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Inadequacy of Theory of Analogical Unity of Existence 
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 چکیده

 تشکیکی وجود،وحدت  مطابق اصول و مبانی نظریۀ
در این نظریه وجود امری اصیلِ حقیقی  از آنجایی که

است و در این وجودِ اصیلِ حقیقی، تشکیک راه دارد، 
ودات(، تحقق دارند که سلسله مراتبی از وجودها )موج

، رواز اینهمگی اصیل و حقیقی است.  وجودِ آنها
است که این نظریه با چه  اینسؤال اساسی 

 برو است؟ آیا بر بنیاد اصول نظریۀرو یهاینارسایی
ها را توان این نارساییمی ،وحدت تشکیکی وجود

برطرف کرد؟ از آنجا که این دستگاه فلسفی در تبیینِ 
تشکیک انواع، تشکیک عرضی، مطلقیت ذات حق 

اتصافِ تمامی مراتب وجود به اوصاف تبارک و تعالی، 
اتوان ن، تقسیم وجود به ثابت و سیالکمالی وجودی و 

ست که این نظریه را هایی روبروبا نارسایی ،است
 های نظریۀش کرده است. البته نارساییدچار چال

ها با تأویل و تبیین آن به وحدت تشکیکی وجود، تن
دت شخصی وجود، قابل رفع نیست. وح نظریۀ

 ز این نظریه، جایگزین کردنِ نظریۀنتیجه، با عدول ادر
آن، بازسازی  وحدت شخصی وجود، تبیین فلسفی

مفاهیم فلسفی در پرتو این نظریه و طراحی دستگاه 
رطرف نمود. ها را بتوان این نارساییفلسفی نوین، می

صدرا نیز در اواخر جلد مالکه  شاید به همین دلیل بود
، با عدول از نظریۀ وحدت ایقاظ النائمینو  اسفاردوم 

مطرح کرد وجود را  تشکیکی، نظریۀ وحدت شخصیۀ
تواند می حاضر آن را کامل کند. تحقیق توانستاما ن

 گامی کوچک در جهت آغاز این اقدام بزرگ باشد. 

وحدت تشکیکی،  وجود، تشکیک :یدیواژگان کل
 .، نارساییمالصدرا، انواع
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Abstract 
Since, in accordance with the principles of 

analogical unity of existence doctrine, existence 

is a real original thing and is gradation in this real 

original existence; there are levels of existences 

that are original and real, their existence, in all. 

According to this, the fundamental question is 

that what is the Inadequacy of this theory? Can 

this Inadequacy be resolved on the basis of the 

principles of analogical unity of existence 

doctrine? Since this philosophical system, is 

faced with challenging Inadequacy because is 

weak in explanation of gradation of species, 

horizontal gradation, absoluteness of God, 

description of all levels of existence to adjectives 

of perfection and existential. Of course the 

Inadequacy of analogical unity of existence 

doctrine, with its interpretation and explanation, 

can be resolved by personal unity of existence 

doctrine. 

So, with puting aside this theory, (as Mulla 

Sadra did) and replacing personal unity of 

existence doctrine, its philosophical explanation, 

a reconstruction of philosophical concepts in 

this theory, and the design of the new 

philosophical system; this Inadequacy can be 

resolved. Probably, the reason is that Mulla 

Sadra, at the end of the second volume of Asfar 

and in book of Igaz an-naimin (Awakening the 

sleepers), with puting aside doctrine of 

analogical unity of existence, he paid in doctrine 

of personal unity of existence but he could not 

complete it. So, this research could be a small 

step towards the beginning of completing that.  

Keywords: Gradation of Existence, Analogical 

Unity, Mulla Sadra, Species, Inadequacy. 
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 مقدمه

قبل از اینکه مالصدرا به اصالت وجود در پرتو 
قائل شود، ماهیت را  وحدت تشکیکی وجود نظریه

گویا تحت تأثیر  واصیل و حقیقی دانسته 
یش از خود، براساس دستگاه اندیشمندان و فالسفه پ

فلسفی تباین وجود به تبیین واقعیت پرداخته است. 
تباینی دانستن وجود را که بیشتر بر  بعدها وی نظریه

بنیاد اصالت ماهیت و اعتباریت وجود قابل طرح 
هایی که در پی داشت، کنار است، به دلیل نارسایی

وحدت تشکیکی وجود را  گذاشت و نظریه
ای گونهنمود و در پرتو این نظریه، بهجایگزین آن 

دیگر و متفاوت از قبل، به تبیینِ واقعیت پرداخت. 
وحدت تشکیکی وجود نیز آثار،  پذیرش نظریه

پیامدها و لوازم فلسفی و عقلی را به دنبال دارد که 
هایی روبرو پذیرش آنها، این نظریه را با نارسایی

این نظریه سازد و درنهایت، مالصدرا بر آن شد می
را کنار گذاشته و با گذر از آن، طرحی نو دراندازد 
که گویا اجل به او اجازه نداد تا دستگاه فلسفی 
 نوینش را کامل نماید. این طرح نو همان نظریه

 وحدت شخصی وجود بود.
در پی  نوشتار حاضرسؤال اساسی که 

 گویی به آن است، این است که نظریهپاسخ
هایی را در چه نارساییود، وحدت تشکیکی وج

، آن را هاتوجهی به آنآفریند که بیمی درون خود
نماید؟ آیا کس میواز درون دچار تناقض و پاراد

ها با سر جای خود ماندن اصول و این نارسایی
ها، و فقط با توجیه آن نارسایی ظریهمبانی همان ن

هستند؟ یا باید طرحی نو  شدنقابل برطرف 
وحدت  ن فلسفی و عقلی نظریهافکند و با تبییرد

شخصی وجود، بر اساس اصول و مبانی خاص 
ه این آن، دستگاه فلسفی نوینی طراحی نمود ک

که با رفو کردنِ این نه ؟ها را نداشته باشدنارسایی
ها در نظریه وحدت تشکیکی و تبیین آن نارسایی

 مسئلهوحدت شخصی وجود،  آن در شکلِ نظریه
 .درا تمام شده تلقی نمو

به همین دلیل، در نوشتار حاضر ابتدا سعی شده 

وحدت تشکیکی وجود طرح  اصول و مبانی نظریه
شود و با تبیین آن اصول و مبانی، این نظریه تبیین 

هایی که از درون این نظریه گردد. سپس نارسایی
آید رصد شده تا نشان داده شود که این بیرون می

مالصدرا را نیز  اند؛ چنانکهها بسیار جدینارسایی
وحدت تشکیکی وجود  وادار نمودند از نظریه
ای غیر از آن سخن به میان عدول نماید و از نظریه

 البته، این دستگاه فکری، فلسفه را وارد مرحله آورد.
و تفکرات وجودشناسی  هاجدیدی از اندیشه

نماید که عالوه بر اینکه مفاهیم فلسفی و می
نماید، سانی مفهومی میروجودشناسی را دچار دگ

های خاص خود را نیز به لوازم، نتایج و نوآوری
باره آن است که قابل توجه در این دنبال دارد. نکته

چون مالصدرا نتوانسته این دستگاه فلسفی را کامل 
های فلسفی را در آن جای دهد، کند و تمام گزاره

همین امر سبب اختالف نظر در میان پیروان و 
 وی گردیده است. شارحان

 وحدت تشکیکی وجود تبیین نظریه .1

بر بنیاد اصول و مبانی خاصی استوار  این نظریه
ای تبیین آن نظریه رخ گونهبه است که با تبیین آنها

تبیین  در ادامه به خواهد داد. پس شایسته است که
پرداخته شود تا تبیین  آن اصول و مبانی خاص

 ت دهد.دس وحدت تشکیکی وجود نظریه

 اصالت وجود .5ـ5
یک اصل بدیهی عنوان بهبر اساس اصل واقعیت، 

و مرز  است شدنیشدنی و نه انکارکه نه اثبات
جدایی فلسفه از سفسطه است، واقعیتی تحقق 

ای غیر از گونهر فیلسوفی این واقعیت را بهدارد. ه
؛ چنانکه کندتبیین و تحلیل می فیلسوف دیگر

آن را به و افالطون  «جوهر»ارسطو واقعیت را به 
؛ 335: 1368)کاپلستون، تبیین کرده است « مُثُل»

سینا نیز . ابن(153-171: 1388حسینی و اکبریان، 
با تبعیت از فارابی با تمایز قائل شدن میان وجود 

موجوداتِ  یت، این واقعیت را به دو گونۀو ماه
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 ماهیت( و واجب )ترکیبی از وجود و امکانی
نماید ماهیت( تبیین و تحلیل می ود بدون)وج
: 1372دینانی، ابراهیمی ؛ 61و 61: 1376سینا، )ابن

بعدها در میان فیلسوفان، این  .(476 و 2/475
اقعیت، یکی از نظریه شکل گرفت که باید این و

 باشد.  «ماهیت»یا « وجود»
و تبیین و  مالصدرا نیز با قبول اصل واقعیت

چالش بزرگی روبرو ، با «وجود»تفسیر واقعیت به 
آیا  چیست؟ «ماهیت»خره تکلیف که باأل شد

تحقق دارد یا نه؟ در  نماهیت خارج از ذه
؛ چنانکه های قبل از او تکلیف روشن بودفلسفه

که  بودی شیئسینا، ماهیت چیزی یا در فلسفه ابن
میرداماد،  حتی در فلسفه د استقاللی دارد.وجو

امری اصیل  ی، ماهیتئعنوان یک فیلسوف مشابه
عنوان سهرودی نیز به تلقی شده و در فلسفه

فیلسوف اشراقی، گویی حقیقی بودنِ ماهیت، 
  .(1/81: 1366)مطهری،  بوده است امری مسلم

عنوان بنابراین، مالصدرا با پذیرش واقعیت به
کند که به تبیین چگونگی وجود، سعی می

موجودیت ماهیت بپردازد. او با تبیین چگونگی 
ای به تبیین یکی از گونهودیت ماهیت، بهموج
وحدت تشکیکی  ترین اصول و مبانی نظریهمهم

زند. به همین وجود )یعنی اصالت وجود( دست می
« ماهیت، بالعرض است»هایی مانند دلیل او از گزاره

؛ همان: 257/ 3؛ همان: 291/ 1: 1981 مالصدرا،)
 (،11،39: 1363؛ همو، 1/317: 1421 ؛ همو،51/ 6
(، 271/ 6: 1981)همو، « ماهیت، حدِ وجود است»
( و 87، 86 همان:« )ماهیت امری مجازی است»
(، 291/ 1 همان:« )ماهیت امری تبعی و بالتبع است»

 برای تبیین چگونگی موجودیت ماهیت، در فلسفه
این  کند. البته منظور وی از همهخود استفاده می

ن اعتباری دانستن ها، به تمام معنای کلمه، هماگزاره
ماهیت و اصیل بودن وجود است؛ زیرا مالصدرا در 
دستگاه فلسفی خود، ماهیت را امری اعتباری 

وقتی وی  (.257/ 3)همان:  نماید.معرفی می
، و «حد وجود»، «بالتَبَع»، «بالعرض»گوید ماهیت می

است، به این معنا نیست که برای ماهیت، « المجاز»
حقق قائل است؛ زیرا بر این خارج از ذهن انسان، ت

باور است که در خارج از ذهن و در متن واقع، 
آنچه تنها و تنها، تحقق دارد و واقعی است، همان 

است و چیزی غیر از آن تحقق و واقعیت « وجود»
ندارد تا بتوان برای آن هرچند طفیلی یا تبعی و 

(. پس، 379تا، بی غیره تحققی قائل شد )طباطبایی،
گوید ماهیت اعتباری است؛ ه مالصدرا میهنگامی ک

به این معناست که وی اصالً برای ماهیت، عینیت، 
مطهری، ازاء و تحقق قائل نیست )خارجیت، مابه

ماهیت هیچ  درنتیجه، وقتی (.379و  378تا: بی
تحقق و خارجیتی نداشته باشد و اعتباریت را به 

ای گونهاین معنا بدانند، در واقع، اصالت وجود را به
 اند.بسیار خاص و ویژه تبیین کرده

 . تشکیک در وجود7ـ5
پس از اینکه مالصدرا قائل گردید که متن واقع را 
وجود پُر کرده و چیزی جز وجود واقعیتی ندارد، با 

روبرو شد که اگر جهان حقیقت واحدی  مسئلهاین 
است و در آن وحدت حاکم است، پس اختالف، 

شود، جهان مشاهده میتنوع و گوناگونی که در 
چگونه قابل تفسیر و تبیین است؟ در نهایت، وی 
برای تبیین چگونگی تحقق و موجودیتِ تنوع، 

« تشکیک در وجود»گوناگونی و کثراتِ جهان، طرح 
را ارائه کرد که در عین سخن از وحدت حاکم در 

ای از کثیر بودن آن نیز سخن به میان گونهجهان، به
بود هرچند وجود، اصیل و  آورد. او معتقدمی

حقیقتی واحد است، اما این حقیقت واحد، دارای 
حقیقت وجود، » مراتب مختلف و گوناگون است:

-ماهیت کلی نیست و اگرچه در تمامی مراتب تعین

السنخ و اصل است، امتیاز میان این یافته، متفق
مراتب، نه به تعین زائد بر نفس و جوهرش است 

آن، نه غیر  واسطهاست که به بلکه به خود آن چیزی
شود؛ ... همان آن، در آن مراتب، اشتراک واقع می

طور که قبالً اشاره شد، وجود از لحاظ شدت و 
ضعف، کمال و نقص متفاوت است و هرچه وجود، 
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تر باشد، آثار مترتب بر آن، بیشتر تر و کاملقوی
 1«است؛ زیرا، وجود به ذاتش، مبدأ )منشأ( اثر است

  (.263، 255/ 1: 1981درا، )مالص
صدرا عالوه بر تشکیک طولی وجود مالالبته 

. برخالف بودنیز قائل وجود به تشکیک عرضی 
آن، شدت و تشکیک طولی وجود که میان مراتب 

تفاضلی و علّی برقرار است، در  ضعف و رابطه
بدون شدت و ضعف و تشکیک عرضی، وجودها، 

ه در عرض هم اضلی و علّی بلکتف عاری از رابطه
مانند کثرت افراد یک  ؛کفو با هم قرار دارند و هم

 که در افراد یک نوع مانند حافظ، سعدیچنان ؛نوع
همگی افرادِ نوع انسانند، با اینکه در مراتب که  و...

تفاضلی و  اند، اما هیچ رابطهرتبه طولی وجود، هم
 برقرار نیست و هر فرد در مرتبه علّی میان آنها

ار داشته و در عین هم عرض خود قر وجودی
با هم تفاوت و تمایز دارند. پس، در این بودن، 

تشکیک، سخن از تفاوت و تمایزهای عرضی 
است، نه تفاوت و تمایز طولی که در آن، مراتب 

 اند.وجود دارای شدت و ضعف
 مالصدرا، در پرتو نظریهبنابراین، از نگاه 

ود وحدت تشکیکی وجود، چون تشکیک در وج
است، تمام وجود و موجودات را  امری عام

صدرا عالوه بر تشکیک مالنتیجه، گیرد. دردربرمی
آن نیز قائل است؛ طولی وجود، به تشکیک عرضی 

عالوه بر نظام طولی » :گفته شده بارهکه در اینچنان
اعلیت و که ترتیب موجودات را از لحاظ ف

کند، نظام دیگری بر خالقیت و ایجاد، معین می
خصوص جهان طبیعت حاکم است که شرایط 

بوجود آمدن یک پدیده را تعین  مادی و اعدادی
و  شود، نظام عرضی نامیده مینماید. این نظاممی

وضع  ،به موجب این نظام است که تاریخ جهان
کند. هر حادثه در زمان قطعی و مشخصی پیدا می
آید و هر زمان خاص و و مکان خاصی پدید می

 «گرددظرف حوادث معینی میی، مکان خاص
 .(118و  117: 1389)مطهری، 

 جهان در پرتو نظریه وحدت تشکیکی وجود .2
الت وجود و تشکیک با عنایت به دو اصل مهم اص

وحدت تشکیکی وجود بر آن بنا  نظریهوجود که 
، مرتبه مرتبه بوده و ، جهان هستیاست نهاده شده
آن  ه کهگرفتآن را وجودی )هستی( دربر هر مرتبه

طوری که جابجایی وجود، ذاتی آن مرتبه است؛ به
گفته  بارهدر این .ناممکن است مراتب وجود در آن

همه  در این نظام، ذات حق در رأس» :شده
، مجریان فرمان او موجودات قرار دارد و مالئکه

 بین خود مالئکه نیز سلسله مراتب محقق .هستند
 بعضی بعضی ریاست و فرماندهی دارند و :است

روند، میکائیل فرشته از اعوان و انصار بشمار می
و عزرائیل ملک موت و موکل  مأمور ارزاق

دو،  یک از آناست و برای هر قبض ارواح بر
پستی  هر ملکی. اعوان و یارانی نیز وجود دارد

و ما منا اال له مقام » :دمشخص و جایی معین دار
 واجب بودن واجب و ممکن بودن«... معلوم

است که  این یعنی نه ؛ستممکن، ذاتی آنها
الوجود، ممکن بود واجب باشد، و واجب ممکن

و  ممکن باشد ولی تصادفاً ممکن بود که ،الوجود
واجب  ،واسطه یک علت خارجی، آن یکییا به

ممکن. خیر، ممکن الوجود،  ،شد و این یکی
 الوجود، واجباالمکان است، و واجبواجب

ست مراتب ممکنات. هر همچنین ا .الوجوب
و هر مقامی  مرتبه از مراتب ممکنات، در هر درجه

مثال آنکه ؛ از وجود که هستند، همین حال را دارند
موکل بر بسط و رزق دادن موجودات است، یا 
، آنکه مأمور قبض و دریافت موجودات است

مقامی که به او تفویض شده است، الزمه نحوه 
ه به او افاضه شده ک وجود و مرتبه وجودی است
 ،ممکن بود یک پشه است. نه چنین است که مثالً

 ،و یک مورچه جای میکائیل را بگیرد ،ابالغ با یک
جای  ،یک انسان جای عزرائیل را، و ،با ابالغ دیگر

در چنین نظامی،  .(116، 114 :همان) «جبرائیل را
مراتب موجودات شبیه مراتب اعداد هستند که هر 
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ه مختص ب مانند یک عدد، در مرتبه از وجودمرتبه 
 است.  خود، قرار گرفته و مقوم ذات آن

وحدت  از طرف دیگر، چون در پرتو نظریه
تشکیکی وجود، وجود اصیل است و چیزی به 
غیر از وجود، تحقق و اصالتی ندارد اما این وجودِ 

ه و دارای تشکیک اصیل و حقیقی، مرتبه مرتب
نیز ذاتی  مرتبه طولی و عرضی است و وجودِ هر

هر مرتبه اصیل  در نتیجه، وجود ،باشدآن مرتبه می
چند ممکن است این و حقیقی است؛ هر

سبت به هم شدت و های اصیل و حقیقی نوجود
؛ 173 /2: 1386جوادی آملی، )ضعف داشته باشند 

 .(52، 41 /1: 1387همو، ؛ 319 /3همان: 

 حرکت و وصفِ وجودي بودن آن در نظریه .3
 ت تشکیکی وجودوحد

وحدت تشکیکی وجود،  از آنجا که در پرتو نظریه
همه چیز وجود است و غیر از آن چیزی تحقق و 

معنای خروج تدریجی ، حرکت بهاصالت ندارد
ای از مری وجودی و نحوهاز قوه به فعل، ا شیء

گفته  (. البته4/ 4: 1981، مالصدرا)وجود است 
رد. اما جود ضعیف تحقق داشود حرکت در ومی

اگر هم چنین باشد، باز از وصفِ وجود بودن آن 
کاهد؛ چراکه وجود، وجود است، چیزی نمی

ذیرفت توان پمی گرچه ضعیف یا شدید باشد. پس
 الوجود است.که حرکت، کمال وجودی و وصف

وحدت تشکیکی  همچنین در پرتو نظریه
حرکت جوهری، امری  وجود، حرکت، به ویژه

: 1382همو، ؛ 18: 1363، همو) است اشتدادی
گفته شد، حرکت یعنی که  طورهمان؛ زیرا (564

از قوه به فعل، و نسبت قوه  خروج تدریجی شیء
به فعل، نسبت نقص به کمال، ضعف به سوی 

اصال » :است شدت است و این همان اشتداد
ء از قوه به فعلیت، از یعنی خروج شی حرکت

ت نسبت فعلی به نقص به کمال، چون نسبت قوه
پس هر  است. شدتضعف به  ونقص به کمال 

در هر مقوله که  تاشتدادی اس حرکت ،حرکتی

 بینیم قضیهمی حرکت بکند، و اگر در مواردی ما

تنقص پیدا  ،و اشتداد جای تزیدبرعکس است و به
تنقص بلکه حرکت  نه تزید و نه اصالً شود و یامی

اگرچه  را شود، اینهااز مساوی به مساوی واقع می
 ...نیست چنینبیند ولی در واقع می طورحس این

معنای حرکت خروج از قوه به فعل است، با  اصالً
توضیح خواهیم  بیشتر توجه به یک اصل که بعداً

 ء از هم منفصلداد و آن اینکه قوه و فعل یک شی

ای از ءاند. قوه مرتبهوجود یک شی نیستند، مراتب
به  ین فعلیت مقرونفعلیتی در ع فعلیت است و هر

 خودش فعلیتی است ،قوه است. هر قوه قبلی

ضعیف  یعنی یک فعلیت ؛نسبت به فعلیت بعدی
پس حرکت که خروج از  .نسبت به فعلیت قوی

 نقص به کمال خروج از قوه به فعلیت است، قهراً

پس به این معنی هر حرکتی توأم با تکامل  ،است
 .(415، 411/ 1تا: )مطهری، بی...«  است

عالوه بر این، حرکت اشتدادی تنها در فضا و 
 کری و فلسفی که اصالت وجود در آنسیستم ف
در  است، قابل تبیین خواهد بود؛ زیراحاکم 

 تردادی، همواره یک نوع به نوع کاملحرکات اشت
ا تبدل انواع شود و حرکات اشتدادی بتبدیل می

معنای آن است که یک ذات همراه است و این به
ذات دیگری تبدیل شود که با سیستم و دستگاه به 

فلسفی که مبتنی بر اصالت ماهیت است، ناسازگار 
بنیاد  در حالی که بر ،بوده و امری محال است

گونه نیست. بنابراین، بر بنیاد اصالت وجود، این
اید کمال وجودی و اصالت وجود، حرکت ب

 .(439-437 :همان)وصفِ وجود باشد 

 وحدت تشکیکی وجود نارسایی نظریه .4
بنیاد  شد، تالش گردید تا بر گفتهبا توجه به آنچه 

وحدت تشکیکی  اصول و مبانی خاصِ نظریه
وجود، این نظریه تبیین و فضای حاکم بر آن، 

مان اصول و مشاهده و رصد گردد. اما بر بنیاد ه
عنوان یک سیستم فضای حاکم بر آن، این نظریه به

هایی روبرو است که ییو دستگاه فلسفی با نارسا
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ای کمک خواهد گونهبا طرح مواردی از آنها، به
طور جدی ها، بها آگاه شدن از آن نارساییشد تا ب

و طرح سیستم و دستگاه فلسفی  در رفع آنها
 بکوشیم.ها ترِ عاری از آن نارساییتازه

 . ناتوانی در تبیین تشکیک انواع5ـ9
الوه بر اینکه وحدت تشکیکی وجود، ع مطابق نظریه

وجود اصیل است، در وجود، تشکیک راه دارد. 
براساس تشکیک طولی و عرضی، هر مرتبۀ وجود، 

(. به 97: 1389مقوم ذات آن وجود است )مطهری، 
عبارت دیگر، هر مرتبه از وجود، یک نوع از 

 عنوان مثال، در سلسلهموجودات را دربردارد؛ به
دیگر،  در مرتبۀ ،«انسان»ای، طولی وجود، در مرتبه

قرار دارد تا برسد به موجودات « نبات»و « حیوان»
غیرمادی مجرد مانند فرشتگان. سئوال اساسی که در 
اینجا قابل طرح است، این است که آیا میان خود 

یک نوع نیز تشکیک )طولی یا عرضی( راه  طبقه
نوع انسان یا حیوان نیز  دارد؟ مثالً آیا میان طبقه

ها و راه دارد؟ یا میان مثالً اسبها، گربهتشکیک طولی 
ها و... تشکیک طولی تحقق دارد؟ اگر پشتالک
گونه باشد، باید در درون هر طبقه از یک نوع نیز این

طبقات مختلف و گوناگونی تحقق داشته باشد که در 
طول همدیگرند و نسبت به یکدیگر، دارای شدت و 

سعید در طول صورت، باید مثالً اند که در اینضعف
فرید و فرید در طول حمید و حمید در طول پروین 
و... تحقق داشته باشد و این بدان معنا است که 
انسانی از نظر وجودی، مقدم بر انسان دیگر و از آن 

وحدت  برتر و کاملتر باشد؛ حال آنکه در نظریه
ای به وضوح اشارهتشکیکی وجود به چنین مطلبی 

که در این باب آمده، این نشده است و تنها سخنی 
حیوان و  انسان، در باالی طبقه است که طبقه

نبات و  حیوان نیز باالی طبقه شدیدتر از آن، و طبقه
شدیدتر از آن و... تحقق دارد، اما اینکه در خود 
طبقات هم تشکیک طولی راه دارد یا نه، سخن 

 نشده است. دیگری است که چندان به آن پرداخته
وحدت تشکیکی  اگر بر بنیاد نظریههمچنین، 

وجود، هر مرتبه از وجود، ذاتی آن مرتبه است؛ در 
طولی از  آن صورت، موجوداتی که در یک مرتبه

وجود قرار دارند مانند افراد یک نوع )سعید، فرید، 
حمید، پروین و ... به عنوان افراد انسان(، تفاوت آنها 

از وجود  به چیست؟ اگر تفاوت آنها، به چیزی غیر
که باید پذیرفت ای گونهبهصورت، نباشد، در این

نوع )طبقه انواع( وجود ندارد بلکه آنچه تحقق دارد، 
در افراد، تشکیک راه دارد. حال و همان فرد است 

آن را دارد  وحدت تشکیکی وجود، داعیه آنکه نظریه
انواع وجود دارند و ثانیاً، میان  که اوالً، نوع و طبقه

 تشکیک طولی برقرار است. آنها 
عالوه بر این، مالصدرا خود قائل است که 

تواند تکامل داشته باشد. این تکامل در انسان می
دو اصل مهم اصالت  دستگاه فلسفی او در سایه

وجود و حرکت جوهری امکان پذیر است. به نظر 
تواند، به مقام وی، انسان در اثر حرکت جوهری می

ه شود یا بر اثر انجام کارهای فرشتگان برسد و فرشت
بهایم و حیوانات راه یابد و جزء  ناشایست به جرگه

بهایم گردد. بنابراین، از نظر مالصدرا، نفوس 
کنند، نوع انسانی در ابتدا که حدوث پیدا می

واحدی هستند، اما با توجه به اعمال و کارهایی که 
 آید، به انواع کثیریبرای آنها به صورت ملکه درمی

شوند از فرشتگان، شیطان، سباع و بهائم تبدیل می
(. این سخن وی داللت برآن 537: 1363)مالصدرا، 

دارد که از نظر او انسان نوع نیست بلکه انواع 
ای است گزارهاست. البته، این سخن مالصدرا، تک

که فقط آن را در مورد انسان قائل است، نه در 
یدگاه او با مورد سایر انواع و موجودات و این د

است؛ چنانکه در این  آیات و روایات سازگارتر
ماهیات نیز وجود  مسئلهدر »مورد گفته شده است: 

مادی با حرکت جوهری در سیالن است و با مرز 
بستن بر مقاطع مختلف از جماد، نبات، حیوان، 
انسان و مرگ یک مقطع و ظهور مقطع بعد و 

رّان شدن تا همچنین از مردن انسانیت و قربان یا پ
بر . گوییمجایگاه مالئک و یا فوق آن، سخن می

مبنای حکمت مشاء صور جمادی، نباتی و حیوانی 
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هر یک از واقعیتی ثابت برخوردار بوده و با کون و 
شوند، لیکن براساس فساد، معدوم و موجود می

حرکت جوهری، آنچه امروز جماد است پس از 
)جوادی « ...شودچندی گیاه و یا برتر از آن می

(. بنابراین، از نگاه مالصدرا، 6/149: 1386آملی، 
حقیقتِ وجود انسان، هر آن، در اثر حرکت 

شود دیگری منتقل می ای به مرتبهجوهری از مرتبه
و در اثر این انتقال، برای او، این امکان وجود دارد 
که به انواع گوناگونی تبدیل شود. البته، این نوع، 

 بلکه انواع وجودی است. نکته نوع ماهوی نیست،
توجه در این سخن آن است که انسان، نوع  قابل

نیست بلکه انواع است و هر فرد انسان، نوعی 
استکه دارای تشکیک است، نه اینکه یک نوع، 
تحقق داشته باشد که انسان باشد. درنتیجه، در 

وحدت تشکیکی وجود به جای اینکه انواع  نظریه
افراد تحقق خواهند داشت و  تحقق داشته باشند،

تشکیک در این افراد، متحقق است نه در انواع. لذا، 
وحدت تشکیکی وجود است  این، نارسایی نظریه

تواند به تحلیل و طور شفاف و واضح نمیکه به
 و تشکیک جاری در آن بپردازد.« نوع»تبیین 

 . ناتوانی در تبیین تشکیک عرضی7ـ9
جود، سه دسته کثراتِ با قائل شدن به تشکیک در و

وجودی تحقق خواهند داشت: موجوداتی که میان 
علیت برقرار است، موجوداتی که میان  آنها رابطه
علیت برقرار نیست اما نسبت به یکدیگر  آنها رابطه

شدت و ضعف دارند و موجوداتی که نه میان آنها 
علّی برقرار است و نه نسبت به یکدیگر  رابطه

کفو بلکه در عرض هم و هم شدت و ضعف دارند
کفو بودن، از نوعی تفاضل، همند و در عین هم

برتری و تفاوت برخوردارند؛ مانند افراد یک نوع. 
سؤال اساسی که در اینجا قابل طرح است، این 

وحدت  است که با عنایت به تبیینی که نظریه
تشکیکی وجود در مورد تشکیک عرضی وجود 

تبیین تفاوت و تفاضل آنها کند، آیا اصالً ارائه می
پذیر است؟ آیا پذیرش تفاوت و تفاضل میان امکان

کفو )یعنی پذیرش عرض و همموجودات هم
تشکیک در آنها(، مساوی با منتفی شدن خود 
تشکیک عرضی نیست؟ در ادامه، کوشش خواهد 

ها و بررسی شد تا با تحلیل و تبیین این پرسش
تشکیکی وجود، وحدت  پاسخ ارائه شده در نظریه

روشن سازیم که تا چه اندازه، این نظریه در تبیین 
 تشکیک عرضی وجود با نارسایی روبروست. 

وحدت تشکیکی وجود، اگر  مطابق نظریه
چون ـتشکیک عرضی در وجود تحقق داشته باشد 

تشکیک بار معنایی شدت و ضعف و تفاضلی بودن 
عرض صورت، وجودهای همدر آن ـرا به همراه دارد

عرض بودن، باید نسبت به هم کفو، در عین همو هم
شدت و ضعف و نوعی تفاضل داشته باشند. این 
شدت و ضعف و تفاضل وجودی موجودات 

روشنی تبیین نشده است. عرض در این نظریه بههم
 شود که مرتبهدرست است که در این نظریه گفته می

ا هر وجودی، مقوم ذاتی )ذاتی( آن وجود است، ام
این قاعده، تنها در مورد وجودهایی که در طول 

اند، همند و نسبت به یکدیگر دارای شدت و ضعف
کند، نه در مورد وجودهایی که در عرض صدق می

گونه تبیین گردد که چون وجود اگر هم اینهمند. 
 هر فردی از افراد یک نوع دارای وجود و مرتبه

وجودی مختص به خود است )مثالً سعید در مرتبه 
قرار دارد غیر از مرتبه وجودی حمید و حمید هم در 
مرتبه وجودی است، غیر از مرتبه وجودی فرید 

ای وجود ندارد که تفاوت صورت چارهو...(، در آن
صورت باید آنها طولی باشد نه عرضی که در این

تشکیک عرضی در این نظریه امری زائد و بدون 
درنهایت منتفی  معنا وکاربرد باشد که طرح آن، بی

 تشکیکها، طولی خواهد بود. است و همه
در میان شارحان مالصدرا، عالمه طباطبایی 

وحدت  نظریه وسیلهمعتقد است کثرات عرضی به
تشکیکی وجود قابل تبیین و توجیه است و حتی بر 
این مطلب استدالل نیز آورده است. جوادی آملی 

ه و آن را به نیز رأی عالمه را در این زمینه پذیرفت
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(. 174-178: 1372مطهری نسبت داده است )همو، 
کند: گرچه عالمه در این مورد چنین استدالل می

عنوان صفات خداوند، به حقیقت علم و قدرت به
گردد و یکی عین دیگری است اما آنها وجود برمی

با هم اختالف دارند؛ به طوری که اختالفشان نه 
شکیک طولی است و ت واسطهاختالف تفاضلی و به

نه به تمام ماهیت یا جزء آن و نه به امری خارج از 
ماهیت است؛ چراکه آنها از سنخ ماهیت نیستند، 
بلکه اختالفشان به تشکیک عرضی است. وی در 

به دلیل رجوع حقیقت علم و »نویسد: این مورد می
قدرت به حقیقت وجود، )در عین( اختالف میان 

ست و سایر حقایقی آن دو، هریک عین دیگری ا
ـ اند گونهشوند، همینکه تشأنِ وجود نامیده می

روشن است که این اختالف به اختالف تشکیکی با 
زیرا میان مثالً  ـ گرددضوابطی که بیان شد، برنمی

علم و قدرت، تفاضلی تحقق ندارد و چون علم و 
تفاضل به  قدرت از سنخ ماهیت نیستند، این

یا بعض آن یا چیزی خارج  اختالف به تمام ماهیت
 (. 431/ 1: 1981)طباطبایی،  2«گردداز آن برنمی

در میان معاصران، مصباح یزدی تشکیک عرضی 
پذیرد و بر این عقیده است که به هیچ وجود را نمی

وحدت تشکیکی وجود قادر به تبیین و  وجه نظریه
باره توجیه کثرات عَرضی نیست. او در این

که طباطبایی  طورهمان -عرضیتشکیک »نویسد: می
به این معنای  -بیان کرده است اسفاراش بر در تعلیقه

االمتیار، خود وجود باشد بدون اختالف در که مابه
مراتب آن، به مبتکر این سخن و به خود سخن 

نماید... عالوه بر این، عالمه در این مورد کمکی نمی
امور  الشتراکااالمتیاز به مابهفرض بازگشت مابه

عینی بدون ارجاع )آنها( به اختالف مراتب و 
تشکیک طولی، برای ما قابل فهم و درک نیست و اما 
اختالف میان قدرت و علم و سایر صفات واجب 
تبارک و تعالی به حَسَبِ مفهوم است )نه مصداق و 
وجود(، در حالی که بحث در مورد اختالف عینی 

نه  است )و در مورد وجود و مصادیق آنهاست

مفهوم آن دو(. روشن است که صفات خداوند 
سبحان، موجود به وجود واحد است و به هیچ وجه، 
تعدد و اختالف در وجود خارجی آنها )صفات( راه 

که( عقل، برحَسَب آنچه از وجوه  طوریندارد؛ )به 
کند، مفاهیم متعددی را انتزاع کمال مالحظه می

 (. 52/ 1: 1363)مصباح یزدی، « نمایدمی
طباطبایی عالمه شود، نظر مالحظه می چنانکه

در این باب، مورد انتقاد مصباح واقع شده و ایشان 
ید آن نماپذیرد و دلیلی را که ارائه میآن را نمی

االشتراک و است که اگر در تشکیک که مابه
 گردد، رابطهمیاالمتیاز به خود وجود برمابه

شکیک تفاضلی و طولی برقرار نباشد، بحث ت
از  بود. لذامعنا و غیر قابل درک و فهم خواهد بی
با هم  ر ایشان، تشکیک عرضی در مقابل طولینظ

چون علم  است سازند. از طرف دیگر، معتقدنمی
و قدرت در خداوند از نظر وجودی و مصداق 
عین همند و حتی عین ذات حق تبارک و تعالی 
 هستند، اختالفی از این جهت میان آنها نیست و

توان هیچ تشکیکی را به آنها نسبت داد؛ زیرا نمی
کثرت آن دو، کثرت واقعی نیست. اگر هم حتی 

باشد، چون حقیقت آنها به کثرت آنها واقعی 
گردد و حقیقت آنها چیزی جز وجود میوجود بر

به طوری که علم خداوند به  ؛نیست، عین همند
ست همان اندازه که علم است، قدرت هم در آن ه

به همان  ،قدرت دارد همان اندازه که خداوندو به 
حکیم و عادل اندازه هم علم دارد؛ زیرا خداوند 

نماید که همه اقتضا می است و حکمت و عدل او
چیز به یک اندازه و در جای خود قرار گیرد. 
ابراهیمی دینانی نیز از جمله معاصرانی است که 

وحدت تشکیکی  در این مورد معتقد است نظریه
یه و تبیین کثرات عرضی صفات د، در توجوجو

اما قادر به تبیین و توجیه  ،موفق است واجب
میان افراد یک ماهیت نوعیه نیست  کثرات عرضی

 . (281: 1367)ابراهیمی دینانی، 
در کثرات  بنابراین، قائل شدن به تشکیک
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عرضی، به نوعی خود، پارادوکس و تناقص 
 ک طرفود. چگونه امکان دارد، از یخواهد ب

بپذیریم موجودات و کثراتی در جهان تحقق دارند 
طرف  اند و ازکه در عرض هم و در یک سطح

دیگر، باز بپذیریم میان این کثرات در عرض هم و 
برقرار یک سطح، به نوعی تشکیک و تفاضل  در

کی وحدت تشکی نهایت، اگر نظریه! درباشد
ترین نظریه در تبیین و وجود، تنهاترین و اصلی

باید اعتراف  صورتوجیه کثرات باشد، در آنت
نمود که این نظریه در تبیین و توجیه کثرات 
عَرضی، دارای نارسایی و نقص است و توان تبیین 

 و توجیه کثرات عَرضی را ندارد.

. ناتوانی در تبیـین ملققیـتِ تات حـ     3ـ4
 تبارک و تعالی

وحدت تشکیکی وجود به دلیل دو  در پرتو نظریه
فلسفی آن، یعنی اصالت وجود و  اصل مهم

متن واقع را یک وجودِ دارای تشکیک در وجود، 
مراتب و درجات متعدد و متکثر پر کرده است؛ 

ترین سلسله تا پایین که از باالترین مرتبه طوریبه
آن، همگی افراد حقیقی وجودند و وجود به طور 

ها صدق حقیقی و اصیل و نه مجازی بر همه آن
تر سلسله، این چند که در مراتب پایین کند، هرمی

وجود حقیقی و اصیل، ضعیف تلقی شده باشد. 
درنتیجه، خداوند که وجودی صرف و دارای 
کماالت تمامی مراتب وجودات امکانی است، 

/ 1: 1374هستی )ربانی گلپایگانی،  ترین مرتبهعالی
( و ماسوای او یعنی موجودات امکانی، 117و  116

جود را دارا هستند و به همین دلیل، مراتب دیگر و
خداوند موجودی در برابر موجودات دیگر قرار 

گیرد؛ گرچه سایر موجودات، بنا بر تشکیک، در می
ای گونهطول وجود خداوندند، نه در عرض او؛ به

که تفاوت واجب با ممکنات، به شدت و ضعف 
/ 23: 1389وجودی آنهاست )جوادی آملی،  مرتبه
ن ترتیب، کثرات موجود در جهان تبیین (. به ای361
پس در نظریه وحدت تشکیکی وجود، گردند. می

در مقابل وجود واحد حقیقی، موجودات دیگر 
ای از وجود دارند، هر یعنی ماسوی اهلل، سهم و بهره
 چند این وجود، ضعیف باشد.

مراتب وجود و هستی، بر  حال، وقتی سلسله
ار گرفتند، به اساس تشکیک طولی، در طول هم قر

نیازی و ای که عین غنا، بیطور مسلم باید مرتبه
استقالل است، در رأس و سرسلسله و سایر مراتب 
وجود و هستی به ترتیب در طول هم، در درجات و 
مراتب دیگر هستی، تحقق داشته باشند؛ به طوری که 

ترین و سایر موجودات در مراتب خداوند، وجود
چون در »ود خواهند بود: تر، وجودتر و وجپایین

تشکیک، کثرت حقیقی است و اسناد وجود به 
المراتب غیرواجب نیز اسناد الی ما هو له است، اعلی 

سلسله آن که واجب است، بشرط ال از اغیاری 
های فلسفی شود که موجودند و اگر هم در بحثمی

بر اساس تشکیک سخن از حقیقت وجود بما هی 
آید، مراد از آن در واقع، حقیقت وجود به میان می

همان حقیقت مشکک ذات مراتبی است که مراتب 
وسطی و نازله آن، ممکن و مرتبه عالیه آن، واجب 

و اگر چیزی اعلی المراتب شد، به ناچار  است
دارد و در مقابل دیگر چیزها قرار ردیف برمی

توان گفت که گیرد و بدین ترتیب هرگز نمیمی
، مجازی است، مگر اینکه اسناد وجود به غیرواجب

عنوان یک تعبیر ذوقی باشد. پس قائالن به به
اهلل را حقیقی تشکیک، اسناد وجود به ماسوی

تر از تر و ضعیفدانند، هرچند وجود آن را رقیقمی
 (. 321/ 3: 1387)همو، « دانندوجود واجب می

وحدت تشکیکی وجود،  درنتیجه، مطابق نظریه
ی فلسفی آن )اصالت وجود و بر بنیاد اصول و مبان

عنوان تشکیک وجود(، هم وجود خداوند، به
رین وجود و هم وجود سایر موجودات باالت

تر وجود، حقیقی و اصیل عنوان مراتب پایینبه
قائالن به تباینِ محض، اصالت » :تلقی شده است

دانند را از آن کثرت دانسته، وحدت را اعتباری می
قبال سایر موجودهای  و واجب را نیز موجودی در

پندارند و قائالن به وحدت وجود و حقیقی می
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وجود در  کثرت موجود، همانند قائالن به اصالت
اند و قائالن به ر ممکنو اصالت ماهیت د واجب

ند؛ منزله قائل به اصالت هر دو هستتشکیک به
اند و هیچ لیکن به هم آمیخته، زیرا هر دو حقیقی

از لوازم  .(41 /1 :همان) «یک اعتباری نخواهد بود
 این سخن و ادعا، آن است که وجود خداوند عمالً

عرض سایر موجودات باشد؛ زیرا، وجود در هم
وجود خدا تمام سلسله، اصیل و حقیقی است؛ هم 

و این با مطلق بودن  و هم وجود سایر موجودات
  خداوند چندان سازگار نیست.

انکه عالوه بر این، در پرتو این نظریه، چن
خداوند در رأس سلسله وجود تحقق داشته باشد و 

 تر از آن، در اینسایر موجودات در مراتب پایین
موجودات قرار  صورت، خداوند در داخل سلسله

عرض ای عمالً همگونهخواهد گرفت و این باز به
بودن خداوند با سایر موجودات، از جهت حقیقی و 

که مطلقیت ذات رساند اصیل بودن وجود آنها را می
برد؛ چراکه اگر حق تبارک و تعالی را زیر سؤال می

هم وجود خداوند و هم وجود سایر موجودات 
حقیقی و اصیل تلقی گردند )چنانکه بر بنیاد اصول 

وحدت تشکیکی وجود  و مبانی فلسفی نظریه
صورت، متن واقع، هم از وجود چنین است(، در آن

دات تشکیل خداوند و هم از وجود سایر موجو
ای وجود خداوند حد برداشته و گونهشده و به

 کریم قرآنگردد، در حالی که محدود و متناهی می
)حدید/ « أَیْنَ ما کُنْتُم وَ هُوَ مَعَکُمْ»از جمله در آیات 

وَ ما »(، 115)بقره/ « فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه» (، 4
وَ ما »(، 17)انفال/ « لکِنَّ اللَّهَ رَمى إِذْ رَمَیْتَ وَ رَمَیْتَ

، دقیقاً (31)انسان/ « یَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّه تَشاؤُنَ إاِلَّ أَنْ
داللت بر این دارد که جایی نیست که خدا در آنجا 
نباشد بلکه چون خداوند نامتناهی و مطلق است، 
همه جا تحقق دارد، نه اینکه فقط در صدر و رأس 

د که این با نامتناهی و مطلقیت او سلسله باش
ناسازگار و مستلزم محدود بودن خداوند است. در 

اگر وجود وی را »این خصوص گفته شده است: 
 عالی قرار دهیم، گرچه آن مرتبه خصوص مرتبه

ذلک عالی را الیتناهی و سرمدی و ابدی بدانیم؛ مع
ایم؛ یعنی او را او را محدود و متعیّن ساخته

ایم که حدش تا این موجود متعیّن انستهوجودی د
ترین درجه از ضعف محدود است، گرچه در پایین

و فتور باشد؛ یعنی وجود واجب و بسیط و 
موجودات را  ایم که همهالمحدود را طوری گرفته

فراگرفته و احاطه به جمیع آنها نموده، مگر این 
ادراک با نظر و غیرقابلموجود پست و غیرقابل

نامرئی و همین مقدار  ر، همچون یک ذرهچشم بَصَ
برد و از از تحدید، آن را از صرافت بیرون می

کند و وجود متعین و محدود الحدی خارج می
سازد و همین قدر، بس است برای خروج از می

 (. 279: 1411)طباطبایی، « وجوب
وحدت  همچنین مالصدرا در پرتور نظریه

تعالی را و  تشکیکی وجود، ذات واجب تبارک
نزد عرفا وجود بشرط ال، » :ددانوجود بشرط ال می

احدیت و در نزد فالسفه، تمام  همان مرتبه
 /2: 1981، مالصدرا) 3«حقیقت واجب تعالی است

ظور از وجود بشرط ال من .(7: 1361همو، ؛ 319
آن است که خداوند، وجودهای  بودن خداوند
 و اینخت، کوه، فرشته و ... نیست دیگر مانند در

به آن معناست که خداوند مقید و مشروط به این 
رتبه از وجود و هستی باشد تا شده که تنها یک م

متمایز و جدا شود.  اینکه از سایر مراتب وجود،
در چنین فضا و دستگاهی برای تمایز وجود 

تب وجود، راهی وجود ندارد واجب از سایر مرا
شود  دانسته ال تعالی بشرطجز اینکه وجود واجب

و سایر موجودات نیز که از وجود حقیقی و اصیل 
 ند، وجود بشرط شیء و البشرط قسمیبرخودار

تشکیک وجود که دارای  بر پایه»گردند: تلقی 
 تعالی در طول سلسلهطولی است و واجب لسلهس

باشد، حتماً می هستی قرار دارد و اعلی مراتب آن
اتب محدود به حد و بشرط ال است تا از سایر مر

ممتاز باشد. البته حد او همان نامحدود بودن و 
پس » .(311: 1372)جوادی آملی،  «حدی استبی

 را اهللن به تشکیک، اسناد وجود به ماسویقائال
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تر و چند وجود آن را رقیقدانند؛ هرحقیقی می
اگر کسی . دانندتر از وجود واجب میضعیف

 ا پذیرفت و کثرت را حقیقی دانست،تشکیک ر
تواند حقیقت وجود را که البشرط رگز نمیه

 (. 21/ 3: 1387)همو، « مقسمی است، واجب بداند
شود در چنین فضا و که مشاهده می طورهمان

وحدت تشکیکی  دستگاه فلسفی )یعنی نظریه
وجود(، معنای مطلق بودن چندان روشن نیست و 
ما با مشکل و چالش روبرو هستیم و این ناشی از 

ر این دستگاه فلسفی، به دلیل اصالت آن است که د
وجود )حقیقی بودن وجود( و قائل شدن به 
تشکیک در وجود، عالوه بر وجود البشرط 
مقسمی، برای سایر اعتبارات و اقسام آن نیز وجود 

اند. بنابراین، اگر حتی برای سایر قائل شده
موجودات به غیر از خداوند یک درصد وجود قائل 

باید برای خداوند، نود و نه شویم، در آن صورت، 
در صد وجود قائل شویم که این یعنی متناهی بودن 
و غیرمطلق بودنِ ذاتِ حق تبارک و تعالی. در 

صرافت در ذات واجب »باره گفته شده است: این
با تشکیک مباینت دارد؛ چون نفس تصورِ صرافت 
وجود در ذات واجب، نفی هر گونه وجودی را از 

بنحو معلولیت باشد... و اگر هم  کند، گرچهغیر می
گونه وحدت عددیه برای ذات حق بخواهیم هیچ

قائل نباشیم، باید وحدتِ او را بالصُرافه بگیریم و 
نحو وجود صورت، دیگر غیری ولو بهدر این

طهرانی، )حسینی« معلولی متصور نخواهد بود
همچنین گفته شده است:  (.216-214: 1417

ود است و هیچ حد و واجب الوجود، صرف وج»
فرض  محدودیت ماهیت در مرتبه ذات او قابل

نیست و چون وجود محض و الینتاهی است، 
شود به طوری که فرض تعدد و کثرت در او نمی

فرض تکثر یعنی قراردادن دو شیء مثل هم و در 
برابر هم، فرع بر متناهی بودن آن دو است. اما در 

« استغیرمتناهی، فرض تکثر و تعدد محال 
(. این در حالی است که 345: 1373)مطهری، 

خصوص دین مبین براساس ادیان آسمانی، به

اسالم، خداوند متعال، نامتناهی و مطلق است و اگر 
وحدت تشکیکی وجود، مطلقیت ذات  در نظریه

حق با چالش روبروست، ناشی از ناتوانی و 
نارسایی این نظریه است که براساس اصول و مبانی 

قادر به تبیین عاری از نارسایی مطلقیت خود، 
خداوند نیست و شاید به این دلیل بوده باشد که 
مالصدرا درنهایت، از این نظریه عدول کرده و به 

 وحدت شخصی وجود روی آورده است. نظریه

صـفات کمـالی    . نـاتوانی در تبیـین همـه   9ـ9
   وجودی در تمام مراتآ وجود

و « مکان اشرفا»کلی فلسفی  براساس دو قاعده
، اگر وجود اخسی )ممکنی(، تحقق «امکان اخس»

داشته باشد، حتماً مقدم بر آن )باالتر از آن(، موجود 
اشرفی تحقق دارد؛ هرچند که مراد از اخس و اشرف 
در این قواعد، اخس و اشرفِ وجودی است، نه 
ارزشی و منظور از تقدم و تأخر نیز تقدم و تأخر 

 (.323/ 6: 1386وادی آملی، ذاتی است، نه زمانی )ج
کلی فلسفی در کنار دو اصل  اگر این دو قاعده

عنوان دو اصل و وجود بهاصالت وجود و تشکیک 
قرار  وحدت تشکیکی وجود مبانی مهم نظریه

غیر از وجود، چون همه چیز وجود است و  ،گیرد
و چون این وجود، مرتبه  واقعیتی تحقق ندارد

د و ضعیف، مقدم و مرتبه و دارای درجات شدی
آن، نسبت به  صورت، هر مرتبه ، در آنمتأخراست

مادون مرتبه مافوق خود، اخس و نسبت به مرتبه 
خود، اشرف خواهد بود؛ به طوری که هر وجود و 

تحقق  ترکمال وجودی که در موجودات پایین
نیز تحقق  ، باید در موجودات باالتر و اشرفدارد

 جودی که در مرتبهداشته باشد. البته، کمال و
اضعف و اخس  ،تحقق دارد تر مراتب وجودپایین

ل وجودی که در مراتب در حالی که کمااست، 
هر » :تحقق دارد، اشد و اشرف است باالتر هستی

کمال وجودی، نسبت به کمال وجودی دیگر، 
رف آن دو کمال وجودی، قبل از اخس است و اش

 ؛ستو اشد آن دو، قبل از اضعف، موجود ا اخس
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مانند دو مرتبه از وجود )هستی( که از نظر شدت 
: 1362)طباطبایی،  4«دارندو ضعف با هم اختالف 

چون علم )مانند هر صفت عنوان مثال، ؛ به(321
عنوان کمال، چیزی جز وجود نیست وجودی( به

/ 3: 1981، مالصدراو تابع خود وجود است )
و در موجودات  (435/ 3: 1381؛ همو، 412
نیز تحقق دارد، باید همین  تر مانند انسانپایین

خصوص ودی، در مراتب باالتر، بهکمال وج
خداوند نیز وجود داشته باشد، اما علم در انسان 

تر هستی قرار دارد، اضعف و چون در مراتب پایین
طور  در حالی که در مراتب باالتر، به ،است اخس

هستی و  شدید و در خداوند که باالترین مرتبۀ
جود است، به نحو اشد و اشرف تحقق دارد. و

خصوص علم و صفات واجب، به حتی در اثبات
نیز از این طریق استدالل شده تعالی قدرت باری

ذات حق » :اند؛ چنانکه در این مورد گفتهاست
تبارک و تعالی، حقیقت وجودی صرف بسیط 

ه نقص و عدم در ای است کواحد به وحدت حقه
ودی در تفاصیل یچ کمال وجه او راه ندارد؛ پس

نحو اعلی و اشرف او به خلقت ... نیست مگر
بدون تمایز یکی بر دیگر...، آن را داراست. در 
نتیجه، او به )اشیاء و( موجودات ماسوایش، در 

هم علم تفصیلی در ذات خود علم دارد، آن  مرتبه
 5«ین اجمالی و اجمالی در عین تفصیلع

 .(289: 1362)طباطبایی، 
آنجا که در حکمت متعالیه حرکت )حرکت  از

وجود و وصف وجود است  جوهری(، نحوه
 شود( و کمال محسوب می564: 1382)مالصدرا، 

؛ )اگرچه وجودِ حرکت از امور ضعیف تلقی شود(
تر و اخس در آن صورت، چون در مراتب پایین

هستی و وجود تحقق دارد، باید در مراتب باالتر و 
ته باشد. حتی وقتی مالصدرا اشرف نیز تحقق داش

که اشاره  طورهمانبه حرکت جوهری قائل است و 
شد معتقد است که انسان با حرکت جوهری خود 

تواند در گروه فرشتگان، شیاطین، سباع و بهائم می

عنوان یک مرتبه از هستی قرار گیرد، چون انسان به
و وجود، دارای حرکت و تبدیل است، باید هم در 

تر و اخس از این مرتبه و هم در نمراتب پایی
مراتب باالتر و اشرف از آن نیز حرکت جوهری 

عنوان یک مرتبه از تحقق داشته باشد؛ زیرا انسان به
تر و اضعف هستی و وجود، نسبت به مراتب پایین

وجود، اشرف و نسبت به مراتب باالتر و اشد خود، 
 عنوانگردد و هنگامی که در انسان بهاخس تلقی می

عنوان یک مرتبه از وجود، به حرکت جوهری به
کمال وجودی و وصف وجود قائل شدیم، در آن 

کلی امکان اشرف و  قاعدهدو صورت، باید مطابق 
امکان اخس، در تمام مراتب وجود و هستی )تمام 

 جهان هستی(، قائل به حرکت جوهری گردیم. 
 امکان اشرف و قاعده بنابراین، اگر قاعده

وحدت تشکیکی  س را در کنار نظریهامکان اخ
وجود بگذاریم و در پرتو این نظریه، این دو قاعده 
را مورد توجه قرار دهیم، در آن صورت، هر 
صفت وجودی و کمال وجودی که در مراتب 

تر سلسله مراتب هستی و وجود، تحقق دارد، پایین
نحو اشد، اعلی و اشرف در مراتب باالتر آن باید به

 کمالی وصف یک هرگاه»اشته باشد: نیز تحقق د
 تمامی برای وصف آن شود، ثابت وجودی برای

 دلیل به کمال هر زیرا است؛ ثابت وجود مراتب
 بازگشت ماهیت یا مفهوم به است حقیقی آنکه

 و گرددبازمی است اصیل که وجود به و ننموده
 هستی جزء کمال آن است، بسیط هستی چون
 چون و گیردفرامی را آن ذات تمام بلکه نبوده

 هستی به وجود اصالت بنا بر حقیقی وصف
 هستی عین وجود بساطت بنا بر و نموده بازگشت

 اصل بنا بر نیز هستی و باشدنمی آن جزء و بوده
 حقیقی وصف پس است، مراتب دارای تشکیک

 دارای است، واقعی کماالت از کمالی به ناظر که
 هستی بمرات تمام در درنتیجه و باشدمی مراتب
 از کمالی است محال ترتیب بدین و دارد حضور
 و داشته حضور وجودات از وجودی در کماالت
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 تفاوتی اگر پس. باشد غائب دیگر وجوداتی در
 آن حضور ضعف و شدت مراتب در تنها هست
 (.87/ 4: 1386)جوادی آملی، « است

 برخی برای برطرف کردن این نارسایی نظریه
اند لبی را یادآور شدهوحدت تشکیکی وجود، مط

که در رفع این نقص و نارسایی چندان کارساز 
نیست و آن اینکه گاهی انسان، یک چیزی را فکر 

کند که امری وجودی )وصف و صفت می
گونه نیست وجودی( و کمال وجودی است، اما این

بلکه امری عدمی، نقصان و مفهومی منافق است که 
مانند جاهل، امری سلبی در آن تعبیه شده است؛ 

ظالم و غیره. مطابق این مطلب، ممکن است گفته 
نظر شود که حرکت نیز کمال وجودی نیست و به

آید که حرکت کمال است در حالی که ذاتش می
نقصان و مفهومی منافق است و چون چنین است، 

اطالق نیست و مراتب هستی و وجود، قابل بر همه
شود، صدق ع میخاصی از آن که انتزا تنها بر مرتبه

 یک برای از عَلَم حکم در که مفاهیمی» نماید:می
 مرز دارای که ماهوی مفاهیم یا و هستند مرتبه

 و کنندمی نفی را مراتب دیگر و بوده خاص
 ایمرتبه بر جز هستند، عَلَم حکم در درنتیجه
 عَلَم که «اهلل» مفهوم مانند کنند؛نمی داللت خاص
 انسان از غیر به نسبت که «انسان» مفهوم یا و است

 دسته دو به غیرماهوی مفاهیم. است ال بشرط
 و وجودی مفاهیم آنها از برخی: شوندمی تقسیم
 موافق یا نیز وجودی مفاهیم و هستند عدمی بعضی

 است آن منافق مفهوم از مراد و هستند منافق یا و
 است؛ عدمی آن حقیقت و وجودی آن ظاهر که

 این زیرا ،«است فقیر زید» عبارت در «فقیر» مانند
 معنا در و است وجودی و موجبه در ظاهر، قضیه

قضیۀ  دو بین عرفی ذهن. است عدمی و معدوله
 بیندنمی امتیاز ،«است فقیر عمر» و «است غنی زید»
 را اوّلی شده یاد امتیاز به توجه با منطق لیکن و

 و دانسته محصّله ظاهر در را دوّمی و محصله
 مسئله نظیر گرداند.می ملحق عدولهم به درحقیقت

 گرچه «معلول» زیرا است؛ «معلول» عنوان در فوق
 نقص ناظر به لیکن شودمی انتزاع خاصی هستی از
 مفاهیم و عدمی مفاهیم .است آن سلب جهت و

 همه بر ماهوی، مفاهیم و اعالم نظیر نیز منافق
 ایمرتبه از تنها و نیستند تطبیققابل هستی مراتب
 .نمایندمی صدق آن بر و شده انتزاع خاص

 و نیستند عَلَم و بوده وجودی وصف که مفاهیمی
 باشند،نمی نیز منافق و نبوده ال بشرط ماهیات نظیر

 حقیقت آنکه دلیلبه شوند، انتزاع ایمرتبه از هرگاه
 مرتبه یعنی باشد،می بسیط و بوده مشکّک هستی
 مرتبه و نشده ترکیب آن غیر و هستی از آن شدید

 آن پس نیست، مخالط هستی از غیر با آن ضعیف
 است شده انتزاع مرتبه یک هستی متن از که مفهوم

 صدق تشکیک نحوبه مشکّکه مراتب دیگر بر
 اخذ کمالیِ مفهومِ صورتی در تنها و کرد خواهد

 دیگر بر تشکیکی صدق از مرتبه، یک از شده
 به نسبت عَلَم صورتبه یا که ماندبازمی مراتب
 و اهلل مفهوم مانند شود؛ درنظرگرفته مرتبه همان
 به. شود لحاظ مرتبه همانبه  محدود اینکه یا و خدا

 با برهان به چون وجودی کماالت دلیل همین
 مرتبه یک برای فقط ممتاز خصوصیتی و ویژگی
 آن برای که محدودیتی دلیل به گردند، اثبات خاص

 صادق مراتب دیگر بر شودمی گرفته نظر در
 (. 116ـ117/ 6)همان: « باشندنمی

اما باید یادآور شد که قائل شدن به مفهوم منافق 
وحدت  در برطرف کردن این نارسایی نظریه

تشکیکی وجود کمکی نخواهد کرد؛ زیرا براساس 
اصالت وجود که یکی مبانی فلسفی بسیار مهم این 
نظریه است، حرکت، وصف وجود و امری 

ز وجود چیزی تحقق ندارد وجودی است و غیر ا
تا اینکه حرکت وصف آن باشد. لذا هنگامی که 
 حرکت، وصف وجود شد، باید در تمام سلسله
مراتب وجود تحقق داشته باشد. از طرف دیگر، 
حتی اگر هم کسی حرکت را نقصان بداند، نه 

صورت نیز چون حرکت، وصف کمال، در این
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هد وجود است، باز این نقصان، وصف وجود خوا
شد که باید در تمام سلسله تحقق داشته باشد که 

صورت باید در این بدتر خواهد بود؛ زیرا در این
خداوند، قائل به نقص شویم که هیچ کس این را 

تواند بپذیرد. به هر حال، این نقص و نارسایی نمی
وحدت تشکیکی وجود است که با اینکه  نظریه

 حرکت، وصف وجود و کمال وجودی است )نه
نقص(، نتوانسته آن را در مراتب باالتر وجود تبیین 
نماید، در حالی که اگر حرکت، وصف وجود و 

توان آن را صورت نمیکمال وجودی باشد، در آن
تر وجود اختصاص داد و تنها به مراتب پایین

ای آن را تبیین نمود که گویا نقص است و گونهبه
باشد،  تر وجود تحقق داشتهباید در مراتب پایین

طوری که اگر در مراتب باالتر وجود تحقق به
داشته باشد، ایجاد اشکال نماید. البته، این تبیین را 
فقط در مورد حرکت )هرچند وصف وجود است( 

کند، در حالی که در مورد سایر صفات ارائه می
وجودی مانند علم، قدرت و... این مقایسه را انجام 

گوید که گونه نمیندهد؛ مثالً در مورد علم اینمی
چون علم، وصف وجود و امری مجرد و غیرمادی 
است، فقط باید در مراتب باالتر وجود تحقق داشته 
باشد و یا آن را تنها مختص به یک مرتبه بداند، 

 داند:بلکه آن را در تمام سلسله وجود جاری می
 هر است، مشکک و بسیط اصیل، هستی چون»

 هستی، اعالی مرتبه ،شود ثابت آن برای که حقیقتی
 مراتب دیگر و بوده واجد بالذات را حقیقت آن
 بالعرض را کمال آن او هاینشانه و آیات عنوانبه

 حقیقی کمال یک چون نیز علم. بود خواهند واجد
 از منزه که واجب ذات برای دلیل همین به و است

 در که شرحی به- گرددمی اثبات نیز است ماهیت
 به وجود مراتب تمامی رایب -گذشت فوق برهان

 آگاهی و شعور بدینسان و شودمی اثبات تشکیک
 مادی وجودات جمله از و موجودات همه برای
 و آگاهی وجود عقلی، برهان اگر. گرددمی اثبات

 هیچ کند،می اثبات وجودات جمیع در را آن سریان

 از که دینی فراوان ظواهر از عدول برای دلیلی
 آگاهی از و داده اخبار تموجودا همگانی تسبیح
 در آن گواهی و شهادت و بندگان رفتار به زمین

 شفاعت و شکایت از یا و دهدمی اطالع قیامت
 روزانه گفتگوی یا و مختلف هایمکان و هازمان
 و ندارد وجود دهدمی گزارش بندگان با زمین
 باقی بصیرت اهل مشاهدات انکار برای نیز راهی
 تسبیح بصرانصاحب از بسیاری چون ماند،نمی

 (.88/ 4)همان: « شنیدندمی را مادی موجودهای
از طرف دیگر، اگر حرکت، وصف وجود 
نباشد، مگر غیر از وجود در متن واقع، چیزی 
تحقق دارد تا اینکه حرکت را وصف آن دانست. 
مطابق اصالت وجود، چیزی غیر از وجود در متن 

جود واقع تحقق ندارد؛ پس باید حرکت، وصف و
باشد. درنتیجه، وقتی پذیرفتیم که حرکت، وصف 
وجود است، این تبیین و تفسیر که ممکن است 
چیزی وجود داشته باشد که در ظاهر کمال و امری 
وجودی است اما در حقیقت امری عدمی باشد 
)مفهوم منافق(، قابل قبول نخواهد بود. عالوه بر 

وحدت تشکیکی وجود، بحث در  اینها، در نظریه
مورد خودِ وجود و هستی است، نه وجود مادی یا 
وجود مجرد تا اینکه قائل شد که حرکت فقط در 

شود نه در سایر مراتب موجودات مادی واقع می
که در تبیین و حل مسائل، این  طورهمانوجود؛ 

گیرد نه وجود نظریه فقط از خود وجود مایه می
ربط  مسئلهعنوان مثال، در مادی یا وجود مجرد؛ به

صدور کثیر از  مسئلهحادث به قدیم یا در تبیین 
-نماید که آنچه خداوند بهگونه تبیین میواحد، این

آورد، خودِ وجود میکند و بهعنوان واحد ایجاد می
گوید وقتی وجود است نه حرکت؛ یعنی می

زند، قدیم خداوند دست به خلق و آفرینش می
ه وجود آفریند، بلکآفریند یا حرکت نمینمی
ما جعل »آفریند که ذاتی آنها حرکت و ...است: می

  «.الله المشمشة مشمسة بل اوجدها

عنوان کمال، که علم بهطورهمانبنابراین، 
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وصف وجود است و با اینکه امری مجرد و 
دلیل وصف وجود بودن، غیرمادی است، تنها به

در مراتب باالتر وجود، در  ر تحقق آنعالوه ب
 تر هستی نیز که حتی قلمرو و مرتبهمراتب پایین

طور باید جودات مادی است، تحقق دارد؛ همینو
وجودی و وصف وجود  حرکت نیز که کمال

وجود  در تمام سلسله و مراتب هستی و است
گونه که علم با تحقق داشته باشد. پس، همان

تر مادی بودنش، در مراتب پایینوجود تجرد و غیر
عنوان وجود، ایجاد به های مادی(،)هستی هستی

اید در مراتب بودن حرکت نیز نب ،کنداشکال نمی
نماید و مورد اشکالی ایجاد  باالتر هستی و وجود
مانند علم و ه نتیجه حرکتاشکال واقع شود. در

گر، باید در تمام هر صفت و کمال وجودی دی
 تحقق داشته باشد.  مراتب و سلسله وجود و هستی

خصوص حرکت، بهبرهانِ این، عالوه بر 
برهانِ حرکت جوهری، امری عام بوده که باید در 

وان تتمامی مراتب وجود تحقق داشته باشد و نمی
جاری  ای از وجودیا مرتبه آن را تنها در بخش

تلقی  دیگر مراتب وجود را عاری از آن دانست و
 دنمود. چه بسا حرکت در تمامی مراتب وجو

ثبوت بیشتر  ایاما در مرتبه ،تحقق داشته باشد
 دیگر، حرکت.  آشکار باشد و در مرتبه

وحدت  حال، این نارسایی نظریهبه هرپس، 
پذیرش اصالت وجود  تشکیکی وجود است که با

صورتِ و تبیین متن واقع به و تشکیک در آن
و نیز  جودهای اصیل و حقیقی دارای مراتبو

کلی فلسفی امکان اشرف و امکان  قبول دو قاعدۀ
جاع صفات کمالی به وجود و استدالل از اخس، ار

یات، صفات کمالی معلولی مانند علم، قدرت، ح
انسان بر اوصاف کمالی علم، قدرت،  اختیار و ...

ات حق ذ العلل )یعنیعلت اختیار و ...حیات، 
عنوان وصف وجودی تبارک وتعالی(، حرکت را به

دات کمالی، تنها صفت کمالی بخشی از موجو
توان بر بنیاد اصول که چگونه میچرادانسته است؛ 

و مبانی آن نظریه، حرکت، وصف کمالی برای 

! برخی مراتب وجود باشد و برای مراتب دیگر نه
که در برخی مراتب، کمال محسوب شود و یا این

 !در برخی مراتب دیگرِ وجود، نقصان تلقی گردد

 . ناتوانی در تبیین تقسیم وجود به ثابت و سیال  1ـ9
در آغاز و قبل از پذیرش اصالت وجود، بر  مالصدرا

وجودی، به تبیین  بنیاد دستگاه فلسفی غیر اصالت
مسائل فلسفی پرداخت و بعدها با تغیر دستگاه 
فلسفی خود به اصالت وجود و تشکیک در آن 

وحدت تشکیکی وجود(،  )یعنی پذیرش نظریه
هرچند بر آن بوده که بر بنیاد دستگاه فلسفی 

بیین مسائل بپردازد، اما عمالً از آثار جدیدش، به ت
وی پیداست که در برخی موارد، چون ذهن او 
وارثِ میراث تفکر غیر اصالت وجودی بوده، در 
تبیین برخی مباحث، به زبان قوم سخن گفته و با 

 آنان مماشات کرده است.
یکی از این مباحث، بحثِ تقسیمِ وجود به ثابت 

بت و سیال نه از و سیال است. تقسیم وجود به ثا
منظر اصالت وجود بلکه میراث تفکر غیر اصالت 
وجودی یا اصالت وجودی غیرصدرایی است؛ زیرا 
براساس اصالت وجودی که مالصدرا بدان قائل 
است، اصالً برای ماهیت تحققی قائل نیست و 
هرگونه منشأ اثر، منشأ انتزاع را برای آن نفی 

فی او، هرچه کند. درنتیجه، مطابق دستگاه فلسمی
تحقق دارد، همگی و به تمام، وجود است که 
درنهایت، حتی تشکیک در آن را نیز جایز ندانسته 

وحدت تشکیکی وجود، به  و برخالف نظریه
ای قائل شده که بر بنیاد آن، متن واقع را یک نظریه

وجود اصیل حقیقی و ظهوراتِ آن، تشکیل داده که 
دارد )همو، به هیچ عنوان تشکیک در آن راه ن

 طورهمان(؛ 323/ 1: 1387؛ همو، 565/ 5: 1386
که حتی از مباحثی که وی در باب تقسم وجود به 
واجب و ممکن یا تقسیم وجود به علت و معلول و 

کند که بیشتر بر ثنویت علت و معلول ... مطرح می
یا ثنویت واجب و ممکن داللت دارد، بوی تفکر 

اصالت وجودی اصالت وجودی و الاقل بوی  غیر
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خصوص  شود؛ در اینغیرصدرایی استشمام می
 در معلولیّت و علیّت مسئله»گقته شده است: 

 و علّت به وجود و موجود تقسیم با گام نخستین
 اصالت با تقسیم نوع این و است همراه معلول

 کثرت یا و تباین به قول و وجود اصالت ماهیت،
 اثبات از پس. است موافق وجودات تشکیکی

 تقسیم غیرِواجبْ فقری، امکان و وجود اصالت
 به وجودْ تقسیم صورتبه معلولْ و علّتِ به وجودْ
  (.511 /9: 1386همو، « )آیددرمی مستقل و رابط

بنابراین، با عنایت به دو اصل مهم فلسفی 
اصالت  وحدت تشکیکی وجود )یعنی نظریه

نیز با دقت در دو و  وجود(وجود و تشکیک در 
 لسفی کلی امکان اخس و امکان اشرف،ف دۀقاع

وصف کمالی و وجودی دانستن حرکت و 
 دلیل عام بودن برهان حرکت جوهریدرنهایت، به

الزم است که مانند تمامی صفات کمالی وجودی، 
 های وجودنیز در تمامی مراتب و بخش سیالن

تحقق داشته باشد که در این صورت، تمامی 
تقسیم وجود به  خواهند بود ومراتب وجود سیال 

نظر ل بهچندان درست و معقو ثابت و سیال
وحدت  رسد وحتی با اصول و مبانی نظریهنمی

ود نیز سازگار نخواهد بود؛ زیرا تشکیکی وج
وجود اصیل  ایچگونه امکان دارد که در نظریه

، اما تشکیک نیز راه داشته باشد ندر آ باشد و
 دبشو صفِ سیال بودنمتصف به و بخشی از آن

ثابت بوده و صفت  درحالی که بخش دیگر آن
نتیجه، یا باید به درسیال بودن را نداشته باشد. 

و با  نبودقائل  ناصالت وجود و تشکیک در آ
بتوان در باب  اصالت وجودی پذیرش تفکر غیر

سیال سخن گفت و یا تقسیم وجود به ثابت و 
ن را پذیرفت که اصالت وجود و تشکیک در آاین

صورت، با سخن گفتن از وجود و  که در این
مراتب آن، باید تمامی مراتب وجود را به وصف 

متصف دانست و دم از ثبات و  سیالنوجودی 
پس، بر بست. برخی مراتب وجود فرو ثابت بودنِ
وحدت تشکیکی وجود، تمامی مراتب  طبق نظریۀ

 در این صورتوجود، سیال خواهد بود که 
از  تقسیم کرد.ال توان وجود را به ثابت و سینمی

طرف دیگر، با پذیرش وصف سیالن در تمامی 
وحدت  این از نارسایی نظریۀمراتب وجود، 

تشکیکی وجود خواهد بود که از تبیین وصف و 
  ناتوان است. در مراتب وجودصفتِ ثبات نیز 

 گیرينتیجهبحث و 
در نوشتار حاضر نشان داده شد که نظریۀ وحدت 

برانگیز های چالشتشکیکی وجود با نارسایی
ها بر بنیاد این نظریه روبروست. گویا این نارسایی

دلیل اصالت راحتی برطرف شدنی نیستند؛ زیرا بهبه
عنوان دو وجود و راه داشتن تشکیک در وجود، به

اصل مهم این نظریه و قائل شدن به مراتب متعدد و 
متکثرِ وجود، در متن واقع وجودهای متعدد و 

واهند داشت که باید تنها در طول متکثری تحقق خ
هم باشند تا بتوان تفاوت و تفاضل میان آنها را تبیین 

معنا و صورت، تشکیک عرضی بیکرد که در این
را گرفته و هر فرد، « انواع»، جای «افراد»اثر بوده و بی
خواهد بود. از طرف دیگر، اگر در کنارِ اصالت « نوع»

اشته باشد، وجود، تشکیک طولی در وجود راه د
گرچه با وجودهای متعدد اصیل و حقیقی روبرو 
خواهیم بود، بلکه با قرار دادن ذات حق تبارک و 

ای ذات گونهموجودات، به تعالی در رأس سلسله
حق تعالی را محدود و متناهی نموده و مطلقیت 

 خداوند را با چالش روبرو خواهیم ساخت.
ه باید عالوه بر اینها، در مورد حرکت، باألخر

تکلیف روشن شود که حرکت، کمال است یا نه؟ 
وصف وجودی است یا خیر؟ تا آنجا که از این 

شود، حرکت هم کمال است و هم نظریه فهمید می
وصف وجود؛ زیرا بر بنیاد اصالت وجود صدرایی، 
غیر از وجود، چیزی تحقق ندارد تا اینکه حرکت، 

خصوص، وصف آن تلقی شود و نیز حرکت، به
ت جوهری، امری اشتدادی و تکاملی است و حرک

چون چنین است، یک وصف کمالی و کمال 
شود. لذا از آنجا که حرکت، وصف محسوب می
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کمالی وجودی است، باید در تمام سلسله و مراتب 
وجود تحقق داشته باشد؛ اگرچه، در برخی مراتب 
وجود، شدت آن، هویدا و در مراتب دیگر ثبوت 

تیجه، هنگامی که تمام مراتب آن آشکار باشد. درن
صورت، وجود به حرکت متصف شوند، در آن

 معناست. تقسیم آن به ثابت و سیال بی
بنابراین، تا زمانی که تشکیک در وجود راه داشته 

ها، همچنان پا برجاست. مگر با باشد، این نارسایی
تغییر دستگاه فلسفی از وحدت تشکیکی وجود به 

 وجود در آن راه ندارد؛ به دستگاه فلسفی که تشکیکِ
ای )نظریه وحدت شخصی طوری که اگر به نظریه

وجود( قائل شویم که بر بنیاد اصول و مبانی آن، 
صورت، بحثِ تشکیک در وجود راه ندارد، در آن

به ظهورات وجود منتقل خواهد « حرکت»و « انواع»
شد؛ زیرا بر بنیاد نظریه وحدت شخصی وجود، تنها 

حقیقی، تحقق دارد که در آن،  یک وجود اصیل
تشکیک راه نداشته و دارای تشأن و ظهورات است. 
درنتیجه، هر تشأن و ظهور، یک نوع خواهد بود و با 

عنوان یک اتصاف این ظهورات به وصف حرکت به
وصف کمالی، وجود اصیل حقیقی واحد، متحرک 

های وجود نخواهد شد؛ چراکه ظهورات و تشأن
عبارتی، تشأن و ا ظهورند و بهحقیقی، اوالً، تنه

که خود ظهوراتی هستند که وجود دارند، نه این
وجود باشند. ثانیاً، برخالف مراتب وجود در نظریۀ 
وحدت تشکیکی وجود که وجودشان اصیل و 
حقیقی است، تشأن و ظهوراتِ وجود، وجودشان 
اعتباری، غیراصیل و غیرحقیقی است، درحالی که 

حد، وجودش، اصیل و حقیقی تنها وجود متحققِ وا
است و چون وجود اصیل حقیقی واحد تحقق دارد، 

اند )مالصدرا، آنها نیز به اعتباری تحقق پیدا کرده
؛ 131: 1341؛ همو، 23-25: 1378؛ همو، 37: 1361

، پاورقی 94و  83 همان:؛  89-96/ 5تا: طباطبایی، بی
 (.23و 24: 1388مطهری، همو، 

وحدت شخصی  ظریۀو باألخره، در پرتو ن
ود، چون تنها یک وجود اصیل حقیقی تحقق وج

تشأن و ظهورات آن وجود  دارد و ماسوی او

اند، مطلقیت ذات حق تبارک و اصیل و حقیقی
چه ؛ زیرا هرتعالی نیز با چالش روبرو نخواهد شد

 اویی هست همان وجود اصیل حقیقی است و غیر
ا وجود تحقق ندارد و بدین ترتیب، از آنجا که تنه

قرار ندارد و  راتظهو اصیل حقیقی در سلسله
خارج از سلسله ظهورات است، در عرض آنها نیز 

وحدت  نتیجه، با پذیرش نظریهدر گیرد.قرار نمی
توان دستگاه فکری و فلسفی شخصی وجود، می

 های نظریهنوین را طراحی کرد که نارسایی
شاید  وحدت تشکیکی وجود را نداشته باشد.

صدرا از مال ها بوده کهاطر همین نارساییخبه
 دست برداشته و به نظریه تشکیکی نظریه وحدت

؛ گرچه روی آورده است وحدت شخصی وجود
 آن را کامل نماید.نتوانسته 

 هانوشتپی
 

يست ماهية كلية و إن كانت متفقة أن حقيقة الوجود ل» .1
السنخ و األصل في جميع المراتب المتعينة البتعين زائد 
على نفسها و جوهرها بل االمتياز بينها بنفس ما يقع به 

الوجود قد مرت اإلشارة إلى أنه ... االشتراك فيها الغير
مما يتفاوت شدة و ضعفا و كماال و نقصا و كلما كان 

أكثر إذ  انت اآلثار المرتبة عليهالوجود أقوى و أكمل ك
 «.الوجود بذاته مبدأ لألثر

فإن العلم و القدرة لرجوع حقيقتهما إلى حقيقة . »2
الوجود يصير أحدهما عين اآلخر و هما مختلفان و على 

و  -هذا القياس سائر الحقائق المسماة بالشئون الوجودية
معلوم أن هذا االختالف غير راجع إلى االختالف 

لعدم تحقق معنى  -كيكي بالضابط الذي ذكره رهالتش
التفاضل بين العلم و القدرة مثال و ال هو راجع إلى 
االختالف بتمام الماهية أو بعضها أو الخارج منها لعدم 

 «.كون العلم و القدرة مثال من سنخ الماهيات
ء و هو المرتبة األحدية الوجود المأخوذ بشرط ال شي. »3

 «.حقيقة الواجب عند الفالسفة عند العرفاء و تمام
أّن كّل كمال وجودى هو أخّس من كمال آخر » .4

وجودى، فاألشرف منهما موجود قبل األخس، و األشّد 
منهما قبل األضعف، كالمرتبتين من الوجود المختلفتين 

 «. شّدة و ضعفا  
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أّن ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط » .5
الذى اليداخله نقص و العدم، فال الواحد بالوحدة الحّقة 

كمال وجوديا  فى تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودى ااّل و 
هى واجدة له بنحو أعلى و أشرف غير متمّيز بعضها من 
بعض ... فهو معلوم له تعالى فى مرتبة ذاته المتعالية علما  

 «.تفصيليا  فى عين االجمال و اجمالّيا  فى عين التفصيل

 منابع
 .یدقرآن مج

قواعد کلی فلسفه  .(1372المحسین )غ ،ابراهیمی دینانی
مطالعات و  تهران: مؤسسه. در فلسفه اسالمی

  .فرهنگی تتحقیقا
. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی. (1367) ــــــ.

  کمت.تهران: ح
زاده . تحقیق حسن حسنالهیات شفا .(1376) ابن سینا

 .قم: دفتر تبلیغات اسالمیآملی. 
 شرح حکمت متعالیه.. (1372) بداهللع ،جوادی آملی

 .ءقم: الزهرا. ششمجزء 
حمید پارسانیا. تحقیق . رحیق مختوم. (1386)  ــــــ.

 قم: اسراء.
 عین نضاح )تحریر تمهید القواعد(.. (1387) ــــــ.

 حمید پارسانیا. قم: اسراء.تحقق 
حسین شفیعی و محمد ق یحقت .تسنیم .(1389) ــــــ.

 . قم: اسراء.فراهانی
مهر تابان . (ق1417) حمدحسینم ،حسینی طهرانی

)یادنامه و مصاحبات تلمیذ و عالمه عالم ربانی سید 
. مشهد: انتشارات محمدحسین طباطبایی تبریزی(

 .عالمه طباطبایی
مقایسه آموزه ». (1388) ضار ،اکبریان حسینی، احمد؛

 «.ودر دو کتاب مقوالت و متافیزیک ارسط« جوهر»
 . 153-171(. 6)دوره  3ش. معرفت فلسفی
. قم: ةایضاح الحکم .(1374) لیع ،ربانی گلپایگانی

 اشراق.
 ةتعلیقه بر الحکم. م(1981) حمد حسینطباطبایی م
. بیروت: دار احیاء ةاالربع ةفی االسفار العقلی ةالمتعالی

 التراث العربی.
می توحید علمی و عینی در مکاتیب حک. ق(1411) ــــــ.

و عرفانی میان سید احمد کربالیی و شیخ محمدحسین 
 

 

محاکمات و تذییالت  اصفهانی )کمپانی(. به ضمیمه
 .. تهران: حکمتعالمه طباطبایی و حسین طهرانی

شرکت  اصول فلسفه و روش رئالیسم. .(تابی) ــــــ.
 .افست سهامی عام

 قم: مؤسسه نشر اسالمی. نهایة الحکمة.(. 1362) ــــــ.
 تاریخ فلسفه )یونان و روم(.. (1368) ردریکف .پلستونکا

 الدین مجتبوی. تهران: سروش.ترجمه سید جالل
 تعلیقه بر نهایة الحکمة.(. 1363مصباح یزدی. محمدتقی )

 تهران: الزهراء.
. تهران: شرح مبسوط منظومه. (1366) رتضیمطهری م

 حکمت.
 . تهران: صدرا.شرح منظومه(. 1373) ــــــ.

 . تهران. صدرا.عدل الهی. (1389) ــ.ــــ
. تهران: حرکت و زمان در فلسفه اسالمی. تا()بی ــــــ.

 حکمت.

الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة  .م(1981) مالصدرا
  . بیروت: دار احیاء التراث العربی.االربعة

رساله سه اصل. به انضمام منتخب مثنوی (. 1341) ــــــ.
صحیح سید حسین نصر، تهران: ت .و رباعیات او

 دانشکده علوم معقول و منقول.
 مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. ق(.1421) ــــــ.

 تهران: حکمت. 
. تحقیق محمد خواجوی. اسرار اآلیات. (1361) ــــــ.

 .تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران
مقدمه و تصحیح  .ایقاظ النائمین(. 1361) ــــــ.

. تهران: مؤسسه مطالعات و محسن مؤیدی
 تحقیقات فرهنگی.

ترجمه بدیع الملک میرزا  .المشاعر(. 1363) ــــــ.
 عمادالدوله. به اهتمام هانری کربن. تهران: طهوری.

فی االسرار العلوم  ةالمظاهر االلهی (.1378) ــــــ.
ای. تهران: بنیاد تحقیق سید محمد خامنه .ةالکمالی

 حکمت اسالمی صدرا.
. تصحیح و تحقیق اسفار االربعه (.1381) ـــ.ـــ

ای. سید محمد خامنهباشراف  ؛مقصود محمدی
 تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 

 و . تصحیحتعلیقه بر الهیات الشفاء (.1382) ــــــ.
تحقیق نجفقلی حبیبی. تهران: بنیاد حکمت اسالمی 

 صدرا.




