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آن دو بيان  ةن مقاله ديدگاه ميرداماد در خصوص وجود و ماهيت و رابطاي  در
ردد و ضمن مشخص شدن موضع صريح او در خصوص اصالت ماهيت، گ   مي
شناسانه  ن فيلسوف بزرگ اصالت ماهيتي در مورد معنا و نيز جايگاه هستياي رافکا

توان به اعتباريت وجود قائل شد و ماهيت   مينکه با چه نظري اي  وجود و ماهيت و
ن مقاله و هر تحقيق ديگري در اي گردد. در حقيقت  مياصيل چگونه است، روشن 

را براي شناخت اصالت وجود و  مبتني بر اصالت ماهيت، راه هاي هخصوص ديدگا
همه آنچه که به عنوان رسوبات ديدگاه ماهوي در حکمت متعاليه باقي مانده است 

 ةسازد. البته نوشتار حاضر منحصر به بررسي نظرات ميرداماد است و مقايس  ميهموار 
 طلبد.  مين نظرات با حکمت متعاليه تحقيقاتي ديگر اي کامل

 ةاهيت، معناي وجود و ماهيت، اصالت، اعتباريت، رابطوجود، م
 .وجود و ماهيت، ميرداماد

 

 مياسال ةآن دو مبحثي مهم، مبنايي و پرمناقشه در فلسف ةوجود و ماهيت و رابط مسئلة

اولين کسي است که ، ، فيلسوف بزرگ عصر صفوي و استاد مالصدرااست. ميرداماد
و با  ن دو مطرح کرداي به شکل دوران امر بين اصالت وجود يا ماهيت را مسئلة
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اي بنا نهاد که از  ن خصوص، نظام فلسفي خود را به گونهاي موضعگيري صريح در
سينا در خصوص ترکيب ممکن از وجود و ماهيت و عروض وجود  انتقادات وارد بر ابن

سينا و  بنخالف دو فيلسوف صاحب مکتب پيش از خود، ا بر ماهيت رهايي يافته و نيز  بر

وجود و ماهيت، به نظام فکري منسجم و دور از پريشان  ةدر ترسيم رابط، سهروردي
 يابد.  ميگويي بر پايه اصالت ماهيت دست 

شود نقدهايي   ميمشاييان نسبت داده  ةالبته در خصوص نگاه وجود انگارانه که به فلسف    
ا موضعگيري صريح در اين از سوي فيلسوفان پيشين از جمله سهروردي صورت گرفته ام

در مورد ميرداماد و نظريات او بسيار کم کار شده است و . مورد وجود نداشته است

آن دو، تحقيق مستقلي  ةدر مورد نظرياتش در باب وجود و ماهيت و رابط خصوصاً
داشته و بر   ميميرداماد جايگاه مه ةدر فلسف همسئلن اي که حاليصورت نگرفته است؛ در 

ثير بسزايي دارد و راه را بر شناخت أئل فلسفي مطرح در ساختار فکري او تساير مسا
هاي نظام فکري مبتني بر نگاه ناب اصالت ماهوي با نظام فکري مبتني بر اصالت  تفاوت

گشايد. البته   ميوجودي صدرايي  ةتفکرات ماهوي در فلسف ةوجود و نيز شناخت باقيماند

ن خصوص به طور کامل بررسي اي ا نظرات ميرداماد درن مقاله تنها سعي شده است تاي در
 طلبد.  مين دو نظام فکري تحقيقات مفصل ديگري اي ةگردد و مقايس

جهت رسيدن به ديدگاه ميرداماد در مورد وجود و ماهيت و ارتباط آن دو، ابتدا      
 ناي شناسانه هريک در نظام تفکرات و سپس جايگاه هستي« ماهيت» و« وجود»معناي 

فيلسوف بزرگ بررسي گرديده و درنهايت موضع او در نزاع اصالت وجود يا ماهيت 

 گردد.   ميروشن شده و به برخي نتايج و لوازم آن اشاره 

 
 «وجود» ةشناسان ميرداماد، معنا و جایگاه هستي

 معناي وجود

است معاني مختلفي  مد نظر است: معناي حرفي رابط بين « وجود»که صحبت از  هنگامي
ن معني است و معناي اي ناظر به« است» ةکلم« اسب چهار پاست»ه که در يقض ياجزا

که متضمن نسبت با فاعل است و تنها به حمل ذو هو )به حال « بودن»مصدري يا همان 
که از قبيل معقوالت ثاني  «هستي»شود و معناي اسم مصدري يا   مياشتقاق( بر اعيان حمل 
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اهلل تعالي »به حمل هوهو بر شيء خارجي حمل کرد مثل توان آن را   ميفلسفي است و 
تواند به   ميانتزاعي نيست و  امري صرفاً« وجود»ن اطالق اي که در« هذا وجود»يا « وجود

ن مفهوم اي  اش اطالق گردد. خارجي صرف نظر از خصوصيات ماهوي يهريک از اشيا

براي اشاره به   ميهواز وجود است که در نگاهي اصالت وجودي به عنوان ابزاري مف
مدنظر داشته « وجود»و اما ميرداماد چه معنايي را براي  1رود.  ميحقيقت وجود به کار 

ن سؤال بهتر است در آغاز  به سخنان مهم او در ابتداي کتاب اي است؟ براي يافتن جواب
 اشاره گردد:« االفق المبين»

ن نيست که وجود معنايي خارج اي ا، منظور م«فالن موجود است»گوييم   ميکه  هنگامي»    

که  شود جايي  ميبا برهان شناخته « وجود»از ماهيت است، چرا که معناي خارجي بودن 
الن ــف»ن است که اي ، ماهيت و وجودي هست. اما مقصود ما صرف«انسان موجود»مانند 

حمول ق معنايي مصدري است که از مبدأ مــاست؛... وجود، مطل« نــدر اعيان يا در ذه
س ذات ــشود، بلکه تنها از نف  ميذ نــيا انتزاعي اخ   ميقائم به موضوع به شکل انضما

ن معناي وجود هيچ اي گردد و براي  ميزاع ــوعي که مجعول به جعل جاعل است انتــموض

ل از اضافه. ... ـشود اال به همان اضافه به موضوعش نه قب  ميور نـتص   ميل و تقوـتحص
اما موجوديت  ،گردد  ميقل از وجود جدا نـتبار عـش جز در اعـيت و فعليتپس تقرر ماه

گيرد، صحت   ميتابع آن و مسبوق به آن است و تقرر ماهيت که با جعل جاعل صورت 
وعه ـمجمرداماد، ـ)مي «انتزاع موجوديت بالفعل و مناط صدق حمل موجود است

« وجود»وضوح مشخص است که ه ـان بـن سخنـاي  در .(7، ص2، جردامادـات ميـمصنف

ن معنا پس از آنکه جاعل موضوع را جعل اي در نظر ميرداماد تنها معنايي مصدري دارد.
از ماهيت است و هيچ تحصل و  متأخرشود و   مياز خود ذات موضوع انتزاع  کرد، صرفاً

له: دارند از جم تأکيدندارد. جمالت بسياري از ميرداماد بر معناي مصدري وجود    ميتقو

 التي ينتزعها العقل من الماهيات و نفس تحققها  ةـالوجود ليس اال نفس الموجودي» . 1

 ؛ (853صهمان، الصرط المستقيم، )ميرداماد، «بالمعني المصدري    

 ؛(191-197ص ،القبسات ،همو«)ةـالمصدري ةـموجودي نفس الوجود بالجمله، و»  .2

  حققـالت اال ناهــمع سـلي و -ريـطـالف ماـالع قـطلـالم ودـوجـال أن کمـاحـف. » 8
 ( . 113، التقديسات، ص1جمجموعه مصنفات، ) همو، ...«المصدري الکون و    
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 تأکيدشود ميرداماد در مواضع گوناگون بر همين معناي مصدري   ميچنانکه مشاهده     
نيه خارجيه، به معناي اسم مصدر يا معنايي ناظر به حقيقت عي« وجود»دارد. در سخنان او 

شود. همچنين در  فقرات نقل شده از افق المبين، ميرداماد به جدا شدن ماهيت   مييافت ن

ا او که عروض وجود بر ماهيت در عالم ذهن را يآ کند.  ميو وجود در اعتبار عقل اشاره 
 ا حيثيتي مابعدالطبيعي براييآ  کند؟  مين عروض را به عالم خارج هم منتقل اي پذيرد،  مي

ال » دارد که   ميبيان  شود؟ ميرداماد در همان فقرات صراحتاً  ميوجود در عالم خارج قائل 
يتصور لذلک المعني)وجود( تحصل و تقوم اال بنفس االضافه الي موضوعه ال قبل 

نداريم که به ماهيت اضافه گردد و ماهيت به آن وجود « وجودي»در عالم خارج « االضافه

يابد و وجود تنها و تنها معناي   ميت به جعل جاعل فعليت موجود شود؛ بلکه ماهي
 شود.  ميمصدري ذهني است که از ماهيت متقرر انتزاع 

بنابراين از بين معاني ياد شده براي وجود، مقصود مير تنها معناي مصدري است و نه 
 2که حکايتگر حقيقتي خارجي باشد.   ميمعنايي اس

 
 «وجود»جایگاه هستي شناسانه 

ا وجود يآ  -گيرد:   ميشناسانه وجود مسائل ذيل مورد توجه قرار  بررسي جايگا ه هستيدر 

 ا وجود متعلق جعل است؟يآو در نهايت: -ا عرض است؟آيا عرضي است؟يآ -فرد دارد؟
 
 فرد وجود 

تواند فرد داشته   ميتنها معنايي مصدري است پس ن« وجود»از آنجا که در نظر ميرداماد 
در نگاه او معنايي عام است که تنها با اضافه به موضوع، حصه حصه « وجود»باشد. 

الوجود ليس إال نفس » اند:  شود که البته حصص هم افراد نيستند بلکه معاني مصدري  مي

التي ينتزعها العقل من الماهيات و نفس تحققها بالمصدري، و ال يثبت له فرد  ةـالموجودي

مجموعه مصنفات )ميرداماد، « أو بالوصف ةـباإلضاف ةـسوى الحصص المعني ةـيقوم بالماهي
بنابراين از آنجا که وجود تقرري ندارد و تنها معنايي منتزع از  .(853، ص 1، جميرداماد

 ةـو قد استبان لک ان الوجود حکاي»شود :    ميذات متقرر است، تنها با تکثر ذات متکثر 

لموضوع و ال يختلف حصصه اال الى ا ةـو ال يتحصص اال باالضاف ةالذات المتقرر
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هويت واحد شخصي  يک ـهدر نتيج .(118، صالقبساتميرداماد، «)باختالف الموضوعات
تواند دو وجود مختلف در اعيان داشته باشد مانند وجود مجرد و هيوالني و يا وجود   مين

از مثل به افالطون را ناشي  ةدهري و زماني. از همين روست که ميرداماد انتساب نظري

 .(جاهمانداند)  مياشتباه مترجمان 
 
 عرض؟ عرضي؟ یا الزم ماهيت؟« : وجود»

 ميرداماد هم ميان وجود و اعراض تفاوت قائل است و هم ميان وجود و عرضيات. 
همچون ساير اعراض « عرض»در مورد تفاوت وجود و اعراض، وجود در نظر او يک     

از تحصل دارند. او وجود اعراض را در  يا شوند و بهره  مينيست که به موضوع اضافه 
موضوع است و به عبارتي « در»از تحقق دارند که  اي داند يعني اعراض بهره  ميموضوع 

از تحقق شيء در اعيان « وجود»وجودشان در موضوع، همان وجود عرض است؛ اما 
ندارد و درنتيجه وجودش همان وجود موضوعش  اي شود و تحقق جداگانه  ميانتزاع 

فالن « آن ةبه واسط» ، شيء يا معنايي که «وجود»کند که   مي تأکيداست. در عين حال مير 
، 2، جمجموعه مصنفات ميرداماد)ميرداماد،  شيء در ذهن يا در اعيان موجود باشد، نيست

 (.7، صاالفق المبين

که کند   ميدر خصوص تفاوت وجود و عرضيات نيز ميرداماد با نظري دقيق چنين بيان     
ن نظر اي نياز از حيثيت تقييديه است و از انتزاع وجود از شيء بر خالف ساير عرضيات بي

شبيه ذاتيات است و نه عرضيات؛ اما تفاوت حمل وجود با حمل ذاتيات نيازمندي به 
حمل موجود، مصداقش نفس ذات موضوع است اما نه از حيث حيثيت تعليليه است زيرا 
 .(1، صهمان)ليت علت براي ذات آن ذات بلکه به اعتبار جاع

بنابراين حمل وجود از آن جهت که با نظر به ذات حاصل شده و نيازمند حيث تقييـدي      
براي ذات نيست، با حمل ساير عرضيات متفاوت است اما از آن جهت که نيازمند حيثيـت  

 تعليلي است، با حمل ذاتيات بر ذات نيز متفاوت است.  
ات در دسته بندي ميرداماد از لوازم ماهيت نيز مشخص تفاوت وجود با عرضي    
گردد. او پس از تعريف لوازم ماهيت به اموري که انسالخ آنها از ماهيت در حاق   مي

 ةدست :(77-71، صهمو، القبسات کند)  ميواقع، ممتنع است، آنها را به سه دسته تقسيم 
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لط ماهيت با آنها ، نفس اول ، لوازم ماهيت بر اصطالح شايع صناعي است که علت خ
دوم که عدم انسالخش  ةجوهر ماهيت بما هي هي است)مانند زوجيت براي چهار(. دست

گردد،   مياز ماهيت نه به علت نفس جوهر ماهيت است  و  نه به علتي وراي ماهيت بر

گردد به دست   ميبلکه از سلب بسيط دو طرف ماهيت متقرري که بما هي هي لحاظ 
و در نهايت قسم سوم است که جدا  (21، صهمان)ند امکان ذاتي(آمده است) مان

نشدنش از ماهيت از جانب علتي وراي ماهيت يعني به علت استناد به جاعل است و 
از نفس ماهيت اما متقدم بر ساير  متأخرامور فوق نيز  ةجزء اين قسم است.کلي« وجود»

است که از   ميد، اولين مفهوگردد که وجو  ميعوارض ماهيتند چنانکه در ادامه بيان 

 گردد.   ميانتزاع « ماهيت موجود»شود و ساير مفاهيم از   ميماهيت متقرر انتزاع 
 شود که وجود از ماهيت متقرر  مين صورت تبيين اي ن ارتباط وجود و ماهيت بهاي بنابر    

ات است و نه شود اما نه از لوازم ذ  مي) در نفس االمر که اوسع از ذهن وعين است( جدا ن
از عوارض الحق به ماهيت در باب مقوالت عشر و نه از عرضي هاي باب کليات خمس. 

مصدري است که به جهت انتساب ماهيت به جاعل، همواره از ماهيت متقرر   ميبلکه مفهو

 گردد.   ميانتزاع 

 
 آیا وجود متعلَق جعل است؟ 

  :است ارتباط جعل و وجود در نظر ميرداماد مبينعبارات ذيل 

اش  تا معني« ) صار االنسان انسانا» گويم   مي، ن«صار االنسان فوجد» ن است:اي  پس صحيح»
چنين شود که( به روش صيرورت ائتالفي)مرکب( موجود شد که مفهومش مستدعي 

طبق شاکله صيرورت بسيط « صار االنسان» گويم   مياست؛ بلکه « مصيرا اليه» و نيز« صائر»

است يا ) صار االنسان( به تجوهر جوهر ذاتش و تقرر « صائرا»ستدعيکه مفهومش تنها م
 )يافت شد( يا موجوديت مصدري از آن انتزاع شد، زيرا « وجد»سنخ حقيقتش، پس 

است در بين عوارض الحقه و مفهومات تابعه،   مي)مفهوم موجوديت مصدري( اولين مفهو
شود   مينانکه به وسيله آن حکايت نشود، چ  ميکه از ذات متجوهر و حقيقت متقرر انتزاع 

مگر از نفس ذاتي که جوهرش در ظرف آن موجوديت واقع شده است. پس مرتبه 

، حکايت مرتبه عقلي  واقع متقدم است....ماهيت بنفسه غير متقرر متأخرموجوديت منتزَع 
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دهد متقرر است.   مياست بلکه از جانب جاعل فاعل مبدع مفيض که ذاتش را فعليت 
تقرر و  ةلوازم ماهيت از حيث جوهرش، نفس جوهر ماهيت در مرتب ألت و مبدپس ع

. اما عروض و لحوق ساير عوارض متأخرموجوديت منتزع  ةفعليت است، قبل از مرتب

چنانکه پيداست ميرداماد  .(51، صهمان) «وجود است ةالحقه به ماهيت، بعد از مرتب
داند. جعلي که طي آن   ميه مرکب جعل را به تبعيت از شيخ اشراق، جعل بسيط و ن

شود بلکه خود نفس ماهيت است که به   ميامري)وجود( بر امري ديگر)ماهيت( افاضه ن
شود.   ميشود و آنگاه مفهوم موجوديت مصدري از آن انتزاع   ميجعل بسيط، متقرر 

ق جعل نيست بلکه تنها نفس خود ماهيت متعل« افاضه وجود به ماهيت»يا « وجود»پس

بدون هيچگونه حيثيت تقييدي ) در ممکنات  متأخر ةدر مرتب« وجود»لق جعل است و متع
هيچ ما به  که حاليشود، در   ميبا حيثيت تعليلي ارتباط با جاعل( از ماهيت مجعول انتزاع 

يا اتحادي با ماهيت، براي آن متصور نيست و تنها   ميازاء خارجي به صورت حيث انضما
گردد که مطابَق انتزاع وجود و نيز   ميدر بخشهاي بعد مشخص حکايت ذات متقرر است. 

 ع منه است.يقت قيوم واجب است و ماهيت، منتزتشخص، حق

گرديد که وجود در نگاه ميرداماد معنايي مصدري داردکه متفاوت از عرض  لذا مشاهده   
ق که بدون هيچگونه حيثيت تقييدي از ماهيت متقرر که متعل  ميو عرضي است، مفهو

 گردد. اما ديدگاه ميرداماد در خصوص ماهيت چگونه است؟  ميجعل بسيط است انتزاع 

 
 «ماهيت»ميرداماد و معنا و جایگاه هستي شناسانه 

 معنا و اعتبارات ماهيت

که سؤال از « ما يقال في جواب ما هو»اند:  ا براي ماهيت دو معنا در نظر گرفتهـحکم

شود و مقابل وجود   مياست که بر شيء حمل   ميون معنا، مفهاي چيستي شيء است و به
يعني آنچه حقيقت شيء به آن است و شامل « ما به الشيء هو هو» است و ماهيت عام يا 

ن تعريف اي شود و در مقابل وجود هم نيست، زيرا شيء در  ميماهيت به معناي نخست نيز 
 خص و صفات آن را.گيرد هم ماهيات بالمعني اال  ميهم وجود و صفات آن را در بر 

در ابتداي قبس پنجم از کتاب حال معناي ماهيت در نظر ميرداماد چگونه است؟     
مطلق طبيعتي که » کند:   ميگونه تعريف  ناي  ، ميرداماد ماهيت را(148، صهمان)قبسات
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به نفس مفهومش ابايي از اشتراک حملي بين هويات متعدد ندارد، وراء هويت واحدي 
اعتبار به شرط شيء ) اعتبار  .1او چهار اعتبار براي ماهيت قائل است: «. اردکه به عين د

به شرط ال) ذات، .2 ؛طبيعت مرسله به لحاظ مخلوط بودن با شيء که خلط اتحادي دارند(

ال بشرط قسمي) يا ال بشرط شيء  .8 ؛شود(  ميمستقل از هر آنچه غير خود در نظر گرفته 
ن اي است نه به شرط مخلوطيت يا المخلوطيت و ملحوظ که اعتبار به حسب نفس ماهيت

ال بشرط مقسمي) اعتبار نفس  .4 ؛ا فصليه است(ةا جنسيةاعتبار نفس طبيعت مرسله نوعي
طبيعي تحت خود که افرادش هستند  ينکه با اشيااي جوهر ماهيت بما هي هي جدا از

 .مخلوط باشد يا به لحاظ تحليل عقلي مستقل از آنها باشد(

طبيعت به شرط  کهنيست  زاو در خصوص وجود کلي طبيعي چنين عقيده دارد که جاي    
نکه طبيعت مرسله ال بشرط شيء اي موجود باشد بدون« شي طبيعي»و « فرد » شيء يا همان

ن اي شود، به عين آن وجود موجود باشد زيرا در  مي« کلي طبيعي»که از آن تعبير به 
ن اي »شود. در نظر او طبيعت مرسله حيوان جزء   يمصورت شيء از جوهر ماهيتش جدا 

است به لحاظ تعين و ابهام  و طبيعت مرسله بما هي هي به فرد شيء طبيعي بالذات « حيوان

ميرداماد کلي طبيعي را به وجود افراد  .(143، صهمان)متقدم است، تقدم بسيط بر مرکب
با فرد طبيعي خارجي است.  او در داند که به لحاظ تعين و ابهام، متحد   ميطبيعي موجود 

دهد. ابتدا بيان   ميجايي ديگر از قبسات وجود کلي طبيعي را بر حسب نفس االمر توضيح 
که به  اي کند که مطلق ظرف تاصل  که همان حاق اعيان است، به نسبت مرتبه عقلي  مي

از تر  حسب همان ظرف، صادق است، وسعت کمتري دارد. اما مطلق نفس االمر وسيع

کند ونه آنچه با تعمل   ميکه بر ظرف تأصل صدق  اي عقلي ةعقلي واقع است) مرتب ةمرتب
گويد از آنجا که ذاتي که ملزوم لوازم خارجي است،   ميشود(. سپس   ميعقل ساخته 

شود، افعال و احکام ذات از او صادر شده و لوازم و شئونش او   ميچون در خارج متقرر 
ش بما هي هي که در خارج مخلوط به وجود  ا نابراين نفس ذات مرسلهگيرد، ب  ميرا در بر 

 ذات متقرر و لوازم وجودش است، به هيچ وجه جدا و مستقل از ذات متقرر نيست 
 ةن مطلب اشاره به نکتاي  کرد(.  مي)وگرنه ذات خارجي، خواص ذات را از خود صادر ن

منشأ اصلي آثار و افعال هر ذات است  نکه طبيعت مرسله بما هي هي،اي دارد مبني بر  ميمه

که مخلوطيت آن با ذات ملزوم به لوازم خارجي و با لوازم ذات، صدور افعال و احکام 
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طبيعت مرسله  ةدهد که مرتب  ميشود. آنگاه توضيح   ميمربوط به آن ذات را موجب 
عقليه براي طبيعت  ةموجود)ماهيت من حيث هي هي( بحسب نفسش در اعيان، مرتب

ن اي  با .(47-43صهمان، )وجود عيني است، نه طبيعت مرسله مستقل عيني در اعيان م

است مجعول به جعل بسيط که اصل و  اي گردد ماهيت، طبيعت مرسله  ميبيانات مشخص 
شود و مرتبه آن نفس   ميدهد و همه خواص ذات از او صادر   ميحقيقت اشياء را تشکيل 

تواند در ذهن يا عين باشد   ميتحصل است اما تحقق آن االمر است که وسيع تر از مرتبه 
 که در تحقق عيني با فرد خود که طبيعت به شرط شيء است متحد است.

رسد تعريف ميرداماد از ماهيت، مطابق است با تعريف ماهيت   ميدر مجموع به نظر     

شود؛   ميحمل است که بر اشياء متعدد   ميکه بيانگر مفهو« ما يقال في جواب ماهو»اخص 
اما نگاه او به اعتبار کلي طبيعي به مثابه طبيعتي متقرر در نفس االمر که منشاء تمام آثار 

شود، به تعريف ماهيت اعم   ميذات است و بدون آن ذات از ذات بودن خود جدا 
توان گفت مقصود مير از ماهيت، ماهيت اعم است که   مين حال ناي  نزديک است. با
شود بلکه او از دو مفهوم ماهيت و وجود به طور   ميص و نيز وجود شامل ماهيت اخ

ن دو مفهوم، که ناظر به چيستي شيء و اي ي ازـه يکک اي کند به گونه  ميجداگانه بحث 
اعتبار آن فرد خارجي و يک اعتبار آن طبيعت نوعي و...  ـه يکصفات ذات است)ک

م ديگر اعتباري و بي بهره از هرگونه دهد و مفهو  مياست(، تمام واقعيت شيء را تشکيل 
 تقرر است. 

 گردد.  مين مواضع مشخص تر اي  مقاله ةدر ادام    

 
 شناسانه ماهيت جایگاه هستي

ماهيت و وجود در دو ساحت ذهن و  ةشناسانه ماهيت، رابط در بررسي جايگاه هستي
در مخلوقات را تمايز وجود و ماهيت  ةنظري ةخارج قابل بررسي است. ژيلسون طرح اولي

عطفي در تاريخ فلسفه دانسته است  ساز و نقطه ن نظريه را دوراناي  به فارابي نسبت داده و
ن تمايز منطقي اي  محل مناقشه است گذر از  ميآنچه نزد فيلسوفان اسال .(21ص )ژيلسون،

 ماهيت، مبناي حل به تمايز ما بعدالطبيعي است. در حقيقت تمايز مابعدالطبيعي وجود و

موجودات عالم هستي با خداوند توسط فيلسوفان مسلمان بوده است.  رابطه ميان مسئلة
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را مبناي  همسئلن اي خويش پس از طرح تمايز منطقي وجود و ماهيت، ةفارابي در انديش
(. لذا 8)فارابي، ص تمايز مابعدالطبيعي در ممکنات و مناط نيازمندي به علت دانسته است

در  همسئلن اي  مقدم بر شيخ الرئيس دانست، اما جايگاه همسئلن اي  توان در طرح  ميوي را 

شناسند. در   مي ن نظريه را به نام اواي  شيخ چنان اساسي است که بسياري محققان ةفلسف
ن موارد بررسي شده و اشاره مختصري به خاستگاه نظرات او اي ادامه ديدگاه ميرداماد در

 گردد.  مي -و سهروردي سينا ابن -از اودر فلسفه دو متفکر صاحب مکتب پيش 
 

 ماهيت و وجود در ذهن ةرابط .الف

 و« وجود«  ميو سهروردي، قائل به تغاير مفهو سينا ابنون اسالف خود ـز همچـرداماد نيـمي

مصدري است و اولين معنايي است که   مي. در نظر او وجود مفهواستدر ذهن « ماهيت»

آن )موجوديت مصدري( اولين چيزي است در بين : »متقرر قابل انتزاع است« شيء»از
شود،   ميعوارض الحقه و مفهومات تابعه، که از ذات متجوهر و حقيقت متقرر انتزاع 

چنانکه به وسيله آن از نفس ذاتي که جوهرش در ظرف آن موجوديت واقع شده است، 

« ماهيت»ير با مصدري مغا  مي، مفهو«وجود( »51، صالقبساتميرداماد، «)کند  ميحکايت 
 شود.  مياز ماهيت متقرر انتزاع  متأخر ةاست که با جعل جاعل و در مرحل

 آسمان» ما مفهوم » داند:   ميسينا نيز وجود شيء و ماهيت آن را در مفهوم  متغاير  ابن    
آسمان يا « موجود بودن»غير « آسمان بودن» دانيم که   مييابيم و   ميرا در« موجود است

 .(92، صسينا ابن) «باشد  مي« د استآن موجو»
گوييم، وجود شيئي   ميوقتي »پذيرد:   ميوجود و ماهيت را   ميسهروردي نيز تمايز مفهو    

گوييم   ميغير از ماهيت اوست، منظور ما فقط تفصيل و جدايي در ذهن است و وقتي 
ا به وجود و تواند آن ر  ميوجود چيزي عين ماهيت اوست، به معناي آن است که ذهن ن

   .(28، ص 1، جمجموعه مصنفاتسهروردي، «)چيزي ديگر تفصيل دهد
تمايز وجود و ماهيت، از سوي برخي فيلسوفان پس از خود چون  ةمسئلدر  سينا ابناما     

و « ذهن»ابن رشد و سهروردي مورد انتقادات بسيار قرار گرفت و چنين بيان شد که او 
تمايز خارجي وجود و »را به « وجود و ماهيت  مييز مفهوتما»را خلط کرده است و « عين»
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خود راهي را برگزيد که مبري از آن  ةتسري داده است. ميرداماد در فلسف« ماهيت
 گردد.  ميانتقادات است و در ادامه به آن اشاره 

 
 رابطه ماهيت و وجود در خارج .ب

 اهيت، جعل، معقول ثانين رابطه در نظرات ميرداماد ، به مسائل تقدم ماي جهت بررسي

شود. اما جهت روشن شدن خاستگاه نظرات مير الزم است   ميفلسفي و اصالت پرداخته 
در خصوص رابطه وجود و ماهيت در خارج و انتقادات وارده بر او  سينا ابنبه نظرات 

 اشاره بسيار کوتاهي داشته باشيم.

غير بوده باشد، مرکب است و  ةگويد اگر چيزي وجودش هميشه از ناحي  مي سينا ابن    
شود با   ميحاصل  ءالحقيقه باشد؛ زيرا آنچه از ناحيه غير براي شي تواند بسيط  ميهرگز ن

ممکن با جمع دو  ءآنچه شي در حد ذات خود داراست، متفاوت است و حقيقت شي
ال شيء »  يابد:  ميوجود و ماهيت، در خارج تحقق  -يا حقيقت مابعدالطبيعي –حيثيت 

ير الواجب الوجود بعري عن مالبسه ما بالقوه و االمکان باعتبار نفسه و هو افرد و غيره غ
 (.17-11ص ،سينا ابن«)زوج ترکيبي

 يرـيعه و تفسـابعدالطبـيص مـافت، تلخـافت التهـتهله ـارش از جمـآث د درـرش نـاب    

وجود بر ماهيت در  از جهت قول بر زيادت و عروض سينا ابن، به انتقاد از مابعدالطبيعه
به انتقادات شده است تا  ة اجماليالبته در اين مقاله تنها اشار ) 8خارج پرداخته است

هايي به اين  خاستگاه نظرات ميرداماد تا حدودي روشن گردد و در تاريخ فلسفه پاسخ
انتقادات داده شده است اما در اين مقاله مجال بحث از نظرات شيخ الرئيس و صحت يا 

اگر موجود »گويد:   مي تلخيص مابعدالطبيعهاز جمله در  .حت اين انتقادات نيست(عدم ص

ا يآ ميپرسيم: -سينا به تکرار مطرح کرده  آنچنان که ابن -بر عرضي در شيء داللت کند 
ن عرض از اعراضي اي  نجا چيست؟ پاسخ از دو حال خارج نيست. يااي مقصود از عرض در

آن که از  طقي( است که موطن آن تنها در ذهن است يااست که از معقوالت ثاني )من

گانه از اعراض  ن صورت اخير ضرورتاً بايد يکي از مقوالت نُهاي معقوالت اوليه است. در
، تلخيص مابعدالطبيعهرشد،  )ابن« بايد بر جوهر قابل حمل باشد  مين صورت ناي باشد و در

بر عرض « موجود»کند: اگر اسم   مياو همچنين نقد لزوم تسلسل را مطرح  .(17-11ص
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ن اي پرسيم اگر خود  ميگانه )خارج از نفس و ذهن( داللت کند  مشترکي بين مقوالت ده
 ن صورت خوداي ايد( در عرض را موجود بدانيد )چون موجود را بطور کلي عرض دانسته

عرض  بايست متوقف و موجود به عرضي ديگر بدانيد؛ هکذا در مورد  مين عرض را نيز اي 

، تفسير مابعدالطبيعه؛ 11، صهمان) آيد سل الزم ميـن توقف و تسلاي  تا بينهايت دوم و...
 .(17صب، 

 تمايز آنکه ضمن عين و ذهن تمايز در خويش شناسي معرفت مباني بر بنا نيز سهروردي    
 اي همغالط را عيني زيادت بر قول اما شمارد،  مي بديهي به قريب را ماهيت و وجود  ميمفهو

 او شد نقل چنانکه 4.است دانسته واقعيت شناخت در اذهان سرگرداني سبب و آشکار

 وي. است ذهن در جدايي تنها منظور ماهيتش از شيء وجود تمايز در که کند  مي تأکيد
 از برخي براي عقلي جهات و اعتبارات مسئلة بدانکه: »گويد  مي المطارحات و المشارع در

وجود را از حيث مفهوم آن و   ميسرگرداني گرديده است و قوتشويش و  سبب مردمان،

شان اي  اند و در برابر واقع در عالم خارج دانسته يامکان و وحدت را اموري زائد بر اشيا
ن چيزها، اموري هستند که در مفهوم، زائد بر ماهياتند اما صورت عيني و اي معتقدند که  ميقو

شيخ  .(848)ص«آيند  ميدر ميان دو طايفه به شمار  شان از اهل نظراي خارجي ندارند. پس
دهد و موضع خويش را مطابق   ميالدين سهروردي، گروه اول را به مشائيان نسبت  شهاب

ي أخواند بيان نموده است؛ وي ر  مي  ميشان را از اهل نظر و دقت علاي با گروه دوم که
زيادت وجود بر ماهيت در ذهن  شمارد مبني بر عدم  ميشان را از عوام اي  جماعت سوم که

پس از بيان ميزان و  التلويحاتاو در  .(جاهمانداند)  ميشان را اليق خطاب ناي  را بيان و

در تمايز اعتبارات ذهني و عيني و تمايز آنچه در ذهن و عين متمايز از ماهيت  اي قاعده
توان از تمايز   مينگيرد که   مياست از آنچه تنها در ذهن متمايز از ماهيت است، نتيجه 

وجود و ماهيت در ذهن، تمايز آن دو را در عين استخراج کرد زيرا تغاير ذهني مستلزم 

وي سپس بر  .(21-22التلويحات، ص ، 1ج همو، مجموعه مصنفات،)تغاير عيني نيست

اساس تمايز وجود و موجود، اتصاف وجود به موجوديت رامستلزم وجودي ديگر دانسته و 
کند و پس از آن تقرر ماهيت پيش از وجود را نقد   ميال لزوم تسلسل ابطال آن را با اشک

گويد اگر وجود صفتي براي ماهيت و نيز امري عيني در خارج باشد، به ناچار   مينموده و 
 ماهيت قابل آن خواهد بود و الزم است ماهيت قبل از وجود خويش موجود باشد.
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احتراز از خلط ذهن و عين و تسري احکام عالم بنابراين سهرودي در تالش خود جهت     
ن نظريه اي وجود و ماهيت به عالم عين، در مواضع متعدد به نقد  ميذهن مانند تغاير مفهو

کند. او بر آن است تا اثبات نمايد که   ميپردازد و عيني انگاري وجود را نفي   ميمشائيان 

، 1، جهمان)و انتزاع عقل است وجود، مفهوم و صفتي عيني نبوده، بلکه حاصل اعتبار

  .(113، صالمقاومات؛ 22، ص التلويحات؛ 21-22، صاالشراقةـحکم

جعل نيز، براي اولين بار جعل مرکب را به کناري نهاده و جعل را  مسئلةسهروردي در     

داند و   ميداند. بلکه جعل را بسيط دانسته و متعلق آن را ماهيت   ميافاضه وجود به ماهيت ن

، ص المشارع و المطارحات، همان)گردد  مين ترتيب بحث عليت نيز در ماهيات جاري بدي

 ةنور بنا نهاده، بحث از وجود در فلسف ةخود را بر پاي ةاما از آنجا که سهروردي فلسف .(871
ن خصوص يکسان نيست. او )در برابر مشائيان(، عليت اي  او به تکامل نرسيده و نظرات او در

جاري دانسته اما در مواضع متعددي از آثارش نيز عليت را در وجود جاري را در ماهيات 

و عليت در علل اربعه را نيز در وجود تقرير نموده ( 29-87، ص التلويحاتهمان، )داند   مي

و ابداع را نيز وابستگي وجودي ميان دو حقيقت بدون توقف بر امر ثالث تعريف  (جاهمان)
  .(44، صهمانکند)  مي

گويد اما   مياز اعتباريت وجود سخن  در برابر مشائيانروردي در عمده مباحث خود هس    
همانند مورد ذکر شده، او در بحث از وجود واجب و نفس و مافوق آن نيز مواضعي دال بر 

  .(897و891، ص 1؛ همان، ج111و 18،85،87، صهمانعيني دانستن حقيقت وجود دارد)

 سينا ابنخود را از انتقادات وارده بر  ةميرداماد چگونه فلسف گردد که  ميدر ادامه مشخص     
جعل بسيط چگونه از مواضع دوگانه در خصوص  ةداشته و نيز ضمن پذيرش نظري دور نگه

ن خصوص يا  اعتباريت يا اصالت وجود يا ماهيت، رهايي يافته و به ديدگاهي يکسان در
رابطه وجود و ماهيت در خارج  به  دست يافته است. جهت روشن شدن ديدگاه او در مورد

 شود:  ميپرداخته  "اصالت"و  "معقول ثاني فلسفي"، "جعل"، "تقدم ماهيت"مسائل 

 
 تقدم ماهيت

قائل است. هر دو مرتبه در خصوص ماهيـت  « وجود»و « تقرر» ةميرداماد براي ماهيت دو مرتب
نکـه در  اي فـار  از  تقرر، شکل گيري خود جوهر ماهيـت اسـت   ةمجعول صادق است اما مرتب
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 هبـ است فراتر از عوالم ذهن و عين و بـه مرت  اي عالم ذهن يا عين محقق شده باشد، بلکه مرتبه
وجـود ، انتـزاع مفهـوم     متـأخر  ةوجـود. مرتبـ   ةاالمر متعلق است و نيز مقدم است بر مرتب نفس

تقـرر  اسـت کـه از ماهيـت م     مياولـين مفهـو  « وجود»است. « ماهيت متقرر»مصدري وجود از 

ميردامـاد   .(51، صالقبسـات  شود)ميرداماد،  ميپيش از همه عوارض و مفهومات ديگر انتزاع 
عقلـي   ةکنـد کـه مرتبـ     مي تأکيدکند، اما   ميتعبير « عقلي واقع متقدم ةمرتب»به « تقرر» ةاز مرتب

 است بـه حسـب نفـس االمـر.     اي شود نيست بلکه مرتبه  ميآنچه با تعمل عقل و اوهام ساخته 
  5«هـل بسـيط مشـهوري   »و « هـل بسـيط حقيقـي   »ميرداماد دو مرتبه تقرر و وجود را بر حسب 

شـود    مـي ناميده « مرتبه تقرر و فعليت»نفس ذات مجعول بالفعل  ةمرتب»دهد:   ميچنين توضيح 

ع از موجوديت مصدري منتـز  ةو مرتب«. هل الشيء؟»است، يعني « هل بسيط حقيقي»و مطلب 
هـل الشـيء   » اسـت يعنـي   « هوريهـل بسـيط مشـ   »انـده شـده و مطلـب    خو« وجود ةمرتب»آن 

 «.  علي االطالق؟ موجود
ن دو مطلب به ديگري است به حسـب محکـي عنـه. و مفـاد سـالب در هليـات       اي پايان کار    

اسـت  « وجود علي االطالق»في نفسه است و در مشهوري، سلب « ذات»بسيطه حقيقي، سلب 

به حسب محکـي عنـه واحـد اسـت... پـس بنـابراين وجـود        ن دو به ديگري نيز اي و بازگشت
بنـابراين ماهيـت مجعـول يکبـار تنهـا از       .(83ص همـان، « )همان شرح نفس ذات متقرر است

نکـه در عـالم   اي شـود، بـدون لحـاظ     مـي لحاظ شکل يافتن و قوام يافتن خودش در نظر گرفته 
االمـري   نفـس  اي مرتبـه  ن لحـاظ ايـ  تاصل به وجود عيني يا ذهني موجود هست يا نيست، کـه 

،  متـأخر  ةمتقدم است کـه در مرحلـ   اي ن مرتبه قوام ذات، مرتبهاي است) و نه تعمالت ذهني(.

، همـان شود و در مراحل بعد ساير مفاهيم و عرضيات)  ميمفهوم وجود مصدري از آن انتزاع 
اعـل  کند ماهيت به نفس خود غير متقرر اسـت و تقـررش از جانـب ج     مي تأکيدمير  .(52ص

کنـد و سـنخش را     مـي دهد و نفسش را جعل   ميفاعل مبدع مفيض است که ذاتش را فعليت 
 .  (جاهمانکند)  ميکند و جوهرش را افاضه   ميابداع 

وجود)مفهـوم مصـدري    ةدم بـر مرتبـ  ـرر مقـ ـاهيت متقـم ةرتبـدم، مـحث تقـابراين در بـبن    
 باشد.    ميمنتزع( 
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 ميرداماد و جعل

مجموعــه کنـد)ميرداماد،    مــيجعــل را بـه دو نــوع بسـيط و تأليفي)مرکــب( تقسـيم    ميردامـاد  

 دانـد:   مـي وي متعلق جعـل را ماهيـت بـه جعـل بسـيط       .(9، صاالفق المبين ،2، جمصنفات

ن است که تنها به علت جعل جاعل اي  گردد  ميکه در سخنان ميرداماد بارها اشاره  اي نکته

انتـزاع   ن اي  ماهيت انتزاع کرد و نفس ماهيت در صحتتوان موجوديت را از   مياست که 
( و 51، صالقبسـات همو، ثيري ندارد و اصوال پيش از جعل موجوديتي در اعيان ندارد )أت

گيرد نه به وجـود و نـه بـه صـيرورت. در حقيقـت پـس از         ميجعل نيز تنها به ماهيت تعلق 
نکـه  اي بر بسـيط بـودن جعـل و   جعل مبني  ةمطرح شدن نظريه بسيار مهم سهروردي در زمين

جـاد الشـيء   اي  شـود بلکـه جعـل     ميدر جعل چيزي از جانب خالق به چيزي ديگر، افاضه ن
ن ايـ  جاد الشيء من شيء، ميرداماد نيز چون سـاير فالسـفه پـس از سـهروردي،    اي است و نه

ل  جهـت تبيـين خلقـت، بـه دنبـا      سـينا  ابـن ن اساس ديگر مانند اي نظريه را پذيرفته است و بر

جزئي مابعدالطبيعي که الزم است به ماهيت افاضه شود تا آن را موجوديت ببخشد، نيست 
و در نتيجه در فلسفه ميرداماد جعل تنها به خود ماهيت شيء ) که در نظر او تمـام واقعيـت   

گيرد و چنين نيست که در جريان خلقت، جزئي) چه بـه    ميدهد( تعلق   ميشيء را تشکيل 
و ترکيب حقيقي و چه به صورت عروض مابعدالطبيعي( عـارض   صورت عروض خارجي

 ماهيت گردد. 

 
 ميرداماد و معقول ثاني فلسفي

در ديدگاه او در خصـوص جايگـاه      ميثير مهأنظرات ميرداماد در مورد معقول ثاني فلسفي ت

در برابــر ماهيــت دارد. آراي ميردامــاد در مــورد مفــاهيم فلســفي از دو جنبــه حــائز وجــود 

خـاص    مينکه معقوالت فلسفي را با عنواني جامع و به مثابه قساي ت است، هم از لحاظاهمي

« وجـود »چـون    مـي از مفاهيم در نظر گرفته و هم به طور خاص به تحليل مفاهيم فلسفي مه
پرداخته است. ميرداماد در عبارات خويش، در مقابل معقوالت ثاني منطقي، به تصـريح از  

آن قرار  ةرا در زمر« وحدت»و « وجود»چون   ميگفته و مفاهي معقوالت ثاني فلسفي سخن

ن صـناعت  ايـ  مطلق وحدت و کثرت از معقوالت ثاني طبق اصطالح شـايع در »داده است: 
خسـت  ن  ةاست، نه از معقوالت ثاني ميزاني)منطقي( که عروضشان بـه معقـوالت در درجـ   
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آنهـا در تقـرر    قوالت در ذهـن اسـت و از جهـت حالـت    ـود معـ ـصوص وجـسب خـبه ح
ن عبارت، ميرداماد به طور تلويحي به تفـاوت ميـان   اي در .(275-271، صهمان«)شان ذهني

معقوالت ثاني فلسفي)معقول ثاني به اصطالح شايع( و معقـوالت ثـاني منطقـي نيـز اشـاره      

کرده است: معقوالت ثاني منطقي بر حيثيات ذهني و خصوصيات وجود ذهنـي معقـوالت   

او با جـدا کـردن معقـوالت    . وند، اما معقوالت ثاني فلسفي چنين نيستندش  مياولي عارض 

يابد. تا پيش از آن، مفاهيم بـه اولـي و ثـاني      ميراه   ميثاني فلسفي از منطقي به دستاورد مه
نيز يا بايد مفهـوم اولـي و نـاظر بـه جوهريـات يـا       « وجود»شدند و مفهوم   ميمنطقي تقسيم 

شـد. در    مـي ني منطقي و تنها ناظر به مفاهيم ذهني در نظر گرفته بود يا معقول ثا  مياعراض 
از معقـوالت کـه ظـرف آنهـا ذهـن و منشـأ آنهـا عـين          اي او به صراحت از دسـته  که حالي

گويد و از عيني انگاري مفاهيم فلسفي و يا ذهني صـرف انگاشـتن آنهـا      ميباشد سخن   مي
دهـد. او ابتـدا     مـي تفاوت را آشـکارتر توضـيح   ن اي ميردر تقويم االيمان  1ماند.  ميبر حذر 
ن صـورت  اي اگر معناي واحدي بر هويات عديده حمل شود، در»کند:   ميرا بيان   ميقانون مه

« بين آن هويات حتما طبيعت مشترکي هسـت کـه مطـابَق واقعـي آن معنـاي مشـترک اسـت       

بـه عبـارتي تـا طبيعـت مشـترکي بـين چنـد هويـت نباشـد، معنـاي            .(211-218، صهمان)

کنـد کـه     مـي شمول قانون فوق را مشخص  ةشود. او سپس داير  ميواحدي به آنها اطالق ن

بـه   اي است که همگي به گونـه  اي جوهريات و نيز اعراض و نيز مفاهيم ذهني ةدر برگيرند
ن ايـ  نطقي چون جنس و فصـل را از حقيقت و اعيان خارجي تعلق دارند. او سپس مفاهيم م

سـخن   اي کنـد. در حقيقـت ميردامـاد در توضـيح خـود از مفـاهيم فلسـفي         ميدايره خارج 
گويد که به رغم ذهني بودن، گروهي از آنها منشا انتـزاع خـارجي دارنـد و بـه حسـب        مي

ي التي تعتبـر فـ    ةـالمفهومات الذهني» شوند:   ميوجودات خارجي موضوعات، بر آن حمل 

« صودفت للموضوعات بحسب أنحاء وجوداتهـا فـي ايعيـان     ةـحذاء أحوال و أوضاع عيني

که خصوصـيت ذهنـي ماهيـات در حمـل و مطابقـت       ن مفاهيماي )همان( روشن است که

اند که در مقابل معقوالت ثاني منطقي قـرار   همان معقوالت ثاني فلسفي -آنها دخيل نيست
 دارند. 

کند    ميدهد. او شک  را چنين بيان   ميانون يادشده به شکي پاسخ ميرداماد در مورد ق    
اد ي ةشود، طبق قاعد  مياشيا به معناي واحد حمل  ةبر هم« وجود»ا از آن رو که يآ  که



 ميرداماد و وجود و ماهيت                                                                                                                                         
___________________________________________________________________________________ 

 

17 

17 

17 

بر تمام آنهاست؟   « وجود»طبيعت ذاتي مشترکي دارند که مصحح حمل  ياشيا ةشده، هم
مشترکي بين همه ممکنات هست که  مشخص است که اگر چنين باشد، حقيقت خارجي

بايد آن را به صورت ترکيبي طبيعي و خارجي  و يا مابعدالطبيعي با ماهيت ممکنات در 

ق انتزاع مفهوم وجود از همه است و مطاب« وجود»رجي که نام آن نظر گرفت.  حقيقتي خا
 ممکنات است. راهي که به اعتقاد به اصالت دو حقيقت و صدور حقيقتي مرکب  از

که پيشتر -ن مورداي شود. بيانات ميرداماد در  ميماهيت و وجود از ذات واحد حق، منتهي 
ن مشکل بر اي راهي را که ميرداماد براي حل -نيز به سخناني مشابه آن اشاره شده است

سازد. راهي که در تکميل سير فلسفي بحث وجود و ماهيت و   ميگزيند مشخص   مي

همچون ساير فيلسوفان  -ا توجه به اعتقاد مير به جعل بسيط ن دو، و باي  چگونگي رابطه
در جعل، به پذيرش اصالت و « چيزي»به « چيزي»و عدم اضافه شدن  -پس از شيخ اشراق

مورد  و اما در» گردد:   ميمنتهي  -ماهيت و وجود-ن دو اي مجعول حقيقي بودن يکي از
ق . پس آنچه که مطابرقي وجود داردق انتزاع  فه بين منتزع منه و مطابکشک دوم: بدرستي

است و چيزي از  -جل مجده - و عنوانش است حقيقت قيوم واجب بذات« وجود»

ن امر راه ندارد. بلکه مصحح انتزاع وجود از ماهيت اي خصوصيات ماهيات ممکن در
ن ارتباط، اي ارتباط ماهيت با آنکسي است که مطابق انتزاع حقيقي وجود است که

ن وجود مطلق که تصورش فطري است، از ممکنات متقرر انتزاع اي بنابرصدوري است... 
نکه مطابق انتزاع، همان استناد به موجود حق است و خصوصيات ماهيات اي شود مگر  مين

ن بيانات، ديدگاه ميرداماد در اي  از .(218، صهمان)«تاثير( است ن مورد ملغي) و بياي در

گردد. مالک انتزاع وجود از ماهيت   مين خصوص وجود و رابطه آن با ماهيت روش
ن استناد نيز از رابطه صدوري و ظلي  بين ماهيات اي  ممکن تنها استناد به ذات حق است و

با معناي واحد بر همه اشياء را ممکن « وجود»شود. آنچه حمل   ميو ذات حق ناشي 
نيست، بلکه « وجود» سازد، حقيقتي خارجي و يا مابعدالطبيعي در کنار ماهيت، به نام  مي

خود صدور بسيط) و نه مرکب( ماهيت از ذات حق، مصحح حمل معناي وجود بر ماهيت 
ن ديدگاه تنها يک اي داند و در  مياست. او به پيروي از شيخ اشراق، جعل را بسيط 

حقيقت است که از ذات واجب صادر شده و چنين نيست که امري به امر ديگر اضافه 

کرده باشد. جهان خارج را تنها يک حقيقت پر کرده است: ماهيت  شده و آن را موجود
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ثر از نگاه ماهيت مدار پيشينيان، واقعيت اصيل به ماهيت تعلق أيا وجود. اما در نگاه مير، مت
صدوري  ةاز واقعيت نبرده است. ماهيت، مجعول بذات است و رابط اي دارد و وجود بهره
انتزاع مفهوم مصدري وجود از ماهيات است. در  ن رابطه ظلي، مصححاي با جاعل دارد و

جهت بيان ربط ماهيت مجعول ) که واقعيت جهان   مي، تنها مفهو«وجود»حقيقت مفهوم 
خارج را پر کرده است( با جاعل حق است و نه چيزي ديگر. خصوصيات ماهيات ممکن 

وجود از ماهيت هيچگونه ارتباطي با انتراع وجود از ماهيت ندارد و به عبارتي، انتزاع 
به عنوان « وجود»گونه کيفيت اضافي خارجي در ماهيت ممکن نيست و  نشانگر هيچ

از واقعيت حتي به صورت ترکيب مابعدالطبيعي با  اي مفهوم مصدري انتزاعي، هيچ بهره

کند که وجود   مي تأکيدماهيت و به صورت بالعرض ندارد. ميرداماد در االفق المبين 
ن ترتيب مالک اي ت نيست که مانند اعراض قائم به ماهيت بوده و بهامري زائد بر ماهي

حمل مفهوم موجود بر ماهيت باشد، بلکه تنها معنايي مصدري است، معناي شدن و 
شود   ميصيرورت، که از خود نفس ماهيت و نه هيچ امر ديگري، با تحليل عقلي انتزاع 

موجود نفس ذات ماهيت است اما کند که مصداق حمل   مينگونه کامل اي  وسخن خود را

کند که در ظرف   مي تأکيدنه بما هي بلکه از حيث ارتباط با جاعل. مير در بيانات فوق 
، مجموعه مصنفاتا ظرف بودن و تحقق( هيچ چيز جز ماهيت نيست)همو، ـود) يـوج

 .(5، ص2ج
 
 اصالت)اثبات اصالت ماهيت( 

 مسئلةمنشأيت اثر و مانند آن و در  داري و ثبات و در لغت به معناي ريشه« اصالت»
 ـه يکشود ک  مياصيل گفته   ميصفت مفهوم است و به مفهو« اصالت وجود يا ماهيت»

تحقق و » نجا تنها اصالت در اي  واقعيت خارجي مفروض، فرد بالذات آن مفهوم باشد. در
زي است ن بحث چياي مورد نظر است؛ يعني مراد از اصيل در« موجوديت و واقعيت داشتن

که بالذات موجود است نه بالعرض و تحقق و موجوديتش از آن خود اوست، نه آنکه به 
مباحث پيشين، موضع   ميواسطه چيز ديگري به موجوديت متصف شده باشد. طبق تما

« تحقق » ن خصوص هم اصالت ماهيت و اعتباريت وجود در اي  صريح ميرداماد در

پيشتر «. جعل»ماهيت( و هم اصالت  ماهيت در  است)محل نزاع در بحث اصالت وجود يا
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گويد هستيِ ماهيت   ميبه جمالتي از مير دال بر اعتباريت وجود اشاره شد. او در قبسات 
ان وجود الشيء في اي ظرف  و  »در هر ظرفي چيزي جز وقوع ماهيت در آن ظرف نيست

که وجود زايد و چنين نيست « و عاء کان  هو وقوع نفس ذلک الشيء  في ذلک الظرف

بر ماهيت بوده و ملحق يا منضم به آن باشد و وجود حقيقتي فراتر از يک مفهوم مصدري 
کند که اگر وجود ملحق يا منضم به ماهيت باشد هل بسيط به هل   ميندارد. مير استدالل 

 شود  ميتبديل « ثبوت الشيء لشيء» ةبه مقول« ثبوت الشيء» ةکند و مقول  ميمرکب رجوع 
گويد   ميکند و   ميفرعيه را حل  ةدر اينجا ميرداماد مشکل قاعد .(87ص ،القبسات ،همو)

وجود  هر شيء ، ثبوت شيء است نه ثبوت شيء لشيء ؛ اما  به اين شکل که وجود شيء 

نفس تحقق آن شيء است و در نتيجه تنها ماهيت  تحقق دارد) و وجود يک مفهوم 
کند که اگر وجود وصفي عيني باشد يا   ميز مطرح است(. او در ادامه اين استدالل را ني

امري ذهني غير از مفهوم موجوديت مصدري باشد، آنگاه خود وجود بايد ماهيتي از 
البته . (جاهمانشود)  ميشود و تسلسل ايجاد   ميماهيات باشد که وجودش زايد بر ماهيتش 

نظر مير در  .(22ص ،)سهروردياين استدالل را پيشتر شيخ اشراق نيز بيان نموده است

عل نيز قبال بيان گرديد. در نظر ميرداماد جهان خارج را جخصوص اصالت ماهيت در 
اند و موجوديت ماهيت، بالذات و بدون هيچگونه واسطه در  افراد ماهيت تشکيل داده

عروض است و ماهيت ممکن تنها حيثيت تعليلي داشته)صدور از واجب( و مبري از 
مصدري است که با جعل جاعل و تقرر   ميي است. وجود، تنها مفهوهرگونه حيثيت تقييد
ق انتزاع وجود در خارج حقيقت قيوم واجب بالذات ابگردد. مط  ميماهيت، از آن انتزاع 

وجود نيست و  ياست و نيازي به تصوير هيچ مبدأ ديگري در ذات موجودات در ازا
کند تا در   ميجاد ناي  ارجي آنهابر ذات خ اي ارتباط صدوري ماهيات با ذات حق افزوده

المختصرات  ةذات ماهيات، مبدأ و ما به ازائي براي وجود تحقق يابد. ميرداماد در رسال
ابتکاري استداللي کامل در  اي (  با شيوه574-577، ص1، جمجموعه مصنفات)ميرداماد، 

کند.   مياقامه ن اصطالح( و اعتباري بودن وجود اي اثبات اصالت ماهيت)بدون به کار بردن
کند و زيادت   مين دو را رد اي ن رساله در بحث از وجود و ماهيت تمايز خارجياي او در

 داند و آنچه را که اثر جاعل بوده و در   ميوجود بر ماهيت را فقط در ذهن قابل قبول 
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داند که جهت رعايت اختصار از بيان استدالل او   ميخارج به واقع محقق است، ماهيت 
      . گردد  مينظر صرف

 
 ميرداماد و جمالت ناظر بر اصالت وجود

چنانکه مشاهده گرديد ميرداماد) بر خالف فيلسوفان مشـايي و اشـراقي پـيش از خـود کـه      

نبـوده    شاناي  فلسفي مبنايي نظام  مسئلةاصالت ماهيت يا وجود و اعتباريت ديگري،  مسئلة
 مسـئلة به موضعگيري صـريح در خصـوص   ن مورد ندارند(، اي و موضعگيري هماهنگي در

اصالت وجود يا ماهيت پرداخته و ديدگاه اصالت ماهيت را پذيرفته و نظام فلسفي خويش 

ن وجـود عبـاراتي در آثـار او هسـت کـه تعـابير اصـالت        ايـ   آن بنا نهاده است. بـا  ةرا بر پاي
ر تمـام فلسـفه او   گردد که اصالت ماهيت د  ميگردد و چنين بيان   ميوجودي از آنها ارائه 

   7سريان نيافته و مير نيز متمايل به نگاه وجودي بوده است.
عمده عبارات وي مربوط به بحث عينيت ماهيـت و وجـود واجـب تعـالي اسـت کـه از           

تــرين مبــاحثي اســت کــه ســخنان وجــود انگارانــه برخــي فيلســوفان پيشــين از جملــه   مهــم
آنچـه در عـالمِ تقـرر    » ن مبحـث:  ايـ   رداماد درسهروردي را نيز در پي دارد و اما بيانات مي

بنفس ذاته متقرر باشد و  بنابراين  بذاته مبدأ انتزاع و مصـداق  حمـل     حقيقتش است، اگر

ق مفهوم محمول)وجود(، همان نفس موضوع باشـد(، او قيـوم   بکه مطا موجود باشد)طوري
از غير خودش مجعـول   واجب بالذات است و اگر ذاتش، متقرر بذاته نباشد، بلکه ماهيتش

؛ باشد، در اين صورت ذاتاً مبدا انتزاع وجود و مصداق حمـل موجـود و مطـابق آن نيسـت    
ري به دليل افاضه جوهر ماهيـت و نفـس ذاتـش از  جانـب     بلکه انتزاع وجود از چنين متقر

جاعل است آن هم به جعـل بسـيط و از جهـت اسـتناد بـه جاعـل. پـس او ممکـن محتـاج          

 .(117، صااليماضــات ،1، جهمـان ميردامــاد، «)ماهيــت و وجـود اسـت  نيازمنـد از جهـت   
 گـردد وجـوب واجـب بـه معنـي وجـود محـض بـودن او در معنـاي            مـي چنانکـه مشـاهده   

است کـه   اي ن معناست که خود سنخ حقيقت واجب به گونهاي  اش نيست بلکه به صدرايي
ع وجود از آنهـا متوقـف بـر    شود بر خالف ممکنات که انتزا  ميوجود، بالذات از او انتزاع 

جعل جاعل است و از آن تعبير کرده به فقر در ماهيت و وجود که با توجه به ساير بيانـات  

نجا مقصود از وجود، يکي از دو جـزء  اي ميرداماد در خصوص وجود مشخص است که در
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ن معناسـت  ايـ  مابعدالطبيعي وجود و ماهيت در ممکن نيست. بلکه احتياج در وجود نيـز بـه  
 ه در انتزاع مفهوم مصدري وجود از ماهيت نيز به جعل  و بالفعل شدن ماهيت نياز است.ک
بر عينيـت ماهيـت و انيـت واجـب،      تأکيدبر مصدري بودن مفهوم وجود در عين  تأکيد    

تصــرف و   مــين فقــرات از تقديســات بــا وضــوح بيشــتري بيــان گرديــده اســت)با کايــ در
ماهيـت اول تعـالي   :» له، از قول خـود  أحکماي مت هاي همنظور و معني ما، گرو» تلخيص(: 

ن است که نسبت  ميان مفهوم وجـود )مطلـق انتزاعـي فطـري( بـا      اي ، بيانِ«بعينه انيت اوست
ذات حقه واجب  مانند نسبت مفاهيم انسانيت و انسان به ذات انسان اسـت) و چنـين اسـت    

وجـود بالـذات و نيـز     چـون موجـود، وجـوب تقـرر و      مينسبت ذات حقه واجب و مفـاهي 

ايـن نسـبت) ميـات مفهـوم     . مفهوم واجب التقرر و الوجود بالذات کـه از آن اخـذ شـده (   
ا نسـبت  يـ وجود و ذات واجب( مانند نسبت مفاهيم زوجيت و زوج به ماهيت عـدد چهـار   

نيسـت کـه     ناي  مفاهيم داراي زاويه بودن و داراي زاويه به ماهيت مثلث نيست و منظور ما
عقلــي و طبيعتهــاي معقــول منتــزع کــه چيــزي جــز معــاني مصــدري انتزاعــي   محمــوالت

نيستند)وجود(، همان عين ذات متقررالحقيقه واجب هستند و حقيقت حقـه او، ذات ذوات  

کـه طبيعـت    است و حقيقت حقايق است و منبع ماهيـات و انيـات اسـت و چگونـه کسـي     
 .(187، صالتقديسـات  ،1،  جهمـان )« دانـد   مـي غريزي انساني دارد چنين چيـزي را جـايز   

ميرداماد به طور صريح مفهوم وجود مصدري و موجود و نيز مفهـوم وجـوب و واجـب را    
ن ايـ  ة دانـد، پـس همـ     مـي در نسبت با ذات حق مانند مفهوم انسانيت نسبت بـه ذات انسـان   

ن توانند عـي   ميمفاهيم معنايي مصدري و انتزاعي و اعتباري دارند و چنانچه تصريح کرده ن

شـود نـاظر     مـي ذات واجب باشند بلکه آنچه از آن به عينيت ماهيت و انيـت واجـب تعبيـر    
ن مفاهيم بدون نيـاز بـه هـيچ حيثيـت تقييـدي و تعليلـي از واجـب انتـزاع         اي ن است کهاي بر

شوند مانند انتزاع ذاتيات از ذات و نه مانند انتـزاع لـوازم ماهيـت از ذات ماهيـت)انتزاع       مي
در افق المبين نيز  چهار( که نيازمند حيثيت تعليلي)خود ذات ماهيت( است. مفهوم زوج از

در مباحـث او  « وجـود »کنـد کـه منظـور از      ميييد أميرداماد همانند مواضع ديگر آشکارا ت
کـه سـخن از عينيـت      ميکند هنگـا   مي تأکيدهمان وجود مصدري انتزاعي اعتباري است و 

نيسـت کـه همـان وجـود مصـدري انتزاعـي عـين        ن ايـ   وجود و ذات واجب است، منظـور 

 کنـد کـه در نظـر او معنـاي ديگـري از وجـود)مثالً        ميحقيقت واجب است و هرگز بيان ن
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وجود( هست که در عينيت وجود و ماهيت واجب، آن معنـا مـد نظـر اسـت.        ميمعناي اس
 مسـئلة ن وجود سـاکت اسـت و بنـابراي     ميبلکه ميرداماد در تمام مواضع نسبت به معناي اس

دهـد کـه در مبحـث مـذکور،       مـي گونه توضيح  ناي  عينيت وجود و ذات را بارها و مؤکدا

ن است که ذات واجب متقرر بنفسه است و علت ندارد و بنابراين انتزاع وجـود از  اي  منظور
آن نياز به هيچگونه حيثيت تعليلي و يا تقييدي ندارد و خود ذات، مصداق حمل وجود بـر  

ن معنـاي  اي  بر حيثيت تقرر ذات حمل شود مانند ممکنات( و نکه وجود مثالًاي آن است ) نه
بـراي روشـن شـدن بحـث مثـال انسـانيت و        هبـار  عين وجود بودن ذات واجب است و دو

مصدري است که براي انتـزاع از ذات نيـاز بـه      ميکند که انسانيت مفهو  ميانسان را مطرح 

ن مفهـوم عـين ذات نيسـت و يـا     ايـ   شـود امـا    ميزاع حيثيت تعليلي ندارد و از خود ذات انت
همــان، واقعيتــي غيــر از حقيقــت ذات نيســت بلکــه تنهــا امــري معقــول و اعتبــاري اســت) 

مبحثي است کـه موجـب بيشـترين    « عين وجود بودن ذات باري»(. در هر صورت 187ص
ماهيـت در   وجـود و  ةميردامـاد شـده اسـت. در خصـوص رابطـ      ةاشتباهات در مورد فلسـف 

ميرداماد آثار مستقلي منتشر نگرديده اما در مواضعي که ضـمن مقالـه يـا کتـابي بـه       ةفلسف

از مباحث مربوط بـه عينيـت وجـود و     اصالت ماهيت در ميرداماد اشاره شده است، عموماً
، همـان اسـت) « کـل الوجـود و کلـه الوجـود    »نکه واجـب  اي  ماهيت واجب و تعابيري مانند

اهيتي وراء وجود ندارد و... برداشـتي اصـالت وجـودي    ( يا وجود صرف است و م153ص
ماهيـت در واجـب را دال بـر     داشته و فقرات مختلف مربـوط بـه مبحـث عينيـت وجـود و     

داننـد)در    مـي يکسان نبودن نظريه ميرداماد در اصالت ماهيت و تمايل او به اصالت وجـود  

مختلـف ميردامـاد    بـا دقـت در آثـار    کـه  حـالي هاي پيشين اشـاره شـده اسـت(. در     پاورقي
گردد تنها ظاهر اين جمالت به بيانات اصـالت وجـودي شـبيه اسـت امـا طبـق         ميمشخص 

.. تنها اين است .توضيحات مکرر ميرداماد مقصود او از اينکه واجب وجود صرف است و
اي است که انتـزاع مفهـوم مصـدري وجـود از آن نيـاز بـه هـيچ         که ماهيت واجب به گونه

 قييدي ندارد زيرا ذات)ماهيت( واجب، متقرر بنفسه است.حيثيت تعليلي يا ت
 
 لوازم و نتایج اصالت ماهيت 

 هاي کوتاهي به برخي لوازم و نتايج نظريه اصالت ماهيت در ت تکميل بحث اشارهـجه
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 طلبد:  مي اي تر آنها تحقيقات جداگانه گردد اما بررسي کامل  ميميرداماد  ةفلسف
داماد در مواضع متعددي وجود ذهني و امکان ارتسام ماهيت مير نفي وجود ذهني از واجب:

کند که انحفاظ ماهيت و   ميکند، از جمله در قبسات ابتدا استدالل   ميواجب در ذهن را رد 

وجود ذهني و  ةجميع جوهريات آن در هر نحو از انحاء وجود که باشد، واجب است و نحو
اگر شيء ماهيتي وراء وجود » دهد:   ميامه شود سپس اد  مييا خارجي از جوهر ذات انتزاع 

يابد و ماهيتش   ميصحيح است که ماهيتش با انطباع در ذهني، وجودي ارتسا ،داشته باشد

اما اگر  ن وجود انطباعي از تقرر اصيل و وجود متاصل در خارج جدا گردد.اي از حيث
ل عيني به ذاتش ماهيتش بعينه همان وجود اصيل در خارج باشد، آنگاه نسبت وجود اصي

گنجد که   مينسبت انسانيت به ذات انسان است، پس در پرگار تصور و دايره امکان ن

شود   ميذاتش با وجود ذهني يافت شود و ماهيتش در ذهني تمثل پيدا کند وگرنه الزم 
، القبسات ميرداماد،«)که ماهيتش از نفس ذاتش يا از ذاتياتش، منسلخ و جدا گردد

نگرد و از آنجا که   مي همسئلفقره نيز ميرداماد با ديد اصالت ماهيتي به  در اين .(49-57ص
در نظر او  اصل تحقق با ماهيت است، انتزاع يا عدم انتزاع وجود ذهني از آن وابسته به 

نحوه تقرر ماهيت است و از آنجا که ماهيت واجب متقرر بذاته است، مفهوم مصدري 
شود همچون انتزاع مفهوم مصدري انسانيت که ذاتي   يموجود خارجي، بذاته از آن انتزاع 

 گردد.  ميانسان است و هرگز مفهوم وجود ذهني از آن انتزاع ن

تشخص در نظر ميرداماد مساوق وجود است و بنابراين تشخص هر موجود نيز به  تشخص:
 ةتشخص واجب تعالي است. به عبارتي تشخص به نحوه وجود ماهيت است يعني نحو

کند که لوازم و عوارض الحق به ماهيت،   مياهيت با جاعل. ميرداماد تصريح ارتباط م
نکه از به هم پيوستن اي  کند بر  ميامارات تشخص هستند)نه عامل تشخص( و استدالل 

گيرد که متشخص نيست، پس اگر شيء ماهيت کلي داشته   ميکليات، کل واحدي شکل 

ن تشخص شيء نحوه وجودِ فائض از مبدع باشد، امکان حصول جزئيت را ندارد. بنابراي
پس تشخص نيز مانند وجود، مفهوم  دهد.  مياست که عقل، آن را به شيء تخصيص 

ق انتزاعش، ذات واجب است که متشخص بذاته عقول انتزاعي است که مناط و مطابم
است و صحت حمل شخصيت بر ماهيات، انتساب آنها به جاعل است و به حسب حقيقت 

کند که   ميکند، شيء يا از مفارقات است يا از ماديات و بيان   ميجاعل صادر ماهيتي که 
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تعدد وجود به تکثر اشخاص موجود و واحد بودنش به واحد شخصي بودن شيء است 
نکه وجود معنايي انتزاعي از ماهيت متقرر است بنابراين لزوما تعدد و اي که با توجه به

 .(11و 58،ص1؛  ج71، صهماناست)وحدتش نيز تابع خصوصيت ماهيت مجعول 

 مصـدري و انتزاعـي بـودن    امکان به حسب سنخ حقيقت ممکن است نه بهه حسهب وصهف وجهود:    

 ةدر ماهيت)البته ماهيت متقرر( در تمام وجـوه فلسـف   ءمفهوم وجود و انحصار حقيقت شي

 ةسـف امکـان در فل  همسـئل مواد ثالث. بررسـي   مسئلةگردد، از جمله در   ميميرداماد مشاهده 
ميرداماد از آن جهت مهم است که مشکل ارائه تبيين فلسفي براي خلقت را بدون نيـاز بـه   

کنـد. گـام بـزرگ فـارابي و       مـي در نظر گرفتن حيث مابعدالطبيعي عارض بر ماهيت، حل 

تمايز منطقـي و معرفـت شـناختي ارسـطويي بـه تمـايز مابعـدالطبيعي و         در گذر از سينا ابن
ســاخت تفســير وتبيــين نــويني از   مــيت و وجــود، آنهــا را قــادر وجودشــناختي ميــان ماهيــ

شناسي و خداشناسي)ربط هستي به خدا( و وجود شناسي )تقسيم وجود به واجـب و   جهان
رشد  سينا از جمله ابن ممکن( ارائه دهند. لکن چنانکه اشاره شد برخي فيلسوفان پس از ابن

ر ماهيـت دانسـته و انتقـادات    و سهروردي مشـائين را قائـل بـه عـروض خـارجي وجـود بـ       

اصـالت   مسـئلة امـا موضـعگيري ميردامـاد در خصـوص      3شديدي را بر آنهـا وارد کردنـد.  
ن شـکل مطـرح گرديـده    اي شهيد مطهري براي اولين بار به ةکه طبق گفت -وجود يا ماهيت

ن انتقـادات مبـري کـرده و    ايـ  و برگزيدن اصالت ماهيت، او را از -(59است )مطهري، ص
حال موفق به تبيين فلسفي خلقت گشته است. ميرداماد اعتبـار وجـوب و امکـان و    در عين 

داند. از نظـر او    ميامتناع را نه به حسب قياس با وجود، بلکه به حسب سنخ حقيقت ماهيت 

اسـت کـه ال ضـرورت وجـود و عـدم، پيـرو آن       « الضرورت تقرر و التقرر»امکان، همان 
اسـت و بـه همـين صـورت طبيعـت      « سبب»ياج به است و طبيعت امکان، سبب طبيعت احت

امکان، علت افتقار نفس ماهيت در سنخ جوهرش و اصل ذاتش، به جاعلي است که نفـس  
کند و تقرر ماهيت را سبب پيـروي وجـود از آن)انتـزاع وجـود از آن(       ميماهيت را جعل 

ات و ال ال الــذ»و « ال ضـرورت تجــوهر و ال تجــوهر  »دهــد. سـپس از امکــان بــه    مــيقـرار  

کند که افتقـار ذات ممکـن بـه      مي تأکيدتعبير کرده و « ةـو ال الالماهي ةـالالذات و ال الماهي

 ةحسب سنخ حقيقتش است نه فقط به حسب وصف وجود. او در نظري دقيق، نظر فالسـف 
گـردد رد    مـي امکان، ذات بـه حسـب وجـود و عـدم اخـذ       مسئلةنکه در اي ونان را مبني بري



 ميرداماد و وجود و ماهيت                                                                                                                                         
___________________________________________________________________________________ 

 

15 

15 

15 

ع از ماهيـت متقـرر اسـت و    همان موجوديت مصـدري و خـود، منتـز    را وجودنمايد زي  مي
توان ماهيت را ماخوذ به آن در نظر گرفته و امکان را از آن اعتبار کرد. ميردامـاد بيـان     مين

گيرد و ماهيت بدون جعل جاعـل نـه     ميکند که امکان تنها وصف ماهيت مجعول قرار   مي

ن جعل جاعـل و يـا در صـورتي کـه تنهـا عـدم جعـل        متجوهر و نه ال متجوهر است و بدو
ماهيت  لحاظ شود، چيزي که از آن تعبير به ماهيت کنيم نداريم)حتي ماهيـت مـن حيـث    

را به آن اسـتناد کنـيم، مگـر بـه شـکل تقـديري صـرف) بـه           ميتوانيم مفهو  ميهي هي( و ن
به اعتبار تقـرر و بـا   ن بدان معنا نيست که وجوب و امکان و امتناع، اي صورت فرضي(. البته
شوند بلکه در هر صورت، آنهـا از عـوارض اشـيا در خـود نفـس        ميقياس به وجود لحاظ 

شود نـه ماهيـت از آن حيـث کـه       مياشيا هستند و ماهيت از حيث هي هي، متصف به آنها 
اند جواهر ماهيـات را   در نظر او منحرف کنندگان حکمت تالش کرده بالفعل متقرر است.

مربوب بودنشان، جدا کنند و مجعول بـودنِ سـنخ حقيقـت ممکنـات را در نظـر      از طبيعت 
گيرنـد و افتقـار را بـه      مـي گيرند و حقِ باري تعالي در ابداع ذوات معلوالت را نديـده    مين

هــاي معنـوي و معقــوالت ثانيـه) مقصــودش وجـود و عــدم اسـت( مســتند کــرده و      نسـبت 

دهنـد و از    مـي بـه جنـاب مبـدئيت اسـتناد     حصصي اعتباري که انتزاعي مصدري هستند را 
دهد که طبيعت امکان به هر سببي محتـاج    ميجويد. سپس توضيح   ميچنين افرادي برائت 

،  2، جمجموعه مصـنفات نيست بلکه به جاعل قيوم واجب بالذات، محتاج است)ميرداماد، 
لـق و  مطلـق جاعـل حـق و احتيـاج مط     ةاثبات جاعليـت و سـلط   ةميرداماد دغدغ .(225ص

پـذيرد کـه امکـان و احتيـاج ممکنـات از        مـي ن رو ناي ممکنات به او را دارد. از ةواقعي هم

طريق مفاهيم مصدري و اعتباري چون وجود و عدم تبيين گردد. او امکان را به آنچـه کـه   
گردانـد و آن را بـه افتقـار در نفـس ذات و الذات، معنـا        ميواقعيت دارد، يعني به ذات، بر

ماهيات ممکن در نفس حقيقتشان بـه فـاطر فيـاض باشـد. او      ةاحتياج همگوياي  کند تا  مي
انتزاعي از ماهيـت متقـرر اسـت، از حيطـه منـاط احتيـاج ممکـن بـه           ميرا که مفهو« وجود»

کنـد.    مـي گذارد و احتياج را به اصل حقيقـت ممکنـات وارد     ميجاعل واجب بذات کنار 
در نظـر   -موجـود بـذات  -ه جاعل، ماهيت را اصيلوي در جهت تبيين خالقيت و نياز تام ب

گرفته و وجود را کـه تنهـا حکايـت ذات ماهيـت متقـرر اسـت، از صـحنه واقعيـات کنـار          

ن ترتيـب در  ايـ  مفهوم بلکه به ذات هر شيء وارد کنـد. بـه   ـه يکگذارد تا افتقار را نه ب  مي
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و عدم افاضـه چيـزي   صدور يک چيز از واجب -ن نگاه به ماهيت، نظريه جعل بسيطاي پناه
يابـد.    مـي در کنار مناط احتياج ذاتي به علت واجب بذات، تبيـين صـحيحي    -به چيز ديگر

ثير نظريه سهروردي در خصوص جعـل بسـيط و تـالش او در يکپارچـه     أنجاست که تاي در

 -به عنوان امري اضافه بر ماهيـت  -دانستن حقيقت خارجي و اعتباري معرفي کردن وجود
کنـد کـه اگـر ذهـن و       مـي  تأکيدن نکته نيز اي گردد. همچنين مير بر  ميشاهده بر ميرداماد م

شوند زيرا مواد ثـالث،    مين صفات اي ذاهن هم نباشد، ماهيات در حد ذات خود متصف به
عوارض شيء در نفسش هستند نه به اعتبار تقرر و قياس با وجود، و ماهيت من حيـث هـي   

 .(277-273، صهمانب وجود ذهني يا عيني)شود نه به حس  ميهي به آنها متصف 

 
 نقد مالصدرا بر ميرداماد

 نمايـد   مـي سـخن ميردامـاد در مـورد اصـالت ماهيـت در جعـل را نقـد         اسفارمالصدرا در 
(. او پس از اشاره بـه سـخن سـهروردي در خصـوص مجعوليـت      471ص لهين،أ)صدرالمت

س قوام ماهيـت مصـحح حمـل    کند که نف  ميماهيت به جعل بسيط سخن ميرداماد را  نقل 
وجود است و اگر ماهيت به حسب ذاتش بي نياز از فاعل بوده و حمـل وجـود بـر آن نيـز     
صادق باشد از بقعه امکان خارج اسـت. پـس ماهيـت از حيـث تقـررش و از حيـث حمـل        

کنـد و بـا     مـي صـرف خـارج    يموجوديت بر آن نيازمند فاعل است و فاعل آن را از نيسـت 
ليفي از آن تبعيـت  أبخشد و آنگاه وجود  بدون واسـطه جعـل تـ     ميتقرر جعل بسيط به آن 

 کند.  مي
او از ميردامـاد شـده اسـت بيـان      ةاصلي را که موجب تمـايز فلسـف   ةآنگاه مالصدرا نکت    
مالصـدرا در نقـد ميردامـاد) و نيـز     «. وجـود »کند: تفاوت نگاه مالصدرا و ميردامـاد بـه     مي

ستدالل آنها بر اين است که وجود امر عقلي اعتباري اسـت و  گويد مبناي ا  ميسهروردي( 
« وجودات خاصـه »که ما بيان کرديم  معناي آن موجوديت مصدري انتزاعي است در حالي

کـه مبنـا ويـران شـود،      امر عقلي مصدري اسـت، و هنگـامي  « وجود عام»اند و  امور حقيقي
شـخص گرديـد ميردامـاد تنهـا بـه      چنانکه در اين مقالـه م  .(همانگردد)  ميبنيان هم ويران 

 معناي مصدري وجود نظر داشته است.
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دهد که اگر اعتباري بودن وجود را هم بپـذيريم،    ميمالصدرا نقد خود را اينگونه ادامه     
توان پذيرفت که مصداق حمل وجود بر ماهيت، نفـس ماهيـت هرچنـد بعـد از جعـل        مين

انتـزاع موجوديـت خواهـد بـود و امکـان      صورت نفس ذات ممکن منشـأ   باشد زيرا در اين

صادر شدن و يا مرتبط بودن ماهيـت بـا   »گويد   ميگردد. او   ميذاتي به وجوب ذاتي مبدل 
، در حمل وجود بر ماهيت، يا با ماهيت ماخوذ است يا نيست. اگر نيست که انقالب «علت

مصـداق  ست و اگرماخوذ است پس محکي عنـه وجـود و   ا از امکان ذاتي به وجوب ذاتي
حمل موجود شامل آن حيثيـت ارتبـاط نيـز هسـت. بنـابراين آنچـه از جاعـل صـادر شـده          

است؛ و آن حيثيت، وجود ماهيت است.  بنابراين اثر فاعـل  « ماهيت و آن حيثيت»مجموع 

(. 477،صهمـان ي مشـايين بـوده اسـت)   أطور که ر شود اتصاف ماهيت به وجود همان  مي
هرحال بايد براي ارتبـاط بـا جاعـل حيثيتـي غيـر از       هکه باستدالل مالصدرا بر اين مبناست 

 ةاشاره شد که دغدغـ  گردد.  مينفس ماهيت در نظر گرفت وگرنه ماهيت، واجب بالذات 
هـاي در نظرگـرفتن حيـث مابعـدالطبيعي عـارض بـر ماهيـت         تبيين فلسفي خلقت از انگيزه

اي در  يچ کيفيـت اضـافه  است اما چنانکه توضيح داده شد، در نظر ميرداماد جعل جاعل هـ 

کند و در ازاء آن، مطابَق انتزاع وجود)و مبدأ تصحيح حکم( را حقيقـت    ميماهيت ايجاد ن
گويـد خصوصـيات ماهيـات، در انتـزاع وجـود از آنهـا ملغـي و          ميداند و   ميقيوم واجب 

 (.218ع منه است)ميرداماد،صثير است و ماهيت تنها منتزأت بي

 
 نتيجه

 اصالت و اعتباريت وجود يا مسئلةداند که به   مييرداماد را اولين شخصي هيد مطهري، مــش
ماهيت، به شکل دوراني پرداخته است و طبق مطالب ارائه شده ميرداماد به طور واضح  

مذکور را به صورت دوراني مطرح کرده است. او ضمن پذيرش تمايز ذهني وجود و  همسئل
مبني بر خلط ذهن و عين و تسري احکام  ذهني  سينا نابماهيت، از انتقادات وارد بر نظرات 

تمايز وجود و ماهيت به عالم خارج، پرهيز کرده و تمايز خارجي وجود و ماهيت را رد 
ن اشتباه که وجود را يا مفهوم اي  کند. او با جدا کردن معقول ثاني فلسفي از منطقي، از  مي

از  اي ن را جزء معقوالت اولي و داراي بهراهناظر بر خارج بداند يا آ ثاني منطقي و امري غير

مصدري و    مييابد. او وجود را جزء معقوالت ثاني فلسفي و مفهو  ميتحقق بينگارد، رهايي 
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ن روند به پيروي از اي ة گيرد. ميرداماد در ادام  مي ناظر به خارج و ماهيات خارجي درنظر
گيرد و مجعول به جعل بسيط را   مير سهروردي، جعل را بسيط )و نه تاليفي و مرکب( در نظ

که همانند آنچه در جعل مرکب داريم به -داند و نيازي به حيثيت مابعدالطبيعي  ميماهيت 

بيند. در نتيجه او حتي تمايز مابعدالطبيعي   مين -ماهيت افاضه شده و آن را موجود کند
 ميمفهو د را صرفاًو وجو« تنها حقيقت اشياء»وجود و ماهيت را نپذيرفته و ماهيت را 

از تحقق حتي به صورت  اي داند که از ماهيت متقرر انتزاع گرديده و هيچ بهره  مياعتباري   
را که حمل مفهوم واحد وجود بر مصاديق خارجي  اي متحد با ماهيت ندارد. او مبدأ ويژه

که  يداند، به طور  ميکند، خصوصيت حقيقت قيوم واجب بالذات   ميمتعدد را امکانپذير 

ن انتزاع، اي ق و ما به ازاءبد، اما مطادهن  ميهرچند منتزع منه وجود را ماهيات متقرره تشکيل 
در واجب همان ذات واجب و در ممکنات ارتباط صدوري با واجب است و نيازي به 

در هر صورت دقت نظر . تصوير مبدأ ديگري در ذات موجودات در ازاء وجود نيست
ن اي اصالت وجود يا ماهيت و موضعگيري صريح در مسئلة ميرداماد در طرح دوراني

که از دوگانه  اي اش بر مبناي اصالت ماهيت، به گونه خصوص و چينش کل نظام فلسفي

هايي که در نظام فکري فيلسوفان پيش از او، در مورد اصيل فرض کردن ماهيت يا  گويي
ال هماهنگ و نتايج ارزشمند گردد رهايي يابد و به ساختمان فکري کام  ميوجود، مشاهده 

راه را براي شاگرد بزرگ او مالصدرا گشود تا او نيز  اي فلسفي دست يابد، چنين رويه
مبناي نظام فلسفي خويش را بر اساس موضعگيري در خصوص اصالت وجود يا ماهيت، بنا 

هماهنگ و دستيابي به نتايج فلسفي بديع   مينهد و همچون استادش موفق به چينش نظا

ها تفکر ماهوي در ميان فيلسوفان، هنوز راه بسياري در زدودن  ردد. هر چند به دليل قرنگ
رسوبات تفکرات ماهوي در فلسفه مالصدرا در پيش است و بررسي نظرات ميرداماد در 

مورد مسائل و موضوعات مختلف فلسفي که با نگاه ناب اصالت ماهوي به آنها پرداخته 
مالصدرا که با نگاهي  ةفهم مسائل و موضوعاتي در فلسفاست، کمک شاياني است براي 

 اند.  مشابه نگاه ماهوي پرداخته شده
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