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 چکيدهچکيده
نهایـت در  در تطـوراتي شـد کـه   اسالمي دچار  ةپس از ورود به فلسف ،«تشکيک» ةمسأل

داد،  «در ظهورات  تشکيک»جای خود را به  «وجود تشکيک در حقيقت» ،هيمتعالحکمت
 فرد است، تشـيک  به یک واحدشخصي و منحصر ،عرفاني که وجود شناسي زیرا در هستي

بر نقدقول به تشـکيک در   عالوه ،"طباطبائي عالمه" مراتب جایگاهي نخواهد داشت. در 
استداللي را  ،«تشکيک در مظاهر»به  «تشکيک در مراتب»ود، برای عبور از وج حقيقت

 باشد. این استدالل تام نمي ،مطرح مي کند که نشان داده خواهد شد
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 مقدمه

 ت که یک لفظ داراى مفهوم معنى اس معنى شک و تردید است و به این هب ،تشکيک در لغت
 باشند  تقدم و تأخر متفاوت مي هشود ب ها مي ولي امورى که آن مفهوم شامل آن ،واحدى باشد
منطق در بحث از کلي و جزئي و تقسيمات آن به مشکک و  های کتاب .(81، ص1 ، ج1021)مالصدرا، 

مباحث امور عامه و وجودشناسي و  فلسفي در های اند و کتاب تشکيک نيز پرداخته ةمتواطي به بحث دربار
شاید بتوان گفت که . اند تشکيک نيز پرداختهة به مطالع« وحدت وجود»های عرفاني، ضمن بحث از  کتاب

تشکيک در وجود )نه صرفا تشکيک( ة لأنخستين حکيمي است که به مس ،"سينا ابن"اسالم،  در جهان
شود و  هو وجود، با شد ت و ضعف مختلف نمي وجود بما» :گوید مي شفا اتيالهوی در  پرداخته است.
 نيازی  پذیرد که عبارتند از: تقد م و تأخ ر، بي حکم مي پذیرد و تنها تفاوت در سه تر را نمي کمتر و ناقص

 که دانستي ابتدا وجود به علت نسبت داده  طور اما در تقد م و تأخ ر همان و نياز، وجوب و امکان.
هم  نا،يسنکته الزم است که ابن نیا البته،. (810، ص1464، سينا ابن) .«)الخ(شود و ثانيا  به معلول  مي

  ،ستين ياشاره دارد که اختالف در وجود اختالف نوع المباحثاتنقل شد در  شفابرخالف آنچه که از 
اشاره  مشاعر و اسفار مطلب در نیبه ا "صدرا" و(. 41، ص1311 نا،يس ابنبلکه به تأکد و تضعف است )

 .دینمايم
 تـوان مالحظـه نمـود کـه     تـوان مالحظـه نمـود کـه       مـي مـي   ""اشـراق اشـراق   شـيخ شـيخ ""تحول دیگر در این زمينـه را در کتـب   تحول دیگر در این زمينـه را در کتـب     ،،سيناسينا  پس از ابنپس از ابن

براساس اصالت ماهيت، تشکيک در ماهيت را مطرح مي نماید که بـرخالف حکمـت رایـن آن دوره، ایـن     براساس اصالت ماهيت، تشکيک در ماهيت را مطرح مي نماید که بـرخالف حکمـت رایـن آن دوره، ایـن     
 شـاره  شـاره  خـارج بـرده و ا  خـارج بـرده و ا  عـالم  عـالم  بلکـه ایشـان، تشـکيک را در    بلکـه ایشـان، تشـکيک را در      ؛؛صدق و حمـل نيسـت  صدق و حمـل نيسـت  ة ة نحونحوة ة تشکيک در دایرتشکيک در دایر

 کند که تفاوت انوار به کمال و نقص است نه به تمام ذات و نه بـه جـزء ذات و نـه بـه امـور خـارج از       کند که تفاوت انوار به کمال و نقص است نه به تمام ذات و نه بـه جـزء ذات و نـه بـه امـور خـارج از         ميمي

 تـر  تـر    صورت مبسـوط صورت مبسـوط   بعدها بهبعدها به  "،"،صدرالمتألهينصدرالمتألهين""که مشابه این کلمات را که مشابه این کلمات را ( ( 110110  صص، ، 13131313)سهروردی، )سهروردی،   ذاتذات

ـ ن ""یزدیـ یحـائر ""متعاليـه مطـرح نمـود.    متعاليـه مطـرح نمـود.      و براساس اصالت وجود حکمـت و براساس اصالت وجود حکمـت   کيتشـک ة ة نيشـ يپ رامـون يپ زي
 :ندیفرما  يم

سبب که در مأثورات حکمـاى یونـان چـه مشـائى و چـه       نور بدان قول تشکيک در وجود و در حقيقت»
 "ارسـطو "و نه در کتب  "افالطون"زیرا آن اصطالح و همانند آن، نه در کلمات  ،باشد اشراقى موجود نمى

و  "فلـوطين "متـأخرین ایشـان ماننـد    نـه در کلمـات اقـدمين ایشـان و نـه       هاى آن دو، و و همشاگردى
جایگاهى را براى تحقيق و تدقيق در ميـان   .موجود نمى باشد ساغوجىیا صاحب "فرفوریوس"شاگردش 

آن واقـف  ة که گویا ایشان بـر معنـاى جـواب از سـاال از مـاى شـارح       طورى به غرب نيافته است.ةفالسف
 اند چه رسد به ماى حقيقيه. نگشته

و برخـى   "سـينا  ابن"گوید: تشکيکى که در کلمات  مى "آکوئينى سنت توماس" ،شيخ حکماى کاتوليک
کـه   در حـالي  ندارد. Analogy))معناى معقولى جز تمثيل و تشبيه  ،شود اسالمى دیده مى دیگر از حکماى

 از اولـين و آخـرین از    -اسـالمى  ةسـت کـه مشـایخ فالسف   ا این تفسير )یعنى تشبيه( به دور از آن چيـزی 
این جدایي و شکاف، آن اسـت کـه مسـلمانان مخصوصـا اهـل      ة اند و راز پوشيد آن اراده نموده از -ایشان
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شيرازى و غيـر   سينا و شيخ سهروردى و نصيرالدین طوسى و صدرالدین ابوعلى فارس از ایشان، مانند شيخ
انـد و   رث بـرده زیستند، به ا تشکيکى را از پيشينيان ایرانى که قبل از ظهور اسالم مى از ایشان این حکمت

ـ در ادر ا. (134، ص1326یزدی،  )حائری «اند ایشان معروف به حکماى فهلویين بوده ـ ی ـ يـ مم  ننی ـ نن  اناني ـ ي از از   ييبرخـ برخـ   ززي
  ککييتشـک تشـک   ةةمتعرض مسـأل متعرض مسـأل   ززيينن  ستندستندییزز  ييمم  ""ننييصدرالمتألهصدرالمتأله""که قبل از ظهور که قبل از ظهور   ""ییصرصرييقق""اهل معرفت مانند اهل معرفت مانند 

  ""ييانانييمرحـوم آشـت  مرحـوم آشـت  ""انسـتند،  انسـتند،  ددييمـ مـ   باطـل باطـل   رارا  آنآن  کـه کـه   ييککييبا تشکبا تشک  ةةشده و به ابطال آن پرداختند که در رابطشده و به ابطال آن پرداختند که در رابط
 ::ددییفرمافرما  ييمم  ننييچنچن

انـد و آن را منحصـر در عرضـيات کيفـى     انـد و آن را منحصـر در عرضـيات کيفـى       ها از تشکيک، اشتداد در کيفيات فهميـده ها از تشکيک، اشتداد در کيفيات فهميـده   آنآن»»
  ..  ..  انـد. انـد.   اند و از وجود، از باب آن که خارج از سنخ ماهيات است، آن را نفـى کـرده  اند و از وجود، از باب آن که خارج از سنخ ماهيات است، آن را نفـى کـرده    دانستهدانسته

راحـل و مراتـب    راحـل و مراتـب    الحکمـاء در م الحکمـاء در م   ولى تشکيک خاصى در اصل وجود، بنابر آن چه که صـدر ولى تشکيک خاصى در اصل وجود، بنابر آن چه که صـدر 
 انـد و اصـل مراتـب را در نـزول و صـعود در      انـد و اصـل مراتـب را در نـزول و صـعود در        قوس نزول و صـعود وجـود تقریـر نمـوده    قوس نزول و صـعود وجـود تقریـر نمـوده    

 انـد، ثابـت اسـت و اشـکال آنـان متوج ـه       انـد، ثابـت اسـت و اشـکال آنـان متوج ـه         سلک اصل و حقيقت واحـد، تصـویر فرمـوده   سلک اصل و حقيقت واحـد، تصـویر فرمـوده   

ـ  ـ کالم صدرالحکماء و دیگر حکماى الهى قائل ب تشـکيک در وجـود، و یـا تشـکيک در     تشـکيک در وجـود، و یـا تشـکيک در       ههکالم صدرالحکماء و دیگر حکماى الهى قائل ب
  ««، نخواهـد بـود  ، نخواهـد بـود  االسیممیة االسیممیة   االشراقیة فی  ادیرة    االشراقیة فی  ادیرة        ككمؤسِّس مسلمؤسِّس مسلنور کما حققه نور کما حققه   مراتبمراتب

 ((1313، ص، ص13001300)آشتياني، )آشتياني، 

 صـدق مفهـوم وجـود بـر مصـادیق      صـدق مفهـوم وجـود بـر مصـادیق        ةةمشاء آن را مطرح نمودنـد کـه مربـوط بـه نحـو     مشاء آن را مطرح نمودنـد کـه مربـوط بـه نحـو       آنچه که حکمایآنچه که حکمای
  عنوان تشکيک عامي ناميده شد و در کنار آن عناوین دیگری چـون تشـکيک خاصـي و   عنوان تشکيک عامي ناميده شد و در کنار آن عناوین دیگری چـون تشـکيک خاصـي و     بعدها بهبعدها به  ،،شودشود  ميمي

ـ التوحاساسدر در   ""آشتيانيآشتياني    مهدیمهدی  ميرزاميرزا""طوری که مرحوم طوری که مرحوم   بهبه  ..کار گرفته شدندکار گرفته شدند  بهبهنيز نيز   ..  ..  الخواصي.الخواصي.    اخصاخص   ،،دي
بـا عنـوان   بـا عنـوان     "دوانـي دوانـي ""ی را کـه  ی را کـه  ااالتألـه التألـه ذوقذوق، که البته ، که البته نمایدنماید  مطرح ميمطرح ميهای مختلف های مختلف   با نامبا نامنوع تشکيک را نوع تشکيک را   شششش

 آن ماننـد  و يالخاصـ   خـاص  کيتشک عمدة فرقکند. کند.   مطرح ميمطرح مي« « الخواصيالخواصي  صفاء خالصه اخصصفاء خالصه اخص»»تشکيک تشکيک 
ـ ا ةةحوصل از که داد قرار يبررس مورد جداگانه دیبا را يدوان قول البته  کيتشـک  بـا  اسـت  خـارج  مقالـه  نی
 در کيتشـک  گـر ید  يعبـارت   بـه  اسـت  کثرت ترشدن  قيرق است، وجود  قتيحق در کيتشک همان که يخاص

ـ ز ،،دهـد   يم يتعال  حق یها  جلوه يعنی مظاهر در کيتشک به را خود یجا مراتب،  معرفـت،  اهـل  درنظـر  رای
 وجـود  ایشـان  مسـلک  بنابر و بوده يقسم نه و يمقسم البشرط است، خداوند اقدس  ذات که وجود  قتيحق

 وجـود  و اسـت  خلـق  کـه  ظهـورى  و اسـت  حق که بطونى است، بطون و ظهور داراى بلکه ندارد، مراتب
. رود يمـ  رشـما   به يتعال  حق نيتع نياول ،،عرفا  درنظر حکماست، نزد در يتعال  حق تیهو تمام که ال شرط  به
 معنـا   ایـن  به نه البته ؛(112 ص ،1320 ترکه، ابن) مطلق یافتن تعين یعني معرفت اهل لسان در ««ظهور»»
 بـه  مقيـد  امـا  هست، تعينات ةةهم با دارد که اطالقي سبب  به زیرا بدهد، دست از را خود اطالق مطلق، که
 یمعنـا   بـه  ءيشـ  شـدن  ظـاهر  گر،ید  عبارت به ست؛ين وجود ظهور، از عرفا مراد ن،یبنابرا نيست، یک  هيچ

 مـدارک  از کـه  یزيـ چ آشکارشـدن  ظهـور  از مراد نيهمچن و ستين بودن معدوم از پس آن شدن موجود
 مطلـق   يهست تنزل ظهور، از مراد بلکه ست،ين ابر پس از آفتاب شدن آشکار رينظ ،،است بوده يمخف يحس
 ..(11  ص ،1318 ،يآمل  یدجوا) است ناتيتع از ينيتع رتبت و منزلت به يذات اطالق از
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 وجـود اسـت، امـا درنظـر نهـائي وی بـا اهـل        وجـود اسـت، امـا درنظـر نهـائي وی بـا اهـل          تشـکيک در حقيقـت  تشـکيک در حقيقـت    ،،نظر ابتدائينظر ابتدائي  همهم  متعاليهمتعاليه  حکمتحکمتدر در 

 هـا  هـا    حقيقت واحدی اسـت کـه قابـل تعـدید نيسـت و تمـام کثـرت       حقيقت واحدی اسـت کـه قابـل تعـدید نيسـت و تمـام کثـرت       دِدِپذیرد که وجوپذیرد که وجو  شده و ميشده و مي  معرفت همگاممعرفت همگام

  کنـد: کنـد:   گونـه اشـاره مـي   گونـه اشـاره مـي     لب ایـن لب ایـن ناشي از ظهورات مختلف آن است. خود صدرالمتألهين در اسفار به این مطناشي از ظهورات مختلف آن است. خود صدرالمتألهين در اسفار به این مط
 حسـب رعایـت   حسـب رعایـت     آوریـم بـه  آوریـم بـه    وجـود سـخن بـه ميـان مـي     وجـود سـخن بـه ميـان مـي       اگر در مراحل مختلف اسفار از کثـرت تشـکيکي  اگر در مراحل مختلف اسفار از کثـرت تشـکيکي  »»

ـ     حال متعلمان است و گرنه آنچه درصدد آن هسـتيم اثبـات وحـدت   حال متعلمان است و گرنه آنچه درصدد آن هسـتيم اثبـات وحـدت    ـ   وجـود و موجـود ذات  اسـت  اسـت    و حقيقتـاً و حقيقتـاً   اًاًوجـود و موجـود ذات

 دات اگرچـه کثيـر و متمایزنـد    دات اگرچـه کثيـر و متمایزنـد    که مذهب اولياء و عرفاست و برهان قطعي اقامـه خـواهيم نمـود کـه وجـو     که مذهب اولياء و عرفاست و برهان قطعي اقامـه خـواهيم نمـود کـه وجـو     

 باشـند نـه آنکـه    باشـند نـه آنکـه      تعـالي و ظهـورات نـور و شـئونات ذات حضـرتش مـي      تعـالي و ظهـورات نـور و شـئونات ذات حضـرتش مـي        ولي همگي از مراتب تعينات حقولي همگي از مراتب تعينات حق

ـ ن ""يئطباطبـا   عالمه"". . ((1111، ص ، ص 11  ، ج، ج10211021اموری مستقل و ذواتي منفصل باشند )مالصدرا، اموری مستقل و ذواتي منفصل باشند )مالصدرا،   عنـوان   بـه  زي
  وجــود  قــتيحق رد کيتشــک متعــرض شیخــو کتــب از يبرخــ در یينوصــدرا یحکمــا از يکــی

 یبـرا رو، رو،   یـن یـن ااازاز نـد، یگز  يم بر مظاهر به مراتب از عبور یبرا را يراه خود و شوند  يم هيشخص  وحدت زين و
 آن يبررسـ  و شـان یا اسـتدالل  انيب به سپس و کيتشک از شانیا يتلق يبررس به ابتداء شانیا نظر نييتب

 .  پرداخت ميخواه

 طباطبائی از نگاه عالمه یخاص كيتشک

 تبيـين آن اسـت    ددرصـد  "مالصـدرا "دهـد بـا آنچـه کـه      که عالمـه از تشـکيک ارائـه مـي     تفسيری

   یــک  در خــارج  اصـيل » کشــند: تفـاوتي نــدارد، ایشـان تشــکيک خاصــي را ایـن چنــين بــه تصـویر مــي    

   ، و تقـد م  و ثانویـت   ، و أو ليـت  و ضـعف   قـو ت ة واسـط   به  باشد، که مي  مختلفه  مراتب  ذات  مشک که  حقيقت

   : غيـر از ایـن   کـه   اسـت   ایـن   مفـروض   ؛ چـه  االت فـاق   بر گردد بما بـه   که  دارند؛ اختالفي  و تأخ ر، اختالف

   یـا غيـر او؛ و غيرباطـل     اوسـت   شـود، یـا عـين     جـز او فـرض    ؛ و هر چـه  نداریم  ، حقيقت  دیگری حقيقت

   فـرض   و ضـعف   و تـأخ ر و شـد ت    و تقـد م نحـ   بـه   اخـتالف   و چون او خواهد بود.  عين  ، پس بالفرض  است

. زیـرا   الـذات   زیـادة غيـر خارجـة مـن      ؛ لکن و زیاده  دانيهة مرتب  شود به  باید مشتمل  عاليهة ؛ لهذا مرتب شده
شـود از   مـي   انتزاع  دانيهةمرتب  المذکور. پس الن حو  علي  است  عاليهة با مرتب  که  است  ، فاق د کمالي دانيهةمرتب
ـ   مـراد از اینکـه    است  . و این از حد  ذاتش  عاليهةمرتب  ؛ و أیضا  عدم مشترکه  وجود، و حقيقت  و معنایا  ةمرتب

« خـود نـدارد    نقـيض   حـریم   به  ، راهي وجود است  نقيض  که  و إال  عدم  با عدم  مخلوط  است  ، وجودی دانيه
 (.101، ص 1484)طباطبائي، 

 که عبارتند از: کند مي فروعاتي را مطرحایشان سپس 
ـ   عقـل  : اینکـه   معنـي   در وجـود؛ بـه    اسـت   عدميـه   ، حيثيـت  حد  وجودی( 1  را کمـا    دانيـه ة ، وجـود مرتب
  ، جـز وجـود مصـداقي    خـارج   حسب  به  بيند؛ اگر چه مي  عدم  مصداق  یابد، همچنين وجود مي  مصداق  اینکه
 . نيست
 باشد.  داشته  مافوق  به  نسبت  حد  ندارد؛ و اگر چه،  دانيه   به  ، نسبت عاليهة مرتب( 8
  بـالن ظر إلـي    بـرایش   کـه   باشد؛ و حـد ی  مي  و دانيه  عاليه  ما بينة مشترک  حقيقت  ، همان عاليهة مرتب (3
ـ   و عـدم   کمال  فقدان  ؛ یعني نيست  دانيه ة: او مرتب که  است  شود؛ همانا این مي  ملحوظ  المرتبه  حفظ   وطمخل
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و   ، وجـود  صـرف   عاليـه ة: مرتب که  است  این  کلمه  این  ، معني است  سلب  سلب  اثبات  مذکور را ندارد. و چون
 حد  خواهد بود.  حد  او اگر باشد، نبودن  . پس الس افلة  بالن ظر إلي  است  محض
   ؛ و حـد ی  اإلطـالق   علـي   اسـت   کمـال   ، واجـد ایـن   اإلطالق  علي  است  عاليهةمرتب  که  المراتب  أعلي (4

  ذات  أحـدیت   همـان   کـه   است  و م حض  بحت  ، و حقيقت وجود صرف  ندارد؛ یعني  حد ی  جز اینکه  ندارد به
 . است

کنـد،   که معلوم است تفاوتي ميان تلقي ایشان از تشکيک با آنچه که صدرا در کتـبش مطـرح مـي   چنان
کنـد،   تشکيک و تقریب آن به ذهـن مثـال نـور را مطـرح مـي      بيان برایمعموال همانطور که  وجود ندارد.

  اسـت،  خـوبي  مثـال  بسـيار حسـي   نـور  مراتـب  مثـال   :فرمایند ميعالمه هم از این مثال استفاده نموده و 
  وجـود  حقيقـت  کـه  حقيقـي  و واقعـي  نـور  بـرای  عنـوان  حس ي نور مثال این و کندمي تقریب را مطلب و

  بيـان ایشـان در مـورد مثـال نـور ایـن چنـين اسـت:        (. 880 ، ص1481انـي،  طهر  )حسيني باشدمي است
 بـه  مـا   عـين   الت فاوت  به ما  چون  ولي  است  نيز بسيط  و نور حس ي  نيز واحد است  نور حس ي  مفهوم  با آنکه»
بـا چيـز     د  نور نـه خو  دراز نور با حقيقت  ستون  ، و از این طوالني ةسلسل  از این  ؛ و هر درجه است  االشتراک 

  در عـين   باشـد؛ یعنـي   مـي   م شـک  که   حقيقت  نور دارای  که  ، لذا باید گفت متمایز است  دیگر، از سائر مراتب
 ةسلسـل  ایـن  چون (.816 )همان، ص«  است  ذات  در همان  بالن ورانيه  مختلف  مراتب  ، دارای در ذات  وحدت
 روی در صورت  این در کنيم، ما فرض درجه صد فرضا  اگر است دهرسي زمين  هب آنجا از که را خورشيد نور

 طـور  همـين  و شـش  و درجه، پنن چهار درجه، باالتر سه درجه، باالتر دو داریم، باالتر درجه یک نور زمين
راه،  بين در نور طبقات این از یک هر .است شده فرض درجه صد آن نور که خورشيد  هب برسد تا باال برود
 در کـه  نـداریم  را نـوری  است، ما درجه آخرین که صدم ةدرج در و .العکس و دارند را ترپائين درجات نور
 کـه  بعـض  ف و ق    ب ع ض ها است مراتبي  سلسله یک پس. است نور کمال و است نور منبع آنجا و نباشد؛ آنجا
 (.881)همان، ص دهدمي تشکيل را نور مراتب آن

 و از نقطـة    اسـت   واجـب   کـه   شـأن ه   تعـال ي   بـاری   ، وجود  حضـرت  تبالمرا  و وجود، أعلي  در نور معنوی
   هـر چـه    گذشـته   و از آن قـرار دارد.   اسـت   ماالنهایة  لـه   و کمال  و تقد م  و سعه  و قو ت  و قدرت  نظر شد ت

   امثـال   عـالم   بـه   متـا برسـي    قویـه   و نفوس  نورانيهة عقالني  موجوداتة مختلف  ، در مراتب بيائيم  پائين  رو به
  ةو مـاد    خصوصـا  هيـولي    تـر اسـت   وجـود ضـعيف    و مراتـب   عوالمة از هم  که  و طبيعت  ماد ه  و صو ر؛ عالم

ـ   اشـد ب يمـ   اسـتعداد محـض    نفس  که  او ليه  و   قـرار دارد و صـفات    کمـاالت ة تـر از همـ   پـائين ة و در مرتب
ـ    چون  تعالي  واجب  اسماء حضرت    تـوان  مـي   سلسـله   از ایـن   اعـالی  ةة  ل هـا هسـتند در درجـ   نيـز ماالنهای

ـ   و کمال  و شد ت  و س عه  از قو ت  درجه  و درنهایت  داشته  واجب  اقدس  با ذات  عينيت  کرد، که  فرض نحـو   هب
 و همـانطور کـه ایشـان اشـاره     . (816-811)همـان، صـص  « موجـود باشـند    و وحـدت   و بسـاطت   عينيت

فهمند مقصود است نه آنچه که در فيزیک جدید مطرح است )طباطبـائي،   عرف از نور مي نمودند، آنچه که
 (81. ، ص1484
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 بسيار مهم در تمثيل وجود به نور ةنکت

بسيار مهم در تمثيل وجود و مراتب آن به نور، آن است که باید توجه داشت یک نور واحـد اسـت   ة نکت
و رسـد   اش ميترین مرتبه تا به ضعيفشود ت آن کاسته ميتدرین از شد که از منبع فيض سرازیر شده و به

که بگوئيم همه نورند و در عـين حـال کثيرنـد صـحي       . . مثال به نور شمع و نور المپ و نور خورشيد و.
اسـت  مفهومي و سنخي به این معنا رساند و بيانگر نوعي وحدت  زیرا وحدت حقيقي خارجي را نمي ،نيست

چنانکه صـدرالمتألهين   نه در خارج مي باشد.و که مصداق آن در موطن ذهن  ندکه نورها از سنخ هم هست
نور حسي همانند نور عقلي حقيقتي واحد است که دارای مراتب متفاوتي از شـدت و ضـعف و   » :فرماید مي

این نور برای خورشيد از جهتي ذاتـي بـوده و بالـذات بـرای آن      . . قرب و بعد از سرچشمه و اصلش بوده.
و در مورد نور وجود هم حکم به همين  . . باشد. است و برای غير آن عرضيست و بالتبع موجود مي موجود

(. و صدرا در ادامـه از ایـن   130، ص1 ج، 1313)مالصدرا، « صورت است زیرا آن حقيقتي واحد است )الخ(
 گيرد. تمثيل در بيان توحيد اهل معرفت مدد مي

 ارجـاع   -3 ؛کثـرت حقيقـي   -8 ؛وحـدت حقيقـي   -1 :سـت پس تشکيک خاصي برچهار محور اسـتوار ا 
وجـود  ة باشد و حقيقـت واحـد   ارجاع کثرت به وحدت که این کثرت مقوم وحدت مي -4 ؛وحدت به کثرت

باشد که در عـين وحـدتش کثيـر      خارجيای ممکن است دارای مصداقي  ای از آن واجب و مرتبه که مرتبه
سریاني همـين اسـت و کثـرت ماک د آن        خصوصيت وحدتسریاني است و اصال زیرا دارای وحدتي ،است
 است.

 كيبه تشکطباطبائی نقد عالمه 

مظاهر، آن است که آیا وجود  وجود و قائالن به تشکيک در اختالف ميان قائالن به تشکيک در حقيقت
 هسـتي واجب تعالي ال به شرط مقسمي است و کثرات سهمي از بود نداشته و تنها مظاهر و نمودهـای آن  

تعالي به شرط ال از قيود بوده و کثرات نصيبي از هستي داشـته و از مراتـب    یا آنکه وجود حق هستندواحد 
عالمه اگر چه در بعضي از کتب فلسفي خویش، متعـرض وحـدت شخصـي وجـود      روند. شمار مي وجود به

ـ       نمي شـمار   هشود اما از منتقدان تشکيک )در مقابل وحدت شخصـي( و از قـائالن بـه وحـدت شخصـيه ب
آن بـر وحـدت شخصـي     ازجمله مکتوبات ایشـان کـه در   آیند و به این امر در کتب خود تصری  دارند. مي

معرفت بـه    محاکماتي است که بر مکاتبات ميان یکي از اهل، پردازد دليل اقامه نموده و به نقد تشکيک مي
نقـد   محـور  ،آن محاکمـات دارنـد، در   "غروی اصـفهاني "حکيم و اصولي معروف و  "احمد کربالیي"نام 

متناقض است و به شـرط ال بـودن وجـود  واجـب تعـالي بـا        به تشکيک آن است که تشکيک خود  ایشان
 فرماید: ایشان در آنجا مي صرافت او منافات دارد.

؛ ؛   گذشـت گذشـت     بيـان آن بيـان آن     طـوری کـه  طـوری کـه      حکماء، بهحکماء، به    برهانبرهان    همانهمان  کهکه    استاست    بر آنبر آن    را گمانرا گمان    بندهبنده    ینیناا»»
    بـه بـه     المراتـب( باإلضـافه  المراتـب( باإلضـافه    مرتبه )یعني اعلـي مرتبه )یعني اعلـي     ایناین  ..  ..  دهد.دهد.  ميمي    نتيجهنتيجه    ينهينهعع  ههعرفاء را بعرفاء را ب    مسلکمسلک
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انتفـاء  انتفـاء      . ولي همان. ولي همان  استاست    مسلوبمسلوب    مقاممقام    از آناز آن    سایر مراتبسایر مراتب    بعدی حدی ندارد؛ و تعيناتبعدی حدی ندارد؛ و تعينات    مراتبمراتب
ـ     . پـس . پـس   تعينـي اسـت  تعينـي اسـت      خـودش خـودش     تعينـات تعينـات     ؛ و ارتفـاع ؛ و ارتفـاع   حدیی استحدیی است    حدود خودشحدود خودش ـ مرتب ـ عاليـ ة ة مرتب ة ة عالي

    اگـر چـه  اگـر چـه    سایر حـدود؛ سایر حـدود؛ ة ة در جرگدر جرگ    ، و حدیی است، و حدیی است  تعيناتتعيناتة ة اد بقياد بقيدر عددر عد    ، تعيني است، تعيني است  مفروضهمفروضه
 (. (. 100100، ص، ص14841484طباطبائي، طباطبائي، ))« «   باقي مراتبباقي مراتب    بهبه    نسبتنسبت    در تحقّقدر تحقّق    استاست    مقدیممقدیم

  رسـمي  و اسـمي  هـيچ  الوجود واجب اقدس   ذات معرفت توضي  این اشکال آن است که در مبنای اهل
  ع د دی   وحـدت  گونـه  هـيچ  است، و بالص رافه وجودش، وجود و گيردنمي خود  هب تعيني هيچ دارد، ونمي بر
  تمييـز  موجـب  تعـين  کنـيم، ایـن   متعين تعين انحاء از نحوی هر  هب را آن اگر بنابراین و ندارد؛ راه آنجا در
  ةدرجـ  الوجـود  واجـب  ذات گوینـد کـه   مـي  اما قائالن به تشـکيک  .ميکند خارج صرافت از را او شود، ومي
  آنکـه  از بعـد  زیـرا . اوسـت  المراتـب بـودن    همـان اعلـي   موجـودات ة بقي از امتياز او و ستا وجود از اعلي
  عـين  هـا  آن االمتيـاز بـه  مـا  اسـت، و  بحـت  بسيط وجود  سنخ از دو هر ممکن وجود و واجب وجود گفتيم
  وجـود  ةسلسـل  مراتـب  از مرتبـه  هـر  نيست، بنابراین، جـدائي  ها آن در وجود خارج از چيزی و است وجود
ـ  حـال هر  بـه  تـر ضـعيف  ممکـن  یک با را شدیدتر ممکن یک بگيریم، خواه ممکنات با را واجب خواه    هب
  افـراد  از بعضـي  تفـاوت  کـه  اسـت  م شـک که  حقـائق  خـواص   از این و است بوده وجود همان خودة واسط
  یـا  ه ویمـا  یـا  عـدم ي  امـر  ضـم   از اسـت، نـه    شـده  پيـدا  مشک که حقيقت همان سبب  به دیگر  بعضي با
ـ  از واجـب  حقيقت ین، اساس ارب و خارجي امر   گـردد مـي  حـد  و جـدائي  دارای شـده، و  جـدا  مراتـب ة بقي

  باشـند  حـدودی مـي   هـا  ادني، ایـن  ةمرتب و اعلي ةمرتب ضعيف، و و غني صغير، و و کبير گوئيممي که همين
 حـد   و تعـين  دارای اجـب و وجـود  روی از ایـن  کنـد؛ مـي  جـدا  ممکنـات ة سلسل تمام از را واجب وجود که
   .گردد مي

 هستند؛ تر پائين مراتب کماالت واجد  بهتر و برویم، بيشتر باالتر چه هر مراتب که در ستا  معلوم اگرچه

ر مقدا  همين گردد ونمي شدن وجود  و واحد شخصي مراتب سائر با عينيت کمال، موجب واجدیت  این ولي

 کـه  درحالي سازدمي خارج صرافت از را اعليةدرج نتيجه در و ستا تعين و تحدید جدائي موجب و تمييز از
ن قلت اشکالي را مطـرح  آ صورت  المه سپس بهع. است نهایت و بي بالص رافه وجودش که است شده اثبات

نظـری    به  ، اگر چه ذات  و صرافت  تعينات  ارتفاع»دهند، و آن اشکال این است که:  نموده و خود جواب مي

  المحدود بـه   الیزید علي  که  عقلي؛ و حد ی است  اعتباری است  آن  ازحدود، ولي حد  بودن  استدیگر حد ی 
گوئيـد ارتفـاع تعينـات حـدی      به این بيان است که اینکه ميمذکور، توضي  پاسخ ایشان به اشکال  .«شيئا 

يک گفتـه شـد، حـد     اعتباری است در سایر مراتب هم حد به همين نحوه است زیرا چنانکه در تبيين تشک

ـ  ، وجـود   عـدمي بـودنش آن کـه عقـل      و معنـي   در وجـود اسـت    عدميـه   ، حيثيت وجودی  تـر   پـائين ة مرتب
   عقـل   کـه   داخلـي اسـت    خصوصـيت   بيند و ایـن یـک   مي  عدم  یابد و هم مصداق  وجود مي  را هم مصداق

 :  یـا بـه   «فی  ادعیاد     افلحر  ادسی   ا تفاع»:  هیا ب «دما ف  ادعاد   ادس افل  فقران» : کند به از آن تعبير مي

  ،داشـته باشـد    حقيقـي در وجـود مداخلـه      طور نيست عـدم  و این «إد  ادس افل  أن  ادعاد  صرف  بادن سبة»
سـایر    کـه   اسـت   نحـو از اعتباریـت    همـان   حد ، به  این  و اعتباریت  نيست  جز وجود مصداقي  زیرا در خارج
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ـ   ، ارتفـاع  المراتـب   المراتب نيسـت منتهـي حـد  در أعلـي     منحصر به اعلي دارند و  مراتب  حـدود اسـت   ة بقي

 (.116همان، ص)

 وجود یشخص بر وحدت  طباطبائی استدالل عالمه

وجـود کـه   ة واحـد  کنـد حقيقـت    عباراتشان استدالل مي ةعالمه با درنظر داشتن اشکال مذکور، در ادام
باشد و سـعي   فاقد آن اطالق مي ،واجبة رای اطالقي است که مرتبدا واجب و ممکن از مراتب آن هستند

باشد،  شخصي برگرداند که استدالل ایشان نيازمند بررسي دقيقي مي  نحوی تشکيک را به وحدت کند به مي
 فرماید: ایشان مي

    حقيقـت حقيقـت     او با اصـل او با اصـل     عينيتعينيت    ، با فرض، با فرض  از مراتباز مراتب    ای استای است  مرتبهمرتبه    المراتبالمراتب    أعليأعلي    اینکهاینکه    فرضفرض»»
    اسـت اسـت     موجـود و مفـروض  موجـود و مفـروض      همهم    مراتبمراتبة ة در بقيدر بقي    کهکه    معني از رجوعمعني از رجوع    همانهمان    سازد، مگر بهسازد، مگر به  يينمنم

و و     صـرف صـرف     را بـه را بـه     حقيقـت حقيقـت     أصـل أصـل     اینکـه اینکـه     فـي ذلـک  فـي ذلـک      و کفيو کفي  )که همه مراتب هم موجودند()که همه مراتب هم موجودند(
، دو تـا  ، دو تـا    و مَحـدویت و مَحـدویت     ، صـرافت ، صـرافت   قسـمت قسـمت     مقتضای اینمقتضای این    بهبه    ؛ زیرا که؛ زیرا که  کنيمکنيم  ميمي    محدود قسمتمحدود قسمت

      اصـل اصـل     کـه کـه     آن اسـت آن اسـت     ایناینة ة شود و الزمشود و الزم  و مقيد ميو مقيد مي    ها متعينها متعين  با آنبا آن    حقيقتحقيقت    اصلاصل    تقييدند کهتقييدند که
و تقييـد  و تقييـد      ، و أجـلّ از إطـالق  ، و أجـلّ از إطـالق    و محـدودیت و محـدودیت     بـاالتر از صـرافت  بـاالتر از صـرافت      کهکه    إطالقي داشتهإطالقي داشته    حقيقتحقيقت
    مرجـع مرجـع     باشد؛ زیـرا کـه  باشد؛ زیـرا کـه  شوند( ميشوند( مي  )یعني آن اطالق و تقييدی که با هم جمع نمي)یعني آن اطالق و تقييدی که با هم جمع نمي    متقابلينمتقابلين

و و     از إطـالق از إطـالق     حدید؛ و مآل  )بازگشـت( هـر دو قسـم   حدید؛ و مآل  )بازگشـت( هـر دو قسـم   تت    بهبه    و محدودیتو محدودیت    هر دو تا از صرافتهر دو تا از صرافت
تـر بـر هـر تقييـد،     تـر بـر هـر تقييـد،       ؛ و مقـدیم ؛ و مقـدیم   از هر تحدید، صِرْفي اسـت از هر تحدید، صِرْفي اسـت     ؛ و قبل؛ و قبل  تقييد استتقييد است    تقييد، همانتقييد، همان
؛ ؛   اسـت اسـت     صـرف صـرف     ، چـون ، چـون   المراتـب المراتـب     : أعلي: أعلي  بگوئيمبگوئيم    . و اگر چنانچه. و اگر چنانچه  بالضِّرورةبالضِّرورة    استاست    إطالقي ثابتإطالقي ثابت

ـ     وقـت وقـت     نن. آ. آ  مرتبهمرتبه    نهنه    استاست    الحقيقةالحقيقة    حقيقتِ اصلحقيقتِ اصل    پسپس ـ مرتب     المراتـب المراتـب     تـر از او أعلـي  تـر از او أعلـي    پـائين پـائين   ةةمرتب
؛ و ؛ و   إليـه إليـه     شود. فيعـود الکـالم  شود. فيعـود الکـالم    ميمي    حدی و صرفحدی و صرف  ندارد؛ بيندارد؛ بي    خود مرتبهخود مرتبه    ما فوقما فوق    شود؛ و چونشود؛ و چون  ميمي

 (.(.116116، ص، ص)همان)همان  ««رودرود  ميمي    از مياناز ميان    مراتبمراتبة ة همهم    درنتيجهدرنتيجه

 :ماحصل کلمات ایشان چنين است
 است.  تعالي وجودی نامتناهي واجب (1
 محدود، وجودی صرف وجود دارد. وجود  قبل از هر (8
 شود. محدود شدن واجب تعالي مي موجودات، موجب  لةواجب در سلس المراتب بودن  اعلي (3
واحده  باشد، زیرا حقيقت  المراتب را دارا نمي محدودیت موجود در اعلي ،وجود ذومراتب ة واحد حقيقت  (4

 المراتب صرف است. بت به اعليالمراتب و مراتب مادون اوست، لذا نس مقسم اعلي
 واحده است که هيچ قيدی ندارد. تعالي همان حقيقت  درنتيجه واجب (1
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 وجود یشخص بر وحدت  طباطبائی نقد استدالل عالمه

کـه  چنـان  باشد زیرا شخصيه، استداللي تام نمي استدالل عالمه برای عبور کردن از تشکيک به وحدت 
وجود دارای وحـدتي سـریاني اسـت و    ةواحـد  حقيقـت   آن اسـت  يدر تشکيک خاص ونیقول فهلوگذشت 
خصوصيت  زیرا سریاني است و اصال  ،وحدتش کثير است باشد که در عين  دارای مصداقي واحد مي حقيقتا 
 آن که است بالعموم وحدت  دارای دیگر عبارتيبهسریاني همين است و این کثرت ماک د آن است.  وحدت 
 یـا  و  جنسي حيوان یا نوعي انسان  مانند است مفهومي بالعموم واحد  یا بالعموم حد وا زیرا است، سعي وحدت 

 وحـدت   پيرامون  "صدرالمتألهين" .است مقصود دوم معنای  اینجا در که سعةوجودی، معني به واحد بالعموم
 :  :  فرمایدفرمایدميمي  ،،  آنآن  بودنبودن  سریانيسریاني  وو  واحدهواحده  حقيقتِحقيقتِ  عموميعمومي

ادجزئیة ة كل طبیعة دهیا ةحیر     یة دیست كوحر  األشخاصطبیعة ادوجودادمطلق دها ةحر  عموم»
یكون ادمتقرم علیه من ادلواحق ادمتیخرر  عنیه بیل ادوجودادمطلیق      كوحر  ادوجودادمطلق فیجوز أن

وجـود   حقيقـت   :فرمایـد  و نيـز مـي  . (10 ، ص1328)مالصدرا،  «متقرم ة متخرر ة سابق ة الحق بذاته
 ای بر اسفار تعليقهدر  عالمه .(81، ص0  ، ج1021باشد )مالصدرا،  ها نمي چيزی غير از تشخصات و هویت

 المراتـب فـرق    کند که ایـن حقيقـت بـا اعلـي     واحده تصری  دارد و اشاره مي بر سریاني بودن این حقيقت 
  .(44، ص1  ، ج1021ي، ئای در مقـابلش باشـد )طباطبـا    دارد و خود جامع سایر مراتب است نه آنکه مرتبه

واجـب را تنهـا نبایـد در تعي نـات و شـئون       تعالي به این معناست کـه ذات   شرط مقسمي بودن حق اما ال به
ها هم دارد لذا هم مطلق و هـم مقيـد، و نـه     یافت، بلکه در عين آنکه در این تعي نات است، ذاتي ورای آن

و تقييـد  بـه اطـالق    شـود کـه او نسـبت    اطالق مقسمي حق موجـب مـي   راین،بنامطلق و نه مقي د است. ب
شود؛ چـون در هـر مقـامي اسـت و      تعبير مي« مقامي بي»روست که از آن به مقام  از این .السویه باشد علي

 .فوق آن نيز هست
 وجود در کالم قائلين به تشکيک، چيـزی شـبيه وجـود منبسـط مصـطل  اهـل معرفـت        ة حقيقت واحد

ـ نها دراست که خود عالمه   نمایـد  مطـرح مـي  وحـدت بـالعموم   عنـوان مثـال بـرای     بـه را آن ، الحکمـه  هی
باشـد امـا    و وجه شباهت این دو آن است که هر دو مقيد به قيد سریان مـي  (.128، ص1484)طباطبائي، 

توانـد واجـب    واحده نمـي  این حقيقت  راینبناب باشد، مقام ذات درنظر اهل معرفت مقيد به هيچ قيدی نمي
واحده ذو مراتـب، غيـر از هویـت غيبيـه اسـت زیـرا        پس حقيقت  گيرد. برمي باشد زیرا ممکنات را هم در

بـردارد زیـرا    مفاسـدی در  ،ذومراتب شامل واجب و ممکنات است و در صورت یکي گرفتنة حقيقت واحد
 رو ازایـن  محض اسـت.  گونه نيست و واجب  واحده شامل ممکنات هم هست ولي هویت غيبيه این حقيقت 

 عبارتي دیگر ميـان وحـدت    ریاني فرق گذاشته نشده یا بهس شخصيه و وحدت  در بيان ایشان ميان وحدت 
صـورت  خلـط  ، که حتـي مقيـد بـه ایـن قيـد نيسـت       ای اطالقي اطالق و وحدت  اطالقي که مقيد به قيد 

کـه   سـت ا مقيـد بـه قيـد اطـالق وسـریان       بـه آن معتقندنـد وحـدتي    "یونفهلو"است. وحدتي که  گرفته
 معرفت به آن قائلند مقيد به قيـد   واجبي است ولي وحدتي که اهل  شرط ال و به اش وجود  ترین مرتبه عالي
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باشـد.   قيود است ولي مقيد به هـيچ قيـدی نمـي    ةسریان دارد و با هم راینبناب ،باشد اطالق و سریان نمي

 .«هء البمزایل ء البمقا نة ة غیر كل  شى مع كل  شى»

شـرط مقسـمي را    بـه  ال هلویـون وجـود   و ف حقيقت غير از قول اهل معرفت استدر ،پس قول فهلویون
 بـه  ملـزم  شـان یا کـه  سـت ين معنـا  نیا به دارد مفاسد کالم نیا شد گفته نکهیا اما داند. دارای مصداق نمي

 شـرط  بـه  ال قـت يحق انيـ م يخلطـ  ،يشخص وحدت  اثبات هنگام به شانیا کالم در و است مذکور مفاسد
 به اشاره هنگام به شانیا رایز است، گرفته صورت ونیوفهل ي انیسر و واحده قت يحق و معرفت اهل  يمقسم
و حقيقـت  وجـود، اطالقـي را      ذات  مقـام » :نـد یفرما يمـ  نيچن هيبيغ ت یهو يعنی يمقسم شرط به ال مقام

  آن  بـه   عقـل  باشد؛ و طایر بلندپرواز  و تقييد مي  ؛ و أجل  از هر إطالق تقييدی نيست  در مقابلش  که  داراست
 إشارتي شکار نشـود؛  وصفي و نعتي و اسمي و بياني و عبارتي و ایماء و  هيچ  و با دام پرواز نکند ،دبلن  مقام

 و طبق بيان ایشان که حقيقـت   (.116-111، صص1484طباطبائي، ).» است  ساقط  هم  بيان  حت ي خود این
شـرط مقسـمي    ال به قيقت شود که همان ح نمایند معلوم مي وجود را اجل  از هر اطالق و تقييد معرفي مي

اند نه وجودی را که مقيد به قيد سریان است، اما به بيـاني کـه گذشـت مشـخص شـد کـه        را اراده نموده
 بـا  و نـد ینمايمـ  رد را کيتشک هم هیالوال هرسال در شانیا کند. استدالل ایشان چنين حقيقتي را اثبات نمي

 در شـان یا کالم ماحصل. پردازد يم ظهور اثبات  به دشويم خوانده مرتبه عنوانبه کيتشک در که آنچه رد 
ـ ق چيهـ  به ديمق ذاتش در که است آن( ءيالش صرف يعنی) کمال هر قت يحق»: است نيچن مذکور رسالة  دي
 هـر  قـرب  و هستند قتيحق همان ظهورات و ناتيتع و يعدم ديق تنها قتيحق آن اشخاص و نباشد يعدم
 را مطلـب  نیا رساله نیا در عالمه و اوست در قتيحق آن ظهور رمقدا قت،يحق آن به اشخاص نیا از کی

 .(106ص ،1321 ،يطباطبائ) «.داند يم کيتشک با يمناف

 طباطبائی عالمه نگاه در وجود یشخص وحدت  با كيتشک یتناف عدم اي یتناف

مطلب دیگری که قابل توجه است، آن است که در بيـان عالمـه آیـا قـول بـه تشـکيک بـا قـول بـه          
ـ نها و هالحکمـ هیبداایشان در  شخصي منافات دارد یا نه؟  توحد متعـرض قـول اهـل معرفـت      هالحکمـ هی
ای که با یکـي   در مباحثهاما  ،نماید صحت تشکيک تصری  مي به عدم یهالوالهرسالشود و از طرفي در  نمي

  نظـر منافـات    این» :ایندنم يان ميبو ورزند  تنافي آن اصرار مي  از شاگردان خود دارد در اوایل بحث بر عدم
نظـر    توان مي  شود و درواقع مي  مالحظه  موجودات  به  تری و عميق  با نظر دقيق  ندارد، بلکه  با نظر فالسفه
در اواخر آن بحث تصری   ( ولي814، ص 1481طهراني،  )حسيني .«بر نظر فالسفه دانست  عرفاء را حاکم

  قابـل ، اسـت  وجـود  بـرای  متعـد د  اشـخاص  قبـول  اشزمـه ال وجـود  تشکيک  به قول قبول اگردارند که 
 بـه  راجـع  عربـي  ایرساله االیام   سابق در ما کند که جا اشاره مي همان و در (.880)همان، صنيست  قبول
 در بنابراین و است تشخ ص با مساوق وجود که ایمنموده را وجود تشخ ص اثبات آن در ایم ونوشته والیت
 کنـد  پيـدا  تحقـق  کـه  اسـت  محـال  تشـخ ص  یک از بيشتر بس، و و باشدمي دوجو از شخص یک خارج

 (.810 )همان، ص
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 شخصـي تصـری  کـرده و در بـاب      به وحـدت  چنانکه اشاره خواهيم نمود  نيز هیديتوح لیرسادر ایشان 
اله را با توجه به اینکه این رسـ نهایي عالمه  نظر ظاهرا اما  .داند تشکيک را کالم نهایي نمي ،شناسي هستي

در این زمينه همان است که در محاکمات مذکور بيـان  نگاشته است  هیديالتوحلیرسا الوالیه و بعد از رساله
ـ   کند؛ بلکـه  نمي  وجود را إبطال   تشکيکة ، نظری نظریه  این» :دارند اظهار مي اند، ایشان در آنجا نموده ة نظری
  موجـب   به  دهد که مي  کند و حقيقتي را تشخيص مي  ثباتنظر دیگری ا  کند. یعني یک مي  را اثبات  آن  فوق
  ماهيـت   در أحکـام   ، بحـث  حکمـای یونـان    چنانچه  بالجملهو کند  ات خاذ مي  مجازیت  أو لي صورت ، نظر  آن

  و تشـکيک    أصالتةحکمای إسالمي نظری  کردند و چون مي  ها إثبات برای آن احکامي از  ؛ و با براهين کرده
ـ   و أحکـام  نشده  أو لي باطل  سبک ،رسانيدند  اثبات  را به  ماهيت  و اعتباریت وجود   ، نرفـت   از ميـان   آنة ثابت
 وحـدت  ة مسـأل   همچنـين  ؛شد، در برابـر نظـر دقيـق    ييج لنظر    تازه   سبک  به   نسبت  نخستين  سبک  بلکه

  و حقيقتـي اسـت    نظـر دقيـق    در مقابل  قأد   وجود، نظری است   تشکيکي   وحدت  به   وجود، نسبت   شخصي
و حقـایقي    أحکام  کرد. پس مي  حکم  ادماهیة  أصادة  در مقابل  آن  وجود به    تشکيک  تر از حقيقتي که عميق
ـ  ثابـت   ، در جـای خودشـان   شـده   اثبات  وجود با براهين   تشکيک  از روی مسلک  که   خودشـان ة ؛ و در مرتب

، حکمـي   بقـاء موضـوع    با حفـظ   اینکه  ؛ نه است  مرتفع  شانا  موضوع «د  ادن ظر االدق بادن ظر إ»ند؛ ا محق ق
  ، نـه  أو ل نظـر    به  ثاني وارد است نظر   االصطالحات   بعض  ها دارد. و علي أو لي بر آن  حکم  و مبطل  مناقض
  از روی مسـلک   کـه  و حقـایقي   أحکـام »فرمودند: (. اینکه111-118 ، صص1484طباطبائي، ) «1معارض
بـر آنکـه    ، عالوه«محق قند  خودشان ة؛ و در مرتب ثابت  ، در جای خودشان شده  اثبات  وجود با براهين    تشکيک

. را شـامل   . جـوهری و اتحـاد عاقـل و معقـول و.       که احکامي مانند حرکت -المراتب  مراتب مادون اعلي
 حکامي که برای این مرتبه ثابت گشته بـرای تعـين اول   المراتب هم صحي  است و ا شود در مورد اعلي مي

ایشـان در رسـایل    عالمه هم به این امر اشاره نموده اسـت.  شرط مقسمي صحي  است و خود  وجود ال به
 آن چنين است: ةتوحيدی در این زمينه بياناتي دارند که خالص

 ز او ز او کماليـه اسـت و صـفات نقـص ا    کماليـه اسـت و صـفات نقـص ا      این مطلب که حـق تعـالي دارای جميـع صـفاتِ    این مطلب که حـق تعـالي دارای جميـع صـفاتِ    »»
 ذات اوینـد، مطلبـي اسـت کـه از شـرایع و انبيـاء گذشـته        ذات اوینـد، مطلبـي اسـت کـه از شـرایع و انبيـاء گذشـته          شوند و صفات عين شوند و صفات عين   سلب ميسلب مي

ظـاهر گشـته و اعـاظم    ظـاهر گشـته و اعـاظم      ..  ..  است و از تعاليم حکمـای مصـری و یونـاني و.   است و از تعاليم حکمـای مصـری و یونـاني و.     به ارث رسيدهبه ارث رسيده
   ""صـدرالمتألهين صـدرالمتألهين ""بـه شـرح آن پرداختنـد و    بـه شـرح آن پرداختنـد و      ""بـوعلي بـوعلي ""و و   ""فارابيفارابي""اسالم مانند اسالم مانند   ةةفالسففالسف

 ذومراتـب  ذومراتـب    ةةواحـد واحـد       حقيقـت حقيقـت   بيـان نمـوده کـه وجـودِ    بيـان نمـوده کـه وجـودِ      هم در کتبش به آن معتقـد اسـت و  هم در کتبش به آن معتقـد اسـت و  
  ««ترین مراتب توحيد آن است کـه مخـتص شـریعت اسـالم اسـت     ترین مراتب توحيد آن است کـه مخـتص شـریعت اسـالم اسـت       اما اثبات کاملاما اثبات کامل  ،،استاست

 ..((1010-1111  صصصص، ، 14101410طباطبائي، طباطبائي، ))

تميز  مصداقي و انحاء  ترین توحيد را نفي هرگونه تعين مفهومي و تحدید  کامل ،و ایشان در همان کتاب
  ند بـه مقـام ال بـه   ا عين ذات ساز نباشد و این حکم که صفات  این نفي هم تعين خود  ای که گونه داند به مي

احدیت یعني تعين اول است، زیرا هر مفهوم بالذات از مفاهيم  ةمرتب بلکه مختص  ،شرط مقسمي راه ندارد
شـود   ست لذا وقوع یک مفهوم بر یک مصداق بـه نـوعي موجـب محـدودیت مصـداقش مـي      ا دیگر خالي

 .(0-1 صص، )همان
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شود، ایشان در تعليقه اشـاره دارنـد    تعالي که مالصدرا متعرض قول اهل معرفت مي در بحث علم حقو 
ـ   ا که عرفا هرگونه تعين چه کلي که اسماء و صفات ة ند و چه جزئي که حدود و ماهيات هسـتند کـه از جمل

 (.804 ، ص0 ، ج1021باطبـائي،  )طدانند  ذات به ذات را مادون ذات مي علمي است حتي علم  ها تعين  آن
دانند یا نه، خـود بحثـي اسـت     ساز مي ذات، صفات را تعين گرچه در این مسأله که آیا اهل معرفت در مقام 

 بـا  شـد مـي  ناميـده  مرتبه عنوان به قبل در آنچه داشت توجه باید البته که این مقاله گنجایش آن را ندارد.
شرط ال  پس عنوان به .باشند مي مظهر بلکه ،ندارند را بودن  تبهمر عنوان  دیگر ،معرفت اهل  حرف پذیرش

بـوده و   يشخصـ  واحـد  ، در عرفان وجود یراز يستدر عرفان در مدار وجود ن يءشرط ش  و ال به شرط و به
آن  یمگر نمود و مظهر بـودن بـرا   ؛از وجود ندارد يواجب سهم ير است و غ يشرط مقسم منحصربه ال به

شـند در  اب يمند مـ  وجود بهره   يقتاز حق هر سه يخاصيک  گانه در قول به تشک سه يماتدر تقس يوجود، ول
 یتهو ي ناتاست(، تع یوننزد فهلو يشرط ال )که وجود واجب وجود به يکه در عرفان هر سه مرتبه حت يحال
 .(14ص  ،1318 آملي، جوادیهستند ) يبيهغ  

 یريگجهينت

  معرفـت بودنـد و در    طباطبـائي قائـل بـه توحيـد اهـل      عالمـه  روشن شـد کـه   ،با شواهدی که ارائه شد
اشـاره   -و نـه همـة آن مـوارد     - هـا  آناند که البته ما به برخـي از   مواضع  متعدد بر این امر تصری  نموده

 دانـد    شخصـي آن قابـل جمـع مـي       وجـود را بـا وحـدت     کردیم. اما اینکـه عالمـه، تشـکيک در حقيقـت    
 ن آنمایـد و البتـه ایـن بـه      ه نشان داده شد عالمه، دومي را ادق از اولي مطـرح مـي  ای بود ک یا نه، مسأله

است نه متناقض و همة احکـامي    بلکه نظر دوم رافع موضوع اولي ،باشند معنا نيست که این دو قابل جمع 
بـه   جـای خـود را   "بودهـا "عبـارتي   ماند و بـه  شد برای مظاهر کماکان باقي مي که برای مراتب اثبات مي

دانـد ریشـه در     شخصـي نمـي   دهند. ظاهرا این نظر عالمه که تشکيک را معارض با وحـدت  مي "نمودها"
 واحـدة ذومراتـب را بـه حقيقـت  واحـدة ذومظـاهر بـر          نحـوی حقيقـت   همان استدالل ایشان دارد که بـه 

 گرداند. مي

 ها نوشت یپ

 دليـل   هرگـاه  ،دليـل  دو بـين  تعارض در معنا به این .،در مقابل حکومت ياصول ي،اصطالح ورودواژه واژه . . 11
 گوینـد  وارد را آن باشـد  مزبور دليل موضوع  رافع اگر و حاکم را آن باشد اول دليل از مستفاد حکم  رافع اخير
  (.146. ص ،1  ج اسالمى، معارف فرهنگ)
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