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Existent is one of the central concepts in the history of Islamic philosophy. But this word and 
its root, i.e., existence, have different applications, the most famous of which is the subject 
of metaphysics. Based on the analysis of its linguistic structure, this word can be simple or 
paronym, and there are disagreements on determining the meaning of each of them and their 
synonymity. This article investigates these meanings under Suhrawardi’s famous objections 
to rejecting existence’s externality. According to this objection, the externality of existence 
entails the homonymy of existent. This objection is expressed by distinguishing between the 
two different words: existent as a simple or paronym word. The analysis of these two answers 
shows that each simple or paronym existents are synonyms, which entails the externality of 
existence and essence.
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 چکیده

تاریخ فلسفه اسالمی است. اما این واژه و مصدر آن یعنی واژه وجود، دارای اطالقات مختلفی است که موجود از مفاهیم محوری در 

ای بسیط یا مشتق باشد تواند واژهمشهورترین آن داللت بر موضوع مابعدالطبیعه است. این واژه بر مبنای تحلیل هیأت لفظی آن می

مشتق و اشتراک معنوی آنها اختالف نظر وجود دارد. این مقاله جستار از این  که بر سر تعیین مفهوم هر یک از این واژگان بسیط و

دهد. مطابق این ایراد، از فرض خارجیت های مشهور سهروردی در رد خارجیت وجود، محور بحث قرار میمعانی را ذیل یکی از استدالل

شود و از تحلیل هر یک از دو میان دو واژه موجود بیان می آید. پاسخ به این ایراد با تفکیکوجود اشتراک لفظی واژه موجود الزم می

شود واژگان بسیط و مشتق موجود هر یک مشترک معنوی بوده و از این اشتراک معنوی، تحقق توأمان وجود و پاسخ روشن می

 آید.ماهیت در متن جهان خارج الزم می
 

 اشتراک معنوی، خارجیت، تحقق بالذات، موجود بسیط، موجود مشتق واژگان:کلید

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

ای برآمده از متن متافیزیک ارسطوست طرح مدلول واژه موجود به عنوان موضوع مابعدالطبیعه ایده

[Aristotle, 1924: 1003 a 21] شناختی او که با نظر به مبانی علم[Aristotle, 2000: 87 a 38] به ،(

سینا اشتراک معنوی واژه موجود را ضامن به طور مشخص ابن ١خورد.واژه گره میمسأله اشتراک معنوی این 

. آنچه به عنوان یکی از [Avicenna, 1996: 46; Avicenna, 2017: 395] داندوحدت مابعدالطبیعه می

شود، بداهت تصوری و تصدیقی موجود بما هو موجود به عنوان موضوع مقدمات آغاز فلسفه بدیهی تلقی می

ای که نفی سفسطه و سرآغاز فلسفه توأم با این تصدیق . به گونه[Shirazi, 1981: 54] مابعدالطبیعه است

پس بداهت تصوری و  ٢».چیزی موجود است«بدیهی است که موجود بما هو موجود دارای مصداق است یا آنکه 

خ فلسفه اسالمی، نزاعی تصدیقی مفهوم موجود بما هو موجود، همان بداهت واقعیت خارجی است. در تاری

گیرد که تحت عنوان اصالت وجود یا بنیادین و محوری بر سر مدلول این مفهوم در جهان خارج شکل می

یعنی با نظر به پذیرش اصل واقعیت، مبدأ بحث از اصالت وجود این پرسش است که  ٣شود.ماهیت شناخت می

ر خارج چیست (واقعیت خارجی از سنخ وجود است یا ما به ازای این امر عام (مفهوم موجود بما هو موجود) د

مطابق نظریه وجودشناسی مالصدرا، وجود حقیقتی عینی و خارجی است، یعنی وجود در متن خارج  ٤ماهیت).

 شود.ای صادق تبدیل میبه گزاره» وجود موجود است«بنابراین طبق نظر صدرا  ٥تحقق دارد.

گیرد. مطابق این ایراد ه در این مقاله یکی از آنها مبدأ عزیمت قرار میشود کایراداتی طرح می ٦بر خارجیت وجود

که از جانب سهروردی مطرح شده، در صورت تحقق وجود در خارج، واژه موجود مشترک لفظی خواهد بود که با 

یکی از مسلمات مشائین در تعارض است: خارجیت وجود در تعارض با اشتراک معنوی مفهوم موجود است. 

گیرد، و مدافعان خارجیت این مسأله خارجیت وجود با معناشناسی واژه موجود در پیوند مستقیم قرار میبنابر 
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وجود باید با تحلیل معنای واژه موجود به ایراد پاسخ گویند. در فهم ایراد سهروردی باید میان دو تحلیل از واژه 

ای بسیط و موجود به عنوان ود به عنوان واژهموجود بر مبنای تحلیل هیأت لفظی این واژه تمایز قائل شد: موج

واژه بسیط موجود در  ٧کنند.ای مشتق که هر یک از این دو نیز بر مفاهیمی بسیط و مشتق داللت میواژه

نماید (گرچه در ادامه توضیح داده دریافت اولیه داللت بر مطلق هستی و تحقق (بودن) در جهان خارج می

ای مشتق، دریافت اولیه نیز محل اختالف است). پذیرش موجود به عنوان واژهخواهد شد که انحصار به این 

بر این اساس واژه موجود داللت  ٨متکی بر هیأت لفظی این واژه است (موجود به عنوان مشتق از مصدر وجود).

شتق نماید و از این رو در نظر نخست، نسبت دادن آن به خارج مستلزم تحقق معنایی مبر مفهومی مشتق می

. پس با دو واژه بسیط و مشتق موجود و حداقل دو مفهوم مشتق ٩در خارج و مبدأ اشتقاق آن یعنی وجود است

 و بسیط موجود مواجه هستیم.

 در پاسخ به سهروردی حداقل سه راه پیش مدافعان خارجیت (اصالت) وجود قرار دارد: 

  ) واژه و مفهوم موجود، مشتق نیست؛الف

  ؛ وآیدمشتق اشتراک لفظی واژه دال بر آن الزم نمیب) از تحقق مفهوم 

 آید. ج) از پذیرش اشتراک لفظی واژه موجود، محذوری الزم نمی

های در ادامه این نوشتار، نخست با بررسی ایراد سهروردی که مستلزم نفی اشتراک معنوی موجود است، پاسخ

شود که مالصدرا ها روشن میدهیم. با تحلیل این پاسخبه این ایراد را از دل متون مالصدرا مورد بررسی قرار می

بندی تفاسیر اصالت وجود در نسبت با گوید. سپس با تقسیمهای اول و دوم به ایراد پاسخ میمطابق راه حل

دهیم که برخی تفاسیر، به راه های ممکن از جانب آنها پرداخته و نشان میواژه بسیط موجود، به بررسی راه حل

پردازیم که آیا نفی اشتراک معنوی واژه بسیط انجامند. بر این اساس در انتها به این پرسش میمیحل سوم 

موجود با  مفروضات متافیزیکی و به طور خاص با مقدمات بحث اصالت وجود سازگار است؟ در پاسخ نشان 

که به اثبات اصالت دهیم که پذیرش اشتراک لفظی واژه بسیط موجود، مقدمات و مفروضات رئالیستی را می

بنابراین در این مقاله پس از بررسی و تحلیل مدلوالت واژگان  ١٠شود، مخدوش خواهد ساخت.وجود منجر می

بسیط و مشتق موجود،  این تحلیل مبنایی برای تفسیر اصالت وجود و داوری میان تفاسیر مختلف آن قرار 

ر اطالق خود مشترک معنوی هستند؛ ب) با نفی شود که الف) این واژگان هر یک دگرفته و نشان داده می

اشتراک معنوی موجود بسیط، مفروضات اصالت وجود مخدوش خواهد شد؛ ج) از پذیرش اشتراک معنوی این 

آید. از این رو از مسیر معناشناسی واژه موجود، دو واژه، تحقق توأمان وجود و ماهیت در متن خارج الزم می

 شود.ری میان تفاسیر گوناگون میسر میفهمی نو از نظریه صدرا و داو

 

 معناشناسی اصطالح موجود در پاسخ به ایراد سهروردی

مسأله نسبت میان اشتراک معنوی واژه موجود و اصالت وجود، با ایرادی مشهور در نفی خارجیت وجود گره 

صدرا و شارحان او مورد  بار سهروردی در رد خارجیت وجود مطرح کرده و در آثارخورد. این ایراد را نخستینمی

-Suhrawardi, 2001: 64] توجه قرار گرفته است. اصل بیان سهروردی در حکمت اشراق به صورت زیر است

65: 
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فالوجود اذا کان حاصال، فهو موجود. فأن أخذ کونه موجودا أنه عباره عن نفس الوجود، فالیکون 

شیء له الوجود و فی نفس الوجود أنه الموجود و غیره بمعنی واحد، إذ مفهومه فی األشیاء أنه 

 هو الوجود، و نحن النطلق علی الجمیع إال بمعنی واحد.

اگر وجود در خارج تحقق داشته باشد،  -۱بنابراین استدالل سهروردی در رد خارجیت وجود به شرح زیر است: 

یعنی » ت موجود استماهی«گوییم شود (وقتی میآنگاه موجود بر وجود و غیر موجود به یک معنا حمل نمی

 -۲یعنی وجود عین موجود است.) » وجود موجود است«گوییم ماهیت دارای وجود است، درحالیکه وقتی می

 ١١پس وجود در خارج تحقق ندارد. -۳شود؛ موجود بر هر دو به یک معنا حمل می

موجود. اما پرسش آن رود: اشتراک معنوی واژه سهروردی در متن این استدالل بر مبنای گزاره دوم پیش می

توان انجامد؟ به این پرسش دو گونه میاست که چرا نقض این مقدمه نزد مشائیان به نفی خارجیت وجود می

پاسخ داد: الف) اشتراک معنوی موجود امری بدیهی نزد مشائین است، از این رو پذیرش خارجیت وجود منجر 

. ب) اشتراک لفظی موجود استلزاماتی دارد که با شودگیری تعارض در دستگاه اندیشه مشائین میبه شکل

 خارجیت وجود در تعارض مستقیم است.

کنیم. اما تر این اشکال و پاسخ به آن، به دریافت صدرا و شارحان او از این اشکال رجوع میبرای بررسی دقیق

ن واژگان بسیط و پیش از بسط این اشکال بر مبنای متون صدرا و شارحان او،  الزم است تفکیک صدرا میا

و » هست«مفهوم بسیط که از آن در فارسی به « -۱مشتق موجود و مفاهیمی که در پیوند با آنهاست، بیان شود: 

 -۲ ؛[Lahiji, 2007: 217] »شود، و به موجودیت یک چیز در اعیان داللت داردهای مترادف آن تعبیر میواژه

اعم از آنکه شیء برای خودش ثابت باشد که بازگشت آن یعنی آنچه وجود برای آن ثابت است «مفهوم مشتق 

. ؛[Lahiji, 2007: 225] »به عدم جدایی شیء از خودش است یا آنکه امر دیگری برای شیء ثابت باشد

بنابراین حسب این تمایْز مفهوم بسیط موجود، دال بر تحقق و واقعیت داشتن بدون فرضی خاص پیرامون 

است؛ موجود به این مفهوم مشترک معنوی است و صرفًا داللت بر تحقق شناختی امر محقق کیفیت هستی

امری در جهان خارج دارد. موجود در داللت دیگر خود، مفهومی مشتق است و بر وجود و ماهیت به یک معنا 

وجود  -۱دو معنای متفاوت دارد: » وجود موجود است«بنابراین گزاره   .[Shirazi, 2009: 354] شودحمل می

وجود در متن واقع مصداق مفهومی مشتق است. پذیرش صدق گزاره دوم، فرع بر  -۲تن واقع تحقق دارد؛ در م

 پذیرش صدق گزاره اول است.

 دهدمالصدرا بر مبنای مفهوم دوم (مفهوم مشتق) این بیان اجمالی سهروردی را در اسفار به صورت زیر بسط می

[Shirazi, 1981: 66] : 

أيضا من أنه إذا أخذ كون الوجود موجودا أنه عبارة عن نفس الوجود فلم و بذلك يندفع ما قيل 

ء له الوجود و في يكن حمله على الوجود و غيره بمعنى واحد إذ مفهومه في األشياء أنه شي

نفس الوجود أنه هو الوجود و نحن ال نطلق على الجميع إال بمعنى واحد و إذ ذاك فال بد من 

ء له الوجود و يلزم منه أن يكون ما في سائر األشياء و هو أنه شيأخذ كون الوجود موجودا ك

  .للوجود وجود إلى غير النهاية و عاد الكالم جذعا

خورد؛ اگر موجود مشترک معنوی باشد، به معنای آن است در متن عبارت این اشکال به استلزامی خاص گره می

جود برای وجود ثابت باشد مستلزم تسلسل بوده و در که وجود برای شیئی و در نتیجه وجود ثابت باشد. اگر و
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رود و اطالق این معنای مستلزم نتیجه وجود تحقق نخواهد یافت. یعنی واژه موجود به معنایی واحد به کار می

 خواهد بود.» وجود موجود است«کذب گزاره 

 ١٢ توان به صورت زیر تقریر کرد:ایراد فوق را می

به » ماهیت موجود است«به معنای نفس تحقق باشد ولی در گزاره » وجود استوجود م«اگر موجود در گزاره  .۱

 معنای ثبوت وجود برای ماهیت باشد، اشتراک معنوی واژه موجود حفظ نخواهد شد.
 واژه موجود مشترک معنوی است. .۲
 پس مقدم باطل است یعنی موجود در هر دو گزاره به یک مفهوم (ثبوت وجود برای چیزی) است. .۳
 وجود موجود باشد یعنی چیزی برای وجود ثابت است.پس اگر  .۴
اگر موجودیت وجود به معنای ثبوت وجود برای وجود باشد، موجود اول نیز موجود بوده و همین تحلیل بر آن  .۵

گیرد که اجزای این سلسله بر یکدیگر متوقف پایان شکل مینیز صادق است و در نتیجه یک سلسله بی

 هستند.
 است، باطل خواهد بود.» وجود موجود«مقدم یعنی تسلسل محال است پس  .۶

الحکمه مشاهده کرد. عالمه طباطبائی در فصل دوم توان در کتاب نهایهروایت دیگری از بسط این اشکال را می

پردازند. یکی از ای از ایرادات وارد بر آن میاز مرحله اول این کتاب، پس از اثبات اصالت وجود به رفع پاره

 :[Tabatabaii, 2007: 22] ابه ایراد مورد بحث از جانب سهروردی استایرادات، مش

کان مفهوم الوجود  -الذی هو الوجود-أنه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیه موجودا بغیرها 

مشترکا بین ما بنفسه و ما بغیره، فلم یتم مفروض الحجه، من أن الوجود مشترک معنوی بین 

ه االندفاع: أن فیه خلطا بین المفهوم و المصداق، و االختالف المذکور الموجودات، ال لفظی. وج

 مصداقی المفهومی.

مطابق ایراد فوق، اگر بگوییم وجود با قید بالذات موجود است و ماهیت با قید بالغیر موجود است، مفروض 

راد دو مسأله حجت که اشتراک معنوی وجود است، نقض خواهد شد. اما در تقریر عالمه طباطبایی از ای

رسد در عبارت فوق، آنچه محل نزاع است اطالق موجود خورد. نخست آنکه به نظر میبرانگیز به چشم میمناقشه

بر وجود و ماهیت باشد؛ به عبارت دیگر ایراد فوق در صورتی وارد است که واژه موجود مشترک معنوی نباشد نه 

رح مالصدرا، محذور سخن سهروردی را نه تسلسل وجود محقق دوم آنکه ایشان در ادامه بر خالف ش ١٣واژه وجود.

تر مسأله استدالل دانند. برای فهم دقیقدر خارج، که نفی مفروض استدالل یعنی اشتراک معنوی وجود می

نماییم. استدالل عالمه طباطبائی به شرح زیر ایشان را بر اصالت وجود که در صدر سخن فوق آمده مرور می

 :207i, 200[Tabatabai١٤ :-[21 است

 شود که واقعیت اصالت دارد.با اثبات اصل نفی شک، روشن می -۱
یابیم: حیثیت وجود و حیثیت ماهیت (زیرا حیثیت مختص غیر از در اشیاء دو حیثیت متمایز می -۲

 حیثیت مشترک است).
چیزی در ازای وجود و ماهیت تنها یک واقعیت وجود دارد، پس یکی از این دو حیثیت در ازای آن  -۳

گیرد که دارای واقعیت و حقیقت است و این مقصود از اصالت است، و حیثیت دیگر اعتباری و از قرار می

 شود.شود و واقعیت بالعرض به آن منسوب میحیثیت اصیل انتزاع می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی زال یمصطف ۱۴۲

  ۱۴۰۰، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                           یفلسف هشیاندنامه فصل

شود که وجود بر آن حمل شود و آن شیء متصف به وجود هر شیئی تنها زمانی نائل به واقعیت می -۴

 شود.
گیرد و ماهیت در ذات خود غیر اصیل ن وجود چیزی است که محاذی واقعیت اشیاء قرار میبنابرای -۵

 است.
در مقدمه دوم استدالل فوق برای اثبات مغایرت وجود و ماهیت به این گزاره استناد شده است: مختص یعنی 

اثبات مقدمه دوم یعنی ای برای مقدمه ماهیت غیر از مشترک یعنی وجود است. بنابراین اشتراک معنوی وجود،

مغایرت وجود و ماهیت واقع شده است. اما چرا اشتراک لفظی واژه موجود مستلزم اشتراک لفظی واژه وجود 

است. در توضیح این مطلب و تبیین معنای اصالت وجود باید میان دو مفهوم واژه وجود تمایز قائل شد: وجود 

صود از وجود به مفهوم مصدری، بودن یا موجودیت است. به مفهوم مصدری و وجود به مفهوم اسم مصدری. مق

توان وجود به مفهوم اسم مصدری همان مفهومی است که محل بحث اصالت وجود است. بر این اساس می

واژه هستی را دال بر مفهوم اسم مصدری و واژه بودن (موجودیت) را دال بر مفهوم مصدری دانست. پس وجود 

 ,Shirazi, 1981: 86 & 384; Shirazi] لی است که در خارج تحقق نداردبه مفهوم مصدری اعتباری عق

. نزاع اصالت وجود بر سر این نیست که آیا موجود به مفهوم مصدری در خارج تحقق دارد یا نه. ١٥ :3522009[

با این  ١٦.[Shirazi, 1981: 82] بلکه بر سر واقعیت داشتن یا نداشتن وجود به مفهوم اسم مصدری است

الحکمه نیز باید همان موجود مشتق از شود که موجود مورد بحث در عبارت منقول از نهایهحات روشن میتوضی

وجود در معنای اسم مصدری باشد. حال اگر موجود مشتق، مشترک لفظی باشد، آنگاه وجود همبسته با آن نیز 

 مشترک لفظی بوده و در نتیجه مقدمات استدالل کامل نخواهد بود.

روشن است که مدافعان خارجیت وجود، ایراد سهروردی را بر مفهوم مشتق موجود حمل کرده و بسط تا اینجا 

پردازیم که آیا پاسخ اند. در بخش بعد ذیل پاسخ مدافعان خارجیت وجود به این ایراد، به این پرسش میداده

ز واژگان بسیط یا مشتق ایشان مبتنی بر پذیرش اشتراک معنوی واژه موجود است؟ و ثانیًا آنها کدامیک ا

دهند؟ ثالثًا پاسخ ایشان به این ایراد، چه لوازمی را در فهم اصالت وجود به موجود را مبنای پاسخ خود قرار می

 دنبال خواهد داشت.

مطابق ایراد سهروردی تحقق وجود در خارج ممکن نیست؛ زیرا در این صورت واژه مشتق موجود مشترک لفظی 

توان پاسخ گفت که در متون که در مقدمه بیان شد، به ایراد سهروردی به سه نحوه میخواهد بود. همانطور 

مالصدرا دو نحوه آن به صراحت اشاره شده است. پاسخ اجمالی صدرالمتألهین به این عبارت در ادامه اشکال 

 :[Shirazi, 1981: 66] فوق به شرح زیر است

بل المفهوم واحد  -وجود ليس في مفهوم الموجودألنا نقول هذا االختالف بين األشياء و بين ال

عندهم في الجميع سواء طابق إطالقهم عرف اللغويين أم ال و كون الموجود مشتمال على أمر 

غير الوجود أو لم يكن بل يكون محض الوجود إنما ينشأ من خصوصيات ما صدق عليها ال من 

 .نفس مفهوم الوجود

کند که میان ماهیات و وجود در حمل واژه موجود تفاوتی وجود ندارد و واژه صدرا در پاسخ فوق اوًال تصریح می

شود؛ ثانیًا این مسأله مستقل از آن است که اطالق واژه موجود بر آنها از عرف موجود بر هر دو یکسان حمل می

یأت لفظی واژه، مشتمل بر ذات و مبدأ باشد زبانی تبعیت بکند یا نکند (یعنی واژه مشتق موجود مطابق ه

(ذاتی/ماهیتی که وجود به عنوان مبدأ برای آن ثابت است))؛ ثالثًا اینکه مفهوم مشتق موجود شامل امری غیر 
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از وجود نیز باشد یا صرفًا داللت بر وجود بنماید از خصوصیات مصداق است و به مفهوم موجود مرتبط نیست. 

توان دو در حمل بر وجود و ماهیت مشترک معنوی است. اما این پاسخ اجمالی صدرا را میبنابراین واژه موجود 

شود یا واژه موجود مشتق است و نحو تفسیر کرد: واژه موجود بسیط است و بر وجود و ماهیت یکسان حمل می

 شود. بر وجود و ماهیت یکسان حمل می

د. مالصدرا در آن دو موضع بر مبنای هر دو احتمال به شواحتمال این پاسخ دوگانه در متن مشاعر تأیید می

 گوید:سهروردی پاسخ می

و مرادفاته فهو موجود و » هست«و إن أرید به المعنی البسیط المعبر عنه بالفارسیه به  الف)

االعیان بنفسه و کونه موجودا هو بعینه کونه وجودا، ال أن له أمرا زائدا موجودیته هو کونه فی

الزمان لهما المکان و فیو الذی یکون لغیره منه یکون له لذاته کما أن الکون فی علی ذاته،

هذا اإلختالف بین موجودیه األشیاء  ب) ؛[Lahiji, 2007: 217] بالذات و لغیرهما بواسطتهما

و بین موجودیه الوجود لیس یوجب اإلختالف فی اطالق مفهوم الموجود المشتق المشترک 

إما معنی بسیط کما مرت اإلشاره إلیه، و إما عباره عما ثبت له الوجود الجمیع؛ ألنه بین

بالمعنی االعم سواء کان من باب ثبوت الشیء لنفسه الذی مرجعه إلی عدم انفکاکه عن نفسه، 

 .[Lahiji, 2007: 225] أو من باب ثبوت الغیر له

مه به بررسی نحوه پاسخ به این اشکال بر در ادا ١٧شود؛در پاسخ فوق دو واژه موجود به صراحت از هم تفکیک می

 پردازیم.مبنای این دوگانه می

 

 خارجیت وجود و اشتراک معنوی موجود بسیط 

رویم: واژه موجود، بسیط است. اما این واژه بسیط در این بخش بر مبنای راه اول پاسخ به سهروردی پیش می

موجود  موجود را بر دو مفهوم متفاوت دانست: الف) توان حداقل واژه بسیطنماید؟ میداللت بر چه مفهومی می

گوییم به مفهوم امر قابل حمل بر خارج. بر مبنای این دریافت از واژه، وقتی از موجودیت مفهومی سخن می

موجود به مفهوم امر محقق در متن به خارج. بر مبنای این  یعنی آن مفهوم در خارج دارای ما به ازاء است؛ ب)

حمل موجود بر یک مفهوم، یعنی امری از سنخ آن مفهوم در خارج تحقق دارد (آن مفهوم در خارج  دریافت دوم،

 دارای فرد بالذات است).

عباراتی از مالصدرا منشأ دریافت اول از واژه موجود است. برای مثال صدرا در کتاب مشاعر، پس از بیان اینکه 

 قصود از موجود بودن ماهیات چیست؟ نماید که موجود اصیل است، این مسأله را مطرح می

إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن في  -كاإلنسان مثال -يد به أن كل مفهومزن

و كذا الفرس و الفلك و الماء و النار و سائر  ،الخارج شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان

عنوانات صادقة عليها. و معنى كونها و المفهومات التي لها أفراد خارجية، هي  ؛العنوانات

 .[Lahiji, 2007: 154] ء صدقا بالذاتمتحققة أو ذات حقيقة، أن مفهوماتها صادقة على شي

 تواند به دریافت اول از واژه موجود بینجامد:خورد که میدر این عبارت دو تعبیر به چشم می

رج شیئی است که عنوان انسان بر او صادق ، یعنی در خا»انسان موجود (ذو وجود) است«مقصود از اینکه  .۱

 است.
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مفهوماتی که دارای افراد خارجی هستند، یعنی خود این مفهومات در خارج متحقق هستند و این مفهومات بر  .۲

 شیء صدق بالذات دارند.

مطابق بخش نخست عبارت، مقصود از موجودیت ماهیات، داشتن مصداقی در خارج است. در مقابل این دسته 

گوید. مفاهیمی که دارای افراد خارجی اهیم (مفاهیم ماهوی)، صدرا از دسته دیگری از مفاهیم سخن میاز مف

افزاید مقصود از افراد خارجی داشتن، آن است که خود این مفهومات در هستند. او در تفصیل این سخن می

. بنابراین بر مبنای این دوگانه گیرد که این مفاهیم بر خارج صدق بالذات دارندخارج محقق هستند و نتیجه می

توان ما به ازای آنها یافت، رسد مقصود از موجودیت مفاهیم ماهوی آن است که امری را در خارج میبه نظر می

بدون آنکه خود مفاهیم در خارج دارای فرد باشند و به تعبیری دیگری صدق این مفاهیم، بالذات نیست. عبارت 

هیات شفاء نیز در نگاه نخست متضمن داللت بر همین دریافت اول از واژه موجود مشابه دیگری در تعلیقه بر ال

بدان که آنچه در حقیقت «یعنی ماهیت بر یک مصداق خارجی قابل حمل است)؛ » ماهیت موجود است(«است 

از هر امر موجود است وجود خاص آن است و معنای موجودیت معانی و مفهومات آن است، که موجودیت بر 

عانی حمل شود و بر آنها صادق باشد. و معنای آنکه انسان موجود است نزد اهل تحقیق آن است که انسان آن م

 ,Shirazi] »بر بعضی وجودات حمل شود و موضوع احکام، همگی وجود و موجود است نه معانی و احکام

2003a: 836] ماهیت به دو معنای . پس اگر به همین تحلیل بسنده کنیم، واژه موجود در حمل بر وجود و

 متفاوت به کار رفته و در نتیجه مشترک لفظی است.

این مفهومات کلی و طبائع تصوری به «اما صدرا در ادامه این عبارت تعبیری دارد که باید مورد مداقه قرار گیرد: 

 ,Shirazi] »معنای اتحاد با هویات وجودی موجود هستند، و معنای موجودیت آنها اتحاد با موجودات است

2003a: 837]گوید. او در . صدرا در این موضع بر خالف موضع قبل، از اتحاد وجود و ماهیت سخن می

کند؛ و این موجودیت موضعی دیگر، با تمایز وجود حقیقی از وجود انتزاعی، موجودیت را همین دومی تلقی می

؛ بنابراین موجودیت یعنی [Shirazi, 1981: 86-87] داندرا اعم از موجودیت وجود یا موجودیت ماهیت می

شود، ولی اختالف اصلی در نحوه واقعیت داشتن آن دو تحقق داشتن بر وجود و ماهیت به یک معنا حمل می

است. این تحلیل مستلزم آن است که از حمل واژه بسیط موجود بر مفهومی، فردی از آن مفهوم در متن 

دهد مقصود از موجودیت مفهومی، فرد ر مشاعر نشان میواقعیت تحقق داشته باشد. مشخصًا عبارتی صریح د

چیزی که  -۱دهد: بالذات داشتن آن مفهوم در جهان خارج است. مالصدرا استداللی به صورت زیر ارائه می

آید که مفهوم انضمام آن به ماهیت یا اعتبار آن همراه ماهیت مالک آن است که ماهیت موجود شود، الزم می

هر عنوانی که بر شیئی در خارج صدق کند، آن شیء فرد آن است و آن عنوان  -۲دق باشد. موجودیت بر آن صا

 پس مفهوم وجود دارای فرد در خارج است -۳در آن متحقق است، پس برای مفهوم فردی در خارج است. 

[Lahiji, 2007: 156].١٨ 

از آن به رئالیسم اکید تعبیر  ای است کهمقدمه دوم از استدالل فوق در اثبات خارجیت فوق، متضمن قاعده

در هر عنوانی که بر خارج صدق کند، مصداق خارجی، فردی برای آن است و آن عنوان در فرد تحقق «کنیم: می

توان نتیجه گرفت که آن مفهوم در خارج تحقق مطابق این گزاره کلی، از صدق یک مفهوم بر خارج می». دارد

جودیت یک مفهوم با تحقق آن مفهوم در خارج گره خورده و همین مسأله دارد. به عبارت دیگر از نظر صدرا، مو

مقدمه استدالل او بر تحقق داشتن فرد مفهوِم وجود در خارج است. پس مطابق دریافت صدرا، مفهوم بسیط 

 موجود عبارتست از تحقق فرد مفهوم در جهان خارج.
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استدالل بخش پیشین بر اصالت وجود اهمیت محوریت چنین دریافتی از مفهوم واژه موجود بسیط، با مرور 

کنیم مطابق این استدالل، دو مفهوم وجود و ماهیت را از تمامی اعیان جهان خارج اخذ می ١٩یابد.مضاعفی می

و چون در جهان خارج تنها یک امر ما به ازای این دو قرار دارد، پس باید یکی از آن دو اصیل و دیگری اعتباری 

توانیم چنین پرسشی را مطرح کنیم؛ به تعبیر دیگر چرا اگر دو است که چرا از اساس میباشد. اما پرسش آن 

دهیم، باید بالفاصله به این پرسش منتقل شویم که تعبیر وجود و ماهیت را از خارج اخذ و به خارج نسبت می

رج تحقق دارند. این فرد ما به ازای این دو مفهوم در خارج چه وضعیتی دارد و آیا واقعا این دو متن در خا

پرسش مبتنی بر همان فرض ضمنی رئالیسم اکید است: اگر مفهومی بر جهان خارج حمل شود، دارای فرد 

توان از تحقق وجود در جهان خارج سخن گفت. بنابراین الزمه سخن بالذات در جهان خارج است و از این رو می

ان خارج، هر دو بر جهان خارج قابل حمل و در نتیجه مالصدرا آن است که با نظر به اخذ وجود و ماهیت از جه

 در آن تحقق دارند.

توان استدالل دیگری را نیز اضافه کرد؛ از آنجا در تقویت ادعای فوق (تحقق توأمان وجود و ماهیت در خارج) می

» است وجود الف«، در تحلیل حقیقی به گزاره »الف موجود است«که ماهیت بواسطه وجود موجود است، گزاره 

شود. حال مطابق مبانی صدرا، هرگونه اتصافی مستلزم آن است که وصف نیز در ظرف اتصاف تحقق تبدیل می

 :[Shirazi, 1981: 325-326] داشته باشد

االتصاف فالحكم  و الحق أن االتصاف نسبة بين شيئين متغايرين بحسب الوجود في ظرف

بوجود أحد الطرفين دون اآلخر في الظرف الذي يكون االتصاف فيه تحكم نعم األشياء متفاوتة 

معنى االتصاف في كل ... في الموجودية و لكل منها حظ خاص من الوجود ليس لآلخر منها 

 ظرف هو كون الصفة بحيث يكون نحو وجودها فيه منشأ الحكم بها على الموصوف أعم من أن

 .يكون بانضمامها به أو بانتزاعه منها

توان در پس وصف اعم از آنکه انتزاعی یا انضمامی باشد، در ظرف موجود موصوف تحقق دارد. این مسأله را می

چه چیزی موجب صادق بودن این گزاره است؟ » الف موجود است«گوییم قالب این پرسش تقریر کرد: وقتی می

ساز این گزاره است. یعنی وقتی لغیر دارد یا وجود ماهیت الف، صادقماهیت الف که در خارج تحقق با

گوییم ماهیتی با عنوان الف در خارج تحقق دارد، مقصود آن است که یک حقیقتی ماهوی گرچه به نحو می

کنیم. در حالتی که به جای الف، را تحلیل می» الف موجود است«بالعرض در خارج تحقق دارد. حال قضیه 

ر بگیرد مسأله روشن است. ولی فرض کنیم به جای الف یک مفهوم ماهوی قرار بگیرد. بنابر اصالت وجود قرا

خواهد بود. یعنی وجود به عنوان حقیقتی خارجی به الف متصف » وجود الف است«وجود این قضیه به صورت 

یعنی خارج تحقق  شود و با نظر به آنکه ظرف عروض و اتصاف یکی است، ماهیت نیز باید در ظرف اتصافمی

 ٢٠داشته باشد.

هر دو تبیین بر یک فرض بنیادین مبتنی است: هر آنچه به خارج نسبت داده شود، در خارج دارای فرد بالذات 

است و در متن خارج تحقق دارد. پس واژه بسیط موجود مشترک معنوی بوده و به معنای تحقق امری در متن 

صدرا، الف) از موجودیت امری، تحقق بالذات فرد آن در جهان خارج  خارج است. حال با نظر به آنکه بر مبنای

شوند، ج) این امر، واقعیتی بسیط آید؛ ب) وجود و ماهیت بر مصداقی واحد در جهان خارج حمل میالزم می

آید که این دو در جهان خارج متحد باشند. تحلیل این اتحاد ما را به مفهوم مشتق موجود منتقل است؛ الزم می

 سازد.می
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 خارجیت وجود و اشتراک معنوی موجود مشتق

توان با پذیرش مشتق بودن واژه موجود پاسخ گفت. مطابق ایراد سهروردی واژه مشتق به ایراد سهروردی می

نماید (وجود یعنی ذات ثبت له الوجود). اما مطابق تحلیل صدرا، مشتق بودن داللت بر تلبس ذات به مبدئی می

ذات ثبت له «تحقق ذات و مبدأ اشتقاق توأمان در جهان خارج نیست. امر مشتق نه به معنای مفهومی مستلزم 

است و این اعم از آن است که وجود برای خود ثابت باشد یا برای » ثبت له الوجود«که به معنای » الوجود

ومی واحد اطالق پس واژه موجود امری مشترک میان وجودات و ماهیات است و بر تمام آنها به مفه ٢١ماهیت.

شود، زیرا موجود یعنی آنچه وجود برای آن ثابت است، جز آنکه مصداق و مطابق این مفهوم با یکدیگر در می

خارج اختالف دارند. پس در وجود عینی، معنای موجود آن است که ذات وجود برای خودش ثابت است و غیر 

. از [Shirazi, 2009: 354-355] ئم به آن استوجود مصداق موجود است یعنی امری که متحد با وجود یا قا

توان به نحوه دریافت صدرا از تحقق وجود و ماهیت پی برد. صدرای تحلیل نحوه تحقق مفهوم مشتق می

شود و ماهیت با وجود وجود امری است که ماهیت با آن موجود می«گوید شیرازی در توضیح این مسأله می

 ,Lahiji] »با آن از حیث معنا و مفهوم و در ظرف تحلیل مغایرت دارد اتحاد وجودی دارد، در عین حال که

. این عبارت مستلزم آن است که مغایرت میان وجود و ماهیت مغایرتی در ساحت ذهن بوده و [195 :2007

این دو در خارج متحد باشند؛ بنابراین اوًال این سخن مؤید آن است که وجود و ماهیت در یک ظرف تحقق دارند 

دهد که حقیقتی واحد منشأ تحقق این دو مفهوم مغایر است. این مسأله در مشعر پنجم ذیل ثانیًا نشان میو 

وجود هر « گوید:کند. مالصدرا در این موضع میعنوان کیفیت اتصاف ماهیت به وجود صراحت بیشتری پیدا می

؛ چرا که پس از اثبات اینکه وجود ممکنی در خارج عین ماهیت آن است و با آن به نحوی از اتحاد متحد است

 :Lahiji, 2007] »حقیقی، امری عینی است، اگر ماهیت عین آن نباشد یا باید جزء آن باشد یا زائد بر آن باشد

بندی استدالل مستلزم آن است که مالصدرا تحقق ماهیت را همراه وجود در خارج مفروض . همین صورت[271

اطالق اتصاف بر « گوید:شعر در توضیح نحوه اتصاف ماهیت به وجود میگرفته است؛ صدرا در ادامه همین م

ارتباطی که میان ماهیت و وجود آن است از باب توسع و تجوز است؛ چرا که ارتباط میان آن دو ارتباطی 

اتحادی است نه مانند ارتباط میان معروض و عارض و موصوف و صفت، بلکه از قبیل اتصاف جنس به فصل در 

. پس بنابر تحلیل صدرا در خارج امر بسیطی داریم که [Lahiji, 2007: 288] »یط در تحلیل عقل استنوع بس

دارای دو حیثیت متفاوت وجود و ماهیت است و معنای مشتق موجود در همان معنای صدرایی (ثبت له 

 الوجود) بر هر دو قابل حمل است.

اصالت وجود حکمی درباره نفس واقعیت  -۱ل صدرا: توان نتیجه گرفت مطابق تحلیبر اساس توضیحات فوق می

صادق است به معنای آن » وجود موجود است«عینی و نه حکمی درباره مفاهیم است؛ بنابر اصالت وجود گزاره 

مفاهیم از  -۳اصطالح موجود مشترک معنوی است؛  -۲است که در خارج فردی از سنخ وجود تحقق دارد؛ 

 کنند.واقعیت حکایت می

این در سنت فلسفه اسالمی حداقل با دو داللت مستقل واژه وجود و موجود مواجه هستیم: موجود بسیط و بنابر 

توان نسبت میان واژگان بسیط و مشتق موجود را مشتق، وجود مصدری و اسم مصدری. با این توضیحات می

نماید، ر مطلق واقعیت میبا واژگان مصدری و اسم مصدری وجود توضیح داد. الف) واژه بسیط موجود، داللت ب

توان دال بر موجود بما هو وجود به عنوان موضوع مابعدالطبیعه دانست. ب) وجود بنابراین این واژه را می

است که صرفًا داللت بر تحقق نفس واقعیت (جهان خارج) یعنی موجود بما مصدری، مفهومی انتزاعی و ذهنی 

توان موجود به عنوان تزاعی) را همانند موجود بسیط میکند؛ پس مدلول وجود مصدری (انهو موجود می
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موضوع مابعدالطبیعه یعنی صرف هستی (واقعیت) دانست؛ این دو مفهوم هیچ یک در متن واقعیت تحقق 

ج) نسبت میان وجود اسم مصدری به عنوان محور اصالت وجود و  ٢٢کنند.ندارند ولی بر نفس واقعیت داللت می

در قالب این پرسش بیان کرد: موجود بما هو موجود (مدلول موجود بسیط) از چه  توانموجود بسیط را می

 Javadi] شناختی برخوردار است؟ از سنخ وجود (به مفهوم اسم مصدری) است یا از سنخ ماهیتکیفیت هستی

]173 Amuli, 2016:.مطابق نظریه اصالت وجود، وجود (حقیقتی عینی ما به ازای مفهوم مصدری وجود)  ٢٣

شود. ای صادق تبدیل می، به گزاره»وجود موجود است«مصداق بالذات واقعیت در خارج است و از این رو گزاره 

ود مشتق د) وجود در مفهوم اسم مصدری با موجود مشتق در پیوند است به این معنا که در صورت تحقق موج

در جهان خارج، وجود در مفهوم اسم مصدری در خارج نیز در خارج تحقق خواهد داشت (میان تحقق موجود 

  ٢٤مشتق و وجود در مفهوم مصدری در خارج تالزم وجود دارد).

برهان بر اصالت وجود بر فرض بداهت تصوری و تصدیقی اصل واقعیت یعنی همان موجود بسیط مبتنی بوده 

 انجامد.ق معنای مشتق موجود در خارج میو به به تحق

 

 بازخوانی تفاسیر اصالت وجود بر مبنای معناشناسی مفهوم بسیط موجود

نظریه صدرا مبنی تحقق بالذات وجود و تحقق بالعرض ماهیت، در سنت پس از او به اصالت وجود و اعتباریت 

را ذیل معناشناسی این تفاسیر از واژه ماهیت شهرت یافته است. در این بخش تفاسیر مختلف از این نظریه 

کنیم. نظریه اصالت وجود به رغم شهرت و فراگیری آن محل منازعاتی فراوان است که از بندی میموجود طبقه

ای که تفاسیر مختلفی از اصالت ترین مواضع نزاع، تعیین دقیق معنای اعتباری بودن ماهیت است. به گونهمهم

شوند. این هایت بر سر دو معنای اعتباریت اختالف پیدا کرده و از هم متمایز میگیرد که در نوجود شکل می

توان در قالب طیفی قرار داد که در یک سو اصالت را به خارجی بودن و اعتباریت را به ذهنی بودن تفاسیر را می

اصالت و اعتباریت را کنند، و در سوی دیگر بر تحقق وجود و ماهیت در خارج تأکید کرده و مقصود از تفسیر می

توان در این البته نقطه مشترک تفاسیر اصالت وجود را می ٢٥دانند.تحقق بالذات و بالعرض در متن خارج می

، یعنی در »وجود موجود است«گوییم دانست که واقعیت خارجی امری از سنخ وجود است، بنابراین وقتی می

ماهیت موجود «در مقابل و بر اساس دوگانه فوق، گزاره خارج امری وجود دارد که از سنخ مفهوم وجود است. 

یا به معنای آن است که امری از سنخ ماهیت در خارج تحقق دارد یا به معنای آن است که ماهیت صرفًا » است

و » وجود موجود است«های آید که آیا گزارهبر خارج قابل حمل است. با چنین تفسیری این پرسش پیش می

صادق هستند؟ در تمام تفاسیر فوق، گزاره نخست صادق است ولی بر سر صدق گزاره » ماهیت موجود است«

بندی متعارف از تفاسیر مختلف اصالت وجود، مبتنی بر نحوه تحقق گیرد. پس تقسیمدوم نزاع جدی شکل می

عناشناسی در این نوشتار، تفاسیر مختلف از اصالت وجود بر مبنای دریافت آنها از م ٢٦ماهیات در خارج است.

شوند. به طور مشخص تفاسیر مختلف از اصالت وجود و بندی و سپس ارزیابی میمفهوم بسیط موجود تقسیم

(واژه بسیط موجود) » الف موجود است«توان را ذیل تفاسیر مختلف از معناشناسی گزاره اعتباریت ماهیت را می

 بندی کرد. طبقه

نی الف با وجود، مقصود از موجود، تحقق الف در متن واقعیت بر اساس تفاسیر دسته اول، در صورتی جایگزی

است و در صورتیکه الف با یکی از مصادیق ماهیت جایگزین شود، مقصود از موجود، انتساب مجازی الف به 

داند. چرا داند، بلکه مصداق ماهیت نیز نمیواقعیت است؛ این دیدگاه، نه تنها واقعیت را از سنخ ماهیت نمی
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  ۱۴۰۰، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                           یفلسف هشیاندنامه فصل

اش این است که این تفسیر، اصالت وجود، یعنی واقعیت عینی مصداق ذاتی وجود است و الزمه که مطابق

مصداق بالعرض برای ماهیت باشد، یعنی حمل ماهیتی مانند انسان بر افراد خارجیش بالعرض و اتصاف چنین 

وم انسان از افراد آید که سلب مفهمفهومی، اتصاف مجازی است. به دنبال طرح این مدعا، این اشکال پیش می

اگر مفهوم انسان از افراد خارجی سلب شود،  توان اشکال فوق به این صورت تقریر کرد:خارجی سفسطه است. می

گوید حمل هر گذارد. چرا که در پاسخ میآید. مدافع چنین نگاهی بر این مدعا صحه میآنگاه سفسطه الزم می

یقی و غیرمجازی است. اما احکام دقیق فلسفی تابع حقیقت و ماهیتی بر افراد خارجیش از نظر عرفی حمل حق

شود، همانگونه که وجود محدود امری واقعی به مجاز عرفی نیست. در اینجا نیز بین حد و محدود تفکیک نمی

رود، در صورتیکه از نظر فلسفی چنین نیست و واقعی شمردن رود، حد آن نیز واقعی به شمار میشمار می

شود؛ زیرا حمل موجود بر مصادیق ماهیت، یک است. پس واژه موجود تنها بر وجود اطالق میماهیات مجازی 

. بنابراین در نهایت [Mesbah Yazdi, 1999: 351-352; Mesbah Yazdi, 2014: 39] حمل مجازی است

مفهوم، یعنی نماید ولی واژه موجود را به یک نمایی مفاهیم ماهوی را انکار میتوان گفت این تفسیر واقعمی

 ٢٧برد.امر محقق در خارج به کار می

نمایند، ولی میان دو تفاسیر دسته دوم گرچه اصالت را به خارجی بودن و اعتباریت را به ذهنی بودن تفسیر می

شوند. مطابق این دیدگاه، واژه موجود دارای دو مفهوم است؛ موجود در مفهوم از واژه موجود تمایز قائل می

شود که مفهوم یا حد الف بر واقعیتی یافت می -۱رود: به یکی از دو مفهوم به کار می» جود استالف مو«گزاره 

الف خود همان  -۲کند. در این معنا، موجود یعنی صادق بر واقعیت (دارای مصداق خارجی)؛ آن صدق می

 جهان خارجواقعیتی است که جهان خارج از آن پر شده است. در این کاربرد، موجود یعنی پرکننده 

[Ubudiyyat, 2006: 90-91] پس مطابق با اصالت وجود، مقصود از موجود بودن ماهیات قابل حمل بودن .

ماهیات بر خارج، و مقصود از موجود بودن وجود دارای فرد بالذات بودن وجود در خارج است. معنای اول از 

به معنای اصیل بودن است. بنابراین اصل موجود بودن معادل با اعتباری بودن و معنای دوم از موجود بودن 

این تفسیر فرع بر یک گزاره عقلی است: حمل شدن امری بر خارج، به معنای محقق بودن آن در خارج نیست. 

 آید واژه موجود مشترک معنوی باشد.از این تحلیل الزم می

کنند. بر این اساس خارج تفسیر میتفاسیر دسته سوم، اصالت و اعتباریت را به تحقق بالذات و بالعرض در متن 

به صورت تحقق الف در متن خارج خواهد بود. پس ماهیت به عین وجود » الف موجود است«معناشناسی گزاره 

در خارج موجود است. ولی بسته به آنکه الف با وجود یا ماهیت جایگزین شود، مقصود از موجودیت، تحقق 

 ,Fayyazi, 2008: 250-255; Hosseini, 2017; Yazdan Panah] بالذات یا بالعرض در متن خارج است

. بنابراین مطابق این تفسیر واژه موجود مشترک معنوی خواهد بود. چرا که حمل موجود بر امری [290 :2010

 اعم از وجود و ماهیت به معنای تحقق آن در متن خارج است.

و به این معنا اساسًا اطالق موجود بر ماهیات  شوندبر اساس تفسیر اول ماهیات حقیقتًا بر واقعیات حمل نمی

شود. مطابق این توان گفت که ماهیت به معنای دقیق فلسفی بر واقعیت حمل میبالعرض است. یعنی نمی

دیدگاه واقعیت داشتن تنها به معنای حمل بالذات بر واقعیت است و حمل بالذات یک مفهوم بر واقعیت به 

و » وجود موجود است«ی از سنخ مفهوم است. پس در بین دو گزاره حملی معنای آن است که واقعیت خارج

، تنها حمل اولی حقیقی بوده و به معنای تحقق خارجی وجود است. پس از آنجا که »ماهیت موجود است«

آید که به معنای دقیق فلسفی کاذب است، از حمل موجود بر ماهیت الزم نمی» ماهیت موجود است«گزاره 

 عنای آنچه وجود برای آن ثابت است باشد.موجود به م
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رسد بر اساس این تفسیر سه گزاره گذارد. به نظر میاما تفسیر دوم از اصالت وجود، راه حل دیگری پیش رو می

ماهیت «گزاره  -۲صادق است: بنابر اصالت وجود؛ » وجود موجود است«گزاره  -۱زیر مسلم پنداشته شده است: 

وجود اصیل یعنی محقق در -۳نابر تفسیر خاص فیلسوفان مسلمان از رئالیسم؛ صادق است: ب» موجود است

خارج و ماهیت اعتباری یعنی امری ذهنی است. حال برای آنکه بتوان وجه صحیحی برای حمل سه گزاره فوق 

ار پس محمول موجود در دو گزاره فوق به دو معنای متفاوت به ک -۴یافت ملزم به گزاره چهارم زیر شده است: 

رفته است: مقصود از محمول موجود در گزاره اول تحقق داشتن در خارج و مقصود از محمول موجود در گزاره 

رود. پس نویسنده فوق، ملزم به آن شده دوم قابل حمل بودن بر خارج است. پس موجود به دو معنا به کار می

 ٢٨است که واژه موجود را نه مشترک معنوی که مشترک لفظی تلقی نماید.

شود؛ بر اساس تفسیر دوم، اشتراک پس بر اساس تفسیر اول حکایت حقیقی مفاهیم ماهوی از خارج انکار می

شود؛ ولی بر اساس تفسیر سوم، حکایت حقیقی مفاهیم (اعم از ماهیت و وجود) معنوی واژه موجود انکار می

ختالف تمامی تفاسیر فوق بر شود. باید توجه داشت که ااز خارج و اشتراک معنوی واژه موجود حفظ می

اشتراک معنوی یا لفظی موجود بسیط است. موجود بسیط در تفسیر اول و سوم مشترک معنوی و حمل آن بر 

ماهیتی «مفهومی به معنای فرد بالذات داشتن آن مفهوم در خارج است (با این تفاوت که بر مبنای تفسیر اول، 

). درحالیکه مطابق تفسیر دوم، موجود در داللت بسیط خود به معنای دقیق فلسفی صادق نیست» موجود است

 مشترک لفظی است: دارای مصداق بودن و دارای فرد بالذات بودن. 

پردازیم که هر یک به چه حال به بررسی نسبت میان این تفاسیر با ایراد سهروردی پرداخته و به این پرسش می

یا این تفاسیر موجود در مفهوم بسیط و مشتق را مشترک توانند به ایراد سهروردی پاسخ گویند. آنحوی می

دانند؟ مطابق تفسیر اول، واژه بسیط موجود مشترک معنوی است. حال اگر در ایراد سهروردی، واژه معنوی می

شود. چرا که مطابق این تفسیر ماهیات از اساس در موجود را واژه بسیط موجود بدانیم، ایراد سهروردی رفع می

ندارند که اشتراک لفظی مفهوم موجود در حمل بر وجود و ماهیت الزم بیاید. اگر واژه موجود را  جهان تحقق

شود، زیرا ایراد سهروردی در صورتی وارد است که مشتق نیز بدانیم باز هم ایراد سهرودی بر این تفسیر وارد نمی

مطابق این تفسیر ذاتی/ماهیتی در بدانیم در حالیکه » ذات ثبت له الوجود«واژه مشتق موجود را به مفهوم 

 جهان خارج تحقق ندارد.

مطابق تفسیر دوم، واژه بسیط موجود مشترک معنوی نیست. پس مدافع این دیدگاه در پاسخ سهروردی خواهد 

گفت اگر مقصود موجود بسیط باشد، این مفهوم مشترک معنوی نیست؛ پس این تفسیر، اشتراک لفظی واژه 

داند. در نسبت با واژه مشتق موجود نیز، از آنجا که این تفسیر قائل به تحقق ماهیت در موجود را بالاشکال می

 جهان خارج نیست، همانند تفسیر اول ایراد سهروردی بر آن قابل طرح نیست.

مطابق تفسیر سوم نیز که مشابه تفسیر خود صدراست، موجود در مفهوم بسیط و مشتق مشترک معنوی است؛ 

 توان در این تفاسیر به اشکال سهروردی بیان کرد.رایی را میپس همان پاسخ صد

حال باید پرسید آیا به سه تفسیر بدیل از اصالت وجود مواجه هستیم که هیچ راهی برای داوری میان آنها 

را کاذب یا موجود را در این قضایا به معنای تحقق فرد » ماهیت موجود است«نداریم؟ دو تفسیری که قضایای 

دانند، با تصریحات صدرالدین شیرازی سازگار نیست. آیا ناسازگاری با کالم ماهیت در خارج نمیبالذات 

توان تفسیر سخن او تلقی کرد یا آنکه این صدرالمتألهین صرفًا به این معناست که این دو تفسیر را نمی

ایای هل بسیط که انجامد؟ به عبارت دیگر کاذب دانستن قضشناختی میهایی هستیناسازگازی به چالش
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موضوع آن ماهیت است (ماهیت موجود است) یا انکار اشتراک معنوی مفهوم موجود تبعاتی غیر قابل پذیرش 

به دنبال خواهد داشت؟ تفسیر اول منکر حمل ماهیات بر جهان خارج است. حال با لحاظ این نکته که ماهیات 

نمایی علوم جزئی جهان خارج، مستلزم انکار واقعموضوع قضایای علوم جزئی هستند، انکار تحقق ماهیات در 

رسد با مفروضات مدافع این تفسیر نیز در تعارض رسیم که به نظر میاست. پس مطابق این مبنا به الزامی می

شود که ایراد باشد. اما عالوه بر این اشکال، این تفسیر در اثبات اصالت وجود نیز با چالشی جدی مواجه می

سیر دوم است. مطابق تفسیر اول و دوم، حمل مفهومی بر جهان خارج مستلزم آن نیست که مشترک آن با تف

رسد مشکل اصلی این تفاسیر آن باشد که مفروض آن مفهوم در جهان دارای فرد بالذات باشد. به نظر می

وم متمایز استدالل بر اصالت وجود را مخدوش خواهد نمود. چرا که مطابق این استدالل ما از اشیاء دو مفه

آوریم و از آنجا که واقعیت ما به ازای این دو در خارج بسیط است، تنها یکی از وجود و ماهیت را بدست می

این دو باید تحقق بالذات داشته باشد و دیگری تحقق بالعرض. حال اگر در این موضع بگوییم یکی از آن دو باید 

ان خارج مخدوش خواهد شد. به عبارت دیگر فرض در خارج تحقق داشته باشد، اصل حکایت مفاهیم از جه

آید در متن واقع تحقق دارد (رئالیسم اکید) اصلی در استدالل آن است که هر مفهومی که از واقعیت بدست می

و در صورتیکه این فرض انکار شود، نسبت مفهوم وجود با واقعیت و به دنبال آن نتیجه استدالل یعنی فرد 

 مخدوش خواهد شد. بالذات داشتن وجود نیز

 

 گیرینتیجه

در تاریخ فلسفه اسالمی با پرسشی محوری مواجه هستیم: موجود بما هو موجود (محکی وجود انتزاعی ذهنی) 

در خارج مصداق چیست: وجود یا ماهیت؟ از آنجا که از مبانی حکمت متعالیه اشتراک معنوی موجود است، از 

که هر دو در جهان خارج تحقق داشته باشند. چرا که بر مبنای  آیدحمل موجود بر وجود و ماهیت، الزم می

رئالیسم مفروض در سنت فلسفه اسالمی، حمل موجود بر مفهومی، مستلزم فرد بالذات داشتن آن موجود در 

جهان خارج است. اما از لوازم حکمت متعالیه تحقق موجود مشتق در جهان خارج است. بر اساس تحلیل ارائه 

، وجود »له الوجود«ر مبنای پذیرش اتحاد وجود و ماهیت در خارج و نیز دریافت مفهوم مشتق به شده در متن ب

و ماهیت هر دو به مفهوم مشتق در خارج تحقق دارند. تفسیرهایی از اصالت وجود که منکر تحقق ماهیت در 

از سوی دیگر با یکی از  گیرند وجهان خارج هستند، از یک سو با این الزمه حکمت متعالیه در تعارض قرار می

برانگیز است؛ چرا مبانی آن. به طور خاص، تعارض این تفاسیر با مبنای حکمت متعالیه، تعارضی جدی و چالش

مفهوم بسیط موجود  -۱که مطابق تحلیل این نوشتار، استدالل بر اصالت وجود بر دو فرض عام مبتنی است: 

موجود بسیط بر هر مفهومی، تحقق فرد بالذات آن مفهوم در از حمل  -۲دارای بداهت تصوری و تصدیقی است؛ 

آید. حال با انکار تحقق ماهیات در جهان خارج که مستلزم نفی گزاره دوم است، این پرسش پیش خارج الزم می

توانند بر اصالت می ۲روی مدافعان انکار تحقق ماهیات در جهان خارج است که چگونه بدون پذیرش گزاره 

 ل کنند.وجود استدال
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 نوشتپی

                                                 
 [Zali, 2017] . بهبرای توضیح بیشتر ر.ک ١
 Tabatabaii, 200-[Tabatabaii, 1983: 31 ;733[15 : . بهر.ک ٢
گیری پرسش بیان فوق بیانی عام از پرسش اصالت وجود بدون ورود به زمینه تاریخی طرح این پرسش است؛ درباره نحوه شکل ٣

-Tabatabaii, 1983: 72] به. های مختلف و متفاوتی از جانب محققان عرضه شده است؛ برای اطالع بیشتر ر.کاصالت وجود تبیین

79; Mesbah Yazdi, 2014: 32-33; Motahari, 1989: 60-61; Ubudiyyat, 2006: 77-80]. 
در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، پس از بندی پرسش اصالت وجود، در سرنوشت پاسخ آن اثرگذار است. برای مثال نحوه صورت ٤

از میان دو مفهوم واقعیت و مهیت، «شود: ی است، اصالت وجود در قالب این پرسش بیان میبدیه» واقعیتی هست«بیان اینکه گزاره 

بندی دیگری از این مسأله در کتاب رحیق مختوم . صورت[Tabatabaii, 1983: 40-44] »کند؟کدامیک حقیقتًا از خارج حکایت می

] همان واقعیت (موجود) است؛ حال پرسش بر سر این خورد: موضوع فلسفه [که دارای بداهت تصوری و تصدیقی استبه چشم می

بندی اول مسأله را در . صورت[Javadi Amuli, 1996: 173] است که واقعیت، مصداق مفهوم وجود است یا مصداق افراد ماهیات

 ج تکیه دارد.بندی دوم بر تحقق مفاهیم و نحوه تحقق آن در خار دهد، در حالیکه صورتقالب حکایت مفاهیم از خارج قرار می
أن الوجود أحق «؛ [Shirazi, 2003b: 9]» التحققالوجود أحق األشیاء فی«؛ [Shirazi, 1981: 65] »فالوجود حقیقته أنه فی األعیان« ٥

 . [Lahiji, 2007: 147] »األشیاء بأن یکون ذاحقیقه موجوده
مقصود از خارجیت یک مفهوم در این نوشتار آن است که آن مفهوم در خارج دارای فرد بالذات باشد. حال وقتی از اصالت وجود  ٦

سازیم: وجود در خارج دارای فرد بالذات است و هر آنچه در خارج دارای فرد گوییم ادعایی اخص از خارجیت را مطرح میسخن می

 بالذات است بواسطه وجود است.
رشد منکر برانگیز در تاریخ فلسفه اسالمی است؛ برای مثال فارابی و به دنبال او ابنای مناقشهجامد یا مشتق بودن واژه موجود مسأله ٧

رسد اشتقاقی بودن این . به نظر می[Al-Farabi, 1970: 113-114; Ibn Rushd, 2008: 245-246]مشتق بودن این واژه هستند 

 برهان بر اصالت وجود، تأثیری ندارد.واژه نزد صدرا نیز در 
عدم تفکیک میان موجود مشتق و بسیط، گاه موجب خلط میان موجود به معنای موضوع فلسفه و وجود مورد مناقشه در اصالت  ٨

 .[Musavi, 2003: 188] وجود شده است
. ]Hosseini: 2019, 280-9[ آن جهیموجود، فرض اصالت وجود است و نه نت یمشتق بودن معنا ،است یمتأخر مدع یر یتفس ٩

مشتق ذکر شده تنها در حد  یآنچه در باب بساطت معنا: «خوردیشارحان صدرا به چشم م انیدر م زیبه قول مقابل ن حیگرچه تصر

. نوشتار حاضر همسو با پژوهش دوم و بر خالف پژوهش اول، [Javadi Amuli: 1996, 330-1]» آن لیمطلب است نه تعل دییتأ

گزاره داللت بر تحقق در  نیو موجود در ا باشدیم» وجود موجود است«موجود به عنوان مشتق فرع بر صدق گزاره  لیت تحلاس یمدع

وجود «است که ابتدا ثابت شود دو گزاره  نیانوشتار  نیا یسخن، مبنا گریموجود است. به د یهمان مفهوم انتزاع یعنیخارج دارد 

 یواحد است، موجود را در معنا یقتیصادق است، سپس با فرض آنکه مصداق آن در خارج حق» موجود است تیماه«و » موجود است

 در خارج قرار داد. تینحوه مالزمت وجود و ماه لیتحل یمشتق مبنا
از های متافیزیک توان مضمون مشترک تمامی سنتشود، ولی مفاد آن را میاصطالح رئالیسم گرچه تعبیری جدید محسوب می ١٠

 ارسطو تا پیش از کانت دانست.
و إذ ذاك فال بّد من أخذ كون الوجود موجودا، كما فى سائر األشياء، و هو أّنه ليس «گوید: قطب شیرازی در شرح این عبارت می ١١

مختصر با بسط رسد این شرح . به نظر می[Shirazi, 2004: 181] »ء له الوجود، و يلزم أن يكون للوجود وجود إلى غير الّنهايةشى

 صدرا از این ایراد مشابه است.
 .[Fayyazi, 2008: 189 & 211; Javadi Amuli, 1996: 229] . بهبرای تقریرهای دیگری از این برهان ر.ک ١٢
د رسد که تعبیر موجود بر تعبیر وجوو به نظر می [Tabatabaii, 2006: 50] به این مسأله در تعلیقه بر نهایه نیز اشاره شده است ١٣

 اولویت داشته باشد. 
 .Nabavian, 2016:182]-[212. به برای مشاهده تقریر مفصل مقدمات این برهان ر.ک ١٤
اعلم أن الوجود یطلق باالشتراک الصناعی بین المعنیین: أحدهما األمر االنتزاعی النسبی و هو عباره عن موجودیه الشیء بالمعنی « ١٥

ال شک أنه من المحموالت العقلیه و أنه مشترک بین الماهیات. و ثانیهما ما به الحصول و المصدری و یقال له الوجود االثباتی. و 

. مالصدرا در [Shirazi, 2009: 352; Shirazi, 1981: 86] »الذی یطرد به العدم عن الشیء و قیل إنه خیر محض مؤثر عندالکل

اعلم ان مدار احتجاجاتهم و مبناها «گوید: خارجیت وجود) میموضعی دیگر از اسفار در پاسخ سهروردی و میرداماد (قائلین به نفی 

علی ان الوجود أمر عقلی اعتباری معناه الموجودیه المصدریه االنتزاعیه کالشیئیه و نظائرهما، و نحن قد بینا لک ان الوجودات الخاصه 

 خوردسینا نیز به چشم میاثباتی در شفای ابن. واژه وجود [Shirazi, 1981: 384] »أمور حقیقیه، بل أحق االشیاء بکونها حقائق

[Avicenna, 1996: 42]. 
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Nabavian, 2016: 155-40; Fayyazi, 2008: 20 & 234-[Mesbah Yazdi, 2014: 38 ;235-. به برای توضیح بیشتر ر.ک ١٦

158]. 
 Javadi Amuli, 1996: 304]-[306 اندبرخی مفسرین میان این دو تفکیک نکرده ١٧
[اینکه] صدق حقیقتی ماهیت بر واقعیت مستلزم «  اب نظام حکمت صدرایی صراحتًا به خالف این گزاره قائل است:مؤلف کت ١٨

 .[Ubudiyyat, 2006: 124] »واقعیت بودن دانسته شود، نه تنها ثابت شده نیست، بلکه باطل است.
 Shirazi, 1981: 64]-[65 ن استدالل جلد اول اسفاریافته نخستیتوان صورت بسطالحکمه را میاستدالل منقول از کتاب نهایه ١٩

 . [Javadi Amuli, 1996: 295-296] دانست
کنند که حمل هر مفهومی بر عالمه طباطبائی در مواضع متعددی در تحلیل مفاهیم قابل حمل بر خارج بر این مبنا استدالل می ٢٠

 ,Tabatabaii] به استدالل ایشان بر تحقق وجود رابط در جهان خارجتوان خارج مستلزم تحقق آن امر در خارج است. برای نمونه می

و نیز تحقق اعدام مضاف (اعدام مضاف به وجود موصوف خود تحقق  [Tabatabaii, 2007: 58] ، تحقق امکان در خارج[40 :2007

ه که هر چه اعیان به آن متصف ها، مضمون کبری این است کاشاره کرد. در تمام این استدالل [Tabatabaii, 2007: 58]دارند) 

شود، خود در اعیان تحقق دارد. بر همین اساس باید به وجود ماهیت نیز در خارج ملتزم بود. زیرا مطابق اصالت وجود مفاد گزاره 

تحویل خواهد یافت. در این صورت چون اسب صفت یک امر خارجی قرار » وجود اسب است«در حقیقت به گزاره » اسب موجود است«

توانند دو حقیقت متمایز در خارج باشند، فته است، باید خود به نحوی در خارج تحقق داشته باشد. حال چون ماهیت و وجود نمیگر 

 پس ماهیت باید به نفس وجود در خارج تحقق داشته باشد.
هد سوم مشهد اول کتاب کند اشراق هشتم از شایکی از مواضعی که صدرا به بیانی صریح نظریه خود را در باب مشتق بیان می ٢١

و «گوید: شواهد الربوبیه است. او در این موضع پس از بیان سه موضع مشهور در باب مشتق، در توضیح موضع مختار خویش می

 :Shirazi, 2003b] »الحق أن مفهوم المشتق ما ثبت له المبدأ االشتقاق مطلقا، أعم من ثبوت الشیء لغیره أو لما هو جزئه أو لنفسه

58-59]. 
حقیقت وجود جز نفس موجودیت در معنای «گوید: میرداماد که از منکرین خارجیت وجود است در توضیح مفهوم مصدری وجود می ٢٢

مصدری نیست، یعنی تحقق ماهیت در ظرفی، و وجود به معنای امری که مضاف به ماهیت شود یا از آن انتزاع شود، پس [تحقق 

 »گیرد و در ظرف وجود جز خود ماهیت نیستدیت و حمل مفهوم موجود قرار میماهیت] مالکی برای صحت انتزاع موجو

[Mirdamad, 2012: 9]کند و نه بیشتر. به عبارت دیگر . پس حمل وجود مصدری بر چیزی تنها داللت تحقق آن چیز در خارج می

مدلول آن نفس واقعیت است. در مقابل  کند و بنابراینوجود مصدری تنها داللت بر نفس واقعیت، بدون تعین خاصی برای آن می

 .[Shirazi, 1981: 89] داندمالصدرا که قائل به اصالت وجود است، وجود عینی خارجی را منشأ انتزاع این مفهوم در ذهن می
رسد در سنت فلسفه اسالمی، تا پیش از طرح اصالت وجود و به طور خاص نزد منکرین خارجیت وجود، موجود بما هو به نظر می ٢٣

االمر موضوع علم اعلی، طبیعت محقق در خارج و موجود در نفس«موجود با ماهیت محقق در خارج یکی باشد. به تعبیر میرداماد 

 . [Mirdamad, 2003: 200] »است
های واژه اعتنا به اصالت وجود شکل گرفته و تفاوتی میان داللتداهت تصوری و تصدیقی مفهوم موجود در بستری حداقل بیب ٢٤

 .[Akbari, 2006] شود و هر دو بر نفس واقعیت اشاره دارندبسیط وجود و واژه مشتق موجود لحاظ نمی
به دو دسته تقسیم کرد: الف) تفاسیر قدیم که بدون توجه به این توان تفاسیر اخیر از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می ٢٥

 :Tabatabaii, 1983: 46; Motahari, 1989] کننددوگانه، به صراحت اعتباری بودن را ذهنی و اصیل بودن را خارجی تفسیر می

70; Javadi Amuli, 1996: 414-415; Mesbah Yazdi, 2001: 213](ی از امکان تفسیرهای بدیل، تفاسیر جدید که با آگاه . ب

 .[Fayyazi, 2008: 48-49; Ubudiyyat, 2006: 122-130] گرایندبه یکی از دو جانب می

کند. و باید توجه داشت که صدرا برای توصیف دریافت خاص خویش که به اصالت وجود شهرت یافته از تعابیر گوناگونی استفاده می

 »ولیس فی الخارج عندنا أمر سوی الوجـود«ـ وجود است. برای مثال گون از اصالت همین تعدد تعابیر خود منشأ تفاسیر گونا

[Shirazi, 1981: 220]الخارج لیس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیهإن الموجود فی« گوید:؛ اما در مواضعی دیگر می« 

[Shirazi, 1981: 87]دوگانه اعتباری و حقیقی را در میان وجود و ماهیت ترسیم شود که صدرا خود تر می. این تفسیر زمانی پیچیده

فاالتحاد بین الماهیات و الوجود إما بأن یکون الوجود انتزاعیا و اعتباریا و الماهیات أمور حقیقیه کما ذهب إلیه المحجوبون «کند: می

ریه و الوجود حقیقی عینی کما ذهب هو المذهب عن إدراک طریق أهل الکشف و الشهود و إما بأن تکون الماهیات أمورا انتزاعیه اعتبا

حال با نظر به آنکه اعتباری بودن یک مفهوم در سنت پیش از صدرا و به طور خاص نزد  .[Shirazi, 1981: 88-89] »المنصور

ر این ، این تعابیر صدرا در بست[Yazdan Panah, 2010: 240-272] سهروردی مستلزم انکار تحقق خود آن مفهوم در خارج است

 تواند دال بر ذهنی بودن امر انتزاعی باشد.تاریخ می
دهد؛ در تفسیر نخست مراد از اعتباری بودن ماهیت یعنی ماهیت حقیقتًا و فیاضی تفاسیر اصالت وجود را در سه دسته قرار می ٢٦

 ذهنی است امری انتزاعی وبالعرض در خارج تحقق دارد. بنابر تفسیر دوم ماهیت عدم مضاف است و بنابر تفسیر سوم ماهیت 

[Fayyazi, 2008: 48-49] ای دیگر عرضه بندی را به شیوهبندی جدید در کتاب جدید فیاضی). عبودیت تقسیم(ارجاع به تقسیم

یعنی حقیقت وجود همان واقعیت خارجی است، درحالیکه وقتی » وجود موجود است«گوییم مطابق دیدگاه اول وقتی می -۱کند: می

 ,Ubudiyyat] یعنی ماهیت بدون آنکه خود واقعیت خارجی باشد، بر واقعیت خارجی صادق است» ماهیتی موجود است«م گوییمی

بر اساس  -۳. [Ubudiyyat, 2006: 122] طبق دیدگاه دوم، وجود و ماهیت هر دو در نفس خارج تحقق دارند -۲؛ [85 :2006
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ادق است و اعتباری یعنی چیزی که بالعرض و مجاز بر آن صادق است دیدگاه سوم، اصیل یعنی چیزی که حقیقتًا بر خارج ص

[Ubudiyyat, 2006: 125]. 
دریافت مؤلف نظام حکمت صدرایی از مفهوم موجود در این تفسیر (تفسیر استاد مصباح یزدی) بر خالف دریافت این نوشتار بوده و  ٢٧

 ,Ubudiyyat] داند و نه خود واقعیت خارجیت بر واقعیت خارجی میمدعی است که این تفسیر، موجود را تنها به معنای صدق بالذا

رسد این دریافت از تفسیر نادرست باشد، چرا که تمایز میان حکایت از ذات واقع بدون تحقق در . در حالیکه به نظر می[125 :2006

در این تفسیر نیز بدان توجه شده  رسدمتن واقع، تمایزی است که مؤلف نظام حکمت صدرایی خود مبدع آن است و به نظر نمی

 ,Mesbah Yazdi] گویدشود که همین مفسر، در جایی دیگر از تحقق وجود در خارج سخن میباشد. این موضع زمانی تقویت می

2001: 213]. 
آن است که آن  ای دیگر تقریر کرد. استناد موجود به یک مفهوم به معنایتوان برای رفع این مشکل مسأله را به گونهالبته می ٢٨

، یعنی در خارج ما به ازائی برای وجود و »ماهیت موجود است«و » وجود موجود است«مفهوم در خارج دارای مصداق است. پس 

شود. در این صورت اشتراک معنوی واژه موجود حفظ شده است. ولی با این معناشناسی، تمایزی میان وجود و ماهیت یافت می

ای ناظر به مفاهیم نیست، بلکه گیرد. مسأله اصلی آن است که اصالت وجود، گزارهباریت شکل نمیماهیت از حیث اصالت و اعت

ای ناظر به نفس واقعیت خارجی است. مسأله حمل شدن یا نشدن یا مفهوم بر خارج نیست، بلکه مسأله حکمی درباره جهان گزاره

 سنخ وجود تحقق بالذات دارد. یعنی در نفس واقعیت حقیقتی از» وجود موجود است«خارج است و 

 


