
 

 
 

 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسالمي
 9315 زمستانـ پایيز /   3/ پياپي  دوم / شمارة دوم سال

 1عوالمتطابق 
 2حسین شریفی کندری   

 چکیده 
 پیوسته نقش بستهاعتقاد به عوالم متعدد و استدالل بر آن از دیر زمان در السنه عام و کتب خواص 

 اند؛هم متطابق اند. این عوالم بر های متعددی بر اثبات آن اقامه کرده دانشمندان استداللو  است
یعنی هر عالم مادون به منزله ظل عالم مافوق است، و عالم باالتر همان عالم پایینی است 
منهای نواقصش. از جهت حضور نیز عوالم باال در تمام مراتب پایین حضور دارند و العکس؛ 

لم ، در عاشود یمعبارت دیگر هر آنچه در عالم طبیعت با وجودی مادی و جسمانی یافت به
؛ اما با وجود مثالی و عقلی و الهی، نه با وجود مادی شود یممثال و عقل و عالم اله نیز یافت 

که در عالم  تر یقوی است از حقیقتی ا هیساطور هر آنچه در عالم مثال هست، و طبیعی؛ همین
ود عقل و روح وجود دارد، و آنچه در عالم عقل یا عالم باالتر از آن وجود دارد در واقع وج

 یتر نییپاوجود دارد. از این نوع باالتری و  تر نییپابرتر همان وجودی است که در عوالم 
باالتر  ، به این نحو که هر پایینی رقیقة حقیقتکنند یمتعبیر « رقیقة»و « حقیقة»به 

 از خود است. 

 واژگان کلیدی

  ، تشکیك، بسیط الحقیقه.عوالم، تطابق عوالم، وجود برتر، وجود جمعی
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 مقدمه
ای فلسفی ـ عرفانی است تا نشان دهد وجود، دارای  این نوشتار در صدد اثبات مسئله

 تر به این صورت که هر عالم باال باطن عالم پاییناند، عوالمی است که در طول هم واقع شده
از خود است و عوالم باهم تطابق دارند، نه تباین. بحث تطابق عوالم، تحت تأثیر مسئلة 

، نخست در عرفان مطرح شد و سپس صدرالمتألهین در کتب مختلف خود حضرات خمس
 ، اصطالح تطابق عوالم در کتب عرفا به کاربه آن پرداخت. البته تا آنجا که نویسنده استقرا کرده

 است.   نرفته و صدرالمتألهین نخستین کسی است که این اصطالح را به کار برده

 عوالم وجود
به نام عالم طبیعت با تکیه بر حس و عیان اثبات را وجود، عالمی  حکما در بحث عوالم کلی

 گویا اگر کسی سوفسطایی نباشد، وجود عالم طبیعت را توسط حواس ظاهری. کنند یم
 کنند یمکند و نیازی به استدالل ندارد. حکما عالم دیگری را نیز ذکر  وضوح ادراک میبه 
عالم طبیعت، چه اینکه آن عالم الوهیت است؛ و  شود یمبا دلیل و برهان اثبات وجودش که 

موجد و محدث  تواند ینمو چون خودش  ،در حدوث و تغیرو دائماً  عالم قوه و انفعال است
اخیر  . با قیداستنیاز از علت  بیمادی و غیر منتهی شود که مبدئی ناچار باید به  ،خود باشد

 عالمی فوق عالم الهی امکان ندارد، که وجود میرس یمنیاز از علت است( به این نتیجه  )بی
و استحاله آن نزد حکما ضروری است. اما آیا ممکن است عالمی  دیآ یمو اال تسلسل پیش 

 گذشت که همچنانمادون عالم ماده وجود داشته باشد؟ جواب حکما منفی است؛ چون 
 ؛فعل و ایجاد نه ،و در جای خود با برهان اثبات شده، عالم ماده، عالم انفعال و پذیرش است

 پس برهاناً عالمی مادون عالم ماده که معلول و ظل این عالم باشد وجود ندارد. 
 ،دانند یمحاصل آنکه حکما وجود این دو عالم )عالم ماده و عالم اله( را قطعی 

 ین این دو عالم اختالف نظر دارند.اما در اثبات عوالمی دیگر ما ب

  عوالم در حکمت متعالیه
عوالم را نیز بر سه قسم  ،و به حسب آن از سه نوع ادراک سخن گفته شدهعالیه در حکمت مت

  :از ادراک بر عالم خود انطباق دارد یکه هر نوعاند  کردهتقسیم 
 الطبیعیة الحسیة الصورة هي  األولى النشأة: إدراكیة ثالثة نشآت اإلنسانیة للنفس إن
 األشباح يه الثانیة النشأة و... نیاالد لها يقال و الظاهرة الخمس الحواس مظهرها و
 الغیب عالم لها يقال و الباطنة الحواس مظهره و الحواس هذه عن الغائبة الصور و
 المعقول و العقل دار و المقربین دار يه و العقلیة يه الثالثة النشأة و... اآلخرة و
دیگر  و در جای .1 بالفعل عقال صارت إذا اإلنسان من العاقلة القوة مظهرها و

 2.ثالثة العوالم أن كما أنواع ثالثة اإلدراك فبالحقیقةفرماید:  می
                                            

 .21، ص9، جاسفارصدرالمتالهین،  .1
 .562، ص5. همان، ج2
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توجه به این نکته الزم است که صدرالمتألهین به تبع شیخ اشراق در عالم عقلی به عقول 
مشاء حکمای برخالف ؛ ددانتا منحصر نمیرا در ده عقول طولی است وطولی و عرضی قائل 

 .دانند و عقول طولی را منحصر در ده می اندکه عقول عرضی را اثبات نکرده

 گانه از نگاه عالمه طباطباییعوالم سه
والم الکلیة ثالثة: عالم العقل وعالم المثال أن الع» فرماید:عالمه طباطبایی در اقسام عوالم می

 کند:گونه ترسیم میسلسله عوالم را این ایشان 1«.عالم المادةو
 شود و تمام کماالت وجودیواجب تعالی صادر میعالم عقل: عالمی است که از  .1

شود  این عالم دارای فعلیت تام است و هیچ جهت قوه و استعداد در آن یافت نمیرا داراست. 
 2تر است؛ ، به مبدأ هستی نزدیكو از حیث رتبه از دو عالم بعدی اسبق و اعلی بوده

ه، آثار ماده را، از قبیل کمیت، ای از وجود است که با وجود تجرد از مادعالم مثال: مرتبه .2
توان گفت این عالم، واسطه و برزخ میان مجرد کیفیت، شکل، وضع و ... داراست. می

 محض و مادی صرف است؛ 
 ترین عالم از حیث مرتبه وجود است. موجودات مادی دارای استعدادعالم ماده: پایین .5

کند و غایت حرکت عالم رکت میتدریج از قوه به فعلیت ح اند اما این استعداد بهو قوه
 5مادی، تجرد است.

 از آنجا که وجود، حقیقت واحد تشکیکی و دارای مراتب شدید و ضعیف است،
ای که از جهت وجودی اقوا و اشد باشد، بر مراتب دیگر، مقدم است؛ بنابراین عالم عقلی، هر مرتبه

شدت وجودی اش، بر عالم ماده به علت شدت و قوتش، بر عالم مثال، و عالم مثال هم به سبب 
 4باشد.مقدم است. بنابراین عالم عقل، بر عالم مثال، و عالم مثال محیط بر عالم ماده محیط می

 فرماید: عالمه طباطبایی در ادامه می
أن العوالم الثالثة متطابقة متوافقة نظاماً بما يلیق بکل منها وجوداً؛ وذلک لما تقدم أن كل 

 ففی عالم المثال نظام مثالی يضاهیال معلولها بنحو أعلی وأشرف؛ علة مشتملة علی كم
نظام عالم المادة وهو أشرف منه، وفی عالم العقل ما يطابق نظام المثال، لکنه موجود 

 3؛بنحو أبسط وأشرف وأجمل منه، ويطابقه النظام الربانی الذی فی العلم الربوبی
                                            

 .5، و مرحله یازده، فصل19و  10له دوازده، فصل، مرحنهاية الحکمة؛ همو، 214، صبداية الحکمةسیدمحمدحسین طباطبایی،  .1
 .19، فصل 12، مرحله نهاية الحکمة، همو. 2

 .22ـ 21، فصل همان. 5

 .19، فصل همان. 4
 .. همان3
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یعنی در عالم مثال، نظام مثالی  ؛وافق هستندگانه از حیث نظاماتشان متطابق و متعوالم سه
اشرف و أتم از آن است )با این بیان که نظام  است؛ منتها حاکم است که مشابه نظام مادی

 یافتة نظام مثالی است. البته تنزل به این معنا نیست که نظام باالیی بعینه عالم مادی، تنزل
بلکه به این معناست  ؛شود یمتجافی گفته ن به آ اصطالحاًبه عالم مادون سرازیر شده باشد که 

و در عالم عقلی، نظامی مطابق  ،ظل عالم مافوق است( ،عبارتی هکه عالم پایین اثر و معلول و ب
 تر، و باالتر از آن، نظام ربوبی استتر و کاملنظام مثالی حاکم است؛ لکن به نحو بسیط

 .اردتطابق دو با نظام عقلی است که در علم الهی موجود 
عالمه همچنین حوادث عالم مادی را معلول عالم مثال، و موجودات عالم مثال را معلول 

  1داند.عالم عقل می

 دلیل بر وجود عوالم متعدد
 تقسیم موجود به مادی و غیر مادی، عقلی و انحصاری است؛ ولی منحصر کردن عوالم

 عوالم دیگری باشد غیر مادی به مثال و عقل، حصر عقلی نیست؛ بلکه احتمال دارد
، مادی اثبات عوالم دیگر غیر از این عالم ایحکما بر 2که خصوصیات آنها بر ما معلوم نیست.

 م. یکناجمال اشاره می سه دلیل از آنها بهکه به  اندهدآوردالئلی 
طبق قاعدة امکان اشرف و اخس، وجود عالمی برتر از عالم ماده قابل اثبات است؛ : دلیل اول

 لم ماده قابل تبدیل و تحول است و این تحوالت ناچار باید به اصول ثابتی بازگردندچون عا
 حافظ شخصیت و نوعیت ماده باشند. پس قهراً عالمی که در آنجا صور، قائم به ذات باشندکه 

 نه قائم به محل، و نیز مجرد از ماده باشند نه مشوب به ظلمت ماده، وجود خواهد داشت.
 الذات احدى بسیط واحد از «الواحد اال عنه یصدر ال الواحد» مسلّم اصل بر بنا :دلیل دوم

 موجودات وجود، عالم در که است حالى در این و ،شود نمى صادر بسیط معلول یك از بیش
 که دارای جهات کثیر تىعل باید انّى برهان مقتضاى به بنابراین ؛است رؤیت قابل دىمتعد

 و به عبارتی، از او صادر شده باشند مادى متکثر موجوداتوجود داشته باشد تا است 
 عالمى یت،ماد و تاحدی عالم بر عالوه وجود، نظام در پساو واسطه صدور کثرت شود. 

 5.دارد وجود است، محض کثرت و محض وحدتمیان  واسطه که دیگر
 4بات کند.تواند عوالم فراتر از ماده را اثو مکاشفات عرفا نیز می دلیل سوم: سخنان معصومین

                                            
 هو و للمثال معلولة المادية الحوادث و المجرد العقل و المثال و المادة عالم هی و طوال مترتبة كلیة ثالثة عوالم للوجود أن .1

  (.411، ص6، جاسفار)سیدمحمدحسین طباطبایی، پاورقی  للعقل معلول
 .109، ص2، جآموزش فلسفه، یزدی مصباحمحمدتقی . 2
 .50، صشرح کتاب القبسات، میرداماد. 5

 .1161، ص6، ج مجموعه آثار؛ مرتضی، مطهری، 109، ص2، جآموزش فلسفه، یزدی مصباحر.ک: محمدتقی  .4
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 عوالم در نگاه عرفا
 اند. آنها عوالم خلقی را،گانه پرداختهعرفا پیش از فالسفه و بیش از آنها به بحث عوالم سه

 دانند و به جزئیات اند از سه عالم عقل، مثال و ماده، متشکل می که بر تعینات خلقی مترتب
 ت که عرفا قبل از حکمااند. عالم مثال از جمله عوالمی اسهر کدام جداگانه پرداخته

 : گوید می نقد النصوصاند. جامی در را مطرح کرده و درباره جزئیات آن سخن گفته آن
خاطر مباینتی که بین آن دو وجود  چون ارتباط بین ارواح و اجسام متعذر است به

بدان جهت دارد و از طرف دیگر امداد ربانی باید از عالم ارواح به عالم اجسام برسد، 
 ند عالم مثال را که برزخ و جامع آن دو عالم است خلق کرد تا ارتباط بین آن دو عالم،خداو

؛ همچنین انسالخ شوند یمممکن باشد. ارواح در عالم مثال و با مظاهر مثالی متجسد 
 1دهد.از صور طبیعی و ارتقا به روحانیت در این عالم رخ می

 .کند یمثالثه را این گونه تبیین  ترکه در بحث مراتب تعینات استجالیی، عوالم ابن
  2«.فأقرب العوالم نسبة الی المرتبة االلهیة انما هو عالم االرواح ... ثم عالم المثال... ثم عالم االجسام»

 تر، و به مراتب عالم ارواح، همان عالم عقول و نفوس است که نسبت به سایر عوالم، بسیط
5.تر است ت نزدیكالوهی

 

 حضرات خمس
که تجلی حضرت ذات در مقام تعین  ،ی که گذشت به عالوه مرتبه تعین علمی حقسه عالم

 مجموعاً ،که جامع هر چهار عالم قبل است ،و مرتبة انسان کامل ،احدیت و واحدیت است
جایگاه ظهور،  ،. حضرات خمسدهند یمرا در اصطالح عرفان تشکیل « حضرات خمس»

 .شود میدر این پنج مرتبه منحصر  و تمامى مراتب وجوداست تجلی و طلوع الهی 
عالم اعیان ثابته،  :داند یم عوالم را پنج تعداد شرح فصوص الحکم مقدمهدر نیز قیصری 

 4عالم ملك، عالم عقول و نفوس مجرده، عالم مثال و عالم انسانی )که جامع جمیع عوالم است(.
آنها نیز از صدر کالمشان تطابق و  پردازند یمنیز به این پنج قسم آملی  زاده عالمه حسن

 .میپرداز یمتطابق این عوالم  ةبه نحو تطابق عوالم در عرفانالبته ما در بحث  شود.استفاده می
که نزد اهل کشف و شهود، وجود مطلق، یکی بیش نیست و آن،  شوند یمایشان متذکر  اجماالً

به این صورت  ،شود یموجود حق متعال است و وجود همه موجودات به آن حضرت منتهی 
                                            

 .33ـ34، صالنصوص نقد ،جامی . ر. ک: عبدالرحمن1
 .140، صتمهید القواعدترکه،  . ابن2
 .553 ـ 555، ص2، جعین نضاخجوادی آملی، عبداهلل ک: . ر.5
 .111ص ،1، جشرح فصوص الحکمداوود قیصری، . ر.ک: 4
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 اند و این وجود در هر عالمی موجودات کونیه، مظاهر و مرائى آن وجود مطلقکه همه 
 : آن عالم داردب با سمتناظهورى  ،مختلفاز عوالم 

بدان که نزد اهل کشف و شهود، وجود مطلق، یکى بیش نیست و آن وجود حق است 
و موجودات کونیه،  تعالى شأنه، و وجود جمیع موجودات به آن حضرت منتهى است

اند و این وجود را در هر عالمى از عوالم مختلفه  همگى مظاهر و مرائى وجود مطلق
 ظهورى است در مظاهر خلقیه و مجالى کونیه؛ پس بدان که حضرات کلیه، پنج است

. نامند...  که آن را حضرات خمسه گویند و هر حضرتى از آن حضرات را عالمى مى
 صلیه پنج است: اول، هویت غیب مطلق است که آن حضرتحضرات کلیه و عوالم ا

و عالم احدیت ذات بذاته و عالم اعیان ثابته است؛ دوم، حضرت و عالم جبروت؛ سوم، 
حضرت لوح محفوظ و نفس ناطقه کلیه و عالم امر و عالم ملکوت؛ چهارم، حضرت 

 1.عالم ملك؛ پنجم، عالم انسان کامل

 تطابق عوالم در فلسفه
دانند و معتقدند که این عوالم به صورت طولی و به نحو عوالم وجود را متکثر میفالسفه، 

 اند. بنابراین بعد از مرتبه اسمای الهی، عالم مجردات استمعلولی بر هم مترتب  ـ  علّی 
تر  که آنها از نقائص و حدود مادی مبرایند. عالم مجردات نسبت به عالم مادی برتر و کامل

 ها و فیوضات حق به واسطه آن عوالمت، علت عالم مادی است و جلوهو بدین جهاست 
شود، همه به نحو رسد و آنچه از کماالت وجودی در عالم مادی یافت می به عالم ماده می

عبارت دیگر کماالت موجود در عالم  هب ؛دارد تر در عوالم باال وجودبرتر و با وجودی کامل
 اند.ا وجودی ضعیف در این عالم موجود شدهکه ب یندتنزالت عوالم باال ،ماده

  گوید: استاد انصاری شیرازی در این باره چنین می
 بین مراتب وجود، تطابق است و مرتبه مافوق، نسبت به مادون، علیت دارد و هر چه در معلول
به طور تفصیل و تفرقه و فتق هست، در علت به طور رتق و جمع و اجمال و بساطت 

، های موجودات عقلیموجودات مثالی و برزخی، اظالل و أفیا و سایه وجود دارد... .
اند... . مسلّماً هرچه موجود مادی دارد،  و موجودات حسی، اظالل موجودات مثالی

 موجود مجرد با زیادتی همان را دارد؛ یعنی کماالت موجودات مادی را به نحو برتر دارد؛
 کماالت همه موجودات را دارد هایش را ندارد چنانکه واجب تعالیاما نقص

 5و2.ء شَیْ کُلِّ مَلَکُوتُ بِیَدِهِ الَّذی فَسُبْحانَ هایشان را ندارد... و نقص
                                            

 .109 ـ 100، صممد الهمم در شرح فصوص الحکمزاده آملی،  حسن حسن. ر.ک: 1
 .05 (:56). یس2
 .506، ص5، جدروس شرح منظومه،  یحیی انصاری شیرازی. 5
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 تطابق در کلمات قدما
 خورد.تطابق عوالم با همین اصطالح کنونی در کلمات فالسفه پیشین کمتر به چشم می

در آثار آنها کلماتی چون گرچه بعضی سخنانشان از تطابق عوالم، حکایت دارد. البته 
 ،اثولوجیامعلم اول در کتاب  مثالًو... به کار نرفته است؛ « ةبقالعوالم متطا»یا  «تطابق عوالم»

معتقد است که موجودات عوالم باال نسبت به عوالم پایین، علت و واسطة  1که منسوب به اوست،
  در مراتب پایین موجود است:اند، و صنمِ حقایق موجود در مراتب باال،  فیض وجود و کماالت
 الثانی واإلنسان النفسانی العالم فی الذی الثانی اإلنسان على بنوره يفیض العقلی اإلنسان
 هذا كان فإن األسفل الجسمانی العالم فی الذی وهو الثالث اإلنسان على  بنوره يشرق
 ولست العقلی نواإلنسا النفسانی اإلنسان الجسمانی اإلنسان فی إن قلنا وصفناه ما على
 أفاعیل بعض يفعل أنه وذلک لهما صنم وأنه بهما متصل أنه أعنی لکنه هما هو أعنی

 كلمات الجسمانی اإلنسان فی أن وذلک النفسانی اإلنسان أفاعیل وبعض العقلی اإلنسان
 الکلمتین كلتا الجسمانی اإلنسان جمع فقد ،العقلی اإلنسان وكلمات النفسانی اإلنسان
 2.الصنم صنم ألنه ندرة قلیلة فیه أنهما إال والعقلی انیالنفس أعنی

شود که صراحت در تطابق عوالم دارد.  در کلمات حکمای قبل از ارسطو نیز مطالبی یافت می
البته سخنان حکمای قدیم مانند متونی است که در کلمات حکمای بعدی شرح داده شده است؛ 

5.متأخرین در کلمات حکمای سابق ریشه داردتوان ادعا کرد که بیشتر سخنان رو می ازاین
 

 مانند: در کلمات معاصران مالصدرا و استادان ایشان نیز به تطابق عوالم، اشاره شده است؛
 فانه اشرف، وجه على االشیاء صورة هى ذاته فان ومطابقاتها، االسباب يعلم فاالول
 ذاتها عقلت اذا وهى. ةالعل نفس هى علىاأل العالم فى العالم وصورة االشیاء لکل علة
 4.االعلى العالم فى المعلوالت تعقل فقد

                                            
امروزه این نظر مـورد تأییـد   . دانند میفلوطین الف آن را ؤمنام ای عده ؛اختالف است اثولوجیالف کتاب ؤمدربارة . 1

گویـد: معلـم    کنـد، ولـی در بیشـتر جاهـا مـی     در جاهای مختلف از این کتاب نقل مـی صدرالمتألهین محققین است. 
 اثولوجیـا ، و مراد همان کتـاب  «الربوبیة معرفة فی سفةمعلم الفال»گوید: قال  در برخی جاها میمعلم اول و یا  الفالسفة

حال، سخنان صدرالمتالهین ظهور بلکه صـراحت  ایاست. علی الربوبیة معرفةبه زبان عربی همان  اثولوجیاچون  است
 ارسطوست. ،در اینکه مولف آن کتاب دارد

 .146، صاثولوجیا. أفلوطین، 2

 .255، صاثولوجیا أفلوطین،ر.ک:  .5

 .132ص، فلسفى و عرفانى رسائل ،قاینى حکیم. 4
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 تطابق عوالم در مشاء و اشراق
که گذشت، مشاء، عالم اند و همچنانحکمای مشاء و اشراق، هر دو به عوالم وجود پرداخته

 آورند.پذیرند و بر اثبات آن دلیل میولی حکمای اشراق آن را میمثال را قبول ندارد، 
 مخصوصاً ،در کلمات آنها ،حال بحث از اینکه این عوالم بر هم تطابق دارند یا نه در عین

البته در حکمت اشراق سخن از مُثل افالطونی به میان  .خوردکمتر به چشم می ،مشاءحکمای 
 .1واند به معنای تطابق عوالم باشدت که میاست آمده 

 ائل هستند؛ با این تفاوتهم حکمای مشاء و هم اشراق، به ترتیب طولی موجودات ق
که عالم  باور دارد و معتقد استطولی  ةگان به عقول ده ،سینا بعد از واجب تعالیکه ابن

سینا نظامِ هستی از واجب تعالی جسمانی از عقل دهم صادر شده است. بنابراین طبق نظر ابن
ی ختم ماد و در نهایت به عالمرسد  میعالم عقل )عقول عشره( به شود و سپس شروع می

 األشرف من الوجود ابتدأ شده است: واقعاالشرف فاالشرف براساس مراتب شود و این می
  2.فاألشرف األشرف إلى فاألخس األخس من عاد ثم الهیولى، إلى انتهى حتى فاألشرف

  :اما در فلسفه اشراق دو نظام دیگر به این نظام اضافه شده است
 ؛واقع است عالم مادهعالم مثال، که بین عالم عقل و . 1

 ،عقول عرضی؛ شیخ اشراق به تبع افالطون معتقد است که هر نوعی در عالم طبیعت. 2
 شود.اداره می ،النوع نام داردتحت تدبیر عقل مجردی که رب

 د.  را قبول ندار نظامسینا این دو  ابن
شود، هاد میگونه کلمات آنها برای تطابق عوالم استشدرخور توجه اینکه هرچند به این

گردد، وقتی به بحث اما از آنجا که ریشه بحث تطابق در فلسفه به تشکیك در وجود باز می
 بینیم تشکیك را در حوزة ماهیات دانستهکنیم میدر حکمت اشراق توجه میتشکیك 

 اند؛ یعنی هرچه از اشتداد و برتری موجودینوعاً از دایره کیفیات و کمیات فراتر نرفتهو 
اند  اند، همه در حیطه کیفیت یا کمیت شدید است که از اعراضود دیگر حرف زدهبر موج

 اند، از قبیل تشکیك بین سواد و بیاض شدید نسبت به سوادهایی هم که زده مثالو 
 5و بیاض ضعیف است.

 دانند با این تفاوتمشاء نیز همانند اشراق، تشکیك را نوعاً در اعراض جاری می
اند، همان ماهیت الشتراک افراد متفاضل، از آن جهت که متفاضلاکه معتقدند مابه

                                            
توان جوهری عقالنی را در نظر گرفت که فقط . شیخ اشراق معتقد است که در ازای هر نوع از موجودات مادی، می1

 واجد کماالت همان نوع باشد.و در ایجاد آن، نقش واسطه را ایفا کند.
 .126، صارات و التنبیهاتاالشسینا،  . ابن2

 .511 ـ 299ص ،1 ج ،مصنفات مجموعه اشراق، شیخر.ک:  .5
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بلکه معتقدند وجود افراد  ؛داننداالمتیاز افراد متفاضل را ماهیت آنها نمیما مابها آنهاست؛
 دانند،شود. اساساً چون آنها وجودات را متباین از هم میمتفاضل باعث امتیاز آنها می

 ر مشاء از آن جهتدانند. پس حقایق وجودی در نظایز و کثرت میرو وجود اشیا را مناط تم ازاین
 1اند. اند هیچ نحو وحدت و اشتراکی ندارند؛ یعنی متباین به تمام ذات حقایق وجودیکه 

این نحو تشکیك نیز با تطابق عوالم اند.  مشاء وحدت و اشتراک را تنها در ماهیت افراد قائل
باال  االشتراک آنهاست؛ ثانیاً مرتبهاالمتیاز افراد غیر از مابهچندان سازگار نیست؛ چون اوالً مابه

اند نه متطابق، و اگر نوعی اشتراک در مراتب دیده  از وجود با مرتبه پایین، از جهت وجودی متباین
 آن اشتراک در ماهیت آنهاست. بنابراین چیزی از تطابق عوالم در آثار مشاء متأخرشود، می

 خورد. به چشم نمی

 ابق عوالم در حکمت متعالیهتط
 و امثال اینها را در آثار« متطابقةالعوالم »و « تطابق عوالم»که اصطالح  سوفیحکیم مالصدرا اولین فیل
در زمان  توان گفت این بحث برای اولین بارای که میاند؛ به گونهمختلفشان به کار برده

رد پای توان نیز میگذشتگان ت در کلما ،که گذشتاست. البته همچنانمطرح شده مالصدرا 
 اند. وجو کرد؛ ولی آنها اصطالح تطابق عوالم را به کار نبرده این بحث را جست

 روشنی از تطابق عوالم، وجودات طولی اما صدرالمتألهین در آثار خود در مباحث متعدد، به
کمت البته حق مطلب این است که بحث تطابق عوالم در ح است،یا وجود برتر سخن گفته 

 متعالیه نیز متأثر از عرفان است. 
 فرمایند: صدرالمتالهین در بیان اینکه آنچه در عالم دنیا تحقق دارد نظیری در عوالم دیگر نیز دارد می

 والعقبى المعنى عالم فی نظیر وله إال والدنیا الصورة عالم فی شیئا خلق ما سبحانه فاهلل
 نظیر أيضا وله والمأوى اآلخرة عالم فی ظیرن وله إال العقبى عالم فی شیئا أبدع وما
 ء شی من فما األشیاء مبدع وهو الغیوب وغیب الحق عالم فی وكذا األسماء عالم فی
 متطابقة والعوالم وجوهه من وجهو شئونه من شأن وهو إال السماء فی وال األرض فی

 الحقائق حقیقة ىإل وهکذا األدنى حقیقة واألعلى األعلى مثال فاألدنى المراتب متحاذية
 2.األرواح عالم فی لما وقوالب أمثلة العالم هذا فی ما فجمیع الموجودات ووجود

له تشکیك در وجود و تصور صحیح بر مسئچون تصویر دقیق تطابق عوالم در فلسفه 
 وجودات طولی و جمعی مبتنی است در اینجا ابتدا تشکیك فلسفی و مسئله وجود خاص

 .گیریم پی میبحث تطابق عوالم را م و سپس کنی بررسی میو جمعی را 
                                            

 . 133 ـ 143ص ،1، جدر آمدی به نظام حکمت صدراییعبودیت،  عبدالرسول. ر. ک: 1
 .00ص ،الغیب مفاتیح . صدرالمتألهین،2
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 تشکیک در وجود
 تشکیك در فلسفه با تشکیك در عرفان متفاوت است. تشکیك در فلسفه به وجود است

 کنیم. در ادامه این دو دیدگاه را بررسی می 1.و در عرفان به ظهور
 آنچه نزد حکما وحدت حقیقی دارد حقیقت وجود است، و آنچه کثرت حقیقی دارد

االشتراک آنها وجود است، بهاالمتیاز امور متکثر و ماباز همان وجود است، و با بیان اینکه مابه
 دهند. و ارجاع کثراترا به وحدت ارجاع می 2این نحو امور متکثر متفاضل یا متساویبه 

کنیم واحد مختلف انتزاع می یاست که مفهومی که ما از وجود اشیادلیل این  هبه وحدت ب
 مشترک معنوی است.  ،اصطالح، وجود و به است

شود. اگر واقعیات المتألهین، اساساً وحدتِ مفهومی از وحدتِ عینی ناشی میبه نظر صدر
عینی، نوعی اشتراک و وحدت عینی نداشته باشند، ممکن نیست مصداق مفهومی واحد قرار 

ر دال بر وجود نوعی بگیرند. به همین سبب، صدق مفهومی واحد بر واقعیات متعدد و متکث
 و وحدت عینی در آنهاست. روشن است که بنابر اصالت وجود، مفهوم واحدِ وجوداشتراک 

های های خارجی، به حمل هو هو، ذاتاً قابل حمل است؛ پس همه واقعیتبر همه واقعیت
 یعنی یك حقیقت است که جهان خارج 5، نوعی اشتراک و وحدت عینی دارند؛خارجی

ت؛ به تعبیر دیگر، حقیقت وجود ذاتاً حقیقتی واحد است. از سوی دیگر، را پر کرده اس
توان کثرت موجود در خارج را منکر شد؛ یعنی در خارج، حقایق وجودیِ متکثری داریم  نمی

 هیچ گونه تکثری داشته باشیم. که ذاتاً متغایر و متمایزند، نه اینکه یك حقیقت شخصی، بی
است و هم کثیر؛ آن هم وحدت و کثرتی عینی، و این جز  پس حقیقت وجود ذاتاً، هم واحد

پذیر نیست. پس همة واقعیات خارجی و حقایق وجودی  در حقیقت وجود توجیه با تشکیك
 3.«إن الوجود حقیقة واحدة فی الکل متفاوتة باألتم واألنقص» 4به نحو تشکیکی، متمایز و متکثرند:

 ت کثرت به وحدت الزم استبرای روشن شدن تشکیك در وجود و نحوه بازگش
به وجود  یمتعددموارد با وجود خاص و وجود جمعی بیشتر آشنا شویم. صدرالمتألهین در 

 .پردازیماختصار به توضیح آن می بهکه در اینجا  6کرده است.خاص و وجود جمعی اشاره 
                                            

 .41 ـ 41ص ،1، جالقواعد دیتمه ریتحر نضاخ نیعجوادی آملی،  عبداهلل ک:ر. .1

 امور متکثر متفاضل در کثرت طولی، و متساوی در کثرت عرضی تحقق دارد.. 2

 .191، صتعلیقه بر جکمت اشراق؛ همو،  06، ص6و ج 233ـ  155، ص1، جاسفارر.ک: صدرالمتألهین،  .5
 .130، ص1، جدر آمدی به نظام حکمت صدراییعبودیت،  عبدالرسول. 4
 .130ص ،0، جاسفارصدرالمتالهین،  .3
 . همـو، 90، صمجموعـه رسـائل فلسـفی   ؛ همـو،  205، ص6و ج 550ـ   552، ص5، جاسفارک: صدرالمتالهین، ر. .6

 .1169ص ،2ج ،تعلیقه بر الهیات شفا؛ همو، 210ـ  213ص، شرح اصول کافی
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 وجود خاص و وجود جمعی 

 فالسفه پیشین معتقد بودندمالصدرا برای ماهیات نوعی، وجودهای گوناگونی قائل است. 
 هر ماهیتی یك وجود مختص به خود دارد که البته ممکن است دارای افراد متعددی باشد؛

عالوه بر وجود خاصی که مورد قبول همه فالسفه  ،اما مالصدرا معتقد است: ماهیات نوعی
 صیدارای وجود یا وجودهای جمعی دیگری هستند که هر کدام از آنها در مرتبه خااست، 

  :از مراتب تشکیکی وجود قرار دارند
إن ماهیة الجسم ومعناه، يعنی الجوهر القابل لالبعاد، له أنحاء من الوجود بعضها أخص 
وأدنی وبعضها أشرف وأعلی، فمن الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط أو هواء 

عی، لکنه جماد أو نار، ومنه ما هو جماد فیه العناصر االربعة موجودة بوجود واحد جم
فقط من غیر نمو وال حس وال حیاة وال نطق، ومنه ما هو جسم هو بعینه مغتذ نام مولد، 
فجسمیته اكمل من جسمیة الجمادات والمعادن، ومنه ما هو مع كونه جسما، حافظ 

حیاة حسیة، ومنه ما هو مع كونه حیوانا ناطقا مدركا للصورة متغذيا نامیا مولدا حساسا ذو
 ت، فیه ماهیات االجسام السابقة موجودة بوجود واحد جمعی التضاد بینهاللمعقوال

 1ن.فی هذا الوجود الجمعی، لکونها موجودة علی وجه ألطف وأشرف وهو وجود االنسا
له انحاء من الوجود متفاوتة فی الشرف والخسّة والعلو   بالجسم  المسمّى  ان المعنى

لیا، فلیجز ان يکون فی الوجود جسم إلهی لیس والدنو من لدن كونه طبیعیا الى كونه عق
 2.ء كمثله شی

علولی م ـداشته، نسبت به هم از رابطه علیاز نظر ایشان، این وجودها در طول هم قرار 
برخوردارند. وی از این مسئله با تعبیرهای متفاوتی مانند وجود خاص و وجود جمعی، 

 .یاد کرده است ...رقیقه ووجودات طولی عوالم، تطابق عوالم، حمل حقیقه و 
وجود خاصِ ماهیت، واقعیتی است که همه کماالت اجناس و فصول مأخوذ در حد تام 
خود را دارا باشد و هیچ یك از کماالت خارج از حد تام خود را واجد نباشد؛ به عبارت 

، وجود خاص ماهیت نامیده شود یمال واقع دیگر، واقعیتی که مصداق ماهیت بشرط
بنابراین اگر ما مصداقی داشته باشیم که ویژگی جوهر و جسم و نمو را داشته . شود یم

؛ چون تمام شود یمباشد و کمال دیگری نداشته باشد، به چنین مصداقی ماهیت گیاه اطالق 
 شدخصوصیات گیاه را دارد و اال اگر نمو نداشت، در این صورت وجود خاص جسم می

شود.  بود، وجود خاص حیوان بر آن اطالق میاراده هم می اگر عالوه بر این خصوصیات، دارایو 
                                            

 .216، ص5ج ،شرح اصول کافی. صدر المتالهین، 1

 .210همان، ص .2
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خود دو حد دارد: حدی  ،توان فهمید که وجود خاص هر ماهیتیاز آنچه گفته شد، می
 مقصودو مقدار وجودی است که دارد  ،وجودی و حدی عدمی. مقصود از حد وجودی

 .نقص وجود مذکور است ،از حد عدمی
 .بیش از یك ماهیت باشد د یك واقعیت، وجود خاصِباید توجه داشت که امکان ندار

رو وجود   ایناز  ؛مستلزم کثرت و تفصیل است ،پس موجود بودن ماهیت با وجود خاص
 گویند.خاص ماهیت را وجود تفصیلی هم می

 اما وجود جمعی ماهیت، واقعیتی است که کماالت آن ماهیت را داراست اما نقائص
 ،مصداقی است که حد تام ماهیت ،وجود جمعی ماهیتآن را ندارد؛ به عبارت دیگر 

؛ مثالً وجود خاص هر عددی، وجود جمعی همه اعداد وجداناً بر آن صادق است نه فقداناً
چون که صد آمد نود هم پیش »گوییم: تر نیز هست. به همین اعتبار است که می کوچك
چون صد، وجود جمعی بنابراین حمل نودِ البشرط بر صدْ هیچ اشکالی ندارد؛ «. ماست

تمام اعداد مادون خود است. همچنین وجود خاص هر کمیت و کیفیتی، وجود جمعی تمام 
 .  تر استتر و ضعیفافراد کوچك

در مقایسه وجود جمعی ماهیت با وجود خاص آن و دو حد وجودی و عدمی آن،  حال
مشترک توان گفت که وجود جمعی ماهیت با وجود خاص آن فقط در حد وجودی  می

جمعی از وجود  ،شوند سلب میوجود خاص اما همه مفاهیم کمالی دیگری که از ؛ است
، همه یا برخی از این مفاهیم جمعی بلکه بسته به شدت و ضعف وجود ؛قابل سلب نیستند

  شوند. نیز بر این وجود حمل می
هایی که برای وجود جمعی ذکر شد نوعی شائبه برتر بودن وجود جمعی  در مثال

 خورد؛ اما باید توجه داشت که وجود جمعی،سبت به وجودات خاص به چشم مین
برتر از وجودات خاص خواهد  ،به این بیان که وجود جمعی اگر طولی باشد ؛اعم از آن است

 ،در عین اینکه با وحدت و بساطتش جامع وجودات خاص است ،اما اگر عرضی باشد ،بود
شود. مثالً اگر صد به وجودات خاص نمی ولی این جامعیت موجب برتریت آن نسبت

 شود، جامع آن صد لیوان است؛لیوان آب را در ظرفی بریزم، آبی که در این ظرف جمع می
 شود.ها نمی لیوانتك تكآب اما این جامعیت موجب برتری این آب کثیر بر 

 وجود جمعی طولی و عرضی
 ،، اکنون باید از اقسام آن بحث کنیمبعد از آنکه در باب وجود جمعی به اجمال سخن گفته شد

 وجود جمعی ممکن است به صورت عرضی یا به صورت طولی باشد. اما آنچه در بحث
 ما کاربرد دارد وجود جمعی طولی است؛ چون تطابق عوالم با این نحو وجودْ قابل تصویر است.



 02   تطابق عوالم 

 یست؛اما وجود جمعی عرضی در عین اینکه جامع وجودات خاص است، از آنها برتر ن
نی هستند در یك ظرف ریخته مانند اینکه چند لیوان آب را که هر کدام دارای حدود معیّ

چون وجودهای خاص متکثر، دارد. )اگرچه وحدت و بساطت  ،این نحو وجود جمعی .باشیم
ما این وجود جمعی، وجود طولی اند ا بدون حد و مرز و به نحو یکپارچه در این وجود جمع

 ای باالتر در مرتبهکه ماهیت طولیِ وجود جمعی خالف نیست. بربرتر آن وجودات و 
کنند که وجود  از وجود خاص ماهیت جای دارد. حکما این مطلب را با این تعبیر بیان می

 وجود آن است به نحو اعلی و اشرف؛ یعنی این وجود و مصداقطولی شیء، جمعی 
از مرتبه و اقواست،  واشد نسبت به وجود خاص ماهیت اعلی و اشرف است،  ،از ماهیت

، وجود طولی در اینجا با تشکیك. انسانو  ، حیوانمانند درخت 1؛باالتری برخوردار است
فرض این است که در مراتب تشکیکی وجود، هر مرتبه باالتر  شود چون جمعی درست می

رتبه عالوه کماالت دیگری که مشود ب تر یافت می ر مرتبه پایینواجد همه کماالتی است که د
برای ماهیت یا ماهیات مراتب وجود جمعی  ،ای از وجود پس هر مرتبه .تر فاقد آنهاست پایین
 .استاز خود  تر پایین
توان برای هر موجودی از موجودات عالم، وجود عقلی و باالتر از آن، وجود بنابراین می 

نی یا جسم به همین جهت است که در برخی از تعبیرات حکما جسم عقال 2الهی قائل شد.
 البته همچنان که توضیح داده شد، 4خورد که خالی از دقت و ظرافت نیست.به چشم می 5الهی

                                            
  .241، صالغیب مفاتیح على التعلیقات ،واقوى اشرف حوبن الوجودات كل البسیط، الوجود، نوریمولی علی  .1
 الحیةوان  وطبةائع ! البتةة  الموت يشوبها ال المحض الحیاة عالم فى وهى حیة، تکون ال وكیف: حیة كلها هناك التی األشیاء 

 .البتةة  حیوانیةة  ستلی عقلیة ألنّها الطبیعة هذه من وأشرف أعلى هناك الطبیعة أن إال الحیوانات، هذه طبائع مثل هناك التی
 (.92ص ،اثولوجیا )افلوطین،

(. 636ص ،الغیب مفاتیح. )صدرالمتالهین، أشرف و أعلى وجه على األمر عالم فی موجود فهو الخلق عالم فی يوجد ما كل إذ
 . 525ص ،المسافر زاد بر شرحسیدجالل الدین آشتیانی، ک: همچنین ر.

 .33ص ،5، شماره سسه امام خمینی، نشر مؤیمجله معرفت فلسفعبودیت،  عبدالرسولک: ر. .2
نو من لدن كونه طبیعیا الی كونه عقلیا، دالاء من الوجود متفاوتة فی الشرف والخسة والعلو وبالجسم له انح المسمیان المعنی  .5

 بالنعوت الربانیةهو السمیع البصیر المسمی باالسماء االلهیة المنعوت كمثله شیء وفلیجز ان يکون فی الوجود جسم الهی لیس 
 ( 210، ص5ج، شرح اصول الکافی)

 .(39، صالمسافر زاد بر شرحآشتیانی، الدین  سیدجالل) است الهى جسم ربوبى، علم مشهد در انکشاف اعتبار به جسم

 حثمبا به خود ادراکى قوه تکمیل بدون و اند نپرداخته خود عقلى قوه تکمیل به که کسانى»مرحوم آشتیانی می فرماید: . 4
 بروز خود از العریس منه یبکی و الثکلى، منه تضحك که عقایدى و آرا و غریب و عجیب مطالب و پردازند مى اعتقادى

 ولى باشند، نظر صاحب احیاناً و اطالع صاحب منقول علوم در بسا چه اشخاص این. نیستند کم نیز ما عصر در دهند، مى
 نجف در که ایامى در حقیر. شود نمى عقاید در فکرى لغزش مانع صول،ا به مربوط قواعد استحکام بدون فروع، در تبحر

 همین و نمود حیرت که شنید اصول و فقه در ممسلّ و بزرگ اساتید از یکى از مطلبى داشت، اشتغال تحصیل به اشرف
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جسم الهی به این معنا نیست که اجسام با همین حدود و نواقصشان در مرتبه الهی تحقق 
بلکه جسم الهی، وجود اشرف و برتر و اجمالی و جمعی جسم است که در مرتبه ذات  ؛دارند

باشد، اما وجود خاص و تفصیلی ه وجود علمی ذات که عین ذات است، موجود میاحدیت ب
جسم مربوط به مرتبه خودش است که محدود و دارای ماهیت است؛ به عبارت دیگر مرتبه الهی، 

 های جسم را واجد است نه نواقص و حدود آن را.به صورت البشرط، فقط کماالت و دارایی
 إن المعنی المسمی بالجسم له انحاء»فرمایند: گونه مینصدرالمتألهین در این باب ای

 1.«الخسةود متفاوتة فی الشرف ومن الوج
 ،موجود بودن ماهیت با وجود جمعی توان نتیجه گرفت که اوالًبا توضیحی که گذشت می

بلکه ممکن است ماهیات بسیاری با یك وجود جمعی  ؛مستلزم کثرت و تفصیل نیست
 تر و برتر از وجود خاص آن استوجود جمعیِ ماهیت، ضرورتاً کامل ثانیاً ؛موجود باشند

 وجود آن است به نحو اعلی و اشرف.  ،و به عبارتی، وجود جمعی ماهیت
 شوند،توجه به این نکته الزم است که آثار و کماالتی که در وجود خاص یافت می

 شوند، ر آن یافت میشوند؛ بلکه به نحو برتر دبا همان حدود در وجود جمعی یافت نمی
 به بیان دیگر، آنچه در وجود جمعی موجود است، اصل و مبدأ کماالت است نه نواقص و حدود آنها.

اما وجود عقلی یا الهی  ؛شاغل فضاست ،وجود خاص جسم که در عالم ماده تحقق دارد مثالً
 است؛جسم که در حقیقتْ وجود جمعی آن است، تمام کماالت جسم را به نحو برتر دار

 2شاغل فضا خواهد بود. ،بلکه واقعیتی است که اگر تنزل پیدا کند ،شاغل فضا نیستولی 
                                                                                                           

   تجسیم به نقایال که بود این روز آن بحث و نمود مى تدریس طهارت مبحث استاد،. شد چاپ مقرر قلم به بعدها مطلب
 است اعلى مبدأ تجسیم به قایل مالصدرا: فرمود استاد نه؟ یا ندا طهارت حکم به محکوم اسالمى فرق از - مجسّمه ـ
 فصل و جنس از او تجرد و صورت و ماده از حق تجرد بر دالیل همه آن که مالصدرایى. داند مى جسم را خداوند و
 .دبدان جسم را خداوند دارد امکان مگر است، نموده اقامه وجود و هیتما از او تجرد و عقلى اجزاى از او تنزه و

 ممکن خود، خاص وجود از غیر اشیا، آنکه بیان مقام در کافى اصول شرح در مالصدرا که بود این اشتباه منشأ
 علم در است وجودى داراى خارجى، وجود بر عالوه جسمفرماید: می ،شوند موجود جسم جمله از متعدد اطوار به است
 جمله از و عقلى کلى وجود به موجود عقلى جسم ؛عقول عالم در است وجودى داراى نیز و ذهنى وجود اعتبار به انسان
 مشرب آنکه چه ؛حق علم در ـ خارجى وجود از قبلـ  علمى وجود حسب به جسم تحقق از است عبارت جسم اطوار

 علمى وجود در ،اجسام کلیه بلکه ،جسم صورت و. بأشباحها ال بحقایقها اشیاست تحقق همان ،ذهنى وجود در تحقیق
 ربوبى شامخ مقام با مناسب وجودى به ،خارجى حقایق جمیع مانند ،واحدیت مقام در حق علم تفصیلى موطن و

 بنابراین. گیرد نمى تعلق مطلق معدوم به علم، چون حقایق؛ به است حق علم مالک ایجاد، از قبل وجود این و. موجودند
 سبب صناعى شایع حمل و ذاتى اولى حمل بین تفرقه عدم و. است الهى جسم ربوبى، علم مشهد در انکشاف اعتبار به مجس
 (.39، صالمسافر زاد بر شرحالدین آشتیانی،  )سیدجالل« است تجسیم به قایالن از مالصدرا :شود گفته که است شده

 .205، ص5ج ،شرح اصول کافیصدرالمتالهین،  .1

 .162ص ،1، جدر آمدی به نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت، ک: . ر.2
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 فرماید: صدرالمتألهین در اسفار می
 الخاصة بوجوداتها بالفعل موجودة صارت إذا وتخالفت تباينت أنما الممکنة األنواع هذه أن

 ذلک قبل وأما آثارها علیها ويترتب أحکامها علیها يصدق وجه على منها واحد بواحد
 1. وأشرف أرفع الوجود من آخر نحو الجمعی الوجود وهذا الجمعی الوجود فلها

 وحدت و بساطتْ شرط وجود جمعی
؛ یعنی تمام کماالتی وجود جمعی همیشه کماالتی بیش از کماالت وجود خاص دارد

یکجا دارد. شود، وجود جمعی، همة آنها را خاص ماهیات متعدد یافت می که در وجودات
 مثالً وجود خاصِ البته وجود جمعی کماالت دیگری نیز دارد که در وجودات خاص نیست؛

اما وجود جمعی آن،  ؛و نموّ را دارد و نه بیشتر جسمیتماهیت درخت فقط کمال جوهریت و 
 . ...و ناطقیت ،نظیر حساسیتکماالتی بر سه کمال مذکور، کماالت دیگری هم دارد؛ افزون 

 شود که وجود جمعی چه نحو وجودی است؟ر اینجا این سؤال مطرح میاکنون د
 این کماالت ةهم ،وجودی واحد و بسیط است که در عین وحدت و بساطت ،آیا وجود جمعی

در حقیقت، مجموع  اما ،نداشته باشدو بساطت هم شود وحدت  بلکه می ؛یا نه ،را دارد
 ای واحد اند و مجموعه ر هم قرار گرفتهکماالت مذکور باشد که جدا جدا و متکثر در کنا

  فرماید:استاد عبودیت در پاسخ به این سؤال می اند؟ را فراهم آورده
 کنیم شق دوم درست باشد فرض می کما شق اول درست است. چرا؟ح به عقیده

 بساطت؛ و وجود جمعی به نحو تکثر شامل کماالت اضافی باشد نه به نحو وحدتو 
هر کدام  ،کنیم کماالت اضافی موجود در وجود جمعی می به عبارت دیگر، فرض

 اند و وجود جمعی واقعیتی جداگانه در کنار وجود خاص باشد که به هم ضمیمه شده
چون آنچه  ؛اند. اگر دقت کنیم این فرض به معنای نفی وجود جمعی است را ساخته

جود چند وجود خاص است: وجود خاص درخت بعالوه و ةمجموع ،ایم فرض کرده
ها  خاص حساسیت بعالوه وجود خاص ناطقیت. معلوم است که هر یك از این واقعیت

 ؛یك مصداق بالذات ماهیت دیگری نیستفقط مصداق ماهیت خود است و هیچ
 ؛حساس و ناطق نیست و بالعکس ،پس واقعیتی که وجود خاص درخت است

کماالت هم باشد، وجود واقعیتِ سایر  ،ها، ولو در کنار آن یك از این واقعیتپس هیچ
ها نیست. اما مجموع سه واقعیت چه؟ جواب روشن است.  یك از ماهیتجمعی هیچ

 ،شیئی فرضی است نه شیئی حقیقی؛ یعنی در خارج بجز سه واقعیت مذکور ،مجموع
کند  امر دیگری به نام مجموع وجود ندارد تا حکمی داشته باشد. آری، ذهن ما فرض می

 و احکام دیگری دارد غیر از احکام آنها. ،ست غیر از هر یك از آن سهء دیگری ا شی ،مجموع
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 شود. خاص به یکدیگر وجود جمعی حاصل نمیاز ضمیمه شدن وجودهای  ،پس
 هم مصداق ،بساطته وحدته وه یك وجود واحد بسیط است که ب ،وجود جمعی

ت اخذ وجود جمعی آن اس کمالی است که در حد ماهیتی که این وجودْ همه مفاهیم
 1.و هم مصداق مفاهیم کمالی و ماهیات دیگر اند شده

توجه به این نکته الزم است که هر مرتبه از هستی، نسبت به مرتبه خودش، وجود  
با وحدتش جامع یعنی  ؛اما نسبت به مراتب مادون خود، وجود جمعی است ؛خاص است

 باشد.کماالت مادون می
چه باالتر رود، وحدت، بساطت و جمعیت بیشتری گوید مراتب وجود هر  صدرالمتألهین می

 شود:  اش افزوده می یابد؛ برعکس، هر چه مرتبه وجود پایین آید، کثرت، تضاد و تفرقه می
 وأشرف أتم بعضها متفاوتة نشأت وللوجود الموجودية فی مراتب للموجودات نإ

 الموجودات تكان وأقوى أرفع كانت كلما الوجودية النشأة نإ... وأخس أنقص وبعضها
 والتفرقة التکثر إلى كانت وأضعف أنزل كانت وكلما أقرب والجمعیة الوحدة إلى فیها

 غیر العوالم أنزل وهو الطبیعی العالم هذا فی المتضادة الماهیات فأكثر أمیل والتضاد
 من طرفین كل فإن والبرودة وكالحرارة والبیاض كالسواد النفسانی العالم فی متضادة
 واحد جسم فی مجتمعین غیر الطبیعی الوجود هذا فی متضادان فاألطرا هذه

 وهما واحد زمان فی معا قبولهما عن الطبیعی الجسم وقصور الجمعیة عن لقصورهما
 عالم فی الوجود متفقة النفس عالم فی المختلفات وكذا واحد خیال فی موجودان معاً
 الجمعیة فی اإللهیة والنشأة الربوبی بالعالم کظنّ فما هکذا هذا كان فإذا... العقل

 يوجب ما غیر من بوحدته األشیاء كل وهو واحد هناك األشیاء فجمیع والتأحد
 2.حیثیة اختالف

 تشکیک در وجود مستلزم وجودات طولی
، خاصشبر وجود افزون ماهیت نوعیه، هر تشکیك در وجود، مقتضی این است که برای 

 ل هم باشند و هر یك از دیگری اشد و اقوا باشدوجود یا وجودهای دیگری هم باشد که در طو
 ای از مراتب تشکیکی وجود جای داشته باشد در مرتبهبه طوری که هر یك از آن وجودات 

ماهیت در وجود یعنی اینکه  تشکیك، به تعبیر دیگر ؛ای که دیگری جای دارد غیر از مرتبه
 اند، دارد که وجود همین ماهیتنوعیه واحد، عالوه بر وجود خاص، وجود یا وجودهای دیگری 
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 : اما به نحو اعلی و اشرف
 ای از مراتب تشکیکی وجود واجد هر مرتبهاین است که  اقتضای تشکیك در وجود

 تر، همه آن کماالت کماالت دیگری و به تعبیر دقیق ةهمه کماالت مرتبه ما دون است بعالو
 ه کماالت این مرتبه نیز در مرتبهبه نحو اعلی و اشرف در مرتبه ما فوق هست و همچنین هم

 ای ماهیتی در مرتبه باز به نحو اعلی و اشرف. پس اگر وجود خاصِ ،ما فوق آن هست
از مراتب تشکیکی وجود جای داشت، همه مراتب مافوق آن، وجودِ جمعی این ماهیت 

.  ..را به نحو اعلی و اشرف دارند. هستند و آثار و کماالت متوقَّع از آن ماهیت
 چون ماهیت ؛بته پیداست که وجودات جمعی مفروضْ فرد این ماهیت نیستندال

 ؛یك از آنها به حمل شایع قابل حمل نیست بر هیچ ،ال اعتبار شود مفروض وقتی بشرط
شود و یا باید ماهیت را البشرط اعتبار  بلکه یا به حمل حقیقه و رقیقه بر آنها حمل می

موجب  ،ماهیت بر مصداق به این نحو حمل و کرد تا به حمل شایع بر آنها حمل شود
جوهر سه »از باب مثال، نبات ماهیتی است که حد تامش ؛ فرد بودن مصداق نیست

اش همان  ترین مرتبه وجود آن از مراتب وجودات طولی است که پایین« بعدی نامی
بینیم. حال ماهیت حیوان را که حد  مثل درختی که در باغ می ؛وجود خاص آن است

 گیریم. است در نظر می «جوهر سه بعدی نامی حساس متحرک باالراده»ش تام
بعدی بودن  پس وجود خاص یك حیوان، مثالً ببر، هم دارای سه کمال جوهریت و سه

 ،و نموّ است و هم حس و حرکت و اراده دارد. پس وجود خاص ببر یا هر حیوان دیگری
خاص انسان نیز وجود جمعی وجود جمعی نبات )نه فرد نبات( هم هست. باز وجود 

تفکر هم دارد. باز به همان دلیل،  ،چون همه آن کماالت را دارد، عالوه بر آن ؛نبات است
 اند و همچنین وجود هر یك از عقول وجود جواهر عالم مثال هم وجود جمعی نبات
رسیم به مرتبه واجب  اند و باالخره می در عالم مجردات تام نیز وجود جمعی نبات

ت که در مراتب تشکیکی وجود فوق آن متصور نیست و هر مرتبه دیگری مادون بالذا
« وجود الهی»پس وجود واجب بالذات هم وجود جمعی نبات است که به آن  ؛آن است
ترین  کند که نازل گویند. پس نبات وجودات و مصادیق طولی متعددی پیدا می نبات می

 رین آنها وجود واجب بالذات استآنها وجود خاص نبات یا فرد نبات است و باالت
ترین مرتبه  وجود الهی نبات است. هر ماهیت دیگری هم همین گونه است. پایینکه 

 وجودش همان وجود خاص آن است و وجودات دیگرش وجوداتی هستند که در مراتب
تا برسیم به وجود واجب بالذات که وجود  ،ندا اند که وجود جمعی آن طولی مافوق واقع

  . ..و باالترین مرتبه وجود جمعی آن است. آن الهی
مراتب تشکیکی وجود، هر چه وجود رو به ضعف و نقص  اینکه در سلسله نتیجه

کند، به طوری که بر هیوالی  و قصور رود، مفاهیم ماهوی کمتری بر آن صدق می
تر از آن قابل  ترین مرتبه از مراتب تشکیکی وجود است و نازل اولی، که نازل
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 و بالعکس هر چه وجود رو به قوت ؛کند ست، فقط ماهیت جوهر صدق میتصور نی
کند، به طوری که بر واجب  و کمال رود، مفاهیم ماهوی بیشتری بر آن صدق می

بالذات، که باالترین مرتبه از مراتب تشکیکی وجود است و باالتر از آن متصور 
 1د.ان وجود متطابقپس عوالم ... . کنند همه ماهیات صدق می ،استثنا نیست، بی

 حمل حقیقه و رقیقه
 در فلسفه عالوه بر حمل اولی )اتحاد موضوع و محمول در مفهوم( و حمل شایع

 شود که با آن دو تفاوت)اتحاد موضوع و محمول در مصداق(، نوع دیگری از حمل مطرح می
 به حمل حقیقه و رقیقه معروف است. دارد و 

ه الحکیم، مسمی بحمل الحقیقة والرقیقة، وهاهنا نوع ثالث من الحمل، يستعمل
مبنی علی اتحاد الموضوع والمحمول فی اصل الوجود واختالفهما بالکمال 

اشتمال المرتبة العالیة ود الناقص فی الکامل بنحو أعلی وأشرف ويفید وج والنقص،
  2.من الوجود علی كمال مادونها من المراتب

آیا این دو گزاره  .«عقل اول انسان است»و « ستعلی انسان ا» :در این دو مثال دقت کنید
 اند یا در حمل، تفاوت دارند؟ در مثال اول، مراد این است که واقعیتیشامل یك نوع حمل

یعنی علی، وجود انسان است،  ؛شود که ماهیت انسان بر آن صادق استعلی، یافت میبه نام 
داراست و سایر کماالت را که انسان  کند، ها حکایت میانسان از آنماهیت که را و کماالتی 

 مردم معموالًو حمل شایع صناعی نام دارد  ندارد، او نیز دارا نیست. این نوع حمل، اصطالحاً
بر علی، حمل  و سلباً کنند. به موجب این حمل، انسان ایجاباًاز این نوع حمل استفاده می

محمول  ،مل شایع صناعیمصداق انسان است. در ح و فقداناً شده است و علی، وجداناً
، انسان( بر وجود خاصش )علی( حمل شده است. برخالف گزاره دوم که حمل در آن)

 ،از نوع حمل حقیقه و رقیقه است و در این حمل، انسان بر وجود برتر خود حمل شده است
 نه وجود خاص خود. در حقیقت، عقل اول تمام کماالت انسان را به نحو برتر داراست؛

 ،که انسانهم دارد اما کماالتی  ؛واجد است ،که انسان حاکی از آنهاسترا کماالتی  یعنی تمام
همچنان که علی، وجود  ،توان گفت عقل اول وجود انسان استبنابراین می .فاقد آنهاست

، محمول «علی انسان است»انسان است. البته تفاوتشان در این است که در گزارة 
محمول فقط  ،«عقل اول انسان است»گزارة شود، اما در میبر موضوع حمل  و سلباً ًایجابا
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مصداق محمول است. در یك کالم،  شود و موضوع فقط وجداناًبر موضوع حمل می ایجاباً
   1و در حقیقه و رقیقه، البشرط است. ،حمل در شایع صناعی بشرط شیء

 وضع الفاظ بر معانی عامه
تفصیل مطرح  در علم اصول و منطق نیز بهای است که بحث وضع الفاظ از مباحث گسترده

 ،پوشی از اختالفاتی که در نحوه وضع لفظ بر معنا مطرح شده است با چشمشود. می
 پردازیم. می نددقیقی که حکما در این باب معتقند ةپرهیز از اطاله کالم، به نظریبرای در اینجا 

 ه برای معانی و صوریاند نحکما تاکید دارند که الفاظ برای روح معانی وضع شده
 که مخصوص عالم طبیعت است. بنابراین هر معنایی دارای صور و قوالب متعددی است

 ،استعمال الفاظ در هر عالمی و اند حقایق و روح آن صور و قوالب وضع شده ایو الفاظ بر
 قتمطابق با صورت و قالب آن عالم خواهد بود؛ ضمن اینکه استعمال لفظ در هر یك از آنها حقی

 است؛برقرار است که حاکی از مطابقت آن معانی  ای اتحاد هچون بین آن معانی نحو ؛است
 کند و در وضع آن اعتبارمثالً لفظ قلم برای آلتی وضع شده است که در الواح، صورت ایجاد می

 نشده که این آلت از جنس چوب باشد یا آهن یا غیر آن؛ بلکه حتی جسم بودن آن و محسوس
 ،همچنین درباره لوحی که قلم در آن .آن یا معقول بودن آن نیز لحاظ نشده است نقش بودنِ

. کند شرط نشده که باید از جنس کاغذ یا چوب و مانند آن باشدنقش ایجاد می
 میزان نیز دارای مصادیق متعددی است که این لفظ در همه آنها حقیقت است. میزان هر چیزی

 کش ترازو با انواع و اقسامش اختصاص ندارد، بلکه به خط از جنس خودش است؛ مثالً میزان به
علم منطق،   .شودمیزان اطالق می ،و شاغول و دماسنج و هر چیزی که آلت سنجش باشد

د و باالخره اطالق میزان بر انسان باالخص نشوعلم عروض نیز میزان نامیده می و علم صرف
ن میزان در هر عالمی مطابق با آن نشئه حقیقی خواهد بود. بنابرای یاطالق ،انسان کاملو 
که قرآن دارای ظاهر و باطنی است و هر بطنش همچنان گوید واهد بود. صدرالمتألهین میخ

 ،طور جمیع حقایق موجود در عالمهمین ؛بلکه هفتاد بطن ،تا هفت بطن یدارای بطن دیگر
  2هستند. یمتعدد نودارای مراتب و بط ،اعم از الفاظ و غیر آنها

تواند در همه این مراتب، بالحقیقه استعمال بنابراین لفظ میزان و قلم لفظی است که می
 و حتی نیازی به قرینه هم نیست؛ چون استعمال مجازی است که قرینه الزم دارد؛شود 

5که این استعمال، حقیقی است. در حالی
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 تقریر تطابق عوالم
ول، علم واجب به اشیا، یك، عاقل و معقفالسفه در ابواب متعدد فلسفه ازجمله مبحث تشک

 اند.به بحث تطابق عوالم پرداخته... بحث نفس و
تطابق  مفاتیح الغیبصدرالمتألهین که بیش از دیگران به این موضوع پرداخته است، در 

  کنند:گونه تبیین میعوالم را این
 وهکذا األدنى قةحقی واألعلى األعلى مثال فاألدنى المراتب متحاذية متطابقة العوالم
 لما وقوالب أمثلة العالم هذا فی ما فجمیع الموجودات ووجود الحقائق حقیقة إلى
 1.روحه إلى بالقیاس اإلنسان كبدن األرواح عالم فی

 ، عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل و عالم الهی است«عوالم»روشن است که مراد از 
وع موجودی که در عالم طبیعت با وجودی ، این است که هر ن«تطابق عوالم»و منظور از 

 ، همان نوع موجود، در عالم مثال و عالم عقل و عالم الهیشود یممادی و جسمانی یافت 
 ، ولی نه با وجودی مادی و جسمانی؛ بلکه در عالم مثال با وجودی مثالیشود یمنیز یافت 

در عوالم  ،ین نوع تطابقو در عالم عقل با وجودی عقلی و در عالم الوهی با وجودی الهی. ا
نیز در عالم  هر نوع موجود مثالی مثالً ؛تحقق دارد ،بسته به شأن هر کدام از آنها ،دیگر نیز

و در عالم الهی با وجودی الهی وجود دارد و باالخره هر نوع موجود  ،عقل با وجودی عقلی
االت مراتب عوالم هم در عالم الهی با وجودی الهی موجود است. بنابراین تمام کم عقلی

توان نوعی موجود است؛ یعنی نمی ،با وحدت و بساطت و به نحو برتر ،مادون در عالم الهی
 تر یافت، مگر اینکه همان نوع در عالم باالتر با وجودی مناسباز موجود را در عالم پایین

 کند: گونه تقریر میصدرالمتألهین این تطابق را این 2شود.با آن عالم یافت می
عالم المعنی ]ای عالم المثال[  له نظیر فیرة اال وفی عالم الصو ما خلق اهلل من شیء

العالم له صورة ]ای وجود[ فی هذا خلق اهلل شیئا فی عالم المعنی والملکوت اال و ماو
ظل الم متطابقة... إن األدنی مثال وهو غیب الغیوب، اذ العووله حقیقة فی عالم الحق و

  5.هکذا إلی حقیقة الحقايقدنی وحقیقة لألح وعلی واألعلی رولأل
حکما معتقدند به دلیل تطابق عوالم، همین نظامی که بر این عالم جاری است در عوالم 
باال نیز جریان دارد؛ اما به نحو اتم و اشرف. بنابراین هر نظم و کمالی  که در این عالم 

 ی عوالم برتر حکایت داردشود، به اندازه حد وجودی خودش از کمال وجودمشاهده می
                                            

 . 00ص ،الغیب مفاتیحالمتالهین،  صدر .1

  .103، ص1، جدرآمدی به نظام حکمت صدرایی عبودیت،ر.ک: عبدالرسول  .2
 .545، ص5ج، شرح اصول کافیصدرالمتالهین، . 5
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 شود به نظام ربانی که در علم ذاتی واجب است و علم ذاتی واجب،اینکه منتهی میتا 
أن فوق » کنند:به این مطلب اشاره می الحکمة يةنهاعالمه طباطبایی نیز در  عین ذات اوست.

ينتهی إلی دأ هذا النظام، وسانخا له، هو مبهذا النظام الجاری فی العالم المشهود، نظاما عقلیا نوريا م
  1.«نظام ربانی فی علمه تعالی

 تطابق عوالم در کالم حاجی سبزواری
  :گوید می« العقل وعالم الحس عالم تطابق فی غرر»تحت عنوان،  منظومهحکیم سبزواری در 

 النورية النسب تلک أظالل الطبیعة عالم فی الواقعة الحسیة والهیئات الوضعیة النسب ههذ فکل»
 2.«وكمال لزينة وصنم المعنوية والهیئات

قهر حقیقتی است کند: حاجی سبزواری این حقیقت را در ضمن یك مثال چنین بیان می
 حقایق عالم که ظهورش در انسانِ طبیعی به صورت غلیان خون در قلب و سیاهی وجهاز 

 اده انتقامعروق است و در انسان ملکوتی، حالتی است وجدانی که انسان را به ارو نفخ 
 ای طور در هر مرتبهکند؛ بدون صفات جسمانی که در انسان طبیعی بود، و همینمقهور وادار میاز 

کند تا اینکه در مقام واحد قهار، قاهریت نور او بر کل انوار ظهور می ،به حسب آن مرتبه
 5«.هوهو القاهر فوق عباد»مجرد و انوار حسی و احاطه وجود او بر تمام وجودات است. 

 «بسیط الحقیقه کل االشیاء» ةقاعد
صدرالمتألهین از کلمات عرفا گرفته  این قاعده از قواعد دقیق و مشکلی است که احتماالً

 كل الحقیقة بسیط كل أن على قائم البرهان» :گوید درباره این قاعده می المتالهینصدر .است
 جمیع من واحد الحقیقة بسیط تعالى اجبالو و األعدام و بالنقائص يتعلق ما إال الوجودية األشیاء
 4.«الوجود كله أن كما الوجود كل فهو الوجوه

وجودیه است.  یای تمام اشیاالحقیقه اعده به این بیان است که هر بسیطصورت برهانی ق
 ،. بنابراین واجب تعالی کل وجود استجهات جمیع از است هالحقیق بسیط واجب تعالی

 . که کل او وجود استهمچنان
الحقیقه با بساطت و وحدتی که دارد، همه کماالت موجودات مادون را به نحو اتم و اشرف  بسیط

 الحقیقه شود، مبدأ و اصل همة آنها در بسیطداراست. هر کمال وجودی که در موجودات یافت می
                                            

 ، مرحله دوازدهم، فصل ششم.نهاية الحکمةطباطبایی، سیدمحمدحسین . 1

 .696ص ،5، جشرح منظومهسبزواری، مالهادی . 2

 .511، صمجموعه رسائل ،سبزواریر.ک: مالهادی . 5

 .111، ص 6، ج اسفار المتالهین، صدر. 4
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 ،شودموجب ترکیبش نمی ،تمام کماالت مادون را هالحقیق البته دارا بودن بسیط .موجود است
  ال بسیط نخواهد بود.إو 

الوجود بالذات چون بسیط است پس کل اشیاست و از طرفی چون وجود خاص  واجب
 کدام را ندارد، پس لیس بشیء منها: یك از موجودات امکانی نیست و حدود و نواقص هیچهیچ

 وجه على الوجودية األشیاء كل يکون أن يجب الحقیقة بسیط لکونه تعالى األول أن
 «هو إال هو ال من يا هو من يا هو يا» الشريفة األذكار من ورد ولهذا شرف،وأ أعلى
 قدرته، إال بالحقیقة قدرة فال ذاته، آثار الموجودات فجمیع هکذا، هذا كان فإذا
 1.وجوده من لمعة إال وجود ال كما

تر باشد  قویهرچه  ،وجودکه مفاد قاعده این است وجود، با توجه به نظریه تشکیك در 
وجود واجب بالذات وجود جمعی همه چنان که ود جمعی ماهیات بیشتری است، وج

، تر باشد، وجود جمعی ماهیات کمتری است تر و ناقص ماهیات است، و هر چه ضعیف
پس اساساً وجود جمعی هیچ  ،هیوالی اولی فقط وجود خاص ماهیت جوهر استچنان که 

 هر چه رو به باال پیش برویم، ،جودمراتب تشکیکی و در سلسله بنابراین ماهیتی نیست.
 شود و هر چه رو به پایین شود، بر بساطت و وحدتش نیز افزوده می همان طور که وجود شدیدتر می

شود و ترکیب  شود، از بساطت و وحدتش کاسته می تر می بیاییم، همان طور که وجود ضعیف
نامتناهی  ر شدت و قوتْیابد. پس وجود واجب بالذات، که د و تفصیل و کثرتش افزایش می

 و فوق آن متصور نیست، بسیط محض است و هیچ نحو ترکیبی در آن متصور نیستاست 
 2.خواهد بودیجه، جامع همه معانی و ماهیات و در نت

 تطابق عوالم در عرفان
 تر گذشت که تطابق عوالم در فلسفه، ریشه در عرفان دارد و عرفا بیش از فالسفه پیش

 اند. این بحث پرداخته و پیش از آنها به
  گوید: باره میاستاد شهید مطهری در این 

یك از فالسفه این مطلب )بحث تطابق عوالم( با این بیان و در این حد در کلمات هیچ
نیامده است، مگر در کلمات مالصدرا که آن هم ریشه در حرف عرفاست؛ یعنی اصل 

 ست و اینکه این حضراتگانه ایا حضرات پنج« حضرات خمس»مطلب که مسئله 
 5.در یکدیگر حضور دارند و با یکدیگر تطابق دارند...، از عرفا گرفته شده است

                                            
 «لیس فةى االشةیاء بةوالال والعنهةا بخةار      ». همچنین در روایات آمده است: 33، صاسرار اآلیات المتألهین، صدر. 1

انه لبکل مکان ومع كل »( 104خطبه البالغه،  نهج) «غیر كل شى البمزايلهمع كل شى البمقارنة و»(. 106خطبه  ،)نهج البالغه
  (.195خطبه البالغه،  نهج) «اوانس وجان وفى كل حین و ان
 .33، ص 5، شماره سسه امام خمینیؤ، ممعرفت فلسفیمجله  . عبدالرسول عبودیت،2
 ، پاورقی. 206، ص11، جمجموعه آثارمرتضی مطهری،  .5
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گوید: هر آنچه در عالم حس وجود دارد،  قیصری در مقدمه شرح فصوص می
اند عالم حس نسبت در عالم مثال نیز دارد، دون العکس؛ از این رو ارباب شهود گفته وجودی

 نهایت افتاده باشد. روشن استند حلقه انگشتری است که در بیابان بیبه عالم مثال مان
که عالم حس تنزل یافتة عالم مثال است؛ یعنی موجودات مثالی با تقیدات عالم مادی در عالم 

. چه بسیار موجودات مثالی که در عالم مادی ظهوری ندارند. قیصری کنند یمملك تحقق پیدا 
اوند بخواهد چیزی از موجودات را که صورتی در این عالم ندارد افزاید: اگر خددر ادامه می

 1آورد. ظاهر کند، به شکل محسوس مناسبی از محسوسات در می -مانند عقول مجرده  -
 بنابراین تمام آنچه در عالم ماده وجود دارد ظل عوالم باال، و رقیقه آن حقایق است

به وجه اعلی و اشرف، و در نهایت همه  و همه اینها حقیقتی در عوالم اعلی دارند، ولیکن
  اینها ریشه در عالم الهی دارند.

 تشکیک در عرفان
عرفان متفاوت  تشکیك در کلمات حکما با تشکیك در ،نیز اشاره شد که قبالًهمچنان
نه در حقیقت و معنا. عرفا در تبیین  ،توان گفت آن دو فقط در لفظ اشتراک دارنداست و می

 :ندگوی این مطلب می
 در کتب عرفا نیز تشکیك عنوان شده، لکن تشکیك عرفا با تشکیك مشاء

با تشکیك صدرالمتألهین تفاوت دارد؛ زیرا تشکیك در نگاه عارف به معنای  و حتی
سعه و ضیق مظاهر و مجالی حقیقت واحده است؛ یعنی تشکیك در ظهورات است 

 داند؛کثرت را اعتباری می نه در حقیقت وجود. عارف، حقیقت وجود را واحد دانسته و
اند و تشکیك را در حمل  برخالف مشاء که برای وجود حقیقتاً افراد کثیرة متباینه قائل

 خالف مالصدرا که در عین اینکه افراد را از وجود دانند، و بهو اطالق وجود بر مصادیق می
، حقیقتاً داند؛ یعنی وجودکند، اما وجود را حقیقت واحدة دارای مراتب مینفی می

ای ـ در عین اتصال به مرتبه عالی یا دانی ـ از مرتبة دارای مراتب است و هر مرتبه
مقدم یا مؤخر، به شدت و ضعف و تمامیت و نقص متمایز است. خالصه کالم اینکه 

داند و هم وحدت را؛ اما در مشرب عرفا  صدرالمتألهین هم کثرت را حقیقی می
 است. بنابراین عرفا حقیقت وجود را واحد وحدت، حقیقی، و کثرت، اعتباری

 2اند. دانند و تشکیك را در ظهورات آن قائلبه وحدت شخصیه می
                                            

 العالم الحسی، له وجودالبد أن تعلم: أن كل ما له وجود فی : »124، ص1، جشرح فصوص الحکمر.ک: داوود قیصری، . 1
 «....فی العالم المثالی دون العکس

 ؛ مقدمة سـید جـالل الـدین آشـتیانی    62، صرساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیمزاده آملی،  حسن حسنر.ک:  .2
 .15، صتمهیدالقواعد ابن ترکهبر 
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...  ذاته فی والضعف االشتداد يقبل ال[ الوجود]»گوید:  می شرح فصوصقیصری در مقدمه 

 1«.مراتبه بعض فی وخفائه ظهوره بحسب]أی علی الوجود[  علیه يقع والضعف الشدة

 گوید:  داند و میبه نقل از شیخ اکبر، تشکیك را در ظهورات جاری می مصباح االنسیز در فناری ن
 فکل ولى،أ أو قدمأ أو قوىأ ء شی فی بکونها تختلف المطلقة الحقیقة نأ من يقال ما

 فی واحدة فالحقیقة قوابلها، استعدادات بحسب الظهور إلى راجع المحقق عند ذلک

 2.الحقیقة تلک تعیّن المقتضى بحسب هوراتهاظ بین واقع والتفاوت الکل

در مشرب عرفان، وجودْ واحد است به وحدت حقة حقیقیه صمدی؛ اما دارای مظاهری 

 ای نسبتکند و ظهور هر مرتبهدر مجالی مختلف با ظهورات متعدد جلوه میاست که 

م بزرگان در روایات و در کالاز این رو  ؛به آن ذات أحدیت تبارک و تعالی، حجاب است

که تا آن حُجب ـ اعم از ظلمانی وجود دارد هایی  که برای رسیدن به خدا حجابآمده است 

 ها گردد. البته باید توجه کرد که این حجاب و نورانی ـ خرق نشود، وحدت صمدی نمایان نمی

 ای نسبت به مافوق خود، حجاب،به صورت طولی بر هم تطابق دارند و ظهور هر مرتبه

ها خرق  مادون، نور است؛ بنابراین برای رسیدن به مرتبه شدید نور باید حجاب و نسبت به

ظهورات مادون در شدت نور مافوق فانی  ،رودها کنار می و هر مقدار که حجاب 5شود،

اظالل  ،توان چنین نتیجه گرفت که ظهورات در مراتب مادوناز این بیان می ؛دنشو می

علی اشد و اگر ظهورات مادون در مراتب عالی به وجه و به عبارت دی ؛ندا ظهورات مافوق

ظهورات مادون، حدود  ،کندکند و هرچه انسان از این ظهورات به بطون سیر میجلوه می

شوند تری دیده می دهند و با ظهور برتر و قویخود را و به عبارتی ظهور خود را از دست می

فهم کامل آن جز با اثبات تطابق عوالم  و این همان فانی شدن مادون در جلوه مافوق است که

شد ااینجاست که با سیر در هر بطونی با ظهوری  .در عرفان و تشکیك عارف قابل حل نیست

 برد. پی خواهیم  4«هُوَ األَوَّلُ وَاآلخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْباطِنُ»شویم و بهتر به سرّ رو می هروب
                                            

 .13ص ،الحکم شرح فصوصقیصری، داوود . 1
 .160ص ،مصباح االنسفناری، محمدبن حمزه . 2

 «.دُونَةهُ  مَةا  وَجْهِةهِ  سُةبُحَاتُ  لَأَحْرَقَةتْ  كُشِةفَتْ  لَةوْ  وَظُلْمَةٍ نُورٍ مِنْ حِجَابٍ أَلْفَ سَبْعِینَ وَتَعَالَى تَبَارَكَ لِلَّهِ أَنَّ» :النَّبِیِّ عَنِ. 5
 (.4ص ،33ج، األنوار بحارمحمدباقر مجلسی، )

 .5 (:30). حدید4
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 عوالم در عرفان و فلسفه  تطابقتفاوت 
توان به تفاوت تطابق عوالم در فلسفه ضیحی که درباره تشکیك در عرفان دادیم میبا تو

 و عرفان دست یافت. اختالف تطابق در فلسفه و عرفان به اختالفی که در تشکیك دارند
چون تشکیك در فلسفه به اختالف مراتب وجود از حیث شدت و ضعف باز  ؛گرددباز می

ر فلسفه به تطابق وجودات برتر بر وجودات مراتب مادون بنابراین تطابق عوالم د ؛گرددمی
مراتب دانی هستند. تفصیل مطلب  که مراتب عالی، وجود برترِ ؛ به این معناشودمیاطالق 

 در بحث وجود خاص و وجود جمعی گذشت.  قبالً
چون عرفان  ؛ما تطابق عوالم در عرفان به تطابق ظهورات برتر بر ظهورات مادون استا

 ؛دانداختالف و تشکیك را مربوط به ظهورات میو از این رو داند وجود را واحد میحقیقت 
 یعنی در مشرب عرفا ظهورات مراتب عالیه، اشد و اقوی از ظهورات مراتب دانیه هستند
و هر ظهوری که در مرتبة دانی جلوه کرده است، مرتبه اقوی و آکد آن در مراتب عالی 

گر کسی ظهورات عالیه را شهود کند، مادون را نیز مشاهده کرده ای که اتحقق دارد، به گونه
چون تعینات مادون نزد ظهورات عالیه فانی و هالك است؛ اما نه با ظهور و تعین خاص آن؛ 

 1«هُجهَال وَإِهالِکٌ  یءٍشَ لُكُ»لذا اگر کسی بتواند وجه واجب را مشاهده کند، به سرّ است؛ 
 پی خواهد برد.  2«هارِالقَ دِالواح هللِ ومَالیَ لکُالمُ نِلمَ»یا 

 عوالم در قرآن تطابق
مطابق با آن عالم ظهور  ،مجموع آیات قرآن دارای ظهر و بطنی است که در هر عالمی

 ،به این عالم ،یعنی مرتبه الوهیت ،کرده است و قرآن مانند ریسمانی است که از جانب خدا
  .نازل شده است ،یعنی عالم ماده

 آیه اول
جمله آیاتی که به تطابق عوالم اشاره دارد، آیاتی است که ترکیبات نزول و انزال و صعود از 

نا ندَال عِإِ ىءٍن شَوإن مِ»: سوره حجر است 21آیه  ها،یکی از آن و در آنها به کار رفته است
  .«علومٍمَ رٍدَقَه إال بِلُزِّنَوما نُ هُزائنُخَ

 .«میکن ینمل ن نازنزد ماست، و آن را جز به اندازه معیّ شیها یزى نیست مگر آنکه خزانهچ چو هی»
که هر چیزی که بر آن کلمه  کند یزگو مبا این آیه با لحن خاصی این حقیقت را برای ما

که جنبه  شیها نهیخزائن و گنج (شیء استه چیز و در واقع هم) شود یاطالق م« شیء»
                                            

 .00(: 20. قصص)1
 .16(: 41. غافر)2
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زد خداوند متعال ن، نتر آرب جمعی و و به عبارت دیگر حقیقت داردمبدئیت  و مرکزیت
در عالم ماده هر موجودی که  کند یوضوح به این نکته اشاره م است. همچنین این آیه به

جمعی موجود نزد وجود  و از همان خزائن واست دارای حد، اندازه و مقدار  وجود دارد،
 داصلی از حدو یها ن خزائن و سرچشمهآخود ه به این معنا ک ؛است ، تنزل یافتهحق

 این حدود د و همهنو حد، اندازه و مقدار نداراند  کو مقادیر موجود در حقایق مادی پا
مینه داللت برای توضیح بیشتر در ز 1.شود یمحقایق مادی پیدا در  ،مادهم در مقام تنزل به عال

 ذیل آیه مراجعه کنید. المیزانتوانید به این آیه بر تطابق عوالم می
 آیه دوم

 سوره رعد است: 0عنوان تأیید مسئله تطابق عوالم آورد، آیه  توان بهآیه دیگر که می
 «بِمِقْدار عِنْدَهُ ءٍ شَیْ كُلُّ»

کند این آیه به وجودِ با مقدار و اندازة اشیا که در محضر حق موجود است اشاره می
و از آنجا که هر چه نزد حق است ثابت و باقی است )و ما عند اهلل باق( این وجود 

 ری اشیا نیز ثابت و باقی بوده و زوال، تحول و تغییرات موجود در عالم مادهمقدا
 توان گفت این آیه با عالم مثالرا به آن راهی نیست. بر اساس این تبیین می

 کند؛در قوس نزولی که عالم مقداری، و در عین حال غیر مادی است تطبیق می
عالم ماده وجود دارد، نزد خدای گوید هر چیزی که در به عبارت دیگر، این آیه می

متعال با حد، اندازه و مقدار معیّن موجود است؛ یعنی برای همه اشیای مادی، 
کند و مفهوم آیه وجودات دیگری را که مقداری است و نزد حق است، اثبات می

های مقداری دیگری  شود که کل حقایق و موجودات عالم ماده، صورتاین می
تر است و چون  وجودی در رتبه باالتری بوده و به حق نزدیكدارد که از نظر رتبه 

داند )عنده( و هر چه نزد های مقداری را در نزد حق می این موجودات و صورت
 باشد )و ما عند اهلل باق(،حق است، ثابت و باقی است و طبعاً غیر مادی می

مان عالم مثال این موجودات مقداری، غیر مادی و باقی هم هستند و این هدر نتیجه، 
 ها، مقادیر و اشکالدر قوس نزولی وجود است که عالمی است دارای حدود، اندازه

 و در عین حال غیر مادی و مجرد از ماده و آثار انفعالی آن، و از نظر رتبه وجودی
 هم مقدم بر عالم ماده است... این حقیقت را میرفندرسکی چه خوش بیان کرده است:

 صورتی در زیر دارد آنچه در باالستیغز و خوش و زیباستی          چرخ با این اختران ن
 2بر رود باال همان با اصل خود یکتاستیاگر با نردبــان معرفت          صــورت زیــرین 

                                            
 .42، صتجسم عمل و شفاعتشجاعی، محمد ک: . ر.1
 .45، ص تجسم عمل و شفاعتشجاعی، محمد  .2
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 تطابق عوالم در روایات
نیز اشاراتی وجود دارد که مؤید این مطلب است؛ یعنی موجودات  در روایات معصومین

فرمودند، با می عالم، در عوالم باال ریشه دارند و اخبار غیبی که احیاناً معصومینمحسوس در این 
 ارتباط به آن عوالم بود. از جمله روایات؛ روایتی است که به ذوق غیر مادی اشاره دارد:

  1.«وَيَسْقِینِی يُطْعِمُنِی رَبِّی عِنْدَ أَبِیتُ إِنِّی :عنه »
 و لمس غیر محسوس وارد شده:  رؤیت بارةهمچنین از آن حضرت در

 ردبَ وجدتُ حتى تفیكِ بین هيدَ فوضعَ صورة أحسن فی المعرا  لیلةَ ربی رأيتُ
 2. ثديی بین لهأنامِ
 النار هذه أن والسالم الصالة وآله قائله على»: النبوی الحديث فی ورد ]ايضا[ 

 النار تنزالت مراتب من النار هذه أن إلى إشارة 3.« أنزلت ثم ماء بسبعین غسلت
 عن الغائبة األمور يدرك األخروية الباطنیة الحواس بهذه اهلل رسول وكان العقلیة
 4.الداثرة الحواس هذه

 های دهد در حقیقت به شاخهدر برخی روایات آمده است که انسان با کار خوبی که انجام می
 ر کار بدی را مرتکبرساند و اگها او را به بهشت میدرخت طوبی چنگ زده است که آن شاخه

 ها او را در نهایت های درخت زقوم چنگ زده است که آن شاخدر حقیقت به شاخهشود 
3رساند.به جهنم می

 

کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده »د: فرمایدر دعای عرفه می همچنین امام حسین
ات و اصل جامع جمیع ظهور ،یعنی ظهور تو 6؛«مفتقر الیک ألغیرک من الظهور ما لیس لک

 همة انوار است، به نحو اعلی و اشرف و به نحو اقوی و اقدس؛ بنابراین موجودات ربطی
اما وجود جمعی و برتر، کماالت  ؛تنها مظهِر خود هستند ،در حیطه وجود خاص خودشان

 . را داراستتمام موجودات مادون 
                                            

 .210ص ،6، جبحار االنوارمجلسی،  محمدباقر .1

 . 3ص ،1ج، الآللی عوالی ،احسایی جمهور ابن ابی .2
 ضی از بزرگان موجود بود.لکن در چندین کتاب مال صدرا و در کتب بع ،آدرس این روایت را در جوامع روایی نیافتم .5
 .05ص ،9، جاسفارصدرالمتالهین،  .4

 .166، ص0، جبحار االنوارمجلسی، ر.ک: محمدباقر . 3
 ، دعای عرفه.مفاتیح الجنانشیخ عباس قمی،  .6
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 گیرینتیجه
 و مبرهن است؛ اگرچه در تعداد مسئله تعدد عوالم وجود در بین حکما و عرفا امری مسلّم

 ،شود. اکنون وقتی اثبات شد که عوالم متعددندعوالم وجود، اندک اختالفی مشاهده می

و اگر در طول  ،اندآید که آیا این عوالم باهم تباین دارند یا در طول هماین پرسش پیش می

ه ذشته با استفاداند آیا منفصل از هم هستند یا برهم متطابق هستند؟ ما در مباحث گهم

حاکی  ،تشکیك در فلسفه و عرفان اثبات کردیم که مشکك و ذومراتب بودن وجوداز مسئله 

 از تطابق عوالم است؛ یعنی عالم باال نسبت به عوالم پایین، شدت وجودی دارد و هر آنچه در عوالم

ق دارد. در عوالم باالتر به وجود برتر و جمعی تحق ،شودپایین با وجود خاصش موجود می

له تشکیك ، مسئکه گفته شدهمچنان ،ترین دلیل بر آناین همان تطابق عوالم است که روشن

 باشد. البته تشکیك در فلسفه به وجود است؛است که مورد قبول حکما و عرفا می

گردد؛ اما تشکیك بنابراین تطابق عوالم در فلسفه به تطابق وجود برتر نسبت به وجود خاص برمی

 به ظهور است و تطابق عوالم در عرفان به تطابق ظهور برتر نسبت به ظهور خاص است. عرفاندر 
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