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 چکیده
از جملهه ررفهداران  یقم دیسع یاست. قاض تیماه ایاصالت وجود و  یاز مسائل مطرح شده در فلسفه اسالم یکی

که داللت بر اصالت  شودیم دهید یدر آثار او عبارات فراوان یاست که بر آن برهان اقامه کرده است. از ررف تیاصالت ماه
مشارب مختلف استفاده نموده دال بر وجود  یدارا دیاز اسات نکهیل ایرا به دل دیسع یمطالب قاض نگونهیا یوجود دارد. برخ

بهر  یقاضه یقوت عرفهان یدر چند امر جستجو نمود: اول برتر توان¬یامر را م نیاند. اما علت ا¬تناقض در آثار او دانسته
بدون  نکهیا ،یالب وعرفان؛ دوم ذو مراتب بودن مط یهاافتهی یمناسب فلسف ریعدم توان او در تقر یعنی یو یقدرت فلسف

نادرسهت از قهول اصهالت  ریداده شده اسهت؛ سهوم تفسه میمختار او اخذ و تعم یبه عنوان رأ یتوجه به مجموع آثار، نظر
 ت؛یاز اصالت ماه یفیسخ یبر وحدت حقه وجود بوده نه معنا هیتک تیاز اصالت ماه یمراد و کهیدر صورت ،یو تیماه
 .یقیاست نه حق یلفظ ییدعوا تیماه ایاصالت وجود  یاصل دعوا هنکیدر ا یوجود اختالفات لفظ زیو ن

 
 .دیوحدت وجود، توح ت،یاصالت وجود، اصالت ماه ،یقم دیسع یقاض: هاکلیدواژه

 
 
 

                                                 
 .18/08/1398: یینها بیتصو خی؛ تار03/04/1397وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

One of the issues raised in Islamic philosophy is the primacy of existence or the 

primacy of quiddity. Qāḍī Saʿīd Qummī is one of the proponents of the originality of 

quiddity for which he has argued. On the other hand, there are many expressions in 

his works that indicate the primacy of existence. Some have considered such 

statements contradictory because he has had various teachers with different 

backgrounds. But the reason must be sought somewhere else: first, the superiority of 

the Qāḍī's mystical power over his philosophical power which implies his inability to 

interpret mystical findings; second, the graded nature of his words, which necessitates 

that we should not consider a word of him regardless of the totality of his works. In 

other words, interpreting the originality of quiddity as the true unity of existence and 

the fact that by the originality of quiddity he meant to emphasize the unity of 

existence not a trivial meaning of the primacy of quiddity, and also the existence of 

lexical conflicts in the dispute over the primacy of existence or quiddity and that it is 

only a difference in wording. 
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 قدمهم

هر در مباحه   یکی از حکما و عرفای ایران در دوران صفویه، قاضی سعید قمی است که عالوه بهر تبحر
ف و عرفان مدتی در منصب قضاوت اشتغال داشته است. نام او محمد فرزند مفید  و مشهور بهه سهعید تصور

ی )متولد سال  هجری قمری( بوده و در مقدمه آثارش خویش را به عنهوان محمهد المهدعو  1104شریف قمر
 نماید.بسعید الشریف القمی معرفی می

گفته شده است که قاضی سعید در علوم عقلی از شاگردان سه دانشمند معروف عصر صفویه: حکهیم و 
مالمحسن فیض و فیلسوف آخونهد مهر رجبعلهی تبریهزی و حکهیم عارف و فقیه و مفسر و محدث آخوند 

محقق و فیلسوف آخوند مر عبدالرزاق الهیجی است که در عرفانیهات و حکمهت متعالیهه متهاثر از فهیض 
کاشانی و در حکمت بحثی و مشائی از محضر مالرجبعلی و مر عبدالرزاق بهره برده و احتمهاال  برخهی از 

 (.3ر عبدالرزاق خوانده است )ر.ک: قاضی سعید قمی، تعلیقات بر اثولوجیا، آثار شیخ اشراق را نزد م
( حکمه  االشهراق خوانهده باشهد، مهورد 1051اما اینکه آیا قاضی سعید نزد مالعبدالرزاق الهیجی )م 

اختالف است. افندی در ریاض العلمها  و بهه نقهل از وی صهاحب روضهات الجنهات و ررائهق الحقهائق 
اند. هانری کربن و مرحوم سید جالل (، وی را شاگرد فیاض به حساب آورده284/ 2انی، )االفندی االصفه

ر از درس اشراق فیاض دانسته (؛ امها از آثهار قاضهی 165/ 2اند )کهربن، الدین آشتیانی، قاضی سعید را متاثر
سعید به رغم تصریح به شاگردیش در محضر رجبعلی و فیض، شهاگردی در محضهر صهاحب شهوارق بهه 

آید، به عالوه والدت قاضی تنها دو سال قبل از وفات فیض اتفاق افتاده، چگونه این رفل دوساله ست نمید
 (.1374به درک محضر فیاض، نائل آمده است؟ )کدیور، 

به رور کلی قاضی سعید بیشتر از مهولی رجبعلهی متهاثر اسهت تها از فهیض. مهولی رجبعلهی تبریهزی 
ص به واحد از شاگردان حکیم  ( از حکمای نامدار عصهر 1050میرابوالقاسم فندرسکی استرآبادی )م متخلر

 صفوی و مورد احترام سالرین صفوی بوده است.
است. وی در برخی آثار خود اصالت « اصالت ماهیت»یکی از اعتقادات منتسب به قاضی سعید قمی 

است. از ررف دیگر عبهارات وجود در مورد ممکنات را رد کرده و بر اصالت ماهیت آنها برهان اقامه نموده 
بسیاری در آثار ایشان ذکر شده که داللت بر اصالت وجود دارد. ممکن است این قبیل مسهائل بهر تنهاقض 
گوئی قاضی سعید قمی تلقی شود. حل این مساله نیازمند تامل و بررسی دقیق است. این پژوهش با غور در 

هایی برای حل تناقضهات در گفتهار حلاو و یافتن راه آثار قاضی سعید قمی به دنبال بررسی و تحلیل دیدگاه
شود اثرات مستقیمی است. از آنجا که این امر به عنوان مبنای فکری محسوب می« اصالت ماهیت»وی در 

در سایر آرا و عقاید و تبیین مسائل مختلف فلسفی و کالمی دارد لهذا پهرداختن بهه آن ضهروری و شهناخت 
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ن است. تاکنون پژوهشی خاص در این مورد نگاشته نشده اسهت. عمهده آثهار موضوعات فراوانی منوط به آ
موجود پژوهشی در مورد الهیات تنزیهی فاضی سعید است و اثری خاص در مورد مبانی فکری و فلسهفی و 

 است.از جمله آنها بح  اصالت ماهیت ارائه نشده
 

 برخی اشتباهات تاریخی در مورد قاضی سعید قمی

از پیرامون تاریخ احوال و گزارش زندگی بسیاری از دانشمندان اسالم خطاها و اشتباهات اگرچه از دیر ب
گوناگون رخ داده، اما آنچه درباره محمد سعید قاضی قمی شارح کتاب توحید صدوق، واقع شهده از نهوعی 

م خاص و از عجائب اشتباهات است. از این دانشمند عارف مسلک و محقق برجسته که در رهول نیمهه دو
یهک از کتهب و گونه نام و نشهانی در هیچسده یازدهم هجری قمری و بخشی از دوازدهم زیسته است، هیچ

شاگردش « تحف  العشاق»شود، مگر تنها چند کلمه در کتاب مانده از آن دو قرن دیده نمیآثار گوناگون باقی
بسیار، در ایهران و جاههای محمد کریم قمی، وهر آنچه از سده چهاردهم تا حال حاضر در کتب و فهارس 

شود همه اشتباه بوده و هیچ ربطی دیگر، درباره احوال و سرگذشت او با عنوان حکیم کوچک گفته شده و می
 ندارد.« التوحید»با شارح کتاب 

تمام احهوال و آثهار -با بی دقتی -اندنویسندگان از آنجا که به دنبال کشف سرگذشت قاضی سعید بوده
یعنهی میهرزا محمهد -تی امتیازات شخصی و خانوادگی و تحصیلی دانشمند قمی دیگریمنظوم و منثور و ح

را که از لحاظ سن و سال و جاه و جالل، مقدم بوده، در پهی اسهتفاده -سعید حکیم پزشک درباری آن زمان
« التوحیهد»االسهالم قهم یعنهی شهارح کتهاب همه را به شیخ« ریاض العلما »نادرست از عبارتی در کتاب 

اند. نمونه جامع اشتباهات صورت گرفته را در شرح حالی که درآغاز دیهوان اشهعار محمدسهعید ت دادهنسب
اشعار محمد سعید حکیم را به نام دیوان اشعار « 1383سال »توان دید. دانشگاه تهران حکیم آمده است می

اشهتباه، اوصهاف  های ادبی، عرفانی، حهدیثی، بها همهانقاضی سعیدقمی چاپ کرده است. جدای از جنبه
الخاقانی و حتی حبس و تبعیهد و انهزوای در الزمانی، خانی و مقربشاعری، سخنوری، پزشکی، جالینوس

قم را به قاضی سعید نسبت داده و هرکجا نام و نشانی از محمهد سهعید قمهی دیهده شهده بهه قاضهی سهعید 
 منسوب گشته است.

تهرش گفتنهد، در مقابهل بهرادر بزر می« کحکیم کوچ»مردم زمان میرزا محمدسعید پزشک، به وی  
باشی اول دربار را به او داده بودند. این دو برادر در رول زمهان در سراسهر میرزا محمدحسین که لقب حکیم

اند، اگرچه آنها ههم نهزد آخونهد ایران و نزد خاص و عام، اشتهار داشته و دارای احترام و اعتبار بسیاری بوده
، درس خوانده و خیلی هم به او «توحید»(، یکی از استادان شارح کتاب 1080فی مالرجبعلی تبریزی )متو
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 گونه ربطی به قاضی ندارند.اند اما آنها اشخاص دیگری از مردم قم هستند و هیچنزدیک بوده
پس آنچه در مورد احوال قاضی سعید معتبر است تنها تالیفات و آثاریست که همه آنها به زبهان عربهی 

و اشهعار « اسرار الصنایع»و « کلید بهشت»که تحقیق شده چیزی به فارسی ننوشته، وکتاب اییاست و تا ج
را هم که همه از آن میرزا محمدسعید حکیم اسهت پیهرو « تعلیقات اثولوجیا»و نیز « دیوان اشعار»فارسی و 

 (9اند. )روضاتی، همان خطاها، به او نسبت داده
بهه برخهی از ایهن اشهتباهات اشهاره دارنهد وی در ایهن زمینهه  برخی از علما همچون امام خمینی نیهز

کتاب کلید بهشت که اکنون به معاونت مشکوة به نام قاضی سعید به چهاپ رسهیده اسهت، »... فرماید: می
داند که این کتاب از او نیست؛ چنانکه در سیاح  البوسهتانیه گفتهه هرکسی که به مذاق قاضی آشنا باشد می

 (.133/ 2)امام خمینی، تقریرات فلسفه « از مالی تبریزی است.شده که این کتاب 
 

 مقام علمی قاضی سعید

بعضی از اندشمندان اسالمی به مناسبت از مرحوم قاضی سعید نام برده و در همه موارد از وی به نیکی 
این مورد اند. مرحوم آشتیانی در یاد نموده و مراتب فضل و حکمت، قوت سلوک و علو شان ایشان را ستوده

باید در نظر داشت که قاضی سعید، دارای مشرب عرفانی است و ذوق او در عرفانیات کم نظیر و »اند: گفته
هوش و استعدادش در ذوقیات گاهی حیرت آور است، ولی در مباح  عرفانی نیهز گهاهی مطالهب او کهم 

 (.207)آشتیانی، « ای از موارد سست و مختل األساس است.اهمیت و در پاره
الخطاب بحه  عینها  نقهل امام خمینی نیز در بعضی از مهوارد نظهر قاضهی سهعید را بهه عنهوان فصهل 

فرماید. آنجا که جای نقد بعضی نظرات اوست با احتهرام تهام و اجهالل تمهام او را مهورد خطهاب قهرار می
کتهاب در جلهد سهوم از »... فرمایهد: دهد. ایشان در خصوص شرح قاضی سعید بر توحید صهدوق میمی

شرح توحید شیخ ما صدوق قمی )ره( چنین گفته است در حالیکه این کتابی عزیز، کریم، و بی همتا در باره 
)امهام خمینهی، مصهباح ...« اسما  خداوند تعالی و فرق بین معانی آنها و معانی اسهما  مخلهوقین اسهت 

خداوند تعالی از -صدوق رایفه کتاب شرح توحید شیخ قمی ما »...اند: (. در جای دیگر گفته24الهدای ، 
)امام « باشد...های شیعه در معارف میاز بزرگترین مصنفات آن عارف و از واالترین کتاب -او راضی باشد

 (.128خمینی، التعلیقه علی الفوائد الرضوی ، 
همچنین کالم مرحوم قاضی سعید را در استدالل بهر سهخن ارسهطارالیس مبنهی بهر اسهتداره حقهایق 

 (.38 - 37الهدای ، اند )امام خمینی، مصباحتعبیر فرموده« نردبان فهم حقایق اسما  الهیه»بسیطه، 
وی در »...انهد: در مورد مقام عرفهانی قاضهی سهعید حضهرت امهام خمینهی در مهورد وی چنهین گفته
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فهاق الدین عربهی اتخصوصیتی که داشته است بی نظیر است؛ ... انظار عرفانی وی به حالی که برای محیی
 (.133/ 2)امام خمینی، تقریرات فلسفه « رسیده،...افتاده است میمی

به رور کلی قاضی سعید به واسطه درک محضر درس عالمهه فهیض، در کثیهری از مبهانی از مالصهدرا 
های استاد خود را پذیرفته اسهت. جمهع تبعیت نموده و به مناسبت شاگردی مر رجبعلی بسیاری از اندیشه

اند قطعها  مشهکل بهوده  رجبعلی و فیض و تاثرپذیری از این اعامم که دارای مشارب مختلفبین افکار مر
 است.

 
 قاضی سعید قمی و اصالت ماهیت

« اصهالت ماهیهت»یکی از آرای بارز قاضی سعید قمهی و بهه تعبیهر دیگهر یکهی از مبهانی فکهری وی 
صهفات خداونهد و تبهاین خلهق و خهالق  توان ریشه این قول را در دیدگاه تنزیهی وی در بهابباشد. میمی

که وی قائل به تباین میان خلق و خهالق اسهت )ر.ک: قاضهی سهعید قمهی، شهرح جستجو نمود. از آنجایی
تواند برای مخلوقات وجودی در برابر وجود خدا قائل باشد و بدان اصالت ( نمی81-80/ 1توحید صدوق، 

 ببخشد.
شهود پهس وجهود تهابع ند: وجود بر ماهیهت حمهل میکقاضی سعید قمی در اصالت ماهیت بیان می

شود و این از ماهرترین بدیهیات است و قهول بهر اصهالت وجهود نهه ماهیت و صفتی برای آن محسوب می
اصلی دارد و نه در توحید خاص نیازی به مشقت اخذ آن است زیرا در اخذ حق هیچ تکلفی وجهود نهدارد. 

برداشت از کالم سابقین است. )قاضی سعید قمی، االربعینیهات، قول بر اصالت وجود از کمِی تدبر و سو  
دارد از آنجایی که ماهیت اصیل است پس همه احکام عامه ابتدائا برای آن ( وی در ادامه چنین ابراز می125

باشهد بهرای ماهیهت است و برای توابع غیر از خودش به واسطه ماهیت است. زیرا وجود که اعهم عهوام می
 (.126ور تابعه در صدق بر ماهیت به خارر وجود است که آن هم برای ماهیت است )همو، است و همه ام

گوید: ... ترین دلیلی را که قاضی سعید بر اصالت ماهیت آورده است در مساله جعل است. او میمهم
جعل بالذات برای ماهیت است چون جعل وجود معنی ندارد زیرا اگر جعل به ماهیهت صهورت نگیهرد یها 

لقا  به خارر استغنا  ماهیت از جعل است که این بطالنش ماهر اسهت چهون دارای ذات بهدون فاعهل و مط
همهانطور کهه بعضهی چنهین -مستغنی از قیوم خواهد شد و یا اگر جعل بالعرض بهه ماهیهت تعلهق بگیهرد

ی به متبوعیت ایم پس ماهیت اولکه ماهیت را اصل دانستهاین نیز فسادش پنهان نیست هنگامی -اندپنداشته
 است.

گویهد: دانهد و در اسهتدالل بهرای آن میقاضی سعید مصحح حمل وجود بر ماهیت را فقه  فاعهل می
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دو که نه حمل و نه امر دیگری نیست چون با قطع نظر از همه امور خهار  از آنفاعل، موجود است هنگامی
ه جز صدور از فاعل و انتسهاب شود، و مصحح حمل ب)ماهیت و وجود( بر آن )ماهیت( حکم به وجود می

بدان نیست و این مراد از جعل است. پس جعل که متوس  در حمل و مصحح حمل است متقدم بر وجهود 
باشد و ماهر است که قبل از وجود چیزی نیست که صهالحیت است زیرا با جعل، حمل وجود صحیح می

است و برای وجود بهالعرض و تبعیهت  تعلق جعل را داشته باشد. پس جعل بالذات و باالصال  برای ماهیت
است، همانطور که آن شایسته مرتبه ماهیت است. و از آنجا که دانسته شد که جعل بالهذات بهرای ماهیهت 
است پس بدان که حق در جعل ماهیت این است که بسی  باشد زیرا قول به جعل مرکب سخافت در کهالم 

 (.126است بلکه هیچ کس قائل بدان نشده است )همو، 
دارد: قهومی کهه گمهان کردنهد چنین بیان می« النفحات االلهی  و الخوارر االلهامی »وی در نفحه اول 

وجود، اصل و ذات است و اعتقادات زیادی را بر آن استوار ساختند گمهراه شهدند. آیها ایشهان در خودشهان 
وصوفی غیر از صفات شود که هر مشود و شهادت داده میتوصیف می« ذات»، «وجود»تفکر نکردند که با 

دورتهر از نسهبت بهین زمهین و « ذات»بهه « بودن ذات»اند که بدانند نسبت است! آیا به ذات خود بازنگشته
 بوده و این امر از بدیهیات است.« شئ»غیر از خود « بودن شئ»ها است. زیرا آسمان

قهل بهه آن حکهم گوید: ذات و اصل، ماهیت است. واین کالمی قهارع اسهت کهه عودر نفحه دوم می 
دهد، پس ماهیت بهه منزلهه وجهوب کند همانطور که زبان علمای ادبیات و علوم نقلی به آن شهادت میمی

است و وجود استحباب، و ماهیت تشخص است و وجود شکل و صورت و هر فضیلتی از رریق ماهیت بر 
ود. پهس ماهیهت اصهل شهگردد و بعضی از احکام نیز از رریق وجود بر ماهیت حمهل میوجود ساری می

است و وجود فرع آن. از اینرو در هر امری از جمله جعل تابع ماهیت است و این قول را هرکسهی کهه فهرق 
فهمد. در نفحه سوم نیز شبیه به دلیل قبلی ذکر شده عبهاراتی را در اثبهات داند میبین جدایی و اتصال را می

 (.160کند )همو، اصالت ماهیت ذکر می
سعید برای ماهیت احکامی قائل است. در نزد وی همه احکامی که بهر ماهیهت جهاری مرحوم قاضی  

شود و بهرای ماهیهت است بعد از جعل ماهیت است و بر همین اساس اولین چیزی که بر ماهیت حکم می
کنهد و ثانیها  باشد وجود است زیرا اوال  وجود تابع جعل است و در احکهام از جعهل تبعیهت میصحیح می

تر از هر عام دیگری است و به همین جهت حمل وجهود بهر ماهیهت از حمهل همهه تر و گستردهموجود عا
 احکام دیگر تقدم دارد.

« تشهخص»و « تعهین»و « تقید»شود در دیدگاه قاضی سعید از جمله احکامی که بر ماهیت حمل می 
شوند. در اثبهات ایهن امهر است و با توضیحی که داده شد این احکام بعد از جعل و وجود بر ماهیت بار می
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 کند که عبارتند از:نیز چند دلیل بیان می
و « مقیهد»، «ربیعهت»است یعنی هرگهاه « ربیعت« »تقیِد »و « تعین»، حاصِل «فرد»دلیل اول: چون  

 است.« فرد»گیرد پس جعل ماهیت مقدم بر جعل شکل می« فرد»شود « متعین»
بهرای « ماهیهت»برای او، و بر بودِن « قید»است بر بودِن برای خودش مقدم « ماهیت»دلیل دوم: بودِن  

است بنابراین جعل ماهیت بر جعل افهراد « هلیه مرکبه»و دومی « هلیه بسیطه»زیرا اولی مفاد قضیه « افراد»
 تقدم دارد.

کنهد را ایجاد می« ربیعت»از  -فرد همان ربیعت مقیده است-«فردی»دلیل سوم: هنگامی که جاعل،  
ابل فرض است اول اینکه جاعل، قید را جعل کند دوم اینکه جاعل ماهیهت را مجعهول نمایهد و سه حالت ق

سوم اینکه جعل به مجموع مرکب از آن دو تعلق گیرد. اما اگر جعل واحد فرض شود حالهت سهوم محهال و 
ل بهه بارل است. و همچنین در بطالن حالت سوم اینکه جعِل مرکب به جعل اجزایش است نه غیر آن، و قو

ترکیب اتحادی قول بارلی است و دلیل و برهانی برای آن نیست، زیرا اتحاد دو شئ به رهور بهدیهی محهال 
است، مگر اینکه گفته شود که حاصل از اجزا  شیئی واحد است که این در اینجا نفعی ندارد پس جعهل بهه 

دو حالهت دیگهر بهاقی تحقق پذیرفتهه و حالهت سهوم صهحیح نیسهت. و « فرد»و یا « ربیعت»اجزا  یعنی 
انهد از توابهع ماهیهت محسهوب ماند. اما آشکار و واضح است کهه قیهد و تعهین کهه از صهفات ماهیتمی
ها است، پس اگهر مجعهول شوند، و ذات متقدم بر صفات است و همچنین جعل آن متقدم بر جعل تابعمی

بنابراین ماهیت هم به خودش ههم ماند، باشد بارل است، و اینکه ماهیت مجعول باشد باقی می« قید»اول 
 کند.به جعل و هم به وجودش متقدم بر صفات است و گرنه صفت وجودی بر آن صدق نمی

داند به معنای آن نیست که دو بار جعهل البته اینکه قاضی سعید جعل ماهیت را بر جعل افراد مقدم می 
گیرد و ثانیا  و بالعرض ات به ماهیت تعلق میداند که ابتدائا  و بالذشود بلکه وی جعل را واحد میانجام می

، و «ماهیهت»رور که در اینجا وجهوِد واحهدی اسهت کهه اوال  و بالهذات بهه بدین معنی که همان« فرد»به 
از مجعهول « فرد»پس مراد از تبعیت «. جعل»روراست در مورد شود، همین، منتسب می«قید»بالعرض به 

 (.127ت )همو، این است که در اینجا جعلی واحد اس
 

 تحلیل و نقد بیان قاضی سعید در اصالت ماهیت
آید که وجهود بهیش از یهک ( چنین بر می126از بیان گذشته قاضی سعید )قاضی سعید، االربعینیات، 

حقیقت عینی شخصی نیست و آن حقیقت همان واجب تعالی است و ماهیاِت ممکن به واسهطه یهک نهوع 
یابند. در جایی دیگر وی به صراحت وجهود را بهه دو قسهم ت و واقعیت میانتساب به آن وجود یگانه، اصال



            221        ...                یو چگونگ تیدر اصالت ماه یقم دیسع یقاض دگاهید یبررس     1398و زمستان  زییپا

. )قاضهی سهعید، 1دانهدوجود معلوم بدیهی و وجود خاص تقسیم کرده و خداوند را عین وجهود خهاص می
داننهد ( همچنین در عباراتی دیگر ایشان وجود خداوند را وجودی حقیقهی می365/ 1شرح توحید صدوق، 

بر واجهب تعهالی بهدین « موجود»(. بنابراین، ارالق 383و  23/ 1)همو،  2متفرد است که در این امر خدا
بر ماهیاِت ممکن بدان معناسهت کهه آنهها منتسهب بهه « موجود»معناست که او عین وجود است، وارالق 

تعهالی اسهت. حاصهل آنکهه شهوند همهان واجبوجودهستند؛ و آن وجودی که ماهیات بدان منتسهب می
گردنهد شوند وبه واسطه همین انتسهاب ههم اصهیل میندارند بلکه فق  منتسب به وجود میماهیات وجود 

 (.126/ 1)ر.ک: همو، 
این نظریه قابل خدشه است زیرا انتساب ماهیت به خدای تعالی از دو حال بیرون نیسهت: یها مسهتلزم  

باشد که یک حقیقت عروض یک حقیقت خارجی بر ماهیات هست و یا نیست. اگر این انتساب مستلزم آن 
خواههد بهود، زیهرا « وجهود»عینی در خار  تحقق یابد و عارض بر ماهیت شود، آن حقیقت عینهی همهان 

ماهیِت اصالت یافته دو حیثیت بیشتر ندارد: یکی حیثیت ماهیت و دیگری حیثیت وجود، و چون ماهیت در 
همان است که شیئیت شئ به  ماهیت»گوید: حد ذات خود چیزی نیست چنانکه وی در تعریف ماهیت می

آن است ومرتبه ذات ماهیت چیزی جز ماهیت نیست پس ماهیت از جهت خودش نهه واجهب اسهت و نهه 
ممکن، نه واحد است و نه کثیر، نه کلی است نه جزئی و همچنین است سایر احکام؛ زیرا اگر یکهی از ایهن 

دههد یها از قهالب در ذات روی میها باشد اتصاف به ررف مقابهل ممتنهع خواههد بهود وگرنهه ان« ررف»
( در نتیجه اصالت از 807/ 2و  108/ 2؛ همچنین ر.ک: همو، 127)همو، «. کندمقتضای خود تخلف می

 آِن وجود خواهد بود.
و اگر انتساب یاد شده مستلزم تحقق چیزی نباشد و ماهیت، پیش از انتساب و پس از انتساب بهر یهک 

اجب چیزی بر آن افزوده نشده باشد در این صورت اصالت یافتن ماهیت حال باشد و به واسطه انتساب به و
 (.58باشد )ر.ک: رباربایی، نهای  الحکم ، به واسطه انتساب به واجب، انقالب است و انقالب محال می

 
 شواهدی در آثار قاضی سعید مبنی بر اصالت وجود

ه اسهت شهواهدی در آثهار وی یافهت علیرغم اینکه قاضی سعید قمی بر اصالت ماهیت دلیل اقامه کرد
« وجهود»آید که عبارتند از: کاربرد لفظ وجود برای خدا، سببیت خدا در شود که اصالت وجود از بر میمی

                                                 
زّه عن صدق ذلک الوجود علیه ال شک انّ الوجود المعلوم البدیهی حال من األحوال ألنّک تقول حال الوجود و حال العدم؛ فاللّه سبحانه من و .1

. و کمال الذذّات علذی   الصّفاتو ذلک بسبب کونه عز شأنه ذا الکبریاء و العظمة، و قد دریت آنفا انّ الکبریاء کمال الذات کما انّ العظمة کمال 
عین ک انّه لو کان ماهیة الباری تعالی سوی ذاته. و ال ش ءیشالنحواألشراف هو أن ال یفتقر فی تذوّته فی نفس األمر و ال عند أحد، الی اعتبار 

علی المبدأ األول، لکان مفتقرا فی صدق الموجود علیه  صدقبه و انّ الوجود العام سواء قلنا بکونه أمرا خارجیا أو اعتباریا لو ی الوجود الخاص
 شأنهائه تعالی الی اعتبار ذلک الوجود و صدقه علیه أو انتزاعه منه، و ذلک ینافی کمال الذّات و یناقض کبری

 بذالوجود  تعذالی  تفذرّده  علذی  بإجمالها دلّت الشّریفة فاللفظة جوده، رشحات و وجوده، شعاع من هو فانّما وجود، کمال کلّ و وجود کلّ أنّ  2
 .بذاته الوجود کماالت و للوجود مستحقّ غیر سواه ما کلّ أنّ و الحقیقی؛
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حقایق، سنخ واحد وجود خدا و ممکنات، فیضان وجود از جانب خدا، قوس صعود و نزول وجهود، واحهد 
یقت برای وجود، تشکیک وجود )مراتب داشتن شخصی بودن عالم، وحدت مراتب هستی، کاربرد لفظ حق

 وجودشی واحد(
 کاربرد لفظ وجود برای خدا -الف

ایهن »قاضی سعید در جاهای مختلف برای خداوند از لفظ وجود استفاده کرده است مانند این عبارت: 
...« از فضل و جود محض صهادر گردیهد  وجودکه از مبدأ صورت شریف )نفس الهی( عقل است هنگامی

 (.272قاضی سعید قمی، األربعینیات، )
بنابراین وجود با قید ارالق در نزد قاضی سعید اعتباری نیست. به عبارت دیگهر وجهود بهرای خداونهد 

 اصالت دارد.
 حقایق« وجود»سببیت خدا در -ب

داند. برخی عبارات او در این زمینه چنهین مرحوم قاضی سعید خداوند را مسبب وجود همه حقایق می
که در مرتبه احدیت اینچنین بهود و ذات او ذاتهی بهدون نشهانه بهود، خهدای و به رور کلی هنگامی»است: 

حقهایق بها  وجوود سبحان به خودش نظر افکند و دید که ذاتش اوست، همه اشیا  از او سرازیر شد و مسبب
 (.149)ر.ک: امام خمینی، التعلیق  علی الفوائد الرضوی ، « همه جزئیاتشان گردید...

ی وجودی لنفسه دارد که از »... عبارت دیگر:  و و به رور کلی از همه این بیان برای تو روشن شد که کلر
فاعل و قابلش منبع  است و وجودی لغیره دارد که بودنش در ماده قابلیست که در شان اوست، و وجهودی 

شده است و منتسب بهه ذات گفته شود زیرا از جاعلش صادر « وجود الهی»را دارد که به آن که شایستگی آن
قیوم و بارئ اوست، و وجود دوم مناسب است که به آن وجود ربیعی گفته شود زیرا آن عبارت است از بودن 

شهود بها در حاملش، و در این وجود عین فردش است، و گرچه در وجود اول نیز که از جهاعلش صهادر می
 (.167اضی سعید قمی، األربعینیات، )ق« باشد.اش میمشارکتی از حی  قابلیت از ناحیه ماده

داند. بدیهی است آنچهه از در عبارات مذکور قاضی سعید وجود همه اشیا  را متسبب از ناحیه خدا می
 تواند اعتباری باشد.ناحیه خدا باشد اصالت و حقیقت دارد و نمی

 سنخ واحد وجود خدا و ممکنات-ج
صالت وجود ممکنات دارد زیرا وجهود خداونهد سنخیت واحد وجود خدا و وجود ممکنات داللت بر ا

اصیل است اگر وجود ممکنات همسنخ وجود خدا باشد آنگاه وجود ممکنات نیز اصیل خواهد بود. برخی 
 رساند چنین است:از عبارت قاضی سعید که همسنخی را می

 (49)همو، « شود.از خدای بلند مرتبه شروع شده و به اکوان منتهی می وجود،»... 



            223        ...                یو چگونگ تیدر اصالت ماه یقم دیسع یقاض دگاهید یبررس     1398و زمستان  زییپا

داند که یهک رهرف آن خداونهد و ین عبارت مرحوم قاضی سعید وجود را همچون امری واحدی میدرا
دهد وجود امر واحدیست از ررف دیگر آن کائنات است. اینکه وجود از خدا تا اکوان کشیده شده نشان می

 اند.آنجا که وجود خدا اصیل است وجود مکنات نیز به تبع خدا اصیل
کنهد و ی درک مساله رابطه میان خداوند و مخلوقات از تمثیل آیینهه اسهتفاده میدر جای دیگر ایشان برا

ای است غیر از چشمی که از آِن بیننده است نیست دارد که این چشمی که از آِن صورت آیینهچنین ابراز می
نیسهت و عین همهان نیهز –همانطور که عقال بر آن اجماع دارند  -زیرا در آیینه حسی، انطباع صورت نیست

شود از اینرو بین عقال در ری کند. با این بیان موضوع مشکل میزیرا عقل خالص به دوگانگی آنها حکم می
روزگار در این مساله اختالف وجود داشته است. تبیین رابطه خداوند و مخلوقات با این تمثیل از زبان خهود 

دراینجا متغایرند در حالیکه دانسهتی  پس بدان شکی نیست که بیننده و دیده شده»قاضی سعید چنین است: 
در اینجا صورتی در آینه یا در هوا منطبع نیست و نیز از قبیل مغایرت عالم و معلوم در علم شئ بهه خهودش 
نیست زیرا جدایی بین آنها اعتباری است و آنچه محل بح  ماست اعتباری محض نیست، بنابراین روشن 

است. شیئیت با لحاظ بیننده و الشیئیت به لحهاظ ذات خهودش، ای، شیئی ال شئ شود که صورت آیینهمی
ای برای دیدن حق در هر چیزی، و نیهز هالهک و واین قیاس حق با خلق است پس این آیینه در حقیقت آیینه

ههیچ »توان استشهاد کرد: باشد، و به این گفتار حضرت امیرالمؤمنین در این زمینه میفانی دیدن آن شئ می
 (.277 - 276)همو، رساله الطالیع و البوارق، «« مگراینکه خداوند را در آن دیدم چیز را ندیدم

این عبارات نیز داللت بر همسنخی دارد زیرا جنبه شئیت اشهیا از خداسهت بنهابراین از آن جنبهه سهنخ 
د واحد است. همین امر داللت بر اصالت وجود دارد. زیرا آنچه خدا به اشیا  داده وجود است و آنچهه خهو

 دارند ماهیت است.
در عباراتی دیگر که داللت بر سنخیت دارد قاضی سعید وجود ممکنات را شعاع وجود خدا و رشحات 

 خواند:جود خدا می
الله اسمی است برای ذات که مستجمع همه صفات کمالی، منعوت به نعوت ربوبیت، مقهدس از »... 

هر وجود و هر کمال وجهودی از شهعاع وجهود و شریک در وجود و کمال و در صفات و افعال است؛ و نیز 
رشحات جود اوست، پس این لفظ شریف بها اجمهالش داللهت دارد بهر اینکهه وجهود حقیقهی تنهها از آن 

)قاضهی سهعید قمهی، شهرح « خداست و هر چیزی غیر او بالذات سزاوار وجود و کماالت وجهود نیسهت.
ت وجود حقیقهی و بالهذات را از آِن خداونهد (. قاضی سعید در این عبارت به صراح23/ 1توحید صدوق، 

اند و به تعبیر دیگر بالغیر وجهود دارنهد. وایهن گیری از این وجود موجود شدهداند که مابقی اشیا  با بهرهمی
 رساند.بیان نیز چیزی جز هم سنخی و نیز اصالت وجود را نمی
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 فیضان وجود از جانب خدا -د
از جانب خداوند سخن گفته است گام در مسیر اصهالت وجهود آنجا که قاضی سعید از فیضان وجود  

گذاشته است. بدیهی است که آنچه از ناحیه خداوند فیضان دارد اعتباری نیست. وجود خهدا اصهیل اسهت 
و »... خهوانیم: تواند اعتباری باشد. فیضان وجود را در این عبارات میبنابراین فیضان این وجوِد اصیل، نمی

ی باشد یعنی وجودی که فی نفسه است به تحقیق از باری قیوم فیضان میهنگامیکه وجود ب یابد پس رای کلر
نهیم؛ و اگر وجود دوم باشد یعنی وجود رابطی برای آن، که در ربهایع اسهت این وجود را وجود الهی نام می

 (.137)قاضی سعید قمی، األربعینیات، .« نامیم... را وجود ربیعی میپس آن
تر و با دو چشهمت نگریسهته باشهی در تر و تمامکه با نظر دقیقهنگامی»... ر گفته است: در جایی دیگ

حالی که این چشمان با نور ِقدم آراسته شده و بصیرتی که به این چشمان کمک کرده باشد در حالیکهه ایهن 
لمهی رهی کهرده  است، و این مقصد را با دو چراغ برههان انهی و بصیرت با نور الهی و علم لدنی تایید شده

یابی که اشیا  دارای دو جهت است که به اعتبار هر کدام از آن جهات، وجودی، محقق است نهه باشی، می
اینکه دو وجود )مستقل( باشند زیرا چنین امری محال است، بلکه یکی از آنها وجودی لنفسه و بها نظهر بهه 

مینش وجودی رابطی است که این وجود شود و دوخداوند باری است از حیثی که از خدای تعالی صادر می
ای که تهک الیقین یافتهالیقین نگریسته باشی به حقباشد. پس اگر به عینرا در مقام مقایسه با غیرش دارا می

 (.150)همو، « تک و همه فرد فرد آنها در وجود به اعتبار اول است.
ند از جایگاه حقیقی و اصیل وجود کار گیری لفظ فیضان و صدور برای وجود ممکنات از ناحیه خداوبه

 حکایت دارد. اگر وجود اعتباری بود کاربرد این الفاظ برای آن صحیح نبود.
 قوس صعود و نزول وجود-ح

چنانچه گذشت قاضی سعید ربعی عرفانی داشته و این ربع در آثار فلسفی و کالمی او نمایان است. از 
به آن اشارت داشته اسهت دایهره نزولهی و صهعودی در وجهود جمله نظریاتی که او قبول دارد و در آثار خود 

است بدیهی است که پذیرش این مطلب متناسب با اصالت وجود است نه اصال ماهیت. به عنون نمونهه او 
عنایت حقه الهیه اولی، وجود هیولی واجب نمود بهه نحهوی کهه صهور مهورد نظهر خهود را کهه »گوید: می

اش را به سوی مسجد اقصی سیر دهد )اشاره به آیه د و در این شب بندهوجودشان در عالم سفلی است بپذیر
دههد کهه( بهه ایهن سوره اسرا (، و بعد از آن )دایره وجود را( به سوی عالم علوی، و انوار قدسی )سیر می 1

ترتیب دایره نزول و صعود تمام شده و آثار وجود در عالم شهود حاصل شهود. و اگهر ایهن عنایهت نبهود نهه 
شهد و نهه موجهودات ت و نه کمال و نه فعل و نه انفعالی بود ونه آثار اسما  در کون و شهود مهاهر میحرک

شدند؛ و به رور کلی نه زمین و نه آسمان و نه آخهرت و نهه دنیهایی سفلی به نور خورشید وجود مستنیر می
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 (.174)همو، « بود.
کند بنابراین وجود از ناحیه دا وجوب پیدا میآید که وجود هیولی از ناحیه خاز این عبارت چنین بر می 

 خدا و اصیل است.
قوس صعود و نزول را قاضی سعید قبول دارد اگر برای قوس مبدایی نباشد صعود و نزول را نسبت به چه 

ایم. بنابراین سنخیتی باید وجود داشته باشد تا قوس صعود و نزول معنا داشته باشد. وچون چیز تعریف کرده
 ها هستند حقیقی است.حقیقی است وجود ممکنات نیز که در این قوس وجود خدا

همچنین وجود اگر اصیل نبود اثر نداشت. اشاره قاضی سعید به آثار الوجود دال بر اصیل بهودن اسهت. 
 اصیل بودن به معنای دارای اثر بودن است.

 واحد شخصی بودن عالم -ط
جود است زیرا اگر ماهیت اصیل بود از آنجاییکه اینکه عالم یک واحد شخصی است دلیل بر اصالت و

گرفت. قاضی سعید عالم را به عنوان یک واحهد ماهیات به تمام ذات با هم مباین هستند واحدی شکل نمی
الوجودی شده است. برخی عبارات وی کهه کند. از این جهت وی در این مجال اصالتشخصی معرفی می

 د چنین است:کنبه شخصی بودن نظام وجود اشاره می
را و آمادگی جواهر نظام کلی وجود پس هیولی به تحقیق از عقلی صادر شد از جهتی که آن عقل قبول »

تهرین تهرین وجهه و متقنعقلیه و انوار الهیه برای بارز شدن در مشهد شهود را تعقل کرده وجودی بر محکم
 (.177)همو، « سبیل.
و مصمت است که انفصال و تفرق و تشققی در آن  ای واحد، شخصی، متصل،اش کرهپس عالم همه»

 (183)همو، ...« نیست 
 وحدت مراتب هستی-ی

هستی در نظر قاضی سعید دارای مراتبی است این مراتب جدای از ههم نیسهتند بلکهه وحهدت دارنهد. 
هها اتحاد و همسنخی مراتب وجودی با اصالت وجود همسوئی دارد نه اصالت ماهیت. پس در این جایگاه

یز قاضی سعید خواسته یا ناخواسته بر سبیل اصالت وجود قدم نهاده است. مراتب هسهتی و وحهدت بهین ن
 آنها در این عبارات قابل مشاهد است:

پس بدان نفس، عقل بالذات است همانطور که عقل نفس بالعرض است و همچنین معقهول عقهل »...
پس نفهس و عقهل و معقهول بهه ضهرورت بالذات است همانطور که عقل بالعرض، همان معقوالت است، 

 (.249همو، «)واحدند پس نفس در وحدتش کل اشیا  است.
باشهد و ایهن در چیزی است که ذات احدیت نائب مناب کل و قائم مقام کوچهک و بهزر  می وآن»... 
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اش علهم و ذاتی عالم، سمیع، بصیر است همهه»السالم است که خدای تعالی غرض گفتار اهل بیت علیهم
کند کمالی را بعد از کمهالی و سخنانی مشابه این سخن، صورت مرآتی حکایت می« اش قدرت استهمه

ماهر  سلسله وجودکند مقالی بعد از مقال را تا جایی که در تا نهایتی که در عوالم شهود است و تشریح می
 (.271)همو، « شود.می

د و وجود بهه عنهوان یهک سلسهله واحهد بواگر ماهیت اصیل بود نباید وحدتی در بین مراتب هستی می
 شد.مطرح نمی

 کاربرد لفظ حقیقت برای وجود-ه
نهام « حقهایق وجهودی»و یا « حقیقت وجودی»در بعضی مواضع قاضی سعید قمی از وجود با عنوان 

برده است. روشن است که حقیقت در مقابل اعتباریت قرار دارد پس در این مواضع نیز اصالت خودنمهایی 
و آن به این دلیل است که نفِس عقلی هنگامی »... بینیم: ک نمونه از این کالم را در این عبارت میکند. یمی

اش که همان ذاتش بود چیهزی را از او شهنید اش بود به ذاتش نگریست پس با قوه شنواییکه در عالم عقلی
به آن قیهام دارد بهود. پهس بهر  که برای آن به سخن درآمده و آن بیان فقر و فاقت و خالی بودن از آنچه ذاتش

اش را که همان ذاتش بود بهه حسب مطالبه ذاتش، مشتاق آن حقیقت شد به این صورت که دو دست عقلی
باشهد دراز ای که خزائن رحمت خداوند و کلیدهای درهای فضل خدای عزیز و بهزر  میسوی عالم عقلی

اسهت را رلهب نمهود پهس عقهل بها اذن ق وجوودی حقایای که ُمُثل نوری برای کرد و از قیومش انوار الهی
« را پذیرفت و جذب و نگهداری نمهود و آن از اجهزای ذاتهش گردیهد.اش بر او فیضان کرد سپس او آنبارئ

 (.254)همو، 
شود در این عبارت، قاضی سعید از وجود با عنوان حقایق وجودیه نام برده که اگر رور که دیده میهمان

 کرد.ود از این عنوان نباید استفاده میاعتباری محض ب« وجود»
 تشکیک وجود )مراتب داشتن وجودشی واحد(-و

قاضی سعید قمی در برخی عبارات شئ واحد را دارای وجودهایی مشکک در مراتهب مختلهف دانسهته 
است. اصالت ماهیت با این امر سازگاری ندارد. با اصالت ماهیت تنها یک وجود از آن ماهیت معین است 

رلبد. به عنوان نمونه وی در بح  جبرو اختیهار مقهدماتی را بیهان دهای متعدد ماهیات متعدد را میو وجو
کنهد. ایشهان چنهین ابهراز داشته است که این مقدمات به تشکیک وجودی شئ واحد به صراحت اذعان می

 داشته است:
، مثال  زید وجودی در عالم جسهم دارد کهه آن، موجهودی حسهی و انسه»...  انی ربیعهی اسهت، و ثانیا 

وجودی در عالم نفس دارد و آن، موجودی روحی دارای نفس نارقه است، و وجودی در عهالم عقهل دارد و 
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آن، انسانی عقلی است، و وجودی در عالم اله دارد که آن، موجهودی باللهه و شهیئی باللهه اسهت، و وجهود 
ود دارد که ایهن شهرک و کفهر اسهت، و اش است وگرنه بدون خدا مستقال  وجاش همان وجود فی نفسهبالله

ای نیست مگر به خدای علی و عظیم... )قاضی هیچ شیئی وجود و ذاتی ندارد مگر بالله، و هیچ حول و قوه
 (.189-187/ 2سعید قمی، شرح توحید، 

پس این عبارات داللت بر اصالت وجود دارد. زیرا اگر ماهیت اصیل بود و وجود اعتباری، وجود بایهد  
بود در صورتی کهه وجهود شهئ را در همهه مهراتبش یهک حقیقهت راتب مختلف نیز مشترک لفظی میبین م

 داند نه حقایق مختلف.می
 

 کشف مسأله و رفع مشکل

به منظور رفع مشکل تناقض گفتار مرحوم قاضی سعید در اعتباریت یا اصالت ماهیت دو مسیر کلی را  
ره را بپذیریم و به دنبال تبیین عوامل و علل ایجاد آنها باشهیم. توان اتخاذ نمود. اول اینکه تناقضات مربومی

های متفهاوت در زمینهه بیهان دو راه حل یعنی عدم توجه به اعتبارات وجود، و تلمذ از اساتید دارای مشهرب
شود. دوم اینکه وجود تناقض در آرای قاضی سعید را نپذیریم و به نحوی درصدد جمع بین این آرا بوده و می
یک نقطه مشترکی برسانیم. راه حل سوم و چهارم با عناوین لهزوم جهامع نگهری در آثهار اندیشهمندان، و به 

 تفاوت مقام احدیت و واحدیت در همین راستا ذکر خواهد شد.
 عدم توجه به اعتبارات وجود-حل اولراه

از موضهوع کند کهه ابتهدا تعریهف صهحیحی اگر مساله و یا مسائلی مورد منازعه است منطق حکم می
ها بر آن اقدام شود. در دعوای اصالت وجود یها ماهیهت صورت گیرد وسپس به بررسی و بنا نهادن استدالل

دانند همان تعریف را از ابتدا باید مشخص کرد که مراد از وجود چیست. آیا کسانی که وجود را اعتباری می
 اند؟وجود دارند که قائلین به اصالت آن به آن ملتزم

 ود چند معنی قابل تعریف است:برای وج
. معنای مصدری یعنی همان وضع و حالت بودِن چیزی در خار  از ذهن، و پیداست که این وضع و 1

حالت فق  اعتبار و التفات ذهن به عین یا واقعیت خارجی است و همان است کهه سههروردی، میردامهاد، 
ن است که هیوم و کانت حمل آن را بر موضهوع دانند و نیز هماالهیجی و حتی خود صدرا آن را اعتباری می

ه( را مفید معرفت نمی  داند.و قضیه ساخته شده از آن )قضیه وجودی یا کان تامر
 . واقعیت خارجی، عین مقابل ذهن، هویت، کون، حقیقت منشا تاثیر و علیت.2
لهت مهدرک . یافت شدن و ادارک شدن چیزی در بیرون از ذهن، پیداست که وجود به ایهن معنهی حا3
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گهوهر »( و در 21فیاض الهیجی، سرمایه ایمان، «)سرمایه ایمان»است وقیام به او دارد. الهیجی در کتاب 
یا موجوَد من »( یک معنای وجود را همین دانسته است. ماهرا  مراد از عبارت 190)همو، گوهر مراد، « مراد

در دعای مجیر هم همین « ت یا موجودتعالی»در دعای بعد از زیارت حضرت رضا )ع( و از عبارت « رلبه
 یابد.باشد یعنی کسی که هر کس او را بجوید می

شناختی یها بینیم ماهیت و وجود هر دو، در معنای اول و سوم، وابسته به ذهن، معرفترور که میهمان
اپیستمولوژیک، بدون تاثیر و تاثر عینی و خارجی، وبهه یهک سهخن، اعتبهاری محضهند و بهر ایهن اسهاس 

ق جعل یعنی موجود شدن و تحقق یافتن در خار  مین توان آنها را اصیل یعنی منشا تاثیر در خار  و یا متعلر
 از ذهن دانست.

همچنین ماهیت و وجود هر دو، در معنای دوم، باصرف نظر از تفاوت در لفظ، همان عین، واقع، کهون 
ق جعل است. و حقیقت خارجی است که منشا تاثیر و تاثر، فعل و انفعال، علت  و معلولیت و نیز متعلر

ها بر سر اصالت وجود یا اصالت ماهیت و همچنین بر سر این مساله که جعل رسد همه نزاعبه نظر می
گیرد یا به ماهیت، از عدم تفکیک این معانی از یکدیگر است و گرنه با تفکیهک یهاد شهده به وجود تعلق می

دانهد، همهان را سههروردی )سههرودی، را اعتباری میصدرا آنشود که همان وجود یا ماهیتی که روشن می
( و قاضی سعید قمی ههم 21( و الهیجی )فیاض الهیجی، سرمایه ایمان، 504(، میرداماد )میرداماد، 186

گیرد، همچنین همان وجودی که صهدرا آن دانند که نه منشا تاثیر است و نه جعل به آن تعلق میاعتباری می
ق داند در حقیقت و لبر واقع همان چیزی است که اعهامم یهاد شهده آن را بها نهام جعل می را اصیل و متعلر

توان گفت نهزاع، نهزاع لفظهی اسهت. )ر.ک: مجموعهه دانند و بنابراین میماهیت، اصیل و متعلق جعل می
د ( قاضهی سهعی180نویسندگان )مقاله احمد احمدی(، جستاری در آرا  و افکار میرداماد و میرفندرسکی، 

الشئ غیر از شئ است از در عباراتی که در استدالل اصالت ماهیت از وی نقل شد بیان داشت که اینکه کون
( که 160  من أجلی البدیهیات.()قاضی سعید قمی، األربعینیات،   غیر الشیبدیهیات است )إذ کون الشی

نین وجود را بهه عنهوان صهفت ، نزد وی ماهیت است. او همچ«شئ»و مراد از « وجود»مراد از کون الشئ، 
ای جز معنای مصدری از وجود در نظر متبادر نخواههد کهرد کهه ربیعتها  معرفی نمود و این نحو کالم معنی

 چنین امری اصالت نخواهد داشت.
اند و به اعتبار استناد بهه واجهب منشها اصالت وجود جز بدین معنی نیست که ماهیات به نفسها هالک

ره آنها انتساب به واجب است که به واقع مرادف وجود است؛ زیرا وجود واجب است و آثار هستند و تنها به
عدم ممتنع و موجودات ممکن تجلیات و شؤون واجب هستند و این معنی در کالم قاضی سهعید بها عنهوان 

 (.150و  137فیض و... مشاهده شد. )ر.ک: همو، 
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خود قاضی سعید دچار اشتباه در بیان شده و  عدم توجه به این اعتبارات در مساله مورد بح  سبب شده
درجایی سخن از اصالت وجود و در جایی دیگر آنرا اعتباری بداند و نتوانهد انسهجام در ارائهه آرای خهود را 

کهرد تناقضهات گفتهاری وی حفظ کند. بالطبع اگر ایشان در تبیین و تفکیک اعتبارات وجهود ورود پیهدا می
 شد.کاسته می

 های متفاوت منشا برخی تناقضاتذ از اساتید دارای مشربتلم-حل دومراه
در عبارات گذشته قاضی سعید قمی به صراحت شروع وجود را از مبدأ تا به اکوان دانسته اسهت )ر.ک: 

(؛ امها در 150و  137( و با عباراتی مانند فیضان وجود از خهدا در آثهار یهاد کهرده اسهت )همهو، 49همو، 
، از شرح توحیهد 453)احمدی قاسم،  1خواند.چنین تعابیری را شرک و یا کفر می عباراتی دیگر به کارگیری

اند. مثال  مرحوم آشتیانی ( برخی وجود چنین تعارضاتی را دال بر آشفتگی آرای وی دانسته66/ 2الصدوق، 
ر به واسطه درک محضر درس عالمه فیض، در کثیری از مبهانی از مه -قده -قاضی»گوید: در این مورد می

ری که از استاد، مر رجبعلی پذیرفته است، این قبیل از هفواتی که ذکهر  صدرا تبعیت نموده و به مناسبت تاثر
شهود و آثهار او مشهتمل شد را در کلمات خود آورده است ... لذا در آثار نفیس او، مطالب متناقض دیده می

 (.206)آشتیانی، « است بر غ ر و ثمین و التزام به مبانی متناقض، از خواص اوست.
توان وجود اختالف بیانات قاضی سعید در اصالت یا اعتباریت وجود را به در مساله مورد بح  نیز می

های علت وجود تناقضات قاضهی های اساتید آن استناد نمود و این راه نیز به عنوان یکی از راهتفاوت دیدگاه
 سعید برشمرد.

 دیشمندانلزوم جامع نگری در آثار ان -حل سومراه
ای را شود صرفا  یهک عبهارت را اخهذ نمهود و از آن قاعهدهدر استخرا  و تبیین نظرات اندیشمندان نمی

 شکل داد و سپس به صورت کلی منتسب به کل افکار و اعتقادات او نمود.
تر از فلسفه اسهت و گرچه وجود تناقضات در آثار قاضی سعید محتمل است زیرا وی در عرفانیات قوی

ها به دلیل همین امر تناقضاتی داشته باشد ولی در داوری و انصاف و تدوین ابتدا است در تقریر یافته ممکن
باید دید که آیا این آرا  و نظرات قابل جمع هستند یا خیر و این مهم، تامل و تدبر بیشتر در آثار این بزرگان را 

ثار خود مباح  خود را بها تشهکیک در وجهود رلبد. به عنوان نمونه حکیم مالصدرا شیرازی در ابتدای آمی
                                                 

ال أو بالعکس، و المعلول هو الوجود بشرط شذیء، و کذذا القذول بذأنّ     و أمره هو الوجود بشرط القول بأنّ المبدأ هو الوجود بالشرط»مانند:  .1
المبدأ هو الوجود الشخصی المتشخّص بذاته الواقع فی أعلی درجات التشکیک المشتمل علی جمیع المراتب السافلة، و بالجملة فالقول بکون 

بیة و کذا القول بالجزئیة سواء کانت من طرف العلة أو المعلول و القول باألصلیة و الفرعیة و المعلول عین العلة بالذات و غیره باالعتبارات السل
الشرک القول بالسنخیة أو الترشّح أو العروض سواء کان األخیر من جهة العلة أو المعلول، و القول بالکمون و البروز و ما یضاهی ذلک علی حدّ 

و « عزیذر ابذن ا   »حقیقی و موجب لتهوّد القائل به و مستلزم لتنصّر الذاهب إلیه حیث قذال الیهذود:    و الکفر و کلّ ذلک تولّد معنوی و تناسل
 «.المسیح ابن ا »النصاری 
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الوجود داند که اعلی مرتبه آن ذات متعالی واجهبکند و حقیقت آنرا یک امر واحد دارای مراتب میآغاز می
تر خود )در مباح  علت و معلول( از وحدت تشکیکی عبهور کهرده و وحهدت است. اما در مباح  عمیق

ان بیان عرفا بیان کرده است و بیش از یک حقیقت حقه را قبول شخصی وجود را به عنوان نظر خویش با هم
ندارد. او آنچه را در مباح  ابتدایی ذکر نموده را از باب تعلیم و مدرسی خوانده اسهت. )ر.ک: صهدرالدین 

(. این امهر را نبایهد از جههت 49-50؛ همو، الشواهد الربوبی ، 209-301/ 2المتعالی ، شیرازی، الحکم  
همان رور که با اثبهات اصهالت و »گوید: خصوص میگفتار تلقی نمود. عالمه رباربایی در اینتناقض در 

ای در آمد، مساله وحهدت شخصهی وجهود تشکیک وجود، احکام ماهیت از بین نرفت، بلکه به سبک تازه
نسبت به وحدت تشکیکی وجود، نظری ادق است در مقابهل نظهر دقیهق، لهذا احکهامی کهه روی مسهلک 

وجود اثبات شده، درجای خودشان ثابت و به نظر ادق موضوعشان مرتفع است نه اینکه بها حفهظ تشکیک 
 (.172)رباربائی، توحید علمی و عینی، « موضوع، حکمی مناقض پیدا کرده باشد

در خصوص قاضی سعید چنانچهه گفتهه شهد وی از شهاگردان فهیض و مهر رجبعلهی تبریهزی اسهت. 
دش به توحید عرفانی شهرت دارد. مالرجبعلی نیز از حکمهائی اسهت کهه های عرفانی فیض و اعتقاگرایش

هم خود در وادی عرفان عملی قدم برداشته و هم به مبانی تصوف، گرایش زیادی داشته است و نویسهندگان 
ف هستند ماند مالصهدرا و فهیض و شهیخ بههائی، هم دوره وی، او را در ردیف کسانی که دارای مشرب تصور

ر از وی اسهت و 253 - 252؛ مکارم، 242رک: جعفریان، اند. )دانسته (. وی شاگرد میرفندرسهکی و متهاثر
را کهه سراسهرش توحیهد غلهیظ « جهو »میرفندرسکی از موافقین سرسخت وحدت وجود است که کتاب 

گوید: چون ز قرآن گذشتی و اخبار/نیست کس را بهدین نمه  عرفانی است ترجمه نموده و در مقدمه آن می
 (.29)فندرسکی، گفتار. 

سینا بسیار مانوس بوده و بر تدریس آن مداومت میرفندرسکی و مالرجبعلی در عصر خود با آثار بوعلی
گرفتن از همان اصطالحات، مبانی عرفانی را توجیه نماینهد و گویها کنند با بهرهاند و معموال  تالش میداشته

الت زیربنائی مالصدرا از دید اتباع ایشان مخالف  باشد.توحید صرف و تنزیه کامل می تحور
ی جز  مدافعان سرسخت محیی باشهد و کتهب وی الهدین عربهی و آرا  وی میمرحوم قاضی سعید قمر

ک به کلمات محیی ( و از وی بهه 82األربعین، الدین است )مانند: قاضی سعید قمی، شرحمشحون از تمسر
بهرد و عبهاراتی در دفهاع از تشهیع وی نقهل م می( نها257و  58)همو، « الله عنهالدین رضیالشیخ محیی»

هین این است که وی گاه در بیان حقیقت توحید کوتهاه آمهده و می نماید. یکی از اعتراضات او به صدرالمتالر
 حق مساله را ه که همان نظر عرفاست ه بیان ننموده است.

تعبیر مرحوم قاضی سعید ه  ه به« اهل معرفت و تحقیق»قاضی سعید به تبع محیی الدین عربی و سائر  
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معتقد به اشتراک لفظی موجود و أصالت ماهیت است، ولی نه به معانی سسهت و بهی ارزشهی کهه برخهی 
گویند؛ بلکه إجماال  معتقدند که چون وجود حقیقی منحصر در خداونهد اسهت و در کنهار ستیزان میفلسفه

ند؛ دیگهر جهائی بهرای سهخن گفهتن از باشوی چیزی نیست که دم از وجود زند و همگی مهورات وی می
هه حقیقیه  غیهر اشتراک وجود بین خالق و مخلوق و اصالت وجود مخلوقات باقی نمی مانهد و وحهدت حقر

نمایند که از این نظر به اصالت ماهیت عرفهانی و اشهتراک عددیه خداوند را نیز به همین شکل تصحیح می
را  در عبهارات خهود شود و روی همین جهت است کهلفظی عرفانی تعبیر می ه مرحهوم قاضهی سهعید مکهرر

شهانه سرر آن، چیزی است که به صهورت مکهرر گفتهه»... فرماید: می ایم همهه چیهز بهه نسهبت خهدای عزر
 (.144/ 1)قاضی سعید قمی، شرح توحید، « اند پس چیزی با او نیست تا اینکه دومین باشدمستهلک

دارد: یکی اینکه خدای سبحان اول و آخر و مهاهر و بهارن و در آن دو اشاره وجود »... گوید: و نیز می
اند هر شیئی هالک است مگر است و دوم اینکه در وجود جز ذات و کماالت او نیست و بقیه ال شئ محض

 «وجه او
؛ 330/ 1)قاضی سعید قمی، شهرح توحیهد، « لم یزل واحدا  ال شی  معه و ال یزال کذلک»و در شرح: 

 گوید:(، می279همو، شرح االربعین، 
اگر معلول بالذات با علت باشد بدون او به صورت ذات مستقل قوام خواهد داشت زیرا معیت ذاتی به »

وجهی استقالل و انفراد را اقتضا  دارد و این از امور محال است پس ذات و صهفات او در علهت مسهتهلک 
با بقای او باقیست و شئ تام از ذات است، لکن هنگامیکه او مهور علت و شؤون اوست و با ابقای او بلکه 

باشد و معلول و لوازم ذات و مهورات ذات منفصل نیست زیرا او ضرورتا  با آن است پس علت با معلول می
 (.281)همو، « با علت نیست

آثار مرحوم قاضی سعید مشحون از توحید خالص عرفانی و دعوت به فنا  ذاتی است و ایشان همچون 
اند نه فقه  ل سیر در عوالم قرب بوده و از آبشخور معارف قرآن و عترت استفاده نمودهسایر اشخاصی که اه

مین پیشین را  داند، بلکه مطالهب بلنهدی را کهه مالصهدرا در می« علی حد الشرک و الکفر»اعتقادات متکلر
ه اوائل اسفار و برخی کتب خود برای مماشات با اهل ماهر آورده ه همچهون اصهالت وجهود و تشهکیک 

ت و معلول بیان می کنهد )قاضهی مستلزم شرک و کفر شمارده و حق را همان نظر نهائی مالصدرا در باب علر
 (.492 - 491األربعین، سعید قمی، شرح

توان آنجا که قاضی سعید از اصالت وجود و سنخیت وجود ممکنات و خداوند سخن گفته بنابراین می 
ت وجود ممکنات لیسیت آنها و تفرد وجود در ذات الهی دم زده نظر متوس  وی و آنجا که وی از عدم اصال

 نظر نهایی او فرض نمود که باید بین آنها تمییز قائل شد.



 103 شمارة                                       در فلسفه و کالم ییجستارها                                                           232

 تفاوت مقام احدیت و واحدیت-راه حل چهارم
قاضی سعید برای خداوند بین دو مقام واحدیت و احدیت تفاوت قائهل اسهت. ذات خداونهد را مقهام  

خواند. او تباین را بین مقام احهدیت و مخلوقهات فات الهی را مقام واحدیت میاحدیت و عالم اسما  و ص
داند. وی در تبیین اخباری که صفات الههی را داند اما مقام واحدیت خداوند را با مخلوقات همسنخ میمی

است کهه وارد شده  واحدیتهمانا این اخبار در بیان مرتبه »... اند از این تفاوت سخن گقته است: برشمرده
شهود کهه جهامع همهه اسهما  و نامیهده می« مرتبه الوهیت»متاخر از مرتبه احدیت صرف است و همچنین 

هَه َأِو اُدُعهوا « الله»صفات مشتمل بر کافه مراتب و کماالت است که لفظ  بر آن داللهت دارد، ُقهِل اُدُعهوا الل 
ُسماُ  اُلُحُسنی و

َ
ُحمَن َأیا ما َتُدُعوا َفَلُه اأُل این احاط احاره الهی سهرمدی اسهت و ایهن وحهدت وحهدت  الر 

جمعی الیزالی است، پس کل برای اوست از حیثی کهه کثرتهی در آن نیسهت. و بهه رهور کلهی، ههر زمهان 
شریعت مقدس با ذکر صفات و اسما  سهخن گفهت و جمیهع آنچهه حکمها  افاضهل از عینیهت و احتهوا  

باشند، هنگامیکه خدا داللت و هدایت به باالی آن منزل مکلف نمیاند و در اند، این مرتبه را اراده کردهگفته
هُ »در  ُه ال ِإلَه ِإال  الل  تصریح کرده است. و مؤید آنچه ما گفتیم چیهزی اسهت کهه در « الله»به لفظ « َفاُعَلُم َأن 

نا»وارد شده است هنگامیکه ذکر کرد: « رب»و « الله»این اخبار از لفظ  ه ربر و به خهارر همهین « لم یزل اللر
نمایند، و هنگامیه که در شود که کثیری از فضال در این مرتبه متوقف شده و از این درجه تجاوز نمیدیده می

شهود کهه گمهان هایشان برداشهته شهود از خهدا چیهزی برایشهان آشهکار میروز قیامت پرده از مقابل چشم
 (.292األربعین، )قاضی سعید، شرح« کردند.نمی

توان بخشی از اختالفات و تناقضات در آثار او را به عدم تفکیک بین ایهن دو مقهام ارجهاع می رواز این
داد. مثال  آنجا که از سنخیت وجود خدا و مخلوقات و تشکیک وجود و قوس صعود و نزول و قاعده معطهی 

حدیت دانسهت و کند باید همه را مربوط به مقام الوهیت یا همان مقام واشئ فاقد شئ نیست و... بح  می
آنجا که قائل به تباین کلی بین خهدا و مخلوقهات و نفهی صهفات از خهدای تعهالی و اصهالت ماهیهت و... 

 باشد باید همه را در مقام احدیت توجیه کرد.می
 

 گیرینتیجه

قاضی سعید قمی در مورد اصالت یا اعتباری بودن ماهیت قائل به اصالت ماهیت است و بر آن برههان 
است. اما این برهان به لحاظ فلسفی مخدوش است و قابل استناد نیست. از ررفی در آثار قاضی  اقامه کرده

سعید با جمالتی روبرو هستیم که داللت بر اصالت وجهود دارد. بهرای حهل ایهن مسهاله چنهد راه بهه نظهر 
یرش وجهود عهدم پهذ-پذیرش اختالف و تناقض واقعی؛ دوم -اند: اولرسد. که در دو راستا قابل تقسیممی
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 اختالف و تناقضی واقعی و تالش برای توجیه آن.
توانهد داشهته اگر بپذیریم که وجود اختالف در آرای قاضی سعید واقعی است این امهر چنهد منشها می 

باشد. منشا اول اینکه اصل دعوای اصالت ماهیت و وجود دعوای حقیقی نیست بلکه لفظی اسهت از اینهرو 
گویی بندی و ارائه مطالب دچهار تنهاقضار اندیشمندی نشده باشد بالطبع در جمعاگر توجه به این امر در آث

ها قاضی سعید قمی است. منشا دوم وجود اختالف در آرای قاضهی سهعید تربیهت اند که از جمله اینشده
علمی وی نزد علمای دارای مشارب مختلف بوده که این اختالف منجر اخهتالف در آرا  و نظهرات او شهده 

 است.
اما اگر قائل با وجود اختالفی حقیقی در آرا و آثار قاضی سعید نباشیم و آنرا تنها یک انگاره بدانیم برای  

حل آن چند مسیر وجود دارد. اول اینکه وجود برخی اختالفات را به سطح و درجه ارائهه آرا احالهه دههیم و 
است که برخهی ادق و طح ارائه کردهبگوییم که قاضی سعید نیز همچون مالصدرا مطالب خود را در چند س

 برخی دیگر دقیق است.
اما این راه یک راه اجتهادی است و سندی از خود قاضی سعید بافت نشده که چنهین قصهدی را دنبهال  

 کرده باشد.
حل مساله تناقض در برخی آثار قاضی سعید که در مورد مساله مورد بح  ایهن نوشهتار نیهز دومین راه

که قاضی سعید بین دو مقام احدیت و واحدیت خداوند تفکیک قائهل شهده کهه ههر  جاری است این است
ترین حکم مقام احدیت تباین مطلق ذات الهی و ماسوای اوست کهه کدام احکام خاص خود را دارند. مهم

کند اما در مقام واحدیت ارتبهاط و پیوسهتگی در این مقام اصالت ماهیت با تقریری که گذشت معنا پیدا می
 ود خداوند با سایر موجودات وجود دارد و خبری از تباین مطلق نیست.وج

های ذکر شده بهترین آنها که قابل دفاع کامل بوده و مستندات و شواهد کافی رسد از میان راهبه نظر می 
 حل است. چون اوال  در موضوع مورد بح  ایندر مورد آن در آثار و تالیفات قاضی سعید وجود دارد این راه

نوشته به آثار مسلم قاضی سعید رجوع شهده و ایهن تفکیهک رعایهت شهده بنهابراین خله  آثهار دیگهری در 
ای دیدگاه قاضی سعید درباره اصالت ماهیت در این نوشتار وجهود نهدارد. ثانیها  در بهاره وجهود نهوع مساله
و یک امر اسهتنباری  بندی در آثار قاضی سعید دلیل مستند و تصریح شده از قاضی سعید وجود نداردسطح

ح میحل آخر باقی میاست. پس تنها راه  شود به آن تکیه داد.ماند که به عنوان راهی متقن و مصرر
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