
 

 1وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری
 

3جدیمحمد ساعلی ،2غالمرضا بنان
 

 (16/4/98تاریخ پذیرش مقاله: -10/10/97)تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

ترین رکن عرفان وحکمت متعالیه، همواره محلّ تبادل وحدت وجود به عنوان اساسی
پردازد این ای که مقاله حاضر بدان میآراء اندیشمندان این دو علم بوده است، مسأله
دصدرا توس  فیلسوفان قبل از ایشان در است که آیا وحدت شخصی وجود قبل از مال

فلسفه به دصورت مستدل مطرح گشته است یا خیر؟ یکی از اندیشمندانی که این 
احمد محمد بن  الدینمبحث را مطرح نموده و برآن برهان اقامه نموده است شمس

خفری از اندیشمندان قرن نهم ودهم ه.ق است ما در این مقاله با بیان دو استدالل از 
فری که یکی از آنها بر تحلیل علیّت و دیگری بر تحلیل وحدت مفهوم وجود، مبتنی خ

کنیم که محقق خفری قبل از مالدصدرا مبحث وحدت شخصی وجود را با است بیان می
ریزی مباحثی بنیادین همچون: ادصالت وجود، تشکیک خادصی وجود، وجود ربطی و پی

، این مبحث را به دصورت مستدل در در نهایت انتقال از وجود ربطی به بحث تشأن
 خالل مباحث فلسفی خود بیان نموده است. 

 
 : محقق خفری، مالدصدرا، وحدت، وجود، وحدت شخصی وجودها واژه کلید
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 . مقدمه1

گرچه مالدصدرا به عنوان مؤسس حکمت متعالیه دصدرایی جایگاهی بس عظیم در سیر 
ا یکی از سه فیلسوف دصاحب نظام ای که ایشان ر تاریخ فلسفه اسالمی دارد به گونه

دانند ولی سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا اندیشمندان قبل از  فلسفی می
یا خیر؟ اگر جواب مثبت است،  اند وایشان در پی ریزی این بنای رفیع نقشی داشته

جه به ایجاد این بنای رفیع چه مقدار است؟ با تو سهم فیلسوفان ما قبل از مالدصدرا در
اینکه سیر فکری مالدصدرا از مکتب شیراز شروع شده است و این مکتب هم علی رغم 

مهری زمانه قرار گرفته است و آثار آنها در  داشتن اندیشمندان فراوان مورد کم
به عنوان نسخه خطی به زحمت در دسترس طالبان و جویندگان علم و  ها کتابخانه

ان ذهن ما را بیشتر به خود معطوف داشت اندیشه است، اندیشمندی که در این می
بن احمد خفری از دانشمندان قرن نهم ودهم محمد شخصی است به نام شمس الدین

کالم و عرفان گرفته  ی مختلف، از فلسفه وها ه.ق، خفری دانشمندی است که در زمینه
 اثر است، در طی تا ریاضیات و نجوم و هندسه و هیأت و علوم غریبه، دصاحب نظر و

بر شرح فاضل قوشچی بر کتاب  ۀأمور عام ۀحاشی»فلسفی ایشان یعنی  تصحیح اثر
و همچنین با  بررسی کتاب سواد العین فی حکمة العین « تجرید االعتقاد خواجه طوسی
و همچنین  ۀالعین میرک بخاری و رساله األسفار األربع ۀکه حاشیه ایست بر شرح حکم

ثر پذیری حکمت متعالیه به ویژه جناب مالدصدرا از رساله مراتب الوجود، ابتدا فرضیه ا
محقق خفری به ذهن خطور کرد که با تحقیقات بیشتر این فرضیه به اثبات رسید که 

 .ق متأثر شده است.ـمالدصدرا از این فیلسوف قرن نهم ودهم ه
فلسفی قرن نهم و دهم ه.ق یعنی زمان حیات  - فضای فکری غالب بر مجامع علمی

مبحث أدصالت ماهیت است، خفری  های شیخ اشراق به ویژه یر اندیشهخفری تحت تأث
رغم نظر اساتید خود همچون دصدرالدین محمد دشتکی و جالل الدین محمد دوانی و با  علی
ها  سازد راه حل نهایی جهت خالدصی از آن نقضهایی که بر اقوال اساتید خود وارد می نقض

داند و با براهین مختلف سعی در اثبات این رکن یرا گرایش به أدصالت وجود و اعتقاد بدان م
کند، در پی اثبات أدصالت وجود نماید و وجود را از ذهن به عین منتقل میاساسی می

دهد و در بازد و جای خود را به تشکیک خادصی میتشکیک عامی ومفهومی وجود، رنگ می
علل از اضافه مقولی به پی بیان تشکیک خادصی نحوه ارتباط معلوالت و موجودات با علت ال

یابد و در نهایت وجود ربطی، جایگاه خود را به تشأن، اضافه اشراقی و وجود ربطی، تغییر می
 رسد.  دهد و وحدت شخصی وجود به اثبات میتجلّی و ظهور می
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گردد در این مقاله دو استدالل از خفری جهت اثبات وحدت شخصی وجود بیان می
تحلیل علیت و استدالل دوم از طریق وحدت مفهومی وجود، که استدالل اول از طریق 

 شود.به وحدت عینی و خارجی وجود منتهی می
تردید یکی از توان مطرح نمود این است که ایشان بیای که با بررسی آثار خفری مینکته

ای که با احتمال زیاد، باشد به گونهمؤثرترین اندیشمندان بر فکر و نظر جناب مالدصدرا می
را از عنوان رساله خفری أخذ نموده « األسفار األربعة»مالدصدرا عنوان کتاب معروف خود یعنی 

ترین  است. اگر حکمت متعالیه دصدرایی بر مباحثی همچون أدصالت وجود به عنوان کلیدی
در نهایت وحدت  رکن حکمت متعالیه، تشکیک در وجود عینی وخارجی، وجود ربطی و

ترین مسأله عرفان، استوار است، ما این مباحث را در آثار این یشخصی وجود به عنوان مبنای
 یابیم. اندیشمند با فادصله زمانی کمتر از یک قرن قبل از مالدصدرا می

ای بودن غالب آثار آنهاست های آثار اندیشمندان مکتب فارس حاشیهیکی از ویژگی
دن این آثار است که کار وار بو ل عدم احیاء این آثار همین حاشیهکه شاید یکی از دالی

سازد أمّا از محسنات حاشیه وار تصحیح را مشکل و فهم دریافت مطالب را دشوار می
بودن این آثار عدم تکرار مکررات و دصرفا بیان نقد و نظر آن هم به دصورت مختصر و 

حاشیه نویس نگاشتن و تألیف  باشد. از آنجا که در حاشیه، بنای منتقد ومفید می
بصورت مختصر  اثر نیست، چه بسا که مطالب عمیق را در حدّ یک حاشیه ومنطقی یک 

سازد. در مقاله مذکور چون احیانا پراکنده بیان نماید که فهم این مطالب را دشوار می و
هدف، استقصاء نظرات محقق خفری راجع به وحدت شخصی وجود بود، الزم بود که 

های مختلف به دصورت حاشیه، به مناسبتمجموعه نظرات پراکنده ایشان در این باب که 
سپس با یک ترتیب  آوری شود و از شرح تجرید بیان گشته است جمع تحت مطالبی

بیان گردد تا خواننده به راحتی به عمق مطالب و نظرات این فیلسوف منطقی 
 اندیش پی ببرد.  ژرف
 

 . پیشینۀ تحقیق2

شراق تحت تأثیر افکار ایشان فلسفی پس از شیخ ا - با توجه به اینکه مجامع فکری
رویکرد ادصالت الماهوی به خود گرفته بودند، لذا گرچه مفاهیم واالی عرفانی همانند 
بحث وحدت شخصی وجود، توس  عرفائی همانند محی الدین بن عربی بیان گردید ولی 
ضمینه مستدل کردن این مباحث در فلسفه وجود نداشت و تالش اندیشمندانی همچون 
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.ق مولّف کتاب قواعد توحید و ـمحمدبن ترکه ادصفهانی عارف قرن هشتم هابوحامد 
ادصفهانی که در مجموع محمد ترکهبنهمچنین شارح این کتاب یعنی دصائن الدین علی

اند، ناکام شش استدالل در جهت مستدل ساختن این محور اساسی عرفان بیان نموده
 [260، ص4؛ 400، ص 1، ج6] ماند.

تالش عالمان نهایتا شمس الدین محمد بن احمد خفری که در تا اینکه در طی 
دصاحب نظر واثر است با کالم و...  های مختلف علوم همانند عرفان و فلسفه وزمینه
ریزی بنای رفیع ادصالت وجود که پایه أولیّه و أساسی وحدت شخصی وجود است و  پی

ل ساخت این امر را طرد ادصالت ماهیت که مُلهِم کثرت است، زمینه الزم جهت مستد
رغم برهانی شدن مبحث وحدت شخصی  مهیّا و در نهایت این أمر را برهانی نمود. علی

گونه پژوهشی در  وجود توس  محقق خفری، آن هم قبل از مالدصدرا ولی تاکنون هیچ
 این باب دصورت نپذیرفته که ذکر دالیل آن خود نیاز به پژوهشی مستقل دارد.

 
 . اصالت وجود3

آثار خود دالئل متعددی را در جهت اثبات ادصالت وجود و به بتبع آن رد ادصالت  خفری در
دارد که محور ادصلی و حد وس   هشت استدالل از آن استداللها بدین قرار ماهیت بیان می

است: محال بودن خروج ماهیت از حالت امکان بدون وجود، تحقق حمل شایع دصناعی، محال 
، عدم امکان أخذ مفهوم وجود از ماهیت، عدم امکان انطباق بودن وجودِ مفهوم بدون مصداق

اشتراک معنوی مفهوم وجود بر ماهیات، تشکیک در وجود، منشأ اتصاف ماهیت به وجود و 
ها همانند استدالل أوّل و دوّم را جناب علت تحقق اشیاء خارجی. برخی از این استدالل
[ با 14 و 13 ، ص17] کند.جود ذکر میمالدصدرا به عینه در آثار خود جهت اثبات ادصالت و

تبیین و تثبیت ادصالت وجود توس  محقق خفری، وجود در فلسفه از جایگاه مفهومی وانتزاعی 
دصرف به موطن واقع برگشت و زمینه بحث تشکیک خادصی وجود در جهت توجیه کثرت در 

 عین اعتقاد به وحدت شخصی وجود، فراهم گشت.
 

 . تشکیک خاصی وجود4

و پیروان آنها من جمله جناب خواجه نصیر طوسی معتقد به تشکیک عامی  مشائیان
ضعف  یا همان تشکیک در مفهوم وجودند و مفهوم وجود را دارای شدت و وجود و
ای که [، محقق خفری ضمن حاشیه106، ص14؛ 155، ص4؛ 258، ص1، ج7] دانند می
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ه اینکه همانند اساتید خود بر مباحث تشکیک أمور عامه تجرید االعتقاد دارد با توجه ب
بیند بلکه شأنی فراتر از مفهوم برای وجود قائل است در حیطه مفهوم نمی وجود را دصرفاً

از تشکیک عامی به  با اثبات ادصالت وجود، وجود را از ذهن به عین منتقل نموده و
 شود.تشکیک خادصی منتقل می

ساتید ایشان همچون خفری ضمن بیان مباحثی راجع به تشکیک عامی که مقبول ا
دصدرالدین دشتکی و جالل الدین دوانی است انتقاداتی را راجع به مباحث استاد خود یعنی 

گوید: شدت داشتن یک چیز مشتمل بر أمر اضافه ایست که این کند و میدوانی وارد می
بالذات از آن مفهوم نیست بلکه از آن مصداق و فرد خارجی آن مفهوم  شدت داشتن أوّالً و

[ همچنین ایشان 59، ص8] 1است که به تبع آن مصداق خارجی به ذهن راه یافته است.
گوید: اختالف مورد قبول در مقول بالتشکیک دصرفا از آن افراد و مصادیق آن مقوله  می
سبب ماهیت ه گوید: اختالف وجودات ب[ خفری در جایی دیگر می59، ص8] 2است.

[ 69، ص8] .3به وجود آنها است موجودات و نیست بلکه اختالف موجودات به نفس خود
جناب خفری با توجه به مبنایی که در پیش گرفته یعنی ادصالت وجود، چون حقیقت اشیاء 

بیند و این وجود است که متن خارج را پر نموده است پس را در وجود عینی خارجی می
راک باید به منشأ به اعتقاد ایشان، اگر مفهوم وجود مشترک به اشتراک معنویست، این اشت

انتزاع آن که همان وجود خارجیست برگردد. و همچنین اگر وحدت و یا کثرتی هم 
 موجود باشد باید به نفس همین وجود خارجی برگردد.

 
 . وحدت وجود وکثرت شئون5

رسد مالدصدرا در شرح کتاب الهدایة األثیریّة هنگامی که به مبحث وحدت وجود می
 همه او معتقدند و دانند مي واجب حقیقت نفس را جودو موحّدین گوید: برخي می

 همه حقیقت او بلکه نیست، خالي او از شیئي که است فراگیر اي گونه به را موجودات
[ 340، ص 16] 4است. عقل طور وراي طوري مسأله این که است شده گفته است، أمور
است  واجد عقلي شیوه با را مسأله این فهم که شناسم مي را فقراء از کسي من ولکن

                                                                                                                                        
 إنَّ األشدَّ مشتملٌ علی أمرٍ زائدٍ غیر معتبرٍ فی مفهومِه بل معتبرٌ فی حصولِه فی أفرادِه. .1
 حصوله فی االفراد...الفی نفس مفهومه. فإنّ االختالف المعتبر فی المقول بالتشکیک لیس الّا فی. 2
 ال یلزم اختالف الوجودات بالماهیة بل اختالف الموجودات فیها.. ف3
هیاکـل   یو ما قال بعض الموحّدین من المتألهین: من أنّ الوجود مع کونه نفسُ حقیقة الواجب قد انبس  عل .4

 ا، فقیل فیه: إنه طورٌ وراء طور العقل.ءٌ من األشیاء بل هو حقیقتُه الموجودات بحیث ال یخلو عنه شي
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 اقامه برهان خویش رسائل و کتب از برخي در مسأله این بر و داندوآنرا در طور عقل می
[  آیت هللا جوادی معتقد است که مقصود مالدصدرا از برخی  341 ص ،16]. 1است کرده

توان  می که با مراجعه به آثار خفری حالی در [489 ، ص9، ج7] افراد خود ایشان است.
قصود مالدصدرا از برخی افراد، محقق خفری است که به علت دردسترس گفت که م

نبودن آثارش مشخص نبوده که ایشان بر وحدت وجود برهان اقامه نموده است. خفری 
گوید: و أمّا این ضمن بیان اینکه برخی این مطلب را طوری وراء طور عقل دانسته اند می

ور عقل است، این سخن در دصورتی سخن که سخنانی از عرفا که ذکر شد، خارج از ط
دصحیح است که مقصود از آن این باشد که این سخنان خارج از طور مرتبه عقولی است 

[ ولی 84، ص11] 2که فهم آنها در ادراک معقوالت به اعتبار انظار کوتاه و قادصر باشد.
اد اگر مقصود از آن سخنان این باشد که خارج از مرتبه ادراک عقل هستند خالی از فس

[ خفری جهت 84، ص11] 3نیست چراکه عقل همان مدرِک در جمیع مراتب است.
تنقیح نظریه وحدت وجود و تفکیک بین نظرات حق از غیر حق، ابتدا نظرات مختلف در 

نماید: دسته اول کسانی هستند که معتقدند در دار این باب را در چهار دسته بیان می
م حق است که این گروه منسوب به کفر و هستی فق  وجود داریم و کلّ آن وجود ه

، 11] کنند.اند چونکه مشهور به این هستند که برای وجود، مراتبی را ثابت نمیزندقه
[ این کالم اشاره دارد به اینکه خفری به خوبی ملتفت است که وجود گرچه در 88ص

ابر با خارج محقق است و ادصالت دارد ولی این چنین نیست که ما همه موجودات را بر
وجود حق بدانیم بلکه وجود خارجی دارای مراتب است. دسته دوم کسانی هستند که 
معتقدند ماهیات ممکنه أموری حقیقی هستند که به وجود انتزاعی موجود هستند، 

گوید این دسته که محجوب از حقیقت هستند معتقدند هرآنچه در عالم خفری می
[ دسته سوم کسانی هستند 88، ص11] د.معقول وجود دارد دصرفا مخلوقاتن محسوس و

 همچنین در رب  بین رب و که متحیّرند بین اینکه وجود انتزاعی است یا حقیقی و
که اگر این رب  در خارج و انتسابی باشد تحققش فرع تحقق  مربوب متحیرند، چرا

                                                                                                                                        
من أطوار العقل، و قد أثبته و أقـام البرهـان    یأقول: إنّي ألعلم من الفقراء من عنده إنَّ فهم هذا المعن. 1

 علیه في بعض موارده من کتبه و رسائله و ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.
حدیثُ کون کالم الصوفیة المذکورة خارجاً عن طور العقل، ففیه أنّه إنّما یصحّ إن لو کـان المـرادُ   وأمّا . 2

 منه أنّه خارجٌ عن طور مرتبة العقول الّتی هی لها فی ادراک المعقوالت باعتبار االنظار القادصرة.
 هو المدرک فی جمیع المراتب.أمّا ان ارید أنّه خارج عن مرتبة إدراک العقل لم یخف فساده فإنّ العقل و .3
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آید یا وجود ممکن انتزاعی وغیر مرتب  با وجود رب باشد یا طرفین است پس الزم می
)چون نفس  آید بنا بر اینکه ارتباط امری وجودی باشد،قدّم شیء بر خودش الزم میت

مخلوقات قبل از اینکه موجود شوند بایستی باشند  ارتباط مؤخّر از دو طرف خود است و
اگر رب  اتحادی باشد اتحاد بین واجب  تا رب  که أمریست وجودی، بدانها تعلق بگیرد( و

ین هم باطل است، این قوم مشهور به تحیّر هستند کما اینکه آید که او ممکن الزم می
[ گروه چهارم به اسم اقتصاد 88، ص11شوند ]قوم دوّم باسم محجوبین شناخته می

انتزاعی هستند و از وجود  ماهیات اعتباری و گویند وجود حقیقی است ومی مشهورند و
اند، ظاهر گشته منبعث واند پس ماهیات از وجود حقیقی و تجلّی وجود منتزَع شده

 1همچنین همانند ظهور دایره از یک نقطه سیّال. همانند برانگیخته شدن أمواج از دریا و
گوید این مذهب، همان  می پذیرد و[ جناب خفری مذهب چهارم را می89، ص11]

اند و یا کسانی که به  مذهب محققین است یعنی کسانی که به حقیقت عجین گشته
 [89، ص11] 2ه اند.حقیقت راه یافت

 
 . اثبات وحدت شخصی وجود 6

گیرد استدالل أوّل از خفری برای اثبات وحدت شخصی وجود از دو استدالل بهره می
معلول، استدالل دوم از طریق تحلیل وحدت مفهوم  طریق تحلیل رابطه بین علت و

 .انتزاعی وجود
 

 لیت.  استدالل أوّل خفری بر وحدت وجود از طریق تحلیل ع6ـ1

کند  خفری معتقد است زمانی که عقل در ممکنات از حیث معلولیت آنها تأمّل و دقت می
چون  [ و52، ص:8] 3بیندوجود و ذات معلول را همان وجود فاعل مستقل در تأثیر می

علت است و همچنین ذات  حالیکه او موجِد و وجود حقیقی به اعتبار ذاتش واحد است در
ه به وجود آورنده ممکنات است پس ذات جمیع ممکنات هم حقیقی واحد است در حالیک

                                                                                                                                        
الماهیّـات اعتباریـةٌ انتزاعیّـةٌ     والقوم الرابع المشهورون باسم االقتصاد یقولون: بـأنّ الوجـود حقیقـیٌ و    .1

تظهر من الوجودالحقیقی کانبعـا  األمـواج مـن     تجلّیه، فالماهیات إنّما تنبعث و منتزعةٌ من الوجود و
 یالة.الدائرة من النقطة الس کظهور البحر و

 المذهبُ الرابع هو مذهبُ المحقّقین. .2
ذاته إنّمـا هووجـود    العقل إذا تأمّل فی الممکنات الّتی الیکون الّا معلوله وجد أنّ وجود المعلول و . فان3ّ

 الفاعلُ المستقل بالتأثیر.
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 [ مقدمات استدالل فوق بدین دصورت خواهد بود:52، ص:8] 1واحد خواهد بود.
 مقدمه اول: وجود معلول همان وجود علت است.

 مقدمه دوم: وجود علت واحد است.
 نتیجه: وجود معلول واحد است.

بودن وجود معلول نسبت به وجود خفری جهت تبیین مقدمه أوّل، از عین الرب  
فرماید: ذات معلول بلکه آن وجودی که معلول بسبب آن کند و میعلت استفاده می

معلوالت بدون  [52، ص:8] 2موجود است جز ارتباط با وجود حقیقی چیز دیگری نیست.
ای است که قائم بذات خود است ارتباط با فاعل، آن فاعلی که همان وجود حقیقی

اند وهیچ گونه تحققی ندارند و بدون ارتباط با ذات وجود حقیقی که واجب ضالشیء مح
کند که جمیع یابیم در اینجاست که عقل حکم میبذات است برای آنها ذاتی نمی

ممکنات بدون اعتبار ارتباطشان با واجب الوجود در حیّز عدم و الشیء محض هستند و 
آن چیزی که گوید: سپس می[ 52 ، ص:8] 3هیچ گونه ذاتی برایشان قابل تصور نیست.

ذات و وجود داشتنش به اعتبار غیر است حقیقتاً و أوّالً بالذات دارای ذات و وجود 
که ذات یعنی آن چیزی که بدون اعتبار غیر دارای قوام است،  [ چرا52، ص:8] 4نیست.

، 8] 5تند.پس با این حساب ممکنات ومعلوالت حقیقتاً و أوّالً وبالذات دارای ذات نیس
الوجود دارای وجود فی گوید ممکنات بدون ارتباط با واجب[ محقق خفری می52ص:

 الوجود است، و وجود ونفسه نیستند بلکه وجود و ثبوتشان همان نفس ارتباط با واجب
شان بعینه همان وجودشان لغیره است، و وجودیافتنشان از ثبوتشان لغیره است و وجود

[ خفری پس 145، ص10] 6همان ارتباطشان به واجب تعالی است.خداوند متعال، بعینه 
                                                                                                                                        

وهـو المـدو ن    وکما أنّ الوجود الحقیقیّ واحدٌ باعتبار ذاته وهو الموجِد فکذلک الذات الحقیقـی واحـدٌ   .1
 للممکنات فیکون ذاتُ جمیع الممکنات واحداً.

 . وذاتُه بل وجودُه الّذی هو به موجودٌ لیس الّا االرتباط بالوجود الحقیقیّ.2
فالمعلوالت بدون ارتباطها إلی فاعلها الّذی هو الوجود الحقیقیّ القائم بذاته الشیء محض وال تحقّق لها  .3

بدون ارتباطها إلی الذات الّذی هو الوجود الحقیقیّ الواجب بذاته فیحکم العقلُ ادصالً فلم نجد لها ذواتٌ 
 بأنّ جمیع الممکنات بدون اعتبار ارتباطه بواجب الوجود فی حیّز العدم والشیء محض والذات له ادصالً.

 ذات الّا باعتبار الغیر فلیس ذاتاً. فانّ ما لیس له .4
 قوامٌ بال اعتبار الغیر فلیس فی الممکنات الصرفة ذاتٌ بالحقیقة أدصالً.فانّ معنی الذات لیس الّا ما له  .5
فلیس للمکنات وجودٌ فی نفسها بدون االرتباط بواجب الوجود بل وجودُها وثبوتُهـا إنّمـا هـو ارتباطهـا     . 6

ه بواجب الوجود فلها وجودٌ وثبوتٌ للغیر و وجود نفسها بعینه هو وجودها لغیرها... فیکون وجودُهـا منـ  
 تعالی بعینه هو االرتباط به تعالی.
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از بیان اینکه معلول حقیقتاً و أوّالً وبالذات و فی نفسه دارای ذات نیست و دصرفا دارای 
نماید: حرفی است، ماهیت معلول را در نسبت با علت این گونه تبیین می معنای ربطی و

برای علت تامّه است، و ایجاد در نزد معلول در نزد محققین دارای حیثیتی اعتباری 
[ 152، ص10] 1کند.محققین عبارت است از اینکه وجود حقیقی ظهور و بروز می

گوید: ایجاد عبارتست از اینکه وجود حقیقی دارای حیثیت انتزاع ماهیات همچنین می
داند که در جایی دیگر خفری ایجاد را بدین دصورت می [153، ص10] 2شود.ممکن می

، 10] 3اند نه حقیقی.شود که آن حیثیات، انتزاعید حقیقی دصاحب حیثیاتی میوجو
گوید: ایجاد عبارت است از این است که وجود [ خفری جهت ایضاح بیشتر می152ص

[ خفری مراد خود از 152، ص10] 4گردد.حقیقی متعیّن به تعیّنات ممکن اعتباری می
داند که شوند را این چنین میت اعتباری میاینکه ممکنات یا معلوالت متعیّن به تعیّنا

[ بدیهی است که 52، ص8] 5معلوالت وجودشان درنسبت با علت یک وجود اضافی است.
مقصود محقق خفری از اضافه، اضافه مقولی که تحقّقش متوقف بر طرفین مقوله باشد و 

قی است، در تحت عنوان ماهیت بگنجد نیست بلکه مقصود ایشان از اضافه، اضافه اشرا
که قوامش متوقف بر یک طرف یعنی علت به تنهایی است، اگر علت باشد معلول نیز 

بندد. خفری با عبارات مختلف در دصدد هست، اگر علت نباشد معلول نیز رخت بر می
بالذات دارای ذات و وجود نیست بلکه  بیان این مطلب است که معلول و ممکن أوّالً و

وجود حقیقی است و وجود داشتن معلول به اعتبار آن ذات ذات أوّالً و بالذات از آن 
حال که اثبات شد که معلول فی نفسه دارای ذات نیست مستقل و وجود حقیقی است. 

و از خود هویت مستقلی ندارد پس دارای چه عنوانی است؟ در اینجا خفری تعبیری که 
فری در مباحث ابتدایی یعنی خ طور است. برد تعبیر ظِلّ، شأن و برای معلول به کار می

بیند ولی هنگامی که به  معلول را در جایگاه خاص خود می أمور عامة هر یک از علت و
کند به معلول را در ارتباطی تنگاتنگ با هم لحاظ می رسد علت ومباحث توحیدی می

برد نفس ارتباط بالوجود الحقیقی یا به ای که تعبیری که برای معلول به کار میگونه
                                                                                                                                        

. إنّ المعلول عندالمحقّقین یکون حیثیةٌ اعتباریةٌ لعلّته التامّة فیکون اإلیجادُ عندهم عبارةً عن دصـیرورة  1
 الوجود الحقیقیّ ذا ظاهر.

 . هو عبارةٌ عن دصیرورة الوجود الحقیقیّ ذا حیثیة انتزاع الماهیات الممکنة.2
 د الحقیقیّ ذا حیثیّاتٍ انتزاعیّةٍ.. هو دصیرورةُ الوجو3
 هو عبارةٌ عن دصیرورة الوجود الحقیقیّ متعیّناً بالتعیّنات الممکنة االعتباریّة. .4
 نّ المراد بإعتباریّة التقیدات کونها شیئاً اضافیةً.. إ5
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در مراحل بعد پا را فراتر  داند وری دیگر معلول را عین الرب  با وجود علت میتعبی
داند از آن جهت که سایه از خود ای از وجود حقیقی مینهد و معلول را سایه می

[ جمیع 237، ص10] 1استقاللی ندارد بلکه همه اعتبارش به وجود دصاحب سایه است.
ای که آن وجود، عین است و جود حقیقیموجودات ممکن همانند سایه هستند برای و

داند سایه برای چیز دیگری نیست. خفری وجود حقیقی را موجود به اعتبار ذات خود می
داند و وجود حقیقی را و جمیع ممکنات و مخلوقات را ظل و سایه آن وجود حقیقی می

ممکنات را  داند چونکه وجود حقیقی، حقیقت موجودات وعین جمیع موجودات می
[ محقق خفری وجود حقیقی را عین جمیع موجودات 237، ص10] 2دهد.شکل می

داند بدین علت که وجود حقیقی حقیقت موجودات را واجد است در اینجا جناب  می
کند از باب حمل ظاهر بر خفری عینیت جمیع موجودات را بر وجود حقیقی حمل می
بارت دیگریست از بسی  مظهر و یا حمل حقیقت و رقیقت، گویا این بیان خفری ع

تر بیان  تر و واضح الحقیقة کلُّ األشیاء، أمّا عبارت خفری مقصود و منظور را دصریح
« إنّ الواجب کلُّه الوجود وهو کلُّ الوجود»کند کند. همچنین خفری از فارابی نقل می می
وجود واجب، وجود است برای همه گیرد که [ و از این عبارت نتیجه می87ص ،11]

إنّ »گویند داند که میممکنات و این بیان فارابی را هم معنای این عبارت از محققین می
[ مفاد همه این عبارت چیزی جز وحدت 87، ص11« ]الوجود الحقیقی عینُ األشیاء

 تواند باشد یعنی آنچه جهان را پر نموده است به تعبیر خفری وجودشخصی وجود نمی
حقیقی و به تعبیر فارابی وجود واجب و به تعبیر مالدصدرا بسی  الحقیقة است و چون 
وجود حقیقی عین همه موجودات است از آن جهت که حقیقت همه آنها را واجد است 

گذارد و این نیست مگر وحدت شخصی پس جایی برای حقیقت غیر از خود باقی نمی
 وجود و یا توحید حقیقی.

ا اثبات ادصالت وجود از تشکیک عامی مورد اعتقاد اساتید خود فادصله خفری در ابتدا ب
شود و سپس با سلب استقالل و وجود گیرد و معتقد به تشکیک خادصی موجودات میمی

نفسی از ممکنات و طرح عین الرب  بودن ممکنات با علت حقیقی، ممکنات را دارای 
و درنهایت با سلب ذات از  داندوجودی ربطی و حرفی نسبت به وجود علت العلل می

                                                                                                                                        
لذلک الوجود والوجود الحقیقیّ الموجود بذاته وجودعینیّ لذاته فیکون جمیعُ الموجودات الممکنة ظلّاً . 1

 الحقیقیّ الّذی هو عینٌ ال ظلٌّ لشیء آخر.
جمیعُ الممکنات هو ظلٌّ له فالوجودُ الحقیقی عـینٌ لجمیـع الموجـودات     . وجودٌ حقیقیٌّ موجودٌ باعتبار ذاته و2

 .[176، ص: 1 ، ج3دهد نه تشبیه ]  در این عبارت خفری معنای علیت می« کما» کما أنّه حقیقةٌ لها.
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داند و ماسوی را شأن آن ذات ممکنات، تنها وجود حق را دارای وجود و ذات حقیقی می
گوید: وجود حقیقی تنها رب است و أمّا مربوب أمریست خفری میداند. واحد حقیقی می

تر از نسبت أعراض با موضوعاتشان است، که گاهی از آنها به  که نسبتش با رب ضعیف
فرماید هر روز وهر لحظه در یک شأنی شود کما اینکه خداوند متعال مین تعبیر میشأ

داند وجهت [ خفری همه ممکنات را شئون آن وجود حقیقی می146، ص10] 1است.
ایستد، زند: همانند انسان زمانی که میتبیین مطلب به انسان و دصفات او مثال می

کاتب تنها انسان  ائم و ضاحک و قاعد ونویسد، حقیقت قنشیند و میخندد و می می
است و قیام و قعود وکتابت  و... تنها آثاری از آثار انسانند، و حکم ممکنات در نسبت با 

[ خفری در رساله مراتب وجود 237، ص10] 2وجود حقیقی هم این چنین است.
 مرتبه علم و عین و غیب و شهادت به غیر وجود حق و هستی مطلق پس در»گوید:  می

نموده شده و این کثرت از او  ۀنباشد که به تعیّنات و تقیّدات و تنوّعات و ظهورات مختلف
وجود یافته و او به این کثرات ظهور یافته و وحدت وکثرت واطالق وتقیید از نسب و 

[ خفری 256، ص9] «اعتبارات اوست که من حیث هی وجود ندارند و نمود بی بودند
د حق و ممکنات از مثال دریا و موج آن و یا نقطه نورانی جهت تبیین بیشتر رابطه وجو

[ خفری پس از 87، ص11گیرد. ]درحال حرکتی که رسم کننده دایره است بهره می
جوید که خداوند پردازد و از این آیه قرآن بهره میاثبات وحدت به توجیه کثرت می

جناب خفری ظلّ یا  3«ه ساکناًألم ترَ إلی ربّک کیفَ مدّ الظل ولو شاءَ لجعلَ»فرماید:  می
گوید: ربّ همان داند و میهمان سایه را تعبیر قرآنی کثرات یا مخلوقات و ممکنات می

وجود حقیقی است که تنها او قیّوم است یعنی قائم به خود است و به تعبیر دیگر تنها او 
اعتبار از واجد ذات است و مربوبون همه مظاهر آن یگانه وجودی هستند که در تصوّر و 

گوید حق تنها همان وجود [ در ادمه خفری می147، ص10] 4اند.او ظاهر و انتزاع گشته
میان ظاهر و باطن هیچ گونه تغایری  اند وحقیقی است و خلق منحصراً ظاهر آن حق

                                                                                                                                        
بالحقیقة هوالرّب وامّا المربوب فهو أمرٌ نسبته إلی الرّب أضعفُ مـن نسـبة األعـراض إلـی      موجود. إنّ ال1

 قال هللا تعالی )کلُّ یوم هو فی شأن(. «بالشأن» موضوعاتها فتارةً یعبّر عنه
نّ جمیع الممکنات شئونٌ له مثالً االنسان إذا قام وضحک وقعـد وکتـب فحقیقـة القـائم والضـاحک      . أل2

عد والکاتب إنّما هو انسان والقیام والضحک والقعود والکتابة إنّما هی آثارٌ له، فهذا حکمُ الممکنـات  والقا
 بالنسبة إلی الوجود الحقیقیّ.

 .45 فرقانال. 3
فالربّ هو الوجود الحقیقیّ الّذی هوالقیّوم والمربوبون هم مظاهر ذلک الوجود الّتی تظهر وتنتـزع عنـه    .4

 ار.فی التصوّر واالعتب
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[ و در انتها خفری سخن خود را مؤیّد به این 152، ص10] 1تعقل. نیست مگر به اعتبار و
، 10] 2«الباطن و هو بکلّ شیء علیم اآلخر و الظاهر و هواألوّل و»داند: گرآیه شریفه می

[ خفری استدالل خود مبنی بر وحدت شخصی وجود را مزین و مؤیّد به کالم 152ص
مع کلّ شیء البمقارنة و » فرمایند:کند که حضرت میالسالم می أمیرالمؤمنین علی علیه
خفری تعدّد ذوات را نشأت نهایتا   [86، ص11 ؛40ص ،13] «غیرکلّ شیء البمزایلة

داند نه ناشی از حکم عقلی )به خاطر انسی که با کثرات دارند( می هم گرفته از بداهت و
[ جناب مالدصدرا حدود نیم قرن پس از 52، ص:8]  3کند.که در أحوال ممکنات تأمّل می

ف خود اسفار ایشان همین استدالل را با نظم و تنقیح و تفصیل بیشتر در کتاب معرو
که به علت در  [253،ص21؛ 495 ، ص9، ج7؛ 299: ص ،2 ج ،15] کند.بیان می

دسترس نبودن کتب خفری این استدالل به نام مالدصدرا معرفی شده و مبدع آن 
 شود گرچه خود چنین ادعایی ندارد. می شناخته

 

 . استدالل دوّم خفری بر وحدت وجود خارجی از طریق وحدت مفهومی وجود6ـ2

 مقدمه أوّل: مفهوم وجود واحد است.
 مقدمه دوم: هر مفهوم واحدی منتزع از مصداق واحد است.

به تعبیر دیگر مصداق حقیقی و  نتیجه: مفهوم وجود منتزع از مصداق واحد است. و
 عینی و خارجی وجود واحد است.

نین کند که مقدمه سوم او چخفری برای اثبات توحید واجب از مقدماتی استفاده می
( معنای انتزاعی که همان معنای تحقق وثبوت است 1است، وجود دارای دو معناست: 

ایی که منشأ انتزاع مفهوم و معنای أوّل است، سپس در مقدمه چهارم ( وجود حقیقی2
گوید هر دو معنای وجود دارای وحدت است و وحدت آنها بدیهی است یعنی ایشان می

و همچنین معتقد به وحدت خارجی وجود به لحاظ  قائل به وحدت وجود به لحاظ معنا
گوید وحدت معنای أوّل قریب به أوّلیّات است و وحدت معنای دوم مصداق است و می

یعنی وحدت مصداق خارجی وجود، حدسی است یعنی به کمک قوه قدسی بدست 
گوید اشتراک جمیع موجودات در یک أمر حقیقی که [ خفری می84، ص10] 4آید. می

                                                                                                                                        
الخلق هو ظاهره والظاهر والباطن التغایر بینهما بالذات فـی األعیـان بـل     هو الوجود الحقیقیّ و . فالحق1ّ

 التعقّل. إنّما یکون التغایر بینهما باالعتبار و
 .3(57) حدید .2
 تعدّد الذوات إنّما نشأ من بداهة الوهم المن العقل المتأمّل فی احوال الممکنات. .3
أمّـا بداهـةُ    عنیی الوجود وحدتُه بدیهیٌّ أمّا بداهةُ وحدة المعنی األوّل فهی قریبةٌ من أولیّة وکلُّ من م .4

 وحدة المعنی الثانی فهی حدسیةٌ.
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شود، و به اعتبار همین وجود عینی خارجی باشد به سبب عقل سلیم فهمیده میهمان 
اشتراک موجودات است که آن أمر حقیقی، منشأ برای انتزاع مفهوم وجودِ انتزاعی قرار 

آید که کند که این مقدمة به سبب حدس بدست میگیرد. در پایان خفری تأکید میمی
 [ 84،  ص10] 1کنیم، لحاظ کنیم. می قامهباید آن را در دالئلی که بر توحید ا

کند که حدوس  برهان را به کمک حدس بدست آورده است، آن بیان می خفری
[،  و مالدصدرا آنرا را 116، ص 2حدسی که بنا به گفته ابن سینا منشأ جمیع علوم است]

رین [ و همانند ابن سینا آنرا قوه قدسی و باالت342، ص18]  سبب اتصال به عالم ملکوت
 [ 243، ص 16؛ 220 ص2 ج ،1] داند. می مرتبه قوای انسانی

حد وس  بدین دصورت است که هر مفهوم واحدی که در ذهن داشته باشیم باید از 
مصداق واحدی أخذ شده باشد، لذا چون مفهوم وجود واحد است، پس الجرم أوّالً 

ه از آن منتزع شده بایستی این مفهوم همانند همه مفاهیم دیگر مصداقی داشته باشد ک
باشد ثانیا این مصداق، وحدت داشته باشد چرا که از مصدایق متباین بما هو متباین 

 توان مفهوم واحدی أخذ نمود. خفری برای تأیید مدعای خود از این آیه قرآن بهرهنمی
[ استدالل در اینجا تمام 85، ص10] 2«.ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت»جوید  می

بریم، أما سؤالی که در اینجا مطرح  می ز وحدت مفهوم پی به وحدت مصداقاست و ما ا
است این است که از کجا پی ببریم که مصداق این مفهوم وجود عینی خارجی است؟ 
جواب این است که باتوجه به اینکه خفری با استداللهای متعدد أدصالت وجود را اثبات 

مصداق این مفهوم همان وجود حقیقی ماند که نموده است جای هیچ شبه ای باقی نمی
کند:  می و عینی خارجی است. خفری در جایی دیگر همین مطلب را این گونه بیان

بداهت وجود انتزاعی مستلزم بداهت علم به وجود حقیقی است از آن جهت که آن 
وجود انتزاعیست، پس ادعای بداهت هریک از آنها و همچنین وحدت هر یک از این دو 

[ خفری معتقد است که وحدت مفهوم و 44، ص11] 3زم وحدت دیگریست.وجود مستل
باشد،  می مصداق وجود، الزم و ملزوم یکدیگرند و اثبات هر یک مستلزم طرف دیگر نیز

                                                                                                                                        
و بالجملة یجد العقُل السلیم اشتراَک جمیع الموجودات مـن حیـث هـی موجـودة فـی أمـر حقیقـیّ         .1

اعیّ وهذه المقدمة الحدسیّةٌ ممّا البدّ من حفظهـا فـی   باعتباره یصیر منشأً النتزاع مفهوم الوجود االنتز
 دالئل التوحید.

 3(67ملک ) .2
بداهةُ الوجود االنتزاعی مستلزمةٌ لبداهة العلم بالوجودالحقیقی، بالوجـه الّـذی هـو الوجـودُ االنتزاعـی       .3

 فیصحّ دعوی بداهة کلّ منهما وأیضا وحدةُ کلّ منها مستلزمةٌ لوحدة اآلخر.
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چه از مفهوم شروع کنیم نهایتا بایستی به مصداق برسیم و چه از مصداق واحد شروع 
أخیر أدصل است چرا که تا مصداقی  رسیم که قسمکنیم که در نهایت به مفهوم واحد می

نباشد مفهومی نیز نخواهیم داشت أمّا از آنجا که اندیشمندان قبل از خفری حتی اساتید 
ایشان برای وجود به جز حیثیت مفهومی چیز دیگری قائل نبودند ومعتقد به أدصالت 

اند، لذا سیر ابتدایی بحث ایشان از مفهوم به سوی مصداق است. ماهیت بوده
یشمندان پس از خفری با الهام گرفتن از ایشان این استدالل را در آثار خود بیان اند

اند من جمله آنها جناب مالدصدراست، مالدصدرا رسیدن از وحدت وجود انتزاعی نموده
ومفهومی به وحدت وجود حقیقی را برای کسی که دارای حدس سلیم و طبع مستقیم 

محقق سبزورای همین استدالل  [62، ص:6 ، ج15؛ 461، ص19] 1داند.باشد، ممکن می
 اند:    در قالب شعر این گونه بیان کرده را

 [104: ص ،2 ج ،12]  یقع لم ما توحّد لها ممّا         ینتزع ال واحدا یمعن ألنّ
استدالل از وحدت مفهوم انتزاعی وجود بر مصداق حقیقی وجود همان طور که 

و...  (191، ص9، ج20) زواری، شهیدمطهریاندیشمندانی همچون مالدصدرا، محقق سب
 تواند به عنوان یک برهان بر وحدت وجود بیان شود.اند، می بیان نموده

 
 . نتیجه 7

با بررسی آثار خفری دریافتیم که جناب محقق خفری قبل از مالدصدرا در دصدد تبیینِ 
ند، این کآید و با اقامه برهان، آن را اثبات میاستداللی وحدت شخصی وجود برمی

فلسفی مشهور است که مالدصدرا أوّلین کسی است که  -درحالیست که در مجامع علمی
 بر وحدت شخصی وجود برهان اقامه کرده وآن را اثبات نموده است.

خفری در ابتدا با اثبات أدصالت وجود از تشکیک عامی مورد اعتقاد اساتید خود فادصله 
شود و سپس با سلب استقالل و وجود نفسی گیرد و معتقد به تشکیک خادصی موجودات می می

الرب  بودن ممکنات با علت حقیقی، ممکنات را دارای وجودی ربطی  طرح عیناز ممکنات و 
نهایت با سلب ذات از ممکنات، تنها وجود حق را  داند و درالعلل می جود علتوحرفی نسبت به و

 داند.واحد حقیقی میداند و ماسوی را شأن آن ذات دارای وجود و ذات حقیقی می

                                                                                                                                        
واحدٌ، لیس الّا، کما تشـهد علیـه بداهـةُ العقـل، و      یو إنّ المفهوم منه معن یحدة الوجود االنتزاعإنّ و. 1

 یالّذي هو منشأ االنتزاع، کمـا ال یخفـ   یوحدة الوجود الحقیق یدالالته مؤیّد دصادقٌ بل شاهدٌ عادلٌ عل
 سلیم و طبعٌ مستقیم.  من له حدسٌ یعل
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دهد جهت همچنین ایشان در استدالل دوّم، وحدت مفهومی وجود را مقدمه قرار می
 رسیدن به وحدت منشأ انتزاع آن مفهوم یعنی وجود عینی خارجی.

تواند ما را در فهم بهتر مبانی حکمت متعالیه و سیر احیاء آثار مکتب شیراز می
ای ان به حکمت متعالیه یاری نماید، چراکه نکتهتحول حکمت مشاء، اشراق، کالم و عرف

که نگارنده با بررسی آثار خفری دریافته است این است که شروع و نقطه ودصل جریانات 
فکری بعضا متضاد همانند کالم و فلسفه و حکمت مشاء و عرفان را بایستی از سیر 

در علوم فکری حکماء مکتب فارس، همچون عالمه شمس الدین محمد خفری که خود 
 ثر است جستجو نمود.مذکور دصاحب نظر و ا مختلفِ
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 . ، هجرت للصبحي دصالح( قم) نهج البالغة(. 1414شریف الرضي، محمد بن حسین) [ 13]

حقّقه:  ودصحّحه  .)الشرح الجدید( العقائد شرح تجرید(. 1393القوشجی، عالءالدین علی بن محمد)[ 14]
 محمدحسین الزارعی الرضایی، قم، انتشارات رائد.

 الترا . احیاء ، دار بیروت .االربعة العقلیة االسفار یف المتعالیة الحکمة(. 1981)  مالدصدرا، دصدرالدین محمد[ 15]

 مؤسسة التاریخ العربي. بیروت،. شرح الهدایة األثیریة. ( 1422) ـــــــــــــ [ 16]

 .   یطهور کربن، تهران، کتابخانه یهانر اهتمام به .المشاعر(.  1363) ـــــــــــــ [ 17]

 للنشر. یالجامع المرکز ،. مشهدالسلوکیة المناهج یف الربوبیة الشواهد(. 1360) ـــــــــــــ [ 18]

  . حکمت ، . تهران دصدر المتالهین یمجموعه رسائل فلسف(.  . قـه 1420) ــــــــــــــ[ 19]
 . قم، انتشارات دصدرا.یمطهر شهید استاد آثار مجموعه (.1368مطهری، مرتضی) [20]

 پژوهشی امام خمینی. ی. قم، موسسه آموزشادصول عرفان نظری مبانی و(. 1389پناه، یدهللا ) یزدان[ 21]


