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الكلمات المفتاحيّة :وحدة الوجود ،احلكمة املتعالية ،التوحيد ،اهلل ،السنخيّة ،وحدة الشهودّ ،

مما ال شك فيه أن نظرية وحدة الوجود هي من النظريات اليت لعبت دورا أساسيا يف جمال التعقل العرفاين
والفلسفي .تعترب هذه النظرية هي الدعامة القومية يف طرح أعمق علم أي العرفان النظري وهي أيضا عقيدة
توجب إكمال الفلسفة .وهي أيضا صورة عن املشاهد املتناسقة للشهود والربهان.
ما سنقوم به يف هذه املقالة املختصرة هو إطّللة على الربهان اخلالص الذي أقامه الفيلسوف اإلسّلمي
العظيم صدر أعظم الفّلسفة ،صدر الدين حممد الشريازي يف كتابه النفيس األسفار.
حتتوي هذه املقالة على عدة مقدمات وفصلني حيث سنذكر يف الفصل األول برهان صدر املتأهلني وسنعرج
يف الفصل الثاين على بعض اإلشكاالت اليت ترد عليه مث نقدم اجلواب عليها.
المقدمات
المقدمة األولى :مفاد نظرية وحدة الوجود
لقد أشرنا إىل أن نظرية وحدة الوجود هي من العقائد األساسية اليت كانت احملور األساس ملعرفة الوجود العرفانية
املذكورة يف كتب احملققني أصحاب العرفان؛ ذلك ألن العارف احملقق احلكيم املتأله املتعمق يقوم بالبحث عن
شؤونات وجتليات حقيقة الوجود بعد أن يقوم بإثبات أن حقيقة الوجود ال تقبل العدم وهي ضرورية الوجود ،أو
أن حقيقة الواجب تعاىل هي حقيقة مطلقة بإطّلق الوجود الذايت وهي ال بشرط باإلطّلق املقسمي حيث أن
كل كثرة ميكن حلاظها يف هكذا إطّلق ألهنا تعود إىل تطورات تلك احلقيقة املقدسة وشؤوهنا املتنوعة ،أو بعد
إرجاع أصل العلية إىل أصل النشأة.

وحيث أن يف كل حبث إذا مل يتضح مدعى ذاك البحث أو املسألة فلن تتضح أيضا مسألة التناسق ولتساوى
املدعى مع الدليل أو أدلة تلك املسألة ،إذا من الواجب يف البداية أن نوضح مدعى البحث احلايل ،أي توضيح
مفاد نظرية وحدة الوجود.
وهنا يف هذه املسألة جيب اإلشارة إىل أن مسألة وحدة وكثرة الوجود من أهم املباحث العقلية اليت تعرض هلا
العديد من احلكماء يف آثارهم حبيث كثرة آراء ونظريات الفّلسفة والعرفاء .وهنا سنحاول التعرض باختصار إىل
األقوال اهلامة املوجودة يف هذا املبحث:
 – 1رأي جمموعة من أهل الكّلم واحلكمة واتباع املشائني وهو عبارة عن أن املوجودات متخالفة حبسب
ماهياهتا ومتكثرة حبسب وجوداهتا ،واالحتاد واالشرتاك يف الوجود حيصل فقط يف معىن الوجود املصدري ومفهوم
الوجود اإلثبايت الذي هو مفهوم مرضي وأمر اعتباري ،وهذا األمر املشرتك ،خارج عن حقائق املوجودات.
خّلصة هذا القول هو أن كثرة املوجودات هو أمر حقيقي ووحدهتا أمر اعتباري .الكثرة احلقيقية هي صفة
الوجودات والوحدة االعتبارية العرضية صفة ملفهوم الوجود ،فالكثرة لشيء والوحدة لشيء آخر.
 – 2رأي املوىل جّلل الدين الدواين املذكور يف رسالة "الزوراء" وشرح هياكل النور  -على الرغم من أن ما
يعتقده مصنف هذه الرسالة بعد تدقيقاته هو أن هذا الرأي مذكور يف كلمات الغزايل يف رسالته مشكاة األنوار
حني تعرضه لتفسري وتأويل آية النور – وقد ارتضى املريدامار رأي الدواين يف هذه املسألة (على ما نقله عنه
احلكيم السبزواري يف حاشيته على الشواهد الربوبية) .عرف هذا الرأي الفلسفي بـ "ذوق التأله" ويقصد منه أنه
بناء على أصالة املاهيات واعتبارية الوجودات املمكنات وكون املاهيات هي منشأ الكثرة واالختّلف ،ميكننا
الوصول إىل النتيجة التالية وهي أن الكثرة احلقيقية هي واقعا وصف للماهيات املمكنة اليت ال وجود حقيقي هلا
ومعىن موجوديتها أهنا ماهيات تصحيح منشأ لآلثار من خّلل انتساهبا للموجود احلقيقي تعاىل شأنه – حيث أن
املوجةودية وصف ذايت وحقيقي – مث أن املوجود احلقيقي الذي هو احلق تعاىل بسبب وحدانيته وفرديته هو سبب
لوحدة الوجود ،مبعىن أن الوحدة احلقيقية هي صفة حقيقية لوجود الواجب تعاىل.
واحلاصل بناء على هذا القول أن الكثرة لشيء والوحدة لشيء آخر.
 – 3رأي وعقيدة جهلة الصوفية وعوام املتصوفني وهو أنه ال كثرة حقيقية ال يف املاهيات وال يف وجود
األشياء وإمنا الكثرة هي أمر ومهي وظين والوجود بأكمله موجود بوصف الوحدة احملضة .بناء على هذا القول

فنظام الوجود موجود على صفة الوحدة احملضة والكثرة أمر اعتباري وخيايل .ويف عبارة تصف حال هذا الرأي
يقول الشاعر:
كل ما يف الكون وهم أو خيال

أو عكوس يف املرايا أو ظّلل

يعترب هذا الرأي هو املوقف املعارض للرأي األول الذي يعترب الكثرة أمر حقيقي والوحدة أمر اعتباري على
الرغم من أن استعمال كلمة االعتباري يف هذين القولني هي من باب االشرتاك اللفظي؛ ذلك ألن االعتبارية يف
الوجود اإلثبايت اليت هي حمور الوحدة تعين أن الوجود اإلثبايت من املقوالت الثانية الفلسفية ،واعتبارية الكثرة يف
املعىن األخري مبعىن األمر املوهوم واخليايل.
 – 4رأي وعقيدة احلكمة املتعالية واتباعها مع اإلشارة إىل أن الوحدة هي أمر حقيقي كما الكثرة أيضا أمر
حقيقي .ولكن ليس على شكل أن تكون الكثرة لشيء والوحدة لشيء آخر ،ولكن على شكل أن وحدة الوجود
– هذا الوجود األصيل واملشرتك يف املعىن بني املوجودات – يف عني كثرة الوجود وكثرة يف عني وحدته .بعبارة
أخرى ،الوحدة صفة حقيقية حلقيقة الوجود والكثرة صفة حقيقية ملراتب الوجود املتنوعة املختلفة واملشككة
بالشدة والضعف حبيث أن هذه املراتب املتنوعة ليست شيئا آخر غري الوجود وهذه املسألة األخرية مبنية على
بساطة حقيقة الوجود.
عرف هذا الرأي بنظرية "التشكيك يف حقيقة الوجود" حبيث يشكل إىل جانب نظرية "أصالة الوجود" الركنان
األساسيان لنظرية الوجود الفلسفية يف احلكمة املتعالية وهذا هو الرأي املختار لصدر احلكماء يف أوائل األسفار.
 – 5قول احملققني من أهل العرفان وأبناء املعرفة وأصحاب الشهود حيث تكون الوحدة أمر حقيقي كما
الكثرة أيضا أمر حقيقي ،ولكن هذه الوحدة هي وصف ذايت للوجود ومن صفات الكون االحنصارية املختصة
بالباري تعاىل والكثرة احلقيقية هي صفة لظهورات ذاك الوجود املنحصر الفرد والذي هو ظل لذاك الكون مث أن
أي اختّلف أو تنوع تشكيكي يف ظهورات ذاك الوجود الواحد إمنا يعود إىل الوحدة احلقة األصيلة .ومبا أن ظهور
ّ
الشيء ووجه الشيء إمنا هو الشيء من وجه من الوجوه ،فّل يلزم من قول العرفاء من أهل التحقيق أن تكون
الكثرة لشيء والوحدة لشيء آخر ليرتتب على ذلك التوايل الفاسدة اليت تلزم على قول ذوق التأله.
االختّلف األساس بني هذا القول وقول أصحاب احلكمة املتعالية هو أن الوحدة والكثرة عند أصحاب
احلكمة املتعالية من خمتصات الوجود ،واالختّلف التشكيكي يقع يف نفس حقيقة الوجود أيضا ،ولكن بناء على

قول أصحاب العرفان فالوحدة احلقيقية من خمتصات الوجود والكون املنحصر الفرد ،أي حقيقة الوجود الواجبية
والكثرة احلقيقية ترتعرع يف ظّلل تطورات ذاك الوجود احلقيقي ،وينشأ االختّلف التشكيكي يف دائرة الظهورات
واملظاهر احلقيقية للوجود وليس يف نفس حقيقة الوجود.
المقدمة الثانية :االختالف في كالم الحكيم المتأله والعارف المحقق حول توحيد الحق تعالى
خّلصة كّلم احلكيم املتأله يف وحدانية وتوحيد احلق تعاىل هي أن :ال شريك له تعاىل يف وجوب وجوده تعاىل؛
أي أنه ليس هلل تعاىل يف مرتبته الوجودية (اليت هي أشد املراتب) اخلاصة به أي شريك .وبعبارة أخرى التوحيد
الذايت من وجهة نظر احلكيم املتأله إمنا هو نفي للتشكيك عن احلق تعاىل يف الوجوب الذايت.
وخّلصة كّلم العارف احملقق حول هذا األمر هو أن :ال شريك له تعاىل يف الوجود؛ مبعىن أنه ليس للواجب
تعاىل شريك يف أصل الوجود وليس يف مرتبة من مراتبه وكل الوجود من خمتصاته فقط ،وال ثاين له أبدا يف أصل
التحقق ليؤدي االمتياز فيما بينها إىل االختّلف يف مرتبة الوجود .وبعبارة أخرى التوحيد من وجهة نظر العارف
احملقق هو نفي التشكيك عن احلق تعاىل يف أصل الوجود بشكل مطلق.1
وباختصار توحيد احلكماء التوحيد ببني إمنا هو وجويب وتوحيد العرفاء التوحيدي وجودي.
المقدمة الثالثة :االختالف بين وحدة الوجود الشخصية ووحدته السنخية
اتضح من املقدمة األوىل اليت ذكرنا االختّلف بني الوحدة الشخصية للوجود ووحدته السنخية .ولكن بسبب
االختّلف العميق يف املسألة عمدنا إىل شرح االختّلف أو االختّلفات يف املسألة بشكل مفصل.
املقصود من الوحدة السنخية للوجود أن سنخ الوجود وأصل حقيقته هي حقيقة واحدة وأصل وسنخ فارد
تلك يف نفس الوقت كثرة حقيقية أيضا.
مث أنه ال منافاة بني هذه الكثرة وتلك الوحدة احلقيقية مطلقا.
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ومن هنا تسمى الوحدة احلقيقية للوجود اليت هي يف عني الكثرة "الوحدة التشكيكية" ،جيب القول يف توضيح
هذه النظرية اهلامة الفلسفية اليت قبلها اتباع احلكمة املتعالية :مبا أن الوجود أصيل وهو منشأ واقعي لآلثار فكل ما
هو خارج عن دائرة الوجود فهو حمكوم بالبطّلن؛ إذا فكل حقيقة وواقعية رمبا هي من الوجود ومنه تنشأ.
االشرتاك املعنوي واملفهومي للوجود دليل على وحدة الوجود احلقيقية ،كما أن كثرة املوجودات أمر مشهود وال
ميكن إنكاره.
واحلاصل بناء على أصالة الوجود وبطّلن ما سوى الوجود هو أن وحدة حقيقة الوجود يف عني كثرته
وبالعكس.
يف توضيح كيف أن حقيقة الوجود يف عني تنوعها هي حقيقة واحدة واالختّلف إمنا هو يف املراتب الكثرية
حلقيقة واحدة اليت ختتلف فيما بينها بشدة وضعف الوجود ،مث أن ذكر املثال التايل يفيد يف توضيح املطلوب.
اختّلف حقيقة الوجود وكونه صاحب مراتب ،وهو كالبحر وأمواجه فكما أن كثرة أمواج البحر ال تنايف
وحدته وحصول األمواج الكبرية أو الصغرية ،ال ينايف وحدة البحر ،هكذا أيضا كثرة مراتب الوجود ال تنايف وحدة
حقيقة الوجود وال ميكن من خّلل حصول كثرة املراتب أن تنتفي وحدة أصل احلقيقية؛ ذلك ألن الكثرة تنايف
الوحدة عندما يدخل أمر آخر خارج عن حقيقة ذاك األمر اآلخر يف تلك احلقيقة يوجب تعدد تلك احلقيقة
وتكثرها .مثّل لو كان لديكم سطح أبيض موجود بنعت الوحدة كصفحة الورقة أو حائط أبيض فإن وحدة هذا
السطح ستنتفي من خّلل دخول نقطة سوداء عليه ولن يبقى على نعت الوحدة وسيتبدل األبيض إىل جمموعة
متعدد ة من األجسام البيض .وهذا لن حيصل إال بعد نفوذ أمر واقعي على الورقة أو احلائط خارج عن حقيقة
البياض وسيؤدي هذا األمر إىل حصول كثرة تنايف الوحدة.
ال يوجد أي شيء يقابل حقيقة الوجود سوى العدم الصرف والبطّلن احملصن ،وما هذا األمر إال بسبب
احنصار األصالة يف الوجود .العدم ال حقيقة له؛ ذلك ألن العدم هو نفي للحقيقة .إذا أي كثرة حتصل للوجود
فإمنا تنشأ من فنس حقيقة الوجود اليت ال متلك أي منافاة مع وحدة تلك احلقيقة؛ ألنه وكما وضحنا من شروط
منافاة الكثرة لوحدة حقيقة ما إمنا هو نفوذ واقعية مغايرة حلقيقة ذاك األمر ،والواقع بناء على أصالة الوجود فإن
كل واقع وحقيقة إمنا هو للوجود .ومبا أن كثرة الوجود تنتزع من نفس الوجود مثاهلا كوحدته أي أهنا أمر حقيقي
وواقعي ،فاحلاصل من الوحدة التشكيكية للوجود هو أن ما به امتياز املوجودات (أي حمور االختّلف والتنوع) هو

عني ما به اشرتاكها (أي حمور االحتاد) وأوضح مثال على هذا األمر هو اإلعداد؛ حيث أن اإلعداد هي جمموعة
من الواحدات.
ميكننا أن نصل إىل النتيجة التالية من األمور اليت ذكرنا:
أ) كثرة الوجود هي أمر حقيقي.
ب) كثرة الوجود احلقيقية يف عني وحدته ووحدته يف عني كثرته.
املتنوعة والّلمتناهية مع بعضها البعض
ج) أصل حقيقة الوجود هو حقيقة مشككة ذاتا ختتلف مراتبه ّ

باالختّلف التشكيكي وتفاوهتا عن بعضها بالشدة والضعف الوجودية لكل واحدة من تلك املراتب.

أما نظرية الوحدة الشخصية للوجود يف األمور الثّلثة اليت ذكرناها فإهنا ختالف نظرية الوحدة السنخية للوجود
وكّلمه هنا على الشكل التايل:
أ) ال يوجد أي كثرة يف حقيقة الوجود.
ب) الكثرة احلقيقية إمنا هي ظل الكون ومن مظاهر وشؤون الوجود .إذا الكثرة احلقيقية صفة ملظاهر الوجود
والوحدة احلقة احلقيقية صفة ذاتية لنفس الطبيعة وحلقيقة الوجود اإلطّلقية.
ج) حقيقة الوجود املطلقة ال ميكن أن تكون أمرا مشككا بل هي موجودة بصفة الوحدة احملضة ،أما
التشكيك فهو يف مظاهر تلك احلقيقة واالختّلف بني مظاهر ذاك الوجود فهو اختّلف تشكيكي .إذا
التشكيك يف مظاهر الوجود وليس يف أصل حقيقته.
المقدمة الرابعة :الفرق بين وحدة الوجود ووحدته الشهودية
من األمور اهلامة اليت ميكن مّلحظتها يف ماهية وحدة الوجود ،هي إدراك االختّلف بني وحدة الوجود ووحدة
املشهود أو وحدة الشهود؛ حيث أن الغفلة عن هذا االختّلف أدى إىل االعتقاد بأن وحدة املشهود دليل على
وحدة الوجود .وهنا جيب أن نذكر أنه كلما كان معىن وحدة الشهود أو املشهود – اليت هي نتيجة االستفراد يف
التوحيد وغاية العلوم واملكاشفات – رؤية موجودية احلق تعاىل الصرفة والغفلة عن ما سواه .فهكذا وحدة لن
تكون دليّل على وحدة الوجود الشخصية على اإلطّلق؛ ذلك ألن عدم وجدان غري احلق تعاىل ليس دليّل على

بطّلن ذات ما سوى اهلل؛ ألن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود .باإلضافة إىل أن عدم اعتبار الكثرة ليس
دليّل على عدم الكثرة؛ حيث أن معىن وحدة الشهود أو املشهود املتقدم الذكر هو عدم االعتبار وعدم االلتفات
إىل أي نوع من الكثرة الوجودية وهذا املعىن ال ينايف واقعية الكثرة الوجودية .ذلك ألن السالك يف شهود ذاته من
احلق تعاىل ،ال يّلحظ الكثرة الوجودية .يقول عّلء الدين السمناين حول وحدة الشهود:
"واملرتبة الرابعة يف التوحيد أن ال يرى يف الوجود إال واحدا .هو مشاهدة الصديقني وبسمية الصوفية الغناء يف
التوحيد ألنه من حيث ال يرى إال واحدا ال يرى نفسه أيضا مبعىن أنه فَـ َىن عن رؤية نفسه".2
مث أنه يعمد إىل طرح اإلشكال التايل ،هو أنه كيف ميكن لإلنسان أن ال يرى إال حقيقة واحدة والواقع أنه
يّلحظ األرض والسماء واألجسام احملسوسة األخرى املتكثرة ويشاهدها؟! ومن مث جييب على هذا اإلشكال
ويقول أن مّلحظ ة هكذا كثرة ناشئ من الفرق بني البصر والنظر ،أما الشخص املوحد فهو الذي ال يوجد عنده
فرق بني البصر والنظر عند مشاهدة كافة املبصرات واحملسوسات ،ال بل إنه يشاهد اجلميع يف حكم الشيء
الواحد.
مث يقول لدفع االستبعاد عن كّلمه …" :إن الشيء قد يكون كثريا بنوع مشاهدة واعتبار ،ويكون بنوع آخر
من املشاهدة واالعتبار واحدا ،كما أن اإلنسان كثري إذا نظر إىل روحه وجسده وسائر أعضائه وهو باعتبار آخر
ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول أنه إنسان واحد؛ فهو باإلضافة إىل اإلنسانية واحد ،ولكم من شخص يشاهد
إنسانا وال خيطر بباله كثرة أجزائه وأعضائه وتفصيل روحه وجسده ،والفرق بينهما وهو حالة االستهتار مستغرق
واحد ليس فيه تفرق وكأنه يف عني اجلمع ،وامللتفت إىل الكثرة يف تفرقه ،وكذلك كل ما يف الوجود له اعتبارات
ومشاهدات كثرية خمتلفة وهو باعتبار واحد من االعتبارات واحد وباعتبار آخر سواه كثري ،بعضه أشد كثرة من
بعض".3
اهلدف من نقل كّلم عّلء الدين وجود مؤيد كما ذكرنا يف عباراته .لكن لو كان معىن وحدة الشهود أو
املشهود أن السالك خّلل عبوره مراحل ومقامات السلوك إىل اهلل تعاىل يشاهد احلق تعاىل فقط وكل ما سواه
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هي ما دونه اكتسبت الوجود من احلق وذلك عند وصوله إىل مقام الفناء وامنحاء التعينات اخللقية والبشرية يف
أحناء نظام اخللق وعامل الوجود.
وحدة الشهود أو املشهود مبعىن احلصول القليب هي يف الواقع نفس نظرية وحدة الوجود اليت وصل إليها
العارف احملقق من خّلل العقل واالستدالل حيث حيصل التناسق من خّلل الشهود القليب بني العقل والعشق
والربهان والعرفان .الفرق األساس بني هذا املعىن من وحدة الشهود أو املشهود ومعناه األول هو أنه يف املعىن
األخري احلصول على وحدة احلق تعاىل الوجودية هي توأم مع حتصيل هّلك ما سوى اهلل وبطّلن ذاهتا ،لكن يف
املعىن األول كان هذا األمر توأم مع حصول الغفلة عن ما سوى اهلل ،وهلذا اعترب الوصول إىل مقام وحدة الشهود
أو املشهود من أرفع مقامات السالكني يف طريق احلق.
يقول عّلء الدين السمنايت يف وصف أهل اهلل:
"وهم الذين يصلون إىل مقام الوحدة من غري شبهة احللول واالحتاد ،واملشاهدون مجال رهبم كما كان ومل
يكن معه شيء ،ويعرفون أنه اآلن كما كان".4
ويقول أيضا حول نفسه ووصوله إىل مقام الوحدة" :وأبصر كل شيء هالك إال وجهه (وأعاين كل من عليها
فان) من غري شكل وختمني ،وهذا مقام الوحدة".5
من الواضح أن وحدة الشهود أو املشهود مبعناها األول ليست من املقامات العالية يف السلوك إىل اهلل؛ ذلك
ألن الغفلة عن ما سوى اهلل بل الغفلة عن كل شيء مبعىن عدم اعتبار ذاك الشيء وال حيتاج إىل عبور املنازل
وقطع مراحل السلوك املتنوعة.
المقدمة الخامسة :نظرية وحدة الوجود ال تعادل نفي الواقعية
ميكن أن يتصور البعض أن العارف احملقق ومن خّلل إثباته وحدة الوجود الشخصية ونفيه الكثرة الوجودية ملزم
باالعتقاد بأن نظام الوجود ليس سوى سراب مث أن الوجدان العقلي واحلسي احلاكم يدل على بطّلن هذه
الّلزمة.
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يف جواب هذا التصور جيب القول أوال أن نفي الكثرة الوجودية ونفي أي نوع من أنواع التعدد يف حقيقة
الوجود ،ولو يف مراتبه ال يعين نفي مطلق الكثرة ليخالف بذلك الوجدان مبا يلزم من ذلك نفي الواقعية أي القول
بالسفسطة.
ثانيا وطبقا هلذه النظرية أن كل ما يطلق عليه اسم ما سوى والعامل وغري احلق تعاىل كل هذا إمنا هو صور
مرآتية ليس هلا من نفسها حكم مستقل ،إال من خّلل صاحب تلك الصورة ،العامل أيضا آية من آيات احلق وال
حكم له من نفسه إال من خّلل ما يعطيه مجال احلق تعاىل.6
لو اعترب العامل اعتباريا بناء على نظرية وحدة الوجود إمنا يكون ذلك عند مّلحظة نفس تعينات املمكنات
اليت إن لوحظت مستقلة عن طبيعة الوجود حيث أن الوجودات كافة هي صرف الربط والتعلق باحلق تعاىل وهي
بذلك كاملعاين احلرفية اليت ال معىن استقّليل هلا من دون الربط باملعىن األمسى ولن تكون حمكومة بأي حكم
حقيقي سوى نفس التعلق ،واالختّلف الواضح بني اعتبارية العامل هبذا املعىن واعتباريته مبعىن األمر املوهوم والظين
الذي يعين نفي الواقعية وبطّلن ومعدومية الذات.
ذكر صدر املتأهلني عند توضيحه مراد العارف احملقق من اعتبارية العامل ثّلثة أنواع من االعتبار واملّلحظة عند
حلاظ العامل ،ويقول يف توضيحه اللحاظ الثالث" :والثالث مّلحظة نفس تعينها املنفكة عن طبيعة الوجود وهو
جهة تعينها الذي هو اعتباري حمض .وما حكم عليه العرفاء بالعدمية هو هذه املرتبة من املمكنات هو مما ال
غبار عليه ،ألن عند التحليل مل يبق بعد إفراز سنخ الوجود من املمكن أمر متحقق يف الواقع إال مبجرد االنتزاع
الذهين .فاحلقائق موجودة متعددة يف اخلارج لكن منشأ وجودها ومّلك حتققها أمر واحد هو حقيقة الوجود
املنسبط بنفس ذاته ال جبعل جاعل ومنشأ تعددها تعينات اعتبارية فاملتعدد يصدق عليها أهنا موجودات حقيقية
لكن اعتبار موجوديتها غري اعتبار تعددها فموجوديتها حقيقية وتعددها اعتباري".7
المقدمة السادسة :المقصود من الوحدة في نظرية وحدة الوجود
 6قال صدر املتأهلني …" :إن مجيع املاهيات واملمكنات مرائي لوجود الحق تعاىل وجمايل حلقيقيته املذكورة وخاصية كل مرآة مبا
هي مرآة أن حتكي صورة ما جتلى فيها ،إال أن احملسوسات لكثرة قشورها وتركم جهات النقص واإلمكان فيها ال ميكن حكاية
احلق األول إال يف غاية البعد"( .األسفار ،ج ،2ص .)356
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املقصود من الوحدة املذكورة يف عنوان هذه النظرية ليس الوحدة العددية ،بل املقصود هو الوحدة السمية
واإلطّلقية اليت قد يعرب عنها تارة بـ "الوحدة اجلمعية" 8جيب القول يف توضيح هذا األمر :تعترب الوحدة العددية
عند أصحاب احلكمة والفلسفة من أقسام الوحدة غري احلقة ،مبعىن أن الواحد بالوحدة العددية واحد ذاته متصفة
بالوحدة وليس هو عني الوحدة؛ ولن تكون الوحدة الوصفية الزائدة على الذات يف مقابل الوحدة احلقة حيث
تكون ذات الواحد عني الوحدة .من هنا يتضح أن اإلنسان واحد ،الشمس واحدة واألرض واحدة و… كل
هذا واحد بالوحدة العددية.
بعبارة أخرى ،الوحدة اليت هي صفة للموجود أو صفة ملوجود ميتنع أن يفرض فرض ثان له موجود
(كالواجب تعاىل) حيث يطلقون على هكذا وحدة الوحدة احلقة ،أو كانت الوحدة صفة ملوجود ال ميتنع فرض
أمر ثان له ال بل هو ممكن .حيث يقولون هلكذا وحدة الوحدة غري احلقة اليت من أهم أقسامها الواحد بالوحدة
العددية (كوحدة اإلنسان والشجر والسماء واألرض).
طبعا قد يكون معىن الواحد بالعدد بعض األوقات واحد باخلصوص الذي هو يف مقابل الواحد بالعموم مثل
النوع الواحد واجلنس الواحد .الواحد بالعدد يف هذا االصطّلح هو الواحد الذي ميكن من خّلل تكراره أن
حتصل األعداد األخرى .أي العدد الواحد .هكذا وحدة هي وحدة ال بشرط وقد يكون املقصود من الوحدانية
العددية الواردة يف كّلم اإلمام السجاد(ع) املنقول يف الصحيفة السجادية (يا إهلي لك وحدانية العدد) هو نفس
املعىن األخري من الوحدة العددية.
طبعا الوحدة العددية اليت تنفي عن واجب الوجود هي الوحدة اليت تتّلءم مع فرض ثان لتلك الذات الواحدة
ويف مقابل ذلك هناك الكثرة ومن مث فإن حتقق تلك الوحدة متوقف على حتقق الكثرة.
الوحدة املقصود من نظرية وحدة الوجود هي ليست وحدة عددية باألدلة التالية:
أ) حقيقة مطلق الوجود ال تقبل الثاين.
ب) حقيقة الوجود هي حقيقة تكون الوحدة عينه وليست الوحدة أمرا زائدا على حقيقته وذاته.
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ج) حقيقة الوجود ضرورية الوجود بالضرورة األزلية ،فيما لو كانت وحدته وحدة عددية تتحقق بشرط حتقق
الكثرة ،فالنتيجة ستكون أن حقيقة الوجود غري موجودة بالضرورة األزلية – والواقع أن كافة أدلة إثبات الواجب أو
إثبات الوحدة الشخصية للوجود جيب إثبات ضرورة وجودها من خّلل الضرورية األزلية – ذلك ألن معىن
بأي قيد ،أما فيما
موجودية الشيء بالضرورة األزلية هي أن محل املوجود عليها غري مشروط بأي شرط وغري مقيّد ّ
لو كانت وحدة حقيقة الوجود عددية – املشروط حتققها ذاتا بتحقق الكثرة – ومبا أن هذه الوحدة املشروطة هي
عني تلك احلقيقة ،فإن تلك احلقيقة لن تكون موجودة بالضرورة األزلية.
إذا الوحدة اليت جيب إثباهتا حلقيقة الوجود هي وحدة شخصيته اليت هي يف الوقت نفسه إطّلقية ومسية ،يقول
العارف احملقق املريزا هاشم أشكوري اجلرياين يف توضيح هكذا وحدة" :هي اليت ال يعترب يف مفهومها ما يشعر
بتعدد الوجود واألثنينية أصّل حىت أن عدم اعتبار الكثرة غري معترب يف مفهومها ملا فيه من األشعار مبقابلتها للكثرة
وبعبارة أخرى الوحدة احلقيقية هي اليت ال تتوقف على مقابلة كثرة وال يعقل يف مقابلها كثرة أي ال يتوقف حتققها
يف نفسها وال تصورها يف العلم الصحيح احملقق على تصور مغاير أو ضد هلا كالكثرة يف التحقق أو العلم ،ولو
كان متوقفا كانت الوحدة غري حقيقية ،هي عددية كما هي املتصور يف األذهان احملجوبة".9
الدليل األساس على ما ذكر أنه بناء على نظرية وحدة الوجود ال يوجد أي أمر موجود بشكل حقيقي لن
يكون يف مقابل احلقيقة الصرفة ،إال العدم احملض والبطّلن الصرف؛ من هنا فإن كل ما هو غري احلق تعاىل فهو
قائم الذات باحلق تعاىل وموجود بالعرض وبتبع وجوده حيث أنه ال وجود حقيقي من نفسه حىت تعرض الوحدة
العددية عليه وعلى احلق تعاىل.
يقول صدر املتأهلني حول الوحدة املقصودة يف التوحيد اخلاص:
"ومعىن التوحيد؛ أن ال موجود إال اهلل سبحانه ،وذلك ملا علمت ..أن هذه وحدة يندرج فيها الكثرات أهنا
وحدة مجعية إذا نظرت إىل حقيقة املوجود املطلق مبا هو موجود مطلق".10

 9القونوي ،صدر الدين ،رسالة النصوص ،مع تعليقات املريزا هاشم األشكا اجليّلين ،تصحيح األستاذ جّلل الدين اآلشتياين،
ص .109
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ويقول حول وحدة الوجود املنبسط املطلق:
"وليست وحدته عددية أي مبدأ األعداد فإنه حقيقة منبسطة على هياكل املمكنات وألواح املاهيات ،ال
ينضبط يف وصف خاص وال ينحصر يف حد معني من القدم واحلدوث ،والتقدم والتأخر ،والكمال والنقص،
والعلية واملعلولية ،واجلوهرية والعرضية والتجرد والتجسم.
بل هو حبسب ذاته بّل انضمام شيء آخر يكون متعينا جبميع التعينات الوجودية والتحصّلت اخلارجية ،بل
احلقائق اخلارجية تنبعث من مراتب ذاته وأحناء تعيناته وتطوراته".
ال يوجد أي ترديد أن الوجود املنبسط هو آية من آيات التوحيد اخلاص ووحدته تابعة لوحدة حقيقة الوجود،
يقول العارف املرحوم اآلغا حممد رضا قمشئي األصفهاين يف حواشيه النفيسة على متهيد القواعد البن تركه حول
كيفية إطّلق هذه الوحدة اإلطّلقية:
"وليست وحدة الوجود عددية لتنايف الكثرة احلقيقية ،بل وحدة انبساطية إطّلقية وليس إطّلقها كإطّلق
املاهيات ليلزم كوهنا اعتبارية .وليس انبساطها يف الكثرات كانبساط الدم يف األعضاء ليلزم احتادها هبا .وال
كانبساط الذهن وسريانه يف الطعام ليلزم حلوهلا فيها .وال كانبساط البحر يف األمواج ليلزم ختصصها وجتزيها بل
يكون كانبساط الضوء يف إشراقاته والنور يف ملعانه والعاكس يف عكوسه وأطواره ،فالوحدة متطورة بالكثرة والكثرة
أطوار الوحدة ،وهذا معىن الوحدة يف الكثرة والكثرة يف الوحدة".
النقطة اليت جيب ذكرها هنا هي أن الوحدة االنبساطية واإلطّلقية حلقيقة الوجود ال تعين أن الوجود واحد يف
مرتبة اإلمجال وكثري يف مرتبة التفصيل .بل إن الوجود واحد يف نفس مرتبة التفصيل – اليت فيها ظهور الكثرة –
ذلك ألنه بناء على الوحدة االنبساطية حلقيقة الوجود فإن الكثرة من أطوار الوحدة ومن جتلياهتا مث إن أطوار
وظهورات الشيء من جهة هي عني الشيء لذلك فإن هكذا وحدة ال تتّلءم مع الكثرة .الشاهد على هذا
الكّلم هو قول احلق تعاىل" :وهو معكم" ذلك ألن معنية للموجودات حاصلة مع العلم أنه واحد واملوجودات
كثرية .وهذا مل يكن إال بسبب أن الكثرة من تطورات الوحدة نفسها وظهوراهتا.
يتضح من ذكر هذه املقدمات كيف أن كافة نظريات وحدة الوجود هي إلعطاء الكمال للفلسفة وتتميم
للحكمة وكيف أنه مع قبول ذلك بلغة االستدالل والربهان وإىل أي حدود بنيت نظرية الوجود الفلسفية على

أصول أصالة الوجود ووحدته التشكيكية لتلك احلقيقة األصيلة ،لتتبدل نظرية الوجود بناء على أصالة الوجود
والوحدة الشخصية للوجود والتشكيك يف ظهور تلك احلقيقة إىل الوحدة السمية اإلطّلقية.
من دون شك فإن هذه النظرية كان هلا أثر عميق يف النظرة املعرفية الوجودية لإلنسان عن نفسه اليت لو أتينا
على شرح الفروع املرتتبة عليها لبلغت مقدارا كبريا من األوراق وهي خارجة من سعة هذه املقالة.
يقول صدر املتأهلني" :حمصل الكّلم أن مجيع املوجودات عن أهل احلقيقية واحلكمة اإلهلية املتعالية – عقّل
كان أو نفسا أو صورة نوعية – من مراتب أضواء النور احلقيقي وجتليات الوجود القيومي اإلهلي ..وبرهان هذا
األصل من مجل ما آتانا ريب من احلكمة حبسب العناية األزلية وجعله قسطي من العلم بفيض فضله وجود
فحاولت به إكمال الفلسفة وتتميم احلكمة.
وحيث أن هذا األصل دقيق غامض صعب املسلك عسري النيل ،وحتقيق بالغ رفيع السمك بعيد الفور،
ذهلت عنه مجهور احلكماء وزلت بالذهول عنه أقدام كثري من احملصلني فضّل عن األتباع واملقلّدين هلم والسائرين
معهم.
فكما وفقين اهلل تعاىل بفضله ورمحة االطّلع على اهلّلك السرمدي والبطّلن األزيل للمباحثات اإلمكانية
واألعيان اجلوازية؛ فكذلك هداين ريب بالربهان النري العرشي إىل صراط مستقيم من كون املوجود والوجود منحصرا
يف حقيقة واحدة شخصية ال شريك له يف املوجودية احلقيقية وال ثاين له يف العني ،وليس يف دار الوجود ،غريه
ديار.
وكلما يرتاءى يف عامل الوجود أنه غري الواجب املعبود فإمنا هو من ظهورات ذاته وجتليات صفاته اليت هي يف
احلقيقة عن ذاته".
اآلن ،وبعد ذكر هذه املقدمات ،نقوم بتوضيح دليل صدر املتأهلني يف إثبات نظرية وحدة الوجود.
الفصل األول :برهان صدر المتألهين
من املهم ذكر هذه النقطة املهمة هنا وهي أن األدلة اليت ذكرت حىت اآلن إلثبات وحدة الوجود على مخسة
أقسام:

أ) األدلة اليت تثبت ضرورة الوجود أو وجوب ذاك الوجود واليت تأيت من طريق عدم قبول الوجود للعدم من
حيث هو هو أو الوجود املطلق.
ب) األدلة اليت تثبت وحدته اإلطّلقية من طريق إثبات اإلطّلق الذايت ونفي أي نوع من احلد والتعني عن
مرتبة ذات احلق تعاىل واليت توضح التوحيد الذايت مبعناه العميق أي ال ذات إال ذاته تعاىل.
ج) األدلة اليت تؤكد على وجود أصل واحد ومبدأ فارد للوجود وكون ما سوى ذل شؤون متنوعة له وذلك
عن طريق التحليل العميق حلقيقة العلية واملعلولية وإرجاع ذلك إىل التشأن وتطور العلة ونفي معاين الصدور
والتوليد يف بيان حقيقة العلية.
د) األدلة اليت ذكرت من خّلل إثبات طرفة حقيقة الوجود وأنه كله الوجود ،حيث أن كله الوجود وما تبقى
قائم الذات به وعني الربط به.
هـ) األدلة اليت تذكر املوجود بالضرورة األزلية من خّلل إثباهتا أن حقيقة الواجب تعاىل وجود ال بشرط
باإلطّلق املقسمي؛ حيث أنه ال مقابل حلقيقة وجود احلق تعاىل سوى العدم والبطّلن وهو املوجود على احلقيقة
وما تبقى فهي إعدام واعتبارات.
تطرق صدر املتأهلني إلثبات نظرية وحدة الوجود من خّلل الطرق الثّلثة األخرية حيث ذكر األول من طريق
التحليل العميق ملعىن العلية.
أما نص كّلم صدر املتأهلني:
"اعلم أيها السالك بأقدام النظر والساعي إىل طاعة اهلل سبحانه واالخنراط يف سلك املهيمني يف مّلحظة
كربيائه واملستغرقني يف حبار عظمته وهبائه أنه كما أن املوجد لشيء باحلقيقة ما يكون بسحب جوهر ذاته وسنخ
حقيقته فيّاضا بأن يكون ما حبسب جتوهر حقيقتها هو بعينه ما حبسب جتوهر فاعليتها فيكون فاعّل حبتا ال أنه

شيء آخر يوصف ذلك الشيء بأنه فاعل فكذلك املعلول له هو ما يكون بذاته أثرا ومفاضا ال شيء آخر غري

املسمى معلوال يكون هو بالذات أثرا حىت يكون هناك أمران ولو حبسب حتليل العقل واعتباره أحدمها شيء
ّ

واآلخر أثر ،فّل يكون عند التحليل املعلول بالذات إال أحدمها فقط دون الثاين إال بضرب من التجوز دفعا للدور
جردنا
والتسلسل ،فاملعلول بالذات أمر بسيط كالعلّة بالذات وذلك عند جتريد اإللتفات إليهما فقط .فإنا إذا ّ

وجردنا املعلول عن سائر ما ال
العلة عن كل ما ال يدخل يف عليّتها وتأثريها – أي كوهنا مبا هي علّة ومؤثرة – ّ
يدخل يف قوام معلوليتها؛ ظهر لنا أن كل علة علّة بذاهتا وحقيقتها ،وكل معلول معلول بذاته وحقيقته.

فإذا كان هذا هكذا يتبني ويتحقق إن هذا املسمى باملعلول ليست حلقيقته هوية مباينة حلقيقة علة املفيضة
إياه حىت يكون للعقل أن يشري إىل هوية ذات املعلول مع قطع النظر عن هوية موجدها فيكون هويتان مستقلتان
يف التعقل إحديهما مفيضا واآلخر مفاضا ،إذ لو كان كذلك لزم أن يكون للمعلول ذات سوى معىن كونه معلوال
لكونه متعقّل من غري تعقل علته وإضافته إليها واملعلول مبا هو معلول ال يُعقل إال مضافا إىل العلة فانفسخ ما

أصلناه من الضابط يف كون الشيء علة معلوال ،هذا ُخلف ،فإذن املعلول بالذات ال حقيقة له هبذا االعتبار سوى
ّ

كونه مضافا والحقا ،وال معىن له غري كونه أثرا وتابعا من دون ذات تكون معروضة هلذه املعاين – كما أن العلة
املفيضة على اإلطّلق إمنا كوهنا أصّل ومبدءا ومصمودا إليه وملحوقا به ومتبوعا هو عني ذاته.
كل منها بعينها الثابت ،وكّلمنا يف الوجود املطلق".
يوضح املرحوم احلكيم السبزواري يف تبني غرض صدر املتأهلني مما ذكرناه يف بداية كّلمنا بشكل تفصيلي
قال:

اخلاصي يف لسان القوم إال أن الوجودات فقراء حبتة إىل
"والغرض من هذا البيان أن ليس املقصود من التوحيد ّ

اهلل الغين وروابط حمضة إىل القيوم الصمد ذواتا وصفاتا وأفعاال ،وظهورها منطو يف ظهوره – كما يف الدعاء :يا
نور كل نور – وإن الوجودات متقومات بذواهتا بذاته مقومة بذاته لذواهتا".

أما خّلصة برهان صدر املتأهلني :العلة هي الشيء الذي بذاته علة ومؤثرة واملعلول هو الشيء الذي بذاته أثر
ومفاض .واهلل تعاىل هو ذات بسيط احلقيقة الذي يقع على رأس سلسلة الوجودات – من العلل واملعلوالت –
إذا كافة الوجودات وما سوى اهلل هي شؤون وأطوار متنوعة للحق تعاىل .وهو املطلوب.
جيب القول يف توضيح املسألة املتقدمة :الطريق املعتمد يف هذا الربهان أن واقع العلة هي ليست شيئا يصدر
عنه املعلول حبيث يكون هناك تباين حبسب هوية هذان األمران بل العلة هي شيء تكون معلوالهتا متقدمة الذات
هبا وهي بذاهتا مقومة ملعلوالهتا.

علة الشيء وموجده هي شيء تكون حيثيتها الفاعلية هي متام ذاهتا وحقيقتها واملعلول أيضا تكون حيثية
معلولية وأثرية هي متام ذاته وهويته ،وليست العلة هي ذات العلة؛ أو إن املعلول هو ذات تكون أثريته ومعلولية
صفة زائدة على ذاته ،بل الفاعل ،فاعل متام ذاته واملعلول معلول أيضا بتمام ذاته.
الدليل على هذا األمر هو أن التحليل العقلي للعلة واملعلول حتليل بسيط ،مبعىن أن الشيء الذي هو ذات
املعلول هو بنفسه حيثية األثرية .أما فيما لو كانت ذات العلة شيئا وحيثية الفاعلية شيئا آخر زائد بشكل وصفي
وعليه حيمل على ذات اهلل تعاىل ،وهكذا أيضا يف املعلول ،جيب حينها يف التحليل العقلي للعلة أو املعلول ،أن
نصل دائما إىل أمر مركب ،والواقع ليس كذلك ،باإلضافة إىل أنه لو محلت العلة واملعلول باعتبارمها وصفان
زائدان على ذات العلة وذات املعلول ،للزم املباينة بني هاتني الذاتني ،والواقع أن وجود السنخية بني العلة واملعلول
أمر ضروري .النتيجة أن املعلول ال حقيقة له بالذات سوى أنه مربوط ومتعلق الذات بالعلة .ومع غض النظر عن
هذا االرتباط فإن املعلول لن يكون شيئا سوى البطّلن احملض واهلّلك الصرف .والعلة أيضا ليست بالذات سوى
املبدئية والفاعلية ،أي أن ذاهتا هي متام حقيقتها مث أن اإلذعان هبذا األمر واضح فيما يتعلق بالواجب تعاىل ذو
الذات البسيطة والوجود الصرف .مث لو أضفنا هذا األمر إىل املطالب املتقدمة من أن سلسلة الوجود من العلل
واملعلوالت تنتهي إىل ذات بسيطة واجبة الوجود فياضة بذاهتا ميكننا الوصول إىل النتيجة التالية وهي أن متام نظام
الوجود هو الربط والتعلق باحلق تعاىل ،ال بل متقومة الذات به حبيث ال تباين العلية مبعىن صدور الشيء باإلضافة
إىل أهنا ال تباينه مبعىن التشأن وتطور العلة إىل شؤونات خمتلفة:
"فما وضعناه أوال أن يف الوجود علة ومعلوال حبسب النظر اجلليل قد آل آخر األمر حبسب السلوك العرفاين
إىل كون العلة منهما أمرا حقيقيا واملعلول جهة من جهاته ،ورجعت عليه املسمى بالعلة وتأثريه للمعلول إىل تطوره
بطور وحتيثه حبيثية ال انفصال شيء مباين عنه ،فأتقن هذا املقام الذي زلت فيه أقدام أوىل العقول واألفهام،
وأصرف نقد العمر يف حتصيله لعلك جتد رائحة من مبتغاك إن كنت مستحقا لذلك وأهله".
بعد تقرير برهان صدر املتأهلني على النهج املذكور أقوم بنقل تقرير آخر هلذا الربهان ،نقله صهره وتلميذه أي
املرحوم املوىل حمسن فيض الكاشاين .قال:
أجل وأشرف وأكمل وهو التوحيد الوجودي وهو توحيد األولياء – عليهم
"وها هنا توحيد آخر أعلى و ّ

السّلم – وتوحيد الباطل ..وقد بيّنوا هذا التوحيد ببيانات وعبارات ولكن ما اتفق إيضاحه ألحد كما اتفق

ألستاذنا – أدام اهلل أيام بركاته – وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء وها حنن ذاكر برهانه وبيانه – دام ظله –
فاستمع.
وصل قد دريت أن اإلجياد هو إبداع هوية الشيء وذاته اليت هي حنو وجوده اخلاص ،فكل ما هو مفتقر إىل
موجد فهو يف ذاته متعلق ومرتبط له حقيقة غري التعلق واالرتباط بالغري أو يكون التعلق مبوجده صفة زائدة عليه
وكل صفة زائدة على الذات فوجودها بعد وجود الذات ال ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت له؛ فّل يكحون
ما فرضناه متفقرا بل غريه فيكون ذلك الغري مرتبطا إليه ويكون هذا املفروض مستقل احلقيقة مستغين اهلوية عن
السبب الفاعلي ،وهو خرق الفرض.
فإذا ثبت أن كل فاعل مبا هو فاعل بذاته وكل مفعول مبا هو مفعول بذاته ،وثبت أيضا أن كل منهما عني
وجوده ،إذ املاهيات أمور اعتبارية فاملسمى باملفعول ليس باحلقيقة هوية مباينة هلوية فاعلة املفيضة إياه املنفصلة
عنها حىت يكون هناك هويتان مستقلتان إحدامها مفيضة واألخرى مستفاضة – أي موصوفة هبذه الصفة – وإال
مل يكن ذاته بذاته مفاضة؛ فانفسخ ما أصلناه من كون الفاعل فاعّل بذاته واملفعول مفعوال بذاته.
فإذن اجملعول باجلعل البسيط الوجودي ال حقيقة له متأصلة سوى كونه مضافا إىل فاعله بنفسه ،وال معىن له
منفردا غري كونه متعلقا به وتابعا له ،وما جيري جمرامها كما أن الفاعل كونه متبوعا ومفيضا عني ذاته.
وإذا حتقق هذا وقد ثبت تناهي الوجودات إىل حقيقة واحدة ظهر أن جلميع املوجودات أصّل واحدا ذاته
بذاته فياض للوجودات وحبقيقة حمقق للحقايق وبسطوع نور منور للسماوات واألرض ،فهو احلقيقة والباقي شؤونه
وهو الذات وغريه أمسائه ونعوته ،وهو األصل وما سواه أطواره وفروعه ،وكل شيء هالك إال وجهه ،ولنبني ذلك
ببيان آخر وإن كانت هذه املعاين ال تدخل حتت البيان وال األشكال ،اآلخر الذي يتعرض لنتيجة الربهان وهو
أنه لو كان وجود املمكنات بأسرها وجود تعلقي وغري مستقل الذات؛ للزم من ذلك أن يتصف احلق تعاىل
باحلدوث ويقبل التغري ،وهذا حمال يف حقه تعاىل.
صدر املتأهلني أجاب بشكل مفصل على هذا اإلشكال وهو أنه ال وجود استقّليل ورابطي ملا سوى اهلل
تعاىل ،بل إن وجوداهتا هي تطورات احلق إىل أطواره املختلفة وشؤونه الذاتية .مث إن وجود العامل يف نسبته إىل احلق
تعاىل ليست كنسبة العرض إىل اجلوهر واملعروض ليحصل من ذلك أن يكون للعامل وجود يف نفسه ومغاير لوجود
املعروض بل هو كالنسبة بني املعاين احلرفية واملعاين اإلمسية ،ومن جهة أخرى فهذه النسبة هي نسبة املقيد إىل

املطلق .وبشكل دائم يكون املطلق متحد مع املقيد دون العكس .والنتيجة هي مبا أن حمور االحتاد هو يف
الصفات والكماالت الوجودية ،فلن يكون للنقائص طريق حلرمي الذات اإلهلية حيث أنه تعاىل ال يتصف هبا.
اإلشكال الثالث الذي يتعرض أيضا لنتيجة الربهان املذكور أنه بناء على نظرية وحدة الوجود والتوحيد اخلاص
يلزم من ذلك أن تكون هويات املمكنات أمور اعتبارية وأوهام وخياالت ال حتصل هلا إال باالعتبار.
وهذا هو قول السفسطائيني الذي ترده بداهة العقل.
أما كونه خمالف للشرع حيث أن التكليف والوعد والوعيد قد بنيت على أساس تعدد مراتب املوجودات
وتنوع النشآت وإثبات األفعال للعباد ،والواقع بناء على أصل وحدة الوجود أنه ال وجود ألي كثرة أو تعدد مراتب
للموجودات أما جواب صدر املتأهلني على هذا اإلشكال أنه من الواضح أن التوحيد اخلاص ينفي الكثرة لكنه
ينفي الكثرة يف الوجود وليس يف ظهور ذاك الوجود مث أن حلقيقة الوجود الصرف إفاضات ورشحات خمتلفة
ختتلف فيما بينها بالتشكيك وعلى هذا األساس تبقى مسألة التكليف والوعد والوعيد على قوهتا.
أما أهم إشكال يتعرض ألصل دليل وبرهان صدر املتأهلني أنه إذا كانت العلة بالذات هي شيء حقيقتها أنه
علة واملعلول بالذات أيضا حقيقته أنه معلول ،للزم من ذلك أن تدخل حقيقة الواجب – الذي هو منتهى
سلسلة املوجودات يف جنس املضاف ومبا أن مقولة املضاف من األجناس العالية وكل جنس متقوم بفصل ،يلزم
من ذلك أن يرتكب الواجب تعاىل من جنس وفصل واستحالة هذا األمر واضحة.
أما توضيح املّلزمة هي أنه لو كانت العلية هي عني ذات العلة ،واملعلولية عني ذات املعلول ،ذلك ألن العلية
من باب املضاف ،حيث يستحيل انفكاك تعقلها عن تعقل ما يضاف إليها أي املعلولية ،يلزم من ذلك أن تكون
اإلضافة واملضافية داخلتان يف حقيقة العلة واملعلول.
خّلصة جواب صدر املتأهلني على هذا اإلشكال هي أن املضاف ال بل سائر املقوالت هي مجيعها من
أقسام املاهيات واملاهيات زائدة على الوجود مث أن كل مفهوم عقلي ال ميكن تصوره من دون تصور مفهوم آخر
فهو داخل يف باب املضاف.
أما الواجب تعاىل فّل ماهية وال مفهوم عقلي له يكون قابّل للتصور واملوجودية الذهنية على الرغم من أن
احلق تعاىل علة بذاته ،فإن علية هذه ليست من باب املضاف واإلضافة ،حيث أن عليته هي علية حقة وحقيقية

فيما يتعلق بالوجود املنبسط وعلية حقة يف مقام الوجود املنبسط على كافة العوامل ومجيع هذه األمور غري داخلة يف
باب املضاف ،سوى أن مفهوم العلية هو عنوان حبيث ال يشكل هذا املفهوم سوى حقيقته اإلطّلقية والواسعة.
لقد أشرنا إىل هذه املسألة وهي أن من إحدى الطرق اجملهولة اليت اعتمد عليها صدر املتأهلني يف إثبات وحدة
الوجود وهي أن احلقيقة الوجودية لواجب الوجود أنه تعاىل وجود ال بشرط باإلطّلق املقسمي وإال فلن يكون
موجودا بالضرورة األزلية .لتوضيح هذا االستدالل نقول أن أحد موارد النزاع بني أصحاب العرفان والفلسفة هو
هل أن وجود واجب الوجود بشرط ال وجوده ال بشرط؟ اعترب أصحاب الفلسفة أن وجوده تعاىل هو بشرط ال
عن النقائص واعتربه أصحاب العرفان ال بشرط عن كل قيد وتعني وحد وشرط على الرغم من أن احلكيم
السبزواري يعتقد بإمكانية التوفيق بني االعتبارات الثّلث بشرط ال وال بشرط وبشرط ال شيء حول احلق تعاىل.
اختيار صدر املتأهلني رأى أصحاب العرفان وقال" :الفرق ..بني الوجود املأخوذ ال بشرط أي طبيعة الوجود الذي
عمومه باعتبار مشوله وانبساطه ال باعتبار كليته ووجوده الذهين ..وبني الوجود املأخوذ بشرط ال شيء وهو املرتبة
األحدية عند العرفاء ومتام حقيقة الواجب عند الفّلسفة .واألول هو حقيقة احلق عند العرفان إلطّلقه املعرى عن
التقيد ولو بالتنزيه عن املاهيات املوجب لنوع من الشرط فافهم".
مبعىن أنه لو كان وجود الواجب تعاىل وجود بشرط ال من النقائص واملاهيات ذلك ألنه لوحظ شرط يف
حقيقة احلق تعاىل وهو تنزيهه عن املاهيات والنقائص ،فهذا يؤدي إىل أن ال تكون موجوديته على حنو الضرورة
األزلية وهو مناف لوجوب وجوده تعاىل.
أما أنه كيف ميكن عند مّلحظة هذا الشرط أن يكون موجودا بالضرورة األزلية فهذا ما جنده يف احلاشية
القيمة للحكيم اإلهلي املرحوم املوىل على نوري .قال يف توضيح معىن الضرورة األزلية" :الضرورة األزلية ..كون
الشيء موجودا بالنظر إىل ذاته مع قطع النظر عن مجيع اجلهات واحليثيات اخلارجية املغايرة لذاته مغايرة خارجية
أو اعتبارية ،تقييدية كانت تلك احليثيات أو تعليلية وحقيقية كانت أو اعتبارية .واعتبار بشرط مناف ملا أظهرناه،
إذ الشرط واسطة فافهم".
وطبعا االبشرطية اليت أثبتت لوجود احلق تعاىل بناء على الدليل املتقدم مث اإلطّلق الوجودي الذي ذكره يعين
به اإلطّلق اإلجيايب ،أي عدم التأكيد على ما يعترب فيه عدم القيد ،أو بعبارة أخرى هو اإلطّلق القسمي بل
املعىن السليب ،يعين التأكيد على ما ال يعترب فيه القيد حيث أنه يف اإلطّلق القسمي يّلحظ القيد والتقييد اليت
تتناىف والضرورة األزلية للحق تعاىل.

أما أننا قد عربنا عن هذا االستدالل باجملهول فهذا ألن األعاظم قد نظروا هلذا يف كيفية احلقيقة الوجودية
للواجب تعاىل :فهل هي وجود ال بشرط أم وجود بشرط ال؟
لكنهم مل يلتفتوا لنتيجة هذا البحث التفاتة كافية وهي أنه لو كان وجوداته تعاىل ال بشرط باإلطّلق
املقسمي فسيكون مشتمّل على كافة كماالته الوجودية ولن خيرج أي أمر عن حطته الوجودية ولن يكون هناك
شيء يقابله ال العدم احملض والبطّلن الصرف وهذه هي نظرية وحدة الوجود.
سره من العظماء القّلئل الذين التفتوا إىل هذه النقطة حيث يقول بعد أن أشار إىل
اإلمام اخلميين ق ّدس ّ

االختّلف املوجود بني احلكماء والعرفاء يف حقيقة الواجب تعاىل" :وقد استقر رأي الفعل املطابق للربهان واملوافق
للعيان على الثاين وإن الواجب هو الوجود ال بشرط شيء وتعني وحيثية تعليلية أو تقييدية؛ فإن هو الوجود
الصرف واخلري احملض والنور اخلالص بّل شوب عدم واختّلط وغبار ظلمة .وليس لعدم شيء يف انتزاع مفهوم
الوجود عنه مدخل ،فإنه بالذات للوجود.
وقد ثبت عند أرباب التحقيق وأصحاب التدقيق أن املصداق الذايت للشيء وهو املوجود وما ورائه جهاته
وحيثياته…" ،املصدر نفسه ،الصفحة .300

