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عمده وجوود دارد  رروهوب  ور     ةنظریدو « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت»در تفسیر معنای 

و  الذات مألخوار  را رور کورده وجوود اموت اموا ا  آن وا کوه          حقیقتاًآنند که هر چند آنچه 
موجود  حقیقتاًوجود نیست، در خار  عین وجود و  ه تبع آن  ةماهیت چیزی جز تعین و نحو

 صورفاً ر ررفتوه اموت   عالم عین را در   حقیقتاًآنچه  که امت  در نقطه مقا ل رروهب معتقدند
  ا  دیدراه امت   مبذهن آد ةحقیقت وجود امت و ماهیات تنها نمود و تصویر وجود در ررد

اول، اتحاد وجود و ماهیت چیزی جز عینیت خارجب ماهیوت  وا وجوود نیسوت ولوب ا        ةنظری
 ه معنوای صودم مفهووم ماهیوت  ور وا عیوت        صرفاًدوم، اتحاد ماهیت  ا وجود  ةدیدراه نظری

   امترجب خا
امت اما نگواه هموه جانبوه  وه     هماهنگ دوم  ةهر چند  رخب عبارات صدرالمتألهین  ا نظری    

 این  ما د  دو شاهد مهم رواه  ر  مباول رهنمون  ةعبارات و مبانب صدرالمتألهین ما را  ه نظری
دعووای اذات و صووفات حووا تعووالب و   ةدعامووتت تیووبیه را طووه وجووود و ماهیووت  ووا را طوو   ا

 «وجود ذهنب»متألهین مبنب  ر انطبام ماهیت ذهنب  ا ماهیت خارجب در مبحث صدرال
  اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، عینیت ماهیت  ا وجود 

 

 مقدمه

 « اصالت وجود و اعتباریت ماهیوت » ةمسئلترین رهیافت در نظام حکمت صدرایب   دون شک مهم
رالمتألهین امت و نقش متون فقورات را  ورای موایر مسوا ل     صد ة یت الغزل فلسف مسئله این   امت
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مبتنب  ور      ب، حرکت جوهری، اتحادعا ل و معقول وکند  تیکیک در وجود، ر ط عل  مبفا ای آن
 د و  دون آن  ا ل تفهیم نیستند هستن« اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ةمسئلرذیرش 

اصالت » ةمسئلاصلب در  دعای ا ه تبیین محل نزاع وهر چند صدرالمتألهین در آثار متعدد خود      

متعددی  ر آن ا امه کورده و  وه اشوکامت مر وو   وه آن       ةررداخته، ادل« وجود و اعتباریت ماهیت
ا  دیر ا  ا  مووی شوارحان   « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ةمسئلاما یکب ا  فروع رامخ داده، 

 ةمسوئل معارض  رار ررفته امت و آن،  ی مختلف و  عضاًاه صدرایب، مورد تفسیرها و توجیه ةفلسف
 امت  « تفسیر اعتباریت ماهیت»یا  ه تعبیر دیگر « تحقا ماهیت ةنحو»

را ا  مووی شوارحان و    ها مؤال، طیف ومیعب ا  رامخ این  معنای اعتباری  ودن ماهیت چیست؟    

رروهوب ماهیوت را حتوب     ( 91، ص1383معلموب،   رک صدرا در رب داشته اموت   ةفلسف مفسران
اعتباریوت  »و تفسویری ا    انود   ر عرشِ تحقا و عینیوت خوارجب نیوانده   « اصالت وجود» نا ر فرضِ 

موا رار اموت و در مقا ول    « تحقوا و عینیوت ماهیوت در عوالم خوار      »که  ا  اند ارا ه داده« ماهیت
کوه   انود  ارا وه داده  «اعتباریوت ماهیوت  »و تفسویری ا    اند رروهب ماهیت را  ه فرشِ ذهنیت کیانده

ذهون  ة که ا  وجود خارجب  ر رورد  ای  ه مثا ه مراب، حکایت ذهنب وجود و مایه صرفاًماهیت را 

   اند افتاده امت، تقلیل داده
 ایون   طلبود  نگارنوده در    مبم الب  یش ا  یک مقاله « اعتباریت ماهیت»ررداختن  ه تمام تفامیر     

اموت کوه توموط  رخوب     « اعتباریوت ماهیوت  »مبِ تفسویری ا   نوشتار در رب توصیف، تحلیل و  رر
در عوالم عوین، محقوا     حقیقتواً ده و  ر اماس آن، ماهیت  ه تبع وجود شییمندان معاصر ارا ه اند ا 

 ایوون  (  البتووه  ووه43ص، 1   ،1386، هموووو 34-39، ص 1388  فیاضووب، مرمرضووا، رک امووت 

و در روب مون ش میوزان صوحت و موقم آن       دیدراه اشکامتب وارد شده که  وه آن اشواره کورده   
 خواهیم  ود  

ین و  ررمب مقاله آن امت که  ا نقل عبارات متعدد صدرالمتأله این  یکب دیگر ا  اهداف ما در    
عبارات وی دریا یم که عبوارات و کلموات صودرالمتألهین در جموع  نودی       همه جانبه و نه موردی

ما رار اموت یوا  وا تفسویری کوه ماهیوت را       « ت  ا وجودعینیت خارجب ماهی»نهایب  ییتر  ا تفسیر 
 داند، هماهنگ امت؟   مبو حاکب ا  حقیقت وجود   مبامری ذهنب و مفهو صرفاً

 
 اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در آثار صدرالمتألهین 

 ررداخته شود،  « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» بل ا  آنکه  ه تحلیل و  ررمب تفسیر صحیح ا  
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دیدراه، مورد توجه  این  روری امت  رخب ا  عبارات صدرالمتألهین  ه عنوان مبدع و مبتکرض
 رجوع  ه عبارات او عیار تفسیر صحیح ا  ناصحیح من یده شود    رار ریرد تا آنگاه  ا

دارد که در ا تدا او نیز  ا ل  وه اعتباریوت وجوود و اصوالت ماهیوت  ووده         مبصدرالمتألهین  یان     

مأل خار  را رُور   حقیقتاًکه در ررتو هدایت الهب، حقیقت امر  ر او آشکار شده که آنچه این  تاامت 
  :اند کرده وجود امت و ماهیات  وی تحقا و موجودیت را امتیمام نکرده

الوجود و تأصل الماهیات حتى أن هدانب ر ب و  ةوو إنب  د کنت شدید الذب عنهم فب اعتباری

الوا عة  ةوا أن األمر  عکس ذلک و هو أن الوجودات هب الحقا ا المتأصلانکیف لب انکیافا  ین

ما  ةومن أهل الکیف و الیقین  األعیان الثا ت ةوفب العین و أن الماهیات المعبر عنها فب عرف طا ف

  (49ص، ،1 م، 1981 صدرالمتألهین شیرا ی، الوجود أ دا ةوشمت را ح

 ه امت:رونه شرح داد این  ااو در عبارات مختلف، اصالت وجود ر     
 ةوو مبدأ األثر و أثر المبدإ لیس إم الوجودات الحقیقیو       ء أمر حقیقب  أن الوجود فب کل شب

، همووان  نیووز  نگریوود  ووه   65ص، ،1 ، همووان  ووذواتها ةموجووود ةوالتووب هووب هویووات عینیوو  

  (340ص،،1 

 ،1363، هموو  دون الماهیوات لیسوت إم الوجوودات    ةوأن الوا ع فب العوین و الموجوود  الحقیقو   

  (6ص، ،1  ،1388، همو  نیز  نگرید  ه 44ص

روان و خوالب ا  ریچیودرب   « اصوالت وجوود  »ا ه که عبارات صدرالمتألهین در  واب  اند   ه همان    

 ریچیده و دارای ا هام امت توا آن وا کوه در نظور اول    « اعتباریت ماهیت» ةامت، عبارات وی در ار
  ند که عبارات وی دچار تعارض و ناهماهنگب هستند     مبرونه  ه ذهن  این 

ذهون   ةداند که  ور رورد    مبتصاویر ذهنب حقایا خارجب  صرفاًصدرالمتألهین راهب، ماهیات را     
 روید:   مبا  تحقا و خارجیت ندارند  ه عنوان نمونه  ای و هیچ  هره اند یده شده أت

دا  حسو  نفسوها مون کوتم البطوون و امختفواء إلوى        لم تخر  و م تخر  أ  ةواإلمکانی ةوفالماهی

، 1 م، 1981، هموو  م لى الظهور و الیهود فهب على  طرنها و  طونهوا و کمونهوا أ م و أ ودا   
  (198ص

فظهور   ةوو الحسی ةوالذی یظهر منه فب المدارک العقلی -نفسها خیال الوجود و عکسه ةوإن الماهی

، همان لکاملون من األولیاء أن العالم کله خیال فب خیالو ا -ما ذه  إلیه المحققون من العرفاء
  (133ص،1  ،1388، همو  نیز  نگرید  هت 198ص ،1 
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رویود کوه روویب      موب ماهیوت موخن    ةرونه در ار در  رخب دیگر ا  عبارات، صدرالمتألهین آن    
  :موجود امت حقیقتاًوجود امت و  ه تبع وجود در خار   ةماهیت عین وجود و نحو

 عوین هوذا الوجوود  والعرض      ةموجوود  ةوکما أن وجودالممکن عندنا موجود  الذات، و الماهیو ف

صوفاته تعوالى  وجوود ذاتوه المقودس، إم أن       ةولکونه مصدا ا لها، فکذلک الحکم فب موجودی

  (55و 54ص ،1363،همو له ةوالواج  م ماهی

فب نفسها مون حیوث    ةموجودلیست  ةوفکما أن الوجود موجود فب نفسه من حیث نفسه و الماهی

نفسها  ل من حیث الوجود فکذلک صفات الحا و أمماؤه موجودات م فب أنفسها مون حیوث   

  (38ص ،1  ،1388 همو،  ةواألحدی ةوحیث الحقیق  أنفسها  ل من

 
 ت تبیین دو معنی موجودی

ن اا  مفسور  که  رخباین  کوتاه دیگر نیز ضروری امت و آن ةیک مقدم ة بل ا  ورود  ه  حث ارا 

در « موجوود  وودن  »کوه   انود  ن حکمت متعالیه  ا تد یا در عبارات صودرالمتألهین دریافتوه  او شارح
   :وی دارای دو اصطرح متفاوت امت ةفلسف

 ر وا عیت خارجب صادم امت   ه عبوارت   xیعنب مفهوم « موجود امت x»شود   مبراهب رفته   1

انسوان موجوود   »رووییم:    موب ه عنوان مثوال و توب   در خار  دارای مصدام امت   xدیگر مفهوم 
معنب امت که مفهوم انسان  ر یک وا عیت عینب صادم امت و وا عیوت عینوب  وه     این   ه« امت

    امتآن متصف شده و مصدام آن 
عین وجود و تحقاِ خارجب امت  ه عبارت دیگور   xیعنب « موجود امت x»شود   مبراهب رفته   2

x  رووییم:    موب  موأل خوار  اموت   وه عنووان مثوال و توب        ةب و تیکیل دهندجهان عین ةرُر کنند
معنای امت که حقیقت وجود دارای تحقوا عینوب اموت و چیوزی      این   ه« وجود موجود امت»

  (38ص ،1 ،1393معلمب، ت90ص ،1   عبودیت، رک امت که مأل خار  را رُر کرده امت 

دو اصطرح تصریح کرده امت   ه عنووان نمونوه    این  مرصدرا در  رخب ا  آثار خود  ه تفاوت    
 روید:   مبدر تعلیقات شفا 

إلیه مرارا هو وجوده الخواص  وه و    ةمن کل أمر کما مرت اإلشار ةواعلم أن الموجود فب الحقیق

ء  لها و أن ثبوت کل شب ةوعلیها محمول ةوالمعانب و المفهومات هو کونها صاد  ةومعنى موجودی

عن کون  عو    ةب نفسه فمعنى کون اإلنسان هو موجودا عند التحقیا عبارء فرع وجوده ف لیب

  (185تا، ص  صدرالمتألهین شیرا ی،  ب  الموجودات محموم علیه أنه إنسان
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 عینیت خارجی ماهیت با وجود ةمسئلتبیین 

، و  الذات مأل خار  را رُر کرده و در عالم عین متحقا اموت  حقیقتاًوجود اصیل امت یعنب آنچه 
 ،1388وجود امت اما  اید توجه داشت که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیسوت  فیاضوب،   

امت رس ماهیوت   بءوجود یک شیئ در خار  عین آن ش ةن و نحو( و ا  آن ا که تعی66و64ص
 در عالم خار  موجود و متحقا امت    حقیقتاًدر خار  عین وجود امت و  ه عین تحقا وجود 

نیسوت کوه وا عیوت     ایون    مخن که وجود و ماهیوت هور دو در خوار  تحقوا دارنود      این   معنب    
    لکوه منظوور  مرک  ا  دو وا عیتت یکب وجود شبء و دیگری ماهیت شبء  اشد بخارجب، شیئ

و هم ماهیوت   امت در عین وحدت و  ساطت، هم وجود شبء امت که وا عیت خارجبِ شبء این 

ر  یکب  ویش نیسوتند در تحلیول عقلوب، ذهون آنهوا را ا  هوم جودا         نکه در خاای  دو،  ا این   آن  اما
موجود امت یعنب موجودیت و تحقوا وجوود  وه خوود او     «  ذاته»یا د که وجود،   مبدر ما د و  مب

موجود نیست  لکه  ه  رکت تحقا وجود، موجود امت   نا راین معنوای  «  ذاتها»امت ولب ماهیت 
آن « اعتباریوت ماهیوت  »سه و  الذات، موجود امت و معنای امت که وجود  نف این  «اصالت وجود»

در خار  موجود اموت و تحقوا عینوب دارد ولوب ماهیوت  نفسوها        حقیقتاًامت که هر چند ماهیت 

امری اعتباری امت و در خار  تحققب ندارد و تنها  ه  رکت عینتش  وا وجوود، در خوار  تحقوا     
در خار  متحقوا اموت   ورای توضویح      حقیقتاًجود، یا د   ه عبارت دیگر ماهیت  ه تبع و  مبعینب 

  (34-39، صهمان ییتر  نگرید  ه 
اعتباریوت  »ن مؤال مطرح شود که طبا تفسیر فوم، دیگور جوایب  ورای  وول  وه      ای  ممکن امت    

در خوار  محقوا اموت روس معنوای       حقیقتواً ماند  یرا ماهیت نیز  ه عوین وجوود     مب ا ب ن« ماهیت
 چیست؟« باریت ماهیتاصالت وجود و اعت»

اصوالت وجوود و   »شودت  ر اماس تصویری کوه تفسویر فووم، ا       مبمؤال رفته  این   در رامخ  ه    

موجوود  وودن   »و « تحقا عینب داشوتن »تنها  ه معنای « اصالت»دهد،   مب ه دمت « اعتباریت ماهیت
جوود،  وه معنوای دوم    نیست  یرا ماهیت نیز  ه تبع وجود و در مایه عینیوت خوارجب  وا و   « خارجب

در خار  متحقا و موجود امت و مأل خار  را رُور کورده اموت  طبوا تفسویر       حقیقتاًموجودیت،  
امت  وجود اصویل اموت یعنوب  وه خوودی خوود و       « وجود داشتن  الذات» ه معنب « اصالت»فوم، 

ت، رور چوه   در خار  تحقوا دارد   نوا راین ماهیو   «  دون حیثیت تقییدیه»و  ه عبارت دیگر «  نفسه»

«  وذاتها »تووان آن را اصویل نامیود  یورا       موب در ظرف وا عیت، موجود و متحقا اموت اموا ن   حقیقتاً
  (7، صهمانموجود امت  «  ه تبع وجود»و «  الغیر»موجود نیست  لکه 
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 حقیقتواً هم  که دو شر  داشته  اشداصالت داشته  اشد  تواند  مب یک چیز ه عبارت دیگر  مانب     
در خوار  موجوود اموت اموا      حقیقتواً و ا  آن ا کوه ماهیوت    شد هم  الذات موجود  اشد موجود  ا

 موجودیتش  الذات نیست رس ماهیت اعتباری امت 

 ةو انها تصیر موجود ة معنب انها اذا لوحظت فب حد نفسها لم تکن موجود ةواعتباری ةونعم الماهی
  (44ص ،1  ،1386 الوجود م  نفسها  فیاضب، 

که طبا تفسیر فوم وجود، این  توان ا  اصطرح دیگری  هره  رد و آن  مبتبیین تفسیر فوم،   رای    
حیثیوت  »و وامطه در عروضِ تحقا و موجودیت  ه ماهیوت نیسوت  لکوه وجوود،     « حیثیت تقییدیه»

حیثیوت  »البتوه منظوور ا  حیثیوت تعلیلیوه،      اموت و وامطه در ثبوت موجودیت  رای ماهیت « تعلیلیه

 ،1  ،1393و معلموب،   51ص ،1388فیاضوب،  « حیثیوت تعلیلیوه خارجیوه   »امت نوه  « تحلیلیه تعلیلیه
  (89ص

 توضیح آنکه علیت در یک تقسیم  ندی  ر دو رونه امتت       
 علیت خارجب  1
 علیت تحلیلب  2

علت و معلول هر کدام در خار  متحقا  الذات و دارای دو وجوود متموایز   « علیت خارجب»در     
 ه عنوان مثال خداوند علت ممکنات امت یعنب در خوار  دو وجوود متموایز تحقوا داردت     ند  هست

 اد علت تحقا  الذات ریدا کرده امت    نوا راین  ای یکب وجود علت و دیگری وجود معلول که  ه
علیوت  »علیت خارجب، مستلزم تغایر و تعدد خارجب وجوود علوت و وجوود معلوول اموت  اموا در       

  ند و تنهوا در تحلیول عقلوب متغایرنود یعنوب  وا      هستل در وجود خارجب واحد علت و معلو« تحلیلب

کنود ،    موب واحود را تحلیول      وجود ندارد ولب و تب عقول آن شوبء  که یک چیز  ییتر در خاراین 
معانب نسبت  ه  رخب دیگور مموم ت    این  یا د که  رخب ا   مبآورد و در   مبمعانب متعددی  ه دمت 

علیت  ر رار امت  ةس تفسیر مذکور، میان وجود و ماهیت در تحقا عینب را طعلیت دارند   ر اما
 اما نه علیت خارجب  لکه علیت تحلیلب و ذهنب   

نظریوه ا  دیودراه خوود  وا عنووان       ایون   ن نکته ضروری اموت کوه رواهب طرفوداران    ای  توجه  ه    
 کنند     مبتعبیر «اصالت وجود و اصالت ماهیت»

أنّ الوجود والماهیه کلیهما موجوودان  معنوب أنّ لکول منهموا الوا عیوه       مسئلهانّ الحا فب هذه ال

فالحا ما  وَّیناه من تحقا کلٍ من الوجود و ماهیته فب الخوار   وجوود واحود ،  وأن            العینیه
  (45و  43ص ،1 ، همان  الماهیه فب الخار  عین الوجود و ان کان میره فب الذهن
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کوه وجوود و ماهیوت هور کودام در       اند ن مطل  شود که آنان مدعبای  باید رهزنن تعبیر نای  البته    
 ایون نیسوت کوه شوبء      خار  دارای تحققب متمایز ا  دیگری هستند   ه عبارت دیگر منظوور آنوان  

یوک هویوت    شوبء ماهیوت  خارجب مرک  ا  دو حقیقت ماهیوت و وجوود اموت  وه طووری کوه       

رونه کوه رذشوت مقصوود، آن اموت       لکه همانحقیقت وجود یک هویت دیگر  اشد  خارجب و
و حقیقت وجود هرکدام یک هویت خارجب اموت ولوب نوه جودای ا  یکودیگر       ءماهیت شبکه 

و ماهیت  ه تبع وجود و در ررتو عینیتش  ا وجود در  دو هویت در خار  عین یکدیگرند این   لکه
 محقا امت    حقیقتاًخار  

 

 «ذهنی بودن ماهیت» ةتبیین نظری

ر یو  آن اشواره    ة هتر امت  وه نظریو  « عینیت خارجب ماهیت  ا وجود» ةروشن تر شدن نظری  رای

تحقا عینب و وجوود  »که منکر  ای  ا روشن شدن نظریه« تعرف امشیاء  اضدادها»شود  یرا ا   اب 
  ه دمت خواهد آمد  « تیعین ةنظری»امت تصویر  هتری ا  «  التبع ماهیت

 دین معناموت  « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت»ان معاصر  ر آنند که ییمنداند  رخب دیگر ا     
عوالم عوین و موأل     حقیقتواً ا  منخ ماهیات نیستند آنچوه   اند که وا عیاتب که جهان خار  را رر کرده

موجوودات   ةحقیقت وجود اموت  عوالم خوار  فقوط در رریرنود      صرفاًخار  را در رررفته امت 

الف  امت وجود چیزی نیست ولب دموتگاه ذهون انسوان چنوین     امت و  س و در لوح وا عیت جز 
ماخته شده که در هنگام رو رو شدن  ا موجودات محودود متنامو   وا تعینوات و حودودات آنهوا       

نامنود   وه عبوارت      مب ندد که آن را ماهیت   مبدر آن نقش   مبکند و مفهو  مباحساس خاصب ریدا 
لم حصولب ما دارد که آن انعکاس همان ماهیوت  دیگر وا عیت خارجب نوعب انعکاس در ظرف ع

   (469-479وص 455ص ،1 و نیزت جوادی آملب،  82-89عبودیت، ص رک   امت
 نا ر اصالت وجود ممکن نیست در خار  ماهیت یافت شود  وا عیت خارجب امری امت میور   

طوور   ا  منخ مفهوم امت،همان ماهوی، رس جایگاه ماهیت فقط ذهن امت و ماهیت ضرورتاً
تصوویر   ایون   شود و  آری تصویر آن در ذهن موجود مب    که جایگاه وا عیت فقط خار  امت

ا  دیودراه      شوود   که ا  وا عیتب در ذهن حاصول موب   ای چیزی نیست جز همان مفهوم ماهوی
تصویر و صاح  تصویر امت  ماهیت  ةرا ط صرفاًآنها ]وجود و ماهیت[  ةاصالت وجود، را ط

یت حقیقت وجود امتت حکایت و تصویری آنچنان منطبوا کوه هموواره آن را    تصویر و حکا
کنند که ماهیت همان چیوزی اموت کوه      کنند و رمان مب   ا محکب و صاح  تصویر اشتباه مب

  (87ص ،1 چنین نیست عبودیت،  حقیقتاًجهان خار  را تیکیل داده امت در حالب که 
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روری ا    داند که شأنب جز حکایت  مبنمود ذهنب وجود  صرفاًامتاد جوادی آملب نیز ماهیت را     
وجود عینب ندارد آن هم حکوایتب  سویار ضوعیف در حود حکایوت موراب ا  آب رک  جووادی        

   (378ص ،1 آملب، 

امووری   صرفاًنظریه، ماهیات نمود و تصویر ذهنبِ جهان خار  هستند و ماهیات  این   نا راین در    
 رری ا  آن ندارند   ن دادن جهان وا ع و حکایتذهنب هستند که شأنب جز نیا

  ندت   مب رخب ا  عبارات صدرالمتألهین همین تقریر را  ه ذهن      
ضر ا من امتحاد  معنى أن للعقول أن یرحول لکول      معه ةفإنما هب متحد ةوو أما المسمى  الماهی

  الوا وع فوالمحکب   من الوجود و یصفه  ذلک المعنى  حسو  وجود من الوجودات معنى منتزعاً

و حصولها من الوجود کحصول الظل من الیوخ  و لویس    ةوهب الماهی ةوهو الوجود و الحکای

  (402-403ص ،1 ، 1981 صدرالمتألهین شیرا ی، للظل وجود آخر

 روید:   مبهمچنین      
 لم تخر  و م تخر  أ دا  حسو  نفسوها مون کوتم البطوون و امختفواء إلوى        ةواإلمکانی ةوفالماهی

م لى الظهور و الیهود فهب على  طرنها و  طونها و کمونها أ م و أ دا و إذا لم یتصف  أصول  

ء من  التب هب  عد الوجود فلم یتصف  یب ةوالوجود فعلى الطریا األولى  سا ر الصفات الخارجی

فب جمیوع تلوک الصوفات     ةوو الماهی -إم نفس الوجود ةوو الصفات الوجودی ةوالحامت الکمالی

نفسوها   ةوفإن الماهی      لها  ةوالمحاذی ةللصور ةفب المرآ ةوالوا ع ةالصور ةوتا عی      للوجود  ةوتا ع

  (198ص ،1 ، همان  ةوو الحسی ةوخیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فب المدارک العقلی

 وجوود را وط اموت    که وجود را ط ماهیت ندارد و کل ما موی اهللاین  عرمه طباطبایب نیز  ا  یان    
کند و معتقد امت که ذهن  ا التفات و توجه م دد ماهیوت را    مبماهیت را ا  حقیقت معلول مل  

کند  چنان که معنای حرفب را  ه صورت معنوای    مبما د یعنب وجود روا ط را مستقل مرحظه   مب
ه  گوید ا  خانوه توا مدرموه    کاین  ما د و  ه جای  مبکند و معنای ا تداء یا ظرف را   مبلحاظ    مبام

نگواه مسوتقل، ا  آن    ایون   دارد که ا تدای حرکوت مون خانوه  وود( و در      مبروی کردم اظهار  ریاده
کند و رر نه در متن حقیقت وجودم را وط، ماهیوت هویچ تحققوب نودارد   نوا راین         مبماهیت انتزاع 

 در وا عیوت عینوب نودارد    نگاه و لحواظ ذهنوب اموت و هویچ تحققوب      ةماهیت تنها ماخته و ررداخت

  (132و129ص ،1  رک  طباطبایب، 
در خار  محقوا اموت    حقیقتاً، آنچه «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» ر اماس تفسیر فوم ا      

در خوار    حقیقتواً وجود امت و وجود وامطه در عروض موجودیت  ر ماهیت امت، یعنب ماهیت 
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، محکوب و تصوویر ذهنوب وجوود اموت و  ور وجوود        تحقا و ثبوتب ندارد اما ا  آن وا کوه ماهیوت   
عقول، ا   واب    - اشود   موب و  ه عبارت دیگر ماهیت  ا وجود متحود و تووأم    -خارجب صادم امت 

ی حکم احد المتحدین  ه دیگری،  وه نحوو م وا ی حکوم موجودیوت و تحقوا عینوب را کوه         تسر

رنودارد    موب دهود و انسوان     موب و  العرض  ه ماهیت نسبت  ا  آنِ وجود امت، م ا اً حقیقتاًو  اصالتاً
وا عیواتب فرضوب و رنوداری و  وه اصوطرح       صورفاً که وا عیات همان ماهیاتند در حالب که ماهیات 

   (82ص ،1 عبودیت،  رک   اند اعتباری
 شوود:   موب یعنب و تب رفتوه   1 ه عبارت دیگر ماهیت تنها  ه معنای اول موجودیت، موجود امت    

 ور وا عیوت عینوب صوادم      حقیقتواً معنب امت که مفهوم ماهوی انسوان   این   ه« انسان موجود امت»

شوود     موب امت اما موجودیت  ه معنای دوم، تنها  ه نحو م ا ی و  العرض  وه ماهیوت اموناد داده    
معنامت که مفهووم انسوان  ور وا عیوت خوارجب صوادم        این  روییم انسان موجود امت  ه  مبو تب 

که خودم همان وا عیت خارجب  اشد و همان چیوزی  اشود کوه موأل خوار  را رور کورده        این  نه امت
حواکب ا  آن و صوادم  ور آن اموت      صرفاًامت یعنب ماهیت خودم همان وا عیت عینب نیست  لکه 

  (85ص ،همان رک  

    کند:  مبعباراتب ا  صدرالمتألهین همین معنا را تأیید      
فوب الخوار [ صود ها علوب      ةر  ]ای معنوب کوون المهایوات موجوود    و معنب وجودها فوب الخوا  

  (2ص ،5م،  1981الموجودات  صدرالمتألهین شیرا ی، 

هموان خوود وا عیوت خوارجب اموت و هرروز ا  مونخ مفواهیم           رخرف حقیقت وجود که عیناً    
 نیست  

  (185ص،  9  التب م یحاذیها امر ذهنب  همان، ةوانه ]ای ان الوجود[ من الهویات العینی

 وه معنوای    صورفاً « اصوالت »، اصوطرح  «اصوالت وجوود و اعتباریوت ماهیوت    » نا ر تفسیر فوم ا      

و « عودم خارجیوت  » وه معنوای   « اعتباریوت »موجود  ودن حقیقوب و  الوذات در خوار  و اصوطرح     
  (89ص ،1 عبودیت، رک امت « محصول ذهن  ودن»و « موجود  ودن م ا ی و  العرض»

که وجود را حیثیت تعلیلوبِ تحلیلوب و واموطه در ثبووت     « عینیت» ةآنکه  ر خرف نظری خرصه    
نظریوه وجوود، حیثیوت تقییدیوه و واموطه در عوروض        ایون   دانسوت در   مبموجودیت  رای ماهیت 

 موجودیت  ر ماهیت امت   
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 معنی اتحاد ماهیت و وجود در عبارات صدرالمتألهین

تحاد وجود و ماهیت مخن رفته امت  هر یوک ا  طرفوداران دو   مرصدرا در عبارات متعددی ا  ا
عینیوت خوارجب ماهیوت  وا     » ة   ر اماس نظریاند مذکور، تفسیری مختلف ا  اتحاد ارا ه داده ةنظری

 منظور ا  اتحاد، همان عینیت خارجب ماهیت  ا وجود امت   « وجود
ن کورده  وی حتوب اطورم    مرصدرا  ر یکسانب و عینیت خارجب وجود و ماهیت تأکید فوراوا 

اشتراک  لمداد  ع وماهیت و وجود آن امت ا   اب توم  ر ارتباطب که میان ار« اتصاف» ةواژ

رویود،    دو موخن موب   این  «اتحاد»نیز که ا    داند و هنگامب  صاف را حقیقب نمبات این  کند و  مب
  (27ص ،1388آنها امت فیاضب، « یکب  ودن»مقصودش همان 

ا   بیول   منظر ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست و اتحاد ماهیت  ا وجوود د یقواً   این  ا     

 ،1 م، 1981اموت رک  صوودرالمتألهین شوویرا ی،  « میور متحصوول » ووا اموور « متحصول »اتحواد اموور  
و جسوم طبیعوب اموت   ح وم       موب عینیوتم جسوم تعلی   ةرا ط وجود و ماهیت د یقاً ة( و را ط100ص

یعب امت و  وه عوین موجودیوت خوود جسوم موجوود اموت رک  فیاضوب،         مقدار و تعین جسم طب

  (29ص ،1388
صدم مفهووم مواهوی  ور وا عیوت      صرفاًدوم منظور ا  اتحاد ماهیت  ا وجود  ةاما  ر اماس نظری    

 خارجب امتت  
را  ه معنای حمل و حکایت و انتوزاع و صودم  وه کوار  ورده      « اتحاد» ةواژ صدرالمتألهین کراراً

 ،اموفار [«  ةوالخارجیو  ةوعلیه ]ای علب الوجود و الوا عی ةومحمول ةمتحد ةوالماهی»جمله:  امت، ا 

و  ةوامتحواد  وین الماهیو   »تفسیر شوده اموت    « علیه ةومحمول» ه « ةمتحد»( که در آن 56ص،1 

و المحکوب و   ةو[ علب نحو امتحاد  وین الحکایو  ةوالخارجی ةوالوجود و الوا عی ةوالوجود]ای حقیق

عنه و شبح ذهنب لرؤیتوه فوب الخوار  و     ةوعقلی ةوو المر ب  فانّ ماهیة کل شیئ هب حکای ةآالمر

تفسیر شده اموت و        « حکایت» ه « اتحاد»عبارت  این  ( در236و235، ص2،  همان« ظل له

  (120و119ص ،1  عبودیت، 

ع ماهیت ا  وجود و حمول و  نظریه، اتحاد ماهیت  ا وجود چیزی جز انتزا این   نا راین ا  دیدراه    
 صدم آن  ر وجود و حکایتگری آن ا  وجود نیست   

 
 «عینیت خارجی ماهیت با وجود» ةنظری ر رداستداللی د

 که در  اند ا امه کرده« اصالت وجود و اعتباریت ماهیت»ییمندان معاصر امتدملب  ر اند  رخب ا 
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آورد  مضومون   شومار   ه« ب ماهیت  ا وجودعینیت خارج»توان آن را دلیلب  ر محال  ودن   مبوا ع 
 چنین امت کهت  این  امتدمل مذکور

و فب نفسه نسبت  ه وجود و عدم، خارجیت و ذهنیت،  ذاتاً    ماهیت، مثل انسان، درخت، طر و    

تیخ  و کلیت، م یر  و م ا تضا امت  ه عبارت دیگر ماهیت هوم جوایز الوجوود اموت و هوم      
تواند خارجب  اشد، هم  ا تیوخ  موا رار اموت و      مبتواند ذهنب  اشد و هم   مبجایز العدم، هم 

  نیسوت  ا   ت موجودیوت و خارجیوت و تیوخ    ه تعبیر دیگر حیثیت ماهیوت، حیثیو  هم  ا کلیت  
  اموت یعنوب هور وا عیتوب توا      موجوود و خوارجب و متیوخ    مویب دیگر هر وا عیت خارجب ذاتاً

  امت و فرض وا عیوت  وودن و در عوین حوال     متیخامت ضرورتا موجود و خارجب و وا عیت 

موجود و خارجب و متیخ  نبودن فرض محوال و متنا ضوب اموت    وه تعبیور دیگور حیثیوت         ذاتاً
  امت رس هویچ مواهیتب وا عیوت نیسوت و هویچ      ت، حیثیت موجودیت و خارجیت و تیخوا عی

 ایود عوین حیثیوت وا عیوت       ود  مبوا عیتب ماهیت نیست  یرا ارر ماهیت خود همان وا عیت عینب 
 اشود  رک     موب  ود و حال آنکه ماهیت عین حیثیت وا عیت نیسوت  یورا ماهیوت جوایز العودم        مب

  (85و 83ص،1 عبودیت، 

   تعبیر نیز  یان نمود این  توان امتدمل فوم را  ا  مب     
 و در نتی وه ذاتواً   نقی  حقیقب عدم نیست  یرا هر ماهیتب ممکن  الذات اموت  هیچ ماهیتب ذاتاً    

جوایز العودم    جایز العدم امت در حالب که چیزی که نقی  حقیقب عدم  اشد ممکون نیسوت ذاتواً   
 اشد یعنب مصدام آن فقوط    مب اشد اما مفهوم وجود حاکب ا  چیزی امت که نقی  حقیقب عدم 

آیود    موب  آیود یعنوب م م    موب چیزی امت که نقی  حقیقب عدم  اشد ]و ام اجتماع نقیضوین م م  

هویت خارجب هم نقی  حقیقب عدم  اشد  چون ا  منخ ماهیت امت( و هم نقی  حقیقب عودم  
کوه  این   اشد چون ا  منخ وجود امت([رس هیچ ماهیتب مصدام حقیقب مفهوم وجود نیست نتی وه 

 ماهوی امت مصدام حقیقب مفهوم وجود نیست    مبهیچ وا عیتب خارجب که مصدام مفهو
معنوب   ایون    یعنب ماهیت موجوده( در خار  موجود  اشود  وه   رر ماهیت  ه شر  شبء نا راین ا    

صورت ا  یک مو ، حیثیت ماهیوت حیثیوت تیوخ      این  که خود همان وا عیت خارجب  اشد در
نیست و ا  موی دیگر چون همان وا عیت خارجب امت، حیثیوتش هموان حیثیوت تیوخ  اموت      

امت ذهنوب    مبشخصب یعنب ماهیت  ه شر  وجود، مفهو  نا راین ماهیتامت محال  وکه تنا   

 حاکب ا  وا عیت خارجب ا  آن جهت که متیخ  امت   
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در خوار     یعنب کلب طبیعب( و نه  ه شر  شبءاماس ماهیت  ه هیچ اعتباری نه م یر   این   ر    
موت و  ا  مبت آن فقوط مفهوو  ی ه معنای دوم موجود نیست   جایگاه ماهیت فقط ذهن اموت و شویئ  

شأن آن فقط حکایت ا  وا عیت خارجب امت و مهم آن ا  وا عیت خارجب فقط صودم حقیقوب   

کوه کوه خوود هموان وا عیوت خوارجب       این   ر آن و  وه تعبیور صودرالمتألهین اتحواد  وا آن اموت نوه       
   (96و 95ص ،1 ، همان رک  اشد 

 روید:   مبمطل  تصریح کرده و  این  صدرالمتألهین خود  ه     
م حل لها من الوجود العینب و إنما حظها  -ةوالتب هب میر الموجودات العینی ةواهیات الکلیأن الم

و اتحادهوا   ةوالتوب هوب الموجوودات العینیو     -من الوجود انتزاعها  حس  العقول مون الوجوودات   

  (296ص ،2  م، 1981 صدرالمتألهین شیرا ی، معها

، فرضب محوال و مسوتلزم تنوا   اموت  نوا راین      وجود ماهیت در خار   نا ر تقریر فوم، اماماً    

 علوت   ةماهیت، حتب  ا تأثیر و افاضوه علوت نیوز  ا ول تحقوا در خوار  نیسوت  یورا توأثیر و افاضو          
تواند ناممکن را ممکن کند و چیزی را تحقا  خید که مستلزم تنا   امت   ه عبارت دیگور    مبن

  :محالریرد نه امر   مب درت حا تعالب  ه امور ممکن تعلا 
م فب حد أنفسها  حس  ذواتها  ة معنى أنها میر موجود       ةوأمور عدمی ةوأن الماهیات اإلمکانی

ألن موا م یکوون وجوودا و م موجوودا فوب حود نفسوه م یمکون أن یصویر           -و م  حس  الوا ع

على عدمیتها  ةوفحقا ا الممکنات  ا ی       موجودا  تأثیر الغیر و إفاضته  ل الموجود هو الوجود 

  (341ص ،2   همان، أ م و أ دا 

 
 پاسخ به استدالل فوق 

رونوه   ایون   توانند در رامخ  ه امتدمل مذکور  مب« عینیت خارجب ماهیت  ا وجود» ةطرفداران نظری

   : گویند
ماهیوت مون   »رود عینیت آن  ا وجود  ه اثبوات  رمود     مبماهیتب که محل  حث امت و کوشش     

ماهیت  ه اعتقاد همگان حتب  ا رن اصالت ماهیت، اعتباری امت آنچه  این  ت  یرانیس« حیث هب
در صدد اثبات عینیتش  ا وجود هستیم ماهیت موجوده  ماهیت متصف  وه وجوود( اموت  نوا راین     
ماهیت  ه تنهایب و صرف نظر ا  وجود یعنب ماهیت فب حد نفسها و مون حیوث هوب امور اعتبواری      

اصالت وجوود و اعتباریوت   » ه ان م ا ی امت   ه عبارت دیگر در  حث  امت و امناد موجودیت
مانند انسوان    مبا مفاهیای نیست که این  مقصود ا  ماهیت، مفهوم آن نیست یعنب  حث  ر مر« ماهیت
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یا نه؟  لکه  حث  ر مر وا عیتب امت که هور کودام    اند یا واج  یا علت یا چوب و مانند آن اصیل
کنند  ه مخن دیگر مقصود ا  ماهیوت، محکوب یوا معنوای ماهیوت        مبآن حکایت  مفاهیم ا  این  ا 

 ،1388فیاضوب،   رک امت نه مفهوم آن و مفهوم ا زار  حث اموت خوودش محول  حوث نیسوت       

  (49و 20ص
تحقوا و ثبووتب نودارد و     ةدر خار  هویچ نحوو  « ماهیت فب نفسها» نا راین ما نیز  بول داریم که     

ماهیتب امت کوه   ةالوجود( اما تمام نزاع در ار ةوامت  ان المهیات ما شمت را حذهنب  صرفاًامری 

نسوبت  وه موجودیوت و     در ررتو وجود و  ه  رکت عینیت  ا وجود، موجود شود  م ا تضواء  وودن  
در « ماهیوت موجووده  »اموت نوه   « ماهیت من حیث هب هب» ، ا  احکام و لوا م خارجیت و تیخ

ماهیوت  »را  وه  « ماهیوت مون حیوث هوب هوب     »که مر و   وه    مبت حکامتدمل فوم ترش شده ام

طریا نتی وه ررفتوه شوود کوه تحقوا و موجودیوت ماهیوت در         این  تسری داده شود و ا « موجوده
 خار  محال و مستلزم تنا   امت    

لم تخر  و م تخر  ا ودا  حسو  نفسوها     ةواممکانی ةوفالماهی»هر چند مرصدرا معتقد امت کهت     

نفسوها   ةوان الماهیو »و نیز  ر آن اموت کوهت   « ن کتم البطون و امختفاء الب م لب الظهور و الیهودم

 حسو   »ولب  ا توجه  ه  ید « ةوو الحسی ةوخیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فب المدارک العقلی

 ناظر  ه ماهیت  عبارات این  در عبارت دوم  اید  گوییمت تمام« نفسها»در عبارت اول و تعبیر « نفسها
ماهیوت  »اموت نوه   « ماهیوت مون حیوث هوب هوب     »و م رد ا  وجود و  ه عبوارت دیگور   « فب نفسها»

 « موجوده

 
 عینیت خارجی ماهیت با وجود  ةدو شاهد مهم در تأیید نظری

 یادی  ا تفسیر دوم  عدم تحقا عینب ماهیوت و   بهر چند  رخب ا  عبارات صدرالمتألهین هماهنگ
کنویم کوه     موب مهوم  رخوورد    ةمسوئل ات( دارد اما در عبارات صدرالمتألهین  وه دو  ذهنب  ودن ماهی

   نووا راین عبوواراتب ا   امووتعینیووت خووارجب ماهیووت  ووا وجووود    ةدر تأییوود نظریوو   مووبشوواهد مه
امت در حکم متیا هات کرم او امت و  اید آنهوا را  وه   هماهنگ صدرالمتألهین که  ا تفسیر دوم 

ات کلموات او اموت حمول نمواییم  آن دو شواهد  سویار مهوم کوه در         عباراتب که در حکم محکم

نماینود    مبرا تأیید « عینیت خارجب ماهیت  ا وجود» ةعبارت و کلمات صدرالمتألهین آمده و نظری
   :ند ا ا عبارت

 ذات و صفات الهب   ةوجود  ا ماهیت  ا را ط ةتیبیه را ط  1
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 خارجب ماهیتتحقا  ةمسئلمبحث وجود ذهنب و ریوند آن  ا   2

 
 ذات و صفات الهی  ةوجود و ماهیت با رابط ةتشبیه رابط. 1

 ذات و صوفات الهوب تیوبیه     ةوجود و ماهیوت را  وه را طو    ةصدرالمتألهین در عبارات متعددی را ط
 شودت    مبعبارات اشاره  این  کند که  ه  رخب ا   مب

حل لها من الوجود العینب و إنما حظها م  -ةوالتب هب میر الموجودات العینی ةوأن الماهیات الکلی

و اتحادها معهوا   ةوالتب هب الموجودات العینی -من الوجود انتزاعها  حس  العقل من الوجودات

و  ةالقیومب  حیث ینتزع منه مفهوم العلم و القودر  فکما أن ذات الواج  تعالى الذی هو الوجود

 ةو  و ةینتزع منه مفهوم النطا و الحیاو میرها من الصفات فکذلک وجود اإلنسان  حیث  ةالحیا

م، 1981 صدرالمتألهین شیرا ی، و میرها ةوعلى المیب و الکتا  ةاإلحساس و التحریک و القدر

  (296-297ص،  2  

روردا د و    موب صفات الهب  ةمسئل ه تحلیل  ةوالیواهد الر و یو نیز در کتاب  میاعروی در کتاب     

 ر  یادت صفات  ر ذات و نیز ردّ نظریه معتزله مبنب  ر انکوار صوفات    اشاعره مبنب ةنظری  عد ا  رد
 روید:   مبحا تعالب 

، و مظهور نعوتوه   ةوأن وجوده تعالى الذی هوو عوین حقیقتوه، هوو  عینوه مصودام صوفاته الکمالیو        

و  ة وجود واحود مون میور لوزوم کثور      ة  فهب على کثرتها و تعددها موجودةوو ال رلی ةوال مالی

 (54ص ،1363، همو  بول و فعل انفعال و

 : امتده کروجود و ماهیت تیبیه  ةذات و صفات الهب را  ه را ط ةمپس در عبارتب را ط     
 عوین هوذا الوجوود  والعرض      ةموجوود  ةوالممکن عندنا موجود  الذات، و الماهی فکما أن وجود

المقودس، إم أن  صوفاته تعوالى  وجوود ذاتوه      ةولکونه مصدا ا لها، فکذلک الحکم فب موجودی

 (54ص ،همان له ةوالواج  م ماهی

 : امتنیز همین مطل  را  ا صراحت  ییتری  یان کرده  ةوالیواهد الر و یدر 

فب نفسها مون حیوث    ةلیست موجود ةوفکما أن الوجود موجود فب نفسه من حیث نفسه و الماهی

ب أنفسها مون حیوث   نفسها  ل من حیث الوجود فکذلک صفات الحا و أمماؤه موجودات م ف

  (38ص،1  ،1388، همو  ةواألحدی ةوحیث الحقیق  أنفسها  ل من

 یورا ا   « عینیوت خوارجب ماهیوت  وا وجوود     » ةمتن فوم در وا ع تصریح روشنب اموت  ور نظریو       

دیوودراه صوودرالمتألهین فوورم میووان ذات و صووفات الهووب هماننوود فوورم میووان وجووود و ماهیووت در  
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موجوود  « من حیوث نفسوه  »و « فب نفسه»رونه که وجود  نا راین همانموجودات ماهیت دار امت    
موجوود  « مون حیوث الوجوود   »موجود نیست  لکه « من حیث نفسها»و « فب نفسها»امت ولب ماهیت 

موجوود نیسوتند  لکوه مون     « مون حیوث انفسوها   »و « فب انفسوها »امت، صفات و امماء حا تعالب نیز 

اصالت وجوود و اعتباریوت   »که ا    مبآنکه  نا ر تفسیر دو موجودند  حال« ةوامحدی ةوحیث الحقیق»

 صورفاً ارا ه رردیده و  ر آن امت که ماهیت هیچ نحوه ثبوت و تحققب در خار  ندارد و « ماهیت
ذات و  ةوجوود و ماهیوت  وا را طو     ةتوان شباهتب میان را طو   مبامری ذهنب و انتزاعب امت، چگونه 

 که هیچ نووع تحققوب ندارنود و م وا اً    این  لهب  ا ل شویم  هصفات الهب  ا ل شد؟ ارر در صفات ا
 مخنب  اطل و مخالف مبانب حکمت متعالیه امت   این  موجود هستند

 
 تحقق خارجی ماهیت  ةمسئلمبحث وجود ذهنی و پیوند آن با . 2

دعوای  ااموت   « وجوود ذهنوب  »شنامب در حکمت متعالیه مبحوث   ترین مباحث معرفت یکب ا  مهم

آن امت که میان ذهن و عین مطا قوت  ور  ورار    « وجود ذهنب» ةمسئلن و صدرالمتألهین در فیلسوفا
را ا  طریا میترک  ودن ماهیت در وجود ذهنب و وجوود  « مطا قت ذهن و عین» ةمسئلامت  وی 

ییویده  اند رهگوذر  ورای وا وع نموایب ادراکوات حصوولب تود یری        این  د و ا کن مبخارجب تحلیل 
صدرالمتألهین در مبحث وجود ذهنب اثبات مطا قت ماهیت موجود در ذهن  ا دعای اصلب اامت  

اصوالت وجوود و اعتباریوت    »ماهیت موجود در خار  اموت حوال ارور مقصوود صودرالمتألهین ا       

آن  اشوود کووه ماهیووت در عووالم وا ووع و لووو  ووه تبووع وجووود هوویچ تحققووب نداشووته  اشوود و  « ماهیووت
نه یکب  ودن ماهیت خوارجب و ماهیوت ذهنوب ، وا وع     های خارجب فقط وجود  اشند چگو وا عیت

 ندد؟  وه عبوارت دیگور ارور ماهیوت در        مبکند و راه را  ر مفسطه   مبنمایب اداراکات را تضمین 
اموری ذهنوب  اشود کوه فقوط موراب آن در خوار  تووهم          صورفاً خارجب هویچ تحققوب نداشوته و    

توان یک ادراک حصولب مطوا ا    مبنه رردد،  ا رب  ردن  ه ماهیت که مرا ب  یش نیست چگو  مب

دعوای فیلسووفان در مبحوث    ا ا وا ع  ه دمت آورد و  ه مطا قت ذهن و عین حکم نمود؟  نا راین، 
 امت   « عینیت خارجب ماهیت  ا وجود»خود شاهدی امتوار  ر « وجود ذهنب»

 
 نتیجه 

ذهنب  صرفاًیت را امری امت که ماههماهنگ  ای هر چند  رخب ا  عبارات صدرالمتألهین  ا نظریه
ت در اعبوار  ایون   داند که هیچ رونه ثبوت و تحققب در خار  ندارد اما  ایود توجوه داشوت کوه      مب
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نظریه وجود ندارد  لکه  وا توجوه    این  حکم متیا هات کلمات صدرالمتألهین امت و هیچ دلیلب  ر
ه  وه مبنوای وی در مبحوث     ه عبارات صدرالمتألهین در  اب را طه ذات و صفات الهب و نیز  ا توج

ا  طریوا اشوتراک ماهیوت در وجوود     « مطا قت ذهن و عوین » ةمسئلمبنب  ر تصحیح « وجود ذهنب»

اصوالت وجوود و اعتباریوت    »ذهنب و وجود خارجب،  اید حکوم کورد کوه تفسویر صوحیح در واره       
ت و و  الذات و  ه خودی خود در خار  متحقا و موجود امو  حقیقتاًآن امت کهت وجود « ماهیت

ا  آن ا که ماهیت چیزی جز نحوه و تعین وجود نیست، در خار  عین وجود امت و  ه تبع وجود 
شومار   هتفسویر ماهیوت ا  معقوومت ثانیوه فلسوفب  و       ایون   در خار  متحقا امت  در وا ع در حقیقتاً

رود که هر چند عروضش ذهنب امت اما اتصاف آن خارجب امت و  ه عبارت دیگر هور چنود     مب

ن مفهوم وحدت و علت و معلول و مایر مفاهیم فلسفب ما ا اء مستقلب در خوار  نودارد اموا    همچو
 ده و  ه عین وجود در خار  موجود امت   شوجود انتزاع  ةا  نحو

 
 یادداشت
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