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Abstract
Gradation of being is one of the important
principles of transcendent philosophy. In this
philosophy, compatibility and incompatibility
between the individual unity of being and the
gradation of being is one of the conflicts between
commentators. According to gradation of being,
gradation is in levels of being, and due to the
individual unity of being; there is no gradation in
levels. Since the real being is not more than one
being and other things are its manifestations and
aspects. Hence apparently there is an
incompatibility between these two principles and
it is not possible to accept both of them. Sadra, by
accepting gradation of being, proves the individual
unity of being. This paper poses two meaning for
the unity of being by showing two types of
gradation presented by Sadra. It is possible to
prove typical unity according to particular
gradation and the individual unity of being is
resulted from special particular gradation (tashkik
khasi). To fix this incompatibility, we can say that
according to two gradation, Sadra believes on two
kinds of unity that the individual unity of being
cannot summed up with particular gradation, but
special particular gradation(tashkik khasolـkhasi)
is compatible with the individual unity of being.
Keywords: particular gradation, special particular
gradation, individual unity of being, multiplicity of
being, Mulla Sadra.
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چکیده
تشکیک وجود یکی از اصول مهم حکمت متعالیه
 سازگاری یا عدم سازگاری این اصل با وحدت.است
 مناقشات زیادی را میان شارحان،شخصی وجود
 بنا بر تشکیک.حکمت متعالیه در پی داشته است
 تشکیک در مراتب وجود است اما وحدت،وجود
،شخصی وجود با تشکیک در مراتب میانهای ندارد
چون موجود حقیقی یک وجود بیشتر نیست و بقیه
 مالصدرا با.مظاهر و شئون آن وجود حقیقی هستند
 در ادامه به اثبات وحدت،پذیرش تشکیک در وجود
 ظاهراً بین، بنابراین.شخصی وجود نیز پرداخته است
این دو اصل ناسازگاری وجود دارد و نمیتوان هر دو
 این مقاله با نشان دادن دو نوع.را با هم پذیرفت
 دو معنا برای،تشکیک مطرحشده توسط مالصدرا
وحدت وجود را قابل طرح میداند؛ وحدت سنخی
وجود که با تشکیک خاصی اثبات میشود و وحدت
شخصی وجود که از تشکیک خاصالخاصی نتیجه
 مالصدرا با توجه: بر این اساس میتوان گفت.میشود
. به دو نوع وحدت قائل است،به دو نوع تشکیک
وحدت شخصی وجود با تشکیک خاصی قابل جمع
 اما تشکیک خاصالخاصی همسو و سازگار با،نیست
.وحدت شخصی وجود است
، تشکیک خاصالخاصی، تشکیک خاصی:واژگان کلیدی
. مالصدرا، کثرت وجود،وحدت شخصی وجود
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مقدمه
این پرسش که وجه اشتراک و اختالف موجودات
چیست ،از پرسشهای اساسی فلسفه است .در
حکمت مشاء ،اختالف موجودات به تمام ذات ،به
بعض ذات یا به عرض است اما در حکمت متعالیه
پاسخ دیگری به این پرسش داده شده و اشتراک و
اختالف موجودات هر دو به وجود برگردانده شده
است؛ اشتراک در اصل وجود و اختالف در مراتب
آن .در حکمت متعالیه ،بعد از اصالت وجود ،تشکیک
در وجود مهمترین اصل فلسفی بهشمار میرود .بر
اساس این اصل ،وجود دارای شدت و ضعف ،و
کمال و نقص وجودی است که مابهاالمتیاز عین
مابهاالشتراک است .از نظر مالصدرا موجودات در
وجود هم اشتراک دارند و هم اختالف.
اما در همین نظام ،اصل دیگری نیز جزو اصول
فلسفی شمرده شده که ظاهراً نمیتوان آن را با
اصل تشکیک سازگار دانست .این اصل« ،وحدت
شخصی وجود» است که در عرفان اسالمی نیز
جزو مبانی اصلی بهشمار میرود و مالصدرا نیز
قرائتی حکمی از آن ارائه و آن را برهانی کرده
است .اینکه آیا مالصدرا توانسته به این هدف
دست یابد و این اصل را برهانی و مستدل نماید یا
خیر ،بحث دیگری است که از موضوع این مقاله
خارج است؛ مطلب مهم این است که آیا این دو
اصل در نظام حکمت صدرایی قابل جمع هستند یا
خیر؟ در پاسخهایی که به این پرسش داده شده،
عدهای سعی در حل این ناسازگاری داشتهاند و
عدهای هم این دو اصل را قابل جمع نمیدانند.
بهطور کلی دربارۀ تشکیک و رابطهاش با
وحدت وجود سه دیدگاه مطرح شده است .دیدگاه
نخست که به یگانگی تشکیک و وحدت شخصی
وجود قائل است ،آنها را دو تلقی از هستی میداند
که با هم قابل جمع و همسو هستند .دیدگاه دوم به
تباین تشکیک و وحدت شخصی وجود حکم
میکند و معتقد است با توجه به مبانی مالصدرا،
تشکیک در وجود نظر نهایی اوست و اگر به بحث

وحدت شخصی وجود پرداخته ،امری شهودی
است که با مبانی وی نمیتوان آن را اثبات کرد.
دیدگاه سوم نیز بین تشکیک و وحدت وجود قائل
به تباین است اما وحدت شخصی وجود را نظر
نهایی مالصدرا قلمداد میکند و مبانی حکمت
متعالیه را با تشکیک در وجود ناسازگار میداند
(جوارشکیان.)31 :1383 ،
این مقاله در پاسخ به این تعارض ،در صدد
است با اثبات جمع بین این دو اصل ،تعارض
ظاهری را مرتفع سازد و معتقدیم تشکیک در وجود
با وحدت وجود فلسفی همسویی هست اما با
وحدت وجود عرفانی ،خیر .به عبارت دیگر،
تشکیک خاصی با وحدت شخصی وجود سازگاری
ندارد و همسو نیست ،اما تشکیک خاصالخاصی با
وحدت وجود شخصی سازگار است.
 .1معناي لغوي و اصطالحی تشکیک
تشکیک در لغت بهمعنای تردید است و وقتی
چیزی مشتبه شود بهکار میرود .شک مقابل یقین
است ،یعنی تردید بین چیزی که دو طرف آن
مساوی است یا یک طرف بر دیگری رجحان دارد
(راغب اصفهانی.)461 :1412 ،
مشکک کلىای است که صدق آن بر افراد،
متفاوت است ،یعنی نسبت به برخی شدید و
نسبت به برخی ضعیف است .تشکیک معناى به
شک انداختن میدهد ،چون کلى نسبت به افراد
خود شخص را به شک مىاندازد که مشترک لفظى
است یا مشترک معنوى (جامی.)129 :1358 ،
تشکیک در اصطالح فلسفی ،در برابر تواطی
قرار دارد و به این معناست که معنای واحد در
لفظی که مشترک لفظی است ،به صورت غیر
مساوی بر مصادیقش حمل میشود ،مثل حمل
مفهوم نور بر مصادیقش که اگر چه همة آن
مصادیق ،نور هستند ولی از نظر مصداقیت برای
نور ،شدت و ضعف دارند .برخی نور شمع هستند
و برخی نور خورشید.
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این دسته از مفاهیم را مشکک مینامند چون
کیفیت حمل آنها انسان را به تردید وامیدارد ،زیرا
از یکسو بهدلیل اشتراک معنوی حکایت از معنایی
واحد دارند و از سوی دیگر ،اختالف مصادیق ،بر
کثرت حقیقت داللت دارد و پرسش ایجاد میکند
که تفاوت در صدق بر مفاهیم از کجاست (جوادی
آملی.)257 /1 :1386 ،
 .2معناي تشکیک در حکمت و فلسفه
در میان حکیمان مسلمان ،فارابی ( )92 :1986و
بعد از او ابن سینا به تشکیک در وجود پرداختهاند.
از نظر ابن سینا «وجود ،شدت و ضعف ندارد و
کمتر و ناقص نمىشود و تنها تفاوت در سه حکم
مىپذیرد :تقدم و تأخر ،بىنیازى و نیاز ،و وجوب
و امکان .به همین دلیل وقتى تقدم و تأخر در نظر
گرفته شود ،ابتدا وجود به علت نسبت داده مىشود
و سپس به معلول و نیز علت بىنیاز از معلول است
و معلول محتاج آن ،و نیز علت ،واجبالوجود
است و معلول ،ذاتاً ممکنالوجود» (ابن سینا،
.)444 :1414
بعد از ابن سینا ،شیخ اشراق تشکیک به کمال و
نقص را مطرح کرد .از نظر او تفاوت انوار به کمال
و نقص است .اگر نور دارای اجزاء باشد و هر
کدام فینفسه نور نباشد ،باید جوهر غاسق یا هیئت
ظلمانی باشد که با کنار هم قرار گرفتن آنها نور به
وجود نمیآید .اگر یکی نور باشد و دیگری غیر
نور ،نمیتوان گفت در حقیقت نور تأثیر دارد .پس
باید گفت اختالف در انوار وجود دارد و اختالف
در جزء ذات نیست بلکه به کمال و نقص است
(سهروردی.)119 /2 :1372 ،
مالصدرا با توجه به اصالت وجود ،به تشکیک
در حقیقت وجود و کمال و نقص وجودی قائل
شد .در ادامه بیشتر دربارۀ نظریة مالصدرا سخن
خواهیم گفت.
با توجه به اقوالی که دربارۀ مسئلة وجود مطرح
شده ،تشکیک اقسامی دارد .عدهای مانند شیخ

اشراق و پیروان او و جمعی از متأخرین ،مانند عالمه
دوانی ،میرصدر دشتکی و سید محقق داماد ،قائل به
اصالت ماهیتند اما حکمای مشاء قائل به اصالت
وجودند و وجودات را متباین میدانند .تشکیک بنا
بر این دو قول ،تشکیک عامی است .برخی از
محققین نیز قائل به اصالت وجود و وحدت حقیقت
هستی هستند و وجود را دارای مراتب تشکیکی
میدانند .تشکیک با توجه به این قول ،تشکیک
خاصی است .عرفای اسالمی به وحدت اصل
حقیقت وجود و کثرت مظاهر قائل هستند و
تشکیک از نظر آنها تشکیک خاصالخاصی یا
اخصالخواصی است (آشتیانی.)112 :1371 ،
برای اینکه ارتباط بین تشکیک و وحدت وجود
مشخص شود و همسویی و سازگاری بین آن دو یا
عدمش مشخص شود ،باید به حقیقت تشکیک و
وحدت وجود و اقسام آنها پرداخت.
 .3حقیقت و اقسام تشکیک
بهطور کلی ،در حقیقت تشکیک چهار امر معتبر
است :وحدت حقیقی امر مشکک ،کثرت حقیقی
امر مشکک ،وحدت حقیقی که محیط به کثرت
باشد و در آن سریان و جریان داشته باشد ،و کثرت
حقیقی که منطوی در آن واحد حقیقی باشد
(جوادی آملی .)548 /5 :1376 ،بنابراین ،امر
مشکک یعنی حقیقت دارای مراتب متفاوت در
شدت و ضعف و کمال و نقص که در این شدت
و ضعف و کمال و نقص مابهاالمتیاز عین
مابهاالشتراک است.
با توجه به چهار امر معتبر در تشکیک میتوان
اقسامی را برای تشکیک در نظر گرفت.
9ـ .5تشکیک عامی
در تشکیک عامی مابهاالمتیاز غیر از مابهالشتراک
است .در تشکیک عامى صدق یک مفهوم کلى بر
مصادیق خود به یک صورت نیست ،بلکه بهشکلی
مختلف بر افراد خود حمل میشود .آن مصادیق
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همه در معناى آن اسم هم اشتراک و هم اختالف
دارند .اختالف گاهی به تقدم و تأخر است ،گاهی به
اولویت و عدم اولویت ،و گاهی به شدت و ضعف.
این معنای واحد که به صور مختلف بر اشیاء حمل
میشود ،ماهیت یا جزء ماهیت نیست ،بلکه عرض
الزم یا عرض مفارق خارج از ماهیت است (طوسی،
 .)34 /3 :1375مانند پنبه ،برف و عاج فیل که در
اصل سفیدى مشترکند ،اما در امور دیگر با یکدیگر
متفاوتند و همین تفاوتها سبب شده یکى سفیدتر
از دیگرى باشد .در واقع ،اینجا اختالف به امور زاید
بر ذات این اشیاء است ،لذا این نوع تشکیک به
تواطؤ برمىگردد ،ولى افراد سادهاندیش (عموم
مردم) این را تشکیک مىپندارند ،ولذا آن را تشکیک
عامى گویند (جوادی آملی .)258 /1 :1386 ،مرجع
تشکیک عامی به تشکیک در مفهوم وجود و موجود
بهحسب اختالف صدق آن بر مصادیق و تفاوت
حمل آن بر افراد برمیگردد (آشتیانی.)353 :1377 ،
9ـ .7تشکیک خاصى
در تشکیک خاصی مابهاالمتیاز عین مابهاالشتراک
است .هر کس که سوفسطایى نباشد واقعیاتى را
پذیرفته و طبق اصالت وجود ،چیزى غیر از وجود
واقعیت ندارد .موجوداتى هم که وجود واقعى دارند،
با یکدیگر تفاوت واقعى دارند و چون تنها وجود
است که واقعیت دارد ،پس این اختالفات به خود
وجود برمىگردد .این موجودات همگى به یک معنا
وجود دارند و حمل وجود بر آنها یکسان و به یک
معناست ،در عین آنکه با یکدیگر اختالف نیز دارند.
برای مثال ،برخى از این موجودات مقدم ،قوىتر و
کاملتر از برخى دیگرند؛ مانند اینکه وجود علت
قوىتر و مقدم بر وجود معلول است ،همچنین وجود
در هر یک از عقول طولى مقدم بر وجود عقل دیگر
است ،صدق وجود نیز بر جوهر اقدم و اولى است از
صدق آن بر عرض (مالصدرا.)65 /1 :1981 ،
9ـ .9تشکیک خاصالخاصی
در این نوع تشکیک مابهاالمتیاز و مابهالشتراک

واحد است اما تشکیک حقیقتِ وجود در برابر ظل
و خیال قرار دارد .کثرتها ظل و شئون وجود
واجب هستند نه مراتب حقیقت وجود .در تشکیک
خاصیالخاصی ،برخالف تشکیک خاصی که
حقیقت وجود دارای مراتب مختلف شدید و
ضعیف بود و هر وجودی مرتبهای از حقیقت
وجود بهشمار میرفت ،یک حقیقت بیشتر وجود
ندارد و کثرتها سایه و شئون حقیقت وجودند
(همان.)47 /1 :
***
بنابراین ،حکمت مشاء که به اصالت وجود و
تباین وجودات قائل است ،تشکیک را در مفهوم
وجود که تشکیک عامی نام دارد ،جاری میداند.
در حکمت اشراق ،ماهیت نور دارای کمال و نقص
است و تشکیک به این معنا بهکار میرود .حکمت
متعالیه که به اصالت وجود اعتقاد دارد ،حقیقت
وجود را دارای مراتب میداند .تشکیک در این دو
حکمت با عنوان تشکیک خاصی بیان میشود .در
عرفان تشکیک عامی و تشکیک خاصی پذیرفته
نشده و حقیقت وجود دارای مراتب مختلف شدید
و ضعیف نیست بلکه کثرتها ،شئون و سایههای
همان حقیقت وجود هستند .این نوع تشکیک با
عنوان تشکیک خاصالخاصی مطرح است
(آشتیانی.)112 :1371 ،
برخی از عرفا کثرت را در وجود نفی کرده و
وجود را منحصر در وجود حق و موجودات ممکن
را مجازی میدانند .از نظر آنها موجودات ممکن
نسب وجود حقند که منظور از نسبت و اضافه،
اضافة اشراقیه است و اضافة اشراقیه را اضافة
اعتباریه (اضافة عرفانی) تعبیر کردهاند که ظل وجود
حق و شأن و تجلی آن است و جزء حقیقت وجود
نیست .بنابراین ،عالم ممکنات ،همان ماهیات
امکانیهای است که با قطع نظر از تجلیات و
ظهورات وجودی حق ،معدوم صرفند (همان.)118 :
گروهی نیز بر نفی تشکیک دلیل آوردهاند و
تشکیک را با توحید خاصالخاصی ناسازگار
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دانستهاند (همان .)139 :آنها از تصویر تشکیک در
مراتب یک حقیقت عاجزند ،چون قبل از سلوک
علمی ،با نفی تشکیک در مراتب حقیقت واحد
«خو» گرفتهاند ولذا تشکیک را منحصر به اعراض
و حرکت دانستهاند (همان.)141 :
میرزا مهدی آشتیانی اقسام دیگری نیز برای
تشکیک ذکر کرده است ،مانند تشکیک
أخصالخواصی ،صفاء خالصة خاصالخاصی و
صفاء خالصة أخصالخواصی (همو)354 :1377 ،
که چون نزدیک به تشکیک خاصالخاصی است و
به یک اعتبار با تشکیک خاصالخاصی متفاوت
است ،به آنها پرداخته نمیشود.
 .4کثرت در تشکیک
برای درک بهتر و دقیقتر مفهوم تشکیک ،باید
کثرت و وحدت در آن تبیین شود که کثرت مورد
نظر اعتباری است یا حقیقی و اگر حقیقی است،
چگونه با وحدت مورد ادعا ،قابل جمع است؟
9ـ .5کثرت در تشکیک عامی
با توجه به تشکیک عامی ،کثرت حقیقی است ا
چون اختالف در ذات ،یا جزء ذات است یا امری
عرضی ا و به تباین وجودات میانجامد .بنابراین،
موجودات در وجود وحدت دارند اما کثرت در
امری است بیرون از آنچه در آن وحدت دارند.
پس نمیتوان کثرت را به وحدت برگرداند ،در
نتیجه کثرت حقیقی و وحدت غیر حقیقی است.
9ـ .7کثرت در تشکیک خاصی
مالصدرا نخست تشکیک خاصی را مطرح میکند.
او در بحث «فی الشدة و الضعف» (مالصدرا:1981 ،
 )427 /1پس از بیان سه نحوه تمایز (به تمام ذات،
به جزء ذات یا به امور عرضی) به قسم چهارمی از
تمایز که فقط شیخ اشراق به آن توجه کرده ،اشاره
میکند .این تمایز ،تمایز به کمال و نقص در خود
ماهیت است .اما مالصدرا چون به اصالت وجود و
اعتباریت ماهیت اعتقاد دارد ،تشکیک در وجود را

اثبات میکند .او در ادامه به ضابطة اختالف
تشکیکی میپردازد .مالک اختالف تشکیکی از نظر
او اولویت ،اقدمیت یا اتمیت است (همان/1 :
 ،1)432یعنی دو شیء نسبت به هم در همان
چیزی اختالف دارند که در آن اشتراک دارند ،اما
اختالف یا به اولویت یکی نسبت به دیگری ،اقدم
بودن یکی نسبت به دیگری یا اتم بودن یکی
نسبت به دیگری است.
بنابراین در تشکیک خاصی ،کثرت به وحدت
برمیگردد ،یعنی در عین حقیقی بودن کثرت ،وحدت
هم حقیقی است ،زیرا تمایز و اختالف خارج از
حقیقت وجود نیست تا وحدت از بین برود ،اشتراک
نیز در غیر وجود نیست تا کثرت از بین برود.
9ـ .9کثرت در تشکیک خاصالخاصی
بهنظر میرسد بحث علت و معلول تشکیکی
مطرحشده توسط مالصدرا ،تشکیک خاصی نیست
بلکه تشکیک خاصالخاصی است .از نظر او
وجودات متنوع و متباین از هم نیستند ،بلکه وجود
حقیقی ،حقیقتی واحد است که همة وجودات از یک
سنخند (همان .2)121 /1 :از نظر او حقیقت وجود نیز
دارای وحدت شخصی است (همان.3)311 /2 :
مالصدرا حقیقت علت و موجد اشیاء را همان
وجود واجب میداند ،نه چیزی که وصف فاعل و
علت قرار گیرد .همین بیان در مورد معلول هم
جاری است .یعنی وجود ،بالذات اثر و معلول
است و افاضه علت تامه است و معلول قرار
نمیگیرد .به عبارت دیگر ،دو چیز وجود ندارد:
یکی وجود و دیگری معلول یا یکی وجود و
دیگری علت .حتی بهحسب تحلیل عقلی بین شیء
و علت بودن آن یا بین شیء و معلول بودن آن
تغایر وجود ندارد.
با توجه به این تبیین ،وجود علت و معلول امر
بسیط خواهند بود و هر علتی ،بالذات علت و هر
معلولی ،بالذات معلول است .در نتیجه حقیقت
معلول هویتی مباین با هویت علت نخواهد بود،
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وگرنه باید دو هویت مستقل وجود داشته باشد که
یکی مفیض و دیگری مفاض باشد و الزمهاش آن
است که معلول غیر از معلول بودن ،ذاتی داشته
باشد که با توجه به بسیط بودن معلول ،قابل
پذیرش نیست.
با توجه به نوع نگاه به علت و معلول ،متناهی
بودن سلسلة آنها و ختم شدن موجودات به وجود
واجب ،میتوان برای همة موجودات اصل و سنخ
واحدی که حقیقت وجود است ،در نظر گرفت و
سایر موجودات را شئون و حیثیات آن وجود
حقیقی دانست (همانجا).
آشتیانی اعتقاد دارد مالصدرا دو تفسیر از
تشکیک دارد؛ مختار مالصدرا در مباحث عامة
اسفار توحید خاصی است که تشکیک خاصی
متناسب با این توحید است و تشکیک
خاصالخاصی تفسیر دیگری از تشکیک است که
مالعلی نوری از آن سخن گفته است (آشتیانی،
 .)354 :1377مالعلی نوری با تأکید بر مفهوم
عینالربط بودن ممکنات ،مانند خود مالصدرا،
وحدت تشکیکی وجود را به وحدت شخصی
وجود تأویل میکند (نوری.4)319 /2 :1981 ،
 .5تاریخچۀ وحدت وجود
فارابی رسالة مستقلی دربارۀ وحدت دارد ،با عنوان
الواحد و الوحدة ،که نشان از اهمیت و جایگاه این
بحث برای او دارد .او در این رساله واحد را به
چهار نوع تقسیم میکند:
الف) یک مفهوم بر چند چیز صادق باشد ،آن
مفهوم یا مفهوم جنسی است یا نوعی یا عرضی.
مانند وحدت حمار و فرس در حیوانیت که آنها
واحد هستند در این جنس .یا دو فرد انسان در نوع
واحد وحدت دارند که انسانیت است و همین طور
در عرض.
ب) واحد به وحدت عددی.
ج) واحد اتصالی .یعنی واحد بر آن چیزی که
متصل بماهو متصل است ،اطالق میشود و وحدت

آن ،همان اتصال آن است.
د) ماهیتی که وجود منحاز دارد ،چه قابل
تقسیم باشد چه نباشد ،چه قابل تصور باشد چه
نباشد .واحد به این معنا مساوق وجود است
(فارابی.)36 :1991 ،
از نظر ابن سینا وحدت قابل تعریف نیست .اگر
تعریفی از وحدت ارائه شود ،باید از کثرت کمک
گرفت و اگر تعریفی از کثرت شود ،باید از وحدت
استفاده کرد .کثرت در تخیل ما اعرف و غیر قابل
تعریف است و وحدت در عقل اعرف و غیر قابل
تعریف .بنابراین ،وحدت و کثرت مفهومی از
مفاهیم بدیهی هستند (ابن سینا.)112 :1414 ،
واحد بهطور تشکیکی بر معانی مختلفی اطالق
میشود که همگی در اینکه بالفعل قابل تقسیم
نیستند ،مشترکند .واحد به دو نوع واحد بالذات و
واحد بالعرض تقسیم میشود؛ واحد بالذات مانند
واحد بالجنس ،واحد بالنوع ،واحد بالمناسبة ،واحد
بالموضوع و واحد بالعدد .واحد بالعرض به
واحدی اطالق میشود که دو چیز در یک امری
وحدت داشته باشند ،مانند وحدت برف و گچ در
سفیدی (همان.)115 :
مالصدرا با توجه به اصالت وجود ،وحدت را
مساوق با وجود میداند و شدت و ضعف وجودی
را مساوی با نقص و کمال وحدت میداند
(مالصدرا .)82 /2 :1981 ،از نظر وی ،واحد یا
عین وحدت است یا غیر وحدت .قسم اول واحد
بما هو واحد است ،مانند وجود بما هو وجود .به
اعتباری میتوان واحد را به دو قسم حقیقی و غیر
حقیقی تقسیم کرد (همان.)84 /2 :
فیلسوفان معاصر نیز مانند مالصدرا وحدت را
به دو قسم کلی وحدت حقیقی و غیر حقیقی
تقسیم کردهاند (طباطبایی .)141 :1362 ،وحدت
حقیقی ،وحدتی که واسطه در عروض ندارد و
اسناد وحدت ،حقیقی است .این نوع خود نیز
اقسامی دارد :وحدت حقه که واحد و وحدت یک
چیز و یک وجود است ،وحدت غیر حقه که ذات
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متصف به صفت وحدت است؛ موصوف یک چیز
و صفت چیز دیگر ،واحد بالعموم ،یعنی واحدی
که قابلیت صدق بر کثرات را دارد ،و واحد
بالخصوص ،یعنی واحدی که گسترده نیست و
قابلیت صدق بر کثرات را ندارد .وحدت غیر
حقیقی نیز وحدتی است که واسطه در عروض
دارد (جوادی آملی.)27 /7 :1386 ،
 .6هستی واحد است یا کثیر؟
این بحث از گذشته مطرح بوده که آیا میتوان
برای کل هستی وحدتی را در نظر گرفت که همه
موجودات حتی واجبالوجود را در بر داشته باشد
یا خیر .در اینباره پنج قول مطرح شده است:
الف) ابن سینا قائل به کثرت وجود و موجود
است (ابن سینا119 :1414 ،؛ همو34 :1375 ،؛
سبزواری.)111 :1416 ،
ب) صوفیه به وحدت وجود و موجود معتقدند
و بر این باورند که وجود حقیقی منحصر در ذات
خداست و بقیه وجودهای مجازی دارند (عاملی،
.)57 :1431
ج) محقق دوانی معتقد به وحدت وجود و
کثرت موجود است .از نظر وی وجود حقیقی
مخصوص خداوند متعال است ،ولی موجود شامل
ممکنات هم میشود (دوانی .)52 :1364 ،مالصدرا
در توضیح نظر دوانی میگوید عدهای تحقق
ممکنات را به انتساب آنها با وجود واجب که
موجود بنفسه است ،میدانند .در این صورت
وجود جزئیای حقیقی خواهد بود و موجود مفهوم
کلی صادق بر وجود واجب و موجودات ممکن
(مالصدرا113 :1312 ،؛ همو.)51 :1361 ،
د) مالصدرا در نگاه فلسفی و تشکیک خاصی
و همچنین پیروان حکمت متعالیه ،به وحدت
وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود
قائلند .از نظر آنها موجودات هم وحدت و اشتراک
دارند و هم اختالف و تمایز .طبق این نظر ،بین
مصادیق وجود جهت وحدتی هست که این کثرت

به آن رجوع مینماید ،بدون آنکه بهواسطة این
رجوع ،آن جهت کثرت از میان برود .این حقیقت
واحد از یکسو به وجودی میرسد که در نهایت
شدت و تقدم قرار دارد که همان ذات الهی است
که سعة وجودیاش در نهایت بیحدی و بیقیدی
قرار دارد و دارای تمام کماالت است ،و از سوی
دیگر ،هر چه در سلسلة طولی موجودات به طرف
دیگر میرود ،کماالتش کمتر و حدود و قیودش
بیشتر میشود (طباطبایی.)17 :1362 ،
ها) عرفا (قیصری )27 :1375 ،و مالصدرا
( )71 /1 :1981در نگاه عرفانی و با پذیرش
تشکیک خاصالخاصی ،به «وحدت وجود و
موجود» قائلند .از نظر این گروه ،گرچه وجودات
تکثر و تمایز دارند اما همة آنها تعینات و ظهورات
واجب متعال هستند.
مالصدرا برای همة موجودات یک حقیقت
واحد قائل است که از آن به اصل واحد یا سنخ فارد
تعبیر میکند و بقیة موجودات را شئون و اطوار آن
حقیقت میداند .او با این بیان ،با توجه به اصل
تشکیک خاصالخاصی ،به بیان عرفا نزدیک شده و
5
وحدت وجود عرفانی را بیان میکند.
عرفا نیز با بیانی نزدیک به مالصدرا ،با پذیرش
وحدت شخصی وجود ،سایر موجودات غیر از
واجب را شئون و مظاهر وجود واجب میدانند.6
عارف به وحدت وجود و موجود حکم میکند و
بقیه را تعینات و ظهورات همان موجود میداند .از
نظر عارف تشکیک در موجودات جاری نمیشود
بلکه به ظهور بازمیگردد .در نگاه عرفانی حقیقت
یک چیز بیشتر نیست و تفاوت از نظر شدت و
7
ضعف بین ظهورات است ،نه بین وجودات
(فنارى .)59 :2111 ،ابن عربی در اینباره میگوید:
«برای عالم در ذات خود ،وجود حقیقی نیست،
بلکه وجود آن با نظر به جانب وجود خداوند،
متوهم است ،چون وجود واحد حقیقی ،منحصر در
وجود واجب است» (ابن عربی.)111 /2 :1946 ،
او با نفی وجود حقیقی ماسویاهلل ،معتقد است
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مظاهر مختلف عالم در حقیقت مظاهر خداوند
هستند (همو.)15 :2113 ،
 .7وحدت وجود در آثار مالصدرا
مالصدرا در برخی از آثار خود ،وحدت شخصی
وجود را بهگونهای بیان میکند که نمیتوان آن را
با تشکیک خاصی قابل جمع دانست 8.تو بعد از
اشاره به اینکه دستیابی به این مطلب از عنایات
خداوند متعال به اوست و این اصل ،مسئله مشکلی
بوده و عدۀ زیادی در آن دچار لغزش شدهاند،
ماهیات امکانی را دارای صفت هالک سرمدی و
بطالن ازلی میداند و موجود و وجود را منحصر
در حقیقت واحد شخصی میشمارد که دومی
ندارد .منظور از این موجود واحد ،وجود واجب
متعال است که غیر از او موجودی وجود ندارد و
هرچه هست او ،صفات ،ظهورات و تجلیات
اوست (مالصدرا.)292 /2 :1981 ،
صدرالمتألهین با توجه به سه مالحظة مختلف
از وجود ممکن ،وجود آنها را حقیقی و کثرت در
موجودات ممکن را واقعی میداند .او برای ممکن
دو جهت قائل است .با جهت اول موجود ممکن،
واجب لغیره است ،که با توجه به این اعتبار ،با همة
موجودات در وجود مطلق همسان است .جهت
دیگر هویت وجودی ممکن را متعین میکند .این
جهت ،اعتبارِ بودن آن ممکن در هر درجهای از
درجات وجود است .ممکن بودن ممکن از دوری
و تنزل او از مرتبة کمال واجبی منبعث میشود
(همان.)321 /2 :
بهطور کلی میتوان گفت ،ممکن دارای
مالحظات عقلیهای است که هر کدام احکام
مختلف دارند:
الف) ذات ممکن بهصورت مجمل .بدون توجه
به دو اعتبار قبلی ،موجود در این اعتبار ممکنی
است که در حد خاصی از حدود موجودات قرار
گرفته است.
ب) بودن ممکن بهعنوان موجود مطلق ،بدون تعین

و تخصص به مرتبهای از مراتب و حدی از حدود.
ج) نفس تعین ذات ممکن ،بدون توجه به
طبیعت وجود و منفک از آن .این جهت اعتباری
محض است .عرفا که بهظاهر حکم به عدمی بودن
آن دادهاند ،این مرتبه از ممکنات را در نظر دارند،
یعنی قائل به عدم مطلق ممکنات نیستند بلکه با
توجه به این مرتبه قائل به عدم مطلق ممکناتند .پس
حقایق متعدد در خارج موجود است ولی منشأ
وجود آنها و مالک تحقق آنها امر واحدی است که
حقیقت وجود منبسط است و منشأ تعدد آنها،
تعینات اعتباری است .در نتیجه میتوان گفت
موجودات متعدد وجود دارند ،ولی اعتبار موجودیت
آنها غیر از اعتبار تعدد آنهاست ،یعنی موجودیت
آنها حقیقی است اما تعدد آنها اعتباری (همانجا).
با توجه به این سه مالحظه و اعتبار ،وجود
ممکنات عدمی و خیالی نیست و کثرت در هستی،
حقیقی است و اگر در عباراتی به عدمی بودن آنها
اشاره میشود ،منظور اعتبار سوم است که نفس
تعین ذات ممکن مالحظه میشود ،بدون توجه به
طبیعت وجود است که اعتباری است .چون وجود
اصیل است و ماهیت اعتباری ،اگر به ماهیت ممکن
بدون توجه به وجود آن نظر شود ،حکم به عدمی
بودن آن خواهد شد و کثرت آن هم اعتباری
خواهد بود نه حقیقی (همان321 /2 :ا.)321
بنابراین از نظر مالصدرا ماهیات امکانیه امور
عدمی هستند و موجود حقیقی همان وجود واجب
است .عدمی بودن ممکنات به این معنی نیست که
از اعتبارات ذهنی و معقوالت ثانیه هستند ،بلکه به
این معنی است که در مرتبة ذات ،به ذات خود
موجود نیستند .موجود همان وجود ،اطوار ،شئون
و انحاء وجود است و ماهیات ،موجودیتشان
بالعرض بهواسطة تعلق آنها به مراتب وجود است.
پس حقیقت ممکنات بر عدمیت خود باقی است
ازلی و ابدی ،و استفادۀ آنها از وجود بهگونهای
نیست که وجود حقیقی صفت آنها شود ،بلکه
مظاهر و مرائی وجود حقیقی خواهند بود.
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بحث و نتیجهگیري
مالصدرا در میان اقوال مربوط به وحدت و کثرت
وجود ،با توجه به تشکیک خاصی ،قول وحدت
وجود و موجود در عین کثرت آنها را پذیرفت و با
توجه به تشکیک خاصالخاصی ،به وحدت وجود
و موجود قائل شد .از قول اول به نگاه فلسفی
مالصدرا و از قول دوم به نگاه عرفانی او تعبیر
شد .این دو نوع نگاه فلسفی و عرفانی به وحدت
وجود ،با توجه به دو نوع تشکیک فلسفی و
عرفانی (تشکیک خاصی و خاصالخاصی ) است.
اگر تشکیک خاصی در نظر گرفته شود ،وحدت
وجود را متناسب با همان باید معنا کرد و این نوع
تشکیک با وحدت وجود عرفانی سازگاری ندارد و
اگر تشکیک خاصالخاصی پذیرفته شود ،وحدت
وجود فلسفی با آن ناسازگار خواهد بود.
رویکرد فلسفی مالصدرا مبتنی بر تشکیک
خاصی است و وحدت وجود ارائهشده نیز همسو
با همان تشکیک است .اما رویکرد عرفانی وی
مبتنی بر تشکیک خاصالخاصی و وحدت شخصی
وجود نیز همسو با این رویکرد است؛ چنانکه عرفا
نیز وحدت وجود را اینگونه تقریر میکنند.
با وحدت شخصی وجود دیگر جایی برای
تشکیک وجود باقی نمیماند .بنابراین مالصدرا
برای نزدیک شدن به تقریر عرفانی وحدت وجود،
مبنای این وحدت را بازسازی است .او از تشکیک
گذر نکرده تا به وحدت وجود برسد بلکه با
بازسازی تشکیک خاصی به تشکیک
خاصالخاصی ،به وحدت شخصی وجود رسیده
است .بنابراین برای ایجاد همسویی و سازگاری
بین تشکیک خاصی و وحدت شخصی وجود باید
به تغییر مبنا توسط مالصدرا قائل شد ،در غیر این
صورت این دو اصل غیر قابل جمع خواهند بود.
پینوشتها
« .1ضابطة االختالف التشکیکی علی أنحائه هو أن یختلف
قول الطبیعة المرسلة علی أفرادها باألولو یة أو األقدمیة أو

األتمیة الجامعة لألشدیة و األعظمیة و األ کثریة».

« .2أن أفراد مفهوم الوجود لیست حقائق متخالفة بل
الوجود حقیقة واحدة».
« .3أن ال ثانی للوجود الواحد األحد الحق و اضمحلت
الکسرة الوهمیة و ارتفعت أغالیط األوهام و اآلن
حصحص الحق و سطع نوره النافذ فی هیاکل
الممکنات»« .فکذلک هدانی ربی بالبرهان النیر العرشی
إلی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا
فی حقیقة واحدة شخصیة ال شریک له فی الموجودیة
الحقیقیة و ال ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیره
دیار و کلما یتراءی فی عالم الوجود أنه غیر الواجب
المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التی
هی فی الحقیقة عین ذاته» (همان.)292 :
ً
« .4ان الممکن الیمکن ان یکون موجودا بالوجود التام
ً
الحقیقی و لم یتصور ان یکون شیئا بالحقیقة الشیئیة بل
یجب ان یکون بالکون الناقص الضعیف الظلی االرتباطی
ً
و شیئا بشیئیة االضافیة ای بنفس االضافة المسماة
باالضافة االشراقیة و الشیئیة الظلیة الغیر الحقیقیة فالیکون
ً
ً
شیئا حقیقیا سوی الواجب تعالی عن الشریک و الشیئیة
ً ً
ً
ً
علوا کبیرا و لما کان شیئا نسبیا ای نسبة و النسبة بما هی
ً
نسبة لیست شیئا و الیمکن ان یقال انه شیء سوی الله
النه شیء و لیس بسواه؛ فهذه السالبة البسیطة التی تصدق
ً
بانتفاء الموضوع راسا» (بنقل از سوزنچی:1383 ،
137و.)158

ً
ً
ً
« .5تحقق أن لجمیع الموجودات أصال واحدا أو سنخا
ً
فاردا هو الحقیقة و الباقی شئونه و هو الذات و غیره و
أسمائه و نعوته و هو األصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو
الموجود و ما ورائه جهاته و حیثیاته» (مالصدرا:1981 ،
.)311 /2
« .6قد ثبت أن ّغیره تعالی عدم محض ،فال یصلح
للقابلیة» (آملی« .)681 :1368 ،ما سوی وجود الحق و
وجود العبد ،عدم محض ال عین له» (ابن عربی:1994 ،
« .)139العالم مع قطع النظر عن الوجود الحق عدم
محض ،ال یمکن شهوده» (جندى.)297 :1423 ،
 .7گفته میشود که حقیقت مطلقة وجود در چیزی
قویتر ،جلوتر یا اولیتر است ،همة اینگونههای
تشکیک ،از نگاه عارف محقق به ظهور برمیگردد (نه
اصل وجود)؛ ظهور بهحسب استعدادهای پذیرندهها
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مختلف میشود .بنابراین ،حقیقت وجود در همه یکی
است و تفاوت و تشکیک بین ظهورات آن حقیقت
وجود ،واقع میشود.
« .8فکذلک هدانی ربی بالبرهان النیر العرشی إلی صراط

ً
مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیقة
واحدة شخصیة ال شریک له فی الموجودیة الحقیقیة و ال
ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیره دیار و کلما
یترائی فی عالم الوجود أنه غیر الواجب المعبود فإنما هو
من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التی هی فی الحقیقة
عین ذاته» (مالصدرا.)292 /2 :1981 ،
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