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چکیده

مسئلۀ وحدت شخصی وجود از جملۀ مسائل عرفانی است که مورد قبول قاطبۀ اهل
معرفت است ،لذا برخی از ايشان در صدد برهانیکردن اين مسئله برآمدند که يکی از
ايشان مرحوم آقا محمدرضا قمشهای میباشد .برهان ايشان مورد پذيرش عدّهای از
حکما و مورد مناقشۀ برخی ديگر قرار گرفته است که از جملۀ ناقدان آن مرحوم حکيم
جلوه است که معاصر خودِ مرحوم قمشهای میباشد .اين مقاله به بررسی و نقد برهان
مرحوم قمشهای میپردازد ،و نشان میدهد که مناقشات حکيم جلوه بر اين برهان وارد
نيست ،اگرچه خود اين برهان هم تامّ نميباشد ،زيرا در آن ميان مفهوم و مصداق
وجود خلطي صورت گرفته است.

کلیدواژهها :حيثيّت تقييديّه ،حيثيّت تعليليّه ،تشکيک خاصّی ،وحدت سريانی ،وحدت
شخصی وجود ،ضرورت ذاتی ،ضرورت ازلی
 .1طرح مسئله
در زمينۀ وحدت و کثرت وجود که از مباحث وجودشناسی بهشمار میرود ،آرای
مختلفی ارائه شده است ،که اصلیترين آنها عبارتاند از0 :ـ وجودات متباين به تمام
ذات هستند که قول منسوب به مشّاء است1 .ـ وجود حقيقت واحد ذومراتب است که
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معروف به تشکيک خاصّی است و منسوب به فهلويون میباشد9 .ـ وجود واحد شخصی
است و ذومظاهر که قول اهل معرفت است .اين سه قول مربوط به قائالن به اصالت
وجود است امّا دو قول ديگر نيز ارائه شده است که يکی اعتباری بودن وجود و اصالت
ماهيّت است که کثرت موجود از لوازم آن است و ديگری نيز قول منسوب به دوانی است
که اصالت وجود در واجب تعالی و اصالت ماهيّت در ممکنات است ،که وحدت وجود و
کثرت موجود الزمۀ اين قول است.
در اين ميان اين آرا ،وحدت شخصی وجود نظر اهل معرفت است که از طريق کشف
و شهود و علم حضوری به آن نائل گشتهاند و برخی از ايشان سعی در برهانیکردن اين
مسئله نمودند تا آنچه را که به صورت علم حضوری دريافته بودند از طريق علم حصولی
نيز به ديگران تفهيم کنند که البتّه سعی ايشان عمدتاً نافرجام مانده و کسی که توانست
اين مسئله را برهانی کند صدرالمتألّهين بود که از طريق برهان بسيط الحقيقه و برهان
ربط علّی توانست حرف ايشان را به صورت برهانی تبيين کند ،و تأثير وی به حدّی بود که
عدّهای از حکمای پس از وی که در حکمت از تابعان او محسوب میشوند ،وحدت شخصی
وجود را پذيرفتند که از جملۀ ايشان ملّاعلی نوری است که از بزرگترين مروّجان حکمت
متعاليه است که بسيار متصلّب بر اين مطلب است .وی در تفسير سورۀ توحيد به اين
مطلب تصريح میکند (نوری ،ص )31و پس از وی شاهديم که مدرّسان کتب عرفان
نظری و قائالن به وحدت شخصی وجود ،مانند ميرزاهاشم اشکوری ،ميرشهابالدين
نيريزی ،ميرزا مهدی آشتيانی ،و ،...مدرّس و مروّج حکمت متعاليه هم میباشند.
حکيم قمشهای نيز ،خود مستقلّاً به اقامۀ برهان بر مسئلۀ مذکور پرداخته و آن
برهان را حاصل از عنايت االهی میداند .وی در اين برهان ،در صدد اثبات آن است که
وجود البهشرط مقسمی دارای مصداق است .ولی حکيم جلوه چنين امری را نمیپذيرد و بر
برهان عارف قمشهای مناقشه میکند.
پس از مرحوم قمشهای نيز ،برخی از حکما که از جملۀ ايشان مرحوم سيّدکاظم
عصّار ،مرحوم امام خمينی ،سيّدجاللالدين آَشتيانی میباشند ،برهان ايشان را پذيرفته
اند ،و عدّهای ديگر مانند علّامه طباطبائی و استاد جوادی آملی اين برهان را مخدوش و
0
ناتمام میدانند.
 .0مرحوم سيدکاطم عصار در مجموعه آثارشان ص ،00مرحوم امام هم در شـر دعـای سـحر ص001 :و مرحـوم
آشتيانی در شر مقدّمۀ قيصری 011و مقدّمه بر تمهيد القواعـد ص 10:و اسـتاد جـوادی در تحريـر تمهيـد
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ما در اين مقاله درصدد نقد و بررسی اصل برهان و نيز مناقشات حکيم جلوه برآمدهايم.
امّا پيش از پرداختن به تقرير اين برهان ،به توضيح مختصری پيرامون حيثيّت تقييديّه و
حيثيّت تعليليّه که در فهم برهان مذکور نقش مهمّی را ايفا میکنند میپردازيم.
 .2حیثیّتهای تقییدیّه وتعلیلیّه
در فلسفه برای بيان رابطۀ ميان موضوع و محمول و همينطور رابطۀ موجودات عالم هستی
با هم و نيز ارتباط ايشان با حق تعالی چند حيثيّت مطر شده است که عبارتاند از:
0ـ حيثيّت اطالقی :چنين حيثيّتی صرفاً به صورت ظاهری موضوع را مقيّد میسازد
امّا در حقيقت چيزی را بر ذات موضوع اضافه نمیکند و تنها تأکيدی بر اطالق و بی
پيرايگی موضوع است .به عنوان مثال ،وقتی میگوييم که انسان از جهت انسان بودن،
حيوان ناطق است ،از جهت انسان بودن در حقيقت قيد نيست بلکه تکرار يا تأکيد آن
امر بسيط است (حائری يزدی ،ص.)999
1ـ حيثيّت تقييديّه :قيود و جهاتی که حقيقتاً در موضوعيّتِ موضوع قضايا دخالت
دارند ،تا جايی که بدون اعتبار آنها موضوع اصالً فاقدِ شخصيّت و عنوان موضوعيّت
است حيثيّت تقييدی خوانده میشود .مثالً در قضيّۀ «جسم از آن جهت که رنگين است،
مرئی میباشد» رنگين بودن جسم در مرئی بودن آن دخالت موضوعی دارد .بايد توجّه
داشت که حيثيّت تقييديّه با واسطۀ در عروض متفاوت است ،زيرا واسطه در عروض در
جايی است که محمول برای موضوع بيگانه است ،مانند سرنشينان کشتی که مجازاً
متحرّکاند و تحرّک برای آنها اصالت ندارد ،امّا حيثيّت تقييديّه موضوع قضيّه را به
صورت ترکيب درمیآورد و محمول را برای مجموع مرکّب از قيد و مقيّد اصيل و حقيقی
و بیواسطه ثابت میکند( 01.همان ،صص931ـ.)930
9ـ حيثيّت تعليليّه نيز در قضايايی فرض میشود که حکم ثبوت محمول برای موضوع،
مستند به علّتی از علل میباشد ،امّا اين استناد در متن قضيّه مذکور نيست و ،در نتيجه،
موضوع بدون تقيّ د به آن علّت ،موضوع آن حکم است .مثالً در قضيّۀ «انسان ضاحک است»،
 القواعد به اين مطلب اشاره دارند .استاد جوادی به نقل از عالمـه در شـمس الـوحی تبريـزی ص 035 :ايـن
مطلب را نقل نمودند .جالب آن است که حائری يزدی هم در کاوشهای عقل نظری ص 911:همين برهان را به
عنوان تقريری از برهان صديقين آورده است.
 .0البته در مورد حيثيّت تقييديّه و تطور معنايی آن و اينکه عدهای آن را همان واسطه در عروض گرفتهاند ،بيـانی
است که در اين مجال نمیگنجد ،و آنچه نقل شد ما حصل نظر استاد حايری در کاوشهای عقل نظری بود.
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ثبوت ضاحک برای انسان معلول علّتی است ولی علّت در قضيّه مذکور نيست و نيز حيثيّت
تعليليّه همواره واسطۀ ثبوت حکم برای موضوع است ،نه واسطه در عروض .برای مثال ،قضيّۀ
«وجود االنسان موجودٌ» در صورتی صحيح است که علّت در آن شرط شده باشد و وجود
علّت حيثيّت تعليليّه است و اگر علّت موجود نباشد وجود انسان هم در کار نيست.
با مقايسه ميان اين دو مثال تفاوت حقيقی ميان حيثيّت تعليلی و تقييدی به خوبی
آشکار میشود« :هر جسم رنگينی مرئی است» و «هر انسان متعجبی خندان است» .در
مثال اوّل «مرئی بودن» حکم مستقيم رنگ است و اگر جسم را پيدا و نمودار میگوييم در
حقيقت جسم رنگين را پيدا و نمودار گفتهايم ،نه خود جسم را به آن علّت که رنگين است.
زيرا اگر رنگينی را از جسم بزداييم ديگر جسم مرئی نخواهد بود .امّا در مثال دوم ،تعجّب
خندان ني ست ،بلکه انسان به آن علّت که متعجّب است خندان است .تعجّب فقط مالک اين
است که خود انسان خندان باشد (همان،صص  931ـ.)993
 .3تقریر برهان عارف قمشهای

ايشان در تعليقهای به تمهيدالقواعد که از کتب مطر در عرفان نظری میباشد ،میفرمايند« :و
در اين مطلب [يعنی وحدت شخصی] برهانی است که خداوند از روی فضل و بخشش خود بر
من افاضه نمود و اين کاملترينِ براهين است که در رسالهای جداگانه ذکر گشته است 90و
تلخيص آن اين چنين است :مفهوم وجود از وجود من حيث هوهو يعنی نفس طبيعت
اطالقيّه با صرف نظر از همۀ اعتبارات و حيثيّات تعليليّه و تقييديّه انتزاع میشود و آن مفهوم
بر آن حمل گشته و بر آن صدق میکند .و هر آنچه اينگونه باشد واجبالوجود بالذات است.
امّا صغرا آشکار است ،ولی کبرای آن [به اين جهت صادق است که] چون چيزی که مفهوم
موجود از ذاتاش به سبب ذاتاش انتزاع میگردد حيثيّت ذاتاش حيثيّت تحقّق و ثبوت
است ،پس طاری شدن عدم بر آن به سبب اجتماع نقيضين و انقالب يکی به ديگری امتناع
ذاتی دارد و اين همان مطلوب است( »...قمشهای،ص.)19
 .1 .3تشریح و تبیین برهان عارف قمشهای

با توجّه به آنچه پيشتر ذکر شد ،توضيح مقدّمات برهان اين چنين است:
مقدّمۀ اول :منشأ انتزاع حقيقیِ هر مفهوم آن چيزی است که با قطع نظر از هر قيد و
 .0ايشان در تعليقهای مبسوط به شر فصوص قيصری ص 19 :اين مطلب را بيان نمودهاند.
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حيثيّت بتوان آن مفهوم را انتزاع کرد ،چنانکه ابن سينا در نمط پنجم اشارات میفرمايد:
«اگر دو معنی باشند که يکی از آن دو اعمّ از ديگری باشد و بر آن دو معنايی حمل
گردد ،آن معنی بالذات بر مفهوم اعم حمل میگردد و بر اخص بعد از اعم و به صورت
ثانوی حمل میگردد( ».ابنسينا.)9/91 ،
مقدّمۀ دوم :چنين منشأ انتزاع در هر مفهوم بيش از يک مصداق نخواهد داشت
چون صرف است و صرف الشیء ال يتثنی و ال يتکرر.
مقدّمۀ سوم :حمل هر مفهوم بر منشأ انتزاع و مصداق حقيقی خود به نحو ضرورت
ذاتی است .ضرورت ذاتی يعنی محمول برای موضوع ،مادامی که موضوع وجود داشته
باشد ،دارای ضرورت است.
مقدّمۀ چهارم :مصداق وجود بما هو وجود علّتی ندارد ،وگرنه تقدّم شیء بر نفس خود
الزم میآيد .لذا مفهوم وجود بر مصداقاش به نحو ضرورت ازلی حمل میشود .منظور از
ضرورت ازلی اين است که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد و اين ضرورت بدون
هيچ قيد و شرطی ،حتّی قيد مادام الوجود (چنانکه در ضرورت ذاتی هست) ،باشد.
مقدّمۀ پنجم :مصداق وجود بما هو موجود ،حيثيّت ذاتاش حيثيّت تحقّق و ثبوت
است (البتّه بنا بر اصالت وجود) ،زيرا در صورت طاری شدن عدم بر آن ،محذور اجتماع
نقيضين و يا انقالب در ذات را خواهيم داشت .لذا اين مصداق واجب است.
نتیجه :حقيقتْ واجبالوجود بالذات است و حق تعالی به نفس ذات خود و از حيث
اطالقی ،ذات موضوع موجود است و تنها مصداق وجود بما هو وجود اوست .لذا در قضيۀ
«الوجود موجودٌ بالضرورة األزليّة» يک فرد و مصداق حقيقی خارجی نداريم و بقيـّۀ
موجودات مصداق بالعرض وجود هستند .زيرا نفس وجودات ممکن با نظر به حيثيّت
تعليليّه و ماهيات ممکن به اعتبار حيثيّت تقييديّه و انضمام وجود ،مصداق مفهوم وجود
میشوند ،پس منشأ بالذات وجود نخواهند بود.
به همين دليل وجودات امکانی را ظلّ و فیء و سايۀ وجود ،و ماهيّات را محلّ اشراق
شمس حقيقت دانند .از طرفی ظل هر شیء در ذیظلّ مُندکّ و فانی است؛ يعنی از آن
جهت که ظلّ است استقالل لحاظی نداشته و حکمی بر آن مترتّب نيست .پس نظر در
موجودات از جهت ظلّيّت همان نظر در ذیظلّ است .پس در اين نظر جز مصداق حقيقی
وجود مشهود وی نخواهد نبود و در صورتی که موجودات به لحاظ استقاللی لحاظ شوند،
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مصداق موجود و منشأ انتزاع آن مفهوم نخواهند بود (عصّار ،ص.)09
 .4تقریر مناقشۀ حکیم جلوه
حکيم جلوه بر اين برهان اينگونه اشکال میکند که مراد شما از طبيعت وجود که
موجوديّت به ضرورت ازلی از آن انتزاع میشود چه چيزی است؟ مقصودتان طبيعت
صرف است ،يا طبيعت غيرصرف ،يا طبيعت مطلقۀ به نحو اطالق؟ اگر مرادتان طبيعت
صرف است صحيح است که موجوديّت به نحو ضرورت ازلی از آن انتزاع میشود ،ولی
طبيعت وجود منحصر به مرتبۀ صرف نيست بلکه مرتبۀ صرف يکی از مراتب طبيعت
است .و اگر مرادتان طبيعت غيرصرف است که واجب الوجود نيست .و اگر طبيعت
مطلقۀ به نحو اطالق که تارةً صرف و تارةً مشوب باشد را قصد کرديد ،چنين طبيعتی در
خارج موجود نيست بلکه در ضمن مراتب موجود است (به نقل از :آشتيانی ،0شر مقدّمۀ
قيصری بر فصوص الحکم ،ص.)019
 .1 .4توضیح مناقشۀ حکیم جلوه

قبل از توضيح مناقشۀ حکيم جلوه نکتهای الزم به ذکر است ،و آن اين است که ايشان
قول فهلويون را پذيرفته است و در حواشی خود به فصوص سعی دارد اثبات کند که
عرفا هم قائل به تشکيک در حقيقت وجودند (جلوه ،ص .)099ايشان در اين اشکالِ خود
بر اين برهان نمیپذيرند که مصداق وجود بما هو وجود واجب الوجود است ،بلکه با قبول
تشکيک در حقيقت وجود میگويد که وجود به شرط الی از تعينات و قيود ،که همان
طبيعت صرف است ،مصداق واجبالوجود است؛ يعنی وجودی که مرتبۀ اعلی در طبيعت
واحد ذومراتب میباشد.
طبيعت غيرصرف هم در برهان مرحوم قمشهای مقصود نيست .زيرا طبيعت
غيرصرف نيازمند حيثيّت تقييدی و تعليلی میباشد و در مورد قسم سوم از اقسام سه
گانهای که مطر میکند ،میگويد که طبيعت مطلقۀ به نحو اطالق اصالً مصداق
خارجی ندارد بلکه در ضمن مراتب وجود است.
 .5نقد و بررسی مناقشۀ حکیم جلوه
به نظر میرسد که مرحوم جلوه در قسم سوم ،طبيعت مطلقه را مانند کلّی طبيعی فرض
 .0ايشان عبارات حکيم جلوه را از تمهيدالقواعد ،چاپ طهران ،سال  0905ق ،ص ،109نقل نمودهاند.
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کرده است .زيرا میگويد که در ضمن مراتب وجود است و گويا ميان وحدت عددی و
وحدت اطالقی ـ که وحدتی سريانی است ـ خلط کرده است.
توضيح اين مطلب آن است که در اقسامی که حکيم جلوه ذکر کرده است به طبيعت
وجود همانند يک ماهيّت نظر شده که گويا ناشی از رسوبات انديشۀ اصالت ماهيت می
باشد .زيرا پس از در نظر گرفتن اعتبارات سهگانۀ ماهيت میگوئيم که ماهيّت به شرط
شیء در خارج موجود است و به شرط ال تنها در ذهن موجود است ولی به صورت ال به
شرط در خارج در ضمن افراد موجود است نه آنکه به همين صورت القيدی موجود
باشد که به رجل همدانی قبول چنين امری نسبت داده شده است (سبزواری ،ج،0
ص.)083
امّا در نظر قائالن به تشکيک (که پيشتر اشاره شد ،حکيم جلوه قول به تشکيک را
پذيرفته است) موجودات به اين نحو تقسيم میشوند0 :ـ وجود به شرط ال از قيود که
واجبالوجود است و البتّه اين به شرط ال از قيود بودن ،خود به نحوی قيد است1 .ـ وجود به
شرط اطالق که فعل واجب است که مقيّد به قيد اطالق است9 .ـ وجود به شرط شیء و
مقيّد که اثر واجب میباشد (زنوزی ،ص.)31
قول فهلويون در تشکيک خاصّی آن است که وجود حقيقت واحدی دارد و در عين
وحدت دارای کثرت نيز میباشد .به عبارت ديگر ،در نظريۀ تشکيک ،حقيقت واحد
وجود دارای وحدتی سريانی است ،لذا حقيقت واحد وجود که مرتبهای از آن واجب و
مرتبهای از آن ممکن است ،حقيقتاً دارای مصداقی واحد میباشد که در عين وحدتاش
کثير است .زيرا سريانی است و اصالً خصوصيّت وحدت سريانی همين است و اين کثرت
مؤکّد آن است .البتّه درک چگونگی اين سريان خالی از صعوبت نيست و خود
صدرالمتألهين در شواهدالربوبية از آن به عنوان سريان مجهولالتصوّر ياد میکند
(ملّاصدرا ،شواهدالربوبية ،ص )9و نيز در شر اصول کافی میگويد« :و العبارات عن بيان
انبساطه علی الموجودات قاصرة إلّا علی سبيل التمثيل و التشبيه( ».همو ،شر اصول
الکافی ،ج ،9ص.)193
بايد توجّه داشت که حقيقت واحد وجود ـ با اينکه دارای مصداق حقيقی است ـ در
اقسام وجود ذکر نمیشود ،زيرا قسيم آن اقسام نيست بلکه آنها مراتب او میباشند.
چنانکه علّامه طباطبائی در تعليقهای به اسفار به اين امر اشاره نموده است که حقيقت
واحد وجود ،ساير مراتب را در بر میگيرد و مرتبهای مقابل ساير مراتب نمیباشد.
(طباطبايی ،ج ،0ص .)85
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پس تشکيک خاصّی بر چهار محور استوار است0 :ـ وحدت حقيقی 1ـ کثرت حقيقی
9ـ ارجاع وحدت به کثرت 8ـ ارجاع کثرت به وحدت .وقتی که اين حقيقت واحد
ذومراتب خود مصداق دارد معنی ندارد که بگوييم در ضمن مراتب وجود است امّا
وحدتاش وحدت سريانی است نه وحدت عددی .لذا حکيم جلوه بين وحدت اطالقی و
وحدت عددی بهطور دقيق تميز قائل نشده است و چنانکه مرحوم آشتيانی میگويد
وی در اين مبحث گرفتار شده است که اگر اصل وجود واحد شخصی باشد امکان ندارد
کثرت ظاهر شود وگرنه بايد همۀ ماهيّات متباينه واحد باشند (آشتيانی ،مقدّمۀ تمهيد
القواعد ،ص.)99
حکيم جلوه که تشکيک خاصّی را قبول دارد و میپذيرد که طبيعت صرف که وجود
به نحو ضرورت ازلی از آن انتزاع میشود واجب تعالی است و در عين حال مصداق تنها
وجود نيست بلکه مرتبهای از آن است که به شرط ال از ديگر مراتب است ،بايد قبول
کند که قسم سوم از اقسام سه گانهای را که ذکر کرد دارای مصداق حقيقی هست و
همان حقيقت واحد ذومراتب است که دربرگيرندۀ واجب و ممکن است ،نه اين که بگويد
در ضمن مراتب موجود است زيرا حقيقتاً مصداق دارد.
و الزم به ذکر است که خود حکيم جلوه در مکتوب ديگری به اين مطلب تصريح
دارد و در آنجا با اشاره به حقيقت واحد ذو مراتب (نه واحد شخصی) ،میگويد:
«وجودی که ال به شرط مطلق است از همۀ قيود حتّی از مالحظۀ عدم قيد ،در همۀ
موجودات سريان دارد و در واجب واجب است و در ممکن ممکن میباشد و مشترک
ميان واجب و ممکن بوده و ما به االشتراک از سنخ ما به االمتياز میباشد و به همين
دليل با اينکه هر دو مشترک در حقيقت هستند ،ترکيب الزم نمیآيد .زيرا آن حقيقت
الزم نيست که واجب باشد بلکه دارای مراتب است .پس میتواند هم واجب باشد و هم
ممکن( ».جلوه ،ص.)030
پس میتوان در تکميل اشکال گفت که اگر طبيعت مطلقۀ به نحو اطالق ،که تارةً
صرف و تارةً مشوب باشد را قصد کرديد ،چنين طبيعتی در خارج وجود دارد امّا در
واجب واجب است و در ممکن ممکن میباشد و دارای مراتب است ،نه آنکه تنها
مختصّ به واجب باشد.
به نظر نگارنده حتّی اگر هم فرض کنيم که حکيم جلوه برای اين قسم مصداق قائل
است ـ که شاهدی برای قبول آن ذکر شد ـ تقسيم وی ،تقسيمی جامع نمیباشد .زيرا
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اهل معرفت وجود را به نحوی ديگر تقسيم میکنند و طبيعت مطلقهای که عارف قمشه
ای به آن اشاره میکند ،هيچ يک از اقسام سهگانۀ حکيم جلوه نمیباشد .در نظر اهل
معرفت تقسيم به اين نحو است0 :ـ وجود ال به شرط مقسمی که مقيّد به هيچ قيد
نيست ـ حتّی به خود اين عدم تقيّد ـ که واجبالوجود است و از آن به هويّت غيبيّه و
عنقای مُغرِب ياد میکنند1 .ـ وجود مطلق که مقيّد به قيد اطالق ،يعنی اطالق سعی
است که فعل حق تعالی است و از آن تعبير به نفس رحمانی و وجود منبسط میکنند
که در عين وحدت کثير است و در همۀ ممکنات سريان دارد و همۀ ممکنات به سبب
آن ظهور پيدا میکنند و با همۀ آنها معيّت دارد ولی نه به صورت حلول و اتّحاد.
9ـ وجود متعلّق و مقيّد به قيد مخصوص که ممکناتاند ،مانند عقول و نفوس که متّحد
با ماهيّات مخصوصه هستند( 08آشتيانی ،حواشی بر شر رسالة المشاعر مالصدرا ،ص.)980
پس عنوان به شرط ال و ال به شرط و به شرط شیء هم در محور بحث ماهوی است
و هم مدار بحث وجودی که در حکمت متعاليه مطر میباشد و هم در عرفان .امّا بايد
توجّه داشت که در عرفان اعتبارهای سهگانۀ مزبور در مدار وجود نيست ،زيرا در عرفان
وجود واحد شخصی بوده و منحصر به ال به شرط مقسمی است و غير واجب سهمی از
وجود ندارد مگر نمود و مظهر بودن برای آن وجود .ولی در تقسيمات سهگانه در قول به
تشکيک خاصّی هر سه از حقيقت وجود بهرهمند میباشند درحالیکه در عرفان هر سه
مرتبه حتّی وجود به شرطال (که وجود واجبی نزد فهلويون است) ،تعيّنات هويّت غيبيّه
هستند (جوادی آملی،تحرير تمهيد القواعد ،ص.)58
لذا در جواب جلوه میگوئيم که مقصود از طبيعت وجود ،وجود ال به شرط مقسمی
است که صرفالوجود و وجود واجبی نزد اهل معرفت است ،و مرتبۀ به شرط ال که صرف
الوجود نزد فهلويون است تعيّن صرفالوجود نزد عرفاست .نتيجه آن است که تقسيم
مرحوم جلوه حاصر نيست و اصالً اقسامی که ذکر کرد به اين صورت در عرفان مطر
نمیشود ،زيرا در عرفان وجود تنها يک مصداق دارد.
 .1 .5نقد و بررسی جواب یکی از محقّقان به حکیم جلوه
يکی از صاحبنظران در جواب جلوه توجيه ديگری دارد که بياناش به اين صورت است:
ايشان قسم سومی که جلوه مطر نمود را به عنوان طبيعت مطلقه میپذيرد که آن
 .0مرحوم ميرزا هاشم اشکوری در حاشيه بر مشاعر ،اشاره میکند که اگر وجود منبسط را قسيم وجود متعلق قرار
میدهيم به اين معنی نيست که وجود منبسط تعلق به غير ندارد بلکه مقصود آن است که تعلق به واجـب دارد
ولی مقيد به قيد خاصّ ،يعنی متحد با ماهيتی مخصوص نمیباشد( .به نقل از آشتيانی ،0931،ص.)981
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وجودی است که تارةً صرف و تارةً مشوب است ،منتهی با اين توجيه که تعيّن اوّل واجب
که مرتبه احديّت است را صرف (که همان وجود واجبی نزد حکماست) فرض کرده و
بگوئيم آن طبيعت مطلقه به سبب اطالق ذاتی خود با همۀ تعيّنات است ولی مقيّد به
هيچ يک از تعيّنات نيست .لذا در احديّت (که فرض کرديم صرف است) و در تعيّنات
ديگر هم هست ولی در مرتبۀ ذات مقيّد به هيچ يک نيست (آشتيانی ،حواشي بر مجموعه
آثار عصار ،ص .)09
امّا به نظر میآيد که اين توجيه تامّ نيست .زيرا اوّالً به قسم سوم از اقسامی که حکيم
جلوه ذکر کرد چيز ديگری اضافه میکنيم و میگوئيم :اين قسم تارةً صرف است (يعنی
مرتبۀ احديت) و تارةً مشوب و در مرتبۀ ذات نه صرف و نه مشوب است .يعنی قيد ديگری
که عبارت است از «عدم صرف و مشوب بودن در مرتبه ذات» را به آن اضافه میکنيم .ثانياً
در نظر فهلويون مراتب واقعاً وجود دارند ،درحالیکه در نظر اهل معرفت مراتبی در کار
نيست بلکه سخن از مظاهر است و صرفالوجودِ فهلويون تعيّن اوّل صرفالوجودِ اهل
معرفت است.
ريشۀ کالم مذکور در بيان اين محقق بزرگوار در اين است که ايشان قائل به آن
است که قول فهلويون به قول اهل معرفت باز میگردد (آشتيانی ،شر حال و آرای
فلسفی مالصدرا ،ص .)81لذا در ادامۀ پاسخ به مناقشۀ حکيم جلوه برای توجيه برهان
مرحوم قمشهای فرضيّۀ تشکيک را سدّ راه ديده و سعی دارد که قول فهلويون را به قول
اهل معرفت برگرداند و حاصل عبارات ايشان چنين است« :مراد محقّقان از حقيقت
وجود و اينکه گفتهاند وجود حقيقت واحده و صاحب درجات و مراتب است ،وحدت اصل
حقيقت را وحدت اطالقيه میدانند؛ وحدت اطالقيه همان وحدت شخصيه است ،چون
مراد از اطالق ،همان اطالق خارجيست (و نه اطالق مفهومی) و چون اصل حقيقت،
وحدتش شخصی میباشد ،منشأ انتزاع موجوديت به نحو ضرورت ازليه است .و اينکه
فهلويون و تبعه آنها فرمودهاند :اين حقيقت دارای مراتبی میباشد ،که مرتبۀ صرفه،
واجبالوجود است و مرتبۀ غيرصرف ممکن ،نظر بآنکه وحدت اصل حقيقت را وحدت
اطالقی دانستهاند و وحدت اطالقی مساوق با وحدت شخصی است .حتما اصل حقيقت،
رفيعالدرجات و بحسب نفس ذات ،جميع مراتب را در برداشته و اوسع از مرتبه واجبی و
ممکنی باشد نه آنکه موجود در ضمن واجب و ممکن باشد( ».آشتيانی ،شر مقدّمۀ قيصری
بر فصوص الحکم ،ص .)019و در جای ديگری میفرمايند« :وجوب و امکان تعيّنات آن اصل
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الحقيقة هستند و مقصودشان از اين وجوب مرتبۀ احديّت است که اوّلين تعيّن حق تعالی
نزد اهل معرفت است( ».آشتيانی ،حواشي بر مجموعه آثار عصار ،ص.)09
امّا در کالم ايشان خلطی صورت گرفته است ،با اين بيان که حقيقت واحد ذومراتب
مورد قبول فهلويون که مرتبهای از آن واجب و مرتبهای از آن ممکن است دارای وحدت
بالعموم است و آن وحدت سعی است .واحد بالعموم هم يا واحد بالعموم مفهومی است،
مانند انسان نوعی يا حيوان جنسی ،و يا واحد بالعموم به معنی سعه وجودی و پيرامون
وحدت عمومی به معنای سعه وجودی ،صدرالمتألهين میفرمايد« :طبيعة الوجود المطلق
لها وحدة عمومية ليست کوحدة األشخاص الجزئية و کل طبيعة لها وحدة کوحدة الوجود
المطلق ،فيجوز أن يکون المتقدم عليه من اللواحق المتأخرة عنه بل الوجود المطلق بذاته
متقدم و متأخر و سابق و الحق( ».مالصدرا ،شواهدالربوبية ،ص.)01
و اين حقيقت واحد وجود چيزی شبيه وجود منبسط در کالم اهل معرفت است و
وجه شباهت آن است که هر دو مقيّد به قيد سريان میباشند .لذا اين حقيقت واحد
نمیتواند واجب باشد ،زيرا ممکنات را هم در بر میگيرد.
پس حقيقت واحد ذو مراتب که فهلويون قائل به آن میباشند ،غير از هويّت غيبيّه
است .زيرا حقيقت واحد ذومراتب شامل واجب و ممکنات است و در صورت يکی گرفتن
مفاسدی در بر دارد .زيرا حقيقت واحد شامل ممکنات هم هست ولی هويّت غيبيّه اين
گونه نيست و واجب محض است.
و نيز حقيقت واحدۀ ذو مراتب غير از وجود منبسط است ،زيرا در حقيقت واحد،
واجب مرتبهای از آن است ولی وجود منبسط در کالم اهل معرفت فعل و ظهور حق
است و نمیتوان گفت که واجب تعالی مرتبهای از فعل خود است .وجود منبسط اگرچه
اسم وجود بر آن نهاده شده ،حقيقتی غير از نمود و ظهور ندارد و ذکر اين نکته الزم
است که فرق ميان واجب تعالی و فيض نخست وی تنها در اين نيست که واجب به
اطالق و عموم مقيّد نيست و فيض عامِ واجب مقيّد به عموم است ،به گونهای اگر تقيّدِ
به عموم نبود مانند واجب تعالی میبود ،بلکه فرق در جوهر و ذات آنهاست؛ يعنی
واجب بودِ محض ،و فيض او نمودِ صرف با تقيّد به عموم است (جوادی آملی ،تحرير
تمهيد القواعد ،ص.)51
لذا در بيان ايشان ميان وحدت شخصيّه و وحدت سريانی فرق گذاشته نشده .يا به
عبارتی ديگر ،ميان وحدت اطالقی که مقيّد به قيد اطالق است و وحدت اطالقی که
حتّی مقيّد به اين قيد نيست خلط گشته است .وحدتی که قائالن به تشکيک به آن
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معتقدند وحدتی است مقيّد به قيد اطالق و سريان ،که عالیترين مرتبهاش وجود به
شرط ال و واجبی است ،ولی وحدتی که اهل معرفت به آن قائلاند مقيّد به قيد اطالق و
سريان نمیباشد لذا سريان دارد و با همۀ قيود است ولی مقيّد به هيچ قيدی نمیباشد.
مع کلّ شیء ال بمقارنة و غير کلّ شیء ال بمزايلة.
پس قول فهلويون حقيقتاً غير از قول اهل معرفت است ،و فهلويون وجود البشرط
مقسمی را دارای مصداق نمیدانند.
 .6نقد و بررسی برهان عارف قمشهای

درست است که نقد حکيم جلوه بر برهان مذکور وارد نمیباشد ،امّا اشکال مهمّی که میتوان
بر اين برهان وارد کرد آن است که در اين برهان ميان مفهوم و مصداق خلط شده است.
توضيح اين مطلب آن است که تماميّت برهان مرحوم قمشهای بر فرض تحقّق اصل
طبيعت وجود يعنی وجود بما هو وجود در خارج است .میتوان مفهوم وجود بما هو
وجود را تصوّر کرد امّا از کجا معلوم که مصداقی برای اين مفهوم وجود داشته باشد .لذا
صرف داشتن تصوّری از مفهوم ،مستلزم تحقّق آن در خارج نمیباشد و حتّی با التزام به
قول منسوب به حکمای مشاء ـ که تباين وجودها میباشد ـ میتوان مفهوم وجود بما هو
وجود را با تجريد ذهن تصوّر کرد ،اگر چه با قبول اشتراک معنوی حرف ايشان را باطل
دانستاند ،زيرا مفهوم واحد از کثير بما هو کثير انتزاع نمیشود.
 .1 .6بیان مقدّماتی که تمامیّت برهان عارف قمشهای منوط به تمامیت آنها است
اوّالً بايد اعتباری بودن ماهيّات و اصالت وجود اثبات شود ،زيرا در نظر قائالن به
اعتباريّت ماهيت ،واقعيت چيزی جز ماهيّات متعدّد و متکثّر نيست و وجود در نزد
ايشان يک مفهوم انتزاعی ذهنی است که از ماهيّات محقّق انتزاع شده و به تجريد ذهنی
به صورت مفهومی مطلق ،يعنی وجود بما هو وجود ،در میآيد.
ثانياً کثرت تباينی میبايست نفی شود ،زيرا در صورت قبول اصالت وجود و کثرت
تباينی وجودات ،هر موجود به قيود و حدود خاصّ خود محدود بوده و در دايرۀ همان
حدود نيز موجود است .در اين ديدگاه نيز وجود بما هو وجود مصداقی حقيقی ندارد و
هيچ وحدتی ندارد مگر در مفهوم که جای مفهوم در ذهن است که در نتيجه در خارج
وجود دارای وحدت عددی خواهد بود.
ثالثاً بايد نظر قائالن به اشتراک لفظی وجود و اعتباری بودن وجود در ممکنات و
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اصالت آن در واجب مورد بررسی قرار گيرد .زيرا با قبول اين نظر اگرچه وحدت وجود و
کثرت موجود داريم امّا مصداق داشتن وجود من حيث هوهو اثبات نشده است .اگرچه
تنها واجب تعالی مصداق وجود است امّا ممکن است وجود واجب ،وجود بما هو وجود
نباشد ،اگر چه آن را نفی هم نمیکند.
رابعاً کثرت تشکيکی وجود نيز بايد از ميان برداشته شود ،زيرا در اين نظر وجود
حقيقی واحد و دارای مراتب است که عالیترين مرتبۀ آن که مرتبۀ به شرط ال از همۀ
قيود است واجب تعالی است که در نظر اهل معرفت چنين وجودی اوّلين تعيّن هويّت
غيبيّه که واجبالوجود در نظر ايشان میباشد .در اين نظر اگرچه وجود حقيقتی واحد
است ،چنانکه گفته شد ،وحدتی است در عين کثرت حقيقی و وحدتی است سريانی ،و
50
کثرت الزمۀ اين حقيقت واحده است.
جالب آن است که صدرالمتألهين در اسفار برای اثبات وحدت شخصی وجود چنين
مسيری را پيموده است .با اثبات اصالت وجود و اعتباريت ماهيت مانع اول را برداشته و
با اثبات اشتراک معنوی وجود ،به اين دليل که مفهوم واحد از کثير بما هو کثير انتزاع
نمیشود کثرت تباينی را از ميان راه برمیدارد و قول منسوب به دوانی که اصالت وجود
در واجب و اصالت ماهيّت در ممکنات است را نيز نفی کرده و فیالجمله قول فهلويّون را
برای آسان کردن تعليم میپذيرد ولی در عين حال میفرمايد« :اگر در مراحل مختلف
اسفار از کثرت تشکيکی وجود سخن به ميان میآوريم به حسب رعايت حال متعلّمان
است وگرنه آنچه درصدد آن هستيم اثبات وحدت وجود و موجود ذاتاً و حقيقتاً است که
مذهب اوليا و عرفاست و برهان قطعی اقامه خواهيم کرد که وجودات اگرچه کثير و
متمايزند ولی همگی از مراتب تعيّنات حق تعالی و ظهورات نور و شئونات ذات حضرت
اش میباشند ،نه آنکه اموری مستقلّ و ذواتی منفصل باشند»(01مالصدرا ،الحکمة
المتعالية فی االسفار االربعة .)90/0 ،و در اواخر جلد دوم اسفار قول مختار خود را اثبات
و تشکيک در حقيقت وجود را نيز نفی میکند و میفرمايد« :رجعت علّية المسمّی بالعلّة
و تأثيره للمعلول الی تطوّره بطور و تحيّثه بحيثية» (همان.)910/1 ،
 .0اقتباس از بيانات استاد جوادی آملی با تصرف (جوادی آملی ،تبيين براهين اثبات خدا تعالی شأنه ،ص 111ـ .)115
 .1مما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و مواضعتنا في مراتب البحث و التعليم على تعددها و
تکثرها ال ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء هللا من إثبات وحدة الوجود و الموجود ذاتا و حقيقة کما هو
مذهب األولياء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و اليقين و سنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات و إن
تکثرت و تمايزت إال أنها من مراتب تعينات الحق األول و ظهورات نوره و شئونات ذاته ال أنها أمور مستقلة و
ذوات منفصلة و ليکن عندك حکاية هذا المطلب إلى أن يرد عليک برهانه و انتظره مفتشا.
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و بايد توجّه داشت که با قبول اطالق ذاتی حق تعالی و البهشرط مقسمی بودن
وجودش ،جايی برای حيثيّت تعليليّه باقی نمیماند و همۀ آنچه تا قبل معلول حق
تعالی (با مبنای فلسفی) محسوب میشد و هويّت جدايی برايشان در نظر گرفته میشد،
همه با حيثيّت تقييديّه موجود خواهند بود ،نه با حيثيّت تعليليّه.
 .7نتیجه
از مجموع مطالبی که گذشت ،روشن شد که مناقشات حکيم جلوه بر برهان عارف قمشه
ای وارد نمیباشد ،امّا برهان ايشان به مغالطۀ «خلط ميان مفهوم و مصداق» دچار است و
وجود مفهوم وجود بما هو وجود ،وجود مصداق آن را تضمين نمیکند .لذا برای اثبات
وحدت شخصی وجود و اطالق ذاتی حق تعالی ،نياز به طیّ مسيری داريم که صدرا به
نوبۀ خود اين مسير را پيموده است و برای اثبات آن دو طريق را مطر کرده است که
يکی از طريق تحليل رابطۀ علّت و معلول است که نتيجۀ آن اثبات فقر ذاتی معلول است
که ديگر وجودی را برای معلول باقی نخواهد گذاشت که در نتيجه در متن واقع غير از
يک وجود حقيقی شاهد وجودی نخواهيم بود و ديگری از طريق اثبات قاعدۀ بسيط
الحقيقه که بینهايت بودن واجب تعالی جايی برای غير نخواهد گذاشت.
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