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   چکیده
عیار ناب بینش اسالمی است. آقاعلی مدرس طهرانی در  باوری توحیدمحوری و توحید

 رسالة« در خود پراثر آثار در را خود یفن مهارت اهتمام به توحیدنگاری جایگاه ویژه دارد و
ویژه در پاسخ به پرسش دوم آن، که ناظر به توحید شخصی  به »الحکم عیبدا«و  »دیالتوح یف

برداشت و  بیشتر مورد سوء ،داده لیتفص . هرچه حکیم در پاسخاست داده نشان وجود است،
پژواک وارون برخی مقاالت قرار گرفته است. بازخوانی نظریه آقاعلی مدرس در مسئله 

ظریۀ وحدت شخصی وجود در اندیشۀ ن«مقاله  وحدت شخصی وجود و واکاوی ادعاهای
کند این مقاله در مقام  ثابت می» ابوالحسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانی

است. این مقاله  گردآوری و داوری نسبت به دیدگاه حکیم طهران، دچار اشتباهات بنیادین 
یع عبارات و برداشت نگری به دو اصل بنیادین اصالت وجود و تشکیک وجود و تقط با تحویل

دلخواه از آنها در حکمت متعالیه مصمم است اثبات کند آقاعلی مدرس وحدت شخصی 
وجود را به کلی نفی کرده است. عمده نواقص روشی و محتوایی مقاله عبارت است از: عدم 

در حکمت متعالیه، به ویژه در گذر از تشکیک در » گذر از بدایات به نهایات«توجه به اصل 
الخاص و فراتر به تشکیک  ب به تشکیک در مظاهر و از تشکیک خاص به تشکیک خاصمرات

اخص، نیز عدم توجه به گذر از علیت مرسوم به تطور و تبیین مبسوط در جمع بینونت 
وصفی با بینونت عزلی و غفلت از تأکید حکیم بر آموزه ظهور و بطون وجود و رابطه ظاهر و 

ده گرفتن استفاده مکرر از واژگان و ادبیات قائالن به وحدت مظهر و از همه پر نمودتر نادی
الخاصی و  وجود در بیان مراتب توحید از توحید عامی تا توحید خاصی و خاص

گفته است  مقاله پیش  زده های اشتباه و شتاب الخاصی. همه این روند گویای برداشت اخص
حکیم متعالی را با استناد  زدایی، دیدگاه توحیدی این نماید برای شبهه که ایجاب می

  مستقیم به عبارات صریح وی واکاوی کرد. 
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  . بیان مسئله1
حکمای متعالی الهیات فلسفی توحیدی را در راستای تقریر وحدت شخصی وجود 

اند، این قبیل مسائل را بهتر و  عرفانی گرایش داشتهبه مشرب «اند و چون  سامان داده
حکیم متعالی  ]100، ص1381، 2[» .اند تر از عرفا به حسب تقریر برهانی بیان کرده منقح

پردازی وی  نظریه ]101[همان، ص .آقاعلی مدرس در زمره همین حکیمان فرزانه است
برداشت شده و برخی از  درباره وحدت وجود، با همه استواری و شرح و بسط، دچار سوء

آن را بر خالف مقصود آن حکیم متعالی   زدگی و نگاه سطحی پژوهان با شتاب دانش
» بدایع الحکم«افزا در طبع اولیه کتاب  بار از مصحح عنوان پراکنی اسف اند. شبهه نمایانده

صله را به عنوان اصلی و» در ابطال قول به وحدت وجود«جا عنوان  آغاز  شده است. او یک
را بر عناوین  » در اثبات وحدت وجود«و با فاصله کوتاه عنوان  ]302، ص1380، 10[  کرده

پس از آن مصححان بعدی نیز از وی  ]336[همان، صاست.  الحکم افزوده مطالب کتاب بدایع
پژوهان، نیز از این فضا تأثیر پذیرفته و در بخش سلبی گفتار  اند. برخی دانش تبعیت کرده
و با   کنندگان وحدت شخصی وجود قلمداد کرده و وی را در زمره ابطال  ف گشتهحکیم متوق

اند. برخی  سویه، این ادعا را اثبات شده پنداشته های یک استناد به برشی از عبارات و برداشت
اند.  از آنان پس از انتشار مقاله و تسامح استادان ناظر خود، آن را به صورت کتاب نیز درآورده

به عنوان نویسنده » استاد«های دانشجویی با اشراف دو بزرگوار یکی با درجه  ن مقالهیکی از ای
با تکیه بر بخش سلبی هم  1پژوهشی،ـ  علمی  در مجله» استادیار«مسئول و دیگری با درجه 

، چون آقاعلی مدرس  در مقام گردآوری، هم داوری دچار خطا شده است. مقاله ادعا کرده
 از عهده پذیرش توحید شخصی وجود ،جایگاه یک عارف قرار دهدخود را در نتوانسته 

جمله ساختگی  ترین مستمسک مقاله بر ادعا، این پاره است! مهم برنیامده و آن را رد کرده
در روی زمین کسی را سراغ ندارم که به وحدت وجود  کند که من آقاعلی تصریح می«است: 

سخن حکیم، بدون تقطیع و بدون  ] اصل224، ص1397، 6[ ؟!»و موجود معتقد باشد
  تحریفِ مستند به برداشت مضمونی، این است:

 به تصریح کرده باشد یام که کس و این نگارنده تاکنون ندیده و نشنیده
 و یوجـود که وجود و موجود یک وجود و موجـود باشـد و غیـر او این

                                                                                                                                        
ظریـۀ وحـدت شخصـی وجـود در     ن«)، 1397، (مشکاتی، محمدمهدی ی، علی؛ارشدریاح زارع، فاطمه؛ .1

 فلسفه و کالم اسالمی: پـاییز و زمسـتان،  ». اندیشۀ ابوالحسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانی
  .244-223، 2 شماره ،سال پنجاه و یکم، 1397
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وجیه  یهکـه قابـل تـوجی یالوجود بود به نهج نباشد و او ذات واجب یموجود
 یکه مناف معلوم شـود یتأمل البطالن را که به اندك ینباشد. لهذا مطلبي بدیه

وظایف شرع  کـه بـه ظـاهر بـه یارسال رسل و تکالیف الهیه بـود، بـه کسـان
دادن، و بـه مجـرد شـنیدن از افـواه رجـال بـر  نسـبت... قیام داشته باشند 

 از عدم مباالت یخال زبان و اصطالح آنها ـ کردن ـ با عدم اطالع بر تشنیع آنهـا
  ].314، ص1380، 10[ نباشد یدر دین و تجرّ

گفته و واکاوی دیدگاه حکیم، حکمت متعالیه را از گزند  بررسی ادعاهای مقاله پیش
ترین آموزه توحیدی در این مکتب، مصون  تحریف (خواسته یا ناخواسته) درباره پرارج

 خواهد داشت.
  

  قیق. پیشینه تح2
توحید شخصی وجود از مسایل جنجالی در حکمت و عرفان اسالمی است. پس از 

عربی و شاگردان و هوادارانش، حکمای متعالی نیز به نوبه خود به تحکیم برهانی آن  ابن
پرداختند. حکیم آقاعلی مدرس سهم وافر در این راستا دارد. او در دو اثر پرارج خود 

این نظریه را تحلیل و تبیین نموده و مبانی  »دیتوحال یف رسالة« و »الحکم عیبدا«
است. اخیرا با کمال  برانگیز واکاوی کرده شناختی آن را به دقت و تفصیل تحسین هستی

ها  اند. از این مقاله سف برخی مقاالت دانشجویی، در تبیین نظریه به تحریف دچار شدهتأ
، 1394 پاییز ،ین حکمتآی ،»تشکیک خاص وجود«، سیدمحمدمهدی نبویان، -1است: 
؛ این مقاله به صورت کتاب نیز منتشر شده است: وحدت وجوداز 172- 139، 25شماره

دیدگاه سه حکیم (صدرالمتألهین شیرازی، عالمه طباطبایی، حکیم آقاعلی مدرس)، 
ظریۀ وحدت ن« - 2، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس سره). 1396

که مورد » حسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانیشخصی وجود در اندیشۀ ابوال
های وسیعی از این مقاله روگرفتی بدون ارجاع از مقاله  گیرد. بخش ارزیابی ما قرار می

 حکیم دیدگاه مقایسه« ،السادات مریم ،ایزدي ،نفیسه ،سرمدي اهل - 3پیشین است!. 
چهارم، شماره دهم، پاییز  سال الهیات تطبیقي» ذات توحید در امین بانو و زنوزي مدرس

 وجود یخاص کیکتش«، اریشهر دیس ،یسبزوار یکمال - 4. 130- 119، 1392و زمستان
 بهار ،صدرا خردنامه ،»یخاص کیتشک انواع ریسا با آن تفاوت و مدرس یآقاعل دگاهید از

های همسو، نیازمند بررسی مدعاها  . بررسی هریک از این مقاله22- 5 ،91 شماره، 1397
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های خاص است. به تناسب نشر مقاله مورد ارزیابی،  های آنها در مقاله یا مقاله افتو رهی
در این مجله وزین، و به فراخور چارچوب تعیینی مجله، به بررسی بخشی از مدعاهای 

 اصلی مقاله خواهیم پرداخت.   
  

  وجود!  . مبانی متعارض با وحدت3
العلل انکار و رد وحدت وجود  د، علتمقاله موضع حکیم را درباره اصالت و تشکیک وجو

 از سوی آقاعلی مدرس به شمار آورده است.
  

  . اصالت وجود1. 3
به ادعای مقاله دلیل رد وحدت شخصی وجود از سوی حکیم پذیرفتن این معنای خاص 

تبع وجود در  تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به وجود تنها« از اصالت وجود است، که
] بنابه این ادعا، باید همه طرفداران 223، ص1397، 6[ .»بع داردخارج تحققی بالت

اصالت وجود از جمله صدرالمتألهین و عرفا، که فراوان در فراوان همین تفسیر را برای 
اند، از منکران وحدت وجود به شمار آیند! حکیم خود همین  اصالت وجود بر گزیده

  د نقل کرده است.تفسیر از اصالت وجود را از قائالن به وحدت وجو
 بدانکه بر وحدت وجود و موجود ـ که مشهور به صوفیه نسبت دهند ـ

تعینات  جاعلیت و مجعولیت در حقیقت وجود نبود، لکن کثرت ممکنات و
حقیقت  تابعِ امکانیه را که به اختالف مظاهر بود، بلکه انفسِ مظاهر باشد،

، 10[ باشند و موهومه ماهویه یاز تبعیت، اگر چه کثرت یوجود دانند به طور
  ].470، ص1380

   !یشخص وحدت با نه داند یم سازگار یکیتشک وحدت با تعبیر از اصالت وجود را نیا مقاله
باره صرفاً تابع برهان است، نه اندیشۀ عرفا؛ و طرفدار  حکیم مؤسس دراین

وحدت شخصی وجود؛ و این درحالی است که  وحدت تشکیکی وجود است، نه
صاحبان کشف و شهود آن را درک  وجود که به گفتۀ صدرا، التمعنای اول اص

 بر اعتقاد به وحدت شخصیِ]، 68، ص1جق، 1410[صدرالمتألهین، کنند  می

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

  ]. 240، ص1397، 6[ نیستند
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پنداشته » وجود مبتنی اعتقاد به وحدت شخصیِبر «که اصالت وجود   در این ادعا
شده، سردرگمی مقاله مشهود است. وانگهی استناد این برداشت به صدرالمتألهین خالی 
از اعتبار است؛ زیرا اگر بنابه ادعا، ایشان نیز مانند آقاعلی قایل به آن معنا از اصالت 

که در همین موضع  داشت در حالی اشد او هم نباید به وحدت وجود گرایش میوجود ب
دهد و هرچه در این موضع از قول به مراتب وجود و تحقق  به وحدت وجود بشارت می

داند. عبارت صریح او به همه  تبعی ماهیات، تأکید کرده منافی با وحدت وجود نمی
جود تبعی ماهیات را، از مراتب وجود دهد، زیرا وی همان و ها خاتمه می برداشت سوء
داند، بر اساس  نامند، با اعیان ثابته عرفا یکی می داند و آنچه را حکما ماهیت می می

ادعای مقاله باید عرفا نیز نتوانند به وحدت وجود قایل باشند، زیرا انبساط وجود را بر 
نچه در  ضاف بر این، آ] م14، ص1، ج1416، 9اند. [ اشیا، ماهیات یا اعیان ثابته نامیده

همان اضافه اشراقیه جاعل نسبت به مجعول «لسان عرفا به جعل ماهیت معروف است 
] 357، ص1370، 1» [نمایند است، که به این اضافه ماهیات، حصول خارجی پیدا می

الیه  گاه مضاف و مضاف طرف مستقل بیشتر ندارد و هیچ بدیهی است اضافه اشراقیه یک
ستقل نیستند. در هر صورت عبارت شفاف صدرالمتألهین در ارجاع دارای دو وجود م

مزبور، کافی است تا تحقق تبعی ماهیات را معنا کند و برمال سازد که هیچ تعلیق 
     تابد. تحریفی را برنمی

از مطالبی که باید محقق گردد این است که اگرچه بین وجودها اختالفی 
تأخر و ظهور و خفا نیست، اما به در ذاتشان جز به کمال و نقص و تقدم و 

حسب هر مرتبه از مراتب از اوصاف معین و نعوت ویژه امکانی برخوردار است 
که این مراتب در نزد حکما ماهیات و نزد ارباب کشف یعنی صوفیه و عرفا، 

  .]70، ص1 ، ج1410، 8شود [ اعیان ثابته نامیده می
یقت وجود به آالیش ماهیات و صدرالمتألهین پس از بیان چگونگی آغشته شدن حق

از تشکیک مراتب،  کند سخن برداشت از نسبت ماهیات و وجود، اعالم می  هشدار از سوء
کردن به حداقل، در مراحل بدوی آموزشی است و منافاتی با اثبات وحدت وجود و  بسنده

ثبات ورزی همگام با عرفا با برهان قطعی به اموجود ندارد که او در مراحل نهایی حکمت
بیند، چگونه  خواهدرساند (همان). اکنون که صدرالمتألهین منافاتی بین دو موضع نمی

بیند و به  مرحله آموزشی از سوی آقاعلی را منافی با رأی او با وحدت وجود میمقاله این 
تر این است که آقاعلی  کند؟ جالب گونه وارون استناد می موضع صدرالمتألهین این
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  کند. دت وجود از جانب عرفا را با وجود تبعی ماهیات توجیه میمدرس خود رأی به وح
موسوم، از  »اهل هللا«اند و به  معروف» صـوفیه«عرفـان کـه بـه  یمراد اولیـا

در وجـود و  یکـه در واقـع کثرتـ وحدت وجود و موجود نه ایـن باشـد
ود، جز او نب یالوجود و موجود واجب وجـود جـز یموجـود نباشـد و وجـود

اهیات به اضافه به مکه اعدامِ  آنجا از بلکه کثرت در اعدام و ماهیات بود، و
اند و  وجود نکرده ۀاستشمام رایح ماهیات حاصل شوند و ممتاز، و ماهیات
ماهیات  جز وجود حق نباشد، پس ینخواهندکرد مگر به تبع وجود، و وجود

صل شوند، پس در حقیقت اعتبار حا اعتباریه که به انتزاع و ینیستند مگر امور
  ].343، ص1380، 10[ .موجودات اعدام و ماهیـات موهومـات باشـند نـه

مضاف بر این، مقاله نشان نداده چگونه اگر کسی اصالت وجود را چنین تفسیر کند 
آید؟ البد تصویری تحریفی و اشتباه از وحدت وجود  در صف منکران وحدت وجود در می

اند  معروف است و عرفا خود از آن برائت جسته» جهله صوفیه«منظور است، که به تقریر 
خدایی است که هیچ تقرری برای ماسوا حتی تقرر و تحقق تبعی و به  و آن تصویر همه

عنوان مظهر قائل نیست. این تقریر که حکیم آقاعلی مدرس از وحدت شخصی وجود 
  چنین گزارش کرده است.ارایه داده، همان است که استاد آشتیانی به عنوان تقریر سوم 

اند: کثرات ظاهره در  قول سوم در مسئله وجود، قول کسانیست که فرموده
علت کثرت موجودات متمیزه در خارج و آثار ه باشد، ب وجود، کثرت حقیقیه مي

مختلفه مترتبه بر این موجودات، و در عین حال وحدت حقیقیه وجود هم ثابت 
نفس  کثرت حقیقیه نیست، وحدت اثرِاست، و منافاتي بین وحدت حقیقیه و 

واسطه ظهور حقیقت وجود در ماهیت مختلفه ه حقیقت وجود است و کثرات ب
و این وجود واحد در مقام فعل، عین ماهیات مختلفه است که ...  باشد. مي

و این إطالق و انبساط و سریان خارجیه است ... ساري در تمام ماهیات است 
ن شده است، و در مالبس اعیان ثابته و ماهیات تعینات امکانیه متعیه که ب

ي در مالبس اسماء و اعیان ي و تجلّامکانیه ظهور نموده است. این ظهور و تدلّ
 ،وحدت حقیقت وجوده ثابته را وحدت در کثرت، و رجوع این کثرات را ب

  .]118، ص1370، 1[ گویند کثرت در وحدت مي
 

  . تشکیک وجود2. 3
همین مبنا، نظریۀ  علی مدرس به دلیل نگاه تشکیکی به وجود و باآقا«مقاله ادعا کرده: 
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]. این ادعا تهی از 223، ص1397، 6»! [وحدت شخصی وجود را به چالش کشیده است
حقیقت است زیرا مقاله نظریه تشکیک را در سطح نازل این نظریه فروکاسته و از 

نظریه تشکیک را در  زده است. از این رو شتاب های اعالی آن چشم فروبسته  گونه
شمار  تشکیک خاصی منحصر پنداشته و آن را منافی با وحدت شخصی وجود به

است! نظریه تشکیک وجود نیز خود دارای مراتب تشکیکی است و از تشکیک عامی  آورده
الخاصی و باالتر از آن، در تعالی است. نظریه وحدت  تا تشکیک خاصی و اخصی یا اخص

تشکیک در مراتب، بر تشکیک اخصی و باالتر از آن مترتب شخصی وجود، با گذر از 
سان آقاعلی مدرس که بر اساس اصول و  ]. حکیمی متعالی به190، ص1370، 1است [

کند، چگونه در تشکیک مراتب  پردازی می مبانی حکمت متعالیه به طور راسخ نظریه
آثار، پر است از و دیگر » الحکم بدایع«گردد؟ جای جای سخنان بدیع او در  متوقف می

وی از تشکیک در مراتب به تشکیک در مظاهر و تجلی ظاهر در مظاهر و فروغ و  فرارَ
بند  ها است. ترجیع همین پرسش گوی  پاسخ» الحکم بدایع«ظهور حق در آینه موجودات. 

نظریۀ به چالش کشیدن «شود. وانگهی اتهام  سخنان وزین او به تجلی و ظهور ختم می
بر او نیز از شتابزدگی و عدم توجه و تأمل کافی (حداقل در پاسخ » وحدت شخصی وجود

به پرسش دوم) ناشی شده است. تحریر مستحکم و تقریر روان او از نظریه وحدت وجود 
کمی قابل مشاهده است. اگرچه بسط و تفصیل و واکاوی  در کمتر اثری از آثار حِ

رخی دشوارتر از دشوار ساخته است. جانبه او، دستیابی به مقصود را بر ب محققانه و همه
از این رو مقاله با تکیه به انگاره تشکیک خاصی، مدعای خود را اثبات شده پنداشته و 
تالش دارد نظر نهایی حکیم را در تشکیک خاصی فروبکاهد و از این رهگذر به دوقطبی 

  بودن وجود استناد کند!
ن نظریۀ تشکیک در نظر آقاعلی، معنای مورد قبول از وحدت وجود هما

 طاردیت عدم، تشخص به نظر ایشان، اگرچه موجودات عالم در. خاصی است
اند، اما با هم اختالف حقیقی دارند: یکی غنی  داشتن و منشأ اثر بودن مشترک

فقیر، یکی کامل و دیگری ناقص، یکی شدید و دیگری ضعیف است و  و دیگری
ی و کامل از موجود ضعیف و چون این صفات بایکدیگر تباین دارند، موجود غن

  ].237، ص1397، 6[ناقص مباین است 
اگر این مدعا با اصل عبارات حکیم در مصدر مقایسه شود، تقطیع عبارات و سوء 

گردد. مقاله برای اثبات اتهام تشکیک خاصی با تقطیع،  برداشت به خوبی نمایان می
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که موجودات  ندارد. اینای عبارت را تغییر داده که جز تباین حاد حاصلی  گونه به
» تباین عزلی«دارند چه مفادی دارد؟ مقاله به اختالف عرضی یعنی » اختالف حقیقی«

اندیشد و شاهد بر آن استناد به بخشی از تعبیر حکیم در باره اختالف موجودات  می
بدون » موجود ضعیف و ناقصبا موجود غنی و کامل تباین «است. بدیهی است سخن از 

ه سخن حکیم در خصوص نسبت و ربط ضعیف و ناقص به غنی و کامل مورد این که ادام
توجه قرار گیرد، چیزی جز بر باد دادن تشکیک خاصی و دوقطبی شدن وجود و تأصل 

سان آقاعلی مدرس، نگاه  آورد. حکیمی راسخ در حکمت متعالیه، به ممکنات به بار نمی
ه موالی موحدان دارد و فلسفه ژرف به متون مقدس آموزگاران راستین توحید به ویژ

کند. حکیم به این معیار  دهی می خود را در راستای فهم و تبیین آن متون جهت
بین » بینونت وصفی«توحیدی در سراسر اقلیم توحیدپردازی خود نظر دارد که سخن در 

نینجامد و نظریه تشکیک با همه » بینونت عزلی«واجب و ممکن منحصر گردد و به 
های متنوع حکما، برآیندی از این معیار  گیری ادوار مختلف و در موضع بسامد آن در

است. در نگاه نافذ حکمای متعالی حتی تشکیک خاصی (تشکیک در مراتب)، ریشه 
خشکاند. از این رو حکیم متعالی سفر به تشکیک در مظاهر را در  بینونت عزلی را نمی

یا » الخاصی توحید خاص«یا » اصیتوحید خ«گیرد و نیل به قله توحید، یعنی  پیش می
پروراند که به تعبیر او، نیل به آن قله در توان مرد خاصی  را در سر می» توحید اخصی«

، که مقاله با تقطیع و برداشت ناهنجار، آن را »غنی و فقیر«عبارات حکیم درباره  1 است.
  ، چنین است. دستمایه اثبات مدعای خویش قرار داده

نمایان شود که جاعلیت بالذات و مجعولیت بالذات در  و از اینجا عیان و
ار، و کمال مناسبت به حسب ذات در الدار غیره دیّ یواحده بود. لیس ف یحقیقت

آن در  یکه اتمّ از آن مناسبت بلکه مکاف یمیان آن دو متحقق باشد به نهج
متحقق، بلکه متصور نباشد، زیرا که  یمیان هریک از آن دو با غیر آن دیگر

و نفس او بود متصور و  یئکه در میانه ش یاز مناسبت یاتمّ یا مکاف یمناسبت
بالعزلة در میان جاعل بالذات و مجعول بالذات  تمعقول نباشد. پس بینون

                                                                                                                                        
قـال امامنـا   ؛ )241؛ 239، 1 ؛ ج74 :2 ج، 1378 ،11و هذا هو التوحید األخصّـي المتحقّـق فـي الوجـودات (    . 1

توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییـز بینونـة   : «)علیه سالم هللا و سالم مالئکته المقربین(الموحدین  امام
الثابـت فـی السلسـلة الطولیـة مـن الوجـود         و ما ذکره (ع) هو التوحید الخاص الخاصـی » صفة ال بینونة عزلة

 ؛ توحیـد )463 :1 ، ج(همان  الذی الیعرفه اال الرجل الخاصی  التوحید الخاصیو هذا هو ...  ).240 :1 ج(همان، 

  ).208: 1362، 5عام یعنی چیزی مثل او نیست، اما توحید خاص آن است که کسی غیر او نیست (
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نباشد، لکن از آنجا که حیثیت تمام ذات مجعول بالذات بعینها حیثیت ربط و 
و ضعف و  صینها جهت نقافتقار به جاعل بالذات بود، و جهت ذاتش نسبت به او بع

فتور باشد، و حیثیت تمام ذات جاعل بالذات نسبت به مجعول بالذات حیثیت 
و کمال و  صبه بودن و غنا و کمال و شدت و قوت بود، و فقر و غنا و نق مرتبطٌ

مال مباینت به حسب ک -  ضعف و شدت و فتور و قوت در دو طرف تقابل باشند
پس بینونت  -  و مجعول بالذات متحقق بوداین اوصاف در میان جاعل بالذات 

صفات هریک عین ذات   بالصفت، در میان این دو متحقّق و ثابت باشد، و از آنجا که
بینونت بالصفت، به بینونت بالعزلت، به حسب ذات راجع شود. پس در  ... او بود

میان جاعل بالذات و مجعول بالذات به حسب ذات هم تمام مناسبت ثابت بود، و 
کمال مباینت متحقق باشد، و از این بیان ظاهر شود که بینونت بالعزلت که در  هم

باشد که  یا اند، آن بینونت بالعزله فرموده یمیان جاعل بالذات و مجعول بالذات نف
 .]339، ص1380، 10[ نباشد ةعین بینونت بالصف

  
  . رابطه جاعل بالذات و مجعول بالذات4

دهد که  داند. گویا ضمیر بیدار او هشدار می یح فراوان میحکیم این رسته را نیازمند توض
؛ 394ص، 3، ج1379، 4[انگارانِ توحیدپرداز  سان همه یگانه به مسیر پر کژتاب است. او

واردان، اخطار کرده و اعالم  ، بر دشواری توحیدپردازی برای تازه]199ص، 1381، 3
، 11[ی ربوبیت اندک هستند نموده در میانِ انبوه مدعیان، واصالن به مقاصد عال

آور نیست که برخی به شبهه تباین بین مراتب  شگفت . از این رو]71، ص2 ،ج1378
گرفتار شوند. نیز غیرمنتظره » فعل مطلق«بین واجب تعالی و   وجود یا حداقل تباین

از «نیست که سخنان مبسوط او را تحریف و تقطیع کنند و از آن نتیجه دلخواه بگیرند و 
در این صورت الزم است تأکید شود، رابطه مجعول بالذات یعنی ». ظن خود یار او شوند!

(فعل مطلق مبدأ اول با جاعل بالذات) دارای مناسبتی تام  یوجود عام به عموم وجود
 است که هویت هر دو به اتصال وجودی یعنی اتحاد وجودی، به هم مرتبط است. 

ل باشد با مجعول بالذات، به پس هر جاعل بالذات که ممکن باشد م تصّ
  ]. 318، ص1380، 10بود [ اتحاد در وجود یاتصال وجود، و یوجود یاتصال
توان در توحید وجود تعبیری به زبان آورد؟ اگر این هم کافی  تر از این می آیا واضح

نیست! پس استفاده از ادبیات مشاهیر قایل به وحدت وجود همانند تطور و تشأن در 
  و عرضی چطور؟  شئون ذاتی
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ت مراتب و تباین هر علت بماه ت و معلولیّ  یپس در نزول و بدایات با علیّ
ت، و هر مرتبه بماه  یمرتبه، با معلول بماهو معلول، و مرتبه دیگر بماه یعلّ

بود، و نشئه عالم امکان در نزول و بدایات و درجات  یواحد سار یمرتبه، وجود
ه شئون باشد، مر یهر نشئه که او را درجات اتب و درجات او بود، و حدود وجودیّ

ه و ماهویه شئون عرضیه او باشند. پس با آنکه به ذات  ذاتیه، و حدود عدمیّ
ر باشد، و از شئون ذاتیه او، شئون  واحد بود، به ذات نیز متطوّر و متشأن و متکثّ

  عرضیه او پیدا شود (همان).
 یوجود«که در مراتب صعود نیز نه تنها این تطور در مراتب نزول وجود ساری است 

نتیجه این ». بود یواحد باشد، که در مراتب صعود آن موجود به وجه صعود سار
رسد؟  چه وحدت وجود به سرانجام می مشی به کجا ختم گشته است؟ جز به همان خط

) در قوس 1/ (الحدید» هو االول و االخر«چه محققان از عرفا پیرامون کریمه  جز همان
  اند؟  ود تا سرچشمه بقا بیان کردهنزول و صع

به مالحظه نزول و صعود بر نفس خود دائر باشد، و  یامکان  پس وجود عام
به ذات متطوّر، و از آنجا که تمام، اثر مبدأ اول باشد، و تمام ظهور اسماء و 
صفات او در حقیقت اطوار، اطوار حق اول بود، لکن نه به حسب ذات و کُنه، 

 یا    یا در هرچه بنگرم تو نمودار بوده و ظهور و وجه.بلکه به حسب فعل 
 - جل جالله - . ... پس در تحقق، ظهور حق اولیا نانموده رخ تو چه بسیار بوده

درجه حقیقت ظاهره، درجه ثانیه درجه ظهور بماهو  یسه درجه بود، درجه اول
اشیاء ظهور، و درجه ثالثه درجه مظهر بماهو مظهر. و به آن جهت که متعلق به 

، و یبود، فعل اطالق یباشد، و به او اشیاء موجود شوند، و در همه اشیاء سار
ت مطلقه، و مشیت ثانیه، و اراده ساریه، و رحمت رحمانیه، و رحمت  قیومیّ

  ].319واسعه، گویند [همان، ص
کند که توحید شخصی وجود  جا است که حکیم با واژگان رسا همان را تکرار می این

  اقتضا دارد.
 -جل جالله -پس از این بیانات و بیّنات، ظاهر و منکشف گردید که فعل حق

بگو فروغ  یاو، خواه یبگو تجلّ یبگو ظهور او، خواه یو مجعول بالذات او، خواه
و نقش  یاین همه عکس مواحد بود.  یبگو فیض اقدس او، ... وجود یاو، خواه

    (همان). داست که در جام افتا یفروغ رخ ساق کی مخالف که نمود
کند دشواری  انگاری، هنوز احساس می همه تالش برای زدودن ثنویت حکیم با آن
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مطلب، ممکن است مخاطب را در تنگنا قرار دهد، از این رو بار دیگر تصریح بر تصریح 
هللا تعالی) وجودی  افزاید، تا کمترین مجال باقی نماند که کسی برای فعل مطلق (وجه می

  انگاری را تحکیم بخشد.  با تکیه بر تشکیک رتبی وجود، ثنویت جداگانه بپندارد و
ن و  - وجه او ظهور او بود از آنجا که ظهور او باشد، نه از آنجا که متعیّ

د به عین مظهر نات و  -  متعدّ و حدّ او بود، و در این مقام از واقع، از جمیع تعیّ
ه مقدس باشد. ... به وجه اعل واجد بود، و و ابسط جمیع را  یحدود وجودیّ

باشند. چنانکه او نیز در وجود حق اول مستهلک و  یجمله در او مستهلک و فان
بود، و از آنجا که فروغ ذات او، و فیض اسماء و صفات ذاتیه او باشد، به  یفان
نگردد، زیرا که ظهور فیض  یبود، و در مقام خود از مقام خود فان یاو باق یبقا

ت بود، چه الزم و فروغ او از لوازم او باشد،  و الزم به ما هو الزم، چه الزم ماهیّ
ت او، و المجعول به  وجود، در بقا و فنا تابع ملزوم باشد، و مجعول به مجعولیّ

حد هرچه محدود  یپیش بالمجعولیت او بود، اگرچه به ذات مجعول باشد. 
ه فنا است ء غیر وجه یکل ش  است ال است   ].323[همان، ص اللّ

  
  و موصوف، نه علت و معلول  . رابطه صفت5

کشد و آن را به تشریح مکرر خواهد سپرد و  حکیم به آسانی از تبیین مطلب دست نمی
کند نه  را با حق تعالی رابطه صفت و موصوف معرفی می» وجود منبسط«این بار رابطه 

  رابطه علت و معلول. 
د و قیام این طایفه از صفات با موصوف در وجود متحد و در صقع موصوف باشن

معلول به علت به این مثابت نباشد ... قیام فیض منبسط به مبدأ اول از قبیل قیام 
از  -  یتعال -  ]. ... قائم بالذات به مبدأ اول326صفت به موصوف باشد. [همان، ص

باشد، و او  یاین تعیّنات که تعبیر از جمله آنها هم به تعیّن عقل اول شود خال
و اول صادر و بالذات صادر باشد، ... او را در مرتبه ذات بود. پس ا یوجود عام امکان

نباشد، و کثرات وجودیه شئون ذاتیّه وحدت او باشند، و کثرات ماهویه و  یکثرت
عدمیه شئون عرضیّه او. پس در حقیقت در وجود، دو وجود بیش نبود، وجود حق 

یک جاعل بالذات،  یکه فعل او بود، ... یعن یاول که مبدأ اول باشد، و وجود حق ثان
] نبود، و هرچه جاعل بالذات اعتبار شود، و  و یک مجعول بالذات در وجود [بیش

شود،  یجاعل بالذات راجع به جاعلیت مبدأ اعل هرچه مجعول بالذات، جاعلیّت آن
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بلکه عین او باشد، و مجعولیت آن مجعول بالذات راجع به مجعولیت فیض منبسط 
  ].328، صشود، بلکه عین او بود [همان

حکیم مطمئن است که ناآشنایان این سخنان او را با همه تصریح در نفی غیر، بازهم 
پس در حقیقت در وجود، «انگاری خواهندنمود. به ویژه این جمله او را  حمل بر تعدد و تثنیه

». که فعل او بود یدو وجود بیش نبود، وجود حق اول که مبدأ اول باشد، و وجود حق ثان
 کند.  انگاری را نفی می تر ثانی بیند واضح به عینیت تأکید کرده، ضروری میاگرچه او 

، یبود یا صعود ی، نزولیباشد یا عرض یهر مقام و مرتبه از نظام وجود را طول
و متذکر  ی، چون در او نیک نظر کنیو ثان یفرض کن یاو برابر و مکاف یچون از برا

  ].328[همان، ص ین او بینرا عی یرا که ذکر شد، آن ثان یقواعد یباش
  
  . گذر از علیت به تطوّر6

نقل «انگاری خود در باره نسبت صادر اول و حق تعالی، با عنوان  حکیم جهت تأیید یگانه
کاشف رموز االقدمین و المتقدمین «عین عبارات صدرالمتألهین را به عنوان » و تأیید

ین عبارات صدرالمتألهین به نوازد. در ا بر گوش مخاطب می» صدرالحکماء و المتألهین
صراحت علیت مرسوم را در منشأ بودن وجود منبسط برای سایر موجودات و نیز رابطه 

چنین حکیم  . هم]331، ص2ق، ج1410، 8[ علیت بین واجب و او را نفی کرده است
بیند که همه تالش تبیینی خود را به بیان دیگری از صدرالمتألهین ختم  بهتر این می

دهد. همان بیانی که  الخطاب قرار  ری وحدت وجودی خود پیرامون آن را فصلکند و داو
صدرالمتألهین پس از تحقیق طوالنی و تصفیه باطن، از رأی بدوی علت و معلول به 

  دهد.  تطور و تشأن وجود تغییر مسیر می
بالمعلول لیست لحقیقته هویة مباینة لحقیقة علّته  یأنّ هذا المسمّ

ة ذات المعلول مع قطع النّظر  ییکون للعقل أن یشیر ال یتّالمفیضة ایّاه ح هویّ
ة موجدها فیکون هویّتان مستقلتان ف التعقل احدهما مفیضا و االخر  یعن هویّ

کونه معلوال ...  یمعن یمفاضا اذ لو کان کذلک لزم ان یکون للمعلول ذات سو
ات ال حقیقة له بهذا االعتبار سو ضافا و الحقا، و ال کونه م یفإنّ المعلول بالذّ

... و  یله غیر کونه أثرا و تابعا من دون ذات تکون معروضة لهذه المعان یمعن
ن و تحقق انّ لجمیع الموجودات أصال واحدا و سنخا فاردا هو الحقیقة و  تبیّ

و هو األصل و ما سواه اطواره و   شئونه، و هو الذات و غیره اسمائه و نعوته، یالباق
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جود و ماورائه جهاته و حیثیّاته و الیتوهمنّ احد من هذه شئونه، و هو المو
وم تعال یالعبارات أنّ نسبة الممکنات ال تکون نسبة الحلول، هیهات  یذات القیّ

ه ف ة ممّا یقتضیان االثنینیّ الوجود بین الحالّ و المحلّ و  یإنّ الحالیة و المحلیّ
متنوّر بنور الهدایة و ال یههنا عند طلوع شمس التحقیق من أفق العقل االنسان

ة و  یالتوفیق ظهر أن ال ثان ت الکثرة الوهمیّ للوجود الواحد االحد الحقّ و إضمحلّ
هیاکل  یإرتفعت اغالیط االوهام، و االن حصحص الحقّ و سطح نوره النافذ ف

ا  یالممکنات و یقذف به عل الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و للثنویّین الویل ممّ
ف أنّ کلّ ما یقع علیه اسم الوجود بنحو من األنحاء فلیس یصفون إذ قد انکش

وم و نعت من نعوت ذاته و لمعة من لمعات صفاته  الّا شأن من شئون الواحد القیّ
ة و معلوال بحسب النظر الجلیل یفما وصفناه اوال أنّ ف قد آل آخر  - الوجود علّ

قیا و المعلول کون العلة منهما أمرا حقی یال یبحسب السلوك العرفان - االمر
ة المسمّ تطوّره  یالمعلول ال یبالعلة و تأثیرها ف یجهة من جهاته و رجعت علیّ

ة ال انفصال ش - 299، ص2ق، ج1410، 8» [ء مباین عنه یبطور و تحیثه بحیثیّ
، 10] ... و ما منظور خود را در شرح و توضیح آن کالم شریف بیان کنیم [301

  ].332، ص1380
گذارد تا اوهام ضدیت با  ود صدرالمتألهین، سنگ تمام میآقاعلی در توضیح مقص

پس از این است که حکیم به بستان وحدت وجود بشارت سازد.  وحدت وجود را فنا 
افزا نیز  کند، که مصحح عنوان این نوید را چنان نورافشان می» بشارت«دهد و با عنوان  می

 ،همان[» ول به وحدت وجودابطال ق«کند پیش از این،  آید و فراموش می به وجد می
در «جا در جهت نقیض، عنوان  دوانده است، اما این» الحکم بدایع«، را به عناوین ]302ص

  افزوده است.» بشارت«را پس از  ]336، صهمان[ » اثبات وحدت وجود
تأکید بر جریان دوسویه قاعده الواحد درباره صادر و مصدر، و مطالبی که  حکیم با

» حقیقت و رقیقت«ت و مجعول بالذات به تفصیل بیان کرد، به آموزه درباره جاعل بالذا
  سازد. گذارد و نیل به مقصود را کوتاه می انگشت می

و این اشارت بشارت دهد که جاعل بالذات عین مجعول بالذات بود، به وجه 
وْ«طور نزول،  وجه، و به حَ ال بِ وْعَ نا بِطَ هِلهِ وَ دَ ، و مجعول بالذات عین جاعل »لِ

طور صعود. و از اینجا عیان و نمایان شود که  بالذات باشد، به وجه کُنه و به
ار غیره  یلیس ف«واحده بود.  یجاعلیت بالذات و مجعولیت بالذات در حقیقت الدّ

 یو کمال مناسبت به حسب ذات در میان آن دو متحقق باشد به نهج ،»دیّار
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ک از آن دو با غیر آن آن در میان هری یکه اتمّ از آن مناسبت بلکه مکاف
 یاز مناسبت یاتمّ یا مکاف یمتحقق، بلکه متصور نباشد، زیرا که مناسبت یدیگر

  ].339 [همان، ص  ء و نفس او بود متصور و معقول نباشد یکه در میانه ش
سخنان کامل حکیم در همه جوانب این مسئله، گویاتر از هر ادعای ناتمام و شتابزده 

از برخی عبارات تقطیع شده، حقیقت موضع او را درباره عبور از جانبه  یک  و هر داوری
که مشی  نمایاند. به ویژه عباراتی از او  مواضع بدوی و صعود به توحید شخصی وجود می

های اولیه  کشد و همه مراحل صعود او را از گام متعالی او را از آغاز تا انجام به رخ می
سان با همان موضع  سازد. عباراتی هم ن میترین مرتبه نمایا شناخت تا نهایی هستی

صدرالمتألهین که از علیت مصطلح مشائی عبور کرده و به تطور و تشأن و تجلی ظاهر 
. حکیم وصف حال رسوب ]301- 299، ص2جق، 1410، 8[گردد  در مظاهر و ... نایل می

ی و معلولی و ظاهرگر در تباین اتب وجود را اندیشی و رأی به مر ایی یا تشکیک انگاری علّ
تطور مقام افتخار دارد که داند و  می» خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم«شایسته این تعبیر 

و امکان آن، با » فرق«تا منزل را و وجوب و وحدت حقه حقیقیه وجود » الجمع جمع«
  به اثبات رسانده است.   » براهین ساطعه قاطعه«

واحده  یوجود را حقیقتبه براهین ساطعه قاطعه ثابت و محقق باشد که 
واحد باشد که مبدأ و اصل سلسله موجودات و  یاصل متبوع یبود، یعن

وجودات بود، ... و معلوالت بالذات او را از آن جهت که معلوالت بالذات او 
ة، و به  یباشند، حقیقت نبود جز آنکه به ذات به او مضاف باشند به اضافه وجودیّ

 یبالذات، و آنها را ذات یبالذات، به اصل یعاو الحق باشند، از قبیل لحوق فر
 یاو، و تذوّت و تجوهر یاو، و تابع بودن از برا ینباشد، مگر اثر بودن از برا

نبود، مگر آنکه تطورات ذات او، تشئّنات صفات و اسماء او باشند از قبیل تطوّر 
، ظاهره در مظاهر، بلکه ظهورات خود یفاعله در فعل خود، و تشأن حقیق یذات

بود غیر این اوصاف، و این اوصاف، عوارض  ینه به طریق آنکه آنها را حقیقت
 یخارجه از آن حقیقت، و لواحق زائده بر او باشند. پس در آنچه در نظر ظاهر

باشد، و  ی، و علتیبود و مجعول یدیدیم از اینکه در وجود جاعل یجمهور م
ه بود، مباین  یتو حقیق یکه مجعول و معلول را مقام ی، به نهجیمعلول وجودیّ

خود غلط بود آنچه ما از حقیقت جاعله، و علت فاعله شایسته بود که گوییم: 
ت علت فاعله بالذات، تطور و تشأن پنداشتیم ؛ بلکه جاعلیت جاعل بالذات و علیّ

ه به اطوار و شئون الجمع به  که او را در مقام جمع یاو باشد به ذات و صفات ذاتیّ
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ه و بساطت من جمیع صورت وجوب وجود، و الجهات بود،  وحدت حقه حقیقیّ
ه که حدود وجودیّه  یدر مقام فرق به صورت امکان و کثرت، لکن کثرت امکانیّ

ه که وجود عام امکان یامکانیه را بود، در عین وحدت و فیض منبسط را  یامکانیّ
  ]. 340، ص1380، 10باشد [

  
  . آموزه ظهور و بطون7

پردازد تا تفسیر تطور علیت را در دیدگاه توحید  ون نیز میحکیم به آموزه ظهور و بط
وجودی خود با این آموزه به نمایش تام بگذارد. او همان سخن مشهور عرفا یعنی عینیت 
ظهور و بطون را که برگرفته از متون دینی است همسان با این سخن نغز حکیم 

، 2ج، 1380، 7[» ورهیا من هو اختفی لفرط نوره  الظاهر الباطن فی ظه«سبزواری 
  ، تکرار کرده است.]35ص

ت و ایجاد جاعل بالذات، اختفا او بود به حسب ذات و اسما و  یپس علیّ
صفات ذاتیه، در عین وجودیه مجعول بالذات، با اینکه این اختفا ظهور او بود به 
وجه نزول، و به وجه وجه نه به وجه کُنه. پس اختفا بود به حسب ذات و صفات 

هور بود به حسب فعل و صفات فعل، و سرّ این اختفا و ظهور این بود ذات و ظ
تِ جاعل بالذات و مجعولیت و معلولیتِ معلول بالذات،  ت و علیّ که جاعلیّ

که راجع به بینونت بالعزلة بینونت بالصفة فقط نباشد، بلکه بینونت بالصفة بود 
اشد. پس از بینونت بالعزلة باشد، و بینونت بالعزله بود که راجع به بینونت بالصفة ب

ظهور بود، و از اثبات بینونت بالصفة اختفا باشد، و از آنجا که بینونت بالصفة عین 
بینونت بالعزلة بود، در عین اختفا ظهور باشد، و در نفس ظهور اختفا بود پس در 

که ظهور او  - یو صفات و اسماء او، و فعل اطالق یوجود جز ذات حق تبارك و تعال
اند  نباشد، و حدود عدمیّه و ماهویه و وجودیه از آن جهت که حدود وجودیه - بود

از آن جهت که  -  مظاهر ظهور او باشند و تابع ظهور او بُوَند، بلکه حد ظهور نیز
از حدود امکانیّه وجودیّه باشد. ... و از  یبود، و یک یملغ -  از او یظهور او بود و حاک
حید را که در حقیقت بر وجه حقیقت بدون شوب تو یبود اولیا یاین اشارت بشارت

جز حق اول نبود، که اسم موجود بر او با قطع نظر از  ی، موجودیحکم یمجاز عقل
حق به حسب علم یا شهود بر سبیل حقیقت اطالق شود. زیرا که ظهور که به حق 

بود از آن جهت که ظهور بود نمایش و حکایت حق اول باشد، و حکم  یمسم یثان
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باشد، و هر حکم که بر او شود حکم  یبه آن جهت که حکایت بود ملغ حکایت
   ].342، ص1380، 10عنه بود [ یمحک

این بود حقیقت حال اما مقاله با کمال شگفتی، از این عبارات مصرح حکیم قصد 
انگاری بر حکیم،  برانگیزتر اثبات اتهام تثنیه دارد رد وحدت وجود را نتیجه بگیرد! حیرت

ی است که مُثبت نقیض ادعای مقاله است، اما مقاله با نقل آنها اتهام خود را از عبارات
  پندارد!  اثبات شده می

 واقع، علت و معلول با یکدیگر عینیت دارند. معلول به نحو اعلی و اشدّ و در
همان علت است و علت همان معلول، اما در مرتبه ضعیف آن است؛ به عبارت 

و وجود واجب نیز جهت  اند صیلی وجود واجبدیگر موجودات ممکن، جهت تف
دیگر، وجود معلول عین ربط به  از طرف ... وجود ممکنات است جمعی و بسیط

نظر از مستقل،  مستقل باشد، قطع اگر وجودی عین ربط به. علت است
  ].239ص ،1397، 6[. گونه تقرری ندارد هیچ

ه وحدت وجود سازگار سخن از عینیت علت و معلول و سایر تعبیرات جز با انگار
است؟ فروکوباندن این مشی و این ادبیات در تشکیک در مراتب، جز تحریف نظریه 

  آید. حکیم و انحراف از توحیدانگاری به تعددانگاری چیزی بیش به شمار نمی
  

  نتیجه. 8
حکیم آقاعلی مدرس با  است. توحیدنگاری امری مستمر در سیر تاریخ فلسفه اسالمی

ابعاد » الحکم بدایع«و » التوحید رسالة فی«در دو اثر گرانبهای خود؛  خامه توحیدنگار
توحیدگرایی را به تحکیم اصول و مبانی سپرده و با هنجارهای برهانی و وحیانی خوانشی 

آمیز است. در عین حال  از وحدت وجود ارایه داده که برای توحیدباوران سراسر شُکوه
 برخی پژوهندگان، مند به تأمل و تعمق آنو ژرفای نیازصعوبت مسئله وحدت وجود 

انگار و  حکیم متعالی را تثنیه شبهه ساخته و باعث شده اینحکمت اسالمی را دچار 
شبهات و  ،. مراجعه به نص عبارات حکیمقلمداد کنندمعارض با وحدت شخصی وجود 

سیره حکمت در مشی فلسفی او زداید و  اتهامات را از ساحت توحیدگرای وی می
توقف در مراحل بدوی و  گذارد. به نمایش می» نهایات«به » بدایات«الیه را در گذر از متع

باشد تا برخی به استناد تقطیعی به آن، موضع  قصر نظر به آن، دلیلی متین و موجه نمی
 نهایی حکیم را نادیده بگیرند.
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