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چکیده
محور اصلی حکمت متعالیه و مبنای بسیاری از نظریـات صـدرالمتألهین ،نظریـه اصـالت وجـود
است .این نظریه در آثار متعدد صدرا وجود دارد و نزد شارحین نیـز مـورد تفسـیر و تبیـینهـای
گوناگون قرار گرفته است .میتوان حداقل سه تفسیر مهم از این نظریـه را برشـمرد کـه هرکـدام
تقریر خود را به صدرا نسبت دادهاند .تفسیر نخست معتقد است ماهیت به تبـع وجـود در خـارج
حـد وجـود دانسـته
موجود است و تحقق ماهیت در خارج حقیقی است .در تقریر دوم ،ماهیـت ل
شده است که به عرض وجود ،در خارج موجود میشـود و موجودیـت ماهیـت در ایـن تفسـیر،
اعتباری است .برداشت سوم ،موجودیت ماهیت در خارج را مجـازی و جایگـاه ماهیـت را ذهـن
میداند به گونه ای که در خارج ،تنها و تنها وجود ،متحقق است و ماهیت ،ظهور عقلـی و ذهنـی
وجودهای محدود است .در پژوهش حاضر ،دو فرضیه مطرح و پی-گیـری مـیشـود :اول اینکـه
عامل اصلی پیدایش سه دیدگاه متفاوت درباره نظریهی واحد اصـالت وجـود ،عبـارات متفـاوت
خود صدرالمتألهین و تبیینهای گوناگون ارائه شده از جانب خود ایشان است؛ دوم آنکه شـواهد
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فلسفی دیگری از سایر نظریات صدرا میتواند تأییدی بر تفسیر سوم از نظریه اصالت وجود بوده
و گویا در دیدگاه نهایی وی ماهیت صرفا ،وجودی مجازی دارد .در تبیـین فرضـیه اول ،عبـارات
همخوان و سازگار با هر دیدگاه را مطرح و منشأ آن را در تعابیر صدرا نشان مـیدهـیم .در اثبـات
فرضیه دوم ،از مسأله وجود رابط از دیدگاه صدرا بهره خواهیم برد .ماهیت نداشتن وجود رابـط و
ربط بودن ممکنات نسبت به حق تعالی ،تفسیر سوم اصالت وجود را به عنوان نزدیکتـرین تفسـیر
به رأی حقیقی صدرالمتألهین تأیید میکند.
کلیدواژهها :اصالتوجود ،صدرالمتالهین ،تفسیرهای سهگانه ،اعتباریت ماهیت ،وجودرابط.
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مقدمه

نظریه اصالت وجود ،یکی از مهمترین اصول فلسفی حکمت متعالیه اسـت کـه مـورد
تأکید همه فالسفه پس از مالصدرا قرار گرفته است .میتوان گفت که حکمت متعالیـه
بر پایه اصالت وجود استوار است به گونهای که این اصل با تمام مباحث فلسفی دیگر
در این مکتب فلسفی ،مرتبط و بر آنها تأثیرگذار است؛ همهنین نتایجی که از نظریـه
اصالت وجود ناشی میشود (ماننـد نظریـه وحـدت وجـود) ،خـود از مباحـث مهـم
فلسفیاند .بنابراین ،فهم دقیق نظریه اصالت وجود میتواند بر فهم بسیاری از مباحـث
فلسفی تأثیرگذار باشد ،چنانکه هرگونه ابهام یا اشکال در فهم ایـن نظریـه ،مـیتوانـد
سبب خلل در درک صحیح مسائل فلسفی دیگر در حکمت متعالیه گردد.
میرداماد در اوایل قرن یازدهم مطرح شده است .اگرچه میرداماد به اصالت ماهیت قائل
بوده ،اما شاگرد وی ،مالصدرا ،بر خالف استاد خویش ،به اصالت وجود معتقد گشـته
است.
شارحان فلسفه صدرالمتألهین ،در توضیح و شرح نظریه اصالت وجود ،سه تفسـیر
متفاوت ارائه کردهاند و هر کدام ،متناسب با دیدگاه خویش ،تفسیر مورد نظر خود را به
مالصدرا نسبت دادهاند .تفاوت عمده این سه تفسیر ،در نحـوه موجودیـت ماهیـت و
چگونگی اعتباریت آن است .موجودیت بالتبع ماهیت ،یا موجود بودن بالعرض  ،و در
نهایت وجود بالمجاز ماهیت ،محور اصلی هریک از تقریرهای سهگانه نظریه مالصدرا
است.
به نظر می رسد که اولین تفسیر از اصالت وجود و اعتباریـت ماهیـت را مـیتـوان
منتسب به غالمرضا فیاضی دانست .در حالیکه بسیاری از پیروان و شارحان حکمـت
متعالیه تفسیر دوم اصالت وجود را در توضیح این نظریه انتخاب کردهاند .از میان ایـن
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مسأله اصالت وجود ،قدمت تـاریخی چنـدانی نـدارد و بـرای اولـین بـار ،توسـط
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شارحان می توان به حکیم سبزواری ،شیخ محمد تقی آملی ،عالمـه طباطبـائی و سـید
جاللالدین آشتیانی اشاره کرد .همهنان که میتوان بطور قطع یکی از منابع الهام بخش
مالصدرا در بیان سوم از اصالت وجود را آثار عرفای بزرگی چون ابنعربی ،سید حیدر
آملی ،صدرالدین قونوی و دیگر شارحان ابنعربی برشمرد؛ از میان شارحان حکمـت
متعالیه و محققان معاصر ،جوادیآملی و عبدالرسول عبودیت این تفسیر را برگزیدهاند.
با توجه به این امر که فلسفه صدرایی یک فلسفه نظاممند و سیستم فکری منسـجم
است ،رای نهایی مالصدرا درباره هر یک از اصول فلسفی وی را میتوان بـا مالحظـه
اصول دیگر مورد بررسی قرار داد؛ از اینرو ،میتوان در ارزیـابی تفسـیرهای مختلـف
اعتباریت ماهیت از سایر اصول صدرایی بهره برد .اصل «وجـود رابـط» از مهـم تـرین
نظریههای صدرایی است که ارتباط مستقیم و معناداری با تفاسیر مختلف از «اعتباریت
ماهیت» دارد .براساس نظریه وجود رابط در حکمت متعالیه ،عالم امکان ،عین ربط بـه
«واجب تعالی» است و در قیاس با «واجب» از هیچگونه اسـتقاللی برخـوردار نیسـت.
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مالصدرا با تجدید نظر در مسأله علیت ،ثابت میکند که معلول ،چیـزی جـز ایجـاد و
افاضه از سوی علت نیست .بنابراین ،مالصدرا موجود ممکن و معلول را وجود رابط و
واجب تعالی را وجود مستقل میداند و معتقد است که وجود رابط ،هیچ ماهیتی ندارد.
پژوهش حاضر بر آن است که میتوان با اسـتفاده از نظریـه وجـود رابـط ،دیـدگاه
ن هایی مالصدرا در نظریه اصالت وجود و مفهـوم دقیـق مـورد نظـر وی از اعتباریـت
ماهیت را تبیین کرده و به فهم عمیقتری از نظریه اصالت وجود نائل شد.
تفاسیر سهگانه اصالت وجود
 -1موجودیت ماهیت به تبع وجود
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«روایت نخست ،روایت متعارف از نظریه اصالت وجود است و بر اساس آن درسـت
است که وجود اصل در تحقق است اما اسناد تحقق به ماهیت حقیقی است .بنا به ایـن

روایت متعارف ،وجود در اسناد موجودیت به ماهیت واسطه در ثبوت اسـت .بـه ایـن
ترتیب ماهیت حقیقتا و نه مجازا در واقعیت عینی موجود است ،ماهیت به تبع وجـود
در واقعیت عینی موجود است و به هیچ روی صحیح نیست که موجودیـت از ماهیـت
سلب شود(عدم صحت سلب)» (جوادیآملی)۰۷۵ /۱ :۱۵۷۰ ،
نظریۀ نخست اعتباریت ماهیت را میتوان به صورت خا ،به فیاضی نسـبت داد.
از نظر ایشان مقصود مالصدرا از اعتباریتی که در نظریۀ خود برای ماهیت قائـل شـده
است ،اعتباری بودن ماهیت من حیث هی است ،ولی ماهیت موجوده به تبع وجود در
خارج حقیقتاً موجود است و ماهیت در خارج عین وجود متحقق است؛ به عنوان مثال،
انسان من حیث هوهو به صورت بالعرض موجود است ،لکن انسـان موجـود حقیقتـاً
صدرالمتألهین از مجازی و بالعرض دانستن ماهیت ،ماهیت فی حـد ذاتهـا اسـت ،نـه
ماهیت موجوده .دراین تفسیر ،وجود و ماهیت حقیقتاً با هم متحدند؛ زیرا دو حقیقـت
هستند که به وجود واحدی موجودند و در خارج هم هستند(فیاضی.)۱۰ :۱۵۷۱ ،
 -2موجودیت ماهیت به عرض وجود

«روایت د وم روایت دقیق از نظریه اصالت وجود است و بر اساس آن درست اسـت
که وجود اصل در تحقق است و همهنین درست است کـه ماهیـت بـه موجودیـت
متصف می شود ولی اتصاف ماهیت به موجودیت ،وصف به حـال متعلـق موصـوف
است و ماهیت بالعرض به موجودیت متصف می شود .این بدان معناست کـه تـا آن
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موجود است (فیاضی .)۵۵-۵۱ :۱۵۷۱ ،بنابر تفسـیر عرفـی اصـالت وجـود ،مقصـود

متع لق موصوف در کار باشد ،این اتصاف پابرجاست و اگر آن متعلق موصوف نباشد
اتصاف نیز در کار نخواهد بود؛ از همین روی ،اتصاف موکـول و مشـروط بـه چیـز
دیگری است و بدون آن ،صفت را می توان از موصوف سلب کرد؛بنا به این روایـت
دقیق ،وجود در اسناد موجودیت به ماهیت واسـطه در عـرو ض اسـت و بنـابر ایـن
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موجودیت ماهیت بالعرض و موجودیت وجود باالصاله است .این بدان معناست که
ماهیت حقیقتا (نه مجازا) در واقعیت عینی موجود است ،ماهیت به عرض وجود در
واقعیت بیرونی موجودیت دارد ،صحیح است که موجودیت از ماهیـت –بـه لحـاظ
بالــذات -ســلب شود(صــحت ســلب)؛ زیــرا و صــف وجــود ذاتــی آن نیســت».
(جوادیآملی)۰۷۰-۰۷۵ /۱ :۱۵۷۰ ،
تفسیر دوم اعتباریت ماهیت ،روایتی از نظریۀ صدرایی است که بسیاری از پیروان و
شارحان حکمت متعالیه به منظور تبیین و توضیح این نظریه انتخاب کـردهانـد؛ بـرای
نمونه میتوان به بیانات حکیم سبزواری در شرح منظومه ،مبحث اصـالت وجـود نیـز
تعلیقات شیخ محمد تقی آملی در دررالفوائد بر شرح منظومه ،عالمه طباطبائی در نهایه
الحکمه و سید جالل الدین آشتیانی در شرح رساله المشاعر اشاره کرد (پلنگی:۱۵۹۱ ،
حد عدمی وجود است که بهرهای از ثبوت ندارد .آنچـه
 .)۰۱بنابر این تفسیر ،ماهیت ل
در خارج تحقق دارد و طارد عدم است ،چیزی جز وجـود نیسـت .وجـود حقیقتـاً در
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حد وجود ،یعنی نهایت و نَفـادآن
خارج موجود است و اصالت دارد ،اما ماهیت صرفاً ل
است؛ بنابراین ،ماهیت اعتباری است و اگر وجـود بـه ماهیـت اسـناد داده مـیشـود،
موجودیت آن بالعرض است.
حد هر چیز جایی اسـت کـه آن چیـز
حد وجود است و ل
در تفسیر دوم  ،ماهیت تنها ل
حد وجـود امـری عـدمی اسـت( .فیاضـی )۵۹ :۱۵۷۱ ،وجـود
پایان میپذیرد؛ بنابراین ،ل
حـد ،مفـاهیم
حد این وجـود محـدود اسـت و از ایـن ل
ممکنات محدود است و ماهیت ل
ماهوی انتزا ،میگردد .در واقع ،منشأ انتزا ،این مفـاهیم واقعیـت دارنـد ،امـا خودشـان
حد آن نیز نسبت میدهند و مجازاً میگویند
واقعیت ندارند؛ لکن عقال حکم وجود را به ل
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انسان موجود است(فیاضی .)۵۷ :۱۵۷۱ ،بنا بر ایـن تفسـیر ،وجـود و ماهیـت دو شـیء
نیستند ،بلکه یک شیء و یک ال شیءاند که در کنار هم قرار دارند؛ به همین جهت ،اگـر

سخنی از اتحاد به میان بیاید تنها اتحادی مجازی است(فیاضی.)۱۱ :۱۵۷۱ ،
 -3موجودیت بالمجاز ماهیت

"روایت سوم روایت ادق از نظریه اصالت وجود است وبـر اسـاس آن وجوداصـل در
تحقق است و ماهیت نیز متصف به تحقق(موجودیت) میشود؛ امـا اسـناد تحقـق بـه
ماهیت مجازی (و نه حقیقی) است .بنابر این ماهیت بالمجاز موجود است .البته همان
گونه که پیشتر اشاره شد اسناد مجازی غیر از اسناد نادرست(غلط) است زیرا در اسناد
مجازی ،حمل محمول بر موضو ،،مصحح و مجوز دارد اما در اسـناد نادرسـت چنـین
مصحح و مجوزی در کار نیست( ".جوادیآملی)۰۷۰ /۱ :۱۵۷۰ ،
از همین روی درست است که اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی است اما
مصحح و مجوز در کار است .بر اساس این روایـت ادق از نظریـه اصـالت وجـود،
حمل موجودیت بر ماهیت ،اگرچه بالمجاز ولی همهنان صحیح است .با این حال در
اتصاف بالمجاز ،سلب محمول از موضو ،صحیح است (صحت سلب) ،اما نه بـدان
دلیل که در اتصاف بالعرض ،سلب محمـول از موضـو ،صـحیح اسـت .در اتصـاف
بالعرض ،موضو ،حقیقتا به محمول متصف می شود،امااین اتصاف حقیقی موکول و
مشروط به چیز دیگری است که اگر در کار باشد اتصاف نیز در کار است ،اما اگر در
کار نباشد ،اتصاف در کار نیست .در اتصاف بالمجاز موضو ،از همان آغاز حقیقتا به
محمول متصف نیست ،بلکه تنها با مصحح و مجوز صحیح تلقی شده اسـت و ایـن
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آن را نمی توان اسنادی غلط و نادرست تلقی کرد؛ زیرا در اسناد موجودیت به ماهیت

بدان معناست که سلب محمول از موضو ،حقیقتا صحیح است .در میان روایتهای
گوناگون از نظریه اصالت وجود ،این نظریه ادق بیشترین قرابت را با مبنـای عرفـان
نظری در این باب دارد .روایت اول و دوم در ایـن نکتـه مشـترکانـد کـه «ماهیـت
حقیقتا متصف به موجودیت در واقعیت عینی می شود» .البته این نکته مشترک در هر
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یک از این دو ،مبنای متفاوتی دارد .بنا بر روایت م تعارف از نظریـه اصـالت وجـود،
مبنای اتصاف مزبور این است که اسناد موجودیت به ماهیت ،اسناد حقیقی و سـلب
ناپذیر است و بنا به روایت دقیق از نظریه اصالت وجود ،مبنای این اتصاف این است
که اسناد موجودیت به ماهیت اسناد حقیقی و البته سلب پذیر اسـت(.جوادیآملـی،
)۰۷۷ /۱ :۱۵۷۰
تفسیر سوم اعتباریت ماهیت که به تفسیر عرفانی شهرت دارد را میتوان از نظرات
جوادیآملی و عبدالرسول عبودیت دانست .در تفسیر سوم اعتباریت ماهیـت ،ماهیـت
حد وجود ،بلکه ظهـور عقلـی و ذهنـی وجـودهـای
در خارج نه عین وجود است نه ل
محدود است و موجودیت ماهیت به صورت بالمجاز تصویر میشود( .جـوادیآملـی،
)۰۷۰ /۱ :۱۵۷۰
بر اساس تفسیر سوم ،آنچه در خارج تحقق دارد ،وجود است ،پس وجـود دارای
اصالت ،یعنی خارجیت و عینیت است؛ اما ماهیت ظهور عقلـی و ذهنـی وجـودهـای
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محدود است؛ بدین معنا که هر کدام از موجودات خارجی فقط وجـود است(فیاضـی،
 .)۰۵ :۱۵۷۱ذهن در مواجهه با وجودات خارجی  ،حدود آنها را اخذ میکنـد و ایـن
حدود به شکل ماهیت در ذهن نقش میبندد .پس آنهه در خارج اسـت فقـط وجـود
است و ماهیت محدوده و ظهور آن وجود در ذهن است( .شهگلی.)۵۷ :۱۵۹۷ ،
طبق این تفسیر ،شأن ماهیات فقط شأن تصویر و حکایـتگـری از امـور اسـت و
جایگاه آن تنها در ذهن است؛ بنابراین ،رابطه ماهیت و واقعیت ،رابطۀ حاکی و محکی
یا رابطه تصویر و صاحب تصویر است(عبودیت .)۱۹۱ :۱۵۹۱ ،بر این اساس ،ماهیـت
مفهومی است ذهنی حاکی از واقعیت ،از آن جهت که متشخص است .ماهیت به هـیچ
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اعتباری در خارج موجود نیست؛ جایگـاه ماهیـت در ذهـن اسـت؛ شـیئیت آن فقـط
مفهومی است؛ و شأن آن حکایـت از واقعیـت خـارجی اسـت(عبودیت.)۷۱ :۱۵۷۱ ،

ماهیت فقط ظهور واقع و حکایت آن است که در ظرف ذهن برای انسـان نیـز آشـکار
میگردد (جوادیآملی.)۰۱ /۱ :۱۵۷۵،
در این تفسیر ،اتحاد میان وجود و ماهیت از قبیل اتحاد امری واقعی و خـارجی بـا
ظهور ذهنی آن امر است؛ پیداست که چنین اتحادی اتحاد واقعی نیست ،بلکه اتحادی
ذهنی و وهمی است(فیاضی .)۷۹ :۱۵۷۱ ،این اتحاد از قبیل اتحاد ظل با ذی ظل و فیء
با شیء یا اتحاد حاکی با محکی است(جوادیآملی .)۵۷ /۱ :۱۵۷۵،به عبارت دیگر ،در
ت فسیر سوم ،واقع خارجی نـوعی انعکـاس در ظـرف علـم حصـولی مـا دارد ،کـه آن
انعکاس ماهیت است .قائالن این تفسیر ،ماهیت را ظهور وجود میدانند ،ولـی ظهـور
وجــود محــدود؛ یعنــی حــد داشــتن موجــودات محــدود ،مصــحح انتــزا ،ماهیــت
پژوهش حاضر در صدد اثبات این مدعاست که منشـأ اصـلی ایجـاد سـه دیـدگاه
متفاوت از نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از سوی شارحین حکمت متعالیـه،
عبارات صدرالمتألهین است .عبارات تأیید کننده هر تفسیر در ادامه بیان میگردد.
تفسیر اول و عبارات مؤید صدرا در این زمینه

بخشی از عبارات مالصدرا در باب نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می
توان مؤید تفسیر نخست دانست .بنابر این عبارات ،عالوه بر وجـود کـه در خـارج
اصیل است و موجودیت حقیقی دارد ،ماهیات نیز در خارج حقیقتاً موجودند .طبـق
این عبارات ،وجود و ماهیت در خارج اتحاد حقیقـی دارنـد ،بلکـه بـا هـم عینیـت
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است(فیاضی.)۰۵ :۱۵۷۱ ،

خارجی دارند.
در ذیل به بیان بعضی از این عبارات و بررسی داللتهای آن میپردازیم:
« .۱اذ مرتبه الوجود متقدمه علی مرتبه الماهیه فی الواقع( »...صـدرالدین شـیرازی،
 )۵۷ /۱ :۱۵۱۹؛ مرتبه وجود بر مرتبه ماهیت در عالم واقع تقدم دارد.
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در این عبارت ،موجودیت ماهیت در عالم واقع و خارج از ذهن ،مفـروض گرفتـه
شده و سپس بر اساس آن ،تقدم یا تأخر وجود و ماهیت نسبت به هـم مـورد بررسـی
قرار گرفته است .در واقع این عبارت ،میتواند به نوعی از موجودیت حقیقی ماهیـت
در خارج حکایت کند؛ به این معنا که اگرچه ماهیت بـرای موجـود شـدن بـه وجـود
نیازمند است و بدون وجود نمیتواند پا به عرصه هستی گذارد ،اما هنگامی که توسـط
وجود موجود شد ،به تبع وجود در خارج موجودیت حقیقی دارد.
« .۱إن ماهیه الشیء هی عین صورته و مبدأ فصله اْلخیر» (همان)۱۹۷ /۱ :؛ ماهیت
شیء عین صورت آن و مبدأ فصل اخیر آن است.
« .۵إن الصور النوعیه هی محـض الوجـودات الخاصـه للجسـمانیات» (همـان/۷ :
)۱۹۱؛ صور نوعیه برای اجسام ،محض وجودات خا ،آنها است.
این دو عبارت بـه ضـمیمه یکـدیگر مـیتواننـد یـک اسـتدالل را تشـکیل دهنـد؛
صدرالمتألهین در بحث معیت شیء مرکب با علت تامه اش ذکر مـیکنـد کـه ماهیـت
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شیء عین صورت آن و مبدأ فصل اخیر آن است؛ عبارت اخیر میگویـد صـور نوعیـه
محض وجودات خاصه برای اشیاء جسمانی است ،ولی وجود بما هو وجود نه جوهر
است و نه عرض .از این دو عبارت ،میتوان نتیجه گرفـت کـه ماهیـات اشـیاء همـان
وجودات خا ،اشیاءاند؛ چراکه ماهیت عین صورت اشیاء و مبدأ فصل اخیر آن است
ال
و صور نوعیه نیز محض وجودات خا ،برای اشیاء جسمانی است؛ این نتیجه کـام ً
منطبق بر فرض عینیت وجود و ماهیت است؛ به این معنا که ماهیـت بـه عـین وجـود
موجود است و وجود و ماهیت در خارج نه تنها اتحاد دارند بلکه با هم عینیت دارند.
« .۰و معنی تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته کما فی الواجـب ،أو بفاعـل
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لم یفتقر تحققه إلی وجود آخر یقوم به ،بخالف غیر الوجود ،فأن له إنما یتحقق بعد تأثیر
الفاعل بوجوده و إتصافه بالوجود( ».همان)۰۵ /۱ :؛ و معنـی تحقـق وجـود بـه نفـس

خودش این است که هنگامی وجود چه به ذات خودش همانطور که در واجب چنین
است ،چه به واسطه فاعل حاصل شود ،تحققش نیازمند به وجود دیگری نیست تا با آن
تقوم یابد ،برخالف غیر وجود؛ چراکه غیر وجود بعـد از تـأثیر فاعـل بـر وجـودش و
اتصاف آن به وجود تحقق مییابد.
بنابراین عبارت ،ماهیت که غیر وجود است به واسطه تأثیر فاعل تحقق خارجی می
یابد.
« .۷و أنت تعلم أن الحق أن الکلی الطبیعی موجود فی الخارج( ».همـان)۱۷ /۱ :؛ و
تو دانستی حق این است که کلی طبیعی در خارج موجود اسـت .از آنجـایی کـه کلـی
طبیعی همان ماهیت شی است پس گویی به موجودیت خارجی ماهیـت حکـم شـده
« .۱وإن کان الوجود و الماهیه فیما له وجود و ماهیه شـیئاً واحـداً و المعلـوم عـین
الموجود» (همو۱۵۱۵ ،الف)۵۱ :؛ اگرچه وجود و ماهیت در چیزی که وجود و ماهیت
دارد ،شیء واحدی است و معلوم ،عین همان موجود خارجی است.
« .۵إذ الوجود عین الماهیه خارجاً و غیرهـا فـی الـذهن( ».همـان۱۵ ،۱۱ :؛ همـو،
۷۹ /۱ :۱۵۱۹؛ همو)۱۱ /۵ :۱۵۱۹ ،؛ وجود در خارج عین ماهیـت و در ذهـن غیـر آن
است.
این عبارت صریحاً عینیت وجود و ماهیت در خارج را بیان میکند.
« .۹والوجود و ان کان غیر الماهیه بحسب تحلیل الذهن لکنه عینها فی نفس االمـر»
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است.

(همو)۱۱۰ :۱۵۷۵ ،؛ و وجود هرچند از نظر تحلیل ذهنی امری است غیـر از ماهیـت،
ولی وجود در نفس االمر عین ماهیت و متحد با او است.
از این عبارت نیز میتوان عینیت وجود و ماهیت در خارج و اتحاد حقیقی آنها بـا
هم را نتیجه گرفت.
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« .۷ان الوجود نفس الماهیـه عینـاً و ایضـاً الوجـود نفـس ثبـوت الشـیء» (همـو،
۱۵۱۵الف)۵۱ :؛ همانا وجود عیناً نفس ماهیت است و همچنـین وجـود نفـس ثبـوت
شیء است.
بنا بر عبارت فوق نیز وجود و ماهیت در خارج با هم عینیت دارند.
« .۱۵الوجود فی کل مرتبه و لکل ماهیه موجود بذاته و تصیر ماهیـه بـه موجـوده»
(همو)۱۱۵ :۱۵۵۷ ،؛ وجود در همه مراتب و برای همه ماهیات بذاته موجـود اسـت و
ماهیت به واسطه آن(وجود) موجود میشود.
تفسیر دوم و عبارات مؤید صدرا در این زمینه

بخشی از عبارات صدرالمتألهین میتواند تأییدکننده تفسیر دوم باشد .بنـا بـر ایـن
عبارات ،وجود در خارج حقیقت اصـیل اسـت و موجودیـت بالـذات دارد و ماهیـت
گرچه در خارج موجود است اما موجودیت آن بالعرض است؛ به این معنی که ماهیت
برای موجود شدن به وجود محتاج است در صورتی که خود وجود بـرای موجودیـت
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نیازمند غیر نیست .این بخش از عبارات ،بر موجودیت بالـذات وجـود و موجودیـت
بالعرض ماهیت داللت دارد .بنا بر این عبارات ،ماهیت با نفس وجود متحد اسـت ،در
حالی که اعتباری و انتزاعی است.
ٍ
فحینئذ ال شبهه فی أنل المتحدین ال یمکن أن یکونا موجودین جمیعـاً بحسـب
« .۱
الحقیقه و لإال لم یحصل االتحاد بینهما بل الوجود الواحد المنسـوب الیهمـا نحـواً مـن
االنتساب .فال محاله أحدهما أو کال همـا انتزاعـی( ».همـو)۱۹-۱۵ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ پـس
شبههای در این نیست که امکان ندارد دو متحد به حسب حقیقت دو موجود باشـند و
لاال اتحاد بین آن دو حاصل نمیشد ،بلکه یک وجود است که به گونهای که از انتساب
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منتسب به آن دوست ،پس ناگزیر یکی از آن دو یا هر دو آنها انتزاعیاند.
ال و غیـر موجـود عنـدنا بالـذات» . ...
...« .۱الکلی الطبیعی غیر موجود عندهم اص ً

(همو)۰۵ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ کلی طبیعی از نظر متکلمان غیرموجود اسـت و از نظـر مـا بـه
صورت بالذات غیر موجود است.
بنابر این عبارت و با توجه به آن که کلی طبیعی همان ماهیت اسـت مـی تـوان بـه
وجود بالعرض و نه بالذات ماهبت در خارج قائل شد.
« .۵و قد علمت أنه (کلی طبیعی) غیر موجود بالذات عنـدنا بـل بـالعرض» (همـو،
)۱۱۱ :۱۵۱۵؛ و قطعاً دانستی که کلی طبیعی نزد ما به نحو بالذات غیـر موجـود اسـت
بلکه به نحو بالعرض موجود است.
منظور از وجود بالعرض در مقابل وجود بالذات ،عدم وجـود مسـتقل و ممتـاز در
خارج است و این که ماهیت در خارج وابسته به وجود و بالوجود موجود است.

متحدان فی الموجودیه» (همو)۵۵۵ :۱۵۵۷ ،؛ پس وجود بنفسه یـا بالـذات موجـود
است و ماهیت بالعرض موجود است و آن دو در موجودیت با هم متحدند.
« .۷النل فعل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج هو نفـس وجـود المعلـول دون
ماهیته لاال بالعرض» (همو)۵۱ :۱۵۱۵ ،؛ زیرا فعـل فاعـل و آنچـه در خـارج بـر آن
مترتب است ،نفس وجود معلول است به جز ماهیتش مگر بالعرض.
« .۱فالوجود هو الصادر من الفاعل الن له الموجود بالذات دون المسمی بالماهیة الن لها
الواقع بالعرض بمنزلة الظل من ذى الظل» (همو ،)۱۹۱ :۱۵۵۷ ،پس وجود همان صادر
از فاعل است؛ زیرا موجود بالذات است بجز ماهیت؛ زیرا ماهیت در واقع و خارج بـه
صورت بالعرض موجود است به منزله سایه از صاحب سایه.
بنابراین ماهیت وجود بالذات و مستقل نداشته و فقط به عنوان سایه وجود به نحـو
بالعرض موجود است.
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«.۰فیکون الوجود موجوداً بنفسه ،ای بالذات ،و الماهیه موجوده بالعرض ،فهمـا
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تفسیر سوم و عبارات مؤید صدرا در این زمینه

بخشی از عبارات مالصدرا در زمینۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می تـوان
مؤید تفسیر سوم دانست .بر اساس این عبارات ،هیچ موجودیتی برای ماهیت در خارج
در نظر گرفته نمیشود حتی موجودیت بالعرض .بر این اساس ،ماهیت فقط حکـایتگر
است و از وجود به عنوان محکی حکایت میکند و هر گونه علم به ماهیت نیز فقط در
پرتو نور وجود حاصل میگردد .این عبارات ظهور بر عدمی بودن ماهیات بـه معنـای
غیر موجود بودن ،بی بهره بودن ماهیت از وجود از ازل تا ابد ،استشـمام نکـردن بـوی
وجود توسط ماهیت دارد و ماهیت در حد یک مفهوم کلی تبیین میگردد.
بنا بر این عبارات ،ماهیات اعتبارات و مفهوماتیاند کـه ذهـن آنهـا را بـه حسـب
مراتبشان در کمال و نقص از موجودات انتـزا ،مـیکنـد .بـه عبـارت دیگـر ،ماهیـات
ممکنات در موجودیت ،سایهها و عکسها برای وجوداتاند؛ عکسی کـه در مـدارک
عقلی و حسی از آن ظاهر میشود .ماهیات کلی که غیر از وجودات عینیاند ،هیچ بهره
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و نصیبی از وجود عینی خارجی ندارند و تنها بهره و نصیبشان از وجود ،انتزا ،آنها از
موجودات عینی خارجی به حسب عقل و اتحاد با آنهاست .ماهیت منتز ،از وجود و
متحد با آن است.
شـمت
«أن الوجودات هی الحقائق المتأصله الواقعه فی العین ،و أن الماهیات  ...ما ل
رائحه الوجود أبداً( »...صدرالدین شـیرازی)۰۷ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ وجـودات همـان حقـایق
متأصل که در عین واقعاند و ماهیات  ...مطلقاً بهره ای از وجود ندارد.
چنانچه از عبارات مالصدرا در بحث تبیین نظریه اصـالت وجـود مشـهود اسـت،
ماهیت در مقابل وجود خارجی مطرح است و ماهیت من حیث هـی خـارج از بحـث
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فعلی میباشد و لذا نمیتوان عبارت را در مورد ماهیت من حیث هی تفسیر کرد.
« .۱فالوجودات حقائق متأصله و الماهیات هی اْلعیان الثابته التی ما شـمت رائحـه

ال( »...همو۱۵۱۵ ،الف)۵۷ :؛ پس وجودات حقـائق متأصـلانـد و ماهیـات
الوجود اص ً
همان اعیان ثابتهاند که مطلقاً بهره ای از وجود ندارد.
المسمی بالماهیه فإنما هی متحده معه ضرباً من االتحاد ،بمعنی أنل للعقـل
« .۵و أما
ل
ل وجود من الوجودات معنی منتزعاً من الوجود و یصـفه بـذلک المعنـی
أن یالحظ لک ل
بحسب الواقع ،فالمحکی هو الوجود و الحکایه هی الماهیـه و حصـولها مـن الوجـود
کحصول الظل من الشخص و لیس للظل وجود آخر( ».صدرالدین شیرازی/۱ :۱۵۱۹ ،
)۰۵۵؛ و اما آنچه که به نام ماهیت نامیده میشود ،با آن(وجود) به نوعی از اتحاد متحد
است؛ به این معنی که عقل میتواند برای هر یک از وجودات ،معنـایی انتـزا ،شـده از
وجود را مالحظه کند و آن(وجود) را به این معنی به حسب واقع توصیف کنـد؛ پـس
سایه از شخص است و برای سایه وجود دیگری نیست.
 « .۰و لیس للماهیات و اْلعیان االمکانیه وجود حقیقی إنما موجودیتهـا بانصـباغها
بنور الوجود و معقولیتها من نحو من أنحاء ظهور الوجود و طور مـن أطـوار تجلیـه ...
ممـا ال
الماهیه الخاصه الممکنه  ...کحال مفهوم اْلمکان و الشیئیه و نظائرها فی کونهما ل
تأصل لها فی الوجود عیناً ( » ...همو)۵۵۷ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ ماهیات و اعیان امکـانی وجـود
ل
حقیقی ندارند و موجودیتشان فقط رنگپذیریشان به نور وجود اسـت و معقولیتشـان
نحوی از انحاء ظهور وجود و گونهای از گونههای تجلی وجود است ...ماهیت خا،
ممکن ،حالش مانند حال مفهوم امکان و شیئیت و نظیر آنهاست در اصیل نبودنشان در
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محکی وجود است و حکایت ماهیت است و حصول ماهیت از وجود ماننـد حصـول

وجود.
« .۷إنل الماهیات الخاصه حکایه للوجودات ...بل الممکنات باطلـه الـذوات هالکـه
الماهیــات أزالً و أبــداً( ».همــو )۵۰۵ /۱ :۱۵۱۹ ،ماهیــات خــا ،حکایــت بــرای
وجودات اند ...بلکه ممکنات از ازل تا ابد ذواتشان باطل و ماهیاتشان هالک است.
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 « .۱الماهیات االمکانیه امـور عدمیـه ...بمعنـی أنهـا غیـر موجـوده  ...و الماهیـات
موجودیتها إنما هی بالعرض بواسطه تعلقها فی العقل بمراتب الوجـود» (همـو:۱۵۱۹ ،
)۵۰۱ /۱؛ ماهیات امکانی اموری عدمی است ...به معنی این که غیر موجود اسـت ...و
موجودیت ماهیات بالعرض است به واسطه تعلقشان در عقل به مراتب وجود.
بایستی توجه داشت که امور عدمی اموری هستند که در عـالم واقـع مـورد اشـاره
میباشند مثل سایه ،اما دقت فلسفی نشان میدهد که این امور حظی از وجود ندارند و
تنها تصوری از وجود آنها در ذهن شکل گرفته است .در بحـث مـورد نظـر ،ماهیـات
امکانیه از آن جهت که توهم وجود برای آنها شده است ،به امور عدمی معرفی شدهاند
که گرچه وجودی عینی خارجی ندارند اما همواره ممکـن اسـت بـه اشـتباه در ذهـن
موجود پنداشته شوند.
« .۵فالوجود الحقیقی ظاهر بذاته بجمیع انحاء الظهـور و مظهـر بغیـره و بـه یظهـر
الماهیات و له و معه و فی ه و منه و لوال ظهوره  ...لها بالعرض لما کانت ظاهره موجوده
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

بوجه من الوجوه ،بل کانت باقیه فی حجاب العدم و ظلمه االختفاء ... ،فهی فی حـدود
أنفسها هالکات الذوات ،باطالت الحقائق أزالً و أبداً ال فی وقت من االوقـات و مرتبـه
من المراتب( ».همو)۱۷ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ پس وجود حقیقی به جمیع انحاء ظهور ،بـه ذات
خود ظاهر است و ظاهر کنندۀ غیر خود است و ماهیات توسط آن وبرای آن و بـا آن و
از آن ظاهر میشوند ،و اگر ظهور وجود برای ماهیت به صورت بالعرض نبود ،ماهیت
به هیچ وجهی از وجود ،ظاهر و موجود نمیشد ،بلکه در پرده عدم و ظلمت پنهـانش
باقی می ماند  ...ماهیت در حد نفسش از ازل تـا ابـد از جهـت ذات نـابود و از حیـث
حقایق باطل است ،نه در وقتی از اوقات و مرتبهای از مراتب.
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« .۹أن الواقع فی العین و الموجود بالحقیقه لیست إال الوجودات دون الماهیات( ».همو،
۱۵۱۵الف)۰۰ :؛ واقع در عین و موجود حقیقی نیست ،مگر وجودات جدای از ماهیات.

« .۷أن الماهیات الکلیه التی هی غیر الموجودات العینیـه ال حـظ لهـا مـن الوجـود
العینی و إنما حظها مـن الوجـود انتزاعهـا بحسـب العقـل مـن الوجـودات التـی هـی
الموجودات العینیه و اتحادها معها» (همو)۱۷۱ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ ماهیات کلـی کـه غیـر از
موجودات عینیاند ،هیچ حظ و بهرهای از وجود عینی نبـردهانـد و تنهـا بهـره آنـان از
وجود ،انتزاعشان از وجوداتی که همان موجودات عینیاند ،به حسب عقل و اتحادشان
با آنها است.
« .۱۵ان الماهیات مفهومات کلیه مطابقه لهویـات خارجیـه» (همـو)۱ /۷ :۱۵۱۹ ،؛
ماهیات ،مفهومات کلی برای هویات خارجیاند.
از آن جایی که مفهوم یک امر ذهنی است و جایگاه آن فقط در ذهن است؛ بنابراین
ل نحو من انحاء الوجود تتبعه ماهیه خاصه من الماهیات  ...تابعیه الصوره
« .۱۱و ک ل
الواقعه فی المرآه للصوره المحاذیه لها ...فإن الماهیه نفسها خیال الوجود و عکسه الذی
یظهر منه فی مدارک العقلیه و الحسیه» (همو)۱۷۹ /۱ :۱۵۱۹ ،؛ و هر نحـوی از انحـاء
وجود را ماهیتی خا ،تبعیت میکند ...مانند تابعیت تصویر واقع شده در آینـه بـرای
صورتی که در برابر آن است ...پس نفس ماهیت خیال بـرای وجـود اسـت و عکسـی
است که در مدارک عقلی و حسی از آن ظاهر میشود.
« .۱۱و أما المسمی بالماهیة فال حظ له من الوجود کمـا ال حـظ لـه مـن الوجـوب  ...و ال
حقیقة للماهیات بحسب ذواتها إنما هی اعتبارات و مفهومات ینتزعها الذهن من الموجـودات
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جایگاه ماهیت نیز تنها در ذهن است.

بحسب مراتبها فی الکمال و النقص» (همو۱۵۱۵ ،ب)۱۵۰ :؛ و اما آنچـه کـه ماهیـت نامیـده
میشود ،هیچ حظ و بهرهای از وجود ندارد ،همـانطـور کـه بهـرهای از وجـوب نـدارد ...و
ماهیات به حسب ذاتشان هیچ حقیقتی ندارند؛ زیرا ماهیات اعتبارات و مفهوماتیاند که ذهـن
آنها را به حسب مراتبشان در کمال و نقص از موجودات انتزا ،میکند.
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شواهد فلسفی مالصدرا بر تأیید تفسیر سوم

در یک نظام اصول مند و منسجم فلسفی ،مانند حکمت متعالیـه ،مباحـث مختلـف
فلسفی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ به این صورت که از بررسی یـک اصـل فلسـفی
میتوان به صحت و درستی اصلی دیگر پی برد .در مقاله حاضر سعی بر آن است که از
مسأله وجود رابط و نتایج و لوازم آن ،نظریه اصالت وجود را مورد تحلیل و تفسیر قرار
داد و بر اساس آن ،تقریر مناسبتر و دقیـقتـری از دیـدگاه هسـتیشناسـی صـدرا را
برگزید که در آن فقط وجود تحقق و عینیت دارد و ماهیت ،جز اعتبار عقلی و باز نمود
واقعیت در ذهن نیست.
میتوان گفت که حکمت متعالیه با بسط استلزامهای دو نظریه مهم اصالت وجود و
وحدت تشکیکی وجود به نتایج مهمی دست یافت کـه از جملـه آنهـا مـیتـوان بـه
جایگزینی امکان فقری به جای امکان ماهوی و ربط محض بودن موجـودات امکـانی
نسبت به واجبتعالی اشاره کرد .همچنین ،بر اساس آثار و فرو ،نظریه اصالت وجـود
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

می توان دریافت که :وجودات امکانی ،همگی شئون وجود واجب و اطـوار و جلـوات
اویند؛ قیام موجودات به واجبالوجـود قیـام صـدوری اسـت و نسـبت ممکنـات بـه
واجبتعالی نسبت شأن است به صاحب شأن ،نه نسبت معلول به علت و سوم اینکـه
مثل وجودات امکانی در ربط و تعلق به واجبتعالی و عدم استقالل خارجی و ذهنـی
عیناً مثل معنی حرفی است(.خواجوی)۱۱۷ ،۱۱۹ :۱۵۵۹ ،
یکی از احکام و ویژگیهـای وجـود رابـط ایـن اسـت کـه فاقـد ماهیـت اسـت.
(طباطبائی )۱۵۵ :۱۵۹۹ ،وجود رابطی ،یعنی وجود فینفسه لغیـره ماهیـت دارد؛ زیـرا
حیثیت نفسیت ،مالک ماهیتداری است ،اما وجود رابط در قضایا و همچنـین وجـود
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رابط به معنای ربط بودن ممکنات فاقد ماهیتاند.
وجودهای رابط فاقد ماهیتند؛ چراکه مفاهیم ماهوی مفاهیمیاند که در پاسخ سؤال

از ذات و حقیقت اشیاء بیان میشوند .بسیار روشن است که آنچـه پاسـخ پرسـش از
ذات و حقیقت اشیاء باشد ،ناچار در مفهوم خود مستقل است .پس وجـود رابـط کـه
گونهای از هستی است که در غیر است و به هیچ وجه دارای استقالل نیسـت ،ماهیـت
نخواهد داشت.
یک مفهوم هنگامی میتواند به عنوان یک ماهیت به شمار آید که منشأ انتزا ،آن به
عنوان یک موجود ،طارد عدم و دافع نیستی از خویش باشد .وجود رابط از جهتی کـه
پیوسته در غیر تحقق دارد ،از این خصلت برخوردار نیست؛ به عنوان مثال ،اگر وجـود
سفیدی را مورد بررسی قرار دهیم ،متوجه میشویم که مفهـوم سـفیدی ماهیـت آن را
تشکیل میدهد؛ زیرا وجود سفیدی که منشأ انتزا ،مفهوم آن است ،طارد عـدم و دافـع
فیل سفید است» ،سفید بودن دندان فیل نه موجب طرد عدم از نفس سفیدی میشود و
نه موجب طرد عدم از خود دندان فیل .سفید بودن دندان فیل گونهای از هسـتی اسـت
که از برخی صفات دندان فیل طرد عدم میکند .پس تنها چیزی که منشأ انتزا ،ماهیت
یک شیء واقع میشود ،وجود فینفسه آن است و هرگاه وجود شیء فیغیـره لحـاظ
شود ،انتزا ،ماهیت از آن امکانپذیر نیست(ابراهیمی دینانی.)۱۹۰ :۱۵۹۵ ،
از این جهت ،وجود رابط داخل در هیچ مقولهای حتی مقوله اضـافه نیسـت؛ زیـرا
مقوله اضافه از اقسام ماهیات مقولی است .پس از این که گاهی از وجود رابط به اضافه
مقولی در قبال اضافه اشراقی یاد میشود ،نباید توهم کرد کـه مقصـود حکمـا انـدراج
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نی ستی از خود است؛ ولی اگر وجود سفیدی با غیر سنجیده شود و گفته شـود «دنـدان

وجود رابط تحت مقوله اضافه به هر تقدیر است( .جوادیآملی.)۵۹۷ /۰ :۱۵۵۷ ،
بنابر فاقد ماهیت بودن وجود رابط ،ذاتی برای وجود رابط متصور نیست و دربـاره
آن نمیتوان پرسید که «ذات هوالربط» است یا «ذات لهـا الـربط» .وجـود رابـط نـه در
خارج و نه درذهن ،نه «ذات هوالربط» است و نه «ذات لها الربط» .نفی ماهیت از وجود
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رابط ،با توجه به وجود رابط معلول و عین ربط بودن ممکنات نسـبت بـه حـق تعـالی
میتواند نتایج قابل توجهی را به ارمغان بیاورد .از جمله این نتایج میتـوان بـه تبـدیل
ماهیات به مفاهیم اشاره کرد؛ چراکه اگر جهان نسبت به واجب تعالی رابط است ،پس
بالضروره فاقد ماهیت است و از آنها مفهوم انتزا ،میشود؛ زیرا وجود رابـط ماهیـت
ندارد .بساط ماهیات تنها در صورتی گسترده است که ممکنات بـا یکـدیگر سـنجیده
شوند ،ولیکن چون ارتباط آنها با ذات اقدس اله بررسی شود ،مقوله و ماهیـت بـودن
آنها مورد تردید قرار گرفته ،بلکه نفی میشود( .همان)۰۵۰ :
نفی ماهیت از وجود رابط ،با توجه به وجود رابط معلول و عین ربط بودن ممکنات
نسبت به حقتعالی ،میتواند نتایج قابل توجهی را به ارمغان بیاورد .از جمله این نتایج
میتوان به تبدیل ماهیات به مفاهیم اشاره کرد؛ چراکه اگر جهان نسبت به واجبتعالی
رابط است ،پس بالضروره فاقد ماهیت است و از آنها مفهـوم انتـزا ،مـیشـود؛ زیـرا
وجود رابط ماهیت ندارد .بساط ماهیات تنها در صورتی گسترده است که ممکنات بـا
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یکدیگر سنجیده شوند ،ولیکن چون ارتباط آنها با ذات اقدس اله بررسی شود ،مقوله
و ماهیت بودن آنها مورد تردید قرار میگیرد ،بلکه نفی میشود؛ بنابراین ،ماهیـت بـه
گونهای که از وجودات امکانی یا وجودات مقید انتزا ،میشود ،با این دگرگونی کلـی
در حکمت متعالیه به مفاهیم ملحق میشود( .همو۱۱۵-۱۱۱ /۱ :۱۵۷۰ ،؛ همو:۱۵۵۷ ،
.)۰۵۰-۰۵۵ /۰
وجود رابط چون با قطع نظر از مستقل لحاظ نمیشود ،یک واقعیت و معنای حرفی
است و از معنای حرفی هرگز ماهیت به دست نمیآید؛ بر همین مبنـا ،ماهیـاتی کـه از
وجودهای مقید انتزا ،میشوند ،به مفاهیم ملحق میگردند .به بیان دیگر ،میتوان گفت
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که ماهیت در پاسخ از چیستی محمول واقع میشود و آنچه محمول واقـع مـیشـود،
طرف است و طرف هرگز ربط نیست ،پس آنچه ماهیت واجـد آن اسـت ،در خـارج

نیست .به تعبیر دیگر ،آنچه غیر از حق است ،عـین ربـط بـه او اسـت و از ربـط جـز
مفهوم ،چیز دیگری به ذهن نمیآید ،پس ماهیات نیز از سنخ مفهومانـد( .همـو:۱۵۷۵،
.)۰۰ /۱
قابل ذکر است که ماهیات پس از آنکه بر مبنای تشکیک و رابط بودن وجودهـای
مقید به مفاهیم ملحق میشوند ،امتیاز و تفاوت خود را با مفـاهیم غیـر مـاهوی نظیـر
امکان و شیئیت حفظ میکنند ،که مـا از بیـان امتیـازات آنهـا صـرف نظـر مـیکنـیم
(همو۱۵۵ /۱۵ :۱۵۷۵،؛ همو.)۱۱۷ /۱ :۱۵۷۰ ،
صدرالمتألهین تحقیق درباره «اصل عدمیت ممکنات» را بـه اسـفار و آثـار عارفـان
محقق ارجا ،میدهد که در آنها در این باب سخن بسیار گفته شده است .او در میـان
صدرالمتألهین پس از بیان این اصل مهم ،برای رفع استبعاد و ایجاد انس فکری با ایـن
اصل مهم ،به شواهدی از سخنان عارفان محقق ارجا ،میدهد .اما پـیش از آن بـه آیـه
نورانی«کل شیء هالک اال وجهه» (قصص )۹۹ ،استناد و اشاره میکند:
«فی قوله تعالی کل شیء هالک اال وجهه ،اذ الهالک عباره عن ال استحقاقیه الوجود،
فاستثنی وجهه و هو جهه الوجوب الذی هـو فعلیـه الوجـود» (صـدرالدین شـیرازی،
)۹۷ /۱ :۱۵۱۹
برهانی که صدرالمتألهین بر موجود نبودن ماهیات حتی به صورت بـالعرض بیـان
میکند ،گرچه کوتاه است ،اما یکی از مهمترین برهانهای فلسفی در این باب به شمار
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آثار عارفـان از جملـه بـر نوشـتههـای ابـن عربـی و قونـوی تأکیـد دو چنـدان دارد.

میرود و راه را بر بسیاری از مباحث دیگر میگشـاید .برهـان وی چنـین اسـت :هـر
چیزی که در ذات خود وجود یا موجود نباشد ،هرگز بـا تـأثیر و اضـافه غیـر موجـود
نمیشود .هر آن چیزی که ماهیت از غیر خودش دریافت مـیکنـد ،در بیـرون دروازه
ذات و ذاتیاتش باقی میماند؛ زیرا اگر آن چیزی که ماهیت از غیر دریافت میکند ،بـه
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درون منطقه ذات و ذاتیات ماهیت وارد شود ،باید یکی از ذاتیات ماهیت گردد و ایـن
همان انقالب در ذات است که به روشنی محال است(جوادیآملی.)۱۰۱ /۱ :۱۵۷۰ ،
ماهیات چه در نشئه علم به عنوان اعیان ثابته و چـه در نشـئه خـارجی بـه عنـوان
ماهیات موجوده ،وجود پیدا نمیکنند؛ نه وجود عین ذات آنها میشود و نه با واسـطه
در ثبوت برای آنها ثابت میگردد ،وجود هرگز به حریم ذات ماهیات راه پیدا نمیکند
و وصفی که بیرون از محدوده ماهیت است ،هرگـاه بـه آن اسـناد داده شـود ،اسـنادی
مجازی است .پس حقایق امکانی تنها به این معنا میتوانند موجود تلقی شوند کـه بـه
«حکم مظهریت» گردن نهند .هرگاه گفته میشود که آنها موجودند ،به این معنا اسـت
که آنها مظاهر ،مرائی و مجالی وجود حقیقیاند نه چیزی بیش از این(جـوادیآملـی،
.)۱۰۵ /۱ :۱۵۷۰
پرسشی که در اینجا پیش میآید ،این است که در این صورت تنو ،حقائق امکانی
را باید نتیجه چه چیزی بدانیم؟
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پاسخ کوتاه این است که تنزالت نور و فیض وجود باعث مـیشـود کـه امکانـات
چندگانهای حاصل آید و از رهگذر این امکانات تازه است که حقائق امکانی تازهتـر و
متنو،تری مظهر و مجالی وجود حقیقی میگردند .البته در این مسیر ،همه آن حقـائق
امکانی همواره بر عدمیتشان باقی خواهند ماند و هرگز تحـت هـیچ شـرایطی حقیقتـاً
موجود نمیشوند.
صدرالمتألهین در کتاب ایقاظالنائمین ،مدعای اصلی خود را بـدین شـکل مطـرح
میکند« :مد ِرک ضعیف وجودات نازل را به رنگ ماهیات گونـاگون ادراک مـیکنـد».
وجودات نازل در شرایط ویژهای به ادراک در میآیند ،از سویی وجودات نازل با عدم و
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ملکاتی همراهاند و از سوی دیگر ،در حقایق کونیه مختفیاند ،اما از همه مهمتر این که
هر یک از وجودات نازل رنگ ماهیتی از ماهیات گوناگون را به خود میگیـرد .از نظـر

وی ،ماهیات معانی متخالف و متضادی دارند .اختالف معانی در ماهیـات متفـاوت در
سطوح گوناگونی رخ میدهد و تا سطح اجناس عالیه نیز میتواند پیش برود؛ از همین
روی ،اگر وجودات نازل در مقام ادراک بـه رنـگ ماهیـات در مـیآینـد ،پـس آنگـاه
وجودات نازل لزوماً همراه با این معانی متخالف و متضاد ادراک میشوند .دقت بیشتر
روشن میکند که موجودات یا به بیان دقیقتر وجودات ،به حسب مراتب گوناگونی که
دارند ،لزوماً به اوصاف معین و نعوت امکانی ویژهای اتصاف مییابنـد .ایـن اوصـاف
معین و نعوت امکانی را در اصطالح فلسفه «ماهیـات» و در اصـطالح عرفـان نظـری
«اعیان ثابته» مینامند (جوادیآملی.)۵۷۵-۵۷۱ /۱ :۱۵۷۰ ،
با توجه به تحلیل و بررسی فوق ،میتوان مدعی شد که بر اساس نظریه وجود رابط
ماهیت است ،ماهیات تنها اموری ذهنی و مفهومیاند؛ و از آراء و آثار مالصدرا چنـین
برداشت میشود که عدمی بودن ماهیات مورد نظر صدرالمتألهین بـوده و آن را اثبـات
کرده است به گونهای که ما را بر آن میدارد تا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را بـه
معنای ذهنی بودن ماهیات بپذیریم.
صدرالمتألهین به این نکته اشاره کرده است که وجود حقیقی به ذات خودش ظاهر
است و ماهیات توسط او ظاهر میشوند و اگر ظهور وجود در ذات موجـودات نبـود،
آن ها به هیچ وجهی ظاهر نبودند ،بلکه در پرده عدم و ظلمت و نهان باقی مـیماندنـد؛
چون آنها به حسب ذات ،از وجود و ظهور بینصیباند و وجـود و ظهـور از جانـب
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و ربط بودن ممکنات نسبت به حقتعالی و توجه به این مسأله کـه وجـود رابـط فاقـد

غیر بر آنها وارد میشود .پس ماهیات در حدود نفسشـان از جهـت ذات ،نـابود و از
حیث حقایق باطلاند؛ یعنی از ازل تا ابد ،نابود و باطـلانـد ،نـه در وقتـی از اوقـات و
مرتبهای از مراتب(صدرالدین شیرازی.)۱۹ /۱ :۱۵۱۹ ،
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نتیجهگیری

شارحان فلسفه صدرالمتألهین ،در توضیح و شرح نظریه اصالت وجود ،سه تفسـیر
متفاوت ارائه کردهاند و هر کدام ،متناسب با دیدگاه خویش ،تفسیر مورد نظر خود را به
مالصدرا نسبت دادهاند .تفاوت عمده این سه تفسیر ،در نحـوه موجودیـت ماهیـت و
چگونگی اعتباریت آن است.
تفسیر نخست بر موجودیت حقیقی ماهیت به تبع وجود و عینیت وجود و ماهیـت
در خارج داللت دارد .در تفسیر دوم که مورد تاکید بسیاری از شارحان حکمت متعالیه
حد عدمی وجود است که بهرهای از ثبوت ندارد؛ ماهیت اعتباری اسـت
است ،ماهیت ل
و اگر وجود به ماهیت اسناد داده میشود ،موجودیت آن بالعرض است.
تفسیر سوم اعتباریت ماهیت که به تفسـیر عرفـانی شـهرت دارد بـر آن اسـت کـه
حد وجود ،بلکه ظهور عقلی و ذهنی وجودهـای
ماهیت خارجاً نه عین وجود است نه ل
محدود است.در این تفسیر ،موجودیت ماهیت به صورت مجـازی تصـویر مـیشـود؛
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بدین معنا که هر موجود خارجی فقط و فقط وجود است.
طبق این تفسیر ،شأن ماهیات فقط شأن تصویر و حکایـتگـری از امـور اسـت و
جایگاه آن تنها در ذهن است؛ ماهیت بـه هـیچ اعتبـاری در خـارج موجـود نیسـت و
جایگاه آن فقط ذهن است .شیئیت ماهیت فقط مفهومی اسـت و شـأن آن حکایـت از
واقعیت خارجی است.
منشأ اصلی پیدایش سه تفسیر متفاوت از نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیـت،
عبارات متفاوت صدرالمتألهین و تبیینهای گوناگون از جانب اوست .برای هر کدام از
تفاسیر سهگانه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،عباراتی از صدرالمتألهین بـه عنـوان
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شاهد بیان شد که به وضوح ،تفسیر مورد نظر را تأیید میکند و هر یک از شارحین در
اثبات دیدگاه خود به آنها استناد کردهاند.

از سوی دیگر با توجه به فلسفه نظاممند و سیستم فکری منسجم حکمت متعالیـه،
نشان داده شد که با استفاده از نظریات مالصدرا میتوان تفسیرهای مختلف اعتباریـت
ماهیت را مورد ارزیابی قرار داد و به رأی نهایی صدرالمتألهین دست یافت .بـه همـین
منظور ،به اصل «وجود رابط» استناد شد کـه ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداری بـا تفاسـیر
مختلف از «اعتباریت ماهیت» دارد .بر اساس نظریه وجود رابط و ربط بودن ممکنـات
نسبت به حقتعالی و توجه به این مسأله که وجود رابط فاقد ماهیت است ،ماهیات بـه
مفاهیم تبدیل میشوند .پس ماهیات تنها امری ذهنی و مفهومیاند.
بر اساس شواهد ارائه شده و تحلیل و ارزیـابی پـژوهش حاضـر ،گرچـه هـر سـه
دیــدگاه در بــاب نظریــه اصــالت وجــود و اعتباریــت ماهیــت مســتند بــه عبــارات
تفسیر سوم را به عنوان رأی نهایی مالصدرا مورد تأیید قرار دهیم .بنا بـر ایـن معنـا از
اعتباریت ماهیت ،ماهیت به هیچ وجه از وجـود بهـرهای نـدارد و حتـی بـه صـورت
بالعرض نیز در خارج موجود نیست ،بلکه حتی بـوی وجـود را نیـز استشـمام نکـرده
است .ماهیت ،ظهور عقلی و ذهنی وجودهای محدود است و موجودیـت ماهیـت بـه
صورت بالمجاز تصویر میشود .این تفسیر ،روایت ادقل اصالت وجود است.
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مالصدراست ،اما شواهد فلسفی برگرفته از نظریه وجود رابط ما را بـر آن مـیدارد تـا
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 .۱۰طباطبائی ،سید محمد حسین( ،)۱۵۹۹بدایة الحکمه ،ترجمه و شرح :علی شـیروانی،
قم :انتشارات دار الفکر.
 .۱۷عبودیت ،عبدالرسول (« ،)۱۵۹۱اصالت وجود» ،معرفت فلسفی.۱۵۱- ۱۵۵ ،)۱(۱ ،
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۷۱درآمدی به نظاس حکمت صـدرائى ،تهـران :سـازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ،مرکز تحقیـق و توسـعه علـوم
انسانی؛ قم :موسسه آموزشی امام خمینی(ره).
 .۱۵فیاضی ،غالمرضا ( ،)۱۵۷۱هستى و چیستى در مکت

صدرائى ،محقق :حسـینعلی

شیدان شید ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بررسی تبیینهای سهگانة نظریه اصالت وجود و انسجام منطقی سخنان صدرا
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