنايشان نمو صفات جسمانيِ به كار رفته در آيات و روايات بالضروره بايد آن
  ).65: ، ص13(

شهرستاني . در تاريخ كالم اسالمي، به طور خاص، براي معتزله به كار رفته است» معطله« عنوان -2
متكلم و ). همان(اند ناميده» معطله«ها را  كنند، آن چون معتزله از خدا نفي صفات مي: گويد مي

 اوصاف الهي معتقد فيلسوف يهودي، موسي بن ميمون اندلسي، نيز در باب امكان شناخت معاني
چه غير خداست، به طور  آن بر خدا و هر... است اوصافي از قبيل علم، قدرت، اراده، حيات، وجود و 

، 3(ي درست توصيف خدا توصيف به اوصاف سلبي است  گردد و تنها شيوه مشترك لفظي اطالق مي
  ).136 و 131: صص

بيان  ر از هر جاي ديگر، در كالم اميرمؤمناناست و بهت) ع(ي اطهار اين ديدگاه مورد تأييد ائمه -3
لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم «: فرمايند  نهج البالغه مي29ي  ايشان در خطبه. شده است

ها را نسبت به چگونگي اوصاف خود  ، به اين معنا كه خداي بزرگ عقل»يحجبها عن واجب معرفته
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 را نيز از مقدارِ واجبِ شناخت اوصافش محروم )هيچ موجود صاحب عقلي(آگاه نساخته است، اما 

  .پذيري اوصاف الهي نكرده است و اين يعني همان منطق تنزيه و فهم

  ).12(ها رجوع كنيد به   براي آشنايي تفصيلي با اين ديدگاه-4

بود كه مورد  خداي دكارت بايستي واجد تمام صفاتي مي«: گويد ژيلسون در مورد دكارت مي -5
ي خدا  كسي بود كه باالخره درباره«اسپينوزا : نويسد ، و چند صفحه بعد مي»كارتي استلزوم عالم د

كم به عنوان يك  همان چيزي را گفت كه خود دكارت، نه به عنوان فردي مسيحي، بلكه دست
  ).102 - 90: ، صص11: ك به. ر(» كرده فيلسوف، بايد از همان ابتدا فكرش را مي

صدرا را معتقد به كه  كساني -1: راي طرفداران هر سه ديدگاه، يعني براي اطالع  بيشتر از آ-6
 كساني كه ديدگاه او را به تشكيك در ظهورات هستي احاله -2دانند،  تشكيك در حقيقت وجود مي

الدين آشتياني كه قائل به عدم   كساني مانند استاد مطهري و مرحوم سيد جالل-3كنند و  مي
  ). 12(ك به . تند، رتفاوت بين اين دو برداشت هس

  
  منابع

  .هنهج البالغ. 1

مركز انتشارات دفتر : ، قمشرح حال و آراي فلسفي مالصدار، )1380(الدين،  آشتياني، جالل. 2
  .تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

مكتبة الثقافة :  تصحيح و تحقيق حسين آتاي، بيروت الحائرين،هدالل، )بي تا(ابن ميمون، موسي، . 3
  .الدينية

  .انتشارات اشراق: ي حميد بخشنده، قم ، ترجمهي خدا ها درباره ديدگاه، )1380(پي، . آون، اچ. 4

، 2، تحقيق عثمان يحيي و ابراهيم مدكور، ج هالفتوحات المكي، )ق1405(الدين،  ابن عربي، محي. 5
  .الهيئة المصرية العامة لكتاب: مصر

  .دار الكتب العربي: يق ابولعالء عفيفي، بيروت، التحقفصوص الحكم، )ق1400(، ___________. 6

  .مركز نشر دانشگاهي: ي محسن جهانگيري، تهران ، ترجمهاخالق، )1364(اسپينوزا، باروخ، . 7

رساله در اصالح فاهمه و بهترين راه براي رسيدن به شناخت حقيقي ، )1374(، ــــــــــــــ .8
  . نشر دانشگاهيمركز: ي اسماعيل سعادت، تهران ، ترجمهچيزها

  .انتشارات سروش: ي بهاء الدين خرمشاهي، تهران ، ترجمهفلسفه عرفان و، )1375(ت،. و استيس،.  9



71 ي اسپينوزا و مالصدرا  يكساني و نايكساني خدا و جهان با تكيه بر فلسفه
 مجموعه، »ي اسپينوزا طبيعت به صورت نظام حاالت در فلسفه«، )1383(جهانگيري، محسن، . 10

  .انتشارات حكمت: ، تهرانمقاالت 

  .انتشارت حقيقت: شهرام پازوكي، تهرانترجمه ، خدا و فلسفه) 1374(ژيلسون، اتين، . 11

، »وحدت وجود در حكمت متعاليه، بررسي تاريخي و معناشناختي«، )1383( حسين، ،سوزنچي. 12
  .4، ش ي حكمت نامه

: ، بيروتالملل و النحل، )م1995، ق1415(شهرستاني، ابي الفتح محمد بن عبد الكريم، . 13
  .  مؤسسه الكتب الثقافية

انتشارات : ، ترجمه و تفسير محمد جواد مصلح، تهرانالشواهد الربوبيه، )1375(، لمتألهينصدرا. 14
  .سروش

دار احياء : ، بيروته االربعه في االسفار العقليه المتعاليهالحكم، )م1981ق، 1410(، _______. 15
  . جلد9، تراث العربي

  .انتشارات مولي: اجوي، تهران، ترجمه و تعليق محمد خوه القدسيمسايل، )1371(، _______. 16

ي غالمحسين آهني به انضمام متن عربي كتاب با  ، ترجمهالمشاعر، )1361(، _______. 17
  .انتشارات مولي: حواشي، تهران

ي  جامعه: ، تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني، قمالتوحيد، )1378(صدوق، محمد بن علي، . 18
  .مدرسين

  .ي نشر اسالمي مؤسسه: ، قمه الحكمهنهاي، ) ش1362،  ق1404(طباطبايي، محمدحسين، . 19

، تعليق و تصحيح سيد جالل الدين آشتياني، شرح فصوص الحكم، )1375(قيصري، داوود، . 20
  .نشر علمي و فرهنگي: تهران

فصلنامه ، »...ي وحدت  وجود و درآمدي بر تقريرهاي مختلف نظريه«، )1379(كاكايي، قاسم، . 21
  .3 و 4ش  ، انشگاه شيراز دي ديني انديشه

ي محمد حسن لطفي،  ، ترجمهاسپينوزا، فلسفه، الهيات و سياست، )1378(ياسپرس، كارل، . 22
  .انتشارات طرح نو: تهران

  

  

  

  



72 يشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اند
23. Spinoza, B., (1966), The Correspondence of Spinoza, Trans. By A. 
Wolf, Great Britain. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  


