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در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریة عمده وجوود دارد رروهوب ور
آنند که هر چند آنچه حقیقتاً و الذات مألخوار را رور کورده وجوود اموت اموا ا آن وا کوه
ماهیت چیزی جز تعین و نحوة وجود نیست ،در خار عین وجود و ه تبع آن حقیقتاً موجود
امت در نقطه مقا ل رروهب معتقدند که آنچه حقیقتاً عالم عین را در ر ررفتوه اموت صورف ًا
حقیقت وجود امت و ماهیات تنها نمود و تصویر وجود در رردة ذهن آدمب امت ا دیدراه
نظریة اول ،اتحاد وجود و ماهیت چیزی جز عینیت خارجب ماهیوت وا وجوود نیسوت ولوب ا
دیدراه نظریة دوم ،اتحاد ماهیت ا وجود صرفاً ه معنوای صودم مفهووم ماهیوت ور وا عیوت
خارجب امت
هر چند رخب عبارات صدرالمتألهین ا نظریة دوم هماهنگ امت اما نگواه هموه جانبوه وه
عبارات و مبانب صدرالمتألهین ما را ه نظریة اول رهنمون مبما د دو شاهد مهم رواه ر این
ادعامووتت تیووبیه را طووه وجووود و ماهیووت ووا را طووة ذات و صووفات حووا تعووالب و ادعووای
صدرالمتألهین مبنب ر انطبام ماهیت ذهنب ا ماهیت خارجب در مبحث «وجود ذهنب»
اصالت وجود ،اعتباریت ماهیت ،عینیت ماهیت ا وجود
مقدمه

دون شک مهمترین رهیافت در نظام حکمت صدرایب مسئلة «اصالت وجود و اعتباریت ماهیوت»
امت این مسئله یت الغزل فلسفة صدرالمتألهین امت و نقش متون فقورات را ورای موایر مسوا ل
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آنایفا مبکند تیکیک در وجود ،ر ط علب ،حرکت جوهری ،اتحادعا ل و معقول و مبتنب ور
رذیرش مسئلة «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» هستند و دون آن ا ل تفهیم نیستند
هر چند صدرالمتألهین در آثار متعدد خود ه تبیین محل نزاع و ادعای اصلب در مسئلة «اصالت
وجود و اعتباریت ماهیت» ررداخته ،ادلة متعددی ر آن ا امه کورده و وه اشوکامت مر وو وه آن
رامخ داده ،اما یکب ا فروع مسئلة «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ا دیر ا ا مووی شوارحان
فلسفة صدرایب ،مورد تفسیرها و توجیههای مختلف و عضاً معارض رار ررفته امت و آن ،مسوئلة
«نحوة تحقا ماهیت» یا ه تعبیر دیگر «تفسیر اعتباریت ماهیت» امت
معنای اعتباری ودن ماهیت چیست؟ این مؤال ،طیف ومیعب ا رامخها را ا مووی شوارحان و
مفسران فلسفة صدرا در رب داشته اموت رک معلموب ،1383 ،ص )91رروهوب ماهیوت را حتوب
نا ر فرضِ «اصالت وجود» ر عرشِ تحقا و عینیوت خوارجب نیواندهانود و تفسویری ا «اعتباریوت
ماهیت» ارا ه دادهاند که ا «تحقوا و عینیوت ماهیوت در عوالم خوار » موا رار اموت و در مقا ول
رروهب ماهیت را ه فرشِ ذهنیت کیاندهاند و تفسویری ا «اعتباریوت ماهیوت» ارا وه دادهانود کوه
ماهیت را صرفاً ه مثا ه مراب ،حکایت ذهنب وجود و مایهای که ا وجود خارجب ر روردة ذهون
افتاده امت ،تقلیل دادهاند
ررداختن ه تمام تفامیر «اعتباریت ماهیت» م الب یش ا یک مقاله مبطلبود نگارنوده در ایون
نوشتار در رب توصیف ،تحلیل و ررمبِ تفسویری ا «اعتباریوت ماهیوت» اموت کوه توموط رخوب
ا اندییمندان معاصر ارا ه شده و ر اماس آن ،ماهیت ه تبع وجود حقیقتواً در عوالم عوین ،محقوا
امووت رک فیاضووب ،مرمرضووا ،1388 ،ص 34-39و همووو ،1 ،1386 ،ص )43البتووه ووه ایوون
دیدراه اشکامتب وارد شده که وه آن اشواره کورده و در روب مون ش میوزان صوحت و موقم آن
خواهیم ود
یکب دیگر ا اهداف ما در این مقاله آن امت که ا نقل عبارات متعدد صدرالمتألهین و ررمب
همه جانبه و نه موردی عبارات وی دریا یم که عبوارات و کلموات صودرالمتألهین در جموع نودی
نهایب ییتر ا تفسیر «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» ما رار اموت یوا وا تفسویری کوه ماهیوت را
صرفاً امری ذهنب و مفهومبو حاکب ا حقیقت وجود مبداند ،هماهنگ امت؟
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در آثار صدرالمتألهین

بل ا آنکه ه تحلیل و ررمب تفسیر صحیح ا «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ررداخته شود،
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ض روری امت رخب ا عبارات صدرالمتألهین ه عنوان مبدع و مبتکر این دیدراه ،مورد توجه
رار ریرد تا آنگاه ا رجوع ه عبارات او عیار تفسیر صحیح ا ناصحیح من یده شود
صدرالمتألهین یان مبدارد که در ا تدا او نیز ا ل وه اعتباریوت وجوود و اصوالت ماهیوت ووده
امت تا اینکه در ررتو هدایت الهب ،حقیقت امر ر او آشکار شده که آنچه حقیقتاً مأل خار را رُور
کرده وجود امت و ماهیات وی تحقا و موجودیت را امتیمام نکردهاند:
و إنب د کنت شدید الذب عنهم فب اعتباریوة الوجود و تأصل الماهیات حتى أن هدانب ر ب و
انکیف لب انکیافا ینا أن األمر عکس ذلک و هو أن الوجودات هب الحقا ا المتأصلوة الوا عة
فب العین و أن الماهیات المعبر عنها فب عرف طا فوة من أهل الکیف و الیقین األعیان الثا توة ما
شمت را حوة الوجود أ دا صدرالمتألهین شیرا ی1981 ،م ،،1 ،ص)49

او در عبارات مختلف ،اصالت وجود را اینرونه شرح داده امت:
أن الوجود فب کل شبء أمر حقیقب

و مبدأ األثر و أثر المبدإ لیس إم الوجودات الحقیقیووة

التووب هووب هویووات عینیوووة موجووودة ووذواتها همووان ،،1 ،ص 65نیووز نگریوود ووه همووان،
،،1ص)340
أن الوا ع فب العوین و الموجوود الحقیقووة لیسوت إم الوجوودات دون الماهیوات هموو،1363 ،
ص 44نیز نگرید ه همو ،،1 ،1388 ،ص)6

ه همان اندا ه که عبارات صدرالمتألهین در واب «اصوالت وجوود» روان و خوالب ا ریچیودرب
امت ،عبارات وی در ارة «اعتباریت ماهیت» ریچیده و دارای ا هام امت توا آن وا کوه در نظور اول
اینرونه ه ذهن مب ند که عبارات وی دچار تعارض و ناهماهنگب هستند
صدرالمتألهین راهب ،ماهیات را صرفاً تصاویر ذهنب حقایا خارجب مبداند که ور روردة ذهون
تأ یده شدهاند و هیچ هرهای ا تحقا و خارجیت ندارند ه عنوان نمونه مبروید:
فالماهیوة اإلمکانیوة لم تخر و م تخر أ دا حسو

نفسوها مون کوتم البطوون و امختفواء إلوى

م لى الظهور و الیهود فهب على طرنها و طونهوا و کمونهوا أ م و أ ودا هموو1981 ،م،1 ،
ص)198
إن الماهیوة نفسها خیال الوجود و عکسه -الذی یظهر منه فب المدارک العقلیوة و الحسیوة فظهور
ما ذه

إلیه المحققون من العرفاء -و الکاملون من األولیاء أن العالم کله خیال فب خیال همان،

 ،1ص 198نیز نگرید هت همو،1 ،1388 ،ص)133
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در رخب دیگر ا عبارات ،صدرالمتألهین آنرونه در ارة ماهیوت موخن موبرویود کوه روویب
ماهیت عین وجود و نحوة وجود امت و ه تبع وجود در خار حقیقتاً موجود امت:
فکما أن وجودالممکن عندنا موجود الذات ،و الماهیووة موجوودة عوین هوذا الوجوود والعرض
لکونه مصدا ا لها ،فکذلک الحکم فب موجودیوة صوفاته تعوالى وجوود ذاتوه المقودس ،إم أن
الواج

م ماهیوة له همو ،1363،ص 54و)55

فکما أن الوجود موجود فب نفسه من حیث نفسه و الماهیوة لیست موجودة فب نفسها مون حیوث
نفسها ل من حیث الوجود فکذلک صفات الحا و أمماؤه موجودات م فب أنفسها مون حیوث
أنفسها ل من حیث الحقیقوة األحدیوة همو ،1 ،1388 ،ص)38
تبیین دو معنی موجودیت

بل ا ورود ه حث ارا ة یک مقدمة کوتاه دیگر نیز ضروری امت و آن اینکه رخب ا مفسوران
و شارحان حکمت متعالیه ا تد یا در عبارات صودرالمتألهین دریافتوهانود کوه «موجوود وودن» در
فلسفة وی دارای دو اصطرح متفاوت امت:
 1راهب رفته مبشود « xموجود امت» یعنب مفهوم  xر وا عیت خارجب صادم امت ه عبوارت
دیگر مفهوم  xدر خار دارای مصدام امت ه عنوان مثوال و توب موبرووییم« :انسوان موجوود
امت» ه این معنب امت که مفهوم انسان ر یک وا عیت عینب صادم امت و وا عیوت عینوب وه
آن متصف شده و مصدام آن امت
 2راهب رفته مبشود « xموجود امت» یعنب  xعین وجود و تحقاِ خارجب امت ه عبارت دیگور
x

رُر کنندة جهان عینب و تیکیل دهندة موأل خوار اموت وه عنووان مثوال و توب موبرووییم:

«وجود موجود امت» ه این معنای امت که حقیقت وجود دارای تحقوا عینوب اموت و چیوزی
امت که مأل خار را رُر کرده امت رک عبودیت ،1 ،ص90ت معلمب ،1 ،1393،ص)38
مرصدرا در رخب ا آثار خود ه تفاوت این دو اصطرح تصریح کرده امت ه عنووان نمونوه
در تعلیقات شفا مبروید:
اعلم أن الموجود فب الحقیقوة من کل أمر کما مرت اإلشارة إلیه مرارا هو وجوده الخواص وه و
معنى موجودیوة المعانب و المفهومات هو کونها صاد وة علیها محمولوة لها و أن ثبوت کل شبء
لیبء فرع وجوده فب نفسه فمعنى کون اإلنسان هو موجودا عند التحقیا عبارة عن کون عو
الموجودات محموم علیه أنه إنسان صدرالمتألهین شیرا ی ،بتا ،ص)185
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تبیین مسئلة عینیت خارجی ماهیت با وجود

وجود اصیل امت یعنب آنچه حقیقتاً و الذات مأل خار را رُر کرده و در عالم عین متحقا اموت،
وجود امت اما اید توجه داشت که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیسوت فیاضوب،1388 ،
ص64و )66و ا آن ا که تعین و نحوة وجود یک شیئ در خار عین آن شبء امت رس ماهیوت
در خار عین وجود امت و ه عین تحقا وجود حقیقتاً در عالم خار موجود و متحقا امت
معنب این مخن که وجود و ماهیوت هور دو در خوار تحقوا دارنود ایون نیسوت کوه وا عیوت
خارجب ،شیئب اشد مرک

ا دو وا عیتت یکب وجود شبء و دیگری ماهیت شبء لکوه منظوور

این امت که وا عیت خارجبِ شبء در عین وحدت و ساطت ،هم وجود شبء امت و هم ماهیوت
آن اما این دو ،ا اینکه در خا ر یکب ویش نیسوتند در تحلیول عقلوب ،ذهون آنهوا را ا هوم جودا
مبما د و درمبیا د که وجود « ،ذاته» موجود امت یعنب موجودیت و تحقوا وجوود وه خوود او
امت ولب ماهیت « ذاتها» موجود نیست لکه ه رکت تحقا وجود ،موجود امت نا راین معنوای
«اصالت وجود» این امت که وجود نفسه و الذات ،موجود امت و معنای «اعتباریوت ماهیوت» آن
امت که هر چند ماهیت حقیقتاً در خار موجود اموت و تحقوا عینوب دارد ولوب ماهیوت نفسوها
امری اعتباری امت و در خار تحققب ندارد و تنها ه رکت عینتش وا وجوود ،در خوار تحقوا
عینب مبیا د ه عبارت دیگر ماهیت ه تبع وجود ،حقیقتاً در خار متحقوا اموت ورای توضویح
ییتر نگرید ه همان ،ص)34-39
ممکن امت این مؤال مطرح شود که طبا تفسیر فوم ،دیگور جوایب ورای وول وه «اعتباریوت
ماهیت» ا ب نمبماند یرا ماهیت نیز ه عوین وجوود حقیقتواً در خوار محقوا اموت روس معنوای
«اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» چیست؟
در رامخ ه این مؤال رفته مبشودت ر اماس تصویری کوه تفسویر فووم ،ا «اصوالت وجوود و
اعتباریت ماهیت» ه دمت مبدهد« ،اصالت» تنها ه معنای «تحقا عینب داشوتن» و «موجوود وودن
خارجب» نیست یرا ماهیت نیز ه تبع وجود و در مایه عینیوت خوارجب وا وجوود ،وه معنوای دوم
موجودیت ،حقیقتاً در خار متحقا و موجود امت و مأل خار را رُور کورده اموت طبوا تفسویر
فوم« ،اصالت» ه معنب «وجود داشتن الذات» امت وجود اصویل اموت یعنوب وه خوودی خوود و
« نفسه» و ه عبارت دیگر « دون حیثیت تقییدیه» در خار تحقوا دارد نوا راین ماهیوت ،رور چوه
حقیقتاً در ظرف وا عیت ،موجود و متحقا اموت اموا نموبتووان آن را اصویل نامیود یورا « وذاتها»
موجود نیست لکه « الغیر» و « ه تبع وجود» موجود امت همان ،ص)7
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ه عبارت دیگر مانب یک چیز مبتواند اصالت داشته اشد که دو شر داشته اشد هم حقیقتواً
موجود اشد هم الذات موجود اشد و ا آن ا کوه ماهیوت حقیقتواً در خوار موجوود اموت اموا
موجودیتش الذات نیست رس ماهیت اعتباری امت
نعم الماهیوة اعتباریوة معنب انها اذا لوحظت فب حد نفسها لم تکن موجودة و انها تصیر موجودة
الوجود م نفسها فیاضب ،1 ،1386 ،ص)44

رای تبیین تفسیر فوم ،مبتوان ا اصطرح دیگری هره رد و آن اینکه طبا تفسیر فوم وجود،
«حیثیت تقییدیه» و وامطه در عروضِ تحقا و موجودیت ه ماهیوت نیسوت لکوه وجوود« ،حیثیوت
تعلیلیه» و وامطه در ثبوت موجودیت رای ماهیت اموت البتوه منظوور ا حیثیوت تعلیلیوه« ،حیثیوت
تعلیلیه تحلیلیه» امت نوه «حیثیوت تعلیلیوه خارجیوه» فیاضوب ،1388 ،ص 51و معلموب،1 ،1393 ،
ص)89
توضیح آنکه علیت در یک تقسیم ندی ر دو رونه امتت
 1علیت خارجب
 2علیت تحلیلب
در «علیت خارجب» علت و معلول هر کدام در خار متحقا الذات و دارای دو وجوود متموایز
هستند ه عنوان مثال خداوند علت ممکنات امت یعنب در خوار دو وجوود متموایز تحقوا داردت
یکب وجود علت و دیگری وجود معلول که های اد علت تحقا الذات ریدا کرده امت نوا راین
علیت خارجب ،مستلزم تغایر و تعدد خارجب وجوود علوت و وجوود معلوول اموت اموا در «علیوت
تحلیلب» علت و معلول در وجود خارجب واحد هستند و تنهوا در تحلیول عقلوب متغایرنود یعنوب وا
اینکه یک چیز ییتر در خار وجود ندارد ولب و تب عقول آن شوبء واحود را تحلیول موبکنود ،
معانب متعددی ه دمت مبآورد و در مبیا د که رخب ا این معانب نسبت ه رخب دیگور ممومت
علیت دارند ر اماس تفسیر مذکور ،میان وجود و ماهیت در تحقا عینب را طة علیت ر رار امت
اما نه علیت خارجب لکه علیت تحلیلب و ذهنب
توجه ه این نکته ضروری اموت کوه رواهب طرفوداران ایون نظریوه ا دیودراه خوود وا عنووان
«اصالت وجود و اصالت ماهیت»تعبیر مبکنند
انّ الحا فب هذه المسئله أنّ الوجود والماهیه کلیهما موجوودان معنوب أنّ لکول منهموا الوا عیوه
العینیه

فالحا ما وَّیناه من تحقا کلٍ من الوجود و ماهیته فب الخوار وجوود واحود  ،وأن

الماهیه فب الخار عین الوجود و ان کان میره فب الذهن همان ،1 ،ص 43و )45
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البته این تعبیر نباید رهزن این مطل

شود که آنان مدعباند کوه وجوود و ماهیوت هور کودام در

خار دارای تحققب متمایز ا دیگری هستند ه عبارت دیگر منظوور آنوان ایون نیسوت کوه شوبء
خارجب مرک

ا دو حقیقت ماهیوت و وجوود اموت وه طووری کوه ماهیوت شوبء یوک هویوت

خارجب و حقیقت وجود یک هویت دیگر اشد لکه همانرونه کوه رذشوت مقصوود ،آن اموت
که ماهیت شبء و حقیقت وجود هرکدام یک هویت خارجب اموت ولوب نوه جودای ا یکودیگر
لکه این دو هویت در خار عین یکدیگرند و ماهیت ه تبع وجود و در ررتو عینیتش ا وجود در
خار حقیقتاً محقا امت
تبیین نظریة «ذهنی بودن ماهیت»

رای روشن تر شدن نظریة «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» هتر امت وه نظریوة ر یو

آن اشواره

شود یرا ا اب «تعرف امشیاء اضدادها» ا روشن شدن نظریهای که منکر «تحقا عینب و وجوود
التبع ماهیت» امت تصویر هتری ا «نظریة عینیت» ه دمت خواهد آمد
رخب دیگر ا اندییمندان معاصر ر آنند که «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دین معناموت
که وا عیاتب که جهان خار را رر کردهاند ا منخ ماهیات نیستند آنچوه حقیقتواً عوالم عوین و موأل
خار را در رررفته امت صرفاً حقیقت وجود اموت عوالم خوار فقوط در رریرنودة موجوودات
امت و س و در لوح وا عیت جز الف امت وجود چیزی نیست ولب دموتگاه ذهون انسوان چنوین
ماخته شده که در هنگام رو رو شدن ا موجودات محودود متنامو

وا تعینوات و حودودات آنهوا

احساس خاصب ریدا مبکند و مفهومبدر آن نقش مب ندد که آن را ماهیت مبنامنود وه عبوارت
دیگر وا عیت خارجب نوعب انعکاس در ظرف علم حصولب ما دارد که آن انعکاس همان ماهیوت
امت رک عبودیت ،ص 82-89و نیزت جوادی آملب ،1 ،ص 455وص)469-479
نا ر اصالت وجود ممکن نیست در خار ماهیت یافت شود وا عیت خارجب امری امت میور
ماهوی ،رس جایگاه ماهیت فقط ذهن امت و ماهیت ضرورتاً ا منخ مفهوم امت،همان طوور
که جایگاه وا عیت فقط خار امت آری تصویر آن در ذهن موجود مبشود و ایون تصوویر
چیزی نیست جز همان مفهوم ماهویای که ا وا عیتب در ذهن حاصول موبشوود ا دیودراه
اصالت وجود ،را طة آنها [وجود و ماهیت] صرفاً را طة تصویر و صاح

تصویر امت ماهیت

تصویر و حکا یت حقیقت وجود امتت حکایت و تصویری آنچنان منطبوا کوه هموواره آن را
ا محکب و صاح

تصویر اشتباه مبکنند و رمان مبکنند که ماهیت همان چیوزی اموت کوه

جهان خار را تیکیل داده امت در حالب که حقیقتاً چنین نیست عبودیت ،1 ،ص)87
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امتاد جوادی آملب نیز ماهیت را صرفاً نمود ذهنب وجود مبداند که شأنب جز حکایتروری ا
وجود عینب ندارد آن هم حکوایتب سویار ضوعیف در حود حکایوت موراب ا آب رک جووادی
آملب ،1 ،ص)378
نا راین در این نظریه ،ماهیات نمود و تصویر ذهنبِ جهان خار هستند و ماهیات صرفاً امووری
ذهنب هستند که شأنب جز نیان دادن جهان وا ع و حکایترری ا آن ندارند
رخب ا عبارات صدرالمتألهین همین تقریر را ه ذهن مب ندت
و أما المسمى الماهیوة فإنما هب متحدة معه ضر ا من امتحاد معنى أن للعقول أن یرحول لکول
وجود من الوجودات معنى منتزعاً من الوجود و یصفه ذلک المعنى حسو

الوا وع فوالمحکب

هو الوجود و الحکایوة هب الماهیوة و حصولها من الوجود کحصول الظل من الیوخ

و لویس

للظل وجود آخر صدرالمتألهین شیرا ی ،1 ،1981 ،ص)402-403

همچنین مبروید:
فالماهیوة اإلمکانیوة لم تخر و م تخر أ دا حسو

نفسوها مون کوتم البطوون و امختفواء إلوى

م لى الظهور و الیهود فهب على طرنها و طونها و کمونها أ م و أ دا و إذا لم یتصف أصول
الوجود فعلى الطریا األولى سا ر الصفات الخارجیوة التب هب عد الوجود فلم یتصف یبء من
الحامت الکمالیوة و الصفات الوجودیوة إم نفس الوجود -و الماهیوة فب جمیوع تلوک الصوفات
تا عوة للوجود

تا عیوة الصورة الوا عوة فب المرآة للصورة المحاذیوة لها

فإن الماهیوة نفسوها

خیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فب المدارک العقلیوة و الحسیوة همان ،1 ،ص)198

عرمه طباطبایب نیز ا یان اینکه وجود را ط ماهیت ندارد و کل ما موی اهلل وجوود را وط اموت
ماهیت را ا حقیقت معلول مل

مبکند و معتقد امت که ذهن ا التفات و توجه م دد ماهیوت را

مبما د یعنب وجود روا ط را مستقل مرحظه مبکند چنان که معنای حرفب را ه صورت معنوای
اممب لحاظ مبکند و معنای ا تداء یا ظرف را مبما د و ه جای اینکه گوید ا خانوه توا مدرموه
ریادهروی کردم اظهار مبدارد که ا تدای حرکوت مون خانوه وود) و در ایون نگواه مسوتقل ،ا آن
ماهیت انتزاع مبکند و رر نه در متن حقیقت وجودم را وط ،ماهیوت هویچ تحققوب نودارد نوا راین
ماهیت تنها ماخته و ررداختة نگاه و لحواظ ذهنوب اموت و هویچ تحققوب در وا عیوت عینوب نودارد
رک طباطبایب ،1 ،ص129و)132
ر اماس تفسیر فوم ا «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ،آنچه حقیقتاً در خار محقوا اموت
وجود امت و وجود وامطه در عروض موجودیت ر ماهیت امت ،یعنب ماهیت حقیقتواً در خوار
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تحقا و ثبوتب ندارد اما ا آن وا کوه ماهیوت  ،محکوب و تصوویر ذهنوب وجوود اموت و ور وجوود
خارجب صادم امت  -و ه عبارت دیگر ماهیت ا وجود متحود و تووأم موب اشود -عقول ،ا واب
تسر ی حکم احد المتحدین ه دیگری ،وه نحوو م وا ی حکوم موجودیوت و تحقوا عینوب را کوه
اصالتاً و حقیقتاً ا آنِ وجود امت ،م ا اً و العرض ه ماهیت نسبت موبدهود و انسوان موبرنودارد
که وا عیات همان ماهیاتند در حالب که ماهیات صورفاً وا عیواتب فرضوب و رنوداری و وه اصوطرح
اعتباریاند رک عبودیت ،1 ،ص)82
1

ه عبارت دیگر ماهیت تنها ه معنای اول موجودیت ،موجود امت یعنب و تب رفتوه موبشوود:
«انسان موجود امت» ه این معنب امت که مفهوم ماهوی انسوان حقیقتواً ور وا عیوت عینوب صوادم
امت اما موجودیت ه معنای دوم ،تنها ه نحو م ا ی و العرض وه ماهیوت اموناد داده موبشوود
و تب مبروییم انسان موجود امت ه این معنامت که مفهووم انسوان ور وا عیوت خوارجب صوادم
امت نه این که خو مد همان وا عیت خارجب اشد و همان چیوزی اشود کوه موأل خوار را رور کورده
امت یعنب ماهیت خودم همان وا عیت عینب نیست لکه صرفاً حواکب ا آن و صوادم ور آن اموت
رک همان ،ص)85
عباراتب ا صدرالمتألهین همین معنا را تأیید مبکند:
و معنب وجودها فوب الخوار [ای معنوب کوون المهایوات موجوودة فوب الخوار ] صود ها علوب
الموجودات صدرالمتألهین شیرا ی1981 ،م ،5 ،ص)2

رخرف حقیقت وجود که عیناً هموان خوود وا عیوت خوارجب اموت و هرروز ا مونخ مفواهیم
نیست
انه [ای ان الوجود] من الهویات العینیوة التب م یحاذیها امر ذهنب همان ، 9 ،ص)185

نا ر تفسیر فوم ا «اصوالت وجوود و اعتباریوت ماهیوت» ،اصوطرح «اصوالت» صورفاً وه معنوای
موجود ودن حقیقوب و الوذات در خوار و اصوطرح «اعتباریوت» وه معنوای «عودم خارجیوت» و
«موجود ودن م ا ی و العرض» و «محصول ذهن ودن» امت رک عبودیت ،1 ،ص)89
خرصه آنکه ر خرف نظریة «عینیت» که وجود را حیثیت تعلیلوبِ تحلیلوب و واموطه در ثبووت
موجودیت رای ماهیت مبدانسوت در ایون نظریوه وجوود ،حیثیوت تقییدیوه و واموطه در عوروض
موجودیت ر ماهیت امت
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معنی اتحاد ماهیت و وجود در عبارات صدرالمتألهین

مرصدرا در عبارات متعددی ا اتحاد وجود و ماهیت مخن رفته امت هر یوک ا طرفوداران دو
نظریة مذکور ،تفسیری مختلف ا اتحاد ارا ه دادهاند ر اماس نظریة «عینیوت خوارجب ماهیوت وا
وجود» منظور ا اتحاد ،همان عینیت خارجب ماهیت ا وجود امت
مرصدرا ر یکسانب و عینیت خارجب وجود و ماهیت تأکید فوراوان کورده وی حتوب اطورم
واژة «اتصاف» را ر ارتباطب که میان ماهیت و وجود آن امت ا اب تومع و اشتراک لمداد
مبکند و این اتصاف را حقیقب نمبداند و هنگامبنیز که ا «اتحاد» این دو موخن موبرویود،
مقصودش همان «یکب ودن» آنها امت فیاضب ،1388 ،ص)27

ا این منظر ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست و اتحاد ماهیت ا وجوود د یقواً ا بیول
اتحواد اموور «متحصول» ووا اموور «میور متحصوول» اموت رک صوودرالمتألهین شوویرا ی1981 ،م،1 ،
ص )100و را طة وجود و ماهیت د یقاً را طة عینیوتم جسوم تعلیموبو جسوم طبیعوب اموت ح وم
مقدار و تعین جسم طب یعب امت و وه عوین موجودیوت خوود جسوم موجوود اموت رک فیاضوب،
 ،1388ص)29
اما ر اماس نظریة دوم منظور ا اتحاد ماهیت ا وجود صرفاً صدم مفهووم مواهوی ور وا عیوت
خارجب امتت
صدرالمتألهین کراراً واژة «اتحاد» را ه معنای حمل و حکایت و انتوزاع و صودم وه کوار ورده
امت ،ا جمله« :الماهیوة متحدة محمولوة علیه [ای علب الوجود و الوا عیوة الخارجیووة]» اموفار،
،1ص )56که در آن «متحدة» ه «محمولوة علیه» تفسیر شوده اموت «امتحواد وین الماهیووة و
الوجود[ای حقیقوة الوجود و الوا عیوة الخارجیوة] علب نحو امتحاد وین الحکایووة و المحکوب و
المرآة و المر ب فانّ ماهیة کل شیئ هب حکایوة عقلیوة عنه و شبح ذهنب لرؤیتوه فوب الخوار و
ظل له» همان ،2 ،ص235و )236در این عبارت «اتحاد» ه «حکایت» تفسیر شده اموت و
عبودیت ،1 ،ص119و)120

نا راین ا دیدراه این نظریه ،اتحاد ماهیت ا وجود چیزی جز انتزاع ماهیت ا وجود و حمول و
صدم آن ر وجود و حکایتگری آن ا وجود نیست
استداللی در رد نظریة «عینیت خارجی ماهیت با وجود»

رخب ا اندییمندان معاصر امتدملب ر «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ا امه کردهاند که در
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وا ع مبتوان آن را دلیلب ر محال ودن «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» هشومار آورد مضومون
امتدمل مذکور اینچنین امت کهت
ماهیت ،مثل انسان ،درخت ،طر و ذاتاً و فب نفسه نسبت ه وجود و عدم ،خارجیت و ذهنیت،
تیخ

و کلیت ،م یر و م ا تضا امت ه عبارت دیگر ماهیت هوم جوایز الوجوود اموت و هوم

جایز العدم ،هم مبتواند ذهنب اشد و هم مبتواند خارجب اشد ،هم ا تیوخ

موا رار اموت و

هم ا کلیت ه تعبیر دیگر حیثیت ماهیوت ،حیثیوت موجودیوت و خارجیوت و تیوخ
مویب دیگر هر وا عیت خارجب ذاتاً موجوود و خوارجب و متیوخ
وا عیت امت ضرورتا موجود و خارجب و متیخ
ذاتاً موجود و خارجب و متیخ

نیسوت ا

اموت یعنوب هور وا عیتوب توا

امت و فرض وا عیوت وودن و در عوین حوال

نبودن فرض محوال و متنا ضوب اموت وه تعبیور دیگور حیثیوت
امت رس هویچ مواهیتب وا عیوت نیسوت و هویچ

وا عیت ،حیثیت موجودیت و خارجیت و تیخ

وا عیتب ماهیت نیست یرا ارر ماهیت خود همان وا عیت عینب مب ود ایود عوین حیثیوت وا عیوت
مب ود و حال آنکه ماهیت عین حیثیت وا عیت نیسوت یورا ماهیوت جوایز العودم موب اشود رک
عبودیت،1 ،ص 83و)85
مبتوان امتدمل فوم را ا این تعبیر نیز یان نمود
هیچ ماهیتب ذاتاً نقی

حقیقب عدم نیست یرا هر ماهیتب ممکن الذات اموت و در نتی وه ذاتواً

جایز العدم امت در حالب که چیزی که نقی

حقیقب عدم اشد ممکون نیسوت ذاتواً جوایز العودم

اشد اما مفهوم وجود حاکب ا چیزی امت که نقی
چیزی امت که نقی
هویت خارجب هم نقی

حقیقب عدم مب اشد یعنب مصدام آن فقوط

حقیقب عدم اشد [و ام اجتماع نقیضوین م م موبآیود یعنوب م م موبآیود
حقیقب عدم اشد چون ا منخ ماهیت امت) و هم نقی

حقیقب عودم

اشد چون ا منخ وجود امت)]رس هیچ ماهیتب مصدام حقیقب مفهوم وجود نیست نتی وه اینکوه
هیچ وا عیتب خارجب که مصدام مفهومبماهوی امت مصدام حقیقب مفهوم وجود نیست
نا راین ارر ماهیت ه شر شبء یعنب ماهیت موجوده) در خار موجود اشود وه ایون معنوب
که خود همان وا عیت خارجب اشد در این صورت ا یک مو  ،حیثیت ماهیوت حیثیوت تیوخ
نیست و ا موی دیگر چون همان وا عیت خارجب امت ،حیثیوتش هموان حیثیوت تیوخ
که تنا

اموت

و محال امت نا راین ماهیت شخصب یعنب ماهیت ه شر وجود ،مفهومبامت ذهنوب

حاکب ا وا عیت خارجب ا آن جهت که متیخ

امت
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ر این اماس ماهیت ه هیچ اعتباری نه م یر

یعنب کلب طبیعب) و نه ه شر شبء در خوار

ه معنای دوم موجود نیست جایگاه ماهیت فقط ذهن اموت و شویئیت آن فقوط مفهوومباموت و
شأن آن فقط حکایت ا وا عیت خارجب امت و مهم آن ا وا عیت خارجب فقط صودم حقیقوب
ر آن و وه تعبیور صودرالمتألهین اتحواد وا آن اموت نوه اینکوه کوه خوود هموان وا عیوت خوارجب
اشد رک همان ،1 ،ص 95و)96
صدرالمتألهین خود ه این مطل تصریح کرده و مبروید:
أن الماهیات الکلیوة التب هب میر الموجودات العینیوة -م حل لها من الوجود العینب و إنما حظها
من الوجود انتزاعها حس

العقول مون الوجوودات -التوب هوب الموجوودات العینیووة و اتحادهوا

معها صدرالمتألهین شیرا ی1981 ،م ،2 ،ص)296

نا ر تقریر فوم ،اماماً وجود ماهیت در خار  ،فرضب محوال و مسوتلزم تنوا

اموت نوا راین

ماهیت ،حتب ا تأثیر و افاضوه علوت نیوز ا ول تحقوا در خوار نیسوت یورا توأثیر و افاضوة علوت
نمبتواند ناممکن را ممکن کند و چیزی را تحقا خید که مستلزم تنا

امت ه عبارت دیگور

درت حا تعالب ه امور ممکن تعلا مبریرد نه امر محال:
أن الماهیات اإلمکانیوة أمور عدمیوة
و م حس

معنى أنها میر موجودة م فب حد أنفسها حس

ذواتها

الوا ع -ألن موا م یکوون وجوودا و م موجوودا فوب حود نفسوه م یمکون أن یصویر

موجودا تأثیر الغیر و إفاضته ل الموجود هو الوجود

فحقا ا الممکنات ا یوة على عدمیتها

أ م و أ دا همان ،2 ،ص)341
پاسخ به استدالل فوق

طرفداران نظریة «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» مبتوانند در رامخ ه امتدمل مذکور ایونرونوه
گویند:
ماهیتب که محل حث امت و کوشش مبرود عینیت آن ا وجود ه اثبوات رمود «ماهیوت مون
حیث هب» نیست یرا این ماهیت ه اعتقاد همگان حتب ا رن اصالت ماهیت ،اعتباری امت آنچه
در صدد اثبات عینیتش ا وجود هستیم ماهیت موجوده ماهیت متصف وه وجوود) اموت نوا راین
ماهیت ه تنهایب و صرف نظر ا وجود یعنب ماهیت فب حد نفسها و مون حیوث هوب امور اعتبواری
امت و امناد موجودیت ه ان م ا ی امت ه عبارت دیگر در حث «اصالت وجوود و اعتباریوت
ماهیت» مقصود ا ماهیت ،مفهوم آن نیست یعنب حث ر مر این نیست کهایا مفاهیمبمانند انسوان
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یا واج

یا علت یا چوب و مانند آن اصیلاند یا نه؟ لکه حث ر مر وا عیتب امت که هور کودام

ا این مفاهیم ا آن حکایت مبکنند ه مخن دیگر مقصود ا ماهیوت ،محکوب یوا معنوای ماهیوت
امت نه مفهوم آن و مفهوم ا زار حث اموت خوودش محول حوث نیسوت رک فیاضوب،1388 ،
ص20و )49
نا راین ما نیز بول داریم که «ماهیت فب نفسها» در خار هویچ نحووة تحقوا و ثبووتب نودارد و
امری صرفاً ذهنب امت ان المهیات ما شمت را حوة الوجود) اما تمام نزاع در ارة ماهیتب امت کوه
در ررتو وجود و ه رکت عینیت ا وجود ،موجود شود م ا تضواء وودن نسوبت وه موجودیوت و
خارجیت و تیخ

 ،ا احکام و لوا م «ماهیت من حیث هب هب» اموت نوه «ماهیوت موجووده» در

امتدمل فوم ترش شده امت حکمبکه مر و

وه «ماهیوت مون حیوث هوب هوب» را وه «ماهیوت

موجوده» تسری داده شود و ا این طریا نتی وه ررفتوه شوود کوه تحقوا و موجودیوت ماهیوت در
خار محال و مستلزم تنا

امت

هر چند مرصدرا معتقد امت کهت «فالماهیوة اممکانیوة لم تخر و م تخر ا ودا حسو

نفسوها

من کتم البطون و امختفاء الب م لب الظهور و الیهود» و نیز ر آن اموت کوهت «ان الماهیووة نفسوها
خیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فب المدارک العقلیوة و الحسیوة» ولب ا توجه ه ید « حسو
نفسها» در عبارت اول و تعبیر «نفسها» در عبارت دوم اید گوییمت تمام این عبارات ناظر ه ماهیت
«فب نفسها» و م رد ا وجود و ه عبوارت دیگور «ماهیوت مون حیوث هوب هوب» اموت نوه «ماهیوت
موجوده»
دو شاهد مهم در تأیید نظریة عینیت خارجی ماهیت با وجود

هر چند رخب ا عبارات صدرالمتألهین هماهنگب یادی ا تفسیر دوم عدم تحقا عینب ماهیوت و
ذهنب ودن ماهیات) دارد اما در عبارات صدرالمتألهین وه دو مسوئلة مهوم رخوورد موبکنویم کوه
شوواهد مهمووبدر تأییوود نظریووة عینیووت خووارجب ماهیووت ووا وجووود امووت نووا راین عبوواراتب ا
صدرالمتألهین که ا تفسیر دوم هماهنگ امت در حکم متیا هات کرم او امت و اید آنهوا را وه
عباراتب که در حکم محکم ات کلموات او اموت حمول نمواییم آن دو شواهد سویار مهوم کوه در
عبارت و کلمات صدرالمتألهین آمده و نظریة «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» را تأیید مبنماینود
عبارتاند ا :
 1تیبیه را طة وجود ا ماهیت ا را طة ذات و صفات الهب
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 2مبحث وجود ذهنب و ریوند آن ا مسئلة تحقا خارجب ماهیت
 .1تشبیه رابطة وجود و ماهیت با رابطة ذات و صفات الهی

صدرالمتألهین در عبارات متعددی را طة وجود و ماهیوت را وه را طوة ذات و صوفات الهوب تیوبیه
مبکند که ه رخب ا این عبارات اشاره مبشودت
أن الماهیات الکلیوة التب هب میر الموجودات العینیوة -م حل لها من الوجود العینب و إنما حظها
من الوجود انتزاعها حس
فکما أن ذات الواج

العقل من الوجودات -التب هب الموجودات العینیوة و اتحادها معهوا

تعالى الذی هو الوجود القیومب حیث ینتزع منه مفهوم العلم و القودرة و

الحیاة و میرها من الصفات فکذلک وجود اإلنسان حیث ینتزع منه مفهوم النطا و الحیاة و وة
اإلحساس و التحریک و القدرة على المیب و الکتا وة و میرها صدرالمتألهین شیرا ی1981 ،م،
 ، 2ص)296-297

وی در کتاب میاعر و نیز در کتاب الیواهد الر و یوة ه تحلیل مسئلة صفات الهب موبروردا د و
عد ا رد نظریة اشاعره مبنب ر یادت صفات ر ذات و نیز ردّ نظریه معتزله مبنب ر انکوار صوفات
حا تعالب مبروید:
أن وجوده تعالى الذی هوو عوین حقیقتوه ،هوو عینوه مصودام صوفاته الکمالیووة ،و مظهور نعوتوه
ال مالیوة و ال رلیوة فهب على کثرتها و تعددها موجودة وجود واحود مون میور لوزوم کثورة و
انفعال و بول و فعل همو ،1363 ،ص)54

مپس در عبارتب را طة ذات و صفات الهب را ه را طة وجود و ماهیت تیبیه کرده امت:
فکما أن وجود الممکن عندنا موجود الذات ،و الماهیوة موجوودة عوین هوذا الوجوود والعرض
لکونه مصدا ا لها ،فکذلک الحکم فب موجودیوة صوفاته تعوالى وجوود ذاتوه المقودس ،إم أن
الواج

م ماهیوة له همان ،ص)54

در الیواهد الر و یوة نیز همین مطل

را ا صراحت ییتری یان کرده امت:

فکما أن الوجود موجود فب نفسه من حیث نفسه و الماهیوة لیست موجودة فب نفسها مون حیوث
نفسها ل من حیث الوجود فکذلک صفات الحا و أمماؤه موجودات م فب أنفسها مون حیوث
أنفسها ل من حیث الحقیقوة األحدیوة همو،1 ،1388 ،ص)38

متن فوم در وا ع تصریح روشنب اموت ور نظریوة «عینیوت خوارجب ماهیوت وا وجوود» یورا ا
دیوودراه صوودرالمتألهین فوورم میووان ذات و صووفات الهووب هماننوود فوورم میووان وجووود و ماهیووت در
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موجودات ماهیت دار امت نا راین همانرونه که وجود «فب نفسه» و «من حیوث نفسوه» موجوود
امت ولب ماهیت «فب نفسها» و «من حیث نفسها» موجود نیست لکه «مون حیوث الوجوود» موجوود
امت ،صفات و امماء حا تعالب نیز «فب انفسوها» و «مون حیوث انفسوها» موجوود نیسوتند لکوه مون
«حیث الحقیقوة امحدیوة» موجودند حال آنکه نا ر تفسیر دومبکه ا «اصالت وجوود و اعتباریوت
ماهیت» ارا ه رردیده و ر آن امت که ماهیت هیچ نحوه ثبوت و تحققب در خار ندارد و صورفاً
امری ذهنب و انتزاعب امت ،چگونه مبتوان شباهتب میان را طوة وجوود و ماهیوت وا را طوة ذات و
صفات الهب ا ل شد؟ ارر در صفات الهب ا ل شویم ه اینکه هیچ نووع تحققوب ندارنود و م وا اً
موجود هستند این مخنب اطل و مخالف مبانب حکمت متعالیه امت
 .2مبحث وجود ذهنی و پیوند آن با مسئلة تحقق خارجی ماهیت

یکب ا مهمترین مباحث معرفتشنامب در حکمت متعالیه مبحوث «وجوود ذهنوب» اموت ادعوای
فیلسوفان و صدرالمتألهین در مسئلة «وجود ذهنب» آن امت که میان ذهن و عین مطا قوت ور ورار
امت وی مسئلة «مطا قت ذهن و عین» را ا طریا میترک ودن ماهیت در وجود ذهنب و وجوود
خارجب تحلیل مبکند و ا این رهگوذر ورای وا وع نموایب ادراکوات حصوولب تود یریاندییویده
امت ادعای اصلب صدرالمتألهین در مبحث وجود ذهنب اثبات مطا قت ماهیت موجود در ذهن ا
ماهیت موجود در خار اموت حوال ارور مقصوود صودرالمتألهین ا «اصوالت وجوود و اعتباریوت
ماهیووت» آن اشوود کووه ماهیووت در عووالم وا ووع و لووو ووه تبووع وجووود هوویچ تحققووب نداشووته اشوود و
وا عیتهای خارجب فقط وجود اشند چگونه یکب ودن ماهیت خوارجب و ماهیوت ذهنوب  ،وا وع
نمایب اداراکات را تضمین مبکند و راه را ر مفسطه مب ندد؟ وه عبوارت دیگور ارور ماهیوت در
خارجب هویچ تحققوب نداشوته و صورفاً اموری ذهنوب اشود کوه فقوط موراب آن در خوار تووهم
مبرردد ،ا رب ردن ه ماهیت که مرا ب یش نیست چگونه مبتوان یک ادراک حصولب مطوا ا
ا وا ع ه دمت آورد و ه مطا قت ذهن و عین حکم نمود؟ نا راین ،ادعوای فیلسووفان در مبحوث
«وجود ذهنب» خود شاهدی امتوار ر «عینیت خارجب ماهیت ا وجود» امت
نتیجه

هر چند رخب ا عبارات صدرالمتألهین ا نظریهای هماهنگ امت که ماهیت را امری صرفاً ذهنب
مبداند که هیچ رونه ثبوت و تحققب در خار ندارد اما ایود توجوه داشوت کوه ایون عبوارات در
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حکم متیا هات کلمات صدرالمتألهین امت و هیچ دلیلب ر این نظریه وجود ندارد لکه وا توجوه
ه عبارات صدرالمتألهین در اب را طه ذات و صفات الهب و نیز ا توجه وه مبنوای وی در مبحوث
«وجود ذهنب» مبنب ر تصحیح مسئلة «مطا قت ذهن و عوین» ا طریوا اشوتراک ماهیوت در وجوود
ذهنب و وجود خارجب ،اید حکوم کورد کوه تفسویر صوحیح در واره «اصوالت وجوود و اعتباریوت
ماهیت» آن امت کهت وجود حقیقتاً و الذات و ه خودی خود در خار متحقا و موجود اموت و
ا آن ا که ماهیت چیزی جز نحوه و تعین وجود نیست ،در خار عین وجود امت و ه تبع وجود
حقیقتاً در خار متحقا امت در وا ع در ایون تفسویر ماهیوت ا معقوومت ثانیوه فلسوفب وهشومار
مبرود که هر چند عروضش ذهنب امت اما اتصاف آن خارجب امت و ه عبارت دیگر هور چنود
همچون مفهوم وحدت و علت و معلول و مایر مفاهیم فلسفب ما ا اء مستقلب در خوار نودارد اموا
ا نحوة وجود انتزاع شده و ه عین وجود در خار موجود امت
یادداشت

 1اشاره ه دو اصطرح موجودیت که در ا تدای مقاله ه آن اشاره شد
منابع

جوادی آملب ،عبداهلل ،رحیا مختوم شرح حکمت متعالیه ،جلد اول ،م ،مرکز نیر امراء1393 ،
صدرالمتألهین شیرا ی ،الحکموة المتعالیوة فى اممفار العقلیوة امر عوة ،یروت ،دار امحیواء التورا
العر ب1981 ،م
________ ،الحاشیوة علب الهیات الیفاء ،م ،انتیارات یدار ،بتا

________ ،المیاعر ه اهتمامهانری کر ن ،تهران ،کتا خانه طهوری1363 ،
________ ،الیواهد الر و یوة ،،1 ،م ،مؤمسه مطبوعات دینب1388 ،
طباطبایب ،مید محمد حسین ،نهایوة الحکموة ،،1 ،م ،انتیارات مؤمسه آمو شوب رووهیوب اموام
خمینب ره1386 ،
عبودیت ،عبدالرمول ،درآمدی ه نظام حکمت صدرایب ،1 ،تهران ،ممت1389 ،

فیاضب ،مرمرضا ،هستب و چیستب در مکت

صدرایب ،م ،رووهیگاه حو ه و دانیگاه1388 ،

________،تعلیقات نهایوة الحکموة ،،1 ،م ،انتیارات مؤمسه آمو شب رووهیب امام خمینوب
ره1386 ،
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معلمب ،حسن ،حکمت صدرایب شرح الیواهد الر یوة ،م ،حکمت امرمب1393 ،

________" ،اعتباریت ماهیوت ا عورض عینیوت توا فورش مورا یت"  ،م لوه معرفوت فلسوفب،
مال اول ،شمارة موم1383 ،
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