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مقدمه
تشکيک در لغت ،بهمعنى شک و تردید است و به اینمعنى است که یک لفظ داراى مفهوم
واحدى باشد ،ولي امورى که آن مفهوم شامل آنها ميشود بهتقدم و تأخر متفاوت ميباشند
(مالصدرا ،1021 ،ج ،1ص .)81کتابهایمنطق در بحث از کلي و جزئي و تقسيمات آن به مشکک و
متواطي به بحث دربارة تشکيک نيز پرداختهاند و کتابهایفلسفي در مباحث امور عامه و وجودشناسي و
کتابهای عرفاني ،ضمن بحث از «وحدت وجود» به مطالعة تشکيک نيز پرداختهاند .شاید بتوان گفت که
در جهاناسالم" ،ابنسينا" ،نخستين حکيمي است که به مسألة تشکيک در وجود (نه صرفا تشکيک)
پرداخته است .وی در الهيات شفا ميگوید« :وجود بما هو وجود ،با شدت و ضعف مختلف نميشود و
کمتر و ناقصتر را نميپذیرد و تنها تفاوت در سهحکم ميپذیرد که عبارتند از :تقدم و تأخر ،بينيازی
و نياز ،وجوب و امکان .اما در تقدم و تأخر همانطور که دانستي ابتدا وجود به علت نسبت داده
ميشود و ثانيا به معلول (الخ)( ».ابنسينا ،1464 ،ص .)810البته ،این نکته الزم است که ابنسينا ،هم
برخالف آنچه که از شفا نقل شد در المباحثات اشاره دارد که اختالف در وجود اختالف نوعي نيست،
بلکه به تأکد و تضعف است (ابنسينا ،1311 ،ص .)41و "صدرا" به این مطلب در اسفار و مشاعر اشاره
مينماید.
پس از ابنسينا ،تحول دیگر در این زمينـه را در کتـب "شـيخاشـراق" مـيتـوان مالحظـه نمـود کـه
براساس اصالت ماهيت ،تشکيک در ماهيت را مطرح مي نماید که بـرخالف حکمـت رایـن آن دوره ،ایـن
تشکيک در دایرة نحوة صدق و حمـل نيسـت؛ بلکـه ایشـان ،تشـکيک را در عـالم خـارج بـرده و اشـاره
مي کند که تفاوت انوار به کمال و نقص است نه به تمام ذات و نه بـه جـزء ذات و نـه بـه امـور خـارج از
ذات (سهروردی ،1313 ،ص  )110که مشابه این کلمات را "صدرالمتألهين" ،بعدها بهصورت مبسـوطتـر
و براساس اصالت وجود حکمـتمتعاليـه مطـرح نمـود" .حـائرییـزدی" نيـز پيرامـون پيشـينة تشـکيک
ميفرمایند:
«قول تشکيک در وجود و در حقيقتنور بدانسبب که در مأثورات حکمـاى یونـان چـه مشـائى و چـه
اشراقى موجود نمىباشد ،زیرا آن اصطالح و همانند آن ،نه در کلمات "افالطون" و نه در کتب "ارسـطو"
و همشاگردىهاى آن دو ،و نـه در کلمـات اقـدمين ایشـان و نـه متـأخرین ایشـان ماننـد "فلـوطين" و
شاگردش "فرفوریوس" صاحب ایساغوجى موجود نمى باشد .جایگاهى را براى تحقيق و تدقيق در ميـان
فالسفةغرب نيافته است .بهطورىکه گویا ایشان بـر معنـاى جـواب از سـاال از مـاى شـارحة آن واقـف
نگشتهاند چه رسد به ماى حقيقيه.
شيخ حکماى کاتوليک" ،سنت توماسآکوئينى" مىگوید :تشکيکى که در کلمات "ابنسـينا" و برخـى
دیگر از حکماىاسالمى دیده مىشود ،معناى معقولى جز تمثيل و تشبيه ( (Analogyندارد .در حـاليکـه
این تفسير (یعنى تشبيه) به دور از آن چيـزیاسـت کـه مشـایخ فالسفةاسـالمى  -از اولـين و آخـرین از
ایشان -از آن اراده نمودهاند و راز پوشيدة این جدایي و شکاف ،آن اسـت کـه مسـلمانان مخصوصـا اهـل
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فارس از ایشان ،مانند شيخ ابوعلىسينا و شيخ سهروردى و نصيرالدین طوسى و صدرالدینشيرازى و غيـر
از ایشان این حکمتتشکيکى را از پيشينيان ایرانى که قبل از ظهور اسالم مىزیستند ،به ارث بـردهانـد و
ایشان معروف به حکماى فهلویين بودهاند» (حائرییزدی ،1326 ،ص .)134در ایـن ميـان نيـز برخـي از
اهل معرفت مانند "قيصری" که قبل از ظهور "صدرالمتألهين" مي زیستند نيز متعرض مسـألة تشـکيک
شده و به ابطال آن پرداختند که در رابطة با تشکيکي کـه آن را باطـل مـيدانسـتند" ،مرحـوم آشـتياني"
چنين ميفرماید:
«آنها از تشکيک ،اشتداد در کيفيات فهميـدهانـد و آن را منحصـر در عرضـيات کيفـى
دانستهاند و از وجود ،از باب آن که خارج از سنخ ماهيات است ،آن را نفـى کـردهانـد. . .
ولى تشکيک خاصى در اصل وجود ،بنابر آن چه که صـدرالحکمـاء در مراحـل و مراتـب
قوس نزول و صـعود وجـود تقریـر نمـودهانـد و اصـل مراتـب را در نـزول و صـعود در
سلک اصل و حقيقت واحـد ،تصـویر فرمـودهانـد ،ثابـت اسـت و اشـکال آنـان متوجـه
کالم صدرالحکماء و دیگر حکماى الهى قائل بـهتشـکيک در وجـود ،و یـا تشـکيک در
مراتبنور کما حققه مؤسِّس مسلكاالشراقیة فی ادیرة االسیممیة ،نخواهـد بـود»
(آشتياني ،1300 ،ص)13
آنچه که حکمایمشاء آن را مطرح نمودنـد کـه مربـوط بـه نحـوة صـدق مفهـوم وجـود بـر مصـادیق
ميشود ،بعدها بهعنوان تشکيک عامي ناميده شد و در کنار آن عناوین دیگری چـون تشـکيک خاصـي و
اخص الخواصي . . .نيز بهکار گرفته شدند .بهطوری که مرحوم "ميرزا مهدی آشتياني" در اساسالتوحيـد،
ششنوع تشکيک را با نامهای مختلف مطرح مينماید ،که البته ذوقالتألـهای را کـه "دوانـي" بـا عنـوان
تشکيک «صفاء خالصه اخص الخواصي» مطرح ميکند .فرق عمدة تشکيک خـاصالخاصـي و ماننـد آن
البته قول دواني را باید جداگانه مورد بررسي قرار داد که از حوصلة ایـن مقالـه خـارج اسـت بـا تشـکيک
خاصي که همان تشکيک در حقيقتوجود است ،رقيقترشدن کثرت اسـت بـهعبـارتيدیگـر تشـکيک در
مراتب ،جای خود را به تشکيک در مظاهر یعني جلوههای حقتعالي ميدهـد ،زیـرا درنظـر اهـل معرفـت،
حقيقتوجود که ذاتاقدس خداوند است ،البشرط مقسمي و نه قسمي بوده و بنابر مسـلک ایشـان وجـود
مراتب ندارد ،بلکه داراى ظهور و بطون است ،بطونى که حق اسـت و ظهـورى کـه خلـق اسـت و وجـود
بهشرط ال که تمام هویت حقتعالي در نزد حکماست ،درنظر عرفا ،اولين تعين حقتعالي بهشـمار مـيرود.
«ظهور» در لسان اهل معرفت یعني تعين یافتن مطلق (ابن ترکه ،1320 ،ص )112؛ البته نه به ایـنمعنـا
که مطلق ،اطالق خود را از دست بدهد ،زیرا بهسبب اطالقي که دارد با همة تعينات هست ،امـا مقيـد بـه
هيچیک نيست ،بنابراین ،مراد عرفا از ظهور ،وجود نيست؛ به عبارتدیگر ،ظـاهر شـدن شـيء بـهمعنـای
موجود شدن آن پس از معدوم بودن نيست و همچنين مراد از ظهـور آشکارشـدن چيـزی کـه از مـدارک
حسي مخفي بوده است ،نظير آشکار شدن آفتاب از پس ابر نيست ،بلکه مراد از ظهور ،تنزل هستيمطلـق
از اطالق ذاتي به منزلت و رتبت تعيني از تعينات است (جوادیآملي ،1318 ،ص .)11
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در حکمتمتعاليه هم نظر ابتدائي ،تشـکيک در حقيقـتوجـود اسـت ،امـا درنظـر نهـائي وی بـا اهـل
معرفت همگامشده و ميپذیرد که وجودِ حقيقت واحدی اسـت کـه قابـل تعـدید نيسـت و تمـام کثـرتهـا
ناشي از ظهورات مختلف آن است .خود صدرالمتألهين در اسفار به این مطلب ایـنگونـه اشـاره مـيکنـد:
«اگر در مراحل مختلف اسفار از کثـرت تشـکيکيوجـود سـخن بـه ميـان مـيآوریـم بـهحسـب رعایـت
حال متعلمان است و گرنه آنچه درصدد آن هسـتيم اثبـات وحـدتوجـود و موجـود ذاتـاً و حقيقتـاً اسـت
که مذهب اولياء و عرفاست و برهان قطعي اقامـه خـواهيم نمـود کـه وجـودات اگرچـه کثيـر و متمایزنـد
ولي همگي از مراتب تعينات حقتعـالي و ظهـورات نـور و شـئونات ذات حضـرتش مـيباشـند نـه آنکـه
اموری مستقل و ذواتي منفصل باشند (مالصدرا ،1021 ،ج ،1ص " .)11عالمهطباطبـائي" نيـز بـهعنـوان
یکــي از حکمــای نوصــدرایي در برخــي از کتــب خــویش متعــرض تشــکيک در حقيقــتوجــود
و نيز وحدتشخصيه ميشوند و خود راهي را برای عبور از مراتب به مظاهر بر ميگزینـد ،ازایـن رو ،بـرای
تبيين نظر ایشان ابتداء به بررسي تلقي ایشان از تشکيک و سپس به بيان اسـتدالل ایشـان و بررسـي آن
خواهيم پرداخت.
تشکيك خاصی از نگاه عالمه طباطبائی
تفسيری که عالمـه از تشـکيک ارائـه مـيدهـد بـا آنچـه کـه "مالصـدرا" درصـدد تبيـين آن اسـت
تفـاوتي نــدارد ،ایشـان تشــکيک خاصــي را ایـن چنــين بــه تصـویر مــيکشــند« :اصـيل در خــارج یــک
حقيقت مشککه ذات مراتب مختلفه ميباشد ،که بهواسـطة قـوت و ضـعف ،و أوليـت و ثانویـت ،و تقـدم
و تأخر ،اختالف دارند؛ اختالفي که بر گردد بما بـه االتفـاق؛ چـه مفـروض ایـن اسـت کـه :غيـر از ایـن
حقيقت ،حقيقت دیگری نداریم؛ و هر چـه جـز او فـرض شـود ،یـا عـين اوسـت یـا غيـر او؛ و غيرباطـل
است بالفرض ،پس عين او خواهد بود .و چون اخـتالف بـهنحـو تقـدم و تـأخر و شـدت و ضـعف فـرض
شده؛ لهذا مرتبة عاليه باید مشتمل شود به مرتبة دانيه و زیاده؛ لکن زیـادة غيـر خارجـة مـنالـذات .زیـرا
مرتبةدانيه ،فاقد کمالي است که با مرتبة عاليه است علي النحوالمذکور .پس مرتبةدانيه انتزاع مـيشـود از
او معنای وجود ،و حقيقت مشترکه؛ و أیضا عدم مرتبةعاليه از حد ذاتش .و این است مـراد از اینکـه مرتبـة
دانيه ،وجودی است مخلوط با عدم و إال عدم که نقيض وجود است ،راهي به حـریم نقـيض خـود نـدارد»
(طباطبائي ،1484 ،ص .)101
ایشان سپس فروعاتي را مطرح ميکند که عبارتند از:
 )1حد وجودی ،حيثيـت عدميـه اسـت در وجـود؛ بـهمعنـي اینکـه :عقـل ،وجـود مرتبـة دانيـه را کمـا
اینکه مصداق وجود ميیابد ،همچنين مصداق عدم ميبيند؛ اگر چه بهحسب خـارج ،جـز وجـود مصـداقي
نيست.
 )8مرتبة عاليه ،نسبت به دانيه ،حد ندارد؛ و اگر چه نسبتبه مافوق داشته باشد.
 )3مرتبة عاليه ،همان حقيقت مشترکة ما بين عاليه و دانيه ميباشد؛ و حـدی کـه بـرایش بـالنظر إلـي
حفظالمرتبه ملحوظ ميشود؛ همانا این است که :او مرتبة دانيه نيست؛ یعني فقدان کمال و عـدم مخلـوط
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مذکور را ندارد .و چون سلب سلب اثبات است ،معني این کلمه این است که :مرتبةعاليـه ،وجـود صـرف و
محض است بالنظر إلي السافلة .پس حد او اگر باشد ،نبودن حد خواهد بود.
 )4أعليالمراتب که مرتبةعاليه است علي اإلطالق ،واجـد ایـن کمـال اسـت علـي اإلطـالق؛ و حـدی
ندارد به جز اینکه حدی ندارد؛ یعني وجود صرف ،و حقيقت بحت و محض است کـه همـان أحـدیت ذات
است.
چنانکه معلوم است تفاوتي ميان تلقي ایشان از تشکيک با آنچه که صدرا در کتـبش مطـرح مـيکنـد،
وجود ندارد .همانطور که معموال برای بيان تشکيک و تقریب آن به ذهـن مثـال نـور را مطـرح مـيکنـد،
عالمه هم از این مثال استفاده نموده و ميفرمایند :مثـال مراتـب نـور حسـي بسـيار مثـال خـوبي اسـت،
و مطلب را تقریب ميکند و این مثال نور حسي عنـوان بـرای نـور واقعـي و حقيقـي کـه حقيقـت وجـود
است ميباشد (حسيني طهرانـي ،1481 ،ص  .)880بيـان ایشـان در مـورد مثـال نـور ایـن چنـين اسـت:
«با آنکه مفهوم نور حسي نيز واحد است و نور حسي نيز بسيط است ولي چون ما به التفاوت عـين مـا بـه
االشتراک است؛ و هر درجه از این سلسلة طوالني ،و از این ستون دراز نور با حقيقت خود نور نـه بـا چيـز
دیگر ،از سائر مراتب متمایز است ،لذا باید گفت که نور دارای حقيقت مشـککه مـيباشـد؛ یعنـي در عـين
وحدت در ذات ،دارای مراتب مختلف بالنورانيه در همان ذات است» (همان ،ص  .)816چون ایـن سلسـلة
نور خورشيد را که از آنجا به زمين رسيده است اگر فرضا صد درجه فرض کنيم ،ما در این صورت در روی
زمين نور یک درجه داریم ،باالتر دو درجه ،باالتر سه درجه ،باالتر چهار درجه ،پنن و شـش و همـينطـور
برود باال تا برسد به خورشيد که نور آن صد درجه فرض شده است .هر یک از این طبقات نور در بين راه،
نور درجات پائينتر را دارند و العکس .و در درجة صدم که آخرین درجه است ،ما نـوری را نـداریم کـه در
آنجا نباشد؛ و آنجا منبع نور است و کمال نور است .پس یک سلسله مراتبي است بعضها ف وق بعـض کـه
آن مراتب نور را تشکيل ميدهد (همان ،ص.)881
در نور معنوی و وجود ،أعلي المراتب ،وجود حضـرت بـاری تعـالي شـأنه کـه واجـب اسـت و از نقطـة
نظر شدت و قدرت و قوت و سعه و تقدم و کمال ماالنهایة لـه اسـت قـرار دارد .و از آن گذشـته هـر چـه
رو به پائين بيائيم ،در مراتب مختلفة موجودات عقالنية نورانيه و نفوسقویـه تـا برسـيم بـه عـالم امثـال
و صور؛ عالم ماده و طبيعت که از همة عوالم و مراتـب وجـود ضـعيفتـر اسـت خصوصـا هيـولي و مـادة
اوليه که نفس اسـتعداد محـض مـيباشـد و در مرتبـة پـائينتـر از همـة کمـاالت قـرار دارد و صـفات و
اسماء حضرت واجب تعالي چون نيـز ماالنهایـة لهـا هسـتند در درجـة اعـالی از ایـن سلسـله مـيتـوان
فرض کرد ،که عينيت با ذاتاقدس واجب داشته و درنهایت درجه از قوت و سعه و شدت و کمال بـهنحـو
عينيت و بسـاطت و وحـدت موجـود باشـند» (همـان ،صـص .)816-811و همـانطور کـه ایشـان اشـاره
نمودند ،آنچه که عرف از نور ميفهمند مقصود است نه آنچه که در فيزیک جدید مطرح است (طباطبـائي،
 ،1484ص)81 .
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نکتة بسيار مهم در تمثيل وجود به نور
نکتة بسيار مهم در تمثيل وجود و مراتب آن به نور ،آن است که باید توجه داشت یک نور واحـد اسـت
که از منبع فيض سرازیر شده و بهتدرین از شدت آن کاسته ميشود تا به ضعيفترین مرتبهاش ميرسـد و
مثال به نور شمع و نور المپ و نور خورشيد و . . .که بگوئيم همه نورند و در عـين حـال کثيرنـد صـحي
نيست ،زیرا وحدت حقيقي خارجي را نميرساند و بيانگر نوعي وحدت مفهومي و سنخي به این معنا اسـت
که نورها از سنخ هم هستند که مصداق آن در موطن ذهن و نه در خارج مي باشد .چنانکه صـدرالمتألهين
ميفرماید« :نور حسي همانند نور عقلي حقيقتي واحد است که دارای مراتب متفاوتي از شـدت و ضـعف و
قرب و بعد از سرچشمه و اصلش بوده . . .این نور برای خورشيد از جهتي ذاتـي بـوده و بالـذات بـرای آن
موجود است و برای غير آن عرضيست و بالتبع موجود ميباشد . . .و در مورد نور وجود هم حکم به همين
صورت است زیرا آن حقيقتي واحد است (الخ)» (مالصدرا ،1313 ،ج ،1ص .)130و صدرا در ادامـه از ایـن
تمثيل در بيان توحيد اهل معرفت مدد ميگيرد.
پس تشکيک خاصي برچهار محور اسـتوار اسـت -1 :وحـدت حقيقـي؛  -8کثـرت حقيقـي؛  -3ارجـاع
وحدت به کثرت؛  -4ارجاع کثرت به وحدت که این کثرت مقوم وحدت ميباشد و حقيقـت واحـدة وجـود
که مرتبهای از آن واجب و مرتبهای ممکن است دارای مصداقي خارجي باشد که در عـين وحـدتش کثيـر
است ،زیرا دارای وحدتيسریاني است و اصال خصوصيت وحدتسریاني همـين اسـت و کثـرت ماک د آن
است.
نقد عالمه طباطبائی به تشکيك
اختالف ميان قائالن به تشکيک در حقيقتوجود و قائالن به تشکيک در مظاهر ،آن است که آیا وجود
واجب تعالي ال به شرط مقسمي است و کثرات سهمي از بود نداشته و تنها مظاهر و نمودهـای آن هسـتي
واحد هستند یا آنکه وجود حقتعالي به شرط ال از قيود بوده و کثرات نصيبي از هستي داشـته و از مراتـب
وجود بهشمار ميروند .عالمه اگر چه در بعضي از کتب فلسفي خویش ،متعـرض وحـدت شخصـي وجـود
نمي شود اما از منتقدان تشکيک (در مقابل وحدت شخصـي) و از قـائالن بـه وحـدت شخصـيه بـهشـمار
ميآیند و به این امر در کتب خود تصری دارند .ازجمله مکتوبات ایشـان کـه در آن بـر وحـدت شخصـي
دليل اقامه نموده و به نقد تشکيک ميپردازد ،محاکماتي است که بر مکاتبات ميان یکي از اهلمعرفت بـه
نام "احمد کربالیي" و حکيم و اصولي معروف "غروی اصـفهاني" دارنـد ،در آن محاکمـات ،محـور نقـد
ایشان به تشکيک آن است که تشکيک خود متناقض است و به شـرط ال بـودن وجـود واجـب تعـالي بـا
صرافت او منافات دارد .ایشان در آنجا ميفرماید:
«این بنده را گمان بر آن است کههمان برهان حکماء ،بهطـوری کـه بيـان آن گذشـت؛
مسلک عرفاء را بهعينه نتيجه ميدهد . . .این مرتبه (یعني اعلـيالمراتـب) باإلضـافه بـه
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مراتب بعدی حدی ندارد؛ و تعينات سایر مراتب از آن مقام مسلوب است .ولي همان انتفـاء
حدود خودش حدیی است؛ و ارتفـاع تعينـات خـودش تعينـي اسـت .پـس مرتبـة عاليـة
مفروضه ،تعيني است در عداد بقية تعينات ،و حدیی است در جرگة سایر حـدود؛ اگـر چـه
مقدیم است در تحقّق نسبت به باقي مراتب» (طباطبائي ،1484 ،ص.)100
توضي این اشکال آن است که در مبنای اهل معرفت ذات اقدس واجبالوجود هـيچ اسـمي و رسـمي
بر نميدارد ،و هيچ تعيني به خود نميگيرد و وجودش ،وجود بالصرافه است ،و هـيچگونـه وحـدت ع ددی
در آنجا راه ندارد؛ و بنابراین اگر آن را به هر نحوی از انحاء تعين متعين کنـيم ،ایـن تعـين موجـب تمييـز
ميشود ،و او را از صرافت خارج ميکند .اما قائالن به تشـکيک مـيگوینـد کـه ذات واجـبالوجـود درجـة
اعلي از وجود است و امتياز او از بقية موجـودات همـان اعلـي المراتـب بـودن اوسـت .زیـرا بعـد از آنکـه
گفتيم وجود واجب و وجود ممکن هر دو از سنخ وجود بسيط بحـت اسـت ،و مـا بـهاالمتيـاز آنهـا عـين
وجود است و چيزی از خارج وجود در آنها نيست ،بنابراین ،جـدائي هـر مرتبـه از مراتـب سلسـلة وجـود
خواه واجب را با ممکنات بگيریم ،خواه یک ممکن شدیدتر را با یک ممکـن ضـعيفتـر بـه هرحـال بـه
واسطة خود همان وجود بوده است و این از خـواص حقـائق مشـککه اسـت کـه تفـاوت بعضـي از افـراد
با بعضي دیگر به سبب همان حقيقت مشککه پيـدا شـده اسـت ،نـه از ضـم امـر عـدمي یـا مـاهوی یـا
امر خارجي و براساس این ،حقيقت واجـب از بقيـة مراتـب جـدا شـده ،و دارای جـدائي و حـد مـيگـردد
همينکه ميگوئيم کبير و صغير ،و غني و ضعيف ،و مرتبةاعلي و مرتبةادني ،ایـنهـا حـدودی مـيباشـند
که وجود واجب را از تمام سلسلة ممکنـات جـدا مـيکنـد؛ از ایـن روی وجـود واجـب دارای تعـين و حـد
ميگردد.
اگرچه معلوم است که در مراتب هر چه باالتر برویم ،بيشتر و بهتر واجد کماالت مراتب پائينتر هستند؛
ولي این واجدیت کمال ،موجب عينيت با سائر مراتب و واحد شخصي شدن وجود نميگردد و همين مقدار
از تمييز و جدائي موجب تحدید و تعين است و در نتيجه درجةاعلي را از صرافت خارج ميسازد درحاليکـه
اثبات شده است که وجودش بالصرافه و بينهایت است .عالمه سپس بهصورت آن قلت اشکالي را مطـرح
نموده و خود جواب ميدهند ،و آن اشکال این است که« :ارتفاع تعينات و صرافت ذات ،اگر چه به نظـری
دیگر حدی است ازحدود ،ولي حد بودن آن اعتباری است عقلي؛ و حدی است که الیزید علي المحدود بـه
شيئا» .توضي پاسخ ایشان به اشکال مذکور ،به این بيان است که اینکه ميگوئيـد ارتفـاع تعينـات حـدی
اعتباری است در سایر مراتب هم حد به همين نحوه است زیرا چنانکه در تبيين تشکيک گفتـه شـد ،حـد
وجودی ،حيثيت عدميـه در وجـود اسـت و معنـي عـدمي بـودنش آن کـه عقـل ،وجـود مرتبـة پـائينتـر
را هم مصداق وجود ميیابد و هم مصداق عدم ميبيند و ایـن یـک خصوصـيت داخلـي اسـت کـه عقـل
از آن تعبير ميکند به« :فقران ادسافل دما ف ادعاد » یا به« :ا تفاع حر ادسیافل فی ادعیاد » یـا بـه:
«أن ادعاد صرف بادنسبة إد ادسافل» و اینطور نيست عـدم حقيقـي در وجـود مداخلـه داشـته باشـد،
زیرا در خارج جز وجود مصداقي نيست و اعتباریت این حد ،به همـان نحـو از اعتباریـت اسـت کـه سـایر
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مراتب دارند و منحصر به اعليالمراتب نيسـت منتهـي حـد در أعلـيالمراتـب ،ارتفـاع بقيـة حـدود اسـت
(همان ،ص.)116
استدالل عالمه طباطبائی بر وحدت شخصی وجود
عالمه با درنظر داشتن اشکال مذکور ،در ادامة عباراتشان استدالل ميکنـد حقيقـت واحـدة وجـود کـه
واجب و ممکن از مراتب آن هستند دارای اطالقي است که مرتبة واجب ،فاقد آن اطالق ميباشد و سـعي
ميکند بهنحوی تشکيک را به وحدت شخصي برگرداند که استدالل ایشان نيازمند بررسي دقيقي ميباشد،
ایشان ميفرماید:
«فرض اینکه أعليالمراتب مرتبهای است از مراتب ،با فرض عينيت او با اصـل حقيقـت
نميسازد ،مگر به همان معني از رجوع که در بقية مراتب هم موجـود و مفـروض اسـت
(که همه مراتب هم موجودند) و کفي فـي ذلـک اینکـه أصـل حقيقـت را بـه صـرف و
محدود قسمت ميکنيم؛ زیرا که به مقتضای این قسـمت ،صـرافت و مَحـدویت ،دو تـا
تقييدند که اصل حقيقت با آنها متعين و مقيد ميشود و الزمة این آن اسـت کـه اصـل
حقيقت إطالقي داشته که بـاالتر از صـرافت و محـدودیت ،و أجـلّ از إطـالق و تقييـد
متقابلين (یعني آن اطالق و تقييدی که با هم جمع نميشوند) ميباشد؛ زیـرا کـه مرجـع
هر دو تا از صرافت و محدودیت به تحدید؛ و مآل (بازگشـت) هـر دو قسـم از إطـالق و
تقييد ،همان تقييد است؛ و قبل از هر تحدید ،صِرْفي اسـت؛ و مقـدیمتـر بـر هـر تقييـد،
إطالقي ثابت است بالضِّرورة .و اگر چنانچه بگوئيم :أعليالمراتـب ،چـون صـرف اسـت؛
پس حقيقتِ اصل الحقيقة است نه مرتبه .آنوقـت مرتبـة پـائينتـر از او أعلـيالمراتـب
ميشود؛ و چون ما فوق خود مرتبه ندارد؛ بيحدی و صرف ميشود .فيعـود الکـالم إليـه؛ و
درنتيجه همة مراتب از ميان ميرود» (همان ،ص.)116
ماحصل کلمات ایشان چنين است:
 )1واجبتعالي وجودی نامتناهي است.
 )8قبل از هر وجود محدود ،وجودی صرف وجود دارد.
 )3اعليالمراتب بودن واجب در سلسلة موجودات ،موجب محدود شدن واجب تعالي ميشود.
 )4حقيقت واحدة ذومراتب وجود ،محدودیت موجود در اعليالمراتب را دارا نميباشد ،زیرا حقيقت واحده
مقسم اعليالمراتب و مراتب مادون اوست ،لذا نسبت به اعليالمراتب صرف است.
 )1درنتيجه واجبتعالي همان حقيقت واحده است که هيچ قيدی ندارد.
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نقد استدالل عالمه طباطبائی بر وحدت شخصی وجود
استدالل عالمه برای عبور کردن از تشکيک به وحدت شخصيه ،استداللي تام نميباشد زیرا چنـانکـه
گذشت قول فهلویون در تشکيک خاصي آن اسـت حقيقـت واحـدةوجود دارای وحـدتي سـریاني اسـت و
حقيقتا دارای مصداقي واحد ميباشد که در عين وحدتش کثير است ،زیرا سریاني است و اصال خصوصيت
وحدت سریاني همين است و این کثرت ماکد آن است .بهعبارتي دیگر دارای وحدت بالعموم است که آن
وحدت سعي است ،زیرا واحد بالعموم یا واحد بالعموم مفهومي است مانند انسان نوعي یا حيوان جنسي و یـا
واحدبالعموم به معني سعةوجودی ،که در اینجا معنای دوم مقصود است" .صدرالمتألهين" پيرامون وحـدت
عمومي حقيقتِ واحده و سریاني بودن آن  ،ميفرماید:
«طبیعة ادوجودادمطلق دها ةحر عمومیة دیست كوحر األشخاصادجزئیة ة كل طبیعة دهیا ةحیر
كوحر ادوجودادمطلق فیجوز أنیكون ادمتقرم علیه من ادلواحق ادمتیخرر عنیه بیل ادوجودادمطلیق
بذاته متقرم ة متخرر ة سابق ة الحق» (مالصدرا ،1328 ،ص  .)10و نيـز مـيفرمایـد :حقيقـت وجـود
چيزی غير از تشخصات و هویتها نميباشد (مالصدرا ،1021 ،ج  ،0ص .)81عالمه در تعليقهای بر اسفار
بر سریاني بودن این حقيقت واحده تصری دارد و اشاره ميکند که ایـن حقيقـت بـا اعلـيالمراتـب فـرق
دارد و خود جامع سایر مراتب است نه آنکه مرتبهای در مقـابلش باشـد (طباطبـائي ،1021 ،ج  ،1ص.)44
اما ال بهشرط مقسمي بودن حقتعالي به این معناست کـه ذات واجـب را تنهـا نبایـد در تعينـات و شـئون
یافت ،بلکه در عين آنکه در این تعينات است ،ذاتي ورای آنها هم دارد لذا هم مطلق و هـم مقيـد ،و نـه
مطلق و نه مقيد است .بنابراین ،اطالق مقسمي حق موجـب مـيشـود کـه او نسـبتبـه اطـالق و تقييـد
عليالسویه باشد .از اینروست که از آن به مقام «بيمقامي» تعبير ميشود؛ چـون در هـر مقـامي اسـت و
فوق آن نيز هست.
حقيقت واحدة وجود در کالم قائلين به تشکيک ،چيـزی شـبيه وجـود منبسـط مصـطل اهـل معرفـت
است که خود عالمه در نهایـهالحکمـه ،آن را بـهعنـوان مثـال بـرای وحـدت بـالعموم مطـرح مـينمایـد
(طباطبائي ،1484 ،ص .)128و وجه شباهت این دو آن است که هر دو مقيد به قيد سریان مـيباشـد امـا
مقام ذات درنظر اهل معرفت مقيد به هيچ قيدی نميباشد ،بنابراین این حقيقت واحده نمـيتوانـد واجـب
باشد زیرا ممکنات را هم در برميگيرد .پس حقيقت واحده ذو مراتـب ،غيـر از هویـت غيبيـه اسـت زیـرا
حقيقت واحدة ذومراتب شامل واجب و ممکنات است و در صورت یکي گرفتن ،مفاسـدی در بـردارد زیـرا
حقيقت واحده شامل ممکنات هم هست ولي هویت غيبيه اینگونه نيست و واجب محض اسـت .ازایـنرو
در بيان ایشان ميان وحدت شخصيه و وحدت سریاني فرق گذاشته نشده یا بهعبارتي دیگر ميـان وحـدت
اطالقي که مقيد به قيد اطالق و وحدت اطالقيای که حتـي مقيـد بـه ایـن قيـد نيسـت ،خلـط صـورت
گرفتهاست .وحدتي که "فهلویون" بـه آن معتقندنـد وحـدتي مقيـد بـه قيـد اطـالق وسـریان اسـت کـه
عاليترین مرتبهاش وجود بهشرط ال و واجبي است ولي وحدتي که اهل معرفت به آن قائلند مقيد به قيـد
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اطالق و سریان نميباشد ،بنابراین سریان دارد و با همة قيود است ولي مقيد به هـيچ قيـدی نمـيباشـد.
«مع كل شىء البمقا نة ة غیر كل شىء البمزایله».
پس قول فهلویون ،درحقيقت غير از قول اهل معرفت است و فهلویـون وجـود ال بـهشـرط مقسـمي را
دارای مصداق نميداند .اما اینکه گفته شد این کالم مفاسد دارد به اینمعنـا نيسـت کـه ایشـان ملـزم بـه
مفاسد مذکور است و در کالم ایشان به هنگام اثبات وحدت شخصي ،خلطـي ميـان حقيقـت ال بـهشـرط
مقسمي اهل معرفت و حقيقت واحده و سریاني فهلویون صورت گرفتهاست ،زیرا ایشان به هنگام اشاره به
مقام ال بهشرط مقسمي یعني هویت غيبيه چنين مـيفرماینـد« :مقـام ذات و حقيقـت وجـود ،اطالقـي را
داراست که در مقابلش تقييدی نيست؛ و أجل از هر إطالق و تقييد ميباشد؛ و طایر بلندپرواز عقـل بـه آن
مقام بلند ،پرواز نکند و با دام هيچ وصفي و نعتي و اسمي و بياني و عبارتي و ایماء و إشارتي شکار نشـود؛
حتي خود این بيان هم ساقط است(«.طباطبائي ،1484 ،صص .)116-111و طبق بيان ایشان که حقيقـت
وجود را اجل از هر اطالق و تقييد معرفي مينمایند معلوم مي شود که همان حقيقت ال بهشـرط مقسـمي
را اراده نموده اند نه وجودی را که مقيد به قيد سریان است ،اما به بيـاني کـه گذشـت مشـخص شـد کـه
استدالل ایشان چنين حقيقتي را اثبات نميکند .ایشان در رسالهالوالیه هم تشکيک را رد مـينماینـد و بـا
رد آنچه که در تشکيک بهعنوان مرتبه خوانده ميشود به اثبات ظهور مي پردازد .ماحصل کالم ایشـان در
رسالة مذکور چنين است« :حقيقت هر کمال (یعني صرفالشيء) آن است که در ذاتش مقيد به هـيچ قيـد
عدمي نباشد و اشخاص آن حقيقت تنها قيد عدمي و تعينات و ظهورات همان حقيقت هستند و قـرب هـر
یک از این اشخاص به آن حقيقت ،مقدار ظهور آن حقيقت در اوست و عالمه در این رساله این مطلـب را
منافي با تشکيک ميداند( ».طباطبائي ،1321 ،ص.)106
تنافی يا عدم تنافی تشکيك با وحدت شخصی وجود در نگاه عالمه طباطبائی
مطلب دیگری که قابل توجه است ،آن است که در بيـان عالمـه آیـا قـول بـه تشـکيک بـا قـول بـه
وحدت شخصي منافات دارد یا نه؟ ایشان در بدایهالحکمـه و نهایـهالحکمـه متعـرض قـول اهـل معرفـت
نميشود و از طرفي در رسالهالوالیه به عدمصحت تشکيک تصری مينماید ،اما در مباحثهای که با یکـي
از شاگردان خود دارد در اوایل بحث بر عدمتنافي آن اصرار ميورزند و بيان مينمایند« :این نظـر منافـات
با نظر فالسفه ندارد ،بلکه با نظر دقيق و عميقتری به موجودات مالحظه ميشود و درواقع ميتوان نظـر
عرفاء را حاکم بر نظر فالسفه دانست»( .حسينيطهراني ،1481 ،ص  )814ولي در اواخر آن بحث تصری
دارند که اگر قبول قول به تشکيک وجـود الزمـهاش قبـول اشـخاص متعـدد بـرای وجـود اسـت ،قابـل
قبول نيست (همان ،ص .)880و در همانجا اشاره ميکند که ما در سابق االیام رسالهای عربـي راجـع بـه
والیت نوشتهایم و در آن اثبات تشخص وجود را نمودهایم که وجود مساوق با تشخص است و بنابراین در
خارج یک شخص از وجود ميباشد و بس ،و بيشتر از یک تشـخص محـال اسـت کـه تحقـق پيـدا کنـد
(همان ،ص .)810
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ایشان در رسایل توحيدیه نيز چنانکه اشاره خواهيم نمود به وحـدت شخصـي تصـری کـرده و در بـاب
هستيشناسي ،تشکيک را کالم نهایي نميداند .اما ظاهرا نظر نهایي عالمه با توجه به اینکه این رسـاله را
بعد از رسالهالوالیه و رسایلالتوحيدیه نگاشته است در این زمينه همان است که در محاکمات مذکور بيـان
نمودهاند ،ایشان در آنجا اظهار ميدارند« :این نظریه ،نظریة تشکيکوجود را إبطال نميکند؛ بلکـه نظریـة
فوق آن را اثبات ميکند .یعني یک نظر دیگری اثبات ميکند و حقيقتي را تشخيص ميدهد که بهموجـب
آن ،نظر أولي صورت مجازیت اتخاذ ميکند و بالجمله چنانچه حکمـای یونـان ،بحـث در أحکـام ماهيـت
کرده؛ و با براهين احکامي از برای آنها إثبات ميکردند و چون حکمای إسالمي نظریةأصالت و تشـکيک
وجود و اعتباریت ماهيت را به اثبات رسانيدند ،سبک أولي باطل نشده و أحکـام ثابتـة آن از ميـان نرفـت،
بلکه سبک نخستين نسبت به سبک تازه نظر جليي شد ،در برابـر نظـر دقيـق؛ همچنـين مسـألة وحـدت
شخصي وجود ،نسبت به وحدت تشکيکي وجود ،نظری است أدق در مقابل نظـر دقيـق و حقيقتـي اسـت
عميقتر از حقيقتي که تشکيک وجود به آن در مقابل أصادة ادماهیة حکم ميکرد .پس أحکام و حقـایقي
که از روی مسلک تشکيک وجود با براهين اثبات شـده ،در جـای خودشـان ثابـت؛ و در مرتبـة خودشـان
محققاند؛ «بادنظر إد ادنظر االدق» موضوع اشان مرتفع است؛ نه اینکه با حفـظ بقـاء موضـوع ،حکمـي
مناقض و مبطل حکم أولي بر آنها دارد .و علي بعض االصطالحات نظر ثاني وارد است به نظـر أول ،نـه
معارض( »1طباطبائي ،1484 ،صص  .)111-118اینکه فرمودند«:أحکـام و حقـایقي کـه از روی مسـلک
تشکيک وجود با براهين اثباتشده ،در جای خودشان ثابت؛ و در مرتبة خودشان محققند» ،عالوهبـر آنکـه
مراتب مادون اعليالمراتب  -که احکامي مانند حرکت جـوهری و اتحـاد عاقـل و معقـول و . . .را شـامل
ميشود در مورد اعليالمراتب هم صحي است و احکامي که برای این مرتبه ثابت گشته بـرای تعـين اول
وجود ال بهشرط مقسمي صحي است و خود عالمه هم به این امر اشاره نموده اسـت .ایشـان در رسـایل
توحيدی در این زمينه بياناتي دارند که خالصة آن چنين است:
«این مطلب که حـق تعـالي دارای جميـع صـفاتِ کماليـه اسـت و صـفات نقـص از او
سلب ميشوند و صفات عين ذات اوینـد ،مطلبـي اسـت کـه از شـرایع و انبيـاء گذشـته
به ارث رسيدهاست و از تعاليم حکمـای مصـری و یونـاني و . . .ظـاهر گشـته و اعـاظم
فالسفة اسالم مانند "فارابي" و "بـوعلي" بـه شـرح آن پرداختنـد و "صـدرالمتألهين"
هم در کتبش به آن معتقـد اسـت و بيـان نمـوده کـه وجـودِ حقيقـت واحـدة ذومراتـب
است ،اما اثبات کاملترین مراتب توحيد آن است کـه مخـتص شـریعت اسـالم اسـت»
(طباطبائي ،1410 ،صص .)10-11
و ایشان در همان کتاب ،کاملترین توحيد را نفي هرگونه تعين مفهومي و تحدید مصداقي و انحاء تميز
ميداند بهگونهای که خود این نفي هم تعينساز نباشد و این حکم که صفات عين ذاتاند بـه مقـام ال بـه
شرط مقسمي راه ندارد ،بلکه مختص مرتبة احدیت یعني تعين اول است ،زیرا هر مفهوم بالذات از مفاهيم
دیگر خالياست لذا وقوع یک مفهوم بر یک مصداق بـه نـوعي موجـب محـدودیت مصـداقش مـيشـود
(همان ،صص .)0-1
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و در بحث علم حقتعالي که مالصدرا متعرض قول اهل معرفت ميشود ،ایشان در تعليقه اشـاره دارنـد
که عرفا هرگونه تعين چه کلي که اسماء و صفاتاند و چه جزئي که حدود و ماهيات هسـتند کـه از جملـة
آنها تعين علمي است حتي علم ذات به ذات را مادون ذات ميدانند (طباطبـائي ،1021 ،ج  ،0ص .)804
گرچه در این مسأله که آیا اهل معرفت در مقام ذات ،صفات را تعينساز ميدانند یا نه ،خـود بحثـي اسـت
که این مقاله گنجایش آن را ندارد .البته باید توجه داشت آنچه در قبل بهعنوان مرتبه ناميـده مـيشـد بـا
پذیرش حرف اهل معرفت ،دیگر عنوان مرتبه بودن را ندارند ،بلکه مظهر ميباشند .پس عنوان بهشرط ال
و ال به شرط و به شرط شيء در عرفان در مدار وجود نيست زیرا در عرفان وجود ،واحـد شخصـي بـوده و
منحصربه ال بهشرط مقسمي است و غير واجب سهمي از وجود ندارد؛ مگر نمود و مظهر بـودن بـرای آن
وجود ،ولي در تقسيمات سهگانه در قول به تشکيک خاصي هر سه از حقيقت وجود بهرهمند مـيباشـند در
حاليکه در عرفان هر سه مرتبه حتي وجود بهشرط ال (که وجود واجبي نزد فهلویون است) ،تعينات هویت
غيبيه هستند (جوادیآملي ،1318 ،ص .)14
نتيجهگيری
با شواهدی که ارائه شد ،روشن شـد کـه عالمـهطباطبـائي قائـل بـه توحيـد اهـلمعرفـت بودنـد و در
مواضع متعدد بر این امر تصری نمودهاند که البته ما به برخـي از آنهـا  -و نـه همـة آن مـوارد  -اشـاره
کردیم .اما اینکـه عالمـه ،تشـکيک در حقيقـت وجـود را بـا وحـدت شخصـي آن قابـل جمـع مـيدانـد
یا نه ،مسألهای بود که نشان داده شد عالمه ،دومي را ادق از اولي مطـرح مـينمایـد و البتـه ایـن بـه آن
معنا نيست که این دو قابل جمع باشند ،بلکه نظر دوم رافع موضوع اولي است نه متناقض و همة احکـامي
که برای مراتب اثبات ميشد برای مظاهر کماکان باقي ميماند و بـهعبـارتي "بودهـا" جـای خـود را بـه
"نمودها" ميدهند .ظاهرا این نظر عالمه که تشکيک را معارض با وحـدتشخصـي نمـيدانـد ریشـه در
همان استدالل ایشان دارد که بـهنحـوی حقيقـت واحـدة ذومراتـب را بـه حقيقـت واحـدة ذومظـاهر بـر
ميگرداند.
پینوشتها
 .1واژه ورود اصطالحي ،اصولي در مقابل حکومت ،.به اینمعنا در تعارض بـين دو دليـل ،هرگـاه دليـل
اخير رافع حکممستفاد از دليل اول باشد آن را حاکم و اگر رافع موضوع دليلمزبور باشـد آن را وارد گوینـد
(فرهنگ معارف اسالمى ،ج  ،1ص.)146 .
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بيدار.
شيرازی ،صدرالدین محمد (1021م)الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه .ج  .1چ.3
بيروت :داراحياءالتراث.
ــــــــــــــــــــــــ 1021( .م) ،الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه ،ج  ،0ج ،1
چ  ،3بيروت :داراحياءالتراث.
ــــــــــــــــــــــــ 1328( .ش)  ،الشواهد الربوبيه فی المناهج السلوکيه ،تصحي و
تعليق جاللالدین آشتياني ،قم :مطبوعات دیني.
ــــــــــــــــــــــــ 1313( .ش) ،تفسير القرآن الکريم ،ج  ،1تصحي محمد خواجوی ،قم:
بيدار.
طباطبائي ،سيدمحمدحسين1484( .ق) .نهايهالحکمه ،تصحي و تعليق زارعي سبزواری ،چ  ،12قم:
ماسسة نشر اسالمي.
ــــــــــــــــــــــــ 1021( .م) ،تعليقه بر الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه در
ضمن همين کتاب ،ج  ،1چ  ،3بيروت :داراحياءالتراث
ــــــــــــــــــــــــ 1021( .م) ،تعليقه بر الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه در
ضمن همين کتاب ،ج  ،0چ ،3بيروت :داراحياءالتراث.
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ـــــــــــــــــــــــــ 1484( .ه) ،تذييالت و محاکمات عالمهطباطبائی (که در ضمن کتاب
توحيد علمي و عيني در مکاتيب حکمي و عرفاني به چاپ رسيده است) ،مشهد :انتشارات عالمهطباطبائي.
ــــــــــــــــــــــــ 1321( .ش) ،طريق عرفان (ترجمه و شرح و متن رساله الوالیه) ،قم :آیت
اشراق.
ــــــــــــــــــــــــ 1410( .ه) ،الرسائلالتوحيديه ،بيروت :ماسسة النعمان.

