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چکیده
علوم انسـانی در غـرب بـر بسـتر متافیزیـک و بـر بنیـاد سـوبژکتیویته بـه ظهـور رسـیده اسـت.
سوبژکتیویته حکایت از رخدادی دارد که در آن ذات انسان تغییر یافته و انسان مبدل به سوژه شده
است .هدف اصلی مقاله پیشرو بررسی امکان تحقق علوم انسـانی در حکمـت صـدرایی اسـت.
روش این پژوهش مبتنی بر پدیدارشناسی هرمنوتیکال است که میکوشد چگونگی پیدایش امری
را با هویدا ساختن بنیاد آن مورد کنکاش قرار دهد .مطابق این رویکرد تنها در صـورتی مـیتـوان
انتظار تحقق علوم انسانی در امتداد تاریخی حکمت صدرایی داشت کـه ،حکمـت صـدرایی نیـز
حاوی عنصر سوبژکتیوته باشد .نویسندگان معتقدند حکمت صـدرایی از ایـن عنصـر برخـوردار
است .لذا از رهگذر روش پدیدارشناختی دو شاهد بر این مدعا اقامه شده اسـت .محـور شـواهد
مطر شده تمایزی است که حکمت صـدرایی در قبـال عرفـان نظـری و حکمـت سـینوی دارد؛
شواهد مطر شده نشان داده اند در نتیجه تحوالتی که حکمت صدرایی داشته ،ذات حـق از راز
آمیزی و تعالی که در حکمت سینوی و عرفان نظری دارد بهدر آمده و به چنگ آگاهی میرسد.
کلیدواژهها :علوم انسانی ،سوبژکتیویته ،حکمت صداریی ،حکمت سینوی ،عرفان نظری.
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مقدمه

هایدگر میگفت :آن زمان ،حقیقت امری مورد پرسش قرار میگیرد که نسبت امر مورد
پرسش با انسان آن دوره مبهم و آشفته شده باشـد و یـا بـه سـخن دیگـر ،پرسـش از
حقیقت امری نشان از آن دارد که نسبت انسان با آنهه از آن پرسـش مـیشـود ،دچـار
نوسان و یا حتی تزلزل شده است (هایدگر .)۱۵۵ :۱۵۷۱ ،وضع فرهنگ ما؛ یعنی وضع
فرهنگ انسان ایرانی-اسالمی در موقف کنونی ،نسبت به علوم انسـانی چنـین اسـت؛
تالش برای تولید علوم انسانی اسالمی در مواجهه با علوم انسانی موجود از سـویی؛ و
بازخوانی میراث فلسفی برای رسیدن به علوم انسانی اسالمی مناسب ایـن فرهنـگ از
سویی دیگر ،نشان از آن دارد که نسبت ما با آنهه در میراث فلسفی خود تحت عنـوان
حکمت عملی داشته و آن را نازل منزل علوم انسانی موجود میدانیم ،متزلزل شده و بـا
آنهه امروز تحت عنوان علوم انسانی با آن مواجه هستیم آشفته و مبهم است.
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در بستر این آشفتگی ،جریانهای مختلف نسبت به علوم انسانی در ایـن فرهنـگ
شکل گرفته .مواجهه فلسفی از جمله مواجهات با این مسئله است .ازآنجاکه فلسفه بـه
هستی امور میپردازد ،این مواجهه را میتوان بنیادیترین مواجهه با این مسئله دانست.
مواجهه اخیر با این استدالل آغاز میشود که علم مدرن برآمده از فلسفه مدرن اسـت و
برای مواجهه فعال با ورود آن در عرصه فرهنگ الزم است بر اسـاس فلسـفه اسـالمی
بهخصو ،نوت متأخر آن؛ یعنی حکمت صدرایی ،دسـت بـه تولیـد علـم زد .تقسـیم
فلسفه به فلسفه الهی و فلسفه الحادی و علم برآمده از آنها بـه علـم الهـی و الحـادی،
عبارت دیگری از استدالل بر امکان تأسیر علم بر اساس حکمت اسالمی را تشـکیل
میدهد .این استدالل تصویر رایج حرکت از فلسفه اسالمی به فلسفه-های مضاف و از
فلسفه مضاف به علم را پدید آورده است .تاکنون مباحثات بسیاری ذیل ایـن رویکـرد
شکلگرفته است .پا گرفتن فلسفههای مضاف همهون فلسفه سیاسـی ،فلسـفه هنـر و

امثال آنها چونان حلقه گمشده میان فلسفه و علم ،گامهایی هستند که برای تحقق ایـن
رویکرد به تولید علوم انسانی اسالمی ،صورت گرفته است .از آنجا که پرسش از علوم
انسانی همهنان از پرسشهای این فرهنگ هست ،این پرسش مطر میشود که آیا کار
فلسفی بر مبنای حکمت متعالیه در مواجهه با علوم انسانی مدرن ،تنها با ایـن رویکـرد
ممکن است؟ آیا نمیتوان در حیات فکری صدرا زیست و نحوه دیگری با مسئله علوم
انسانی مواجه شد؟
هایدگر پدیدارشناسی را روش راستین فلسفه ورزی معرفـی مـیکنـد 1.شـر
مفصل این رویکرد احتیاج به اثری مسـتقل دارد امـا بـرای معرفـی اجمـالی ایـن
رویکرد به میزان نیاز جهت ورود به بحث ،می توان به دو نکته اساسی اشاره کـرد:
نکته اول اینکه پدیدارشناسی معرفت به چگونگی یک امر است؛ نه چیستی آن .به
چگونگی آن را مشخص میکند (هایـدگر)۵۵ :۱۵۹۷ ،؛ نکتـه دوم کـه درنتیجـه و
الزمه نکته اول است ،آن است که پدیدارشناسی فهم بنیاد و یا به تعبیر دیگـر فهـم
مقام ماتقدم امور است .برای آنکه بدانیم چگونه ممکن بوده است که امور آن چنان
بشوند که هستند ،ال زم است مقام ماتقدم یا بنیاد آنها شناخته شود؛ یعنی مقامی که
به امور اجازه ظهور داده است.
اقتضاء مواجهه با علـوم انسـانی مطـابق رویکـرد پدیدارشـناختی هرمنوتیکـال در
حکمت صدرایی متفاوت از مشی رایج خواهد بود .ابتدا اینکه رویکرد رایـج کوشـش
خود را مصروف بازتولید علوم انسانی بر اساس مبانی حکمت صدرایی میکند ،اما در
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ر.ک :مارتین هایدگر.۱۷-۰۵ :۱۵۷۱ ،
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پدیدارشناسی هرمنوتیکال با جستجو و فهم مقام ماتقدم (بنیـاد) علـوم انسـانی؛ یعنـی
آنهه موجب ظهور علوم انسانی در غرب شده است ،امکـان تحقـق و موانـع سـر راه
تحقق آن ،موردبررسی قرار میگیرد .دیگر اینکه برخالف رویکرد رایج که با استخراج
مبانی معرفتی از حکمت صدرایی و پیگیری مالزمات معنایی آن ،علوم انسـانی مـدرن
نقد و بازتولید میشود ،در پدیدارشناسی هرمنوتیکال آنهه از بنیاد علوم انسانی مـدرن
فهم شده است در امتداد تاریخی حکمت صدرایی جسـتجو مـیشـود .بهتـر بگـوییم
مطابق این رویکرد ظهورات حکمت صدرایی که در تـاریخ امتدادیافتـه اسـت 1بـرای
نشان دادن بنیاد این حکمت مورد پژوهش واقع میشود.
با توجه به توضیحات فوق پرسش اصلی مقاله آن است که آیا مـیتـوان در امتـداد
تاریخی حکمت صدرایی در انتظار تحقق علوم انسانی بود؟ با توجه به رویکرد مذکور
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پاسخ به این پرسش درگرو فهم بنیاد علوم انسانی در غرب است؛ یعنی آنهـه موجـب
شده علـوم انسـانی در غـرب محقـق شـود .فالسـفه معاصـر غـرب ایـن بنیـاد را در
سوبژکتیویته یافتهاند و هر یک به نحوی آن را توضیح دادهاند .بنـابراین امکـان تحقـق
علوم انسانی فرت بر وجود عنصر سـوبژکتیویته در حکمـت صـداریی اسـت .در ایـن
صورت این پرسش مطر میشود که آیا میتوان شواهدی بر وجـود سـوبژکتیویته در
حکمت صدرایی طر نمود؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1حکمت صدرایی از بدو ظهور خود تاکنون مکاتیب مختلف را همهون مکتب اصفهان ،مکتب تهران و مکتب قم،
به خود دیده است .هر یک از این مکاتیب به نحوی موجب بسط تاریخی حکمت صدرایی شدهاند .این مکاتیب
ظهورات حکمت صدرایی در طول تاریخ هستند که هرکدام ظرفیتهای این حکمت را نشان میدهند.

سوبژکتیویته و تبدل ذات انسان

کانت در مقاله «در پاسخ به روشنگری چیست» ،از تصمیم انسان در بـهکارگیری فهـم
خویش بدون هدایت دیگری و شجاعت در بـه انجـام رسـاندن ایـن تصـمیم سـخن
میگوید .او شجاعت در به کار گـرفتن فهـم خـویش را شـعار روشـنگری مـیدانـد.
(کانت )۵۵: ۱۵۷۰،اما آیا صرف اینکه انسان بر چنین تصـمیمی راسـخ باشـد و یـا از
چنین تصمیمی رویگردان ،انسان را بـه روشـنگری وارد و یـا از آن دور مـیسـازد؟
هایدگر میگوید« :آنهه قطعیت دارد این نیست که انسان خود را از تعهـدات گذشـته
رهایی داده و به خود پناه برده است ،بلکه این است که ذات انسان تغییر یافتـه اسـت»
(هایدگر .)۱۰۷ :۱۵۵۷ ،ازاینرو در عصر مدرن سخن از مبدل شدن ذات انسان است،
چه از این تغییر آگاه باشد و چه نباشد؛ اما تغییری که در عصـر مـدرن در ذات انسـان

سوژه شده است( .همان) تغییر در ذات انسان و مبدل شدن انسان به سوژه ،امری است
که از آن به سوبژکتیویته 1یاد میشود .در این فرایند انسان به موجودی بدل میشود که
هر آنهه هست از حیث منش وجودی خود و حقیقت خود بر انسان استوار است؛ بـه
سخن دیگر انسان به موجودی تبدیل میشود که بنیـاد همـه چیـز از حیـث وجـود و
حقیقت آنها است (هایدگر.)113-113 :1973 ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1سوبژکتیویته تلفظ فرانسوی اصطال  subjectivityاست و چنانهه بیان خواهد شد اشاره به قوام امور عالم بر
آگاهی انسان دارد .از تلفظ فرانسوی این اصطال در مقاله استفاده میشود تا متمایز شود از دو اصطال مقابل
هم؛ یعنی  subjectiveبه معنی کنش آگاهی انسان و  Objectiveبه معنی متعلق آگاهی؛ البته برای خواننده آشنا به
این مباحث پوشیده نیست که این دو اصطال در فضای ایدهآلیسم آلمان به این معانی بکار میروند و در فضای
تحلیلی ،معنای دیگری از این اصطالحات اراده میشود.
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تحقق علوم انسانی بر بنیاد سوبژکتیویته

اصطال علوم انسانی در سنت فلسفه اسالمی در آثار فارابی مشاهدهشده است؛ او این
اصطال را بر مباحث حکمت عملی نهاده است .اما بعد از فارابی یعنی در ابنسـینا و
صدرالمتألهین و متعاطیان او اثری از کاربرد این اصطال دیده نمیشود؛ تا زمـانی کـه
این فرهنگ در مواجهه با علوم انسانی غرب قرار میگیرد .در این زمان است که مجدداً
این مفهوم مطر میشود و در بهترین شکل کوشش میشود تا علوم انسانی مصـطلح
فارابی بر اساس حکمت صدرایی بازخوانی شود .در این سطح از مواجهه شاید گمـان
شود ازآنجاکه میان علوم انسانی مطر شده در فارابی و علوم انسانی مطـر در غـرب
وحدت موضوت برقرار است ،لذا میتوان بازخوانی مباحث فارابی را عدل علوم انسانی
عینیت یافته در غرب دانست .در یک پاسخ اجمالی میتوان گفت :به همان میـزان کـه
علوم انسانی موجود در غرب نسبتی با حکمت عملی ارسطو ندارد ،علم انسانی فارابی
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نیز نسبتی با این علوم ندارد ،اما تفصیل این امر منوط به توضیح دو اصـطال از علـوم
انسانی در غرب است .در فلسفه غرب و در دوران مدرن با دو اصطال از علوم انسانی
روبرو هستیم که برخالف اصطالحات بازسازیشده وطنی ،تافته جدا بافته از یکدیگر
نبوده بلکه در طول یکدیگر قرار دارند.
در اصطال اول علوم انسانی در برابر علوم طبیعی مطر میشود .این تمایز پـیش
از عصر روشنگری در اندیشه ارسطو در قالب تمایز حکمت عملی از حکمت نظـری
مطر شد .حکمت نظری مربوط به قلمرو طبیعت و حکمـت عملـی بـه قلمـرو اراده
تعلق داشت .عنوان « »Ethicsیا اخالقیات عنوانی است که ارسطو بـر معرفـت عملـی
اطالق میکند .گادامر میگوید این قلمرو از علوم بهتبع تحول مطلق نظـام معرفـت در

عصر روشنگری دچار تحول میشود؛ عصری که در آن ،یک معنی تازه از معرفـت بـه
نام «علم» 1رواج پیدا میکند (گادامر130 :1931 ،؛.)132
اصطال دوم علوم انسانی مانند اصطال اول با روشنگری نسبت دارد .اصال دوم
علوم انسانی منطبق با معنی سوبژکتیویته است؛ یعنی علـوم انسـانی در اصـطال دوم،
علومی هستند که بر سوژه بنا شدهاند؛ سوبژکتیویته بنیاد چنین علومی است .هایدگر در
مقاله عصر تصویر جهان خصوصیات این علوم را بیان میکند .ایـن خصوصـیات هـم
شامل علوم طبیعی میشود و هم علوم انسانی به معنی خا( ،اصطال اول).
اشاره به این اصطال از علوم انسانی را میتوان اولبار در اندیشـه هیـوم 2یافـت.
هیوم در مقدمه کتاب رسالهای درباره طبیعت آدمی عبارت « »science of manرا مطـر
میکند .هیوم معتقد است «علم انسان» بنیاد تمام علوم اسـت (هیـوم.)۱۹-۱۵ :۱۵۷۱ ،
سخن دیگر سوژه برساخته میشود .در این دوره هست که علوم اگرچه هریک تـاریخ
خود را دارند اما همه ذیل تاریخ انسان قرار مـیگیرنـد (فوکـو .)۱۵۹۷ ،بـا توجـه دو
اصطال علوم انسانی ذکر دو نکته راجع به موضوت مقاله حائز اهمیت است:
نکته اول :هر دو معنی از علـوم انسـانی ذیـل مدرنیتـه تحققیافتـه ،بـه طـوی کـه
پیشازاین شاهد حضور این مفهوم در غرب نیسـتیم .در نسـبت میـان ایـن دو معنـی
میتوان گفت که معنی دوم علوم انسانی اشاره به بنیاد معنی اول از علوم انسـانی دارد؛
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فوکو 9نیز از جهشی در قرن نوزدهم سخن میگوید که طی آن انسان پدید میآید؛ یا به

به این معنی که شرط تحقق علوم انسانی به معنی دوم تحقق سوبژکتیویته است .نکتـه
91
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1. Science.
2. David Hume.
3. Michel Foucault.

دوم :مطابق اصطال اول ،علوم انسانی تعینات متفاوتی در حوزههای انگلستان ،فرانسه
و آلمان به خود دیده است .اما با توجه به معنی دوم بـاوجود تعینـات متفـاوت علـوم
انسانی ،همه تعینات بر بنیاد واحد تحققیافتهاند .بهتر بگـوییم :علـوم انسـانی پـر از
تحقق بر بنیاد سوژه در هر حوزه و دورهای ظهور و تعین متفاوت یافتـه اسـت .مقالـه
حاضر درصدد بیان آن است که در صورت وجود سوبژکتیویته در حکمـت صـدرایی،
میتوان تحقق علوم انسانی را در تعینی متفاوت از آنهه تاکنون ظهور یافتـه اسـت در
امتداد تاریخی حکمت صدرایی به انتظار نشست.
شواهدی بر برخورداری حکمت صدرایی از عنصر سوبژکتیویته

پرسش اصلی مقاله که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ازاینقرار اسـت :بـا توجـه بـه
فهمی که سوبژکتیویته حاصل شد ،آیا میتـوان شـواهدی بـر وجـود سـوبژکتیویته در
حکمت صدرایی اقامه نمود؟ پیش از ورود به بحث شایان توجه است کـه :راقـم ایـن
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سطور معتقد است سوبژکتیویته در صدرا بهشـدت و قـوتی کـه در غـرب جغرافیـای
محقق شده ،نخواهد بود .در ادامه دو شاهد بر وجود سوبژکتیویته در حکمت صدرایی
ارائه خواهد شد .مدار ارائه شواهد ،تحوالتی است که در حکمت صدرایی پدید آمـده
و آن را از حکمت سینوی و عرفان نظری جدا میسازد .نقاط تمایزی که بیان خواهـد
شد ،شواهدی بر وجود عنصر سوبژکتیویته در حکمت صدرایی خواهند بود.
شاهد اول :نظام صدور عالم و چگونگی رابطه واحد با کثرات

از جمله مباحثی که در فلسفه و عرفان نظری به آن پرداخته شده است ،کیفیت صدور عالم
از ذات حق و پیدایش کثرات است .فیلسوفان و عرفا در این بحث در پـی بیـان چگـونگی
رابطه واحد با کثرات موجود در عالم هستند .دغدغه فیلسوفان و عرفا در این بحـث تنزیـه
ذات حق است .این شاهد به تفاوت دیدگاه حکمت صدرایی در نسبت با حکمت سینوی،
عرفان نظری در بحث صدور عالم و پیدایش کثرات اختصا ،یافته است.

ابنسینا و مراتب طولی عقول

ابنسینا در مقاله نهم الهیات شفاء در فصلی بـا عنـوان« :فـ ترتیـب وجـود العقـل و
النفوس السماویة و األجرام العلویة عن المبدإ األول» بـه بحـث از نظـام صـدور عـالم
میپردازد( .ابن سینا )۰۵۱ :۱۰۵۰ ،شیخ برای بیان چگونگی پیـدایش کثـرات و نحـوه
ارتباط آنها با واجب تعالی ،ابتدا به مباحثی مقدماتی اشاره میکند که در فصول قبل بـه
آنها پرداخته است .اثبات توحید ،وجوب ذاتی واحد و جسم و جسمانی نبودن واحـد
از جمله این مباحث هستند .ابنسینا از این مباحث نتیجه میگیرد که همه موجـودات،
وجودشان از اوست و ممکن نیست که هیچ یک از موجودات سبب پیـدایش واجـب
تعالی به هیچ یک از انوات چهارگانه علیت؛ یعنی علت فاعلی ،علت غایی ،علت مادی
و علت صوری ،باشند (همانجا) .از دیگر مقدماتی که ابنسینا بـه آن اشـاره مـیکنـد،

ذات خود عین فعل اوست در نتیجه او که عقل مح

است ،ذات خود را تعقل میکند

و این تعقل عین علم ،اراده و قدرت است.
ابن سینا با گذر از مقدمات فوق برای بیان کی فیـت نظـام صـدور ،متـذکر قاعـده
«الواحد» میشود .قاعده « الواحد ال یصدر منه اال الواحـد» از فـروت قـانون علیـت و
معلولیت است .صدور کثیر از واحد که موضوت بحث این شـاهد اسـت ،از عناصـر

امکان تحقق علوم انسانی در امتداد تاریخی حکمت صدرایی

مطلبی است که در شاهد بعد به تفصیل به آن خواهیم پرداخت و آن اینکه علـم او بـه

اصلی این قاعده محسوب میشود (جوادی آملی .)۵۰/۵ :۱۵۷۵ ،مطابق این قاعده از
واجب تعالی که واحد است ،بدون واسطه ،تنها واحد می تواند صادر شود .این وجود
واحد ،عقل اول نامیده می شود و همه کثرات از آن نشأت خواهند گرفت (ابن سـینا،
.)۰۵۰ :۱۰۵۰
ابنسینا یادآور میشود که عالم ،از عقول و نفوس مفارق از ماده تشکیل شده است.
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مطابق قاعده االواحد محال است همه این عقول و نفوس متکثر ،از واحد صـادر شـده
باشند .همهنین میدانیم که برخی از امور عالم ،اجسام هستند ،اجسام نیز نمـیتواننـد
مستقیم و بدون واسطه از واجب تعالی صـادر شـده باشـند .پـر الجـرم نیـاز اسـت
واسطهی در صدور ،موجودی مفارق باشد .ابنسینا بیان میدارد که اولین موجودی که
از واجب تعالی صادر میشود ذاتا و ماهیتاً واحد است و هیچ یک از اجسام و صوری
که کماالت اجسام هستند ،معلول قریب واجب تعالی نیستند؛ بلکـه آنهـه معلـول اول
واقع میشود عقل مح

است .معلول ،اول اولین عقل از عقول مفارق است (همانجا).

مطلبی که در تشریح این شاهد اهمیت داشته و الزم است به آن توجه شود ،شکافی
است که ابنسینا میان واجب و صادر اول میبیند .در اندیشه ابنسینا واجبالوجود در
وجودش الشریک است .وجود او مباین با همـه موجـودات اسـت؛ بـه سـخن دیگـر
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ابنسینا میان ذات واجب و سایر موجودات شکافی میبیند که تنها تعبیر تباین مناسب
این شکاف است (همان .)927 :واجبالوجود در مرتبه ذاتش واجبالوجود از جمیـع
جهات است و کل موجوداتی که از او افاضه مـیشـوند بـا ذات او در تبـاین هسـتند
(همان.)901 :
ذات حق و تعینات ذات در عرفان

بحث از نظام صدور عالم به نحوی متفاوت در عرفان نظری نیز مطر میشود .چراکه
مطابق دیدگاه عرفا تنها امر سزاوار وصف وجود در عالم ،ذات حق اسـت و ماسـوای
ذات ،تعینات ذات بوده و امور اعتباری محسـوب مـیشـوند (جـوادی آملـی:۱۵۹۵ ،
 .)۵۱/۱لذا میتوان بحث از نظام صدور در عرفان را با عنوان ذات حق و تعینات ذات
طر نمود .با تسامح میتوان گفت ذات ،در صدر این نظام اعتبار میشود و سـخن از
مراتب و کثرات ،در تعینات ذات مطر میشود.

ذات حق یا غیب الغیب

با توجه به مطلب فوق اولین اعتبار در عرفان مربوط به ذات حق اسـت .ذات حـق
در عرفان وجود محضی است که محال است در آن امری اعتبار شود که مستلزم تعـین
و تقید ،تکثر و تعدد باشد (ابن ترکه)122 :1910 ،؛ وجود حقیقی عینی کـه قـائم بـه
نفسه است و ماسوی به آن تکیه دارند؛ همان واحد که ماسوی او اعدام هستند (همان:
 .)113در نظر عرفا حق از حیث اطالق ذاتیاش هیچ حکمی به آن تعلق نمیگیرد و به
هیچ صفتی توصیف نمیشود و هیچ نسبتی به او اضـافه نمـیشـود؛ اعـم از وحـدت،
وجوب وجود ،مبدئیت ،اقتضاء صدور و ایجاد و یا تعلق علم بـه خـود یـا غیـر خـود
(قونوی .)1 :1971 ،تمام این امور به اعتبار تعینات به ذات حق نسبت داده مـیشـود.

ندارد (ابن ترکه.)113 :1910 ،
وحدت حقیقیه یا مقام احدیت

اولین معنایی که مقتضی تعین اول در ذات حق است اعتبار وحدت حقیقیه اسـت.
ذات به اعتبار اتصاف به واحد حقیقی ،مقتضی تعینی است که تعین اول نامیده میشود
(همان .)۱۱۷ :وحدت در این مقام به این جهت وحدت حقیقیه نامیـده مـیشـود کـه
وحدت ،وصفی است که ذات با آن توصیف شده .به سخن دیگر این توصیف مقتضی
اسم به معنی عرفانی 1آن برای ذات است (همان .)۱۱۷ :ازآنجاکـه در تعـین ثـانی نیـز
سخن از وحدت است ،وحدت حقیقـی در تعـین اول خصوصـیاتی دارد کـه آن را از
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1چراکه اسم در اصطال

عرفانی آن به معنی درنظر گرفتن ذات به همراه معنایی است که ذات با آن توصیف

میشود .درواقع اسم یک تعین ذات است.
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بنابراین ذات حق التعین است و مجالی برای هیچ اعتباری ،حتی همین اعتبار التعـین
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وحدت دیگر که مقتضی تعین ثانی است متمایز میکند .وحدت حقیقی بـا توجـه بـه
خصوصیاتی که بیان خواهد شد وحدت مطلقه نیز نامیده میشود ،در مقابـل وحـدت
نسبی که وصف تعین ثانی است (همان.)۱۱۱-۱۱۵ :
مراد از واحد مطلقه ،وحدتی است که در آن امری که اشـعار بـه تعـدد وجـوه و
دوگانگی و همهنین تما یز اسماء و صفات باشد ،درنظر گرفته نمیشود؛ حتی همین
درنظر گرفتن عدم اعتبار کثرت در آن ،برای فهـم و درک وحـدت مقابـل آن؛ یعنـی
وحدت اضافی نسبی است (همان) .عرفا برای این خصوصـیت وحـدت حقیقـی از
اصطال استهالک و اندماج استفاده می کنند؛ مانند ایـن عبـارت قیصـری در مقدمـه
شر فصو ،الحکم ...« :فه المسما عند القوم بالمرتبة االحدیة المستهلکة جمیع
األسماء و الصفات فیها» (قیصری .)22 :1975 ،استهالک به معنی فنای تمام متقابالن
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و متضادان و همهنین تمام اسماء و صفات در این تعین است .بـه سـخن دیگـر بـا
وجودی که تمام اسماء و صفات در ای ن تعین حضور دارند امـا قابـل تمـایز از هـم
نیستند ،به این جهت میگوییم که فانی 1هسـتند .ذات بـه اعتبـار مخفـی بـودنش و
اسقاط نسبت ها و اضافات از او احد نامیده میشود (ابن ترکـه.)121-125 :1910 ،
برخی نیز به همین اعتبار مقام احدیت را غیب مطلق و همهنین مقام الاسم و الرسم
نامیدند( .طهرانی)۱۱۱ :۱۰۵۱ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بکار بردن اصطال فانی در این مقام از سر ناچاری و در مقام فهم است؛ چراکه فنا در برخی تعابیر به مقام ذات
نیز اطالق شده است .لذا در بکارگیی اصطال فانی باید توجه به مقام یا مرتبه که در آن بکار رفته است داشت
چراکه« :گر حفظ مراتب نکنی زندیقی».

مقام واحدیت

تعین ثانی مرتبهای است که در آن اسماء و صفات ظهور مییابند بـه گونـهای کـه
اسماء و صفات قابل تمایز از یکدیگر هستند .به همین اعتبـار اسـت کـه تعـین ثـانی
صورت تعین اول دانسته میشود؛ چراکه کثرات که در تعـین اول منـدمج و مسـتهلک
هستند و در این تعین ظهور مییابند (عبدالرزاق کاشانی .)۱۱۱/۱ :۱۰۱۱ ،بنابراین ذات
به اعتبار ظهور آن و اثبات نسبتها و اضـافات تعـین ثـانی و مقـام واحـدیت نامیـده
میشود (ابن ترکه .)121 :1910 ،این مرتبه به اعتبار اینکه مظاهر و اسماء به کمـاالتی
که مناسب آنهاست میرسند مرتبه ربوبیت نیز نامیده میشود (قیصری.)22 :1975 ،
نفس رحمانى

تعین اول و تعین ثانی که تا کنون توضیح آن گذشت از تعینـات مربـوط بـه صـقع

عبارتاند از عالم عقول ،عالم مثال ،عالم اجسـام و مرتبـه انسـان کامـل (ر.ک ،همـان:
 .)۱۰۱-۱۰۹ظهور کثرات حاصل تجلی ذات حق در مظاهر مشکک است که از تعـین
اول آغاز تا تعین ثانی که صقع ربوبی است ادامه و تا مظاهر خلقی گسترش مییابـد و
از این رهگذر کثرات پدید میآیند.
به دو خصوصیت میتوان برای نفر رحمـانی اشـاره کـرد کـه بـه هویـت نفـر
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ربوبی شناخته میشوند .تعینات دیگر تعینات خلقی نامیـده مـیشـوند .ایـن تعینـات

رحمانی اشاره دارنـد .خصیصـه اول تجلـی اسـت؛ بـرخالف مقـام احـدیت و مقـام
واحدیت ،که هر یک تعینی از تعینات ذات حق هستند ،نفر رحمانی تعینی از تعینات
نیست بلکه به تعبیر قیصری ،نفر تجلی ذات حق است که تعینات را پدیـد مـیآورد
(قیصری .)377 :1975 ،خصوصیت دیگری که هویت نفر رحمانی تشکیل میدهـد
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سریان است .نفر رحمانی تجلی سـاری در تعینـات اسـت کـه بهحسـب هـر تعـین
ظهوری دارد (ابن ترکه.)117 :1910 ،
صدرا و طرح وجود منبسط در نظام صدور

بحث از نظام صدور عالم در حکمت صدرایی بهگونهای طر مـیشـود کـه همهـون
سایر مباحث حکمت متعالیه ،میتوان گفت این حکمـت ،حکمـت سـینوی و عرفـان
نظری را در خود هضم میکند .مالصدرا از اصطالحات رایج در عرفان نظری اسـتفاده
و آنها را در نظام فلسفی خود میگنجاند.
درحکمت صدرایی وجود حقیقت واحد بسیط دارای مراتب شدت و ضعف است.
صدرامتألهین در آثار متعدد خود همهون اسفار (صدرالدین شیرازی،)۵۱۵/۱ :۱۷۹۱ ،
مشاعر (همو۱۵۱۵ ،الف ،)۰۱ :ایقاظ النائمین (همو )۱ :۱۵۷۵ ،و شواهد الربوبیه (همو،
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 )۵۵ :۱۵۱۵از سه مرتبه کلی بـرای ایـن واحـد بسـیط سـخن گفتـه اسـت .صـدرا از
اصطالحات البشرط ،بشرط شیء و بشـرطال ،در کنـار اصـطالحات رایـج در عرفـان
نظری برای توصیف هر مرتبه بهره میبرد.
اولین مرتبه وجود بشرط ال اسـت .ایـن وجـود ،وجـودی اسـت کـه وجـودش از
خودش است؛ یعنی وجودش را از غیر خود اخذ نکرده است .وجود بشرط ال از تمـام
حدود و قیود ماهوی و عدمی ُمبرا است؛ در نتیجه ماهیت ندارد .همهنین این مرتبه از
وجود ،وجود صرف است؛ یعنی تمام حیثیلت ذاتش ،حیثیلت طرد عـدم اسـت (همـو،
 .)۵۱۵/۱ :۱۷۹۱در این صورت گفته میشود چنین وجودی «ال ثانی له» است؛ چراکـه
اگر بهحسب اخترات وهم ،آنهه ثانی صرف الوجود گمان شود ،چون درست نظر شود،
همان صرف الوجود است که لاول مالحظه شد (طهرانی.)193 :1191 ،

مالصدرا میگوید این وجود نزد عرفا هویت غیبیه و مقام احدیت نامیده میشـود.
مقامی که الاسم و الرسم است (صدرالدین شـیرازی .)۵۱۵/۱ ،۱۷۹۱ ،همـانطور کـه
پیش ازاین بیان شد مقام احدیت تعین اول از ذات حق است ،نه ذات حق .دانستیم کـه
به اعتباری میتوان به مقام احدیت در عرفان عنوان غیب و الاسم و الرسم نیز اطـالق
نمود .به این ترتیب در فلسفه؛ چه حکمت سینوی و چه حکمت صدرایی ،ایـن مقـام
نشاندهنده تمام حقیقت واجب است .به تعبیر آیت هلال جـوادی آملـی «سـقف فلسـفه
همانا مقام احدیت و وجود بشرطال است و قهرا وحدت عالیه آن ،همان وحدت مقـام
احدیت است نه فوق آن» (جوادی آملی.)۵۰/۱ :۱۵۷۵ ،
مرتبه دوم وجود بشرط شیء است .موجودی که وجودش هم متعلق به غیر است و

واجب تعالی میشود با ماهیت همراه اسـت .ماننـد عقـول ،نفـوس افـالک ،عناصـر و
مرکبات؛ مانند جمادات نباتات حیوانات و انسان و سایر موجودات است (صدرالدین
شیرازی۵۱۵/۱ ،۱۷۹۱ ،؛ همو.)۱۵۹/۵ :۱۵۹۵ ،
مرتبه سوم ،وجود منبسط نام دارد؛ وجودی که البشرط از حدود عدمی و مـاهوی
است .واحد است اما وحدت آن از سنخ وحدت عددی ،وحدت نوعی و یـا وحـدت
جنسی نیست .عموم و شمول دارد ،ولی عموم و شمولش از سنخ عموم و شمول کلـی
نسبت به جزئیات نیست .او حقیقت منبسطی است که در وصف خا ،نمیگنجـد و
منحصر در حد معینی همهون حدوث و قدم؛ تقدم و تأخر؛ کمـال و نقـص؛ علیـت و
معلولیت؛ جوهریت و عرضیت و تجرد و تجسم نمیشود؛ بلکه بهحسب ذات خود و
بدون انضمام امر دیگر متعین به همه تعینات وجودی و تحصالت خارجیه است؛ بلکه
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هم مقید به وصف زائد و احکام محدود است .این مرتبه از وجود که شـامل ماسـوای
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حقایق خارجیه از مراتب وجودی این وجود نشـأت مـیگیرنـد .بنـابراین او در عـین
وحدتش به تعدد موجودات متعدد میشود؛ لذا با قدیم قدیم است بـا حـادث حـادث
است با معقول معقول است با محسوس محسوس است ،با جوهر جوهر است با عرض
عرض است با اینکه بهحسب ذات خـود بـری از ایـن تعینـات اسـت (همـو:۱۵۹۵ ،
۱۵۷/۵؛ همو۵۱۹/۱ :۱۷۹۱ ،؛ طهرانی .)۱۵۷ :۱۰۵۱ ،به این ترتیب وجـود منبسـط بـر
حسب إطالق و ال بشرطیلت در جمله وجودات إمکانیله سارى و جارى است؛ از قبیـل
متعدده .در نتیجه او اصـل
سریان وحدت در کثرت؛ و ظهور حقیقت واحده در مظاهر ل
عالم؛ نور عالم است؛ حیات ساری در عالم است .مالصدرا مـیگویـد وجـود منبسـط
مطلق همان مرتبه از وجود است که ابنعربی در مواضع مختلـف آثـار خـود از آن بـا
عنوان نفر رحمانی یاد میکند (صدرالدین شیرازی.)۵۱۹/۱ ،۱۷۹۱ ،
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همانطور که قاعده الواحد در حکمت سینوی و در عرفان نظری در هـر کـدام بـه
نحوی متفاوت صدور واحد از واحد را رقم زد ،در حکمـت صـدرایی نیـز منجـر بـه
نحوی دیگر از صدور میشود .وجود منبسط بـا خصوصـیاتی کـه از آن بیـان شـد آن
واحدی است که واجب تعالی صادر میشود .وجود منبسط اولین صادر و اولین امری
است که از ذات احدیت نشأتگرفته است؛ همان وجود ساری در ممکنات که واسطه
میان حق و خلق است(همو۵۱۱/۱ ،۱۷۹۱ ،؛ همو.)۱۰۱/۵ :۱۵۹۵ ،
ماحصل شاهد اول

با توجه به دغدغه عرفا و فیلسوفان در شاهد مذکور و مقدماتی که بیـان شـد ،آیـا
ذات حق مطابق تصویری که حکمت صدرای ،در نسبت با حکمت سـینوی و عرفـان
نظری ،از نظام صدور عالم و چگونگی رابطه واحد با کثرات ارائه میدهد ،منـزه بـاقی

می ماند یا اینکه شکاف میان حق و خلق از راز آمیزی و تعالی سابق خود بیرون جسته
و به چنگ آگاهی درمیآید؟ بهزعم راقم این سطور به دو جهت میتوان پاسـخ سـؤال
فوق را مثبت دانست.
 .1دانستیم که در حکمت سینوی وجودها حقایق متباین هستند .تمـایز میـان ذات
حق و اولین موجودی که از او صادر میشود از نوت تمایز میان واجب و ممکن است.
واجبالوجود ،واجبالوجود بذاته است و ممکنان ممکنالوجود بذاته و واجبالوجود
بغیره هستند .شکاف میان واجب و صادر اول شکافی است که ابنسینا از آن بـه تبـاین
تعبیر می کند .بنابراین از واجب تعالی مطابق قاعده الواحد یک وجود شخصی مباین با
واجب صادر میشود.
ذات حق و ماسوای حق شکاف میان واحدهای شخصی و متباین الوجود نیست؛ بلکه
شکاف میان ذات حق و تعینات اوست؛ یعنی شکاف میان وجود و کون؛ شکاف میـان
بود و نمود است .در عرفان نظری تنها امری که سزاوار اطالق لفظ وجـود اسـت ذات
حق است و ماسوای حق که ظهورات و تعینات ذات هستند کون نامیده مـیشـودن و
کون مطابق تعبیر عرفا «خیال فی الخیال» .عرفا با تعابیر متفاوت به ایـن مطلـب اشـاره
دارند (قیصری.)۷۷ :۱۵۵۷ ،
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با توجه به آنهه در تبیین نظام صدور عالم در عرفان نظری گذشـت شـکاف میـان

بنابراین هم در عرفان نظری و هم در حکمت سینوی ذات حق و ماسوی او دو امر
متباین 1هستند؛ اما صادر اول در حکمت صدرایی در میان شکافی قـرار مـیگیـرد کـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1شایان توجه است بکارگیری اصطال تباین برای بیان این رابطه در عرفان نیز با تسامح است .چرا که ذات از این
بکارگیری این نسبت نیز مبری است.
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ابنسینا میان واجـب تعـالی و ممکـن در نظـام حکمـی خـود مـیبینـد .مطـابق رأی
صدرالحکما وجود سنخ واحد است که میان مراتب آن مباینت نیسـت وجـود شـدید
منشأ وجود منبسط است (صدرالدین شیرازی .)۱۰۱/۵ :۱۵۹۵ ،وجود منبسـط مطـابق
تصریح مالصدرا عین ذات حق است؛ چراکه مشوب به قصور؛ اعم از جهت عـدمی و
حیثیت امکانی نیست (همو)۵۱۵/۱ :۱۷۹۱ ،؛ وجـود منبسـط در همـه مراتـب وجـود
ساری است با قدیم قدیم است بـا حـادث حـادث ،بـا عقـول معقـول ،بـا محسـوس
محسوس است .درنتیجه شکاف میان ذات حق و ماسوی با وجود منبسط پُر میشود.
 .2تنزیه ذات حق در عرفان نظری تا حدی است که میتوان گفت ذات حق بیرون
از نظام صدور قرار میگیرد؛ همین امر موجب شده که برخی از متعاطیان صدرالحکما
تفکیک میان ذات حق و مقام احدیت را امری اعتباری بدانند؛ نه واقعی؛ یعنـی ذات را
به مقام احدیت اطالق کند و در نظر گرفتن حقیقتی پیش از مقام ذات را صرف اعتبـار
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ذهن بداند .برای نمونه در گفتگویی که میان سید احمد کربالیی و شیخ محمدحسـین
اصفهانی درباب تفسیر دو بیت از عطار صورت میگیرد ،مرحوم شیخ در مکتوب سوم
ضمن شر مقام احدیت میگوید:
و این مرتبه را بالذات اختالفی نباشد با مرتبه سابقه[ذات حق]؛ بلکه اعتبارات
مختلف است؛ و لإال ذات أقدس بذاته مصداق جمیع نعوت کمالیله ،و مطابق جمیع

صفات جمالیله و جاللیله است به نحوى که بزرگان فرمودهاند :وجود کُلُّ ُه وجوب کُلُّ ُه
علم کُلُّ ُه قدر کُلُّ ُه( .طهرانی.)11 :1191 ،

سید احمد کربالیی در پاسخ به این فقره میگوید« :سبحان هلال اگـر القـاء اعتبـارات
شود» (همان .)31 :مرحوم سید در پاسخ به این مکتوب و مکتـوب قبـل توضـیح داده
است که خداوند در مرتبه ذات خود غیر خود را نبیند ،بنابراین مرتبه ذات مرتبه القـاء
همه حدود حتی اسماء و صفات به نحو استهالک و اندماج است (همان.)55 :

تصریح به اعتباری بودن تفاوت میان ذات حق و مقام احدیت در برخی از پیـروان
حکمت متعالیه؛ و همهنین اطالق ذات به مقام احدیت در همه پیروان حکمت متعالیه،
ریشه در کوشش صدرا برای بازگرداندن ذات حق به مقام احدیت در نظام فلسفی خود
دارد .نمونه این مواجهه پیشازاین مالحظه شد؛ آنجـا کـه صـدرالحکما اصـطالحات
الاسم و الرسم و غیب الهویه را برای مقام احدیت بکار برد .به سخن دیگر ذات حـق
نزد حکما منجمله حکمای متعالیه مقام احدیت است ،تنهـا اتفـاقی کـه در حکمـت
متعالیه در این زمینه رخ میدهد آن است که صدرا از اسامی که عرفا بـرای مقـام ذات
استفاده میکنند و قصد آنها صرفاً تعلیم و تفهم است ،برای مقام احدیت بکار میبرد.
پر شدن شکاف میان ذات حق و عقل اول و درنتیجه کامل شدن یا به سخن دیگر به
آگاهی درآمدن نظام صدور ،بهنحویکه جایی راز آمیز در آن باقی نمانـد از یکسـو و
دوره صدرایی رخداده که او را از ماقبل خود متمایز میسازد.
شاهد دوم :اتصاف ذات به صفات در حکمت سینوی ،حکمت صدرایی و عرفان نظری

اسماء و صفات الهی و نحوه اتصاف واجب تعالی به صفات از دیرباز از جمله مباحث
مهم میان فالسفه ،متکلمان و عرفا بوده و معرکه آراء متفـاوت قـرار گرفتـه اسـت .در
مباحث فلسفی بحث از صفات پر از اثبات وحدانیت واجب تعالی مطر مـیشـود.
آنهه در ابتدا موجب اختالف آراء میـان متکلمـان و فالسـفه مـیشـود ،آن اسـت کـه
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وارد شدن ذات حق در این نظام از سوی دیگر ،تحوالتی است کـه در نسـبت انسـان

خداوند متعال به چه صفاتی میتواند متصف شود .پر از اثبات صفات کمالیـه بـرای
خداوند آنهه در رتبه بعد مورد مناقشه قرار میگیرد چگونگی اتصاف واجب بـه ایـن
صفات است .دغدغه میان متکلمان و فالسفه در این مناقشه آن است که تکثر صـفات
واجب و نحوه اتصاف واجب به صفات متکثر به گونهای طر شود که از سـوی ایـن
اتصاف موجب کثرت و تجزیه در ذات واجب نشود؛ و از سوی دیگر منجر به تعطیـل
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و یا تشبیه نگردد .این شاهد به تفاوت دیدگاه حکمت صدرایی در نسبت بـا حکمـت
سینوی ،عرفان نظری در مسئله اسماء و صفات الهی و نحوه اتصاف واجب تعـالی بـه
صفات اختصا ،یافته است.
عینیت صفات با ذات

از مهمترین دیدگاههای است که در رهایی از مشکل مذکور مطر مـیشـود ،عینیـت
صفات با ذات است .در فلسفه عینیت صفات با ذات به این معنی است کـه ضـرورت
دارد ذات در اتصاف به صفات نیاز به امری زائد بر ذات نداشته باشد .حکما میگویند
عقل اینگونه حکم میکند که او افضل و اشرف از آن است که کمالش به صفت و یا به
امری زائد باشد ،چراکه در این صورت الزم میآید که او فقیر و نیازمند بـه امـری کـه
زائد بر اوست باشد درحالیکه فرض بر این است که واجب تعالی بینیاز از هر امـری
است .تا این قسمت میان حکمت سینوی و حکمت صدرایی ،همصدایی وجـود دارد.
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به تعبیر صدرا اختالف در امر زائد است .مراد ابنسینا از نفی امر زائد ،نفی معانی زائد
است؛ درحالی که مالصدرا ناقد این نظر است .مرحوم آخوند مـیگویـد ایـن مـذهب
رؤسای فالسفه است و این نظر ،نظر مصیبی خواهد بود اگر مراد رؤسـای فالسـفه از
نفی امر زائد ،نفی وجود زائد باشد و نه نفی معانی زائد .به این معنی که وجود خداوند
با بساطتش به عینه وجود سائر صفات باشد (صدرالدین شیرازی۱۵۱۵ ،ب.)۵۱۱ :
با توجه به مباحثی که در شاهد اول ذیل عرفان نظری بیان شـد ،دانسـتیم کـه ذات
حق در نزد عرفا البشرط مقسمی است .همهنین دانسـتیم کـه ذات ،غیـب الغیـوب و
الاسم و ال رسم له است؛ یعنی به ذات حق نه علم تعلق میگیرد و نه متصف به صفتی
شده و تهی از هر تعین است .با توجه به این امر ،در عرفان نظری ،اتصـاف کـه شـرط
مسئله عینیت صفات با ذات است ،در ذات راه ندارد .لذا مسئله عینیت صفات بـا ذات
در عرفان نظری موضوعا مرتفع میشود.

ابنسینا و ترادف صفات در واجب تعالی

ابنسینا بحث از ذات و صفات تالش میکند تا نشان دهد که تعدد صفات در واجـب
تعالی خللی بر وحدانیت ذات وارد نخواهد ساخت .او رسیدن به حق مطلب در مسئله
وحدانیت واجب و عدم تجزیه ذات را ُمتفرت بر ترادف مفهومی صفات کمالیه میداند.
(ابنسینا۱۱۱ :۱۰۵۰ ،؛ همو )۱۵۵ :۱۵۵۷ ،شیخ بحـث خـود را بـا توصـیفی از نحـوه
ادراک عقلی در ما انسانها آغاز میکند .شیخ میگوید صور عقلی که بـه ادراک مـا در
میآیند یا به این نحو هستند که از شیء موجود أخذ میشود؛ و یا برعکر آن هستند؛
یعنی از شیء موجود اخذ نمیشوند؛ مانند زمانی که ما صورت چیزی را قصد اختـرات
آن را داریم تصور میکنیم .سبر همین صورت معقول موجب تحرک اعضاء ما بـرای
اخترات آن میشود؛ یعنی امر مورد ادراک ابتدا تعقل میشود و سبر به وجود میآیـد.
سبر به تعقل ما درمیآید (همو۵۱۵ :۱۰۵۰ ،؛ همو.)۱۱ :۱۵۱۵ ،
ابنسینا پرازاین توصیف میگوید نسبت تمام موجودات عالم بـا واجـب تعـالی
مانند نحوه دوم ادراک اسـت؛ بـهاینترتیب کـه ابتـدا او ذات خـود را و آنهـه ذات او
ایجاب میکند ،تعقل میکند .سبر از این تعقل در ذات خود ،علم بـه نظـام خیـر در
عالم مییابد .بهتر بگوییم تعقل در ذات خود ،همان علم به چگـونگی وجـود خیـر در
عالم است .سبر صورت معقول منجر به ایجاد صـور موجـودات عـالم مطـابق نظـام
معقول نزد او میشود؛ یعنی از این عالمیت مطابق به آنهه تعقـل شـده وجـود افاضـه
میشود .ابنسینا توجه میدهد که این سنخ از تبعیت؛ یعنی تبعیت صورت موجـود از
صورت معقول ،همانند تبعیت جسم گرم در اتصاف به گرما نیست ،به این نحو که ابتدا
جسمی باشد و سبر گرما عارض آن شود؛ بلکه نفر وجود معقول کل ،همـان نظـام
خیر در عالم است .در حقیقت او ذات خود را و اینکه او مبدأ همـه موجـودات عـالم
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در نتیجه تعقل آن مقدم بر وجود آن است برخالف مورد اول کـه ابتـدا وجـود دارد و
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است تعقل میکند و در نتیجه این تعقل همه موجودات را تعقل میکند (همانجا).
ابنسینا پر از این توضیحات در توصیف صفات کمالیه ،کوشش میکند هر صفت
را به مضمونی که پیشازاین ذکر شد؛ یعنـی «تعقـل واجـب تعـالی ذات خـویش را»،
بازگردانده .به این ترتیب علم در خداوند همانطور که از نظر گذشت عبارت است از
تعقل ذات به ذات و آنهه ذات ایجاب میکند .قدرت نیز در واجب تعالی به این است
که ذات او عاقل کل است؛ عقلی که مبدأ کل است نه مأخوذ از کل (همو.)۱۱ :۱۵۱۵ ،
ابنسینا عالوه بر اینکه در توصیف صفات کمالیه هر صفت به مضمونی کـه ذکـر شـد
بازمیگرداند ،مفهومی را که از وجود آن صفت در انسان متبادر میشـود از ذات حـق
سلب میکند .برای نمونه ابنسینا در توصیف صفت اراده میگویـد :اراده در خداونـد
همین است که صورت موجود عالم بهتبع صور معقول به وجود مـیآینـد .ایـن اراده،
ارادها ی است که خا ،اوست؛ یعنی با مفهوم اراده در انسان متفـاوت اسـت .چراکـه
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اراده انسان بعدازاینکه نیست با قوهای غیر از قوه ادراک و بر اساس غرضـی از سـوی
انسان پدید میآید .همین نحو از اراده عقلی مح

حیات نام دارد .این حیات با حیات

انسان متفاوت است؛ چراکه حیات انسان به ادراک و فعل کامل میشود کـه منبعـث از
دو قوه متفاوت است .همهنین علم در واجب تعالی عین حیات است (همان .)۱۱ :بـه
این ترتیب میتوان گفت ابنسینا اگرچه معتقد به صفات ایجابی است اما در اندیشه او
نحوه اتصاف واجب تعالی به این صفات سلبی است؛ سلب معنای از آن صفت وقتـی
انسان به آن متصف میشود.
با توجه به توضیحات فوق و مطابق تصریح ابنسینا ،در اندیشه ابنسینا صفات در
واجب تعالی ،ذاتا و مفهوما با یکدیگر اتحاد دارند؛ یعنی اراده ،حیات ،علم و قـدرت،
ذاتا و مفهوما واحد هستند (همو .)۱۱ :۱۵۱۵ ،ابنسینا از این طریق شـبههای را کـه در
رابطه با اتصاف ذات به صفات متعدد مطر میشود ،مرتفع میگرداند .بنـابراین مـراد

ابن سینا از عینیت صفات و ذات ،عینیت ذاتـی و مفهـومی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه
ضروری است که ذات در اتصاف به صفات نیاز به معنی زائد بـر ذات نداشـته باشـد.
«تعقل ذات ،ذات خود را» معنایی جامع هست که در همه صفاتی که خداوند بـه آنهـا
متصف می شود ،وجود دارد و همهنین اراده ،حیات ،علم و قدرتی کـه بـه حقتعـالی
نسبت داده میشود با اراده ،حیات ،علم و قدرتی که در ما انسانها وجود دارد ،مفهوما
متفاوت است .به سخن دیگر برخالف مفاهیم حیات ،ارده ،علم و قدرت به طور مطلق
که با یکدیگر تغایر مفهومی دارند ،این مفاهیم وقتی به واجب تعالی اطالق مـیشـود،
مفهوما با یکدیگر مترادف هستند .اصطال ترادف اصطالحی است که مالصدرا بر این
ایده مینهد (صدرالدین شیرازی.)۵۱۱ :۱۷۹۱ ،
تفسیر مالصدرا از عینیت صفات با ذات

پیرو این ایده معرفی میکند .چراکه بر اساس اعتباری بودن وجود ،وجود امری انتزاعی
خواهد بود که در خارج حقیقتی ندارد .در این صورت تکثر وجود بهحسب معـانی و
مفاهیی که به آن نسبت داده میشود خواهد بود .نتیجه منطقی این مبنا در بحث حاضر،
آن خواهد بود صفات خداوند متعال موجود به وجود متعـدد خواهـد بـود؛ یعنـی هـر
صفتی وجودی منحاز از صفت دیگر خواهد داشت؛ چراکه معانی متعدد است .الزمـه
این سخن باطل است؛ زیرا موجب تکثر در ذات واجب میشود .صدرالحکما میگوید
این الزمه باطل فالسفه پیش از او را به سمت ایده ترادف در صفات سوق داده اسـت.
اما می توان بر اساس مبانی حکمت متعالیه تفسیری از عینیت صفات بـا ذات ارائـه داد
که دچار الزمه فاسد کالم پیشینیان نباشد (همو.)۱۰۹/۱ :۱۷۹۱ ،
بر اساس اصالت وجود آنهه در خارج منشأ اثر است وجـود اسـت؛ نـه مفـاهیم و
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مالصدرا ایده ترادف را ناشی از اعتقاد به اعتباریت وجود میداند و اکثـر متـأخرین را
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معانی .بر اساس تشکیک در وجود ،وجود یک حقیقت واحد صاحب مراتب ضعیف و
قوی و کمال و نقص است .ازاینرو مـیتـوان گفـت کـه یـک حقیقـت واحـد دارای
نحوه های متفاوت از وجود است؛ بعضی مادی بعضی مجرد بعضـی ممکـن و بعضـی
واجب .همهنین بر اساس بساطت وجود ،شـدیدترین مرتبـه وجـود عبـارت از یـک
حقیقت جمعی بسیط است .درنتیجه این مبنا جایز است برای حقایق امور یک وجـود
جمعی بسیط باشد .برای مثال اصل وجود چنین حقیقتی اسـت؛ بعضـی از مراتـب آن
جوهر و بعضی از مراتب آن عرض؛ بعضی از آن واجب و بعضی از آن ممکـن اسـت
(همان.)۱۱۷ :
صفات کمالیه نیز همین گونه هستند؛ یعنی دارای مراتب مختلف وجودی هستند و
در هر یک از مراتب احکامی دارند .برای نمونـه سـه صـفت علـم ،قـدرت و اراده در
واجب تعالی به جهت بساطتی که ذات واجب دارد ،عین ذات واجباند .در آن مرتبـه
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از وجود که حقایق به وجود صرف موجودند ،وجود حقتعالی عین علم؛ عین قدرت؛
ال علم در علم عقـل بـه ذات
و عین اراده است .اما در مراتب مادون صرف الوجود ،مث ً
خودش عقل است؛ در علم نفر به ذات خودش نفر است .در مرتبـهای ضـعیفتـر
وقتی علم با عرض همراه است ،عرض است و از مقوله کیف .علم ،قدرت و اراده نیـز
هر یک در این ساحت کیف نفسانی خواهند بود که غیر یکدیگر هسـتند و هریـک از
آنها به جهت اختالف وجودی که با یکـدیگر دارنـد ،آثـار متفـاوت خواهنـد داشـت.
برخالف زمانی که در اعلی مراتب وجود درنظر گرفته میشـوند؛ چراکـه در آن رتبـه
وجودا واحد هستند و فعل و اثر آنها نیز واحد است .در آن ساحت اثر علم به عینه اثـر
قدرت و اثر قدرت به عینه اثر اراده است و اختالف آنها تنها بهحسب اسم و مفهوم آنها
است (همانجا).

با توجه به توضیحات فوق هرچه وجود کاملتـر و قـویتـر باشـد؛ اوالً مصـداق
معانی و صفات کمالیه بیشتری خواهد بود و همهنین مبدأ اثر و افعال بیشتری خواهـد
بود؛ ثانیاً هرچه وجود کاملتر و شریفتر باشد با وجـود کثـرت صـفاتش بسـاطت و
فردانیت شدیدتری دارد و چنین وجودی تکثر و تضاد معانی را بهتر میپذیرد (همـان:
 .)۱۰۹مالصدرا با بیان این توضیحات میگوید معنی عینیت صفات با ذات همین است
(همان.)۱۱۷ :
ماحصل شاهد دوم

بحث اسماء و صفات در حکمت سینوی ،حکمت صدرایی و عرفان نظـری نشـان
داد که چگونه مرتبه ذات ،در حکمت سینوی با معنایی زائد بر ذات توصیف نشـده؛ و

صدرایی با طر تشکیک در وجود موجب میشود که راه به سوی شناخت ذات حـق
از طریق صفات گشوده شود .این امر ذات را از راز آمیزی سابق خود؛ یعنی راز آمیزی
که در نسبت سابق انسان با هستی برقـرار بـوده ،خـارج ننمـوده و بـه آسـتانه آگـاهی
میرساند.
صدرا خود تصریح دارد ،هر امری که از برای آن اسم یا رسمی باشـد ،مفهـومی از
مفهومهای موجود در عقل یا وهم خواهد بود و هر آنهه چنین باشد متعلق معرفـت و
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همهنین در عرفان نظری محصور به داللت هیچ صـفتی نمـیشـود ،امـا در حکمـت

ادراک خواهد بود و در نتیجه اشتراک و یا ارتباطی با غیر خواهد داشت .درحـالی کـه
واجب تعالی چنین نیست (صدرالدین شیرازی۵۱۵/۱ :۱۷۹۱ ،؛ همو.)۱۵۹/۵ :۱۵۹۵ ،
اما شاید از جانب حکمای متعالیه گمان میشود اضافه لفظ صرف به صفات ،ذات را از
دایره شمول این مطلب خارج میسازد .غافل از اینکه اگرچه بحـث بسـیط الحقیقـه و

001

صرف الوجود ذات را در مسئله عینیت صفات با ذات از تجزیه خارج ساخته و به این
لحاظ منزه نگاه میدارد ،اما همانطور که مرحوم سید احمد کربالیی در مکاتبات خود
با مرحوم کمبانی متذکر شده است(طهرانی )۱۱۵ :۱۰۵۱ ،با اضافه کردن لفظ «صـرف»
بر صفات ،او را با آرامش خاطر ،محدود میسازیم و به این ترتیـب او را از مقـام عـز
شامخ خود که تهی از هر صفتی است تنـزل مـیدهـیم و بـه سـاحت آگـاهی نزدیـک
میسازیم.

سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331

001

جمعبندی

در مقاله حاضر کوشش معطوف به "امکان" علوم انسانی اسالمی بود و نـه تحقـق آن.
فیشته میگفت« :هر آنکر که از امکان امری سخن میگوید و به بررسی امکان تحقق
موضوت عطف توجه نماید ،بحث خود را در حـد مباحـث فلسـفی برکشـیده اسـت».
بنابراین تصور نشود که بحث از امکان علوم انسانی بهرهای ندارد یـا نمـیتوانـد "در-
مسیر" تحقق علوم انسانی قرار گیرد .ادعای متواضعانه نوشته حاضر آن است که راهی
برای اثبات تحقق علوم انسانی بدست دهد .این مسیر –دست کم به باور نویسندگان-
با توصیف سوبژکتیوته (خودبنیادی انسان) در ساحت فلسفه اسالمی ،خاصه حکمـت
متعالیه شکل میگیرد.
در این مقاله کوشش شد ،دو شاهد بر حضور سـوبژکتیویته در حکمـت صـدرایی
صدرایی اقامه شود ،منحصر به دو شاهد مطر شده در مقاله حاضر نمـیشـود؛ بلکـه
میتوان شواهد متعدد دیگری نیز بر این امر طر نمود .اما هدف مقاله حاضر تنهـا آن
بود که از این رهگذر باب تأمل در این رابطه را بگشاید.
مدار شواهد ارائهشده بر محور تحوالتی بود که حکمت صدرایی نسبت به حکمت
سینوی و عرفان نظری یافته است .ذات حق ،راز آمیزی ،تعالی و آگاهی واژگان کلیدی
هستند که در دو شاهد ارائهشده از آنها سخن گفته شد .برداشته شدن شکاف میان ذات
حق و موجودات امکانی ،گزارش صفات از ذات ،و راه یافتن به ذات از این طریق ،هر
یک پدیدارهایی هستند که ما را به برخورداری حکمت صدرایی از عنصر سوبژکتیویته
رهنمون ساختند.
چنانهه متذکر شدیم سوبژکتیویته را امری تشکیکی میدانیم .در ایـن صـورت بـا
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ارائه شود .اگرچه شواهدی که میتوانـد بـر وجـود عنصـر سـوبژکتیویته در حکمـت
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توجه به حضور عنصر سوبژکتیویته در حکمت صدرایی زمانی علـوم انسـانی در ایـن
فرهنگ ظهور خواهد یافت که سـوبژکتیویته بـه شـدت و قـوت الزم در امتـداد ایـن
حکمت برسد .سیر حکمت صدرایی با توجه به ظهـوراتی کـه در طـول تـاریخ خـود
داشته است ،حکایت از شدت یـافتن عنصـر سـوبژکتیوته دارد .اینکـه اکنـون بحـث
یگانگی قرآن ،برهان و عرفان مطر میشود؛ اینکه از نظام طولی عقل و قرار گـرفتن
علوم ذیل این نظام سخن مـیرود؛ اینکـه از تبیـین عرفـان بـه زبـان برهـان خرسـند
میشویم؛ و شواهدی دیگر از این قسم ،حکایت از شدت یافتن سوبژکتیویته در موقف
کنونی دارد .از اینرو علوم انسانی برآمده از حکمت صـدرایی ،افـق پـیش روی ایـن
فرهنگ است که با شدت یافتن سـوبژکتیویته ،تحقـق آن در امتـدد تـاریخی حکمـت
صدرایی انتظار میرود.
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منابع
 .۱ابن ترکه ،صائن الدین علی بن محمد ( )۱۵۱۵تمهید القواعد ،تحقیق و تصحیح :سید
جالل الدین آشتیانی ،انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،تهران.
عبدال )۱۵۱۵( ،المبـد و المعـاد ،موسسـه مطالعـات اسـالمی،
 .۱ابنسینا ،حسین بن
هل
تهران.
 .۵ـــــــــــــــــــــــــ  )۱۵۵۷( ،النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،مقدمـه و

 .۰ـــــــــــــــــــــــــ  )۱۰۵۰( ،شفاء (الهیات) ،به تصحیح سعید زاید ،مکتـب
آیت هلال مرعشی ،قم.
عبدال ( )۱۵۷۵عین نضاخ (تحریر تمهید القواعـد) ،تحقیـق و تنظـیم:
 .۷جوادی آملی،
هل
حمید پارسانیا ،نشر اسراء ،قم.
 .۱دلوز ،ژیل( )۱۵۷۷تجربههرایى و سوبژکتیویته ،ترجمـه عـادل مشـایخی ،نشـر نـی،
تهران.
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تصحیح از محمدتقی دانش پژوه ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

 .۵صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابـراهیم )۱۵۷۵( ،ایقاظ النـائمین ،مقدمـه و تصـحیح
دکتر محسن مؤید ،انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران ،تهران.
 .۹ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  )۱۵۱۵( ،شواهد الربوبیه فى مناهج السـلوکیه،
تصحیح و تعلیق از سید جالل الدین آشتیانی ،المرکز الجامعی للنشر ،مشهد.

007

 .۷ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵۱۵( ،الف) المشاعر ،به اهتمام هانری کـربن،
کتابخانه طهور ،تهران.
 .۱۵ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵۱۵( ،ب) مفاتیح الغیب ،مفاتیح الغیب ،مقدمه
و تصحیح محمد خواجوى ،موسسه تحقیقات فرهنگ ،تهران.
 .۱۱ــــــــــــــــــــــــــــــــ  )۱۵۹۵( ،شرح اصول کافى ،تحقیق و تصحیح:
مجمد خواجوی ،موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی ،تهران.
 .۱۱ــــــــــــــــــــــــــــــــ  )۱۷۹۱( ،الحكمه المتعالیه فى االسـفار العقلیـه
االربعه ،دار االحیاء التراث ،بیروت.
 .۱۵طهرانی ،سید محمدحسین ( )۱۰۵۱توحید علمـى و عینـى در مكاتیـب حكمـى و
عرفانى ،مكاتیب میان سید احمد کربالئى و شی محمدحسین اصـفهانى(کماانى)
و تذییالت و محاکات از سید محمد طباطبائى و سید محمدحسین طهرانى ،چـاپ
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نهم ،انتشارات عالمه طباطبائی ،مشهد.
 .۱۰فوکو ،میشل ( )۱۵۹۷نظم اشیاء (دیرینهشناسی علوم انسانی) ،ترجمـه یحیـی امـامی،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران.
 .۱۷قونوی ،محمدبن اسـحاق ( )۱۵۵۱رساله النصوص ،محقـق و مصـحح :سـید جـالل
الدین آشتیانی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
 .۱۱قیصری ،داوود ( )۱۵۵۷شرح فصوص الحكم ،تصحیح و تحقیق :سید جـالل الـدین
آشتیانی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
.71کاشانی ،عبدالرزاق ( )۱۰۱۱لطائف األعالم فى إشارات هل اإللهـام ،مکتبـة الثقافـة
الدینیة ،قاهره.
 .۱۹کانت ،ایمانوئل ( )۱۵۷۰در پاس به روشنگری چیست؟ ترجمه سیروس آرین پور ،در کتاب
روشننگری چیست ،روشنییاب چیست؟ گردآورنده ارهارد بار  ،انتشارات آگاه ،تهران.

 .۱۷گادامر ،هانر گئورگ )۱۵۷۱( ،هرمنوتیـک دیـن و اخـالق ،ترجمـه شـهابالدین
امیرخانی  ،موسسه انتشارات آگاه ،تهران.
 .۱۵هایدگر ،مارتین« )۱۵۵۷( ،عصر تصویر جهان» ،ترجمه حمیـد طالـبزاده ،فصـلنامه
فلسفه ،سال اول ،شماره .۱
 .۱۱ـــــــــــــ  )۱۵۹۷( ،هستى و زمان ،ترجمه عبدالکریم رشیدیان ،نشر نی ،تهران.
 .۱۱ـــــــــــــ  )۱۵۷۱( ،مسائل اساسى پدیدارشناسى ،ترجمه پرویـز ضـیا شـهابی،
انتشارات مینوی خرد ،تهران.
 .۱۵ـــــــــــــ  )۱۵۷۱( ،فلسفه چیست؟ ،ترجمه رضا داوری ،کتاب فلسـفه در قـرن
بیستم ،ژان الکوست ،انتشارات سمت ،تهران.
 .۱۰هیوم ،دیوید ( )۱۵۷۱رساله ای درباره طبیعت آدمى ،ترجمه جالل پیکانی ،انتشارات
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ققنوس ،تهران.
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