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سهراب حقیقت

چکیده
در فلسفة مالصدرا نه مفهوم وجودِ مشایی و نه نور ماهویِ اشراقی ،بلکه حقیقت وجود ،مبنای تمام
مسائل فلسفی است .لذا با این نگاه ،مالصدرا با تفکیک بین مبدأئیت مفهومی و مبدأئیت مصداقی
وجود ،بر جایگاه هستی بخشی و معرفت بخشی حقیقت وجود تأکید می کند .بنابراین این سؤال
مطرح میشود که حقیقت وجود به عنوان مبدأ التحقق و مبدأ المعرفه ،چگونه شناخته میشود؟ با
کاوش در آثار مالصدرا به این نتیجه رسیدیم که مالصدرا به اندازة بعد هستی شناختی ،به بعد معرفت
شناختیِ حقیقت وجود اهمیت نداده است ،ولی برای شناخت حقیقت وجود دو پاسخ ارائه داده است:
شناخت از طریق ماهیت که یک شناخت مفهومی و حصولی است و شناخت از طریق شهود و علم
حضوری .در این مقاله تالش میشود با رویکرد تحلیلی ،این دو پاسخ مطرح و مورد واکاوی قرار بگیرد
و این پرسش نیز بررسی میشود که علم حضوری به حقیقت وجود چه قسمی از اقسام علم حضوری
است؟و اساسا مصداق حقیقت وجود در فلسفة مالصدرا چیست؟

کلمات کلیدی :حقیقت وجود ،معرفت ،مالصدرا ،ماهیت ،شهود ،علم حضوری.
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مقدمه

در فلسفة ارسطو ،غایت فلسفه ،کشف حقیقت است و کشف حقیقت در شناخت علل اشیا است.
درنتیجه حقیقیترین موجودات آن موجودی است که علت حقیقی بوودن (علوت تحقّو ) سوایر
موجودات میشود (ارسطو 993 ،1366 ،ب  .)20-25یعنی فیلسوف کاشف حقیقت اسوت و ایون
حقیقت ،در معرفتِ علل نهفته است .از طرف دیگر معرفوتِ علول هموان معرفوت حقیقویتورین
موجودات است چون منشأ حقیقت /تحقّ اشیا میشوود .پو در ارسوطو فیلسووف بوه دن وال
شناخت حقیقی ترین موجود است .این نگاه از یک حیث ارت وا وجوود بوا حقیقوت و از حیوث
دیگر شناخت وجود را به عنوان حاصل کار فیلسوف نشان میدهد .در واقع بورای ارسوطو مابعود
الط یعه ،معرفت علل ،شناخت اح الموجودات ،و نهایتاً در پرتوو ایون معرفوت غایوت فیلسووف
کشف حقیقت است .کندی ،اولین فیلسوف جهان اسالم ،نیز فلسفه را شناخت حقای موجودات
به قدر طاقت بشری میداند (کندی ،1950 ،ص .)97و به ارت وا بوین حقیقوت ،علوت و وجوود
میپردازد (همانجا).
همچنین میدانیم نزد فیلسوفانی چون ابنسینا ،وجود م دأ هر شرح و تعریفی اسوت کوه صورفاً
تعریف اسمی (شرح االسم) برآن جاری است و بدون استعانت از مفهوم دیگور ،تصوور مویشوود
(ابنسینا ،1379 ،ص  .)496یعنی تا وجود متصور نشود هیچ مفهوم دیگری نمیتواند تصور شود
و نهایتاً نمی تواند شناخته شود .لذا وجود م دأ تصوریِ تموام تصوورات اسوت (هموو ،1363 ،ص
 .1)29میتوان امتداد این نوع وجود شناسی و ارت ا آن با حقیقت را از منظر کامالً متفواوت در
فلسفة مالصدرا دید .در نظوام فلسوفی مالصودرا ،اصوالت وجوود ا ّ و اسوا فلسوفة او اسوت.
مالصدرا معتقد است که فلسفه چیزی نیسوت جوز شوناخت حقیقوت وجوود و حقیقوت وجوود،
حقیقت اشیا است .پ شناخت وجود وظیفه فیلسوف است و بدون معرفت به وجود نمویتووان
فلسفه را فهمید .از منظر مالصدرا حقیقت وجود اح االشویا اسوت .حقیقوت کول ذی حقیقوت
است ،یعنی با شناخت وجود به حقیقت میرسیم .وی بین وجود و حقیقت ارت ا ظریفی برقرار
میکند .اساساً وجود همان حقیقت است و حقیقت همان وجوداست .حقیقت هور شوی هموان
وجود آن شی است که آثار بر آن مترتب می شوود .موجودیوت شوی و اینکوه آن شوی دارای
حقیقت است ،معنی واحدی دارد .به تع یر دقی حقیقت وجود ،فرد مفهومِ حقیقت موی باشود
(مالصدرا ،1375 ،ص  .)182به لحاظ وجود شناختی حقیقت داشتن همان وجود داشتن اسوت و
وجود داشتن همان حقیقت داشتن است .اینکه میگوییم شی ای حقیقت دارد ،به ایون معنوی
است که وجود دارد و بالعک اینکه میگوییم وجود دارد منظور این است که حقیقت دارد .و از
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حیث معرفت شناختی ،کشف حقیقت ،کشف وجود است و کشف وجود ،کشف حقیقوت اسوت
(همو ،1363 ،ص  .)9-10شاید بتوان گفت در فلسفه مشوا ،وجوود بموا هوو وجوود حاصول فهوم
متافیزیکی است ،ولی در مالصدرا به عنوان حقیقت عینی حاصول شوهود یعنوی علوم حضووری
است.
اما نکته مهم این است که هنر مالصدرا ،در انتقال م دأئیت وجود از حوزة مفهومی و معرفتی به
حوزة مصداقی و هستی شناختی است .ال ته مالصدرا همسخن با فالسفه مشا ،م دأئیت معرفتی
مفهومی وجود را -اما با نگاه متفاوت و در قالب ظهور ذهنیِ حقیقت وجود -میپوذیرد .نظور بوه
اینکه بنیان فلسفة مالصدرا حقیقت وجود است نه مفهوم وجود ،می توان با نگاه عمی در وجود
شناسی وی ،جایگاه معرفت شناختی و همچنین جایگاه هستی شوناختیِ حقیقوت وجوود را بوه
درستی مشخص کرد.
ایضاح مفهومی وجود ،ماهیت و موجودیت

بی شک شناخت اندیشة یک فیلسوف ،در شناخت و تحلیل معنا شناختی واژگان و اصوطالحاتی
است که آن فیلسوف ،در آثار خویش جهت رسیدن به منظور و مقصوود خواص خوود اسوتعمال
میکند .به نحوی که با آگاهی نداشتن و مورد توجه قرار ندادن آنها دچار مغالطوه هوای عدیوده
می شویم .مالصدرا به نحو مکرر در آثارش اصطالحاتی چوون حقیقوت وجوود ،وجوود انتزاعوی،
موجود و ماهیت را به کار می گیرد .به اعتقاد مالصدرا ،وجود در هر شی ای حقیقتی است غیر
از وجود انتزاعی که همان موجودیت آن شی اسوت .ایون موجودیوت هوم بورای وجوود هسوت
(موجودیت وجود) و هم برای ماهیت است(موجودیت ماهیت) .نس ت وجود انتزاعی /موجودیوت
با وجود حقیقی مانند نس ت انسانیت به انسان و ابیضیت به بیوا اسوت ،کوه نسو تی حقیقوی
است و نس ت وجود انتزاعی /موجودیت به ماهیت مانند نس ت انسانیت به ضاحک و ابیضیت بوه
برف است ،که نس تی مجازی است (مالصدرا ،1410 ،ج  ،1ص  .)65م ودأ االثر(اصوالت وجوود و
جاعلیت مرت های از وجود) و اثور الم ودأ (مجعولیوت وجوود) هموان وجوودات حقیقوی هسوتند
(همانجا) .این وجودات حقیقی هستند که هویات عینی خارج را تشوکیل مویدهنود نوه وجوود
انتزاعی که امری عقلی و معدوم در خارج است و نه ماهیات که ذاتاً م هم (و بدون هیچ تعوین و
تحصلی) بوده و بویی از وجود ن ردهاند (همانجا) .موجود خوارجیْ صورف ماهیوتِ بودون وجوود
عینی نیست (همان ،ص .)66
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به نظر مالصدرا ،موجود گاهی بر وجود اطالق میشود و گاهی بر ماهیتِ موجود به کار مویرود.
موجود حقیقی همان وجود است که در جهان واقع بوه نحوو متعوین و متمیوز تحقّو دارد ،نوه
ماهیت موجود که ذاتاً م هم و غیر متعین است .و اگر به ماهیت ،موجوود اسوتعمال مویشوود از
باب ارت ا آن با وجود است (همان ،ج  ،6ص  .)163وجود و موجود در اطالق بر حقیقت وجود
امر واحدی هستند .همانطوری که میگوید :در وجود حقیقوی /حقیقوت وجوود ،معنوی وجوود
همان معنی موجود است .به این صوورت کوه حقیقوت وجوود از حیوث منشوأئیت بورای انتوزاع
موجودیت ،موجود است و از حیث منشأئیت برای تحصول و موجودیوت ماهیوات ،وجوود اسوت
(همان ،ج  ،1ص  .)68به نظر می رسد که وجود بین جمیع ماهیات (عینوی و ذهنوی) مشوتر
است و با آنها اتحاد دارد ،با این تفاوت که ماهیت عینی با وجود حقیقی متحود اسوت و ماهیوت
ذهنی با وجود انتزاعی /موجود اتحواد دارد و از آن حیوث کوه موجودیوت امور عقلوی اسوت ،آن
ماهیت ذهنی نیز به واسطه اتحاد با آن ،معرو کلیت و عموم قرار میگیرد ولی از حیث اتحواد
وجود با ماهیت در خارج ،نظر به اینکه وجود حقیقی عین تشخص و تعین است ،ماهیوت عینوی
نیز به واسطة اتحاد با آن تحصل و تمیوز موییابود و از خفوا و ابهوام و کموون خوارج مویشوود
(همانجا) .یعنی ماهیت که بدون وجود از هر نوع تعین و تحصل عواری اسوت ،در اثور اتحواد بوا
وجود ،که عین تعین و تحصل است ،آن نیز متعین میگردد.
مالصدرا در برخی از آثار خود ،با دقت نظرِ تمام درباره وجود ،بین چهار اصوطالح انیّوت وجوود،
ماهیت وجود ،مفهوم وجود و هویت وجود تمییز قائل مویشوود -1 .انیّوت وجوود ،کوه از حیوث
حضور و کشف ،آشکارترین اشیا است .یعنی از حیث تحقّ  ،وجود از همه چیوز اجلوی و اظهور
است -2 .ماهیتِ وجود که از حیث تصور و دست یوافتن بوه کونهش ،مخفویتورین اشویا اسوت.
مشخص است که در این مورد مراد از ماهیت ،ماهیت به معنی اعم یعنی مابه الشی هوهوو موی
باشد .ماهیت به این معنی همان ذات و حقیقت وجود است .در تفاوت ماهیوتِ وجوود بوا انیّوت
وجود میتوان گفت که منظور از انیّت وجود ،وجود از حیث تحق خوارجی اشویا اسوت کوه بور
همگان آشکار است .ولی مراد از ماهیتِ وجود ،حقیقت و ذات وجود است که به خواطر عینوی و
خارجی بودن ،صورت ذهنی نداشته و غیر قابل تصور است .به همین دلیل از خفوا و پوشویدگی
برخودار است .و نمیتواند به علم حصولی معلوم واقع نمیشود -3 .مفهوم وجود از حیث ظهور و
وضوح بی نیاز ترین اشیا از تعریف ،یعنی اعرف المفاهیم و اعم المفواهیم اسوت .ایون مفهووم ،از
جن مفاهیم ماهوی نیست .لذا در مطالب بعدی بیان میشود که در اطوالق مفهووم بور وجوود
باید نگاه صدرایی لحاظ شود تا از نگاه مشایی متمایز گردد -4 .هویوت وجوود از حیوث تعوین و
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تشخص اخص الخواص است .زیرا هر متعین و هر متشخصی ،تعین و تشخص خوود را از وجوود
دریافت میکند و وجود متعین و متشخص بالذات است (همو ،1363 ،ص  6؛ هموو ،1410 ،ج ،1
ص 61؛ همو ،ج  ،6ص  .)138به نظر میرسد فرق حقیقت وجود با هویت وجود این باشد که بر
وجود از حیث ث وت و تحق  ،حقیقت و از حیث تشخص و تمیز از غیر ،هویت اطالق میشود.
اهمیّت حقیقت وجود در فلسفة مالصدرا

به نظر مالصدرا مسألة وجود ،رأ قواعد حِکمی و م نای مسائل الهوی اسوت (مالصودرا،1363 ،
ص  .)4به نحوی که جهل به مسألة وجود ،جهل به تمام اصول معوارف اسوت (هموو 1382 ،ب،
ص  .2)19-20حقیقت وجود اصل و منشأ حقای است به نحوی که اگر آن را تحقّو ب خشوی و
بسط دهی و در آن تأمل کنی ،باب بخش کثیری از معارف به قل ت بواز مویشوود (هموو1382 ،
الف ،ج  ،1ص  .3)500نظر به چنین جایگاه مهمی باید گفت که حقیقت وجود در نظوام فلسوفی
مالصدرا هم جایگاه معرفت شناختی دارد و هم جایگاه هستی شناختی .از این رو بنیواد معرفوت
شناسی و هستی شناسی فلسفة مالصدرا ،حقیقت وجود است .لذا در این بخش اهمیت حقیقوت
وجود از حیث معرفت شناختی و هستی شناختی بیان میشود.
جایگاه حقیقت وجود در مبدأئیت مفهومیِ مفاهیم

مالصدرا به مانند فالسفه مشا قائل به م دأئیت مفهومی وجود است .با وساطت وجود اسوت کوه
هر شی ای تعریف میشود و مفهوم وجود است که اولین تصور و شناخته شودهتورین تصوور در
میان متصورات است ،به نحوی که با جهل به آن ،به سایر مفاهیم نیز نمویتووان معرفوت یافوت
(همانجا) .مفهوم وجود بدیهی است و به هیچ چیز دیگر قابول تحویول نیسوت و بورعک تموام
مفاهیم در تصور و فهم باید به مفهوم وجود تحویل داده شود .بدون این فهم ماتقودم موا نموی-
توانستیم هیچ چیز را بفهمی (ایزوتسو ،1379 ،ص  .)20-21تا این حد ،مالصدرا مفهوم وجوود را
از منظر فالسفه مشا میبیند .ولی مطاب فلسفة مالصدرا نمیتوان از مفهوم وجود آن طوریکوه
فالسفة مشا مطرح کردهاند ،صح ت کرد .زیرا وجود عوین حقیقوت و خارجیوت اسوت و امکوان
ت دیل شدن آن به مفهوم نیست ،بلکه آنچه از وجود به ذهن می آیود صورفاً نشوانه و عنووانی از
وجود است و الغیر .لذا نزد مالصدرا مفهوم وجود داریم و در عین حال فرد وجود در خوارج هوم
داریم و آن مفهوم هم نه مانند سایر مفاهیم ذهنی ،بلکه تنها نشانه و وجهی و عنوانی از حقیقت
وجود است که در ذهن حاصل میشود )همو ،1410 ،ج  ،1ص  .)37-38و به ع ارت دیگور آنچوه
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از وجود در ذهن حاصل می شود چیزی نیست جز ظهور حقیقوت وجوود .در پرتوو ایون ظهوور
ذهنی سایر مفاهیم شناخته میشود .یعنی با حصول عنوان مّایی از وجود به عنوان اعم و اعورف
المفاهیم در ذهن ،سایر مفاهیم معلوم واقع میشود .با این نگاه وجوود از حیوث مفهوومی م ودأ
المعارف است که از آن به م دأئیت مفهومی یاد میکنیم .اما آنچه اهمیت فلسفة مالصدرا را بوه
معنی حقیقی نشان میدهد ،م دأئیت مصداقی حقیقت وجود در شوناخت موجوودات عینوی در
ظرف خارج است ،که در بخش بعدی بیان میشود.
جایگاه معرفت بخشی حقیقت وجود در مبدأئیت مصداقی موجودات

در نگاه مالصدرا حقیقت وجود نه تنها باعث شناخت مفاهیم در عالم ذهون مویشوود ،بلکوه در
عالم عین نیز حقیقت وجود از چنن جایگاهی بر خوردار است؛ بوه نحووی کوه در پرتوو معرفوتِ
حقیقت وجود ،که در جهان خارج تحقّ دارد ،میتوان تمام موجودات عینی را شناخت ،یعنوی
وجود هم در ذهن و هم در عین م دأ المعارف است .وی در آثار متعددش میگوید که حقیقوت
وجود م دأ معارف است (همو 1382 ،الف ،ص  500؛ هموو 1382 ،ب ،ص  19-20؛ هموو،1363 ،
ص  ،)4یعنی وجود از حیث معرفت بخشی منشأ شناخت اشیا اسوت .از ایون رو حقیقوت وجوود
معرِّف سایر اشیا است .لذا در فلسفة مالصدرا شناخت حقیقت وجود ،باب المعرفه اسوت و عودم
شناخت آن ،بسته شدن این باب است .میتوان گفت بر خالف فلسفة سوهروردی کوه نفو بوه
عنوان حقیقت نوری ام المعارف است (سهروردی ،1380 ،ص  .)70در فلسوفة مالصودرا حقیقوت
وجود ام المعارف است .ال ته بالفاصله این سؤال مطرح میشود از آنجوا کوه تعریوف مربوو بوه
حوزه مفاهیم و عالم ذهن است ،پ چگونه ممکن است حقیقت وجود که حقیقی ترین حقوای
و مربو به عالم عین است معرِّف غیر واقع شود؟ باید گفت که حقیقت وجوود در جهوان خوارج
عین ظهور و تحقّ است و با ظهور عینی وجود ،سایر موجودات نیوز ظواهر مویشووند و از ایون
طری به معرفت ما در میآیند .از طرف دیگر ،از آنجا که علم به علت مسوتلزم علوم بوه معلوول
است پ وجود که علتِ تحقّ غیر است ،علت معرفت به غیر نیز است ،یعنی علم به وجوود بوه
عنوان علت ،مستلزم علم به غیر به عنوان معلول است.
حقیقت وجود به عنوان مبدأ تحقّق

در فلسفة مالصدرا حقیقت وجود در کنار جایگاه معرفت شناختی ،مقام هستی شناختی واالیوی
دارد .از حیث هستی شناختی ،حقیقت وجود م دأ تحقّو و اصول اشویا و اصول در تحقّو آنهوا
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است .یکی از معانی اصل ،منشأ و بنیاد است؛ یعنی حقیقت وجود بنیواد تموام موجوودات اسوت
(همو ،ج  ،3ص  96و  .)261به نظر مالصدرا وجود حقیقت دارد ،یعنوی اموری عینوی و خوارجی
است نه ذهنی و اعت اری .شاید بتوان گفت در فلسفه مالصدرا ،وجود از حیوث مصوداق داشوتن
در جهان خارج نه مانند معقول ثانی فلسفی ،بلکه ش یه معقول اولی است .زیرا وجود در اندیشوه
مالصدرا صرفا در حوزه مفهوم نمیماند ،بلکه در جهان خارج نیز برای خود فرد و مصوداق دارد،
همانطوریکه معقوالت اولی صاحب مصادی در جهان خارج هستند .مالصدرا در ت یین خارجیت
حقیقت وجود میگوید :واجب است که وجود در خارج مصداق داشوته باشود (هموو ،1363 ،ص
10؛ همو ،1410 ،ج  ،1ص  .)340برای مفهوم وجود در خارج از ذهن ،فوردی هسوت ...وجوود در
عالم واقع موجود است و موجودیتش در خارج به این معنی اسوت کوه بنفسوه در خوارج تحقّو
دارد( .همو ،1363 ،ص  .)11حتی مالصدرا وجود را در خارج ،شی میداند به این معنی کوه در
خارج شی ای هست که وجود نام دارد (همان ،ص  .)10-11به زبان ادقّ ،خوارجی بوودن هموان
وجود و ترتب اثر است و عدم ترتب اثر همان ذهنی بودن ،نه اینکه خوارج و ذهون ظورف بورای
وجود باشند ( الهیجی ،1376 ،ص  .)107پ نه تنها با ظهور حقیقت وجوود ،تموام موجوودات
شناخته میشوند بلکه با تحقّ حقیقت وجود ،تمام موجودات از حقیقت بهره مند میشوند .لوذا
باید گفت حقیقت وجود دلیل اث ات موجودات (اصل در معرفت) و علوت ث ووت آنهوا (اصول در
تحقّ ) است.
آنچه تا اینجا مشخص شده است این است که حقیقت وجود م دأ المعرفه و م دأ التحقّو سوایر
موجودات است .سؤال این است که خود حقیقت وجود چگونه شناخته مویشوود؟ بوی شوک توا
حقیقت وجود برای مالصدرا معلوم واقع نشود ،نمیتواند آن را م دأ نظام فلسوفی خوویش قورار
بدهد .مالصدرا حتماً این بحث را نیز بی پاسخ نمی گذارد.
معرفتِ حقیقت وجود

حال که حقیقت وجود بنیاد فلسفة مالصدرا است ،به نحوی که با تحقّ آن ،موجودات متحقّو
و با معرفت ِآن ،سایر موجودات شناخته میشود ،چگونه می توان حقیقت وجود را شناخت؟ نزد
مالصدرا وجود شناسیِ حقیقتِ وجود مهمتر از معرفت شناسیِ آن اسوت .وی بویش از آنکوه بوه
معرفت حقیقت وجود بها دهد به تحقّ آن در خارج اهمیت میدهد .اموا در عوین حوال تأکیود
میکند که با عدم معرفت حقیقت وجود ،باب سایر معارف نیز بسته میشود .لوذا بالفاصوله ایون
سؤال مطرح میشود حال که وجود حقیقت اصیل و عینی در خارج است ،چگونه میتووان آن را
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شناخت؟ برخی محققان با ابتنا بر تمایز مابعد الط یعی بین وجوود و ماهیوت ،ماهیوت را حووزه
معرفتی علم حصولی و وجود را حوزة معرفتی علم حضوری میدانند .لوذا معتقدنود کوه متعلو
علم حصولی ،ماهیات است و متعل علم حضوری ،وجود است ( ط اط ایی ،1362 ،ص  .)237اما
مالصدرا با تکیه اصالت وجود ،حقیقت وجود را تنها امر متحقّ و در نتیجه تنها متعلو معرفوت
میداند .در این نگاه ،تمایز مابعد الط یعی وجود و ماهیت به تقدم وجود بر ماهیوت و نهایتواً بوه
اتحاد خاص و عینیت این دو تحول مییابد .زیرا غیر از حقیقت وجود هیچ امری تحقّ ندارد توا
بین آنها تقدم و تأخر و حتی معیوت برقورار شوود (مالصودرا ،1410 ،ج  ،1ص  56و 100؛ هموو،
 1382الف ،ص  11و  593؛ همو ،1363 ،ص .) 23-24
مالصدرا در پاسخ به این سؤال که آیا حقیقت وجود قابل شناخت است یا نه؟ پاسخ مث ت موی-
دهد اما دربارة نحوة این شناخت به نوعی دو پاسخ را مطرح میکند که می توان آن دو پاسوخ را
به پاسخ ابتدایی و پاسخ نهایی تقسیم کرد.
پاسخ ابتدایی :از طریق علم حصولی /از طریق ماهیت

به نظر مالصدرا حقیقتِ وجود ،بسیط است لذا نمی_توان آن را با حد منطقی شناخت .زیرا اوالً:
بسائط دارای حدود منطقی نیستند .ثانیاً :حد منطقی مربو به مفاهیم مواهوی اسوت ،و وجوود
غیر از ماهیت است .لذا میتوان از طری آثار و لوازم حقیقت وجود به خود حقیقوت وجوود پوی
برد ( همو ،1410 ،ج  ،1ص  53؛ ج  ،5ص  73؛ ج  ،9ص  .)188به نظر وی این معرفت ،معرفوت
ضعیف است (هموان ،ج  ،1ص  .)53در حقیقوت ایون پاسوخ م تنوی بور روش اسوتداللی یعنوی
استدالل از آثار به صاحب آثار /الزم به ملزوم است .منظور از الزم ،هموان ماهیوت اسوت .یعنوی
حقیقتِ بسیطِ وجود ،الزمة مرکب به نام ماهیت داشته به نحوی که این امر مرکب با اجزائش از
حقیقت وجود حکایت میکند (همو ،ج  ،5ص  .)73لذا در این وادی ،علم حصوولی مطورح موی-
شود و با حصول صورت ماهیات ،نف به معرفتِ حقیقت وجود دست مییابد ،یعنوی وجوود بوه
تناسب وعایی که تحقّ یافته است ،دارای ظهور است .چون وجود در وعای خارج ،دارای ظهوور
عینی به نام ماهیات خارجی است و در وعای ذهن ،صاحب ظهور ذهنی به نوام ماهیوات ذهنوی
است لذا ماهیات خارجی ،ظهور حقیقتوی بوه نوام وجودنود (هموو ،ج  ،1ص  68-70و  .)260در
حقیقت ماهیات نشان از بی نشانی به نام وجودند .با شناخت ماهیات ،کشف المحجوبی بوه اسوم
وجود رخ میدهد .ماهیات انحای وجودند ،نمود وجودند و ماهیت اثر وجود است /خیوال وجوود
است /ظل وجود است .همان طوریکه معقوالت ثانی فلسفی از ماهیات خارجی (معقوالت اولی)
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حکایت میکنند ،ماهیات نیز از حقیقت وجود حکایت میکننود .ماهیوت حکایوت وجوود اسوت
(همو ،ج  ،2ص 340؛ همو 1382 ،ب ،ص  .)55ایون مسویر ،سویر از ظواهر بوه بواطن و ظوواهر
ماهوی به باطنِ واحدی به نام حقیقت وجود است .از این روست کوه مالصودرا ،ایون معرفوت را
ضعیف میداند .چون حکایتِ ماهیوت از حقیقوت وجوود ،تنهوا در حودّ حکایوت سوراب از آب و
حکایت نمود از بود است.
شاید بالفاصله این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است امر اعت اری ،ما را بوه شوناخت امور
حقیقی برساند؟ و اساساً انسان از طری مفاهیم و ماهیات هر گز نمیتواند ره به حقیقوت وجوود
ب رد ،بلکه بعد از شناخت حضوری و شهودی وجود ،مفاهیم و ماهیات را از آن انتزاع موی نمایود
(جوادی آملی ،1375 ،ص  .)378لذا باید این معرفت حصولی مس وق به معرفت حضوری دانسته
شود ،به نحوی که پ از شهود وجود ،ابتدا مفهومی از وجود و سپ مفاهیم ماهوی به عنووان
محموالت قضایای فلسفی از آن انتزاع میشوند( .همانجا) یعنی آنچه مشهود است وجود است و
ماهیت مفهوم است (مالصدرا ،1410 ،ج  ،2ص .)348
مالصدرا در این بخش در واقع به روش ابنسینا عمل کرده است زیرا تعریوف بسوائط بوه لووازم،
همان طوریکه خود مالصدرا هم گفته است ،ریشه در سخنان ابنسوینا در حکموت مشورقیه و
م احثات دارد (همو ،ج  ،5ص  .)73سخن منقول از کتاب حکمت مشرقیه ابنسینا در اسفار این
است که بسائط چه بسا به لوازمی تعریف شوند که آن لوازم ما را به حاق ملزوم برساند و تعریف
به لوازم کمتر از تعریف به حدود نیست (هموو ،1410 ،ج  ،9ص 188؛ هموو 1386 ،ب ،ج  ،1ص
 80؛ ابنسینا ،1405 ،ص  36-37؛ همو ،1371 ،ص .)276
پاسخ نهایی :از طریق علم حضوری /مواجهه مستقیم

همان طوریکه در اشکال به شوناخت حقیقوت وجوود از طریو ماهیوات گفتوه شود ،شوناخت
حقیقت وجود باید از طری علم حضوری حاصل شود .اساساً حقیقت وجود از آن حیث کوه امور
عینی و همان عینیت است ،نمیتواند در ذهن حاصل شود .تنها چیزی که از آن در ذهن حاصل
میشود نه حقیقت آن ،بلکه امر انتزاعیِ عقلی و وجهوی از وجووه آن اسوت (مالصودرا ،ج  ،1ص
 .)61از طرف دیگر هر آنچه صورتش در ذهن حاصل می شود ،امر کلی است ،حال آنکه حقیقت
وجود ،هویت عینی و متشخص بالذات دارد (هموو ،1379 ،ج  ،1ص  53؛ هموو ،1363 ،ص .)24
لذا رابطة معرفتیِ فاعل شناسا با حقیقت وجود ،در قالب رابطة ذهن و عین نیسوت ،بلکوه رابطوة
عین با عین است ،یعنی از طری مواجهة مستقیم و بوی واسوطه بوا حقیقوت وجوود اسوت کوه
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حقیقت آن برای ما معلوم میشود .به ع ارت دیگر معرفتِ حقیقت وجود ،حاصل رخداد است .از
اینرو تنها راه شناخت حقیقت وجوود ،مشواهدة حضووری اسوت .مالصودرا در جابجوای آثوارش
تصریح و تأکید میکند که شناخت حقیقت وجود حاصل مشاهده حضووری (هموو ،1410 ،ج ،1
ص  53و  61و 392؛ همو ،ج  ،2ص  36و 390؛ همو 1382 ،ب ،ص  )141مشاهده اشراقی (هموو،
ج  ،5ص  )73علم حضوری شوهودی(ج  ،6ص  )137-38کشوف و شوهود (هموو 1382 ،ب  ،ص
 ) 19-20مشاهدة صریح و عینی(همانجا ،ص10؛ هموو ،1340 ،ص  )14معرفوت شوهودی صوریح
(همو ،ج  ،9ص  )185مشاهدة حضوری و انکشاف نوری (همو ،1379 ،ج  ،1ص  )52-53و حضور
اشراقی و شهود عینی (همو ،1363 ،ص  )24است .لذا میتوان گفوت نوزد نظور مالصودرا حوریم
حقیقت وجود ،حریم کشف و شهود است .از این رو متکلمان را به دلیل حصر در عالم شوهادت،
تهی از کشف و شهود میدانند که نس ت به حقیقت وجود جاهل هستند و صرفاً مفهوم وجود را
شناختهاند (مالصدرا ،1354 ،ص  .)157منظور از علم شهودی اتحاد وجودی عالِم با معلوم است.
علم به حقیقت وجود عین حصولش برای عاِلم و تحقّقوش در ذات عوالم اسوت .یعنوی علوم بوه
حقیقت وجود ممکن نیست مگر از طری اتحاد عالِم با آن حقیقت و یا به واسطة اموری کوه بور
آن حقیقت محیط است (همو ،ج  ،3ص  .)388لذا مقام کشف ،مقام تحقی نیسوت بلکوه مقوام
تحقّ است .در کشف ،گذر از تحلیل به تجربه را داریم .فرآیند نیست؛ آنوی اسوت .یوک رخوداد
است.
نتیجه بحث فوق این است که حقیقت وجود به عنوان امر عینی ،باید شناخته شود و به ع وارت
ادقّ کشف شود .پ کاشف ،که همان انسان است ،باید یک امر عینی را کشوف کنود .لوذا نوزد
4
مالصدرا درکشف حقیقت وجود ،از آن حیث که حقیقیترین امر است ،با یوک واقعیتوی عینوی
مواجه هستیم نه اینکه صرفاً پدیداری ذهنی 5و روانشناختی باشد .حقیقت وجود تنها در حووزة
معرفتی منِ فاعل شناسا نیست ،بلکه فراتر از حوزة معرفتی و ادراکی و به عنوان یک امر واقعوی
و خارجی تحقّ دارد .لذا این تجربه عرفانی (کشف) حاکی از حقیقت عینی است نه ذهنوی .بوه
تع یر دیگر این تجربه عرفانی از نوع تجربه آفاقی /برون نگر است نه انفسی /درون نگر (استی ،
 ،1358ص  .)55-134از جمله ویژگیهای تجربههای عرفانیِ آفاقی ارجاع کثرات به امور واحود و
عینی بودن آن امر واحد اسوت (هموان ،ص  .)134توصویفی کوه در فلسوفة مالصودرا در قالوب
وحدت در کثرت بیان می شود.
به نظر می رسد با گذر از مفهوم وجود به حقیقت وجود در فلسفة مالصودرا ،و م تنوی سواختن
شناخت آن بر علم حضوری ،باید گفت نتیجة کشف ،عینیت بخشی به مفاهیم عقلیِ مرسووم در
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فلسفههای گذشته است .زیرا مکشوف باید امر عینی باشد تا متعل کشوف قورار بگیورد در غیور
اینصورت نقض غر رخ میدهد .و این همان گذر از معقول ثانی به معقول اولوی بوودن وجوود
است؛ ال ته نه به عنوان امر ماهوی بلکه به عنوان امر وجودی ،و به همین خاطر تعریف معقوالت
اولی و ثانی از قالب ماهوی به قالب وجوودی تغییور موییابود .پو متعلو کشوف امور هسوتی
شناختی است یعنی خارج از محتویات ذهنِ کاشف ،امری عینی بوه نوام وجوود تحقّو دارد نوه
اینکه صرفاً به عنوان امر معرفت شناختی در حوزة معرفتی و ادراکی بورای کاشوف تمثّول یابود.
نکتة آخر اینکه حقیقت وجود در صورت کشف ،یک امر تجربی و عینی می شود .حوال آنکوه در
فلسفههای همچون مشا ،وجود نه به عنووان یوک مقولوه عینوی بلکوه بوه عنووان یوک حقیقوت
متافیزیکی یعنی یک حقیقت عقلی مقابل عینی و ذهنی ،مورد بحث واقع میشود.
نوعِ علم حضوری نسبت به حقیقت وجود:

نکتة اساسی این است که علم حضوری به حقیقت وجود جز کدامیک از اقسوام علوم حضووری
است؟ مالصدرا به این سؤال پاسخ مشخصی نمیدهد .اما شارحانش از جمله سو زواری در چنود
جا از تعلیقه اش بر اسفار این سؤال را مطرح و پاسخ میدهد .به نظر س زواری علوم حضووری از
دو قسم خارج نیست یا علم شی به ذات است و یا علم شی به معلولش .علم به حقیقت وجوود
هیچکدام از این دو قسم نیست چون حقیقوت وجوود نوه ذات عواِلم اسوت و نوه معلوول عوالِم (
س زواری ،1410 ،ج  ،6ص  .)137لذا معتقد است علم حضوری به حقیقت وجود از نوع علم فانی
به مفنی فیه است .درحقیقت بین وجود عارف و حقیقت وجود هیچ تخللی نیست .زیرا دو وجود
مطرح نیست ،بلکه یک وجود (مشکّک) مطرح است که مابه االمتیاز عین مابوه االشوترا اسوت
(همانجا) .ال ته که این پاسخ الزمة سخنان مالصدرا در بارة شناخت حقیقوت وجوود اسوت ولوی
میتواند محل مناقشه باشد.
در حقیقت س زواری عالوه بر دو قسم یعنی علم مجرد به ذات و علم شی به معلوولش ،از قسوم
سوم علم حضوری نیز صح ت میکند که همان علم شهودی فانی در مفنی فیه اسوت (هموو ،ج
 ،3ص  .)383وقتی مالصدرا میگوید که علم به حقیقت وجود ممکن نیست مگر به اتحواد عوالم
با آن حقیقت و یا به واسطة امری که بر آن حقیقت محیط است (همان ،ص  .)388س زواری در
تعلیقه بیان میکند که علم به حقیقت وجود ،علم حضوری است که بوه سوه صوورت مویتوانود
مطرح شود :علم مجرد به ذاتش ،علم مجرد به معلولش و علم شی به آنچه در آن فانی اسوت و
این حالت سوم مانند علم شی به ذاتش است .علم به حقیت وجود منحصور در ایون سوه موورد
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است (همانجا)  .در حقیقت رابطة فانی با مفنی فیه مانند رابطه محا با محویط اسوت و محوا
مت این از محیط نیست .لذا علم به محیط مانند علم به ذات است .اساساً ت واین بوین دو وجوود
است حال آنکه رابطة عالم با وجود رابطهای اتحادی است.
به همین دلیل به نظر س زواری ،افرادی که ادعا میکنند حقیقت وجود قابول شوناخت نیسوت
چیزی جز اغرای به جهل و تشوی به جهل نیست .چون حقیقوت وجوود موضووع علوم اسوت و
چگونه ممکن است موضوع علم مجهول باشد؟ بلکه علم به حقیقت وجود به سه نحو قابل تصوور
است -1:علم حصولی به ماهیات موجود از آن حیث که موجودند .این نحوه از علم در واقع علوم
به انحای وجود است -2 .علم حصولی به حقیقت مطل وجود از طری عناوین مطل مطواب بوا
آنها .برای مثال مطل وجود ،مصداقی است برای وجود عام و هویت و نوور و حیوات و علوم و ...
است  -3علم حضوری که خود به دو قسمت است علم حضوری نف به ذات و از آنجا که نفو
وجود حقیقی است پ علم به آن ،علم اجمالی به وجود است و علم حضوری نفوو متألوه بوه
حقیقت وجود که همان علم فانی به مفنی فیه اسوت (هموو ،ج  ،1ص  .)390-91در ایون قسوم،
علم حضوری به مال فنا در مفنی فیه تحق می یابد .بوه نظور موی رسود کوه ایون نووع علوم
حضوری محصول سیر و سلو و مخصوص معرفت باهلل است (حائری یزدی ،1367 ،ص  .)5لوذا
علم به حقیقت وجود را به این نحو بیان کردن ،همان ارجاع حقیقت وجوود بوه واجوب الوجوود
بالذات است که در بخش بعد اشکاالت آن مطرح میشود.
تالزم کشف و برهان

ت حقیقتِ وجود را به علم حضوری شهودی ممکن میداند اما در صدد است تا
مالصدرا شناخ ِ
مکاشفات ذوقی رابا قوانین برهانی تط ی دهد (همو ،ج  ،6ص  .)263وی اساس ًا عادت خویش
را به دور از کلمات شعری و مواعظ خطابی میداند و م نا ی خود را تکیه بر برهان و کشف می-
داند (همو ،1354 ،ص  .)266از این رو بر تالزم کشف و برهان تأکید می کند ،اما در عین حال
برخی مواقع از تقدم کشف بر علم /برهان صح ت می کند .به نقل از ابن عربی می گوید" :من
ال کشف له ال علم له" یعنی هر کسی که صاحب مقام کشف نیست پ صاحب علم نیز
نمیتواند باشد و تا به کشف حقیقت وجود نرسیم هیچ علمی برای ما حاصل نمیشود (همو،
 1382ب ،ص 19-20؛ همو 1386 ،الف ،ص 99؛ همو ،1379 ،ج  ،1ص  .)101به نظر وی محق
تا زمانیکه ذوق تام و کشف صحیح نداشته باشد ،نمیتواند به احواالت حقای وجودی پی ب رد،
بلکه نهایت ًا از احکام کلی مفاهیم میتواند صح ت کند (همو ،1410 ،ج  ،6ص  )239اما در عین
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حال تأکید میکند کالم ما بر صرف مکاشفه و ذوق یا تقلید بدون ممارست در حجت و اقامه
برهان م تنی نیست .زیرا مجرد کشف در سیر و سلو بدون تقید به برهان کافی نیست و
مجرد برهان بدون کشف نقصان عظیم در سیر و سلو است (همو ،ج  ،7ص  .)326ولی باید
گفت به نظر مالصدرا دقایقی و ظرائفی هست که قواعد بحثی و عقل و برهان از وصول به آنها
عاجز است و تنها از طری مکاشفات باطنی و مشاهدات سرّی می توان به آنها پی برد (همو ،ج
 ،9ص  .)108یا علم به بساطت و کل االشیا بودن واجب ممکن نیست مگر از طری مکاشفه ،که
آن نیز باید همراه با قوه و استعداد بحث باشد (ج  ،6ص .)239و در عین حال در عقلیات صرف
رسیدن به کشف تام ممکن نیست مگراز طری برهان و حد ال ته با کمک گرفتن از ریاضات
شرعی و حکمی و مجاهدات علمی و عملی (همو ،1354 ،ص  .)266در هر حال برای مالصدرا
کشف ،من ع جدیدی برای وصول به معارف است .در اثر کثرت ریاضت ،اسراری و رموزی برایش
کشف می شود که تا ق ل از آن از طری برهان برایش میسر ن ود بلکه هر آنچه به برهان
فهمیده بود تمام آنها را همراه با افزون هایی به شهود و عیان دید ( همو ،1410 ،ج  ،1ص .)8
لذا باید گفت در فلسفة مالصدرا هم کشف و هم برهان از جایگاه خاص خود برخوردار هستند.
به این صورت که مالصدرا در مقام گردآوری از منابع مختلف مثل عقل و کشف استفاده می
کند ولی در مقام داوری تالش میکند که سخن خود را با معیار برهان و استدالل ارائه دهد .در
مقام داوری است که فلسفة یک فیلسوف می تواند ظهور پیدا کند.
متعلَّق کشف

همان طوریکه گفته شد حقیقت وجود ،امر عینیِ(اصویل) واحودِ بسویطِ مشوکّک اسوت کوه از
طری مشاهده حضوری شناخته می شود .حال ایون امور واحود یعنوی متعلو کشوف و شوهود
چیست؟ به زبان دقی مصداق حقیقت وجود چیست؟ به ع ارت دیگر در گوزاره "مون حقیقوت
وجود را شهود کردم" اوالً :منظور از من چیست و کیسوت؟ آیوا بوین مون بوه عنووان شواهد بوا
حقیقت وجود به عنوان مشهود از آن جهت که شاهد غیر از مشهود اسوت ،تموایزی هسوت؟ در
اینصورت صح ت از وحدت شخصی وجود چگونه ممکن است؟ در ثانی :منظور از حقیقت وجود
چیست؟ پاسخ به سؤال دوم ،سؤال اول را نیز پاسخ میدهد .مالصدرا بیشتر از صفات مشوهود و
مکشوف صح ت کرده است اصالت/عینیت ،م دأ المعارف ،م دألتحقّ  ،مشهود به علم حضووری،
واحد ،بسیط ،مشکّک و ...از خصوصیات حقیقت وجوود هسوتند .بورای یوافتن مصوداق حقیقوت
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وجود یا این خصوصیات را بر موارد خارجی تط ی می دهیم (مقام تحقی ) یوا اینکوه صورفاً بوا
شهود میتوان آن را یافت (مقام تحقّ ).
در مقام تحقی این سؤال مطرح است که حقیقت وجود آیا همان وجود واجوب الوجوود بالوذات
است یا وجود من سط یا وجود انسان و شاید حقیقت مطل وجود بوه عنووان حقیقوت کلوی در
موجودات؟
در آثار مالصدرا ع ارات متعددی مطرح شده است که حکایت از عینیت حقیقت وجود با وجوود
واجب الوجود بالذات دارد .وجود حقیقت واحدی است که عین ح اسوت ( 1386الوف ،ص  26؛
همو ،1410 ،ج  ،2ص  339؛ همو 1386 ،ب ،ص  .)515-17ط یعت وجود مطل بموا هوو وجوود
مطل  ،ظاهرترین اشیا است و این همان حقیقت واجوب تعوالی اسوت و هوی شوی ای غیور از
واجب ،حقیقت وجود نیست (مالصدرا ،1340 ،ص  .)11اگر بگوئیم واجب الوجود ،تنهوا مصوداق
حقیقی وجود است ،سخنی که مستلزم وحدت شخصی وجوود اسوت در اینصوورت اوالً :متعلو
کشف وشهود باید حقیقت واجب الوجود باشد و وجود شناسی مالصودرا هموان واجوب الوجوود
شناسی باشد در ثانی :واجب الوجود م دأالمعرفه و م دألتحق غیر باشد ،یعنی با شناخت واجب
به عنوان علت العلل میتوان سایر اشیا را شناخت .همانطوریکه م دأ تحق غیر است .این سخن
نمی تواند صحیح باشد .توضیح اینکه هر چند مالصدرا بر م ودأئیت وجوود شوناختی و معرفوت
شناختی واجب تأکید میکند و میگوید« :همان طوریکه وجوود خوارجی موجوودات از وجوود
ح حاصل میشود ،وجود علمی و حضور شهودی آنها نیز ناشی از شوهود حو اسوت» ،یعنوی
همان طوریکه ذات واجب م دأ تحقّ ذات اشیا است ،شهود ذات واجب نیز م ودأ شوهود اشویا
است .ممکنات هم در وجود و هم در معرفت نیازمند واج نود ،از ایون رو در هور ادراکوی ،ادرا
واجب نیز مستتر است (مالصدرا 1386 ،الوف ،ص  .)76در کنوار م ودأئیت وجوودی و معرفتوی،
بساطت و وحدت نیز بر واجب صدق میکند .اما مالصدرا معلوم واقع شدن کنوه واجوب تعوالی،
چه به علم حصولی و چه به علم حضوری شهودی ،را رد می کنود .بوه نظور وی اگور بوا کنوه و
حقیقتش معلوم به علم صوری ارتسامی یعنی حصولی واقع شود در اینصورت الزم میآید آنچوه
موج ود خارجی بود از آن حیث که موجود خارجی است ،ذهنی هم باشود و ایون باطول اسوت (
همو ،1354 ،ص  .)34اگر بخواهد معلوم و به ع ارت ادقّ مشوهود بوه علوم حضووری و مشواهده
حضوری واقع شود از آنجا که باید بین معلوم بالذات ،اعم از صوورت ذهنوی(در علوم حصوولی) و
موجود عینی (در علم حضوری) ،و عالِم عالقه وجودی و ارت ا عقلی بر قرار باشد و چنین علقوه
و ارت اطی مستلزم حصول معلوم للعالِم است ،در غیر اینصورت هر عالِمی نس ت بوه هور چیوزی
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باید عالم میشد و این نادرست است ،پ باید وجود معلوم از آن حیوث کوه معلووم واقوع موی
شود ،عین وجود عالم بشود .از طرف دیگر علقه و ارت ا بین ممکن و واجب صرفاً یوک ارت وا
ضعیف معلولی است که نمیتواند به حصول واجب(معلوم) برای ممکن(عالم) منتهی شوود .زیورا
هر چند ،وجود معلول از آن حیث که معلول است ،عوین علوتش اسوت ولوی وجوود علوت از آن
حیث که علت است عین معلول نیست .تنها علقه و ارت ا علی است که مستلزم عالمیوت اسوت
نه ارت ا معلولی .خالصه اینکه علم به حصول شی برای شی تحقّ پیودا موی کنود یوا بذاتوه
کما در حصول ذات برای ذات و یا به حصول صوورت ذاتوش کموا در حصوول صوورت معلوول از
حیث معلولیت در مرت ه علت .و هیچکدام در بارة واجب نس ت به ممکنات قابل تصور نیست ،نه
ذاتش و نه صورت ذاتش برای ممکن حاصل نمیشود .لذا نمیتوان به کنه و حقیقت واجب علوم
پیدا کرد (همانجا) .لذا نمیتوان حقیقت وجود را همان واجب الوجود دانست .چون از یک طرف
علم به حقیقت وجود را از طری علم حضوری ممکن میداند و از طرف دیگر علوم حضووری بوه
واجب الوجود را رد میکند .ضمن اینکه ارجاع حقیقت وجود به واجب الوجود ،تقلیل کل فلسفة
مالصدرا به خداشناسی است که سخن نادرستی است.
اما اگر بگوییم منظور از حقیقت وجود ،همان وجود انسان به عنوان شاهدِ حقیقت وجوود اسوت،
همان طوریکه برخی از محققین علم به مطل وجود را در ضمن علم انسان به ذاتش میداننود.
زیرا وجود مضاف به انسان (وجودِ انسان) متضمن وجود مطل است (آشتیانی ،بوی توا ،ص 16-
 .)17در اینصورت وجود شناسی مالصدرا همان نف شناسوی و خوود شناسوی خواهود بوود .و
نف شناسی باید م دأ المعارف و م دأ التحقّ غیر باشد .لذا در وجود آگواهی کوه هموان خوود
اگاهی است ،باید وجود خودمان را شهود کنیم ،یعنی علم حضوری به خودمان ،که در اینصورت
حرف جدیدی نیست .از طرف دیگر نظر به تموایز شواهد و مشوهود و عینیوت مشوهود ،وحودت
شخصی وجود چگونه ت یین میشود؟ ضمن اینکه م دألتحق بوودن نفو نموی توانود توجیوه
داشته باشد.
شاید بتوان در آثار مالصدرا سخنانی یافت که رابطه وجود من سط بوا سوایر موجووداتِ ممکون
مانند رابطة حقیقت وجود با ممکنات است و به عینیت وجود من سط بوا حقیقوت وجوود حکوم
کرد .وی اصطالح "نَفَ رحموانی" را هوم بور حقیقوت وجوود ( ،1363ص  )8و هوم بور وجوود
من سط (هموو 1382 ،ب ،ص  91؛ هموو ،1385 ،ص  )447بوه کوار مویبورد .بوه نظور مالصودرا
عمومیت وجود من سط مانند عمومیت کلی نیست بلکه به نحو دیگور اسوت (هموو ،1410 ،ج ،2
ص  328؛ همو 1382 ،الف ،ص  91-92؛ همو ،1385 ،ج  ،3ص  .)444ایون رابطوه بوین حقیقوت
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وجود با سایر موجودات نیز مطورح شوده اسوت (هموو ،1363 ،ص  8؛ هموو 1382 ،ب ،ص .)10
اصل العالم است (همانجا) حقیقه الحقائ است (هموو ،ج  ،2ص  )328حقوای خوارجی حاصول
مراتب ذات و انحای تعینات و تطوّرات آن هستند .این ویژگی ها موی توانود بور حقیقوت وجوود
صدق کند اما در عین حال ویژگی هایی مثل اولین صادر و اینکه وجود من سط به عنووان یکوی
از مراتب وجود ناشی از سریان حقیقت وجود می داند (همانجا) حکایت از غیریت حقیقت وجود
با وجود من سط میکند.
نتیجه این بخش این است که حقیقت وجود نه واجب الوجود بالذات است نه وجود انسوان و نوه
وجود من سط ،بلکه تمام اینها از مراتب حقیقت وجود هستند ،یعنی حقیقت وجود همان وجوود
ساری در تمام موجودات است که باطن و حقیقت همه آنها را تشکیل می دهد .زیرا مالصودرا از
کیفیت سریان حقیقت وجود به عنوان حقیقت واحد درتمام موجودات صح ت میکنود (،1410
ج  ،2ص  .)327لذا منظور از شناخت حقیقت موجودات جهوت اسوتکمال نفو  ،هموین وجوود
ساری است که ظاهر در جمیع مظاهر و ماهیات و مشهود در تمام شئون و تعینات است (هموو،
 1386الف ،ص  26و  ،1410ج  ،2ص  .)339و صرفاً از طری شوهود و مشواهده حضووری یافوت
میشود .از این رو نمیتوان با تط ی خصوصیات حقیقت وجود به سایر موجودات به هویوت آن
حقیقت پی برد بلکه باید آن حقیقت را یافت .لذا مقام حقیقت وجود نه مقام تحقی بلکوه مقوام
تحق است.
نتیجهگیری

مطاب م احث پیشگفته ،باید گفت مالصدرا با تمییز معنا شناختی بین حقیقت ،هویت ،ماهیت،
وجود و موجود ،ارت ا اینهمانی بین حقیقت و وجود بر قرار کرده است به نحوی که محور تمام
م احث و مسائل فلسفی در نظام فلسفی مالصدرا حقیقت وجود است .به همین خاطر باید گفت
که موضوع فلسفة مالصدرا نه مفهوم وجود بلکه حقیقت وجود است ،یعنی مالصودرا وجوود را از
حوزه مفهوم به حریم حقیقت انتقال میدهد و از آنجا که موضوع علوم نمویتوانود امور مجهوول
باشد ،بایدگفت مالصدرا در کنوار جایگواه هسوتی شناسوانه حقیقوت وجوود ،از جایگواه معرفوت
شناسانه آن نیز صح ت میکند .نزد مالصدرا حقیقت وجود با مواجهه مسوتقیم ،یعنوی بوه علوم
حضوری و شهودی معلوم واقع میشود .زیرا حریم حقیقت وجود ،حریم علم مفهوومی حصوولی
نیست بلکه حریم عین و مشاهدة صریح است .لذا اگر هم بگوئیم حقیقت وجود توسوط ماهیوات
به علم حصولی ادرا می شود در واقع این معرفت نیز حکایت ظواهر از بواطن و گوذر از ظهوور
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حقیقت وجود به کنه آن حقیقت است .زیرا ماهیات از آن حیوث کوه نموودار حقیقوت وجودنود
نشان از بی نشانی به نام وج ودند .بوا شوناخت ماهیوات ،کشوف المحجووبی بوه اسوم وجوود رخ
میگشاید .از این رو باید گفت تنها راه ارت ا با حقیقت وجود ،شوهود بوی واسوطه آن حقیقوت
عینی است؛ امری که در فلسفههای ماق ل مالصدرا یا ماهیات موجود بود آن طوریکه در فلسوفة
مشا مطرح می شد و یا ماهیات نوریه /انوار ماهوی که در حکمت اشراق سهروردی بحث میشد.
در پرتو این تحول در عالم عین ،حتی امر ذهنی نیز نه مفهوم ماهوی ،بلکه ظهور حقیقت وجوود
در وعای ذهن است .رابطة انسان به عنوان فاعل شناسا با این حقیقت وجود رابطه اتحادی فوانی
و مفنی فیه است که در قالب شهود و کشف رخ میدهد .شاید این سؤال مطرح شود که چگونوه
حقیقت شهودی می تواند موضوع یک علم و م نای یک نظام فلسوفی قورار بگیورد کوه ویژگوی
اساسی آن مفهومی بودن و بین االذهانی بودن است؟ پاسخ این سؤال را در تالزم بوین کشوف و
استدالل و برهانی ساختن ما حصل شهود میتوان یافت که به نظر میرسد مالصدرا تا حودودی
این عمل را انجام داده است .همان طوریکه حقیقت وجوود از حیوث هسوتی شوناختی م ودأ و
م نای نظام فلسفی مالصدرا است به لحاظ معرفت شناختی نیز معرفتِ حقیقوت وجوود ،سون
بنای نظام معرفتی او است و از آنجا که معرفت حقیقت وجود به علم حضوری ممکن است پو
علم حضوری م نای معرفت شناسی فلسفة مالصدرا است و از این طری مالصودرا بوین هسوتی
شناسی با معرفت شناسیِ خویش هماهنگی ایجاد میکند به نحووی کوه طورح و فهوم حقیقوت
وجود همان طراحی معرفت شناسی است و این همان کنار هم قورار گورفتن وجوود ،حقیقوت و
شهود است.
یادداشتها
 . 1شایان ذکر است که دربارة م دأئیت مفهوم وجود برای هر شرح و تعریفی چند تفسیر مطرح شده اسوت .تفسویر اول ایون
است که مفهوم وجود م دأ تعریف تمام اشیا است و هر چه را بخواهیم تعریف کنیم ،سرانجام برگشتش به وجود اسوت .موثالً
در تعریف انسان میگوییم حیوان ناط و اگر تعریف حیوان را بخواهند ،خواهیم گفت جسمی است نامی و متحر بواالراده و
حسا و اگر از نامی سؤال کنند گفته میشود یعنی جسم مطل و اگر جسم مورد سؤال قرار گیرد به "جوهر قابل لالبعواد"
تعریف شده و نهایتا جوهر را "بانه موجود ال فی الموضوع" تعریف میکنیم( .صالحی کرمانی ،بی تا ،ص  )76به نظر مویرسود
الزمة این تفسیر جن لحاظ کردن وجود است .زیرا در تعریف هور شوی  ،آن را بوه اجنوا و فصوولش تعریوف کنویم و آن
اجنا و فصول را به اجنا و فصول دیگر تا سرانجام به جن نهایی میرسیم و آن جن نهایی ،وجوود اسوت .حوال آنکوه
وجود جن برای هیچ شی ممکنی نیست .بلکه وجود عرضی اشیا ممکن است .پ تفسیر م ودائیت وجوود بوه م ودائیت
جنسی با سخنان خود ابنسینا نمیتواند سازگار باشود( .مطهوری ،1378 ،ص  )140تفسویر دوم ایون اسوت کوه هور تعریفوی
نیازمند به یک سلسله م ادیای است ،بعضی از آن م ادی اجزا تصور موضوع و اجزا تصور محمولاند و یکی هوم خوود رابطوه
است ،یعنی رابطه هم خودش م دأ است(.همان ،ص  )143تفسیر سوم ،کوه مربوو بوه شوارح کتواب نجوات ابنسوینا یعنوی
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 م دأئیت وجودی است یعنی موجود مطلو، معتقد است منظور از م دا واقع شدن وجود،فخرالدین اسفراینی نیشابوری است
 اینکه موجود مطلو جزئوی از موجوود خواص اسوت.از آن حیث که م دأ تحقّ موجود خاص است میتوان آن را م دأ نامید
 ص،1381 ، (اسوفراینی نیشوابوری. لذا موجود مطل م دأ اسوت،پ موجود خاص در تحقّقش بر موجود مطل متوقف است
.) در این تفسیر وجود را نه به عنوان م دأ معرفتی بلکه به مثابه م دا وجودی لحاظ کردهاند18
. و الح ان الجهل بمسألة الوجود لالنسان یوجب له الجهل بجمیع االصول المعارف و االرکان. 2
. فانه اصل لو حققته و بسطته و اعملت الرویّه فیه النفتح علی قل ک باب کثیر من المعارف...  فهو اصل الحقائ. 3
4
. Objective
5
. Subjective
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