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 فلسفة اسالمي ترویجيدوفصلنامة علمي 
 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول / شمارة سومسال 

 تبیین اعتباریت ماهیت
 1در گرو مبادی تصوری و تصدیقی

  2زاده علی مناف 

 چکیده 
وجود و ماهیت را باطل  هم زمانِ، که اصالت متعالیهات اصالت وجود در حکمت اثب

داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین مالصدرا در اثبات اصالت وجود تنها  می
رود و عبارات مالصدرا در  تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می

و گاه متضاد است که موجب تفاوت در تقریرهای بیان موجودیت ماهیت، گوناگون 
مختلف از اعتباریت ماهیت نزد مقررین حکت صدرایی شده است. با این حال، دقت در 
مبانی حکمت متعالیه و پذیرش آن مبانی به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی مؤثر در محل 

یت ماهیت نزد شود که مراد از حیثیت تقییدی در موجود بحث، به این مهم رهنمون می
صدرالمتألهین، موجودیت به حیث تقییدی نفادی وجود است که حظی از تحقق، هرچند 

گاه به معنای ذهنی محض بودن ماهیت یا موجود  تحقق غیر اصیل، برای ماهیت دارد و هیچ
 بودن ماهیت به حیث اندماجی وجود نیست.

  واژگان کلیدی
 قییدی، صدق، خارجی بودن صادقاصالت وجود، اعتباریت ماهیت، مفهوم، حیث ت

 

                                            
 .11/12/1901، تاریخ پذیرش: 11/10/1901تاریخ دریافت: . 1
 ((taha.sadra01@gmail.com .فلسفه اسالمی سهپژوه سطح  . دانش2



 121  6931تابستان ـ  بهار/  4پیاپي / اول/ شماره  سومسال  

  درآمد
ترین مسئله حکمت متعالیه، اصیل بودن وجود است که سرریز شدن آن در نظام  بنیادی

حکمت صدرایی موجب تحولی شگرف در تبیین هستی گردیده است که سابق بر آن، در 
ار واقع میان مشارب مشایی و اشراقی، یا به عنوان مسئله مستقل مطرح نبوده یا مورد انک

 کننده است که صدرالمتألهین در مورد آن می فرماید: ای تعیین جایگاه این مسئله به اندازهشده است. 
وقد هدانا اهلل سبحانه الی کنه االمر ونور قلوبنا بشهود الحق فی هذالمقام ویسر لنا 

 1بالهامه وتسدیده دفع هذه الشکوک کلها وقمع ظلمات هذه الوساوس واالوهام برمتها.
اثبات اصالت وجود در حکمت صدرایی که اصالت همگام وجود و ماهیت را امری باطل 

 می داند، به منزله اعتباری دانستن ماهیت است. 
اعتباری بودن ماهیت که در متون مالصدرا با عبارات گوناگون و گاه متضاد بیان شده است، 

هیت شده است. فارغ از های مقررین حکمت صدرایی از اعتباریت ما موجب تشتت دیدگاه
تفاوت عبارات صدرالمتألهین، تبیین صحیح اعتباریت ماهیت مستلزم قبول یا انکار برخی 
مبادی تصوری یا تصدیقی مربوط به بحث است که در کلمات صدرالمتألهین به آن اشاره 
شده است. تبیین صحیح این مبادی، موجب فهم میزان صحت و سقم تقریرات مختلف 

 اهیت خواهد بود.اعتباریت م
محور اصلی این مقاله بیان و تبیین مبادی تصوری و تصدیقی مورد اختالف مقررین در 
تقریر اعتباریت ماهیت بر اساس مبانی حکمت متعالیه است که در سایه آن، نحوه صحیح 

 اعتباریت ماهیت و میزان صحت و سقم تقریرات آن مشخص خواهد شد.

  ماهیت مبادی تصوری مؤثر در اعتباریت .6

 . اطالقات ماهیت و مفهوم1ـ1

 . اطالقات ماهیت1-1-1
«. ما یقال فی جواب ما هو»الف( ماهیت به معنای خاص: عبارت است از ماهیت به معنای 

در این تعبیر، مای حقیقیه است که برای پرسش از حقیقت و « ما»مراد از ادات استفهامی 
ما »اره به شیء خارجی و واقعیتی است که با برای اش« هو»رود و ضمیر  کار می ذات اشیا به

در عبارت مذکور، همان « یقال»، حقیقت آن مورد پرسش واقع شده است و مقصود از «هو
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است. بنابراین مقصود از عبارت، آن چیزی است که در جواب پرسش از « یحمل»معنای 
گفته « نسان؟ما هو اال»شود؛ برای مثال آنچه در پاسخ به پرسش  چیستی اشیا بیان می

شود، ماهیت انسان، و بیانگر چیستی آن است. ماهیت در این استعمال، ماهیت به معنای  می
به  1شود و عبارت از چیستی شیء و فارق یک شیء از اشیاء دیگر است؛ خاص نامیده می

های شیء است؛ یعنی هم  ها و نداری ای است که بیانگر دارایی دیگر بیان، ماهیتْ مرز بسته
هاست، و هم مفاد سلبی دارد که به  ایجابی دارد که مشیر به وجدانیات و دارایی مفاد

 های شیء اشاره دارد. فقدانیات و نداری
حسب ذات و ذاتیات خود، و فقدانی نیز در او  هر ماهیت را وجدانی بود به

ملحوظ شود به مالحظه ذات او نسبت به مفاهیم دیگر که در مرتبة ذات او به 
ی متقرر نباشد. پس وجود خاص ماهیت شجر، وجودی باشد که از تقرر ماهو

حقیقت وجود واجد باشد آن قدر را که مستتبع بود مفاهیم ثبوتیه را که در 
ماهیت او متقرر باشند، نه آن قدر را که مستتبع بود مفهوم حساس را نیز، و نه 

ماهیت حیوان  آن قدر که مستتبع نباشد مفهوم نامی را نیز؛ و اال در صورت اولی
بود، نه شجر و در صورت ثانیه، جماد باشد نه نامی. پس وجود خاص هر 
ماهیت را دو حد بود: حد وجودی و حد عدمی، و از حد وجودی او هر مفهوم 
ثبوتی که در ماهیت باشد، منتزع شود و از حد عدمی مفهوم سلبی که او مأخوذ 

 2بود، منتزع گردد.
انه ـ أی الوجود ـ » کند: ای معیّن اشاره می ن استعمال به مرتبهروست که ماهیت در ای از این

مختلف الحقایق بحسب الماهیات المتحدة به. کل منها بمرتبه من مراتبه ودرجه من درجاته 
 3«.سوی الموجود االول

همچنین متمایزکننده یک مرتبه از مرتبه دیگر است. این تمایز از غیر در ماهیت، شامل 
 اند: و سایر ماهیات است. لذا ماهیات مثار کثرت وجود شیء، فاعل

ولیست هی کالماهیات التی یمکن تصورها منفکة عما سواها بناء علی انها تکون تارة فی 
                                            

. همچنین ر.ک: سیدمحمدمهدی نبویـان،  20، صحکمت صدرایی به روایت عالمه طباطباییعبدالرسول عبودیت، . 1
؛ عبداهلل جوادی آملـی،  991، صآموزش فلسفهیزدی،  ؛ محمدتقی مصباح101، ص1، ججستارهایی در فلسفه اسالمی

 .981و ص 11، ص1ـ2، جیق مختومرح
 .151، صبدایع الحکمآقاعلی مدرس، . 2
 .7، صفی مناهج السلوکیهالربوبیة الشواهد لهین شیرازی، أ. صدرالمت9
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الخارج وتارة فی الذهن ومعانیها غیر شیء من الوجودین و غیر ارتباطها مع الحق االولی 
 1وال مع شیء من االشیاء.

معنایی غیر از وجود است که قابل اتصاف به موجودیت ماهیت به معنای عام: هر ب( 
باشد. در این استعمال، هر مفهوم و معنایی، غیر از وجود، که بتوان آن را به موجودیت 

شود؛ مانند معنای انسان، معلول، وحدت. این معنا از ماهیت،  متصف کرد، ماهیت نامیده می
هوی  به معنای خاص، مفاهیم فلسفی اعم از معنای نخست است؛ زیرا افزون بر مفاهیم ما

شود؛ مانند مفهوم معلول، امکان، علت و... . این معنای  )غیر از وجود( را نیز شامل می
ماهیت، نسبت به معنای سوم که ذکر خواهد شد، اخص است؛ زیرا اوالً شامل معنای وجود 

چراکه اعدام و صفات  گیرد؛ شود؛ ثانیاً مفاهیم و معانی اعدام و صفات آن را در بر نمی نمی
 2آن، قابلیت اتصاف به موجودیت را ندارند.

؛ یعنی آنچه «ما به الشیء هو هو»ج( ماهیت به معنای اعم: عبارت است از ماهیت به معنای 
حقیقت شیء به آن است. اعم بودن ماهیت در این استعمال بدان روست که افزون بر 

ن عدم و صفات آن را نیز شامل ماهیت به معنای خاص، وجود و صفات آن، همچنی
شود؛ چراکه هر چیزی، خودشْ خودش است. بنابراین اگر آن شیء، وجود باشد،  می

ماهیت آن شیء، همان چیزی است که وجود بودنِ وجود به آن است ـ یعنی موجودیت و 
تحقق ـ و اگر آن شیء عدم باشد، ماهیت آن شیء، چیزی است که عدم بودن عدم به آن 

نی نیستی و معدومیت ـ و اگر آن شیء ماهیت به معنای خاص ـ مثالً انسان ـ است ـ یع
باشد، ماهیتش همان چیزی است که انسانیت انسان به آن است. بنابراین ماهیت هر شیء 

 9به حسب حقیقت همان شیء است.
 . اطالقات مفهوم2-1-1

شود، مفهوم  هر آنچه تصور میدر این اطالق از مفهوم، «: ما یفهمه الذهن»الف( مفهوم به معنای 
نام دارد؛ اعم از اینکه حاکی از ماهیت یا حاکی از وجود یا صفات وجودی )وحدت، کثرت و...( 

 گردد. شود که ماهیت را نیز شامل می باشد. این اطالق مفهوم، مفهوم به معنای اعم نامیده می
                                            

 .112، ص1، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، همو. 1

حکمـت  ر.ک عبدالرسول عبودیت،  . همچنین102، ص1، ججستارهایی در فلسفه اسالمیسیدمحمدمهدی نبویان، . 2
 .92، صصدرایی به روایت عالمه طباطبایی

حکمـت صـدرایی بـه    . همچنین ر.ک: عبدالرسول عبودیـت،  102، ص1، ججستارهایی در فلسفه اسالمیسیدمحمدمهدی نبویان، . 9
 .11، ص1-2، جحیق مختومر؛ عبداهلل جوادی آملی، 991، ص1، جآموزش فلسفهمحمدتقی مصباح، ؛ 99، صروایت عالمه طباطبایی
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حکی آن، وجود یا صفات مفهوم در قبال ماهیت: گاهی مراد از مفهوم، تصوری است که مب( 
 شود. وجودی است؛ یعنی حاکی از ماهیت نیست. این اطالق مفهوم، مفهوم به معنای اخص نامیده می

شود که ماهیت به معنای  از آنچه در تبیین اطالقات ماهیت و مفهوم بیان شد، مشخص می
ف بر خال 1کند. خاص از واقعیت  بما هو محدود و واقعیت بما هو متعین حکایت می

مفهوم به معنای اخص که بر واقعیت بما هو واقعیت )وجود( یا ویژگی غیر تعینی واقعیت 
ای نیست.  )مثل وحدت( صادق است؛ چراکه مفهوم، بر خالف ماهیت، دارای مرز بسته

توان دو  کند و از یک واقعیت خاص نمی بنابراین هر ماهیتی فقط بر یک واقعیت صدق می
تواند بر ممکنات و واجب تعالی و مقوالت  ن مفهوم واحد، میماهیت انتزاع کرد. همچنی

متباین به تمام ذات صادق باشد و صدق چند مفهوم بر یک مصداق، ممکن، و بلکه در 
برخی موارد ضروری است. بر خالف ماهیت که مصداق آن، که فرد آن نیز هست، فقط 

 2ممکنات هستند و فقط مندرج تحت یک مقوله است.
لک العوارض )العوارض الوجودیه( انما هو من الوجود بما هو وجود من ان انتزاع ت

دون اعتبار محدودیته بحد من الحدود ولیس االمر فی انتزاع المهیات الممکنة بتلک 
 3المثابة بل یعتبر فیه محدودیه الوجود بحد معین ومرتبة مخصوصة.

 . اطالقات موجود2-1
 دو معنا یا دو کاربرد مقصود است: ، یکی از«الف موجود است»گویند  وقتی می

 دارای تحقق عینی و منشأ آثار عینی و طارد عدم است؛« الف»الف( 
بر آن صادق است یا به گفته « الف»شود که مفهوم  ب( واقعیتی خارجی یافت می

با واقعیتی متحد است. در این کاربرد، معیار موجود بودن، صدق بر « الف»صدرالمتألهین، 
 1است.« مصداق خارجی دار»است، یا به بیان دیگر موجود به معنای  واقعیت خارجی

« ماهیت»به معنای اول و دوم موجود است؛ ولی « وجود»مراد از اصالت وجود این است که 
 شود؛ همچنین معنای دوم شامل اعدام ملکات نیز می 5باشد. فقط به معنای دوم موجود می

                                            
 .218، ص2، جدر آمدی به نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت، . 1
 .11، ص0، جمجموعه آثارر.ک: مرتضی مطهری،  همچنین. 97ـ 99، ص1-2ج، رحیق مختوم. عبداهلل جوادی آملی، 2
 .227، ص2، جمجموعه مصنفات. آقاعلی مدرس، 9
اعتباریت ». همچنین ر.ک: حسن معلمی، 01و 81، ص1، جحکمت صدرایی در آمدی به نظام. عبدالرسول عبودیت، 1

 .02، ص1989، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت
برخی موجودیت ماهیت به معنای دوم را نیز قبول ندارند. تفسیر این بیـان در تبیـین تقریـرات اعتباریـت ماهیـت      . 5

 (.911 - 911، ص1، جآموزش فلسفهیزدی،  تقی مصباح)محمد خواهد آمد
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رچه نابینایی به معنای نخست وجود ندارد، به معنای ، گ«زید نابیناست»گویند:  زیرا وقتی می
  1دوم موجود است؛ یعنی زید حقیقتاً به نابینایی متصف است.

  2«.الموجود قسمان: احدهما ما هو موجود بنفسه وثانیهما الموجود بوجود منشأ انتزاعه»
 . حیثیات 9-1
 . اقسام حیثیات1-9-1

اتصاف حقیقی ذوالواسطه به یک وصف  ای است که علت الف( حیثیت تعلیلی: واسطه
ای که سلب وصف از مقید، از  کند، به گونه باشد و آن را بالذات به آن وصف متصف می می

به دیگر بیان  9آن رو که مقید است، ناممکن است. لذا نقیض چنین قضایایی کاذب است؛
 ای است که علت حمل حقیقی محمول بر موضوع و ذوالواسطه است و حکم واسطه

شود؛ ولی حمل بر ذوالواسطه ناشی از  حقیقتاً، هم بر واسطه و هم بر ذوالواسطه حمل می
نامند که علت وجود عینی یک  ای را واسطه در ثبوت می وجود واسطه است. چنین واسطه

گوییم این آتش علت گرمی آب است، یعنی واسطه  شیء یا وصف آن است؛ مثالً وقتی می
در مثال مذکور آتش حقیقتاً  .رت برای آب است در خارجدر ثبوت واقعی گرمی و حرا

گرم است؛ همچنان که آب حقیقتاً گرم است؛ ولی گرمی آب به واسطه گرمی آتش است؛ 
شود و واسطه در ثبوت ندارد؛ ولی آب بالتبع )بالغیر(  بالذات به گرمی متصف مییعنی آتش، 

 1شود. به گرمی متصف میشود؛ یعنی به واسطه ثبوتی آتش، آب  به گرمی متصف می
اعلم ان الواسطة فی الثبوت کما مرّ هی التی توجب اتصاف ذی الواسطه بما فیه 
الوساطة من صفته بالحقیقة وال یکون لها صحة سلب عنه کوساطة النار فی اتصاف 

 5الماء بالحرارة.
شود و موضوع بدان  ب( حیثیت تقییدی: در این حیث، حکمی بر موضوعی حمل می

گردد؛ ولی حکم اوالً و بالذات از آنِ او نیست؛ بلکه حکم واقعی از آنِ چیزی  میمتصف 
است که با او همراه است؛ به دیگر بیان، حکم حقیقتاً از آن واسطه است و مجازاً از آن 

                                            
 .09، ص1989، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «اعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت»حسن معلمی، . 1
 .928، ص1، جشرح المنظومه. المحقق السبزواری، 2
 .159، صحیثیت تقییدی در حکمت صدرایی. علی فضلی، 9
 ،1ــ 1، جرحیـق مختـوم  . همچنین رک: عبداهلل جوادی آملی، 211، ص11. و ج87، ص0، جمجموعه آثار، . مرتضی مطهری1

 .151، ص2، جعین نضاح؛ همو،  991ص
 .291، ص2، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةلهین شیرازی، أصدرالمت. 5
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ای را واسطه در  ذوالواسطه؛ یعنی ذوالواسطه حقیقتاً به حکم متصف نیست. چنین واسطه
، وجود حقیقتاً و «الوحدة موجودة بالوجود»نامند. در مثال  عروض )واسطه در حمل( می

 1شود. بالذات به موجودیت متصف است و وحدت، به عرضِ وجود به موجودیت متصف می
والواسطه فی العروض هی بخالفه )بخالف الواسطه فی الثبوت( فیکون االتصاف لعالقة ویکون »

 2«فیه صحة السلب حقیقة
حیثیت تعلیلی که خارج از موصوف است، به مثابة جزء حیثیت تقییدی، بر خالف 

تنها به واسطه تحیث و تقید به آن، احکامی را می پذیرد و  باشد و موصوف نه موصوف می
گردد )که در این امر با حیث تعلیلی مشترک است(، بلکه ذاتش برای  اوصافی را دارا می

باشد و به گونه مجموعی لحاظ  آنکه آن وصف را داشته باشد، همیشه باید همراه آن قید
نشیند؛ نه آنکه مانند حیثیت  گردد و به همین دلیل، حکم بر مجموع موصوف و قید می

پذیرد و ذات  تعلیلی باشد که موصوف تنها به صورت تحیثی و تقیدی، وصفی را می
ای که  موصوف، برای آنکه مصداق آن حکم گردد، نیازی به همراهی آن قید ندارد؛ به گونه

سازد. به  نشیند و موصوف را حقیقتاً به آن وصف متصف می حکم بر سر خود موصوف می
دیگر سخن در حیث تقییدی، قید و تقید، و حیث و تحیث داخل در موصوف است؛ اما در 

 9حیث تعلیلی، تقید و تحیث، داخل، و قید خارج از ذات موصوف است.
ولی هی التی جعلت کالجزء للتحیث بها ان مطلق الحیثیات  اما تقییدیه أو تعلیلیه واال

کالناطق لالنسان وکالکاتب للمرکب الصنفی والثانیه هی التی کالخارج منه مثل کون 
الشیء علة ومعلوال وان کان التقید والتحیث بها داخال بشرط ان یکون التقید بها 

غیر  ماخوذ علی انه تقید ال علی انه قید والتحیث تحیثا ال حیثیه ای معنی حرفیا
 1مستقل بالمفهومیه کما علمت من الفرق بینها وبین الفرد.

گیرد، یعنی  شود که بالذات گاهی در مقابل بالتبع قرار می از آنچه تا کنون گفته شد، مشخص می
واسطه در ثبوت ندارد )الممکن موجود بالتبع ال بالذات( و گاهی در مقابل بالعرض واقع 

                                            
، 1989، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «اعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت». حسن معلمی، 1

و  88، ص0، جمجموعه آثار؛ مرتضی مطهری، 991، ص1ـ1، جرحیق مختوم. همچنین ر.ک: عبداهلل جوادی آملی، 01ص
 .251، ص5، جهای اسفار درس؛ همو، 211، ص11ج
 .291، ص2، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةلهین شیرازی، أصدرالمت. 2
 .998، ص5ـ1، جرحیق مختوم. همچنین ر.ک: عبداهلل جوادی آملی، 12، صحیثیت تقییدی در حکمت صدراییعلی فضلی، . 9
 .107، ص7، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةلهین شیرازی، أصدرالمت. 1
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رد )الممکن موجود بالذات ال بالعرض(. همچنین روشن شود، یعنی واسطه در عروض ندا می
است که بالذات در مقابل بالعرض، اعم از آن است که واسطه در ثبوت داشته باشد یا واسطه در 

 ثبوت نداشته باشد )الواجب موجود بالذات ال بالعرض، الواجب موجود بالذات ال بالتبع(. 
شود، بدون واسطه؛ نه با  عی حمل میج( حیثیت اطالقی: در این حیث، حکمی بر موضو

در این مثال، وجود واجب «. الواجب موجود»واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؛ مانند 
 تعالی، نه واسطه در ثبوت دارد و نه واسطه در عروض.

 . اقسام حیث تقییدی2-9-1
مالک صدق اتصاف مجازی موصوف به وصف، ارتباط خاص وصف با موصوف حقیقی و 

یری ارتباط خاص میان واسطه و ذوالواسطه است؛ زیرا تا ارتباط برقرار نشود، حکم به تعب
کند. ارتباط میان واسطه و ذوالواسطه به طور کلی به دو گونه  یکی به دیگری سرایت نمی

 1باشد: ارتباط اعتباری و ارتباط وجودی. می
نسان اجتماعی است که گاه الف( ارتباط اعتباری: این ارتباط، برآیند ساخته فکر و اندیشه ا

األمری ندارد؛  شود و چندان واقعیت نفس در آحاد اجتماع به صورت قراردادی پدیدار می
گویند. البته این ساخته ذهن برای وصول به هدف و  می« اعتبارات بعد االجتماع»لذا به آن 

صدق و گیرد؛ لذا یگانه مقیاس عقالنی در اعتبارات و مالک  مصلحت و غایتی صورت می
 2کذب اعتبارات، لغویت و عدم لغویت است.

األمری است و به اعتبار معتبر نیست.  ب( ارتباط وجودی: این ارتباط، برآیند واقعیتی نفس
نماید و مابین واسطه و ذوالواسطه وجود  در این گونه ارتباط که در قضایای فلسفی رخ می

ف موصوف به وصف و اثبات موضوع دارد، یا پایه اتصاف، واقعیِ حقیقی است، یعنی اتصا
گویند، یا مالک اتصاف، واقعیِ  برای محمول، بالذات است. که به آن حیث تعلیلی می

مجازی است، یعنی اتصاف موصوف به وصف و اثبات موضوع برای محمول، بالعرض 
است، به گونه ای که اوالً این اتصاف مجازی در نگاه نخست حقیقی به نظر می رسد، اما با 

آید؛ ثانیاً در دنیای تحلیل اگر  أمل عقلی و دقت تحلیلی راز حکم مجازی آن به دست میت
موصوف از آن جهت که موصوف است لحاظ گردد و بدون موصوف اصلی و حقیقی 

باشد؛ هرچند تا هنگام برقراری ارتباط وجودی  اعتبار شود، سلب وصف از آن صحیح می

                                            
 .11، صحیثیت تقییدی در حکت صدرایی. علی فضلی، 1
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نیست و در صورت سلب، قضیه کاذب خواهد  األمر، صحت سلب جایز در واقعیت و نفس
افتد؛ زیرا این اتصاف به دلیل  گویی می شد و گوینده به لحاظ متن واقع، در وادی تناقض

األمری است؛ همچنان که  گیرد، واقعی و نفس آنکه از ارتباط وجودی و واقعی نشئت می
، «هی الی ما بالذاتان ما بالعرض یجب ان ینت»باشد؛ زیرا بنا بر قاعده  ضروری نیز می

بازگشت ما بالعرض به ما بالذات ضروری است؛ وگرنه ما بالعرض، پنداری صرف خواهد 
 1هاست. ها، بود و نبود این نوع ارتباط بود. لذا مالک صدق و کذب این گونه اتصاف

در قضایای فلسفی مجازی که موضوع، به واسطه ارتباط وجودی با موضوع اصلی، ثانیاً و 
 2نام دارد.« حیث تقییدی فلسفی»باشد، واسطه  ه وصفِ محمول متصف میبالعرض ب

که این گوناگونی ارتباط موجب  9ارتباط وجودی در حیثیات تقییدی انحای مختلف دارد
ها  توان آنها را بر پایة ظهور و خفای واسطه رو می گردد. ازاین ها می ظهور و خفای واسطه

 برای عقل، به سه قسم تقسیم کرد:
ف( حیثیت تقییدی جلی: ارتباط میان واسطه و ذوالواسطه، ارتباط اتصالی است و تمایز ال

آید و  انفصالی و تغایر وجودی )وجود واسطه و ذوالواسطه( با اشاره حسی به دست می
 1کند. عقل با اندک تأملی به صحت سلب وصف از موصوف حکم می

                                            
 .19، صتقییدی در حکمت صدراییحیثیت . علی فضلی، 1
 .11. همان، ص2
 صورت است: دینمختلف ارتباط وجودی ب انحای. 9

 ؛ارتباط، میان دو موجودی است که از جهت وضعی و مکانی مغایرند. به این گونه ارتباط، ارتباط اتصالی گویند (1
 .ارتباط کشتی و سرنشین مانند

مکانی مغایر نیستند. به این گونه ارتباط، ارتباط عروضی  ارتباط، میان دو موجودی است که از جهت وضعی و (2
 .ارتباط جواهر و اعراض ؛گویند

؛ میان دو موجودی که یکی متحصل و دیگری المتحصل است. این گونه ارتباط را ارتباط اتحادی گویند ،ارتباط (9
 .(15، صاییحیثیت تقییدی در حکت صدر)علی فضلی، ارتباط صفات وجوبی با متن وجود وجوبی  مانند

 وهی ـ الواسطة فی العروض ـ علی اقسام :
جالسها فی االتصاف ة واحدها ان یکون الواسطة و ذو الواسطة موجودین بوجودین متباینین فی الوضع کالسفین

ثالثها و ،ثانیها ان یکون موجودین بوجودین غیر متباینین فی الوضع کالسواد واالبنوس فی االتصاف باالسودیهو. ةبالحرک
وجودهما واحد ی باب التحصیل فان جعلهما واحد والجنس فون موجودین بوجود واحد کالفصل وان یک

ر.ک: عبداهلل جوادی  همچنین. 291، ص2، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةلهین شیرازی، أصدرالمت)
 .(70، ص2-1ج و  999، ص1ـ1،  جرحیق مختومآملی، 

 .10، صیدی در حکمت صدراییحیثیت تقیعلی فضلی، . 1
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سطه ارتباط عروضی است و تمایز و ب( حیثیت تقییدی خفی: ارتباط میان واسطه و ذوالوا
آید، ولی عقل با تأمل و تحلیل به تغایر وجودی  تغایر وجودی، با اشاره حسی به دست نمی

 1کند. و صحت سلب وصف از موصوف مجازی، حکم می
ج( حیثیت تقییدی اخفی: ارتباط میان واسطه و ذوالواسطه ارتباط اتحادی است و تمایز و 

آید؛ ولی عقل با  با حس، بلکه با نگاه اولیة عقل نیز به دست نمیتنها  تغایر دو طرف نه
 2کند. تحلیل و تأمل بسیار به صحت سلب وصف از موصوف، حکم می

حیثیت تقییدیه اخفی در فلسفة صدرالمتألهین در حوزة ارتباط وجود با احکام 
رو در  اش، مانند وحدت و تشخص و ارتباط وجود و ماهیت، جاری است. ازاین اختصاصی

این گونه حیثیت تقییدی، واسطه در عروض وجود اصیل است که سه نوع حیثیت 
شود. بنابراین حیثیت تقییدی اخفی به سه  آورد و با آنها مرتبط می المتحصل را پدید می

 شود:  قسم تقسیم می
الف( حیثیت تقییدی نفادی: در این قسمْ واسطه، وجود اصیل ممکن است و ذوالواسطه، حیثیت 

در این مثال، سطح، وجودی زاید بر جسم «. السطح موجود بالجسم»المتحصل نفادی است؛ مانند 
شود که جسم به پایان رسیده  ندارد، بلکه طرف و نفاد و حد جسم است؛ یعنی از جایی انتزاع می

9ای که اگر جسمی نامتناهی محقق شود، سطحِ بالفعل نخواهد داشت. باشد؛ به گونه
 

دی شأنی: در این قسم که در نظام وحدت شخصی وجود جاری است، حیثیت تقییب( 
واسطه، وجود اصیل مطلق به اطالق مقسمی، و ذوالواسطه، حیثیت المتحصل شأنی است. 

شمارد  داند و نفس را حیث تقییدی قوا می از آنجا که مالصدرا قوای نفس را عین نفس می
اند، نه پایان نفس؛ یعنی نفس  تحقق نفسای از  به این صورت که هر یک از قوا شأن و جنبه

ای دیگر، عین متخیله است. بنابراین در آن مرتبه که  ای عین عاقلیت، و در مرتبه در مرتبه
1عاقله هست، متخلیه نیست و بالعکس.

 

حیثیت تقییدی اندماجی: در این قسمْ واسطه، وجود اصیل است، خواه واجب باشد و ج( 
تنیده( است. نمونه بارز این  یثیت المتحصل اندماجی )درهمخواه ممکن، و ذوالواسطه، ح

                                            
 .79، صحیثیت تقییدی در حکمت صدراییعلی فضلی، . 1
 .70همان، ص. 2
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قسم، رابطة صفات واجب تعالی با ذاتش است، با این تفاوت که صفات واجب، پایان ذات 
او نیستند، چراکه ذات واجب، پایان ندارد؛ بلکه بر تمام ذات واجب تعالی منطبق هستند. 

بخشی از وجود ذات نیستند و  همچنین صفات، شأن ذات نیز نسیتند؛ چراکه متصدی
2و1اند. همچنان که گفته شد، صفات واجب بر تمام ذات واجب تعالی منطبق

 

 . اطالقات اصالت  1-1
ای بودن است و از جمله واژگانی است که به همراه  واژه اصالت در لغت به معنای ریشه

لت داشتن همیشه آید؛ یعنی اصا شود. اصالت همیشه همراه با متعلقی می متعلقش معنا می
در چیزی است. منظور از اصالت در محل بحث، اصالت در حوزة تحقق، واقعیت و 

است. « موجودیت بالذات ال بالعرض»موجودیت است؛ به دیگر بیان مقصود از اصالت، 
 9گوییم وجودْ اصیل است، یعنی موجودیتش بالذات است. بنابراین وقتی می

ذات لیس اال الوجود ثم العقل ینتزع منه الماهیة ـ المتحقق فی نفس األمر اوال وبال
 4فی حد نفسه.

فالوجود بذاته موجود وسائر االشیاء غیر الوجود لیست بذواتها موجودة بل ـ 
 5بالوجودات العارضة لها.

 6ـ الوجود هو الواقع بالذات دون الماهیة النها واقعة بالعرض.
له ال کما یتبع الموجود للموجود بل إن الوجود هو االصل فی التحقق والماهیة تبع ـ 

کما یتبع الظل للشخص والشبح لذی الشبح من غیر تأثیر وتأثر فیکون الوجود موجودا 
                                            

اعتباریت ماهیت از عرش »حسن معلمی، ر.ک:  همچنین. 110، صحیثیت تقییدی در حکمت صدراییعلی فضلی، . 1
 .01، ص1989، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «عینیت تا فرش سرابیت

ی تناقض اند؛ اما سراب بودن به معنای نفی حیث تقییدی است و نوع را ذکر کرده« سرابی»برخی قسم دیگری به نام  .2
است؛ چراکه در صورتی که ماهیاتْ سراب باشند، محکی مفاهیم ماهوی به هیچ یک از دو معنا در خارج موجود 
نخواهد بود؛ حال آنکه معنای حیث تقییدی، موجود بودن به معنای صدق بر خارج است. دیگر آنکه در این صورت 

اهلل  ع گردیده و موجب نوعی سفسطه خواهد بود )روحماهیت به طور کلی از خارج نفی شده و ارتباط ذهن و عین قط
. همچنین ر.ک: 100، ص1909، سال اول، شماره اول، حکمت اسالمی، در: «اصالت وجود در فرآیند فهم»سوری، 

 (.122، صحیثیت تقییدی در حکت صدراییعلی فضلی، 
 .100، صجستارهایی در فلسفه اسالمی. سیدمحمدمهدی نبویان، 9
 .115، ص1، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةین شیرازی، لهأصدرالمت. 1
 .90ص، 1ج. همان، 5
 .71، صالشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیهلهین شیرازی، أالمتصدر. 1
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 1بالعرض فهما متحدان بهذا االتحاد. يبالذات والماهیة موجودة بالوجود أفی نفسه 
 2عرض.ـ ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهیة موجودة بعین هذا الوجو بال

داند.  این تبیین بر خالف تبیینی است که اصالت را به معنای صرف تحقق و واقعیت داشتن می
 اند؛ نه در اصل تحقق. بنابراین شیء اصیل و اعتباری در بالذات بودنِ موجودیت، متفاوت

 مبادی تصدیقي مؤثر در اعتباریت ماهیت .2
 فهوم. مصداق حقیقی بودن واقعیت واحد برای بیش از یک م1-2

پس از پذیرش اصل واقعیت و انکار سفسطه و پذیرش اینکه از هر واقعیت واحد امکانی 
دو مفهوم )چیستی شیء و هستی آن( انتزاع می شود، آیا می توان گفت هر دو مفهوم می 
تواند به صورت حقیقی بر آن واقعیت واحد صدق کند یا فقط یکی بر آن واقعیت به 

گری صدق بالعرض دارد؟ پاسخ به این پرسش ریشه در صورت حقیقی صادق بوده و دی
 قبول یا انکار مصداق حقیقی بودن واقعیت واحد بر بیش از یک مفهوم دارد.

نامیم. تحلیل  یکی از مهم ترین کارکردهای عقل، تحلیل است که آن را تحلیل عقلی می
ن، که در پذیری یا عدم آ عقلی عملیاتی است از ناحیه عقل برای دستیابی به قسمت

گیرد. گاه عقل در مواجهت با امر بسیط، مفاهیم مختلفی  مواجهت با شیء بسیط انجام می
کند که همه این مفاهیم، با وجود واحدِ آن امر بسیط، موجودند؛ مانند صفات  انتزاع می

مختلف خداوند که همگی با یک مصداق بسیطْ موجودند و همه این مفاهیم، به صورت 
توان هویت واحدی یافت که مصداق  اند بنابراین می د واحد بسیط، صادقحقیقی بر آن وجو

 مفاهیم گوناگون است.
شود؛  از هر واقعیت واحد امکانی دو مفهومِ ماهیت )چیستی( و وجود )هستی( انتزاع می

یعنی هر هویت امکانی، در عین اینکه مصداق حقیقی مفهوم وجود است، مصداق حقیقی 
توان به هویت خارجی هر ماهیتی، مثالً سیب، اشاره کرد  است که میای  مفهوم ماهوی ویژه

سیب بودن برای این هویت، مجازی نیست. «. این، سیب است»و بدون هیچ گزافی گفت: 
ولی جهت صدق این مفاهیم، متفاوت است؛ چراکه هویتی امکانی که مصداق مفاهیم 

 اند )وحدت، فعلیت و...( هم مساوقگوناگون است، از دو حال خارج نیست: یا آن مفاهیم با 
                                            

، 1و ج 979،  928،  257،  81، ص 9، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة. همچنین ر.ک: همو، 8، صصدرالمتألهین شیرازی. 1
 .117، صمجموعه الرسائل التسعه؛ همو، 917، صمجموعه رسائل فلسفی؛ همو، 989، صمفاتیح الغیب؛ همو، 118، ص1و ج 275ص

 .51، صالمشاعرهمو،  .2
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های مختلف  که در این صورت، مصداق مزبور نسبت به این مفاهیمِ مساوق دارای حیثیت
نخواهد بود؛ یا اینکه این مفاهیم با هم مساوق نیستند )مفهوم وجود و ماهیت( که ناگزیر 

اهیم گوناگون های مختلفی باشد که از هر حیث، محکی مف باید مصداق مزبور دارای حیثیت
باشد؛ چراکه با توجه به وحدت شیء خارجی و بطالن اصیل بودن محکی هر دو مفهوم 

ها  شود که دوگانگی مفهوم وجود و ماهیت و تحقق واحد داشتن هر دو مفهوم، دانسته می
ها نیست. بنابراین تحقق واحدی داریم که اصالتا از آنِ  همیشه به معنای دوگانگی محکی

    1ل(، و اعتباراً برای دیگری )شیء اعتباری( است.یکی )شیء اصی
انّ حیقیقة کل شیء هو وجوده الذی یترتب به علیه آثاره واحکامه فالوجود اذن احق ـ 

االشیاء بأن یکون ذا حقیقة اذ غیره به یصیر ذا حقیقة فهو حقیقة کل ذی حقیقة وال 
ه فی االعیان وغیره ـ اعنی یحتاج هو فی ان یکون ذا حقیقة الی حقیقة اخری فهو بنفس

الماهیات ـ به فی االعیان ال بنفسها نرید بان کل مفهوم ـ کاالنسان مثالً ـ اذا قلنا انه ذو 
 2حقیقه او ذو وجود کان معناه ان فی الخارج شیئا یقال علیه ویصدق علیه انه انسان.

لی امر ـ لکل ماهیة نحو خاص من الوجود وکونها فی االعیان عبارة عن صدقها ع
 3وتحقق حدها فیه.

ـ فکل ما له ماهیة کلیة غیر الوجود من شأنها ان یصدق علی افراد خارجیة حمال 
 1یکون مصداق حملها وصدقها علی کل فرد منها نفس هویة ذلک الفرد. يبالذات ا

ـ ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهیة موجودة بعین هذا الوجو بالعرض 
 5ها.لکونه مصداقا ل

 . مالزمت صدق با خارجیت2-2
 در باب حکایتگری مفاهیم تصوری چند دیدگاه وجود دارد: 

شان،  الف( حکایتگری شأنی: بر اساس این دیدگاه، حکایت مفاهیم تصوری نسبت به معانی
1ذاتی است، ولی نسبت به موجود بودن یا موجود نبودن آن مفهوم در خارج، البشرط است.

 

                                            
 .101ـ101، ص1909، سال اول، شماره اول، حکمت اسالمی، «اصالت وجود در فرآیند فهم»روح اهلل سوری، . 1
 .0، صالمشاعرالشیرازی، لهین أ. صدرالمت2
 .92، ص9، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، همو. 9
 .81، ص1، جاالشراق مع شرح صدر المتألهین الشیرازی حکمة. سهروردی، 1
 .51، صالمشاعر. صدرالمتألهین شیرازی، 5
 .11، صمعرفت بشری؛زیرساخت هازاده،  ن. همچنین ر.ک: محمد حسی119، صعلوم پایه؛ نظریه بداهتمحمدتقی فعالی، . 1



 112  6931تابستان ـ  بهار/  4پیاپي / اول/ شماره  سومسال  

ی: بر اساس این دیدگاه، حکایت مفاهیم تصوری نسبت به معانیشان، گری فعل حکایتب( 
1ذاتی است و به موجود بودن آن مفهوم در خارج اشاره دارد.

 

عدم حکایت: بر اساس این دیدگاه، مفاهیم تصوری هیچ حکایتی ندارند و آنچه دارای ج( 
2نمایی است، تصدیقات است. خاصیت کشف و بیرون

 

 توان بررسی کرد:  خارجیت در مفاهیم تصوری را از چند زاویه می تالزم و عدم تالزم با
الف( مفهوم بما هو موجود: مفهومی که صرفاً وجود آن لحاظ شده و خاصیت 

اش لحاظ نشود. در این صورت بحث در مورد تالزم و عدم تالزم با خارجیت  حکایتگری
 معنا نخواهد داشت.

مقبول در حکایتگری مفاهیم تصوری، حکایت ب( مفهوم بما هو حاکی: بر اساس دیدگاه 
شان، ذاتی و فعلی است، ولی نسبت به خارجیت، شأنی و البشرط  آنها نسبت به معانی

است. بر این اساس هر مفهوم تصوری، حاکی از معنایی است یعنی بر معنای خودش 
 صادق است، لکن نسبت به خارجیت این معنا، البشرط است.

بالنسبه الی الواقعیة المسلمة قبل العلم بوجود معنی الصادق فی ج( مفهوم بما هو حاکی 
کند،  : صادق بودن یک مفهوم، بعد از پذیرش اینکه این مفهوم از واقعیتی حکایت میالخارج

دلیل اثباتی بر حضور معنایی آن مفهوم به همراه آن واقعیت است؛ چراکه در غیر این 
تواند بر هر واقعیت دیگری صادق  شود، می یصورت هر مفهومی که از واقعیتی انتزاع م

تواند بر هویت خارجی چوب صادق  باشد؛ مثالً مفهوم منتزع از هویت خارجی سنگ می
 باشد که این امر بالوجدان مقبول نیست.

لکل ماهیة نحو خاص من الوجود وکونها فی االعیان عبارة عن صدقها علی امر ـ 
 3وتحقق حدها فیه.

کلیة غیر الوجود من شأنها ان یصدق علی افراد خارجیة حمال  ـ فکل ما له ماهیة
بالذات ای یکون مصداق حملها وصدقها علی کل فرد منها نفس هویة ذلک الفرد 

 4فتکون تلک الماهیة بما هی هی موجودة فی الخارج بعین وجود افرادها.
                                            

 .112، صعلوم پایه؛ نظریه بداهت. محمدتقی فعالی، 1
 .119، صهمان. 2
 .92، ص9، جالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، صدرالمتألهین الشیرازی .9
 .81، ص1، جحکمة االشراق مع شرح صدرالمتألهین الشیرازیسهروردی، . 1
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 1خارجیة.ـ ال دلیل علی وجود الشیء اقوی من صدق مفهومه علی عین خارجی فی قضیة 
: بما هو حاکی بالنسبه الی الواقعیة المسلمة بعد العلم بوجود معنی الصادق فی الخارجد( مفهوم 

 صادق بودن یک مفهوم دلیل اثباتی است؛ عالوه بر اینکه به حضور معنایی آن مفهوم علم داریم.
ابقا للموجود التصور ینقسم الى حقیقى یتقدمه العلم بوجود المتصور ویشترط فیه ان یکون مط»

 2«.والّا فکان تصوّرا لغیر ذلک المتصور وهو جهل
 آید:  بنابر آنچه بیان شد، این نکات به دست می

الف( هر مفهومی حاکی از معنای خودش است؛ یعنی هر مفهومی نسبت به حکایت از 
 معنایش بشرط شیء است؛

ور معنایی آن مفهوم، ب( هر مفهومی که از واقعیت مسلّمی انتزاع شود، مالزم است با حض
همراه با آن واقعیت خارجی، و صدق، دلیل اثباتی بر خارجیت مفهوم است. بنابراین ذهن، 
کاشف از حضور این معنا در خارج است، نه موجد آن، و خارجی بودن ثبوتی مفهوم، به 

 کشف فاعل شناسا منوط نیست؛
ست؛ یعنی اثبات ج( صدق یک مفهوم نسبت به حضور اصیل معنای صادق، البشرط ا

مالزمت صدق با خارجیت به معنای اصیل بودن حضور خارجی آن مفهوم در خارج 
 کنیم.  نیست؛ لذا از آن، به حضور معنایی تعبیر می

« دلیل صدق»، با «صدق»ای که در این جایگاه باید به آن توجه داشت، این است که  نکته
یک واقعیت خارجی، مالزمت و عدم تفاوت دارد؛ یعنی بعد از اثبات صدق یک مفهوم بر 

شود. لذا در محل بحث  مالزمت خارجی آن مفهوم با آن واقعیت خارجی بررسی می
شود و  )اعتباریت ماهیت( ابتدا صدق حقیقی مفهوم ماهوی بر واقعیت خارجی اثبات می

سپس از طریق دلیل اثباتی بودن مفهوم صادق بر خارجیت آن مفهوم، حضور معنایی مفهوم 
 شود.  هوی در خارج اثبات میما
 تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت و بررسي آنها .9
 . تبیین تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت 9ـ1

تالش اساسی صدرالمتألهین در حکمت متعالیه برای اثبات و تبیین اصالت وجود بوده 
؛ آن بیان شده استاما از چگونگی موجودیت مفاهیم ماهوی تنها تا مرز حیث تقییدی است؛ 

                                            
 .299، ص1، جنهایة الحکمةن طباطبایی، . سیدمحمدحسی1
 .112، صتعدیل المعیار فى نقد تنزیل االفکارطوسی، نصیرالدین  . خواجه2
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چراکه ادلة اصالت وجود، مثبتِ موجودیت به معنای اول برای وجود، و انکارکننده همین 
معنای موجودیت برای ماهیت است؛ لذا در عبارات مالصدرا گاه این نحوه تحقق تقییدی 
برای مفاهیم ماهوی به صورت نفادی، و گاه به صورت اندماجی بیان شده است و گاه حتی 

داند. همین تفاوت عبارات موجب تشتت تقریرهای  م ماهوی را سرابی بیش نمیمفاهی
 مختلف از تحقق ماهیت، در میان فالسفة معاصرِ مقرر حکمت صدرایی گشته است.

توان تقریرهای گوناگون اعتباریت ماهیت را در تفسیرهای زیر  با این حال به طور کلی می
 خالصه کرد: 

ماهوی را از واقعیات خارجی، حکایت بالعرض )مراد از ای حکایت مفاهیم  الف( عده
دانند. این گروه  حکایت بالعرض این است که ماهیت، به معنای دوم نیز موجود نیست( می

 خود دو دیدگاه دارند:

 1اند؛ های وجودهای محدود خارجی ک. ماهیات ظهور ذهنی حدود و قالبی
که ما در خارج هیچ چیزی غیر از وجود  اند؛ بدین معنا دو. ماهیات ظهور ذهنی خود واقع

کند که  نداریم؛ اما ذهن در مقام ادراک حصولی موجودات محدود، مفاهیمی از آن اخذ می
گویند. مثالً از یکی مفهوم انسان، و از دیگری مفهوم درخت را درک  به آن ماهیت می

 2دانند. کند. بنابراین، این گروه ماهیات را نمود بودها می می
 وهی حکایت مفاهیم ماهوی را از واقعیات خارجی، حکایت حقیقی و بالذاتگرب( 

 دانند؛ )مراد از حکایت بالذات این است که ماهیت، به معنای دوم موجود است( می
 اند:  این گروه خود بر دو دسته

 9ک. گروهی بر این باورند که هیچ خبری از ماهیت در خارج نیست؛ی
 اند: د که ماهیت در خارج موجود است. این گروه خود بر دو دستهدو. گروه دیگری بر این باورن

دانند  ث اندماجی وجود میدستة اول، ماهیت را به عین وجود موجود دانسته، ماهیت را حی
 1ند وجود، علت تحلیلی برای ماهیت است؛و معتقد

 5دانند. امام دستة دیگر، ماهیت را به حیث تقییدی نفادی وجود موجود می
                                            

 .911ـ911، ص1، جآموزش فلسفهیزدی،  محمدتقی مصباح. 1

 .991، ص1ـ1، جرحیق مختومآملی،  عبداهلل جوادی. 2
 .85، ص1، جدر آمدی به نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت، . 9
 .299ـ212، صجستارهایی در فلسفه اسالمیسیدمحمدمهدی نبویان، . 1
 .172، صمبانی و اصول عرفان نظریپناه،  . سیدیداهلل یزدان5
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 فاوت تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت . ت9ـ2
 شود:   از آنچه در تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت بیان شد، دانسته می

دانند، هیچ موجودیتی )حتی  اوالً: گروهی که صدق مفاهیم ماهوی را بالعرض می
موجودیت به معنای دوم( برای ماهیت در خارج قائل نیستند؛ چراکه صدق را مالزم با 

دانند، )البته باید دقت داشت که این گروه منکر منشأ انتزاع داشتن ماهیت  خارجیت می
اند؛  نیستند؛ بلکه اینان بین منشأ انتزاع و ما بإازای خارجی داشتن مفهوم ماهوی، تفاوت قائل

دانند، اما منکر ما بإزای  بدین معنا که انتزاع مفاهیم ماهوی را ناشی از واقعیت خارجی می
باشند(. نزد این گروه، اصالت وجود به معنای خارجیت و تحقق، و  ی برای آن میخارج

اعتباریت ماهیت به معنای امر کامالً ذهنی بودن ماهیت است. بر خالف گروه دوم که شیء 
 دانند؛ اصیل را متحقق بالذات دانسته، اعتباری بودن ماهیت را امری کامال ذهنی نمی

دانند نیز در اینکه صدقْ مالزم با  یم ماهوی را بالذات میای که صدق مفاه ثانیاً: عده
خارجیت است یا نه، تفاوت دیدگاه دارند که همین تفاوت موجب شده که منکرین این 
مالزمت، پای ماهیت را از خارج ببرند و در مقابل، گروهی که این مالزمت را قبول دارند، 

 ماهیت قائل شوند؛ موجودیتی در خارج، هر چند به شکل تقییدیه، برای
ثالثاً: تفاوت آنهایی که برای ماهیت، خارجیتی قائل هستند نیز در این است که گروهی مراد 

دانند و به موجودیت اندماجی ماهیت  از ماهیت را در محل نزاع، ماهیت به معنای عام می
اهیت را در اند، مراد از م ای که به موجودیت نفادی ماهیت قائل اند؛ در مقابل، عده گرویده

 دانند. محل نزاع، ماهیت به معنای خاص می

 داوری  .4
 شود:  بر اساس آنچه در مقدمات گذشت، روشن می

الف( صدق مفاهیم ماهوی، صدق حقیقی است. بنابراین ماهیت، به معنای دوم موجود 
ای بین موجود نبودن به  هرچند به معنای اول موجود نباشد؛ چراکه هیچ مالزمه است؛

 ول و موجود نبودن به معنای دوم وجود ندارد. معنای ا
 صادق بودن حقیقی مفاهیم ماهوی با خارجیت آنها مالزم است. ب( 

مراد از اصالت در محل نزاع، موجودیت بالذات است؛ نه صرف تحقق، و موجودیت ج( 
بالعرض به معنای ذهنی محض بودن نیست و هر جا سخن از حیثیت تقییدی به میان آمد، 

 طی واهی و پوچ مراد نیست.ارتبا
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مراد از ماهیت در محل بحث، ماهیت به معنای خاص است که همچنان که به د( 
دهد؛ بر خالف مفهوم به  های شیء را نیز نشان می های شیء اشاره دارد، نداری دارایی

 هاست. معنای اخص که صرفاً مشیر به دارایی

یچ تمایزی میان ماهیت و وجود هـ( موجود بودن ماهیت به حیث اندماجی وجود که ه
 نباشد، مستلزم قبول لوازمی ناصحیح است: 

ـ اگر وجود درباره هر ماهیتی به معنای همان ماهیت باشد، مستلزم تباین در موجودات 
 است که سخنی ناصحیح است؛ 

این »و اگر معنای مفاهیم ماهوی همان معنای وجود باشد، به این معنا که مراد از دو قضیة ـ 
آید که تمامی مفاهیم  باشد، الزم می« این وجود است»، همان «این سنگ است»و « یب استس

 1ماهوی مرادف باشند که به معنای نفی کثرت موجودات بوده و سخنی ناصحیح است.
مفاهیمی که محکی آنها صفات وجودی است )وحدت، فعلیت و...( که صرفاً مشیر به و( 

های شیء ندارند و از آنها با مفاهم  ای به نداریی ه اشارههای شیء هستند و هیچ گون دارایی
 کنیم، مساوق با وجود بوده، به حیث اندماجی وجود موجودند. فلسفی یاد می

اند که ناشی از تنزل  ای دیگر از کماالت ای کماالت، و فاقد دسته هویات امکانی واجد دسته
ده است و هر هویت امکانی را است، و همین تنزل موجب تحدد و تعیّن هویات امکانی ش

کند که از دیگر هویات امکانی جداست، و نهایتی برای هر یک  ای می دارای مرز بسته
گیرند. در حقیقت ماهیات همان حدود و نفاد  کند که ماهیات از آن نشئت می مشخص می

وجود هستند. البته حد بودن به معنای عدم نیست؛ چراکه هیچ چیز مستلزم عدم خودش 
ها، حقیقتی خارجی و انکارناپذیر هستند؛ نه به معنای  شود. از طرفی این محدودیت ینم

دهند؛ به عبارت دیگر این  اینکه تحقق حدود مستقل باشند، بلکه در ضمن متن رخ می
توان گفت که ماهیات به حیث تقییدیِ  های متن هستند. بنابراین می حدود، پایان تحقق

 وجود موجودند.
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