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  چكيده
عنوان يكي از  هاي فلسفي صدرالمتألهين شيرازي به انديشه

شناسي، در  هاي هستي فيلسوفان صاحب مكتب در حوزه
 طوري به؛ هاي فراواني داشته است طول زمان فراز و نشيب

ر بتدريج  به اش هاي فلسفي تر تفكرات و انديشه كه بيش
اثر تكامل، دستخوش تغيير گشته و او با گذر و كنار 

ها و  هاي پيشين خود، تئوري ديدگاهها و  گذاشتن نظريه
او ، بدين طريق. است هاي نويني را جايگزين كرده نظريه
. نموداي وارد  هاي جديد و تازه فه را به وادي و عرصهفلس

هاي او در  اين مقاله در صدد است با رصد سير انديشه
يعني ماهيت و  ،ترين مسائل فلسفي باب يكي از مهم

 باره كيفيت اعتباري بودن آن، آخرين ديدگاه او را در اين
كه صدرا در  اي چالش و مشكل بسيار جدي. دكنتبيين 

با آن مواجه بوده، آن است كه باالخره تكليف اين مورد 
ماهيت چيست؟ آيا ماهيت در جهان خارج تحقق دارد يا 

له، اعتباري بودن ماهيت را ئو در پاسخ به اين مسانه؟ 
، »ماهيت، بالعرض است«هاي  با گزاره وكند  مطرح مي

 و »ماهيت امري مجازي است«، »ماهيت، حد وجود است«
. پردازد به تبيين آن مي» بالتبع استماهيت امري تبعي و «

عنوان نظر  ها به در قالب اين گزارهدرصدد است  ويآنچه 
ماهيت به هيچ وجه تحقق  :اين استنهايي خود ابراز كند، 

خارجي ندارد و اينكه آن را امري اعتباري دانسته و با 
عبارات بالعرض، بالتبع، حد وجود يا المجاز بودن ماهيت 

ن است، تنها به دليل ضيق واژه بوده وگرنه در صدد تبيين آ
  .قائل نيستماهيت تحقق خارجي  براي

صدرا، حد  ماهيت، اعتباريت، مفهوم، :واژگان كليدي
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Abstract 
Mulla Sadra’s philosophical ideas – as one of the 
pioneers in the field of ontology – have had many 
ups and downs over the time. So as more of his 
philosophical notions and ideas affected by 
evolution and have been changed. By passing by 
and putting aside his former theories and 
viewpoints, he has replaced them by new theories 
by means of which he has interned philosophy into 
new and modern valleys and arenas(areas). Having 
been observing Sadra’s though and ideas 
promenade on one of the most important 
philosophical problems – i.e.essence and its 
constructionalmeaning– this essay is trying to 
express Sadra’s last and latest viewpoint (lookouts) 
by consideration and inspection of his various 
comments in this field.The most challenging and 
very serious problem confronting Sadra in this case 
are these: finally what is the status of the essence? 
And is essencerealized in word outside or not? In 
reply to these questions, he presents the 
constructionalmeaning of essence and expresses 
that idea by means of these sentences: “the essence 
is accidental’, “the essence is the limit of the 
existence”, “the essence is virtual”, “the essence is 
dependent”. The matters Sadra wants to express as 
his final comment in the format of these 
propositions are these: a) essence has no external 
realization in anyway and b) having considered it as 
constructional matter  and having endeavored to 
express it with phrases such as “by accident”, “limit 
of existence”, virtuality of essence”– are due to the 
language restrictions. Otherwise, he does not desire 
to accent that the essence has external realization. 

Keywords: essence, constructionality, concept, 
Mulla Sadra, limit of existence, virtual. 
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  مقدمه
 عنوان بهفلسفي صدرالمتألهين شيرازي هاي  انديشه

هاي  يكي از فيلسوفان صاحب مكتب در حوزه
هاي  شناسي، در طول زمان، فراز و نشيب هستي

مطالعه، با او با گذشت زمان، . فراواني داشته است
اش به  ژوهش و تحقيقات، در تفكرات فلسفيپ

يابد كه با گذر و كنار  مي اي از تكامل دست درجه
پيشين خود، به هاي  و تئوريها  گذاشتن نظريه

جديد و هاي  و تئوريها  جايگزين كردن نظريه
ورزد تا بتواند تبيين درست و  مي نوين اقدام

هايي كه  بآثار و كتا. ددهاز واقعيت ارائه معقولي 
هاي فلسفي به جاي  انديشه ةزميناز صدرا در 

. واه و شاهدي بر اين ادعا استخوبي گ مانده، به
هده، مطالعه و تحقيق در اين كه با مشا طوري به

توان مسير گذر و كنار گذاشتن  مي ها، كتاب
جديد و هاي  قبلي و ورود او به نظريههاي  نظريه

له و تدريجي مرحله به مرح نوينش را رصد و سير
   .كرداش را بررسي  انديشه

طور جدي  كه صدرا بهترين مسائلي  يكي از مهم
با آن مواجه بوده، كيفيت و چگونگي تحقق ماهيت 

كه در آغاز به اصالت ماهيت باور  طوري به است
گذشت با كرده اما  مي از آن دفاع يسخت بهداشته و 

ن هايش، با كنار گذاشتن اي زمان و تكامل انديشه
هدايت يافته و  شنظريه و گذر از آن، به قول خود

كه در اين چنان. اعتباري بودن آن را پذيرفته است
من از آنها در اعتباريت وجود و « :نويسد مي مورد

ه ككردم تا اين مي اصالت ماهيت دفاع شديد
پروردگارم مرا هدايت كرد و برايم روشن شد كه 

وجود يعني، اصالت با (عكس است اين امر، بر
و ماهيات كه در عرف گروهي از اهل ) است

به هيچ  شوند مي كشف و يقين به اعيان ثابته، تعبير
صدرالدين ( »اند وجه، بوي وجود را استشمام نكرده

  .)49/ 1: 1981شيرازي، 
ويژه برخوردار  يآنچه در اين مورد از اهميت

است، آن است كه صدرا با مطالعه و پژوهش آثار 
ابن سينا، پس از اين  ويژه ز خود، بهفيلسوفان قبل ا

ش و لگيرد با چا كه بحث ماهيت را از او وام مي
شود كه تكليف  بسيار جدي مواجه مي يمشكل

ماهيت چيست؟ آيا ماهيت در جهان خارج تحقق 
ابن سينا،  ةفلسف ويژه مشاء به ةدارد يا نه؟ در فلسف

كه از نظر  طوري به ،تكليف ماهيت روشن است
تواند  يي، ماهيت امري است كه ميمشا ةفلسف

طور كلي، از  موجود شود يا موجود نشود و به
شود كه ماهيت يك  ن فهميده ميمشايي چني ةفلسف
مشاء، به بلوغ  ةاست و از آنجا كه فلسف) شيء( چيز

و شكوفايي الزم نرسيده بود، براي ماهيت استقالل 
 عنوان ميرداماد به ةهمان طور كه در فلسف. قائل بود

به جايي سرانجام يك فيلسوف مشايي نيز اين مسئله 
حتي در . داند رسد كه ماهيت را امري اصيل مي مي

عنوان فيلسوف اشراقي نيز گويي  زمان شيخ اشراق به
 حقيقي بودن ماهيت، امري مسلم بوده است

وقتي اين مطلب به دست ). 80/ 1: 1366مطهري، (
زيرا  ،شود مياساسي رسد، دچار مشكل  صدرا مي
اعتباري بودن (كند  اي دست پيدا مي به مسئله

جديد بوده و در  اي كامالً كه پديده) ماهيت
اين از صدرا . هاي قبلي مطرح نبوده است فلسفه
هاي مختلف ياد  با عنواناش  در فلسفه جديد ةپديد
صدرالدين (، »ماهيت، بالعرض است« :ندك مي

» ستماهيت، اعتباري ا« ،)257/ 3 :1981شيرازي، 
 :همان( »ماهيت، حد وجود است« ،)83/ 3: همان(
/ 6: همان( »ماهيت امري مجازي است«، )271/ 6

ماهيت امري تبعي و «كند  و گاه بيان مي )87 و 86
  .)291/ 1: همان( »بالتبع است

يا  »ماهيت بالعرض است« هاي گزاره البته
يا  »ماهيت حد وجود است«يا  »ماهيت بالتبع است«
 و رندبا يكديگر تفاوت دا »جازي استماهيت م«

با اين . كي را به جاي ديگري به كار بردتوان ي نمي
ها، به اعتباري بودن  گزاره اين ةحال، صدرا از هم

ها، آن  اين گزاره ةكند و منظور وي از هم مي تعبير
اين مقاله بر . است كه ماهيت امري اعتباري است

ه و نظر جا كه امكان دارد، ديدگاتا آنآن است 
با نقد و بررسي اين  نهايي صدرا را در اين مورد
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كه اين تبيين، با نظام  طوري بهكند، ها تبيين  گزاره
ترين  و دستگاه فلسفي او كه يكي از مهمفكري 

مباني فلسفي آن همان اصالت وجود است، 
  .سازگاري داشته باشد

  معاني ماهيت در فلسفه .1
كلمة «اند  تهلغوي ماهيت گف ةبرخي در مورد ريش

ياء آن، ياء . ماهيت در اصل ماهويت بوده است
واو قلب به ياء و  .نسبت و تاء آن، تاء مصدريه است

ياء در ياء ادغام شده است و هاء آن مكسور گرديده 
. هو است است و بعضي گويند ماهيت مشتق از ما

اند كه ماهيت مركب از ماي  برخي ديگر نوشته
تاء مصدريه است و همزة استفهاميه و ياء نسبت و 

زائد بعد از الف تبديل به هاء شده است و گاه به 
، دهخدا( »جاي ماهيت، مائيت گفته شده است

در جايي ديگر نوشته شده كه ) 167/ 43: 1352
اشتقاقات بر دو . ماهيت از اشتقاقات جعلي است«

اشتقاقات حقيقي كه در گرامر عربي و  ؛نوع است
ت قياسي يا سماعي هم فارسي به آنها اشتقاقا

مثل . باشد نوع ديگر، اشتقاقات جعلي مي. گويند مي
هو  ماهيت از ما. همين ماهيت و هويت و غيره

آيد كه آن هم تركيبي از ما و هو است كه به  مي
باشد و چون تركيب از حرف  مي »چيست آن«معني 

استفهام و ضمير اشاره است به هيچ وجه قابل 
افزايند  هذا يك تاء به آن مياشتقاق قياسي نيست، مع

آورند كه البته اين نوع  و به صورت مشتق درمي
پس ماهيت، . گويند اشتقاق را جعلي و ساختگي مي

هو عبارت از يك سؤالي  هو اخذ شده و ما از ما
است از سؤاالت منطقي كه به مطالب ثالثه معروف 

هو و هل هو و لم هو  ها از ما اين پرسش. است
افزون  .)206: 1361حائري يزدي، ( »دياب تشكيل مي

اين، در اين زمينه مطالب مشابه مطالب باال بيان  بر
كرد توان در اين مورد به آنها مراجعه  كه ميشده 

در  ماهيت. )461/ 2 :1372 ابراهيمي ديناني،(
يكي در  ؛فلسفة اسالمي در دو معنا به كار رفته است

اص و معناي عام و باالعم و ديگري در معناي خ

در ادامه به اين دو معنا و كاربرد ماهيت . باالخص
  .شود در فلسفه اشاره مي

  ماهيت به معناي اخص .1ـ1
معنا، امري است كه در پاسخ از چيستي ماهيت در 
آن چيزي  ديگر، ماهيت به عبارت. آيد اشياء مي

يقال في  ما« ؛شود هو گفته مي است كه در جواب ما
 :1375؛ ابن سينا، 116 :1970فارابي، ( »هو جواب ما

؛ 85 :1415حلي، ؛ 61و60: 1367همو، ؛ 96
) 72: 1404؛ طباطبايي، 65/ 2 :1416سبزواري، 

رو  هكه هنگامي فردي با پديده يا چيزي روب طوري به
پرسد اين  شود، اگر چيستي آن را نشناسد، مي مي

ال از چيستي آن ؤچيز چيست؟ پاسخي كه به س
. ماهيت آن شيء استشود، همان  داده مي ءشي

آن (هو؟  بنابراين ماهيت به اين معنا در جواب ما
امري كلي است، نه جزئي زيرا امر جزئي ) چيست؟

افزون . آيد ه ميبدر پاسخ به من هو؟ و عوارض غري
 بر اين، ماهيت مقوله است و از آنجا كه در جواب ما

از سنخ مفهوم است زيرا از طريق علم  ،آيد هو؟ مي
اي كه به ذهن  گونه ل دريافت است؛ بهحصولي قاب

تواند آن  فهمد و مي آيد و انسان آن را در ذهن مي مي
در . را به ذهن ديگران نيز انتقال دهد و برساند

نتيجه، چيزي كه از طريق علم حصولي در ذهن 
قابل فهم و دريافت نيست و تنها از طريق علم 
شهودي يا حضوري قابل ادراك و دريافت است، 

منظور . )14/ 6: 1386جوادي آملي، ( ت نيستماهي
از ماهيت در اين پژوهش، همين معنا از ماهيت 

گويد ماهيت اعتباري  است زيرا وقتي صدرا مي
است، منظور وي از ماهيت، چيستي اشياء و آن 

  . آيد هو مي چيزي است كه در جواب ما

  ماهيت به معناي اعم .2ـ1
به . يء استماهيت در اين معنا به معناي هويت ش

عبارت ديگر، ماهيت در اين معنا در پاسخ به سؤالي 
كه از وجود خارجي شيء شده كه اين هويت 
خارجي مشتمل بر چه اموري است و قوامش به 
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پس ماهيت به اين معنا همان چيزي . آيد چيست، مي
واسطة  ت شيء به آن است و شيء بهئياست كه شي

نا از آن، خودش خودش است؛ چنانكه از اين مع
 شود ياد مي» ما به الشيء هو هو«ماهيت با عبارت 

، 175: 1373؛ سهروردي، 248: 1375 ابن سينا،(
/ 2: 1981 ؛ صدرالدين شيرازي، 362 و 361
 همو، ؛147/ 1 :1363؛ مصباح يزدي، 301ـ303

 معموالً .)318: 1380؛ غفاري، 643ـ648/ 3 :1378
اهيت در بحث الهيات به معني اخص اين معنا از م

شود كه  دهند و گفته مي را نيز به خدا نسبت مي
كه در اينجا  طوري به» ماهيته انيته«واجب تعالي 

ما به الشيء هو «منظور از ماهيت همان هويت و 
توان براي خداوند به معناي چيستي  است و نمي» هو

. هو، ماهيت قائل شد يقال في جواب ما شيء و ما
ل ماهيت به معناي از اين معناي ماهيت كه هم شام

 يخاص و هم شامل وجود است، به ماهيت به معنا
كه برخالف ماهيت به  طوري بهشود؛  عام تعبير مي

معناي خاص، هم جزئي و هم عين واقعيت خارجي 
به همين دليل، اين  .است و در خارج تحقق دارد

معنا از ماهيت، مورد نظر اين نوشته و تحقيق نيست 
  .له استو خارج از بحث اين مقا

  تفاوت ماهيت با مفهوم .2
توان يكي در نظر گرفت  نمي ماهيت را با مفهوم

 ةهم فرق دارند كه در ادام كه از جهاتي باچرا 
  .پردازيم مي به تبيين تفاوت ميان آن دو بحث

متفرع بر هلية بسيطه برخالف مفهوم، ماهيت . 1ـ2
  است

عنوان بحث مطالب مطرح است با در منطق بحثي 
ة ارتند از ماي شارحه، ماي حقيقيه، هليكه عب

يا  كه وقتي لفظ طوري به مركبهة بسيطه و هلي
شود كه در مورد آن  مي موضوعي به انسان ارائه

تحقيق كند، براي شناسايي آن بايد چند مرحله 
: 1364شهابي، (پرسش را پشت سر بگذارد 

ابتدا محقق  .)157ـ160/ 1 :1373؛ مظفر، 85ـ89

ما ة آن لفظ مورد تحقيق كه با كلم ازكند  مي سعي
با مراجعه به  مورد پرسش قرار گرفته،) چيست؟(

ها، شرح اسم و  المعارف فرهنگ لغت و دايره
تعريف لفظي از آن لفظ ارائه كند كه از آن به ماي 

بعد از اين مرحله، وارد . شود مي شارحه تعبير
از وجود داشتن  سؤالشود كه همان  مي دومة مرحل

در  گويند؛ يعني است كه آن را هل بسيط آن لفظ
اين مرحله، پس از اين كه شرح االسم و تعريف 
 لفظي از موضوع مورد تحقيق ارائه شد، پرسش

 وجود دارد يا ا آن لفظ يا آن موضوعشود كه آي مي
اگر در مورد لفظ سيمرغ يا لفظ مثلث  مثالً. خير

شرح اسم يا شرح ة شود، پس از ارائ مي تحقيق
شود كه سيمرغ  مي هل پرسشة آنها، با كلملفظي 

يا مثلث تحقق و وجود دارند يا نه؟ بعد از اين 
رسد كه پرسشي  ميسوم ة مرحله، نوبت به مرحل

است كه پس از علم به تحقق آن لفظ مورد تحقيق 
ماي ة وسيل شيء بهو به عبارتي پس از وجود 

ديگر، در اين  به عبارت. دشو مي حقيقي مطرح
از وجود داشتن لفظ مورد تحقيق، با مرحله پس 

 مثالً. شود سؤال مياز آن لفظ ) چيست؟(ما ة كلم
شود  سؤال ميپس از علم به وجود داشتن مثلت، 

بعد از اين مرحله نوبت به  كه مثلث چيست؟
هاي  رسد كه از اوصاف و ويژگي مي چهارمة مرحل
و لفظ مورد نظر كه وجود دارد، با ) اعراض( شيء
 همان هل مركبه است، پرسش هل كهة كلم
شود، در شرح  مي همان طور كه مالحظه. شود مي

 اسم يا تعريف لفظي كه در پاسخ به ماي شارحه
 آيد، حد تام يا ناقص و رسم تام يا ناقص آورده مي
اما در پاسخ به ماي ) 158/ 1: همان(شود  مي

پس از نظر  .)159/ 1: همان( آيد مي حقيقيه ماهيت
در ) شرح اسم يا تعريف لفظي(سم منطقي، حد و ر

  .مقابل ماي حقيقيه يا ماهيت قرار دارد
طور خالصه  د، بهشبنابراين، با توجه به آنچه بيان 

تبيين چنين مفهوم را و توان اولين تفاوت ماهيت  مي
كه مفهوم در پاسخ به ماي شارحه حاصل كرد 
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 به عبارت. شود اما ماهيت در پاسخ به ماي حقيقيه مي
بحث مفهوم بعد از ماي شارحه منتفي است  ديگر،

بحث ماهيت بعد از ماي حقيقيه منتفي  كه درحالي
، متفرع )ماي حقيقيه(كه ماهيت  طوري به. نيست

وجود است اما مفهوم، متفرع بر وجود نيست زيرا 
وجود ) سيمرغ(فالن مفهوم  معلوم نيست كه آيا مثالً

  .شود و بحث مفهوم منتفي مينه دارد يا 

 ؛محال بودن صدق چند ماهيت بر شيء واحد. 2ـ2
  برخالف مفهوم

چون ماهيت مركب از جنس و فصل است، مرز 
تواند از مرز خود خارج  اي دارد و هيچگاه نمي بسته
و با تبديل شدن به ماهيات متعدد و مختلف  شود

ديگر،  به عبارت. كند بر شيء و چيز واحدي صدق
دق چند از آنجا كه مرز ماهيت بسته است، ص

عنوان  به. پذير نيست ماهيت بر شيء واحد امكان
عنوان  را به... مثال، امكان ندارد انسان، اسب، گربه و

صادق دانست  يا چيزچند ماهيت بر يك شيء 
و در مواردي حتي (تواند  چند مفهوم مي كه درحالي

مانند كند؛ بر مصداق واحد صدق ) ضروري است
بر حقيقت ... و صدق چند مفهوم عليم، قدير، حي

. كه مصداق واحدي است) خداوند(بسيط وجود 
از امتيازات ماهيت از «اند  چنانكه در اين مورد گفته

مفهوم اين است كه مرز ماهيت از دو طرف عموم و 
خصوص بسته است و به همين دليل جامع افراد و 

اي كه صدق چند ماهيت بر  گونه مانع اغيار است به
مفهوم برخالف ماهيت . ء مستحيل است يك شي

داراي مرز بسته نيست و به همين دليل صدق چند 
مفهوم بر يك مصداق، ممكن و بلكه در برخي از 
موارد ضروري است، مانند حقيقت بسيط هستي كه 
با آنكه موطن ماهيت نيست و ماهيت هيچ يك از 

كند، مصداق  وجودات خاصه بر آن صدق نمي
از وي انتزاع آنها  ةمفاهيم فراواني است كه هم

ء  كل األشياء و ليست بشي هبسيط الحقيق .گردد يم
واجب تعالي با حفظ بساطت و وحدت . منها

... مصداق مفاهيم فراواني نظير عليم، حي، قدير و

است و موجودات امكاني نيز مانند وجود زيد از 
حيث واحد و نه از جهات گوناگون مصداق از براي 

ق، معلوم، مصنوع مفاهيمي از قبيل معلول، مخلو
  .)31 و 30/ 6 :1386جوادي آملي، ( »باشند مي

  دارد برخالف ماهيت، مفهوم مصداق خارجي .3ـ2
از آنجا كه ماهيت نسبت به وجود و عدم حالت 

واسطة علت و قيدي ممكن است هم  تساوي دارد، به
در موطن خارج و هم در موطن ذهن يافت شود و 

نفسه، داراي  به همين دليل، به خودي خود و في
دارد، مصداق خارجي نيست بلكه فقط فرد 

مفهوم، هيچ فرد خارجي نداشته و  كه درحالي
تواند در موطن خارج تحقق پيدا كند زيرا اگر  نمي

مفهوم بخواهد در جهان خارج از ذهن تحقق يابد در 
آيد كه در نهايت  آن صورت، از تكرار نوع آن الزم مي
مانند  ؛منجر شود به تسلسل كه امري محال است،

چنانكه در اين مورد . مفهوم وجود يا مفهوم امكان
بين ماهيت و مفهوم امتيازاتي است، از آن «اند كه  گفته

جمله اينكه ماهيت، امري است كه در پاسخ از 
 ما يقال في جواب ما ؛آيد چيستي اشياء به ذهن مي

نظير طبيعت انسان و يا درخت، و وجود و تحقق  ،هو
ذهني در آن اخذ نشده است و به همين  خارجي يا

دليل به هيچ يك از دو وجود محصور نبوده و در هر 
شود و اما مفهوم اعم از آنكه  دو موطن يافت مي

معقول ثاني فلسفي و يا منطقي باشد از آن جهت كه 
دليلي . كند مفهوم است هرگز به خارج راه پيدا نمي

ده با تحقق خارجي مفهوم ذكر ش ةكه براي استحال
كلي كه شيخ اشراق اقامه كرده اين  ةاستفاده از قاعد

است كه از تحقق خارجي مفهوم، تكررِ نوع آن الزم 
چه كه فرض وقوع آن در خارج به تكرر  آيد و هر مي

نوع آن بينجامد فاقد تحقق خارجي بوده و امري 
اعتباري است، پس مفهوم در خارج تحقق نداشته و 

مفهوم امكان و يا مفهوم  باشد، مانند اعتباري مي
يك از اين دو مفهوم اگر در خارج  وجود، زيرا هر

موجود باشند از آنها مفهوم امكان و يا وجودي ديگر 
. يابد شود و بر اين قياس تسلسل ادامه مي انتزاع مي
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پس مفهوم، همانند ماهيات داراي فرد خارجي نيست 
 بلكه اگر به خارج راهي داشته باشد تنها از طريق
مصداق است، و فرق بين فرد و مصداق قبالً بيان 
شده؛ يعني براي مفهوم يك منشأ انتزاع خارجي 

تواند محقق باشد، مانند مفهوم وجود كه مصداق  مي
آن در خارج است و آن مصداق بدون آنكه نظير 
ماهيات به ذهن راه پيدا كند، ذهن، مفهومي از آن را 

هوم به حكايت براي خود انتزاع كرده و توسط آن مف
  .)26 و 25: همان( »پردازد از آن مي

  تفاوت ماهيت با ذات و حقيقت .3
ذات و حقيقت در اكثر كتب فلسفي، خواه  معموالً

مشايي، خواه اشراقي و خواه متعاليه، به يك معنا و 
حتي ) 27: همان( مترادف با هم به كار رفته است

ت شايد بتوان گفت تا زمان صدرا، ميان ذات، حقيق
اند و آنها را مترادف  و ماهيت تفاوتي قائل نبوده

چنانكه سهروردي در كتاب . اند كار برده يكديگر به
كه به سبك  المشارعات و المطارحاتو  المقاومات

اّن الماهیة و « :نويسد مشائي نوشته، در اين مورد مي
و ... الحقیقة من حیث مفهومیهما المطلقین اعتبارّیتان

االعتباریات و قد ُیعنی به الماهیة من حیث من  الذات ایضاً 
بهذا  ، فالیقال للذهنی الذات اصالً هی متشخصة عیناً 

للحقیقة  االعتبار و ان کان یقال له ماهیة، و قد ُیذکر مرادفاً 
و ان کان فی الذهن یقال له حقیقة و  ادا صار موجوداً 

 در جاي ديگر). 175/ 1: 1373سهروردي، ( »...ذات
و تعلم اّنک اذا قلَت ذات الشیء او « :ستآمده ا چنين

حقیقته او ماهیته فمفهوم الماهیة من حیث اّنها ماهیة او 
 ایضاً  ـ ال من حیث اّنها انسان او فرسـ حقیقة او ذات 

) 361: همان( »اعتباراٌت ذهنیه و من ثوانی المعقوالت
در فلسفة صدرا كه به اصالت وجود و  كه درحالي

ترين مباني و  عنوان يكي از مهم اعتباريت ماهيت به
توان  اش اعتقاد دارد، هرگز نمي اصول نظام فلسفي

كار  ماهيت را مترادف و به معناي ذات و حقيقت به
بين ماهيت با ذات «اند  چنانكه در اين مورد گفته. برد

و حقيقت در اصطالح تفاوت است و در حكمت 
متعاليه كه بر اساس اصالت وجود و اعتباري بودن 

ماهيت استوار است، هرگز ماهيت به معناي ذات و 
/ 6: 1386جوادي آملي، ( »شود حقيقت دانسته نمي

بنابراين، الزم است به تفاوت ذات و حقيقت ) 27
در نتيجه، شايسته است كه در . با ماهيت توجه شود

هاي ميان ماهيت با ذات و  ادامه، به تبيين تفاوت
  .حقيقت پرداخته شود

اهيت، منظور از ذات و حقيقت، خالف مبر .1ـ3
  است) تحقق(همان هستي 

چنانكه ماهيت همان حقيقت يا ذات نيست زيرا 
گفته شد، بر اساس مبحث مطالب و انواع 

هاي منطقي، پرسش اول با كلمة ما  پرسش
قبل از هستي شيء مورد نظر را ماي ) چيست؟(

شارحه و پرسش دوم كه پس از وجود شيء مطرح 
در نتيجه، با اينكه . اند يقيه خواندهشود، ماي حق مي

ماي شارحه بيانگر مفهوم شيء و ماي حقيقيه بيانگر 
ماهيت شيء است، اما هل بسيط، بيانگر حقيقت 

پس تفاوت ماهيت با ذات و حقيقت، . باشد شيء مي
آيد  آن است كه ماهيت در پاسخ به ماي حقيقيه مي

يا  شود اما ذات كه بعد از وجود يافتن شيء طرح مي
حقيقت شيء در پاسخ هل بسيط كه همان وجود يا 

  . شود هستي شيء است، مطرح مي
 شيءبنابراين، با توجه به آنچه گفته شد ماهيت 

 كه درحاليشيء است متفرع بر هل بسيط و هستي 
شيء ) وجود(همان هستي  شيء) ذات(حقيقت 

شاهد «اند  چنانكه در اين مورد گفته. باشد مي
ن پرسش يب سؤال، اوليدر ترته كآن است  يمنطق
 خوانده و پاسخ آن را از سنخ شرح »ما شارحه«را 

ص اند و سؤال دوم را بعد از مشخ االسم دانسته
شود، پرسش  يه از آن سؤال مكشدن مفهوم آنچه 

طه انجام يه با هل بسكاند  دهيء نام يقت شياز حق
ن سؤال مثبت يه پاسخ از اك يشود و در صورت يم

ء مورد نظر اثبات شد، از  يداشتن ش قتيبود و حق
 ير ماتأخ. آيد حقيقيه سخن به ميان مي يما
قت ياز حقيه امتكطه عالوه بر آنيه از هل بسيقيحق

ا بر اصالت يگو يدهد گواه يت را نشان مياز ماه
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را يز هست، زيت نيبودن ماه يوجود و اعتبار
ء هرگز با سؤال از  يش يكقت يپاسخ از حق

ه چون با كد، بليآ يبه دست نمو ما هو  يستيچ
ء دانسته  يقت شيت و حقيپاسخ به هل هو واقع
قت يآن حق يذهن كيه حاكشد، آنگاه از آنچه 

قت يشود و حق يپرسش م يعني از ماهيت او ،است
افت يشارحه در يه در پاسخ از ماك يداشتنِ مفهوم

حقيقيه هرگز  يما. گردد يار مكشده بود، آش
كند، حقيقت  ا روشن نميراي مرا ب ء حقيقت شي

 يگردد و ما يشف مكطه منيق هل بسياز طر ء شي
آن  ير ذهنيقت بوده و تصويآن حق كيه حايقيحق

  .)28 و 27/ 6: همان(»دينما يرا به ما افاده م

  جاز بودن سلب ذات و حقيقت از ماهيتم .2ـ3
در آن  ،ذات و حقيقت بود) عين(اگر ماهيت همان 

بايد ) ت در موطن ذهنماهي(صورت، ماهيت ذهني 
 داشت ميتمام آثار خارجي و حقيقي ماهيت را 

كنيم، گر چه  مي تمام ماهياتي كه ادراك كه درحالي
و تمام ذاتيات ماهيت را  ندماهيت به حمل اولي ذاتي

ند اما به حمل شايع صناعي، هيچ يك از آثار دار
در نتيجه، . خارجي ماهيت بر آن مترتب نيست

 عين ذات و حقيقت نيست،چون ماهيت ذهني، 
 طوري به كرد سلب توان ذات و حقيقت را از آن مي

كه اگر ماهيت غير از ذات و حقيقت نبود، امكان 
شاهد «. نداشت از ذات و حقيقت سلب شود

اين است  قتيت از ذات و حقياز ماهيبر امت يفلسف
ته كن نيا يشناس كه چون در مباحث شناخت

 اشتباه ز مواردچه در برخي ا ه گركروشن شود 
قت ين حقيگر عيد ين در موارديكلوجود دارد و

 يشناخت شود، در مباحث هستي رجي ادراك ميخا
ل و يت اصيه اگر ماهكد يآ يش مين بحث پيا

د پس در شناخت ماهيات به باش يوجود اعتبار
د ياست، با يقت خارجين حقيت عيه ماهدليل آنك

د يان صورت بيد و در ايبه ذهن آ يقت خارجيحق
ز به ذهن يت نيماه يقيو حق يتمام آثار خارج

 كه دركرا  ياتيه تمام ماهكمنتقل گردد و حال آن

ت هستند و يماه يذات يلچه به حمل او م گرينك يم
باشند، به  يت را دارا ميات ماهيتمام ذات و ذات

ات يها و خصوص يژگياز و يكچ يع هيحمل شا
 يك يلاودارا نيستند يعني وقتي به حمل ت را يماه

رساند، به  يدر ذهن حضور به هم م يمفهوم ماهو
م آن مفهوم را مصداق آن يتوان يع ميحمل شا

ه كگر يد يتيماه يت ندانسته و مصداق برايماه
 كه درحالياست بدانيم، پس يك ماهيت همان علم 

در ذهن حضور دارد به دليل آنكه حقيقت و 
د توان يت مواقعيت عين آن نيست، حقيقت و واقعي

  .)28 :همان( »از آن سلب شود

  ماهيت از نگاه صدرا .4
ه تا كنون گفته شد، تا زمان صدرا با توجه به آنچ

طرح مطور جدي  تفاوت ميان ماهيت و مفهوم، به
دليل اين كار هم مدل، سيستم و دستگاه . نشده بود

 قبل از او بر اساس آنة فلسفي بود كه فالسف
در  ويژه ، بهل از ويكه تا قب طوري به. انديشيدند مي

زمان ابن سينا و سهروردي، بحث اصالت وجود يا 
مسئلة فلسفي مطرح يك  عنوان بهاصالت ماهيت، 

كه بحث ماهيت، از اين زاويه مورد نبود تا اين
در زمان ميرداماد هم . تحقيق و پژوهش قرار گيرد

چون ماهيت اصالت داشته، تفاوت ماهيت و 
قابل  ري ميرداماده فكمفهوم، به دليل مدل و دستگا

زيرا در دستگاه فلسفي كه ماهيت،  ،طرح نيست
ر كرده، ل است و واقعيت خارجي را ماهيت پاصي

خود به خود طرح بحث تفاوت ميان ماهيت با 
تفاوت مسئلة در نتيجه، طرح . شود مي مفهوم منتفي

ماهيت با مفهوم در پرتو سيستم و دستگاه فلسفي 
پذير است  امكان اهيتاصالت وجود و اعتباريت م

اين دستگاه و نظام فلسفي هاي  و يكي از نوآوري
  .است كه شايد كمتر به آن توجه شده است

چنين در مورد تفاوت ذات و حقيقت با ماهيت نيز 
هاي  ها و دستگاه تر سيستم كه در بيش طوري به. است

فلسفي پيش از صدرا، ميان ذات، حقيقت و ماهيت 
تر موارد،  بلكه حتي در بيش اند تفاوتي قائل نشده
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تنها با طرح . اند كار رفته ا يكديگر نيز بهبمترادف 
مسئلة اعتباريت ماهيت است كه اين مسئله نمايان 

شود كه توجه نكردن به آن مستلزم بدفهمي و  مي
عنوان حكمت متعاليه خواهد  صدرا به ةفهمي فلسف كج
يه در نتيجه، نگاه به مسئلة ماهيت از اين زاو. شد
تواند شاهد و بلكه دليلي بر متفاوت بودن ماهيت  مي

از نگاه صدرا از ديدگاه ساير فيلسوفان قبل از او 
كه پيش از اين بيان شد، تا قبل از صدرا چنان. باشد

ماهيت به معني خاص آن، در پاسخ به ماي حقيقيه 
كه ماهيت از نظر ارسطو و ابن سينا و  طوري بهاست 

. ساوي با ماي حقيقيه استحكمت مشاء م ويژه به
شناسي  آنچه امروزه، در مورد هستي كه درحالي

فهميم، هيچ ربطي به ماهيت به معناي  ماهيت مي
شيء ندارد و ذهن  ةمنطقي آن يعني ماي حقيقي

در . اي وارث تعليمي حكمت صدرايي است گونه به
به مصاف  چنينتوان  حكمت متعاليه و صدرايي، نمي

اي كه در نظام فكري و دستگاه  گونه به. ماهيت رفت
فلسفي صدرا، بحثي تحت عنوان زيادت وجود بر 
ماهيت مطرح است كه جنس اين بحث با جنس 
بحث زيادت وجود بر ماهيت سينوي و حتي 

ست از اينكه در ا عبارت كهسهروردي نيز فرق دارد 
شود  آورده مي يبحث زيادت وجود بر ماهيت، براهين

لذا هنگامي . ر ماهيت استكه وجود زائد و عارض ب
شود وجود زائد بر ماهيت است از نظر  گفته ميكه 

منطقي و بر اساس قاعدة فرعيت، ابتدا بايد ماهيت، 
ديگر، ماهيت  به عبارت. وجود و تحقق داشته باشد

 مثالً. شود را اصل و وجود را فرع در نظر گرفته مي
» كوه» «كوه موجود است«شود  هنگامي كه گفته مي

» كوه«كه  طوري بهمحمول است » موجود«وع و موض
دستگاه  دقيقاً كه شود فرع لحاظ مي» موجود«اصل و 

يعني در دستگاه فلسفي ابن  ،فلسفي سينوي است
كوه موجود «: شود سينا و حتي ميرداماد وقتي گفته مي

فهميده » موجود بودن«و بعد » كوه«ابتدا » است
فرع قرار داده  اصل و موجود، ،ي كوهبه عبارت. شود مي
. شود و اين همان بحث ما به الشيء هو هو است مي

در نتيجه، گويا در زبان و دستگاه فلسفي سينوي، در 
. دو معناي خاص و عام ماهيت، خلط رخ داده است

اما وقتي اين بحث زيادت وجود بر ماهيت به دست 
رسد، مسئلة جديدي در دستگاه فلسفي او  صدرا مي
كند كه هر  به مواردي دست پيدا مي او .شود نمايان مي

شود، اما تحقق و موجود  چند به آنها ماهيت گفته مي
بودن آنها چندان معلوم نيست و جاي سؤال است كه 
بحث زيادت وجود بر ماهيت در اين موارد چگونه 

است » سيمرغ«يكي از اين موارد . مطرح خواهد شد
ورد لذا با اينكه ماهيت سيمرغ معلوم است اما در م

وجود و تحقق آن شك و ترديد وجود دارد و معلوم 
. نيست كه باالخره سيمرغ موجود است يا نه

: شود وقتي گفته مي در ساير موارد مثالً كه درحالي
در نتيجه، با اينكه . نيست چنين »كبوتر موجود است«

در دستگاه فلسفي صدرا هم به كبوتر و هم به سيمرغ 
هاي فكري و  دستگاه شود اما در گفته مي» ماهيت«

واقعاً در جهان » كبوتر«فلسفي پيش از صدرا، چون 
» سيمرغ«معلوم نيست  كه درحاليخارج وجود دارد 

واقعاً در جهان خارج موجود است يا نه، اين بحث 
شود كه باالخره  رو مي هبا مشكل و چالش جدي روب

تكليف مواردي مانند سيمرغ كه وجود داشتن آنها 
توان آنها را ماهيت  ست؟ آيا ميمعلوم نيست چي

خواند يا نه؟ بر اساس آنچه پيش از اين، در باب 
هاي  تفاوت ماهيت با مفهوم گفته شد، بايد در فلسفه

قبل از صدرا، كبوتر را ماهيت و سيمرغ را فقط 
تا قبل از گفتيم كه چنانزيرا  ،مفهوم دانست نه ماهيت

شد و  ه آورده مييصدرا، ماهيت در جواب ماي حقيق
ه هنگامي مطرح است كه آن شيء مورد يماي حقيق

 كه درحاليپرسش، ابتدا وجود و تحقق داشته باشد 
اين همان . وجود سيمرغ مورد شك و ترديد است

مسئلة جديدي است كه صدرا در دستگاه فلسفي 
اما در دستگاه فلسفي ابن . كردخود به آن دست پيدا 

نبوده و هر سينا و حتي سهروردي، اين تفاوت مطرح 
كبوتر و سيمرغ و مواردي از اين قبيل، ماهيت  ،دو

در نتيجه، از اينجا تفاوت مبحث . ناميده شده است
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ماهيت در نظام فكري صدرا با دستگاه سينوي و 
بنابراين، در فلسفة . شود سهروردي آشكار مي

شود حقيقت ماهيت  صدرايي هنگامي كه گفته مي
هاي  ستگاهچيست؟ نوع بحث عوض شده كه در د
اي  گونه به فلسفي ديگر مانند دستگاه فلسفي ابن سينا

  .ديگر است

  از ديد صدرا اعتباري بودن ماهيت .5
هنگامي كه صدرا در آثار خود از اعتباريت ماهيت 

گويد، خيلي روشن نيست كه تكليف  سخن مي
ماهيت چيست؟ آيا ماهيت در جهان خارج تحقق 

خارج از ذهن تحقق دارد يا نه؟ اگر ماهيت در جهان 
دارد، كيفيت تحقق آن چگونه است؟ به گونه اي كه 
او در برخي موارد در كنار اعتباري دانستن ماهيت، از 

بالتبع يا بالمجاز  ض،حد وجود بودن ماهيت يا بالعر
  . بودن آن نيز سخن به ميان آورده است

آن  ة اساسي كه در اين مورد وجود داردنكت
شود ماهيت امري  مي است كه هنگامي گفته

وجود است و غيره، آيا اين  بالتبع يا حد ،بالعرض
آن بار معنايي و منظوري كه او از  ها دقيقاً گزاره

را در پي خواهد در نظر دارد اعتباريت ماهيت 
پيروان داشت يا نه؟ به همين دليل، بعدها در ميان 

اختالف نظر پيش آمده،  و شارحان او در اين زمينه
گوناگوني از اعتباري بودن هاي  يينتفاسير و تب
كنند كه شايد با توجه به هدف  مي ماهيت ارائه

اصلي و مقصودي كه او به دنبال آن بوده، چندان 
آنچه مسلم اين است كه . سازگاري نداشته است

اعتباريت ماهيت از نگاه  خواهيم مي هنگامي كه
مسئله را در كنار ساير صدرا را بفهميم، بايد اين 

صولي كه با توجه به دستگاه ها، مباني و ا گزاره
شته، مورد تبيين و تفسير اش به آنها باور دا فلسفي
تا اين كه به آن تبييني كه سازگار با نظام  هيمقرار د

اي اهداف و مقاصد دستگاه فكري و در راست
. بيممورد نظر و رضايت اوست، دست يا و فلسفي

با توجه به ها  بحث، اين گزارهة در نتيجه، در ادام
هدفي كه صدرا در طراحي دستگاه فلسفي خود 

داشته و نيز با در نظر گرفتن اصول و مباني فلسفي 
  .گيرد مي او مورد كاوش و بررسي قرار

  امري بالعرض است ماهيت .1ـ5
را امري بالعرض دانسته صدرا در مواردي ماهيت 

 فیکون الوجود، موجوداً «نويسد  مي كهچنان. است
 »بالذات، و الماهیة موجودة بالعرضبنفسه، ای 

وجود  پس«) 307/ 1: 1420صدرالدين شيرازي، (
عني و غير آن، ي) بالذات(در خارج از ذهن، بنفسه 

يعني ( وجودة واسط به) بلكه(ماهيات، نه بالذات 
 همچنين .)10: 1363، همو( »تحقق دارد )بالعرض

 شيءفاذن المجعول، ليس االّ وجود ال« :نويسد مي
. )39: همان( » بسيطاً، دون ماهيته االّ بالعرضجعالً

کانت ماهیته مجعولة « :نويسد مي در جايي ديگر
/ 6: 1981، همو( »بالعرض تابعة لمجعولیة الوجود

موجود در نفس خود، از محسوسات و «. )50
معقوالت، وجودات مادي و مجردند كه داراي 

ض، باشند كه با آنها متحد بوده و بالعر مي ماهياتي
/ 1: 1384خواجوي، ( »به وجود آنها موجود است

از اين . )291/ 1: 1981؛ صدرالدين شيرازي، 287
خوبي روشن است كه او ماهيت را  عبارات صدرا به

امري بالعرض و بلكه وجود و تحقق آن را 
قابل توجه آن ة نكت. شمار آورده است به بالعرض

 ت وجود و اعتباريتاست كه صدرا بر بنياد اصال
داند، به  مي كه ماهيت را امري اعتباريماهيت، با اين

آنچه خود را . بالعرض بودن آن نيز قائل شده است
نماياند، اين است كه چرا صدرا  مي الزم و ضروري

از يك طرف، ماهيت را اعتباري دانسته و از طرف 
دهد؟ آيا  مي ديگر، به بالعرض بودن آن نيز فتوي

رض بودن آن ارتباطي ميان اعتباريت ماهيت و بالع
خواهد اعتباري بودن  مي وجود دارد؟ آيا صدرا

ماهيت را با بالعرض بودن آن تبيين و تحليل 
نمايد؟ كه اگر چنين باشد، بايد از ديدگاه او 

با اعتباري بودن ماهيت و بالعرض بودن آن تفاوتي 
بر مبناي اصول و  كه درحالي. نداشته باشندهم 

ي وجود اصالت و تحققي اش، جز برا مباني فلسفي
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غير ) ماهيت يعني(قائل نيست و هر چه غير آن را 
در نتيجه، . داند مي متحققاصيل، غير حقيقي و نا

منظور صدرا  شوددرستي معلوم  به شايسته است كه
چرا اين واژه  از بالعرض بودن ماهيت چيست؟ و

  كار برده است؟ را در اين مورد به
اهيت از نگاه در مورد تبيين بالعرض بودن م

گويند  مي آيا وقتي پرسيد صدرا، بايد از وي
 مانند وقتي است كه گفته »بالعرض است ماهيت«

 ؟ يعني وقتي»اي است قهوه اين ميز«شود  مي
مانند اين است  »بالعرض است ماهيت«گويند  مي

كه همان طور كه االن رنگ قهوه اي در ميزي كه 
ن ماهيت هم همي ،تحقق دارد جلوي من است

هم مانند » يتماه«ديگر،  به عبارت. گونه است
 وجود«در ميز، در » اي رنگ قهوه«موجوديت «
اگر موجوديت و تحقق . و موجود استتحقق دارد 

بسان موجوديت و تحقق » وجود«را در » ماهيت«
توانيم در  مي چون ،بدانيم» ميز«در » اي رنگ قهوه«

در  ،اي را از ميز جدا كنيم رنگ قهوه جهان خارج
در جهان خارج ماهيت را نيز  يمتوان مي اين صورت

جداي از وجود در نظر بگيريم و حتي از وجود 
است و ميز هم چيز  زيرا رنگ يك چيز ،جدا كنيم

ي ميز يك وجود است و به عبارت. ديگري است
توان  مياز اين رو  اي وجودي ديگر و رنگ قهوه

هيت حال اگر تحقق ما. آنها را به هم ضميمه كرد
 ،اي در ميز باشد ق رنگ قهوهدر وجود مانند تحق

باشد و  چيزدر آن صورت بايد ماهيت نيز يك 
وجودي داشته باشد و وجود هم چيز ديگري و 

در . توانند به هم ضميمه شوند مي وجودي ديگر كه
طور  اي را به توان رنگ قهوه مي نتيجه همان طور كه

توانيم  مي در نظر بگيريم،) مستقل از ميز(مستقل 
ماهيت را نيز مستقل از وجود در نظر بگيريم و 

. جود استقاللي قائل شويمبراي ماهيت، و
 بر بنياد اصالت وجود، چيزي غير از كه درحالي

 وجود اصالت و تحقق ندارد تا اينكه بتوان براي آن
در كنار وجود هر چند بالعرض، اصالت و تحققي 

 :نويسد مي صدرا خود در رد اين سخن. قائل شد

كسي گمان نكند كه نسبت موجوديت به ماهيت «
مانند نسبت سفيد بودن به جسم است؛ هنگامي كه 
بر جسم، حكم صادق نماييم كه آن سفيد است، به 
اين دليل است كه مالك حكم به سفيد بودن بر 

قيام حقيقي وجود سفيدي به ) به خاطر(جسم، 
ة پس اگر چه جسم در مرتب. وجود جسم است

متصف به وجود سفيدي نيست اما در  شا يوجود
 زيرا ،شود مي وجود سفيدي به آن متصفة مرتب
عكس حكم ماهيت به موجوديت، وجود چيزي بر

براي چيزي، از وجود موصوف متأخر و متوقف بر 
آن است چون ماهيت هيچ قيامي به وجود ندارد و 

) وجودي(نيز ماهيت قبل از وجود هيچ تحققي 
 .قابل انتزاع نيست هيت، وجوداندارد و از خود م

هيچ در نتيجه، اتصاف ماهيت به وجود انتزاعي 
كه به وجود حقيقي وجهي ندارد تا چه رسد به اين

 متصف شود، بلكه ماهيت است كه از وجود انتزاع
  .)289/ 2: همان( »شود، نه وجود از ماهيت مي

معناي  را بهصدرا » بالعرض«توان  نمي بنابراين
نا كرد و هنگامي كه صدرا از اين واژه متداول آن مع

 براي نشان دادن اعتباري بودن ماهيت استفاده
اوالً و بالذات ، منظور او اين نيست كه اگر كند مي

وجود تحقق و اصالت دارد پس البد ماهيت هم 
كه چنانزيرا  ،وجود و تحقق دارد و بالعرض ثانياً

در آن صورت، بايد به ماهيت استقالل  ،بيان شد
اده و براي آن وجود، تحقق و اصالت قائل شويم، د

وجود،  كه درحالي. و بالعرض باشد هر چند كه ثانياً
تحقق و اصالت داشتن ماهيت با اصول و مباني 

اصالت وجود كه تنها تحقق و  ويژه فلسفي او، به
جهان خارج و هم در ذهن به  در اصالت را هم

ه، در نتيج. دهد، چندان سازگار نيست مي وجود
بايد معناي ديگري از بالعرض بودن ماهيت فهميده 

اصالت وجود كه هر چيزي غير از ة شود كه با گزار
وجود را نفي كرده و اصالت و تحققي براي آن 

ت، سازگاري داشته باشد و آن اينكه قائل نيس
تحقق ذاء و ه اماب ،مصداق ماهيت در جهان خارج

تنها گاه هم تحقق نخواهد داشت و نداشته و هيچ
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فاعل شناسا است كه آن را از واقعيات خارجي كه 
كند و  مي همان وجود است، خلق، ايجاد و دريافت

و  اين غير از آن است كه گفته شود ماهيت ثانياً
اين سخن، همان چيزي است . بالعرض تحقق دارد

ماهيت كه با حيثيت تقييه بودن وجود براي 
نهايي ة كه صدرا در نظري طوري به ،خواني دارد هم

وجود، ة وحدت شخصية خود با وارد كردن نظري
ماهيت را نه تنها موجود ندانسته بلكه آن را شأن و 
ظهور وجود تلقي كرده كه اعتبار در اعتبار و مجاز 

؛ جوادي 199 :1410طباطبايي، ( در مجاز است
  .)135/ 10: همان؛ 39/ 7: 1386آملي، 

  ع استماهيت امري بالتب .2ـ5
بر اينكه در عباراتي به بالعرض بودن  افزونصدرا 

كند، در آثارش با آوردن عبارات و  ماهيت اشاره مي
. نمايد جمالتي به بالتبع بودن آن نيز تصريح مي

ان الوجود هو « :نويسد كه در جايي مي طوري به
الموجود فی الخارج، و الماهیة مّتحدة معه صادقة علیه من 

ان یتخیل جعل بینها  أیضاً غیر ان یکون مجعولة بذاتها؛ و ال 
ء، و  و بین وجودها، بل المجعول بالذات هو وجود کل شی

 .)86/ 1 :1420صدرالدين شيرازي، ( »الماهیة تبع له
 الماهیة هو المجعول بالعرض، تبعاً « :فرمايند باز مي

در جاي ديگر  .)181: همان( »لجعل الوجود
ة و حصول الماهیات و المفهومات العقلی« :نويسند مي

: 1981، همو( »وقوعها مع أنحاء الوجودات، حصول تبعی
اّن الوجود هو « :نويسد باز در عباراتي مي .)291/ 1

  .)8: 1360، همو( »االصل فی التحقق و الماهیة تبع له
شود آن  آنچه از معناي بالتبع بودن فهميده مي

است كه دو چيزي كه تحقق و وجود داشته و داراي 
تابع و ديگري متبوع يعني يكي استقالل است، يكي 

متأخر از ديگري باشد مانند عرض كه تابع جوهر و 
جوهر متبوع آن است يا مانند حركت اعراض كه 

ديگر، بالتبع  به عبارت. تابع حركت جوهري است
بودن در هليات مركبه كه ثبوت شيء لشيء است 

در نظام فكري و دستگاه  كه درحالي. قابل طرح است
نسبت وجود به ماهيت مانند نسبت فلسفي صدرا، 

ي به شيء ديگر نيست تا اينكه دو چيز به هم ئشي
ضميمه شده باشند بلكه وي تركيب آن دو را 

اي كه  گونه به ،دانسته است) نه انضمامي(اتحادي 
مانند (تركيب اتحادي تنها ميان دو امر متحصل 

) مانند ماهيت(و ال متحصل و مبهم ) وجود
همان طور كه ميان  .)100: همان( پذير است امكان

ماده و صورت نيز از نگاه صدرا چنين تركيبي برقرار 
 است و حتي او براي تبيين كيفيت موجوديت ماده و
صورت و چگونگي اتحاد آنها با هم، به نوع اتحاد 
ميان وجود و ماهيت اشاره كرده و اين مسئله را به 

 دهد نوع اتحاد ميان وجود و ماهيت ارجاع مي
 در نتيجه، از اين نگاه، ماهيت اصالً .)218: همان(

تحصل ندارد تا اينكه بتواند تابع وجود باشد و به 
بر اين، صدرا بر افزون . تبع آن تحقق داشته باشد

اساس اصالت وجود، چيزي غير از وجود را متحقق 
شمار  داند تا اينكه آن را تابع وجود به و متأصل نمي

 :نويسد تأييد اين مطلب ميچنانكه خود او در . آورد
ان الحکم بکون الماهیة تابعة له، متأخرة عنه، واقعة فی «

ثانیة المراتب، لیس بحق؛ اذ لیس فی الخارج بینهما تقدم و 
از طرف ديگر، اگر  .)175/ 1: 1420، همو( »ال تأخر

بايد ماهيت معلول وجود  ،ماهيت تابع وجود باشد
آيد وجود كه  مي كه در اين صورت الزم يدشمار آ به

امري واحد و مساوق با وحدت است، از آن جهت 
چنانكه . كه واحد است، علت و مبدأ كثرت باشد

لو کانت متأخرة عن « :صدرا در اين زمينه گفته است
 ـالوجود تابعة له لکانت معلولة له؛ فیلزم ان یکون امر واحد

 »لصدور الکثرةأ بجهة واحدة مبد ـهو ذلک الوجود
در نهايت او، معلوليت ماهيت را مجازي  .)همانجا(

فنسبة المعلولیة إلی « :گويد كه مي طوري به ،داند مي
  .)289/ 2: 1981 همو،( »الماهیة بالمجاز الصرف

بنابراين، با توجه با آنچه گفته شد، منظور صدرا 
از بالتبع بودن ماهيت، معناي رايج و متداول آن 

او كه به زيرا اين سخن با ديگر سخنان  ،نيست
اختصار در نقد، ما بالتبع بودن ماهيت در معناي 

حال . متداول و رايج آن بيان شد، سازگار نيست
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هاي او  اگر اين سخنان صدرا را در كنار ساير گزاره
كه حمل وجود بر ماهيت هل بسيطه است، مانند اين

الحمل است و نيز  عكس حمل وجود بر ماهيت
بايد  ،گذاشته شود ...اصالت با وجود است وة گزار
 ي ويژهيمعنا ع بودن ماهيت از نگاه صدرا را بهبالتب

خارجي و تحقق  كه ماهيت اصالًتبيين كرد و آن اين
 :نويسد مي كه در اين موردچنان. اصالت ندارد

المحققین من أهل الکشف و الیقین أن الماهیات المعبر «
و  داً لم یظهر ذواتها و ال یظهر أب ـعندهم باألعیان الثابتة

إنما یظهر أحکامها و أوصافها و ما شمت و ال تشم رائحة 
  .)همانجا( »الوجود أصالً 

  عتفاوت بالعرض با بالتب .3ـ5
هم به  ش، صدرا در آثارگفتيمهمان طور كه 

 ع بودن آن اشارهالعرض بودن ماهيت و هم به بالتبب
شارحان و  شده معموالًسبب كند و اين اقدام او  مي

پژوهشگران صدرايي، در  ويژه هو ب پيروان وي
از موارد، بدون تفاوت قائل شدن ميان اين  بسياري

و  برندبه كار ب دو واژه آنها را به جاي يكديگر
در فهم منظور و  فهمي موجبات اشتباهات و كج

گردند؛  مراد صدرا از اعتباري بودن ماهيت
و » بالعرض«بايد گفته شود كه ميان  كه درحالي

أن ذلك « :اند چنانكه گفته. است تفاوت» عببالت«
/ 3: 1981طباطبايي، ( »بالتبع و هو غير ما بالعرض

در نتيجه، الزم است در ادامه براي پرهيز از  .)186
به  اي ههر گونه اشتباه و خلط اين دو واژه، تا انداز

  .بالتبع پرداخته شود وتبيين تفاوت ميان بالعرض 
البته . رار داردواژة بالعرض در مقابل واژة بالذات ق

كلمة بالذات گاهي در مقابل بالغير و گاهي در مقابل 
نيازي از  گاهي منظور از بالذات، بي. بالعرض است

نيازي از واسطه  واسطه در ثبوت و گاهي منظور، بي
عنوان مثال، هنگامي كه گفته  به. در عروض است

، منظور »و بالذات خداوند موجود است اوالً«شود  مي
ه در ثبوت از خداوند يعني نفي حيثيت نفي واسط

وجود انسان «گويند  تعليليه است و هنگامي كه مي
، منظور نفي واسطه در »و بالذات موجود است اوالً

كه  طوري به. عروض يعني نفي حيثيت تقييديه است
تواند  متحيث به حيثيت تقييديه نشود، نمي» انسان«تا 

لذا گفته  .واقع شود» موجود«موضوع براي محمول 
بر ) يعني موجوديت(» وجود«شود براي اينكه  مي

حمل شود، نيازمند حيثيت تقييدية وجود  »انسان«
براي موجوديت » وجود انسان« كه درحالياست 

زيرا در اين  ،نيازمند به حيثيت تقييدية وجود نيست
در نتيجه، منظور از . آيد صورت تسلسل الزم مي

تقييديه است نه  بالعرض در مقابل بالذات، حيثيت
منظور از حيثيت تقييديه نيز آن است . حيثيت تعليليه

براي آنكه بر چيز ديگري حمل شود،  كه چيزي
نيازمند واسطه در عروض است و تا آن واسطه 

عنوان مثال، براي  به. گيرد نباشد، آن حمل انجام نمي
بر ماهيت حمل شود، ) يا وجود(اينكه موجوديت 

قيد وجود يا متحيث به حيثيت بايد ماهيت مقيد به 
در غير اين صورت، حمل  ،تقييديه وجود گردد

البته حيثيت . شود موجوديت بر ماهيت ناممكن مي
تقييديه داراي اقسام حيثيت تقييدية اندماجيه، نفاديه، 

واژة بالتبع اين گونه  كه درحالي. مجازيه و شأنيه است
زم نفي يعني بالتبع در مقابل بالذات كه مستل ،نيست

معناي  حيثيت تقييديه است قرار ندارد، تا اينكه به
در حقيقت بالتبع يعني چيزي . حيثيت تقييديه باشد

تابع چيز ديگري باشد و از آن تبعيت و پيروي كند 
هاي  مانند اعراض كه تابع جوهرند يا مانند حركت

در نتيجه، هيچگاه . عرضي كه تابع حركت جوهرند
بودن ماهيت، بالتبع بودن آن  صدرا از اعتباريمنظور 

زيرا در آن  ،اگرچه آن متبوع وجود باشد نيست
اي براي ماهيت تحقق، اصالت و  گونه صورت، بايد به

استقالل قائل شود كه اين مورد نظر و رضايت او 
عنوان ديدگاه و نظر  توان به حتي نمي. نبوده است

عرض و بال نهايي صدرا، اعتباريت ماهيت را نيز با ثانياً
دانستن آن تبيين كرد تا اينكه اگر ماهيت را متحيث به 
حيثيت وجود يا مقيد به قيد وجود شد، آن را در 

چنانكه او در تأييد اين . خارج موجود تلقي كرد
پيش از اين بيان كرديم كه تأثير و « :نويسد مطلب مي

تأثر ميان دو امر، گاهي بالذات و گاه بالعرض است و 
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آن گونه كه در كالم ما آمده،  منظور از بالعرض
ست از اين كه اتصاف موصوف به حكم ا عبارت

و (جز اينكه عالقه  .مذكور مجازي است نه حقيقي
اتحادي يا غير اتحادي با آنچه كه به آن ) همبستگي

مانند اتصاف جسم  ،باشد موصوف است، حقيقي مي
واسطة اتحادش با مقدار و  به مساوات و عدم آن به

واسطة  به مشابهت و غير مشابهت بهاتصاف آن 
اتحادش با كيف و مانند اتصاف سرنشين كشتي به 

صدرالدين ( »واسطة ارتباطش با آن حركت به
   .)286/ 2: 1981شيرازي، 

بنابراين، اينكه صدرا ماهيت را امري بالعرض 
ماهيت به اين معنا نيست كه داند،  يا بالتبع مي

هاي  انديشه وجود خارجي دارد، بلكه تحت تأثير
قبلي خود بوده و هنگامي كه مدل و دستگاه فلسفي 

دهد، به دليل رسوبات مدل و  خود را تغيير مي
دستگاه فلسفي قبلي است كه اين گونه سخن 

خواهد مانند فيلسوفان قبل  نمي كه درحاليگويد  مي
از خود كه در نظام فكري و دستگاه خاص خود 

بودن يا بالتبع  اند، به بالعرض اين گونه انديشيده
بودن ماهيت كه در معناي رايج، مشهور و متداول 
آن براي ماهيت سهمي از وجود قائلند، رضايت 
داده و آن را نظر و ديدگاه نهايي، مقبول و مختار 

كه با گذشت زمان و  طوري به. خود تلقي كند
» اعتباري«هايش، با انتخاب واژة  تكامل انديشه

عقيدة خود را جامه براي ماهيت سعي دارد اين 
و « :نويسد چنانكه در اين مورد مي. عمل بپوشاند

، )بيان نموديم(اين چيزي كه آن را ظاهر كرديم 
جريانش بر اساس طريقة قوم است كه معتقدند به 
اينكه ماهيت موجود است و وجود از عوارض 

اما بنا بر طريقة ما هيچ احتياجي به آن . اوست
به وجود و نه وجود نيست زيرا نه ماهيت متصف 

عارض بر ماهيت است بلكه آنچه در خارج 
موجود است، همان خود حقيقت وجود است كه 

و اما آنچه كه ماهيت . به ذات خود موجود است
شود امري است متحد با وجود به نوعي  ناميده مي

، فقط بر )ماهيت(از اتحاد و نسبت وجود به آن 
 »اقعيتسبيل حكايت است نه بر سبيل حقيقت و و

  .)15: 1375؛ مصلح، 11: 1360، همو(

  ماهيت، حد وجود است .4ـ5
بر اينكه صدرا ماهيت را امري بالعرض و افزون 

ماهيت «داند، در مواردي معتقد است كه  بالتبع مي
منظور از « :نويسد چنانكه مي. است» حد وجود

ماهيت، محدود بودن به حد خاص، جامع و مانع 
، اما ...شوند واني خارج مياست كه از آن اشيا فرا

الوجود، جلّ اسمه، در وجود داراي حد  واجب
داراي ماهيتي كه محدود به حد ) لذا(نيست و 

 »خاص كه فاقد اشيا فراوان باشد نيست
  .)271/ 6: 1981صدرالدين شيرازي، (

از آنجا كه صدرا بر اساس اصالت وجود بر اين 
 باور است كه جهان خارج از ذهن را وجود پر

افزوت كرده و غير از وجود چيزي تحقق ندارد و 
بر اين، بر اساس نظرية وحدت تشكيكي وجود 

در نظام  ،معتقد است كه در وجود تشكيك راه دارد
 ؛فكري و فلسفي خود با دو نوع وجود مواجه است

از . يكي وجود نامحدود و ديگري وجود محدود
شود و به  وجود نامحدود فقط مفهوم دريافت مي

 كه درحالي. ن دليل تنها داراي يك حيثيت استهمي
يكي وجود : وجود محدود داراي دو حيثيت است

بر اساس اين نظريه، هر چند . و ديگري محدوديت
كه حد امري عدمي است اما عدمي بودن حد 

همان طور كه . معناي غير واقعي بودن آن نيست به
عنوان مثال، خط در جهان خارج به دو نوع  به

خط . نامحدود قابل تصور استمحدود و 
نامحدود، فقط محكي حيثيت امتداد است اما خط 
محدود، هم محكي حيثيت امتداد و هم محكي 

از حيثيت امتداد، خط و . حيثيت عدم امتداد است
از حيثيت عدم امتداد، عنوان محدوديت انتزاع و 

مثلث يا مستطيل كه هر دو  يا مثالً. شود دريافت مي
دو مفهوم ابليت اين را دارند كه سطح محدودند، ق

مفهوم مثلث يا : از آنها انتزاع و دريافت گردد
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طيل كه حاكي از محدوديت است و مفهوم تمس
در . سطح كه حاكي از امتداد در دو جهت است

شود كه مثلث يا  مشاهده ميتر،  بيشدقت با واقع 
در مورد . مستطيل حاكي از سطح محدود است

 طوري به ،استچنين نيز  وجود نامحدود و محدود
كه از وجود نامحدود تنها مفهوم وجود دريافت 

د كه حاكي از يك حيثيت است اما از وجود شو مي
محدود، هم مفهوم وجود و هم ماهيت قابل انتزاع 

حد . و دريافت است كه حاكي از دو حيثيت است
وجود، محدود به معناي نياز وجود به علت است و 

نيازي وجود از  دن وجود، بيبو منظور از نامحدود
وجود (در نتيجه، از وجود ممكن . علت است

كه زوج تركيبي از وجود و ماهيت است، ) محدود
دو مفهوم قابل دريافت است كه هر يك حاكي از 

پس در . حيثيت مخصوص به خود در خارج است
اي نيست  انتزاع دو مفهوم از واقعيت محدود چاره

حدود، يك مفهوم انتزاع و امكان ندارد از واقعيت م
شود، همان طور كه در انتزاع يك مفهوم از واقعيت 

اي نداريم و امكان ندارد كه از  نامحدود، چاره
حقيقتاً وجود . واقعيت نامحدود ماهيت انتزاع گردد

نامحدود ماهيت ندارد، نه اينكه ذهن ما از آن 
واقعيت نامحدود  واقعاً. كند ماهيت اعتبار نمي

معناي  لذا داراي ماهيت به ،ديت نيستداراي محدو
) يا وجود( واقعيت كه درحالي .خاص آن نيز نيست

محدود داراي محدوديت بوده و از اين محدوديت، 
كند و  عقل و ذهن، ماهيت را انتزاع و دريافت مي

بر اين اساس است كه فارابي و ابن سينا، از تمايز 
منطقي ميان وجود و ماهيت، به تمايز فلسفي 

: گيرند موجود دو قسم است نتيجه ميو رسند  مي
 ،واجب وجود نامتناهي، نامحدود. ممكن و واجب

نياز از علت و قائم به ذات است و ممكن وجود  بي
نيازمند به علت و قائم به غير و  ،متناهي، محدود 

شوند كه ممكن بايد زوج تركيبي  در ادامه معتقد مي
ود صرف و از وجود و ماهيت بوده اما واجب وج

  . ماهيتش انتيش تلقي گردد
هاي  ، در انديشهشدبا توجه به آنچه كه بيان 

صدرايي، ماهيت به حيثيت تقييدية نفاديه موجود 
زيرا بنا بر اصالت وجود، آنچه در جهان خارج  ،است

تحقق دارد، وجود است اما چون وجود داراي مراتب 
به است در جاها و مراتبي نفاد يافته و تمام شده، 

از اين ظهور و نمايان شدن  .شود صورتي نمايان مي
البته اين بر . كنيم ماهيت را انتزاع و اعتبار مي ،وجود

وحدت تشكيكي وجود است اما در  ةاساس نظري
پرتو وحدت شخصية وجود كه اصالت وجود معناي 

كند، آنچه در جهان خارج تحقق دارد،  اي پيدا مي تازه
ست و ماسواي آن، وجود واحد حقيقي و اصيل ا

نمودها، ظهورات و تشأن آن وجود واحد حقيقي و 
كه چون اين وجود واحد حقيقي و  طوري به ،اصيلند

ها نيز  نمودها و تشأن ،اصيل تحقق دارد، آن ظهورات
) نه وجود(نمايان شده كه از اين نمودها و ظهورات 

  .شود ماهيت دريافت مي
ه است اينكه گفت يادآوري اين نكته ضروري

شود از نگاه صدرا، ماهيت به حيثيت نفاديه  مي
موجود است، به اين معنا نيست كه وي براي ماهيت 
تحققي قائل است بلكه به اين معناست كه ذهن 
انسان از وجودي كه در جاهايي نفاد يافته و تمام 

اي  گونه شده، از اين نفاد و عدم وجود، وجود را به
. سازد از آن ميماهيت را كند و  محدود دريافت مي

بينيم، در  وقتي ابري را به شكل يك پيرمرد مي مثالً
واقع ابر در جاهايي محدود، نفاد و تمام شده، 

كنيم آن حقيقت خارجي خود  كه اعتبار مي طوري به
دهد ابر  نشان مي كه را به اين صورت نموده است

نامتناهي نيست و جايي تمام شده است و اگر در 
يافت به  كرد و امتداد مي دا ميجايي ديگر نفاد پي
   :نويسد ميباره  در اين او. آمد شكل ديگري درمي

نسبت وجود به ماهيت مانند نسبت عرض به «
كه براي ماهيت وجودي و  طوري بهموضوع نيست، 
وجودي ديگر تحقق داشته ) ماهيت( براي وجود آن

باشد كه ماهيت در وجود حلول نمايد بلكه وجود، 
ماهيت، حصول آن و آن چيزي ) دوجو( خود هستي

 .كند واسطة آن تحصل پيدا مي است كه ماهيت به
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در نهايت كمون، ) خود به خود( پس ماهيت ذاتاً
 واسطة وجود، وجود بطون و خفا است كه تنها به

بنابراين، نسبت . كند ، تنوير و ظهور پيدا مي)هستي(
بين وجود و ماهيت نسبت اتحادي است نه تعلقي و 

تحادي بين دو امر متحصل قابل تصور نسبت ا
نيست بلكه ميان دو امر متحصل و المتحصل قابل 
تصور است مانند اتحاد ميان جنس و فصل از آن 
جهت كه جنس و فصلند نه از آن جهت كه ماده و 

واسطة  در نتيجه، انصباغ ماهيت به. اند صورت عقلي
كه عقل،  طوري بهوجود، فقط به حسب عقل است، 

ماهيت مبهم و وجود ) دو امر(را به ) شيء( موجود
همان طور كه گذشت، ) سپس(كند و  آن تحليل مي

پس امري مبهم  .نمايد وجود را به ماهيت متصف مي
علت امر ) يعني ماهيت( از آن حيث كه مبهم است

خصوص براي امر متحصلي كه  متحصل نيست، به
تحصل پيدا  واسطة آن امر متحصل آن امر مبهم به

واسطة آن امر متحصل  اي كه جز به گونه به ،دكن مي
بلكه آن امر متحصل، خود  ،تواند تحصل يابد نمي

مانند  ؛است) ماهيت( آن امر مبهم) وجود( تحصل
حقيقي كه خود اضافة موضوع له ) اضافه( مضاف
   .)100/ 1: همان( »است

در تأييد اين گفتار صدرا گفته شده است كه 
را براي ماهيت وجود چيزي نيست كه تحصل «

در ثبوت تحصل براي   ثابت كند، يعني واسطه
ماهيت نيست، بلكه وجود همان تحصل ماهيت 

حقيقي مانند پدري و يا  ةاست، نظير آنكه اضاف
 پسري چيزي نيست كه اضافه را براي موضوع خود
مانند پدر و يا پسر اثبات نمايد، زيرا پدر و پسر كه 

رگز اضافه براي شوند، ه مضاف مشهوري ناميده مي
گردد و آن جواهر هيچگاه  آنها حقيقتاً اثبات نمي

اضافه نمي شوند، بلكه هر دو از  ةحقيقتاً از مقول
پس مباينت و جدايي ماهيت ... جوهر هستند ةمقول

و وجود نه تنها مباينت دو امر متحصل خارجي 
نيست بلكه مباينت دو امر متحصل ذهني نيز 

مباينت ذهني دو امر مبهم  مباينت اين دو،. باشد نمي

و متحصل است كه با تعمل و تحليل عقلي نسبت 
عقل موجود واحد . اند به حقيقت واحد ايجاد شده

را در ظرف ذهن به يك ماهيت مبهمه و يك وجود 
كه محصل آن است تحليل نموده و آنگاه يكي از آن 

بر اين اساس . گرداند دو را به ديگري متصف مي
كه در برابر وجود كه محصل  ماهيت دون آن است

آن و بلكه نفس تحصل آن است، قرار گرفته و از آن 
 »پس، علت فاعلي و يا قابلي آن شمرده شود

   .)112/ 2: 1386جوادي آملي، (

  ماهيت، امري مجازي است  .5ـ5
كند  صدرا مجازي بودن ماهيت را اين گونه تبيين مي
گي كه ماهيت هيچ تحقق خارجي ندارند و بر پوشيد

ش باقي خواهد ماند زيرا من حيث هي هي ا ذاتي
اي كه نه موجود است نه  گونه فقط خودش است، به

نه مصدر است نه  ،نه متقدم است نه متأخر ،معدوم
در نتيجه، اگر چه . نه جاعل است نه مجعول ،صادر

ماهيت به اين احكام كه نه موجود است، نه 
به اين شود اما به حسب ذاتش  ، متصف مي...معدوم

گردد بلكه اتصاف ماهيت به اين  احكام متصف نمي
البته مجاز به معنايي كه مورد . احكام مجازي است

شود  ديگر، اگر گفته مي به عبارت. نظر عرفا است
كه ماهيت به احكامي مانند احكام باال متصف 

د، به اين معنا نيست كه ماهيت تحقق خارجي شو مي
دارد، به اين احكام  داشته و مانند موصوفي كه وجود

گردد بلكه آنچه در حقيقيت  و اوصاف متصف مي
االمري و  به اين احكام متصف است، مقسم نفس

و از  )40و  33: 1378اي،  قمشه(نفس تحقق است 
االمري  آنجا كه ماهيت نيز ظهوري از آن مقسم نفس

و نفس تحقق است، به آن احكام و اوصاف متصف 
ظهور وجود است نه بنابراين، ماهيت . دشو مي

وجود و چون بر اساس اصالت وجود، هر چه در 
خارج تحقق دارد، همان وجود است و غير از وجود 

در آن صورت، بايد پذيرفته شود  .چيزي نيست
. در خارج از ذهن تحقق و وجود عيني ندارد ماهيت

اين همان نظرية مورد نظر صدرا، در باب مجازي 
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ي به آن اشاره كرده بودن ماهيت است كه با عبارات
الماهیات الکلیة فإنها و إن لم « :نويسد چنانكه مي. است

الوجود إال أنها أعیان متصورة بکنهها ما   یکن لها ثبوت قبل
دام وجوداتها و لو فی العقل فإنها ما لم یتنور بنور الوجود ال 
یمکن اإلشارة العقلیة إلیها بأنها لیست موجودة و ال 

األوقات بل هی باقیة علی احتجابها معدومة فی وقت من 
و لیست حقائقها حقائق  و أبداً  الذاتی و بطونها األصلی أزالً 

تعلقیة فیمکن اإلشارة إلیها و الحکم علیها بأنها هی هی و 
أنها لیست إال هی و أنها ال موجودة و ال معدومة و ال 
متقدمة و ال متأخرة و ال مصدر و ال صادر و ال متعلق و ال 

علیها  و ال مجعول و بالجملة لیست محکوماً  جاعل
 بحسب ذواتها و لو فی وقت وجودها المنسوب إلیها مجازاً 

 .)87/ 1 :1981صدرالدين شيرازي، ( »عند العرفاء
حتي خود صدرا، منظور خود را از مجازي بودن را 

طور روشن و شفاف  همان بالعرض بودن دانسته و به
 بالمجاز ما هو عرضبال ماألن « :كند به آن تصريح مي
 :يا در مورد ديگر) 298/ 5: همان( »عند المحققين

 .)290/ 2: همان( »کیف تکون علة بالعرض أی بالمجاز«
شود در هر دو مورد از  همان طور كه مشاهده مي

را در معنا و توضيح  موارد ياد شده، صدرا المجاز
اما همان گونه كه پيش از . كار برده است بالعرض به

، منظور از المجاز كه آن را مساوي شدبيان  اين هم
با بالعرض دانسته، معناي متداول و رايج آن مورد 

عند  مجازاً«نظر او نبوده و با تصريح به جملة 
منظور خود از المجاز را نيز نه هر مجازي » العرفاء

در نتيجه، هنگامي . كند بلكه مجاز عرفاني معرفي مي
است، منظورش  گويد ماهيت امري مجازي كه او مي

يعني اگر صدرا براي  ،مجازي بودن عرفاني است
ماهيت وجود و تحقق قائل است، آن وجود و تحقق 

از نظر عرفا در . مجازي است كه عرفا به آن قائلند
جهان تنها يك وجود حقيقي تحقق و وجود دارد و 
هر چه هست همان وجود حقيقي است و غير آن را 

ه كه از آن به نيستي ظهورات آن وجود حقيقي دانست
در نظرية وحدت شخصي وجود نيز . كنند تعبير مي

و اواخر جلد دوم  ایقاظ النائمینكه صدرا در كتاب 
آن را در فلسفة خود وارد ) تتمة بحث عليت( اسفار

كرده، همين سخن عرفا را بازگو نموده و تالش 
: 1361، همو( كند به تبيين فلسفي آن بپردازد مي
؛ 356، 300، 292، 291/ 2: 1981همو، ؛ 13ـ15

البته اين  .)23ـ25: 1378همو، ؛ 131: 1340همو، 
سخن عرفا و صدرا با شرع هم سازگارتر است و در 

كه آياتي در  طوري بهاست؛ چنين آيات قرآن نيز 
قرآن آمده كه تنها خداوند را حق و داراي وجود 
حقيقي دانسته و غير آن را باطل، هالك و نيستي به 

؛ 402/ 14: 1417طباطبايي، ( آورده است شمار
َه ُهَو « :فرمايد آنجا كه مي .)235/ 16: همان ذِلک ِبَأنَّ اللَّ

نَّ ما یْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اْلباِطُل 
َ
َه ُهَو اْلَعِلی   اْلَحقُّ َو أ نَّ اللَّ

َ
َو أ

  َسُنریِهْم «، )30/ لقمان: همان؛ 62/ حج: قرآن( »اْلکبیر
 َو   ِق َو فیفاآیاِتنا ِفی اآل

َ
ُه اْلَحقُّ أ نَّ

َ
ْنُفِسِهْم َحتَّی یَتَبیَن َلُهْم أ

َ
أ
ُه َعلی نَّ

َ
/ فصلت: همان( »ٍء َشهید کلِّ َشی  َلْم یکِف ِبَربِّک أ

  .)88/ قصص: همان( » ٍء هاِلک ِإالَّ َوْجَهه کلُّ َشی«، )53
بنابراين، روشن است كه منظور صدرا از 

ماهيت است  مجازي بودن ماهيت، تحقق نداشتن
  .كند به تبيين آن بپردازد كه با اين تعابير سعي مي

  لوازم عدم تحقق ماهيت در فلسفة صدرا .6
اعتباريت و عدم تحقق ماهيت در نظام فكري و 
فلسفي صدرا داراي لوازم و آثاري است كه شايد 
ذكر مواردي از آنها، در باب مطلب مورد بحث 

تر  دن بيش، در فهم و روشن ش)اعتباريت ماهيت(
  .ندكنظر صدرا كمك 

رهايي نظام فكري و فلسفي صدرا از تناقضات . 1ـ6
  سيستمي درون

در فلسفه و نظام فكري صدرا آنچه جهان خارج را 
كه بر اساس يكي از  طوري به ،پر كرده وجود است

ترين مباني فلسفة او وجود متن واقع را تشكيل  مهم
ثاني، در طول  داده و ثاني براي آن نيست تا اينكه آن

پس «. يا عرض يا به تبع آن تحقق داشته باشد
موجود در خارج همان وجود است اما از خود ذات 

وسيلة حس يا  به) عقل( و عوارض آن در ذهن
مشاهدة حضوري، مفاهيم كلي عام يا خاص حاصل 

واسطة اين  شود كه به حسب خارج بر آنها به مي
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: 1981، صدرالدين شيرازي( »گردد احكام حكم مي
حال چون چنين است، اگر صدرا براي  .)36/ 2

حتي اگر اين تحقق  ،ماهيت تحقق قائل شود
در آن صورت،  ،بالعرض يا بالتبع و غيره باشد

اي نظام فكري و دستگاه فلسفي خود را  گونه به
دستگاهي  سيستمي و درون گرفتار تناقضات درون

كه از يك طرف، با پذيرش  طوري به. كرده است
الت وجود بايد بپذيرد كه غير از وجود چيزي اص

تحقق ندارد و براي چيز ديگري غير از وجود تحقق 
قائل نباشد و از طرف ديگر، با تحقق قائل شدن 
براي ماهيت، گويا اين اصل را نفي كرده و به غير از 
وجود، ماهيت را نيز داراي تحقق فرض نموده 

ين مسئله، در نتيجه، صدرا با آگاهي كامل از ا. است
به عدم تحقق خارجي و اعتباري بودن ماهيت رأي 

گونه  داده تا نظام فكري و فلسفي خود را از هر
سيستمي برهاند كه اين خود به بركت  تناقض درون

  . رود شمار مي و از لوازم نظرية عدم تحقق ماهيت به

  استحاله در مفهوم اعتباري بودن ماهيت. 2ـ6
گويد ماهيت  را مياز طرف ديگر، هنگامي كه صد

منظورش شود امري اعتباري است بايد روشن 
 يكدام امر اعتباري است؟ زيرا اعتباري بودن امر

تواند شدت و ضعف داشته  تشكيكي است و مي
كه ممكن است چيزي خيلي شديد،  طوري به. باشد

طور ضعيف  چيز ديگري، متوسط و چيز سومي، به
  .  اعتباري باشد

ري اين است كه در جهان گاهي منظور از اعتبا
، )انسان( خارج دو شيء وجود دارد كه فاعل شناسا

كند و  نسبت و ارتباطي ميان اين دو شيء برقرار مي
» اعتباري«ند و با عنوان ك مفهومي از آن را اعتبار مي

شود  عنوان مثال، وقتي گفته مي به. كند از آن ياد مي
است يك امر اعتباري » مدنيت«، »انسان مدني است«

توان آن را در جهان خارج با انگشت اشاره  و نمي
زيرا آنچه در  ،به آن اشاره كرد و آن را نشان دهيم

است اما » )شهر( مدينه«بيرون تحقق و وجود دارد، 
» مدنيت«آنچه اعتباري است، مفهومي است به نام 

 كه از نسبت، اضافه و ارتباط منِ انسان به شهر
چنين هم » جده«مقولة در . شود توليد مي) مدينه(

پولدار «، »حسن پولدار است«گوييم  مي مثالً .است
نسبت و » حسن«زيرا  ،امري اعتباري است» بودن

ارتباطي با پول دارد، پولي كه در جهان خارج تحقق 
لذا . »حسن پولدار«شود  و وجود دارد و گفته مي

بنابراين . شود نيز امري اعتبار تلقي مي» پولدار بودن«
ته از اعتباريات كه در جهان خارج تحقق يك دس

هايي  ها و ارتباط ها، اضافه دارد، به حسب نسبت
  .افتد است كه درجهان خارج اتفاق مي

اي ديگر از اعتباريات، مربوط است به آنچه  دسته
گفته » معقوالت ثانية فلسفي«در فلسفه به آنها 

كه » مواد ثالث« بهكه در فلسفه  طوري به. شود مي
قوالت ثاني فلسفي مشهورند، نيز مفاهيم به مع

كوه «شود  پس وقتي گفته مي. گويند اعتباري مي
امري اعتباري » الوجود ممكن«، »الوجود است ممكن
كوه «نكتة قابل تأمل در اينجا آن است كه آيا . است
 به عبارت. است» حسن پولدار«مانند » الوجود ممكن

با امر » جودالو ممكن«اعتباري مانند  ديگر، آيا امر
در اعتباري بودن با هم » پولدار«اعتباري مانند 

مساويند و هيچ تفاوتي با هم ندارند يا اينكه هر 
شوند اما در  چند هر دو امري اعتباري خوانده مي

بايد گفت اين . همان اعتباريت با هم تفاوت دارند
زيرا  ،دو امر اعتباري در اعتباريت با هم تفاوت دارند

» الوجود است كوه ممكن«شود  يوقتي گفته م
انتزاع و استنباط » كوه«از خود » الوجود ممكن«

در خارج چيزي تحقق ندارد » كوه«شود و غير از  مي
پس بايد  .را اسنتباط نماييم» الوجود ممكن«تا از آن 

استنباط و انتزاع » كوه«از فقط را » الوجود ممكن«
 »است حسن پولدار«در مثال  كه درحاليكرده باشيم، 

هم » پول«يك چيز است و » حسن«در جهان خارج 
و » حسن«يعني در جهان خارج هم  ،چيز ديگري

هر دو تحقق و وجود دارند و از ارتباط و » پول«هم 
لذا . شود انتزاع مي» پولدار«نسبت ميان آنها مفهوم 

عنوان يك نوع انتزاع، فعاليت  اگر اعتباريت را به
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ورت بايد بپذيريم كه در آن ص ،فاعل شناسا بدانيم
فاعل شناسا براي » الوجود است كوه ممكن«در مثال 

تري را  بودن كوه، فعاليت بيش» الوجود ممكن«انتزاع 
» حسن پولدار است«انجام داده است اما در مثال 
» پول«و هم » حسن«چون در جهان خارج هم 

پولدار «د، فاعل شناسا براي انتزاع مفهوم نتحقق دار
تري را انجام داده  ات و فعاليت كم، عملي»بودن
به همين جهت استخراج و انتزاع معقوالت . است

كه در  طوري به ،اي نيست ثاني فلسفي، كار ساده
كه از » پولدار بودن«انتزاع » حسن پولدار است«مثال 

زيرا در  ،تر است معقوالت ثاني فلسفي نيست آسان
ا در جهان خارج تنه» الوجود است كوه ممكن«مثال 

را » الوجود ممكن«يك شيء داريم كه از حاق آن 
  .  كنيم استخراج و انتزاع مي

اول و دوم كه تحليل  ةغير از امور اعتباري دست
و تفسير آن گذشت، نوع ديگري از امور اعتباري 
وجود دارند كه از دستة امر اعتباري دستة اول و نيز 

يعني اعتباري بودن معقوالت  ،اعتباريت دستة دوم
ني فلسفي نيستند و آن، اعتباري بودن ماهيت ثا

ماهيت امري اعتباري «شود  وقتي گفته مي. است
و از آن اصيل بودن و اصالت وجود فهميده » است
منظور چيست؟ و در كدام شود بايد روشن  ،شود مي

دسته از امور اعتباري كه تا كنون در مورد آنها بحث 
» بودناعتباري «آيا . گيرد شده جاي و قرار مي

ماهيت از نوع امور اعتباري دستة اول است يا از نوع 
ديگر، آيا  به عبارتامور اعتباري دستة دوم؟ 

پولدار « اعتباري بودن ماهيت، از نوع اعتباري بودن
  ؟  »الوجود ممكن«است يا از نوع اعتباري بودن » بودن

تواند  روشن است كه اعتباري بودن ماهيت نمي
يعني وقتي  ،دستة اول باشداز نوع امور اعتباري 

توان  نمي» ماهيت اعتباري است«شود  گفته مي
در » پولدار بودن«اعتباريت آن را از نوع اعتباريت 

زيرا همان طور  ،دانست» حسن پولدار است«مثال 
در » حسن پولدار است«كه بيان گرديد در مثال 

تحقق و وجود » پول«و هم » حسن«جهان خارج هم 

ماهيت اعتباري «شود  وقتي گفته مي كه درحاليدارند 
در جهان خارج، تنها يك شيء تحقق دارد و » است

پس . گردد از حاق همان يك شيء ماهيت انتزاع مي
بايد بپذيريم كه اعتباري بودن ماهيت از نوع اعتباري 

  .نيست) اعتباريت دستة اول(» پولدار بودن«بودن 
ي ماهيت اعتبار«گويند  بر اين، وقتي ميافزون 

توان اعتباريت ماهيت را از نوع  باز نمي» است
) دوم ةاعتباريت دست( »الوجود ممكن«اعتباريت 

الوجود  كوه ممكن«شود  زيرا وقتي گفته مي ،برشمرد
تغيير و تفاوتي را در » الوجود ممكن«اين » است

» كوه«شود  يعني باعث مي ،كند ايجاد مي» كوه«
داشته حالت تساوي » عدم«و » وجود«نسبت به 

ماهيت اعتباري «شود  وقتي گفته مي كه درحالي ،باشد
، اين گونه نيست و هيچ تأثير و تغييري در »است

شود كه  توان گفت باعث مي وجود ندارد و نمي
عدم حالت تساوي داشته  نسبت به وجود و» وجود«

الوجود  كوه ممكن«چند در مثال  بنابراين، هر. باشد
بودن ماهيت، امر  و نيز در مثال اعتباري» است

تنها از يك شيء ) الوجود يا ماهيت ممكن( اعتباري
شود اما چون يكي با تأثير گذاشتن بر منشأ  انتزاع مي

شود اما در ديگري اين  انتزاع استخراج مي
لذا بايد بپذيريم كه اعتباري  ،تأثيرگذاري وجود ندارد

 »الوجود ممكن«بودن ماهيت از نوع اعتباري بودن 
  . نيز نيست) ت دستة دوماعتباري(

عبارت ديگر، اگر اعتباري بودن ماهيت را از   به
در  ،نوع اعتباري بودن معقوالت ثانية فلسفي بدانيم

آن صورت بايد براي ماهيت منشأ انتزاع قائل شويم 
ذاء در ه ااي كه بتوان براي ماهيت يك ماب گونه و به

 چرا كه معقوالت ثانية فلسفي، نهايت ،نظر بگيريم
مرتبة تشكيكي امر اعتباري يعني شديدترين مرتبة 

توان اعتراف نمود كه از  پس مي. اعتباريات است
معناي امر  ديدگاه صدرا اعتباري بودن ماهيت به
  . شود نيست انتزاعي كه از حقيقت خارجي انتزاع مي

توان مانند  بنابراين، اعتباري بودن ماهيت را نمي
سفي دانست بلكه از اعتباري بودن معقوالت ثاني فل
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نوع ديگري است زيرا وي در فلسفة خود برخالف 
نظر مشائيان با هر گونه تقشير، تجريد و انتزاع 
 مخالف است و معتقد است كه اين فاعل شناسا

است كه دست به خلقت، آفرينش و ) نفس انسان(
كه  طوري به. كند زند و ماهيت را ايجاد مي صدور مي

هاي  ود و مبانيدر فضاي وحدت تشكيكي وج
فلسفي آن يعني اصالت وجود و تشكيك در وجود، 
جهان خارج را وجود پر كرده است و از آنجا كه 
اين وجود داراي مراتب و درجات شديد و ضعيف 
است، فاعل شناسا بر اساس آن مراتب، از هر مرتبه 

  .كند ماهيتي را در ذهن خلق و ايجاد مي ،از وجود
اصل « :گويد ميورد در اين معالمه طباطبايي 

اصيل در هرچيز وجود و هستي اوست و ماهيت 
آن پنداري است يعني واقعيت هستي به خودي 

دار يعني عين  واقعيت) بالذات و بنفسه( خود
دار و بي  واقعيت است و همة ماهيات با آن واقعيت

. باشند پنداري و اعتباري مي) به خودي خود(آن 
و نمودهايي هستند  ها بلكه اين ماهيات، تنها جلوه

هاي خارجي، آنها را در ذهن و ادراك  كه واقعيت
آورند وگرنه در خارج از ادراك  وجود مي هما ب
وجود جدا شده و به وجهي مستقل  توانند از نمي
   .)379: تا بيطباطبايي، ( »شوند

با توجه به آنچه بيان گرديد، مبرهن و روشن 
ناچار  و به رو بوده هاست كه صدرا با ضيق واژه روب

برد وگرنه اگر  واژة اعتباري را براي ماهيت به كار مي
توانست واژة بهتري پيدا كند، هيچگاه واژة  مي

نتيجه، نبايد  در. برد كار نمي اعتباري را براي ماهيت به
اعتباري بودن ماهيت در فلسفة صدرا با اعتباري بودن 

پس اگر . ماهيت در فلسفة مشاء را با هم خلط كنيم
جايي ديگر،  ي در جاهايي ماهيت را بالعرض و درو

نه معناي متداول و رايج  .داند آن را اعتباري مي
بالعرض مورد نظرش است و نه منظورش اعتباريت 

معناي اعتباري بودن معقوالت ثاني فلسفي است  به
براي ماهيت تحقق و واقعيتي قائل  بلكه او اصالً

صيل و مجازي نيست و آن را امري غير حقيقي، غير ا

ي، از نظر صدرا اسناد تحقق به به عبارتداند و  مي
گونه منشأ اثر، انتزاع و ما  ماهيت مجازي است و هر

چنانكه در تأييد . كند ذاء را براي ماهيت انكار ميه اب
و بالجملة لیست محکومًا علیها ...« :فرمايد اين مطلب مي

مجازًا بحسب ذواتها ولو فی وقت وجودها المنسوب إلیها 
عند العرفاء بنعت من النعوت إال بأّنها هی هی ال غیر، 

تجرید الممکن عن مقوماته بحسب ...بخالف الوجودات
 »تصرفاتها الماهیة أو الوجود لیس إّال من تعمالت النفس و

در جايي . )88 و 87/ 1: 1981صدرالدين شيرازي، (
سخن «ديگر در توضيح اين عبارات گفته شده كه 

است كه اسناد وجود به ماهيت، اسنادي ادق همين 
اگر اسناد وجود به ماهيت، مجازي . مجازي است

اي خاص از وجود نيز باقي  باشد براي آن حصه
در نتيجه، از ) 27/ 2: 1386جوادي آملي، ( »ماند نمي

ديدگاه صدرا اين گونه نيست كه در جهان خارج 
 تبع آن وجود اصيل باشد يعني تحقق داشته باشد و به

اي تحقق داشته باشد يا حتي ما  گونه نيز ماهيت هم به
ذايي داشته باشد و نفس، ماهيت و معاني را از آن به ا

دو دريافت نمايد بلكه از منظر او و با توجه به نظرية 
كند و نيز با  اي كه وي در مبحث علم طرح مي ويژه

توجه به اين نكته كه او اصالت وجود را هم در عالم 
براي  داند، اصالً در عالم ذهن جاري ميخارج و هم 
ذاء، تحقق، عينيت و خارجيت قائل ه اماهيت ما ب

اصالتي كه در «چنانكه در اين مورد گفته شده . نيست
معناي عينيت و خارجيت  اينجا مورد نظر است به

معناي عدم عينيت و  است در مقابل اعتباريت كه به
 در مبحث ...خارجيت و محصول ذهن بودن است

اصالت وجود يا ماهيت، مقصود اين نيست كه آيا 
وجود اساس است و ماهيت خاصيت و يا ماهيت 
اساس است و وجود خاصيت؟ بلكه مقصود اين 

دار كه حكم به  است كه ما نسبت به هر امر واقعيت
كنيم دو تصور و دو مفهوم داريم،  واقعيت داشتنش مي
دارد  يك جنبه عيني و خارجي از اين دو مفهوم كدام

ذهني و اعتباري؟ هر يك از وجود  ةيك جنب و كدام
يا ماهيت را كه ما اعتباري بدانيم به هيچ وجه براي او 
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در برخي موارد كه محمولي ... عيني قائل نيستيم ةجنب
كنيم همان طوري كه هر  را بر موضوعي حمل مي

يك از موضوع و محمول در ذهن تصوري 
واقع نيز هر مخصوص به خود دارند، در خارج و 
هر چند در .. .يك واقعيتي مخصوص به خود دارند

اين موارد واقعيت يكي وابسته به واقعيت ديگري 
است در عين حال هر يك واقعيت و مصداق واقعي 

ولي در  .مخصوص به خود دارند ذاءه او باالخره ما ب
برخي موارد كه محمولي را بر موضوعي حمل 

وع و محمول هر طور نيست يعني موض كنيم اين مي
يك واقعيت عليحده ندارند و در خارج بين موضوع 
و محمول هيچ گونه اثنينيت و كثرتي حكمفرما نيست 
بلكه وحدت حكمفرماست و كثرت صرفاً مستند به 

ديگر ذهن با يك نوع قدرت  به عبارتذهن است و 
تحليلي كه دارد يك واحد خارجي را  ةتجزيه و قو

كند به امور  د منحل ميدر قرع و انبيق مخصوص خو
متعدده و از يك واقعيت خارجي كه در خارج 

 »سازد گونه كثرتي ندارد معاني و مفاهيم متعدده مي هيچ
و  496/ 6: 1389 همو، ؛379 و 378: تا بيمطهري، (

در نتيجه، در دستگاه فلسفي صدرا، ماهيت  .)497
مشايي محو و به جاي آن يك حقيقت ذومراتب وجود 

به داراي آثار وجودي خاص خود است، كه هر مرت
اي كه فاعل شناسا از هر  گونه به. شود جايگزين مي

  .نمايد مرتبه ماهيت را صادر و ايجاد مي

  ماهيت ظهور وجود است .3ـ6
هر چند صدرا در پرتو نظرية وحدت تشكيكي 

ماهيت را امري مجازي دانسته كه داراي وجود، 
اه تصور نمود كه اما نبايد به اشتب ،وجود مجازي است

وي براي ماهيت به تبع وجود يا بالعرض، وجود و 
زيرا همان طور كه پيش از اين  ،تحققي قائل است

ناچار از  رو بوده و به هبيان گرديد، او با ضيق واژه روب
در . معناي مجاز استفاده كرده است واژة اعتباري به

نتيجه، چون صدرا از همان ابتدا در صدد بوده تا فقط 
صالت و تحقق را به وجود دهد، با پذيرش اعتباري ا

بودن ماهيت در معناي عدم تحقق آن، براي تبيين 

رو  هكثرات در جهان با معضل و چالش جدي روب
شده كه براي رفع اين معضل و چالش، دست به 
دامن تشكيك در وجود شده و به تشكيك در وجود 

كه بر اساس اين راه حل،  طوري به. شود قائل مي
ماهيت را قابل دريافت از مراتب وجود دانسته اما به 
اين مقدار هم اكتفا نكرده و بنا بر اعتراف خود، اين 
گونه سخن گفتن دربارة تبيين كثرات را نيز در مقام 
آموزش، تعليم و رعايت حال متعلمان دانسته 

و در نهايت، پا ) 71/ 1: 1981صدرالدين شيرازي، (
ه و در تبيين كثرات، مسئلة را هم از اين فراتر نهاد

ظهورات را مطرح نموده كه حتي با پذيرش عدم 
تحقق ماهيت و معدوم بودن آن، براي ماهيت نه تنها 

شود بلكه حتي آن را ظهور  وجود مجازي قائل نمي
چنان كه در اين . آورد شمار مي ظهور و نمود وجود به

چند به تبع  ماهيت امري نيست كه هر« :اند مورد گفته
رو  اين خارج محقق باشد، از ديگر، در يك امر

وجود، واسطه در ثبوت واقعيت براي آن نيست و 
همچنين ماهيت امري نيست كه در خارج با وضعي 

يا متفاوت نظير ساكن كشتي و يا عرض در  واحد و
كنار كشتي و يا جوهر قرار گرفته باشد تا بدين طريق 

... وداستناد مجازي موجود بودن به آن توجيه ش
، اتحاد ماهيت و وجود )...قدس سره(صدرالمتألهين 

را كه مصحح استناد مجازي مفهوم موجود به آن 
ظل  شود، از قبيل اتحاد ظل با ذي يعني ماهيت نيز مي

داند و  ء و يا اتحاد حاكي از محكي مي ء با شي و في
دهد كه موطن ماهيت، جايي در  اين تمثيل نشان مي

موجود باشد  تاًتبع وجود حقيقهمسايگي وجود كه به 
اي تركيب خارجي و يا ذهني  گونه و يا جايي كه به

با وجود داشته باشد نيست بلكه موطن ماهيت، ظرف 
ظهور و جايگاه حكايت و نمود نسبت به وجود 

  .)39/ 7: 1386جوادي آملي، ( »است

  استحاله در مفهوم كلي طبيعي  .4ـ6
تشكيكي  صدرا در آغاز، در پرتو نظرية وحدت

وجود، كلي طبيعي را مانند ابن سينا، ماهيت من 
اما چون ماهيت از نگاه  ،داند حيث هي هي مي
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صدرا با ماهيت از نگاه بوعلي متفاوت است و وي 
از ماهيت معنايي غير از معناي سينوي ارائه كرده، 
طبيعي است كه معنا و مفهوم كلي طبيعي نيز از 

ده و به جرأت نگاه او دچار دگرساني مفهومي ش
توان گفت كه از اين جهت، با ابن سينا در اين  مي

در نتيجه، برخالف نظر ابن . عقيده نيست مورد هم
سينا كه براي ماهيت وجودي استقاللي قائل است 
و ماهيت را بالعرض و به تبع وجود، در جهان 
خارج موجود دانسته و نيز كلي طبيعي را كه از 

در  ،هي هي است منظر او همان ماهيت من حيث
 ،جهان خارج موجود و داراي تحقق تلقي نموده

معناي عدم تحقق  چون صدرا، ماهيت را اعتباري به
داند كه ذهن يا فاعل شناسا به تناسب مراتب و  مي

كلي طبيعي را  ،كند درجات وجود آن را دريافت مي
نيز كه از نظر وي همان ماهيت من حيث هي هي 

وجود دانسته كه از  است، تابع مراتب و درجات
مراتب وجود قابل دريافت و ايجاد است، نه اينكه 

  .در جهان خارج اصالت و تحقق داشته باشد
از اشخاص مختلف با تعينات شخصي آن، يا «

تعينات فصلي مشترك در نوع يا جنس، معناي 
نماييم كه بر هر يك از اشخاص  واحدي اخذ مي

يك از  كه جايز است بر هر طوري به ،منطبق است
 مثالً. آن اشخاص آن معناي منتزع كلي اطالق شود

جايز است كه تو از اشخاص انسان متفرق متباين 
معناي واحد مشتركي كه همان انسان مطلق و بر 
... كوچك و بزرگ منطبق است، انتزاع كني

باشد كه در  جامع هر يك از تعيناتش مي كه درحالي
 »ستذاتش از عوارض مادي و مقارناتش عاري ا

   .)272/ 1 :1981صدرالدين شيرازي، (
كه پيش از اين يادآوري شد، چون چنانحتي 

هاي پيش از  صدرا در تبيين كثرات برخالف فلسفه
 ،اند خود كه در تبيين كثرات از ماهيت مدد جسته

بدون اينكه ماهيت را كه خواستگاه كثرت است، وارد 
ه نمايد و به تحقق آن قائل شود و نيز بدون اين ك

حتي بحث تشكيك در وجود را طرح نمايد، تنها با 

طرح اين مطلب كه متن واقع، وجود و ظهورات آن 
كلي طبيعي را نه ماهيت من حيث هي هي كه  ،است

از مراتب وجود قابل دريافت است بلكه آن را مقسم 
االمري، نفس تحقق و خود طبيعت وجود  نفس

  .)40و  33: 1378اي،  قمشه( دانسته است

الحمل بودن حمل وجود  هل بسيط و عكس. 5ـ6
  بر ماهيت

در نظام فلسفي صدرا، در آغاز مدار حمل بر وجود 
قرار داشته اما در نهايت امر، مدار حمل از مدار 

كند و مدار حمل بر  وجود به ظهورات انتقال پيدا مي
چنانكه در اين مورد گفته . گيرد ظهورات قرار مي

د، يكي از بر اساس وحدت شخصي وجو« :شده
مباني مهم منطق كه متخذ از فلسفه است، گرفتار 

حمل در بخش قضاياي منطق . شود دگرگوني مي
اي  نقش محوري دارد و اصل وجود حمل مسئله

فلسفه مدار ...كند است كه فلسفه آن را تأمين مي
دهد و براي هر يك از  حمل را بر وجود قرار مي

ي هاي را معرف اقسام آن خصوصيات و ويژگي
بر مبناي وحدت شخصي وجود و ...نمايد مي

انحصار وجود در ذات واجب، حمل و وحدتي كه 
در آن مأخوذ است، وجود حقيقي خود را از دست 

دهد و در نتيجه حمل از مدار وجود به ظهور آن  مي
گردد و در اين حال، حمل ممكن بر  منتقل مي

ممكن و يا حمل ممكن بر واجب و مانند آن در 
/ 10: 1386جوادي آملي، ( »ر استمقام ظهو

لذا چون اين گونه است، هيچگاه براي ) 103ـ105
آن بر وجود، هستي ) يا زيادت(ماهيت هنگام حمل 
عنوان چيزي غير  شود تا اينكه به و تحققي قائل نمي

از وجود با تحقق استقاللي قائل شدن براي آن بر 
وجود حمل شود بلكه بنا بر نظر خاص صدرا، 

كه محمول آنها وجود است، از قضاياي  قضايايي
هل بسيط تلقي شده كه موضوع آن تحقق استقاللي 

 طوري به ،شود نداشته و از حاق محمول دريافت مي
كه در جهان خارج تنها وجود تحقق دارد كه ذهن 
انسان ماهيت را از آن دريافت كرده و با دو چيز به 
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. ايدنم شمار آوردن آنها، يكي را بر ديگري حمل مي
الحمل بودن  حتي در اين گونه موارد صدرا به عكس

در نتيجه، قضاياي هل بسيط . فتوي داده است نيز آن
از موضوع قاعدة فرعيت كه بر اساس آن، ثبوت 
شيء براي شيء، متفرع بر مثبت له دانسته شده، 

شود و تنها در عالم ذهن، اين  خارج مي تخصصاً
اشد، نه در عالم ب قاعده در اين قضايا قابل طرح مي

  . عين و خارج
ميان ميان « :نويسد مي باره در اينمالصدرا خود 

بودن شيء در شيء ديگر با بودن خود شيء تفاوت 
پس وجود براي اشيا همان خود هستي . است

... اشياست، نه بودن چيز ديگري در آنها يا براي آنها
ايم، وجود خود موجوديت  گونه كه بارها گفته آن

ت، نه موجوديت چيزي ديگر براي ماهيت اس
مفاد سخن ما در قضية هلية بسيطة زيد ... ماهيت

موجود است، همان وجود زيد است، نه تحقق امري 
براي آن، همان طور كه برخي از محققان ) ديگر(
صدر ( »اند بدان تصريح كرده) ميرداماد و ابن سينا(

  .)12 و 11، 10: 1360الدين شيرازي، 

  يگير بحث و نتيجه
با توجه به آنچه تا كنون بيان گرديد، صدرا هنگامي 

گويد و با  كه از اعتباري بودن ماهيت سخن مي
حد «، »بالتبع«، »بالعرض«هاي  عبارات و واژه

خواهد  كند، نمي از آن ياد مي» المجاز«و » وجود
ها  اين واژه. بگويد در خارج ماهيت نيز تحقق دارد

بدون در نظر گرفتن  اند و كننده اي گمراه تا اندازه
هاي  اصول و مباني نظام فكري صدرا و ساير گزاره

 نتوان مراد و منظور وي از فلسفي او، شايد دقيقاً
اما هنگامي كه اين . آنها را دريافت گيريكار به

كنندة اعتباريت  ها كه از نظر صدرا، تبيين واژه
يا (ماهيتند، در كنار اصل اصالت وجود، زيادت 

الحمل بودن  بر ماهيت، عكس وجود) مغايرت
حمل وجود بر ماهيت، هل بسيط بودن حمل 
وجود بر ماهيت، خروج تخصصي قضاياي هلية 
بسيطه از موضوع قاعدة فرعيت در حمل وجود بر 

باور صدرا بر وحدت شخصي بودن  ويژه به ماهيت،
در آن صورت، آشكار  .وجود و غيره قرار داده شود

تباريت ماهيت، تحقق شود كه منظور صدرا از اع مي
بنابراين، اگر صدرا در باب . نداشتن ماهيت است

كيفيت و چگونگي وجود ماهيت، آن را امري 
 اعتباري دانسته و واژة اعتباري را در اين مورد

، دليل، ضيق واژه بوده است به برد، كار مي به
كه منظور وي از اين واژه در اين مورد،  طوري به

كه ماهيت در جهان خارج اين ؛اي است معناي ويژه
  .تحقق ندارد
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