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 بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع
 

 1د حسن طباطباییسید محم
 مدرس تهران تیفلسفه، دانشگاه ترب کارشناسی ارشد ۀدانش آموخت

 31/06/1398؛ تاریخ پذیرش: 08/02/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده
ه ترتیب ب ، بهیتاعتبارو  اصالتاصالت وجود و اعتباریت ماهیت، دو وصف  ۀبر اساس تلقی رایج، در نظری

اهیت مشوند و در نتیجه نه تنها تحقق ت خارجی تحویل برده میبر واقعی صدق بالعرضو  صدق بالذات

لت وجود هیچ شاهدی از این تفسیر از اصا گردد.در خارج بلکه واقع نمایی مفاهیم ماهوی نیز انکار می

اد به استن کلمات صاحب نظریه نداشته بلکه آشکارا با کلمات وی در تعارض بوده و بنابراین قابل

توسط  رح بحث و برخی ادلهط ۀتوان در نحوشد. منشاء این برداشت نادرست را میباصدرالمألهین نمی

ین ا رد.کصدرا و نیز پیشفرض مالزمه میان صدق و تحقق خارجی نزد قائالن به این تفسیر جستجو 

رونی و جام ددیدگاه گذشته از تعارض جدی با شهود متعارف و فقدان دلیل کافی، به موجب فقدان انس

 لسفی نیزقل فمست ۀم غیر قابل قبول، حتی با قطع نظر از حیث تفسیری و به مثابه یک نظریبرخی لواز

 باشد.قابل قبول نمی
 

 .ضمالصدرا، اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، صدق، بالذات، بالعر :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه. 1

ست که های اصالت وجود، تفسیری ااختالف میان قرائت یکی از مواضع مهم و بنیادینِ

رسد از دیدگاه دهد. به نظر میهریک از آنها برای مفهوم اصالت و اعتباریت ارائه می

و در مقابل  ؛معنایی جز تحقق در عالم واقع و جهان خارج ندارد ،اصالت صدرالمتألهین

مراد از اعتباریت هم اینست که چیزی حقیقتا در عالم خارج تحقق نداشته باشد ولی 

بنابراین مناط اصالت و اعتباریت عبارتست از ؛ العرض موجود بداندعقل آنرا مجازا و ب

 (1)خارج. در تحقق یا عدم تحقق

و بالتبع برای اعتباریت  ن به تفسیر جدیدی برای اصالتااما در میان معاصر

ست از صدق بالذات بر واقعیت ا عبارت ،خوریم که بر اساس آن مناط اصالتبرمی

اعتباری  ،بر خارج صادق باشد و در مقابلحقیقتا ست که ا بنابراین اصیل چیزی؛ خارجی

، گاه به عنوان این معنا (2)ست که تنها بالعرض و مجازا صادق بر واقع است.ا چیزی

اصالت  ۀبه عنوان الزم گاهی همو  اصالت و اعتباریت ۀتفسیر دقیق و مدلول مطابقی واژ

اصالت وجود به این  ۀمسألر، این تفسی بر اساس. در هرحال شودمیو اعتباریت مطرح 

، کدامیک حقیقتا و بالذات ماهیتو  وجودگردد که از میان دو مفهوم صورت مطرح می

  جی است و کدامیک مجازا و بالعرض؟صادق بر واقعیت عینی خار
از دو مفهوم  کیاست که کدام نیا نجایدر ا یو اعتبار لیمنظور از دو مفهوم متقابل اص

 تیحکا ،ینیع تیاز واقع ،یفلسف قیواسطه دق چیذاتا و بدون ه و مفهوم وجود، یماهو

 (337 :1383 ،یزدی)مصباح  کند؟یم

  شود:به این صورت تقریر می لهامس ه وموضوع قرار گرفتواقعیت عینی گاهی نیز 
گیرد و بالعرض، مفهوم وجود بر آیا واقعیت عینی اصاله در ازاء مفهوم ماهوی قرار می

 ا برعکس آیا واقعیت عینی، مصداق بالذات ماهیت است یا وجود؟شود یمیآن حمل 

 (341 :1383)مصباح یزدی، 

 دارد، حقیقی حکایت واحد واقعیت آن از مفهوم دو این از یکی تنها و یکی بگوییم اگر

 تنها بالذاتِ مصداق خارجی واحد واقعیت آن بگوییم که است این با معادل واقع در

 دیگر مفهوم آن و است «اصلی مفهوم» مفهوم آن بنابراین و است مفهوم دو این از یکی

 مستلزم احتمال این. کندمی پیدا نسبت واحد واقعیت آن با یاصل مفهوم تبع به صرفا

ترین مهم  یکی که است احتمال همین اساس بر اینکه ترمهم و نیست محذوری هیچ

 یکی تنها و یکی اگر زیرا یابد؛می طرح امکان متعالیه حکمت در فلسفی هایپرسش از

 حکایت» خارجی احدو واقعیت از( ماهیت) چیستی و( وجود) هستی مفهوم دو از

 دو از یکی «مصداق» تنها خارجی واحد واقعیت آن اگر دیگر، بیان به یا دارند، «حقیقی

 عینی واقعیت: بود خواهد این پرسش گاهآن باشد، تواندمی چیستی و هستی مفهوم
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 :1، ج 1378)جوادی آملی،  است؟ چیستی یا هستی مفهوم دو این از یک کدام مصداق

112) 

واقعیت خارجی مصداق اصالت وجود اینست که  مفاد نظریه ،این تقریربنابرپس 

 :1383)نک: مصباح یزدی،  باشدمیتنها بالعرض بر آن صادق  ماهیت و بالذات وجود است

؛ کشفی و بنیانی، 1393؛ بنیانی، 58 :1382؛ سبحانی تبریزی، 113 :1، ج 1378؛ جوادی آملی، 341

هیچ شاهدی از کلمات صدرا نه تنها  ،اما این تفسیر از اصالت وجود ؛(1390؛ اکبری، 1391

در  ایبا مبانی و سخنان او در تعارض است. همین امر موجب شده عده اساسا ندارد بلکه

)نک: کشفی و  برآینددرصدد حل این تعارض فهم مراد صدرا دچار سردرگمی شده و 

 .(1393؛ بنیانی، 1391 بنیانی،
، به نیصدرالمتأالهگذشته از تعارض مذکور و با قطع نظر از اسناد این قرائت به اما 

رسد این برداشت از اصالت وجود حتی به مثابه یک دیدگاه مستقل هم قابل نظر می

های درونی، ه عالوه بر فقدان دلیل کافی و برخی ناسازگاریچرا ک ؛پذیرش نباشد

 (3)توان به آنها تن داد.است که به سختی می و نتایجی مستلزم لوازم

در ادامه طی دو مقطع به نقد و بررسی این دیدگاه خواهیم پرداخت. در بخش اول با 

ت، تعارض آن با ضمن تبیین معنای صحیح اصالت و اعتباری (4)نقل عباراتی از مالصدرا

به بیان اشکاالت هم گردد. در بخش دوم مذکور و منشاء این اشتباه بررسی می تفسیر

 پردازیم.اش میبا نگاه استقاللی و قطع نظر از حیثیت تفسیری این دیدگاه
 

 اول بخش. 2
 ناسازگاری با کلمات صدرا. 1-2

)برخالف نظر  ت که ماهیتبنابر نظر صدرا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به این معناس

و بنابراین واقعیاتی که  قائلین به اصالت ماهیت( در خارج حقیقتا و بالذات موجود نیست

چرا که خصوصیت  ؛باشنداز سنخی مغایر ماهیت می اندتشکیل دادهجهان خارج را 

خارجی، متشخص و طارد عدم است و به اصطالح دارای  واقعیت عینی اینست که ذاتا

بلکه جمیع مفاهیم از جمله مفهوم وجود،  ،درحالیکه ماهیات ؛باشدودی میشیئیت وج

و اصطالحا دارای شیئیت مفهومی  اموری ذاتا کلی و البشرط از خارجیت و ذهنیت بوده

اما به حقیقتی اشاره  ،خود امری اعتباریست مفهوم وجود گرچهاز آنجا که  ؛ وهستند

توان نتیجه گرفت که واقعیات خارجی می ،دارد که ذاتا خارجی و طارد عدم است

عالوه او وجود و ماهیت را در خارج متحد و همصادیق و افراد حقیقی وجود هستند. ب

حقیقت وجود را همان ثبوت ماهیت در خارج  ،عین یکدیگر دانسته و در ممکنات
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ن توامی پسداند. و به تعبیر دیگر او ماهیت را در خارج به وجود موجود می ؛داندمی

 های زیر خالصه نمود:را در گزاره ویدیدگاه 

 :مصداق خارجی است فرد و دارای ،مفهوم وجود. 1

 (11 :1360)صدرالدین شیرازی،  فيكون ملفهوم الوجود فرد ىف اخلارج، فله صورة عينّية خارجّية

 :حقیقتا  موجود نیست ،ماهیت در خارج. 2
 (5 :همان) ما مّشت رائحة الوجود أصال ...و املاهّيات  فالوجودات حقايق متأّصلة 

 :باشندمیصادق بر افراد خود  تاماهیات حقیق. 3

معىن كوهنا متحّققة  ؛ وو ساير العنواانت و املفهومات الىت هلا أفراد خارجّية، هى عنواانت صادقة عليها
 (10 :همان) ء صدقا ابلذاتأو ذات حقيقة، اّن مفهوماهتا صادقة على شى

 :حقیقت وجود اصیل و متحقق در خارج است. 4

 (11 :همان) و موجوديّته ىف اخلارج انّه بنفسه واقع ىف اخلارج ...فيكون الوجود موجودا ىف الواقع

 :مفهوم وجود امری اعتباریست. 5

عرضّى للموجودات من املعىن االنتزاعّى الذهىّن، فليس هو حقيقة الوجود، بل هو  و أّما الذى يقال له
 (7 :همان) ... و كالمنا ليس فيه بل احملكّى عنه معىن ذهىّن من املعقوالت الثانية

 :باشدماهیت در خارج، عین وجود و صادق بر آن می. 6

و ستعلم معىن هذا الكالم من أّن الوجود مع كونه أمرا شخصّيا متشّخصا بذاته، متعّينا بنفسه، مشّخصا 
اخلارج و يعرض مفهومه ملا يوجد به من ذوات املاهّيات الكّلّية، كيف يّتحد هبا و يصدق هى عليه ىف 

  (7 :همان) عليها عروضا ىف الذهن

 چرا که: ؛های باال در تعارض باشدگزاره برخیبا  تفسیر مورد بحثرسد اما به نظر می

تصریح  5آنچه اصیل است حقیقت خارجی وجود بوده و چنانکه در  4بر اساس  الف(

 ، اصالت1 ۀالزمتفسیر مذکور،  بنابرباشد در حالیکه شد، مفهوم وجود، امری اعتباری می

را  (، آن5) اینکه صدرا در عین قول به اعتباریت مفهوم وجود پس مفهوم وجود است.

تواند به ( به وضوح نشانگر آنست که نزد او اصالت نمی1) دانددارای مصداق خارجی می

 معنی صدق بر واقع باشد. 

 این افراد 6صدرا ماهیات را حقیقتا بر افراد خود صادق دانسته که بنابر  3 بنابر (ب

در تحقق دارند.  عین زای آن ماهیات، در عالمِاای که به امکانی هایوجود ند ازاعبارت

پذیرش  و بر فرضِ  ؛گردداین تفسیر، صدق حقیقی ماهیات بر واقع انکار می حالیکه بنابر
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توان آنها را اعتباری دانست بلکه حسب تعریف باید قائل به صدق ماهیات، دیگر نمی

 اصالت توأمان وجود و ماهیت شد.

تفسیر مذکور، تصویر ماهیت و وجود با هم متحداند، درحالیکه بنابر  6( بنابر ج

اند چرا که این دو نه در تحقق در خارج مشترک (5)موجهی از این اتحاد قابل ارائه نیست

 (6)و نه در صدق بر آن.

 منشاء این برداشت. 2-2

چه عاملی موجب گرایش گردد که با وجود این تعارضات، حال این سوال مطرح می

 دورسد به نظر می اعتباریت شده است؟مذکور از اصالت و  (7)به تفسیر برخی معاصرین

 این برداشت اشتباه باشد: منشاءچیز 

 طرح بحث و برخی ادله توسط صدرا ۀ. نحو1-2-2

« ةينيع قةيحقللوجود  نّ ا»صدرا در موارد متعددی بحث اصالت وجود را تحت عناوینی چون 
اق عینی برای اثبات فرد حقیقی و مصد صرفادله نیز برخی ااو در و مدعای  مطرح نموده

برخی  این مطلب موجب شده که .(38 :1ج، 1981)نمونه: صدرالدین شیرازی،  است وجود

مراد از اعتباریت  ،مقابله یتفسیر نموده و به قرینه صدق وجود بر واقعاصالت وجود را به 

بدانند. غافل از آنکه صدرا در این  عدم صدق حقیقی ماهیات بر واقع ،ماهیت را هم

تنها در صدد طرح  و ،اعتباریت وجود مواضع در مقام رد دیدگاه شیخ اشراق مبنی بر

 ۀبه عبارت دیگر الزم بوده. (8)آنهم از طریق اخذ به الزم مطلوب، دبخشی از مدعای خو

اصیل بودن وجود آنست که مفهوم وجود دارای مصادیق حقیقی در خارج باشد و از آنجا 

که این مطلب مورد انکار شیخ اشراق بوده، صدرا در مقام اثبات اصالت وجود، الجرم باید 

 به رد این دیدگاه بپردازد.

اعتباریت و عدم تحقق ماهیت نیز  برای اثباتدیدگاه او همین مطلب  بعالوه از 

مانع از صدق مفهوم وجود بر آن شده و در  ،چرا که شیئیت مفهومی ماهیتکافیست؛ 

شود واقعیت خارجی که مصداق مفهوم وجود است، از سنخ ماهیت ابت میثنتیجه 

 (9)باشد.نمی

آنست که شیء خود به خود و با  وتیشیئیت ثبیا  شیئیت مفهومیتبصره: مراد از 

شیئیت مراد از  ،قطع نظر از غیر، از صدق بر اشیای کثیر ابا نداشته باشد. در مقابل
به اصطالح،  و آنست که شیء با قطع نظر از غیر، از صدق بر اشیای کثیر ابا دارد وجودی

خص شیء مفهومی ذاتا آبی از کلیت نیست ولی شیء وجودی حیثیت ذاتش حیثیت تش

 .(1394، عبدالرسول عبودیت)نک:  بوده و بنابراین ذاتا آبی از کلیت است
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 . یک پیشفرض نادرست2-2-2

 ن برآعدم صدق  مستلزم عدم تحقق ماهیت در خارج، اعتباریت وممکن است ادعا شود 

صورت ه کلی است که ب حکمواقع مبتنی بر یک  در مطلباین  .باشدمی نیز واقع

، رجبر واقع و تحقق آن در خا چیزمالزمه میان صدق یک پیشفرض لحاظ شده و آن 

 است.

ک ، صدق حقیقی یکنیمکه من بعد از آن با عنوان اصل تالزم یاد می حکمق این طب

صل ذیرش این او بنابراین با پ باشدآن در خارج می خود ، مستلزم تحققبر واقع امر

فع ر ۀه قاعدتوان از صدق ماهیات، تحقق آنها در خارج را استنتاج نمود و یا با اتکا بمی

یرش که پذصدق حقیقی آنها بر واقع رسید. چنان به عدمِ ،تالی، از عدم تحقق ماهیات

م عدم عدم صدق آن مستلزرا در پی خواهد داشت و  صدق آن نیزتحقق وجود در خارج 

 خواهد بود.در خارج  تحقق

لیل دست و نه این اصل نه بدیهی ا ،رسداما بر خالف آنچه در بادی امر به نظر می

اصالت  نگرش آثار به جا مانده ازتوان آن را از موجهی برآن ارائه شده بلکه اساسا می

 ماهوی دانست.

یابند بعینها در خارج تحقق می (10)قیقیحبنابر اصالت ماهیت، ماهیات  توضیح آنکه

به وحدت حقیقت آن  1،و بنابراین تفاوت میان ماهیت موجود در ذهن و ماهیت خارجی

یقتی واحد در دو موطن متفاوت زند بلکه این تفاوت از قبیل تحقق حقای نمیضربه

 است.

گیرد، یوجود ذهنی هم مورد بحث قرار م ۀبر اساس این دیدگاه که ذیل مبحث نظری

و دمناط صدق مفاهیم و صور ذهنی بر واقعیت خارجی، وحدت و انحفاظ ماهیت در 

د عینا، نز (11)،ماهیت آنذات و چیزی،  باشد. پس هنگام علم بهوعای ذهن و عین می

رج هن، در خاو بنابراین در صورتی که ماهیت موجود در ذ گرددشناسا حاصل می فاعل

ا که و از آنج (12)دانست. صادق بر واقعمنطبق و توان آنرا نمیطبیعتا تحقق نداشته باشد 

ت، و بالذا تواند به نحو حقیقیبا یکدیگر تباین دارند، شیء واحد هرگز نمی تامه ماهیات

 یت باشد.مصداق بیش از یک ماه

بر نگرش مذکور و تنافی آن با اصالت وجود،  قاعدهدر واقع غفلت از ابتنای این 

آن را  و ارتکازی، موجب شده برخی قائلین به اصالت وجود هم به صورت ناخودآگاه

                                                
 یا به تعبیر دیگر: تفاوت حقیقت خارجی با تصویر آن در ذهن. 1
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تلقی  ایناساسا  دهند. تعمیم ،مفاهیم از جمله مفهوم وجود ۀپذیرفته بلکه آن را به کلی

قرار گیرد  وجود و ماهیت مفهوم ی از دویک تواند مصداق بالذاتِ یتنها م ،واقعیتیک  که

و  هو در نتیجه صدق توأمان وجود و ماهیت بر حقیقت واحد خارجی ممتنع شمرده شد

اصالت وجود به دوران امر میان صدق وجود و صدق ماهیت بر  ۀمسأل تحویل بردن بالتبع

 (31).باشداعده میین قهمواقعیت خارجی، همه ناشی از پیشفرض گرفتن 

ای قطعا مردود است و دستکم در چنین قاعده ،اما روشن است که بنابر اصالت وجود

 مفهومِ از سنخی متمایز از  وجود حقیقتِ زیرا  ،گردداین قاعده نقض می ،وجود مورد خودِ 
گردد و و این مفهوم صرفا به صورت عنوان مشیر به حقایق خارجی مطرح می بوده وجود

مجهول الکنه و غیر قابل ادراک به علم حصولی  ،روست که حقیقت وجود از همین

 .شودشمرده می
ء من األشياء ال و الوجود احلقيقّى لكّل شى اّن للوجودات حقايق خارجّية، لكّنها جمهولة األسامى

ىن الكلّّية، ميكن التعبري عنه أبسم و نعت، اذ وضع األمساء و النعوت اّّنا يكون ابزاء املفهومات و املعا
 . (12 :1360 ،یرازیش نی)صدرالد ال ابزاء اهلوّّيت الوجوديّة و الصور العينّية

 به تعبیر دیگر حقیقت مشترکی میان وجود خارجی و مفهوم وجود، محقق نیست.

عالم خارج را  توان از صدق مفهوم وجود بر حقایق عینی، تحقق خود آن درپس نمی

 نتیجه گرفت.

مواضع، برای اثبات اصالت برخی در ست اشکال شود که صدرا در مقابل ممکن ا

به صدق مفهوم وجود بر واقعیات خارجی استدالل  ،وجود و تحقق افراد آن در خارج

خود او نیز مقبول بوده  دمذکور نز ۀتوان نتیجه گرفت، قاعدو بنابراین می (41)کرده

 (15)است.

 و یژگی خاصی در مفهوم وجود استاین استدالل مبتنی بر و (16)در پاسخ باید گفت

رود که مذکور. توضیح آنکه مفهوم وجود برای اشاره به واقعیتی به کار می ۀنه بر قاعد

باشد. از این رو صدق این عین تحقق در خارج و تشخص بوده و ذاتا طارد عدم می

و  تحقق چنین امری در خارجدلیل بر تواند مفهوم بر یک شیء، خود به تنهایی می

که امری ذاتا خارجی و متشخص نبوده  (18)ویماهحقیقت بر خالف  (17).باشد صالت آنا

نسبتی یکسان با وجود و عدم  ذاتا هم، حتی در صورت تحقق در خارج و از این رو

 (19).خواهد داشت
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يئّية و كالش  و أّما األمر االنتزاعّى العقلّى من الوجود، فهو كساير االمور العاّمة و املفهومات الذهنّية
ىف التحّقق و الثبوت، خبالف   اال اّن ما ابزاء هذا املفهوم امور متأّصلة املاهّية و املمكنّية و نظائرها

 .(12 :1360)صدرالدين شريازی،  الشيئّية و املاهّية و غريمها من املفهومات
 و عکس آن، وجود از اصالت وجود توان گفت استنتاج صدق حقیقیِ بنابراین می

اما عدم صدق ماهیت از اعتباریت ماهیت قابل استنتاج نیست. درواقع  ؛صحیح است

عین قول به  مبتنی بر همین مطلب است که در تفسیر صحیح اصالت وجود، در

توان صدق حقیقی و بالذات آن بر واقع را اعتباریت ماهیت و نفی تحقق آن در خارج، می

 بر اصالت وجودطبق تفسیر رایج  ی کهنیز پذیرفت و از این رهگذر بسیاری از اشکاالت

 (20)باشد.، قابل دفع میدشووارد می
 

 دوم بخش. 3

و با قطع نظر از  نظر از اصالت وجود در این بخش با نگاه استقاللی به قرائت مورد

 پردازیم:آن می بیان دو اشکال وارد بربه  ،حیثیت اسناد به صدرا

 درونی ناسازگاری. 1-3

اند که در هرحال مقتضای اصالت قائلین به قرائت مورد نظر، خود به این امر معترف

ات ، تحقق وجود در خارج و نفی تحقق خارجی ماهیو اعتباریت ماهیت وجود

؛ منافات داشته باشد ،اصالت به صدق ۀرسد این مطلب با اناطاما به نظر می (21)باشد.می

آن  تحقق خارجی شیء مستلزم تشخص ،«وجديتشخص مل يالشیء ما مل » ۀزیرا بنابر قاعد

مفهومی است و بنابراین  شیئیتدر حالیکه قابلیت صدق مستلزم کلیت و  ،باشدمی

هم واجد  شیء اصیل آیدالزم می چرا که بنابر آن  ض استقتفسیر مذکور مستلزم تنا

و این یعنی ذاتا هم ابای از  باشد وجودی برخوردار شیئیتو هم از  بودهمفهومی  شیئیت

  .کلیت داشته باشد و هم نداشته باشد

نگرش اصالت  مبتنی بر ،گفتهضمنا نباید از نظر دور داشت که بنابر توضیح پیش

از  خود نیست. به ذهن آمدنی نبوده و از سنخ مفهومِ  اساسا یل وجودوجودی، حقیقت اص

 صفتِ  ع  توان، تناقض مذکور را به این صورت دفع نمود که: صدق بر واقاین رو نمی

 .باشدمصداق این حقیقت می صفتِ ی  و تحقق عین حقیقتِ اصیل مفهومِ

ود است که در این توجیه، مبتنی بر همان نگرش ماهوی به واقعیتِ وج در واقع

میان فرد  ،به اقتضای تفکیک مذکورمباحث پیشین مورد نقد قرار گرفت. در حالیکه 
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به تصریح صدرا بلکه  ؛ی محقق نیستمشترک وجود و مفهوم وجود، هیچ حقیقت واحد

 توان حکم اصالت را به آن نیز سرایت داد.امری اعتباری است پس نمی ،مفهوم وجود

 رف. تعارض با شهود متعا2-3

ین علکه ماهیات حقیقی را صادق بر واقع )ب ،ما به صورت ارتکازی ۀشکی نیست که هم

ی بر رد بحث، مبتنمو تفسیراما بنابر ؛ دانیمو آنها را در خارج موجود میآن( دانسته 

ر ب اهویمفاهیم مصدق حقیقی و به تبع نفی تحقق ماهیات در عالم خارج،  اصالت وجود

ز فسیر اتاین  در نتیجهگردد. ر شده و از باب مجاز تلقی میانکانیز واقعیات خارجی 

اهیم مفصدق وجود ماهیات در خارج و با شهودهای متعارف ما مبنی بر  اصالت وجود

 رسد.عالم سازگار به نظر نمیعینی  و هویات بر حقایق ماهوی

ک نام، ی تر با اینتوضیح: فرض کنید انسانی به نام فرهاد وجود دارد و به بیان دقیق

کند. یمدهیم که ذهن ماهیت انسان را از آن درک واقعیت عینی را مورد اشاره قرار می

 زیر را در نظر بگیرید: ۀحال سه گزار

 فرهاد موجود استالف( 

 فرهاد انسان است( ب

 انسان موجود است( ج

)مثل  اینست که ماهیات در بخش اول، 2، حسب گزاره اما مدعای اصالت وجود

. تواند حقیقتا صادق باشدنمی ج  د و بنابرایننشوهرگز در خارج محقق نمی (22)انسان(

 پس:

 انسان موجود نیست( د

ه ب الفه کاز آنجا  ؛ و، موجه نیستبو  الفبا التزام به صدق  د  روشن است که پذیرش

 :هدر نتیجباشد. می بمستلزم کذب  دلحاظ شده، پس  مسألهصورت پیشفرض 

 ن نیستفرهاد انسا( ه

اما چه کسی ؛ فقط به عنوان مجاز قابل قبول است بپس بنابر اصالت وجود، صدق 

مجاز باشد؟! آیا این مستلزم انکار حکایتگری  فرهاد انسان است  ۀپذیرد که قضیمی

و سرانجام نفی ارزش ادراکات حصولی و سقوط در شکاکیت و  مفاهیم ماهوی از واقعیت

ج نیز مشهود است و بنابراین د  ۀخوِد گزار ،نظر عرف از سوی دیگر در نیست؟ 1سفسطه

  نیز پذیرفتنی نیست.

                                                
 باشد.مسلمان از سفسطه مد نظر می نجا تلقی رایج نزد فالسفهدر ای. 1
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مشهود به  هایبه عبارت دیگر طبق این تفسیر از اصالت وجود، دو دسته از گزاره

، به صورت حقیقی و بدون دخل و تصرف قابل قبول نیستند و لزوما باید عرفی شهود

 حمل مجاز شوند:

 )مثال: انسان موجود است(است. مفهومی ماهویعشان ای که موضو. هلیات بسیطه1

از منظر قائلین به تفسیر مورد بحث، بنابر اصالت وجود ماهیات در چنانکه اشاره شد 

 (23).خارج تحقق نداشته و در موطنی جز عالم ذهن، یافت شدنی نیستند
 حمل ماهیات بر موجودات عینی هم از این قبیل است و هرچند از نظر عرفی، حمل

گردد که تنها انعکاسی از رود ولی با نظر دقیق فلسفی، روشن میحقیقی به شمار می

قالبهای آنهاست و نه عین آنها ... با نظر دقیق فلسفی، هیچگاه ماهیت، بالذات تحقق 

 (353 :1383)مصباح یزدی، یابد عینی نمی

 و نيات عيکن للمهي، و لوال هذه العلوم مليةهو الذهن مبا أنه ظرف للعلوم احلصول إّن موطن املهية
 (31 :1405)مصباح یزدی،  ال إثر...

)مثال:  هایی که موضوعشان هویتی عینی و محمولشان مفهومی ماهوی است. گزاره2

 فرهاد انسان است(.

با توجه به اصل تالزم که پیشتر بدان اشاره شد، در این تفسیر از عدم تحقق ماهیات 

های گردد و بنابراین گزارهعدم صدق آنها بر واقعیات عینی هم استنتاج میدر خارج، 

 شوند.روند، لزوما حمل بر مجاز میدسته دوم نیز، که عرفا صادق به شمار می

مالک صدق مجازی مفاهیم  )ناظر به دسته دوم( که گرددحال این سوال مطرح می

نظر عرفی، اطالق یک ماهیت شود که در ماهوی بر واقع چیست؟ چه چیزی موجب می

بر برخی وجودها درست و بر برخی دیگر نادرست تلقی گردد؟ به تعبیر فنی: واسطه در 

از سوی دیگر )ناظر به دسته اول( مالک  عروضِ این مفاهیم بر اعیان خارجی چیست؟

 صدق مجازی، و حیثیت تقییدیه در اسناد موجودیت به ماهیات چیست؟

قالبی ذهنی و انعکاسی  ۀدیدگاه مورد بحث، ماهیت به منزل از منظرپاسخ اینست که 

به بیان دیگر: وجود خاص امکانی، همواره مالزم . باشدوجودِ خاص امکانی میحدود از 

محدودیت است، و ماهیت در واقع منبعث و منتزع از همین محدودیت و به تعبیری: 

حد، امریست جا که از آن ؛ واست و ظهور حدود موجود ممکن نزد ذهن شبح عقلی

توان نتیجه گرفت ماهیات در خارج وجود ممکن، می عدمی و برگرفته از ضعف و نقصانِ

 صدقو نیز  بر ماهیت "موجود " صدقموجود نبوده و فاقد مابإزای عینی هستند. پس 
در عین حال با نگاه عرفی و تواند حقیقی باشد. ، نمیبر واقعیت عینی " تیماه"
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د و ماهیت شوند؛ چرا که تفکیک دو حیثیت وجوحقیقت شمرده می مسامحی این موارد

و تغایر آنها صرفا مربوط به ظرف ذهن بوده، و ناشی از یک تحلیل عمیقِ فلسفی است 

باشد، زیرا اساسا با نگاه عرفی بین حد و محدود که در نظر عرفی هرگز ملحوظ نمی

 شود. تفکیک نمی

تحاد وعی انرا از محدود تمییز داده  و آنجا که این تحلیل دقیق فلسفی است که حد 

د کام وجو، اسناد اح«سری الی اآلخرين يحکم احد املتحد» ۀبیند، به حکم قاعدمیان آنها می

 کند.محدود را به حد آن، البته به نحو مجاز و بالعرض، تجویز می
 رىام محدود موجود که همانگونه و شودنمى تفکیک محدود و حد بین عرفى نظر از

 از هک صورتى در گرددمى تلقى عینى و واقعى امرى هم آن حد رودمى شمار به واقعى

 و شوندمى انتزاع عدمى امور از واقع در موجودات حدود و نیست چنین فلسفى نظر

 از مه عینى موجودات بر ماهیات .. حمل. است اعتبارى و مجازى آنها شمردن واقعى

 دقیق نظر با ولى رودمى شمار به حقیقى حمل عرفى رنظ از چند هر و است قبیل این

)مصباح  ...آنها عین نه و است آنها قالبهاى از انعکاسى تنها که گرددمى روشن فلسفى

 (353 :1383یزدی، 
دودة نفَس ودات احململوجمعىن وجوده كذلك هو أّن العقل يعترب الصورة العقلّية احلاكية عن حدود ا

 ظر عن هذا االعتبار العقلّي الفبصرف الن .حمكّيها، فيعترب املهّية أمرًا اثبتًا يف اخلارج بعرض الوجود
لعرفاء هّلني كالَم ادر املتأصليه وجود للمهّية )الكّلي الطبيعّي( يف اخلارج، و هذا املعىن هو الذي محل ع

 (154 :1405اح یزدی، )مصب «إّن األعيان الثابتة ما مّشت رائحة الوجود»حيث قالوا: 

ارف پس تا اینجا ثابت شد که تفسیر مورد بحث از دو جهت مخالف با شهود متع

عرفی  هایای متفاوت با شهودالبته اینکه یک تحلیل عمیق فلسفی، نتیجهباشد. می

از  های فراوانی؛ بلکه در فلسفه به نمونهداشته باشد هرگز دلیل بر بطالن آن نخواهد بود

ن مدعا آانی که بر اما باید توجه داشت که در این موارد تا زم ؛خوریمبرمی این تعارض

ظر چندان موجه به ن ،دلیل محکمی ارائه نشده، دست کشیدن از شهودهای متعارف

تواند به رسد؛ بلکه حتی در صورت ارائه چنین دلیلی، باز هم تعارض مذکور مینمی

 های رقیب مطرح باشد.بیینعنوان یک عامل مرجوحیت نسبت به نظریات و ت

نفی صدق مفاهیم ماهوی بر خارج، با معضل دیگری نیز  خصوصِ  عالوه بر این،

مفاهیم ماهوی،  ۀپیرامون از دریچ شناخت ما از جهان ۀنکه بخش عمدایروبروست و آن 

باشد؛ حال پذیرش اینکه مفاهیم ماهوی بر ادراکات حصولی، می از قبیل و به طور کلی

 ۀتواند اصالت وجود را تا حد یک نظرینبوده و از متن آن حکایت ندارند، میخارج صادق 
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از  ؛هایی تامل برانگیز مواجه سازدو آنرا با پرسش داده، تنزل 1سفسطه آمیزو شکاکانه 

ضی وجود ر باشند، تخصص و تکثر عجمله اینکه اگر ماهیات حاکی از واقعیت عینی نمی

ا اینکه بنابر این مبنا بحث از ماهیت و احکام آن ی (42)گردد؟چگونه توجیه و تبیین می

 در فلسفه چه جایگاهی خواهد داشت و ...

 سفی اینه فلعالوه بر مطالبی که تاکنون ذکر شد، موارد فراوان دیگری بر علیه توجی

که در  اش با کلمات صدرا و مبانی حکمت متعالیه قابل ارائه استدیدگاه و ناسازگاری

 رسدیمبه نظر کنیم. به همین مقدار بسنده میذکر آنها عنان برتافته و  این مختصر از

ری شاهد معتب دلیل موجه یانتوان ها برای این تفسیر در برابر این اشکاالت و معضل

وده و باحبه صنه تنها مصداق تفسیر بما الیرضی  ، این تفسیرو به همین جهت ارائه نمود

 ابه یک دیدگاه مستقلمنسوب دانست، بلکه به مث صدرالمتأالهینتوان آنرا به نمی

 ز این رواباشد. فلسفی نیز به دلیل عدم انسجام و سازگاری درونی، فاقد توجیه الزم می

 ۀرائااید شالزم است که پژوهندگان حکمت متعالیه در پی بررسی سایر تفاسیر موجود و 

لیه متعا بازخوانی حکمتتفاسیری جدید برآمده و با تفسیری صحیح از اصالت وجود به 

 .همت گمارند
 

 نتیجه. 4

 صدراار ز آثتحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع، نه تنها در هیچیک ا

 بنابر عالوهب. بلکه اساسا با دیدگاه وی در باب اصالت وجود ناسازگار است نشده،مطرح 

م انسجا صالت وجود فاقدا ۀنظری همصدرا  انتساب بهچنین برداشتی، با قطع نظر از 

 باشند.نمی و توجیه درونی و مستلزم توالی فاسده ایست که قابل پذیرش
 

 پی نوشت
 (6-25 :1405زدی، ـمصباح یرک: )ور، و از جمله دیدگاه مورد نقد ـاین معنا از اصالت و اعتباریت، مورد اتفاق مشه .1

نبویان، ؛ 22 :1387فیاضی، )نمونه: انکار قرار گرفته است  د اصالت وجود موردباشد؛ گواینکه در برخی تفاسیر جدیمی

 (.200-199: 1، ج 1395
 ین کسی کهرا اولاین برداشت از معنای اصالت به انحاء مختلفی در آثار بسیاری از معاصرین مطرح شده. ظاه. 2

 .(136-77 :1، ج 1389ت، )عبدالرسول عبودیت باشد ـاد عبودیـمتنبه این اشتباه شده و به خوبی به نقد آن پرداخته است

ست ود بوده الت وجصاتفسیرهایی نو از ا ۀبرخی معاصران برای ارائ ۀظاهرا همین لوازم غیر قابل پذیرش، دغدغ. 3
 .(8-1: 1387)نک: فیاضی، 

                                                
به اصطالح قدما .1  
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اصالت وجود  ۀ، بهتر از جاهای دیگر و به صورت یکجا و منظم به مسألالمشاعر. شاید بتوان گفت صدرا در کتاب 4

صدرا  نمایم. گو اینکهپرداخته؛ از این رو و به منظور سهولت در مراجعه، تمامی عبارات را از این کتاب نقل می

 مشابه یا عین همین عبارات را در مواضع دیگر مکررا آورده است.

در مباحث آتی اشاره خواهیم نمود که بر اساس دیدگاه مورد بحث، اتحاد وجود و ماهیت در خارج، مبتنی بر . 5

 یک تسامح عرفی است که با تحلیل دقیق فلسفی در تعارض است.

اند، در درا پرداختیم که در مقام شرح و بیان اصالت وجود مطرح شدهدر اینجا تنها به مواردی از کلمات ص. 6

اصالت وجود و نتایج مترتب برآن و نیز سایر مباحث  ۀحالیکه پیگیری موارد ناسازگاری با سخنان وی در ادل

رقیقه بر مثال اینکه صدرا ماهیات را به حمل حقیقه و ؛ تواند به وضوح مدعای ما را تقویت نمایدحکمت متعالیه می

داند، به روشنی با دیدگاه مورد بحث در باب حکایت ماهیت از حدود عدمی وجود در ذات واجب تعالی محمول می

 .(1387های بیشتر نک: فیاضی، رای نمونه)بتعارض است 

در اینجا سخن صرفا بر سر اصلِ چنین دیدگاهی نیست بلکه بر سر انتساب آن به صدرا و برداشت آن از کلمات . 7

 اوست.

پذیرش اصالت و تحقق وجود در خارج، مبتنی بر سایر مقدمات اصالت وجود اینست که واقعیت خارجی را  ۀالزم. 8

 دانیم.مصداق وجود ب

به دلیل همین مالزمه است که صدرا در برخی استداللهایش مسیر عکس را پیموده و از عدم تحقق ماهیت در . 9

 .(1394عبدالرسول عبودیت، )نک: خارج به صدق وجود بر واقعیت عینی رسیده است 

مراد از ماهیات حقیقی، ماهیاتی هستند که با شهود متعارف خود، آنها را در خارج موجود، و دارای فرد و . 10

 دانیم.مصداق می

بردند، را در کثیری از مواضع، به صورت مترادف به کار می« ماهیت»و « ذات» ۀو واژدر واقع اینکه قدما د. 11

 مبتنی بر همین رویکرد بوده است.

 باشد.البته که مطابقت با واقع، تفاسیر متعددی دارد اما سخن بر سر تلقی رایج نزد قدما می. 12
نبه لوازم غیر قابل پذیرش نفی صدق این پیشفرض چنان بر اذهان مستولی شده که حتی کسانی که مت. 13

)نک: فیاضی، اند اند نیز برای حل این معضل چاره ای جز توجیه تحقق ماهیت در خارج نیافتهماهیت بر خارج شده

 .(1395؛ نبویان، 1387
مبان اصالت وجود  ۀتفاوت این مطلب با آنچه در مبحث قبلی مطرح گردید آنست که در اینجا سخن از مالزم. 14

 جود بر واقع، و استندالل از یکی به دیگری است، اما در بحث قبلی سخن از عینیت این دو بود.با صدق مفهوم و

ء فى الخارج، و کّل عنوان یصدق على شى»برخی عبارات وی نیز ممکن است موهم این معنا تلقی گردد؛ مثال: . 15

 (10 :1360)صدرالدین شیرازی، « ء فرده، و ذلک العنوان متحّقق فیهفذلک الشى

، خود دلیل بر وجود را واسطه در اثبات اصالت آن قرار داده باشد صدقضمنا باید توجه داشت همین که صدرا . 16

 باشد و بنابراین تفسیر اصالت به صدق، مردود است.مغایرت این دو می

توان البته با توجه به خصوصیت شیئیت مفهومی ماهیات، که قابل جمع با خصوصیات مذکور نیست، می ؛ و17

گفته تحقق حقیقت وجود در خارج را نتیجه گرفت. به این صورت که چون ماهیات به دلیل خصوصیت پیش

توانند، خود، مصداق حقیقی وجود باشند، پس حقیقت موجود در خارج، از سنخی مغایر ماهیات و معانی کلیه نمی

 کنیم.باشد که از آن با عنوان حقیقت وجود یاد میمی

باشد. مورد نقد می ، مبتنی بر همین نگرشحقایق ماهویاز آن؛ چرا که اساسا سخن گفتن  بر فرض قبول. 18

 یدا!فتدبر ج
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خواهد « اعتباریت مفهوم وجود از دیدگاه صدرالمتأالهین»دیگری تحت عنوان  ۀتفصیل این مطلب در مقال. 19

 آمد.

یکی دیگر از اموری که ممکن است موهِم این تفسیر باشد، البته در خصوص اعتباریت ماهیت، مواردی از . 20

ز ماهیت پرداخته. در حالیکه در این موارد، مراد وی کلمات صدرالمتأالهین است که در آنها به نفی تحقق خارجی ا

اما ؛ ماهیت به حمل اولی است نه مصادیق ماهیت یا همان ماهیت به حمل شایع که محط بحث اصالت وجود است

دانم از تفصیل و بسط این نکته، بلکه از ذکر آن از آنجا که شأن خوانندگان را اجل از ابتال به چنین خبط هایی می

 پرهیز نمودم. در متن

 .(1395؛ نبویان، 1387)نک: فیاضی،  شودهرچند این مطلب در برخی قرائات مستحدث اصالت وجود، انکار می. 21

روشن است که در این بحث، مراد از ماهیت، ماهیات خاصه و به تعبیر فنی: ماهیت به حمل شایع است؛ یعنی . 22

 مفاهیمی چون انسان، درخت و ...

 .(26و  25، ص 1405)نک: مصباح یزدی، شود ا به همین معنا تفسیر میبلکه گاه اعتباریت دقیق. 23

تواند کثرت طولی مراتب وجود را توجیه به شدت و ضعف و کمال و نقص، تنها می. روشن است که تشکیک 24

 باشند؟نماید اما کثرات محقق در مرتبه واحده چگونه قابل توجیه می
 

 منابع
عینی وجود و کاربست آن در  وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق ،(1390اکبری، رضا )

 . 48–33، (3)1، متافیزیک ، قاعده احلق ماهيته انيته

های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی. برداشت هبررسی نقادان ،(1393بنیانی، محمد )

 . 124–107(، 3)1، پژوهش های هستی شناختی
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موسسه امام صادق علیه  :قم ،هستی شناسی در مکتب صدرالمتألهین ،(1382سبحانی تبریزی، جعفر )

 السالم.

 طهوری. :تهران ،کتاب المشاعر ،(1360صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
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 .العربی التراث إحیاء دار :بیروت

: تهران ،تفاسیر معاصر اصالت وجود )کارشناسی ارشد( ۀمقایس ،(1397طباطبایی، سیدمحمدحسن )

  .تربیت مدرس

و مطالعه  سازمان :تهران ،اولجلد درآمدی به نظام حکمت صدرائی،  ،(1389عبودیت، عبدالرسول )

 دانشگاهها )سمت(. انسانی علوم  کتب تدوین

 . 48–9، (2)6، حکمت اسالمی ،تقریر حکیم مدرس از تصویر اصالت وجود ،(1394) ـــــــــــــــــــ

هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت  ،(1387فیاضی، غالمرضا )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  :قم ،نتایج آن ماهیت و تفاسیر و ادله و

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در  ،(1391کشفی، عبدالرسول؛ و بنیانی، محمد )
 . 56–45(، 1)1، پژوهش های هستی شناختی ،نظام صدرایی
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شرکت  امیرکبیر، موسسه انتشارات :تهران ،اولجلد ، آموزش فلسفه ،(1383مصباح یزدی، محمد تقی )
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جستارهایی در فلسفه اسالمی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت اهلل  ،(1395نبویان، سید محمد مهدی )
 ، قم: حکمت اسالمی.اولجلد ، فیاضی


