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  چکیده
د و ماهیا  اا باه او   با توجه به ظاهر برخی کلمات احسائی، قول به اصاات  توممااو وجاو   

اما به ااستی آیا احسایی قائل به اصاات  وجاود و ماهیا  باا هاه باوده یاا        . نسب  داده اند

اصات  ماهیتی بوده اس ؟ آیا تصوا وی از اصات  باا تلیای مالصاداا از ایاژ واکه ی ای      

ز اگر متفاوت بوده اس  آیا با. اند بوده اس  یا ایژ که دو تصوا جداگانه از اصات  داشته

شود گف  که احسایی قائل به اصیلیژ به معنای صداایی بوده اسا ؟ باا توجاه باه      هه می

این ه وجود و ماهی  از نظر احسایی معنای خاصی دااد و چنان ه خواهیه دیاد دا جاایی   

داند، به قول اصات  ماهی  نزدیک مای شاود    وجود و ماهی  اا هماو ماده و صوات می

ه می کند معلوم می شود که منظوا او از وجود معناای اساه   و با تفسیری که از وجود ااائ

مصدای وجود نیس  تذا نسبتی کاه سابزواای باه احساایی داده اسا  و وی اا قائال باه        

ما دا ایژ نوشتاا ایاژ  . اصات  وجود و ماهی  با هه دانسته، نسبتی صحیح نمی تواند باشد
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ه باا تامال بیشاتر دا آ ااا احساائی      مسأته اا مواد واکاوی قراا داده ایه و نشاو دادهایه ک

 نمی تواو ایژ نسب  اا مواد تأیید قراا داد

  .احسایی، وجود، ماهی ، اصیلیژ، اصات ، مالصداا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نحو تلاویحی، دا آ ااا فالسافۀ قبال از میردامااد وجاود       مسئلۀ اصات  وجود یا ماهی ، به

( وجود یاا ماهیا   )ش ل دوااو بیژ دو امر له بهداشته اس ؛ اما از زماو میرداماد، ایژ مسئ

شود، ایاژ بحا ،    طوا که دا کتب تاایخ فلسفۀ اسالمی توضیح داده می هماو. مطرح شد

 :تحاظ عیلی، چهاا احتمال خواهد داش به

( اصات  ماهی  و اعتباای  وجود ج( اصات  وجود و اعتباای  ماهی  ب( اتف

 .اعتباای  هر دو( اصات  هر دو د

زماو مالصداا به ایژ سو، بیشتر متخصصاو علوم عیلی، که پیرواو ح م   از

اصات  )ای نیز شق دوم  عده. اند اا پذیرفته( اصات  وجود)متعاتیه هستند، شق اول 

اش سفسطه و ان اا  ؛ چوو الزمه(اعتباای  هر دو)شق چهاام . اند اا پذیرفته( ماهی 

اصات  هر )اما شق سوم . می قائل نداادهرگونه واقعی  خااجی اس ، دا فلسفۀ اسال

نسب  داده شده، چنیژ وانمود ( ق.ه 2  -11  )، معموالً به شیخ احمد احسایی (دو

حتی برخی از . آشنایی با فلسفه، به ایژ شق قائل شده اس جه  ناشود که وی بهمی

نوی  یزداو و اند و معتیدند که وی قائل به  متأخراو، او اا متهه به انحراف عییده کرده

اکثر آ اا (. 91. ه ق، ص 291 طهرانی، )اهریمژ، دا تباس وجود و ماهی ، اس  

های  احسایی ناظر به فلسفۀ مالصدااس  و نظرات فلسفی خود اا دا شرح انتیادی کتاب

شدت، به نید اصات  وجود و اس  و به ، مطرح کردهعرشیهو  مشاعرصداا، ازقبیل 

 .اس  ب پرداختهبراهیژ مالصداا دا ایژ با

آو هستیه که نظرگاه احسایی اا، با مراجعه به آ اا او،  ما دا ایژ نوشتاا، داصدد

به معنایی که برخی پیرواو ح م  –تحلیل کنیه و ببینیه آیا وی واقعاً قائل به اصیلیژ 

اتبته . بوده اس  یا نگرش ماهوی نسب  به عاته داشته اس  –دهند متعاتیه به او نسب  می

های او، بسیاا مش ل اس ؛  نده اذعاو دااد که دایاف  دیدگاه احسایی دا کتابنگاا

زیرا دا مواضع بسیاای، مفاهیه وجود و ماهی  و اصات  و اعتباای  اا دا معنای 



 9119  پاییز و زمستان،  91ة تأمالت فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    91 

   

 

توجهی به ایژ مسئله، نحوی که بیبرد؛ به ای غیر از اصطالح معمول به کاا می اصطالحی

 . اس شاید عل  چنیژ انتسابی به او شده 

طوا کلی، تحییق و براسی دا مواد دیدگاه احسایی، از چند جه  ضروات اما به

دااد؛ اوالً از نگاه تاایخ فلسفۀ اسالمی، براسی ایژ مطلب که آیا قول به اصیلیژ قائلی 

داده اس  یا نه،  داشته اس  و آیا احسایی اصات  اا به وجود و ماهی ، هر دو، نسب  می

های تاایخی  توجه به جنبهعدم»: نویسد مطهری دا ایژ زمینه میاستاد . اهمی  دااد

خبر بمانند و احیاناً  ها بی مسائل، موجب شده که متخصصیژ فنوو نیز از ایژ قسم 

 انیاً، براسی دیدگاه (. 911. ، ص919 مطهری، )« دس  بدهد آنهااشتباهات عظیمی به 

عاتیه، خواهد توانس  زوایای عنواو یک منتید ح م  متشناسانۀ احسایی، بههستی

 اتثاً، ااائۀ . تاایک بح  اا اوشژ کند و دانتیجه، زمینۀ نید و اازیابی اا فراهه سازد

نفسه مطلوب خواهد بود؛ یک تصوا پیراسته از حواشی و زوائد از دیدگاه احسایی، فی

اا از آ اا وی اند، استناد قوتشاو زیرا اکثر کسانی که چنیژ قوتی اا به احسایی نسب  داده

 .اندنشاو نداده

 پیروان حکمت متعالیه و قول به اصیلین

طوا که اشااه شد، دا کتب فلسفی، معموالً شیخ احمد احسایی اا صااحب قاول باه    هماو

از آنجاایی کاه تیریبااً هماۀ متف اراو بعاد از       . دانناد  و ماهی ، باا هاه، مای    اصات  وجود

م  صداایی و قائل به اصات  وجود هستند، مالصداا، دا حوزۀ فلسفۀ اسالمی، پیرو ح 

گااه بناا بار مباانی      دانناد و آو ای مخاتف با نظریۀ خود می عنواو نظریهقول به اصیلیژ اا به

 (. 11-11. ، ص991 سبحانی، . ک.ازجمله ا)پردازند  ح م  متعاتیه، به نید آو می

دامواد قول به اصیلیژ بنابرایژ دا اینجا ما ابتدا عباااتی از بزاگاو ح م  متعاتیه، 

ها شناسی واکهنحو اجماتی، به اصطالحکنیه و سپس، به و انتساب آو به احسایی، نیل می

پردازیه تا محل بح  و نزاع آش اا و نظر دا ح م  صداایی و آ اا احسایی می

 .احسایی دا مسئله اوشژ شود
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به اصات   یک از ح ما قائلهیچ»: فرماید می شرح منظومهح یه سبزواای دا 

استاد حسژ (. 11. ، ص ه ق، ج  1 2 سبزواای، )« وجود و ماهی ، با هه، نشده اس 

 :نویسد زاده آملی دا تعلییه بر شرح منظومه می

و در  ندشده ا یلینقائل به اص اند، برخی از کسانی که قواعد حکمت را محکم نکرده

 و بدی مصدر هیتما خیر، و نیکی مصدر وجود": از مؤلفات خود گفته است یکی

به اصالت ( یتماه)ها  پس مصدر آن هستند؛ اصیلی امور شر و بدی و است شر

 (.16، ص 2ج  ق .ه 4141 سبزواری،) "سزاوارتر است

،ص  ه ق،ج 1 2 سبزواای، )« مراد سبزواای، احسایی بوده اس »: گوید و نیز می

ای به  ، آو اا اشااه«ته ییل به احد مژ اتح ماء»شهید مطهری، دا توضیح عباات (. 11

ته ییل به احد مژ اتح ماء، اشااه اس  به عرضی که »: گوید داند و می سخژ احسایی می

خواهد بگوید حاال او که ح یه نبوده اس   شیخ احمد احسایی داشته اس  و حاجی می

 (. 9. ، ص1، ج 919 مطهری، )« که چنیژ حرفی زده اس 

اند،  به اصیلیژ اا به احسایی نسب  داده از دق  دا سخناو ایژ بزاگاو، که قول

شود که احسایی، از مفاهیه وجود، ماهی ، اصات  و اعتباای ، هماو  چنیژ استفاده می

مفاهیه مصطلح ح م  متعاتیه دا بح  اصات  وجود اا اااده کرده و تذا قول به 

ود، و ایژ اصیلیژ، به معنای ایژ خواهد بود که مثالً دا خااج، هه ماهی  هس  و هه وج

یژ دا عباشند،  اند؛ مثل عرض و معروض، و هر دو نیز غیر هه می دو اوی هه باا شده

 (. 9. ، ص1، ج 919 مطهری، )این ه هر دو خااجی هستند 

اعتیاد او به دو اصال مساتیل   »: ی ی از معاصراو، دا تحلیل قول احسایی، گفته اس 

امی دا کناا ی دیگر قاراا داشاته و   صوات ترکیب انضمنحوی که بهاز ی دیگر اس ؛ به

 (. 9 . ، ص919 احیمیاو، )« از هر کدام نیز مفهومی به ذهژ انساو منتیل شود

اند، او اا قائل به دو مصداق  تیریباً همۀ کسانی که به نید دیدگاه احسایی پرداخته

فرض که ؛ با ایژ پیشاند دانستهیر، دا کناا ی دیگر، از مفهوم وجود و ماهی  مغا

احسایی از ایژ مفاهیه، هماو مفاهیه مصطلح دا ح م  متعاتیه اا اااده کرده اس ؛ دا 
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دهد تصوا او از وجود، ماهی ، اصات  و  صواتی که مراجعه به آ اا احسایی نشاو می

اعتباای ، با مالصداا متفاوت بوده اس ؛ تذا برای این ه نسب  بیژ دیدگاه احسایی و 

شناسی اجماتی دا مفردات بح  و همچنیژ باید مفهوم چااناح م  متعاتیه اوشژ شود، 

دا دیدگاه م تب صداایی و احسایی، ااجع به اصات  وجود یا ماهی  صوات گیرد تا 

بنابرایژ برای تحییق دا صح  و سیه . ابهام بح  برطرف شده، زمینۀ میایسه فراهه شود

وجودی  گاه اصات نحو اجمال، دا دیدایژ انتساب، براسی اصطالحات کلیدی، به

 .مالصداا، ضروای اس 

 وجود و ماهیت از دیدگاه صدرا( الف

میصاود از وجاود   . ویژه دا آ اا مالصداا، اصطالحات چنادی دااد وجود، دا فلسفه و به

دا بح  اصات  وجود، حییی  وجود اس ؛ اما از آنجاا کاه وجاود دو مفهاوم دااد، دو     

و دیگاری معناای اساه    ( باودو )وجاود  مصداق نیز خواهد داش ؛ ی ی معناای مصادای   

گوناه کاه هماۀ متاأخراو     وجود نه به معنای مصادای، آو ». اس ( هستی)مصدای وجود 

« اتوقااوع اساا انااد، بل ااه بااه ایااژ معناساا  کااه خااود حیییاا  وقااوع و مابااه     پنداشااته

 .(1 9. ، ص صدااتمتأتهیژ، ج )

ا اینجا اسمی گوید که میصود از اسه مصدا دی ی از شااحاو ح م  متعاتیه می

داواقع اسه مصدا . اس  که بر حاصل فعل دالت  دااد، بدوو تحاظ استناد آو به فاعل

کند و بر  تنها بر مبدم، یعنی بر معنای مشترک میاو همۀ مشتیات یک مصدا دالت  می

نسب  آو مبدم با فاعل و ااتباط آو با زماو دالت  ندااد؛ دا حاتی که دا مصدا، عالوه 

به بیاو دیگر، هه مصدا دااای ماده و هیئ  . ه به فاعل و زماو نیز هس بر فعل، توج

اس  و هه اسه مصدا؛ دا حاتی که دا اسه مصدا، ماده و هیئ ، هر دو، تنها بر یک 

کنند؛ وتی دا مصدا، ماده و  چیز، یعنی فیط بر مبدم بدوو ااتباط آو با فاعل، دالت  می

کند و هیئ  بر نسب   د، ماده بر مبدم دالت  میکن هیئ ، بر دو چیز جداگانه دالت  می

؛ یعنی ...(دانستژ )، ااتباط با داننده نیز ملحوظ اس  «دانستژ»مثالً دا . فعل با فاعل

دانستژ از آو حی  ملحوظ اس  که نسب  با کسی دااد که دانستژ حات  و وصف 



 99   سید محمد اسماعیل سید هاشمی ، میالد شیر محمدی/ قول به اصیلین یا اصالت ماهیت :یاحسائ

 

معنا که خود ایژ ، ایژ اضافه و ااتباط ملحوظ نیس ؛ به ایژ «دانستژ»اواس ، وتی دا 

منظوا مالصداا از . وصف مستیالً تحاظ شده اس  و ااتباط آو با کسی میصود نیس 

وجود، دا بح  اصات  وجود، مصداق مفهوم اسه مصدای وجود اس  نه مصداق 

 (.1 . ، ص 91 فیاضی، )مفهوم مصدای وجود 

 :برای ماهی  نیز چند معنا ذکر شده اس 

حییی  ایژ معنا از ماهی ، سؤال از حییی  یا جنس  دا: ماییال فی جواب ماهو - 

 (.12 . ، ص صدااتمتاتهیژ، بیتا، ج )و فصل شیء اس  

تر از اوتی ایژ معنا از ماهی ، عام(: ماهی  به معنای اعه)ما به اتشی هو هو  - 

ایژ معنا از ماهی  شامل وجود و ماهی ، هر . ء به آو اس  اس ؛ یعنی آنچه حییی  شی

 (11. ، ص صدااتمتاتهیژ، ج . )شود دو، می

مطابق ایژ معنا، مفهوم ماهوی عباات اس  از هر مفهومی، : هر امر غیر از وجود -9

ایژ معنا از ماهی  اعه از معنای اول اس ؛ . جز مفهوم وجود، که از موجودی انتزاع شود

 او، وجوب، ام)زیرا عالوه بر ماهی  باتمعنی االخص، شامل معیوالت  انیۀ فلسفی 

شود؛ اما اخص از معنای دوم اس ؛ زیرا میابل وجود اس  و آو  نیز می...( عل ، معلول و

 (.  . ، ص 91 فیاضی، )گیرد  اا دا بر نمی

تواند باشد؛  میصود مالصداا از ماهی ، دا بح  اصات  وجود، معنای دوم نمی

قتی دا برابر اصات  گیرد؛ دانتیجه اصات  وجود و زیرا معنای دوم وجود اا نیز دا بر می

ماند  بنابرایژ می. تواند شامل وجود هه بشود گیرد، معنای ماهی  نمی ماهی  قراا می

غاتب متف راو و پیرواو مالصداا، ماهی  اا دا بح  اصات  وجود، . معنای اول و سوم

اند؛ اما برخی از  دانسته، آو اا اعتباای دانسته( معنای اول)ماهی  باتمعنی االخص 

هر امر )او، به استناد شواهدی، معتیدند که میصود صداا از ماهی ، معنای سوم معاصر

 (.2 -  . ، ص 91 فیاضی، )بوده اس  ( غیر وجود

، اا «هر امر غیر وجود»ازجمله شواهد ایژ مطلب که صداا ماهی ، به معنای 

منحصر ، پس از آن ه اصات  اا به وجود اترسائلداند، آو اس  که دا کتاب  اعتباای می
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کرده اس ، غیر وجود اا، اعه از ماهی  باتمعنی االخص و غیر آو، اعتباای خوانده 

 (.19 . ه ق، ص 91 صدااتمتاتهیژ ،)اس  

 اعتباریت و اصالت( ب

تحیاق دا خاااج    - : اسا   دا آ اا پیرواو ح م  متعاتیه، اصات  به دو معنا به کاا افتاه 

اعتباای  اس ؛ به ایژ معناا کاه هار معناا از      دا برابر اصات ،. تحیق باتذات دا خااج - 

 .اصات ، معنایی از اعتباای  دا برابر خود خواهد داش 

 :اینک توضیحی دا مواد هرکدام از دو معنا

 خارج جهان در داشتن تحقق صرف معنای به اصالت

دا میابل، امار اعتبااای   . امر اصیل امری اس  که دا جهاو خااج، موجود و متحیق باشد

بدانناد، از بااب ماجااز     اس  که دا عاته واقع موجود نباشد؛ تذا اگار آو اا موجاود   امری 

 .اس 

طرفداااو ایژ تفسیر از اصات  معتیدند که اگر مالصداا وجود اا اصیل و ماهی  

تحیق آو اس ؛ یعنی آنچه دا داند، مرادش از اعتباای  ماهی ، عدم اا اعتباای می

دهیه، از آو  ر موجودی  اا به ماهی  اسناد میخااج موجود اس ، وجود اس  و اگ

اس  یا این ه ظهوا وجود دا ذهژ اس ؛ یعنی ع س وجود  جه  اس  که حد وجود

طرفداااو ایژ تفسیر شواهدی از آ اا . دا ذهژ اس  و تذا تحییی دا خااج ندااد

 :اند مالصداا و دیگراو برای تأیید سخناو خود آواده

طوا که یک و ماهی  تابع وجود اس ؛ نه هماو وجود، اصل دا تحیق اس  - 

طوا که سایه از شخص و شبح از کند، بل ه هماو موجود از موجود دیگر تبعی  می

 (.91 . ، ص اتمتأتهیژ، بیتا، ج صدا)کند  صاحب شبح تبعی  می

ماهیاتی که دا نزد آنها با اعیاو  اب  مشهود هستند، ابداً بوی وجود خااجی اا  - 

 (.91 . ، ص صدااتمتأتهیژ ، بی تا، ج )اند  ن رده استشمام
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 واسطهبی و بالذات تحقق معنای به اصالت

طبق ایژ تفسیر از اصات  وجود، امر اصیل امری اسا  کاه باتاذات موجاود باشاد؛ یعنای       

طرفاداااو ایاژ تفسایر از اصاات ، وجاود اا متحیاق باتاذات        . واسطه داشته باشدتحیق بی

واسطه موجاود  ، یعنی وجود بی«وجود موجود اس »: گوییه وقتی میبرای مثال . دانند می

به عباات دیگر، برای حمل موجودی  بار وجاود،   . اس  و نیازی به حیثی  تیییدیه ندااد

: گاوییه  ؛ وتی وقتی می(  و    . ، ص 91 فیاضی، )نیازی به واسطه دا عروض نداایه 

سنادی ماجازی اس ؛ یعنی موجودیا   ، اِسناد موجودی  به ماهی ، اِ«انساو موجود اس »

شاود، بل اه انسااو بایاد مییاد باه        واسطه بر انساو مژ حی  هو هو حمل نمای و بی باتذات

 (.  .، ص 91 فیاضی، )گردد تا بتواند متصف به وجود شود ( وجود)قیدی 

هایی دا تأیید ایژ تفسیر از اصات  آمده اس  که برای  دا آ اا مالصداا، عباات

عژ کوو  ةاتحاصل او کونها معا فی اتواقع عباا»: شود ی ی از آنها اشااه مینمونه به 

، هیةبه و موجودۀ بنفسه البغیره فاتفاعل اذا افاد اتما ةمتحد هیةاتوجود بذاته موجوداً و اتما

 ( 9. ، ص1 2 صدااتمتأتهیژ ، )« افاد وجودها و اذا افاد اتوجود، افاد نفسه

داند و آو اا  یژ عبااات، مالصداا ماهی  اا موجود میبینید، دا ا طوا که میهماو

حال سؤال ایژ اس  که چرا مالصداا متفاوت سخژ گفته . داند موجود به عیژ وجود می

، صص  صدااتمتأتهیژ، ج )داند  دا یک جا ماهی  اا ظهوا وجود دا ذهژ می. اس 

اا موجود به عیژ داند و آو  و دا جای دیگر، ماهی  اا موجود دا خااج می( 999-991

 (.99-92. ، ص1 2 صدااتمتأتهیژ، )داند  وجود می

آنجا که ماهی  . های متفاوت سخژ گفته اس  نگاانده معتید اس  که وی دا میام

آید، خواسته اس   داند و دا میام نفی ماهی  از خااج برمی اا ظهوا وجود دا ذهژ می

داند، دا میام  ه ماهی  اا موجود میکه دیدگاه عرفانی خود اا بیاو کند؛ وتی دا آنجا ک

 .کند فرسایی مییک فیلسوف قله

 بررسی دیدگاه احسایی درمورد وجود و ماهیت -پ 
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کنایه،  ما دا اینجا ابتدا میصود احسایی از وجود، ماهی ، اصات  و اعتباایا  اا بیااو مای   

اازیاابی   –با استناد به آ اا خودش–سپس احتماالت مختلف اا دا مواد دیدگاه احسایی 

 . خواهیه کرد

 وجود و ماهیت از دیدگاه احسایی

ء و دیگری  ء متش ل از دو حییی  اس ؛ ی ی حییی  مادی شی یشاز نظر احسایی، هر 

ء متش ل از وجود و ماهی  اس ، اما وجود اا  پذیرد که شی او می. ء حییی  صوای شی

 . داند هماو ماده و ماهی  اا هماو صوات می

ء از آن  ء است؛ یعنی آن چیزی است که شی عد و حقیقت مادی شیوجود، همان بُ

عنوان مثال به. ء است شی خلق شده است و ماهیت همان بُعد و حقیقت صوری

وجود یا مادۀ میز همان چوب است و صورت آن همان میز بودن آن است 

 ( .333، ص 4ه ق، ج  4121احسایی، )

یعنی نیره بودو، یا به عبااتی نیره،  اوس ؛  یا وجود و مادۀ انگشتر، هماو جنس

ء  دهد و هیئ  انگشتر بودو، هماو حییی  صوای شی وجود یا مادۀ انگشتر اا تش یل می

بینیه که احسایی دا اینجا می(. 921. ، ص ه ق، ج  1 2 احسایی، )دهد  اا تش یل می

کند که با یوجود و ماده اا مترادف به کاا برده اس  و معنایی اا برای وجود تصوا م

وی معتید اس  که خداوند فعلی . معنای وجود دا ح م  صداایی بسیاا متفاوت اس 

گیرد؛ یعنی وجودْ فعل خدا نیس ، بل ه وجودْ  دااد که خلق به واسطۀ فعل او صوات می

کند، بل ه فعلی دااد که  به عباات دیگر خداوند وجود اا جعل نمی. نتیجۀ فعل اوس 

شود؛ یعنی خداوند به واسطۀ فعلش، وجود اا خلق کرده اس   وجود از آو حاصل می

احسایی ایژ وجود اا، که حادث و مخلوق پروادگاا (. 11 . ، ص ، ج 1 2 احسایی، )

                                                           
 .ه به معنای جنس منطییجنس به معنای عامیانۀ آو به کاا افته اس  ن.  
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دا اینجا نیز احسایی وجود اا (.  1 . ، ص ، ج 1 2 احسایی، )نامد  اس ، هیوتی می

 اتبته. بردمترادف هیوتی به کاا می

، چیزی نیست که از تعالیم ارسطو قرائت شده؛ (یا همان هیولی)مراد شیخ از ماده 

رود و هیچ فعلیتی  چرا که ماده، در اصطالح ارسطو، صِرف قابلیت به شمار می

باشند؛ حال آنکه منظور احسایی  برای آن متصور نیست و محدود به جسمانیات می

نماید؛ بدین  از ماده، امری محقَق و مجعول است که در همۀ مراتب هستی رخ می

المثل در عالم عقول، مادۀ عقالنی، در عالم نفوس، مادۀ نفسانی و در ترتیب که فی

 .(26. ، ص4334هدایت افزا، )عالم اجسام، مادۀ جسمانی داریم 

 :کنیه آواد که چند نمونه اا نیل می یی میها مثالوی، برای توضیح ایژ مطلب، 

( مصدا)دانید، فَرَبا فعل اس  و فَرْب  ه میطوا کهماو(: فَرَبا و فَرْبْ)مثال اول 

زند و فَرْبْ اا به وجود، که  فَرَبا اا به فعل خداوند مثال می. اس ( فعل)مأخوذ از فَرَبا 

: مثال دوم(.  1 . ه ق، ص 1 2 احسایی، )به واسطۀ فعل پروادگاا خلق شده اس  

و یبوس  صادا طوا که حراات و یبوس  فعل آتش هستند و نوا از حراات هماو

شود، خداوند نیز، مانند آتش، فعلی دااد که مانند حراات و یبوس  اس ، و نوا  می

ه ق،  1 2 احسایی، )آید  هماو وجودی اس  که برا ر حراات و یبوس  به وجود می

ماهی  نیز هماو ظلم  اس ؛ وتی احسایی، برخالف مالصداا، ظلم  اا (.  1 .ص

احسایی، )آواد  اا شاهد می« جعل اتظلمات و اتنوا»داند و آیۀ  یک امر وجودی می

 .ح ه وجود اا دااد و ظلم  هماو ماهی  اس  که نوا دا اینجا(  1 . ه ق، ص 1 2 

به )گوید ایژ وجود کلی، که ما آو اا مادۀ مطلق یا حییی  محمدیه  همچنیژ می

. و جریاو دااد نامیه، هماو هیوالی عاته اس  که دا کل هستی سریاو می( تعبیر عرفانی

شود و ایژ مادۀ مطلق  ایژ هیوتی یک صوات کلی دااد که ماهی  اوتی نامیده می

به عباات دیگر، آو وجود اول . نامند می« ماده»، حِصص وجودی دااد که آو اا (هیوتی)

اصطالح احسایی، هیوتی یا مادۀ مطلیه اس  و دا تساو که دا همۀ اشیا ساای اس ، به

عالوه بر ایژ، حِصص وجودی دا قاتب زید . شود ییی  محمدیه تعبیر میعرفا از آو به ح
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به بیاو دیگر، میاو هیوتی و ماده تف یک . نامد اا ماده می آنهاداایه که ... و عمرو و 

شود؛ یعنی وجود زید هماو مادۀ اوس  و بیژ وجود زید و مادۀ او هیچ تفاوتی نیس   می

 (. 1 . ، ص.ه ق 1 2 احسایی، )

، برخالف مفهوم متداول دا فلسفه، ازنظر احسائیی، عباات اس  از چیزی که ماده

کند؛ مثالً  گوید ماده دا موجودات عاته فرق میکه میشود؛ چناو ء از آو ساخته می شی

عباات از معنویات اس  و ماده دا عاته ناسوت، عباات از  آنهادا فرشتگاو، مادۀ 

کند  ودی، به تناسب موجودات، تفاوت میطوا کلی دا هر موج عنصریات اس  و به

، یا مثالً مادۀ میز و دا و صندتی هماو چوب اس ؛ (19 . ، ص.ه ق 1 2 احسایی، )

ء از آو ساخته  ، یعنی آو جزئی که شیآنهاس  و مادۀ آنهاهماو مادۀ  آنهایعنی وجود 

یتی جدا و ، وجودْ حییتر اوشژبه بیاو . ء ندااد شود، هیچ تفاوتی با وجود آو شی می

 .منفک از ماده نیس 

بنابرایژ، ازنظر احسایی، هیوتی هماو مادۀ مطلق اس  که صواتی کلی دااد و 

ایژ هیوتی، غیر از ماده اس ؛ زیرا ماده حِصص . صوات کلی آو، ماهی  اوتی اس 

هیوتی یک . ی اس  که مخلوق فعل خداوند اس کلوجودی اس  و هیوتی وجود 

ایژ هیوتی دا عاته اس  و مواد موجودات داواقع مادۀ  انیه  صوات کلی دااد که ظهوا

های جزئیه، ماهی   انیه  های جزئی دااند که به ایژ صوات اس  و هرکدام صوات

 . گوییه می

به عباات دیگر، صوات کلی هماو هیوالی اوتی اس  و حِصص وجودی هماو 

های  ه به ایژ صواتهای جزئی دااند ک هستند که هرکدام صوات( مادۀ  انیه)ماده 

طوا که هیوتی یا وجود کلی، حِصص وجودی گویند؛ یعنی هماو جزئی، ماهی   انیه می

نیز، حِصص صوای و ماهوی ( ماهی  اوتی یا ماهی  کلی)دااد، صوات کلی ( ماده)

 (. 1 . ق، ص.ه 1 2 احسایی، )دااد 

حیثی  صوای  ء و ابی شیء، حیثی  مژ به نظر احسایی، حیثی  مادی یا وجود شی

وی ماده (. 999. ، ص.ه ق 1 2 احسایی، )ء اس   نفسی شیء، حیثی  مژ یا ماهوی شی
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برد؛ بل ه از دیدگاه او، ماده یا حیثی   و صوات اا به معنای مصطلح ح ما به کاا نمی

 .پذیرد مادی، پذیرندۀ صوات نیس ، بل ه ایژ صوات اس  که ماده اا می

اا دااد، که « مم»اا و صوات یا ماهی  نیش « مب»داواقع ماده یا وجود، نیش 

داواقع ماده مانند . ماهی  اوتی یا هماو ظهوا وجود کلی، از مادۀ مطلیه خلق شده اس 

فعل اس  و صوات مانند انفعال؛ یعنی ایژ صوات اس  که ماده اا پذیرفته اس  

 .اتبته ایژ سخژ برخالف عرف فلسفی اس (. 912. ه ق، ص 1 2 احسایی، )

احسایی، دا میام تبییژ ایژ دیدگاه، ماده و صوات اا به کسر و ان ساا مثال 

بُعد صوای و  ایژ ش سته شدو. کسر یعنی ش ستژ و ان ساا یعنی ش سته شدو. زند می

 (.911. ه ق، ص 1 2 احسایی، )ء اس   ماهوی شی

و حوا بنگرید، ایژ ( ع)وی قائل اس  اگر شما به داستاو خلی  حضرت آدم 

نه )اا به واسطۀ فعلش خلق کرد ( ع)پروادگاا، آدم . خژ مژ اا تصدیق خواهید کردس

خلق  آنهاطوا ابنای بشر از خلق کرد و همیژ( ع)و حوا اا از آدم ( واسطۀ آدم دیگریبه

ء اا دااد و همۀ ابنای بشر بعد از او، از او خلق  دا حییی ، آدم ح ه وجود شی. شدند

. گیرد منزتۀ فعل اس  و ماهی  یا صوات از آو نشئ  میبه وجود یا ماده،. اند شده

بنابرایژ، ایژ ماهی  یا صوات اس  که قابل و پذیرندۀ وجود اس  و مادۀ وجود پذیرفته 

 (.911. ه ق، ص 1 2 احسایی، )شود  می

او معتید اس  که . شود وی برای تأیید سخناو خود، به آیات و اوایات متوسل می

دانستند  ء می او نیز وجود اا هماو مادۀ شیآن. اس ( ع)بی   أیید اهلایژ سخناو مواد ت

 وی به احادی  بسیاای دا تأیید مدعای خود استناد( 911.ه ق، ص 1 2 احسایی، )

 :عنواو مثالجوید؛ به می

او اهلل سبحانه خلق اتمؤمنیژ مژ نواه و ییعهه فی احمته فاتمؤمژ (: ع)امام صادق 

 .حمۀابوه اتنوا و امه اتر. مهاخ اتمؤمژ البیه و ا

یعنی مژ (: ع)اتمؤمژ فانه ینظر بنوااهلل، قال اتصادق  سةاتیوا فرا(: ع)امیراتمؤمنیژ 

  .نواه اتذی خلق منه
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اند،  کند که ایژ نوای که اشیا از آو خلق شده و سپس ایژ سؤال اا طرح می

 .چیس 

زیرا ماده آو چیزی  اگر بگویید نوا هماو وجود اس ، پس وجود هماو ماده اس ؛

کند که میصود  بر نوا دالت  می« مژ»دخول تفظ .شود ء از آو خلق می اس  که شی

به عباات دیگر، ماده از . ء از آو اس  هماو ماده اس ؛ زیرا ماده چیزی اس  که شی

اس ؛ پس اگر نوا هماو وجود باشد، هماو ماده اس  و « ما منه اتشیء»دیدگاه احسایی، 

 (911. ه ق، ص 1 2 احسایی، ( )وجود اس ، چیس ؟ اگر نوا غیر

به . داند طوا که مشاهده شد، احسایی وجود اا هماو ماده میطوا کلی، هماوبه

عبااتی ازنظر وی، آو وجود اول که دا همۀ اشیا ساای اس ، هیوتی اس  و ایژ 

و  حِصص وجودی، دا قاتب زید و عمر و ب ر، ماده اس  و ماده صواتی خواهد داش 

ماده به صوات محتاج اس ، چوو صوات باع  ظهوا . اند محتاجایژ دو به ی دیگر 

تذا از . شود و صوات نیز به ماده محتاج اس ، چوو باع  تحیق صوات اس  ماده می

(. 919. ه ق، ص 1 2 احسایی، )گیرد  ایژ جه  اس  که جعل به هر دو صوات می

دهد که او دا اصلِ اس ، نشاو میهایی که احسایی زده پس سخناو صریح و مثال

با فالسفه مخاتف اس  و به ادعای وی، هماو « ماهی »و « وجود»کاابرد اتفاظ 

از ایژ او . برند موادنظر اس ، نه اصطالحات فالسفه بی  به کاا میاصطالحاتی که اهل

ها، دابااۀ آاای احسایی صحیح نیس  که ما، بدوو توجه به ایژ تفاوت کاابرد واکه

 .ضاوت کنیهق

 اصالت و اعتباریت از دیدگاه احسایی

خواهیه ببینیه که تصاویر احساایی از اصال و اصاات ، و دا برابار آو اعتباایا ،        حال می

 .چیس 

گوید وجود  وقتی می. اسد که منظوا وی از اصات ، منشأ ا ر بودو نیس  به نظر می

 منشأتواند  نمی« اصل»ز ء مرکّب از آنهاس ، منظواش ا و ماهی  دو اصل هستند که شی

داند، بل ه معتید اس  که اح ام و آ اا  آ اا نمی منشأآ اا باشد؛ زیرا وی وجود اا 
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بنابرایژ اگر . نه بر وجود(  1 . ه ق، ص 1 2 احسایی، )شود  مترتب بر ماهی  می

 .شود گف  که اح ام بر وجود مترتب نمی میصودش از اصلْ منشأ ا ر بود، نمی

معنای دوم محتمل از اصات  )تواند متحیق باتذات  ش از اصل نمیهمچنیژ میصود

کند؛ به ی وجود میاضاقتباشد؛ زیرا متحیق باتذات یعنی چیزی که ذاتش ( نزد مالصداا

داند،  معنای این ه بدوو واسطه دا عروض موجود اس ؛ زیرا ماهی  اا اگرچه اصل می

حیق ماهی  از وجود اس  و منظواش داند و معتید اس  ت اما آو اا متحیق باتذات نمی

های مختلف اشیا و از وجود، چنان ه سابیاً ذکر شد، هماو مادۀ خاص اس  که صوات

 . شود، از آو ساخته می«ماهی »به تعبیر ایشاو 

ء مرکب از دو  شی. بنابرایژ میصود وی از اصل، متحیق بودو دا عاته خااج اس 

نها دو اکژ هستند که دا خااج موجودند و یا. ی ی وجود و دیگری ماهی : اصل اس 

هماو ماده  –چنان ه گفته شد–دهند؛ وتی ایژ وجود  ء موجود اا تش یل می حییی  شی

؛ زیرا به تعبیر (919. ه ق، ص 1 2 احسایی، )اس  و ماهی  نیز هماو صوات اس  

د، دان ابّی اس ؛ وتی دا عیژ حال ماهی  اا یک امر عدمی نمی وی، وجود حیثی  مژ

. شود نه بر وجود بل ه موجود اس ؛ زیرا اح ام سعادت و شیاوت بر ماهی  مترتب می

 (.، 1 . ه ق، ص 1 2 احسایی، )شود نه وجود  معصی  از ناحیۀ ماهی  صادا می

تواو گف  اصل و اصیل دا فلسفۀ احسایی، هماو متحیق بودو دا عاته  بنابرایژ می

 .خااج اس ، نه چیز دیگر

، دا تبییژ دیدگاه احسایی، الحکمه العرشیهاصفهانی، دا شرح مال اسماعیل 

 :گوید می

احسایی پنداشته است که حقیقت وجود، که در تمام موجودات ساری و جاری 

است که این وجود ( همان وجود کلی یا هیولی)است، عبارت از وجود منبسط 

ن منبسط در موجودات امکانی سریان دارد و این موجودات امکانی همچو

عنصرهای جنسی هستند که، به نحو مبهم و نامعین، در وجود منبسط هستند و یا 

ماهیت به  به عبارتی قبل از اینکه وجود منبسط ظهور کند و حقیقتش را در قالب
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نمایش بگذارد، این موجودات امکانی همچون جنسی، به صورت مبهم و نامتعین، 

و مبهم است که  عنصر جنسیطور که حیوانیت یک در او موجودند؛ یعنی همان

اگر بخواهد تحصل داشته و در قالب نوع دربیاید، باید فصل داشته باشد تا متحصل 

شود، همچنین وجود بسیط یک امر نامتعین است که باید همراه ماهیت باشد تا 

 (.212. ، ص4334اصفهانی، )بتواند در خارج ظهور پیدا کند 

ود احسایی، داباب ماده و صوات و وجود شبا توجه به مطاتب یادشده، معلوم می

و ماهی  و اصات ، اصطالحات خاصی اا جعل کرده که نه هماهنگ با منطق اس  و نه 

گوید، مرادش نه مادۀ فلسفی اس  و نه حتی ماده دا مثالً وقتی سخژ از ماده می. فلسفه

 دهد؛ مانند چوب نسب  بهفیزیک، بل ه چیزی اس  که عنصر شیء اا تش یل می

 . صوات صندتی

 بررسی احتماالت مختلف در مورد دیدگاه احسایی

اساا ، آیااا قااول بااه اصاایلیژ اا انتخاااب کاارده یااا   این ااه احسااایی چااه قااوتی اا پذیرفتااه 

 .اس ، نیاز به تأمل بیشتری دااد ماهوی بوده اس  یا این ه اصات  وجودی بوده اصات 

شود؛ یعنی اگر بخواهیه  نمیطوا که گفته شد، دا آ اا او وحدت اویّه دیده هماو

های مختلف و گاه متناقضی اا باید به او  براساس ظاهر اقوال او قضاوت کنیه، دیدگاه

وجود دااد مبنی بر این ه وی قول  عرشیهو شرح  مشاعرشواهدی دا شرح . نسب  بدهیه

وجودی بوده اس  و دا  طوا شواهدی که وی اصات به اصیلیژ اا پذیرفته اس  و همیژ

 . ماهوی بوده اس  شواهدی وجود دااد که وی اصات  ای نه

به هر جه ، باید ایژ شواهد مطرح شده، دا نهای  مشخص شود که وی چه قوتی 

گوید، آیا هماو اا احسایی اااده  اا پذیرفته اس  و اوشژ شود اصاتتی که صداا می

 .کرده اس  یا نه و این ه قول نهایی احسایی چه بوده اس 

 االت مسئلهبررسی احتم

  اصالت وجود -الف
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وجاودی باوده اسا  و     آید کاه وی اصاات    از ظاهر برخی از عبااات احسایی چنیژ برمی

 :هایی از آو شواهد اینک نمونه

. ماهی  یک امر اعتباای اس ؛ به ایژ معنا که تحیق آو جدای از وجود نیس  - 

نحوی با هه ااتباط  داواقع ایژ دو به. به عبااتی ماهی  ظهوا وجود دا خااج اس 

، 1 2 احسایی، )ماهی  ظهوا وجود دا خااج اس  و وجود، تحیق ماهی  اس  . دااند

فااغ از تفاوت تلیی او از -بینید، ظاهر ایژ سخژ احسایی  طوا که میهماو(. 11 . ص

شاهد ما ایژ جمله اس  که وجود، تحیق . با اصات  وجود سازگاا اس  -ایژ تعبیرات

بنابرایژ تحیق . گیرد ا او دا همۀ آ اا خود، وجود و ماده اا ی ی میماهی  اس ؛ ام

ای که او دا بح  اصات  به عباات دیگر ماده. ماهی ، معنای دیگری خواهد یاف 

وجود یا ماهی  مطرح کرده، نه هیوتی اس  و نه مادۀ  انوی ااسطویی، که به نظر او 

به . دا نظر شیخ اشراق اس  جسه از آو وصوات تش یل شده اس ، بل ه شبیه جسه

کند  مادۀ فرشتگاو نوا هر نوع اس ؛ چنان ه تصریح می« اتموادۀماد»عباات دیگر هماو 

 . هاس  و مادۀ میز چوب یا فلز اس اس ، مادۀ انساو هماو جوهر مشترک بیژ انساو

 خداوند فعلی دااد که وجود اا، اوالً و باتذات، به واسطۀ آو فعل خلق کرد، نه - 

خلق کرد؛  انیاً و ( وجود کلی)با واسطۀ موجودات دیگر، و ماهی  اا به دنبال وجود 

تواو تصریح او اا به این ه ماهی  به  دا اینجا می(. 11 . ، ص1 2 احسایی، )باتعرض 

 .وجودی بودو احسایی آواد شود، شاهدی بر اصات  واسطۀ وجود خلق می

. احسایی، بی تا، ص)داند  می« ی االعیاوما به ات وو ف»وجود اا  عرشیهدا شرح  -9

11.) 

شود، غیر وجود نیس ؛ چوو غیر  آو چیزی که از فعل پروادگاا صادا می -2

احسایی، )وجود عدم اس  و احدی نگفته اس  که از پروادگاا عدم صادا شده اس  

 (.1  . ه ق، ص 1 2 

 زیرا ماهی وجود مخلوق، قبل از انضمام ماهی ، تحییی دا خااج ندااد؛  -1

تف یک نیستند نحوی که قابل نفسِ وجودش، یا به عبااتی خود وجود، اس ؛ به
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تواو ایژ طوا تلیی کرد که وجود، نفس  ایژ عباات اا می(. 91 . ، ص1 2 احسایی، )

 .دا خااج اس ؛ یعنی تحیق ماهی  دا خااج اس  ماهی 

 (اصالت وجود و ماهیت، با هم)قول به اصیلین ( ب

 :که از ظاهرآو شاید کسی قول به اصیلیژ اا برداش  کند عباااتی

مرکبی اس  کاتبسیط، یعنی موجود از اجزایی تش یل شده  موجودبه نظر وی  -

ی هستند که قابل تف یک از هه نیستند، به عباات دیگر ا گونهاس ، وتی ایژ اجزاء به 

بینیه، دا  یز میموجود از انضمام دو چیز تش یل شده اس ، وتی ما آو دو اا یک چ

 (.2 2. ه ق، ص 1 2 احسایی، )صواتی که دو چیز اس  

ماهی  و وجود : گوید دا باب نحوۀ ااتباط میاو وجود و ماهی  دا خااج، می -

طوا که ایژ دو  هر دو دا خااج موجود هستند و دا خااج مغایرت نیز با هه دااند؛ هماو

ماهی  اس  و اصالً مم ژ نیس  که دو دا ذهژ با هه مغایر هستند؛ وجود دا خااج غیر 

ء دا ذهژ با هه مغایر باشند، وتی دا خااج مغایر نباشند؛ و وجود که حییی   شی

احسایی، )دهد، معروض ماهی  اس  دا خااج  ء موجود اا تش یل می شی« ابّی مژ»

 (. 2 2.ه ق، ص 1 2 

ض برای طوا که عر وجود یک وجودی دااد و ماهی  نیز وجودی دااد؛ هماو -

ای دااند  خود وجودی جدای از وجود جوهر دااد؛ هر کدام برای خود وجود جداگانه

 (.912. ه ق، ص 1 2 احسایی، )

احسایی، بی )داند  جمع با آو می ، وجود اا غیر ماهی  و غیرقابلعرشیهدا شرح  -

ت  اتبته از ایژ مطاتب مغایرت آو دو دا خااج ذهژ، که هماو معنای اصا(.  1. تا، ص

 .شود، نه اصات  هر دو به معنای صداایی از نظر اوس ، استفاده می

 اصالت ماهیت( پ

ش ی دا تحیق وجود دا خااج نیس  و ایژ یک امر بدیهی اس ؛ اما ما با ایژ قرائ   - 

گوید، هماو ماده اس ؛ یعنای چیازی کاه     ایژ وجودی که صداا می. صداا مش ل داایه
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نیره همااو وجاود یاا     .الً انگشتر از نیره ساخته شده اس مث. ء از آو ساخته شده اس  شی

ماده اس  و دا ادامه اظهاا می دااد که اگر ماهیا  دا خاااج مجارد از عاوااض باشاد،      

تنها تفاوتی که میاو ماهی  خااجی و ماهی  ذهنی هس ، همیژ عاوااض  . شود باطل می

یژ عوااض باشد، باطل مشخصه اس ، نه دا وجود؛ یعنی اگر ماهی  دا خااج مجرد از ا

. دهندۀ ایژ اس  که عوااض منشاأ تشاخص هساتند، ناه وجاود      شود که خود ایژ نشاو می

شاود؛   اگر وجود منشأ تشخص باشد، با بود و نبود عوااض، ماهی  دا خااج موجاود مای  

 (.11 . احسایی، بی تا، ص)دا حاتی که ایژ طوا نیس ؛ پس وجود منشأ تشخص نیس  

. ید که عوااض مشخصه از حدود و متممات ماهی  هستندگو دا اینجا می - 

تواو  از اینجا می(. وجود)هستند، نه ماده ( ماهی )عالوه بر ایژ، اح ام تابع صوات 

یابد  داند که بدوو عوااض تشخص نمی برداش  کرد که وی وجود اا یک امر مبهه می

 (. 1 . احسایی، بی تا، ص)

آنچه بر ما . کنیه بینیه یا داک نمی ری اا نمیما غیر از ماده و صوات چیز دیگ -9

گوید، کجاس ؟  ایژ وجودی که صداا می. مشهود اس ، همیژ ماده و صوات اس 

احسایی، )کنیه و اگر چیز دیگری اس ، مشهود ما نیس   اگر همیژ ماده اس ، قبول می

 (.1   – 11 . بی تا، صص

  هی هی موجود نیس ؛ ماهی  مژ حی»: اس  دا نید برهاو صداا که گفته -2

تواند موجود شود؟ ماهی   اگر وجود نیز موجود نباشد، دا آو صوات چگونه ماهی  می

که دا ذات خود موجود نیس  و اگر وجود هه تحیق باتذات نداشته باشد، دا ایژ 

. ه ق، ص 1 2 صدا اتمتاتهیژ، )کند  صوات چیزی دا جهاو خااج تحیق پیدا نمی

 :گوید ، احسایی می(19

گردد، چیست؟ درواقع در اینجا  واسطۀ آن موجود می این وجودی که ماهیت به

این وجود آیا همان ماده است یا نه؟ یا اینکه چیزی است . کند را تحلیل می ء شی

شود؟ اگر منظورتان از این وجود همان ماده است،  وسیلۀ آن موجود می که ماده به

واسطۀ  تان آن چیزی است که ماده بهپس بین ما و شما نزاعی نیست، و اگر منظور

ء  چیز جدایی از شی( ما به التحقق)آیا آن چیز : یابد، خواهیم گفت آن تخصص می
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دهد،  ء را تشکیل نمی جزء حقیقت شی« ما به التحقق»است؟ به این معنا که آن 

ء است؛ مثل حرکت دست که عالمت صدور کتابت است؛ یعنی  بلکه خارج از شی

ء را  در این صورت، حرکت دست جزء حقیقت شی. دست استمکتوب غیر از 

دهد که در این صورت ما با شما نزاعی نداریم و معتقد هستیم که  تشکیل نمی

وجود، علت تحقق اشیا است و اشیا به آن قیام صدوری دارند؛ و اگر منظورتان از 

وجود، چیزی است که داخل در حقیقت شیء است و شیء قوامش به آن است، 

ن یا ماده است یا صورت؛ یعنی حقیقت زید یا حیوانیت اوست و یا ناطقیت او، و ای

گوید، کجاست؟  غیر از این دو چیز دیگری نیست؛ پس این وجود که صدرا می

 (.240و  203. ه ق، صص 4121احسایی، )

شود، غیر وجود نیس ؛ وتی ایژ وجود هماو  آنچه از پروادگاا صادا می -1

بنابرایژ آنچه حییی  دااد، . دهد صوات حییی  شیء اا تش یل می ای اس  که با ماده

 (.1  . ، ص1 2 احسایی، )همیژ ماده و صوات اس  

آنچه منشأ تشخص اس ، عوااض . تواند منشأ تشخّص خااجی باشد وجود نمی -1

 (99 . ص 1 2 احسایی،)ماهی  اس ، نه وجود 

 گیری نتیجه

شود، ایژ اس  کاه هرچناد    گانه استنباط می قوال سهاس  که آنچه از ایژ ا نگاانده معتید

آید که او قائال باه    اند، وتی از شواهد به دس  می قول به اصیلیژ اا به احسایی نسب  داده

تار   مااهوی نزدیاک   اند، نبوده اس ؛ بل اه باه اصاات     اصیلیژ، به آو معنا که بزاگاو گفته

ه اس ؛ زیارا وی حیییا  عااته اا    اس ؛ به ایژ معنا که نگرش ماهوی نسب  به عاته داشت

متش ل از دو اصل ماده و صوات، آو هه با تفسیر خاص خود، ناه باه معناای ااساطویی،     

کناد، صاریحاً اعاالم     داند و دا مواضعی کاه از آو دو باه وجاود و ماهیا  تعبیار مای       می

باه  . ترتیب ماده و صوات اس ، ناه چیاز دیگاری    کند که منظوا از وجود و ماهی ، به می

ر وی، وجود انگشتر هماو نیره و وجود میز هماو چوب و وجود انساو هماو حیوانیا   نظ

باه هار   . بینیه که ایشاو برخالف اصطالحات منطیی سخژ گفته اسا   دا اینجا می. اوس 
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اسا ؛ چارا کاه     تواو گف  که وی قائل به اصات  وجود و ماهی ، با هاه، باوده   حال نمی

مااده و صاواتی   . از تلیی فالسفه و مالصاداا اسا    تلیی او از وجود و ماهی  چیزی غیر

، شاامل تماام موجاودات، حتای فرشاتگاو، اسا ؛ باا این اه از نظار           که وی مطرح کارده 

فالسفه، فرشتگاو از مجردات و فاقد ماده هستند، و ایژ دقییًا قول به اصات  ماهی  اس ؛ 

ز تحیق ماهی  نیسا  و  تعبیر احسایی عاته اا پرکرده، چیزی ج زیرا ماده و صواتی که به

اسا ، باه    دانیه؛ اما وجودی که صداا مطرح کرده ما وجود اا مساوی مادۀ موجودات می

بارد یاا تلیای     گرچه او ماده اا به معنای اعه به کااا مای  . نظر وی دا خااج مابازائی ندااد

دیگری از ماده و صاوات دااد کاه بارخالف عارف فلسافی، مااده اا فعال و صاوات اا         

 .داند انفعال می

عالوه بر ایژ، با دق  دا عبااات گذشته، اوشژ اس  که متصواا از وجود دا 

فلسفه، معنای اسه مصدای آو اس ؛ دا حاتی که احسایی وجود اا نتیجۀ فعل پروادگاا 

ما غیر از ماده و صوات چیزی : گوید صریحاً می. کند اتمواد اطالق میةدانسته، بر ماد

. ماده اس ، قبول داایه و اگر نه، قبول نداایه وجوداگر میصود صداا از . نداایه

داند؛ ماهی  اا منشأ آ اا و وجود اا مبهه  همچنیژ عوااض ماهی  اا منشأ تشخص می

 .داند دانسته، بدوو ماهی ، منشأ آ اا نمی

با ایژ مالحظات، باید گف  که تصوا وی از وجود و ماهی ، هر دو، ماهوی اس  

او وجود به معنای . شناسد ینم، اند کردهها اااده  وجودی ه اصات و وجود اا به معنایی ک

گوید،  گوید وجودی که مالصداا از آو سخژ می و می کند مصدای اا اد می اسه

اس  و دا یک کالم، اگر بخواهیه  کجاس ؟ پس او نگرش ماهوی نسب  به عاته داشته

 .یتی اس ماه دامواد احسایی با نگاه صداایی قضاوت کنیه، او اصات 

حال اقواتی اا که از احسایی دا تأیید اصات  وجود و قول باه اصایلیژ نیال کاردیه،     

 .نماییه براسی می

گوید ماهی  ظهوا وجود دا خااج اس  و  طوا که نیل شد، می احسایی، هماو

وجود تحیق ماهی  اس ، و ما گفتیه که ایژ قول ظاهرش با اصات  وجود سازگاا 
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طوا که مال اسماعیل  هماو–ه، خواهیه دید که میصود او اس ؛ اما اگر دق  کنی

ایژ اس  که ماهی   –خوبی دایافته اس  اصفهانی دا عبااتی که از او نیل کردیه به

ای ااتباط دااند که دا خااج به  گونه ایژ دو با هه به. سبب ظهوا وجود دا خااج اس 

جود دا ظهوا به ماهی  گوید که و هه محتاج هستند؛ اما قائل به اصات  وجود نمی

 .محتاج اس 

 گوید ماهی  داند و می داحییی  احسایی وجود و ماهی  اا ماده و صوات می

شود، و  منشأ آ اا اس ، یک نحوه حیییتی دا خااج دااد و آ اا بر ماهی  مترتب می

گوید وجود اوالً و باتذات خلق  دا آنجا که می. ینها با اصات  وجود ناهمخواو اس ا

، میصود وی ایژ اس  که (912، ص 1 2 احسایی،)اس  و ماهی   انیاً و باتعرض  شده

اس ، میصود باتذات اس  و ماهی  که منشأ شر اس ، میصود  محض یرخوجود که 

هماو نیس  که دا «  انیاً و باتعرض»و « اوالً و باتذات»باتعرض اس ؛ اما میصود او از 

ماده میصود باتذات، یعنی : گوید هایی میفلسفۀ مالصداا اس ؛ زیرا وی دا تحلیل ن

او وجود . واسطۀ آو خلق شده اس  اس  و صوات به واسطه، از فعل خدا خلق شده بی

داند، گرچه دا خااج موجود اس ؛ بنابرایژ  اا، چوو به معنای ماده گرفته، منشأ ا ر نمی

 . وجودی از ایژ عبااات ندااد تفسیر اصات 

شود، چوو غیر  ز پروادگاا چیزی جز وجود صادا نمیا»: گوید دا آنجایی که می

منظواش از وجود، « .شود اس  که عدم از او صادا می وجود عدم اس ، و احدی نگفته

گیرد، نه فیط دا جسمانیات؛ و ایژ  ی میتر عامء اس ؛ گرچه ماده اا به معنای  مادۀ شی

 .یابد ماهوی تحویل می عبااات دانهای  به  اصات 

شود؛ زیرا  به اصیلیژ، با توجه به مبانی وی، به اصات  ماهی  منتهی می همچنیژ قول

طوا که م رااً توضیح دادیه، او از وجود و ماهی ، ماده و صوات اا اااده  هماو

داند؛ ی ی ماده و دیگر صوات، نه وجود و  ء اا متش ل از دو اصل می کند؛ شی می

گوید وجود و ماهی  دا خااج با  ه میماهی ، به معنی فلسفی معهود آو؛ یا دا آنجا ک
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هه مغایرند، میصودش ماده و صوات اس  که با هه مغایرند، نه وجود و ماهیتی که 

 .کند اتمثل سبزواای تصوا می فی

شود که میصود او صرفاً تمثیل وجود و ماهی    شاید به ایژ بیاو، ایژ خرده گرفته

ماده باشد؛ پاسخ ایژ اس  که وی به ماده و صوات بوده اس ، نه این ه وجود هماو 

گوید وجود انگشتر و میز و انساو،  آواد و صراحتاً می هایی می کند و مثال تصریح می

تواو تصریحات او اا حمل بر  بنابرایژ نمی. ترتیب هماو نیره، چوب و حیوانی  اس  به

فاهیمی که اتبته هر کس حق دااد که برای م. تمثیل کرده، او اا از اصات  ماهی  اهانید

کند، اصطالحاتی جعل کند، اما جعل اصطالحات نباید اهزو شود، و ما  اااده می

 .کنیه فهمیه، نید می نظریات آو شخص اا براساس مفاهیمی که خود از آو اتفاظ می

بر قول  –شرح منظومهمانند –بنابرایژ اش االتی که معموالً دا کتب فلسفی 

که واقعاً وجود و ماهی ، به معنای هستی و شود، گرچه برکسانی  احسایی وااد می

بدانند وااد اس ، اما احسایی چنیژ دیدگاهی  چیستی، اا با هه اصیل و مغایر دا خااج 

مشاهده اس ، جعل اصطالحاتی دا  تریژ اش ال که دا آ اا احسایی قابل مهه. ندااد

دا سخنانش میابل اصطالحات منطیی و فلسفی متداول اس  که همیژ امر سبب مغاتطه 

 .و سوء فهمش نسب  به کلمات فالسفه شده اس 
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