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 1یدگاه عالمه طباطباییعتباریت ماهیت از دا
 2حامد کمیجانی 

 چکیده
حقیقتی است که در پاسخ از چیستی شیء بیان ، مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود

آثار شیء  أمنشو بالذات  اوالً کهاست امری  ،همچنین یکی از معانی اعتباریت .شود می
 .استیاد کرده  د وجودعالمه طباطبایی از این ماهیت اعتباری به عنوان  ح .خارجی نیست

مفهومی است که از حد وجود  ماهیت صرفاًالف(  قابل تفسیراست: گونه به دو سخناین 
 ای است که شیء در ماهیت همان حد وجودی (ب ؛ شود بستر کارکرد ذهن انتزاع می در

تفسیر دوم مورد پسند عالمه طباطبایی  دارای آن شده است. بستر فقدان کماالت وجودی
قی یتحقق مفهومی و وجود ذهنی حقا مفاهیم ماهوی را بازتاب مستقیم ورا ایشان است؛ زی

ظرفی که اتصاف در هر از سوی دیگر معتقد است  داند که در خارج تحقق دارند و می
بر این اساس مراد از حد بودن  .دتحقق دارن ظرف،همان  در نیزدو طرف اتصاف  ،باشد

 ماهیت برای وجود، معنای دوم است.

 ید واژگانکل
 .اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، حد وجود، عالمه طباطبایی

                                            
 .31/12/1031، تاریخ پذیرش: 03/30/1031تاریخ دریافت: . 1
 ((navayeshgh@gmail.com .اسالمی  پژوه سطح سه فلسفه دانش. 2
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 مقدمه
 داشت. ، تأثیری شگرفو شهود عقل ،در نزدیک کردن زبان دین مالصدرا ةحکمت متعالی

موجب شد ارائه کرد که منسجمی دستگاه فلسفی  جدید،های  صدرالمتالهین با بیان اندیشه
چنین توانست با کار عقلی روی دستگاه وی هم .درشد کنفلسفه اسالمی از نظر محتوا 

با تسلطی صدرا  عقالنی سامان بدهد.دستگاهی شناسی عرفا نظام عرفانی را به صورت  هستی
های عقالنی خود استفاده کرد  تحلیل یید براهین وأاز شریعت برای ت ،که بر متون دینی داشت

 آرای ،های دینی قالنی روی گزارهکار ع از شریعت و گرفتنبسیاری با الهام موارد در  و
 .                                        نمودجدیدی ابداع 

عنوان صدرا عرضه کرد، همان است که با ای که  ترین اندیشه ترین و زیربنایی صلیا
. برای فهم صحیح اندیشه اصالت وجود و شود میآن یاد  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از

 :داشت کهیت باید توجه اعتباریت ماه
 ،از آن جهت که واقعیت دارند ها و موجودات  مقام تبیین احکام واقعیت فلسفه در .1

 وچون امری واقعی و حقیقی است  ،کند که موجود میبیان فلسفه به تعبیر بهتر  ؛باشد می
 ؛چه خواص و احکامی را در خارج دارد ،متنی را در خارج پر کرده و امری موهوم نیست

اعتباریت ماهیت به دنبال تثبیت این حقیقت است که  بحث اصالت وجود و سوف درفیل .2
باشد  همان وجود می ،متن موجود خارجی را وجود تشکیل داده است و واقعیت خارجی

 ماهیت تنها حالت انتزاعی این واقعیت و وجود خارجی است.  و

برای  ف احکام واقع وکش شناسی و مقام هستی فیلسوف درمزبور،  ةبا توجه به دو نکت
 کند: مراحل را طی می ، اینتثبیت اینکه متن واقع را وجود تشکیل داده است

فعل و انفعاالتی نسبت به ثانیاً  و دواقعیت داراوالً خودش که  دیاب بالوجدان می هر انسانی .1
 اوست؛که کاشف از واقعیت داشتن حقایق دیگری پیرامون  دامور دیگر دار

  :کنیم یابیم که از واقعیات پیرامون خود دو معنا انتزاع می وجدان میهرکدام از ما بال .2

 ؛کنیم وجود و هستی )که با توجه به حیثیت وقوع و تحقق واقعیت، آن را انتزاع می (الف
 ؛کنیم( آن را انتزاع می ماهیت و چیستی )که با توجه به حیثیت چیستی واقعیت، (ب

کنیم که این  حکم می و ،و انسان بودن را انتزاع شتندااز واقعیت خارجی معنای هستی  مثالً
 ؛واقعیت خارجی وجود دارد و این واقعیت خارجی انسان است

لذا حیثیت را دارا هستند؛ حیثیتی است که تمام واقعیات آن ، هستی واقعیات وجود و .0
 ؛شود اشتراکی آنها نامیده می
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معناست که هر  بداناین  و استحیثیت اختصاصی واقعیات  واقعیات  ماهیت و چیستی .4
  دارد؛ماهیت خاص خودش را  ،واقعیتی

کند و مفهوم وجود  مفهوم ماهیت از حیثیت اختصاصی واقعیات حکایت می با توجه به اینکه .5
لذا نتیجه گرفته  ،و مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مغایر است، از حیثیت اشتراکی واقعیات

 ؛باشند دو حیثیت مختلف واقعیت خارجی  می واند  با هم متفاوت آن دوکه محکی  شود می

مصداق بالذات یکی از دو مفهوم وجود یا  ،واقعیت خارجی مزبور،با توجه به نکات  .1
 و حیثیت ،آن امر دیگر یا ماهیت  و یعنی واقعیت خارجی یا وجود است و است؛ماهیت 

 . باشد ویژگی انتزاعی واقعیت می

امر  و استکه در خارج عین واقعیت  یاز وجوداصیل عبارت است  دانست امر باید حال
 .شود این امر اصیل انتزاع می زاست که ا ماهیتیاعتباری 

به معنای اعتباریت ماهیت و حیثیت انتزاعی بودن آن برای بررسی و تبیین در این مقاله 
  ایم. تمسک کردهعالمه طباطبایی سخنان 
و او، برخالف  لهین قرار نگرفتهأرالمتصدمستقالً مورد توجه له اعتباری بودن ماهیت ئمس

تفسیر و تبیین معنای اعتباری بودن ماهیت و نوع تعامل آن با وجود به بابی را  ،اصالت وجود
ماهیت  هر چند به موجودیت بالعرض ماهیت و تقدم وجود بر نداده است؛اختصاص ، اصیل

 اره کرده است.وجود اش صدق ماهیت بر ماهیت در خارج و اتحاد وجود و در خارج و
یا تعبیراتی شبیه به آن  عبارات اواز  له به طور مستقل نپرداختند وئبه این مسنیز صدرا  پیروان

اما عالمه طباطبایی و شاگردان وی با تأمل بیشتر در این مسئله تفسیرهای  .استفاده کردند
و استاد  تومرحیق مخاستاد جوادی آملی در  اند. متعددی از اعتباریت ماهیت به دست داده

پناه  استاد یزدان و هستی و چیستی و استاد فیاضی در ةالحکم ةنهایتعلیقه بر مصباح یزدی در 

به  نظام حکمت صدرایی درآمدی بردر سلسله دروس خارج نهایه و استاد عبودیت در 
یت لهین از اعتبارأصدرالمتمراد که  اند بر این عقیدهیک هر اند و له پرداختهئبه این مستفصیل 
پژوهشگران  اند. له قصد کردهئکه هر کدام از ایشان از این مساست همان چیزی  ،ماهیت

تثبیت یکی از اقوال این بزرگان  یا بر ،اند فلسفه اسالمی که در این زمینه دست به قلم برده
              .     شود میاند که به یکی از این اقوال منتهی  یا خود از مسیری پیش رفته اند و استدالل کرده

مستقلی  ةمقال یانگاه مرحوم عالمه طباطبایی کتاب  معنای اعتباریت ماهیت از بارهدر
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به طور   .به آن پرداخته شده است ،الی موضوعات و مطالب دیگر هرچند البه ،نوشته نشده
که  است له دو تفسیر مختلف نقل شدهئاین مس کلی در خصوص نظریه عالمه طباطبایی در

 .شود میدو تفسیر پرداخته  قاله به هراین مدر 
 بر این اساس پژوهش کنونی از وجوهی ضروری است: 

شوند )مانند بحث  می هایی که از لوازم اصالت وجود محسوب از جایگاه ماهیت در بحث .1
، بحث جعل و علیت( ،بحث امکان وجودی ،بحث تشکیک ،اشتداد و تضاعف حرکت و

تفسیر کردیم چنین ما اعتباریت ماهیت را  اگرنکه توضیح ایشناخت صحیحی پیدا کنیم. 
شناختی  هرگز به لحاظ فلسفی و هستی ،که از ماهیت هیچ خبری در خارج نیست

به نحو مجاز فلسفی و  ، حتینیاز به علت را تضاعف یا مجعولیت و توان اشتداد و نمی
ای تفسیر کردیم که  ولی اگر اعتباریت آن را به گونه. به ماهیت اسناد داد 1،شناختی هستی

شناختی  توان گفت که احکام مذکور به لحاظ هستی میباشد، با خارجی بودن آن سازگار 
چون حیثیت و تعینی  نیزماهیت  ودهد  میکه متن واقعیت را تشکیل  استبرای وجود 

، است که این وجود در خارج یافته است )بدون آنکه درصدی از متن واقعیت را پر کند(
 ؛شود شناختی دارا می را به نحو مجاز هستیاین احکام 

نسبت را جایگاه وجود اصیل که شود  سبب میآشنایی با تفسیر صحیح از اعتباریت ماهیت  .2
 شوند )مانند امکان ماهوی و کثرات ماهوی( به احکامی که از لوازم ماهیت محسوب می

هیچ خبری از ماهیت در که این معنا گرفتیم اگر اعتباریت ماهیت را به  .به درستی بشناسیم
 ایناینجا مقصود  )در توان احکام ماهیت را به نحو مجاز فلسفی دیگر نمی ،خارج نیست

به است، خارج  ن آن درتعیّ احکام موجود اعتباری را  که حیثیت و ،است که موجود اصیل
ود دارا شود( به وج ،اقتضایی نسبت به آنها داشته باشد نحو مجازی و بدون آنکه حقیقتاً

ای تفسیر کردیم که با خارجی بودنش  ولی اگر اعتباری بودن آن را به گونه اصیل اسناد داد.
به نحو مجاز احکام ماهیت اعتباری را  ،توان گفت که وجود اصیل میباشد؛ سازگار 
 شود؛ میدارا فلسفی 

                                            
در  شیءشود، بدین معناست که  متصف میاحکام واقعیت  به دارا بودن واقعیت ومجازاً امر موجود در خارج . اینکه 1

احکاام آن را   لذا حکم واقعیت بودن و و دهد درصدی از متن واقعیت را تشکیل نمی ،عین حالی که در خارج هست
 .شود حقیقتا دارا نمی
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 تطابق ذهن و وجود خارجی و نوع تفسیر ما از اصالت ماهیت در بحث وجود ذهنی و .0
چراکه اگر اعتباریت ماهیت را به معنای ذهنی محض بودن ماهیت  ؛بسزایی دارد ثیرأت عین،

خارج و  توانیم از موجودیت ماهیت در دیگر نمی ،عدم راهیابی آن به خارج تفسیر کنیم و
یاب  ماهیت ،تطابق کامل ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی سخن بگوییم و از آنجا که ذهن

ذهن اموری را از  ،چون در واقع ؛سخن گفتو عین طابق ذهن توان از ت دیگر نمی ،است
 ؛فهمد که در خارج موجودیتی ندارند خارج می

کم  منفصل در حساب و )مانند کمّاست تعینات ماهوی  ،آنجا که موضوع علوم حقیقی از .4
مستلزم  ،النفس( اگر ماهیت را امری ذهنی تفسیر کردیم نفس در علم متصل در هندسه و

 ؛شود می مسائل آنها تمام این علوم وذهنی شدن 

اصالت وجود در نزدیک کردن  همان طور که ترین ضرورت این پژوهش آن است که  مهم .5
نوع تفسیر ما از اعتباری بودن ماهیت هم نقش  ،زبان فلسفه وعرفان نقش اساسی دارد
شود  می در عرفان از طرفی گفته ؛ زیراعرفان دارد بسزایی در نزدیک کردن وادی فلسفه و

و وجودحقیقی فقط وجود حق است  که کل متن نظام هستی را وجود حق پر کرده است
این وجودات شود که  می از طرفی هم گفته و و سایر وجودات، وجودات بالعرض هستند

را طوری تفسیر  ماهیاتحال اگر اعتباری بودن  .اند در خارج محقق ،ظهورات او ومجازی 
همین تفسیر را در مورد نحوة مجاز توان  می ،نها سازگار باشدکردیم که با خارجی بودن آ

بودن و اعتباری بودن وجودات امکانی در فضای وحدت شخصی به کار برد؛ زیرا مقصود از 
اعتباری، امری است که درصدی از متن واقع را تشکیل نداده و در عین حال چون خصیصه 

     شده، لذا در خارج موجود گردیده است.و نمود و ظهوری  است که آن واقع در خارج دارا 
تفسیر صحیحی از  ،بیانات عالمه طباطبایی توجه بهاست که با پژوهش حاضر این هدف 

 ،حد وجود بودن ماهیت بیان کنیم که اعتباری بودن و اعتباری بودن ماهیت به دست آوریم و
است )بدون آنکه  موجوددر خارج  ،بلکه ماهیت اعتباری .با خارجی بودن آن منافاتی ندارد

همین  ،یابد آنچه از وجود خارجی به ذهن انعکاس می متن واقع را پر کند( و درصدی از
 باشد. این تفسیر از اعتباریت ماهیت بر تعینی است که آن وجود در خارج دارا می ماهیت و

این مقاله در است. از نظر ایشان  خالف تفسیر مشهور بر بایی کامالًطاساس بیانات عالمه طبا
 مورد نقد قرار خواهد گرفت.  این تفسیر مشهور کامالً
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 عالمه طباطبایی  از دیدگاهمعانی ماهیت 
را در معانی آن فیلسوفان است و  ،یکی از اصطالحات رایج در فلسفه اسالمی« ماهیت»

 اند: مختلفی به کار برده

 آید چیستی شیء می ال ازؤس امری که در .6
را از غیر  یءش و ،شود که چیستی شیء را تبیین مفهومی گفته میماهیت در این اطالق به 

ال بما هو کما ؤما به یجاب عن الس ةان الماهی»گوید:  صدرالمتألهین می دهد. خودش تمییز می
یمکن  ال یصدق علی ما ا مفهوما کلیا والیکون الّ ال بکم هو فالؤبه یجاب عن الس ما ةان الکمی

 1«ةمعرفته اال بالمشاهد
معتقد ایشان  .استذکر کرده در آثار خود اقسام آن را  مه طباطبایی این معنای ماهیت وعال

در نه معنای موجود  ،حیث ذاتش از ،ماهیتی که به معنای مایقال فی جواب ماهو استاست 
  :نه معنای معدوم وآن اخذ شده است 

ذاتها  لی ذاتها فی حدبالنظر ا لما کانت من حیث هی و هو وهی مایقال فی جواب ما ةالماهی
 ة،وال ال موجود ةموجود کانت فی حد ذاتها ال ةاو معدوم ةبی ان تتصف بانها موجودأت ال

  2.خوذ فی حد ذاتهاأمنهما م ءبمعنی ان الموجود والالموجود لیس شی

یا  ،شود موضوعش سنجیده میبا کند که ماهیت به معنای مذکور وقتی  ایشان همچنین بیان می
اخذ شده و یا مفهومی است که در ذات آن موضوع اخذ موضوع ت که در ذات آن مفهومی اس

فی الماهیات تسمی الذاتیات  ةالمفاهیم المعتبر» :شود قوام ذات به آن ملحق میاز بلکه بعد  ،نشده
 0«.عن الحدود تسمی عرضیات ةیحمل علیها وهی خارج سوی ذلک مما وهی التی تسمی ذاتیات وما

 هو به الشیء هو ما .2
 گردد. اطالق می شیئی به هر باشد و ذات می این اطالق به معنای هویت و ماهیت در

هو  هو بما به الشیء ة[الماهی]یفسر  وقد» 4«.الشیء هی التی بها هوهو ةماهی»گوید:  مالصدرا می
  5«.الجمیع فیعمّ

                                            
 .0ا2، ص2، جاسفارصدرالدین شیرازی،  .1
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واجب  که ماهیت داشته استبیان و عالمه طباطبایی این معنای ماهیت را هم ذکر کرده 
هویت واجب تعالی  ،این عبارت مقصود از ماهیت درو همان وجودی است که دارد  ،تعالی

 1«.واجب الوجود ماهیته انیته»است: 

 مایقال فی جواب ماهو .9

 ،از آن مقصود شود و این اطالق به خود مفهوم مایقال فی جواب ماهو اطالق می ماهیت در
واقع  شوند( پاسخ از چیستی شیء بیان میمفهومی است که مقسم مقوالت )اموری که در 

به این معنا  ؛شود واقع معقول ثانی فلسفی محسوب می باید دانست که این مفهوم در شود. می
همان گونه که مفهوم  ؛شود خواص وجودی موجودات معلول محسوب می که از احکام و

 که شیء ن طورلذا هما شود. و موجود بودن از احکام وجودی آنها محسوب می ،شیء بودن
شود مفهوم مایقال فی  بالفعل بودن از وجود آنها انتزاع می واحد بودن و ،موجود بودن ،بودن

 شود. حیثیت چیستی داشتن هم از وجود آنها انتزاع می بودن یا جواب ماهو
ماهیت مفاهیمی مانند مفهوم که  گوید و می عالمه طباطبایی این معنای ماهیت را ذکر می کند

از نحوه وجودی اشیا  ،مفهوم موجودیت مفهوم شیئیت و، فی جواب ما هو بودن( )مایقال
انتزاع  اند با توجه به خاصیتی که پیدا کرده ،متن وجودی اشیا یعنی از؛ شوند انتزاع می

 ها و توجه به دارایی باو  حد وجودی اشیا ازکه  مفاهیم ماهوی نیستنداما  ؛شوند( می
)که تمامشان  گانه توان آنها را مقسم برای مقوالت ده لذا نمی .دشون های آنها اخذ می نداری

 :یک مقوله بیشتر نداریم بیان کرد که ما مفاهیم ماهوی هستند( قرار داد و
 ةالموجود وشیئی اال للشیء ةهوی هو وال الشیء هو ذاته المقول علیه فی جواب ما ةفماهی

وقریب منه  لشیء کون وجوده قائما بالغیرا ةلما لیس بموجود وعرضی ةفال شیئی الشیء موجود
فهذه مفاهیم  کون وجوده فی غیره غیر خارج من وجود الغیر ءالشی ةو حاال ونسبی ةکونه هیئ

 2.الوجود من نحو ةمنتزع

 معانی اعتباریت از دیدگاه عالمه طباطبایی
یمی اطالق نخستین بار شیخ اشراق به آن دسته از مفاهرا در سنت فلسفی ما واژه اعتباریت 

مفاهیمی  صرفاً که تحققی در خارج ندارند و محال است که در خارج موجود شوند وکرد 
                                            

 .13ص، بدایة الحکمة سیدمحمدحسین طباطبایی، .1

 .040ا042، ص2ج، همان .2
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 :شوند به امور خارجی اضافه میو در ذهن، هستند که توسط ذهن 
االعتباریات فال  فیما یکون له فی االعیان ذات کالسواد والبیاض واما ةانما تعتبر المطابق

و قد  ...لعینی نفس وجودها الذهنی وقد یضاف الی العینی لها بل وجودها ا ةهویات عینی
 1.یضاف الی االذهان

دانند. پس از شیخ  اموری اعتباری می مفاهیم و ایشان مفاهیم منطقی و فلسفی را تماماً
خواجه مفاهیم  .گرفتبه همین معنا به کار را اعتباری  واژه ، خواجه نصیرالدین طوسیاشراق

 2به این معنا که هیچ تحققی در خارج ندارند. ؛داند مفاهیمی اعتبای می اًمنطقی و فلسفی را تمام
 میرسیدشریف جرجانی در و مواقفپس از خواجه افرادی چون قاضی عضدالدین ایجی در 

همچنین سعدالدین تفتازانی در  0.اعتباری بودن را به همین معنا به کار بردند ،شرح مواقف
غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی  4.مین معنا به کار بردواژه اعتباری را در ه شرح مقاصد

مالعلی قوشچی  5.برگزیده است واژه اعتباریبرای همین تفسیر را  هیاکل النور اشراق هم در
اعتباری  و ذهنی توان معقول ثانی و مفاهیم فلسفی را نمیکه کند  کالم خواجه بیان میذیل در 

از  شوند. ظرف خارج به این مفاهیم متصف میچراکه موجودات خارجی در همان  ؛دانست
هم وجود  داند که هم وجود محمولی آن و آید که او اعتباری را امری می این عبارت برمی

اعتباری بودن را در  دیگران،مانند قوشچی و  نیزسید سند  1در ذهن باشد. ،نآاتصاف  ربطی و
ای را انتزاعی  که او مفاهیم فلسفی تفاوت وی با قوشچی این بود .برد میمعنای مذکور به کار 

  7.مانند موجود و واحد ؛یندآ دانست که مشتق به شمار می می
توجه به اصطالح  با با توجه به تغییر نگرشی که در ارتباط با مفاهیم فلسفی پدید آمد و

باید این طور توضیح داد که مفاهیم فلسفی از جهت ظرف تقرر و ثبوتشان به  ،اعتباری بودن
هرچند که از جهت  ؛شدند امری ذهنی و اعتباری محسوب می ،ت وجودی محمولیصور

میرداماد اتحاد هنگامی که لذا  .آمدند به شمار میظرف اتصافشان و اتحادشان امری خارجی 
                                            

 .110ص، 1ج ،مجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین سهروردی،  شهاب .1
 .77ص ،کشف المرادالمه حلی، . ع2

 .173ص، 1ج ،شرح مواقفمیرسیدشریف جرجانی،  .0
 .473ص، 1ج ،مقاصدالشرح سعدالدین تفتازانی،  .4
 .105، صاشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرورالدین منصور دشتکی شیرازی،  غیاث 5.

 .30ص ،شرح تجرید العقائدالدین قوشچی،  عالء .1

 .07ص ،1، جاسفاریرازی، . صدرالدین ش7



 010   اعتبار ماهیت از دیدگاه عالمه طباطبایی

و این گونه کرد انتزاع آنها با موضوعشان تفسیر أ به اتحاد منشرا مفاهیم فلسفی با موضوعشان 
جنبه  اموری که کامالً واژه اعتباری عالوه بر ،در آن دوره ،ی لقب گرفتنداموری انتزاع ،مفاهیم

 بر ،شوند( مفاهیمی که توسط ذهن ساخته و پرداخته می ذهنی دارند )مانند مفاهیم منطقی و
تنها مفاهیم ماهوی بودن که چون هم در ظرف خارج تحقق  وشد مفاهیم انتزاعی هم اطالق 

 1:شدند وری حقیقی محسوب میام ،هم در ظرف ذهن داشتند و
احداهما االلهی وثانیهما  اصطالحین: ةتفصیل الکالم فی المرام هو ان فی المعقوالت الثانی

هی ما یکون عارضا لمعقول یکون لوجوده الذهنی مدخل فی  المعنی االول المیزانی النها علی
 ةعی تکون مناطیبل علی انتزا عروضها له ال انتزاعی یکون ذلک قید للموصوف وجزء منه

انما فی  عروضها لالشیاء ةوالکثر ةوانتزاعی الوحد غیر ال ةذلک العروض الذهنی هی الظرفی
فیها التصافها بهما بل بما  ةداخل ةتکون وجوداتها الذهنیة، ای العقل بما هی موجودات عقلی

 2.لهما ةهی ان تلک المهیات فی وجودها الذهنی معروض
عین حال حقیقی  ث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت و درلهین با ارائه بحأصدرالمت

 یمعنای جدید و عمیق ،که واژه اعتباریشد )به معنای مذکور( سبب  دانستن مفاهیم ماهوی
)به  موجودی که مجازاً نیست و ثرا موجود غیر اصیل که منشاً پیدا کند که عبارت است از

  :متحقق است شناسانه( نحو مجاز فلسفی و هستی
لما فی العین و  عن حصول معناه فی النفس مطابقاً ةعبار ان التصور الشیء مطلقاً والنی اقول:

 بوجود عینی اصیل ةالتی توجد تار ةهذا یجری فی ما عدا الوجود من المعانی والماهیات الکلی
  0.بوجود ظلی مع انحفاظ  ذاتها فی کال الوجودین ةوتار

اعتباریت ماهیت  ی که در بستر اصالت وجود وعین حال در عبارت فوق مالصدرا در
هم بعینه در ظرف خارج  داند که هم در ظرف ذهن و ماهیت را امری می ،گوید سخن می
معنایی متفاوت از امر  ،دهد ایشان از اعتباری بودن ماهیت شود که این نشان می محقق می

هیت را همانند قدما چراکه  در عین حال که مااست؛ قصد کرده را ذهنی و انتزاعی صرف 
با  حضور دارد( حقیقتاً عین ذهن و ظرفدو  هر داند )به این معنا که در امری حقیقی می

در بخش دیگری از سخنانش بیان وی کنند.  واژه اعتباریت را بر آن اطالق میاین، وجود 
 4«یهفالغرض ان الموجود فی الخارج لیس المجرد الماهیات من دون الوجودات العین» :کند می

                                            
 .210ا211ص ،نتقویم االیما. میرداماد، 1

 .150-152ص ،همان .2

 .101ص ،المشاعرصدرالدین شیرازی،  .0
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الماهیات امورا انتزاعیا » 1«ای بالعرض ،بالوجود ةموجود ةالماهی»گوید:  میحال  درعین و
به معنای موجود غیر  اعتباری بودن ماهیت راصدرا این تعابیر بیانگر آن است که  2«.ةاعتباری

ه به این معنا ککند،  میتفسیر  شده استدر پناه امر اصیل محقق  آثار نیست و أاصیل که منش
بالعرض  )لذا موجودیت آن مجازی و دهد هر چند درصدی از متن واقع را تشکیل نمی

در  ،موجود خارجی در خارج پیدا کرده ای که واقع و شود( به عنوان خصیصه محسوب می
دارا بودن برخی کماالت وجودی و فقدان  ةواقع خارجی به واسط شود )مثالً خارج محقق می

 ةگردد که این خصیص عین جمادیت در همان ظرف خارج میدارای تی برخی کماالت وجود
درصدی از متن آن  ،هرچند در ظرف خارج برای موجود خارجی محقق شده ،جمادیت

 .تواند بعینه تحقق مفهومی پیدا کند( موجودیتی مجازی دارد و می دهد و موجود را تشکیل نمی
 ةاره کرده و معانی مختلف واژبه تطور اصطالح اعتباری  اش خود آثار عالمه طباطبایی در

تحت عنوان اعتباریات آن و خود معنایی دیگر برای است اعتباری را مورد کاوش قرار داده 
  است.ی وضع کرده عاجتما عمل در دو بخش فردی و ةانسان درحوز

  دارد:معنا  ششاعتباریت  ةتوان گفت از منظر عالمه طباطبایی واژ به طور کلی می
حیثیت مصداقشان در متن خارج بودن و خارجی بودن است )مانند  مفاهیمی که( لفا

 عین ذات ،یعنی خارجی بودن و واقعیت داشتن ؛مفهوم موجود و واحد و بالفعل و...(
 است و در واقع همان موجود و واقیت خارجی است که هرگز الموجود بودن و مصداقشان

 وآید  در نمیذهن  به کمند خارجی   مصداق چون آن ذات و  پذیرد. لذا الواقع بودن را نمی
توان گفت مفهوم یا مفاهیمی که از این مصداق  نمی ،کند غیر خارجی پیدا نمی تحقق مفهومی و

 همین مصداق خارجی است که تحقق مفهومی یافته است و ،خارجی در ذهن منعکس شده
آن  خص ذات(فصل )جزءا یا اعم ذات( )جزء جنس یا )تمام ذات( این مفاهیم بیانگر نوع

آنها مفاهیمی هستند که هر چند ذهن مزبور، مفاهیم  ،توضیحاتاین با توجه به  مصداق است.
تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نیستند )یعنی  ،کند با توجه به خارج انتزاع میرا 

  ؛نیستند( بر آنها منطبق این مفاهیم کامالً وهستند که در خارج محقق  اند تحقق مفهومی اموری
 ؛مفهوم عدم( )مانند الشیء بودن است که حیثیت مصداقشان معدوم بودن و مفاهیمی( ب

همان الشیء  این مصداق، در واقع آنهاست و عین ذات ،الشیء بودن یعنی معدوم بودن و
لذا چون این مصداق هیچ گونه  پذیرد. است که هرگز شیء بودن و موجود بودن را نمی
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توان گفت مفهوم یا مفاهیمی که از آن  نمی ،دارد ، ابااز این پذیرش ذاتاً د وپذیر تحققی را نمی
این مفاهیم  همین مصداق است که اکنون تحقق مفهومی یافته است و ،به ذهن منعکس شده
روشن است که این مفاهیم تنها در بنابراین  یا فصل آن مصداق هستند. بیانگر نوع یا جنس و

 ؛ود ذهنی نیستندظرف ذهن تحقق دارند و وج
 ،کلی بودن مفاهیم )مانند مفهومی بودن است مفاهیمی که حیثیت مصداقشان ذهنی بودن و( ج

یعنی مصداقشان باید از سنخ مفهوم باشد.  ؛...( نوع بودن و ،فصل بودن، جنس بودن ،جزئی بودن
 ستند.روشن است که این مفاهیم تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نیبنابراین 
بندد  ای که در ذهن نقش می کند که مفاهیم ماهوی مرحوم عالمه بسیار شفاف بیان می نکته:

لذا  مفاهیمی حقیقی هستند. گیرند و در مقابل این مفاهیم قرار می ،شوند و از خارج انتزاع می
هم بعینه در ذهن تحقق  خارج تحقق دارند و اموری هستند که هم در ،باید گفت ماهیات

خبری از آنها در  انتزاعی باشند که یواال اگر ماهیات امور ؛کنند انتزاعی  پیدا می می ومفهو
باید مفاهیم ماهوی را هم کنار سایر  ،انتزاع آنها باشد(أ امر دیگری منش صرفاً )و خارج نباشد

 ؛مفاهیم قرار داد
 ردی وعقل عملی و عمل انسان برای نیل به اهداف زندگی ف ةمفاهیمی که در حوز( د

شان  آنها را بر غیر مصادیق حقیقی، به این معنا که ذهن  ؛شود اجتمایی  توسط ذهن اعتبار می
مانند مفهوم مالکیت که یکی از مصادیق حقیقی آن مالکیت تکوینی نفس  ؛دهد تطبیق می

مالکیت افراد نسبت به برای  دهند و تطبیق میاین مفهوم را ها  انسان .نسبت به قواست
بگویند حق تصرف در هر مالی تنها  تا بتوانند قانون وضع کنند وکنند  اعتبار می اموالشان

 مال است؛مختص به مالک آن 
؛ ولی وجود منحازی ندارد ،موجودی که در خارج تحقق داردها( اعتباری به معنای 

 مانند تحقق نسبت و ربط و ؛نفسیتی جدای از وجود طرفین یا طرف خود ندارد وجود و
واقع  ،ای که صادق هستند شیء در خارج )که این امر در محکی قضایای مرکبه ان دواتحاد می

 اند و منطبقربط میان آن دو بر خارج  محمول و چراکه در چنین قضایایی موضوع و ؛شود می
( یا مانند تحقق وجود ربطی در پناه وجود نفسی و مستقل  دارنددر خارج ما بازایی هر کدام 
مجازی دانستن  چه بسا اعتباری و) .ندارد ، وجود منحازیوجود مستقل نآجدای از  ،که خود

عالمه در این اصطالحی که  برای اعتباری بیان  عرفا به این معنا باشد واز سوی وجود معالیل 
 ؛کند ناظر به این دست عبارات عرفا باشد( می



 019  6931/ بهار ـ تابستان  4پیاپی سال سوم/ شماره اول/

ستر اتحادی که با بلکه در ب نیست؛آثار واقع خارجی  أبالذات منش و موجودی که اوالًو( 
  1شود. به او اسناد داده می ،بالعرض و ثانیاً ،واقع خارجی آثار ،واقع خارجی یافته

اصیل ارتباط  امر اصیل چگونه با اعتباری غیر که امراست عالمه به طور واضح بیان نکرده 
عنوان الزم است کیفیت ارتباط ماهیت )به رو  ازاین انتزاعی بودن آن به چه معناست. دارد و

معنای انتزاعی بودن آن  وجود و با 2(اصیل در دستگاه فلسفی مرحوم عالمه امر اعتباری غیر
 .بررسی شوداز منظر عالمه 

 معنای انتزاعی بودن ماهیت از دیدگاه عالمه طباطبایی
هم در ظرف  امری است که هم در ظرف ذهن و ،همان طور که گذشت ،ماهیت از دیدگاه حکما

به این معنا که در  ؛شوند جزء مفاهیم حقیقی محسوب می ،مفاهیم ماهوی ود وش خارج محقق می
هم  بر خالف مفاهیم منطقی که هم عروض و .شوند ذهن محقق می عین و یهر دو وعا

برخالف مفاهیم فلسفی که هر چند موجود خارجی به آنها متصف  اتصافشان در ذهن است و
شان تنها در ذهن تقرر و ثبوت دارند. بر طبق این خود ،انتزاع خارجی دارند أمنش گردد و می

 انتزاع ماهیت به معنای تحقق مفهومی پیدا کردن امری است که در خارج موجود است.، دیدگاه
در داند که  می)ماهیت را امری ه در مورد ماهیت پذیرفت را صدرالمتالهین تفسیر حکما

موجود بالذات  و ان میان اصیلایش ،که گذشت همان طور ( وتحقق داردخارج  ظرف ذهن و
خصیصه و ویژگی وجود  ،مفهوم ماهوی یند.ب این بیان حکما هیچ منافاتی نمی نبودن ماهیت و

درصدی از متن موجود خارجی را پر  ونیست است که چون از جنس موجودیت خارجی 
ت که نباتی ة)مانند خصیصاست  ای است که موجود خارجی پیدا کرده تنها  خصیصه کند و نمی

 ،(را دارا شده استدر همان ظرف خارج آن  ،وجود خارجی در بستر تعین خاصی که یافته
برخالف خود وجود خارجی که هرگز از  .تحقق مفهومی پیدا کنددر ذهن هم تواند بعینه  می

در ذهن  شود و توان گفت آنچه از وجود خارجی فهم می )لذا می شود خارجیت منسلخ نمی
 .همین است( نیزیاب بودن ذهن  ماهیت سرّ ماهوی آن است و ةن خصیصهمی ،شود منعکس می

وجودی  یانحا اصیل را برآمده از حدود و مرحوم عالمه طباطبایی ماهیات اعتباری و غیر
که مطلب ایشان اینبرای  ؛کند وجودی تفسیر می یوجودی و انحا آنها را حدود داند و می

ذومراتب است که و واحد  یحقیقت ،وجود اوالً :داشتنکته توجه  باید به این دوفهمیده شود، 
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 1؛شود ختم می، محض است ةای که در آن قو یدان تبةبه مر و ،عالی وجوبی شروع ةاز مرتب
 نداری در آن راه ندارد و داری تمام کماالت وجودی است و فقدان و ،عالی وجود ةمرتب :ثانیاً

 ةاند  که  مرتب ای از کماالتی واجد دستههرکدام   ،ولی مراتب مادون ؛نهایت است لذا بی
 ةلذا غیر از مرتب 2دارند. شانمافوق ةمرتب اند که ای از کماالتی فاقد آنهاست و فاقد دسته ،مادون

وجودی خاصی  هستند  که  ةنحو  تمامی مراتب وجودی دارای  حد وجودی و ،عالی وجود
 اند.   گر از آنها پدید آمدهدر بستر وجدان برخی از کماالت وجودی و فقدان برخی دی

اند که واقعیت  وجودی یانحا ماهیات همین حدود و ،حال باید دانست که از منظر عالمه
 : کند آنها را به ذهن منعکس می د،محدو

 ةیتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد الماهیات الموجود حد ال ةموجود ةفذات کل ماهی
یتعداه وجوده الی غیره فهو لیس  مثال حد لوجوده ال ةاالنسان الموجود ةفماهی عنها. ةالخارج

  3.لالنسان ةالمباین ةبفرس ولیس ببقر ولیس بشجر ولیس بحجر الی آخر الماهیات الموجود
تختص بما اذا کان  «االزلیه ةالضرو» 4.تخصصا بالماهیات المنبعثه عنه المحدده له ان للوجود...

  5.الواجبی الوجود تحده ماهیه وهو یشوبه عدم وال ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا ال
  6.لها تحدها ةال ماهی ةان الواجب بالذات حقیقه وجودی

 7.لیس وصفا عدمیا بل هو فی معنی نفی الحد ةالتجرد عن الماهی
 حد وجود  بودن ماهیت از منظر عالمه  به دو گونه قابل تفسیر است:

محدود بودن کماالت وجودی شیء   د که ازمفاهیمی هستن ماهیات صرفاًتفسیر اول: 
این  ةای را دارد که الزم بیانگر این هستند که شیء چه کماالت وجودی و شوند انتزاع می

 ای را فاقد است.                                 تبیین این نکته است که شیء چه کماالت وجودی ،مطلب
 اول از حد وجود بودن ماهیت: لوازم تفسیر

چراکه مفاهیم  ؛مفاهیم حقیقی نخواهند بود ، طبق این تفسیر مفاهیم ماهوی دیگراوال
هم بعینه در خارج تحقق  وجود مفهومی دارند و مفاهیمی هستند که هم در ذهنْ ،حقیقی
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انتزاع  أتنها منش ،مانند مفاهیم فلسفی ،مفاهیم ماهویمزبور، اساس تفسیر  حال آنکه بر 1؛دارند
 ندارد؛در خارج مابازایی  ،مفهوم انسان )مثالً نداردخارج مابازایی در  ، ولیخارجی دارند

 چنین است؛همان طور که مفهوم علت 
 ؛بلکه تنها دارای مصداق هستند ؛مفاهیم ماهوی دارای فرد نیستند ،طبق این تفسیر ثانیاً

ینه در امری باشد که بع زمانی دارای فرد است که تحقق ذهنی و وجود مفهومیِ ،چرا مفهوم
تحققی  ،همانند مفاهیم فلسفی ،ماهیاتمزبور، اساس تفسیر  حال آنکه بر 2دارد؛ حققتخارج 

 ؛انتزاع آنها شده است أمنش ،بلکه تنها محدود بودن کماالت وجودی شیء ؛در خارج ندارند
 نوعی کارکرد اضطراری ذهن بر مفاهیم ماهوی همانند مفاهیم فلسفی با ،طبق این تفسیر ثالثاً

یا بازتاب  ،است که مفهوم ذهنی اینمقصود  آیند. ثر انفعال از مصداق خارجی  پدید میا
اثر برخورد با  بریا امری است که فاعل شناسا  واست کامل امری است که در خارج محقق 

به این معنا که مصداق خارجی به  ؛کند در ذهن خود انشا می ،به طور بدیهی ،مصداق موجود
بدون کمک گرفتن  و به صورت بدیهی ،ر اثر ارتباط با آنبن فاعل شناسا ای است که ذه گونه

آورد که به آن مصداق و چگونگی آن اشاره  پدید می مفهومی را به عمل و ،از شیء دیگر
ر اثر بمفاهیم ماهوی هم اموری هستند که ذهن فاعل شناسا مزبور، حال بر اساس تفسیر  دارد.

چراکه طبق  ؛آورد رجی و از این حیث در خود پدید میارتباط با محدودیت یک موجود خا
مفاهیم ماهوی در خارج  تحقق ندارد تا این مفاهیم بازتاب  یچیزی به ازا ،تفسیر مذکور

 شوند؛تحقق مفهومی آن محسوب  کامل و
 ،چراکه مقصود از وجود ذهنی ؛دیگر وجود ذهنی نخواهیم داشت ،طبق این تفسیر رابعاً

 ای که این مفاهیم کامالً به گونه ؛ماهیاتی است که در خارج تحقق دارند تحقق مفهومی یافتن
ذهن  ظرفماهیات در  مزبور،حال آنکه طبق تفسیر  و 0هستندمنطبق  آن ماهیات خارجی بر

انتزاع خارجی دارند که همان محدودیت موجود خارجی و فقدان  أتنها منش وحاضرند 
 است؛کماالت وجودی دیگر 

دیگر از  ،عملیات ذهنی او را کنار بگذاریم اگر فاعل شناسا و مزبور،سیر طبق تف خامساً
  ؛ماهیات نخواهد خبری بود
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معنای اعتباری مقابل امر اصیل با اعتباری به معنای امری ذهنی  ،طبق این تفسیر سادساً
 اعتباری در ةهیچ تفاوتی ندارد و نباید گفت اطالق واژ ،ذهن حضور دارد( ظرف)که تنها در 

 است؛مختلف  ،این دو اطالق
 ،عین حال در تواند خارجی باشد و اتصاف موضوع به محمول می ،طبق این تفسیر سابعاً

موجود  ،چراکه طبق این تفسیر ؛و طرف دیگر در ذهن باشد ،یکی از دو طرف اتصاف در خارج
 دارد.  ثبوت  که در ظرف ذهن تقرر وشود  متصف میبه انسان بودنی  خارجی در خارج مثالً

ای هستند که موجود خارجی محدود در  ماهیات  همان انحا و حدود وجودیتفسیر دوم: 
حدود  همان انحا و )یا باید توجه داشت که ماهیات گردد. دارای آنها می ،همان ظرف خارج

به صورت  ،ذهن تنها در ظرف عقل و متنی مستقل از وجود خود ندارند و ( تحقق ووجودی
            شوند.                                                                                                                         نفسی موجود می محمولی ووجود  با مجزا و

ولی در پرتو  ،عدمی هستند ،فی نفسه ،نفاد همچنین باید توجه داشت که هرچند حد و
حد وجودی یک وجود خاص در خارج  و یابند وجود خارجی می ارتباطی که با اضافه و

اثر فقدان برخی  کماالت  برکه شوند  محسوب می حیثیتی برای وجود خارجی گردند و می
شوند که در همان ظرف  حیثیتی خارجی محسوب می ،اند آمدهد پدی وجودی موجود مافوق

هم  مصداق وجود است و هم حقیقتاً ،لذا وجود خارجی خارج برای وجود تحقق دارند.
جز متن وجودی چیز  ،شود. )گرچه به حسب خارج مصداق حد وجودی محسوب می حقیقتاً

 .موجود است( ،به عین وجود محدود ،حد وجود دیگری متحقق نیست و
ای که شیء  حیثیت عدمی حد وجودی و ،همچنین باید توجه داشت که طبق این تفسیر

 یتواند بازتاب کامل که میاست مغایر با خود وجود شیء حیثیتی است، در خارج پیدا کرده 
 منسلخ شود و ،االشتراک موجودات است که مابه متن وجود()از محدود  در ذهن پیدا کند و

)لذا حد  شود. تحققی مفهومی پیدا کند که از آن به عنوان مفهوم ماهوی یا حد ماهوی یاد می
 .محدود منسلخ کرده است(آن را از  ،ماهوی همان حد وجودی است که ذهن

در  ،همچنین باید دانست تفاوت این تفسیر با تفسیر پیشین این است که در این تفسیر
لذا  ؛مطالعه دقیقی شده است، مغایرت آن با خود متن وجود در خارج چیستی حد وجودی و

قق تح ویافته، تواند بازتاب کامل ذهنی  می ،برخالف خود وجود ،حد وجود ،طبق این تفسیر
حیثیتی مغایر با وجود در خارج  محسوب  ،حد وجود ،مفهومی پیدا کند. ولی در تفسیر اول

توانستند تحققی مفهومی  ولی نمی ،انتزاع مفاهیم ماهوی بودند ألذا هرچند منشاست؛ نشده 
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بلکه همگی از  ؛انتزاع آنها امری مغایر وجود نیست أ)همانند مفاهیم فلسفی که منش پیدا کنند.
 کنند( حکایت می وجود

 :لوازم تفسیر دوم از حد وجود بودن ماهیت
عین ظرف .چراکه هم در  ؛شوند حقیقی محسوب می ،مفاهیم ماهوی ،طبق این تفسیر اوالً

همان  تحقق مفهومیِ ،مفهوم انسان )مثالً ذهن حضور دارند ظرفهم بعینه در  حضور دارند و
 ؛ته است(ای است که وجود محدود دارای آن گش حد انسانی

چراکه تحقق مفهومی اموری ؛ دارای فرد هستند ،مفاهیم ماهوی ،طبق این تفسیر ثانیاً
  ؛بر آنها منطبق هستند خارج تحقق دارند و کامالً ظرفشوند که بعینه در  محسوب می

شوند که  بازتاب و ظهور کامل اموری محسوب می ،مفاهیم ماهوی ،طبق این تفسیر ثالثاً
برخالف مفاهیم فلسفی و منفعل است؛  رند و ذهن در دریافت آنها کامالًدر خارج تحقق دا

 ،.در مفاهیم فلسفی یا منطقی .برای دریافت آنها ندارد یهیچ گونه نقش فعالکه ذهن منطقی 
ای است که ذهن فاعل  بلکه آن مصداق به گونه ؛آید خود مصداق به شکل مفهوم در نمی

 است؛کند که حاکی از آن مصداق  مفهومی را انشا می ،هیبه طور بدی ،شناسا در مواجه با آن
اموری خارجی هستند که خود بعینه تحقق مفهومی پیدا  ،طبق این تفسیر ،ولی مفاهیم ماهوی

 ست؛ذهن فاعل شناسا تنها دریافت کننده آنها اند و کرده
ارج اند که در خ مفاهیم ماهوی درواقع  وجود ذهنی ماهیاتی ،طبق این تفسیر رابعاً

بر آنها  کامالً اند که بعینه در خارج محقق هستند و چراکه تحقق مفهومی ماهیاتی؛ موجودند
 ؛باشند منطبق منطبق می

باز ماهیات متحقق هستند و  ،اگر فاعل شناسا را هم ملحوظ نکنیم ،طبق این تفسیر خامساً
ماهیتی است که  هم دارای وجود است و هم دارای ،کنیم امری که در خارج به آن اشاره می

 ؛تحقق خارجی یافته است ،در کنف این وجود
انتزاعی با اطالق آن  ذهنی و اعتباریت بر مفاهیم صرفاً ةاطالق واژ، طبق این تفسیر سادساً

امری است که تنها  ،چرا که مقصود از اطالق اول ؛متفاوت خواهد بود بر امر غیر اصیل کامالً
عین هم  ظرفامری است که هرچند در  ،طالق دومولی مقصود از ا ؛تحقق مفهومی دارد

 اثر نیست. أولی منش تحقق دارد

  طباییی خارجی بودن ماهیت از دیدگاه عالمه طبا ادله
که دارد و تصریح کرده است اعتباری تقسیم  مفاهیم را به حقیقی و ،مرحوم عالمه طباطبایی

 شوند و یقی محسوب میمفاهیمی حق ،منطقی برخالف مفاهیم فلسفی و، مفاهیم ماهوی
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هم به  و مفاهیمی است که هم در ظرف ذهن ،دهند که مقصود از مفاهیم حقیقی توضیح می
مستقیم اموری باشند  ای که بازتاب کامل و به گونه ؛عینه در ظرف خارج تحقق داشته باشند

کارکرد باشند که بامفاهیمی نه اینکه  ،شوند خارج انتزاع از که در ظرف خارج تحقق دارند و
انتزاع شده باشند )همانند مفاهیم منطقی یا مفاهیم  ذهنی از مصادیق و ،ذهن پدید آمده

اموری  منطقی صرفاً روشن است که اگر ایشان ماهیات را همانند مفاهیم فلسفی و .فلسفی(
هرگز مفاهیم ماهوی را در  ،دانستند که از مصادیق ذهنی انتزاع شده باشند ذهنی محض می

دادند و تعریف مذکور از مفاهیم حقیقی را بر آنها منطبق  یم حقیقی قرار نمیمفاه ةجرگ
 عالمه طباطبایی می گوید: کردند. نمی

فی الذهن فال  ةفی الخارج فیترتب علیه آثاره وتار ةالمفهوم الذی یوجد تار والحقیقی هو
الی الوجود والعدم کمفهوم االنسان والزم ذلک ان تتساوی نسبته  ة یترتب علیه آثاره الخارجی

واالعتباری خالف الحقیقی وهو اما من  هو الماهیه المقوله علی الشیء فی جواب ما هو وهذا
ثاره فالیدخل الذهن الذی آانه فی الخارج مترتبا علیه  ةمصداقها حیثی ةالمفاهیم التی حیثی

ه کالوجود ذلک انقالبه عما هو علی ةالستلزام ةالخارجی حیثیته حیثیه عدم ترتب اآلثار
انه لیس فی الخارج کالعدم فال یدخل  ةوالوجوب ونحوها او حیثی ةکالوحد ةوصفاته الحقیقی

 یقبل الوجود الخارجی فال وجود ذهنیا لما ال وجود خارجیا له. نقلب الی ما ال الذهن واال
ل فال انه فی الذهن کمفهوم الکلی والجنس والفص ةمصداقها حیثی ةواما من المفاهیم التی حیثی

 ةتار ةمن الخارج فلیست بماهیات موجود ةیوجد فی الخارج واال النقلب.... لیست بمنتزع
کونها علوما حصولیا الیترتب  ةمن مصادیق بشهاد ةبوجود خارجی واخری ذهنی لکنها منتزع

 1.ار فتنتزع من مصادیق فی الذهنثعلیها اآل

به این معنا که  ؛داند افراد خارجی میدارای  ،برخالف مفاهیم دیگر ،عالمه مفاهیم ماهوی را .1
های خود در خارج هستند و تحقق مفهومی  گر ذات و ذاتیات محکینمفاهیم ماهوی بیا
روشن است که این امر مستلزم آن است  .اند منطبقبر آنها  کامالً شوند و آنها محسوب می

که این  حدود ماهوی در ظرف خارج محقق باشند مفاهیم ماهوی واموری به ازای که 
چنین اگر اما  ؛بیانگر ذاتیات آنها باشند شوند و تحقق مفهومی آنها محسوب ،مفاهیم ماهوی

مفاهیمی باشند که با توجه به  مفاهیم ماهوی صرفاً و اموری در خارج موجود نباشند
همان طور که مفاهیم فلسفی را این گونه انشا  ،کند انشا میآنها را ذهن  ،وجودات محدود
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در این صورت مفاهیم ماهوی فقط  دارای مصداق خارجی خواهند بود که بر آن  ،کند می
 ،چراکه در این صورت ؛شوند دیگر تحقق مفهومی آن محسوب نمی کنند و صدق می

عالمه  .د خارجی خواهد بود که به ذهن آمدنی نیستجوهمان مو ،آن مصداق خارجی
 :ذکور هستنددارای فرد به معنای م ،کید دارد که مفاهیم ماهویأت

  1وترتب علیه آثارها اذا کان له فرد خارجی  یقومه ةان المفهوم انما تکون ماهی
 2.فی الذهن ةوانما توصف بالکلی ةفی کل فرد بوجود علی حد ةموجود ةفالماهی

در ضمن هر فرد خود تحقق دارند  ،کند که ماهیات در خارج عبارت بیان میاین عالمه در 
همان ماهیات  که در ظرف ذهن تحقق یابند ویابند  میپذیری  اشتراک زمانی حالت کلیت و و

کند و هم  این بیان ایشان هم فرد داشتن ماهیت را تبیین می خارجی تحقق مفهومی پیدا کنند.
تحقق  ،که فرد داشتن یعنی مصداق خارجی نماید میتفسیر چنین معنای فرد داشتن را 

 خارجی  مفهوم خود محسوب شود.
داند که در ظرف خارج تحقق  اطبایی مفاهیم ماهوی را بازتاب مستقیم اموری میعالمه طب .2

پذیری از اثرخاصیت  کامالً ،کند که ذهن در دریافت مفاهیم ماهوی ایشان بیان می دارند.
برخالف  کامالً ؛کند که در ظرف خارج تحقق دارد تنها چیزی را انتزاع  می خارج دارد و

عبارات  ایشان دراست، نه منفعل. آنها فعال انتزاع ذهن در  منطقی که  مفاهیم فلسفی و
که در بستر  منطقی برخالف مفاهیم فلسفی وا کند که مفاهیم ماهوی  خود تصریح می

گاهی به  ا اند که تنها درظرف ذهن تقرر دارند آیند اموری کارکردهای ذهن به عمل می
 عین و ظرفنسبت به هر دو  شوند و گاهی به وجود ذهنی موجود می و ،وجود خارجی

  :دو وعا تحقق یابند توانند در هر می البشرط هستند و ،ذهن
 ،منها ةالوجود الذی یترتب علیها اآلثارالمطلوب الخارجی وهو ان للماهیات وراء الوجود
فیه اآلثار ویسمی وجود ذهنیا فاالنسان الموجود فی الخارج  قائم  وجودا آخر الیترتب علیها

انه نبات  جسم وبما نها بما ةع بما انه جوهر ویصح ان یفرض فیه ابعاد ثالثفی موضو ال
هذه االجناس والفصول  ویظهر معه آثار ةوناطق ةوحیوانی ةنفس نباتی وحیوان وانسان ذو

یترتب  واالنسان الموجود فی الذهن المعلوم لنا انسان ذاتا واجد لحده غیر انه ال وخواصها.
 0.الخارجیه علیه شیء من تلک اآلثار
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خذ بعض ما تنتزعه من أمصادیقها انها فی الذهن فانه کان الذهاننا ان ت ةاما المعانی التی حیثی
 مفهوم مصداقا تنظر الیه فیضطر العقل الی ان یعتبرله خواص تناسبه کما ان تنتزع الخارج وهو

 داقا وهوخذه وتنصبه مصأمن افراد کزید وعمرو وبکر وغیرهم فت ةمفهوم االنسان من عد
 جزء ماهیتها وهو انوع او المصادیق وهو ةمفهوم تنظر فیما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهی

او العرض العام  وتجده تقبل الصدق  ةالخاص او اعم وهو خارجا مساویا الفصل او الجنس او
 1الکلیه. علی الکثیرین وهو

 ةفیشبه ان یکون منتزع او لیست فیهانها فی الخارج  ةمصداقها حیثی ةالمفاهیم التی حیثی واما
 2.ةالموجبه وعدمه فی السالب من الحکم الذی فی القضایا

مفاهیمی که حیثیت مصداقشان  فلسفی و عالمه با وجود اینکه در ارتباط با مفاهیم منطقی و
وقتی به  ،آیند گوید که در بستر تعمل ذهنی پدید می معدوم بودن است این گونه سخن می

 :گوید می ،رسد وی میمفاهیم ماه
 فی الذهن فال ةفی الخارج فیترتب علیه آثاره وتار ةالمفهوم الذی یوجد تار والحقیقی هو

 والزم ذلک ان تتساوی نسبته الی الوجود والعدم وهذا هو یترتب علیه آثاره کمفهوم االنسان
 0.الماهیه المقوله علی الشیء فی جواب ماهو

کند که  آن را این گونه تفسیر می داند و ا وجود ذهنی میعالمه طباطبایی مفاهیم ماهوی ر .0
 این مفاهیم بر اند و مفاهیم ماهوی تحقق مفهومی ماهیاتی هستند که در خارج تحقق یافته

کند که وجود ذهنی بودن یک  ایشان تصریح می آن ماهیات خارجی انطباق کامل دارند.
سپس این مطلب را بر  واست تحقق خارجی داشتن آن  مستلزم وجود خارجی و ،مفهوم

 ،همان طور که در ذهن موجودند ،به این بیان که این مفاهیم دهد؛ میمفاهیم ماهوی تطبیق 
 :باشند موجود می ،در کنف وجود خارجی خود نیزدر خارج 

یترتب علیها فیه  علیها آثارها وجودا آخر ال ةفی الخارج المترتب ةان لهذه الماهیات الموجود
هو  ،وهذا النحو من الوجود ةغیر آثارها الخارجی بعینها وان ترتبت آثار اخر ةرجیآثارها الخا

 4.االشیاء علمنا بماهیات الذهنی وهو الذی نسمیه الوجود
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امتنع ان یکون للشیء وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق کالماهیات 

 1.الحقیقه المنتزعه من الوجودالخارجی

در و چه نباشد، باشد  ییچه فاعل شناسا ،کند که ماهیات بیان می احتاًعالمه طباطبایی صر .4
 اگر تعمالت ذهن وگوید:  میایشان در بخشی از کالمش  ظرف خارج تحقق دارند.

در  ،نکنیمدر کنار انفعال ذهن از امر خارجی مالحظه  اعتبارات آن را کارکردهای آن و
آنچه در ظرف  ، بلکهنخواهد بودمنطقی هیچ خبری  ظرف خارج از مفاهیم فلسفی و

لذا  تنها وجود است و ماهیتی که در کنف این وجود محقق شده است. ،خارج محقق است
بدون  به خودی خود و ،نامیم آن را شیء می کنیم و آن امری که در خارج به آن اشاره می

دارای وجود  تنها ،ای از مفاهیم کارکردهای ذهن او برای اعتبار دسته فاعل شناسا و ةمالحظ
 :عین محقق شده است یدر وعا ،که در کنف این وجوداست و ماهیتی 

عن الورود  ةالوجود االبی ةحیثی :من حیثیتین مزدوجتینة لفؤان الحقائق الخارجیه او اکثرها م
ومع الوجود الذهنی فی  ،التی تتحد مع الوجود الخارجی فی الخارج ةالماهی ةفی الذهن وحیثی

 2.وربما توجد فی الخارج ةاخری تحل الذهن معقول ةوبعبار ،الذهن

همان ظرف  در ،کند که واقعیت خارجی بیان می اسفارخود بر  ةایشان در این تعلیق 
 دارای دو حیثیت است: ،خارج

 ؛داردابا از ورود در ذهن  حیثیت وجودی  که متن این واقعیت را تشکیل داده است و (الف
همان  در ،که این واقعیت و وجود خارجی ی استا که حد وجودی حیثیت ماهوی (ب

 با آن متحد گشته است. و ظرف خارج  دارای آن شده
با وجود  شود و دهد که آنچه از واقعیت خارجی به ذهن منعکس می ایشان توضیح می

عین  که دراست همین حیثیت ماهوی  ،کند تحقق مفهومی پیدا می وگردد  میذهنی متحد 
از واقعیت خارجی فهم  آنچهبا این بیان روشن است که  ج محقق شود.خار تواند در حال می

واال  ؛همین حیثیت ماهوی است که در خارج دارد ،کند در اذهان ظهور پیدا می شود و می
الماهیات ظهورات » :فرماید میعالمه لذا  .کند حیثیت وجودی آن هرگز تحقق مفهومی پیدا نمی

نمودهایی هستند که  ها و این مهیات تنها جلوه»: گوید میدر جایی دیگر و  0«الوجود لالذهان
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هن در دریافت ذ یعنی 1؛«آورند را در ذهن و ادراک ما به وجود می آنها ،های خارجی واقعیت
توانند از وجود جدا  وگرنه در خارج از ادراک نمی. »حالت انفعال از خارج دارد آنها کامالً

بلکه  ؛ه در خارج از ادراک هیچ گونه ثبوتی ندارندنه اینک 2«.به وجهی مستقل شوند شده و
 در ،در کنف آن وجود ،به عنوان حیثیت آن وجود تحققی مستقل از وجود خود ندارند و

  :خارج تحقق دارند
تنطبق  بما هی وجودات او ال ةان جمیع المفاهیم المعقوله التی تحکی عن الوجودات الخارجی

ال موطن  ةوانما هی من تعمالت العقل وعنوانات ذهنی ةویعلی االعیان بوجه لیست بفاهیم ماه
به واما  ةفی وعاء العین اال الوجود والماهیات الموجود ةلها اال الذهن فلیس بحسب الحقیق

 0.عنه ال خبر فی االعیان ةفی الذهن فهی مسلوب ةسائر المفاهیم المعمول

مانند مفهوم عدم که با کارکرد  مفاهیمی منطقی و مفاهیم فلسفی و ،عالمه طباطباییاز نظر 
فاعل  اگر ذهنِ ،واال به حسب حقیقت ؛تنها در ظرف ذهن تحقق دارند ،آیند ذهن پدید می

در ظرف خارج تنها وجود و ماهیاتی داریم که در  ،کارکردهای او را کنار بگذاریم شناسا و
بلکه  ؛خارج نیستاند و دیگر هیچ خبری از این مفاهیم در ظرف  کنف این وجود تحقق یافته

تنها وجود  (را کنار گذاشتیم ذهن او در چنین شرایطی که فاعل شناسا و)در ظرف خارج 
لیس اال  فالذی نشیر الیه بقولنا هو...: »اند است و ماهیاتی که در کنف وجود تحقق پیدا کرده

   4«.وجوده الحقیقی وماهیته التی یعبر عنه بالذات
امری که در  ،های مذکور گیرد که با توجه به عبارت نتیجه می خود تعلیقات ةعالمه در ادام

ماهیت آن وجود  نامیم وجود و کنیم و آن را شیء و واقعیت می ظرف عین به آن اشاره می
 :است که در کنف آن تحقق پیدا کرده است

 ،نیافتن واقعیت موجود و با دار و واقعیت ،آن است که با یافتن واقعیت ،مهیت چیزی
 ؛تصور ندارد ،نیافتن واقعیت از برای خود واقعیت هستی فرض یافتن و شود و یمعدوم م

چیزی  ،به طوری است که اگر موجود شود ،باشد انسانیت انسان که مهیت انسان می مثالً
یعنی ]باشد  درخت و چیزهای دیگر متمیز می در خارج پیدا خواهد شد که از اسب و

که  استهمان ظرف خارج دارای حد انسانی شود که در  واقعیتی در خاج موجود می
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موجود  [مهیت انسان] و اگر [امور دیگراست درخت و از اسب وشدن سلب  ،آن ةالزم
 1.پنداری خواهد بود هیچ و ،نشود

 ،مهیات با آن ةهم دار یعنی عین واقعیت است و واقعیت هستی به خودی خود واقعیت
 2.اشندب اعتباری می پنداری و ،آن بی دار و واقعیت

 ،وجود پیدا کند واقعیت و ،کند که اگر مهیت بیان میآشکار مذکور عبارت عالمه طباطبایی در 
 ذهنی خواهد بود که تنها در ذهن حضور دارد. امری اعتبای و واال صرفاً ؛دار خواهد بود واقعیت

 0«.ةعقلی ةفی الخارج التی لها صور ةلها کالماهیات الموجود ةعقلی ةان حقیقه الوجود ال صور»
که نداشت دیگر معنا  ،دانست اموری ذهنی می روشن است که اگر ایشان ماهیات را صرفاً

 باشند. مفهومی ذهنی و تحققی مفهومی می بگوید ماهیات خارجی  دارای  صورت و
فان کل معنی عقلناه  اما ان یکون له مطابق فی الخارج موجود فی نفسه سواء کان هناک »

           4«.من الجماد والنبات والحیوان وامثالها ةالجواهر الخارجیعاقل او لم یکن ک
چه فاعل  ؛کند که ماهیات در ظرف خارج تحقق دارند عبارات تصریح میاین ایشان در 

 نباشد.و چه شناسایی باشد 

این بود که داد فلسفی خود ارائه  ستگاهلهین در دأکه صدر المت یهای یکی از نوآوری .5
 :موجودند دو طرف اتصاف هم در همان ظرف ،تحقق پیدا کندکه  رفیاتصاف در هر ظ

والحق ان االتصاف نسبه بین شیئین متغایرین بحسب الوجود فی ظرف االتصاف فالحکم بوجود 
احد الطرفین دون اآلخر فی الظرف الذی یکون االتصاف فیه تحکم نعم االشیاء متفاوته فی 

   5.د لیس للآلخر منهاالموجودیه ولکل منها حظ خاص من الوجو

 کند: عالمه طباطبایی ذیل این عبارت صدرا بیان می
فیه وقد تقدم ان الزم کون الوجود الرابط موجودا  ةهذا هو الحق الصریح الذی ال مری

 ةبوجود طرفیه وفیهما ان یتحقق الطرفان معا فی ظرف تحقق الرابط  فال معنی لتحقق قضی
 1.او احد طرفیها حقیقی واآلخر اعتباری مجازیاحد طرفیها ذهنی واالخر خارجی 
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بلکه همان  موصوف امری خارجی و «انسان است ،وجوداین » ةدر قضیرو چون  ازاین
هرچند  .استخارج  موجود  در ،لذا وصف آن هم که انسانیت باشداست،  واقعیت خارجی

به آن  خارج حیثیت و حدی است که آن وجود در تحقق مسقلی از وجود خودش ندارد و
 است.شده دارای آن  و ،متصف

 خصیصه و ،روشن است که ماهیت واضح و کامالً ،مذکور ةگان شش ةبا توجه  به ادل
وقتی  ،به این بیان که وجود ؛کند حیثیتی است که در همان ظرف خارج  وجود امکانی پیدا می

سبب  ،اریند و این فقدان و شود فاقد برخی از کماالت وجودی می ،کند تنزل پیدا می
 سایر از امتیاز، این حد خاص پیدا کردن ةالزم حدی خاص پیدا کند که ،که وجود گردد می

 گوید:  میلذا مرحوم عالمه  .اشیاست
 ةالماهیات الموجود یتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد حد ال ةموجود ةفذات کل ماهی

 تعداه وجوده الی غیره فهومثال حد لوجوده ال ی ةاالنسان الموجود ةعنها. فماهی ةالخارج
  1.لالنسان ةالمباین ةلیس بفرس ولیس ببقر ولیس بحجر الی آخر الماهیات الموجود

به طوری است که اگر موجود  ،باشد انسانیت انسان که ماهیت انسان می» :در جای دیگریو 
  2«.باشد چیزهای دیگر متمیز می چیزی در خارج پیدا خواهد شد که از اسب و درخت و ،شود

 به این معنا که از سنخ و ؛نفسه امری عدمی است )مانند انسانیت( فی باید دانست که حد وجود
ولی به برکت ؛ وجود نیست )همان طور که هر حدی از جنس محدود خودش نیست( جنس

شود. باید  در ظرف خارج متحقق می است، اتحادی که با آن وجود پیدا کرده ارتباط و اضافه و
واقعیت  ،تحقق مستقلی از آن وجود ندارد غیر از وجود متنی ،ه حد وجودتوجه داشت ک
و حدود ماهوی که مرکب  . همچنین باید دانست که مفاهیم ماهویتحقق ندارددیگری در کنار 

لذا ماهیات چون  .اند بازتاب ذهنی همان حدود وجودی و ،تحقق مفهومی اند، فصل از جنس و
ثبوت   ذهن تنها در ظرف، منحاز موجود نیستند و ه طور مستقلدر خارج ب اند و اموری اعتباری

ذهن تنها در ظرف  و است  محمولی و نفسی دارند و ثبوت نفسی آنها اعتباری و پنداری محض
عقل  در خارج ثبوت ندارد و چون ماهیت اعتباری است و»گوید:  میلذا عالمه  تحقق دارد.
نه  ،ظرف عقل است ،ظرف ماهیات عقل است...ثبوت وی عندال پس ناچاراً ،کند ادراکش می

برای  ،مطلب ةعالمه در ادام 1«تحقق سرابی است ،تحقق ماهیات» :گوید همچنین می 0«.خارج
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 ،گمان نشود که مقصود ایشان ذهنی صرف بودن ماهیت و اعتبار عقلی بودن آن استاینکه 
  2«.ل ساکن بودندهمان حدود وجودیه هستند که در مراتب و مناز ماهیات» :گوید می

دهد که ایشان در عبارات مذکور ثبوت نفسی ماهیات را  قصد کرده  این بیان عالمه نشان می
)نه اینکه بخواهد بگوید در ظرف خارج هیچ خبری از ماهیات نیست(  که ثبوت نفسی است 

د دهن ادامه توضیح میعالمه در  .تنها در ظرف عقل است ،آنها که همان مفاهیم ماهوی است
مرآتی  ،که این مفاهیمکند  بیان میسپس  آورد. این مفاهیم را به چنگ میذهن چگونه که 

 مرآتی دارند. تحقق سرابی و دهند و هستند که وجود خارجی را نشان می
برد که این ماهیات خارجی از خارج نزد ذهن  زمانی به تحقق ماهیات پی می ،باید دانست که عقل

هومی یابند. در این صورت است که عقل به طور قهری و بدیهی حکم تحقق مف پیدا کنند وظهور 
لما کانت الماهیات » :فرماید میلذا مرحوم عالمه  ند.کند که این مفاهیم و حدود ماهوی موجود می

 0«.ظهورات الوجود لالذهان توسع العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها وحمله علیها
 بندی جمع

 :رود ه عالمه طباطبایی  به سه معنا به کار میماهیت از نگا ةواژ
 ؛(مقصود، هریک از مقوالت عشر استآید ) چیستی اشیا میاز امری  که در جواب پرسش ( الف
 ؛ذات شیء هویت و( ب
 ةشود و برهم مفهوم مایقال فی جواب ماهو )همان معنایی که مقسم مقوالت واقع می( ج

 .کند( آنها صدق  می
 رود: اری از منظر ایشان در معانی ذیل به کار میاعتب ةهمچنین واژ

 ؛مفاهیم اعتباری )که تنها در ظرف ذهن تقرر دارند(( الف
 ؛شوند می عمل  برای نیل به هدفی در زندگی اعتبار ةمفاهیمی که در حوز( ب
 است؛به وجود طرفین خود موجود  مستقلی ندارند و موجودی که به هیچ وجه تحقق نفسی و( ج
 ،وجود شیء یافته بلکه در بستر ارتباطی که با ؛آثار صادر از شیء نیست أدی که منشموجو( د

 شود. آثار شیء به او اسناد داده می
 (استاعتباریت ماهیت  )که قائل به اصالت وجود وعالمه باید دانست در دستگاه فلسفی 

به معنای امری  همان ماهیت  ،اثر نیست أمقصود از اعتباری به معنای امری که بالذات منش
 .آید که در پاسخ از چیستی اشیا میاست 
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 کند که این بیان به دو گونه قابل تفسیر است: عالمه ماهیت اعتباری را  حد وجود  معنا می
آیند وذهن با  مفاهیمی هستند که از حدود وجودی به دست می ماهیات صرفاً اول: تفسیر

 ؛کند را اعتبار می اآنه ،مالحظه حدود وجودی
بستر فقدان برخی کماالت  ای هستند که شیء در ماهیات همان حدود وجودی دوم: تفسیر

است. باید توجه داشت حد وجودی )مانند شده دارای آن حدود خاص  ، در خارجوجودی
ولی در بستر  ،سنخ وجود نیست یعنی از جنس و ،هرچند که امری عدمی است انسانیت(
است شده در کنف آن وجود در خارج موجود  ،د یافتهوجو ارتباطی که در خارج با اضافه و

 .)هرچند تحقق و متن مستقلی از وجود خودش ندارد(
 :استتفسیر دوم  ،مقصود عالمه از حد وجود بودن ماهیتذیل، براساس شش دلیل 

 کند که در مفاهیم حقیقی را مفاهیمی تعریف می داند و ماهیات را مفاهیم حقیقی می عالمه .1
 ن و خارج تحقق دارند.ظرف ذه هر دو

کند که مصداق  بیان می داند که دارای افراد خارجی هستند و ایشان ماهیات را مفاهیمی می .2
ذاتیات آن  ةحکایت کنند ،شود که آن مفهوم زمانی فرد آن محسوب می ،یک مفهوم

تحقق مفهومی آن به شمار رود. لذا چنین مفهومی در واقع حقیقتی است  مصداق باشد و
 عین تحقق دارد. ذهن و ظرفهر دو که در 

ای  )به گونه .اند داند که بازتاب مستقیم امور محقق خارجی ایشان ماهیات را مفاهیمی می .0
 .حالت انفعال از خارج دارد( که ذهن در دریافت آنها کامالً

 شوند و های خود محسوب می داند که وجود ذهنی برای محکی ایشان ماهیات را مفاهیمی می .4
 است که امر خارجی بعینه تحقق مفهومی پیدا کند و اینکند که مقصود از وجود ذهنی  بیان می

 وجود ذهنی ندارد. اصالً ،گیرد که امری که دارای ذات متحقق در خارج نباشد نتیجه می

تصریح  و اند تحقق دارای ثبوت و ،فاعل شناسا یداند که ورا ایشان ماهیات را اموری می .5
 در خارج جز وجود و ،را لحاظ نکنیم کارکردهای ذهن او ناسا وکنند که اگر فاعل ش می

 خبری از چیز دیگری نیست. ،ماهیتی که در کنف آن موجود شده

دو طرف اتصاف هم در خارج  حتماً ،خارجی باشد ،که اگر ظرف اتصافاست ایشان قائل  .1
بودن یا نبات  لذا از آنجا که واقعیت خارجی است که به انسان بودن یا حیوان تحقق دارند.

تحقق  ،لذا ماهیات هم در ظرف ثبوت د،شو بودن و... متصف می بودن یا عنصر
بلکه به عین  ؛متن مستقلی از وجود خودشان ندارند ،بر اصالت وجود دارند.)هرچند بنا

 .باشند( به عنوان حیثیت آن موجود می وجودشان و
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