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Abstract
Mīr Dāmād, in Qabasāt argues that existence cannot be a real property for
essences. If existence, he argues, were a real property of an essence, there
would remain no distinction between simple-if and compound-if questions. It
is well-known that Mullā Sadrā has given three different accounts in order to
explain essence’s being existent: first that existence is an analytical property
for essence; second that none of existence or essence is a property of the other
one; and third that essence is a property of existence. In this paper, I will argue
that the first account would be defeated by Mīr Dāmād’s argument. The
second account concedes the conclusion of the argument and then it would be
in contrary with Mullasadra’s own view on the reality of existence, unless this
account is augmented with the third one. The third account, however, can
evade the argument. But it should be noted that the third account is based on
Mullasadra’s own view on the reality of existence and the primacy of
existence to essence.
Keywords: existence, to be existent, simple-if question, compound-if
question, property.

1397  زمستان،25  شماره،12  سال،پژوهشهای فلسفی/ 96
1. Introductıon
In al-’Ufuq al-Mubīn (1391H, 59) Mīr Dāmād claims that not all predicates of
a subject manifest a real property for that subject. A real property of a subject
is something which is superadded to the subject. Examples include a body’s
being red or a body’s being above another body. In such cases, the predicates
correspond with some feature of the subjects which are not the same as those
subjects, in reality. This is opposed to the body’s being itself, for example. In
this case, the body itself is not something which is superadded to the body.
2. Mīr dāmād agaınst the realıty of exıstence
The controversial example is essence’s being existent. Is the existence of an
essence something superadded to the essence? In Mīr Dāmād’s words, is
existence a real property for essence? Mīr Dāmād, in Qabasāt (1367H, 37)
argues that existence cannot be a real property for essences. For this end, he
notifies that there is a distinction between propositions that is parallel to the
distinction between real and non-real properties. If P is a real property for a,
then the proposition that a is P is a compound-if proposition. On the other
hand, it is a commonplace that the only example of simple-if propositions is
one that contains existence as its predicate. Now, he continues, suppose that
existence is a real property. Then, the proposition that a exists would become
a compound-if proposition. But this contradicts the well-established premise
that the proposition that a exists is a simple-if proposition. Consequently, he
argues, if existence were a real property of an essence, there would remain no
distinction between simple-if and compound-if questions.
The major problem that Mīr Dāmād is dealing with is how to explain
essence’s being existent. His view is that, in reality, essence’s being existent
is nothing but the essence itself. He, then, goes a step forward and claims that
existence is nothing in reality. We only have the concept of existence in our
minds. With these moves Mīr Dāmād, in some sense, resolves the problem of
the relationship between essence and existence, in reality.
3. Mullā sadrā on the relatıonshıp between exıstence and essence
It is well-known that Mullā Sadrā, Mīr Dāmād’s pupil, was in disagreement
with the teacher with respect to the reality of existence (1981). He believes
that existence is a real entity in the world as opposed to essence. So, he should
explain how essence is existent. Actually, he has given three different
accounts in order to explain essence’s being existent (1302H; 1363H). Mullā
Sadrā’s first account is that existence is an analytical property for essence. He
defines analytical property as the following: P is an analytic property for a iff
a cannot be but not has P. Mullā Sadrā’s second explanation is that none of
existence or essence is a property of the other one. His third thesis is that
essence is a property of existence.
4. Mullā sadrā v.s. mīr dāmād
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My major concern in this paper is this problem: which of these three accounts
for essence’s being existent offered by Mullā Sadrā can overcome Mīr
Dāmād’s seminal argument? The first account would be defeated by Mīr
Dāmād’s argument, since, any kind of real property, whether it is analytical or
not, are associated with a compound-if proposition. This causes essence’s
being existent to be manifested by a compound-if proposition. The second
account concedes the conclusion of the argument. As we saw, Mīr Dāmād
claims that the conclusion of his argument guarantees that existence is nothing
in the world. This cannot be swallowed by Mullā Sadrā whose own view is
that existence is real. The third account, however, can evade the argument,
insofar as existence is not a property of essence. But it should be noted that
the third account is based on Mullasadra’s own view on the reality of existence
and the primacy of existence to essence.
5. Concluding remarks
If the arguments rendered above are sound, we reach to a criterion in order to
interpret Mullā Sadrā’s view on the relationship between existence and
essence: his thesis that existence is real is more fundamental than his
explanation for the problem of essence’s being existence.
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چکیده
میرداماد در کتاب قبسات استداللی علیه عینی بودن وصف وجود برای ماهیات تنظیم
کرده است؛ به این ترتیب که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد ،تمایزی بین
هل بسیط و هل مرکب از میان خواهد رفت .از طرفیمیدانیم که در باب چگونگی
اتصاف ماهیت به وجود ،مالصدرا سه نظر متفاوت در آثار خود ارائه کرده است :نخست:
اتصاف ماهیت به وجود تحلیلی است؛ دوم :رابطهی بین ماهیت و وجود به نحو اتصاف
نیست؛ و سوم :وجود متصف به ماهیت است .در این مقاله نشان داده خواهد شد که نظر
نخست مالصدرا در مقابل استدالل میرداماد نقض میشود .نظر دوم مالصدرا همان
نتیجهی استدالل میرداماد است و با تحقق وجود در جهان (نظر خاص مالصدرا در باب
وجود) سازگار نیست؛ مگر اینکه نظر سوم مالصدرا به آن افزوده شود .نظر سوم مالصدرا
مبتنی است بر تحقق وجود و تقدم وجود بر ماهیت (نظر خاص صدرا در باب وجود).
مالصدرا تنها با این فرض میتواند از عهدهی استدالل میرداماد برآید.
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مقدمه
میرداماد در ابتدای قبس دوم از کتاب قبسات استداللی دارد علیه عینی بودن وصف وجود برای ماهیات که
آن به این ترتیب است :اگر وجود وصفی عینی باشد ،تمایز هل بسیط و مرکب از دست خواهد رفت .بنابراین
وجود وصفی عینی نیست( .میرداماد 1367؛  )37اگر این استدالل صحیح باشد ،مساله این خواهد بود که
رابطهی ماهیت و وجود چگونه است؟ میرداماد از این استدالل نتیجه میگیرد که وجود باید از اموری باشد
که از تحقق خود ماهیت در جهان انتزاع شده است .بنابراین ،استدالل میرداماد در قبسات قابل تبدیل به
استداللی علیه تحقق وجود در جهان است.
همچنین میدانیم مالصدرا برای توضیح اتصاف ماهیت به وجود در آثار متعددی سخن گفته است .از
مجموع این سخنان میتوان سه نظر متفاوت از مالصدرا دریافت کرد .خود وی نیز در رسالهی اتصاف
الماهیه بالوجود بهوضوح این سه نظر را بهتفکیک بیان کرده است .این سه نظر در بیانی اولیه از این قرار
هستند .نخست :ماهیت متصف به وجود است ،اما این اتصاف به نحو تحلیلی است (وجود عارض ماهیت
است و نه عارض وجود)؛ دوم :مفاد گزارهی «الف موجود است» ثبوت الشیء است و بنابراین ،اتصافی بین
ماهیت و وجود رخ نمیدهد؛ سوم :وجود متصف به ماهیت است و نه برعکس( 1.شیرازی )1302
در این نوشتار قصد دارم که قوت نظریههای سهگانهی مالصدرا را در مواجهه با استدالل میرداماد
بسنجم .برای این منظور ابتدا در بخش نخست ،تقریری از استدالل میرداماد ارائه خواهم کرد و نتایج آن
را برای تحقق وجود در جهان بر خواهیم شمرد .نیز توضیح خواهیم داد که این استدالل غیر از استدالل
مشهوری است که ذیل مساله اتصاف ماهیت به وجود مورد بحث قرار گرفته است .در بخش دوم تا چهارم
نظریههای سهگانهی مالصدرا را بیان و قوت آنها را در تقابل با استدالل میرداماد ارزیابی خواهیم کرد:
در بخش دوم نشان میدهیم که نظر نخست مالصدرا با استدالل میرداماد نقض میشود؛ در بخش سوم
نشان میدهیم که نظر دوم مالصدرا همان نتیجهی استدالل میرداماد است و از این رو با نظر خاص
مال صدرا در تحقق وجود در تعارض است ،مگر اینکه با نظر سوم او تکمیل شود .در بخش چهارم نشان
خواهیم داد که چگونه نظر سوم مالصدرا در باب اتصاف ماهیت به وجود مبتنی است بر نظر خاص او در
باب تحقق وجود و تقدم وجود بر ماهیت و اینکه چگونه با این مفروض مالصدرا میتواند در مقابل استدالل
میرداماد توفیق یابد.
میرداماد علیه عینی بودن وصف وجود
اوصاف عینی از نظر میرداماد بر دو دسته اند :اوصاف انضمامی و اوصاف انتزاعی.

«األوصاف العینی لیس إال علی ضربین :إنضمامی ،و یعبر عنه بثبوت الصفة
للموصوف فی األعیان کثبوت البیاض للجسم؛ و إنتزاعی ،و یعبر عنه بثبوت الصفة
للموصوف بحسب األعیان ،کثبوت الفوقیة و العمی للسماء و زید» (میرداماد
.)59 :1391
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وصف انضمامی نظیر سفیدی برای جسم است .برای اینکه جسمی سفید باشد ،باید آن جسم رابطه
اتصاف با عرض سفیدی را دارا باشد .تحقق ماهیت سفیدی متمایز از تحقق ماهیت جسم در جهان است.
در حالت کلی ،وصف ب برای الف انضمامی است ،هرگاه تحقق ماهیت «ب» در جهان متمایز از تحقق
ماهیت «الف» باشد .وصف انتزاعی ،وضع متفاوتی دارد .وقتی «ب» وصف انتزاعی «الف» است ،چنین
نیست که تحقق «ب» در خارج متمایز از تحقق «الف» در خارج باشد .بلکه تحقق «الف» در خارج به
حالتی است که وصف «ب» را میتوان از آن انتزاع کرد .به عنوان مثال ،باال بودن وصفی انتزاعی برای
آسمان است ،در مقایسه با زمین .تحقق وصف باال بودن در جهان ،اما ،متمایز از تحقق آسمان و تحقق
زمین نیست؛ بلکه تحقق آسمان و زمین در جهان به حالتی است که وصف باال بودن از آسمان در مقایسه
با زمین انتزاع میشود.
2
از نظر میرداماد وصف وجود برای ماهیات نه انضمامی است و نه انتزاعی .یعنی مطابَق گزارهی «الف
موجود است» در جهان تنها خود الف است؛ به تعبیر معادل مطابَق این گزاره در جهان نه الف به انضمام
وصف وجود است و نه الف به حالتی که وصف وجود از آن انتزاع شود .مطابق حکم خودِ ماهیت در جهان
است ،و متناظرا مفهوم وجود از خودِ ماهیت در جهان انتزاع میشود3.

«لیس الوجود حقیقته إال نفس الموجودیة بالمعنی المصدری ،... ،ال معنی ما
ینضم إلی الماهیة أو ینتزع منها ،فیجعل مناطا لصحة انتزاع الموجودیة و حمل
مفهوم الموجود» (میرداماد .)9 :1391
میرداماد در ابتدای قبس دوم از کتاب قبسات استداللی دارد علیه عینی بودن وصف وجود (چه به نحو
انضمامی و چه انتزاعی) برای ماهیات که به این ترتیب

است4:

«أن وجود الشیء فی أی ظرف و وعاء کان ،هو وقوع نفس ذلک الشیء ،ال
لحوق أمرما به و انضمامه إلیه .و إال رجع الهل البسیط إلی الهل المرکب ،و کان
ثبوت الشیء فی نفسه هو ثبوت شیء لشیء» (میرداماد .)37 :1367
به نظر میرسد که میرداماد مدعی است که اگر وجود وصفی عینی باشد ،مطابَق گزارهی «الف موجود
است» در جهان ،اتصاف عینی چیزی (وجود انضمامی یا حالتی که منشا انتزاع مفهوم وجود است) برای
«الف» است .این یعنی مفاد این گزاره ثبوت چیزی برای «الف» است .بنابراین ،گزارهی «الف موجود
است» هل مرکب خواهد بود .این در حالی است که این گزاره باید هل بسیط و مفاد آن باید ثبوت الشیء
باشد .اما میدانیم که ثبوت شیء لشیء واقعیتی متمایز با ثبوت الشیء است .درنتیجه وجود نمیتواند وصفی
عینی برای ماهیت باشد.
تذکر یک نکته الزم است و آن اینکه استدالل میرداماد در اینجا غیر از استدالل مشهوری است که
معموال ذیل مشکل اتصاف ماهیت به وجود بیان میشود .این استدالل مشهور بنا بر نقل مالصدرا در
رسالهی اتصاف ماهیت به وجود از این قرار است:

«اعلم هداك اللّه أنه قد اضطربت األهواء و اختلفت اآلراء فى باب اتّصاف
الماهیّة بالوجود و عروضه لها بناء على القاعدة المشهورة القائلة أن ثبوت شىء
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لشىء أو اتصافه به أو عروضه له متفرع على وجود المثبت له و الموصوف و
المعروض و لیس للماهیّة قبل الوجود وجود آخر» (شیرازی .)110 :1302
تقریری از این استدالل مشهور چنین است که بنا بر قاعدهی فرعیه ثبوت شیء لشیء فرع بر ثبوت
مثبتله است .فرض کنیم که گزارهی «الف موجود است» ثبوت شیء لشیء است .پس صدق این جمله
فرع بر ثبوت «الف» است .ثبوت «الف» نیز همان وجود «الف» است .نتیجه اینکه «الف» باید در مرتبهی
پیش از اتصاف به وجود متصف به وجود باشد .این چیزی جز تقدم شیء بر خود نیست.
به وضوح استدالل مشهور غیر از استدالل میرداماد است .اوال؛ در استدالل مشهور فرض خلف چنین
است که گزارهی «الف موجود است» ثبوت شیء لشیء است .در حالی که در استدالل میرداماد فرض خلف
عینی بودن وصف وجود است .ثانیا؛ مهمتر از آن ،در استدالل مشهور تالی فاسد تقدم شیء بر نفس است،
ولی در استدالل میرداماد تالی فاسد عدم تمایز میان ثبوت الشیء و ثبوت شیء لشیء است .ثالثا؛ مهمتر از
همه ،اینکه استدالل مشهور مبتنی بر قاعده فرعیه است ،اما استدالل میرداماد چنین نیست .تمایز این دو
استدالل برای نوشتار حاضر مهم است .زیرا در این پژوهش قصد بر این است که قوت نظریههای سهگانهی
مالصدرا در مواجهه با استدالل میرداماد سنجیده شود و نه اینکه در برابر استدالل مشهور قرار گیرد .اینکه
هر سه نظر مالصدرا بتوانند از عهدهی پاسخگویی به مساله اتصاف ماهیت به وجود و استدالل مشهور آن
برآیند ،بهخودیخود ،نتیجه نمیدهد که میتوانند از عهدهی پاسخگویی به استدالل میرداماد هم برآیند.
درواقع نشان خواهیم داد که تنها یکی از سه نظر مالصدرا از عهدهی این استدالل بر خواهد آمد .از این
پس تنها بحث را به استدالل میرداماد و سنجش قوت نظریههای سهگانهی مالصدرا در مواجهه با این
استدالل محدود خواهم کرد.
به استدالل میرداماد بازگردیم .دانستیم که بنا بر استدالل میرداماد ،وجود وصفی عینی برای ماهیت
نیست .از طرفی میدانیم که وجود عین ذات یا جزء ذات ماهیات هم نیست .بنابراین وجود هیچگونه وصفی
برای ماهیات نیست؛ نه وصفی که عین یا ذاتی ماهیت باشد و نه وصفی که زاید بر ماهیت باشد .اما یک
مساله در اینجا پدید میآید :پس وجود چگونه محمولی است؟ نظر میرداماد این است که وجود چیزی نیست
جز موجودیت به معنای مصدری .اجازه دهید این مدعای میرداماد را کمی توضیح دهم.
بنا بر ساختار زبان عربی« ،وجود» مبدا اشتقاق است و «موجود» مشتق حاصل از آن؛ در نهایت
«موجودیت» مصدر جعلی برساخته از کلمهی «موجود» .نظر میرداماد این است که ترتیب معنایی این
کلمات بر خالف این ترتیب لغوی اشتقاق است .از نظر وی به لحاظ معنا «وجود» مبدا اشتقاق نیست؛
درنتیجه «موجود» هم مشتق حاصل از آن نیست .بلکه «موجود» دارای معنایی غیراشتقاقی است و
«موجودیت» مصدر جعلی برساخته از آن است .و اما «وجود» به لحاظ معنا (و نه ظاهر لغت) چیزی نیست
جز موجودیت مصدری .بنابراین سخن میرداماد این است که گرچه در ظاهر لغت «وجود» مبدا اشتقاق
است ،اما چون در ازای آن در جهان هیچ صفتی نیست ،به لحاظ معنایی مبدا اشتقاق نیست .حال چون به
طور کلی دربارهی همه مصادر جعلی درست است که بر هیچ چیزی در جهان به حمل شایع هوهو قابل
حمل نیستند ،یک نتیجهی مهم در باب وجود این خواهد بود که «وجود» (که به معنای مصدر جعلی
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موجودیت است) به حمل هوهو بر هیچ چیزی در جهان قابل حمل نخواهد بود 5.عبارات میرداماد در آثار
مختلف وی در عدم اشتقاق معنایی «موجود» تصریح دارند .در اینجا تنها به ذکر یک مورد اکتفا خواهیم
کرد6:

«إن المقصود بالوجود هو صیرورة الماهیة و موجودیتها المأخوذة من نفس الماهیة
المتقررة ال معنی یلحق الماهیة فیشتق منه الموجود و یحمل علیه کما یکون فی
السواد و األسود کما أن اإلنسانیه مأخوذ من نفس ذات اإلنسان ال أمر یقترن
باإلنسان» (میرداماد .)15 :1391
بنابراین در یک جمعبندی میتوان گفت که از نظر میرداماد ،وجود هیچگونه وصفی برای ماهیت نیست
و تنها همان موجودیت مصدری است .دلیل این امر هم این است که اگر وجود وصفی برای ماهیت باشد،
تمایز هل بسیط و مرکب از دست خواهد رفت .با این مقدمه به سراغ نظرات سهگانهی مالصدرا در باب
اتصاف ماهیت به وجود خواهم رفت .ابتدا نظر نخست مالصدرا را بررسی میکنم که بر طبق آن اتصاف
ماهیت به وجود اتصافی تحلیلی است.
نظر نخست مالصدرا :اتصاف تحلیلی ماهیت به وجود
به عنوان مقدمهای برای بیان این نظریه در باب اتصاف ماهیت به وجود ،مالصدرا مدعی است که اتصاف
بر دو گونه است :اتصاف تحلیلی و اتصاف خارجی .اتصاف خارجی آن است که موصوف مرتبهای از تحقق
را دارا است که در آن مرتبه متصف به آن وصف نیست .به عبارتی نزدیکتر موصوف در تحقق خود نیازی
به این وصف ندارد .به عنوان مثال؛ زید مرتبهای از تحقق را دارا است که در آن مرتبه متصف به سفید
بودن نیست .یا به عبارتی نزدیکتر ،زید در تحقق خود نیاز به سفیدی ندارد .در مقابل اتصاف تحلیلی
اتصافی است که خارجی نباشد؛ یعنی موصوف مرتبهای از تحقق ندارد که در آن مرتبه متصف به آن وصف
نیست؛ به عبارت نزدیکتر موصوف در تحقق خود نیاز به آن وصف دارد .به عنوان مثال؛ بنا بر نظر مشهور،
گرچه جنس متصف به فصل میشود ،اما در هر مرتبهای از تحقق ،جنس متصف به فصل است .به تعبیر
دقیق ،جنس در تحقق خود نیاز به اتصاف به فصل دارد 7.مالصدرا همین تمایز را با تمایز بین دو گونه
عارض نیز بیان کرده است :عارض ماهیت و عارض وجود .عارض ماهیت آن است که اتصاف معروض به
آن تحلیلی باشد و عارض وجود آن است که اتصاف معروض به آن خارجی باشد .عبارات صریح مالصدرا
ناظر به این معانی در رسالهی اتصاف الماهیه بالوجود و کتاب مشاعر چنین اند:

«إن العارض على ضربین عارض الماهیّة و عارض الوجود .مثال األول عروض
الفصل للجنس و عروض التشخص للنوع و مثال الثانى عروض السواد للجسم
و عروض الفوقیة للسماء و خاصیة األول أن المعروض یصیر بالعارض موجودا
ال قبله  ...و خاصیة الثانى عکس ذلک فإن السواد العارض لزید مثال یصیر به
موجودا و ال یصیر زید به موجودا بل یصیر به أسود ال غیر  ...إذا تقرر هذا فنقول
عروض الوجود للماهیّة من قبیل القسم األول الذى معروضه نفس الماهیّة من

هل بسیط و موجودیت ماهیت103/...

حیث هى هى التى بهذا الوجود تصیر موجودة ال قبله و تصیر به بالذات حصة
من الوجود ال بشى آخر» (شیرازی اتصاف .)114 :1302
«اعلم أن العارض على ضربین :عارض الوجود ،و عارض الماهیة  ...و قد أطبقت
ألسنة المحصلین من أهل الحکمة بأن اتصاف الماهیة بالوجود و عروضه لها لیس
اتصافا خارجیا و عروضا حلولیا ،بأن یکون للموصوف مرتبة من التحقق و الکون
لیس فی تلک المرتبة مخلوطا باالتصاف بتلک الصفة ،بل مجردا عنها و عن
عروضها  ...و إنما اتصاف الماهیة بالوجود اتصاف عقلی و عروض تحلیلی ،و هذا
النحو من العروض ال یمکن أن یکون لمعروضه مرتبة من الکون و ال تحصل
وجودی -ال خارجا و ال ذهنا -ال یکون المسمى بذلک العارض» (عمادالدوله
.)16-15 :1363
پس براساس نظر نخست مالصدرا ،ماهیت متصف به وجود است ،اما این اتصاف از نوع تحلیلی است،
به این معنا که ماهیت در تحقق خود به وجود نیازمند است یا اینکه ماهیت در هر مرتبه از تحقق متصف
به وجود است .الزم است که تذکر داده شود که این اتصاف در جهان رخ میدهد و نه در تحلیل عقلی.
بحث بر سر این نیست که اتصاف ماهیت به وجود در تحلیل عقلی از چه نوعی است؛ بلکه بحث بر سر
این است که اتصاف ماهیت به وجود در جهان چگونه است؟ ازاینرو ،بنا بر نظر نخست مالصدرا ،اتصاف
ماهیت به وجود اتصافی عینی است که از نوع اتصاف تحلیلی است.
با این مفروض به استدالل میرداماد بازگردیم .در استدالل میرداماد مهم نیست که اتصاف عینی ماهیت
به وجود ،تحلیلی باشد یا خارجی .همچنین مهم نیست که موصوف در مرتبهای از تحقق قابل انفکاك از
وصف خود باشد یا غیر باشد وحتی مهم نیست که موصوف در تحقق خود نیاز به آن وصف داشته باشد یا
نه .آنچه مهم است این است که اتصاف عینی باشد .اگر وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد (مهم نیست
که اتصاف عینی از چه نوعی باشد) ،مفاد «الف موجود است» ثبوت شیء لشیء خواهد شد .این یعنی تنها
نامزد گزارهی هل بسیط (یعنی «الف موجود است») ،درواقع ،گزارهی هل بسیط نیست .پس ،تمایز هل
بسیط و مرکب از دست خواهد رفت .بنابراین ،استدالل میرداماد پیش میرود و این نتیجه را خواهد داد:
«وجود موجود نیست».
عالوه بر این ،تعبیر مالصدرا در رسالهی اتصاف ماهیت به وجود کمی عجیب به نظر میرسد :اینکه
موصوف در تحقق خود به وصف نیاز داشته باشد .به نظر میرسد که جزء معنای اتصاف موصوف به وصف
این است که موصوف در تحقق مقدم بر وصف باشد .اگر اینگونه است ،موصوف نمیتواند در تحقق خود
به آن وصف نیازمند باشد ،زیرا بهوضوح نتیجهی این دو ادعا در کنار هم تقدم تحقق موصوف بر تحقق
موصوف است .و این یعنی تقدم شیء بر خود8.
به نظر میرسد که مالصدرا خود بر این امر تفطن داشته است .وی در مواضع متعددی در ذیل بحث
اتصاف ماهیت به وجود مدعی میشود که تعبیر «اتصاف» در مسالهی اتصاف ماهیت به وجود شامل نوعی
توسع در معنا ،مجاز یا اشتراك لفظ است .چون اتصاف در مواردی کاربرد لغوی دارد که موصوف بر وصف

/ 104پژوهشهای فلسفی ،سال  ،12شماره  ،25زمستان 1397
خود تقدم در تحقق داشته باشد .حال اگر به رابطهی وجود و ماهیت نیز «اتصاف» اطالق شود یا معنای
لغوی اتصاف گسترش داده شده است ،یا این رابطه مجازا اتصاف خوانده شده است یا اینکه در اینجا معنای
دیگری از اتصاف مورد نظر است .در هر حال اتصاف ماهیت به وجود (و به طور کلی اتصافهای تحلیلی
نظیر اتصاف جنس به فصل و مانند آن) دقیقا به همان معنایی نیست که اتصافهای متعارف هستند.

«کان إطالق لفظ االتصاف علی االرتبا الذی یکون بین الماهیة و وجودها من
باب التوسع أو االشتراك .فإنه لیس کإطالقه علی االرتبا الذی بین الموضوع و
سایر األعراض و األحوال» (شیرازی 1981؛ ج.)58 :1
«کان إطالق لفظ االتصاف علی االرتبا الذی یکون بین الماهیة و وجودها من
باب التوسع أو االشتراك .فإنه لیس من قبیل اتصاف الموضوع بالعرض القائم
به» (شیرازی .)203-202 :1378
«فکان إطالق االتصاف على االرتبا الذی بین الماهیة و وجودها ،من باب
التوسع و التجوز ،ألن االرتبا بینهما اتحادی ال کاالرتبا بین المعروض و
عارضه و الموصوف و صفته» (عمادالدوله .)33-32 :1363
مالصدرا در این تعابیر بهصراحت از اینکه رابطهی ماهیت و وجود ،به معنای لغوی کلمه ،اتصاف است
دست برمیدارد .این ادعا ما را به نظر دوم مالصدرا خواهد رساند که بر طبق آن رابطهی وجود و ماهیت
در جهان به نحو اتصاف نیست.
نظر دوم مالصدرا :عدم اتصاف ماهیت به وجود
مالصدرا در این نظر دوم مدعی است که بین وجود و ماهیت در جهان اتصافی رخ نمیدهد .درواقع «الف
موجود است» بیان کنندهی وصفی برای ماهیت نیست ،بلکه بیان کنندهی ثبوت و تحقق خود «الف» است
و از این رو است که مفاد این گزاره ثبوت شیء لشیء نیست و تخصصا از قاعدهی فرعیه خارج است .تعابیر
صدرا در جاهای مختلفی که این نظر را بیان کرده است بسیار روشن و یکدست اند.

«أن الوجود نفس ثبوت الماهیة ال ثبوت شیء للماهیة حتی یکون فرع ثبوت
الماهیة( .شیرازی 1981؛ ج)43 :1
أن الوجود نفس ثبوت الماهیة العینیة الثبوت شیء لها»(شیرازی .)202 :1378
«أنه  ...فرق بین کون الشیء فی شیء و بین کون نفس الشیء ،ال کون شیء
فیه .فالوجود لألشیاء هو نفس کون األشیاء ال کون غیرها فیها أو لها» (شیرازی
1382؛ ج.)10 :1
اتصاف9

بثبوتها ال بثبوت شئ لها و ثبوت الوجود
«إن اتصاف الماهیة بالوجود
لها عبارة عن ثبوت نفسها ال ثبوت شئ غیرها لها  ...فمفاد قولنا زید موجود هو
وجود زید ال وجود شىء آخر لزید» (شیرازی .)115 :1302
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مالصدرا در رساله اتصاف الماهیه بالوجود توضیح میدهد که مطابَق گزاره صادق در جهان همواره به
شکل سهجزئی (مطابَق موضوع ،مطابَق محمول ،مطابَق رابطه) نیست؛ بلکه در مواردی که گزاره هل بسیط
است مطابَق قضیهی صادق تنها خود موضوع است .یعنی اگر «الف موجود است» صادق باشد ،کافی است
که در جهان خود الف را داشته باشیم؛ نه اینکه وصفی برای الف در جهان محقق شود .وی توضیح میدهد
که این خاصیت تنها در هل بسیط هم نیست ،بلکه حمل ذات و ذاتیات بر شیء نیز همینگونه هستند.
برای مثال؛ مطابَق گزارهی صادق «زید زید است» یا «زید انسان است» نیز در جهان تنها خود زید است.

«فبعض األحکام مما لیس تتحقق فیه إلّا ذات الموضوع فقط کقولنا زید زید و
زید حیوان ألن الطرفین فیها شىء واحد بالذات ماهیّة و وجودا أو وجودا فقط و
من هذا القبیل زید موجود فإن مصداقه ماهیّة الموضوع و وجوده ال غیر و
المحمول اذا کان نفس الوجود فال حاجة فى ارتباطه بالموضوع الى رابطة اخرى
الن جهة االتحاد و الرّبط هو الوجود» (شیرازی اتصاف .)116-1302:115
اگر چنین باشد ،استدالل میرداماد علیه این نظر نافذ نیست؛ نه به این دلیل که این نظر نشان میدهد
که استدالل میرداماد دچار اشکالی است و ازاینرو ،نتیجهی استدالل درست نیست؛ بلکه به این سبب که
این نظر نتیجهی استدالل میرداماد را پذیرفته است .به یاد بیاوریم که استدالل میرداماد علیه عینی بودن
وصف وجود برای ماهیات است؛ به این تقریر که اگر وجود وصف عینی ماهیت باشد ،مفاد «الف موجود
است» هل مرکب خواهد شد؛ و این نتایج نامطلوب دارد .پس وجود وصفی عینی برای ماهیت نیست .حال
مالصدرا نیز همخوان با این نظر پذیرفته است که چنین اتصافی در جهان رخ نمیدهد .بنابراین ،به نظر
میرسد که مالصدرا در اینجا کامال با میرداماد همنظر است.
میرداماد از این استدالل نتیجه میگیرد که «موجود» به لحاظ معنایی نمیتواند مشتق باشد؛ زیرا اگر
«موجود» به لحاظ معنایی مشتق باشد ،باید مبدا اشتقاق یعنی وجود در جهان به مثابه وصفی برای ماهیت
محقق باشد .این همان ادعایی است که استدالل میرداماد علیه آن است .درنتیجهی اینکه «موجود» به
لحاظ معنایی مشتق نیست« ،وجود» نمیتواند مبدا اشتقاق باشد؛ بلکه به معنای موجودیت مصدری است.
با این اوصاف «وجود» (یعنی مبدا اشتقاق لفظی) نمیتواند به حمل شایع هوهو بر چیزی حمل شود .این
نتیجه برای صدرا بسیار سنگین خواهد بود؛ زیرا دقیقا نقطهی مقابل نظر خاص مالصدرا در باب تحقق
وجود است؛ همان نظری که امروزه تحت عنوان «اصالت وجود» مشهور است .بنا بر نظر مشهور بنیان و
اساس همهی فلسفهی مالصدرا همین نظریه است .بنابراین ،به نظر نمیرسد مالصدرا بخواهد چنین
نتیجهای را گردن نهد.
ممکن است که نظر دوم مالصدرا را به نحوی دریافت که همان نتیجه استدالل میرداماد نباشد .به
این ترتیب که مالصدرا در این نظر تنها مدعی است که وجود وصفی برای ماهیت نیست .به عبارت دیگر،
مالصدرا مدعی است که وجود وصفی برای ماهیت نیست ،اما وی مدعی نیست که ماهیت وصفی برای
وجود نباشد .اگر ماهیت وصفی برای وجود باشد ،وجود میتواند موجود باشد و استدالل میرداماد به نتیجه
نرسد .اما اینکه ماهیت وصفی برای وجود باشد ،چیزی نیست جز نظر سوم مالصدرا10.
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نظر سوم مالصدرا :اتصاف وجود به ماهیت
این نظر در ادبیات معاصر در بحث اتصاف ماهیت به وجود به نام «عکسالحمل» مشهور است .مطابق این
نظر مالصدرا ،رابطهی وجود و ماهیت به نحو اتصاف ماهیت به وجود نیست .تا اینجا وضع شبیه نظر دوم
است .اما اختالف در اینجا است که بین وجود و ماهیت در جهان اتصاف عینی رخ میدهد .این ادعا شبیه
نظر نخست است .اما اختالف در اینجا است که این بار وجود موصوف و ماهیت صفت است .ازاینرو این
نظریه را ،که متفاوت از هر دو نظر پیشین است ،میتوان نظریهی اتصاف وجود به ماهیت دانست.
مطابَق گزارهی هل بسیط «الف موجود است» در جهان ،طبق عکسالحمل ،نه الف متصف به وجود
است و نه خود الف به تنهایی؛ بلکه مطابَق این گزاره ،وجودی است که متصف به الف بودن است .بار دیگر
تمایز با دو نظر پیشین آشکار میشود .اینکه مطابَق حکم ،وجودِ متصف به الف است نتیجهی مهمی در پی
دارد :اگر بخواهیم گزارهی «الف موجود است» را در ساختاری بیان کنیم که تقدم موضوع بر محمول
متناظر با تقدم موصوف بر صفت باشد ،باید آن را اینگونه بازتعبیر کنیم« :وجود الف است»11.
اما بهوضوح گزارهی «وجود الف است» در ساختار هل بسیط نیست؛ چون محمول آن وجود نیست.
بنابراین اگر این بار تعبیر را بپذیریم باید متعهد شویم که گزارهی مورد بحث ،یعنی «الف موجود است»
واقعا هل بسیط نیست ،گرچه ظاهرا هل بسیط باشد .حال که این گزاره هل بسیط نیست ،باید هل مرکب
باشد و مفاد آن ثبوت شیء لشیء .طبق قاعدهی فرعیه باید صدق این گزاره فرع بر ثبوت موضوع باشد.
یعنی باید صدق گزارهی «وجود الف است» فرع بر صدق گزارهی «وجود موجود است» باشد .اما این
اشکالی برای مالصدرا ایجاد نمیکند .زیرا مالصدرا در بیان این نظریهی سوم ،تحقق وجود در خارج و
تقدم وجود بر ماهیت را از پیش مفروض گرفته است .عبارات وی در رساله اتصاف ماهیت به وجود و در
جاهای دیگر در این معانی تصریح دارند.

«و هو أنفس من األولین و أحکم و أولى و هو أن  ...الوجود فى کل مرتبة و
لکل ماهیة موجود بذاته و تصیر الماهیة به موجودة فقولنا اإلنسان موجود معناه
أن وجودا من الوجودات مصداق المفهوم اإلنسانیة فى الخارج و مطابق لصدقه
فبالحقیقة مفهوم اإلنسان ثابت لهذا الوجود و ثبوته له متفرع علیه بوجه ألن
الوجود هو األصل فى الخارج و الماهیة تابعة له اتباع الظل للشخص» (شیرازی
.)117-116 :1302
«فالحق أن المتقدم منهما علی اآلخر هو الوجود» (شیرازی 1382؛ ج.)8 :1
«فالتحقیق فی هذا المقام  ...أما بحسب الخارج ،فاألصل و الموجود هو الوجود ...

و الماهیة متحدة به محمولة علیه ،ال کحمل العرضیات الالحقة ،بل حملها علیه
و اتحادها به بحسب نفس هویته و ذاته»(شیرازی .)31-30 :1363
از لوازم نظر سوم مالصدرا این است که گزارهی هل بسیط تنها میتواند به فرم «وجود موجود است»
باشد .زیرا طبق تحلیلهای مالصدرا اگر «الف» غیر از وجود باشد و گزارهی «الف موجود است» صادق
باشد ،در مطابَق این گزارهی صادق باید «الف» وصفی برای وجود باشد ،نه اینکه وجود وصفی برای او

هل بسیط و موجودیت ماهیت107/...
باشد .ازاینرو ،باید گزارهی «الف موجود است» به نحو «وجود الف است» بازتعبیر شود .اما این گزاره هل
بسیط نیست .بنابراین تنها گزارهای که میتواند مفاد هل بسیط داشته باشد ،همان گزارهی به فرم «وجود
موجود است» خواهد بود.
از طرفی به یاد بیاوریم که بنا بر نظر دوم ،مفاد هل بسیط ثبوت الشیء است و نه ثبوت شیء لشیء.
حال بنا بر نظر سوم تنها گزارهی «وجود موجود است» هل بسیط است .جمع این دو ادعا این خواهد بود
که مطابَق گزارهی «وجود موجود است» تنها خود وجود است و نه اتصاف وجود به وجودی دیگر .به نظر
میرسد که به یک معنا مالصدرا در این نظر سوم به تحلیلی که در نظر دوم از گزارهی هل بسیط داده بود،
پایبند مانده است .تنها اختالف این دو نظر این است که چه گزارهای هل بسیط باشد :طبق نظر دوم هر
گزارهی به فرم «الف موجود است» هل بسیط است ،اما طبق نظر سوم تنها «وجود موجود است» هل
بسیط است .این بیان دیگری از تمایز نظر دوم و سوم مالصدرا بدست میدهد.
به طور خالصه ،بنا بر نظر سوم مالصدرا در باب اتصاف ماهیت به وجود ،وجود موصوف و ماهیت
صفت آن است .اگر «الف» همان وجود نباشد ،گزارهی «الف موجود است» هل مرکب است و بازتعبیر آن
به شکل صحیح و مطابق با ترتیب امور واقع ،به شکل «وجود الف است» خواهد بود .تنها گزارهی «وجود
موجود است» هل بسیط است و مفاد آن ثبوت الشیء است .این نظریهی سوم مالصدرا مبتنی است بر
تحقق وجود در جهان و تقدم وجود بر ماهیت12 .
حال به استدالل میرداماد بازگردیم .از نتایج استدالل میرداماد این است که «الف موجود است» هل
بسیط باشد .به این تقریر که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد ،همهی گزارههای به فرم «الف
موجود است» هل مرکب خواهند شد .ازاینرو ،تمایزی میان گزارهی هل بسیط و هل مرکب وجود ندارد.
بنابراین ،وجود وصف عینی برای ماهیت نیست .حال که وجود وصفی عینی برای ماهیت نیست ،مفاد
گزارهی «الف موجود است» ثبوت الشیء خواهد بود .و این یعنی این گزاره هل بسیط است .بنابراین
استدالل میرداماد واقعا در تعارض با این نظر سوم مالصدرا است که بر طبق آن «الف موجود است» واقعا
هل بسیط نیست.
استدالل میرداماد را در دو بخش میتواند فهمید .در بخش نخست از اینکه وجود وصفی عینی برای
ماهیت باشد تناقضی بدست میآورد .در بخش دوم از اینکه وجود وصفی عینی برای ماهیت نیست نتیجه
میگیرد که گزارهی «الف موجود است» هل بسیط است .به یاد آوریم که بنا بر نظر سوم مالصدرا وجود
وصفی عینی برای ماهیت نیست؛ زیرا اساسا وجود وصف ماهیت نیست .پس درواقع ،مالصدرا میتواند
بدون بروز هیچ اشکالی در نظریهاش با بخش نخست استدالل میرداماد همداستان باشد که اگر وجود
وصفی عینی برای ماهیت باشد تناقضی رخ میدهد .اما طبیعتا باید با بخش دوم استدالل میرداماد مخالفت
کند :مالصدرا باید با این مخالفت کند که اگر وجود وصف عینی برای ماهیت نیست گزارهی «الف موجود
است» هل بسیط است .اجازه دهید این بخش استدالل را که مورد مناقشه است «استدالل  »2بنامیم:
استدالل  :2وجود وصفی عینی برای ماهیت نیست .پس ،گزارهی «الف موجود است» هل بسیط است.
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به نظر میرسد که برای صحت استدالل  2به مقدماتی دیگری نیز نیاز است .نخست اینکه در گزارهی
«الف موجود است»« ،وجود» در جایگاه محمول قرار دارد .این مقدمه کمکی طبق ساختار ظاهری گزاره
کامال پذیرفتنی است .عالوه بر این ،مقدمه کمکی دیگری نیز الزم است :مطابَق محمول گزارههای هل
مرکب در جهان به شکل وصفی محققاند .این مقدمه نیز اگر ترتیب موضوع و محمول گزاره با ترتیب امور
واقع متناظر باشند ،درست به نظر میرسد .با افزودن این مقدمات استدالل میرداماد به این ترتیب پیش
خواهد رفت :اگر «الف موجود است» هل مرکب باشد ،باید مطابَق محمول این گزاره (یعنی وجود) به نحو
وصفی در جهان محقق باشد .در نتیجه باید وجود وصفی عینی برای ماهیت باشد که خالف فرض است.
با آشکار شدن این مقدمات ،روشن است که مالصدرا با مقدمه کمکی نخست برای استدالل  2موافق
نیست که در گزارهی «الف موجود است» واقعا «وجود» در جایگاه محمول قرار دارد .بلکه به نظر او وجود
واقعا در جایگاه موضوع قرار ندارد ،گرچه ظاهرا در جایگاه محمول باشد .بنابراین مالصدرا به جز همین
مقدمه با همهی مفروضات میرداماد در استداللش همداستان است .چنان که گفتیم ،از نظر مالصدرا ،ترتیب
امور واقع چنین است که وجود مقدم بر ماهیت است .پس اگرچه در فرم ظاهری گزارهی مورد بحث
«وجود» در جایگاه محمول است ،در فرم مطابق با ترتیب امور در واقعیت« ،وجود» در جایگاه موضوع قرار
خواهد داشت .بنابراین ،روشن است که مالصدرا چگونه میتواند با فرض تحقق وجود و تقدم آن بر ماهیت،
صحت استدالل  2را نپذیرد.
این اختالف نظر مالصدرا و میرداماد را بدون توسل به مسائل مربو به گزاره و صدق و تنها با تعابیری
متافیزیکی نیز بیان کرد .بیان متافیزیکی استدالل میرداماد و اختالف نظر مالصدرا با وی ،اتفاقا ،پیچیدگی
کمتری دارد .از نظر میرداماد اگر وجود محقق باشد ،باید به نحو وصفی محقق باشد .اما تحقق وجود به
نحو وصفی به این معنا است که وجودِ «الف» ،درواقع ،اتصاف «الف» به چیزی باشد .اما اتصاف چیزی به
چیزی متمایز با تحقق موصوف است .درنتیجه ،هیچ اتصافی در جهان ممکن نخواهد بود .مالصدرا با این
فرض میرداماد که اگر وجود محقق باشد ،باید به نحو وصفی محقق باشد ،مخالف است .از نظر مالصدرا،
وجود به نحو موصوفی محقق است و نه وصفی 13.اگر چنین باشد ،استدالل میرداماد علیه تحقق وجود
پیش نخواهد رفت.
بیان متافیزیکی اختالف نظر میرداماد و مالصدرا ،یک اشکال را از جانب میرداماد علیه مالصدرا به
ذهن متبادر میکند .ابتدا باید متذکر شویم که نتیجهی موصوف بودن وجود در جهان (یا شاید پیشفرض
امکان چنین امری) تقدم وجود بر ماهیت است .اما میرداماد در افق مبین مدعی است که چنین تقدمی
نامعقول است .دلیل میرداماد از این قرار است که چون وجود از لواحق و عوارض ماهیت است ،و چون
الحق و عارض همواره موخر از معروض است ،پس وجود موخر از ماهیت است.

«و أما سبق الوجود علی الفعلیة [أی علی فعلیة الماهیة ،یعنی به نفس الماهیة]
فالیستصحه إال ذو فطرة سقیمة (میرداماد 1391؛ .)53
تأخر اللواحق المنضمة و االنتزاعات الالحقة و االعتبارات العارضة عن مرتبه قوام
الماهیة کاد یکون من الفطریات (میرداماد .)53 :1391
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در این استدالل ،به نظر میرسد که همچنان میرداماد مفروض گرفته است که وجود در صورت تحقق
باید به نحو الحق ماهیت محقق باشد .این فرض همان مقدمهی اصلی استدالل میرداماد است که در باال
گفته شد :اگر وجود محقق باشد ،باید به نحو وصفی محقق باشد .در آنجا دیدیم که مالصدرا بنا بر فرض
موصوف بودن وجود برای ماهیت با این مقدمه مخالفت میکند .ازاینرو ،اگر مالصدرا دالیلی مستقل داشته
باشد که وجود محقق است ،اما الحق و صفت ماهیت نیست ،بلکه موصوف ماهیت است ،این استدالل
میرداماد علیه تقدم وجود بر ماهیت نیز بینتیجه خواهد ماند.
در یک جمعبندی میتوان گفت که بنا بر نظر سوم مالصدرا (که مبتنی بر تحقق وجود و تقدم وجود
بر ماهیت است) ،وجود موصوفِ ماهیت است .بنابراین ،استدالل میرداماد آنجا که فرض میکند اگر وجود
محقق باشد ،وصف ماهیت است ،دچار اشکال خواهد بود .درنتیجه ،نظریهی سوم از نظریهای سهگانهی
مالصدرا ،بر خالف دو نظریهی پیشین ،میتواند از عهدهی استدالل میرداماد برآید .البته این به شرطی
است که مالصدرا دلیلی مستقل از این مساله به نفع تحقق وجود و تقدم آن بر ماهیت داشته باشد.
نتیجهگیری
تقریری از استدالل میرداماد در قبسات علیه عینی بودن وصف وجود چنین است ،اگر وجود وصفی عینی
باشد ،هل بسیط ،مرکب خواهد شد .مالصدرا در آثار خود سه نظریه در باب اتصاف ماهیت به وجود مطرح
کرده است :اتصاف ماهیت به وجود تحلیلی است ،رابطهی ماهیت و وجود اتصاف نیست ،وجود متصف به
ماهیت است .در این نوشتار نشان داده شد که نظریهی نخست از این نظریههای سهگانهی صدرا مستقیما
با استدالل میرداماد باطل میشود .نظریهی دوم ،نتیجهی استدالل میرداماد را پذیرفته است؛ و در نتیجهی
آن باید متعهد شود که وجود در جهان تحقق ندارد ،که خالف نظام فلسفی مالصدرا است؛ مگر اینکه با
نظریه سوم تکمیل شود .نظریهی سوم میتواند به این ترتیب از عهدهی این استدالل برآید :گرچه وجود
در جهان محقق است ،اما تحقق آن به نحو وصفی نیست .مطابق این نظریهی سوم ،تنها گزارههای به
فرم «وجود موجود است» هل بسیط و ثبوت الشیء هستند .سایر گزارههای به فرم «الف موجود است»
گرچه در ظاهر به فرم هل بسیطاند اما درواقع هل مرکباند و فرم صحیح آنها مطابق با ترتیب امور واقع
چنین است« :وجود الف است» .اما باید دانست که نظریهی سوم مالصدرا مبتنی است بر نظر وی در باب
تحقق وجود و تقدم آن بر ماهیت .ازاینرو ،این نظریهی سوم تنها زمانی میتواند از عهدهی استدالل
میرداماد برآید که دالیلی مستقل از مسالهی تحلیل هل بسیط و مسالهی اتصاف ماهیت به وجود به نفع
تحقق وجود و تقدم وجود بر ماهیت داشته باشد.
پینوشتها
 -1ظاهرا ،مالصدرا در این مبحث نظر دیگری را هم مطرح میکند که بر طبق آن چگونگی اتصاف عقلی ماهیت
به وجود را توضیح میدهد( .عبودیت ( )104-102 :1385شیرازی  ( )30 :1363شیرازی )118-117: 1302
(شیرازی  )58-55 :1981اما به نظر میرسد که این نظر چهارم در عرض سه نظر دیگر نیست؛ چراکه مسالهی
اتصاف ماهیت به وجود مسالهی اتصاف در جهان است و نه در تحلیل عقلی .درحقیقت ،بر طبق این نظر مالصدرا
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معتقد است که اتصافی بین ماهیت و وجود در جهان نیست ،بلکه چنین اتصافی تنها در تحلیل عقلی رخ میدهد؛
و سپس سعی در توضیح چگونگی این اتصاف دارد .بنابراین ،این نظر چیزی نیست جز تکملهای بر نظر دوم.
 -2در این نوشتار ،بحث را محدود به ماهیات ممکنالوجود خواهم کرد .اینکه دربارهی حمل وجود بر واجبالوجود
چه باید گفت و نظر میرداماد در این باره چیست ،خود مسالهی مهم و پردامنهای است که نگارنده آن را به
پژوهش دیگری که در دست نگارش دارد موکول میکند.
 -3میرداماد مدعی است که ماهیت به سبب مجعولیت میتواند منشا انتزاع وجود قرار بگیرد .با این لحاظ میتوان
گفت که وجود از ماهیت مجعول انتزاع و بر آن حمل میشود .البته ،از نظر میرداماد ،مجعولیت در اینجا قید
موضوع (حیث تقییدی) نیست بلکه علت تقرر موضوع (حیث تعلیلی) است( .میرداماد  )44 :1391در اینجا بحث
پردامنهای در باب حیث تقییدی و تعلیلی بین میرداماد و مالصدرا هست که از بحث ما خارج است .برای بحثی
در این زمینه ببینید :حسینی .1395
 -4میرداماد در افق مبین و قبسات چند استدالل علیه عینی بودن وصف وجود مطرح کرده است .بحث دربارهی
استداللهای میرداماد و میزان موفقیت آنها و تمایز آنها از استداللهای شیخ اشراق در این باره ،بسیار مفصل
و از حیطهی این نوشتار خارج است .در اینجا تنها یکی از استداللها را مورد نظر دارم و نیز تنها با تقریر اولیهای
از این استدالل که تا حد امکان به متن متعهد باشد کار خواهم کرد .برای بحثی درباره استداللهای میرداماد
ببینید :حسینی .1396
 -5اینکه آیا استدالل های میرداماد علیه عینی بودن وصف وجود برای ادعای عدم اشتقاق معنای «موجود» کافی
است یا نه ،بحث پردامنهای است که ورود به آن با اهداف نوشتهی حاضر سازگار نیست .نگارنده این بررسی را
به پژوهش دیگری که در دست نگارش دارد موکول میکند.
 -6اینکه «موجود» به خالف ظاهر لغت مشتق نیست حداقل به فارابی بر میگردد .برای نمونه ببینید :فارابی .1970
 -7درواقع ،این دو تعبیر با هم معادل نیستند :اینکه «الف» در هر مرتبه از تحقق متصف به «ب» باشد؛ و اینکه
الف در تحقق خود نیاز به اتصاف به ب داشته باشد .تعبیر دوم قویتر از تعبیر نخست است؛ زیرا عالوه بر اتصاف
در هر مرتبه از تحقق به «ب »،مدخلیت «ب» در تحقق الف نیز در آن فرض شده است .چنانکه در نقل قولها
پیدا است ،مالصدرا در مشاعر ،بیان نخست را دارد و در رسالهی اتصاف الماهیه بالوجود بیان دوم را .به همین
خاطر نگارنده در متن به جای «به عبارتی دیگر» از تعبیر «به عبارتی نزدیک» استفاده کرده است .البته ،اهمیت
دادر که بدانیم که ادامهی بحث حاضر به این تمایز وابسته نیست.
 -8تعبیر مالصدرا در مشاعر چنین تقدمی را در تعریف اتصاف تحلیلی لحاظ نکرده است .ازاینرو ،اتصاف تحلیلی
به معنایی که در مشاعر آمده است ،از این اشکال مصون است .اما این تاثیری در نتیجه ندارد؛ چراکه همچنان
استدالل میرداماد علیه آن نظر نافذ خواهد بود.
 -9در اینجا ،البته مالصدرا تعبیر اتصاف را به کار برده است .اما با توجه به آنچه در بخش گذشته گفته شد ،این
کاربرد را باید کابردی غیرلغوی دانست.
 -10به نظر میرسد که استاد جوادی آملی نیز در رحیق مختوم معتقد به ناکافی بودن نظر دوم مالصدرا هستند،
آنجا که میگویند که راه حل ثبوت الشیء (نظر دوم) به شرطی که ماهیت موضوع گزارهی «الف موجود است»
باشد ،همچنان ناتمام است و نظر خاص مالصدرا را تنها همان راه حل عکسالحمل (نظر سوم) باید دانست.
(جوادی آملی  )316-315 :1375نیز عبودیت اشارهای دارد بر اینکه انکار اتصاف ماهیت به وجود در اقوال
مالصدرا را باید بر نظر اتصاف وجود به ماهیت تطبیق کرد( .عبودیت  ،133 :1385پ)54.

111/...هل بسیط و موجودیت ماهیت
 بازتعبیر، اگر گزارهی اولیه جزئی و به صورت «الفی موجود است» باشد: در اینجا باید به یک نکته توجه کرد-11
 اما اگر گزارهی اولیه شخصی و به صورت «این الف.آن باید به فرم جزئی «وجودی الف است» نوشته شود
 این اختالف در ادامهی. بازتعبیر نیز باید شخصی و به فرم «این وجود الف است» نوشته شود،موجود است» باشد
.بحث نقشی نخواهند داشت
 یک نتیجه فرعی این است که مالصدرا نمیتواند برای تحقق وجود از نظریاتش در باب اتصاف ماهیت به-12
 زیرا دو نظریه از نظریات سهگانهی مالصدرا در باب اتصاف ماهیت به وجود ناتمام هستند و.وجود استفاده کند
 استدالل ششم مالصدرا برای، بنابراین.نظریهی سوم نیز مبتنی بر تحقق وجود و تقدم آن بر ماهیت است
) که از حد وسط اتصاف تحلیلی وجود برای ماهیت استفاده17-15 :1363 تحقق وجود در کتاب مشاعر (شیرازی
. دچار اشکالی جدی است،میکند
 توجه به این نکته الزم است که در جایی که موصوف و صفت هر دو یک چیز باشند (یعنی هر دو وجود-13
 اما بنا بر آنچه در ذیل نظر.باشند) اشکالی در اتصاف وجود به وجود و تحقق وصفی وجود پیش نمیآید
 این نحو اتصاف را باید به معنایی مجازی یا توسعی،نخست از نظریهای سهگانهی مالصدرا از وی نقل شد
.یا به اشتراك لفظ «اتصاف» نامید

References:
 Javadi Amoli, Abdullah (1997) Rahikh e Makhtom,: Sharhe Hekmat e Motaleye,
Part One of Volume I, Qom: Center for the Publishing of Asra.
 Hosseini, Davood (2017)”Quiddity’s Being in-the-World and Its Secondarily
Existence; Arguments for Quiddity’s Being in-the-World in Mullasadra’s
Philosophy” in journal of Hekmat e Moaser ,Volume 8, Issue 2, Summer 2017,
Page 23-37 , http://wisdom.ihcs.ac.ir/article_2975_en.html
 Hosseini, Davood (2018), "Vojod, Enzemam va Eshtegag: Taammoli bar
Nazareh vojod Mirdamad", journal of Kheraname Sadra, No. 89, pp. 5-14.
 Shirazi, Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim (1302 AH) Al-Rasiel Al-Thaisa,
Qom: Maktab al-Mustafa.
 Shirazi, Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim (1981) Al-Hekma al-Mutaleyahi fi
al-Asfar al-Aqliya al-Baraba, Beirut: Dar al-'Arta al-Arabi.
 Shirazi, Sadr al-Din Muhammad ibn Ebrahim (1985) Al-Mashair, edited by
Henry Carbin, Tehran: Tahori Library.
 Shirazi, Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim (1999) Se Resale e Falsafi,
introduction and edited by Seyyed Jalaleddin Ashtiani, Qom: Qom Publications
Office.
 Shirazi, Sadr al-Din Muhammad ibn Ebrahim (2003) Al-Shavahedond Robobiye,
Tehran: Islamic foundation of Sadra's philosophy.
 Obodudit, Abdul Rasul (2006) Daramdi bar Nezam e Hekmat e Sadraee, Tehran:
Publications and Imam Khomeini Research Institute.
 Farbabi, Mohammad bin Mohammad (1970) Ketabl al-Horof, Mohsin Mahdi's
correction, Beirut: Dar al-Maishrq.

1397  زمستان،25  شماره،12  سال،پژوهشهای فلسفی/ 112




Mirdamad, Mohammad Bagher (1989) Al-Qabasat, corrected by Mahdi
Mohaghegh, Seyyed Ali Musavi Behbahani, Professor Izutsu, and Ebrahim
Dibaji, Tehran: Tehran
University Press.
Mirdamad, Mohammad Bagher (2013) Ofogl al-Mubin, Research by Hamed Naji
Isfahani, Tehran: Mirath Maktoob.

