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ماهوی میان وجود ذهنی و وجود خارجی .اما به دل ِ
یل گوناگونی تعابیر از ماهیت در آثـار صـدرا،
شارحان حکمتصدرایی به مساله چیستی ماهیت و نو ،رابطه آن با وجود توجه ویژه داشته و هر
کدام تحلیل و تدقیق خاصی ارائه کردهاند .در این مقاله به تقریر و تبیینات آیت هلال جوادیآملـی و
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شناخت ،و نو ،رابطه ماهیت با وجود درحکمت صدرایی ،معتقدند ماهیـت صـرفا ظهـور ذهنـی
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مطابقتحکایی برقرار است.
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مقدمه

شناخت اشیاء در حکمت متعالیه أمری ممکن اسـت (صـدرالـدین شـیرازی/۵ :۱۷۹۱ ،
 ،)۰۱۷که به دو طریق حضوری و حصولی حاصل میشود (صدرالدین شیرازی:۱۷۹۱ ،
۱۹۷ /۱؛ حائری یزدی۷-۰ :۱۵۱۵ ،؛ مصباحیزدی .)۱۵۷ /۱ :۱۵۷۱ ،علم حصولی توسط
ذهن که شأنی از شئون نفس (شریعتی و حسینی شاهرودی )۵۱ :۱۵۷۱ ،و مسئول ادراک
حصولی نفس است (صدرالدین شیرازی۱۵۵ :۱۵۱۵ ،؛ مطهری )۵۹۷ /۷ :۱۵۹۵ ،کسـب
میگردد و علمی با واسطه مفاهیم و صورتهای نمایانگر است (مصـباحیـزدی:۱۵۷۱ ،
 )۱۵۷ /۱که با قدرت نفس انسانی در عالم نفس ایجاد میگـردد (صـدرالدین شـیرازی،
۱۷ :۱۰۱۵؛ صدرالدین شیرازی 1.)۱۱۰ /۱ :۱۷۹۱ ،این علم عمـدتاً بـر مفـاهیم مـاهوی
استوار است ،چون مفاهیمی که حاکی از واقعاند ،در مفاهیم ماهوی و فلسفی منحصرند،
که مفاهیم فلسفی تعداد بسیار انـدکی دارنـد و اساسـاً در علـوم ،موضـو ،حکـم واقـع
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1الزم به ذکر است که در این جا طبق صریح عبارت خود صدرا ،مطلق صور أعم از حسی و خیالی و
عقلی توسط نفس ایجاد میگردند ،البته وی در برخی عبارات نیز ،صور حسی و خیالی و عقلی را
تفکیک میکند و نفس را مصدر صور حسی و خیالی (صدرالدین شیرازی )۱۹۵-۱۹۹ /۱ :۱۷۹۱،و
گاهی َمظهر صور عقلی (صدرالدین شیرازی۱۹ /۱ :۱۷۹۱ ،؛ صدرالدین شیرازی۱۹۷-۱۹۹ /۱ :۱۷۹۱ ،؛
صدرالدین شیرازی۱۱۵ :۱۵۱۵ ،؛ صدرالدین شیرازی۵۱ :۱۵۱۵ ،؛ صدرالدین شیرازی-۱۵۰ :۱۵۹۵ ،
 )۱۵۷و گاهی َمصدر صور عقلی (صدرالدین شیرازی۱۷۷ /۹ :۱۷۹۱ ،؛ صدرالدین شیرازی/۱ :۱۷۹۱ ،
۱۷۱-۱۷۱؛ صدرالدین شیرازی۱۱۱ :۱۵۹۵ ،؛ صدرالدین شیرازی )۰۱۹ :۱۵۷۰ ،میداند.
از این رو برخی از پژوهشگران حکمت صدرایی در مقاالتی که نگاشتهاند ،از طریق حرکت جوهری نفس
و تفکیک مراحل مختلف تکامل نفس به حل این تناقض پرداختهاند ،به طوری که منفعل بودن و
تحول جوهری آن
مظهریت نفس را مربوط به اوان وجود نفس و ل
َ
فعال بودن و مصدریت نفس را بعد از ل
دانستهاند (شریفی۵۱ :۱۵۷۱ ،و  ۵۵؛کاوندی۹۷ :۱۵۹۰ ،؛ غفاری قره باغ .)۹۷ :۱۵۷۰ ،برخی شارحین
حکمت متعالیه نیز به این ناسازگاری توجه داشته و راه حل مذکور را برای رفع آن به کار بردهاند
(حسن زاده آملی۱۱۹ :۱۵۷۵ ،؛ حسن زاده آملی۱۵ :۱۵۹۷ ،؛ جوادی آملی ۵۱۵ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،و -۱۱۹
.)۱۱۵

نمیشوند (عبودیت .)۱۱۹ /۱ :۱۵۹۷ ،بنابراین میتوان گفت؛ شرط تحقق علم حصولی،
حضور صورت در ذهن همراه با انطباق صور ذهنی با صور عینـی اسـت و مطابقـت در
مفاهیم ماهوی همان حصول ماهیـت اشـیاء در ذهـن اسـت (مطهـری۱۵۷ /۷ :۱۵۹۵ ،؛
طباطبایی )۵۰ :۱۵۹۹ ،که انکار آن ،انکار واقع نمایی علم و سوفسطاییگری و سقوط در
دره ایدهئالیسم دانسته شده است (مطهری.)۱۱۰-۱۱۵ /۷ :۱۵۹۵ ،
از سوی دیگر در فلسفه صدرا ،چیستی ماهیتی که معیار شناخت دانسته شده است ،بـه

مطابق با خارج (صدرالدین شیرازی ،)۱ /۷ :۱۷۹۱ ،أمر عدمی (صدرالدین شیرازی:۱۷۹۱ ،
 ،)۵۰۱ /۱عکس وجود و خیال وجود برای أذهان (صـدرالدین شـیرازی،)۱۷۹ /۱ :۱۷۹۱ ،
معقــول و انتزاعــی (صــدرالدین شــیرازی ،).۹۵ /۵ :۱۷۹۱ ،حکایـ ِ
ـت وجــود (صــدرالدین
ل وجود و حکایت عقلی و شبح ذهنی (صدرالدین شیرازی،
شیرازی )۰۵۵ /۱ :۱۷۹۱ ،و ظ ل
 )۱۵۱ /۱ :۱۷۹۱و  . ...از این رو هریک از شارحان حکمت صدرایی مانند؛ جوادیآملـی و
ِ
خا ،مقبول خود و تعابیر گوناگون صدرا در باب ماهیت ،بـه
مصباحیزدی براساس مبانی
گونهای نحوه تحقق ماهیت و چیستی آن را تفسیرکردهاند.

1

در نظر صدرا برخالف میر داماد که ماهیـت را موجـود باْلصـاله در ذهـن دانسـته
(میرداماد ،)۵۵۷ :۱۵۵۱ ،تطابق میان ذهن و عین به ماهیتی است کـه بـالعرض محقـق
است (صدرالدین شیرازی .)۱۷۵ /۱ :۱۷۹۱ ،از این رو در فلسفهی مالصدرا حضور و
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1صدرا در فلسفهاش ،گاهی براساس مبانی پیشینیان بحث کرده و گاهی ابتکارات خود را بدون آن که
ِ
شناختی وحدت تشکیکی و وحدت
تصریح نماید ،مطرح میکند .همهنین وی دو دیدگاه وجود
شخصی وجود را ،در آن طرح کرده و همین منجر به اختالف نظر میان شارحین حکمت متعالیه در
مسائل مختلف شده است.

بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظر آیت لال جوادیآملی و مصباحیزدی

خوبی تبیین نشده و صدرا از ماهیت با تعابیر مختلف یاد نموده است .از جمله؛ مفهوم کل لیه
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نقش ماهیت در ادراک را نمیتوان نادیده گرفت و به نظر میرسد رابطه ذهن و خارج
رابطه ای ماهوی است و حتی بنا بر ادعای برخی از پژوهشـگران حکمـت صـدرایی،
فقط با این رابطه است که انسان میتواند ادعای کشف واقعیات خارجی و واقع بینـی
داشته باشد (گلی ملک آبادی ،)۱۵۵ :۱۵۹۹ ،بنابراین تفسیری که از نحوه تحقق ماهیت
ارائه می شود ،بر بسیاری از مباحث فلسفی ،نظیر بحث وجود ذهنی و واقـع نمـایی آن
تأثیر خواهد داشت.
اکنون سوال اصلی پژوهش حاضر این است که طبق تفسیر ارائه شده از چیسـتی
ماهیت و نحوه تحقق ماهیت براساس اصالت وجـود ،توسـط اسـتاد جـوادیآملـی و
مصباحیزدی تا چه حدی میتوان حقیقت خارجی را دریافت؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا
براساس تفسیر ارائه شده توسط دو استاد از چیستی و نحوه تحقـق ماهیـت ،مطابقـت
عینی ماهوی ذهن و عین امکان دارد؟ یا ذهن و عین صرفاً مطابقت حکایی دارند؟
برای یافتن پاسخ سؤال اصلی در پژوهش حاضر ابتدا بـه چیسـتی و نحـوه تحقـق
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ماهیت و نو ،رابطه ماهیت با وجود طبق اصالت وجود و نحوه تحقق مفهوم ماهوی از
نظر استاد جوادیآملی و مصباحیزدی و سپس مالحظهای در مسأله تطابق ماهوی ذهن
و عین در نگاه این دو استاد میشود.
 .1تبیین چیستی ماهیت و نوع رابطه آن با وجود

در این بخش نظر دو استاد پیرامون چیستی و نحوه تحقق ماهیت و رابطه آن با وجـود
به تفصیل و جداگانه شرح داده میشود.
 .1-1دیدگاه استاد جوادیآملی

ماهی لت در معنای عام خود «ما به الشیء هو هو» است؛ یعنی چیزی است کـه حقیقـت
خا ،خود به معنای «ما یقال فی جواب مـا
شیء را تشکیل میدهد و لیکن در معنای
ل
هو» است ،یعنی آنهـه کـه در پاسـخ بـه سـوال از «چیسـتی اشـیاء» مطـرح مـیشـود

(جوادیآملـی۵۱۱ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،؛ جـوادیآملـی )۷۵۱ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،و مـالک تمـایز
امورگوناگون است (جوادیآملی.)۵۱۷ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،
طبق مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،اعتباری بودن ماهی لت ،بـه ایـن معنـا
است که ماهی لت هر چند در خارج واقعاً موجود و دارای افراد حقیقی است ،لکن بالتبع
یا بالعرض و به بیانی دقیـقتـر در سـایه وجـود بـه صـورت مجـازی موجـود اسـت
ل بوده و کاشف از
برخوردار نمیشود ،بلکه مانند دیگر مفاهیم ،فقط به منزله سایه و ظ ل
وجود است .سایه و ظلی که همان عدم نور و الشیء است و اصل تحقلق و هسـتیاش
مجازی .از این رو رابطه ماهیت با وجود ،رابطه نمود با بود است (جوادیآملی:۱۵۹۱ ،
 ۵۵۱ /۱-۱و  ۵۵۹و ۰۵۷؛ جوادیآملی.)۱۱۷ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،
ماهیت ،ظهو ِر واقع و وجود مختص به خود و حکایت آن است که در ظرف ذهـن
برای آدمی آشکار میگردد (جوادیآملی۰۱ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،؛ جوادیآملی/۰-۱ :۱۵۹۱ ،
 ۷۱۱و  ۱۱۱-۱۱۷و ۱۷۷؛ جــوادیآملــی ،)۵۱۱ /۷-۱ :۱۵۹۱ ،ظهــور و حکــایتی کــه
ـناخت وجـ ِ
ِ
ـود آن ماهی ـت را ،در قالــب همــان حکای ـت و ظهــور تــأمین میکنــد
شـ
ِ
شـهود وجـود و
(جوادیآملی .)۱۹۵-۱۹۱ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،به عبارت دیگر ماهیت ثمره
محصول علم حصولی است (جوادیآملـی)۹۰ :۱۵۹۰ ،؛ یعنـی پـس از شـهود و علـم
ِ
ماهیت همان وجود ،در ذهن و بستر علم حصولی ظهور مییابـد.
حضوری به وجود،
البته هر چند مفاهیم ماهوی به سبب عدم تحقلق در خارج محصـور بـه ذهـن بـوده و

بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظر آیت لال جوادیآملی و مصباحیزدی

تحقق و واقعیت مختص به وجود،
(جوادیآملی .)۵۱۱ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،ماهی لت هرگز از ل

متعلق علم حضوری به معنای یافتن متن خارج ،واقع نمیشـوند؛ لـیکن ثبـوت آنهـا
ساخته ذهن نیست ،بلکه تابع وجود خارجی است (جوادیآملی.)۱۱۷ /۱ :۱۵۹۵ ،
توضیح مطلب اینکه در تحلیل ابتدایی ،ماهی لت همانگونه کـه در خـارج ،مهمـان
هستی خارجی است ،در بستر علم نیز مهمان هستی علم است؛ یعنی ماهی لت همانگونه
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که در خارج به تبع وجود موجود است ،در ذهن نیز به تبع هستی علم موجود و معلوم
است (جوادیآملی )۱۷۵ /۱ :۱۵۹۵ ،و قابلیت انتقال از یك ذهن بـه ذهـن دیگـر و از
خارج به ذهن را دارد ،از این رو میتواند با حفظ ذاتی لات خود به وجودهـای مختلـف
ذهنی و عینی موجود شود (جوادیآملی۱۵۹ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،؛ جـوادیآملـی/۱ :۱۵۹۵ ،
 .)۱۵۵در این تحلیل ،مفهوم ماهوی در مقابل ماهیلـت و معنـایی اسـت کـه گرچـه در
خارج مصداق و محکی دارد ،لیکن فرد ندارد و مانند ماهی لت دارای دو وجود مختلف
عینی و ذهنی نیسـت ،بلکـه همـواره وجـود آن ذهنـی و مصـداق آن خـارجی اسـت
(جوادیآملی .)۱۵۷ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،به عبارتی مفهوم ماهوی بطـور مسـتقیم بـا خـارج
رابطه ندارد ،بلکه از راه منشأ انتزا ،ذهنی خود به خـارج مـرتبط مـیشـود و بـا ارائـه
مصداق ،حکایت و نمود آن اسـت (جـوادیآملـی۱۵۵ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،؛ جـوادیآملـی،
.)۷۰۱-۷۰۱ /۱-۱ :۱۵۹۱
لکن تحلیل نهایی مبتنی بر وحدت شخصی وجود؛ یعنـی مجعـول بالـذات بـودن
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وجود و رابط بودن معلولهاست؛ با این بیان که از وجودهای حرفی فقط مفهوم انتزا،
میشود نه ماهی لت ،زیرا ماهی لت مقوله است و مقوله طرف و محمول است نه ربط و اگر
چیزی عین ربط و ربط اشراقی بود ،هرگز نمیتواند دارای ماهیلـت باشـد ،زیـرا در آن
صورت محمول و مستقل میشود .بنابراین از آنجا که معلـولهـا ربـط محـضانـد نـه
مستقل ،پس آنهه که از آنها فهم میشود ،جز مفاهیم نیست .بنابراین فرقی که در آغاز
بین مفهوم ماهوی و ماهی لت گذارده میشد ،برطرف مـیشـود (جـوادیآملـی:۱۵۹۵ ،
 ،)۵۱۵/۵و این حقیقت آشکار میشود که تحقلق خـارجی تنهـا از آن وجـود اسـت و
ماهی لت در موطن ذهن ،در مقام حکایت از آن واقعیت خارجی و به عنوان نمود آن بود
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است .به عبارت دیگر ،آن بود خارجی در آیینه نفـس حکـایتی دارد کـه آن حکایـت،
ماهی لت نامیده میشود (جوادیآملی.)۵۷۵ /۵ :۱۵۹۵ ،

از این رو این سخن که ماهیت واقعاً در خارج هست؛ لیکن به تبع وجـود ،سـخنی
است که برای سهولت در تعلیم و تعل لم و مبتنی بر تشکیک وجود بیان شـده اسـت و
گرنه ماهی لتی که منشأ کثرت است ،تنها در آیینه ذهن است؛ در خارج جز وجود چیزی
نیست؛ لکن چون دستیابی به خود آن وجودها و علم حضوری به آنها ممکن نیسـت،
معانی آنها در آیینه ذهن به صورت ماهی لت جلوهگر میشـوند .از ایـن رو اگـر انسـان
موجودی بشود که از ذهن رهایی یابـد؛ یعنـی قـادر باشـد کـه عـین خـارج گشـته و
.)۵۷۹ /۵ :۱۵۹۵
خالصه آنکه بنابر مبنای وحدت شخصی وجود ،ماهی لت چیزی جز مفهوم مـاهوی
و حکایت نیست و وجود جز ربط نیست (جوادیآملی۵۱۱ /۵ :۱۵۹۵ ،؛ جوادیآملی،
۱۵۹۹الف۷۵۱ /۱ :؛ جوادیآملی .)۱۰ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،وجودی که آیت بالذات و ماهیت
ـز ،از آن ،آی ـ ِ
منتـ ِ
ت تبع ـی خداونــد اســت (جــوادیآملــی۱۵۹۹ ،ب .)۰۰۵ /۱ :لکــن
محدودیت ،نقص و فقر امکان ِی موجودات ،سبب انتزا ،مفهوم ماهوی از وجود امکانی
حد شیء انتزا ،نمیشود ،بلکه از وجـود
میشود؛ یعنی ماهیت از نقص ،محدودیت و ل
ِ
نمود حد
مقیلد و محدود انتزا ،گشته و از همان نیز حکایت میکند .از این رو ماهیت،
ِ
وجود محدود است (جـوادیآملـی۰۱۷-۰۱۰ /۵-۱ :۱۵۹۱ ،
وجود نیست ،بلکه نمود
و .)۰۵۱گاهی ماهیت حاصل انتزا ،از قیود عدمی وجود دانسـته مـیشـود ،ولـی ایـن
سخن به این معنا نیست که ماهیت از خارج محدوده هستی و بعـد از منطقـه وجـود؛

بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظر آیت لال جوادیآملی و مصباحیزدی

بیواسطه وجود را مشاهده کند ،دیگر از ماهی لت سخنی نخواهد گفت (جـوادیآملـی،

یعنی از قلمرو عدم انتزا ،میشود (جـوادیآملـی .)۵۵ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،بنـابراین چنـین
نیست که ماهیت به تبع وجود به شکل حقیقی موجود شده باشد یا به گونهای با وجود
ترکیب خارجی یا ذهنی داشته باشد .بلکه ماهیت ،ظرف ظهـور و مـوطن حکایـت و
نمود ،نسبت به وجود است (جوادیآملی ۰۱ -۰۵ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،و .)۱۱۵
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از طرفی ماهیت در مدار بستهی جنس و فصل محدود اسـت و عـالم طبیعـت بـر
اساس حرکت جوهری ،یک واحد سیال و متحرک اسـت .بنـابراین ماهیـت بـه دلیـل
محدودیتی که دارد ،در جهان ماده و خارج که با حرکت جوهری خود هر مرزی را در
مینوردد ،نمیتواند محقق باشد ،از این رو جـز بـه انتـزا ،و عملکـرد ذهـن حاصـل
نمیگردد (جوادیآملی)۱۰۷ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،؛ یعنی ذهن شیء متحرك را تقطیع میکنـد
فعالیت ذهن ادامه داشته
و ماهیت خاصی را از آن انتزا ،مینماید ،بنابراین تا زمانی که ل
فعالیـت بایسـتد ،تقطیـع و تحصـیل
باشد ،تقطیع ادامه خواهد یافت و هرگاه ذهـن از ل
ماهیت نیز پایان مییابد (جوادیآملی .)۱۷۱ /۱-۱ :۱۵۹۱ ،خالصه متن وجود ممکـن
در خارج ،به ذهن به عنوان فاعل شناسا ماهیت را میدهد (فضلی ،)۱۱۱ :۱۵۹۷ ،از این
ل وجود دانسـته شـده اسـت (صـدرالدین
رو ماهیت شبح ذهنی و حکایت عقلی و ظ ل
شیرازی۱۵۱ /۱ :۱۷۹۱ ،؛ الهیجی.)۱۷۱ :۱۵۹۱ ،
 .2-1دیدگاه استاد مصباحیزدی
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در نظر استاد مصباحیزدی که مبتنی بر نظریه تشکیک خاصی و تعلقی است ،چـرا کـه
ایشان نظریه وحدت شخصی وجود را در فضای فلسفه نمـیپـذیرد (مصـباحیـزدی،
 :۱۵۹۵ج ،۱جزء .)۱۱۱ /۱ادعای فلسفه و سخن صدرا ،این است که «ماهیت» نتیجهی
انتزا ،ذهن است و تنها در ذهن وجود دارد و در خارج ،تنها وجـود موجـود اسـت و
ماهیت هیچگونه تحقق اصیل یا به تبعـی در خـارج نـدارد .هسـتی خـارجی حاصـل
«اتحاد» وجود و ماهیت نیست ،بلکه باید از «وحدت» آنها سخن گفته شود .ماهیـت،
جایگاه معرفت شناختی دارد و ابزاری عقلی برای شـناخت وجـوداتی اسـت کـه بـه
صورت مستقیم در دسترس ذهن نیستند .از این رو اگر برای عقل ممکن بـود کـه بـه
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شکل مستقیم به وجودات خارجی دست یابد ،دیگر نیازی به مفاهیم ماهوی نداشت،
زیرا در جهان هستی فقط ،وجود موجود است (مصباحیزدی :۱۵۹۵،ج ،۱جزء-۱۱۰ /۱

 .)۱۱۱چنان که صدرا نیز از ماهیت با تعبیر «خیـال و عکـس وجـود» یـاد نمـوده اسـت
(صدرالدین شیرازی۱۷۹ /۱ :۱۷۹۱ ،و.)۱۱۱
از این رو اینکه گفته میشود« :ماهیتِ ،
حد وجـود اسـت» بـه ایـن معناسـت کـه
رابطهای بین صورت ادراکی با شیء خارجی لحاظ میشود و از ایـن رو کـه صـورت
ذهنی ،حاکی از شیء خارجی و صورت آن است ،قالب مشـترکی بـین آنهـا در نظـر
گرفته میشود که انطباق آنها را بر یکدیگر و حاکی بـودن یکـی را از دیگـری میسـر
ذهنی و گاهی با وجود خارجی پر میشود ،این قالب و حد مشترک ،همان حد ماهوی
ِ
عرض وجود نیست ،زیرا اگر ماهیـت ،چیـزی
و ماهیت است .پس ماهیت ،چیزی در
باشد ،باید وجود دیگری در عرض ذهن و خارج داشته باشد .برای مثال در حد کمی و
مقداری ،اگر یک کاغذ به شکلهای مختلف مانند مربع ،مثلث و مستطیل بریده شـود،
در کاغذ شکلی موجود نشده است ،بلکه حاصل برش کاغذ ،شکل مربع یا مثلث است.
به دلیل محدود بودن کاغذ بریده شده ،به ناچار یکی از حدهای خا ،پیدا شده است.
ذهن ،این حد عدمی را به شکل امر وجودی ،لحاظ میکند و گفته میشود که فرضـاً
«شکل مثلث به وجود آمده است» .گرچه این مثال برای تشـبیه معقـول بـه محسـوس
است ،ولی حدود مفهومی نیز همین طور تبیین میشوند (مصـباحیـزدی :۱۵۹۵ ،ج،۱
جزء.)۵۵۰ /۱
ماهیت مانند شکل هندسی کاغذ است که در شیء خارجی وجود دارد ،سـپس در
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میسازد و چنین فرض میگردد که ماهیت مانند ظرف خالی است که گاهی با وجـود

صورت ادراکی نقش میبندد .اما این شکلها ،همگی امور معدومی هسـتند کـه عقـل
آنها را به صورت وجودی و ایجابی لحاظ میکند .پـس ماهیـت در جـایی مفـروض
است که ادراکی از شیء خارجی در ذهن نقش بسته و به این ادراک ،از حیث حکایت
و کشف خارج ،توجه شود؛ به این معنا که به حیثیت وجود موجود خارجی و موجـود
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ذهنی توجه نشده و فقط حد لحاظ شود .روش ادراک حصولی از موجود خارجی فقط
همین است (مصباحیزدی :۱۵۹۵ ،ج ،۱جزء.)۵۵۷ /۱
حیثیت مفهوم ،حیثیت اعتباری است و ماهیت حاصل اعتبار و لحاظ عقالنی است.
ماهیت یا همان «چیستی» در خارج نیست ،آنچه در خارج هست ،وجودی اسـت کـه
در مرتبه مشخصی قرار دارد (مصباحیزدی :۱۵۹۵ ،ج ،۱جزء .)۵۵۱ /۱چنانکه صـدرا
نیز میگوید« :ماهیة الشیء عبار عن مفهومه و معنـاه» (صـدرالدین شـیرازی.)۰۷۵ /۵ :۱۷۹۱ ،

بنابراین ماهیت ،حد عقلیای است که از موجودات محدود در ذهن منعکس میشـود
یا ظهورات وجود برای أذهان است (مصباحیزدی.)۱۱ :۱۰۵۷ ،
با چنین تصویری از ماهیت ،بداهت اعتباری بـودن آن روشـن مـیشـود ،زیـرا تـا
ادراکی در ذهن نسبت به چیزی حصول نیابد ،سخن گفتن از ماهیت معنـی نـدارد .بـه
عبارت دیگر ،در متن واقع ،غیر از وجود چیز دیگری نیست و ماهیت مربوط به عرصه
علم حصولی است .هنگامی که وجودی ادراک میشود ،از آنجا که وجـودی محـدود
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است ،حد عدمی آن به عینه در صورت ادراکی منعکس مـیشـود و ماهیـت در ذهـن
نقش میبندد (مصباحیزدی :۱۵۹۵ ،ج ،۱جزء .)۵۵۵ /۱بنابراین چون واقعیت خارجی،
واقعیت متعین و محدودی است ،از همین حیثیت تعین و محـدودیت ،ماهیـت انتـزا،
می شود .وجودات گوناگون نیز چون هر کدام تعین خاصی دارند ،از تعـین هـر کـدام
ماهیتی ویژه انتزا ،میشود (یزدان پناه.)۱۵۱ :۱۵۹۷ ،
حاصل آن که در نظر استاد جوادیآملی و مصباحیزدی ماهیت امری ذهنی و عقلی
است که البته استاد جوادیآملی این نظر را مبتنی بر تحلیل نهایی خود و مبنای وحدت
شخصی وجود مطرح میکند که به نظر ایشان نظر نهایی مالصـدرا نیـز همـین اسـت
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(جوادیآملی :۱۵۹۱ ،ج ،)۰۵۷-۰۷۱ /۱-۱برخالف استاد مصباحیزدی که نظریه نهایی
مالصدرا را همان تشکیک خاصی میداند و مبنای وحدت شخصی وجود را در فلسفه

نمــیپــذیرد (مصــباحیــزدی :۱۵۹۵ ،ج ،۱جــزء .)۱۱۱ /۱ماهیــت در دیــدگاه اســتاد
ِ
وجود متعین است ،ولی در دیدگاه استاد مصباحیزدی ،ظهو ِر تعی ل ِ
ن
جوادیآملی ،ظهو ِر
ِ
خود وجـود
وجود است ،به عبارت دیگر در نگاه استاد جوادیآملی ،ماهیت حاکی از
محدود است و در نگاه استاد مصباح ،حاکی از ِ
حد عدمی وجود .بنـابراین در دیـدگاه
نهایی استاد جوادیآملی و مصباحیزدی جایگـاه ماهیـت ،فقـط در ذهـن اسـت و بـه
عبارتی ماهیت همان ،مفهوم مـاهوی اسـت و مفهـوم مـاهوی و ماهیـت بـا یکـدیگر
اصطالحی رایج از مفهوم و ماهیت که مفهوم أعم از ماهیت میباشد .ماهیت گاهی بـه
وجود خارجی و گاهی به وجود ذهنی موجود میشود و خارجیت و ذهنیت عین ذات
او نیست ،لام ا مفهومی که در مقابل ماهیت است ،محال است که در خارج یافت شـود.
به عبارت دیگر ماهیت قابل تبدل به وجود با حفظ اصـل ذات مـیباشـد ،بـر خـالف
مفهوم که قابل تبدل به وجود نمیباشـد (مطهـری :۱۵۹۵ ،ج ،۰۵ /۷صـلیبا و صـانعی،
 ۱۵۰ ،۱۵۱ :۱۵۱۱و .)۱۱۹
اکنون سؤال این است که در دیدگاه دو استاد نحوه تحقق مفاهیم مـاهوی در ذهـن
چگونه است؟ در ادامه برای یافتن پاسخ این سوال به بررسی نظر دو استاد پیرامون این
مسأله پرداخته میشود.
 .2تبیین نحوه تحقق مفاهیم ماهوی در ذهن

در این بخش نظر دو استاد پیرامون نحوه تحقق مفهوم ماهوی در ذهـن بـه تفصـیل و
جداگانه شرح داده میشود.
 .1-2دیدگاه استاد جوادیآملی

ل وجود علم ظهور پیدا میکند و فاقد وجود
ماهیت یا مفهوم ماهوی برای عالم ،در ظ ل
حقیقی و خارجی است .در نفس فقط یک وجود؛ یعنی همان وجود علم ،موجود است
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مغایرتی ندارند ،لذا گاهی از ماهیات تعبیر به مفاهیم ماهوی میشود .برخالف تعریف
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و آن وجود خارجی به این دلیل که ظاهر است ،در سایه هسـتی خـود ،ذات معلـوم را
اظهار میکند؛ مانند گیاه خارجی که وجود و ماهیتی دارد که در خـارج بـه آن وجـود
ل آن تحقلـق پیـدا
موجود است و عالوه بر آن ،سایهاش نیز بدون وجود حقیقی ،در ظـ ل
میکند (جوادیآملی۱۷۵ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،و.)۰۱
ل است و مفهوم ماهوی به این وجود ظل لی موجود است؛ نه به وجود
وجود ذهنی ظ ل
علم ،زیرا وجود علم ،خارجی است (جوادیآملـی .)۰۱ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،وجـود ذهنـی در
واقع ،سایه وجود خارجی نیست ،بلکه سایه وجود علم است که در نفـس انسـان کیـف
نفسانی ،یا مقوله دیگر و یا بیرون از مقوله است (جوادیآملی.)۱۵ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،
وجود ذهنی (وجود ظل لی) در سایه وجود علم پدیدار میشود .البته هیچ یـك از دو
وجود ظلی ذهنی و وجود حقیقی علم ،مجازی نیستند ،بنابراین ماهیت علم و ماهیـت
معلوم (مفهوم ماهوی) هم که به تبع این دو وجود بـه شـکل حقیقـی یـا ظل لـی نمـود
مییابند؛ مجازی نیستند .در حقیقت ،وجود خارجی و وجود ذهنی دو مرتبه از مراتب
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واقعیت و هستی هستند ،با این تفاوت که أثر در مرتبه قوی ظاهر میشود و بـر مرتبـه
دیگر که مرتبه ضعیفتری از وجود است ،أثری مترتلب نمیگـردد .از ایـن رو وجـود
حقیقی در برابر وجود مجازی مغایر با وجود حقیقـی در برابـر وجـود ذهنـی و ظل لـی
اســت ،زیــرا وجــود ظلــی ذهن ـی یکــی از مراتــب مش ـک لک حقیقــت وجــود اســت
(جوادیآملی.)۵۵۵ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،
چون نفس انسانی آیت کبرای خداوند است ،هم چون خداوند علم ِ متلحد با قدرت
دارد و معلوم او که مخلوق وی است ،عین مقدور اوست (جوادیآملـی/۰-۱ :۱۵۹۱ ،
 ،)۰۰لکن از آنجا که نفس در مراتب نزول با واجب بُعد پیدا کرده و وسائطی بین او و
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منبع وجود حاصل شده ،توانش کم و وجودش ضعیفتر شده است ،به همـین علـت
هرچه بر نفس ترتلب مییابد و افعال و آثاری که توسـط آن موجـود میگردنـد ،دارای

وجود ضعیف تری هستند ،لذا صور (مفاهیم ماهوی) صادر از ذات نفس ،فاقد جمیع
آثار صور خارجی هستند .صور خارجی معلول خداوند متعال هستند و صور صـادر از
شدت ضعف ،وجودشان به منزله أظالل وجودات خارجی است .بنابراین
نفس به علت ل
تقرب آن به مبـدأ ممکـن مـیشـود
ترتلب آثار خارجی بر معالیل نفس تنها در صورت ل
(جوادیآملی.)۱۱-۱۰ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،
ادراك علمی نفس ،ادراکی حضوری است .زیرا با حضور علم نـزد عـالم ،صـورت
خارجی و حکایت ماهیت از آن ،علم چهـره وجـود ذهنـی و حصـولی پیـدا میکنـد
(جوادیآملی)۱۱۱ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،؛ یعنی انسان ابتدا صورتی را در ذهن با واسطه وجود
علم مییابد و آنگاه آنهه را یافته با وجود طبیعی و مادی تطبیق کرده و بـا آن مقایسـه
میکند .در این مطابقت و مقایسه و حکایت ،که فاقد آثار وجود خارجی است ،وجود
ذهنی و علم حصولی شکل میگیرد (جوادیآملی.)۱۱۷ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،
 .2-2دیدگاه استاد مصباحیزدی

حیثی ِ
ت مفهوم ،اعتباری است ،به این معنا که هنگام مواجه شدن با عین خـارجی و بـا
ادراک آن و ارتباط قوای ادراکی با خارج ،اثری از اشیاء در نفس حاصل میشود.گرچه
صورت ذهنی توسط شیء خارجی موجود نمیشود ،ولی از آن جا که شیء خـارجی
به گونهای در تحقق این وجود نفسانی دخیل بوده ،اثر خارج است .بـه عبـارت دیگـر
نفس در أثر تماس با شیء خارجی مستعد ظهور یا صدور این صورت میشود .منظور

بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظر آیت لال جوادیآملی و مصباحیزدی

علمی نیز بالعرض و بالتبع حاضر میشود ،لکن هنگام قیاس صورت علمی بـا وجـود

از «مفهوم» یا «وجود ذهنی» ،همان وجود صورت در نفس نیسـت ،زیـرا ایـن وجـود،
وجودی خارجی است .به تعبیر أدق ،صورت از آن جهت که وجودی مجرد و محقـق
در موطن نفس است« ،مفهوم» یا «ذهنی» نیست ،بلکه از آن حیث که کاشـف از شـیء
خارجی و مرآتی برای دیدن شیء خارجی اسـت« ،مفهـوم» و «وجـود ذهنـی» اسـت
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(مصباحیزدی :۱۵۹۵ ،ج ،۱جزء.)۱۱۱-۱۱۰/ ۱
در واقع دو گونه به وجودهایی که مرآتیت دارند ،نظر میشود؛ یکی ایـنکـه بـه
توجه شود و خودش فراموش گردد که دومی همـان
خودش و دیگر اینکه به مرئی ل
علم حصولی میشود .پس وقتی کیفیتی در نفس تعی لن پیدا میکند ،اگر ایـن کیفیـت
نفسانی از نظر هستی شناسی بررسی گردد ،کیف نفسانی است .مثل اینکه به کاغذی
که روی آن عکسی نقش بسته ،گفته میشود« :این کاغذ و رنگ اسـت» .شـهود عـن
بُعدٍ ،در مورد ادراکات عقلی پذیرفته نیست و این همان علم حضوری است .ولی اگر
توجه شود ،این همان مفهوم می شود .در واقع علم حصولی،
به صورت علم حصولی ل
حقیقتش پی بردن از چیزی به چیز دیگر است و این حیثیت بستگی به توجلـ ه فاعـل
دارد .پس مفهوم چیزی در کنار وجـود خـارجی نیسـت ،بلکـه بعضـی وجودهـای
توجه مرآتی و نظر علم حصولی میشود
خارجی (معقوالت اولی) هستند که به آنها ل
و حیثیت استقاللی آن حذف و به حیثیت ابزاری آن توجه میگـردد و از عکـس بـه
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عاکس پی برده میشود (مصباحیزدی ،بیتا /۱ :جلسه۷۵؛ مصباحیزدی :۱۵۷۷ ،ج،۱
جزء.)۵۰۷-۵۰۰ /۵
خالصه آنکه حیثیت مفهوم به یک معنا اعتباری است؛ یعنی بستگی به لحاظ ذهـن
دارد .این صور ذهنی جنبه مرآتی دارد .آنچه واقعیت فی حد نفسه دارد ،صرف نظر از
توجه از خود آن صورت قطع و غفلت
لحاظ ما ،کیف است و جنبه مرآتی ،آن است که ل
توجه شود و این همان علـم حصـولی اسـت .پـس ایـنکـه
گردد و به مرئی و عاکس ل
صورت نفسانی به حمل شایع و بالذات کیف است ،به همین معناست و این همان علم
توجه شود و آن مرآت قرار داده شود ،در این
حضوری است .ولی اگر به علم حصولی ل
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صورت مفهوم میگردد (مصباحیزدی ،بیتا /۱ :جلسه۷۵؛ مصـباحیـزدی :۱۵۷۷ ،ج،۱
جزء.)۵۰۷-۵۰۰ /۵

به عبارت دیگر حیثیت وجود ذهنی ،حیثیت قیاسی است و هر وجودی خارجی و
عینی است ،ولی اگر دو وجود با هم مقایسه شوند و اشتراک در ماهیت داشته باشند و
یکی از وجودها دارای أثر باشد و وجود دیگر أثر آن وجـود را نداشـته باشـد ،وجـود
تصور وجود ذهنـی در مقابـل وجـود خـارجی غلـط اسـت
ذهنی آن شیء است .لذا ل
(مصباحیزدی ،بیتا /۱ :جلسـه۷۵؛ مصـباحیـزدی :۱۵۷۷ ،ج ،۱جـزء )۵۰۷-۵۰۰ /۵و
ذهنیت وصفی در مقایسه با وجود خارجی معلوم است (عبودیت.)۱۱۵ /۱ :۱۵۹۷ ،
ِ
خارجی دارای اثر ،مقایسه شود ،وجود ذهنی میگردد
خارجی است ،ولی اگر با وجود
و اگر به آن نگاه استقاللی شود ،علم حضوری و با نگاه مرآتی به آن ،علم حصـولی یـا
همان مفهوم است که اگر صورت شیء خارجی از نو ،معقوالت اولـی باشـد ،مفهـوم
حاصل نیز مفهومی ماهوی خواهد بود.
 .3مالحظهای در مطابقت ماهوی ذهن و عین بر اساس نوع رابطه ماهیت با وجود

یکی از سواالت متداول معرفت شناسی این است که چه رابطهای میان عـالم و معلـوم
برقرار میشود که مالک کشف و آگاهی میگردد؟
گرچه در مقالهای ادعا شده که بحث تطابق عینی ماهوی با اصالت ماهیت سـازگار
است ،لذا براساس اصالت وجود جوابگـوی مسـأله مطابقـت ذهـن و عـین نیسـت
(باباپور و دیگران ،)۱۹ :۱۵۷۵ ،ولی پژوهش حاضر به دنبال این است که با توجـه بـه
چیستی ماهیت و مفهوم ماهوی و نو ،رابطه آن با وجود در دیدگاه استاد جوادیآملـی
و مصباحیزدی ،مشخص کند که آیا رابطه مـاهوی مـیتوانـد مـالک کشـف حقیقـت
خارجی و واقع نمایی تصورات ذهنی باشد؟
با توجه به آنهه از نظرات جوادیآملی و مصباحیزدی گذشت ،مشخص شد که در
نگاه این دو استاد گذشته از اختالف در مبنـا ،ماهیـت ابـزار عقلـی و ظهـور واقعیـت
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حاصل آنکه در نظر استاد مصباحیزدی و جوادیآملی ،هر صورتی در ذهن ،وجود
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خارجی در ذهن است و در دنیای خارج تحققی و لو بالعرض ندارد .گرچه ایـن نظـر
استاد جوادیآملی مبتنی بر وحدت شخص وجود است که استاد مصباحیزدی آن را در
فلسفه نمیپذیرد و قائل به تشکیک خاصی اسـت .بنـابراین وقتـی ماهیـت در خـارج
تحقق و لو بالعرض نداشته باشد ،مطابقت عینی بین ماهیت ذهنی و خارجی بیمعنـی
خواهد بود ،گرچه مطابقت حکایی بین ذهن و عین وجود دارد که البته در نظر نهـایی
استاد جوادیآملی ،ماهیت حاکی از وجود متعیلن خـارجی اسـت و در دیـدگاه اسـتاد
ِ
حدود عدمی وجود خارجی است؛ یعنی مفاهیم ماهوی
مصباحیزدی ،ماهیت حاکی از
انطباق حکایی بر وجودات متعین دارند و حکایتگری نیز نوعی معرفت اسـت .ولـی
طبق نظر استاد جوادیآملی علم حصولی علمی ایجابی خواهد بود ،برخالف نظر استاد
مصباحیزدی که علم حصولی ،علمی سلبی تنزیهی اسـت ،چـرا کـه طبـق نظـر اسـتاد
جوادی آملی مفاهیم تنها حاکی از نفاد عدمی و حدود موجودات نیستند و معطوف بـه
وجوهی از حقایق هستند .بنابراین حاصل شناخت از طریق مفاهیم مـاهوی ،شـناختی
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ایجابی است نه سلبی و ماهیت الزمهی حد و نفاد و قصور است نه خود حد و امـری
عدمی تا ادعا شود که معرفت حصـولی از طریـق مفـاهیم مـاهوی ،معرفتـی سـلبی و
تنزیهی است .ولی طبق نظر استاد مصباحیزدی مفاهیم ماهوی حاکی از حدود عـدمی
موجودات هستند ،بنابراین شناختی سلبی را افاده میکنند.
به نظر میرسد دیدگاه صحیح همان نظر استاد جوادیآملـی اسـت و نظـر اسـتاد
مصباحیزدی به دالیل زیر نمیتواند مقبول باشد:
 . ۱صدرا بارها ماهیت را حاکی از خود وجود دانسته (صدرالدین شـیرازی:۱۷۹۱ ،
 ۰۵۵ /۱و  ،)۰۱۷نه حاکی از حدود عدمی که تفسیر فوق دال بر آن است.
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 .۱با چنین نظریهای یا به کلی بساط علم حصولی برچیده میشـود یـا دسـت کـم
بسیار کم فایده و بیخاصیت میشود؛ زیرا مفاهیمی که حاکی از واقعاند ،منحصرند در

مفاهیم ماهوی و فلسفیای که اوالً ،تعداد بسیار اندکی از آنها را تشکیل مـیدهنـد و
ثانیاً ،این مفاهیم در علوم اساساً موضو ،حکم واقع نمـیشـوند .پـس علـم حصـولی
عمدتاً بر مفاهیم مـاهوی اسـتوار اسـت،که طبـق ایـن نظـر حـاکی از حـدود عـدمی
واقعیاتاند ،نه از خود واقعیات .پس ما از خـود واقعیـات خـارجی ،آگـاهی چنـدانی
نداریم و علوم تجربی ما را از خود واقعیت عینی تجربـی آگـاه نمـیکنـد (عبودیـت،
.)۱۱۹ /۱ :۱۵۹۷
ماهیت هم بر واقعیت خارجی صادق نیست و این حرف پذیرفته نیست (همان).
به هر حال بنا بر نظر هر دو استاد ،ماهیت ذهنی که همان مفهوم ماهوی است ،فقط
حاکی و نمایانگر واقعیت خارجی است که در این صورت مطابقت عینی ماهوی ذهن
و عین بیمعنی است ،چرا که در خارج ماهیتی نیست تا تطابقی عینی در کار باشد .ولی
از آنجا که حکایتگری ذاتی صور ذهنی است (صدرالدین شـیرازی-۵۱۷ /۱ :۱۷۹۱ ،
 .)۵۱۰بنابراین صورتهای ذهنی بیان خود را از واقع دارند و بـه عبـارتی حکایـت از
واقعیت خارجی دارند (معلمی و ترکی )۰۵ :۱۵۷۱ ،و مطابقت حکـایی بـین ذهـن و
خارج وجود دارد و صور ادراکی متعلقات خود را بـه درسـتی مـینماینـد و حکایـت
میکنند (فیاضی ،)۱۵۷ :۱۵۷۵ ،ولی اینکه صور ادراکی و مفاهیم ذهنی واقعیات اشیاء
را نشان میدهند و با آنها تطابق عینی ماهوی دارند ،نیـز قابـل اثبـات نیسـت .حتـی
براساس مبانی حکمـت متعالیـه در نظریـه تطـابق مـاهوی ،ادراکـات تـا حـدودی از
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 .۵در این تفسیر از واقعیت عینی نداشتن ماهیت ،نتیجه گرفته شده است که مفهوم

وجودات خارجی حکایت میکنند ،زیرا حقیقت هر چیزی همان وجود آن اسـت کـه
جز با مشاهده حضوری نمیتوان آن را شناخت .از این رو برای مخالفت با نظریه شبح
(حیدری ،بیتا )۵۱۵ /۱ :و اثبات مطابقت عینی علم با خارج بایـد بـه دنبـال راه حـل
دیگری بود ،چنان که برخی به استناد سخن صدرا مبنی بـر ایـنکـه وجـود صـوری و
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ادراکی به جهت سلب نقایص مادی ،وجودی أعلی و أشرف از وجود مادی است ،بـه
طوری که صورتهای مادی مثال و سایه صورتهای نفسانیاند (صدرالدین شیرازی،
 ،)۵۵۰-۵۵۵ /۵ :۱۷۹۱برای حل این مسأله از تطابق عوالم بهره بـردهانـد و گفتـهانـد:
مجـرد
«گرچه ممکن نیست واقعیت علم منشاء آثار متوقلع از واقعیت مادی باشد ،زیرا
ل
است و لیکن منشاء آثاری برتر و کاملتر از آثار مذکور است .به تعبیر دیگـر واقعیـت
علم منشاء آثار واقعیت مادی هست ،لاما نه به نحوی کـه در وجـود خـا ،آن ،یافـت
میشود ،بلکه به نحو برتر .پس واقعیت علم ،وجود برتر شی مادی است .در اینجا بـا
حمل حقیقه و رقیقه سر و کار داریم» (عبودیت.)۱۱۷ /۱ :۱۵۹۷ ،
اکنون با فرض پذیرش نظریه تطابق عوالم ،سؤال این است که چگونـه علمـی کـه
مخلوق نفس است ،وجود برتر استک و عالم مادی که مخلـوق واجـب تعـالی اسـت،
وجود ناقص و ضعیفتر؟ک در حالی که به صریح سخن صدرا (صدر الدین شـیرازی،
 )۱۱۱ /۱ :۱۷۹۱و استاد جوادیآملی (جوادیآملی )۱۱-۱۰ /۰-۱ :۱۵۹۱ ،نفس و آثار
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آن ضعیف تر از وجود خارجی صادر از واجب تعالی اسـت .لـذا جـا دارد کـه نظریـه
تطابق عوالم در پژوهش های دیگری مورد تدقیق بیشتری واقع شود.

نتیجهگیری

نظریه اتحاد ماهوی ذهن و عین در میان حکیمان مسلمان واقعگرا رایج بوده و صـدرا
کرات بر تطـابق عینـی مـاهوی ایـن دو تأکیـد مـیکنـد .مقـاالت
نیز در فلسفهاش به ل
گوناگونی در این مسأله نگاشته شده که برخی از این نظریه دفا ،نموده و برخی دیگـر
آن را مطابق اصالت ماهیت و از باب مماشات صدرا با قوم و حکمای سابق دانستهاند.
نگاه دو شارح حکمت صدرایی؛ استاد جوادیآملی و مصباحیزدی مورد تـدقیق قـرار
گرفت ،چرا که اقتضای مباحث فلسفی ورود به یک مسأله از جهات گوناگون است.
طبق آنهه گذشت روشن شد که بر مبنای اصالت وجود در حکمت متعالیه و بالتبع
تبیین مفهومی ماهیت و نو ،رابطهی آن با وجود در دیدگاه دو شارح فلسفه صـدرایی؛
استاد جوادیآملی و مصباحیزدی ،ماهیتی در خارج نیست که بخواهد مطابقت عینی با
ماهیت ذهنی داشته باشد .به عبارت دیگر سالبه به انتفاء موضو ،است؛ یعنی موضـو،
تطابق عینی ماهوی ذهن و خارج که ماهیـت اسـت ،در خـارج محقـق نیسـت ،پـس
مطابقت عینی ماهوی هم بین این دو وجود ندارد و به بیان أدق مطابقت عینی مـاهوی
ذهن و عین بیمعنی است.
گرچه ،طبق بیان هر دو استاد مطابقت حکایی بین ذهن و عین وجـود دارد و طبـق
بیان استاد جوادیآملی ماهیت ذهنی حاکی از وجود متعین خارجی و طبق بیان اسـتاد
مصباحیزدی حاکی از حدود عدمی وجود خارجی است .زیرا این دو شـارح جایگـاه
ماهیت را صرفاً ذهن دانسته و آن را ابزاری عقلی برای شناخت جهان خارج دانستهاند
ِ
وجود متعـیلن خـارجی و مصـباحیـزدی آن را
که البته جوادیآملی ماهیت را حاکی از
حاکی از تعی ل ِ
ن وجود دانسته است .چنانچه گذشت به نظر میرسد به دلیل اشـکاالت
وارد بر نظریه استاد مصباحیزدی ،دیدگاه صحیح نظریه استاد جوادیآملـی مـیباشـد.
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گرچه این ادعا که؛ «ماهیت صرفاً در ذهن است و در خارج مـاهیتی نیسـت» ،نیازمنـد
بررسی و پژوهشی جداگانه است که از توان این مقاله خارج بوده و پژوهشـی متمـایز
میطلبد .چرا که ضرورت دارد مشخص گردد که آیا این ادعا را میتوان تفسـیری بـر
نظر صدرا دانست یا نظریهای جدید و قدمی نوین از سـوی دو اسـتاد نوصـدرایی در
حکمت متعالیه است که البته باید به لوازم آن نیز پایبند بود؟
همهنین این مقاله در پی اثبات نظریه شبح که علم را حضور شبح حاکی از ماهیت
شی در ذهن دانسته ،نیست ،بلکه میخواهد بگوید که بنا بر دیدگاه دو استاد مطابقـت
عینی ماهوی ذهن و خارج ممکن نیست ،بلکه مطابقـت حکـایی بـین ذهـن و عـین
براساس شیوه خا ،مفهوم سازی ذهن وجود دارد و برای اثبات مطابقت عینی ذهن و
خارج باید از دالیل و طرق دیگری بهره جست.
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