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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  82، شماره مسلسل 5931سال هشتم، تابستان 

 

 
 الوجود از نظر مالصدرا يکساني حقيقت وجود و واجب

 
 
 

 99/91/99تاريخ تأييد:   4/9/99تاريخ دريافت:  

 i*محسن قمی                                                                             

 **یفیشر نیحسام الد  

را « وجود بما هوو وجوود  »مانند ديگر فيلسوفان، حقيقت وجود يا  ،مالصدرا
که مالصدرا  ،متن و واقعيت خارجي است وجود داند. حقيقتِ موضوع فلسفه مي

براي ايون  خصوصياتي  جاي فلسفة خود کند. وي در جاي اصالت آن را ثابت مي
قابو  توجوه    نهد. نکتة سفي را بر آن بنا ميفل کند و بنيان مباحث حقيقت ذکر مي

الوجوود، مخو      واجو   هاي اين خصوصيات با ويژگي با مقايسة آن است که
ن الوجوود اسوت. بور ايو     د که مراد مالصدرا از حقيقت وجود همان واج شو مي

موجود بما هو وجود يوا هموان حقيقوت     اساس، درست است که موضوع فلسفه
صوصيات واج  و يکساني آن با حقيقت وجوود،  وجود است ولي با توجه به خ

الوجوود   ، حول واجو  در حقيقت ،صدرا هاي فلسفة تمامي بحثتوان پي برد  مي
 به واسطة ساير موجوداتاست و گويا وجودي غير از اين وجود تحقق ندارد و 

 هستند.حقيقت وجود محقق  
 

  جوود، ، بساطت والوجود، حقيقت وجود، وحدت وجود واج  واژگان کليدي:

 علم حضوري، صدرالمتألهين.

                                                 
 دانشگاه باقرالعلوم استادیار. 

     دانشگاه باقرالعلوم دانشجوی دکتری. 
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 خصوصيات حقيقت وجود

موجود بما هو موجود يا موجود مطلقي است که  از ديد حکما، موضوع فلسفه

آيد. مالصدرا وجود را اصي  و آن را موج  تحقوق   نمي حساب قيد آن به «اطالق»

داند. وي مباحث فلسفي خود را حول حقيقت وجود  داراي تحققي مي هر موجودِ

، و به طور کلوي  نياز، تخکيک در وجود دهد. بحث وجودات فقري و بي ک  ميش

مراد از حقيقت مالصدرا بحث از احوال و لوازم حقيقت وجود است.  تمام فلسفة

ما هو وجود است. حقيقتي که غير از وجود نيست، وجود وجود مطلق و وجود ب

داراي  صرف وجود است، عين تحقق در خارج است و موج  تحقق هور شوي ِ  

  و کمبوود يوا   تحقق است. با اين وصف، حقيقت وجود هيچ حد و نهايت، نقو 

حقيقوت وجوود يوا بوه      (402: 0241)صدرالدين شيرازي، عموم و خصوصي ندارد. 

اين، هواي وابسوته اسوت. بنوابر     تحقق وجوود خودي خود موجود است يا موج  

کند  نها صدق ميوجود بما هو وجود تمام موجودات امکاني را شام  است و بر آ

وجود بما هو وجود، بوا آنکوه    (82ـ  6/88: 0221)همو،  ولي در آنها محدود نيست.

 به انبساط و شومول مقيود نيسوت.    ،شام  تمام اشيا  است و در همه جريان دارد

کند که  خصوصياتي ذکر مي براي وجود بما هو وجودمالصدرا  (844: 0886)همو، 

. در ادامه بهتري نسبت به حقيقت وجود پيدا کردتوان شناخت  با توجه به آنها مي

 شود. به اين خصوصيات اشاره مي

وجوودات خوارجي حقوايق     :. درک نشدن کُنه حقيقت وجود با علم حصـول  0

ين مفهوم بيانگر حقيقوت  ا شود. ها مفهوم عام وجود انتزاع ميند که از آنا مجهولي

هواي خوارجي باشود. مفهووم      وجودحقيقتي که بيانگر ذاتيات و مقوم  آنها نيست،

وجودهاي خارجي است و از تحقق و حصوول   ةمعنايي عام است که الزم وجود
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حقيقت وجود در  (7: 0868؛همو، 0/22: 0221)همو،  کند. آنها در خارج حکايت مي

از وجود و حقيقوت آن تهوي    شود و هر چه در ذهن محقق شود نميذهن محقق 

 جود را چنين بيان کرده است:يقت واست. مالصدرا دلي  عدم تصور حق

بايود اواهيتش  ر نهوح ا قو       ش تصور شوو  هر چيزي بخواهد با کنه حقيقت

 صورتي نهنوي  اگر قرار باشدآثار ااهيت خارجي را ندار .    ر نهح شو . ااهيتِ

بايود حقيقوت    ، اشته باشيم که عيح حقيقت وجو  خارجي باشود  از وجو  خارجي

بدون آثوار خوارجي    و  اشتح آثار خارجي استکه عيح ت ق  خارجي و   و  وجو 

تواند  وجو  نمي ،که  ر ايح صورت  يگر حقيقت وجو  نيست. پس ،به نهح بيايد

 بنود   واي که از آن  ر نهوح نقوش اوي   و افه ، اراي تصور و ااهيت نهني باشد

شناساند بلکوه تنهوا    بيانگر چيستي و ناتيات آن نيست و کنه و حقيقت آن را نمي

: 0991)صودرادديح شويرازي،   کنود.   ق  و حصول خارجي حکايت اياز اصل ت 

 (62و  3: 0717؛ همو، 61: 0733؛ همو، ادف 073و1/071و  10و  73و0/73

مفهومي بديهي اولي اسوت و هور انسواني مقصوود از آن را      وجود مفهوم عامِّ

وم هر تعريفي براي مفهو  (7ـ6: 0868؛ همو، 821و  28و  0/82: 0221)همو،  فهمد. مي

هوم وجود نودارد  تر از اين مف تر و عام انجامد و تصوري واضح مي «دور»وجود به 

 اين مفهوم باشد. که ب واهد شناسندة

حقيقت وجود در ذهون قابو  تصوور     که گفته شد :. علم حضوري به وجود4 

کند، از آن جهت که مفهوم است، عوين   نيست و هر مفهومي که از آن حکايت مي

هوا فهوم واضوح و روشوني از      اما با توجه بوه آنکوه انسوان    تحقق خارجي نيست.

فهمند و هيچ شوک و   مي از آن حقيقت وجود دارند و همگي مفهوم عام وجود را

نتيجه گرفت کوه علوم بوه    توان  در تصور اين معناي عام وجود ندارد، مي اي شبهه

)صـدرالدين   از راه مخاهده و علم حضوري به دست آموده اسوت.   حقيقت وجود
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هوا در   به ايون معنوا کوه انسوان     (،46: 0878؛ همو الف 6/481و  0/60: 0221ازي، شير

کننود و   حضوري دريافت موي  ةآن را با مخاهد مواجهة حضوري با حقيقت وجود

آيد کوه هموان معنواي     ميوجود تصويري در ذهن به  ة حضوري،بعد از اين مخاهد

و حضووري از  که اگور هويچ درش شوهودي    است در حالي اين عام وجود است. 

 بندد.  اين مفهوم نيز در ذهن نقش نمي باشدحقيقت وجود ن

و بديهي و فطوري بوودن علوم بوه اصو        ،شاهد بر علم حضوري ما به وجود

، و هر کو  آن را انکوار   نيست انکارپذيرحقيقت وجود آن است که مطلق وجود 

اللوت بور   زيرا انکار اص  وجود د گاه به اثبات آن اعتراف کرده است؛ناخودآ کند

 ،در حقيقوت  ،اي از تحقوق و  خود نحووه و گونوه    انکار وجود انکار دارد و وجودِ

 رسود کوه   بوه نرور موي    (420  :0886)همو،  اثبات اص  وجود و وجود مطلق است.

از همين نکته که اص   الوجود يي در استدالل معروف خود بر واج عالمه طباطبا

واجو  بوودن آن را نتيجوه گرفتوه      استفاده کورده و  انکارپذير نيستتحقق وجود 

 . است

که وجود متن واقعيت را پر با توجه به اصالت وجود و اين :. مبدء بودن وجود8

)همو،  شوند. کرده است، اگر حقيقت وجود نباشد، هيچ شيئي از اشيا  موجود نمي

ثر، حصول و وقوع خوارجي  ا حقيقت وجود اص  و پاية هر فعليت (26ـ24: 0868

بوه  شوود   و هر شيئي که واقوع موي   ،مان واقع شدن در خارج استه است. وجود

 (7ـ6  :0868؛ همو، 821و  28و  0/82: 0221)صدرالدين شيرازي،  وجود است. واسطة

ظاهر است، تمام انواع ظهور را داراسوت و موجو     خود خودي به حقيقت وجود

نگوام تصوور   حتي ه (7: 0868 ؛ همو،0/68: 0221)همو،  ست.اظهور ديگر اشيا  نيز 

نود اعتبوار   که مقاب  وجود مطلق و از هر وجودي خوالي اسوت، نيازم   ،عدم مطلق
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عتبار بوودنش و   به لحاظ ا اي از وجود هستيم، زيرا اعتبار اطالق براي عدم و  نحوه

، و سول  تموام وجودهوا از عودم     اي از وجود براي عدم است نررگرفتن نحوهدر

 تصوور عودم در ذهون    بر آنکه خوودِ اي انتساب وجودي است. عالوه  گونه مطلق

 (0/824: 0221)همو،  وجودي عقلي دارد که فردي از افراد مطلق وجود است.

اي از  شوود مگور آنکوه بهوره     نتيجه آنکه هيچ وجودي در خوارج محقوق نموي   

نقوي  آن يعنوي    اي از وجود نودارد  و چيزي که بهره ،حقيقت وجود داشته باشد

 هيچ تحققي بدون وجود معنا ندارد. معدوم است و ،عدم را داراست. پ 

ت که در تحقوق و تحصو  خوود بوه     حقيقتي اس وجودْ: بودن وجود سبب . ب 2

تقورر خوارجي    (7: 0868)صـدرالدين شـيرازي،    هيچ چيزي محتاج نيست. ضميمة

هويچ سوب  داخلوي و خوارجي نودارد.      وجود به خويش است و حقيقت وجوود  

آورد،  چيوزي را پديود نموي    هويچ  چيز نيست و همچنين حقيقت وجود سب  هيچ

تمام اينها تقدم چيزي بر حقيقت وجود يا تأخر چيزي غير از وجوود   چون الزمة

: 0868؛ همـو، 0/42: 0221)همـو،   که هور دو محوال اسوت.    ،از حقيقت وجود است

 (00ـ01

عنوان  وجودهاي متباين بهتواند از ترکي   حقيقت وجود نمي: . بساطت وجود4

، زيورا اجوزا    يا از اجزائي غير از وجود حاص  شوده باشود   اجزا  حقيقت وجود

براي محقق کردن حقيقت وجوود بايود داراي وجوود     متباين يا اجزا  غيروجودي

وجوود   ،انجامد. پ  باشند و اين به دور و تسلس  يا به تقدم شي  بر خودش مي

  حقيقوت وجوود داراي اجوزا     از هيچ چيزي جز وجود بسيط تخکي  نخده است.

وجودي نيست و مح  و صرف وجود است. حقيقوت وجوود را   ودي و غيروج

 حقايق متعددي در خارج يا در ذهن تحلي  کرد. صرف حقيقت شي  توان به نمي

در هيچ موطني، چه در خارج و چوه   ي جز آن حقيقت نيست؛ چنين حقيقتيچيز
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  و پذيرد، زيرا الزمة هرگونوه ترکيو   يچ تحليلي را نميدر ذهن، هيچ ترکي  و ه

)همـو،   شده بر وجود اسوت کوه محوال اسوت.     تحليلي قبليت وجود اجزا  تحلي 

0221 :0/42) 

زيورا مفهووم    واحود اسوت،   وجوود داراي حقيقتوي  : . وحدت حقيقت وجـود 6

شوود و انتوزاع مفهووم واحود از حقوايق       واحدي از موجودات م تلف گرفته موي 

 موجودات خوارجي م تما ،متبايني که هيچ جهت اشتراکي ندارند محال است. پ 

اما تفاوت آنها نيز در چيزي غير از وجوود   ،ندا خارجي وجود مخترش در حقيقتِ

 (0/444: 0221)صدرالدين شيرازي،  نيست.

براي مفهومي که از ايون حقيقوت    توان نمي با توجه به وحدت حقيقت وجود،

صورف  حقيقت  کرد. منخأ انتزاع مفهوم عام وجودشود افراد کثير فرض  انتزاع مي

بووردار نيسووت. هوور وجووودي بووه لحوواظ  و مطلووق اسووت و چنووين چيووزي عموووم

يک  ،، تمام افراد وجود، در حقيقتپ  وجودبودنش غير از وجود چيزي نيست.

 ي براي حقيقت وجود نيست. به عقيدة مالصدرا، حقيقت وجودفردند و فرد دوم

از  است وجود بردارد. هر چه دارايمطلق است که تمام موجودات را در وجودي

اي از  مستق ، خوود بهوره   صورت بهنه آنکه  ،وجود مطلق بهره برده است حقيقتِ

شوود، بوا هور     وجود داشته باشد. هر وجودي که مفهوم وجوود از آن انتوزاع موي   

تووان آن را وجوودي در کنوار     اي که دارد، غير از وجود چيزي نيست و نمي مرتبه

داراي وجودهايي متباين  وداتموج وجود مطلق فرض کرد بلکه همان است. اگر

 ، بين اشيا  متصف به وجوود شود. پ  باشند، از آنها مفهوم عام وجود انتزاع نمي

نود. ايون   ا در حقيقت واحد وجود مخترش تباين وجودي نيست و تمام موجودات

)همان:    حقيقت و ذات واحودي اسوت.   متعدد و کثير نيست، بلکه وجودْ حقيقتْ
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 توان دليلي بر وحدت ش صي وجود دانست. مياين بيان را  (131ا1/131

اين حقيقت در عين وحدت و بساطت داراي مرات  است. بين مرات  وجود، 

هوا   و ظهور و خفا فرقي نيست. ايون تفواوت   ،جز در کمال و نق ، تقدم و تأخر

هواي خاصوي را در پوي دارد کوه حکموا آن را       وصف اي از وجود براي هر مرتبه

؛ هما،   1/01  1991)صارالدرن  ياازل،      نامند. اعيان ثابته ميماهيات و عرفا آن را 

ايوون مراتوو  موجوو  ترکيوو  حقيقووت وجووود از طبيعووت مخووترش و   (9  1333

يقتوي مخوترش و   کامو  آن بوه حق   اي مربوط به هر مرتبه نيسوت. مرتبوة  ه ويژگي

وجوود نيوز     مرات  پوايين  ،طور شود. همين ويژگي اختصاصي خودش تحلي  نمي

در حقيقت   جوداند. تمام مرات  و   از چيز ديگر ترکي  نيافته و جز وجوداند  بسيط

در نووع يوا جون ش مخوترش      مفهومي و مانند اتحادِ وجود متحدند ولي اين اتحادْ

 وحودت حقيقوت وجوود    (11  1333؛ هما،   99ا3/91و 1/919  1991)هم،   نيست.

از سون    وجودمفهوم کلي شده باشد. حقيقت  وحدتي ذهني نيست که عارض بر

 (19اا 3/11  1991)هما،    مفهوم نيست تا داراي وحدت يا کليت مفهوومي باشود.  

 رجي است که ناشي از اشتراش همةوحدت الزم در واقعيات مخکک وحدتي خا

حقيقت واحدي اسوت کوه در    ت در حقيقت خارجي وجود است. وجودموجودا

  1991   )صارالدرن  ياازل،   تمام موجودات به صورت تخوکيکي جواري اسوت.   

و  1  1333هم،   ؛01و  0  1331؛ هم،  لدف 110و  3/99و  9/391و  311و  910و  1/113

 (01و  13و  11

حقيقتوي واحود    افراد وجود را نبايد بالذات مت الف هم دانست بلکوه وجوودْ  

ن و تجليوات  مراد از مرات  در اينجوا هموان شوئو    .دارد ياست که مرات  متعدد

داند که  ا اين مرات  وجودي را به اين معنا مجعول ميوجود واحد است. مالصدر

بر اين اساس بين مرات  وجود و وجوود   .آنها وجودات مقيدي از مطلق وجودند
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شود که ماهيات  شود و اين تقدم و تأخر موج  مي مطلق تقدم و تأخر حاص  مي

 ( 131ا1/133  1991)صرالدرن  يازل،   وند. م تلف از اين مرات  وجود انتزاع ش

شوود کوه    يواد موي   «نفو  رحمواني  »به  ز شمول حقيقت وجود بر تمام اشيا ا

نفو  رحمواني در    (9ا1   1333  )هم،  انبساط نور وجود بر ماهيت ممکنات است.

اسوت و در   يئي حس  آن شي  است: در عق  عق  است و در نف  نفو  هر ش

آن  حقيقويش وحودت   کثرت مرات  حقيقت وجود (11)همن:   ماده است. عالم ماده

  ، و تا وحودتي شوام  و واسوع نباشود    کند برد بلکه آنها را تأکيد مي را از بين نمي

، نفو  رحمواني   (3/99  1991)صرالدرن  يازل،    تحققي ن واهند داشوت.  کثراتْ

عنوان وجودي که قيد اطوالق و سوريان بور تموام موجوودات را دارد، خوود از        به

 مراهر و تجليات حقيقت وجود است.
 

 الوجود وصيات واجبخص

آن است که خصوصيات واج  هاي حقيقت وجود، نوبت  پ  از ذکر ويژگي

آن دو، به يگانگي اين دو مفهوم در نرور مالصودرا پوي     را برشماريم و با مقايسة

گذرانيم. واجو  موجوودي    الوجود را از نرر مي ، تعريف واج ببريم. اما ن ست

ن نياز بوه چيوزي غيور از ذات، از آن    به تنهايي و بدو ،است که با لحاظ وجودش

الوجوود   درا اين معنا را هموان مفهووم واجو    معناي عام وجود انتزاع شود. مالص

و مرتبة  يقةالحقايقحقو  ،اشراقيون نوراالنواربالذات و وجود حقيقي بين مخائين، 

 ، مبدأ انتزاع مفهوم عام وجوود داند. در اين حال الغيوب صوفيه مي احديت و غي 

هيچ حيثيتي، چوه انضومامي، چوه تعليلوي و چوه       ، بدون مالحرةشي  استذات 

توان مفهوم عام وجود را از چنين موجوودي انتوزاع کورد،     مي کهنياتقييدي. دلي  

ه خوودش مقتضواي   وجوودي اسوت کو    نيازي و شدت وجود آن است. واج ْ بي
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)صارالدرن  ياازل،      محقوق اسوت.   خوود  يخوود  بهنفسه و وجود خود است و ب

 (91و  13ا11و  19ا11  1311؛ هم،  131و  131و  13و  1/11  1991

الوجوود از نرور مالصودرا بيوان      واج هاي  با توجه به تعريف واج ، ويژگي

 آيد. که در ادامه مي شده است

تواند کنه حقيقت واج  را تصور  کسي نمي: . درک نشدن کنه حقيقت واجب0

پوذير نيسوت.    ي عقالنوي امکوان  واج  با علم حصوول  حقيقت و ذات ادراشِکند. 

ذهنوي  هواي   اساس لوازم وجودها و مفهووم هايت توانايي عق  در ادراش اشيا  برن

تواند فعاليت داشوته باشود.    علوم نرري و فکري مي آنها است. عق  تنها در دايرة

کنند وجود پروردگاري منزه از نقو  و کمبوود    تنها چيزي که اين علوم ثابت مي

)هم،   رس درش عق  خارج است.ولي حقيقت واج  از تيرکنات است. براي مم

  (33  1311 ؛ هم، 9/331  1991
از سن  مفهوم نيست تا بتووان آن را در ذهون تصوور کورد. او      حقيقت واج 

اي کوه عقو     مح  و نور صرف و تحص  خارجي است، بوه گونوه   وجود عينيش

آن را تنهوا بوا   تواند حقيقت ذات آن را به صورت مفهوومي درش کنود بلکوه     نمي

هم،    ؛319ا9/311  1991 )صرالدرن  يازل،   فهمد. ها و ظهوراتش مي توجه به جلوه

اگر حقيقت واج  به عق  بيايد، موجو    (911   1301؛ هم،  ب 13ا11   1301لدف 

قيقت واج  است، زيرا موجودي که حقيقتش خارجي بودن است بايد انقالب ح

عيني خاص اوست و علم به  وجودِ ت واج ْ( حقيق99: 0991 )همو، شود. ذهني

وجود خاص شي  از طريق صور علمي ممکن نيست. عالوه بور آن، بوراي درش   

در حالي که تنها علوت   توانند بر معلوم احاطه پيدا کنند،، قواي ادراکي بايد ب شي 

ون علت خوود  ، زيرا معلول شأني از شئتواند بر معلول خود احاطه داشته باشد مي

ود و قوا قدرت درش حقيقت علت خ ،ايندارد. بنابر زد علت حصول تاماست و ن
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و  111اا 1/113  1991)هما،    الوجوود را ندارنود.   به طريق اولي توان درش واجو  

نهايوت   قوت وجود و شدت ظهوور، بوي   سب واج  تعالي، به  ،همچنين (3/391

)همـو،   خارج است. هم و درش عقولي با توانايي محدوداست و چنين چيزي از ف

 سو ن دربوارة   نرير اين اسوتدالل و  ،شود گونه که ديده مي همان (71ـ0/62: 0221

  حقيقت وجود نيز بيان شد.

تووان   حقيقوت واجو  را بوا علوم حضووري موي      : . علم حضوري به واجـب 4

 شناسواند ولوي   نموي  کنه و حقيقت واج  تعوالي را  ، علم حضوريشناخت. البته

قاب  درش است. اتصال  اش از وجود  بهره  زةبه اندا براي هر موجودي ذات واج 

، سوب   هموين بوه  وجودي خودشان اسوت.   ه اندازة سعةممکنات به واج  تنها ب

نوه بويش از آن. عودم     ،درش کننود  توانند واج  را به اندازة اين سعة وجودي مي

ممکنوات بوه وجوود نامتنواهي و      سب  عودم احاطوة  درش کنه حقيقت واج  به 

؛ 82ـ88: 0881؛ همو، 0/002: 0221)صدرالدين شيرازي،  ت.محدوديت وجودشان اس

به هموان انودازه کوه از     عالم ممکنات ساية حق تعالي است؛( 400: 0878همو، ب 

تووان بوه    بريم، از وجود ممکنات هم موي  وجود سايه به وجود صاح  آن پي مي

بوه ممکنوات اسوت و     ما علم به حضرت حق به اندازةوجود حق پي برد. علم ما 

شو   را ديوده ولوي     ما به او هم به اندازة جه  کسي است که تنها ساية جه 

 (9/999  1991)هم،   خود او را نديده است.

، آنهوا  در ماهيات ممکن ظهور و تجلي يافته است  چون حقيقت وجود واج 

هواي مقيود و    حق دانست. از سوي ديگر، چوون ممکنوات وجوود    توان آينة را مي

از هور جهوت ذات حوق را نخوان       ت  به خود هسوتند، ي ماهيت و ذات مدارا

دهنود ولوي    حق را نخان نموي  ،دهند. اگر به ماهيات به ديد استقالل نرر شود نمي
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اي که از وجود دارند  بهره توانند به اندازة در نرر باشد، مياگر ارتباط آنها به حق 

 (331و  9/331)همن:   نمايانگر حق باشند.

ري، حقيقت شي  نزد عوالم حاضور   در علم حضو :شکالي گفته شده استدر ا

  و کنه وجود آن کوه وجوود   واج ، حقيقت بسيط واج ، در مخاهدةپ  است.

 ، نه وجهي از وجوه آن.بايد متعلق علم حضوري باشد صرف است

حو بسيط براي هر موجوودي  تعالي به ن  پاس  آن است که ادراش شهودي حق

ذات حق نيست و کنه ذات  ش کنهموج  در هودي بسيطادراش ش حاص  است؛

 اب  درش نيست. قوواي ادراکوي انسوان از دسوتيابي بوه کنوه ذاتْ      ک  ق براي هيچ

 قاصرند. اين قوا به قدر وسعت وجودي خود قدرت درش حقيقت حق را دارنود. 

 کنويم  هر آنچه ما درش موي  (911  1301؛ هم،  ب 1/110  1991)صرالدرن  يازل،   

اي از حوق   ات جلوه کرده است. به لحاظ آنکه جلوهوجود حق است که در ممکن

ال م تلوف کوه از آن   است، وجود حق است ولي به لحاظ ماهيات، معاني و احو

 ( 913  1301؛ هم،  ب 9/991  1991)هم،   اعيان ممکنات است. شود فهميده مي

ي معلوول اول  حت ذات واج  را بدون حجاب درش کنند. توانند ممکنات نمي

؛ هما،  ب  11  1311)هما،    کنود.  ذات خود مخواهده موي   با مخاهدةهم واج  را 

نه به صورت مستقيم. معلول  ،با واسطه است ة واج اين، مخاهدبنابر (919  1301

خود، به  ةبلکه معلول با مخاهد ،تواند ذات علت را بدون واسطه مخاهده کند نمي

صدرالدين شيرازي، ) يابد. واج  دست مي ةوجودي که دارد، به مخاهد ة سعةانداز

  (006ـ0/004: 0221
در تبيين چرايي توانايي ممکنات براي حکايت از واجو  گفتوه شوده اسوت:     

وجوود هور     وجود آن است، از سوي ديگور،  ةنحو  ش بالذات در هر موجوديدرشمُ

وجود شي  چيزي جز عين ربط و هويت مرتبط او به وجود واج  تعالي نيست. 
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مراتو  تجلوي ذات    هوا  ه واج  تعالي است. معلولاو ب هويت متص  هر معلولي

که ادراش حضوري هر شي  به وجوود  هاي وجود او هستند. ازآنجا ج  و اشعهوا

شود که وجود  گيرد، با شهود شي ، حقيقتي مرتبط به واج  درش مي آن تعلق مي

شود مگر  دهد. چنين ادراکي محقق نمي يو حقيقتش را ارتباط با واج  تخکي  م

هوا اسوت.    ه و متعلوق تموام ربوط   گا تکيه ت حق مخاهده شود، زيرا واج آنکه ذا

همگي به ذات واج  استوار و عين  ،ند، در نهايتا ممکنات که عين تعلق سلسلة

ذات  ، در هر درکي با هر قوة ادراکي، متعلق حقيقي ادراشتعلق به آن هستند. پ 

دليو   انسوان بوه    ،ه. البتو شوند در پرتو آن درش ميواج  تعالي است و ممکنات 

اش صفاي باطن ممکن اسوت از حقيقوت ادر   نداشتنبه اين حقيقت و  توجهي بي

 حقيقت وجود، آن را وجود ممکنوات بننودارد.   خود غاف  باشد و بعد از مخاهدة
  (406: 0878ب  ؛ همو،0/62: 0866؛ همو، 007ـ0/006: 0221)همو، 

واج  به نحو بسيط  نتيجه آنکه با علم حضوري، اص  تحقق و حقيقت وجود

ايون ادراش بوراي هور     ،شوود  براي انسان کخف مي و و نه با کنه و تمام حقيقت و 

 حاصو  اسوت.   قدرت درش و شناخت را داشوته باشود   اي از موجودي که درجه

. بوه ايون   حقيقت وجود نيز گفته شد که علم حضوري به آن ممکن اسوت  دربارة

به حقيقت وجود علم پيدا  صورت که انسان با مخاهدة حضوري وجودات خاص

برد که حقيقت وجود چيزي جز تحقق و تحص  خارجي نيست.  کند و پي مي مي

 ،تواند موج  علم اکتناهي و ماهوي به حقيقت وجود شود اين علم حضوري نمي

علوم حصوولي    يقت وجود که عوين خارجيوت اسوت بوه    چون محال است از حق

ت خاص که بوا علوم حضووري    علم ماهوي تنها به ماهيت وجودا رسيد؛ماهوي 

حقيقوت وجوود و واجو  تعوالي      ،گيورد. در ايون جهوت    شوند تعلق مي درش مي
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 ند.ا يکسان

قوائم بوه ذات و وجوود ميکودي      تِحْوجود بَ  واج  تعالي  :مبدئيت واجب. 8

موجوداتي که  ساير موجودات به وجوب و وجود است،است که موج  اتصاف 

از ارتبواط و تعلقخوان بوه وجوود      نرر قطعبا  ،خود يخود بهند و ا عين تعلق و ربط

ـ 6/06و  0/084: 0221)صدرالدين شيرازي،  موجودند. مح ، ممکن و نا ؛ 086و  07ـ

وجوود   به سب  اشوراقاتِ  هر وجودي (8/21: 0887ـ 0882؛ همو، 0/62: 0866همو، 

 ممکنات با درجات م تلف وجودي خوود يابد. تمام  مي  وجوب وجود شديد تامّ

 هاي جمال و جالل حق تعالي هستند. چيزي که وجودْ م ذات کام  و اشعهاز لواز

 ( 672و 672: 0731)همو،  داراي ذات نيست و معدوم است. جز  ذات آن نباشد
 شووون  و اعتبوارات  ادتعلقيوة،  االرتباطية اإلنيات و اإلاکانية ادوجو ات جميع

 ال و ادهويوة  ب سب دها لاستقال ال ادقيواي، دلنور ظالل و أشعة و ادواجبي دلوجو 

 ادفقور  و بادغير ادتعل  و ادتابعية ألن استقلة إنيات و انفصلة نواتا االحظتها يمکح

 ادفقور  و بادغير ادتعل  دها عرض حيادها، على حقائ  دها أن ال حقائقها عيح اد اجة و

)صـدرالدين شـيرازي،   . ادتعلو   و ادفاقوة  ا و   نواتها في هي بل إديه اد اجة و

0221 :0/27) 

الوجود، از شدت تحص  و کمال وجود، جامع تمام نخئات وجوودي و   واج 

توان فرض کورد.   در عرض آن نمي وجود است و هيچ وجودي را حيثيات کماليش

 الي حاص  است و اگور سواير موجوودات   هر کمال و جمالي براي ذات واج  تع

نوزول   (0/086)همـان:   به برکت وجود واجو  اسوت.   ،داراي اين کماالت هستند

کوه ايون   . ازآنجاموج  وجود ممکن اسوت  ة نامتناهيکمالي و قو واج  از مرتبة

اي از درجات نزول از مرتبوة وجوود مطلوق      درجه نزول داراي درجاتي است، هر

  عقلي و تعينات ذهني م تلفي بوراي حقيقوت   نامتناهي موج  پيدايش خصاي
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ـ 4/802 و 0/71: 0221)صـدرالدين شـيرازي،    شوود.  مطلق وجود موي  مراتو    (841ـ

 الي نيستند بلکه نوزول حقيقوت وجوود   وجوداتي در کنار واج  تع ضعيف وجود

موج  تحقق مرات  م تلف وجودي و جلوه کوردن آن بوه صوورت موجوودات     

تام به ضعف  اج  است. اگر حقيقت وجود از مرتبةامکاني و م لوقاتي غير از و

وجوودي کوه   ي از معواني غير صافش به هويچ معنواي  و نقصان نزول نکند، امکان ات

   ( 0/012)همان:  نامندشان وجود ندارد. ماهيت مي

اي کوه   داند ولي نه به گونوه  واج  را منخأ ساير موجودات مي ، مالصدراپ 

 ةبراي آنها وجودي مستق  در کنار وجود خود ايجاد کند. عين اين مطلو  دربوار  

تموام موجوودات،    بوا سوببيتش بوراي    ،حقيقت وجود نيز ذکر شد. حقيقت وجود

 وجودي در کنار آنها نيست بلکه به عين حقيقتي که دارد منخأ وجود آنهاست. 

واجو    :شوود  با توجه به تعريف واج  مخ   موي : . علت نداشتن واجب2

 خوود  يخوود  بوه نفسوه و  ه خودش مقتضاي وجود خود است و بوجودي است ک

ـ 00: 0881؛ همو، 86ـ0/84: 0221)صدرالدين شيرازي،  محقق است. ـ 04و  04ـ و  06ـ

بحت قائم به ذاتي است که از آن با وجود متأکود هوم    وجودِ حقيقت واج ْ (44

تواند سب   واج  که مح  وجود است نمي (0/080: 0221)همو،  ياد شده است.

تواند سب  وجود باشود يوا    وجود است که نمييا غيرزيرا اين سب   داشته باشد؛

ر وجوودش محتواج آن اسوت و ديگور     که در آن صورت، واجو  د  ،وجود است

حقيقت وجود نيز داراي ايون   (07ـ6/04و  018ـ 0/014: 0221)همو، . واج  نيست

 زيرا غير از وجود چيزي نيست تا بتواند سب  آن باشد. ،ويژگي بود

 الوجود حقيقتي بسيط اسوت و جوز وجوود و تحقوق     واج : . بساطت واجب4

گونوه ترکيبوي حتوي ترکيو  از      يچنيست و از چيز ديگري ترکي  نخده است؛ هو 
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، به لحاظ بساطت، نهايت درجة بساطت را وجود و عدم نيز در او راه ندارد. پ 

از  تواند نمي دارد و هيچ وجود و شيئيرا دربرتمام اشيا   داراست. چنين وجودي

واج  جوز وجوود    (4/868: 0221)همو،  شمول حقيقت واج   خارج باشد. ةداير

)صـدرالدين   چيزي نيست و مح  حقيقت وجود اسوت. خاص مجرد از ماهيت 

  (26: 0868؛ همو، 0/26: 0221شيرازي، 
حواظ و  اگر وجوب وجود عين ذات واج  تعوالي نباشود بلکوه واجو  بوا ل     

معناست که  بدانشود و اين  محتاج غير مي بودنش حيثيتي واج  باشد، در واج 

  ،آن. عوالوه بور   واج  در ذات خود و بدون اين لحاظ و حيثيت واجو  نيسوت  

بوودن او     در ذات واج  است و اين با واج موج  ترکي تعدد حيثيت واج 

و هور   ،موجود و واج  اسوت  ، واج  به ذات خودسازگار نيست. بر اين اساس

چيزي غير از وجوب وجوود نيسوت. هويچ     نرربگيريماعتبار و حيثيتي براي او در

جهي از وجوه تحقوق و کموال را   وجود و هيچ و هو بمااي از مرات  وجود  مرتبه

فاقد نيست و تمام اين مرات  و وجوه را به لحاظ وجود واجبي خود داراسوت و  

 (0/084: 0221)همو،  حيثيات و وجوهي غير از وجود واج  نيستند. نهايا

دلي  ديگر بر محو  وجووب وجوود واجو  آن اسوت کوه مفهووم واجو          

ن مفهوم با قطع نرر از هر حيثيت و زيرا اي داشته باشد، يتواند مصاديق کثير نمي

مصاديق متعدد داشته  شود. اگر قرار باشد که اين مفهوم واج  حم  مي جهتي بر

از  توانود  مفهوم واحد نموي  کهها باشد، چراآنباشد، بايد بيانگر جهت اشتراش بين 

اشيا  متبايني که جهت اشتراکي ندارند حکايت کند. با اين وصوف، ذات واجو    

نه با قطوع نرور از هور     ،متصف به وجوب شده است جهت اشتراکشة مالحر با

 و اين موج  راه يافتن ترکي  در ذات واج  و عدم وجوب آن اسوت.  ،حيثيتي
 (082ـ 0/088: 0221)صدرالدين شيرازي، 
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حقيقت وجود نيز اين مطل  ذکر شد که حقيقت وجود بسويط اسوت،    ةدربار

تقدم وجود بر حقيقت وجود  سب  گونه جزئي براي حقيقت وجودوجود هرزيرا 

خود  خودي توان فهميد که حقيقت وجود به مي ،و محال است. با اين نحو استدالل

 واج  است و هيچ علتي ندارد.

 وجوودي،  کموال  و تحصو   شودت  از الوجود واج : . وحدت وجود واجب6

 تموام  مستند يتنهاي به و است وجود کمالي حيثيات و وجودي نخئات تمام جامع

)همـان:   .نيسوت  فورض  قابو   او عورض  در وجودي هيچ اين،بنابر .است التکما

به لحاظ شدت و قوت نامتنواهي   الوجود حقيقت تام و کام  است و واج ( 0/86

 دارد؛ حد و نهايت برنميمح  حقيقت وجود است  الوجود که واج  است، زيرا

آن حد شود و  مياگر وجودش متناهي باشد، داراي حد و ت ص  به غير وجود 

 شود و اين محال است.  قاهر و محيط بر واج  مي و ت ص ْ

، از خوود وجوودي ندارنود. پو ،     نود ا  چون ممکنوات عوين ربوط بوه واجو     

محوال  تعدد واج   اگروجودي در کنار واج  باشد، آن نيز بايد واج  باشد. اما

د واحود واجو  اسوت و هور کموال وجوودي       وجود منحصر در وجو ،پ  است

مراتو    (444: 0241)صدرالدين شيرازي،  ز کمال وجودي اوسوت. تراوشي ا ديگري

انود.   ند که در اعيان ثابته و ماهيات ظهور کورده ا يي از وجود واج ها شعاع وجود

و هويت واجبي آنها ظهور  است  وجود واج  در دل اين صور خلقي م في شده

بايد توجه داشت که حوق تعوالي    ،با اين حال (0/71: 0221)همو،  و بروزي ندارد.

مرک  از مجموع اشيا  کثير نيست بلکه حقيقت واحد الهي، بوا تموام بسواطت و    

اي از ذرات موجودات  احديتش، در تمام اشيا  مادون خود جريان دارد و هيچ ذره

قائم  احاطه و تسلط دارد. وجود واج  حقنيست مگر آنکه نور حق تعالي بر آن 
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مقارنوت دو شوي  بوا     واجو  بوا اشويا     راه آنهاست. همراهيبه تمام اشيا  و هم

نوه بوه    البتوه غير از تمام اشيا  است،  در عين اين همراهي که، چراهمديگر نيست

ـ 6/878: 0221)صدرالدين شـيرازي،   اين معنا که از آنها جدا و گسي ته باشد. ؛ 872ـ

 (86: 0861؛ همو، 48ـ44: 0868همو، 
 

 تطابق حقيقت وجود و واجب

آنهوا   که براي واج  بيان شد و با مقايسةاي  گانه به خصوصيات شش توجه با

الوجوود   با خصوصيات حقيقت وجود، بايد گفت که حقيقت وجود همان واجو  

و تموامي   الوجود است با اين وصف، موضوع فلسفة مالصدرا همان واج  است.

د : اصوالت وجوود اصوالت وجوو    مالصدرا بر اين اساس شک  گرفته است فلسفة

و سواير مطالو    اسوت،  تخکيک در مرات  وجود واج   واج  است و تخکيک

هاي خود به تطوابق وجوود واجو  و حقيقوت      جاي نوشته در جايمالصدرا  .نيز

 آورده اسوت: موراد از حقيقوت وجوود    وجود تصريح کرده است. از جملوه آنکوه   

ه ؛ نوه عوام اسوت نو    چيز آمي ته نيست صرفي است که غير از وجود با هيچ وجود

خاص؛ هيچ حد و نهايتي ندارد؛ عواري از ماهيوت و نقو  و عودم اسوت. ايون       

 واج  تعالي (24: 0868؛ همو، 441: 0241)همو،  الوجود است. حقيقت همان واج 

وجود ميکدي است کوه موجو  اتصواف ديگور      قائم به ذات است؛ حتِوجود بَ

نرور از   خود و با قطع خودي ه وجوب و وجود است. هر موجودي بهموجودات ب

 (0/080: 0221)همـو،   موجوود اسوت.   ممکن و نا تعلقش به وجود مح ارتباط و 

الي اسوت.  ظاهرترين اشيا  طبيعت وجود مطلق است که همان حقيقت واج  تع

: 0878)صدرالدين شيرازي، الـف   حقيقت وجود نيست. هيچ شيئي جز واج  تعالي

44) 
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 ،ف حقيقوت وجوود  مالصدرا در بحث اثبات واج ، براسواس مراتو  م تلو   

تورين کموال و شودت     بسيطي است کوه اقتضواي توام    حقيقتِ وجودْ»: نويسد مي

عين واج  تعالي است. نق ، کمبوود و تعودد   وجود رو،  . ازايننهايت را دارد بي

هوا و تعوددها بوه     راه ندارد. تمام نق  در حقيقتِ وجود واحد و نامتناهي وجود

وجوبي خويش است که موج   مرتبةو تنزل آن از  مقيد شدن وجود مطلق سب 

، بوه گفتوة   همچنين (42ـ6/48  :0221)همو،  .«راه يافتن عدم در ساحت وجود است

آيود   الزم موي  ،گرنه. وبايد مبدأ باشد برخي، وجود مطلق از حيث موجود بودنش

توان به اثبات واجو     از وجود مطلق مي ،اينبر خودش مقدم شود. بنابر  که شي 

 ( 0/88)همان:  بودن آن رسيد.

حقيقوت   موجود يا حقيقت وجود است يا غير»نويسد:  مي عرشيهمالصدرا در 

آن است که با غير وجود آمي ته نخده است و حد،  وجود. مراد از حقيقت وجود

الوجوود   حقيقت وجود به اين معنا را واج  نهايت، ماهيت، نق  و عدمي ندارد.

 (402: 0241)صدرالدين شيرازي،  .«نامند

فوي  » بوا عنووان  فصلي پيرامون معرفوت ذات حوق    الغي  مفاتيحي در کتاب و

. وي در اين فص  منعقد کرده است« ها عين المعبودنّالوجود و أ حقيقةالي  االشار

در تصور و  تواند نمي وجود که اصي  و داراي حقيقت است حقيقت آورده است:

جود شديدي که خصوص، و بهخير مح  است،  تحقق داراي سب  باشد. وجودْ

که عين وجود اسوت و  د. حقيقت وجود ازآنجابا عدم آمي ته نيست و نهايتي ندار

 ، نه ممکن. حقيقت وجود بما هو هوغير وجود در آن راه ندارد، بايد واج  باشد

سب  کلي بودن مفهوومي آن  به  شيا  است، ولي اين شمول و انبساطشام  تمام ا

بوا   ، حقيقت وجوود اينآن نيست. بنابر قيد ، اين شمول و انبساط چنيننيست. هم
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وجود حقيقوي احودي    فاوت است و وجود منبسط سايه و جلوةوجود منبسط مت

 (844ـ840: 0886)همو،  است.

 آورده اسوت: مالصودرا   ،در تطبيقي ديگر بين حقيقت وجود و واجو  تعوالي  

اي کوه مفهووم و تحقوق آن بوديهي      گونوه  به ،ترين چيز است حقيقت وجود ظاهر

اي کوه   گونه به ،ترين حقايق است از سوي ديگر، کنه آن م في .شده است  شمرده

چيوزي در عقو  و    اعتباري مح  دانسته شوده اسوت. هويچ    ز سوي برخي افرادا

در عق  و خارج،  شود و قوام تمام اشيا  به اوست. خارج بدون وجود محقق نمي

ماالت را در پي خود پذيرد و تمام ک انقسام و جز  شدن نمي حقيقت بسيط وجود

صوفات قووام    حقيقت وجود تمام واسطة ج  کمال تمام اشيا  است. بهدارد و مو

حي، عليم، مريود، قوادر، سوميع، بصوير،      يابند. حقيقت وجود و به ذات خود و   مي

مووتکلم و ... اسووت. مالصوودرا بعوود از ذکوور اوصوواف حقيقووت وجووود، آن را بوور  

 د:نويس دهد و مي الوجود تطبيق مي واج 

فهو ادواجب ادوجو  اد و  سوب انه و تعوادي، ادتابوت ب،اتوه، ادمتبوت دغيور ،        

ادموصوف باالسماء االدهية، ادمنعوت بادنعوت ادربانية، ادمودعو بلسوان االنبيواء و    

ال بمداخلوة و    االودياء ادها ي خلقه ادي ناته اخبر بلسانهم انه بهويته اع کل شويء 

ايلة و ايجا   دالشياء اختفاؤ  فيها اع اظهار  و ب قيقته غير کل شيء ال بمز ازاودة

 (931ا1/931  1991)هم،   اياها.

ست. هيچ شيئي از اشويا   اين، طبيعت وجود مطلق حقيقت واج  تعالي ابنابر

تواند حقيقت وجود باشد، زيرا غير واج  يا مواهيتي از ماهيوات    نمي غير از حق

هويچ شويئي    ،پ  ته است.ست که با عدم و کمبود آمي است يا وجودي ناق  ا

ود، مصداق معناي وجوود باشود.   خود و در ذات خ خودي ، بهتواند جز واج  نمي

وجوودي اسوت    تور از آن وجوود نودارد،    است که تام الوجود صرف وجود واج 
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 (441: 0241؛ همو، 47ـ46: 0861)صدرالدين شيرازي، ب  بدون حد، بدون نهايت.
 

 اجب تعالياشکاالتي بر تطبيق حقيقت وجود بر و

کوه حقيقوت   حقيقت وجود بحوت اسوت، چرا   گفته شد واج  تعالي همان. 0

خود موجود است و ديگر اشويا    خودي ، و نه مفهوم عام وجود، بهوجود خارجي

بديهي است ولوي کنوه    به آن موجودند. ممکن است اشکال شود که تصور وجودْ

همان ذات بواري  توان حقيقت وجود را  نمي ،ذات باري تعالي مجهول است. پ 

 لي دانست که حقيقت آن مجهول است.تعا

گوييم: شدت ظهور و تأکد وجود حوق هموراه ضوعف وجوود و      در پاس  مي

 ،گرنوه هوا اسوت. و   ق تعالي از انسانناتواني ادراش انسان موج  پوشيده ماندن ح

 ذات حق تعالي در شدت نورانيت و وضوح است. 

حقيقت واج  اسوت يوا معنواي    اشکال شده است معناي وجودي که عين . 1

. اما اولوي  عام بديهي آن است که از موجودات گرفته شده يا معناي ديگري است

تواند عين حقيقت وجوود باشود. در صوورت دوم،     نمي درست نيست زيرا مفهوم

شوود و   معناي حقيقت وجود غير آن چيزي است که از لفظ وجوود فهميوده موي   

آن اگر معناي وجود و که تحقق شوي  را بيوان    ارد. عالوه بر اشتراش لفري با آن د

عين حقيقت واج  نيست بلکه مفهومي خارج از ذات است کوه بور آن    کند و  مي

واجو  در وجوودش محتواج اسوت.      شود و صدق عرضي بور آن دارد،  م  ميح

 وجود باشد.تواند عين حقيقت  واج  نمي ،اينبنابر

عوام   است و مفهووم  حقيقت ذات واج  پاس  اين اشکال آن است که وجودْ

جود نيست عين حقيقت و شود. با آنکه اين مفهوم وجود از اين وجود فهميده مي

منود از حقيقوت وجوود     بهره  گونه که از هر شي  همان کند، ولي از آن حکايت مي
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 ( 24ـ6/21: 0221)همو،  شود. نيز اين مفهوم فهميده مي

ص  تحقوق در خوارج   وجود مطلق و ا . اشکال ديگر آن است که اگر واج 9ْ

اي از وجود مطلق و  زيرا همگي بهره بايد ديگر وجودات نيز واج  باشند،است، 

حقيقتي است غيور از صورف تحقوق و وجوود،      اما اگر واج ْ .اص  تحقق دارند

ديگور واجو     ، واجو  پو   .منود باشود   براي موجود شدن بايد از آن بهرهآنگاه 

تي واج  است يا خوارج از ذات. در  نيست. به عبارت ديگر، تحقق و وجود يا ذا

شود که محال اسوت. در   وجود مرک  ميالت اول، ذات واج  از وجود و غيرح

 اص  وجود و تحقق محتاج غير است. حالت دوم، واج  در

پاس  آن است که وجود خاص واج  با وجود ساير موجودات تفواوت دارد.  

نه چيوزي   ،دهد مي اين وجود غني و مستق  است و حقيقت آن را وجود تخکي 

که داراي وجود است تا ترکي  در آن راه يابد. براي واج ، وجوود بوه صوورت    

دهد. غيور   تخکي  مي بلکه حقيقت ذات او را وجود  صفتي خارج از ذاتش نيست

وجود صرف است و وجوبش  ي در ذات واج  نيست. واج ْچيز از وجود، هيچ

جوزو   وجودات، حقيقت وجوود ود. در ديگر مش از شدت و کمال وجود ناشي مي

ذاتخان نيسوت بلکوه آنهوا ماهيواتي داراي وجودنود. از وجوود واجو  و وجوود         

شود که مفهوم عام وجود است. ايون   ممکنات معناي مخترکي انتزاع و فهميده مي

شود ولي بيانگر حقيقت وجود آنها نيسوت بلکوه    مفهوم بر هر دوي آنها حم  مي

 از وجود واج  و ديگر موجوداتا است که مفهومي خارج از ذات و حقيقت آنه

 (02ــ  6/08و 0/000: 0221)صـدرالدين شـيرازي،    شوود.  انتزاع و بر آنها حمو  موي  

از اين  ه حقيقت وجود است و ساير موجوداتفقط ذات واج  است ک ،اينبنابر

 نه آنکه عين ذات آنها باشد. ،اند حقيقت بهره برده
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س ن گفته اسوت کوه گويوا مفهووم عوام       اي  در بياني ديگر، مالصدرا به گونه

صدق بر کثيرين را ندارد. به  کند و قابليت وجود، تنها از يک مصداق حکايت مي

حقيقت اين معنا و منخأ  برد که مي پي انسان با نرر در مفهوم عام وجودوي،  گفتة

بردار نيست. مفهووم   ات و وجود مطلقي است که عمومحقيقتي قائم به ذ انتزاع آن

ه است، زيرا هر چيوزي غيور   يگان جود بيانگر وجود صرف است. اين وجودْعام و

ه ايون  شود. اما هور وجوودي کو    عدم است و اين مفهوم از آن انتزاع نمي از وجود

غير از وجوود چيوزي    اي از وجود که باشد شود با هر مرتبه مفهوم از آن انتزاع مي

 ،ه هموان اسوت. پو    توان آن را دومي وجود مطلق حساب کرد بلک نيست و نمي

 يک فردند و فرد دومي براي حقيقت وجود نيست. ،تمام افراد وجود، در حقيقت

 زيورا  و ش   بودن معناي عام وجود نيست؛ اين به معناي جزئي بودن ،البته

کلي نيست، اختصاص به يک ش   نيز ندارد و  وجودْ گونه که معناي عامش همان

پوذير  معناست. مصداق ايون معنوا تعدد   بي ي تعدد و عدم تعدد دربارة آنطورکل به

بهره برده  وجود مطلق از حقيقتِ ي که هر چه داراي وجود استا گونه  بهنيست. 

تبواين   چراکوه  اي از وجود داشته باشود،  بهره مستق  صورت به خود است نه آنکه

با انتزاع مفهوم عام مخترش وجود از هور يوک    يکديگر از نهاآوجودها و استقالل 

شوند  بين اشيائي که متصف به مفهوم عام وجود مي ،سازگاري ندارد. پ  انهآاز 

 متعدد و کثير نيسوت بلکوه وجوودْ    نبايد تبايني در وجود باشد. نتيجه آنکه وجودْ

گونه که  همان (084ـ 0/082: 0221)صدرالدين شيرازي،  حقيقت و ذاتي واحد است.

به وحدت آن رسيد و ازآنجاکوه  توان   ي ميراحت به شود، از حقيقت وجود ديده مي

وحدت وجوود در واجو  تعوالي نيوز اثبوات        حقيقت وجود است، واج  تعالي

 شود. مي
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: حقيقت واج   کند که معتقدند برخي از متصوفه را نق  مي ة. مالصدرا عقيد9

مواهيتي   نيست. واج ْ عدم و معدوم تعالي مفهوم وجود مطلق است؛ زيرا واج ْ

 ،در اين صورت ، کهده باشد يا ماهيتي همراه وجود نيستکه با علتي به وجود آم

  واج  بايد مح  وجوود باشود. محو    ،شود. پ  در وجودش محتاج غير مي

قيودي که بور   ةواسط  بهزيرا وجود خاص  تواند وجودي خاص باشد، وجود نمي

 مرک  و معوروضش  يابد. در اين صورت، واج ْ شود ت صي  مي مطلق وارد مي

واجو    ،و در تحققش محتاج قيود و معروض اين قيود است. پ گردد  قيود مي

بايد مفهوم وجود مطلق باشد که نه وجودي خاص است و نه وجودي داراي قيد 

 اطالق. 

ن  مفواهيم نيسوت.   پذيرد. به نرر وي، واجو  از سو   مالصدرا اين نرر را نمي

ارج مفهومي کلي و از معقوالت ثاني فلسفي اسوت کوه در خو    مفهوم وجود مطلق

تحقق مستقلي ندارد. اگر واج  را مفهوم وجود مطلق بدانيم، واجو  در خوارج   

زيرا ايون   ،شوند عالوه بر آن، تمام موجودات هم واج  مي .کند تحققي پيدا نمي

که وجود  شود موج  مي شود. اين س ن هاي مقيد حم  مي ودمفهوم بر تمام وج

مفهوم  ود خارجي خاصْ، اين توهم که وجچنينهم موجودي ذهني شود. واج 

اي  حتاج عوام اسوت انديخوه   اش م شده است و خاص در تحقق خارجيمقيد عامش

باط  است، چراکه حقيقت عک  اين است: عوام بوه واسوطة خواص در خوارج      

 ، اگور عوام  عام تحققي در خارج ندارد مگر در ضمن خاص. البته شود؛ محقق مي

نوه در   ،شوود  تاج عام موي مح خاص باشد، خاص در قوامش در عق  جزو ذاتياتِ

 خارج.

با نبود مفهوم وجود مطلق هيچ وجودي حتوي واجو  هوم     اگر گفته شود که
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بردار نيست و واج  است، در پاس   مطلق عدم وجودِ و درنتيجه،شود  محقق نمي

بلکه وجوود مطلوق    ،ذاتي آن نيست وجود مطلقْ پذير نبودن مفهومش گوييم: عدم مي

نه به صورت مستق . يکوي از ايون افوراد     ،جود استبه تبع افرادش در خارج مو

تبوع   ايون مفهووم نيوز بوه     ،پو   شود. وقت معدوم نمي ست و واج  هيچواج  ا

 ذاتويش  ، وجوب وجوودْ ايني نيست و هميخه موجود است. بنابرشدن واج  معدوم

 تواند واج  باشد. مفهوم وجود مطلق نيست و نمي

بوا عودم در تنواق  اسوت.      وجوود مطلوق  مفهووم   ت گفته شود کهممکن اس

شود و چنين چيزي واج  اسوت. پاسو  آن    گاه به عدم متصف نمي هيچ ،بنابراين

ست و حم  اين دو بر هم ممتنع است که مفهوم وجود با مفهوم عدم در تناق  ا

توانود   اما مفهوم وجود و معدوم خارجي تناقضي ندارند و مفهوم وجود مي است،

 معدوم شود. 

بين مفهوم وجود و حقيقت وجود تفاوت نهاد. مفهوم موجود که بايد نتيجه آن

اما به لحواظ تحقوق خوارجي، حقيقوت وجوود       ،مفهومي کلي است موجودبماهو

هاي آن هستند. موجودات  حقيقتي خارجي است و تمام وجودهاي خارجي حصه

و چيزي از حقيقت وجود بيختر ندارنود و   اند مخترشخارجي، در حقيقت وجود 

)صـدرالدين   اسوت.  آنهوا مندي ايخان از اين حقيقت موجو  اخوتالف    ميزان بهره

گرچه بوين تموام موجوودات مخوترش      ،حقيقت وجود (447ـ0221:0/444شيرازي، 

ي اسوت، از سون  مفهووم نيسوت.     که حقيقتش تحقوق خوارج   جهت  آن از ،است

، و نه مطلق نه کلي است نه جزئي، نه عام است نه خاص ، حقيقت وجوداينبنابر

شوود   خارج از ذات متصف نمي کثرتِبه وحدت و  ه مقيد؛ حقيقت وجوداست ن

فعليت و ظهور اسوت   و تخ   يا ابهامش زايد بر ذاتش نيست. ذاتش تحص  و
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هواي   مرات  و مقامات م تلفي که دارد تمام معاني امکواني، مفهووم   حس  و تنها 

م وتلفش،   با لحواظ مراتو    پذيرد و، اعتباري و نعوت ذهني را مياوصاف   کلي،

هوا   بدون آنکه اين لحواظ  ،شود مطلق و مقيد، کلي و جزئي، واحد و کثير و ... مي

 طبيعوت وجوود خوارجي    (0/442)همـان:   .دآورنديپدتغييري در ذات و حقيقتش 

، ولوي عموميوت آن بور    وجود ال بخرطي است که تمام موجودات را شام  اسوت 

)صـدرالدين شـيرازي،    سوت. اعتبار کليت و وجوود ذهنوي آن ني  ه ب تمام موجودات

0221 :4/812 ) 

بوه لحواظ    ،نه اعوم مفهوومي بلکوه    اما تاعم اشيا  اس حقيقت وجود خارجي

و  0/461)همـان:   شمول و انبساطش بر افراد ماهيات، وجودي عام و منبسط است.

وابسته و از اوسوت. حقيقوت    ي واحد است که وجود تمام موجوداتحقيقت (880

مي مانند مفهوم عدم مطلق، عدم مضاف، قوه، اسوتعداد،  وجود حتي بر مفاهيم عد

در عقو  و بوا نوور     اين مفواهيم عودمي   اي که هگون به ،افکند فقر و ... نيز سايه مي

: 0221)صـدرالدين شـيرازي،   گردنود.   موي و از يکديگر متمايز شوند  ميفهم  وجود

ي هنگام تصور عدم مطلق که مقاب  وجود مطلوق اسوت و از هور وجوود    ( 0/461

، بوه لحواظ   اعتبار اطالق اي از وجود هستيم، زيرا ند اعتبار نحوهخالي است، نيازم

ت و سول   اي از وجود براي عودم اسو   نحوه گرفتنشاعتبار بودنش، موج  درنرر

ت. عوالوه بور آن، تصوور    اي انتساب وجودي اس گونه تمام وجودها از عدم مطلق

)صدرالدين  طلق وجود است.وجودي عقلي دارد که فردي از افراد م عدم در ذهن

 (0/824: 0221شيرازي، 
ن و آن را محيط بر اي  وجود و عدم دانسته گاهي عرفا ذات واج  را وراي. 9

حقيقت وجود نيست   اد از وجوددر اين بيان مر رسد که اند. به نرر مي دو پنداشته

 و وجود حقيقوت وجوود   بلکه مفهوم ذهني انتزاعي آن در نرر است. مفهوم ذهني
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 ،پو   و ذات واج  تعالي عين اين مفهووم ذهنوي نيسوت.    عين خارجيت نيست

بور واجو     عنووان يکوي از ذاتيوات    و به مفهوم وجود به صورت حم  اولي ذاتي

 (   4/884)همان:  شود. تعالي حم  نمي

اگر حقيقت وجود هموان واجو  تعوالي اسوت،      که . ممکن است گفته شود6

ه چه صوورت  آنها از حقيقت وجود ب ةبهر ديگر موجودات چه جايگاهي دارند و

به اطالق مقسمي، همان واج   ،حقيقت مطلق وجود است؟ در پاس  بايد گفت:

شود کوه   هاي مقيد داراي تعيناتي مي تعالي است. چنين وجودي به صورت وجود

و شأن وجود از سن  حقيقت وجود   آيند. جلوه مي حساب هاي او به شئون و جلوه

غير از وجود باشود. شوأن وجوود    وجود چيزي   ةرد شأن و جلواست و امکان ندا

همان وجود مطلق به صورت مقيد است. فرق شأن با وجود مطلق در تقيد،  مطلق

جوود مطلوق   رنگوي و  قيدي و عدم ظهور و بوي  در بيتعين و ظهور داشتن شأن و 

رنگي و اطوالق خوارج    هاي خود از حالت بي است. وجود مطلق به واسطة ظهور

جودايي از   موتنش  مقيود   بنوابراين، وجوود  کند.  ود و به صورت مقيد ظهور ميش مي

اسوت.   جود واج  است که به صوورت مقيود درآموده   واج  ندارد بلکه همان و

متعوين   ندارد، اگر خود را به صورتي خاص واج  که هيچ تعين و ظهور خاصي

 ،اسوت. پو    جود خود را به صوورت محودود و نواق  درآورده   و ظاهر سازد، و

 ، ولي اين متن جودا هاي واج  داراي متني م ت  خود هستند ظهورات و جلوه

از وجود واحد حق و وجودي در عرض آن نيست بلکه همان متن وجوود مطلوق   

و  دارنود  تخکيکي مقيد شده است. اين وجودهاي مقيد با يکديگر رابطة است که

که دارنود بوه   نسبت به هم شدت و ضعف دارند و همگي با همان نرام و ترتيبي 

( 884: 0886)صـدرالدين شـيرازي،    وجود واج  و به متن وجود واج  موجودند.
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شوود.   ة نامتناهي موجو  وجوود ممکنوات موي    کمالي و قو نزول واج  از مرتبة

اي از درجوات نوزول از مرتبوة      درجه که اين نزول داراي درجاتي است، هرازآنجا

و تعينوات ذهنوي م تلفوي       عقليوجود مطلق نامتناهي موج  پيدايش خصاي

 نامنود.  که آنها را ماهيوات و اعيوان ثابوت موي     ،شود وجود مي براي حقيقت مطلقش
 (  0/71؛ همان: 841ـ 4/802: 0221)ر.ک. صدرالدين شيرازي، 

 سوببي  نظام ترتيب على ادموجو ات کل يکون أن و بد ال اد قيقة بسيط فکل

 وحدتوه  ينوتلم  ال حتوى  خسفواأل  األخس إدى فاألشرف األشرف اح آت اسببي و

 ألن ندو   و ناتوه  سوى ديس وجو   و األعيان على وجو   اد   إفاضة فاإليجا 

 ادمورآ   في يظهر اا و اد   دوجو  ارايا فهي .فقط ادمظهرية إال دها ديست األعيان

 تفاصويل  صوور  بادم دثات ادمسمى فادموجو ات صورته و ادمرئي وجو  عيح إال

ادخارج اال ادوجو  ادمتعويح ب سوب تلو  ادمرايوا ادمتعود        . ... ال يظهر في اد  

 (884: 0886)صدرالدين شيرازي،   بتعد ها.
 

 اعتبارات وجود

همان واج  تعوالي   شد، از نرر مالصدرا، حقيقت وجود گونه که روشن همان

حقيقت وجودي که همان واج  تعوالي اسوت يکوي از     :است. بايد توجه داشت

گونه که مالصودرا گفتوه اسوت، بوراي      وجود است. همان شده براي اعتبارات بيان

 ( 71: 0861؛ همو، 20ـ21: 0868)همو،  توان سه اعتبار در نرر گرفت وجود مي

اين وجود به هويچ قيودي   ؛ . وجود صرف  که به غير خود هيچ وابستگ  ندارد0

نامنود.   احودي موي   غيو  مطلوق و ذات   قيد نيست و عرفا آن را هويت غيبوي و م

علوق معرفوت و ادارش   هيچ اسم و رسم و نعتوي نودارد و مت   طلق وجودحقيقت م

مفهومي از مفهومات موجود  يرا هر آنچه داراي اسم و رسم استز گيرد، قرار نمي
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که متعلق به غير است. همين تعلق به غيور موجو  معلووم     ،در عق  يا وهم است

و هويچ  از سن  مفهووم نيسوت    ي غير است. در حالي که وجود مطلقشدنش برا

قب  از تمام اشيا  است و با چيزي در ارتباط نيسوت. بعود از    ندارد،تعلقي به غير 

پوذيرد.   وجود آنها نيز بر حالت سابق خود پايدار است و هيچ تغيير و تحولي نمي

است، گرچه بوه  غي  مح  و مجهول مطلق  و حس  ذاتش و مطلق وجود   ،پ 

ر شود. اطوالق حقيقوت وجوود، در    تواند پديدار و آشکا مي لحاظ لوازم و آثارش

در  نيزه ذات و عدم تقيد آن است. حتي همين سل  نْچيز از کُ ، سل  همهحقيقت

 کنه ذات تحقق نودارد بلکوه اعتبواري عقلوي اسوت کوه در کنوه ذات راه نودارد.        
 ( 4/847: 0221)صدرالدين شيرازي، 

قيد آن  ود مطلق به همين معناست که اطالقموج از ديد حکما، موضوع فلسفه

االمر تحقق دارد و به هيچ طبيعت  موجود، در نف آيد. موجود بماهو نمي حساب به

تمام موجودات را شام  است و بر  موجود بماهوموجود خاصي اختصاص ندارد.

هووجود، وجود بما (82ـ6/88)همان: . کند ولي در آنها محدود نيست آنها صدق مي

به انبسواط و شومول مقيود     ،جريان داردبا آنکه شام  تمام اشيا  است و در همه 

اي از حقيقوت   جلووه  منبسوط نيست و نبايد آن را وجود منبسط دانسوت. وجوود   

 (844  :0886)صدرالدين شيرازي،  وجود است.

وجود بوه احکوام و    ،در اين حالت؛ . اعتبار وجود با مالحظة قيدي زايد بر آن4

پذيرد عق ،  قيودي که مي ةشود. در اين حالت، وجود به واسط تعيناتي متصف مي

  )همو، شود. و ... ناميده مي و  مانند انسان، جنبندگان و نف ، فلک، عناصر، مرکبات

 و اوصواف  از مقودس  ذاتوش  احوديت  اول و اعتبار به واج  ذات (4/847: 0221

 ةمرتبو  و واحوديت کوه   و  دوم ةمرتب اعتبار به ذاتي چنين ةالزم اما ،است اعتبارات
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 بوه  و نيسوتند  او ذات از خوارج  کوه  اسوت  صوفاتي  و اسما  تمام است و  اهلل اسم

 ( 4/888)همان:  .موجودند معقول نحو به حق جامع وجود احديت

شوي  لحواظ   البخورط ال شوي  و   البخورط وجود  اگر حقيقت؛ يرسا . هويت8

)صـدرالدين   در تمام موجودات يا وجوود منبسوط نوام دارد.   « هويت ساري»شود، 

وجووود تمووام   ايوون اعتبووار، طبيعووت بسوويط و گسووتردة در( 4/400: 0221شــيرازي، 

بوه اعتبوار کليوت و     ، ولي عموميت آن بر تمام موجوودات برداردموجودات را در

گونه تقييودي  ه از هرخرط داراي اطالقي است کذهني آن نيست. وجود البوجود 

هر شايد بتوان خالي بودن از  ،خالي است. البته حتي از تنزيه از نواق  و ماهيات

گونه که وجوود   همان (71  :0861  ؛ همو،4/812 :0221)همو،  قيدي را قيد آن دانست.

 نيوز  تمام اشيا  جريان دارد و شام  همة آنها است، وجود بماهووجوددر  منبسط

اط و داراي شمول و انبساط بر تمام موجودات است، بوا ايون فورق کوه بوه انبسو      

  :0886 )همـو،  قيقوت وجوود اسوت   اي از ح جلوه شمول مقيد نيست. وجود منبسط

 (20: 0868)همو،  اولين صادر حقيقت مطلق وجود دانست.  و آن را بايد (844

طبيعي و عقلي نيسوت، چراکوه    عموميت وجود منبسط مطلق، به صورت کليش

تحص  و فعليت است ولي مفهوم کلي، چه طبيعوي و چوه عقلوي،     مح ش وجودْ

نضمام چيزي است. وحدت نيازمند ا حقيقتي مبهم است که براي تحص  و وجود

حقيقتي واحد اسوت کوه بور تموام ماهيوات       وجود منبسط وحدت عددي نيست،

شوود. بوه ايون     گسترد و محدود به وصفي خاص و حودي معوين نموي     ممکن مي

نه قديم است نه حادث، نه تقدم دارد نه توأخر، نوه کموال دارد نوه     وجود لحاظ، 

نوه مجورد اسوت نوه      و ر است نه عرض،نق ، نه علت است نه معلول، نه جوه

دارد. ايون  اين تعينات و تحصالت خارجي را دربور جسم، ولي در عين حال تمام 
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الحقايق و نف  رحمواني نوام    حقيقةبه و  اعتبار از وجود، اص  عالم، حق م لوقٌ

قوديم  بوا   به تعدد موجودات ماهوي متعدد اسوت؛ در عين وحدتي که دارد  دارد؛

 است و هموراه محسووس   معقول است و با معقول حادث ثقديم است و با حاد

انبسواط و گسوترش آن بور     از بيوان نحووة   يکي از محسوسات است. لفظ و بيان

: 0221)صـدرالدين شـيرازي،    ماهيات و اشتمالش بر تمام موجودات قاصور اسوت.  

   (842ـ4/848
و وجووب آن را داراي مخوک    تطابق حقيقت وجوود   گانة وجود اعتبارات سه

بوه ايون صوورت کوه اطوالق        زيرا اين اعتبارات با يکديگر رابطه دارند، کند، ينم

اعتبوارات دوم   اسوت و   که هموان اعتبوار اول و واجو    و حقيقت وجود   مقسميش

. حقيقت وجوود گواه بوه    شود شام  مينيز را قسمي  البخرطو سوم  شي   بخرط

 کنود و گواه بوه صوورت وجوودي مطلوق و       صورت موجودات خاص جلوه موي 

يک از اين اعتبارات نيسوت و فراتور از    هيچ در عين آنکه حقيقت وجودْ ،سرياني

 آنها و همان واج  تعالي است.
 

 گيري هنتيج

عنووان موضووع    . با توجه به خصوصيات ذکرشده، يکساني حقيقت وجود به0

معناسوت کوه تموام    اولي و واج  تعالي روشون شود. ايون سو ن بودان       لسفةف

مالصدرا، در حقيقت، بيان لووازم و   در فلسفة ه امور عامهويژ هاي فلسفي به بحث

در  ،پو   موضوع فلسفة الهوي اسوت.   زيرا وجودْ هاي واج  تعالي است، گي ويژ

 اصوالت وجوود   حقيقت، واج  تعالي موضوع اين علم اسوت. بور ايون اسواس،    

به صورتي کوه   ،وجود واج  است تخکيک در وجود نحوة اصالت واج  است.

کنود. اينکوه وجوود عوين علوم اسوت، بودين         احت تقييد جلوه مياز اطالق به س
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در خوارج   معناست که واج  تعالي عين علم است. بداهت تحقق حقيقت وجود

واجو    پوذيري ه معناي بداهت وجود واجو  و انکارنا ب و عدم توانايي انکار آن

و انحصوار تموام    ،است. وحدت حقيقت وجود به معناي وحدت وجوود واجو   

 به معناي انحصار آنها در وجود واج  است. يقت وجوددر حق وجودات

. گفته شده که تحقق حقيقت وجود در خارج بديهي اسوت و انکوار تحقوق    1

مسواوي اسوت بوا اثبوات      حقيقت وجوود در خوارج محوال اسوت. ايون مطلو       

از تحقوق  فلسوفي،   عنووان اولوين مسوئلة    بهتوان  به راحتي مي ،پ  .الوجود واج 

   تعالي را نتيجه گرفت.تحقق واج حقيقت وجود

دانود.   گونه که ذکر شد، مالصدرا حقيقت وجود را حقيقتي يگانه موي  همان. 9

اين حقيقت وحدت حقه دارد، وحدتي که تمام کثرات را شام  است ولي در آنها 

شود  آن است و موج  مي واجدِ فْرْمحدود نيست. وحدتي که شي  بسيط و صِ

 کنار آن تحقق فرد ديگري محال باشد. وجود را شام  شود و در  هر فردِ
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 کتابنامه

 ،ةي  العقل االربعة االسفار یف ةيالمتعال الحکمة ،(0331محمد بن ابراهيم )  صدرالدين شيرازي، 

 .العربي التراث احيا  دار بيروت: ،1ج 

 ،بيدار.، قم1چ ، تحقيق محمد خواجوي، تفسير قرآن (.0966)  ووووووووووو :  

 ،محمود   و ، تحقيوق رضوا اسوتادي   شورح االصوول الکوافي    (.0999وو  0999) ووووووووووو

  .بنياد حکمت اسالمي صدرا :اي، تهران خامنه

 ،1چ ، آشوتياني ، تحقيوق   ف ی الما اها الو لو ية    ةشواهد الربوبي (.0961)الف  ووووووووووو ،

 تهران: نخر دانخگاهي.  

 ،آشتياني، مخوهد: دانخوگاه    ينالد سيد جالل ، تحقيقو المعاد أالمبد (.0991) ووووووووووو

 مخهد.

 ،ميسسة التاري  العربي.  بيروت: ،فوالدکار، تحقيق العرشيه (.0911) ووووووووووو 

 ،تحقيق هوانري کوربن، چواو دوم، کتاب انوه طهووري،      المخاعر  (.0969) ووووووووووو ،

 .ش0969تهران، 

 ،تحقيوق سويدمحمد   ةمل  ف ی اس رارالعلوا الکا   ةالمظ اهر االليي    (.0999)الف  ووووووووووو ،

 .حکمت اسالمي صدرابنياد  :اي، تهران خامنه

 ،بنيواد حکموت    تهوران:  ، تحقيوق نجفقلوي حبيبوي،   مفواتيح الغيو    (.0996) ووووووووووو

  .اسالمي

 ،الودين آشوتياني، چ    ، سيدجاللموائل قدسية در سه رساله فلوفی(. 0999)ب  ووووووووووو

 ، قم: دفتر تبليغات اسالمي.1

 ،تحقيق محمد خواجوي، تهران: انجمن حکموت  ياتاسرار اآل(. 0961)ب  ووووووووووو ،

 و فلسفه ايران. 

 


