
 

 
 
 
 

 

  گاهيجا و صهبا ميحک به روايت نيقيصد  برهان

 صدرايی ليۀمتعا حکمت در آن

اصفهانیحامد ناجی
 

 چکيدهچکيده
الوجود از رهگذر وجود ببه ساحت واج نگرشو  «برهان صدیقين» زةآمو تدوین پي در

، (83ص ،0ج،8338ریزی شد )شيرازی، پي "ابن سينا"بار توسط صرف که اولين
 بزرگ .تندشدابزرگي بدین مهم پرداختند و تقریرهای گوناگوني از آن عرضه  حکمای

اصالت وجود و  با وصول به اصل "صدر الدین محمد شيرازی"حکيم جهان اسالم، 
به تقریری نو از آن دست یازید. تقریر وی که بر بنياد وحدت تشکيکي وجود  وجودجعل 

وحدت تشکيکي به وحدت شخصي  ةبعدا توسط شارحانش از حوز ،بنا نهاده شده بود
 آقا محمدرضا "بدیعي از آن عرضه شد. عارف حکيم  هایتئتوسعه یافت و قرا

و  "ابن عربي"وری از مباني عرفاني هست که با بهراین حکما ا ةاز زمر "ایقمشه
 دقيق بازنمایي جهت کوششي حاضر نوشتارشارحانش به قرائتي نو دست یافته است، 

و در پي تقریر آن در صدد است که به وجوه خلل آن بر بنياد  است تقریر این فلسفي
 دستگاه تشکيکي حکمت صدرایي اشاره کند.

 برهان شخصي، وحدت تشکيکي، وحدت وجود، اکاشتر وجود، کليدی:واژگان
 .صدیقين
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 مقدمه

 توس ط بارنياول که است ياسالمفلسفة در الوجودواجب اثبات يعقل نيبراه جملة از ،«نيقیصد برهان»
  ،"يآملــ دريدحيسـ " چـون  يمــانيحک یو از پـس  شـد؛  بــرده بکـار  آن اصـطالح  نا،يســابـن  حجـةالحق 

ـ  ابـن "   محمدرضــا آقـا " ،"یســبزوار ميحکـ " ،"مالصـدرا " ،"یخفــر محقـق " ،"یياحسـا  جمهــور ياب
ـ  آقا" ـ صهبا ميحک به مشهور ـ  8"یاقمشه  ارائـة  صـدد  در "يئطباطبـا  عالمـة " و "یرازيشـ  يغالمعل
 . برآمدند برهان نیا گوناگون یهاتئقرا
ـ  ـ ووجود   قتيو از مرتبة مصداق به حق مفهوم به مصداق بهاز مرت يعقل مباحث طول در برهان نیا  ای

 نیصهبا که از گونة سوم ا ميحک یدياست؛ برهان توح افتهی  ارتقاء ـ همان اعتبار ظهور و بطون در وجود
 ةيمتعال حکمت بستر در که برهان نیا.گردديمسیله قلمداد م نیدر خور توج ه ا یهااست از برهان نيبراه
ـ حان ابنشار یبر دستگاه فکريمبتن ياز جهات گوناگونشده، ارائه یيصدرا  از پـس  بنـابراین  اسـت،  يعرب
 .پرداخت ميخواه آن يبررس به صدرالحکما گفتار و هيمتعال حکمت نظام صهبا،براساس ميحک برهان ریتقر

 صديقين برهان از ایهقمش عارفتقرير 

پس از مسل م دانستن وجـود   ،(38 – 33، ص 8338ای، )قمشه وجود وحدت رسالة در یاقمشه عارف
 :است ساخته مطرح را نظر دو وجود به واجب قتيحق نسبت نييتع ردو وحدت آن، 

 .داننديم ال بشرط وجود را واجب وجود :فالسفه الف(

 .داننديم البشرط وجود را واجب وجود :عرفا ب(

 که متفقند هم با قتيحق كی در نانیا عارف، و ميحک نيب واجب منزلت نييتع در اختالف وجود با ام ا و
ـ  از امر آن با ،یظل هر امر گریدیو از سو است واجب ظل  یيسو از سطمنب عام وجود  از و ریمغـا  يجهت
 .است متحد يجهت
ـ ز يبا بهره از دو اصل حکم واجب، منزلت در عرفان اهل نظر به توج ه با حال  اثبـات  بـه  تـوان يمـ  ری
 :برد يپ واجب
ـ ثيح هرگونـه  دونب آن از مفهوم که است يمدلول همان مفهوم، هر بالذات مصداق (الف ـ تق تي  و یديي
 ؛است شده برگرفته يليتعل
ـ  ضـرورت  بـه  عـت يطب آن بـر  حملش و عتيطب كی از وجود مفهوم انتزاع (ب   هرگونـه  بـدون  و يذات
ـ  ضرورت به آن بر وجود مفهوم حمل باشديم يازل عتيطب آن چون و است يليتعل و یدييتق تيثيح  يازل
 .است
در انتزاع مفهوم  يدخل ال، بشرط ديق چون و است يازل ضرورت هب عتيطب بر وجود حمل جهينت در پس

 ذات واجب است. بشرط، الاست، پس وجود  يسلب ديوجود ندارد و ق
 است: کرده ریتقر نيچن القواعد ديتمهخود بر  هيحاش دربرهان را  نيهمصهبا  ميحک
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 .ندارد يليتعل و یدييتق یتهايثيح از كينيه به ازين مطلق وجود از وجود مفهوم انتزاع :یصغر

ـ  ضرورت به گردد انتزاع آن از وجود مفهوم يليتعل و یدييتق تيثيح بدون که يقتيحق هر :یکبر  يازل

 .است موجود
 8.(888 – 883ص  ،همان) است واجب يازل ضرورت به مطلق دووج: جهينت

اص از وحـدت  همننانکه از تقریر فوق آشکار است حکيم صهبا بنيان نظریه خود را بر یك قرائـت خـ  
یابد. از ایـن رو در  يمشخصيه وجود پي نهاده است که در این قرائت، وجود فقط در حضرت حق انحصار 

بسا این تقریر با اشکاالتي مواجه باشد که بنابر گفتة خود حکيم صهبا سه منظر ناظران در کثرت عالم چه
 اشکال زیر قابل بيان است:

ـ اسـت و    اءيتمام اشـ  نيع ایالوجود ود باشد، پس واجبوج عتيطب نيواجب ع قتياگر حق :اشکال  ای

 .اءياش  جزء

ـ ثيح هرگونه بدون وجود عتيطب از وجود مفهوم گذشت برهان یمدعا در چنانکه :پاسخ ـ يتعل تي  و يل

 یدييتق و يليتعل تيثيح واسطهبه يامکان تيماه انتزاع ،يامکان  اءياش در کهيحال در ابد،یيم انتزاع یدييتق

ـ  چيه پس است؛ يليتعل تيثيح گرو در يامکان وجود انتزاع و است وجود  همـان  يامکـان  وجـودات  از كی

حال آن که او  ابدیيم مثل سبحان خداوند  باشد، وجود عتيطب یبرا یفرد اگر پس  ستند،ين وجود عتيطب

 ( است.3 :یشور) «یيس کمثله شیء»
 .داشت نخواهد  اءياش با يتيمع نگونهيه واجب  فوق، اشکالبنا به پاسخ  :اشکال

 ريغ يواجب است و از جهت نيع يظل واجب است که از جهت  در نظر عارف وجود  عام منبسط، :پاسخ

ـ ريواجب با ممکنات است و از جهـت غ  تيمصح ح مع  با واجب، تينيوجود منبسط از جهت ع نیاو. ا  تی
 .باشديم  اءيخداوند سبحان از اش هیمصح ح تنز
 وجود عتيطب بر يشخص وحدت ـ است نموده اشاره خود صهبا ميحک همننانکه ـ خپاس نیبد توجه با

ـ  بـه  وجـود  اعتباربنابراین،  (.30ص، پيشينای، )قمشه3حکمفرماست  يالهـ  ذات لـوازم  از ال بشـرط  يمعن
 .او قتيحق تمام نه بود خواهد

 بود؟ خواهد چگونه ممکن و واجب دروجود  قتيحق انیسر يمعن پاسخ، نیدبنا ب :اشکال

ظهور بالذات  نیاست، گاه ا قتيظهور آن حق يبه معن قتيحق نیا انیتوجه داشت که سر دیبا :پاسخ

 مرتبـة  در ثابته انياع و اسماء در قتيحق نیا ظهور گاه و ـ باشديم واجب در ظهورش که است و لذاته ـ 
 گونـاگون  یاعتبارها به قتيحق نیا پس است؛ يامکان انياع در قتيحق نیا ظهور گاه و  است واجب علم
 (.جاهمان) است یسار ممکن و واجب در
 پرداخت: ميخواه یبرهان و یصهبا  به واکاو ميحک یوجود یآرا ازبهره  اب بخش نیا در

بر اشکاالت فوق، اشکاالت دیگری بر این نظریه همنـو لـزوم   در این مقام بایسته ذکر است که افزون
 ای به آنها نپرداخته است.است که حکيم قمشهحلول وابطال بازخواست در حشر مطرح 
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 صهبا ميحک نظر از وجود وحدت در وارد اقوال حصر

 :دانديم مندرج ستهد سهرا در  نانی، آراء ايمتفکران اسالم  یصهبا با نظر به رأ ميحک
 و يحسـ  بداهت به چه ، یاست و وحدت آن اعتبار يقيحق وجود در کثرت: حکماء شتريب و متکلمان .8
 ؛گردديجهان خارج متکثر بوده و وجود از آنها انتزاع م در  اءياش يعقل کمح
 ي؛الياست  و کثرت خ يقيحقوجود  دراز عرفاء: وحدت  يگروه .8
واسـطه  گفتار به نیا به تفو ه علت و است اءيانب بعثت و عیشرا ينف مستلزم نظر نیا صهبا ميحک نظر در

در مکاشفات قائالن به آن  طانيبه مداخلة ش ایو  است؛ سلوک رد وحدت سلطان غلبه به ایدو امر است: 
 :دیگو باب نیا در یو است. 

 ميرج طانيش ز صرفه نبرد انسان ورنه  خدا لطف شود اری مگر است سخت راه »
 است. مکم ل کامل خيشسالك به  یازمندين لیاز دال يکی نیا و
 يگمراه رـخط از رسـبت  است، ظلمات مکن خضر يهمره يب مرحله نیا قطع

 (830ص، پيشينای، )قمشه

وجـود در   کثـرت   یيسو ازاست، چه  يقيمتیله: وحدت و کثرت در وجود حق یشامخ و حکما یعرفا .3
 در وجـود . گـردد يمـ  اثبات يعقل و ينقل ادل ه به زين آن وحدت گرید یسو ازو  ،جهان خارج مشهود است

وحـدت   نيکثرت است و کثرتش ع نيست که وحدتش عا ياطالق يوحدت انبساط یگروه  دارا نیا نظر
 .8(886ص، پيشينای، )قمشه

 صهبا ميحک نظر در یالخاص خاص  و یخاص ديتوح

 يتـواط  حکمت، اهل زانيم بر ا يثان و دانسته يشخص واحد را وجود او ال  معرفت اهل بسان صهبا ميحک
وحدت گاه  نیا است، يشخص وحدت یداراوجود  قتيپس چون حق داند؛يم يرا از خواص کل  كيو تشک

واجـب   قـت يحق دروحـدت تنهـا    نیگاه ا و ست،واجب و ممکن ا دارندة بر در يبه صورت وحدت انبساط
 .شوديم دهید

  متحقـق  سـالك  یبـرا  اربعـه  اسـفار  از اول سفر اواسط در که است يخاص ديتوح اول، اعتبار به ديتوح
سـالك   یاربعـه بـرا   اسفارسفر اول از  تیاست که در نها يخاص الخاص ديدوم،  توح يو به معن گردديم

کـه بتوانـد همگـام بـا      سـت يوجـود ن  یدارا يممکنـ  چيموقع در نظر سالك ه نیگردد و در ا يحاصل م
 ریوجود فقط در حضرت حـق قابـل اعتبـار اسـت و سـا      یرو در منظر و نیحضرت حق اعتبار گردد، از ا

 .(30، صپيشينای، )قمشه ستندين شيب يموجودات جز سراب
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 حکومت ونقد 

 :میپردازيم ميحک نیا يعقل يمبان پژوهش به ریز يکل مقد مات ارائة با  فوق، یآرا يبررس از شيپ

 وجود ليتحل  :او ل مقدمۀ

 حمـل  يچگـونگ  صـدق  در وجـود،  یمعنـو  اشتراک دربارة گوناگون نيبراه اقامة يپ در ياله یحکما
 یحکمـا  شـتر يب نظر در وجود اشتراک ادلة چه اند،دهیگرد مشکل دچار گوناگون قیمصاد بر وجود مفهوم
 :ریز ليدل چهار همنون است، مفهوم در وجود اشتراک اثبات یایگو مشاء،

 خود؛ اقسام یبرا وجود بودن مقسم تيصالح. 8
 وجود؛ مقابل در عدم مفهوم اتحاد .8

 گردد.يتنع نموجود ممتنع گردد اعتقاد به وجود مطلق مم نياگر اعتقاد به تع .3

ــاگــر لفــظ وجــود در قاف .8 ــرار گ هي ــ رديــشــعر ق   یمخــل بالغــت اســت و شــعر دارا  ياز نظــر ادب
، 8388 ،سـبزواری ) 6اسـت  یخود مشترک معنو قیمصاد نيرو وجود ب نیشود، از ايم دانسته طاءیا بيع

 .(88ـ83ص 

 قابـل  آنهـا  بـر  واحد مفهوم که اندپنداشته یانهیمتبا قیحقا را  اءياش  مشاء یحکما از يبرخ رونيهم از
 .است صدق
 .است خدشه قابل دوسو از هياله معارف اصحاب و هيمتعال حکمت شگاهيپ در فوق یرأ
ــاره .8   اثبــات زيــن مصــداق ســاحتدر  مفهــوم، بــرعــالوه را اشــتراک  وجــود، اشــتراک ادل ه   از یاپ
حضـرت حـق    یيدر شناسـا  ليـ طعلـت و معلـول، و لـزوم تع    تي:  لـزوم سـنخ  ليهمنون دو دل کند؛يم
 0؛(نيشي)پ
 .است فوق هینظر ابطال انگريب ن،یمتبا قیحقا از واحد مفهوم انتزاع امتناع يفلسف اصل. 8

جاوا  اتتازام موماوم واحاد مان ا قاا    فعدم و باجلملة »: دیگو اصل نیا دربارة یاقمشه عارف

ر ذاتی أو عرضی  بدهیی فطری ال حیتاج الی تبا نما و اختالف ها بال اشرتاک فی ام  من جمة  املتبا نة

 .(883ص، پيشينای، )قمشه «البیان و الربهان
  يهیبــد( 36ص ،8ج ،8338شــيرازی، ) نيصــدرالمتیله بســان را اصــل نیــا گرچــه یاقمشــه عــارف
و مناسـبت   تيبا بهره از اصل سنخ یاست؛ و دهياصل استحکام بخش نیا به  برهان، اقامه با يول دانسته
 ای قتيحق چند از واحد امر انتزاع در که است باور نیا بر ،از آن افتهی انتزاع مفهومو  يخارج امر نيب يذات
ـ  و نـد امشترک هم با یايذات تيخصوص در قتيحق چند نیا  هـم  بـا  ذات از خـارج  یامـر  واسـطة  بـه  ای

 .ندامشترک
چون مآل اتحـاد در   ،رت دوماثبات شده و در صو قتيچند حق نیا نيب يذات نیعدم تبا اول، صورت در
خواهـد بـود    قـت يچند حق يذات نیبازگشت مسیله به عدم تبا  در ذات است، داخل  خارج از ذات به امر  امر 
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 (.60ـ66ص  ،8388سبزواری، : نيزبه بعد و  883، صپيشينای، )قمشه
 :ميگوئ فوق بحث از بهره با حال
 .نیتبا به ای: ]ب[؛ است اشتراک به ای: ]الف[وجود بر واجب و ممکنات  صدق
 صـدق  که باورند نیا بر  اسماء، تيفيتوق چون يمباحث از بهره با عرفا، و متکلماناز  یاپاره مقام نیا در
 يکمـ ح  ينگرش با و نموده نظر صرف مبنا نیا از اگر جا نیا در است؛ ينید ادب خالف بر واجب بر وجود
 :ندیگو نانیا اند،خود بر دو دسته ير عقلوجود به حص نیقائالن به تبا م،یبرگرد بحث به
 ؛استو ممکن به اختالف  واجب برصدق وجود  ا. ی8
 اشتراک زين ممکنات اقسام نيب در يعنی است، اختالف به ممکنات اقسام و واجب بر وجود صدق ای .8
 .حکمفرماست يلفظ
  گذشت، نیمتبا قیحقا از واحد مفهوم انتزاع جواز عدم يفلسف اصل مفاد در نیا از شيپ که آننه به بنا
 حال است. یمعنو اشتراک به ممکن و واجب بر وجود صدق پس. بود خواهد البطالن يهیبد فوق نظر دو
 به وجود اعتبارات نييتع نيب یيمبنا ياختالف وجود، به بحث ميتعم و تيماه گوناگون اعتبارات به توجه با

 ،را واجب دانسـته  يو عارف وجود ال بشرط مقسم دانديم واجب را ال بشرط وجود ،ميحک .خورديم چشم
 .دانديم تیو وجود بشرط ال را مقام احد

ـ در معرفت اهل گوناگون یها نگرش مقام نیا در توج ه خور در نکته  ميحکـ  عـارف   اسـت،  بحـث  نی

 ا ا  الوجاود ان»: اسـت  گفته يعربابن کالم بر هيحاش مقام در هالعرو کتاب در "يسمنان الد ولة عالء"

ـ گو گـر ید یجـا  در و «دیاملق ال و املطل  الوجود ال یتعال اخلال  هو  و مطلا  وجاود ضیفللوا»: دی

ـ ا محاکمه مقام در نيصدرالمتیله ؛«ح  وجود ضیللمو و دیمق وجود للمظاهر  را نـزاع  عـارف،  دو نی

ـ را ب ي( و مـآال  عبـارت سـمنان   330 و333 ص  ،8ج ،8338)شيرازی،  دانسته يلفظ ـ تنز مقـام  انگري و  هی

 یمهـد  مـال  " يالهـ  ميحک توسط بعدا  محاکمه نیا دانسته است. هيرا ناظر به مقام تشب يعبارت ابن عرب

ـ ابـن  و يسمنان یرأ اديبن ينراق لسوفيف نظر در چه شد، دهيکش نقد رشتة به "ينراق  اسـت  ریمتغـا  يعرب

 .(688-688ص ، 8363 ،نراقي)
 ياختالفـ  نشـانگر  يطرف از هيمتعال حکمت اصحاب و  اءعرف کتب یمطاو در درنگ و فوق آراء يبررس
 رونیا از .است ریتغا انيب در اصطالحات خلط نشانگر گریدطرف از و است وجود مسیله نگرش در یاديبن
 .میسازيم معطوف وجود يشخص وحدت و يکيتشک وحدت به را خود حثب  ،یينها يبررس در

 هيعالمت حکمت نظام در یکيتشک وحدت: دوم مقد مه

افراد وجـود،   تفاوت  اثبات  مقام در وجود؛ اشتراک و وجود جعل  وجود، اصالت اثبات يپ در الحکما، صدر
بر افرادش، عالوه بـر   يکل  كی صدقاشراق در مقام  یحکما .دیند يخاص كيتشک اثبات در جز یاچاره

صدق مفهوم نور  نهمنو هايکلاز  يدر برخ يعنی  معتبر دانستند، زيرا ن كيحمل به تشک ،يحمل به تواط
 .آنهاست االشتراک به ما نيعاالختالف افراد  به مابر افرادش، 
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ـ از  اشـراق،   یبا بهره از کـالم حکمـا   نيصدرالمتیله   وجـود  يعـدم  حـد   را اتيـ ماهچـون   یسـو  كی
راد اخـتالف در افـ   گـر ید یسـو از  و دانست؛ينم معتبر را وجود یورا یامر امکان رةیدا در و دانست،يم

ـ تعب بـه  و دانسـت  وجود خود در را وجود افراد اختالف اساس افت،یيوجود را بالبداهه درم ـ دق ري  مابـه  قي
اعتبـار   بـا  هيـ حکمت متعال شگاهيرو در پ نیاز ا دانست؛ آنهااالشتراک  به ما نيع را وجود افراد االختالف
 8.دیردگيم 3اثبات وجودافراد  اختالفاصالت وجود،  با همگام يخاص كيتشک

صدرا  گردد،ياثبات م کثرت در وحدت وجود كيتشک اثبات با هيمتعال حکمت یوجود نظام در ،نیبنابرا

 سیو لا  اءیکل االشا  قةیا ق طیبس»حد  بسنده نکرد، بلکه با بهره از اصل موروث  نيمقام به هم نیدر ا

از حمل را با  یگریم حمل، نوع دخود پرداخت؛ صدرا با بهره از اقسا یآموزة وجود ليبه تکم «منما ءیش

 در وجـود  یاعـال   داشت که در سلسـلة وجـود،  مرتبـة    اعالماستفاده از اصل فوق بر آن افزون ساخت و 

ـ ی ست،يمادون ن يو حد  عدم يمرتبة سلب یحال دارا نيدر ع يول است، وجود دونمرتبة ما  بردارندة  يعن

 مرتبة در يامکان کماالت تمام ارندةالوجود در بر دجبوا يعنیوجود  ی؛ لذا مرتبة اعال«منما ءیبش سیل»

 قابل اعتبارند. یوجود است؛ پس تمام کثرتها در مرتبة وحدت از نظر حد  وجود

 هيمتعال حکمت نظام در وجود یشخص وحدت: سوم مقدمۀ

 هیظرن به و کرده عدول ینحو به يکيتشک وحدت نظر از یيگو  ،ينعرفا آثاربه  تیبا عنا نيصدرالمتیله

 رصاط یالا یالعرشا ریالنا بالربهاان یرب یهدات»: دیگو یو .است نموده توجه وجود يشخص وحدت

 ة املوجود یف ل، ک رش ال ة یشخص واحدة قةیحق یف منحرصا   الوجود و املوجود کون من میمستق

 (.808ص ،8ج ،8338شيرازی، ) «نیالع یف ل، یثات ال و ةیقیا ق
 بـا  واجـب  ارتبـاط  يچگونگ در ياساس نکته كی گرو در نيصدرالمتیله یوس از گفتار نیا يعقل ليتحل
 .است ممکن
 معلـول  ممکـن  و عل ت   واجـب  حکمـا،  نظر در و  است متیثر ممکن و مؤثر واجب متکلمان، شگاهيپ در
 متـیث ر  وجـود   فـرض،  نیا با بسا چه و بوده معقول کامال  متیث ر از یو انفکاک باشد مؤثر واجب اگر 0است؛
 نگـاه يه تامـه  عل ت   و بـوده  محال تامه علت از معلول تخلف ،يعل  نظام در ام ا و گردد فرض مؤثر ونبد
  آن یوجـود  ارتبـاط  و معلـول  و علت وجود يدوگانگ يعل  نظام در ياساس نکتة يول ست؛ين معلول بدون

ـ  و يجل   مت نسـبت  را ممکن و واجب نسبت عرفان اهل نظر از بهره با مقام نیا در صدرا است، دو  يتجل
 .86.دانديم
ـ ، ز سـت ين تيـ خداوند بر عالم به عل تیمنشی»: یدگوره با نیا در یو ـ از ح تيـ عل رای علـت بـودن    ثي
 (.338ص، 8ج ،8338)شيرازی، « علت و معلول است نتیمبا يمقتض
آنها به واسـطه   تی، و موجودستندين يقيوجود حق یدارا يامکان انيو اع اتيماه :دیگو گرید یجا در و

ـ   یاز انحاء وجود و طور ینحو بهآنها  تيانضمام به نور وجود است و معقول وجـود اسـت    ياز اطـوار تجل
ـ  از  گردد، قلمداد واجب يتجل  ،يامکان عالم اگر نیا بنابر. (330ص، 8ج ،8338 )شيرازی،  هرگونـه  يطرف
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 گردديم اعتبار کامل نحو به موجودات با خداوند تيمع تيفيک يطرف از و شده ينف وجود نظام در تيدوئ
 .ابدیيم مصداق کامال  بالعکس و هیتنز نيع در هيتشب مقام و

 جسـته  اسـتمداد  هقـ يالحق طيبسـ  قاعدة از مسیله يعقل ليتحل در زين یيگو مقام نیا در نيصدرالمتاله

 واجاب أن یعلا الرباهاان مان آخار تمط ذکر یف»: دیفرمايم معلول و علت بحث انیپا در یو است

، 8ج ،8338)شـيرازی،   «اءیاالشا مان ءیشا قتا،یحق مان رجیا القةیا ق تام الذات یفردات الوجود

 اسـت؛  قاعده نیا افق عيترف آن، لیذ در مندرج برهان و« نمط آخر» دي(. بظاهر منظور صدرا از ق308ص

 نآ حال است، واجب یبرا يامکان کمال اثبات یایگو قهيالحق طيبس قاعده يکيتشک وحدت اساس بر چه

 آنهاسـت،  يامکـان  حـد   اعتبـار  بدون واجب، مرتبة در موجودات وجود اثبات مالصدرا مراد مقام نیا در که

 در وحـدت  مقـام  ليـ تحل نیبـد  لذا است، وجودات تمام ـ واجب يعنی ـ قهيالحق طيبس مقام، نیا در پس

 .گردديم اعتبار وجود قتيحق مقام در وحدت در کثرت و کثرت
 یيو تنها يطور جمعسالك راه حق بنگر که چه از مقام وحدت وکثرت به یا»:دیوگ مقام نیا در صدرا
کثرات الزم با خلق را رفع کـرده   رایزي؛ تو با حضرت حق ینگرياگر تنها به جهت وحدت م ي؟ابی يدر م
و کثـرت   دهياگر وحدت را در کثرت پوش وي تو تنها با خلق ینگر يم یياگر جهت کثرت را به تنها وی ا
)شـيرازی،   «یبه حسن دو مقام نائل آمده ا و یدو کمال جمع کرده ا نيب ينيبيدر وحدت مستهلك م را

 (.303ص، 8ج ،8338

 وجود اعتبارات در اصطالح خلط: چهارم مقدمۀ

 :است الزم نکته سه تذکر گفتار، نیا به ورود از شيپ

 اطالقشناخت اقسام  درنکتۀ او ل: 

 :شوديم برده بکار یجا ود در حکمت اهل اصطالح در اطالق

 ؛است موضوع  يتخص عدم انگريب و است يعدم یديق از عبارت که ميمفاه در .8

 .است سعه و ارسال انگريب که قيمصاد در. 8

ـ  بـه  اطـالق  «مطلـق  وجـود » اصطالح در اطالق اگر پس   عبـارت  «مطلـق  وجـود » باشـد،  اول يمعن

 وجود» باشد، دوم يمعن به اطالق «مطلق وجود» حاصطال در اگر و ست؛ين ديق یدارا که است یوجود از
 کماالت تمام جهينت در و وجودات تمام دارنده بر در و بوده سعه یدارا که است یوجود یامعني ،«مطلق
 (.یسبزوار هيحاش 388ص، 8ج ،8338)شيرازی،  است
ـ  در اطالق که است باور نیا بر مقام نیا در ینور يعل مال  محقق ميحک  واجـب  بـر  رگـاه ه دوم يمعن
 :است اعتبار قابل مقام دو در اطالق نیا گردد، اطالق الوجود
 حـق،  حضرت يذات یمعنا یایگو اطالق وصف صورت نیدر که ؛باشد واجب ذات وصف، اطالق (الف
 ؛اوست حضرت يازل ضرورت و وجودیعني 
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ـ گو اطالق، وصف صورت نیدر که. باشد واجب فعل وصف اطالق (ب  یاليسـعة رحمـت و اسـت    یای
 واجب اگر چه ،باشدينم يدر امور امکان یو دنیگرد اتصاف جزء نیاو بر فعلش است. الزمة ا ياوصاف ذات
 .شد نخواهد اعتبار گرید  جزء در و گشته يامکان قتيحق به دي مق  باشد، يامکان قیحقا از يکی جزء

املطل  الاذی  کاون جازءا  ا  للمقید کام تومه، العامة؛ ألن   و لیس من رشط املطل  أن  کون جزء»

 «اآلخار  و کال فقیاد مقیاد؛ کاام ال یوای فقیدا  للجازء  لکون اجلزء   کون مقیدا  با قیقة   با قیقة

 (.888 ص يپاورق ،8ج،8338)شيرازی، 

 وجود لفظ اطالقات: دو م نکتۀ

 :شوديم برده کار به يمعن سه در حکمت اهل اصطالح در لفظ، جهت از وجود
 گردد؛يم آن از عدم ينف موجب ءيش در آن صدق و است عدم با يمناف که آن قتيحق و ءيش ذات .8
 ؛است صدق قابل متعال خداوند بر يمعن نیا

 چيه بر اصطالح، نیبد وجود. شوديم ريتعب «بودن» و «يهست» به آن از که يانتزاع یمصدر يمعن .8
 ؛بود نخواهد ياله ذات بر صدق قابل جهينت در گردد،ينم صدق خارج جهان در يذات

  گـردد، يمـ  جمـع  عـدم  بـا  یاريبسـ  حـاالت  در چـه  بوده، آن تينسب وجود نیا در توجه خور در نکته
ـ ز»: شـود يمـ  گفته مثال  ـ ی «سـت ين موجـود  بـازار  در و  اسـت،  موجـود  خانـه  در اکنـون  دی   بـازار  در يعن
 .است معدوم
 (.333ص ،8ج ،8338شيرازی، و  86ص ،8308شيرازی، ) دنيرس و( افتنی)= وجدان يمعن به .3

 وجود ديتوح یعقل صور: سو م نکتۀ

 :است اعتبار قابل ظرف دو در يعقل حصر به وجود ديتوح

 ؛است بحث دی مؤ وجود یمعنو اشتراک ادل ه مقام نیا در که وجود مفهوم .8

 :است تصو ر قابل فرض دو مقام نیا در که وجود قتيحق .8

 و بـوده  قـت يح طـور  به ممکن و واجب بر وجود اطالق صورت نیا در که دارد، وحدت وجودسنخ ( الف
 وجـود  يکيتشک وحدت به توانيم یرأ نیا از. است جمع قابل کثرت با که باشديم يابهام وجود وحدت
 .نمود ريتعب
 مقـام  در آن، در معتبـر  کثـرت  و نبوده وجهچيه به آن در کثرت و است واحد يشخص وجود قتيحق (ب
 88.گردديم ريتعب وجود يشخص وحدت به نظر نیا از88 .باشديم یو مظاهر

 وجود قتيحق اطالقات: تبصره

 مغالطات موجب آن خلط که گردديم استفاده مقام دو در معرفت و حکمت اهل لسان در وجود قتيحق
 :گردديم یاريبس
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  مفهـوم  نتـزاع ا اسـتحالة  قاعـدة  بـه  بنـا  وجـود  مسـیلة  در حال مفهوم؛ مقابل در قتيحق :اول اطالق

ـ تعب يابهام و يعموم وحدت به وحدت نیا از که بود خواهد واحد وجود قتيحق نه،یمتبا قیحقا از واحد  ري
 ؛شوديم

 خود است، وجود به قیحقا تمام تحققدر مقابل ظل ؛ حال در مسیله وجود چون  قتيحق دوم: اطالق

 .ستين يخال مطلق از یديمق چيه چه بود، خواهد متحقق بذاته زين وجود
 با يمناف( دوم اطالق به توجه)با ی وجود يشخص وحدت که افتیدر توانيم فوق امور به توجه با حال
 نيهمـ  در کثرت يمناف زين( اول)اطالق ي اطالق وحدت خود و ستين اول اطالق در وجود قتيحق کثرت
 .باشدينم اطالق

 جهينت

 :گردديم معلوم ریز نکات نيشيپ اصول در درنگ با حال
 کـه  شـرط،  نیبد است، ال وجودبشرط يعنی الوجود، واجب وجود از عبارت حکماء نزد در مطلق وجود .8
 ؛باشد يعدم ديق آن در معتبر اطالق و بوده يقيحق وجود اعتبار نیا در ملحوظ وجود
ـ  بشـرط  ال يعنی ـ الوجود مطلق يمعن به گاه عرفا نزد در مطلق وجود .8   بـه  گـاه  و شـده  اسـتعمال  ـ
ـ ا در ال؛ بشـرط  يعنی مطلق وجود همان يمعن ـ  در اطـالق  وصـف  صـورت  نی   وصـف  يبشـرط  ال يمعن
ـ  بـه  اسـتعمال  دو هـر  در اطالق و 83است واجب فعل وصف ال، بشرط اعتبار در و بوده، ذات  سـعة  يمعن
و اعتبار وجود در هر دو مقام به معني مصدری نبوده و بيانگر اصل تحقـق  88است آن ديتق عدم و یوجود
 .است

  يابهـام  بـار تاع آن در اطـالق  اعتبـار  کـه  اسـت،  بشرط ال وجود همان حکما، نزد در الوجود مطلق .3

 در مسـتعمل  بشـرط  ال ریمغا فلسفه در متداول بشرط ال پس. است یمصدر يمعن آن در وجود و باشديم

 صدرا دانست، يفظل را اکبر خيش با يسمنان عارف نزاع منشی توانيم یزيناچ مسامحة با لذا است؛ عرفان

 االشرتاک هذا عن نشأ  اتام یالعرب خیالش نیب و ن،یب االختالف ان ظن   ال یات»: دیفرمايم باب نیا در

 (.333ص ،8ج ،8338 )شيرازی، «املغالطة و لالشتباه املوجب اللوظ  یف
 يخصـ ش وحدت ميتعم  وجود، يشخص وحدت به اعتراف با معرفت اهل و هيمتعال حکمت شگاهيپ در .8
 وجـود  يشخصـ  وحـدت  اصطالح استعمال در لذا  است، ضاللت موجب ـ ماسوا يعنی ـ يتجل  به واجب از

 ؛است گریکدی از جدا کامال  يمتجل  و يتجل  مرتبة
 قـوت   ،يگمراهـ  نیبد زين يظل  امر و يمفهوم امر نيب «یاعتبار» اصطالح خلط که است ذکر به الزم
ـ  ،یاعتبـار  از آنهـا  منظـور  بداننـد،  یاعتبـار  را عـالم  عرفا هرگاه چه  است، دهيبخش  امـر  نـه  اسـت  يظل
 .یروجوديغ

 االهلیانی حیامل ی  صالوا الای  ان اکثر النااظر ن فای کاالم العرفااء»: دیفرمايم باب نیا در صدرا

 اتا،  لازم مان کالممام فای اثباات التوحیاد اخلا ای  مقااممم و ی حییطاوا بکنا، ماراممم ظناوا ا
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ا ان  هو اات املمکناات اماور اعتبار اة  شخصیة املوجود بام هو موجود وحدة الوجود و  فی حقیقة

ل هلا اال  بحسب االعتبار  حتای ان  هاءالء النااظر ن فای  حمضة و حقائقما اوهام و خیاالت ال حتص 

حوا بعدمیة القدسایة و االشاخاا الفا وة   الذوات الکر مة  کالممم من غری حتصیل مراممم رص 

 ،8ج،8338)شيرازی،  «ل  االول و سائر املالئکة املقربنی و ذوات االتبیاء و االولیاء...امللکوتیة  کالع

 (.380ـ388ص 
 .است ثابت يامکان  اءياش بر یوجود احکام حق ه حکمت شگاهيپ در پس

 یاقمشه عارف یديتوح برهان يینها محاکمه و یبررس

ـ ز جیتنـا  بـه  تـوان يمـ  ،یامشـه ق عـارف  عبـارات  و نيشـ يپ مسـائل  در منـدرج  اصـول  به توجه با   ری
 :ديرس
 شـده  یزیريپ وجود كيتشک وجود، بساطت وجود، اصالت: اصول بر ن،يصدرالمتیله یوجود برهان .8
 بـه  توجـه  بـا  لـذا . باشـد يمـ  يکيتشک وحدت بر يمبتن يبرهان نيصدرالمتیله نيقیصد برهان پس  است،
 :است وارد یاقمشه عارف برهان بر يکل  نقد دو یيصدرا هيمتعال حکمت دستگاه
ـ ا رایـج  تیرضـا  مـورد  مبنـا  نیـ کـه ا يوجـود، در حال  يبرهان بر وحدت شخصـ  یابتنا ( الف   نظـام  نی
 ؛ستين

ـ ثيح هرگونه بدون يخارج قتيحق از وجود انتزاع وجود، يشخص وحدت اثبات عدم با( ب ـ يتعل تي  و يل
 افتـه، ی انتـزاع  وجـود  صـورت  نیا در چه شد؛ نخواهد وجود صرف قتيحق ای واجب اثبات موجب یدييتق
 ؛يمصداق نه دارد يمفهوم جنبة صرفا  و بوده يابهام وحدت آن در معتبر وحدت و یمصدر يمعن به وجود
وبه دگر تعبير پيش  .میاشده مصداق و مفهوم نيب ياساس خلط دچار یاقمشه عارف برهان به اذعان با لذا

نيازمند به اثبات وحت شخصيه وجود هستيم تا از رهگذر  از بيان برهان صدیقين به قرائت حکيم صهبا ما
 آن بتوانيم بدین برهان برسيم. 

 تذکر

ـ  يکيتشـک  وحـدت  بر را خود یديتوح برهان و هيمتعال حکمت یوجود نظام گرچه مالصدرا  نهـاده  يپ

از مـوارد بـه وحـدت     یاپـاره  در خـود  رفـت،  اشـارت  بدان مجمل طور به نيشيپ عبارات در چنانکه يول

ـ بن بـر در اثبـات واجـب    یدیدر صدد ارائه برهان جد یياعتراف نموده است و گو زين يشخص وحـدت   ادي

 یبرجـا  یبرهان خاص در آثـار و  نیاز ا یاثر رایز است نشده آن طرح به موفق کهصرف بوده  يشخص

 یفا ل، یثات ال أن هو و یاخلا  دیالتوح یعل یمفق برهان لنا»: دیگو باب نیا در صدرا ،نمانده است

 .86 («368ص ،8386شيرازی، ) الوجوب عن فضال   الوجود
 :است کامل يبرهان شرط، دو بر يمبتن یاقمشه عارف یوجود برهان .8
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که توجه به این  .آن بر صدیقين حکيم صهبا  برهان یابتنا و وجود يشخص وحدت اثبات :اول شرط

ومعلول اسفار مورد توجه قرار گرفته و صـدرا  مهم در قرائت نهایي صدرا از وجود، در انتهای مباحث علت 
، 8، ج8338اش بـه تقریـر آن پرداختـه؛ )شـيرازی،     در این مقام با بهره از تعليمات ابن عربـي و شـارحان  

( ولي بنابر تدقيقي که این مقام بایستة آن نيست این نظریه با دسـتگاه تشـکيکي صـدرا    380-880ص 
 همخوان نيست؛

 بـه  یاعتبـار  وجـود  احکام ميتعم يعرفان قيدق ريتعب به و يمتجل به يل تج احکام ميتعم :دوم شرط

ـ ثيح اعتبـار  بدون يامکان وجودات از برگرفته یاقمشه عارف برهان در معتبر وجود چه ،يقيحق وجود  اتي
 .است يقيحق وجود اثبات صدد در برهان کهيحال در. است یدييتق و يليتعل

 تبصره

ـ توح دارد، اعتقاد ديتوح گونه دو به یاقمشه عارف گذشت نیا از شيپ چنانکه ـ ا در کـه  يخاصـ  دي  نی
 يقـ يحق وحدت آن در که يالخاص خاص ديتوح است، ممکن و واجب دارندة بر در يانبساط وحدت موطن
 اعتبـار  بـه  یازين ميده انطباق يالخاص خاص ديتوح با را صهبا ميحک برهانلذا اگر  باشد؛يم واجب نيع
ـ ن برهان یمد عا اصل اثبات آنکه جز ست،ين یو برهان صح ت در دوم ـ  اثبـات  بـه  ازي  گرچـه  دارد، يعقل
ـ  محسوسـات  جـزء  آن یشـهود  افـت یدر جهـت  بـه  را اصل نیا  صهبا، ميحک چون یيعرفا   مجر بـات  ای
 .دننيبينم آن یبرا برهان به یازيناگر جه بر آن برهان اقامه شود ـ  و ـ دانسته

 هانوشتپی

ق( در شهرستان قمشه اصـفهان زاده شـد، وی    8360 -8888ی )اقمشهحمدرضا . حکيم متیله آقا م8
هـا  بهـره  "محمد جعفر الهيجـي "، "سيد رضي الریجاني"به عزم تحصيل وارد اصفهان شد و از محضر 

برد؛ سپس خود به عنوان مدرس وارد حوزه فلسفي تهران شد و شاگردان بسياری را پرورش داد که از آن 
و دیگران. این حکيم در  "جهانگيرخان قشقایي"، "ميرشهاب نيریزی"، "ا هاشم اشکوریميرز"ند: اهجمل

نزد دانشوران عصر به عنوان یکي از بزرگترین شارحان حکمت متعاليه و تعليمات ابن عربـي در دو قـرن   
 اخير کامال شناخته شده است. 

اعلام ان اعظام »است:  80ص ،اتیاآل اسرار در  صدرالحکماء برهان از برگرفته یتاحد برهان نیا. 8

و ذلک  ابراهنی و اسد الطر   و اتور املسالک و ارشفما و احکمما و هو االستدالل علی ذات، بذات، 

الواجب تعالی  و الن اظمر االشیاء هو طبیعة الوجود املطل  بام هو وجود مطل   و هو توس حقیقة

و لیس منماا مصادام معنای  د؛ الن عدم غریا   االول توس حقیقة الوجو  لیس شیء من االشیاء

 «(.و واجب الوجود تعالی هو رصف الوجود ال اتم  و ال حد  ل،...  الوجود تنوس ذات، 



 4949 صدرايیصدرايی  ليۀليۀمتعامتعا  حکمتحکمت  دردر  آنآن  گاهگاهييجاجا  وو  صهباصهبا  ممييحکحک به روايتبه روايت  ننييققييصدّصدّ  برهانبرهان 
(The Seddiqin Demonstration as Narrated by Hakim Sahba and . . .) 

 

ال وجاود و  شخصی،   الوجود وحدة  أن وحدة  و لو تأملت فیام مر   ظمر لک معنی آخر و هو:». 3

 «ال موجود اال  هو

ی عانی الوحادة کثاریة. و ان شالت قلات: الوجاود واحادة  و فا  فی عانی الکثارة فاالشیاء». 8

ملا علمات مان أن  وحدتا،   و ال تنافی بنی وحدت، و کثرت،   و الکثرة ا قیقیتنی   کثری بالوحدة واحد 

 «اطالقیة و لیست عدد ة لتنافی الکثرة

 . حکيم سبزواری در منظومه حکمت خود گوید:6

 دماای العااااد معناااااحتذلک ااااک مااوح املقساا،  لااراکاای اشتا عط

 عااانااده امتاااقاان اعتااااعیاااذ الت عاااااده ارتوااقااس اعتاا، لیااااو ات

 اء  اااااة  ا طاایااافااا، قاالاااأن جع اءااااااد االدعا ااااا، ا ااااااا بااااام  

0. 

 لاالتعطیاااال بااد قااا قاو خصمن  لااااااة اجللیااااااال  آ اااااااو أن  ک

 دو تصـور  با آن اثبات يول نشده اقامه يخاص كيتشک اثبات یبرا خاص يليدل صدرا کتب در گرچه .3
 .است فرض قابل آن مقدمات طرف
 .است هينوع صورت وجود اثبات برهان بسان ،برهان نیا .8
ـ  از گونـاگون  ريتعب سه را يتجل و تيعل  ر،يتیث صدرا، .0 ـ واقع كی ، 8، ج8338شـيرازی،  ) نـد يبيمـ  تي
 (363ص
 اوسـت  يتجل عموم همه در یو انیسر به مراد»: دیگو هفتم لمعه شرح در اللمعات اشعه در يجام .86
 (.833ص ،8336، قيصری («باطنا  و ظاهرا  را موجودات مر

هاو  یالاذ یاخلا  دیو ملا کان طور التوح»: دیگو يخاص دياز مرتبة توح ريصدرا در صعوبت تعب .88

 لممیفا صاعب  ة یالربات ة بنور اهلدا کتحل قبل أن  ة طور العقول الوکر  امرا  وراءخلواا اهل اهلل 

ظاواهر  یفا یرتائا فلماذا    یمقروعات اسامم أرباب النظار و الوکار الرسام واف  عن، بام  ریالتعب

 (333ص ،8ج ، 8338شيرازی، ) «کالممم اختالفات

 دانـد، يمـ  سـالك  مشـاهدات  سلطان غلبه واسطه به را ديتوح مسیله در نظر اختالف ،صدرالحکما. 88

 يجـدال  يتجل سلطنت ای يتجل  عدم موقع در و شده لیما وحدت به وحدت، سلطان غلبه هنگام به سالك

أن اخاتالف املاذاهب مان الناا  و  کیثم اتکشف لک ما تلوتاه عل»: کنديم حکم کثرت اصالت به

و الارد و االتکاار  ا    اتیمشاهداهتم لتجل  حاءاختالف ات یال رجع ا    باب معرفة یختالومم ف

 (.308ص ،8، ج8338شيرازی، ) «بعضمم یاحکام بعض املواطن عل  غلبة یال ءول 

قدثبت کاام ذکرتاا » :دیگو 336ص ،8ج اسفار در فعل، وصف در اطالق اعتبار مورد باب در صدرا .83

کون مرادهم الوجود باملعنی االول  أی ات، اذا اطل  فی عرفمم الوجود املطل  علی ا   الواجب  

ا قیقة بفط ال شیء ال هذا املعنی االخری أی النوس الرمحااتی و اال   لازم علایمم املواساد کاام ال 



 هانیاصفحامد ناجی 4242
(Hamed Naji Isfahani) 

 

مان   و ما اکثر ما  نشأ الجل االشتباه بنی هذ ن املعنیانی فای الضاالالت و العقائاد الواسادة یوی 

 «اال اد و ا لول...

  شـود  اعتبـار  واجـب  در هـم  توانـد يمـ  وجـود  قـت يحق کـه  روآن از وجـود،  كيتشک هیپا بر صدرا .88
 ندانسـته  قـت يحق نیا از ريغ را الوجودواجب يننموده،ول فرض واجب را وجود قتيحق نفس ممکن، در هم
 حيصـح الوجـود  واجـب  قـت يحق بـا  وجودالبشرط و مطلق وجود تينيع بر را عرفا یرأ یو رونیا از.است
 .است دانسته

 کاون  د ییاالتق عدم مالحظة عن یحت داتییالتق عیمج عن مطل  بفط ال هو الوجود ان اعلم»

 نیبا مشارتکا کاون  و مکناا   املمکان یفا و واجباا الواجب یف کون  و املوجودات عیمج یف ا سار

 کاومام ماع بیالرتک لزم  ال هلذا و ا یاالمت ماب، سنخ من االشرتاک ماب، کون  و املمکن و الواجب

 ال قاةیا ق تلک الن قةیا ق تلک هو الواجب ان   ال الواجب قةیحق نیع کون  قةیا ق یف نیمشرتک

 ان مکان  و واجباة  تکاون ان مکنیفا مراتاب  ذات تکون قةیا ق تلک بل واجبة  تکون ان لزم 

 .قةیا ق تلک ریغ تکون ان مکن  ال الواجب لکن و مکنة  تکون

 .الواجب قةیحق نیع الالبفط الوجود و املطل  الوجود ان العرفاء قول یمعن هذا و

 لوجود ر مغا خمصوا وجود قةالواجبیحق هو یالذ الوجود ان قولون  ا کامءاملشاؤون اما و

 کاون  باان مفاوطا   کاون  بل املمکن و الواجب نیب مشرتکا   کون  ال و قةیا ق بحسب املمکنات

 الواجاب کاون  الواجاب قاةیحق ان قاوهلم یمعن هذا و املمکنات قةیحق مع قةیا ق بحسب نا   مبا

  5731قیرصای  ) «الواجب ال ة سار الواجب قةیحق کون  العرفاء مذهب یفعل. ال بفط کون 

 (.یکاف ا ول رشح ا  تقل ب،حواشی جلوه  585ا

  بـا  نگارنـده  یگفتگـو  هنگـام  بـه  يانيآشـت  نیالـد جالل  دالحکماءيس حضرت نگارنده راحل استاد .86
 اسـاس  را شخصي وحدت - يشخص وحدت و يکيتشک وحدت در صدرا گفتار دو جمع مقام در - شانیا
 .دانستنديم منبسط ضيف ،يتجل مراتب در را يکيتشک وحدت و دانسته صدرا یرأ

 منابعفهرست 

ــار مجموعــه .(8338) محمدرضــا. ایقمشــه . اصــفهاني نــاجي حامــد تحقيــق.صــهبا حکــيم آث
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 شـرکت : تهـران  .آشـتياني  الـدین سـيدجالل  تحقيـق  .الحکم فصوص شرح .(8336) داود .صریقي

 .فرهنگي و علمي انتشارات
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