
 
 

 

 
 1نقد و بررسی اصالت ماهوي بودن سید سند

 

 ***محمود زراعت پیشه      **علی ارشد ریاحی      ∗فاطمه عابدینی
 

 چکیده
اینکه اصالت با وجود است یا ماهیت، ازجمله مباحث کلیدي و پراهمیت در 

بحث مزبور، همانند مباحث فلسفی فراوان دیگري حکمت متعالیه است. ازآنجاکه 
توان در در حکمت متعالیه، حاصل گفتمان فلسفی پیش از مالصدراست، آن را می

خوبی ردیابی کرد. سید سند (صدرالدین آثار فیلسوفان پیشاصدرایی نیز به
دشتکی) یکی از این فیلسوفان است. قول مشهور (مالصدرا و برخی از شارحان 

دادن ین است که او اصالت ماهوي است. در این مقاله پس از نشانوي) بر ا
آمده است دست نداشتن سخنان سید سند با اصالت ماهیت، این نتیجه به مطابقت

اند، که اوالً ادعاي اصالت ماهوي بودن سید سند که شارحان مالصدرا مطرح کرده
رسد که ادعاي نظر میبه بر اقوال مالصدرا در این زمینه مبتنی است. ثانیاً چنین

هاي سید سند نیست، اگر نگوییم در مالصدرا نیز براساس خوانش دقیق از عبارت
رسد که نظر میهاي سید سند ریشه دارد. لذا بهي ناقص او به عبارتمراجعه

 توان سید سند را اصالت ماهوي دانست.نمی

 .اصالت وجود .4 ؛اصالت ماهیت .3 . مالصدرا؛2 ؛سید سند .1 کلیدي: گانواژ 
 

 . مقدمه1
اینکه اصالت با وجود است یا با ماهیت، از مسائل مهم حکمت متعالیه است و مالصدرا با 

شدن به اصالت وجود مدعی است که توانسته است بسیاري از مشکالت و معضالت فلسفی قائل
یابیم که قول شتکی را میي بحث مذکور، فیلسوفی به نام سید سند درا حل کند. در پیشینه

مشهور بر آن است که وي قائل به اصالت ماهیت است. صدرالدین محمد دشتکی مشهور به 
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تأثیر سید سند، از فیلسوفان بزرگ مکتب فلسفی شیراز در قرن نهم است. وي بااینکه تحت
لیکن سینا و ابونصر فارابی بوده است،  الرئیس ابوعلیي پیشین، چون شیخافکار فالسفه

هایی ارائه کرده است که در کتب پیشین سابقه نداشته است. درواقع باید او را فیلسوفی اندیشه
قدري است که مالصدرا در ). اهمیت وي به142، ص: 3دانست که نظام فلسفی خاصی دارد (

 داند.کند و قول او را نزدیک به قول حق میقول میجاي آثار خویش از وي نقلجاي
صدرا صریحاً به اصالت ماهوي بودن وي اشاره نکرده است، اما صدراییان در هرچند مال 

ضمن شرح عباراتی که صدرا از وي نقل کرده است، سید سند را صریحاً اصالت ماهوي 
ي کامل به آثار وي ي اصول تفکر یک فیلسوف با مراجعهکه قضاوت دربارهاند. ازآنجاییخوانده

ي مستقیم به نسخ خطی وي، قاله بر آن شدیم که با مراجعهباید انجام شود، ما در این م
درستی و نادرستی قول مذکور را به بحث بگذاریم. به این منظور، نخست اقوال مشهور مبنی 

شده است ي بعد، عباراتی از این نسخ خطی بیانبر اصالت ماهوي بودن وي و سپس در مرحله
ایت با تحلیل نهاییِ عباراتی که در جهت که با اصالت وجودي بودن وي موافق است. درنه

آمده است که دستشده است، این نتیجه بهها استفاده اصالت ماهوي بودن سید سند از آن
 اصالت ماهوي بودن سید سند قطعی نیست.

 

 . آراي قائلین به اصالت ماهوي بودن سید سند2
اند جهت متفاوتوي ازاینقائلین به اصالت ماهوي بودن سید سند، در انتساب این قول به 

کار اند و برخی در این زمینه عباراتی را بهکه برخی به اصالت ماهوي بودن وي تصریح کرده
 شود.ها اصالت ماهوي بودن سید برداشت میاند که از آنبرده

 . نظر مالصدرا1. 2
توان در مواضع مختلفی ي اصالت ماهوي بودن سید سند را مینظر صدرالمتالهین درباره

ي این مواضع، مواضعی است که به بیان مالك موجودیت ازنظر وي از آثار وي دید؛ ازجمله
اند که موجودیت بعضی از اعالم قائل شده«کند: گونه بیان میپردازد و نظر سید سند را اینمی

حاد آن شیء با مفهوم موجود است و مفهوم موجود نزد او مفهوم بدیهی بسیطی هر شیئی ات
جاي ). در جاي دیگر به296، ص: 10» (شودتعبیر می» هست«است که در فارسی، از آن به 

گمان کرده است که «کند: مفهوم بدیهی بسیط، از تعبیر مفهوم کلی ذهنی استفاده می
ي اتحادش با مفهوم موجود مشتق؛ یعنی این مفهوم وهموجودیت هر شیئی عبارت است از نح

، 12» (پذیردکلی ذهنی است و درنیافته که وجود هویت عینی است که شدت و ضعف می
شود چنین استنباط می» مفهوم کلی ذهنی«و » مفهوم بدیهی بسیط«). از تعابیر 521ص: 

است » هوم بما هو مفهوممف«که مالصدرا در پی آن است که بیان کند موجود نزد سید سند 
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و تاره «کند: که خود در عبارتی دیگر به این امر اذعان میو هیچ نحو حقیقتی ندارد. چنان
جعلوا مناط الموجودیه اتحاد الماهیه مع مفهوم الموجود المشتق من غیر ان یکون للوجود 

اتحاد ماهیت با ). ترجمه: گاهی مناط موجودیت را 11، ص: 9» (قیام او ثبوت لنفسه او لغیره
که وجود، قیام یا ثبوت لنفسه یا لغیره داشته باشد. دانند بدون اینمفهوم موجود مشتق می

هرچند مالصدرا صریحاً سید سند را اصالت ماهوي نخوانده است، اما این عبارات وي حاکی 
مان از آن است که سید سند اصالت را از آن ماهیت دانسته است، زیرا وجود نزد وي صرفًا ه

 مفهوم کلی ذهنی است که در خارج ثبوتی ندارد و این تعبیر دیگري است از اصالت ماهیت.
 . نظر حکیم سبزواري2. 2

رسد نخستین کسی که سید سند را صریحاً اصالت ماهوي دانسته، حکیم نظر میبه
سند ابتدا به بیان نظر سید  شواهد الربوبیهاش بر ق) باشد. وي در تعلیقه1288سبزواري (

 پردازد:ها در خارج میي تحقق آندرباب عروض وجود بر ماهیت و نحوه
گوید: براي وجود، فرد خارجی یا ذهنی نیست تا بر ماهیت قیام و عروض داشته او می
مالك حمل موجود باشد، زیرا هرچه در خارج یا در ذهن است، ماهیت است.  2باشد و آن

 ).396، ص: 5ماهیات است (حتی مفهوم وجود در ذهن نیز ماهیتی از 
حکیم سبزواري در عبارت فوق، در مقام بیان نظر سید سند درباب عروض وجود بر ماهیت 

وجود هیچ فردي در خارج «صراحت این نظر را به سید سند نسبت داده است که . او به3است
شد تا این توان عروضی براي وجود بر ماهیت قائل ، لذا ازنظر سید سند نمی»یا در ذهن ندارد

 قیام و عروض مالك حمل موجود بر ماهیت باشد.
حکیم سبزواري در ادامه، با صراحت بیشتري قول به اصالت ماهیت را به سید سند نسبت 

ي سید سند با مالصدرا درباب عروض وجود بر ماهیت دهد، زمانی که به مقایسه نظریهمی
 پردازد:می

جهت که مصنف قائل به اصالت وجود است ناست. هرچند ازای 5نظیر قول مصنف 4و این
 ).396اند (همان، ص: و سید قائل به اعتباریت محض آن است، دچار اختالف شده

 . نظر آشتیانی3. 2
دهد. وي در بحث ش) نیز نظریه اصالت ماهیت را به سید سند نسبت می1384آشتیانی (

دانستن پس از بدیع درامالص رسائل فلسفیي ترکیب اتحادي ماده و صورت در از نظریه
پردازد. ازنظر ي مالصدرا در این زمینه، به بیان تفاوت دیدگاه مالصدرا و سید سند مینظریه

ي ترکیب اتحادي ماده او ترکیب اتحادي ماده و صورت که مالصدرا به آن قائل است، با نظریه
ند برخالف و صورت سید سند، در بعضی از مقدمات متفاوت است؛ ازجمله اینکه سید س

که به تکثر ماهیات متکثر داند مالصدرا، مالك موجودیت را نفس وجود مصدري انتزاعی می
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انجامد. آشتیانی عبارتی صریح ). نظري که به اصالت ماهیت می 357، ص: 1شود (نک. می
میرصدر قائل به اعتباریت «در انتساب اصالت ماهیت به سید سند در بحث دیگري دارد: 

 ).308، ص: 2» (د است و اصالت، نزد او اختصاص به ماهیات داردصرف در وجو
 . نظر استاد جوادي آملی4. 2

استاد جوادي آملی نیز در چندین موضع تلویحاً و تصریحاً قول به اصالت ماهیت را به 
است. سید سند مناط » مناط موجودیت«سید سند نسبت داده است: یک موضع در بحث از 

شود (نک. داند؛ مفهومی که از وجود مشتق میء با مفهوم موجود میموجودیت را اتحاد شی
ي فرعیه، هاي خویش درباب قاعده). استاد جوادي آملی در ضمن بحث46، ص: 7و 14، ص: 6

بحث از مناط موجودیت به معناي مزبور را نیز ازجمله اقوالی برشمرده است رحیق مختوم، در 
ي فرعیه را برطرف کند. ه وجود، مشکل قاعدهکه درصدد است درخصوص اتصاف ماهیت ب

آنچه حائز اهمیت است این است که مناط موجودیت به این معنا را بدون ذکر نام سید سند، 
 )467، ص: 3، ج 4اند (دهد که قائل به اصالت ماهیتبه کسانی نسبت می

قیقی استاد جوادي آملی در ضمن بحث از مجعول و پرداختن به این پرسش که مجعول ح
سخن برخی دیگر از «خواند: وجود است یا ماهیت، سید سند را صریحاً اصالت ماهوي می

توان توجیه کرد، معاصرین عالمه دوانی، یعنی سیدالمدققین، صدرالدین دشتکی را نیز می
). توضیح: 388، ص: 5،ج4» (ولی اشکال در مبناي اوست که قائل به اصالت ماهیت است

ان تأثیر القدرة فی الماهیه التی «ماهیتی است که عین موجود است:  مجعول ازنظر سید سند
 دارد:). استاد جوادي آملی در شرح این عبارت بیان می15، ص: 7» (هی بعینه الموجود

تواند حق باشد که مراد از موجودي که از فاعل صادر سخن سید سند در صورتی می
و خارجی هستی باشد... توجیه فوق براي است، مفهوم آن نباشد، بلکه همان واقعیت عینی 

بودن وجود قائل است و موجود تواند تمام باشد، زیرا او به اعتباريگفتار صدرالمدققین نمی
شود و شکی در نزد او همان مفهوم بدیهی، بسیط و کلی است که شامل جمیع موجودها می

ی است، اثر فاعل نیست نیست که موجود به این معنا به دلیل اینکه امري انتزاعی و ذهن
 ).389، ص: 5،ج4(

 

 هاي سید سند در تأیید اصالت وجود. عبارت3
اش بر رغم انتصاب قول اصالت ماهیت به سید سند، با بررسی آثار وي، خصوصاً حاشیهبه

 کند:توان عباراتی را یافت که اصالت وجود را تأیید می، میشرح تجرید العقائد
توان تأییدي بر اصالت وجود یافت، در ها میالف. ازجمله عبارات سید سند که از آن

قوشجی، در جایی است که قوشجی در رد اینکه ماهیت شرح تجرید العقاید بر ي وي حاشیه
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که وجود همان نفس تحقق است، کند براي تحققش به وجود نیاز دارد، چنین اقامه دلیل می
). سید سند در رد این نظر 302، ص: 14پذیرد (تحقق صورت می ي آنواسطهنه آنچه به

 نماید:گونه بیان عبارت میقوشجی، این
ال یلزم من کون الوجود نفس التحقق ان ال یکون امرا به الشی متحققا اذ یصدق علی 

 ) 90، ص: 6التحقق انه امر یصیر به الشیء متحققا (
ي واسطهآید که وجود امري باشد که شیء بهمیاز اینکه وجود نفسِ تحقق است، الزم 

 آن تحقق یابد.
رغم نظر وي، بر بهداند، سید سند بااینکه همانند قوشجی وجود را همان نفس تحقق می

دیگر، سید بیانبه ». ماهیت (شیء) در تحقق خویش محتاج وجود است«این باور است که 
ي اصالت در نظریهداند. جود متحقق میسند وجود را نفس تحقق و ماهیت (شیء) را به و

 77، ص: 10وجود است که وجود عین تحقق و ماهیت (در تحقق) نیازمند وجود است. (نک. 
 )277، ص: 11و 

اتصاف خارجی «سید سند در بحث از اتصاف ماهیت به وجود، در رد این نظر که  ب.
از اتصاف خارجی ماهیت به ، به شکل خاصی »انجامدماهیت به وجود، به استقالل هر دو می

ید دلیلی در رد آن وجود ندارد. این حالت که ازنظر سید سند گوکند و میوجود اشاره می
 رسد، کامًال بر اصالت وجود منطبق است:نظر میمحتمل به

الحتمال ان یکون الوجود موجودا بذاته و المهیه  6فال نسلِّم ان االتصاف یقتضی ذلک
). ترجمه: 92، ص: 6هیه بالوجود. البد لنفی ذلک من الدلیل (موجوده به و یتصف الم

پذیریم که اتصاف، اقتضاي آن را داشته باشد، زیرا محتمل است که وجود موجود بذاته و نمی
 ماهیت موجود به آن باشد و ماهیت به وجود متصف شود. براي نفی آن دلیل الزم است.

ارد تا نشان دهد که اتصاف خارجی سید سند درواقع با ذکر یک حالت محتمل سعی د
» بذاته«انجامد. او در این حالت، وجود را ماهیت به وجود لزوماً به استقالل ماهیت و وجود نمی

موجود دانسته است؛ بیانی که کامال با فهم صدرایی از اصالت وجود » بالعرض«و ماهیت را 
آن را به تصویر بکشد، منطبق است. حالت ممکنی که سید سند در عبارت فوق سعی دارد 

و موجودیت » بذاته«توانست به این صورت باشد که موجودیت ماهیت، طبق اصالت ماهیت می
است. همین امر که سید سند از میان این دو حالت محتمل، حالتی را » بالعرض«وجود، 

الت توان آن را بر مذاق اصبرگزیده است که با اصالت وجود منطبق است، جاي تأمل دارد و می
 وجودي وي حمل کرد.

شود: این عبارت که فهمیده می» البد لنفی ذلک من الدلیل«اي دیگر از عبارت نکته
خطابش به طرف مقابل است، از سویی نیز به این امر اشاره دارد که ازنظر سید سند این 
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 اشکال است؛ حالتی که بعدها مالصدرا نیز در بیانی مشابه، چنین بر آنحالت محتمل، بی
 .)307، ص: 8» (أن الوجود موجود بنفسه و الماهیه موجوده به«ورزد: تأکید می

تواند مؤید اصالت وجود باشد، عبارتی است که در ج. ازجمله عبارات سید سند که می
داند. توضیح آنکه قوشجی در شرح االمر مقدم بر فعلیت ماهیت میآن، وجود را در نفس

کند طرف مخالفین براي نفی زیادت وجود بر ماهیت مطرح می استداللی را از تجرید العقائد
که به این صورت است: وجود اگر زائد بر ماهیت باشد، باید صفتی قائم به آن باشد. در این 

اي صورت یا قائم به ماهیت موجود است، یا قائم به ماهیت معدوم است؛ زیرا بین این دو واسطه
ول به این دلیل که مستلزم این است که ماهیت قبل نیست. هر دو حالت محال است؛ حالت ا

از وجودش، موجود باشد. حالت دوم به این دلیل که مستلزم اجتماع نقیضین است. زیرا در 
 ).116، ص :14زمان، هم معدوم و هم موجود است (این صورت ماهیت در یک

ن بیان را کند: ایقوشجی پس از ذکر استدالل، احتمال اول را با این بیان رد می 
موجود باشد، زیرا این در صورتی الزم  آید ماهیت قبل از وجودشپذیریم که الزم مینمی
تنهایی باشد نه شرط وجود باشد، اما اگر معروض، ماهیت بهآید که معروض ماهیتِ بهمی
آید. نهایت چیزي شرط وجود، بلکه در زمان وجود، وجود ماهیت قبل از وجودش الزم نمیبه

آید تقدم ماهیت بر وجود است بالذات، زیرا تقدم معروض بر عارض ضرورت دارد زم میکه ال
بر طبق این عبارت، قوشجی تقدم بالذات ماهیت  .)117و فسادي در آن نیست ( همان، ص: 

گونه به آن پذیرد و اینداند. این نظري است که سید سند آن را نمیبر وجود را بالمانع می
 زند:حاشیه می

االمر بمعنی ان االنسان المهیات فی نفس هلم ان الوجود اي الموجودیه متقدم علی فعلیاع«
ما لم یوجد و کان فی حیز العدم لم یکن انسانا بعدُ ضروره ان المعدوم المطلق ال یکون انسانا 
بل ال یکون ممتازا عن غیره بوجه من الوجوه و متاخر عن المهیه فی االعتبار الذهنی کما مر 

االمر بر فعلیت ماهیات ). ترجمه: بدان که وجود، یعنی موجودیت، در نفس21، ص: 6» (اانف
مقدم است؛ به این معنی که انسان تا ایجاد نشود و در حیز عدم باشد، هنوز انسان نیست 

وجه ممتاز نیست و از ماهیت هیچضرورتاً، زیرا معدوم مطلق انسان نیست، بلکه از غیر خود به
 هنی متأخر است.در اعتبار ذ
االمر شود، سید سند در عبارت فوق وجود را بر ماهیت در نفسگونه که دیده میهمان

دیگر ماهیتی چون انسان را پیش از تعلق وجود به آن، در حیز سويمقدم دانسته است. وي از
د عدم، یا به عبارتی، معدوم مطلق تلقی کرده است. مالصدرا نیز بااینکه معتقد است سید سن

)، تقدم وجود را بر ماهیت، به این صورتی 520، ص: 12به حقیقت وجود دست نیافته است (
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داند که خود به که سید سند بیان داشته است، مشعر به اصالت وجود به همان معنایی می
 ).598، ص: 13(آن قائل است 

اور است که استاد جوادي آملی نیز این عبارت را مشعر بر اصالت وجود دانسته و بر این ب
مقصود سید سند این است «عبارت سید سند در این موضع برخالف مشی فلسفی وي است: 

که وجود اصیل بوده و ماهیت تابع آن است... به این معنا که شیء تا موجود نشود، ماهیتی 
 ).276، ص: 4، ج4تواند داشته باشد و چون موجود شود، ماهیت خواهد داشت (نمی

شود، مشابه عبارت فوق است و از آن اصالت وجود استفاده می د. عبارت دیگري که
. اش بر بحث اثبات وجود ذهنی قوشجی آورده استعبارتی است که سید سند در حاشیه

گونه دارد که گاهی اوقات بر وجود ذهنی اینقوشجی در بحث اثبات وجود ذهنی بیان می
خارج وجود ندارند. از طرفی براي فهم کنیم که در ما اموري را تعقل می«شود: استدالل می

شیء و تعقل و تمیزش نزد عقل الزم است که ارتباطی بین عاقل و معقول برقرار شود، خواه 
ي مخصوص بین عاقل و معقول باشد یا علم، حصول صورت شیء در عقل باشد، خواه اضافه

ست. بنابراین باید اضافه باشد و ارتباط بین عاقل و عدم صرف بالضروره محال اصفت داراي
، ص: 14» (الجمله ثبوتی داشته باشد و چون در خارج نیست، پس در ذهن استمعقول فی

» ارتباط بین عاقل و عدم صرف بالضروره محال است«). سید سند در توضیح عبارت 127
 زند:اي به این صورت میحاشیه

لوجود الی الماهیه اعنی و التعلق بین العاقل و العدم الصرف محال توضیح ذلک ان نسبه ا
حیثیه الوجود بالمعنی الذي عرفته متقدمه علی ثبوت سایر اوصافها لها بل متقدمه علی فعلیه 
الذاتیات ایضا اال یري ان بدیهه العقل کما تشهد بان الماهیه ما لم توجد فی الخارج لم یکن 

ذهن لم یتصف بصفه لها صفه خارجیه بل ال یکون بعد ماهیه خارجیه و ما لم یتحقق فی ال
هناك و ال یکون بعد ماهیه ذهنیه کذلک تشهد بانه ما لم یکن للماهیه ضرب من الوجود لم 

). ترجمه: 8، ص: 7یکن لها صفه اصالً بل ال یکون بعد ماهیه بالفعل فکیف یتعلق به العاقل (
ت، ارتباط بین عاقل و عدم صرف محال است. توضیح آن این است که نسبت وجود به ماهی

اي که دانستی، مقدم است بر ثبوت سایر اوصاف ماهیت براي یعنی حیثیت وجود، به معنی
طور که بینی که بداهت عقل همانماهیت، بلکه بر فعلیت ذاتیات نیز مقدم است. آیا نمی

دهد که ماهیت تا در خارج موجود نشود، داراي صفت خارجی نیست، بلکه هنوز گواهی می
شود و هنوز تا در ذهن متحقق نشود، در ذهن متصف به صفتی نمی ماهیت خارجی نیست و

دهد که تا براي ماهیت نحوي از وجود نباشد، براي طور گواهی میماهیت ذهنی نیست، همان
آن اصالً صفتی نیست، بلکه هنوز ماهیت بالفعل نیز نیست، پس چگونه عاقل به آن ارتباط 

 ».کند؟پیدا می
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شود، به بیان نسبت بین عاقل و عدم صرف ارتباطی برقرار نمی سید سند در توضیح اینکه
کند که ماهیت در گرفتن هر پردازد؛ وي در این زمینه اذعان میبین وجود و ماهیت می

کند که حتی اتصاف ماهیت شدن وجود است. وي فراتر رفته و بیان میوصفی مرهون ضمیمه
پذیر نیست. سید سند در ماهیت، امکان به ذاتیات آن نیز بدون درنظرگرفتن حیثیت وجود

باز هم فراتر رفته و معتقد است که اساساً ماهیت بدون حیثیت وجود، فعلیتی ندارد. درواقع، 
سید سند در این عبارت در مقام بیان نیاز ماهیت به وجود و تقدم وجود بر ماهیت در 

 هاي عرضی و ذاتی و حتی فعلیت خویش است.وصف
هاي مطلب، یعنی نیاز ماهیت به وجود و تقدم وجود بر ماهیت در وصفمالصدرا از همین 

خویش، استفاده کرده است تا اصالت وجود را به اثبات برساند: حقیقتی که به تقدمش بر 
اند، جایز نیست که امري عدمی باشد. حکم کرده جمیع اتصافات و منعش براي عروض عدم

دم را منع کند و بر اتصاف به غیرش مقدم باشد. امر عدمی ذهنی انتزاعی، صحیح نیست که ع
االمر است؛ این شود که براي آن، حقیقتی متحقق در نفساز این منع و تقدم دانسته می پس

 ).76، ص: 10شود (حقیقت همان است که وجودات حقیقی نامیده می
 

 . تحلیل و نقد4
شود تر میپرسش سختهاي قبل گزارش شد، پاسخ این به آنچه در بخشاکنون باتوجه

که آیا سید سند اصالت ماهوي است، یا اصالت وجودي. نخستین بحثی که با آن مواجهیم، 
دیدگاه کسانی چون حکیم سبزواري، آشتیانی و جوادي آملی درباب اصالت ماهوي بودن سید 

اصالت شواهد الربوبیه اش بر گونه که دیدیم، حکیم سبزواري در تعلیقهسند است. همان
). ادعاي آشتیانی بر اصالت ماهوي بودن 396، ص: 5اهیت را به سید سند نسبت داده است (م

است. همچنین است شرح بر زاد المسافر و  مسائل القدسیهسید سند نیز ذیل شرح ایشان در 
هاي مالصدرا، سید سند و با نظر به عبارتاسفار بحث استاد جوادي آملی. ایشان نیز در شرح 

 داند.وي میرا اصالت ماه
البته نباید خطاهاي شارحان مالصدرا در فهم دعاوي وي را نادیده گرفت؛ براي نمونه، 

شده است که صدرا  اسفارمتعرض جمالتی از  مسائل القدسیهمرحوم آشتیانی در شرحش بر 
ي اتحاد ماده و صورت سید ي اتحاد ماده و صورت خویش با نظریهها به تفاوت نظریهدر آن

ها را چنین پردازد. استاد آشتیانی بعد از بیان عبارتی مختصر از صدرا، برخی از تفاوتسند می
سید سند مالك موجودیت در معانى و مفاهیم ماهوى را در نفس وجود «کند: بیان می

 ).357، ص :1(نک. » شودداند که به تکثر ماهیات متکثر میاي میمصدرى انتزاعى
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شود که این نظري را که آشتیانی به سید مالصدرا معلوم می اسفاربا مراجعه مستقیم به  
 قرار است:عبارت مالصدرا از این  .7ي دوانی استدهد، نظر عالمهسند نسبت می

حقیقت وجود و موجود بما هو موجود را درك  9خاطر این است که این دوبه 8تمام آن
گمان کرده است که موجودیت شیء، به نفس این  10هاجهت که یکی از آن اند؛ از ایننکرده

اساس، اتحاد شود و براینمعنی مصدري است که به تکثر ماهیات و معانی کلی، متکثر می
از جهتی که گمان کرده است که موجودیت هر شیء  11بین دو شیء معنی ندارد. اما دیگري

، 12عبارت از یک نحو اتحادش با مفهوم موجود مشتق، یعنی این مفهوم کلی ذهنی است ( 
 .)520ص: 

هاي به اینکه نظر شارحان مزبور یا ذیل عبارتگردیم. باتوجهاکنون به بحث اصلی بازمی
ها و دعاوي شارحان در کنار دعاوي مالصدرا ارتهاست، لذا باید عبمالصدرا و یا با تکیه بر آن

ي سخن سبزواري بر این نکته است که سید گونه که دیدیم، تکیهمورد دقت قرار گیرد. همان
هر آنچه را در ذهن یا خارج است، «یا » براي وجود، فرد خارجی یا ذهنی قائل نیست«سند 

اد ماهیت با مفهوم موجود مشتق مناط موجودیت را اتح«و همچنین اینکه » داندماهیت می
اش بر عبارتی از ). حکیم سبزواري این عبارات را در تعلیقه396، ص: 5(نک. » کندتلقی می

 تأثیر آن بیان کرده است. عبارت صدرا به این قرار است: و تحت شواهد الربوبیهمالصدرا در 
المشتق من غیر ان یکون  جعلوا مناط الموجودیه اتحاد الماهیه مع مفهوم الموجود ةً و تار

 .)11، ص: 9» (للوجود قیام او ثبوت لنفسه او لغیره
مناط «مالصدرا در این عبارت صراحتاً به این اشاره کرده است که ازنظر سید سند، 

من غیر «توان از عبارت همچنین می». موجودیت اتحاد ماهیت با مفهوم موجود مشتق است
فهم نسبتاً صریحی به نفع این سخن سبزواري » ه او لغیرهان یکون للوجود قیام او ثبوت لنفس

 ».سید سند براي وجود، فرد خارجی یا ذهنی قائل نیست«دست آورد که به
سید «نماید این است که هاي سبزواري نسبت به بیان مالصدرا جدید میآنچه در عبارت

نچه در ذهن یا خارج آ«این ادعا که ». داندسند آنچه را در ذهن یا خارج است، ماهیت می
شود. آنچه در آثار سید سند مکرر ذکر شده ، در آثار سید سند دیده نمی»است، ماهیت است

یابد که با مفهوم موجود در است، این است که ماهیت فقط زمانی واقعیت و موجودیت می
کان  االمرما یکون مفهوم الوجود متحدا معه فی نفس«گوید: خارج متحد شود؛ براي مثال می

امتیاز الماهیه الموجوده عن المعدومه بان االولی «گوید: ) یا می14، ص: 6(نک. » موجودا
 ).46، ص: 7» (عین الموجودیه

ممکن است » داندسید سند آنچه را در ذهن و خارج است ماهیت می«این ادعا که 
» فسه او لغیرهمن غیر ان یکون للوجود قیام او ثبوت لن«هایی چون استنباطی باشد از عبارت
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هایی شبیه به آنچه را مالصدرا بیان کرده دهد. عبارتکه مالصدرا به سید سند نسبت می
 توان در سید سند به این صورت یافت:است می

، 6االمر به آن [ماهیت] قیام و ثبوتی ندارد؛ نه در ذهن و نه در خارج (وجود در نفس -
 .)23ص: 
االمر ندارد، نه در ذهن و نه در خارج ، تحققی در نفسوجود اگر امر عقلی انتزاعی باشد -

 .)13(همان، ص: 
هاي فوق چیست و آیا اکنون پرسش اصلی این است که مقصود سید سند از عبارت

ها به همان صراحتی که سبزواري بیان کرده است، نتیجه گرفت که توان از این عبارتمی
اي که سبزواري توان گفت مالزمهدیگر، آیا مییعبارتآنچه در خارج است، تنها ماهیت است؛ به

 برقرار کرده است، صحیح است.» اصالت ماهیت« و » فردنداشتن وجود در خارج و ذهن«بین 
ي سید سند وجود به دو اي ضروري است: در فلسفهبراي پاسخ به این پرسش بیان نکته

تواند سبب برداشت از وجود می نکردن به معناي موردنظررود و توجهکار میمعناي متفاوت به
شود و گاهی مراد آن اراده می» معناي مصدري«اشتباه شود. ازنظر سید سند گاهی از وجود 

آنچه حائز اهمیت است این است که نزد  .)21است (همان، ص: » مفهوم موجود«از وجود، 
بارات سید دارد: با دقت در ع» مفهوم موجود«احکامی متفاوت از » وجود مصدري«سید سند 

» وجود مصدري«داند، آید که وي وجودي را که در خارج و ذهن فاقد فرد میمی دستسند به
به به وجود مصدري، بلکه راجعاست. وي فاقد فرد دانستن معناي مصدري را نه فقط راجع

 داند:سایر معانی مصدري از قبیل وجوب، امکان و امتناع نیز صادق می
اند ها امور انتزاعیوجوب، امکان و امتناع به معناي مصدري باشد، آن اگر مراد از آن صفات،

ها صدق مشتق از آنکه نه در ذهن و نه در خارج بر اشیا عروض ندارند و از این مطلب، عدم
  .)68طور که درمورد وجود گفته شد ( همان، ص: آید، همانالزم نمی

ذهن، فاقد فرد و اعتباري است؛  وجود به معنی مصدري حتی نزد مالصدرا در خارج و
فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی غیر « فصلی را تحت عنوان  اسفارکه وي در چنان

 کند:مورد بیان میبه آن اختصاص داده است و دراین» مقوم الفراده
شود و مراد از آن، معنی انتزاعی عقلی از معقوالت ثانی و مفهومات وجود گاهی اطالق می

شود. ولی االمر نیست و وجود اثباتی نامیده میمصدري است که تحققی براي آن در نفس
گاهی مراد از آن، امر حقیقی است که عروض عدم و ال شیئیت را از ذاتش با ذاتش و از 

 .)75، ص: 10کند (ماهیت، با انضمام به آن منع می
ناي مصدري و وجود به معناي آید، مالصدرا بین وجود به معکه از این عبارت برمیچنان

حقیقت وجود تفاوت قائل است. وجود به معناي مصدري ازنظر وي اعتباري و در خارج فاقد 
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اي بین که وجود به معناي حقیقت وجود، امري اصیل است. بنابراین مالزمهفرد است، درحالی
آن وجودي که فاقد فرد دانستن وجود به معناي مصدري و اصالت ماهیت برقرار نیست، زیرا 

رسد نظر میشود. بهشده است غیر از آن وجودي است که اصیل خوانده می اعتباري خوانده
دهد، سبزواري وجودي را که اصالت آن را به مالصدرا و اعتباریت آن را به سید سند نسبت می

 به یک معنا به کار نبرده باشد.
شود. از آن مشتق می» ودموج«مقصود از وجود مصدري، همان وجودي است که مفهوم 

االمر موجود نیست، پس حال سؤال این است که اگر وجود مصدري ازنظر سید سند در نفس
که در عبارات خود سید سند مالك موجودیت را اتحاد ماهیت با مفهوم موجود دانستن (چنان

به آن  نیز آمده است)، به چه معنی است. سید سند خود از این شبهه آگاه بوده و سعی کرده
 پاسخ بدهد:

االمر عارض بر ماهیت نخواهد االمر موجود نباشد، در نفساگر بگویی: اگر وجود در نفس
ها نداشتن بین آنگویم: فرقبود و آنگاه بین امر موجود و معدوم فرقی نیست، در جواب می

چه االمر متحد است، موجود است و آنتمام نیست، زیرا آنچه مفهوم وجود با آن در نفس
آید که موجود بر چنین نیست، معدوم است. گفته نشود: بر طبق آنچه گفتید الزم نمیاین

کند که مبدأ محمول به موضوع قیام ماهیت صدق کند، زیرا صحت حمل عوارض اقتضا می
دانیم، بلکه گاهی قائم به آن گوییم: ما این مطلب را تمام نمیداشته باشد، زیرا در جواب می

گونه نیست؛ مانند زید موجود است و نفس عالم به ید متحرك است و گاهی ایناست مانند ز
 ).14، ص: 6ذاتش است (

کند، ما را به درك بهتري از آنچه سید سند درباب مالك صدق قضیه موجبه بیان می
 رساند:مراد سید سند می

طور ، همانآیداز قیام بالفعل زوجیت و فردیت بر شیء، صدق زوج و فرد بر آن الزم نمی
آید که مالك صدق . آن در صورتی الزم می12آیدکه از عدم قیام آن دو، سلب آن دو الزم نمی

که چنین نیست، بلکه مالك آن [صدق ایجاب، قیام مبدأ محمول به موضوع باشد، درحالی
 ).10، ص: 7االمر است (ایجاب]، اتحاد موضوع و محمول در نفس

. از قیام مبدأ 1ادعاي ایجابی و سلبی آغاز کرده است:  سید سند در عبارات فوق با دو
صدق مشتق الزم قیام مبدأ اشتقاق، عدم. از عدم2آید و اشتقاق، صدق مشتق الزم نمی

آورد: آید. سید سند درخصوص نخستین ادعاي خویش، در جایی دیگر چنین مثال مینمی
آید که بتوان از چنین قیامی الزم نمی تواند به ذهن قائم باشد، امااگرچه زوجیت یا فردیت می

جهت است که هرچند زوجیت و فردیت قائم زوج و فرد را بر ذهن حمل کرد. این امر از آن 
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، ص: 6آنکه صدق حمل، منوط به اتحاد است (به ذهن است، اما متحد با ذهن نیست و حال
27.( 

ي یک ذاتی با مانند رابطه گاهی ممکن است که اتحاد داشته باشد، اما قیام نداشته باشد؛
شود. همین حالت است که سید سند ؛ در این حالت حمل می»انسان«و » حیوان«ذات مثل 

به آن اشاره کرده » آیدصدق مشتق الزم نمیقیام مبدأ اشتقاق، عدماز عدم«در بیان سلبِی 
 است. در این حالت، صحت حمل داریم، چون اتحاد داریم.

ي موجبه، مالك صدق قضیه«عبارت سید سند را بهتر دریافت که توان این اکنون می
االمر قیام مبدأ محمول به موضوع نیست، بلکه مالك صدق، اتحاد موضوع و محمول در نفس

دانیم دانیم که بین منطقیون متعارف است که مراد از محمول، مفهوم آن است و میمی». است
ي موجبه که محمول )، لذا در قضیه14، ص: 7ست (که سید سند نیز به این نکته واقف بوده ا

، از طرفی مالك صدق قضیه، قیام مبدأ »زید موجود است«ي آن موجود است؛ مثالً در قضیه
قیام وجود مصدري، محمول، یعنی وجود مصدري به موضوع نیست تا در صورت عدم

ا محمول است و موجودیت بر آن صدق نکند، بلکه مالك صدق قضیه، اتحاد موضوع (زید) ب
 از طرفی نیز مقصود از محمول در این قضیه، مفهوم محمول (مفهوم موجود) است.

، »مالك موجودیت، اتحاد ماهیت با مفهوم موجود است«تا اینجا معناي این جمله را که 
که مالصدرا دانستیم. حال آیا باید مراد سید سند از مفهوم محمول (مفهوم موجود) را (چنان

دهد)، همان مفهوم کلی ذهنی دانست؟ براي جواب باز به عبارات خود سید ت میبه وي نسب
 کنیم:سند مراجعه می

کافی » زید انسان است در خارج«براي وجودِ طبیعت نوعیه در خارج، صدق این جمله که 
است. پس مراد از محمول در آن قضیه همان است که از لفظ انسان فهمیده 

نظر دارند. پس اگر مفهوم در خارج موجود نباشد، یون بر آن اتفاقطور که منطقهمان13شودمی
صحیح نیست که زید در خارج آن مفهوم باشد، زیرا آنچه در خارج موجود نیست، ممتنع 

در خارج موجود است و شکی  14است که شیء در خارج، عین آن باشد بالضروره، بنابراین آن
عیه در خارج موجود است (همان، ص: نیست که آن طبیعت نوعیه است، پس طبیعت نو

107.( 
ي معناي اندراجی قضایا، مقصود از این به مباحث منطقی در زمینهتوان باتوجهاگرچه می

را دریافت که محمول در قضایا مفهوم است، اما توجه به عبارت فوق از سید سند، براي درك 
شیء، حمل آن مفهوم بما بهتر این امر که مقصود سید سند از حمل مفهوم موجود بر یک 

صراحت پیداست، مقصود سید گونه که از عبارت فوق بههو مفهوم نیست، ضرورت دارد. همان
شود، لذا اگر سید سند سند از مفهوم محمول، طبیعتی است که مفهوم محمول از آن اخذ می
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را بر  )، نباید سخن وي21، ص: 6داند (االمر با ماهیت متحد میمفهوم موجود را در نفس
اتحاد مفهوم بما هو مفهوم حمل کرده و صورت نامعقولی از اصالت ماهیت را به وي نسبت 

 داد.
ردیف رویم که ازنظر سید سند همبراي استحکام بیشتر مطلب به سراغ مفاهیمی می

 کند:ها نیز بیان میوجودند. وي همین مطلب را درمورد آن
ي صادقه، در خارج با هم یک ي خارجیهحملیهي بدان که موضوع و محمول در موجبه

شیء هستند. پس چگونه ممکن است یکی از آن دو موجود باشد و دیگري موجود نباشد. از 
، 7آید که ممکن و کور در خارج موجود نباشد (اند، الزم نمیاینکه امکان و کوري اعتباري

 ).52ص: 
آید مکان به معناي مصدري الزم نمیبودن اطور که از اعتباريبراساس این عبارت، همان

آید که بودن وجود به معناي مصدري نیز الزم نمیکه ممکن نیز اعتباري باشد، از اعتباري
مفهوم موجود نیز اعتباري باشد و در خارج موجود نباشد. لذا مفهوم موجود، در خارج منشأ 

 انتزاع دارد. عبارت زیر از سید سند تأییدي است بر این مطلب:
فیه...  همنه فی العقل من حیث انها حاصل هالحاصل هالکلی هن اراد بمفهوم الموجود، الصورا

و هی من الحیثیه المذکوره لیست موجودیه شیء و ان اراد به هذا المفهوم من حیث انه 
ال یحتمل غیر کونه  هموجودیه الموجودات و متحد معها و متحقق فیها فهو بهذه الحیثی

 .)38، ص: 6( هموجود
شود، از حیثی ترجمه: اگر مراد از مفهوم موجود، صورت کلی باشد که در عقل حاصل می

شود...، مفهوم موجود از این حیث، موجودیت شیء نیست. اگر مراد از که در عقل حاصل می
آن، این مفهوم باشد از حیثی که موجودیت موجودات است و با آن متحد و در آن متحقق 

 جود]، از این حیث ممکن نیست که موجود نباشد.است، پس آن [مفهوم مو
بودن که صرفًا یک صورت کلی ذهنی طبق این عبارت، مفهوم موجود، نه از حیث مفهوم

است، بلکه از حیثی که موجودیت ماهیت و معیار موجودیت اشیاء است و با آن متحد و در 
 آن متحقق است، قطعاً موجود است. 

ادعاي آقاي جوادي آملی در اصالت ماهوي بودن سید سند  توانبه همین نکته میباتوجه
). عبارتی که مورد استناد ایشان 389، ص: 5،ج 4را نیز پاسخ گفت (نک. رحیق مختوم در 

الموجود عنده مفهوم بسیط کلی شامل للجمیع بدیهی «است، این سخن مالصدراست که 
، 10اعتباریا محضا ( 15؛ لکونهالتصور، و ال شک ان الموجود بهذا المعنی لیس اثر للفاعل

مشخص شد که نزد سید سند مفهوم موجودي که اتحاد آن با ماهیت معیار صدق )». 493ص:
 آن بر ماهیت است، مفهوم صرف نیست.
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توان ي وي، نمیبه محکمات فلسفهخالصه اینکه بعد از مراجعه به آثار سید سند و باتوجه
کنند تا سید سند را اصالت ماهوي ها اتکا میآن از عباراتی که مالصدرا و شارحان وي بر

شود دیگر، در آثار سید سند عباراتی یافت میدست آورد. ازطرفي را بهبخوانند، چنین نتیجه
شود. البته این به آن ها اصالت وجود به همان معناي موردنظر مالصدرا استنباط میکه از آن

توان نتیجه گرفت که چون در زمان نین میمعنی نیست که وي اصالت وجودي است، بلکه چ
سید سند هنوز بحث اصالت ماهیت و اصالت وجود به شکل امروزي آن شکل نگرفته بوده 

که براي خود مالصدرا مطرح بوده، براي سید سند مطرح صورت واضح چناناست، این تمایز به
 .نبوده است، لذا اصالت ماهوي خواندن وي با قطع و یقین همراه نیست

 

 . نتیجه5
پس از گزارش اقوال شارحان مالصدرا در ادعاي اصالت ماهوي بودن سید سند مشخص 

هاي وي بوده است. ي اتکاي ایشان در این ادعا بر سخنان مالصدرا و ذیل عبارتشد که عمده
هاي مالصدرا اختالف عمیقی میان خوانش وي از سخنان سید همچنین در بررسی عبارت

شود و ها توجه نکرده است دیده میهاي سید سند که مالصدرا به آنتسند و دیگر عبار
توان اصالت ماهوي بودن را با اتکا هاي سید سند نمیبه عبارتاساساً مشخص شد که باتوجه

به مستندات صدرا و شارحان او به وي نسبت داد، زیرا مشخص شد آنجا که سید سند وجود 
داند، مقصودش وجود مصدري است که ازنظر فرد نمیرا هم در خارج و هم در ذهن داراي 

مالصدرا نیز نه فرد خارجی دارد و نه فرد ذهنی. همچنین مشخص شد که ادعاي سید سند 
درخصوص مالك موجودیت یک شیء با ابتناي بر اتحاد آن شیء با مفهوم موجود را نباید 

ایا معنا کرده، به ي منطقی حاکم بر مالك صحت حمل در قضبدون درنظرگرفتن پیشینه
که نگر تکیه کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که ازآنجاییبرداشتی کامالً مفهومی

ي اصالت ماهیت یا وجود، براي پیشاصدراییان هرگز با همان وضوح در تفکیک میان مسأله
 ماهیت و وجود طرح و بحث نشده است که براي صدرا و پساصدراییان مطرح بوده، طبیعی

ي برداشت اصالت ها بدون دغدغهاي از سخنان سید سند را یافت که در آناست که بتوان پاره
هاي وي رد پردازي شده باشد؛ برداشتی که البته با ارجاع به سایر عبارتماهیت عبارت

دیگر ازآنجاکه بحث اصالت ماهیت و اصالت وجود، در زمان سید سند در عوان شود. ازسويمی
توان با تکیه بر عبارات ي این بحث قرار دارد، نمیود بوده و سید سند در زنجیرهگیري خشکل

ذکرشده از وي که در تأیید اصالت وجود بود، او را اصالت وجودي نیز دانست. اصل تدوین 
مقاله بر رد دالیل قائلین به اصالت ماهوي بودن سید سند مبتنی است و تأیید قول اصالت 

 طلبد.بحث دیگري را میوجودي بودن وي، خود 



 123  نقد و بررسی اصالت ماهوي بودن سید سند

 هایادداشت
 . مراد قیام و عروض است.2              ي دکتري است.نامه. این مقاله مستخرج از پایان1
 ي حکیم سبزواري را در سید سند نیافت.. نویسنده متن مورداشاره 3
 ي سید سند درباب عروض وجود بر ماهیت.. نظریه4
 . مراد استقالل وجود و ماهیت است.6                                  . مراد از مصنف، مالصدراست.5
کند که همان ترکیب . مالصدرا در ترکیب اتحادي ماده و صورت ابتدا نظر سید سند را بیان می 7

کند و پاسخ ي سید سند را مطرح میاتحادي ماده و صورت است و بعد از آن، اشکاالت دوانی بر نظریه
اند اما کار بردهکند که هر دو نهایت تالششان را در تبیین این مسأله بهگوید و درنهایت بیان میمی

یک جهت است که هیچ ها وارد است، از ایناند. اشکاالتی که بر آنیک به مشرب تحقیق وارد نشدههیچ
به حقیقت وجود و موجود دست نیافتند. مالصدرا بعد از این بدون اینکه نامی از آن دو ببرد، با عبارات 

بین دهد. آنچه دراینموجودیت نسبت میبه هریک مطلبی را در مالك » و اما االخر«و » احدهما«
سید سند است؛ زیرا در آثار سید سند با عباراتی » و اما االخر«واضح است این است که مراد وي از 

امتیاز «)، 14، ص: 6(نک. » االمر، کان موجوداما یکون مفهوم الوجود متحدا معه فی نفس«از قبیل 
)، مالك موجودیت، اتحاد 46، ص: 7» (عین الموجودیهاالولی الماهیه الموجوده عن المعدومه بان 

بر این، مالصدرا همین مطلب را در شی با مفهوم موجود ذکرشده است نه نفس وجود مصدري. عالوه
). 396، ص: 5و  11، ص :9داند (آورده است و سبزواري قائل آن را سید سند می شواهد الربوبیه

ي دوانی داند، عالمهمالك موجودیت را در نفس وجود مصدري میکه  بنابراین مراد مالصدرا از آن
 است.

ي اتحاد ماده و صورت سید سند وارد کرده و پاسخ صحیح . اشکاالتی که محقق دوانی بر نظریه8
 ها.ندادن سید سند به آن

 . محقق دوانی.10           . محقق دوانی و سید سند.9
 آید.قیام زوجیت و فردیت، سلب زوج و فرد الزم نمی. از عدم12                             . سید سند.11
 است.» مفهوم انسان«شود، همان . مراد سید سند ازآنچه از لفظ انسان فهمیده می13
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،تصحیح سید جالل الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه)، 1360( ،___________. 9
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