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 -1چکیده
در مطالعۀ حاضر مقالۀ «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی»
مورد بررسی و نقد قرار گرفته است .در مقالۀ مذکور نفس اصالت وجود مالک تفکیک دو معنای اصالت
وجود دانسته شده است اما چینش آرای مالصدرا نشان میدهد مالک تفاوت مذکور به نگرشهای
متفاوت وی به اعتباریت ماهیت بازگشت میکند .به جهت اینکه نویسندگان دو معنای اصالت وجود را
به صورت عرضی و متقابل با یکدیگر در نظر گرفتهاند به وجود ناسازگاری در نظام صدرایی معتقد
شدهاند .اما باید دانست دو معنای اصالت وجود در تفکر صدرایی رابطهای طولی و متالئم با یکدیگر دارد
و ادعای ناسازگاری مقرون به صحت نیست .در نتیجه تفاوت دیدگاههای مالصدرا در برخی مواضع بدین
جهت است که رأی ابتدایی مالصدرا متالئم با معنای عام اصالت وجود بوده است و عمدتاً رأی نهایی
وی در اینگونه مواضع مبتنی بر نگرش خاص در مبنای اصالت وجود است.
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 -2طرح مسأله

هویت حکمت متعالیه اصالت وجود است .فلسفۀ مالصدرا به جهت مبنای اصالت وجود انسجام و نظاممندی
خاص خویش را مییابد .این ادعا بدان جهت است که غالب آرایی که وی بنابر مشرب قوم و یا بر اساس
رویکرد خاص خودش (به عنوان آرای بدیع) بیان نموده است؛ متالئم با مبنای اصالت وجود است .به جهت
همین شاخصه ،فلسفۀ صدرایی در بین مکاتب عمدۀ فلسفی حداقل ناسازگاری را میپذیرد .توضیح اینکه
مالصدرا در برخی مواضع 3دارای دو رویکرد کامالً متفاوت است که میتواند اندیشۀ ناسازگاری را به ذهن
خطور دهد .اما واقع امر این است که تفاوت رویکردها در موضعی خاص نه تنها ملهم ناسازگاری و تشویش
نیست بلکه مؤید تالئم و در هم تنیدگی کامل آن با مبنای اصالت وجود است .در تبیین علت این انسجام
با ید گفت :مالصدرا در مبنای اصالت وجود به جهت نگرش متفاوتی که به ماهیت و نحوۀ وجود آن دارد؛
دارای دو رویکرد عمده میگردد که عدم وضع تفکیک صحیح بین این رویکردها ممکن است به اتخاذ
مواضع و تفاسیری بیانجامد که به صورت کامل قرین صحت نگردند .نگارنده بر آن است با اتخاذ چنین
رویکردی ،مقالۀ «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی» 2را مورد
بررسی و سنجش قرار دهد .به نظر می رسد مقالۀ یاد شده با وجود اشراف مؤلفان آن به حکمت متعالیه ،از
جهت نوع نگرش به مبنای اصالت وجود و همچنین ،مسائل و نظریههای مطرح شدۀ مبتنی بر اصالت وجود
قابل تردید بوده است و مدعای ناسازگاری درونی نظام صدرایی که اساس این مقاله را تشکیل می دهد
صائب به حقیقت نیست.
 -3گزارش

مقالۀ «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی» را به جهت مواضع قابل
مناقشۀ آن میتوان در قسمتهای ذیل تفکیک و مورد بررسی قرار داد.
 -3در قسمت اول مقاله دو نگرش عمدۀ مالصدرا در قبال اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شده
است.
معنای اول :اصالت وجود به معنای داشتن مصداق در عالم خارج از ذهن و اعتباریت ماهیت به تبع
معنای اصیل ،یعنی نداشتن مصداق در عالم خارج و بر این اساس تنها مصداق مفهوم وجود ،یعنی
حقیقت وجود عالم خارج از ذهن را پر کرده است و ماهیت تنها در ذهن محقق است.
معنای دوم :اصالت به معنای تحقق بالذات در عالم خارج از ذهن و اعتباری به معنای تحقق بالتبع یا
بالعرض در عالم خارج از ذهن است .بر این اساس افزون بر تحقق بالذات وجود در عالم خارج از ذهن،
ماهیت نیز بالتبع یا بالعرض به واسطۀ وجود تحقق یافته است .در این نگاه عالم خارج آمیختهای از
وجود و ماهیت است ،یعنی هر دو منشأ تأثیراند اما در طول هم هستند نه در عرض یکدیگر( .کشفی و
بنیانی ،3193 ،صص )93 ،14
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 -2در قسمت دوم که به نوعی مهمترین قسمت مقاله محسوب میشود نویسندگان مدعی شدهاند که
نظریه های مالصدرا که مبتنی بر اصالت وجود هستند؛ برخی مبتنی بر معنای اول اصالت وجود هستند و
برخی مبتنی بر معنای دوم و از آنجا که این دو معنا یکی مستلزم نفی تحقق خارجی ماهیت و یکی مستلزم
تحقق خارجی آن است؛ در نتیجه با یکدیگر ناسازگار بوده است و غیر قابل جمع هستند .بر این اساس
مؤلفان وجود ناساگاری درونی را در نظام صدرایی اثبات میکنند که محصول این دو نگرش متفاوت
مالصدرا در مبنای اصالت وجود و نظریههای مبتنی بر آن است( .همان ،صص )94-19
 -4تکملۀ معانی اصالت وجود

آنچنان که گذشت در مقالۀ «معانی اصالت وجود» مالک تفاوت به جهت معانی متفاوت نفس اصالت وجود
در تفکر صدرایی قلمداد شده است .بدین بیان که از نظر ایشان مالصدرا اصالت وجود را در دو معنای
تحقق بالذات حقیقت وجود و ذو مصداق بودن مفهوم وجود به کار برده است .مطالعۀ حاضر دو بحث عمده
را در این باب قابل طرح میداند .اول اینکه شیوۀ طرح دو نگرش صدرا در ابتدای مقالۀ مذکور ،این معنا را
به ذهن متبادر میکند که مالک اصالی مالصدرا در ارائۀ تفکیک دوگانۀ اصالت وجود ،نفس اصالت وجود
و نوع تفسیر وی از این مبنا است و نگرش وی در قبال اعتباریت ماهیت ،بحثی انتزاعی و مأخوذ از اصالت
وجود است .اما با این وجود در موضع تبیین ناسازگاری ،شیوۀ چینش آراء و نظریات مالصدرا که به زعم
نویسندگان متعارض هستند؛ ملهم این معنا است که مالک اصالی صدرالمتألهین در تفکیک دوگانۀ اصالت
وجود ،مأخوذ از نگرش متفاوت وی به اعتباریت ماهیت و پذیرش تحقق تبعی یا نفی وجود خارجی آن بوده
است و ارتباط چندانی با ذو مصداق بودن با تحقق بالذات وجود در عالم خارج ندارد1.
بحث مهم دیگر در این موضع مربوط به نوع نگرشی است که نویسندگان به تقسیمات دوگانۀ معانی اصالت
وجود داشتهاند .به نظر میرسد یکی از علل عمدۀ مدعای ناسازگاری مطرح شده در مقالۀ مذکور به همین
نوع نگرش بازگشت میکند .توضیح اینکه تقسیمبندی معانی دوگانۀ اصالت وجود و نوع گزارش آن توسط
نویسندگان مؤید آن است که ایشان معتقد به وجود رابطۀ عرضی و متقابل این دو معنا هستند؛ به گونهای
که مالصدرا از هر دو مبنا به صورت یکسان و در عین حال ناسازگار در تبیین مسائل و مباحث فلسفۀ
خویش بهره برده است .در مقالۀ «معانی اصالت وجود» شواهد و نظریاتی ارائه شده است (در ادامۀ مقاله
به آنها پرداخته خواهد شد) که به زعم نویسندگان مؤید تسری ناسازگاری مبنایی مالصدرا در مسائل
عمدۀ فلسفۀ وی است( .کشفی و بنیانی ،3191 ،ص )99مطالعۀ حاضر با وجود پذیرش ضمنی اصل تقسیم-
بندی ،مناقشهای جدی را در خصوص ماهیت رابطۀ این دو تقسیم در تفکر صدرایی مطرح مینماید .بدین
بیان که بر خالف نگرش مبتنی بر تقابل و ناسازگاری نویسندگان ،اساس رابطۀ معانی دوگانۀ اصالت وجود
در تفکر صدرایی به صورت طولی و متالئم و قابل جمع با یکدیگر لحاظ شده است .مالصدرا با وجود تأکید
بر مبنای اصالت وجود ،نگرش واحدی در قبال اعتباریت ماهیت ندارد .وی در برخی مواضع مؤیداتی را ذکر
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میکند که گواه اعتقاد وی به تحقق عرضی و تبعی ماهیت در خارج است و در برخی مواضع دیگر مؤیداتی
را ذکر میکند که مستلزم انتزاعیت محض ماهیت و سلب هرگونه تحقق خارجی آن است .اما با این وجود
این مسأله باعث ناسازگاری در نظام صدرایی نمیشود .زیرا به جهت رابطۀ طولی دو معنای اصالت وجود،
هر دو دیدگاه ظاهراً ناسازگار صدرا متالئم با دیدگاه وی در باب اصالت وجود بوده است و مالصدرا خود به
آن تفطن داشته است و آگاهانه از آن سخن میگوید .نگارنده بر این اساس در تکملۀ تقسیمبندی مقالۀ
«معانی اصالت وجود» دو نگرش متفاوت مالصدرا در مبنای اصالت وجود را ذیل دو رویکرد عام و خاص
تفکیک و تقدیم میدارد.
 -1-4رویکرد عام

بر اساس مالک اعتباریت ماهیت ،در رویکرد عام صدرا اصالت به معنای تحقق بالذات در عالم خارج
استعمال شده است و اعتباریت نیز به معنای تحقق بالتبع یا بالعرض در عالم خارج است .در نتیجه رویکرد
عام را میتوان ذیل دو گزارۀ زیر ارائه نمود:
 -3اصالت وجود در این نگرش به معنای تحقق بالذات حقیقت وجود در عالم خارج است.
 -2اعتباریت ماهیت در این نگرش به معنای نفی تحقق بالذات و در نتیجه تحقق بالعرض و تبعی ماهیت
در عالم خارج از ذهن است.
در بررسی این موضع باید گفت از نظر صدرا افزون بر تحقق بالذات وجود در عالم خارج از ذهن ،ماهیت
نیز بالتبع یا بالعرض به واسطۀ وجود تحقق یافته است .از منظر نگرش عام ،جهان خارج ،معجونی از وجود
و ماهیت است که هر دو مؤلفه منشاء اثر هستند با این تفاوت که وجود منشاء تأثیر بالذات و ماهیت بالعرض
و بالتبع است .1در حقیقت مبنای اساسی مالصدرا در رویکرد عام تأکیدی است که وی در برخی مواضع به
اتحاد وجود و ماهیت در عالم واقع دارد و این اتحاد ظاهراً از اذعان ایشان به وجود تبعی ماهیت در خارج
از ذهن حکایت دارد9.
 -2-4رویکرد خاص

صدرالمتألهین در رویکرد خاص با تأکید بر وحدت خارجی وجود و ماهیت ،یگانه امر موجود و متأصل در
خارج را حقیقت وجود میداند که واجد ویژگی تشکیک در مراتب است .وی بر خالف رویکرد عام خویش،
اعتباریت ماهیت را به معنای ذهنی بودن آن میداند .مالصدرا در نگرش خاص ،ماهیت را مؤلفهای صرفاً
ذهنی میداند که به لحاظ خارج ،هالکت محض بوده است و نمیتواند به وجود خارجی اتصاف یابد.
(مالصدرا ،3192 ،صص 31-32؛  ،3190ج  ،3صص  ،19-14ج  ،2ص 242؛  ،3141صص -19-33-30
 )19وی بر خالف نگرش مبتنی بر اتحاد ،در این موضع ارتباط وجود و ماهیت را وحدت صرف دانسته است
که در لحاظ ذهنی ،این ارتباط به اتحاد و گونهای بسیار خفی از اتصاف سوق مییابد( .مالصدرا،3192 ،
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ص  4)32از نظر صدرا اذعان به ترکیب خارجی وجود و ماهیت و یا لحاظ هرگونه وجود تبعی و بالعرض
برای ماهیت ،مستلزم ترکیب وجود و لیس بالوجود خواهد بود که آشکارا به اجتماع نقیضین میانجامد.
مالصدرا ذیل بحث بسیطالحقیقۀ بودن واجب تعالی با تأکید بر بساطت خارجی حقیقت وجود و همچنین،
وضع تفکیک بین اجزای بالقوۀ ذهنی و اجزای خارجی ،تحقق هرگونه اجزای خارجی را باعث انعدام موجود
دانسته است و هرگونه ترکیب احتمالی را به حوزۀ ذهن انتقال میدهد( .مالصدرا ،3190 ،ج  ،4صص -93
4)92
 -5بررسی و نقد ناسازگاری درونی نظام صدرایی

مهمترین بخش مطالعۀ حاضر به بررسی و نقد مدعای ناسازگاری و عدم انسجام درونی نظام صدرایی
اختصاص یافته است که از نظر نویسندگان مقاله «معانی اصالت وجود» به جهت وجود نگرشهای متفاوت
و غیر قابل جمع مالصدرا به مبنای اصالت وجود بروز مییابد 9.ایشان معتقدند که مالصدرا در فلسفۀ خود
به گزینش معنای نهایی از میان دو معنای مورد نظر نپرداخته است و در برخی مواضع از معنای اول و در
برخی دیگر از معنای دوم اصالت وجود در تبیین آرای خویش استفاده کرده است .به دلیل اینکه بسیاری از
مسائل فلسفۀ صدرا مبتنی بر نگرش نهایی وی در مبنای اصالت وجود نیست ،حتی اگر اذعان شود مالصدرا
نگرش نهایی خود در این باب را گزینش و نگرش دیگر را حذف کرده است؛ این امر مستلزم فروپاشی
بخش عمده ای از مسائل فلسفۀ وی خواهد بود که مؤید وجود ناسازگاری در نظام صدرایی خواهد بود.
(کشفی و بنیانی ،3193 ،ص  )99بر اساس مبانی پیشگفته نوع نگرش نویسندگان به مبنای اصالت وجود
و رابطۀ دو معنای آن و همچنین ،عدم وضع تفکیک دقیق و منسجم بین معانی دوگانه ملهم مدعای
ناسازگاری در نظام صدرایی بوده است .به همین جهت مبنای اساسی نوشتار حاضر در این موضع تبیین
این مسأله است که بر خالف مدعای نویسندگان ،مالصدرا از بین دو معنای اصالت وجود رویکرد خاص را
که مبتنی بر نفی تحقق خارجی ماهیت است به عنوان مبنای تبیین مسائل و نظریات بدیع خویش قرار
داده است .شاهد این امر غالب نظریات وی همچون تمایز بین علم و وجود ذهنی ،اذعان به ناکارآمدی
مبنای اشتراک ماهوی ،تبیین معاد جسمانی ،ابطال تناسخ ملکی و ...است که نشان دهندۀ ابتنای کامل این
نظریات بر نگرش خاص مالصدرا در مبنای اصالت وجود و انتزاعیت محض ماهیت است .مالصدرا با وجود
اینکه در قبال مسائل و نظریات عمدۀ 9فلسفۀ خویش نگرش واحدی ندارد اما روش و رویکرد وی در این
مواضع کامالً منسجم و نظاممند است .توضیح اینکه صدرالمتألهین در نظریات خویش ابتدا رأی خود را به
گونهای اظهار میکند که غالباً با رویکرد عام در مبنای اصالت وجود (تحقق تبعی ماهیت در خارج) متالئم
است .اما وی غالباً در آثار متأخر خویش بحث را بهگونهای مطرح میکند که با رویکرد خاص وی در مبنای
اصالت وجود سازگار است .آنچه مشهود است اینکه عمدتاً رأی نهایی مالصدرا در چنین مواضعی مبتنی بر
رویکرد خاص وی در مبنای اصالت وجود (نفی تحقق خارجی ماهیت) بوده و کامالً با آن متالئم است.
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البته در مقالۀ «بررسی معانی اصالت وجود» برای تبیین مدعای ناسازگاری نظام فلسفی صدرا ،نظریاتی
همچون تشکیک در وجود و لحاظ وجودی حقیقت علم مبتنی بر معنای اول اصالت وجود و نظریاتی
همچون حرکت جوهری و نحوۀ وجود کلی طبیعی مبتنی بر معنای دوم اصالت وجود لحاظ شده است30.
(کشفی و بنیانی ،3192 ،صص  )91-19بر این اساس در این قسمت از مقاله ،نظریات مذکور به جهت
اهمیت بیشترشان در نسبت به سایر آراء ،به لحاظ ابتنای آنها بر مبنای اصالت وجود و همچنین ،میزان
کارآمدی این مواضع در تبیین ناسازگاری درونی نظام فلسفی صدرایی مورد بررسی و نقد قرار خواهند
گرفت.
 -1-5تشکیک در وجود

نظریۀ تشکیک در وجود یکی از عمده دالیلی است که در مقالۀ مذکور مبتنی بر معنای اول اصالت وجود
و ناساگار با معنای دوم آن دانسته شده است .در خصوص نظریۀ تشکیک در وجود دو بحث وجود دارد .اول
اینکه مطالعۀ حاضر همگام با نویسندگان مقاله معتقد است که رویکرد نهایی مالصدرا در قبال نظریۀ
تشکیک در وجود کامالً متالئم با معنای اول اصالت وجود (رویکرد خاص) و مبتنی برنفی هرگونه تحقق
خارجی ماهیت است .صدرا در رویکرد نهایی خویش در قبال مسألۀ تشکیک ،با نفی هرگونه تشکیک در
ماهیت یا هرگونه مفاهیم و معانی حقیقت تشکیک را در وجود منحصر مینماید( .مالصدرا ،3192 ،صص
)344-349
بحث دوم اینکه مطالعۀ پیش رو بر خالف مدعای مقالۀ «معانی اصالت وجود» نمیپذیرد که رویکرد
مالصدرا در قبال مسألۀ تشکیک در همین رویکرد خاص منحصر باشد بلکه تبیین مذکور ،رویکرد نهایی
وی در مسألۀ تشکیک بوده است و متالئم با نگرش خاص صدرا در مبنای اصالت وجود است .توضیح اینکه
صدرالمتألهین در رویکرد ابتدایی در برخی مواضع کتاب االسفار االربعۀ و شرح الهدایۀ ،تشکیک را عالوه
بر حقیقت وجود در ماهیت نیز تسری میدهد و این امر بداهتاً مستلزم تحقق تبعی ماهیت در خارج است
که بر خالف مدعای نویسندگان مقاله ،متالئم با معنای دوم اصالت وجود (رویکرد عام) و مبتنی بر تحقق

تبعی ماهیت در عالم خارج خواهد بود( .مالصدرا ،3190 ،ج  ،3صص 932-930؛ همو ،شرح الهدایۀ
االثیریۀ ،صص  )109-101شاهد روشن این امر کالم خود مالصدرا در کتاب الشواهد الربوبیۀ است که
صراحتاً اذعان میکند در قبال مسألۀ تشکیک دو رویکرد متفاوت دارد 33.با این توضیح به نظر میرسد
مدعای ناسازگاری حداقل در قبال نظریۀ تشکیک و نحوۀ تبیینی که مالصدرا در این باب ارائه داده است
قابل مناقشه جدی است .زیرا این تبیین بر اساس آنچه گفته شد 32مبتنی بر رویکرد خاص مالصدرا در
مبنای اصالت وجود است و مالصدرا خود کامالً به تفاوت این دو تبیین و سازگاری آن با معانی اصالت
وجود آگاه بوده است.
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 -2-5حقیقت علم

از دیگر نظریاتی که در مقالۀ «بررسی معانی اصالت وجود» مبتنی بر معنای اول اصالت وجود دانسته شده
است نگرش خاص و متمایز مالصدرا در خصوص حقیقت وجودی و کمالی علم است( .کشفی و بنیانی،
 ،3192صص )90
در خصوص نظریۀ علم و کارآمدی آن در تبیین ناسازگاری نظام صدرایی چند بحث عمده میتوان مطرح
نمود .اول اینکه مطالعۀ حاضر همچون مبنای تشکیک ،میپذیرد که نظریۀ نهایی مالصدرا در قبال حقیقت
علم متالئم با معنای اول اصالت وجود (رویکرد خاص) و مبتنی بر نفی تحقق خارجی ماهیت است اما با
این وجود ،نگرش وجودی به حقیقت علم به تنهایی نمیتواند مؤید نفی تحقق خارجی ماهیت از دیدگاه
مالصدرا باشد .زیرا نگرش وجودی به علم ،تنها میتواند سبب خروج آن از تفاسیر ماهوی و مقوالت
ارسطویی گردد .به نظر میرسد لحاظ ذهنی ماهیت و نفی تحقق خارجی آن را میبایست ذیل تفاوت بین
حقیقت علم و وجود ذهنی از دیدگاه مالصدرا جستجو نمود31.
بحث دیگر در باب مدعای نویسندگان مبنی بر ناسازگاری نظریۀ علم با معنای دوم اصالت وجود (تحقق
تبعی ماهیت در خارج) و انحصار آن در تبیین پیشگفته است .در بررسی صحت این مدعا باید گفت :بر
اساس نگرش نهایی مالصدرا در خصوص لحاظ وجودی حقیقت علم و تمایز آن با وجود ذهنی ،آنچنان که
اعتقاد نویسندگان است ،مبتنی بر معنای اول اصالت وجود بوده و هرگونه تحقق خارجی ماهیت و منشائیت
اثر بودن آن نفی میشود .اما این امر نمیتواند به منزلۀ ناسازگاری درونی نظام صدرایی تلقی گردد .زیرا
صدرالمتألهین عالوه بر نگرش وجودی و غیر ماهوی به حقیقت علم ،ذیل مباحث وجود ذهنی و تبیین
مسألۀ مطابقت بین ذهن و عین ،بحث را بهگونهای مطرح میکند که متالئم با معنای دوم اصالت وجود
(تحقق تبعی ماهیت در خارج) است .توضیح اینکه مالصدرا در تبیین مطابقت بین ذهن و عین از مبنای
اشتراک ماهوی استفاده مینماید .وی معتقد است اشیای عینی و ادراکات حسی ،خیالی و عقلی حاصل از
آن ها در ماهیت نوعی مشترک هستند و همین ماهیت البشرط از ترتب و عدم ترتب آثار ،این ادراکات را
با متعلقاتشان پیوند میزند( .مالصدرا ،3190 ،ج  ،3صص  )124-131صدرالمتألهین در بحث وجود ذهنی
بارها و بارها وجه ممیزه نظریۀ خویش از نظریۀ شبح و امثالهم را در اشتراک ماهوی قلمداد کرده است31.
(همان ،ص  ) 120کامالً روشن است که مبنای اشتراک ماهوی مبتنی بر معنای دوم اصالت وجود (تحقق
تبعی ماهیت در خارج) است .زیرا شرط الزم صحت اشتراک ماهوی ،تحقق خارجی ماهیت مشترک بین
ذهن و عین است .هرچند که تحقق آن به نحو تبعی و عرضی باشد.
 -3-5حرکت جوهری

به نظر میرسد مهمترین نظریهای که نویسندگان مقالۀ «بررسی معانی اصالت وجود» در جهت تبیین
ناسازگاری درونی نظام صدرایی از آن استفاده نمودهاند؛ نظریۀ حرکت جوهری است .بر خالف نظریات
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پیشین ،یعنی تشکیک در وجود و علم که مبتنی بر معنای اول اصالت وجود و ناسازگار با معنای دوم آن
بوده اند؛ نظریۀ حرکت جوهری بر اساس مدعای مقاله ،مبتنی بر معنای دوم اصالت وجود بوده است و با
معنای اول آن ناسازگار است( .کشفی و بنیانی ،3192 ،ص  )91در جهت تبیین بحث باید گفت :مهمترین
مناقشهای که در باب نظریۀ حرکت جوهری میتوان مطرح نمود این است که رویکرد نهایی مالصدرا در
قبال حرکت جوهری نه تنها با معنای اول اصالت وجود (رویکرد خاص) ناسازگار نیست بلکه این نظریه
ابتنای تامی بر انتزاعیت ماهیت دارد و مستلزم نفی تحقق خارجی آن نیز خواهد بود .بر این اساس تقریری
که توسط نویسندگان از این نظریه ارائه شده است؛ نگرش نهایی صدرا نبوده و متالئم با رویکرد عام وی
بوده است .آنچنان که گفته شد مدعای مطالعۀ حاضر این است که صدرالمتألهین نظریات بدیع خویش را
مبتنی بر نگرش خاص در مبنای اصالت وجود (اعتباریت و نفی تحقق خارجی ماهیت) قرار داده است و در
نتیجه هرگونه ادعای ناسازگاری صائب به حقیقت نخواهد بود.
دیدگاه نهایی مالصدرا در قبال حرکت جوهری مبتنی بر دو مبنای ذیل است:
الف :اعتباریت ماهیت و نفی تحقق خارجی آن و تأکید بر بساطت و فاردیت حقیقت وجود در خارج
ب :نفی انفعال نفس و تأکید بر جنبۀ فعال و خالق آن در فرایند ادراک
صدرا در جهت ارائۀ تبیینی سازگار با مبانی مذکور مؤلفههای اصلی حرکت جوهری از قبیل ماده ،صورت و
اتصاف آنها به جوهریت و عرضیت را مورد بازنگری قرار میدهد .وی در اولین گام بر اساس مبنای اصالت
وجود با وضع تفکیک بین ماده و امکان استعدادی ،ماده را عبارت از بودن و کونیت شیء در جهت پذیرش
و قبول میداند .از این جهت ،ماده امری معقول چه اولی و چه ثانوی نخواهد بود .بلکه صدرا ماده و قابلیت
را عین وجودی میداند که در مرتبۀ خاصی قرار دارد و تمامی صور را در خود میپذیرد( 39.همو،3192 ،
ص  )200وی در نهایت ذیل شاخصۀ خالقیت پویایی نفس در ایجاد صور ادراکی ،ماده را در جرگۀ امور
مفهومی و ماهویای قرار میدهد که در فرایند اشتداد موجود خاص خارجی در مراتب وجود ،به جهت
شاخصۀ اشتدادپذیری و شهود این فرایند توسط نفس خالق انتزاع شده است .بر این اساس حقیقت ماده
عبارت از وجود خاص خارجی خواهد بود که نفس به واسطۀ شهود جنبۀ بالقوه بودن و قابلیت در فرایند
اشتداد انتزاع میکند( .همان ،ص  )332مالصدرا در گام دوم ،بر اساس نگرش خاص خویش در مبنای
اصالت وجود صورت را که دربردارندۀ تمام حقیقت یک شیء است ،مساوق و مصادق وجود خاص خارجی
لحاظ میکند( .همان ،ص  )214وی همسان ماده ،صورت را محصول عدم انفعال و خالقیت نفس دانسته
است و با وضع تفکیک بین ذهن و عین ،معتقد است نفس به جهت جنبۀ فعال و پویای خویش ،صورت را
از جنبۀ فعلیت و کمال موجودات در فرایند حرکت اشتدادی انتزاع مینماید .مالصدرا در گام بعدی به وحدت
وجودی دوگانههای ماده و صورت در عالم خارج گرایش مییابد 34.از نظر وی پذیرش صور از جانب ماده
بر منوال اتحاد نیست بلکه این دو به لحاظ خارجی واحد بوده است و اساساً انفکاکشان محال است34.
مالصدرا در تبیین خود از نظریۀ حرکت جوهری ،اعراض ،طبیعت و جواهر را لوازم صورت نوعی میداند
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که همگی با یک جعل بسیط ایجاد میشوند و با یک وجود موجودند .از نظر او اقسام حرکات عرضی و
جوهری در حقیقت ،فرایندی اشتدادی از سنخ وجود و واقعیت است که به جهت شاخصۀ خالقیت و پویایی
نفس میتواند هم مصداق جوهر و هم مصداق عرض واقع شود .صدرالمتألهین در نهایت حقیقت حرکت را
واقعیتی تدریجی و سیال می داند که به جهت اعتبارات گوناگون ،نفس از آن اقسام صور نوعی ،فصول،
اجناس و حرکات عرضی و جوهری را انتزاع مینماید( .مالصدرا ،3191 ،ج  ،1ص  )332بر این اساس در
حوزۀ تفکر صدرایی به واسطۀ این تفکیک ،حرکت به دو مقولۀ اشتداد وجودی و فهم و انتزاع اشتداد
جوهری توسط نفس انقسام مییابد .اشتداد وجودی از دیدگاه صدرا عبارت است از:
تحقق مصداق و فردی سیال از مقولۀ جوهر که در عالم خارج واجد مصداق میگردد نه اینکه موجود خارجی
فردی از آن مقوله باشد( .مالصدرا ،3192 ،ص 232؛ طباطبایی ،3199 ،ص  )221با این توضیح لوازم و
مؤلفههای ماهویای همچون ماده ،صورت ،جسم و اتصاف این امور به جوهریت و عرضیت از حوزۀ اشتداد
وجودی خارج میشوند .بر این اساس موجودات بهواسطۀ بقای وحدت تشکیکی حقیقت وجود در مراتب و
عینیت آن با هویت شخصی موجود واجد حرکت ،بر وجه صعودی در مراتب وجودی اشتداد مییابد و
کماالت الئقۀ وجودی را تحصیل میکنند( .مالصدرا ،3192 ،صص 231-232؛ همو ،3193 ،ص )90
همچنین اشتداد جوهری عبارت خواهد بود از:
مشاهدۀ فرایند اشتداد وجودی موجودات در مراتب وجودی توسط نفس و انتزاع و استنباط وجود حرکت و
اشتداد در جوهر و ذات موجودات واجد تشکیک .بر این اساس نفس به واسطۀ شهود اشتداد در مراتب وجود،
صور جوهری را انتزاع میکند که در هر آنی از آنات بر مادۀ قابل خویش توارد مینماید .مادۀ قابل نیز،
تمامی صور جوهری منتزع را به نحو لبس بعد لبس میپذیرد .مالصدرا امر ثابت در فرایند اشتداد جوهری
را وحدت حقیقت نوعی جوهری منتزع میداند .بدین معنا که اگرچه اتصاف اشتداد در فردی از افراد جوهر
است اما نوعی از جوهریت در آن باقی میماند( 39.همان ،ص )230
با این توضیحات روشن میگردد که بر خالف مدعای ناساگاری نویسندگان ،رویکرد نهایی مالصدرا در
نظریۀ حرکت جوهری متالئم با معنای اول اصالت وجود (رویکرد خاص) و مبتنی بر انتزاع ماهیت و نفی
تحقق خارجی آن 39است .بر این اساس در مقالۀ مذکور به جهت خلط دو مقولۀ اشتداد وجودی و اشتداد
جوهری (انتزاع اشتداد وجودی) و وضع اشتداد جوهری به جای اشتداد وجودی به عنوان نظریۀ نهایی
مالصدرا ،نظریۀ حرکت جوهری مبتنی بر تحقق خارجی ماهیت (معنای دوم اصالت وجود) دانسته شده
است و مدعای ناسازگاری درونی نظام صدرایی مطرح گردیده است.
 -4-5کلی طبیعی

نگرش مالصدرا به کلی طبیعی نیز یکی از مهمترین نظریاتی است که در مقالۀ مذکور مبتنی بر تحقق
خارجی ماهیت (معنای دوم اصالت وجود) و ناساگار با معنای اول لحاظ شده است و نویسندگان این امر را
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مؤید ناسازگاری درونی نظام صدرایی دانستهاند( .کشفی و بنیانی ،3192 ،ص  )91در جهت تبیین بحث
باید گفت :اوالً نگرش مالصدرا به مسألۀ کلی طبیعی بر خالف مدعای نویسندگان مبتنی بر مبنای تحقق
خارجی ماهیت یا معنای دوم اصالت وجود نیست .ثانیاً واکاوی نگرش نهایی صدرا در این بحث نشان
میدهد تبیینی که وی از نحوۀ وجود کلی طبیعی ارائه میدهد ،کامالً منطبق و متالئم با نفی تحقق خارجی
ماهیت (معنای اول اصالت وجود) بوده است و در نتیجه ادعای ناسازگاری درونی نظام صدرایی در این
موضع نیز رفع خواهد شد .در جهت تمهید امر در این قسمت از مقاله رویکرد مالصدرا در قبال مسألۀ کلی
طبیعی و مبانی آن مورد بررسی قرار میگیرد.
نحوۀ وج ود کلی طبیعی یا ماهیت البشرط در تفکر صدرایی در هم تنیدگی زیادی با مبانی وی در مسألۀ
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دارد .این ارتباط به حدی است که میتوان گفت مالصدرا متناسب با دو
معنای اصالت وجود (تحقق خارجی ماهیت و نفی تحقق خارجی آن) 20دو نگرش متفاوت به نحوۀ وجود
کلی طبیعی و منشاء انتزاع آن دارد .صدرا به صورت کلی بر خالف رأی ابن سینا و اخالف مشائی وی23
ماهیت البشرط را امری متأخر از ماهیت مشخص و تابع آن میداند .در نگرش اول که مبتنی بر رویکرد
عام وی در مبنای اصالت وجود (تحقق تبعی ماهیت در عالم خارج) است ،ماهیت مشخص را مقولهای
وجودی و خارجی میداند از باب اینکه به وجود خارجی آثار صدق کرده است و حقیقتاً به آن متصف
میگردد 22.بر این اساس در رویکرد عام مالصدرا ،کلی طبیعی به عنوان مقولهای مطرح میشود که از
حیث ذاتش نه به وجود و نه به هیچ یک از صفات از جمله وحدت و کثرت متصف نمیگردد .بیان وی در
این باب چنین است« :المسمى بالکلی الطبیعی و الماهیۀ ال بشرط لیس لها فی ذاتها من حیث ذاتها وجود
و ال وحدة و ال کثرة و ال استمرار و ثبات و ال أیضاً انقطاع و حدوث بل هی فی جمیع هذه الصفات تابعۀ
ألفرادها موجودة بعین وجودها واحدة بوحدتها کثیرة بکثرتها قدیمۀ بقدمها حادثۀ بحدوثها( ».مالصدرا،
 ،3190ج  ،4ص  )299از نظر صدرا ماهیت البشرط در تمام این اتصافات تابع افرادش یا همان ماهیت
بشرط شیء است که به عین وجود خاص در عالم خارج تحقق دارد و موجودیت آن به این معنا است که
افرادی در خارج تحقق دارند که این مفهوم بر آنها قابل حمل است.21
در نگرش دوم مالصدرا که مبتنی بر رویکرد خاصش در مبنای اصالت وجود (انتزاعیت و نفی تحقق خارجی
ماهیت) است ،کلی طبیعی به جهت نحوۀ وجود و همچنین ،منشاء انتزاع آن وضعیتی متفاوت با نگرش اول
مییابد .صدرالمتألهین بر خالف مدعای نویسندگان مقاله ،بر اساس مبنای وحدت و یگانگی وجود و ماهیت
مشخص در عالم خارج و نفی تحقق خارجی آن ،کلی طبیعی یا ماهیت البشرط را به تبع ماهیت مشخص،
امری ذهنی و انتزاعی میداند .از نظر وی لحوق قید کلیت بر کلی طبیعی ،هرگونه تحقق خارجی آن را
نفی میکند و موجودیت آن را به ذهن منحصر مینماید( .مالصدرا ،3190 ،ج  ،3ص )241
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مالصدرا بر اساس رویکرد خاص خویش ،بر خالف رویکرد عام منشاء کلی طبیعی را ماهیت مشخص و
بشرط شیء نمیداند .توضیح اینکه صدرا در رویکرد عام ،بر اساس مبنای اتحاد وجود و ماهیت کلی طبیعی
را امری متأخر و منتزع از ماهیت بشرط شیء میداند اما در این موضع وی کلی طبیعی را امری منتزع از
عالم خارج و وجود خاص خارجی لحاظ میکند 21.از نظر صدرا هر دو قسم ماهیت یعنی ماهیت بشرط شیء
و ماهیت البشرط از سنخ اموری هستند که توسط ذهن از عالم خارج و وجود خاص خارجی انتزاع میشوند.
(مالصدرا ،3192 ،ص  )399مالصدرا حتی موجودیت ماهیت البشرط یا کلی طبیعی در ذهن را نیز بالعرض
و تابع کیفیت انتزاع نفس میداند .شاهد این امر کالم وی در کتاب الشواهد الربوبیۀ است «والکلی الطبیعی
على ما هو التحقیق غیر موجود ال فی الخارج وال فی العقل إال بالعرض( ».مالصدرا ،3192 ،ص  )399به
بیان دیگر :نفس به واسطۀ شهود عالم خارج ،ماهیت و تصویری مشابه را انتزاع مینماید که به واسطۀ وجه
خالقیتش میتواند آن را مقارن یا غیر مقارن با فصول و خواص لحاظ نماید29.
 -6نتیجهگیری

مدعای عدم انسجام و ناسازگاری درونی نظام صدرایی که در مقالۀ « بررسی معانی گوناگون اصالت وجود
و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی »مطرح شده است ،دارای دو بحث عمده است:
 -3اول اینکه مدعای مقاله این است که مالک اصالی مالصدرا در ارائۀ تفکیک دوگانۀ اصالت وجود،
نفس اصالت وجود و نوع تفسیر وی از این مبنا است .اما شیوۀ چینش آراء و نظریات مالصدرا که به زعم
نویسندگان متعارض هستند ،ملهم این معنا است که مالک اصالی صدرالمتألهین در تفکیک دوگانۀ اصالت
وجود ،مأخوذ از نگرش متفاوت وی به اعتباریت ماهیت و پذیرش تحقق تبعی یا نفی وجود خارجی آن بوده
است.
همچنین ،به نظر میرسد نوع تفکیک معانی دوگانۀ اصالت وجود و گزارش آن توسط نویسندگان مؤید آن
است که ایشان معتقد به وجود رابطۀ عرضی و متقابل این دو معنا هستند؛ بهگونهای که مالصدرا از هر دو
مبنا به صورت یکسان و در عین حال ناسازگار در تبیین مسائل و مباحث فلسفۀ خویش بهره برده است.
 -2در مقالۀ مذکور این نکته مغفول مانده است که مالصدرا نگرش خاص در مبنای اصالت وجود را که
مبتنی بر نفی تحقق خارجی ماهیت است ،به عنوان نگرش نهایی خویش گزینش کرده است و آرای
خاصش در مسائل مختلف را غالباً بر این مبنا استوار نموده است .عمدۀ شواهد و مؤیداتی که نویسندگان
در جهت تبیین مدعای ناسازگاری ارائه نمودهاند واجد همین شاخصه هستند .بدین بیان که نگرش نهایی
مالصدرا در قبال نظریاتی همچون علم و تشکیک کامالً مبتنی بر رویکرد خاص (نفی تحقق خارجی
ماهیت) است .اما با این وجود وی در برخی مواضع ،نظریات مذکور را بهگونهای طرح میکند که متالئم با
رویکرد عام (تحقق تبعی ماهیت در خارج) است .همچنین ،رویکرد نهایی وی در قبال نظریاتی همچون
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حرکت جوهری و کلی طبیعی کامالً متفاوت از تبیین ارائه شده در مقالۀ مذکور بوده است و بر خالف
مدعای نویسندگان کامالً مبتنی بر رویکرد خاص وی در مبنای اصالت وجود است.
یادداشتها
 3از جملۀ این مواضع میتوان به بحث وجود ذهنی ،حرکت جوهری ،کلی طبیعی ،مطابقت ،ذاتگرایی و  ...اشاره نمود.
 2مقالۀ مذکور به قلم آقای دکتر عبدالرسول کشفی و دکتر محمد بنیانی نگارش شده است .رک :کشفی ،عبدالرسول و بنیانی ،محمد،
بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی ،پژوهشهای هستیشناختی ،بهار و تابستان  ،3193شمارۀ ،3
صص .94-19
 1به نظر میرسد در مقام تبیین نظریۀ اصالت وجود و وضع هرگونه تفکیک نمیتوان دغدغۀ ماهیت و اعتباریت آن را در تفکر صدرایی
نادیده گرفت .این اهمیت تا به حدی است که میتوان گفت اعتباریت ماهیت و نوع نگرش به آن ،کامالً با مسألۀ اصالت وجود در هم تنیده
است و غفلت از این تالزم ی ا اعتقاد به نقش انتزاعی آن در ارائۀ هرگونه تبیین یا تفکیک از این مبنا غیر صائب خواهد بود.
 1البته الزم به تذکر است که مالصدرا فرض اصالت وجود و ماهیت را مردود میداند و بالعرض بودن ماهیت در عالم خارج را عین وجود
و نه امری متفاوت از آن لحاظ میکند ،ولی به هر روی وجود تبعی آن را میپذیرد( .مالصدرا ،3190 ،ج  ،3صص 44-44؛  ،3192ص)32
 9بیان وی در اسفار در این باب چنین است« :فقد علم مما ذکره و مما ذکرنا ان الماهیۀ متحدة مع الوجود فی الواقع نوعاً من االتحاد».
(همو ،3190 ،ج  ،3ص )44
 4غالب اندیشمندان معاصر نیز رویکرد نهایی مالصدرا را همین رویکرد دانستهاند .عالمه طباطبایی در این باب معتقد است که ماهیت حد
وجود نیست بلکه کیفیت ظهور آن بر ذهن ماهیت خوانده می شود .ایشان اعتباری بودن ماهیت را به معنای ذهنی بودن صرف آن و نه
خارجیت اعتباری آن لحاظ میکنند( .طباطبایی ،3199 ،ص )29
 4بر این اساس و با توجه به اصالت و وحدت حقیقت وجود صدرایی ،محتمل است؛ صادق باشد که اگر  Aو  Bو  Cموجودات خارجی
باشند .فرمـول خـارجی هـر یک از آنها به این صـورت اسـت کـه  C=C ،B=B ،A=Aو مثـالً فرمـولهای ،A + B= C
 A + C =Bیا  B+C = Aدر خارج صادق نیست .عالمه در حاشیۀ اسفار در تکملۀ این بحث میگوید« :و علی تقدیر الوجوب،
الیلزم اَن یکون موجوداً بالقوة النهّ جزء مقداری و االجزاء المقداریۀ موجودة بالقوة و االّ النتفی المقدار( ».مالصدرا ،)3129( ،حاشیه عالمه،
ج  ،4ص )99
 9باید دانست وجود رابطۀ طولی بین دو رویکرد مالصدرا در قبال مبنای اصالت وجود بدان جهت است که اگر رویکرد مالصدرا ذیل دو
نگرش عام و خاص مورد بررسی قرار گیرد؛ روشن می شود که صدرالمتألهین در هر دو نگرش خویش مبنای اصالت وجود را در معنای
واحدی به کار برده است و مایۀ اصلی تفاوت دو رویکرد عام و خاص وی به جهت نگرش وی به اعتباریت ماهیت بروز مییابد .این در
حالی است که نگارندگان مقاله مبنای اصالت وجود را در دو معنای متفاوت استعمال کردهاند و به تبع آن به ناسازگاری و وجود رابطۀ
عرضی بین دو معنای اصالت وجود معتقد شده اند .اما در مطالعۀ حاضر با نفی ثنویت معانی ،مبنای اصالت وجود در تفکر صدرایی بدین
معنا است که در تمام قضایای وجودی (کان تامه) و قضایای غیر وجودی (کان ناقصه) امر واقعی و عینی منشاء تأثیر ،مابازاء مفهوم هستی
موضوع است .بدین بیان که بر اساس اصالت وجود ،در قضایای «زید موجود است» یا «زید عالم است» مابازاء تصور هستی زید منشاء
تأثیر بوده و اصیل است .مضافاً اینکه حتی دو معنای متفاوت اعتباریت ماهیت در تفکر مالصدرا مستلزم تحقق ناسازگاری بین دو نگرش
عام و خاص وی در قبال مبنای اصالت وجود نخواهد بود .زیرا عینیت مصداق ماهیت با حقیقت وجود منافاتی با تحقق بالعرض ماهیت در
خارج ندارد .از نظر صدرا ماهیت امری است که از منشاء انتزاع خارجی انتزاع میشود .در حقیقت تأکید مالصدرا این است که تفکیک وجود
از ماهیت کار ذهن است و در خارج این دو به یک تحقق متحققند که آن تحقق اوالً و بالذات از آن وجود است و ثانیاً و بالعرض به ماهیت
نسبت داده میشود.
 9منظور از قید عمدتاً یا غالباً به معنای این نیست که برخی آرای مالصدرا این ویژگی را نداشته باشند بلکه به معنای تتبع نگارنده در غالب
آرای وی است.
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 30در این موضع میبایست نکتۀ مهمی تذکر داده شود و آن این است که نویسندگان مقاله بر خالف نوع تقسیمبندی معانی اصالت وجود
که تأکید ذاتی آن بر دو معنای اصالت وجود بود ،نظریات و ادلهای که در قسمت دوم مقالۀ خود ارائه کردهاند ظاهراً از مالک تفاوت در
معانی اصالت وجود دور شده است .حقیقت امر این است که بررسی نشان میدهد شواهد و ادلهای که در تبیین معنای اول ارائه شده است،
صرفاً مؤید انتزاعیت و ذهنی بودن محض ماهیت است .همچنین ،شواهد و ادلهای که در تبیین معنای دوم ارائه شده است ،فارغ از معانی
اصالت وجود ،مؤید اذعان مالصدرا به تحقق تبعی و عرضی ماهیت در عالم خارج است( .رک :کشفی و بنیانی ،3192 ،صص )91-19
 33بیان صدرا در این باب چنین است « :و اما تفصیل مباحث التشکیک مستقصی ،فقد اوردناه فی االسفار ،و رجحنا هناک القول باالشدیۀ
بحسب الماهیۀ و المعنی ،و ها هنا نقول هذا التفاوت کالتفاوت باالقدمیۀ یرجع الی انحاء الوجودات ،فللوجود اطوار مختلفۀ فی نفسه و
المعانی تابعۀ الطوارة( ».مالصدرا ،3192 ،ص )349
 32مدعای مطالعۀ حاضر این است که قاطبۀ نظریات مالصدرا متالئم با رویکرد خاص و مبتنی بر نفی تحقق خارجی ماهیت است.
 31توضیح اینکه مالصدرا وجود ذهنی را سایۀ حقیقت وجودی علم میداند که در قیاس با معلوم خارجی بروز مییابد .از نظر وی هنگامی
که یک مفهوم در ذهن حضور می یابد وجود آن مفهوم ،همان حقیقت علم است و ماهیت آن مفهوم ،وجود ذهنی و معلوم خواهد بود و
همانطور که بر اساس اصالت وجود موجودیت ماهیت انتزاعی است ،در عالم ذهن نیز موجودیت وجود ذهنی وابسته به حقیقت علم خواهد
بود و در نتیجه وجود ذهنی به دلیل شاخصۀ ماهوی بودن ،فاقد آثار حقیقت وجودی علم خواهد بود( .رک :مالصدرا ،3190 ،ج  ،3ص
114-114؛ ج  ،1ص )131
 31مداقۀ صدرالمتألهین در اشکاالت وجود ذهنی و ارائۀ راهکار وحدت حمل در این موضع از دیدگاه غالب متأخران ستوده شده است.
 39از نظر وی ،امکان استعدادی حیثیتی است که از بودن شیء در جهت پذیرش و قبول حاصل میشود .از این جهت ،امکان استعدادی
معقول ثانی فلسفی خواهد بود که عروضی ذهنی و اتصافی خارجی دارد ( .همو ،3192 ،ص 399؛ مطهری ،3191 ،ج ،30ص )293
 34آیت اهلل حائری یزدی در این مورد معتقد است :گرایش بر وحدت وجودی در باب رابطۀ ماده ،صورت ،جسم و نفس معقول و مطلوب
خواهد بود .بدین معنا که جسم و نفس یک وجود بیشتر ندارند و فقط در تحلیلهای بسیار عمیق عقلی از یکدیگر متمایز میشوند( .رک:
حائری یزدی ،3190 ،ص )319
 34به نظر میرسد مالصدرا بنابر مشرب قوم بحث اتحاد ماده و صورت را مطرح کرده است و گرنه بنابر مشرب فلسفی خاصش میبایست
بر وحدت خارجی آنها معتقد باشد( .رک :علیزاده ،بیوک ،نظریۀ معرفتشناختی صدرا در بوتۀ توجیه ،نامۀ حکمت ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان
 ،91ص)11
 39برای اطالع بیشتر در این باب( :رک :نجاتی ،محمد ،3193 ،صص )49-94
 39نفی تحقق خارجی ماهیت ،بر اساس دیدگاه نویسندگان مقاله معنای اول اصالت وجود و از دیدگاه نگارنده رویکرد خاص مالصدرا در
مبنای اصالت وجود نامیده شده است.
 20منظور رویکرد عام و خاص مالصدرا است که در مقاله به آنها اشاره شد.
 23ابن سینا به جهت اعتقاد به تقرر ماهیت ،کلی طبیعی را متقدم از ماهیت مشخص میداند .بدین بیان که شیخ از یک سو به تقدم ماهیت
بر وجود معتقد است و از سوی دیگر ،ماهیت را به وجود الاقتضا میداند و اعتقاد دارد که جعل حقیقی به ماهیات تعلق نمیگیرد و تحقق
ماهیت در خارج مستلزم افادۀ وجود از جانب واجب تعالی خواهد بود( .ابن سینا ،3144 ،ص 201؛ همو ،3141 ،ص  )919از نظر وی ماهیت
البشرط یا کلی طبیعی نسبت به ماهیت مشخص و بشرط شیء همانند جزء است به کل و اگر کل یعنی ماهیت بشرط شیء در خارج
موجود باشد ،ضرورتاً جزء که کلی طبیعی باشد نیز به طریق اولی در خارج موجود خواهد بود .بیان شیخ در این باب چنین است« :النه اذا
کان هذا الشخص حیواناً ما موجود ،فحیوان ما موجود ،فالحیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجود( ».ر.ک :ابن سینا ،3144 ،ص )201
 22بیان مالصدرا در این باب چنین است« :و انه موجود فی الخارج بمعنی انه یصدق حده علی االشیاء الکثیرة فیه و الیعنی بموجودیۀ
الشی اال ذلک( ».مالصدرا ،3190 ،ج  ،1ص )11
 21بیان صدرا در این باب چنین است« :ان الکلی الطبیعی غیر موجود بالذات بل الموجود بالذات هو الوجود الخاص( ».مالصدرا ،3190 ،ج
 ،1ص )231
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 21مالصدرا کیفیت تحقق کلی طبیعی را چنین بیان میکند« :أنهم ذهبوا إلى أن الحقیقۀ الواحدة و المعنى الکلی بصفۀ الوحدة و الكلیۀ
واقعۀ فی األعیان و هو فاسد نعم المعنى الواحد و المشترک -و الکلی و العام و النوع و الجنس إلى غیر ذلک من اللواحق قد یوجد فی
األعیان لکن ال بهذه االعتبارات فحقیقۀ اإلنسان مثالً من حیث هو إنسان موجودة فی األعیان منصبغۀ بالوجود ال من حیث نوعیته و
اشتراک الکثرة فیه بل من حیث طبیعته و ماهیته» (ر.ک :مالصدرا ،3190 ،ج ،3ص.)241
 29برای اطالع بیشتر در این باب( :رک :نجاتی ،3193 ،صص )319-319
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طباطبایی ،سیدمحمد حسین ،)3199( ،نهایۀ الحكمۀ ،تحقیق :غالمرضا فیاضی ،قم ،انتشارات مؤسسۀ امام
خمینی.
کشفی ،عبدالرسول و بنیانی ،محمد« ،)3193( ،بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در
نظام صدرایی» ،پژوهشهای هستیشناختی ،بهار و تابستان ،شمارۀ  ،3صص .94-19
مطهری ،مرتضی ،)3191( ،مجموعه آثار شهید مطهری ،تهران ،صدرا.
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امام خمینی.
صدرالدین شیرازى ،محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)3190( ،الحكمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ،
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