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چکیده
در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مالصدرا ،ابتدا باید محل نزاع به دقت ،تحریر و
در گام بعد با توجه به محل نزاع موضعگیری شود .برای اصالت و اعتباریت در نظام
حکمت صدرایی دو معنا میتوان یافت :معنای اول اصالت وجود عبارت است از تحقق
مصداق مفهوم وجود در عالم خارج از ذهن و اعتباریت ماهیت در این معنا ،یعنی عدم
تحقق در عالم خارج از ذهن؛ معنای دوم اصالت وجود عبارت است از تحقق بالذات در
عالم خارج از ذهن و اعتباریت ماهیت یعنی تحقق خارجی به تبع وجود یا به تعبیری تحقق
بالتبع که در محل نزاع معنای اول مورد نظر است .وجود در فلسفۀ مالصدرا در پنج معنا به
کار برده شده و دربارة ماهیت نیز چهار معنا در آثار فیلسوفان یافت میشود که تنها یکی
از معانی وجود و ماهیت را میتوان در محل نزاع مورد توجه قرار داد .مالصدرا محل نزاع را
به نحو مستقل و جامع تقریر ننموده و همین امر سبب شکلگیری برداشتهای ناسازگار از
محل نزاع گردیده است.
واژگان کلیدی :اصالت وجود ،اعتباریت ماهیت ،محل نزاع ،مالصدرا.
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 -1طرح مسأله

پرسش از چیستی اشیا به مقام تصور تعلق دارد .مقام تصور بهه لحهار روششناسهی مقهدم بهر مقهام
تصدیق است .طرح مسأله و تقریر محل نزاع اصالت وجود یا ماهیت بحثی تصوري بوده و چگهونگی
برداشت از محل نزاع ،تعیین کنندۀ پاسخ ما به مسألۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیهت اسهت .بهه ن هر
میرسد طرح مسأله و تقریر محل نزاع به گونۀ واحد در آثار مالصدرا و پیروان حکمت متعالیه شهکل
نگرفته و در نتیجه پاسخهاي گوناگونی به محل نزاع داده شده است .اهمیت این بحث تصوري تا بهه
آن اندازه است که ادله و مبانی و اشکاالت ،مبتنی بر چگونگی و نوع برداشت تصوري ما از مسهأله و
محل نزاع در اصالت وجود و اصالت ماهیت است .با توجه به اینکه در نگاه فیلسوفان مسلمان بیشتر
مباحث تصدیقی -دغدغه اثبات و ابطال -حاکم بوده تا مباحث تصوري -تحلیل و واشهکافی مفهاهیم
فلسفی– ضرورت این تحقیق اهمیتی دو چندان می یابد .آیا این نزاع تنها نزاعهی لف هی اسهتی آیها
تقریر واحدي از محل نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت وجود دارد یا خیری کدام معنا از اصیل و کدام
اعتبار از ماهیت در محل نزاع مورد ن ر استی آیا وجود در اندیشۀ مالصدرا به چند معنا به کهار رفتهه
استی به جهت روشن شدن اصل محل نزاع در ابتدا مفاهیم بنیادین مهورد بحهث را روشهن نمهوده و
سپس از رهگذر نقد و بررسی برخی تقریرهاي محل نزاع ،برداشت و انگارۀ صحیح را جستجو خواهیم
نمود.
 -2اصیل و اعتباری در اندیشة مالصدرا

براي تعریف و تحلیل اصالت و اعتباریت در ن ریۀ اصالت وجود باید به چگونگی حصول و دریافهت و
کاربرد آنها نزد مالصدرا پرداخت .دو معناي اصلی و مورد ارتباط با بحث میتهوان بهراي «اصهیل و
اعتباري» مطرح نمود:
معنای اول :اصیل در لغت به معناي ریشهدار و در معناي اصطالحی مورد بحث به معناي متحقق
در عالم خارج از ذهن و اعتباري به معناي غیر متحقق در عالم خارج از ذهن؛ در این نگاه اصیل به
معناي نفسی به کار میرود نه معناي نسبی و مقایسهاي .برخی عبارات مالصدرا در تأیید این معنا
عبارت اند از« :رابطۀ وجود و ماهیت به مانند عکس و صاحب عکس است که عکس از صاحب
عکس حکایت می کند ،اما نباید با صاحب عکس اشتباه شود( ».شیرازي 4314 ،م  ،ج ا ،ص )431
پس در آینۀ ذهن عکسهایی ( ماهیت) از وجودات خارجی نقش میبندد که از آنها حکایت میکند.
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«وجود حقیقت اصیل و واقعی در عالم خارج است و ماهیت به مانند اعیان ثابته (در اندیشۀ عرفا) بوي
وجود خارجی را استشمام نکرده است( ».همان ،ج  ،4ص )13
«موجود حقیقی  ...وجود است نه غیر وجود  ...و آنچه ماهیت نامیده میشود بهرهاي از وجود ندارد ...
ماهیت به حسب ذات خود حقیقتی ندارد ،بلکه ماهیات اعتبارات و مفاهیمی هستند که ذهن آنها را
از موجودات به حسب مراتب کمال و نقص آنها انتزاع میکند ( ».همو ،4939 ،ص )291
« ...همانا ماهیت عکس و خیال وجود است عکسی که از وجود در عقل و حس ظاهر میشود».
(همو ،4314 ،ج  ،4ص )431
مالصدرا در باب چگونگی اتحاد میان وجود و ماهیت بیان میکند که محال است دو امر متحد با هم
حقیقتاً موجود باشند و گرنه اتحاد محقق نخواهد گردید ،بلکه وجود واحدي است که به هر دو امرِ
متحد ،منسوب است .بنابر این ،یا هر دو شیء یا حداقل یکی از آن دو امري انتزاعی خواهد بود .پس
در اتحاد وجود و ماهیت یا وجود ،امر انتزاعی و اعتباري است یا ماهیت و سپس ن ر خود را چنین
بیان میکند که ...« :ماهیات امور انتزاعی و اعتبارياند و وجود حقیقی امري عینی و خارجی است».
(همان ،ج ،4ص )31 -31
معنای دوم :اصیل به معناي متحقق بالذات در عالم خارج از ذهن و اعتباري به معناي متحقق
بالعرض یا بالتبع در عالم خارج از ذهن؛ در این برداشت امر اصیل و اعتباري هر دو در عالم خارج از
ذهن محققاند ،اما به لحار اهمیت و تأثیر ،متقدم و متأخراند؛ با توجه به این معنا ،وجود متحقق
بنفسه و ماهیت متحقق بالغیر ،یعنی به واسطۀ غیر که وجود باشد محقق شده است .بر اساس این
انگاره مفاهیم اصیل و بالذات داراي معناي نسبیاند و با توجه به معناي مقابل ،یعنی بالتبع و بالعرض
قابل فهماند؛ تحقق این دو معنا مبتنی بر تحقق دو امر و واقعیت مغایر با هماند که در مقایسه با هم
فهمیده میشوند اگر چه به لحار اهمیت و تأثیر در عرض یکدیگر نیستند .بر این اساس ،امر اصیل و
امر اعتباري ظرف عالم خارج از ذهن را پر کردهاند و هر دو در خارج منشأ اثراند .برخی عبارات
مالصدرا در تأیید این معنا عبارتاند از« :در دیدگاه ما وجود ممکن به نحو بالذات تحقق دارد و
ماهیت به نحو بالعرض به عین همین وجود تحقق یافته است در باب موجودیت صفات خداوند و ذات
او نیز امر به همین منوال است( ».همو ،4939 ،ص )51-55چنانکه از عبارات باال آشکار است وجود
و ماهیت هر دو در خارج از ذهن محققاند ،اما یکی به نحو بالذات و دیگري به نحو بالعرض و رابطۀ
وجود و ماهیت مانند رابطۀ ذات و صفات حق تعالی است .البته در جاي دیگري به عکس عمل
میکند و رابطۀ میان ذات و صفات حق تعالی را به رابطۀ میان وجود و ماهیت تشبیه میکند( .همو،
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 ، 4930ص 91؛ همو 4314 ،م ،ج  ،2ص  )233البته حق تعالی از محل نزاع خارج است و
طرفداران اصالت یا اعتباریت وجود این نزاع را در مرتبۀ ممکنات مورد بحث قرار میدهند ...« .مرتبۀ
وجود در عالم خارج متقدم بر مرتبه ماهیت است اگرچه به لحار ذهنی وجود متأخر از ماهیت است».
(همو ،4314 ،ج  ،4ص  )15آشکار است که تحقق وجود و ماهیت هر دو در خارج از ذهن پذیرفته
شده ،اما در خارج از ذهن وجود متقدم بر ماهیت و در ذهن متأخر از آن است« .معناي تحقق بنفسۀ
وجود این است که وجود در مقام تحقق -چه تحقق بالذات مانند واجب تعالی و چه به واسطۀ فاعل-
در تحقق خود نیاز به وجود دیگري ندارد برخالف غیر وجود (ماهیت) .زیرا غیر وجود بعد از تأثیر
فاعل در وجود آن و اتصافش به وجود تحقق می یابد( ».همان ،ج  ،4ص  )10-14در این عبارت
بیان گردیده که غیر وجود (ماهیت) میتواند در عالم خارج از ذهن تحقق یابد ،اما به واسطۀ وجود.
«هنگامی که از واجب الوجود موجودي صادر شود  ...دو امر قابل درکاند :اول امر صادر شده از
واجب الوجود که وجود نامیده میشود و دوم آنچه ماهیت نامیده میشود و الزمۀ آن وجود است پس
از حیث تحقق ،ماهیت تابع آن وجود است( ».همان ،ج ،4ص « )55-53موجود حقیقی وجود است و
ماهیت به گونهاي از اتحاد با آن متحد است و اختالفی نیست در اینکه تمایز میان وجود و ماهیت در
ظرف ذهن است نه بر اساس عالم خارج( ».همان ،ج ،4ص « )31کلی طبیعی (ماهیت) نزد ما تنها به
نحو بالعرض تحقق دارد( ».همو ،4930 ،ص « )434آنچه در عالم خارج تحقق دارد وجود معلول
است و ماهیت فقط به نحو بالعرض تحقق دارد( ».همان ،ص « )14بنابر این ،وجود فی نفسه به نحو
بالذات تحقق دارد و ماهیت به واسطۀ وجود به گونۀ بالعرض تحقق یافته است( ».همان ،ص )1
مالصدرا در باب تحقق کلی طبیعی که مبتنی بر تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن است میگوید
 ...کلی طبیعی در دیدگاه متکلمان (در عالم خارج) به طور کامل تحققی ندارد ،اما نزد ما تنها تحقق
بالذات ندارد (همو ،4314 ،ج  ،3ص « )11حقیقت آن است که کلی طبیعی در عالم خارج تحقق
دارد( ».همان ،ص )43
 -3معانی وجود در نگاه مالصدرا

مالصدرا در آثار خود بیان میکند که تصور وجود (حقیقت و مصداق مفهوم وجود) به حد و رسم
ممکن نیست ،بلکه باید به صریح مشاهدۀ آن را دریافت( .همو ،4930،ص )3
مفهومه من اعرف االشیاء

و کنهه فی غایت الخفاء (السبزوارى ،4933 ،ج  ،4ص )53
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صدرالمتألهین در مباحث خود مقام مفهوم و مصداق را از هم جدا میکند .ایشان قائل است که
حقیقت وجود هیچگاه به ذهن نمیآید چون واقعیت آن عین خارجیت است و تنها با صریح مشاهده
قابل دسترسی است( .شیرازي ،4930 ،ص  )3ایشان در مورد مفهوم وجود بیان میکند که مفهوم
وجود آن گونه نیست که در خارج مصداق نداشته و معقول ثانی منطقی باشد چنانکه اکثر متأخرین
چنین پنداشتهاند( .همو ،4314 ،ج  ،2ص 923؛ همان ،ج  ،3ص  )19 -11بلکه معقول ثانی فلسفی
است که در عالم خارج از ذهن منشأ انتزاع دارد( .همان ،ج  ،4ص ،13ج  ،3ص  )415در فلسفۀ
مالصدرا وجود به چند معنا به کار برده شده است که عبارتاند از:
 -4وجود حرفی و محمولی :وجود در مبحث قضایا به معنی حرفی به کار میرود و معادل فارسی آن
«است» می باشد .به این اعتبار وجود در قضایاي حملیه به عنوان جزء پیوند دهندۀ موضوع و محمول
است و در ضمن طرفین قضیه تحقق مییابد؛ در مقابل این معنا وجود محمولی است که داراي
استقالل مفهومی باشد و در هلیات بسیطه به کار میرود و خود محمول واقع شده و به عنوان یکی از
طرفین قضیه به شمار میآید .بحث وجود رابط و وجود محمولی از منطق آغاز شده و در دو موضع از
منطق پیرامون آن سخن به میان میآید یکی در بحث «مطلب هل» از اقسام مطالب و دیگري در
قضایاي حملیه و اجزاي آن( .شیرازي ، 4314 ،ج  ،4ص  12 ،32؛سبزواري ، 4933 ،ج  ،9ص  39؛
طباطبایی ،بی تا ،ص  )250 - 254بحث از وجود رابط و وجود محمولی از آن جهت که مقسم آنها
وجود است به فلسفه ارتباط مییابد و از این جهت که وجود گاهی محمول و گاهی رابط در قضیه
واقع میشود در منطق هم بحث می شود .با توجه به این کاربرد بحثهاي مهمی در زمینۀ اجزاي
قضیه حملیه صورت گرفته (ابن سینا ، 4915 ،ج  ،4ص 214؛ رازى ،بی تا ،ص  )449و ن رات
مختلفی در اینباره طرح شده است( .شیرازي ،4314 ،ج )11 -12 ،93 ،4
 -2وجود رابط در برابر وجود مستقل :وجود رابط در اینجا محصول تالش فکري صدرالمتالهین در
بحث علیت است و کامالً رنگ فلسفی دارد؛ این بحث کامالً هستیشناسانه و فلسفی بوده و با وجود
رابط محمولی که در بحث قضایا در منطق است متفاوت است؛ در این نگاه همۀ موجودات عالم
هستی ،وجود رابطاند و بر این اساس همه وجودات رابط و محمولی منطق را نیز در برمیگیرد و تنها
وجود واجب تعالی وجود مستقل است( .همو ،4314 ،ج  ،4ص )13 ،12 ،419
 -9وجود به معناي مصدري :در فارسی از آن به «بودن» تعبیر میگردد( .همان ،ص )31 -35
 -1وجود به معناي اسم مصدري :معادل آن واژۀ «هستی» است( .دربارۀ معانی مختلف وجود نک:
کربن  ،4914ص )15 - 403
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 -5وجود به معناي حقیقت وجود یا مصداق مفهوم وجود که در مقابل مفهوم وجود و معناي مصدري
و اسم مصدري که همگی از مفاهیماند قرار میگیرد.
در باب اینکه میان موارد باال اشتراک معنوي است یا اشتراک لف ی در خود آثار مالصدرا و
همچنین ،میان شارحان او اختالف ن رهایی وجود دارد که پرداختن به آن نیازمند نوشتاري مستقل
است که ما از آن چشم میپوشیم .ضمن اینکه نپرداختن به این امر مشکلی را در بحث ایجاد نمی-
کند .زیرا ما معناي مورد ن ر در محل نزاع را انتخاب میکنیم حال اینکه معناي مورد ن ر با بقیۀ
موارد ،اشتراک معنوي دارد یا لف ی بحث جداگانهاي خواهد بود.
در محل نزاع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،معناي پنجم مورد ن ر است( .البته اگر معناي سوم نیز
مرادف با معناي پنجم در ن ر گرفته شوند و یک امر به حساب آیند میتوان هر دو را در محل نزاع
جاي داد) به هر روي آیا اصالت وصف مفهوم وجود قرار میگیرد یا مصداق وجودی در ادامه روشن
خواهد شد که دخالت دادن معانی دیگر در محل نزاع ،حاصلی جز ابهام و سرگردانی را به دنبال
نخواهد داشت.
 -3معانی مختلف ماهیت

در نگاه فیلسوفان ،چهار معنا میتوان براي ماهیت مطرح نمود که عبارتاند از:
معنای اول :ماهیت در یک کاربرد به پاسخی که در جواب بهه وسهیلۀ «مها ههو» مهیآیهد اطهالق
میگردد ،یعنی «ما یقال فی جواب ما هو»؛ میتوان معادل و بدیل فارسی آن را «چیسهتی» یها «آن
چیست» قرار داد( .شیرازي ،بی تا ،ص  )245براي کشف معناي دقیق تعریف بهاال بایهد بهه دسهتگاه
مقوالت دهگانۀ ارسطویی رجوع نمود .بحث مقوالت براي ارسطو هم جنبۀ منطقی داشته و هم جنبۀ
فلسفی .ایشان به عنوان یک فیلسوف به نحو استقرایی به دنبال دستهبندي موجودات عالم و شناخت
آنها است .مقوالت ارسطو چنان فراگیر است که به جز تعدادي محدودي از موجودات ،همۀ آنهها را
در بر میگیرد .ارسطو اعتقاد دارد که دستگاه مقوالت بیانکنندۀ نحوه بالفعل اشیا و چگونگی تحقهق
آنها در عالماند( .مقوالت ارسطویی منطبق بر معقوالت اولی و مفاهیم ماهوي میگردد) اشیاي عالم
ذاتیات و عرضیاتی دارند که ما میتوانیم از طریق دستگاه مقهوالت بهه آن برسهیم .عهالم از دریچهۀ
مقوالت دهگانه ،عالم تکثرات و حقایق گوناگون و متفاوت است( .نک :ارسهطو ،4310 ،ج  ،4ص 95؛
ابن سینا ،4101 ،ص  )34 -442بنابراین ،من ور از ماهیت بیان چیستی و حقیقت اشهیاي ماهیهتدار،
یعنی اشیایی که قابلیت اندراج در دستگاه مقوالت دهگانۀ ارسطویی را دارند.
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معنای دوم :معناي دوم ماهیت اعم از معناي اول است که عبارت است از «ما به الشیء هو هوو»
یعنی آنچه شیء بهواسطۀ آن ،شیء است و هویت مییابد؛ این معناي اعم ،بهر وجهود و هسهتی نیهز
قابل اطالقاند؛ چنانکه سخن از ماهیت خداوند در برخی آثار فلسفی به این اعتبار است الحق ماهیته
انّیته (.نک :شهیرازي ،4314 ،ج  ،4ص 33؛ سهبزوارى ،4933 ،ج  ،2ص  )33در ایهنجها ماهیهت بهه
معناي حقیقت شیء است .در عالم خارج از ذهن و خود ذهن هر چیزي که فرض شهود ههویتش بهه
همان وجودش است به تعبیر دیگر هویت هر شیء ،خود همان شیء است و دوئیتی متصور نیست.
معنای سوم ماهیت :ماهیت به عنوان بازتاب حد وجود خارجی و انعکاس محدودیت ،نقص و
بیانگر تعین و نحوۀ وجود شیء ممکن خارجی در ذهن است .در این دیدگاه ،جایگاه ماهیت تنها در
ذهن بوده و به گونهاي نمایانگر محدودیت وجودي اشیاي خارج از ذهن است .این معنا با توجه به
اثبات اصالت وجود در اندیشۀ مالصدرا مطرح شده و در مسائل فراوانی مورد استفاده مالصدرا قرار
گرفته است( .شیرازي ،4314 ،ج  ،4ص  431و ج  ،2ص  )213 -230بر این اساس ،ماهیت نسبت
به وجود و عدم حالت تساوي (ال اقتضا) دارد .زیرا ماهیت انتزاع شده از موجود محدود خارجی،
مفهومی ماهوي بیش نیست که تنها در ذهن محقق است و به اعتبار خودش -یعنی مفهوم ماهیت از
حیث مفهوم بودن -نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي عدم .به عنوان مثال ماهیت انسان مفهومی
ذهنی است که حاصل انعکاس موجود محدود خارجی است و به لحار ذات خود – یعنی انسان به
اعتبار انسان بودن – هم میتواند در عالم خارج تحقق یابد و هم تحقق نیابد.
معنای چهارم  :ماهیت به معناي واقعیات مستقل و محقق در عالم خهارج از ذههن .واقعیهت عینهی
بیرون از ذهن که از مدرِک ،مستقل و منشأ تأثیر است مانند انسان ،درخهت ،آب و  ...بنهابر ایهن ،آب
همان ماهیت متحقق در عالم خارج از ذهن بوده که تشنگی را رفع میکند؛ این معنایی است که پس
از اثبات اصالت ماهیت به ذهن متبادر میشود .در آثار سهروردي تحقق ماهیت یعنی انسان ،درخهت،
کوه و حیوان  ...در عالم خارج امري مفروض و آشکار است و به همین جهت تالش ایشان در جههت
اثبات اعتباریت وجود است( .سهروردي ، 4915 ،ج ،4ص  )22 ،453البته شایان ذکر است که مسهألۀ
اصالت وجود یا اصالت ماهیت براي سهروردي به مانند مالصدرا مطرح نبوده است.
در اینجا این سؤال مطرح میشود که چرا تنها معنهاي اول و دوم ماهیهت بهه طهور معمهول در آثهار
فیلسوفان مطرح شده استی آیا معناي سوم و چهارم قسیم دو معناي دیگر هستندی
به ن ر میرسد که معناي سوم ماهیت چیزي متفاوت از معناي اول نیست .مالصدرا پس از اثبات
اصالت وجود ،در یک برداشت از معناي اصالت ،ماهیت – ماهیت به معناي اول  -را در عالم خارج از
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ذهن نفی کرده و آن را منحصر در چهارچوب ذهن میداند .به تعبیر دیگر معناي سوم ،نحوۀ تحقق
ماهیت پس از اثبات اصالت وجود است .به فرض قبول معناي سوم به عنوان یکی از معانی ماهیت
نباید در تقریر محل نزاع اصالت وجود یا ماهیت مورد استفاده قرار گیرد .زیرا داراي موضع و جهت-
گیري خاص فلسفی است و اگر به عنوان تعریف ماهیت پذیرفته شده و در محل نزاع دخالت داده
شود گویی سرنوشت بحث در همین ابتدا با صرف تعریف مشخص خواهد شد چون بر اساس این
تعریف ،ماهیت در خارج از ذهن محقق نبوده و تنها انعکاس ذهنی حد وجود خارجی است و اصالت
وجود با تعریف اثبات خواهد شد! پس سیر منطقی بحث این است که ابتدا ثابت شود واقعیت خارجی
مصداق مفهوم وجود است نه ماهیت و سپس این تعریف با قبول اصالت وجود براي ماهیت بیان
گردد .بنابر این ،در محل نزاع نمیتوان از این معنا استفاده نمود .در پارهاي از مباحث حکمت متعالیه
براي اثبات اصالت وجود این معنا از ماهیت مورد ن ر مالصدرا بوده که به دلیل مغالطی بودن آن
نمیتوان آن را از ایشان پذیرفت .به عنوان نمونه صدرالمتألهین در برخی دالیل اصالت وجود به این
معنا از ماهیت تمسک میکند .ایشان میگوید :وجود شایستهترین اشیا براي تحقق است .زیرا هر آن-
چه غیر وجود است به واسطۀ آن تحقق مییابد( .شیرازي ، 4930 ،ص3؛ همو ،4314 ،ج  ،4ص -93
91؛ همو ،4939 ،ص  )93استاد مطهري دلیل فوق را مهمترین دلیل اصالت وجود میداند و آن را
اینگونه در شرح مبسوط من ومه تقریر میکند« :کیف و بالکون عن استواء قد خرجت قاطبة
االشیاء ».ما وقتی به ماهیت نگاه میکنیم میبینیم موجود بودن و یا معدوم بودن هر دو براي
ماهیت حالت ال اقتضا دارد ،یعنی ماهیت در ذات خودش نه ایجاب میکند موجودیت را و نه ایجاب
میکند معدومیت را مثالً انسان ذاتش نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي عدم .حال که انسان موجود
شده از آن حالت تساوي و بیتفاوتی ذاتی خارج گردیده است .چه چیزي باعث شده است که ماهیت
انسان از حالت استوا خارج شود و موجود گرددی آن چیزي غیر از وجود نیست( .مطهري ،4911 ،ج ،3
ص )423
چنانکه آشکار است مالصدرا به صراحت اشاره میکند که ماهیتهاي موجود و محقق شده در عهالم
خارج از ذهن چگونه از حالت استوا و تساوي نسبت به وجود و عدم در تحلیل عقلی ،خارج گردیهده و
در عالم خارج از ذهن محقق شده اند .این امر مورد اعتراض معتقدان به اصهالت ماهیهت قهرار گرفتهه
است و آنها عنوان کردهاند که من ور ما از اصالت ماهیت ،مصداق خارجی ماهیت است که در عهالم
خارج از ذهن واقعیت یافته نه مفهوم ماهیت که نسبت به وجود و عدم حالت الاقتضها دارد( .تهرانهی،
 ،4933ص )201 -244
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دربارۀ معناي چهارم ماهیت نیز وضع به همین منوال است ،یعنی قبل از آنکهه اثبهات شهود واقعیهت
خارجی مصداق مفهوم ماهیت است مفروض گرفته شده که ماهیت همان حقایق خهارجی اسهت! بهه
تعبیري این معنا پس از اثبات اصالت ماهیت قابلیت طرح مییابهد .بهه ههر روي اگهر از ابتهدا چنهین
معنایی براي ماهیت در ن ر گرفته شود نباید در نزاع و بحث اصالت وجود یا اصهالت ماهیهت دخالهت
داده شود .در پارهاي از مباحث معتقدان به اصالت ماهیت این معنا مورد ن ر آنها بوده است .معتقدان
به اصالت ماهیت بنا بر معناي مذکور چنین استدالل میکنند که «هر عاقل صهاحب شهعوري  ...کهه
خارج را مشاهده کند حکم مینماید که اشیا و ماهیات مانند انسهان ،درخهت و  ...در خهارج بهه نحهو
بال ذات و حقیقی و نه به نحو مجازي اشیاي حقیقی و واقعی هستند  ...و عنوان موجود مجرد مفهومی
است انتزاعی که از ماهیات خارجی انتزاع و بر آنها حمل می شود  ...حکم به اینکه ماهیت متحقهق
و موجود است ،حکم فطرت سلیم است( ».تهرانهی ،4933 ،ص  )201 -244بنهابراین ،قبهول معنهاي
سوم و چهارم ماهیت و دخالت دادن آنها در محل نزاع ،مصادره به مطلوب بوده و بحث را به بیراهه
خواهد کشاند.
 -4تقریر محل نزاع دربارة اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

واژههاي کلیدي مانند «اصالت وجود» و «اعتباریت ماهیت» با توجه به نگاه و برداشهت مها از تقریهر
محل نزاع و نوع گزینش ما از احتماالت گوناگون مسألۀ مورد بحث ،معنا میشود؛ بدین معنا که نهوع
نگاه ما به سیر فلسفی بحث و تقریر محل نزاع ،تعیین کنندۀ انگاره و برداشت ما از این مفاهیم است.
یکی از دالیل اختالف متأخرا ن در این بحث ،عدم تقریر محل نزاع بهه نحهو جهامع و دقیهق در آثهار
مالصدرا بوده است( .نک :جوادي آملی ،4915 ،ص  )235مسأله و محل نهزاع را مهیتهوان بهه ایهن
صورت تقریر نمود:
ذهن در مواجهه با واقعیتهاي خارج از ذهن -که ابتدا با مادیات مواجهه میکند -از اشیاي خهارج از
خود دو مفهوم وجود و ماهیت را انتزاع کرده و سپس با تحلیهل ذهنهی ،ههر شهیء خهارجی را تحهت
مفهوم وجود و مفهوم ماهیت قرار میدهد و چیزي خارج از آنها نمیمانهد .ذههن مهیتوانهد ایهن دو
مفهوم را در قالب قضیه بریزد؛ مفهوم وجود و هستی مشترک بین تمام قضایاي ذهنی اسهت کهه در
مقام حکایت از واقعیات خارجی میباشد در حالی که مفاهیم ماهوي جنبهۀ متفهاوت و متمهایز کننهده
آنها هستند .به عنوان نمونه در قضایایی مانند «آسمان هست»« ،درخت هست»« ،انسان هست» و
«کوه هست» وجه مشترک ،همان «هستی و وجود» است و وجه تفاوت ،ماهیت یعنی آسهمان ،کهوه،
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درخت و انسان است .به هر روي دو تصور چیستی (ماهیهت) و هسهتی (وجهود) از واقعیهات خهارج از
ذهن ،در ذهن نقش میبندد چه در قالب قضیه ریخته شود یا خیر.
در اینجا این سؤال مطرح میگردد که واقعیت خارجی مصداق کدام یک از این دو مفهوم استی آیها
هر دو مفهوم در خارج داراي مصداقاند یا اینکه تنها یکی از آنها داراي مصداق استی به ههر روي
در دسترس ذهن این دو معنا است و خود واقعیت خارجی به ذهن نمیآید (شیرازي ،4930 ،ص  )3بر
این اساس میتوان گفت «اصیل بودن» یعنی «مصداق خارجی داشهتن» و «اعتباریهت» ،یعنهی «در
خارج از ذهن مصداق نداشتن».
در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت خارج از ذهن مصداق کدام یهک از دو مفههوم وجهود و ماهیهت
است مواضع گوناگونی میتوان اخذ نمود که عبارتاند از:
 -4اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
 -2اصالت ماهیت و اعتباریت وجود
 -9اصالت وجود و ماهیت (اصالت هر دو)
در اینجا نباید به اشتباه اعتباري بودن هر دو را نیز به عنوان یک فرض مطرح کرد .زیرا در محل
نزاع با توجه به رئالیست بودن حکماي مسلمان و قبول تحقق عالم خارج از ذهن ،گفته شده با قبول
واقعیت خارج از ذهن و در ارتباط با آن ،دو مفهوم وجود و ماهیت در ذهن شکل میگیرد یعنی از ابتدا
عالم خارج از ذهن مفروض گرفته شده است .پس نمیتوان به عنوان یک احتمال هر دو را اعتباري
دانست.
تقریر دقیق محل نزاع ایجاب میکند که معناي اول «اصیل» را یکبار دیگر مورد مداقه بیشتر قرار
دهیم .پیشتر گفته شد که اصیل در لغت به معناي ریشهدار و در معناي اصطالحی مورد بحث به
معناي متحقق در عالم خارج از ذهن و اعتباري به معناي غیر متحقق در عالم خارج از ذهن است .در
قالب دوگونه برداشت یا کلمات و مفاهیم میتوان این معنا را بیان کرد که باید دید کدام صورت در
تقریر محل نزاع دقیق تر است .صورت اول اینکه گفته شود «وجود اصیل است» و اصیل بودن
یعنی منشأ اثر بودن در عالم خارج از ذهن؛ بر این اساس اصیل وصف مصداق مفهوم وجود است پس
خود مفهوم وجود اعتباري است به این معنا که در عالم خارج ،مفهوم وجود منشأ اثر نیست ،بلکه
مصداق آن –حقیقت وجود -منشأ تأثیر خارجی است .بنابر این ،حقیقت وجود اصیل است نه مفهوم
وجود؛ چنانکه مالصدرا میگوید ... « :انکشف لی انکشافاً بیّنا  ...و هو أن الوجودات( حقائق خارجی)
هی الحقائق المتأصلۀ الواقعۀ فی العین( » .شیرازي ،4314 ،ج  ،4ص )13
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صورت دوم اینکه گفته شود «وجود اصیل است» بنا بر اینکه اصیل وصف مفهوم وجود باشد نه
مفهوم ماهیت در اینجا اصیل نه به معناي منشأ اثر خارجی بودن بلکه به معناي «مصداق خارجی
داشتن» است پس با توجه به این معنا مفهوم وجود اصیل است نه مصداق مفهوم وجود .زیرا اگر بر
اساس این معنا گفته شود مصداق مفهوم وجود اصیل است و اصیل یعنی «مصداق خارجی داشتن»
گویی گفته میشود مصداق مفهوم وجود (حقیقت وجود) ،مصداق مفهوم وجود است که اینهمان
گویی و بیحاصل است .میان برداشت اول و دوم ،تالزم و رابطه تنگاتنگی برقرار است .زیرا بنا بر
معناي دوم که اصیل به معناي مصداق داشتن در عالم خارج از ذهن است .الزمۀ اصیل بودن مفهوم
وجود ،آن است که حقیقت وجود منشأ ت أثیر در عالم خارج از ذهن باشد و اصیل بودن به معناي اول
– منشأ اثر بودن وجود در عالم خارج از ذهن– الزمهاش آن است که مفهوم وجود مصداق خارجی
داشته باشد نه مفهوم ماهیت.
به ن ر میرسد گنجاندن اصیل به معناي «مصداق خارجی داشتن» در محل نزاع دقیقتر باشد .زیرا
در محل نزاع گفته میشود از واقعیت واحد خارجی دو مفهوم وجود و ماهیت که یکی جهت اشتراک
و دیگري جهت تباین و تکثر موجودات است به ذهن می آید .بنابر این ،باید دید که مفهوم وجود
اصیل است یا مفهوم واقعیت .اما اگر بگوییم وجود اصیل است به معناي منشأ اثر بودن در عالم خارج
از ذهن این عبارت صحیحی است ،اما نمیتوان محل نزاع را با آن تقریر نمود .زیرا وجود خارجی به
ذهن نمیآید و تنها مفاهیم در تور ذهن گرفتار میشود و مفاهیم نیز منشأ اثر در عالم خارج از ذهن
نیستند .بر همین اساس در دیدگاه حکمت متعالیه مفهوم وجود اعتباري است به این معنا که کلی
است و در عالم خارج داراي منشأ انتزاع است و معقول اولی نیست ،بلکه معقول ثانی فلسفی است
«و بالجملة فقد تبین لك اآلن أن مفهوم الوجود العام  ...کان أمراً ذهنیاً مصدریاً انتزاعیاً».
(همان)
به هر روي اگر به گونۀ باال محل نزاع تقریر گردد نزاع ،یک نزاع حقیقی است .زیرا اگر مفهوم وجود
اصیل باشد به این معنا است که مصداق آن ،عالم خارج از ذهن را پر کرده است .بنابر این ،وحدت بر
عالم خارج از ذهن سایه میافکند که در ادامه باید به دنبال توجیه کثرت خارجی بود ،اما اگر مفهوم
ماهیت اصیل انگاشته شود به این معنا است که مصداق این مفهوم یعنی ماهیات متباین عالم خارج
را پر کردهاند و بر این اساس کثرت و تباین بر واقعیت خارجی سایه خواهد افکند .بنابراین معنا باید
دغدغۀ توجیه وحدت را داشت که یا امکانپذیر است یا خیر.
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 -5نقد و بررسی برداشتهای دیگری در باب محل نزاع
 1-5اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به عنوان نزاع لفظی نه حقیقی

عدم توجه به معانی مختلف اصالت ،وجود و ماهیت و اینکه کدام معنا در محل نزاع مورد ن ر است
سبب طرح این مسأله به عنوان نزاعی لف ی و نه حقیقی شده است.
برخی در تقریر محل نزاع در باب معانی ماهیت ،وجود و اصالت چنین گفتهاند:
معانی ماهیت چهار قسم است« -4 :ما یقال فی جواب ماهو» به این معنا صهرف تعریهف اسهت در
پاسخ هر نوع پرسش «ما هوی» واقع میشود ،خواه پرسش مربوط به حقایق عینی طبیعی باشد ماننهد
«سنگ چیستی» و خواه دربارۀ حقایق ما بعد الطبیعه باشد مانند « :واجب الوجود چیستی»  -2ما به
الشی هو هو یعنی آن چیزي که شیئیت شیء به آن است ،خواه شیء ذهنی صهرف باشهد  ...و خهواه
شیء خارجی  -9واقعیت عینی بیرون از ذهن  ...مانند سنگ  ،آتش ،ذات خداونهد  -1حهد وجهود یها
پایانههاي هستیها که معنایی است سلبی و صدرالمتالهین پس از اثبات اصالت وجود ،ماهیهت را بهه
این معنا به کار برده است( .احمدي ،4911 ،ص  )41 -45و در ادامه بیان نمودهاند که :معهانی وجهود
بر چند قسم است( :همان ،ص -4 )45حالت مصدري که از حالت و وصف بودن چیزي در بیهرون یها
درون ذهن ،انتزاع و ساخته می شود ،یعنی ذهن از هر اسم یا حالت و وصفی ،مصدري میسهازد کهه
بودن آن اسم یا صفت را به آن حالت بیان میکند-مانند شجریت و عالمیت و  ...یا درخت بهودن یها
عالم بودن و  ...که چیزي جز همان درخت و عالم و فوق نیست و فقط ذهن اسهت کهه ههر کهدام از
آنها را به آن حالت بودن اعتبار کرده است -2 .یافت شدن ،که الهیجی وجود را به این معنا به کهار
برده است و ما نیز آن را به معناي یافت شدن ،یافتن ،و مابازا براي صورت ذهنی گرفتیم -9 .واقعیت،
عین (مقابل ذهن) ،کون ،مقابل ماهیت و عدم ،منشأ تأثیر .معناي اصالت نیز به قهرار زیهر اسهت-4 :
منشأ تأثیر بودن  -2مقابل فرعی و تبعی و طفیلی و اعتباري بودن شاید بتهوان معنهاي دیگهري ههم
براي هر کدام از این سه اصطالح یافت .اما معانی کار ساز آنها همینها است( .همهان ،ص« )45در
مقایسه معانی وجود و ماهیت از هر کدام با دیگري میبینیم که معناي سوم وجهود و ماهیهت ههر دو
یکی است و آن همان واقعیت عینی مستقل از مدرِک  ...است ،خواه نامش را وجود بگهذاریم و خهواه
ماهیت  ...و میبینیم که معناي اول ماهیت و معنهاي چههارم آن و نیهز شهق اول از معنهاي دوم آن،
اعتباري و یا ذهنی -در برابر اصیل و عینی -است ،همچنان که معناي اول و دوم وجود هم ،اعتباري
و غیر اصیل است .حال اگر در جاي جاي سخنان این اعاظم ،خواه اصالت ماهويهها و خهواه اصهالت
وجوديها نیک بنگریم می بینیم در بسیاري از موارد ،معانی چهارگانه ماهیت و معانی سهگانه وجهود
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با هم خلط شدهاند؛ یعنی آن جا که اصالت وجودي ،وجود را منشأ تأثیر دانسته ،طرف مقابهل آن را بهه
معناي اعتباري آن گرفت ه و اصالت و علیت و جاعلیت و مجعولیت وجود را انکار کهرده اسهت و آنجها
که اصالت ماهوي ماهیت را منشأ تأثیر و علیت و معلولیهت و  ...دانسهته ،اصهالت وجهودي آن را بهه
معناي اعتباري آن گرفته و ماهیت را فاقد آن اوصاف دانسته است ،با آن که با چشهم پوشهی از نهام-
گذاري ،که در علوم عقلی مهم نیست ،در بیرون ،یک واقعیت واحد بیش نیست به هر نامی نامگذاري
شود( ».همان ،ص  )45 -43و در نهایت این طور نتیجهگیري میشود کهه  «:نهزاع اصهالت وجهود و
ماهیت ،مولود خلط معانی وجود با معانی ماهیت و به تعبیر دیگر مولود خلط هستیشناسی با معرفت-
شناسی است و وقتی جایگاه هر کدام از هستی و شناخت روشن شهود جهایی بهراي بحهث از اصهالت
وجود یا اصالت ماهیت نمیماند( ».همان ،ص )41 -41
نقد و بررسی

 -4به ن ر میرسد تحویل بردن مسألۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیت به یک مسأله و مشکل زبهانی
که به دلیل عدم توجه به معانی مختلف وجود و ماهیت و خلط آنها شکل گرفته صهحیح نباشهد .در
این نگاه سعی شده با نگاه زبانشناختی و توسعه در معناي ماهیت و معانی مختلف وجود ،مسأله طرح
و سپس با انتخاب برخی معانی نزاع حل گردد گویی که مشکل نزاع اصالت وجود یها ماهیهت ،عهدم
توجه به معانی مختلف ماهیت و وجود است؛ به فرض اگر از اول ،موافقان و مخالفان به فرهنگ لغات
یا مصطلحات فلسفی رجوع کرده بودند با اندکی دقت مشکل حل میشد! آیا اختالف بسیار مالصهدرا
با فیلسوفان قبلی در مسائل فلسفی در تفاوت نگاه آنها به الفار و خلط معهانی مختلهف اسهتی آیها
ابتکارات حکمت متعالیه در بسیاري از مباحث فلسفی که مبتنی بر اصالت وجودانهد ناشهی از مباحهث
لف ی و تعابیر مختلف زبانی بوده استی
 -2معناي دوم و سوم ماهیت ،یک معنا است؛ آنچه «ما به الشیء ههو ههو» ،یعنهی آن چیهزي کهه
شیئیت شیء به آن است ،همان به معناي هویت ،واقعیت و  ...است؛ خدا نیز به این معنا ماهیت دارد.
معلوم نیست بر چه اساسی میان این دو تفاوت قرار داده شده است .مگر مهیتهوان شهیئیت شهیء را
بدون واقعیت آن تصور کردی آیا شیئیت شیء از ال واقعیت اسهتی واقعیهت شهیء همهان شهیئیت آن
است.
 -9در باب اینکه گفته شد در ن ر مالصدرا یکی از معانی ماهیت ،حد وجود یها پایانههههاي هسهتی
است که معنایی سلبی دارد و صدرالمتالهین پس از اثبات اصالت وجود ،ماهیت را به این معنا بهه کهار
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برده است باید خاطر نشان کرد که این معنا از ماهیت نمیتواند در بحث محل نزاع مطرح گردد .زیرا
داراي موضع و جهتگیري خاص فلسفی است و اگر به عنوان تعریف ماهیهت پذیرفتهه شهود گهویی
سرنوشت بحث در همین ابتدا با تعریف مشخص خواهد شد .زیرا ماهیت در خارج محقق نبوده و تنها
حد وجود است! به لحار روششناختی و منطقی حوزۀ تصورات و تصهدیقات از ههم جهدا اسهت و دو
حیطۀ مختلفاند ،از تصور ،تصور زاییده میشود و از تصدیق تصدیق پس نباید از تعریف اثبات بیرون
کشیده شود .افزون بر این ،معناي چهارم در ذیل معانی ماهیت در محل نزاع ،نمیتواند مطهرح شهود.
زیرا بنا به تلقی باال از مسألۀ مورد بحث ،از اساس اصالت وجود نوعی مغالطه است پس این معنا نیهز
که پس از اثبات اصالت وجود است نیز یک امر مغالطی است .در باب اینکه حهد بهه معنهاي سهلبی،
یعنی مرز و پایانههاي هستی ،مراد مالصدرا باشد محل تأمل است .در نگاه مذکور ماهیت ،یعنی «چه
نیستی» یعنی مراد از حد معناي لغوي حد است پس آنجا که وجهود تمهام مهیشهود ماهیهت انتهزاع
میگردد در حالی که ماهیت بیانگر تعین و نحوۀ وجودات محدود است در ذهن است نه اینکه بیانگر
وجه سلبی و چه نیستی آنها باشد .بنا بر سخن مذکور چگونه از پایانههاي وجودي موجودات مجهرد
ماهیت انتزاع میشودی
 -1اینکه در معناي اول ماهیت ،ماهیت «ما یقال فی جواب ماهو» به این معنا صرف تعریف است
و در پاسخ هر نوع پرسش «ما هوی» واقع میشود ،خواه پرسش مربوط بهه حقهایق عینهی طبیعهی و
خواه دربارۀ حقایق ما بعدالطبیعه باشد و خواه پیرامون مقوالت ثانیه و امور اعتباري و حتی موهومهات
و معدومات ،این امري نادرست است .زیرا فیلسوفان چنین معنایی را براي ماهیت نگفتهاند؛ ماهیت به
معناي اول تنها منطبق بر معقوالت اول(مفاهیم مهاهوي) مهیگهردد و نهه امهور غیهر مهاهوي ماننهد
معقوالت ثانیه و واجب الوجود و  ...اگر قصد جعل اصطالح جدیدي است آن یک بحث دیگراست که
در آن صورت به نحو کلی مسألۀ اصالت وجود صدرایی به گونۀ متفاوتی مطرح خواهد شهد و مسهایل
به کلی دگرگون میشود .تقریر محل نزاع بر خود نزاع تقدم روششهناختی دارد در حهالی کهه طهرح
مسأله و تقریر محل نزاع به گونۀ ن اممند صورت نگرفته و سایر احتماالت و مواضع ممکن در ایهن-
باره ،مطرح نشده است .در مورد « وجود» نیز مشخص نیست چگونه میان معناي دوم و سوم تفکیک
شده است؛ مگر آنچه «یافت شده» غیر از معناي «واقعیت» است .واقعیهت همهان اسهت کهه یافهت
میشود و آنچه یافت میشود همان واقعیت است چه در ذهن یافت شود که همهان واقعیهت ذهنهی
است و چه در خارج از ذهن یافت شود که همان واقعیت خارجی است؛ مگر میشود چیزي یافت شود
اما واقعیت نباشدی
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 -5معناي سوم ماهیت نباید به عنوان پیشفرض در حل مسألۀ اصالت وجود مطرح گردد .زیهرا خهود
این معنا محل بحث است و در مسألۀ ما بیطرف نیست و نمایانگر موضعی خاص است؛ آیا واقعیهت
خارجی ،حقایقی متفاوت مانند آتش ،سنگ و انسان و حیوان است یا ایهنکهه حقهایق خهارجی همهه
وجودند و یک امر واحداندی تا این امر مشخص نشود نمیتوان تعریف باال را به لحار فلسفی پذیرفت
و یا اگر بپذیریم نمیتوان در این موضع آن را دخالت داد.
 -2-5اصالت وجود و ماهیت در طول هم

مالرجبعلی تبریزي در رسالۀ اصول آصفیه اعتقاد دارد که ماهیت من حیث هی هی اقتضاي وجود و
تحقق در عالم خارج از ذهن را ندارد .پس ،این معنا در بحث اصالت وجود و ماهیت مورد ن ر نیست،
بلکه بحث بر سر ماهیت موجود متحقق در عالم خارج همراه و توأم با وجود است؛ پس ،وجود با
ماهیت هر دو در عالم خارج از ذهن محققاند و «ماهیت موجوده» در خارج به حیث مصاحبت با
وجود موجود است .البته این دو در عرض هم نیستند ،بلکه وجود الزمۀ ماهیت و تابع آن در خارج
هست .زیرا وجود شیء ،فرع شیء و تابع آن است (بنا بر قاعدۀ فرعیه) .بنابر این ،جاعل اوالً و بالذات
ماهیت را جعل میکند و این زمینهساز ثبوت وجود بر آن میگردد( .آشتیانی ،4939 ،ج  ،4ص -251
)251
چنان که آشکار است از ابتدا بدون تقریر محل نزاع ،مفروض گرفته شده که وجود و ماهیت در عالم
خارج داراي تحققاند! در این نگاه مفهوم وجود و ماهیت هر دو داراي مصداق خارجیاند پس هر
شیء خود مرکب از دو شیء میگردد .زیرا دو مفهوم داراي حیثیت متفاوت در عالم خارج داراي
عینیت نیستند .پس هر شیء مرکب از دو چیز است .الزمۀ بودن وجود براي ماهیت در نهایت ابهام
است .رابطۀ الزم (وجود) و ملزوم (ماهیت) چگونه قابل تصور استی با چه مکانیسمی این دو در کنار
هم قرار گرفته و شیء مرکبی را پدید آوردهاندی چگونه ماهیت میتواند سبب و علت تحقق وجود خود
گرددی چگونه میتوان تصور کرد ماهیت بدون وجود را و سپس آن را به عنوان ملزوم و تحقق دهنده
وجود در ن ر گرفتی
 -3-5اصالت وجود و ماهیت در عرض هم

در این دیدگاه مصداق وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن به صورت ترکیب انضمامی در کنار هم
قرار گرفتهاند و از هر کدام مفهومی در ذهن حاصل میگردد به مانند جسم مرکب از صورت و ماده
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(به نحو مرکب انضمامی) که از صورت و ماده آن مفهومی در ذهن حاصل میگردد .وجود به منزلۀ
مادۀ اشیا و ماهیت به منزلۀ صورت آنها و ارتباطشان مانند تداخل دو جزء است بدون اتحاد با
یکدیگر( .احسایی، 4211 ،ص  41 -45و )93 -10
در این دیدگاه آنچه مغفول مانده تقریر محل نزاع است و بدون توجه به این مطلب موضعگیري شده
است .در این تصور ،وجود و ماهیت در تشکیل اشیا مانند تصور عامیانه از تشکیل یک میز از چوب و
فلز تصور شده است! تصور میز از چوب و فلز قابل پذیرش بوده چون این دو در عرض هم هستند و
بی نیاز از هم اما تصور استقالل ماهیت از وجود چگونه استی ماهیت بدون وجود چگونه قابل تصور
است یا ماهیت مستقل در کنار وجود مستقل با چه مکانیسمی در کنار هم قرار گرفته و اشیا را
تشکیل دادهاندی
 -4-5عینیت وجود و ماهیت

در این دیدگاه معناي دوم اصالت وجود در آثار مالصدرا که در ابتداي نوشتار مورد بررسی قرار گرفت
مورد ن ر است .عینیت وجود و ماهیت در عالم خارج بدین معنا است که واقعیت واحد خارجی هم
مصداق وجود است و هم مصداق ماهیت .پس افزون بر تحقق مصداق مفهوم وجود ،مصداق ماهیت
نیز در خارج از ذهن تحقق دارد ،اما نه به نحو جدا از وجود ،بلکه به عین تحقق وجود .به تعبیري
دیگر :ماهیت در خارج عین وجود است .ذهن با تحلیل شیء واحد خارجی ،به وجود و ماهیت متمایز و
زائد بر هم در ظرف ذهن دست مییابد .برخی این معنا را دیدگاه نهایی مالصدرا در معناي اصالت
وجود میدانند( .فیاضی ،4911 ،ص )21
تقریر محل نزاع در این دیدگاه ممکن نیست ،چون تحقق دو امر یعنی وجود و ماهیت به وجود و
حقیقت واحد در خارج مفروض است .همانطور که در ابتداي نوشتار روشن گردید اگر تحقق دو امر از
ابتدا در عالم خار ج از ذهن مفروض گرفته شود چه در طول هم یا در عرض هم و یا چه عین هم،
باب تقریر محل نزاع بسته میشود .این دیدگاه باید در جاي خود مورد نقد و بررسی تفصیلی قرار
گیرد ،اما در اینجا به چند نکته کوتاه اشاره میکنم .ما باید از ابتدا مشخص کنیم که مفهوم وجود و
ماهیت معقول اولاند یا معقول ثانیی با توجه به مبناي قائالن به عینیت وجود و ماهیت باید با توجه
به اینکه مفاهیم ماهوي معقول اولاند .پس ،در اثر عینیت وجود و ماهیت ،وجود نیز معقول اول می-
گردد .بر این اساس که معقول اول و مفاهیم ماهوي مانند انسان ،درخت ،کوه و  ...باعث کثرت در
عالم خارجاند باید پذیرفت که وجود و ماهیت اگر معقول اولاند نمیتوانند در عالم خارج عینیت
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داشته باشند پس باید متکثر باشند .از سوي دیگر اگر هر دو معقول ثانی فلسفی باشند پس وجود و
ماهیت مابإزاي مستقیم خارجی ندارند و این امر حقیقت نمایی علم و رئالیست بودن فیلسوفان
مسلمان را زیر سؤال میبرد .اگر اصالت با وجود است و در عالم خارج عینیت برقرار است اصالت چه
معنایی میتواند داشته باشدی دوئیت ذهنی وجود و ماهیت چگونه میتواند در یک امر و حقیقت واحد
خارجی تفکیک شود و یکی علت تحقق دیگري گرددی اگر در خارج تفکیک شود پس عینیت نیست
و اگر تفکیک نشود دوئیتی نیست تا یکی به واسطۀ دیگري تحقق یابد.
 -6جمعبندی

در تقریر محل نزاع معناي اول اصالت یعنی مصداق داشتن مهورد ن هر اسهت .پهس اصهالت ،وصهف
مفهوم وجود قرار می گیرد یعنی مفهوم وجود اصیل است چون مصداق خهارجی دارد .دربهارۀ ماهیهت
نیز معناي اول ،یعنی ماهیت ارسطویی که بیانگر چیستی و حقیقت اشهیا در قالهب دسهتگاه مقهوالت
ارسطویی است مورد ن ر است .تقریر محل نزاع مقدم بر خود نهزاع اسهت و عهدم تبیهین درسهت آن
منجر به اتخاذ پاسخ و مواضع غلط خواهد گردید .اگرچه تقریر محل نهزاع و مفهاهیم مهورد بحهث در
حکمت متعالیه در برخی موارد جزیی رعایت نشدهاند ،اما در نگاهی کلی به حکمت متعالیه ایهن نهزاع
حقیقی بوده و داراي آثار متعدد و متفاوتیاند.
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