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"Quiddity" in Qādī Sa‘īd Qumī’s Thought
Mahdi Hariri*
Sayyed Hossein Mousavian**
Seyyed Mahmoud Yosefsani***
Muḥammad ibn Muḥammad Mufid al-Qumī (b. AH 1049 /AD 1640 ), known in
the historiography as Qāḍī Sa‘īd Qummī is one of the famous thinkers of the
Isfahan Philosophical School (corban, 1384, 36) (zādhoosh, 1391,37-40) most
reckoned as a theologian & gnostic, but seems that precise study on his
philosophical thoughts according to his texts has been neglected as seems
his biography to be rather obscured either (Rouḍāti,1386,9-18).
Philosophacal aspects of his thoughts, particularly basic philosophical terms
of his texts has not been discussed yet; his thought on essentialism known
as ontological primacy of essence (the doctrine of aṣālat al-māhiyya) (Rizvi,
2007,183) & his critique & rejection to the theory of priority of existence (the
doctrine of aṣālat al-wujūd) & substantial motion of famous safavid
philosopher, Mullā Sadrā Shīrāzī (d. AH 1045 /AD 1635 ) has not been the
subject of a serious comparative study. So it is of the most significance to
recognize what the terms such as existence (wujūd) & quiddity (māhiyya)
mean according to his basic texts. What I propose to do in this paper is to
present the perception of quiddity (māhiyya) in the thought of Qāḍī Sa‘īd
Qummī. Since he is ascribed to prepatetic philosophy & has been familiar to
Iluimination philosophy of suhrawardi, we shall have a interpretion on Qāḍī
Sa‘īd’s words with regard to their discussions.
In islamic Philosophical tradition, at least two perceptions & definitions
of quiddity (māhiyya) can be traced; quiddity in general (al māhiya bil ma‘na
al a‘am) & quiddity as whatness-what is said to answer the question of
whatness (al māhiya bil ma‘na al ‘akhas); these two perceptions –between
philosophers prior to Qāḍī Sa‘īd– is discussed & specified by Mullā Sadrā
Shīrāzī (Mullā Sadrā Shīrāzī,1981,v2,2-3) & his followers, pointed by
Suhrawardi (Suhrawardi, 1380a,362;398-399) but are not so distinct in
Avicenna’s arguments; Avicenna describes quiddity (māhiyya) as ‘what by
which it is what it is’ or essence (Zāt) or reality (haghīghah) (Ibn
sina,1405,28-29) also he describes quiddity as whatness-what is said to
answer the question of whatness- or definition (ḥad) (Ibn sina,1405,37;52)
but ephasizes that if what we suppose it as quiddity (as what is said to answer
the question of whatness) is not identical to what by which it is what it is, it
would not be quiddity (māhiyya) (Ibn sina,1404,245) so the relation of these
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two perceptions seems to be as name (definition) & essence that in both
states (mind & external being) need to accidence of existence (wūjūd) to be
existent, whereas in Mullā Sadrā Shīrāzī’s supposition, quiddity in general is
identical to existence (wujūd) & in second perception,quiddities are
supposed mental posited (‘tebāri) notions (Mullā Sadrā Shīrāzī,1981,v2,2-3).
Qāḍī Sa‘īd defines quiddity (māhiyya) as ’what by which it is what it
is’(Qummī,1381,126-127) & as essense (Zāt) & base (aṣl) (Qummī,1381,159)
that is what is called specific existence of every beings (al wūjūd al khās)
(Qummī,1379,280-281) that is conceived by intuition as the same way that
the cause surrounds & intellects his effect (Qummī,1377,v2,137). According
to such descriptions, quiddities seems to be all real external beings & such a
proposition may accord with quiddity in general (al māhiya bil ma‘na al
a‘am) in Mullā Sadrā Shīrāzī’s words & quiddity (māhiyya) in Suhrawardi’s
& Avicenna’s; but he does not discuss of second perception of quiddity (al
māhiya bil ma‘na al ‘akhas) as a abstractional or mentally posited meanings.
Detailed & precise study on Qāḍī Sa‘īd writings represents that every
existent’s quiddity in Qāḍī Sa‘īd’s thought is identical to what by which it is
what it is or quiddity in general (al māhiya bil ma‘na al a‘am) & quiddity as
whatness-what is said to answer the question of whatness -has not been his
target in arguments. According to his words, Quiddity is the all reality &
essence of each existent & in another word, quiddity of everything is
identical to it’s existence that is specific (al wūjūd al khās); his such
perception is close to of Avicenna’s & Suhrawardi’s.
In explanation two problems on external realization of quiddity, that are
the problem of creation & the problem of distinction, he declares that every
quiddity is created by simple creation of it’s creator not to prosody or
accidence of existence as implied in some Avicenna’s phrases that provoked
Fakhr Rāzī’s & Suhrawardi’s critiques .It is the quiddity that is created as the
unique creation of it’s creator & prediction of ‘being created’ to the other
predicates & accidents as existence will be secondary (Qummī,1381,125-126)
& it is our mind that attributes the other things to be created
(Qummī,1377,v2,244) So the creation of existence (wūjūd) or prediction of
creation to existence or dependence of creation of every thing (entity) to
accidence of existence is meaningless; he emphasizes that compound
cration is a weak word (Qummī,1381,125-126). These arguments will expel
all things, except quiddities, out of the expance of causality; in such a way
he denied any externality or pricipiality of existence (wūjūd) & declare his
critique to Mullā Sadrā Shīrāzī (Qummī,1381,125-126).
In addition, Qāḍī Sa‘īd denies every kind of being\existence for quiddity
before creation of it’s creator. (Qummī,1379,310-314); quiddity has not any
kind of pre-existence or externality before being created by it’s creator
(Qummī,1379,310-314).
In problem of distinction he names the creation of creator as the just
cause of distinction of every existent & refuses any causality of accidents &
properties to make existents distinct (Qummī,1381,128-129) so the
externality & distinction of quiddities does not need to accident of existence
to become existent & also does not need to attributes & properties to become
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distinct.Thus some ambiguities in Avecinna’s words that motivated
suhrawardi’s critiques, will eliminate in Qāḍī Sa‘īd’s thought on quiddity.
It would be clear that Qāḍī Sa‘īd’s position on principiality or primacy of
quiddity -in general- (the doctrine of aṣālat al-māhiyya) is not in opposition
to the theory of principiality or priority of existence to quiddity-as
whatness-(the doctrine of aṣālat al-wujūd) in Mullā Sadrā Shīrāzī’s thought;
precise study on Qāḍī Sa‘īd’s works specificly his perception of existence
will make his representation on metaphsical ralation of quiddity &
existence, more concievable.
Key words: Qāḍī Sa‘īd Qumī, Existent, existence, Quiddity, Creation,
principiality.
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چکیده
«ماهیّت» از نظر قا ضی سعید« ،ما به ال شیء هو هو» يا ماهیّت بالمعنی االعم
استتتت و ماه یّت به معنای « ما يقال فی جواب ما هو» مورد نظر وی نبوده
استتت؛ ماهیّت ،حقیقت ،ذات و صتتورت شتتیء و در رعبیر دي ر« ،ماهیّت
شیء»« ،وجود خاص شیء» است؛ اين رلقّی ،به رلقّی ابن سینا و سهروردی
از «ماهیّت» ،نزديک است.
قاضتتی ستتعید در ربیین دو حکم از احکام ماهیّت در نحوه رحقق ماهیّت در
عالم خارج ،يعنی دو مستتهله جعو و رش تصّ  ،نفسِ «ماهیّت» را مجعول به
«جعو بستتی » از ناحیه جاعو دانستتته و هرگونه رقرّر ماهیّت ،پیش از جعو
جاعو را نفی مینمايد و رشت تصّ ماهیّت را نیز به «جعو جاعو» میداند؛
ب نابراين رحقق ماه یّت ،ن یازم ند عروض وجود بر ماه یّت نصوا هد بود و
پیچیدگیهايی که در اقوال ابنستتتینا در کیفیّت عروض وجود بر ماهیّت يا
ارجاع رشصّ به اعراض ماهیّت ،مطرح بوده است و سبب نقد سهروردی
بر مشّائیان گشته ،برطرف خواهد گرديد.
کلیدواژهها :قاضی سعید قمی ،ماهیّت ،ماهیّت بالمعنیاالعم ،جعو ،رشصّ

.
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مقدمه
در مکتب فلستتفی اصتتفهان 9،در کنار حکمت متعالیه مالصتتدرا ،جريان فکری دي ری
مشتتاهده میگردد که به «مکتب فرعی اصتتفهان» 2موستتوم گشتتته و از برجستتت ان ،ن،
مالرجبعلی ربريزی و شاگرد وی ،قاضی سعید قمی را میروان نام برد .ايشان در مسائلی
ا سا سی چون ا شتراک معنوی وجود ،ا صالت وجود و م سهله ا سماء و صفات واجب
رعالی ،به رقابو با حکمت متعالیه برخاستتتهاند (کربن999 :9398،؛،شتتتیانی9398 ،ج:9
299؛ ابراهیمی دينانی )93-92 :9382،و نظر به ،نکه بررسی ،راء و ادلّه مصتلف و بعضاً
متقابو در مسائو فل سفی ،سبب ردقیق و رعمیق فهم از م سهله خواهد بود ،رحقیق ،راء و
مواضتتف فلستتفی ايشتتان در ربیین اصتتالت ماهیّت و نفی اصتتالت وجود ،موجب رعمیق
شناخت م سائو ا صلی فل سفه ا سالمی و مفردات ،ن همچون وجود و ماهیّت گرديده و
نیز نقشتتی موثر در شتتناخت بهتر حکمت متعالیه صتتدرالمتهلهین خواهد داشتتت؛ جالب
،نکه قاضتتی ستتعید نیز نظام فلستتفی و بستتتر مباحی خويش را همان حکمتمتعالیه
میخواند (قاضتتی ستتعید922،939،939:9389،؛ همو )310:1379،امّا در ،ن «ماهیّت» را
اصیو و محور مباحی هستی شناسی خويش میداند.
با وجود رجلیوها 3از جاي اه علمی و عرفانی قاضی سعید ،او را متهم به رشتّت ،راء
و ستستتی انظار کردهاند (،شتتیانی9398 ،ج299 :9؛ کديور939-999 ،9399 ،؛ يوستف
ثانی233 :9383،؛ بکايیان )9384،در حالیکه شرح حال و ،ثارش چندان مورد رتبّف قرار
ن رفته است و شايد روجّه به اشتباهاری که در شناخت هويّت قاضی سعید قمی و شرح
حال و ،ثار منستتوب به وی رد داده استتت و رفکیک هويّت «قاضتتی ستتعید قمی» از
«محمد سعید حکیم» 9،بتواند به بسیاری از اين رعارضات پاسخ گويد.
برر سی ،ثار -قطعی االنت ساب -وی ،چنانکه خواهد ،مد ،شواهدی از رمايز ،راء وی
با مشّائیان و نیز رفاوت مبانی نظام فلسفیاش با حکمای صدرايی به دست میدهد که از
،ن جمله ،رلقّی او از ماهیّت است .ارزيابی صحیح ،راء قاضی در رقابو با صدرالمتالهین
پس از شتتناخت دقیقرر رلقّی او از مفردات مستتهله« ،ماهیّت» و «وجود» ،ممکن خواهد
بود و پس از اين ارزيابی مقدماری استتت که میروان به رقرير صتتحیح موضتتف وی در
«اصالت ماهیّت» دست يافت.
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در اين پژوهش ،پس از بررسی اجمالی ماهیّت نزد حکمای پیشین همچون ابن سینا،
سهروردی و مال صدرا ،به برر سی رعريف و اطالقات ماهیّت ،نحوه شناخت ماهیات و
در پايان برای شتتتناخت نحوه رحقق ماهیات در خارج ،به دو مستتتهله اصتتتلی-جعو و
9
رشصّ  -خواهیم پرداخت.

پیشینه پژوهش
پژوهشهايی که راکنون در ،ثار و اندي شههای قا ضی سعید انجام شده 9،ناظر بر مباحی
أ سماء و صفات حق و ارزيابی الهیات رنزيهی وی و رطبیق ،ن با ،راء دي ر اندي شمندان
همچون فلوطین و ابن میمون بوده استتتت .همچنین دي ر ارزيابی های ارائه شتتتده از
موا ضف فل سفی قا ضی سعید در قالب مقدّمه بر ر صحیح ،ثار وی ،پاياننامهها و مقاالت،
هیچيک به صتتورت مجزّا به شتتناخت رلقّی او از ماهیّت نپرداخته استتت .رنها پژوهش
مررب با اين مقاله ،پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان «موضف قاضی سعید قمی درباره
مبانی فلسفی مالصدرا» ن ارش بی بی زهرا بکايیان است که به مسهله وجود و ماهیّت و
مواضتتف قاضتتی ستتعید در برابر اصتتالت وجود صتتدرايی پرداخته ،امّا متمرکز بر ،راء
مال صدرا ا ست و ،راء قا ضی سعید را ضعیف و وی را قائو به ا صالت ماهیّت دان سته
ا ست .اين پژوه ش ر ،مو ضف قا ضی را فاقد دلیو معتبر ،و ،راء وی را مبتنی بر مباحی
الفاظ و همچنین ناشی از ان یزههای دينی و وی را دچار اضطراب در ،راء دانسته است
(بکايیان )9384،حال ،نکه –عالوه بر عدم رو جّه به ضتتتعف استتتتناد ،ثاری چون کلید
بهشت به قاضی سعید -روجّه به رفاوت رلقّی از ماهیّت نزد مالصدرا و قاضی سعید ،در
اين پژوهش مشاهده نمی شود، 9.نچه در قالب مقدمه بر ،ثار وی و مقاالت علمی دربارة
وی به رشته رحرير در،مده نیز به رحقیق دربارة رلقّی وی از ماهیّت نپرداخته است .و لذا
به نظر میرسد رحقیق رفصیلی در مبانی انديشه فلسفی قاضی سعید به ويژه رلقّی وی از
«ماهیّت» ،راکنون انجام نپذيرفته است.

ماهیّت نزد حکمای پیش از قاضی

نظری بر اقوال ابنسینا – به سبب ،نکه قاضی سعید را پیرو حکمت مشّاء دانستهاند – ،
سهروردی – که ماهیّت را ا صیو و وجود را اعتباری دان سته ا ست -و مال صدرا  -که
موضف وی در اصالت وجود و اعتباريت ماهیّت ،مورد مصالفت قاضی سعید قرار گرفته
است -زمینه فهم و رحلیو بهتر سصن قاضی سعید را فراهم خواهد نمود.
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«ماهیّت» در دو معنا يا اطالق در نزد فیلستتوفان بهکار رفته استتت :يکی «ما يقال فی
جواب ما هو» و دي ری «ما به الشتتیء هو هو» و رفکیک اين دو اطالق ماهیّت و احکام
،ن مورد رصتتتريح حکما بوده (مالصتتتدرا ،9923،ج )2-3: 2و به ويژه در رفف رعارض
ّ ّ
ظاهری دو قاعده «واجب الوجود ال ّ
ماهی ته إن ّی ته»مورد روجه و
ماهیۀ له» و «واجب الوجود
استتتفاده قرار گرفته استتت (ستتهروردی9383 ،ج)348-344 :9؛ حال ،نکه ماهیّت ،خود
يک معقول اولی يا مفهوم ماهوی نی ست لذا رعريفی که از ماهیّت ارائه میگردد ،رعريفی
لفظی استتتت ،چرا که مفهوم « ماه یّت» ،خود از ماه یّات خارجی که حک ما ،ن را در
مقوالت ع شر ح صر نمودهاند نمیبا شد و لذا ا شکال دوری بودن برای رعريف ماهیّت،
فاقد جاي اه است (مالصدرا9923،ج.)9-9: 2
ابن سینا در بیان ماهیّت شیء در مدخو منطق ال شفاء ماهیّت را به معنای اعم ربیین
نموده ا ست« :هر شیء ماهیّتی دارد که بدان ،همان چیزی ا ست که ه ست و ،ن ماهیّت
همان حقیقت بلکه ذات ،ن شیء ا ست» (ابن سینا )28-24: 9939،و در باب برهان نیز
در ربیین قول ارسطو در داللت حد بر ماهیّت ،ماهیّت را حقیقت شیء و «ما به الشیء به
هو ما هو » میخواند (همان )92:و حتی متذکر میگردد که اگر ،نچه که ما ،ن را ماهیّت
شتتیء میپنداريم« ،ما به الشتتیء هو هو» نباشتتد ،اصتتال ماهیّت نصواهد بود (همو9939،
.)299:
امّا اگر در يک شیء ،ماهیّت ،ن يا همان «ما به الشیء هو هو» برای ما مجهول باشد،
پرسش از حقیقت شیء با عبارت «ما هو هذا الشیء» خواهد بود و ،نچه در پاسخ به اين
ستتتؤال می،يد و شتتتیخ از ،ن رعبیر به «ما يقال فی جواب ما هو» می کند ،قول دالّ بر
ماهیّت شتتیء و به رعبیر دقیق رر «حدّ» ،ن استتت (همو .)92: 9939،رعريف ابنستتینا از
ماهیّت به «ما يقال فی جواب ما هو » در منطق الشتتفاء (همان  )39:که بیان ر مجموعه
ذاریّات شتتیء استتت (همان) و ماهیّت به معنای اخ نامیده میشتتود ،داللت بر همان
حقیقت شتتتیء يا ماه یّت بالمعنی االعم دارد؛ پس ماه یّت هر موجود ،همان حقیقت و
ذات ،ن است.
از ،نجا که گزارش مالصتتدرا از ابن ستتینا که در ،ن ابن ستتینا قائو به دو معنا يا دو
اطالق از برای ماهیّت باشتتد ،محو رهمو میباشتتد 8و پژوهشت ران با استتتناد به مواضتتف
مصتلف ،ثار ابنستتتینا ،اين دو معنای ماهیّت را دارای نستتتبت دال و مدلول به يکدي ر
دان ستهاند  -از جمله شواهد اين مدعا ،ن ا ست که او به سبب ارّحادی که میان ا سم و
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مسمّی برقرار است ،عالوه بر «ما به الشیء هو هو» ،گاهی از «حد» و «ما يقال فی جواب
ماهو» نیز با عنوان « ماه یّت» ياد می کند - 4به نظر میرستتتد رفکیک اين دو اطالق به
،ن گونه که يکی به معنای اعم و دي ری به معنايی اخ باشتتتد ،مطمح نظر وی نبوده
93
است.
اين دو معنا يا اطالق ماهیّت در ،ثار سهروردی با و ضوح بی شتری م شاهده می شود؛
وی به رهثیر رمايز اين دو اطالق در دو مستتتهله رمايز وجود و ماهیّت و ماهیّت واجب
رعالی روجه دا شته و میگويد« :ماهیت را به «ما به ال شیء هو هو» ( يعنی ،نچه حقیقت
شیء بدان ا ست) شناختهاند که مترادف واژه «حقیقت» بهکار میرود ،و گاه ،در معنای
خاص ،به ،نچه ورای وجود است ،در اشیايی که وجود عارض ،ن میگردد ،اخت صاص
میيابد و به اين اعتبار گفته میشتتود که «مبدأ اول ماهیت ندارد» و امّا به اعتبار اول،
دارای ماهیت استتت» (ستتهروردی 9383 ،ج )392: 9و درباره ماهیّت حق رعالی گويد:
«واجبالوجود ماهیت ندارد – يعنی امری که وجود زائد بر ،ن باشتتد – بلکه ماهیّت او
همان وجود استتت – يعنی ،نچه او هويّت خود را از او دارد وجود استتت – و مفهوم
ماهیّتی که از او ستتت لب می گردد غیر مفهومی استتتت که از برای او اث بات می گردد»
(ه مان .)348-344:پس اج ما ًال ماه یت بالمعنی االخ از وا جب ستتت لب و ماه ّیت
بالمعنی االعم برای او ثابت می شود (همان .)348-344:سهروردی ماهیّت را همان ذات
و حقیقت شیء ،به قید رحقّق در خارج ،میداند (همان)392:؛ البته وی در المطارحات
از شرط وجود خارجی برای اطالق ذات و حقیقت به ماهیّات اشیاء نیز صرفنظر نموده
و ذات و حقیقت خواندن ماهیّت ذهنی را نیز پذيرفته ا ست (همان )999:و در بحی از
ماهیّات مرکّب و ب سی  ،مق سم را «حقیقت» قرار داده ا ست (همو9383،ج )99: 2حال
،نکه وی ذات ،حقیقت و ماهیّت به معنای اوّل را ،يعنی ذات بما هو ذات يا حقیقت که
اشاره به ذات و حقیقت عینی خاص نداشته باشد ،اعتبارات ذهنی خوانده و رصريح می
نمايد که اين مفاهیم از معقوالت ثانیهاند(همو 9383 ،ج .)399: 9به نظر میرسد وی در
عمده مباحی خويش ،ماهیت بالمعنی االعم را مورد بحی قرار می دهد ،که مترادف با
«حقیقت» شتتیء به کار میرود و عبارت استتت از حقیقت عینی اشتتیاء که به کشتتف و
شهود معلوم میگردد و به اضافه اشراقیّه ،مجعول میگردد ،پس عینی و حقیقی بودن ،ن
امری مسلّم بوده و قول به اعتباريّت وجود ،الزمة ،ن خواهد بود.
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در انديشتته میرداماد نیز ماهیّت ممکنات ،همان حقیقت عینی ،نهاستتت و وی وجود
شیء را وقوع نفس شیء در ظرف رحقّق خويش میخواند ،نه لحوق يا انضمام امری به
شیء ،و،نان را که وجود ماهیّت را ورای مفهوم موجوديّت م صدری و از او صاف عینی
میشتتمارند ،شتتايستتته خطاب نمیداند (میرداماد)39: 9399،؛ امّا دربارة واجب رعالی،
رصتتريح میکند که وجودش ،بعینه همان ذارش استتت و إنّیّت او ،همان ماهیّت اوستتت
(همو .)239-239: 9399،بدين معنا در انديشة میرداماد نیز ماهیّت ،حقیقت و ذات شیء
يا «ما به الشیء هو هو» میباشد.
امّا «ماهیّت» در ،ثار مالصتتدرا ،به ربف بحی از «وجود» و مستتهلة «اصتتالت وجود»،
ربیینهای مصتلفی يافته استتت چنانکه ،ن را حدّ وجود يا خیال وجود دانستتته استتت که
هريک رقريری متفاوت از مسهلة اصالت وجود واعتباريّت ماهیّت به دست میدهد -99و
البته در اين پژوهش محو بحی نیستتتت -امّا مالصتتتدرا نیز به روشتتتنی اين دو اطالق
ماهیّت را بیان نموده و میگويد رمامی اموری که ما با ،نها سر و کار داريم ماهیّتی دارند
و انیتی؛ ماهیّت عبارت است از ،نچه در پاسخ به سؤال «ماهو» می ،يد و فق يک مفهوم
کلی استتت و بنابراين نمیرواند بر اموری که علم به ،نها منحصتتر در مشتتاهده و علم
ح ضوری ا ست ،اطالق گردد؛ همچنین رف سیر دي ری نیز برای ماهیّت وجود دارد و ،ن
«ما به الشیء هو هو» است ،اين معنا از ماهیّت هم بر امور قابو ادراک به علم حصولی و
هم بر اموری که رن ها قا بو شتتتهود ند اطالق شتتتتده و بر ه مه عموم یّت دارد
(مالصدرا9923،ج.)3: 2
وی میگويد« :ماهیّات و حقايق دوگونهاند :ماهیّتی که عین إنّیّت استتت و بدين معنا
نه کلی استتت و نه جزئی ،جزئی به اين معنی که به رش تصّص تی زائد بر ذات متش تصّ
با شد ،بلکه عین ر شصّ ا ست و وجود و ر شصّ يک چیز ا ست ...و ماهیّتی که غیر
إنّیّت استتت که در اين معنا شتترکت و کلّیت را می پذيرد .بدين معنا لوازم قستتم اوّل،
چیزی جز لوازم خارجیت و شص صیّت نی ست برخالف ق سم دوم که چیزی نی ست جز
امور اعتباری کلی که وجودی در خارج ندارد» (همان) و در ربیینی دي ر ،ماه یّات را
حکايات عقلی اشتتیاء خارجی و شتتبح ذهنی ،نها میخواند ،رصتتوير ذهنی که از حقايق
خارجی در مدارک عقلی و ح سّی ظهور میيابد و معنا و مفهوم وجودات عینی ا ست و
از دايرة عل یّت و معلول یّت و رهثیر و رهثّر خارج بوده و متعلّق جعو جاعو و افاضتتته
پرورد گار نمی باشتتتد بل که محقّق به حقی قت وجود و ظاهر به نور وجود استتتت
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(همان233-239:؛ مصباح .)22: 9939 ،لذا بر مبنای قول مال صدرا بر اصالت وجود بايد
گقت« ،ما به الشیء هو هو» همان وجود شیء و «مايقال فی جواب ماهو» مفهوم کلی ،ن
است که روس ذهن انسان از حد و نق وجود شیء انتزاع می شود و بدين ررریب در
مکتب اصالت وجود مالصدرا ،اين دو اطالق ماهیّت ،رمايزی بسیار جدی پیدا میکنند.
در نظر ابن سینا ،ماهیّت همان «مابه الشیء هو هو» يا ذات و حقیقت شیء است که
چنانچه مجهول باشتتد ،از ،ن به «ما هو» پرستتش میشتتود و پاستتخ «ما يقال فی جواب
ماهو» ،مفهومی ا ست که داللت بر «ما به ال شیء هو هو » دارد و اين دو اطالق ،ن سبت
دالّ و مدلول با يکدي ر دارند امّا در نظام فلستتتفی صتتتدرايی ،مصتتتاديقی کامالً متمايز
میيابند؛ در اندي شه سهروردی و میرداماد نیز ماهیّت بالمعنی االعم مورد بحی است که
همان حقیقت ا شیاء ا ست و به جعو ب سی جاعو ،در خارج متحقّق میگردد و لذا اين
دو حکیم با پیشفرض اصتتتالت ماه یّت -بالمعنی االعم ،-وجود را اعتبار عقلی و فاقد
مصتتداق عینی-زائد بر ماهیّت و انیّت ،ن -دانستتتهاند و پیشفرض پنهان استتتداللهای
ايشتتتان بر اعتباريّت وجود ،رحقّق ماهیّت در عالم عین استتتت حال ،نکه مالصتتتدرا ،با
انديشتتة اصتتالت وجود ،بر رفکیک دو اطالق ماهیّت رهکید نموده و با رمرکز بر ماهیّت
بالمعنی االخ  ،به استدالل بر اعتباريت ماهیّت و اثبات اصالت وجود ،همت میگمارد.
بدين ررریب به نظر میرستتد ،رفاوت در رلقّی از ماهیّت ،محو نزاع در مستتهله «اصتتالت
وجود» يا «اصتتالت ماهیّت» را به رقابو دو نظام فلستتفی متمايز با مبنای متفاوت ،ریییر
موضف میدهد.
ماهیّت در نزد شیخ رجبعلی ربريزی نیز در ضمن مباحی وی در بیان قاعده «ال ّ
ماهیۀ
من حیث هی لیستتا اال هی» و نفی رأی مالصتتدرا بر «اصتتالت وجود» مورد بحی قرار
گرفته است و به استناد اين امر ،مراد وی از ماهیّت را معنای خاص ،ن دانستهاند (امینی،
 .)93: 9348با لحاظ اين پی شینة راريصی ،حال الزم ا ست برای شناخت مو ضف قا ضی
سعید ،به بررسی اقوال وی در باب ماهیّت بپردازيم.

شناخت ماهیّت
موا ضف بحی قا ضی سعید از «ماهیّت» ب سیار محدود 92و عمده بحی وی از ماهیّت در
دو رستتاله چهارم و پنجم از کتاب االربعینیات ،مده استتت .برای نزديک شتتدن به رلقّی
قا ضی سعید از ماهیّت ،ابتدا به سصنان وی در رعريف ماهیّت ،شناخت حد و ماهیّت

«ماهیّت» در انديشة قاضی سعید قمی

933

ا شیاء و سصن ويژه وی در «وجود خاص» خواندن ماهیّت شیء بر مبنای اقوال وی در
اين دو رساله و نیز اشارات موجود در ساير ،ثار ،میپردازيم.

تعریف و اطالقات ماهیّت
قا ضی سعید در االربعینیات ،در دو مو ضف به رعريف ماهیّت پرداخته ،يکی در ر ساله

چهارم االربعینیات – مرقاۀ األسرار و معراج األنوار -در رعريف ماهیّت گويد« :الماهیة هی ما
به الشتتیه هو هو» (همان )929-929:و در عبارت دي ری در رستتاله پنجم همین کتاب-
النفحات االلهیة و الخواطر االلهامیة -گويد« :ال ّ
ماهیة هی الذات و االصتتت » (همان)994 :؛
بدين رعريف ،ماهیّت ،همان استتت که هويّت و ذات شتتیء به ،ن استتت؛ اين رعريف،
مطابق با رعريف شیخ الرئیس و سهروردی از ماهیّت و رعريف ماهیّت بالمعنی االعم در
بیان مالصتتدرا استتت و در عبارت دوم ،ماهیّت همان ذات شتتیء دانستتته شتتده که اين
رعريف نیز با رعريف ابن سینا و سهروردی از ماهیّت سازگار است.
در مقابو ،ماهیّت در معنايی که غیر انّیت و حقیقت عینی شیء باشد يا به رعبیر دي ر،
امری اعتباری و انتزاعی باشد ،مورد رصريح وی قرار ن رفته است 93،و عموماً مورد بحی
وی نیست؛ البته وی ،همچون رجبعلی ربريزی ،به اعتبار ماهیّت من حیی هی هی-بدون
لحاظ رحقّق عینی -روجه داشته و احکام ماهیّت من حیی هی هی را متذکّر میگردد و
میگويد :ماهیّت در مرربه ذات ،هیچ نیست جز خودش ،نه واجب و نه ممکن ،نه کلی و
نه جزئی ،چراکه اگر هريک از اين احکام را در مرربه ذات ،واجد بود ،به مقابو ،ن متصف
نمیگشت (همان .)929-929:قاضی سعید در باب علم به نفس نیز به قاعده حکما در إنّ
ّ
الماهیة من حیث هی لیسا إال هی اشاره میکند (همو )249 : 9394،و روشن است که وی
همچنان که ماهیّت را به حقیقت شیء رفسیر می کند ،به اعتبار «ماهیّت من حیی هی
ّ
هی» نیز روجه داشته و قاعده «الماهیة من حیث هی لیسا إال هی» را رهيید میکند؛ وی نیز
معتقد است ماهیّت از حیی ذات و رحلیو عقلی در لحاظ ماهیّت از ،ن جهت که خودش،
خودش است ،هیچ چیز جز ذات و ذاریات نیست -و از ،ن جمله «وجود» نیز در مرربه
ذاتِ ماهیّت ،ماخوذ نیست ،حال ،نکه در مرربه رحقق-چنانکه خواهد ،مد ،همه امور برای
ماهیّت است (همو.)994، 929 -929: 9389،
روجه به احکام ماهیّت الب شرط يا ماهیّت من حیی هی هی و رمايز بین «ماهیّت» و
«وجود» در انديشتته ابن ستتینا به مستتهله «عروض وجود بر ماهیّت» منتهی شتتده 99امّا

939

جاويدان خرد ،شماره  ،38پايیز و زمستان 9344

عبارات ابن سینا در ربیین ن سبت وجود و ماهیّت ،به گونهای ا ست که عالوه بر زيادت
مفهومی ،نحوهای زيادت خارجی را نیز افاده می نمايد 99و بدان جهت مورد نقد فصر
رازی (رازی9383،ج )93: 9و ستتهروردی (ستتهروردی9383،ج )993،393،392 :9قرار
گرفته ا ست ،امّا م سهله عروض وجود بر ماهیّت در نظام فل سفی قا ضی سعید ،شايد به
سبب ،شنايی وی با ،راء سهروردی ،نقشی محوری نمیيابد و چنانکه خواهیم گفت وی
عالوه بر رهکید بر اعتباريت وجود ،بر جعو ب سی ماهیات راکید مینمايد؛ در اين رقرير،
رحقق ماهیّت ،برخالف انديشتته شتتیخالرئیس ،به «وجود» و «عروض وجود بر ماهیّت»
نیست ،بلکه صرفاً به «جعو جاعو» است.
ربیین قاضی سعید از عروض وجود بر ماهیّت ،در ذيو مسهله جعو ماهیات -چنانکه
خواهیم گفت -بستتتیار متفاوت استتتت .او میگويد :ماهیّت برای رحقق ،نیازمند وجود
نیستتت بلکه نیازمند علت خويش استتت :ماهیات به جهت خود -ماهیّت من حیی هی
هی -چیزی نیستتتتند ،نه موجود و نه معدوم و نه هیچ چیز دي ر ،م ر « بالل» ،يعنی از
جهت علت و فاعو ،ن؛ همه احکام و ،ثاری که برای ماهیّت استتتت ،از ناحیه مبدأ ،ن
ا ست ،بنابراين هر ماهیّتی در طلب از موجِد و علتِ خويش و خا ضف در برابر ،ن ا ست
چرا که همه ،نچه را که ماه یّت در مرربه ذات خويش فاقد ،ن استتتت ،به وی عطا می
کند» (قاضی سعید9399 ،ج.)938: 2
بدين ررریب برای ماهیّت دو وجه کامالً متمايز با احکامی متمايز خواهد بود .ماهیّت
از حیی ذات ،هیچ اقتضتتائی ندارد و لیس محا استتت امّا از جهت نستتبت با فاعو و
جاعو خويش ،متحقق الذات و موجود و دارای ،ثار ا ست و به رعبیر دي ر «أيس» ا ست
(همان . )993:نکته شتتتايان رذکر ،نکه اين ستتتصنان وی در باب ماهیّت ،الجرم ناظر بر
ماهیّت ممکنات است.
به نظر میر سد قا ضی سعید ن سبت به هر دو اطالق ماهیّت، ،گاه بوده امّا  -شايد به
همانگونه که در نزد ابن سینا ،اين دو ن سبتِ دال و مدلول دا شته و فاقد رمايزی ا سا سی
بوده استتتت -99وی ماه یّت را همان حقیقت و ذات متحقق در عالم خارج دانستتتته و
مباحی ه ستی شنا سی خويش را بر محور ماهیّت بالمعنیاالعم قرار داده و در قريب به
ارفاق ،ثار ،مراد وی از ماه یّت ،ماه یّت بالمعنیاالعم استتتت و دربارة همین ماه یّت –
بالمعنی االعم -ا ست که میگويد ماهیّت ،ا صو ا ست و لذا همه احکام عامه اوّالً برای
ماهیّت است و ثانیاً و به واسطه ،ن بر غیر ،ن اطالق میشود (قاضی سعید-994: 9389 ،
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)993؛ وجود که عامررين محموالت ا ست نیز برای ماهیّت ا ست ،پس رمامی اموری که
رابف صتدق وجود بر ماهیّت استت ،برای ماهیّت استت و از ،ن جمله «جعو» استت که
بالذات برای ماهیّت ا ست و جعو بالذاتِ وجود بی معنا ست (همان .)929:چنین رلقّی
از ماهیّت ،مبنای رأی قا ضی به اصالت ماهیّت –بالمعنی االعم -و اعتباريت وجود ،قرار
گرفته ا ست .روجه به سصن سهروردی که امر متحقّق در خارج را همان ماهیّت و انیّت
شیء میداند ،اين احتمال را دربارة قا ضی سعید رهيید مینمايد به ويژه ،نکه وی با ،ثار
99
سهروردی ،شنا بوده است.

شناخت ماهیات اشیاء
قاضتتتی کلیه مدرکات را حقايق خارجی میشتتتمارد (همو )239-239: 9389،و مدّعی
ا ست :اينکه ب ويیم بع ضی ماهیات ،وجودی در ذهن دارند بدون ،نکه در خارج متحقّق
باشند ،چنانکه قائالن به وجود ذهنی معتقدند ،سدی بزرگ در رسیدن به شهر علم است
(همان) .البته وی در مباحی خويش ،به رمايز حقیقت خارجی شتتتیء و ،نچه از طريق
ادراک يا شتتتهود ،مفهوم يا معقول میگردد و رمايز احکام ،ن ،روجّه داشتتتته و از ذهن
(همو )399 :9399،و رمايزات احکام ،ن ستتتصن میگويد(همو9399 ،ج . )239: 2برای
درک بهتر ستتصن وی در انکار وجود ذهنی ،بايد به رهکید او بر «شتتیء خارجی» بودن
کلیه مدرَکات رو جّه نمود که همانگونه که انحاء ادراک ،نفس را از مدرِک بودن خارج
نمی کند ،اقستتام مدرَکات نیز چنین استتت و مدرَک بودن، ،ن را از خارجی بودن ،بیرون
نمیسازد (همو.)239-239: 9389،
وی در ادراک محستتتوستتتات و معقوالت نیز ربیینی متفاوت ارائه مینمايد و با بیان
نظريّههايی چون انطباع و ح صولِ صورت و ا شراقِ ح ضوری و ا ضافه نوريّه، ،نها را
نارمام دان سته و ربیین خويش را باالرر از همه ،نها و معنای حقیقی ادراک می شمارد؛ در
اين مبنا ،التفات و رو جّه مدرِ ک ،به معنی رجوع به ذات و دريافت صتتتورری مطابق با
مدرَک يا ايجاد ،ن استتت (همو9399 ،ج .)99-99: 2نفی انطباع يا حصتتول صتتور در
نفس– در کنار ،راء وی در الهیات ستتلبی -ستتبب انتستتاب ديدگاه نوافالطونی به وی
98
گرديده ،چنانکه برخی پژوهش ران قاضی را احیاگر انديشه نوافالطونی دانستهاند.
وی رعقّو شیءای را که از رمام وجوه ،خارج از عاقو با شد ،محال دان سته و نظريّة
ح صول صورت مدرَک نزد مدرِک را رد مینمايد .البته مق صود وی ،ن نی ست که شیء
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معقول داخو در ذات شیء عاقو گردد ،چرا که امری محال است بلکه الزمة رعقّو را ،ن
میداند که عاقو مشتتمو بر معقول گردد، ،ن ونه که چیزی بر کماالت باطنی خويش که
در وی ظهور يافته استتت مشتتتمو استتت ،يعنی معقول از جمله ،ثار و بروز رفصتتیلی
حقیقت و امر مجمو در ذات عاقو باشتتتد .همانگونه که علت ،معلول خويش را رعقّو
میکند (همو9399 ،ج .)939: 2بر اين اساس ،علم يا همان احاطه عقلی نسبت به معلول
استتت يا مستتتلزم احاطة عقلی بر معلول استتت (همان) .اين معرفت از طريق حضتتور
بیوا سطه رحقق میيابد که در ،ن ا شیاء با ح ضور خود ،بدون وا سطة شکو يا مفهومی
که نمايان ر ،نها باشتتد ،قابو شتتناخت روستت روح هستتتند؛ لذا در اين ديدگاه ،علم و
معلوم ،هر دو امری خارجی و حقیقتی عینی هستتتتند و ماه یّت ،همان حقیقت عینی يا
وجود خاص اشیاء است که ادراک يا شهود می گردد.

ماهیّت و شناخت حدّ اشیاء
ربیین قا ضی سعید از «حدّ» ،میرواند به نحو منا سبی از رلقّی وی از ماهیّت داللت کند
چرا که در نزد حکمای پیش از قاضتتی ستتعید از جمله ابن ستتینا ،بیان «حد شتتیء» ،راه
شناخت «ماهیّت شیء» بوده ا ست؛ در بیان ابن سینا اگر در يک شیء ،ماهیّت ،ن يا «ما
به ال شیء هو هو» برای ما مجهول با شد ،پر سش از حقیقت شیء با عبارت «ما هو هذا
ال شیء» خواهد بود و ،نچه در پا سخ به اين سؤال می،يد و ابن سینا از ،ن رعبیر به «ما
يقال فی جواب ماهو» میکند ،قول دالّ بر ماهیّت شیء و به رعبیر دقیقرر «حدّ» ،ن است
(همو)92 :9939،؛ پس در انديشتتته ابن ستتتینا حد ،چیزی جز ماهیّت محدود نیستتتت
(همو )238 :9399،اين ربیین از حد و ماهیّت ،در ،راء مالصتتتدرا و پیروان وی رحوّلی
ا سا سی يافته ا ست را ،نجا که ماهیّات ممکنات را امور عدمی دان ستهاند که نه بهح سب
ذات و نه به حسب واقف ،بهره ای از وجود ندارند (مالصدرا9923 ،ج )399 :2و ماهیّت
و حدّ شتتتیء را رنها حاکی از نق وجود شتتتیء دانستتتتهاند که بدون وجود ،رحقّقی
نصواهد داشت؛ بدينررریب ماهیّت که در نزد حکما« ،حدّ شیء» يا «حدّ موجود» دانسته
شده و نقشی محوری در شناخت حقیقت اشیاء داشت« ،حدّ وجود» شناخته شده است
(همو9923 ،ج.)229 :9
در سصن قاضی سعید« ،حدّ» شیء ،حدودی است که شیء بدان منتهی می شود؛ اين
حدود ،اموری وجودی ه ستند چرا که عدم نمیرواند حدّی برای وجود با شد ( قا ضی
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سعید9399 ،ج)807: 2؛ بنابراين حدّ که بیان ماهیّت شیء است ،نه رنها امری عدمی يا
اعتباری نی ست بلکه امری وجودی و م شتمو بر کماالری است که شیء نائو بدان است
و بدان شتتناخته میشتتود .اين ربیین ،حدّ شتتیء را نه امری مفهومی بلکه امری حقیقی
میشمارد که بايد همان ماهیّت بالمعنی االعم شیء باشد که هويّت عینی شیء به سبب
،ن کماالت و امور وجودی ،رحصّو يافته باشد.
البتّه قاضتتتی به اين نکته نیز روجّه دارد که حدّ ،حیثیت داللت بر ماهیّت و حقیقت
اشیاء را دارد ،چنانکه حد را مشتمو بر «صفات» اشیاء دانسته است؛ اين صفات ،صفات
عینی يا حسی هستند که از حدود عینی و وجودی شیء در مرربه عقلی يا حسی ادراک
میگردد؛ وی می گويد :حد ،م شتمو بر صفات عینی و زائد شیء ا ست ،و م شتمو بر
حدود عقلی و حستتی اشتتیاء استتت -که همه اينها از ذات واجب نفی میشتتود (همو،
)280-281:1379؛ حدّ ،هم مشتمو بر صفات عینی اشیاء است و هم مشتمو بر حدود
حستتی استتت و هم عقلی (همان) ؛ در بیانی دي ر «حد» به معنی نهايتِ حس تّی يا عقلی
اشتتیاء استتت ،نگونه که وجود شتتیء به ،ن حد منتهی گردد و در معنای دوم به«معرّف»
شیء – که م شتمو بر ذاریات با شد -شناخته شده ا ست (همو9399 ،ج .)478: 2اين
اقوال ،رهيید روشتتنی بر عینی و وجودی دانستتتن حد و ماهیّت اشتتیاء استتت که ضتتمن
نزديکی با ربیین ابن ستتتینا و ستتتهروردی از ماهیّت اشتتتیاء ،از پرداختن به بحی حدّ يا
ماهیّت اشتتیاء به عنوان امر عقلی و رحلیلی که دارای مابهإزاء عینی باشتتد پرهیز نموده و
از ربیین مالصدرا از ماهیّت فاصله بسیار دارد.
قا ضی در بیانی دي ر «حدّ» را همان «حقیقت» و « صورت» شیء محدود خوانده و
رهکید میکند که اين حد ،همان حقیقت شتتتیء محدود استتتت که احاطة بر ،ن و رعلّق
شتتناخت به ،ن ممکن استتت ،چراکه ،نچه محدود نباشتتد ،شتتص و صتتورری نصواهد
داشت که متعلّق معرفت قرار گیرد و از ،نجا که قاضی سعید ،شناخت هر شیء و رعلّق
معرفت بدان را مستلزم موجود بودن ،ن میداند ،به نظر میرسد حدّ و حقیقت شیء در
نظر او ،همان ماهیّت اشتتتیاء عینی استتتت که متعلّق معرفت قرار میگیرد(همو:1379،
)295؛ به ويژه ،نکه در انديشة وی ،روصیف شیء ،رحديد شیء است و هرچه محدود
باشد ،مصنوع خواهد بود (همو1377 ،ج.)389 :2
قاضی سعید هر معلولی را دارای صورری میداند و شکو و صورت را همان چیزی
میداند که از احاطه حدود برای شیء ،محقّق است .بنابراين بايد گفت صورت اشیاء نیز
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همان ماهیّت و حد اشتتیاء استتت که متعلّق ادراک واقف شتتده و بدان وصتتف میشتتوند
(همان.)299:
قا ضی سعید ،ذات را نیز به «مابه ال شیء هوهو» رعريف نموده ا ست؛ وی میگويد
«ذات» به ،ن چیزی گفته می شود که هويّت شیء بدان ا ست؛ بنابراين در نظر وی ،ذات
همان ماهیّت بالمعنی االعمّ و رمام حقیقت شیء ا ست و صفت به چیزی گفته می شود
که شتتیء همراه ،ن ،به حالتی باشتتد (همو1377 ،ج )993 :3پس ماهیّت ،همان ذات و
اصو است (همو.)994 : 9389 ،
بنابراين حد ،حقیقت ،ذات و صورت در ساختار معرفتی وی ،همان ماهیّت-بالمعنی
االعم -ا ست که وجود و رحقق عینی ،در ،ن مفروض بوده و اجزای مفهومی ،ن ،هم ی
داللت بر حدود و شاکله وجودیِ شیء خارجی و حقیقت ،ن مینمايند.

ماهیّت ،وجود خاص شیء
قاضتتی در موضتتعی دي ر در شتترح روحید الصتتدوق ،ماهیّت را همان «حقیقت خاص
شیء» میداند که بدان يکتا است (همو1377 ،ج)999 :2؛ همچنین «حدّ» شیء را شامو
«وجود خاص» دانستتته استتت (همو .)280-281:1379 ،اگرچه قاضتتی ستتعید در اين
مواضتف به شترح بیشتتر ستصن خويش در ربیین «وجود خاص شتیء» 94نمیپردازد امّا
برای فهم اين ستتصن ،عبارری از ابنستتینا که در ،ن به «حقیقت خاص» شتتیء يا «وجود
خاص» شیء اشاره میکند مفید فايده به نظر میرسد؛ وی در الهیات شفا «وجود خاص»
شیء را که همان ماهیّت و حقیقت شیء ا ست در مقابو وجود اثباری ،از معانی وجود
میشتتمارد .او ،نچه را که حقیقت شتتیء بدان استتت «وجود خاص» خوانده و ،ن را در
مقابو «وجود اثباری» که مرادف با اثبات ا ست قرار میدهد؛ او میگويد« :همانا هر امری
حقیقتی دارد که بدان، ،ن استتت؛ مثلی حقیقتی دارد که مثلی استتت و ستتفیدی حقیقتی
دارد که سفیدی است ،و ،ن چیزی است که گاه ،ن را «وجود خاص» نامیدهايم ،و از ،ن
معنای وجود اثباری را مراد نمیکنیم .همانا برای لفظ وجود ،معانی بستتتیاری استتتت ،از
،ن جمله ،حقیقتی که شیء بر ،ن ا ست ،که ،ن چیزی ا ست که وجود خاص شیء بر ،ن
استتت .و دوباره میگويیم :روشتتن استتت که برای هر چیزی حقیقتی خاص استتت که
ماهیت ،ن استتت ،و حقیقت مصت به هر چیزی ،غیر وجودی استتت که مترادف اثبات
است ،و اين به سبب ،ن است که وقتی میگويی :چنین حقیقتی موجود است در اعیان،
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يا در نفسها ،يا مطلقاً ،اعم از همه ،نها ست؛ برای اين سصنان معنايی مح صّو و مفهوم
است» (ابنسینا283 :9389 ،؛ همو.)283: 9399،
اگر سصن قاضی سعید را با ادبیات فلسفی شیخ الرئیس نزديک بدانیم-که با روجّه به
،نچه در شتترح حال وی نقو شتتده ،دور از واقف نصواهد بود -حقیقت خاص شتتیء يا
وجود خاص شیء ،که اختصاص به او دارد و بدان يکتا و متشصّ است ،همان ماهیّت
–بالمعنی االعم -شتتیء استتت و اين غیر وجود اثباری استتت که مورد بحی در مستتهله
زيادت قرار گرفته و عارض شتتیء خوانده میشتتود .چنانکه حائری مازندرانی ستتصن
ابن سینا در يکی دان ستن حقیقت و ماهیت شیء با وجود خاص شیء را دال و ر صريح
بر اصتتالت ماهیت دانستتته استتت (حائری مازندرانی9392،ج)349 :2؛ حال ،نکه به نظر
میر سد اگرچه در ،ثار ابن سینا شواهدی بر رهيید هريک از دو مو ضف ا صالت وجود و
اصتتالت ماهیّت وجود دارد ،امّا استتاستتاً به جهت مطرح نبودن اين مستتهله برای وی،
انتساب قطعی يکی از اين دو موضف ،فاقد اعتبار خواهد بود.
البته شايان ذکر ا ست که همین اطالق ا صطالح «وجود خاص» بر ماهیّت ،در اقوال
شیخ الرئیس ،ابهام ،میز دانسته شده (موسويان)299 :9389 ،؛ ابهام مطرح شده ،ن است
که ماهیّت – مطابق گزارش اغلب پژوهشتت ران فلستتفة استتالمی به ويژه مالصتتدرا از
مواضتتف ابنستتینا – 23مفهومی استتت حاکی از حقیقت اشتتیاء که در ذهن ،دمی نقش
میبندد امّا مق صود از «وجود خاص» غالباً همان عینیّت خارجی اشیاء است که به ذهن
در نمی،يد؛ از اين جهت ،بین «ماهیّت» و «وجود خاص» دوگان ی کامو برقرار ا ست و
نمیروان ماهیّت شیء را همان وجود خاص شیء دانست! البته رالش ايشان در رفف اين
ابهام ،به شناخت بی شتر رلقّی ابن سینا و به ربف ،ن ،قا ضی سعید قمی از ماهیّت کمک
مینمايد.
در حوّ اين مستتهله به موضتتوع «حیثیت انتزاع» روجّه شتتده و به بیان علی مدرّس
رهرانی (زنوزی) در رمايز مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی اشتتتاره شتتتده که مفاهیم
وجودی و مفاهیم ماهوی دارای يک وجه مشتتترکاند و ،ن اينکه هردو ،بدون وستتاطت
امر دي ری ،از ح قايق خارجی انتزاع می گرد ند ،ولی ر فاوت ،ن دو در «حیث یت انتزاع»
استتت ،بدين معنی که مفاهیم وجودی به اعتبار موجود بودنشتتان ،و مفاهیم ماهوی به
اعتبار محدود بودن شان از حقايق خارجی انتزاع می شوند (مدرس زنوزی-92 :9393 ،
 .)93يعنی در شناخت و انتزاع «ماهیّت» از حقايق وجودی« ،محدوديت» ،ن حقايق بايد
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مورد اعتبار قرار گیرد و در شناخت ماهیّتی که دارای رحصّو وجودی است ،در شناخت
«حدّ» ،ن ،بايد يک مفهوم ستتلبی لحاظ شتتود مثالً اگر گفته شتتود «انستتان ،حیوان ناطق
ا ست» يعنی «چیزی جز حیوان ناطق نی ست» و هر معنی دي ر غیر از حیوان و ناطق ،از
ذات و ماهیّت انسان سلب شود را به حد رام «انسان» دست يابیم.
مدرس زنوزی در عین حال رهکید میکند که مفاهیمی که در رعريف يک ماه یّت به
کار گرفته میشتتوند معانی ثبوریاند و نمیروان گفت اين مفاهیم از «محدوديت» اشتتیاء
موجود انتزاع می شوند و معانی ثبوری ،از جنبه عدمی شیء قابو انتزاع نی ستند بنابراين
بايد گقت که «محدوديت» يک شیء در انتزاع «ماهیّت» شیء ،بالعرض دخالت دارد و
رنها «لحاظ» شتتتده استتتت .لذا روجیه اين ابهام ،ن خواهد بود که «وجود خاص» را به
معنای «وجود محدود» قلمداد نموده و «وجود محدود» را منشتتته انتزاع «ماهیّت» بدانیم
لذا اين نامگذاری از قبیو رستتمیه «منتزع» به استتم «منتزع عنه» خواهد بود (موستتويان،
.)299-293 :9389
در سنجش اين روجیه و رهويو ،جای طرح يک پرسش است و ،ن اينکه چرا ماهیّت
را در نظر ابن سینا« ،مفهومی» حاکی از حقیقت اشیاء دانستهايم که ناظر بر معنای ماهیّت
بالمعنی االخ استتتت؟ حال ،نکه بنا به شتتتواهد موجود در مواضتتتف متعددی از ،ثار
ابن سینا ،وی ماهیّت را بالمعنی االعم يا به عنوان «ما به ال شیء هو هو » مورد بحی قرار
داده و در برخی پژوهشها نیز نستتبت میان اين دو اطالق ،نستتبت دال و مدلول دانستتته
شده ا ست 29.لذا معنای اخ  ،دال بر ماهیّت بالمعنی االعم و ماهیّت بالمعنی االعم در
اين معنا ،دقیقاً همان وجود خاص شتتیء استتت که نهايتاً مالصتتدرا در مکتب اصتتالت
وجود ،م صداق حقیقی ،ن را «وجود» دان سته ا ست .شاهد اين سصن ،نکه مال صدرا نیز
حقايق ا شیاء را «وجودات خاص» ،نها و هويات االعیان دان سته و البته ماهیات -بالمعنی
االخ  -را مفاهیمی کلی ،مطابق با ،ن هويات خارجی میداند که موصوف به عمومیّت
و ا شتراک گرديده و معنای وجود ،ن در خارج ،صدق ،ن بر حقايق خارجی ا ست حال
،نکه فی ح ّد نفستتتها نه موجود و نه معدوم و نه کلی و نه جزئی استتتت(مالصتتتدرا،
9923ج)23 :9؛ لذا به روشتتتنی میروان گفت «وجود خاص شتتتیء» خواندن «ماهیّت
شتتتیء» ،به معنای نظر به ماه یّت ،بالمعنی االعم استتتت که نه امری ذهنی ،بلکه رمام
حقیقت شیء خارجی است.
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دو مسأله در کیفیّت تحقّق ماهیّت
گفته شد که رلقّی قا ضی از ماهیّت ،ماهیّت بالمعنی االعم ا ست و شناخت ،ن ،شناخت
ذات و حقیقت موجود استتت و ماهیّت ،وجود خاصّ شتتیء و حقیقت خارجی اشتتیاء
ا ست؛ اگر اين سصن صحیح با شد ،سصن قا ضی از جعو و علیت و چ ون ی رحقّق
اشیاء در خارج و چ ون ی ر شصّ ،نها نیز بر محور ماهیّت خواهد بود؛ ربیین سازگار
قا ضی از چ ون ی جعو و جريان علیت در ماهیات ا شیاء و رحقّق افراد مت شصّ ،ن،
بدون نیازمندی به ،نکه جاي اهی مابعدالطبیعی برای وجود قائو گردد ،اهمّیتی بستتتیار
خواهد داشت.
در اين را ستا ،برر سی م سهله جعو و م سهله ر شصّ ماهیات در سصنان وی ،گامی
مؤثر در ربیین احکام ماهیّت و نحوه رحقق ماهیات اشتتتیاء در عالم خارج در انديشتتته
قاضی سعید خواهد بود.

جعل ماهیّت
مستتهله «جعو» -که بعضتتی ،ن را از فروع مستتهله علیّت و معلولیّت دانستتتهاند ،و اينکه
فیلستوف چه چیزی را در جعو بستی  ،مجعول و متعلّق جعو بالذات میداند ،راهنمای
22
فهم انديشه وی در باب ماهیّات و مسهله اصالت وجود خواهد بود.
در انديشتتة فلستتفی قاضتتی ستتعید ،مجعول ،ماهیّت -بالمعنی االعم -استتت؛ وی
میگويد :جعو بالذات از برای ماهیّت است ،چرا که جعو وجود معنا ندارد  ...و مصحّح
حمو وجود بر ماهیّت ،فق فاعو ا ست و مق صود از جعو ،همان صدور از فاعو ا ست
 ...پس جعو متقدّم بر وجود است چرا که حمو وجود ،به سبب ،ن ،صحیح خواهد بود
و  ،شکار ا ست که چیزی قبو از وجود نی ست که شاي ستة رعلّق جعو با شد؛ پس جعو،
بالذات و برای ماهیّت است و بالعرض و بالتبعیة برای وجود است ...و ،ن اه که دانستی
که جعو ،بالذات برای ماهیّت استتتت ،پس بدان که حق در جعو ماهیّت ،جعو بستتتی
ا ست ،چرا که قول به جعو مرکب ،سصنی سصیف ا ست(...قا ضی سعید-929 :9389 ،
.)929
از ،ن جا که وی متعلّق ج عو را ماه یّت می دا ند ،پیرو ب حی از ج عو به ب حی کلی
طبیعی و نحوة رحقّق فرد در خارج میپردازد و رصتتتريح میکند که مجعول ،همان کلی
طبیعی است(...همان .)929 :وی «فرد» را همان طبیعت رعیّن يافته يا همراه با قید دانسته
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و جعو ماهیّت را متقدّم بر جعو فرد میشتتمارد .امّا استتتدالل وی در ربیین نحوة جعو
فرد حاوی مطالب مهمی استتتت .وی میگويد :جاعو در جعو فرد ،يا اوالً قید را جعو
می ک ند ،يا ماه یّت را يا مجموع مر کب از ،ن دو را؛ ب نا بر اعت قاد وی به ج عو وا حد،
احتمال ستتتوم مردود خواهد بود؛ به ويژه ،نکه وی جعو مر کّب را جعو اجزاء معلول
دان سته و با ادعای بداهت ،رحقّق ررکیب ارحادی را–که احتماالً ،ن را به پیروان حکمت
متعالیه من سوب میداند -محال میداند .در میان دو شقّ باقیمانده نیز رو شن ا ست که
قید و رعیّن از صفات ماهیّت و روابف ،ن است و ذات متقدّم بر صفات است و لذا جعو
ذات نیز متقدّم بر جعو صتتفات و روابف خواهد بود ،پس جاعو اوالً ماهیّت را جعو
مینمايد و جعو ساير لوازم ،بالتبف خواهد بود.
نکته مهم ،ن استتت که وی جعو جداگانهای از برای فرد و روابف و صتتفات ماهیّت
قائو نی ست ،بلکه معتقد ا ست جعو ماهیّت و فرد به جعو واحد ا ست و اين جعو اوالً
و بالذات به ماه یّت رعلّ ق گرفته و ثانی ًا و بالعرض به فرد؛ يعنی در عالم خارج ،وجود
واحدی داريم که اوالً و بالذات به ماهیّت ن سبت داده می شود و بالتبف و بالعرض به فرد
يا قید (همان).
همچنین وی هرگونه رقرّری پیش از ج عو از ستتتوی جاعو را برای ماه یات نفی
میکند .قاضتتی ستتعید قول به رقرّر اعیان ثابته ،معدومات ثابته يا صتتور نورية در صتتقف
ربوبی را مردود میداند و میگويد« :در جعو و افاضتته ،چنین نیستتت که اموری ثابت و
دارای نحوهای از رقرر داشته باشیم که جعو بدان رعلّق يابد بلکه رمام حقیقت مصلوقات
مجعول به جعو بسی است .لذا اين رصور جمهور که پنداشتهاند در ايجاد ،چارهای جز
افا ضة چیزی از فاعو بر م ستفیا نی ست ،روهمی باطو ا ست و چنین نی ست که چیزی
از عدم خارج شود يا از فاعو امری صادر شود که مجعول به سبب ،ن در خارج موجود
شود (همو.)393-399 :9394 ،
همچنین قاضتتی ستتعید ،هرگونه رقرر ماهیات پیش از جعو را مردود دانستتته و نیز
رعلّ ق ج عو مر کب يا مت مايز برای وجود يا دي ر اعراض و لوازم موجودات در رحقّق
عینی را نیز بیا ساس می داند؛ در شرح روحید صدوق وی ر صريح مینمايد که لوازم،
مجعول به همان جعو ملزوم خويش هستتتتند به اين معنا که ما يک جعو واحد و اثری
يکتا داريم که به اعتبار لوازم خويش ،متکثر میگردد؛ اين رکثّر ،رکثّری بالعرض استتتت
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که عقو ،ن جعو را ا صالتاً برای ملزوم میداند و بالتبعیه برای الزم دان سته و الزمِ شیء
را مجعول رلقّی می نمايد (همو9399 ،ج.)299 :2
بدين ررریب ،در مستتهله جعو نیز ،اين ماهیّت بالمعنی االعم و همان حقیقت اشتتیاء
استتتت که اوالً و بالذات متعلّق جعو بستتتی جاعو قرار گرفته و رعیّن میيابد و رمامی
دي ر اعراض و لوازم و اوصتتاف شتتیء ،بالتبف و بالعرض مجعول بوده و در حقیقت از
دايره علیّت بیروناند.

تشخّص
قاضتتتی ستتتع ید در ادامة بحی از نحوة رحقّق ماه یّت در خارج ،می گو يد ،يا فا عو
خصوصیات و رقیّدات منضمّ به طبیعت که ،ن را شصصی طبیعی متحقّق در خارج قرار
میدهد ،ماهیّت ا ست؟ پا سخ وی منفی ا ست و به دو دلیو مناط ر شصّ را خارج از
ماهیّت میداند:
اول ،نکه اگر ماهیّت ،م صدر اين قیود و ملزوم ،نها با شد ،اين قیود از ر صور ماهیّت
انفکاک پذير نصواهد بود.
23
دوم ،نکه بنا بر قاعده الواحد الزم خواهد بود که ماهیّت ،فاعو و منشه خصوصیت
واحدی با شد و نوع ،ن منح صر در فرد شود .وی حتّی ماهیّاری را که منح صر در فرد
واحد هستتتند را نیز مورد بحی قرار میدهد که ،نها نیز خصتتوصتیّت واحد ،الزمهشتتان
نصواهد بود ،چرا که ماهیّت ،نها ،شهن کلیت دارد و اگر مالک رشصّ باشد ،دي ر کلی
نصواهد بود (همو)928-924 :9389،؛ لذا کلی طبیعی ،فاعو خصتتتوصتتتیّات و رعیّن و
رشصّ شیء نصواهد بود.
وی سپس هرگونه مدخلیت و اثرگذاریِ قابو در ر شصّ فرد کلی طبیعی و رعیین
خصوصیّات فرد متحقّق درخارج را نیز نفی نموده-البته در يک موضف مدخلیّت ماده را
از حیی قبول میپذيرد و ،ن را ستتبب قابلی رشتصّ در ماديات میداند (همان-939 :
 - ،29)933و فاعو ر شصّ و خ صو صیّات را همان فاعو شیء ،بعینه ،میداند (همان:
)928-924؛ بدين ررریب ،مالک رشصّ ماهیّات ،نه «وجود» ،بلکه «جعو جاعو» ،يعنی
همان حقیقت عینی مجعول از ناحیه جاعو است.
وی در عبارری دي ر ا سا ساً ماهیّت هر شیء را دارای ر شصّ و وحدت دان سته و
میگويد :هر شیء از جهت حقیقتش که «ماهیّت» نام دارد ،دارای يکتايی ا ست که رنها

999

جاويدان خرد ،شماره  ،38پايیز و زمستان 9344

مصت همان ا ست و ،ن ،عبارت ا ست از متعیّن بودن شیء در علم حق ،و علم ،مباين
عالم نیستتت ،و رعیّن و رمیّز ،نشتتانة وحدت استتت چنانکه بعضتتی از محقّقین گفتهاند
(همان9399 ،ج.)999 :2
اين ستتصن ،همانگونه که در ربیین «وجود خاص» اشتتیاء گفته شتتد ،ناظر به ماهیّت
بالمعنی االعم شیء که همان هويّت ،إنّیّت و وجود خاص شیء ،متحقّق در عالم خارج،
است میباشد که فینفسه دارای وصف رشصّ و يکتايی است.

نتیجه گیری
ماهیّت از ديدگاه قا ضی سعید قمی ،همان «مابه ال شیء هو هو» يا ماهیّت بالمعنی االعم
است که همان حقیقت و ذات و وجود خاص اشیاء است که با احاطه عالم بر معلوم به
ادراک در،مده و با جعو بسی جاعو ،رشصّ يافته و در عالم خارج متحقق میگردد و
از اين جهت ا ساس مباحی وی در باب ماهیّت ،با ،راء ابن سینا قرابت دارد با اين رمايز
که وی ،عوارض اشیاء را مالک رشصّ ندانسته بلکه نفس فعو فاعو يا جعو جاعو را
سبب ر شصّ ماهیات شمرده و همچنین با نفی هرگونه رقرّر ماهیّت پیش از جعو ،و
همچنین نفی قول بر اعیان ثابته و رهکید بر بستتی بودن جعو ماهیات ،ابهاماری را که در
کیف یّت رحقّق ماه یّات در خارج و عروض وجود بر ماه یّت در اقوال مشتتتّائیان وجود
داش تته استتت ،زدوده استتت؛ بدين ررریب ،شتتکارا از اصتتالت ماهیّت و اعتباريّت وجود
سصن گفته است؛ وی جعو وجود و دي ر لوازم ماهیّت را بالتبف و به جعو خود ماهیّت
دانسته است.
بدين ررریب ربیین او از ماهیّت ،انتقاداری را که ستتهروردی بر مشتّائیان وارد ستتاخته
بود ،برطرف ستتاخته و«ماهیّت» را در مدار رفستتیر «موجود» و محور انديشتته فلستتفی
خويش قرار میدهد .اين رفستتیر از ماهیّت ،اگرچه ريشتته در ،راء ابن ستتینا دارد ،امّا به
رلقّی سهرودی از ماهیّت – با وجود برخی رمايزات-نزديکرر به نظر میرسد.
اگرچه شناخت رمامی احکام ماهیّت در نظام فل سفی قا ضی سعید ،در گ ستره اين
مقال نمیگنجد امّا با ،شتنايی با رلقّی قاضتتی ستتعید از ماهیّت ،زمینه شتتناخت صتتحیح
مبانی نظام فل سفی وی فراهم گ شته و روجّه به رمايزات ا سا سی ،ن با ماهیّت در نظام
فلسفه صدرايی ،ارزيابی دقیق و علمی از رقابو اين دو نظام فلسفی را در مسهله «اصالت
وجود» يا «اصالت ماهیّت» ،ممکن میسازد.
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پی نوشتها
« .9مکتب فلسفی اصفهان» ،اصطالحی رازه نزد پژوهش ران مطالعات سنّت حکمی و عرفانی
عالم اسالم است که مقصود از ،ن ،دوران طاليی انديشة فلسفی در اصفهان در دوران صفويه
است و حکمت يمانی میرداماد ،حکمت ايمانی شیخ بهايی ،حکمت متعالیه صدرالمتهلهین و
حکمت رنزيهی مالرجبعلی ربريزی از جمله حوزههای فلسفی مندرج در گستره اين مکتب است
(زادهوش .)99-93 :9349 ،اين اصطالح در مقاالت و ،ثار انديشمندان معاصر در مواضف متعددی
مطرح گرديده است از جمله سید حسین نصر ،انديشة فلسفی عصر صفويه را «مکتب اصفهان»
نامیده است (زادهوش )329-399 :9349 ،و هانری کربن از اين مکتب به «مکتب الهی اصفهان»
رعبیر نموده است (زادهوش )288 :9349 ،همچنین رضوی( )Rizviدر مقالهای به بررسی مکتب
فرعی اصفهان پرداخته است نک:

Rizvi S (2018). Whatever happened to the school of Isfahan? , Philosophy in
18th-century Iran. In (Ed) Crisis, Collapse, Militarism and Civil War: the History
)and Historiography of 18th Century Iran, 71-104.

 .2حوزه فل سفی میرفندر سکی ،با شاگردانی چون رجب علی ربريزی و قا ضی سعید قمی ،به
عنوان يک مکتب و نظام فلستتفی متمايز شتتکو گرفت (زادهوش)39-93 :9349،؛ اين جريان
فل سفی با اندي شة مال صدرا ب سیار متمايز بوده (کربن )39 :9389 ،وبه عنوان جريانی فرعی امّا
مؤثر در برابر حکمت متعالیه صدرالمتهلهین استمرار يافته است (دينانی39:9399،؛ 399 :9389؛
زادهوش)39-93 :9349،
 .3از وی با عبارت «مولی الحکیم العارف الفقیه» (خوانستتتاری )4:9349 ،يا «المولی الفاضتتتو
الحکیم العارف المت شرع االديب الکامو المحقق ال صمدانی» ياد نمودهاند (همان) و هانری کربن
وی را از برج ستهررين نمايندگان عرفانی شیعی امّا میدان سته ا ست (کربن9398،ج )999: 2يا
ا مام خمینی ،وی را از نظر عر فان عدل محییا لدين عربی دانستتت ته استتتتت (مح مدی
گیالنی )98:9343،و از وی با رعابیری چون «شتتتیخ العرفاء الکاملین ،قدوة اصتتتحاب القلوب
والسالکین و  » ...ياد نموده است (الموسوی الصمینی.)39:9398 ،
 .9نکتة اساسی در شناخت هويت و شرح حال قاضی سعید ،ن است که اساس ًا به سبب اشتباه
رذکره نوي سان و صاحبان کتب رراجم ،هويت دو حکیم و اندي شمند به نام های «قا ضی سعید
قمی» و «محمد سعید حکیم» ،يکی ان ا شته شده و در پی ،ن همه او صاف و شرح حال و ،ثار
«محمد سعید حکیم» ،متعلّق به «قا ضی سعید قمی» پندا شته شده و ابهامات ب سیاری را در نام،
نام پدر ،محو زندگی ،شاگردان و اسارید و ،ثار و رهلیفات قاضی پديد ،ورده است .اين ابهامات
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در اغلب منابف معرفی شرح حال و ،ثار وی از جمله مقدّمههای ر صحیح ،ثار قا ضی سعید و
کتب و مقاالت ن ا شته شده درباره وی م شاهده میگردد .بحی م ستند و رف صیلی باز شناخت
قاضی سعید قمی و ،ثار وی در قالب مقالهای در دست ن ارش است.
 .9پیشتر شايسته ياد،وری است که مباحی مستقو قاضی سعید دربارة ماهیت ،بسیار محدود
است .از میان ،ثار وی ،شرح روحیدالصدوق و شرح االربعین به شرح احاديی اختصاص داشته
و مباحی فلسفی قاضی در ضمن شروح وی مطرح گرديده و در االربعینیات نیز که رعدادی از

رستتائو ،ن در موضتتوعات فلستتفی ن اشتتته شتتده ،رنها در رستتاله پنجم –النفحات االهلیة و

اخلواطراالهلامیة -بحثی مستتتقو از ماهیت مطرح گرديده استتت .لذا نیازمند استتتفاده از مباحی
فلسفی وی که مصتصراً در ضمن شرح احاديی بیان گرديده است خواهیم بود.
« .9الهیات ستتلبی از ديدگاه قاضتتی ستتعید قمی و امام خمینی» رهلیف فاطمه الستتادات میری،
«معنا شنا سی او صاف الهی» پژوهش ر ساله دکتری امیرعباس زمانی« ،برر سی الهیات سلبی از
ديدگاه قاض تی ستتعید قمی و افلوطین» پژوهش پاياننامه کارشتتناستتی ارشتتد فاطمه استتتثنايی،
«الهیات سلبی نزد فلوطین و قاضی سعید قمی» پژوهش پاياننامه کارشناسی ارشد شیما میرزا
کوچکی از جمله ،ثار قابو ذکر است.
 .9ستتید جالل الدين ،شتتتیانی در « منتصباری از ،ثار حکمای الهی ايران» ج  9و ،( 3شتتتیانی،
9398ج238-239 :9؛ ج )99-99 :3ضمن رصحیح و رنظیم چند رساله از مالرجبعلی ربريزی و
قا ضی سعید قمی-همچون رعلیقات علی اثولوجیا -به برر سی و ردّ ،راء وی و قا ضی سعید
قمی پرداخته ا ست؛ مح سن کديور نیز در مقاله «منزلت فل سفی قا ضی سعید قمی» به ،راء و
رالیفات قا ضی سعید و شیخ رجبعلی ربريزی پرداخته و مبانی اي شان را فاقد ا ستواری الزم و
فاقد جاي اه شايان روجه در اندي شه های حکمی دان سته ا ست .همچنین سجاد ر ضوی( Rizvi
 ،)Sajjadدر مقتتالتته ای بتتا عنوان « (Neo)Platonism Revived in the Light of the
 » Imams: Qadi Sa'id Qummi and his Reception of the Theologia Aristotelisبه
معرفی قاضتتی ستتعید و ،ثار وی پرداخته و دريافت قاضتتی از الهیات ارستتطويی را-به ويژه بر
ا ساس رعلیقه قا ضی بر اثولوجیا -احیای اندي شه نوافالطونی در پررو ائمه شیعه خوانده ا ست؛
اين مقاله نیز عالوه بر ،نکه مستقیماً به مسهلة ماهیت در نزد قاضی نمیپردازد-درعین حال وی
ّ
الماهیۀ» می شنا سد( ،-) Rizvi,2007:183عمدراً متکی بر «رعلیقه علی
را قائو به دکترين «ا صالۀ
اثولوجیا» است که انتساب ،ن به قاضی سعید ،محو سؤال و ابهام است.
 .8جهت بررسی بیشتر ر.ک .مقاله :ماهیت از ديدگاه ابن سینا ،مو سويان ،سید حسین ،مقاالت
و بررستتیها ،رابستتتان  ،89شتتماره  ،99ص 299را299؛ همچنین ر.ک .مقاله نستتبت دو معنای
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ماهیت "ما به الشیء هو هو" و "ما يقال فی جواب ما هو" در فلسفه ابن سینا ،شهیدی ،فاطمه،
حکمت سینوی ،ش ،98پايیز و زمستان  ،49ص 34را .99

 .4جهت بررسی بیشتر ر.ک .مقاله :نسبت دو معنای ماهیت "ما به الشیء هو هو" و "ما يقال

فی جواب ما هو" در فلسفه ابن سینا ،شهیدی ،فاطمه ،حکمت سینوی ،ش ،98پايیز و زمستان
 ،49ص 34را .99
 .93جرجانی نیز دو حیثیت برای ماهیت متذکر شده و میگويد «ماهیت» را عموماً به «ما يقال
فی جواب ماهو» رعريف نمودهاند، ،ن چیزی که از اشتتیاء ،رعقو میگردد که از حیی ثبوت در
خارج« ،حقیقت» و از حیی امتیاز ،ن از دي ر اشتتیاء« ،هويت» نامیده میشتتود (جرجانی9443،
)239،239:
 .99به عنوان مثال ر.ک .مقاله :رحلیو اعتباريت ماهیت در حکمت متعالیه ،ايمانی ،علی اکبر،
،ينه معرفت ،ش ،4پايیز و زمستان  ،89ص 93را .933
 .92رعیین دقیق رقدم و راخر زمان ن ارش میان ،ثار قا ضی سعید ،د شوار به نظر میر سد زيرا
زمان ،غاز يا ارمام ن ارش ،نها بعضت تاً نامعیّن بوده و بعضت تاً دارای همزمانی بوده اند ،به عنوان
مثال وی در شرح روحید صدوق به شرح االربعین و در شرح االربعین به شرح روحید صدوق
ارجاع میدهد.
 .93وی به ربیین مطلب ما الشارحۀ و ماالحقیقۀ و رمايز ،نها پرداخته است (قاضی سعید،9399 ،
ج 233 :3و  )934امّا ماهیت را به «ما يقال فی جواب ماهو» مورد رصتتريح و بحی قرار نداده
است.
 .99برای بررستتی بیشتتتر نک .مقاله :جاي اه نظريه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی
االخ ابن ستتینا ،ستتیار ،محمد مهدی ،ستتعیدی مهر ،محمد ،پژوهشتتنامه فلستتفه دين ،پايیز و
زمستان  ،49ش ،29ص.999-939
 .99به عنوان مثال ابن سینا میان علو وجود و علو قوام رمايز نهاده است (ابنسینا ،االشارات و
التنبیهات ،9399 ،ج ،3ص)99
 .99مرر ضی مطهری نیز در ن سبت دو اطالق يا ا صطالح ماهیت نزد پی شینیان مال صدرا ،متذکر
میگردد که ظاهرا چنین نبوده و در قديم يک اصتتطالح بیشتتتر نبوده استتت(مطهری9394 ،ج2
.)299:
 .99هانری کربن میگويد قا ضی سعید ،حکمت ا شراق سهروردی را به دقت مطالعه کرده و
رهثیر سهروردی بر او در شرح روحید به روشنی مشاهده میشود(کربن)39 : 9389 ،
98 . Rizvi,2007:177
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 .94وجود خاص ا شیاء ،نچنانکه دي ر حکما نیز گفته اند ،م صداق عینی شیء ا ست و وجود

عام –چنانکه خواهد ،مد-مفهوم عام وجود به معنی اثبات ا ست که قا ضی سعید ،ن را عارض
بر ماهیت و اعتباری می داند (قاضی سعید)289-283 ،9394،
 .23جهت برر سی بی شتر ر.ک .مقاله :ن سبت دو معنای ماهیت "ما به ال شیء هو هو "و " ما

يقال فی جواب ما هو" در فل سفه ابن سینا ،شهیدی ،فاطمه ،حکمت سینوی ،ش ،98پايیز و
زم ستان  ،49ص 34را  .99همچنین مقاله« :ماهیت» از ديدگاه ابن سینا ،مو سويان ،سید ح سین،
مقاالت و بررسی ها ،رابستان  ،89شماره  ،99ص 299را299
.29جهت بررسی بیشتر ر.ک .مقاله :نسبت دو معنای ماهیت "ما به الشیء هو هو "و " ما يقال

فی جواب ما هو" در فلسفه ابن سینا ،شهیدی ،فاطمه ،حکمت سینوی ،ش ،98پايیز و زمستان
 ،49ص 34را  .99همچنین مقاله« :ماهیت» از ديدگاه ابن سینا ،موسويان ،سید حسین ،مقاالت و
بررسی ها ،رابستان  ،89شماره  ،99ص 299را299
 .22جهت بررستتی معانی جعو و ،راء حکما در اين مستتهله ر.ک .مقاله  :متعلق جعو و مالک
مجعولیت در ،رای حکمای م سلمان ،شکر ،عبدالعلی ،میرزايی ،صديقه ،معرفت فل سفی ،سال
هشتم ،شماره چهارم ،رابستان  ،9343ص.989-999
 . 23الي صدر عن الواحد اال الواحد .البته کیفیت ا ستفاده قا ضی از اين قاعده در اين مو ضف،
محو رامو ا ست .جهت برر سی بی شتر رقريرات اين قاعده ر .ک .مقاله :برر سی گ ستره براهین
قاعده الواحد؛ پارستتايی ،جواد؛ موستتوی ،ستتید محمد؛ ،ينه معرفت ،زمستتتان ،9342ش ،39
ص 99-99همچنین :قاعده الواحد در بوره نقد ،رياحی ،علی ارشتتتد ،قاستتتمی مقدم ،خديجه،
خردنامه صدرا ،پايیز  ،9388ش ،99ص.32-22
 . 29بر ا ساس ن اه م شايی در اعتقاد به ماده و صورت و فاعو و قابو در امور مادی ، ،وی در
ادامه بحی ،مشصِّ
)939-933
منابع

در امور مادی را «فاعو به همراه قابو» میداند( .قاضی سعید قمی:9389 ،

 ابن سینا ،ال شفاء ،المنطق ،ر صدير و مراجعه ابراهیم مذکور ،رحقیق االب قنواری ،منشورات مكتبة
آية الله المرعشي النجفي ،قم 9939 ،ه .ق.
 ، _____ الشفاء ،االلهیات ،تصدير و مراجعه ابراهیم مذكور ،تحقیق االب قنواتي ،منشورات مكتبه آية الله
المرعشي النجفي ،قم 9939 ،ه .ق.
 ، _____ االلهیات من کتاب ال شفاء ،رحقیق ح سن زاده ،ملی،چاپ اول ،مرکز االعالم اال سالمی،
قم9399 ،ه.ش.
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_____  ،االشارات و التنبیهات ،مف شرح الصواجه نصیرالدين الطوسی و المحاکمات لقطب الدين
الرازی ،رحقیق کريم فیضی3 ،ج ،چاپ اول ،مؤسسه مطبوعات دينی 9383،ه  .ش
_____  ،ابنسینا ،االشارات و التنبیهات ،9399 ،چاپ اول ،البالغه ،قم 9399 ،ه .ش.
_____  ،المباحثات ،رحقیق و رعلیق محسن بیدارفر ،چاپ اول ،قم ،بیدار 9399 ،ه .ش.
_____ ،حدود ،ررجمه فوالدوند ،محمد مهدی ،انتشارات انجمن فلسفه ايران 9398 ،ه  .ش.
جرجانی ،علی بن محمد ،التعريفات ،مكتبۀ لبنان ،بیروت9443 ،م.
رازی ،قطبالدين ،شرح اال شارات و التنبیهات ،رحقیق کريم فی ضی3 ،ج ،چاپ اول ،مؤ س سه

مطبوعات دينی 9383،ه  .ش .
 سهروردی ،شهاب الدين يحیی ،مجموعه م صنفات شیخ ا شراق ،ج 9و ،2ر صحیح و مقدمه
هانری کربن ،چاپ سوم ،پژوهش اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی 9383 ،ه  .ش .

 مالصتتتدرا ،احلك مة املت عال یة يف االسفف فالالعية یة االلة عة ،چاپ اول ،بیروت ،دار اح یاء التراث










العربی 9923،ه ..ق.
قا ضی سعید قمی ،شرح روحید صدوق ،ر صحیح نجفقلی حبیبی ،چاپ اول ،انت شارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رهران 9399 ،ه ..ش.
________ ،االربعینیات لکشف القدسیات ،رصحیح نجفقلی حبیبی ،میراث مکتوب ،رهران9389 ،
ه ..ش.
________ ،شرح االربعین ،رصحیح نجفقلی حبیبی ،میراث مکتوب ،رهران 9394 ،ه ..ش.
میرداماد ،محمد باقر بن محمد ،القبستتتات  ،به اهتمام مهدی محقق ،رهران ،دانشتتت اه رهران با
همکاری مؤسسه مطالعات اسالمی مکگیو 9399 ،ه  .ش.
میرداماد ،محمد باقر بن محمد ،رقويم االيمان و شتترحه کشتتف الحقائق ،مقدمه و رحقیق علی
اوجبی ،رهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی 9399 ،ه  .ش.
 ،شتیانی ،سید جاللالدين ،منتصباری از ،ثار حکمای الهی ايران ،ج 9و ،3قم ،ربلییات ا سالمی،
.9398
ژيلستتون ،ارین ،فلستتفه استتالمی ويهودی به روايت ژيلستتون ،ررجمه حستتن فتحی ،چاپ اول،
رهران ،حکمت 9389 ،ه  .ش.
کربن ،هانری ،راريخ فلسفه اسالمی ،با همکاری سید حسین نصر و عثمان يحیی ،ررجمه اسدا...
مبشری ،چاپ دوم ،رهران ،امیرکبیر 9398 ،ه  .ش.
کربن ،هانری ،مجموعه مقاالت ،ردوين محمد امین شتتتاهجويی ،چاپ اول ،رهران ،حقیقت،
 9389ه  .ش.
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ابراهیمی دينانی ،غالمحستتین ،نیايش فیلستتوف (مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،دانشتت اه علوم
اسالمی رضوی 9399 ،ه  .ش.
_________ ،ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم ،ج ،3چاپ سوم ،رهران ،طرح نو 9389 ،ه .ش.
امینی ،جبار ،مالرجبعلی ربريزی و مکتب فلسفی اصفهان ،مولی ،رهران 9348 ،ه  .ش.
خوانساری ،سید محمّد باقر ،روضات الجنّات ،الجزء الرابف ،مكتبة اسماعیلیان ،قم  9349ه  .ق.
حائری مازندرانی ،محمد صالح ،حکمت بوعلی سینا 9 ،ج ،با مقدمه و ر صحیح ح سین عماد
زاده ،رهران ،عمادزاده 9392 ،ه  .ش.
رو ضاری ،سید محمد علی ،دومین دوگفتار ،مؤ س سه فرهن ی مطالعاری الزهراء ،چاپ اول ،قم،
 9389ه  .ش.
زادهوش ،محمدرضا ،مکتب فلسفی اصفهان از ن اه دانشپژوهان ،مؤ سسه پژوهشی حکمت و
فلسفه ايران ،چاپ اول ،رهران9349 ،ه  .ش.
محمدی گیالنی ،محمد ،اسم مستاثر ،موسسه رنظیم و نشر ،ثار امام خمینی ،رهران ،چاپ ششم،
رهران 9343 ،ه  .ش .
مطهری ،مررضی ،مقاالت فلسفی3 ،ج  ،چاپ اول  ،رهران ،حکمت  9394 ،ه  .ش.
مدرّس زنوزی، ،قا علی ،رساله حملیه ،رهران 9393 ،ه  .ش.
م صباح يزدی ،محمد رقی ،تعليقه علي نهاية الحكمة ،چاپ اول ،قم ،مؤ س سه فی طريق الحق(در
راه حق) 9939 ،ھ .ق.
المو سوی الصمینی ،روح الل ،التعليقه علی الفوائد الرضويه ،رهران ،مؤ س سه رنظیم و ن شر ،ثار امام
خمینی 9398 ،ه  .ش.

