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 دربارة وحدت وجود گيالنی رودسري محمدسعيد مال ارزیابی دیدگاه
 

 حسين کلباسی اشتري -آبادي جواد قدیري حاجی

  

 چکيده

 – متعلق به مکتب اصفهان وقمری قرن یازدهم و دوازدهم  یمحک -محمد سعید رودسری گیالنی  مالهای  از زمرۀ نوشته

و  ط به آنتوحید و شبهات مربو ةاز ادلدر خالل آن  و را نقدوحدت وجود نظریة  ،که در آناست  «یدتوح رسالة»کتاب 

با  او هم با عصر حکمای نامداری همچون صدرالمتألهین قرابت دارد و هم. ستالوجود بحث کرده ا همچنین تعین واجب

این  گاناین رساله که نگارندهای منتقد مکتب صدرایی همچون مدرسة مال رجبعلی تبریزی و مانند او نزدیک است.  جریان

در نگاه کلی، است. مکتب اصفهان متکلم و فقیه  ،مانده از این حکیم جای تنها اثر بهاند، گویا  کردهتصحیح و ترجمه  آن را مقاله

 ن دو معنای متفاوت مطلق وجود دانسته است ومیاشدن به وحدت وجود را خلط  فیه در قائلمنشأ اشتباه صو مصنف رساله،

کرده است. او در ادامه، لوازم و تبعات اعتقاد به وحدت وجود را نیز آن را نقد و بررسی  با ذکر اقوالی از حکما و متکلمان،

 وجود را بررسی کرده است.الوجود و توضیحات الزم دربارۀ حقیقت مطلق  ذکر و نحوۀ تعین واجب

 

  کليدي هاي واژه
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 درآمد

حاد فاصال    عطاااا،،  فرزند ،مال محمدسعیددوران حیات 

از . اسات  قارن یاازدهم و ابتادای قارن دوازدهام      نیمة دوم

زمان دقیق تولد و وفات این عالم بازر  اطالعاات دقیقای    

در زمان خاود،   القدر امامی، این عالم جلیلدر دست نیست. 

 ۀشاد  تربیت او .بوده استحکیمی زبردست و فقیهی فرزانه 

 میارزا  عالماه  ةشااگردان برجسات   زماره  از اصفهان و ۀحوز

 میااارزا عالماااهاسااات.  ق(1090) محمااادباقر سااابزواری

المعاد فای شار     ذخيرةصاحب کتاب  محمدباقر سبزواری

که شاگردان و فضاالی  است؛ کسی  الحلی للعالمة  رشادالا

بن عبدالفتا  تنکابنی مشاهور   با عظمتی همچون مال محمد

ماال   احتمااالا ق( را رشد داده است. 1124) به فاضل سراب

نام آن روزگاار مانناد آقاا     هاز اساتید ب محمدسعید رودسری

رجبعلای   مال محمادتقی مجلسای، ماال    حسین خوانساری،

فاضال   زیارا  ؛ها برده است مال علی شیروانی بهره وتبریزی 

 ةدر کارناما  یا و هام مباحهاه   یلحاا  درسا   ازسراب هام  

 ی،)افناد  شاگردی ایان اسااتید را ثبات کارده اسات      ،خود

 ؛317: 3ق، ج1431 دیگااران،و  ی اصاافهانزا عباادا،یاارم

باه مکتبای تعلاق     او .(308: 6ق، ج1430 ی،آقابزر  تهرانا 

مانناد میردامااد    رآو نام یت حکیمان و فقیهانمدارد که به ه

 ،هاای ایان مکتاب    ازجمله ویژگای ؛ و شیخ بهایی بنیان شد

هاای   هاای گونااگون دانا     جامعیت بزرگاان آن در رشاته  

هاای   این مکتاب جریاان  عین حال،  در. است عقلی و نقلی

بنیانگااذار ایاان  ؛را درون خااود رشااد داده اسااتی متعاادد

 کاارد،حکماات یمااانی را مطاار     -میرداماااد  - مکتااب

میرفندرسکی حکمت تطبیقی و شیخ بهایی حکمت ایماانی  

حکماات در نهایاات عناااوینی همچااون د و عرضااه کااررا 

متعالیااه صاادرایی، حکماات تنزیهاای تبریاازی و حکماات   

 .شدنددر چنین مکتبی معرفی  نومشایی

باود و  شاخص فقیهی ، در روزگار خودمال محمدسعید 

 طبقاات فقهاا و از  ة موسوعضمن  در را اواز این حیث، نام 

 ی)سابحان  اناد  قارن دوازدهام ذکار کارده    مهم فقهای  زمرۀ

ماناده و   جاای  به تنها اثر ؛ اما(491: 12ش، ج1376 یزی،تبر

حکمی و کالمای باه    اثر ،از مال محمدسعید گیالنییادشده 

و  یکه تبحار او در مساائل حکما    است« ية توح  رسال»نام 

ة . عالما دهد را نشان می یل کالمئو دقت او در مسا یفلسف

مال محمدساعید  فاضل سراب که معاصر و همدرس  شهیر،

 عالمااه محقااق ساابزواری بااوده اساات،    درس ۀحااوزدر 

باار  منظااور بیاان اشااکاالتی  او و بااهای در پاسااخ باه   رسااله 

ماال   «یاد توح ةرسال»که همان حواشی بر  -های او  استدالل

است که اهمیات ایان   نوشته  - استمحمدسعید رودسری 

 یسابحان  ؛236: 3ق، ج1408 ین،)اما دهد  رساله را نشان می

نوشاتار در ابتادا    . هدف این(291: 12ش، ج1376 یزی،تبر

عرضاة گزارشاای از دیاادگاه مصاانف )ره( و ساا   نقااد و  

کاه باه بیاان گازارش      طوری ی نویسنده است؛ بهبررسی مبان

 ای وارد نکند. لطمه

کاه   رود می ای مسئلهدر این رساله به سراغ  ابتدا مصنف

 شده اسات به وحدت وجود  ینموجب به اشتباه افتادن قائل

ذکار  را  که چنین اعتقاادی باه هماراه دارد    لوازمیو س   

بین دو معناای  که خلط  -در ادامه، منشأ اشتباه آنها کند.  می

و همچناین براسااس   نقد و بررسی را  - مطلق وجود است

مترتاب بار وحاادت وجاود را ذکاار     دیادگاه خاود، لااوازم  

توحیاد و تعاین   ة سانن از ادلا  در ادامة بحاث،   او کند. می

ناارر باه   شابهات  باه  و اسات   الوجود به میان آورده واجب

کاه در آن   - کموناه  ابان  ةخصاوص شابه   باه توحید، اصل 

 - شاد  شامرده مای  مسائل و اهمّ شبهات غوامض  دوران از

در ایان   دهاد.  ابتناا بر وحدت وجود پاسخ مینیاز به بدون 

موارد براساس حکمت مشایی سایر   بیشترمصنف در مسیر، 

از حکماای   یکه نقل عبارات متعادد  است کردهو احتجاج 

 .گاواه بار ایان مدعاسات     ،ساینا  خصوص ابن به این مکتب،

وحادت وجاود،    نقدبرداشت خود در تأیید  برای ،همچنین

و  ق(ه. 816) شااریف جرجااانی میاار سااید  عباااراتی را از 

و ایان   ق( در موارد منتلف ذکر کردهه.957فاضل خفری )

با وجاود   داده است. گفتنی است شر  و توضیحرا عبارات 

و مشاارب ق( 1045) مالصاادرا نساابت بااه تااأخر زمااانی

و  اوبااه رودسااری  ،وجااودی و عرفااانی او در ایاان زمینااه
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ساننی از او باه   هیچگااه  و  التفاتی نداشاته  حکمت متعالیه

 .یاورده استمیان ن

 

 اسالمی فلسفة مکاتب در وجود وحدت جایگاه

یکای از   ،نظار از خاساتگاه آن   وحدت وجود صارف ة نظری

کاه   اسات ترین مسائل عرفانی و فلسافی   ترین و بنیانی مهم

و  همااواره دچااار مااد  و قااد  بااوده و فااراز و فرودهااا  

 بیشااترهااای منتلفاای را بااه خااود دیااده اساات.     قرائاات

 در فضای اسالمی وجاود دارد،  هایی که از این نظریه قرائت

براساس سه دیدگاه حکمت مشاایی، حکمات صادرایی و    

 .شود داده می که به اجمال توضیح استمکتب عرفانی 

کهاارات  ةبااه نظریا  ، معاروف دیادگاه مکتاب مشااایی    

هاا اصایل    وجودتمامی اعیان و ست که ا قائل به آن متباین،

ها در یاک   جودة وهم ،و به تمام ذات تباین دارند. همچنین

و ایان   اناد  شریک بوده - یعنی مفهوم وجود -امر عام الزم 

هاای   طور تشاکیکی بار وجاود    به)مشترک و بسیط( مفهوم 

. (156-154: ش1388 پناااه، یاازدان) منتلاف صااادق اسات  

تشاکیک خاصای    ةبه نظریا  معروفدیدگاه حکمت متعالیه 

در مقابل وحادت ساننی و وحادت     -یا وحدت سریانی 

 وحادت قائل به این است کاه هام کهارت و هام      -عددی

گاردد و   مای  کهارت باه وحادت بااز     ،همچناین اند؛  حقیقی

-160ش: 1388 پنااه، یزدان) وحدت در کهرت ساری است

و  باه وحادت وجاود    ،دیدگاه عرفاانی  ،دیدگاه سوم. (156

که بر مبناای آن، حقیقات بسایط     معروف است کهرت نمود

و یگانة وجود به درجات و مراتب، در مجاالی و مظااهر و   

کهرات اعیان رااهر شاده اسات و ایان کهارت، خللای باه        

 مجااز  باه  کند؛ زیرا کهرات وحدت حقیقت وجود وارد نمی

 (.161: ش1388 پناه،شوند )یزدانمی متصف وجود به

 یدمااال محمدسااع «یاد توح ةرسااال»در  ،نیققاادر متا  باه 

در  او یارا ز اسات؛  شاده  تقریار  مشاائیان  یدگاه، دیرودسر

 یرفتاه را پذ ییاصاول حکمات مشاا    ،سننان خاود  یال هالب

کناد، او   است و اساسااا بار مبناای ایان حکمات مشای مای       

و در توضایح   اسات  سننی از مالصادرا باه میاان نیااورده    

از عبارات دانشامندان پای  از    ،وحدت وجود مدنظر خود

کناد و   استفاده می - سید شریف جرجانی انندم -صدرا مال

وحادت وجاود ماورد     او، همچنین، باا توجاه باه عباارات    

اسات؛ بناابراین باا توجاه باه       آن عرفاانی  قرائت اواشکال 

دیدگاه باا تفصایل بیشاتری     موارد ذکرشده، ضرورتاا به این

 .شود میتوجه 

طاور مشانص باا     وحادت شنصای وجاود باه     ةنظری

ق( و 673) ق( و شااگردان او مانناد قوناوی   638) عربی ابن

آن اساتدالل   بیاان و بار   ،صورت منسجم ق( به690) جندی

 احکماای مشاا  با نظار   هایی مشابهتشده است. این نظریه 

دارد؛ اماا از  سینا و مالصدرا در حکمات صادرایی    مانند ابن

با توجه باه بعضای    اختالف نیز خالی نیست. با این وصف،

نظار غاایی حکمات متعالیاه را نیاز      خای  بر عبارات صدرا،

ایان   جاان کاالم   .دانناد  همان وحدت شنصی وجاود مای  

نظریه آن است که وقتای از حقیقات اصایل وجاود سانن      

چناین  و  سانن گفات   تاوان  نمای از کهارت   ،شود گفته می

نیست که کهرت، مانند تشکیک خاصی، در عرض وحادت  

 .(161 ش:1388پناه، یزدان) از حقیقت برخوردار باشد

گرچاه عرفاا در اینکاه مصاداق     ااسات   گفتنیدر اینجا 

دارناد، در ن اذیرفتن    نظر بالذات وجود، تنها خداست اتفاق

کاه برخای اساسااا     طاوری  هبا  ؛کهرات، سنن واحدی ندارند

نیستند و جهلاه صاوفیه   االمری قائل  برای این کهرات، نف 

االمار   کهرات را دارای نف از آنها و برخی  شوند شناخته می

کهرت مشهود در اعیاان خاارجی را های  و پاو       دانند، می

داننااد و مصاداق بااالعرض وجاود را معاادوم محااض    نمای 

بای  از یاک    ،گویناد مفهاوم وجاود    بلکه مای  ؛انگارند نمی

تعالی است و کهارات   مصداق حقیقی ندارد و آن ذات حق

امکانی بالعرض و باه حیهیات تقییادی شاأنیو وجاود حاق       

 ای،قمشااه محمدرضااا آقااا پاااورقی کااه،ترنااد )اباانموجود

ایی ها  لعرفاا ایان نظریاه را در قالاب مهاا      .(191: ش1381

و ثاانی چشام    آیناه  و موج و دریا چون نقطه و حروف،هم

ند که ایان نظریاه باا شاهودات     ا کنند و بر آن بیان می احول

هاایی   عرفانی آنها مطابق بوده است و باا اساتفاده از برهاان   
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علیات و   ةد راباط، تحلیال رابطا   عادم تنااهی، وجاو    مانناد 

: ش1388 پنااه، کنند )یزدان آن استدالل می الوجود بر صرف

(. خالصااة مطلااب آنکااه در دیاادگاه عرفااا بااا   267-251

تقریرات متفاوت آن، وجود با وجاوب مسااوی و مسااوق    

است؛ یعنی وجود، حقیقتی عینی، شنصی و واجاب اسات   

چاون  که در دار هستی جز ایان حقیقات، دیااری نیسات؛     

مناد نیسات    جز وجود، چیزی از واقعیات و تحقاق بهاره    به

 (.293ش: 1391 )یهربی،

 

 ازنظر مصنف )ره( وحدت وجود ةنظری تبعات

اشااره کارده کاه بار      لاوازمی مصنف در بنشی از رساله به 

وحاادت وجااود مترتااب اساات و باارای توضاایح،   ةنظریاا

 :کند می ای به این شر  ذکر همقدم

هماناا وجاود    :گویناد  مای  قائل به وحدت وجاود افراد 

واجب تعالی عین ذاتا  اسات و وجاود هنگاامی کاه در      

اعتبارات و قیود و شاوون اعتباار    ةذاتِ متعالی از هم ةمرتب

و وجاود باه اعتباار     وجوب وجود است ةشود، همان مرتب

 - ماهیاات  ةکه خالی از هما  است وجود مطلقی ،این مرتبه

  در ایان  پا  اسات.  - که شوون و اعتبارات وجود هستند

در  چیزی از ماهیات ممکنه وجود ننواهد داشات و  ،مرتبه

 ةمرتبا  ننساتین  اسات: تنزالتای   ،برای وجاود مطلاق   ادامه

 ةمرتبا  پا  از آن  و نفا   ةسا   مرتبا   ؛عقل ةمرتب ،تنزل

 ةاین تعیناات در مرتبا   است؛ صورت و اجسام ،ماده ،طبائع

اطاالق کاه    ةناه در مرتبا   ،شوند عارض بر وجود می ،تنزل

 .خالی از هرگونه قیود است

انتزاعای و اعتبااری    اناد ماهیات ممکان،    ادعا کرده آنها

است و با قطع نظر از وجاود، بارای ماهیات های  تحققای      

تنازل، تنهاا باه     ةدر مرتبا  خاارج  در تحقق نیست و البته 

در  اسات؛ پا   اعتبار وجودی است که عاین ذات واجاب   

در  ؛شاوند  و اعتباار مای  مراتب تنزل، ماهیات ممکن انتازا   

و  اناد  ممکناات، مظااهر و رهاورات واجاب تعاالی      ،نتیجه

؛ یاباد  تجلی و رهور می ،پروردگار در آن مظاهر و رهورات

 به این معنا در اشعار زیادی اشاره شده است.

 اسات  اشاره کرده اشکال به اصل ،از این مقدمه او پ  

ار باودن نسابت تنازل باه وجاود پروردگا       باطل گوید: میو 

و بااالتر   است منزهبا اینکه او از آنچه بالقوه است،  - تعالی

 یست که تغیر و انتقال از حاالی باه حاال   ا تر از آن و متعالی

 .است وضو در نهایت آشکاری و  - دیگر در او رخ دهد

اگار   به اینکه در پاسخدهد:  در ادامه توضیح می مصنف

شاوون  شاأنی از   - ای از وجاود  گفته شود قصد ماا مرتباه  

 -اسات   شاوون و قیاود  تماامی  ی از عاار  کاه مطلق  ةمرتب

 نسابت  وجاود  ازای  مرتباه  باه  را تغیار  و تنزل یعنی)است 

 تعاالی  واجاب  بارای پا    (،پروردگاار  وجاود  به نه دهیم،

 یاانگاوییم ا  ماای، الزم ننواهااد آماد  یار عاروض قااوه و تغ 

 یندر خاارج عا   یاا و شوون اسات   یودکه همراه ق یوجود

 یاانپروردگااار اساات کااه در ا یتشاانص باارا یذاتِ دارا

. باه  بودن شوون و اعتبارات الزم خواهد آماد یمصورت قد

 از باودن  غیر شئ، وجود برای خارج عالم عبارت دیگر، در

 کناد،  صادق  خاارج  در شائ  موجودبودن که حالتی به شئ

 عاین  ممکناات  هماة  وجود که هنگامی نیست؛ پ  معنایی

 باه  ممکناات  هماة  شادن  متصاف  باشاد،  تعالی واجب ذات

آماد؛   خواهاد  الزم تعاالی  پروردگاار  ذات مرتباة  در وجود

 واجاب  بلکاه  قادیم  حاواد،،  هماة  آیاد  می الزم رو، ازاین

یاا باه نحاوی از انحااا تغاایر، مغاایر باا ذات دارای        باشند 

مغایر بود، این امر مغاایر   چنانچه باشند؛تشنص پروردگار 

تحقاق   یا اعتباری محض است یاا باا قطاع نظار از اعتباار،     

باه   یناگر اعتباری محض باشد، اشکاالتی که بار قاائل   دارد؛

الزم خواهاد آماد و اگار باا      استبودن وجود وارد  اعتباری

تعادد در وجاودات را باه     ،قطع نظر از اعتبار، موجود باشد

ای شماست که گفتید وجاود و  دنبال دارد و این خالف ادع

 و تعدد در شوون و اعتبارات است. ندموجود واحد

 ننستین ارزیابی دیدگاه مصنف:

عناوان حقاایقی    پاسخ نقضای: الاف. صافات الهای باه     

موجود، مورد پذیرش متکلمان و علمای امامیه اسات. آنهاا   

مصداق و وجود به عینیت ذات باا صافات و در مفهاوم     در

شاود   ه قول منتار حکما نیز شمرده مای به تغایر معتقدند ک
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(. حاال باا توجاه باه     126-125: 1جش، 1383 )سبزواری،

عاین   خاارج  اگر صفات در شود: ارهارات مصنف گفته می

 است، در این صورت، پروردگار برای تشنص دارای ذاتِ

آماد و ایان باه     خواهاد  الزم باودن صافات   قدیم و واجب

 از نحاوی  باه  ایا  الوجود اسات  معنای کهرت قدما و واجب

 اسات؛  پروردگاار  تشنص دارای ذات با مغایر تغایر، انحاا

 یاا  اسات  محاض  اعتباری مغایر، امر این بود، مغایر چنانچه

دارد. چنانچاه اعتبااری محاض     تحقق اعتبار از نظر قطع با

 وجاود  باودن  اعتباری به قائلین بر که باشد، همان اشکاالتی

 اعتباار،  از نظار  قطاع  آمد و اگار باا   خواهد الزم است وارد

باشد، به معناای نفای عینیات اسات؛ زیارا در ایان        موجود

صورت، ذات و صفات مغایر از یکدیگر موجودند. ضامن  

آنکه در صورت عینیات ذات باا صافات، انتازا  مفااهیم و      

الوجود بسیط چگونه امکاان   منتلف از ذات واجب صفات

 دارد؟ ب. اگر ممکنات، موجوداتی مساتقل در نظار گرفتاه   

که هستی، صفات و کماالت آنها موجود باه   طوری شوند، به

وجود مستقلی غیر از وجود واجب تعالی دانسته شاود، در  

کاه   شاود؛ درحاالی   وجود حق تعالی محدودیت  ایجاد مای 

الوجااود در تمااامی جهااات را  نداشااتن واجااب محاادودیت

ش، 1381 آملای،  زادهاناد )حسان   حکما و متکلمان پذیرفته

اگر تجلی به تغیر و حاالی باه حاالی شادن     (. ج. 133: 2ج

شود یا آنچه باالقوه اسات را باه     ذات حق تعالی نیازمند می

دنبال خواهد داشات، چگوناه اراده و تحقاق افعاال الهای،      

 چنین تبعاتی را به دنبال ندارند؟

پاسخ حلی: عرفا به هی  نحو قائال باه تنازل یاا تغیار      

هوهاو و   بماا  وجود حق تعالی نیستند. عرفا معتقدند وجود

 و اسات  بسایط  وجاود،  این .است حق تعالی وجود مطلق،

 و اسات  وجاود  رهاور  باه  مربوط هم تشکیک. ندارد جزا

 و ممتناع  و وجاوب  باه  تقسایم  .نادارد  مراتب وجود ذات

 .اسات  وجاوب  عاین  وجود و است ماهیت اعتبار به ممکن

 فلسافه در ایان اسات کاه     باا  تفاوت عرفاان در این رابطه، 

 اساتفاده  «الواحاد  اال مناه  الیصادر  الواحد» قاعدۀ از فالسفه

 تجلای  باه  بلکه ندارند؛ قبول را قاعده این عرفا اما کنند، می

 تعااالی حااق عیناای و علماای تجلاای بااه و آورنااد ماای روی

 یاافتن  تعین است، اقدس فیض همان که اول تجلی اند. قائل

 اعیاان  ایان  ثاانی  تجلای  در و شود می را موجب ثابته اعیان

(؛ 13-25: ش1375 یاباد )قیصاری،   مای  تحقق عالم در ثابته

ارتبااطی   رو، تجلی باا حرکات و تغیار در ذات الهای     ازاین

ندارد و به آنچه باالقوه اسات، نیازمناد ننواهاد باود و در      

 عربی، ذات حق تعالی تنها جای تنزیه است. نگاه ابن

 

 به وحدت وجود ينقائل خطايمنشأ 

منشاأ اشاتباه قاائلین باه     دادن  نشاان  بارای  محمدساعید  الم

 اسات  وحدت وجود، ابتدا اشتباه اصلی آنها را تبیاین کارده  

رود. او اعتقااد قاائلین    و س   به سراغ منشأ این اشتباه مای 

 برآنناد کاه  آنهاا   :دهد به وحدت وجود را اینگونه شر  می

و در خاارج موجاود    اسات  وجود ممکنات یا اعتباری بوده

 صاورت  و در ایان  سات ا نیست یا در خارج موجود باوده 

آیاد ماادامی    مای  ماهالا الزم  زیرا ؛ممکن نیست بودن اعتباری

ای وجاود زیاد را اعتباار نکناد، او موجاود       که اعتبارکنناده 

زیارا ماا باه نحاو بادیهی       ؛نباشد و این مطلب باطل اسات 

ای وجاود او   اگرچه اعتبارکنناده ؛ دانیم زید موجود است می

ناین فرضای باطال شاد،     زمانی کاه چ  .را اعتبار نکرده باشد

آیاد وجاود ممکناات موجاود باشاد و زماانی کاه         می الزم

وجود موجود شد، وجودِ موجود یا عین موجود اسات یاا   

 ؛موجود باشاد  زائد بر موجود است و ممکن نیست زائد بر

موجاود، نقال کاالم     زیرا در صورت زائادبودن وجاود بار   

 پا  در ایان   ؛شود به وجاودِ وجاودِ زائاد بار موجاود      یم

در نتیجااه در  .رت نیااز وجااودش زائااد خواهااد بااود صااو

وجااوداتِ زائاادی کااه همگاای در وجودیااافتن غیرمتناااهی 

آیاد و ایان نحاو از تسلسال باه       مای  هستند، تسلسال الزم 

قاائلین باه    دلیال اینکاه   . باه عقال باطل اسات  ةنظر هم اتفاق

گویند وجاود   وحدت وجود این فرض را باطل نمودند، می

ان عین ذاتشان است و زماانی  ممکنات موجودند و وجودش

آیاد   مای  که وجودِ وجودِ ممکنات عین ذاتشان باشاد، الزم 

علات اینکاه سالب و نفای      به ؛الوجود باشند ضرورتاا واجب
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چیازی از خاودش ممتناع و محااال اسات و وقتای وجااود      

 ةست کاه هما  ا این آن ةالزم ،الوجود بودند ممکنات واجب

ممکنات به یک وجود موجود باشند کاه آن وجاودِ واحاد    

الوجاودی خواهاد باود کاه      بنابر برهان توحید، عین واجب

 واحد است.

تقریر مصنف از منشأ اشتباه قائلین باه   ،مباحث ةدر ادام

 ،قائلین به وحدت وجاود : وحدت وجود چنین است ةنظری

که امری مشترک باین واجاب    - وجود مطلقمعنایی از  بین

کااه خااالی از  -معنااایی دیگاار از آن و  - ممکاان اساات و

 .اناد  اشاتباه کارده   - هرگونه قیود و شوون و ماهیت اسات 

واجب و ممکان مشاترک    بینپ  صفات وجود مطلقی که 

در  ،اناد کاه وجاود مطلاق     است را به این نحو اثبات کارده 

قیاود و شااوون و   تمااامی ضامن فارد واجااب کاه منازه از    

سا   در   است؛رین مراتب کمال ت اعتبارات است، در عالی

یعنای   - ترتیبی که ذکار شاد   با توجه بهضمن افراد ممکن 

برای موجود مطلاق خاالی از    - نف  و طبایع ،مراتب عقل

دلیال   آن اشاتباه باه  و  دهاد  قیود و شوون تنزل رخ مای  ةهم

 استعمال لفظ موجود مطلق در دو معنی رخ داده است.

برخای از ایناان،   کناد   مصنف باا ارهاار تعجاب اضاافه مای     

ق( نیاز  428) ساینا  الارئی  ابان   مذهب وحدت وجود را به شیخ

باا وجاود    -را  شافا و بعضای عباارات شایخ در     اناد  نسبت داده

در نفاای مااذهب  یحراااهر بلکااه صاار ،اینکااه اگاار دقاات شااود

اناد    تأییاد ماذهب خاود آورده    منظاور  به - وحدت وجود است

تأییاد مااذهب   سااینا کاه باارای  سا   باا آوردن عباااراتی از ابان   

 اناد  دادهتوضایح  را ایان عباارات   ، وحدت وجود نقل شده است

الاارئی  را از  داماان شاایخبرپایااة مبااانی و اندیشااة خااوی ،   و

 کند. حفظ میشدن به وحدت وجود  آلوده

 

 وحدت وجود ةنظری نقد

 مادنظر  تقریار  براسااس  حکیم این نقد است در ابتدا گفتنی

 عرفاا  و صاوفیه  تقریار  باا  کاه  است وجود وحدت از خود

 .اسات  سااکت  دیگار  یهاا  تقریار  باه  نسبت و دارد قرابت

که اعتقاد به اعتباریات وجاود را   این دلیل بهحکیم رودسری 

را پاسخ ایان گاروه در رد وحادت وجاود      ن ذیرفته است،

نقاد  را بودن وجاود   یو اعتبار است کافی و صحیح ندانسته

 کند: می

ناات اعتبااری   گوید متأخرینی کاه قائلناد وجاود ممک    می او

کااه مااا  صااورت دینباا ؛انااد ایاان شاابهه جااواب داده ، بااهاساات

کاه بارای آن    طاوری  باه ؛ اعتباری صرف است، گوییم وجود نمی

األمار   بلکاه اعتبااری باوده و در نفا      ؛اصالا منشأ انتزاعی نباشد

پ  هماناا عقال در خاارج ممکناات را      .دارای منشأ انتزا  است

پا    کناد.  مای که از آنها وجاود را انتازا     طوری به ؛کند درک می

 -آیاد   الزم نمای  - که وجاود اعتبااری اسات    - ما سنناز این 

 زیاد  - را اعتباار نکارده باشاد    ای وجود آن مادامی که اعتبارکننده

زیارا موجودباودن آن باه اعتباارو اعتبارکنناده باه       نباشاد؛   موجود

قال  اینکاه منشاأ انتازا  ع    دلیال  باه بلکه  ؛تحقق وجودش نیست

 ، به اعتبار اوست.است

وجاود در   ،گوید حال که این مطلب بیان شد س   می 

پا  اگار در خاارج    . اسات  یاعتبار یاخارج موجود است 

در خارج موجاود باشاد و    آید وجود موجود باشد الزم می

زیرا اتصاف ممکن به موجودیت باه اعتباار    ؛اعتباری نباشد

ماا  . آن حیهیتی است که آن حیهیت در خارج موجود اسات 

کنیم که اتصاف به موجودیات   از موجود چیزی را قصد می

األمر به اعتبار آن چیز باشاد؛ اگار آن حیهیات هام      در نف 

نقل کالم به منشأ انتزا  آن خواهاد شاد کاه     ،اعتباری باشد

د داد کاه محاال اسات یاا باه حیهیتای       یا تسلسل رخ خواه

صاورت   در خارج موجود است؛ در ایان  که شود منتهی می

کاه   درحاالی  ؛آید وجاود در خاارج موجاود باشاد     الزم می

خاالف فارض الزم   در اینجا بودن آن بود و  فرض، اعتباری

 خواهد آمد.

در ادامه نقاد اعتباریات وجاود     «ي توح  رسال»صاحب 

کناد برخای از ایان اشاکال      می و بیان کرده استرا تقویت 

صااورت کااه مااا ملتاازم هسااتیم آن  یندباا ؛انااد جااواب داده

کاه آن   است یانتزاعی است و برای آن منشأ انتزاع ،حیهیت

کاه   درحاالی  ؛شویم است و ملتزم به تسلسل می یهم انتزاع

 ز است.یگوییم تسلسل در امور انتزاعی جا می
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 ماور ا در تسلسل ، معنای صحیح جوازدر پاسخمصنف 

: جاواز تسلسال در اماور    دهاد  اعتباری را چنین شار  مای  

است که برای عقل جایز اسات چیازی    بدین معنیاعتباری 

را از چیز دیگری و چیز دیگری را از آن چیز دیگار انتازا    

مراتاب انتازا  باه حادی     ادامه دهد.  کند و به همین ترتیب

رسد که برای عقل ممکن نباشد چیز دیگاری را انتازا     نمی

ناه اینکاه تحقاق اعتباارات غیرمتنااهی و متسلسال و        ،دکن

االمر ممکن باشد و چنین معنایی قصد شاده   بالفعل در نف 

اتصاف ممکن باه موجودیات باه اعتباار اماری       زیراباشد؛ 

آن ممکاان اساات و  اساات کااه آن اماار، حیهیتاای سااابق باار

و باه هماین    استآن  تحقق  نیز به اعتبار حیهیت سابق بر

آیاد و   اینکه تحقق اعتبارات غیرمتنااهی الزم مای  تا ، ترتیب

 این محال است.

باودن   طریاق اعتبااری   رودساری،  پ  از آنکاه حکایم   

باودن   در زماان مصانف، اعتبااری    - کنار گذاشت را وجود

و حکمااایی  اساات ه بااودهموجااوجاود و اصااالت ماهیاات  

رجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمای   مال ،چون میردامادهم

اند؛ بااوجوداین، بادون باه     هاعتقادی داشت چنینو در زمان ا

تاارین  عنااوان اصاالی میااان آوردن سااننی از مالصاادرا بااه 

 طریاق  او -گذار اصالت وجود، از آن دفا  کرده اسات   پایه

 بارای اصاالت وجاود    اعتباریت ماهیات و  خود را بر مبنای

 .کند میوحدت وجود بیان  ةنظری نقد

وجاود  شادن اینکاه ممکناات م    مصنف پ  از پذیرفتاه 

که وجودِ وجاود، عاین ذاتشاان اسات، در      هستند، درحالی

با توجاه باه تفااوت واساطه در ثباوت و       - دفع این شبهه

واسطه در عروض و اینکه از نداشاتن واساطه در عاروض    

توان عادم واساطه در ثباوت را نتیجاه گرفات و تنهاا        نمی

 -ای در وجاودش نیسات    خداوند است کاه های  واساطه   

 سات، آن وجودِ وجودِ ممکن عین وجاود : از اینکه دگوی می

الوجااود باشااد؛ زیاارا   آیااد آن موجااود، واجااب  الزم نماای

الوجود تعالی وجودش عین ذات  اسات و بارای او    واجب

کاه وجاود    ای گوناه  هبا ؛ ماهیتی نیست ،غیر از وجودِ محض

کاه   طاوری  باه  ؛صافتی حاصال و الزم اسات   ، برای آن ذات

همانناد نسابت   نسبت این صفت وجاود باا آن ذات معاین    

در  ئکاه شا   طاور  هماان  در نتیجاه،  .ذاتیات باا ذات اسات  

شادن   واساطه زیارا   - اتصاف به ذاتیات به علتی نیاز نادارد 

 - و خااودش محااال اساات   ئن شاامیاااجعاال و ایجاااد  

شدن علت بین واجب تعالی و وجاودش نیاز محاال     واسطه

 خواهد بود.

در بحث اینکاه وجاودِ وجاودِ ممکان عاین وجاودش       

شاود کاه ممکناات بارای      نتیجاه گرفتاه نمای   چنین  ،است

زیرا وجودِ وجاود   ؛به علت نباشند منداتصاف به وجود نیاز

 خاودش و  باا آن وجاود   اماا اگرچه عین آن وجود اسات،  

 ،بلکاه وجاود   ؛بدون علت بیرونی دارای وجود نشده است

باه دسات    - یعنی ماهیت - صفتی است که برای غیر خود

ایان وجاود، موجاود     باا و ماهیات ممکان کاه     آمده است

 یعنی وجاود واساطه   ؛شود غیر از خود این وجود است می

نه خاود ماهیات،    ،ماهیت است در عروض موجودبودن بر

 مانناادموجاود اسات و ماهیاات ممکان     وجااود باا ماهیات  

پ  آت  موصاوف باه حارارت     .حرارت برای آت  است

سوزاننده  پ  به آت ، حار و نیست. خودِ حرارتو  است

و ساوزاننده   رکه به خود حرارت، حا درحالی ؛شود گفته می

شود و همچنین وجاود ممکان صافتی اسات کاه       گفته نمی

شاود   پا  گفتاه مای    .برای ماهیات ممکان حاصال اسات    

کاه در اینجاا    درحالی ؛وجود، موجود است باماهیت ممکن 

خاودش و لنفساه موجاود     ةواساط  شود وجود به گفته نمی

 باا هماان مااهیتی اسات کاه      بلکه موجودیت وجود؛ است

 وجود موجود شده است.

 ؛اعراض اسات  ةمنزل پ  همانا وجود در ممکنات به  

صورت که در اینجا وجودِ وجود، همان وجود رابطای   دینب

 ؛امکاان دارد  ،. پ  عادم وجاود ممکان   استبرای ماهیت 

از  بناابراین  ؛حصول وجود برای ماهیات سالب شاود    یعنی

باودن وجاود    واجاب  است،اینکه وجود ممکن عین وجود 

 ةهما  گفتاه شاود   پا  از آن آیاد تاا    برای ماهیت الزم نمی

 .استممکنات وجودشان عین واجب تعالی 

 ،وحاادت وجااود  ةنظریاا نقااد منظااور بااهمصاانف 
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که به اقوال حکمای سالف   کرده است ذکررا  هاییداستشها

کارده  و س   بررسی و نقد  اند تأیید این نظریه آورده برای

ید: شیخ و حکماایی غیار از شایخ کاه نازد      گو می او .است

هساتند،   شده پذیرفتهنظر در علوم عقلیه  بسیاری از صاحبان

یعنای   ،اند کاه منشاأ اعتقااد ایان طائفاه      عباراتی ایراد کرده

ن به وحدت وجاود شاده اسات. قطعااا حکماا ایان       امعتقد

اناد و در ایان عباارات باا آن طائفاه       عبارات را بیاان کارده  

حکما معنای دیگری غیر از ماذهب آنهاا    اما ؛موافق هستند

کانم   اند و من بعضی از این عباراتی را نقل مای  را اراده کرده

که به راهر موافق مذهب قائلین به وحدت وجاود اسات و   

اناد و اینکاه    به حاصل کالم آنچه از آن عبارات اراده کارده 

اشااره   مطابق با مذهب قائلین باه وحادت وجاود نیسات،    

و  اسات  الرئی  رفتاه  تدا به سراغ اقوال شیخدر اباو  م.کن می

. یکای از  کناد  میرا نقل  شفادر الهیات  او قسمتی از عبارت

 است:شده بدین شر   عبارات نقل

هر چیازی کاه مااهیتی غیار از اندیات دارد، معلاول اسات؛         

تواند نسابت باه مااهیتی غیار      زیرا دانستی که اندیت و وجود نمی

باشاد کاه امار مقاوسم نسابت باه امار         از اندیت، آن مقامی را داشته

متقاوم دارد؛ بناابراین، وجاود بایااد از لاوازم ماهیات باشااد و در      

دلیال خاود ماهیات از     این صورت بیرون از این نیست که یا باه 

لوازم آن شده است یا به سابب دیگاری از لاوازم ماهیات شاده      

است. مقصاودمان از لازوم تبعیات وجاودی اسات؛ موجاود از       

کناد؛ بناابراین، اگار وجاود تاابع       تبعیت نمای  چیزی جز موجود

ماهیت و الزمة خود ماهیت باشد، پ  وجاود در وجاود خاود    

از وجودی تبعیت کرده است. هار چیازی کاه در وجاود خاود      

تاابع وجااودی باشااد، متبااو  او بایاد قباال از او وجااود بالااذات   

داشته باشد؛ بنابراین، ماهیات قبال از وجودیاافتن خاود، وجاود      

هااد داشاات؛ ایاان خااالف فاارض اساات ... پاا   بالااذات خوا

الوجااود، ماهیاات ناادارد و موجااودات دارای ماهیاات،    واجااب

گیرناد ... و مقصاودم از ایان حارف کاه       وجود خود را از او می

الوجود مجرد وجود است با این شارط کاه ساایر زوایاد      واجب

را نداشته باشد، این نیست که او وجودی مطلاق و مشاترک فیاه    

اسات؛ زیارا    -این صفت وجود داشته باشاد  اگر موجودی با  -

چنین موجودی بشرط سالب نیسات؛ بلکاه موجاود ال بشارط      

 (.262-261ش: 1388 سینا،ایجابی است )ابن

گوید: شااید   حکیم رودسری در توضیح این عبارت می

اند کاه   ن به وحدت وجود از کالم شیخ چنین فهمیدهامعتقد

مکان  واجب تعالی عاین وجاود مشاترک باین واجاب و م     

تأییدی برای مذهب آنهاا   ،وگرنه در این عبارت شیخ است

در  ،شود و پنهان نیست که اواخار عباارت شایخ    یافت نمی

صاراحت   ،اناد  نفی آنچه قائلین به وحادت وجاود فهمیاده   

الوجاود   معنای گفتار من که واجاب » گوید آنجا که می؛ دارد

صارف وجاود    -با این شرط که دارای سایر زوائد نباشد -

جودی مطلق و مشترک فیه اسات،  وکه او  نیستاست این 

قطعااا ایان    «.اگر موجودی با این صفت وجود داشته باشاد 

در  دارد. ،در نفی آنچه تاوهم شاده اسات    یعبارت صراحت

ل یا در اوارا  شافا  یاات یعطبادامه نیاز عبااراتی از شایخ در    

مالیساوس   در پیگیری گفتاار برماینادس و  »با عنوان  یفصل

 (26: ق1404 ساینا، )ابان « در مورد امر مبادی وجاود اسات  

کند شیخ در بطاالن ایان ماذهب     و بیان میاست نقل کرده 

عباارت   البتاه حاق باا اوسات.     اسات؛  کمال مبالغه را کرده

ة مقالا  در فاشا  یاات اله درکناد   مای دیگری که از شیخ نقل 

مباد  و معااد    باارۀ طاور کوتااه در   فصلی که باه است؛  دهم

 :سنن گفته است

هار   ةهماواره مرتبا   ،زمانی که وجود از مبد  آغاز شاود 

و ازنظر درجات تنزل  استتر از وجود قبلی  وجودی پایین

 ةمرتبا  ،روحاانی و مجارد   ةمالئکا  به همین دلیل، ؛یابند می

 ةبعد مراتب مالئکا  .شوند که عقول نامیده می دارندننست 

 ةشاوند و اینهاا مالئکا    روحانی است که نفوس نامیاده مای  

کاه هریاک    استمراتب اجرام آسمانی  ؛ س  عمله هستند

تاری دارد تاا برساد باه      نسبت به دیگاری جایگااه شاریف   

شاود   می آغازبعد از آنها وجود ماده  .آخرین اجرام آسمانی

ها را به نحاو کاون و فسااد دارد.     رتصو داشتنکه قابلیت 

 ،انساان و بعاد از انساان    ،و برترین موجودات این عاالم  ...

. برترین مردم کسی اسات کاه   استحیوانات و س   گیاه 

و  شاده باشاد  بالفعال   او و عقال  نفس  باه کماال رسایده   
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برتارین اینهاا   . که فضایل عملای اسات  داشته باشد اخالقی 

او کسای   ؛وت را داشته باشدنب ةکسی است که استعداد مرتب

شاده را  ساه خصالت ذکر   اش است کاه در قاوای نفساانی   

ص این اسات کاه کاالم پروردگاار     یباشد و آن خصا داشته

گااهی مالئکاه باه     .او را ببیناد  ةبلندمرتبه را بشنود و مالئک

اینکاه   .بیناد  مای آنهاا را  کاه پیاامبر   آیند  درمیهایی  صورت

صاورت   او باه ر با  مالئکاه و شود  بر کسی وحی میچگونه 

بیان کاردیم در گاوش    .ایم شوند را بیان کرده شبح راهر می

 .شاود  خداوند و مالئکه صادایی ایجااد مای    ةپیامبر از ناحی

بدون اینکه کالم انسان یاا حیاوان    ،شنود پ  آن صدا را می

زمینی باشد و این همان چیزی است که بار او وحای شاده    

خلقت از ابتدا تاا  موجود عالم  ننستینکه  طور همان ؛است

 اسات؛ جارم   و پا  از آن  س   نف  ،عناصر، عقل ةدرج

پا  از   و سا   نفاوس   ،اینجا هم وجود از اجرامدر پ  

 (.339-338ش: 1388 ینا،سابن ) می شودعقول آغاز  آن،

مضاامین سانن شایخ    توضیح مصنف ایان اسات کاه    

کاه وجاودِ   یسات  معنای ایان کاالم چناین ن    ؛منفی نیست

تاری تنازل    پاایین  ةبااالتری باه رتبا    ةبواحد شنصی از رت

بااالتر ترقای    ةگاردد و باه آن درجا    و س   باازمی یابد  می

گویند؛ بلکاه ماراد    که صوفیه چنین کالمی می چنان کند؛ می

 باین و مقصود اینسات کاه طبیعات وجاودی کاه مشاترک       

حدو، وجود را از وجود اول آغااز   واجب و ممکن است،

و باه وجاود   اسات   الوجاود تعاالی   کرده که هماان واجاب  

باه مااده    پ  از آنس   اجرام آسمانی و  ،روحانی ةمالئک

کاه در   طاور  هماان  کناد.  تنزل و س   ترقی و بازگشت می

 بار اینکاه   عباارات  نیز بیان این مطلب گذشت، شفاعبارات 

 ،و طبیعات وجاود   است وجود پایین غیر از وجود باال بوده

ماذهب  کاه   طاور  هماان  - انحصار در شنصی واحد ندارد

مادعی   صوفیه انحصار طبیعت وجود در شانص واحاد را  

ن باه وحادت   اشااید معتقاد  بنابراین،  ؛ددارتصریح  -است 

اناد باه    وجود از این عبارات حکما که نادرست تفسیر کرده

بطالنا   به زعم مصنف )ره( که  اند چنین مطلبی قائل شده

 .استراهر 

 کناد آنچاه بای  از    ی در ادامه اشاره مای رودسرحکیم 

شادن آنهاا در ایان فهام      همه ممکان اسات موجاب واقاع    

نادرسااات باشاااد، عباااارات حکماااا در مبحاااث علااام    

الوجاود اسات و بعضای از ایان عباارات را فاضال        واجاب 

از فاارابی نقاال   یاد تجرکتاااب  ةحاشای  ق( در957خفاری ) 

در عاین   ،و او کال اسات  »گفته اسات  که آنجا  ؛کرده است

 ی،فاااراب  ؛123ش: 1382 ی،)خفاار «دارداینکااه وحاادت  

نیاز   شفااین عبارت در کتاب  مهلو  (59: 11ق، فص1405ّ

الرئی  در آخار ایان فصال گفتاه      که شیخآنجا  ؛آمده است

از اشایاا،  شایئی  کاه   حاالی  در ؛او مبد  همه چیز است ،است

توضایح   . او(354ق: 1404 ینا،سا )ابان  بعد از اشیاا نیسات 

ی نیسات  همان چیز ،هل این عباراتدهد مراد حکما از مِ می

بلکاه ماراد اینسات کاه نسابت ذات       ؛اناد  صوفیه گفتاه  که

به حقایق موجاودات،   - که عین وجودش است -خداوند 

شاده از آن   هاای انتازا    ی شادیدتر از نسابت صاورت   تنسب

و منشاأ   باه دسات آماده   که در نفوس انسانی است ق یحقا

کشف آن حقایق نزد نفوس انسانی است. پ  قطعاا فیضان 

وس انساااانی در حقیقااات از ذات نفااا هاااا بااار صاااورت

ق یفیضااان اصاال حقااا ،همچنااین الوجااود اساات و واجااب

های علمی موجاود در   موجود در خارج که از آنها صورت

 شود نیز از ذات پروردگار است. نفوس انتزا  می

ذات واجب تعالی با وجود بساطت و وحادت و عادم   

ق موجاودات  یحقاا  ةای برای هم تکهر، مانند صورت علمیه

الوجود تعالی به اعتباار ذات خاود، عاالم     پ  واجب ؛است

چاه   ق کلیاه و یچاه حقاا   - استق موجودات یحقا ةبه هم

داشاتن باه انتازا  صاورتی از      بدون احتیاج - حقایق جزئیه

هاای   صاورت  ةق، ایان ذات اوسات کاه جایگااه هما     یحقا

ایان   .استق نزد نفوس یای است که منشأ کشف حقا عقلیه

ق اشایاا  یا در عقال عاین حقاا   مطلب که حصول خود اشیا

این در حالیسات   ؛بر مذهب صاحبان تحقیق است ، بنااست

اما ذات پروردگار از جمیاع   ند؛های عقلی متکهر که صورت

ایان صاور    ةپ  مانند این است که هم .جهات واحد است

اما نه به ایان معناا کاه حقیقتااا عاین       ؛نزد ذات جمع باشند



 
 

 1397بهار و تابستان ، نوزدهم، شماره نهمالهیات تطبیقی، )علمی پژوهشی( سال / 100

 

ناه   ،ا ایان معناسات  هریک از آنها باشد. پ  مقصود حکما 

 ند.ا هآنچه صوفیه گفت

 شاود  مای عباراتی از سید شریف نقل  مباحث، ةدر دنبال

و  اسات  وحدت وجود از آن استفاده شاده  نقد منظور بهکه 

کاه موجاب تأییاد     ورده و نقاد شاده  آس   عبااراتی از او  

 کناد ساید شاریف    بیاان مای   مصانف  وحدت وجود است.

 خود بار شار  قادیم فاضال اصافهانی      ةق( در حاشی816)

 خطای نسانه   صاورت  باه  کنونتا که - یدتجرق( بر 746)

 کاه گفتاه اسات    ی: کالم فاضال اصافهان  یسدنو یم -است 

حاال آنکاه    و «آید ماهیات نیاز متحاد باشاند    پ  الزم می»

او به اینکه درواقع فقاط ذات واحادی    ةچنین نیست و گفت

بلکه بارای او   ؛داردموجود است که هی  ترکیبی در او راه ن

صافات متعااددی وجاود دارد کااه عاین ذات اوساات و آن    

ای از  حقیقت وجودی است که ذاتاا به دور از عدم و نشاانه 

صاورت اعتبااری تقیاداتی بارای  فارض       و به استامکان 

موجاوداتی جادا از    ،همین قیاود اعتبااری   برایشود که  می

هم تعادد حقیقای تاو    باه هماین دلیال،    ؛دنا یاب هم رهور می

مادامی که برهاان عقلای بار بطاالن ایان       ،بنابراین ؛شود می

آنچه او ذکر کرده اسات مبنای بار عادم      مطلب اقامه نشود،

تماام نیسات و اشاتراک وجاود نیاز تماام        ،اتحاد ماهیاات 

 نیست.بلکه وجود هی  ممکنی ثابت  یست؛ن

 -باه فاضال اصافهانی    ساید شاریف  پاساخ   - پاسخ در

عقال اسات،    ۀاز محادود  شادن  گویم: این مطلب خارج می

صاورت تعادد    همانا بداهت عقل باه تعادد موجاودات باه    

ق و یحقاا  دهد و به درستی موجاودات،  حقیقی شهادت می

صورت اعتباار   و تنها به هستندماهیات حقیقتاا جدای از هم 

ادعاا   ،اناد  نیست و کسانی که چنین گفتاری را پی  گرفتاه 

مشاهداتشاان اسات و   و  مکاشافات  ،کنند سند گفتارشان می

 یساور راهنماایی عقال م   رسیدن به این مطالب باا کماک و  

بلکه عقل در اینجاا عازل شاده و از کاارآیی افتااده       ؛نیست

اماا   ؛ح  که از درک معقاوالت نااتوان اسات    مانند ؛است

کسانی که مقید به پیروی از عقل و شاوونات عقال هساتند    

 نی اسات پذیرفتو قائلند آنچه عقل موافق آن شهادت دهد، 

شاود و   پذیرفته نمی و آنچه عقل برخالف آن گواهی دهد،

پا  معتقدناد آن    .اینکه مطالبی مافوق عقل موجود نیسات 

مکاشفات و مشاهدات با فرض صحیح بودنشاان باه آنچاه    

گاواهی   باا پ  این افاراد   .گردند برمی ،موافق با عقل است

هاال  بودن ام برهان بر باطل ةبداهتی که نزدشان است، از اقام

نیاز هستند و جایزشامردن چناین مطاالبی را     این مطالب بی

پنهاان   - پایان کالم سید شریف -شمارند.  نزا  و جدال می

به وحدت وجاود را   یرضایتنانیست که این کالم به نوعی 

ایان مبحاث    نوشاتن البته شاید نظارش بعاد از    ؛فهماند می

 تغییر کرده است.

در تأییاد و   که مصنف از شاریف جرجاانی   یاما عبارت

چناین اسات: حاصال     ،کناد  استدالل بر این مذهب نقل می

استدالل سید شریف این است کاه هار مفهاومی مغاایر باا      

الوجاود   وجود باشد ممکن است، پا  الزم اسات واجاب   

تعین واجب مطلقی که خاالی   ،عین وجود باشد و همچنین

عین ذات واجاب تعاالی و جزئای     ،از هرگونه تقیدی است

پ  وجود مطلاق، منحصار در فارد واحادی      .حقیقی باشد

اشایاا و موجودشادن اشایاا ممکان      که عروض  بار  است

باا توجاه    .شدن وجود مطلق به اشیاا ضمیمه بانیست، مگر 

شادن باه اعتباار عاروض      محال است این ضامیمه  به اینکه

شادن باه اعتباار     آیاد ضامیمه   الزم می اشیاا باشد، وجود بر

 حقیقت وجود باشد. ارتباط و ایجاد نسبت اشیاا با

ماا   :گویاد  در پاسخ از این استدالل می حکیم رودسری

الزم » کاه گفتاه اسات    کنایم  مای  را نقال  قول سید شاریف 

تعیناات   ةوجود مطلق خاالی از هما   ،الوجود آید واجب می

گوییم اگر مقصود او از وجود مطلاق ال بشارط    و می «باشد

ده باا  ش که در ضمن وجودِ حاصل طوری از تعینات است، به

نتیجه آن اسات کاه از مقادمات ساید      ،تعینات موجود شود

بلکاه   ؛آیاد  عینیت وجود با واجب تعالی الزم نمای  شریف،

زیارا  ؛ آید واجب تعالی فردی از افراد وجود باشاد  الزم می

ذات خود اوست، پا  ذات او   ةواسط تعین واجب تعالی به

ممکان نیسات در   ی تعینی از تعینات است و هر چیز متعینا 

که آن تعین را ندارد. اگر مقصاود او از  موجود شود یزی چ
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وجاود   الوجود، وجود مطلق این است که الزم باشد واجب

که ایان   طوری به ؛تعینات امکانی باشد ةمطلق و خالی از هم

بااودن، قیاادی از قیااود و تعیناای از تعینااات  مطلااق و خااالی

خود نیاز تعینای    خودی پ  به درستی تعین به .واجب باشد

صاورت کاالم او کاه گفتاه      تعینات است. پا  در ایان  از 

وجاود مطلاق خاالی از     الوجاود،  آید واجاب  الزم می ،است

اماا کاالم او    ؛تعینات باشد، حرفی پذیرفته شده اسات  ةهم

امکاان نادارد    منحصر در یک فرد است و ،که وجود مطلق

وجاود مطلاق باه     زیارا  ؛بر اشیاا عارض شود، تمام نیسات 

 ؛الوجاود نیسات   معنی وجود ال بشارط، عاین ذات واجاب   

الوجود فردی از افراد وجود مطلاق اسات    بلکه ذات واجب

، افاراد  دارناد و وجودات ممکان نیاز کاه تعیناات امکاانی      

دیگری برای وجود مطلق هستند و از آنجا کاه امکاان دارد   

وجودات بر تعینات امکانی عاارض شاوند، پا  عاروض     

لاق نیاز در ضامن تعیناات امکاانی بارای ممکناات        این مط

 امکان دارد.

قاائلین باه وحادت وجاود، از اشاتباه       ةآشکار شد شبه

باه دسات آماده    یک معنای وجود مطلق با معنای دیگر آن 

الزم  ،پ  سید شریف که در کالم خود گفتاه اسات   است.

عاین ذات   ،آید وجود مطلق که خالی از تقیادات اسات   می

وجود مطلق را به معناای آن وجاودی،    واجب تعالی باشد،

 ةباودن از هما   این اطالق و عاری بااستعمال کرده است که 

در غیار   زیارا  ؛تعیناتی متعین است که غیار از ذات هساتند  

 کاردم که در گذشته بیان  طور این مقدمه همان ،این صورت

قطعاا صحیح نبود و وجود مطلق را در قول خود کاه گفتاه   

و عاروض   اسات ر در فرد واحد است، وجود مطلق منحص

وجود مطلق بر اشیاا ممکان نیسات و موجودشادن اشایاا     

شدن وجاود مطلاق باه آنهاا امکاان       تنها با ارتباط و ضمیمه

 حتاای تعیناای ،تعینااات ةدارد، بااه معنااای ال بشاارط از هماا

 که عین ذات است. کند میاستعمال 

ساینا را   تأیید برداشت خود، عبارت ابن منظور بهمصنف 

آنکااه  ةگویاد: نتیجا   کاه مای   کنااد مای ذکار   شافا در کتااب  

 الوجاود بار   و وجود از واجب نداردماهیت  ،الوجود واجب

الوجاود،   پا  واجاب   ،شاود  ماهیت افاضه می باموجودات 

ر یهاای عادمی و ساا    نداشتن جنبه شرطه ب - مجرد وجود

و  دارناد ی کاه ماهیات   ئاشایا  ة. پا  هما  اسات  - اوصاف

شاوند.   وجود، موجود مای  ةواسط ، بههستندرو ممکن  ازاین

الوجود مجرد وجود است با ایان   معنای کالم من که واجب

، ایان نیسات کاه او    را نداشاته باشاد  د یا ر زوایشرط که سا

اگر چنین موجودی تحقاق   ؛وجودی مطلق و مشترک است

داشته باشد  زیرا چنین موجودی، موجود باه شارط سالب    

یعنای در اولای    است؛اب بلکه موجود ال بشرط ایج ؛نیست

الوجود با شرط عدم زیادت ترکیب موجود اسات و   واجب

رو  ازایان  اسات؛ این دیگری بدون شارط زیاادتی موجاود    

شاود و حاال آنکاه     هر چیزی حمل می بر ،آنچه کلی باشد

شود  ، حمل نمیداردهر چیزی که زیادت  الوجود بر واجب

 ددارالوجااود باشااد، زیااادت  و هار چیاازی غیاار از واجاب  

 .(343-344ق: 1404 ینا،س )ابن

ساا   مااال محمدسااعید رودسااری بااه عبااارات سااید  

اماا  کناد:   یک بررسای مای   به شریف اشاره کرده است و یک

آنچه از سید شریف نقل شده اسات کاه وجاود پروردگاار     

موجااودات بسااط دارد، باا وجااود آنکااه   ۀپیکار  تعاالی باار 

از ایان   چنانچاه ؛ نیسات پذیر  و تجزیه داشته استبساطت 

کاه باه    -مطلب اراده کرده است که از وجود واجب تعالی 

ذات خااود تعااین دارد و جزئاای حقیقاای بااوده و بساااطت  

کناد و   وجود افاضه می ،وجوداتم ۀپیکر بر -محض است 

 باا قاول اول او   ،در این صورت .یابد موجودات بسط می بر

که وجود منحصار در فارد واحاد اسات و موجودشادن       -

منالفات   - تبار نسبت یافتن با وجاود اسات  ممکنات به اع

ای از تغییار حاالتی باه     . اگر از انبساط نحاوه خواهد داشت

حااال دیگاار را اراده کاارده اساات، پاا  بااا ایاان کااالم      

جهال محاض و اشاتباهی     جایزدانستن انبساط برخداوناد، 

 آشکار است.

اگر از ایجاد نسبت و انتساب، معناای متباادر    همچنین،

 دو چیاز اسات را قصاد کارده اسات،      از آن، که نسبت بین

داشاتن   پ  ایجاد نسبت امر اعتباری بوده و متأخر از تحقق
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 .داشاتن یعنای وجودداشاتن    دو طرف نسبت است و تحقاق 

پ  چگونه واجب، عین وجود است. چگونه وجاود اماور   

که ماا باه وضاو      درحالی ؛موجود در خارج اعتباری است

اگرچه هایچک    ؛دانیم زید و عمرو در خارج موجودند می

اگر از ایجاد نسبت امار   وجود این دو را اعتبار نکرده باشد.

دارای تحقاااق و موجاااود در خاااارج، بااادون اعتباااار     

اعتبارکنندگان را اراده کرده است، پا  بادون شاک چناین     

ای موجاود اسات، عاین     امری که بدون اعتباار اعتبارکنناده  

 وسانن ماا   این امر مصداق  زیرا است؛الوجود  ذات واجب

که زید موجود است و عمارو   موجب صحت کالم ماست،

؛ از ازل موجاود اسات   یموجود است و ذات واجاب تعاال  

در ازل  ،برای قاول ماا کاه زیاد موجاود اسات       که درحالی

ایان   ماناده  بااقی  مصداق و حقیقتی نیست. پا  تنهاا نظار   

کااه باادون اعتبااار  اساات کااه وجااود موجااودات درحااالی 

زائاااد بااار حقیقااات اماااری  ،ای موجودناااد اعتبارکنناااده

 الوجود باشند. واجب

اماری موجاود در    ،انتسااب  ابتداتوضیح استدالل اینکه 

این انتساب پای  از وجاود موجاودات     دوم، .خارج است

علات موجودشادن موجاودات هماین      زیارا  ؛موجود است

الوجاود   خود انتساب باید عین واجاب  سوم، .انتساب است

زیرا در غیر ایان صاورت خاود ایان انتسااب بارای        ؛باشد

و علاات  انتساااب  اسااتعلاات نیازمنااد بااه موجودشاادن 

موجاب تسلسال محاال     در نهایات دیگری خواهد بود که 

موجاودات   اماا  است،. از آنجا که ذات واجب ازلی شود می

حقیقات   دیگر ازلای نیساتند، وجاود موجاودات زائاد بار      

صاورت   ا در غیر اینزیر ؛الوجود هستند، نه عین آن واجب

 باید موجودات دیگر نیز وجود ازلی داشته باشند.

قاائلین باه    گفتاة گویاد   حکیم رودساری در پایاان مای   

که وجود در وجود واجب تعالی منحصار   - وحدت وجود

از  -اسات  انتسااب باه وجاود     بااست و وجود سایر اشیاا 

معناای   گفتاه، طاورکلی بارای ایان     به شود. میاعتبار ساقط 

شود. بلاه  آنچاه باه آن     یافت نمی پذیر اعتنا و استدالل قابل

انااد، باار وحاادت    وحاادت وجااود اسااتدالل کاارده   باار

الارئی  در   که شیخ  طور همان ؛کند الوجود داللت می واجب

 الوجود باه آن اساتدالل کارده اسات     وحدت واجب بر شفا

 (.343-344: ق1404 سینا،ابن)

 

 الوجود   واجب ينتع ةنحو

الوجاود   بحث تعین واجاب  ه،توحید در ادام ةرسالۀ نگارند

الوجاود   ین که واجب: همگوید و می است را به میان کشیده

 وجود محضی است که ذاتاا وجاود بارای آن ثابات اسات،    

حقیقتای   باا ، ناه اینکاه   ه استبه ثبوت رسیدالوجود  واجب

غیر از ذات خود ثابات شاده باشاد. واجاب اسات کاه آن       

کاه باه اماری غیار از ذات      طوری به ؛متعین باشد وجود ذاتاا

و تمییاز   اسات  که او را از غیر خودش جادا کارده   - خود

باا ذات   یرکاه مغاا   ینای تع یراز ؛نیاز نداشته باشد - دهد می

ذات مساتند باه ذات اسات و باه آن      یثبوت  بارا  یااست 

ذات تا زمانی کاه خاود    ؛ زیرامحال است یندارد که ا یهتک

؟ و بداهت باه  شود میب تعین چگونه سب ،متعین نباشد ذاتاا

کند. اگر ثبوت  مستند باه   بودن چنین مطلبی حکم می محال

الوجاود   آید واجاب  صورت الزم می در این ،ذات است غیر

که این مطلاب نیاز خاالف فارض      معلول غیر باشد ،متعین

پا    ؛الوجود معلول و محتاج غیر نیسات  است زیرا واجب

 ضرورت دارد وجود واجب منحصر در یک شنص باشد.

 ؛رود اینکه برای واجب دو تعین باشد نیز احتمال نمای  

زیرا اگر برای واجب دو تعین باشد، ممکان نیسات هاردو    

ایان دو تعاین عاین     زیارا  ؛تعین عاین ذات واجاب باشاند   

علت که اگار عاین یکادیگر باشاند     این  به ؛یکدیگر نیستند

ت فار  وجاود تماایز    ینیو دوئیت و اثن - ددوتا ننواهند بو

 - معناا نادارد  دوئیات   است و بدون وجه افتاراق و تماایز،  

الوجاود واحاد اسات و     بلکه واحدند. نتیجه اینکاه واجاب  

فرض کرده بودیاد. وقتای ممکان نشاد      نحال آنکه دو تعی

هردو تعین عین ذات واجب باشند، پ  یاا یکای از آن دو   

با ذات اوست یا هاردو تعاین   عین ذات او و دیگری مغایر 

به درستی دانستی که تعینی که باا   .با ذات او مغایرت دارند

 ؛باشاد داشاته  ذات واجب مغایر است، ممکن نیست تعاین  
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یعنی ممکن نیست چنین تعینی برای واجاب تحقاق داشاته    

 باشاد  منحصر در تعین واحدی باشد، پ  الزم است تعین،

حادت وجاودِ   که عین ذات واجاب اسات. نتیجاه آنکاه و    

به تأییاد رساید. و از آن    داردوجود ثابت  موجودی که ذاتاا

آید که هر حقیقت موجودی غیر از واجب، ممکان   الزم می

و بدون واسطه یاا   شودباشد و در وجوش به واجب منتهی 

 با واسطه از واجب تعالی صادر شده باشد.

 ةواجااب تعااالی باار هماا  ناحیااة وجااود از  بنااابراین،

. پا  گساترش   اسات و جااری   داشاته  موجودات، فیضان

موجودات به این نحو و باه ایان معناسات،     ۀوجود بر پیکر

را کشاف   و آن اناد  نه به آن صورتی که صوفیه توجیه کرده

خواساتند ایان    شاید صوفیه هم مای  .و مکاشفه نامیده بودند

 یان نتواستند باه ا  اما ،معنایی که ما تقریر کردیم را بیان کنند

رو این معنا را باه ذوق   ازاین کنند؛ یادهپ یربان و تعینحو از ب

که  -اند. در غیر اینصورت  و کشف احاله داده و برگردانده

 یصاورت  راهر کالمشان به - چنین توجیهی برای آنها نباشد

 اشتباه است.خطا و واضح  کامالا

 :مصنف دیدگاه ارزیابی دومین

 دهاد  مای  نشاان  مطالب ارجا  و مصنف عبارات راهر. الف

 اصایل  مناابع  از را آن تقریارات  و دالیال ، وجود وحدت نگاهاو 

 االنا   مصابا  ، الغیاب  مفتا ، الحکم فصوص نظیر نظری، عرفان

 تقریاار بااه تااوجهی اساات، نکاارده تحصاایل تمهیدالقواعااد و

 اندیشاة  صااحبان  مواضاع  بار  تکیاه  باا  و نداشاته  نیاز  مالصدرا

 فلسافة  بار  مبتنای  فضاای  یاک  در و اسات  نرفتاه  پی  عرفانی

 وحادت  دقیاق  تقریار  از نظار  صرف کالمی، یها مایه بن با مشاا

 اقاماه  نظریاه  ایان  علیاه  را هاایی  استدالل کند می کوش  وجود،

 نیااز ارزشاامندی مطالااب بااه مباحااث الی البااه در گرچااه کناد؛ 

 فلساافی مباحاث  بااه را خاود  توجااه و دقات  و کنااد مای  اشااره 

 ایان  بار او  اشاکاالت  بودن صحیح امکان ،بنابراین کند. می آشکار

 وجاود  وحادت  نظریاة  از خاود  تفسیر به توجه با تنها را نظریه

 .گذارد می باقی

 در و خااود اشااکاالت ایااراد در رودسااری حکاایم. ب

 التفاات ، وجاود  مطلاق  و مطلاق  مفهاوم  باه  منتلاف  موارد

ساوال   زیر را وجود وحدت نظریة آن، به توجه با و کند می

 دو باه  مطلاق ، عرفاا  نگااه  در اسات  گفتنی رو ازاین برد؛ می

 دیگاری  و اسات  مقیاد  مقابال  کاه  مطلقای  یکای  معناست؛

 مطلااق آن بااه و اساات تقییااد و اطااالق ورای کااه مطلقاای

 ناه  اسات،  حاق  فعال  قسامی  مطلاق . شود می گفته مقسمی

 از متاأخرانو . اسات  مقسامی  مطلاق  حاق  خاود . حاق  خود

 باه  او فیض از و  مقسمى بشرط ال به حق وجود از متألهان،

 ناه  حقیقت اصل ،بنابراین ؛اند فرموده تعبیر ، قسمى بشرط ال

 مطلاق،  باا  اسات،  کال  مقاوسم  چاون  مقیَّد؛ نه و است مطلق

 از غیار  تقییاد،  و  اطاالق  ایان . اسات  مقیاد  مقید، با و مطلق

 کیفیات  اسات و  ماهیاات  بااب  در مصاطلح  تقییدِ و اطالق

 و نیسات  ادراک قابال  خلاق  و حاق  با منبسط وجود ارتباط

 رو ازایان  ؛(124-125ش: 1360 ترکاه، )اسات   الکُنه مجهول

 اسات؛  گرفتاه  قارار  نادرستی مبنای بر، مصنف اشکال طر 

 مطلاق  متفاوت معنای دو خلط از تحذیر دراو  سنن گرچه

 .است صحت به محکوم، وجود

 برقارار  وجاود  حقیقی وحدت آیا اینکه به پاسخ در. ج

 وجاودی  اصالت فیلسوفان، ماهوی اصالت فیلسوفان است،

 اصاالت  فیلساوفان  هساتند،  قائال  وجاودات  تبااین  باه  کاه 

 همچناین،  و هساتند  وجود در تشکیک به قائل که وجودی

 ناوعی  باه  کاه  میردامااد  و دوانای  عالماه  مانناد  فیلسوفانی

 فتاوی  نیاز  موجود کهرت به اما هستند قائل وجود وحدت

 را وجاود  حقیقی وحدت و است منفی پاسنشان، دهند می

 و مالصادرا  از پای   فلسافی  یهاا  نظاام  بناابراین،  منکرند؛

 را کهاارت بااه اعتقاااد، او وجاود  در تشااکیک نظریااة حتای 

 عرفاا تأکیاد   که واقعیت وحدت تواند نمی و کند می ایجاب

 .  کند ثابت اند را کرده

 وجاود  اصالت پذیرش به توجه با مالصدرا بین این در

، سااوال ایاان بااه پاسااخ در، معلااول رابااط وجااود نظریاة  و

 فاقاد  معلاول ، نظار  ایان  طبق .پذیرد می را واقعیت وحدت

 اسات  علات  به وابستگی و ربط فقط و است نفسه فی جنبة

 شاأن  منزلاة  به بلکه ندارد؛ حکمی هی  هوهو بما معلول و

-233: ش1392 عبودیات، )است  علت وجود نازل مرتبة و
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 داده نسابت  معلاول  به که وصفی و حکم هر درواقع .(235

 بالاذات  واجاب  مساتقل  وجاود  وصاف  و شود، حکام  می

اسات   کرده تنزل و تجلیای  مرتبه در به این دلیل که است؛

 .(589-584: 9ج ش،1375 آملی،جوادی)

 و نسابت » رودساری  ماال محمدساعید   آنچاه  با رابط وجود

 متمااایز کناد،  ماای وارد اشاکاالتی  آن بار  و خوانااد مای  «انتسااب 

 مفهاوم  مصاداق  راباط  وجاود  مالصدرا نظر براساس زیرا است؛

 نفساه  فای  وجاود  شاأن  بلکاه  نیسات؛  وجود از قسمی و وجود

 نیسات  حقیقای  تقسایم  مساتقل،  و رابط به هستی تقسیم و است

نیازمنااد اساات   وجااود شنصاای بااه وحاادت  نتیجااه در و

 تقریااار براسااااس یعنااای ؛(255و232ش: 1392عبودیااات، )

 چااه اشاایاا همااة رابااط، وجااود نظریااة باار مبتناای و مالصاادرا

 مساتقل  وجاود  شاوون  از شاأنی  واساطه،  باا  چاه  و واساطه  بای 

 .(329و292: 2ج م،1981 مالصدرا،) اند بالذات

 

 گيري نتيجه

« یاد توح رساالة »از آنچه بیان شد ماوارد ذیال را براسااس    

 توان استنتاج کرد: مصنف )ره( می

عطاااا،،   فرزند الف. مال محمدسعید رودسری گیالنی

قرن دوازدهام و از شااگردان    فقیه برجسته، حکیم و متکلم

مالمحمدباقر سابزواری و همادرس فاضال ساراب اسات.      

ای اسات   مانده از محمدسعید گیالنای رسااله   جای تنها اثر به

که دربردارندۀ آرا و نظرات کالمای   «یدتوح رسالة»با عنوان 

 او دربارۀ ادلة توحید و رفع شبهات آن است.

 عتبااری ا اماور  در تسلسال  در بیان مصانف، جاواز   ب.

 از را چیازی  اسات  جاایز  عقال  برای که است این معنای 

 و کند انتزا  دیگر چیز آن از را دیگری چیز و دیگری چیز

رساد   نمی حدی به انتزا  مراتب دهد. ادامه ترتیب همین به

 ناه  کناد،  انتازا   را دیگری چیز نباشد ممکن عقل برای که

 در بالفعال  و متسلسال  و غیرمتنااهی  اعتباارات  تحقق اینکه

 باشد. ممکن االمر نف 

ج. براساس نظار ایان حکایم مکتاب اصافهان، نظریاة       

وحدت وجود بر برهان مبتنی نیسات و قرائات صاوفیه از    

شود و همچنین اعتقاد باه آن، تبعااتی ناصاحیح     آن، نقد می

 به همراه دارد.  

. به عقیدۀ حکیم رودساری، اشاتباه اصالی قاائلین باه      د

میاان دو معناای منتلاف مطلاق     وحدت وجاود، از خلاط   

وجود نشئت گرفته و همین خلط موجب خطاای وسایعی   

در میان طائفه صوفیه شده است. نظار مصانف رسااله ایان     

هاایی بار وحادت وجاود، درواقاع       است که چنین استدالل

 الوجود است. استالل بر وحدت واجب

رودسااری، اقامااة برهااان براساااس    ه. ازنظاار حکاایم 

نات برای نقاد وحادت وجاود راه    بودن وجود ممک اعتباری

 باودن وجاود باطال اسات؛     بارد و اعتبااری   باه جاایی نمای   

 اصاالت  و وجاود  بودن اعتباری مصنف، زمان که در درحالی

ماال   میردامااد،  همچون حکمایی و بوده است موجه ماهیت

 چناین  او زماان  در قمای  ساعید  قاضای  و تبریزی رجبعلی

 نظریاه،  ایان  از قلمست توان می همچنین، ؛اند داشته اعتقادی

 کرد. تبیین را تعالی واجب تعین نحوۀ

شده از مطالب مصانف،   های انجام و. با توجه به ارزیابی

 عرفاان  اصایل  نکردن از منابع منظور استفاده توان بر او به می

 وحادت  نظریاة  ایراد وارد کرد و تقریرهای دقیق از نظری،

راباط  وجود، همچون تقریر مالصدرا که مبتنای بار وجاود    

معلول است را در مقابل اشکاالت مصنف رسالة توحید بار  

 وحدت وجود، قابل دفا  دانست.
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