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صفحات  696ـ 661

جایگاه بحث «بساطت وجود» در آثار مالصدرا


محمدحسين ايراندوست

(تاریخ دریافت5331/03/82 :؛ تاریخ پذیرش)5331/00/88 :

چکیده
در امورعامه از مسائلی بحث می شود که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد .یکی ازاین مباحث «بساطت وجود» است .مالصدرا
این بحث را در «منهج اول» کتاب اسفار مطرح نموده که ویژه مباحث امورعامه است .فیلسوفان مشاء حقیقت وجوود را صورفا انتعاعوی و
ذهنی می دانند که عقل در تحلیل خود از اشیای جهان هستی به آن می رسد .اما مالصدرا در آثار خوود بورای حقیقوت وجوود واق یتوی
عینی قائل است .ی نی حکمای مشاء مسأله بساطت وجود را صرفا مربوط به عالَم ذهن و مالصدرا عالوه بر عالم ذهون آن را بوه عوالَم
عین هم سرایت میدهد .این مقاله به روش توصیفی درصدد است که به این سئوال پاسوخ دهود کوه جای واه «بسواطت وجوود» درآثوار
مالصدرا در قلمرو مفهوم وجود است یا حقیقت وجود؟ و ثمرات این مسئله چیست؟ و نتیجه حاصله آن است که بساطت مربوط به قلمورو
حقیقت وجود است نه مفهوم آن .و مهمترین ثمره بحث «تشخص وجود» و «سلب احکام ماهوی» از وجود است.

کلیدواژگان
بساطت وجود حقیقت وجود مفهوم وجود مالصدرا.

 استادیار گروه فلسفه و حکمت ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :
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طرح مسئله
«امورعامه» را الهیات به معنی اعم و «علم کلی» نامیده اند .و در آن از مسائلی بحث می شود که بهه
همه موجودات برمی گردد و به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد .ابن سینا در فصل پنجم
از مقاله نخست کتاب الهیات شفا این مسئله را مطرح کرده کهه وجهود جهند نهدارد و یها جهند
چیزی نیست که تحت آن قرار گیرد( .ابن سینا ،6731 ،ص )73اما بطور مسهتقل مسهئله «بسهاتت
وجود» را مطرح نکرده است.
شیخ اشراق در بخش دوم کتاب «حکمه االشراق» خود که در خصوص مبادی وجود و ترتیب آن
است مبادی وجود را ترح نموده ولی مبحث مستقلی تحت عنوان «بسهاتت وجهود» بیهان نکهرده
است.
مُالصَدرا (متوفی  )6۴3۱فیلسوف شیعه ایرانی قرن یازدهم هجری و بنیانگذار حکمت متعالیه،
در جلد اول کتاب اسفار اربعه خود در منهج نخست ،فصل مستقلی را به مسئله «بسهاتت وجهود»
اختصاص داده است .منهج نخست با عبارت «فی احوال نفس اوووسو » مشتمل بر نُه فصل اسهت و بهه
مسائلی پرداخته که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد .فصل ششهم را بها عنهوان «فسی ا
اوووو ات هوایت بسیطه و ا حقیقه اوووو ویست معنی ونسیا وال نوعیا و ال کلیسا مطلقسا» گشهوده و بسهاتت
را نه به مفهوم وجهود بلکهه بهه مصهداق و حقیقهت وجهود بازگردانهده اسهت (مالصهدرا،6737 ،
ج،6ص .)1۴در این فصل مالصدرا بساتت وجود و عدم ترکهب آن را از جهند و فصهل مطهرح
کرده و تصریح می کند که این بحث مربوط به حقیقت وجود است نه مفهوم آن.
وی در کتاب «شواهدالربوبیه» عنوان مستقلی همچون کتاب اسفار ،برای بساتت وجود نگشوده
است اما در شاهد اول از مشهد نخست اشراق مستقلی تحت عنوان «فی وجدانه» به نحوه ادراک و
دریافت وجود اختصاص داده و می گوید:
«اوووو ال ميكن تصوره ابحلد و ال ابورسم و ال بصورة مساوية وه إذ تصور اوشس ء اوعیس عاسارة عسن حصسول معنساه
و انتقاو سسه م سسن ح سسد اوع سسن إ ح سسد او س هن .فهس س ا جي سسر ي ي سسو اووو سسو و لم سسا ي اووو سسو ف سسي ميك سسن ذو س إال بصس سري
املشسساهدة و عسسن اوعیسسا  ...و هسسو ي ذاتسسه لمسسر بسسسی ال يكسسو وسسه وسسن و ال فصسسه و ال لي سسا تسسا ي صسسله إ
ضمیمة قید فصل لو عرض مصنف لو مشخص( ».مالصدرا،6731 ،ص)6۴
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یعنی حقیقت وجود که ذات آن «عینیت» و «خارجیت» است از قلمرو «عین» و تحقق خهارجی
به قلمرو «ذهن» منتقل نمی شود .به همین دلیل امکان ندارد که حقیقت وجود را با حد و رسهم یها
تصورات ذهنی دیگری تعریف کرده و آن را ادراک کنیم .اشیاء دیگر را می توان با تعریهف حهد و
رسم شناخت .اما دریافت حقیقت وجود از راه تصورات و علم حصولی امکان ندارد .زیهرا وجهود
ذاتا بسیط است و مرکب از جند و فصل نیست.
مالصدرا در رساله «مشاعر» نیز به بحث بی نیازی وجود از تعریف پرداخته و حقیقت وجود را
بسیط می داند( .مالصدرا ،6731 ،ج،3ص)773
مرحوم عالمه تباتبایی نیهز اگرچهه در نهایهه الحکمهه عنهوان مسهتقلی بهه «بسهاتت وجهود»
اختصاص نداده است ولی در بحث اصالت وجود صراحتا می گوید « :وجود بسیط فی ذاته اسهت»
(تباتبایی ،6311 ،ص)67
در این مقاله ابتدا تفاوت فلسفی میان بسیط و مرکب مطرح شده و سپد تفهاوت میهان مفههوم
وجود و حقیقت آن ذکر شده و آنگاه دالیل مالصدرا در خصوص بساتت حقیقهت وجهود مهورد
شرح و بررسی قرار گرفته است .و در پایان نتایج و ثمرات بحث «بساتت وجود» از نگاه مالصدرا
تبیین شده است.
مفهوم شناسي بسیط و مرکب
لغت «بسیط» هم به معنای گستردگی و شمول و فراخی اسهت و ههم بهه معنهای سهادگی و بهدون
ترکیب (معین ،فرهنگ معین ،ذیل واژه) .و هر دو معنای «گستردگی و شمول» و نیز «عهدم ترکیهب
و تجزیه ناپذیری» در اصطالح فلسفی کاربرد دارد .اصطالح «بسیط» در فلسهفه یعنهی آنچهه جهزء
ندارد و در ذات آن ترکیبی نیست؛ و مرکب دارای جزء و قابل انقسام به اجزاست (فخررازی ،ج،6
ص .)۱6اصطالح بسیط در برابر مرکب بکار می رود .و هر یک از این دو اصطالح معانی مختلفهی
دارند و این گوناگونی و تعدد معانی وابسته است به نحوه تصور ما از «جزء» و اعتبار ما نسهبت بهه
معنایی که از جزء در نظر میگیریم .به عبارت دیگر ،مرکب ،از این جهت که از چه اجزایی ترکیب
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یافته ،و بسیط ،نیز از این جهت که منزّه از کدام قسم از اجهزاء باشهد ،دارای معهانی مختلهف انهد.
(مالصدرا ،ج ،3ص)1۴3
جرجانی در تعریفات خهود مهی گویهد« :اواسسی اليالسه اقسسا  .بسسی حقیقسی و هسم مسا ال وس ء وسه ا سي
کاواسار تعساوی( » ...الجرجانی ،ص .) 36بسیط بر سه قسم است :اول بسیط حقیقهی و آن چیزیسهت
که بهیچ روی جزئی نداشته باشد همچون باریتعالی .و دوم بسیط عرفی  ،آن چیزیست کهه مرکهب
از اجسام مختلف تبایع نباشد .و سوم بسهیط اضهافی ،و آن چیزیسهت کهه اجهزای آن نسهبت بهه
یکدیگر اقل باشد .و بسیط همچنین روحانی و جسمانی :روحانی ماننهد عقهول و نفهو

مجهرد و

جسمانی همچون عناصر.
تَهانَوی ،دانشمند هندی قرن دوازدهم ،مؤلف کشّاف اصطالحات الفنهون کهه مشههورترین اثهر
تهانوی و از پر کاربردترین دانشنامهها  ،به زبان عربی و فارسی  ،درباره اصطالحات علهوم و فنهون
است .در همین کتاب خود ابتدا معنای لغوی بسیط را گفته« :فسی اول سة مبعنسی املاسسوأ ل املنشسور کسا ر
اوواسسعة» و همان معنای گستردگی و فراخی و وسعت را مطرح نموده و سپد در معانی اصهطالحی
آن می گوید :بسیط عبارتست از چیزی که او را جزئی بالفعل نباشد خواه آن چیز را جزئهی بهالقوه
هست مانند خط و سطح و جسم تعلیمی  ،یا آن چیز را جزئی بالقوه نیست مانند وحهدت و نقطهه
از اعراض و جواهر مجرد ،مقابل آن مرکب است و آن چیزیست که آن راجزءِ بالفعهل باشهد .و در
هر دو صورت گاهی به قیا

نسبت به عقل و گاهی به قیا

نسبت بخارج در نظر گرفته میشهود.

(تهانوی ،ج  6ص .)631
اگر بخواهیم معانی اصطالحی «بسیط» در کالم و فلسفه را مطابق آنچهه کهه دکتهر سهجادی در
فرهنگ علوم عقلی ذکر نموده ،جمع بندی کنیم باید بگوییم بسیط دارای معانی متعدد اسهت و بهر
امور مختلف اتالق شده است (سجادی ،6736 ،ص:)671
 .6آنچه جزئی نداشته باشد نه جزءِ عقلی و نه خارجی و بالجمله چیزی که ههیچ نهو ترکیبهی
در آن راه نداشته باشد ،نه ترکیب علمی و نه وصفی و نه خارجی و نهه ذهنهی و نهه عینهی
خارجی و نه مقداری و سرانجام بسیط الحقیقه باشد و این چنین موجودی ذات حق است.
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 .1آنچه از اجسام مختلفةالطبایع ترکیب نیافته باشد مانند افالک که ههر یهک را تبیعهت نوعیهه
جداست و عناصر در حال خلوص و محوضت.
 .7آنچه اجزایش نسبت به غیرش کمترباشد که بسیط اضافی هم میگویند.
 .3آنچه وجود محض باشد و مرکب از وجود و ماهیت نباشد.
 .۱آنچه جسم و جسمانی نباشد مانند عقول و نفو .
حقیقت وجود به معنای چهارم «بسیط» است .زیرا مغایر با ماهیات است و احکهام

براین اسا

ماهیت بر آن صدق نمی کند این معنا از بساتت به واقعیت هستی و حقیقت آن راجع است نه بهه
مفهوم ذهنی آن.
البته در خصوص مفهاهیم و تصهورات ههم اصهطالح «بسهیط» کهاربرد دارد .برخهی مفهاهیم و
تصورات ساده هستند و برخی مرکب .وقتی پای مفهوم و تصور پیش می آید از اصهطالح «بسهیط
عقلی» استفاده می کنیم .بسیط عقلی یعنی چیزی که دارای اجزای عقلی (جهند و فصهل) نباشهد،
مانند اجنا

عالی و فصول اخیر( .زُنُوزی ،6711 ،ج ،6ص )6۴6به ایهن معنهی ،تصهورات بهدیهی

(مانند مفهوم وجود) و هر مفهومی که تعریف به حد (جند و فصل) ندارد ،بسیط عقلی بهه شهمار
میآید (سبزواری،6113 ،ج ،6ص.)3
اصطالح بسیط با معانی پنجگانه که در پیش گفته شد با اصطالح «مرکب» در تقابل است .و لذا
اجتما بسیط و مرکب در یک موضو به دلیل تقابل میان آنها ممکن نیست .تقابل این دو ،به یک
اعتبار ،از نو تقابل سلب و ایجاب و به اعتبار دیگر از نو تقابل تضایف است( .ابراهیمی دینهانی،
 ،6711ج ،6ص )113به رغم تقابل میان آنها ،گاه ممکن است که شیئی واحد مصداق ههر یهک از
این دو مفهوم باشد؛ البته به این صورت که آن شی ء از یک جهت بسیط و از جهت دیگهر مرکهب
باشد.
بسیط حقیقی ،یعنی چیزی که اصالً جزء نداشته باشد ،نه جزء خهارجی (مهاده و صهورت) ،نهه
جزء عقلی (جند و فصل) و نه جزء مقداری (یعنی به لحها کمهی قابهل تقسهیم نباشهد) ،و نیهز
مرکب از وجود و ماهیت نباشد که آن را «بسی احلقیقسه» نیز میگویند ،و به این معنهی فقهط واجهب
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الوجود را میتوان بسیط نامید ( .ابن سینا ،63۴7،ج ،7ص .)۱3این تعریف از بسیط کهه ابهن سهینا
بیان کرد .همان معنای نخست است که بدان اشاره شد .گاهی بسیط الحقیقه بهر عقهل و نفهد نیهز
اتالق شده است( ،مالصدرا ،6737 ،ج ،6ص )731اما مراد از آن نفی ترکّب از ماهیت و وجود در
آنها نیست ،زیرا غیر واجب الوجود یعنی موجودات ممکن ،خواه مجرد و خواه مادی ،از وجود و

ماهیت مرکب اند ،چنانکه حکما میگویند« :کسه ککس زن جو ت ترکیا تسی ومسه ماهیسةت و ووسو » (مالصهدرا ،همهان
ج ،6ص.)633
مفهوم و مصداق وجود
انسان بعد از ادراک حقایق اشیاء (مثل آب ،خاک ،هوا) یک تصویری از آنها در ذهن خود ترسهیم
میکند که آنرا «مفهوم» مینامند .در مقابل ،چیزی که این مفهوم بر آن منطبق میشود ،یعنهی همهان
حقیقت خارجی« ،مصداق» نام دارد .ولی با توجه به اینکهه حقهایق اشهیاءحاالت مختلفهی دارنهد،
مفاهیمی که از آنها ساخته میشود نیز متفاوت است .گاه شیء درک شده شخص معهین خهارجی
است ،لذا مفهومی که در ذهن ساخته میشود نیز یهک مفههوم جزئهی اسهت .ولهی گهاهی اوقهات
حقیقت درک شده توسط انسان ،یک امر کلی است کهه در مصهادیق مختلهف موجهود اسهت ،لهذا
مفهومی که در ذهن ساخته میشود نیز مفهوم کلی است که میتواند بر مصهادیق بهیشهمار صهدق
کند .مثال حقیقت انسان در بیش از یک مصداق وجود دارد ،بنهابراین مفههومی کهه از آن در ذههن
موجود است ،بر مصادیق بیشماری انطباق پذیر است( .مظفر ،ص)31
برخی اوقات حقیقت یک شیء اصال تحقق خارجی ندارد ،مهثال «شهریک خهدا» اصهال تحقهق
خارجی ندارد .ولی ذهن قادر است مفهومی را از آن اخذ کند .همینطور انسان می توانهد «عهدم» را
که پوچ و نیستی محض است تصور کند .در این حالت ،صورت ذهنی کهه از حقیقهت عهدم اخهذ
میشود بر هر چیزی که تحقق نداشته باشد منطبق میشود و آنها مصداقهای مفهوم عدم به شمار
میآیند.
بدین ترتیب مفهوم یعنی چیزی که از یک حقیقت حکایهت میکنهد .ولهی چیهزی کهه از یهک
حقیقت حکایت میکند میتواند جزئی باشد و بر یک فرد صدق کند و میتوانهد کلهی بهوده و بهر
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مصادیق متعدد قابل انطباق باشد .همین تور مصداق نیز عبارت از چیزی اسهت کهه مفههوم بهر آن
انطباق پیدا می کند ،ولی الزم نیست که مصداقْ تحقق عینی و خارجی داشته باشهد ،همهین کهه در
ذهن تحقق داشته باشد کفایت میکند (ابن سهالن ساوی،6117 ،ص .)73-77
همه این سخنها وقتی درست است که به اصل «تحقق» و «وجود» معتقد باشهیم .اگهر تحقهق و
وجود باشد آنگاه میتوان گفت این مفهوم هست و آن مصداق هست .و یا این مفهوم اصهال تحقهق
خارجی ندارد ومانند آن.
اکنون قصد داریم بحث مفهوم و مصداق را متوجه همین اصل مهم کنیم .یعنی خود «تحقهق» و
«وجود» دارای یک مفهوم و یک مصداقی است.
اما حقیقت وجود ،تنها چیزی است که نیازی به اثبات ندارد و ههر کهد آنهرا بهالفطره در ذات
خود یا در تجربه و در عمل ادراک می کند .واضحتر از وجود چیزی نیست و همه چیز تحقق خود
را از وجود میگیرد .فهم غریزی هر «جاندار»  ،حکم می کند که «هستی» ،بر او و جههان اتهراف او
حاکم است ،برای هستی تعریفی وجود ندارد و آنرا فقط با علهم حضهوری و شههودی و احسها
درونی و شخصی می توان دریافت .این همان «حقیقت وجود» است ،که جهان را پوشهانیده اسهت.
البته حقیقت وجود با مفهوم وجود متفاوت است زیرا ما «مفهوم وجود» را فقط در ذهن می یابیم و
نباید آن را با حقیقت وجود خارجی اشتباه کرد ،زیرا احکام این دو با هم متفاوت است و انسان را
گاهی به اشتباه می اندازند .گرچه حقیقت وجود را برخی «شیء» یا «چیز» می نامند .ولی درواقهع،
وجود ،هستی بخش چیزهاست و هر چیز را «چیز» می کند .بی سبب نیست که شیخ اشراق ،وجود
را به نور تشبیه کرده اند ،زیرا نور بر هر چه بتابد آنرا متعین و مشخص و روشن میکند.
بر این نکته نیز باید تاکید کرد که حقیقت وجود بخودی خود یک چیز بیشتر نیست اما ماهیهتِ
چیزها ،در جهان بسیار متنو است .جمادات و نباتات و حیوان و انسان با هم فهرق دارنهد در ههر
یک حدود و مرزهای متمایز کننده ای هست که ذات و حقیقت موجودات را می سازد .درواقع هر
موجود دارای «قالهب» خاصهی اسهت و الگهوی مخصهوص دارد ،کهه در فلسهفه بهه آن «ماهیهت»
میگویند.
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ذکر این نکته نیز ضروری است که «مفهوم فلسفی وجود» ،مساوی است با مطلق واقعیت ،و در
نقطة مقابهل عهدم قهرار دارد و بهه اصهطالح نقهیض آن اسهت ،و از ذات مقهد

الههی گرفتهه تها

واقعیت ههای مجهرد و مهادی ،و همچنهین از جهواهر تها اعهراض و از ذوات تها حهاالت ،همهه را
دربرمیگیرد .همین واقعیتهای عینی هنگامی که در ذهن بههصهورت قضهیه مهنعکد مهیگردنهد،
دستکم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته میشود که یکی در ترف موضو قرار میگیرد و معموالً از
مفاهیم ماهوی است ،و دیگری که مفهوم «موجود» باشد در ترف محمهول قهرار مهیگیهرد کهه از
مفاهیم فلسفی است ،و مشتق بودن آن مقتضای محمول بودن آن است (مصباح یهزدی ،6716 ،ج،6
ص.)133
با توجه به آنچه گذشت ،به وجود از دو منظر می توان نگریست از ترفی ،ما از حضهور اشهیاء
یعنی ماهیات خارجی موجود در جهان ه ولو با هم متفاوت باشند ه مفهوم وجود را انتزا می کنیم
و می گوییم این اشیاء یا آن اشیاء« ،موجود» یعنی دارای وجود هستند.
انسان وقتی با دید و نگاهی غیر فلسفی به اشیاء بنگرد گمان می کند که حقیقهت اشهیاء همهان
ماهیت آنهاست نه وجود آنها ،درنتیجه خواهد گفت که «وجود» را از حضور اشیاء استخراج کهرده
ایم .وقتی ماهیت همان عینیت اشیاء باشد پد بنظر می رسد که وجود واقعیهت نهدارد بلکهه یهک
پدیده ذهنی است.
اما از ترف دیگر با بررسی دقیقتر ،مالحظه می شود ،که بالعکد ،این ماهیت اشهیاء اسهت کهه
پدیده ای ذهنی است و جایگاه و کارگاه آن همواره ذهن مهی باشهد و از وجهود موجهود خهارجی
انتزا می شود پد ماهیت همواره مستلزم وجود نیست و با آن تهالزم نهدارد و بعبهارت معهروف:
ماهیت ،بخودی خود نه موجود است و نه معدوم بلکه فقط ماهیت است.
بنابراین بعنوان دلیل فلسفی ،کافی است به این نکته توجه کنیم که ماهیت ،همیشه با موجودیت
حقیقی و خارجی و آثار آن همراه نیست ،زیرا حقیقت هر چیز آنستکه دارای اثر آن چیهز باشهد و
اثر اشیاء همواره از وجود آنها برمی خیزد .بسیاری ماهیات که در ذهن و نوشتار و گفتار مها اهاهر
می شوند مخلوق ذهن ما هستند و اثر موجود خارجی را ندارند پد ،هنوز «تحقق» نیافته اند.
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مالصدرا استدالل میکرد که وقتی ماهیت با وجود« ،تالزم دائمی» نداشته باشد ،چگونه می توان
آنرا عامل هستی اصلی موجودات خارجی دانست اما عمالً ،می بینیم که وجود حقایق خارجی ،نهه
ذهنی ،بر روی پای خود ایستاده و برای «موجودیت» و تحقق نیاز به «وجود» دیگری نهدارد ،زیهرا
هستی برای او «عَرَض» نیست بلکه برای او یک «ذاتی» اسهت و نمهی شهود از آن جهدایی داشهته
باشد.
بعبارت دیگر :وجود ،بخودی خود (بذاته) موجود است نه بچیز دیگر .این ماهیات هسهتند کهه
برای «تحقق» خود بایستی از وجود استفاده کنند .در واقع وجود برای ماهیت عرض نیسهت ،بلکهه
ماهیت است که همچون قالبی ذهنی و لبا

زبانی و عرفی بر روی «موجود» و «متحقهق» خهارجی

پوشانده می شود.
دالیل بساطت وجود از نظر مالصدرا
مالصدرا بین مسئله «بساتت مفهوم وجود» و «بساتت حقیقت وجود» تفاوت قائل است .بسهاتت
مفهوم وجود تقریبا مورد وفاق و ادعای همه نحله های فلسفی اسهت .امها نگهاه آنهان بهه حقیقهت
وجود متفاوت است.
فالسفه اسالمی در مورد بساتت مفهوم وجود ،تقریبا اتفاق نظر دارند و می گویند این مفههوم،
به روشنی مفهومى استبسیط و هر مفهوم بسیطى معلهوم بالهذات و مسهتغنى از تعریهف اسهت .و
بساتت آن امرى واضح و روشن است و مىتوان برهان نیز بر بسهیط بهودنش از راه اعهم بهودنش
اقامه کرد زیرا وجود از مفاهیم عامه است و به وجهى شامل مفهوم عدم نیز هست و مفههومى اعهم
از مفهوم وجود قابل فرض نیست و بهمین دلیل مرکب نیست زیرا همانطورى که در منطق مبهرهن
است هر مفهوم مرکبى خواه ناخواه باید مرکب شود از دو جزء که یکى اعم از خهود آن مفههوم و
یکى مساوى بوده باشد و فرض این است که اعم از مفهوم وجهود امکهان نهدارد و امها اینکهه ههر
مفهوم بسیط بدیهى است بجهت آنکه مفهوم غیر بدیهى آن مفهومى است کهه عهارض ذههن شهده
باشد و لکن اجمال و ابهام داشته باشد و بایستبوسیله تجزیه و تحلیل ذهن اجزاء تشهکیل دهنهده
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وى را روشن کرد و به این وسیله ابهام و اجمال آن را رفع کرد و آن را بصورت معلهوم بالتفصهیل
در آورد و این در مفاهیم مرکبه که اجزاء تشکیل دهندهاى دارد و آن اجزاء بر ذهن مجههول اسهت
معنى دارد اما مفهوم بسیط هر چه هست همان است که عهارض ذههن شهده و هیچگونهه ابههام و
اجمالى در آن متصور نیست و بالذات از غیر خود متمیز است.
على هذا مفاهیم بسیط یا اصال عارض ذهن نمىشوند و ذهن نسبتبانها بکلى بى خبر اسهت و
یا آنکه عارض ذهن مىشوند در حالى که هیچگونه ابهام و اجمالى در کار نیسهت و از غیهر خهود
متمیزند و معناى بداهت نیز غیر این نیست این برهان در سایر مفاهیم عامه که مورد استفاده فلسفه
واقع مىشود نیز جارى مىشود.
معناى بدیهى و معلوم بالذات بودن «مفهوم وجود» هم همین است .یعنى عدم ابهام و اجمهال و
متمیز بودن بخودى خود از غیر بدون احتیاج به تفسیر و شرح و گاهى بجاى کلمهه بهدیهى کلمهه
فطرى استعمال مىشود و همین معنى مقصود است و البته مانند بسیارى از اشهخاص نبایهد اشهتباه
کرد و پنداشت که مفاهیم بدیهى مفاهیمى است که ذاتى نفد است و نفد از ابتدا تکون خهود آن
مفاهیم را همراه دارد .کیفیت پیدایش مفهوم وجود ،با این که «اَبدَه بدیهیات» است به نحوی اسهت
که براى ذهن از بسى مفاهیم دیگر متاخرتر است.
به این نکته نیز باید توجه کرد که بحث در مورد بساتت مفهوم وجود غالبا جنبهه منطقهى دارد
زیرا بحث در امکان تعریف و عدم امکان تعریف و از استغناء تعریف و عدم استغناء تعریف وجود
است.
از نظر مالصدرا ،همچنین مبحث «بساتت مفهوم وجود» یک بحث مربهوط بهه علهم حصهولى
است که در همه موارد دیگر نیز هر جا سخن از تعریف یا استغناء از تعریف به میان مىآید همهین
قسم از علم مقصود است نه علم حضورى و البته علم حصولى ،مربوط به عالم تصورات و مفاهیم
است و اما معلوم شدن وجود به علم حضورى که مربوط بکنه حقیقت وجود است مطلب دیگهرى
است.
اما نخستین بار مالصدرا مبحهث «بسهاتت حقیقهت وجهود» را بصهورت مسهتقل و بها فصهلی
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جداگانه در جلد اول اسفار گشود .ایشان منهج نخست از مرحلهه اولهی اسهفار را بها عبهارت «فهی
احوال نفد الوجود» تنظیم کرده که مشتمل بر نُه فصل است و به مسهائلی پرداختهه کهه بهه قسهم
خاصی از موجودات اختصاص ندارد .در فصل اول به موضو علم فلسفه و تقسیم سه گانه مسائل
فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی موضو فلسفه پرداخته است و فصل دوم را به «مفهوم وجود»
اختصاص داده و آن را مشترک معنوی دانسته و حمل مفهوم وجود را یک حمل تشکیکی می داند.
و لذا در تیتر فصل تصریح نموده که «فی ان مفهوم الوجود» یعنی این مبحث متوجه مفهوم است نه
حقیقت وجود .اما فصل ششم را که برای اثبات بساتت وجود است ،به حقیقت وجود اختصهاص
داده و معهذا در تیتر فصل تصریح نموده که «فی ان الوجودات هویات بسیطه و ان حقیقهه الوجهود
لیست معنی جنسیا وال نوعیا و ال کلیا مطلقا» .و بساتت را نه به مفهوم وجود بلکهه بهه مصهداق و
حقیقت وجود بازگردانده است (مالصدرا ،6737 ،ج،6ص.)1۴
استدالل اول

مالصدرا در استدالل اول یک قیا

استثنایی ارائه داده است .در قیها

اسهتثنایی همیشهه یکهی از

مقدمات شرتی است به همین دلیل به تبع تقسیم شرتیه به متصله و منفصله قیا
دو قسم اتصالی و انفصالی تقسیم میشود .استدالل اول مالصدرا قیا

استثنایی نیز بهه

استثایی اتصالی است .زیهرا

مقدمه اول این برهان ،یک قضیه شرتیه متصله است که مقدم آن حملیه و تالی آن شرتیه منفصهله
است .عبارت مالصدرا در مقدمه اول با ساختار منطقی که گفته شد چنین است:
«وو کا حلقیقه اوووو ون و فصه ،وکا ونسه اما حقیقه اوووو  ،او ماهیه اخر » (مالصدرا ،همان)
صورت منطقی برهان اول چنین است:
مقدمه  :1اگر حقیقت وجود مرکب از جند و فصل باشد ،آنگاه جند آن یا وجهود اسهت یها
غیر وجود.
مقدمه  :2لکن تالی باتل است یعنی ترفین منفصله در بخش تالیِ مقدمه اول باتل است.
نتیجه :مقدم باتل است یعنی حقیقت وجود مرکب نیست.
در این قیا

از دو راه می توان نتیجه را به دست آورد .اول با استثنای عین مقدم برای اسهتنتاج
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عین تالی .به این دلیل که میان مقدم و تالی رابطه لزوم برقرار است ،اگر در جایی ملزوم تحقق پیدا
کند ،ناگزیر الزم آن نیز محقق خواهد شد .در این صورت تفاوتی نمیکند که الزم اعم باشد یا نهه.
دوم :استثنای نقیض تالی برای استنتاج نقیض مقدم .زیرا میان تالی و مقدم رابطه لزوم برقرار است،
لذا اگر در جایی الزم منتفی شود بدین معناست که ملزوم نیز تحقق ندارد .حتی اگر الزم اعم باشد
باز هم از انتفای آن انتفای ملزوم الزم میآید.
مالصدرا در این استدالل از راه دوم به نتیجه رسیده است .تبیعتا باید علت ابطال تالی مشخص
گردد .ایشان دلیل ابطال ترفین منفصله را چنین بیان میکند:
الف) فرض می کنیم که جند حقیقت وجود هم «وجود» باشد .در این صورت الزم مهی آیهد
که « فصل مقوم جند باشد» در حالیکه در مباحث منطق اثبات شد که فصل مقهوم جهند
نیست بلکه محصل آن است .در منطق اثبات شده که جند در محدوده تعریف خهود و در
ذات و ذاتیات خود نیازمند فصل نیست .فقط جند در تحقق خارجی خود نیازمنهد فصهل
است .بنابراین فصل محصلِ جند و تحقق دهنده ی آن است.
ب) فرض می کنیم که جندِ حقیقت وجود« ،غیروجود» باشد .دراین صورت الزم می آید کهه
فصل آن حتما «وجود» باشد چون از مجمو دو امری که «غیروجهود» باشهد هرگزحقیقهت
وجود حاصل نمیشود .اکنون اگهر فهرض کنهیم کهه فصهل آن «وجهود» باشهد وجهند آن
«غیروجود» .در این صورت تمایزی میان جند و فصل نخواهد بهود .در حالیکهه جهند و
فصل از لحا مفهومی کامال متمایز و متغایرند.
استدالل دوم

مالصدرا دلیل استدالل دوم خود را با عبارت کوتاه بیان کرده است« :و اي سا يلس ترکسل اوووسو اوس

ال

سال وه ا ي و هو حمال» (مالصدرا ،همان)
صورت منطقی استدالل دوم چنین است:
مقدمه  :1اگر حقیقت وجود مرکب از جند و فصل باشد  ،آنگاه ترکب واجهب الوجهود الزم
می آید.
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مقدمه :2لکن تالی باتل است.
نتیجه :مقدم باتل است یعنی حقیقت وجود مرکب نیست.
این استدالل با توجه به بخش نخست از عنوان فصل ششم ذکر شده است .و ثابت می کند کهه
همه وجودات بسیط هستند و مرکب از جند و فصل نیسهتند .همچنهین ایهن اسهتدالل مبتنهی بهر
پذیرش قول به تشکیک وجود است .زیرا اگر کسهی بهه تشهکیک وجهود قائهل نباشهد .بهه تبهاین
وجودات باور داشته باشد (چنانچه این قول منسوب به مشاء است) آنگاه از ترکب برخی وجودات
مثل ترکب وجود آب و یا ترکب وجود هوا  ،هرگز ترکب واجب الوجود الزم نمی آید.
زیرا تبق قول به تباین وجودات ،هیچ حقیقت مشهترکی بهین «وجهود آب» و «وجهود ههوا» و
«وجود واجب تعالی» نیست .مگر یک مفهوم عامی به نام «وجود» که آن مفهوم ههم خهارج از ذات
وجودات است و مانند «عَرَض عام» بر وجودات حمل می شود.
اما با پذیرش قول به تشکیک وجود  ،باید پذیرفت که حقیقهت وجهود چیهزی خهارج از ذات
موجودات نیست .عین ذات آنهاست .چد با پذیرش ترکب در یک وجود ،مثهل وجهود آب ،ایهن
ترکب به مراتب وجود سرایت می کند .و همه مراتب وجود مرکب می شود.
نتایج و ثمرات بحث

از بحث «بساتت حقیقت وجود» مالصدرا نتایج و ثمراتی اتخاذ نموده که عبارتند از:
 .6حقیقت وجود چون بسیط است پد به امر زاید بر ذات خود نمی تواند تشخص پیدا کنهد.
تشخص متن ذات مصداق وجود است .و تشخص وجود به ذات خویش است.
 .1حقیقت وجود هرگز به جند و نو و فصل و عرض عام و عرض خاص و کلی و جزئی و
دیگر اوصاف ماهیات ،متصف نمهی شهود .البتهه در خصهوص اتصهاف حقیقهت وجهود بهه
«جزئیت» باید توضیح داده شود که تقسیم الفها بهه کلهی و جزئهی و تعریهف آن هها اوالً و
بالذات ناار به معنا و مفهوم این الفا است و ثانیا و بالعرض بهه عهالم الفها مهرتبط اسهت
(البغدادی ،6737 ،ص .)67بنابراین ،اگر جزئیت به معنای «مصداق» باشد ،یعنی به ایهن معنها
که حقیقت وجود به ذات خود متخصص است .و به سهخن دیگهر اگهر جزئیهت بهه معنهای
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«تخصص» باشد .در این صورت اتصاف حقیقت وجود به «جزئیت» بال اشکال است .اما اگهر
جزئیت را به معنای منطقی آن تلقی کنیم ،یعنی چیزی که مندرج تحت جند اسهت .در ایهن
صورت اتصاف حقیقت وجود به جزئی منطقی هم صحیح نیسهت .فهارابی در تعریهف کلهی
گفته است که شأن کلی آن است که دو شی ء یا بیشتر به واسهطه آن متشهابه باشهند و شهأن
جزئی یا شخص آن است که ممکن نیست به واسطه آن دو شهی ء متشهابه باشهند( .فهارابی،
 ،63۴3ص  .)13این شان از جزئی محل بحث ماست .و با لحا این شان می توان وجهود را
به جزئی متصف نمود .در هرحال ،قضایای زیر از بحث بساتت حقیقت وجود نتیجه گیهری
می شود:
الف) وجود جند و فصل نیست.
ب) وجود نو نیست.
ج) وجود عرض عام و عرض خاص نیست
د) وجود کلی نیست
ه) وجود جزئی نیست ( مندرج تحت جند )
 .7با اثبات بساتت حقیقت وجود ،تمام احکام ماهوی از مصداق حقیقی وجود سلب می شود.
بنابراین قضایای دیگری مثل « :وجود ماده نیست» و «وجود صورت نیست» درباره حقیقت
وجود صادق است .و نیز تمام احکام ماهیات کمی و کیفی مثل« :وجهود نصهف نیسهت» و
«وجود ثلث و ربع نیست» درباره آن صادق است.
 .3راه علم حصولی برای شناخت حقیقت وجود مسدود است .و ما نمی توانیم بهه روش علهم
حصولی از حقیقت وجود شناخت پیدا کنیم .راه شناخت حقیقت وجود فقط از تریق علهم
حضوری امکان پذیر است .و پد از درک حقیقت وجود ،مفاهیم و ماهیات و احکام آن را
از حقیقت وجود انتزا می کنیم.
نتیجه
مالصدرا بین مسئله «بساتت مفهوم وجود» و «بساتت حقیقت وجود» تفاوت قائل است .بسهاتت
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مفهوم وجود تقریبا مورد وفاق و ادعای همه نحله های فلسفی اسهت .امها نگهاه آنهان بهه حقیقهت
وجود متفاوت است .حقیقت وجود ،تنها چیزی است که نیازی به اثبهات نهدارد و ههر کهد آنهرا
بالفطره در ذات خود یا در تجربه و در عمل ادراک می کند .برای آن تعریفی وجهود نهدارد و آنهرا
فقط با علم حضوری و شهودی و احسا

درونی و شخصی می توان دریافت .این همان «حقیقت

وجود» است ،که جهان را پوشانیده است .البته حقیقت وجود با مفهوم وجود متفاوت است زیرا ما
«مفهوم وجود» را فقط در ذهن می یابیم و نباید آن را با حقیقت وجود خارجی اشهتباه کهرد ،زیهرا
احکام این دو با هم متفاوت است.
مالصدرا با دو برهان به صورت منطقی قیا

استثنایی ،بساتت حقیقهت وجهود را اثبهات مهی

کند .و نتایج و ثمراتی که از بحث بساتت وجود می گیرد چنین است که اوال :حقیقت وجهود بهه
امر زاید بر ذات خود نمی تواند تشخص پیدا کند .و تشخص وجود به ذات خویش است .و ثانیها:
حقیقت وجود هرگز به جنسیت و نوعیت و فصل و عرض عام و عرض خاص و کلی و جزئهی و
دیگر اوصاف ماهیات ،متصف نمی شود .و ثالثا  :با اثبات بسهاتت حقیقهت وجهود ،تمهام احکهام
ماهوی از مصداق حقیقی وجود سلب می شود و رابعا :راه علم حصهولی بهرای شهناخت حقیقهت
وجود مسدود است .ادراک حقیقت وجود فقط از تریق علم حضوری امکان پذیر است.
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