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Abstract 
  The present research is set out to prove a sense of contiguous 

unity in domain of ontology through punctuating the principle of 
"Infinity of Existence Truth." A sense of unity (Monism) in which, 
discontinuity, contradiction, delimitation and conditionality are to 
be left aside. Affirming the mentioned end is not much laborious 
based on Particular Unity of Existence and Contingency of 
Gradation in Manifestations of Existence Truth, but its proof  
according to Graded Unity of Existence and contingency of 
Gradation in the circumstances of Existence Truth , the obligatory 
binding of Self Existent , the separation between the circumstances 
of Existence and taking diversity as unity has been disputed in a 
such way that some have considered the relations between 
Gradation in Manifestations and Gradation in Circumstances as 
contradiction. The most of disputations lie within inadvertence on 
ontology of circumstances, mixing contingents of existence, and 
more importantly belief in impossibility of proving Infinity of 
Existence Truth based on Circumstantial Graded Unity. Owing to 
this, the researcher holds that affirming Infinity of Existence 
Truth in Circumstantial Graded Unity can lead to Contiguous 
Unity of Existence on the one side and the consistency between 
Gradation in Circumstances and Gradation in Manifestations on 
the other side. 

Keywords: infinity of existence truth, gradation in circumstances, 
gradation in manifestations, contiguous unity of existence. 
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در مراتب با   یکتشک يوجود ینت«مبا یۀنظر انتقادي یلیتحل یبازخوان
 وجود»  یقتبودن حق یبر اصل «نامتناه یدکأدر مظاهر» با ت  یکتشک

 

            ∗∗علیرضا کهنسال             ∗دردشتی سعید فامیل
 ∗∗∗سیدمرتضی شاهرودي  

 

 چکیده 
با تأکید بر اصل «نامتناهی بودن حقیقت وجود»،    هدف این نوشتار آن است که 

نوعی «وحدت اتصالی» را در ساحت هستی به اثبات برساند. وحدتی که در پرتو آن 
گردد.  حقیقی در ساحت هستی نفی    »يبندمرتبه«و    ي»«مرزبند«انفصال»، «تباین»،  

حقیقت  مظاهر  در  تشکیک  وقوع  و  وجود»  شخصی  «وحدت  طبق  هدف  این  اثبات 
و وقوع   اثبات آن طبق «وحدت تشکیکی وجود»  لکن  نیست؛  وجود، چندان دشوار 

تعالی»، «انفصال تشکیک در مراتب حقیقت وجود، از جهاتی نظیر «مقید شدن واجب
«مصداق وجود بودن کثرات» مورد مناقشه قرار گرفته    میان مراتب حقیقت وجود» و

اي نسبت میان «تشکیک در مراتب» و «تشکیک در مظاهر» را است؛ به نحوي که عده
شناسی «مرتبه»،  اند. لکن عمدة این مناقشات ناشی از غفلت در هستیتباین دانسته

اثبات «نامتناهی  تر از همه اعتقاد به عدم امکان  خلط میان «اعتبارات وجود» و مهم
بر است.  مراتبی»  تشکیکی  «وحدت  طبق  وجود»  حقیقت  نگارنده   این  بودن  اساس 

در «وحدت تشکیکی مراتبی»  وجود»    یقتحقبودن    یتناهنام«معتقد است که با اثبات  
در    یکدر مراتب» با «تشک  یک«تشکوجود و عدم مباینت    »ی«وحدت اتصال  توانمی

 .را نتیجه گرفت مظاهر»

نامتناهی بودن حقیقت وجود، تشکیک در مراتب، تشکیک در مظاهر، وحدت   واژگان کلیدي: 
   .اتصالی وجود

 

 مقدمه  . 1
ویژه اهمیت  توجیه کثرت در هستی  و وحدت حقیقت وجود،  اصالت  اثبات  از  اي پس 

توجیه کثرت در هستی است که دو تقریر   هايمیابد. نظریۀ «اختالف تشکیکی» یکی از راه
مشهور از آن وجود دارد. در تقریر اول، وجود، حقیقت واحد داراي «مراتب تشکیکی» متکثر 
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 است (صدرالدینوجود    یقتحقآنها یعنی    االشتراكمابه  ین ع   ، مراتب  این  یاز االمتمابه  است؛
وجود، حقیقت واحد شخصی است ). در تقریر دوم،  472-466صص،  2ق، ج1417  ،شیرازي

)؛ لذا در  217صم،  2010  ي، فنارکه تشکیک نه در مراتب آن، بلکه در «ظهورات» آن است (
رسد، «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» مباین است؛ لکن با نگاهی  ابتدا به نظر می

«نامتناهی دقیق ثمرة  مظاهر»  در  «تشکیک  زیرا  است؛  تأمل  محل  مباینت،  این  بودن    تر 
حقیقت وجود» است که نوعی «وحدت اتصالی» را در ساحت هستی به دنبال دارد، وحدتی  

«مرتبه  و  «مرزبندي»  «انفصال»،  میکه  نفی  هستی  در  را  حقیقی  اگر  بندي»  لذا  کند؛ 
«نامتناهی بودن حقیقت وجود» و «وحدت اتصالی» مذکور در «تشکیک در مراتب» نیز اثبات  

اند، مباینتی میان «تشکیک در مراتب» با «تشکیک  تصریح نموده  شود، همانگونه که برخی
؛  169صق،  1417یی،  طباطبا؛  71، ص1م، ج1981،  شیرازي  در مظاهر» نیست (صدرالدین

). نگارنده معتقد است اثبات «نامتناهی بودن حقیقت 474و191صص،  9، جش1384  ي،مطهر
تبیین صحیح ارائۀ  پرتو  در  مراتب»  در  «تشکیک  در  مراتبی   وجود»  تشکیکی  «وحدت  از 

هستی و  امکانوجود»  «مرتبه»  نظیر  شناسی  اشکاالتی  نتیجه  در  و  است    تقید«پذیر 
که سبب حکم   وجود» و «مصداق وجود بودن کثرات»  یقتمراتب حق  «انفصال  ،» یتعالواجب 

باشد و مباینتی  به مباینت «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» است، قابل پاسخ می
توان میان دو تفسیر فلسفی و عرفانی از تشکیک، یگانگی و وحدت  این دو نیست و لذا می  بین

ایجاد نوعی سازش میان «وحدت تشکیکی وجود» و  برقرار نمود، وحدتی که در نهایت به 
رو  بررسی امکان اساس مسئلۀ اصلی تحقیق پیشانجامد. بر این  «وحدت شخصی وجود» می 

ح بودن  «نامتناهی  تشکیکی  اثبات  «وحدت  مطابق  آن  اتصالی»  «وحدت  و  وجود»  قیقت 
با   مراتب»  در  «تشکیک  مباینت  عدم  معناي  به  مطلب  این  اثبات  است.  وجود»  مراتبی 

 «تشکیک در مظاهر» است.
سنجی «تشکیک در مراتب» با «تشکیک هایی که تاکنون در زمینۀ نسبت در مورد پژوهش

لۀ «بررسی تشکیک در مراتب و مظاهر از نگاه عالمه  توان به مقادر مظاهر» انجام گرفته، می
طباطبائی» اثر وکیلی و طاهري؛ مقالۀ «جریان تشکیک در مظاهر وجود یا مراتب آن» اثر 

سها و مقالۀ «نظریۀ تشکیک از دیدگاه فیلسوفان صدرایی و عرفاي وحدت وجودي» صدوقی
در مراتب» با    یک«تشکي به تباین  اثر بهار نژاد، اشاره نمود. در همۀ مقاالت مذکور به نحو

اثر پیش  در مظاهر»  یک«تشک آنچه  پژوهشتصریح شده است، لکن  از  را  هاي مذکور و  رو 
کند، دستیابی به رهیافتی نوین بر مبناي اصل «نامتناهی بودن حقیقت  مانند آن متمایز می

ت به نحوي وجود» براي نقد دیدگاه تباین «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» اس
 . که بتوان به نوعی سازگاري میان این دو دست یافت
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 حقیقت وجود . 2
حقیقت و مصداق بالذات هر مفهومی، از جمله مفهوم وجود، چیزي است که آن مفهوم،  

هیچ قید، حیثیت و شرطی، حتی شرط عموم و اطالق از او انتزاع و بر او حمل    بدون مالحظۀ
  یچ ه  ۀبدون مالحظوجود    اساس حقیقت و مصداق بالذات مفهوم وجود، کهشود. بر این  می

شود؛ طبیعت و  یشرط عموم و اطالق از او انتزاع و بر او حمل م  یحت  ی، و شرط  یثیتح  ید، ق
اند،  اطالق، عموم، سریان، انبساط و ... از لوازم این حقیقت حقیقت «بالشرط» وجود است که  

نه شروط و قیوداتی که مقیِّد و محدِّد طبیعت و حقیقت «بالشرط» و «بالقید» وجود باشند.  
تعالی است؛  لذا مفهوم وجود یک مصداق حقیقی و بالذات، بیشتر ندارد که همان ذات واجب

واجب  است که مرهوچراکه فقط ذات  وجود تعالی  و  نیست  و شرطی  قید، حیثیت  ن هیچ 
 ).  94، ص1م، ج1981شیرازي،  صدرالدین(ضروري ازلی و مصداق بالذات وجود است 

  
 . نامتناهی بودن حقیقت وجود 3

از جمیع قیود و حیثیات «وجودیه»، «عدمیه» و    وجودو مصداق بالذات    یقتحق   که 
او خلف در عدم  «ماهویه» مبراست، ضرورتا «نامتناهی» نیز هست؛ چ راکه فرض «تناهی» 

نامتناهی بودن   اساس  این  بر  براي وجود است.  او  بالذات بودن  او و مصداق  تحیث  تقید و 
در    یو عرض  یهرگونه وجود مستقل طولحقیقت وجود، دو الزمۀ مهم دارد: الزمۀ اول نفی  

هاي تقییدیۀ شأنیۀ حقیقت  حیثیت و  ربط  الینع   مظاهر  به  قبال حقیقت وجود و تقلیل کثرات،
«وحدت»   اي) و الزمۀ دوم اثبات نحوه 300، ص2ج  و  47، ص1ج  م،  1981  ،وجود است (همو

» «اتصالی»  اتصال  و  و  «وحدت»  است،  هستی  در  نافوجودي»  و  که  «مرزبندي»  ی 
در   یقیحقبندي»  «مرتبه  اتصال وجودي  و  این وحدت  است.  در ساحت هستی  انفصالی  و 

،  1387  یی، طباطبافلسفی و عرفانی با تعابیري نظیر «حمل حقیقت و رقیقت» (وجودشناسی  
احاطی» (179صم،  2003  ی،عرب  ابن) «معیت قیومیه» (32، ص1ج ترکه،   ابن) و «تمایز 

 ) تقریب شده است.92و91، صش1360
      

 . اثبات نامتناهی بودن حقیقت وجود 4
الربط و  بودن حقیقت وجود» دو الزمۀ مهم دارد؛ اول «عین  بیان گردید که «نامتناهی 

حیثیت تقییدیۀ شأنیه بودن کثرات» و دوم «وحدت اتصالی در هستی». اکنون در صدد اقامۀ  
 استدالل بر «نامتناهی بودن حقیقت وجود» و دو الزم آن هستیم:  

 . استدالل از طریق تحلیل علیت1.  4
در جانب علت، مبیِّن عارضی نبودن وصف علیت براي علت است؛   تحلیل دقیق علیت 

ی، اگر عرض الزم باشد، علتش قطعا عرض  امر عرض  ینا؛ وانگهی  است  معلل  اي،یهر عرض  یراز
  ؛علت است  تذا  یا  استتسلسل    اشالزمه است که    یگريعرض الزم د  مفارق نیست، بلکه یا 
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  یازمندعلت، ن  یتلت، عرض مفارق باشد، علع   يبرا  یتاما اگر عل  گردد.که مطلوب ثابت می
  ،دور و تسلسل  به سبب پرهیز از  گردد و منتقل میبه علت سابق    پرسش و    گردد می  علت

یست، بلکه عین ذات اوست. وجودي ن  یرمحتاج غ   یتشد که علوشمی  منتهی  یپاسخ به علت
گی و تعلق  که علیت عین ذات اوست، منحصر در وجود مستقل حقیقی است که مطلقا وابست

تعالی است. همچنین تحلیل دقیق معلولیت در  به غیر ندارد و ضروري ازلی و مصداق واجب
  یتمعلوله غیر از  ک  یذاتجانب معلول، مبیِّن عینیت معلولیت با ذات معلول است. لذا معلول، 

 یگري و د  معلول»ذات  «  یکی باشد،    دو بخش ممتازمعلول    تا نیست،    علت باشد،از    مفاضو اثر  
عرض    یاعرض مفارق معلولیت یا ذات معلول نباشد،  ینع  یت، اگر معلول مفاض از علت».اثر «

معلول   یمعلول است و گاه   ی گاه یءش یت،  وصف معلول  عرض مفارق بودنِ . مطابقالزم است
یت، به سبب تأخر الزم از معلولطبق عرض الزم بودن  . اما است خلف در معلولیتکه  یست،ن

صحت سلب دارد که خلف در  معلول    اتاز ذ  یتمعلول  یست وملزوم ن  ۀر مرتبد  ملزوم، الزم
  ذاتش  وسلب  را  معلول    یاستقالل  یتهو  ،به ذات معلول  یتمعلول  یثیتح  ود. ورمعلولیت است

ندارد و از  از علت    منفصلو    تقلمس  یتی هواساس معلول،  بر این    کند. یبه علت م را عین ربط  
   ).300، ص2ج و   47، ص1ج ،م1981شیرازي،  لدینشئونات علت خواهد بود (صدرا

 تحلیل مذکور از علیت نتایج ذیل را در پی دارد: 
دلیل عینیت علت با ذات علت حقیقی، دلیلی عام است   نامتناهی بودن حقیقت وجود:.  1

به عنوان حقیقت وجود   تعالی که عینیت جمیع صفات و مصادیقِ مفاهیم منتزع از ذات واجب
کند؛ زیرا تصور عارضی بودن صفت یا هر امر وجودي دیگري براي ذات  را با ذات او اثبات می

گردد. در نتیجه با وجود واحد بسیط نامتناهی مواجهیم تعالی موجب دور و تسلسل میواجب 
زع از اش مصداق براي تمامی مفاهیم و صفات کمالی منتکه به نفس ذات بسیط نامتناهی

به عالم بودن   ییدشتق  یا  یتانتزاع عل  يبه علت بودن برااوست و تقیید این ذات و حقیقت  
تعالی به عنوان حقیقت وجود، مشروط . لذا ذات واجب تنها در ذهن است یتانتزاع عالم يبرا

و مقید به هیچ قید و شرطی نیست و ضرورت ازلی دارد و این به معناي «عدم تناهی وجودي» 
 اوست.
: ورود حیثیت معلولیت، در ذات معلول، وجود استقاللی معلول  عین ربط بودن کثرات. 2

تعالی یا «وجود  نه به عنوان حقیقتی مستقل در قبال واجب  - کند و وجودش را  را سلب می
تعالی که عین ربط به او و غیر  به عنوان شأنی از شئون واجب  -تعالی  داراي ارتباط» با واجب

 دهد. ست، تقلیل میمنفصل از او ا
بودن کثرات به حقیقت    ربط: نامتناهی بودن حقیقت وجود و عین  وحدت اتصالی وجود.  3

به سبب عدم  اي «وحدت اتصالی» در ساحت هستی را به دنبال دارد؛ وحدتی  که  وجود، نحوه
تخلل عدم میان وجود عین ربط و وجود مسقل به معناي انفصال   – امکان تخلل عدم در آن 
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است  »یۀ وجودمساوق با «وحدت شخص -بودن است  ربط یقی میان آنها و خلف در عینحق
 . )414، 413، 395، صص2ج م،1417، همو(

 الحقیقه   . استدالل از طریق قاعدة بسیط2.  4
بسیط حقیقی که مطلقا ترکیبی در او راه ندارد، همۀ کماالت وجودیه را داراست و ضرورتا  

  «وجدان» و «فقدان»   ترکیب از،  صورت؛ چون در غیر این  است   ی»نامتناه«و    »کامل مطلق«
-110، ص6ج  م،1981  ،همو(از اوست    اطت حقیقی و نفی مطلق ترکیبخلف در بس  که  میابد
112( . 

 مطلب فوق نتایج ذیل را در پی دارد:
: وجود بسیط محض که هیچگونه ترکیبی ندارد، حقیقت نامتناهی بودن حقیقت وجود.  1

مصداق بالذات وجود و نامتناهی است. اما حقیقت و مصداق بالذات بودن او براي وجود به و  
صورت دیگر این  واسطۀ انتزاع وجود از او بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه است؛ چون در غیر  

اما نامتناهی بودن این وجود نیز الزمۀ بساطت محض و سلب مطلق   بسیط محض نیست. 
اوست، چون از  و    ترکیب  است  مرکب  نیز  هر محدودي  و  است  محدود  باشد،  متناهی  اگر 

 ترکیب با بساطت محض ناسازگار است.
کثرات.  2 تقییدیۀ شأنی در  بساطت  حیثیت  واسطۀ  به  بودن حقیقت وجود  نامتناهی   :
«نامتناهی  محض زیرا  است؛  نامتناهی  وجود  همین  «درون»  در  کثرات  توجیه  سبب  اش، 

خارج» از خود ندارد، تا کثرات در آن ساحت تبیین گردد. بر بسیط» ساحتی «بیرون» و «
اساس لحاظ کثرت در حقیقت نامتناهی وجود به «حیثیت تقییدیۀ شأنیه» است. در این  این  

اما به شرط   یستند، وجود ن  » و «حقیقی»بالذات«مصداق  کثرات، فی نفسه  چند    ، هرلحاظ
برا  یتلحاظ شأن از  از    وجودنامتناهی    یقتحق  يآنها  آنها  با  طرفی و معیت حقیقت وجود 

 ) 196ش، ص1388پناه، االمري»اند. (یزدان طرفی دیگر داراي حقیقت «نفس 
اش و عدم امکان  نامتناهی بودن حقیقت وجود به سبب بساطت  وحدت اتصالی وجود:. 3

از این حقیقت، توهم هرگونه  لحاظ و تحقق وجود کثرات در ساحتی «بیرون» و «خارج» 
از  » و «تباین» حقیقی بین حقیقت وجود و مظاهرش را منتفی و تحقق نحوه«انفصال اي 

سازد، اتصالی که به واسطۀ  «وحدت» و «اتصال» میان حقیقت وجود و مظاهرش را ممکن می
 عدم تخلل عدم در آن مساوق «وحدت شخصیۀ وجود» است. 

    

 در مظاهر  یکتشک. 5
الربط» بودن کثرات و «وحدت لوازم آن یعنی «عین» و  وجود  یقتحق  «عدم تناهی   اثبات

اتصالی» در ساحت هستی، تحقق هرگونه وجودِ منفصل، متباین و مستقل از حقیقت نامتناهی  
اساس  کند. بر این  وجود را نفی و حقیقت وجود را منحصر در «شخص واحد نامتناهی» می

که محمول آن وجود است   حقیقت نامتناهی وجود، موضوع حقیقی و بالذات هر حملی است
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متصف چون شأنی از شئون حقیقت شخصی وجودند،   -نه فی نفسه بلکه    –کثرات مشهود    و
شوند و با عدم لحاظ این شأنیت، موجودیتی ندارند. انحصار  االمریت مییت و نفسبه موجود

حقیقت وجود در وجود شخصی واحد، هرچند وقوع تشکیک در اصل حقیقت وجود را نفی  
از ساحت هستی  یکتشکمطلق  لکن    د؛کنمی زیرا نفی مطلق تشکیک، نفی  مین  را  زداید؛ 

تعالی به دلیل عینیت صفات  تعالی است و نفی علیت واجبمطلق کثرت و نفی علیت واجب 
بنا بر نامتناهی بودن حقیقت وجود،   گردد. لذا تعالی منجر میاو با ذاتش به نفی ذات واجب

شکیک در مظاهر وجود ارتقاء میابد و شدت و ضعف، میان  تشکیک در حقیقت وجود، به ت
). بهترین  217، صم2010  ي،فنارظهورات حقیقت نامتناهی و شخصی وجود، تحقق میابد ( 

است.   آن  ظهورات  و  نفس  مظاهر،  در  تشکیک  تبیین  براي  وحدت  نفس  مثال  که  انسانی 
ر یک سطح نیستند، بلکه  شخصیۀ ظلیه دارد، شئونات و تجلیات متفاوتی دارد که همۀ آنها د

 یعقل  و ظهور  شأن  کهنحوي است    بهو حس    یالخ  ،عقلظهور حقیقت واحدة نفس در مراتب  
بر  یاز شأن حس  شدیدتر  یالی، و شأن خ  یالی از شأن خ  شدیدتر نفس،   همین    نفس است. 
، شدت و  »ظهور«  ینکثرات ظهور دارد، اما ا  ۀدر همنامتناهی شخصی وجود    یقتحق  قیاس

 ی که مصحح وجود کثرت و تشکیک در ساحت هستی است. شدت و ضعف  پذیرد؛یضعف م
 

 مراتب در  یکتشک. 6
اي » و «وحدت» وجود، تبیین کثرت در هستی، به عنوان مسئله اصالت«پس از اثبات  

 شیرازي،   است (صدرالدین  یهی و انکارش مکابرهبد،  کثرت  زیرا تحقق  گردد؛مهم مطرح می
»، در صدد تبیین وجود کثرت در  وجود). الگوي «وحدت تشکیکی مراتبی 142ص، ق 1302

گانۀ متصور میان موجودات، یعنی امتیاز  ساحت هستی است. در این الگو با نفی امتیازات سه  
االشتراك االمتیاز غیر مابهبه تمام ذات، به بعض ذات و به اعراض خارج ذات، که در همگی مابه

تمایز که نوعی  آن    است،  اثبات می  االشتراكمابهعین    یازاالمتمابهدر  این  است،  در  گردد. 
تمایز، اختالف موجودات به شدت و ضعف، تقدم و تأخر، زیادت و نقصان و مانند آن است؛ 

اساس در «وحدت تشکیکی  نامند. بر این  چنین اختالفی را اصطالحا «اختالف تشکیکی» می
وجود، واحد است و ثانیا این حقیقت واحد داراي مراتب    وجود» ادعا این است که اوال حقیقت

یعنی حقیقت    االشتراكمابه  یاز آنها بهاالمتمابهاي دارد که  یعنی مراتب متکثره  -مشککه است  
بر خالف «وحدت شخصی وجود» که تشکیک از حقیقت وجود نفی و   -  گرددوجود برمی

گردد. ریشۀ اثبات وحدت حقیقت وجود به «اشتراك معنوي وجود» براي مظاهر آن اثبات می
گردد. اما در تبیین و اصل «غیر نداشتن وجود» که از لوازم بّین اصالت وجود است، باز می

که کثرت مشهود در هستی به سبب وحدت،  گوییم  مشکک بودن حقیقت واحدة وجود، می
تواند به «تمام ذات»، «جزء ذات» و «اعراض خارج از ذات» وجود اصالت و بساطت وجود، نمی

نحوي  باشد؛ لذا «کثرت» را مانند «وحدت» باید عین حقیقت وجود و در حاق آن دانست به 
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مابه مابهکه  به  وجود  در  (همواالمتیاز  بازگردد  ج1417،  االشتراك  ؛  472و466، صص  2م، 
 ).18-17ق، صص1416طباطبایی، 

 

 در مظاهر»  یک«تشک امراتب» بدر  یک «تشکسنجی . نسبت7
مراتب»    یک«تشک  در مورد نسبت دارد.  در مظاهر»    یک«تشک  با در  احتمال وجود  دو 

احتمال دوم عدم مباینت این دو و  اول مباینت   به    احتمال  ارجاع هریک  امکان  این دو و 
لکن  پردازیم؛  دیگري است. براي مباینت این دو دالیلی ذکر شده است که در ادامه به آنها می

وجود» بر   یقتحق ی اثبات «عدم تناهمحور اصلی تمامی این ادله عدم امکان به نظر نگارنده 
کیک در مراتب» حال آنکه تصور و تبیین صحیح «تش  ست ودر مراتب» ا  یک«تشک  يمبنا

تناه دهد که منافاتی میان قول به  نشان می و وقوع «تشکیک در  وجود»    یقتحق  ی«عدم 
 مراتب» نیست و لذا «تشکیک در مراتب» قابل ارجاع به «تشکیک در مظاهر» است.

    

 در مظاهر»  یک«تشک بامراتب» در   یک«تشک. ادلۀ مباینت  8
 در مظاهر»   یکدر مراتب» با «تشک  یک«تشکدر این قسمت به بررسی و نقد ادلۀ مباینت  

 پردازیم: می
 تعالی در تشکیک مراتبی . تقید و محدودیت واجب1.  8

ممکن و  یاعل ۀاز مرتب  یرمراتب وجود به غ شود که در تشکیک مراتبی وجود، تصریح می
از بودن در مراتب   »البشرط«و    »بودن یاعل«  یدبه ق  یدمرتبه مق  ینواجب است، ا  یاعل  ۀمرتب

باشد و در نتیجه لذا مرتبۀ اعلی داراي حد و مرز میهمان مراتب ممکنات است و    یا   یین پا
  ی،طهرانینیحسگردد (حقیقت واجب از بقیۀ مراتب جدا شده و داراي «میز» و «حد» می

متناهی، محدود، مرکب و متصف به ماهیت خواهد    تعالی ) و در نتیجه واجب142، صتا بی
ی وجود و وقوع تشکیک در  وحدت شخصلکن بنا بر    )77، ص  1383  ی،اصفهانیناجشد؛ (
و «اطالق»  ال»  شرطید «بق  یحت  یديق  یچبه ه  یدمق  و  است  »واجب، «البشرط  یقت، حقمظاهر

دهد و این عدم  تیجه میاساس عدم تقید حقیقت وجود، نامتناهی بودن او را نیست؛ بر این ن
انفصال حقیقی را میان واجب  تعالی و کثرات نفی و «وحدت تناهی هرگونه تمایز، تباین و 

نماید؛ وحدتی که در تشکیک مراتبی وجود به واسطۀ اتصالی وجودي» در هستی را اثبات می
 شود.  ال» بودن او از سایر مراتب اثبات نمیتعالی و «بشرطانفصال واجب

 . نقد و بررسی1. 1.  8
ال» بودن، قید  در دلیل فوق میان «قید وجود» و «الزمۀ وجود» خلط شده است. «بشرط 

تعالی مرکب از قید و مقید  تعالی نیست تا حقیقتا در خارج واجبخارجی براي وجود واجب
  یدتحدیب، سبب ترک و باشد   یدق  ینبه وجود ا ید مق یا مشروط  او انتزاع وجود از ذات شود تا
ال» عنوان مشیري است که «الزمۀ» غناي ذاتی  ؛ بلکه «بشرطشود  تعالی واجب  ی تناه  و عدم
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شدت    یت در نهاتعالی  دریابد وجود واجب  یاگر کس  .تعالی استو شدت و حدت وجودي واجب
هنگام مقایسۀ او با وجودهاي    –الزمۀ چنین وجودي    فهمد، ضرورتا میاست  يو حدت وجود

است. به بیانی دیگر لحاظ    »یءش  شرطبت «وجودا  حدودو    یصاز نقابودن    ال»«بشرط  -مقیّد  
را   ال»شرطب«تعالی «پسینی» است و نه «پیشینی»؛ توضیح آنکه اگر  براي واجبال»  شرط ب«

تعالی لحاظ کنیم، انتزاع وجود از ذات او مشروط یا مقید به  الزمۀ «پیشینی» وجود واجب 
تناهی اوست و وجود    که در تنافی با ضرورت ازلیه و عدم  ال» استلحاظ قید یا وصف «بشرط

تعالی بدانیم،  ال» را الزمۀ «پسینی» وجود واجب سازد؛ اما اگر «بشرطاو را محدود و مقید می
فهمد که این وجود لوازمی دارد  ی، عقل میتعال«البشرطی» واجباز ذات  پس از انتزاع وجود  

ال» است و حدود و قیود  ، «بشرط»یءشبشرط «وجودات    از جمله اینکه نسبت به حدود و قیود
البته مقصود نفی «وجود جمعی» کثرات در مرتبۀ ذات نیست، بلکه مقصود    -آنها را ندارد؛  

زیرا وجوب و ضرورتش، ازلی و وجودش «غیر    - نفی «وجود مقید» کثرات در مرتبۀ ذات است  
تعالی نیست؛ بلکه الزمۀ  ود واجبال»، قید و شرط براي وجمشروط» است. پس لحاظ «بشرط

ال» است و حدود  اینکه حقتعالی وجود «بشرط  – اشاره ینچن یو اگر کسعقلی وجود اوست 
سبب محدودیت و  ،  تعالیو الزمی را براي واجب   –را ندارد    »یءشبشرط «وجودات  و قیود  

قائل به   او بداند،    یاتاو شده و االه  لوازم وجوديو    تعالیواجب در شناخت    یلتعطترکیب 
حتی    تعالیال» و «اطالق» براي واجب به عالوه اینکه اگر لحاظ «بشرط   رگزیده است.را ب  سلبی

تعالی به هر قید  با لحاظ «پسینی» بودن، سبب ترکیب و تقیید شود، لحاظ «عدم تقید واجب
تحدید   و  ترکیب  است، سبب  مدعاي مستدِل  نیز که  اطالق»  و شرط  قید  و شرطی حتی 

  ید ق  یحت  یو شرط  یدبه هر ق  یتعالواجب  ید«عدم تقتوان خود  تعالی است؛ چراکه میواجب 
براي واجب   و شرط اطالق» به عنوان قیدي  تعالی محسوب نمود که سبب محدودیت و  را 

تعالی گفتیم، در مورد لحاظ  ال» بودن واجب ترکیب اوست. نظیر مطلبی که براي لحاظ «بشرط 
تعالی از  المراتب» بودن واجب توان گفت. توضیح آنکه «اعلیاو نیز میالمراتب» بودن  «اعلی

و لذا لحاظ آن   استشدت و حدت    یتکه در نهاتعالی و موجودي است  لوازم وجودي واجب 
تعالی  به نحو «پسینی» است؛ نه اینکه «پیشینی» باشد تا قید و شرط انتزاع وجود از واجب 

المراتب»   ال» و «اعلیاساس لحاظ «بشرط  هد. بر اینشود و محدودیت و ترکیب او را ثمر د
تعالی است و نه «قید» و «شرط» وجود او، محدِّد و مقیِّد  از آنجا که «الزمۀ» وجود واجب 

او نیست و در نتیجه استدالل به  واجب  براي حکم به «عدم تناهی»  و   یدتقتعالی و مانعی 
  یکبا «تشکبات تباین «تشکیک در مراتب»  ی، براي اثمراتب  یکدر تشک  یتعال واجب  یتمحدود

 .بدون وجه استدر مظاهر» 
 ی مراتب  یکدر تشک. انفصال میان مراتب وجود  2.  8

از مراتب حقیقت وجود داراي  در تشکیک مراتبی وجود، تصریح می شود که هر مرتبه 
هر مرتبه از مراتب وجود است، بدین    هاي معین است که مقومخصوصیات، اوصاف و ویژگی
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معنا که خارج از آن مرتبه نیست و اگر آن خصوصیت نباشد، آن مرتبه نیز از بین خواهد رفت  
این اساس ین  ا بر ).610ش، ص 1386؛ الهیجی،  70، ص1م ، ج1981شیرازي، (صدرالدین 

رج از آن مرتبه سخن که «خصوصیت هر مرتبه از مراتب وجود، مقوم همان مرتبه است و خا
نیست» ممکن است موهم وجود نوعی «انفصال حقیقی» میان «مراتب وجود» باشد؛ زیرا در 

صورت خصوصیت هر مرتبه از مراتب وجود که عین وجود آن مرتبه است، مختص همان این  
شود و این همان قول به «تباین» و «انفصال» حقیقی مرتبه است و در مراتب دیگر یافت نمی

جودات است و حال آنکه میان مراتب مختلفۀ وجود، رابطۀ طولی و ترتب علی هست میان و
و معلول عین ربط به علت است و علت، نیز تمام کماالت معلول را دارد و لذا معنا ندارد گفته  
شود «خصوصیت هر مرتبه از مراتب وجود، مقوم همان مرتبه است و خارج از آن نیست»؛  

علی و  رابطۀ  این دقیقا همان    این سخن نفی  اثبات «انفصال وجودي» بین مراتب است و 
که مدعی نفی هرگونه   - چیزي است که «تشکیک در مراتب» را مقابل «تشکیک در مظاهر»  

 دهد.  قرار می  -انفصال حقیقی در هستی است 
   . نقد و بررسی1.  2.  8

اما این   هر چند هر علتی در ذات خود واجد کماالت و خصوصیات وجودي معلول است،
واجدیت به «عین» خصوصیات و کماالت معلول نیست؛ به نحوي که اگر مثال معلول «ده 
درجه» از وجود را واجد باشد، علت نیز عین همین «ده درجه» را داشته باشد؛ چون در این  
صورت رابطۀ علیتی در کار نیست؛ در علیت به حکم بدیهی عقل، علت همواره أشد و أقوي  

لذا گفته شده در «تشکیک در مراتب» میان مراتب مفروضه «اطالق و تقیید»   از معلول است؛
) و واضح است که هر وجود 395ص  ش،1360  ي،سبزوار؛  16ق ، ص1416هست (طباطبایی،  

مطلقی أشد و أقوي از وجود مقید است؛ یعنی مشتمل بر کماالت و وجود معلول «مع زیادة»  
مرتبه از مراتب وجود، مقوم همان مرتبه است و  هر    یت«خصوصشود  است. لذا اگر گفته می

این سخن به معناي نفی «وجود جمعی و مطلق» معلول در مرتبۀ علت    »یستخارج از آن ن
به معناي نفی «وجود مقید» و «عین وجود»  خود و مراتب مافوق علت خود نیست؛ بلکه 

ه شرط وقوع در مرتبۀ معلول در مرتبۀ علت و علل خویش است. مثال انسان با قید مادیت و ب
عالم ماده، هیچگاه در مرتبۀ مثالی وجود خویش که علت اوست، تحقق ندارد و نیز انسان به  
شرط وقوع در مرتبۀ عالم مثال، هیچگاه در مرتبۀ عقلی وجود خویش که علت اوست، تحقق 

تفاوتی  شوند و وجود عقلی، مثالی و مادي  چون در این صورت همۀ مراتب یکی می  - یابد؛  نمی
و  مشخص    يانسبت به بودن در مرتبهبما هو انسان  اصل وجود انسان  آري    -نخواهند داشت

مرتبه   هر  خاصۀ  قیود  به  استتقید  در  «البشرط»  وقوع  «بشرط»  اگر  انسان  همین  لکن   ،
ال» خاص با آثار و ظهورات خاص لحاظ گردید، نسبت به وقوع در آن مرتبه «بشرط ايمرتبه 

وعش در آن مرتبه مادامی که وجودش مقید و مشروط به آن مرتبه لحاظ  شود. یعنی وقمی
شود به شرط عدم وقوعش در سایر مراتب است. لذا نبایست میان «وقوع شیء در مرتبه با  
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» خلط نمود؛ اولی مستلزم انفصال  ال» با «وقوع شیء در مرتبه با لحاظ البشرطلحاظ بشرط 
ال» نیز عدم وقوع شیء در سایر  همان لحاظ «بشرطدر مراتب است و نه دومی و البته در  

مراتب به نحو «عدم اعتبار» است و نه «اعتبار عدم»؛ زیرا به هر ترتیب پیوستگی و اتصال  
عین و  مراتب  میان  علی  ترتب  واسطۀ  به  مراتب مفروضۀ وجود  به میان  مراتب  بودن  الربط 

  - لحاظ بشود، چه لحاظ نشود  چه این اعتبار و ترتب در ذهن   –حقیقت وجود محفوظ است  
اي تقرر و وجود در مرتبۀ علت خود اي از مراتب مفروضۀ وجود نحوه و بدین ترتیب هر مرتبه

دارد که مصحح «ارتباط» و «اتصال» او با علت است. با توجه به توضیحات فوق «مقوم بودن 
راتب دیگر»  خصوصیت هر مرتبه از مراتب وجود براي آن مرتبه و نبودن آن خصوصیت در م

تواند عامل انفصال و بینونت در ساحت هستی بر مبناي «تشکیک در مراتب» باشد. با  نمی
و «اتصال وجودي» در  وجود» یقتحق ی «عدم تناهنفی انفصال و بینونت حقیقی در هستی 

در مراتب»   یک«تشک ینتدر مراتب» محفوظ و سبب عدم مبا یکبنابر «تشک ساحت هستی
 در مظاهر» است.     یکبا «تشک

 کثرات براي وجود بودن  حقیقی  مصداق  . 3.  8
  یشترمصداق ب  و موجود یکوجود  مطابق وحدت شخصی وجود و تشکیک در مظاهر،  

او از کثرات، مصداق    یراست و غ  یازل  يو ضرورنامتناهی    یکه واحد شخص  ی ندارد، مصداق
«ب «نمود»  بلکه  نیستند؛  وجود  (حقیقت  آملی،  321ص  ق،1428  ین،سبع  ابنود»اند.  ؛ 

وجود    یقتقخود حکه  مطابق تشکیک در مراتب حقیقت وجود  لکن    )76  -  70، صش1368
تنها    شانوجودند و تفاوت  حقیقیمصداق    ،کثرات  ،متکثر است  یقمصاد  يوحدت، دارا  یندر ع 

«تشکیک در  یان تفاوت م لذامندند. از آن بهره یقتااست که حق ي»وجود«در شدت و ضعف 
با  نبودن وجود کثرات است و  مراتب» و «تشکیک در مظاهر» در حقیقی بودن و حقیقی 

 ناپذیر است. وجود چنین تفاوتی تباین «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» اجتناب 
 . نقد و بررسی1. 3.  8

براي وجود خلط  در دلیل فوق میان «مصداق بالذات» و «مصداق حقیقی» بودن کثرات   
شده است. «عدم تناهی حقیقت وجود» و انحصار آن در شخص واحد، به معناي نفی حیثیت 

از کثرات به جمیع لحاظات نفس ناالمریه  وجودي  دانستن کثرات  عِدل عدم  بلکه  و  یست؛ 
، م1981،  شیرازي  (صدرالدین  ستینی و انفصالی براي آنهاتبای،  وجود استقالل  ینفمقصود  

االمریه از کثرات، عالوه بر خالف وجدان بودن،  نفی وجود به جمیع لحاظات نفس  )؛ 71، ص1ج
محذورات متعددي در پی دارد. توضیح آنکه هر چند حقیقت وجود که منطبق بر حقیقت 
ضرورتا  خود،  مُظهِریت  و  خالقیت  حکم  به  حقیقت  این  اما  است،  نامتناهی  است،   واجب 

ر قائل به عدمیت این ظهورات و نمودها شویم، در  حال اگ  یی دارد؛ها»«نمودو  «ظهورات»  
ایم و این امر عالوه بر  تعالی را پذیرفتهحقیقت عدمیت وصف خالقیت و مُظهریت براي واجب

تعالی، محذور نفی ذات را به دنبال دارد؛  محذور وقوع ترکیبِ از سلب و ایجاب در ذات واجب
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عدمیت   و  دارند  عینیت  ذاتش  با  واجب  اوصاف  ذات  زیرا  عدمیت  خالقیت،  مانند  وصفی 
نتیجه میواجب  را  از  تعالی  تحقق کثرت در ساحت هستی  دهد. همچنین به حکم بداهتِ 

که اصطالحا آن را   -طرفی و عدم تناهی حقیقت وجود از طرفی دیگر، تحقق نوعی «معیت»  
می قیومیه»  کثرات،  -گویند  «معیت  و  وجود  نامتناهی  حقیقت  میان  وجودي»  «اتصال    و 

ناگزیر است و لحاظ عدمیت کثرات، لحاظ معیت حقیقت نامتناهی وجود با امور عدمی است  
تعالی از وجود و عدم و عدمیت ذات را در پی دارد. بر این  که همان محذور ترکیب واجب

امري اساس توجیه و لحاظ نفس تناهی حقیقت وجود  براي کثرات در فرض عدم  االمریت 
استفاده    »یهشأن  ییدیهتق  یثیت«ح   از  براي توجیه کثرت،که    استینجاناپذیر است.  اجتناب 

آن هر چند کثرات، «مصداق بالذات» حقیقت وجود نیستند، اما به شرط   که مطابق شود؛می
مصداق بالذات  لحاظ شأنیتشان براي حقیقت وجود، «مصداق حقیقی» وجودند، بدین معنا که  

 یچگونه هلحاظ  است که وجود بدون  بالقید» وجود  «بالشرط» و «  یقتوجود، حق  یقتحق
انتزاع وجود از کثرات، مشروط   ، اما شودو بر او حمل میاز او انتزاع    یلیهو تعل  ییدیهتق  یثیتح

براو «مَظهریت»    »یتبه لحاظ «شأن  یدو مق به وجود    یقتحق   يآنها  زیرا عین ربط  است؛ 
ربوط الیه او صحیح نیست. با اثبات  الربط، بدون لحاظ محقیقت وجودند و لحاظ وجود عین

 یک در مراتب» با «تشک  یک «تشک«وجود حقیقی» با بیان مذکور دیگر وجهی براي مباینت  
به واسطۀ «وجود حقیقی» نداشتن کثرات در «تشکیک در مظاهر» نیست؛ زیرا در مظاهر»  

شکیکی  طبق هر دو مبنا کثرات، وجود حقیقی دارند؛ مگر آنکه ادعا شود مطابق «وحدت ت
مراتبی وجود» کثرات عالوه بر موجودیت حقیقی، مصداق بالذات وجود نیز هستند که سخن 
وقوع   واسطۀ  به  مراتبی وجود  در تشکیک  علی  ترتب  و  رابطۀ طولی  زیرا  نیست؛  صحیحی 
اطالق و تقیید میان مراتب مفروضۀ حقیقت وجود، محفوظ است و همین امر کافی است که  

ودن حیثیت تعلیلیه مصداق بالذات وجود نباشند. نتیجه آنکه «عدم کثرات به واسطۀ دارا ب
براي کثرات  بالذات»  نه «وجود  اثبات «وجود حقیقی» و  به واسطۀ    تناهی حقیقت وجود» 

باشد، نه آنکه  در مظاهر»    یکدر مراتب» با «تشک  یک«تشک  ینتعدم مباتواند عاملی براي  می
و «حقیقی بودن کثرت» مالزمه    وجود»  یقتحق  ی«عدم تناه مطلب به عکس باشد؛ زیرا میان  

اي که نفی کثرت به معناي مطلق آن به نفی عدم تناهی حقیقت وجود و بلکه است، به گونه
 گردد.  به نفی خود حقیقت وجود، منتهی می

 . وقوع تشکیک در حقیقت وجود، در تشکیک مراتبی 4.  8
سبب   به  یکثرت در ساحت هست  شود کهحقیقت وجود»، تصریح می  در «تشکیک مراتبی

یا    »اعراض خارج از ذات»، «تمام ذات«  ۀبه واسط  تواندیوحدت، اصالت و بساطت وجود، نم
و    د باشدوجوواحدة    یقتحقو در حاق    ینع   یدبا  یوجود باشد؛ لذا کثرت در هست  »جزء«به  

 ین ع   یهوجود  یقحقا  یازاالمتر آن مابهوجود» است که د  یقتحق  یکیهمان «وحدت تشک  ینا
-17، صصق1416  یی، ؛ طباطبا 472-466، صص2ج  ق، 1417،  همواالشتراك آنهاست ( مابه



  63 ...  یکدر مراتب با تشک یکتشک يوجود ینت«مبا یۀنظر  انتقادي یلیتحل یبازخوان 

 

، و این درست در مقابل «تشکیک در مظاهر حقیقت وجود» است که تشکیک در حقیقت )18
داند و تشکیک و شدت و  وجود را به واسطۀ وحدت شخصی و عدم تناهی آن ناممکن می

میض وجود  ظهورات  در  تنها  را  (عف  وقوع  217، صم2010  ي،فنارداند  دیگر  بیانی  به   .(
ال» که  توان اینگونه تصویر کرد که عالوه بر وجود «بشرطتشکیک در حقیقت وجود را می

شیء» که حقیقت ممکنات است، حقیقت المراتب است و وجود «بشرط  حقیقت واجب و اعلی
«حقیقت  عنوان  تحت  «بشرط ال  دیگري  وجود  که  دارد  تحقق  مشکک،  وجود وجودِ»  و  ال» 

«حقیقت«بشرط   این  مراتب  «  شیء»  لذا  و  کامل  »الوجودیقت  حق الوجود»اند  و  از  برتر  تر 
ا  استالوجود    واجب اعل  ینو  ،  1383  ی،اصفهانی  ناج(   مرتبه بودن واجب است  یخلف در 

 ).77ص
   . نقد و بررسی1. 4.  8

المراتب» بودن قید و شرط عینی و    ال» و «اعلیگذشت که در تشکیک مراتبی «بشرط 
براي واجب  موجودي است که در خارجی  لوازم وجوديِ  از  این لحاظات  بلکه  تعالی نیست، 

تعالی با ماسواي خویش مطرح نهایت شدت و حدت وجودي است و تنها به اعتبار قیاس واجب
تعالی  تعالی باشد؛ ویژگی «فی نفسه» واجب ی نفسه» براي واجب گردد، نه اینکه ویژگی «فمی

اساس وجود واجب که مرهون هیچ قید و شرطی  عدم تناهی و اطالق مقسمی اوست. بر این 
الوجود»    الوجود است و معنا ندارد که براي «حقیقت   نیست، مصداق بالذات وجود و حقیقت 

تر از اوست؛ آري نبایست از بازیگري  و کاملالوجود» دیگري شود که برتر    اعتبار «حقیقت 
گرا و گریزان ذهن و اعتبارات آن غافل بود؛ ذهن به سبب انس با ماهیات و اینکه ذاتا کثرت

«بشرط  اعتبار  بودن  قید  لحاظ  با  است،  وحدت  وجود  از  و  او  میان  واجب،  وجود  براي  ال» 
دهد و آنگاه که به حکم  میبندي» عینی و حقیقی انجام  شیء «مرزبندي» و «مرتبه بشرط 

شود، چون در لحاظ قبلی خود این دو را  عقل ناگزیر از اعتبار نوعی وحدت میان این دو می
دهد تا مصححی الوجود» انجام می  مباین دانسته بود، لحاظ دیگري را تحت عنوان «حقیقت 

ب مشروط و براي توجیه وحدت در هستی بیابد، غافل از اینکه در عالم واقع نه وجود واج
ال» است و نه به واسطۀ همین عدم تقیدِ واجب مقید به هیچ قید و شرطی حتی قید «بشرط

وجودات  همان  یا  وجودیه  حقایق  و  او  میان  تباینی  او،  وجودي  تناهی  عدم  آن  تبع  به  و 
الوجود»، به عنوان حقیقتی که جامع    شیء» تحقق دارد. با لحاظ ذهنی بودن «حقیقت «بشرط 

ال،  وجود بشرط –ی و غیر واجبی در تشکیک مراتبی وجود است، دیگر سه وجود وجود واجب
شیء تحقق  ال و بشرط  نداریم، بلکه تنها وجود بشرط   –الوجود    شیء و حقیقت وجود بشرط  

ال بودن و هیچ لحاظ دیگري قید و شرط وجودي  ال»یی که بشرطدارند؛ آن هم وجود «بشرط
الوجود» و وجود نامتناهی و شخصی است و در نتیجه    قیقتخارجی براي او نیست و لذا «ح

تشکیک در خود این حقیقت راه ندارد. نتیجه آنکه به واسطۀ مقید نبودن حقیقت وجود در 
«تشکیک مراتبی وجود» و به دنبال آن «عدم تناهی حقیقت وجود» در این الگو، تشکیک در  
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از   الگو سخن  این  در  اگر  و  ندارد  راه  تشکیک در خود حقیقت وجود  حقیقت وجود  وقوع 
ال» و «بشرط شود به لحاظ اعتبار جامع مشترکی است که ذهن براي مجموع وجود «بشرط می

کند، که بیان گردید این  دهد و در نتیجه آن حقیقت را مقول به تشکیک میشیء» انجام می
راتب» با «تشکیک تواند عاملی براي تباین حقیقی «تشکیک در ماعتبار ذهنی است و لذا نمی

 در مظاهر» باشد. 
 

 . کاوشی پیرامون وجودشناسی «مرتبه» 9
مشخص گردید میان «تشکیک در مراتب» و «تشکیک در مظاهر» به واسطۀ «نامتناهی  

و    نیست  تباینی  مبنا،  دو  بر هر  بنا  آن  اتصالی»  و «وحدت  هرگونه  بودن حقیقت وجود» 
موجودات در   یانم  عینیِ ین»تبا«و    ال»«انفصکه سبب    یقیحق  »يبندرتبه مو «  »ي«مرزبند

و  »ي«مرزبندگردد که اگر هستی باشد، منتفی است. لکن در اینجا پرسش مهمی مطرح می
یقی در هستی نیست، پس اصطالح «مرتبۀ وجودي» دقیقا به چه حقعینی و    »يبند«مرتبه 

  ۀ «مرتبوجود، سخن از    معناست؟ به بیانی دیگر اگر طبق اصل «وحدت اتصالی» در ساحت
آیا این سخن بدین  به میان میعالم عقل»    ۀعالم مثال» و «مرتب  ۀ«مرتب  ،عالم ماده» آید، 

اند و لذا سخن از «مراتب وجودي» در هستی بیهوده  معناست که این مراتب همگی یک مرتبه
به اثبات    یکهر  يکه برااي  ویژهو ... با احکام    یعقل   ی، مثال  ي،ماد  ۀوجود مرتبو اضافی است؟  

قابل    یدر ساحت هست  یقیحق  »يبندو «مرتبه   »يعدم «مرزبند  یرشچگونه با پذ   رسدیم
براي پاسخ به این سوال بازنگاهی به وجودشناسی «مرتبه» ضروري است. توضیح  جمع است؟  

آید، در نحوة وجود این  مطلب آنکه وقتی صحبت از «مراتب» یا «مرتبۀ» وجودي به میان می
 احتمال مطرح است:  مراتب دو

» عالم عقول«مرتبۀ  و    »عالم مثال«مرتبۀ    »،عالم ماده: مقصود از «مرتبۀ  احتمال اول
  ،است و از آن به بعد  يساحت وجودات ماد   ی، ت هستافالن ساحت از ساح  که تا   تاین اس

این   که  اندازد، به نحويیم و «مرز»    »فاصله«عالم ماده و عالم مثال    یانم  «مایزي»  یقتاحق
به بعد، عالم مثال    مرزاز آن  سپس  و    ی مثالوجود  و نه    دارد  ي خودش نه وجود ماد  «مایز»
است.   مطرح یزن »عالم عقول«مرتبۀ  و  »عالم مثالدر «مرتبۀ  سخن  گردد؛ نظیر اینیآغاز م 

باشد؛ زیرا نقل کالم به «مایز» میان  اما این احتمال در مورد نحوة وجود مراتب صحیح نمی
گوییم وجود این «مایز» از سه صورت کنیم و میعالم ماده» و «مرتبۀ عالم مثال» می  «مرتبۀ

 خارج نیست: 
الف: «مایز» از سنخ موجودات مادي یا مثالی است. این صورت صحیح نیست؛ چون به  

تواند از جنس  حکم عقل «مایز» میان «مرتبۀ عالم ماده» و «مرتبۀ عالم مثال»، خودش نمی
افتد؛ مانند اینکه بگوییم «مایز» میان عدد  باشد، چون دیگر تمایزي اتفاق نمی  ماده یا مثال 

 «یک» و «دو» خودش یا «یک» است یا «دو» که سخن نادرستی است.
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ب: «مایز» از سنخ موجودات مادي و مثالی نیست. این صورت نیز صحیح نیست؛ زیرا در 
 مثالی نباشد، ناممکن است.  محدودة عالم مثال و عالم ماده، فرض وجودي که مادي و

وجود مادي و وجود مثالی است. این احتمال نیز    هايج: «مایز»، حد مشترکی از ویژگی
باطل است؛ چون وجودي که یکی از دو وجود نباشد، حد مشترك دو وجود نیز نیست. مثال  

 ب» نیز نیست.وجودي که «الف» و «ب» نباشد، «الف 
تواند حقیقتی عینی و وجودي باشد و در  ب وجودي نمیاساس «مایز» میان مراتبر این  

بدانیم و بگوییم آنچه حقیقتا میان   ی»عدم«  يامر  را  »یز«مااي نیست که  این هنگام چاره
اندازد، امري «عدمی» است. لکن این سخن نیز صحیح  مراتب وجودي فاصله و جدایی می

بخشی به عدم است که در تنافی تام با اصالت وجود است؛    ، زیرا به معناي اصالتباشد نمی
 زیرا عدم چیزي نیست تا با وجود ترکیب شود یا در آن تخلل کند. 

بندي» میان عوالم نه به سبب «مایز» وجودي است : «مرزبندي» و «مرتبه احتمال دوم
دودیت وجود و کماالت آن است.  و نه به سبب تخلل عدم در ساحت وجود؛ بلکه نتیجۀ مح

توضیح مطلب آنکه حقیقت وجود، هرچند واحد شخصی نامتناهی است، لکن، در ظهورات  
می ضعف  و  شدت  به  متصف  «کثرت»،  خود  پیدایش  مصحح  که  ضعفی  و  شدت  گردد. 

بندي «تشکیک» و به تبع آنها عوالم مختلف در ساحت هستی است. لذا در مرزبندي و مرتبه
و حقایق وجودیه باید توجه داشت که به سبب شدت و ضعف واقع در ظهورات   میان عوالم

که گمان    گردد، یم  یفآنقدر ضع عالم یا حقیقت وجودي    یک  ی ظهورات، گاهحقیقت وجود
 یگريد  و حقیقتو عالم    یافته  یانپا  حقیقت وجودي  یا عالم  ساحت و مرز آن    یقتاحق  رود، یم

یقی حقبندي»  ینونت»، «مرزبندي» و «مرتبهب«  »،نفصال«ا  ینکهاز ا  افل است؛ غ  یدهآغاز گرد
و  حقایق وجودیه  از عوالم و    حقیقت  یکو    عالم  یک  مغلوبیت ظهورات  تنها   و؛  در کار نیست

مطرح است؛ لذا ایجاد و    عالم و حقیقتی دیگر از عوالم و حقایق وجودیه اتظهورشدن  غالب
اعدام عوالم چیزي جز ظهور و خفاء حقیقت واحدة وجود در ظهورات خود متناسب با ساحات  

(قیصري،   نیست  وجود  ص1375مختلف  ماده    ).33ش،  مرتبۀ  و  عالم  را  آنچه  نتیجه  در 
ت  نامیم، انفصال و بینونت حقیقی از عالم و مرتبۀ مثال یا عقل ندارد، لکن ظهور خصوصیا می

هاي مربوط به وجود مادي در مرتبۀ عالم ماده آنچنان غالب و شدید است که سبب  و ویژگی
است و در این هنگام ذهن به واسطۀ   هاي مثالی و عقلی وجود ماديکتمان و کمون ویژگی

ها  ها و خصوصیات عقلی و مثالی در وجود مادي حکم به «عدم» این ویژگیعدم وجدان ویژگی
بیند و حال  ماده را «مرتبه»اي خاص و منحاز از ساحت مثال و عقل میدهد و ساحت  می

آنکه عدم وجدان و ظهور خصوصیات و کماالت مذکور دلیل عدم وجود آنها نیست (صدرالدین  
) و مانند این سخن در وجود و مرتبۀ مثالی و عقلی نیز هست.  139، ص  6، جم1981،  شیرازي

کنیم. نفس  نفس و ظهورات ادراکی او را مطرح می ،  لمثا  جددا م  فوق بهتر مطلب    ي دركبرا
انسان    باشد وانسان نسبت به هر حقیقتی داراي سه مرتبۀ ادراك حسی، خیالی و عقلی می



 70-51صص:  ،84شماره  ،1401  پاییز،  3سري  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،66 

 

  ی، عقل  و  یالی خ  ی،«درخت» را در سه ساحت ادراك حس  واحدي مانند  یقتحق  ،قادر است
نما آیدادراك  اما  راست  یا.  م  یبه  است  قادر  «مرزبند  سه  ینا  یانانسان  ادراك  و    ي»نحوه 

به نحو  یقیحق  ي»بندرتبه «م از درخت که    يانجام دهد  میان ادراك حسی و خیالی خود 
«مرز» و «ادراکی» را لحاظ کند که نه از سنخ ادراك حسی باشد و نه از سنخ ادراك خیالی،  

رخت به  د  یالیدراك خادر گذر از  نفس    یز؟ و نباشدفاصله انداخته  ادراك  دو    این  یانم  ولی
و نه    خیالیکه نه از سنخ ادراك    یندمواجه بب  ی»ادراک«  و  «مرز»آن، خود را با    یادراك عقل

مسلما انسان در  دو ادراك فاصله انداخته باشد؟    ینا  یانم   لکن،  باشد  عقلیاز سنخ ادراك  
» میان مراتب ادراك  سیر ادراکی خود از حقیقتی واحد چنین «مرز» و «ادراکی» را که «مایز

نمی بلکه  باشد،  در  یابد؛  انسان  با   ی ادراک  سیرنفس  عقلی  به  حسی  ادراك  از  وجود    خود 
در سه ساحت حس، خیال و عقل    یکیتشکي روبروست که داراي ظهورات  واحد«مدرَك»  

و «ادراك غلبه دارد    اش«حسی» آثار و ظهورات    اساس «مدرَك» واحد گاهی است. بر این  
گاهی نیز آثار و ظهورات «مثالی» و «عقلی»اش غلبه دارد و ادراك «خیالی»  حسی» است و

اي  و «عقلی» است. این سخن بنا بر تجرد معلوم بالذات در مطلق ادراك، داراي وجاهت ویژه
 است.

از آن   یستنبا  یهوجود  یق عوالم و حقا  یانم  يبندرتبه مو    يدر مرزبند  نکتۀ دیگري که
  ی تمام  رغم ی. علاست يوجود  یق به حقا  ی در نگاه استقالل  ذهن عاده  ال  قدرت خارق  غافل بود، 

به علت خود، اقامه    کثراتالربط بودن  ینع عدم تناهی حقیقت وجود و  که در مورد    ینیبراه
لحاظ نظر از علتشان  ف  صربا  را به نحو مستقل و    یل و کثراتاست معال  قادرشده است، ذهن 

  یکه برخبه واسطۀ همین توانایی ذهن است و موضوع قرار دهد و    یهعل  را محکومو آنها    کند
مستقل توان  میوجود رابط را    معتقدندوجود رابط و مستقل را قبول ندارند و    یاختالف نوع 

به سبب انس با    آدمیاساس ذهن    ینا  بر)  41، صق 1414  یی،طباطبا(لحاظ کرد.    از علتش
کثرت  یات ماه ذاتیگراو  وحدتگر  یی  از  ا  یل تما  و   است  یزان  «مراتب»   یجادبه  و  «مرز» 

 ی علم حصولانتقال    ةدارد، تا حوائج خود را خصوصا در حوز  یهوجود  یقحقا  یانگوناگون م
که  ینو ا  نیست  یتلزوما منطبق بر واقع  یهاعتبارات عقلها و  لحاظکه  اینغافل از    ، برآورده کند

  گیرد، اي منفصل در نظر میمرتبه» و آن را «  کندمیمعلول را مستقل از علت لحاظ    ی ذهن آدم
واقع  یستن  نا مع  ین بد در  مستقل    یزن  یت که  منفصل  معلول  علت  و  حقیقتا  از  تا  است 

 اي از ساحت هستی را «مستقل» از علت خود اشغال نموده باشد. «مرتبه» 
بیان داشت که لحاظ «مرتبه» در هستی به عنوان حقیقتی منفصل و متباین    توانلذا می

از سایر حقایق وجودیه، لحاظ و اعتباري ذهنی و حاصل نگاه استقاللی ذهن به حقایق وجودیه  
است؛ البته این سخن به معناي نفی تعدد عوالم و حقایق وجودیه نیست، بلکه تنها نفی وجود 

عو از  انفصالی  و  و حقایق وجودیه میاستقاللی  ،  6، جم1981،  شیرازي  کند (صدرالدینالم 
اساس تعدد عوالم و حقایق وجودیه با لحاظ تفاوت و تمایز میان حقیقت ). بر این  139ص
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نامتناهی وجود با مظاهرش و نیز تفاوت تشکیکی میان مظاهر متعددة وجود، قابل تبیین و  
این توضیح که محدود شدن حقی با  قت وجود در فرآیند تنزل و تجلی خود،  توجیه است؛ 

منشاء پیدایش مراتب و عوالم مختلف است، مراتبی که منفصل نیستند و تفاوتشان تنها در  
گردد، ذهن حقیقت واحدة  شدت و ضعف بروز و ظهور کماالت است و همین امر سبب می

 . بندي» کندوجود را «مرتبه 
 

 گیري. نتیجه10
تناهی حقیق اصل «عدم  اتصالی  کاربست  اصل «وحدت  از جمله  آن  لوازم  و  ت وجود» 

وجود» در تبیین  نسبت میان «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» بیانگر عدم تباین  
این دو و ارجاع آنها به حقیقتی واحد است. با اثبات «عدم تناهی حقیقت وجود» بر مبناي 

بندي» حقیقی و  ندي» و «مرتبه «تشکیک مراتبی وجود» هرگونه «انفصال»، «تباین»، «مرزب
گردد و این همان مطلبی است که در «وحدت شخصی وجود» و  عینی در هستی نفی می

شناسی «مرتبه» در اساس هستی  «تشکیک در مظاهر حقیقت وجود» مطرح است. بر این
دهد و لحاظ «مرتبه» به معناي لحاظ وجود ساحت وجود، معناي عرفی خود را از دست می

مباین با حقیقت وجود و سایر حقایق وجودیه نخواهد بود، بلکه چنین لحاظی براي   منفصل و
انگارانۀ ذهن به حقایق خارجی است گرایانه و تباین«مرتبه» صرفا ذهنی و حاصل نگاه کثرت

الربط بودن به علتشان هیچگونه تباین و انفصالی براي آنها در ساحت هستی  که به سبب عین
د ادلۀ تباین «تشکیک در مراتب» با «تشکیک در مظاهر» بر مبناي اصل  متصور نیست. با نق

گردد که میان «وحدت تشکیکی» و «وحدت «نامتناهی بودن حقیقت وجود»، مشخص می
شخصی» وجود در نحوة توجیه کثرت تشکیکی در ساحت هستی اختالف نوعی وجود ندارد  

دوگانگی کثرت تشکیکی فلسفی و و لذا تمسک به اختالف نوعی میان این دو براي اثبات  
 .کثرت تشکیکی عرفانی بدون وجه است
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طباطبا17 دوازدهم،  الحکمه   هینها)،  ق  1416(  ین، حس  محمدید  س  یی،.  چاپ    ه جماع  قم:  ،یرانا، 
 . یالنشر االسالم  هموسس، بقم  هیالعلم  هالحوز  یف  ینالمدرس

  مقدس:   مشهدایران،  چاپ دوم،    ،ینیو ع  یعلم  یدتوح)،  ق  1417(   ین،حس  محمدید  س  یی،. طباطبا18
    .طباطبایی  عالمه

و    ، مصححالمعقول و المشهود   یننس بمصباح االُ)،  م  2010حمزه، (  محمدین  الدشمس   ي،. فنار19
 ه. یدار الکتب العلم  یروت:ب  یالی،الکیم  ابراه  محقق: عاصم 

:  تهران  یانی،آشت  ین الدجالل ید  ، محقق و مصحح سشرح فصوص الحکم)،  1375داوود، (  یصري،. ق20
   .یو فرهنگ  یشرکت انتشارات علم

 .بوستان کتاب  :، قمالمشاعر  هشرح رسال)،  1386صادق، (  محمد  بن  جعفر  محمد  یجی،اله.  21
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ناج23 با وحدت شخص  یهنظر  يبازساز «)،  1383حامد، (  ی،اصفهان  ی .  تأله    یشه اند،  »وجود  یذوق 
 .90  –  77، صص11شماره  ،ینید

و    یانتشارات مؤسسه آموزش  :قم  ، يو اصول عرفان نظر  یمبان  )، 1388ید یداهللا، (پناه، س  . یزدان 24
 .ینی (ره)خم  امام   یپژوهش
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