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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  52، شماره مسلسل 4931 پاییز، هفتمسال 

 

 

 وجود از منظر آقا علی مدرس تشکیک خاص

 
 
 
 

 72/7/29 تاريخ تأييد:  71/71/21تاريخ دريافت:  

 *سیدمحمدمهدی نبویان

در  مسئئل  است. این « تشکیک در وجود» ۀلئمباحث مهم فلسفی، مسیکی از 

حکمت متعالی  شکل خاص و دقیقی یافت  است. شئارحا  مصدئارا تقریریئا     
 این مسئئل  یا بر ترین شرحانا. شایا یکی از دقیقمختلفی نسبت ب  آ  ارائ  کرده

تقریر آقاعلی مارس است. ایشا  با تقریر خاص خود، ضمن دفئا  از تشئکیک   
 ۀکئ  از ناحیئ   –وحات شخصئی   ۀخادی وجود و بیا  لوازم گوناگو  آ ، نظری

در آثار مختلئ    آقاعلی مارس را ب  چالش کشیاه است. - عرفا ارائ  شاه است
مراتئ   خود ب  بیا  تقسیمات وجئود، مئراد از تشئکیک خادئی وجئود، نظئام       

ب  نقئا دیئاگاه عرفئا در مئورد      ،در نهایت ،تشکیک و ۀموجودات براساس نظری
 وحات شخصی وجود پرداخت  است.  

ایشا  را در میا  آثار مختل  او  این مقال  سعی کرده است تا ب  دقت دیاگاه
 آ ، بررسی اجمالی از آ  ارائ  کنا.تقریر پس از   ،و ب  نظم درآورد

ی مارس، تشکیک خادی وجود، فعل مطلق، وحات و آقاعل واژگان کلیدی:

                                                 
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. ۀسسؤم ۀفلسف دکتریدانشجوی  *
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 وحات شخصی وجود.، کثرت حقیقی وجودات
 مقدمه

تشکیک خادئی وجئود اسئت.     مسئلۀیکی از مباحث مهم در حکمت متعالی  

یا  قبل ب  دورت دیگر  مطرح بوده است، اما در حکمت در فلسف  مسئل این 

بال این فلسئف    ا  یکی از دوعنومتعالی  شکل جایا  یافت  است ب  طور  ک  ب 

شود. شارحا  این مشئر  فلسئفی بئ  خئوبی و بئا دقئت بئ  شئرح آ          تلقی می

این بحث را بئا لحئات تمئام    از جمل  کسانی است ک  آقاعلی مارس  انا،پرداخت 

تقسئیمات وجئود را    ،، ابتئاا مسئئل  جوان  آ  مطرح ساخت  است. ایشا  در این 

را از تشکیک خادئی و نیئل لئوازم آ  بیئا       دیاگاه خود ،سپس ،مطرح ساخت  و

ۀ وحئات شخصئی وجئود پرداختئ  اسئت.      ب  نقا نظریئ  ،در ادام  ،کرده است و

بئا بیئا    پایئا ،  در  ،و کنیمرا ذکر می مسئل رو، در بیا  دیاگاه ایشا  چهار  ایناز

 پردازیم. آقاعلی می ۀچنا نکت  ب  بررسی اجمالی نظری
 تقسیمات وجود .1

را بیئا   « درجئات »و « حقیقئت »، «معنئا »، «لفئ  » برا  وجئود  مرحوم مارس

ابلار  بئرا  رسئانا  معنئا  وجئود      ،بوده «وجا» ۀاز ریش «لف  وجود»کنا.  می

 آ چو  محصل است )نئ  مئبهم ، دارا  معنئا اسئت، و معنئا        ،است. این لف 

تحقق، تأدل و طاردیِت عام است. امئا وقتئی کئ  ایئن معنئا تحقئق پیئاا کنئا،         

خوایا داشت، برخصف زمانی ک  تحقق ناارد. از طرف دیگر، حقیقت  «قتحقی»

وجود ب  دورت تصئاعا  و تنئازلی    ۀدر سلسلدارد ک   وجود درجات و مراتبی
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 1در رأس آ ، وجود خااونا و در انتها  آ ، ییوال  اُولی است.رد ک  قرار دا

 کنا:بیا  می« وجود»ایشا ، پس از ذکر نکتۀ مقاماتی فوق، س  تقسیم زیر را برا  

را باو  مفهئوم دیگئر    « مفهوم وجود»از نظر آقاعلی، زمانی ک   تقسیم اول.

کئ    - «حقیقت وجئود »یقت وجود خوایا بود. مصحظ  کنیم، درفاً حاکی از حق

 گرفت:درنظرتوا  ب  دو نحو را می -محکیِ مفهوم وجود است 

یعنئی وجئود مئن    ] دیگئر گرفتن ییچ امر درنظرلحات حقیقت وجود باو   .9

در این لحات، نظر عقل محصور ب  ادل حقیقت وجئود و ذات   [:حیث یو وجود

ماییئت گفتئ     ۀماننا آنک  دربار ،آ  است و ب  خارج از آ  حقیقت توجهی ناارد

 «من حیث یی لیست اال یی الماهیة»شود: می

حقیقت  در این لحات، :لحات حقیقت وجود با مصحظ  و اعتبار امر  دیگر .2

مرات  و درجئات وجئود در ایئن لحئات دوم      ۀوجود س  مرتب  دارد و اساساً یم

)ر.ک. مدرر،    در خارج مصااقی نئاارد.  ،است، زیرا لحات اول درف اعتبار بود

6731 :196-197 ) 

 :از این قرار استعلی مارس در نظر آقا اما مرات  وجود

منلّه از تمئام   ،خود مبرا بودها  از وجود ک  از غیر مرتب «: وجود بشرط ال» .9

 است. وجود بشرط ال یمئا   -اعم از وجود  و عامی و مایو  - حاود و قیود

زیرا درف یک حقیقئت، خئالی بئود  آ  از     ،درفِ وجود و وجودِ درف است

                                                 
و لحقیقته حقیقة و له معنی و لمعناه  اعلم یا اخی علما یقینیا انکشافیا کشفا شهودیا ان للوجود لفظاً» .1

التصاعد الی ان ینتهی الی وجود لیس فوقه وجود و بعضها دون بعض  سلسلةدرجات بعضها فوق بعض فی 

 (674: 1731)مدرس،  «.ن ینتهی الی وجود لیس دونه وجودألی إلتنازل ا سلسلةفی 
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ک  جمیع مرات  سواد را فاقئا اسئت    "درفِ بیاض"حقیقت مقابلش است؛ ماننا

درف یئک حقیقئت    ،واجا است. بنابراین بیاض رایا  گون جمیع  ،از طرفی ،و

ا  بئاالتر از  حا ناارد، زیرا محاود بود  حقیقت درف باین معناست ک  مرتبئ  

در ایئن دئورت، حقیقئت     .آ  حا متصور بوده ک  حقیقت درف فاقا آ  اسئت 

 ا  ک  قرار ناارد متص  ب  حقیقت مقابلش خوایا بود.درف در آ  مرتب 

و از جمیئع  اسئت  جمیئع مراتئ  آ  حقیقئت    حقیقت درف واجا  ،بنابراین

نیل واجا جمیئع مراتئ  وجئود    « حقیقت درف وجود»مرات  مقابلش مبراست. 

 1مبراست. - یعنی عام و ماییت -از جمیع جهات حقیقت مقابلش  ،بوده

 منحصر در وجود خاا  متعال است. ،حقیقت درف وجوددر نظر ایشا ، 

ام قیود و حاود امکانی ال بشرط وجود  ک  نسبت ب  تم«: وجود البشرط» .2

است و تقیا ب  ییچ قیا  ناارد. چنین وجود  یک وجود انبساطی است کئ  در  

و یمراه آنها موجود اسئت. یمئین وییگئی ال     ردموجودات امکانی سریا  دا ۀیم

بشرطی آ  مرتب  از وجود است ک  آ  را در تمام مرات  وجود ِ امکئانی حفئ    

  تا انتها  آ  با یر مرتب  از وجود امکانی و متناس  بئا  و از ابتاا  سلسل کنامی

و  ،و با وجود نفسئانی نفئس   ،عقل ، یعنی با وجود عقصنیموجود است مرتب  آ 

کماالت آ  مرات  را واجئا اسئت.    ۀرو، یماین. ازبا وجود ییوالنی ییولی است

                                                 
کانت او  وجودیةان للوجود مراتب ثالث اولیها الوجود بشرط ال عن جمیع الحدود و القیود، » . 1

؛ نیز ر.ک. همو، 1/262: 1731)مدرس، «. الوجودحقیقة صرف الوجود التی هی صرف  حقیقةو هو  ماهویة

 (296و  297 و 221و  5: 1734
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 1خااونا یما  وجود البشرط است.« فعل مطلقِ»

ن مرتب  آ  است ک  نسبت ب  مرات  امکانی مادو  یئیچ  مراد از قیا نااشتن ای

نفس  نیل قیا  نااشت  باشا، زیرا وجود البشرط فعل حان  اینک  فی ،قیا  ناارد

وجود  خااونئا اسئت. بئ      ۀدر نتیج ، فاقا مرتب ،خااونا و مجعول آ  است و

نی  این وجود نسبت ب  تمام قیود مادو  )مراتئ  امکئا   عبارت دیگر، البشرطیتِ

 (144-6/147: 6731)مرر،   است، ن  آ  حا  ک  مقتضا  ذاتش است.

بئ  طئور     ،وجود  ک  مقیا ب  حاود وجود  بوده«: وجود بشرط شیء» .3

 ۀا  خاص از وجود را واجا و سئایر مراتئ  را فاقئا اسئت. در سلسئل     ک  مرتب 

 کئ   - و فعئل خااونئا   -باشئا  مئی  ک  بشئرط ال  - الوجودوجود، غیر از درف

بشرط  -ماننا عقول، نفوس حیوانات و نباتات -موجودات ۀیم ،- البشرط است

 (192: 6731؛ نیز ر.ک. مرر،  6/144)همان:  شیء یستنا.

نئ    و مصااق حقیقی دارنا،باشنا میاین س  مرتب  از وجود مرات  حقیقی آ  

: 6731،  )مرر مربوط ب  عالَم واقع  نباشنا. ،اعتبار درف بوده آنک  ماننا ماییات

197) 

                                                 
من الوجود المرتبة تلک ...  الوجود الالبشرط و هو الوجود المطلق االمکانی االنبساطیالثانیة  ». 1

بحدودها سوی حد نفسها المالزم النحطاطها عن متحددة و ال االمکانیة  بالقیودمقیدة بحسب ذاتها لیست 

یء منها بحسب ذاتها مع انها مع کلها، فیکون مع االولی و ال بعدم تلک القیود و الحدود، فلیس فیها شالمرتبة 

الثابت ثابتا و مع المتجدد متجددا فیکون مع العقل عقال و مع النفس نفسا و مع الطبع طبعا و مع الهیولی هیولی 

، مع حفظ المراتب و ترتیب المظاهر من االشرف الی االخس، ثم من نهایةو مع النهایات بدایة و مع البدایات 

 (711و  713و  294و  295: 1734؛ نیز ر.ک. همو، 266-1/267: 1731)مدرس،  «.ی االشرفاالخس ال
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شئود. وجئود مسئتغنی    تقسئیم مئی  « مفتقر»و « مستغنی»وجود ب  . تقسیم دوم

تر از آ  متصور نیست. کامل ،گون  نقصی در آ  نبودهوجود  است کامل ک  ییچ

اما وجود مفتقر وجود   ،روشن است ک  وجود مستغنی منحصر در خااونا است

  1 ست.است ک  احتیاج ب  مستغنی در ذات آ  نهفت  ا

 :(7/701: 6731)مرر،   وجود چهار قسم است .تقسیم سوم

 مستغی بالذات است.، وجود  ک  ب  ییچ امر  محتاج نبوده«: فوق التمام» .9 

 این وجود منحصر در خااونا است.

 ن  بئ  قابئل   ،احتیاج دارد)خااونا   وجود  ک  درفاً ب  فاعل«: وجود تام» .2

 عقول مصااق این قسم از وجودنا.. استعاادیا  خاص و )شرایط 

 وجود  ک  در ب  وجود آمانش یم بئ  فاعئل و یئم بئ  قابئل     «: مستکفی» .3

احتیاج دارد، ماننا نفوس کامل . وییگی این قسم آ  است ک  علم این موجودات 

 ناارد. احتیاج ب  معلم بشر 

اش محتئاج  و  وجود ئش ۀدر یم ،وجود  ک  نقص محض بوده«: ناقص». 4

  2ماننا وجودات ماد . است،
 تشکیک در وجود  .2

آقاعلی مارس، پس از ذکر تقسیمات وجود، ب  بیا  مراد از تشئکیک خادئی   

                                                 
ان الوجود منقسم الی ما هو مستغن عن غیره بذاته و الی ما هو مفتقر بذاته علی غیره و االول هو ». 1

  (236-1/237: 1731)مدرس،  «.واجب الوجود الذی ال اتم منه و الثانی ماهو سواه

گرفتن کند که با درنظراز قسم چهارم یاد نمیداند، اما وجود را در تقسیم سوم چهار قسم میعلی آقا .2

 و قسم چهارم را ذکر کردیم. نمودیم شاین تقسیم  در کتب فلسفی دیگر تکمیل
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  کئ   بایا ب  امئور  مسئل پردازد. در فهم دقیق دیاگاه ایشا  در این در وجود می

 .توج  کرد آیادر پی می
 تشکیک در وجود  ۀتصویر نظری. 1-2

توضئی    .در تبیین وحات و کثرت موجودات است یایکی از دیاگاه تشکیکْ

 در مورد وحات و کثرت وجود س  نظری  بیا  شاه است: سخن آنک  

افراد متکثر نااشت ، بلک  منحصر در یک فئرد   وجودْ )نظریۀ عرفا : نظریۀ اول

؛ 213و  9/421: 6711؛ همو  1/6/611: 6711)ر.ک. جوادی آملی   واحا شخصی است.

  (101و  649: 6711؛ یزدان پناه  102: 6711عبودیت  

بئ    ،وجود را دارا  افراد متکثئر حقیقئی دانسئت      :مشائین )نظریۀ نظریۀ دوم

« تبئاین کلئی و علللئی   »ب  ادئطصح،   ،و ناطور  ک  آ  کثرات از یکایگر متمایل

؛ جدوادی آملدی    24و  27: 6713؛ رفیعی قزوینی  61و  62تا: )ر.ک. طباطبائی  بی دارنا.

6711 :1/6/611)  

ن  ماننا نظر اول، وجود را واحا شخصی و نئ  ماننئا نظئر دوم،     نظریۀ سوم:

و  ،وجود در عین کثرت واحا :ل استیدانا، بلک  قاافراد آ  را متباین بالکلی  می

ک  وجود یک حقیقئت متأدئل و واقعئی     ادر عین وحات متکثر است، باین معن

در  ،و نئا اشتراک دارنئا مبئاین یکایگر   است ک  افرادش در عین آنک  با یکایگر

 ۀآنهاست. این نظری  یما  نظریئ « ماب  اشتراک»آنها عین « ماب  االمتیاز» ،ادطصح

  (7/127: 6731)مرر،   تشکیک در وجود است.

 اما در مورد این نظری  بایا توج  داشت:  

زیئرا   ،وحات و کثرت در حقیقت متأدلِ وجود است ن  در مفهوم وجئود  .9

از  -وجود است ک  متص  بئ  احکئام   ابق ادالت وجود، این حقیقت خارجیِمط

 ( 7/124)ر.ک. همان:  ن  مفهوم ذینی آ . ،شودمی -جمل  تشکیک



 

 

 

 
 

 
 

  تشکیک خاص وجود از منظر آقا علی مدرس

 

 

 

 

 

 

 

941 

تواننا مصااق یک مفهوم دو وجود و حقیقت متباین از جهت تباینشا  نمی .2

ب  تعبیر دیگر، دو وجود متباین از آ  جهت ک  تباین دارنا محکئی بئرا     .باشنا

کی ناارنئا تئا بئا    ااشتر ۀییچ نقط ،گیرنا، زیرا با فرض تباینیک حاکی قرار نمی

از سو  دیگر، معیار  برا  داق مفاییم و،  1مفهوم واحا مشترک حکایت شود

مفهومی بایا بتوانا  یرچرا ک  در این دورت، بر مصادیق وجود نخوایا داشت، 

   2 از یر مصااقی حکایت کنا یا یر وجود  بتوانا مصااقِ یر مفهومی قرار گیرد.

 اگر عنوا  واحا  بر دو حقیقت داق کنا، مستللم آ  است کئ  میئا  آ    .3

دو اشتراک ذاتی وجود داشت  باشا، ماننا مفهوم انسا  ک  بر زیئا و بکئر دئادق    

 ،نسانیت در ذات زیا و بکر وجئود دارد. یمننئین  ا است و ب  معنا  آ  است ک 

ب  اشئتراک   -نااماننا برف و عاج ک  در مفهوم ابیضیت مشترک -اشتراک عرضی

مستللم توالی فاسا مذکور در بنئا   ،شود، زیرا در غیر این دورتذاتی منتهی می

شئتراک در  ب  عبارت دیگر، اشتراک برف و عاج در ابیضیت بئ  ا  .قبل خوایا بود

  (112و  1/117)ر.ک. همان:  گردد.میولی یا دورت جسمی  بریی

شود. بئ   مطابق ادالت وجود، اشتراک ذاتی ب  اشتراک در وجود منتهی می .4

اشتراک ذاتی دو شیء برخاست  از اشتراک آنها در وجود اسئت، زیئرا    ،تعبیر دیگر

دو شئیء نیئل   گردد، و با توج  ب  اینک  اشئتراک آ   میامر حقیقی ب  وجود بریر 

                                                 
االتحاد فیهما فیکونان مختلفتین من حیث انهما  جهةاالختالف بینهما بعینها  جهةو اال لزم ان یکون » .1

 (2/272: 1731)مدرس،  «.ان و بطالن الالزم بدیهی و استحالته فطریمتحدت

ال یمکن ان یکون وجودان بما هما وجودان ای من جهة تمایزهما و تباینهما وجودا لمعنی واحد و » .2

 (1/274)همان:  «.اال لزم جوازکون کل وجود وجودا لکل مفهوم
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)ر.ک. همدان:   امر  حقیقی است، آ  اشتراک بایا در وجود عینی خئارجی باشئا.  

  (111و  1/114

اعم از واج  و ممکن  ،با عنایت ب  اینک  مفهوم وجود بر تمامی موجودات .1

موجئودات در ادئل حقیقئت وجئود      ۀشود، یمو بر آنها حمل  می استدادق 

 باشنا. مشترک می

نیل با توج  ب  اینک  اخئتصف و افتئراق میئا  موجئودات از امئور حقیقئی        .1

بئ  وجئود منتهئی     ،در نهایئت  ،باشنا، این اختصف نیل بایا ب  یک امر ذاتئی و  می

داق مئی کنئا،    )انسا  برا  نمون ، وقتی مفهوم ناطق بر مصااقی خاص  .گردد

افتراق وجود  آنهاست. ن  بر مصااق دیگر  ماننا فرس، این افتراق برخاست  از 
 (111و  1/111)ر.ک: همان: 

 افتئراق آنهئا در   ۀاشئتراک میئا  وجئودات و یئم جنبئ      ۀدر نتیج ، یم جنب. 1

اشئتراک  »یئر وجئود  دارا  دو جهئت اسئت:      ،بنئابراین  .حقیقت وجود اسئت 

)ر.ک: همدان:  از موجودات دیگر. « افتراق وجود »با موجودات دیگر و « وجود 

 (111و  1/111

با عنایت ب  اینک  وجود بسیط است، این دو جهت اشتراک و افتئراق از   اما .8

دو از سئن  حقیقئت    باشنا، ب  طئور  کئ  یئر   یم متمایل نبوده بلک  عین یم می

االشتراک در آنها باشئا. بئ  دیگئر    االمتیاز در آنها غیر از ماب وجودنا، ن  آنک  ماب 

 باشا:ار میتشکیک خادی برقر ۀسخن، میا  موجودات رابط
فوجود االنسان کوجود الفرس فیه جهتان: جهة اتحاد وجوود  و جهوة افتورا     

فاذن افترا  الوجوودا    .... وجود  و هاتان الجهتان ال یمکن ان یکونا متمایزتین

ال یتمایز عن اتحادها فکل وجود یفتر  عن وجود آخر بوفف  ذاتوه و یتحوع م وه     

ود ب یفوه مابوه االخوتفی فیوهک فیکوون بوین       ب ین حقیقته فمابه االشتراک فی الوج
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و هواا هوو الموراد مون الت وکی       مبایفة ذاتیة مع وجود مفاسبة ذاتیة الوجودا  

 (2/222)همان:  «الخاصی الا  ال یقول به اال الرجل الخاصی
 اشتراک و امتیاز وجودات .2-2

تشکیک خادی و اشئتراکات و   ۀآقاعلی مارس در آثار خویش ب  تبیین نظری

 متیازات میا  موجودات پرداخت  است: ا
 امتیاز موجودات 

 کنا:و  با چهار بیا  امتیاز میا  وجودات را اثبات می

 با عنایت بئ  آنکئ  مطئابق ادئل علیئت علئت حقیقئی         . تباین فقر و غنا:6

مفیض و جاعل بالذات اسئت و سئایر موجئودات مفئاض و مجعئول      )خااونا  

یر دو وجود است، یعنی غنئا در ذات و ادئل یویئت     ذاتیِ نا، غنا و فقرْابالذات

 جاعئئلْ ،واجئئ  و فقئئر در ذات و یویئئت سئئایر موجئئودات قئئرار دارد. پئئس   

فقر و غنا با یکایگر تبئاین و   ،فقیر بالذات است. از طرفی و مجعولْ ،بالذات غنیِ

یِ ذاتئ  ک  فقئرْ  آنجاو متقابص  نیل با یکایگر کمال مباینت دارنا، و از رناتقابل دا

  1و غنا ذاتیِ جاعل است، جاعل و مجعول مباین یکایگر خواینا بود. ،مجعوالت

مطابق ادالت وجود و تعلق جعل ب  وجود، جاعلیت . تباین کمال و نقص: 1

برا  وجود جاعل در ذات وجود آ  و مجعولیئت نیئل بئرا  وجئود مجعئول در      

                                                 
الوجودات الجایزات مفاضات منه بذواتها و مجعوالت له ان الواجب الحق القیوم مفیض بذاته و ان » .1

بانفسها و المفیض بذاته غنی بذاته عن المفاض بذاته و المفاض بذاته مفتقر بنفسه الی المفیض بذاته و الغنی 

فیض بذاته هو الغناء فی ذاته کما ان الفقیر فی نفسه هو الفقر فی نفسه والفقر و الغنا متقابالن متباینان فاذاً الم

؛ 232و  1/279؛ نیز ر.ک. همان: 1/647، 1731)مدرس، . «بذاته بنفسه یباین المفاض بذاته بینونه تامۀ

  (753و  251و  57: 1734مدرس، 
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 ود جاعئل جعول اسئت، جاعلیئت بئرا  وجئ    اقوا از م لْذاتش است و چو  جاع

باشئا. از  و مجعولیت برا  وجود مجعئول مسئتللم نقئص آ  مئی     ،مستللم کمال

نا. بنابراین وجئود  اکمال بما یو کمال با نقص بما یو نقص متقابص ، طرف دیگر

جاعل چو  بالذات کامل است، با وجود مجعول ک  نقص ذاتئی دارد، بینونئت و   

؛ 6/179؛ نیدز ر.ک. همدان:   414 و 6/417: 6731)مدرر،   امتیاز تام خوایئا داشئت.   

 (723: 6731مرر،  

وجود علت و وجود معلول در اتصاف ب  شئات و   . تباین شرت و ضعف:7

ضع  مکافئ و مساو  یکایگر نیستنا، زیرا در غیر ایئن دئورت، علئت بئود      

یکی برا  دیگر  و معلول بود  دیگر  برا  آ  ترج  بئاو  مئرج  و محئال    

 اشاوجود علت چو  علت است بایا شایاتر از وجود معلول ب ،است. در نتیج 

با یکایگر  ود  شات و ضع  ،تر از آ  باشا. از طرفیو وجود معلول ضعی 

وجود علت چو  بالذات شایا است بئا وجئود    ،در نتیج  ،تقابل و تباین دارنا و

؛ نیز 6/414: 6731)همو   معلول ک  بالذات ضعی  است مباین و متقابل خوایا بود.

  (773و 1/127و  6/140ر.ک. همان: 

وجئود بسئیط    یر فرد  از حقیقت متأدئلِ  . امتیاز در مشخصات وجودی:4

افراد  ،در عین حال .ناارد -داخلی و خارجی ءاعم از اجلا -گون  جلءبوده و ییچ

 باشنا، یعنی یکی وجئود یئذا  در تشخصات وجود  متمایل از یکایگر میوجود 

یر کاام وجود خادی بوده کئ    ،ذاک است. ب  تعبیر دیگر وجود و دیگر  است

 (412و  146و  6/140)ر.ک. همان:  مختص ب  خودش است و دیگر  آ  را ناارد.
 اشتراک وجودات: 

 :پردازدآقاعلی مارس از س  طریق ب  بیا  وحات حقیقی موجودات می

موجئودات   ۀمطابق ادالت وجود، یم . تشخص  فعلیت و عینیت خارجی:6
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آثئار خئارجی و عینئی و     بئود   در عینیت و خارجیت، فعلیت، تشئخص، منشئأ  

امر  عینی و خارجی  اشتراکِ نا، و اینْاطاردیت عام و ماییت در خارج مشترک

  9وجودات است. ۀمیا  یم

روشئن اسئت دو وجئود متبئاین از جهئت تباینشئا         . صرق مفهوم واحر:1

محکئی بئرا  یئک حئاکی      ،ب  تعبیر دیگر ،تواننا مصااق برا  یک مفهوم و نمی

بر دو وجود یک مفهوم داق کنئا، مسئتللم آ     یک مفهوم در نتیج ، اگر .باشنا

دو وجود در یما  موطنِ محکئی دارا  وحئات و اشئتراک باشئنا،      است ک  آ 

توانست مصااقِ یئر مفهئومی گئردد و    یر موجود  می ،زیرا در غیر این دورت

در  ،ت حاکی از یرگون  کثرتی میا  موجئودات گشئت  و  توانسنیل یر مفهومی می

مصکی برا  داق مفئاییم بئر مصئادیق و وحئات و کثئرت موجئودات        ،نتیج 

 2نخواییم داشت.

االشتراک ذاتی در وجودات ثابت نباشا اگر ما ب » . رابطه علیت و معلولیت:7

ذاتیئ    ۀصقئ الزم آیا ک  ع ،و یر وجود با دیگر وجودات ب  تمام ذات مباین باشا

                                                 
حیثیة و نفس  حیثیة الخارجیة و العینیةالوجودات علی تقدیر اصالته عین کافة ذوات حیثیة » .1

ار الخارجیة و مبدأیة االحکام العینیة و حقیقة الموجودیة منشأیة اآلثو صرف الفعلیة و محض جهه الشخصیة 

و  56: 1734؛ مدرس، 262و  1/273و  1/522؛ نیز ر.ک. همان: 773-1/774)همان: «. للعدمو الطاردیة 

 (51و  54

عنها  کلها و حکایة بمفهومها  عنوان لها ]ای للموجودات[ و الجهة ]ای جهة الموجودیة[ تلک . » 2

و عنوانا عن  حکایةالمعنون و المحکی عنه و اال فلیجز کون کل المفهوم وحدة یالزم الحکایة و  العنوان وحدة

  (2/37: 1731)مدرس،  .«کثرةکل 
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بئا    ،در ایئن دئورت   .یک از وجودات با وجئود دیگئر متصئور نشئود    در ییچ

جاعلیت و مجعولیت و علیت و معلولیت و سببیت و مسئببیت و افتقئار ذاتئی و    

اشتراک ذاتی در  ،پس .وجودات مساود خوایا شا ۀربطی جبلی و فطر  در میان

 (21: 6731)مرر،   «است.آنها ثابت 

 ،و اشتراک میا  موجودات امر  عینی، واقعی و حقیقی استبنابراین، وحات 

 1ن  امر  اعتبار  و ویمی.

تباین میا  موجودات ودئفی   ،در نظر آقاعلی: . بینونیت وصفی نه عُزلی7-1

ن  عللی. مراد از تباین عللی آ  است ک  دو شیء حس  ذات بئا یکئایگر    ،است

مصااق و محکی  ،در نتیج  .باشاوج  مشترکی میا  آنها ن، متباین و متخال  بوده

 ،ونیئت ودئفی آ  اسئت کئ  دو شئیء     نگیرنا. امئا بی برا  مفهوم واحا قرار نمی

ماننئا   - نا چو  در یک حقیقئت واحئا   ااگرچ  حس  ذات با یکایگر متباین

تواننا مصااق و محکی بئرا  یئک مفهئوم و    اشتراک دارنا، می - حقیقت وجود

 حاکی واحا قرار گیرنا.

ماننئا عینیئت،    - ت ب  وجود اشئتراکات مختلئ  در میئا  موجئودات    با عنای

، تبئاین  - آثار خارجی و محکی قرار گرفتن برا  یک مفهئوم  بود  فعلیت، منشأ

و  492و  6/437: 6731مدرر،    .)ر.ک ن  عللی. ،موجودات یک تباین ودفی است

7/124) 

                                                 
ال مجرد الوهم و االعتبار کما الحقیقة بحسب کثرة  فی الوجود وجود جاعل و وجود مجعول ففیه»  .1

، هذا المناسبة فی تمامالمباینة و مباینة کاملة فی کمال مناسبة تامة وایضاً[ بینهما طائفة المتصوفة....]توهمته 

 (2/214و  232و  1/279؛ نیز ر.ک. همان: 1/279: 1731)مدرس،  .«حائرةالذی جعل االوهام 
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 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت .4-2

ایئن حکئم در    ؛اشئون با یکایگر جمع نمی ،بوده وحات و کثرت از متقابص 

مورد وحات و کثرتی است ک  از یک نو  باشنا، ماننا آنک  یر دو شخصی و یا 

اما اگر وحات از یک نو  و کثرت از نو  دیگر باشا، قابئل   .دو سنخی باشنا یر

انسا  نا اما در نو  اکثیر یجمع خواینا بود، ماننا افراد مختل  انسا  ک  اشخاد

)مدرر،    رو، وحات با کثرت در انسئا  قابئل جمئع اسئت.    ایناز .وحات دارنا

6731 :1/774) 

بئ    ،نا و این وحات حقیقیادر تشکیک نیل موجودات دارا  وحات حقیقی

نئ  وحئات    ،-ک  یما  طاردیتِ عام است -حقیقت وجود آنهاست ،لحات سن 

کثرت حقیقئی   ،طرفی آنها یک شخص واحا باشنا. از ۀشخصی ب  نحو  ک  یم

آنها ب  لحات شخص وجود آنها و دفاتشا  است، زیرا شخص وجود جاعل غنی 

بنئابراین، وحئات سئنخی     .معلول فقیر بالذات است شخص وجودِ، بالذات بوده

موجودات با کثرت شخصی آنها قابل جمع است. از طرف دیگئر، چئو  مطئابق    

حات و کثرت خارجی میا  ونا؛ ادالت وجود، تمام احکام حقیقی احکام وجود

وحات در کثرت و نیل  ،پس .موجودات وحات و کثرت در حقیقت وجود است

کنا. چنین وحات و کثرت در یئیچ مصئااق   کثرت در یما  امر واحا داق می

 تئوا  مصئااق آ  را یافئت.   تشئکیک مئی   ۀتنها در نظریئ  بلک  دیگر  یافت نشا

ا  موجودات، اشتراک میا  علئت و  علیت می ۀبرا  نمون ، در رابط (7/747)همان: 

معلول ب  دورت عینی و خارجی محقق است، ب  طور  ک  علت یمئا  معلئول   

و معلول یمئا     .وحات در کثرت) یافت  و خاص معلولتنلل ۀاست اما در مرتب

:  کثئرت در وحئات  ) علئت  ۀعلت است اما ب  نحو سنخی و کمئالی و در مرتبئ  

د بوج ِ وج  و ب  طور نلول )عص بحولئ  و  وَجاعل بالذات عین مجعول بالذات بل»
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دنا بطول   و مجعول بالذات عین جاعل بالذات باشا بئ  وجئ ِ کئو  و بئ  طئورِ      

و  7/127و  741-741و  6/621: 6731؛ نیدز ر.ک. همدو    723: 6731)مدرر،    «.دعود

 (797و  747

 تشکیک خاصی ۀ. نظام مراتب موجودات در نظری3

 کنا:کیا میأتشکیکی خود بر امور زیر تآقاعلی در دیاگاه 
 . خداوند اولین مرتبۀ موجودات و بشرط ال و صرف1-3

اولین مرتب  از وجود در نظام تشکیکی وجود واج  تعالی است ک  وجئود   

ذاتش از جمیع حاود و قیود وجود ،  ۀیعنی وجود  ک  در مرتب ،است بشرط ال

است. چنئین  « درف و درفِ وجودوجودِ »رو، ازاینعامی و مایو  مبراست و 

واجئ  الوجئود مئن جمیئع      ،وجود  جمیع مرات  حقیقت وجود را واجا بوده

و  اشئا ا  از مراتئ  وجئود ب  ذاتش فاقا مرتبئ   ۀزیرا اگر در مرتب ،الجهات است

خلئ  در دئرف    ایئن امئر   ک  شودمیواج  من جمیع الجهات نباشا، محاود 

نیل چنین وجود  یئک   (1/617: 6731و  ؛ هم113و  1: 6731)مرر،   بودنش است.

و ثانی ناارد، زیرا فرض ترکیئ  و ثئانی بئرا  آ     است وجود نامحاود و بسیط 

؛ نیدز ر.ک.  1/617: 6731)همدو    مستللم محاودیت و وجود قیا در آ  خوایا بود.

و  610و  619و  17و  9و  1و  2: 6731؛ مددرر،  131و  1/33و  141و  6/632همددان: 

 (131و  130
 عدم مغایرت وجود واجب و وجود ممکن . 2-3

وجود واج  با وجود ممکنات مغایرتی ناارد. مراد از مغئایرت دو وجئود در   

نئ    -وجئود دیگئر    ۀکاام از این دو واجا مرتبئ دیاگاه آقاعلی آ  است ک  ییچ

ب  عبارت دیگر، ن  واجئا کمئال موجئود     .نباشا  -واجا کن  و ن  واجا وج  آ 

در حالی ک  وجود واج  واجا جمیع کماالت  ،دیگر باشا و ن  واجا شخص آ 
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معالیل در مرات  آنهاست )ب  نحو کنئ   و وجئود معالیئل نیئل واجئا بخشئی از       

اتئم آ  در واجئ  اسئت )بئ       ۀک  درجانا خودشا  ۀکماالت حس  قابلیت مرتب

  1نحو وج  .
 عین ربط بودن مخلوقات  .3-3

طور ک  علیت و جاعلیت در ذات علت بوده، معلولیت و مجعولیت نیئل  یما 

 وجود معلول عین ربط ب  علت است:باین سب ،  ،و در ذات معلول است
مج وال  باواتها و المج وال  بواواتها جهوا  ذواتهوا     االمکانیةالوجودا  

و حیثیوا  ذواتهوا   ت لقیوة  هوا حقوای    باعیانها جها  االرتباط الی الجاعل فحقایق

فتقررها بعون المت لو  بوه و تحققهوا بوعون المورتبه الیوه  یور        ارتباطیة حیثیا  

و  985و  8/821و  2/703؛ نیوز ر.ک. هموان:   2/31: 8731)معرسک  «م قول.

و  798و  221و  800و  55و  35و  97و  98و  73: 8732؛ موووووعرسک 920

 (728و  795

ط و فقر ب  علت است، بالئذات حئاکی، اشئاره و آیئت     و چو  معلول عین رب

 2علت می باشا.

                                                 
ذاته و ال یکون مرتبة کون کل الواحد من المتغایرین فاقداً لذات صاحبه فی  ....المغایرةالمراد من ». 1

)ر.ک. مدرس،  «.ال بکنهها و ال بوجهها ای ال بوجه الکمال و ال بوجه النقصانالمرتبة تلک  واجدا لها فی

1731 :1/712) 

ربط ذاتیِ مفاض بالذات به مفیض بالذات برهان باشد بر اینکه مفاض بالذات به ذات حکایتی از ». 2

نفسهم حتی أسنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی »مفیض بالذات بود و نمایشی و آیتی، و در ذات او بر او داللتی 

: 1734)مدرس،  «.ر وجود اووجودی نباشد مگر آنکه از وجود او بود و دلیل ب ،، پس«لهم انه الحق یتبینَ

  (2/231: 1731؛ نیز ر.ک. همو، 36
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 معلول  ۀعلم به علت در مرتبو علم به معلول . یگانگی 4-3

با عنایت ب  اینک  معلول عین فقر و ربط بئ  علئت اسئت و نیئل ربئط بئاو        

لی  منفک إمرتبطٌ ۀاز مشایا - بما یو ربط -ربط ۀمشایا ،لی  معقول نیستإمرتبطٌ

یمئا    .ک  عین ربط و متقوم ب  علت اسئت  - علم ب  معلول ،در نتیج  ،و تنیس

 باشا.علم ب  علت می

این سخن باین معنا نیست ک  علم ب  معلئول یمئا  علئم بئ  علئت در       ،البت 

مقوم وجود معلول و برتر از آ   خود علت است، زیرا روشن است ک  علتْ ۀمرتب

 خئاص معلئول اسئت.    ۀعلئت در مرتبئ  است، بلک  علم ب  معلول یما  علم بئ   
و  11و  26: 6731؛ مرر،  166و  210و  6/629؛ نیز ر.ک. همان: 6/402: 6731)مرر،  

 (472و  463و  716و  127و  616و  633و  602و  99

روشن است ک  حکایت معلول از علت باین معنا نیست ک  معلول با حئاود  

معلول زمئانی اسئت کئ  از     خویش حاکی از علت باشا، بلک  حکایت و مرآتیتِ

ملغی شاه  -اعم از حاود وجود ، عامی و مایو  -جمیع قیود و حاود خویش

در غیئر ایئن    .تا بتوانا از علت خویش ک  فاقئا آ  حئاود اسئت حکایئت کنئا     

و  ۀ معلولمشایا ،ن  چیل دیگر . بنابراین ،درفاً حاکی از خودش است ،دورت

گئرفتن حئاود   ۀ معلول باو  درنظرمرتب علت در ۀعلم ب  معلول ب  معنا  مشایا

و  127و  633و  602و  99؛ نیز ر.ک. همدان:  463 631و  633: 6731)مرر،   آ  است.

 (472و  463
 ص آنها ینه نقا ،خداوند واجد معالیل و کماالت آنها . 5-3

خاا  متعال چو  علت ممکنات است، معطی وجود آنها و در نتیجئ  واجئا   

 ۀوجود  علت. بنابراین، یمئ  ۀو متناس  ب  مرتب اقوااشا و  آنها است، اما ب  نحو

فئی   کلما کا  کمئاالً »کمل وجود دارد: او  اقواکماالت معلول در خااونا ب  نحو 
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)مدرر،    «.علئی و األ تمّل  علی النحو األ فی العالی و یو واجاٌ الاانی و یو کمالٌ

6731 :7/732 ) 

ل با تمام قیود و محاودیت خئودش  این سخن باین معنا نیست ک  معلو ،البت 

و اتئم در علئت حضئور     در علت حضور دارد، بلک  کماالت معلول ب  نحو اعئص 

البئا  » دارد، زیرا در غیر این دورت، خااونا وجود درف و بسیط نخوایا بئود: 

بنحو اعلی حتی یصئار منهئا ذلئک    العلة ا  یکو  ذلک المعلول موجودا فی ذات 

المستتتبعة  ودا بنحو اعلی یو وجوده ال یو مع حئاوده  المعلول و معنی کون  موج

و  791و  732و  7/747و  204و  731و  6/770؛ نیز ر.ک. همان: 7/747)همان:  «.لماییت 

 (630و  66: 6731؛ مرر،  492و  490و  413و  410

وجئود و   مئراد از شئیءْ  « کئل االشئیاء   الحقیقتة بسیط » ۀبراین اساس، در قاعا

 1واجایت و دارا بود  است. کماالت آ ، و مراد از کل اشیاء بود ْ
 فعل خداوند  . 6-3

وجئود  اسئت کئ  یئیچ       فعل خئاا  متعئال  )روشن شا ک  وجود البشرط 

و مطلئق و انبسئاطی اسئت، زیئرا چنئین       ردتقیا  نسبت ب  حاود امکئانی نئاا  

                                                 
[ هو الوجود و کماالت الوجود، فال یتصور وجود من القاعدة]ای فی هذه  مرادنا من الشیء هنا» .1

ال ترکیب فیه بوجه من الحقیقة فهو بسیط البساطة و الجمعیة الوجودات اال و هو حاصل له تعالی علی وجه 

کل االشیاء علی ما ثبت عندهم اهل الذوق و الفهم، واجد لکل االشیاء ای وجوداتهم الحقیقة الوجوه و بسیط 

ایشان در ( 625و  7/626؛ نیز ر.ک. همان: 7/695: 1731)مدرس،  «.و کمال وجوداتهم علی نحو اعلی

همان: . )ده استنیز به این معنا تصریح کر ستاین قاعده داشته ا ۀای که با نواب شاهرخ میرزا دربارمناظره

 (514و  7/515
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یعنی بئا   ،ها موجود استو با آن ردموجودات انبساط و سریا  دا ۀوجود  در یم

و بئا یئر وجئود     ،و با وجود نفسانی ب  نحو نفسئی  ،وجود عقصنی ب  نحو عقلی

: 6731؛ همو  144-6/147: 6731)مرر،   دیگر در یما  مرتب  موجود است. یامکان

 (711-713و  192-191

فعل خااونا نیل ظهور و تجلی وجود خااونا است. این ظهور از نو  تجلئی  

ایش عکئس در مئرآت و نیئل اکتشئاف     فعل و نمئ  ۀل بالذات در مرتبو ظهور فاع

 ۀیمئ  ،. بنئابراین «سفریهم آیاتفوا فیوی اافوا  و فوی انفسوهم     »اآلی  در آی  است: ذو

 (761: 6731)همو   کماالت موجودات مادو  را واجا است.

موجئودات بئا آنهئا     ۀو با عنایت ب  آنک  فعل مطلق از ابتاا تئا انتهئا  سلسئل   

ست، بر آنها احاط  خوایا داشئت، اگرچئ  یئر کئاام از آ  مراتئ  بئ        موجود ا

)همان:  ا داشئت. بر موجودات مادو  نیل احاط  خوایخاص خویش  ۀحس  مرتب

190) 

آ  بئ  عئین وجئودش     ۀو اراداسئت  و چو  وجود خااونا دئرف و واحئا   

واحئا او   ۀموجودات بئا اراد  ۀرو، یمازاین .او نیل واحا است ۀموجود است، اراد

موجئودات   ۀشونا و فعل او )مراد  نیئل واحئا اسئت. در نتیجئ ، یمئ     موجود می

موجئود   - ک  یمئا  فعئل اطصقئی خااونئا اسئت      - امکانی با یک وجود واحا

]ا  الوجئود الصبشئرط[ مئن الوجئود مئن المبئاأ       المرتبة داور تلک » باشنا: می

؛ نیدز  6/144: 6731مدرر،   ) «.االعلی االول بعین  داور کل الوجودات و االنیئات 

 (132و  611و  42: 6731ر.ک. همو  

فعئل خااونئا نیئل     ،و با توج  ب  سنخیت و مناسبت ذاتی میا  علت و معلول

غیر از حا   است مطلق از جمیع حاود و قیود -ک  علت اوست -ماننا خااونا

 ۀاگرچئ  یمئ   ،بنئابراین  [.یعنئی عئام مرتبئ  خااونئا    ]وجود آ  اسئت   ۀک  الزم
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 و او یم  را ب  نحو جمعی و اعص اناجودات امکانی در فعل خااونا مستهلکمو

و ماننا آ  است ظهور تام وجود خااونا  خااونافعل  ،واجا است، در عین حال

 (713و  771: 6731)همو   از جمیع حاود وجود  منله است.

  یا  زیاد  ک  دارد ب  اسامی مختلفئی نامگئذار  فعل خااونا ب  دلیل وییگی

شاه است. مرحوم مارس نیل در آثارش ب  آ  اسامی اشئاره کئرده اسئت، ماننئا     

وجود مطلق انبساطی، نَفَس رحمانی، فیض مقاس، رحمت واسع ، فعل اطصقئی،  

سئار ، رحمئت رحمئانی، وجئ  اج، وجئود       ۀقیومیت مطلق ، مشیت ثئانی، اراد 

حق ثانی، نئور   حق اول، ۀانبساطی، فیض مقاس امکانی، کلم  کَُن، رحمت واسع

البیضاء، حقیقئت محمئا ، قلئم اعلئی، روح اعظئم، روح      محمدیة مطلق سار ، 

 192و  666و  11: 6731)همو   ب ، ازل ثانی.ٌقاس اعلی، فیاضیت عام ، حق مخلوق

 (6/147: 6731؛ همو  764و 
 

 سریان فعل خداوند در مخلوقات نه ذات او. 7-3

صِ یو از جمیع حئاود و نقئا  است بیا  شا ک  وجود خااونا درف محض  

بئ  تعبیئر دیگئر، وجئود او بشئرط ال از جمیئع        ،موجودات امکانی منله اسئت و 

توانئا سئار  در موجئودات ممکئن     یا و حاود است. چنین وجود  نمئی  نقص

خواه ب  دورت سریا  طئولی   - باشا، زیرا یر گون  سریا  در موجوداتِ ممکن

مستللم حاود وجود  و عئامی   -دعود  باشا یا عرضی و خواه نلولی باشا یا

خاصِ یک ممکن ب  معنا  دارا شا  لوازم آ   ۀاست، زیرا سریا  داشتن در مرتب

وجود دئرف   ،مرتب  است، ک  یکی از آ  لوازم حاود وجود  آنهاست. بنابراین

خااونا چو  بشرط ال از جمیع حاود است، محال است ک  در ممکنات سئریا   

غیئره و مقئاس عئن السئریا      معیتة  ج تعالی[ بشئرط ال عئن   ان  ]ا»داشت  باشا: 
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و  709و  190: 6731؛ مرر،  1/671؛ نیز  ر.ک. همان: 6/210: 6731)همو   «.االشیاء فی

 (402و  761

، فعل مطلق خااونا چو  وجود  ال بشرط است خااونا متعال خصف ذاتبر

در جمیع مرات   ،دو ابائی از جمع شا  و اتحاد با موجودات مادو  خویش ناار

وجود  یما  مرتب  موجود  ۀا  از آنها با نحوو با یر مرتب  ردمخلوقات سریا  دا

و بئا وجئود طبیعئی     ،و با وجود نفسانی نفس ،است، یعنی با وجود عقصنی عقل

ب  عبارت دیگر، در تمام مراتئ    .خوایا بود ،و با وجود ییوالنی ییولی ،طبیعت

سریان  ]ذات الواجئ [  »در آنها سریا  دارد:  ،حضور داشت  امکانی از ابتاا تا انتها

بل السئار  فئی الموجئودات    الحکمیة فی الموجودات بنفسها غیر مطابق للقواعا 

 (761و  196و  190: 6731؛ نیز ر.ک. همو  1/671: 6731)همو   «.انما یو فعل  سبحان 

و کلیت نیل نامیا، توا  آ  را شمول، اطصق سریا  فعل خااونا ک  می ،البت   

زیرا مفاییم و ماییات ذاتاً خالی  ،از قبیل کلیت و اطصقِ مفهومی یا مایو  نیست

ضئع  و نقصئا     و در نهایئتِ  انئا از تحصّل و فعلیت و سایر کماالت وجئود  

بلک  سریانش از قبیل سریا  و کلیئت وجئود  اسئت و منشئأ آ  نیئل       ،باشنا می

 ۀیرا یرچ  وجود شایاتر باشا، ب  انئااز ز ،تحصل و فعلیت و شات وجود است

و  شاتش، کماالت وجود  را دارا و کماالت مادو  خودش را نیل ب  نحئو اعئص  

 (761: 6731)همو   اشا واجا است.
 لِ آنیصتفنظام وجود واجبی و  براینظام وجود امکانی ظلیتِ . 8-3

و  اعئص  و معلول بئ  نحئو   رنابیا  شا ک  علت و معلول با یکایگر عینیت دا

بئ    .ضئعی  آ  اسئت   ۀاشا یما  علت است و علت یما  معلول امئا در مرتبئ  

و وجود خااونئا   ناا عبارت دیگر، موجودات ممکن جهت تفصیلی وجود واج 

وجئود ممکنئات یمئا      ،بنابراین .نیل جهت جمعی و بسیط وجود ممکنات است
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  متفئاوت  وجود واج  ب  نحو تفصیلی است ک  تنها در اجمئال و تفصئیل بئا آ   

 1باشنا.می
 خداوند با مخلوقات ییت ذاتی و فعلمع. 9-3

یکئایگر اسئت،    ۀمعیت در وجودات ب  معنا  یمراه بود  دو موجود در مرتب

وجود  دیگر حاضر و با آ  یمراه است. اما با دقئت   ۀباین معنا ک  یکی در مرتب

کئ   ، چراتشود ک  معیت مصزم با استقصل وجود  اسدر معنا  معیت روشن می

گون  تقئرر   ، ییچلی إاگر وجود  عین ربط ب  مستقل باشا، با قطع نظر از مرتبطٌ

معیئت حقیقئی در    ،ناارد تا در آ ، معیت با وجود دیگر  فرض گردد. بنئابراین 

ن  معلول با علئت، زیئرا علئت نسئبت بئ        ،وجودات معیت علت با معلول است

شئود. از سئو    معیئت در او تصئور مئی    ،لذا ،و تقرر دارد واست معلول مستقل 

معلول خویش ب  نحو جمعی و بساطت حاضئر   وجود ِ ۀدیگر، یر علتی در مرتب

از  علت یمیش  با معلول خویش معیت دارد. بنابراین، معیئت دئرفاً   ،لذا ،است و

و معلئول یئیچ معیتئی بئا علئت       تصور شانی استعلت نسبت ب  معلول  ۀناحی

علت  معیتْ ،ب  معلول نسبت داده می شود، در حقیقت ناارد، و یرگون  معیتی ک 

بئ  معلئول نسئبت داده     و مجئازاً  الزم و مللوم ۀاز با  عصق او است، مگر اینک 

                                                 
 فرقی و واجبی وجود نظام با بود مطابق ممکنی وجود نظام که گرددمی منکشف و ظاهر اینجا از» .1

 وجود فرقِ جهت ممکنی وجود و ممکنی وجود جمعِ جهت واجبی وجود آنکه مگر دو آن میان نباشد

 ذات به این و بود غنی ذات به او ؛ممکن این و باشد واجب او ؛مفصل این و بود مجمل او. باشدمی واجبی

 .مجمل عین مفصلی هر و بود جمع عین فرقی هر و. مخلوق و باشد عبد این و خالق و باشد معبود او ؛فقیر

 و بینک فرق ال» که بود وارد ثورهأم ۀادعی بعضی در کهچنان نباشد، مجمل آن مفصلِ و جمع آن فرقِ ،اال و

 (1/526: 1731؛ همو، 763-764: 1734)مدرس،  «.عبادک انهم اال بینهم
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آ  است و علت نیل بئا ظهئور    ۀشود، زیرا یر معلولی ظهور علت خویش و الزم

م معیت الز ،لذا ،گردد وو از او منفک نمیرد خویش ک  معلول آ  است معیت دا

 1با مللوم یما  معیت مللوم با الزم خوایا بود.

 کنا:  معیت را بیا  میوآقاعلی مارس دو ن

: ذات خااونا چو  علت جمیع ممکنات است، در عین درافت معیت ذاتی أ.

و یمئراه  اسئت  واجا جمیع وجودات و کماالت آنها ب  نحو جمعئی   ،و بساطت

مسئتللم سئریا  و نیئل تشئبی  بئ       آنها و دارا  معیت با آنهاست. این نو  معیت 

علی مارس از ر ذات درف خااونا وجود دارد. آقاد ،لذا ،ممکنات نخوایا بود و

معیت خالق بما یو خالق با مخلئوق بمئا یئو    »معیت ذاتی خااونا با معالیلش ب  

علئت تامئ  بئا    »و  «فاعل تام بئا مفعئول  »و  «جاعل بالذات با مجعول»و  «مخلوق

 (411: 6731)مرر،   کنا.نیل تعبیر می «معلول

و در اسئت  : فعل مطلق خااونا بئ  جهئت اینکئ  ال بشئرط     ب. معیت فعلی

جمیع موجودات ممکن سریا  دارد، با یم  آ  وجئودات معیئت دارد، بلکئ  بئا     

یمگی اتحاد و در یر مرتب  از مرات  ممکنات عئین یمئا  مرتبئ  خوایئا بئود.      

سئریا ، معیئت سئریانی دارد، امئا     ب  جهت داشتن خادیت  ،بنابراین، فعل مطلق

                                                 
 من یتکرر لم اال و الطرفین من لکل الوجوه من بوجه االنفراد و االستقالل یالزم الذاتیة المعیة ان» .1

 مع لیس المعلول و «کنتم اینما معکم هو» المعلول مع المعلول الی بالنسبه او مطلقا الستقاللها فالعلة الجانبین،

 بال اسم و بالمعنی لفظ مجرد علتها مع فمعیته بها اال له فالتقوم الیها اضافة و بها مرتبط بذاته فانه العلة

؛ نیز ر.ک. 1/263: 1731)مدرس،  «.ظهورها اال لیس النه معها بمعیته معه العلة معیة سمیت بل مسمی،

 (732و  744و  745: 1734؛ مدرس، 542و  1/261همان: 
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 ذات خااونا ب  جهت درافت و بشرط ال بئود  از معیئت سئریانی منئله اسئت.     
 (6/210: 6731؛ همو  411-411و  761: 6731)همو  

 نقد عرفا در باب وحدت شخصی وجود .4

تشئکیک خادئی را پذیرفتئ  و     ۀعلی مئارس نظریئ  ف آقاک  بیا  گردیاچنا 

او باین جهئت،   دانست  است.ت آ  را امر  حقیقی کثرت موجودات و نیل وحا

را باطئل   -عرفا مطئرح شئاه اسئت    ۀک  از ناحی –وحات شخصی وجود  ۀنظری

اگرچ  موجودات عئالم در طاردیئت عئام و تشئخص      ،شمارد. در نظر ایشا  می

یکی غنئی و   :نا، اما با یم اختصف حقیقی دارنااآثار مشترک بود  داشتن و منشأ

باشئنا  یکی کامل و دیگر  ناقص، یکی شایا و دیگر  ضعی  میدیگر  فقیر، 

و چو  این دفات با یکایگر تباین دارنا، موجود غنی و کامل از موجود ضعی  

 و ناقص مباین است:
الوجود[ تموا  االشوتراک فوی ذواتهوا لمفاسوبتها و کموال       حقیقة فیها ]ا  فی 

االمتیاز فی انفسها لمبایفتها و مابه اشتراکها عین مابه امتیازها لبساطتها و هاا هو 

االواخر و الت کی  الخاصوی و   فلسفةاالشتراک الم فو  المخصوص بفلسفته فی 

حعقوة  ن و نوور  عین الموحعی قرۀالتوحیع الخاصی علی ما هو مصطلح لسانه و هو 

الحکموة ال لیوة   المتألهین اذ یتفرع علیه م اری علیا و یفوط به مقاصع عظمی من 

  (2/222؛ نیز ر.ک. همان: 8/829: 8731)هموک  «االلهیة

تشئکیک   ۀدر نظر ایشا ، معنا  مورد قبئول از وحئات وجئود یمئا  نظریئ     

 خادی یعنی وحات در کثرت و کثرت در وحات است:
این م فا که وجود متکثر بوود و فورد  از او واجو  و     وحع  وجود به کپ 

و دیگر افراد او ممکفا  و به ذا  مباین با وجوب  کمقعس از جمیع جها  امکان

وجودا  از آنجا که همه طارد ععمفع و در قبوال ماهیو     همۀوجود بالاا . لکن 
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   (99-98: 8732)معرسک  «اشتراکی دارنعک مطلبی ح  بود و عع  باشفع
 نقد وحدت شخصی وجود .1-4

بئ  ایئن    - نئا الیئ ک  عرفئا بئاا  قا   - وحات شخصی وجود ،علیاز نظر آقا

کئ  وجئود خااونئا     -معناست ک  مفهوم وجود یک مصااق و فرد بیشئتر نئاارد  

بئ  جهئت    - گون  کثرت حقیقی در آ  نیست، بلک  وجود خااوناو ییچ - است

، ن  عام است و ن  خئاص و  ن  کلی است و ن  جلئی - مطلق و ال بشرط بودنش

اما این وجود واحئا دارا    ،نیل در آ  نیست - حتی قیا اطصق -گون  قیا ییچ

حس  مظایر وجود واحا شخصی است ک   ،باشا. بنابراینتعینات و مظایر  می

 متکثر شاه است. و مرائی

 ب  عبارت دیگر، ماعا  عرفا س  امر است:

 را  مفهوم وجود است.وجود خااونا تنها مصااق حقیقی ب .9

گونئ  تعینئی نئاارد.    این وجود در مقام ذاتش البشرط مقسمی است و ییچ .2

ا  از دینئا، مرتبئ   وجود بشرط ال و درفی ک  فصسف  ب  خااونا نسبت می ،لذا

 ن  خود او. ،و  وجود البشرط خوایا بودئمرات  و شأنی از ش

 اسئت کئ    این وجود واحا شخصی حس  مظایر و تعینات ،در عین حال .3

؛ مدرر،   714و  207-7/206؛ نیز ر.ک. همدان:  1/139: 6731)مرر،   شئود. متکثر می

6731 :717-712) 

زیرا مطابق آننئ    ،دانامرحوم مارس یر س  نکت  در ماعا  عرفا را باطل می

موجودات حقیقتئاً   ن  اعتبار ، یعنی ،حقیقی است کثرت در وجودْ ،اوالً ،گذشت

سایر موجودات نیل ماننا وجود خااونئا   ،لذا ،و با یکایگر امتیاز دارنا و نامتکثر

الوجئود  وجود خااونئا بشئرط ال و دئرف    ،ثانیاً .مصااق بالذاتِ مفهوم وجودنا

 ،نئ  ذات آ  و  ،ن  البشرط، و آنن  البشرط است فعل مطلق خااونا است ،است
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ااونا محال است، بلک  فعل مطلق آ  سار  در مرات  سریا  نیل در ذات خ ،ثالثاً

 موجودات است: 
]اوالً[: اگر این نسب  به این مفسوبین ]عرفا[ ک ف و عرفان صحیح باشوعک   

اگر این سخن را از رو  حکم عقل و برهان گویفعک با آنکه ماا  این طایفه  کپ 

کال م  فی  -برهان بر مقاصع خود نباشعک از بیانا  گاشته  اقامۀاز خعاشفاسان 

آشکار و عیان گردیع که برهان عقلی برحس  قواعع علم حکمو    -الفهار راب ة 

الهیه مکاب این سخن باشعک و اگر از رو  ک ف و عیان گویفعک آنقعر از آیا  

 -  اول و اخبار خانعان عصم  صریح بود بر بطفن این قول و تفزه این ذا  حو 

و تقوعس او از سیوما  امکوان و عووار       ءاز سریان در اشویا  - تقعس  اسمائه

آنها در شماره م کل بود. کعا    حعثان و کثر  وجود بر وجه حقیق  که احصا

چه  کک ف و عیان با ک ف و عیان اهل عصم  و خانعان نبو  توانع برابر  کفع

 جا  آنکه برتر باشع. 

 حو  با دریا اگر پهلو زنع                  خویش را از بیخ هستی بر کفع 

ک ]ثانیاً[: بلکه چون مظاهر و مرائی قائلفع و مظهر و مرآ  جز وجوود نبوود  ... 

از آنجا باا  طارد وجوود بوودک حواکی از او نباشوع و      ککه عع  بما هو عع زیرا

 کو مسولما  باشوع. پو     لیس  من حیث هی اال هی از جملوه واحوحا   الماهیة 

الوجوود و  رایحوة  االعیان الثابتوه موا شوم     » کانعکه این خعاشفاسان فرمودهچفان

 کپو   .مظهر و مرآ  و مجف به جز وجود نباشع کپ  .«و ال ت مّ ابعا الموجودیة

 .نه اعوعا  و ماهیوا    کجفله وجودا  باشفعلّو صفا  ح  جَ ءمظاهر ذا  و اسما

 کثر  وجود.م تری باشفع به  کپ 

البطفن ]بوده[ که به انعک تأملی م لو  ]ثالثاً: چفین سخفی[ مطلبی بعیهی ...

 (721-729: 8732)معرسک  «.شود که مفافی ارسال رسل و تکالیف الهیه بود
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 . توجیه قول عرفا2-4

کثرت در موجودات موافق عقل و امر  بئایهی اسئت    ،از نظر مرحوم مارس

را در انکار کثرت و اثبات وحات شخصئی وجئود توجیئ     بایا قول عرفا  ،لذا ،و

 ک  با عقل و کصم انبیا و رسئل  - البطص بایهی ۀنمود، زیرا نسبت داد  این مسئل

و بئ  انجئام    انئا ب  عرفایی ک  بئ  وظئای  شئرعی عمئل کئرده      - مخال  است

مباالتی در دین ، نوعی تجر  و بیاناشت مستحبات و ترک مکرویات مواظبت دا

ت ک  تصری  یا ظهور در مطل  غیرمعقول توجی  قول آنها مادامی اس ،ست. البت ا

آنها الزم است تا یئم افئراد    ۀتخطئ ،در غیر این دورت .دینی نااشت  باشنایا غیر

مخئال  عقئل و    کئ   ت نکنئا ئو یم بعا از آنها شخصی جر ونامبتا  گمراه نش

 (725-721)همان:  دین سخنی بگویا.

توا  گفت ک  سئخن آنهئا نئاظر بئ  شئهود قلبئی       می ،قول عرفااما در توجی  

. ایئن سئخن بئاین    ن  ناظر ب  عالم وجود ،شخص در مرات  سیر و سلوک است

الحئق بئ  سئب     الحئق و مئن  الحق و فیعارف در مرات  سلوک الیمعناست ک  

ا  رسیاه است ک  حقیقت مخلوقات دفا  قلبی ک  کس  نموده ب  مقام و مرتب 

و از آنهئا بئ    کنئا  مئی نئا، ادراک  اک  حکایت و آیت درف ،ر خااونا راو مظای

جئل وجئود    ، عئارف در ایئن حالئت   ،لذا .رساعن  یعنی وجود خااونا میمحکی

بینا کئ  متجلئی   کنا و فقط یک وجود واحا را میخااونا امر دیگر  شهود نمی

ا  مرتبئ  در مظایر است. ب  دیگر سخن، عارفِ سئالک در آ  مقئام نئورانی بئ      

الواقئع وجئود  غیئر از    کنا، ن  آنک  فیرسا ک  جل خاا چیل  را شهود نمی می
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 1خااونا نباشا.

و یرگون  کثرتئی را در آ  انکئار   دارنا کیا أوحاتی ک  عرفا بر آ  ت ،بنابراین

 «:وحات وجود»ن   ،است« وحات شهود»کننا می

تصریح کرده باشع به ایفکه ا  که کسی ا  و ن فیعهاین نگارنعه تاکفون نعیعه

وجود و موجود ی  وجود و موجود بوده باشع و جز او وجود و موجود  نباشوع  

)موعرسک   «.الوجود بودک به نهجی که قابل توجیهی وجیوه نباشوع  و او ذا  واج 

8731 :723) 
 وجود خداوند و فعل مطلق . 3-4

د  در نظئر آقئاعلی مئارس فعئل مطلئق خااونئا وجئو        ،ک  روشن شاچنا 

ک  سار  در تمام مرات ِ موجودات امکانی است ب  نحئو  کئ  در    ردالبشرط دا

 شود.وجود  موجود می ۀیر مرتب  با یما  نحو

در دار  «الواحا ال یصئار منئ  اال الواحئا   »ایشا  معتقا است ک  مطابق قاعاه 

جاعل بالئذات وجئود    :یستی تنها یک جاعل بالذات و یک مجعول بالذات داریم

 ،ااونا و مجعول بالذات وجود واحا فعل خااونا است.  فعئل خااونئا  واحا خ

و تمامی موجئودات امکئانی   است مرات   ۀب  جهت وییگی سریا ، سار  در یم

خصف نظر مشائین ک  عقئل اول را  بر ا  از مرات  آ  خواینا بود. بنابراین،مرتب 

مرتب  و شئأنی   داننا، فعل مطلق دادراول است و عقل اولدادر اول خااونا می

                                                 
 ای اهلل سوی جبّتی فی لیس او دیّار غیره الدار فی لیس او هو اال الوجود فی لیس قال]العارف[ اذا» .1

 عن ال سیره فی حاله عن اخبر فقد...  اهلل سوی قلبی جبة فی فلیس قلبی دار فی او الوجود دار فی لیس

: 1731)مدرس،  .«قلبه مرآة عن خارجة موجودات و وجودات هی بما الموجودات و الوجودات نظام

 (724و  112 -131و  124و  92: 1734؛ مدرس، 1/542نیز ر.ک. همان:  ؛1/264
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 و  آ  خوایا بود.ئاز ش

موجئودات و کمئاالت آنهئا بئ  نحئو       ۀبا عنایت ب  اینک  خااونا جئامع یمئ  

آنها ب  نحئو   ۀجامع یم - ک  ظهور خااونا است - بساطت است، فعل مطلق نیل

با جعل و خلق فعل مطلئق،   ،لذا است. -وجود  خودش ۀب  اناازه مرتب –بسیط 

در مقئام بسئیطِ آ  بئ  دئورت      -باشئنا میو  آ  ئشک   -موجودات ممکن ۀیم

اگئر ممکنئات را متفئرق و جئاا      ،شونا. در عین حئال جمعی خلق و موجود می

و نسبت آنها را با یکایگر بسنجیم، در قبئول اشئراق نئور خااونئا      کنیممصحظ  

ا بود. و بئا عنایئت بئ     ننسبت ب  برخی دیگر سابق و برخی مسبوق خوایبرخی 

و وجودش عین اقتضا  خااونا باشا میآنک  فعل مطلق مجعول بالذات خااونا 

خوایا داشت ک  با یما  یک اقتضا تمام مرات  بیشتر ن است، خااونا یک اقتضا

 62-64: 6731)همو  «. کلم  البصر واحدةما امرنا اال »شونا: وجود  نیل موجود می

 (679-1/671و  6/461 :6731؛ همو  741-747و 

امئا   ریم: خااونا و فعل مطلق او.بنابراین، در عالم خارجی درفاً دو وجود دا

 از مرات  آ  یستنا. - ب  سب  البشرط بود  فعل مطلق -ممکنات دیگر 
 آقاعلی مدرس ۀبررسی اجمالی نظری

بئرا    ،با توج  ب  آنک  اکثر مطال  مرحوم مارس مورد قبول و دحی  است

 کنیم:و  ب  ذکر چنا نکت  بسناه می ۀنظریبررسی 

مختلفی بئر آ    ۀا  دحی  است و ادلی وجود نظری تشکیک خادِ .اول ۀنکت

علی مارس نیل با بیانات مختلفئی در دئاد اثبئات آ  برآمئاه     آقاکننا. داللت می

انئا، نئ    است. مطابق این نظری ، یم وحات و یم کثرت میا  موجودات حقیقئی 

حقیقی و دیگر  اعتبار  یا تئویمی باشئا. نیئل وحئات و کثئرت در      آنک  یکی 

ادئل مبنئا     ،نئا. بنئابراین  اموجودات از یکایگر متمایل نبوده، ب  یکایگر راجع
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 دحی  است. -تشکیک خادی وجود -آقاعلی مارس

بئ  نظئر   محئل تأمئل   لی مارس ب  مطالبی اشاره کئرده کئ    عدر عین حال، آقا

 کنیم.طال  اشاره میب  آ  مادام   رسا. در می

امئا ایئن سئخن     .دانئا مئی  «البشئرط »مرحوم مارس فعل مطلق را  .دوم نکتۀ

زیئرا البشئرط دانسئتن     ،باشئا تحقق چنین وجود  محال می زیرا ،درست نیست

 افئلو  بئر ایئن،    .باشئا بلک  مساوق با تشخص است باطل می وجود ک  مساو 

بایئا  اسئت، چئرا کئ     ل مطلئق  چنین معنایی مستللم ارتفا  نقیضین در وجود فع

شونا ک  نقیض یکایگرنئا،   بپذیریم در میا  دفات فعل مطلق، دفاتی یافت می

اگئر فعئل مطلئق بئ       .«حئاو  و قئام  » و «استقصل و فقر»، «ثبات و تغیر»ماننا 

متعئین بئ  یئیچ تعینئی      ،در ادئطصح  ،ومقیا نباشا کاام از دو طرف نقیض  ییچ

، مستللم آ  است ک  فعئل  - ال بشرط بود  چنین اقتضایی دارد ک چنا  – نباشا

تغیر، ن  استقصل و ن  فقر، ن  حاو  و نئ   ب  و ن  متص  باشا مطلق ن  ب  ثبات 

 .استمستللم ارتفا  نقیضین در آ   . چنین امر تغیر

نئ  نسئبت بئ      - اگرچ  آقاعلی فعل مطلق را نسبت ب  مرات  امکانی مئادو  

دانئا، امئا اشئکالی کئ  بئ       البشرط از حاود و قیود مئی  - فوقانی خااونا ۀمرتب

نیئل جئار  اسئت. بئر ایئن       و البشرط دانستن وجود وارد است نسبت ب  کصم 

ماننا سئایر   - ک  دادر اول و مجعول بالذات خااونا است - فعل مطلق ،اساس

هئت  و از ایئن ج است موجودات، یکی از موجودات متشخص و خاصِ خااونا 

قاعلی از البشرط دانستن فعئل  با سایر موجودات تفاوتی ناارد. مگر آنک  منظور آ

کئ  در   ،باشا« فعل مطلق ۀوجود داشتنِ کماالت موجودات مادو  در مرتب» مطلق

نفس  دحی  است، اما مختص ب  فعئل مطلئق   اگرچ  این منظور فی ،این دورت
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بئ    اسئت، دونش چنئین  نیست، بلک  یر موجود اعصیی نسبت ب  موجئودات مئا  

 نحو  ک  موجودات فوقانی کماالت مرات  مادو  خویش را واجانا.

زیرا  ،باشانیل دحی  نمی« سریا  فعل مطلق» ،بر اساس نکت  سابق .سوم ۀنکت

یر موجود  دارا  تشخص و خصودیات مخصوص ب  خئویش اسئت کئ  بئا     

سئار  بئود ِ یئک وجئود در      ،لئذا  .باشئا تشخص موجودات دیگر متفاوت مئی 

 - ا  ب  عین یما  مرتب  موجود باشاب  نحو  ک  با یر مرتب  -موجودات دیگر 

« واجایتِ کماالت موجئودات مئادو   »مگر آنک  منظور از سریا   ،دحی  نیست

بلکئ    ،مختص ب  فعئل مطلئق نخوایئا بئود     ،اوالً –   بیا  شاکچنا  – باشا ک 

دق اسئت؛ و ثانیئاً ایئن معنئی از سئریا  در ذات      نسبت ب  یر موجود فوقانی دا

کمئاالت   ۀزیرا ذات خااونا ب  نحئو بسئیط جئامع یمئ     ،خااونا نیل جار  است

 سل ِ سریا  از ذات خااونا وجهی ناارد. ،مادو  خویش است. بر این اساس

آنن  را ک  مرحوم آقاعلی نسبت ب  عئالَم یسئتی    ،بر این اساس .چهارم ۀنکت

در عئالَم متحقئق    -یعنی وجود خااونا و فعئل مطلئق   - و وجودتنها د»گفت  ک  

در عالَم یستی موجودات  ،تشکیک خادی ۀبلک  بنابر نظری ،دحی  نیست «است

باشنا ک  یر کاام تشخص و وییگی خاص متکثر  در مرات  مختل  موجود می

 ب  خود را دارنا.

اسئتقصل   معیئت مسئتللم  »منظور مرحوم مارس از این سخن ک   .پنجم ۀنکت

وجئود ربطئی معیئت     استقصلی است و معلول وجودِ وجود  است و چو  علت

 چیست؟« فقط نسبت ب  علت دادق است ن  نسبت ب  معلول

نیئاز از غیئر   اگر منظور از این سخن آ  باشا ک  یرگاه وجود  مستقل و بئی 

ب  معنا  اشئتراک دو  « معیت»زیرا  ،سخنی باطل است ،شا معیت در آ  معنا دارد
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گون  تقام و تأخر  در این ود  بئا  ب  نحو  ک  ییچ ،امر در یک ود  است

[ اشتراک امرین فئی معنئی مئن غیئر اخئتصف      المعیةیی ]» یکایگر نااشت  باشنا:

 بنابراین معیتْ .(119تا: )طباطبایی  بی «بالکمال و النقص الذین یما التقام و التأخر

: 6711)طباطبدایی    ر دو امر وجود  است ک  میئا  آنهئا اشئتراکی باشئا    متوق  ب

 ،ماننا وجود علت و معلول ک  در ود  علیت با یکئایگر معیئت دارنئا    ،(144

زمانی علت است ک  معلولی داشت  و معلول نیل زمانی معلول است ک   زیرا علتْ

نتسا  ود  مشترک ا ،بنابراین .(130: 6916)صررالرین شیرازی   علتی داشت  باشا

طرفینئی اسئت و بئ  یئر دو      معیت ب  یک طرف وجهی ناارد، زیرا معیت اساساً

 طرف دیگئر  ۀخود ب  وسیل  معلول) طرف منتس  خوایا بود، اگرچ  یک طرف

 موجود شاه باشا. )علت 

طور  ک  وجود معلول عین ربط ب  علت اما اگر منظور و  این باشا ک  یما 

باشا و چو  وجود علئت    آ  نیل عین ربط ب  علت مییااست احکام و وییگی

 ،نسبت ب  معلول مستقل است احکام او نیل ب  نحو مستقل بئ  آ  منتسئ  اسئت   

تئوانیم  از آ  جهئت کئ  مئی    :این سخن از جهتی دحی  و از جهتی باطل اسئت 

بسئا    – و معیت معلول را ،معیت استقصلی - وجود علت بسا  - معیت علت را

اما بایا توجئ  داشئت کئ      .معیت ربطی بنامیم، سخن دحیحی است -وجودش 

 این کار درفا نامگئذار  و قئرارداد  اسئت و از آ  جهئت کئ  ودئ  معیئْت       

مشترک دخلئی   مشترک میا  دو وجود است و استقصل یا ربط آنها در این ود ِ

ود  مشترک میا  دو امئر اسئت کئ      معیتْ، ناارد، سخن باطلی است. بنابراین

 باشا.    ب  یر دو طرف میمنتس

یعنی وحات شخصئی وجئود و نفئی     - مرحوم مارس قول عرفا .ششم ۀنکت
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معقول دانست  و در داد توجی  آ  بر آماه است ک  مطئابق  را امر  غیر - کثرت

وحئات  »نئ    ،اسئت « وحئات شئهود  »وحات شخصی عرفا در واقع  ،آ  توجی 

د عرفئانی خئویش خبئر    یعنی عارف در مرات  سئیر و سئلوک از شئهو    ،«وجود

 :الواقع وجود  غیر از خااونا نباشئا. امئا الزم اسئت بئاانیم    ن  آنک  فی ،دیا می

اگرچ  این توجی  توجی  دحیحی است، بسیار  از عرفا از وحات شهود عبئور  

نئ  آنکئ     ،انئا کرده و ب  وحات شخصی وجود و نفی کثرات از واقئع فتئوا داده  

 داده باشنا.  درفاً از مرات  شهود  خویش خبر 
 

 گیرینتیجه

وحئات   ،علی مارس معتقا ب  تشکیک خادی وجود بئوده روشن شا ک  آقا

کثئرت   ،کنئا. از نظئر ایشئا    عرفانی یعنی وحات شخصی وجئود را انکئار مئی   

باین معنا ن  مجاز  و اعتبار ،  ،موجودات ماننا وحات آنها امر  حقیقی است

مصااق حقیقی برا  مفهئوم   - اتشاعم از خااونا و مخلوق -موجودات  ۀیمک  

وجودنا ولی  وجود خااونا مستقل و غنی است و سایر موجودات عین ربئط و  

ل است ک  در عالَم تنها دو وجود موجئود اسئت:   یقا او نیلو باشنا. فقر ب  آ  می

است بئ   سار  در سایر ممکنات  وجود خااونا و وجود فعل مطلق، ک  این فعلْ

شونا. اما اگرچ  میشمرده نحو  ک  سایر ممکنات از مرات  فعل مطلق خااونا 

برخئئی از  ،دئئحی  اسئت  -یعنئئی تشئکیک خادئئی وجئود   -ادئل مئاعا  و   

 ،ماننا البشرط دانستن فعل مطلق و سئریا  آ  در مراتئ  دیگئر    ،یا  آ  وییگی

 دحی  نیست. 
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