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تعترب مسألة أصالة الوجود واعتبارية املاهية من أهم مباحث الفلسفة اإلسالمية ،وجند هذا املوضوع يف آثار
فلسفة الفارايب ،وابن سينا ،وهبمنيار ،ومريداماد ،ويف كتابات شيخ اإلشراق وأتباع الفلسفة اإلشراقية .أما طرح
هذه املسألة بصورة أساسية ،هو من ابتكارات صدر املتألني ،فقد كان أول فيلسوف تعرض حلل هذه املسألة
بشكل موسع ومن مجيع جوانبها يف الحكمة المتعالية ،وميكننا القول حبق أن هذه املسألة (أصالة الوجود
واعتبارية املاهية) من أهم مباحث الحكمة المتعالية.
ولكن ما هو رأي املال صدرا يف هذا املوضوع؟ هل املاهية أمر عدمي ومنتزع من حد الوجود؟ هل هي صرفا
من تركيب ذهن اإلنسان وانعكاس له؟ أم أن املاهية ظل الوجود؟ أم أنه يعترب أن املاهية أمر عين وواقعي؟ إن
حقيقة األمر ،وعلى رغم املكانة العظيمة لذه املسألة يف الفلسفة اإلسالمية ،فمن زمن العالمة السبزواري وما
بعد ،هناك كثري من االحنرافات والشبهات يف تفسري وجهة نظر املال صدرا يف هذا املوضوع ،وبرأينا أنه مل يتم
فهم هذا الفيلسوف الكبري بشكل صحيح ،وبالنظر إىل تفسرينا للموضوع سنسلط الضوء على بعض اآلراء
حوله ،وسنسعى إىل نقد ومناقشة هذه التفاسري باإلمجال لنصل إىل التفسري الصحيح واحلقيقي لذه النظرية.
ولتبيني هذا األمر جند أنفسنا أمام ثالثة آراء ،وعلى رغم االختالف احلاصل فيما بينها ،فهناك نقاط مشرتكة
وموارد توافق أيضا بعنوان أصول موضوعة ومقدمات لذا املبحث ،ومن املناسب قبل احلديث عن أصل املسألة
أن نبني ولو بشكل إمجال األمور املشرتكة واملتفق عليها بني هؤالء.
مقدمات حبث أصالة الوجود واعتبارية املاهية:
 .1قبول أصل الواقعية :جتدر اإلشارة قبل عرض املسألة إىل أن السفسطائيني أنكروا أصل الواقعية،
فاألصالة ليست للوجود وال للماهية إذ ال شيء أصيل عندهم.

 .2انتزاع مفهوم الوجود والماهية من كل أمر واقعي :من كل أمر واقعي ننتزع مفهومني ،مفهوم الوجود
ومفهوم املاهية ،يعن أن ذهن اإلنسان حيلل من كل واقعية خارجية مفهومني اثنني مها الوجود واملاهية.
 .3اختالف مفهومي الوجود والماهية من حيث حكايتهما عن الواقع :إن مفهوم الوجود حيكي عن
اجلانب املشرتك للواقعيات يف حني أن املاهية هي اجلانب املختص لكل واقعية.
 .4تباين مفهومي الوجود والماهية :هناك تغاير بني مفهومي الوجود واملاهية وكما يقال الوجود زائد على
املاهية ،يعن يف عامل املفاهيم كل واحد منهما على حدة.
 .5الكاشفية المحدودة لكل مفهوم :مفهوم الوجود صرفا حيكي األشياء الواقعية وال يدل على الناحية
الوجودية والناحية امللكية لألشياء ،ولكن املاهية وحدها تدل على الناحية الوجودية وال حتاكي أصل
الوجود.
 .6اعتبارية الماهية من وجهة نظر علماء المعرفة :هناك اتفاق يف علم املعرفة بأن الوجود هو األصيل
واملاهية اعتبارية ،يعن مفهوم الوجود هو الذي حيكي الواقعية؛ ولكن املفاهيم املاهوية ال حماكاة عندها؛
وحت القائلني بأصالة املاهية يقرون بأننا إذا أردنا أن نتحدث عن أصالة املاهية ،علينا أن نستمدها من
مفهوم الوجود ،وباعتقادهم أن مفهوم الوجود بنفسه ليس له واقعية ،ولكن عمله يقتصر على أن حيكي
عن مالك عينية الوجود.
بناء على ذلك ،فإن مسألة أصالة الوجود واعتبارية املاهية ليست مسألة "معرفية" كي نبحث فيها عن
املفاهيم وعن كيفية حماكاهتا ،بل إنا مسألة "وجودية" ترتبط بالواقعيات اخلارجية حيث يبحث فيها
بأن الواقعية العينية حتكي أي من املفهومني ،الوجود واملاهية.
 .7معنى األصالة واالعتبار :تأيت األصالة مبعىن "ذي حقيقة" " ،منشأ لآلثار"" ،موجود بذاته"" ،تشكيل
مادة الواقعية" ومبعىن أصل املوجودية والتحقق ،وعندما يقال" :الوجود أصيل" إنا يقصد به أن مفهوم
الوجود لديه مصداق واقعي ،والواقع اخلارجي هو املصداق احلقيقي للوجود ،يعن أن األصيل هو
الشيء الذي أسند إليه املوجودية والعينية اخلارجية باملعىن احلقيقي .أما االعتبارية فإنا تعن إسناد
الوجودية والتحقق لشيء ما على سبيل اجملاز ،وإذا قلنا عن شيء اعتباري أنه موجود ،فهذا على

أساس اجملاز العقلي وهو موجود يف "عامل االعتبار" ،وأما يف عامل احلقائق فهو غري موجود ،وعامل
االعتبار هو احملل الذي يفرتضه الذهن لواقعية األشياء االعتبارية.
 .8وحدة المصداق بين مفهومي الوجود والماهية :ينتزع مفهوم الوجود ،وكذلك مفهوم املاهية ،من
مصداق عين واحد ،وال يعن هذا أن املصداق الواحد ينقسم إىل قسمني ينتزع من كل قسم منهما
أحد املفهومني .ودليل وحدة املصداق أننا حنملهما على بعضهما البعض ،وعليه فهما مفهومان
ملصداق واحد وإال مل يصح احلمل .ومن هنا ،يفهم أنه مل يقل أحد بأصالتهما معا سوى القول
املنسوب إىل الشيخ أمحد حسائي الذي يقول بأن لدينا واقعيتني يف اخلارج ،الوجود الذي هو منشأ
اخلريات واملاهية اليت هي منشأ الشرور وألن اخلري أمر واقعي ،وكذلك الشر فهما متحققان باخلارج.
التفسير األول :املاهية بعنوان حد الوجود.
يعتقد بعض أتباع احلكمة املتعالية أن معىن أصالة الوجود واعتبارية املاهية ،أن الوجود هو الواقع ،وكل
ما له ثبوت خارجي ،وأن املاهية يف احلقيقة ليست سوى احلد العدمي للوجودات العينية.
لذلك تسند الوجودية والواقعية للوجود إسنادا حقيقيا و"إىل ما هو له" ،وإسنادمها للماهية إسنادا جمازيا
و"إىل غري ما هو له".
يف الواقع ،تنتزع املاهية من حد الوجود ،ووجودها انتزاعي ،ومنشأ انتزاعها من الوجودات احملدودة ،فهي
باحلقيقة أمر معدوم.
مبا أن الوجود موجود واملاهية حد له أعطي حكما عقليا بوجودها ويقال على سبيل اجملاز" :اإلنسان
(املاهية) موجود"؛ وإال فإن حتقق املاهيات هو حتقق سرايب ومن قبيل الوهم.
يف األحوال كلها يعرف أصحاب هذه النظرية املاهية بأنا "حد الوجود" ،ومفهومها منتزع من حد
الوجود احملدود.
التفسير الثاني :املاهية بعنوان خيال حد الوجود.
يعتقد أصحاب هذا التفسري بأن املاهية ليست حت حدا للوجود ،املاهية يف اخلارج ال شيء ،وهذا
املعىن اجملهول لا ليس له وجود يف اخلارج ،فاملوجود يف اخلارج هو الوجود .لكن ذهننا (آلة إدراكاتنا
احلصولية) على حنو ما ،عندما يقف أمام وجودات حمدودة يستنسب أن يضع لا حدا يسميه املاهية.
يعن أن الواقع اخلارجي احملدود هو نوع من تأثري علمنا احلصول ونسميه املاهية ،وبعبارة أخرى

املاهيات وحدها اعتبارية ومن صناعة أذهاننا.
هذا التفسري ت طرحه ضمن آراء متفاوتة ،فالبعض يعترب أن املاهية أمر اعتباري نصنعه حنن بني الوجود
الذهن والوجود اخلارجي ،أي عندما نلحظ الوجود اخلارجي بواسطة الوجود الذهن نسمي هذا املعلوم
ماهية ،أي إننا جنعل اعتبارا لذا املعلوم بغض النظر عن الوجود الذهن والوجود اخلارجي ،وإىل أن
يتحقق هذا االعتبار فلن يكون للماهية أي شأن.
من هذه اجلهة ،فإن موطنها الذهن الذي هو وعاء العلوم احلصولية .إن مل توجد هذه العلوم احلصولية
وموطنها الذهن فلن يكون هناك أي ذكر للماهيات ،والشيء التابع للذهن ال ميكنه أن يكون أصيال.
فاملاهية إذا ليست سوى قالب مفهومي فارغ .علماء آخرون قالوا إن املاهية ليس لا واقعية خارجية بأي وجه،
بل هي ظل للوجود .املاهية ظل ذهن للوجود وليست ظال خارجيا .فال شيء يف اخلارج سوى الوجود ،لذا فهم
يعتربون املاهيات ظهورات للوجود يف األذهان.
باختصار ،وبناء على هذا التفسري ألصالة الوجود وباختالف تعابريه فإن املاهية عندهم ليست حت عدما
مضافا ،وليس لا ما بإزاء .ويف اخلارج ليست موجودة ال كمحتوى للوجود وال كحد له ،بل هي أثر يرمسه اخلارج
يف أذهاننا ،لذلك فإن عالقة املاهية باخلارج كعالقة األثر باملؤثر .من هنا ميكن القول بناء على هذا التفسري فإنه
مع عدم وجود الذهن لن يكون هناك وجود للماهية ،وهذا ما ال ميكننا قوله حبسب التفسري األول.
إشكاليات هذين التفسيرين
بنظرنا هذان التفسريان ليسا فقط ال يرتبطان بنظرية صدر املتألني يف أصالة الوجود واعتبارية املاهية فحسب ،بل
إنما من التفاسري اخلاطةة وال ميكن قبولا.
لبيان عدم صحتهما نبدأ من خالل السؤال التال:
ما الذي حدا بأصحاب هذين التفسريين إىل ترك أي حبث بعينية املاهية أو عينية الوجود واملاهية معا
مبجرد االعتقاد بأصالة الوجود؟
سر هذا املطلب يف أنم قد افرتضوا مقدمة مسلمة يف مقدمات حبوثهم ،وإن مل يذكروها باالسم ،ولكنهم
اعتمدوا عليها ومبقتضاها وصلوا إىل هذه النتيجة .هذه املقدمة املضمرة هي أن الواقع اخلارجي البسيط ليس
أكثر من مصداق واقعي ملفهوم واحد .وعندما يكون مفهومان أو أكثر متغايران مع بعضهم البعض ،ال ميكن

عد مصداق تلك املفاهيم شيء واحد ،وبعبارة أخرى فإن تعدد املفاهيم دليل على تعدد املصاديق ،وألن يف
اخلارج هناك مصداق واحد لكل مورد ،يلزم أن يكون هذا الشيء اخلارجي مصداق بالذات ألحد املفهومني
ومصداق بالعرض لآلخر.
وألن هذه املقدمة ليست ظاهرة ،ومل يقام أي استدالل عليها بل على العكس صرحوا خبالفها ،وعالوة على
ذلك ميكن ذكر شواهد متعددة يكون فيها مفاهيم متباينة لا مصداق واحد ومنتزعة من حقيقة واحدة ،وهذا
املصداق الواحد هو مصداق حقيقي لكل هذه املفاهيم ،مسألة ذات اهلل وصفاته ،ومسألة العلم احلضوري
للنفس بذاهتا ،ومسألة تساوق املفاهيم الوجودية من هذه الشواهد اليت سنفصل فيها أكثر عند بياننا للنظرية
املختارة.
وحاصل األمر ،إن املفاهيم املتغايرة ميكنها أن متتلك مصداق حقيقي واحد ،وهذا الكالم ال خيتص
باملفاهيم الوجودية واملعقوالت الثانية فحسب ،بل إنه يصدق على املفاهيم املاهوية ،وكذلك على املفهوم
املاهوي والوجودي املنتزع من شيء واحد.
وميكننا االستشهاد بكالم العالمة الطباطبائي بأن هذا منطبق يف مورد الصفات حيث يعترب أن صفات
الوجود هي عني الوجود مصداقا مع اختالفها عنه مفهوما .وهكذا بنظره جتتمع املقوالت املتعددة اليت كلها من
سنخ املاهيات يف شيء واحد ،مثل مفهوم اجلسم الذي له أبعاد ثالثية جوهرية ،واحلجم الذي يعني هذه األبعاد
الثالثية اجلوهرية  ،ويكونان موجودان مبصداق واحد يف اخلارج ،ألن تعني أي وجود هو عني وجوده .وقد اعترب
الشيخ الرئيس أن املوجودية هي "إضافة" بعني موجودية موضوعها ،وهو القول الذي نقله صدر املتألني عدة
مرات ،وحاول تبسيط تصور ابن سينا يف هذه املسألة.
إذا دققنا يف هذه النتيجة اليت وصل إليها يف الحكمة المتعالية ،بأن األعراض من مراتب وجود اجلواهر
ومن صفاهتا الذاتية ،تبني لنا هذه النقطة بأن كل األعراض وجواهرها اليت ختتلف يف ماهياهتا جيب أن تكون
موجودة بوجود املوجود نفسه ،ومن هذا اجلانب يكون الشيء الواحد مصداقا ملفاهيم متباينة.
التفسير الثالث
بعد بيان عدم صحة التفسريين السابقني ،نصل إىل عرض النظرية اليت نتبناها يف عقيدتنا ،عالوة على أن الوجود

له واقعية عينية وهو أصيل ،كذلك املاهية هي بعني الوجود توجد واقعية حقيقية وعينية ،حبيث إن إسناد
املوجودية ألي منهما هو إسناد حقيقي.
مبعىن أن األمر احلقيقي الواحد ،بعينه هو مصداق حقيقي للوجود ،وكذلك هو مصداق حقيقي للماهية،
بدون أن يكون هناك تفاوت بينهما يف اخلارج ،فمثال خبصو

اإلبريق املمتلئ بال ماء ،فنستطيع القول إن

حمتوى اإلبريق ،ذاك الشيء الذي مأل فراغ اإلبريق هو وجود ،و هذا احملتوى هو ماء .ويف كلتا احلالتني مل نقل
جمازا ومل نستخدم اإلسناد اجملازي ،أي إن املاء حقيقة يف عني ذاك الوجود ،موجود اآلن يف اإلبريق أيضا".
وعليه ،نؤكد مرة أخرى أنه ال يوجد للوجود واملاهية واقعية مبعىن متايزمها عن بعضهما  -والذي هو قول
باطل  ،-بل إنه هبذا املعىن :االثنان عني بعضهما البعض  ،يف اخلارج ال يوجد إال واقعية واحدة ،ولكن هذه
الواقعية يف الوقت نفسه مصداق للوجود ومصداق للماهية ،وهذا أمر متصور ومعقول ،وكلما تفكرنا أكثر يف
هذا املدعى جند له ناذج وشواهد كثرية ،من مجلتها مسألة الذات والصفات اإللية ،فاهلل تعاىل هو مصداق
للوجود و مصداق للعلم والقدرة واحلياة ونظائرهم.
هل يوجد يف اهلل شيء باسم الوجود وشيء آخر باسم العلم وآخر باسم القدرة ،أم أنه شيء واحد موجود
وعامل وقادر أيضا؟!
واحلق أنه إذا كانت الذات والصفات متغايرين مفهوما ولكنهما متحدين مصداقا...
وكذلك هو ارتباط الوجود واملاهية ،فإنه هبذا الشكل أي إنما يتغايران مفهوما ويتحدان مصداقا ،أو بتعبري
صدر املتألني" :فإنما حبسب املعىن وحتليل الذهن غري بعضهما البعض ،ولكن يف نفس األمر مها واحد".
شاهد آخر هو مسألة احتاد العامل واملعلوم يف العلم احلضوري للنفس بذاهتا ،فمع أن مفهومي العامل واملعلوم
متعددان ومتباينان ،لكن لديهما مصداق واحد وليس لديهما تعدد باملصداق بأي شكل كان.
وكذلك هي مسألة تساوق املفاهيم ،على سبيل املثال ،مفهومي الوجود والوحدة ،متساوقان مع بعضهما
البعض ،وعلى الرغم من التباين املفهومي ،ليس لديهما مصداق واحد فقط بل إن حيثية صدقهما واحدة.
وخالصة هذا الكالم ،إن املاء والرياح والرتاب والقمر والشمس لديها وجود يف عامل اخلارج ،وعندها عينية وحتقق
خارجي ،لذلك فإذا قيل إن املاهية اعتبارية ،وإن املاهية من حيث هي ال موجودة وال معدومة ،فإنه صحيح

فقط يف مورد املاهية اليت قد جردها العقل من الوجود أي املاهية يف حد ذاهتا ومن حيث هي وليس املاهية
اخلارجية (املاهية املوجودة).
وإال إذا كان املراد من املاهية ،املاهية اخلارجية (املاهية املوجودة أو املاهية بعد اجلعل) فإنا أمر عين ،وإسناد
املوجودية لا هو إسناد "إىل ما هو له".
شواهد من كالم صدر المتألهين في تأييد هذا الرأي
وكما أشرنا سابقا يستنتج من آثار وكتابات صدر املتألني أنه يتبىن هذا الرأي ،فهو من ناحية قد صرح بعينية
الوجود واملاهية حيث" :الوجود واملاهية  -يف الشيء الذي حيتوي على الوجود واملاهية – مها شيء واحد"،
وأكد أنه إذا كان أحدمها يف احلقيقة موجودا يف اخلارج فإن اآلخر سيكون موجودا.
ومن جانب آخر اعترب أن ارتباط املاهية والوجود مثل ارتباط اجلنس والفصل مع بعضهما يف النوع البسيط،
ومثل ارتباط ذات اهلل وصفاته ببعضهم حيث يقول :فكما أن وجود املمكن  -عندنا  -موجود بالذات واملاهية
موجودة بعني هذا الوجود بالعرض لكونه مصداقا لا ،فكذلك احلكم يف موجودية صفاته-تعاىل -بوجود ذاته
املقدسة ،وهذا القول يدل بشكل واضح على ما ذكرناه .إذا مل يكن للماهية وجود يف اخلارج ،قياس مسألة
املاهية والوجود مع مسألة ذات اهلل وصفاته لن يكون صحيحا أيضا.
أشار صدر املتألني أن الشيء الواحد البسيط ميكنه أن يكون مصداقا لعدة مفاهيم من دون أن يكون
متكث را أو لديه حيثيات خارجية متعددة؛ مستشهدا بذلك على صدق العلم ،القدرة ،اإلرادة ،احلياة ،وسائر
األوصاف اإللية على واجب الوجود ،وعلى حبث العاقل واملعقول .وبالنظر لذه النقطة ومقايستها مع ما سبق
ذكره من خالل املقارنة بني الوجود واملاهية وبني الذات والصفات اإللية ،ميكننا فهم وجهة نظر هذا احلكيم
حول باب املاهية .ونتيجة هذين املطلبني هي :كما أن واجب الوجود واحد وبسيط ويؤخذ منه مفاهيم متعددة
وتكون هذه الذات مصداق حقيقي لكل هذه املفاهيم ،فكذلك يف باب الوجود واملاهية ،يف اخلارج لدينا
واقعية واحدة نأخذ منها مفهومني ،الوجود واملاهية ،وتلك الواقعية تكون حقيقية لكليهما ،وبتعبريه  ،وجود أي
شيء ذاتا ،يكون مصداقا حلمل ماهية ذلك الشيء عليه.

أدلة النظرية المختارة
مدعانا لديه قسمان :أصالة الوجود وعينية املاهية ،وبالتوجه إىل أصالة الوجود فهو أمر قد ت إثباته ،ولذلك
سوف نقيم أدلة على إثبات عينية املاهية ،وللوصول إىل هذا الدف سوف نتبع طريقني،
 .1إثبات عينية الماهية
 .2نقد ومناقشة أدلة القائلين باعتباريتها.
إثبات عينية الماهية :إلثبات عينية املاهية سوف نشري إىل دليل يف عني أنه بسيط لكنه حمكم ومتقن :إنه
ال دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عني خارجي يف قضية خارجية.
ولتفسري هذا القول نأخذ مثاال إبريق املاء ،ميكننا أن نقول عن حمتواه ":هذا ماء" يعن مفهوم املاء
بدون أي شك صادق على حمتوى اإلبريق .وإذا أردنا تعريف املاء بأي شكل سواء كان هذا التعريف علميا
أو عرفيا أو فلسفيا ،سيبقى ما بداخل هذا اإلبريق ماء ،لذلك فإن املاء موجود.
وملا كان حمتوى اإلبريق ماء ،ونعلم مبقتضى أدلة أصالة الوجود أن حمتوى اإلبريق هو وجود ،وقد مر
معنا أن املصداق الواحد ميكن أن يكون مصداقا واقعيا لعدة مفاهيم متباينة ،لذلك فإن حمتوى اإلبريق هو
مصداق حقيقي للوجود ،وكذلك هو مصداق حقيقي للماء ،وهذا يعن أن أصالة الوجود يف عني حتقق
وعينية املاهية.
وإذا كان صدق مفهوم شيء يف اخلارج أهم دليل على وجود ذلك الشيء ،وإذا مل يكن هناك شك يف
صدق املفاهيم املاهوية مثل املاء واإلبريق ،الورد واإلناء ،وإذا مل يكن أساسا ملوجودية املاهيات يف اخلارج
غري معىن صدق تعريفهم على إحدى املوجودات اخلارجية ،فإنه لن يبقى جمال للشك يف موجودية وعينية
املاهية يف اخلارج.
نقد أدلة اعتبارية الماهية :هناك أدلة كثرية يف الكتب الفلسفية إلثبات أصالة الوجود واعتبارية املاهية ،وحبث
كل هذه األدلة ال يسع هذه املقالة ،ولكن ضمن تقييم كلي لذه األدلة ميكننا أن نقسمها إىل ثالثة جمموعات:
اجملموعة األوىل :األدلة اليت مل تثبت أي من املدعني :ال أصالة الوجود وال اعتبارية املاهية ،وبعبارة أخرى هذه
األدلة واهية وباطلة.

اجملموعة الثانية :تعترب من أهم األدلة على إثبات أصالة الوجود ،ومل تعر أي اهتمام إلثبات اعتبارية املاهية،
وبالواقع أغلب هذه األدلة كانت يف مقام نفي ادعاء الذين قالوا بأصالة املاهية ،مثل شيخ اإلشراق من خالل
إثبات أصالة الوجود ،ومل تكن يف مقام إثبات اعتبارية املاهية.
اجملموعة الثالثة :األدلة اليت أقيمت إلثبات اعتبارية املاهية.
وبعد هذا التقييم الكلي وإلثبات مدعانا يف عينية املاهية سوف نقوم مبناقشة وحبث اجملموعتني الثانية والثالثة
ونمل األوىل خلروجها عن إطار البحث.
 .1االستدالل عن طريق االتحاد الخارجي للوجود والماهية
احلكيم اليدجي يف حاشيته القيمة على شرح منظومة احلكمة استدل على إثبات اعتبارية املاهية على
الشكل التال:
بدون تردد  ،املاهية والوجود متحدان يف اخلارج ،وقطعا ال ميكن أن يكون لشيةني متحدين يف اخلارج
وجود حقيقي ،وإال لن يصح احتادمها (ألنما يف هذه الصورة سوف يكونان متغايران ال متحدان)،
وجيب أن يكون أحدمها اعتباريا ،ومبا أنه ليس هناك شك يف أصالة الوجود ،فإن االعتبارية للماهية.
وجه ضعف هذا الدليل أنه يكمن يف التوصيف غري الصحيح "لالحتاد" ،وقد اعترب هذا الدليل عدم
إمكانية احتاد موجودين حقيقيني .مع أن هذا القول قد نقض ،يف املثل ،مبسألة احتاد العلم والقدرة
اإللية ،واليت وفقها فإن العلم والقدرة مها موجودان حقيقة ومتحدان مع بعضهما .وكذلك يف مسألة
العامل واملعلوم للعلم احلضوري للنفس بنفسها.
ثانيا :إن املفهوم املتبادر يف هذا الربهان يرتبط فقط يف أحد أقسام االحتاد ،وهو احتاد حدود احملدود ،مع
أن االحتاد له أقسام أخرى؛ إحداها ،إن وجودين متغايرين مثل اليوىل والصورة يكونان متحدين مع بعضهما،
واآلخر إن معنيني متغايرين يف وجود واحد يتحدان ،هبذه الصورة املوجود العين الواحد الذي ليس له أي كثرة،
يصدق عليه هذين املعنيني،كاحتاد الصفات اإللية مع بعضها ومع الذات واحتاد الوجود واملاهية من هذا القبيل.
 .2الدليل المبني على الوجود الذهني للماهية
هناك دليل آخر على نفي عينية املاهية ،وذلك من خالل إثبات أصالة الوجود عن طريق الوجود
الذهن ،هذا الدليل طرح على الشكل التال:

إذا كان للماهية موجودية ،لن يكون ثة فرق بني الوجودين ،الذهن واخلارجي.
ويف هذه الصورة كان على النار الذهنية أن حترق وعلى الورد الذهن أن يعطي رائحة عطرة ،يف حال أن
هناك فرقا بني الوجودين ،فاملاهية املوجودة يف اخلارج يرتتب عليها اآلثار ،يف حني أن املاهية املوجودة
يف الذهن ال يرتتب عليها أي أثر ،وبناء على هذا ال ميكن أن تكن األصالة للماهية وال ميكن أن
يكون لا عينية.
أشكال هذا الدليل يف مقدمته اليت افرتضت أن املاهية تنتقل بعينها إىل الذهن يف أن مفهومها
فقط هو الذي ينتقل إىل الذهن .الورد الذهن الذي ال رائحة وال لون له هو مفهوم وليس أكثر .الورد
املوجود يف احلديقة هو الذي لديه مةات الروائح واأللوان ،وبناء لذا ،قال حكماء احلكمة املتعالية إن
املاهية الذهنية ال تندرج حتت مقولة لا حتقق خارجي وترتتب عليه اآلثار ،بل إن املاهية الذهنية لديها
فقط مفهوم تلك املقولة .وهبذا البيان ترتفع اإلشكاالت الواردة مثل اجتماع اجلوهر والعرض ،واندراج
شيء واحد حتت مقولتني ،وأمثالما .وهذا األمر يعن أن الذي حيضر إىل الذهن هي املاهية باحلمل
األول (مفهوم املاهية) اليت ال تندرج حتت أي مقولة.
وخالصة األمر ،وبلحاظ الوجود الذهن ليس هناك فرق بني الوجود واملاهية.
وكما أن مفهوم الوجود جيد له حمال يف الذهن ،كذلك املاهيات حتل ضيوفا على الذهن مبفاهيمها،
ومثلما أنه ال ميكن هبذا الدليل جعل الوجود اعتباريا حيث مفهومه ال آثار خارجية له ،كذلك املاهية
ال ميكن جعلها اعتبارية ألن مفهومها ليس له آثار خارجية أيضا.

