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(تاریخ دریافت مقاله - 9313/99/32 :تاریخ پذیرش نهایی)9313/03/91 :

چکیده
نظام هستیشناسی حکمت متعالیه و همۀ نوآوریهای صدرالمتألهین بر نظریۀ اصاالت
وجود و اعتباریت ماهیّت مبتنی است ،و صحت و اعتبار نظریۀ مزبور در گرو درساتی و
اتقان برهانها ی مالصدرا برای اثبات اصالت وجود و اعتباریات ماهیات ،و نیاز صاحت
پاسخهای وی به اشکالها و شبهههای مربوط است .نوشتار حاضر باا رویکارد تحلیلای
پاسخهای صدرالمتألهین به اشکالها و شبهههای شیخ اشراق در باب اصاالت وجاود را
مورد بررسی قرار داده ،و بدین نتیجه میرسد که پاساخهاای مالصادرا تکارار مادعای
اصالت وجود است.

کلید واژهها :اصالت ،اعتباریت ،شیخ اشراق ،صدرالمتألهین ،ماهیت ،موجود ،وجود.

 .9استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهرانmrozati@ut.ac.ir :
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 .1درآمد
نظریۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بنیادی ترین مبنای حکمت متعالیه به شمار میرود،
و از اینرو ،اعتبار و صحت همۀ نوآوریهای صدرالمتألهین و به ثمر رسیدن کوششهاای
وی برای تأسیس و ساماندهی مکتب حکمی خود ،به دو عامل زیر وابسته است:
الف) کارآمدی و اتقان برهانهای صدرالمتألهین برای اثبات اصالت وجود و اعتباریات
ماهیت9.
ب) دفاع مؤثر از نظریۀ مزبور در برابر اشکالها و شبههها و ردّ آنها.
صدرالمتألهین در باب دشواری دفاع از نظریاۀ اصاالت وجاود و اعتباریات ماهیات و
موفقیت خود در این امر میگوید معتقدان به اینکه وجود اعتباری و از معقولهای ثاانی
و اعتبارهای ذهنی است ،دالیل و برهانهای قوی اقامه کردهاند ،به ویژه برهانهاایی کاه
شیخ اشراق در کتاب حکمة االشراق ،التلویحاات و المطارحاات بیاان کارده اسات؛ زیارا
بسیار دقیق و دفع و رد آنها بسیار مشکل است ،ولی خادای بازرم ماا را باه کناه امار
هدایت کرد و قلوب ما را به شهود حق در این مقام منوّر ساخت ،و با الهام و تأییاد خاود
راه را برای ما در درک حقیقت ،و دفع شکوک و شبهات ،و محو ظلماات ایان وسااو و
اوهام هموار کرد [ ،6ج  ،9ص 55؛  ،1ص93؛  ،2ص.]91
با توجه به اینکه صدرالمتألهین برهانهایی را که شیخ اشراق برای اثباات اعتباریات
وجود اقامه کرده است ،بسیار دقیق ،و دفع و ردّ آنها را خیلی مشکل میداند ،و بار ایان
باور است که با هدایت الهی آنها را ردّ کرده است ،مسئلۀ نوشتار حاضر این است که آیا
صدرالمتألهین در ردّ اشکالها و شبهههای شیخ اشراق موفق بوده است .و سعی نگارناده
بر آن است که با روش تحلیلی به مسئلۀ مذکور پاسخ دهد.
شایان ذکر است که سهروردی عالوه بر ایانکاه در مسائلۀ اصاالت وجاود ،در مقاام
تحقق ،جانب اعتباریت وجود را گرفته است ،در باب اصالت وجود در مقام جعال نیاز باه
مجعولیت ماهیت قائل شده است [ ،2ص ،]926و صدر المتألهین به طور مشارو باه آن
پرداخته است [ ،5صص ،]292-205و در پایان ،سخنان شیخ اشراق را تأویل میکند تاا
تناقضی که میان نظریۀ اعتباریت وجود و مجعول باودن آن از دیادگاه شایخ اشاراق باا
 .9در بارۀ میزان کارآمدی برهانهای مالصادرا بارای اثباات اصاالت وجاود ،رک  :هماین قلام« ،بررسای
برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود» ،فلسفه و کالم اساالمی ،ساال چهال و دوم ،شاماره
یکم ،صص .22-61
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نظریۀ وی در باب ایانکاه نفاس و مفارقاات فاوق آن انیّاات و وجاودات صار اناد [،3
صص ]996-995به نظر وی میرسد را توجیه کند ،ولی بررسی این مسئله موضاوع کاار
نوشااتار حاضاار نیساات؛ زیاارا مساائلۀ اصااالت وجااود در مقااام جعاال همااان گونااه کااه
صدرالمتألهین نیز اشاره میکند ،از فروع قاعدۀ علیّات بشامار مایرود [ ،1ص ،]21لکان
بحث دربارۀ اصالت وجود در مقام تحقق ،از مباحث علیّت و معلولیت و سایر مباحث جدا
و مستقل است.
نکتۀ دیگر اینکه شیخ اشراق به تشکیک در ماهیت نیز معتقد است [ ،3صاص-313
303؛  ،2صص 22-21و صص ]939-991و صدرالمتألهین آن را در اسافار ماورد بحاث
قرار میدهد [ ،5صص ،]235-231و برخی آن را مبتنی بر پذیرش اصالت ماهیت در نزد
سهروردی تلقی کردهاند [ ،1صص .]60-25بدیهی است که بررسی مسئلۀ اخیار نیاز باه
کار این مقاله مربوط نمیشود.
نکتۀ پایانی اینکه در این نوشتار اشکالها و شبهههای شیخ اشراق را بر اساا آثاار
وی مد نظر قرار دادهایم ،ولی از آنجا که هد این پژوهش بررسی موفقیات مالصادرا در
مقام پاسخ باه آنهاا اسات ،الزم اسات فهام و تقریار صادرالمتألهین را نیاز از ساخنان
سهروردی بیان کنیم.
 .3تبیین دیدگاه شیخ اشراق
صدرالمتألهین نظریۀ شیخ اشراق درباارۀ اعتباار باودن وجاود و اساتدالل او بار نفا
موجودیت و تحقق وجود را به عنوان شک و اشکال بر اصالت وجود تلق کرده ،بادانهاا
پاسخ م دهد .دیدگاه شیخ اشراق در اعتباریت وجود و نف موجودیات آن در خاارج بار
اصول زیر مبتن است.
الف) چون حمل وجود بر اشیاء گوناگون صحیح است ،هیچ یک از آنها نیست ،بلکاه
وصف اعتبار زائد بر آن است ،پس جزء آن هم نیست ،یعن وجود عین یاا جازء هایچ
ماهیت نیست و به یک معنا بر تمام اشیاء حمل م شود [ ،3ص.]962
ب) تصور وجود متضمن موجودیت و تحقق آن در خارج نیست .بارای مثاال ،وجاود
عنقا را تصور م کنیم ول نم دانیم که در عالم اعیان موجود اسات یاا ناه .پاس وجاود
برا موجودیت به وجود دیگر نیازمند است و بنابراین تسلسلی نامتناه که حلقاههاا
آن مترتب بر یکدیگر و با هم موجودند الزم م آید [ ،3ص.]33
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ج) هر چیز که اناواع آن ،باه طاور تسلسال متاراد و مترتاب ،تکرارپاذیر باشاد،
اعتبار خواهد بود [ ،3ص.]36
بنابراین وجود اعتبار است.
شیخ اشراق در تشریح دیدگاه خود م گوید که وجود معنا انتزاع عقل است کاه
به یک معنا بر اشیا حمل م شود  ،زیرا اگر وجود معنا عام نداشته باشد و به طور مثال
به معنا سیاه باشد ،بر سفید و جوهر قابل حمال نخواهاد باود .و چنانچاه معناا
وجود اعم از جوهر و عرض باشد ،یا در خارج قائم به جوهر و حاصل در آن است ،به طور
مثال ،وجود در انسان یا اسب حاصل است ،و یاا مساتقل از جاوهر اسات ،یعنا وجاود
انسان یا اسب ،مستقل از آنها است .حالت دوم مساتلزم آن اسات کاه وجاود بار هایچ
جوهر قابل حمل نباشد ،زیرا نسبت آن باه تماام جوهرهاا یکساان اسات؛ یعنا اگار
موجودیت و تحقق وجود در خارج مستقل از سایر جواهر باشد ،نم توان آن را باه هایچ
جوهر نسبت داد ،چون با هیچ یک نسبت اتحاد ندارد .پس ناگزیر وجود برا جواهر
حاصل است ،و هرگاه حاصل باشد ،موجود است .و اینکه وجود موجاود اسات یاا بادین
معنا است که موجودیت وجود عین وجود اسات ،کاه در ایان صاورت موجاود مشاتر
لفظ خواهد بود ،چون به یک معنا بر وجود و غیر وجود حمل نم شود ،زیرا موجاود در
مورد اشیا به معنا «ش ء له الوجود» است ،و در مورد وجاود باه معناا «عاین وجاود»
است ،و حال آن که «موجود» به یک معنا بر تمام اشیا حمل م شود.
عالوه بر این ،اگر ش ء (به طور مثال سیاه ) معدوم باشد ،وجود آن حاصل نخواهاد
بود  ،زیرا در صورت که ش ء معدوم باشد ،وجود آن نیاز معادوم خواهاد باود .بناابراین،
هرگاه وجود را تصور کردیم و به موجود نبودن آن حکم کردیم ،مفهوم وجود غیر مفهوم
موجود خواهد بود .از اینرو ،موجود به معنا وجاود نیسات ،و چنانچاه شا ءا را کاه
معدوم فرض کرده بودیم ،و وجودش حاصل نبود ،موجود شد و وجود آن حاصل گردیاد،
اطالق موجود بر آن روا خواهد بود ،از این راه معلوم م شود حصول وجاود غیار از خاود
وجود است.
بنابراین وجود دارا وجود است ،و کالم به وجودِ وجود باز ما گاردد؛ یعنا وجاودِ
وجود نیز دارا وجود خواهد بود .پاس تاا با نهایات اداماه پیادا ما کناد .و اجتمااع
وجودها نامتناه و متوقف بر یکدیگر محال اسات .بناابراین ،تحقاق وجاود در خاارج
ممتنع خواهد بود [ ،2صص.]65-62
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صدرالمتألهین استدالل شیخ اشراق را این گونه تقریار ما کناد کاه اگار وجاود در
خارج حاصل باشد ،موجود خواهد بود .زیرا حصول همان وجاود اسات .و هار موجاود
دارا وجود است .پس اینکه م گوییم وجود موجود است ،بادین معناسات کاه وجاود
وجود دارد .و چون این وجود دوم مایۀ تحصل و تحقق خاارج بارا وجاود اول اسات،
خود نیز موجود است .و این زنجیره تا ب نهایت ادامه م یابد [ ،5ص31؛  ،2ص.]91
 .3پاسخ صدرا به سهروردی
اما پاسخ صدرا به شیخ اشراق این است که اگر مراد از «وجود موجاود اسات» ایان معناا
باشد که وجود به واسطۀ وجود دیگر موجود است ،یعن موجودیت وجود به وجود زائد
بر خود است ،در این صورت ،موجود به معنا «ما له الوجود» (چیز کاه وجاود دارد) و
«ما یقوم به الوجود» (چیز که وجود به آن قائم است ،یعن وصف آن است) خواهد بود.
ول وجود به معنا مزبور موجود نیست ،زیرا هیچ چیز را بدین گونه وصاف خاود قارار
نم دهند .چنانکه در عر نم گویند «سفید سفید است» .پاس وجاود دارا وجاود
زائد بر خود نیست ،چنانکه سفید نیز دارا سفید زائد بر خاود نیسات .باه عباارت
دیگر ،وجود قائم به چیز نیست ،بدین معنا که وصف زائد بر تحقق و موجودیت چیز
باشد .وجود نه قائم به ماهیت است ،زیرا بنابر اصالت وجود چنین فرض باطال اسات ،و
نه قائم به وجود است ،چون قیام ش ء به خود ممتنع است .بناابراین ،وجاود باه معناا
مزبور موجود نیست تا موجودیت وجود مستلزم تسلسل و محال باشد ،بلکه اگار موجاود
به معنا مذکور اراده شود ،وجود بدین معنا معدوم خواهد باود ،بادون آن کاه مساتلزم
اتصا ش ء به نقیض خود باشد .زیرا نقیض وجود عدم یا الوجود اسات ،ناه معادوم یاا
الموجود .چنانکه اگر سفید به معنا «دارا سفید ِ زائد» باشاد ،سافید بادین معناا
سفید نخواهد بود .و اگر مراد از موجود معنا بسیط «هست» یاا ماراد هاا آن باشاد،
وجود بدین معنا موجود است؛ یعن موجودیت و تحقق عین وجود اسات ،ناه باه وجاود
زائد بر آن .چنانکه تقدم و تأخر زمان در اشیای زمانمند به واساطۀ زماان اسات ،ولا
تقدم و تأخر اجزا زمان عین آنها و به خود آنهاست ،نه باه واساطۀ زماان دیگار [،5
ص20؛  ،2ص.]91
حاصل بحث این است که وجود عین تحقق وموجودیت در خارج است ،خواه از لحاظ
فواعد زبان ،اطالق لفظ مشتق ،یعن «موجود» بر آن صح یح باشد ،یاا ناه .حکماا وقتا
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م گویند «فالن ش ء موجود است» مرادشان این نیست که ش ء مورد نظر دارا وجاود
زائد بر ذات خود است .اینکه وجود ش ء زائد بر ذات آن است یا نه ،و به عباارت دیگار،
اینکه موجود موردنظر ماهیت دارد یا ماهیت ندارد ،از راه برهاان معلاوم ما شاود ،ناه
از راه موجود بودن آن .بنابراین ،از دیدگاه حکما ،مفهاوم موجاود هام بار حقیقتا کاه
عین موجودیت است اطالق م شود و هم بر اشیائ که وجود زائد بر ماهیت آنها است
[ ،5ص.]29
صدرالمتألهین این اشکال مقدر را نیز مطر م کند که اگر وجود اصایل باشاد ،هار
وجود واجب خواهد بود ،زیرا مقتضا اصالت وجود این است که وجود موجود است به
ذات خود ،و معنا واجب الوجود نیز این است که موجودیت و تحقق او باه ذات اوسات.
و در پاسخ به اشکال مذکور م گوید اینکه موجودیات واجاب باه ذات اوسات بادین
معناست که ب نیاز از علت و مستغن از فاعل و قابل است ،ول ایانکاه وجاود موجاود
است به ذات خود ،بدین معناست که وجود ،خواه ب نیاز از علات باشاد همانناد واجاب،
خواه به علت نیازمند باشد ،مانند ممکنات ،در تحقق و موجودیت به وجود زائد بار خاود
نیازمند نیست [ ،5ص.]29
 .4بحث و بررسی
پاسخ صدرالمتألهین به اشکال شیخ اشراق تکرار مدعای اصالت وجود اسات .زیارا محاور
اصلی پاسخ وی این است که وجود در موجودیت و تحقق خارجی به چیز دیگری قاائم و
وابسته نیست بلکه عین موجودیت و تحقق در خارج اسات و از ایان رو اشاکال تسلسال
الزم نمیآید .معلوم است که تکرار مدعای اصالت وجاود بارای دفاع اشاکال ساهروردی
کارآمد نیست .زیرا ارائۀ منشأ اشکال به عنوان پاسخ آن است.
 .1.4بیان مال صدرا دربارۀ اشکال اشتراک لفظی «موجود»
صدرالمتألهین اشکال دیگر را از شیخ اشراق [ ،2صص ]65-62نقل م کند ،بدین بیان
که اگر معنا «وجود موجود است» این باشد که «وجود عین موجودیات اسات» ،مفهاوم
«موجود» مشتر لفظ خواهد بود  ،زیرا وقت بر اشیا و ماهیات حمل م شود به معنا
«چیز که وجود دارد» (ش ء له الوجود) است ،درحال کاه «موجاود» مشاتر معناو
است .بنابراین ،ناگزیر مفهوم «موجود» در مورد وجاود نیاز «شا ء لاه الوجاود» اسات .از
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اینرو وجود دارا وجود دیگر است ،و وجود دوم نیز همین طور ،و تا ب نهایات اداماه
م یابد که همان تسلسل محال است .پس وجود اعتبار است [ ،5ص.]29
 .2.4پاسخ صدرا
پاسخ صدرا این است که اختالف که در اطالق مفهوم موجود میان وجود و سایر اشیا به
نظر م رسد ،به مفهوم موجود مربوط نیست .زیارا از دیادگاه حکماا «موجاود» در تماام
موارد به یک معنا حمل م شود که همان تحقق و ثبوت موضوع آن است ،خاواه اطاالق
مزبور مطابق عر لغو باشد ،و خواه نباشد ،و این تفاوت کاه امار موجاود عاین وجاود
است ،یا وجود زائد بر ماهیت آن است ،از ویژگ ها مصادیق موجود ناش م شود ،نه
از مفهوم آن .و برا تأیید نظر خود دیدگاه ابنسینا دربارۀ معناا «واجاب الوجاود» را
نقل م کند ،بدین بیان که واجب الوجود به دو معنا اطالق م شاود؛ گااه باه معناا
ذات که عین وجوب وجود است ،و گاه نیز به معنا ماهیت که وجوب وجاود عاارض
بر آن است ،مانند «واحد» که هم به حقیقت که عین وحدت است اطالق م شود ،و هام
به اشیائ که وحدت به عنوان وصف ،عارض آنها شده اسات اطاالق ما گاردد ،مانناد
انسان واحد [ ،9ص325؛  ،5ص.]29
همان گونه که «واجب الوجود» و «واحد» که مشتقاند و با قطع نظر از عر لغو بار
دو معنا اطالق م شوند ،مفهوم «موجود» نیز هم به حقیقت کاه عاین موجودیات اسات
اطالق م شود و هم بر ذات که وجود زائد بر ماهیت آن است.
سپس استدالل میر سید شریف جرجان را برا اثبات بساطت معناا مشاتق ذکار
م کند ،بدین بیان که اگر مشتق مرکب باشد ،فصل نیز مرکب خواهد باود .ولا محاال
است که معنا فصل مرکب باشد ،زیرا چنانچه فصل ،به طور مثاال نااطق ،مرکاب و باه
معنا «ش ء له النطق» باشد ،یا مفهوم شا ء در آن معتبار اسات ،یاا مصاداق آن .اگار
مفهوم ش ء در معنا فصل معتبر باشد ،آنگاه مفهوم ش ء از ذاتیات ناوع خواهاد باود،
چون فصل برا نوع ذات است ،در حال که مفهوم ش ء از مفااهیم مااهو نیسات تاا
بتواند برا ماهیت دیگر ذات و مقوم باشد .بنابراین ،مفهوم ش ء که عرضا عاام بارا
تمام موجودات است ،نم تواناد مقاوم فصال و در نهایات از ذاتیاات ناوع قارار گیارد .و
چنانچه مصداقِ ش ء در معنا فصل معتبر و داخل باشد ،بعض از قضاایا ممکناه باه
ضروریه منقلب م شوند .به طور مثال ،اگر ضاحک محمول انسان باشد و مصاداق شا ء
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که در مورد ضاحک انسان است در مفهوم ضاحک معتبار باشاد ،قضایۀ ممکناۀ «انساان
ضاحک است» به قضیۀ ضروریه مبدل خواهد شد .زیرا هرگاه موضوع جزء محمول باشاد،
مادۀ قضیه ضرورت خواهد بود .بنابراین ،ذکر «ش ء» در تفسیر معنا مشاتق باه عناوان
بیان مرجع ضمیر است که در مشتق مساتتر اسات [ ،5صاص ،]23-29یعنا هماان
ذات که معنا بسیطِ مشتق عین آن ،و یا وصف آن است.
 .3.4نقد پاسخ مال صدرا
پاسخ صدرالمتألهین به اشکال مذکور عالوه بر اینکه تکرار مدعا در پاساخ اشاکال اسات
خود مستلزم اشتراک لفظی «موجود» است .زیرا وی میگوید این تفاوت که امار موجاود
عین وجود است ،یا وجود زائد بر ماهیت آن است ،از ویژگ ها مصادیق موجاود ناشا
م شود ،نه از مفهوم آن [ ،5ص ،]29مبتن بر فارض موجاودات و واقعیاات متحقاق در
خارج به عنوان مصداق بالذات برا مفهوم وجود است که باز هم تکارار مادعا در پاساخ
اشکال است .یعن ارائۀ منشأ اشکال به عنوان پاسخ اشکال .عالوه بر اینکاه مالصادرا در
ضمن پاسخ مذکور به طور غیر مستقیم اشترا لفظ ِ «موجاود» را ما پاذیرد و نااگزیر
است که بپذیرد .زیرا اینکه م گوید این تفاوت که امر موجود عین وجود است ،یا وجود
زائد بر ماهیت آن است ،از ویژگ ها مصادیق وجود ناشا ما شاود ناه از مفهاوم آن،
مستلزم آن است که ویژگ ها مصادیق موجود در مفهاوم موجاود لحااظ گاردد .زیارا
مفهوم حاک از مصداق خود و نمایانگر ویژگ ها آن بوده و با مصادیق خود اتحاد ذات
دارد ،بدین معنا که ذاتاً و بدون واساطه از مصاادیق خاود حکایات ما کناد ،و چنانچاه
مصادیق دو دسته متمایز باشند  ،ناگزیر مفهاوم حااک از آنهاا نیاز دو مفهاوم متماایز
خواهد داشت .و بدیه است که «عین الوجود» و «ماله الوجود الزائد» دو مفهوم و معناا
متغایر است که به اشترا لفظ خواهد انجامید.
 .4.4اشکال بر اساس قابلیت خارجی ماهیت برای وجود
صدرالمتألهین اشکال دیگر را بر اصالت وجود از شیخ اشراق نقل م کناد [ ،3ص،]33
بدین بیان که اگر وجود اصیل باشد ،صفت عین برا ماهیت باوده و ماهیات در خاارج
موصو و قابل آن خواهد بود .و از سه حال خارج نیسات .ماهیات یاا در مرتباۀ بعاد از
تحقق وجود موجود است ،که الزمۀ این فرض مساتقل باودن صافت در تحقاق خاارج
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نسبت به موصو است ،که محال اسات؛ و یاا ماهیات در مرتباۀ قبال از تحقاق وجاود
موجود است ،که این فرض نیز محال است ،زیرا مساتلزم آن اسات کاه ماهیات قبال از
وجود و تحقق موجود باشد؛ و یا ماهیت در مرتبۀ وجاود موجاود اسات ،یعنا صافت و
موصو با هم موجودند ،که این فرض نیز محال است ،زیرا مستلزم آن است که ماهیات
برا آن که با وجود معیت وجود داشته باشد ،باید باه وجاود پیشاین موجاود باشاد؛
یعن یک ماهیت دارا دو وجود باشد ،که این محال اسات .مضاا بار ایانکاه وجاود
پیشین نیز ،مطابق با فرض ،با ماهیت معیت وجاود دارد و باه وجاود پیشاین دیگار
نیازمند خواهد بود ،و بدین گونه تا ب نهایت ادامه م یابد ،که این نیز مستلزم تسلسال و
محال خواهد بود .بنابراین ،تحقق وجود در خارج محال است.
 .5.4پاسخ مالصدرا

مالصدرا برا رد اشکال مذکور ،حالت سوم یعن معیت وجود ماهیت باا وجاود را بار
م گزیند ،و دو پاسخ ارائه م کند .یکم ،ماهیت و وجود معیت خارج دارند ول معیات
آنها به واسطۀ همان وجود است که ماهیت به آن موجود شاده اسات ،ناه باه وجاود
دیگر تا تسلسل الزم آید ،مانند معیت پدیدهها زمانمند با زمان .به طور مثال معیات
حرکت با زمان به واسطۀ زمان است که با خاود حرکات ایجااد ما شاود .دوم ،اتصاا
ماهیت به وجود ،اتصا و عروض عقل است ،بدین بیان کاه ماهیات و وجاود در خاارج
یک واقعیتاند ،و از اینرو تقدم و تأخر و معیت میان آنها نیست [ ،5صص.]55-52

 .6.4نقد پاسخ صدرا

پاسخ مالصدرا به اشکال مذکور نیز تکرار مادعای اصاالت وجاود اسات .زیارا مایگویاد
ماهیت و وجود معیّت خارجی دارند ،ولی معیّت آنها به واسطۀ همان وجودی است کاه
ماهیّت به آن موجود شده است ،و اتصا ماهیت به وجود اتصا و عاروض عقلای اسات
[ ،5صص.]55-52

 .7.4اشکال بر مبنای قیام وجود به ماهیت

اشکال دیگری را صادرالمتألهین در اسافار ذکار مایکناد ،ولای آن را بار خاال ساایر
اشکالهای مذکور در قبل و بعد از آن به شیخ اشراق نسابت نمایدهاد [ ،5ص .]52اماا
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جوادی آملی آن را به سهروردی اسناد داده اسات [ ،3ص .]291لکان نگارناده آن را در
آثار شیخ اشراق نیافت .از این رو به نظر میرسد که نمیتوان اشکال زیر را به ساهروردی
منسوب کرد .اشکال این است که اگر وجود اصیل باشد ،قائم به ماهیت خواهد بود ،و اگر
قائم به ماهیت باشد ،یا قائم به ماهیت موجود است ،که مستلزم آن است که ماهیت قبل
از تحقق وجود موجود باشد ،که این محال اسات ،زیارا بایسات ماهیات قبال از آنکاه
موجود باشد ،از وجود برخوردار باشد؛ و یا قائم به ماهیت معدوم است ،که این فرض نیاز
محال است ،زیرا بدین معنا خواهد بود که ماهیات معادوم موجاود اسات ،کاه مساتلزم
اجتماع نقیضان است ،و چنانچه به ماهیت خال از وجود و عدم قاائم باشاد مساتلزم آن
است که نه موجود باشد و نه معدوم ،که این نیز محال است ،زیرا ارتفااع نقیضاان را باه
دنبال خواهد داشت .بنابراین تحقق وجود محال است [ ،3ص.]52
 .8.4پاسخ مالصدرا
پاسخ صدرالمتألهین این است که اگر مراد از موجود و معدوم ،به لحاظ واقع و نفساالمار
باشد ،بدین معنا که ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم ،خواهیم گفت کاه منظاور
ما ماهیت موجود است که موجودیت آن به همان وجود است که قائم به ماهیت است.
و چنانچه مراد موجود و معدوم است که در ذات ماهیت اخذ شاده ،و عاین ماهیات ،یاا
جزئ از آن باشد ،خواهیم گفت که وجود به ماهیت قائم است که موجاود و معادوم در
مرتبۀ ذات آن مأخوذ نیست ،و این به معنا ارتفاع نقیضان از واقع نیست ،زیرا واقع اعم
از مرتبۀ ذات ماهیت است ،و ارتفاع نقیضان از تمام مراتب واقع محال اسات ،ناه از یاک
مرتبۀ خاص ،و در مرتبه یا مراتب دیگر ماهیت یا موجود است ،یا معدوم .بنابراین ،وجود
قائم و عارض بر ماهیت است که نسبت به موجودیت و معادومیت البشارط باوده ،هایچ
یک در مرتبۀ ذات آن مأخوذ نیست ،گرچه در واقع یا موجود است یا معدوم.
البته پاسخ اصل صدرالمتألهین این است که قیام و عروض وجود بر ماهیت و اتصا
ماهیت به وجود عروض و اتصا تحلیل عقل است ،ناه عاروض و اتصاا خاارج  ،تاا
مستلزم تغایر صفت و موصو باشد ،زیرا وجود و ماهیت نه در ذهان و ناه در خاارج ،باا
یکدیگر تغایر و دو گانگ ندارند .چه ماهیت در خارج با وجود خارج متحاد اسات و در
ذهن ،با وجود ذهن  ،ول عقل بدون لحاظ وجود ذهن و خارج  ،ماهیت و وجاود را باا
هم مغایر م داند ،بدین معنا که مفهوم آنهاا مغاایرت دارد ،هماان گوناه کاه جانس و
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فصل را که از موجودات بسیط انتزاع م کند ،از لحاظ مفهاوم باا هام مغاایر ما داناد،
هرچند در وجود با یکدیگر متحدند [ ،5صص.]51-52
 .9.4نقد پاسخ مالصدرا
مالصدرا در پاسخ اشکال مزبور نیز اصل مدعا را تکرار ما کناد و ما گویاد کاه قیاام و
عروض وجود بر ماهیت ،و اتصا ماهیت به وجود ،عروض و اتصا تحلیل عقل اسات،
نه عروض و اتصا خارجی [ ،5صص ]51-52و این بدین معناست که وجود اصیل است
و ماهیت به واسطۀ آن موجود است .بنابراین پاسخ وی کارآمد نیست.
 .11.4اشکال از راه شکّ در تحقق خارجی مفهوم «وجود»

صدرالمتألهین اشکال دیگر را از حکمة االشراق و تلویحات نقل م کناد ،ولای نگارناده

آن را در تلویحات نیافت .بدین بیان که اگر وجاود اصایل باشاد ،یعنا در عاالم خاارج
چیز تحقق داشته باشد که ماهیت آن همان وجود باشد ،م توانیم مفهوم آن را تصاور

کرده و آنگاه در تحقق خارج آن شک کنیم ،پس مفهوم وجود که در ماورد آن شاک
نداریم با تحقق خارج وجود که برا ما مشکو

است ،مغایرت دارد .پس وجاود دارا

وجود زائد است ،که این وجود دوم را نیز م توانیم تصور کرده ،آنگاه در وجود خارج
آن شک کنیم ،پس به وجود سوم نیازمند خواهد بود  ،و بدین گونه تاا با نهایات اداماه
م یابد که مستلزم تسلسل محال است ،و نتیجه ایان اسات کاه تحقاق خاارج وجاود
محال است [ ،2ص65؛  ،5صص.]69-60
 .11.4پاسخ صدرا
پاسخ صدرا این است که حقیقت وجود عاین خارجیات اسات ،و از ایان رو هایچ گااه از
طریق علم حصول ادرا

نم شود ،و مفهوم وجود که معقاول ثاان فلساف و اعتباار

است ،وجه از وجوه آن است ،ول علام باه حقیقات وجاود فقاط از راه شاهود و علام
حضور امکانپذیر است ،و بعد از مشاهدۀ حقیقت وجود که عین موجودیات در خاارج
است ،مجال برا شک در تحقق آن باق نم ماند [ ،5صص.]69-60
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 .12.4نقد پاسخ صدرا
پاسخ مذکور نیز خود مدعا است .زیرا صدرا در پاسخ شیخ اشاراق تصاریح مایکناد کاه
حقیقت وجود عین خارجیت است ،و از اینرو هایچ گااه از طریاق علام حصاولی ادراک
نمیشود.
 .13.4اشکال بر اساس تسلسل در نسبت وجود با ماهیت

اشکال دیگر از حکمةاالشراق [ ،2ص ]65در اسفار نقل شده است بدین بیاان کاه اگار
وجود در خارج وصف زائد بر ماهیت باشد ،با ماهیت نسبت خواهد داشت ،و آن نسابت
که خود موجود خارج است با وجودش نسبت خواهاد داشات ،و نسابت دوم نیاز باا
وجود خود دارا نسبت خواهد بود ،و بدین گونه تا ب نهایت ادامه م یاباد کاه مساتلزم

تسلسل محال خواهد بود.
 .14.4پاسخ صدرالمتألهین
صدرالمتألهین برا رد اشکال مذکور دو پاسخ ارائه م دهد .یکم ،نسبت میان ماهیات و
وجود امر عقل و ذهن است ،بدین معنا که عقل برا حمل وجود بر ماهیت ،نسابت
میان آنها لحاظ و اعتبار م کند و اگر نسبت را با وجودش در نظر گیرد ،نسبت دیگار
به میان م آید و همین طور ادامه م یابد ،و البته این تسلسل با انقطااع مالحظاه عقال
پایان م یابد .دوم ،وجود و ماهیت در خارج متحدند ،و هیچ گونه مغایرت با هم در عالم
واقع ندارند ،تا نسبت میان آنها باشد ،و فقط عقل از طریق تحلیل موجودات ممکن باه
ماهیت و وجود ،نسبت را میان آنها مالحظه کرده ،ماهیت را به وجود متصف ما کناد
[ ،5صص63-69؛  ،2ص.]36
 .15.4نقد پاسخ مالصدرا
صدرالمتألیهن در پاسخ اشکال مذکور نظریۀ اصالت وجود را با عبارات ذیل بیان میکناد.
نسبت میان ماهیت و وجاود اماری عقلای و ذهنای اسات ...وجاود و ماهیات در خاارج
متحدند ،و هیچ گونه مغایرتی با هم در عالم واقع ندارند و به عبارت دیگر وجود اصایل و
ماهیت اعتباری است [ ،5صص63-69؛  ،2ص.]36
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 .16.4اشکال از راه اندراج در مقولۀ کیف

اشکال دیگر که شیخ اشراق آن را مطر کرده [ ،2صص ،]65و در اسفار و مشاعر ذکار

شده است ،این است که اگر وجود اصیل باشد ،جوهر نخواهد بود ،زیرا عارض بر ماهیات
و قائم به آن است .پس ناگزیر عرض و از مقولۀ کیف خواهد بود ،زیرا نه از اعراض اضاف

است که تصور آنها بدون نسبت با امر دیگر ممکن نباشد ،و نه کمیت است که به لحاظ
ذاتش قابل انقسام باشد ،و بر خال کمیات متصل تادریج  ،از قارار و ثباات برخاوردار
است .ول اگر وجود از مقولۀ کیف باشد ،مستلزم سه اشکال خواهد بود:
یک .محل اعراض بر آنها متقدم است ؛ یعن وجود اعراض متوقف بر وجاود پیشاین
معروض آنها است .بنابراین ،قبل از عروض وجود بر ماهیت ،باید ماهیت موجود باشد ،و
این مستلزم تقدم ش ء برخود و محال است.
دو .اگر وجود از مقولۀ کیف باشد ،اعم از تماام اشایا نخواهاد باود ،زیارا باا عارض و
کیف نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد داشت ،زیرا کیف و عرض بر سایر کیفیاات
صدق م کند ول وجود بر آنها صادق نیست ،و بر وجود واجب ،کیاف و عارض صادق
نم کند ،ول وجود بر آن صادق است ،و بار وجاود برخا از ممکناات ،عارض ،کیاف و
وجود صادق است.
سه .اگر وجود عرض و از مقولۀ کیف باشد ،قائم باه محال خاود ،و در تحقاق باه آن
نیازمند خواهد بود ،و بدون شک محل یعن ماهیت نیز در تحقق خود به هماین وجاود
نیازمند است ،و این مستلزم دور و محال است [ ،5ص 63؛  ،2ص.]35
پاسخ صدرالمتالهین به ترتیب زیر است.
الف) مقسم مقوالت دهگانه ماهیت کل است ،ول وجود امر عین متشخص باه ذات
خود است که تحت هیچ مفهوم کل ذات مانند جنس ،یا ناوع ،یاا حاد منادرج نیسات.
بنابراین ،نه جوهر است ،و نه کیف و نه غیر آنها .پس چنین نیسات کاه اگار وجاود در
خارج موجود باشد ،و جوهر بر آن صدق نکند ،عرض باشد ،و اشکالها مذکور الزم آید.
ب) بر فرض اینکه وجاود عارض باشاد ،از مقولاۀ کیاف نخواهاد باود ،زیارا کلا و
عام نیست ،و حال آنکه مقوالت کل و عاماند .عالوه بر اینکه اگر وجود عرض باشد ،باا
سایر اعراض تفاوت خواهد داشت ،زیرا در اعراض دیگر ،وجود ف نفسه آنها عین وجاود
آنها برا موضوع خود است ،ول در ماورد وجاود ،وجاود فا نفساه آن هماان وجاود
ماهیت است ،نه اینکه وجود چیز دیگر برا ماهیت باشد ،بناابراین ،وجاود در تحقاق

304

فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و هفتم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 9313
Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015

خود به موضوع نیازمند نخواهد بود  ،و از اینرو دور الزم نما آیاد [ ،5صاص63-63؛ ،2
صص.]36-35
 .17.4نقد پاسخ مالصدرا
مالصدرا در پاسخ باه اشاکال ماذکور مادعای اصاالت وجاود و اعتباریات ماهیات را باا
عبارتهای گوناگون ذکر میکند .و از اینروی پاسخ وی ،اشکال ساهروردی را بار طار
نمیسازد .مالصدرا در پاسخ خود تصریح میکند که مقسم مقوالت دهگانه ماهیت کلای
است ،ولی وجود امر عینی (= اصیل) متشخص به ذات خود است.

 .5نتیجهگیری
شیخ اشاراق مفهاوم «موجاود» و «حصاول» (= موجودیات در خاارج و تحقاق و عینیات
داشتن) را مغایر با مفهوم «وجود» م داند .زیرا میگوید که وجود «عنقا» را م فهمایم در
حال که نم دانیم در عالم اعیان موجود است [ ،2ص ]33و هرگاه سیاه معدوم باشاد،
پس وجود آن نیز حاصل نیست ،پس وجود سیاه موجود نیست ،زیرا در این فرض کاه
سیاه معدوم است وجود آن نیز معدوم است ،و هرگاه وجود را تصاور کنایم و باه غیار
موجود بودنِ وجود حکم کنیم ،پس مفهوم «وجود» غیر از مفهوم «موجود» خواهد باود ،و
چنانچه همین سیاه که معدوم فرض شده بود و وجود آن غیر حاصل بود ،موجود شاد
و وجود آن حاصل گردید ،بدین معنا خواهد بود که «حصول وجود» غیر از «وجود» اسات
و «وجود حاصل است» یعن وجود دارا وجود است ،درست همانناد سایاه کاه دارا
وجود شد ،وجود سیاه نیز دارا وجودِ شاد و ساخن باه وجاودِ وجاودِ سایاه نقال
م شود و بدیه است که آن نیز دارا وجاود اسات و هماین طاور زنجیارۀ نامتنااه
وجودها متوقف بر یکدیگر ادامه م یابد که محال است .بنابراین حصول و تحقق وجود
در عالم اعیان محال است [ ،2صص .]65-62و چنانچه اینگونه فرض کنایم کاه «وجاود
موجود است» بدین معنا است که «وجود نفس وجود است» ،آنگاه لفاظ «موجاود» دارا
معنا واحد (مشتر معنو ) نخواهد بود ،زیرا لفظ «موجود» در این فرض دربارۀ وجود
به معنا «نفس الوجود» (نفس التحقق و الموجودیة) و دربارۀ سایر اشیا به معنا «ش ء
له الوجود» (ش ء له التحقق و الموجودیة) خواهد بود [ ،2صص.]65-62
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خالصۀ سخن شیخ اشراق این است که اگر «وجود» از محماولهاا عقلا صِار و
اعتبار نباشد ،یا تسلسل وجودها نامتناه متوقف بر یکدیگر الزم م آید کاه محاال
است ،و یا اشترا لفظ «موجود» که این نیز باطل است .پس نااگزیر «وجاود» از جملاۀ
محمولها عقل صر (اعتبار ) است.
به نظر نگارنده استدالل شیخ اشراق تمام و صحیح است .زیرا مفهوم وجود باا تعمال
عقالن و تحلیل موجودِ بسیط خارج در ذهان باه دو مفهاوم «ماهیات» و «وجاود» باه
دست م آید .به طور مثال ماهیت سیاه و وجود آن ،و از این رو این سؤال برا ذهان
مطر م شود که واقعیت بسیط خارج مصداق بالذات و حقیق کدام یک از دو مفهوم
ماهیت سیاه و وجود سیاه است ،و این بدین معنا است که نسابت ماهیات و وجاود
هر ش ء ممکن به موجودیت و حصول و تحققِ در خارج متساو است ،و هام ماهیات و
هم وجود ش ء را م توان معدوم فرض کرد ،و م تاوان موجاود فارض نماود ،و از ایان
جهت میان مفهوم وجود و ماهیت هیچ تفاوت وجود ندارد ،و وجود و ماهیت هر دو قائم
به واقعیت خارج است ،زیرا دو مفهوم و پدیدۀ ذهن اند که از راه تحلیل واقعیت عینا
بسیط در ذهن حاصل شدهاند و حال آن که خود واقعیت عین عین خارجیت اسات و از
این رو قابل انتقال به ذهن نیست و کنه آن که آیاا وجاود اسات یاا ماهیات از راه علام
حصول یقین قابل شناخت نیست ،مگر علم حصول ضعیف که منشأ ضعف در علم جز
عدم انطباق کامل با معلوم و احتمال خال و تخلف از آن چیز دیگر نیست ،و ایان باه
غیر یقین بودن علم منجر خواهد شد که با فلسفه و حکمت که از سنخ علم یقین بایاد
باشد نامتناسب است ،و علم حضور نیز ماهیت پدیدهها درون را از قبیل غم ،شاد ،
تشنگ  ،گرسنگ  ،و ...ارائه م دهد ،وگرنه در حال تشانگ و گرسانگ باه جاا آب و
غذا « ،وجود» را طلب م کردیم نه آب و غذا را.
شیخ اشراق به خوب توضیح م دهد که «وجود» به معنا عین موجودیت و تحقق و
حصول در خارج نیست و م توان وجود چیز را موجود و حاصل در اعیان فارض کارد،
چنانکه فرض معدوم بودن آن نیز جایز است ،و همین کاف اسات کاه فارض اصاالت و
موجودیتِ در خارج برا وجود نامعقول باشد؛ زیرا چیز که عین موجودیت و تحقق در
خارج نباشد اصیل نیست ،چون اصیل یعن آنچه مأل خارج را پر م کند و جهاان خاارج
را م سازد ،و موجود حقیق و بالذات و منشا آثار است ،و به عبارت دیگار اصایل یعنا
چیز که عین موجودیت در خارج است و متن واقعیت را تشکیل م دهد ،خواه ب نیااز
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از علت باشد ،مانند واجب تعال و خواه به علت نیازمند باشد ،مانناد ممکناات .بناابراین
فرض اصالت برا وجود یا مستلزم تسلسل وجودها نامتناه متوقف بر یکدیگر خواهد
بود ،که محال است  ،و یا مستلزم آن است که وجود عین موجودیات و تحقاق در خاارج
باشد که مستلزم اشترا لفظ «موجود» است که این خال بداهت و باطل اسات .زیارا
فرض موجودیت در خارج و معدومیت در عالم اعیان ،برا وجودات جایز و معقول است،
و بنابراین وجود عین موجودیت و حصول در خارج نیست تاا اشاترا لفظا «موجاود»
الزم آید.
عالوه بر اینکه رهیافت اساس و فراگیر و محور اصل پاسخهاا صادرالمتألهین باه
اشکالها شیخ اشراق تکرار مدعا اصالت وجود است ،و معلوم اسات کاه تکارار مادعا
هیچ کمک به رفع اشکالها نم کند.
در پایان به این نتیجه م رسیم که همانگونه که صدرا خود اذعان کرده که دالیال و
برهانها معتقدان به اعتباریت وجود قو و بسیار دقیق و دفع و رد آنها بسیار مشکل
است [  ،6ص 55؛  ،1ص93؛  ،2ص ]91با موانع و مشکالت بزرگ مواجه اسات کاه باه
نظر نگارنده از عهدۀ رفع و رد و حل آنها بار نیاماده اسات ،و در ایانجاا بایاد دقات و
نکتهسنج وافر شیخ اشراق را ستود.

فهرست منابع

[ ]9ابنسینا ،حسین بن عبدهللا ( .)9202الشفاء :االلهیات ،قم ،مکتباة آیاةهللا العظمای
المرعشی النجفی.
[ ]3جوادی آملی ،عبدهللا ،رحیق مختوم ( .)9315بخش یکم از جلد اول ،قم ،مرکز نشر
اسراء.
[ ]3سهروردی ،شهاب الدین یحیی ( .)9355مجموعه مصانفات ،باه تصاحیح و مقدماه
هنری کربین ،ج ،9تهران انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
[ ------- ]2مجموعاه مصاانفات ( .)9355باه تصااحیح و مقدماه هنااری کااربین ،ج ،3
تهران ،انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
[ ]5الشیرازی ،صدرالدین ( .)9129الحکمة المتعالیة فی األسفار األربعاة العقلیاة ،دورۀ 1
جلدی ،ج  ،9بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

بررسی پاسخهای مالصدرا به اشکاالت شیخ اشراق در باب اصالت وجود

307

A Study of Mulla Sadra’s Responses to Shaikh al-Ishraq Criticism on the Theory of “Primacy...

[ .)9366( ---------- ]6تفسیر القرآن الکریم ،با تصحیح محماد خواجاوی ،ج  ،9قام،
انتشارات بیدار.
[ .)9326( ---------- ]1الشااواهد الربوبیااة ،بااا تصااحیح و تعلیااق و مقدمااۀ سااید
جاللالدین آشتیانی ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
[( ---------- ]2؟) .رسالة المشاعر ،در :الهیجی ،محمد جعفر ،شار رساالة المشااعر،
بیجا.
[ ]1مخبااران ،حسااین؛ و محماادکاظم علماای« ،مسااألۀ تشااکیک خاصاای در اندیشااۀ
میرفندرسکی با نگاهی بر آرای ابن سینا و شایخ اشاراق» ،متافیزیاک ،دورۀ جدیاد،
سال چهارم ،شماره  ،93بهار و تابستان .9319

