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چكيده
مسئلة وجود منبسط از مهمترین موضوعاتي است که فالسفه اسالمي در تبیین نظام هستي شناسي خود
به آن توجه ویژهای داشووتهاند .مالصوودرا در پرتو اصووول حكمت متعالیه مانند اصووالت وجود و اعتباریت
ماهیت و اخت صاص جعل به وجود و همینطور تق سیم وجود به رابط و م ستقل ،توان ست تف سیری جدید از
این مسئله ارائه دهد .بر این اساس ،واحد صادر شده  -که همان وجود منبسط امكاني است -واحدی بال
ماهیت ا ست و از این رو نحوه علم الهي به وجود منب سط تبیین در ستي خواهد دا شت .از سوی دیگر ،با
توجه به اینكه از نظر مالصوودرا ماهیات در وجودات رابط به تبع وجود موجود اسووت ،علم الهي به ماهیات
موجودات به تبع وجود آنها و بالعرض خواهد بود .در این مقاله سووعي ميشووود با نشووان دادن اشووكاالت
دیدگاه مالصدرا ،با طرح مباني عالمه طباطبایي نشان دهیم که ایشان با علم به این مشكل ،توانستهاند با
ارائه دیدگاهي جدید این مسوووئله را حل کنند و به تبیین علم خداوند به موجودات مقید بپردازند .در این
دیدگاه ،ماهیات شأن معرفت شناختي داشته و متعلق معرفت بشری و نه علم الهياند و بنابراین ،علم الهي
به وجودات مقید تعلق ميگیرد و ماهیت جنبه ذهني و مفهومي برای بشر خواهد داشت.
واژگان کليدی :الواحد ،اصالت وجود ،وجود منبسط ،عالمه طباطبایي ،صدور
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سینا جایگاه معاد در فلسفۀ

ابنA.Ashraf Jahani

از نظر مالصدرا حل بیشتر مسائل و غوامض در نظام فلسفي حكمت متعالیه ميبایست در ارتباط
با اصل اصالت وجود و دیگر اصول متفرع بر آن پیگیری شود 1.زیرا رویكرد وجودشناختي مالصدرا
در هر باب ،نشان از پیشرفت گستردهای در فلسفه اسالمي و عمق تمایز دیدگاه او با مكاتب پیشین
است و به عبارتي دیگر ،رهآورد تالش فكری و فلسفي او اصالح برخي مبادی تصوری و تصدیقي
مسائل فلسفه اسالمي و در سطحي باالتر ،ابداع مسائلي مانند حرکت جوهری ،تجرد خیال ،اثبات
عقلي معاد جسماني و ...است که موجب بالندگي جریان فكر فلسفي بوده است .یكي از مهمترین
مسائل فلسفه اسالمي مسئله صادر اول و چیستي آن ،ارتباط آن با سایر موجودات ،و به ویژه ارتباط
آن با وجود حق تعالي است که در نظام وجودی حكمت متعالیه جایگاه بسیار مهمي دارد .ميتوان
گفت در منظومه فلسفي مالصدرا ،پس از اثبات اصالت وجود و اصل قرار گرفتن آن ،هیچ مسئلهای
به اندازه صادر نخست ،که از نظر او همان وجود منبسط است ،ایفاء نقش نمي کند .در حقیقت،
چه در نظام وحدت تشكیكي وجود و چه در نظام وحدت شخصي وجود ،وجود منبسط محطّ همه
مراتب و کثرات وجودی و در عین حال مصحح وحدت وجود است .با توجه به نظام هستيشناختي
مالصدرا ،او باید نحوه ارتباط همه مراتب وجودی با یكدیگر در دو محور سنخیت میان موجودات
و همچنین نحوه علم حق تعالي به آنها را تبیین کند .بر این اساس ،دو سؤال اصلي وجود دارد که
دستگاه فلسفي حكمت متعالیه باید پاسخگوی آن باشد:
 -1با توجه به شمول و انبساطي که برای حقیقت یگانه وجود قائل است علم حق
تعالي به وجود منبسط را با چه رویكردی تبیین ميکند؟
 -2از آنجا که مالصدرا ماهیت را به تبع وجود موجود قلمداد ميکند علم الهي به
سایر موجودات امكاني چه توجیهي خواهد داشت؟
ما در این مقاله ابتدا بر اساس اصول اساسي فلسفه مالصدرا به نحوه وجود صادر نخست و ارتباط
آن با حق تعالي و از سوی دیگر با موجودات دیگر ميپردازیم تا به سؤاالت باال بنابر دیدگاه او
پاسخ گوییم .سپس با طرح دیدگاه عالمه طباطبایي (ره) ميکوشیم با نقد تطبیقي میان این دو
فیلسوف بزرگ پاسخ صحیح را دریابیم.

 .1آشتیاني 34 :1387
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اصالت وجود و گذار از وحدت تشكيكي وجود به وحدت شخصي وجود
برای تبیین و ترسیم مسئله پیشرو ميبایست بهطور مختصر اصولي را بیان کنیم که مالصدرا
توسط آنها به اثبات صادر نخست و نحوه وجود و ارتباط آن رسیده است تا از این رهگذر به سؤاالت
مطرح شده از نظر ایشان پاسخ گوییم.
اصالت که در حقیقت صفت مفهوم است ،مفهومي را شامل ميشود که اوال ،حداقل یک واقعیت
خارجي فرد این مفهوم باشد و ثانیا ،فرد بودن آن واقعیت مفروض برای این مفهوم بالذات باشد .بر
مبنای صدرالحكما ،هر دو مفهوم وجود و ماهیت دارای فرد هستند ،اما واقعیت خارجي ،فردِ بالذات
مفهوم وجود است و فردِ بالعرض آن مفهوم ماهیت است که به تبع وجود موجود است 1.بر این
اساس در تحقق عیني و خارجي ،وجود تقدم و اولویت متافیزیكي بر ماهیت داشته و ماهیت به
عنوان رهور وجود در خارج تعبیر ميگردد 2.نكته مهم در دیدگاه مالصدرا این مسئله است که
ماهیت در خارج به عَرَض وجود موجود و متحقق است و نسبت این دو نسبت اتحاد است نه ارتباط
و در حقیقت ،ماهیت و وجود در خارج با یكدیگر متحد هستند 3ولي آنچه اوال و بالذات محقق است
وجود است 4.از همین رو ،مالصدرا ماهیت را گاهي رلّ وجود و گاهي شبح وجود قلمداد ميکند و
مالزمه میان این دو را مالزمهای عقلي ميداند 5.نكته کلیدی در طرح اصالت وجود توسط مالصدرا
این است که او بر مبنای قول به تمایز متافیزیكي میان وجود و ماهیت دست به چنین ابتكاری زده
است .مطابق دیدگاه فیلسوفان مشایي ،از نظر او نیز هر موجود ممكن زوجي ترکیبي از وجود و
ماهیت است ،اما بر اساس دیدگاه وجود انگارانهاش وجود دار و مدار تحقق است ،از این رو ماهیت
به لحاظ هستي شناسي به تبع وجود موجود و در حقیقت رهور حد موجودات ممكن در خارج است،
اگرچه به لحاظ تحلیل عقلي ماهیت مقدم بر وجود است 6.مالصدرا این دیدگاه را در دو مسئله
جعل و همچنین بحث علیت تقویت ميکند .براین اساس ،در مسئله علیت آنچه مجعول حقیقي و
باالصاله واقع مي گردد وجود است (به حیثیت تعلیلیه) و ماهیت به تبع آن منجعل (تحقق ثانیا و
بالعرض و مجازا) ميگردد 7.از نظر مالصدرا ،الزمه جعل و صدور در هر مرتبهای از مراتب وجود-
 .1همان 34؛ مالصدرا 10 :1363؛ مالصدرا 49 :1 ،1408؛ آشتیاني 149 :1386
 .2مالصدرا 182 :1 ،1408
 .3مالصدرا 136 :1382
 .4مالصدرا 28 :1363؛ آشتیاني 28 :1386؛ مالصدرا 205 :1387
 .5مالصدرا 5 :1360
 .6همان
 .7مالصدرا 37 :1363

74

شناخت

74 The Divine knowledge to The Extending Existence. . .
Mohamad Jafar Jamebozorgi/ Mohammad Jafar Heydari

این سخن به این
در اما
ماهیتمعاداست
فلسفۀ
حد وجایگاه
به جز اعلي مرتبه وجود که وجود حق تعالي است -داشتنسینا
معنا نیست که ماهیت نیز در کنار وجود جعل شده است بلكه ماهیت به عنوان رهور حدّ هر موجود
ممكني در خارج قلمداد مي شود .در این حالت نسبت ماهیت به وجود مانند نسبت حد و محدود
(حیثیت تقییدیه) و رلّ و ذی رل خواهد بود 1.به سخن دیگر ،مالصدرا همانند فیلسوفان مشائي
ماهیت را دون جعل نمي داند بلكه ماهیت را نیز بالعرض و به تبع وجود موجود و متحقق در اعیان
ميداند 2.او مي گوید خداوند نسبت به ماهیات موجوده فاعل است و نسبت به وجودات آنها مقوّم،
اما نسبت به خود ماهیت نه مقوّم است و نه فاعل 3.این جمله خود گواهي است بر این که مالصدرا
ماهیات موجوده را به تبع وجود موجود در خارج ميداند.
از نظر مالصدرا ،وجود و ماهیت دو حیثیت مصداقي هستند نه دو مصداق .بنابراین و با توجه به
دیدگاه مالصدرا در خصوص تمایز متافیزیكي میان وجود و ماهیت و تقدم متافیزیكي و باألصاله
وجود بر ماهیت ميتوان گفت مباحث مربوط به ماهیت در حوزه هستي شناسي مورد بررسي قرار
ميگیرد ،زیرا ماهیت به تبع وجود موجود است و البته هرگز بهطور مستقل در خارج تحقق نخواهد
داشت .کالم او در مشاعر چنین است :فهو بنفسه في األعیان ،و غیره -أعني الماهیات -به في
األعیان ال بنفسها .4او همچنین در مباحث مربوط به وجود ذهني بهطور واضح و روشني تحقق و
ثبوت ماهیت هم در خارج و هم در ذهن را یكي از براهین برای اثبات اصالت وجود قرار ميدهد5.
از این رو است که او قائل به مالزمه عقلي میان وجود و ماهیت است 6.در گامي جلوتر و در تالش
جهت پیشبرد نظام فلسفي حكمت متعالیه ،با عطف توجه به تمایز متافیزیكي میان وجود و ماهیت
و با اثبات اصالت وجود ،متعلق بالذات جعل را نه به مانند اشراقیون ذات اشیاء و نه به مانند مشائیون
افاضه وجود به ماهیات و نه به مانند میرداماد صرف مفهوم وجود بلكه خود وجود قلمداد ميکند7.
طبق چنین دیدگاهي حقیقت واحده عینیه وجود دارای شمول و انبساطي است که در عین کثرت
حقیقي ،وحدتي حقیقي و ذاتي دارد که همه کثرات به نحو تشكیكي به آن وحدت بازگشت دارند.
از نظر مالصدرا ،پذیرش وجودات متباین در نظام فلسفي سینوی (و حتي انوار متكثر در فلسفه

ابنA.Ashraf Jahani
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اشراقي سهروردی) محصول نگاه ماهوی به هستي و غفلت از وجود است .در نگاه ماهوی هستي
پر است از ماهیات متبائن که فقط در مفهوم وجود با هم مشترکاند (تشكیک عامي) و به اصطالح،
هستي نظامي تفكیكي قلمداد ميشود نه واحد تشكیكي .چنین دیدگاهي با نظام فلسفي او که در
آن وجود حقیقت هر چیزی است معنا ندارد .وجودی که تمامي مراتب وجود از حق تعالي تا وجود
منبسط امكاني و غیره را در بر دارد و تمامي مابهاالمتیازها به مابهاالتفاق بازگشت دارد .با طرح
وحدت تشكیكي وجود سنخیت میان وجودات نیز قابل قبولتر جلوه مينماید زیرا با نظر به حقیقت
موجودات که همان وجود است همه مراتب از یک سنخاند و با نظر به هر مرتبهای که ماهیات
رهور آن مراتب در عین هستند موجودات متبائن و متكثرند .این نظریه ،مالصدرا را با مسئلهای
مواجه نمود که از رهگذر آن با طرح دیدگاه وجود رابط و مستقل با گذار از وحدت تشكیكي وحدت
شخصي وجود را به عنوان رأی نهایي خود بپذیرد.
در واقع ،معضل بزرگي که مالصدرا در نظریه تشكیک وجود با آن مواجه بود این بود که در نظام
تشكیكي ،وجود عام دارای شمول و انبساطي است که حق تعالي نیز در طول مراتب مختلف وجود
یكي از مراتب آن و به عنوان باالترین مرتبه قلمداد ميشود .این نگاه مستلزم نقص در باری تعالي
و بهطور غیر مستقیم پذیرش ماهیت برای واجب تعالي است که مالصدرا نميتواند آن را بپذیرد
زیرا ماهیت داشتن به معاني محدویت در مرتبهای از مراتب حقیقت عینیه واحده ذو مراتب وجود
است که با ذات حق تعالي ناسازگار است.
مالصدرا برای حل این مشكل با گذار از وحدت تشكیكي وجود و با اثبات وجود رابط ،دستگاه
فلسفي خود را بر اساس وجود مستقل و رابط سامان ميدهد که ماحصل آن اثبات وحدت شخصي
وجود و دگرگوني عمیق در برخي مسائل فلسفي او مانند مباحث علیت است .از این منظر ،وجود
حق تعالي وجود مستقل و ما سوی اهلل عین ربط و تعلق به او هستند .بر اساس این دیدگاه وجود
رابط ما به االرتباط و االشتراک میان همه موجودات امكاني است که عین ربط و تعلق به ذات حق
تعالي هستند و حق تعالي به عنوان تنها موجود مستقل از دایره موجودات امكاني خارج است .طبق
همین برداشت از هستي است که از نظر مالصدرا ،نسبت میان وجود رابط و وجود مستقل نه وحدت
و تشكیک بلكه تباین و تفكیک است1.
با طرح این دیدگاه سؤالي که باقي ميماند این است که ما به االمتیاز موجودات رابط چیست؟
به عبارت دیگر ،کثرت موجود در هستي چگونه تبیین ميشود؟ مالصدرا برای نشان دادن مابه
االمتیاز موجودات رابط بهطور واضحي از تحقق بالعرض ماهیت سخن ميگوید .به این معنا که
 .1ابراهیمي دیناني 289-288 :1383
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تعلق و ربط محض
سیناو تعالي
اگرچه هستي موجودات ممكن نسبت به وجود حق تبارک
نیازدرو فلسفۀ
جایگاهجزمعاد
چیز دیگری نیست ،اما وقتي هستي موجودات امكاني را نسبت به خود آنها بسنجیم سلسهای از
موجودات هستند که مستقلاند .بنابراین ،شيء واحد اگرچه ربط محض است اما از جهت دیگری
مستقل بوده و دارای ماهیت نوعي است1.
بر اساس دیدگاه مالصدرا ،وجود رابط دارای دو حیثیت است و بنابراین هم ميتوان نظر استقاللي
و هم نظر مرآتي به آن نمود ،که از این دو حیثیت به حیثیت «ما به ینظر و مافیه ینظر» تعبیر
مي شود .پس اگر به وجود رابط نظر استقاللي شود خود دارای ماهیتي است که با وجود آن مالزم
است و از این رو ،با وجود مستقل و همینطور سایر موجودات متفاوت است زیرا بیان نمودیم که
از نظر م الصدرا ،ماهیت به تبع وجود در خارج موجود و متحقق است و پس از تعلق جعل به وجود
منجعل ميگردد پس وجود رابط دارای ماهیت است به نظر استقاللي و به این ترتیب ،ميتوان آن
را مستقل فرض کرد و از آن معنای اسمي گرفت 2.اما اگر نظر ربطي به آن شود جمیع وجودات
رابط هیچ استقاللي در وجود خود ندارند و همگي مندک در وجود مستقل هستند و هیچ نمودی
نداشته و از این رو ماهیتي نیز ندارند .او همین دیدگاه را در بحث از علیت نیز جاری ميکند و به
این وسیله از اختالف مرتبهای وجود علت و معلول به «نظریه تشأن» نایل ميشود تا راه برای
طرح نظریه وحدت شخصي وجود هموار شود .در واقع ،در نظریه وحدت تشكیكي وجود ،احكام هر
مرتبه ای از وجود به عنوان معالیل حق تعالي به همان مرتبه به نحو حقیقي اسناد داده ميشد و از
این رو ،هر موجودی در طول موجودات دیگر از استقالل برخوردار بود .مالصدرا با عبور از تشكیک
مراتبي وجود واحد که حق تعالي را نیز در بر ميگرفت ميگوید به غیر از واجب تعالي که دارای
وجود فوق تمام است ،جمیع موجودات اعم از وجود منبسط امكاني و سایر وجودات متكثر همگي
درخشش و تجلي وجود قیومي الهي هستند .وجود و موجود واحد بي شریک است و کثرت مشهود
که به مراتب وجود نسبت داده ميشود در حقیقت به رل آن وجود حقیقي و نور احدی مربوط
است3.
نكته بسیار مهم در دیدگاه مالصدرا این است که با بررسي دیدگاه او ميبینیم که در وحدت
شخصي وجود نیز ماهیات به تبع وجود رابط موجودند و او همچنان بر این اعتقاد راسخ است که
وجود اصیل و اوال و بالذات موجود و ماهیت ثانیا و بالعرض منجعل است و بنابراین ،همین لحاظ
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را برای تبیین کثرت حقیقي موجود در نظر ميگیرد 1.به همین منظور او تمامي قواعدی را که در
وحدت تشكیک وجود برای حقیقت عینه واحده وجود اثبات مينمود ،این بار فقط در محدوده و
ناحیه وجود منبسط امكاني به عنوان تنها فعل صادره واحده از حق تعالي مطرح مينماید 2.وجود
منبسط در این تلقي جدید دارای شمول و انبساط در تمامي مراتب موجودات امكاني است.
صادر نخست در دو نظام وحدت تشكیكي و و حدت شخصي وجود و علم الهي به ما سوی
بنابر مطالبي که تا کنون گذشت ميتوان گفت در نظام وحدت تشكیكي وجود ،صادر نخست به
عنوان اعلي مراتب حقیقت واحده وجود  -که شمول و انبساط دارد -پس از خدا قرار ميگیرد و
سایر مراتب بنا بر قاعده امكان اشرف پس از آن تحقق ميیابند .اما در دیدگاه وحدت شخصي
وجود همانگونه که دیده شد حق تعالي یک فعل بیشتر ندارد .مالصدرا وجود منبسط را به عنوان
وجود مطلق ،فعل واحده صادره از خداوند معرفي ميکند که وجودات مقید آثار آن محسوب
ميشوند 3.منظور او از آثار همان ماهیات هستند که به منزله قیود و حدود وجودات خاصه در خارج
رهور ميکنند 4.او تأکید دارد از آنجا که ماهیات مجعول بالعرض هستند به عنوان افعال بهکار برده
نشدهاند بلكه به عنوان آثار ذکر شدهاند زیرا فعل وجود منبسط چیزی جز خود وجود معلول نیست5.
به اعتقاد مالصدرا ،وجود منبسط دارای ماهیت نیست ولي به حسب هر مرتبه ،ماهیت خاص و
تنزلي به خصوص است که امكان خاصى ،ملحق به آن مىشود ،همانطور که ذات احدیّت ،مقدس
از اوصاف و اعتبارات است و به اعتبار مرتبه احدیت و مرتبه اسم اللَّه جمیع اسماء و صفات ،الزمه
آن است .پس وجود مطلق به اعتبار حقیقت و سنخ آن ،غیر از ماهیات است ،ولیكن در هر مرتبهاى
از مراتب ذاتى ،دارای ماهیت خاصى است که الزم خاص آن است و این ماهیات با وجود مطلق
منبسط امكاني بدون جعل و تأثیر متحدند 6.همچنین بر اساس حكمت متعالیه ،وحدت صادر نخست،
وحدت تشكیكي رلّي است ،و همانطور که وحدت حقیقي بسیط الحقیقه همه اشیاء را به نحو
جمع در بر ميگیرد ،وحدت رلّي صادر نخست نیز همه کثرات را شامل ميشود بي آنكه به وحدت
آن خدشهای وارد شود.

 .1مالصدرا 320 :2 ،1408؛ جوادی آملي 16 :10 ،1387
 .2جوادی آملي 452 :9 ،1387
 .3مالصدرا 79 :1360
 .4همان
 .5همان
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فلسفۀو از این رو ،هم
ماهیتدراست
بنابراین بدون
جایگاه معاد
از آنجا که وجود منبسط دارای وحدت رلّي است ،سینا
سنخیت میان وجود حق تعالي به عنوان علت و وجود منبسط امكاني به عنوان معلول معنایي
صحیح دارد و هم نحوه علم الهي به وجود منبسط صورتي درست دارد .بر این اساس ،وجود منبسط
امكاني بدون واسطه متعلق علم الهي است ،زیرا وجودی صرف است که به واسطه اطالقي که دارد
محدودیتي ندارد تا ازحیثیت تقییدیه آن ماهیتي به عنوان رهور آن حد انتزاع شود .مالصدرا با
استفاده از اصول خود همچون اصالت وجود ،مسئله جعل و قاعده بسیط الحقیقة کل األشیاء و لیس
بشيء منها نحوه تعلق علم حق تعالي به موجودات را بررسي ميکند .بر این اساس ،از آنجا که حق
تعالي بسیط من جمیع الجهات است همه کماالت را واجد است به این معنا که خارج از واجب
چیزی نیست و هر چه کمال است متعلق به اوست .از این رو ،علم الهي به تمام موجودات از جهت
وجودشان تعلق ميگیرد .از سوی دیگر ،از آنجا که از نظر مالصدرا متعلق جعل در مسئله جعل
طبق قاعده «ایجاد الشيء ال من شيء» و جعل بسیط یک مفعولي فقط وجود است و از سوی
دیگر ،ماهیت نیز به تبع و واسطه وجود منجعل و راهر در خارج متحقق است بنابراین ،علم حق
تعالي فقط به وجود اشیاء تعلق ميگیرد و به ماهیت اشیاء به واسطه وجود آنها تعلق ميگیرد 1و
این مستلزم نقص در علم واجب الوجود است .زیرا علم الهي با واسطه امری دیگر به شيء دیگری
تعلق گرفته است .همین ایراد بهطور جدیتری به بیان مالصدرا در دفاع و توجیه دیدگاه عرفای
بزرگ در خصوص نحوه تعلق علم باری تعالي به موجودات ممكن نیز وارد است 2.مالصدرا سعي
ميکند نشان دهد دیدگاه عرفاء نه تنها سنخیتي با نظریه مردود معتزله ندارد بلكه اگر به عمق
مطلب توجه شود یكي از بهترین براهین برای اثبات علم باری تعالي به موجودات است .اما یک
نقد اساسي از سوی عالمه طباطبایي (ره) بر این دیدگاه وارد است .ایشان در تعلیقه خود بر اسفار
در خصوص مطلب مالصدرا ميفرمایند :الزمه علم حصولي آنگونه که مالصدرا کیفیت آن را
توضیح داده است ،این است که مفاهیم ماهوی -که هیچ نحوه ترتب آثاری ندارند -در ررف تجرد
عقلي محقق نباشد .بنابراین ،هیچ راهي برای اثبات علم حصولي برای مجردات عقلي و مافوق آنها
وجود ندارد ،و از این رو ،ثبوت و تحقق ماهیات و اعیان ثابته به ثبوت اسماء و صفات قبل از وجود
عیني آنها – به هر نحوی که فرض شود -معنای محصلي ندارد 3.عالمه طباطبایي (ره) سپس
اضافه ميکنند که بر اساس پذیرش وحدت تشكیكي وجود ،هیچ شكي در ثبوت کماالت وجودی
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عیني در مراتب عالي وجود به نحو اجمال وجود ندارد ،اما اصوال عرفا چنین دیدگاهي نسبت به
هستي ندارند و جز ذات خداوند را موجود حقیقي به شمار نميآورند 1.از سوی دیگر ،خود مالصدرا
در شواهد الربوبیة بر این نكته اصرار دارد که اعیان ثابته هیچ حظي از وجود ندارند .عین سخن او
این است :االعیان الثابته ما شمّت رائحة الوجود 2.بنابراین ،طبق نكاتي که مرحوم عالمه طباطبایي
(ره) فرمودند دیدگاه عرفا نیز قابلیت پاسخ به چنین سؤالي را ندارد.
بر اساس آنچه تا کنون آمد ،دستگاه فلسفي اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مالصدرا قادر به
تبیین علم خداوند به ماسوی اهلل نخواهد بود و از نقص سیستمي برخوردار است .زیرا با شمول و
انبساطي که در وحدت شخصي وجود برای وجود منبسط امكاني قائل است و آن را واحد بدون
ماهیت در نظر ميگیرد فقط سنخیت و علم بي واسطه الهي به وجود منبسط امكاني دارای تبییني
دقیق ميشود اما سنخیت و همینطور علم الهي به موجودات امكاني دیگر دچار چالش جدی
ميشود .از نظر نگارنده ،عالمه طباطبایي توانسته است با ابداع نظریه جدید در باب نسبت میان
وجود و ماهیت پاسخ شایسته به نحوه سنخیت و همینطور علم الهي به اشیاء ارائه کند که در ادامه
به آن ميپردازیم.
نظريه عالمه طباطبايي (ره) در باب اصالت وجود و اعتباريت ماهيت
از نظر عالمه طباطبایي (ره) در باب اصالت وجود آنچه مدار واقعیت و تحقق خارجي و عیني اشیاء
است چیزی جز وجود نیست 3.ایشان در اصول فلسفه و روش رئالیسم بهطور صریح ميفرمایند:
« مهیات و آثار و احكام مهیات در واقعیت هستي جاری نیستند»4.
از نظر عالمه طباطبایي (ره) هر چیزی در سایه واقعیت اصیل ،واقعیت دار ميشود و سپس
درباره نسبت ماهیت و وجود ميافزاید:
«اصل اصیل در هر چیزی وجود اوست و ماهیت آن پندارى است -یعنى واقعیت هستى بخودى
خود -بالذات و بنفسه -واقعیتدار یعنى عین واقعیت بوده و همه ماهیات با وى واقعیتدار و بى
وى بخودى خود پندارى و اعتبارى هستند -بلكه این ماهیات تنها جلوهها و نمودهائى هستند که
واقعیتهاى خارجى آنها را در ذهن و ادراک ما بهوجود مىآورند و گرنه در خارج از ادراک نمىتوانند
5
از وجود جدا شده و به وجهى مستقل شوند».
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فلسفۀ وجود نیست و
چیزی جز
جایگاهدهد
تشكیل مي
معاد در
این سخن به این معني است که آنچه متن واقعیت را سینا
بنابراین ،ماهیت امری ثانوی و موجود به تبع وجود نخواهد بود بلكه ماهیت در مقام خارجي امری
عدمي و فقط دارای جنبه معرفتشناختي است .به عبارت دیگر ،در دیدگاه فلسفي عالمه طباطبایي
(ره) واقعیت همان وجود است که در متن خارج ،به موجود مطلق و موجود مقید تقسیم ميشود.
موجود مطلق موجودی است که از هر قید و شرطي مبری است و از این جهت به واجب الوجود
تعبیر مي شود و موجود مقید موجودی است که محدود به اعدام و سوالب است و از آن به ممكن
الوجود تعبیر مي شود .با این حال ،باید دانست در نظام فكری عالمه طباطبایي (ره) ماهیت جایگاه
خاصي دارد .به این معنا که در واقع ماهیات حد موجودات مقید در ذهن است نه رهور آن در خارج
و از این رو ،در دیدگاه عالمه بزرگوار ماهیت در حوزه هستيشناسي جایگاه ندارد و متعلق به حوزه
معرفتشناسي است 1.بر این اساس و از نظر عالمه طباطبایي (ره) وجود مقید در خارج عبارت است
از وجود همراه با حدود و قیود و سلوب و اعدام که هنگامي که به ذهن ميآید از همین حدود و
سلوب و اعدام ماهیتي انتزاع ميشود که نقش آن حكایتگری از محكي خارجي خود یعني وجود
مقید خواهد بود 2.به این ترتیب ،اعتباریت ماهیت اعتباریتي منجعل از وجود رابط خارجي و متحد
با آن در خارج نیست ،بلكه اعتباریت به معنای امری عدمي و ذهني است که حاکي از وجود مقید
است .ایشان در تعلیقات خود بر اسفار بر این امر تأکید مينمایند که ماهیت امری پنداری و اعتباری
صرفا ذهني است که حاصل تماس قوای حسي انسان با واقعیت مقید خارجي است و بنابراین،
متعلق علم موجود مجرد فقط وجود اشیاء است:
« ان مقتضى ما تقدم تحقیقه في کیفیة رهور الماهیات و المفاهیم الذهنیة أن العلوم الحصولیة
ال تحقق لها في غیر النفوس المدرکة للكلیات و الجزئیات و هي العلوم التي تنتهي بوجه إلى الحس
و أما الوجودات المجردة عن المادة ذاتا و فعال فال تحقق في علمها لماهیة و ال أی مفهوم آخر
ذهني3».
عالمه طباطبایي در تعلیقیه زیر نیز بهطور دقیق نشان ميدهند که اعتباریت ماهیت به معنای
ذهني بودن آن است و به همین دلیل موطن ماهیت فقط در ذهن است و از حد ذهن تجاوز نميکند
و بنابراین ،رهوری در خارج ندارد .ایشان چنین ميگویند« :على أنا قد نبهناک مرارا أن الماهیات
و سائر المفاهیم ال تتعدى طور النفوس فإنها اعتباریة»4.
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ایشان در جای دیگر از تعلیقات نفیس خود بر اسفار مالصدرا و در بحث از قاعده بسیط الحقیقه
نشان ميدهد که واقعیت در خارج فقط وجود اشیاء است همراه با سوالب و اعدامي که این اشیاء را
مقید و مرکب ميکند و بنابراین ،عكس نقیض چنین قضیهای این است که واقعیتي که هیچ جهت
سوالب و اعدامي ندارد بسیط الحقیقه است که همان وجود مطلق نامیده ميشود .عین عبارت ایشان
چنین است:
«أن کل هویة صح أن یسلب عنها شيء فهي متحصلة من إیجاب و سلب و کل ما کان کذلک
فهي مرکبة من إیجاب هو ثبوت نفسها لها و سلب هو نفي غیرها عنها -ینتج أن کل هویة یسلب
عنها شيء فهي مرکبة و ینعكس بعكس النقیض إلى أن کل ذات بسیطة الحقیقة فإنها ال یسلب
1
عنها شيء و إن شئت فقل بسیط الحقیقة کل األشیاء».
آنچه از این جمله برداشت ميشود این است که عالمه طباطبایي (ره) قاعده بسیط الحقیقه را به
صورتي که مالصدرا در اسفار بیان کرده است نميپذیرد ،زیرا مالصدرا با طرح قاعده بهصورت
«بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بشيء منها» ميخواهد نشان دهد که از نظر او حق تعالي همه
کماالت م وجودات امكاني را از جهت وجودی آنها دارا است ولي نقائص آنها را که شامل ماهیات
آنها ميشود دارا نیست و این خود به وضوح نشان ميدهد مالصدرا ماهیت را به تبع وجود منجعل
و موجود ميداند ،اما عالمه طباطبایي (ره) چنین برداشتي را بر نميتابد زیرا برای وجودات امكاني
یک شأن بیشتر قائل نیست و آن وجود همراه با قیود و سلوب است و بنابراین ،از نظر ایشان ماهیت
بالعرض و بالتبع در خارج موجود نیست تا الزم باشد در قاعده بسیط الحقیقه از قسمت «و لیس
بشيء منها» استفاده کند .از نظر عالمه طباطبایي (ره) ماهیت اشیاء فقط در ذهن ذاهن حاکي از
وجودی مقید در خارج است و بنابراین ،در طرح قاعده فقط از عنوان «بسیط الحقیقة کل االشیاء»
یاد ميکنند زیرا جز وجود مقید همراه سوالب و اعدام در خارج چیزی همراه با موجودات نیست که
به عنوان نقائص از حق تعالي مبرّی کنیم .این دیدگاه عالمه طباطبایي (ره) زمینه را برای مطرح
نمودن نسبت میان وجود مطلق و وجود مقید با تعبیر حقیقه و رقیقه مهیا ميسازد .بر این اساس،
ایشان شمول و انبساط در ناحیه وجود منبسط امكاني را قابل پذیرش ندانسته و این شمول و انبساط
و هیمنه را فقط برای وجود مطلق قائل است که همان حق تعالي است 2.از سوی دیگر ،در مسئله
وجود رابط و مستقل با طرح عدم اختالف نوعي میان این دو ،برخالف مالصدرا جنبه استقاللي
وجود رابط را با تعبیر مفهوم یاد ميکند که نشان ميدهد از نظر ایشان ماهیت به عنوان مفهوم،
 .1همان110 :6 ،؛ تعلیقات طباطبایي
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فلسفۀ موجود خارجي
ایندررو ،هر
سینانیست و
امری صرفا ذهني است و هیچ رهور خارجي بر آن مترتب
جایگاهازمعاد
رقیقه ای است که در حقیقت موجود مطلق مندک است و موجود مطلق به عنوان حقیقت مطلق
هستي بر تمام موجودات مقید شمول و هیمنه دارد 1.بر این اساس ،جهات وجودی اشیاء قابل حمل
بر بسیط الحقیقه خواهند بود زیرا جهات ماهوی آنها فقط متعلق ذهن انسان است نه امری منجعل
از وجود آنها .عین عبارت ایشان چنین است:
«و مما یجب أن ال تغفل عنه أن هذا الحمل أعني حمل األشیاء على بسیط الحقیقة لیس من
قبیل الحمل الشائع فإن الحمل الشائع کقولنا زید إنسان و زید قائم یحمل فیه المحمول على
موضوعه بكلتا حیثیتي إیجابه و سلبه اللتین ترکبت ذاته منهما و لو حمل شيء من األشیاء على
بسیط الحقیقة بما هو مرکب صدق علیه ما فیه من السلب فكان مرکبا و قد فرض بسیط الحقیقة
هذا خلف فالمحمول علیه من األشیاء جهاتها الوجودیة فحسب و إن شئت فقل إنه واجد لكل کمال
أو إنه مهیمن على کل کمال و من هذا الحمل حمل المشوب على الصرف و حمل المحدود على
2
المطلق».
به طور روشني عالمه طباطبایي (ره) نسبت میان وجود علت و وجود معلول را نسبت حقیقت و
رقیقه بیان نمودهاند و از همین رو است که در آثار خود بر حمل دیگری به نام حمل حقیقه و رقیقه
اشاره کردهاند 3.مفاد چنین حملي این است که از آنجا که معلول رقیقه حقیقت علت است و علت
همان حقیقت معلول به نحو اعلي و اشرف است پس مابه االتحاد این دو در اصل وجود است و ما
به االختالف آنها که متضمن غیریت علت و معلول است در ناحیه مصداق این دو است که یكي
حقیقت این کمال و دیگری رقیقه آن است 4.از سوی دیگر ،با اثبات وجود مستقل و رابط اثبات
مي شود که وجود مطلق حق تعالي به عنوان تنها موجود مستقل ،حقیقت هستي است که بر تمام
موجودات امكاني شمول و انبساط دارد و موجودات مقید در واقع ،رقایق این کمال مطلق نامحدود
هستند که عین ربط و تعلق و فقر به این موجود مطلقاند .بر این اساس ،چون حق تعالي موجود
مطلق و بسیط الحقیقه است واجد تمام کماالت و مهیمن بر تمام کماالت است و از این رو محدود
بر مطلق و رقیقه بر حقیقه قابل حمل است 5.عالمه طباطبایي (ره) با چنین دیدگاهي علم حق
تعالي به موجودات امكاني را علمي بي واسطه و متعلق به وجود آنها قلمداد ميکند .ایشان بر اساس
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اطالق وجود حق تعالي که الزمه وجود واجب الوجود است نشان ميدهند که انبساط و شمول و
هیمنه وجودی حق تعالي همه وجودات امكاني را فرا گرفته است و همه در احاطه او هستند و
بنابراین ،حق تعالي در مقام ذات مطلق غیرمحدود خود واجد تمام کماالت وجودی است ،از سوی
دیگر ،چون ذات حق تعالي نزد خودش حاضر است بنابراین ،الزمه علم حق تعالي به خودش علم
به تمام موجودات است 1.بنابراین علم حق تعالي بدون واسطه ماهیت به تمامي اشیاء تعلق ميگیرد
و چیزی خارج از حیطه علم الهي نخواهد بود زیرا از نظر عالمه طباطبایي (ره) ،هر چه غیر از وجود،
پنداری بیش نیست و پندار متعلق ذهن بشری است نه علم حق تعالي .از این رو ،ميتوان گفت
چالشي که مالص درا با آن روبرو بود در دیدگاه عالمه طباطبایي (ره) حل شده است.
نتيجه
اصالت وجود که اساس و بنیان فلسفه صدرایي است ،باعث تحول در مفاهیم بنیادین اکثر قواعد
فلسفي شده است .در واقع پذیرش اصالت وجود و به دنبال آن تشكیک در وجود ،بستری مناسب
برای تكامل و تصحیح بیشتر مفاهیم فلسفي شد .با قبول اصالت وجود ،جعل ،بالذات به وجود استناد
داده شده و ماهیت بالعرض از وجود منجعل ميشود ،وجودات متباین جای خود را به مراتب تشكیكي
داده ،امكان ماهوی به فقر ذاتي تحویل ميشود .اصالت وجود معنای علیت و صدور را دگرگون
کرده و از این رهگذر ،وجود منبسط امكاني به بهترین شكل تقریر ميشود .با گذر از وحدت تشكیک
وجود به وحدت شخصي وجود ،وجود منبسط امكاني یک وجود رلّي و واحد تشكیكي است و
تمامي کثرات متقابل را شامل ميشود و بر تمام وجودات امكاني شمول و انبساط دارد و از آنجا که
ماهیت ندارد بنابراین ،علم حق تعالي بدون واسطه به آن تعلق ميگیرد .اما با وجود کوشش بسیار
مالصدرا در تبیین نسبت میان علم حق تعالي به موجودات ،این مشكل بهوجود آمد که با پذیرش
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اختصاص جعل به وجود و اتحاد عیني این دو در خارج  -که از
آن به رهور حد وجود تعبیر کرده است – و ربط وجودی ممكنات به حق تعالي علم الهي به ماهیات
ممكنات بي جواب ميماند .نكتهای که عالمه طباطبایي (ره) به آن پي برده و با تحول در مباني
اصالت وجود اشكال را مرتفع نمود .براین اساس و از نظر عالمه بزرگوار (ره) آنچه در خارج محقق
است چیزی جز وجود نیست و ماهیات اموری عدمي هستند و رهور حد وجود در ذهن هستند .از
این رو نیازی به تبیین علم الهي به ماهیات ممكنات نیست .ماهیات در ذهن به عنوان مفاهیمي
که حاکي از محكي خارجي خود هستند هیچ نمودی در خارج نداشته و فقط شأن حكایتگری دارند
و از این رو به عنوان وجود في الذهن ذاهن ميتوانند متعلق علم حق تعالي واقع شوند■ .
 .1همان270 :
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The Divine knowledge to The Extending
From Point of View Existence and other existents
of Mollasadra and Tabatabai
Mohamad Jafar Jamebozorgi 
Mohammad Jafar Heydari 

Abstract
The problem of The Extending Existence is most important issue that Islamic
philosophers pay attention to it for explaining of ontological system.
MollaSadra with regard to principle of Exalted Theosophy like fundamental
reality of existence and related of essence and allocation of making to
existence and division of existent to Connective being and Independent being,
can presents new comment from this axiom. According Mollasadra, Effusion
unity – that it is Potential Extended Being- is a unity without essence and
therefor the divine knowledge to Extended Being will be truth. On the other
hand, since that on the mollasadra‘s view the essences are existents consequi
of existence, the divine knowledge to essences will be consequily and by
accidently. This article try to indicate mollasadra’s difficulties, to
propounding of tabatabai’s foundation indicate that he attention to these
difficulties, to presenting a new view, attain to solve this problem and explain
of divine knowledge. In this view Esences have epistemological position not
Divine knowledge so divine knowledge belongs to determined being and the
essences are in human mind.
Keywords: Formal logic, mathematical logic, expression, reference, sense,
formal ontology, apophantic logic
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