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  . مقدمه1
دارد تا  انسان معتقدی را برآن میبحث در باب عالم دنیا و آخرت از مباحثی است که هر 

درباره آن دو تحقیق نماید لیکن به طور خاص این بحث را عالوه بر فالسفه، متکلمان، 
  اند. مفسران و محدثان مورد بررسی قرار داده

با توجه به مبانی فلسفی مالصدرا همچون اصل تشکیک در تبیین هستی شناسی، 
نظرگاه فلسفی چیست؟ و نحوه حل تخالف  کیفیت رابطه این دو عالم با یکدیگر از

ظاهری موجود در رابطه با تباین مطرح شده بین عالم دنیا و آخرت و اصل تشکیک 
چگونه است؟ از آنجا که تحقیقات سابق همچون مقالۀ جوارشکیان در مورد واکاوی 

ای مبتنی بر عدم انتساب نظریۀ وحدت  نظریه مالصدرا پیرامون مبحث تشکیک، نتیجه
] و مورد قبول پژوهش حاضر نیست و 42- 31، صص5کیکی به مالصدرا ارائه کرده [تش

مضافاً تاکنون هیچ بحثی در خصوص تباین جوهری دنیا و آخرت و نحوۀ توجیه آن بر 
اساس نظریۀ تشکیک به میان نیامده، در این پژوهش سؤاالت موصوف ضمن انتساب 

طور که در   کال قرار گرفته است. آننظریۀ تشکیک به مالصدرا مورد بررسی و رفع اش
این مقاله خواهد آمد، مالصدرا در برخی کتب و آثار خود دالیلی دال بر تباین عالم دنیا 

طور کلی آیا این دو عالم  از آخرت ارائه کرده است. حال سؤاالت اساسی این است که به
ال بر تمایز و تباین ذاتی و یگانه انگاشت؟ اگر دالیل د ها را از یکدیگر متمایزند یا باید آن

جوهری این دو عالم را ارائه دهیم، اصل مهم فلسفه صدرایی یعنی تشکیک وجود در 
هرم هستی یا امکان اشرف و حتی امکان اخص که از ابداعات مالصدرا است و بسیاری از 

جمله تجسم اعمال و معاد جسمانی که منوط به آن است را چگونه توجیه  مباحث من
اند آیا دالیل تباینی صدرا قابل انکار است؟! تحقیق حاضر  اگر این دو یگانه کنیم؟ و

  باشد. درصدد پاسخگویی به سؤاالت فوق می
  

  . پیشینۀ تحقیق2
هستی و خصوصاً نسبت عالم دنیا و آخرت در کتب و رسائل و  در رابطه با بحث عوالم

  مقاالت ذیل اشاراتی شده است.
تحلیل مثل افالطونی و «اله ای تحت عنوان ] در مق27-42، صص16عبودیت [

اي بین بحث افراد طولي ماهیت در بحث مثل افالطوني و  مقایسه» ارتباط آن با ماهیات
  وجودات طولي ماهیت که متناظر مبحث عوالم هستي است به انجام رسانیده است. 
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ر بررسي و تحلیل معناشناختي تأویل و اعتبا«مقالۀ  ] در1- 14، صص2بیدهندی [
لوازم تطبیق عوالم را از منظر حکمت متعالیه بیان کرده » معرفتي آن در اندیشۀ مالصدرا

است. به عالوه پیرامون نسبت بین انسان با حقیقت و جهان مطالب قابل توجهي ذکر 
گردیده است. در مقالۀ حاضر به مبحث تباین یا یگانگی بین دنیا و آخرت به صورتي 

  شود. ویژه پرداخته مي
گوید که بحث از وحدت تشکیکی هستی به موازات وحدت  ] می5رشکیان [جوا

شخصی وجود در تبیین نظام هستی توسط مالصدرا، همواره صاحبنظران فلسفۀ 
صدرایی را با این سؤال اساسی مواجه کرده که باور و تلقی نهایی صدرالمتألهین 

قی از حقیقت واحدی یک از این دو الگو برای هستی است؟ و آیا اساساً دو تل کدام
اند؟ ایشان عالوه بر دو دیدگاه رایج تباین هستند و یا اینکه این دو الگو با یکدیگر متباین

پردازد  یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی به ارایه و اثبات دیدگاه سومی می
که با استمداد از مبانی و اصول حکمت متعالیه، تشکیک در هستی را مورد انکار قرار 

اده!!! و وحدت شخصیۀ وجود را تنها مدل قابل انتساب به فلسفۀ صدرایی و حکمت د
داند. در مقالۀ حاضر ضمن وارسی اصل تشکیک، چگونگی انطباق آن با نظریۀ  متعالیه می

  تباین عوالم دنیا و آخرت بحث شده است.
] مباحثي از حکمت متعالیه 205، ص8ج ؛91- 112، صص6، ج6حسیني طهراني [

ب عوالم هستي و اوصاف آن را پیگیري نموده و سخناني از اسالف فالسفه را در در با
باره نیز از زبان مالصدرا یادآور شده است. لکن دقیقاً به بحث شناخت و بررسي  این

  نسبت بین دنیا و آخرت از نظر مالصدرا نپرداخته است. 
تحلیلي،  -  وش توصیفيبا ر» تطابق عوالم از نظر مالصدرا«] درمقالۀ نظریۀ 7رودگر [

یا مباني آن استفاده » تطابق عوالم«قواعد و عقایدي را که مالصدرا در تبیین آنها از اصل 
گیرد که تطابق عوالم از نظریات بنیادین حکمت متعالیه  شده را شرح داده و نتیجه می

باني کند که صدرا این بحث را با م است که ریشه در عرفان نظري دارد. البته تصریح مي
حکمت متعالیه اثبات و سپس بسیاري از قواعد را بر اساس آن برهاني نموده است. آموزۀ 

کنندۀ چگونگي رابطۀ بین عوالم بوده و بدین معنا است که عوالم  تطابق عوالم بیان
هستي در حقیقت و هستي عین یکدیگرند. ایشان بر اساس اصل وحدت وجود درصدد 

م وجود بوده است لذا متعرض یا متوجه مبحث نظریۀ اثبات ارتباط حقیقي بین عوال
  تخالف جوهری دنیا و آخرت در فلسفۀ مالصدرا نشده است.
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  (مالصدرا و دالیل وی در باب تباین عالم دنیا از عالم آخرت). طرح مسئله 3
آنچه مالصدرا در تعریف عالم دنیا و آخرت آورده حاکي از این است که اوالً هریک از 

توان براي آنها مکاني در نظر  و کامل هستند، ثانیاً نمي» تامّ«و آخرت بصورت عوالم دنیا 
مند نیست، ثالثاً این عوالم قابلیت  گرفت چنانکه مجموع عوالم هستي در نظر ایشان مکان

اشاره به آنها در حقیقت وجود را ندارد چه این اشاره از داخل هر یک از عوالم یا خارج از آنها 
«... شاره وضعي است). دلیل عقلي مالصدرا در این رابطه شایان توجه است: باشد (منظور ا

النَّ المکان لِلشّي انما یتقرّر بحسب نسبه و اضافه الي ماهو مباین له في وضعه خارج في 
اضافته و لیس في خارج هذا العالم شيء من جنسه و اال لم یؤخذ بتمامه، و ال في داخله ایضا 

میعه اذا اخذ بهذه الحیثیه، فال اشاره حسیّه الیه عند اخذه تامّاً کامالً ما یکون مفصوال عن ج
  ].444، ص8» [ال مِن خارجه ال مِن داخله، فالیکون له أین و ال وضعٌ

کند مبني بر اینکه آیا عالم آخرت و عالم دنیا در سلک  مالصدرا سؤالي را طرح مي
ا تشکیل دهند که البته در این صورت واحدي به رشته درآمده تا در نتیجه، عالم واحدي ر

مند خواهند بود؟ و یا آنکه هریک از این دو به تمامه، عالمي جدا و مباین ذاتي و  مکان
جوهري با دیگري است یعني شق دوم سؤال مالصدرا مبتني بر عدم تجمیع عالم دنیا و عالم 

  1گرداند. يمند بودن آنها را منتفي م آخرت در سلک و رشته واحدي است که مکان
پاسخ مالصدرا در موافقت با شق دوم و مباینت دو عالم دنیا و آخرت در جوهر و ذات 
است.حکیم صدرایی از دنیا به عالم مادیات و طبیعیات، از آخرت به عالم تعلیمات و 

اما شاید بهترین  ریاضیات و از ماوراء آنها و عالم عقول و مفارقات تعبیر کرده است.
المبدأ و در همان کتاب توان یافت  ین حقیقت در میان سخنان وی میتبیینی که از ا

باشد که البته ناظر به بحث مکان آخرت است. وی در کتاب مذکور بر این باور  می المعاد
هستند و لذا » ذات متباین«و » جوهر متخالف«، »سلک تام«که دنیا و آخرت دو است 
. در تحلیل این بیان باید گفت که ]435، ص 8توان از مکان آخرت سؤال کرد [ نمی

باشد که بنابراین نتیجه  ن به عالم دنیا میمقدمه محذوف آن گزاره ناظر به تعلق مکا
گونه ارتباطی به عالم آخرت که دارای تباین ذاتی با دنیا  شود که مکان هیچ چنین می

ته در کتاب است ندارد.موضع دیگری هم که داللت بر تباین عالم دنیا از عالم آخرت داش
شواهدالربوبیه قابل مشاهده است که در آن با اشاره به غیریت این عالم، امکان جمع آنها 
در سلک واحد یا جهت واحد یا اتصال واحد زمانی یا مکانی نفی شده و به جای آن 

                                                                                                                                        
 . 252، ص 12جهت توضیح بیشتر رجوع شود به -1
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]. او دالئل خود را چنین پیگیري 268، ص12ی معنوی آخرت بحث شده است [ حاطها
  :1کرده است

م مردم عالم قبول دارند که اشاره حسیه به عالم دنیا و آخرت بصورت جدا گانه تما« الف
و » این«ع دو عالم یکي بود، با و اگر مجمو» ذلک العالم«، »هذا العالم«گوییم:  است مثال می

به آن اشاره » آن« و» این«شد لکن (رفع تالی) عالم دنیا و عالم آخرت با  به آن اشاره نمی» آن«
  رفع مقدم) عالم دنیا و عالم آخرت به تمامه عالمی جدا هستند. ابراین (شود بن می

اطالق عالم به عالم دنیا و عالم آخرت از قبیل اطالق عالم، به عالم عناصر، عالم 
افالك، عالم حیوان و عالم انسان نیست گرچه این اقوال به صورتی مجازی و تشبیه در 

ل به اطالق عالم به دنیا و آخرت، از باب تشبیه باب آن ها به کار رفته است. اما در قو
کامل و جداي هریک به عالم دیگر نیست زیرا اگر هریک از دو عالم دنیا و آخرت را تامّ و 

توان در کلّ وجود هم عالم تامّي پیدا کرد چرا که مجموع عوالم  از هم ندانیم پس نمي
وییم یکي از دو عالم دنیا و آخرت، در سلک و رشته واحدي به نظم درنیامده، الّا اینکه بگ

باطن دیگری است و دیگري ظاهر آن است. با لحاظ مبانیت وجودي دو عالم دنیا و 
آخرت از حیث آنکه هریک مستقل از عالم دیگرست، ناگزیر هستیم بگوییم هریک عالم 

لمین، حانه عاانّ لله سب«اند  تامّ و کاملي هستند همانطور که در زبان شریعت نیز فرموده
  ].445، ص8» [الدنیا و االخره

از دالئل دیگر مالصدرا در مباینت عالم دنیا و آخرت، از لحاظ جنس این است  - ب
ینظر «...شود و  که، آخرت یک عالم باقي است که در آن، انسان با خداوند هم کالم مي

در این شوند، تکلم الهي  شود و اهل آن نیز نابود مي لکن عالم دنیا مضمحل مي» الیه
گیرد که اختالف لوازم،  گیرند، لذا نتیجه مي عالم نیست و موردنظر خداوند قرار نمي

کند که تکلم انبیاء و اولیاء با خدا  حاکي از اختالف ملزومات است. مالصدرا تصریح می
  در نشئه دنیوی عبارت است از ظهور حق تعالی در قلبهایشان (همان).

عالم آخرت از حیث جنسی را کالم حق تعالی ذیل وی دلیل بر تخالف عالم دنیا و 
و ننشئکم في ما ال تعلَمون؛ فانه صریح في  ...« داند مبنی بر اینکه سوره واقعه می 61آیه 

ل عن االولیاء الذین  ان النشأه االخره غیر نشأه الدنیاویه، و لهذا لیست معلومه اال للکمّ
شئه آخرت خبر ندارید چرا که نشئه یعنی شما از ن» انقلبت نشأتهم الي تلک النشأه

آخرت غیر از نشئه دنیایی است و به همین دلیل جز برای اوحدی از مردم که اولیاء هللا 

                                                                                                                                        
 (مفتاح هیجدهم). 600، ص 13 رجوع شود به شترجهت توضیح بی. 1
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معلوم و  -  کسانی که نشئه دنیایی در آنها به نشئه آخروی منقلب شده است - هستند
است های موجود در آن تنها الفاظی  اما برای عوام تصور آخرت و صورت مشهود نیست

اند بدون لحاظ هیچ داللتی برخصوص معانی  ا به صورت مثالهای بعید، وضع شدهکه شرع
» ننشئکم في ما ال تعلَمون«گوید منظور از  آن خود میآنها [همان]. مالصدرا در تفسیر قر

های  ر اجساد) و یا اشاره به حشر هیئتدر مقابل حش( یا اشاره به حشر ارواح است
  ].78، ص 7، ج15مال و نیاتشان [مختلف مردم بر حسب اع

رسیم که نحوه وجود آخرت غیر از نحوه  با لحاظ مباحث مذکور به این نتیجه می
وجود دنیا است و اساساً دنیا و آخرت در جوهر وجود متخالف هستند زیرا اگر آخرت به 

نیا توانستیم حرف از تخریب دنیا بزنیم چرا که د لحاظ جوهر با دنیا یکي بود، دیگر نمي
در حقیقت، دنیا با جوهر خاص خود و نحوه وجودي ویژه خودش هست و حقیقت دنیا 

آمد هر روز دنیا به خاطر  به تعینات مشخصي یا امتیازات خارجي نیست و گرنه الزم می
صات، دنیاي دیگري بشود و در نتیجه قول به عالم آخرت  تبدل اشکال و صورتها و تشخّ

و معاد هم چیزي جز آباد شدن دنیا بعد از خرابي معناي  همان قول به تناسخ خواهد بود
و حال آن که، اجماع عقال هم بر آنند که دنیا مضمحل و فاني  دیگري نخواهد داشت.

  ].446و445، صص8گردد [ شود بطوري که به هیچ وجه برنگشته و آباد نمي مي
پی دارد که  با این وصف که تخالف جنسی دنیا و آخرت ثابت شد این امر را نیز در

جنس و ذات بهشت در آخرت و نعمتهاي موجود در آن بطور کلي با دنیا و نعمتها و 
لذتهایش متفاوت است و چنین نیست که نعمتهاي آخرتي، الذّ و اشدّ از نعمتهاي دنیا 

اد و زهّاد و اهل ظاهر به دنبال دنیاي قوي تر و البته مشابه همین دنیا  باشند تا عبّ
  ].446، صباشند!!؟ [همان

به اعتقاد مالصدرا وقتي تخالف وجودي دنیا و آخرت ثابت شود، دیگر هیچ  - ج
وجهي براي طلب مکان براي آخرت و اینکه بگوییم در کدام جانب قرار دارد نیست و اگر 

ن به معناي  داشته باشد، براي او کافي است » دار«کسي ذوق سرشاري داشته باشد و تفطّ
  مفهوم است [همان]. ان و تصور مکان براي مکان بيي مکیعن» دار«تا بفهمد 

  
  . شبهه و پاسخ به آن1- 3

کند مبنی بر اینکه، با قائل شدن به تباین عالم دنیا از عالم  مالصدرا سؤالی مطرح می
جهنم داری  شود که بهشت و آخرت با این مساله که از ظاهر شریعت چنین برداشت می

  مکان است، چه باید کرد؟
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اي کوتاه است. باید دقت کرد که بعضي از  ین شبهه نیازمند بیان مقدمهپاسخ به ا
الفاظ در معناي حقیقي و در بعضي مواقع معناي نسبي آن مورد نظر است. مثالً سفیدي 
اگر در معناي حقیقي خود لحاظ شود، هیچ اختالفي در خواص و احکام ندارد و 

ه معناي اضافي آن را در نظر پذیرد. به خالف وقتي ک همچنین شدت و ضعف هم نمي
شود که با احکام خاص  در برخي مواقع احکامي شامل آن ميبگیریم که در این صورت 

در معناي حقیقي مخالف است. مثل سوء دید نسبت به سفیدي که از حیثیت دیگري 
گوییم باال و پایین،  معناي حقیقي آن است. یا اینکه ميغیر از حیثیت خود سفیدي به 

گیرد اما چون معناي نسبي  دني که هر جفت حقیقتاً مقابل دیگري قرار ميشریف و 
شود. بنابراین وقتي  دارد، هریک از این دو از جهت دیگري متصف به مقابله با دیگري مي

  گوییم بهشت و جهنم مکاني همچون این دنیا ندارند منظور آن است که: مي
آن دو را نسبت به هم در نظر اند اما وقتي  در حقیقت وجودشان این گونه - الف

هاي جزئي لحاظ شود، اثبات مکان براي  بگیریم یا وجودشان به حسب بعضي ویژگي
هردو از این جهت که لحاظ آنها حقیقي نیست، ممکن است و این به اعتبار وجود اضافي 

  باشد. و نسبي آنها مي
قیقت حکم در ضمن آنچه در اثبات مکان براي بهشت و جهنم آورده شده در ح - ب

بعضي مراتب جزئي و نسبي آنهاست زیرا وقتي یکي را برتر و دیگري را پست در نظر 
بگیریم، مثالً گفته مي شود: بهشت باالتر از آسمان هفتم و جهنم زیر زمین هفتم است، 
در این صورت تصور وجود هریک از آنها در آن واحد در مکانهاي مختلف یا محدود 

شود و هر چیز واحدي را  د نسبي آنها مانع چنین چیزي نمیغیرممکن نیست زیرا ایجا
توان به امور متخالف به اعتبار وجود اضافي (نه حقیقي) نسبت داد  در آن واحد مي

  ].447[همان، ص
  

 . تقابل نظریه تباین دنیا و آخرت با اصل تشکیک4
آخرت گویی حال بر اساس باور و اعتقادات مالصدرا در باب تمایز عالم دنیا از عالم 

مگر به شرح ایضاً معتقد نیست  رود. ظاهرا اصل تشکیک در فلسفه وی زیر سؤال می
عوالم هستی در طول یکدیگرند و هر مرتبه عالم، مافوق مرتبه مادون خود است، پس 

به عبارت دیگر انتقادی که وارد میشود  را، اشتدادِ عالم دنیا دانست!؟ باید عالم آخرت
صدرا درباره نسبت تباین ذاتی دنیا وآخرت با نظریه ایشان در چگونگی جمع رای مال
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باب تشکیک به عنوان یکی از مبانی و اصول تاسیسی حکمت متعالیه صدرایی است. 
در پاسخ به این شبهه باید ابتدا معانی تشکیک را  راهکار خروج از این تناقض چیست؟

تعارض ظاهری خارج شد.البته توان از این  مورد بررسی قرار دهیم تا بفهمیم چطور می
ی صدر جهت تبیین بیشتر انتقاد موصوف توجه به مطالب ذیل از مجموعه رسائل فلسف

و حدّ  یا باید در واجب و ممکن به واسطه«حائز اهمیت شایان است:  47؛ صالمتالهین
قائل باشیم. اگر این حدّ اشتراك نفس وجود باشد نحوه تفکیک علت و معلول  یمشترک
گیرد، و اگر فقط حد اشتراك را بین معلوالت بدانیم تا قاعده الواحد  یؤال قرار ممورد س

گیرد؛ و باالخره با هر گفتار و  یصحیح باشد باز ممیّز بین موجودات مورد سؤال قرار م
وجود بر ما امر   گیرد، و لذا نباید بداهت یما قرار م یها سؤال مشکلتر پیش رو ده یمقال

تمام مسائل را حلّ شده بدانیم. از أمّهات فلسفه صدرا در مسائل را مشتبه سازد که 
داند، و لکن بر متعلّم  یم یوجود همان اصالت وجود است که صدرا آن را از الهامات ربّان

فلسفه واجب است که مسأله را سهل و آسان نگیرد که مثال با هشت دلیل وجود اصیل 
بداند مسأله چنان پیچیده و بغرنج است که شد و مسأله دیگر تمام شده است، بلکه باید 

همچون شیخ الرئیس و شیخ اشراق و میرداماد به این  یعلوم عقل یها اعاظم و استوانه
اند، زیرا با قبول اصالت وجود با چندین محذور بزرگتر همچون  گفتار اعتقاد نیافته

ت تبیین کیفی یوجه تمایز بین واجب و ممکن طرف خواهند بود. و از طرف یچگونگ
گیرد که مثال آیا ما باید عالم را اعمّ از  یعالم کون و ارتباط آن با حق مورد سؤال قرار م

اختصاص  یفرض کنیم، که قسمت - تحت عنوان وجود - ی ا واجب و ممکن داخل دایره
اختصاص به ممکن دارد؛ یا واجب اصال داخل در این دایره نیست،  یبه واجب و قسمت

در حکمت متعالیه  یآید.از طرف یپیش م یسد و محذورات متعددکه با هر مثال مفا
بینیم صدرا با وجود اصل اصالت وجود قائل به اصالت جعل وجود  ینگریم و م یصدرا ما م

و  یکه مسأله عالوه بر سیزده برهان اقامه شده با آنکه کامال منطق یشود در حال ینیز م
اشد؛ زیرا با قبول اصالت جعل ب مخصوص به خود می یپیچیدگ یصحیح است، دارا

شود که علت اختالف به وجود است یا  یوجود علت اختالف موجودات و عوالم مطرح م
. و 1 اگر به ماهیت باشد پس در واقع اصالت جعل أوال و بالذات با ماهیت است ماهیت؟

شود (زیر سؤال رفتن  یاگر به وجود باشد چگونه حدّ مشترك دو چیز منشأ اختالف م

                                                                                                                                        
ت رائحـة   ین مسأله را از قبیل تأثیر عدم (از محققین عرفا ا یا طایفه .1 الوجـود) در   اعیان ثابته: مـا شـمّ

 ».مصباح االنس« :نکـ » من عجب العجاب یهذا تر«اند،  وجود دانسته
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راسخ  یشویم که فلسفه صدرا و بنا یژرفانگر ما متوجه م ی؟!پس با دید 1.تشکیک) اصل
شود قابل دقت و تأمل است، که در واقع  یبیشتر از آنچه دیده م یحکمت متعالیه او بس

 یمنوط به شهود یو کالم یو اشراق یبر روش حکمت مشّائ یفهم آن عالوه بر آشنای
سابق در گرو فهم وحدت وجود و  یعارفانه است، زیرا فهم همین چندین مسأله اساس

که شاید بتوان بدون اغراق گفت فهم آن بدون ریاضت و کشف و  2 کیفیت آن است
ر نخواهد شد.الزم به تذکر است حمله یشهود بر کس مخالفین فلسفه و عرفان  یها میسّ

مین مسأله وحدت و تشکیک وجود و حکمت متعالیه صدرا درست متوجه ه یو حت
  ].14[  کیفیت تبیین آن است

  
  . مالصدرا و تأملی بر معنای تشکیک 5

پیرامون تشکیک سه دیدگاه مشهور وجود دارد که عبارتند از: الف) تشکیک عامی که 
دیدگاه منسوب به مشاء است و معتقد هستند موجودات حقایق متباینی هستند که در 

 نی مفهوم وجود مشترک هستند.از نظر آنان گرچه مفهوم وجودصدق مفهوم واحد یع
اشتراک معنوی) اما چون مفهوم وجود، عرض عام و امری مشترک بین همه اشیاء است (

 شود نافی بساطت حقایق وجودی نیست. از معقوالت ثانویه و امری اعتباری شمرده می
ک معنوی قائل بودند و از بنابراین، آنها از یک طرف به تشکیک مفهومی وجود و اشترا

  ].148، ص 12طرف دیگر تباین حقایق وجودی را پذیرفته بودند [
 غیرمشاء مستند است. این قسم از تشکیک خاصی که به فالسفه ب) 
این نگاه، وحدت حقیقی  معتقدند وجود، یک حقیقت دارای مراتب است در فالسفه

که  گردد به وحدت بازمیوکثرت نیز حقیقی است. وحدت وکثرت جاری است وکثرت 
  توان تفسیر کرد: البته این نگاه رابه دوگونه می

. اینکه در این مراتب، مرتبه اعالی آن ذات واجب تعالی است و مرتبه ادنی آن 1
لیت برقرار است هیولی است و بین موجودات در این سلسله از باال به پایین رابطه ع

رتبه پایین خواهد بود که علت و معلول به مرتبه باال علت برای م ،یعنی در هر مرتبه
نحوه دو وجود متفاوت هستند و علت در مرتبه معلول حضور ندارد که به آن تشکیک 

                                                                                                                                        
 ست.حکمت متعالیه ا یاخصّ یو حت یاین مسأله همان تشکیک خاص. 1
در رسـاله   یآشتیان یمرحوم میرزا مهد ینظر موجود است که حکیم ربان 30در این مسأله متجاوز از . 2

 اند. از نظرها شده یمتکفّل بحث پیرامون بعض» اساس التوحید«
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شود که این مراتب عبارتند از :مرتبه عقل، مثال و ماده . مرتبه عقل در  طولی گفته می
از وجودات، اختالفاتی ترین رتبه وجود دارند.البته در هر مرحله  باالترین و ماده در پایین

در کمال و نقص مشاهده میشود که بین آنها رابطه علیت برقرار نیست و به آن تشکیک 
  ].170، ص1؛  511، ص1، ج9گویند [  عرضی می

دو: این تقریر نظرنهایی جناب مالصدرا درتشکیک خاصی است. وقتی  . تقریر2
ر، کمال و نقص، قوت و گوییم، وجود مشکک است به این معناست که تقدم و تاخ می

ضعف در وجودات حقیقا وصف خود وجود است نه اینکه وصف امر دیگر باشد و مجازا به 
بر عکس تشکیک در ماهیت است که اتصاف ماهیت به تشکیک،  .داده شودوجود نسبت 

گوییم که جوهر بر عرض مقدم است، یا  به نحو مجازی و بالعرض است. مثال وقتی می
لت بر معلول مقدم است، تقدم و تاخر حقیقتا در وجود است، وگرنه گوییم ع وقتی می

اگر وجودی نباشد، هیچ یک از اینها تقدم و تاخری ندارند و هستی آنهاست که مقدم 
]. در این راستا استاد جوادی آملی نیز آن را تأیید 144، ص1، ج20است نه ماهیت آنها [

دسترسی به آن ندارد و معروف کسی نیز گویند: اول ذات الهی است که کسی  کرده و می
شود بعد مرتبه صفات ذات الهی است که امکان شناخت در آن وجود دارد و  واقع نمی

بعد از آن در مرحله سوم فعل الهی است که از خداوند صادر شده که از صادر اول شروع 
ین شده و تا موجودات مادی جاری و ساری است که مرتبه عقل و مثال و ماده در ا

ی برتر،  مرتبه قرار دارند و همه موجودات شئون آن هستند به این معنا که مرحله
تر رقیقه آن فعل بوده و فعل الهی در آن حضور دارد که این  حقیقت و مرتبه پایین

دیدگاه، نظر نهایی مالصدرا در حکمت و فلسفه است و مخلوقات شئون فعل و فیض 
در این دیدگاه بین ذات واجب و صفات ذاتی ایشان الهی هستند، البته باید توجه داشت 

و فعل او که واحد است و مخلوقات از شئون آن فعل هستند نیز رابطه تشکیک برقرار 
کند و  است .زیرا ذات الهی مصداق حقیقی وجود است و وجود بالذات بر ایشان صدق می

کند  دق میفعل او نیز مصداق حقیقی وجود است و مفهوم وجود حقیقتاً بر آن ص
بنابراین چون هر دو حقیقتاً مصداق وجود هستند (البته یکی به نحو مستقل و یکی به 

، 2، ج9نحو ربطی و غیرمستقل) بنابراین بین آنها نیز رابطه تشکیک برقرار است [
  ]. 120، ص 4؛  301-300صص

ج) تشکیک خاص الخاصی که این دیدگاه به عرفا منسوب است و معتقد هستند 
س وحدت شخصی وجود تنها حقیقت وجود و مصداق حقیقی وجود، حقیقت ذات براسا
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الهی است که یک موجود واحد بسیط است و سایر موجودات ظهورات او هستند.در این 
  نگاه، وحدت، حقیقی است و کثرت، اعتباری یعنی در واقع کثرت نمود است نه بود.

در تفسیر دوم است ولی نظر نهایی جناب مالصدرا در حکمت، همان تشکیک خاص 
شوند از دیدگاه تشکیک خاص الخاصی پیروی  وقتی ایشان وارد عرصه عرفانی می

  گذاری کنند. نکته مهم دیگری که توجه به آن الزم و ضروری است این است که این نام می
به تشکیک خاصی و خاص الخاصی بنابر دیدگاه مشهور از معانی تشکیک خاصی و خاص 

صی و د که ما با تفصیل بیان شده، بهتر است که قسم دوم در تشکیک خاباش الخاصی می
تشکیک اخصی بنامیم و قسم سوم آن را که نظر نهایی ایشان نظر میانی جناب مالصدرا را 

در دستگاه حکمت است،تشکیک خاص الخاصی معرفی کنیم. در این مرحله کثرت وجود 
حضرت حق   رت بود به کثرت نمود و آیتگردد و کث انکار شده و به کثرت ظهورات باز می

شود تشکیک خاص الخاصی معتقد است وجود یعنی خداوند متعال یک حقیقت  تبدیل می
واحد بسیط است و تمام موجودات ظهورات آن هستند و تمام مخلوقات به حیث شانی 

ی شود که نظر نهای خداوند موجود هستند. از عبارات جناب مالصدرا به خوبی استفاده می
ایشان همین قول سوم است و این دیدگاه بسیار در مباحث فلسفی خصوصا بحث از عالم 
دنیا و عالم آخرت اثرگذار است چرا که در این دیدگاه رابطه علیت به تشأن (درآمدن علت 

  ].35، ص 14شود [ رت معلول) و ظهور تبدیل میبصو
هی باشد، تشکیک به اگر یک مرتبه وجود فوق ماالیتنا«گوید:  مدرس آشتیانی می

]. بدین معنا که اگرمفهومی تنها 171، ص1» [تشکیک خاص الخاصی برخواهد گشت
یک مصداق منحصر به فرد داشته باشد و همان مصداق مفهوم را بر خود منطبق سازد و 
اصالً افراد متعددی نباشند تا مفهوم همچون تشکیک خاصی به طور متفاوت بر آنها واقع 

همان اصل واحد  عکوس و اظالل و فروع و آیتند، نه افراد و مراتب، شود بلکه افراد،
باشند.در واقع این نوع از تشکیک نافی استقالل وجودی مراتب وجود و موجودات است. 

  ].302، ص 1، ج9[ 
  

 . تعارض نظریه تشکیک خاصی وجود با اتصال در مراتب هستی1. 5
خوریم. یکی از  ل برمیچند به مشکاگر قائل به تشکیک خاصی وجود شویم در مواردی 

،که موضوع بحث این مقاله است عبارت از این است که مراتب از حیث اتصالی این موارد
کنند. این مشکل با توجه به محوریت مقاله مبنی بر تباین یا یگانگی عالم  ایراد پیدا می

  گیرد. دنیا و عالم آخرت مورد بررسی قرار می
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ل تشکیکی هستی، مدلی است فاقد هر گونه گسستگی و در تحلیل عقلی، اصوالً مد
انفصال وجودی. هستی هر مرتبه متصل به هستی مراتب مادون و مافوق خود است. در 
نتیجه مجموع مراتب، در عین تمایز و بعد وجودی از یکدیگر، حقیقتی پیوسته، متصل و 

  باشند. می ای دهند و از این حیث جملگی دارای هویت واحده واحد را تشکیل می
از طرفی اتصال در هستی مالزم با وحدت و عینیت وجودی است و  نمی توان دو 
موجود را از حیث هستی متصل به یکدیگر دانست و در عین حال میان هستی آنها قائل 
به تمایز شد. چراکه اتصال همان اتحاد و یگانگی است (در غیر این صورت انفصال است 

ای ، واقعیتی وحدانی و غیر مرکب از  ر موجودی و هر مرتبهو نه اتصال) و چون هستی ه
شی   اجزاء دارد، پس باید اتصال در هستی را همان اتحاد و یگانگی کل واقعیت دو

در غیر این صورت  دانست یعنی تمام هستی یکی را با تمام هستی دیگری متحد شمرد.
کدیگر بدانیم و بگوییم جزئی باید هستی را چون اجسام دارای اجزاء و ابعاض ،منحاز از ی

از هستی این، با جزئی از هستی آن، متحد شده است، نه تمام هویت و واقعیت آنها. در 
 این صورت:

: در همان اجزائی که با یکدیگر اتصال وجودی یافته اند، باید حکم به عینیت و  اوالً
  یگانگی آن اجزاء کنیم.

: اجزاء در هر یک از طرفین، با یکدیگ اند یا منفصل. اگر اجزاء هر یک از  ر متصلثانیاً
طرفین را متصل با هم بدانیم باز بنا به تالزم اتصال و وحدت باید جمیع اجزاء هر یک را 

الوجود و الهویه تلقی کنیم، یعنی همه اجزاء هر طرف را، یک هستی واحد و یگانه  متحد
ر متصل و متحد فرض بدانیم و چون یکی از آن اجزاء را با یکی از اجزاء طرف دیگ

ایم پس باید به این حکم اذعان نماییم که جمیع اجزاء و ابعاض هر یک از طرفین  کرده
با جمیع اجزاء و ابعاض طرف دیگر اتحاد و یگانگی در شخصیت دارند. و اگر هر جزء 
یکی را منفصل از اجزاء دیگرش بدانیم وحدت شخصیه هر موجود از بین رفته و یک 

شود. در این صورت  می - به تعداد اجزاء منفصله الوجود - چندین موجود موجود مبدل به
دو موجود متصل همان دو جزئی هستند که از دو طرف با یکدیگر اتصال و اتحاد 

اند لذا باز به حکم اول باید اذعان نمود که اتصال وجودی عین یگانگی در  وجودی یافته
ن مراتب هستی مالزم آن است که هویت و تشخص وجودی است. بنابراین متصل دانست

کامال متحد و یگانه و خالی از هر گونه تمایز و بعد  آنها را در متن هستی یکدیگر،
وجودی بدانیم، در اینصورت همه مراتب  به یک مرتبه مبدل خواهند شد. در نتیجه اگر 
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مرتبه  عالم دنیا و عالم آخرت را یگانه بپنداریم ورابطه تشکیکی بین آنها لحاظ کنیم،
بندی آنها کامال از بین خواهد رفت و باز از این حیث تنها مدل قابل قبول، مدل وحدت 

  ].41 - 40شخصیه وجود خواهد بود [همان ، صص
  

  . خالصه تحلیل مسأله 6
توان به این نتیجه رهنمون شد که بر مبنای نظام تشکیک و  با توضیحاتی که آمد می

باین مذکور بین عالم دنیا و عالم آخرت از سنخ بندی وجود در حکمت صدرایی ت مرتبه
» این مرتبه خاص بودنش«بدین معنا که هر مرتبه از حیث  تباین مراتب هستی است.

متباین از مراتب باالتر یا پایین تر از خود است اما بین این مراتب اتحادی از نوع اتحاد 
د، چنانچه روح ،احاطه تحقق دار» کلیت و اطالق سعه وجودی«و » حقیقت و رقیقت«بین 

وجودی بر جسم دارد حال نحوه احاطه عالم آخرت به عالم دنیا از این سنخ احاطه 
دنبال بحث از بداهت وجود، فصلی را تحت عنوان  است.مالصدرا در کتاب مشاعر، به

را به بحث از  ] و آن8، ص11منعقد کرده [» لألشیاء  کیفیّة شموله یف یالمشعر الثان«
ی آن در » حقیقت وجود«و شمول  نحوة احاطه ه و از جمله ظهور و تجلّ درمراتب خاصّ

و مصداقی را اشمل از » وجود«ذهن اختصاص داده است. او مفهومی را اوسع از مفهوم 
غیر از سعه و احاطه » مفهوم وجود«داند. سعه و شمول  نمی» حقیقت خارجی وجود«
ت از: ظهور، تجلّی و انبساط آن عبارت اس» وجود«است. احاطه حقیقت » حقیقت وجود«

عنوان یک حقیقت  در مراتب مختلف، چه در خارج و چه در ذهن. حقیقت وجود به
ت عین ذات آن است، هرگز به دلیل این البشرط مقسمی به آید و  ذهن نمی که خارجیّ

دلیل   شود، لکن مراتب آن، یعنی وجودات خاصه، هرچند به محکوم به قوانین ذهنی نمی
شوند،  خارجیت عین ذات آن است، هرگز به کنه و حقیقت خود، معلوم آدمی نمیکه  آن

ت دارند، از وصف معلومیت برخوردار می اما به شوند. به نظر  تبع اتحادی که با ماهیّ
در نظر او، نه حقیقت بشرط ال و نه حقیقت ال بشرط قسمی، » حقیقت وجود«مالصدرا 

جمیع وجودات خاصه احاطه دارد: هم بلکه حقیقت ال بشرط مقسمی است که بر 
ه را دربر می ه می وجودات اصلیّة خارجیّ شود. بر  گیرد و هم شامل وجودات ظلیّة ذهنیّ

آید، در واقع، ظهورات حقیقت  چه در ذهن به کسوت ماهیّات در می این اساس، آن
ل از خارج به ذهن و در تجلّی و ظهورش احتیاج  مطلقه وجود است که در مقام تنزّ

  ].10، ص19مفهوم دیگر ندارد [ به
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با این لحاظ اگر عالم آخرت را یکی از عوالم و مراتب هستی که در طول عالم مادی 
فعلی قرار دارد. و از آنجا که زمان است، قلمداد کنیم، در مرتبه ای باالتر نسبت به جهان 

امکانی قرار متعلق به عالم خلق است، درنتیجه آخرت در مرتبه فرازمانی و به تبع  فر
دارد. حکیم صدرایی نسبت روزهای آخرت را به روزهای دنیوی مثل نسبت روح اعظم به 
ارواح جزئی میداند که احاطه وجودی و کلیت سعی دارند. یعنی هر روح جزئی حصه ای 
از روح کلی است.در جای دیگر نسبت بین ازمنه جهان ماده را به زمان آخرت، مثل 

با بررسی نظرات و دالیل مالصدرا در  ].325، ص 8داند [ ت مینسبت متغیرات به ثابتا
باب تمایز یا یگانگی عالم دنیا و عالم آخرت در دیدگاه اولیه به نوعی تعارض 

خوریم؛ چرا که وی در برخی آثار خود، اعتقاد به تباین ذاتی عالم دنیا از عالم  برمی
وحدت آنها و در مواردی هم به آخرت دارد، در برخی دیگر از آثار به نوعی یگانگی و 
ی سعی و کلی عالم آخرت بر آن  برتری عالم آخرت نسبت به عالم دنیا و به نوعی احاطه

اشاره کرده است. با لحاظ وحدت شخصیه وجود، تحلیل کثرات در عالم هستی بر مبنای 
گیردکه کثرت وجودی انکار  ی هستی انجام می اصل ظهور و بطون داشتن حقیقت واحده

یابد. تنها تمایز ،تمایز ظاهر و باطن است که تمایز  کثرت ظهوری و تعینی مصداق می و
ای نیست چرا که بین ظاهر و باطن هیچ بعدی نیست. باطن همان ظاهری است  مرتبه

که تعین ندارد و ظاهر همان باطنی است که اطالق ندارد و مظاهر چیزی جز تعینات 
بندی است به  الم دنیا با عالم آخرت ارتباط مرتبهمختلف ظهور باطن نیستند. ارتباط ع

ای باالتر از عالم دنیا قرار دارد و بر آن احاطه و تسلط  این معنا که آخرت در مرتبه
زمانی حقیقتی فراوجودی دارد. با توجه به احاطه عالم آخرت نسبت به عالم دنیا، آخرت 

را همواره متحقق دانست چرا  توان آن داشته و محیط به جمیع ازمنه است در نتیجه می
که در هر زمان که بتوان به آن توجه نمود یا بدان منتقل شد از زمان جدا شده و آن را 

  دارای تحقق خواهیم یافت.
  

  . نتیجه7
  شویم: از مجموع نظرات حکیم صدرا یی به نتایج ذیل رهنمون می

صدرا شئونات، تعینات جمله عالم دنیا و عالم آخرت) در دید مال . کل عوالم هستی (من1
اند که هیچ تباینی با یکدیگر ندارند؛ چرا که بازگشت همه اینها به ذات واحد و  و ظهوراتی

یگانه است (همان وحدت شخصی وجود) یعنی وجود در عین وحدت دارای کثرتی است که 
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  آن کثرت مخل وحدت نیست، در واقع کثرت از مراتب آن حقیقت واحد است.
دار بودن عالم دنیا و عالم  ورد نظر مالصدرا منافاتی با حقیقت. وحدت وجود م2

  ی عالم دنیا از عالم آخرت است. آخرت ندارد بلکه نافی استقالل وجودی مرتبه
. تباین مطرح شده توسط مالصدرا بین عالم دنیا و عالم آخرت تباین در ماهیت 3

تی است یعنی مرتبه نیست بلکه تباین در وجود است که از سنخ تباین درمراتب هس
آخرت از حیث این مرتبه خاص بودنش، متباین از مرتبه دنیاست.لیک اتحاد بین آنها 

  است.» حقیقت و رقیقت« اتحاد 
گونه مطلب دوگانه در باب نظریات مالصدرا راجع به عالم دنیا و آخرت یافت  . هیچ4

، نظریه تباین نمی شود و با دقت در اندیشه نهایی مالصدرا حول محور اصل تشکیک
جوهری دنیا و آخرت نیز در جای خود به اثبات میرسد و برای رسیدن به این مقصود 

  الزم نیست انتساب نظریه تشکیک بدوی یا نهایی به مالصدرا را منکر شویم.
  

  منابع
  قرآن کریم. ]1[
  ). هستی از نظر فلسفه و عرفان، قم: بوستان کتاب.1382جالل الدین (] آشتیانی، سید2[
ن در اندیشه آبررسي و تحلیل معناشناسي تأویلي و اعتبار معرفتي ). «1383محمد (] بیدهندي، 3[

  .35- 22صص ، 41نامه مفید، قم: ش ». مالصدرا
  تحقیق: سعید بندعلي، قم: مرکز نشر اسراء.، نسبت دین و دنیا). 1381(] جوادی آملی، عبدهللا 4[
     مت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، الزهراء، قم: إسرا.). شرح حک1368] جوادی آملی، عبدهللا (5[
تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت ). «1383] جوارشکیان، عباس (6[

  .42-31، صص38، خردنامه صدرا، شماره »متعالیه
  .). معاد شناسی، مشهد: انتشارات عالمه طباطبایی1424] حسینی طهرانی، محمد حسین (7[
  .161، ص22فصلنامه تبیین حکمت، ش ، »نظریه تطابق عوالم). « 1393( ] رودگر، نرجس8[
  ). المبدأ و المعاد، تهران: بنیاد حکمت صدرا.1354( ] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین)9[
ه، ضمیمه ). الحکمه المتعالیه فی االسفار االربع1383( ] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین)10[

ای، تصحیح و تحقیق غالمرضا  ، مقدمه سیدمحمد خامنه2و1 هادی سبزواری، جتعلیقه حاج مال
  اعوانی، تهران: بنیاد حکت اسالمی صدرا.

 ی). منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه ف1362( ] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین)11[
  آگاه. ، تهران: الفنون المنطقیه

  المشاعر، قم: بوستان کتاب.). 1342( (صدرالمتألهین)رازی،  محمدبن ابراهیم ] شی12[
  ). العرشیه، ترجمه محمد خواجوي. تهران:مولی.1386] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین) (13[



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ سومپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      108

  ). مفاتیح الغیب، تهران: انتشارات مولي. 1387، (] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین)14[
). مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین.تهران: 1420، (محمدبن ابراهیم (صدرالمتألهین) شیرازی،] 15[

   حکمت.
  ). تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.1366] شیرازی، محمدبن ابراهیم (صدر المتألهین)، (16[
فت فلسفی، قم: معر». تحلیل مثل افالطونی و ارتباط آن با ماهیات). «1383] عبودیت، عبدالرسول (17[

  .76-65، صص 22ش
  ).  دیوان اشعار سنایی غزنوی، تهران، نشر ابن سینا.1341] غزنوی، ابوالمجد مجدوبن آدم (18[
الدین آشتیانی، تهران:  شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جالل ).1375] قیصری، محمدداود (19[

  انتشارات علمی و فرهنگی.
الدین آشتیانی،  سالة المشاعر، تعلیق و تحقیق و مقدمه سید جالل). شرح ر] الهیجی، محمدجعفر (؟20[

  مرکز النشر.
 شرح جلد اول اسفار اربعه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.). 1380یزدی، محمدتقی (] مصباح 21[


