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 .1مقدمه
اگرچه نظریه اصالت وجود توسط مالصدرا مطرح شده و بسط داده میشود ،اما پس از
وی غالب فیلسوفان و اساتید فلسفه در سنت اسالمی به پیروی از مالصدرا و حکمت
متعالیه اصالت وجود را پذیرفته و آن را تفسیر و تقریر نمودهاند .که البته بین تفاسیر
ایشان تفاوت هایی وجود دارد .اگر این تقریرات و تفاسیر ارائه شده از اصالت وجود
بررسی شوند دیدگاهها و نظریات متفاوتی در این خصوص به دست میآید .بنابر این
مسئله دیگری در مورد همین تفاسیر و تقریرات مطرح میشود که میتوان آن را از دو
منظر مورد بررسی قرار داد .نخست آنکه مقصود مالصدرا از اصالت وجود با کدام یک از
تفاسیر سازگار است و به تعبیر دیگر ،کدام تفسیر را میتوان نظر مالصدرا دانست و دوم
آنکه فارق از دیدگاه مالصدرا ،کدام یک از تفاسیر اصالت وجود را میتوان تفسیر بهتر و
کامل تری تلقی کرده و از آن دفاع نمود.
 .2پیشینه پژوهش

اکثر حکما تفسیری که از نظر ایشان مناسب تر بوده را بدون توجه به آنکه با نظر
مالصدرا مطابقت کامل دارد یا نه ،ارائه دادهاند .اما در دوران معاصر ،پژوهشگران حکمت
متعالیه با توجه به کثرت تفاسیر اصالت وجود ،سعی در بررسی آنها داشته و همچنین
به بررسی تفسیر مورد نظر مالصدرا نیز پرداختهاند .اساتید بزرگ و حکمای معاصر
فلسفه اسالمی همانند عالمه طباطبایی ،آیت هللا جوادی آملی ،استاد مصباح یزدی و
غیره در کتب خویش تفیسر مورد نظرشان از اصالت وجود را ارائه داده اند .همچنین
بسیاری از پژوهشگران کتب و مقاالتی در بررسی تفاسیر اصالت وجود نگاشته اند که از
جمله مهم ترین این پژوهشها ،کتاب «هستی و چیستی در مکتب صدرایی» اثر استاد
فیاضی می باشد .ایشان همچنین در کتاب جستارهایی در فلسفه اسالمی به جمع آوری
تفاسیر و بررسی آن ها پرداخته اند .استاد عبودیت نیز در کتاب «درآمدی به نظام
حکمت صدرایی» با این رویکرد که صرفا دیدگاه مالصدرا به صورت کامل و دقیق شرح
داده شود ،تفسیری از اصالت وجود ارائه مینماید .همچنین مقاالتی نیز در این زمینه
نوشته شده که در این اثر از آن ها استفاده شده و ارجاع داده می شود.
پژوهش حاضر نیز با نگاهی به این آثار ،به بررسی اصالت وجود در آثار مالصدرا
میپردازد و سعی میکند آنچه به دیدگاه صدرا نزدیکتر میباشد را ارائه نماید و
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کاستیها و نارسایی های تفاسیر دیگر را بررسی نماید .از آنجایی که هدف اصلی ،ارائه
تبیین مناسبی از دیدگاه مالصدرا است و نه تحقیقی جامع پیرامون تفاسیر مختلف آن،
ابتدا و پیش از پرداختن به تفاسیر دیگر اصالت وجود ،تبیین خود از آن را ارائه میدهیم
و سپس به صورت مختصر به تفاسیر مطرح شده توسط استاد فیاض و عبودیت اشاره
کرده و تفاوت های تفسیر ارائه شده با تفاسیر ایشان را بیان کرده و وجه برتری تفسیر
مورد نظر خود را بیان میکنیم .البته این پژوهش آغازگر پژوهشی دیگر در بررسی و نقد
دیدگاه مالصدرا در اصالت وجود است که امید است به توفیق الهی در مجالی دیگر
فرصت آن فراهمآید.
 .3اصالت وجود از دیدگاه مالصدرا
اصالت وجود مالصدرا ،دو جنبه دارد که توجه به تمایز این دو برای درک بهتر آن
ضروری است .گرچه خود مالصدرا به صراحت این دو از هم متمایز نکرده ،اما از سخنان
وی به خوبی این دو جنبه برداشت می شود .جنبه اولتمایز ذهن و خارج و مفاهیم ذهنی
با موجودات خارجی است و جنبه دوم که بر اساس این شکل میگیرد ،بررسی مفهوم
وجود و مصداق داشتن آن است که در قضیه «وجود موجود است» بیان میشود.
 .4تفاوت ذهن و عین
تفاوت ذهن و عین ،مسئله ای است که با وجود سادگی بسیار آن ،از اهمیت فوق
العاده ای برخوردار بوده و لوازم بسیار مهمی در فلسفه دارد .یکی از اصلی ترین مفاد
اصالت وجود و حتی لبّ آن ،تفاوت بین ذهن و خارج است .مالصدرا تاکید میکند آنچه
در خارج است نمیتواند به ذهن آید و آنچه در ذهن است نمیتواند به خارج از ذهن راه
یابد .بلکه ذهن ،تصویر خارج است .یعنی بین ذهن و خارج یک دوگانگی است .1بین این
دو ،یعنی ذهن و خارج ،تفاوت است .هر کدام یک موجود با ویژگی های مخصوص به
خود هستند ] ،10ص [191و همچنین بین این دو رابطه تصویرگری و حکایت برقرار
است ،11]2ص .[11مانند عکس فیل و فیل .هم عکس فیل یک موجود است و هم فیل.
 .1میتوان دوگانگی فاعل شناسا و متعلق شناسایی را تعبیری از این مسئله دانست.
 « .2أما المسمى بالماهیة فهي أمر متحد مع الوجود ضربا من االتحاد و نسبة الوجود إلیها على ضرب مـن
الحکایة ال الحقیقة کما أوضحناه في مسفوراتنا مستقصى ،11] ».ص[11
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هر دو ویژگی های مخصوص به خود را دارند و تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند .مثال
جنس فیل از گوشت و استخوان است و جنس عکس از کاغذ و رنگ .اما در عین این
دوگانگی و تفاوت ،این عکس نشان دهنده و حکایتگر برخی از جنبه های فیل است .به
این عکس نمی توان گفت فیل (فیل بر عکس و مفهوم ذهنی صادق نیست) و از آن
انتظار ویژگی های فیل را داشت .همانطور که نمیتوان به آن فیل عکس گفت و انتظار
ویژگی های عکس را از آن داشت.
پس گام نخست و مهم در اصالت وجود ،تاکید بر این مسئله است که هیچ گاه امکان
ندارد موجود خارجی ،در ذهن باشد و یا مفاهیم ذهنی ،در خارج یافت شوند .با این
تمایز ،مسئله مهمی شکل میگیرد :اگر بین مفاهیم ذهنی ما و خارج ،تباین است و هر
کدام از آن ها با یکدیگر تفاوت دارند ،پس چگونه علم و معرفت ممکن میشود؟ یعنی
چگونه ما بوسیله این مفاهیم ذهنی ،آن اشیاء خارجی را میشناسیم؟ و به تعبیری
دیگر ،چگونه بین این مفاهیم ذهنی و اشیاء خارجی تطابق صورت میگیرد؟ این مسئله
موضوع این پژوهش نیست و برای پاسخ به آن تحقیقی دیگر در نظریه معرفت شناسی
مالصدرا نیاز است .اما در اینجا قصد داریم نشان دهیم این مسئله از نتایج این تفسیر
اصالت وجود است و بر اساس آن الزم میآید در بحث علم مالصدرا ،نظریه وجود ذهنی
به صورتی که مطرح میشود قابل قبول نبوده و برای توجیه علم طریقی دیگر نیاز باشد.
به این صورت که ما یکسری مفاهیمی در ذهن خود داریم .مثل انسان ،درخت،
سیمرغ ،عدم و  ...از طرف دیگر ،تمایزی هم بین ذهن و مفهوم و جهان خارج و
موجودات واقعی (غیر ذهنی) قائل هستیم .با توجه به این تمایز ،به بررسی مفاهیم
ذهنی خود میپردازیم و مثال میگوییم :انسان در خارج موجود است ،سیمرغ در خارج
موجود نیست و  . ...یعنی برخی از این مفاهیم را در خارج موجود میدانیم .این دیدگاه
به زبان فنی فلسفه اسالمی ،عبارت است از تبدل وجود ماهیت و قابلت موجود بودن آن
در ذهن و خارج .به این معنا که ماهیت ،یعنی مفاهیم ذهنیای که نشان دهنده حقایق
موجودات هستند ،هم در ذهن موجود میشوند و هم در خارج .و اگر چنین نباشد ،علم
به خارج غیر ممکن میشود ،زیرا تمایز بین فاعل شناسا و متعلق شناسایی ،باعث می-
شود بین آن ها یگانگی و حضور نبوده و همین دوگانگی و غیبت ،مانع علم است .پس
ماهیت ،چیزی است که هم در ذهن بوجود ذهنی موجود میشود و هم در خارج به
وجود خارجی .به خاطر همین یگانگی ماهیت در موجود خارجی و موجود ذهنی (مفهوم
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ذهنی) علم ممکن می شود.
اولین و مهم ترین ادعای اصالت وجود ،رد این دیدگاه است .اصالت وجود تاکید
میکند که هیچ گاه موجود خارجی به ذهن نمیآید و هیچ گاه مفهوم ذهنی در خارج
یافت نمیشود و رابطه این دو ،فقط تصویرگری است و نه عینیت و یگانگی.

21

اثبات این مسئله نیاز به دلیل ندارد و با تصور دقیق ،قابل تصدیق است .وقتی ما به
موجود خارجی و مفهوم ذهنی توجه کنیم ،تفاوت بین این دو را بدیهی مییابیم .از
طرف دیگر ،هیچ گاه دو موجود ،نمیتوانند یکسان باشند زیرا بدون تمایز ،تکثر و
دوگانگی در کار نیست .همچنین ،موجود ذهنی ویژگیهایی دارد که مانع از خارجی
بودن آن میشود .مثل مفهوم بودن و قائم بودن به ذهن فاعل شناسا .و موجود خارجی
هم خارجیت عین ذات آن است و قابل انتقال به ذهن یک موجود دیگر نیست .از این
سنخ توجهها در عبارات مالصدرا زیاد است که تاکید میکند آنچه خارجیت عین ذات
آن است ،قابل ذهنی شدن نیست.
 .5صدق مفهوم وجود بر خارج
گرچه بحثی که گذشت مبنا و اساس اصالت وجود است ،اما مناقشه های اصلی بر سر
اصالت وجود ،در این خصوص یعنی مفهوم وجود رخ داده است تا جایی که گویی اصالت
وجود در همین بحث خالصه میشود .سخن بر سر مفهوم وجود است و اینکه این مفهوم
مصداق خارجی دارد یا نه .این مسئله از بحث برانگیز ترین مسائل فلسفه بوده و با توجه
به معرکه آرائی که در این میان است ،سخن از آن بسیار سخت و پر فراز و نشیب خواهد
 .1گرچه صدرا نیز قائل به وجود ذهنی است و مباحثی از این دست در کتب خود دارد .اما هـم بـا نظـر
دقیق قابل تاویل به این مسئله می باشند و با نظر پیشینیان به نحوی که متعارض اصالت وجود باشد
منافات دارد و هم آنکه برخی از آن ها با اصالت وجـود وی منافـات دارد .در هـر صـورت مـا بـه ایـن
تعارض در جای مناسب خواهیم پرداخت ،اینجا تنها مجال شرح اصالت وجود است.
« .2أن وجود الماهیة غیر تلک الماهیة الختالفهما في األحکام و اآلثار فمن أحکام الماهیة أنهـا یعرضـها
الکلیة و یقبل تعدد الوجودات و التشخصات و أنها یمکن تعقلها بالکنه مرات کثیرة و أنهـا لیسـت مـن
حیث ذاتها إال هي بال معنى الذي مر و هذه کلها بخالف حال الوجود فإنه متشخص بذاتـه ال بتشـخص
زائد علیه و ال یقبل وجودا و ال شخصا آخر فضال عن الوجـودات و التشخصـات و أنـه ال یمکـن تعقلـه
بالکنه بعلم ذهني حصولي فضال عن التعقالت الکثیرة و إال یلزم أن یترتب األثر الخـارجي علـى األمـر
الذهني بل أن یکون الذهني خارجیا کما حققناه في موضعه ،10] »...ص[191
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بود ،به همین سبب ،ما سعی میکنیم به ساد ه ترین روش این بحث را پیگیری کنیم تا
راه بر پیچیده شدن آن بسته شده و مباحث آن کامال روشن شود .برای این منظور ابتدا
تفسیری که مورد نظرمان است را به صورت ساده بیان میکنیم .سپس سعی می کنیم
دیدگاه های متفاوت را مشخص کرده و نقد نماییم .در تفسیر خود از اصالت وجود با این
سه مرحله مقصود صدرا را شرح خواهیم داد:
الف) مصداق خارجی داشتن مفهوم وجود
ب) مفهوم «موجود» و حمل آن بر «وجود»
ج) حمل مفهوم «موجود» بر ماهیات
 .6وجود مصداق خارجی دارد
در اینجا سخن از «مفهوم وجود» است که آیا این مفهوم ،مصداقی در خارج دارد یا نه.
مفاهیم به طور کلی ،یا به گونهای هستند که در خارج مصداق داشته باشند 1و یا آنکه
مصداق و موطن صدق آنها ،تنها ذهن است و در خارج برای آنها مصداقی نمیتوان
یافت .زیرا مفهوم ،صورت ذهنیای است که نشان دهنده شیئی دیگر است .به این
صورت که ذهن ما ،از اشیاء دیگر مفهومی میسازد که آن مفهوم ،نشان دهنده آن اشیاء
است .حال ،وقتی مفهومی ساخته شود ،خود این مفهوم هم از جهت وجودش ،یکی از
اشیاء است و ذهن می تواند از آن هم یک مفهوم دیگری بسازد که نشان دهنده آن
مفهوم نخست باشد .بنابر این ،هم اشیاء خارجی داریم و هم اشیاء ذهنی .مصداق
مفاهیمِ ساخته شده از اشیاء ذهنی ،در ذهن است و در خارج مصداقی برای آنها
نیست .2مثال مفهوم «کلی» ،از مفاهیم و اشیاء ذهنی ساخته شده و نشان دهنده آنها
است ،پس در خارج نمیتوان مصداقی برای «کلی» پیدا کرد.
با این توضیح ،مفهوم وجود از کدام دسته از مفاهیم است؟ آیا مصداق آن فقط در
ذهن است یا در خارج مصداق دارد؟ مالصدرا شق دوم را بر میگزیند و تاکید میکند
مفهوم وجود ،در خارج مصداق دارد ] ،7ص .[120یعنی مفهوم وجود ،نشان دهنده اشیاء
 .1این نوع مفاهیم ،می توانند مصداق داشته باشند یا نه .مثال مفهـوم انسـان مصـداق دارد امـا مفهـوم
سیمرغ مصداق ندارد ،با این حال هر دو این مفاهیم از جمله مفاهیمی هستند که در خـارج مصـداق
دارند.
 .2البته برخی مفاهیم هستند که هم در ذهن مصداق دارند و هم در خارج.
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خارجی است و میتوان شیء خارجی را نشان داد و گفت« :این وجود است» یعنی مفهوم
وجود بر این شیء صدق کرده و از آن حکایت میکند و نشان دهنده آن است .مالصدرا
این نظر را در مقابل شیخ اشراق مطرح میکند ،چرا که شیخ اشراق وجود را از مفاهم و
اعتبارات عقلی میداند که موطن صدق آنها ذهن است و در خارج مصداقی ندارند،
یعنی نمیتوان شیء خارجی را نشان داد و بر آن وجود را حمل کرد و آن را مصداق
وجود دانست ] ،5ص . [64در جای دیگر به تفصیل به بررسی این دو قول و ادله آنها
خواهیم پرداخت ،اما اجماال ،دلیل سهروردی بر اعتباری بودن مفهوم وجود ،یعنی بر این
که شیء خارجی نمی تواند مصداق وجود باشد ،این است که مفاهیم ماهوی بر خارج
صدق میکنند ،یعنی ما اشیاء خارجی را نشان میدهیم و بر آنها ،مفاهیم ماهوی را
حمل میکنیم .به این صورت که میگویم :این سنگ است ،این انسان است ،این درخت
است و  . ...اگر چنین است ،با توجه به تفاوت ذاتی ای که مفاهیم ماهوی با مفهوم وجود
دارند اشیاء خارجی نمیتوانند مصداق هر دو باشند .پس مفهوم وجود مصداق خارجی
ندارد .بلکه مصداق آن ،مفاهیم ذهنی است ،یعنی آن دسته از مفاهیم ماهوی ذهنی که
در خارج مصداقی دارند ،خود مصداق مفهوم وجود هستند و اساسا معنای مفهوم وجود،
همین مصداق داشتن مفاهیم است و وجود معنایی اشتقاقی و مصدری دارد
(موجودیت) .پس دیگر نمی تواند بر اشیاء خارجی که از سنخ مفهوم نیستند و مصداق-
دار بودن آن ها بیمعنا است صدق کند .این که چرا شیء خارجی نمیتواند همزمان هم
مصداق مفهوم وجود باشد و هم مفاهیم ماهوی ،بحث مفصلی دارد که البته این مطلب
مورد قبول مالصدرا نیز هست و اساسا یکی از مبانی اصالت وجود ،همین مسئله است.
اما دلیل اینکه چرا مفهوم وجود مصداق دارد ،در ضمن مباحث آینده مطرح خواهد شد.
 .7وجود با خارج مطابقت دارد
مفهوم «موجود» به معنای مصداق داشتن است .وقتی ما موجود را بر مفهومی حمل
میکنیم ،به این معنا است که برای آن مفهوم ،در خارج از ذهن مصداقی است که این
مفهوم حاکی و نشان دهنده آن است و بر آن صدق میکند .بنابر این ،قضیه «وجود
موجود است» صادق است ،چرا که اثبات کردیم مفهوم وجود ،مصداق دارد .اما اینکه چرا
معنای «موجود» مصداق داشتن است؟ در عبارت مالصدرا چنین آمده ّ« :کلّ مفهوم-
کاالنسان مثال -اذا قلنا انّه ذو حقیقة أو ذو وجود ،کان معناه انّ فى الخارج شیئا یقال
علیه و یصدق علیه انّه انسان» ] ،7ص [120اما آیا این معنا از «موجود» مورد نظر همگان
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است؟ ظاهرا چنین است و از عبارات شیخ اشراق که به نوعی مدعی اصلی در مقابل
اصالت وجود مالصدراست نیز بر میآید که مقصود از موجود ،همین مصداق داشتن در
خارج است .در هر صورت ،مالصدرا این معنا را مورد نظر قرار میدهد و طبق این معنا،
«وجود» را «موجود» میداند.
در اینجا ،دو مطلب مهم مطرح است .یکی آنکه حمل «موجود» بر «وجود» به چه نحو
است و آیا ممکن است یا نه ،و دیگری آنکه اگر مفهوم «موجود» بر «وجود» حمل شود،
آیا می تواند به همین نحو بر مفاهم ماهوی نیز حمل شود یا نه .اما حمل «موجود» بر
«وجود»  ،حمل اولی ذاتی نیست ،یعنی مقصود مالصدرا این نیست که معنای وجود و
موجود ،از جهت مفهومی یکی است و چون هر مفهومی بر خودش قابل حمل و صدق
است ،پس میتوان موجود را بر وجود حمل کرد ] ،9ص .[182بلکه مقصود وی حمل
شایع صناعی (یا حمل متعارف) است ] ،7ص [121که معنای آن ،مصداق داشتن مفهوم
وجود است .در اینجا ،موضوع قضیه ،مفهوم وجود است و محمول قضیه که «موجود»
است ،به این معنا است که مفهوم وجود ،در خارج ،مصداق و حقیقت و محکی و در
نهایت« ،وجود خارجی» دارد .پس طبق این تحلیل ،حمل موجود بر وجود دچار مشکل
دور و تسلسل نیست .زیرا اشکال معروفی در اینجا وارد شده که اگر «موجود» را بر
«وجود» حمل کنیم ،به این معنا خواهد بود که «وجود» دارای «وجود» است .پس آن
«وجود» دوم نیز خود از آن جهت که وجود است باید دارای «وجود» باشد و همینطور تا
بینهایت .اما چنین نیست ،زیرا وجود اول که موضوع قضیه است ،مفهوم «وجود» است ،و
وجود داشتن آن ،به معنی مصداق خارجی داشتن است ،یعنی وجود دوم ،وجود خارجی
است .بنابر این قضیه« :وجود موجود است» به این معناست که «مفهوم وجود ،وجود
خارجی دارد» . 1گرچه این اشکال را عمده ترین و مشکل ترین استدالل برای مخالفت بر
اصالت وجود می دانند و سایر اشکال ها نیز به نوعی به همین اشکال بازگشته و یا بر
اساس اسلوب این اشکال است ،اما در واقع مهم ترین دلیل برای مخالفت با اصالت وجود
نیست و حتی یک نوع اشکال سطحی و ظاهری است .آنچه در اصل باعث مخالفت با
اصالت وجود می شود ،این است که بین مفاهیم ماهوی و مفهوم وجود ،تفاوت است ،به
 .1بنابر این در قضیه وجود موجود است ،معنای موضوع با معنای محمول متفاوت اسـت و ایـن یکـی از
اساسی ترین مسائل در اصالت وجود است و دلیل اصلی شیخ اشراق نیز آن است که وجـود ،دو معنـا
ندارد و یک معنا دارد ،پس این قضیه وجود موجود است که الزمـه آن دو معنـای متفـاوت وجـود در
موضوع و محمول است غلط میباشد[5] .
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نحوی که اگر مفاهیم ماهوی مصداق داشته باشند ،مفهوم وجود نمیتواند مانند آن ها
مصداق داشته باشد .که البته صدرا با قبول این سخن ،چنین ادعا میکند که مفهوم
وجود مصداق دارد و مفاهیم ماهوی مصداق ندارند و به این صورت مشکل را حل
مینماید.
تفاوتی که بین مفاهیم ماهوی و مفهوم وجود است ،در اینجاست که تمام مفاهیم
ماهوی ،با یکدیگر جمع شده و وحدت پیدا میکنند ،اما نمیتوانند با مفهوم وجود متحد
شوند .مثال سیاه ،شیرین ،نرم ،مرطوب و ...از مفاهیم ماهوی ،همگی با یکدیگر در مفهوم
خرما جمع شده و همه این مفاهیم بر خرما ،حمل میشود .به این نحو که یک مفهوم به
صورت جوهر و سایر مفاه یم به صورت عرض ،در شیء خارجی یافت میشوند .شیء
خارجی هم خرما است ،هم شیرین و سیاه و نرم .و همه اینها به نحوی با یکدیگر
ترکیب شده اند :وجود شیرینی ،یک وجود لغیره است که در وجود خرما قیام دارد .اما
مفهوم وجود ،چنین نیست و نمیتواند مانند اعراض ،وجودی برای ماهیت داشته باشد.
یعنی ماهیتی در خارج باشد ،مانند خرما ،و عرضی مثل وجود ،یک وجود لغیره و قائم به
آن داشته باشد ،چنانکه با دقت نظر اندکی فساد این صورت مشخص است .1بنابر این،
کل شیء خارجی مصداق وجود است ،و کل آن نیز مصداق مفهوم ماهوی .نمیتوان
شیء خارجی را به نوعی ترکیبی از مصداق وجود و ماهیت دانست ،چنانکه ترکیبی است
از مصداق مفاهیم ماهوی دیگر ،2زیرا مفاهیم ماهوی ،میتوانند با یکدیگر جمع شوند و
همه در یک شیء خارجی مصداق پیدا کنند ،اما مفهوم وجود از آنجایی که نمیتواند با
مفاهیم ماهوی جمع شود ،3کل آن شیء خارجی باید مصداق مفهوم وجود باشد
]،4ص . [355اما از طرفی امکان ندارد یک شیء واحد ،مصداق دو مفهوم باشد 4زیرا
 .1خیلی از ادله در مخالت اصالت وجود به این مسئله می پردازند.
 .2یعنی سیاه و نرم و شیرین و غیره ،همه مفاهیم ماهوی هستند که شیء خارجی ترکیبـی از مصـادیق
این مفاهیم است ،یا مصداقی است برای تمام این مفاهیم ،زیرا هیچ کدام از آن ها ،به نوعی نیست که
تمام و کمال مصداق را برای خود داشته باشد و به غیر اجازه ورود ندهد.
 .3زیرا مفهوم وجود «عارض بر ماهیت» است ،به موجب قاعده زیادت وجود بر ماهیت.
 .4البته برخی از معاصرین با این نظر مخالف بوده و قائلند که شیء واحد می تواند مصداق چند مفهـوم
هم باشد و این امر نه تنها ممکن است ،بلکه در موارد متعددی نیز واقع شده اسـت .امـا گرچـه نظـر
ایشان خالی از لطف نیست ،اما با دقت نظر مشخص مـی شـود کـه چنـین چیـزی ممکـن نیسـت و
بازگشت آن موارد نیز به تعدد مصداق یا وحدت مفهوم است.
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تناقض روی می دهد ،چرا که هر کدام از مفاهیم ،غیر از دیگری است و با یکدیگر تباین
دارد ،1اگر این دو مفهوم متباین ،در یک مصداق جمع شوند ،به معنی اثبات و سلب هر
ک دام از آن ها به صورت هم زمان است ،یعنی شیء واحد ،هم وجود است و هم وجود
نیست و هم ماهیت است و هم ماهیت نیست .زیرا از جهت آنکه مصداق مفهوم اول
(مثال وجود) است ،مصداق مفهوم دوم (مثال مفهوم ماهوی مانند انسان) نیست زیرا
مفهوم یک ،مفهوم دو نیست پس مصداق مفهوم یک هم مصداق مفهوم دو نیست ،و
همینطور از جهتی مصداق مفهوم دو هست و از جهت دیگر نیست و این تناقض است.
روشن است در خصوص مفاهیم ماهوی ،چنین نیست زیرا آن ها هر کدام از جهتی بر
شیء خارجی حمل شده و به نوعی مصادیق متفاوتی دارند .بنابر این اگر مفهوم وجود
مصداق دارد ،پس مفاهیم ماهوی نمیتوانند مانند مفهوم وجود مصداق داشته باشند و
حمل موجود بر آنها ،صحیح نخواهد بود.

2

 .8مفاهیم ماهوی در خارج موجود نیستند
نتیجه دو مسئله قبل یعنی مصداق داشتن وجود و همچنین عدم امکان مصداق داشتن
همزمان وجود و ماهیت این است که مفاهیم ماهوی مانند انسان و درخت و  ،...مصداق
ندارند و در نتیجه« ،موجود» نیستند .این سخن ،در نظر اول غیر قابل قبول به نظر
میرسد ،چرا که ما «موجود» را بر ماهیات مختلف حمل میکنیم و اگر این قضایا غلط
باشند ،بسیاری از دانش ما دچار بطالن خواهد شد که به وجدان مییابیم چنین نیست.
اما نکتهای است که باعث می شود در عین آنکه مفاهیم ماهوی (در خارج) موجود
نیستند ،اما چنین مشکلی هم رخ ندهد .و آن اینکه موجود ،به درستی بر ماهیات حمل
میشود ،اما این حمل ،حملی مجازی است .همه این قضایا صحیح هستند ،اما مجازا و
بالعرض.
 .1بین مفاهیم ماهوی از جهت مصداق می تواند نسب اربعه برقرار باشد و در آنجا ،امکـان دارد مفـاهیم
مختلفی دارای مصادیق واحد باشند در نسبت های عم وم و خصوص و تساوی ،اما بحث اینجا با آنجـا
متفاوت بوده و ربطی به آن ندارد.
 .2این نقطه نظر ،دقیقا جایی است که نظر استاد فیاضی را متفاوت می کند ،زیرا ایشان قائل بـه امکـان
صدق همزمان مفهوم وجود و مفاهیم ماهوی بر شیء واحد هستند و از همین روی ،دیدگاه ایشان بـا
مالصدرا و همچنین اکثر مفسرین اصالت وجود متفاوت است.
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برای تصور بهتر این مسئله الزم است ابتدا به تفاوتی که در حمل های مختلف
ماهوی که موضوع و محمول ماهیت است با حمل «موجود» بر ماهیت اشاره شود .در
محمول های غیر از «موجود»  ،حمل یا انضمامی است و یا انتزاعی .انضمامی آن است که
در خارج دو مصداق است که با یکدیگر اتحاد داشته و منضم به یکدیگر هستند و
انتزاعی آن است که در خارج یک مصداق است و در ذهن دو مفهوم که هر دو بر آن
مصداق صادقند .سخن اصلی شیخ اشراق در اعتبارات عقلی و همچنین تصریح میرداماد
این است که حمل وجود یا موجود بر ماهیت ،مثل سایر محموالت نبوده و نه انتزاعی
است و نه انضمامی ] ،3ص  ،[68پس الزم است توجه شود حمل «موجود» بر ماهیات
متفاوت است از حمل سایر محموالت بر آنها .با نگاه دقیق به این امر ،نتیجه گرفته می
شود وجود یا بر ماهیت حمل می شود و یا بر وجود و امکان ندارد هر دو ،به یک معنا
«موجود» باشند.
مالصدرا ابتدا حمل موجود بر وجود را صحیح دانسته ،سپس آن را حملی حقیقی و
حمل موجود بر ماهیات را حملی مجازی و بالعرض بیان میداند.
وجود موجود است چون در خارج مصداق دارد و ماهیت موجود نیست ،زیرا اگر
اشیاء خارجی مصداق وجود باشند نمیتوانند مصداق ماهیت باشند .اما ماهیت به سبب
موجود بودن وجود ،بالعرض و مجازا موجود است .به این صورت که چون مفهوم وجود،
مصداق خارجی دارد ،ماهیات نیز به تبع آن و به این عالقه که هر کدام از آن ها رابطه
تصویری با آن مصادیقِ وجود دارند ،مجازا موجود هستند .بنابر این صورت صحیح قضیه
در قضایایی که موجود بر ماهیات حمل میشود چنین است« :وجودِ انسان 1موجود

است» اما خود مفهوم ماهوی انسان ،نمیتواند موضوعِ موجود واقع شود.
عالوه بر دلیل نقضی که چون وجود موجود است و دو مفهوم نمیتوانند یک مصداق
داشته باشند پس ماهیات مصداق ندارند ،دلیل ایجابی نیز بر این امر وجود دارد .ماهیت،
یک تصویر است و از آن جهت که تصویر است ،قابلیت مصداق داشتن و تحقق داشتن
در خارج را ندارد .تنها زمانی این امکان را پیدا میکند که با وجود ترکیب شود .وقتی
وجود به ماهیت اضافه شود ،مثال «وجودِ انسان» ،ماهیت امکان تحقق در خارج را (البته
بالعرض) پیدا خواهد کرد .زیرا آنچه در خارج است ،صاحبِ تصویرِ انسان است نه تصویر
انسان .این مسئله ،نکتهای اساسی در اصالت وجود است که از طرفی تصور آن مشکل
 .1که وجودِ انسان ،یعنی وجودی که مفهوم انسان با آن رابطه تصویرگری و حکایت دارد.
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است و از طرف دیگر ،تصور آن ،تصدیقش را به همراه دارد و اگر این مسئله روشن شود،
درک و تصدیق اصالت وجود ساده میشود .برخی مباحث فلسفی به نوعی حکایت از این
مسئله داشته اند ،مثل « الماهیت من حیث هی لیست اال هی ،ال موجوده و ال معدومه».
اما مالصدرا ،با دقت نظر و پیگیری نکته بسیار مهمی که شیخ اشراق مطرح میکند ،به
این مسئله واقف می شود که ماهیت به تنهایی قابلیت صدق بر خارج را ندارد و تنها به
واسطه وجود می تواند بر خارج صدق کند .همین مسئله خود دلیل اصلی اصالت وجود،
یعنی مصداق داشتن وجود در خارج است .دلیل اصلی اصالت وجود همین است که
ماهیت ،تا زمانی که وجود به آن اضافه نشود ،نمیتواند حاکی از خارج بوده و در خارج
مصداق داشته باشد .پس وجود خود مصداق دارد و این باعث میشود اضافه شدن آن به
ماهیت ،موجب مصداقدار شدن ماهیت به صورت مجازی شود .این دلیل ،تقریبا در همه
مواردی که مالصدرا اصالت وجود را مطرح میکند ،پیش از سایر ادله و مهم تر از همه
آن ها مطرح میشود ] ،8ص .[64وی استدالل میکند آنچه که انضمامش به ماهیت،
موجب موجود شدن و مصداقدار شدن ماهیت میشود ،قطعا خود به تنهایی و بنفسه،
موجود است و مصداق دارد و ماهیت ،به سبب آن و به عرض آن و مجازا ،موجود و
مصداق دار است:
«بل انّما أقول انّ الشى ء الذى یکون انضمامه مع الماهیّة أو اعتباره معها ،مناط کونها
ذات حقیقة ،یجب أن یصدق علیه مفهوم الحقیقة أو الموجودیّة .فالوجود یجب أن یکون
له مصداق فى الخارج ،یحمل علیه هذا العنوان بالذات حمال شایعا متعارفا .و کلّ عنوان
یصدق على شىء فى الخارج ،فذلک الشى ء فرده ،و ذلک العنوان متحقّق فیه .فیکون
لمفهوم الوجود فرد فى الخارج ،فله صورة عینیّة خارجیّة مع قطع النظر عن اعتبار العقل
و مالحظة الذهن .فیکون الوجود موجودا فى الواقع ،و موجودیّته فى الخارج انّه بنفسه
واقع فى الخارج ،کما انّ زیدا مثال انسان فى الواقع ،و کون زید انسانا فى الواقع عبارة عن
موجودیّته .فکذا کون هذا الوجود فى الواق ع عبارة عن کونه بنفسه موجودا و کون غیره به
موجودا ،ال انّ للوجود وجودا آخر زائدا علیه عارضا له بنحو من العروض و لو باالعتبار،
کما فى العوارض التحلیلیّة ،بخالف الماهیّة کاالنسان .فانّ معنى کونه موجودا ،انّ شیئا
فى الخارج هو انسان ،ال انّ شیئا فى الخارج هو وجود .و معنى الوجود موجودا انّ شیئا
فى الخارج هو وجود و هو حقیقة» ] ،7ص.[121
در این عبارت مشاعر ،مالصدرا توضیح می دهد که مقصود اصلی وی از اصالت وجود،
همین است که هر مفهومی (ماهیات) برای آنکه در خارج مصداق داشته باشند ،باید به
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مفهوم وجود ضمیمه شوند .بنابراین ،مفهوم وجود خود در خارج مصداق دارد ( ،)1و این
مصداق دار بودن آن بنفسه و حقیقی است ( ،)2و ماهیات مجازا و بالعرض وجود در
خارج مصداق دارند ( .)3تمام ادعای اصالت وجود را میتوان در این سه جمله خالصه
کرد.
بنابر این مدعای اصلی این مقاله ،همین نکته است که ماهیت در خارج مصداق
نداشته و امکان صدق بر خارج را ندارد و نخواهد داشت .بلکه انضمام آن به مفهوم وجود
موجب می شود امکان صدق آن مفهوم ترکیبی از وجود و ماهیت بر خارج حاصل شود.
مسئله ای که در اصالت وجود مطرح است آن است که آیا ماهیت البشرط یا کلی
طبیعی در خارج موجود ا ست یا نه و برخی اصالت وجود را به این صورت تفسیر می
کنند که ماهیت البشرط در خارج موجود نیست ،اما ماهیت بشرط شیء یعنی ماهیت
منظم به وجود که از آن به ماهیت موجوده تعبیر می کنند ،در خارج صادق است .اما
طبق تفسیر ما ،حتی ماهیت موجوده نیز برخارج صادق نیست چرا که چنین چیزی
امکان ندارد .آنچه بر خارج صادق است ،وجود است که به ماهیتی اضافه می شود .وجودِ
انسان ،بر خارج صادق میشود.
همانطور که پیشتر گفته شد ،اصالت وجود به دلیل اهمیت باالی آن ،مناقشات و
مباحث زیادی به دنبال داشته و پیرامون آن سخن فراوان است .اما به دلیل انسجام
مطلب و پرهیز از پیچیده شدن ،تفسیر خود از اصالت وجود را به آنچه تا کنون گفته
شد مختصر میکنیم و پس از این ،به بررسی مختصرِ سایر تفاسیر میپردازیم.
 .9نقد و بررسی تفاسیر

پس از مالصدرااغلب فیلسوفان در سنت فلسفه اسالمی به اصالت وجود قائل و هر کدام
در پی شرح دیدگاه مالصدرا و یا ارائه تقریر خودشان از اصالت وجود شدهاند .بعضی از
این تقریرات تفاوتهایی اساسیبا یکدیگر دارند که بعضا مهم و تعیین کننده میباشند و
میتوان ادعا کرد در میان آنها تفاسیری است که با نظر مالصدرا متفاوت است .در
اینجا مجال بررسی همه آنها نیست ،بلکه به طور کلی تفاسیری که با تفسیر ارائه شده
اخالفاتی دارد را ذکر کرده و وجه برتری تفسیر مورد نظرمان را بیان میکنیم .اما به
طور کلی ،دو رویکرد مهم در تفسیر اصالت وجود است که یکی تفسیر عرفانی اصالت
وجود بوده و دیگری تفسیری فلسفی است .تفسیر عرفانی که در کلمات مالصدرا وجود

96

فلسفه و کالم اسالمی ،سال پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان 1400

دارد و البته از عرفا گرفته شده ،خود زمینه ساز تفسیر فلسفی بوده و تفسیر فلسفی نیز
با وجود تفاوت های اساسی با تفسیر عرفانی ،اما زمینه ساز آن می باشد .گاهی نیز گفته
می شود اساسا اصالت وجود همان تفسیر عرفانی است و مباحث فلسفی آن یک زمینه
ساز ورود به آن بحث عرفانی می باشد ] .[6ما در اینجا تفسیر فلسفی را مورد نظر داریم
و به آن می پردازیم .در این زمینه دو استاد معاصر فلسفه اسالمی ،غالمرضا فیاضی و
عبدالرسول عبودیت ،اقدام به جمع آوری و نقد و بررسی تفاسیر اصالت وجود نموندهاند
و همانطور که در مقدمه بیان شد در اینجا بیشتر بر اساس دسته بندی ایشان از
تفاسیربه بررسی آنها میپردازیم.
استاد فیاضی ،در کتاب «هستی و چیستی در مکتب صدرایی» به صورت مبسوط به
بررسی تفاسیر اصالت وجود ،ادله و نتایج آنها پرداخته است .ایشان تفاسیر اصالت وجود
را در سه دسته جمع بندی میکنند .تفسیری که مورد نظر خود ایشان است چنین
است که شیء خارجی ،مصداق بالذات مفهوم وجود است ،مصداق واقعی ماهیت موجوده
نیز می باشد ،اما مجازا و به سبب وجود .بنابر این ،ایشان هم وجود و هم ماهیت را
موجود میدانند ،اما وجود را بالذات و اصیل و ماهیت را به تبع آن .تفسیر ایشان بر این
مسئله مبتنی است که شیء واحدمیتواند مصداق دو مفهوم باشد .بنابراین شیء خارجی
هم مصداق وجود است و هم مصداق ماهیت ] ،16ص.[33
در تفسیر دوم ،ماهیت حد وجود است ،یعنی انتزاعی ذهنی است و اصال وجود ندارد
و موجود نیست .در این تفسیر شیء خارجی مصداق مشترک وجود و ماهیت نیست و
اساسا ماهیت ،امری عدمی و انتزاعی ذهنی است از حد وجود.
در تفسیر سوم ماهیت ،صورت وجود در ذهن است .به این معنا که شیء خارجی،
وجود است و الغیر .وقتی انسان با قوه فهم و علم حصولی خود میخواهد اشیاء وجودی
را بشناسد ،ذهن او با مفاهیم ماهوی ،تصاویری از آن اشیاء بدست میآورد .این تصاویر،
ماهیت هستند .بنابراین رابطه ماهیت و وجود ،رابطه تصویر با صاحب تصویر است ]،16
ص . [37البته در جایی تفسیر چهارمی نیز مطرح شده و آن اینکه ماهیت ،تصویرِ حدِ
وجود است .و تفاوت آن با تفسیر سوم آن است که در تفسیر سوم ،ماهیت صورت وجودِ
محدود است ،اما در تفسیر چهارم ماهیت صورتِ حدِ وجودِ محدود است ] ،20ص.[181
البته عموما این دو تفسیر را در یک تقسیم بندی قرارداده اند که ماهیت را تصویری از
وجود خارجی (چه خود آن و چه حد آن) در نظر می گیرد.
تفسیری که استاد عبودیت در کتاب «درآمدی بر نظام حکمت صدرایی» ارائه می-
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کند ،تا حدود زیادی به این تفسیر اخیر شباهت دارد .در تفسیر ایشان «وقتی که می-
گوییم« :وجود موجود است» به این معناست که حقیقت وجود همان خودِ موجود
خارجی است ،همان خود واقعیتی است که جهان خارج را پر کرده نه به این معنا که
دارای وجود ،یعنی صادق بر واقعیت  ...اما وقتی میگوییم :ماهیتی ،مثال انسان ،موجود
است به این معناست که دارای وجود است؛ یعنی ،صادق بر واقعیتی است نه اینکه خود
همان واقعیت خارجی باشد» ] ،13ص [85وی در ادامه ،موجود را دارای دو مصداق یا دو
معنا در نظر میگیرد ،زمانی که بر وجود حمل میشود به معنی چیزی است که مال
خارج را پر کرده ،اما زمانی که بر ماهیت اطالق میشود به معنای چیزی است که تنها
صادق بر واقعیت خارجی است و واقعیت خارجی «وجودِ ماهیت» است که ماهیت بر آن
حمل میشود ] ،14ص .[111در نهایت هم تاکید میکند« :ماهیت تصویر و حکایت
حقیقت وجود است» ] ،13ص.[87
سایر محققین نیز تفاسیر اصالت وجود را در این سه دسته تفسیر گروه بندی کرده
اند ] ،15ص  [70و برخی تفیسر اول را تفسیر عرفی ،تفسیر دوم را تفسیر فلسفی و
تفسیر سوم را تفسیر عرفانی نام نهاده اند ،1] .ص [36البته میتوان از یک منظر این
تفاسیر را در دو دسته جای داد ،تفسیری که خارج را هم مصداق وجود میداند و هم
مصداق ماهیت که استاد فیاضی و استاد خسروپناه از طرفداران آن میباشند و تفسیری
که وجود را متن خارج دانسته و ماهیت را امری ذهنی و حاکی از آن میداند .اکثر
مفسرین مالصدرا این تفسیر را برگزیده اند که اساتید بزرگ فلسفه اسالمی معاصر مانند
شهید مطهری ] ،18ص ،[77آیت هللا جوادی آملی ] ،2ص [31و استاد مصباح یزدی
] ،19ص [212از جمله مقررین آن می باشند ] ،17ص.[137
استاد فیاضی در جمع بندی تفاسیر اصالت وجود چنین میگوید« :در باب تعبیری
که در هر یک از تفاسیر ،از خود نظریه اصالت وجود به دست داده اند ،میتوان گفت که
هر سه تفسیر در این امر مشترک اند که وجود در خارج دارای تحقق و موجودیت است؛
یعنی امور واقع مصداقهای حقیقی وجودند؛ و اساسا در تفسیر های دوم و سوم از
«اصالت وجود» جز این نمی خواهند ،اما در تفسیر نخست ،بر بالذات بودن این تحقق نیز
تاید میرود ،لیکن وقتی نوبت به «اعتباری بودن ماهیت» میرسد ،اختالف بیشتر
می شود :در تفسیر نخست ،مراد از اعتباریت ماهیت آن است که ماهیت ،صرف نظر از هر
چیزی غیر از خودش (ماهیت من حیث هی) ،موجود نیست .اگر بنا باشد ماهیت موجود
شود ،به واسه وجود –که بالذات موجود است -موجود میشود؛ یعنی اگر حکم میشود
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که ماهیت البشرط ،من حیث هی موجود است ،بالعرض است .اما الزمه این سخن آن
نیست که ماهیت در خارج حقیقتا تحقق نداشته باشد .ماهیت اگر موجود گشت ،چون
خارجا عین وجودِ خود است ،حقیقتا موجود است؛ یعنی ماهیت موجود –بشرط وجود-
بدون هیچ گونه تجوز موجود است .ولی در تفسیرهای دیگر ،ماهیت نه تنها در آن حال
که از وجود جدا در نظر گرفته شده و تنها در اعتبار عقل موجود است (من حیث هی)،
بلکه در آن حال نیز که به واسه وجود ،به موجودیت متصف میگردد ،حقیقتا موجود
نیست» ] ،16ص.[45
با دقت در تفاسیر اصالت وجود ،چند نکته مهمی که پیشتر به آنها اشاره شد را در
همه آنها به نوعی یافت میکنیم :وجود موجود است به نفسه و ماهیت به واسطه وجود
موجود است .این که ماهیت به واسطه وجود موجود است ،همان حیثیت تقییدیه و
واسطه در عروض است که از آن به مجازی و عرضی نیز تعبیر میشود .هر کدام از این
تفاسیر به نوعی اصالت وجود را به تصویر کشیده و حقایق آن را روایت کردهاند ،اما در
نتیجه نهایی ،بیشترشان کامل نبوده و در موارد بسیار ظریفی متفاوت گشتهاند.
در تفسیر استاد فیاضی که هم وجود را موجود میداند و هم ماهیت را ،مگر اینکه
وجود بالذات موجود است و ماهیت بالعرض ،از یک امر بسیار مهم چشم پوشی شده ،و
آن اینکه شیء خارجی نمی تواند همزمان هم مصداق وجود باشد و هم مصداق ماهیت.
ایشان بر امکان و وقوع این امر که یک چیز ،مصداق دو مفهوم باشد ،مانند عینیت
صفات و ذات الهی ،عینیت جسم تعلیمی و جسم طبیعی و عینیت زمان و حرکت ،تاکید
کرده و قائل اند که شیء خارجی مصداق هر دو است .صرف نظر از اینکه آیا چنین امری
ممکن است یا نه ،قطعا در مورد مفهوم وجود و ماهیت نمیتواند ممکن باشد و یک
شیء مصداق هر دو باشد .زیرا این دو مفهوم ،تفاوتهایی با هم دارند که مانع از این امر
میشود .وجود ،طارد عدم است و ماهیت طارد عدم نیست .وجود متشخص است و
ماهیت چنین نیست .جدای از اینکه اساسا سنخ مفهوم ماهوی ،سنخی نیست که بتواند
در خارج موجود بوده و صادق بر خارج باشد.
این که شیء خارجی نمیتواند مصداق هر دو باشد ،مبنا و اساسی است که حاصل
دیدگاه شیخ اشراق است و اساس اصالت وجود را شکل میدهد .در تفاسیر دیگر که
ماهیت را تصویر وجود میداند ،در مفهوم وجود مشکلی پیش میآید .خود مفهوم وجود،
چگونه خارج را نشان میدهد؟ آن هم مانند ماهیت است؟ اگر ماهیت نشان دهنده
خارج است ،یعنی خارج مصداق و محکی ماهیت است .خود مفهوم وجود هم همینگونه
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است ،پس بین این دو چه فرقی است؟
اشکالی که در تفسیر استاد عبودیت مطرح میشود ،با تمام دقت باالیی که تفسیر
ایشان دارد ،در این است که ماهیت را صادق بر خارج میداند در صورتی که بیان کردیم
وجود صادق بر خارج است و ماهیت چنین نیست .ایشان ،حقیقت و مصداق وجود را
چیزی می داند که مال خارج را پر کرده و ماهیت ،بر آن مال خارج صدق میکند .اگر
چنین باشد ،یعنی هم وجود و هم ماهیت مصداق دارند و تفاوتی بین آنها نیست.
ایشان« ،وجود موجود است» را به حمل شایع صناعی در نظر میگیرد ،یعنی مصداق
وجود و حقیقت وجود ،مال خارج را پر کرده (موجود است) و اینکه میگوییم ماهیت
موجود است ،یعنی ماهیت صادق بر خارج است ]،12ص .[196پس وجود دو معنا دارد
که این خود اشکال دیگری پدید می آورد که شیخ اشراق بر آن تاکید کرده و مالصدرا
نیز در پی رهایی از آن برآمده است.1
در نهایت ،از نظر استاد عبودیت ،مطلب اول در خصوص اصالت وجود ،یعنی تفاوت
مفاهیم و تصورات با حقایق خارجی مهم است و لب اصالت وجود همین است .اینکه
ذهن با عین متفاوت است ،ذهن نمود عین و تصویر آن است .نباید احکام تصویر و
صاحب تصویر را اشتباه گرفت .اما در تفسیر استاد فیاضی ،به بخش دوم اصالت وجود،
یعنی مصداق داشتن مفهوم وجود و قضیه «وجود موجود است» بیشتر توجه شده و به
مصداق داشتن بالذات وجود پرداخته میشود.
 .10نتیجه
با شرحی که داده شد ،مدعای اصلی اصالت وجود چنین است:
 .1وجود مفهومی است که در خارج مصداق دارد و مفاهیم ماهوی ،اساسا از سنخی
هستند که نمیتوانند در خارج مصداق داشته باشند .این مفاهیم هنگامی که به وجود
منضم می شوند ،مجازا و به تبع وجود (بالعرض) در خارج مصداق پیدا میکنند ،یعنی
امکان مصداق داشتن در خارج را بالعرض بدست میآورند .البته هدف مالصدرا محدود
به این مسئله نیست و او با تما یز بین وجود خارجی و مفاهیم ماهوی ذهنی لوازمی در
 .1اساسا وقتی به بررسی این مسئله که وجود موجود است می پردازیم ،یکی از اصلی ترین مسائلی کـه
پیدا می شود تفاوت معنای «موجود» در دو ققضیه «وجـود موجـود اسـت» و «انسـان (یـا هـر مفهـوم
ماهویای) موجود است» می باشد .که خود این تفاوت معنایی باعث بروز اشکال است.
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فلسفه استخراج مینماید و مسائل متعددی را حل میکند .اما اگر آن لب و محتوا که
تمایز بین ذهن و خارج است را کنار بگذاریم ،مسئلهای که مالصدرا با عنوان اصالت
وجود و اعتباریت ماهیت مطرح میکند صادق بودن قضیه :الوجود موجود میباشد.
 .2نقد و داوری در خصوص اصالت وجود مجالی گسترده تر میطلبد و مقصود اصلی
این مقاله نشان دادن این مهم است که تفسیر اصالت وجود خصوصا به این شیوه ،ثمرات
مهمی در فلسفه خواهد داشت .بر اساس این تفسیر ،نوع حمل در قضیه «وجود موجود
است»حمل شایع صناعی می باشد .یعنی حملی که موضوع آن مصداق است و نه مفهوم.
در حالی که اگر معنای «موجود» مصداق داشتن باشد ،معنای این جمله چنین می شود
که «مصداق وجود ،مصداق دارد» که غلط مینماید .وجود ،خود به عنوان مصداقی برای
مفاهیم ماهوی ،خود شرط صحت و امکان حمل شایع صناعی است .اما خود دیگر
نمی تواند در یک قضیه شایع صناعی به کار برده شود .درست بر خالف آنچه مالصدا به
آن تصریح میکند که «الوجود موجود» یک حمل شایع صناعی است.
 .3تفسیر ارائه شده ،راه را برای نقد و بررسی و تکمیل اصالت وجود هموار میسازد.
در این مسئله ،دیدگاه شیخ اشراق در مقابل مالصدرا است و پس از صدرا غالب فالسفه
جانب وی را گرفته و نظریه شیخ اشراق را مهجور نمودهاند .در صورتی که با تفسیر ارائه
شده از اصالت وجود ،معتقدیم نظریه شیخ اشراق میتواند به صورت جدی مورد بررسی
قرار گرفته و چه بسا در این مورد بخصوص مقبول واقع گردد .چرا که مسئله در این
است که یا مفاهیم ماهوی بر خارج صدق میکنند و یا مفهوم وجود .مالصدرا چنین
بیان می کند که چون مفهوم وجود ،شرط صدق ماهیات بر خارج است ،پس ضرورتا خود
نیز باید بر خارج صادق باشد .در حالی که میتوان از همین دلیل به جهت خالف آن نیز
استفاد ه کرد و استدالل نمود که چون وجود خود شرط صدق بر خارج است ،پس
نمیتواند بر خارج صادق باشد.

1

در نتیجه تفسیر درست از نظریه مالصدرا ،اهمیت بسیاری در چگونگی قضاوت در
مورد آن و آینده مباحث وجودشناسی و فلسفی خواهد داشت.
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 .1چنانکه کانت نیز در مسئله شرط استعالیی مطلبی مشابه این را دارد.
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