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 سریان عشق در هستی و ارتباط آن با وحدت وجود 

 شیراز از نظر برخی از حکمای خطة

 (الدین دوانی و مالصدراالدین دشتکی، جالل)غیاث 
 الهه زارع  

 له تسریمسئالدین دشتکی و مالصدرا درآثار خود الدین دوانی، غیاثجالل :چکیده

اند و هر سه سعی در آمیختن رویکرد سینوی و دهعشق در موجودات را مطرح کر

منتهی شده است، با سخنان آنان به وحدت وجود  همین جهت  اند و بهعرفانی داشته

الدین تنها عشق در اند. غیاثیک میزان موفق نبوده در این امر، به همگی این وصف

سخنان  زند.انسانی را همراه با علم دانسته و آن را با وحدت در شهود پیوند می مرتبة

نوعی وحدت سریانی در هستی است که به تبیین  کنندة وی در باب تسری عشق، بیان

صدرا نزدیک است. اما دوانی قائل به آگاهانه بودن عشق در تمامی تشکیکی مال

وحدت شخصی وجود  ةبر نظری مبتنی بارهدر اینمراتب و تجلیات است و سخنانش 

باره از نظر مضمون و ادبیات به اینچند تفسیر وحدت شخصی مالصدرا در است. هر

رین شکل موفق گردیده بهت  سخنان دوانی نزدیک است؛ اما تنها مالصدرا است که به

 نحو مستدل تبیین نماید. باره عرفان و حکمت را درهم آمیخته و آن را بهدر این
 

وحدت  ،مالصدرا ،الدین دشتکیغیاث ،یالدین دوانجالل ،سریان عشق ها: کلیدواژه
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 :مقدمه
عشق موضوعی است که از دیرباز در مکاتب مختلف ادبی، عرفانی و حکمی مورد توجه بوده است 

 هستی نظام در آن تفسیر جایگاه و تبیین به ایسینا اهتمام ویژه اما در حکمت و فلسفه اسالمی، ابن

ن است. پس از وی نیز حکمایی چون شیخ اشراق و مالصدرا، قسمتی از آثار خود را به ای داشته

موجودات را انکار  شدت سریان عشق در همة  سینا گرچه در شفا به اند. ابنله اختصاص دادهمسئ

عشق،  ؛ اما در رساله(20: 1، جق1404سینا،  )ابن داندقابل فهم می صورت را غیر  یولی بهکرده و شوق ه

نداشته و تمامی نوع انسانی   جاری و ساری است و اختصاص به موجودات ةعشق در هم معتقد است

اصر و موالید ثالث معدن، نبات و حیوان و دیگر هویات و عن و انواع موجودات؛ اعم از افالکیان

غریزی دانسته است. از نظر  وی این نوع عشق را .(396: ق1400سینا، )ابن گیرد می بررا درموجودات 

حدود عدمی   نقص که بهمطلق گرایش داشته و از خیر   اندارة هستی خود به وی همة موجودات به

-379: ق1400سینا، )ابن داندها میها بازگشت دارد، گریزان هستند و عشق را سبب موجودیت آن آن

375).  
از نظر عارف عاشق و  .مطرح است هستی عنوان اساس  به محبت و عشق، اسالمی عرفان اما در

ها  تعالی نیست. آن معشوق حقیقی تنها خداوند است زیرا ماسوی او، امری جز جلوه و تجلیات حق

اساس عشق را همانند وجود در هستی  میان عشق و وحدت وجود هستند و براین قائل به مالزمة

وحدت حقیقی  ةمحبت الزم» :گویدمی الحکمشرح فصوصکه کاشانی در دانند؛ چنانساری می

 (.299: 1370)کاشانی، «وجود، همان تسری محبت و عشق است است، پس سریان وحدت در

همین نگاه وحدت وجودی خود، این عشق را امر تکوینی و غریزی ندانسته بلکه  اسطةو عرفا به 

 دانند.را حقیقی و با خصوصیاتی چون علم و قدرت و حیات همراه می  آن

اند سینا بوده اند، یا متأثر از حکمت ابنادی که در باب عشق سخن گفتهاساس حکما و افر اینبر

شیراز حکمایی  رن هفتم تا اوایل قرن دهم( در خطةفکری مکتب شیراز )ق ةو یا عرفان. اما در دور

اند مباحث حکمی و کالمی را با ذوق و عرفان و قرآن تطبیق نمایند، اند، که سعی داشتهزیستهمی

را به اوج برساند. ازجمله  های حکمت متعالیه، آنقابلیت واسطة ها بهمالصدرا توانست بعدامری که 

الدین التاله شناخته شده است و غیاث ذوق ةالدین دوانی، که بیشتر با نظریحکمای این دوره، جالل

ی در باب اند. مقاالت متعدددهعشق را نیز در آثار خود مطرح کر تسری ةلمسئباشند که دشتکی می
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اما از نظر  ،نظر حکمای مختلف در فلسفه و عرفان نوشته شده استسریان عشق در هستی، از

تحلیلی  - حکمای شیراز مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق که بر اساس روش توصیفی

برآنیم تا ای است،  ها مقایسه ای و تحلیل آن صورت کتابخانه هها بگردآوری داده انجام شده و شیوة

ها با مالصدرا، بررسی  نظریات آن عشق از نظر این دو حکیم و مقایسة سریان ةلمسئ بر بررسی عالوه

اند و اینکه این سه حکیم نماییم چگونه سریان عشق را با مبحث عرفانی وحدت وجود پیوند زده

هایت مشخص نماییم ناند؟ و درباره به چه اندازه در تقریب موضع حکمت و عرفان موفق بودهدراین

  ها تاثیری پذیرفته است یا خیر. باره از آنکه آیا مالصدرا دراین

 موجودات از نظر دوانی در عشق سریان. 1
الدین دوانی عشق را موجب تلطیف روح و قوت ذهن دانسته است. وی در بحث تسری عشق، جالل

پرداخته و شوق را تنها مختص ممکنات بیان تفاوت معنایی شوق و عشق   سینا به از ابنبه تبعیت 

اند. اما عشق همین جهت طالب کمال ت وجودشان همراه با نقص است و بهدانسته است؛ زیرا ممکنا

 ةامکانی با مرتب جب تعالی است. البته عشق در مرتبةهم قابل اطالق بر موجودات امکانی و هم وا

تعالی عشق و عاشق و معشوق با یکدیگر  نظر وی در واجب ای دارد. ازواجب تعالی تفاوت ویژه

گونه که خداوند علم و عالم و معلوم است پس زیرا صفات الهی عین ذات اویند؛ همان ؛اتحاد دارند

معشوق  امکان، عاشقی و مشتاقی به ة. اما در مرتب(50: 1378)دوانی،  عشق و عاشق و معشوق نیز هست

درد است و دردی که ناشی از عدم اتحاد با معشوق  گیرد؛ عشقی که همرا با الم وخارجی تعلق می

 . (170-169 :1378، )دوانی آن سعی عاشق برای وصول به اتحاد است ةاست که نتیج

رود؛ زیرا این امر از بین نمی گاه ازاز نظر دوانی در ممکنات این شوق و درد عاشقی هیچ

 کند:تر این مضمون را چنین بیان مییشود. وی با تعبیری عرفانها، ناشی می ویژگی ممکن بودن آن

اساس گرد  اینویژگی فقر و نیاز انسان در هالة عشق و عاشقی متجلی شده است و بر 
گاه آتش  پیشانی انسان نشسته است؛ بنابراین تا انسان، انسان است هیچ امکان همیشه بر

 الهی کمال به شوق عاشقی، درد با گردد و همیشه شوق به کمال در انسان خاموش نمی
 ارد و طالب کمال مطلق خواهد بود.د

وی در اینجا بیتی از عارف بزرگ شیخ محمود شبستری نقل کرده که به مضمون سخنان وی 

 .(201و  200، 1378:101)دوانیبسیار نزدیک است: 
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 جدا هرگز نشد واهلل اعلم  رویی ز ممکن در دو عالم سیه

، معتقد است عشق و محبت ازلی «یسری فی الفرعحکم االصل » دوانی با استفاده از اصل

 ةهمع، تسری یافته و پرتو نور عشق برعنوان فر  عنوان حکم اصل، در موجودات، به خداوند، به

 «فاحببت ان اعرف» :ذرات کائنات ظاهر و جاری است. وی این امر را مضمون حدیث قدسی

 کند: دانسته و بیتی را با همین مضمون بیان می
 زلی در همه اشیا ساری استسر حب ا

 

 دل فریاد ورنه بر گل نزدی بلبل بی 
 (101: 1378)دوانی،                                     

یک از افالک، عناصر و نباتات و حیوانات به  از نظر وی این محبت و پرتو نور ازلی در هر

یافته است. از این سخن دوانی نحو عشق روحانی تجلی  شکلی ظاهر گشته است. اما در انسان به

نحو غریزی  انسانی را، به مرتبة سینا معنای تسری عشق در غیر گردد که وی نیز مانند ابنمشخص می

حانی و فطری قدری متفاوت عشق رو  داند. اما مالک تمایز دوانی در قائل شدن بهو فطری می

عرفا معتقد نیست؛ زیرا همانند نظر وی مالک این تمایز در اصل داشتن علم و آگاهی  است. از

جا دو نوع ادراک ی علم و ادراک است. اما وی در اینموجودات از رو است که این عشق در همة

داشتن آن ادراک،  ة آن بهشود: یکی ادراکی که دارندنماید که مالک این تقسیم میرا مطرح می

اصطالح وی به این   است و به خبر از این ادراک هی دارد و دیگری ادراکی که دارندة آن بیآگا

را مستلزم  ادراک، ادراک ندارد. وی نوع اول را عشق روحانی خوانده که مختص انسان است و آن

 خواند که میان همةری یا غریزی میداند؛ و نوع دوم را همان ادراک فطاختیار و آزادی می

. دوانی بدین (77و 101: 1378)دوانی،  موجودات اعم انسان و حیوان و نبات و جماد مشترک است

اند و عرفا انسان را امری فطری و غریری دانسته میان سخن حکما که عشق غیرِ شکل قصد داشته که

: ب1373)دوانی، اند، جمع نمایدشعور بودن عشق در تمامی مراتب هستی و موجودات که قائل به ذی

174). 
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 رتباط عشق روحانی و وحدت شهود. ا1. 1

وی  .عرفان است ای از حکمت وکه بیان شد سخنان دوانی در بحث تسری عشق آمیختهگونه همان

را در   ت، عشق الهی را در همة موجودات تسری داده و آنتعالی دانستن ممکنا حق با تجلی و جلوة

عشق روحانی  آرای دوانی در باب باالترین مرتبةانسانی عشق روحانی نامیده است. با بررسی  مرتبة

 وحدت شهود عرفا بسیار نزدیک است.  نتیجه رسید که سخنان وی به نظریة توان بدینمی

الدوله سمنانی از وحدت وجود است و وحدت شهود، تفسیر برخی از عرفا همچون عالء

مقصود از آن این است که عارف در مراتب باالی شهود، از غیر خداوند قطع نظر کرده و چنان در 

نظر عرفا  . از(158: 1379 )کاکایی، گرددکه از هرچیز جز او غافل می گرددخداوند مستغرق می

غیر او چه تعالی شده که از هر حق رسد چنان مجذوبمراتبی از سیر و سلوک که می  سالک به

و  اسما این مقام برسد همة ماسوای او ندارد. زمانی که طالب حق به است غافل گشته و توجهی به

گونه تعینی در  ذات احدیت هیچ ةداند و جز مشاهد ذات احدیت میصفات را مستهلک در غیب 

جهت محو و نابود گشته و توحیدی صاف و خالص، ظهور و تحقق ماند و اغیار از هر نمی او روح

: 1389 )کاکایی، گوید «یا هو من لیس اال هو»این مرتبه و مقام است که لسان حقیقت  یافته است. در

224.) 

راتب متعددی است و باالترین مرتبة عاشقی که دارای عشق روحانی دارای منظر دوانی نیز  از

ل است، که مقصود حضرت ختمی محبت و عشق است، متعلق به انسان کام باالترین مرتبة

فرد   به هایش، این مرتبه را منحصربرخی از سخن ؛ دوانی در(174: ب1373)دوانی،  باشدمی )ص(مرتبت

عنصر علم و آگاهی بسیار  داند. وی در این مرتبه بهرا مصداق آن می خاصی نکرده و عارف ربانی

این خیر   اش از صفات جمال و جالل الهی بهمیزان آگاهی   دارد و معتقد است انسان کامل بهکید أت

گردد. این محبت باید در  نماید؛ زیرا بدون معرفت، محبت حاصل نمیو کمال دست پیدا می

غیر این صورت شرک محض محسوب  چون در ،باشدخداوند   مختصا و تنه رین مرتبهت اعلی

عالوه اینکه این محبت و عشق، لذتی عقلی بوده و متعلق به جوهر  . به(235: 1391)دوانی، گردد می

گردد که سالک تعلقات جسمانی را رها کند و جوهر  نفس است نه عوارض آن و زمانی حاصل می

فضایل را اکتساب کرده و از خودی  انی پاک گرداند و همةاز کدورت جسمبسیط نفس انسانی را 

عالم قدس  که میان او و عالم عقلی حجابی نمانده و با خود که ابعد منازل است، بگذرد تاحدی
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وحدت حقیقی  ةنظر دوانی در این مرحله مشاهد شود. که از آن منجذب  مناسبت پیدا کرده و به

در این  .(239-238: 1386)دوانی، شود صرف و حق محض و نعیم ابدی و لذت سرمدی متحقق می

الیقین که نهایت مقامات  عبارتی حق مقام وحدت و یا به  زمان است که از هستی خود خالی شده و به

وحدت در م مفهو ةکنند معشوق بیان. این وحدت میان سالک و (229: 1386)دوانی،  رسد است، می

گردد که از خود نظر دوانی نیز در این مرتبه سالک چنان مجذوب معشوق میشهود عرفا است. از

گردد؛ زیرا حقیقت عشق بالذات، مقتضی آن است که عاشق را در غافل گشته و وجودش فانی می

لک معشوق فانی گرداند و با فانی شدن عاشق در معشوق، احکام عشق نیز در احکام معشوق مسته

  شود، برای او در ه برای دیگران در نشئة اخروی حاصل میچابراین آنبن (193: ب1373)دوانی، گرددمی

زمانی که خداوند کسی را »اند: چه گفتهچنان (229: 1391)دوانی،  گردد دنیوی محقق می ةهمین نشئ

وی مضامین  .«دگونه که دوستان تعاهد مصالح دوستان کنن دوست بدارد، با او تعاهد کند، همان

و یا  2(173: عمران )آل« نِعْمَ الْوَکیلُ وَ حَسْبُنَا اللََّهُ»و  1(196: )اعراف «الصََّالِحِینَ یَتَوَلََّى هُوَ وَ»آیاتی 

همین مرتبه   را وصول به (352: 2، ج1387 )کلینی، «فاذا احببته کنت سمعه و بصره...»حدیث قدسی 

گردد. زیرا  د از ماده میسر میصورت رفع حجاب و تجرتنها درنظر وی شهود تام  داند. البته ازمی

وحدت ذات را  ةو صفات، توانایی مشاهد نور بصیرت از دقائق اسما ةواسط هرچند در این نشئه به

 (.229  :1391 )دوانی، تعلقی است، باشد ت که مقتضای نشئةتواند خالی و منزه از ثنوی دارد، اما نمی

 تسری عشق فسیر وحدت وجودی. ت2. 1

وحدت شخصی عرفا  دت شهود، سخنانی دارد که با نظریةبر وح دوانی در بحث تسری عشق عالوه

 ةمسئلد باید گفت که وحدت وجود یک در تفاوت وحدت وجود با وحدت شهو 3تطبیق دارد.

روانی و ذهنی بوده و برای عاشق و  خالف وحدت شهود که دارای جنبةشناسی است بروجود

وحدت  در بحث عالوه اساساٌ گردد. بهاغیار می  شود، و موجب عدم نظر و توجه بهسالک واقع می

ها در دار هستی  نظر آن زیرا از ؛گرددمری مستقل مطرح نمیعنوان ا وجود، وجود ماسوای اهلل به

عنوان طرفی مستقل  تنها سالک )عاشق( به ت و تجلیات او نیست. بنابراین نهامری جز خداوند و صفا

گردد بلکه مفاهیم عشق و عاشق و معشوق مصداقی جز خداوند داوند )معشوق( مطرح نمیاز خ

 ندارد.
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ازجمله مواضعی که دوانی در باب عشق، با رویکرد وحدت وجودی سخن گفته است هنگامی 

اطالق عشق و عاشق و معشوق بودن خداوند است. وی با استفاده از  نحوةاست که درصدد تبیین 

تسری عشق الهی را اثبات  درنهایتوحدت شخصی وجود است، این امر و  ةکنند نمقدماتی که بیا

 نماید. می

بنابراین  ؛تعالی غیری نیست جز حق نماید که در عالم هستی بهوان میاول عن وی در مرحلة

ت خداوند و صفا گی مظاهر و تجلیات و تطورات اسماممکنات وجود مستقلی نداشته و هم

ازلی خداوند است؛ عشق و محبت  ها محبت و عشق صدور آن نشأگردند که ممحسوب می

؛ بنابراین عالم تکوین امری جز تجلیات او، که (136: 1378)دوانی، ظهور یافتن در اکوان   تعالی به حق

مقصود عرفا از وحدت از تجلی ذاتی و حبی سرچشمه گرفته است، نیست. که این همان معنا و 

اکوان به اسرها به منزله کلمه توحید است زیرا تطورات »گوید: همین اساس می شخصی است. بر

 (. 67: الف1373 )دوانی، «وحدت حقیقی و تفاصیل مراتب ظهوری او است

این  نیست در مرحلة دوم بهدوانی پس از آنکه اثبات نمود که غیری جز خداوند و تجلیات او 

توان او بازگشت دارد؛ بنابراین نمی  بهاو بوده و  او و از واسطة رسد که هرچه هست بهنتیجه می

بل، هم محب است تفکیکی متصور شد؛ خداوند هم ظاهر است و هم مظهر، هم فاعل است و هم قا

همین اساس علم و عالم و معلوم و عشق و عاشق و معشوق یکی است و همه  و بر و هم محبوب

که به حب و محب و  حمزه فناری ننقل سخنی از اب اره بهب ایناوست؛ زیرا غیری جز او نیست و در

  :تعالی اشاره دارد، پرداخته که محبوب بودن حق
زیرا حضرتش محبت ذات خود کنند؛  کائنات با عشق و محبت الهی ظهور پیدا می

طریق  ود محب و برای طالبان کمال که ازجهت محبت ذاتی خ تعالی به بود. حق
 .(136: 1378)دوانی، باشد  سوی او دارند، محبوب می صفات و اسماء روبه

عاشق و معشوقی در میان  ةهمین رویکرد وحدت شخصی، معنا و مقصود از مرتب وی باتوجه با

توجه به اینکه ممکنات امری جز تجلیات خداوند نظر وی با کنات را نیز تبیین نموده است. ازمم

گردند، که از جهت هر و تجلی خداوند محسوب میواقع دو مظیستند؛ بنابراین عاشق و معشوق درن

گرفته و باالتری قرار تر بوده و در مرتبة خود، یکی کاملاختالف استعداد و خصوصیات و قابلیات 

اساس در موجود ناقص، عاشقیت و در  تری واقع شده است. براینپایین مرحلةو در تر دیگری ناقص
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ة ظهور و تجلیات را . وی همانند عرفا اختالف مرتبکند تر معشوقیت ظهور پیدا می موجود کامل

دارد  ءو انتفا ءعاشقیت استعداد خفا کند که مرتبةن دانسته و عنوان میحسب ظهور و بطواختالف بر

. وی مقصود از تسبیح (193: ب1373و  168: 1391 )دوانی، اقتضای ظهور و اظهار دارد معشوقیت ةو مرتب

ار داند. زیرا ظهور امری جز آشکها می همین امر یعنی مظهر بودن آنو تحمید موجودات، را نیز 

وَ مَنْ »د: فرمای که خداوند می. چنان(189: 1381 )دوانی،همین امر دارد  کردن نیست و حمد نیز اشاره به

 .(44 :اسراء) «ءٍ إِلََّا یُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ فِیهِنََّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ

 الدین دشتکی سریان عشق الهی در موجودات از نظر غیاث. 2
نحو کوتاه و پراکنده در چند اثر وی مطرح شده است. وی  ة تسری عشق بهالدین دربارسخنان غیاث

ذرات عالم ساری و جاری است و  ه در همةمعتقد است هیچ حقیقتی از عشق خالی نبوده بلک

کند که نوع دوم اعم از ذاتی )فطری( و کسبی )ارادی(، دانسته و عنوان می سینا  عشق را ون ابنچهم

آن چند چیز است: لذت،  گردد و منشأ نوع انسان یافت می در یعنی عشق کسبی و ارادی، غالباً

خالف عشق ارادی . اما عشق ذاتی، بر(205: 1387 )دشتکی،سنخی  سانی و هم رحمت و شفقت، و یک

 شود. جمله خداوند می که شامل تمام موجودات منمختص انسان نبوده بل

 سری عشق الهی و وحدت سریانی.  ت1. 2

ها دانسته  الدین سریان محبت و عشق الهی را مساوی با ظهور موجودات و نمود و بود آنغیاث

صورت، نور و وجود، بر غیر ایننظام فیض است زیرا در است. از نظر وی عشق و محبت ازلی اساس

 تابد. ای نمی ذرههیچ 

 بی بدرقه عشق ز وادی عدم

 در شوره کون تخم هستی ندهد
 

 چیزی به ره وجود ننهاده قدم 

 تا زبر محبت نرسد فیض کرم
 (160: پ1386)دشتکی،                            

یه محبت برای مثال با تشب ؛شتر با جمالتی ادیبانه و استعاری سخن گفته استیباره بوی دراین

و  ت ازلی درِ این خزانه باز شدهمحب واسطة گوید، به خزانه خداوند، می کلید، و وجود به ازلی به

. ازنظر وی این عشق (160: پ1386)دشتکی،  آمده استحالت ظهور در وجود، از حالت کون و خفا به
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تسری یافته ها  موجودات تا آخرین آن همة او جاری شده و به شود و از بتدا در خداوند یافت میا

 .(205: 1387 )دشتکی، مند هستند وجوه مختلف از آن بهره یک از موجودات بهاست. بنابراین هر

حکم االصل یسری »همانند دوانی از قاعدة  وی نیز در تبیین سریان عشق الهی در موجودات،

 واسطة هکند با اینکه عشق در همة موجودات ساری است و ب نوان می، استفاده کرده و ع«فی الفرع

وری ذرات عالم رسیده است؛ اما میزان بهره به همة (156 :)اعراف «وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلََّ شَیْءٍ»حکم 

ها، متفاوت است؛ بنابراین  خاطر تفاوت درجه و قابلیت آن سان نبوده بلکه به موجودات از عشق یک

حد نهایت  ت، پس عشق در او درزان قابلیت اسچون انسان در باالترین مرتبه و دارای بیشترین می

 :[گویدگونه که سعدی می همان]. است

 عشق بر همه تابید پرتو خورشـــید
 

 4نوع نیست تا همه گوهر شود ولی سنگ به یک 
 (160: پ1386دشتکی، )                                        

سریانی وجود نزدیک است باره با وحدت تشکیکی و الدین دراینتوان گفت سخنان غیاثمی

خن گفته است آن سسینا از سریان عشق در هستی که هم ابن 5 اندگونه که برخی عنوان نمودهو همان

که حاجی  عربی و هم مالصدرا، با تشکیک وجود سازگاری دارد چنان و هم عرفایی چون ابن

نظر  . از(241: 1387)دشتکی، «هو الساری فی کل الذراری» :آورده است شرح منظومهسبزواری نیز در 

معنای ظهور و   تسری عشق الهی در موجودات را به توجه به اینکه ویالدین نیز باید گفت باغیاث

موجودات با شدت و ضعف  ةبه تفاوت قابلیت و درج داند، وجودی که بناها می وجود یافتن آن

 ةمرا، اخالق منصوریجمله،  نین با توجه به اینکه وی در آثار عرفانی خود منچهمراه است، هم
 ..، وحدت وجود عرفا را بهالعارفین  مقاماتو  السائرین  منازل، المحمدیه الحقایق  کشف، الحقایق

نوعی وحدت سریانی  کرده است، شاید بتوان گفت وی به سریان عشق در موجودات تعبیر و تفسیر 

ویژگی حقیقتی است که در  از وحدت سریانی و تشکیکی در هستی قائل بوده است که مقصود

حال وحدت عینی و حقیقی آن  عینخود جمع کند و در تواند کثرات را در یان دارد و میکثرات سر

که کثرتی سازگار با وحدت بلکه  شود آسیبی نبیند. از چنین کثرتی به کثرت نوری نیز تعبیر می

 .(158: 1388)یزدان پناه،  آن است تأییدکنندة
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 ل به واجب تعالی و ارتباط آن با وحدت شهود. عشق امر ساف2-2

خداوند و یا   موجودات، عشق موجودات به  بر عشق خداوند به الدین در آثار خود عالوهغیاث

را شوق ممکنات  حبی است. وی علت این رابطة مطرح کردهعبارتی عشق امر سافل به عالی را نیز  به

واقع واجب تعالی و نظر وی میان علت و معلول و در داند. ازواجب تعالی می  در تشبه یافتن به

شود که عاشق،  و همین امر باعث می 6 قول وی مناسبت شدیدی برقرار است  نات، سنخیت و بهممک

صفات الهی را  قع تشبه به خداوند و متصف شدن بهواکماالت معشوق و در شوق اتصاف یافتن به

عنوان  جمله نماز به بسیاری از تکالیف شرعی منو غرض  داشته باشد و همین تشبه یافتن را سرّ

وجود  ة پذیرشلمسئهمین اساس . وی بر(114-117: الف1386 )دشتکی،من، دانسته است معراج مؤ

 تواند کنه و چند انسان نمینظر وی هر امر فطری نیز تبیین کرده است. ازعنوان یک  به خداوند را

حبی که میان مالک و عبد برقرار است، وجود او را  واسطة رابطة ذات خداوند را درک نماید اما به

همین اساس تفسیر کرده است برای مثال پذیرد. وی احادیث مختلفی را بر ینحو جبلی و فطری مبه

کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلقت الخلق » :کند که در حدیث قدسیعنوان می

 عبارتی تشبه به معبود و یا به  مراد از شناخت، شوق به (344و  199 :،84، جق1403)مجلسی، «ألعرف

 . (215-216: پ1386 )دشتکی، معبود است 

حبی میان انسان و خداوند، سخنانی دارد  ةباب مراتب باالی همین نوع عشق یعنی رابط وی در

 الدین دشتکی دروحدت شهود عرفا است. غیاث  گردد و قابل تفسیر بهنوعی وحدت ختم می که به

معنای  همین جهت آن را به تفسیر وحدت شخصی آن مخالف است بهبحث وحدت وجود، با 

ورده است صراحت نامی از وحدت در شهود نیا هرچند وی به 7 وحدت در شهود تفسیر کرده است.

ه مقصود عرفا از شئون خواندن توجی همین معنا است؛ برای مثال وی در کنندة اما سخنان وی بیان

 گوید: اهلل در بحث وحدت وجود میماسوی

  ها در نفس معنای نفی آن اند، به عنوان شئون و اعتبارات، یاد کرده چه عرفا از آن بهآن
هنگام توجه تام نظر عارف در  ها از ست بلکه منظور ساقط شدن آناالمر و واقع نی

 )دشتکی، گردد ء، انتفاء خارجی حاصل نمیاین انتفا حضرت احدیت است که از به

 (. 745 : ب1386
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بطة حبی برقرار است؛ اما براساس برخی چند وی عنوان نموده که میان انسان و خداوند راهر

حالت جبلی  مراتب پایین انسانی، صرفاً توان متوجه شد که این رابطة حبی درسخنانش می دیگر از

دد. وی مراتب باالی گرعنوان عشق می مرتبه است که شایستةباالترین  و فطری دارد و تنها در

این چهار مرتبه نیز کند و ازیا مقام معرفی میعرفا اختصاص دارد را در چهار مرتبه   انسانی که به

و خداوند معشوق درنظر  نامد که براساس آن انسان عاشقحبی آخرین مرتبه را عشق می ةرابط صرفاً

 شود.  گرفته می

چیز بیند، در مرتبة دوم او را با هرچیز می هر و مقام اول عارف حق را بعد از مرتبه وی درنظر  از

و مقام چهارم عارف چیزی  در مرتبه نهایتدر بیند، وچیز میتبة سوم او را قبل از هربیند. در مرمی

اهد باشد و او شخدا معرفت داشته و نسبت به   خواهد به ة اخیر عارف میبیند. در این مرتبجز او نمی

نظر وی در این مرحله معرفت و شهود واسطه و وسیله برای حصول امری  او را مشاهده کند. از

ر این مرتبه از غی بالذات مقصود است. عارف درنحو  دیگر مانند لذت و بهجت نیست بلکه خود به

رد. در این مشغولی جز او دا کند و نه دل خاطرش خطور می  حق غافل است نه چیزی غیر حق به

زیرا مقصود او رسیدن و  ؛لذت و بهجت خویش  رسد به  بیند تا چه خودش را نمی اراده، اصالً

 کمال یا کامل شدن التفاتی داشته باشد و اگر خود را ببیند صرفاً ه بهدا است، بدون آنکیگانگی با خ

تد یعنی عدم التفات فااین مرحله اتفاق می چه دربیند. وی معتقد است آن با خدا و برای خدا می

نظر وی در عشق زمینی نیز  تعالی همان معنای عشق است. از دیدن حق خود و صرفاً عاشق نسبت به

وجهی داشته خود ت  که بهخواهان معشوق است بدون این شود که عاشق صرفاً چنین امری واقع می

 )دشتکی، محقق نشودبه خداوند که نهایت کمال و جمال را دارا است،   باشد، حال چگونه نسبت

 برای امور نه بخواهد خدا برای را خدا که داندمی سالکی را یا عاشق حقیقی مخلص . وی(190: 1387

 چنان خداوند  به راثر حبب چنین فردی. عذاب از ترس یا و لذت معرفت، استکمال، مانند دیگری

 این  به منوط امری داشتن دوست شرط زیرا ندارد خداوند غیر  به و حبی توجه که گرددمی مستغرق

برای  که است محال پس است غافل اهلل ماسوی از او که درصورتی نماید؛ تصور را  ابتدا آن که است

 .(40-41: 1381 )دشتکی، باشد خدا خواهان غیرخدا، چیزی
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بحث سریان  الدین درکه موضع غیاث (251-257: 1392 )پورجوادی، خالف نظر افرادیبنابراین بر

سینا و عرفایی که قائل ای از سخنان ابندانند؛ باید گفت موضع وی آمیختهسینوی می صرفاً عشق را

 باشد. وحدت شهودند، می  به

 سریان عشق الهی در موجودات از نظر مالصدرا  .3
 موضع صرفاً حدی ازبحث سریان عشق تا الدین درچند دوانی و غیاثچه بیان شد، هرتوجه به آنبا

ها با مباحث  جهت سخنان آن قریب حکمت و عرفان داشتند و بدینسینوی فاصله گرفته و سعی در ت

موفق  توان کامالًها را نمی وحدت وجود و وحدت شهود عرفانی تالقی پیدا کرده است، اما آن

علم داشتن موجودات غیرانسانی، و مخالفت با اصل  جهت عدم باور به الدین که بهدانست. غیاث

معتقد باشد و در  موجودات، نوعی تسری وجود در ظریة وحدت شخصی وجود، تنها توانست بهن

 ةچند همانند عرفا علم و آگاهی در همود را اثبات نماید. دوانی نیز هرعشق انسانی وحدت شه مرتبة

 مالًاین امر کا اثبات آن برآید. اما مالصدرا در ةخوبی از عهد وجودات را پذیرفت ولی نتوانست بهم

تمامی مراتب همراه  که این عشق در کید داردتنها همانند عرفا تأ موفق عمل کرده است؛ زیرا وی نه

ه سخنان کبه عرفا دارد و آن این  شعور و آگاهی و حیات است؛ بلکه یک وجه برتری نیز نسبت با

اصول حکمت متعالیه  به مبانی وها را بنا شهود بیان نکرده بلکه آن پایة بر باره را صرفاًخود دراین

بیان برهانی و  از او، موفق به یک از حکما قبلکه خود ادعا نموده است هیچبرهانی نموده و چنان

 بلکه تنها وی است که توانسته در اند؛موجودات نشده همة باب حیات و شعور داشتن عقالنی در

 . (153: 7، ج 1981شیرازی، الدین  )صدر برهان و ایمان را با یکدیگر جمع نماید هلئاین مس

 سری عشق آگاهانه در موجودات. ت1. 3

 شیرازی، الدین  )صدر گذاری است نظر مالصدرا اثبات عشق بدون حیات و شعور، صرفاً یک نام از

گونه که هیچ  زیرا حقیقت واحد وجود، عین علم و قدرت و حیات است. همان (153: 7، ج1981

قابل تصور نیست. موجودی که دارای علم و فعل نباشد نیز  بدون طبیعت وجود، موجودی مطلقاً

ه دارای حیات است و آنچ -به هر وجهی- چه که علم و فعل داشته باشدآند و هرباش قابل تصور نمی

 ةگونه که وجود در هم اساس همان باشد دارای شوق و عشق است. برایندارای حیات و شعور 

شیرازی،  الدین  )صدر تبع آن شوق و عشق نیز سریان دارد ات سریان دارد، حیات و شعور و بهموجود
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عنوان رفیق وجود، همانند  نظر وی اراده و محبت به . از(417: 6، ج1981شیرازی،  الدین  ( )صدر56: 1360

از   یل مختلفی چون عادت و یا استفادهدال  ساری است اما عموم مردم بهاشیا  ةوجود در هم

ها را با این نام ها یا عدم ظهور آثار مطلوب، اشیا باره و یا خفای معنای آناصطالحاتی دیگر دراین

 . (340: 6، ج1981شیرازی،  الدین  )صدر خوانندنمی

و مرید و عاشق و  اما مالصدرا عباراتی نیز دارد که خالف این سخن است؛ یعنی اطالق نام عالم

(. حال این دو 1360:150)صدرالدین شیرازی،  دشمار ها نادرست می اجسام و عوارض آن مانند آن را بر

موجودی  نظر صدرا اگر مرتبة پاسخ باید گفت از نظر را چگونه باید با یکدیگر جمع نمود؟ در

نهایت   بسیار ضعیف بوده و نقصان زیادی داشته باشد، علم و حیات و دیگر صفات کمالی نیز به

وجود مقایسه شود در حکم عدم علم، عدم  مراتب عالی ای که اگر با گونه گراید؛ به می ضعف

. بنابراین حتی (150: 6، ج1981 )صدرالدین شیرازی، گردد حیات و دیگر صفات وجودی محسوب می

حد ضعف وجودیش وجودی واقع شده، از علمی ضعیف در ةترین مرتبهیوالی اولی که در ضعیف

 . (239: 2، ج1981 )صدرالدین شیرازی، برخوردار است

 ةپاسخی دیگر را نیز مطرح کرده که همانند سخن دوانی است، دوانی بر اساس آی البته وی

همانند عرفا عنوان نمود که  (44اسرا: ) «...لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ کِنْوَلَ شَیْءٍ إِلََّا یُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِنْ مِنْ...»

غیرانسانی، فاقد علم به علم  مرتبة این وجه که در دات دارای آگاهی و شعورند اما باموجو همة

نظر وی صفات حقیقی  باراتی مشابه همین سخن در ذیل آیة مذکور دارد. ازهستند. مالصدرا نیز ع

موجودات جاری است اما  ةوجود که عبارت از علم و قدرت و حیات است، همانند وجود در هم

. وی با قائل شدن به دو گونه (117:  6ج ،1981 )صدرالدین شیرازی،دانند علم میگونه که راسخان درآن

له دارد. علم بسیط عبارت است از ادراک چیزی اما با مسئعلم: بسیط و مرکب، سعی در حل این 

خیر. ازنظر وی  اینجا علم وجود دارد اما علم به علم،درک شده چیست؟ در اینکه آنچه  غفلت از

اند..... اما گوی حق و خداشناس و تسبیحکنند اساس علم بسیط درک میهمة موجودات، خدا را بر

 این مورد علم به علمشعور و آگاهی. بنابراین در ههمرا علم مرکب عبارت است از ادراک چیزی به

ما رایت شیئا و رایت اهلل »که فرمودند:  )ع()چیزی که درک شده( وجود دارد. همچون امام علی

این برداشت صدرا از ری نظر محقق سبزوا از .(116: 1، ج1981)صدرالدین شیرازی، «قبله و معه و بعده
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اب یاء غیبت جای تاء خط است؛ یعنی به «لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ کِنْوَلَ»اساس قرائت بر مزبور آیة

کنند اما به این کار خود علم به موجودات، خداوند را تسبیح و تحمید می خوانده شود: یعنی همة

موجودات مادی وجود  ه درچموجودات مجرد و آن  علم منحصر است بهد؛ زیرا علم به علم ندارن

 .(118: 6، ج1981صدرالدین شیرازی،) دارد همان علم بسیط است

 تفسیر وحدت تشکیی از سریان عشق .2. 3 

باشد. اما موجودات تسری دارد امری است که از سر آگاهی و شعور می بیان شد که عشقی که در

وجود  توجه به اینکه مالصدرا عشق را مساوق بااین عشق آگاهانه باید گفت بایین تب ةدرمورد نحو

شود که یکی براساس وحدت تشکیکی  باره یافت میبیان دراین ةاست، در آثار وی، دو نحو  دانسته

 وجود و دیگری براساس وحدت شخصی وجود است. 

 مندی تشکیکی موجودات ازهرهتنها تسری و ب خود نه مبانی حکمت متعالیة  مالصدرا باتوجه به

ا نماید که این تسری امری مداوم و الینقطع است. وی وجود رعشق را اثبات کرده بلکه اثبات می

وجود  اند پس همه شائق بهموجودات به خیر تمایل داشته و مشتاق داند و چون همةخیر می مساوق با

کمال و  تفاوت به ی و بسیط دانسته و قائل بهی حقیقتوجه به اینکه مالصدرا وجود را امرهستند. اما با

 ةنظر وی هم واقع اختالف تشکیکی مراتب وجودی است، بنابراین ازنقص میان مراتب و در

اساس در  براین 8 موجودات با تفاوت و تشکیک در معشوقیت و محبوبیت، عاشق اول تعالی هستند.

ده او متصور نبو گونه نقصی در ه هیچگیرد ک رار میکمال وجودی واجب تعالی ق باالترین مرتبة

اتب ذات خودش است اما مر  نهایت بهجت و محبت و لذت بهبلکه وجود و خیر محض است و در

حسب حد و  به  اند و هممیزانی از کمالِ فائض از جانب واجب تعالی بهره برده یک، به دیگر هر

یک از موجودات از وجود و یا  چمعلولیت خود دارای نوعی نقص و تباهی هستند. پس هی ةمرتب

 اند. نصیب نمانده عبارتی محبت و عشق و عنایت ربانی بی به

-دوام و تداوم عشق را نیز تبیین نموده و عنوان می ةواسط همین اساس، بقای عاشق به وی بر

نیز بدون مداومت معشوق و افاضة  نیازمند علت است عاشق دائماً گونه که معلول در بقا ماید: همانن

د و از عدم و انشود. موجودات چون عاشق وجود و طالب کمال جانب او هالک و نابود می عشق از

واسطة  گردد مگر به این تداوم میسر نمی ند، پس سعی در حفظ و تداوم آن دارند اما نقص متنفر

از معلول، علت آن است...... بنابراین  تر تر و کامل خود شیء و امر قویتر از تر و کامل امری قوی
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ان وجود کمال )از جهت حال فقدان کمال و چه در زم حاصل است چه در ء شق همیشه برای شیع

موجودات ساری است. توضیح آنکه  عشق در همة شود اساس است که گفته می ایندوام( و بر

ستند و برهمین اساس خود از خیر و وجود برخوردار ه موجودات براساس حد وجودی و مرتبة

 ةنقایص خود متمایل و عاشق مرتب ةگردند. همچنین به اندازفروتر خود محسوب می ةمعشوق مرتب

مراتب است که امری واحد متصل ذو باشند. پس عشقتر از خودشان است، میباالتر که کامل

)صدرالدین  9«ها محیط است آن خداوند بر همة»ر برخی دیگر است و بعضی مراتب آن محیط ب

 . (150-151 : 7، ج1981شیرازی،

تعالی بود اما وی عشق امر عالی  به حق  عاشقیت موجودات سافل نسبت ه بیان شد درموردچآن

خداوند  ذات  نظر وی این عشق بازگشت به یین نموده است. ازنسبت به سافل و مادون خود را نیز تب

انی گونه که زمانی که انس باشد همان ات خود میواقع محبوب و مراد خداوند تعالی، نفس ذدارد. در

 را هم دوست خواهید داشت، زیرا محبوب درواقع آن انسان استرا دوست داشته باشید آثار او 

 .(265-264: 2، ج1981 )صدرالدین شیرازی،

همین جهت است که   هست و به ذات خود، عاشق مخلوفات نیز تبع عشق به واقع خداوند بهدر

نحو بالذات  تعالی به امر سافل خود به ا واجبتعالی ایرادی ندارد زیر واجب  ن بهنسبت دادن آ

، 1981 )صدرالدین شیرازی، نحو بالعرض و بالتبع است لکه این التفات و محبت و توجه بهالتفات نداشته ب

بنابراین شود؛ کند چون از حبیب، جز حبیب صادر نمیعنوان می الغیبمفاتیحمالصدرا در (. 157: 7ج

 .(293-292: 1363درالدین شیرازی، )صماسوای است  ذات خود عین محبت او به تعالی به محبت واجب

را مانند علم  لهمسئاثبات این نوع عشق توسط مالصدرا باید گفت که وی این  باب نحوة اما در

 یالت ذوات اشذاتش ع گونه که ذات او و علم او به هماننظر وی  داند؛ ازموجودات می خداوند به

صدرالدین ) «است ات اشیاست، علت ارادت او به اشیاذاتش که عین ذ گونه عشق به است.... به همین

ذات   گونه که در علم خداوند به توان گفت هماننین میچهم (.145: 1360 نیز؛ 318: 1420، شیرازی 

تمامی اشیا منطوی  عشق بهذات خود نیز   عشق خداوند به منطوی است، در تمامی اشیا خود، علم به

ند زیرا کماالت هر مرتبه در ز وحدت آن نمی نحوی است که آسیبی به ن انطوی بهبوده و کیفیت ای

 نحو اجمال منطوی است.  باالتر از خود که درواقع علت وجودی آن است، به مرتبة
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ه سافل دیگر ب  باید گفت که بسیاری از سخنان و عبارات مالصدرا در باب عشق امر عالی نسبت

قابل تبیین با نظام تشکیکی نبوده بلکه با وحدت شخصی وجود سازگار است؛ برای مثال وی تعبیر 

کار  تعبیر عرفا نزدیک کرده و اصطالح تراوش و همسایگی را به  داده و به ارتقا عشق بالعرض، را

گردد هر غیریتی نفی می. زیرا براساس مبانی وحدت وجود (157: 7ج ،1981 ،)صدرالدین شیرازی بردمی

الوجود هستند، اثری از آثار ذات و تراوشی از تراوشات و موجودات که همان فعل و اراده واجب

رد. بنابراین ها را دوست دا این جهت است که خداوند آن گردند و بهفیض و بخشش او محسوب می

تعالی در  زیرا واجب ذات خویش؛  موجودات چیزی نیست جز عشق او به  معنی عشق خداوند به

چون  -نه به غیر خود -ذات خودش، مبتهج و مسرور است  است و او به تمام اشیاوحدت خویش، 

 نیز؛ 136-135: 1354 نیز؛ 292: 1422نیز؛ 264-265 :2 ، ج1981 )صدرالدین شیرازی، غیر و همتا و شریکی ندارد

1363 :269). 

 ةتفسیر آی پردازد که در د ابوالخیر میسعینقل سخن عارف بزرگ ابو همین اساس به و بر

 گفته است: «یُحِبّونَه وَ یُحِبُُّهُم»

دارد، پس در  که او آنان را دوست دارد، چون جز نفس خود را دوست نمی واقعاً
صانع چون تعریف  وجود جز او نیست و غیر او همگی صنع و آفرینش اویند، و

اند  ستوده و از اینجا حقیقت آنچه گفتهواقع خود را تعریف کرده و صنعش را کند، در
شود که اگر عشق نبود نه آسمانی و نه زمینی و نه صحرایی و نه دریایی پیدا  روشن می

 .(155: 1354 نیز؛ 264: 2، ج1981 )صدرالدین شیرازی، 10نبود

 . بیان وحدت شخصی از سریان عشق 3.3

دهد که با استدالل وی هستی ارائه می عشق درتر از سریان تبیینی دقیق اسفار مالصدرا در جلد هفتم

تدالل وحدت شخصی وجود در یک تطبیق دارد. وی در اس وحدت شخصی وجود، کامالً دربارة

خود، وجود مستقلی ندارند که درواقع تجلی و ظهور  علت دانسته که از  به معلول را عین ربط مقدمه

یک علت حقیقی ختم   ها بهعلت که همةگیرد دوم نتیجه می ةشوند و در مقدمعلت محسوب می

گیرد که یک علت حقیقی بیشتر نداریم و نین نتیجه میاینچو شوند؛ که آن واجب تعالی است. می

تعالی ندارند.  شوند که وجودی جدای از حقماسوای وی ظهورات و تجلیات او محسوب می

نماید کند. وی ابتدا بیان میان میهمین ترتیب، عنو  مالصدرا در مبحث سریان عشق نیز استداللی به
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آن است. پس هر معلولی عاشق علت  که هویت عاشق امری مستقل از معشوق نبوده و عین ربط به

معلول بوده و هم تمامیت و کماالتش چه درحالت   ت؛ زیرا علت، هم مفیض وجود بهخود اس

علت  س عشق معلول بهبخش است. پ و تداوم، درگرو همین علت هستی حالت بقا حدوث و چه در

بی، این وجود انتسا واسطة )معشوق( است که به علت  از انتساب و ارتباط وجودی آن به  عبارت

. بنابراین (160و159: 7، ج1981 )صدرالدین شیرازی، یابد و تداوم می شود و بقا هویت معلول حفظ می

عشوق( است، حکیم سبزواری م) علت  بوده؛ بلکه همان انتساب و ربط بهعشق امری مستقل از علت ن

وی این نسبت را امری وجودی، ربط  .تبیین این نسبت پرداخته است ، بهاسفار خود بر در حاشیة

اند  که گفته داند. مالصدرا نیز سخن عرفا میوجود منبسط  فة اشراقیه و معادل بانوع اضا ازمحض و 

را مؤید همین امر دانسته است؛ یعنی اگر این تعلق و  11«گشت اگر عشق باالیی نبود پایینی نابود می»

 .(160: 7، حاشیه سبزواری، ج1981) شد انتساب نبود معلول نابود می

ها، به یک معشوق حقیقی واقع معشوقها و درکند که تمام این علت دوم نیز عنوان می در مقدمة

  ی ابتدا همانند تقسیم علت بهد. وباش خیر مطلق و جمال اکمل می  شود که آن رسیدن به ختم می

قریب را  معشوق خاص و  قریب و بعید نموده و عشق به  ب و بعید، معشوق را نیز تقسیم بهقری

الربط دانستن هویت از بیان عین  وی پس .داند ق عام و حقیقی میمعشو  ای برای رسیدن به واسطه

تب مرا هایی که در و تفاوتشخصی، تکثرات نگاه وحدت به معشوق، سعی دارد با  عاشق نسبت

 لی واجب تعالی تفسیرمظاهر و تج  این اساس مراتب وجودی را به وجود است را تبیین نماید و بر

نحو   عاشقان خود )به همة ن خیر مطلق و معشوق حقیقی برنظر وی خداوند یا هما کرده است. از

ها به جهت  وجودی آنیکسان( متجلی و ظاهر است، بنابراین تفاوت مراتب و شدت و ضعف 

وجودی  ةهر اندازه مرتب  تفاوت در تجلی نبوده بلکه ازجهت تفاوت در قبول تجلی است. موجود به

پذیرد و  تری می نحو شدید  واقع قرب بیشتری با واجب تعالی داشته باشد، تجلی را بهدرتر و نزدیک

عنوان تجلی حقیقی یاد   تجلی، به ترین نزدیک مالصدرا از تر است. تر و تمام تجلی و تابناکیش قوی

فت واسطه دریا  زیرا تجلی را بدون ؛داند به معلول اول یا عقل کلی می  کرده است و آن را متعلق

یرش تجلی توسط پذ جودی به واجب تعالی است. وی نحوةو ترین مرتبة کرده و دارای نزدیک

 د:گوی نه تبیین کرده و مییکمک از مفهوم آی مراتب مختلف را با
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دیگر(  ینةیمال محبوب در آن )بدون واسطة آای است که ج نهیهمانند آی عقل کلی
گردد، اما حال دیگران در دیدن جمال محبوب مانند این است که  متجلی و ظاهر می

 -ینة چشمشیغیر آ -متعدد های ینهیینه و یا آییک آ واسطة عشوق خود را بهصورت م
 (.161:  7، ج1981الدین شیرازی، )صدربیند می

ها یا همان  نهیها است که این آی نهیتعالی همانند آی ر وی حال ممکنات در قبول تجلی حقنظ از

ها  نهیشود تجلی است نه اینکه آی وسایط سریان تجلی، امور عدمی بوده، پس تنها امری که واقع می

ارد و تنها از خود صورتی ندنه یشود. آی ها واقع می امور مستقلی فرض شوند که تجلی برآن

شود  شخص ساطع می نها برای شخص است و تجلی تنها ازصور است و صورت ت ةکنند منعکس

ها و کثرت وسایط،  نهیها نقشی در تجلی ندارند. تعدد آی نهیها متعدد باشند بنابراین آینهیهرچند آی

میزان قبول کم شدن  و نهایتاً هان ماندن صورت و کم کردن ظهور خداوندصرفاً باعث محجوب و پن

 .(160-161 : 7، ج1981 الدین شیرازی،)صدرشوند  می توسط مخلوقاتها  و پذیرش آن

 نتیجه:
الدین دشتکی و الدین دوانی، غیاثتوان گفت وجه شباهت آرای جالله بیان شد میچتوجه به آنبا

را  اند موضع حکمتمالصدرا، در بحث تسری عشق در موجودات، این است که همگی سعی داشته

وحدت وجود یا وحدت شهود  لةمسئها به  همین جهت سخنان آن  عرفان نزدیک نمایند و به  به

 اند.یک میزان موفق بوده توان گفت هر سه بهمنتهی گردیده است؛ اما نمی

الدین تسری عشق ه غیاثکنظر گرفتن این باید گفت با درالدین و مالصدرا نظر غیاث مقایسة در

توجه به اعتقاد وی به سنخیت داند و باها از نعمت وجود می مندی آنهمان بهرهدر موجودات را 

توان سخنان و وجود، می مندی در عشق هعلت و معلول و تفاوت و تشکیک موجودات در میزان بهر

عشق  یای با تفسیر تشکیکی مالصدرا از تسرنوعی وحدت سریانی ارجاع داد. که تا اندازه وی را به

الدین در بحث تسری عشق، بیشتر ادبیاتی عرفانی دارد تا توان گفت سخنان غیاث. مینزدیک باشد

همین جهت با نظریة وحدت شخصی وجود مخالف است و بر زیرا وی اساساً ؛رویکرد عرفانی

پذیرفت توان داند. بنابراین نمیعرفانی می شهود قابل تطبیق با وحدت عشق را صرفاً مرتبة باالترین

 ثیر پذیرفته است.ا چندان از وی تأکه مالصدر
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باره قابل تطبیق با اینالدین دریز باید گفت سخنان جاللنظر مالصدرا و دوانی ن مقایسة بارةدر

نظر وی ماسواهلل وجود مستقلی نداشته و همه عین فقر و  وحدت شخصی وجود است. از نظریة

 واسطة به تجلیات نیز مراتب گردند و اختالفتعالی محسوب می تجلیات و ظهورات حق صرفاً

تر ناقص مرتبة و تر تجلی، معشوقکامل مرتبة شود؛ها تبیین می آن بطون و ظهور میزان در تفاوت

این اساس خداوند خود عشق و عاشق و معشوق است. بنابر اینشود. برمی نامیده عاشق تجلی،

ادبیات و اصطالحات  ظر مضمون ون وحدت شخصی صدرا از توان گفت نظریة وی با نظریة می

یکی از  باب علم داشتن موجودات با بیشتری دارد. حتی سخنان دوانی درکار رفته قرابت  به

بر تمایز علم بسیط و مرکب بسیار نزدیک است؛ هر  خصوص، مبنی این های مالصدرا دراستدالل

جودات آگاهانه مو ب همراه با علم و آگاهی است و همةدو اعتقاد دارند که عشق در تمامی مرات

ط و همراه با علم به علم است. انسان است که علمش علمی بسی عاشق خداوند هستند؛ اما صرفاً

تر دیگری نیز های محکمهمین استدالل بسنده نموده اما مالصدرا استدالل  به چند دوانی صرفاًهر

تبیین تسری انی باچند ادبیات و مضمون سخنان دوچه گفته شد هروجود آناما باارائه کرده است. 

 تواند نشانةوحدت شخصی وجود بسیار نزدیک است و می عشق مالصدرا براساس نظریة

پذیری مالصدرا از وی و آغازی خوب در تقریب موضع حکمت و عرفان باشد، اما تنها  تاثیر

و مستدل و نح مالصدرا است که توانسته همان مضمون را در چارچوب فلسفی حکمت متعالیه به

 معنای واقعی عرفان و حکمت را با یکدیگر درآمیزد. زیرا وی ازطرفی همانند بیان نماید و به منسجم

 اصول و مبانی با را آن طرفی دیگرو از و همراه با آگاهی و حیات دانسته؛ را حقیقی عشق این عرفا

 ازجمله کمالی صفات با آن مساوقت و وجود وحدت و بساطت اصالت، جمله من متعالیه حکمت

  نیز به بقا و تداوم برای وجود بر عالوه موجودات وی نظر از. ستنموده ا برهانی علم و خیر یات،ح

 بیان نحوة دو است، دانسته مساوق وجود با را عشق وی اینکه به  توجه هستند. با شائق خود معشوق

 و وجود تشکیکی وحدت براساس یکی که شود می یافت موجودات در عشق تسری دربارة وی از

نماید که تشکیکی عنوان می تفسیر که براساس وجود است؛ شخصی وحدت براساس دیگری

 و تفاوت با منتها هستند تعالی اول عاشق همه اساس براین .است محبوب و لذیذ محض، خیر وجود

 دارد، سریان موجودات همة در وجود که گونه همان وی نظر محبوبیت. از و معشوقیت در تشکیک

 خداوند عشق در نظر وی از .دارد سریان موجودات همة در( تشکیکی نحو به) نیز شعور و حیات
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 خود سافل امر به تعالی التفات و محبت واجب بنابراین است؛ منطوی اشیا تمامی به خود، عشق ذات به

 اما. است سازگار وجود شخصی وحدت با سخن این که است همسایگی و تراوش و طفیلی ةگونبه

  به عالی ةمرتب عشق آن هم واسطة است که به اساس وحدت شخصی وجودوی بردیگر  استدالل

 که عاشق الربطیعین هویت بیان  به اول مقدمة در وی. شودمی تبیین عالی  به سافل مرتبة هم و سافل

 به منتهی را هامعشوق همة دوم مقدمة در و پردازدمی گردند،می محسوب معشوق تجلیات همان

 وحدت طریق به هستی تمام در عشق تسری اثبات آن نتیجة که داندمی تعالی حق یعنی معشوق یک

 .است وجود شخصی

:ها نوشت یپ  
 .کند و بندگان شایستة خود را سرپرستى می .1

 خداوند ما را بس است و او نیکو کارگزارى است. .2

 .الزوراءبه نظریة وحدت شخصی وجود از نظر دوانی رجوع شود به رسالة  برای آگاهی نسبت  .3

 گونه آمده است:  این دیوان سعدیشکل صحیح این بیت در  .4

 سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شـود   پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک
 (269)سعدی، دیوان اشعار، غزل شماره               

 .منازل السائرین و مقامات العارفینرک: قاسم کاکایی در کتاب  .5

 «.لکل الزم مع ملزومه مناسبه شدیدهلکل عله مع معلولها و » .6

 «.میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهود»الدین دشتکی  رک: مقاله غیاث .7

بـر عشـق گروهـی از صـوفیه را قابـل       ، سخنان مبتنیرساله مفاتیح الغیبوی براساس همین مبنا در  .8

 (.248: 1363)صدرالدین شیرازی، داند وجود می  ارجاع به

 20البروج:  .9

 «.عشق ما یوجد سماء و ال ارض و ال برَّ و ال بحرلوال ال» .01

 «.لوال عشق العالی ال نطمس السافل» .00

 نامه: کتاب
 .بیدار: قم ،(العشق رساله) ،سینا ابن رسائل ،(ق1400) عبداهلل. بن حسین سینا، ابن –

 . المرعشی اهلل یةآ مکتبه: قم زاید، سعید تحقیق ،الشفاء ،(ق1404)ـــــــــــــــــــــــــ .   –
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 . سخن: تهران دوم، ویرایش ،عرفان و اشراق ،(1392) نصراهلل. پورجوادی،  –

 و الحقـایق   ةمـرآ  رسـاله  مصـنفات،  مجموعـه  ،(الـف 1386)منصـور.   الـدین  غیاث شیرازی، دشتکی  –

 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: تهران نورانی، عبداهلل تصحیح ،الدقایق  مجلی

 تعلیـق  و ترجمـه  تصـحیح،  ،العـارفین  مقامـات  و السـائرین  منازل ،(1387) ـــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .هنر فرهنگستان: تهران کاکایی، قاسم

 تصـحیح  ،المحمدیـه   الحقـایق  کشف  مصنفات، مجموعه ،(ب1386) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن تهران: جلد، دو نورانی، عبداهلل

 عبــداهلل تصــحیح ،منصــوری اخــالق مصــنفات، مجموعــه ،(پ1386) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

  .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن تهران: جلد، دو نورانی،

 تصـحیح  ،(االخـالق  مکارم فی االشراق لوامع)جاللی  اخالق ،(1391) محمد. الدین جالل دوانی، –

 .اطالعات: تهران آرانی، مسعودی عبداهلل

 فریـدونی  فرشـته   شـرح  و تصـحیح  ،(اهلل الـه  ال شـرح ) تهلیلیه ،(الف1373)ــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .کیهان: تهران فروزنده،

 بـه  ،«شـیرازی  حـافظ  از غـزل  یک و بیت دو شرح»نیازی  نقد ،(ب1373) ــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .امیرکبیر:  تهران معلم، حسین کوشش

ـــ – ـــ . )ــــــــــــــــــــــــــ ــن راز »(، 1386ـــــ ــی از گلش ــرح بیت ــد ،  «ش ــن جاه ــحیح محس ، تص
 ، سال پنجم، شماره چهارم.سحرکاوندی، مجله ادبیات و فلسفه آینه میراث

 تفسـیر  و نقـد  ،دوانـی  عالمـه  عرفـانی  فلسفی رباعیات شرح ،(1378) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

 هرمس.: تهران  دهباشی، مهدی

 ، تویسـرکانى  تصحیح احمد ،الزوراء رساله المختاره، الرسائل  ،(تا بی) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

 المومنین. امیر  االمام مکتبه: اصفهان

: محقـق  جـوی، خوا اسماعیل ،الزوراء خطبه شرح الرسائل، سبع ،(1381) ـــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .مکتوب: تهران احمد، بن محمدنبی تویسرکانی،

 ،االربعـه  العقلیةة االسـفار  فـی  الحکمةة المتعالیةة   ،(م1981)ابـراهیم.   ابن محمد شیرازی، الدین  صدر –

 .  العربی التّراث داراالحیاء: بیروت 

 نشـر : تهـران  آشـتیانی،  الدین جالل تصحیح ،الشواهد الربوبیه ،(1360). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 .دانشگاهی
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: تهـران  محمـدخواجوی،  وتصـحیح  مقدمـه  ،الغیـب  مفـاتیح  ،(1363)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .  –

 . فرهنگى تحقیقات مؤسسه

 .العربی التاریخ مؤسسة: بیروت ،االثیریه هدایه  شرح ،(ق1422) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

 .ایران فلسفه و حکمت انجمن تهران: ،معاد و مبدأ ،(1354).  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 ،الجیالنیةة  المسـائل  بةة اجو رساله فلسفی، رسائل مجموعه ،(ق 1420)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .  –

 . حکمت: تهران

 .بیدار: قم ،فصوص الحکم شرح ،(1370) عبدالرزاق. کاشانی، –

 .هرمس: تهران ،اکهارت مایستر و عربی ابن روایت به وجود وحدت ،(1389)قاسم.  کاکایی، –

 قـم:  ،اکهـارت  و عربـی  ابـن  دیـدگاه  از شهود وحدت یا وجود وحدت ،(1379)ـــــــــــــــــــ .  –

 .157-177 ،6-5 شماره ،2 دوره کالمی، و فلسفی های پژوهش

: تهـران  اللهـی،  آیـت  مهـدی  محقـق  ،کـافی  اصـول  ،(1387) اسـحاق.  بـن  یعقوب محمدبن کلینی، –

 .آرا جهان

 قرآن کریم. –

 .  العربی دار الحیاء التراث: بیروت ،(جلدی11) ،بحار االنوار ،(ق1403) محمدباقر. مجلسی، –

 و آموزشـی  قـم: موسسـه   سـوم،  ،چـاپ نظـری  عرفـان  اصـول  و مبـانی  ،(1388) یـداهلل.  پنـاه،  یزدان –

 خمینی. امام پژوهشی
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