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 ای بررسی تحلیلی برهان آقا محمدرضا قمشه

 در اثبات حقیقت البشرط مقسمی
  شاهرودیمرتضی حسینی  سید

 **حسین اسعدی

ات حقیقت ای در اثبدر این مقاله به طرح برهان فنی آقا محمدرضا قمشه :چکیده

ام که چگونه این برهان با دو تقریر معروف از و نشان داده البشرط مقسمی پرداخته

ه با دو تقریر از برهان جمله تقریرهای گوناگون برهان صدیقین خویشاوندی دارد، بلک

و با مدد جستن  ای پرداختهن آقا محمدرضا قمشهبنیادین برها ۀبه دفاع از اید صدیقین

از اصول و تصریحات مالصدرا، به نقدهای احتمالی و ازجمله نقد استاد جوادی آملی، 

ضرورت ازلی آن را از نظر در طبیعت وجود،  ایقمشهام. آقا محمدرضا پاسخ داده

فهوم که مدر این ضرورت ندارد، چرا یبشرط ال، نقشاند که قید و افزوده نتیجه گرفته

غیر، اعم از حیث تعلیلی و حیث تقیدی  ۀوجود از طبیعت وجود بدون هرگونه مالحظ

نه وجود بشرط  شود. لذا وجود البشرط مقسمی، حضرت حق است وانتزاع و حمل می

لت وجود مقتضای اصاشود. باید آگاه بود که بهغیر مطرح می ۀال که در آن مالحظ

خاصی از وجود نیست. از این  ۀرای فرد است و مؤخر از اثبات نحومفهوم وجود دا

مطلب در اثبات طبیعت وجود در خارج استفاده شده است که مفهومی بنیادین در 

 باشد. ای میمحمدرضا قمشه اثبات آقا

 برهانای، طبیعت وجود، اثبات، البشرط مقسمی، آقا محمدرضا قمشه :هاواژهکلید
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 مقدمه:

« وجود»وجود اختالف است. مدعی اهل عرفان این است که  ۀلئمیان عارف و فیلسوف در باب مس

حقیقت واحد بدون شریک است و تنها یک فرد مطلق دارد. اما مدعی اهل حکمت این است که 

 وجود یا واجب و یا ممکن است و واجب، واحد و بالشریک است.
داند، اما برای ارائه و تبیین مشهود خود از دلیل نیاز میدلیل بی ۀعارف اگرچه خود را از ارائ

 نقد ۀکنیم و یا به رسالرکه مراجعه میتابن عدلقواد اتمهیمی که به کتاب بهره برده است، لذا هنگا
یابیم. استاد جوادی آملی در کتاب حیدر آملی، دالیلی را در اثبات مدعی عارف می سید النقود

گی ذیل دالیلی که در اثبات حقیقت البشرط مقسمی، ارائه شده است را هم القواعد تحریر تمهید

ای ریر آقا محمدرضا قمشهازجمله تق -ها و یک اشکال را در تمام آن یک نقد مشترک گرد آورده

م مفهوم و ها میان حکاند و آن اشکال این است: در تمام آنساری دانسته -القواعد تمهید ۀدر حاشی

 (.42 -43 :1372)جوادی آملی،  صداق خلط شده استحکم م

ت حقیقت البشرط ، به اثبابرهان صدیقینایشان سپس براساس تقریر خاص عالمه طباطبایی از 

 :اند کهو تأکید و اصرار فراوان نموده مقسمی پرداخته
ع تواند مطرح شود و توان تأمین موضوفلسفی می ۀلئعنوان اولین مسا تقریبی که بهتنه 

)جوادی  است استاد عالمه طباطبایی عرفان نظری و اثبات وجوب آن را دارد، تقریب

 .(741: 1372آملی، 

طور اند بهه طباطبایی، استوار نمودهعالمبرهان صدیقین بنایی که استاد جوادی آملی بر مبنای 

 گونه است: خالصه این

 ضرورت ازلی. ند ازمبهره ۀعنوان یک گزاربه اصل واقعیت به تنبیه .یک

های محفوف به عدم سابق و الحق کدام از واقعیتکه مصداق اصل واقعیت، هیچبیان این .دو

های دارای ضرورت ذاتی نیز نیست، ها نیز نیست، مجموع واقعیتنیست، جامع ذهنی آن واقعیت

 (.748: 1372، جوادی آملی)امور یاد شده به او قیام دارند  ۀبلکه شخصی است که هم

القضا نیز طی ضرورت ازلی امتوان از طریق اند که گام اول استدالل را میایشان بیان داشته

تواند موضوع کنم. بررسی این اثبات میدر این نوشتار در باب اثبات ایشان سکوت می کرد.
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 ءای از نقد استاد جوادی آملی جزهای تازه باشد، اما رهانیدن اثبات آقا محمدرضا قمشمقاله

 ترین اهداف این مقاله است که خواهد آمد.ممه

 ۀکالم استاد جوادی آملی را دربار ۀبه قرار زیر است: در ابتدا جوهر معرفتی این نوشتار ۀهندس

زبان آقا  های البشرط مقسمی عرضه خواهیم نمود. سپس به بیان مدعای اهل عرفان ازدیگر اثبات

شده از طرف ایشان در در ادامه برهان ارائهحضرت حق پرداخته و  ۀای دربارمحمدرضا قمشه

 عربی، خواهد آمد.ابن الحکمفصوصقیصری بر  ۀت مقدمتعلیقا

بررسی تحلیلی این برهان در ادامه کار ماست و سپس نشان خواهم داد چگونه این اثبات با دو 

نقدهای وان به تشود و خواهد آمد که چگونه میتقریر از تقریرهای برهان صدیقین مرتبط می

 .احتمالی پاسخ گفت

 جغرافیای اثبات البشرط مقسمیدربارة نظر استاد جوادی آملی 
باید استدالل ارائه نمود که وجود مطلق یک مفهوم نیست. اثبات مطلق وجود سودمند نیست  .یک

تواند بگوید که پس از فراغت از بیان اصالت که شخص میه اثبات وجود مطلق الزم است. چرابلک

دارای مصداق نیست. آنچه در خارج است مصادیق « الوجود المطلق، بما انه وجود مطلق»وجود 

 (.725: 1372)جوادی آملی، کثیر مشکک است 

و حکم تقریر برهان بر وحدت وجود از طریق وحدت مفهوم خلط بیان حکم مفهوم  .دو

فرض بر پیشرا مبتنی (626: 1386آملی، ) النقود نقد حیدر آملی در ایشان بیان سیدمصداق است. 

فرض گرفته اند. لذا آن اثبات نیز آنچه باید اثبات کند را پیشگرفتن، مصداق موجود مطلق، دانسته

 (.727: 1372)جوادی آملی،  است

برای اثبات انحصار وجود، در شخص یگانه برداشته شده است  متعالیه حکمت راهی که در ه.س

باشد. می( 39: ق1424)طباطبایی، و بیان رابط و مستقل  (134و  244: 2ج ،1340 ،مالصدرا) فقریهمان امکان 

در عرفان نظری از این برهان تحت عنوان مقید و مطلق، نام برده شده است. به تصریح ایشان از 

که آن را در قالب برهان امکان ماهوی یا امکان نمطلق را نتیجه گرفت، مگر ای توانوجود مقید نمی

 (.724: 1372)جوادی آملی، فقری عرضه کرد 
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جاکه یک برهان فلسفی است، و برهان فلسفی اوالً قادر به اثبات نو نیز برهان رابط و مستقل ازآ

تواند اسناد وجود به غیر فلسفی نمیوجود بشرط ال است و نه وجود البشرط مقسمی، ثانیاً برهان 

 (.745: 1372)جوادی آملی،  کندکه برهان فلسفی رتبه ایجاد میجاز بداند چراواجب را مَ

های برهان صدیقین است، و ازجمله تقریب سبزواری آنچه مشترک میان تمام تقریب .رچها

قین را از اثبات ها بر اصالت وجود و تشکیک وجود است و این پذیرش برهان صدیتوقف آن

ک گام بردارد باید همواره که اگر کسی با عصای تشکیدارد. چراالبشرط مقسمی عقیم می حقیقت

 (.742: 1372، جوادی آملی ) های ناشی از آن ابقا شودمحدودیت ۀدر حیط

 ،است الی ماهو لهدر تشکیک کثرت حقیقی است و اسناد وجود به غیر واجب اسناد  .پنج

دیگر چیزها  برابردارد و درشد ردیف برمی اعلی المراتباگر چیزی  و است المراتباعلی واجب 

آنچه برهان صدیقین  ست.جازی اتوان گفت اسناد وجود به غیر واجب مَگیرد لذا نمیقرار می

است که موضوع عرفان نظری کند تنها تعینی از تعینات البشرط مقسمی برمبنای تشکیک اثبات می

 .(742: 1372ی آملی ، جواد) باشدمی

ای در اثبات البشرط بیان فشرده القواعد تمهیدای در تعلیقات بر آقا محمدرضا قمشه .شش

 ت:دی آملی نقد شده اسمقسمی دارند که از طرف استاد جوا
در این مطلب برهانی است که خداوند به فضل خویش بر ما عرضه داشته است و 

یم و اجداگانه بیان داشته ۀاین بحث است و ما آن را در رسال تر از دیگر براهینتمام
طبیعت اطالقی،  از وجود من حیث هو هو، یعنی نفسآن برهان این است که  ۀخالص

های تعلیلیه و تقیدیه مفهوم وجود انتزاع و حمل اعتبارات و حیثت ۀبا عزل نظر از هم
 .(286: 1360ترکه، )ابن الوجود استگونه باشد واجبشود و آنچه اینمی

داند. استاد جوادی آملی در ای این برهان را ابتکار و الهام شخصی خود میآقا محمدرضا قمشه

 :اندنقد این تقریر فرموده
وجود در خارج است و آنچه تاکنون تمامیت این برهان بر فرض تحقق اصل طبیعت  

 :1372ی آملی، )جواد اثبات شده اصالت حقیقت وجود و اشتراک مفهوم آن است

269).  
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که بیش از دو -ای مفصل عربی، تعلیقیهابنالحکم فصوص شرح قیصری بر ۀدر تعلیقات بر مقدم

اپ و پخش الدین آشتیانی چجالل ای و به کوشش سیدمحمدرضا قمشه به نام آقا -باشدصفحه می

ای از آن در تعلیقات جداگانه که آقا محمدرضا قمشه ۀیقین آن رسالبهشده است، به ظن قریب

مفصل است که مشتمل بر برهان ایشان در اثبات حقیقت  ۀبرند، همین تعلیقینام می القواعد تمهید

 باشد.مباحث اصلی عرفان می دربارۀهایی ز توضیحات و روشنگریالبشرط مقسمی، و نی

 ایهایی به بیان آقا محمدرضا قمشهروشنگری

 باب جایگاه حقیقت البشرط مقسمی در عرفان نظری در

 یهایی چون عنقات که از آن با نامحضرت حق بنابر مشرب عرفان، حقیقت البشرط مقسمی اس

ول و تعین احدیت و غیب ا ۀبرند. وجود بشرط ال مرتبنام می مغرب، غیب مجهول و غیب هویت

است که به نفس رحمانی نیز  اعیان و اشیا وجود عام منبسط بر قسمی هماناول است. وجود البشرط 

ظل حقیقت البشرط مقسمی است. بنابر نظر تحقیق « البشرط قسمی»کنند. وجود از آن تعبیر می

اید باشد. بمی« هو هونفس طبیعت وجود من حیث »حضرت حق، وجود البشرط مقسمی است که 

های لیله تائاو خواهند بود و این مسد، امثال افراد آن طبیعت باشن آگاه بود که اگر وجودات اشیا

ان نفس رحمانی و البشرط معیت دارد ظل آن حضرت است که هم فاسدی دارد. آنچه با اشیا

نمایند که چرا یابی میای در بیانی ظریف ریشهآقا محمدرضا قمشه. (37 :1375  ی، قیصر) قسمی است

ت، جا که حیث ذاتش تحقق اسدانند: وجود از آنبشرط ال میود اهل حکمت حضرت حق را وج

جاکه واجب، ماهیت انیت اوست، در او هیچ حیثی جز حیث مند از وجوب است و ازآنبهره

باشد. ت گرفته است که حضرت حق، وجود بشرط ال، میئله نشئجا این مسنوجودی نیست و از ای

از لوازم ذات حضرت حق است و دخلی در  «بشرط ال»ای تصریح دارند که آقا محمدرضا قمشه

اختالف وجوب آن وجود ندارد. لذا وجود بشرط ال عین وجود البشرط، به حسب هویت است و 

که هو اشاره به مقام ذات دارد که غیب مجهول است اما غیب مجهول تنها در اعتبار است و این

، قیصری) سب ظهور ذاتی آن استای ذات حق بحشود اهلل، که اسم برکند، میهنگامی که ظهور می

1375 :27). 
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 ای در اثبات البشرط مقسمیارائه و تحلیل برهان آقا محمدرضا قمشه
 اند: آورده نیچن ،یصریق ۀمقدمبر  قاتیدر تعل یاآقا محمدرضا قمشه

 یزیمصداق بالذات هر مفهوم آن چ کهنیاست و آن ا یامقدمه ازمندیمقام ن قیتحق
اعم از  ریغایما نیکه ا شودیاو انتزاع م ریغایما عیاست که مفهوم با عزل نظر از جم

او  ریغایما عیبا عزل نظر از جم زیاست و مفهوم بر آن چ هیدیو تق هیلیتعل یهاتیثیح
 یذات ی. و ذاتستینباشد مصداق، مصداق بالذات ن گونهنیکه اگر ا شودیحمل م

عدم  کهنیسواد همراه با عزل نظر از ا عتیسواد از طبگونه که مفهوم . همانستین
خاطر است که حمل ذات و  نیو به هم شودیانتزاع و حمل م ست،ین ایهست،  اضیب

و  یباشد ضرورت ازل یاست. حال اگر ذات ازل یضرورت ذاتبه ءیبر ش ءیش اتیذات
: انتزاع مییگویم دیتمه نیاست. پس از ا یازل ریغ ینباشد، ضرورت ذات یاگر ازل

به اعتبار نفس همان  عت،یمفهوم بر طب نیوجود و حمل ا عتیمفهوم وجود از طب
است، پس حمل  هیدیو تق هیلیتعل یهاتیثیاعتبارات و ح عیو با عزل نظر از جم عتیطب

 یازل عتیطب نیجاکه ااست و ازآن هینحو ضرورت ذاتوجود به عتیمفهوم وجود بر طب
بر  ءیعلت داشته باشد و تقدم ش دیبا عتیطب نیصورت ا نیا ریکه در غ ااست، چر

 ینحو ضرورت ازلهوجود ب عتیپس حمل مفهوم وجود بر طب د،یآینفس خود الزم م
 حضرتنحو البشرط همان شکل است، وجود مأخوذ به نی. حال که امر بدباشدیم

شرط ال،  به دیکه قنحو بشرط ال، چرانه وجود مأخوذ به باشدیم یحق و واجب تعال
که مفهوم وجود ندارد، چرا عتیطب یدر انتزاع، حمل و ضرورت ازل ،ینقش و دخل
 ریغ ۀبه شرط ال، مالحظ دیو ق شودیانتزاع م ریغ ۀوجود بدون مالحظ عتیوجود از طب

 .(26 :1375 ،یصریق) است

 :میکن لیتحل ریبرهان را به شکل ز نیا میتوانیم 

آن  ریغایما عیاست که مفهوم از آن با عزل نظر از جم یزیمصداق بالذات هر مفهوم آن چ .کی 

 میاو اال آنچه مصداق بالذات انگاشته شودیانتزاع و حمل م لیتعل ثیو ح یدیتق ثیاعم از ح

 .ستین یذات م،یاانگاشته یو آنچه ذات ست،یمصداق بالذات ن

 . شوندیحمل م ءیبر ش یضرورت ذاتبه ءیش اتیو ذات ءیفوق است که ذات ش لیبه دل .دو 
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و اگر فرض  یاگر ذات مفروض فرض عدم نداشته باشد ضرورت حاصل ضرورت ازل ه.س 

شکل ضرورت  نیکه به بهتر« فرض عدم نداشتن» ریاست. تعب یرازلیعدم داشته باشد ضرورت غ

  .(147: تایب ،ی)راز هستم لعامطال شرحدر  یقطب راز ونیرا مد اندینمایرا باز م یازل

 است. ینیع عتیمصداق بالذات و طب یمفهوم وجود دارا .چهار 

و  هاتیثیاز تمام ح یپوشوجود با چشم عتیانتزاع مفهوم وجود و حمل آن از طب .پنج 

 . شودیمحقق م یدیو تق یلیاعتبارات، اعم از تعل

 است.  هیضرورت ذاتوجود به عتیحمل مفهوم وجود بر طب .شش 

 است.  هیازل یمقام ذات نیو مصداق وجود فرض عدم ندارد، لذا ضرورت در ا عتیطب .هفت 

که  دیآینباشد، الزم م یو مصداق وجود فرض عدم داشته باشد و ازل عتیاگر طب .هشت

بر  ءیوجود، تقدم ش عتیعلت داشتن طب ۀعلت باشد و الزم یو مصداق وجود، دارا ینیع عتیطب

 است که بداهتاً باطل است.  شینفس خو

دخل « مأخوذ به شرط ال بودن»که  دیآیاگر وجود مأخوذ به شرط ال، واجب باشد، الزم م .نه 

 عتیطب نیا یوجود و ضرورت ازل عتیدر انتزاع مفهوم وجود و حمل مفهوم وجود بر طب یو نقش

 الزم باطل است.  نیداشته باشد و ا

که است، حال آن ریغ ۀمالحظ ینحوبه« به شرط ال بودن دیق»ه است ک نیا یبطالن تال لیدل .ده 

 . شودیانتزاع و حمل م یاگونه مالحظهچیوجود بدون ه عتیگفته شد مفهوم وجود از طب

 . باشدیپس وجود ال بشرط همان واجب و حضرت حق، جل و عال، م ه.ازدی 

مصداق و  یاست که مفهوم وجود دارا نیچهارم ا ۀ. مفاد مقدماندحیتوض ازمندیمقدمات فوق ن 

بردار عنوان اصالت وجود ناممالصدرا است که به ۀشیاند نیترنیادیبن دهیا نیفرد بالذات است. ا

 :فرد است یدارد مفهوم و عنوان وجود دارا حیتصر مشاعراست. مالصدرا در 
عنوان، بالذات و  نیکه ا ینحومصداق باشد به یدر خارج دارا کهوجود الزم است  

 ءیآن ش د،یدر خارج صدق نما ءیکه بر ش یبر آن حمل شود و هر عنوان عینحو شابه
مفهوم وجود در خارج فرد  یلذا برا .فرد اوست، و آن عنوان در آن محقق است

 .(48: 1376 ،مالصدرا) محقق است
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به کار ما خواهد  اریاثبات بس ندیدانست و در ادامه فرا دیمقدمه با نیا لیکه ذ گرید یااما نکته 

 حیتوض نی. به استیاز وجود ن یخاص ۀحث اصالت وجود مأخر از اثبات نحوب»است که  نیآمد ا

 شودیپرسش مطرح م نیسپس ا .است تیسفسطه و قبول اصل واقع یکه اصالت وجود متفرع بر نف

پندار که  نیدر خارج تواند بود. لذا ا تیماه ایوجود  م،یاز مفاه کیمصداق کدام ت،یواقع نیکه ا

 یپندار ،است یوجود محمول ریخاص از وجود نظ ۀاز اصالت وجود مأخر از اثبات نحوبحث 

مطلب صراحت  نیبر ا زین هینهادر  ییکالم عالمه طباطبا .(323: 1375 ،یآمل ی)جوادناصواب است 

  .(14: ق1424 ،ییطباطبا)دارد 

فرد بالذات  ینحو که چون وجود دارا نیاول و چهارم است؛ به ا ۀپنجم، حاصل مقدم ۀمقدم

 .  شودیانتزاع و حمل م هاتیثیمفهوم وجود از مصداق وجود با عزل نظر از تمام حاست پس 

 دوم استوار است. ۀمقدم ۀششم، بر مواضع ۀمقدم 

فرد بالذات  رشینحو که پس از پذ نیبه ا م،یشویبزرگ مواجه م یادعا کیهفتم با  ۀمقدم در

 توانینم یوضع چیدر ه یعنیمصداق فرض عدم ندارد  نیکه ا شودیم انیعنوان وجود، ب یبرا

ضرورت د بر فرد بالذات و مصداق وجود بهشود، لذا مفهوم وجو یمصداق منتف نیفرض کرد که ا

هشتم، پاسخ آقا محمدرضا  ۀبر مقدماست؟ بنا گونهنیچرا ا یراست. اما بهشودیحمل م ه،یلاز ۀیذات

وجود فرض عدم داشته باشد الزم  عتینباشد و طب گونهنیاست که اگر ا نیپرسش ا نیبه ا یاقمشه

 رایز ؛باشد تواندیوجود نم ریعلت غ نیعلت باشد، و ا یوجود دارا ینیع قتیو حق عتیطب شودیم

بر نفس  ءیکه ش دیآیباشد الزم م. و چنانچه علت وجود تیماه ایعدم است و  ایوجود  ریغ

 لسوفیف ۀشینهم و دهم، واجب، برخالف اند ۀبر مقدماست. بناکه آشکارا باطل مقدم شود  شیخو

پنجم استدالل  ۀاست و با مقدم ریغ ۀمالحظ یو نحو دیق« بشرط ال»که چرا ستیوجود بشرط ال ن

 نخواهد داشت. یرسازگا

 ایتحلیل و تطبیق برهان آقا محمدرضا قمشه

 با دو تقریر از تقریرهای برهان صدیقین

است که فرض عدم ندارد.  یقتیعنوان حقوجود به عتیطب رشیاثبات پذ نیا یبناسنگ دیتردیب

آقا  انیکه در ب« وجود عتیطب»اصطالح  کهنیا حیاست: توض یامقدمه ازمندیبنا ن سنگ نیا رشیپذ
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 یهابرهان یدر بررس یآمل یاست که از طرف استاد جواد یانیآمده همان بن یامحمدرضا قمشه

در خارج،  ایگفت؟ آ توانیباره چه م نیدر ا یراستشده است. به دهیچالش کشبه یالبشرط مقسم

وجود انتزاع شده است؟ و  عتیها طبوجود که از آن دیمق یهامصداق ای م،یوجود دار عتیطب

 شود، فرض عدم ندارد؟ گونه فرضمصداق، به هر نیچرا ا یراستبه

در کالم اهل  رمیگیم «یه ثیوجود من ح»وجود که من آن را مرادف با  عتیاصطالح طب

( 76 :1، ج1340 ،مالصدرا) اسفاراول  ۀ، مرحلمنهج اولدر  یاست. و عیحکمت و ازجمله مالصدرا شا

نموده است، که منعقد « وجه از وجوه، علت نداردچیهوجود به قتیحق» کهنیتحت عنوان ا یفصل

 قتیاند ناظر به حقحکم چنانچه شارحان گفته نیو ا باشدیم «یه ثیوجود من ح» قتیبه حق اظرن

 (.393: 1375 ،یآمل ی)جواد شودیآن نم ۀدیوجود بوده و شامل مراتب مق ۀمطلق

 :داندینم یوجود است که مالصدرا آن را واحد به وحدت عدد عتیطب نیهم

مانند وحدت اشخاص است که به یاهیمند از وحدت عموموجود مطلق بهره عتیطب
است  زیکه وحدت آن مانند وحدت وجود مطلق باشد جا یعتیو هر طب ستین هیجزئ

متقدم و متأخر مطلق به ذاته  ودباشد بلکه وج زیکه متقدم بر آن از لواحق متأخر بر آن ن
 .(143: 1381 ،مالصدرا) استو سابق و الحق 

 یاز برا« هو ثیوجود من ح»اند که موضوع قرار دادن پنداشته نیچن یزدیمصباح  استاد

نزد  یعیطب یمفهوم وجود با کل اسیاز ق یو ناش تیاصالت ماه ۀشیاز رسوبات اند یمحموالت فلسف

بدون نام  یآمل یکه استاد جواد. حال آن(41: ق1405 ،یزدی)مصباح  باشدیم تیبه اصالت ماه نقائال

وجود  قتیحق اسیاز ق یهو در خارج را ناش ثیسخن، انکار و تحقق وجود من ح ۀندیاز گو دنبر

 دیدارد که با حیتصر زین یانیآشت یمهد رزای. م(393: 1375 ،یآمل ی)جواداند دانسته ،یذهن میبا مفاه

 لکه جز در پرتو و ظ ستین یعیطب یو کل یمانند مطلق مفهومتوجه کرد مطلق در باب وجود به

: 1367 ،یانی)آشتو تحصل است  تیبالذاته تحقق و فعل ،یبلکه مطلق وجود شود،یافراد محقق نم

460.) 
است. اسفار مالصدرا در  حیوجود سبب ندارد، ناظر به کالم صر عتیطب شودیگفته م کهنیا لذا

وجود مأخر از حث اصالت ب»که  دییافزایبدان تذکر دادم را ب ترشیکه پ یاحال به مطلب فوق نکته

وجود  از یامرتبه یازآنجاکه در بحث اصالت وجود پا نی. بنابرا«ستیاز وجود ن یخاص ۀاثبات نحو
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بر  یبرهان توانیهو، سخن گفت، م ثیوجود من ح عتیاز طب توانیم کهنیو ا آوردینم انیرا به م

و  باشدیهو م ثیصرف وجود من ح قتیاثبات حضرت حق، عرضه داشت که در آن نظر به حق

از  ریدو تقر ،یآمل یاستاد جواد ۀ. برخالف گفتشودینم دهیکش انیبه م زین یوجود ۀمرتب چیه یپا

فرد داشتن وجود، نظر در  رشیها پس از اثبات و پذوجود دارد که در آن نیقیبرهان صد یرهایتقر

 یمتعلق به سبزوار رهایتقر نیاز ا یکی. شودیم یریگجهیآن نت یو ضرورت ازل« الوجود» نیهم

 نیقیصد هانبراز  یکه سبزوار یخلف ریتقرو هم در  آمده است صباح یشرح دعاکه هم در است 

عرضه  بر منظومه قهیتعلدر  یانیآشت یمهد رزایدر کالم م گرید ری. تقردینمایارائه م شرح منظومهدر 

 .بردیعرفا معروف است نام م زبانکه در  یریعنوان تقراز آن به یشده است و و

صرف  یمعناوجود، به قتیدر حق یدیاست: ترد نیچن یانیآشت یمهد رزایم ریتقر ۀخالص

مطلب  نیوجود است، وجود ندارد، و ا رسنخیغ عیکماالت وجود و طارد جم عیوجود که جامع جم

است که بالذات، تحقق  یقتیوجود حق کهنیو ا ت،یبودن ماه یپس از اثبات اصالت وجود و اعتبار

 وجود، صرف است. قتیحق نیو ا شودیم جهینت باشدیو منشأ آثار م تیفعل

 ثیح ازمندیطرد عدم ن یکه براچرا ؛فرض عدم ندارد ،یمعن نیوجود صرف به ا قتیحق 

باشد  یلیتعل ثیمند از حاگر بهره رایز ست،ین یلیتعل ثیح ازمندیکه ظاهر است، و ن ستین یدیتق

یعلت خود نم زیو خود ن ،یتثنیال  یصرف الشکه وجود صرف است و چرا ،ستیعلت آن وجود ن

 .شودیبر نفس خود الزم م ءیتقدم ش رایباشد، ز تواند

کماالت، لحاظ شود، فرض عدم ندارد و واجب  عیجامع جم یمعناچنانچه به ل،یوجود اص پس

 (.490: 1367 ،یانی)آشتاست 

 آورده است: نیچن صباح یشرح دعادر  یسبزوار اما

ابت است و اال د اگر واجب باشد که مطلوب ثالوجو قهیو هو حق یقیالوجود الحق 

و  ن،یسلب ضرورت یمعنامرسل وجود امکان نه به قتیکه درحقمستلزم آن است چرا
 .(27: 1375 ،ی)سبزوار راه ندارد ن،ینسبت یو نه تساو ن،ینه جواز طرف

مرسل وجود  قتیچه محور تأمل هست حقو آن ست،یوجود ن ۀسخن از مرتب چیه ریتعب نیا در

 :کندیم نییتب گونهنیمرسل را ا قتیحق ی. سبزواراست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 14

https://erfanmag.ir/article-1-1036-fa.html


 11                                                 یالبشرط مقسم قتیدر اثبات حق یابرهان آقا محمدرضا قمشه یلیتحل یبررس
 

هست و بذاته از غرائب خود که عدم  باشدیچه از سنخ او مآن عیکه جامع جم یقتیحق
 .(27: 1375 ،ی)سبزوار باشدیم یاست، مبر تیو ماه

وجود که اصالت آن  قتیحق یعنی« الوجود: »آوردیم نیچن نیز شرح منظومهدر  یسبزوار

که عدم  کندیم ریتفس« مرسل»و « صرف»وجود را به  نیا قهیدر دو تعل یو« اثبات شده واجب است

از وجود  ریغ تواندیپس نم ،تکرریو ال  یتثنیال  یصرف الشکه صرف است و بر او ممتنع است چرا

علت او  ۀصرف از مرتب قتیو عدم آن حق ردیصرف وجود بدان تعلق گ قتیباشد که حق یامر

 گذشت. صباح یشرح دعاآن در  انیکه ب زیمرسل ن قتیو حق .(146: تایب ،ی)سبزوار انتزاع شود

تسلسل استفاده از دور و  کهنیبر اافزون ر،یتعب نیدارد که در ا حیتصر شرح منظومهدر  یسبزوار

 (.146: تایب ،یسبزوار) تمسک نشده است لذا اوثق و اخصر است زیوجود ن ۀ، به مرتبنشده

به مرسل و صرف  کندیم نیرا تأم نیقیبرهان صد یکه مجرا «یوجود قتیحق»که  دیکن توجه

 عیها، جامع جمآن یو به نزد هر دو شد ریتعب یانیو به صرف در کالم آشت یدر کالم سبزوار

اصالت وجود فرد داشتن  نیبراه یشد. مقتضا ریوجود، تفس رسنخیغ عیو طارد جم یکماالت وجود

از وجود،  یخاص ۀق بالذات دارد و سخن از تحقق نحوکه تحق یعنوان مصداقعنوان وجود است به

 .ستین یوجود محمول رینظ

او، و  یبرا ریکه غ یقتیعنوان حقبه ،شودیمصداق عطف نظر م نیبه هم نیقیبرهان صد در

 نیا ریکه غاست چرا یفرض عدم ندارد، و ازل یمصداق وجود نی. لذا استیاو متصور ن یعلت برا

 یمبدأ برا ایعنوان علت به تواندیها نمکدام از آنچیعدم و ه ایاست و  تیماه ای قت،یسنخ حق

 فرض شود. د،وجو

برهان بر « وجود عتیطب»با نظر در  قون،یدارد که صد حی، تصرشفا اتیبر اله قهیتعلدر  مالصدرا

 .(86: 1382 ،مالصدرا) دآورنیحضرت حق م

که در برهان « وجود عتیطب»اصطالح  کهنیهاست او گزارش هالیتحل نیتمام ا ۀیماجان چهآن

او  حیصر یهامالصدرا و در عبارت ۀور تأمل قرار گرفته است، در فلسفمح یاآقا محمدرضا قمشه

 تواندیعلت نم ست،یاو متصور ن یبرا ریچون غ« وجود عتیطب» نیکار رفته است و اهو شارحان، ب

نخواهد داشت و واجب است. مالصدرا  یلیتحل ثیلحاظ ح نیوجود به ا بنابراین .باشد داشته

 .(77 :1، ج1340 ،مالصدرا)« و السبب له هیالسبب به، السبب منه، السبب عنه، السبب ف»دارد  حیتصر
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هفتم  ۀدر مقدم میدکر لیگونه که ما تحلآن- یاچگونه برهان آقا محمدرضا قمشه دیحال توجه کن

 ۀمرتب»و در آن ساحت هرگز سخن از  داده است یرا در خود جا نیقیبرهان صد -خودو هشتم 

از دقت  یخال نیقیصد یهادر باب برهان یآمل ی. لذا کالم استاد جواددیآینم انیبه ب« وجود

البشرط  قتیلذا توان اثبات حق ؛ندینماینم جادیوجود مرتبه ا یبرا ریتقر نیبه ا ییهااست. برهان

 را دارند. یمقسم

 نتیجه:
ق که تحق یعنوان مصداقاصالت وجود است فرد داشتن وجود است به نیبراه یچه مقتضاآن .کی

 .ستین یوجود محمول ریاز وجود نظ یخاص ۀبالذات دارد و سخن از تحقق نحو

سخن گفت،  یو نه ذهن ینیع یعنوان امربه« وجود عتیطب»از  توانیمالصدرا م ۀدر فلسف .دو

برهان  یمالصدرا مجرا حیتصرکه بهبرهان ساخت چنان یو آن را مجرا قرار داد، هیعلآن را محکوم

 ننداشت« سبب»، از اسفاراز فصول  یاست و مالصدرا در فصل« وجود عتیطب» نینظر در هم نیقیصد

 آن سخن گفته است.

است و « وجود عتیطب» نیها نظر در هموجود دارند که در آن نیقیاز برهان صد ییرهایتقر ه.س

 .ستین انیوجود در م کیمرتبه از وجود و تشک چیه یها پادر آن

که فرض عدم  یعنوان مصداق، به«وجود عتیطب» نیاز نظر در هم یاآقا محمدرضا قمشه .چهار

 دیتمه قاتیآن در تعل ۀبرساخته است که خالص ،یالبشرط مقسم قتیدر اثبات حق یندارد، برهان
الهام حضرت  شانیخود ا حیتصرآمده است و به یصریق ۀمقدم قاتیتعلو مفصل آن در  القواعد

 تر است.تمام ۀلئراجع به مس یهاانیب گریشان است و از دیحق به ا

در کالم آقا محمدرضا  ،یانیآشت یمهد رزایو م یسبزوار ریبه تقر نیقیبرهان صد ۀجوهر .پنج

و  نیقیپس از طرح چند اصل مسلم و طرح برهان صد گرید یانیآمده است. به ب یاقمشه

 یدخل و نقش« بشرط ال دیق»که  شودیافزوده م انیب نیا« وجود عتیطب» یضرورت ازل یریگجهینت

حضرت  «یوجود البشرط مقسم»آن ندارد. لذا  یحمل مفهوم وجود و ضرورت ازل ودر انتزاع 

 شخص و فرد مطلق دارد. کیکه وجود تنها  شودیم نیا انیب ۀجیواجب است و نت
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 ست؛یموجه ن« وجود عتیمصداق طب» دنیچالش کش در به یآمل یلذا کالم استاد جواد .شش

بودن تمام  کیتشک برینمودن و مبتن جادیبودن و رتبه ا یبر فلسف شانیا حیگونه که تصرهمان

 از دقت است. یخال نیقیصد یهابرهان

 نامه:کتاب
و  یارضا قمشهمحمد از آقا یحواش ،القواعد دیتمه ،(1360محمد. )ابن یعل نیالدترکه، صائنابن -

 . یمحمود قم رزایم آقا

و  یبه اهتمام عبدالجواد فالطور ،بر شرح منظومه حکمت قهیتعل ،(1367. )یمهد رزایم ،یانیآشت -

 دانشگاه تهران. ،محقق یمهد

 ،ییحیکربن و عثمان  یهانر حیبه تصح ،جامع االسرار و منبع االنوار، (1386) .دریح دیس ،یآمل -

 .یو فرهنگ یانتشارات علم، تهران: چاپ چهارم

 : الزهرا.قم ،القواعد دیتمه ریتحر ،(1372عبداهلل. ) ،یآمل یجواد -

 .اسرا :قم ،مختوم قیرح ،(1375. )________________ -

 .یکتب نجف، قم: المطلق یشرح المطالع ف ،(تای. )بنیالدقطب ،یراز -

 .یمصطفو: قم ،شرح المنظومه ،(تای. )بیهاد مال حاج ،یسبزوار -

تهران:  ،یبیحب ینجفقل قیتحق ،صباح یشرح دعا ،(1275. )____________________ -

 دانشگاه تهران.

بوستان  قم: تحقیق عباسعلی زارعی، الحکمه، یةنها ،ق1424) .محمدحسینطباطبایی،  -

   .کتاب

چاپ  ، اربعه العقلیهفی اسفار  هیالمتعال ةالحکم ،(1340. )شیرازی محمد نیصدرالد ،مالصدرا -

 طلیعه نور.: ، قمزادهمطبعه سلمان دوم،

  ،شفا اتیبر اله نیصدرالمتأله قهیشرح و تعل ،(1382. )____________________ -

 صدرا. یحکمت اسالم ادیبن ،یبیحب ینجفقل ۀو مقدم قیتحق ح،یتصح

 ،یانیجالل آشت دیس حیتصح ،المشاعر ةرسال شرح ،(1376. )____________________ -

 . ریرکبیام :تهران
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 دیس حیتصح ،هیمناهج السلوک یف هیشواهد الربوب ،(1381. )____________________ -

 بوستان کتاب قم. ، قم:یانیجالل آشت

 ،یانیآشت نیالدجالل دیبه کوشش س ،الحکم شرح فصوص ،(1375محمدداوود. ) ،یروم یصریق -

 .یفرهنگ یعلم: تهران

 حق. قیمؤسسه طر :قم ،الحکمه ةینها یعل قهیتعل ،(ق1405. )یمصباح، محمدتق -
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