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  چکیده
به این معنی که  ؛دانستندبسیاری از فیلسوفان پیش از مالصدرا وجود را اعتباری و معقول دوم می

 خارجی بودنوجود عین تحقق و  ود،وج اصالت ةدر نظری اگرزای عینی و بالذات نیست. إدارای ماب

تواند عینی خواهد بود و به همین دلیل نمی مابإزاییا  مصداقدارای  ضرورتاًمفهوم وجود  ،است

آثار بودن و خارجی  أبین اصیل بودن، منش . در واقعاعتباری و معقول دوم به معنای پیش گفته باشد

 ،کندمعقول اول یا دوم بودن آن را مشخص میکه  داللت مفهوم وجود به امور نحوةبودن وجود و 

ارائه  و دوم های اولبر اساس هر دو تعریفی که از معقولما نشان خواهیم داد  ای برقرار است.رابطه

این بر  اصالت وجود مد نظر است، معقول اول خواهد بود. نظریةدر معنایی که در  مفهوم وجود شده،

زم با این ققیقت است که مفهوم وجود معقول اول است. مفهوم در بردارنده و مال ،اساس اصالت وجود

 . استعتبار برخی از آنها معقول دوم ادارد که به  دیگری هموجود معانی 
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 مسألهطرح 

رای وجهی است که داچند ای مسأله عالیه،حکمت مت هایبنیاناصالت وجود به عنوان یکی از 

بر  است. داللت آنها به امور نحوةمفاهیم و  نظریةاز جمله در  هانظریهسایر لوازم خاصی در 

است که اعیان را پر کرده و همه  ایفی نفسهاصیل و عین واقعیت  امر ، وجوداین نظریهاساس 

بودن آثار  أعین واقعیت و منش ل بودن،صیآیا بین ا ،در این صورتچیز را در بر گرفته است. 

انتزاع آن از  نحوة یاو حقیقت وجود( واقعیت بالذات )وجود به مفهوم داللت  نحوة و وجود

ای با رابطه ،اصیل یا اعتباری بودن وجود؟ به عبارت دیگر آیا هستای رابطه ،حقیقت وجود

 معقول اول یا دوم وجود دارد یا نه؟

، های اول و دوم شده، مفهوم وجودساس هردو تعریفی که از معقولدهیم بر اما نشان می

معقول دوم  ،معقول اول و به اعتبار برخی معانی دیگرآنجایی که وجود اصیل انگاشته شده، 

های اول و دوم و بیان معانی گوناگون ماهیت در است. ما با بیان دو تعریف متفاوت از معقول

، ، معقول اول استدهیم مفهوم وجودبا وجود نشان می هارابطه آنتبیین حکمت متعالیه و 

  .هرچند که در برخی از معانی نیز معقول دوم است

 

 تاریخی ةپیشین

اصالت وجود بطور مبهم و ضمنی  نظریةسازگاری معقول دوم بودن مفهوم وجود با مبانی  مسأله

است. و بررسی شده طرح  بر اسفار سبزواری تری در تعلیقاتبطور صریحتوسط مالصدرا و 

بودن مفهوم وجود و اصیل و و معقول دوم تعارضی بین اعتباری  آنهاکه دهد نشان می هاپاسخ

، اگرچه خود وجود اصیل و عین مالصدرا و سبزواریبه نظر  .دیدندعینی بودن مصداق آن نمی

از ذات شی  و برخالف ماهیت بودهموجودات از لوازم ذهنی خود  وجود،است اما مفهوم  تواقعی

 است.معقول دوم به همین دلیل  و کندحکایت نمی

استدالل مالصدرا بر معقولِ دوم  ذکرو با  اصالت وجود با مفهوم وجود نظریة ةبررسی رابطما با 

، برمبنای دو تعریف استاندارد از استدالل ی آنفرضهاپیش بودن مفهوم وجود، به تحلیل

ر ادامه با بررسی انواع تعبیرهایی که در حکمت متعالیه از پردازیم. دهای اول و دوم، میمعقول

یک از این دهیم که امکان ندارد وجود در هیچنسبت بین وجود و ماهیت ذکر شده، نشان می

  اعتبارها معقول دوم باشد.
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های استدالل بر معقول اول بودن مفهوم وجود براساس تعریف مالصدرا و نظریة تحلیل

 معقول اول و دوم

 اصالت وجود و مفهوم وجودسبت ن

که وجود وجود گردد: اول به مفهوم ذهنی اسم وجود به طور مشترک به دو معنا اطالق می

مشترک معنوی است و به همه  ،شود. وجود در این معنامصدری یا وجود اثباتی نامیده می

آثار و لوازم و  منشأکه  شود. دوم به واقعیت عینی اشیاها به یک معنی نسبت داده میماهیت

 .(352 ، ص1 ، ج1394 )شیرازی، شودست نیز وجود گفته میآنهاصفات 

 شود وجود به معنای دوم است.خوانده میامر اصیل و حقیقی  اصالت وجود، نظریة آنچه در

طور ثانوی موجود هیا ب به تبع وجود یا به واسطه وجود و بالعرضوجود است و  ةسایماهیت 

گونی و گونه منشأ .(328 ؛ همان، ص257؛ همان، ص84 ، ص3 ، جم1981  )شیرازی، است

شماری است که هریک بر حسب وجود دارای مراتب بی زیرا ،کثرت عالم هم خود وجود است

است. وجود متن واقعیت را  یصفات، ویژگی ها و احکام و لوازم خاصمرتبه و شان خود دارای 

و فوق آن را در بر گرفته است و صفات و پر کرده است و همه چیز از محسوس تا معقول 

ها و روابط و بطور کلی همه مفاهیمی های ذاتی و عرضی و نسبی و احکام آنها و نسبتویژگی

انسان و  اهیممف پسشود. شود از وجود آنها انتزاع و بدان حمل میکه به چیزها نسبت داده می

قوه و فعل و غیره همگی از حدود حیوان و عقل و سیاهی و ماده و صورت و علت و معلول و 

شوند و این حدود، به همان مرتبه وجود آن چیزها عینی مراتب وجود انتزاع و فهمیده می

 داللت دارند. 

وجود مشترک معنوی است به این معنی که همه جا معنای واحدی از مفهوم معنای اول یعنی 

و  هامفهوم ترینِبدیهی مچنینه  .(43-42 ص، 1 ، جم1981  ،همو) کندآن به ذهن خطور می

، 1363 ،همو) تر استآن هم از هر مفهومی گسترده هایمصداق ةنیاز از تعریف است و دامنبی

-256 ص ،1 ، ج1981 ،همو) و معقول دوم است بوده مفهوم وجود اعتباری ،حال. با این (6 ص

معنایی نیست  آن ا بهمالصدر نظریةمفهوم وجود در  اعتباری بودنِ .(7 ، ص1363 ،همو؛ 257

، 1385 ؛ میرداماد،73-65 ص ،2 ، ج1380 که سهروردی و میرداماد بدان باور دارند )سهروردی،

در نظر سهروردی و میرداماد اعتباری بودن وجود به معنای مصداق عینی  .(159-158 ص، 2 ج

دانند آن می را نشانمفهوم وجود  ةتکرر مصادیق بیشمار دربار ةصدق قاعد . آناننداشتن است

شمردن اری با اعتبکه مفهوم وجود به هیچ امر عینی و صورت معینی داللت ندارد. اما مالصدرا 
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را  آنو  .(173 ؛ همان، ص39 ، ص1 ، جم1981شیرازی،) به این معنا مخالف است مفهوم وجود

 (. 11-10 ص، 1363 ،همو) دانددارای فرد حقیقی می

فی أن الوجود العام البدیهی اعتبار »د در فصلی با عنوان ث اصالت وجوبح ةمالصدرا در مقدم

أن کل ما یرتسم بکنهه فی األذهان من الحقائق الخارجیة » گوید:می« عقلی غیر مقوم ألفراده

یجب أن یکون ماهیته محفوظة مع تبدل نحو الوجود و الوجود لما کانت حقیقته أنه فی األعیان 

ان فیمتنع أن یکون فی األذهان و إال لزم انقالب الحقیقة و کل ما کانت حقیقته أنه فی األعی

عما کانت بحسب نفسها فالوجود یمتنع أن یحصل حقیقته فی ذهن من األذهان فکل ما یرتسم 

من الوجود فی النفس و یعرض له الکلیة و العموم فهو لیس حقیقة الوجود بل وجها من وجوهه 

فلیس عموم ما ارتسم من الوجود فی النفس بالنسبة و حیثیة من حیثیاته و عنوانا من عناوینه 

إلى الوجودات عموم معنى الجنس بل عموم أمر الزم اعتباری انتزاعی کالشیئیة لألشیاء الخاصة 

 (.37، ص  1، ج1981)شیرازی،  «هیات المتحصلة المتخالفة المعانیمن الما

یقت یا ذات افراد خود را حقمفهوم وجود، اعتباری بودن مفهوم وجود به این معنی است که 

ها حقیقت مصادیق خود را . مفاهیمی مثل انسان و حیوان و فلک و مانند ایندهدنشان نمی

کند، تحقق آن تغییر می نحوةدهند. ماهیت انسان در ذهن و عین یکسان است و فقط نشان می

آید. اما درمیای و نسبی در ذهن یعنی گاهی بصورت عینی در عالم واقع و گاهی بصورت سایه

آید، زیرا وجود ماهیتی مثل انسان ندارد که وجودی در ذهن و حقیقت وجود به ذهن نمی

وجودی در خارج داشته باشد. وجود عین واقعیت است و ذهنی شدن آن مستلزم انقالب در 

ر واقعیتی است که عین تشخص و فرد بودن است. به همین جهت مفهوم وجود اواقعیت یا تکر

د حاکی از حقیقت مدلول خود که همان واقعیت عینی است، باشد. مفهوم وجود از این تواننمی

شبیه مفاهیم  دهدهایش را نشان نمیها یا مصداقجهت که ماهیت یا حقیقت یا چیستی مدلول

های دوم به و از معقول هاستشیئیت، عرض بودن )عرضیت(، جوهر بودن، امکان و مانند این

 (. 7 ، ص1363ی، شیراز)آید شمار می

مالصدرا بطور ضمنی، دلیل معقول دوم بودن مفهوم وجود را عدم حکایت آن از  سانبدین

شمارد برخالف مفاهیمی همچون، انسان، حیوان، سفیدی و مانند حقیقت یا ماهیت چیزها می

 آیند.دهند و معقول اول به شمار میآن که ذات مصادیقشان را نشان می

 نظریةمفهوم وجود و با  معقول دوم بودنِ عدم سازگاریِ  مسأله شنتری،طور روهبسبزواری 

 گوید در. او میاست آورده ی شبیه مالصدرا،اصالت وجود را طرح نموده و در رد آن، استدالل

نظر هعجیب بمصدری وجود، همراه با پذیرش اصالت وجود  مفهومِ امر معقول دوم بودنِ بادی
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معانی خارجی  برداللت  خاطر هفهوم انسان و آتش و آب و سفیدی بهمانطورکه م زیرا .رسدمی

به وجودهای خاص مانند واجب  که هم آیند؛ مفهوم وجوداول به شمار می و امور عینی معقول

این معانی  ة، بخصوص که همباید معقول اول باشد قاعدتاً دارد داللتالوجود و موجودات ممکن 

. تحقق دارندبالعرض  و بودهها اعتباری ماهیت ومدلول وجود هستند اوال و بالذات  ،و امور عینی

بر افراد  . صدق مفاهیم ماهویهست فرقی این است که بین این اعتبارات سبزواری پاسخ

فرد  ،وجودهای خاص اما ،زیرا ماهیت در موطن ذهن و خارج یکی است .ذاتی استخارجی 

یت یا حقیقت مشترکی بین آنها وجود ندارد و ماه . بنابرآنکهذاتی مفهوم عام وجود نیستند

 ،همو) ار عقلی است که مقوم افرادش نیستهمانطور که گفته شد مفهوم وجود عام یک اعتب

 .(332 ، ص1 م، ج 1981

یا  ذات اشیا ،مفهوم وجودکه این است  ،وجود مفهومِمعقول اول نبودِن  دلیلِ  در نظر سبزواری

ف مفاهیم ماهوی که چیستی یا ذات افراد خارجی را نشان ، برخالدهدمصادیقش را نشان نمی

اما مفاهیم ماهوی  ،. از این منظر وجود فرد ذاتی یا مصداق ذاتی نداردانددهند و معقول اولمی

. است فرد یا مصداق ماهویهمان عبارات سبزواری در  یذاتفرد معنای  .مصداق ذاتی دارند

اتی ندارد به این معنی است که فرد ماهوی یا مصداقی از بنابراین اینکه وجود، مصداق یا فرد ذ

  جنس یا نوع معانی مقولی ندارد.

ای استدالل مالصدرا و سبزواری برای معقول اول دوم بودن مفهوم وجود بر چند فرض یا مقدمه

دو معنا را به ذهن اسم انسان  فرض اول این است که که بدیهی انگاشته شده مبتنی است.

 بریکی مفهوم ذهنی انسان و دیگری انسان عینی موجود در خارج مانند سقراط.  :دکنمتبادر می

حقیقت یا معنای مشترکی هست و به همین  ،بین مفهوم انسان و انسان عینی این فرض، اساس

به یک معنای ذهنی و هم . اسم وجود کندمی حکایتعینی انسان  آن جهت مفهوم انسان از

اما بین مفهوم وجود و وجود عینی چنین  .(352، ص 1394، همو) یک امر عینی داللت دارد

واقعیت و وجود عینی  ازمفهوم وجود به نحوی  گرچه تواند باشد.حقیقت مشترکی نیست و نمی

ی مشترک، شبیه آنچه در مورد مفاهیم ماهوی یاما معنا .(7 ، ص1363، همو) دارد حکایت

این است که هر مفهومی فرض دوم  وان یافت.تکنیم بین مفهوم و مصداق وجود نمیفرض می

تحلیل و اکنون به  دهد معقول اول نیست.که چیستی یا ماهیت یا ذات شی را نشان نمی

 پردازیم.فرض اول می ارزیابی
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 های برهان مالصدرا و سبزواریفرضتحلیل پیش

 مین دلیلبه ه به باور مالصدرا، حقیقت وجود، عین خارجی بودن است و: فرض اولپیش

را گردد. استدالل مالصدرا که ورود حقیقت وجود به ذهن تواند ذهنی شود یا وارد ذهن نمی

 مبتنی بر آن است که حقیقت وجود بهبه امری ذهنی دانسته،  خارجیحقیقت مستلزم تبدیل 

بر اصالت بناکه درحالی شده باشد؛به معنای چیزی در مقابل ذهن محدود  ،خارجی بودن معنای

جود، حقیقت وجود مقید به هیچ قیدی نیست و به این اعتبار، دربرگیرنده ذهن و خارج و

مند است میتواند میباشد. اگر چنین باشد، ذهن به همان مقدار که از مراتب حقیقت وجود بهره

 بازتاب و انعکاس آن )نزد خود و دیگری( نیز باشد.

هم در ذهن  ، و به اعتباریخارجیعنی  وجود بماهو وجود نه در ذهن است و نه در مقابل آن

است و هم در خارج. درواقع وجود شامل ذهن و خارج هردو باهم است و هرکدام به اندازه بهره 

مند است به همین دلیل که ذهن از حقیقت هستی بهره خود از وجود، شامل ان هستند و دقیقاً 

 تواند نمایانگر آن نیز باشد.می

وجه و باب وجود بی ما در اثباتیتمام احکام  کند،وجود را درک ن وجه حقیقتاگر ذهن به هیچ

 پس .مابعدالطبیعه غیرممکن خواهد بودهستی شناسی و همچنین غیرقابل توجیه است و 

مند است و به همین مرتبه وجودی خود از حقیقت وجود بهره ةذهن به اندازتوان گفت می

یسر است و به همین دلیل امکان شناخت دلیل شناخت حصولی و مفهومی از حقیقت وجود م

 مراتب وجودی ذهن امکانپذیر است. ها و سعةعقلی از وجود بما هو وجود در حدود و چارچوب

یا  وجهی از وجوه یا مرتبه ای از حقیقت وجود را درک کند، در این صورت آن مرتبه ذهناگر 

یا  هستی شناسیم شناختِه مینچه را کآهر زیرا .مصداق یا محکی عنه مفهوم وجود است ،وجه

 مصداق مفهوم وجود است. شناخت هستی به این معنی است که هستی است و  وجود

مفهوم وجود این است که  ،دلیل دیگری که برای اعتباری و معقول دوم بودن وجود ارائه شده

که  ماهوی مثل انسان برعکسِ مفاهیمِ ؛(256، 37 ص، 1 ، ج1981، همودر خارج تحقق ندارد )

 تحقق ندارداما براستی منظور از اینکه خود وجود در خارج  در خارج تحقق دارد. خودش عیناً

 در این صورتچیست؟ آیا منظور این است که مفهوم وجود با وصف کلیت در خارج نیست؟ 

که مفهوم وجود به چیزی  باشداگر مقصود این  نیست.با وصف کلیت در خارج هم مفهوم انسان 

 اصالت وجود، عالم واقع و اشیا نظریة زیرا .کند این برخالف اصالت وجود استنمی عینی داللت

بطور مستقیم و بطور اش این است که هرچیزی شمارد که نتیجهرا عین وجود و مراتب آن می

و مفاهیم ماهوی به سبب حمل وجود بر آنها به  مصداق یا فرد مفهوم وجود استاولی و بالذات 
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عبارت قبلی قف شده و در تعارضی آشکار با امالصدرا، خود به این نکته و رند.واقعیت داللت دا

، همو) «و الحق عندنا ان مفهوم الوجود اولی بان یکون ذا حقیقة من مفهوم غیره»گوید: می

 .(352، ص 1 ، ج1394

وجود به  مفهوم حملکه این باشد  «وجود مطلق در خارج نیست»از اینکه ممکن است منظور  

شی به ما  ند و فی الجمله آگاهی خاصی دربارةکآن را از چیزهای دیگر متمایز نمی ،یچیز

که آگاهی  بیان شده دهد. این نوع نگاه، از منظریدهد و یا حد شی یا ذات آن را نشان نمینمی

وگرنه شناخت و هنر فلسفی چیزی جز شناخت داند؛ را به شناخت امور انضمامی محدود می

 یعنی هستی آنها نیست. ،چیزها ترین وجهِهمین انتزاعی

وجهی از وجوه اعتباری و ذهنی موجودات است و فقط  الزمةدر نظر مالصدرا، مفهوم وجود 

اما آن وجهی از حقیقت که مفهوم  .(37 ، ص1 ، ج1981 ،همو) دهدرا نشان می حقیقت وجود

؟ اگر مفهوم وجود هیچ هن حکایت از خارج دارد یاآن وجه ؟ آیا یستوجود بدان اشاره دارد چ

 . زیراتوان آن را مفهوم وجود دانستنمی نوع حکایتی از حقیقت وجود نداشته باشد اساساً 

 ،معنادار است و بدون این نسبتچیز  )حکایت از آن( آن خود مفهوم هرچیزی در نسبت با

 حقیقتِ  جوهِآن چیز دانست. اگر مفهوم وجود به وجهی از و توان آن را مفهوم یا معقولِنمی

خاص با حقیقت وجود منطبق است.  آن وجهِ این مفهوم، از حیثِ پسکند وجود داللت می

به همین  دقیقاًو دهد خاصی، حقیقت وجود را نشان میبنابراین مفهوم وجود حداقل از وجه 

 ،موجود خارجی توانیم بگوییم کهمیمالصدرا هم چند بار اشاره کرده،  دلیل، همانطور که

ن از آوجود ولی ما از کجا به جهاتی از حقیقت وجود که مفهوم  موجود است.مفهوم  قمصدا

 به هیچ وجه آندر این صورت دو حالت وجود دارد: اول این که  بریم؟کند پی میحکایت نمی

از طریق مفاهیم دیگر مانند  . حالت دوم این است کهشناسیمرا نمی وجوه یا جهات را مراتب

ما حقیقت وجود یا حقیقت برخی از وجوه  در حالت اول که .شناسیمرا می مفاهیم ماهوی آن

توانیم بگوییم آن را آن بکنیم و حتی نمی توانیم حکمی دربارةنمی ،شناسیممین آن را مطلقاً 

دهد در واقع ادعا گوییم مفهوم وجود حقیقت وجود را نشان نمیکه میوقتی .شناسیمنمی

فرقی بین  پس شناسیم.حقیقت، وجود دارند که ما آن را نمیاتب یا مرکنیم برخی وجوه می

که مطلقا  وه حقیقتیک از این مفاهیم از ان وجهیچ . زیرامفاهیم ماهوی و مفهوم وجود نیست

  کنند.حکایت نمی ندامجهول

 و وجوهآن  نیز ،ناسیمشمییا مراتب را از طریق مفاهیم ماهوی  وجوهآن  در حالت دوم که

مصداق مفهوم وجود هستند. در واقع هر مفهوم ماهوی فقط وقتی از عالم واقع  لزوماًمراتب 
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در غیر این صورت مفهوم ماهوی فقط یک شرح  ،حکایت دارد که معروض مفهوم وجود باشد

 ،اسم است و داللتی به واقعیت اشیا یا هستی ندارد. به عبارت دیگر شناخت ما از ماهیت

شناخت وجود یا هستی آن چیز است و وجود  ،شناخت هر چیزی موجود است. شناختِ ماهیتِ 

 هر چیزی مصداقِ مفهوم وجود یا محکی عنِه مفهوِم وجود است.

کند از هر مفهومی، اعم از ماهوی و غیر ماهوی که بر شی داللت می یا معنا یا مدلول مصداق

 و مفهوم انسان،، در پرتانسان است سقراط ةقضی  هم هست. همان جهت مصداق مفهوم وجود

توانیم بیان کنیم دهد. ما این قضیه را به طریق دیگری هم میشناختی از ذات سقراط به ما می

وجودش انسانی است یا انسانیت در این  نحوةاز جهت انسانیت موجود است یا  سقراط :و بگوییم

از همان توانیم مفهوم وجود را شناسیم میشی موجود است. پس از هر جهتی که شی را می

شناسیم هیچ مفهوم دیگری را هم را نمی ایو از هر جهتی که شی کنیموجه به آن شی حمل 

موجود است را از همان جهتی که  ، هر چیزیتوانیم بدان حمل نماییم. به عبارت دیگرنمی

همیشه شناخت  کند. شناختشناسیم و هرچه موجود است مفهوم وجود بدان داللت میمی

فقط وقتی شوند مفاهیم ماهوی بیان می با هایی کهبه همین دلیل تعریف یک موجود است

که به موجود بودن منسوب گردند. در غیر این صورت شرح اسم داریم و  هستندتعریف حقیقی 

کند. بنابراین هر نه تعریف حقیقی. از طرفی مفهوم وجود بر هرآنچه موجود است صدق می

هوی یا هر مفهوم دیگری شناخته ای که توسط مفاهیم ماز موجود ا وجه یا مرتبهی جنبه

 شود  مصداق مفهوم وجود است.می

شناختی هم که از طریق  و گیرد ماهیت موجود استماهیتی که متعلق شناخت قرار می

ها یا هایی مثل انسان و حیوان و سفیدی و غیره داریم درواقع شناخت وجود یا نحوهمفهوم

 و عنوان وجود بر ان صدق می کند. مراتب یا ظهورات آن است

 ةشناخت او از هستی است و گستر ةهستی در نظر انسان به اندازه گستر ةدر واقع گستر

صدق و کاربرد مفهوم هستی و وجود و موجود و واقعیت و همه  ةشناخت هستی، همان دایر

در تصور ما از  شناسیم وادراکات )نه توهمات( ما هستی را می ةاست. در هم آنالفاظ مترادف 

تصور ما از هستی همان  . در واقع درک یادانیم نهفته استچیزهایی را که می ةهستی، هم

شناسیم پدیدار وجود نچه می. حتی اگر آکنیممعنایی است که با مفهوم وجود بدان اشاره می

دیدار شده باشد. بین پدیدار و پ ای داشتهشدهباشد نه خود ان، بازهم پدیدار باید یک پدیدار

نسبتی که بین آن دو )پدیدار  جهتشده از پدیداراز  (پدیدار) ما شناخت نسبتی برقرار است و
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تصور و فهم ما از هستی  گرچه ما ان نسبت را ندانیم.؛ کندحکایت می پدیدارشده( برقرار است–

 شناخت چیزی جز اطالق مفهوم نیست.گردد. زیرا قالب مفهوم وجود پدیدار میدر هم 

که عین واقعیت است و دیگری است اول بالعرض  علومدو اعتبار دارد، یکی م معلوممعقول یا 

 یا امتداد آن است. و گر داللت ،گر واقعیتای نمایاننهیکه همچون آی است اول بالذات لوممع

شناسیم همان امر ذهنی است و امر واقعی در پرتو ان امر ذهنی بر ما و بالذات می آنچه اوالً

آن  معانی ها وشکار می شود. معلوم حقیقی ما از وجود نیز همان مفهوم ذهنی وجود و نسبتآ

و از جهتی بازتاب و پدیدار مفهوم وجود از یک جهت عینِ واقعیتِ نمودار شده است. به عبارتی 

است. از این روی ما هیچ راهی برای شناخت وجود غیر از اطالق مفهوم وجود نداریم. فهم آن 

مفهوم اطالق که شناخت موجود بماهو موجود و احکام و لوازم آن است فقط از طریق  فلسفی

وجود و بررسی دامنه معانی و اعتبارات آن میسر است. به عبارت دیگر فهم چیزی جز اطالق 

 .1مفهوم نیست و شناخت وجود بدون مفهوم وجود نامیسر است

دهد نتیجه ت و واقعیت را نشان نمیاینکه مفهوم وجود، کنه حقیقمالصدرا و سبزواری از 

کنهِ حقیقت یا واقعیت را  در واقع هیچ مفهومی. اما که مفهوم وجود اعتباری است گیرندمی

 اشیاشناسیم چیزی جز لوازم خارجی می اشیااموری که ما به عنوان ذات  همةو دهد نشان نمی

 ، فارابی،71-69 ص، 1391 ا،سین)ابن رسدنیست و علم ما در هیچ موردی به کنه حقیقت نمی

به دلیل و اعتباری شمردن آن پس استثنا کردن مفهوم وجود از مفاهیم ماهوی  .(24، ص 1392

. در واقع یکسانی ماهیت در ذهن و خارج و نمایدچندان موجه نمیعدم داللت بر حقیقت وجود 

، سخنی انتقال ماهیت به ذهن و حفظ ماهیت در وجود ذهنی و عینی ،یا به تعبیری

شود و به شناخته نمیگاه کماهی هیچحقیقت یا ذات شی  . زیراآمیز و غیردقیق استمسامحه

توان از یکی بودن ماهیت در ذهن و خارج سخن گفت. البته مفاهیم ماهوی همین دلیل نمی

ز دهند اما این واقعیت درباره مفهوم وجود نیبرخی از وجوه یا مراتب یا لوازم را شی را نشان می

   کند.صدق می

عدم حکایت مفهوم وجود از ذات یا حقیقت یا امور  ،: مالصدرا و سبزواریفرض دومپیش

شمارند. برای بررسی اعتبار این دلیل  ماهوی را دلیل بر اعتباری و معقول دوم بودن آن می

ل آنها کنیم و سپس به ارزیابی استدالابتدا بطور اجمالی معانی معقول اول و دوم را بیان می

 پردازیم.می

ارائه شده است که پیش از مالصدرا متعددی از مفاهیم معقول اول و دوم  هاییا تعبیر هاتعریف

تعریف در . 2گیردقرار میمبنای تعاریف دیگر  و غالباً  هتر بوددر بین آنها دو تعریف از همه روشن
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ی و بالذات ) به معنای تحقق در مفاهیم داللت کننده به امور عین ةهای اول به مثاب، معقولاول

های دوم به عنوان مفاهیم حاکی از امور ذهنی یا مفاهیم و معانی عقلی و عالم واقع( و معقول

ها و صفات آنها ) که خود تحقق عینی و بالذات ندارند و به تبع داللت به امور عینی نسبت

نی یا امورِ انتزاع شده از اند. مفاهیم معقول دوم از صفات ذهتحقق می یابند( تعریف شده

مفاهیم اول حکایت دارند. در واقع تقدم مفاهیم معقول اول بر مفاهیم دوم در این تعریف بر 

 نامیم.اساس تقدم داللت بر وجود عینی و بالذات خارجی است که ما آن را تقدم داللتی می

ی امتداد یا نسبت یا امر بالذات همان امر عینی و خارجی است و امر ذهن ،براساس این تعریف

ی داللت دارند . به همین جهت مفاهیمی که به امر عیناستهای امر عینی بوده و تابع ان اضافه

د ر مستقلی باشد و چه اینکه اموابسته مانند نسبت های عینی باش امور چه انکه ان امر از

ها و  سایر امور نیم و امور معقول اول و نسبت بین آو مفاهیم دال بر مفاهبوده معقول اول 

 یند. آذهنی، معقول دوم به شمار می

در تعریف دوم، مفاهیم معقول دوم مفاهیمی هستند که در فهم وابسته به مفاهیم معقول اول 

هستند و یا به تعبیر همیشه عارض بر معقول دیگر درک می شوند. مفاهیم معقول اول هم 

مفاهیمِ  ةاند. در این تعریف هممفاهیمی هستند که عارض مفاهیم دیگر نبوده و در فهم مستقل

وم و مفاهیم جوهر و عرض و اعم از نسبت های ذهنی و عینی(  معقول د) هاتحاکی از نسب

اند. تقدم مفاهیم معقول اول در این تعریف بر شوند معقول اولدرک می ن که مستقالًمانند آ

مفاهیم معقول دوم تقدم شناختی است به این معنی که شناختِ مفاهیِم معقول دوم که همان 

ا هستند بدونِ شناختِ مفاهیمِ معقول اول نامیسر است. علت این است همفاهیم حاکی از نسبت

که شناخت نسبت بدون شناخت طرفین آن ناممکن است. بدین سان، حصوِل مفهوِم نسبت، 

منوط به دریافت و فهم مفاهیم دیگر است. این نوع تقدم شبیه تقدم قضایای بدیهی به قضایای 

نیز حصول قضیه نظری بدون قضیه بدیهی ناممکن است.  نجاآدر  . زیرانظری انگاشته شده است

 اندقضایای بدیهی را هم معقول اول نامیدهگاهی تقدم است که  نحوةبه جهت همین شباهت در 

یکی انگاشته  غالباًاما  مطرح بودهاین دو تعریف از زمان فارابی  .(19 ، ص1 ، ج1390 )فارابی،

های متفاوتی از بندیوجه واقع نشده است که دستهبه همین دلیل این نکته مورد ت .استشده

 آید.هریک از انها بدست می

عینی و بالذات را  در داللت به امرما ابتدا تعریف اول، یعنی تعریف معقول اول بر اساس تقدم 

 نظریةگونه که در معقول اول یا دوم بودن مفهوم وجود را، آنبر اساس آن مد نظر قرار داده و 

به تعریف اول(  براساس) مفهوم کنیم. اگر معقول اول بودنتصویر شده، بررسی می اصالت وجود
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معقول اول دانست و نه  داللت مفهوم به امور عینی و بالذات باشد، باید مفهوم وجود رامعنای 

خارجی مصداق  اشیا مالصدرا دارای فرد عینی است و همةزیرا مفهوم وجود به نظر  معقول دوم.

زا إگرچه مفهوم وجود اعتباری است اما ماب .(11-10 ص، 1363 شوند ) شیرازی،آن محسوب می

و أما األمر االنتزاعی العقلی من الوجود، »گوید: عنه آن اصیل و عینی است. مالصدرا مییا محکی

إال أن  -کالشیئیة و الماهیة و الممکنیة و نظائرها -فهو کسائر األمور العامة و المفهومات الذهنیة

و غیرهما من  بإزاء هذا المفهوم أمور متأصلة فی التحقق و الثبوت، بخالف الشیئیة و الماهیةما 

به این  تحقق دارد مفهوم وجود در عالم ثبوت مدلولاینکه  .(11، ص 1363 ،همان) «المفهومات

و براساس تعریف  کندمیمعنی است که مفهوم وجود به امور اصیل و عینی و متحقق داللت 

است. از  یا واقعیت آنشناخت وجود  در واقع هر شناختی از هرچیزی قول اول است.مع اول،

وجود حقیقت که به  و یا به تعبیری مفهوم وجودمدلول مفهوم وجود است  عینی آنجاکه وجود

معقول اول خواهد بود. در میان موجودات، واجب الوجود که یا واقعیت عینی داللت دارد، 

ین حقیقت و واقعیت داشتن است فردی از افراد مفهوم وجود است کاملترین درجه وجود و ع

کند. پس مفهوم وجود به واقعیت عینی و که به این معنی است که مفهوم وجود بدان داللت می

نفسه در واجب بالذات، چه به معنای عام امور خارجی و چه به معنای واقعیت مستقل و فی

هم به اعتبار و معنایی که برای ممکن بکار میرود و  جودالوجود، داللت دارد. بدین سان مفهوم و

 شود )البته اگر فرقی بین این اعتبارها باشد(هم به اعتبار و معنایی که به واجب حمل می

 معقول اول است.

اگر بر اکنون معقول اول یا دوم بودن مفهوم وجود را بر اساس تعریف دوم بررسی می کنیم. 

 ةاز عالم واقع فهمیده شده و در بردارند مفهومی که مستقالً را معقول اولاساس تعریف دوم 

باید وجود را معقول اول بدانیم. از نظر اکثر  ای نیست، بشماریم، لزوماً فههیچ نسبت یا اضا

مقدم است. هل بسیط پرسش از هستی و هل مرکب پرسش  فیلسوفان هل بسیط بر هل مرکب

شناخت ما از وجود مقدم بر شناخت ما از ه متضمن این نکته است کاز چیستی است که 

ماهیت نبوده و  ماهیت است. در واقع مفاهیم ماهوی تا به موجود بودن موصوف نشوند اساساً 

در شناخت هر چیزی بطور  و اند. به عبارت بهتر هر شناختی، شناخت وجود شی استشرح اسم

م این است که مفهوم وجود را مستلز ،ضمنی به وجود آن هم واقفیم. از طرفی آگاهی به وجود

مقدم بر همه مفاهیم دیگر است.  ،بدان نسبت داده باشیم. بنابراین مفهوم وجود در شناخت

شناخت ماهیت هر چیزی، شناخت ماهیت موجود است و نه ماهیت من حیث هی. از آنجا که 

دم بر آن به شناسیم باید همزمان با شناخت ماهیت یا مقدن میوما ماهیت را با وصف موجود ب
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وجود آن آگاه باشیم که به این معنی است که مفهوم وجود را پیش یا دست کم همراه با 

 نماییم.ماهیت بر شی حمل می

 ،داللت بر ماهیت یا ذات شی معیار معقول اول بودن مفهوم نیستاین تعاریف، یک از در هیچ 

نظر شناختی مستقل بوده و بر هیمی که از بلکه در اولی داللت بر امر عینی و در دومی مفا

اند. به همین دلیل مفهوم وجود در هر دو تعریف یا تفسیر از نسبتی مشتمل نباشند معقول اول

البته مفهوم وجود معانی و اعتبارهای  آید.دوم، معقول اول به شمار می های اول ومعقول

عقول دوم به شمار آورد. به را مآنتوان متعددی دارد که در برخی از این معانی و اعتبارها می

لیف جدیدی به نام أدهد و تعنوان مثال وجود رابط ذهنی که موضوع را به محمول پیوند می

بر شود. وجود به این معنا ای قلمداد میاورد که معقول یا موجود ذهنی تازهقضیه پدید می

ور ذهنی است که بنا به از ام در این معنا،وجود . زیرا اساس هر دو تعریف باال معقول دوم است

نجا که یک نسبت بوده و در معقول واقع شدن تابع آاز  . همچنینمعقول دوم است ،تعریف اول

این  روشن است که ید.آبنا به تعریف دوم، معقول دوم به شمار می ،موضوع و محمول است

 اتفاقی میتوان وجود را مشترک اسمعانی و اعتبارها با هم مرتبط بوده و به همین جهت نمی

موجودیة کل ماهیة »: گویدرود. مالصدرا میوجود گاهی هم به معنای صادق بکار می. 3دانست

ء فی الخارج کما ذکره الشیخ فی إثبات نحو أو معنى فی الخارج عبارة عن صدق حده على شی

ه و ذلک ألن» افزاید:کمی بعد می .(227 ، ص4 ، جم1981 )شیرازی، «وجود المضاف فی الخارج

ء صدقا خارجیا کما فی ء فی الخارج إال کونه بحیث یصدق معناه على شیال معنى لوجود شی

االنسان »فقولنا: » :گویددر موارد دیگری می .(227 )همان، ص «محموالت القضایا الخارجیة

 «معناه ان وجودا من الوجودات مصداق لمفهوم االنسانیة فی الخارج و مطابق لصدقه« موجود

روشنی به معنای مصداِق عینی داشتنِ به بودن در اینجا موجود (43 ، ص1 ، ج1389 ،همو)

مفهوم ماهوی یا مطابقت صورت معقول با صورت عینی قلمداد شده که همان معنای صادق 

 است( قضیه)بسیط یا مرکب که همان بین معقول مطابقت موجود به این معنی از نسبت  است.

معقول دوم است. همچنین از آنجا که وصف  ،طبق تعریف دوم که ،دهدبا عالم واقع خبر می

 ید.آیف اول هم معقول دوم به شمار میست طبق تعر( امفاهیم و قضایا)امور ذهنی 

آیا بین این معنا و معانی دیگر  ؟انداسم وجود را به معنای صادق بکار گرفته 4ولی چرا فیلسوفان

ک اسمی برقرار نیست؟ مفهوم موجود به معنای معقول اول دانستیم اشترا وجود که آنها را

داللت دارد. مفهوم صادق نسبتی موجود صادق حاکی از این است که امر معقول به امر عینی 

 ،سازد که به سبب این نسبت امر معقولبین امر معقول و امر موجود اصیل و عینی برقرار می
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عینی را )که مفهوم صادق از آن حکایت شود. به عبارت بهتر اگر نسبت با امر معقول خوانده می

دهد و به دارد( از معقول ذهنی جدا کنیم، معقول یا مفهوم یا قضیه هویت خود را از دست می

ادراک و امر ذهنی بطور کلی در نسبت با  به عبارت بهتر .شودیک توهم پوچ فرو کاسته می

را  (اصیل)امر موجود عینی مفهوم صادق که نسبت امر معقول و  لذاشود. واقعیت موجود می

دو تعریف  شود که به جهت ذهنی بودن و نسبت بودنش در هردهد موجود خوانده مینشان می

 ید.آمعقول دوم به شمار می

و أما بحسب الذهن، »گوید: سخن می در ذهن مالصدرا در مواردی از تقدم ماهیت بر وجود

بکنهها فی الذهن، و ال یحصل من الوجود  فالمتقدم هی الماهیة، ألنها مفهوم کلی ذهنی یحصل

فالماهیة هی األصل » افزاید:(. او در ادامه می31 ، ص1363 ،همو) «إال مفهومه العام االعتباری

 ،همان) «فی القضایا الذهنیة ال الخارجیة، و التقدم هاهنا تقدم بالمعنى و الماهیة، ال بالوجود

اند و یای ذهنی اصیل و مقدم بر وجود تلقی شدهدر عبارت اخیر ماهیت در قضا (.31 ، ص1363

و وقتی بحث از امور عینی است  استامور عینی  ةخارجی، دربار یهنه در قضایای خارجی. قض

پای وجود به معنای امر اصیل در میان است. به همین جهت وجود در این قضایا بر ماهیت 

نی است و وجود در آنها نقش رابطه های ذهمقدم است. اما قضایای ذهنی درباره روابط و نسبت

یت بر وجود موضوع و محمول یا چیزی شبیه آن را دارد. به همین سبب در قضایای ذهنی ماه

اذعان به این مطلب است که مفهوم وجود در قضایای فلسفی و خارجی  مقدم است. این دقیقاً 

 دوم تواند بود. معقول اول است و فقط در مواردی که اعتبار وجود رابط را دارد معقول

مقدم بودن ماهیت درذهن بر مفهوم وجود یا به این معنی است که ماهیتِ شی را پیش از 

کنیم که محال است و یا به این معنی است که مفهوم وجود به واسطه وجود آن درک می

 .ماهیت به واقعیت داللت دارد که به این معنی است که مفهوم وجود از ماهیت انتزاع شده است

دانیم که وجود در تعریف ماهیت نیامده و امکان ندارد بتوان وجود را از ماهیت انتزاع لی میو

کرد. از طرفی اگر وجود بواسطه ماهیت به واقعیت داللت کند بدین معنی است که آنچه بالذات 

تحقق دارد مصداق ماهیت است و این همان اصالت ماهیت است. از طرف دیگر اگر تقدم در 

زیرا حقیقت  .توانیم بفهمیم که اصل در تحقق همان وجود استاهیت باشد ما نمیذهن با م

 شناسیم.وجود را از طریق چیزی غیر از مفهوم وجود نمی

اخر شناختی آن از مفاهیم ماهوی تمنظور مالصدرا از معقول دوم دانستن مفهوم وجود، شاید 

کنیم و سپس میو سیاهی را درک  سنگ مانند انسان ومفاهیمی بتدا که ما امعنی این به  باشد

 وم وجود نیازمندِهنماییم. به عبارتی برای فهم و دریافت مفمی مفهوم وجود را از آنها انتزاع
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هستیم. اما ماهیتی که در مرحله یا مرتبه اول  مفاهیمِ ماهوی مانند انسان، سنگ و غیر آن

موجود است یا ماهیت من حیث  ک از اعتبارهای ماهیت است؟ آیا ماهیتیکنیم کدامدرک می

هی هی یا ماهیت به شرط ال؟ اگر ماهیت موجود باشد به این معنی است که وجود را همراه 

فهمیم. اگر ماهیت من حیث هی یا بشرط ال باشد باید گفت که از این دو مفهوم ماهیت می

درحالی است که این  .5توان وجود را انتزاع نمود چراکه در ذات آنها وجود نیامده استنمی

تصور آن  یک تعبیر،که به  (112 ، ص 1، ج1382 ،همو) و اول االوائل استوجود اولی التصور 

کند که این ماهیت در موارد متعددی اذعان می ،مقدم بر هر مفهوم دیگری است. مالصدرا خود

، شدخارجی با عروض ،اگر منظور شود و نه وجود عارض بر ماهیت.است که عارض بر وجود می

عینی  به همان حقیقت که بوده و مفهوم وجود هم وجود در خارج عین حقیقت و واقعیت

مفهوم  ی باشد به این معنی است که دربارةداللت دارد معقول اول خواهد بود. اگر عروض ذهن

خر از شناخت معروض آن أدر این صورت شناخت عارض )ماهیت( مت .گوییموجود سخن می

وجود را  ین با دیدگاه مالصدرا که ماهیت را در ذهن مقدم بر وجود وا و است)مفهوم وجود( 

  .داردتعارض شمارد معقول دوم و ماهیت معقول اول می

دربارة موجود عینی یا که ادعای اینندیشیم با مفهوم آن سروکار داریم. اوجود می ةوقتی دربار

است که بدون ذهن درباره مثل این  ،بدون مفهوم موجود بیندیشیم ،حقیقت موجود دربارة

با مفهوم اگر بپذیریم که فقط . ن مفهوم انسان، انسان را بشناسیمبدویا  واقعیت بیندیشیم و 

اندیشید در این صورت همه احکام فلسفی که درباره وجود بیان درباره موجود توان میموجود 

فهوم موجود یا وجود توان گفت که مآیا می حالشوند. شود، از طریق مفهوم وجود درک میمی

، ماهیِت موجود است و به همیشه کند؟ ماهیتبه کمک مفهوم دیگری به واقعیت داللت می

وجود تواند واسطه در داللت نمیمفهوم ماهوی داللت دارد. پس  یتاعتبار موجود بودن به واقع

مفهوم وجود واسطه داللت  تواندهیچ مفهوم دیگری نمیترتیب همین باشد. بهبه حقیقت عینی 

  مفهومی دیگر. به واقعیت داللت دارد و نه بواسطة . پس وجود مستقیماًت وجود باشدبه حقیق

شود که ممکن است در آثار مالصدرا تعبیرهای خاصی از رابطه بین وجود و ماهیت دیده می

ت ما ثیر قرار دهد. به همین مناسبول اول بودن مفهوم وجود را تحت تأاستدالل ما مبنی بر معق

به بررسی ان تعبیرها پرداخته و معقول اول یا دوم بودن مفهوم وجود را مورد مداقه قرار 

 دهیم.می
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. دوم موجوداول ماهیت به معنای چیستی  :چهار معنا یا اعتبار داردماهیت در حکمت متعالیه 

امتداد  در ذهن و چهارم پدیدار یا نمود یاموجودات . سوم حد کلی موجودبه معنای حد خارجی 

 .6عینی موجودیا سایه 

علم به ماهیت به معنای چیستی شی پس از علم به وجود آن است  :ماهیت به معنای چیستی

که پاسخ هل بسیط مقدم بر هل مرکبه است به این مطلب  عنوانکه در ادبیات فلسفی به این 

ذهنی است. شرح االسم و یک تعریف  ،اشاره شده است. مفهوم ماهوی پیش از درک هستی شی

پس شناخت ماهیت همراه یا پس از شناخت وجود است و اگر ماهیت معقول اول باشد مفهوم 

 وجود بطریق اولی معقول اول خواهد بود.

داللت بر خود محدود و حد عینی شی است  ماهیت به معنای دومماهیت به مثابه حد خارجی. 

حد و محدود در خارج  یست.ن آنز خود وجود یا مرتبه ای از جکند و محدود چیزی می

به عبارتی شناخت ما از ماهیت همان  بنابراین فهم حد همان فهم محدود است. متحدند

توان گفت. در مورد معانی سوم و چهارم هم همین مطلب را می موجود است. شناخت ماهیتِ

کند به آن امر عینی داللت دارد و به آن اشاره می عینی، ماهیت به معنای حد ذهنی یک شی

دانست. پس ماهیت در  آنحاکی از مفهوم این شی یا توان ان را نمی گری،زیرا بدون این داللت

معنای سوم هم ماهیت موجود است. پدیدار و نمود هم یک مفهوم اضافی است به این معنی که 

ظهور خود ان شی  ةپدیدار همیشه پدیدار چیزی یا موجودی است و ظهور آن در ذهن به منزل

سان نمود هم همیشه نمود یک شود. بدینوجود است که با مفهوم وجود بدان داللت مییا م

اخیر هرجا که ماهیت  گانةدر تعبیرهای سهبنابراین  یک بود است. موجود یا به تعبیری نمودِ

شناخته شود درواقع ماهیت موجود شناخته شده است و شناختِ ماهیتِ موجود، مستلزم 

بطور  زیرا فهم چیزی جز حصول یا اطالق مفهوم نیست. .هن استحصول مفهوم وجود در ذ

خالصه شناختِ ماهیتِ انسان، در همه این تعابیر چهارگانه، شناختِ خوِد حقیقت عینی انسان 

معنی است که ماهیت انسان را بشناسیم و از وجود آن ناآگاه زیرا بی .یا وجود انسان است

 د مفهوم وجود هم معقول اول خواهد بود.نمعقول اول باش مفاهیم ماهوی،بنابراین اگر . 7باشیم

معقول اول بودن دلیل اساس تقدم شناختی است. عقول اول برم این استدالل بر مبنای تعریفِ 

تعریف هر مفهومی که  آنمفهوم وجود بر اساس تعریف دیگر )تقدم داللتی( نیز روشن است. در 

ول است. وجود عین واقعیت است و مفهوم وجود هم به امر عینی و بالذات داللت دارد معقول ا

به این ترتیب معقول دوم بودن  اید.که به همین واقعیت داللت دارد معقول اول به شمار می
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بر اساس هیچیک از دو تعریف معقول اول و وجود که به معنای تقدم ماهیت بر وجود است، 

 اری ندارد.سازگدر حکمت متعالیه ؛ با هیچیک از معانی ماهیت دوم 

وجود دارای معانی متنوعی است که با هم مرتبط هستند. وجود گاهی به معنای امر مستقل و 

( یا یک مفهوممعقول بسیط )یا مصداق داشتن یک و گاهی هم به معنی صادق  عینیمتمایز 

ها و احکام خاصی رود. هریک از این معانی هم دارای ویژگیبکار می معقول مرکب )قضیه(

عینی  –صفت قضیه یا معقول است و از نسبتی ذهنی  ،وجود به معنای صادق مثالً هستند.

کند اما معنای آن امر مستقل و امر عینی هم داللت می طور ثانوی بهحکایت دارد و اگرچه ب

معقول دوم است اما  ،متمایز عینی ) یا وجود بالذات و خودبخودی( نیست. این معنای وجود

هایی که کردیم معقول دوم تواند با هیچیک از تعریفمایز عینی نمیوجود به معنای امر مت

وجود به معنای امر اصیلی که خارج را پر کرده و عین واقعیت است همان وجود به معنای باشد. 

امر متمایز و مستقل عینی ) وجود بالذات یا خودبخودی( است که طبق هر دو تعریف، معقول 

 اول است. 
 

 گیرینتیجه

 فهم کند ورا بیان میعنه آن یا محکی إزابا معنا یا مابمفهوم نسبت بین های اول و دوم معقول

هوم وجود دارای مفاست. مفهوم های آن شناخت معانی یا مدلول نیازمند ،ییهاویژگی چنین

وجود گاهی به معنای یک نسبت یا اضافه یا وجود رابط اعم از ذهنی یا معانی متعددی است. 

اصالت  نظریةوجود در  اما ؛توان آن را معقول دوم دانستکه در این صورت میخارجی است 

مفهوم وجود حقیقت یا مصداق  ازامدلول یا مابإآن این است که  وجود معنای دیگری دارد و

کند های عینی و بالذات خارجی داللت می. به تعبیر دیگر مفهوم وجود به حقیقتعینی است

مفهوم وجود است. از طرفی شناخت وجود وابسته  بودنِ  اول معقولِ ةنزلکه براساس تعریف به م

معقول اول این مطلب حاکی از که  به شناخت مفاهیم دیگر از جمله مفاهیم ماهوی نیست

  است.بودن مفهوم وجود بر اساس تعریف دوم 

به ، ماهیت را با تعابیری همچون چیستی، حد عینی، حد ذهنی و گاهی هم در حکمت متعالیه 

مفهوم وجود بر  ،آنها ةکه بر اساس هم اندبکار بردهمعنای پدیدار یا نمود یا سایه وجود در ذهن 

بر اساس هر  بنابرایندارد و هم تقدم در داللت به امر عینی. شناختی  تقدم مفاهیم ماهوی هم

وجود  شده، مفهوم وجود و ماهیت اول و همه تعبیرهایی که از رابطة هایدو تعریف از معقول

 تواند معقول دوم هم باشد.است؛ گرچه وجود در معانی دیگر میمعقول اول 



 17        نقد سازگاری نظریة اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود

 هایادداشت
شناسیم و نیازی به مفهوم . بدون تردید برخی خواهند گفت که ما وجود را از طریق علم حضوری و مشاهده باطنی می1

فت همان چیزی است که قالب گفتار و زبان توان از آن سخن گوجود نداریم. بر فرض درستی این سخن، آنچه در فلسفه می

 ای جز این ندارد که اگاهی فلسفی و عقلی در چارچوب مفهوم میسر است.آوریم و  این نتیجهو مفهوم می
شناختی و های معقول اول و دوم با مبانی هستی. برای اطالعات بیشتر ر.ک: رساله دکتری با عنوان نقد سازگاری نظریه2

 نظریات و پیامدهای آن دربارة معقول دوم انگاری مفهوم وجود، از همین نگارنده. شناختی آنمعرفت
 (. همچنین )فرفوریوس، 92، ص 1، ج 1390. مشترک اسمی انواع مختلفی دارد. برای اطالعات بیشتر ر.ک: )فارابی، 3

 (. 44م، ص 1992
 بشمار آورده است. ، صادق را یکی از معانی وجود  1الف 1017ارسطو در متافیزیک، بند .4
( و گاهی وجود را 30-31، ص  1363. مالصدرا گاهی برای محال بودن انتزاع وجود از ماهیت استدالل کرده است)شیرازی، 5

 (.60، ص  6، ج1981انتزاع شده از ماهیت دانسته است )شیرازی، 
( و 8، ص 1، ج 1382ا صاحب شبح )شیرازی، . مالصدرا رابطه ماهیت با وجود را شبیه رابطه سایه با صاحب سایه  یا شبح ب6

ها میتوان تعابیر دوم و چهارم ( شمرده است. از این تشبیه11، ص 1، ج 1382گاهی هم آن را حکایت  وجود )شیرازی، 

گوید ماهیت در ذهن و خارج یکی است که بدان معنی است که مذکور در متن را استنباط کرد. مالصدرا گاهی هم می

 معنایی است که بر امر خارجی منطبق است که این هم همان تعبیر سوم است.ماهیت حد یا 
 کند.همین بحث را مطرح می 1 ب 92. ارسطو در تحلیالت ثانوی، بند 7
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