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 چکیده

» موجود«و » وجود«های    به تفاوتغیرمستقیم داللت ۀاین مقاله در چارچوب نظری
وجود موجود  «ارۀگزپردازد و در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا  می
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. شامل مفهومی زائد نسبت به دیگری نیست» موجود«و » وجود «واژۀیک از دو 

و » وجود «ۀمد نظر است، مدلوالت دو واژ» وجود«همچنین زمانی که مدلول اسمی 
 اظهار ۀاما معانی این دو واژه، یعنی طریق. هستند همان اینبا یکدیگر » موجود«

توان   با یکدیگر متفاوت است و به این دلیل نمیها آنیابی به  مدلوالت یا روش دست
وجود » وجود«اما اگر منظور از . ای تحلیلی دانست را گزاره» وجود موجود است «ۀگزار

.  مورد نظر تحلیلی استزارۀگ نیز عین یکدیگر خواهند بود و ها آنواجب باشد، معانی 
با در ساختار فلسفی مالصدرا متفاوت » موجود«شود که معنی   مشخص می،به عالوه
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 درآمد .1
این . انگیزترین واژگان فلسفی است ترین و بحث  یچیدهدر عین سادگی از پ» موجود« ۀواژ

 یونان از نقش مهم و در عین حال مبهمی برخوردار است و از آن ۀواژه در آثار فالسف
دوران تا به امروز تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است؛ به نحوی که ارسطو اهمیت و 

را » موجود« از چیستی ؤالسداند و  پیچیدگی این واژه را مختص به زمان خاصی نمی
 ].208، ص 2[ کند ترین پرسش انسان معرفی می محوری

 اسالمی، ۀسفتوسط فال بهبه مباحث متافیزیک » وجود «ۀ با ورود واژ،عالوه بر این
 ۀتا جایی که عموم فالسف. های بیشتری در مسائل فلسفی پدیدار شده است پیچیدگی

ممکن بودن ، بر دشواری و حتی غیر»وجود«اسالمی ضمن تأکید بر بداهت مفهوم 
 حکیم سبزواری مفهوم وجود را اعرف که چنانشناخت حقیقت مصداق آن اقرار دارند؛ 
و مالصدرا ] 59، ص6[کند  نیافتنی توصیف می اشیا و کنه آن را در نهایت اختفا و دست
  را ظاهرترینِدهد، آن برای عقال رخ می» وجود«ضمن اعتراف به حیرتی که در مواجهه با 

 ]. 257، ص 1، ج20[ کند اشیا نزد عقل معرفی می
 ۀو دشواری شناخت حقیقت آن مختص فالسف» وجود«ۀ البته اقرار به ابهام واژ

 معاصر غربی نیز بر این مطلب تأکید دارند؛ تا جایی که ۀاسالمی نیست و حتی فالسف
های مکاتب مختلف  و اختالف دیدگاه امروز ۀ بسیاری از مسائل فلسفۀ ریشها آنبرخی از 

 .[p259 ,22]کنند  جستجو می» وجود «ۀهای واژ فلسفی را در پیچیدگی
و » وجود «ۀچه این مقاله در پی آن است، بررسی وجوه اشتراک و تمایز دو واژ آن

جا که  از آن.  آن با دیدگاه عالمه طباطبایی استۀبا تکیه بر آرای مالصدرا و مقایس» موجود«
زدایی  در ساختار فلسفی این دو متفکر نقش محوری و اساسی دارند، ابهام» موجود«و » وجود«

تر نظریات   برای شناخت دقیقها آناز این دو واژه و مشخص کردن وجوه اشتراک و تمایز 
 اصلی این مقاله برای نشان ۀجا که اید اما از آن. رسد این دو فیلسوف ضروری به نظر می

پیش که شده، شایسته است   اخذغیرمستقیم داللت ۀنظریاز » موجود«و » جودو«دادن تمایز 
  . این نظریه نیز ارائه دهیمدربارۀاز شروع اصل بحث، توضیح مختصری 

 
 پیشینه تحقیق .2

 وجودشناسی در ساختار فلسفی مالصدرا مقاالت و کتب بسیاری نگاشته شده ۀدر زمین
ه طباطبایی و وجودشناسی ایشان نیز آثار  ساختار فلسفی عالمدربارۀهمچنین . است
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 فرگه غیرمستقیم داللت ۀنظری دربارۀ همچنین . تحریر درآمده استۀمتعددی به رشت
توان به کتاب   که از آن جمله میمقاالت و کتب ارزشمندی به چاپ رسیده است

این چه در   اما تا جایی که نگارنده جستجو کرده است، آن.]5[ اشاره کرد فرگه گوتلوب
 زبان ۀ منطق و فلسفۀکارگیری یکی از نظریات مهم فسلف شود، یعنی به مقاله بیان می

، روشی است که تا »موجود«و » وجود«برای بررسی تمایز ) غیرمستقیم داللت ۀنظری(
تواند به  رسد که این مقاله می ن قرار نگرفته است و به نظر میا محققۀکنون مورد استفاد

از .  وجودشناسی محسوب شودۀکارگیری چنین نظریاتی در زمین ه آغازین بۀعنوان نقط
 اصل  کهرسد کاررفته در این مقاله، به نظر می طرفی، فارغ از روش و چارچوب نظری به

در » موجود«و » وجود«پرداختن به چنین موضوعی به صورت دقیق و تعیین تمایز 
ست که در عین اهمیت آن، ساختارهای فلسفی مالصدرا و عالمه طباطبایی از مواردی ا

ن معاصر کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است و نگارنده سعی دارد در ادر آثار محقق
 .این مقاله در حد بضاعت خود به تبیین بیشتر این مطلب بپردازد

 
 های تحقیق مسئله .3

به ست ها آنگویی به  وان مسائلی را که این مقاله در پی پاسخت ، میشده بنابر موارد مطرح
 :صورت زیر بیان کرد

 و ،، چه نسبتی میان واژگان، معانیغیرمستقیم داللت ۀنظریدر چارچوب  )1
 برقرار است؟» موجود«و » وجود«مدلوالت 

در ساختار فلسفی مالصدرا چه تفاوتی با این » موجود«و » وجود«تبیین تمایز  )2
 تبیین در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی دارد؟

» وجود موجود است «گزارۀ تحلیلی بودن یا تألیفی بودن دربارۀتوان  چگونه می )3
 سخن گفت؟

 
 غیرمستقیم داللت ۀنظری .4

خاستگاه .  بر مبنای تقریر فرگه مد نظر استغیرمستقیم داللت ۀدر این مقاله نظری
 توجه به این مطلب است که گاهی یک مدلول خاص، مانند غیرمستقیم داللت ۀنظری
شود که در  ، نامیده می»فسفروس«و » هسپروس«اوت، مانند  زهره، با دو اسم متفۀسیار

صادق » هسپروس فسفروس است«و » هسپروس هسپروس است «ۀاین حالت هر دو گزار
 و بدون ارزش اطالعاتی خاص ،ای تحلیلی، همواره صادق  اول گزارهۀاما گزار. هستند
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یازمند بررسی و ای تألیفی است و صدق آن ن  دوم گزارهۀاست؛ در صورتی که گزار
 این  بر بنا. تحقیق است که در صورت صادق بودن، حاوی ارزش اطالعاتی نیز هست

» مدلول«ضمن داشتن » فسفروس«و » هسپروس«گیرد که واژگان  تفاوت، فرگه نتیجه می
های متفاوتی بر مدلول  متفاوتی داشته باشند؛ یعنی این دو واژه به گونه» 1معنی«واحد، باید 

زیرا در غیر این صورت دلیلی برای متمایز دانستن این دو گزاره . کنند یخود صدق م
از این جهت که بر » فسفروس«و » هسپروس«به دیگر سخن  .[p.56-78 ,21]نخواهیم داشت 

های مختلفی را برای  کنند، مدلول واحدی دارند؛ اما این واژگان راه  واحدی داللت میشیء
  :دهند  زهره است، ارائه میۀ که همان سیار مورد نظرشیءاین داللت و تعیین 

 زیمتما یهاراه نشانه) فسفروس و هسپروس (یالفاظ نیچن فرگه، ریتعب به
 لفظ »یمعن« را نییتع ای ارائه نحوه فرگه. اند شیء کی نییتع ای ارائه یبرا
 یمعنا فیظر دگاهید نیا در...شود کیتفک آن مدلول از دیبا که خواندیم
 . ]25 ص ،5 [آن مدلول و یمعن از بارتستع خاص اسم کی

ی یک لفظ چیزی 2»معنا«شود، از نظر فرگه   در عبارت فوق مشاهده میکه چنان
یعنی هم خود مدلول در تعیین معنای یک . آن لفظ» مدلول«و » معنی«است متشکل از 

ای که آن لفظ بر مدلول خود داللت یا آن را اظهار  »طریقه«لفظ دخیل است و هم 
شود، در  همان چیزی است که واژه بر آن اطالق می» مدلول«به دیگر سخن . کند می

ی »معنا«نیز آن مدلول و » 4 فراچنگ آوردنۀنحو« یا 3»طریقه اظهار» «معنی«حالی که 
 . یک واژه مجموع این دو امر با هم است

 
 » موجود«و » وجود«بررسی واژگان  .5
از » موجود«و » وجود«ت که آیا واژگان چه در این قسمت در پی آن هستیم این اس آن

که مسیر » معنی«نه از لحاظ ( کنند ای که در ذهن ایجاد می لحاظ تصور یا مفهوم اولیه
کدام امری زائد   هیچکه این با یکدیگر متفاوت هستند یا )یابی یا اظهار مدلول است دست

 شود؟  بر دیگری را شامل نمی
عول(دری از لحاظ لغوی جامد مص» وجود «ۀواژ اسم » موجود «ۀ، و واژ)بر وزن فُ

 چگونگی تفاوت ۀ اساسی پرسش دربارسؤالدر این حوزه، . مفعول و مشتق از آن است
                                                                                                                                                                             
1. sense  
2. meaning  
3. mode of presentation  
4. grasping  
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 یکی از  کهرسد به نظر می. است) وجود( اشتقاق مبدأنسبت به ) موجود(اطالق مشتق 
ن آن و در اسم مفعول بود» وجود«نسبت به » موجود «ۀ اطالق واژۀوجوه تفاوت حوز

به » وجود «ۀاما واژ. قابلیت قرار گرفتن آن هم به عنوان اسم و هم به عنوان صفت است
تواند در عبارات زبانی به عنوان یک اسم در نظر  عنوان یک جامد مصدری، فقط می

 تحلیلی معاصر ۀ فالسفکه چنان(، صفت یک مفهوم »وجود «ۀیعنی واژ. گرفته شود
به عنوان اسم مفعول یا » موجود «واژۀ نیست، اما شیءک و یا حتی صفت ی) معتقدند

 a شیء«به عنوان مثال جمله .  قرار گیردشیءتواند وصفی برای یک  صفت مفعولی، می
از لحاظ دستوری، عبارات زبانی صحیحی محسوب » یِ موجودa«یا عبارت » موجود است

عبارات »  وجودیaِ«یا عبارت »  وجود استa شیء «ۀشوند؛ در صورتی که جمل می
به جای » موجود«توانند جز به حمل اشتقاق و محمول قرار دادن  صحیحی نیستند و نمی

یا هر » موجود واحد است«و » وجود واحد است «ۀاما هر دو جمل. صحیح باشند» وجود«
صحیح ) نه صرفاً فلسفی(از لحاظ دستور زبانی » موجودِ واحد«و » وجودِ واحد«دو عبارت 
توانند در جایگاه اسم قرار گیرند تا صفتی  می» موجود«و هم » وجود«ا هم هستند؛ زیر

و » وجود«توان واژگان  بنابراین از این لحاظ می.  حمل شودها آنبر » واحد«مانند 
 . را از یکدیگر متفاوت دانست» موجود«

 بودن  اطالق این دو واژه را در اسم یا صفتۀهای حوز توان تمام تفاوت  نمی این،با وجود
و » وجود اصیل است«هایی مانند   در گزاره کهرسد  به نظر می،به عنوان مثال.  دانستها آن
از لحاظ » وجود« اطالق به امری فراتر از این بازگردد که ۀ، تفاوت حوز»موجود اصیل است«

نیز در جایگاه » موجود« دوم ۀزیرا در گزار. قرار گیرد» اسم«تواند در جایگاه  دستوری می
بنابراین . کند  اول را افاده میۀقرار گرفته است، اما این گزاره معنایی متفاوت از گزار» اسم«

برای رسیدن . تری نیاز است های دقیق  اطالق این دو واژه به بررسیۀبرای تبیین تفاوت حوز
 .کنیم  زبان در آثار مالصدرا آغاز میۀبه این مقصود، از مباحث مربوط به فلسف

أکید دارد که اشتمال مشتق بر امور زائد بر مبدأ اشتقاق، به جهت امری مالصدرا ت
 کاربرد مشتق و مبدأ اشتقاق ۀو تفاوت حوز] 21، ص17[داخل در مفهوم مشتق نیست 

یعنی این تفاوت از این جهت که با کاربرد مشتق، . را باید در جایی دیگر جستجو کرد
کنیم،  وان مدلول لفظ مشتق معرفی میبه عن) نسبت به مبدأ اشتقاق( جدیدی را شیء

. شود  جدیدی به عنوان مدلول معرفی نمیشیءربرد مشتق، اد و اصوالً با کشو ایجاد نمی
داخل در » االنسان«، ذات »)باالمکان الخاص(االنسان ضاحک «به عنوان مثال در عبارت 
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به » االنسان« جدیدی مانند شیءشود یا به تعبیر دیگر  نیست و از آن اخذ نمی» ضاحک«
در کاربرد این واژه وجود نخواهد ) »ضحک«نسبت به (» ضاحک«عنوان مدلول جدید 

معادل » االنسان ضاحک«، عبارت »ضاحک«در » االنسان«زیرا با داخل بودن . داشت
 امکان به ۀاست و این امر به معنای انقالب ماد» االنسان انسان له الضحک«عبارت 

جا  پس در این. برای خودش ضروری است) انسان (شیءضرورت است؛ زیرا ثبوت 
 ال« تنها در ها آنیکی هستند و تفاوت )  اشتقاقمبدأ(» ضحک«و ) مشتق(» ضاحک«

تواند به حمل  نمی» ضحک«جا که  یعنی از آن. بودن از حمل است» بشرط ال«و » بشرط
د به حمل است، بای» بشرط ال« حمل آن ، به اصطالح،حمل شود و» االنسان«هو هو بر 

، »االنسان«بر » ضاحک«اشتقاق بر آن حمل شود و در این صورت حمل مشتق آن یعنی 
 .  در مفهوم مشتق مدخلیتی نداردشیء ذات  کهتوان گفت بنابراین می. بشرط است ال

 اشتقاق خود مبدأ، چیزی زائد بر »موجود «ۀبه همین ترتیب در دیدگاه مالصدرا، واژ
و مأخوذ از آن » موجود «ۀ یا ماهیت، داخل در مفهوم واژءشیشود؛ پس  را شامل نمی

را » وجود«چیزی زائد بر » موجود«، مفهوم » موجود استa شیء «ۀیعنی در گزار. نیست
از این حیث که » موجود«و » وجود «ۀدر خود ندارد و در سطح واژگان، میان دو واژ

نیست، تفاوتی » وجود«از غیر شیئی ندارد و شامل » وجود«چیزی زائد بر » موجود«
 عدم ازدیاد دربارۀسینا نیز با چنین دیدگاهی  بنابر ادعای مالصدرا، حتی ابن. نخواهد بود

 یا شیءمانند ( در مشتق، چیزی غیر از خود آن که اینمشتق نسبت به مبدأ اشتقاق و 
 ]. 41، ص1، ج20[مدخلیت ندارد، موافق است ) ذات موصوف

 داخل در مفهوم مشتق نیست، و در عین حال با شیءات با پذیرش این مطلب که ذ
است، باید این » وجود «ۀمتفاوت از واژ» موجود «ۀ اطالق واژۀپذیرش این مطلب که حوز

یعنی این مالحظات . های لغوی جستجو کرد تفاوت را در مالحظات دیگری غیر از جنبه
سی قرار گیرند تا چرایی و های معنایی و مصداقی این واژگان مورد برر باید در جنبه

 .  اطالق این دو واژه شناخته شودۀچگونگی تفاوت حوز
 

 » موجود«و » وجود«مدلوالت واژگان  .6
 فراچنگ آوردن مدلول ۀرا طریق» معنی« بیان شد، این مقاله به تبعیت از فرگه، که چنان

 ۀبه اختالف دو واژبه این ترتیب با توجه . داند  صدق یک واژه بر مدلول خود میۀو یا نحو
 در سطح واژگان، ها آن اشتقاق و مشتق، و یکسانی مبدأبه عنوان » موجود«و » وجود«
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 اطالق این دو واژه مربوط به تفاوت ۀ پیش رو این است که آیا اصوالً تفاوت حوزۀلئمس
 این دو واژه دارای مدلول واحد هستند اما معنی متفاوتی که اینست؟ یا ها آنمدلول 

به دلیل متفاوت بودن مدلوالت » وجود موجود است «ۀند؟ به عبارت دیگر آیا گزاردار
 مدلول که این کاذبی است؟ یا ۀ بر یکدیگر گزارها آنو عدم انطباق » موجود«و » وجود«

تنها در » وجود وجود است «ۀ واحد و این گزاره صادق است، اما تفاوت آن با گزارها آن
 یابی به مدلول است؟  دستۀ و طریقتفاوت معنی این دو واژه

» وجود موجود است «ۀشود، از نظر او گزار  از عبارات مالصدرا دریافت میکه چنان
عالمه طباطبایی نیز در عبارات مختلفی بر ]. 50، ص19[شود  ای صادق تلقی می گزاره

واژگان این امر بیانگر واحد دانستن مدلول  ].52، ص 1، ج8[ فوق تأکید داردگزارۀصدق 
این . است، زیرا در غیر این صورت صادق دانستن این گزاره موجّه نیست» موجود«و » وجود«

در این » موجود «ۀامری واضح است و حتی اگر واژ» موجود «ۀادعا در حالت اسم دانستن واژ
نیز در نظر گرفته شود، باز هم برای صادق بودن » وجود«گزاره به عنوان یک صفت برای 

اما در اینجا پرسش مهم . مورد نظر باید مدلول هر یک از این دو واژه عین دیگری باشد ۀگزار
چیست و وحدت » موجود«و » وجود«شود که مدلول واژگان  دیگری به این صورت مطرح می

  مدلول برای این دو واژه، بر کدام مبنا و به چه صورت تحقق می یابد؟
که ] 7[قابل شناسایی است » وجود «ۀرای واژبه طور کلی در آثار مالصدرا دو مدلول ب

» وجود «ۀگاهی واژ. ندی با ساختار فلسفی عالمه طباطبایی نیز سازگار استب این تقسیم
وجود «آن به است و اصطالحاً از » هستی« است که مترادف با شیءبه معنای حقیقت 

» بودن«ف با وجود مصدری و متراد» وجود «واژۀشود و گاهی مدلول  تعبیر می» اسمی
» هستی«زمانی که در ترادف با » وجود «ۀاز نظر مالصدرا واژ ].333، ص2، ج20[است

چیزی زائد بر حقیقت » وجود«جا  در این.  اشاره داردشیءگیرد، به حقیقت اصیل  قرار می
  ].19، ص17[ است شیء نیست و همان نفس شیء

بندی  صدرا و نیز تقسیمدر ساختار وجودشناسی مال» موجود«با توجه به جایگاه 
، »وجود «ۀکاربردن واژ هکه اگر در ب توان گفت ، می»وجود «ۀشده از مدلوالت واژ ارائه

 واژۀشود، مدلول   اطالق میشیءمعنای اسمی آن مد نظر باشد که بر ذات و حقیقت 
البته ارجح آن است که در این مقام به جای . است» موجود «واژۀهمان مدلول » وجود«

جا مربوط  در این» وجود«زیرا داللت . استفاده شود» وجود خاص«از اصطالح » وجود «ۀواژ
 : خاصی است که در واقعیت، محقَق و محصَل استشیءبه 
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 حقائق بکونها اءیاالش احق یه بل ،ةیقیحق امور ۀالخاص الوجودات انّ
 ]. 406ص ،1ج ،20[

یِ a«زی است که عبارت همان چی» aوجود خاص «به عبارت دیگر مدلول عبارت 
. این امر در ساختار وجود شناسی مالصدرا کامالً واضح است. به آن اشاره دارد» موجود

وجود «، دقیقاً به شیء یک ۀدربار» موجود «ۀزیرا از نظر مالصدرا با به کار بردن واژ
 :شویم آن موجود داللت می» خاص

 ]. 53ص ،19 [ةیارجالخ قتهیحق و ةینیالع تهیهو نفس شیء کل وجود انّ

از نظر عالمه طباطبایی نیز، اصوالً چیزی جز وجود در عالم واقع تحقق ندارد تا 
یعنی . ، به امری غیر وجود داللت کند»موجود «واژۀمخاطب را با شنیدن یا خواندن 

بریم،  را به کار می» یِ موجودa«زمانی که در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی نیز عبارت 
 : استaولی که مد نظر داریم، همان وجود خاص تنها مدل

  ]. 57، ص 1، ج10[ إنّ الوجود حقیقة أصیلة و ال غیر له في الخارج
 

 »موجود«و » وجود«تمایز معنایی واژگان  .7
، اختالف این دو »موجود«و » وجود« واژۀی مدلوالت دو همان این  یکسانی واژگان وبر بنا
 ۀطریق» معنی« بیان شد، منظور از که چنانگردد و  می باز ها آن» معنی« به اختالف واژه

 . یابی به مدلول است اظهار یا دست
 اظهار یا ۀچه طریق  اشیای ممکن، آندربارۀ  کهرسد از سوی دیگر به نظر می

سازد، چیزی است که در  متمایز می» وجود «واژۀرا از » موجود «واژۀیابی به مدلول  دست
زید  «گزارۀبه عنوان مثال در . شود تعبیر می» ماهیت«ن به  اسالمی از آۀادبیات فلسف
زید است و این دو مدلول عین » وجود«، همان »موجود «واژۀ مدلول اگرچه، »موجود است

 ۀبه واسط» موجود «واژۀ اظهار یا فراچنگ آوردن مدلول ۀیکدیگر هستند، اما طریق
 ۀ زید لحاظ نشود، طریقۀجود تا ماهیت مو،به دیگر سخن. گیرد ماهیت زید انجام می

» وجود خاص«، عمالً همان طریقه اظهار »موجود خاص« به عنوان یک شیءاظهار این 
 مطالب فوق،  با مطابق،که آن است و در معنی این دو تفاوتی ایجاد نخواهد شد؛ حال آن

چه در این مقام حائز  بنابراین آن. با یکدیگر اختالف دارد» وجود«و » موجود«معنی 
 اظهار یا ۀتوان از ماهیت، به عنوان طریق اهمیت است، تفاسیر متفاوتی است که می

 . ارائه داد» موجود «ۀفراچنگ آوردن مدلول واژ
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   ماهیت در نظر مالصدرا .1. 7

 در تحقیقات دیگری نیز نشان داده شده است، در عبارات مالصدرا دو گونه که چنان
در تعبیر اول، مالصدرا ماهیت را ]. 13[کار رفته است به » ماهیت«تعبیر متفاوت برای 

به .  این تحقق ثانیاً و بالعرض است اگرچهداند که در عالم عینی تحقق دارد؛ امری می
است و » وجود« دارد  تحققچه در عالم خارج اوالً و بالذات دیگر سخن در این تعبیر، آن

 ]. 55-54، ص 17[ شود به تبع وجود در خارج محقق می» ماهیت«
 معرفی  مجعولهمچنین در بحث مجعولیت وجود، مالصدرا وجود را اوالً و بالذات

و این به معنای آن است که از نظر مالصدرا مجعول دیگری نیز ] 6، ص15[ کند می
 است که این  مجعول نیست؛ بلکه ثانیاً و بالعرض مجعولتحقق دارد که اوالً و بالذات

به دیگر سخن از نظر . شود جود و به دنبال آن جعل میهمان ماهیت است که به تبع و
مالصدرا میان وجود و ماهیت تالزم عقلی برقرار است؛ به این معنا که با تحقق یکی از 

 : شود محقق می) یعنی ماهیت(، دیگری )یعنی وجود(متالزمین 
 باآلخر متحققا عقلیا تالزما] ةیماه [المتالزمین أحد یکون أن بد ال و
 .]6ص ،15[] وجود[

 : زیر را در ساختار فلسفی مالصدرا صادق دانستگزارۀتوان  به هر حال بنابر عبارات فوق، می
P1 :ماهیت در خارج تحقق بالعرض دارد.  

 این أداند که منش از سوی دیگر مالصدرا ماهیات را صرفاً انتزاعات ذهنی می
مالصدرا برای ]. 234، ص 16 [انتزاعات، میزان کمال و نقص موجودات ممکن است

 صرفاً حیثیتی ها آنکند و برای  ماهیات هرگونه تحقق خارجی را نفی می
 زیر را نیز گزارۀتوان  بنابراین می. شود شناختی قائل است که در ذهن محقق می معرفت

 :در ساختار فلسفی مالصدرا صادق دانست
P2 :ماهیت فقط در ذهن تحقق دارد . 

گونه تحقق خارجی، حتی ثانیاً و  ت که ماهیت هیچبیانگر این مطلب اس P2 گزارۀ
که   در تناقض است؛ چراP1 گزارۀشود این گزاره با   مشاهده میکه چنانبالعرض ندارد و 

به . تواند در خارج نیز امری محقق باشد چه فقط در ذهن تحقق داشته باشد، نمی آن هر
صدرا، امر موجهی نیست و در ساختار فلسفی مال P2 و P1های  رسد تناقض گزاره نظر می

 . شود  این تناقض حقیقتاً به چالشی جدی دچار میۀوسیل ه صدرایی بۀساختار فلسف
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  ماهیت در نظر عالمه طباطبایی.2 .7

 این تعیبر اگرچهخالف مالصدرا، در آثار عالمه طباطبایی ماهیت تعبیر واحدی دارد و  بر
 وجود بودن ماهیت در ذهن نزدیک است، به تبعیر دوم مالصدرا، یعنی عکس یا خیال

به دیگر سخن از نظر عالمه طباطبایی نیز . توان آن را دقیقاً همان تعبیر دانست نمی
ای آن در ساختار فلسفی  ای صادق تلقی کرد، اما محتوای گزاره را گزاره P2 گزارۀتوان  می

 . شود، متفاوت است  مالصدرا لحاظ میۀچه در فلسف عالمه با آن
دهد فقط وجود  از نظر عالمه طباطبایی، آنچه متن واقعیت خارجی را تشکیل می

است و به این معنا ماهیت، یعنی آنچه متشکل از ماده و صورت اشیا است، فقط در ذهن 
عالمه در موارد متعددی بر این معنا که چیزی جز وجود در خارج تحقق . تحقق دارد

 :رده استندارد و ماهیت امری ذهنی است تأکید ک
 را ها آن ،یخارج یها تیواقع که هستند یینمودها و ها جلوه تنها اتیمه
  ].48-46 صص ،3ج ،12 [آورند یم وجود به ما ادراک و ذهن در

 ].64 ص ،3ج ،12 [»ستین یجار یهست تیواقع در اتیمه آثار و احکام و اتیمه

 »هنذ در قتیحق گوناگون یها جلوه «را ها آن ما که هیقیحق اتیمه
 ].60ص ،3ج ،12[» ...میا دهینام

به دیگر سخن از نظر عالمه طباطبایی ماهیت به معنای متعارف آن، صرفاً حیثیت 
گونه واقعیت خارجی ندارد؛ اال  شناختی دارد و از دیدگاه وجود شناسی، هیچ معرفت

ن ای بر بنا]. 15، ص3[تواند محکی واقعیت خارجی، یعنی وجودات خاص باشد   میکه این
 : زیر را در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی صادق دانستگزارۀتوان  عبارات، می
P3 :فقط وجود در خارج تحقق دارد . 

 که متن واقعیت را تشکیل - عالمه طباطبایی، ارتباط وجودات عینیۀاما در فلسف
 با ماهیاتی که در ذهن محقق هستند، به صورت ظهور حدود وجودی در ذهن -دهند می
که عالمه طباطبایی نیز همانند مالصدرا، به شدت و ضعف  توضیح آن. شود ن میتبیی

وجودات خاص قائل است، اما عالمه این شدت و ضعف وجودی را با میزان اعدام و 
بنابراین از نظر . زند سلوبی که هریک از این وجودات را در بر گرفته است، پیوند می

محدودی که هم بالذات واجب است و هم  الوجود نا عالمه طباطبایی اختالف واجب
للذات، با موجودات محدود تنها در این است که این موجودات دارای حیثیت تقییدیه 

د می هستند و از نظر عالمه آن د این موجودات مقیّ شود، فقط سلوب و  چه موجب تقیّ
 :ستها آنحدود وجودی 
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 ].171ص ،11 [جودالو ظرف بحسب ةیالوجود الحدود جهة من اال کله ذلک سیول

تر و  کند هرچه حیثیت تقییدیه موجود محدودی ضعیف به دیگر سخن عالمه بیان می
تر است و  تر باشد، آن موجود به وجود مطلق نزدیک هرچه میزان حدود وجودی موجودی کم

 :کند  معین میها آنمیزان نزدیکی وجودات مقیّد به وجود مطلق را میزان حدود و اعدام 

  ].221 ص ،11 [اعدامه و ذاته حدود قدر یعل سبحانه الحق من فقربه دموجو کل ان

 زیر را نیز در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی گزارۀتوان  با توجه به عبارات فوق، می
 :صادق دانست
P4 :هر وجود خاص، حدود و اعدام خاص خود را دارد . 

 در نظر عالمه پس تخصص وجودات خاص و تمایز یک وجود محدود از وجود دیگر
به عبارت دیگر . اند گرفته طباطبایی، به همان سلوب و اعدامی است که آن وجود را در بر

چه از نظر عالمه طباطبایی، محکی خارجی ماهیت است، همان سلوب، قیود و اعدام  آن
وجودات خاص، یعنی مرزهای اعتباری هر وجود خاص با وجودات خاص دیگر است که 

اما عقل برای . دهد ن، ماهیت به معنای متعارف آن را تشکیل می در ذهها آنظهور 
 ۀ نیز نوعی از ثبوت را لحاظ کند و دایرها آنتوصیف و درک ماهیات، ناچار است برای 

 :بر این نمودهای ذهنی نیز توسعه دهد) صرفاً از نظر عقلی(وجود را 

 اًیاضطرار توسعاً العقل توسع لالذهان الوجود ظهورات اتیالماه کانت لما
 ].71-70، ص 1، ج8 [هایعل حمله و  لها الوجود باعتبار

 
 در ساختار فلسفی مالصدرا و عالمه طباطبایی» موجود« معنی .3 .7

در نظر مالصدرا چگونه » موجود «واژۀیابی به مدلول   دستۀ طریقکه اینبنابر موارد فوق، 
را برای ماهیت در نظر مطرح شده یک از تعابیر  است، بسته به این خواهد بود که کدام

اگر تعبیر اول از ماهیت را در ساختار فلسفی مالصدرا مد نظر داشته باشیم، . بگیریم
 و ویداند و برای آن تحققی ثان یعنی دیدگاهی که ماهیت را ظهور یا تجلی وجود می

به  ظهور یا اشعه بودن ماهیت نسبت ۀتوان گفت که همین رابط بالعرض قائل است، می
شبح، بار معنایی متفاوتی را  ظل، یا شبح و ذی  ظل و ذیۀوجود یا تمثیالتی مانند رابط

یابی به مدلول   راه دست،به دیگر سخن. شود موجب می» وجود«نسبت به » موجود«برای 
 و هستی آن است؛ اما مسیر شیءدر نظر مالصدرا، ادراک حقیقت » وجود «ۀواژ
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گذرد که این  می» وجود«از مسیر تجلیات و ظهورات » جودمو «ۀیابی به مدلول واژ دست
یابی به مدلول  مندند، مسیر دست  ثانیاً و بالعرض از حقیقت بهره، اگرچهظهورات

 . سازند است متمایز می» وجود«چه برای  را از آن» موجود«
 ۀاما اگر تعبیر دوم از ماهیت نزد مالصدرا را مد نظر داشته باشیم، برای بررسی طریق

 که این، ابتدا باید به پرسش دیگری پاسخ دهیم و آن »موجود «واژۀیابی به مدلول  دست
، ]14 [ زیرا بنابر قول مشهور،در چیست» عمرو«و » زید«وجه تمایز اشیای مختلف مانند 

 در ماهیت ها آناین دو در اصل هستی و وجود با یکدیگر مشترک هستند و وجه تمایز 
 انتزاع شیءحال که ماهیت امری ذهنی است که از واقعیت به دیگر سخن . ستها آن
شود که از وجود زید، ماهیت زید و از وجود عمرو، ماهیت  شود، چه چیزی باعث می می

چه  که این دو در اصل وجود با یکدیگر اشتراک دارند؟ آن عمرو انتزاع شود حال آن
تالف دو امر منتزَع در رسد این است که اخ منطقاً در پاسخ به این پرسش به ذهن می

کند و با این فرض که   بازگشت میها آن، یعنی وجودات ها آن انتزاع أذهن واحد، به منش
 انتزاع نیز به نحوه أاین وجودات در اصل هستی با یکدیگر مشترک هستند، اختالف منش

ص  وجودات خاۀ اختالف نحوکه ایناما در پاسخ به . یابد ارجاع می) نه اصل هستی(وجود 
شود، باید گفت که مالصدرا این اختالف را در مراتب شدت و ضعف و  چگونه تبیین می

   .]63-62، 2، ج20[ کند وجودات خاص جستجو می
بسیار به یکدیگر نزدیک » موجود«و » وجود«در این تعبیر از ماهیت، معنی واژگان 

در این مقام . کان اختالف اندکی در معانی این واژگان قابل درک استاما کما. است
شود و معنی آن را  لحاظ می» موجود «واژۀیابی به مدلول  چه به عنوان مسیر دست آن
سازد، چگونگی شدت و ضعف وجود خاص مورد نظر است نه اصل وجود آن؛ در  می

 . گیرد  میسرچشمه شیءازا اصل وجود » وجود «واژۀحالی که معنی 
شناختی   آن هم امری ذهنی و معرفتاما در تفسیر عالمه طباطبایی از ماهیت، که

 یا به عبارتی ها آن وجودات خاص، به میزان سلوب، قیود و اعدام ۀاست، اختالف نحو
 تعبیر دوم مالصدرا با  اگرچهبنابراین] . 10، ص4[ست ها آناختالف در حدود وجودی 

ین دو  ماهیت بسیار نزدیک است، کماکان اختالف میان ادربارۀدیدگاه عالمه طباطبایی 
از نظر عالمه » موجود« اظهار یا فراچنگ آوردن مدلول ۀدیدگاه قابل توجه و در تفاوت طریق

نیز در ساختار » وجود«شده، معنی   مطرح مطالبطبقبر . ثر استؤطباطبایی و مالصدرا م
توان گفت در  آید و می  به دست میشیءفلسفی عالمه طباطبایی، از حقیقت و اصل هستی 
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در ساختار » موجود«اما معنی . ن مالصدرا و عالمه توافق کامل وجود دارداین مورد میا
فلسفی عالمه طباطبایی، با لحاظ کردن حدود وجودی و از رهگذر سلوب و اعدام هر وجود 

 .  شدت و ضعف آن در وجود منبسط مطلقۀشود، نه مرتب خاص حاصل می
 

 حقیقی» موجود«و » وجود«مدلوالت  .8

وجود (» وجود«ی مدلول واژگان همان اینو ساختار مورد بحث، واضح است که در هر د
» aوجود خاص «از وجود ندارد؛ یعنی عبارت   خاصیۀاختصاص به گون» موجود«و ) اسمی

 و در هر دو حالت، مدلول a قابل اطالق است و هم بر وجود ممکن aهم بر وجود واجب 
انی که در ساختار فلسفی مالصدرا اما زم.  استهمان این» aموجودِ «آن با مدلول عبارت 

شود،  الوجود به عنوان یک وجود اسمی در نظر گرفته می و عالمه طباطبایی، وجود واجب
و » وجود«مالحظات دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد تا تعیین مدلوالت واژگان 

 واژۀدر این حالت، یعنی زمانی که مدلول . با دقت بیشتری انجام پذیرد» موجود«
، وجود واجب، یا حقیقت عینی واحد وجود است، مدلول حقیقی و عینی آن واژه »وجود«

حقیقت عینی «به دیگر سخن زمانی که .  استهمان این» موجود واحد حقیقی«با مدلول 
شود، مدلول آن موجودی است که تنها  به عنوان یک وجود اسمی لحاظ می» واحد وجود

حقیقت « این معنا در این حالت معانی واژگان موجود حقیقی در عالم واقع است و به
 . نیز عینیت تام دارند» موجود حقیقی«و » عینی واحد وجود

 وحدت تشکیکی وجود، حقیقت عینی واحد وجود را امری مشکک ۀنظریدر مالصدرا 
داند که بر تمامی موجودات شمول و انبساط دارد و هر وجود  و دارای مراتب متعدد می

 باطنی ۀالی» وجود «واژۀاین مدلول . از مراتب آن حقیقت واحد استای  خاص، مرتبه
 خاصی از این ۀتمامی موجودات و حقیقتی ذو مراتب است که هر وجود خاص مرتب

 شخصی وجود، ت وحدۀنظریهمچنین در . ]381، ص2، ج20[ دهد وجود را تشکیل می
 امکانی تحقق دارند، های مختلف وجود منبسط مالصدرا تمامی وجوداتی را که در مرتبه

و نسبت ] 291، ص2، ج20[داند اضواء و اظالل حقیقت عینیِ واحدِ شخصی وجود می
که در  تر آن اما مهم. کند کل عالم را به آن وجود، مانند نسبت سایه به شخص قلمداد می

داند که در واقع، تنها  می» وجود واحد شخصی«این میان، تنها حقیقت هستی را همان 
 :است» قیقیموجود ح«
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 -الحقیقیة الموجودیة في له شریک ال شخصیة واحدة حقیقة في منحصرا الوجود
 ].292 ،2ج ،20[ دیار غیره الوجود دار في لیس و العین في له ثاني ال و

 اصل وجود که اینعالوه بر از سوی دیگر در ساختار فلسفی عالمه طباطبایی نیز 
، ]296، ص1[پذیر است  یاز به برهان امکانواجبِ بالذات، ضروری و پذیرش آن بدون ن

وجود واجب، تنها حقیقت هستی است و بر این مبنا، تنها موجود حقیقی نیز همین 
 .همان وجود واجب است

 مفروض حدّ یماورا در طبعاً شدی حد به محدود] الوجود واجبوجود  [اگر
با آن تقدیر  یتعال یبار که از تقدیرهاست ییک مذکور فرض و بود نخواهد موجود

وجود ندارد، و ضرورت وجودش در این صورت متقید به ظرف قبل از حد مفروض 
است که مستلزم خلف است، زیرا فرض این بوده که موجودیت حضرتش متقید به 

  ].22، ص 1، ج9[نیست  یحیثیّتو متحیّث به هیچ  یقیدهیچ 

تنها وجودی که متن گفت که از نظر عالمه طباطبایی، توان  به دیگر سخن می
واقعیت را پر کرده است، همان وجود واجب است؛ زیرا اگر وجود دیگری غیر از آن در 

به عبارت . کند واقعیت محقق باشد، وجود واجب را محدود به مرزهای وجودی خود می
وجود خاصی دیگر در این فرض باید گفت که وجود واجب تا جایی محقق است که 

 محقق است، وجود واجب محقق نیست یا به صورت a تحقق ندارد و جایی که aمانند 
د و عدم تحیّث واجب  مقید و متحیث محقق است که این مطلب با فرض عدم تقیّ

 ].    67، ص 1، ج10[ الوجود در تناقض است
وجود «شود، هم مالصدرا و هم عالمه طباطبایی برای واژگان   مشاهده میکه چنان
مدلوالت خاصی را مد نظر دارند که این مدلوالت در عالم » موجود حقیقی«و » حقیقی

 .  بر قرار نیستها آنواقع عین یکدیگرند و هیچ تمایزی میان 
» موجود«و » وجود«رسد در این حالت، حتی معنی واژگان  از سوی دیگر به نظر می

 از نظر نگارنده اختالف معنی این دو  بیان شد،که چنانبا یکدیگر تمایزی ندارند، زیرا 
شود که در دو ساختار فلسفی مورد  واژه به ماهیت وجودات ممکن خاص ارجاع داده می

الوجود یا حقیقت واحد عینی وجود، وجودی فاقد ماهیت، حتی به معنای  بحث، واجب
به دیگر سخن اگر منظور از وجود، وجود حقیقی که . شناختی است ذهنی و معرفت

نیز عین » موجود«و » وجود«ن وجود واجب است باشد، عالوه بر مدلول، معنی واژگان هما
وجود  «گزارۀ نخواهد بود و در این مقام، ها آنگونه تمایزی میان  یکدیگر است و هیچ

 . شود ای تحلیلی لحاظ می گزاره» موجود است
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 نتیجه .9
 این مقاله را به 3 بخش شده در توان مسائل معرفی  فوق، میطالب مۀبا توجه به مجموع

 :صورت زیر پاسخ گفت
 ها آنو نیز مدلوالت » موجود«و » وجود« موجودات ممکن، میان واژگان دربارۀ )1

ی تام برقرار است، اما معانی این دو واژه با یکدیگر متفاوت هستند که همان این
یعنی با . شود این تفاوت در معنی، به ماهیت موجودات ممکن ارجاع داده می

جا که موجودات ممکن  ، از آن»موجود«و » وجود«ود عینیت مدلول واژگان وج
، یعنی »موجود «ۀدارای ماهیت خاص خود هستند، این ماهیت، معنی واژ

 اظهار یا فراچنگ آوردن ۀ اظهار یا فراچنگ آوردن مدلول آن را با طریقۀطریق
د، وجود حقیقی اما اگر منظور از وجو. متفاوت خواهد کرد» وجود «ۀمدلول واژ

باشد که به تعبیری وجود واجب و به تعبیری حقیقت عینی واحد وجود است، 
ی تام، چه همان اینود و میان وجود و موجود ر این تمایزِ معنایی نیز از میان می

 . شود از لحاظ معنی و چه از لحاظ مدلول برقرار می
ط دانسته شد، برای با تفسیر از ماهیت مرتب» موجود «ۀجا که معنی واژ از آن )2

در ساختارهای فلسفی » موجود«و » وجود«بررسی تفاوت تبیین تمایز واژگان 
در .  از ماهیت بازگشتها آنمالصدرا و عالمه طباطبایی، باید به تفاوت تفسیر 

ساختار فلسفی مالصدرا دو تعبیر متفاوت از ماهیت ارائه شده است که بنابر 
از طریق ماهیات محقَق، با تحقق » موجود «ۀژیابی به معنی وا تعبیر اول، دست

اما در . گذرد خاص هستند می» وجود« و بالعرض که ظهورات و تجلیات ویثان
 وجودات خاص، که به مراتب شدت و ۀاز نحو» موجود «ۀتعبیر دوم، معنی واژ

از سوی دیگر در ساختار . شود  وابسته است احراز میها آنضعف وجودی 
 ماهیت، معنی دربارۀبایی، با توجه به دیدگاه خاص ایشان فلسفی عالمه طباط

شود که وجودات خاص،  از طریق حدود و اعدامی حاصل می» موجود «ۀواژ
اما در هر دو ساختار فلسفی، . محدود و مقید به آن حدود و اعدام هستند

 که تنها از طریق شهود و شیءاز درک حقیقت هستی » وجود «ۀمعنی واژ
 . آید دهد، به دست می ی رخ می حضورۀمواجه

الوجود  ، موضوع گزاره، وجودِ حقیقی یا واجب»وجود موجود است «گزارۀاگر در  )3
 تحلیلی است و میان موضوع و محمول آن هیچ تمایزی ۀباشد، این گزاره یک گزار
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اما اگر موضوع گزاره وجود خاص ممکن باشد، . از لحاظ معنی و مدلول وجود ندارد
هسپروس  «ۀ، این گزاره، همانند گزار»موجود«و » وجود«ز در معنی به جهت تمای
 .   ای تألیفی و حاوی ارزش اطالعاتی است ، گزاره»فسفروس است
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