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 چکیده
 فراوانی را در های چالش باورهای عرفانی است که ترین مهمیکی از شخصی وجود  وحدت 

.  از سوی فالسفه قرار گرفته استهایی و مورد نقض و ابرام تفکر فلسفی موجب شده ۀعرص
 شخصی  ای هستند که هردو، وحدت  مدرس طهرانی و ابوالحسن جلوه از جمله فالسفه آقاعلی

مدرس به دلیل نگاه تشکیکی به وجود و با  آقاعلی . اند اقامه کرده عرفا را نقد و دالیلی بر ردّ آن 
ست؛ در حالی که اختالف شخصی وجود را به چالش کشیده ا همین مبنا، نظریۀ وحدت 

مرحوم جلوه نیز به همین دلیل و با خلط . ناپذیر است مبنایی بین حکیم و فیلسوف اغماض
یک   حقیقت هیچ در. بعضی از اصطالحات فلسفی و عرفانی، به نقد نظریۀ عرفاء پرداخته است

. این نظریه بپردازنداند خود را در جایگاه یک عارف قرار دهند و به تقریر  از دو فیلسوف نتوانسته
آمده است که  دست    نتیجه به  دو دانشمند، این مقاله پس از تحلیل و مقایسه آرای این در این 
است که تنها  معنا این   وجود را پذیرفته و آن  مدرس چون معنای خاصی از اصالت آقاعلی 

حققی بالتبع دارد، و تبع وجود در خارج ت بالذات دارد، اما ماهیت هم به وجود است که تحقق 
همچنین . اند  شخصی وجود را رد کرده  که اصالت ماهوی بوده است، وحدت جلوه از آنجایی

دو فیلسوف، در نوع استخراج مطالب و طرح  شناسی این  معلوم شده است که تفاوت روش
ه، در  معنا که نوعی کثرت منابع و ارجاعات متعدد به عرفا و فالسف منابع مختلف است؛ به این

بندی و  مدرس با نگرشی صدرایی به دسته که آقاعلی  خورد؛ در حالی   چشم می رسائل جلوه به
 . جمع مطالب پرداخته و مباحث در آثار ایشان از نظم منطقی خاصی برخوردار است

 

 
  شخصی وجود طهرانی، ابوالحسن جلوه، تشکیک خاصی وجود، وحدت مدرس  آقاعلی: واژگان کلیدی

                                                                                                                                            
 Email: zare.fateme65@gmail.comدانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان؛               . ١
 Email: arshad@ltr.ui.ac.ir؛  )نویسندۀ مسئول(استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان، . ٢
 Email:mm.meshkati@ltr.ui.ac.ir               ان؛استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفه. ٣

ه ی ف ال الم ا س و    ک
 ١٣٩٧ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمسال 
 ٢٢٣ـ٢٤٤صص 

   
 
  

Philosophy and Kalam 
Vol. 51, No. 2, Autumn & Winter 2018/2019 
 
DOI: 10.22059/jitp.2018.243942.522979 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال لسفه و کالم اسالمیف     ٢٢٤

  مقدمه. ١
عربی به مثابه یک رهیافت  با تقریر ابنیکی از مسائل مهم عرفانی است و »  وجود وحدت«

از زمانی . ]٢٠٩، ص ١، ج١٩[ه است  مسبوق به سابقه نبوداست کهدانشی و سیستمی 
صورت یک علم مدوّن درآمد، جمعی  عربی و شاگردانش به اسالمی توسط ابن که عرفان 

 .توجه خاصی نشان دادند» شخصی وجود دت وح«از فالسفه نیز به نظریۀ 
صدرا مدعی .  وجود را برهانی کنند اند وحدت عربی و برخی از فالسفه سعی کرده ابن

اند، برهانی کرده است و با  طور عقل شمرده است همین امری را که دیگران طور ورای 
شخصی  وحدت وجود توانسته راه را برای مدعای اصلی عرفان یعنی  اثبات فلسفی اصالت 

، ٢، ج٨٧، ص١، ج١١[باب ارائه نماید  اعتنایی در این  وجود باز کند و براهین قابل 
شخصی وجود را  ای از حکمای پس از وی، وحدت  حدی بود که عده تأثیر او به. ]٣٢٣ص

اش، با تأکید بر  جامانده نوری است که در اغلب آثار به از جملۀ ایشان، مالعلی . پذیرفتند
شخصی وجود  تشکیکی وجود را به وحدت  الربط بودن ممکنات، وحدت  ینمفهوم ع
 .]٣٠٩ و ٤١، صص٢، ج٢٠[کند  تأویل می

  تری در خصوص این های واضح توانیم شاهد ریشه های بعدی حکما، می در نسل
 :مسئله باشیم

وجود عرفا را  مدرس طهرانی تنها تبیین فلسفی معقول از وحدت  سبزواری و آقاعلی 
من «کند که  ای که آقاعلی تصریح می گونه اند؛ به تشکیکی وجود دانسته ن نظریۀ وحدت هما

 .]٣٢٧، ص١٧[»  وجود و موجود معتقد باشد در روی زمین کسی را سراغ ندارم که به وحدت
تشکیکی   شخصی وجود را باالتر از نظریۀ وحدت  ای قول عرفا در وحدت آقامحمدرضا قمشه

تقییدیه از حیثیت  نوری در تفکیک حیثیت  ستفاده از سخنان مالصدرا و مالعلیداند و با ا وجود می
 .]٦٣، ص١٥[کند   وجود عرفا اقامه می تعلیلیه، برهان جدیدی بر نظریۀ وحدت 

آید، با وحدت  حساب می  جلوه که تقریباً معاصر آقاعلی و آقامحمدرضا به  مقابل، در 
  در این. کند بر برهان آقامحمد رضا وارد میشخصی وجود عرفا مخالفت کرده و نقدی  

شخصی   مدرس و جلوه دربارۀ وحدت   بررسی و واکاوی آرای آقاعلی مقاله درصددیم به
 مدرس و  راستا، نخست نظرات جلوه و سپس آرای آقاعلی این  در . وجود بپردازیم

 .گردد ی میدو فیلسوف بررس بخش نتیجه، نقاط اشتراک و افتراق این  نهایت، در  در
 

 پیشینۀ تحقیق . ٢
های متعددی واقع   شخصی وجود مورد نقض و ابرام همانطور که بیان شد، مسئلۀ وحدت
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مسئله طرح شده و توسط  عربی، این  شده است و از زمان تدوین عرفان اسالمی توسط ابن
 مالصدرا، ای نظیر در بین شارحانِ فالسفه. فالسفه و عرفا و شارحان آنها موشکافی شده است

اند و آرای ایشان ارزیابی  گیری داشته  مدرس طهرانی، تأثیر و شهرت چشم برخی نظیر آقاعلی
مقال گردیده، مقابل هم قراردادن دو فیلسوف مکتب  آنچه باعث تمایز کار در این . شده است

  شخصی وجود است و اینکه هر تهران و بررسی تحلیلی اختالف نظرهای آنها در مسئلۀ وحدت
اند که   مطلب پرداخته بر باورهای فلسفی خود، به نقد و ارائۀ تقریر جدید از این دو فیلسوف بنا 

 مبحث و  دو فیلسوف در این  نظر این  یابی اختالف ریشه. از دید پژوهشگران مغفول مانده است
  . پژوهش است های این به مبانی فلسفی آنها از دیگر ویژگی آن  ربط 

 
 )جلوه(باطبایی ابوالحسن ط. ٣

ای مستقل نوشته  ای است که پیرامون وحدت شخصی وجود، رساله  جلوه از جمله فالسفه
 :نظریه پرداخته است آن به تقریر و نقادی این  و در 

 
 شخصی عرفا تقریر وحدت . ١ .٣

صورت پراکنده تقریر کرده   شخصی وجود را به جلوه در رسائل خود، ادعای قائالن به وحدت
 :صورت مدون بیان کنیم  مسئله را به  ما درصددیم که مجموعه آرای ایشان در ایناست و

 
  وجود در عبارات عرفا   مطلق و حقیقت تحلیل معنای وجود. ١ .١ .٣

تعالی است که بالذات در تمام موجودات  به گفته جلوه، از دید عرفا، وجود همان واجب 
 تعینات  ای خارج و منفک از این مرتبهساری و به جمیع تعینات متعین است و دارای 

ایشان در توجیه تقریر خود از بیان عرفا، عباراتی از شرح مقدمۀ . ]٦٣٢، ص١١[نیست 
  ، حقیقت]٥، ص١٥ [»فی الوجود و أنه هو الحق«منظور قیصری از : آورد قیصری می

در شود و   عدم طرد می واسطۀ آن وجودی است که در مقابل مفهوم وجود است و به 
حق، امری است که . جمیع اشیاء ساری است و نزد عرفا، همین حقیقت، حق است

تقییدیه نیاز ندارد؛ هرچند برخی  ذاتش عین تحقق و تحصل است و در ذاتش به حیثیت 
مطلق   و بیشتر در عبارات عرفا حق، بر وجود ١اند تعلیلیه از مراتب، نیازمند حیثیت 

                                                                                                                                            
به این نظریه عرفا این اشکال وارد است که اگر وجودِ واحدِ شخصی به جمیع تعینات متعـین باشـد و                     . ١

  ←مورد است؛ زیرا علیت     تعلیلیه بی   ای خارج از این تعینات نباشد، سخن گفتن از حیثیت             دارای مرتبه 
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رسد بتوان به تقریر جلوه پیرامون وجود مطلق  ظر میبه ن. ]٨٧ ، ص١٢[گردد  اطالق می
ـ در نظر اهل معرفت، وجود البشرط مقسمی که ١: و حقیقت وجود اشکالتی وارد کرد

الوجود است، احاطۀ قیومی بر موجوادت دارد و نه احاطۀ سریانی؛ و وجود مطلق  واجب
شودـ در عین  ه میکه مقید به قید اطالق است ـ که نفس رحمانی و وجود منبسط نامید

ظهور  وحدت کثیر است و در همه ممکنات سریان دارد و به سبب آن، همه ممکنات 
پردازد که از  ـ گویا جلوه با نگاه وحدت تشکیکی به تقریر نظر عرفا می٢. کنند پیدا می

کند؛  استفاده می» هرچند در برخی از مراتب، نیازمند حیثیت تعلیلیه است« عبارت  این
 بالذات و حقیقی وجود و موجود، همان وجود واحد  منظر عرفا، مصداق  که از حالی در 

وجود واحد،  تقییدیه این   متعال است و مابقی موجودات به حیثیت   اطالقی یعنی خداوند
وساطت از سنخ  بالعرض موجودند و تمام کثرات به واسطۀ وجود حق موجودند و این 

 خاصی به  نیز در اسفار، آنجا که از نظریۀ تشکیکمالصدرا .  تقییدی شأنی است حیثیت
کند که  گراید، بر همین مطلب با بیانی دیگر تأکید می شخصی وجود می نظریۀ وحدت 

 خاصی چونان دو حقیقت وجودی مرتبط به نظر  رابطۀ علیت که در نظریۀ تشکیک
 یعنی آنچه شأن نیست؛ شان چیزی جز رابطۀ شأن و ذی آیند، با بررسی دقیق، رابطه می

 نظر  گیرد، با شود و مبنای بحث علیت قرار می در خارج با عنوان حیثیت تأثیر یافت می
بنابراین مالصدرا در تحلیل نهایی، موجود بودن و . تحقیقی چیزی جز تشأن نیست

 تقییدی از نوع شأنی   را به حیثیت کند و آن تعلیلی رد می وجودات امکانی را به حیثیت 
 .]٣٠٠، ص٢، ج١١[د گردان بازمی

. کند  اثبات کرده است، تقریر می١ جامی وجودی را که عبدالرحمن جلوه، وحدت 
گردد؛ و اگر متعین   وجود، مطلق باشد، مطلوب ثابت می اگر حقیقت«: نویسد جامی می

. باشد، زیرا مستلزم ترکیب در ذات الهی است آن  باشد، محال است تعین داخل در ذات 
تعالی، وجودِ محض و تعین،   وجود است و درنتیجه واجب از حقیقت پس تعین خارج 

 .]٨، ص٥[» صفتی عارض بر اوست
                                                                                                                                            

صـورت   وجود کثرت باشد و علت غیر از معلول باشد، ولو به این          ه در حقیقت    شود ک    در جایی مطرح می    →
 .   که علت و معلول دو مرتبه از یک حقیقت باشند، نه اینکه دو حقیقت متباین به تمام ذات باشند

عبدالرحمن جامی، عارف، حکیم، متکلم و ادیب، از دانشمندان قرن نهم هجـری اسـت کـه در کتـاب                    . ١
او در این کتـاب، یـازده   . محاکمة میان متکلمان، متصوفان و حکیمان پرداخته است        به  » خرهالفا  الدره  «

کند و در مورد هر یک از این مسائل، اقـوال متکلمـان و فیلـسوفان و                   را مطرح می  » منتزع فیه «مسئلة  
 .   ]٥، ص٤[کند  کند و آشکارا مذهب تصوف را برترین مذهب معرفی می سپس متصوفان را ذکر می
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چرا جایز نیست که تعین عین ذات : کند که اگر کسی بگوید جلوه سؤالی را مطرح می
التعین باشد، جایز است که  گوییم که اگر تعین به معنای مابه تعالی باشد؟ در جواب می واجب

نفسه  التعین فی امر به دلیل اینکه شایسته است مابه تعالی باشد و این   واجبعین حقیقت
وجود  صورت، محذور تسلسل به غیرمتعین باشد، محذوری به دنبال ندارد؛ زیرا در غیر این

 معنا عین ذات خداوند  باشد، جایز نیست این» تشخص«ولی اگر منظور از تعین . آید می
 . ]٦٤٣، ص١٢[ ١ت ثانیه است که مصداقی در خارج نداردباشد؛ زیرا تشخص از معقوال
مراتب  داند که به  دسته از عرفا را دالّ بر اثبات ذات مطلقی می ایشان مکاشفات این

تعین محال باشد که با  ذهنی و خارجی احاطه دارد و دارای تعینی نیست که با آن 
تعینی ثابت  رد که برای آن پس مانعی ندا. تعینی از تعینات الهی و یا خلقی ظهور کند
 تعین عین ذات  آن. یک منافاتی نداشته باشد شود که با همۀ تعینات جمع شود و با هیچ

   ذات با آن هرگاه آن.  ذات نیست خارجاً زائد بر آن  ذهناً و نه  ذات مطلق است و نه آن 
ست، تعین لحاظ شود، محال خواهد بود که همانند کلی که مشترک بین مصادیقش ا

 تعین لحاظ شود،  ای ندارد که وقتی با آن بین تعدادی مشترک باشد، اما هیچ استحاله
 است که حقیقت   مطلب آن هدف جلوه از بیان این. ]همان[به صور کثیره ظهور یابد 

 تحقق  نفسه ثابت است و در  معناست که فی  وجود است و حق به این وجود مقابل مفهوم 
 . ]٦٤٧، ص١٢[تاج نیست  تقییدیه مح به حیثیت

واجب : نویسد  می٢الغیب مطلق را از زبان شارح مفتاح جلوه، نگرش خود دربارۀ وجود 
ممکن است .  مطلق است، نه وجود مقید  همۀ مخلوقات است ـ همان وجود٣ـ که موجد

 : مطلق یکی از معانی زیر باشد منظور از وجود
، واجب بودن و موجد کل مخلوقات معنا طبق این : ـ مفهوم وجود اعتباری عقلی١

 .البطالن است بودن بدیهی
معنا نیز مطلقاً  این ): که مقابل مفهوم وجود و دارای مراتب است(وجود  ـ حقیقت ٢

                                                                                                                                            
این اشکال به مرحوم جلوه وارد است که آنچه از معقـوالت ثانیـه اسـت، مفهـوم تـشخص اسـت، نـه                        . ١

الوجود باشد، نه جزئـی از        حقیقت تشخص؛ بنابراین اشکالی ندارد که حقیقت تشخص عین ذات واجب          
 . باشد، تا ترکیب الزم آیدواجب 

 الفناري، کتاب   حمزه  بن  محمد الدین   است و شمسصدرالدین قونوی» الوجود الجمع و مفتاح غیب«مؤلف کتاب . ٢
  .قونوی تألیف کرده است»  الجمع و الوجود مفتاح غیب«را در شرح »  األنس بین المعقول و المشهود مصباح«
 وحدت شخصی وجود سازگار نیست، زیرا طبق ایـن نظریـه، موجـودات بـه                موجد بودن حق با نظریۀ    . ٣

 .  اووجود حق موجودند، نه ایجاد
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ای از  مرتبه. حقیقت در بعضی از مراتب، مقارن تغیر و نقص است واجب نیست، زیرا این
 . ١ای ممکن است آن، واجب و مرتبه

که نه بالقوه و نه بالفعل مقارن ماهیت، نقص و تغیر نیست و (بحت صرف و  ـ وجود ٣
این : ٢)تعین و تشخص زائد ندارد، بلکه تعین، تشخص و تخصص عین ذاتش است

 . ]٦٥٠همان، ص [اطالق، حق و صحیح است 
 

 مؤیدات فلسفی و عرفانی . ٢. ١. ٣
 : پردازد شخصی وجود می ت جلوه با عباراتی از عرفا و فالسفه به تأیید تقریر خود از وحد

ال نزد  وجود بشرط: شود امتیاز قائل می» ال بشرط«و » البشرط«ـ مالصدرا، بین وجود ١
شود، لکن نزد فالسفه، تمام  عرفان، تعین اول است و مرتبۀ احدیت نامیده می اهل 

ال نیست، بلکه وجود  شرط حقیقت حق نزد اهل معرفت، وجود به. حقیقت واجب است
وجود . قسمی است  وجود غیر از وجود البشرط  به اطالق مقسمی است و اینمطلق  

مقسمی مقید به اطالق اسم   قسمی، مقید به اطالق است، لکن وجود البشرط  البشرط
 .]٣٠٩، ص٢، ج١١[ نیست  نیست؛ یعنی تنزیه از تقییدها نیز قید آن

باشند که به تعینات ای از وجود  شود که اگر عرفا قائل به مرتبه جلوه متذکر می
مرتبه قائل نباشند، بلکه  مخلوط نیست، محذوری بر نظر آنان مترتب نیست و اگر به این 

 صورت آنان در  این بگویند واجب غیر از مظاهر، تحققی ندارد، مگر به اعتبار عقل، در 
 .]٤٨٩، ص١٢[اند  کفر و زندقه

کنند،  مطلق را اطالق می   معرفت بر ذات واجب، وجود که اهل بنابراین هنگامی
  اگر بین دو البشرط تفاوت گذاشته نشود و البشرط. مقسمی است البشرط  منظور وجود 

 .]٣٣٠، ص٢، ج١١ [آید  قسمی بر ذات واجب اطالق شود، مفاسدی شنیع به دنبال می
 مطلق،  متعال است و وجود وجود حق، خداوند : نویسد  نیز می٣سمنانی ـ عالءالدوله ٢

                                                                                                                                            
  گفت، در تناقض است، زیرا در     ) وجود مطلق (این مطلب با آنچه قبالً مرحوم جلوه در بیان معنای حق            . ١

  آنجا تصریح نمود که حق نیازمند حیثیت تقییدیه نیست؛ هرچند برخی از مراتب آن نیازمند حیثیـت                
 .کند تعلیلیه است، ولی در اینجا معنایی را که دارای مراتب باشد، رد می

التعین، تـشخص و      با توجه به آنچه گذشت، باید منظور مرحوم جلوه از تعین، تشخص و تخصص، مابه              . ٢
 .تخصص باشد

عربی را به چـالش       توحید وجودی ابن  » شهود  وحدت  «سمنانی کسی است که با ارائه نظریة          الدوله    عالء. ٣
  ←کنـد و یکـی از        انتقـاد مـی    عربی شـدیداً     صورت کامالً مشخص از ابن      موضع به   ایشان در دو    . کشید



  ٢٢٩   مدرس طهرانی  و آقاعلی) جلوه (طباطبایی  در اندیشۀ ابوالحسن   » شخصی وجود وحدت «نظریۀ  

مطلق، مفهوم مطلق وجود نیست،  منظور از وجود . وست و وجود مقید اثر اوستفعل ا
. ]همان[ عینی برخوردار است  منبسط است که از انبساط  مطلق همان فیض  بلکه وجود

کند، با اصل ادعای ایشان سازگاری  این مؤیدی که جلوه در تأیید ادعای خود مطرح می
وجود مطلق، حقیقت وجود در مقابل مفهوم است و ندارد، زیرا از نظر ایشان منظور از 

حقیقت وجود براساس نظریۀ وحدت تشکیکی وجود، حقیقتی دارای مراتب است که 
 . تعالی است و مراتب دیگر آن را وجودات ممکن دربردارند مرتبۀ اشدّ آن، واجب

نظر  اهل غیر از اصطالحاتی که بین (عرفا وجود را با دو اصطالح : نویسد ـ مالصدرا می٣
مطلق نزد عرفا، معین و محدود  وجود . مقید مطلق و وجود   وجود : اند  کار برده به) مشهور است

.  است؛ مثل انسان، فلک، نفس و عقل  مقابل، وجود مقید برخالف آن به حدّ خاصی نیست و در
؛ ١١٦، ص١١[است  مقید و کمال آن  و فاعلِ هر وجود ) به نحو ابسط(مطلق، کل اشیاء  وجود 

 الحقیقه اشاره دارد که با وحدت حقه حقیقیه  در اینجا مالصدرا به قاعدۀ بسیط. ]٤٩٠، ص١١
 .   خود تمام اشیاء است و تمام کماالت اشیاء را به نحو بساطت واجد است

 
 شخصی وجود  دالیل ردّ وحدت . ٢. ٣

 :کند جلوه بر ابطال قول عرفا دالیلی اقامه می
در هر تعینی موجود باشد، باید هر یک از تعینات در همۀ ) امهتم به(ـ اگر وجود ١

تعینات باشد، مثالً باید بتوان از وجود انسان، ماهیت فرس و یا هر ماهیت دیگری را 
اگر وجود، واحد شخصی باشد، کثرت امکان ظهور ندارد و الزم است که . انتزاع نمود

 .]٦٣٣، ص١٢[ماهیات متباین، واحد باشند 
اطالقی و  نویسد که میرزای جلوه بین وحدت   دلیل می در اشکال به اینآشتیانی 

دلیل، با حفظ وحدت  همین   طور دقیق تمییز قائل نشده است و به  عددی به وحدت
تواند تعقل کند که شیء واحد واجب، ممکن، جوهر و عرض باشد و   وجود نمی شخصی 

د، واحد شخصی باشد، امکان ندارد امر گرفتار شده است که اگر اصل وجو نیز در این 
                                                                                                                                            

ایـشان در   . کنـد   یـاد مـی   » وجـود مطلـق   « عنوان    عربی از خداوند با      مواضع، جایی است که ابن       آن →
  ــ وجـود فقـط از آن   » إن الوجود هو الحق و انه المنعـوت بکـل نعـت   «: آورد  عبارت را می   فتوحات این 

ـ خداوند به هر اسمی  صفات خداست ین واقع مسمای ا   دهیم، در خداست و هر جا صفتی به چیزی می      
الدولـه شـدیداً بـه        عـالء . ]٤٠ ص  ،٢ج  ،  ٣[موسوم، به هر صفتی متصف و به هر وصفی موصـوف اسـت              

 رسـوایی سـخن نگفتـه و چـون           در جمیع ملـل و نحـل کـس بـه ایـن            «: نویسد  تازد و می    عربی می   ابن
 .]٤٨٣  ص ،٦[» ده عقی بازشکافی مذهب طبیعیه و دهریه بهتر به بسیاری از این
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در اینجا مرحوم . ]٢٤، ص٢[کثرت ظاهر شود؛ وگرنه باید کلیه ماهیات متباین، واحد باشند 
الحقیقه اشاره دارد که با وحدت حقه  آشتیانی نیز نظیر مالصدرا درواقع به قاعدۀ بسیط 

 .   واجد استحقیقیه خود تمام اشیاء است و تمام کماالت اشیاء را به نحو بساطت 
جمیع موجودات ساری است، یا از همه تعینات  مذکور، در  ـ وجودی که بر فرض ٢

 :  همراه دارد شق، توالی فاسدی را به دو  هر یک از این . مجرد است و یا نیست
 . یک از تعینات مجرد نباشد، مستلزم احتیاج است اگر وجود از هیچ) الف
 نظر از همه تعینات، ممکن نیست   قطع  باشد، بااگر به تعینات غیرمتناهی متعین) ب

هاست، زیرا   به صفات ممکنات و نقایص آن  آن، مستلزم اتصاف آن بر عالوه . موجود باشد
صورت  در این.  تعینات است تقدیر، همان متعین بودن به آن وجود در این مرتبۀ ذات آن 

مثال، هرگاه وجود زید محدود    مرتبه نیست؛ برای اگر وجود از تعینات مجرد باشد، آن
وجود، مجرد از حدّ مفروض، وجود زید نیست؛ زیرا این  به حدّ خاصی فرض گردد، این 

است که  چنین فرضی مستلزم آن .  بودن زید اخذ شده است حدّ خاص در زید 
تعالی دارای ماهیت باشد، نه وجود، بلکه باید دارای ماهیات غیرمتناهی باشد و در  واجب

نظر نگارندگان، همان  به . ]٦٣٣، ص١٢[به ذاتش به حدود غیرمتناهی محدود شود مرت
شود؛ زیرا حمل تمام اشیاء بر بسیط  اشکال مرحوم آشتیانی در اینجا هم وارد می

الحقیقه حدّ  الحقیقه، حمل حقیقه و رقیقه است، نه حمل شایع تا الزم آید بسیطه 
دیگر، دارای ماهیات  عبارت  محدود گردد؛ به حدود غیرمتناهی خاصی داشته باشد و به

نظر از تمام تعینات وجود دارد و بدون آنکه  موجود نامحدود صرف. غیرمتناهی باشد
 . حدود و نقائص موجودات خاص را داشته باشد، واجد کماالت تمام آنهاست

آید که وجود واجب، اعتباری و وجود ممکن حقیقی باشد؛ زیرا  ـ همچنین الزم می٣
 قول، همان  االمر موجود است، وجود متعین است و بر مذهب قائالن این نچه در نفسآ

 نظر از تعین لحاظ گردد، واجب خواهد   متعین با قطع ممکن است و هرگاه وجود این
 خارجی ندارد،  حیث که واجب است، وجود بود؛ پس واجب امری اعتباری است و از آن 

 .]٦٣٤، ص١١[اعتبار عقل  است، مگر به زیرا آن، موجودی مجرد از تعینات 
هر موجود متعین به تعین زائد، ممکن : کند خود جلوه در ادامه این دلیل را رد می

است ـ نه هر موجود متعینی ـ و واجب، موجودی است که تعین عین ذاتش است و آن 
 .]همان[تعین واجد همه تعینات است؛ بنابراین، وجود واجب اعتباری است  

شخصی  ای، انتقاداتی نیز بر وحدت   قمشه ه با اشکال بر استدالل آقامحمدرضاجلوـ ٤



  ٢٣١   مدرس طهرانی  و آقاعلی) جلوه (طباطبایی  در اندیشۀ ابوالحسن   » شخصی وجود وحدت «نظریۀ  

شخصی  ای از استدالل آقامحمدرضا در اثبات وحدت  ابتدا خالصه. کند وجود وارد می
شود؛ بر  هو، از نفس طبیعت اطالقیه انتزاع می حیث هو وجود من«: گردد وجود ذکر می

بالذات  الوجود  گونه باشد، واجب آنچه این هر. ندک آن صدق می گردد و بر   حمل می آن
چون )  جهت صادق است که به این ( صغرای قیاس روشن است، ولی کبرای آن. است

چیزی که مفهوم موجود از ذاتش انتزاع گردد، حیثیت ذاتش، حیثیت تحقق خواهد بود؛ 
ی امتناع آن به سبب اجتماع نقیضین و انقالب یکی بر دیگر پس طاری شدن عدم بر 

 . ]٦٣، ص١٥ [١» همان مطلوب است ذاتی دارد و این
کند که منظور شما از طبیعت وجود، یکی از موارد   برهان اشکال می جلوه به این

 : ذیل است
 طبیعت واجب است؛ ولی   صرف باشد، صحیح است، و آن اگر منظور طبیعتِ) الف

رتبه صرف، یکی از مراتب مرتبه طبیعت وجود، منحصر در مرتبه صرف نیست، بلکه م
 . طبیعت است

صرف   زیرا طبیعتِ غیر نیست،الوجود واجبصرف باشد،  اگر منظور طبیعتِ غیر) ب
 . تقییدی و تعلیلی است نیازمند حیثیت

 مطلقه باشد، که نه صرافت در آن لحاظ شده باشد و نه عدم صرافت،  اگر منظور طبیعت) ج
 ]١٦٧، ص١[ ٢»لکه در ضمن مراتب موجود استچنین طبیعتی در خارج موجود نیست، ب

  شود که از نظر مرحوم جلوه مصداق وجود بماهو اشکال، روشن می بر اساس این 
وجود، وجود  الوجود نیست، بلکه ایشان با قبول تشکیک در حقیقت  وجود، واجب

داند؛  الوجود می صرف است، مصداق واجب الی از تعینات را که همان طبیعت شرط به
  ٣.است) مراتب در طبیعت وجود دارای (نی وجودی که مرتبۀ اعلی یع

 : کند گونه به جلوه اشکال می مرحوم آشتیانی این
 اطالقی  عددي ـ و نه وحدت  بر وحدت  ـ این فرض و تقسیمی که ایشان کرده، بنا١

وجود  بین حقیقت . ماهیت نسبت به افراد خارجي خود این حالت را دارد. ـ جاری است
خاص نیست،  عام و عرض وجود جنس، فصل، عرض: کلي تفاوت وجود دارد  ماهیات و

                                                                                                                                            
ای پیرامون وحدت شخصی وجود و مناقـشات حکـیم جلـوه بـر آن از ایـن                    نظرات آقامحمدرضا قشمه  . ١

ای و  بررسی برهان آقامحمدرضا قمـشه   (وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعالی         «مقاله    
 ]٨٢، ص٤[. اخذ شده است) مناقشات حکیم جلوه بر آن

 .]٨٤، ص٤[: نکـ . ٢
 .]همان[ .٣
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وجود، حقیقتی واحد و دارای مراتب . بلکه تمام خواص ماهیات از وجود مسلوب است
 . به تشکیک است مقول 
 وجود را با اطالق ماهیات مقایسه کرده است و خیال کرده  جلوه، اطالق حقیقتـ ٢

 و ممکنات، جامع ماهوی و مفهومی است، نه جامع وجودی و جامع بین حقیقت واجب
ای  وی گمان کرده اصل حقیقت، غیر از فرد واجب و ممکن، مصداق و مرتبه. خارجی

 وجود،   اصلِ حقیقت اند که وحدت  که قائالن به این قول تصریح کرده ندارد؛ درحالی
 . ]١٦٩، ص١[اطالقي شخصي است  وحدت 

و مرحوم آشتیانی در اشکال یک، هر ) الف(م جلوه در احتمال به نظر نگارنده، مرحو
دو دانشمند، بر اساس نظر خودشان یعنی حقیقت دارای مراتب داشتن وجود سخن 

عبارت دیگر، اشکال آنان مبنایی است،  شخصی وجود؛ به  اند، نه بر مبنای وحدت  گفته
 . اند یعنی بر اساس مبنای مورد قبول خودشان اشکال کرده

معنای تمام بودن  شکال دوم مرحوم آشتیانی به مرحوم جلوه وارد است، ولی این به ا
. دلیل آقامحمد رضا نیست، زیرا استدالل آقامحمدرضا از جهت دیگری مخدوش است

الوجود  اگر طبیعت اطالقیه در خارج وجود و مصداق داشته باشد، یقیناً واجب: توضیح
طبیعت مطلقه «.  در خارج، اول کالم استوجود داشتن چنین حقیقتی. خواهد بود

شایع ممکن است در  است، اما به حمل » وجود من حیث هوهو«به حمل اولی » وجود
 . خارج معدوم باشد؛ بنابراین، در استدالل ایشان بین مفهوم و مصداق خلط شده است

 
 توجیه وحدت شخصی عرفا. ٣. ٣

 :پردازد شخصی وجود می ا دربارۀ وحدت  عرف جلوه با توجیه نظرات قیصری، به توجیه نظر
صرف یعنی مرتبۀ احدیت باشد، اما  ـ ممکن است منظور قیصری از وجود، وجود ١

 .]٤٩١، ص١٢[مشوب، ظهور وجود است، نه خود وجود  وجود 
ـ ممکن است منظور قیصری از وجودی که به همه تعینات متعین است، وجود ٢

سریان همان تجلی باشد؛ البته اگر منظور از وجود اش، و منظور از  صرف به همراه تجلی
 . ]٤٩٢همان، ص[همان وجود صرف باشد 

توان بر مرحوم جلوه وارد کرد، این است که تقریری که  اشکالی که در این قسمت می
جلوه از وحدت شخصی عرفا در مطالب فوق ارائه داد، با نگاه وحدت تشکیکی و با 

ص، حیثیت تقییدیه و تعلیله همراه و با نگاه فلسفی اصطالحات فلسفی نظیر تعین، تشخ
وارد شد، لکن در توجیه قول عرفا همگام با عارف و از اصطالحات عرفانی نظیر تجلی، 
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گیرد و این تفاوت نگاه این فیلسوف، موجب شده است که دودستگی  مدد می... ظهور و 
 . و خلط اصطالحات فلسفی و عرفانی در آرای ایشان مبرز گردد

اند، به تفسیر خاصی از نظریۀ  کلی نفی نکرده جلوه برای اثبات اینکه عرفا کثرت را به
گویند جهان شخص  اگر بگویی که عرفا می: پردازد شخصی عالم می عرفا دربارۀ وحدت 
گویم منظور آنان این است که مجموع ارتباطی که بین اجزای عالم  واحد است، من می

ت شخص واحد درآورده است، نه اینکه دارای اجزای مختلف صور وجود دارد، عالم را به
عالم به خاطر ارتباطی که بین اجزایش وجود دارد، شخص واحد است، نه آنکه . باشد

اند، پس به  ها توهم کرده اگر امر چنین باشد که آن. مثالً دست زید عین پای زید باشد
اقدس و   میان فیضها چه فرقی بین وجود علمی و وجود عینی اشیاء و نظر آن

 علمی موجود بودند، سپس  ثابته به وجود اعیان: گویند آنان می. مقدس وجود دارد فیض
 .]٦٣٥، ص١٢[اند  خارجی موجود گشته به وجود 

 مطالب از شخصیتی معروف در  کند که صدور این آشتیانی به جلوه اشکال می
کثرت و وحدت اصل آور است؛ تقوم کثرت به وحدت و تجلی وحدت در  حکمت حیرت

وجود در حق و خلق، به اعتبار سلسله طولی است، نه عرضی؛ در حالی که وحدت بین 
اجزای انسان مثل دست و پا، زبان و گوش از ناحیۀ تعلق نفس به اجزای بدنی و وجود 

اتحادی بین نفس و بدن است؛ وگرنه ترکیب اجزای بدن، انضمانی است و  ترکیب 
 . ]٣٣، ص٢[از یکدیگر است وجودشان متمایز و جدا 

 
 مؤیدات جلوه برای توجیه وحدت شخصی عرفا. ٤. ٣

 :آورد جلوه برای تأیید توجیه مذکور در فوق عباراتی می
گوید منظور از سریان در همه، عموم تجلی بر موجودات است، ظاهراً  جامی می) الف
 . و باطناً
 . » به هر صفتی متصف استمطلق همان حقی است که وجود «: نویسد عربی می ابن) ب
وجود : نویسد عربی می گوید عالءالدوله سمنانی در حاشیۀ عبارات ابن مالصدرا می) ج

عربی   نقد را بر ابن مالصدرا این. مطلق و یا مقید نیست تعالی است و او وجود  حق، خالق 
طالق که همان  مقید به ا تعالی، وجود عربی نیز قائل است که حق  داند، زیرا ابن وارد نمی

 تعالی را وجود  عارف، حق این . منبسط است و یا وجود مقید به قیود خاص نیست وجود 
داند که حتی مقید به اطالق نیست و به همین دلیل، اشکال سمنانی چیزی  مطلقی می 

اعتقاد مالصدرا،  به . ]٣٣٦، ص٢، ج١١؛ ٤٩٢، ص١٢[ بیش از یک مناقشۀ لفظی نیست 
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وجود مطلق همان حق منعوت به همه «گوید   مطلق آنجا که می  وجودعربی از مراد ابن
منبسط است ـ و یا وجودی است که  یا وجود مقید به اطالق ـ یعنی فیض » نعوت است
است و حق » به حق مخلوق«منبسط همان   صورت اول، فیض  در. نیست آن  اطالق قید 

ی ذات واجب نیست، زیرا ذات البته چنین وجود. به، به همۀ اوصاف متصف است مخلوق
 دوم، مراد از حق، حق  صورت در . های محدث و کائن منزه است واجب از صفات و نشانه

به جمیع نعوت   اساس منعوت بودن آن  مطلق است و بر این به نیست، بلکه حق  مخلوق
 ای است که عین ذات واجب  یا جمیع نعوت کمالی و وجوبی مراد از آن: باید توجیه شود

مطلق در دیدگاه  آید، زیرا حق  الزم نمی  صورت اول، هیچ اشکالی در. است و یا اعم از آن
فلسفی به اعتبار ذات خود و بدون اعتبار صفت و حیثیت زائد بر ذات، مصداق جمیع 
اوصاف عینی و نعوت ذاتی است و در دیدگاه عرفانی به لحاظ مرتبه احدیت، همه اوصاف 

در صورت .  راه داشته باشد، داراست رت عینی و یا مفهومی در آنکمالی را بدون آنکه کث
که مراد از جمیع نعوت، همه اوصاف و نعوت ذاتی و غیرذاتی باشد،  دوم، یعنی درصورتی

حسب ذات و در  است که اتصاف وی به  متصف بودن حق مطلق به همۀ آنها، اعم از آن 
 .]٣٣٦ ، ص٢ ج ،١١[ و مجالی صفات  اعتبار مظاهر اسماء مرتبۀ احدیت باشد و یا به

 
 تحلیل آرای جلوه در مورد وحدت شخصی عرفا  . ٥. ٣

 :در بیانات جلوه چند نکته قابل تأمل است
 مباحث، دغدغۀ اساسی جلوه، اعتباری دانستن کثرات از جانب عرفاست و  ـ در این١
ارجی، محتاج به تعالی در مقام تحقق خ داند که حق جهت باطل می قول را از این  این 

نتیجه، فاقد مقام وجوب وجود خواهد بود و ثمرۀ این  شود و در مشخصات امکانی می
قول، انکار واجب و انحصار موجودات در کثرات امکانی است؛ لیکن مسلم است که  

تعالی، در اشیاء ساری و احاطۀ او به اشیاء  یک از محققان عرفا معتقد نیست که حق هیچ
تعالی به اشیاء، احاطۀ قیومی  اند که احاطۀ حق ت، بلکه تصریح کردهاحاطه سریانی اس

مقید به ( مطلق  است و احاطۀ قیومی او همان معیت قیومی اوست و حتی سریان وجود
منبسط ـ در اشیاء نیز از حلول و اتحاد منزه است و نحوۀ این  ـ یعنی وجود ) قید اطالق

 .  ناپذیر است الکنه و درک هولسریان همچون معیت و احاطۀ قیومی حق، مج 
دیگر، بین اطالق  عبارت  سریانی و به  شخصی و وحدت  ـ در بیانات جلوه میان وحدت ٢
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به گفتۀ جوادی آملی، . ١تعالی و اطالق فیض و فعل او خلط شده است حقیقی وجود حق
 ظهور  را توان بر مبنای وحدت شخصی وجود، وجود را بر ذات حق اطالق کرد و غیر آن می

ال و سوم  یکی البشرط و دیگری بشرط: حال ظهور، اقسامی خواهد داشت نامید و در این 
  . و جلوه بین این اقسام تمایزی قائل نشده است]١٠٣، ص١٠، ج٧[ شیء  بشرط
وجود نیز از تعینات اصل وجود   سرّ غافل مانده است که مقام وجوب  ـ وی از این٣
شخصی وجود  اطالقی عین وحدت  اطالقی است و وحدت  ود دارای وحدت وج. است
تعین است و در مقام   وجود، بی شخصی وجود، اصل حقیقت  نظر وحدت  بر بنا. است

ذاتی و در مقام تجلی فعلی، به اسماء و صفات امکانی  تجلی ذات بر ذات، به وجوب 
   ٢.گردد متصف می

 
 انیمدرس طهر تقریر قول آقاعلی . ٤

حقیقت «ایشان در بیان تقسیم وجود، . پردازد مدرس ابتدا به تبیین مراتب وجود می آقاعلی 
 : گیرد است، به دو نحو در نظر می) بدون هیچ قیدی(را که محک مفهوم وجود » وجود 

یعنی وجود ( گرفتن هیچ امر دیگری   وجود بدون در نظر لحاظ حقیقت) الف
وجود و ذات آن  اظ، نظر عقل محصور به اصل حقیقت  لح در این): حیث هو وجود من

 . حقیقت توجهی ندارد است و به خارج از آن 
 وجود  لحاظ، حقیقت در این : وجود با مالحظه و اعتبار امری دیگر لحاظ حقیقت ) ب

لحاظ دوم است، زیرا لحاظ اول، صرف  سه مرتبه دارد و اساساً همۀ مراتب وجود در این 
مراتب وجود از نظر ایشان از این . ]٢٩١، ص١٧[ر خارج مصداقی ندارد اعتبار است و د

 :قرار است 
ای از وجود است که از تمام حدود وجودی، عدمی و ماهوی  مرتبه: »ال شرط به«ـ ١

از  منزه است؛ صرف وجود و وجود صرف است، زیرا صرف یک حقیقت، خالی بودن آن 
 حقیقت است و از جمیع  مراتب آنحقیقت صرف واجد جمیع . حقیقت مقابلش است

 صرفِ  حقیقت. ]٢٩٣، ٢٢٨، ٥، صص١٧؛ ٢٤٢، ص١، ج١٨[مراتب مقابلش مبراست 
 .   متعال منحصر است وجود، در وجود خدای

وجودی که نسبت به همۀ حدود امکانی البشرط است و تقید به هیچ : »البشرط«ـ ٢

                                                                                                                                            
 .]٨٩، ص٤[: نکـ . ١
 .]٨٩ و ٨٨همان، ص [. ٢
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 امکانی سریان دارد و همراه قیدی ندارد، یک وجود انبساطی است که در همۀ موجودات
 را در تمام مراتب وجود امکانی  همین ویژگی البشرطی است که آن. ها موجود است آن

کند؛ یعنی با وجود عقالنی عقل، و با وجود نفسانی نفس، و با وجود هیوالنی  حفظ می
مان خداوند ه» مطلق فعل «.  مراتب را واجد است  کماالت آن رو، همۀ از این . هیوالست

 .]٣٨٧، ٢٩٥، صص١٧؛ ٢٤٣، ص١، ج١٨[وجود البشرط است 
ای  که مرتبه طوری وجودی که مقید به حدود وجودی است؛ به: »شیء شرط  به «ـ ٣

الوجود  در سلسلۀ وجود، غیر از صرف. خاص از وجود را واجد و سایر مراتب را فاقد است
ت، مانند عقول، نفوس و الست و فعل خداوند که البشرط است، همه موجودا شرط که به

 . ]٢٤٤همان، ص[اند   شیء شرط نباتات، به 
 

 شخصی وجود و بیان نظریۀ مورد قبول او نقدهای آقاعلی بر وحدت . ١. ٤
 : کند  شخصی وجود وارد می آقاعلی نقدهایی بر وحدت

معناست که مفهوم وجود یک مصداق و فرد بیشتر   شخصی وجود عرفا به این  وحدت
آن نیست، بلکه در وجود  گونه کثرت حقیقی در  ه وجود خداست ـ و هیچندارد ـ ک

اما . گونه قیدی حتی قید اطالق نیست  خداوند ـ به جهت مطلق و البشرط بودنش ـ هیچ
بنابراین، وجود، واحد شخصی است که .  وجودِ واحد دارای تعینات و مظاهری است این
 : دیگر، مدعای عرفا سه امر است عبارت  حسب مظاهر متکثر شده است؛ به  به 

 .ـ وجود خداوند تنها مصداق حقیقی برای مفهوم وجود است١
گونه تعینی ندارد؛ لذا  مقسمی است و هیچ وجود در مقام ذاتش البشرط  ـ این ٢

ای از مراتب وجود  دهند، مرتبه ال و صرفی که فالسفه به خداوند نسبت می شرط  وجود به
 . خود اوالبشرط خواهد بود، نه 

، ٢، ج١٨ [شود حسب مظاهر و تعینات متکثر می وجودِ واحدِ شخصی به ـ این ٣
 . ]٣٢٣، ص١٧؛ ٢٧٩ص

 : داند، زیرا آقاعلی هر سه امر را باطل می
کثرت در وجود، حقیقی است، نه اعتباری؛ سایر موجودات نیز مانند وجود ) الف

   ١.بالذات مفهوم وجودند خداوند، مصداق 

                                                                                                                                            
تواند ردّ نظریة عرفا باشد، مگر اینکه بر بداهت کثرت در وجـود تأکیـد                 این اشکال مبنایی است و نمی     . ١

 . شود
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الوجود است، نه البشرط، و آنچه البشرط است،  ال و صرف شرط اوند بهوجود خد) ب
  ١. مطلق خداوند است، نه ذات او فعل

 مطلق او در مراتب موجودات ساری  سریان در ذات خداوند محال است، بلکه فعل) ج
است که چون وجود خداوند صرف،  مطلب، آن  دلیل ایشان بر این . ]٣٢٥، ص١٧[ ٢است

تواند در  هاست، نمی ال از جمیع نقص شرط  ع حدود موجودات امکانی و بهمنزه از جمی
موجودات ممکن ساری باشد؛ زیرا هرگونه سریان در موجودات ممکن مستلزم حدود وجودی 
و عدمی است، چراکه سریان داشتن در مرتبۀ خاص یک ممکن به معنای دارا شدن لوازم آن 

صرف خداوند، محال   است؛ بنابراین وجود   وجودی آنلوازم، حدود مرتبه است، و یکی از آن  
 .]١٣٨، ص ٢؛ همان، ج٥٦٠، ص١، ج١٨[است در ممکنات سریان داشته باشد 

 وجود همان نظریۀ تشکیک خاصی است  در نظر آقاعلی، معنای مورد قبول از وحدت
نظر ایشان، اگرچه موجودات عالم در طاردیت عدم، تشخص  به . ]٢٥٣، ص٣، ج١٨[

 غنی و دیگری  یکی: اند، اما با هم اختالف حقیقی دارند تن و منشأ اثر بودن مشترکداش
صفات با  ضعیف است و چون این  شدید و دیگری  ناقص، یکی  کامل و دیگری  فقیر، یکی  

همان، [یکدیگر تباین دارند، موجود غنی و کامل از موجود ضعیف و ناقص مباین است 
 .]٢٢٦، ص٢؛ همان، ج٤٥٦، ص١ج

 : شود که در عالم تنها دو وجود موجود است مدرس مدعی می آقاعلی 
، نامحدود و بسیط است و ثانی ندارد، زیرا »ال شرط به«وجود خداوند که وجودی ) الف

که خداوند در مرتبۀ  فرض ثانی برای او مستلزم محدودیت و وجود قید است؛ درحالی
 .]٢٢٧ و ٦، صص١٧[است ذاتش از جمیع حدود وجودی، عدمی و ماهوی مبرّ

است و در تمام مراتب موجودات امکانی » البشرط«مطلق که وجودی  وجود فعل ) ب
مطابق قاعدۀ . شود که در هر مرتبه با همان نحوه وجود موجود می نحوی ساری است؛ به

جاعل :  بالذات وجود دارد بالذات و یک مجعول در دار هستی تنها یک جاعل » الواحد«
فعل .  بالذات، وجود واحد فعل خداوند است جود واحد خداوند و مجعولبالذات، و 

خداوند، به جهت ویژگی سریان، در همه مراتب ساری است و تمامی موجودات امکانی، 

                                                                                                                                            
این اشکال وارد نیست، چون آنچه فعل خداوند است، وجود البشرط قسمی است و حال آنکه ادعـای عرفـا                    . ١

 . به هر حال، این اختالف مبنایی چنانکه گذشت، بین حکیم و عارف وجود دارد. استالبشرط مقسمی 
این اشکال کامالً وارد است، زیرا سریان در موجودات از خصوصیات وجـود منبـسط اسـت کـه همـان              . ٢

 . ذات خداوند منزه از سریان مذکور است. شود نفس رحمانی نامیده می
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اول  اول را صادر  بنابراین، برخالف نظر مشائین که عقل . ای از مراتب آن است مرتبه
 .  است اول، مرتبه و شأنی از شئون آن  عقل اول و   مطلق، صادر  دانند، فعل خداوند می

) به نحو بساطت(ها  توجه به اینکه خداوند، جامع همۀ موجودات و کماالت آن با
اندازۀ  ها به نحو بسیط ـ به  مطلق نیز  که ظهور خداوند است، جامع همۀ آن است، فعل 

ت ممکن ـ مطلق، همۀ موجودا مرتبه وجودی خودش ـ است؛ لذا با جعل و خلق فعل 
 حال،  در عین. شوند موجود می) به صورت جمعی ( اند ـ در مقام بسیط آن که شئون آن

ها را با یکدیگر بسنجیم، در قبول  اگر ممکنات را متفرق مالحظه کنیم و نسبت آن
با . اشراق نور خداوند، برخی نسبت به برخی دیگر سابق و برخی مسبوق خواهند بود

بالذات خداوند و وجودش عین اقتضای خداوند است،  ق، مجعول مطل توجه به اینکه فعل 
خداوند یک اقتضاء بیشتر نخواهد داشت که با همان یک اقتضاء، تمام مراتب وجودی نیز 

؛ بنابراین، ]١٤٨، ص٢؛ همان، ج٤١٦، ص١، ج١٨؛ ٣٤٣و ١٤، صص١٧[شود  موجود می
سایر ممکنات ـ به سبب . مطلق او خداوند و فعل : در عالم خارج صرفاً دو وجود هست

 .  اند مطلق ـ از مراتب آن البشرط بودن فعل 
 سریان که  کند که این خداوند، ابتدا بیان می مدرس در مورد نحوۀ سریان فعل  آقاعلی 

 را شمول، اطالق و کلیت نیز نامید، از قبیل کلیت و اطالق مفهومی نیست؛ زیرا  توان آن می
حصل و فعلیت و سایر کماالت وجودی خالی و در نهایت ضعف و مفاهیم و ماهیات ذاتاً از ت

نیز تحصل، فعلیت  اند، بلکه سریانش از قبیل سریان و کلیت وجودی است و منشأ آن  نقصان
اندازۀ شدتش، کماالت وجودی را  و شدت وجود است، چراکه هرچه وجود شدیدتر باشد، به 

 . ]٣١٦، ص١٧[ و اشد واجد است دارا و کماالت مادون خویش را نیز به نحو اعلی
ها و  متعال چون علت ممکنات است، معطی وجود آن گوید خداوند  سپس می

هاست، اما به نحو اشدّ و اقوی و متناسب با مرتبۀ وجودی علت؛  درنتیجه واجد آن
، ٣، ج١٨[بنابراین، همۀ کماالت معلول به نحو اقوی و اکمل در خداوند وجود دارد 

معلول به نحو اعلی و اشدّ . ع، علت و معلول با یکدیگر عینیت دارندواق و در] ٣٧٥ص
دیگر،   عبارت   است؛ به همان علت است و علت همان معلول، اما در مرتبه ضعیف آن

اند و وجود واجب نیز جهت جمعی و بسیط  موجودات ممکن، جهت تفصیلی وجود واجب
د واجب به نحو تفصیلی است که بنابراین، وجود ممکنات همان وجو. وجود ممکنات است

دیگر، وجود معلول عین ربط به علت است  از طرف. اند متفاوت تنها در اجمال و تفصیل با آن 
 ربط به  اگر وجودی عین. ]٧٤، ص١٧[ و بالذات حاکی و آیت علت است ]٧٨، ص٢، ج١٨[
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 وجود دیگری گونه تقرری ندارد، تا در آن، معیت با نظر از مستقل، هیچ مستقل باشد، قطع
فرض گردد؛ بنابراین، معیت حقیقی در موجودات، معیت علت با معلول است، زیرا هر معلولی 

است، معیت  است و علت نیز با ظهور خویش که معلول آن  ظهور علت خویش و الزمۀ آن 
  .]٢٤٧، ص١، ج١٨؛ ٣٧٢و ٣٦٥، صص١٧[گردد  منفک نمی دارد و از آن 

 
 رس در مورد وحدت وجود عرفا ریشۀ آرای آقاعلی مد. ٢. ٤

یک از  مدرس به کدام رسد، این است که ریشۀ آرای آقاعلی  حال سؤالی که به ذهن می
شود که آقاعلی در  سؤال گفته می در پاسخ به این . گردد مبانی فکری ایشان بازمی

تبع وجود، در خارج موجودند  کند که ماهیات به  مطلب اشاره می مواضع مختلف به این
وجود در  مطلب قائم است که حقیقت  براهین عقیله ساطعه بر این « و یا ]٣٢، ص١٦[

این  عینیت و خارجیت و ترتب آثار و مصداقیت مفهوم وجود اصیل است و ماهیات در 
بالذات و ماهیات را  او وجود را مجعول . ]٤٢، ص١٧[» کنند را تبعیت می معانی، آن  

 است که  سخن آن معنای این . ]١٦٨، ص٢، ج١٥؛ ٤٢، ص١٦[داند  بالعرض می مجعول 
 .تبع وجود، در خارج تحقق دارد ماهیت هم به

در معنای :  معناست وجود در حکمت صدرایی دارای دو الزم به ذکر است که اصالت 
دهد و ماهیت جز به نحو مجازی  نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می

در معنای دوم، . شخصی وجود سازگار است معنا با وحدت  تحققی در خارج ندارد؛ این 
تبع وجود در خارج تحقق دارد؛   بالذات دارد، اما ماهیت هم به تنها وجود است که تحقق

طبق عبارات مذکور در ابتدای بحث، آقاعلی .  تشکیکی وجود مطابقت دارد معنا با وحدت این 
معناست و  و به دلیل آنکه قائل به اینوجود است  مدرس تنها مدعی معنای دوم اصالت  

 مؤسس در  حکیم. شخصیِ وجود شده است اعتقادی به معنی اول ندارد، منکر وحدت 
 تشکیکی وجود است، نه  باره صرفاً تابع برهان است، نه اندیشۀ عرفا؛ و طرفدار وحدت  این

ه گفتۀ صدرا، وجود که ب حالی است که معنای اول اصالت   در  شخصی وجود؛ و این وحدت
 شخصیِ  ، بر اعتقاد به وحدت]٦٨، ص١، ج١١[کنند  را درک می صاحبان کشف و شهود آن 

توان گفت   وجود است که می  معنا از اصالت اساس این وجود مبتنی است، زیرا صرفاً بر 
   .ماهیات هیچ مصداقی در خارج ندارند و چیزی جز اعتبار ذهن نیستند

معنی که وجود، متکثر است و فردی از آن،  وجود به این  وحدت «: نویسد ایشان می
واجب و مقدس از جمیع جهات امکان و دیگر افراد، ممکن و مباین با وجوب وجود 
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اند و در قبال ماهیت و عدم هستند،  بالذات، لکن همه وجودات از آنجا که همه طارد عدم 
  کثرت را اند، این  وجود قائل و آنان هم که به وحدت ... اشتراکی دارند، مطلب حقی است

وجودی که به بعضی از جهّال   وحدت  کنند و این نفی نمی) که کثرت ماهوی گویند(
) ع(عالوه بر آنکه به بداهت عقل و ضرورت انبیاء دهند، بطالن آن،  صوفیه نسبت می

 عبارت،  بر طبق این. ]٥٤، ص١٧ [»قائم است واضح است، براهین عقلی بر بطالن آن 
 وجود از منظر ایشان، به معنای نفی وجود از ماهیات و انکار کثرت وجودها  حدتو

 . اند  معناست که همۀ وجودها در طرد عدم از خویش، مشترک نیست، بلکه فقط به این
وی در . اند  بالذات مباین الوجود صراحت تأکید کرده است که ممکنات با واجب آقاعلی به

وجود «: داند، به کثرت وجود معتقد است ربط به واجب می که وجود ممکن را عین  حالی
عینه جهت ربط به  محدود، وجودی ممکن است؛ یعنی وجودی است که جهت ذاتش به

 علت نیز وجودی ممکن  شود و اگر آن غیر است و از اینجا، کثرت در وجود ظاهر می
   بنابراین.]٢٢٨ن، صهما [»شود الوجود منتهی می کند و البته به واجب باشد، علت طلب می

اعتباریت . داند می بالذات  را دارای تحقق داند، بلکه آن  تنها وجود را اعتباری نمی ایشان نه 
بالذات ندارد، منشأ  معناست که ماهیت هرچند تحقق  ماهیت در اندیشۀ ایشان به این 

 است که حالی  در این. تبع وجود موجود است توان گفت به انتزاع در خارج دارد و می
 وجود این است که ماهیت هیچ  معنای اعتباریت ماهیت بر طبق معنای اول اصالت

معنا دیدگاه نهایی صدرالمتألهین در باب  این.  بالعرض در خارج ندارد تحققی حتی تحقق
شخصیِ  معنا بر وحدت  شود و البته به گفتۀ جوادی آملی، این  وجود محسوب می اصالت 

 .]٤١١، ص١، ج٧[وجود تشکیکی است  امه و تکمیل اصالت د مبتنی است و ادوجو
شود؛ پس  شخصی صدرایی با کثرت وجود و تحقق بالعرض ماهیات جمع نمی وحدت 

تشکیکی وجود و انکار  مدرس در قبول وحدت  توان نتیجه گرفت که نظر آقاعلی  می
  . وجود دارد  شخصی وجود ریشه در نگرش ایشان به معنای اصالت  وحدت

 

  توجیه وحدت شخصی عرفا. ٣. ٤
ترتیب، باید قول عرفا را در  به نظر آقاعلی، کثرت در موجودات، امری بدیهی است و بدین

 مسئلۀ  شخصی وجود توجیه نمود، زیرا نسبت دادن این انکار کثرت و اثبات وحدت 
اند، نوعی تجری و  کرده البطالن به عرفایی که به وظایف شرعی عمل می بدیهی

ها مادامی است که تصریح یا ظهور در  البته، توجیه قول آن. باالتی در دین استم بی
 .]٣٢٨، ص١٦[مطلب غیرمعقول یا غیردینی نداشته باشد 
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قلبی  ها ناظر به شهود  نویسد که سخن آن ایشان در توجیه قول عرفا چنین می
 معناست  ین سخن به ا این. شخص در مراتب سیر و سلوک است، نه ناظر به عالم وجود

الحق به سبب صفای قلبی که کسب  الحق و من الحق و فی  که عارف در مراتب سلوک الی
کند  رسد که حقیقت مخلوقات و مظاهر خداوند را ادراک می ای می نموده است، به مرتبه

حالت، عارف جز وجود  رسد؛  لذا در این می) یعنی وجود خداوند(عنه  و از آن، به محکی
بیند که در مظاهر  کند و فقط یک وجود واحد را می دیگری را شهود نمیخداوند، امر 
رسد که جز  ای می مقام نورانی به مرتبه سخن، عارفِ سالک در آن  به دیگر . متجلی است

، ١، ج١٨[کند، نه آنکه درواقع وجودی غیر از خداوند نباشد  خداوند چیزی را شهود نمی
انکار  تأکید دارند و هرگونه کثرتی را در آن   آن ؛ بنابراین، وحدتی که عرفا بر]٢٤٦ص
 . ]٣٢٧همان، ص[» وجود وحدت «است، نه » شهود وحدت «کنند،  می

 است که عارف از کشف و شهود قلبی و  منظور آقاعلی مدرس از وحدت شهود این
الحق، مقامی  الحق و من الحق و فی دهد که در مقامات سلوک إلی حاالت خود خبر می

 غیرحق، از نظر شهود قلبی و یا بصیرت روحی ملغی باشد و در حال شهود، در است که
در مظاهر آیات و مرائی ظهورات و مجالی (دیدۀ قلب یا بصیرت روح عارف جز حق 

 . ]١٢١ ، ص١٠، ج٧[مشهود نگردد ) تجلیات
این توجیه، گرچه با برخی از مدعیات و : نویسد توجیه، جوادی آملی می در مورد این 

  ا ظواهر عبارت اهل معرفت سازگار است ولیکن برخی از آثار آنان تصریح به وحدتی
بر وحدت » رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند«: وجود دارد، مثالً سرودۀ سعدی

از شهودی » برِ عارفان جز خدا هیچ نیست«: شهود قابل حمل است ولکن سرودۀ دیگر او 
 دسته از  شود و ایشان با توجه به این نحصر میدهد که هستی به خداوند م خبر می

 اکابر ممکن است بر  نویسد کالم این  میبدایع الحکمعبارات و اظهارات اهل معرفت در 
 :یکی از موارد ذیل مبتنی باشد

 .حسب حقیقت بدون شوب مجاز، جز وجود حق نیست ـ موجودی به١
 در مقام فنای ذاتی و محو نظر شهود باطن و سرّ سالک عارف و انسان کامل ـ در ٢

 .کلی و فنای در فنا جز وجود حق نباشد
معنی  ـ و یا مبنی بر شهود انسان کامل و سالک عارف باشد و به توحید به این ٣

، ١٠، ج٦؛ ٣٦٢، ص١٧[اشارات و تصریحات از اعاظم حکما و اکابر عرفا بسیار است 
م زنوزی دربارۀ شهود اهل گفتۀ جوادی آملی، این توجیه اخیر که حکی به  .]١٢٤ص

نماید، توجیه مقبول است و بر این اساس، مجاز بودن وجود ماسوی، مجاز  معرفت می
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دهندۀ این مجاز، شهود عارف و یا  لغوی نیست، بلکه مجاز در اسناد است و تشخیص
 .]١٢٥، ص١٠، ج٧[عقل حکیم است 

 
 نتیجه. ٥

 : ی عرفا معلوم شد کهدو فیلسوف پیرامون وحدت شخص با واکاوی آرای این 
اند، اشتراک دارند، لکن دلیل  شخصی وجود امر که منکر وحدت  ـ هر دو فیلسوف در این 

ها، از اختالف  های آرای آن  دو فیلسوف متفاوت است؛ یکی از تفاوت انکار هر یک از این
امر  وجود است و همین  شود که مرحوم جلوه از اساس منکر اصالت ها ناشی می مبنایی آن

وجود ارائه  موجب شده است که نتواند تصویر مشخصی از دیدگاه خود دربارۀ مبحث وحدت 
وجود، تنها معنای دوم اصالت  دهد و آقاعلی مدرس، از بین دو نظریۀ مالصدرا دربارۀ اصالت

 . شخصیِ وجود شده است همین دلیل، منکر وحدت  وجود را قبول دارد و به  
یلسوف با نگاه وحدت تشکیکی به تقریر نظر عرفا رسد هر دو ف ـ به نظر می

پردازند؛ به عنوان مثال، به نظر آقاعلی مدرس، آنچه فعل خداوند است، وجود البشرط  می
است و حال آنکه ادعای عرفا البشرط مقسمی و مرحوم جلوه نیز با به کار بردن  قسمی 
، نگاه وحدت تشکیکی »تهرچند در برخی از مراتب، نیازمند حیثیت تعلیلیه اس«عبارت 

 بالذات و حقیقی وجود و موجود،   منظر عرفا، مصداق حالی که از کند؛ در خود را ابراز می
تقییدیه   متعال است و مابقی موجودات به حیثیت   همان وجود واحد اطالقی یعنی خداوند

حقیقت، در. وجود واحد، بالعرض موجودند و تمام کثرات به واسطۀ وجود حق موجودند این 
خلط اصطالحات عرفانی و فلسفی، یکی از اشکاالتی است که در تحلیل نظریۀ عرفا در آرای 

   .هر دو فیلسوف وجود دارد، لکن در آرای مرحوم جلوه مشهودتر است
مطابق : اند  توجه به مبانی فکری خود به توجیه قول عرفا پرداخته ـ هر دو فیلسوف با

وحدت . » وجود وحدت«است، نه »  شهود وحدت«ا شخصی عرف توجیه آقاعلی، وحدت 
معنا که سالک واصل به مقام  شهود به معنای عدم توجه به کثرات خلقی است؛ به این 

فنا و غفلت از جمیع اجزای وجود و موجود جز شهود  فنای در توحید و فنای از این 
غیر از حق است که عارف در جهان هستی چیزی  فنای در توحید آن . وجود حق، برسد

لکن این توجیه به گفتۀ جوادی آملی، گرچه با برخی از مدعیات و یا ظواهر . نبیند
وجود تصریح دارد و  عبارت اهل معرفت سازگار است، اما برخی از آثار آنان به وحدت 

جلوه نیز توجیهاتی چند ارائه داده . تواند بر همۀ نظرات بزرگان صدق کند مطلقاً نمی



  ٢٤٣   مدرس طهرانی  و آقاعلی) جلوه (طباطبایی  در اندیشۀ ابوالحسن   » شخصی وجود وحدت «نظریۀ  

نکه وجودی که به همۀ تعینات متعین است، وجود صرف به همراه است؛ از جمله ای
 . اش است و مراد از سریان همان تجلی است تجلی

جلوه در : هاست شناسی پژوهش آن دو فیلسوف در روش های این  ـ یکی دیگر از تفاوت
ی، عرب شخصی عرفا ـ با ارجاع و یا بدون ارجاع ـ از منابع و آثار ابن تقریر خود از وحدت 

شارحان و پیروان وی و همچنین مالصدرا، به عنوان تأییداتی بر ادعای خود استفاده کرده 
مدرس با   که آقاعلی  خورد؛ در حالی است و نوعی کثرت منابع در رسایل ایشان به چشم می

بندی و جمع مطالب پرداخته و مباحث در آثار ایشان از نظم  نگرشی صدرایی به دسته
تمام مباحث ایشان بر استدالل و برهان ـ نه ذوق عرفانی ـ . دار استمنطقی خاصی برخور

خورد و شاید نقدی بر  آنچه در نحوۀ ارجاع جلوه به آرای دیگران به چشم می. مبتنی است
است که در بیشتر موارد، وی صرفاً از آرای دیگران در مقام روایت و   فیلسوف باشد، این  این

آراء، استفاده کرده است و همین مسئله موجب  ای خود با آن بدون بیان ارتباط معنایی ادع
 .   خلط اصطالحات عرفانی و فلسفی در آرای ایشان شده است

 
 منابع
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