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 آیدین ضیایی -وحدت وجود و لوازم اخالقی منتج از آن در اسپینوزا و گوروگرنت صاحب :پدیدآور نام و عنوان

 غفاری علی دکتر : راهنما استادان 

 خمسه سعادتی اسماعیل دکتر :مشاور استادان

   :دفاع تاریخ

 196 : صفحات تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا :نامهپایان شماره

 چکیده:
هم در عرفان اسالمی و هم در آرای فالسفه و ادیان غربیی و  « وحدت وجود»از آنجایی که هدف:  

شرقی با تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، به طیور اخی ، نتسیت    

؛ سپس، استنتاج لوازم اخالقیی  گورو گرنت صاحباسپینوزا و متن  یبررسی این نظریه در فلسفه

از آن؛ و در نهایت وجوه تعامل و تقابل این نظریه در فلسفه اسپینوزا در مقام یک فیلسیوف  منتج 

هیایی از کشیورهای   گرایِ عصر روشنگری؛ و یک متن مقدس دینیِ میورد پیذیرد در بتیش   عقل

 هندوستان، انگلستان، کانادا، آمریکا و آفریقا است.
یلی و با راهبرد کیفی صورت گرفته تحل -پژوهش حاضر به رود توصیفی شناسی پژوهش: روش

 است. 
با اندکی تسیام،، شیاید بتیوان از وحیدت وجیودی در معنیای پاننتویسیتی و نیه ل ومیا           : هاافتهی

که بیا اخیالد در ایین دو دییدگاه راب یه       ستن گفت گوروگرنت صاحبپانتویستی در اسپینوزا و 

 .مستقیمی دارد

سیکهیی و چیه از راه    یهای منیتج از سیتنان گوروهیا   وحدت وجود چه از راه آموزهگیری: نتیجه

کوشش مداوم عقل اسپینوزایی به دست آید، مبنایی معقول برای شهود وحدت و تفسییری بیرای   

دهد بیا ایین تفیاوت کیه طیرز فکیر       چگونگی رفتار آدمیان با خداوند، انسانها و جهان به دست می

گوروگرنت وحدت وجود اسپینوزا و  یظریهدر ن اسپینوزا در حوزه اخالد فراسوی نیک و بد است.
، انسان در طیف تجلی خداوند، باالترین جایگاه را داراست؛ از ایین رو ایین نظرییه از نظیر     صاحب

 کند.  بتشد که هیچ مکتبی با آن برابری نمیاخالقی جایگاه رفیعی به انسان می

 عرفان.سپینوزا، گورو گرنت صاحب، اخالد، وحدت وجود، اهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه 1-1

که در جهان اسالم برای نتستین بار به طور ضمنی و نه با صیراحت، در  « وحدت وجود»

تفکیر فیلسیوفان   م( م یر  گردیید و در   1165عربی )الدین ابنآرای عارف شهیر و برجسته، محی

گییریِ  رود، از همان ابتیدایِ شیکل  م( به کار می 1632غربی نی ، بیش از همه در مورد اسپینوزا )

تفکر فلسفی، یعنی از زمان تالس )نیمه دوم قرن ششم د.م(، در مقام نتسیتین فیلسیوف مبیر     

کر فلسفی، همواره زمین، م ر  بوده است؛ زیرا برای فالسفه ایونی و الوائی به عنوان پیشگامان تف

مورد امعان نظر واقی  شیده اسیت و در تیاریخ فلسیفه غیر ،       « وحدتی در ورای کثرت»شناختِ 

دانند. وجه مشترکِ بیاناتِ متفیاوت  د.م( می 540را پارمنیدس )« وحدت وجود»قهرمان بحث از 

 نتسیت آنکیه در ورای  »در بین قائلین بیدان، دو اصیل کلیی اسیت:     «  وحدت وجود»از اص ال  

کثرات، وحدتی فراگیر وجود دارد و دیگر آنکه واحد فراگیر، امری است که از ییک نیوع تقیدس و    

 (.  62: 1393)کاکایی، « الوهیت برخوردار است

گردنید  که همه کثرات بدان برمیی « احد»یا « واحد»بنابراین، در نظریه وحدت وجود، آن 

د )همان(. استیس بیر همیین مبنیا    شواز نوعی الوهیت برخوردار است و امری قدسی محسو  می

وری که خیود را خردگیرا میی   وحدت وجود، یک تصور عرفانی است؛ اگرچه اندیشه»معتقد است، 

از این رو، م ابق با عقیده استیس، اندیشه « داند با براهین من قی محض آن را م ر  کرده باشد

ین سیتن اسیتیس میی   ( که ا28: 1375وحدت وجود از عرفان وارد فلسفه شده است )استیس، 

ای بودنید؛  تواند صحی، باشد؛ زیرا فالسفه ایونی و الوائیان، خود به شدت تحیت تییریر آئیین ارفیه    

عرفانی بود. اما وحدت وجود جدای از عرفان و فلسفه، مورد پذیرد ادیان غربیی   -آئینی که دینی

که از میان ادیان زمینی،  )آسمانی( و ادیان شرقی )ادیان زمینی( البته با تعاریف متفاوت نی  است

انید.  ترین دین از گروه شرقی، به آن عناییت وییژه داشیته   ترین و پایندهادیان هندو، در مقام کهن

م 1604در زمان گورو ارجن به سال ، کتا  مقدس آئین سیکهی که نگارد آنگورو گرنت صاحب

مجموعیه برگ یده شد؛ به عنوان جانشین گوروی دهم  م 1708 رسما کامل و تایید شد و در سال
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ای از اشعار فارسی، هندی و پنجابی گورونانک و سایر گوروها و اولیاا... مسلمان اسیت کیه از ایین    

 ای داشته است. قاعده مستثنی نبوده و به جهت وجهه توحیدی، به این جنبه از عرفان توجه ویژه

  مسأله انیب. 1-2

را در آرای عرفیا و فالسیفه   « وجیود وحیدت  »طور که در مقدمه بیان شد اصی ال   همان

مسلمان و غیرمسلمان؛ ادیان غربی و شرقی با تعاریف متفاوتی شاهد هستیم کیه از بیین فالسیفه    

غر  بیش از همه اسپینوزا در این زمینه صاحب شهرت است اما از آنجائی که از یک سو به نظیر  

و بررسی دارد و از سوی دیگر رسد وحدت وجود در ن د اسپپینوزا هنوز هم جای تیمل و بحث می

توان دید؛ و نی  با تبیییر در معنیای وحیدت    در کتا  مقدس آئین سیکهی نی  وحدت وجود را می

وجود، ناگ یر لوازم اخالقی منتج از آن نی  تبییر خواهد کرد؛ لذا پیژوهش حاضیر پاسیخ بیه ایین      

به چه معناست؟  صاحب گورو گرنتجوید که وحدت وجود در آرای اسپینوزا و متن پرسش را می

 و لوازم اخالقی منتج از هر یک چیست؟

 پژوهش سؤاالت. 1-3

 اند؟  . منظور از وحدت وجود چیست و چه کسانی در این زمینه بحث کرده1

 . وحدت وجود اسپینوزا به چه معناست و مبانی آن چیست؟ 2

 صاحب به چه معناست و مبانی آن چیست؟  گورو گرنت. وحدت وجود 3

 لوازم اخالقی منتج از وحدت وجود دو دیدگاه مذکور کدامند؟. 4

توان مییان ایین دو سیازد ایجیاد     . وجوه تعامل و تقابل این دو دیدگاه چیست و آیا می5

 کرد؟
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 پژوهش فرضیات. 1-4             

. از وحدت وجود توسط عرفا، فالسفه و قائلین به ادیان آسمانی و زمینی تعابیر متفاوتی 1

ارائه شده است که وجه مشترک آنها نتست عبارت است از اینکه در ورای کثرات، وحدتی فراگیر 

 وجود دارد و دیگر آنکه واحد فراگیر، امری است که از یک نوع تقدس و الوهیت برخوردار است. 

رداشت حداکثری از وحدت وجود اسپینوزا آن است کیه اسیپینوزا قائیل بیه وحیدت      . ب2

گرا است؛ اما فرض ما بر این است که این برداشت از وحدت وجود اسپینوزا خالی از وجود طبیعت

اشکال نیست و در خالل بحث باید روشن گردد کیه بیر مبنیای آریار خیود فیلسیوف و شیارحان        

 نوزا در کدام معنا به کار رفته است.برجسته او، وحدت وجود اسپی

ای کتا  مقدس آئین سیکهی است و این کتا  مجموعه گورو گرنت صاحب. از آنجا که 3

از اشعار فارسی، هندی و پنجابی گورونانک و سایر گوروهیا و اولییاا... مسیلمان اسیت کیه وجهیه       

جود عرفای اسیالمی  رود وحدت وجود در این متن به وحدت وتوحیدی آن غالب است، گمان می

 ن دیک باشد.  

. چنانچه در خالل تحقیق برای ما اربات گردد که وحدت وجود اسپینوزا، وحدت وجیود  4

گرایانه است، در اسپینوزا، اخالد دستوری کنار رفته و اخالد توصیفی جیایگ ین آن میی  طبیعت

واهیم بیود؛ در  شاهد اخالد دستوری و توصیفی خی  صاحب گورو گرنتگردد؛ اما در وحدت وجود 

 غیر این صورت در هر دو، با اخالد دستوری و توصیفی مواجه خواهیم بود.

. اگر در طی پژوهش برای ما اربات گردد کیه وحیدت وجیود اسیپینوزا، وحیدت وجیود       5

طور که برخی بدان معتقدند، در این صیورت بیه زحمیت بتیوان وجیه      گرایانه است، همانطبیعت

پیدا کرد؛ اما اگر وحدت وجودِ طبیعت گورو گرنت صاحبنوزا و مشترکی بین وحدت وجود اسپی

گویند و اصول موضوعه و گرا بودن اسپینوزا رد شود، این دو نظریه از یک حقیقت واحد ستن می

 متعارفه آنها فقط در لفظ با یکدیگر متفاوت است. 
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  پژوهش اهداف. 1-5           

اسالمی و هم در آرای فالسفه و ادیان غربی و هم در عرفان « وحدت وجود»از آنجایی که 

شرقی با تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، به طیور اخی ، نتسیت    

؛ سپس، استنتاج لوازم اخالقیی  گورو گرنت صاحباسپینوزا و متن  یبررسی این نظریه در فلسفه

یه در فلسفه اسپینوزا در مقام یک فیلسیوف  منتج از آن؛ و در نهایت وجوه تعامل و تقابل این نظر

هیایی از کشیورهای   گرایِ عصر روشنگری؛ و یک متن مقدس دینیِ میورد پیذیرد در بتیش   عقل

 هندوستان، انگلستان، کانادا، آمریکا و آفریقا است.

 پژوهش اهمیت و ضرورت. 1-6

ه بیه نظیر   گرایانه است کی از آنجایی که وحدت وجود منتسب به اسپینوزا، وحدت طبیعت

آمدِ نظرات و آرار اسپینوزا است، لیذا  اسپینوزا در تباین بوده و خالف یرسد این با رو  اندیشهمی

ناپیذیر میی  به واقعیت از اسپینوزا، ل وم ایین پیژوهش اجتنیا     نجهت تنویر اذهان و تبیین مقرو

و در قرابیت بیا هیم    نمود. نباید از نظر دور داشت که وحدت وجودی اسپینوزا و اخالد مورد نظر ا

بنید اسیت. امیا چیی ی کیه      رو پژوهش حاضر در پی واض، و روشن کردن این مفصلبوده و از این

باشید،   گرنیت صیاحب  م ابقت با کتا  و مکتب  یباعث شده است تا این پژوهش به دنبال وجهه

یافتن موارد مشترک در اخالقیات مورد نظر اسپینوزا و م الب کتا  مذکور بود تیا ایین پیژوهش    

 تر به خود بگیرد.ای مقبولجنبه

 پژوهش پیشینه. 1-7         

وحدت وجوود و  »درباره پیشینه تحقیق، جستجوی اطالعات پایان نامه ایرانداک درباره 

ای را نشیان نیداد؛ امیا    پیشیینه  «نوزا و گوروگرنت صاحبلوازم اخالقی منتج از آن در اسپی

 مدارک ذیل ن دیک به موضوع انتتابی است: 

، تهران: عربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن(، 1393کاکایی، قاسم، )-

 هرمس.  
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آقای کاکایی در این کتا  نتست به وحیدت وجیود و تعیابیر گونیاگون آن و سیپس بیه       

پرداختیه   -عارف مسیحی قرون وس ی -عربی و مایستر اکهارتود از منظر ابنمقایسه وحدت وج

رغم اختالفات ظاهری، قرابتی شیایان توجیه وجیود    دهد بین این دو دیدگاه علیاست و نشان می

 دارد.

پژوهشوی تبیییوی دربواره    » (،1391صفایی هوادرد، مهناز، حلبی، علیی اصیبر، )   -

شناختی، آفاد حکمت، پایی  های معرفتپژوهش، «ینوزاوحدت وجود از دیدگاه مولوی و اسپ

 .109-139: 3، شماره 1، دوره 91

صفایی و حلبی در مقاله مذکور به بررسیی ت بیقیی وحیدت وجیود از دییدگاه مولیوی و       

 اند وجوه قرابت این دو را نشان دهند.اند و سعی داشتهاسپینوزا پرداخته

بررسوی تبیییوی وحودت وجوود از من ور      »(،1391، )حامد اکبری طوسی، زهرا -

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ال هراء )س(. ، «مالصدرا و اسپینوزا

در پایان نامه مذکور به ت بیق وحدت وجود از منظر اسپینوزا و مالصدرا به شیکل بسییار   

 س حی و ناق  پرداخته شده است.

ررسوی تبیییوی وحودت وجوود از     ب» (،1387حسینی شاهرودی، سید مرتضیی، )  -

، سیال  7، شیماره:  1387های فلسفه اسالمی، پیایی   مجله آموزه، «عربی و اسپینوزادیدگاه ابن

 هشتم.  

نویسندگان مقاله مذکور با ارائه اقسام وحدت وجود، اسپینوزا را از اتهام وحیدت وجیودی   

عربیی اشیتراکی عمییق    و ابین دهند که بین دیدگاه اسپینوزا گرا مبرّی ساخته و نشان میطبیعت

 وجود دارد.

 

 پژوهش اجرای روش. 1-8      

تحلیلی و با راهبرد کیفی صورت گرفته است که بیرای   -پژوهش حاضر به رود توصیفی 

 المللیی ییاری گرفتیه شیده اسیت.     های اطالعاتی ملی و بینای و پایگاهانجام آن از مناب  کتابتانه

او و کتیا    اخیالد هیای اسیپینوزا و متصوصیا  کتیا      کتیا  برای وصول بدین مقصیود، نتسیت   
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برداری شده است؛ سپس به م العه شارحان اسپینوزا و مکتیب  م العه و فیش گوروگرنت صاحب

های تحقیقاتی برای هر بتش به طور جداگانه میورد  سیکهیویسم پرداخته شده و در نهایت فیش

  تحلیل قرار گرفته است.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 مبانی و پیشینه تحقیق -2

 

 ترین مبانی نظری پژوهش حاضر عبارت هستند از: مهم

  وحدت. 2-1         

اعم از تجربی و استداللی تعاریف متعیددی ذکیر شیده اسیت و هیر      در علوم « وحدت»از 

انید، بیه عنیوان مثیال برخیی از جنبیه       کدام از آنها به تبیین وحدت از یک جنبه خاص پرداختیه 

ای از منظر ماهوی و برخی دیگر بیه منظیور شیناخت    وجودشناختی، بعضی از حیث معرفتی، عده

اند که در تحقیق حاضر، بررسی میا بییش از همیه    مبدأئی مشترک در بین طبیعت بدان پرداخته

 شناختی آن است. وحدت از جنبه هستی

 آن از متفاوت تعابیر و وحدت. 2-2         

هیا  العقلی به وضو  آنوحدت و کثرت از جمله مفاهیم بدیهی هستند که هر انسان سلیم

است؛ به عبارت دیگیر، وحیدت   ابد. وحدت امری است غیر قابل انقسام که دارای درجات یرا درمی

از جمله مفاهیم کلی مشکک است، یعنی مفهومی که صدد آن بر افرادد به طور یکسیان نبیوده   

بلکه به شدت و ضعف، اولویت و اوّلیت، و تقیدم و تییخر اسیت؛ بنیابراین وحیدت دارای مصیادیق       

نمیت که تقسیم پذیرد از آن جهآنچه تقسیم نمی»متعدد است اما از جهت معنا عبارت است از 

رو هم بر موجیود ممکین و هیم بیر     وحدت مساوی با مفهوم وجود و تشت  است؛ از این«. پذیرد

 موجود واجب صادد است. 



 

 

ای در وحدت یا حقیقی است و یا غیرحقیقی، آنچه که در اتصاف بیه وحیدت بیه واسی ه    

ف به وحدت شیود  عروض احتیاج نداشته باشد، یعنی وحدت وصف حال خود او باشد و لذاته متص

ای که اتصاف آن به وحدت با توجه به حال متعلق آن نباشد، وحدت حقیقی است. اما اگیر  گونهبه

نامیم با توجیه بیه در   وحدت با توجه به حال متعلق آن باشد، مثال  وقتی علی و حسن را واحد می

حیدت غیرحقیقیی   نیامیم، ایین و  است که آنها را واحد میی « انسان»نظر گرفتن متعلق آنها یعنی 

شود بدون آنکه چیی ی واسی ه در   است. به عبارت دیگر، واحد حقیقی لذاته متصف به وحدت می

شیود  عروض وحدت بر آن باشد مانند انسان واحد؛ و واحد غیرحقیقی لذاته متصف به وحدت نمی

هسیتند.   بلکه در این اتصاف نیاز به واس ه در عروض دارد مانند انسان و شیر که در حیوان متحد 

واحد حقیقی نی  بر دو قسم است؛ زیرا یا ذاتی است که عیین وحیدت اسیت ییا ذاتیی اسیت کیه        

نامند که واحد با وحیدت عینیی و خیارجی    می« وحدت حق»متصف به وحدت است. قسم اول را 

یکی است و هیچ مبایرتی با آن ندارد و چون در این قسم، وحیدت عیین ذات شیی اسیت کثیرت      

نامیده میی « واحد غیر حق»و قسم دوم که وحدت در آن زائد بر واحد است  برای آن محال است

شود مانند انسان واحد. وحدت غیر حق یا واحد خصوصی یا واحد عمومی است. واحید خصوصیی   

آید و در اریر تکیرر   تواند تکرار شود و از تکرار آن محالی الزم نمیهمان واحد عددی است که می

د عمومی مانند نوع واحد انسان و جنس واحد حیوان که اگرچه ییک  شود. واحآن عدد ساخته می

-279: 1392اردبیلی، دهد )نک: چی  است اما افراد و اشیا متعددی را تحت پوشش خود قرار می

 (. 519 -532: 1386، طباطبایی ؛276

 وجود وحدت اصبالحی و لغوی معنای. 2-3

)همیه خیدایی( و    Pantheismعموما  محققان وحدت وجود را معادل دو کلمیه انگلیسیی   

Panantheism وحیدت وجیود بیه    اند؛ به عنوان نمونه قاسیم کاکیایی، در   )همه در خدایی( دانسته

وحدت وجیود بیه    یترین آرار در حوزه( که یکی از مهم1393)عربی و مایستر اکهارت روایت ابن

را مترادف یکدیگر گرفتیه و هرجیا از    Pantheismو Panantheism دو اص ال   زبان فارسی است،

کنید. بیه   استفاده میی  Pantheismکند به جای وحدت وجود از اص ال  وحدت وجود صحبت می

بیوده و تمیای     رسد اگرچه هر دو کلمه اشاره به وحدت وجود دارند اما با یکدیگر متفیاوت نظر می

ا یی Pantheism ،«همه چیی  خیدا اسیت   »کند که یادعا م Pantheismظریفی بین آنها وجود دارد. 



  وحدت وجود و لوازم اخالقی منتج ...  28

 

انید کیه   گمان کردهخداوند و جهان؛ پیروان این مذهب،  همه خدایی عبارت است از یکی دانستن

معتقیید اسییت، خداونیید ب رگتییر از جهییان اسییت.    Panantheismهمییه چییی  خداونیید اسییت امییا 

Panantheism  ده است که همه چی  در خداونید  ین عقیاشاره به ا« همه چی  در خدا» یدر معنا

جهیان   Panantheismاز تعیابیرِ   یابید؛ در برخی  ییاست و خداوند فراتر از فضا و زمان گسترد می 

ن خداوند و متلوقیات  یب یشناختی  هستیتما  Panantheismخداوند نیست. در  یج  تجل ی یچ

خداوند رو  جهان است که در همه جا هست اما در عین حیال از متلوقیات فراتیر    محفوظ است؛ 

انییید اسیییت؛ از ایییین رو برخیییی، پاننتویسیییم را سییینت ی از تویسیییم و پانتویسیییم دانسیییته   

(Levine,1994:2-12)   

توضی، اینکه، خداوند از منظر خداباوران به یک شکل نبوده و در طیول تیاریخ خیداباوری بیه دو     

ت  و خدای نامتشت  دیده شده اسیت. خداونید در نگیاه قیائلین بیه خیدای       شکل خدای متش

جهان هستی که در عین حال از جهان  یمتشت ، وجودی است خالق، ناظم، حافظ و نگهدارنده

انگاری مواجیه هسیتیم، یعنیی    متمای  و متعالی است. به تعبیر استیس در چنین نگرشی با دوگانه

 ( 226: 1384ارتباط خداوند و جهان از نوع نایکسانی بدون یکسانی است )استیس، 

گیرند: افرادی که بیه خیدای متشتصیی    معتقدین به خدای متشت ، خود در دو دسته جای می

ای شبیه انسان باور دارند؛ و کسانی که به خدای متشتصی غیرشبیه به انسان معتقد هستند. خد

شیماری هماننید   دسته اول، همان خدای تویسم است در نگرد عرف دینی که دارای صیفات بیی  

ترین ویژگی آن الوهیت و قداست است که بصیر، علیم، قادر، حی، رحمان، رحیم و ... است و مهم

گیرد. خدای تویسم در عیین اینکیه تعیالی وجیودی     به دلیل همین ویژگی مورد پرستش قرار می

گونیه  ین تعالی م لق نیست برخالف خدای متشت  گروه دوم که فاقید اوصیاف انسیان   دارد اما ا

 است، ورای فهم انسانی است و تعالی وجودی دارد. 

گونیه غیرییت و رنیویتی مییان او و عیالم      خدای نامتشت ، خدای وحدت وجودی است که هیچ

پاننتویسم. بیه بیاور اسیتیس،    رود: پانتویسم و وجود ندارد. وحدت وجود نی  در دو معنا به کار می

پانتویسم، یکسانی محض بدون نایکسانی است و بر مبنای آن وجود خداوند و طبیعت یکی اسیت  

و تعالی وجود خداوند در آن ملحوظ نیسیت و خداونید در جهیان حلیول کیرده اسیت امیا تعیالی         

امیا متعیالی از آن    معرفتی و مفهومی دارد. در پاننتویسم با اینکه خداوند با موجودات وحدت دارد

توان ستن گفت و بیه  هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی میآن،  یاست درنتیجه درباره



 

 

 این شکل، پاننتویسم سنت  پانتویسم و تویسم است. 

 πᾶν ἐν θεῷ  ، pān enکه برگرفتیه از اصی ال  یونیانی     Panantheismبه اعتقاد برخی، اص ال  

theṓ  بیه   1828کیارل کیراوس در سیال     یلسوف آلمیان یاست، توسط ف« خداهمه در »در معنای

( در میورد راب یه خداونید و    1875-1775نگ )ی( و شل1770-1870د هگل )یک عقایمنظور تفک

منسو  به اسپینوزا، بیدین معنیا کیه خداونید و جهیان یکیی       « همه خدایی» Pantheismعالم از 

هستند، ابداع شد. بعضی دیگر بر این باورند، مفهوم ابداعی کراوس به دلیل تمیای  وحیدت وجیود    

ات ارتیدکس بیوده   یو اله ینان آن در فلسفه غربیمنسو  به اسپینوزا و فلسفه نوافالطونی و جانش

وجود نوافالطونی پاننتویسم؛ و وحیدت وجیود اسیپینوزا را پانتویسیم      است؛ بدین معنا که وحدت

تیوان  میی  Pantheismو  Panantheismدانسته است. با توجه به تفاوت معناشناختی دو اصی ال   

 های زیر خالصه کرد:های متفاوت از وحدت وجود را در قولصورت

اى از ان مجموعیه نتست، قول به اینکه فقط خداوند موجیودِ حیق و جیوهر اسیت و جهی     

پدیدارها و حاالت جوهر است که وجود حقیقى دائمى ندارد و جیوهرى متمیای  از جیوهر وجیود     

 خداوند براى جهان نیست. مصداد این وحدت وجود، در اسپینوزا است.

دوم، قول به اینکه فقط جهان، موجود حق است و ج  مجموعه اشییا، چیی ى بیه عنیوان     

دارد. مصداد ایین نظرییه از وحیدت وجیود را بیه هولبیاد و دییدرو         از اشیا وجود ن یخداوند جدا

 گویند.دهند. بعضى از پیروان هگل آن را وحدت وجود مادى یا طبیعى مینسبت می

توان به نظریه برخی از شاعرانی اطالد کرد که بر این سومین تعبیر از وحدت وجود را مى

ست و همین جاذبه، به جهیانِ طبیعیت بیه    حیاتى من وی ا یباور هستند که در عالم مادی کشش

 مند شود.عنوان یک مجموعه یا کل، حیات بتشیده و آدمی بایستی از مواهب این جاذبه بهره

و حلول است کیه   یهای نظریه تک جوهروحدت وجود در چهارمین قول، یکى از صورت

 (.664: 1366در برابر خداپرستى و خدامحوری قرار دارد )صلیبا، صانعی، 

ه مشترک تعاریف فود از وحدت وجود دو اصل کلی است: یکی اینکه در ورای کثرات، وج

وحدتی فراگیر وجود دارد و دوم آنکه آن واحد فراگیر از نوعی تقدس و الوهیت برخوردار است. بر 

فلسفی  عرفانی و نه یوحدت وجود را یک نظریه یمبنای همین امر قدسی است که برخی نظریه

شناسانه است و کیامال  بیه   در پاسخ به افرادی که معتقدند، وحدت وجود بحثی هستیاند و دانسته
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بنیدی علیوم پرداخیت، موضیوع     زیرا ارس و هنگامی که بیه طبقیه  ؛ شودفلسفه مربوط می یحوزه

گویند، وحدت وجیود، دییدگاهی   ، می-األعم را بحث از وجود و عوارض آن دانستالهیات بالمعنی

و حتی اگر بتواهیم وحدت وجیود را در فلسیفه هیم بحیث کنییم جایگیاه آن       کامال  عرفانی است 

األخ ِ ارس ویی خواهد بود؛ زیرا در این قسمت است که بیه ذات و صیفات الهیی    الهیات بالمعنی

 (  214: 1388شود )استیس، پرداخته می

 گوید:  استیس در این باره می

بریم، یعنی رأی یا مفهومی کیه در  می عرفانی را به کار یگاهی عبارت، تصور یا اندیشه» 

متحقق عرفانی و متعلق به عارفی  یشود، که در اصل تعبیری از یک تجربهاینجا تصور نامیده می

های بشر پیوسته است و کسانی هم کیه  بوده است ولی از آن پس به جریان همگانی تاریخ اندیشه

و به کار برند ... وحدت وجود نی  ییک تصیور    توانند آن را بپذیرندخبرند میاز منشی عرفانی آن بی

داند با براهین من قی محض آن را م یر   وری که خود را خردگرا میعرفانی است؛ اگرچه اندیشه

توانید صیحی، باشید؛ زییرا فالسیفه اییونی و       ( که این ستن استیس میی 28)همان: « کرده باشد

عرفانی بود. با لحیاظ ایین    -آئینی که دینیای بودند؛ الوائیان، خود به شدت تحت تیریر آئین ارفه

توان دیین را  عرفانی، وحی الهی است به یک معنا می یامر و نی  اگر بپذیریم که نوع اکمل تجربه

وحدت وجود دانست. بنابراین به قول استیس اگر قرار باشید از وحیدت وجیود     ینی  منشی نظریه

همیه  » یرا خدا ننامیده باشند، طبیق قاعیده   تعبیر دینی بشود حتی اگر معتقدان بدان، آن واحد

خدا همه چی  اسیت  رسند که همه چی  خداوند است و یا ق عا  به این نتیجه می« چی  یکی است

 (  60جهان یا عین خداست یا وجهی از تجلی ذات او )همان: و هر چی ی خداست؛ 

کثیرت   یعمده م ر  است نتست مسیله یبه طور کلی در بحث وحدت وجود دو مسیله

خداوند و جهیان،   یراب ه یو وحدت اشیا، بدین معنا که آیا اشیای عالم یکی هستند؛ دوم مسیله

توان نیوعی وحیدت را یافیت؟ اگرچیه از نظیر      این دو با یکدیگر می یبه این معنا که آیا در راب ه

نظیر  شیود، لییکن   من قی وحدت خداوند و موجودات عالم به وحدت موجودات عیالم منیتج میی   

خداوند و جهیان اسیت و    یدوم، یعنی راب ه یقائلین به وحدت وجود بیش از همه متوجه مسیله

 این چگونگی این ارتباط یکسان نیست ولی آنچه همگی به آن باور دارند یاگرچه نظر آنها درباره

بیر  شود. اکثر انتقادات است که کل هستی به دو بتش خداوندِ خالق و جهانِ متلود تقسیم نمی

وحدت وجود ناظر به همین دیدگاه است. بر این مبنا باید بدانیم که آیا به راستی ایین انتقیاد بیر    



 

 

گونه که محققان غربی و غیر غربی بر این باورند؛ و بعد از آن بررسی اسپینوزا نی  وارد است، همان

فیت ییا نیه؟    نی  به وحدت وجود در این معنا دست خواهیم یا گورو گرنت صاحبکنیم که آیا در 

توان به وجوه اشتراک و اختالف بین ایین دو تفکیر و نتیایج    بعد از وضو  این م لب است که می

   اخالقی آنها دست یافت.

  غربی یا آسمانی ادیان در وجود وحدت. 2-4          

بدون شک ادیان الهیِ یهودیت، مسیحیت و اسالم در سه اصل اساسی توحیید، نبیوت و معیاد بیا     

شتراک داشته و از این جهت تمای ی بین آنها وجود ندارد، بلکه آنچه عامیل تفیاوت ایین    یکدیگر ا

سه دین آسمانی شده است، تفاوتی است که در فروع آنهیا و شیریعت هیر ییک وجیود دارد. اگیر       

طور که محققان بپذیریم که از بین سه اصل مذکور، توحید از جنبه خاصی برخوردار است و همان

گوید، توحید بدین معناسیت کیه خداونید متعیال در ذات،     عالمه جوادی آملی میقرآنی از جمله 

( در ایین  88: 2، ج 1393صفات و افعال یکتاست و شریکی برای او وجود نیدارد )جیوادی آملیی،   

صورت، توحید با نظریه وحدت وجود قرابت دارد. مناب  اسالمی و مسییحی )عهید عتییق و عهید     

مؤمنان را به سمت توحید در باالترین س ، آن سیود  « محبت»و « معرفت»جدید( از دو طریق 

وحدت وجیود بیوده اسیت.     یبتش عرفای مسیحی و مسلمان در نظریهدهند. همین امر الهاممی

آیات و روایات فراوانی از کتب مقدسِ ادیانِ توحیدی در این زمینیه میورد اسیتناد عرفیای قیرون      

 کنیم.که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می وس ی و عرفای ب رگ اسالم قرار گرفته است

. برخی آیات که داللت بر معرفت توحیدی دارند، با تیکید بر یگیانگی خداونید و یکتیایی او و رد    1

 نمایند.در خداوند بازمی« وجود»هر نوع شریکی برای او، راه را برای قول به انحصار 

(؛ مین یهیوه   14نیست )قیرآن کیریم، طیه     همانا من اهلل هستم و هیچ خداوندی ج  من 

(؛ خدایی ج  خدای یگانیه نیسیت   45:7هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست )اشعیا 

(؛ بگو او خدای احد 4:35(؛ یهوه خدا است و غیر او دیگری نیست )تثنیه، 19)قرآن کریم، محمد 

 (؛ سوای من احیدی 8:4ن اول، (؛ خدایی دیگر ج  یکی نیست )قرنتیا1است )قرآن کریم، اخالص 

(؛ تو به تنهیایی  110(؛ همانا خدای شما خدای واحد است )قرآن کریم، کهف 45:6نیست )اشعیا، 

 (  9:6یهوه هستی. )نحمیا، 
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. آیاتی که تیکید بر فاعلیت م لق خداوند داشته و راه را برای قول به انحصار قیدرت در  2

خداونید اسیت و    یافعال، حتی فعل انسیان از ناحییه   ینمایند، بدین معنا که همهخداوند باز می

هیچ فاعل مؤرری در جهان ج  خداوند نیست. به عنوان نمونه در قرآن کریم و مناب  مسیحی می

 خوانیم: 

(؛ قوت از آن خداست )م امییر،  165همانا هر قوتی از آن خداوند است )قرآن کریم، بقره  

(؛ بگو خداوند خالق هر چیی ی اسیت و او   12: 16یو ، (؛ قوت و وجود در ن د وی است )ا67: 12

ظلمیت، صیان  سیالمتی و     ینور و آفریننده ی(؛ پدیدآورنده17واحد قهار است )قرآن کریم، رعد 

(؛ و خداونید شیما و   45، 8 -7این چی ها هسیتم )اشیعیا،    یبدی، من یهوه صان  همه یآفریننده

(؛ ای خداوند سالمتی را برای میا تعییین خیواهی    96اعمالتان را خلق کرد )قرآن کریم، الصافات  

(؛ هنگیامی کیه   26: 12آوری )اشیعیا،  کرد؛ زیرا که تمامی کارهای ما را نی  برای ما به عمیل میی  

 (  17وند پرتا  کرد. )قرآن کریم، انفال  پرتا  کردی تو پرتا  نکردی بلکه خدا

دانید و بیدین وسییله غییر او را نیسیت میی      . آیاتی که مالکیت را تنها از آن خداوند می3

 انگارد، به عنوان نمونه: 

(؛ سیل نت و هیبیت از   26بگو خداوندا ای مالک ملک و ملکوت )قرآن کریم، آل عمیران   

ها و زمین )قرآن کریم، آل عمیران    پادشاهی آسمان (؛ برای خداوند است25: 1آن اوست )ایو ، 

(؛ امروز پادشاهی برای خداوند واحد قهار 47: 7(؛ خداوند پادشاه تمامی جهان است )م امیر، 189

گفتند، سل نت جهیان از آن  ( صداهای بلند در آسمان واق  شد که می6است )قرآن کریم، غافر   

 ( 11: 15نا، یوح یخداوند ما و مسی، اوست )مکاشفه

دانید و خواسیت او را در رأس هیر    . آیات و منابعی که تنها موجود با اراده را خداوند می4

 دهد، به عنوان نمونه:خواستی قرار می

ای است که هنگامی که چی ی را اراده کند و بگوید بیاد، پیس میی   همانا امر او به گونه 

وند بترسند؛ زییرا کیه او گفیت و شید؛ امیر      (؛ تمامی اهل زمین از خدا82شود )قرآن کریم، یس  

کنید از  شود از آنچه انجام داده است و سؤال میی (؛ سؤال نمی33: 7فرمود و قائم گردید )م امیر، 

: 13کنیی؟ )اییو ،   (؛ کیست که به او تواند گفت چه می24اند )قرآن کریم، انبیا  آنچه انجام داده

: 73( اعانیه مین از جانیب اوسیت )م امییر،      21سیف   گر است )قرآن کریم، یو(؛  و خداوند یاری9



 

 

(؛ بیر خداونید تیا بیه ابید توکیل       67(؛ و متوکالن باید بر او توکل کنند )قرآن کریم، یوسیف   119

 (  26: 4نمایید. )اشعیا، 

. آیات و روایاتی که حاکی از حضور م لق خداوند در همه جاست، بدین معنی که ایین  5

 است، به عنوان نمونه:  « همه اوست» یهنوعی اندیش یآیات نشان دهنده

خداوند با شما است هرجیا کیه شیما    »خوانیم: می 4 ی، آیهحدید یدر قرآن کریم، سوره

چشمان خداونید در  »فرماید: ابیم؛ جایی که میینظیر این آیه را در روایات عهد عتیق می« باشید

آییا کسیی   »گویید:  دیگیر خداونید میی   ( یا اینکه در روایتی 15: 3)امثال سلیمان، « همه جا است

خویشتن را در جایی متفی تواند نمود که من او را نبینم، مگر من آسمان و زمین را مملیو نمیی  

سیوره  116 یشریفه ی( یا در قرآن کریم، آیه23: 24-23)ارمیا، « سازم؟ کالم خداوند این است

 «.  بیدایهر کجا نظر کنید پس وجه اهلل را می»خوانیم: می بقره ی

از رو  تو کجا بیروم و از حضیور تیو کجیا     »خوانیم که آمده است: در روایتی از م امیر می

بگری م؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، اگر در هاوییه بسیتر بگسیترانم اینیک تیو آنجیا       

خداونید   زخیرف مبارکیه   یسوره 85 یشریفه ی( در قرآن کریم، آیه139: 8-7)م امیر، « هستی

تثنیه طور در همین«. او کسی است که در آسمان اله است و در زمین اله است»فرماید: ال میمتع

(. 4: 39)تثنیه، « یهوه خداست، باال در آسمان و پایین بر روی زمین و دیگری نیست»خوانیم: می

ر خداونید نیو  » 35 یشیریفه  یآییه  نور یمبارکه یبه فرموده خداوند متعال در قرآن کریم، سوره

من آن نوری هسیتم کیه بیر اشییا احاطیه      »خوانیم: ؛ در عهد جدید نی  می«آسمانها و زمین است

ای چیو  را بشیکنید   دارد؛ من کل هستم همه چی  از من نشیت گرفته در من حاضر است. ق عه

 (77: 2-1)توماس، « من در آن میان هستم؛ سنگ را از زمین بردارید مرا در آنجا خواهید یافت

. آیاتی که حاکی از آن است که خداوند متعال اول، آخر، ظاهر و باطن است بیه عنیوان   6

 نمونه: 

من او هستم من اول هسیتم  »(؛ 4او اول و آخر و ظاهر و باطن است )قرآن کریم، حدید  

 (؛ در جایی دیگر هر چی ی غییر از خداونید فیانی و باطیل دانسیته     48: 13)اشعیا، « و آخر هستم

فرمایید  داوند متعال در آیات متعددی به این م لب اشاره کرده است برای نمونه میشده است، خ
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فرمایید: ایین از آن رو اسیت کیه او     ( یا می88چی  فانی است مگر ذات او )قرآن کریم، قص  همه

 ( 62خوانند باطل. )قرآن کریم،حج حق است و آنچه را غیر او می

ایات ادییان الهیی راه محبیت و عشیق اسیت.      دومین طریق وصول به توحید در آیات و رو

انید کیه حتیی ایین ن دیکیی بییش از       قدری به انسان ن دیک دانسیته ادیان توحیدی خداوند را به

دهید؛ محبتیی کیه    ن دیکی انسان به خودد است و این اوج محبت خداوند را به انسان نشان می

کتب مقدس این ادیان بیا برخیی    سازد به عنوان نمونه دروحدت را برای آدمی فراهم می یزمینه

 شویم:  آیات و روایات نظیر آیات و روایات ذیل مواجه می

گوید، من خدای ن دییک  (؛ یهوه می16تریم )قرآن کریم، د  ما از رگ گردن به او ن دیک

(؛ روزی کیه خداونید انسیان را آفریید، او را شیبیه خداونید       23: 23هستم و خدای درونی )ارمیا، 

 (.  1: 27(؛ خداوند آدم را به صورت خود آفرید )پیدایش، 5: 1، ساخت )پیدایش

بنابراین کمال آدمی در تالد برای بازجویی اصل خویش است؛ اصلی کیه در درون خیود   

او است و هنگامی که به او دست یافت، به او عشق ورزیده و او را بیشتر از همه چی  دوسیت دارد.  

های مؤمن را عشق شدید او نسبت به خداوند دانسیته  شانهخداوند متعال در قرآن کریم، یکی از ن

( در عهد قدیم نی  همین محبت عامل حیات میؤمن دانسیته شیده    165است. )قرآن کریم، بقره  

: 6)تثنییه،  « تا یهوه، خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی»است: 

: 1393ن دانسته شده است. )بیه نقیل از کاکیایی،    ( طبق برخی روایات نی  حب خداوند اصل دی3

السالم نی  دو چی  به عنیوان اصیل اساسیی شیناخته شیده      ( در شریعت حضرت عیسی علیه134

در دیین مسییحیت بیاالترین    « اصل محبت»است: محبت به خداوند؛ محبت به همسایه، بنابراین 

 خوانیم: اصل است. در انجیل متی می

تر است؟ حضرت شود، کدام حکم شریعت ب رگالم پرسیده میالساز حضرت عیسی علیه 

دل و تمامی نفس  یفرمایند: اینکه خداوند، خدای خود را به همهالسالم در جوا  میعیسی علیه

(. از منظیر متیون   22: 38-35و تمامی فکر خود محبت نمایی. این است حکم اول و اعظم )متی، 

اطاعت اوست و این بندگی و اطاعت است که موجبیات  محبت خداوند، بندگی و  یمقدس، الزمه

 سازد. در این زمینه در متون مقدس آمده است: محبوبیت عبد را در ن د ر  فراهم می
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