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 دیدگاه حکمت متعالیه پیرامون ماهیت اصالت وجود
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 چکیده

ذهن ماا ایان قادرت و     .کند میمفهوم انتزاع  که ذهن ما از واقعیت واحد خارجی دو گیرد میاندیشه اصالت وجود از آنجا شکل 

که ، مفهوم وجود و هستی است آن دو مفهوم یکی .توانایی را دارد که واقعیت خارجی را در موطن خود به دو مفهوم تحلیل کند

و دیگاری معناای   ، کناد  مای حمل  ها آن ی همهو بر  فهمد مییک مفهوم عام و مشترک است که ذهن ما از هر واقعیت خارجی 

این مفهومی است کاه اختاااص باه هماان واقعیات       .فهمد میخاصی است که از آن واقعیت خارجی که یک وجود خاص است 

این دو مفهوم در ذهان ایان    گیری شکلپس از  .شود میو در اصطالح ماهیت نامیده  گردد میخارجی دارد و از حدود آن انتزاع 

از این دو مفهوم اصیل  یک کدام دیگر عبارت به؟ یا ز این دو مفهوم استا یک کدامکه واقعیت خارجی ماداق  آید میپیش  سؤال

؟ در پاسخ به ایان  ذهن ماست ی پرداختهماداق خارجی ندارد و ساخته و  یک کداماست و واقعیت خارجی را شکل داده است و 

است و دیگاری قائال باه اصاالت      دو اندیشه متفاوت شکل گیرد که یکی قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تواند می سؤال

بگذارد باه هماین لحااس اسات کاه ایان        تأثیردر اندیشه فلسفی  تواند می مسئلهپاسخ به این  هرگونه .ماهیت و اعتباریت وجود

در حکمت متعالیاه اصاالت وجاود نقشای      .کند میمبنایی دارد و حتی مسیر و مقاد اندیشه فلسفی را مشخص  ی جنبه مسئله

کاه در   دهاد  میرا ارائه  تری عمیقو در برخی از مسائل فهم  گردد مینموده و مسائل مختلفی بر اساس آن تحلیل اساسی را ایفا 

 .بازتاب اندیشه اصالت وجود در حکمت متعالیه بررسی شود اختاار بهاین مقاله سعی شده است 
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