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Abstract: The doctrine of pure existence is one of the
initiatives of Islamic philosophy, which has a significant place
in the history of philosophy, especially Transcendental
wisdom. Transcendental philosophers have proved the
essential unity of true and real unity by applying it on the
preliminary stages. Finally, they deal with the unity of being
individual. On the contrary, some scholars have contrasted
pure existence doctrine with unity of being individual. With
superficial and hasty interpretations of expressions, this
contradiction is shown in the Aqa Ali Modarres’ viewpoint.
Transcendental philosophers believe that those who accept
the unity of being Individual have considered God nonconditioned and as the source of division. But sages, including
Aqa Ali Modarres, can never accept the unity of being
Individual, because they consider God almighty to be pure
existence, which is conditionally negatively-conditioned
existence and one of the types of non-conditioned as the
source of division. The Comparison of this claim with the
statements of Aqa Ali Modarres has shown its inconsistency
with his views and reveals the alignment of the stages of
existence with the theory of unity of being Individual.
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Introduction: In the early period of Islamic Hikmah, “pure existent” was
applied to refer to the purity of the necessary Being free from nature, faults,
nothingness, and the limits of non-being in order to deduce necessary unity. Ibn
Sina explains the negation of essence from the necessary in noumenon with the
condition of negation of non-being and other attributes. He states that Haqq is
existent with the condition of negation of plurality of Tarkib (Ibn Sina, 1404
AH: 347). In the history of al-hikmat al-muta’āliyah [transcendent theosophy],
from the beginning to the contemporary period, reliance on this teaching is seen
abundantly, used to explain the objectives of theology (Sadr-al-Motalehin,
1975: 29; 1989, vol. 1: 135; vol. 6: 15, 24; Imam Khomeini, 1991: 313). Thus,
proving the unity of the necessary Being is its minimum use and does not
include everything. First, Suhrawardi and then Mir Damad went beyond this
and turned it to its maximum use. In addition to the graded unity of existence
and unity of the necessary, individual unity of existence could be achieved in
this regard. In transcendent theosophy, it is possible to move towards individual
unity of existence after passing the position of graded unity of existence and
transformational and mixed analysis of causality. In this regard, the role of
purity of existence as an instrumental principle is effective given that the
assumption of the existence of the second leads to impurity of the existence of
the infinite and absolute God and other consequent faults including limitedness
and composition of the great essence.
The analysis of Purity of Existence in proving and explaining Tawhid [oneness
of God] also leads to examining considerations and manners of existence, that
is, unconditional [la bi shart] (maqsami and qesmi), negative conditioned [bi
sharti la], object conditioned [bi sharti shey]. The role of the great scholars and
the deduction of conclusions related to Tawhid from this teaching are of special
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importance. They saw the pure object equal to the one with real true unity. The
incompatibility of purity and pluralism is almost obvious in the later stages of
transcendental theosophy. This is because plurality requires privilege of
multiplicity which causes the presence of the attribute in each one of the parties,
something that the other party lacks. In this assumption, it leads to the
composition of lack and existence which is incompatible with purity. Despite
the influence of this teaching in proving the unity of existence and the sufficient
detailed arguments of transcendent theosophy, particularly Agha Ali Mudarres,
an article titled “Specific Gradation of Being from Agha Ali Mudarres’s
Standpoint” (Nabavian, 215) has stated the teaching of Pure Being as in
negation with the unity of existence in Mudarres’s view, listing him among
those who invalidate the unity of existence. An analytical study based on the
texts of Agha Ali Mudarres’s statements shows that this is not the real case. In
contrast, it shows that he has used this tenet in line with the orders and manners
of existence to prove individual unity of existence.
Methodology: The study of the teaching of Pure Being is to answer how
explaining and tacit approval to be a norm or non-norm could change the
results. Can the teaching of Pure Being prove the elevated objectives of
transcendent theosophy such as individual unity of existence? Or is it limited to
the preliminary stages, that is, necessity of unity, gradation of existence and
graded unity? This question has led to confusion, turning some to claim doubts
in applying this teaching to prove individual unity of existence in the
philosophical thought, particularly that of Agha Ali Mudarres. To answer this
question and clear the doubts, an explanatory-analytical approach was adopted,
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indicating the distortion of Agha Ali Mudarres’s account and bias in the
presented argument and judgment of the above-mentioned article.
Discussion and conclusion: The teaching of Pure Being is unparalleled in
proving and explaining Tawhid, particularly individual oneness of existence.
Lack of reflection on its meaning and content has led to supposed
incompatibility of this teaching with Unity of Existence. Adoption of such an
approach in discussing the orders and manners of existence would result in
misinterpretation with the assumption of multiplicity of the origin in universe
and attributing it to the views of great scholars. An article attempted to show the
opposition of the scholar with the Unity of Existence in order to claim Pure
Being incompatible with the orders of existence in the mystical and
philosophical views, particularly those of Agha Ali Mudarres Tehrani.
However, the texts of the scholar’s stance reveals the invalidity of the claim.
Pure Being is neither incompatible with the orders of existence nor applicable
to rejection of Unity of Existence. Therefore, Agha Ali Mudarres not only never
attempted to oppose Unity of Existence, but was one of the high-minded
proponents of this tenet.
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تاریخ دریافت:

چکیده :آموزه صِرف الوجود از ابتکارات فلسِه االِیما االِکه د در یارفل فلسِه

1399/3/12

بِ یفهه ککتِک متلِالجِ جِافرِاه یفدتود .داردی ککتِا .متلِالا بِا دِاربسِِِک آ در

تاریخ پذیرش:

مفاکِ مدِامِایا یوکجِا یجو را بِ یکِات کدجدجِ کدِ ی در مفاکِ دیِافا یوکجِا

1399/6/30

شِِی ِِا یجود را ا وات ی یوججد دفدهادای در ددط مداب ه بفخا یهیهناگا آموزه

واژگان کلیدی:

صِف الوجود را با یوکجا شِی ِا متنافا ینااشِت ی ییر دفدهادا با بفداشِکها.
الطحا ی شتا زده از عواراته افد ینافا را در دظفف ککجم صتاادا آقاعلا مارس

صِِِف الِوجِوده طیفادا بِ دتِافب برِناردِای بِ دظف آدِا قِاوی بِ یکِات یجوده کط را ب ِِِف
یکات شِی ِا مدسِِِتا دادسِِِتِ ادِاه امِا ککتِا ی از جتلِ آقِاعلا مِارسه و کط متلِا را
یجوده

صِِف الوجود مادادنا د هتا یجود ب ِِف

ی فکا از اقسِِاال ب ِِف مدسِِتا

مِدِامِات یجِوده االِکه هفگ دتایوادنا قاو ب یکات یجود باشِنای الِن

افد ادعا با صِفف عوارات

کِِکِِجِِم مِِارس آقاعلا مارس داریافا آ را بف موضِِِن آ ککجم ی هتسِِِاز .مدِامات ی اعتوارات
طیفادا

یجود را با دظفف یکات یجود آشکار خواها الاخکی
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مقدمه

در یهل دیسِک ککجتادا د صِفافک را درباره یاجت یلالا ب دار مابسِتناه ب د اهک
یاجِت از مِاهجِک ی دد

ی عِاال ی کِاید عِاما بِ یفهه بفا .ا وِات یکِات یاجِته دظف

داشِتنای ابدالِجنا در دها ماهجک از یاجت یلوجف ب مم فد یجود ب شِف الِلت عاال ی الِافف
ایصِا

مادنا ی منظور خود را نجد اعیال مادنا د کط موجود االِک ب شِف عاال

زفادت یفدجت (ابدالِِِجناه  1404ق)347 :ی در الِِِفاالِِِف یارفل ککتک متلالج ه از ابتاا یا
دیره ملاصِِفه االِِتناد ب افد آموزه بفا .یوججد مداصِِا الیجاته ب یفور م ِِاهاه ماگفدد
(صِِِارالتتِنلیجده 29 :1354؛ 1368ه ج135 :1؛ ج15 :6ه 24؛ امِاال ختجناه )313 :1370؛
لکد ا وات یکات یاجت متلا با آ ه االِتهاده کااقلا االِک ی هت مطلت دجسِکی قناعک
ب بیفهجوفا دتجن در شِِِام عففادا ککتا .متنل خفالِِِنادنناه دجسِِِک ی گنر از افد
مدطنه ابتاا در الِینا الِیفیرد .ی الِدر در دراه مجفداماد خود را بفیز مادها ی ب دراه
کاادثف .موا ماگفدد ی یدففف .اراو ماگفدد د مضِا

بف یکات ی ِکجکا یجود

ی یکات یجو ه ب یکات شِی ِا یجود مایوا داو شِای در ککتک متلالج یر از
گنر از موضِِن یکات ی ِِکجکا ی یهسِِجف اصِِ علجک ب یطور ی ی ِِن دج ب یکات
شِی ِا یجود مجسِف االِک1ی در افد راالِتا آموزه صِفافک یجود دج ب عنوا اصِ دارالِاز
نجد ددب افهِا مادنِا دِ فف

یجود ِاداه بِ عِاال صِِِفافِک یجود بسِِِج ی مطلط

کطیلالا مااد اما ی الِافف یالافاالِاها ازجتل محایدفک ی یفدجت اات متلا را دج ب
ددوا خواها داشکی
یادِای .ددب آموزه صِِِف الوجود در ا وِات ی یوججد یوکجِاه بِ بفرالِِِا اعتوِارات
یجود ی ب یلوجف رالِایف مدامات یجود فلنا اعتوارات ب ِف (مدسِتا ی قسِتا)ه ب ِف
ی ب ِِف شِِاز دج مااد امای ککتا .متلالا در افد راالِِتا ب بیتففد یج یرید یجاا
دفده ی دتافج یوکجا .از افد آموزه بفگففت ادای آدا مصِِف

شِِ را با یاکا ب یکات

1ی بفا .مطالل رجوع دنجا ب  :ماداف ِِ ها .یجود .میصِِارا در یدار با عففام مفضِِج صِِادقاه م ل ینمیت
فلسهاه شتاره 10ه یابستا 1392ه ص

70-55ی
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کدِ کدجدا دِ بِ هجچیجِ بِ دیگِادرا ی یکفار یجود .دتااد ِامِاه بفابف دادسِِِتِ ادِای
ینافا صِفافک با دثفت ادرار.ه در مفاک دیافا ککتک متلالج ه امف .د دف

ب بافیا

االِِِکی ازآ جیک د یکثف دجازمنا امتجاز دثفات با فکافرف االِِِک ی امتجاز الِِِوت یجود
خ ِوصِجک در هفف

از اطفا

ماگفدد د طف

دفرف فاقا آ االِک ی در افد فف

من ف ب یفدجت از فداا ی یجاا ماگفدد ی یفدجت با صفافک داالازگار االکی علارغم
یِن جف افد آموزه در ا وِات یوکجِا یجود ی بجِادِات یافا ی مه ِِِ ککتِک متلِالجِ در افد
خاو یجود از منظف آقاعلا مارس  1ییر دفده یا

راالِِتاه مدال ا .با عنوا می ِِکج

آموزه صِِفافک یجود را در دفاگاه آ ککجمه منافا ی ملار

با یکات یجود بجنرارد

ی آ ککجم را دج از افد رهرنر از ابطا دنناگا یکات یجود ب شِِتار آیردی بفرالِِا
د ا مادها افد ادعا با یاقلجک هجچ همخوادا دااردی
صِِِف
دیسِِِتجد بار ابدالِِِجنِا بود د اات کط راه ب عنوا یجود ر
ب شِف الِلت عاال ی الِافف ایصِا

یصِ

ب مم فد یجود

دفد (ابدالِجناه  1400ق)316 :ی یر از ی .افد

الیفیرد .بود د گ اره مصف الوجود را در دظاال دور .اشفاقا ابااع دفد ی ب صفاکک
از یوکجا دا الِید گهک (الِیفیرد.ه 1375ه ج  2)35 :1ی با افد گ ارهه آشِکارا الِینا
داهتوار ی موضلا داالازگار با هت م اد یب با ادل اصالک یجود ب مجا آیردی ککتا.
یر از ایه افد ففاز مسِِِتحکم را دِ ینیِا در یکِات یجو بِ دِار بسِِِتنِا دِ میمیف ی
ف ی یف در یکات یجوده آ را مونا .مسِِتحکتا فافتنا ی ب آ االِِتناد دفددای یجب از
هتِ ککجم یا مدِاال مجفدامِاد یوجِ بِ محتوا .افد گ اره ی آ ِار بفآمِاه بف آ را بِ یفهه
یوکجا یجود راه در جتییا میت ف در ککتک یرز .بفجست الاخک (مجفداماده 1381ه
158؛ )284 :1376ی
آیا نیست که در صِرف شیء تمایزی نیست؟ پس صِرف وجودی که تمامتر از او
نیست و او در مجد و بها تام و فوق تمام است به میزان نامتناهی در قوت و شدت،
1یدووفا ه الِِِجِا محتِامیِا.ه ()1394ه ی ِِِکجِ

خاو یجود از منظف آقاعلا مارسه آفجد ککتِکه یافج 1394ه

شتاره 52ه 172-139ی
2ی صف

الوجود النى أیمّ من د ّ ما ففضت فإاا دظفت فیو هو (الیفیرد.ه 1375ه ج )35 :1ی

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 26بهار و تابستان 1400

112

هرچه را دوم او فرض کنی آنگاهکه دقت کنی جز همان نخست نیابی .پس آن دوم
همان نخست است .پس قیوم واجب چون از ماهیتی جز وجود پاک و مبرّا است،
پس نور حقیقی محض و وجود صِرف خالص است که هیچ شیئی چه خصوص و
عموم و  ...هرگز با او آمیخته نگردد و او است که همه وجود است و همهاش وجود
است  ...و جز او مطلق ًا پرتوهای نور او و ترشحات جود او و سایههای ذاتش است
(میرداماد.1)158 :1381 ،

دوبک ب ککتک متلالج د رالِِِجا افد گ اره ددب باباف خود را د ِِِا داد ی در
بسِِِجار .از ددا کسِِِاس در یوججد ی ا وات مطالت فلسِِِها مک ف جلوه دفدی در هت افد
مواضِنه یجود صِف

از یثنج ی یکفارینفف .موفا ماگفدد؛ فاد صِف

کدجدک یجود

جِامن دِ یجود االِِِک (الِِِو یار.ه )467 :424 :1360ی در گِاالهِا .ایلجِ در ککتِک
متلِالجِ ه افد آموزه دج خود مادتِافِا؛ امِا بِ عنوا ددطِ دتِا یجود در دظِاال ی ِِِکجِ
خاو د ب صِف الوجود منتیا ماشِود (صِارالتتنلیجده )69 :1368ی در دظاال االِتوار بف
ی ِِکج

در مفایته فد اات کط عجد کدجدک یجود ی آشِِکاریففد االِِک ی هت ج

دفرف م ِِو ب دد
صِِِف
یجود ر

ی ق ِِور ی عاال ی فدف االِِک ی م ِِااق ملنا .یجود بالناته ج

دجسِِِک دِ از ای یتِاالیف در هسِِِتا دجسِِِک ی باکِا ی بادیِافِک االِِِک

صِِِف
(صِِِِارالتتِنلیجده )26 :1360ی ادتدِا بِ یوکجِا ی بسِِِِاطِک از طففط یجودر ر
د دفِ

یففد راه االِِِک (الِِِو یار.ه )717 :1360؛ خواه یوکجِا یجو بِ یکِات کدِ

منظور باشِِا (صِِارالتتنلیجده 1368ه ج135 :1؛ الِِو یار.ه 1380ه ج2511 :3؛ طواطوافاه
 1416ق )278 :140 :57 :ی خواه یوکجِا بِ یکِات شِِِی ِِِا یجودی مفاکِ دیِافا در
1ی ألجر مج فا صف

شىزه ف ف

الوجود الّن .أیمّ من ی هو یاالّ الت ا ی الویاز ی فوق التتاال بتا فتناهى

مد الدوّة ی ال اّةه د ّ ما ففضت على أدّ ا ل ه فإاا کاّقک النظف فج لمی اه إلّا دهر األیّ ه فکا هو بلجن ی فالدجّوال
الواجت بالنّاته إا یداّس عد ماهجّة یراز الوجوده فیو النّور الحطّ التحض ی الوجود ال ّف

الوحکه الّن .ف وب

شازه مد خ وو ی عتوال ی یحجّث ی إرالا أصی ی هو د ّ الوجود ی دلّ الوجود ییی ی ما الواه على اإلطیق
لتلات دوره ی رشحات جوده ی ظی اای ی (مجفداماده )158 :1381ی
2یصف

الوجود دثفة لمیلفضا ألد إما التوکا اقتضى فیو ی إ یاکا ما ک ی أی دا فا یکای مللیی (الو یار.ه

1380ه ج)511 :3ی

کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس /محمدرضا ارشادی نیا

113

ککتک متلالج با الیاال از گوهف الِِِید شِِِجل اشِِِفاق ی مجفداماده ب الِِِتک ب دارگجف.
صِف الوجود در ا وات ی بجا یکات شِی ِا یجود ریاد االِکی صِارالتتنلیجد با نجد
ی تواد یارفیا ب یوکجا یجود مایفدازدی
آنچه ترا هشیار میسازد که وجود متعال او وجود هر شیئی است ،این است که
وجودش عین حقیقت وجود و صِرف وجود است؛ بدون اینکه عدم و کثرت به او
راه یابد .پس اگر وجود او وجود هر شیء نباشد ،نه بسیط است؛ نه محض وجود.
بلکه وجود برخی و عدم برخی دیگر است که در این صورت ،ترکیب از وجود و عدم
و خلط بین امکان و وجوب پیش میآید و این مطلبی محال است؛ بنابراین ضرورت
دارد وجود حق متعال براثر صرافت وجو ِد همه موجودات باشد و هیچ خرد و کالنی
را فروگذار نکرده باشد .بر این اساس هیچچیز از کُنه ذات او بیرون نیست؛ زیرا او
است که تمام هر چیز و مبدأ و غایت آن است و تعدد و تکثر و جدایی بین موجودات
براثر نقصانها و امکان و کمبودها از درجه تمام و کمال است .او اصل و حقیقت در
موجودیت است و هرچه جز او است شؤون و حیثیاتش؛ و او ذات است و جز او اسما
و تجلیاتش و سایهها و پرتوهایش؛ و او حق است و جز وجه کریم او همه پوچ؛
«همهچیز نابود است مگر وجه او» (صدرالمتألهین.1)37 :1360 ،

صِِِِارالتتِنلیجد بِا الیِاال از آفِات الیا دج بِ هتِا دتج ِ عدیدا ی بفهِادا دِاوِ
ماگفددی ب دظف ای اقتضِا .مصِتافک ه ففدادجک ی صِفافک در یجود ی صِهات بار.یلالا
االِِِک؛ زففا یتِاال دتِا ت در کطه بالهلِ االِِِکی یر نادح یجودر کط کدجدک یجود
االِِک بای شِِو عاال ی امکا ه ای هت یجود ی هت ار یجود االِِک (صِِارالتتنلیجده
)38 :1360ی یلوجف مد یجود نادح در الِِینا الِِیفیرد .ی مجفداماد یکفار شِِاه در
1ی ی متا فنوّی

على أ یجوده یلالى یجود د شِاز أ یجوده عجد کدجدة الوجود ی صِفف مد غجف شِو عاال ی

دثفة فلو لمفکد یجودا لک شِِاز لمفکد بسِِج النات ی محض الوجود ب فکو یجودا لولض األشِِجاز ی عاما
للولض فل ال فجِ یفدجِت مد یجود ی عِاال ی خل بجد إمکِا ی یجو ی هو محِا ی فِإا ف ِت أ فکو یجوده
یلالى لکود صِِف

کدجدة الوجود یجودا ل تجن التوجودات م فُغادررُ صِِغرجفِ وة یِ دِورجفِ وة إرلا أِکا ِِاها فیفیفج مد

دن اای شِِاز مد األشِِجاز ألد یتاال د شِِاز ی مواؤه ی غافت ی إدتا فتلاد ی فتکثف ی فنه ِِ ألج دد ِِاداییا ی
إمکاداییا ی ق ِوراییا عد درجة التتاال ی الکتا فیو األصِ ی الحدجدة فا التوجودفة ی ما الِواه شِکید ی کجثجای ی هو
النات ی ما عااه أالِِِتاؤه ی ی لجای ی هو النور ی ما عااه ظیل ی لتلای ی هو الحط ی ما خی یجی الکففم باط مدُ
شِاازٍ هالر

ٌ إرلا یِجایِ ُ (صارالتتنلیجده )37 :1360ی
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افن ا مهاد یکات یجود .خوفب را د ا مادهای
 .1بررسی ادعای تنافی صرافت با وحدت شخصی وجود

ادعاها .مدِال یجبگهتِ متکا ی مسِِِتنِا ب عوِارات خودالِِِاختِ ا .االِِِک د از بجِادات
ککجم بفداشک دفده ی آ عوارات را در ا وات مد ود خود طور .جیک داده یا ماعا را
بف آ متفیت بوجنای
 .3-1وجود صِرف بهعنوان مرتبه

مدِالِ بِا جلِ عنوا مخِاایدِا ایلجد مفیوِ موجودات ی ب ِِِف

صِِِف
ی ر

متکا بِ

بفداشِک خوده عوارت الِاز .دفده ی افد جتیت خود را ب عنوا عوارات ککجم آقاعلا
مارس دد دفده ی ب آ ار ای ارجاع داده االک:
اولین مرتبه از وجود در نظام تشکیکی وجود واجب تعالی است که وجودی است
بشرط ال ،یعنی وجودی که در مرتبه ذاتش از جمیع حدود و قیود وجودی ،عدمی و
ف وجود» است .چنین وجودی جمیع
صر ِ
صرف و ِ
ماهوی مبراست و ازاینرو« ،وجو ِد ِ
مراتب حقیقت وجود را واجد بوده ،واجبالوجود منجمیعالجهات است؛ زیرا اگر در
مرتبه ذاتش فاقد مرتبهای از مراتب وجود باشد و واجب منجمیعالجهات نباشد،
صرف بودنش است (مدرس  6 :1376و 227؛
محدود میشود که این امر خلف در ِ
همو )123/2 :1378؛ (نبویان.)153 :1394 ،

افدد در د ا ککجمه هسِِتا را الِِلسِِل ا .مفدت از یاجت ی متکد قلتااد
دفده ی یاجت یلالا را ایلجد مفیو آ بفشِِتفده ی افدد د ا دظاال ی ِِکج

در

مفایت را بفا .یهسِجف دیافا آفففنب بفگ فاه فا اگف بفگ فاهه رود بف آ االِتوار
ماداه ی ب الِجف فلسِها ری ب یلالا خود ادام داادهه مطلوا االِک د بافا آ را در
ارجاعهافا د عوارات مدال ب آ مسِتنا شِاه االِکه جسِت و دفد؛ اما در هجچف
از ارجاعهاه د ِادا از ادعا .ی ِکج
یجو

یجود ی صِِِف

در مفایت دجسِکی فد ککجم یکج بف صِرف

یجود ی یجِاا دارد دِ دتج ِ آ یکِات یجو

ی
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یجاا هت دتا موجود بتاهو یجود االِِک ی هف دتا درباره هف موجود ی ِِور
شِِِوده در کط متلا موجود االِِِکی افد مطلت خود مایوادا مضِِِا

ب یکات

یجو ه ب یکات یجود دج راهنتا .خوبا باشِِِای در ارجاع دیسِِِک از ماعا.
مدال ا ف .دجسکه عوارت ککجم نجد االک:
بدان که صرف هر حقیقت ،عبارت است از آن حقیقت به نهجى که خالى باشد از
آنچه مقابل آن حقیقت بود ...صرف حقیقت وجود ،وجودى بود که از جمیع جهات
عدمیّه و جمله حیثیّات ماهویه و کافه مفاهیم ،در مرتبه ذات خود ،خالى و مبرّا بود
و چون چنین باشد ،جمیع انحاء وجود را به آن جهت که وجود است واجد بود؛ لکن
به نحو بساطت .چه اگر به نحو ترکیب واجد بود ،محدود شود و محدودیت مخالف

صرافت باشد (مدرس طهرانی)6 :1376 ،ی
نادح م ِِیود االِِک در افد عوارات د ینیا الِِید از ی ِِکج
الِِید از افد االِِک د مصِِف

دجسِِکه بلک

کدجدک یجود از جیات عاما موفا ی هت ادحاز

یجود را یاجا االِِک ی نجد یجود .اگف با یجود خود شِِام ی یاجا ی محج بف
الِفاالِف اقلجم یجود دواشِاه فلنا هسِتا ای از یوکجا شِی ِا یجود بفخوردار دواشِاه
الِوت مفدت شِا یجود کط از یجود ی عاال ماگفدد ی افد بفخی

صِفافک ای

االکی
در ارجِاع دیال دج دتتففد د ِِِا از ادعِا .مدِالِ بِ

ِِِم دتاآفِای افد عجد

عوارت ککجم االک:
پس از تصدیق به وجود واجبالوجود بالذات و للذات که صِرف حقیقت وجود و وجود
صِرف بود آنچه از کماالت وجود بماهو وجود باشد ...واجبالوجود بالذات و للذات او
را در مرتبه ذات واجد بود ،همچون شریك بارى ...لهذا هرچه شریك بارى فرض
شود ،در نظر اول ،عین واجبالوجود باشد .در نظر دوم ،چنانکه شیخ متأله مقنّن
قوانین اشراقیین فرماید :صرف الوجود الذى ال أتّم منه کلّما فرضته ثانیا فإذا نظرت
إلیه فهو هو .پس از بیانات سابقه وحدت در وجود ثابت گردید و از این بیانات ،کثرت
و البته وحدت ازآنجاکه با همه کثرات بود مابهاالشتراک باشد و هر مرتبه و فردى
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از کثرت مابهاالمتیاز .آیا مابهاالشتراک در وجود به ذات و سنخ مغایر باشد با
مابهاالمتیاز ،چنانکه در ماهیات چنین بود؟ یا آنکه مابهاالشتراک در وجود عین
مابهاالمتیاز بود؟ یعنى مابهاالمتیاز از سنخ مابهاالشتراک و مرتبهاى از مراتب سریان
او باشد و مابهاالشتراک در مرتبه ح ّد وجودى مابهاالمتیاز بود ،اگرچه مابهاالمتیاز به
آن جهت که مابهاالمتیاز باشد ،در مرتبه اطالق وجودى مابهاالشتراک نباشد ...و
اثبات این مطلب یعنى عینیت مابهاالمتیاز و مابهاالشتراک به نهجى که ذکر شد در
حقیقت وجود به بیان بعضى از مطالب محتاج باشد (مدرس طهرانی.)227 :1376 ،

در افد الِ ارجاعه افد ینیا مورد .االِک د الِید از ماب ا شِتفا
مجا آماهه اما الِِادهادرار .االِِک اگف دسِِا از افد عوارات در ی ِِکج
گفددی اگف ِ الِِِید گهتد از مِابِ ا شِِِتفا
االِک؛ لکد بافا یوج داشِک الِید در
عجد دثفت ی الِففا ماب ا شِتفا
ی یهایت ماب ا شِتفا

مفایت متوق

ی مِابِ ا متجِاز ی عجنجِک آ دیه موهم آ

فضِافا االِکی فضِا .الِید در بجا یکات در

در کدجدکر ماب ا متجاز ی در عجنجک آ دی از ف

الِو

با ماب ا متجاز در افدد در مفیو کاّ یجودى ماب ا متجاز االِک ی

ماب ا متجاز در مفیو کاّ یجودى ماب ا شِتفا
از ی ِِِکجِ

ی ماب ا متجاز ب

دجسِکه هت خوف از افد مادها د ککجم

در مفایِت عوور دفده ی بِ ی ِِِکجِ

در مظِاهف ی الِِِففِا ظِاهف در مظِاهف

مااداف ِای ازافدری ککجم بجا آ را محتاج ب مطالت مه ِلا در هسِتاشِناالِار مابجنا
د یهسِجف دقجط صِفافک یجود ی ِتواد آ االِک یگفد دثفت ریو ا .ی یکات الِنیار
بفآماه از ی ِکج

در مفایته دجاز .ب افدهت بحث یه ِجلا ی موسِو داارد د ککجم

در باافنالحکم ب آ هتک گتارده االکی

در ارجاع الِِِوال دج هجچ د ِِِادا از ماعا .مدال دتایوا بازفافک یا مد ِِِود
مدال در ملارض با یکات یجود ینمجد گفددی عوارات ککجم نجد االک:
فهو واجبالوجود بالذات و للذات و واجبالوجود بالذات و للذات واجبالوجود من
جمیع الجهات و الحیثیات ،فلیس فیه بذاته اال جهة واحدة هى جهة وجوب الوجود
فهو صرف وجوبالوجود و صرف الشىء الیتکرر فال مکافؤ له فى فعله و ال مماثل
له فى ذاته و ال مشابه له فى وصفه و ال مشارک له فى اسمه و اذ لیس فیه قوة و
ال امکان و ال تجدد و ال حدثان و ال فقد و ال نقصان ،ألنه صرفالوجود و الوجدان
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فکل کمال للموجود بما هو موجود بما هو کمال للموجود بما هو موجود ثابت له فی

ذاته (مدرس طهرانی1378 ،ه ج )123 :2ی
بفاالِتا مدال از طف موضِوع صِفافک یجود یاجت در ردف
ادتسِا ملارضِ با یکات یجود ب ککجم مک ف ینااشِت ه

موضِوعایا د بفا.

ماجوفا؟ آفا نادح ماعا

االِک مایوادا آ را در دها یکات یجود ب دار برجفد؟ آفا ککجم با طف افد موضِوع
ی یوججد مه ِ آ

نجد هافا را ددوا مادنا؟ آفا ی ِکج

خاوالیاصِا (ی ِکج

در مظِاهف) ی صِِِفافِک یجود بِا هم دِاهتیوادا داردِا؟ بِ دظف مدِالِ یِاالِِِل بِ هتِ مثوِک
االِکی یاالِیا د با منطط ی ضِتجف ککتک متلالا دتتففد الِازگار .دااردی ازافدری ب
ادعا .یفدجوا دفرف .ری .ماآیرد یا بنا ی مونا را یففا د ا دهای
 .1-2گزارش شتابزده و ناقص از وحدت وجود
ابتاا مدال دد داهن ار دفرف .را از بفداشِک خود از عوارات ککجمه ب عنوا موضِن دیافا ی .ی
ب جیک یتیجا مددا یکات شی ا یجود از الو .ککجمه نجد یاگو مادنا:
مدعای عرفا سه امر است .1 :وجود خداوند تنها مصداق حقیقی برای مفهوم وجود
است .2 .این وجود در مقام ذاتش البشرط مقسمی است و هیچگونه تعینی ندارد؛
صرفی که فالسفه به خداوند نسبت میدهند ،مرتبهای از مراتب
لذا وجود بشرط ال و ِ
و شأنی از شؤون وجود البشرط خواهد بود؛ نه خود او .3 .درعینحال ،این وجود
واحد شخصی ،حسب مظاهر و تعینات است که متکثر میشود (مدرس/2 :1378 ،
279؛ همان503 -501/3 :؛ 384؛ )325 -323 :1376؛ (نبویان.)163 :1394 ،

در افد مطلِت شِِِکا دجسِِِک دِ بنِابف خوادب یکِات یجود.ه م ِِِااق یجود
منح ِفب ففد االِک؛ لکد در یوجج دثفات موضِنگجف.ها .متلاد .یجود داردی بفخا
از قِاوی بِ یکِات یجود بِا عوِارات میتل ه دثفات را بِ دلا منکف گ ِِِتِ ادِا؛ امِا در
ککتک متلالج ییر فلسِِها بف یوجج مسِِتا دثفات االِِک؛ اما د ب عنوا موجودات
متنصِ ی مسِتد ؛ بلک ب عنوا مظاهف ی ی لجات ی یطوراتر هتا یجود یاکا کطی آدح
با عنوا شِتاره دیال ادعا شِاه د یجود کط ب ِف مدسِتا االِک ی با یجود ب ِف
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صِِف
فلنا یجود ر

ماعا .فیالِِه منافات دارد ی دتایوا با نجد ی ِِور .ب یکات

یجود داو شِاه ادعافا االِک د از خل مداال اات ی مداال فل کط داشِا شِاه االِکی افد
جتل د  :میجود ب ِِف

صِِففا د فیالِِه ب خاایدا دسِِوک مادهناه مفیو ا .از
ی ر

مفایت ی شِندا از شِکی یجود ب ِف خواها بوده د خود ای ه در دااال عوارت ککجم
مایوا ا ف .از آ دفا؟ ککجم آقاعلا خود ب دوعا افد دی را بف فکافرف منطوط دادسِِت
ی ب عنوا یهند در یلوجف محسِو دفده االِکه د افدد فکا مفیو ا .از مفایت ی شِکی
دفرف .باشِای یرازافد عوارات ی .را میکظ خواهجم دفدی االِتاد آشِتجادا ب افد مطلت
نجد یاالل داده االکی
اگر وجود مطلق به حق اطالق شود ،مراد از مطلق البشرط مقسمى است ،نه قسمى.
وجود در مرتبه ذات و اصل حقیقت تعین ندارد؛ نه از فرط ابهام که در ماهیات است؛
بلکه از فرط تمامیت و صرافت و محوضت چنین حقیقتى نمىشود بشرط ال از
تعینات امکانیه باشد؛ بلکه البشرط است ...قائالن به این قول تصریح کردهاند که
وحدت اصل حقیقت وجود ،وحدت اطالقیه شخصیه است و چون اصل حقیقت به
نحو صرافت و محوضت موجود است ،ثانى از سنخ خود ندارد؛ بلکه موجودات اطوار
و ظهورات و تعینات و نسب او هستند؛ نه اصل حقیقت وجود (آشتیانى.)200 :1376 ،

 .1-3اتهام کثرت انگاری و متنافی دیدن صِرف وجود با وحدت وجود

ادعا .اییاال گود بلا .مدال افد االِِک د ککجم با یکات شِِی ِِا یجود ب دی دلج
میال

االِک ی هف الِ دکت ا .را د مهاد یکات شِی ِا یجود االِکه باط مادادا

ازافدری اصِفار دارد موضِن یکثفادراراد ا .را ب ککجم دسِوک دها د الِافف موجودات را
صِف الوجود با ب ِف
هتادنا خاایدا م ِااقر بالنات یجود ب شِتار آیردی دج ینافا ر
ادراشِتد یجود کطه رهایرد دفرف .االِک د الِا .ب رگ درباره رأ .ب یکات یجود
محسو دفده االکی
مرحوم مدرس هر سه نکته را در مدعای عرفا باطل میداند؛ زیرا مطابق آنچه
ال کثرت در وجود ،حقیقی است؛ نه اعتباری .یعنی موجودات حقیقت ًا
گذشت ،او ً
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متکثرند و با یکدیگر امتیاز دارند و لذا سایر موجودات نیز مانند وجود خداوند مصداق
ت مفهوم وجودند .ثانی ًا وجود خداوند بشرط ال و صرف الوجود است؛ نه البشرط
بالذا ِ
و آنچه البشرط است ،فعل مطلق خداوند است؛ نه ذات آن (نبویان.)163 :1394 ،

دی دکت ا .د در افد عوارته ب هم یجودا زده شِِاه االِِکه جا .بسِِا ینم داردی
افددِ مدثفت کدجدا االِِِِک دِ اعتوِار ِ .مکیدِ علتا ی کرکتا آ را ی ِِِتجوِادا
مادنا؟ آفا افد هتا الِینا عواالیسِنا متکلتا اشِلف .ی ظاهفگفافا در یوافدادرار.
یجود دجسِِِک؟ یر ککتِک متلِالجِ بِ دِااال عن ِِِف یلِالابیب خوده از دفرف مکِایِت
فلسها متتاز االک ی بافا آ را از شجوهها .مفالوال بازشناخک؟
آفا مدال ادعا دارد ککجم مکالِره رجوعا قیدفافا ب ککتک م ِافا فا ب مواضِن
متکلتا اشِِلف .ی امثا اف ِِا ه در متوافد ی متکثف ادراشِِتد یجود ب یکثف کدجدا دتوده
االِِِک؟ آفِا دتِابا موسِِِو ی موفور از مطِالِت ی مسِِِاوِ دیِافا ککتِک متلِالجِ بِا عنوا
مباافنالحکم دوآیر .ی ابااعایب ب هتجد یایرگفافاها منو االِِِک؟ بسِِِناه االِِِک
اشِاره گفدد د هف یلوجف .شِافسِت یکثف در مظاهف باشِاه قطلاو یکثف .دجسِک د مدال ب
ددوا ابطا یکات یجود ب یالِجل آ االِکی افد ادعا د مالافف موجودات دج مادنا یجود
خاایدا م ااق بالناتر مهیوال یجوددا یفهه دااال فضا االک؟ مدال ادعاهافب را بفآماه
از مطالل ی یهیهب در دااال دظاال ملففتا ی فلسها مادادا؟
ادنو ب االِِتا

دیال د مفبو ب موضِِوع مدال فلنا مداال صِِفافک ی اعتوارات

یجود االِِِک مایفدازفمی آفا افد االِِِتا
خاایدا ب ِِف

ی ص ِف

الوجود االِِکه د

قاطلا االِِِک د

و ب دظف ککتا میجود

ب ِِف ی آدح

ب ِِف االِِک فل مطلط

خاایدا االِِکه د اات آ یر یکات یجود ب دلا باط االِِک آفا ککجم خود ب افد
مطلت یوج دااشِِت االِِک؟ ادنو ب یه ِِج موضِِن ککتا .دامور متلالا ی بجب از هت
موضِِِن ککجم آقاعلا مارس را در افد راالِِِتا م ِِِاهاه خواهجم دفد یا داریا بود افد
ادعا .مدال آشکار گفددی
 .2وجود صِرف بهمثابه «کل وجود»
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یلِابجف ککتِا .متلِالا ی ککتِا .یجب از آدِا ه د ِِِا مادهِا دِ ینیِا منِافِایا بجد یکِات
یجود ی صفافک آ دجسک؛ بلک صفافک خود دلجلا مستحکم بف یکات یجود االکی در
یهل دیسکه افد شجل اشفاق بود د گ اره الن جاه مصف الوجود النى أیمّ من د ّما
ففضِت فإاا دظفت فیو هو إا مج فى صِف

شِىز (الِیفیرد.ه 1375ه ج  )35 :1را در

جیک االِِتحکاالبی ِِا ب افد الِِید االِِتوارر اعیال دفد :مهو الوجود ال ِِف

الوحک

ی مد خ ِِوو ی عتوال ی ما الِِواه لتلة عن ای لتلة عد لتلة
النى ف ِِوب شِِىز أصِِ و
فتتاز الّا بکتال ی ألدّ دلّ الوجود ی د ّ الوجود (الِیفیرد.ه 1375ه ج )35 :1ی یر از
ای مجفدامِاد افد جتیت یزفد را بِ من ِِِ فلسِِِهِ ی ککتِک االِِِیما دتِافِا الِِِاخِک
(مجفداماده 158 :1381؛ )284 :1376ی الِِِدر ککتا .متلالا از صِِِارالتتنلیجد یا ککجم
الِو یار .ی آقاعلا مارس بف افد ریف االِتدامک یرزفادا یا یکات شِی ِا مطلو را
ب یدفففها .گوداگو در اختجار یوکجا جوفا برناردا ی ادنو یه ِِِج را در الِِِینا
آدا با محورفک مواضن آقاعلا مارس یا ماگجففمی
صِِِارالتتِنلیجد مِاخلا را بِا عنوا مدِ الوجود ماگ ِِِافِا یِا آموزه دغ یکِات
یجود را از طففط آ ب من ِ ِ ادظار بفد ِِِای در دراه ای یاژگا مد الوجود م ِِِجف ب
یکایا خاو االِِک د منافا با یفدجت ی مسِِتل ال بسِِاطک االِِک ی رف ِ افد مطلت ب
یجود م فد از شواوت بفماگفددی
به این دلیل که واجب مجرد وجو ِد پایدار به ذات خود ،بدون هیچ شائبه کثرت است.
پس شیئی از اشیا از او مسلوب نیست و او تمام هر شیء است .پس به وحدانیت
خویش کل اشیا است نه شیئی از اشیا؛ زیرا وحدت او عددی نیست تا از تکرارش
اعداد حاصل گردد؛ بلکه وحدت حقیقی است که همتایی در وجود ندارد
(صدرالمتألهین.)47 :1382 ،

یر از ای ککجم الِو یار .صِفف یففد یلوجف را در افد باره ابفاز داشِت االِک :مفإد إاا
أخِن صِِِففِا دِا دِ یجود (ککجم الِِِو یار.ه 1380ه ج)590 :3ی افد آموزه نِا از
محتوا .غنا فلسِِِها بفخوردار االِِِک دِ در ادیار میتل

یِا دیره ملِاصِِِف بفا .کِ

ملتاها .یجحجاه در الیجات دارالاز ی در ادبجات فلسها رافج ی دافف بوده االکی
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س بِشیء ِمنْها .همهچیز است؛ لکن
ل الْأشْیاءَِ ،و َل ْی َ
ف ا ْل ُوجُو ِد ُک ُّ
ص ْر ُ
برهان مىگویدِ :
نه به تعینات .همه وجود را واجد است؛ نه بهطور تعین؛ بهطور کمال مطلق (امام
خمینى (ره).)159 :1375 ،

ککجم یلِالاادِافب آقِاعلا مِارس دج بِارهِا اعیال دفده دِ یاجِتالوجود هتِا
صِِف
یجود ر

االِِک ی ماالِِوا د بفخوردار از ماهجات امکادا هسِِتناه ب خود.خود ماز

موجودفِک عِارى ی از دتِا ت موجودفِک خِالاادِاییی یجودات امکِادجِ کدِافط یللد ّجِ ی
کجثجِات اریوِاطج ادا؛ هالکات النیات ی قاصِِِفات األدجاینا؛ داق ِِِات الح ِِِو ه فادجات
الیوّفاتادا ی با افد ایصِا
هِالرِ

متکنات در جنت موجود صِرف ه م ِااق دففت مدُ شِِ اا ٍز

ٌ إرلِا یِجایِِ ُ هسِِِتنِا ی فِادآیر افد جتلِ مابِاشِِِنِا دِ ملجر فى الِاار غجفه دفِار

(مِارس طیفاداه )78 :1380ی یتولا گِنرا ینیِا در بِاافن الحکمه دثفت دِاربسِِِک افد
آموزهه ین جف یافاار ی ددب باباف آ را در گستفه ککتک یفداز .ککجم ی درفه یوکجا
یجود .ای د ا خواها دادی
 .3مراتب وجود

نا د یجبازافد فادآیر .شِاه مفایت در افن ا ب ملنا .ی ِکجکا آ دجسِکی گاها از
آ ب مدامات فا اعتوارات یجود الِِید گهت ادای ککتک متلالج ب مفایت یجود ب ملنا.
اصِطی عففادا آ یفداخت ی جافراه هفف
با فکافرفه دج دسِوک مدسِم را با هفف

از مفایت را یلججد دفده ی دسِوک هفف

م ِی

را

دفده االِک (صِارالتتنلیجده 1368ه ج

)327 :2ی ککجم مِارس طیفادا دج بفا .یجود مفایِت الِِِ گِادِ را بِا اعتوِارات م ِِِیور
ب ِِف ی ب ِِف
ب ِف

ی ب ِِف شِِاز در دظف دارد (مارس طیفاداه )223 :1380ی میجود

هنراما گهت ماشِود د عار .از جتجن کاید ی قجود یجود .فا ماهو .باشِای

در افد صِورت افد کدجدک صِف

یجود ی صِف

کدجدک یجود ب شِتار ماآفا د در

زبا ککتا .متنل د هتا عففا .دام هسِِتناه ب هوفک غجوا ی غجت مطلط ی اکافک
صرف

یییی دامجاه ماشود (مارس طیفاداه 1378ه ج 242 :1؛ )356 :283 :1380ی
مفیو دیاله یجودر ب ِف االِک؛ فلنا ب ِف قسِتا د یجود مطلط امکادا االِک
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ی دهر رکتادا ی فجض مداس داال داردی افد مفیو از یجود ب کسِت اات د مدجا ب قجود
ی د محاد ب کاید امکادا االِِِک ی د ب عاال آ های ب کسِِِت اات آ ها افد یجود در
هجچف

موجود دجسک؛ اگف

با هت هسکی یر با ابک ابک ی با مت اد مت اد االک با

عدِ عدِ االِِِک ی بِا دهر دهر ی بِا طون طون ی بِا هجو هجو ی بِا بِاافِات بِاافِک ی بِا
دیِافِات دیِافِکی بِا کهت مفایِت ی یفیجِت مظِاهف از اشِِِف بِ اخر ی الِِِدر از اخر بِ
اشف ی بفا .ای االک مظیففک دیسک ی ایم ی جلوهگاه اعلا ادت ی ری اعظم محتا.
در بِاافِات ی دج در دیِافِاتی صِِِایر افد مفیوِ از یجود از موِاأ اعلا عجد صِِِایر هتِ
یجودها ی هسِتاها االِک د یدفر ماهجات ب ای یابسِت االِک؛ ی آ هتا قلم اعلا االِکییی
(مارس طیفاداه 1378ه ج 244 :1؛ )356 :285 :1380ی مفیو الِِواله یجود ب ِِف شِِاز
االِِِک دِ یجود مدجِا ی کِا یِنفف از کِاید یجود .ی مِاهو .االِِِک (مِارس طیفاداه
1378ه ج )244 :1ی
ککجم هت مطلت را درباره دسِوک افد الِ قسِم یجود ی رابط آ با مدسِم دج بجا
دفده االکی دیسک افدد کدجدک یجود در هف ال قسم الففا داردی الوت بارها رودرا
افد الِففا را ککجم خود یوججد دفده االِکی الِففا د ب الِففا کلولا االِک د الِففا
ظاهف در مظاهف خوفب االِِکی الِِدر اگف دظف ب کدجدک یجود باشِِاه بای یی ِ
اعتوارات ب ِِف

ب

ی بای یدجا ب شِِف شِِاز ی بای اطیق ب ِِفطجکه ج کدجدک

یجود ج  .بجب دجسک ی افد کدجدک یجود االک د مت

ب افد اعتوارات االکی

حقیقت وجود بهحسب ذات که سارى در همه مقامات وجود ُبوَد ،چون نظر مقصور
به نفس ذات او شود و از حاق ذات او خارج نشود ،همان حقیقت وجود ُبوَد و بس،
نه متخصص ُبوَد به تخصص بشرط الئیت و نه متقیّد ُبوَد به تقید بشرط شیئت و نه
متصف باشد به اطالق و عموم البشرطیّت ،با آنکه در آن مقام که بشرط ال بود،
یعنى به صرافت ذات خود متجلى و متحقق باشد بشرط الئیت؛ یعنى معنون این
عنوان که صرافت و محوضت در وجود ُبوَد عین ذات او باشد به نهجى که آن
حقیقت به نفس ذات خود خالى از کافه اغیار اگرچه حدود وجودیه ُبوَد متحقق باشد
و در آن مقام که البشرط ُبوَد ،محکى عنه این حکایت که سریان وجودى و تجلّى
او باشد در جمله حدود وجودیه و شؤون و اطوار ذاتیه خود نفس ذات او ُبوَد و هم در
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هر مقام که بشرط شیء باشد مایطابق این مفهوم که تقیّد و ظهور و تجلى او بود
در مظهر حدّى از حدود وجودیّه در مرتبه تمام ذات آن مظهر بهحسب تعیّن و تحدّد
او متحقق و متجلى ُبوَد و عین تمام او باشد اگرچه آن ح ّد بهحسب مقام اطالق و
ارسال او عین او نباشد و الّا به سریان او سارى شود (مدرس طهرانی.)356 :1380 ،

ککجم با یهایت دیاد افد الِِ اعتوار درباره ماهجک با اعتوار آ درباره یجود ب هت
الِوزبفداشِکها یافا مادهای افدد
االِک د

ب ِف در مداال یجود صِرف

ب ِف در هف الِ مداال کضِور دارده ی ِفف ب افد
دج کضِور دارد ی دتایوا از اعتوارات یجود در

الید عففاه ینافا با موضن ککتا .متلالا درباره یجود صرف

را دتج

گففکی

وجود البشرط را در حقیقت وجود سه مقام ُبوَد .یکم مقامی که او را در نظام وجود
ُبوَد که بهحسب آن مقام از مقام بشرط ال متأخر و بر مقام بشرط شیء متقدم باشد.
دوم مقامى که او را ُبوَد در وجود بشرط ال که او را وجود صِرف و وجود بحت نامند...
سیم مقامى که او را بر وجه حقیقت و نزول و سریان در حدى از حدود وجودیه
امکانیه بالذات و با حدى از حدود عدمیه و یا ماهویه مناسبت آن حد باشد .به خالف
البشرطی که در ماهیات اعتبار کنند؛ زیراکه او را مقامى خاص به خود با اتصاف به
وصف البشرطیت با قطعنظر از مقام بشرط شیء و بشرط ال نباشد؛ بلکه در تحقق
تابع بشرط شیء و بشرط ال بود و هم در بابت جعل تابع و مجعول به جعل هریك
از این دو باشد و در سنخ وجود چنانکه ذکر کردیم ال بشرط را در نظام وجود مقامى
ُبوَد خارج از مقام بشرط ال و متأخر از او و منبعث از او و مجعول بالذات او و مقدم
بر بشرط شیء و سارى در او و مقوم ذات او بر وجه بساطت .یعنى تمام حقیقت او
ُبوَد در مقام او .پس این مقام از وجود سارى در همه وجودات و موجودات باشد و به
جعل او جمیع وجودات و موجودات مجعول شوند و این مقام اطالق مالزم سریان
را والیت مطلقه و والیت کبرا نامند (مدرس طهرانی.)359 :1380 ،

الِِینا ککجم بجب از افد ب یضِِو ماگفافا ی یکفار ی یه ِِج ی یهند در بجا ب
افد منظور االِک د افد دکات دقجط جافراه خود را در دظفف یفداز .بجابای دسِوک ب ِف
مدسِِتا با هفف

از اقسِِاال ب دراه ک مسِِنل ا .االِِک د آ مدال د ار شِِوی شِِاه ی

ازافدری ککجم را در ص ِ
ب ِِف مدسِِتا در هفف

منکفا یکات یجود ینااشِِت االِِکی هت مطلت در الِِففا
از اقسِِاال کتا در ب ِِف

دیهت االِِک؛ د ی ِِفف آ در
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الینا ککجم جا .شوی ینافا ادرار .باقا دتاگناردی
این اطالق و سریان که در البشرط قسمى ذکر یافت و هم تحدد و تقیّد در بهشرط
شیء و هم تقدس و تنزّه در بشرط ال از اصل حقیقت وجود که البشرط مقسمى
ُبوَد ،خارج باشد ،بهحسب اخذ و اعتباری که مطابق نفساالمر ُب َود و او سارى باشد
در جمیع این مقامات و در مقام اخذ و اعتبار او به نهجى که مقصور باشد مالحظه
و نظر به حاق ذات او ،خالى ُبوَد از قیود این اقسام ،چنانکه هر مقسم را نسبت به
اقسام خود حال چنین باشد و این سریان و اطالق وجود که او را باشد ،عین ذات او
ُبوَد ،بهحسب حقیقت ،نه بهحسب عنوان؛ زیرا که عوارض حقایق وجودیّه بماهى
حقایق وجودیه علىاإلطالق عین آن حقایق باشند بهحسب حقیقت (مدرس طهرانی،
.)361 :1380

افدد مداما از یجود نا صِر ف
موصو

ب یکات صرف

ی دا االِک د در هت دتا ت یجود .خوده

االک ب ملنا .دها دثفت در قلتفی یجود دجسکی میکات در

عجد دثفت مهسِِف افد مد ِِود االِِک؛ اما دثفت بفآماه از ظیور کط در مظاهف خود د
دثفت ی یکات ب هم دفرف قاب ارجاع االکی
در نظام وجود ،هم کثرت در سنخ وجود ُبوَد هم وحدت ،لکن کثرت به وجه اعلى و
صعود عین وحدت باشد ،آن نحو از عینیت که مفاد حمل اوّلى ُبوَد در ماهیات و
وحدت به نحو ادنى عین کثرت ُبوَد ،نه آن نحو از عینیت که مفاد حمل اوّلى باشد،
عال بحوله و دنى بطوله؛ التوحید ظاهره فى باطنه و باطنه فى ظاهره؛ عال فى دنّوه
و دان فى علوّه (مدرس طهرانی.)360 :1380 ،

افد ایصِِِا

هجچگِاه بِا آموزه ی ِِِکجِ

در مفایِته فِا یوِافدادرِار .علّا ی دثفت

ماهو.ه دسِوک ب مفایت ی مدامات یجود الِازگار دجسِک ی فد یوججنا را ماینففد د علوّ
ی ددوّ ی ظیور ی بطو را ب هم بست ی درهمینجاه د ا دها ی ج یوججد بفهادا یکات در
یجود ی دثفت در مظاهفه در ککتک متلالج ی عففا دظف.ه دسِا از آ در جافا دفرف
الفاغ دااردی
 .4جایگاه صرفالوجود در مراتب وجود
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یجود ب

خاصِِا االِِکی لکد یقتا افد الِِید در فضِِا .مفاک دیافا ککتک متلالج

االِکه ب قطن ی فدجد ممفایت یجود بافا ب گود ا .ملنا شِود د در افد فضِاه طود بنا.
یوِافد ادرِار از یجود اراوِ درفددی ککجم مفیوِ صِِِف الوجود را بِا دِاالگِنار.هِا .دفرف
نجد یطوجط دفده االکی
حقیقت واجبالوجود بالذات و للذات -جلجالله -صرف حقیقت وجود ُبوَد و او را
بههیچوجه منالوجوه تعلقى به ماهیتى از ماهیات و تقیدى به قیدى از قیود عدمیّه
و تحددى به حدى از حدود وجودیّه نباشد و در زبان بعضى از اهل عرفان و تصوف
این حقیقت را هویت مطلقه واحدیة صرفه و حقیقة الحقایق و جمع الجمع و غیب
الغیوب و وجود البشرط نامند؛ و در زبان محصلین حکما وجود بشرط ال و وجود
بحت گویند (مارس طیفاداه )86 :1380ی

ص ِف
ککجم رابط یجود ر

را با الِِافف مفایت یجوده با رعافک اخت ِِاره با ایصِِافا

ب الِا اکاط ه اطیقه بسِاطک ی ظیور یکات در دثفت بجا مادنا یا یهایت دی اعتوار
ب ِف ی ب ِف

را دج آشِکار دنای ب افد بجا د اگف اکاط کط بف موجودات فد از

جیک یجود .آ ها ی معاال اعتوار کاید مادظف باشِِِاه اعتوار ب ِِِف را بف آ موافط
دفِاهادِا ی اگف بِ شِِِف می فد ی اعتوِار عِاال کِاید بِاشِِِاه اعتوِار ب ِِِف
یسِِِنافاهادا؛ بنابفافد هف دی اعتوار بفا .ف

را بف آ

مفیو یجود االِِِک ی اعتوارات ی زایف دفا

متهایت االِِک؛ د افدد افد دی اعتوار الِِوت داالِِازگار .مواضِِن ککتا ی عففا گفددی
جالت االک د ککجم در دفا هت افد ریو را فکسا مابجنای
و در این مرتبه از وجود در نزد جمیع نه اسمى ُبوَد نه رسمى ،نه نعتى ُبوَد نه وصفى
و محیط باشد به جمیع وجودات و کماالت وجودات به آن جهت که وجودند بر وجه
اطالق و عدم اعتبار حدود و یا بر وجه تجرد و اعتبار عدم حدود و در مرتبه ذات به
نحو وحدت و بساطت و جمع و بر کافه موجودات بهطور ظهور وحدت در کثرت و
سریان جمع در فرق در مرتبه متأخره از مرتبه ذات (مارس طیفاداه )86 :1380ی

ککجم خود اکاط کط را ب ملنا .یکات یجود .آ ه یهسجف دفده االکی اات کط
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از اکِاطِ الِِِففِادا در موجودات ی ایحِاد بِا آ هِا من ه االِِِک ی دِ بِا کِاید یجود .ی دِ
کِاید عِاما ی مِاهو .دِ شِِِواوِت امکِادا هسِِِتنِاه ملجِک دِااردی ککتِا اات کط را بِ
ص ِف
هتجد جیک میجود ر

ی اد ّج محض ِ ی یجود بحک ی ب ِِف

دامجاهادا ی اکاط ب

ملنى الِففا در اشِجا ی ایحاد با کاید یجودفّ ی ملجّک با کاید عام ّج ی ماهوف ه از لوازال
فل ی اراده فللج ی م ِجک ادج ی قجومجک مطلد فللج کط االِک (مارس طیفاداه :1380
305؛ آشِِِتجادىه )78 :1376ی یرازافد دوبک مارالِِِا یا افد الِِِففا با ادبجات قاوی ب
یکات شِی ِا یجود خود را بنتافادای در ف

دیال هت منظور آشِکار االِک :مفل ای

ففیغ ی ی لّى ای بِاشِِِا؛ ی ظیور ای از قوجِ ظیور فِاعِ بِالِنات یِاال در مفیوِ فلِ خود ی
دتافب عکر در مفآت ی ادک ا

ایاآلف درآفا (مارس طیفاداه )305 :1380ی ککجم

یوضِج مادها د دسِوک عکر ی عادر ی مفآت ی صِاکت ی ِوفف جسِک یا مد ِود
قِاوی یکِات یجود را در ککتِک خوفب دتِافِا الِِِِازدی مهجچ مفیوِ اى از مفایِت
یجودات امکِادجِ از آ اات من ه یِا  -فلنى از ی لى ای ی ظیور االِِِتِا ی صِِِهِات ای ی
یحدط االِِِتا ی صِِِهات فللج ای ی آفتى از آفات ای -خالى دِ ُووِد (مارس طیفاداه :1380
) 305ی
ی در افد رهرِنر خوادب ای از یوکجِا یجوده همخوا بِا گوهف گوفِا .افد جتلِ
جتجِ مو  .موکِاا االِِِِک :ملجر فى مکِا ی لمفیِ عنِ مکِا (مِارس طیفاداه
)305 :1380ی یلابجف گوفا .دفرف .دج هسک یا اضاف یجود صرف
اضِاف ا .د هجچ زفادا ب صِفافک یارد دسِازد :مکدجدک یجود صِف

را با دثفات بجا دنای
قجوال ب اعجا عجنا

خلدا با اضِاف اشِفاقاه فلنا هتا فجض مداس ی دلت مدد ه اضِاف ماگفدد (مارس
طیفاداه 1378ه ج 304 :1؛ آشِِِتجاداه )110 :1381ی در افد اضِِِاف االِِِک د یلوجف فنا.
صِف
عنوا در ملنو بف فنا .دثفات در ر

صِف
یجود راالِک ماآفا؛ زففا ر

یجود هت

هستا االک (ککجم الو یار.ه 1380ه ج1)590 :3ی
1ی ی إدتا قلنا ادتسِاب اإلشِفاقا إا (صِف الوجود) التنخوا بحجث فکو الهجض مد صُِدل داللنوا الهادا فا التلنو
(دسوة اهنجة) مدولجة (فنها) فإد إاا أخن صففا دا د یجود (ککجم الو یار.ه 1380ه ج)590 :3ی
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ییر ففایا ککجم آقاعلا مارسه بجادرف دشِوار .یلوجفینفف .مد ِود االِکی یهند
عوارات ی یوضِِِجحات شِِِافا ملوف .ب در

داآشِِِنافا با منطط ککتک متلالا ی ایق

عففادا بر ِِافای در افد راالِِتا میکثف در شِِکی عفضِِا دج یلوجف دفرف .در بجا رب
یجود صِر ف

با دثفات االِکی افد یکثف در مفیو متنخف از مفیو اات د صِر ف

یجود ی

غجِت محض االِِِکه جففِا مافِابِای یر از ممفیوِ د ی از اطیق االِِِتِا ی کِا یِنفف .بِ
کاید اعجا د مظاهف االِتا هسِتنا ؛ فلنا مفیو یللط کدجدک یجود ی یجود کط ب اعجا
االِک د یجودر ب ااتر خود یاکاه با صِور خلدا متکثف ماگفدد ی افد یکثف در شِکی
عفِضِِاه یکثف .در اات یجود اف اد دتادنای افد مفیو مفیو فل اطیقا االِِک د ب
اات خود هم فراد ه هم متکثف االک (مارس طیفاداه 1378ه ج )371 :1ی مایوا مد ود
را ب شِِجوه قاوی ب علجک ی مللو گ ارر دفدی الوت د علجتا د مد ِِود یوافد ادرارا
االک؛ بلک مللو بافا ب عنوا مظیف علک ی دتا یب یلدا گفددی
گاهی نظر به صِرف وجو ِد بشرط ال از حدود است که همان واجب تعالی است و
گاهی نظر به وجود با مالحظه همراهی حدود و نقایص و فقدان یعنی وجود ممکنات
با او است .در این نگرش معلول بالذات ،متعین در مرتبه علت بالذات است .پس
معلول عین علت است؛ یعنی مظهر علت و صفات او است .بر این اساس وجودهای
ممکن نسبت به واجب تعالی که علت همه وجودها است ،بهمنزله آیینهها و مظاهر
و پرتوگاهها و حکایتگران او محسوب میگردند (مدرس طهرانی ،1378 ،ج :3
.)402

یوجج دثفاته در زبا هت ککتا .متلالا ب گود ها .نا .یکفار شِِاه االِِکی
بجا رابط االِِتغنا ی افتدار جیک اراو یکات یجود موتنا بف صِِف الوجود از افد مدول
االِِکی دیسِِتجد ریو یجود فلنا هسِِتا مسِِتغنا هتا یاجتالوجود ی صِِف الوجود.
االِِک د یاالیف از ای دجسِِک ی شِِو عاال ی دد

ب ای راه دااردی دیمجد افلا ی آ ار ای

االِک د ج ب ای قواال داارد (صِارالتتنلیجده 1368ه ج 15 :6؛ صِارالتتنلیجده 1368ه ج
)340 :2؛ اما بج ِِِتففد یلوجف متاای در افد راالِِِتاه ب دارگجف .رابط ظاهف ی مظیفه بفا.
بجا رابط یجود صف

ی ماالوا االکی
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نتیجهگیری

صِفافک یجود از ین جفگناریففد آموزهها در ا وات ی یوججد یوکجا ب یفهه یوکجا شِی ِا
یجود االِِکی افدد دسِِا افد آموزه را در ککتک متلالج با یکات یجود متنافا بوجناه
داشِِِا از عاال املا ی ینم در ملنا ی مهاد آ االِِِکی هم نجد یقتا الِِِید از مفایت ی
مدامات یجود ب مجا ماآفاه اگف دسِِا بف هتجد ریف ه ب یکثف اصِِج در هسِِتا گتا
بفد ی آ را منتست ب دفاگاه ککتا .متلالا بنتافاه بسا موضن دشوار در ا وات ماعا.
صِف
خود بفگ فاه االِکی مدال ا .ق ِا داشِک از راه متنافا ینااشِتد یجود ر

با مفایت

یجود در دفاگاه عففادا ی فلسهاه ب یفهه دفاگاه ککجم آقاعلا مارس طیفاداه ملارض
بِا یکِات یجود را در دفِاگِاه ککجم دتِافِا الِِِازد؛ امِا یو ا افد ادعِا بِا رجوع بِ د
مواضِن ککجم آشِکار گفدفای د یجود صِف

با مفایت یجود متنافا االِک ی د بفا .رد

یکات یجود مایوا از آ ه فن دفد ی د ککجم آقاعلا مارس نجد موضِِِلا را در
آ ار خود بفگ فاه االکی
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمك مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.

کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس /محمدرضا ارشادی نیا
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منابع

-

آشتجادىه الجا جی الافده ()1376ه هستى از دظف فلسه ی عففا ه قم :دفتف یولجغات
االیمىی

-

______________ه ()1381ه مدام بف رالاو قج فىه ییفا  :مکالس یهیه ى
ککتک ی فلسه اففا ی

-

ابدالجناه کسجده ( 1400ق)ه رالاو ابدالجناه قم :ادت ارات بجااری

-

________ه ( 1404ق)ه ال هاز (اإللیجات)ه قم :مکتوة آفة اللّ التفع ىی

-

الیفیرد.ه فحجاه ()1375ه م توع م نهات شجل اشفاقه ییفا  :مکالس مطاللات ی
یحدجدات ففهنرىی

-

الو یار.ه کاجمیهاد.ه ()1360ه یللجد بف ال واها الفبوبجةه ییفا  :مفد د ف
داد راهىی

-

______________ه ()1380ه شف التنظوم ه قم :د ف دا ی
صادقاه مفضج ()1392ی ماداف

ها .یجود .میصارا در یدار

با عففا ه ینمیت

فلسهاه شتاره 10ه یابستا 1392ی
<http://phm.znu.ac.ir/article_19551_f7d1d12a9a1f7463676a49a65f2b7
>f4c.pdf

-

صِارالتتنلیجد شِجفازىه محتاه ()1360ه االِفار اآلفاته ییفا  :اد تد ککتک ی فلسِه
اففا ی

-

______________ه ()1368ه الحکتِة التتلِالجِة فا األالِِِهِار اللدلجِة األربلِةه قم:
مکتوة الت طهو.ی

-

______________ه ()1382ه ال واها الفبوبجةه قم :دفتف یولجغات االیمای

-

______________ه ()1354ه التواأ ی التلاده ییفا  :اد تد ککتک ی فلسه اففا

-

______________ه ()1386ه الت اعفه قم :بوالتا دتا ی

-

طواطوافاه الجا محتاکسجده ( 1416ق)ه دیافة الحکتةه قم :مکالس د ف االیمای
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-

مارس طیفاداه آقاعلىه ()1380ه باافن الحکمه یوفف  :داد راه یوفف ی

-

______________ه ()1378ه م توع م نهاته ج 1ه 2ه 3ه ییفا  :اطیعاتی

-

التوالو .الیتجنىه ری اهلله ()1370ه آدا ال یةه ییفا  :مکالس ینظجم ی د ف آ اری

-

______________ه ()1375ه یهسجف الوره کتاه ییفا  :مکالس ینظجم ی د ف آ اری

-

مجفداماده محتاباقفه ()1376ه یدوفم اإلفتا ه ییفا  :مکالس مطاللات االیمىی

-

______________ه ()1381ه م نهات مجفداماده ییفا  :ادت ارات اد تد آ ار ی
مهاخف ففهنرىی

-

دووفا ه الجا محتامیا.ه ()1394ه ی کج

خاو یجود از منظف آقاعلا مارسه آفجد

ککتکه یافج ه 1394ه شتاره 52ه 172-139ی

