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  جهان بودن ماهيت؛ـ  در
  ملي در نظر صدرا در باب تحقق ماهيتأت

  *داوود حسيني

  چكيده
ــ   در ادبيات معاصر اختالف نظري هست بر سر اينكه آيا از منظر صدرا ماهيت امـري در 

هاي آثار صدرا  ذهن است. اين نوشتار قصد دارد كه بر اساس متنـ  جهان است يا تنها در
ترين تعابير صدرا  جهان است. مهمـ  شواهدي اقامه كند كه از منظر صدرا ماهيت امري در

جهان نبودن ماهيت دارند، از اين قرار هسـتند: نخسـت اينكـه    ـ  كه در ظاهر داللت بر در
ماهيت انتزاعي است؛ دوم اينكه ماهيت ذاتا معدوم است؛ و سوم اينكه ماهيت بـر وجـود   

شود. براي نيل به هدف اين نوشتار، ابتدا استدالل خواهد شد كه اگر سياق سخن  حمل مي
جهـان بـودن ماهيـت از منظـر     ـ  هايي كه معموال بر ضد در ، متنصدرا در نظر گرفته شود

شوند، چنين اشعاري ندارند. عالوه بر اين، استدالل خواهد شد كه  ها استناد مي صدرا بدان
هاي صدرا با هم در نظر گرفته شوند، تنها يك خوانش  ي متن بنا بر شواهد متني وقتي همه

  كند.  تلقي ميـ جهان  درتي ماهيت را امري از صدرا ممكن است: صدرا به نحو يكنواخ
  جهان بودن، اتحاد.ـ  وجود، موجود، ماهيت، در ها: كليدواژه

  
  لهو طرح مسئ مقدمه. 1

ي نظر صدرا در باب تحقق ماهيت، در ادبيات معاصر اختالف نظـري شـكل گرفتـه     درباره
است؟ ايـن نوشـتار    1جهانـ  است. يك مساله اين است كه آيا مطابق نظر صدرا ماهيت در

در قبال اين مساله در ادبيات معاصر حداقل سـه نظـر    2قصد دارد تنها به اين مساله بپردازد.
جهـان اسـت. (فياضـي،    - قابل تفكيك هستند: نخست اينكه مطابق نظـر صـدرا ماهيـت در   

                                                                                                 
  davood.hosseini.c@gmail.com، مسئول) ة(نويسند تربيت مدرس تهران انشگاهد ،استاديار گروه فلسفه *

  02/10/1397 :، تاريخ پذيرش10/07/1397 :تاريخ دريافت
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جهـان نيسـت. (عبوديـت،    - ) دوم اينكه مطابق نظر صدرا ماهيـت در 34- 33، صص 1388
) و سوم اينكه صدرا در مواجهه با اين مساله دوگانـه برخـورد كـرده    97- 94، صص 1385

جهـان  - اي سخن گفته كه تصريحا يا تلويحا مدعي است كه ماهيت در است؛ گاهي به گونه
) (بنيـاني،  1391جهـان نيسـت. (كشـفي و بنيـاني،     - اي كه ماهيت در است و گاهي به گونه

  3)1394ان، ) (اسدي و ديگر1394) (بنياني و سروريان، 1393
هايي  براي اين منظور متن 4در اين نوشتار نگارنده قصد دارد كه از نظر نخست دفاع كند.

جهان نيسـت، بررسـي   - اي سخن گفته است كه گويي ماهيت در ها صدرا به گونه كه در آن
ها بسيار متنوع است. از جمله اينكه ماهيت تابش نـور   خواهند شد. تعابير صدرا در اين متن

شـود؛   كند؛ ماهيت بر وجود حمل مي ر عقول است؛ ماهيت تنها بر چيزي صدق ميوجود ب
ماهيت وصف انتزاعي وجود است؛ ماهيت انتزاعي است؛ ماهيت معـدوم اسـت بالـذات و    

الواقع؛ ماهيت بويي از وجود استشمام نكرده است؛ ماهيت خيال وجـود اسـت؛ ماهيـت     في
روش اين نوشتار ايـن   5ديك به اين معاني.حكايت وجود است؛ و بسياري عبارات ديگر نز

مطابق ايـن روش در هـر مـورد     6است كه اين تعابير صدرا در سياق سخن وي فهم شوند.
هـا ديگـر    شواهدي از سياق سخن صدرا ارائه خواهد شد كه اگر لحـاظ شـوند، ايـن مـتن    

جهان نبودن ماهيت نخواهند داشت. در ضمن استدالل خواهد شد كـه اگـر   - اشعاري به در
ي وجود و ماهيت با هم در نظر گرفته شوند، تنها يك  هاي صدرا در باب رابطه مجموع متن

جهان است. براي رسيدن به - توان از نظر صدرا داشت: اينكه ماهيت در مي 7انش سازگارخو
اين هدف، در چند دسته به اين تعابير صدرا پرداخته خواهد شد: نخست: ماهيـت انتزاعـي   

  شود. است؛ دوم: ماهيت معدوم است؛ سوم: ماهيت بر وجود حمل مي
  

  ماهيت انتزاعي است. 2
اي اسـت   اي است، مسـاله  ن مسلمان، انتزاعي بودن به چه معنا يا معانياينكه در آثار فيلسوفا

- كه بايد در جاي خود بررسي تاريخي شود. اما بنا بر قولي مشهور امـر انتزاعـي امـري در   
اگر ايـن معنـاي مشـهور را     8جهان نيست؛ بلكه چيز ديگري در جهان منشا انتزاع آن است.

آنها تصريح به انتزاعي بودن ماهيات دارد، ممكن است مبنا قرار دهيم، عباراتي كه صدرا در 
  ها: جهان نيست. نظير اين متن- به گونه اي فهم شود كه بر طبق آن به نظر صدرا ماهيت در

 المـذهب  هو كما عيني حقيقي الوجود و اعتبارية انتزاعية أمورا الماهيات تكون بأن إما. «... 1

  9)68، ص 1، ج 1981(شيرازي، » .المنصور
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(شيرازي، .» الوجودات من العقل بحسب انتزاعها الوجود من [أي حظ الماهية] حظها إنما. «2
  10)296، ص 2، ج 1981

  اجازه دهيد متن نخست را با كمي از حواشي آن ببينيم.
3 .  

 أمـور  الماهيـات  و اعتباريـا  و انتزاعيا الوجود يكون بأن الوجود إما و الماهيات بين االتحاد

 تكـون  بـأن  إما و الشهود و الكشف أهل طريقة إدراك عن المحجوبون إليه ذهب كما حقيقية

(شـيرازي،   .المنصور المذهب هو كما عيني حقيقي الوجود و اعتبارية انتزاعية أمورا الماهيات
 )68- 67، صص 1، ج 1981

ي اتحاد ماهيت با وجود است. مساله اين است كه اگر  وضوح سخن از نحوه در اينجا به
جهان اسـت) متحـد باشـد؟    - جهان نيست، چگونه با وجود (كه بنا بر فرض در- درماهيت 

ي ديگري) چه معناي محصلي  اتحاد يك امر عيني و يك امر غيرعيني (چه ذهني يا هر گونه
خـوبي توضـيح    معناي اتحاد ماهيت با وجود را به شواهدصدرا در  11تواند داشته باشد؟ مي

  داده است. 
4 .  

 أنـه  بمعنى ال لكن الوجود هو اآلخر على [أي من الماهية و الوجود] منهما المتقدم أن فالحق

 و التحقـق  فـي  األصـل  هـو  الوجود أن بمعنى بل مر كما مجعولة غير لكونها الماهية في مؤثر
 من الشبح لذي الشبح و للشخص الظل يتبع كما بل للموجود الموجود يتبع كما ال له تبع الماهية

 أي بـالوجود  موجـودة  الماهيـة  و بالـذات  نفسه في موجودا الوجود فيكون تأثر و تأثير غير

 )8الف، ص 1382. (شيرازي، االتحاد بهذا متحدان فهما بالعرض

دهد. البته بايـد چنـين باشـد،     مطابق اين متن بين ماهيت و وجود تاثير و تاثري رخ نمي
د دو شـيء متمـايز در   زيرا اگر بين ماهيت و وجود تاثير و تاثري رخ دهد ماهيـت و وجـو  

جهان خواهند بود. ولي فرض بر اين است كه ماهيت موجود يك شيء است. اما اين بـدان  
ي متن تصريح دارد كه ماهيت به معنـايي تـابع    جهان نباشد. ادامه- معنا نيست كه ماهيت در

جهان است. بنا بر تصريح صدرا در اين متن، نحـوي از تبعيـت   - رو، در وجود است و ازاين
  12دهد. يني كه مستلزم تاثير و تاثر نيست، معناي اتحاد را تشكيل ميع

) با فرض اينكه ماهيت امري ذهني باشـد،  4متن نقل شده از كتاب شواهد (متن شماره 
سازگار نيست. دليل اين ادعا اين است كه بين امر ذهنـي و امـر خـارجي تـاثير و تـاثر رخ      
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فيلسوفان مسلمان، امر خارجي به معنايي نقش علـي  دهد. بنا بر قول مورد توافق در بين  مي
در تشكيل امر ذهني دارد. پس اگر قرار باشد كه ماهيت امري ذهني باشـد و وجـود امـري    
خارجي، بين وجود و ماهيت متناظرش نحوي از دوگانگي و تـاثير و تـاثر رخ خواهـد داد.    

د بـه معنـايي كـه در مـتن     توانن درنتيجه، اگر ماهيت امري ذهني باشد، ماهيت و وجود نمي
به تعبيري ديگر اتحادي كه در اين متن بين  13مشاعر تصريح شده است، با هم متحد باشند.

جهان باشد، عالوه بر اينكه بـين  - طلبد كه ماهيت در ماهيت و وجود تصوير شده است، مي
  مود.در ادامه باز به اين بحث بازگشت خواهيم ن 14ماهيت و وجود تاثير و تاثري رخ ندهد.

) برگرديم. گفتيم كه انتزاعي بـودن ماهيـت در   3به متن مورد بحث در باال (متن شماره 
اين متن با اتحاد ماهيت و وجود پيوند خورده است. ديديم كه مـتن كتـاب شـواهد (مـتن     

جهان باشد. نتيجـه  - طلبد كه ماهيت در ) تصريح دارد كه اتحاد ماهيت و وجود مي4شماره 
سد كه براي فهم سازگاري از متن صدرا بايد انتزاعي بودن ماهيـت را بـه   ر اينكه، به نظر مي

  جهان بودن ماهيت تعارضي نداشته باشد. - اي فهميد كه با در گونه
) 3اما، ممكن است اشكال شود كه صدرا در متن مـورد بحـث از اسـفار (مـتن شـماره      

انتزاعي بودن وجود به كار برده اند. انتزاعي را به همان معنايي به كار برده است كه قائلين به 
) مدعي هستند كـه  9، ص 1391) يا ميرداماد (65- 64، صص 1375مثال، وقتي سهروردي (

جهان نيست. دليل تـرجيح ايـن   - دهد كه وجود در وجود انتزاعي است، ادعايشان نتيجه مي
ظـر بـه   خوانش از انتزاعي بودن هم اين است كه صدرا در اين مـتن ايـن دو نظـر (يعنـي ن    

انتزاعي بودن وجود و انتزاعي بودن ماهيت) را در تقابل با هم ذكر كرده است. پس، در متن 
جهـان نبـودن را نتيجـه    - )، انتزاعي بـودن ماهيـت، در  3مورد بررسي از صدرا (متن شماره 

  خواهد داد.
اشكال اين خوانش اين است كه قائلين به انتزاعي بودن وجود مدعي نشده اند كه وجود 

ماهيت متحد است؛ در حالي كه صدرا چنين ادعـايي دارد. بنـابراين، نظـر صـدرا و نظـر       با
همين كافي است كـه نتـوان بـه     15قائلين به انتزاعي بودن وجود به اين لحاظ متقارن نيست.

جهان نبودن را نتيجـه خواهـد داد. البتـه ايـن     - قطع گفت كه انتزاعي بودن از نظر صدرا در
جهان بودن را در پي خواهد داشت. - ه از نظر صدرا انتزاعي بودن دردهد ك پاسخ نتيجه نمي

اما، همين نتيجه براي بحث حاضر مطلوب است كه بنا بر سياق سخن صدرا در ايـن مـتن   
  16جهان بودن يا نبودن ماهيت سازگار است.- صرف ادعاي انتزاعي بودن ماهيت با در
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ي  شد كه بدانيم صدرا در ادامه تر خواهد ) وقتي جالب3بررسي متن حاضر (متن شماره 
  ي ماهيت دارد: ماهيت به معنايي موجود است. اين متن تعابير ديگري نيز درباره

5 .  
 معه و له و الماهيات يظهر به و لغيره مظهر و الظهور أنحاء بجميع بذاته ظاهر الحقيقي فالوجود

 كانـت  لما بالعرض لها و بالذات لنفسه إظهاره و -األكوان ذوات في ظهوره ال لو و منه و فيه و

  )69- 68، صص 1، ج 1981. (شيرازي،  الوجوه من بوجه موجودة ظاهرة

گويد كه اگر وجود، ماهيـت را   تعبير موجوديت ماهيت در اينجا صريح است. صدرا مي
» لـو «شد. اين تعبير شرطي كه با  ماهيت به هيچ وجه موجود نمي 17كرد، بالعرض ظاهر نمي
ناظر به اين معناست كه ماهيت به وجهي از وجوه موجـود اسـت و ايـن     تنظيم شده است،

  موجوديت به خاطر ارتباط خاصي است كه با وجود دارد.
) نيسـت،  5البته، تعبير موجوديت ماهيت در آثار صدرا منحصر در اين متن (متن شماره 

ـ     شود. حتـا برخـي اسـتدالل    بلكه در عبارات وي مكرر مشاهده مي راي هـاي مهـم صـدرا ب
موجوديت وجود مبتني است بر اين فرض كه ماهيت موجود باشد. براي نمونه استدالل زير 

  چنين است. مشاعراز 
 هاهنا يتحقق فكيف موجودة، ذاتها في الماهية ال و موجودا ذاته في الوجود  يكن لم فإذا. «6
  )14- 13، صص 1363(شيرازي،  ».موجودة الماهية تكون فال موجود

شود كه وجود نيز موجود  استدالل از اينكه ماهيت موجود است نتيجه گرفته ميدر اين 
است؛ زيرا اگر نه ماهيت در ذات خود موجود باشد و نه وجود در ذات خود موجود باشد، 

رو، ماهيت نيز موجود نخواهد بـود. جزئيـات بيشـتر     هيچ چيزي موجود نخواهد بود؛ ازاين
ند؛ آنچه اهميـت دارد دو نكتـه اسـت: صـدرا در ايـن      استدالل براي بحث حاضر مهم نيست

استدالل موجود بودن را به طور يكنواختي بـراي ماهيـت و وجـود بـه كـار گرفتـه اسـت؛        
رو، به همان معنا كه وجود موجود است، ماهيت نيز موجود است. نكته ديگر اين است  ازاين

رار گرفتـه اسـت، بلكـه    كه موجوديت ماهيت در اين استدالل نه تنها مورد قبـول صـدرا قـ   
ي استدالل براي موجوديت وجود نيز هست. جمع اين دو نكته منجر به ايـن نتيجـه    مقدمه
كند كه موجوديت  شود كه استدالل يادشده موجوديت وجود را به همان معنايي اثبات مي مي

ماهيت را به آن معنا مفروض انگاشته است. بنابراين، كمترين ترديـدي نيسـت كـه از نظـر     
ي مهـم ايـن اسـت كـه موجوديـت ماهيـت بـه         درا ماهيت موجـود اسـت. امـا مسـاله    ص
  معناست؟  چه
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به دو معنا به كار برده شده است: نخست به معنـاي  » موجود«در آثار فيلسوفان مسلمان 
) سـابقه دارد.  1970معناي نخست حداقل تـا فـارابي (   18جهان.- صادق و دوم به معناي در

بـدين معناسـت كـه    » الف موجـود اسـت  «مفاهيم هستند.  »موجود«موصوف اين معناي از 
كند يا چيزي مصداق الف است. در مقابل، مصـداق معنـاي    مفهومِ الف بر چيزي صدق مي

شـود كـه الـف موجـود اسـت بـدين        شيئي در جهان است. وقتي گفته مي» موجود«دوم از 
داماد نسـبت داده  ، چنانكه مير»موجود«جهان است. اين معناي از - معناست كه خود الف در

  )21، ص 1391سينا سابقه دارد. (ميرداماد،  است، حداقل تا ابن
) به ماهيت نسبت داده 6و  5هاي نقل شده (متن شماره  حال، اگر موجوديتي كه در متن

ي حاضر، يعني اينكـه از نظـر صـدرا     جهان بودن باشد، مدعاي نوشته- شده است، همان در
خود صدرا ثابت خواهد شد. به ياد آوريم كه در چند  جهان است، با تصريحات- ماهيت در

كند. در اين صورت يـا بايـد    جمله پيش از اين عبارات، صدرا ماهيت را انتزاعي قلمداد مي
جهان نبودن ماهيت را به دنبال دارد و صـدرا بـه فاصـله    - گفت كه انتزاعي بودن ماهيت در

اي تفسير  ودن را از نظر صدرا به گونهگويي كرده است. يا اينكه انتزاعي ب چند جمله تناقض
جهان بودن ماهيت باشد. در اينجا قصد نـدارم كـه تفسـيري از نظـر     - كنيم كه سازگار با در

براي بحث حاضر، همين نتيجه كافي است كه بنا بـر   19صدرا درباره انتزاعي بودن ارائه كنم.
  دهد. جهان نبودن را نتيجه نمي- سياق سخن صدرا انتزاعي بودن در

) به معناي صادق بودن به كـار رفتـه   6و  5در اين متن (متن شماره » موجوديت«اما اگر 
آيد اين است كه مفاهيم ماهيـات بـر چيـزي در جهـان      اي كه به دست مي باشد، تنها نتيجه

كنند. اما در حالت كلي اينكه الف به معناي صادق بودن موجود باشد، نـافي ايـن    صدق مي
هان بودن نيز موجود باشد. براي مثال، از منظر صدرا وجود به هر ج- نيست كه به معناي در

جهان است. - كند و هم وجود در دو معنا موجود است. هم مفهوم وجود بر چيزي صدق مي
در اينجا، همين نتيجه براي بحث حاضر تا اينجا، كافي است كه بنا بر سياق سخن صدرا، از 

جهان است و يا به اين معنا كـه مفهـوم   - كه درنظر وي ماهيت موجود است، يا به اين معنا 
جهـان  - كند. موجوديت ماهيت به هر كدام از اين دو معنا نـافي در  آن بر وجودي صدق مي

  20بودن ماهيت نيست.
به معناي صادق بودن باشد، » موجوديت) «5البته اگر در اين استدالل صدرا (متن شماره 

يت موجود است نتيجه گرفته شده است كه وجود نتيجه نامطلوبي هم دارد. زيرا از اينكه ماه
كند  موجود است. چنانكه گفته شد، اين استدالل موجوديت وجود را به همان معنا اثبات مي
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توانـد نشـان دهـد كـه      كه موجوديت ماهيت را فرض كرده بود. بنابراين، استدالل تنها مـي 
معنـاي صـادق بـودن،    بـه  » موجوديت«كند. حال اگر  بر چيزي در جهان صدق مي» وجود«

جهان - جهان بودن را، اين استدالل موفق به اثبات در- به معناي در» موجوديت«نتيجه ندهد 
جهـن  - بودن وجود نشده است. حاصل اينكه اگر استدالل صدرا بخواهد موفق به اثبات در

جهان بودن ماهيت - بودن وجود شود، چنانكه مفروض است كه چنين قصدي دارد، بايد در
  كرده باشد.را فرض 

) ، اگر 5به بحث درباره متن اسفار برگرديم. تا اينجاي متن صدرا در اسفار (متن شماره 
جهان بودن ماهيت - سياق سخن وي در نظر گرفته شود، انتزاعي بودن ماهيت تعارضي با در

كنـد كـه    ي ديگري در باب ماهيـت اظهـار مـي    ي همين متن صدرا نكته ندارد. اما، در ادامه
ت به نظر متعارض با اظهار قبلي وي يعني موجوديت ماهيـت باشـد. وي مـدعي    ممكن اس

  است كه ماهيات معدوم هستند. اين تعبير دومي است كه مورد بررسي ما خواهد بود.
  

  ماهيت معدوم است. 3
  يابد: متن مورد بحث چنين ادامه مي

7 .  
 ظـاهرة  كانـت  لمـا  بـالعرض  لهـا  و بالذات لنفسه إظهاره و -األكوان ذوات في ظهوره ال لو و

 أنهـا  علـم  قـد  إذ االختفاء ظلمة و العدم حجاب في باقية كانت بل الوجوه من بوجه موجودة

 مـن  عليهـا  يطـرأ  الظهور و فالوجود الظهور و الوجود عن معراة أنفسها حدود و ذاتها بحسب

 مـن  وقـت  فـي  ال أبدا و أزال الحقائق باطالت الذوات هالكات أنفسها حدود في فهي غيرها

  )69- 68، صص 1، ج 1981. (شيرازي،  المراتب من مرتبة و األوقات

گويد كه ماهيـات بـه حسـب خودشـان خـالي از       ) مي7صدرا در اين متن (متن شماره 
اي از مراتب،  وجود هستند و اين خالي بودن از وجود ازلي و ابدي است. نيز در هيچ مرتبه

در ظاهر اين عبارات صراحت در معدوم بودن  اين خالي بودن از وجود منتفي نخواهد شد.
ي ماهيت من حيث هـي هـي    ماهيات دارند. اما بسيار واضح است كه صدرا در اينجا درباره

سخن گفته است. اگر چنين است، حكم مورد نظر صدرا اين اسـت كـه    )أنفسها حدود في(
ي  هماهيت من حيث هي هي حاوي وجود يا عدم نيسـت. ايـن حكمـي مشـهور در فلسـف     

- دهد كه ماهيت در سينا ريشه دارد. اما آيا اين حكم نتيجه مي اسالمي است كه حداقل تا ابن
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جهان نيست؟ اگر چنين باشد، صدرا به فاصله چند جمله سخنان متعارض گفتـه اسـت: از   
طرفي ماهيت متحد با وجود است و از طرفي ماهيت معدوم اسـت. اتحـاد بـين موجـود و     

گـويي غريـب    تواند باشد؟ اما از فيلسوفي چون صدرا چنـين تنـاقض   معدوم به چه معنا مي
نمايد. خوشبختانه چنين نيست. صدرا در جاهاي ديگـري نيـز حكـم معـدوميت را بـه       مي

افزايـد كـه مسـاله معـدوميت      ها صدرا توضيحاتي مـي  ماهيت نسبت داده است. در آن متن
  كند. يكي از اين موارد چنين است. ماهيت را روشن مي

8.   
 ذواتها بحسب أنفسها حد في ال موجودة غير أنها بمعنى ... عدمية أمور اإلمكانية الماهيات أن

 يصـير  أن يمكـن  ال نفسـه  حـد  فـي  موجودا ال و وجودا يكون ال ما ألن -الواقع بحسب ال و

 الماهيـات  و أنحاؤه و شئونه و أطواره و الوجود هو الموجود بل إفاضته و الغير بتأثير موجودا

...  بأطوارهـا  تطـوره  و الوجـود  بمراتب العقل في تعلقها بواسطة بالعرض هي إنما موجوديتها
 يصـير  وجـه  على ليس للوجود استفادتها و أبدا و أزال عدميتها على باقية الممكنات فحقائق

 مـن  اجتماعها بسبب -الحقيقي للوجود مرائي و مظاهر تصير هي نعم لها صفة الحقيقي الوجود

. (شيرازي، الذاتية عدميتها على بقائها مع الوجود تنزالت من لها الحاصلة اإلمكانات تضاعيف
 21)341، ص 2، ج 1981

گويد كه ماهيـت معـدوم اسـت،     ) صدرا پس از اينكه مي8در اين عبارات (متن شماره 
افزايد. نخست اينكه چون ماهيت من حيث هي هي نه موجود  ي ماهيت مي چند نكته درباره

ي  تواند متاثر از غير باشد و در اثر غير موجود شـود. درنتيجـه، نكتـه    ه معدوم، نمياست و ن
شود؛ بدين معنا كه در تحليـل عقلـي    آيد كه ماهيت تنها بالعرض موجود مي دوم بدست مي

اي از وجود ماهيتي هست. اما سوال اين اسـت كـه ربـط هـر ماهيـت بـا        در ازاي هر مرتبه
ي سوم است كه اين ماهيت موصـوف وجـود    ؟ پاسخ نكتهي وجود متناظرش چيست مرتبه

  گيرد، بلكه مظهر وجود است؛ گرچه همچنان بالذات معدوم است. قرار نمي
) نقل 8الف، ص 1382(شيرازي،  شواهداين متن شباهت بسياري به متني كه در باال از 

شـود؛   د نفي مـي )، دارد. در آنجا نيز تاثير و تاثر بين ماهيت و وجو4شده است (متن شماره 
شود كه ماهيت تنها بالعرض موجود است و اينكه وجود و ماهيت متحد هستند. در  ادعا مي

استفاده شده است. اين شاهدي اسـت  » مظهريت«از تعبير » اتحاد«متن حاضر به جاي تعبير 
بر اينكه از نظر صدرا مظهريت ماهيت براي وجود به نحو اتحاد ماهيت با وجود باشد. چنان 

جهان بـودن ماهيـت را بـه دنبـال     - روشن بود، اتحاد ماهيت با وجود در شواهددر متن  كه
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در عبارات صدرا اشعار داشـته  » مظهريت وجود«رسد كه تعبير  دارد. در اينجا نيز به نظر مي
  22جهان است.- جهان است؛ چراكه وجود در- باشد كه ماهيت در

معدوم است، اين حكم را بايـد   ي ديگر اينكه وقتي صدرا مدعي است كه ماهيت نتيجه
به معناي معدوميت بالذات ماهيت فهميد؛ زيرا خود صدرا تصريح در موجوديت بـالعرض  

فـي حـد   («ماهيت دارد. معدوميت بالذات نيز بدين معناست كه ماهيات بـه خـودي خـود    
ي مقابل وضعيت  موضوع حكم موجوديت نباشند. اين وضعيت ماهيات دقيقا نقطه») أنفسها
گيرد و از اين  د است. حقيقت وجود به خودي خود موضوع حكم موجوديت قرار ميوجو

رو است كه وجود موجود بالذات است. بنابراين، روشن است كـه بايـد حكـم معـدوميت     
ماهيت در نظر صدرا را حكم ماهيت من حيث هي هي بدانيم، نه ماهيتي كه مظهر و متحـد  

  با وجود است.
هد بود كه موجوديت بالعرض ماهيت متناظر با اتحاد ماهيت ي مهم ديگر اين خوا نتيجه

با وجود خواهد شد. اينكه ماهيتي بالعرض موجود است بدان معناست كه بـا وجـودي كـه    
- موجود بالذات است متحد شده است. چنان كه در باال گفته شد، اتحاد ماهيت با وجود در

جهـان بـودن   - بـالعرض ماهيـت در  رو، موجوديت  جهان بودن ماهيت را در پي دارد. ازاين
   23ماهيت را در پي خواهد داشت.

تعبير ديگري كه نزديك به معدوميت ماهيت است اين است كه ماهيات بويي از وجـود  
، 1363استشمام نكرده اند. صدرا در موارد بسياري اين تعبير را به كار برده است (شيرازي، 

وضوح معناي اين تعبيـر   دوم اسفار به)، اما در جلد 49، ص 1، ج 1981) (شيرازي، 35ص 
  دهد: را توضيح مي

9 .  
 و قديمة ال و باطنة ال و ظاهرة ال و معدومة ال و موجودة لذاتها [أي الماهية] هي فليست

 حقهـا  فـي  صادقة السلوب جميع بل … لها األشياء هذه من ء شي ثبوت بمعنى حادثة ال

 يستحيل إنما النقيضين ارتفاع و األشياء من ء شي لها يثبت حتى لها ذات ال إذ أبدا و أزال

 يعتبـر  لـم  فمـا  موجود غير كونه حيث من ال موجودا كونه حيث من الموجود ء الشي عن

 ء شي ثبوت يمكن ال لذاته موجودا كونهب ال به االنصباغ نحو على كان إن و وجود ء للشي
 االعتبارية أوصافها و الذاتية بأحكامها كان لو و الماهيات على فالحكم عليه به الحكم و له

 يتوقـف  إنمـا  أشباهها و الكمون و الخفاء و الظلمة و البطون و اإلمكان من األزلية السابقة

 اليقين و الكشف أهل من المحققين  بعض فقول به استنارتها و الوجود بصفة انصباغها على
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 يظهـر  إنمـا  و أبـدا  يظهر ال و ذواتها يظهر لم -الثابتة باألعيان عندهم المعبر الماهيات أن

. (شـيرازي،  قررناه ما معناه أصال الوجود رائحة تشم ال و شمت ما و أوصافها و أحكامها
 )289-288، صص 2، ج 1981

دهد كـه چـرا ماهيـات     ) پيداست، صدرا ابتدا توضيح مي9چنان كه از متن (متن شماره 
ي ذات  ماهيـات در مرتبـه  هيچ حكمي ندارند مگر اينكه موجود باشند. بـه تعبيـري ديگـر،    

كنـد كـه اينكـه اهـل      مصداق هيچ حكمي (از جمله موجوديت) نيستند. سپس تصريح مـي 
عرفان گفته اند كه ماهيات بوي وجود را استشمام نكرده اند، به همين معنايي است كه خود 
گفته است؛ يعني بدين معناست كـه ماهيـات در حـد ذات خـود، موضـوع هـيچ حكمـي        

ند، حتا موضوع ذات و ذاتيات خود. اين خـود تاييـد ديگـري اسـت كـه در      توانند باش نمي
مواردي كه صدرا حكم به معدوميت ماهيات كرده است، منظور وي ماهيت من حيث هـي  
هي است و نه ماهيتي كه مظهر وجود است يا از وجود قابل انتزاع است يا متحد بـا وجـود   

  بندي كرد: ز خود صدرا جمعاست. شايد اين برداشت از متن را نتوان بهتر ا
10.  

فالحق أن مثل هذه المفهومات الكلية و الطبايع التصـورية موجـودات بمعنـي اتحادهـا مـع      
، أي ليسـت  »األعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود«الهويات الوجودية. و لهذا قالت العرفاء 

. (شيراي، اتحادها بالموجوداتفي ذاتها موجودة ال بالفعل و ال بالقوة و ... معني موجوديتها 
  24)837، ص 2ب، ج 1382

هايي كه صدرا در آن از معدوميت ماهيت سـخن گفتـه، همـان متنـي      يكي ديگر از متن
). 2است كه در ابتداي بحث انتزاعي بودن ماهيات از جلد دوم اسفار نقل شد (متن شـماره  

دهـد كـه    توضيحي در ادامه مي داند. اما در اين متن صدرا ماهيات را غير از امور موجود مي
كند. بنـا بـر    بحث حاضر را به انتزاعي بودن ماهيت مرتبط و خوانش اخير را بيشتر تاييد مي

اين متن، از نظر صدرا ماهيات از امور موجود نيستند، بلكه تنها حظي كه از وجود دارند اين 
. بنـابراين، روشـن   است كه از وجودي از وجودها انتزاع شوند و با آن وجود متحـد باشـند  

ي انتزاعي بودن ماهيات و اتحاد ماهيـات بـه    شود كه معدوميت ماهيات روي ديگر سكه مي
  وجود است.

 إنمـا  و العيني الوجود من لها حظ ال العينية الموجودات غير هي التي الكلية الماهيات أن. «11

.» معها اتحادها و العينية تالموجودا هي التي الوجودات من العقل بحسب انتزاعها الوجود من حظها
 )296، ص 2، ج 1981(شيرازي، 
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هـايي كـه در آنهـا     اگر معدوميت ماهيت بيان ديگري از انتزاعي بودن ماهيت باشد، متن
توانند شاهد كافي باشند براي اينكه از نظر صدرا  صدرا از معدوميت ماهيت سخن گفته نمي

اي در  ماهيت به خـودي خـود نتيجـه    جهان نيست؛ همان طور كه انتزاعي بودن- ماهيت در
گردد به انتزاعي بودن ماهيات. اينكه  جهان بودن ندارد. پس باز هم بحث برمي- ارتباط با در

شود معادل است با اينكه ماهيت وصف يا محمولي انتزاعي براي  ماهيت از وجود انتزاع مي
جهان - ن است كه دروجود باشد. بنا بر قول مشهور، وصف انتزاعي يا محمول انتزاعي ممك

ي سـوم از تعـابير صـدرا     چنان وصف و محمول باشد. ايـن، مـا را بـه دسـته     نباشد، اما هم
  كند. مي  نزديك
  

  شود ماهيت بر وجود حمل مي. 4
خوان با انتزاعي بودن وجود صدرا در بسياري موارد تصريح دارد كه ماهيـت بـر وجـود     هم

گويد كه ماهيت بر وجـود   گاهي نيز ميشود؛ يا اينكه ماهيت وصف وجود است.  حمل مي
هاي صـدرا   استفاده كرده است. اين دسته از متن» حاكي«گاهي نيز از تعبير  25كند. صدق مي

ها كه براي توجيه ادعاي  بسيار متكثر و در آثار وي پراكنده اند. در زير تنها برخي از اين متن
  اين بخش به حد كفايت باشند نقل خواهند شد:

12 .  
 مـن  الوجـود  ال الوجـود  مـن  ينتزع فالماهية الماهية من الوجود ال الوجود من ينتزع الماهية

 موجـودة  اإلنسان ماهية بأن الحكم من أولى إنسان الوجود من النحو هذا بأن فالحكم الماهية

 يكـون  أو الوجـود  في الموصوف إلى الصفة بانضمام يكون أن من أعم ء بالشي صافتاإل ألن

 )290، ص 2، ج 1981. (شيرازي، الصفة تلك منه العقل ينتزع بحيث الموصوف وجود

 فـي  وجودهـا  معنـى  و ... خارجيـة  لهويات مطابقة كلية مفهومات الماهيات أن ...  اعلم. «13

، 1981(شـيرازي،  » .معدومة ال و موجودة ال نفسها حد في هي و الوجودات على صدقها الخارج
 26)2، ص 5ج 

14 .  
 و الخـارج  فى االنسانية المفهوم قامصد الوجودات من وجودا ان معناه موجود االنسان فقولنا
 نأل بوجـه  عليـه  متفـرع  لـه  ثبوته و الوجود لهذا ثابت االنسان مفهوم فالحقيقة لصدقه مطابق
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، ص 1302. (شـيرازي،  للشخص الظل اتباع له تابعة هيةاالم و الخارج فى صلاأل هو الوجود
117(  

موجودية المعاني و المفهومات هو كونها صادقة عليها محمولة لها ... فمعني كون  و معني. «15
اإلنسان موجودا عندالتحقيق عبارة عن كون بعض الموجودات محموال عليه أنـه إنسـان ... بـل    

  )837- 836، صص 2ب، ج 1382(شيراي، .» معني موجوديتها اتحادها بالموجودات
 بشـرط  -الذات تلك نفس هو ذات على الخاصة الماهيات من ء شي حمل في المصداق. «16

، 2، ج 1981(شـيرازي،  .» ... والحاصل أن الماهيـات الخاصـة حكايـة للوجـودات     موجوديتها
  )340  ص

 مـن  ضـربا  معه متحدة عليه محمولة عنه منتزعة وجود كل من معقول كلي  معنى الماهية. «17

 )83، ص 3، ج 1981(شيرازي، » .االتحاد

ي ماهيت به كار رفته اسـت.   ) تعابير متنوعي درباره17تا  12ها (متن شماره  متندر اين 
) 12نيز از اين تعابير در توضيح يكديگر استفاده شده است. در متن نخسـت (مـتن شـماره    

) گفته 13صدرا گفته است كه ماهيت وصف انتزاعي وجود است. در متن دوم (متن شماره 
) گفته است كه مفاهيم 14كند. در متن سوم (متن شماره  است كه ماهيت بر وجود صدق مي

كنند و ماهيت براي وجـود ثابـت و تـابع آن اسـت. در مـتن       ماهيات بر وجودها صدق مي
شـود   كند، بر آن حمل مي ) گفته است كه ماهيت بر وجود صدق مي15چهارم (متن شماره 

مصـداق ماهيـت همـان     ) گفته است كـه 16و با آن متحد است. در متن پنجم (متن شماره 
كنـد. در مـتن آخـر     ماهيت به شرط وجود است و بدين معنا ماهيت از وجود حكايت مـي 

شود و با آن  شود، بر آن حمل مي ) گفته است كه ماهيت از وجود انتزاع مي17(متن شماره 
  متحد است.

بـراي  آيـد، ايـن تعـابير متفـاوت،      مي چنان كه از جانشاني اين تعابير به جاي يكديگر بر
شـود،   شود، بر وجود حمل مي صدرا معاني متفاوتي ندارند. اينكه ماهيت از وجود انتزاع مي

كنـد و ...   مفهومش بر وجود صادق است، براي وجود ثابت است، از وجـود حكايـت مـي   
همگي معادل با اين هستند كه ماهيت با وجود متحد است. اما اينكه ماهيت با وجود متحـد  

اين اتحاد را معنـا كـرده اسـت:     شواهددر باال بيان شد كه صدرا در  است به چه معناست؟
اتحاد ماهيت با وجود نوعي تبعيت خارجي است كه تاثير و تاثري بين ماهيت و وجود بـه  

جهان بودن ماهيت را در پي دارد. بنـابراين، اگـر   - دنبال نداشته باشد. اين معناي از اتحاد در
) براي اتحاد ماهيت و وجود داده است، 4(متن شماره  شواهدتوضيحي را كه صدرا در متن 
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هاي باال (انتزاعي بودن ماهيت، صدق  ي تعابير متن مبنا قرار دهيم، بايد نتيجه بگيريم كه همه
  جهان بودن ماهيت را به دنبال دارند.- ماهيت، حمل ماهيت، حكايت ماهيت و ...) در

دين معنـا كـه بگويـد اوال اتحـاد     ممكن است كسي در اينجا راه معكوس را طي كند. ب
ماهيت با وجود، معناي يكتا و محصلي ندارد؛ بلكه صدرا اتحاد ماهيت با وجود را گاهي به 
معناي انتزاع ماهيت از وجود، گاهي به معناي صدق مفاهيم ماهيات بر وجودها، گـاهي بـه   

برده اسـت.   معناي حمل ماهيت بر وجود و گاهي به معناي حكايت ماهيت از وجود به كار
ها هست (نظير صادق بودن مفاهيم ماهيات بر وجودها، حمل  ثانيا، تعابير ديگري در اين متن

جهان نبـودن ماهيـت را بـه    - ماهيت بر وجود، حكايت ماهيت از وجود و ...) كه همگي در
  27جهان نيست.- ها اشعار دارند كه ماهيت در دنبال دارند. پس اين متن

توان گفت: نخست اينكه تعابير انتزاعي، صادق،  چند نكته ميدر پاسخ به چنين خوانشي 
جهان نباشد. بنا بر - دهند كه ماهيت در محمول، حاكي و امثال آن به خودي خود نتيجه نمي

)، محمول بودن ماهيت براي وجود، وصف بودن 17تا  12هاي مورد بحث (متن شماره  متن
ادل همان صادق بودن مفاهيم ماهيات ماهيت براي وجود و حاكي بودن ماهيت از وجود مع

جهان بـودن  - اي براي در بر وجودها هستند. از اين رو، اين عبارت نيز به خودي خود نتيجه
توان گفت كه از نظـر صـدرا انتزاعـي     توانند داشته باشند. بنابراين نمي يا نبودن ماهيات نمي

  د داشت.جهان نبودن ماهيت را در پي خواهن- بودن، محمول بودن و ... در
در توضيح اتحاد ماهيت با وجود نقل شد (مـتن   شواهددوم اينكه متني كه از صدرا در 

اي  )، تصريح دارد كه اتحاد ماهيت و وجود امري عيني و خارجي است و نه رابطه4شماره 
كنيم كه جزء تعريف اتحاد ماهيت و وجود نبود تاثير و تـاثر   بين ذهن و جهان. يادآوري مي

وجود است (اتحاد بين ماهيت و وجود نوعي تبعيت است كـه بـين تـاتبع و     بين ماهيت و
جهـان  - ذهن و وجود در- متبوع تاثير و تاثري نباشد). اين در حالي است كه اگر ماهيت در

باشد، بين ماهيت و وجود تاثير و تاثر هست. نيز، اين معنـاي از اتحـاد كـه در مـتن صـدرا      
ي معنايي به مفاهيمي چون انتزاع، صـدق، حمـل و ..   تصريح بيان شده است، هيچ وابستگ به

اي عينـي بـين ماهيـت و وجـود      ي رابطه ندارد. بنابراين، اوال، اين معناي از اتحاد بيان كننده
توان گفـت كـه از نظـر صـدرا      جهان باشد. ثانيا، نمي- است كه در اثر آن ماهيت نيز بايد در

  ندارد.اتحاد، معناي محصلي به جز انتزاع، حمل و ... 
ي ماهيـت و   توان چنين گفت: تعابيري در آثار صدرا درباره بندي اين بخش مي در جمع

جهـان نيسـت.   - دهند كه ماهيـت در  ارتباط آن با وجود هست كه در نگاه نخست نتيجه مي
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ترين اين تعابير از اين قرار هستند: ماهيت به معناي صادق بودن موجود است؛ ماهيـت   مهم
؛ ماهيت حاكي از وجود است؛ ماهيت وصف انتزاعي وجود اسـت.  محمول بر وجود است

شواهد متني ارائه شد كه چهار تعبير ديگر، معناي يكساني براي صدرا دارند و همگي معادل 
اتحاد بين وجود و ماهيـت از   ، شواهداند با اينكه ماهيت متحد با وجود است. اما بنا بر متن 

ه، ادعاي انتزاعي بـودن و صـادق بـودن در مـورد     جهان است. درنتيج- منظر صدرا امري در
جهـان بـودن را بـه دنبـال     - ماهيت، از نظر صدرا بايد بـه گونـه اي فهميـده شـوند كـه در     

  28 باشند.  داشته
  

  گيري نتيجه. 5
  ي ماهيت از اين قرار هستند: ترين تعابير صدرا درباره مهم

 ماهيت معدوم است.. 1
 ه است.ماهيت بويي از وجود استشمام نكرد. 2
 ماهيت خيال وجود است.. 3
 ماهيت وصف انتزاعي وجود است.. 4
 ماهيت حكايت وجود است.. 5
  شود. ماهيت بر وجود حمل مي. 6
  كنند. مفاهيم ماهيات بر وجودها صدق مي. 7
  ماهيت موجود است بالعرض.. 8
  ماهيت متحد با وجود است.. 9

  ماهيت مظهر وجود است.. 10
 است.ماهيت تابع وجود . 11
   ماهيت موجود است.. 12

يك از اين تعابير داللتي  استدالل شد كه اگر سياق سخن صدرا در نظر گرفته شود، هيچ
جهان نبودن ماهيت ندارند. عالوه بر اين، بنا بر شواهد متني از صدرا اين تنوع تعابير - بر در

  در صدرا قابل فروكاستن به يك تعبير كليدي است:
  است.ماهيت متحد با وجود 
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دهد كه  بنا بر شواهد متني استدالل شد كه اتحاد ماهيت با وجود از منظر صدرا نتيجه مي
ي اين بررسي در آثار صدرا اين خواهـد بـود كـه تنهـا يـك       جهان است. نتيجه- ماهيت در

توان داشت: صـدرا در   هاي صدرا در باب ارتباط وجود و ماهيت مي خوانش سازگار از متن
  جهان تلقي كرده است.- نحو يكنواختي ماهيت را امري در ي آثار خود به همه

  
  ها نوشت پي

 

مند مترادف  نظامرا به طور » في األعيان«را وامدار ميرداماد هستم. او تعبير » جهان بودن- در«تعبير  1.
). البته اين تعبير به همين معنـا  10،  ص 1391برد. (ميرداماد،  به كار مي» موجوديت در خارج«با 

 »موجوديـت «) ايـن تعبيـر بـر    10، ص 1363هاي صدرا نيـز بيگانـه نيسـت. (شـيرازي،      از متن
يكتـايي در   معناي» موجوديت«هايي دارد. نخست اينكه چنان كه در متن مقاله خواهد آمد  مزيت

را ندارد. ديگر اينكه » موجوديت«ايهام » جهان بودن- در«بين فيلسوفان مسلمان نداشته است؛ اما 
اين تعبير ما را از تعابير استعاري متداول در ادبيات فلسفي معاصر در باب اصـالت وجـود نظيـر    

و ... مسـتغني   »ي جهـان بـودن   خميـره «، »متن واقع بودن«، »پر كردن واقع«، »تشكيل دادن واقع«
لزوما با ايـن تعـابير اسـتعاري معـادل نيسـت؛ بلكـه اعـم از        » جهان بودن- در«خواهد كرد. البته 

تواند ما را از اين  مي» منشا اثر بودن«هاست. اما، به نظر نگارندهاين تعبير در كنار تعابيري چون  آن
يگري كه در دست نگارش دارد نياز كند. نگارنده بسط اين ايده را به پژوهش د تعابير استعاري بي

در عبـارت  » در«كند. تنها يك اشكال در اين تعبير هست: ممكن است به خاطر لفـظ   موكول مي
صـراحت خـالف نظـر صـدرا اسـت.       ، جهان به عنوان ظرف تلقي شود. اين تلقي به»جهان- در«
» در جهان« ). براي اينكه چنين فهم نادرستي پيش نيايد، به جاي عبارت13، ص 1363، شيرازي(

  استفاده خواهم كرد.» جهان- در«همه جا از عبارت 
جهان است يا نه؟ نيز بـه ايـن مسـاله    - براي مثال به اين مساله نخواهم پرداخت كه آيا ماهيت در. 2

جهان بودن ماهيت قائل ديگري دارد يا نـه؟ بـراي نمونـه، فياضـي     - نخواهيم پرداخت كه آيا در
جهان است دفاع كرده است، فـارغ از اينكـه جنـين    - ماهيت در تفصيل از اين قول كه ) به1388(

جهان نيست به عالمـه طباطبـايي   - نظري مطابق نظر صدرا باشد يا نه. نيز اين ادعا كه ماهيت در
) در 11- 7، صـص  1394) (اسدي و ديگـران،  496ص  ، 1368نسبت داده شده است. (مطهري، 

  داخت و ورودي به مسائل ديگر نخواهيم داشت.اين نوشتار تنها به بررسي نظر صدرا خواهيم پر
جهـان بـودن ماهيـت، درنهايـت،     - اند كه قـول بـه در   ) مدعي شده1394البته، اسدي و ديگران (. 3

سازگاري بيشتري با نظام فلسفي صدرا دارد؛ اما منكر نيستند كـه صـدرا در ايـن مسـاله دوگانـه      
اي از اسـاس   اشـند، چنـين دوگـانگي   هاي نوشتار حاضر درست ب سخن گفته است. اگر استدالل

  وجود نداشته است.
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به همين مساله پرداخته و از همين نظر دفاع كرده است. وجه مميزه اين نوشـته از   1396حسيني . 4
انتزاعي بودن و صادق بودن ماهيات بـر خـارج را حـد     1396مقاله يادشده چنين است: حسيني 

كرده است تـا نظريـه صـدرا را دربـاره انتـزاع و      وسط استدالل خود قرار داده است. آنگاه سعي 
جهان بودن ماهيت شده است. در نوشته حاضر، - صدق واكاوي كند. حاصل، استداللي به نفع در

به جاي آن، قصد دارم تا بر اساس سياق سخن صدرا و با در نظر گرفتن مالحظـات مربـوط بـه    
عبيري تسامحي، نوشتار حاضر بـيش از  فهم متن، تعابير صدرا را به نحو منسجمي تعبير كنم. به ت

جهان بـودن ماهيـت از نظـر صـدرا باشـد، دربردارنـده تفسـير        - آنكه شامل استداللي به نفع در
 هاي صدرا است. اي از متن يكپارچه

ي تعابير صدرا  تعابير صدرا در اين باب بسيار متنوع و متعدد هستند. نگارنده ادعاي استيفاي همه. 5
جهان نبودن ماهيت - هاي صدرا در ادبيات معاصر به نفع در ي تعابيري كه از متن را ندارد. اما همه

هاي ديگر مورد توجه قرار گرفته اند.  ها، برخي متن از نظر وي استفاده شده اند و نيز عالوه بر آن
تعميم نتايج اين تحقيـق بـه سـاير تعـابير محتمـل صـدرا كـه از نظـر نگارنـده دور مانـده انـد            

  .نيست  نامعقول
هاي آثار وي، حـداقل   يابي به نظر يك فيلسوف در باب يك مساله از طريق فهم متن براي دست. 6

هـايي كـه آن فيلسـوف در     توان عمل كرد: نخست اينكه خوانش منسجمي از متن به دو شيوه مي
باب آن مساله سخن رانده است، به دست داده شود. دوم اينكه بر اساس نتايجي كه آن فيلسوف 

رسد كه  ي خود استخراج كرده است فهمي از آن نظر داده شود. اما به نظر مي نظر در فلسفهاز آن 
ي مورد بحث  ي مساله هايي كه در آن به طور مستقيم درباره بدون داشتن خوانشي منسجم از متن

ي  سادگي به روش دوم عمل كرد؛ زيرا بنا بـر روش دوم، مسـاله   سخن گفته شده است، نتوان به
اين فيلسوف در آن مسايل ديگر نيز به همين مساله وابسته خواهد شد. ادعا اين نيسـت   فهم نظر

كه روش دوم در هيچ شرايطي كارايي ندارد؛ بلكه ادعا اين است كه انجام كار به روش نخسـت  
تقدم طبيعي به انجام كار به روش دوم دارد. نيز اينكه روش دوم به تنهـايي كـارايي نـدارد مگـر     

  ي براي روش دوم تلقي شود. در اين نوشتار تنها به روش نخست متكي خواهيم بود.اينكه مكمل
جهـان نبـودن ماهيـت نـزد     - هاي متداول قائالن به در ي مقابل استراتژي اين استراتژي، نقطه

صدرا است. ايشان يكي از اين دو روش را در پيش گرفته اند: برخي از ايشان عباراتي از صـدرا  
بريده اند و بر طبق معاني عرفي يا ظاهري كـالم وي اسـتنباط كـرده انـد كـه      را از متن و سياق 

جهان نيست. سپس، بر اساس اين نتايج و خوانشـي كـه بـا همـين روش از برخـي      - ماهيت در
سخنان ديگر صدرا بدست داده اند، نتيجه گرفته اند كه وي دوگانه سخن گفته است. (كشـفي و  

) برخي ديگر 1394) (اسدي و ديگران، 1394ياني و سروريان، ) (بن1393) (بنياني، 1391بنياني، 
هايي از وي نقل كـرده انـد كـه در ظـاهر تاييـد       ابتدا خوانشي از نظر صدرا داده اند و سپس متن

) 97- 94، صص 1385هاي ديگر را ناديده گرفته اند. (عبوديت،  ي اين خوانش است و متن كننده
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راگراف گذشته، به طور كلي در فهم يك متن (و درنتيجه به نظر نگارنده، بر اساس توضيحات پا
ها وافي به مقصود نخواهد بود، اگر  ي حاضر) هيج كدام از اين روش در مورد متن صدرا و مساله

  قصد بر اين باشد كه به مقصود صاحب متن نزديك شويم.
خواني  جود همهاي صدرا در باب و منظور من از خوانش سازگار، خوانشي است كه با همه متن 7.

هاي صـدرا ارائـه    هاي ديگر كه از متن هاي مقاله درست باشند، خوانش داشته باشد. اگر استدالل
جهان نيست يا خوانشي كه بر طبق آن صـدرا  - شده اند، يعني خوانشي كه بر طبق آن ماهيت در

اي هـ  هاي ناسازگاري خواهند بود؛ زيرا هريك بـا برخـي مـتن    دوگانه سخن گفته است، خوانش
  خوان هستند. صدرا ناهم

شواهد متني قوي در دست است كه نظر صدرا در اين مساله خالف نظر مشهور است. بـه نظـر   . 8
). اگر نظـر صـدرا   338- 334، صص 1، ج 1981وي امر انتزاعي حظي از وجود دارد. (شيرازي، 

استداللي قوي به جهان است. اين - اين باشد، بايد انتزاعي بودن ماهيت، نتيجه دهد كه ماهيت در
گيـري كـرده اسـت.     هايي را پـي  ) چنين استدالل1396نفع ادعاي نوشتار حاضر است. حسيني (

رو، در ايـن مقالـه بـه     هاي صدرا را دارم. ازاين چنانكه اشاره كردم، در اينجا تنها قصد تفسير متن
  هايي نخواهم پرداخت. نقل و بررسي چنين استدالل

  ) است.109، ص 1393بنياني ( متن يكي از مستندات اين. 9
  ) است.96، ص 1385اين متن يكي از مستندات عبوديت (. 10
اگر ماهيت امري ذهني باشد، ممكن است تصور شود كه اين اتحاد را به يكـي از دو صـورت   . 11

توان تصوير كرد: نخست اينكه، ماهيت، كه امري ذهني است، يكـي از مراتـب وجـودي     زير مي
نيز از مراتب آن است؛ حال، چون ماهيـت و وجـود دو مرتبـه از يـك     است كه وجود خارجي 

وجود هستند، با هم متحد هستند. (از داور محترمي كـه ايـن تفسـير از اتحـاد را گوشـزد كـرد،       
گزارم.) دوم اينكه، ماهيت امري ذهني است كه بر وجود خارجي صدق و از آن حكايـت   سپاس

اره تفسير دوم در انتهـاي مقالـه سـخن خـواهم     ). درب120- 119، صص 1385كند (عبوديت  مي
تواند درست باشد. استدالل ادامه بحث در متن دليل نادرستي ايـن   گفت. اما، تفسير نخست نمي

  تفسير است.
- وضوح امري در ي شخص و سايه استفاده كرده است. سايه نيز به صدرا در اين متن از استعاره. 12

- است كه استدالل شود كه از نظـر صـدرا ماهيـت در   جهان است. بنا بر اين مفروضات، ممكن 
جهان است. به نظر نگارنده اين استدالل ضعيفي است. چراكه صدرا در موارد ديگري (كه برخي 

ي  هاي ديگري اسـتفاده كـرده اسـت كـه نتيجـه      ها در ادامه بررسي خواهند شد) از استعاره از آن
) 198، ص 1، ج 1981است. (شـيرازي،   گويد كه ماهيت خيال وجود مخالف دارد. مثال وي مي

بنا بر معناي لغوي كلمه، خيال امري ذهني است. پس بنا بر ايـن اسـتعاره، ماهيـت امـري ذهنـي      
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جهان نبودن ماهيـت  - رسد كه برخي از معاصرين، تلويحا، با چنين استداللي در است. به نظر مي
باال ضعيف اسـت. بـه نظـر نگارنـده،     را به صدرا نسبت داده اند. اين استدالل نيز مانند استدالل 

هـا متمسـك    ي وجود و ماهيـت بـه آن   ها كه براي توضيح رابطه هايي نظير اين صدرا در استعاره
جهان بودن يا نبودن ماهيت نظر دهد. بلكه وي قصد دارد نشان - ي در شود، قصد ندارد درباره مي

ه وجه تاثير و تاثر بـين تـابع و   االصول ممكن است كه تبعيتي داشته باشيم ك دهد كه چگونه علي
ي  متبوع در آن تبعيت وجود نداشته باشد (يا كمرنگ باشد)؛ نه اينكه قصد داشته است كـه همـه  

ها بيان كند. اصوال تمثيـل و اسـتعاره بـراي     وجوه ارتباطي بين ماهيت و وجود را در اين استعاره
  گيرد. چنين منظور جامعي مورد استفاده قرار نمي

ي وجود خارجي در ارتباط با امر ذهني بنا بر نظريات مختلف متفاوت است: اين نقش نقش عل 13.
علي يا به صورت مستقيم است، يعني وجود خارجي علت تشكيل امر ذهني است؛ كه اين همان 
نظر مشهور است. حالت ديگر اين است كه وجود خارجي معد نفس در ايجاد امر ذهني اسـت؛  

صدرا. هر كدام از اين دو نظريه در باب ارتباط وجود خارجي و امـر   كه اين متناظر است با نظر
ذهني مفروض باشد، حاصل اين است كه وجود خارجي و امر ذهني دو شيء متمايز هستند كـه  

اي علي دارند، اگرچه اين رابطه پيچيده باشد. بنابراين، استدالل گفته شده در متن  با يكديگر رابطه
ن ماهيت را امري ذهني دانست. از داور محترمي كـه ايـن تمـايز را    توا پيش خواهد رفت و نمي

  گزارم. تذكر دادند، سپاس
جهان باشد، چگونه ممكن است كه تاثير و تاثري با وجود نداشـته باشـد،   - اينكه اگر ماهيت در. 14

 ي اي است كه نياز به تبيين دارد. در اينجا قصد نـداريم وارد ايـن گونـه از مسـائل دربـاره      مساله
تـوان   نمـي  شـواهد ي صدرا شويم. آنچه واضح است اين است كه بنا بر متن نقل شـده از   فلسفه

  گفت كه ماهيت امري ذهني است.
ممكن است اشكال شود كه بنا بر اين خوانش، صدرا انتزاعي را بـه فاصـله يـك جملـه در دو     . 15

اعي را تغيير نداده است. معناي متفاوت به كار برده است. پاسخ من اين است كه صدرا معناي انتز
انتزاعي، مشابه با نظر مشهور، آن امري است كه منشا انتزاعش شيئي در جهان باشـد. تفـاوت در   
اين است كه ارتباط ميان امر انتزاعي و منشا انتزاع چگونه است؟ از نظر قائلين به انتزاعـي بـودن   

اين دو اتحـاد برقـرار اسـت. ايـن      وجود، ميان اين دو اتحاد برقرار نيست؛ اما از نظر صدرا ميان
اختالف نظري است درباره طبيعت انتزاع و نه درباره معناي انتزاع. بنابراين، صدرا انتزاعي را بـه  
فاصله يك جمله در دو معناي متفاوت به كار نبرده است . از داور محترمي كه اين نكته را متذكر 

  گزارم. شدند، سپاس
دهـد كـه انتزاعـي     دارد كه نظريه صدرا در باب انتزاع نتيجه مـي هايي  ) استدالل1396حسيني (. 16

ها شوم؛ به اين جهت  جهان بودن را در پي دارد. در اينجا قصد ندارم وارد اين استدالل- بودن در
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هـايي بـر اسـاس     هـاي صـدرا اسـت و نـه اسـتدالل      كه رويكـرد نوشـتار حاضـر، تفسـير مـتن     
  صدرا.  هاي نظريه

ي استدالل تاثيري نـدارد. امـا اگـر     دقيقا به چه معناست در ادامه» اهياتظهور بالعرض م«اينكه . 17
معنا يا مساوق در نظر بگيريم، ظهور بالعرض معادل با وجـود بـالعرض    را هم» وجود«و » ظهور«

  خواهد شد.
اين دو معنا با هم مشترك لفظي هستند؛ اما هر يك به اشتراك معنـا بـر مصـاديق خـود حمـل      . 18

بـه  » موجـود «نت اسالمي وجود به معاني ديگري نيز به كار برده شده است. مثال شوند. در س مي
در ايـن حالـت   » موجود) «1970اي كه موضوع محمول وجود است. (فارابي  معناي همان مقوله

» وجـود «مشترك لفظي بين مقوالت است. در بحث حاضر مفـروض اسـت كـه از نظـر صـدرا      
 اني ديگر وجود نامرتبط به بحث حاضر خواهند بود.مشترك معنايي است و از اين رو اين مع

  گيري كرده است. ) چنين تفسيري را پي1396حسيني (. 19
) 1396عالوه بر آنچه در متن آمده است، توجه بـه ايـن نكتـه تاثيرگـذار اسـت كـه حسـيني (       . 20

هايي دارد كه نظريه صدرا در باب صدق چنان است كه اگر الف بر چيـزي صـدق كنـد     استدالل
  جهان است.- نگاه الف درآ
  ) است.97، ص 1385اين متن مورد استناد عبوديت (. 21
اي استعاري نيز فهميد. مانند اينكه يك استاد دانشگاه مظهـر يـك    توان به گونه را مي» مظهريت« 22.

دانشگاه است. طبيعتا در اين معناي استعاري دوگانگي ميان ظاهر و مظهر برقرار است. اما، واضح 
را به اين معناي استعاري دانسـت. اگـر چنـين    » مظهريت ماهيت براي وجود«توان  مياست كه ن
هايي كه در آنها صدرا از اين عبارت استفاده كرده است، بايد به حاشـيه رانـده شـوند.     باشد، متن

رسد كه اگر بگوييم ماهيت امري ذهني است  را ببينيند. با اين اوصاف به نظر مي 12بحث پاورقي 
را در معنايي استعاري به كار برده ايـم؛ چراكـه دوگـانگي    » مظهر«ن مظهر وجود است، چنا و هم

هاي صدرا در اين رابطه در تفسير سخن او  رو، اگر متن ظاهر و مظهر نتيجه اين تعبير است. ازاين
 فهميد، چنانكه در متن توضيح داده شده است. از داور» اتحاد«را مشابه با » مظهر«مهم باشند، بايد 

  گزارم. محترمي كه اين نكته را گوشزد كردند سپاس
ي مهمي است كه به سبب محدوديت حجـم،   اينكه موجوديت بالعرض به چه معناست، مساله. 23

  كند. نگارنده آن را به پژوهش ديگري موكول مي
  ) است.97، ص 1385اين متن مورد استناد عبوديت ( .24
جهـان  - مفهوم الف بر چيزي صدق كنـد، الـف در  تصريحاتي از صدرا در دست است كه اگر  .25

همراه اينكه ماهيت بر چيزي صادق اسـت،   ) اين فرض به11- 10، صص 1363، شيرازياست. (
جهان است. اين استداللي قوي به نفع ادعاي اين مقاله است؛ اما بـه  - دهد كه ماهيت در نتيجه مي
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ســت نگــارش دارد ســبب محــدوديت حجــم، نگارنــده آن را بــه پــژوهش ديگــري كــه در د 
  كند. مي  موكول

  ) است.95، ص 1385متن مورد استناد عبوديت ( اين. 26
هـاي   ) چنين خوانشي از متن31، پاورقي 190- 189، صص 1385رسد كه عبوديت ( به نظر مي. 27

هاي آن در آثار صدرا دارد و تلويحا مدعي استداللي است شبيه آنچـه در مـتن    ياده شده و مشابه
  آمده است.

عابيري غير از اين سه دسته تعابيري كه بررسي كرده ام، در آثار صدرا هست كه كمتـر تكـرار   ت. 28
) يـا  288، ص 2، ج 1981شده اند. نظير اينكه ماهيت تابش نور وجود بر عقل است. (شيرازي، 

) متن اخير مورد استناد بسياري 198، ص 1، ج 1981اينكه ماهيت خيال وجود است. (شيرازي، 
) (اسدي و 10، ص 1394) (بنياني و سروريان، 108، ص 1393ن بوده است. (بنياني، از معاصري
اشاره شـد، بايـد    12) اين تعابير عمدتا استعاري اند و چنان كه در پاورقي 4، ص 1394ديگران، 

 ها را نيز بايد در سياق هاي آن عالوه، اين تعابير و مشابه ها توجه كرد. به تنها به وجه استعاره در آن
 گويد كه ماهيت متحد با وجود است. متن صدرا فهميد. مثال در مورد نخست صدرا بالفاصله مي

گويد كه ماهيت تابع وجود است. و بعـد بـراي    يا در مورد دوم، كمي قبل از اين جمله صدرا مي
اينكه چگونگي تابعيت ماهيت از وجود را توضيح دهد تمثيلـي از تابعيـت صـورت در آينـه از     

گويد اينكه عرفا گفته اند ماهيت خيال وجود است به  كند. پس از آن مي ت ذكر ميصاحب صور
همين معناست. بنابراين، مدعاي صدرا در اينجا چيزي بيش از جاهاي ديگر نيسـت كـه ماهيـت    

را كـه صـدرا از ادبيـات    » خيال«ي اين نكات نبايد تعبير  تابع و وجود متبوع است. عالوه بر همه
سادگي به معنـا يـا متمضـن معنـاي ذهنـي بـودن انگاشـت. در بـاب          ه است بهعرفاني وام گرفت

ي  وجودشناسي خيال (نه به معناي عالم خيال در مقابل عالم ماده و عقل، بلكه به معنايي كه همه
  .1392پناه و انزلي  اهللا خيال باشند) ببينيد: يزدان ماسوي

  
  نامه كتاب

نـزد  » ماهيت«؛ تعابير متفاوت از 1394اهللا نبوي،  مهر، لطف سعيدياسدي، سياوش، رضا اكبريان، محمد 
شـناختي،   هاي هستي مالصدرا و عالمه طباطبايي و تاثير آن بر بداهت نظريه اصالت وجود؛ پژوهش

 .18- 1؛ صص 8شماره 
صـدرايي؛   وجـود  اصـالت  نـزاع در  محـل  از گونـاگون  برداشـتهاي  نقادانة ؛ بررسي1393.، محمد بنياني،

 .124- 107؛ صص 5شناختي، شماره  هاي هستي پژوهش
 در ماهيـت  اعتباريـت  و وجود اصالت گوناگون معاني بررسي؛ 1391، محمد بنياني كشفي، عبدالرسول، 

 .56- 45؛ صص 5شناختي، شماره  هاي هستي ؛ پژوهشصدرايي نظام
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؛ متعاليـه  حكمـت  رد ماهيـت  وجـود  عينيـت  نقادانـه  بررسي؛ 1394، حميدرضا سروريان، محمد بنياني،
 .34- 9؛ صص 95مطالعات اسالمي، فلسفه و كالم، شماره 

جهان بـودن  - هايي براي در جهان بودن و موجوديت بالعرض ماهيت؛ استدالل- ؛ در1396حسيني، داود. 
 .92- 77، صص 1396ماهيت در فلسفه صدرا. حكمت معاصر، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 

؛ بـه تصـحيح نجفقلـي حبيبـي،     2مجموعه مصنفات شيخ اشراق، جلد  ؛1375الدين،  سهروردي، شهاب
هانري كربن و سيدحسين نصر؛ تهـران؛ وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و موسسـه مطالعـات و       

 تحقيقات فرهنگي.
 .مجموعه الرسائل التسعه؛ قم؛ مكتبه المصطفيق؛  1302شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم، 

الحكمه المتعاليه في االسفار العقليـه االربعـه؛ بيـروت؛ دار    م؛ 1981، ابراهيم شيرازي، صدرالدين محمد بن
 احياء التراث العربي.

 .طهوري  هكتابخان ؛ تهران؛ كربن  هانري  :تصحيح؛ مشاعرال ؛1363، شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم
تهـران؛ بنيـاد حكمـت     ؛1، جلـد  الشـواهد الربوبيـه  الـف؛  1382، شيرازي، صدرالدين محمد بن ابـراهيم 

 صدرا.  اسالمي
شرح و تعليقه صدرالمتالهين بر الهيـات شـفاء، تصـحيح    ب؛ 1382، شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم

 ، تهران، انتشارات بنياد حكمت اسالمي صدرا.نجفقلي حبيبي
سمت و ؛ تهران و قم؛ انتشارات 1؛ درآمدي بر نظام حكمت صدرايي، جلد 1385عبوديت، عبدالرسول، 
 ي پژوهشي امام خميني. انتشارات موسسه

  .دار المشرق ؛ بيروت؛تصحيح محسن مهدي ؛كتاب الحروفم؛ 1970 محمد، فارابي، محمدبن
). هستي و چيستي در مكتب صدرايي، تاملي نو در اصالت وجود و اعتباريت 1388فياضي، غالمرضا. (

شيد. قـم؛ پژوهشـگاه حـوزه     سينعلي شيدانماهيت و تفاسير و ادله و نتايج آن. تحقيق و نگارش: ح
 دانشگاه.  و

 ؛ تهران؛ انتشارات صدرا.6؛ مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، جلد 1368مطهري، مرتضي، 
 ؛ به تحقيق حامد ناجي اصفهاني؛ تهران؛ ميراث مكتوب.االفق المبين؛ 1391ميرداماد، محمدباقر، 

   موسسه آموزشي و پژوهشيمباني و اصول عرفان نظري؛ قم؛ ؛ 1392پناه، يداهللا، سيد عطاء انزلي،  يزدان


