
 

 

 صدرایی معاصر شارحان منظر از وجود با ماهیت رابطه نوع در تأملی

 1روح اله آدینه

 2سیده رقیه موسوی 

 چکیده

صالت ا یی ملاصدرا و آراء خاص فلسفی اوست. در این میان، مسألهوجود، مبنای فلسفه

ی مباحث مهمی در حکمت متعالیه است. وجود، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و پایه

د و ماهیت با تعابیر مختلف یاد نموده است و هر یک از شارحان معاصر صدرا از وجو

مبانی خاصِ مقبول خود مانند، پذیرش وحدت شخصی وجود  بر اساسحکمت متعالیه، 

یا تشکیک و تعابیر گوناگون صدرا در باب وجود و ماهیت، به نحوی رابطه ماهیت با 

اند. پژوهش حاضر با روش نموده وجود را تفسیر و نظر ملاصدرا را حمل بر آن تفسیر

تحلیلی در پی آن است که تفسیر صحیح را در نوع رابطه ماهیت با وجود تعیین -توصیفی

نماید. لذا در این مقاله، تفاسیر اندیشمندان معاصر در مسأله نوع رابطه ماهیت با وجود، 

نوع  لازم است برای تفسیر می رسدشرح و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. به نظر 

)عالم  انهشناسمعرفت)عالم ثبوت( از بحث  شناسانههستیی ماهیت با وجود، بحث رابطه
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و شارحان وی در باب نوع  تناقضات ظاهری در کلام ملاصدرا تا اثبات( تمییز داده شود

که نجوادی آملی مبنی بر ای استاد بنابراین نظریه؛ گرددبرطرف  رابطه وجود با ماهیت

 نیست، زیرا فقط نوع رابطه وجود متعین است، گرچه صحیح است، ولی أدقّ ماهیت، حدِ

 کند.ماهیت با وجود در عالم اثبات را مشخص می

  اعتباریت، وجود، ماهیت، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه، حد. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 به دهم قرن رد میرداماد، سازیزمینه با و چند تحولاتی از بعد اسلامی، فلسفه تکاملی سيیر

 میراث رب تکیه با شیرازی، محمد صيدرالدین اسيلام، عالم بزرگ فیلسيوف توانای دسيت

 در دیجدی مکتب به وی خود ابتکارات با نیز و یونانی و اسيييلامی فلاسيييفه قرنی چند

 ظرفیت همه از متعالیه حکمت. انجامید که حکمت متعالیه نام گرفت اسييلامی یفلسييفه

 اشراق و مشاء فلسيفی هایجریان کنار در حدیثی و تفسيیری کلامی، عرفانی، هایجریان

ی علمی بر مباحث مطرح که فهم صحیح آن نیاز به احاطه 1وضعیتی دارد گیرد ومی بهره

اند. ها و تعلیقات متعددی بر آن نگاشيييته، تاکنون شيييرحهمین روشيييده در آن دارد، از 

، علامه طباطبایی، حکیم مصييباح، جوادی آملیمتعالیه،  شييارحان معاصيير حکمت ازجمله

 مدرس زنوزی، فیاضی، عبودیت و خسرو پناه و... هستند.

 دهمطرح کررا « اصيالت وجيود یيا ماهیت»ه پرسيش از ک میرداماد، فیلسوفی است 

شده « اصالت وجود»است که قائيل بيه  فیلسوفینخستین و صدرا،  (402: 1321میردامياد، )

ملاصدرا در  ).1- 12 :1333؛ همو، 31-32: 1، ج1121، لدین شیرازی)صدرا است

وی از  ازجملهخصوص ماهیت، در آثار خویش تعبیرات گوناگونی ارائه داده است، 

 امور(، 2: 4، ج1121ماهیات با تعابیر مفاهیم کلّیه مطابق با خارج )صدرالدین شیرازی، 

 اذهانعکوس وجود و خیالات وجود برای  (،321: 2، ج1121عدمی )صدرالدین شیرازی، 

، 1121(، معقول و انتزاعی )صدرالدین شیرازی، 112: 1ج ،1121)صدرالدین شیرازی، 

( و حکایت عقلی و 203: 1، ج1121.(، حکایت از وجود )صدرالدین شیرازی، 23: 3ج

راین، بناب؛ کند( و ... یاد می233: 2، ج1121شبح ذهنی و ظل وجود )صدرالدین شیرازی، 

مبانی خاِص مقبول خود و تعابیر گوناگون  بر اساسهر یک از شارحان آثار ملاصدرا 

ر اند و نظصدرا در باب وجود و ماهیت، به نحوی رابطه ماهیت با وجود را تفسیر کرده

                                                           
که نابتکارات خود را بدون آ مبانی پیشینیان بحث کرده و گاهی . ملاصدرا در حکمت متعالیه، گاهی بر اساس1

کند. همچنین وی دو دیدگاه وجود شناختیِ وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود را، تصریح نماید، مطرح می

در آن طرح کرده و همین وضعیتی را به وجود آورده است که فهم درست آن مستلزم راهنمایی استاِد مسلّم و یا 

 ی علمی خواننده بر مباحث آن است.احاطه
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در  .اندی ماهیت با وجود را تقریر کردهاند و رابطهملاصدرا را حمل بر آن تفسیر نموده

اصالت »مقالات؛ مقاله  ینامه و مقالاتی نگاشته شده است ازجمله، پایانبحث اصالت وجود

، 12ی محمد نجاتی که بهار و تابستان نوشته« وجود و برخی پیامدهای هستی شناختی آن

کارکردهای هستی شناختی »با عنوان  اعظمو مقاله سید مصطفی موسوی  22در شماره 

، نشریه تأملات فلسفی 20، در شماره 12 و تابستانکه بهار « علیت تحلیلی در فلسفه اسلامی

دیگری در بحث اصالت وجود  هاینامهپایاناند. مقالات و دانشگاه زنجان منتشر شده

مستقل به بررسی اختلاف شارحان معاصر حکمت  طوربه یکهیچاند، ولی در نگاشته شده

سأله م روازایندر نوع رابطه ماهیت با وجود پرداخته نشده است.  )نوصدرائیان( متعالیه

بررسی اختلافات شارحان معاصر نقد و اصلی در پژوهش حاضر این است که ضمن 

وع در باب ن دقّادیدگاه  مشخص نماید که ،حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود

 رابطه ماهیت با وجود کدام است؟

 ی شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجودهاتبیین دیدگاه .9

اصييالت وجود یکی از مبانی مهم حکمت صييدرایی اسييت ولی ملاصييدرا به تنقیح تصييورِ 

 اصالت وجود نپرداخته است.

هر یک از شارحان معاصر آثار ملاصدرا، رابطه ماهیت با وجود را به نحوی  روازاین

 رد.گیشود و سپس مورد نقد و بررسی میات شرح داده میکه ابتدا نظر 1اند،تقریر کرده
                                                           

حکمی برای موضوعی  در حیثیت تعلیلیشود. . ازنظر فلاسفه، حیثیت در ابتدا به تعلیلی و تقییدی و اطلاقی تقسیم می1

لی آن شود، وواسطه غیر. در حیثیت تقییدی حکمی برای موضوعی مطرح میشود ولی بهاثبات و بر آن حمل می

د به شود. حیث تقییدی خوز آن او نیست، بلکه از آن غیر است و بالعرض به او نسبت داده میحکم اولاً و بالذات ا

 در حیثیت اندماجی، امور، تقسیم است: حیث اندماجی، حیث نفادی، حیث شأنی، حیث سرابی.چهار قسم قابل

در  ها،ست، ولی همه اینهاوجودی زائد بر اصل وجود ندارند. پس بالوجود موجودند و وجود نیز حیث تقییدی این

که تعدّد وجود لازم آید. در حیثیت نفادی، امری در حاشیه وجود اند و در حاقّ ذات او هستند، بدون اینوجود مندمج

موضوع تحقق دارد، آن هم تحقّق مجازی و با حیثیت تقییدی. در حیثیت سرابی، اصولاً وصف وجود ندارد، حتی به 

حیث از اقسام حیث تقییدی به شمار آمده است به دلیل تصور خطایی است که ابتدا که این حیثیت تقییدی و این

شود که خطا بوده است. در حیث اطلاقی، مانند حمل موجودیت بر کند، وجود دارد، بعد متوجه میانسان گمان می
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 بازخوانی دیدگاه عینیت وجود و ماهیت )حیثیت تعلیلیه( .9-9

ت رسد، استاد فیاضی مدافع آن اسعینیت وجود و ماهیت از تفاسيیری است که به نظر می

هایی و مثالکند. البته برخی از عبارات و در آثارش مراد صدرالمتألهین را بر آن حمل می

 ی ذات و صيييفات الهی، حاکی از حیثیت اندماجی اسيييتکه وی بیان نموده، مثل رابطه

 (.22-22و  21: 1310)فیاضی، 

تبیینی نو از اصالت وجود و ماهیت از منظر استاد »به نقل از محمد قمی در مقاله  

معنا  ن، بدیهستندصیل هر دو ا تیوجود و ماهنیز  خسرو پناه، در نگاه استاد «خسرو پناه

« و»جود ومحکی »، مصداق حقیقی، بالذات و بدون حیثیت تقییدیِ «واقعیت خارجی»که 

 (.133: 1314ت )قمی، اس« ماهیت محکی

اصالت وجود »ی خود را همان نظریه« اصالت وجود و ماهیت»ی استاد فیاضی نظریه 

وی، در تفسیر برگزیده  نظراز(. 224: 1322داند )فیاضی، ملاصدرا می« و اعتباریت ماهیت

از اصالت وجود، وجود واسطه در ثبوت موجودیت و تحقق برای ماهیت موجود است، 

(. وجود 41: 1310تفاسیر دیگر، وجود واسطه در عروض آن است )فیاضی،  بنا برولی 

اساس موجودیت و تحقق است؛ یعنی وجود بذاته موجود است و برای موجودیت، 

ه اسناد موجودیّت و تحقّق بیاز ندارد، بلکه به خود موجود است و شدن چیزی ن ضمیمهبه

اما ماهیت به خود )بذاتها( موجود نیست، به وجود ؛ است« إلی ما هو له ءسناد الشیإ»آن، 

وجود، موجود گشته است. پس وجود،  یواسطهبهموجود است؛ یعنی اگر موجود شده، 

( موجود وجود )بالتبع یا بالعرض تبعبهت حیثیت تقییدیه برای ماهیت موجود است؛ ماهی

(. لذا وجود و ماهیت هر دو، واقعیت عینی هستند و واقعیت خارجی هم 32است )همان: 

(. 22-23: 1، ج1323مصداق حقیقی وجود است و هم مصداق حقیقی ماهیت )طباطبایی، 

ر در اگصادق بودن مفهوم شیء بر خارج، بهترین دلیل وجود داشتن آن شیء است. لذا 

صدق مفاهیم ماهوی، چون آب و کوزه و... در خارج شکی نیست و اساسًا موجود بودن 

                                                           
ر ق معلول غیشود نه حیث تعلیلی، چون حضرت ح، هیچ حیثیتی لحاظ نمی«الله موجود است»خداوند در گزاره 

 (.23-22: 1322)معلمی، تقییدی  نیست و نه حیث
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ماهیات در خارج، جز به معنای صدق تعریف آن ماهیات، بر یکی از موجودات خارجی 

(. استاد 23: 1310نیست، در موجودیت ماهیت در خارج، تردید نباید داشت )فیاضی، 

ا مصدرا در بحث تشکیک وجود؛ یعنی عینیت  از کلام، مؤیّد حرف خود عنوانبهفیاضی 

 نویسد:می نهایة الحکمةاش بر الاشتراک استفاده نموده و در تعلیقه ما بهالامتیاز و  به

هـو تـصريحهم فـي  ـنية الوجود مع الماهية في الخارجوالذي يؤيد ذلك ـ عي» 
ون كبه الاشتراك و هل ي في الوجودات عين ما ما به الامتياز بأنّ مبحـث التشكيك

 (.38 :6، ج6831طباطبايي، ) «شياء؟أما به الامتياز غير ماهية ال

 گوید:فیاضی در مطلبی دیگر می

توانند از حقيقت واحدي انتزاع شوند و در فلسفه، در مواردي، مفاهيم مباين مي» 

 مصداق واحد داشته

، س و فصل در بسائطعینیت ذات و صفات خدای متعال، عینیت جن مانندباشند،  

 عینیت جسم تعلیمی

و عينيت زمان و حرکت، عينيت وجود و ماهيت و اتحاد عالم و  و جسم طبيعي 

 (.34-33: 6831)فياضي، « با وجود معلوم و تساوق وحدت

رسد این تفسیر از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، برخلاف ادعای استاد به نظر می 

صدرا و صحیح باشد، زیرا اشکالاتی بر این تفسیر دیده تواند مورد رضایت فیاضی نمی

 اند از:شود که عبارتمی

. تساوق بر دو قسم است: تساوق وجودی و تساوق ماهوی. تساوق وجودی آن است أ

 دو حیثیت خارجی، در یک مصداق عینی عنوانبهکه طرفین قضیه در خارج تلازم داشته و 

وجودی نیست، افزون بر آن، حیثیت صدق واحدی  ای که در متن، تعددمتحدند، به گونه

موجب  کهبی آنحیثیات انباشته در متن وجود موجودند،  عنوانبهنیز دارند. این احکام 

، وجود منحازِ مستقل ندارند، بلکه موجودات بالعرضی یکهیچتکثر متن شوند، زیرا 

ه در ه طرفین قضیکه وجود اعتباری و لاتحصلی دارند. تساوق ماهوی آن است ک هستند

اشند، بدو حیثیت موجود در یک مصداق خارجی متحد می صورتبهخارج، متلازم بوده و 
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ولی حیثیت صدقشان واحد نیست. این نوع تساوق تنها در وجودات امکانی وجود دارد؛ 

و وجود است. ماهیت حیثیت حدی و تعینی  زیرا فقط موجود ممکن، مرکب از ماهیت

وجود، نفسِ واقعیت است و حیثیت تعین در خارج، غیر از حیثیت  واقعیت خارجی است و

ی فوق به نظر (. با مقدمه13 -10: 1321وجود است، گرچه در خارج متحدند )فضلی، 

رسد که استاد فیاضی بین این دو قسم تساوق خلط کرده است. قیاس وجود و ماهیت می

 است. الفارقمعیست و با وحدت و وجود یا با ذات الهی و صفات الهی، صحیح ن

که استاد فیاضی از صدق حقیقی و بالذات ماهیت بر واقعیت خارجی، نتیجه . اینب

گرفته است که ماهیت همان واقعیت خارجی است، صحیح نیست، زیرا مفهوم وجود 

مصداق دارد؛ یعنی، بر هر واقعیتی به حمل هو هو قابل حمل است، پس هر واقعیتی مصداق 

« وجود موجود است»گوییم: می کهوقتی، روازاین (.22: 1، ج1324ت، آن است )عبودیّ

به این معناست که حقیقِت وجود، همان خود واقعیتی است که جهان خارج را پر کرده 

د که تا مستلزم این باش است، نه به این معنا که دارای وجود؛ یعنی صادق بر واقعیت است

ه اعتبار صدق بر واقعیتی غیر از خود، موجود حقیقت وجود، دارای وجود دیگری باشد و ب

ارای به این معناست که د« ماهیتی، مثلاً انسان، موجود است»گوییم: می کهوقتیباشد. امّا 

خود همان واقعیت خارجی باشد، همان  کهوجود است؛ یعنی صادق بر واقعیتی است نه این

قیقت ح برخلاف، ماهیت یگردعبارتبهچیزی باشد که ملأ خارج را تشکیل داده است. 

وجود، عین واقعیت اصیل و خود همان موجود خارجی نیست، زیرا ماهیت فقط به اعتبار 

که دارای وجود است و بر واقعیتی خارجی صادق است، موجود است نه این کهاین

ست، جایز که ماهیت اممکن نبود در عین این وگرنهحیثیتش، عینِ حیثیت واقعیت باشد 

 (.24باشد )همان:  العدم هم

در بیانات فیاضی خلط بین حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی صورت گرفته است،  .ج

داند و هم حیثیت تقییدیه! زیرا برخی از وی وجود را برای ماهیت هم حیثیت تعلیلیه می

بین این دو  آنکهالحعبارات وی با حیثیت تعلیلی مناسبت دارد و برخی با حیثیت تقییدی، 

ن وجود توان گفت معلول به عیگاه نمیت تفاوت وجود دارد. در حیثیت تعلیلی هیچحیثی
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دار علت است، امّا خود وجودی علت، موجود است، زیرا هرچند معلول در وجود وام

جود گوییم این حیثیات به عین ومتمایز دارد. این در حالی است که در حیثیت اندماجی می

( و اگر هم منظور استاد 124-122: 1321یزدان پناه، متن واقع خارجی، وجود دارند )

 دیه اندماجی ندارد.نگارنده تفاوتی با حیثیت تقیی ازنظرفیاضی حیثیت تعلیلی تحلیلی باشد، 

ی عینیت وجود و ماهیت را بپذیریم، مشخص است که این دیدگاه که نظریه برفرض. د

مبنا  نا برب، این نظریه دیگرعبارتبهمبتنی بر نظریه تشکیک است و نه وحدت وجود. 

 قبولابلقاست و اگر نظر نهایی ملاصدرا، وحدت شخصی وجود دانسته شود،  پذیرشقابل

 نیست.

متصور است که ماهیت به وساطت وجود، از  آنگاه. تحقق تبعی یا بالعرض ماهیت، ه

 این مستلزم دو مفهوم وجود، حاکی از آن است، برخوردار باشد و از آنچهتحققی ممتاز 

، 1323بودن حقیقت واحد است، لذا تحقق ماهیت مجازی خواهد بود )جوادی آملی، 

 (.212: 1-1ج

طيولی و عرضيی ناشيی از وجيود  کثرت دیدگاه نهایی حکمت متعالیه، بر اساس. و

اسيت و نسبت دادن آن به ماهیت، بالعرض وجود است. اصالت وجود پذیرش اسناد تکثر 

ی ماهیات متأخر از وجود و لاحق به آن تابد. از طرفی، چون مرتبهرا برنمیبه ماهیيات 

استاد مطهری با پذیرش این اشکال، معتقدند  ود.توانيد منشأ پیدایش کثرت شاست، نمی

 کنند، ولی در مراحيلکه اسناد کثرت به ماهیت بیانی است که در مراحل اول بیان می

-خود ملاصدرا نیز می کهچنان(. 242: 1، ج1320 ،مطهرینهيایی، شيکل دیگيری اسيت )

 گوید:

ظهر أه و عرضي لانّألي المميز فصلي إلايفتقر فـي امتيـازه عن العسر  الوجود نّإ» 
 (.681: 6811 ،شيرازي صدرالدين) «من غيره

ستاد فیاضی مدعی تحقق عینی وجود و ماهیت در خارج و عینیت حیثیت ماهیت . از

مصداق مفهيوم  ،باور او، همان واقعیتی که مصداق مفهوم وجود استو وجود است. به 
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و این تفکیک بین ماهیت و وجود صرفاً تمایز منطقی است نه تمایز  هستماهیيت نیز 

 (.21: 1321)شه گلی،  متافیزیيک و حاکی از تمایز خارجی

 . بازخوانی دیدگاه حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض بودن وجود9-4

تقییدی انواع گوناگون اندماجی، نفادی، شيأنی، سيرابی دارد که تفاسیر مختلف با حیثیت 

 شود.توجه به این اقسام شرح داده می

 . بازخوانی دیدگاه حیثیت تقییدیه اندماجی9-4-9

حسن معلمی در آثار خود این تفسیر را برگزیده و مقصود ملاصدرا را حمل بر این تفسیر 

با این  -که گذشت-ز بیانات استاد فیاضی در مورد ماهیت نموده اسيت. همچنین بخشی ا

تتبع در آثار حکیم مدرس زنوزی، حاکی از آن است  طورهمیننوع تفسیر مناسبت دارد، 

 که وی از قائلین به این تفسیر است.

حیثیت، وجود شراشری آن در متن وجود است؛ یعنی در  گونهاینی خاص شاخصه 

ای که متن وجود به ، به گونهاستّق ذات آن نهفته و مندمج متن وجود و در حا تاروپود

و نه به اعتبار یک خصیصه انضمامی انتزاع  حیثی است که عقل آن را از نفس ذات وجود

نند، ککند. این حیثیات هماهنگ هستند و نه بالذات و نه بالعرض یکدیگر را طرد نمیمی

ند و حضورشان در متن واحد، موجب اختلاف مفهومی، اختلاف وجودی ندار رغمعلیلذا 

 (.11 :1321گردد )فضلی، تکثر متن نمی
دهد، مؤید خویش را کلام خود معلمی حیث اندماجی برای ماهیات را ترجیح می 

داند، در مواردی که صدرا تصریح کرده که ماهیات برای وجود، هم چون ملاصدرا می

 (.23-103: 1322صفات حق برای ذات حق هستند )معلمی، 

داند، معتقد به وجود ممکن را عین ربط به واجب می کهدرحالیمدرس زنوزی  

با وحدت  شدتبه(. وی در آثار خود، 221-222: 1323کثرت وجود است )زنوزی، 

مدرس زنوزی، وجود موجود  ازنظر (.44- 42)همان: شخصی وجود مخالفت کرده است 

(. وجود در خارج با 213-212 )همان:بالذات است و ماهیت، موجود بالتبع یا بالعرض 
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، 1322است )زنوزی،  ما بالعرضبا  ما بالذات، اتحاد هاآنماهیت متحد است و نحوه اتحاد 

 (.123-121: 2ج

ه اعتقاد ب بر اساسبرخی در شرح کلام زنوزی، اعتبار ذهن بودن ماهیت را صرفاً  

 روازاین(، 13: 1312وند، اند )عرفانی، رضاییاصالت وجود و وحدت شخصی دانسته

 تواند قائل به ذهنی بودن ماهیت باشد زیرا با وحدت شخصیاند که زنوزی نمینتیجه گرفته

 ردد.گادامه مقاله روشن میدر نگارنده صحیح نیست و  ازنظروجود مخالف است که البته 

 گردد:بر نظریه فوق ایرادهایی وارد است که در ذیل مطرح می

از سوی قائل به اندماجی بودن ماهیت، مبنی بر لزوم پذیرش این  ایکنندهقانعدلیل  .أ

 تفسیر ارائه نشده است.

است،  وجود بودن تاروپودویژگی حیثیات تقییدی اندماجی، شراشری بودن و در  .ب

ولی ماهیت برخاسته از تعین وجود است و وجود به ما هو وجود، دارای ماهیت نیست 

 (.120: 1321بود )یزدان پناه، نیز دارای ماهیت  الوجودبواجباید وجودِ  وگرنه

. حیثیات اندماجی وجود، یا کمالاتِ وجودند مانند علم و قدرت یا احکاِم وجود ج

مانند وحدت و فعلیت، ولی ماهیت نه کماِل وجود است نه از احکامِ وجود. این صفات 

 ، وجودْ این حیثیات را دارد وباشند و چه فاعل شناسا باشد و یا نباشدخصایص وجود می

 (.12: 1321هاست )فضلی، اتصاف خارجی آن به حیثیات، دلیل بر وجود عینی آن

 

 حیثیت تقییدیه نفادی بر اساس. بازخوانی دیدگاه 9-4-4

( و مانند 12: 1220علامه طباطبایی، نیز ماهیت را موجود بالعرض دانسته )طباطبایی، 

 اعتباریت ماهیت، عبارات مختلفی دارد، ولی در حاشیه برصدرا در تفسیر اصالت وجود و 

 گوید:که میداند، چنان، ماهیت را حدِ وجود میاسفار

 (.224: 4، ج6336)صدرالدين شيرازي، « ا حد الوجودبالماهية إل لانعني» 
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بق بیان صدرا ط شود. البته، دیدگاه مبتنی بر حیثیت تقییدیه نفادی فهم میهاآنکه از  

گردد. ماهیت ی قصور، ماهیت است؛ یعنی با قصور، ماهیت به وجود ملحق میلازمه

ای خاص یک نحوه ما حد و نفاد وجود در خارج حظی از وجود دارد و به گونه عنوانبه

نفس الأمری است که واقعیت خارجی دارد )صدرالدین  امرخارجی دارد، لذا یک  به ازای

 گوید:ی دیگری می(. در جا222: 2، ج1121شیرازی، 

« گويندماهيت مي محـدود، ظهـوري عقلـي دارنـد کـه بـه آن وجودات» 
 (.43: 6، ج6831)طباطبائي، 

را  اند و حیثیت تقییدیه سرابیعلامه عباراتی هم دارد که برخی از آن استفاده کرده 

هورى ظ و تحقق ماهیات تحقق سرابى است»گوید: که میاند، چنانبه علامه نسبت داده

و صورت مَرْئى  است که در مظاهر مادیه استقرار یافته؛ و چنانچه صورتِ آب در سَراب

در مرآت، صورتى است که راستى مشهود است؛ ولى مال سَراب و مِلک مِرآت نیست؛ و 

زار است؛ و مرآت که جسم صیقلى است، محل ظهور صورت است؛ سَراب که زمین شوره

ه ظهور ب هاآنهستند، که در  هاآنود نیستند؛ بلکه صور غیر همچنین ماهیّات عین وجود خ

بر تشکیک در وجود، ماهیات ظهوراتِ وجود؛ و  بنا(. 132تا: )طباطبایی، بی« اندپیوسته

هستند. ولى حدود مراتب حقیقیه وجود عین  هاآنمظاهر و مرائى  هاآنوجوداتِ 

 (.132باشند )همان: محدودات مى

 .همان دیدگاه ظهوری بودن ماهیت است، حیثیت تقییدی سرابی معلمی،در نگاه  

، سراب و ظهور یکی هستند. در این حیثیت، اصولاً وصف وجود ندارد، دیگرعبارتیبه

ور این حیث در حیث تقییدی ذکر شده است به دلیل تص کهاینحتی به حیثیت تقییدی و 

ده شود که خطا بوبعد متوجه میکند، وجود دارد، که ابتدا انسان گمان می خطایی است

 فهمد، سرابکند، آب است، ولی بعد میسراب که ابتدا انسان گمان می همچوناست، 

نفاد هم وجود ندارد و این ذهن  صورتبهبوده است؛ یعنی صفت در این حیثیت، حتی 

 (.23-24: 1322معلمی، )دهد ماست که به خطا وصفی را به یک شیء نسبت می
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یزدی و  مصباح آنچهبه نظر نگارنده حتی اگر سراب به معنای ظهور گرفته شود با  

اند مشترک لفظی است، زیرا ظهور در نگاه آنان در ذهن ولی ظهور در جوادی آملی گفته

 دیدگاه علامه طبق بیانات خود ایشان در عالم عین و واقع است.

 یحیثیت تقییدی شأن بر اساس. بازخوانی دیدگاه 9-4-3

رالدین )صييد گرداندبرمیتشييأن و تطور  به صيدرالمتألهین در نظر نهایی خویش، علیت را

گذاری آن اسيييت، یک (. مقصيييود از شيييأن در این نام301-300: 2، ج1121شيييیرازی، 

تنزّل یافته اسيييت؛ یعنی از آن حالت اطلاق  موردنظرحقیقيت وحدانی که در تمام مراتب 

افتن از آن مقام اطلاقی که به ایجاد مراتب و مراحل و در عین تنزّل ی درآمده استصرف 

ی اانجامد به نفس اطلاقش در تمام این مراتب حاضيير و موجود اسييت، به گونهمتنوع می

که این اسيياسيياً همان حقیقت مطلق اسييت که در عین اطلاق در تمام مراتب مقید حضييور 

که  ئون است و چنین نیستدر حیثیت شأنی، هر ویژگی منتزع از یکی از ش روازایندارد. 

گونه انتزاع شود. همچنین در متن و اصيل حقیقت و در تمام آن حاضير باشيد و از آن این

توان از حدود و مواضع نفاد که ویژگی وجودی آن انبسيا  و سعه است، نمیبه دلیل این

نی به جداسازی این حیثیت تقییدی شأ کهبنابراین، آن ویژگی اسياسيی ؛ آن سيخن گفت

 (.112-111: 1321انجامد، همان ویژگی اطلاق و انبسا  است )یزدان پناه، می

این تفسیر از اصالت وجود، مبنایی  کهاشکال وارد بر این نظر عبارت است از این 

است و اگر کسی وحدت شخصی وجود را نپذیرد، این تفسیر را نیز نخواهد پذیرفت. برای 

پذیرند )جوادی آملی، د استاد جوادی میای ماننمثال وحدت شخصی وجود را فلاسفه

، 1320دانند )مصباح یزدی، ( و برخی چون مصباح یزدی مردود می243: 2-1، ج1323

 (.232: 1، جزء1ج

 . بازخوانی دیدگاه ظهوری بودن ماهیات9-3

 توان به اقسام زیر تقسیم نمود:این تفسیر را می
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 هیت. بازخوانی دیدگاه ظهورِ حدِ وجود بودن ما9-3-9

: 1، ج1323مصييييباح یييييزدی، استاد مصباح ماهیت را به حیثیت تقییدی موجود دانسته )

 داندمبانی فلسفی خاص خود، ماهیات را ظهور عقلیِ حدِ وجود می بر اساس(، 340-343

 (.123-122: 1331که میرزا جواد تهرانی هم تفسیری مشابه ایشان دارد )تهرانی، 

ی وجوِد ماهیت در خارج، ی فلسفه، دربارهمحدوده در آنچهدر نگاه مصباح یزدی  

که در  این است-توان حمل نمودالبته کلام ملاصدرا را نیز بر این معنا می–توان گفتمی

ندارد.  ، در خارجتبعبهگونه تحققی، نه به اصالت و نه خارج تنها وجود است و ماهیت هیچ

وجود و ماهیت سخن « وحدت»د از که به افراد خارجی وجود مربو  است، بای آنجاتا 

ی انتزاع ذهن است و تنها در ذهن وجود دارد. نقش ماهیت، نتیجه« ماهیت»زیرا ؛ گفت

است؛ یعنی ماهیت در دست عقل ابزاری است، برای  شناختیمعرفتبیشتر یک نقش 

ل امکان گیرند. اگر عقدر دسترس ذهن قرار نمی سادگیبهشناخت وجوداتی که مستقیماً و 

داشت، هیچ نیازی به مفاهیم ماهوی نبود، یابی مستقیم به وجودات خارجی را میدست

در جهان هستی تنها، وجود است. اصولاً حیثیتِ مفهومْ اعتباری است، بدین معنا که  چراکه

که وجود آید. اینبا برخورد قوای ادراکی ما با خارج، اثری از اشیاء در ما به وجود می

دانیم، به این معنا نیست که صورت ذهنی توسط شیء وجود عینی میذهنی را اثری از 

خارجی ایجاد شده است، بلکه چون شیء خارجی به نحوی در پیدایش این وجود نفسانی 

 (.212-212: 1-1، ج1320دانیم )مصباح یزدی، دخالت داشته است، آن را اثر خارج می

 بین این صورت ادراکی با ایحقیقت مفهوم این است که ما رابطه کهتوضیح آن 

که این صورت، صورت آن شیء خارجی و  جهتازاینکنیم و شیء خارجی لحاظ می

گیریم و چنین فرض در نظر می هاآنحاکی از آن است، حد و قالب مشترکی را بین 

کنیم که هم چون یک ظرف خالی است که گاهی از وجود ذهنی و گاهی از وجود می

گویند ماهیت حد که میقالب همان حد ماهوی است. پس اینشود. این خارجی پر می

وجود است به همین معناست. برای مثال، اگر یک کاغذ را به اشکال مختلف مثل مثلث، 

ه کاغذ نیست که ب طوراینایم. مربع و مستطیل برش دهیم، در کاغذ شکلی ایجاد نکرده
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-دید میمربع یا مثلث پاضافه شده باشد. محصول برش کاغذ است که شکل  شکلییک

 یکی از ناچاربهمحدود است،  شدهبریدهبریم ولی چون کاغذ آید. ما تنها کاغذ را می

امر  صورتبهکند. این حد، امری عدمی است که ذهن آن را حدهای خاص را پیدا می

شود که مثلاً شکل مثلث به وجود آمده است. مثال فوق کند و گفته میوجودی، اعتبار می

یه معقول به محسوس بود و اختصاص به حد کمی و مقداری داشت. حدود کیفی و تشب

. بالاخره، بین موجود مجردی که در ذهن ماست و طورندهمینبقیه حدود مفهومی نیز 

 را بر هاآنشود که انطباق موجود مادی که در خارج است، یک حد مشترکی لحاظ می

سازد. این حد مشترک، همان ماهیت می یکدیگر و حاکی بودن یکی را از دیگری میسر

شود که ماهیت به ذهن است. پس ماهیت، چیزی در عرض وجود نیست. وقتی گفته می

غیر متحصل( غیر از وجود  هرچندکنند که ماهیت چیزی )آید، معمولاً گمان میمی

خارجی و وجود نفسانی است که بین دو وجود در نوسان است و گاهی در ذهن و گاهی 

اگر ماهیت چیزی باشد، باید وجود دیگری در عرض  آنکهحالشود. ین موجود میدر ع

(. در مقام تشبیه و مقایسه، ماهیت مثل همان شکل 322ذهن و خارج داشته باشد )همان: 

هندسی است که در اشیاء خارجی وجود دارد و در صورت ادراکی هم همان شکل نقش 

بندد ود عدمی مشترک در ذهن نقش میبسته است. در علم حصولی هم فقط همان حد

در خارج هست، وجودی است  آنچهدر خارج نیست. « چیستی»(. ماهیت یا 324)همان: 

ای است که بنابراین ماهیت، حد عقلی؛ (322-323که در مرتبه خاصی قرار دارد )همان: 

 است )مصباح اذهانشود یا ظهورات وجود برای از موجودات محدود در ذهن منعکس می

 (.22: 1204یزدی، 

 هم بیان شده: اسفاردر  کهچنان 

فإنّ ماهية کل شيء هي حكاية عقلية عنه و شبح ذهني لرؤيته في الخارج و ظلّ » 
 (.281: 2، ج6336)صدرالدين شيرازي،  «له

 و فإن الماهية نفسها خيال الوجود و عكسه الذي يظهر منه في المدارك العقلية» 
 (.633: 6، ج6336زي، )صدرالدين شيرا« الحسية

 (.334: 8، ج6336)صدرالدين شيرازي، « ماهية الشيء عبارة عن مفهومه و معناه» 
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 اشکالات تفسیر فوق عبارت است از: 

بسیار  مکدستشود یا بسا  علم حصولی برچیده می کلیبهای یا با چنین نظریه .أ

م اند، منحصرند در مفاهیواقعشود؛ زیرا مفاهیمی که حاکی از خاصیت میو بی فایدهکم

این  دهند و ثانیاً،را تشکیل می هاآنای که اولاً، تعداد بسیار اندکی از ماهوی و فلسفی

شوند. پس علم حصولی عمدتاً بر مفاهیم مفاهیم در علوم اساساً موضوع حکم واقع نمی

س د واقعیات. پاند، نه از خوکه طبق این نظر حاکی از حدود واقعیات ماهوی استوار است

 (.122: 1، ج1324ما از خود واقعیات خارجی، آگاهی چندانی نداریم )عبودیت، 

ا و بالذات لیس إل قد علمت أن المتحقق فی نفس الأمر أولاً»ملاصدرا در عبارت:  .ب

ر خود کند که مفهوم ماهوی، بتصریح می« الوجود ثم العقل ینتزع منه الماهیة فی حد نفسه

: 1، ج1121حقیقتاً و بالذات صادق است نه بر حد آن )صدرالدین شیرازی،  واقعیت عینی

214.) 

، ماهیت را «فالمحکی هو الوجود و الحکایة هی الماهیة»ملاصدرا در عبارت:  .ج

(، نه حاکی از حدود عدمی که تفسیر فوق حاکی از 203داند )همان: حاکی از وجود می

 آن است.

عینی نداشتن ماهیت، نتیجه گرفته شده است که مفهوم . در این تفسیر از واقعیت د

، 1324ماهیت هم بر واقعیت خارجی صادق نیست و این حرف پذیرفته نیست )عبودیت، 

 (.122: 1ج

 . بازخوانی دیدگاه ظهورِ وجودِ متعین بودن ماهیت9-3-4

 دانند.استاد جوادی آملی و عبودیت و یزدان پناه، ماهیت را ظهور خودِ وجود می

در نگاه جوادی آملی ماهیت فقط ظهور واقع و حکایت آن است که در ظرف ذهن  

( و هرگز از تحقق و 21: 1-2، ج1323گردد )جوادی آملی، برای آدمی آشکار می

شود، بلکه تنها در حکم سایه )ظلّ( برخوردار نمی -که مختص به وجود است-واقعیت

، جوادی آملینسبت نمود با بود است ) ،روازایناست؛ یعنی تنها حاکی از وجود است. 

(. در دیدگاه ظهور، ماهیت نه حقیقتی اصیل در متن واقع است و نه 333: 1-1، ج1323
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یابد. ماهیت فقط ظهور واقع و حکایت آن یا به عرض چیز دیگری به واقع راه می تبعبه

 (.21 :1-2، ج1323، جوادی آملیگردد )است که در ظرف ذهن برای آدمی آشکار می

چنین تحقق ظلی، موجود بالذات نیست، بلکه موجود انتزاعی است که به آن موجود  

یت به دلیل داشتن حیثیت و خاص–گویند؛ یعنی متن وجود ممکن در خارجاعتباری نیز می

 ی تخصص و تعین و تمیز آن متن گشته وخاصی که در دیگر متون وجودی نیست و مایه

ناسا فاعل ش عنوانبهبه نحوی است که به ما -تمیّز ساختهآن را از دیگر متون وجودی م

وجود و  خیال عنوانبهکند و دهد؛ یعنی ماهیت از انحای وجود حکایت میماهیت می

 (.123: 1321یابد )فضلی، ک عقلی و حسی ظهور میعکس وجود از وجود در مدار

أن آن است و شبه عبارتی جایگاه ماهیت فقط ذهن است و شیئیت آن فقط مفهومی  

فقط حکایت از واقعیت خارجی است و سهم آن از واقعیت خارجی فقط صدق حقیقی بر 

د که خود همان واقعیت خارجی باشآن و به تعبیر صدرالمتأّلهین اتحاد با آن است، نه این

 (.113: 1، ج1324)عبودیت، 

اند: ما ه گفتهکند، چناندانرسد استاد یزدان پناه نیز این تفسیر را مقبول میبه نظر می 

کنیم و حیث ما نسبت به خارج حیث انفعال است نه حقیقت ماهیت را از خارج انتزاع می

، ماهیت یک نحو خارجیت دارد، گرچه وجود اصیل جا برای ماهیت روازاینفعال. 

 یابد که حقیقت ماهیت چیزیکند و میگذارد و لذا عقل حکم میمتن خارج نمی عنوانبه

نیست، جز یک حیثیت این واقعیت، به این معنی که چون این واقعیت، واقعیت متعین 

 رکدامهکنیم. وجودات متعدد نیز چون است، ما از همین حیثیت تعّین، ماهیت را انتزاع می

خود همین  شود. ازماهیتی خاص انتزاع می هرکدامباشند، از تعیّن به تعّین خاصی متعین می

پناه،  شود )یزدانآید و از همان تعّین، ماهیت انتزاع میتعّین به دست میواقعیات متعینه، 

 (.24تا: درس بی

 های شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود. بررسی دیدگاه4

با بررسييی نظرات شييارحان معاصيير حکمت صييدرایی در باب نوع رابطه ماهیت با وجود 

 صيييورتبدینها وجود دارد که ی بین همه دیدگاهگردد که وجوه مشيييترکمشيييخص می

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 223    سیده رقیه موسوی، روح اله آدینه / ییبا وجود از منظر شارحان معاصر صدرا یتدر نوع رابطه ماه یتأمل 

 

 

 

 توان تقریر نمود:می

ها، موجود بالذات ها، این است که در همه دیدگاهاشتراک عمده بین این دیدگاه .أ

 وید:گکه صدرا میو حقیقی وجود است و موجود بالعرض یا بالتبع ماهیت است. چنان

لوجود ليست بذواتها موجودة بل بالوجودات لوجود بذاته موجود و سائر الأشياء غير اا» 

 (.31: 6، ج6336)صدرالدين شيرازي،  «العارضة لها

ا گر آن نیست که ماهیات تنهها اعتباری بودن حیثیت ماهوی بیاندر همه دیدگاه .ب

هن ذ وپرداختهساختهای ندارند و در اعیان خارجی هیچ ریشه کهطوریبهاند، اموری ذهنی

کس قائل به سراب محض بودن ماهیت نبوده و ماهیت را سراب هیچ دیگرعبارتبههستند. 

مجاز عقلی  اینجامقصود از مجاز در  دیگرعبارتبه (.21: 1323)معلمی،  دانندنسبی می

ر های ذهنی فاعل شناسا، واقعیتی دنظر از فعالیتاست، به این معنا که در حقیقت صرف

(. 122: 1321شود )یزدان پناه، دادن وجود به ماهیت می نفس الأمر هست که عامل نسبت

سطه لاتنافی تحققها بوا اعتباریتها» در آثار حاجی سبزواری هم در مورد ماهیت آمده:که چنان

 (.122تا: )سبزواری، بی« الوجود الخارجی

ها موجب تمایز اشیاء خارجی است. لازمه وجود هر ها، ماهیتدر همه دیدگاه .ج

شماری به عدد ماهیات دیگری است که خارج از آن موجودند های بیسلب ماهیتی

 (.12: 1322)طباطبایی، 

که ماهیت مصداق بالذات مفهوم موجود نیست و ها، در عین آندر همه دیدگاه .د

ذات، بدون در نظر گرفتن حیثیت تقییدی وجود، مصداق بالذات برای مفهوم  حسببه

وجود  هواسطبهمعدوم است، ولی این بدان معنا نیست که معدوم محض باشد، بلکه ماهیت 

 (.122: 1321حظی از وجود دارد، آن هم حظ عرضی و مجازی نفس الأمری )یزدان پناه، 

وجود موجود است و برای موجود بودن به ها، ماهیت به نفس در همه دیدگاه .ه

 واقعیتی ورای وجود نیازمند نیست.

 رابی وس های مبتنی بر حیثیت تعلیلی و اندماجی و نفادی و شأنی ودر همه دیدگاه .و

ملاصدرا گاهی به هنگام بررسی رابطه  کهظهوری، ماهیت، خیالِ وجود است. توضیح این
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، 1121کند )صدرالدین شیرازی، یاد می« خیال وجود» عنوانبهوجود و ماهیت از ماهیت 

که برخی از بزرگان از آن حیثیت سرابی و برخی ظهور بودن وجود را استنبا   (112: 1ج

که ی اینتوان تفسیر کرد؛ یکفلسفه صدرایی خیال را دو گونه می برمبنایاند. ولی کرده

در خارج نیز خیال وجود که ماهیت حتی ماهیت خیال وجود در ذهن است و دیگر این

یاب است، هرگاه با وجود هم برخورد یاب و ماهیت  است. در تفسیر اول چون ذهن ما تعین

اهیت در م واسطهبهبنابراین، وجود ؛ یابد، ماهیت استکند، نخستین چیزی که از آن می

ون چ تفسیر دوم بنا بریابد. این همان تقدم ماهیت بر وجود در ذهن است. ذهن جلوه می

ماهیت همان تعین و حد وجود خارجی است، اگر کسی در خارج به ماهیتی خاص پی 

، ماهیت در خارج هم روازاینببرد به وجود آن پی برده است، اما از طریق همان ماهیت. 

ر دو ه بنا برنمایاند. گونه خود را میخیال وجود است، به این معنا که وجود در خارج این

از خیال الوجود بودن ماهیت هیچ و پوچ بودن آن نیست )یزدان پناه،  مبنا مراد ملاصدرا

1321 :204-203.) 

لف های مختدیدگاه گذشت. ها در مباحث قبلیاختلاف و تمایز بین این دیدگاه 

رد نقد و شرح و مو تفصیلبهشارحان معاصر حکمت متعالیه در باب رابطه ماهیت با وجود 

دن ها و مبنای هر دیدگاه و صحیح و فاسد بوبررسی قرار گرفت. لذا اختلافات بین دیدگاه

 آن مشخص گردید.

 ای در اختلافات شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجودملاحظه .3

حیح و صکه گذشيت اصيالت وجود یکی از مبانی مهم فلسفه صدرا است که تصور چنان

تصييدیق آن، تأثیری مسييتقیم بر نظام فلسيييفی وی دارد. در این میان اعتباریت ماهیت نیز 

نماید، زیرا این دو در ذهن و عین، ملازم یکدیگرند و تبع بحث اصيييالت وجود مهم میبه

ود بنابراین تعیین نوع رابطه ماهیت با وج؛ طلبيدبحيث از یکی، بحيث از دیگری را نیز می

 رسد.، ضروری به نظر میدر ذهن و عین

در این میان صدرا نوع رابطه ماهیت با وجود را تنقیح نکرده و ماهیت را با  

ه وی از ماهیات با تعابیر مفاهیم کلّی ازجملهاست،  تعابیرگوناگونی مورد خطاب قرار داده
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عدمی )صدرالدین شیرازی،  امور(، 2: 4، ج1121مطابق با خارج )صدرالدین شیرازی، 

 ،1121)صدرالدین شیرازی،  اذهان(، عکوس وجود و خیالات وجود برای 321: 2ج ،1121
.(، حکایت از وجود 23: 3، ج1121(، معقول و انتزاعی )صدرالدین شیرازی، 112: 1ج

( و حکایت عقلی و شبح ذهنی و ظل وجود 203: 1، ج1121)صدرالدین شیرازی، 

 در از سوی دیگر ملاصدرا. کند( و ... یاد می233: 2، ج1121)صدرالدین شیرازی، 

 خود را بدون ابتکارات گاهی و کرده بحث پیشینیان مبانی بر اساس حکمت متعالیه، گاهی

 و تشکیکی وحدت شناختیِ وجود مبنای مطرح نموده است. همچنین وی دو تصریح

 هب را وضعیتی شرایط در کل، همین و است کرده طرح آن در را، وجود شخصی وحدت

شارحان فلسفه صدرا نیز در تفاسیر خود از ماهیت و نوع رابطه آن  که است آورده وجود

 ند.ایدهگرد نظراختلافبا وجود، دچار 

ماهیت را به حیثیت تعلیلی و برخی آن را به حیثیت تقییدی نفادی  شارحان،برخی از  

جود هوِر حد ونیز ماهیت را ظ دیگر دانند و برخییا شأنی یا سرابی یا اندماجی موجود می

اند و هریک نیز مؤیدات و شواهدی از کلام صدرا در تأیید ظهوِر وجوِد متعین دانسته یا

له در شده، دو مسأتفصیل گذشت. حال بنا بر توضیح دادهاند که بهسخن خویش آورده

اهراً که از تعابیر ظنماید که نیازمند تتبّع و پژوهش است: مسأله اول ایناین میان مهم می

 توان رفع نقض نمود ومتناقض صدرا در باب ماهیت و نوع رابطه آن با وجود، چگونه می

ها را با یکدیگر جمع کرد؟ مسأله دوم اینکه اختلافات شارحان متقدم و متأخر حکمت آن

ز گردد؟ آیا ضرورتاً باید یکی امتعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود، چگونه مرتفع می

بقیه را مردود دانست یا نه؟ در صورت صحت چند دیدگاه، چگونه نظرات را پذیرفت و 

ر نوشتار ای که دکه متناقض ننمایند؟ مسألهطوریشوند بهها با یکدیگر جمع این دیدگاه

حاضر مورد تتبع نگارنده قرار گرفته، مسأله دوم است که با توجه به محدودیت مقاله، فقط 

درائیان پرداخته شده است، لذا بررسی دیدگاه به شارحان معاصر حکمت متعالیه و نوص

ده پژوهش دقیق دیگری سپرده ش شارحان متقدم حکمت متعالیه و مسأله اول به محققان و

 است.
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مسئله  ها و اقوال مختلف درفرضیه در پژوهش حاضر، با استفاده برهان سبر و تقسیم، 

 هدادآزمایش عقل قرار  و بررسینقد و و سپس هر یک از این اقوال را مورد  کردهرا جمع 

در این  .یمنک ها را اثباتآننهایت با نقد یکایک احتمالات، یکی از در یمبتوان کهاینتا 

بررسی مشخص شد که دیدگاه جوادی آملی در نوع رابطه ماهیت با وجود از سایر 

ورد نقد م ها هر یک به نحویهها برتر است و نقدی بر آن وارد نیست و بقیه دیدگادیدگاه

دیدگاه  ها روشن شد کهاند. البته در این میان با بررسی سایر دیدگاهو اشکال قرارگرفته

جود، تواند بنا بر پذیرش مبنای وحدت شخصی ومبتنی بر حیثیت تقییدی شأنی نیز می

مناسب و درست  با تفسیر صحیح باشد و همچنین دیدگاه مبتنی بر حیثیت تقییدی نفادی

ت؛ به این صورت که ماهیت، لازمه نفاد و قصور وجود دانسته شود نه خود قابل دفاع اس

 نفاد و قصور.

پژوهشگران حکمت صدرایی در مسأله تعیین نوع رابطه ماهیت با وجود، یکی از  

طور استاد فیاضی در اند، همانها را اثبات کرده و سایر نظرات را مردود دانستهدیدگاه

سد که در رچنین کرده است. ولی به نظر می صدرایی مکتب هستی و چیستی درکتاب 

صورت که نظر برخی از اینجا خلطی صورت گرفته و به آن توجه نشده است، بدین

شارحان در تفسیر ماهیت و رابطه آن با وجود، ناظر به عالم ثبوت و برخی دیگر ناظر به 

هیت را در عالم یک از شارحان، ماهیچ -طور که گذشتهمان–مقام اثبات است. چون 

 اند، بنابراین لازم است که تفسیرثبوت و اثبات، سراب محض و معدوم محض ندانسته

ماهیت و نوع رابطه آن با وجود در هر دو عالم ثبوت و اثبات مشخص شود که در این 

صورت بسیاری از مسائل فلسفه صدرایی را تحت شعاع قرار خواهد داد و از آن جمله 

ان کند که پژوهشگرو عین در بحث وجود ذهنی است. حال فرقی نمیمسأله مطابقت ذهن 

 یعنوان تفسیری بر نظر صدرا بدانند یا قدمی نوین در فلسفهحکمت صدرایی، این کار را به

که البته در صورت مفسر بودن برای صدرا باید ملزم به متون و مبانی فلسفه صدرا  صدرایی

است که  ایاین مسأله هم نیست، ولی قطعاً مسألهباشند. این پژوهش درصدد یافتن پاسخ 
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ی پژوهش حاضر ناظر به حل اختلافات موجود در نیازمند پژوهش و تدقیق است. مسأله

 میان شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود است.

لم ود که عاشعالم حقیقت، به برون ذهنی و درون ذهنی تقسیم می توضیح بیشتر اینکه

: 1312نامند )موسوی اعظم، برون ذهنی را مقام ثبوت و عالم درون ذهنی را مقام اثبات می

یا دو  شناختیشناختی و هستیمعرفت نگاهماهیت و نوعِ رابطه آن با وجود را در دو (. 221

قرار داد که در هر موطنی رابطه ماهیت  موردبررسیتوان می موطن عالم ثبوت و عالم اثبات

نواع های مبتنی بر حیثیت تقییدی با ابا وجود، متفاوت است. به این صورت که؛ دیدگاه

بنا بر - گوناگون آن )اندماجی، نفادی، شأنی، سرابی( و دیدگاه مبتنی بر حیثیت تعلیلی

-دیدگاه د، زیرا درو عالم ثبوت هستن شناختی ماهیتمربو  به هستی -شرحی که داده شد

که نیازی  هبه نحوی به توصیف ماهیت پرداخته شد و تعلیلیه های مبتنی بر حیثیت تقییدیه

ماهیت در خارج مندمج در وجود یا  ،به فاعل شناسا ندارد و چه فاعل شناسا باشد یا نباشد

الم ثبوت علذا باید بنا بر متن صدرا و مبانی وی در  نفادِ وجود یا شأن وجود یا سراب است.

ها بود. با تتبع صورت گرفته در این پژوهش مشخص ملزم به پذیرش یکی از این دیدگاه

ثیت توانند صحیح باشند ولی نظریه حیگردید که نظریه حیثیت اندماجی و تعلیلی نمی

نفادی با تفسیر صحیح و دیدگاه حیثیت شأنی بنا بر مبنا، صحیح هستند که البته گذشت 

شأنی مبتنی بر پذیرش وحدت شخصی وجود است که برخی از شارحان که پذیرش نظریه 

 کنند.همچون مصباح یزدی آن را انکار می

 د،داننو آن را با حیثیت ظهوری موجود می داندمی «ظهور»را  ی که ماهیتهایدیدگاه 

بتنی بر م ها؛ زیرا این دیدگاهو عالم اثبات هستندشناختی ماهیت مربو  به نقش معرفت

به  اندیشمندان قائلداشته باشد. او ظهور تا ماهیت در ذهن  هستندضور فاعل شناسایی ح

نه ظهور در دنیای خارج  اند،ادعای خود را ظهور ماهیت در ذهن دانسته هم 1این دیدگاه

ه طور کهمان-که با دیدگاه حیثیت شأنی خلط گردد. در این خصوص  یا مطلق ظهور

                                                           
 تفصیل مطرح شد، استاد جوادی آملی و مصباح یزدی و یزدان پناه قائل به این نظریه بودند.طور که به. همان1
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 آملی پذیرفته شد و نظریه مصباح با نقدهای وارده بر آن نظریه جوادی -تفصیل گذشتبه

 مردود دانسته شد.

و د باوجوداینی ماهیت صحیح است که اندیشمندان در تعیین نوع رابطه روازاین 

ین جداگانه تعی صورتبههر موطن وده و رابطه ماهیت با وجود را در موطن را تفکیک نم

رف برطنیز رسد تناقضات ظاهری در اصطلاحات صدرا نمایند. در این صورت به نظر می

که -، زیرا طبق بیانات خودِ صدرا طلبدتری را میکه البته تتبع و پژوهش دقیق گردد

ی تحقق ماهیت ولو بالعرض هم در خارج تحقق دارد و هم در ذهن که نحوه -گذشت

ارحان صدرایی چون هر یک از ش همدر این بحث دو موطن باید مشخص گردد.  آن در هر

اند، بنابراین دانند و مؤیداتی از کلام صدرا آوردهدیدگاه خود را همان دیدگاه صدرا می

د، بلکه اختلاف سازتنها اختلافات بین شارحان را مرتفع میتفکیک عالم ثبوت و اثبات، نه

 کند و دیگر نیازی نیست که بگوییمتناقض ظاهری در کلام صدرا را را نیز برطرف می

اهی صدرا مشی با جمهور کرده و گاهی نکرده یا گاهی رویکرد عام داشته و گاهی گ

 1رویکرد خاص.

ی ماهیت با وجود در عالم ثبوت، ضرورت لازم به ذکر است که در تعیین نوع رابطه 

دارد که دو مبنای تشکیک وجود و وحدت شخصی وجود هم لحاظ گردد و فلاسفه نظر 

گرچه لحاظ مبنای فوق در عالم اثبات ضرورتی ندارد و نمایند.خویش را بنا بر مبنا معین 

دی منافاتی ندارد که یک فیلسوف هم قائل به نفا طورهمین تأثیری نخواهد داشت. درنتیجه

و  ، زیرا یکی مرببودن ماهیت باشد و هم قائل به ظهوریبودن ماهیت یا شأنی بودن آن 

 بات.به عالم ثبوت است و دیگری مربو  به عالم اث

 نچهآ بنا بر-ی صحیح ی ماهیت با وجود، نظریهاز میان انواع رابطه رسدمیبه نظر  

 ی جوادی آملی ناقص بوده و تنها نوعی جوادی آملی است که البته نظریهنظریه -گذشت

رابطه ماهیت با وجود را در ذهن )عالم اثبات( تبیین کرده است و تکلیف نوع رابطه در 
                                                           

و  چنین کرده است« اصيالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن»که محمد نجاتی در مقاله . چنان1

، 12ر نهایی صييدرا را رویکرد خاص وی در این مسييأله دانسييته اسييت. برای مطالعه بیشييتر به مقاله مذکور در بهار نظ

 مراجعه شود. 11، ص22مجله تأملات فلسفی، شماره 
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نوع رابطه ماهیت با وجود در عالم ثبوت یا باید حیثیت  ص نکرده است.عالم ثبوت را مشخ

نفادی باشد یا حیثیت شأنی که بستگی به قبول مبنای وحدت شخصی وجود یا وحدت 

 تشکیکی دارد.

 گیرینتیجه

رابطه ماهیت با وجود از مباحث اختلافی در میان شييارحان حکمت متعالیه و پژوهشييگران 

د ها را مردونوعی مثبِت دیدگاه خود بوده و بقیه دیدگاهبهصيييدرایی اسيييت که هر یک 

شود که ابتدا دو موطن ذهن و اثبات تفکیک گردد و مشخص شود اند. پیشنهاد میدانسته

ها ناظر به مقام ثبوت و کدام نظر مربو  به مقام اثبات است، زیرا یک از دیدگاهکه کدام

خود سراب محض و نفی مطلق ماهیت را همه شيارحان و پژوهشيگران صيدرایی در آثار 

اند و در توجیه و توضیح از وجود انکار کرده و هریک به نحوی ماهیت را موجود دانسته

اند که گاهی آن را با تعبیر به وجود مجازی و یا داشيتن منشييأ بالعرض ماهیت سيخن گفته

اضييح و سييفی باید ورسييد که نوشييتار فلاند. لیکن به نظر میانتزاع خارجی و ... ذکر کرده

خص بنابراین باید دقیقًا مش؛ ی استعاره و مجاز... باشدروشن بوده و خالی از هرگونه شائبه

گردد مياهیتی کيه موجود اسيييت در ذهن و عین یا در ثبوت و اثبات به چه نحوی وجود 

 اش با وجود به چه صورت است؟دارد و رابطه

وع رابطه رسد که تفسیر صحیح از نمی به نظربا تتبعات صورت گرفته در این مقاله،  

ماهیت با وجود در عالم اثبات این باشد که ماهیت ظهور ذهنی خودِ وجود متعین است که 

دارای منشأ انتزاع خارجی است. این تفسیر را جوادی آملی بیان نموده و عبودیت و یزدان 

، زیرا مشخص کافی نیستاین تفسیر گرچه صحیح است ولی ادقّ و اند. پناه نیز تأیید نموده

نکرده که در خارج دارای منشأ انتزاع است یعنی چه؟ به عبارتی ماهیت در عالم ثبوت و 

در عالم ثبوت بسته به اینکه مبنای رسد ای با وجود دارد؟ به نظر میخارج چه نوع رابطه

توان ماهیت را موجود به فیلسوفی وحدت شخصی وجود باشد یا تشکیک وجود، می

 ینفادی و یا شأنی دانست. بنا برکلام صدرا در حیثیت تقییدیه نفادی ماهیت لازمه حیثیت
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سراب در کلام علامه طباطبایی  روازاین حد و نفاد و قصور است نه خود حد و امری عدمی.

 و هم حیثیت نفادی. بازگرداندتوان به حیثیت شأنی را هم می
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، تعلیقه غلامرضيا فیاضييی، قم، مؤسسه نهایة الحکمه، 1323...................................،  -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

 .2، مشهد، علامه طباطبایی، چتوحید علمی و عینی تا....................................، بی -

، قم، سيييمت و نظام حکمت صيييدرایی درآمدی به، 1324عبودیت، عبدالرسيييول،  -

 .1موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، چ
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بررسيی تطبیقی معنای اصالت ، 1312وند، پاییز عرفانی، مرتضيی و مرتضيی رضيایی -

 ، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاهوجود از نگاه صدرالمتألهین و آقا علی مدرس زنوزی

 .100-24: 43شیراز، دوره پانزدهم، 

 ، قم، ادیان.حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی، 1321فضلی، علی،  -

، حسینعلی شیدان هسيتی و چیسيتی در حکمت صيدرایی، 1310فیاضيی، غلامرضيا،  -

 .3شید، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ

عینیت وجود و ، 1322دیگران در یک نشييسييت علمی، تابسييتان  ؛ و........................ -
 .303-232: 34اب نقد، ، فصلنامه کتماهیت

تبیینی نو از اصالت وجود و ماهیت از منظر استاد ، 1314قمی، محمد، پاییز و زمستان  -
 .143-133: 30، جاویدان خرد، خسرو پناه

، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام شرح اسفار، 1320مصيباح یزدی، محمدتقی،  -

 .1خمینی ره، چ

، قم، مطبعية سيييلمان تعلیقية علی نهيایية الحکميه، 1204......................................،  -

 .1فارسی، چ

، چاپ شييشييم، مؤسييسيية انتشييارات آموزش فلسييفه، 1323، .................................... -

 .3چالملل، شرکت چاپ و نشر بینتهران، امیرکبیر، 

شييرح مبسيييو  ) ر اسييتاد مرتضيييی مطهریمجموعه آثا ،1320مطهری، مرتضييی،  -

 .نابی جا،بی ،1(، جمنظومه

 جا.، نشر هاجر، بیحکمت متعالیه، 1322معلمی، حسن،  -

فت ، معراعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت ،1323....................، بهار -

 .103-21: 3فلسفی، 

های هسييتی شييناختی کارکرد، 1312موسييوی اعظم، سييید مصييطفی، بهار و تابسييتان  -

 .222-224(: 20) 2، تأملات فلسفی، علیت تحلیلی در فلسفه اسلامی

 ،1، به اهتمام عبدالله نييييييورانی، جمصييينفات میرداماد ،1321 میرداماد، محمدباقر، -
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 .انجمين آثيار و مفياخر فرهنگيی، تهيران

ی اصيييالت وجود صيييدرایی و برخی پیامدها، 1312نجاتی، محمد، بهار و تابسيييتان  -
 .212-223(: 22) 1، هستی شناختی آن

، نگارش سید عطاء انزلی، مبانی و اصول عرفان نظری، 1321یزدان پناه، سید یدالله،  -

 .2قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، چ

، قم، جزوه مؤسيييسيييه آموزشيييی و دروس عرفان نظری تا...............................، بی -

 ره.پژوهشی امام خمینی 
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