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 دهچکی 

از  یتوآثار گوناگون خود تصورات متفـا  دراما  داند؛ یم یاله ذات تصور را تیواقع ،»فلسفه اصول« در یطباطبائ عالمه
مقالـه   نیا در. کند یم نییتب تیاز واقع یتصورات مختلف زیو ن دینما ی...) ارائه مایلوازم  ای(به صفت منحصر  یذات اله
 تصـور  نیـ ا. گـردد  لیو تحل نییآن تب یاساس مبان بر ،یاز ذات اله یاطبائطب عالمهمختار  تصور تا استشده  تالش
 مطلـق  تیـ واقع د،یـ مق تیواقع عنوان به یاله ذات تصور لیتحل و نییتباما  ؛است دییاطالق و تق يورا تیواقع همان
 هرچنـد،  سـت؛ ین یائطباطب عالمهموردنظر  یو مبان یمطابق با تصور مختار از ذات اله ت،یواقع مطلق و دیمق برابر در
 تیـ واقع يریـ گ شـکل   نحـوه  لیـ بـا تحل  تیـ برقرار است. در نها يمختلف، سازگار یبر مبان ابتنا با تصورات نیا انیم

 .گردد یم منوط تصور سلب و یسلب تصور به عالمهروش انتزاع  ،یطباطبائ عالمه دگاهیمطلق در ذهن از د
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 مقدمه

دست یافتن به خداشناسی صحیح و دقیق از دیرباز مورد توجه خـداباوران، فالسـفه و متفکـران الهـی بـوده اسـت. ایـن        
بـه   اتشـان یحاگر قرار است ایمان مؤمنـان در  «ناپذیر است؛ زیرا  تالش در راستاي تفکر و بحث در باب ذات الهی اجتناب

، 1383(اي پیلـین،  » ، بشناسـند انـد  سـپرده گر شود، بر مؤمنان فرض است که آن کسی را که سـر بـه او    شایستگی جلوه
). نخستین گام براي شناخت ذات الهی و خروج از شک در وجـود خداونـد، تصـور دقیـق و غیرمتنـاقض از ذات      256ص

، 5 ، ج1388مطهـري،  بـود ( نخواهـد   الهی است. اگر تصور ذات الهی غیرممکن باشد، تصدیق و اعتقاد به او نیـز ممکـن  
ـان،    شککرد (تصدیقی بر وجود او اقامه  توان ینم) یا اگر تصور ذات الهی نادرست باشد، 1004ص گرایی یا تعطیـل) (هم
بـراي ذهـن ممکـن    ـ   باب وجود و عدم آن را میسر سـازد  که تحقیق درـ   ). بنابراین تصور اجمالی از ذات الهی969ص

 صفات یا لوازم ذات، متفاوت است.  واسطهبا مقام تصدیق و تصور تفصیلی به  ) و1012همان، صاست (
علم حصولی تصوري، صورتی ذهنی است که از یک معلـوم   :شود یمعلم حصولی به تصوري و تصدیقی تقسیم 
مانند علـم بـه انسـان. علـم حصـولی تصـدیقی، صـورت ذهنـی          ؛گردد واحد یا کثیر بدون ایجاب یا سلب حاصل می

و بـه اعتبـار حکـم، قضـیه نامیـده      ( یشرطمی است که همراه با آن ایجاب یا سلب است مانند قضایاي حملی و معلو
). تصـدیق بـر چنـد تصـور توقـف دارد و هـیچ       146، صبـ   تـا  همو، بـی  ؛250، صالف ـ  تا یب ،یطباطبائ( )شد یم

 ).252، صالفـ  تا همو، بی( ستینتصدیقی بدون تصور 
 تیـ واقع ،تصور مختار ایشان از ذات الهـی  آید که این نتیجه به دست می عالمه طباطبائین با بررسی آثار گوناگو

رسد که تصور واقعیـت بـا ابتنـا     . چنین به نظر میگردد مقاله، معرفی میاست که این واقعیت در آغاز واقعیت مطلق) (
از ذات الهـی مطابقـت دارد؛    طبـائی عالمـه طبا بر مبانی مختلف متفاوت است و تنها یک تصور از آن با تصور مختار 

الـف) تصـور واقعیـت بـه عنـوان       :از انـد  عبارتاز وجوهی مغایرت دارد،  عالمه طباطبائیتصوراتی که با تصور مختار 
و ج) مطلق واقعیت که بر مبناي وحـدت تشـکیکی و حیثیـت     ؛) واقعیت مطلق در برابر واقعیت مقیدب ؛واقعیت مقید

، تصور واقعیت به عنوان واقعیـت مطلـق اسـت کـه بـر مبنـاي       عالمه طباطبائیتصور مختار ؛ اما تعلیلیه استوار است
ایـن تصـور،   گیـري   شـکل   نحـوه وحدت شخصی و حیثیت تقییدیه استوار است. در انتهاي مقاله، با تبیین تحلیلـی از  

 .انجامد به تصور سلبی و سلب تصور از ذات الهی می ،تصور مختارشود که  نشان داده می

 یاله ذات تصور .1

، طباطبـائی کنـد (  ، واقعیـت را بـه عنـوان تصـور ذات الهـی معرفـی مـی       فلسفه اصولدر جلد پنجم از  عالمه طباطبائی
پذیرد؛ بدون هـیچ قیـد و    ) بطالن و رفع را نمیلذاتها( ذاتاًناپذیر است و  ). به نظر او، واقعیت شک983، ص5 ، جالف1388

). با ایـن واقعیـت، سفسـطه دفـع     982(همان، ص شود ینمید و شرطی الواقعیت شرطی واقعیت هستی است و با هیچ ق
؛ زیـرا  دیـ آ یمیابد که ناچار به اثبات آن است. از فرض زوال این واقعیت، ثبوت آن الزم  شود و هر داراي شعوري درمی می

ـاً «ست فرض کنیم، در این هنگام کل واقعیت باطل ا مطلقاًاگر بطالن کل واقعیت را در وقتی یا  یـا کـل واقعیـت    » واقع
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بـه   هـا  تیـ واقع همه). 3 قهیتعل، 14، ص6 ، ج1981، طباطبائیاست (؛ یعنی واقعیت ثابت »واقعاً«مشکوك و موهوم است 
هر تقدیر و فرض و شکل داخل در این واقعیت است و ظرف مفروض براي طاري شدن بطالن بر این واقعیت یـا شـرط   

عالمـه  ). 17ــ 16، صب1388طباطبائی، ر در پوشش مطلق واقعیت داخل است (عروض عدم یا هر فرض و تقدیر دیگ
 ).14، ص6 ، ج1981طباطبائی، داند ( یمواقعیت را همان واجب بالذات (یا خدا)  طباطبائی

 یاله ذات تصور لیتحل و نییتب. 1ـ1

 کنیم:   ترتیب بیان می را به دهد که آنها ، چند پاسخ می»واقعیت چیستاین «پرسش که این در برابر  مه طباطبائیعال

 باشد دیمق تیواقع تواند ینم تیواقع نیا. 1ـ1ـ1

عـین آن واقعیـت    آنهـا جهان به عنوان واقعیات مقید، فناپـذیر و فقیرنـد. پـس     يزیرا جهان گذران و هر جزء از اجزا
 گردنـد  یمـ هـیچ و پـوچ    ،نداشـته  يا بهـره شـوند و بـی آن از هسـتی،     دار مـی  نیستند، بلکه با آن واقعیـت  ناپذیر نفی

 ).118، ص1383همو،  ؛983-982، ص5 ، جالف1388طباطبائی، (

 باشد دیمق يها تیمطلق در برابر واقع تیواقع تواند ینم تیواقع نیا. 1ـ1ـ2

ت شوند؛ اما آیا واقعیت در اینجا، براي واقعیات مقید حیثیت تعلیلیه است یـا حیثیـ   دار می واقعیت» با واقعیت«واقعیات مقید 
)؛ یعنی واسطه (واقعیت)، علت اتصاف حقیقـی  16، صب1388طباطبائی، تقییدیه؟ حیثیت تعلیلیه واسطه در ثبوت است (

؛ یعنـی  سـازد  یمـ دار) اسـت و آن را بالـذات بـه آن وصـف متصـف       واقعیات مقید) به یک وصف (واقعیـت (الواسطه  ذي
ـلی،       سلب وصف از مقید از آن روي که مقید (به قید که اي گونه به ـاممکن اسـت (فض ؛ 153، ص1389واقعیـت) اسـت، ن

الواسـطه معلـولی    علّـی و ذي  واسطهي این حیثیت آن است که میان ها ویژگی). از دیگر 170ـ169، ص1391پناه،  یزدان
ـارجی و تحلیلـی. بـه   170ـ169، ص1391پناه،  ؛ یزدان153، ص1389فضلی، است (تغایر و تعدد  عـالوه   )؛ اعم از تغایر خ

الواسطه (واقعیت مقید) نیست، بلکه خارج از آن است. هرچنـد تقیـد و تحیـث (بـا واقعیـت بـودن)        اقعیت) جزء ذيقید (و
). چهارمین ویژگی این اسـت کـه وصـف و قیـد موجـب تکثـر ذات       154، ص1389فضلی، است (الواسطه  داخل در ذي

کند. پنجم آنکـه چنـد    ادیق آن را کوچک نمیافراد و مص دامنهسازد و  گردد، بساطت آن را مخدوش نمی الواسطه نمی ذي
ـال   آید که شوند؛ وگرنه توارد چند علت الزم می نمی حیثیت تعلیلیه در یک موضوع جمع ـان، ص (اسـت  مح ). در 155هم

 کنیم. را بر این مبنا تحلیل می» با واقعیت«دهیم و  تطبیق می عالمه طباطبائیي حیثیت تعلیلیه را با آثار ها ویژگیاینجا 
 بـا  واقعیـت را  نخسـت،  بیـان  در :دارد بیـان  دو الهـی  ذات تصور عنوان به واقعیت تبیین براي المه طباطبائیع 
 همـان  را جهـان  يهـا  معلـول  دوم، بیـان  در ؛ امـا داند می الهی ذات تصور... و يناپذیر نفی ي،ناپذیر شک يها ویژگی
 »واقعیـت  بـا « همـان  کـه  تعلیلیـه  حیثیت عنیی( مخصوص شرایط و معین تقدیر در وجودشان که داند می اتیموجود
خواهـد بـود    »واقعیـت مقیـد  «همـان   »معلـول «و  »واقعیـت مطلقـه  «همـان   »علت مطلقـه « .گردد می بود ،)است

افتد و اخـتالف   هر آنچه داراي واقعیت است، از واقعیت کنار نمیآنکه توضیح  .)1001، ص5 ، جالف1388 (طباطبائی،
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 ؛میکنـ  یمـ دار به یـک معنـا اثبـات     اشیاي واقعیت همهگردد. ما واقعیت را براي  عیت بازمیواقعی در خارج، به خود واق
). او حیثیـت وجـودي اشـیا را    506، ص3 ، جهماناست (پس واقعیت هستی در عین گوناگونی و مختلف بودن، یکی 

ثیت ماهوي اشـیا را منتـزَع   حی ) وهمان اصالت وجوداست (داند که بالذات داراي واقعیت و موجود  به ازاي واقعیت می
ـ  تـا  (همـو، بـی   شود (اعتباریت ماهیت) داند که بالعرض به حیثیت اصیل و واقعیت نسبت داده می از حیثیت اصیل می

اتصـاف  ، الواسطه که همان واقعیت مقید یا معلول است، به واسـطه یـا همـان واقعیـت     ). بنابراین ذي13و10، صالف
اسطه از آن روي که مقید (به قید واقعیت) است، ناممکن اسـت و از واقعیـت کنـار    الو حقیقی دارد. سلب وصف از ذي

 ویژگی نخست حیثیت تعلیلیه).افتد ( نمی
تحقـق کثـرت در   ـ   یعنی وقوع تشکیک در مـتن حقیقـت آن  ـ   اختالف خارجی و ذاتی در واقعیت (وجود) الزمه
تنافی و مفارقت قیاسی در وصفی کمالی دارنـد و   بعضی اجزاي (مراتب) آن حقیقت، نسبت به بعضی دیگر، .آن است

بـه عبـارت دیگـر،     .)259، ص1 ، ج1981طباطبائی، گردد ( نوعی از فقدان بر بعضی نسبت به بعضی دیگر عارض می
، ییاالشـتراك اسـت و از سـو    االمتیاز در آن واقعیت عین مابه واقعیت داراي کثرت حقیقی و وحدت حقیقی است. مابه

جـوادي آملـی،   (یابـد   حقق مـی از سوي دیگر وحدت در این کثرت ت .گردد حو حقیقی به وحدت بازمیاین کثرت به ن
) (شـروط تحقـق   4 قـه یتعل، 431، ص1 ، ج1981 همـو،  ؛19-18، صالف ـتا بی ؛ طباطبائی،257، ص1 ، جالف1386

 همـه شدیدتر است،  يا بهمرتتشکیک خاصی). این مراتب در قیاس با یکدیگر، نوعی اطالق و تقیید دارند. مطلق که 
 قـت یحقضـعیف عـالوه بـر     مرتبـه ؛ امـا  گـردد  را شامل مـی  شتریبکماالت  به عالوه تر فیضعمقید و  مرتبهکماالت 

 ،کـه بـاالي آن   يا مرتبـه است. تـا برسـیم بـه    بهره  بیشدید  مرتبهبرخی کماالت از شدید،  مرتبهکمال) مشترك با (
(طباطبـائی،  حدي  مگر بی ،االطالق است که هیچ حدي ندارد ه، مطلق علی. این مرتبنیستتصور قابل دیگري  مرتبه
مطلق که حدش الحـدي اسـت، همـان     مرتبه). این 118و  19، صالفـتا همو، بی ؛166 -165، صالفق ـ  1428
الواسـطه   ). بنابراین میان واسطه و ذي15، صب ـتا همو، بی ؛233و  44، ص1 ، ج1981طباطبائی، تعالی است ( واجب

 این تمایز تشکیکی است.هرچند  ؛ویژگی دوم از حیثیت تعلیلیه)است (تمایز و تغایر واقعی و خارجی 
ـات       ،فلسفه اصولدر جلد پنجم  عالمه طباطبائی  پس از معرفی واقعیت به عنـوان تصـور ذات الهـی و اینکـه واقعی

، جهـان و اجـزاي   عالمـه پردازد. به نظر  مطلق میواقعیات مقید با واقعیت  رابطهناپذیر نیستند، به  مقید همان واقعیت نفی
واسـطه در   خـود (بـی   خـودي  دار بودن خود، به واقعیتی تکیه دارند که عین واقعیت و بـه  آن در استقالل وجودي و واقعیت

البته نه به این معنا که این واقعیت با اشیا یکـی شـود و   «). 983، ص5 الف، ج1388عروض و ثبوت) واقعیت است (همو، 
 (همان).» باشند یمنفوذ یا حلول کند... بلکه مانند نور که اجسام تاریک با وي روشن و بی وي تاریک  آنهادر  یا

در ؛ امـا  )18، صالـف ــ   تـا  بیطباطبائی، ( آورد یمنور را تمثیلی براي حقیقت مشکک ذومراتب  ه طباطبائیعالم
اختالف میان واقعیـت مقیـد (وجـود رابـط) و     آنکه  توضیح .وحدت تشکیکی، علت متغایر با معلول و خارج از آن است

 واقعیت مطلق (وجود مستقل) نوعی نیست.
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نفسـه   مقتضاي نوعی نبودن اختالف، این است که وجود هر معلول، چه جـوهر باشـد یـا عـرض، فـی     
بعضـی بـا    سـه یمقاکه با نظر بـه نفـس اش و در   هرچند موجود است و با نظر به علتش، رابط است. 

 ).157و30، صنفسه است (همان وهر یا عرض و موجودي فیبعضی دیگر ج

ي نیست؛ به دو طـرف (در قضـایا)   ا مقولهتعالی، وجود رابط ماهیت ندارد؛ داخل در  مبدأیعنی در نگاه ربطی یا در قیاس با 
ی گـردد و هـیچ مفهـوم مسـتقل     یئی بر آن حمل مـی ش نه، شود یمشیئی حمل  بریا یک طرف (در علیت) قائم است؛ نه 

نفسه لنفسـه)   )؛ اما همین وجود، در نگاه استقاللی و در قیاس بعضی با بعضی دیگر، جوهر (فی126و30ندارد (همان، ص
). این نفسیت که ناشی از ماهیت است، نحوه تحققـی در خـارج دارد و   32و31نفسه لغیره) است (همان، ص فیعرض (یا 

ـا        ا نحـوه ذهنی صرف نیست. بنابراین هریک از علت و معلول  ـایر ب ي از تحقـق اسـتقاللی را دارنـد و از ایـن حیـث متغ
ـاه ربطـی اسـت      وجود رابط) نیست، بلکه خارج از آن است. بهمعلول (یکدیگرند و علت (وجود مستقل) جزء  عـالوه در نگ

لیـه). بـا   ویژگـی سـوم حیثیـت تعلی   ( یاستقاللتوان موجود بودن و واقعیت داشتن را از شیء انتزاع کرد، نه در نگاه  که می
الواسـطه را مخـدوش    تـوان دریافـت کـه ایـن حیثیـت، بسـاطت ذي       توجه به خروج علت (حیثیت تعلیلیه) از معلول، می

الواحـد   قاعـده ) (ویژگی چهارم حیثیت تعلیلیه). بر اسـاس سـنخیت علـت و معلـول و     155، ص1389فضلی، سازد ( نمی
 آید. به دست می عالمه طباطبائییلیه نیز از آثار ) ویژگی پنجم حیثیت تعل671، ص3 ، جالف1388طباطبائی، (

الوجود بالذات، تصور واقعیـت مطلقـی    را حیثیت تعلیلیه در نظر بگیریم، تصور واجب »با واقعیت«اگر آنکه نتیجه  
است که باالترین مراتب تشکیک است و حد آن الحدي (بشرط ال یـا موجبـه معدولـه) اسـت. ایـن واقعیـت قسـیم        

پیش از آن، باید اصـل واقعیـت بـه عنـوان     ؛ زیرا حد ندارد. این تصور بدیهی نیستآنها ت و نسبت به اسدیگر مراتب 
تشـکیک   مرتبـه سـپس بـه تصـور بـاالترین      و موضوع فلسفه، اصالت وجود، وحدت تشکیکی و علیت تبیین گـردد 

مرتبـه اگـر   «) و 169، صالـف ق ـ  1428، طباطبـائی » (خودش حدي اسـت  ،حدود يهمان انتفا«عالوه  به بپردازیم.
 تچنانچه در مراتب دانیه، اقتضاي تحدید کرده و مستلزم حد است، بعینه در اعلی مراتـب همـان اقتضـا را دارد؛ غایـ    

هر مرتبه از واقعیت تشکیکی مرکـب از  ؛ زیرا )170، ص(همان» حدود است هیبقمراتب، همان ارتفاع  امر حد در اعال
سـلب  تـر (  نییپـا  مرتبـه االشتراك و نداشتن حدود  . باالترین مرتبه نیز مرکب از مابهاالمتیاز است االشتراك و مابه مابه

عالمـه  ). 166، صهماناست (مرتبه داشتن  الزمه، مقتضاي حدي است که دیگر سلب) است. همین امتیاز از مراتب
اسـت  ختن تعلـیم  دانـد کـه بـراي آسـان سـا      تعالی را مناسب با نظر متوسط می ایجاب عدولی دانستن حق طباطبائی

 عـین  که است کمالی صفات همه دربردارنده است، الحدي شحد که ذاتی عالوه ). به24، ص6 ، ج1981طباطبائی، (
 گرفتـه  نظـر  در منفـک  مقـام  دو صـورت  بـه  الشیء بشرط و ال بشرط؛ اما است شیء بشرط ذات بنابراین. اویند ذات
 کند. نمی مطابقت تواقعی از ما مختار تصور با تصور ایناند؛ اما  نشده

 به عنوان موضوع فلسفه باشد تیمطلق واقع تواند ینم تیواقع نیا. 1ـ1ـ3

با واقعیت اشیا مواجه بوده و سـروکار   ،سفسطه برداریم ترانهخواهیم پس از خاموش کردن  در نخستین گامی که می«
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ق ـ  1427طباطبـائی،  ق در خـارج ( ). ثبوت حقای481، ص3 ، جالف1388طباطبائی، ( »ما با واقعیت هستی خواهد بود
، طباطبـائی کـرد ( انکار  مطلقاًتوان واقعیت را  است و نمی ناپذیر ، شکاند ثابت واقعاًموجودند و  جداًاینکه ) و 8، صالف
) موضوع فلسفه اسـت؛ اعـم موضـوعات    88، ص1 ، جالف1388طباطبائی، الجمله ( ). این واقعیت فی4، صالفـ   تا بی

). ایـن موضـوع   5، صالفـ     تا بیطباطبائی، بدیهی است ( و تصدیقاً تصوراً ؛بر علوم دیگر نیستمتوقف  شثبوت ؛است
 ).6، صهمان( ستینزیرا خارج از آن چیزي  ؛ی خارج از خود نیستئعمومیتش، معلول شیسبب به 

ایـن  پـردازد.    پس از مشخص ساختن موضوع فلسفه، به تبیین احکام این موجود عام مـی  عالمه طباطبائی
الوجـود   )، واحد (متشخص) و بسیط8، صالف ـ   ق1427طباطبائی، آثار) ( منشأواقعیت، حقیقت عینی (اصیل و 

عـالوه   است. ازآنجاکه واقعیت (هستی) ماهیت ندارد، مثل ندارد؛ زیرا مثل مشارکت در ماهیت نوعیه اسـت. بـه  
زي ندارد. واقعیـت (وجـود) موجـود بالـذات     این واقعیت ضد نیز ندارد؛ زیرا موضوع، جنس و غایت خالف با چی

شـوند،   به وجود ملحق می قتاًیحقاست، به این معنا که موجودیت عین ذات آن است و صفات و محموالتی که 
عـالوه ثبـوت و    ). بـه 13الف، صـ   تا بیطباطبائی، خارج از ذات وجود نیستند؛ زیرا خارج از وجود، باطل است (

 اتیـ ماه ثبوتی عام است؛ هم شامل ثبوت وجود به نحو بالذات و هـم شـامل ثبـوت    تحقق واقعیت یا حقیقت وجود،
ب، ـ تـا    بـی طباطبـائی،  اسـت ( معقوالت اولی) و مفاهیم اعتباري عقلی (معقوالت ثـانی منطقـی و فلسـفی)    (

، کمـهالح یۀنهانامد (همـان) و در   االمر می ، این ثبوت عام را نفسالحکمه یۀبدا، در عالمه طباطبائی). 20ص
الـف،  ـ تـا    بـی طباطبـائی،  دانـد (  االمـر مـی   ، نفـس کند یمظرفی را که عقل براي مطلق ثبوت و تحقق فرض 

). از دیگر احکام واقعیت یا حقیقت وجود این است که عین خارجیت (و ترتـب آثـار) اسـت و داخـل در     15ص
و بسـیط اسـت، مشـکَّک    ). این واقعیت عالوه بر آنکـه حقیقتـی اصـیل، واحـد     16(همان، ص گردد ینمذهن 

 ).233، ص1 ، ج1981طباطبائی، آن، مقام واجبی است ( مرتبهذومراتب در کمال و نقص نیز هست و باالترین 
ابتـدا بایـد پرسـید     .تواند واقعیت مقصود ما باشد یا نه ، میها ویژگیکنیم که آیا واقعیت با این  در اینجا تحلیل می

یا در خارج تحقـق دارد؟ موضـوع فلسـفه مفهـوم موجـود یـا واقعیـت اسـت         ذهنی است  صرفاًکه این واقعیت امري 
انتزاع (مصـداق) خـود حکایـت دارد (مفـاهیم      منشأاز آن جهت که از  ؛)177و173، ص1 ، جالف1386(جوادي آملی، 

جـود  انتزاع چگونه اسـت؟ مو  منشأتحقق این  نحوه). 256، صالفـ  تا ، بی(طباطبائی اعتباري یا معقول ثانی فلسفی)
حـائري یـزدي،   است (کند و البشرط  (به عنوان موضوع فلسفه)، مفهومی مطلق و کلی است که بر کثیرین صدق می

گـردد. مفهـوم    )؛ یعنی مشروط به مقارنت و عدم مقارنت با غیر نیست و به نفی و اثبات مقید نمـی 21و20، ص1377
، الـف ــ   تـا  ، بـی طباطبـائی (شود  فرادش متکثر میالبشرط در خارج و در ضمن افراد مختلف تحقق دارد و با کثرت ا

ج ، 1385انتزاع (مصداق) یا محکی آن همان خود شخص و هویت واقعی خارجی است (عبودیـت،   منشأ؛ اما )74ص
موجود مفهومی است که حیثیت مصداقش، حیثیت در خـارج بـودن، ترتـب آثـار و تشـخص اسـت       ؛ زیرا )95ص، 1

خود واقعیتی است که جهـان خـارج را   «. بنابراین حقیقت عینی واحد بسیط مشکک، )256، صالفـ   تا بی(طباطبائی، 
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رو نیسـتیم کـه از    روبـه  يا یانتزاع). در اینجا ما با وحدت کلی مفهومی 91ص، 1ج ، 1385(عبودیت، » پر کرده است
) یـا  1 قـه یتعل، 427، ص1 ، ج1981(طباطبـائی،   تعریف تشـکیک عـامی)  است (جهت وقوعش بر مصادیق، مشکَّک 

) یـا وحـدت   157، ص1391پنـاه،   که میان افراد نوع در اصل یک نـوع برقـرار اسـت (یـزدان     يا یسنخحتی وحدت 
 ؛)138، صالـف 1387 طباطبـائی، (اسـت  ، اتصاف به صفات متقابل در شخص واحد اش الزمهکه  اي شخصی عددي

عروض متصـف بـه وحـدت اسـت (وحـدت       بلکه مقصود واحد بالعموم است (همان)؛ یعنی بالذات و بدون واسطه در
، الـف ــ   تـا  بـی طباطبـائی،  ( وحدت حقیقی حقّه)است (یعنی واحد و وحدت یکی  ؛عین وحدت است شحقیقی) و ذات

 این وحدت حقیقی حقّه سعه و انبساط وجودي دارد (بالعموم).؛ اما )140ص
 :نیست که این واقعیت نیز واقعیت مقصود ما میده یمبا بررسی نکاتی چند نشان  

الف) حقیقت عینی واحد مشکَّک وجود مانند کلی طبیعی، البشرط از مقارنت و عدم مقارنت بـا غیـر اسـت و بـا     
انتزاع موجود، ناشی از رسـوبات   منشأحفظ وحدت و هویت خود به وجود افرادش در خارج موجود است. این تحلیل از 

 ؛97، ص1 ، ج1388فیاضـی،  اسـت ( عیـت و هسـتی)   اصالت ماهیت و در نظر گرفتن طبیعت کلی براي موجـود (واق 
محکی موجود گفتیم، واقعیت یا حقیقـت وجـود بـا     يها ویژگیدر تحلیل  که چنان؛ اما )114، ص1 ، ج1388، مصباح

 ؛ویژگی وحدت، تشکیک و... عین خارجیت است
 عالمـه طباطبـائی  ست. بالعموم ا حقّههمان حقیقت واحد حقیقی  ،واقعیت پیشین باید گفت کهنکته  ادامهدر ب) 

تـا   ، بی(طباطبائی داند ، واحد بالعموم را از اقسام وحدت حقیقی غیر حقّه میالحکمه یۀنهادر فصل دوم از مرحله هفتم 
 يهـا  ویژگـی کنـد، بـا    مـی  ارائهمشکّک وجود  واحدهاز حقیقت عینیه وي که  ییها ویژگی؛ اما )141ـ140، صالفـ 

زیـرا خـارج از آن    ؛خارج از خود نیست یئیش معلولحقیقت وجود  .حدت غیرحقّهحقیقه سازگار است نه و حقهوحدت 
ممکـن باشـد و    شعدم یـا امـر عـدمی اسـت) بـرای      يثانیاًوحدت آن عددي نیست تا تصور ثانی (هر  ؛چیزي نیست

ماهیـت   ؛)90-89، ص6 ، جق1417طباطبـائی،  باشـد ( موجـودات برکنـار   دیگر وجودش محدود و ذاتش از احاطه به 
طباطبـائی،  اسـت ( الوجود و عین وجـود   مثل و ضد ندارد و صرف ؛ماهوي و انتزاعی مقید گردد يها وحدتندارد تا به 

 همان).نامد ( یمهمین وحدت صرافت را وحدت حقّه  عالمه طباطبائی). 57، صالفـ  تا بی
ـ المدر تفسـیر   آیا این حقیقت واحد داراي وحدت حقّه حقیقه اصلیه است یا وحدت حقه حقیقـه ظلّیـه؟   ، وجـود  زانی

واحد اصلی معادل وجود واحد به وحدت حقه اصلیه و وجود واحد ظلی معادل با وجود واحد به وحدت حقه ظلیـه بـه کـار    
). اگر مقصود وحدت حقه اصلیه باشد، تصور حقیقت عینی واحد وجـود کـه   77، ص13 ج ق،1417طباطبائی، است (رفته 

ـال، البشـرط مقسـمی      اساساًاجب بالذات را دربرگیرد، شمول و انبساطش وجود نامتناهی و منتفی است. این صـورت مح
ظلیه باشد، حقیقت عینی واحد وجود البشـرط قسـمی خواهـد بـود؛ یعنـی حقیقتـی در        حقهاست؛ اما اگر مقصود وحدت 

م مقیـد اسـت و ایـن    وجود سریانی و سعی است؛ البته با این قید که وجود آن به قید سریان و عمـو  نحوهخارج که داراي 
 حفـظ  بـا  زیرا )؛ اما این فرض نیز منتفی است؛214و212، ص1391پناه،  یزداناست (وجود و تحققش در خارج  نحوهقید 
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 خـداي  کـه  دانسـت  يا یقسم البشرط را آن موضوع توان نمی مشکک، واحد عینی حقیقت يها ویژگی و تشکیک مقام
 آن؛ ظل ذي و اصل دیگر سوي از و باشد آن مراتب از سویی یکی از تشکیکی وحدت
 »ذاتـش  تتعـالی و وصـول بـه معرفـ     در اثبات وجـود حـق  «را  اسفارفصل اول از جلد ششم  نیصدرالمتأله) ج
تعـالی نیسـت    کنـد کـه حـد وسـط آن در حقیقـت غیـر از حـق        نامد و برهانی بر اثبات وجـود خـدا معرفـی مـی     می

داند که در آن از بعضی لـوازم   این برهان را برهانی انّی می بائیعالمه طباط). 13-12، ص6 ، ج1981لهین، أ(صدرالمت
واجـب  آنکـه  تام و صرف  مرتبهدیگر (به بعضی لوازم ) تام صرف و ناقص مشوب مرتبهوجود حقیقت مشکّک داراي (

همـین حقیقـت عینـی واحـد بسـیط مشـکک را       وي  ).13، ص6 ، ج1981 (طباطبائی،گردد  سلوك می )الوجود است
اسـت و میـان آن دو    سـان  یک). علم به الزم و ملزوم 14، صهمانشود ( نامد که سفسطه با آن دفع می میواقعیتی 

الثبـوت اسـت و مـا را بـه دیگـري کـه        اما یکی بـین  ؛بلکه لذاته است ،سبب نیست واسطهبه  آنهامعیت است. ثبوت 
قیقت وجـود و احکـام آن ماننـد اصـالت     در ح تأمل). ما با 129، صب1387طباطبائی، کند ( بین است هدایت می غیر

مانند اصل واقعیـت، تمـایز وجـود و ماهیـت، اصـل       یهای بحثبا استفاده از ( وجود، وحدت تشکیکی و بساطت وجود
در اینجا از فقـر و نیـاز مراتـب پـایین     ؛ اما اینکه یابیم وجود یعنی واجب بالذات دست می مرتبهبه باالترین  )علیت و...

جـوادي  اسـت ( ذات الهـی   واسطه شود، مانع ادراك مستقیم و بی اثبات باالترین مرتبه استفاده میحقیقت وجود براي 
 ؛) و با تصور ما از واقعیت به عنوان واجب بالذات مغایرت دارد223، صب1386 آملی،
 کنـد،  پس از معرفی واقعیت به عنـوان امـري کـه سفسـطه را دفـع مـی       ،اسفاردر تعلیقه بر  عالمه طباطبائی) د
بطـالن و  «کند که  ي واقعیت را به این وجه تبیین میناپذیر بطالن پذیرد، نمیبطالن و رفع را  ذاتاًاست و  ناپذیر شک

فرض کنـیم، در ایـن هنگـام     مطلقاًرفع آن مستلزم ثبوت و وضع آن است. پس اگر بطالن هر واقعیتی را در وقتی یا 
). این واقعیت همـان  3 قهیتعل، 14، ص6 ، ج1981(طباطبائی، » ستیعنی واقعیت ثابت ا واقعاً ؛هر واقعیتی باطل است

در علوم حصولی، متوقـف بـر    ها گزارهدر این جمله به چه معناست؟ صدق  »واقعاً«الوجود بالذات است (همان).  واجب
و از ). ثبوت هر چیـز و هـر نحـ   1 قهیتعل، 271، ص7 ، جو مطابقت با این مصادیق است (همان در خارج آنهامصادیق 

) و عقـل  14، صالـف ـ  تا بیطباطبائی، کند ( ثبوتی که فرض شود، براي وجود خارجی است که لذاته عدم را طرد می
 قـه یتعل، 271، ص7 ، ج1981طباطبـائی،  یابد (اصالت وجـود) (  ثبوت و وجود) میخودش (ثبوت و وجود را محمول بر 

پـیش   هک نچناـ   کند موجود یا ثبوت را بر ماهیتی حمل می و بالعرض، ثانیاًً). سپس عقل به توسع اضطراري اولی و 1
، 7ج ؛ 215، ص1 ، ج1981همـو،   ؛14، صالفـ  تا بی (طباطبائی،ـ   تحقق خارجی دارد يا نحوهاز این گفتیم، ماهیت 

کند کـه بـه تبـع     ). بار دیگر عقل به توسع اضطراري ثانوي، مطلق ثبوت و تحقق را بر هر مفهومی حمل می271ص
 عـام  ثبوت نیا). 15، صالفـ  تا بیطباطبائی، مانند عدم و احکام آن ( ؛کرده است شناگزیر اعتبار بهیا ماهیت،  وجود

). 14ص ،(همـان » اسـت یقضا صـدق  مـالك «حقّـه   قاتیاست و مالك تصـد  االمر نفس همان عام ثبوت ظرف ای
(حقیقت) وجـود موجـود    ان موجود است یاقضایاي خارجی است (مانند انس شامل هم االمر نفس ای عام ثبوت نیبنابرا
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است)، هم قضایاي ذهنی (مانند انسان نوع است) و هم قضایاي اعتباري که در ذهن و خـارج تحقـق ندارنـد (ماننـد     
عـالوه ایـن ثبـوت     ). بـه 271، ص7ج ؛ 215، ص1 ، ج1981همو،  ؛15، ص(همان المعلول است) العله علت عدم عدم

 بالعرض است. اعم از موجود بالذات و موجود
آن را  االمـري و اعتبـاري اسـت و واقعیـت عـام      نفـس  يا هیقضـ  »واقعـاً واقعیـت معـدوم اسـت    «آنکـه  نتیجه  

پیش از ایـن گفتـه شـد، همـان واجـب       که اما چنان ؛) همان موضوع فلسفه استواقعاًگیرد. این واقعیت عام ( دربرمی
 عیت است.این واق مرتبهبلکه واجب بالذات باالترین  ؛بالذات نیست

 است دییاطالق و تق يورا مطلق تیواقع همان تیواقع نیا. 1ـ1ـ4

تا اینجا تبیین شد که واقعیت مقصود ما واقعیت بشرط شیء (واقعیت مقید)، بشرط ال (واقعیت مطلـق در برابـر مقیـد) یـا     
قـت عینـی واحـد    به صورت فی الجمله و به عنوان موضوع فلسفه یعنی همـان حقی ( یمقسمالبشرط قسمی و البشرط 

کنـد کـه ایـن واقعیـت همـان       ، ما را به این سمت هدایت میعالمه طباطبائیمشکک) نیست. هرچند تعابیري در کالم 
ـال نـور بـراي تبیـین        فلسفه اصولواقعیت مطلق در برابر واقعیت مقید است؛ از جمله تقریر   نحـوه کـه در بیـان اول، مث

براي وجود عینی واحد مشـکک بـه کـار رفتـه اسـت. در       الحکمه نهایۀ تحقق واقعیت آورده شده است و همین مثال در
بیان دوم نیز اجزاي جهان هستی، با یکدیگر ارتباط واقعی و مستقل از ذهـن دارنـد کـه داراي علـت وجـودي بیـرون از       

بیـان اول اسـت   ، بیان دوم روي دیگـر  عالمه طباطبائیاطالق و تقیید برقرار است. به اعتقاد  آنهاخودشان هستند و میان 
داند که محکی آن همـان حقیقـت عینـی     ). وي موضوع فلسفه را واقعیتی می1001ـ995، ص5 ، جالف1388(طباطبائی، 

ـائی،  واحد مشکک است. در این صورت فلسفه علمی است که از عوارض ذاتی موضوع خود ( ) 28، ص1 ، ج1981طباطب
صور خداي این فلسفه را مبتنی بر وحدت شخصـی دانسـت و   توان ت کند؛ اما نمی (حقیقت عینی واحد مشکک) بحث می

نیز، عالمه حقیقت عینـی واحـد مشـکک را     اسفار بر قهیتعلساختار این فلسفه مبتنی بر وحدت تشکیکی باشد. در تقریر 
کند که از یک الزم یعنی حقیقت عینـی واحـد مشـکک بـه الزم دیگـر       داند و در تعلیقه قبل تأکید می همان واقعیت می

را بـه صـورت    واقعاً، باید »واقعاًواقعیت معدوم است « گزارهدیگر آنکه در  نکتهشود.  عنی باالترین مرتبه سلوك انجام میی
 االمري (مالك صدق قضایا) یا واقعیت فی الجمله در نظر گرفت نه واقعیت بالجمله. نفس

 قائـل  آنهـا خـداي مبنـی بـر     چه ارتباطی میان وحدت تشکیکی و وحدت شخصی و تصـور  عالمه طباطبائیاما 
وحـدت تشـکیکی و    ،شمبتنی بر وحدت تشکیکی وجـود اسـت. در مـواردي از آثـار     عالمهآثار فلسفی  عمدهاست؟ 

خداوند متعال فاعل و مبدء مستقل علی االطالق اسـت و در ایجـاد   «و متمایز نیستند:  اند دگاهیدوحدت شخصی یک 
ي در وجـود غیـر او نیسـت و غیـر او     مؤثراست. هیچ  مؤثرعنی کلمه و علیتش قائم به ذات خود است و به حقیقت م

). 176، صالـف ــ   تـا  بـی طباطبـائی،  ( »ندارند، مگر استقالل نسبیـ   که مالك علیت و ایجاد استـ   هیچ استقاللی
ـ   ؛ اما )31، ص(همان اند اضافهکلمه ربط، نسبت و حقیقی ي ابه معن اماسو ه با نظر به حقیقت عینی اصـیل، متحقـق ب
 فلسـفه  اصـول نهم از جلد سوم  مقاله). در 176، صهمان( شاننه با نظر به ماهیات متلبس به وجود مستقل اند مراتب



  ،،    1397بهار ، 59، پیاپی سومم، شماره انزدهسال پ،         88

شـود. ممکـن بـه     وجودي میان علت و معلول است. علت به ناقص و تام تقسیم می يا رابطهخوانیم که علیت  می نیز
اسـت. از مجمـوع    تر مقدمو  تر يقوبه وجود معلول جهت تساوي به وجود و عدم محتاج است. وجود علت تام نسبت 

 ؛»استقالل و تمامیت وجودي معلول عین استقالل و تمامیـت وجـودي علـت اسـت    « که میریگ یماین بیانات نتیجه 
). در مـواردي دیگـر   671-655، صالـف 1388طباطبائی، (» علت و معلول دو مستقل هستند با یک استقالل«یعنی 

هـر یـک از ایـن دو دیـدگاه بـا حفـظ       ؛ امـا  شود یماز وحدت تشکیکی شمرده  تر قیرقو  تر قیدقنیز وحدت شخصی 
تشـکیک   هیـ نظراین نظریه (نظریه وحدت شخصی)، «: کنند ینمو یکدیگر را باطل  اند متحققموضوع و مبانی اشان 

کنـد و حقیقتـی را    کند. یعنی یک نظـر دیگـري اثبـات مـی     فوق آن را اثبات می هینظر؛ بلکه کند ینموجود را ابطال 
 ؛172-171، صالـف ق ـ  1428طباطبـائی،  ( »ابدی دهد که به موجب آن، نظر اولی صورت مجازیت می تشخیص می

مقصود بالتبع) بـه  ( یکیتشک). گویا دیدگاه وحدت 565-564و  560، ص5 ، جالف1386جوادي آملی،  :ر.كهمچنین 
 يهـا  ویژگیبر آن است. در اینجا ما تصور ذات الهی و  يا مقدمهانجامد و  مقصود بالذات) می( یشخصدیدگاه وحدت 

 کنیم: تبیین می تر قیدقآن را با ابتنا بر دیدگاه 
، 5 ، جالـف 1388ی، طباطبـائ شـوند (  دار مـی  واقعیـت » بـا واقعیـت  «، خواندیم که واقعیات مقید فلسفه اصولدر بیان 

گیریم. حیثیـت تقییدیـه همـان واسـطه      مقید در نظر می ). در اینجا واقعیت را حیثیت تقییدیه براي واقعیات983-982ص
دار) دارد و ذوالواسـطه   واقعیت) اتصاف حقیقی به وصـف (واقعیـت  واسطه (). 16، صب1388ی، طباطبائدر عروض است (

ـاه،   یـزدان ( شـود  و بالعرض (به نحو مجازي) به آن صـفت متصـف مـی    ثانیاًً(واقعیات مقید)  ـلی،  170، ص1391پن ؛ فض
) و زاید (نه مقـوم) و متصـل   197، ص7 ، ج1981الواسطه (صدرالمتألهین،  طه (واقعیت) مانند جزء ذيواس ).41، ص1389
الواسـطه و قیـد، موضـوع بـراي حمـل صـفت قـرار         ). مجمـوع ذي 200، ص7 ، ج1981سبزواري، است (الواسطه  به ذي
). به همـین سـبب قیـد و تقیـد     42، ص1389، فضلیاست (الواسطه  گیرند. قید و تقید (با واقعیت بودن) داخل در ذي می

افـرادي آن را کوچـک    دامنـه ) و 2 قـه یتعل، 198، ص7 ، ج1981سـبزواري،  اسـت ( الواسـطه   موجب ترکیـب) ذي (مکثر 
ـاه   کـه  اي گونـه  بـه االمري) مجازي است؛  ). این حیثیت مالك اتصاف واقعی (نفس47، ص1389سازد (فضلی،  می در نگ

ـلب وصـف از     عقلی، حکم به مجازي بودن آن می تأملرسد، اما با  نظر می اول، این اتصاف حقیقی به شود. به عـالوه س
 ).64-63، ص1389فضلی، االمر ( الواسطه فقط در تحلیل و اعتبار عقلی صحیح است نه به لحاظ واقع و نفس ذي

، 1379دارنـد (سـبزواري،    در اینجا مقصود ما قسمی از حیثیت تقییدیه است که واسطه و ذوالواسطه، اتحاد در وجـود 
الواسطه با نظر دقیق برهانی، بلکـه   ) و این اتحاد چنان است که صحت سلب تحقق و تحصل وصف از ذي143، ص1 ج

ـان، ج   ؛ زیرا فناء ذيدیآ یمبه دست  با یاري جستن از ذوق عرفانی ) 346، ص2 الواسطه در واسطه بسیار شدید اسـت (هم
الواسـطه،   )). به عبارت دیگر واسطه متحصل و موجـود بالـذات اسـت و ذي   79، ص1389(حیثیت تقییدي اخفاء (فضلی، 

شـود  ). این حیثیت به حیثیات انـدماجی، نفـادي و شـأنی تقسـیم مـی     85المتحصل و موجود بالعرض است (همان، ص
 .میبر یم). ما براي تبیین مطالب، از برخی از این اقسام بهره 173و172، ص1391پناه،  (یزدان
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ــ   تـا  ، بـی یطباطبـائ شود ( جدا نمی نشانیامتعلق و متقوم (عین ربط) به علت است و از  ذاتاًمکن معلول وجود م
). معلول همان وجود رابـط اسـت   327، ص1 ، ج1981طباطبائی، ( دیآ نمیپدید ) و خارج از وجود مستقل 65، صالف

، همـان گـردد (  و نه چیزي بر آن حمل مـی شود  نه بر چیزي حمل می ؛هیچ استقاللی ندارد ؛غیره موجود است که فی
). وجـود رابـط   327، ص1 ، ج1981طباطبـائی،  شـود (  ) و به کلیت و جزئیت و عموم و خصوص متصف نمی126ص

؛ امـا  مفهومی مستقل دارد و داخـل در مقـوالت اسـت    ؛است »ماهو«پرسش زیرا ماهیت پاسخی براي  ؛ماهیت ندارد
). وجود رابـط در  126و30، صالف ـ    تا یبطباطبائی، داخل در مقوالت نیست (وجود رابط هیچ مفهوم مستقلی ندارد و 
دار بودن خود، به واقعیتی تکیه دارد که عین واقعیت و به خودي خود واقعیـت   استقالل (وجودي و مفهومی) و واقعیت

ایـن نگـاه، وجـود     ). در983-982، ص5 ، جالف1388طباطبائی، است (منفی  ،نداشته يا بهرهاست و بی آن از هستی 
ماهیـت  ؛ زیـرا  نفسـه و داراي ربـط باشـد    رابط خارجی عین ربط است و دیگر ذاتی براي آن متصور نیسـت کـه فـی   

 .)12، صالـف ــ   تـا  بـی طباطبائی، است (وجود  واسطهنفسه باطل و هالک است و حتی ثبوت ذات و ذاتیاتش به  فی
، الـف 1388همـو،   ؛227، ص7 ، ج1981همـو،   ؛54و14ص  تا ـ الف،  طباطبائی، بی( یعدمماهیت حد وجود، حیثیت 

ماهیـت تنهـا جلـوه و     تـر  قیـ دق) است. به عبـارت  295، صالفـ  تا بیطباطبائی، ) و مالزم با سلوب (1045، ص5 ج
، 3 ، جالـف 1388طباطبـائی،  (آورد  نمودي است که واقعیت خارجی محدود آن را در ذهن و ادراك مـا بـه وجـود مـی    

ظـرف عقـل    شظرف ؛)498و496، ص3 ، جالف1388طباطبائی، است (ت اعتباري و پنداري پوچ ). ماهی510و498ص
). بنابراین ماهیت از نفاد یعنی حد و پایان شیء انتـزاع  167، صالفق ـ  1428طباطبائی، است و تحققی سرابی دارد (

 اسـت. شـده  دش تطبیـق  ) و با خطاي عقـل بـر غیرمـور   177، ص1391پناه،  (یزدان شود (حیثیت تقییدي نفادي) می
 »قسـمی از وجـود  «). وجـود رابـط   174و166، صالفق ـ  1428، یطباطبائمجاز در مجاز خواهد بود ( ،ثبوت ماهیت

اسـت و وجـود رابـط مفهـوم      »بخشی از مصادیق مفهوم اسمی وجود«به معناي  »قسمی از وجود«تعبیر ؛ زیرا نیست
 ).114، صالف1387همو،  ؛85، ص1 ، ج1981، یاطبائطب؛ 208ص، 1ج ، 1385 عبودیت،ندارد (اسمی و مستقل 

» واحـد شخصـی اسـت   اینکـه  همراه با  ؛الوجود بالذات مصداق حقیقی براي موجود (وجود یا شیء) است واجب«
(وجود رابط) وجوداتی مغـایر بـا علـت نیسـتند و      ا). ماسو307، ص3 ، جق1403همو،  ؛71، ص6 ج، 1981 ،یطباطبائ(

بلکـه وجـودات رابـط     ،گردد ی و معلولی موجب تکثر اشیا و موجودات نمیعلّ رابطهدارند. پس وجود مستقلی از علت ن
ایـن  ؛ امـا  )221-220ص، 1ج ، 1385عبودیـت،  ؛ 226، صالفـ  تا بیطباطبائی، ( اند علتون و اطوار متکثر براي ئش

کلـی نفـی    ي تعـدد و تغـایر بـه   بلکـه معنـا   ؛)983، ص5  ، جالف1388، یطباطبائارتباط به نحو حلول و اتحاد نیست (
همـو،   ؛116، ص1389 طباطبـائی، انـد (  هیسـا موهومـات و   وگردد و در برابر ذات الهی، تمام موجودات متصور جز می

 حقیقت هر شیء دو مرتبه دارد:آنکه ). توضیح 5 قهیتعل ،419، ص1 ، ج1981
 گردد؛ و به هیچ قید عدمی مقید نمیدر ذاتش که در آن مرتبه، چیزي از ذاتش را فاقد نیست  يا مرتبه )الف
به جهت قیـد عـدمی همـراه بـا آن.     ـ   نزد شخص که در آن مرتبه، بخشی از کمال آن مفقود است يا مرتبهب) 
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بنابراین اگر حقیقت همراه با این شخص فرض گردد، تشخص و هویت آن محفوظ است و اگر از حقیقت قطـع نظـر   
ماند. ایـن همـان اصـطالح ظهـور      چیز جز قید عدمی با آن باقی نمی گردد، تشخص و هویت آن معدوم است و هیچ

، از دهنـد  یمـ ). بنابراین ظهورات از آن جهت کـه حقیقـت و اسـتقالل را نشـان     16، ص3 ، ج1393طباطبائی، است (
از قیـود و امـور    ،دهنـد  کنند و از آن جهت که وابستگی و ربط را نشان می حقیقت موجود و وجود مستقل حکایت می

، 1 ؛ ج105، ص10 ، جق1417طباطبـائی،  ( )ندهم عـین آن نیسـت   ندهم عین حقیقت موجودکنند ( عدمی حکایت می
، یطباطبـائ انـد (  قـت یحقظهورات به نحو مجازي و استعاري متصف بـه  ؛ اما )223ص، 1ج ، 1385عبودیت،  ؛24ص

طباطبـائی،  و اطـوار آن نیسـتند (  ن ئو) و چیزي جز حقیقت واحد و شینأش  يدییتق(حیثیت  )169، صالفق ـ  1428
). 242، صگیـرد (همـان   (رقیقه) را در بـر مـی  شئون حقیقه) آن واحد (). به عبارت دیگر حقیقت 226، صالفـ   تا بی
 ).175، صالفق ـ 1428طباطبائی، است (عالوه تشکیک در همین ظواهر  به

 ذاتـاً  و هـیچ شـکی نیسـت    شثبـوت  شود و در این حقیقت واحد و واقعیت همان است که با آن سفسطه دفع می
واقعیت هستی است و بـا هـیچ قیـد و     یهیچ قید و شرط زیرا بی ؛پذیرد. این واقعیت البشرط است بطالن و رفع نمی

؛ یعنـی ایـن واقعیـت بـدون     اند آنبه هر تقدیر و فرض و شکل داخل در  ها تیواقع همهشود و  شرطی الواقعیت نمی
اسـت  بـدیهی   و تصـدیقاً  ). ایـن واقعیـت تصـوراً   16، صب1388طباطبـائی،  است ( حیثیت تعلیلیه و تقییدیه متحقق

). ممکن نیست این واقعیت تصور شود یا بدان اعتراف گردد، مگر اینکـه ولـو ناآگاهانـه،    5، صالفـ  تا بیطباطبائی، (
 تیـ واقع نیهمـ  یطباطبائ عالمه). 165ص، 2ج ، 1386عبودیت، گردد (به ضرورت ازلی و وجوب بالذات آن اعتراف 

اثبـات وجـود خـدا، در     يهـا بـرا   اسـتدالل همه  نی). بنابرا5ص الف،ـ   تا یب ،یطباطبائداند ( یالوجود بالذات م را واجب
اعـم   اي، فلسـفی  مقدمههیچ  بدون و میمستق و) 14ص ،6 ج ،1981 ،یطباطبائ( وستبر بداهت وجود ا هیتنب قت،یحق

، 1388دانـیم (جـوادي آملـی،     و...، واقعیت را همان واجـب بالـذات مـی   از اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود 
موضـوع، سـاختار ایـن     يالوجود بالذات است. با بقـا  ). پس واقعیت به عنوان موضوع علم، همان واجب193-192ص

همچون عرفان نظري) مبتنی بر وحدت شخصی است. به عبارت دیگر ایـن علـم از عـوارض ذاتـی و تعینـات      علم (
، 1372، جوادي آملـی کند ( الوجود بالذات بحث می ) یا همان واجب195ـ194، ص(همان» البشرط مقسمی واقعیت«

 (خفـري)  »عـارفی از فـارس  «بـر   نیلهأصدرالمتذیل رد انتقادات  ـ   عالمه طباطبائیاین مطلب،  دییتأ). براي 13ص
دانـد و   ا هو موجود را واجب بالذات میبا برهان صدیقین خود، موجود مطلق بمـ   )37، ص6 ، ج1981لهین، أصدرالمت(

 :)38-37، صهمان( کند خداي وحدت شخصی را اثبات تنبیهی می
کند، وارد نیست. پس اخذ موجود بما هو موجود بـه عنـوان واجـب،     آنچه که مالصدرا بر ایشان وارد می
اتش عـین  موجودي که ذ؛ اما وجودش زاید بر ذاتش است؛ زیرا گردد به ضرورت بشرط محمول بازمی

 ).40، ص(همان» وجود است، همان حقیقت وجود است. پس ضرورت ازلی است نه به شرط محمول

طـایر  «بلکـه   رود ینمـ این واقعیت، اطالقی دارد که باالتر از اطالق و تقیید متقابل است و در مورد آن، مرتبه به کـار  
نعتی و اسمی و بیانی و عبارتی و ایما و اشارتی شـکار  بلندپرواز عقل به آن مقام بلند پرواز نکند و با دام هیچ وصفی و 
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). بنـابراین ذات الهـی   171-170، صالـف ق ـ  1428طباطبـائی،  » (نشود؛ حتی خـود ایـن بیـان هـم سـاقط اسـت      
 است. هرچه جز ذات حق اعم از ماهیات امکانی یا اعیان ثابته، مراتب وجود مانند مـاده، مثـال   ناپذیر و بیان ناپذیر حکم

، همـان اسـت ( از تعینـات و ظهـورات اطـالق ذاتـی      ینـ یتع ،مفاهیم عام کلی مانند اسما و صـفات حـق  و  ،مجرد و
عینیـت  ( یاحـاط ) و تقابـل  142، صب1387طباطبـائی،  ( ایاشـ  همهوجودي به  احاطهاین اطالق،  الزمه). 171ص

، ق1417، یطباطبـائ خداوندند (اشیا محدود و محاط  همه) و 230، ص1391پناه،  یزدانآنهاست (سازگار با غیریت) با 
طباطبـائی،  کنـد (  نه حلـول، نـه اتحـاد و نـه انفصـال) مـی      ( یتجلتعالی به نحوي ظهور و  ). ذات باري143، ص12 ج

 ؛اشیا اسم حق تعـالی هسـتند   همه .)186، ص8 ، جق1417طباطبائی، گردد ( بروز اسما می أ) که منش55صج، 1387
جزئـی کـونی هسـتند و مراتـب      يمراتب ممکنات، اسما .صفت [یا تعین] نیستبا  مأخوذزیرا مقصود از اسم جز ذات 

، ییهـا  رابطـه گـردد کـه همچـون     آشـکار مـی   ییهـا  نسـبت کلی،  يو اسماي جزئی ند. بین اسماا کلی ياسما، اسما
 برخی واسـطه در  .)29، صبق ـ  1427طباطبائی، ذات (نه با خود  ،کند یمکلی مرتبط  يوجودهاي فائض را با اسما

که از تعینات متنـوع اثبـاتی و ظهـور کثـرات      يا یکل ي). اسما186، ص8 ، جق1417طباطبائی، ( گرندیدثبوت برخی 
کثـرات و   همـه کلی حکایتگر از عدم تعین ذات یا محـو   يند از اسمامتأخرمقام واحدیت)، کنند ( مفهومی حکایت می

و  31-30، صبق ـ  1427همـو،   ؛178ــ 176و172 ،170، صالـف ق ـ  1428طباطبـائی،  ( مقـام احـدیت)  ( ناتیتع
... مراتبی اعتباري هسـتند و  ) والبشرط قسمی( یرحمانباید دقت شود که مراتب احدیت، واحدیت، نفس ؛ اما )54ـ53

). تـا  177و176، صالـف ق ـ  1428طباطبـائی،  اسـت ( باالتر  مقام ذات از هر تعینی اعم از تعین احدیت، واحدیت و...
 .شدآن تبیین  يها ویژگیذات الهی و بدینجا تصور مختار از 
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؛ )1004، ص5 ، جالـف 1388طباطبـائی،  کنـد ( قید و شرط را درك و تصـور   بی يموجودتواند  نمیما یل حواس و تخ
ـ    1 یپـاورق ، 1008، ص5 ، ج1388مطهري، است (ما محدود و مقید  یلحواس و تخزیرا  ه ) و شـناخت هـر چیـزي ب

، 1ج ؛ 499، ص2 ، جالـف 1388، یطباطبـائ اسـت ( مسبوق به صورت حسی و خیالی) یـا خـواص آن   ( هیتما واسطه
همـو،  ؛ 237، صالـف ــ   تـا  بـی طباطبائی، است (علم حصولی علم به ماهیت (حضور ماهیت)  اساساً). 202ـ201ص

 واسـطه ن مطلق است که بـه  مجموع چندی يدیشود و هر مق د بدون مطلق تصور نمییمق .)149، ص1 ، جالف1388
گـردد. بـراي اصـالح     تصور می مأنوسقیود  واسطه. پس مطلق در میان قیود و به اند ساختهمقارنت، یکدیگر را مقید 

خدا) از هـر  ( یهستعلت جهان  بارهه داشت. نیاز ما به این نفی درااین تصور، باید اطالق مفهومی را پیوسته با نفی نگ
براي دسـت یـافتن بـه     عالمه طباطبائی). روش 1112ـ1005، ص5 ، جالف1388اطبائی، طباست ( شتریبمورد دیگر 

و نواقص مصادیق ممکن، اصـل   دیزوا، ها ویژگیدر این روش، با حذف  نامیم. میمعنایی مطلق را روش انتزاع  هسته
 ).367، ص8 ، جق1417طباطبائی، گردد ( یممعنا اثبات 

ـائی،  (هو هو اسـت   الشیء ذات به معناي نفس شیء یا مابه ). واقعیـت یـا وجـود محـض،     6، ص9 ، جق1417طباطب
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گیـري ایـن    شـکل  نحوه)؛ اما 2 قهیتعل، 411، ص6 ، ج1981طباطبائی، است (تصوري به ازاي مفهوم ذات و هویت الهی 
ـارجی   که از ماهیتـ   گونه است که ابتدا ذهن دو مفهوم سفیدي را معقول ثانی فلسفی) به روش انتزاع، اینتصور ( بـه  (خ

یابـد کـه    کند. سپس درمـی  مقایسه میـ   عنوان ظهور وجود مقید و معقول اولی) و از طریق ادراك حسی اخذ کرده است
ـا      مرحلهمیان این دو مفهوم انطباق برقرار است. در  اول این دو مفهوم با یکدیگر اتحاد وجودي دارنـد (همـان حمـل)؛ ام

 یابد (حکم). حکم دو جنبه دارد: را واحد می آنهابر یکدیگر،  آنهاباق این مفاهیم و انط اعادهپس از چند بار 
یا آلی: در این جنبه، حکم تنها وجودي است رابط که به وجود طرفین خود موجـود اسـت و بـه    گري الف) حکایت

 ؛ستاز ثبوت بالعرض را دارا يا نحوه)، 15، صتا ـ الف بیطباطبائی، از ماهیت سفید خارجی ( آنهاتبع حکایت 
ب) استقاللی: حکم از آن جهت که فعل خارجی صادر از نفس است داراي وجودي (در ذهن) مسـتقل اسـت. ذهـن    

نفسه لغیـره). در نهایـت    کند (وجود فی در این نظر استقاللی، ابتدا حکم را به عنوان وجودي مضاف به سفیدي ادراك می
نماید. پـس بـا    نفسه لنفسه) انتزاع می وجودي مفرد (وجود فیکند و آن را به عنوان  ذهن قید سفیدي را از وجود حذف می

؛ 257الـف، ص ـ تـا    ی، بیطباطبائ(یابیم  یتحلیل بر روي حکم و حذف قیود آن به مفهومی عاري از قید و نقص دست م
 ).270-269، ص1 ، ج1388؛ مصباح، 142ـ140، صد1387ی، طباطبائ؛ 295-285، ص2 ، جالف1388همو، 

 ذهن در یاله ذات تصور يریگ کلشنحوه  نقد . 3

 و شـمارد  می پیشین فالسفه و انبیا میراث را تشکیکی حقیقت مرتبه باالترین عنوان به خداوند تصور یطباطبائ عالمه
. )21-20، صالـف ق ـ  1427 ،یطباطبـائ ( دانـد  مـی  اسالم مختص را) اطالقی توحید( توحید درجه نیتر کامل اثبات
 از )تحصـیلی  سـلب  به و( گسترده بسیار نحو به قیدي نوع هر نفی همان اطالقی حیدتو چیست؟ اطالقی توحید حال
زي  هر انواع و مصداقی تحدید مفهومی، تعین هر ارتفاع] اطالقی توحید[«: است الهی ذات حکـم،  همـین  حتـی  تمیـ 
 کـه  اسـت  قـد معت او. )1046، ص5 ، جالـف 1388 همو، ؛19صق ـ الف،  1427طباطبائی، ( »است الهی ذات از بعینه
، 1389طباطبـائی،  را ( واحـدیت  و احـدیت  مقـام  نـه پرسـتید   را خـدا  ذاتبایـد   اطالقـی،  توحید به یافتن دست براي
 خـارجی  اشیاي و تصدیق و تصور مانند اشیا ازشیئی  واسطه بهسبحان  خداوند که ادعا این«عالوه  به. )103و102ص

 چنـین . خـدا  خلـق  نه و خداست نه که است خلق و خدا بین يا واسطه اثبات؛ زیرا است خفی شرك شود، می شناخته
 .)266، ص8 ، جق1417طباطـائی،  ( »بود خواهد او شریک و خداوند مثل] خدایی[ پس. است خداوند از نیاز بی چیزي

 نبودنـد  اگـر  و انـد  اصـل  سـلبی  مفـاهیم  و گـردد  می تمام) تسبیح( سلبی معرفت با خداوند به معرفت که استگفتنی 
 .)38، ص8ج ؛ 127-126، ص15 ، جهمان( افتندی نمی تحقق ایجابی مفاهیم

. دلیـل اول،  اسـت  الهـی  ذات از تصـور  سـلب  بـا  مالزم کهآورد  می اطالقی توحید براي يا ادله ه طباطبائیعالم
 بدین شرح است:

 مصـداق،  بـر  مفهـوم  آن صدق پس جداست، دیگر مفهوم از ضرورتاً و ذاتاً مفهوم هر که جهت آن از
 و ضـروري  اندیشـمندي  هـر  بـراي  مطلب این و نیست مصداق براي تحدید نحو یک از خالی رتاًضرو
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 نـوعی  اسـت،  نامحـدود  ذاتاً که مصداقی بر مفهوم وقوع که است آن مطلب این عکس. است بدیهی
 .)16، صالفق ـ 1427طباطبائی، ( دارد آن ذات مرتبه از تأخر

 قرار است:بدین  دلیلتفصیلی این بندي  تقریر و صورت
 تحدیـد ) نحو یک( از خالی مصداق، بر مفهوم آن صدق که آید می الزم باشد، جدا دیگر مفهوم از مفهوم هر اگر) الف

 ؛متصله) هیقض( نباشد مصداق براي
 ؛مقدم) وضع( جداست دیگر مفهوم از مفهوم هر اما) ب
 ؛مقدم) وضع استثنایی قیاس( تنیس مصداق براي تحدید از خالی مصداق، بر مفهوم آن صدق پس: نتیجه) ج
 باشد)؛ ذات ازمتأخر  باید و( است ناممکن است، نامحدودذاتاً  که مصداقی بر مفهوم صدق که است آن نتیجه نقیض عکس) د

 :مالزمه) بیان( نخست مقدمه تبیین
 مـثالً . شـود  نمـی  شامل را غیرخود و دارد را خود معنایی قالب و است خودش خودش، مفهومی هر :مقدم توضیح

 مینـ یب نمـی  را قـدرت  علـم،  معنـاي  در و منصرفیم قدرت معناي از لحظه آن در آوریم، نظر در را علم مفهوم وقتی ما
 و بحـت  وجود] لفظ[«عالوه  به. )1046، ص5 ، جالف1388 همو، ؛57، ص8ج ؛ 94ـ93، ص6 ، جق1417طباطبائی، (

 کـار  بـه  قـدرت  و علـم  چون صفاتی مفاهیم ازاي به... و باري قدرت باري، علم] الفاظ[ و ذات مفهوم ازاي به محض
 کـه  براهینی برخالف... کنند می اثبات او براي را محض وجود بعینه کنند می اثبات را باري ذات که براهینی... روند می

، 6 ، ج1981طباطبــائی، ( »گردنـد  مــی اقامـه  الهــی ذات اثبـات  از بعــد کـه  کننــد مـی  اثبــات را قـدرت  و علــم مـثالً 
 صـفات  مفهـوم . بود می کافی اثباتشان براي برهان یک بود، مین جدا یکدیگر از آنها مفاهیم اگر حال. )417ـ415ص
 مفهـوم  در اتحـاد  مسـتلزم  منعـزل،  مفـاهیم  وجـودي  اتحاد؛ زیرا باشند واحد مصداقاً هرچند یکدیگرند، از غیر ذات و

 .)208، صق1428نهرانی، حسینی شود ( نمی
 و) الهـی  ذات( وجـود  عالمـه طباطبـائی  آنکـه  است؛ توضیح  اعتباري آن، الزم مفاهیم و ذات مفهوم :تالی تبیین
 :)258، صالفـ  تا ، بییطباطبائداند (  می فلسفی ثانی معقول ،)وجوب و وحدت مانند( را آن حقیقی صفات

 لـذا  و سـت ا ذهـن  وعـاء  در فقط آنها تحقق که وجودند مفهوم نظیر اعتباریه مفاهیم مفاهیم، گونه این
 کـه  نیست مانعی هیچ و کند نمی سرایت ذهن از خارج مصداق به ذهن، موطن در آنها ذاتی تغایر حکم

 لحـاظ  بـا  کثیـر  مصـادیق  از واحد مفهوم انتزاع خالف به گردد، انتزاع واحد مصداق از اي کثیره مفاهیم
 .)31، صب1388طباطبائی، ( نیست ممکن که کثرت

 .است بالمانع واحد ذات از کثیر مفاهیم انتزاع و کند نمی سرایت ذهن از خارج مصداق به اعتباري مفاهیم کثرت پس
 او. اسـت  قائـل  خـارجی  تحقـق  از يا نحـوه  فلسـفی  ثانی معقول برايعالمه  که است این توجهدرخور  نکته اما

 :کند می توصیف و تعریف چنین را فلسفی ثانی معقوالت
 بلکـه  ؛نیسـت  خـارج  در مستقل، و منحاز وجود به وصف ققتح مستلزم خارج، در وصف یک به اتصاف
 فلسـفی  ثـانی  معقوالت از امکان. باشد موجود] خارج در[ موصوفش وجود به وصف آن که است کافی
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 موضوعشـان  وجـود  بـه  خـارج،  در و اسـت  خـارج  در آنها به اتصاف و ذهن در آنها عروض که است
 .)46-45، صالفـ  تا بیطباطبائی، ( موجودند

 باشـد  نداشـته  خـارج  در تحققی هیچ که نیست محض انتزاعی امر سویی از فلسفی، ثانی معقول عنوان به امکان ابراینبن
). 165ــ 163، ص1 ، ج1379 اسـت (سـبزواري،   انتزاعـی  و ذهن در مفاهیم این مستقل وجود یا عروض دیگر سوي از و

ـامل  هـم  کـه  عـام  معناي به( اتصاف : ازآنجاکهسازد یمل ، این مطلب را چنین مدلَّاسفاردر تعلیقه بر  عالمه طباطبائی  ش
ـاف  طـرف  دو است، خود طرفین به موجود و دارد رابط وجودي ،)صفات هم و گردد ذات مفهوم  ظـرف  در بایـد  نیـز  اتص
. ذهنـی  وجود آن دیگر طرف و باشد داشته خارجی وجود اتصاف طرف یک که است محال و باشند داشته تحقق اتصاف
 رابـط  دیگـري  و مسـتقل  یکـی  یا باشند مستقل دو اینکه هر از اعمـ  خارجی وجود باید خارجی نسبت ويس دو هر پس
ـارجی  مصـداق  و انتـزاع منشـأ   فلسـفی  ثانی معقول ). بنابراین337، ص1 ، ج1981 باشند (صدرالمتألهین، داشتهـ    باشد  خ
ـاز  مابه و الشتراكا مابه از ذات ترکیب باشند، مختلف محدود مفاهیم این اگر پس. دارد  ذات بـا  اگـر  و آیـد  مـی  الزم االمتی
 مفـاهیم  انطبـاق . پـس  اسـت  محـض  بسـیط  و واحد الهی ذات؛ اما گردد می ذات در تقیید و ترکیب موجب باشند، متحد
 بـر  مفـاهیم  انطبـاق  ایـن  و آورد خواهـد  همـراه  بـه  مصـداق  براي تقیید از يا گونه بدیهی، طور به مصداق یک بر مغایر

 نـه  باشـد ) واحدیت یا احدیت مقام( مصداق آن ذاتمرتبه  از متأخر نوعی به باید است،) مطلق( نامحدود ذاتاً که مصداقی
 .آید می دست به تالی وضع و مقدم وضع با نیز سوم و دوممقدمه  استلزام، اثبات با آن. عین

آن را بـه  بیان مفاهیم است که  مبتنی بر مقیاس محدود دانستن ،دلیل دیگر براي اثبات سلب تصور از ذات الهی
 گذاریم. مجالی دیگر وامی

 يریگ جهینت

ي هـا  ویژگیکند و برخی از  ، واقعیت را به عنوان تصورذات الهی معرفی میفلسفه اصولدر جلد سوم از  عالمه طباطبائی
 اصولرسد تصور ذات الهی در  یکند. به نظر م می ارائهشمارد؛ اما در آثار گوناگونش، تصورات مختلفی از واقعیت  آن را برمی

بـا ذات   آنهـا ه برخـی از  ـ کـ باشد که تبیین آن گذشت؛ در عین حال تصورات دیگر واقعیت  عالمه دیدگاه نهایی  فلسفه
درخور توجه آن است که تصور ذات الهـی   نکتهبر اساس مبانی ایشان تبیین، تحلیل و نقد شد. ـ   تعالی مطابق است واجب

یی دارد که گاه خواننده را به سمت تصور متافیزیکی ذات الهـی بـر مبنـاي اصـالت وجـود،      ها یدگیچیپ، فلسفه اصولدر 
عالمه گوناگون  هاي دیدگاهرفع گردد و میان  ها کشاند؛ اما در این نوشتار تالش شد تا این پیچیدگی تشکیک وجود و... می

از ذات الهی، به تحلیـل و نقـد    عالمه طباطبائیتار درباب تصور واقعیت آشتی داده شود. پس از تبیین تصور مخ طباطبائی
به روش  تاًینهاگیري این مفهوم، روش انتزاع نامیده شد که  گیري این تصور نزد انسان پرداخته شد. روش شکل شکل نحوه

 سلب تصور و تصور سلبی از ذات الهی است.عالمه . بنابراین دیدگاه نهایی انجامد یمسلب 
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