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 از دیدگاه بررسی مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

 مطهری شهیدو  امام خمینی، عالمه طباطبایی، مالصدرا
 1کاظمي نیحس

 چکیده
خمینی و  امام طباطبایی، واکاوی و بررسی نظریات مالصدرا، عالمه درتالش است ضمن الهاین مق

 را اهیتتفاوت در نظریۀ اصالت وجود و م شهید مطهری در مورد مسئله اصالت وجود و ماهیت و

در ه کرسد تعبیری نظر میای از ماهیت در آثار مالصدرا وجود دارد.اما بهبازشناسی کند. تعابیر دوگانه

( است، العرضبآن واقعیت، متشکل از وجود )به صورت اوال و بالذات( و ماهیت )به صورت ثانیاً و 
مینی و مام خابا ساختار فلسفی مالصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظریات عالمه طباطبایی، 

د. باشه شهید مطهری واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شد
رجی ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خا

ضاف معدم  ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه

از  یازبی ن یهی وشوند. ازسوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریۀ اصالت وجود امری بدتعبیر می

ام خمینی المه، امگاه عاثبات خواهد بود و براهین ارائه شده برای آن صرفًا جنبۀ تنبیهی دارند. اما دید

ی ای تحلیلنزد ایشان گزاره «وجود اصیل است»و شهید مطهری به بداهت نزدیک تر است و گزارۀ 

 شود.قلمداد می

 کلیدواژگان 
 .مطهری شهید مه طباطبایی، امام خمینی،عال مالصدرا، اصیل، اعتباری، ماهیت، وجود،

                                                 
 (..t@mihanmail.irh.kپژوه سطح سه حوزه علمیه قم؛ )دانش. 1
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 مقدمه
صالت وجود، اصلی بنیادین در حکمت متعالیه صدرالمتالهین است. مالصدرا عالوه بر ا

ها مسألۀ تاکید و تکیه بر خوِد این مسئله به عنوان یک اصل بنیادین در هستی شناسی، در ده
کالبد نظام فلسفی صدرا است که دیگر نیز از آن سود جسته است. این مسئله چون روحی در 

جا به جا، عامل توفیق و کامیابی در تحلیل، تبیین و اثبات مسائل گوناگون این نظام است. 
علیت، حدوث و قدم، اثبات واجب تعالی، صفات حق، صدور جهان، ربط حادث به قدیم، 

از آن حرکت جوهری، معاد جسمانی، همه و همه به نوعی با اصالت وجود پیوند خورده، 
کرد و  آغازاصالت و تشکیک وجود بحث از لهین، فلسفه خود را با اصدرالمتگیرند. یاری می

ای از مسائل این فن، از همین دو نظریه مدد برهانی گرفته و پایه لهئبعد از آن در هر مس
 ساخت. له را روی آن استوار ئمس

ضروری است. نیز  ،کلی پیش از ورود به بحث، بیان اهمیت و نقش اصالت وجود به طور
 یله جدّی است یا صرفًا دعوایئطرح این سؤال اساسی که آیا نزاع فالسفه بر سر این مس

لفظی است؟ چرا که اگر چنین نزاع جدی میان قائالن به اصالت وجود و قائالن به اصالت 
د توان نزاع آنان را لفظی دانست و همگان را قائل به اصالت وجوماهیت جدی نباشد، می

تلقی کرد و در این صورت، بحث از این که کدام یک از حکیمان قائل به اصالت وجود یا 
توجه به پیشینه تاریخی بحث نیز ضروری  معناست.اند، امری بیهوده و اساسا بیماهیت بوده

است که آیا قبل از مالصدرا، اصالت وجود طرفداری داشته است یا ابتکار وی محسوب 
ی واقعی آن نفی کند و قائل به ای وجود دارد که اصالت وجود را به معنشود؟ آیا فیلسوفمی
های مختلف از اصالت وجود ارائه توان قرائتیت آثار امری غیر از وجود باشد؟ آیا میئمنش

های داد؟ اگر مالصدرا در این زمینه ابتکاری داشته، این ابتکار مربوط به کدام یک از قرائت
هایت، نتایج و برکاتی که از قول اصالت وجود عائد مالصدرا اصالت وجود است؟ و در ن

 شده، مبتنی بر کدام قرائت است، قرائت ابتکاری یا قرائت عرفانی؟
هین الهای مقدماتی باید به سراغ فیلسوفان و عارفان پیش از صدرالمتپس از این بحث

نظران، این مسئله های مطرح شده پاسخ داد. به عقیده برخی صاحب رفت تا بتوان به پرسش
اولین بار در زمان میرداماد و مالصدرا به این صورت مطرح شد که آیا اصالت با ماهیت است 

که  یا با وجود؟ منتهی میرداماد با این که مشائی بود، طرفدار اصالت ماهیت شد و مالصدرا
رفدار اصالت شاگرد او بود ابتدا نظریه استاد را پذیرفت و بعد بشدّت با آن مخالفت کرد و ط

منشأ نسبت قول به اصالت ماهیت به مرحوم  .(59ص، 1ج، 1367، وجود گردید )مطهری
 وی. دارد ماهیت اصالت در ظهور و است آورده قبسات میرداماد، عبارتی است که وی در
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ها بود و مانند اگر وجود، امری خارجی بود، خودش ماهیتی از ماهیت»کند که: ریح میتص
(. با همۀ این 37، ص1367، )میرداماد «ممکن، وجودش زائد بر ماهیتش بود هایدیگر ماهیت
اند ای دارد که برخی از آن، اصالت وجود فهمیدهجملهاو به اصالت ماهیت، وی تصریحات 

(. وی در اوایل همان قبس دوم تصریح کرده است که وجود در 19، ص1405 )مصباح یزدی،
 پس .(51، ص1367، خارج اذهان است )میردامادخارج، همان تحقق اصیل در متن واقع 

ها بوی توان گفت که میرداماد قائل به اصالت وجود بوده است و در عباراتی که از آنمی
 رسد، در صدد نفی زیادت وجود بر ماهیت در خارج بوده است. اصالت ماهیت به مشام می

ا مطرح کرده و آن را شیخ اشراق نیز در بسیاری از آثار خود، اعتباری بودن وجود ر
ها، از جمله اعتبارات عقلی به شمار آورده است. ت، امکان و نظایر آنهمانند وحدت، شیئیّ

وی شبهات و اشکاالت متعددی بر قول به حقیقت عینی بودن وجود وارد کرده است که 
د (. با وجو5ص ،1، ج1364 داند )مالصدرا،مالصدرا حلّ آن شبهات را از افتخارات خود می

اتباع اورا قائل به اصالت ماهیت دانست،  ضرس قاطع، مرحوم سهروردی و هتوان باین، نمی
 ؛شود که جز با قول به اصالت وجود قابل تبیین نیستزیرا در آثار وی مطالبی مشاهده می

 و صرف انّیات را فوقانی مفارقات و ناطقه نفس التلويحات کتاب برای مثال، وی در اواخر
 شواهد این رغم علی لیکن .(116، ص1، ج1373سهروردی، ) داندمی محضه وجودات

 به و نمود نظر اظهار ماهیت اصالت یا وجود اصالت به اشراق شیخ قول دربارۀ تواننمی
ظران، موضع سهروردی در این باب، مبهم و پیچیده است )ابراهیمی نصاحب برخی عقیدۀ
س منکر مطرح بودن مسألۀ اصالت وجود و شهید مطهری نیز از اسا(. 659، ص1364، دینانی

ای مطرح یک از آثار وی چنین مسئلههیچ ماهیت برای شیخ اشراق شده و معتقد است که در
  (.59، ص1، ج1367نیست که آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ )مطهری، 

لۀ تغایر ئبدین ترتیب، نظریۀ اصالت وجود، در مقابل اصالت ماهیت و در ارتباط با مس
اما ما در این مقاله سعی بر آن داریم تا مفردات هر کدام  فهومی وجود و ماهیت، پدید آمد.م

جمله عالمه طباطبایی  از تبیین و نظریات فالسفه معاصر ماهیت را از مسئله اصالت وجود و
  م.بررسی کنی تبیین و شهید مطهری را امام خمینی و و

 مفاهیم کلیدیاصطالحي  معنای لغوی و. 1

  وجود. 1-1
 یا خود ذات در بالفطره راآن هرکس و ندارد اثبات به نیازی وجود، تنها چیزی است که

 را خود چیز تحقق وهمه نیست چیزی وجود از ترواضح .کندمی ادراک عمل در و تجربه در
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جهان اطراف  کند که هستی بر او ودارای غریزه حکم می رِجاندا هر ۀغریز رد.گیمی ازوجود
احساس درونی  را فقط با علم شهودی ونآو  ندارد برای هستی تعریفی وجود است. حاکم او
البته  است که جهان را پوشانیده است. این همان حقیقت وجود توان دریافت.شخصی می و
 ؛را با حقیقت خارجی وجود اشتباه کردنآابیم ولی نباید یدر ذهن می گاهی مفهوم وجود را ما

اندازد. بنابراین مفهوم انسان را گاهی به اشتباه می ست وااهم متفاوت زیرا احکام این دو ب
فلسفی وجود مساوی است با مطلق واقعیت و در نقطه مقابل عدم قرار دارد و به اصطالح 
 نقیض آن است و از ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیت های مجرد و مادی و همچنین از

 . گیردمی بره را درحاالت هم از ذوات تا اعراض و تا جواهر

 ماهیت. 1-2
آن بدل  تای آن مصدریه است و آن نسبت و ءماهوی بوده که یا کلمه ماهیت، در اصل

است  «ما هو»اند: ماهیت از ت. برخی نیز گفتهها مکسور گردیده اس و به یا و یا در یا ادغام
دریه است و همزه اند: ماهیت، مرکب از مای استفهامیه و یای نسبت و تای مصو نیز گفته

که برخی اوقات به جای ماهیت مائیت گفته زاید بعد از الف به ها تبدیل شده است، چنان
 :شودماهیت یا چیستی، آن است که در جواب ما هو )آن چیست(؟ گفته می .شودمی

بینیم و درست ، مثالً وقتی متحرکی را از دور می«الماهیۀ ما یقال فی جواب ما هو»
کند؟ کسی که دید و بینایی قوی آن چیست که حرکت می پرسیم:هیم، میدتشخیص نمی

کند، ی که از ماهیت سؤال میئ«ما»کند. آهو است و ماهیت آن را بیان می گوید:دارد، می
مای حقیقیه است نه مای شارحه. در فلسفه، طرفداران نظریه اصالت وجود ، ماهیت را حد 

 دانند.وجود و امری اعتباری می
است؛ یعنی آن چه  «ما به الشیء هو هو»رود و آن کار میهیت به معنای دیگری هم بهما

دهد. ماهیت به این معنا بر وجود هم قابل اطالق است، ولی حقیقت شیء را تشکیل می
باشد ماهیت به چه در فلسفه مورد بحث ما میماهیت به معنای اول در مقابل وجود است. آن

 باشد.ی اول میامعن

  اعتباری اصیل و. 1-3
منظور از اصالت و اعتباریت در این مبحث، دو معنای متقابل خاص است و اولی یعنی 
مصداق بالذات بودن واقعیت عینی برای یکی از این دو مفهوم، و دومی یعنی مصداق 

 . (323ص، 1، ج1396مصباح یزدی، ) بالعرض بودن آن
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  دبررسي قرائت دوگانه مالصدرا از اصالت وجو. 2
 او عالوه آید، این است کهمی بر مالصدرا مالحظه و بررسی آثار مفّصل و متعدّد چه ازآن

اسالمی که مبتنی بر وحدت وجود است، درصدد  عرفای وجودِ اصالتِ و بیانِ بر پذیرش
است که خود نیز دست به ابتکار زده، یک نظریۀ ابداعی مخصوص به خود در موضوع 

هدف این نوشتار، بررسی مجزّای این دو قرائت و مطالعه تطبیقی  اصالت وجود، ارائه دهد.
ها به صورت مضبوط و روشمند است. بنابراین، نخست به تحلیل و تبیین هر یک از این آن

  :شوددو قرائت پرداخته می

  اصالت وجود به نحو عرفای اسالمي .2-1
 عرفای اسالمی است کهمعنی و محتوای این قرائت از اصالت وجود، همان عقیده رایج 

و جدایی یا  ندسته نماممکنات در واقع عدِم هستی .جز خداوند، هیچ حقیقتی وجود ندارد
زیرا از وجود، نشانی ندارد. بر اساس این دیدگاه، جهان هستی با تمام  ؛اّتحادپذیر نیست

دی هایش توهّم و خیالی بیش نیست و تنها یک حقیقت در عالم است که دارای وجوپدیده
کل عالم وجود  پس .هستند اصیل و واقعی است و ماسوی، همگی نمود و ظهور وجود او

  .(86، ص1424 ،الدینمحیی)ممکنات( خیال اندر خیال است )
به طور قطع، یکی از منابع الهام بخش مالصدرا در این نظریه، آثار عرفای بزرگی، چون 

شارحان ابن عربی بوده است. حال با  ابن عربی، سید حیدر آملی، صدرالدین قونوی و دیگر
توجه به اینکه مالصدرا در آثار خود، بارها اصالت وجود را به معنی عرفانی آن مورد تأیید و 

داده و عیناً موضع عرفانی را در برابر فالسفه مّشاء و درک عادی مردم از وجود و تأکید قرار
رو از اصالت وجود، او را دنبالهتوان در این قرائت خاص جهان هستی، برگزیده است، می

(. 220، ص1378 مکتب عرفان اسالمی و مروّج دیدگاه عرفا دانست )خواجوی،
صدرالمتألهین در اثر ارزشمند خود، اسفار اربعه، این دیدگاه عرفا را به صورت یک مسئله 

گوید )وجود منحصر است به یک حقیقت شخصی که نه در فلسفی مطرح کرده، می
یقی، شریک و همتا دارد و نه در عالم واقع، نظیر و مانند. در دار هستی جز او موجودیت حق

دیاری نیست و هر چه در دار هستی، جز او در نظر آید، از ظهورات ذات و تجلیات صفات 
 (. 291، ص2ج ،1380 اوست که این صفات هم در واقع عین ذات اوست( )مالصدرا،

ز عرفا هایی ان قسم از اصالت وجود و نقل قولمالصدرا پس از بحثی طوالنی درباره ای
گوید: از مقدّمات گذشته روشن گردید که همه موجودات، یک اصل دارند که آن، حقیقت می

است و باقی، شؤون آن. او ذات است و دیگران اسماء و صفاتش، او اصل است و جز او، 
: این ن باور است کهوی برایاطوار و شؤونش، او موجود است و بقیه، جهات و حیثیات. 
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موضوع را با حلول، اشتباه نکنید که در حلول دو طرف الزم است و در اینجا طرف دوّمی 
وجود ندارد، برای اینکه معلوم شده است که هر آنچه نام )وجود( دارد، جز شأنی از شؤون 

، گفتیم که در جهان هستی علّت و معلولی هستآن حقیقت واحد نیست. این که تا کنون می
اکنون براساس سلوک عرفانی باید گفت که عّلت، یک امر حقیقی است و معلول، شأن و 

(. وی در ادامه بحث، 301، ص2ج ،1380 )مالصدرا، جهتی از شؤون و جهات آن است
دهد و شواهدی از کتب عرفای توضیحات جالبی در چگونگی موجودیتِ ممکنات می

گوید: گویی که عبداهلل انصاری آورده، می، قونوی و خواجه الدینمحییبرجسته، نظیر 
ای به این معنی که وجود، های ما به یگانگی حق ایمان آوردی، یگانگی ویژهبراساس گفته

حقیقت واحدی است که همان عین حضرت حق است و ماهیات و اعیان ممکنات، وجود 
پذیرند... تی را میحقیقی نداشته، موجودیت آنان، تنها به این معنی است که رنگ و پرتو هس

شود، و آنچه در همه مظاهر و ماهیات ظاهر شده و در همه شؤون و تجلّیات مشاهده می
چیزی جز، حقیقت وجود نیست... پس حقایق ممکنات، همیشه در حال نیستی بوده و هستند 

  (.341، ص1380 )مالصدرا،
فلسفی دیدگاه رایج عرفا  به بیان الربوبیه شواهداز مشهد یکِم اشراق یازدهم  مالصدرا در

شود که معلول در حقیقت، گوید: بنابراین، معلوم میدر مسئله اصالت وجود پرداخته، می
هویتی جدا و مباین با هویت علّتی که او را به وجود آورده است، نیست و در قدرت و 
 استطاعت عقل نیست که به معلول به عنوان هویتی منفصل از هویت موجد خویش و مستقل

در وجود، اشاره کند تا که در نظر عقل دو هویت مستقل در وجود، و دو هویت مستقل در 
پس اوست اصل و  ،اشاره عقلیه باشند، یکی مفیض و علّت، و دیگری مفاض و معلول

و اوست اصل، و ماسوای او،  هستند حقیقت و بقیه موجودات همگی شؤون گوناگون او
( و آیه 88: )قصص «کلُّ شیءٍ هالٌک الّا وَجهُه»ر آیه شریفه که د، چنانهستند اطوار و فروع او

 )مالصدرا، ( به این مطلب اشاره نموده است16)غافر:  «لِمَن المُلک الیوم هلل الواحِد القَهّار»شریفه 
 . (80، ص1375

روح مسئله اصالت وجود عرفانی، گاهی در قالب وحدت خاص عرفانی مطرح و بیان 
این وحدت وجود، غیر از وحدت وجود در فلسفه اسالمی است. چرا که گردد که البتّه می

اساساً، اصالت و وحدت وجود در فلسفه به دنبال تفکیک ماهیت و وجوِد منتَزع از موجودات 
که در عرفان، برای اشیاء و ماهیات، هستی و شود در حالیو واقعیات خارجی مطرح می

  .وجود و موجود استوجودی قابل تصوّر نیست و صحبت از وحدت 
در واقع، اصالت وجود در عرفان، بیانگر این مطلب است که موجودات متکثّره فقط یک 
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یک موجود و یک وجود حقیقی گرنه های مجازی هستند به وجود و موجود حقیقی، ونسبت
بیشتر نداریم... موجود )غیر خدا( نسبت به حقیقت وجود، نسبت مجازی دارد نه حقیقی، 

 (.101، ص1361 لِ ثانی عین احول است که واقعیت ندارد... )حائری،زیرا مث
، به تبیین قرائت عرفانی مالصدرا از اصالت وجود المشاعرهانری کربن در مقدمه بر 

فی الحقیقه وجود واحد، حق است و ماسوای او هرگاه به نفسه اعتبار  نویسد:پرداخته، می
حقیقت منحصر است به واجب الوجود حق، که شوند، هالکۀ الذّواتند... هویت و ذات و 

چه از بررسی این دیدگاه خاص از اصالت وجود به دست آن .حقیقت محضۀ وجود است
شّدت از ه گیری و ارائه نظام فلسفی خود، بلهین در شکلاآید، این است که صدرالمتمی

به نظر  .ر بوده استاثالدین عربی متهای محییمکتب عرفان اسالمی و بخصوص اندیشه
رسد، گذشته از استعداد درونی او، آشنایی وی با عرفان چه از جهت نظر و چه از جهت می

ثری در شکوفایی استعداد شهودی او داشته است. اساس حکمت متعالیه بر وعمل سهم م
های بزرگ عارف نامور اصالت وجود و بساطت و وحدت حقیقی آن است که در کتاب

عارف نامدار  .(34، ص1، ج1375مشهود است )جوادی آملی،  الدین و شاگردان اومحیی
، شبهات شیخ اشراق را درباره اصالت تمهید القواعدالدّین علی بن محمد ترکه در دیگر، صائن

وجود، نقد و تزییف نموده و احتمال اصالت ماهیت را کامالً منتفی دانسته است )ترکه 
ان بر اصالت وجود است و انس با ، اساس عرفبطور خالصه (.33، ص1360 اصفهانی،

لهین از اصالت ماهیت به اصالت وجود، اهای عرفا، زمینه مناسبی برای تحول صدرالمتکتاب
  آن هم بر مبنای وحدت وجود عرفانی شده است.

استاد مطهری نیز همین مطلب را با بیانی دیگر ذکر کرده است که این مسئله، )اصالت 
به اینجا رسیده است، یعنی دو منبع داشته است که این دو  وجود( دو ریشه داشته است تا

های فلسفی متکلمین است... منبع دیگر، منبع به اینجا منتهی شده است: یک منبع بحث
که درباره وجود به شکل فلسفی الدین به این طرف... اینهای عرفاست، البته از محییحرف

 و شاگردان او انجام گرفته است. )مطهری، الدینبحث شود، برای اولین بار به وسیله محیی
(. با اینکه مالصدرا خود قائل به این قول است، اّما در اصل قرائت 59، ص9ج ،1375

عرفانی، مّدعی ابتکار نیست بلکه در برهانی کردن آن چنین اّدعایی دارد؛ چنانکه در جلد دوم 
های نور حقیقی و تب شعاعاسفار پس از تبیین اصل این نظریه که تمامی موجودات را مرا

کند که هایی معرفی میداند، برهان آن را از جمله حکمتهای وجود قیومی الهی میتجلّی
پروردگار بر اساس عنایت ازلی اش به وی بخشیده است و همان گونه که وی را به اطالع از 

ت تحقق های امکانی باطل الذّواتند و به تبع وجودااین مطلب هدایت نموده که ماهیت
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خارجی دارند، وی را با برهان عرشی به این صراط مستقیم نیز هدایت کرده است که بفهمد 
موجود و وجود، منحصر در یک حقیقت شخصی است که در موجودیت حقیقی ،هیچ 

رسد، در واقع ظهورهای می شریکی ندارد و آنچه در جهان هستی غیر از واجب معبود به نظر
، 1410باشد )مالصدرا، می، او که در حقیقت عین ذات اوست های صفاتذات او و جلوه

(. وی در موضع دیگر عالوه بر اینکه وجود حقیقی را برای موجودات غیر خدا 291، ص2ج
  (.305، صشود )همانها را نیز منکر میکند، وجود تعّلقی آنانکار می

انی خود از اصالت توان دریافت که مالصدرا در فهم عرفاینک در پرتو این شواهد می
وجود، تا چه اندازه، متأثّر و وامدار عرفا و پیرو مکتب عرفان اسالمی بوده، هر چند که در 
قرائت ابتکاری خود، هم به لحاظ مبانی و پیشینه و هم به لحاظ روش و روی آورد کاماًل 

 متفاوت و مغایر با دیدگاه عرفانی عمل کرده است.

  ئت صدرايي(اصالت وجود ابتکاری )قرا. 2-2
موضع دیگر صدرالمتألهین که آن هم در جای جای آثارش مطرح شده، چیز دیگری غیر 
از معنا و فهم عرفانی او از اصالت وجود است که برای روشن شدن بیشتر آن، ناگزیر باید به 
نکاتی پیرامون تفکیک و تحلیل وجود و ماهیت، اشاره کرد؛ چنانکه در مقدمه نوشتار گذشت 

باز مسئله انتزاع دو مفهوم وجود و ماهیت از هر پدیده با تحلیل ذهنی مطرح بوده است از دیر
لهین، این تمایز و او گفته شد که حّتی این موضوع را ارسطو هم مطرح نموده است. صدرالمت

هیت را جّدی گرفته و قائل است که هر چیزی یک وجود دارد و دوگانگی ذهنی وجود و ما
ای در خارج، یک چیز است و دو چیز نیست، باید تنها یکی از یک ماهیت و چون هر پدیده

یا بالعکس.  دو مفهوم وجود و ماهیت، اصیل باشد: یا وجود، اصیل باشد و ماهیت، اعتباری و
صیل باشند، نه معقول است و نه کسی هم آن را اّما اینکه هر دو اصیل نباشند یا هر دو ا

مطرح کرده است. پس، از چهار صورت مطرح شده،مالصدرا صورت نخست؛ یعنی اصالت 
پردازد. در واقع، آنچه وجود و اعتباریت ماهیت را برگزیده و به اثبات و دفاع از آن می
ند، اصالت وجود هر کمالصدرا به عنوان نظریه ابتکاری در فلسفه خود مطرح و اثبات می

پدیده در مقابل اصالت ماهیت همان پدیده است؛ اگرچه از بیانات صدرا در میان آثارش 
آید که او نفی اصالت ماهیت را به معنی نفی اصالت هویت و بخصوص اسفار چنین برمی

ها در مقابل اصالت وجود حضرت حق تعالی مطرح کرده )قرائت عرفانی اصالت تعین پدیده
های او، به طور کلی به این معنی نبوده است، بلکه به امّا نحوه طرح مسئله و استدالل وجود(

ای است که وجود هر پدیده را در مقابل ماهیت همان پدیده، اصیل دانسته است و آنچه گونه
  هم به نام او و به عنوان نظریه ابتکاری وی شناخته شده، چیزی جز همین برداشت نیست.
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کند: )از آنجا خود، اسفار اربعه، دیدگاه ابداعی خود را چنین بیان می وی در اثر عظیم
ای عبارت است از خصوصیت وجودی که برای آن پدیده اثبات که حقیقت هر پدیده

که خود سفیدی کنیم، باید خود وجود، برای حقیقت داشتن، اولویت داشته باشد؛ چنانمی
ت که با عروض سفیدی، مصداق صفت تر از چیزی اسبه صفت سفید، اولی و شایسته

ای، خودش موجود است و ماهیت این گیرد. بنابراین، وجود، درهر پدیدهسفید قرار می
ها که غیر از وجودشان است، خودشان موجود نیستند، بلکه به وسیله وجودشان پدیده

(. 38، ص1ج ،1380 )مالصدرا، موجودند. در نتیجه، آنچه واقعیت دارد، همین وجود است
وی در ادامه مسائل و مباحث وجود، معانی مختلف و کاربردهای گوناگون واژه وجود را 

گوید: گاهی منظور از وجود، یک چیز عینی و حقیقی است که خودش، بیان کرده، می
نیستی را از خودش دفع کرده، با پیوستن به ماهیت، از ماهیت هم، عدم و نیستی را دفع 

تواند با فهوم عام و انتزاعی که خود در خارج تحقّق ندارد، نمیآن م کند. بدون تردید،می
ها تنها به وسیله یک انضمامش به ماهیت، نیستی ماهیت را دفع کند، بلکه نیستی ماهیت

وجود حقیقی که ملزوم و مصداق این مفهوم انتزاعی است، قابل دفع و رفع است... 
بوده، غیر از مفهوم انتزاعی موجودیت بنابراین، وجود هر چیزی، یک چیز عینی و حقیقی 

است مبدأ و منشأ آثار یک پدیده و نیز معلول و اثر مبدأ آن پدیده، چیزی جز این 
اند که خودشان وجود های عینیوجودهای حقیقی نیست. این وجودهای حقیقی، هویت

وجود که عقلی  دارند. آری، تنها این وجودهایند که مبدأ اثر و اثر مبدأند، نه مفاهیم انتزاعی
بوده، در خارج، وجود ندارند و نه ماهیات کلی که در مرتبه ذاتشان حتّی بوی وجود هم به 

چه در جهان خارج واقعیت رسیم که آنمشامشان نرسیده است... درنهایت، به این نتیجه می
که بیشتر های بدون وجود خارجی؛ چنانو تحقّق دارد، همین وجودها هستند، نه ماهیت

  (.64، ص1380ند )مالصدرا،اأخران توهم کردهمت
بدین صورت  الشواهد الربوبیهمالصدرا نظریه اصالت وجود ابتکاری خود را در آغاز 

کند که: وجود سزاوارترین چیزی است به تحّقق، زیرا ماسوای وجود )یعنی بیان می
له اوست که ماهیت( به سبب وجود متحقق و موجود در اعیان و اذهان است. پس به وسی

 رسد. پس چگونه وجود، امری اعتباری است؟هر صاحب حقیقتی به حقیقت خویش می
(. به عقیده ما، نه ماهیت متّصف به وجود است و نه وجود عارض 7، ص1375 مالصدرا،)

بر ماهیت، بلکه آنچه که به حقیقت موجود در خارج است، همانا نفس حقیقت وجود است 
ت... وجود در خارج، اصل اصیل و صادر از جاعل است و که به ذات خویش موجود اس

لهین، وجود هر پدیده را در برابر ا(. بدین طریق، صدرالمت14همان، صماهیت تابع اوست )
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ماهیت همان پدیده، اصیل دانسته، آن را به عنوان یک نظریه فلسفی ابتکاری، مطرح و 
 اثبات نموده است.

های فلسفی ای که بر آراء و اندیشههی کامل و احاطهمالصدرا، خود نیز با آگا بنابراین:
جاری در بستر تاریخ داشت، ضمنِ اعتراف به اصالت ماهوی بودن سابقش، اعتقاد به اصالت 

ای شخصی و ناشی از کشف و شهود، تلقی را تجربهوجود به معنای خاص و ابتکاری آن
الوجود و تأصّل الماهیات حتّی أن هَدانی إنّی قد کنتُ شدید الذبّ عنهم فی اعتباریة »کرده است: 

ربّی و انکشَفَ لی انکشافاً بیّناً أنّ األمر بعکس ذلک و هُوَ أنّ الوجودات هی الحقایق المتأّصله 
 (. 49، ص1، ج1380)مالصدرا،  «الواقعة فی العین

پر واضح است که مراد او از این انکشاف که وجودات، حقایق متاصل واقعی در خارج 
د، بیان همین نظریه ابتکاری اصالت وجود است در مقابل نظریه اصالت ماهیت که هستن

توان آن را در مقابل فهم عرفانی اصالت وجود داند و همچنین میوجود را امری اعتباری می
داند، به حساب آورد )ر.ک: های خارجی را خیالی و اعتباری میکه موجودات و پدیده

ته، مالصدرا در اصل اعتقاد به اصالت وجود، خود را تنها (. الب163، ص1363مالصدرا، 
بیند و کلماتی را از فیلسوفان پیش از خود، به عنوان شاهد بر اعتقادشان به تحقق عینی نمی

دلیل بر اصالت وجود و بویژه دفع شکوک و  کند، و چون وی خود را در اقامهوجود نقل می
داند و بر این نعمت، و هدایت شده به کنه امر می شبهات وارد بر آن، مؤید به تأییدات الهی

(. تردیدی نیست که این مسئله به صورتی 14، ص1360گزارد )مالصدرا، خدای را سپاس می
دلیل و شکوک وارد بر آن دفع شده است، در هیچ  که در آثار مالصدرا مطرح و بر آن اقامه

ر، مالصدرا منحصر به فرد و کتاب فلسفی و عرفانی پیش از وی نشده است و از این نظ
 (. 482، ص1385مبتکر است )فرقانی، 

توان نتیجه گرفت که اصالت وجود به معنی صدرائی آن، امری کاماًل از این مالحظات می
بدیع و ابتکاری بوده، پیش از مالصدرا، حداقل برای ما، سابقه و پیشینه روشنی ندارد. 

و طوالنی آن تا عهد باستان، قابل مطالعه و  برخالف اصالت وجود عرفانی که سابقه روشن
  تطبیق است.

 بررسي قرائت دوگانه مالصدرا از ماهیت. 3
در عبارات مالصدرا دوگونه تعبیر متفاوت برای )ماهیت( به کار رفته است. در تعبیر اول، 

داند که در عالم عینی تحقق دارد؛هرچند این تحقق به صورت مالصدرا ماهیت را امری می
نیاً و بالعرض است. به دیگر سخن: در این تعبیر، آنچه در عالم خارج تحقق اوال و بالذات ثا
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به تبع وجود در خارج محقق میشود:نزد ما وجود ممکن،  «ماهیت»است و  «وجود»دارد 
موجود بالذات است و ماهیت آن به عین این وجود و به صورت بالعرض موجوداست 

 . (55-54، صص7الف، ج1363)مالصدرا، 
که در عبارت فوق مشاهده میشود، مالصدرا برای ماهیت، نوعی تحقق عینی قائل چنان

است که این تحقق به نسبت وجود، تحققی ثانیًا و بالعرض است. مالصدرا بر این مطلب در 
همچنین در بحث . (40-44صص ،1ج ،1981مالصدرا، ). مواضع دیگری نیز تصریح دارد

زیرا که آن وجود  جود را مجعول اوال و بالذات معرفی میکند:مجعولیت وجود، مالصدرا و
 . (6ص ،1360 ،مالصدرامجعول بالذات است )

این به معنای آن است که از نظر مالصدرا مجعول دیگری نیز تحقق دارد که نوع 
نیست؛ بلکه ثانیاً و بالعرض است که این نوع مجعول، همان  بالذات مجعولیت آن اوال و

پس وجود موجود است در نفس  شود.ه به تبع وجود و به دنبال آن جعل میماهیت است ک
ذات خود و ماهیت موجود است به وجود یا بالعرض.به دیگر سخن از نظر مالصدرا میان 
وجود و ماهیت تالزم عقلی برقرار است؛ به این معنا که با تحقق یکی از متالزمین یعنی 

ناگزیر است که یکی از متالزمین ماهیت در تالزم  .شودوجود، دیگری یعنی ماهیت محقق می
یر را در ساختار ز گزارۀ توانمی فوق، عبارات بنابر .شود محقق وجود دیگری لۀعقلی، بوسی

از سوی دیگر . «ماهیت در خارج تحقق بالعرض دارد» فلسفی مالصدرا صادق دانست: الف:
 کنند:از ماهیت را بیان میدر آثار مالصدرا عباراتی وجود دارند که تعبیر دیگری 

ها را از موجودات به حسب همانا که ماهیات اعتبارات و مفهوماتی هستند که ذهن آن
که مشاهده چنان. (234ص ب،1363، مالصدرا) کندمراتبشان در کمال و نقص و... انتزاع می

شاء این داند که منشود در این عبارات، مالصدرا ماهیات را صرفاً انتزاعات ذهنی میمی
انتزاعات، میزان کمال و نقص موجودات ممکن است. او در عبارات دیگری نیز بر این معنا 

پس همانا که ماهیت خیال و عکس وجود است، عکسی از وجود که در مدارک  تصریح دارد:
شود در این عبارت نیز مالصدرا برای ماهیات هرگونه تحقق خارجی عقلی و حسی ظاهر می

و برای آنها حیثیتی صرفاً معرفت شناختی قائل است که در ذهن محقق کند را نفی می
 صدرا صادق دانست: ب:مال فلسفی ساختار در نیز را زیر رۀتوان گزامی شود. بنابراینمی

 .«ماهیت فقط در ذهن تحقق دارد»
گونه تحقق خارجی، حتی به صورت ثانیاً و است که ماهیت هیچآن گر این مطلب بیان

 هر چراکه است؛ تناقض در «الف» رۀکه مشاهده میشود این گزاره با گزاو چنان داردبالعرض ن
های تناقض رج نیز امری محقق باشد.خا در تواندنمی باشد، داشته تحقق ذهن در فقط آنچه
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ب در ساختار فلسفی مالصدرا، مورد توجه برخی محققان معاصر  گزاره ظاهری در الف و
مطلبی  که حقیقتًا ساختار فلسفی مالصدرا دچار تناقض است یا خیر،قرار گرفته است؛ اما این

 است که نیازمند بررسی بیشتر است.
 الف رۀتوان گفت بسیاری از نظریات فلسفی مهم مالصدرا مبتنی بر گزاعین حال می در
 حقیقت الف گزارۀ صدق پذیرش با تنها طبیعی کلی بالعرض نظریۀ تحقق: مثال عنوان به. است

 . (1913، ص6، ج1981مالصدرا، )دارد  تحقق خارج عالم در طبیعی کلی که ستا آن

 ماهیت بررسي و تبیین نظر عالمه طباطبايي درباره وجود و. 4
برخالف مالصدرا، در آثار عالمه طباطبایی ماهیت تعبیر واحدی دارد و هرچند این 

یت در ذهن نزدیک است، تعبیر به تعبیر دوم مالصدرا، یعنی عکس یا خیال وجود بودن ماه
توان را دقیقاً همان تعبیر دانست. به دیگر سخن: از نظر عالمه طباطبایی نیز میتوان آننمی

های آن در ای صادق تلقی کرد، اما محتوای گزارهگزاره عکس و خیال بودن را گزاره
نظر  شود، متفاوت است. ازچه در فلسفۀ مالصدرا لحاظ میساختار فلسفی عالمه با آن

دهد، فقط وجود است و به این عالمه طباطبایی، آنچه متن واقعیت خارجی را تشکیل می
چه متشکل از ماده و صورت اشیاء است، فقط در ذهن تحقق دارد. معنا ماهیت، یعنی آن

عالمه در موارد متعددی بر این معنا که چیزی جز وجود در خارج تحقق ندارد تاکید کرده 
د، حقیقتی اصیل است و چیزی جز آن در خارج نیست )طباطبایی، است: همانا که وجو

 (. 57، ص1، ج1387
او در موارد متعددی نیز بر ذهنی بودن ماهیات تأکید دارد: اصل اصیل در هر چیز وجود 
اوست و ماهیت آن پنداری است؛ یعنی واقعیت هستی به خودی خود )بالذات و بنفسه( 

دار و بی آن به خودی خود و همۀ ماهیات با آن واقعیت دار یعنی عین واقعیت استواقعیت
ها و نمودهایی هستند که واقعیت باشند. بلکه این ماهیات تنها جلوهشناختی میپنداری هستی

، 3، ج1390آورند )طباطبایی، ها را در ذهن و ادراک ما به وجود مینمای خارجی، آن
اقعیت هستی جاری نیست )همان، (. ماهیات و احکام و آثار ماهیات در و48-46صص

ایم: به دیگر های گوناگون حقیقت در ذهن نامیدهرا جلوه(. ماهیات حقیقیه که ما آن6ص
سخن از نظر عالمه ماهیت به معنای متعارف آن، صرفًا حیثیت معرفت شناختی دارد و از 

ان گزارۀ زیر را توگونه واقعیت خارجی ندارد. بنابراین عبارات، میدیدگاه وجودشناسی، هیچ
 در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی صادق دانست: فقط وجود در خارج تحقق دارد. 

دهند اما در دیدگاه عالمه طباطبایی، ارتباط وجودات عینی که متن واقعیت را تشکیل می
که با ماهیات در ذهن محقق هستند، به صورت ظهور حدود وجودی در ذهن تبیین 
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عالمه طباطبایی نیز همانند مالصدرا، به شدت و ضعف وجودات شود. توضیح آنکه می
خاص قائل است، اما عالمه این شدت و ضعف وجودی را با میزان اعدام و سلوبی که 

زند. به عبارت دیگر از: نظر عالمه، هریک از این وجودات را دربر گرفته است، پیوند می
جود مطلق فاقد هرگونه محدویت شود. ووجود به دو دستۀ کلی مطلق و مقید تقسیم می

وجودی و مبرای از هر قیدی است. مطابق استدالل عالمه تنها وجودی که متن واقعیت را 
پر کرده است، همان وجود واجب است. زیرا اگر وجود دیگری غیر از آن در واقعیت 

، 1387کند )طباطبایی، محقق باشد، وجود واجب را محدود به مرزهای وجودی خود می
(. به عبارت دیگر: در این فرض باید گفت که وجود واجب تا جایی محقق 22ص ،1ج

محقق است، وجود واجب محقق  aتحقق ندارد و جایی که  aاست که وجود خاصی مانند 
نیست یا به صورت مقید و متحیث محقق است که این مطلب با فرض عدم تقّید و عدم 

در  توان گفت که از نظر عالمه طباطباییمیتحّیث واجب الوجود در تناقض است. بنابراین، 
خارج، چیزی جز حقیقت واحده وجود نیست .وجود خدای تعالی صرفا حقیقه است و 
چیزى و وجودى از حیطه و احاطۀ وجود او خارج نیست زیرا اگر چیزى با او و در عرض 

ها ین آن اندازهگاه بالضروره حدّ فاصل و بمعناى حقیقى موجود بودن، آناو موجود باشد، به
آید که باید گفته شود این یکى و آن دو. پس هیچ موجودى با وجود او موجود پدید می

ها تمامی (. عباراتی از عالمه طباطبایی که در آن67، ص1، ج1387نیست )طباطبایی، 
شوند، موجودات، یا به تعبیری اصل واقعیت، دارای وجوب و ضرورت بالذات معرفی می

لب است. عالمه در عبارات متعددی بر این مطلب تأکید دارد که آنچه متن مؤید همین مط
دهد دارای وجوب ذاتی است و امکان معدوم بودن آن ممتنع است. واقعیت را تشکیل می

پذیرد، پس آن واجب بالذات از آنجا که اصل واقعیت بطالن و عدم را برای ذات خود نمی
 (. «علیقه طباطباییت» 15-14، صص6، ج1981است. )مالصدرا، 

آنچه متن بندی دیدگاه عالمه طباطبایی چنین خواهد بود: چه گذشت، جمعبنابر آن
چه دهد، فقط وجود است و به این معنا ماهیت، یعنی آنواقعیت خارجی را تشکیل می

اصل اصیل در هر چیز وجود  متشکل از ماده و صورت اشیاء است، فقط در ذهن تحقق دارد.
ارتباط وجودات عینی با ماهیات در  یعنی اعتباری است. و یت آن پنداری است؛اوست و ماه

 باشد.ذهن به صورت ظهور حدود وجودی می

  تبیین اصالت وجود از نظر امام خمیني بررسي و. 5
دارد و با  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است، این اصل در مبدا و معاد اصالت

امر عظیم  ن و روشن کردن اطراف و حواشی آن، این دوبرداری از غموض تصور آپرده
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گرچه براهین این  شود؛روشن شده و اصول توحید و کثیری از مباحث مبدا و معاد منّقح می
صالحیت و لیاقت غور زیاد را  ام االصول، مشروحًا به ذکر پیوسته است، لیکن چون این اصل

  کنیم.ذکر می در تصور اطراف آن داراست مطالبی را
وجدان ـ که  کنیم: ماهیت عبارت از حد وجود و جهت فقدانبحث را از ماهیت آغاز می
چیزی نیست و در تمام  باشد؛ گرچه در خارج، غیر از وجود،در موجودات ممکنه است می

تبۀ وجود دایر است و در مر عالم آنچه متحقق است، فقط وجود است و همۀ عالم از اصل
تحقق، هیچ وجودی مخلوط به چیز دیگری نیست؛ این طور نیست که او و غیر او جمعًا 

وجودی را که معلول است تصور و مالحظه  متأصل و متحصل باشند، ولیکن عقل، وقتی
باشد آن را به اصل هویت وجود، و دون علت می کند مانند عقل اول که صادر از غیر ومی

کند، و این حیثیت، غیر از حیثیت وجود و می باشد تحلیل دم کمال علتحیثیت فقدان که ع
 (. 553، ص3، ج1392)اردبیلی،  تحقق است.

آن  آید و شرّ التراکیب،می اینجاست که آن وجود معلولی با تحلیل عقلی، مرکب به نظر
همان جهت  ترکیبی است که چیزی، از شئ و الشئ و از تحصل و التحصل مرکب باشد که

البته نه فقدان مطلق  باشد،تحصل، منشأ انتزاع ماهیت بوده و آن عبارت از حیثیت فقدان می
چنانکه در مثال مزبور، عقل اول  که مساوق با عدم مطلق باشد، بلکه فقدان کمال وجود دیگر؛

ود نه از وجود شماهیت انتزاع می فاقد کمال مبدأ اول است و از این فقدان است که
نسبت به کمال وجود مبدأ اول، منشأ  مخصوص؛ یعنی وجود عقل اول به جهت فقدانش

مفهوم ماهیت، نه شیء متحقق است که مساوق  گردد، پس ما بازاءانتزاع حیثیت عدمی آن می
فقداِن که مساوق با مفهوم عدم مطلق باشد، بلکه جنبۀ  با وجود باشد و نه التحقق مطلق است

فقداِن هر موجودی، غیر متحصل و غیر متحقق است، نه اینکه  نحوۀ وجودی است. و جهت
 (. 554، ص3، ج1392)اردبیلی،  متحصل گردد به طفیل وجود شیئی

چیست!  اند: ماهیت فرع تحقق وجود است، معنای آناز این بیان معلوم شد اینکه گفته
می شود،  عد از تحقق وجود، و در تِلو تحصل آن متحققمعنایش این نیست که ماهیت ب

متحقق است، پس  بلکه معنایش همان حیثیت فقدان است، و این حیثیت، فرع اصل وجودِ
دیگری در عالم نیست،  با این تقریر معلوم شد که صرف الوجود متحقق است و حقیقت

می بیند، این ترکیب را در آن  یگریلیکن چون عقل در تحلیل خود معلول را دون موجود د
  کند.لحاظ می

وجودی،  ولی عقل اگر به موجودی نظر کند که فوق موجودات امکانیه است و در کمال
کند، از مشاهده می دون موجود دیگری نیست، بلکه هر کمالی را که در موجودات دیگر
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مالحظه کند، دیگر از اظالل نور او کمال مطلق او جاری و ساری ببیند و هر وجودی را
چون او صرف است، منشأ  را به حیثیت فقدان و حیثیت وجدان تحلیل کند و لذاتواند آننمی

 (. 555، ص3، ج1392)اردبیلی،  ماهیت خواهد بودانتزاع ماهیت نبوده و در نتیجه بی

 نظر شهید مطهری ماهیت از تبیین اصالت وجود و بررسي و. 6
برجستگی خاصی هم نسبت به سایر  ژگی که درکالم شهید مطهری موجود است ودو وی

های مذکور توان به تفسیر ویژگیبدون درنظرگرفتن این دو ویژگی نمی ها دارد وویژگی
 پرداخت عبارت است از ویژگی هستی محض و اندیشه محض.

 ،طهری)م خارجی هستی محض استء مسئله اصالت وجود به این معنی است که مال
هردو اعتباری  اگر. ممکن نیست هر دو اعتباری و یا هر دو اصیل باشند. (71ص، 9ج، 1387

هستی خبری  چیستی اشیا اندیشه محض باشد و در خارج نه از ید هستی وآباشند الزمه می
 . (211ص، 5ج، 1395 مطهری،) چیستی باشد و نه از

ای یکی بودن این نیست که گویم این دو در خارج یکی هستند ولی معنمن هم می
یکی است معنایش این است که یکی از این دو . حیثیت ماهیت عین حیثیت وجود است

دیگری  منشا انتزاع است و یکی است یعنی یکی از این دو یکی اعتباری. حقیقی است و
 . (87ص، 9، ج1387 ،)مطهری منتزع

که در یک معنی وجود به  شودبرای وجود پیدا می اخارج دو معن با تفکیک بین ذهن و
یعنی خود هویت خارجی و دیگری  خارج است. ءتشکیل دهنده مال عینیت و معنی تحقق و

بر ماهیت هم اطالق  شود وهویت خارجی. این موجود بر وجود اطالق می صادق بر
ولی موجود حقیقی وجود است و موجودی که با واسطه در عروض یعنی به تبع  شود.می

پس هم وجود موجود است و هم  دهیم ماهیت است.را به او نسبت میوجود موجودیت 
 . (86ص ،)همان موجود اعتباری ماهیت اما موجود حقیقی وجود است و ماهیت.

کند همه اموری ذهنی ها را اموری واقعیت دارو ذی وجود فرض مینآماهیات که ذهن 
را تشکیل داده است همانا خود  مال خارجی تنها چیزی که واقعیت دارد و انتزاعی هستند و و

ید ماهیات آعینیت خارجی به میان می بنابراین هرجا که پای تحقیق از واقعیت است. وجود و
 ،)مطهری پای وجود را به میان کشید حوزه تحقیق خارج کرده و را برای همیشه باید از

 . (506ص، 6ج، 1396
و تمام  عدمی آن را دهد نه حدبنابراین ماهیات حد وجودی شی را نشان می

ن چیزی که آیعنی )ماهیت  اند.این دسته ذهن ما وجود دارد همه از ماهیاتی که در
معقوالت اولیه مناط  معقول اولی است...( واقع شود در جواب ماهو؟ صالحیت دارد
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 ستا هانآهای جدا جدای مبین تعین های مختلف اشیا وتذوت تمایز وافتراق و
 . (273ص، 5ج، 1395 ،)مطهری

وجود مراتب . شوندمراتب وجود انتزاع می های ذهن هستند که ازپس ماهیات تحلیل
کند که اسم ن ذهن معنایی را انتزاع میآهر مرتبه  از قوی. شدید و مراتب ضعیف و دارد:

بنابراین در باب وجود ما  اعتباری است. انتزاعی و ماهیت یک امر آن معنی ماهیت است.
 باید به چیزی تعلق بگیرد تا حقیقت پیدا کند. بگوییم که وجود ی باشیم ونباید معطل چیز

چه وجود آن حقیقت شده است. خارج وجود آب به آب تعلق گرفته و چنین نیست که در
آن چیزی که در خارج  کند.معنی آب را ذهن ما انتزاع می آب است. دارد همان وجود

ماهیت آب  همان وجود آب است. آن شنا کرد توان درمی و ها را دارداین خاصیت است و
ذهن انسان اشیا  کند.آن انتزاع می ن است معنایی است که ذهن انسان ازآکه همان چیستی 
سنخیاتی که دارد ماهیتی  از هر وجودی بر اساس خصوصیات و کند.را دسته بندی می

به آن تعلق  بیابد وبعد وجود  باشد و چنین نیست که اول ذات آبی موجود. کندانتزاع می
مطهری، ) کندهایی است که ذهن انسان میتحلیل این تعلقات انتزاعی است. کند. پیدا

 . (150ص، 8ج، 1392
از هر چیزی  گزافی است. ماهیت ساخته ذهن است نه اینکه بی مالک ساخته شده و

رت الب همان وجود خارجی است اما به صوقماهیتی را ساخت بلکه ماهیت  توان هرمی
 این وجود که عین واقعیت و این واقعیت و منتزع از اشیا خارجی است: مفهوم در ذهن،

هستی واقعیت هست خودش در ذات خودش به نحوی است که جز این امر ناحقیقی یک 
 قالب او از او قابل انتزاع نیست به عنوان نشان دهنده و دیگر و یک امر ناحقیقی دیگر چیز

پس ماهیت یک قالب ذهنی است برای وجود که ذهن روی . (450ص، 9ج، 1387مطهری، )
او را به  کند والب را تهیه میقارتباط با واقعیت خارجی آن  خاصیت مخصوص خود در اثر

 . (503ص، 6ج، 1396مطهری، ) کندواقعیت خارجی منتسب می
ج بنابراین ماهیات صدق حقیقی بر هویات خارجی دارند با وجود اینکه خودشان در خار

پس الف موجود است واقعا هم الف موجود است اما الف که موجد  هیچ نحو ثبوتی ندارند
 اما چون الف از. در حقیقت وجود الف موجود است به تبع وجود موجود است و است،

 گوییم الف موجود استاز این جهت ما می شود،وجودش از یک وجود خاص انتزاع می
به صدق حقیقی ماهیت برخارج اطالق بالعرض و  با توجه. (86ص، 9ج، 1387مطهری، )

ها به معنای اول موجود است که همان خود هویت خارجی است که تشکیل نآمجاز بر 
دهنده خارج است نه موجود به معنای صادق برخارج زیرا بنابراین معنی ماهیت حقیقتا 

 .صادق است نه مجازا
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کنیم ذهن دو معنی و دو احساس می یک از این اشیایی که ما در خارج داریم و از هر
اش کند و امر دایر است که این دو معنی هر دو انتزاع ذهن باشد که الزمهمفهوم انتزاع می

یا هر دو اصیل و غیرانتزاعی باشند  پوچ بودن عالم خارج و نفی بدیهی ترین بدیهیات است،
 عنی وجود یک ما به ازا دارد وی به معنی اینکه دو معنی است که االن در خارج ما به ازا دارد،

همه  ید وآن الزم میآکه این هم محال است و محاالت زیادی از  ماهیت هم یک مابه ازا،
ن آیا اینکه یکی از این دو معنی عین خارجیت باشد. یعنی  و را قبول دارند،نآفالسفه بطالن 

ن آیعنی  اعی باشد.دیگری انتز بالذات مصداق این باشد و اوال و چیزی که در خارج است
 . (158ص، )همان مجازا بالعرض و ن باشد ثانیا وآچیزی که در خارج است مصداق 

 بندیجمع
کند آن جا که دیدگاه عارفان را تقریر میچه گذشت، دیدگاه نهایی مالصدرا آنبنابر آن
و  ا هستندنمخداوند، هیچ حقیقتی وجود ندارد، ممکنات در واقع عدمِ هستی جزاست که 

جا که دیدگاه ابتکاری خود را . اما آنجدایی یا اتّحادپذیر نیست، زیرا از وجود، نشانی ندارد
نه ماهیت مّتصف به وجود است و نه وجود عارض بر دارد براین باور است که بیان می

چه که به حقیقت موجود در خارج است، همانا نفس حقیقت وجود است که که آنماهیت، بل
موجود است و وجود در خارج، اصل اصیل و صادر از جاعل است و ماهیت به ذات خویش 

لهین، وجود هر پدیده را در برابر ماهیت همان پدیده، است بدین طریق، صدرالمتا تابع او
بنابراین  اصیل دانسته، آن را به عنوان یک نظریه فلسفی ابتکاری، مطرح و اثبات نموده است.

 .وجود اصیل وماهیت اعتباری است
 «وجود». آنچه در عالم خارج تحقق اوال و بالذات دارد 1 قرائت مالصدرا از ماهیت: دو

ماهیت  .2 شود.به تبع وجود در خارج به صورت ثانیا و بالعرض محقق می «ماهیت»است و
شود خیال و عکس وجود است، عکسی از وجود که در مدارک عقلی و حسی ظاهر می

کند و برای آنها حیثیتی هرگونه تحقق خارجی را نفی می بنابراین مالصدرا برای ماهیات
پس گزاره اول با ساختار فلسفی  شود.صرفاً معرفت شناختی قائل است که در ذهن محقق می

  مالصدرا تناسب بیشتری دارد.
چه متن واقعیت خارجی را آنبندی دیدگاه عالمه طباطبایی نیز چنین خواهد بود که جمع

چه متشکل از ماده و صورت وجود است و به این معنا ماهیت، یعنی آن دهد، فقطتشکیل می
اصل اصیل در هر چیز وجود اوست و ماهیت آن  اشیاء است، فقط در ذهن تحقق دارد.

ارتباط وجودات عینی با ماهیات در ذهن به صورت  یعنی اعتباری است. و پنداری است؛
  باشد.ظهور حدود وجودی می
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خارجی را وجود پر کرده است ء در موجودات ممکنه مالقد است که خمینی نیز معت امام
فقدان وجدان است اما در مورد واجب الوجود چون فوق موجودات  و ماهیت حد وجود و

  منشا انتزاع ماهیت نیست و در نتیجه بی ماهیت است. امکانی است صرف الوجود است و
 از در ذهن مقابل وجود باشد، مطهری پای ماهیت را با عنوان اینکه در نهایت شهید
که در خارج چنین کرد بنابراین چنان کشد؛پای وجود را به میان می کند وصحنه ذهن پاک می

وجود ذهنی حاکی از وجود  وجود. خارج بین دو وجود است نه بین ماهیت و اتحاد ذهن و
  تصویر تصویر وجود است نه تصویر خود وجود. خارجی است و ماهیت،
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