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Abstract
One of the important topics that has made thinkers of the philosophy of religion
contemplate by its own nature or as a reaction to constructivists – who believe in the
subjectivity and non-objectivity of God – is the reality or – more scientifically
stated – objectivity of the Transcendental Being. ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī is one of the
thinkers in this arena the rereading of whose thought can help explain his approach
to the question of God’s objectivity. After the explanation of the theoretical
framework of objectivity, we have explained, reread, and analyzed ‘Allāma’s
thought in the domain of God’s objectivity. The results show that ‘Allāma has
addressed objectivity in the discussions of ontology, epistemology (on the accuracy
of beliefs related to God), and semantics (on the congruence of propositions with the
External Being of God as a true and real Matter). The triple concepts of objectivity –
i.e., Transcendental Being, transcendental belief, and transcendental proposition – in
‘Allāma’s thought means that God’s Being and Essence is independent from mind
(Transcendental Being), the belief or statement about God is metaphysically
objective (transcendental epistemology), and the proposition about God can be
evaluated by checking its truthfulness/falsity (transcendental proposition).
Keywords: Objectivity, Objectivity of Transcendental Being, Objectivity of
transcendental belief, Objectivity of transcendental proposition, ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī.
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فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400
صفحات ( 434 -409مقاله پژوهشی)

عینیت وجود متعالی ،باور متعالی ،گزارة متعالی
در اندیشة عالمه طباطبایی
حسین خدادادی ،*1غالمحسین خدری ،2افالطون صادقی ،2مهین رضایی
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 .1دانشجوی دکتری ،فلسفة دین ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فلسفة دین ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه فلسفة دین ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1400/03/14 :؛ تاریخ پذیرش)1400/06/22 :

چكیده
از مباحث مهمی که اندیشمندان ،در حوزة فلسفة دین را ،باالصاله و فینفسه ،یا در برابر سااتگرایان ،که قائل به ذهنری برودن و
عدم عینیت اداوند هستند ،به اندیشه و تأمل واداشته است ،بحث واقعی بودن و بهعبارت علمری ،عینیرت «امرر متعرالی» اسرت.
عالمه طباطبایی از اندیشمندانی است که با بازاوانی اندیشة او میتوان رویکرد او را در امر عینیت اداونرد تبیرین کررد .در ایرن
نوشتار پس از تبیین چارچوبة نظری در تشری معانی عینیت ،بره تبیرین ،برازاوانی و تحلیرل اندیشرة عالمره در حروزة عینیرت
اداوند پردااتیم و به این نتیجه رسیدیم که عالمه هم در هستیشنااتی و هم در مباحث معرفتشرنااتی« ،در صردق باورهرای
مرتبو با اداوند» ،و هم در مباحث معناشنااتی «در تطابق گزارهها با وهود اارهی اداوند بهعنوان امری حقیقی و واقعری» بره
طرح عینیت پردااته است .سهگانة عینیت (وهود متعالی ،باور متعالی و گزارة متعالی) در اندیشرة عالمره بره ایرن معناسرت کره
وهود و ماهیت ادا ،مستقل از ذهن است (وهود متعالی) ،باور یا همله دربارة ادا از نظر مابعردالطبیعی عینری اسرت (معرفرت
متعالی) ،گزارة دربارة ادا ،پذیرای ارزیابی از طریق صدق و کذب است (گزارة متعالی).

واژگان کلیدی
عینیت ،عینیت وهود متعالی ،عینیت باور متعالی ،عینیت گزارة متعالی ،عالمه طباطبایی.

* نویسندة مسئول

hussynkh58@gmail.com
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 .1بیان مسئله
بحث دربارة عینیت 1از زمان فالسفة اولیه مطرح بوده اسرت .در هرر زمرانی هرر فیلسروفی
موضع ااصی را در این باره اتخاذ کرده است .نزد افالطون «واقعیت عینی» عبارت از عرالم
مثُل است« ،معرفت عینی» نیز علم به این عالم است و علم بره ایرن عرالم از طریرق شرهود
حاصل می شود .ارسطو براالف افالطون ،اشیای پیرامون ما در ایرن عرالم را کره از طریرق
تجربة حسی به ادراک درمی یند ،عینیترین واقعیتها می دانست .از نظرر ارسرطو معرفرت
عینی ،معرفت به صور یا ذوات اشیاست

(مالیوسفی.)102-103 :1383 ،

دکارت ،از عقل گرایان دورة هدید ،بر این باور بود که «واقعیت ذهنی» 2شنااتهشدهترر
از «واقعیت عینی» 3است ،اما در عین حال معرفت به «واقعیت عینی وهرود ارود شرخص»
بهعنوان یک موهود متفکر غیر فیزیکی ،به اندازة معرفت شخص به واقعیت ذهنی تفکرر و
اندیشه اش ،مهم و اساسی است .اما تجربهگرایانی همچون بیکن ،عینیت را در اشیا موهرود
پیرامون هستوهو میکردند .بیکن فرو میکرد که طبیعت را میتوان بیواسطه شناسایی
کرد .الک طبق تمایزی که بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه قائل بود ،بر این باور برود کره
ما از طریق علم ،تنها میتوانیم در احوص ویژگیها یا کیفیات اولیة اشیا ،معرفت حاصرل
کنیم .بنابراین معرفت عینی ما تنها به کیفیات اولیة اشیا تعلق مریگیرنرد .طبرق ایرده لیسرم
بارکلی  ،تنها واقعیات این عالم ،اذهان و محتواهای ذهنی ما هستند .طبق نظرر او ،اداونرد
واقعیت عینی را از طریق اندیشه به ن الق کرده و تا زمرانیکره بره ن مریاندیشرد ،ن را
حفظ میکند

(مالیوسفی.)105-106 :1383 ،

کانت براالف الک ،با تمایز نهادن میان اشیا فینفسه (نومن) و اشیا برای مرا (فنرومن)
یا پدیدار ،معتقد بود که ما نمی توانیم به طبیعت و ماهیت واقعی اشیا فرینفسره ،علرم پیردا
کنیم .تنها چیزی که ما در احوص اشیا فینفسه می دانیم ،این است که نها وهرود دارنرد.
1. objectivity
2. subjective reality
3. objectivity reality

عینیت وجود متعالی ،باور متعالی ،گزارة متعالی در اندیشة عالمه طباطبایی 411 

بنابراین معرفت علمی ما مربوط به اشیا ،تنها نگونه که بر ما ظاهر میشوند ،است .بر ایرن
اساس تنها معنای معقول و پذیرفتنی برای واژة «عینی» احکامی است که بر سر نها توافـ
عمومی باشد .سیر مباحث کانت در بخش «تحلیل استعالیی» منتقل شدن از «عین» و متعلق
شناات به «مفهوم یک عین» اسرت ( )Wolf, R.P, 1963: 266بردینسران برههرای مفهروم
مابعدالطبیعی «عین»« ،متعلق شنااتی» قرار میگیرد ،و صرفاً از منظر معرفتشنااتی تعریف
می شود ،و از حل دوگانگی غیرقابل عبور عین و ذهن در واقع ،شرنااتناپرذیری واقعیرت
نفساالمری بهدست می ید .به تعبیری به شرط نشنااتن (امر فینفسه) ،شرناات (پدیردار)
ممکن و میسر میگردد.
در ههان اسالم نیز ،مسئلة سوژه و ابژه و رابطة ذهن و عین بهعنوان مسرئلهای معرفتری
در فلسفة سینوی با مسئلة هوهر و عرو ارتباط نزدیکی پیدا میکند .ابنسـینا در الهیرات
شفا فحلی دارد تحت عنوان «فی ان العلم عرو» .شیخ اشراق ،خواجه نصیرالدین طوسی
و فخر رازی نیز به این مسئله پردااتند .فخر رازی فحل مستقلی را تحرت عنروان وهرود
ذهنی ،ایجاد کرده است و متکلمان مکتب شیراز همچون محق دوانی و بهاحوص فاضل
قوشچی متعرو مسائل ن شدهاند .اما صدرالمتألهین با مبانی حکمت متعالیه ،طرح نوینی
را برای حل مسئلة علم و رابطة عالم و معلوم ایجاد کرد .او علرم را از مردار مقروالت و از
مدار هوهر و عررو ارارا کررد و بره مرتن وهرود بازگردانرد

(پارسرانیا ،ابرگرزاری فرارس،

.)1394/7/19

رویکرد عرفانی نیز در بحث هوهر و عرو ،مسیر دیگری را طی میکنرد .در تعریرف
عرفان اسالمی از هوهر و عرو ،نه انسان هوهر است و نه علم عررو اسرت .هروهر در
تعریف عرفانی وهود البشرط قسمی ،فیض منبسو ،نفس رحمانی و امر واحد الهی اسرت.
این مفاهیم و عبارات متعدد ،همگی به حقیقت واحدی اشاره میکنند که مقروم موهرودات
متعین و متکثر است و بهدلیل اینکه موهودات متعین قوام به ن فیض واحد دارند ،به همرة

نها عرو اطالق میشود.
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از مباحث مهمی که اندیشمندان در حوزة فلسرفة دیرن را بره اندیشره و تأمرل واداشرته
است ،بحث واقعی بودن و بهعبارت علمیتر ،عینیت «امر متعالی» است .واقعری برودن ،بره
این معناست که امر متعالی ،حقیقتی مستقل از ذهن دارد که این مسئله در تجربرة دینری ،در
برابر اندیشة سااتگرایان 1مطرح می شرود .عینیرت در اندیشرة عالمره طباطبرایی ،در سره
موضع قابل تبیین و بررسی است .عالمه هم در هستیشناسی به طرح عینیت پردااته اسرت
و هم در مباحث معرفت شنااتی ،در صدق باورهای مرتبو برا اداونرد ،و هرم در عینیرت
معناشنااتی در تطابق گزاره ها با وهود اارهی اداوند بهعنروان امرری حقیقری و واقعری
پردااته است .بدینمعنا که عینیت در نگاه او ،این بحث هم شامل عینیت معرفتشنااتی و
هم عینیت هستیشناسی و هم عینیت معناشنااتی میشود.
در این نوشتار به روش کتابخانه ای و براساس تبیین چارچوبة نظری در تشرری معرانی
عینیت ،با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بازاوانی معرانی عینیرت دیرنباورانره ،در اندیشرة
عالمه پردااته ایم و براساس ن ،تبیین دقیقی از تطبیق این معانی با وهود اارهی اداوند،
باورهای اداباورانه و در نهایت گزارههای ادامحور ارائه شده است.
 .2چارچوبة نظری
در تعریف عینیت ،ضرورتاً بحث سوژه یا ذهنیت نیز مطرح میشود .ازاینرو در ابتدای این
بخش به تعریف این دو واژه با دو تقریر متفاوت میپردازیم.
در تقریر اول و رایج« ،سوژه ،سوبژه» را معادل امر ذهنی ،درونری ،انفسری ،غیرمرادی و
نفسانی قرار میدهند و «ابژه» را امر عینی ،بیرونی ،ارارهی ،فراقی ،مرادی -کره از حیرث
وهودی اارا و فار از انساناند -معنی میکنند.

2

1. Constuctivism

 .2در این تلقی میز اارهی ،سمان ،فالن شخص با مشخحات فالن ،طبیعت و ...وهودی بژکتیو و ابژهای دارنرد
و در مقابل اموری مانند تحور میز ،یا تحور سمان ،تحور فالن شخص ،احساس درد ،محبت ،عداوت ،تشنگی،
مکاشفات معنوی و تجربههای دینی اموری هستند که در ذیل امور «سوبژکتیو ،سابژکتیو ،سوژه» قرار میگیرند.

عینیت وجود متعالی ،باور متعالی ،گزارة متعالی در اندیشة عالمه طباطبایی 413 

در تقریر دوم ،از این دو مقوله« ،سوژه ،سوبژه» فاعل شناسرا یرا همران انسران و «ابرژه»
متعلّق شناساست .بنابراین سوژه ن است که میشناسد و ابژه ن است که شنااته مریشرود
و مورد مطالعه و مداقه قرار میگیرد .متعلق شناسا ،ابژه میتواند اارهی باشرد یرا درونری،
انفسی باشد یا فاقی ،ذهنی باشد یا عینی ،مادی ،محسوس باشد یرا غیرمرادی ،نامحسروس
(رابطة عموم و احوص مطلق).

1

سوژه

تقریر اول

ابژه
امری عینی ،بیرونی ،خارجی

امری ذهنی ،درونی

تقریر دوم

متعلَق شناسا (ذهنی ،بیرونی)

فاعل شناسا
نمودار  .1تقریرات عینیت

 .1 .2معانی عینیت در فرایند شناخت

برای واژة عینیت در باب میزان و چگونگی منطقی و عینی بودن فرایند «شناات» سه معنری
ذکر شده است:
مطابقت با واقع ،بر این اساس وقتی معرفت در شکل قلیه ظاهر شود ،اگر نچه را که
در «اارا» حقیقتاً هریان دارد معرفی کند ،معرفت عینی اواهد برود و اگرر نچره دربرارة
اارا در قالب قلیه بیان میشود «احسراس درونری شرخص» و اسرتنباط وی و نچره در
ذهنش هریان دارد باشد ،معرفت (به اارا) امری ذهنی و احیاناً کاذب اواهد برود

(دیربراز،

.)51 :1377

امکان داوری همگانی ،اگر یافتههای علمی دانشمند با شیوهای بهدست مده باشرد کره
امکان داشته باشد ن شیوه در دسترس همگان قرار گیرد ،گفته میشرود ن «یافتره » عینری
است .ازاینرو وقتی یافتهای علمی میتواند مورد نقد و ایراد عرف اهل علم قرار گیرد یا برا
مشاهده و زمون ارزیابی و سنجش شود ،وهود ایرن امکران اصرطالحاً ن یافتره را واهرد

 .1برای مثال ما یک بار امری محسوس و اارهی مثل طبیعت پیرامونی اویش را ابژه قرار میدهیم و بره بررسری
وارتباط اهزای ن با یکدیگر می پردازیم و یک بار نفس یا روح و یرا دسرتگاه ادراکری بشرر را ابرژة ارود قررار
میدهیم که اموری غیرمادی (نفس و روح) و درونی و غیراارهی (دستگاه ادراکی) هستند.

  414فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400

صفت عینیت می کند .در مقابل اگر چنین امکانی برای یافترة علمری وهرود نداشرته باشرد،
هرچند ممکن است ن یافته به معنای اول عینی هم باشد ،ولی عینی به معنری دوم نخواهرد
بود

(دیرباز.)51 :1377 ،

فراغ از ارزش و ایدئولوژی ،این باور کره «ارزشهرا شرواهد تجربری را مری راینرد» یرا
«گزارههای مشاهدتی و پایه در علم مستند و مبتنی بر اهماع عالمران و ارزشهرای اهتمراعی
است» ،به این نتیجه منتهی میشرود کره یافترههرای علمری در مطالعرة پدیردة واحرد ،توسرو
دانشمندان متعدد اگرچه ،همکار ،متفاوت اواهد بود .نقطة مقابل این نظر این باور اسرت کره
روش علمی بهگونهای است که بهطور گاهانه در صورت اعمال درست و کامل ،اهرازة ترأثیر
هیچگونه ارزش داوری شخحی و اواستهای فردی را در یافتة علمی نمیدهد .اگرر چنرین
باشد ،این یافتة علمی ،عینی اواهد بود؛ یعنی عاری از ارزش و ایدئولوژی

(دیرباز.)51 :1377 ،

 .2 .2ابعاد و وجوه فلسفی عینیت

فیلسوفان به مسئلة «عینیت» و مفهوم مقابل ن یعنی «ذهنیت» از زوایای مختلف پردااتهاند.
امروزه غالب فیلسوفان ،عینیت و ذهنیت را بره مابعـدالطبیعی و معرفـتشـناختی تقسریم
میکنند؛ بدینمعنا که پدیدههای دارای حیثیت التفراتی همچرون معرفرت ،باورهرا ،احکرام،
نظریهها ،همالت ،بازنماییهای ذهنی و نظایر ن به لحاظ معرفتشنااتی ،میتواننرد عینری
یا ذهنی تلقی شوند .اما در معنای مابعدالطبیعی ،تمام اشیا ر که در ن «شیء» به کلریتررین
معنایش در نظر گرفته شده است ر مثل اشریای عینری ارارهی ،ااصرههرا یرا ویژگریهرا،
رویدادها و نظایر ن -میتوانند به لحاظ مابعدالطبیعی ،عینی یا ذهنی تلقی شوند.
 .1 .2 .2عینیت مابعدالطبیعی

این عینیت ،در هایی است که وهود و ماهیت یک شیء مستقل از ذهرن بشرری باشرد .در
احوص عینیت مابعدالطبیعی ،یک هویت یا طبقهای از هویات به لحاظ مابعدالطبیعی عینی
است ،اگر وهود و ماهیتش مستقل از ذهن بشری باشد .استقالل از ذهن بشرری مریتوانرد
سه معنا داشته باشد :الف) استقالل علی ،ب) استقالل هوهری و ا) استقالل شنااتی.
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یک هویت به لحاظ «علی» مستقل از ذهن بشری است ،مشروط بر اینکره فراینرد علّری
ایجاد ن هویت ااص ،مستلزم ذهن بشری نباشد .یک هویت به لحاظ «هروهری» مسرتقل
از ذهن بشری است ،اگر وهود و ماهیتش توسو ذهن بشر شکل نیافته یا با ن یکی نباشد.
طبق این مفهوم از استقالل ،هویرات روانشرنااتی ای همچرون باورهرا ،امیرال و عواطرف،
نمیتوانند به لحاظ مابعدالطبیعی عینری تلقری شروند ،زیررا ایرن امرور روانشرنااتی دقیقراً
هنبه های مختلف ذهن بشری هستند .یک هویت به لحاظ «شنااتی» مستقل از ذهن بشری
است ،اگر وهود و ماهیتش وابسته به هیچیک از حاالت معرفتزای 1انسان نباشد .برر ایرن
اساس یک هویت زمانی به لحاظ مابعدالطبیعی عینی تلقی میشرود کره مسرتقل از براور یرا
ادراک شخص باشد (مالیوسفی.)107 :1383 ،
برای استقالل شنااتی میتوان درهات مختلفی را لحاظ کرد .طبق این مفهوم از عینیرت
چنین فرو شده است که همواره در احوص هر واقعیتی از واقعیتهای این عرالم ،میران
ن چیزی که «به نظر درست می ید» با ن چیزی کره «در واقرع درسرت اسرت» تفراوت و
ااتالف وهود دارد.
از میان سه معنای مختلفی که برای شرط استقالل از ذهن بشرری مطررح شرد ،تنهرا دو
معنای دوم و سوم در عینیت مابعدالطبیعی اهمیرت و ضررورت دارنرد .بنرابراین در عینیرت
مابعدالطبیعی استقالل علّی شرط نیست .بنابراین اگر هویتی بخواهد به لحاظ مابعردالطبیعی
عینی تلقی شود ،شرطش ن است کره استقالل جوهری یا حـداقل اسـتقالل شـناختی از
ذهن بشری داشته باشد

(مالیوسفی.)107 :1383 ،

 .2 .2 .2عینیت معرفتشناختی

این عینیت را نمیتوان بهسادگی و بدون در نظر گررفتن نظریرههرای مختلفری کره در ایرن
احوص موهود است ،تعریف کرد .بهطور کلی در احوص عینیت معرفتشنااتی ،چهار
 .1حالت معرفت زا ،حالتی از حاالت انسان است که پذیرای ویژگیهای عالم و در نتیجه منبع بالقوة معرفت ما بره
عالم است ،مثل باورها ،ادراکات حسی ،احکام ،واکنشها و غیره.
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نظریة عمده وهود دارد که عبارتاند از :نظریههای قائل به اهماع؛ در ایرن نظریره ،عینیرت
معرفتشنااتی در احوص یک حکم را از طریق «اتفاق نظر» تعریف میکننرد .طبرق ایرن
نظریه ،اتفاق نظر ممکن است بالفعل یا االف واقع باشد .هایی که شرط اتفاق نظر بالفعرل
باشد ،یک حکم به میزانی که بر سر ن توافق است ،به لحاظ معرفتشرنااتی عینری تلقری
میشود و به میزانی که بر سر ن ااتالف نظرر باشرد ،ذهنری تلقری مریشرود .نظریرههرای
اشارهای یا ارهاعی؛ در این نظریه ،برای تمایز نهادن میان «عینی» و «ذهنری» از تمرایز میران
دیدگاههای اول شخص و سوم شخص سود میهویند .طبق ایرن نظریره ،گرزارههرایی کره
دارای ارهاعررات برره اولررین شررخص هسررتند ،از عینیررت برارروردار نیسررتند .نظریررههررای
فرابازنمایانه؛ در این نظریه بیان میشود که زمانی میتروان از «عینیرت» و «ذهنیرت» سرخن
گفت که فاعل شناسایی باشد که بتواند تمایز میان بازنماییهای ذهنش و اشریایی را دریابرد
که هرچند این بازنماییها ،بازنماییهای ن اشیا هستند ،برا ایرن حرال ایرن اشریا ،چرهبسرا
بازنمایینشده باقی بمانند .نظریههای قائل به تطابق؛ مفهوم اصرلی در نظریرههرای قائرل بره
تطابق این است که زمانی باور یا هملهای به لحاظ معرفتشنااتی عینی است کره براور یرا
هملهای باشد در احوص چیزی که به لحاظ مابعدالطبیعی عینی است .طبق این مفهروم از
عینیت ،اشیا مستقل از شیوة بازنماییشان هستند (مالیوسفی.)107-110 :1383 ،
 .3 .2 .2عینیت معناشناختی

نوع دیگری از عینیت به نام عینیت معناشنااتی از سوی فیلسوفان سنت فلسفی انگلیسی ـ
آمریکایی 1مطرح شده است .در واقع فیلسوفان سنت انگلیسی ر مریکایی سدة بیسرتم کره
مسائل فلسفی را بیشتر ،مسائل مربوط به زبان و ارتباط زبران برا ههران مریداننرد ،تمرکرز
عمدهشان روی عینیت معناشنااتی است .عینیت معناشنااتی براالف عینیت مابعردالطبیعی
که مربوط به اشیاست و نیز عینیت معرفتشنااتی که ویژة مکانیسمهرای شرنااتی اسرت،
 .1مکتبی فلسفی است که در غاز سدة بیستم در کشورهای انگلیسی زبران بره مکترب غالرب تبردیل شرد .امرروزه
در بریتانیا ،ایاالت متحده ،کانادا ،استرالیا ،نیوزیلند و اسکاندیناوی بیشتر دپارتمان های دانشگاهی فلسرفة ارود را
بهعنوان دپارتمانهای «فلسفة تحلیلی» معرفی میکنند.
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«ااص گزارهها» است .طبق این دیدگاه ،اگر بیانات و عبارات موهرود در رشرتهای اراص
عموماً پذیرای ارزیابی از طری صدق و کذب باشند ،در این صورت ،عینیت معناشنااتی
شکل میگیرد

(مالیوسفی.)113 :1383 ،
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 .3تبیین عینیت در اندیشة عالمه طباطبایی
از مباحث مهم و بنیادین در فلسفة عالمه ،هایابی واژة «وهود» بههرای واژة «اردا» اسرت؛
بدینمعنا که براساس مبنای اصالت وهود که در نهایت به اصالت و عینیت اداونرد منجرر
میشود ،اداوند بهعنوان وهودی اصیل ،و وهودی حقیقی و وهودی بالذات ،اسرت و برر
این اساس دایرة وسعت اداوند از منظر هستیشناسی ،تمرام هسرتی را شرامل مریشرود و
ازاینرو در این اندیشه ،اداوند بهمثابة وهودی است که متعرالی از همرة وهرودات دیگرر
است و به تعبیر دقیقتر ،اداوند« ،وهرودی متعرالی» اسرت .در نظرام مابعدالطبیعره عالمره
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برحسب اصالت وهود ،ادا چنان تحور شده است که وهرودش از نظرر شردت وهرودی
نامتناهی است ،درحالیکه وهودات دیگر بهگونهای شنااته شدهاند که دارای فقر و ضرعف
وهودیاند و نمیتوانند علتِ وهودِ اود باشند .وهود نها باید وابسرته بره منبرع دیگرری،
یعنی وهود مطلق ،باشد

(طباطبایی1428 ،ق.)231-233 :

در براهین تجربی عالمه ،وهود اداوند بهعنوان وهود نظمبخش ،وهود حرکتبخرش
و وهود تکاملبخش طرح شده است .در براهین شرهودی -عرفرانی نیرز وهرود حقیقری و
بالذات ،اداوند است و دیگر وهودات ،شأن و ظهور همران وهودنرد و وهرود اسرتقاللی
ندارند .در براهین فلسفی نیز ،واقعیت اصیل و وهرود اصرلی ،اداونرد اسرت و وهرودات
دیگر ،وهود فقری دارند و وابسته به وهود حقیقی یعنی وهود اداوندند .ازاینرو در همة
مباحث ،نشرانی از «وهرود» کامرل ،نامتنراهی و مطلرق برا عنراوین گونراگون «نظرمبخرش،
حرکتدهنده ،تکاملبخش ،بالذات و حقیقی» ،دیده میشود کره اردا برهعنروان و برهمثابرة
وهود در نظر گرفته شده است.
تعالی و متعالی نیز دو مفهومیاند که در ذات فلسفه و اندیشة عالمه ،متبلور است .ادا
وهودی متعالی است ،بهگونه ای که تعالی وهودی ن تمرام هسرتی را در برگرفتره و همرة
وهودات عالم ،نمود و هلوهای از وهود متعالی است .در نظام فلسفی عالمه ،که مبتنری برر
اصالت وهود است ،وهود بهعنوان مفهومی طرح میشود که بنیان هستی براساس ن شکل
گرفته است و امری تلقی میشود که همان ذات هستی است .بدینمعنا که ذات اداوند کره
از ن به «وهود» تعبیر شده است ،در همة هسرتی هریران دارد و وحردتی شخحری ایجراد
می شود .چنین وهودی ،متعالی است ،زیرا وهودی بسریو ،دارای وحردت حقره ،وهرودی
صرف و مؤثر حقیقی ،و هدا از ماهیت و عدم است.
همان طورکه بیان شد ،عینیت در اندیشة عالمه طباطبایی ،در سره موضرع قابرل تبیرین و
بررسی است .او هم در هستیشناسی و هم در مباحث معرفرتشرنااتی ،و هرم در عینیرت
معناشنااتی به این مسئله التفات داشته است.
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 .1 .3عینیت معرفتشناختی

در نگاه عالمه« ،یقین مطابق با واقع» ،پایه و اسراس تلقری او از معرفرت حقیقری ،برهشرمار
میرود .در منظر عالمه هرگونه تعریفی که انطباق ادراکات برا واقعیرت را مخردوش سرازد،
سقوط در ورطة سفسطه و شکاکیتی نامعقول است .از سوی دیگرر« ،صردق» ،احوصریتی
مربوط به گزاره های ابری و عبارت از انطباق برا ارارا اسرت (مطهرری1404 ،ق .)416 :نظرر
عالمه در این بحث ،مطابق با نظریههای واقعگرایانه (رئالیسمی) است که با ارهاع دادن بره
امور عالم واقع ،باور مطابق با ن را ،صادق مریداننرد .گرزارة «اردا وهرود دارد» ،مابرازای
عینی بالفعل دارد و قلیهای اارهیه محسوب

میشود (طباطبایی.)30-31 :1387 ،

 .2 .3عینیت معناشناختی

این عینیت بدینمعناست که اگر گزاره ای پذیرای ارزیابی از طریرق صردق و کرذب باشرد،
گزارهای معنرادار و نمایرانگر واقعیرت اسرت ( .)Leiter, 1998: 10796تفحرص در مباحرث
معرفتشناسانه و هستیشناسانه و رویکردهرای عالمره در تفسریر قرر ن از هملره مباحرث
محکمات ،متشابهات و تأویل از همله منابع تبیین اندیشة او در زمینة عینیرت معناشرنااتی
است .عالمه واقعگرا 1و معتقد به صدق و عینیت گزارههای دینی ،بهاحروص گرزارههرای
مربروط بره ذات و صررفات اداونرد اسرت .عالمرره برا دیردگاه تجربررهگرایران و احوصراً
پوزیتیویستهای منطقی مخالف است و هرگز نمیپرذیرد کره فقرو گرزارههرای حسری و
تجربی معنادارند و ارزش بررسی دارند .از نظر عالمه گزارههرای دینری معنادارنرد و معیرار
پوزیتیویستها قابل قبول

نیست (طباطبایی.)96 :1382 ،

در اندیشة عالمه قلایای حقیقیه ،یا مابازاء عینی دارد ،مثل قلایای اارهیه که موضوع
و محمول« ،مابازاء عینی بالفعل» دارد که مطابق واقعی نها در اارا بهشمار مده و صردق
 .1در این رویکرد متفکران دینی اغلب به دو گروه «واقعگرا» و «غیرواقعگرا» تقسیم میشوند .واقعگرایی نظریرهای
است مبتنی بر اینکه همالت ابری ،مستقل از نظامهای فکری بشری یا مستقل از علم و اعتقاد انسانهرا نسربت
به صدق و کذب نها ،یا صادقاند یا کاذب.
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ن منوط به انطباق مفاهیم حاکی گزاره با محکی ارارهی ارود اسرت .یرا «مابرازاء ذهنری
بالفعل» دارد ،مثل قلایای ذهنیه که در ن محمول به یک امر ذهنی نسبت داده مریشرود و
برای احراز صدق ،انطباق ن مفاهیم با واقعیتی ذهنی مورد سنجش قرار میگیرد یا «مطرابق
نفساالمری» دارد ،یعنی قلایایی که نه مابازاء عینی و نه مابازای ذهنری دارد ،امرا قلرایایی
صادقاند .ازاینرو در نظر او ،هر نوع تحقق و ثبوتی یا اودِ وهودِ عینری اسرت یرا برهتبرع
وهود عینی ،دارای تحقق و ثبوت اسرت (طباطبرایی .)30-31 :1387 ،موضروعات و محمروالتی
مثل«عدم» و «علیت عدم» ،اگرچه وهود اصالی و واقعی ندارنرد ،وهودشران تبعری اسرت؛
بدینمعنا که مفهوم عدم را از امور واقعی انتزاع میکنیم ،یعنی منشأ انتزاع ن اارهی است.
رویکرد عالمه در احوص عینیت معناشنااتی ،در شمارگان زیر االصه میشود:
 .1گزارههای دینی قابلفهماند؛
 .2گزارههای متشابه بهوسیلة محکمات ،تبیین میشود؛
 .3گزارههای دینی ،گزارههایی هستند که تأویل امور عینی فراتر از ذهن انسانی است؛
 .4همة انسانها (به تناسب شدت و ضعف) قابلیت فهم گزارههای دینی را دارند؛
 .5نتیجه :گزارههای دینی دارای واقعنمایی است (عینیت معناشنااتی).
 .3 .3عینیت هستیشناختی

این نوع عینیت نیز براساس مبانی عالمه بهوضوح قابل اثبات است .عینیرت هسرتیشرنااتی ،در
هایی است که وهود و ماهیت یک شیء مسرتقل از ذهرن بشرری باشرد .در احروص عینیرت
مابعدالطبیعی ،یک هویت یا طبقهای از هویات به لحاظ مابعدالطبیعی عینی اسرت ،اگرر وهرود و
ماهیتش استقالل هوهری یا حداقل استقالل شنااتی از ذهن بشرری داشرته باشرد (مالیوسرفی،
 .)110-111 :1383بهطور کلی ،در این عینیت ،وهود متعالی ،برهعنروان امرری مسرتقل از ذهرن
انسان ،است ،بهطوریکه وابسته به فاعل شناسا نیست و برهنروعی ارودش ،فاعرل شناساسرت.
چنین عینیتی از مبانی عالمه قابل استنباط بوده و در براهین تجربی ،شهودی – عرفانی و فلسرفی
که برای اثبات وهودی ادا بهکار برده است ،قابل استخراا است.
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 .1 .3 .3عینیت «وجود متعالی» در براهین تجربتی (عقلی – تجربی) 1عالمه

استداللهای تجربی ،با مزایایی چرون سرادگی و قابرل فهرم برودن بررای عمروم ،از هملره
براهینیاند که در کنار براهین عقلی و شهودی برای اثبات وهود ادا بهکار گرفته شردهانرد.
عالمه طباطبایی از همله کسانی است که در ههان اسالم در این زمینه صاحبنظر است .او
در االل بحثهای فلسفی و عرفانی اویش از براهین تجربی وهود ادا نیز مستقالً سخن
گفته است ،که بیانگر عینیت اداوند است؛
الف) برهان نظم
استدالل مبتنی بر نظم در زمرة براهین تجربی عالمه بهشمار می ید .برهطرور کلری ،در ایرن
زمینه باید گفت عالمه تقریرهای متنوع بسیاری از نظم ههان ،چرون نظرمهرای موهرود در
«پدیدههای ثابت یا متغیر رو به کمال ههان»« ،پدیدههای هزئی» و حتی «نظام کلری عرالم»،
«هدایت و راهیابی موهود در القت موهودات» ارائه داده و سرپس بررا اسرتناد بره مقدمره
عقلی «نیاز نظم به ناظم» ،با تأکید بر محال بودن تحادف ،محال بودن استناد به علرت برودن
اود موهود منظم یا استناد ن به چند علت ،همه را شرواهدی برر وهرود طررح و ترردبیر
اوانده و بدین طریق در نهایت بر «وهود ادا» و نهایتاً بر «عینیت ادا» بهعنروان مردبر ن
احتجاا

میکند (طباطبایی.)117 :1387 ،

 .1ههان دارای نظم است؛

 .1در احوص چرایی بهرهگیری از واژة «تجربتی» در اندیشة عالمه کره در ن از کبررای عقلری بهرره بررده شرده
است ،نیاز به بیان نکاتی است که در این شمارگان به ن اشاره میشود :الرف) در اینجرا از واژة تجربری ،معنرای
پوزیتیویستی ن مدنظر نیست که در ن گزاره های دینی ،بی معنا و اثباتناپذیر دانسته شود ،بلکره معنرای لغروی
ن مدنظر است و تعبیر انگلیسی ن ،واژة  ،Experimentalمورد توهه بوده است؛ ب) از چنین واژهای« ،مفهروم
غیرعقالنی» برداشت نمی شود ،بلکه تجربه ،در این معنا ،تعارضی با عقالنیت ندارد .در این نوشتار «تجربری» ،در
برابر «فلسفی» مطرح شده است ،نه در مقابل «عقالنیت»؛ ا) برای رفع ابهام از معنای تجربی پوزیتیویستی ،تعبیرر
«براهین عقلی -تجربی» یا تعبیر «تجربتی» بهکار برده شده است تا با تجربیِ پوزیتیویستی ،الو نگردد.

  422فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400

 .2نظم بدون نظمدهنده ،امکان ندارد (تحادف محال است)؛
2و 1

 .3ههان دارای نظمدهنده است؛

 .4نظمدهنده اارا از ههان است (محال بودن ،علت اود بودن ههان)؛
 .5نظمدهنده ،عینیت دارد؛
 .6نظمدهنده ،اداست؛
5و 4

 .7اداوند اارا از ههان است؛
 .8ادا (وهود متعالی) عینیت دارد.

7و 5

ب) برهان حدوث
حدوث علی -نظر عالمه در احوص «حدوث علّی» عالم چنین است که همة ههان ماده،
در عین اینکه کثرتی به حسب اهزا دارد ،یک «واحد حقیقی» است و چون عین حرکرت و
تغییر و تحول است ،ناچار هستی ن از اودش سرچشمه نمیگیرد ،زیرا ذات و هویتش برا
بود و نبود تغییر میپذیرد و اتفاقی ،نیز در کار نیست .پس ناچار علتی غیر از اود دارد کره
وهود ضروری وی وهود ضروری ههان را پیدایش میدهد و هستی ضروری علرت تامره
مقدم بر وهود ضروری معلول است

(طباطبایی ،بیتا ،ا.)267 :4

بدینترتیب ،عالمه از این هنبه از حدوث عالم ،یعنری حردوث علّری ن ،بهررة کالمری
میبرد و وهود ادا را بهعنوان قدیم علّی به اثبات میرساند .عالمره از حردوث دو حروزة
دیگر به نام نفس انسانی و جسم نیز سخن گفته و با اثبات ن وهود ادا را نتیجره گرفتره
است .عالمه بر این باور است که علت حدوث نفس ،نمیتواند هسم باشرد ،زیررا در ایرن
صورت هر هسمی دارای نفس اواهد بود ،درحالیکه میدانیم چنین نیست .امر هسرمانی
نیز از نظر وی نمیتواند علت باشد ،زیرا اثرگذاری ن مشرروط بره «وضرع» اواهرد برود،
درحالیکه نفس چون مجرد است وضع ندارد

(طباطبایی ،1367 ،ا.)286 :2

نتیجهای که از این مقدمات بهدست می ید ن اسرت کره علرت برهوهود ورنردة نفرس
«امری است برتر از عالم طبیعت» و ن ،به اعتقاد عالمه ،یا واهب تعالی است یا موهرودی

عینیت وجود متعالی ،باور متعالی ،گزارة متعالی در اندیشة عالمه طباطبایی 423 

است که در سلسله علل اود به او میرسد .عالمه با توهه به مقدمة فروق و همچنرین ایرن
اصل عقلی که هر حادثی نیازمند محدث است ،بر ن است که اگر این محدث هسرم و یرا
امر هسمانی باشرد ،اودش نیازمند محدث اواهد بود و نقل کالم به همان محدث هم بره
همین ترتیب ادامه اواهد داشرت .بنرابراین ،پرهیرز از دور و تسلسرل عالمره را بردان هرا
رهنمون میکند که بگوید محدث اهسام ،امری است که نه هسم است و نه هسمانی ،و ن
همان واهب تعالی است (طباطبایی ،1367 ،ا.)286-287 :2
 .1ههان ،عین حرکت و تغییر و تحول است؛
 .2ههان ،پدیدار شده است؛
 .3پدیدار ،نیاز به پدید ورنده دارد (حدوث علی)؛
 .4پدید ورنده ،غیر از پدیدار است؛
 .5پدید ورنده وهود مستقل از ههان و اارا از ن است (متمایز است)؛
 .6پدید ورنده ،عینیت دارد؛
 .7پدید ورنده ،اداوند یا موهودی در سلسله علل است؛
 .8اداوند (وهود متعالی) ،عینیت دارد.
ج) رویکرد تکاملی
عالمه ،تفسیر الحادی از دیدگاه تکامرلمحرور ،یعنری تفسریری را کره براسراس ن اصرول
داروینیسم برای توهیه القت تحادفی هانداران کرافی اسرت ،نقرد کررده و معتقرد اسرت
اصولی که علمای زیستشناسی برای تکامل ذکر کردهاند ،بهتنهایی ،بههیچوهه برای توهیه
القت کافی نیست و محال است که با داالت ندادن قحد و هدفرداری در طبیعرت بتروان
القت را توهیه کرد ،چراکه تکیهگاه داروینیسم «انتخاب طبیعی و بقای اصل » است ،اینکه
در حیات نوعی غربال طبیعی صورت میگیرد و ن هاندار که بهنروعی برا شررایو حیرات
منطبق تر است قابلیت بیشتر برای بقا دارد (طباطبایی ،1367 ،ا46 :5و .)45بره اعتقراد عالمره ،در
اینجا ن چیزهایی که برای حیات موهود زنده مفید و الزم است (ترا بعرد معلروم شرود در
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غربال طبیعت باقی میماند یا نه) ،نمی توانند برهصرورت تحرادفی برهوهرود مرده باشرند.
بنابراین ،مطالعه در احوال موهودات نشان میدهد که نیروی مرموز هدفرداری ،وضرعی در
اندام هانوران بهوهود می ورد که نها را متناسب با شرایو محیو

نماید ( طباطبایی ،1367 ،ا:5

 45و  .)46عالمه نشان میدهد که حتی قبول نظریة تکامل با تفسیر الهیاتی نهتنها مانعةالجمرع
با اعتقاد به ادا نیست ،بلکه وهود ادا بهعنوان توهیهگر بسیاری از اصول این نظریه الزم
و ضروری است.
 .1روند تکاملی ،هدفدار است (روند تکاملی ،نمیتواند تحادفی باشد)؛
 .2پدیدة هدفدار ،توسو نیرویی هدفدار ایجاد شده است؛
 .3این نیروی هدفدار ،اارا از روند تکاملی است؛
 .4نیروی هدفدار ،دارای عینیت است؛
 .5پذیرش روند تکاملی ،منافاتی با پذیرش ادا ندارد؛
 .6نیروی هدفدار ،همان اداست؛
 .7ادا ،عینیت دارد

6
6و 5و 4و 3

د) برهان حرکت
در براهین تجربی ،برهان ااص عالمه طباطبایی ،و یکری از اسرتداللهرای تجربری مرورد
استناد عالمه در اثبات وهود اردا ،برهران حرکرت اسرت (طباطبرایی ،1367 ،ا )285 :2کره برا
تمسک به اعتقاد اویش راهع به وهود حرکت هوهری در ههان اارا ،وهود واهرب را
نتیجه میگیرد (طباطبرایی ،1367 ،ا )60 :5عالمه ،وهود حرکت و به تعبیر او ،تغییر و تبردیل را
از واض ترین و مسلمترین حقایق این ههان میداند و در این احوص قائرل بره حرکرت
هوهری در عالم است .وی در این باره میگوید:
هرروهر ههرران مررادی عل ریالرردوام ،متحرررک و گرروهر ذاتررش ،در هررر ن ری،
سیالالوهود است و اعراو نیز که ترابع وهرود هواهرنرد ،برهتبرع ،متحررکانرد
(طباطبایی.)47 :1364 ،
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مقدمة اول :وهود حرکت هوهری امری غیرقابرل تردیرد اسرت و برهسربب ایرن نروع
حرکت ،پدیدههای ههان عوو میشوند و اشیا از حالی بره حرال دیگرر و از وضرعی بره
وضع دیگر درمی یند .مقدمة دوم :مقدمره عقلری اسرت کره «هرر حرکرت ،حرکرتدهنرده
میاواهد» ،که بر ن است که چون حرکتدهنده (علت فاعلی حرکت) در هر حرکتی غیر
از حرکتکننده (موضوع حرکت) است ،چراکه ههت پذیرش (قابلیت) هیچگاه عین ههت
کُنش (فاعلیت) نمیشود .مقدمة سوم :بنابراین هر حرکتکنندهای ،حرکتدهنردة مغرایر برا
اود دارد .حال ،به اعتقاد او ،ن حرکتدهنده اگر اودش نیز حرکتکننده باشرد ،نیازمنرد
حرکتدهندهای مغایر با اود است و بهناچار ،برای نکه دور یرا تسلسرل الزم نیایرد ،ایرن
زنجیره باید به حرکتدهنده ای که اود حرکتکننده نباشد ،منتهی شود .مقدمة چهـارم :از
نظر عالمه ،این حرکتدهنده غیر حرکتکننده ،از نجا که ساحت وهودش از مراده و قروه
مبراست و دگرگونی و تحول در ن راه ندارد ،بلکه هسرتیاش از ثبرات براروردار اسرت،
واهبالوهود بالذات میباشد یا اینکه در سلسلة علرل ارود سررانجام بره واهربالوهرود
بالذات

میرسد (طباطبایی ،1367 ،ا.)285 :2

 .1ههان دارای حرکت هوهری است؛
 .2هر حرکتی ،حرکتدهندهای دارد؛
 .3حرکتدهنده ،غیر از حرکتکننده است (محال بودن دور)؛
 .4حرکتدهنده ،حرکت ندارد (محال بودن تسلسل)؛
 .5حرکتدهنده مبرا از قوه و ماده است؛

3و 4

 .6حرکتدهنده ،وهود متعالی است؛
 .7وهود متعالی ،اارا و مغایر با حرکتکننده است (متمایز و متشخص)؛ 3و4و5
 .8وهود متعالی ،عینیت دارد.
 .2 .3 .3عینیت «وجود متعالی» در براهین شهودی -عرفانی عالمه

اداشناسی عرفانی و قر نی عالمه در طول اداشناسی فلسفی اوست .عالمه در اداشناسی
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فلسفی ،وهود واهب را اولین مسئله فلسفی دانسته که بی نیاز از اثبات است و با قرائتی که
از برهان صدیقین ارائه میکند ،برهان را به سرحد عرفان میرساند.
در رهیافت عرفانی ،که نمود ن را می توان در رساله الوالیه دید ،اداونرد را معرروف و
مشهود واحدی معرفی میکند که بر احدی مجهول نیست و هر کرس مریتوانرد برا سریر و
سلوکی درونی و از طریق معرفت نفس و حفظ لروازم و اقتلرائات ن ،اردا را فروق هرر
چیزی و با هر چیزی نظاره کند که وحدانیت او ،مجالی به اغیار نمیدهد

(باقی.)1 :1393 ،

 .1همة موهودات از نظر وهودی فقیرند (وابستهاند)؛
 .2هستیِ وهود فقیر ،ناشی از وهود بالذات است؛
 .3وهود متعالی ،وهود بالذات است؛
 .4وهود بالذات مستقل ،متشخص و متمایز است؛
 .5تمایز وهودی ،مستلزم عینیت است؛
 .6وهود متعالی ،عینیت دارد.
 .3 .3 .3عینیت «وجود متعالی» در نظرگاه وحی

یکی از موضوعاتی که عالمه به ن پردااته و از فحوای ن میتوان عینیت وهود متعالی را
استنباط کرد ،بحث «وحی» اسرت (طباطبرایی1417 ،ق ،ا73 :18؛ ا .)152-155 :2وحری ،مسرتلزم،
وحی کننده است؛ یعنری وحری از دو طررف تشرکیل شرده اسرت؛ وهرودی کره برهعنروان
وحیکننده فرو میشود و وهودی که وحی را دریافت میکند .از سوی دیگر ذات وحی،
بیانگر وحیکننده است؛ بدینمعنا که پیشفرو وحی ،وهود وحریکننرده اسرت
.)144-159 :1388

 .1وحی ضروری است؛
 .2وحی دو طرف دارد؛ وحیکننده ،وحیشونده؛
 .3وحی وهود اارهی دارد
 .4وحیکننده نیز وهود اارهی دارد (تشخص دارد)؛

(طباطبرایی،
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 .5وحیکننده« ،وهود متعالی» است؛
« .6وهود متعالی» وهود اارهی (عینیت) دارد.
 .4 .3 .3استداللهای فلسفی در بحث عینیت «وجود متعالی»

نچه در نظرگاه عالمه ،برهسته شده و او صاحب سبک و سریاق اسرت ،رویکررد فلسرفی
اوست .مبانی فلسفی و برهان فلسفی او (برهان صدیقین) هم از سااتار محکمی براوردار
است و نیز از بدیع بودنِ فکری عالمه حکایت دارد .نچه در این بخش به ن مری پرردازیم،
بنیادیترین اندیشة عالمه ،مبرانی فلسرفی و برهران او در اثبرات اداونرد و احرراز عینیرت
«وهود متعالی» است .در ابتدا به مبانی او در احراز عینیت پردااته اواهد شد ،سپس برهان
اصلی او ،تبیین و تحلیل اواهد شد.
 .1 .4 3 .3اصالت وجود و عینیت «وجود متعالی»

پایه ای ترین مبنای عالمه در فلسفه چنانکه در ثارش مشهود بوده و بهصراحت بیران کررده
است ،اصالت وهود است (طباطبایی1419 ،ق)6 :؛ مبنایی که بهوضوح ،اذعران بره «عینیرت
وهود» دارد و وهود را عین واقعیت میداند و ماهیرات را اعتبراری مریشرمرد .عالمره برا
پذیرش چنین رویکردی ،به «عینیت وهود» اذعان می کند .نتیجة چنین رویکرردی ،هردا از
تقریرات مختلفی 1که هست« ،عینیت اداوند» است .تقریر برهان نزد عالمه ،بر مبنرای ایرن
اصول است :الف) اصالت وهود ،ب) بساطت وهود ،ا) وحدت تشکیکی وهود (ااتالف
تشکیکی محادیق وهود) ،د) انقسام وهرود بره واهب(مسرتقل ،برینیراز و ترام) و ممکرن
(وابسته ،فقیر و ناقص)
 .1اصالت از نِ وهود است؛
 .2میان وهودات هستی ،وحدت تشکیکی برقرار است؛
 .1دو تقریر اصلی در این باره وهود دارد .1 :مفهوم وهود در عالم اارا از ذهن دارای محداق است ،اما ماهیرت
محداق اارهی و بیرونی ندارد؛  .2هر دو دارای محداق اارهیاند ،با این تفاوت که وهرود تحقرق بالرذات ،و
ماهیت به عرو و بهواسطة وهود تحقق اارهی دارد.
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 .3وهود یا مستقل است یا فقیر؛
 .4هر وهودی اصالت دارد؛
 .5وهود مستقل ،اصالت دارد؛
 .6وهود مستقل« ،وهود متعالی» است؛
 .7استقالل وهودی ،بیانگر تمایز است؛
 .8تمایز با عینیت تالزم دارد؛
« .9وهود متعالی» عینیت دارد.
 .2 .4 .3 .3عینیت «وجود متعالی» براساس «وحدت وجود»

در نظر عالمه ،وهود ،واحد شخحی است که همان وهود ادای متعال اسرت و معالیرل او،
ظواهر و شئون او هستند .ازاینرو از منظر هستیشناسی ،وهود اداوند نهتنها مستقل است،
بلکه همة موهودات دیگر ،شأن و تجلی وهود اداوند است .وهودی کره صررف اسرت،
وهودی که دارای وحدت شخحی است ،بدینمعنرا کره وهرودی غیرر از ن قابرل فررو
نیست ،بنابراین از نظر هستی شناسی ،عینیت اصلی متعلق بره اداونرد اسرت و موهرودات
دیگر ،تجلیدهندة عینیت اداوند هستند.
عالمه معتقد به وحدت شخحی وهود است و هرگونه ثانی در عرو یا طرول  -بررای
ادای متعال را نفی می کند .به اعتقاد او ،نچه در صحنة هستی وهود حقیقری دارد ،صررفاً
وهود ادای متعال است و سایر موهودات ،اطوار و شئون ن حقیقت یگانهاند.
عالمه مدعای اود را با تمسک به سه دلیل «صررف الوهرود»« ،وهرود رابرو» و «عردم
تناهی» اثبات کرده است .بنابراین ،عینیت اداوند به عنوان «وهود متعالی» اثبرات مری شرود.
وهودی که تمامی وهودات دیگر ،شأن و نمودی از ن هستند .در این منظر ،عینیت ذاتی و
اصلی متعلق به «وهود متعالی» و عینیت حقیقی ،منتسب به ن وهود است
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 .1وهود واهب ،وهود صرف است؛

(طباطبایی1417 ،ق:
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 .2وهود صرف دارای وحدت شخحی است؛
 .3وهود صرف ،واحد بالتشخص است؛
 .4وهود متشخص ،دارای عینیت است؛
 .5وهود واهب (متعالی) ،دارای عینیت است.
 .3 .4 .3 .3عینیت «وجود متعالی» براساس«تشخص وجود»

با توهه به تشخص وهود و اینکه تشخص موهودات ،بره «وهرود» اسرت و برا توهره بره
ادله ای که عالمه بهعنوان شاهدی بر تشخص اداوند بیان کرده اسرت ،اداونرد برهعنروان
وهود متعالی است که براساس اصل «تشخص وهودی» ،دارای تشخص است .تشخص نیز
به معنای تمایز وهودی از غیر است که مستلزم عینیت وهودی است .لذا اداوند بهعنروان
وهود متشخص ،دارای عینیت است

(طباطبایی1417 ،ق.)98 :

 .1موهود ،متشخص است؛
 .2تشخص موهود ،به وهود است؛
 .3اداوند«وهود متعالی» است؛
 .4وهود متعالی ،متشخص است؛
 .5تشخص ،به معنای تمایز از غیر است؛
 .6وهود متعالی ،متمایز است؛
 .7تمایز «وهودی» ،مستلزم عینیت «وهودی» است؛
 .8وهود متعالی ،عینیت دارد.
 .5 .4 .3 .3عینیت خداوند براساس «برهان صدیقین»

یکی از برهانهایی که بر اثبات وهود متعالی اقامره شرده ،برهران صردیقین اسرت .در ایرن
برهان ،ادعا بر این است که از مخلوقات و ویژگیهای نها بررای اثبرات اداونرد اسرتفاده
نشده ،بلکه از اود «هستی و وهود» ،بر وهود اداوند استدالل شده است .عالمره ،برهران
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صدیقین را بهگونهای تقریر کرده که به هیچ نوع مقدمه ای حتی به اصالت وهود نیاز ندارد.
ازاینرو ،میتواند بهعنوان نخستین مسئلة فلسفی تلقی شود .بهعبارت دیگر ،فیلسوف الهری
وقتی وارد مسائل فلسفی میشود ،میتواند بدون گذراندن هیچ مسئلهای از مسائل فلسرفی،
اداوند را اثبات

کند.

 .1اصل واقعیت قابل زوال و عدم نیست1؛
 .2چیزی که زوالش ذاتاً مستحیل است ،ثبوت و تحققش ذاتاً واهب اواهد بود.
نتیجه :ههان و اهزای ن در استقالل وهودی و واقعیت دار بودن اود ،تکیره بره یرک
واقعیتی دارند که عین واقعیت و بهاودیاود واقعیت است.
بنابراین در برهان صدیقین نیز ،عالمه با اثبات این امر که واقعیت اصیل ،اداوند اسرت
و به هریچ برهرانی هرز پرذیرش واقعیرت نیراز نردارد ،عینیرت وهرود متعرالی را از منظرر
هستیشناسی تبیین و تحلیل میکند؛ بدینمعنا که عینیت اصیل یعنی همان واقعیرت اصریل،
متعلق به «وهود متعالی» است

(مطهری ،1370 ،ا .)116 :5

 .1پذیرش اصل واقعیت (فرو عدم واقعیت ،نیز اثباتکنندة واقعیت است)؛
 .2وهود واقعیت ،واهب و ضروری است؛
 .3اداوند ،وهودی واهب و ضروری است؛
 .4وهود ،همان واقعیت و هستی است؛
 .5اداوند واقعیتی واهب و ضروری است؛
 .6اداوند همان هستی و واقعیت است؛
 .7اداوند عینیت دارد.
استاد جوادی آملی در مواضع متعدد از کتابهای اود میگوید در تقریرر عالمره (هرم
در حاشیة اسفار و هم در اصول فلسفه) ،برههرای اصالت وهود از اصالت واقعیت (ارواه
 .1زیرا از فرو نیستی و عدم ن ،ثبوت و تحقق ن الزم می ید .اگرر فررو شرود هریچ واقعیتری وهرود نردارد،
معنایش این است که به واقع ،هیچ واقعیتی وهود ندارد .پس اصل واقعیت محفوظ مانده و ثابت است.
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وهود باشد ،اواه ماهیت) استفاده شده است .بنابراین ،در تقریرر عالمره ،حتری بره مقدمرة
اصالت وهود و اثبات ن هم نیاز نیست و این تقریر فار از بحث دشوار اصالت وهرود و
اعتباریت ماهیت است ،و از این لحاظ ،این تقریر از تقریر حاهی سبزواری هرم ،کره در ن
به اصالت وهود استناد شده است ،برتر است .بنابر نظر ایشان ،نچه در تقریر عالمره ثابرت
میشود ،وهوب ازلی اصل واقعیت است که همان ذات حق است ،نه وهوب ازلی حقیقت
وهود که برای رسیدن به ن ابتدا باید ثابت کرد که واقعیت ،وهود است و نره ماهیرت یرا

چیز دیگر .ایشان این موضوع را در کتاب مبده و معاد طرح کردهاند و بعد در تحریر تمهیرد
القواعد و شرح حکمت متعالیه و تبیین براهین اثبات ادا ن را بسو بیشتری دادهاند.

1

نکتة مهم در براهین عالمه ،بهره بردن از مفهوم «تمایز وهودی» است؛ امری کره همرع
ن با وحدت شخحیه وهود ،به تأمل و تردقیق نیراز دارد .تمرایز وهرودی و تشرخص دو
مؤلفهای هستند که برهان را به سمت عینیرت داشرتن و وهرود مسرتقل داشرتن در ارارا،
هدایت میکنند.
 .4نتیجه
عالمه با تعبیر «واقعیت هستی» یا «وهود متعالی» ،برای روشن کردن مفهوم اداوند ،نشران
داده که «اعتقاد به ادا» بدون واسطة مقدمات استداللی ،ثابت است و به این ترتیب میتوان
نتیجه گرفت که گزارة «ادا وهود دارد» در نزد او «گزاره ای پایه» اسرت و از نجرا کره برا
تبیین تحور ادا قلیهای را مطرح میکند که تحدیق ن با صرف تحرور موضروع حاصرل
میشود ،پس «قلیهای اولی» و در نتیجه «بدیهی» است .عالمه بهعنوان مبنراگرای سرنتی در
توهیه ،برای اثبات وهود ادا از «اصل عدم اهتماع نقیلین» که مناقشه ای در پایه بودن ن
نیست ،بهره می برد و با تحلیل گزارة مذکور ،ن را به گزارة بدیهی اولی تحویل برده است.

 .1مبده و معراد (هوادی ملری ،)133-136 :1363 ،تحریرر تمهیرد القواعررد (هروادی ملری،)746-757 :1372 ،
شرح حکمت متعالیه (هوادی ملری ،1368 ،ا  ،)184-177 :1تبیین براهین اثبات ادا (هروادی ملری.)1386 ،
تبیین براهین اثبات ادا ،تهران :اسراء.224-233 :
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عالمه در رساله الوالیة در ذیل روایتی از امرام صرادق (ع) کرره منقرول از توحیرد صردوق
است ،ن را صری در نفی واسطه در معرفت اداوند سبحان

میداند.

بر این اساس ،نهتنها گزارة «ادا وهرود دارد» بردیهی اولری اواهرد برود ،بلکره اصرل
استحالة همع دو نقیض نیز به نحوی به پذیرش واقعیت به معنای مطلرق ن کره برا وهرود
مطلق یا واهب یکی است ،محتاا اواهد بود ،چراکه ابتدا باید واقعیت را برهدرسرتی درک
کرد تا پس از ن نتیجه گرفت که واقعیت با ،الواقعیت همع نخواهد شرد .بره ایرن ترتیرب
انسان میفهمد ن «ادای عینی نامحدود» مبده همة اشیای اارهی و ذهنی است که نهتنهرا
اولین موهود عینی است ،بلکه «نخستین موهود معرفتری» محسروب مریشرود کره معقرول
است ،نه مجهول.
در نهایت پس از تبیین و تحلیل مناسب از معانی عینیت و تطبیق ن در اندیشرة عالمره
طباطبایی ،بره ایرن نتیجره رسریدیم کره عالمره هرم در هسرتیشناسری و هرم در مباحرث
معرفت شنااتی ،در صدق باورهای مررتبو برا اداونرد ،و هرم در عینیرت معناشرنااتی در
تطابق گزارهها با وهود اارهی اداوند بهعنوان امری حقیقری و واقعری بره طررح عینیرت
پردااته است .سهگانة عینیت (وهود متعالی ،باور متعالی و گزارة متعالی) در اندیشة عالمره
به این معناست که وهود و ماهیت ادا ،مستقل از ذهرن اسرت (وهرود متعرالی) ،براور یرا
هملة دربارة ادا از نظر مابعدالطبیعی عینی است (باور متعالی) ،گزارة دربارة ادا ،پرذیرای
ارزیابی از طریق صدق و کذب است (گزارة متعالی).
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