
 

 

 88-73 ، صفحات1397، پاییز و زمستان 34خرد، شماره  جاویدان

 مالصدراتقریري از وجود مطلق و مقید از دیدگاه 
 **الدین شریفی حسام

 ه چکید

به اعتقاد مالصدرا، حقیقت مطلق وجود، محض هستی و تحقق در خارج 
است. این حقیقت با وسعت و بساطتی که دارد، براي موجودات دیگر 

هایی که مقید  گذارد. در عین حال مالصدرا، به وجود تحققی باقی نمی
تواند خود را  حقیقت مطلق، میهستند نیز قائل است. مالصدرا، معتقد است 

هایی مقید و محدود تنزل دهد. با این تنزل، موجودات  به صورت هستی
شوند. نسبت این موجودات با هستی مطلق، نسبت مقسم با  دیگر محقق می

اقسام است. زیرا وجود مطلق با اطالق مقسمی، تمام اقسام وجود را شامل 
مان موجودات مقید هستند. شود از جمله وجودهاي بشرط شیء که ه می

ضمن آنکه موجودات مقید، داراي وجودي مختص خود هستند؛ مستقل و 
گر  جداي از وجود مطلق نیستند. وجود مطلق است که به صورت مقید جلوه

الوجود است که  شده است. هر وجود مقیدي به یک لحاظ همان واجب
ود را متجلی میمقید شده است و به لحاظ آنکه مقداري از حقیقت وج

 الوجود است. سازد داراي نقصان و فقدان و غیر از واجب
 

الوجود، حقیقت وجود،  وجود مقید، واجب  وجود مطلق، :اه کلیدواژه
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 مقدمه

. وجود صرف یا لحـاظ  1کند:  اي ذکر می گانه هاي سه مالصدرا براي حقیقت وجود اعتبار
. وجـود منبسـط یـا    3د یا وجود بشـرط شـیء.   هاي مقی . وجود2حقیقت وجود بشرط ال. 

هـا   مقسم این اعتبار ).70: 1360؛ همو، 41 – 40: 1363(مالصدرا، حقیقت وجود بشرط اطالق 
پذیرد و در عـین حـال بـه صـورت متعـین       وجود مطلقی است که تمام این اعتبارها را می

انـد.   م حاصـل شـده  هیچ یک از آنها نیست. اعتبارهاي سه گانه، با لحاظ قیودي براي مقس
به این لحاظ حقیقت وجود داراي معانی متعدد و در عرض هـم نیسـت بلکـه بـه معنـاي      

کند. در حـالی کـه هـیچ     هاي مختلف بر اقسام مختلفی صدق می واحدي است که با اعتبار
یک از این اقسام، عین حقیقت مطلق وجود نیستند و اطالق حقیقـت وجـود بـر آنهـا بـه      

 ها اقسام حقیقت وجود هستند.این دلیل است که آن
این مقاله به بررسی حقیقت وجود مطلـق بـه اطـالق مقسـمی در فلسـفه مالصـدرا و       
نسبت آن با وجودهاي مقید از جمله حقیقـت سـریانی وجـود و مخلوقـات و مراتـب آن      

کنـد: آیـا حقیقـت مطلـق وجـود، بـا ذات        پردازد و مسائلی از این دست را بررسی مـی  می
تی دارد؟ در صورت وجود نسـبت، موجـودات مقیـد بـه عنـوان اقسـام       واجب تعالی نسب

حقیقت وجود، چه حکمـی خواهنـد داشـت؟ نحـوه تحقـق آنهـا چگونـه اسـت و نظـام          
 تشکیکی در این صورت به چه صورت قابل بیان است؟

 خصوصیات حقیقت مطلق وجود 

شـدن  گانـه اسـت. بـراي روشـن      حقیقت وجود به اطالق مقسـمی، داراي اعتبـارات سـه   
نسبت آن با این اعتبـارات، نخسـت بایـد ایـن حقیقـت شـناخته شـود و خصوصـیات و         

هاي آن بیان شود. حقیقت وجود را در نظام حکمت صدرایی با ایـن خصوصـیات    ویژگی
 توان شناخت: می

موجـود بمـا   «. وجود مطلق موضوع فلسفه: از دید حکماي اسالمی، موضوع فلسفه، 1
کـه  ) 24/ 1: 1990(مالصدرا، است » موجود مطلق«یا  )89-88/ 6: 1990(مالصدرا، » هو موجود

 ). 1/39: 1990(مالصدرا،  شود یاد می» وجود بما هو وجود«در حکمت متعالیه از آن با 
، وجود مطلق و رها از هـر قیـد   »وجود بما هو وجود«. اطالق مقسمی وجود مطلق: 2

ی اطـ        الق در آن قیـد وجـود   و شرط است که با هر قیـد و شـرطی قابـل جمـع اسـت وـل
اسـت کـه محـدود در    » مطلق به اطالق مقسـمی «نیست. وجود مطلق در موضوع فلسفه، 
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اش خارج از آنها هم تحقق دارد. ایـن مفهـوم بـا     افراد موجود نیست بلکه به سبب اطالق
د نیسـت. وجـود منبسـط و        آنکه در تمام وجودها جریان دارد؛ به انبسـاط و شـمول مقیـ

اي از حقیقت وجـود مطلـق و قسـمی از آن اسـت و از      سمی، خود جلوهمطلق به اطالق ق
ی وجـود منبسـط شـامل وجـود مطلـق نیسـت         این لحاظ وجود مطلق شامل آن است وـل

. طبیعت وجود مطلق در خـارج، وجـود ال بشـرطی اسـت کـه تمـام       )322: 1363(مالصدرا، 
ار کلیـت و وجـود   موجودات را شامل است، ولی عمومیت آن بر تمام موجودات، به اعتب

بلکه حتی عمومیت و شمول آن، قید و محـدودیتی بـراي    )309/ 2(همان، ذهنی آن نیست 
 رود. آن به شمار نمی

حقیقت وجود مطلـق در خـارج، بـه لحـاظ شـمول و      «گوید:  مالصدرا در عباراتی می
اش بر افراد ماهیات در خارج، وجودي عام و منبسط است. حقیقتـی واحـد اسـت     انبساط

وجود تمام موجودات، وابسته به او و از او هستند. حقیقت وجـود حتـی بـر مفـاهیم     که 
افکنـد   عدمی مانند مفهوم عدم مطلق، عدم مضاف، قوه، استعداد، فقـر و ... نیـز سـایه مـی    

اي که در عقل و بـا نـور وجـود، ایـن مفـاهیم عـدمی فهـم و از یکـدیگر متمـایز           گونه به
  ).381و  260/ 1(همان،  »شوند می

» وجود بما هو وجود یا وجود مطلق به اطـالق مقسـمی  «. تحقق عینی وجود مطلق: 3
األمر و بـه صـورت عینـی     مفهومی کلی نیست که تنها در ذهن موجود باشد بلکه در نفس

تحقق دارد و موجب وجود یافتن تمام افراد وجود است. زیرا هر فـردي از افـراد وجـود    
از وجـود مطلـق اسـت و وجـود مطلـق بـر آن        مطلق از آن جهت که وجود است، فـردي 

کند. در غیر این صورت وجود نخواهد بـود و موجـود بـر آن صـدق نخواهـد       صدق می
(مالصـدرا،  کرد. از آنجا که تحقق افراد بدیهی است، تحقق وجود مطلق هم بـدیهی اسـت   

1990 :6 /88-89.(  
، حقیقتـی  »وجـود وجـود بمـاهو   «باید بین مفهوم وجود و حقیقت وجود تفاوت نهاد. 

هـاي آن هسـتند. موجـودات خـارجی، در      خارجی است و تمام وجودهاي خارجی حصه
منـدي   اند و چیزي از حقیقت وجـود بیشـتر ندارنـد و میـزان بهـره      حقیقت وجود مشترك

ایـن حقیقـت تنهـا    ). 257 -255/ 1(همـان،  ایشان از این حقیقت موجب اخـتالف آنهاسـت   
  هـاي کلـی،   کـه دارد معـانی مختلـف امکـانی، مفهـوم      حسب مراتب و مقامات مختلفی به

د، کلـی،       اوصاف اعتباري و نعوت ذهنی را می پذیرد و با لحاظ ایـن مراتـب، مطلـق، مقیـ
اش  هـا تغییـري در ذات و حقیقـت    شود بدون آنکه این لحاظ جزئی، واحد و کثیر و ... می

 ).259/ 1(همان، پدید آورند 



 1397پاییز و زمستان ، 34جاویدان خرد، شماره  76
 

 

حقیقـت هـر شـیء خصوصـیت وجـودي شـیء        هاي حقیقت وجود مطلق: . ویژگی4
 ).1/39: 1990(مالصـدرا،  است و حقیقت وجود مطلق، مطلق تحقق و بودن خـارجی اسـت   

. حقیقـت  )259/ 1(همـان،  دهـد   ذات حقیقت وجود را تحصل، فعلیت و ظهور تشکیل مـی 
وجود، مجهول الکنه، مبدأ سایر وجودها، صرف وجـود، بسـیط محـض، بـدون سـبب و      

گویـد: حقیقـت وجـود،     و داراي وحدت اسـت. مالصـدرا در ایـن بـاره مـی     قائم به ذات 
وجود صرفی است که به چیزهاي دیگر، هیچ وابستگی ندارد. این وجود بـه هـیچ قیـدي    

نامند. حقیقـت مطلـق    مقید نیست و عرفا آن را هویت غیبی، غیب مطلق و ذات احدي می
گیـرد. مطلـق    ادارك قـرار نمـی   وجود، هیچ اسم و رسم و نعتی ندارد و متعلـق معرفـت و  

وجود به حسب ذاتش، غیب محض و مجهول مطلـق اسـت، گرچـه بـه لحـاظ لـوازم و       
تواند پدیدار و آشکار شـود. اطـالق حقیقـت وجـود، در حقیقـت سـلب همـه         آثارش، می

چیز از کنه ذات و عدم تقید آن است، البته سلب و عدم تقیدي کـه بـا اثبـات همـه چیـز      
ندارد. حتی همین سلب یا عدم سـلب هـم در کنـه ذات تحقـق نـدارد       براي ذات، منافاتی

 ).327/ 2: 1990ندارد (همو، بلکه اعتباري عقلی است که در کنه ذات راه 

 یکسانی حقیقت مطلق وجود و واجب تعالی 

مالصدرا نظیر خصوصیاتی را که براي حقیقت وجود بیان کرد؛ بـراي واجـب تعـالی نیـز     
  دي است که خودش مقتضاي وجود خود اسـت و بنفسـه و بـه   کند. واجب، وجو ذکر می

ــق اســت  ــدرا،  خــودي خــود محق ــو،86و  85/ 1: 1990(مالص . )16 -15و  12 -11: 1380؛ هم
اي کـه ذات واجـب بـه خـودي      وجوب وجود، عین حقیقت واجب تعالی است به گونـه 

ه خود، مصداق موجودیت است و این ذات بـدون انضـمام و مالحظـه هـیچ حیثیتـی چـ      
واجـب،   ).135و  1/130: 1990(همـو،  حقیقی، چه اضافی و چه سـلبی داراي وجـود اسـت    

وجود مؤکدي است که موجب اتصاف دیگر موجودات به وجـوب و وجـود اسـت. هـر     
اش به وجـود محـض، ممکـن و     موجودي به خودي خود و با قطع نظر از ارتباط و تعلق

 ). 131(همان، موجود است  نا
، عنوان فصلی کـه پیرامـون  معرفـت ذات حـق اسـت، چنـین       غیبمفاتیح الدر کتاب 

گوید،  مالصدرا در این فصل می». يف االشارة ايل حقيقة الوجود و اهنا عني املعبود«است:  آمده
توانـد داراي   حقیقت وجود که اصیل و داراي حقیقـت اسـت، در تصـور و تحقـق، نمـی     

یست و نهایتی نـدارد. حقیقـت   خصوص وجود شدیدي که با عدم آمیخته ن سبب باشد. به
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وجود از آنجا که عین وجود است و غیر وجود در آن راه نـدارد، بایـد واجـب باشـد نـه      
 ).322 -321: 1363(مالصدرا، ممکن 

گویـد؛   مالصدرا در عبـارتی دیگـر در تطبیـق حقیقـت وجـود بـر واجـب تعـالی مـی         
ن بدیهی اسـت ولـی از   اي که مفهوم و تحقق آ گونه ترین چیز است به حقیقت وجود ظاهر

اي کـه از سـوي برخـی،     گونـه  تـرین حقـایق اسـت بـه     سوي دیگر، کنه و ذات آن مخفی
چیـزي در عقـل و خـارج بـدون وجـود محقـق        اعتباري محض دانسته شده اسـت. هـیچ  

شود و قوام تمام اشیاء به اوست. در عقل و خارج، حقیقـت بسـیط وجـود، انقسـام و      نمی
: 1990، اسـفار  (همـو، ت را دارد و موجب کمال تمام اشیاء اسـت  پذیرد. تمام کماال جزء نمی

مالصدرا بعد از ذکر اوصاف حقیقـت وجـود، آن   ). 45: 1363؛ همو، 220: 1361؛ همو، 260/ 1
 گوید: دهد و می الوجود تطبیق می را بر واجب

السامء االهلية، فهو الواجب الوجود احلق سبحانه و تعايل، الثابت بذاته، املثبت لغريه، املوصوف با«

املنعوت بالنعوت الربانية، املدعو بلسان االنبياء و االولياء اهلادي خلقه ايل ذاته اخرب بلسـاهنم انـه 

ال بمداخلة و مزاولة و بحقيقته غري كل يشء ال بمزايلة و اجياده لالشياء اختفاؤه  هبويته مع كل يشء

 ). 261 -260/ 1: 1990(مالصدرا، » فيها مع اظهاره اياها

بنابر این، طبیعت وجود مطلق، همان واجب تعالی است. هیچ شـیئی از اشـیاء غیـر از    
تواند حقیقت وجود باشـد، زیـرا غیـر واجـب یـا مـاهیتی از ماهیـات اسـت یـا           حق، نمی

توانـد   وجودي ناقص که با عدم و کمبود آمیخته است، پس هیچ شیئی جـز واجـب نمـی   
نـاي وجـود باشـد. واجـب الوجـود، صـرف       به خودي خود و در ذات خود، مصـداق مع 

اسـرار  (همـو،   تر از آن وجود ندارد. وجودي است بدون حـد و نهایـت   وجود است که تام
وجود مطلق، از حیث موجود بـودنش، بایـد مبـدأ    ). 220: 1361؛ همو، 27 -26: 1360، االیات

لقـی کـه   بر خودش مقدم شود. بنابر این وجـود مط   آید شیء باشد در این صورت الزم می
حقیقت بسـیط وجـود، اقتضـاي     ).38: 1990باشد (همو، در خارج موجود است باید واجب 

نهایـت وجـود را دارد از ایـن رو، عـین واجـب تعـالی اسـت         ترین کمال و شـدت بـی   تام
داننـد، چـون داراي    عرفا نیز وجود ال بشرط را حقیقت حق تعـالی مـی   )24 -23/ 6(همان، 

تقییـدي خـالی اسـت حتـی از تنزیـه از نـواقص و ماهیـات        اطالقی است که از هر گونه 
 ). 309/ 2(همان، 
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 هاي مقید وجود

در خصوصیات حقیقت وجود بیان شد، موجودات متکثر، حقیقت وجـود مطلـق هسـتند    
اند. وقتی حقیقت وجود، واجب شـد، تمـام موجـودات متکثـر در حقیقـت،       که مقید شده

آیـد   توجه به این نکته، ایـن پرسـش پـیش مـی    مقید شده حقیقت وجود واجب هستند. با 
که موجودات امکانی چه جایگاهی دارند و چگونه بایـد وجـود آنهـا را توجیـه کـرد؟ در      

هـاي مختلـف بـراي وجـود      پاسخ به این پرسش، مالصدرا با قائل شدن به مراتب و جلوه
که وجود مطلـق  اي  دهد. البته به گونه اي از وجود قرار می مطلق، براي مخلوقات نیز بهره

د، متنـی جـدا از مـتنِ وجـود مطلـق ندارنـد. ایـن           در آنها حاضر است و وجود هـاي مقیـ
 اند.   گر شده هاي مختلف جلوه ها و حصه موجودات، همان وجود مطلق اند که به اندازه

هاي مقید که مراتب و شئون وجود مطلق هستند از سنخ وجودند. آنها جلـوه و   وجود
ق هستند ولی وجود مطلـق نیسـتند بنـابر ایـن نـوعی وجـود هسـتند.        شأنی از وجود مطل

مقید تحقق و هستی دارد ولی تحقـق و هسـتی آن مطلـق نیسـت بلکـه محـدود و         وجود
در حد و قید خاصی منحصـر نیسـت و تحقـق و تعینـی     » مطلق بما هو مطلق«مقید است. 

بـراي وجـود مطلـق    خاص ندارد. هر خاصیت و صفتی که براي وجود، قابل تصور باشد 
هـا یـا صـفات     به صورت مطلق وجود دارد. اگـر وجـود مطلـق بخشـی از ایـن خاصـیت      

وجودي را بروز دهد و ظاهر سازد؛ در حقیقت خود را در وجـودي خـاص مقیـد سـاخته     
کنـد و   است. پس وجود مطلق با محدود و مقید ساختن خود، به صورت مقید ظهـور مـی  

د، غیـر از وجـود      ود. به یـک لحـاظ تحقـق   ش هاي مقید می موجب تحقق وجود هـاي مقیـ
مطلق هستند. چون مقید غیر از مطلق است ولی با لحاظی دیگـر، چیـزي غیـر از مطلـق و     
د ظـاهر شـده اسـت. وجـود         مباین با آن نیز نیستند. زیرا مطلق است که بـه صـورت مقیـ

دهـاي  مطلق داراي اطالق مقسمی اسـت؛ پـس در ضـمن اقسـام خـود، از جملـه در وجو      
مقید، موجود است. در عـین آنکـه منحصـر در هـیچ یـک از آنهـا نیسـت و بـه صـورت          
د نیسـت بلکـه        دها را شامل است. وجود مطلـق مجمـوع وجودهـاي مقیـاطالقی همه مقی
د، بـه وجـود خـاص ماهیـت یـا مرتبـه             حقیقتی فـوق آنهاسـت. مالصـدرا از وجـود مقیـ

 نماید.      تشکیکی وجود مطلق یاد می
داننـد کـه در حـدي     مالصدرا، عرفا وجود مطلـق را وجـودي نامحصـور مـی     در بیان

خاص محدود نیست. اما وجود مقید، وجودي محدود بـه حـدي خـاص اسـت. بـر ایـن       
اساس، وجود مطلق کل اشیاء و بر همه آنها سـایه گسـتر اسـت، زیـرا فاعـل هـر وجـود        
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تر از خـود شـیء بـه     الیق هاي مقید است و مبدأ شیء مقید، داراي کمال و فضیلت وجود
خـودش اســت. حقیقـت وجــود مطلـق، وجــود جمعـی تــام اسـت کــه سـاري در تمــام        

 -116/ 6: 1990(مالصـدرا،   موجودات است و فوق آنها نیز هست و در آنها محـدود نیسـت  
د    . به تصریح مالصدرا، مقید شدن وجـود مطلـق موجـب پیـدایش وجـود     )117 هـاي مقیـ

ز داراي وجودي مقیـد باشـند کـه خـارج از وجـود مطلـق       شود آنها نی است و موجب می
 نیست.

د بـودن وجـود ممکنـات را چنـین بیـان کـرده اسـت:          در عباراتی دیگر مالصدرا مقیـ
د هسـتند. وجـود مطلـق هـیچ       ماهیات ممکن، وجود مطلق ندارند بلکه داراي وجود مقیـ

د، داراي قیـد عـدمی          ی وجـود مقیـ اسـت و  قید عدمی ندارد و وجـود محـض اسـت وـل
وجود آمیخته باعدم، هستی بـی رنـگ    ).114(همان،  وجودي است که با عدم آمیخته است

د از هسـتی بـی رنـگ و صـرف       و صرف تحقق نیست بلکه تحقق و تقرري خاص و مقیـ
د    د با عدم را نباید اجتماع نقیضین دانست. زیرا وجـود مقیـاست. آمیخته بودن وجود مقی

بلکه وجودي است محدود که الزمه ایـن محـدودیت،    در عین وجود بودن معدوم نیست
 شود وجود مقید، با عدم آمیخته است.   هاي دیگر است. بنابر این گفته می عدم وجود

موجود یا حقیقت وجـود اسـت یـا غیـر حقیقـت وجـود.        عرشیهبه بیان مالصدرا در 
یـت،  مراد از حقیقت وجود، آن است که با غیـر وجـود آمیختـه نشـده اسـت و حـد، نها      

(مالصـدرا،  الوجود نامنـد   ماهیت، نقص و عدمی ندارد. حقیقت وجود به این معنا را واجب
بر این اساس، غیر حقیقت وجود، شامل وجودهـاي نـاقص و محـدود اسـت     ). 219: 1361

 که به تبع آنها ماهیات نیز تحقق دارند.
وجـود   فهمـد. همـین   انسان از وجود مطلق، صرف تحقق، بودن، حصول و تقرر را می

بی رنگ توانایی ظهور به صورت هر رنگـی را دارد. درسـت ماننـد نـور سـفید کـه تمـام        
تواند هر یک از آنها را از خود آشـکار سـازد. ظهـور وجـود      ها را در خود دارد و می رنگ

شـود. ماننـد آنکـه وجـود انسـان،       مطلق به صورت محدود موجب تحقق وجود مقید می
موجـودات یـا دیگـر موجـودات مقیـد در مراتـب        وجود عقل، وجـود سـاري در دیگـر   

مختلف وجود باشد. در هر یک از این ظهورهـا، وجـود مطلـق بـا حفـظ اصـل تحقـق و        
د و محـدود را      بودن، به صورت بودن و حصولی خاص ظاهر مـی  شـود و وجـودات مقیـ

 نماید. ایجاد می
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 نسبت وجود مطلق و مقید

د      را نیز در بر میوجود مطلق شامل وجود مقید است و وجود آن  گیـرد، ولـی وجـود مقیـ
شامل مطلق نیست. به عقیده مالصدرا، واجب تعالی، چـون وجـود نامحـدود دارد، فاقـد     

اش باشد. وجود واجب در تمام مراتب وجـودي   ماهیتی است که بیانگر محدوده وجودي
حیثیات اوست کـه همگـی آنهـا بـه وجـوب وجـود         حاضر است. تمام حیثیات وجودي،

شت دارند. بنابر این زمین و آسمان و خشکی و مراتـب مختلـف مجـردات خـالی از     بازگ
تـرین   حقیقت بسیط وجود، اقتضـاي تـام   ).6/272: 1990(مالصدرا،  وجود حق تعالی نیستند

نهایـت وجـود را دارد. از ایـن رو، عـین واجـب تعـالی اسـت. نقـص،          کمال و شدت بـی 
هـا و   نامتنـاهی، راه نـدارد. تمـام نقـص     کمبود و تعدد وجود در حقیقت وجـود واحـد و  

تعددها به خاطر مقید شدن وجود مطلق و تنزل آن از مرتبـه وجـوبی خـویش اسـت کـه      
همـان گونـه کـه وجـوب     ). 24 -23(همـان،  موجب راه یافتن عدم در ساحت وجود است 

هـاي   گري آن بـه صـورت وجـود    وجود، خاصیت ذاتی وجود بحت نامتناهی است، جلوه
از خصوصیات ذاتی وجـود بسـیط نامتنـاهی اسـت. وجـودي کـه تمـام حقـایق          مقید نیز

وجودي را در خود به نحو مندمج دارد، داراي این خاصـیت ذاتـی اسـت کـه آنهـا را بـه       
صورت مقید ظاهر کند. به این وسیله تمام حیثیـات وجـودي واجـب کـه تـوان ظهـور و       

 رسند.   بروز دارند به فعلیت می
هاي مقید با مطلق، باور مالصدرا بـر ایـن    ، درباره نسبت وجودبمفاتیح الغیدر کتاب 

است که حقیقت مطلـق وجـود بـه اطـالق مقسـمی، همـان واجـب تعـالی اسـت. چنـین           
هـاي او بـه    شود که شـئون و جلـوه   هاي مقید داراي تعیناتی می وجودي به صورت وجود

  ارد شـأن و جلـوه  و شأن وجود از سنخ وجـود اسـت و امکـان نـد      آیند. جلوه حساب می
د     وجود چیزي غیر از وجود باشد. شأن وجود مطلق، همان وجود مطلق بـه صـورت مقیـ
د،        د، محـدویت و تعـین وجـود مقیـد و عـدم تقیـاست. فرق شأن با وجود مطلق، در تقی

مقید، متن جـدایی از واجـب نـدارد بلکـه       محدودیت وجود مطلق است. بنابر این، وجود
ه صورت مقید در آمـده اسـت. واجـب کـه هـیچ تعـین و ظهـور        وجود واجب است که ب

خاصی ندارد، اگر خود را به صورتی خـاص، متعـین و ظـاهر سـازد، وجـود خـود را بـه        
هـاي واجـب، بـا آنکـه      صورت محدود و ناقص، در آورده است. پـس ظهـورات و جلـوه   

ودي داراي متنی مختص به خود هستند ولی متن، جداي از وجود واحد حق نیست. وجـ 
د جلـوه      گـر شـده    در عرض آن نیست بلکه همان وجود مطلق است کـه بـه صـورت مقیـ
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است. وجودهاي مقید، با یکدیگر داراي رابطه تشکیکی هستند و شـدت و ضـعف دارنـد    
 ). 353: 1363(همو، و همگی با همان نظام و ترتیبی که دارند به وجود واجب، موجودند 

 به حقیقت سریانی وجود هاي مقید با توجه نحوه تحقق وجود

حقیقت وجود مطلق، وجود جمعی تام است کـه در تمـام موجـودات سـاري اسـت. ایـن       
وجود سریانی، به حسب تفاوت موجـودات در کمـال و نقـص، داراي تفـاوت و مراتـب      

موجودیت ممکنـات بـه هویـت حـق تعـالی اسـت،        ).117 -116/ 6(همان: تشکیکی است 
گسترش داده اسـت و موجـب وجـوب وجـود آنهـا       واجب وجودش را بر تمام ممکنات

اي اسـت کـه هـیچ موجـودي از آن خـالی نیسـت        شده اسـت. بسـیط الحقیقـه بـه گونـه     
واجب الوجود، وجودي اسـت کـه هـم در مرتبـه خـود       ).50: 1360، یاتاسرار اآل(مالصدرا، 

اي داراي  است و هم در دیگر مراتب وجودي. نه به ایـن معنـا کـه واجـب در هـر مرتبـه      
اي از مراتب وجود نیست مگـر آنکـه واجـب     شود بلکه نشئه و مرتبه ماهیت آن مرتبه می

در آن مرتبه موجود است ولی محدود به آن نیسـت و فراتـر از تمـام مراتـب دیگـر هـم       
حقیقت واحد الهی، با تمام بسـاطت و احـدیتش، در تمـام     ).56 -55/ 6: 1990(همو، هست 

اي از ذرات موجـودات نیسـت مگـر آنکـه نـور       یچ ذرهاشیاء مادون خود جریان دارد و ه
حق تعالی بر آن احاطه و تسلط دارد. وجـود واجـب حـق، وجـود بخـش تمـام اشـیاء و        
همراه آنهاست. همراهی که مقارنت دو شیء با همدیگر نیست و در عـین ایـن همراهـی،    

 -373(همـان:  شـد  غیر از تمام اشیاء است، ولی نه به این معنا که از آنها جدا و گسـیخته با 
هـاي حقیقـت مطلـق وجـود اسـت، آن       اي از جلوه خاصیت وجود سریانی که جلوه). 374

 هاي مقید و با ماهیات مختلف جلوه کند. است که به صورت وجود
بر این اساس، در وجود، مقام و منزلتی نیست مگر آنکـه مقـام و منزلـت حـق اسـت؛      

بدان معنا نیست کـه اشـیاء از خـود اثـر و      فعلی از افعال نیست مگر آنکه فعل اوست. این
فعلی ندارند بلکه اشیاء با اینکه حقیقتاً داراي افعال و آثـار هسـتند ولـی تمـام آنهـا بـه اهللا       

شود ولی با این حـال همـان وجـود، شـأنی از      نسبت دارند. وجود به اشیاء نسبت داده می
  ).374 -373(همان، شئون حق است و به حق تعالی نسبت دارد 

 تشکیک احاطی در موجودات مقید

دانـد، بـراي آن    ، مالصدرا با اینکه وجـود را داراي حقیقتـی واحـد و بسـیط مـی     اسفاردر 
افرادي قائل است که اختالف بین آنها تنهـا در شـدت و ضـعف و کمـال و نقـص اسـت.       
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واجب وجود صرفی است کـه غایـت کمـال را دارد، متعلـق بـه غیـر نیسـت بلکـه تمـام          
اقص وابسته به اویند. حقیقت وجود، هیچ نقص و کمبودي نـدارد، وجـودي   هاي ن وجود

بسیط است که فعلیت و حصول محض است و مرکب از ماهیـت و وجـود نیسـت. اگـر     
شـوند بـه خـاطر معلولیـت و تعلـق       برخی از مراتب وجود متصـف بـه ایـن صـفات مـی     

پـاي علـت    هـم  تواند وجودي شان است. معلول از آن جهت که معلول است، نمی وجودي
: 1990(همـو،  نفس جعل و تعلق به وجـودي دیگـر اسـت      خود داشته باشد. وجود معلول،

بـه ایـن معنـا    ). 240 -239و  235-234: 1363؛ همو، 50: 1360؛ همو، 101و  94 -93و  15-16/ 6
که وجودي در عرض وجود علت خود نـدارد بلکـه همـان وجـود علـت اسـت کـه بـه         

کرده است. مراد از مراتـب تشـکیکی وجـود نیـز آن اسـت      صورت و حالتی خاص جلوه 
که تمام مراتب وجود، داراي وجودهایی در عرض واجب نیستند بلکه وجودشـان همـان   
وجود واجب است به نحو مقید. این نوع از تشکیک با تعـدد مـتن سـازگار نیسـت بلکـه      

. پـس بـه   تمام مراتب وجود به متنی واحد که همان واجب تعالی اسـت موجـود هسـتند   
یـاد کنـیم.   » تشـکیک احـاطی  «بنامیم بهتر است از آن به » تشکیک طولی«جاي آنکه آن را 

تشکیکی که در آن با پذیرش تعدد وجودات، براي آنها متنی مسـتقل از وجـود مطلـق در    
 شود بلکه همگی در وجود مطلق و به صورت مقید موجود هستند. نظر گرفته نمی

یات وجود مطلق هستند، ایـن بـه آن معناسـت کـه     موجودات ممکن، ظهورات و تجل
شود. هسـتی مطلـق نیسـت، بلکـه هسـتی       حقیقت وجود، از بی رنگی و اطالق خارج می

ی مطلقـی کـه بـه          مقید است. وقتی هستی مطلق، مقید می شود، بـاز هـم مطلـق اسـت وـل
 گر شده و اطالق خود را در دل رنگی خاص، ظاهر سـاخته اسـت. بـه    صورت مقید جلوه
هاي حقیقت وجود، کمـاالت مختلـف اشـیاء     واسطه تجلی و دگرگونی گفته مالصدرا، به 

هـاي   آینـد. حقیقـت وجـود، بـه صـورت      کننـد و وجودهـاي خـاص پدیـد مـی      ظهور می
هـاي   شـود. صـورت   کند و موجب ظهـور تمـام کمـاالت و اعیـان مـی      گوناگون تجلی می

سـتند. هـر یـک از ایـن     گوناگون تجلی وجـود، وجودهـاي خـاص کمـاالت و اعیـان ه     
وجودهاي خاص، مستهلک در وجود قاهر سابق بر خود و تمام ایـن وجودهـا در وجـود    
احدي حق مستهلک و مضمحل هستند. بنابر این، کثرت اسماء و تعدد صـفات و تفصـیل   

/ 1: 1990(همـو،   بـرد  آنها در مراتب ظهور، وحدت حقیقی حق در مرتبه ذات را از بین نمی
تشـکیک  «تـوان بـا    این نحوه تحقق براي موجودات مقید در دل مطلق مـی از ). 262 -260

 یاد کرد.» احاطی
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دانـد. وجـود مطلـق از     در بیانی دیگر، مالصدرا وجود مطلق را داراي دو حاشـیه مـی  
شود که در شرافت و کمال، نامتنـاهی اسـت و از سـوي     الوجود ختم می یک سو به واجب

ظـاهر   ).7/257(همـان:  نقصان کماالت، نامتنـاهی اسـت   شود که در  دیگر به هیوال ختم می
این کالم آن است که واجب یکی از اقسام وجود مطلق است نه عین وجـود مطلـق، ولـی    

شود که تمام موجودات مادون مقهور وجـود واجـب    با توجه به سخنان پیشین دانسته می
وجـود اسـت و   هستند و واجب همان وجود مطلق است که در دل تمام موجودات مقید م

 موجودات مقید نیز به تشکیک احاطی داراي وجودات خاص خود هستند. 
یا قید خوردن یا نـزول وجـود مطلـق را    » تشکیک احاطی«در عبارتی دیگر، مالصدرا 

داند. به گفته وي، بـا توجـه بـه آنکـه حقیقـت وجـود،        موجب تحقق موجودات مقید می
وجوداتی در کنار واجـب تعـالی نیسـتند    همان واجب تعالی است، مراتب ضعیف وجود، 

بلکه نزول حقیقت وجود، موجب تحقق مراتب مختلف وجـودي و جلـوه کـردن آن بـه     
صورت موجودات امکانی و مخلوقاتی غیر از واجب است. اگر حقیقت وجـود از مرتبـه   
تام به ضعف و نقصان نزول نکند، امکان اتصافش به هیچ معنایی از معـانی غیـر وجـودي    

در تشکیک احـاطی، نـزول واجـب از      ).1/109(همان، نامندشان وجود ندارد  یت میکه ماه
شود. از آنجـا کـه ایـن نـزول داراي      مرتبه کمالی و قوه نامتناهی، موجب وجود ممکن می

اي از درجـات نـزول از مرتبـه وجـود مطلـق نامتنـاهی، موجـب          درجاتی است، هر درجه
شـود کـه    فی براي حقیقت مطلق وجود مـی پیدایش خصائص عقلی و تعینات ذهنی مختل

اند، هـر ممکـن، زوجـی ترکیبـی      نامند. بر این اساس گفته آنها را ماهیات و اعیان ثابت می
است، از جهتی مطلق وجود است و از جهتی در مرتبه معینـی از قصـور از مطلـق وجـود     

 ).320 -319/ 2و  1/70(همان: است 

 هاي مقید جعل وجود

حقایق ممکنات در خارج موجودند، ولی نه به وجودي مستقل. منشـأ   به عقیده مالصدرا،
وجود ممکنات، حقیقت واحد و وجودي منبسط است که خودش به تنهایی و بـا وجـود   
خودش، موجب وجود تمام موجودات است. البته وجود واحد، به هیچ موجودي وجـود  

ب تحقـق  بخشد و موجب جعل وجودي نیست بلکـه بـا وجـود واحـد خـود، موجـ       نمی
اشیاء دیگر است. بر این اساس تمام تعددها و تکثرات تعینـات، اعتبـاري هسـتند. وجـود     

شان به حقیقت واحد وجود اسـت و تعـدد و تکثـري در وجـود ندارنـد       آنها در اثر اتصال
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 -234: 1363 ؛ همـو، 367و  321 -320/ 2: 1990(مالصـدرا،   بلکه تعدد و تکثرشان اعتباري است
حد وجود داراي مراتب و تعینـات اسـت و مراتـب تشـکیکی وجـود در      حقیقت وا). 235

عین آنکه مراتب وجودند و داراي متن هستند ولی متن مستقلی از خـود ندارنـد و جعـل    
تـر همـان وجـود     ها و وجودهـاي ضـعیف   گیرد بلکه اینها جلوه وجودي به آنها تعلق نمی

، هـیچ وجـودي نـدارد، نـه     قوي هستند. از این رو بـه اعتقـاد وي، ممکـن در ذات خـود    
وجود فی نفسه، نه بنفسه و نه لنفسه. ممکـن داراي وجـودي اعتبـاري و نسـبی اسـت و      

 ).33: 1380(همو، ذات واجب، یگانه وجود فی نفسه، بنفسه و لنفسه است 
داراي متنـی جـدا از حقیقـت      مالصدرا منکر این است که مراتـب تشـکیکی وجـود،   

تواند بـا افاضـه یـا انضـمام وجـود بـه او از        ممکن، نمیوجود باشند، به نظر وي، وجود 
سوي جاعل، محقق شده باشد. به باور مالصدرا، وجود ممکن، صرف ارتبـاط و انتسـاب   
ذات ممکن به جاعل است. ممکن ذاتی نیست که از واجب، شیء مبـاینی بـه نـام وجـود     

ن داراي وجـودي  اي که بعد از افاضـه وجـود، ذات ممکـ    به آن افاضه شده باشد، به گونه
نظـر برخـی از عرفـا نیـز     ). 63/ 1: 1366؛ همو، 3/19: 1990(همو،  در کنار وجود واجب باشد

چنین است که  اثر جاعل در حقیقت، شیء مستقل و متمایزي از مـؤثر و جاعـل نیسـت.    
مؤثر داراي شیئیت مستقل است ولی اثر، عین ربط به مؤثر است و اسـتقاللی بـراي خـود    

معلول هویتی مباین از هویت علت مفیض خـود نـدارد؛ پـس     ).31 -30: 1380(همو، ندارد 
دو هویت مستقل نداریم که یکی مفیض و دیگري مفاض باشد. بلکه همه موجـودات بـه   
حقیقتی واحد موجودند که محقق کننده آنهاست و موجودات، شئون و فـروع و حیثیـات   

 ).64: 1366(همو،  اویند
احد است که داراي مراتب متعدد است. مـراد از مراتـب،   نتیجه آنکه وجود حقیقتی و

شئون و تجلیات وجود واحد است. مالصدرا این مراتب وجودي را به این معنـا مجعـول   
د، بـین مراتـب     داند که آنها وجودات مقیدي از واجب هستند و با این وجود می هاي مقیـ

شـود   تـأخر موجـب مـی   شود و این تقدم و  وجود و وجود مطلق تقدم و تأخر حاصل می
پـس   ).434 -433/ 1: 1990  (همـو، که ماهیات مختلف از این مراتـب وجـود انتـزاع شـوند     

ممکنات با آنکه داراي وجودي براي خود هستند ولی ایـن وجـود جـداي از مـتن مطلـق      
وجود نیست بلکه وجـود مطلـق در دل آنهاسـت و ممکنـات بـه ایـن لحـاظ همـان مـتن          

دیگر، ممکنات، به لحـاظ قیـد و محـدودیت وجـودي خـود،      واجب هستند. اما از سوي 
جلوه و تعینی از وجود مطلـق هسـتند و ایـن لحـاظ مـتن وجـودي ممکنـات را تشـکیل         
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یـاد کـرد.   » تشکیک احـاطی «توان به دهد. از رابطه وجودي میان ممکنات و واجب می می
دد در در  عین آنکه کثرت وجود محقق است ولـی موجـودات متعـ   » تشکیک احاطی«در 

 دل وجود مطلق واحد قرار دارند و داراي متنی مستقل و وراي آن نیستند.   

 دو اعتبار براي ممکنات

همان گونه که گذشت ممکنات همان واجـب و وجـود مطلـق هسـتند و از سـوي دیگـر       
توان به دو لحـاظ   از مراتب وجود را می  اي اي از وجود دارند. پس هر مرتبه ه خود نیز بهر

اي از مراتـب وجـود    د: نخست لحاظ وجود براي آن از آن جهـت کـه در مرتبـه   اعتبار کر
. بـه اعتبـار اول،    لحاظ عدم وجود کماالت و مراتب وجود مطلق براي آن  قرار دارد. دوم،

واجب و وجود مطلق در مراتب مادون حاضر است و از خود اشیاء بـراي نسـبت داشـتن    
ب وجود، همان وجود مطلق هسـتند و اصـل   به آن مرتبه داراي اولویت است. چون مرات
دهد بنابر این حقیقـت مطلـق وجـود واجـب،      و حقیقت آنها را حقیقت وجود تشکیل می

تـوان همـان واجـب     واجد مراتب مادون است و تمام ممکنات را به لحاظ وجودشان مـی 
اي از مراتب وجـود نباشـد    دانست. اگر حقیقت مطلق وجود واجب، داراي کماالت مرتبه

شود و ایـن بـا    به آنها متصف نشود، در مقایسه با آن کمال، متصف به امتناع بالقیاس میو 
واجب بودن واجب در جمیع جهات سـازگار نیسـت و موجـب ترکیـب در ذات واجـب      

شـوند کـه بـه     هاي وجود مخلوقات لحـاظ مـی   ها و کمبود است. ولی به اعتبار دوم، نقص
هـا و   خیـزد. نقـص   اتـب تنزلـی آنهـا بـر مـی     واجب نسبت ندارد و از خود ممکنات و مر

هاي وجودي از ساحت واجب تعالی منزه هستند و سـلب آنهـا از واجـب موجـب      کمبود
  ).379(همان: اثبات کمال و علو براي واجب است 

دهد که هـر موجـود امکـانی، داراي دو جهـت      در عباراتی دیگر مالصدرا توضیح می
ر ایـن جهـت بـا همـه موجـودات امکـانی       است: نخست جهت واجب به غیر بودن که د

دیگر در وجود مطلق اشتراك دارد. دوم، جهتی که تعـین هویـت وجـودي ممکـن بـه آن      
است. به این اعتبار، درجه وجودي شیء و میزان کمـال و نقصـان وجـودي آن مشـخص     

شـود. از   شود. نزول واجب از مرتبه کمالی و قوه نامتناهی، موجب وجـود ممکـن مـی    می
اي از درجـات نـزول از مرتبـه وجـود       این نزول داراي درجاتی است، هـر درجـه  آنجا که 

مطلق نامتناهی، موجب پیدایش خصائص عقلی و تعینات ذهنـی مختلفـی بـراي حقیقـت     
   ).320 -319/ 2(همان:  شود مطلق وجود می
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تمایز نهادن میـان واجـب و مخلوقـات از یـک سـو و شـباهت میـان آن دو از سـوي         
شـود بتـوان واجـب را علـت و مخلوقـات را معلـول        نی است که موجب میدو رک  دیگر،

کند که معتقدند، اگـر معلـول از هـر     واجب تعالی دانست. مالصدرا از برخی عرفا نقل می
جهت مشابه فاعل باشد، دیگر صادر از آن نیست بلکه عین آن است. نیـز اگـر معلـول بـه     

توانـد معلـول آن باشـد.     واهد داشت و نمـی طور کامل مباین با فاعل باشد با آن تناسبی نخ
پس هر معلولی مرکب از دو جهت است: نخست، جهتی مشابه فاعـل و حـاکی از او کـه    

شود. دوم، جهت مباین فاعـل کـه جهتـی ظلمـانی اسـت و       جهت نورانی وجود نامیده می
  شود زیرا مباین فاعـل اسـت و شـیء    آن را ماهیت نامند. جهت ماهوي از فاعل صادر نمی

تواند معلول مباین خود باشد. بـه دلیـل همـین مباینـت، هرگونـه مـاهیتی از واجـب         نمی
شود. معلـول هـر علتـی، ماننـد سـایه نـور        شود و ماهیت غیر مجعول دانسته می سلب می

است که از جهتی شبیه نور است و از جهتی عدم نور است. سـایه، ظلمـت مطلـق نیسـت     
وي دیگر، نور مطلق هم نیست بلکـه بـا ظلمـت آمیختـه     اي از نور دارد. اما از س بلکه بهره

است. جهت ظلمت از نور به وجود نیامده است بلکه مباین نور و عدم نور اسـت. همـین   
). 420 -421/ 1(همـان:  شود که بتوانیم آن را معلول نور بـدانیم   دو جهت در سایه باعث می

نسبت واحـد    دهد، نشان می هایش را هایی که نسبت وجود حق با جلوه دیگر از مثالیکی 
آید و حقیقـت هـر عـدد، جـز از واحـد       با دیگر اعداد است. عدد از تکرار واحد پدید می

 ).2/309(همان: البشرط تشکیل نیافته است ولی هر عدد غیر از واحد است 

  نتیجه

الوجـود اسـت. ایـن وجـود موجـب وجـود        وجود مطلق یا حقیقت وجود، همان واجـب 
ودات است. با توجه به خصوصیات حقیقـت وجـود، هـیچ وجـودي     بخشی به سایر موج

الشیء قابل تعدد و تکثـر نیسـت. وجـودي     در کنار این وجود قابل فرض نیست و صرف
توان آن را به هیچ اسـم و رسـمی متصـف سـاخت. در عـین آنکـه        بی رنگ است که نمی
از آنهـا   ها را به صورت منـدمج در خـود دارد ولـی بـه هـیچ یـک       تمام خواص و ویژگی

متصف و محدود نیست. وجود مطلـق، بـا توجـه بـه تمامیـت و کمـال ذاتـی خـود، بـه          
کند که موجب تنـزل آن از مقـام اطـالق اسـت. مطلـق       هایی مقید جلوه می صورت وجود

د      بما هو مطلق، موجب تحقق و تعینی خاص نیست بلکه وجود مطلـق بـا محـدود و مقیـ
د مـی    ند و موجب تحقق وجـود ک ساختن خود، به صورت مقید ظهور می شـود.   هـاي مقیـ
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وجـود مطلــق داراي اطــالق مقســمی اســت؛ پـس در ضــمن اقســام خــود، از جملــه در    
د   وجود د، موجود است. در عین آنکه هیچ یک از آنها نیست ولی همـه مقیـهـا را   هاي مقی

 هاي مقید نیست بلکه حقیقتی فوق آنهاست.   شامل است. وجود مطلق مجموع وجود
حـدي وجـود مطلـق     کند که محدود کننده اطالق و بـی  وجود مطلق آثاري بروز میاز 

هـاي   هاي محدود و مقید خود، موجب تحقق وجـود  است. وجود مطلق با توجه به جلوه
هاي مقید، مراتب و شئون وجود مطلق و از سـنخ وجـود هسـتند ولـی      مقید است. وجود

مقید داراي وجودي خاص خـود اسـت.   شان از وجود به صورت ناقص است. وجود  بهره
از وجود مقید، به وجود خاص ماهیت یا مرتبه تشکیکی وجـود مطلـق یـاد شـده اسـت.      
د دارد، از آن وجـود مطلـق نیـز هسـت. زیـرا         این وجود در عین آنکه اختصاص بـه مقیـ

د، داراي    وجود مقید همان وجود مطلق است که محدود و متعین گشته است. وجـود  مقیـ
د در عـین آنکـه داراي      مستقلی در عرض وجود مطلق نیست. پس وجود وجود هـاي مقیـ

وجودي مختص خود هستند ولی این وجـود در مـتن وجـود مطلـق اسـت. مالصـدرا از       
کنـد کـه ایـن نـوع      هاي مقید و رابطه بین آنها به مراتب تشـکیکی وجـود یـاد مـی     وجود

 نامید.» تشکیک احاطی«د تشکیکی که در آن مطلق در دل مقید حاضر است را بای
د غیـر از مطلـق اسـت      هاي مقید، به یک لحاظ غیر از وجود مطلق تحقق اند چون مقیـ

انـد کـه بـه     ولی با لحاظی دیگر، چیزي غیر از مطلق و مباین با آن نیز نیستند. همان مطلق
تـوان در نظـر گرفـت،     صورت مقید ظاهر شده است. پس وجود مقید را به دو لحـاظ مـی  

توان گفـت واجـب در    ه وجودي که از این جهت به وجود واجب موجود است و میجنب
آن موجود است. جنبه عدمی و ماهوي که فقدان کماالت وجـود مطلـق اسـت و بـه ایـن      

 لحاظ غیر از واجب تعالی است.
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