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برهان صديقين به روايت حکيم صهبا و جايگاه
آن در حکمت متعاليۀ صدرايی
حامد ناجیاصفهانی
چکيده

در پي تدوین آموزة «برهان صدیقين» و نگرش به ساحت واجبالوجود از رهگذر وجود
صرف که اولينبار توسط "ابن سينا" پيریزی شد (شيرازی،8338 ،ج ،0ص،)83
حکمای بزرگي بدین مهم پرداختند و تقریرهای گوناگوني از آن عرضه داشتند .بزرگ
حکيم جهان اسالم" ،صدر الدین محمد شيرازی" با وصول به اصل اصالت وجود و
جعل وجود به تقریری نو از آن دست یازید .تقریر وی که بر بنياد وحدت تشکيکي وجود
بنا نهاده شده بود ،بعدا توسط شارحانش از حوزة وحدت تشکيکي به وحدت شخصي
توسعه یافت و قرائتهای بدیعي از آن عرضه شد .عارف حکيم "آقا محمدرضا
قمشهای" از زمرة این حکما است که با بهرهوری از مباني عرفاني "ابن عربي" و
شارحانش به قرائتي نو دست یافته است ،نوشتار حاضر کوششي جهت بازنمایي دقيق
فلسفي این تقریر است و در پي تقریر آن در صدد است که به وجوه خلل آن بر بنياد
دستگاه تشکيکي حکمت صدرایي اشاره کند.
واژگانکليدی :وجود ،اشتراک وجود ،وحدت تشکيکي ،وحدت شخصي ،برهان
صدیقين.

 .استادیارفلسفه دانشگاه اصفهان؛ hamed.naji@gmail.com
[تاريخ دريافت9311/37/24 :؛ تاريخ تاييد]9313/34/97 :
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مقدمه
«برهان صدیقين» ،از جملة براهين عقلي اثبات واجبالوجود در فلسفةاسالمي است که اولينبار توسط
حجـةالحق ابـنسـينا ،اصـطالح آن بکـار بــرده شـد؛ پـس از وی حکيمــاني چـون "سـيدحيدر آملـي"،
"ابـن ابـي جمهــور احسـایي"" ،محقـق خفــری"" ،مالصـدرا"" ،حکـيم ســبزواری"" ،آقـا محمدرضــا
قمشهای" 8ـ مشهور به حکيم صهبا ـ "آقا غالمعلـي شـيرازی" و "عالمـة طباطبـائي" در صـدد ارائـة
قرائتهای گوناگون این برهان برآمدند.
این برهان در طول مباحث عقلي از مرتبه مفهوم به مصداق و از مرتبة مصداق به حقيقت وجود ـ و یـا
همان اعتبار ظهور و بطون در وجود ـ ارتقاء یافته است؛ برهان توحيدی حکيم صهبا که از گونة سوم این
براهين است از برهانهای در خور توجه این مسیله قلمداد ميگردد.این برهان که در بستر حکمت متعالية
صدرایي ارائه شده،از جهات گوناگوني مبتنيبر دستگاه فکری شارحان ابنعربـي اسـت ،بنـابراین پـس از
تقریر برهان حکيم صهبا،براساس نظام حکمت متعاليه و گفتار صدرالحکما به بررسي آن خواهيم پرداخت.
تقرير عارف قمشهای از برهان صديقين
عارف قمشهای در رسالة وحدت وجود (قمشهای ،8338 ،ص  ،)38 – 33پس از مسلم دانستن وجـود
و وحدت آن ،در تعيين نسبت حقيقت واجب به وجود دو نظر را مطرح ساخته است:
الف) فالسفه :وجود واجب را وجود بشرط ال ميدانند.
ب) عرفا :وجود واجب را وجود البشرط ميدانند.
و اما با وجود اختالف در تعيين منزلت واجب بين حکيم و عارف ،اینان در یك حقيقت با هم متفقند که
وجود عام منبسط از سویي ظل واجب است و از سویدیگر ظل هر امری ،با آن امر از جهتـي مغـایر و از
جهتي متحد است.
حال با توجه به نظر اهل عرفان در منزلت واجب ،با بهره از دو اصل حکمي زیـر مـيتـوان بـه اثبـات
واجب پي برد:
الف) مصداق بالذات هر مفهوم ،همان مدلولي است که مفهوم از آن بدون هرگونـه حيثيـت تقييـدی و
تعليلي برگرفته شده است؛
ب) انتزاع مفهوم وجود از یك طبيعت و حملش بـر آن طبيعـت بـه ضـرورت ذاتـي و بـدون هرگونـه
حيثيت تقييدی و تعليلي است و چون آن طبيعت ازلي ميباشد حمل مفهوم وجود بر آن به ضرورت ازلـي
است.
پس در نتيجه حمل وجود بر طبيعت به ضرورت ازلي است و چون قيد بشرط ال ،دخلي در انتزاع مفهوم
وجود ندارد و قيد سلبي است ،پس وجود ال بشرط ،ذات واجب است.
حکيم صهبا همين برهان را در حاشيه خود بر تمهيد القواعد چنين تقریر کرده است:
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صغری :انتزاع مفهوم وجود از وجود مطلق نياز به هينيك از حيثيتهای تقييدی و تعليلي ندارد.
کبری :هر حقيقتي که بدون حيثيت تقييدی و تعليلي مفهوم وجود از آن انتزاع گردد به ضرورت ازلـي
موجود است.
8
نتيجه :وجود مطلق به ضرورت ازلي واجب است (همان ،ص .)888 – 883
همننانکه از تقریر فوق آشکار است حکيم صهبا بنيان نظریه خود را بر یك قرائـت خـاص از وحـدت
شخصيه وجود پي نهاده است که در این قرائت ،وجود فقط در حضرت حق انحصار ميیابد .از ایـن رو در
منظر ناظران در کثرت عالم چه بسا این تقریر با اشکاالتي مواجه باشد که بنابر گفتة خود حکيم صهبا سه
اشکال زیر قابل بيان است:
اشکال :اگر حقيقت واجب عين طبيعت وجود باشد ،پس واجبالوجود یا عين تمام اشـياء اسـت و یـا
جزء اشياء.
پاسخ :چنانکه در مدعای برهان گذشت مفهوم وجود از طبيعت وجود بدون هرگونه حيثيـت تعليلـي و
تقييدی انتزاع ميیابد ،در حاليکه در اشياء امکاني ،انتزاع ماهيت امکاني بهواسطه حيثيت تعليلي و تقييدی
وجود است و انتزاع وجود امکاني در گرو حيثيت تعليلي است؛ پس هيچ یـك از وجـودات امکـاني همـان
طبيعت وجود نيستند ،پس اگر فردی برای طبيعت وجود باشد ،خداوند سبحان مثل ميیابد حال آن که او
«یيس کمثله شیء» (شوری )3 :است.
اشکال :بنا به پاسخ اشکال فوق ،واجب هينگونه معيتي با اشياء نخواهد داشت.
پاسخ :در نظر عارف وجود عام منبسط ،ظل واجب است که از جهتي عين واجب است و از جهتي غير
او .این وجود منبسط از جهت عينيت با واجب ،مصحح معيت واجب با ممکنات است و از جهـت غيریـت
مصحح تنزیه خداوند سبحان از اشياء ميباشد.
با توجه بدین پاسخ ـ همننانکه حکيم صهبا خود اشاره نموده است ـ وحدت شخصي بر طبيعت وجود
حکمفرماست(3قمشهای ،پيشين ،ص .)30بنابراین ،اعتبار وجـود بـه معنـي بشـرط ال از لـوازم ذات الهـي
خواهد بود نه تمام حقيقت او.
اشکال :بنا بدین پاسخ ،معني سریان حقيقت وجود در واجب و ممکن چگونه خواهد بود؟
پاسخ :باید توجه داشت که سریان این حقيقت به معني ظهور آن حقيقت است ،گاه این ظهور بالذات
و لذاته ـ است که ظهورش در واجب ميباشد ـ و گاه ظهور این حقيقت در اسماء و اعيان ثابته در مرتبـة
علم واجب است و گاه ظهور این حقيقت در اعيان امکاني است؛ پس این حقيقت به اعتبارهای گونـاگون
در واجب و ممکن ساری است (همانجا).
در این بخش با بهره از آرای وجودی حکيم صهبا به واکاوی برهان وی خواهيم پرداخت:
در این مقام بایسته ذکر است که افزونبر اشکاالت فوق ،اشکاالت دیگری بر این نظریه همنـو لـزوم
حلول وابطال بازخواست در حشر مطرح است که حکيم قمشهای به آنها نپرداخته است.
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حصر اقوال وارد در وحدت وجود از نظر حکيم صهبا
حکيم صهبا با نظر به رأی متفکران اسالمي ،آراء اینان را در سه دسته مندرج ميداند:
 .8متکلمان و بيشتر حکماء :کثرت در وجود حقيقي است و وحدت آن اعتباری ،چه به بداهت حسـي و
حکم عقلي اشياء در جهان خارج متکثر بوده و وجود از آنها انتزاع ميگردد؛
 .8گروهي از عرفاء :وحدت در وجود حقيقي است و کثرت خيالي؛
در نظر حکيم صهبا این نظر مستلزم نفي شرایع و بعثت انبياء است و علت تفوه به این گفتار بهواسـطه
دو امر است :یا به غلبه سلطان وحدت در سلوک است؛ و یا به مداخلة شيطان در مکاشفات قائالن به آن
است .وی در این باب گوید:
« راه سخت است مگر یار شود لطف خدا ورنه انسان نبرد صرفه ز شيطان رجيم
و این یکي از دالیل نيازمندی سالك به شيخ کامل مکمل است.
ظلمات است ،بتـرس از خطـر گمراهي
قطع این مرحله بي همرهي خضر مکن
(قمشهای ،پيشين ،ص)830
 .3عرفای شامخ و حکمای متیله :وحدت و کثرت در وجود حقيقي است ،چه از سویي کثـرت وجـود در
جهان خارج مشهود است ،و از سوی دیگر وحدت آن نيز به ادله نقلي و عقلي اثبات مـيگـردد .وجـود در
نظر این گروه دارای وحدت انبساطي اطالقي است که وحدتش عين کثرت است و کثرتش عين وحـدت
(قمشهای ،پيشين ،ص.8)886
توحيد خاصی و خاص الخاصی در نظر حکيم صهبا
حکيم صهبا بسان اهل معرفت اوال وجود را واحد شخصي دانسته و ثانيا بر ميزان اهل حکمت ،تـواطي
و تشکيك را از خواص کلي ميداند؛ پس چون حقيقت وجود دارای وحدت شخصي است ،این وحدت گاه
به صورت وحدت انبساطي در بر دارندة واجب و ممکن است ،و گاه این وحـدت تنهـا در حقيقـت واجـب
دیده ميشود.
توحيد به اعتبار اول ،توحيد خاصي است که در اواسط سفر اول از اسـفار اربعـه بـرای سـالك متحقـق
ميگردد و به معني دوم ،توحيد خاص الخاصي است که در نهایت سفر اول از اسفار اربعـه بـرای سـالك
حاصل مي گردد و در این موقع در نظر سالك هيچ ممکنـي دارای وجـود نيسـت کـه بتوانـد همگـام بـا
حضرت حق اعتبار گردد ،از این رو در منظر وی وجود فقط در حضرت حـق قابـل اعتبـار اسـت و سـایر
موجودات جز سرابي بيش نيستند (قمشهای ،پيشين ،ص.)30
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نقد و حکومت
پيش از بررسي آرای فوق ،با ارائة مقدمات کلي زیر به پژوهش مباني عقلي این حکيم ميپردازیم:
مقدمۀ اول :تحليل وجود
حکمای الهي در پي اقامة براهين گوناگون دربارة اشتراک معنـوی وجـود ،در صـدق چگـونگي حمـل
مفهوم وجود بر مصادیق گوناگون دچار مشکل گردیدهاند ،چه ادلة اشتراک وجود در نظر بيشـتر حکمـای
مشاء ،گویای اثبات اشتراک وجود در مفهوم است ،همنون چهار دليل زیر:
 .8صالحيت مقسم بودن وجود برای اقسام خود؛
 .8اتحاد مفهوم عدم در مقابل وجود؛
 .3اگر اعتقاد به تعين وجود ممتنع گردد اعتقاد به وجود مطلق ممتنع نميگردد.
 .8اگــر لفــظ وجــود در قافي ـه شــعر قــرار گي ـرد از نظــر ادب ـي مخــل بالغــت اســت و شــعر دارای
عيب ایطاء دانسته ميشود ،از این رو وجود بين مصادیق خود مشترک معنوی اسـت( 6سـبزواری،8388 ،
ص 83ـ.)88
از همينرو برخي از حکمای مشاء اشياء را حقایق متباینهای پنداشتهاند که مفهوم واحد بـر آنهـا قابـل
صدق است.
رأی فوق در پيشگاه حکمت متعاليه و اصحاب معارف الهيه از دوسو قابل خدشه است.
 .8پــارهای از ادل ه اشــتراک وجــود ،اشــتراک را عــالوهبــر مفهــوم ،در ســاحت مصــداق ني ـز اثبــات
ميکند؛ همنون دو دليل :لـزوم سـنخيت علـت و معلـول ،و لـزوم تعطيـل در شناسـایي حضـرت حـق
0
(پيشين)؛
 .8اصل فلسفي امتناع انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین ،بيانگر ابطال نظریه فوق است.
عارف قمشهای دربارة این اصل گوید« :و باجلملة فعدم جاوا اتتازام موماوم واحاد مان ا قاا
املتبا نة من جمة تبا نما و اختالف ها بال اشرتاک فی امر ذاتی أو عرضی بدهیی فطری ال حیتاج الی
البیان و الربهان» (قمشهای ،پيشين ،ص.)883
عــارف قمشــهای گرچــه ای ـن اصــل را بســان صــدرالمتیلهين (شــيرازی ،8338 ،ج ،8ص )36بــدیهي
دانسته ولي با اقامه برهان ،به این اصل استحکام بخشيده است؛ وی با بهره از اصل سنخيت و مناسـبت
ذاتي بين امر خارجي و مفهوم انتزاع یافته از آن ،بر این باور است که در انتزاع امر واحد از چند حقيقت یا
این چند حقيقت در خصوصيت ذاتيای با هم مشترکانـد و یـا بـه واسـطة امـری خـارج از ذات بـا هـم
مشترکاند.
در صورت اول ،عدم تباین ذاتي بين این چند حقيقت اثبات شده و در صورت دوم ،چون مآل اتحـاد در
امر خارج از ذات به امر داخل در ذات است ،بازگشت مسیله به عدم تباین ذاتي چند حقيقـت خواهـد بـود
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(قمشهای ،پيشين ،ص 883به بعد و نيز :سبزواری ،8388 ،ص 66ـ.)60
حال با بهره از بحث فوق گوئيم:
صدق وجود بر واجب و ممکنات ]الف[ :یا به اشتراک است؛ ]ب[ :یا به تباین.
در این مقام پارهای از متکلمان و عرفا ،با بهره از مباحثي چون توقيفيت اسماء ،بر این باورند که صـدق
وجود بر واجب بر خالف ادب دیني است؛ در این جا اگر از این مبنا صرف نظر نموده و با نگرشي حکمـي
به بحث برگردیم ،قائالن به تباین وجود به حصر عقلي خود بر دو دستهاند ،اینان گویند:
 .8یا صدق وجود بر واجب و ممکن به اختالف است؛
 .8یا صدق وجود بر واجب و اقسام ممکنات به اختالف است ،یعني در بين اقسام ممکنات نيز اشتراک
لفظي حکمفرماست.
بنا به آننه که پيش از این در مفاد اصل فلسفي عدم جواز انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین گذشت،
دو نظر فوق بدیهي البطالن خواهد بود .پس صدق وجود بر واجب و ممکن به اشتراک معنوی است .حال
با توجه به اعتبارات گوناگون ماهيت و تعميم بحث به وجود ،اختالفي مبنایي بين تعيين اعتبارات وجود به
چشم ميخورد .حکيم ،وجود بشرط ال را واجب ميداند و عارف وجود ال بشرط مقسمي را واجب دانسـته،
و وجود بشرط ال را مقام احدیت ميداند.
نکته در خور توجه در این مقام نگرش های گوناگون اهل معرفت دریـن بحـث اسـت ،عـارف حکـيم
"عالء الدولة سمناني" در کتاب العروه در مقام حاشيه بر کالم ابنعربي گفته اسـت« :ان الوجاود ا ا
هو اخلال تعالی ال الوجود املطل و ال املقید» و در جـای دیگـر گویـد« :فللوایض وجاود مطلا و
للمظاهر وجود مقید و للمویض وجود ح »؛ صدرالمتیلهين در مقام محاکمه ایـن دو عـارف ،نـزاع را
لفظي دانسته (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص 333و  )330و مـآال عبـارت سـمناني را بيـانگر مقـام تنزیـه و
عبارت ابن عربي را ناظر به مقام تشبيه دانسته است .این محاکمه بعدا توسط حکيم الهـي "مـال مهـدی
نراقي" به رشتة نقد کشيده شد ،چه در نظر فيلسوف نراقي بنياد رأی سمناني و ابـنعربـي متغـایر اسـت
(نراقي ،8363 ،ص .)688-688
بررسي آراء فوق و درنگ در مطاوی کتب عرفاء و اصحاب حکمت متعاليه از طرفي نشـانگر اختالفـي
بنيادی در نگرش مسیله وجود است و از طرفدیگر نشانگر خلط اصطالحات در بيان تغایر است .از اینرو
در بررسي نهایي ،بحث خود را به وحدت تشکيکي و وحدت شخصي وجود معطوف ميسازیم.
مقدمه دوم :وحدت تشکيکی در نظام حکمت متعاليه
صدر الحکما ،در پي اثبات اصالت وجود ،جعل وجود و اشتراک وجود؛ در مقام اثبات تفاوت افراد وجـود،
چارهای جز در اثبات تشکيك خاصي ندید .حکمای اشراق در مقام صدق یك کلي بر افرادش ،عالوه بـر
حمل به تواطي ،حمل به تشکيك را نيز معتبر دانستند ،یعني در برخي از کليها همنون صدق مفهوم نور
بر افرادش ،ما به االختالف افراد عين ما به االشتراک آنهاست.

برهان صدّيقين به روايت حکيم صهبا و جايگاه آن در حکمت متعاليۀ صدرايی
)(The Seddiqin Demonstration as Narrated by Hakim Sahba and . . .

31

صدرالمتیلهين با بهره از کـالم حکمـای اشـراق ،از یـك سـوی چـون ماهيـات را حـد عـدمي وجـود
ميدانست ،و در دایرة امکان امری ورای وجود را معتبر نميدانست؛ و از سـوی دیگـر اخـتالف در افـراد
وجود را بالبداهه درميیافت ،اساس اختالف افراد وجود را در خود وجود دانسـت و بـه تعبيـر دقيـق مابـه
االختالف افراد وجود را عين ما به االشتراک آنها دانست؛ از این رو در پيشگاه حکمت متعاليـه بـا اعتبـار
8
تشکيك خاصي همگام با اصالت وجود ،اختالف افراد وجود اثبات 3ميگردید.
بنابراین ،در نظام وجودی حکمت متعاليه با اثبات تشکيك وجود وحدت در کثرت اثبات ميگردد ،صدرا
در این مقام به همين حد بسنده نکرد ،بلکه با بهره از اصل موروث «بسیط ا قیقة کل االشایاء و لایس
شیء منما» به تکميل آموزة وجودی خود پرداخت؛ صدرا با بهره از اقسام حمل ،نوع دیگری از حمل را با
استفاده از اصل فوق بر آن افزون ساخت و اعالم داشت که در سلسـلة وجـود ،مرتبـة اعـالی وجـود در
بردارندة مرتبة ما دون وجود است ،ولي در عين حال دارای مرتبة سلبي و حد عدمي مادون نيست ،یعنـي
«لیس بشیء منما»؛ لذا مرتبة اعالی وجود یعني واجبالوجود در بر دارندة تمام کماالت امکاني در مرتبة
وجود است؛ پس تمام کثرتها در مرتبة وحدت از نظر حد وجودی قابل اعتبارند.
مقدمۀ سوم :وحدت شخصی وجود در نظام حکمت متعاليه
صدرالمتیلهين با عنایت به آثار عرفاني ،گویي از نظر وحدت تشکيکي به نحوی عدول کرده و به نظریه
وحدت شخصي وجود توجه نموده است .وی گوید« :هداتی ربی بالربهاان الناری العرشای الای رصاط
مستقیم من کون املوجود و الوجود منحرصا فی حقیقة واحدة شخصیة ال رش ک ل ،فی املوجود ة
ا قیقیة و ال ثاتی ل ،فی العنی» (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص.)808
تحليل عقلي این گفتار از سوی صدرالمتیلهين در گرو یك نکته اساسي در چگونگي ارتبـاط واجـب بـا
ممکن است.
در پيشگاه متکلمان ،واجب مؤثر و ممکن متیثر است و در نظر حکمـا ،واجـب عل ت و ممکـن معلـول
است؛ 0اگر واجب مؤثر باشد انفکاک وی از متیثر کامال معقول بوده و چه بسا با این فـرض ،وجـود متـیثر
بدون مؤثر فرض گردد و اما در نظام علي ،تخلف معلول از علت تامه محال بـوده و عل ت تامـه هينگـاه
بدون معلول نيست؛ ولي نکتة اساسي در نظام علي دوگانگي وجود علت و معلـول و ارتبـاط وجـودی آن
دو است ،صدرا در این مقام با بهره از نظر اهل عرفان نسبت واجب و ممکن را نسـبت متجل ي و تجلـي
ميداند.86.
وی در این باره گوید« :منشییت خداوند بر عالم به عليـت نيسـت  ،زیـرا عليـت از حيـث علـت بـودن
مقتضي مباینت علت و معلول است» (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص.)338
و در جای دیگر گوید :ماهيات و اعيان امکاني دارای وجود حقيقي نيستند ،و موجودیت آنها به واسـطه
انضمام به نور وجود است و معقوليت آنها به نحوی از انحاء وجود و طوری از اطـوار تجلـي وجـود اسـت
(شيرازی ،8338 ،ج ،8ص .)330بنابر این اگر عالم امکاني ،تجلي واجب قلمداد گردد ،از طرفـي هرگونـه
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دوئيت در نظام وجود نفي شده و از طرفي کيفيت معيت خداوند با موجودات به نحو کامل اعتبار ميگردد
و مقام تشبيه در عين تنزیه و بالعکس کامال مصداق ميیابد.
صدرالمتالهين در این مقام گویي نيز در تحليل عقلي مسیله از قاعدة بسـيط الحقيقـه اسـتمداد جسـته
است وی در پایان بحث علت و معلول ميفرماید« :فی ذکر تمط آخار مان الرباهاان علای أن واجاب

الوجود فرداتی الذات تام ا قیقةال یارج مان حقیقتا ،شایء مان االشایاء» (شـيرازی ،8338 ،ج،8
ص .)308بظاهر منظور صدرا از قيد «نمط آخر» و برهان مندرج در ذیل آن ،ترفيع افق این قاعده اسـت؛
چه بر اساس وحدت تشکيکي قاعده بسيط الحقيقه گویای اثبات کمال امکاني برای واجب است ،حال آن
که در این مقام مراد مالصدرا اثبات وجود موجودات در مرتبة واجب ،بدون اعتبـار حـد امکـاني آنهاسـت،
پس در این مقام ،بسيط الحقيقه ـ یعني واجب ـ تمام وجودات است ،لذا بـدین تحليـل مقـام وحـدت در
کثرت و کثرت در وحدت در مقام حقيقت وجود اعتبار ميگردد.
صدرا در این مقام گوید«:ای سالك راه حق بنگر که چه از مقام وحدت وکثرت بهطور جمعي و تنهایي
در مي یابي؟ اگر تنها به جهت وحدت مينگری تو با حضرت حقي؛ زیرا کثرات الزم با خلق را رفع کـرده
ای و اگر جهت کثرت را به تنهایي مي نگری تو تنها با خلقي و اگر وحدت را در کثرت پوشيده و کثـرت
را در وحدت مستهلك ميبيني بين دو کمال جمع کرده ای و به حسن دو مقام نائل آمده ای» (شـيرازی،
 ،8338ج ،8ص.)303
مقدمۀ چهارم :خلط اصطالح در اعتبارات وجود
پيش از ورود به این گفتار ،تذکر سه نکته الزم است:
نکتۀ اول :در شناخت اقسام اطالق
اطالق در اصطالح اهل حکمت در دو جای بکار برده ميشود:
 .8در مفاهيم که عبارت از قيدی عدمي است و بيانگر عدم تخصي

موضوع است؛

 .8در مصاديق که بيانگر ارسال و سعه است.
پس اگر اطالق در اصطالح «وجـود مطلـق» اطـالق بـه معنـي اول باشـد« ،وجـود مطلـق» عبـارت
از وجودی است که دارای قيد نيست؛ و اگر در اصطالح «وجود مطلق» اطالق به معني دوم باشد« ،وجود
مطلق» ،معنيای وجودی است که دارای سعه بوده و در بر دارنده تمام وجودات و در نتيجه تمام کماالت
است (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص 388حاشيه سبزواری).
حکيم محقق مال علي نوری در این مقام بر این باور است که اطالق در معنـي دوم هرگـاه بـر واجـب
الوجود اطالق گردد،این اطالق در دو مقام قابل اعتبار است:
الف) اطالق ،وصف ذات واجب باشد؛ که درین صورت وصف اطالق گویای معنای ذاتي حضرت حـق،
یعني وجود و ضرورت ازلي حضرت اوست؛

برهان صدّيقين به روايت حکيم صهبا و جايگاه آن در حکمت متعاليۀ صدرايی
)(The Seddiqin Demonstration as Narrated by Hakim Sahba and . . .

37

ب) اطالق وصف فعل واجب باشد .که درین صورت وصف اطالق ،گویـای سـعة رحمـت و اسـتيالی
اوصاف ذاتي او بر فعلش است .الزمة این اتصاف جزءگردیدن وی در امور امکاني نميباشد ،چه اگر واجب
جزء یکي از حقایق امکاني باشد ،مقيد به حقيقت امکاني گشته و در جزء دیگر اعتبار نخواهد شد.
«و لیس من رشط املطل أن کون جزءا للمقید کام تومه ،العامة؛ ألن املطل الاذی کاون جازءا
با قیقة کون مقیدا با قیقة لکون اجلزءفقیدا للجازء اآلخار و کال فقیاد مقیاد؛ کاام ال یوای»
(شيرازی،8338 ،ج ،8پاورقي ص .)888
نکتۀ دوم :اطالقات لفظ وجود
وجود از جهت لفظ ،در اصطالح اهل حکمت در سه معني به کار برده ميشود:
 .8ذات شيء و حقيقت آن که منافي با عدم است و صدق آن در شيء موجب نفي عدم از آن ميگردد؛
این معني بر خداوند متعال قابل صدق است؛
 .8معني مصدری انتزاعي که از آن به «هستي» و «بودن» تعبير ميشود .وجود بدین اصطالح ،بر هيچ
ذاتي در جهان خارج صدق نميگردد ،در نتيجه قابل صدق بر ذات الهي نخواهد بود؛
نکته در خور توجه در این وجود نسبيت آن بوده ،چـه در حـاالت بسـياری بـا عـدم جمـع مـيگـردد،
مثال گفته مـيشـود« :زیـد اکنـون در خانـه موجـود اسـت ،و در بـازار موجـود نيسـت» یعنـي در بـازار
معدوم است.
 .3به معني وجدان(= یافتن) و رسيدن (شيرازی ،8308 ،ص 86و شيرازی ،8338 ،ج ،8ص.)333
نکتۀ سوم :صور عقلی توحيد وجود
توحيد وجود به حصر عقلي در دو ظرف قابل اعتبار است:
 .8مفهوم وجود که در این مقام ادله اشتراک معنوی وجود مؤید بحث است؛
 .8حقيقت وجود که در این مقام دو فرض قابل تصور است:
الف) سنخ وجود وحدت دارد،که در این صورت اطالق وجود بر واجب و ممکن به طـور حيقـت بـوده و
وحدت وجود ابهامي ميباشد که با کثرت قابل جمع است .از این رأی ميتوان به وحدت تشکيکي وجـود
تعبير نمود.
ب) حقيقت وجود شخصي واحد است و کثرت در آن به هيچوجه نبودهو کثـرت معتبـر در آن ،در مقـام
88
مظاهر وی ميباشد88 .از این نظر به وحدت شخصي وجود تعبير ميگردد.
تبصره :اطالقات حقيقت وجود
حقيقت وجود در لسان اهل حکمت و معرفت در دو مقام استفاده ميگردد که خلط آن موجب مغالطات
بسياری ميگردد:
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اطالق اول :حقيقت در مقابل مفهوم؛ حال در مسـیلة وجـود بنـا بـه قاعـدة اسـتحالة انتـزاع مفهـوم
واحد از حقایق متباینه ،حقيقت وجود واحد خواهد بود که از این وحدت به وحدت عمومي و ابهامي تعبيـر
ميشود؛
اطالق دوم :حقيقت در مقابل ظل؛ حال در مسیله وجود چون تحقق تمام حقایق به وجود است ،خود
وجود نيز بذاته متحقق خواهد بود ،چه هيچ مقيدی از مطلق خالي نيست.
حال با توجه به امور فوق ميتوان دریافت که وحدت شخصي وجودی (با توجه به اطالق دوم) منافي با
کثرت حقيقت وجود در اطالق اول نيست و خود وحدت اطالقي (اطالق اول) نيز منافي کثرت در همـين
اطالق نميباشد.
نتيجه
حال با درنگ در اصول پيشين نکات زیر معلوم ميگردد:
 .8وجود مطلق در نزد حکماءعبارت از وجود واجب الوجود ،یعني وجودبشرط ال است ،بدین شـرط ،کـه
وجود ملحوظ در این اعتبار وجود حقيقي بوده و اطالق معتبر در آن قيد عدمي باشد؛
 .8وجود مطلق در نزد عرفا گاه به معني مطلق الوجود ـ یعني ال بشـرط ــ اسـتعمال شـده و گـاه بـه
معني همان وجود مطلق یعني بشـرط ال؛ در ایـن صـورت وصـف اطـالق در معنـي ال بشـرطي وصـف
ذات بوده ،و در اعتبار بشرط ال ،وصف فعل واجب است 83و اطالق در هـر دو اسـتعمال بـه معنـي سـعة
وجودی و عدم تقيد آن است88و اعتبار وجود در هر دو مقام به معني مصدری نبوده و بيانگر اصل تحقـق
است.
 .3مطلق الوجود در نزد حکما ،همان وجود ال بشرط اسـت ،کـه اعتبـار اطـالق در آن اعتبـار ابهـامي
ميباشد و وجود در آن معني مصدری است .پس ال بشرط متداول در فلسفه مغایر ال بشـرط مسـتعمل در
عرفان است؛ لذا با مسامحة ناچيزی ميتوان منشی نزاع عارف سمناني با شيخ اکبر را لفظي دانست ،صدرا
در این باب ميفرماید« :اتی ال ظن ان االختالف بین ،و بنی الشیخ العربی اتام نشأ عن هذا االشرتاک

فی اللوظ املوجب لالشتباه و املغالطة» (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص.)333
 .8در پيشگاه حکمت متعاليه و اهل معرفت با اعتراف به وحدت شخصي وجود ،تعميم وحدت شخصـي
از واجب به تجلي ـ یعني ماسوا ـ موجب ضاللت است ،لذا در استعمال اصطالح وحـدت شخصـي وجـود
مرتبة تجلي و متجلي کامال جدا از یکدیگر است؛
الزم به ذکر است که خلط اصطالح «اعتباری» بين امر مفهومي و امر ظلي نيز بدین گمراهـي ،قـوت
بخشيده است ،چه هرگاه عرفا عـالم را اعتبـاری بداننـد ،منظـور آنهـا از اعتبـاری ،ظلـي اسـت نـه امـر
غيروجودی.
صدرا در این باب ميفرماید« :ان اکثر النااظر ن فای کاالم العرفااءاالهلیانی حیامل ی صالوا الای
مقااممم و ی حییطاوا بکنا ،ماراممم ظناوا ا اتا ،لازم مان کالممام فای اثباات التوحیاد اخلا ای
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فی حقیقةالوجود و املوجود بام هو موجود وحدة شخصیة ا ان هو اات املمکناات اماور اعتبار اة
حمضة و حقائقما اوهام و خیاالت ال حتصل هلا اال بحسب االعتبار حتای ان هاءالءالنااظر ن فای
کالممم من غری حتصیل مراممم رصحوا بعدمیة الذوات الکر مة القدسایة و االشاخاا الفا وة
امللکوتیة کالعل االول و سائر املالئکة املقربنی و ذوات االتبیاء و االولیاء( »...شيرازی،8338 ،ج،8
ص 388ـ.)380
پس در پيشگاه حکمت حقه احکام وجودی بر اشياء امکاني ثابت است.
بررسی و محاکمه نهايی برهان توحيدی عارف قمشهای
با توجه به اصـول منـدرج در مسـائل پيشـين و عبـارات عـارف قمشـهای ،مـيتـوان بـه تنـایج زیـر
رسيد:
 .8برهان وجودی صدرالمتیلهين ،بر اصول :اصالت وجود ،بساطت وجود ،تشکيك وجود پيریزی شـده
است ،پس برهان صدیقين صدرالمتیلهين برهاني مبتني بر وحدت تشکيکي مـيباشـد .لـذا بـا توجـه بـه
دستگاه حکمت متعاليه صدرایي دو نقد کلي بر برهان عارف قمشهای وارد است:
الف) ابتنای برهان بر وحدت شخصـي وجـود ،در حاليکـه ایـن مبنـا مـورد رضـایت رایـج ایـن نظـام
نيست؛
ب) با عدم اثبات وحدت شخصي وجود ،انتزاع وجود از حقيقت خارجي بدون هرگونه حيثيـت تعليلـي و
تقييدی موجب اثبات واجب یا حقيقت صرف وجود نخواهد شد؛ چه در این صـورت وجـود انتـزاع یافتـه،
وجود به معني مصدری و وحدت معتبر در آن وحدت ابهامي بوده و صرفا جنبة مفهومي دارد نه مصداقي؛
لذا با اذعان به برهان عارف قمشهای دچار خلط اساسي بين مفهوم و مصداق شدهایم .وبه دگر تعبير پيش
از بيان برهان صدیقين به قرائت حکيم صهبا ما نيازمند به اثبات وحت شخصيه وجود هستيم تا از رهگذر
آن بتوانيم بدین برهان برسيم.
تذکر
مالصدرا گرچه نظام وجودی حکمت متعاليه و برهان توحيدی خود را بر وحـدت تشـکيکي پـي نهـاده
ولي چنانکه در عبارات پيشين به طور مجمل بدان اشـارت رفـت ،خـود در پـارهای از مـوارد بـه وحـدت
شخصي نيز اعتراف نموده است و گویي در صدد ارائه برهان جدیدی در اثبـات واجـب بـر بنيـاد وحـدت
شخصي صرف بوده که موفق به طرح آن نشده است زیرا اثری از این برهان خاص در آثـار وی برجـای
نمانده است ،صدرا در این باب گوید« :لنا برهان مفقی علی التوحید اخلا ی و هو أن ال ثاتی ل ،فای
86
الوجود فضال عن الوجوب (شيرازی ،8386 ،ص. »)368
 .8برهان وجودی عارف قمشهای مبتني بر دو شرط ،برهاني کامل است:
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شرط اول :اثبات وحدت شخصي وجود و ابتنای برهان صدیقين حکيم صهبا بر آن .که توجه به این
مهم در قرائت نهایي صدرا از وجود ،در انتهای مباحث علت ومعلول اسفار مورد توجه قرار گرفته و صـدرا
در این مقام با بهره از تعليمات ابن عربـي و شـارحاناش بـه تقریـر آن پرداختـه؛ (شـيرازی ،8338 ،ج،8
ص  ) 380-880ولي بنابر تدقيقي که این مقام بایستة آن نيست این نظریه با دسـتگاه تشـکيکي صـدرا
همخوان نيست؛
شرط دوم :تعميم احکام تجلي به متجلي و به تعبير دقيق عرفاني تعميم احکام وجـود اعتبـاری بـه
وجود حقيقي ،چه وجود معتبر در برهان عارف قمشهای برگرفته از وجودات امکاني بدون اعتبـار حيثيـات
تعليلي و تقييدی است .در حاليکه برهان در صدد اثبات وجود حقيقي است.
تبصره
چنانکه پيش از این گذشت عارف قمشهای به دو گونه توحيد اعتقاد دارد ،توحيـد خاصـي کـه در ایـن
موطن وحدت انبساطي در بر دارندة واجب و ممکن است ،توحيد خاص الخاصي که در آن وحدت حقيقـي
عين واجب ميباشد؛ لذا اگر برهان حکيم صهبا را با توحيد خاص الخاصي انطباق دهيم نيازی بـه اعتبـار
دوم در صحت برهان وی نيست ،جز آنکه اثبات اصل مدعای برهان نيـاز بـه اثبـات عقلـي دارد ،گرچـه
عرفایي چون حکيم صهبا ،این اصل را بـه جهـت دریافـت شـهودی آن جـزء محسوسـات یـا مجربـات
دانسته ـ و اگر جه بر آن برهان اقامه شود ـ نيازی به برهان برای آن نميبينند.
پینوشتها
 .8حکيم متیله آقا محمدرضا قمشهای ( 8360 -8888ق) در شهرستان قمشه اصـفهان زاده شـد ،وی
به عزم تحصيل وارد اصفهان شد و از محضر "سيد رضي الریجاني"" ،محمد جعفر الهيجـي" بهـرههـا
برد؛ سپس خود به عنوان مدرس وارد حوزه فلسفي تهران شد و شاگردان بسياری را پرورش داد که از آن
جملهاند" :ميرزا هاشم اشکوری"" ،ميرشهاب نيریزی"" ،جهانگيرخان قشقایي" و دیگران .این حکيم در
نزد دانشوران عصر به عنوان یکي از بزرگترین شارحان حکمت متعاليه و تعليمات ابن عربـي در دو قـرن
اخير کامال شناخته شده است.
 .8این برهان تاحدی برگرفته از برهان صدرالحکماء در اسرار اآلیات ،ص 80است« :اعلام ان اعظام
ابراهنی و اسد الطر و اتور املسالک و ارشفما و احکمما و هو االستدالل علی ذات ،بذات ،و ذلک
الن اظمر االشیاء هو طبیعة الوجود املطل بام هو وجود مطل و هو توس حقیقةالواجب تعالی و
لیس شیء من االشیاء غریا االول توس حقیقة الوجود؛ الن عدم و لیس منماا مصادام معنای
الوجود تنوس ذات ،و واجب الوجود تعالی هو رصف الوجود ال اتم و ال حد ل.)»...،
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« .3و لو تأملت فیام مر ظمر لک معنی آخر و هو :أن وحدة الوجود وحدة شخصی ،ال وجاود و

ال موجود اال هو»
« .8فاالشیاءفی عانی الکثارة واحادة و فای عانی الوحادة کثاریة .و ان شالت قلات :الوجاود
واحد کثری بالوحدة و الکثرة ا قیقیتنی و ال تنافی بنی وحدت ،و کثرت ،ملا علمات مان أن وحدتا،
اطالقیة و لیست عدد ة لتنافی الکثرة»
 .6حکيم سبزواری در منظومه حکمت خود گوید:
عطای اشتااراکاا ،لااوح املقساام
و اتاااا ،لیااس اعتااقاااده ارتوااااع
ماااااا باااااا ،ا ااااااد االدعاااااااء

کااااذلک احتاااااد معنااای العاادم
اذ التااعیاااان اعتااقااااده امتاناااع
أن جعااالاا ،قاااافاایااة ا طااااااء

.0
و خصمناا قااد قااال بااالتعطیاال
و أن کاااااااال آ ااااااة اجللیاااااال
 .3گرچه در کتب صدرا دليلي خاص برای اثبات تشکيك خاصي اقامه نشده ولي اثبات آن با تصـور دو
طرف مقدمات آن قابل فرض است.
 .8این برهان ،بسان برهان اثبات وجود صورت نوعيه است.
 .0صدرا ،تیثير ،عليت و تجلي را سه تعبير گونـاگون از یـك واقعيـت مـيبينـد (شـيرازی ،8338 ،ج،8
ص)363
 .86جامي در اشعه اللمعات در شرح لمعه هفتم گوید« :مراد به سریان وی در همه عموم تجلي اوسـت
مر موجودات را ظاهرا و باطنا» )قيصری ،8336 ،ص.)833
 .88صدرا در صعوبت تعبير از مرتبة توحيد خاصي گوید« :و ملا کان طور التوحید اخلا ی الاذی هاو
خلواا اهل اهلل امرا وراءطور العقول الوکر ة قبل أن کتحل بنور اهلدا ة الرباتیة صاعب فایلمم
التعبری عن ،بام واف مقروعات اسامم أرباب النظار و الوکار الرسامی فلماذا رتائای فای ظاواهر
کالممم اختالفات» (شيرازی ، 8338 ،ج ،8ص)333
 .88صدرالحکما ،اختالف نظر در مسیله توحيد را به واسطه غلبه سلطان مشـاهدات سـالك مـيدانـد،
سالك به هنگام غلبه سلطان وحدت ،به وحدت مایل شده و در موقع عدم تجلي یا سلطنت تجلي جـدالي
به اصالت کثرت حکم ميکند« :ثم اتکشف لک ما تلوتاه علیک أن اخاتالف املاذاهب مان الناا و
رجع الی اختالف اتحاء مشاهداهتم لتجلیات ا و الارد و االتکاار
ختالومم فی باب معرفةا
ءول الی غلبة احکام بعض املواطن علی بعضمم» (شيرازی ،8338 ،ج ،8ص.)308
 .83صدرا در باب مورد اعتبار اطالق در وصف فعل ،در اسفار ج ،8ص 336گوید« :قدثبت کاام ذکرتاا
ات ،اذا اطل فی عرفمم الوجود املطل علی ا الواجب کون مرادهم الوجود باملعنی االول أی
ا قیقة بفط ال شیء ال هذا املعنی االخری أی النوس الرمحااتی و اال لازم علایمم املواساد کاام ال
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یوی و ما اکثر ما نشأ الجل االشتباه بنی هذ ن املعنیانی فای الضاالالت و العقائاد الواسادة مان
اال اد و ا لول»...
 .88صدرا بر پایه تشکيك وجـود ،از آنرو کـه حقيقـت وجـود مـيتوانـد هـم در واجـب اعتبـار شـود
هم در ممکن ،نفس حقيقت وجود را واجب فرض ننموده،ولي واجبالوجود را غير از این حقيقـت ندانسـته
است.از اینرو وی رأی عرفا را بر عينيت وجود مطلق و وجودالبشرط بـا حقيقـت واجـبالوجـود صـحيح
دانسته است.
«اعلم ان الوجود هو ال بفط مطل عن مجیع التقییدات حتی عن مالحظة عدم التقییاد کاون
سار ا فی مجیع املوجودات و کون فی الواجب واجباا و فای املمکان مکناا و کاون مشارتکا بانی
الواجب و املمکن و کون ماب ،االشرتاک من سنخ ماب ،االمتیا و هلذا ال لزم الرتکیب ماع کاومام
مشرتکنی فی ا قیقة کون عنی حقیقة الواجب ال ان الواجب هو تلک ا قیقة الن تلک ا قیقاة ال
لزم ان تکون واجبة بل تلک ا قیقة تکون ذات مراتاب فایمکن ان تکاون واجباة و مکان ان
تکون مکنة و لکن الواجب ال مکن ان تکون غری تلک ا قیقة.
و هذا معنی قول العرفاء ان الوجود املطل و الوجود الالبفط عنی حقیقة الواجب.
و اما ا کامءاملشاؤون قولون ان الوجود الذی هو حقیقةالواجب وجود خمصوا مغا ر لوجود
املمکنات بحسب ا قیقة و ال کون مشرتکا بنی الواجب و املمکن بل کاون مفاوطا باان کاون
مبا نا بحسب ا قیقة مع حقیقة املمکنات و هذا معنی قاوهلم ان حقیقاة الواجاب کاون الواجاب
کون بفط ال .فعلی مذهب العرفاء کون حقیقة الواجب سار ة ال الواجب» (قیرصای 5731
ا 585حواشی جلوه ب ،تقل ا رشح ا ول کافی).
 .86استاد راحل نگارنده حضرت سيدالحکماء جاللالـدین آشـتياني بـه هنگـام گفتگـوی نگارنـده بـا
ایشان  -در مقام جمع دو گفتار صدرا در وحدت تشکيکي و وحدت شخصي  -وحدت شخصي را اسـاس
رأی صدرا دانسته و وحدت تشکيکي را در مراتب تجلي ،فيض منبسط ميدانستند.
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