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 بر وجود خداوند متعال یوجود، برهان یوحدت شخص

 م جلوه بر آن(یو مناقشات حک یابرهان آقا محمدرضا قمشه ی)بررس
 

  2**پورحسنقاسم   1،*یتوکّل یمحمّدهاد
 (5/5/0931ـ تاريخ پذيرش مقاله: 01/01/0933)تاريخ دريافت مقاله: 

 

  دهیچک
اهل  ۀاست که مورد قبول قاطب یمسائل عرفان ۀوجود از جمل یوحدت شخص ۀمسئل

از  یکين مسئله برآمدند که يکردن اینشان در صدد برهاياز ا یمعرفت است، لذا برخ
از  یارش عدّهيشان مورد پذيباشد. برهان ایم یاشان مرحوم آقا محمدرضا قمشهيا

م يناقدان آن مرحوم حک ۀگر قرار گرفته است که از جمليد یبرخ ۀحکما و مورد مناقش
د برهان و نق یباشد. اين مقاله به بررسیم یاجلوه است که معاصر خودِ مرحوم قمشه

دهد که مناقشات حکيم جلوه بر اين برهان وارد یپردازد، و نشان میم یامرحوم قمشه
را در آن ميان مفهوم و مصداق يباشد، زن برهان هم تامّ نميينيست، اگرچه خود ا

 وجود خلطي صورت گرفته است.
 

 ، وحدت یناي، وحدت سریک خاصّيه، تشکيّليت تعليّثيه، حيّدييت تقيّثيح :هاواژهدیکل
 ی، ضرورت ازلیوجود، ضرورت ذات یشخص                  

 

 . طرح مسئله1
 ی، آرارودیم شماربه یمباحث وجودشناس از کهوحدت و کثرت وجود  ۀنيزم در

ن به تمام يـ وجودات متبا0اند از: ها عبارتن آنيتریارائه شده است، که اصل یمختلف
قت واحد ذومراتب است که يـ وجود حق1ء است. ذات هستند که قول منسوب به مشّا
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 یـ وجود واحد شخص9باشد. یون مياست و منسوب به فهلو یک خاصّيمعروف به تشک
ن سه قول مربوط به قائالن به اصالت ياست و ذومظاهر که قول اهل معرفت است. ا

صالت بودن وجود و ا یاعتبار یکيز ارائه شده است که يگر نيوجود است امّا دو قول د
است  یز قول منسوب به دوانين یگريت است که کثرت موجود از لوازم آن است و ديّماه

ت در ممکنات است، که وحدت وجود و يّو اصالت ماه یکه اصالت وجود در واجب تعال
 ن قول است.يا ۀکثرت موجود الزم

ق کشف يوجود نظر اهل معرفت است که از طر ین آرا، وحدت شخصيان اين ميدر ا
ن يکردن ایدر برهان یشان سعياز ا یاند و برخبه آن نائل گشته یهود و علم حضورو ش

 یق علم حصوليافته بودند از طريدر یچه را که به صورت علم حضورمسئله نمودند تا آن
که توانست  یشان عمدتاً نافرجام مانده و کسيا یم کنند که البتّه سعيگران تفهيز به دين
قه و برهان يط الحقيق برهان بسين بود که از طريند صدرالمتألّهک ین مسئله را برهانيا

بود که  یبه حدّ یر وين کند، و تأثييتب یشان را به صورت برهانيتوانست حرف ا یربط علّ
 یشوند، وحدت شخصیکه در حکمت از تابعان او محسوب م یپس از و یاز حکما یاعدّه

ن مروّجان حکمت يتراست که از بزرگ ینور یشان ملّاعليا ۀرفتند که از جمليوجود را پذ
 نيا به ديتوح ۀسور ريتفس در یون مطلب است. يار متصلّب بر ايه است که بسيمتعال
 عرفان کتب مدرّسان که ميشاهد یو از پس و( 31ص ،ینور) کندیم حيتصر مطلب
 نيالدرشهابيم ،یاشکور رزاهاشميم مانند وجود، یشخص وحدت به قائالن و ینظر
 .باشندیم هم هيمتعال حکمت مروّج و مدرّس ،...و ،یانيآشت یمهد رزايم ،یزيرين

مذکور پرداخته و آن  ۀبرهان بر مسئل ۀز، خود مستقلّاً به اقامين یام قمشهيحک
ن برهان، در صدد اثبات آن است که يدر ا یو .داندیم یت االهيبرهان را حاصل از عنا

رد و بر يپذیرا نم ین امريم جلوه چنيحک یاست. ولمصداق  یدارا یشرط مقسموجود البه
 کند.یمناقشه م یابرهان عارف قمشه

دکاظم يّشان مرحوم سيا ۀاز حکما که از جمل یز، برخين یاپس از مرحوم قمشه
رفتهيشان را پذيباشند، برهان ایم یانين آَشتيالددجالليّ، سینيخمعصّار، مرحوم امام 

ن برهان را مخدوش و يا یآمل یو استاد جواد ینند علّامه طباطبائگر مايد یااند، و عدّه
 0دانند.یناتمام م

                                                                                                                                                                             

 و مرحـوم 001سـحر ص:   ی، مرحوم امام هم در شـر  دعـا  00دکاطم عصار در مجموعه آثارشان صيمرحوم س .0
 ديـ ر تمهيـ در تحر یو اسـتاد جـواد   10د القواعـد ص: يو مقدّمه بر تمه011 یصريق ۀدر شر  مقدّم یانيآشت
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م. يام جلوه برآمدهيز مناقشات حکياصل برهان و ن  ین مقاله درصدد نقد و بررسيما در ا
ه و يّدييت تقيّثيرامون حيپ یح مختصرين برهان، به توضير ايش از پرداختن به تقريامّا پ
 م.يپردازیکنند میفا ميارا  یه که در فهم برهان مذکور نقش مهمّيّليت تعليّثيح
 
 هیّلیه وتعلیّدییتق یهاتیّثی. ح2

 یموجودات عالم هست ۀطور رابطنيان موضوع و محمول و هميم ۀان رابطيب یدر فلسفه برا
 اند از:ت مطر  شده است که عبارتيّثيچند ح یشان با حق تعاليز ارتباط ايبا هم و ن
سازد ید ميّموضوع را مق یصورت ظاهرصرفاً به  یتيّثين حي: چنیت اطالقيّثيـ ح0

یبر اطالق و ب یديکند و تنها تأکیرا بر ذات موضوع اضافه نم یزيقت چيامّا در حق
م که انسان از جهت انسان بودن، ييگویم یموضوع است. به عنوان مثال، وقت یگيرايپ
د آن يا تأکيست بلکه تکرار يد نيقت قيوان ناطق است، از جهت انسان بودن در حقيح

 (.999ص ،یزدي یط است )حائريامر بس
ا دخالت يتِ موضوع قضايّقتاً در موضوعيکه حق یود و جهاتيه: قيّدييت تقيّثيـ ح1

ت يّت و عنوان موضوعيّها موضوع اصالً فاقدِ شخصکه بدون اعتبار آن يیدارند، تا جا
ن است، يه رنگجسم از آن جهت ک» ۀيّشود. مثالً در قضیخوانده م یدييت تقيّثياست ح

د توجّه يدارد. با یبودن آن دخالت موضوع ین بودن جسم در مرئيرنگ« باشدیم یمرئ
را واسطه در عروض در يدر عروض متفاوت است، ز ۀه با واسطيّدييت تقيّثيداشت که ح

که مجازاً  ینان کشتيگانه است، مانند سرنشيموضوع ب یاست که محمول برا يیجا
ه را به يّه موضوع قضيّدييت تقيّثيها اصالت ندارد، امّا حآن یاند و تحرّک برامتحرّک
 یقيل و حقيد اصيّد و مقيمجموع مرکّب از ق یآورد و محمول را برایب درميترک صورت

 (.930ـ931صص )همان، 01کند.یواسطه ثابت میو ب
موضوع،  یشود که حکم ثبوت محمول برایفرض م يیايز در قضايه نيّليت تعليّثيـ ح9

جه، يست و، در نتيه مذکور نيّضن استناد در متن قيباشد، امّا ایاز علل م یمستند به علّت
، «انسان ضاحک است» ۀيّد به آن علّت، موضوع آن حکم است. مثالً در قضيّموضوع بدون تق

                                                                                                                   
 ن يـ ا 035ص:  یزيـ تبر یبه نقل از عالمـه در شـمس الـوح    ین مطلب اشاره دارند. استاد جواديالقواعد به ا

 ن برهان را بهيهم 911ص: یعقل نظر یهاهم در کاوش یزدي یمطلب را نقل نمودند. جالب آن است که حائر
 ن آورده است.يقياز برهان صد یريعنوان تقر

 یانيـ اند، بفتهآن را همان واسطه در عروض گر یانکه عدهيآن و ا يیه و تطور معنايّدييت تقيّثيالبته در مورد ح .0
 بود. یعقل نظر یدر کاوشها یريگنجد، و آنچه نقل شد ما حصل نظر استاد حاین مجال نمياست که در ا
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ت يّثيز حيست و نيه مذکور نيّعلّت در قض یاست ول یانسان معلول علّت یثبوت ضاحک برا
 ۀيّمثال، قض یبراموضوع است، نه واسطه در عروض.  یثبوت حکم برا ۀه همواره واسطيّليتعل
آن شرط شده باشد و وجود  ح است که علّت دريصح یدر صورت« وجود االنسان موجودٌ»

 ست.يه است و اگر علّت موجود نباشد وجود انسان هم در کار نيّليت تعليّثيعلّت ح
 یبه خوب یدييو تق یليت تعليّثيان حيم یقين دو مثال تفاوت حقيان ايسه ميبا مقا
در «. خندان است یهر انسان متعجب»و « است یمرئ ینيجسم رنگهر »شود: یآشکار م

م در ييگویدا و نمودار ميم رنگ است و اگر جسم را پيحکم مستق« بودن یمرئ»مثال اوّل 
ن است. يم، نه خود جسم را به آن علّت که رنگيادا و نمودار گفتهين را پيقت جسم رنگيحق
نخواهد بود. امّا در مثال دوم، تعجّب  یجسم مرئگر يم دييرا از جسم بزدا ینيرا اگر رنگيز

ن يست، بلکه انسان به آن علّت که متعجّب است خندان است. تعجّب فقط مالک ايخندان ن
 (.993ـ 931است که خود انسان خندان باشد )همان،صص 

 

 یار برهان عارف قمشهی. تقر3

و »ند: يفرمایباشد، میم یان نظرکه از کتب مطر  در عرف دالقواعديتمهبه  یاقهيشان در تعليا
فضل و بخشش خود بر  یاست که خداوند از رو ی[ برهانیوحدت شخص یعنين مطلب ]يدر ا

و  90جداگانه ذکر گشته است یان است که در رسالهينِ براهيترن کامليمن افاضه نمود و ا
عت ينفس طب یعنيث هوهو ين است: مفهوم وجود از وجود من حين چنيص آن ايتلخ
شود و آن مفهوم یه انتزاع ميّدييه و تقيّليات تعليّثياعتبارات و ح ۀه با صرف نظر از هميّاطالق

. الوجود بالذات استگونه باشد واجبنيچه اکند. و هر آنیبر آن حمل گشته و بر آن صدق م
که مفهوم  یزين جهت صادق است که[ چون چيآن ]به ا یکبرا یامّا صغرا آشکار است، ول

ت تحقّق و ثبوت يّثياش حت ذاتيّثيگردد حیاش انتزاع ماش به سبب ذاتموجود از ذات
امتناع  یگريبه د یکين و انقالب يضيشدن عدم بر آن به سبب اجتماع نق یاست، پس طار

 (.19،صیا)قمشه« مطلوب است...ن همان يدارد و ا یذات
 

  یان برهان عارف قمشهییح و تبی. تشر1. 3

 ن است:ين چنيح مقدّمات برهان ايتر ذکر شد، توضشيچه پبا توجّه به آن
د و ياست که با قطع نظر از هر ق یزيهر مفهوم آن چ یِقيمنشأ انتزاع حق اول: ۀمقدّم

                                                                                                                                                                             

 اند.مودهان نين مطلب را بيا 19ص:  یصريمبسوط به  شر  فصوص ق یاقهيشان در تعليا .0
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د: يفرماینا در نمط پنجم اشارات ميکه ابن ست بتوان آن مفهوم را انتزاع کرد، چنانيّثيح
حمل  يیباشد و بر آن دو معنا یگرياز آن دو اعمّ از د یکيباشند که  یاگر دو معن»

گردد و بر اخص بعد از اعم و به صورت یبالذات بر مفهوم اعم حمل م یگردد، آن معن
 (.91/9 نا،يس)ابن« گردد.یحمل م یثانو

ک مصداق نخواهد داشت يش از ينتزاع در هر مفهوم بن منشأ ايچن دوم: ۀمقدّم
 تکرر.يو ال  یتثنيء ال یچون صرف است و صرف الش

خود به نحو ضرورت  یقي: حمل هر مفهوم بر منشأ انتزاع و مصداق حقسوم ۀمقدّم
که موضوع وجود داشته  یموضوع، مادام یمحمول برا یعني یاست. ضرورت ذات یذات

 ضرورت است. یباشد، دارا
ء بر نفس خود یندارد، وگرنه تقدّم ش ی: مصداق وجود بما هو وجود علّتچهارم ۀمقدّم
شود. منظور از یحمل م یاش به نحو  ضرورت ازلد. لذا مفهوم وجود بر مصداقيآیالزم م

ن ضرورت بدون يموضوع ضرورت داشته باشد و ا ین است که محمول برايا یضرورت ازل
 هست(، باشد. یکه در ضرورت ذاتادام الوجود )چناند ميق ی، حتّید و شرطيچ قيه

ت تحقّق و ثبوت يّثياش حت ذاتيّثي: مصداق وجود بما هو موجود، حپنجم ۀمقدّم
شدن عدم بر آن، محذور اجتماع  یرا در صورت طارياست )البتّه بنا بر اصالت وجود(، ز

 ب است.ن مصداق واجيم داشت. لذا ايا انقالب در ذات را خواهين و يضينق
ث يبه نفس ذات خود و از ح یالوجود بالذات است و حق تعالقتْ واجبيحق جه:ینت
 ۀي، ذات موضوع موجود است و تنها مصداق وجود بما هو وجود اوست. لذا در قضیاطالق

 ۀـّيم و بقيندار یخارج یقيک فرد و مصداق حقي« ةيّالوجود موجودٌ بالضرورة األزل»
ت يّثيرا نفس وجودات ممکن با نظر به حيد هستند. زموجودات مصداق بالعرض وجو

ه و انضمام وجود، مصداق مفهوم وجود يّدييت تقيّثيات ممکن به اعتبار حيه و ماهيّليتعل
 شوند، پس منشأ بالذات وجود نخواهند بود. یم

ات را محلّ اشراق يّوجود، و ماه ۀيء و سایرا ظلّ و ف یل وجودات امکانين دليبه هم
از آن  یعنياست؛  یظلّ مُندکّ و فانیء در ذیظل هر ش یت دانند. از طرفقيشمس حق

ست. پس نظر در يبر آن مترتّب ن ینداشته و حکم یجهت که ظلّ است استقالل لحاظ
 یقين نظر جز مصداق حقيظلّ است. پس در ایت همان نظر در ذيّموجودات از جهت ظلّ

لحاظ شوند،  یجودات به لحاظ استقاللکه مو ینخواهد نبود و در صورت یوجود مشهود و
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 (.09ص مصداق موجود و منشأ انتزاع آن مفهوم نخواهند بود )عصّار،
 

 م جلوهیحک ۀر مناقشی. تقر4
عت وجود که يکند که مراد شما از طبیگونه اشکال منين برهان ايم جلوه بر ايحک

عت يدتان طباست؟ مقصو یزيشود چه چیاز آن انتزاع م یت به ضرورت ازليّموجود
عت يبه نحو اطالق؟ اگر مرادتان طب ۀعت مطلقيا طبيرصرف، يعت غيا طبيصرف است، 

 یشود، ولیاز آن انتزاع م یت به نحو ضرورت ازليّح است که موجوديصرف است صح
عت ياز مراتب طب یکيصرف  ۀست بلکه مرتبيصرف ن ۀعت وجود منحصر به مرتبيطب

عت يست. و اگر طبياست که واجب الوجود ن رصرفيعت غياست. و اگر مرادتان طب
در  یعتين طبيد، چنيبه نحو اطالق که تارةً صرف و تارةً مشوب باشد را قصد کرد ۀمطلق

 ۀمقدّم شر  ،0یانيست بلکه در ضمن مراتب موجود است )به نقل از: آشتيخارج موجود ن
 (.019ص ،الحکم فصوص بر یصريق
 

 م جلوهیحک ۀح مناقشی. توض1. 4

شان ين است که ايالزم به ذکر است، و آن ا یام جلوه نکتهيحک ۀح مناقشيقبل از توض
دارد اثبات کند که  یسع فصوصخود به  یرفته است و در حواشيون را  پذيقول فهلو

ن اشکالِ خود يشان در اي(. ا099ص قت وجودند )جلوه،يک در حقيعرفا هم قائل به تشک
رند که مصداق وجود بما هو وجود واجب الوجود است، بلکه با قبول يپذین برهان نميبر ا
ود، که همان ينات و قياز تع ید که وجود به شرط اليگویقت وجود ميک در حقيتشک
عت يدر طب یاعل ۀکه مرتب یوجود یعنيالوجود است؛ عت صرف است، مصداق واجبيطب

 باشد.یواحد ذومراتب م

عت يرا طبيست. زيمقصود ن یاقمشهرصرف هم در برهان مرحوم يعت غيطب
باشد و در مورد قسم سوم از اقسام سهیم یليو تعل یدييت تقيّثيازمند حيرصرف نيغ

ق به نحو اطالق اصالً مصدا ۀعت مطلقيد که طبيگویکند، میکه مطر  م یاگانه
 ندارد بلکه در ضمن مراتب وجود است.  یخارج
 

 م جلوهیحک ۀمناقش ی. نقد و بررس5

فرض  یعيطب یعت مطلقه را مانند کلّيرسد که مرحوم جلوه در قسم سوم، طبیبه نظر م
                                                                                                                                                                             

 اند.نقل نموده، 109ق، ص 0905دالقواعد، چاپ طهران، سال يم جلوه را از تمهيشان عبارات حکيا. 0
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و  یان وحدت عدديا ميد که در ضمن مراتب وجود است و گويگویرا ميکرده است. ز
 ت ـ خلط کرده است.اس یانيسر یـ که وحدت یوحدت اطالق

عت يم جلوه ذکر کرده است به طبيکه حک ین مطلب آن است که در اقساميح ايتوض
یت مياصالت ماه ۀشياز رسوبات اند یا ناشيت نظر شده که گويّک ماهيوجود همانند 

ت به شرط يّم که ماهيگوئیت ميماه ۀگانرا پس از در نظر گرفتن اعتبارات سهيباشد. ز
به صورت ال به  یجود است و به شرط ال تنها در ذهن موجود است ولء در خارج مویش

موجود  یديالق ن صورتيکه به همشرط در خارج در ضمن افراد موجود است نه آن
، 0 ج ،ینسبت داده شده است )سبزوار ین امريقبول چن یباشد که به رجل همدان

 (.083ص
ک را يم جلوه قول به تشکيحک تر اشاره شد،شيک )که پيامّا در نظر قائالن به تشک

ود که يـ وجود به شرط ال از ق0شوند: یم مين نحو تقسيرفته است( موجودات به ايپذ
ـ وجود به 1د است. يق یود بودن، خود به نحوين به شرط ال از قيالوجود است و البتّه اواجب

ء و یشـ وجود به شرط 9د اطالق است. يد به قيّشرط اطالق که فعل واجب است که مق
 (.31ص ،یباشد )زنوزید که اثر واجب ميّمق

ن يدارد و در ع یقت واحديآن است که وجود حق یک خاصّيون در تشکيقول فهلو
قت واحد يک، حقيتشک ۀيگر، در نظريباشد. به عبارت دیز ميکثرت ن یوحدت دارا
و  از آن واجب یاقت واحد وجود که مرتبهياست، لذا حق یانيسر یوحدت یوجود دارا

اش ن وحدتيباشد که در عیواحد م یمصداق یقتاً داراياز آن ممکن است، حق یامرتبه
ن کثرت ين است و ايهم یانيت وحدت سريّاست و اصالً خصوص یانيرا سرير است. زيکث

ست و خود ياز صعوبت ن یان خالين سريا یمؤکّد آن است. البتّه درک چگونگ
کند یاد ميالتصوّر ان مجهوليبه عنوان سر از آن ةيشواهدالربوبن در يصدرالمتأله
ان يو العبارات عن ب»د: يگویم یشر  اصول کافز در ي( و ن9ص ،ةيشواهدالربوب )ملّاصدرا،
شر  اصول  )همو،« ه.يل و التشبيل التمثيسب یالموجودات قاصرة إلّا عل یانبساطه عل

 (.193ص ،9 ج ،یالکاف
است ـ در  یقيمصداق حق یکه دارانيبا ا قت واحد وجود ـيد توجّه داشت که حقيبا

باشند. یها مراتب او مست بلکه آنيم آن اقسام نيرا قسيشود، زیاقسام وجود ذکر نم
قت ين امر اشاره نموده است که حقيبه ا اسفاربه  یاقهيدر تعل یکه علّامه طباطبائچنان

باشد. یر مراتب نميمقابل سا یارد و مرتبهيگیر مراتب را در بر ميواحد وجود، سا
 (.85، ص 0 ، جيی)طباطبا
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 یقيـ کثرت حق1 یقيـ وحدت حق0بر چهار محور استوار است:  یک خاصّيپس تشک
قت واحد ين حقيکه ا یـ ارجاع کثرت به وحدت. وقت8ـ ارجاع وحدت به کثرت 9

م در ضمن مراتب وجود است امّا ييندارد که بگو یذومراتب خود مصداق دارد معن
و  یم جلوه بين وحدت اطالقي. لذا حکیاست نه وحدت عدد یانيوحدت سر اشوحدت

د يگویم یانيکه مرحوم آشتطور دقيق تميز قائل نشده است و چنانبه یوحدت عدد
باشد امکان ندارد  یدر اين مبحث گرفتار شده است که اگر اصل وجود واحد شخص یو

 ديتمه ۀمقدّم ،یانيحد باشند )آشتماهيّات متباينه وا ۀکثرت ظاهر شود وگرنه بايد هم
 (.99ص ،القواعد
عت صرف که وجود يرد که طبيپذیرا قبول دارد و م یک خاصّيم جلوه که تشکيحک

ن حال مصداق تنها ياست و در ع یشود واجب تعالیاز آن انتزاع م یبه نحو ضرورت ازل
د قبول يست، باگر مراتب اياز آن است که به شرط ال از د یاست بلکه مرتبهيوجود ن

هست و  یقيمصداق حق یرا که ذکر کرد دارا یاکند که قسم سوم از اقسام سه گانه
د ين که بگويواجب و ممکن است، نه ا ۀرنديقت واحد ذومراتب است که دربرگيهمان حق

 قتاً مصداق دارد.يرا حقيدر ضمن مراتب موجود است ز
ح ين مطلب تصريبه ا یگريم جلوه در مکتوب ديو الزم به ذکر است که خود حک

د: يگوی(، میقت واحد ذو مراتب )نه واحد شخصيجا با اشاره به حقدارد و در آن
 ۀد، در هميعدم ق ۀاز مالحظ یود حتّيق ۀکه ال به شرط مطلق است از هم یوجود»

باشد و مشترک یان دارد و در واجب واجب است و در ممکن ممکن ميموجودات سر
ن يباشد و به همیاز ميه و ما به االشتراک از سنخ ما به االمتان واجب و ممکن بوديم
قت يرا آن حقيد. زيآیب الزم نميترکقت هستند، يکه هر دو مشترک در حقنيل با ايدل

تواند هم واجب باشد و هم یمراتب است. پس م یست که واجب باشد بلکه دارايالزم ن
 (.030)جلوه، ص «ممکن.

به نحو اطالق، که تارةً  ۀعت مطلقيکال گفت که اگر طبل اشيتوان در تکمیپس م
در خارج وجود دارد امّا در  یعتين طبيد، چنيصرف و تارةً مشوب باشد را قصد کرد

که تنها مراتب است، نه آن یباشد و دارایواجب واجب است و در ممکن ممکن م
 مختصّ به واجب باشد.
ن قسم مصداق قائل يا یم جلوه برايم که حکياگر هم فرض کن یبه نظر نگارنده حتّ

را يباشد. زیجامع نم یمي، تقسیم ويقبول آن ذکر شد ـ تقس یبرا یاست ـ که شاهد
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که عارف قمشه یاعت مطلقهيکنند و طبیم ميگر تقسيد یاهل معرفت وجود را به نحو
ل باشد. در نظر اهیم جلوه نميحک ۀگانک از اقسام سهيچ يکند، هیبه آن اشاره م یا

د يچ قيد به هيّکه مق یـ وجود ال به شرط مقسم0ن نحو است: يم به ايمعرفت تقس
ه و يّبيت غيّالوجود است و از آن به هود ـ که واجبيّن عدم تقيبه خود ا یست ـ حتّين

 یاطالق سع یعنيد اطالق، يد به قيّـ وجود مطلق که مق1کنند. یاد ميمُغرِب  یعنقا
کنند یو وجود منبسط م یر به نفس رحمانياز آن تعب است و یاست که فعل حق تعال

ممکنات به سبب  ۀان دارد و هميممکنات سر ۀر است و در همين وحدت کثيکه در ع
 نه به صورت حلول و اتّحاد. یت دارد وليّها معآن ۀکنند و با همیدا ميآن ظهور پ

ل و نفوس که متّحد اند، مانند عقود مخصوص که ممکناتيد به قيّـ وجود متعلّق و مق9
 (.980، صمالصدرا المشاعر رسالة شر  بر یحواش، یاني)آشت 08ات مخصوصه هستنديّبا ماه

است  یء هم در محور بحث ماهویپس عنوان به شرط ال و ال به شرط و به شرط ش
د ير عرفان. امّا باباشد و هم دیه مطر  ميکه در حکمت متعال یو هم مدار بحث وجود

را در عرفان يست، زيمزبور در مدار وجود ن ۀگانسه یتوجّه داشت که در عرفان اعتبارها
از  یر واجب سهمياست و غ یبوده و منحصر به ال به شرط مقسم یوجود واحد شخص

گانه در قول به مات سهيدر تقس یآن وجود. ول یوجود ندارد مگر نمود و مظهر بودن برا
که در عرفان هر سه یباشند درحالیمند مقت وجود بهرهيهر سه از حق یصّک خايتشک

ه يّبيت غيّنات هويّون است(، تعينزد فهلو یال )که وجود واجبوجود به شرط یمرتبه حتّ
 (.58، صالقواعد ديتمه ريتحر،یآمل یهستند )جواد

 یمقسم عت وجود، وجود ال به شرطيم که مقصود از طبيگوئیلذا در جواب جلوه م
به شرط ال که صرف ۀنزد اهل معرفت است، و مرتب یالوجود و وجود واجباست که صرف

م يجه آن است که تقسيالوجود نزد عرفاست. نتن صرفيّون است تعيالوجود نزد فهلو
ن صورت در عرفان مطر  يکه ذکر کرد به ا یست و اصالً اقساميمرحوم جلوه حاصر ن

 ک مصداق دارد.يتنها  را در عرفان وجوديشود، زینم
 

 م جلوهیاز محقّقان به حک یکیجواب  ی. نقد و بررس1. 5
ن صورت است: ياش به اانيدارد که ب یگريه دينظران در جواب جلوه توجاز صاحب یکي
رد که آن يپذیعت مطلقه ميکه جلوه مطر  نمود را به عنوان طب یشان قسم سوميا

                                                                                                                                                                             

م وجود متعلق قرار يکند که  اگر وجود منبسط را قسیه بر مشاعر، اشاره ميدر حاش یرزا هاشم اشکوري. مرحوم م0
ر ندارد بلکه مقصود آن است که تعلق به واجـب دارد  يست که وجود منبسط تعلق به غين ین معنيم به ايدهیم
 (.981، ص0931،یانيباشد. )به نقل از آشتیمخصوص نم یتيمتحد با ماه یعنيخاصّ،  ديد به قيمق یول
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ن اوّل واجب يّه که تعين توجيبا ا یاست، منته است که تارةً صرف و تارةً مشوب یوجود
نزد حکماست( فرض کرده و  یت است را صرف )که همان وجود واجبيّکه مرتبه احد

د به يّمق ینات است وليّتع ۀخود با هم یعت مطلقه به سبب اطالق ذاتيم آن طبيبگوئ
نات يّتعم صرف است( و در يت )که فرض کرديّست. لذا در احدينات نيّک از تعيچ يه
 مجموعه بر حواشي ،یانيست )آشتيک نيچ يد به هيّذات مق ۀدر مرتب یگر هم هست وليد

 (.09ص  ،عصار آثار
م يکه حک یرا اواّلً به قسم سوم از اقساميست. زيه تامّ نين توجيد که ايآیامّا به نظر م

 یعني) ن قسم تارةً صرف استيم: ايگوئیم و ميکنیاضافه م یگريز ديجلوه ذکر کرد چ
 یگريد ديق یعنيذات نه صرف و نه مشوب است.  ۀت( و تارةً مشوب و در مرتبياحد ۀمرتب

اً يثانم. يکنیرا به آن اضافه م« عدم صرف و مشوب بودن در مرتبه ذات»که عبارت است از 
در کار  یکه در نظر اهل معرفت مراتبیون مراتب واقعاً وجود دارند، درحاليدر نظر فهلو

الوجودِ اهل ن اوّل صرفيّون تعيالوجودِ فهلوه سخن از مظاهر است و صرفست بلکين
 معرفت است.

شان قائل به آن ين است که اين محقق بزرگوار در ايان ايکالم مذکور در ب ۀشير
 یآرا و حال شر  ،یانيگردد )آشتیون به قول اهل معرفت باز مياست که قول فهلو

ه برهان يتوج یم جلوه برايحک ۀپاسخ به مناقش ۀ(. لذا در ادام81ص ،مالصدرا یفلسف
ون را به قول يدارد که قول فهلو یده و سعيک را سدّ راه ديتشک ۀيّفرض یامرحوم قمشه

قت يمراد محقّقان از حق»ن است: يشان چنياهل معرفت برگرداند و حاصل عبارات ا
ست، وحدت اصل قت واحده و صاحب درجات و مراتب اياند وجود حقنکه گفتهيوجود و ا

ه است، چون يه همان وحدت شخصيدانند؛ وحدت اطالقیه ميقت را وحدت اطالقيحق
قت، ي( و چون اصل حقیست )و نه اطالق مفهوميمراد از اطالق، همان اطالق خارج

نکه يه است. و ايت به نحو ضرورت ازليباشد، منشأ انتزاع موجودیم یوحدتش شخص
صرفه،  ۀباشد، که مرتبیم یمراتب یقت داراين حقيد: اانها فرمودهون و تبعه آنيفهلو
قت را وحدت يرصرف ممکن، نظر بآنکه وحدت اصل حقيغ ۀالوجود است و مرتبواجب
قت، ياست. حتما اصل حق یمساوق با وحدت شخص یاند و وحدت اطالقدانسته یاطالق
و  یمرتبه واجبع مراتب را در برداشته و اوسع از يالدرجات و بحسب نفس ذات، جمعيرف

 یصريق ۀمقدّم شر  ،یاني)آشت« باشد نه آنکه موجود در ضمن واجب و ممکن باشد. یممکن
نات آن اصل يّوجوب و امکان تع»ند: يفرمایم یگريد ی(. و در جا019ص ،الحکم فصوص بر



 33 بر وجود خداوند متعال یوجود، برهان یوحدت شخص 
The Individual Unity of Being, a Proof for the Existence of God … 

                                                       

 ین حق تعاليّن تعيت است که اوّليّاحد ۀن وجوب مرتبيقة هستند و مقصودشان از ايالحق
 (.09ص ،عصار آثار مجموعه بر حواشي ،یاني)آشت« معرفت است. نزد اهل

قت واحد ذومراتب يحقان که ين بيصورت گرفته است، با ا یشان خلطيامّا در کالم ا
وحدت  یاز آن ممکن است دارا یااز آن واجب و مرتبه یاون که مرتبهيمورد قبول فهلو

است،  یا واحد بالعموم مفهومياست. واحد بالعموم هم  یبالعموم است و آن وحدت سع
رامون يو پ یسعه وجود یا واحد بالعموم به معني، و یوان جنسيا حي یمانند انسان نوع
طبيعة الوجود المطلق »د: يفرماین مي، صدرالمتألهیسعه وجود یبه معنا یوحدت عموم

 لها وحدة عمومية ليست کوحدة األشخاص الجزئية و کل طبيعة لها وحدة کوحدة الوجود
المطلق، فيجوز أن يکون المتقدم عليه من اللواحق المتأخرة عنه بل الوجود المطلق بذاته 

 (.01ص ،ةيشواهدالربوب )مالصدرا،« متقدم و متأخر و سابق و الحق.
ه وجود منبسط در کالم اهل معرفت است و يشب یزيقت واحد وجود چين حقيو ا

قت واحد ين حقيباشند. لذا ایمان يد سريد به قيّوجه شباهت آن است که هر دو مق
 رد.يگیرا ممکنات را هم در بر ميتواند واجب باشد، زینم

ه يّبيت غيّر از هويباشند، غیون قائل به آن ميقت واحد ذو مراتب که فهلويپس حق
گرفتن  یکيقت واحد ذومراتب شامل واجب و ممکنات است و در صورت يرا حقياست. ز
نيه ايّبيت غيّهو یقت واحد شامل ممکنات هم هست وليرا حقيدر بر دارد. ز یمفاسد
 ست و واجب محض است.يگونه ن
قت واحد، يرا در حقير از وجود منبسط است، زيذو مراتب غ ۀقت واحديز حقيو ن

وجود منبسط در کالم اهل معرفت فعل و ظهور حق  یاز آن است ول یاواجب مرتبه
از فعل خود است. وجود منبسط اگرچه  یامرتبه یتوان گفت که واجب تعالیاست و نم

ن نکته الزم ير از نمود و ظهور ندارد و ذکر ايغ یقتياسم وجود بر آن نهاده شده، حق
ست که واجب به ين نيتنها در ا یض نخست ويو ف یان واجب تعالياست که فرق م
دِ يّتقاگر  یا د به عموم است، به گونهيّض عامِ واجب مقيست و فيد نيّاطالق و عموم مق

 یعنيهاست؛ بود، بلکه فرق در جوهر و ذات آن یم یبه عموم نبود مانند واجب تعال
ر يتحر ،یآمل ی)جواد د به عموم استيّض او نمودِ صرف با تقيواجب بودِ محض، و ف

 (.51ص د القواعد،يتمه
ا به يفرق گذاشته نشده.  یانيه و وحدت سريّان وحدت شخصيشان ميان ايلذا در ب

که  ید اطالق است و وحدت اطالقيد به قيّکه مق یان وحدت اطالقيگر، ميد یعبارت
ک به آن يکه قائالن به تشک یست خلط گشته است. وحدتيد نين قيد به ايّمق یحتّ
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اش وجود به ن مرتبهيتریان، که عاليسر د اطالق ويد به قيّاست مق یمعتقدند وحدت
د اطالق و يد به قيّاند مقت به آن قائلکه اهل معرف یوحدت یاست، ول یشرط ال و واجب

باشد. ینم یديچ قيد به هيّمق یود است وليق ۀان دارد و با هميباشد لذا سریان نميسر
 ء ال بمزايلة. یء ال بمقارنة و غير کلّ ش یمع کلّ ش

ون وجود البشرط ير از قول اهل معرفت است، و فهلويقتاً غيون حقيپس قول فهلو
 دانند.یداق نممص یرا دارا یمقسم
 

  یابرهان عارف قمشه ی. نقد و بررس6
توان یکه م یباشد، امّا اشکال مهمّیم جلوه بر برهان مذکور وارد نميدرست است که نقد حک

ان مفهوم و مصداق خلط شده است. ين برهان مين برهان وارد کرد آن است که در ايبر ا
بر فرض تحقّق اصل  یاقمشه ت برهان مرحوميّن مطلب آن است که تماميح ايتوض
توان مفهوم وجود بما هو یوجود بما هو وجود در خارج است. م یعنيعت وجود يطب

ن مفهوم وجود داشته باشد. لذا يا یبرا یوجود را تصوّر کرد امّا از کجا معلوم که مصداق
به  با التزام یباشد و حتّیاز مفهوم، مستلزم تحقّق آن در خارج نم یصرف داشتن تصوّر

توان مفهوم وجود بما هو یباشد ـ مین وجودها ميمشاء ـ که تبا یقول منسوب به حکما
شان را باطل يحرف ا ید ذهن تصوّر کرد، اگر چه با قبول اشتراک معنويوجود را با تجر

 شود.یر انتزاع نمير بما هو کثيرا مفهوم واحد از کثياند، زدانست
 
 

 ها استت آنیمنوط به تمام یابرهان عارف قمشهت یّکه تمام یان مقدّماتی. ب1. 6

را در نظر قائالن به يات و اصالت وجود اثبات شود، زيّبودن ماه ید اعتبارياوّالً با
ست و وجود در نزد يات متعدّد و متکثّر نيّجز ماه یزيت چيت، واقعيت ماهيّاعتبار

 ید ذهنيشده و به تجر ات محقّق انتزاعيّاست که از ماه یذهن یک مفهوم انتزاعيشان يا
 د. يآیوجود بما هو وجود، در م یعنيمطلق،  یبه صورت مفهوم

را در صورت قبول اصالت وجود و کثرت يشود، ز یست نفيبایم ینياً کثرت تبايثان
همان  ۀريود و حدود خاصّ خود محدود بوده و در دايوجودات، هر موجود به ق ینيتبا

ندارد و  یقيحق یز وجود بما هو وجود مصداقياه ندگين ديز موجود است. در ايحدود ن
جه در خارج  يمفهوم در ذهن است که در نت یندارد مگر در مفهوم که جا یچ وحدتيه

 خواهد بود. یوحدت عدد یوجود دارا

بودن وجود در ممکنات و  یوجود و اعتبار ید نظر قائالن به اشتراک لفظيثالثاً با



 30 بر وجود خداوند متعال یوجود، برهان یوحدت شخص 
The Individual Unity of Being, a Proof for the Existence of God … 

                                                       

ن نظر اگرچه وحدت وجود و يرا با قبول ايرد. زيار گقر یاصالت آن در واجب مورد بررس
ث هوهو اثبات نشده است. اگرچه يم امّا مصداق داشتن وجود من حيکثرت موجود دار
مصداق وجود است امّا ممکن است وجود واجب، وجود بما هو وجود  یتنها واجب تعال

 کند.یهم نم ینباشد، اگر چه آن را نف
ن نظر وجود يرا در ايان برداشته شود، زيد از ميز بايوجود ن یکيرابعاً کثرت تشک

 ۀبه شرط ال از هم ۀآن که مرتب ۀن مرتبيتریمراتب است که عال یواحد و دارا یقيحق
ت يّن هويّن تعياوّل ین وجودياست که در نظر اهل معرفت چن یود است واجب تعاليق
واحد  یقتياگرچه وجود حقن نظر يباشد. در ایشان ميالوجود در نظر اه که واجبيّبيغ

، و یانياست سر یو وحدت یقين کثرت حقياست در ع یاست، چنانکه گفته شد، وحدت
 5 0قت واحده است.ين حقيا ۀکثرت الزم

ن يوجود چن یاثبات وحدت شخص یبرا اسفارن در يتألهجالب آن است که صدرالم
ت مانع اول را برداشته و يت ماهيموده است. با اثبات اصالت وجود و اعتباريرا پ یريمس

ر انتزاع ير بما هو کثيل که مفهوم واحد از کثين دليوجود، به ا یبا اثبات اشتراک معنو
که اصالت وجود  یول منسوب به دواندارد و قیان راه برميرا از م ینيشود کثرت تباینم

ون را يّالجمله قول فهلویکرده و ف یز نفيت در ممکنات است را نيّدر واجب و اصالت ماه
اگر در مراحل مختلف »د: يفرماین حال ميدر ع یرد وليپذیم ميآسان کردن تعل یبرا

لّمان ت حال متعيم به حسب رعايآوریان ميوجود سخن به م یکياز کثرت تشک اسفار
قتاً است که يم اثبات وحدت وجود و موجود ذاتاً و حقياست وگرنه آنچه درصدد آن هست

ر و يم کرد که وجودات اگرچه کثياقامه خواه یمذهب اوليا و عرفاست و برهان قطع
و ظهورات نور و شئونات ذات حضرت ینات حق تعاليّاز مراتب تع یهمگ یزند وليمتما
الحکمة  )مالصدرا،01«منفصل باشند یمستقلّ و ذوات یباشند، نه آنکه اموریاش م
قول مختار خود را اثبات  اسفار(. و در اواخر جلد دوم 0/90  ،االسفار االربعة یة فيالمتعال
بالعلّة  یة المسمّيرجعت علّ»د: يفرمایکند و میم یز نفيقت وجود را نيک در حقيو تشک
 (.1/910 )همان،« ةيثيثه بحيّتطوّره بطور و تح یره للمعلول اليو تأث

                                                                                                                                                                             

 (.115 ـ111 شأنه، ص ین اثبات خدا تعالين براهييتب ،یآمل یبا تصرف )جواد یآمل یانات استاد جوادياقتباس از ب .0
و  مما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و مواضعتنا في مراتب البحث و التعليم على تعددها .1

تکثرها ال ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء هللا من إثبات وحدة الوجود و الموجود ذاتا و حقيقة کما هو 
رفاء من عظماء أهل الکشف و اليقين و سنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات و إن مذهب األولياء و الع

تکثرت و تمايزت إال أنها من مراتب تعينات الحق األول و ظهورات نوره و شئونات ذاته ال أنها أمور مستقلة و 
 .ذوات منفصلة و ليکن عندك حکاية هذا المطلب إلى أن يرد عليک برهانه و انتظره مفتشا
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بودن  یشرط مقسمو البه یحق تعال ید توجّه داشت که با قبول اطالق ذاتيو با
چه تا قبل معلول حق آن ۀماند و همینم یه باقيّليت تعليّثيح یبرا يیوجودش، جا

شد، یشان در نظر گرفته ميبرا يیت جدايّشد و هوی( محسوب میفلسف ی)با مبنا یتعال
 ه.يّليت تعليّثيد، نه با حه موجود خواهند بويّدييت تقيّثيهمه با ح

 

 جهی. نت7
م جلوه بر برهان عارف قمشهيکه گذشت، روشن شد که مناقشات حک یاز مجموع مطالب

دچار است و « ان مفهوم و مصداقيخلط م» ۀشان به مغالطيباشد، امّا برهان ایوارد نم یا
اثبات  یراکند. لذا بین نميوجود مفهوم وجود بما هو وجود، وجود مصداق آن را تضم

م که صدرا به يدار یريمس یّاز به طي، نیحق تعال یوجود و اطالق ذات یوحدت شخص
ق را مطر  کرده است که ياثبات آن دو طر یموده است و براير را پين مسيخود ا ۀنوب
معلول است  یآن اثبات فقر ذات ۀجيعلّت و معلول است که نت ۀل رابطيق تحلياز طر یکي

ر از يجه در متن واقع غينخواهد گذاشت که در نت یمعلول باق یارا بر یگر وجوديکه د
ط يبس ۀق اثبات قاعدياز طر یگريم بود و دينخواه یشاهد وجود یقيک وجود حقي

 ر نخواهد گذاشت.يغ یبرا يیجا یت بودن واجب تعالينهایقه که بيالحق
 

 فهرست منابع
 .0991ر، يرکبيتهران، امص الحکم، بر فصو یصريق ۀشر  مقدّم ن،يالدد جاللي، سیاني. آشت0

 .0993، یغات اسالميقم، انتشارات دفتر تبل مالصدرا، یفلسف یشر  حال و آرا. ــــــــــ ، 1
 .0913ران، يتهران، انجمن حکمت و فلسفه ا د القواعد،يتمه ۀمقدّم. ــــــــــ ، 9
 .0991، تهران، اميرکبير، حواشي بر مجموعه آثار عصار. ــــــــــ ، 8
ق مرحـوم  يـ ق و تعليـ ح و تحقي، تصـح بر شر  رسالة المشـاعر مالصـدرا   یحواش . ــــــــــ ،5

 .0931، قم: بوستان کتاب، یانين آشتيالددجالليس
 .0991، تهران، الزهراء د القواعد،ير تمهيتحر، عبدهللا، یآمل ی. جواد1

 .0938، ، قم، اسراء8، چاپ نهشأ ین اثبات خدا تعالين براهييتب . ـــــــــــــــــــــ ،9
 .0931، قم، اسراء ،یزيتبر یشمس الوح . ـــــــــــــــــــــ ،3
بـه   ن کتـاب، يدر ضـمن همـ   یصـر يبر شر  فصوص الحکم ق یحواشد ابوالحسن، ي. جلوه، س3

 . 0995، یو فرهنگ ی، تهران، علمیانين آشتيالددجالليکوشش مرحوم س

 ، تهـران، 8شـگفتار محقـق دامـاد،      يبـا پ  ،یعقـل نظـر   یهاکاوش، ی، مهدیزدي ی. حائر01
 .0938، رانيا یحکمت و فلسف یموسسه پژوهش



 39 بر وجود خداوند متعال یوجود، برهان یوحدت شخص 
The Individual Unity of Being, a Proof for the Existence of God … 

                                                       
، ینيخمم و نشر آثار امامي، تهران، مؤسسه تنظ1،   شر  دعاء السحر، هللادرو ي، سیني. خم00

0930. 
، تهـران،  1 ، یانين آشـت يالـد دجالليو تصحيح سـ  ۀ، با مقدّمهيانوار جل ،، مالعبدهللای. زنوز01
 .0990، ريرکبيام
و تحقيق و  یزاده آمل، تصحيح و تعليق حسن حسن0شر  منظومه، ج  ،ی، مالهادی. سبزوار09

 . 0931، ، ناب8، تهران،   یتقديم از مسعود طالب

د يق: سـ يـ ح و تعليتصح ة،يالمناهج السلوک یة فيالشواهد الربوبن محمد، ي، صدرالدیرازي. ش08
 .0931، یني، قم، مطبوعات دیانين آشتيالدجالل

و تحقيـق   ی، به تصحيح محمـد خواجـو  9ج شر  أصول الکافي،. ــــــــــــــــــــــــ ، 05
 .0911، یمؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ ، تهران، یشاهرود یعابد یعل
، 9،   1ج و  0  ج ة،يـ االسفار االربعة العقل یالحکمه المتعالية ف . ـــــــــــــــــــــــــ ،01

 .0330، بيروت، داراحياء التراث
(، ی)چاپ شده در ضمن شر  المحقق الطوسـ االشارات و التنبيهات سينا، . شيخ الرئيس ابن09

 .0995، ، قم، نشر البالغة9ج 
، قـم،  03ق زارعي سـبزواري،    يح و تعليتصح نهايه الحکمه،، نيدمحمدحسي، سی. طباطبائ03

  .هـ ق0818، مؤسسه نشر اسالمي
ة در يـ االسـفار االربعـة العقل   یقه بر الحکمه المتعاليـة فـ  يتعلن، يدمحمدحسي، سی. طباطبائ03

 .0330، ، بيروت، دار احياء التراث9،   0 ، ج ن کتابيضمن هم
و تصـحيح:   ۀ، با مقدّمـ ن کتابيتمهيد القواعد در ضمن هم یحواش ، آقامحمدرضا،یا . قمشه11

 .0911، یانتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عال ، تهران،یالدين آشتيانسيد جالل
امـام رضـا    یر سوره اخالص، قم، موسسه معـارف اسـالم  ي، تفس9، آفاق نور جی، مالعلی. نور10

 .0935، )ع(



 محمدهادي توکلي، قاسم پورحسن 38

Muḥammad Hādī Tavakkolī, Qāsim Pūrḥasan 

 

 


