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 1صدرایی وجود اصالت از عرفی تفسیر نقد
 

 4کاکایی قاسم ،2بنان غالمرضا
 )17/02/1393: ذیرش نهایی تاریخ پ-07/10/1392: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 گرفته صورت ماهیت عتباریتا و وجود صالتا از متعددی تفاسیر کنون تا مالصدرا از بعد از
 ،فلسفی تفسیر )ب ،عرفی تفسیر )الف :کرد تفکیک دسته سه به را تفاسیر این توان می که
 از صحیح تفاسیری نیعرفا و فلسفی سیراتف که است باور این بر نگارنده. عرفانی تفسیر )ج
 نگاهی از ناشی که است وجود اصالت از ناصحیح تفسیری عرفی تفسیر ولی وجودند صالتا

 عرفی تفسیر مالصدرا متعدد آثار به مراجعه با مقاله این در .ستا هستی ۀمقول به غیردقیق
 فادم و معنا) ب اصطالحات و فیتعار) الف: است گرفته قرار نقد و بررسی مورد جهت سه از
 .ریتفس نیا باطل لوازم انیب )ج
 

 .، وجودمالصدراماهیت،  ،اعتباریت ،اصالت :هاکلیدواژه
 

                                                                                                                                                                             
 .است کارشناسی ارشد ۀنام اناین مقاله مستخرج از پای. 1
،شیراز دانشگاه و کالم فلسفه دکتری دانشجوی. 2             

 

Banan.gholamreza@yahoo.com
 
Email: 

 

 شیراز دانشگاه علمی هیأت عضو و تمام استاد. 3
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 درآمد .1
 این آیا که است مطرح سؤال این حال اند هگفت موجود هو ماب موجود را فلسفه موضوع

. ماهیت یا است صیلا وجود ،دیگر تعبیر به یا ؛ماهیت یا است وجود موجود، شيء
 بر. ]504ص ،22[ گذاشت ماهیت اصالت بر را بنا بود، سؤال این طراح خود هک میرداماد

 تشکیل را جهان چه آن هر که بود باور این بر و دانست وجود را صلا مالصدرا وا خالف
 .اعتباري و انتزاعي ست ایامر صرفاً ماهیت و است وجود است داده

 اعتباریت و وجود صالتا ۀنظری دقیق بررسي بدون متعالیه حکمت معرفي و شناخت
 و است مبتني آن بر صدرالمتألهین دیگر نظریات تمام زیرا نیست پذیر امکان ماهیت
 مسائل ۀپای  وفلسفي مباحث فهم کلید را وجود شناخت مالصدرا که است جهت بدین
 .]4ص ،6[ کند مي معرفي الهي

 ارائه وجود اصالت معنا و مفهوم از یمتفاوت ری تفاسمالصدرا از پس اندیشمندان
 ،یعرف ریتفس )الف:  کردمی سه دسته تقسبه را ری تفاسنی اتوان می که یا گونه به اند هداد
 .یعرفان ریتفس ) ج،یفلسف ریتفس )ب

 اعتباریت و  وجوداصالت هی حکمت متعالنامفسر از یبرخ .یعرف ریتفس )الف
 هم و  هم وجود استقتاًی حقیخارج  واقعِ واحدِمر اکه دانند می معنا نی را بدتیماه
 وجود ماا ،تیماه هم و است موجود وجود هم قتاًیحق خارج در گرید ریتعب به  وتیماه

 به یعنی ست ایعتبارا تیماه و  در خارج موجود است)بنفسه(  بالذاتیعنی است اصیل
 .]26ص ،18[ 1 در خارج موجود استقتاًی حق)رهیبغ( وجود تبع

 وجود  حدّ راتی ماهکه اند یکسان یفلسف ریتفس به نقائال. یفلسف ریتفس )ب
 .ستین وجود جز است عدم طارد و دارد تحقق خارج در چه آن  کهمعتقدند و دانند می

 در متحقق موجود و قتاًیحق تیماه و  استاصیل یعنی موجود ، وجود در خارجنیبنابرا
  2.است المجاز و  بالعرضشتیموجود و ،ستین خارج
 به شمار آورد که ری تفسنی معتقد به اتوان می را یکسان. یعرفان ریتفس )ج

 خارج در چه آن یعنی ینیع واقع ر،یتفس نیا بر بنا دانند می وجود ی را ظهور ذهناتیماه
 وجود حدّ نه و است وجود نیع نه خارجاً تیماه یول وجود از است عبارت دارد، تحقق

 یا هر کدام از وجوده معنا کهنی محدود است بدی وجودهای و ذهنیبلکه ظهور عقل
 3.چیه گرید و است وجود فقط یخارج

                                                                                                                                                                             
 .لمیه قم استاساتید فلسفه در حوزه ع مبدع این نظریه استاد غالمرضا فیاضی از. 1
 .21 ص4-1 و رحیق مختوم، جلد 14نهایه الحکمه، ص: ک.ر. 2
رحیـق  . 15: ص ،نهایه الحکمـه  . 168 ص ،یعین توحید علمي و     .474: ص الربوبیة، الشواهد یعل التعلیقات: ک.ر .3

 .193ص 5-2مختوم، ج 
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 یفراوان شواهد مالصدرا آثار در و دند وجواصالت از حی صحیریتفاس سوم و دوم ریتفس
 دو آن از یکی که است نیا در ریتفس دو نیا زی تما1.دارد وجود ریتفس دو نیا بر دال
 دو ری دو تفسنی ا.یعرفان و دقا ست ایریتفس یگرید و یفلسف و قیدق ست ایریتفس
 از دو ی ناشری دو تفسنی ازی بلکه تماستی از هم که قابل جمع نباشند نزی متما کامالًریتفس

 و یعرفان ست اینگاه یگرید و یفلسف ست اینگاه یکی که ست ای هستۀنوع نگاه به مقول
 دی با د نخست اگرری تفس.]194ص 5ـ2ج ، 3[ هم عرض در نه اند هم طول در گاهن دو نیا

 بدان یفلسف و ی عقلدی اگر با دی ولستی مواجه نی با اشکال شود ظاهراًستهی بدان نگریعرف
 .ستین هم مالصدرا نظر مطابق که ست احیرصحی غیریتفس میبنگر

 در ست ای بنائنقدها نیا که 2رفتهیپذ صورت یقاتیتحق نخست ری تفسنقد در
 فیتعار و دارند اختالف گرید ریتفاس با ییمبنا لحاظ به نخست ریتفس به نقائال که یحال

 در ما سببب نیبد دهند، می ارائه اعتباریت تبع آن از به و اصالت و تیماه از یمتفاوت
 ) ب،اصطالحات و فیتعار ) الفۀ از سه جنب ودی جدی با نگاهرا ریتفس نیا نوشتار، نیا

  .میده می قرار نقد و یبررس مورد باطل، لوازم )ج ،مفاد و معنا
 

 اعتباریت و اصالت ت،ی وجود، ماهفیتعر. 2
 از حیصح تصور عدم از یناش دهد می که در فلسفه رخ ی و اشتباهاتها لغزش از یاریبس
 اشتباهات خود به نی از ایاری أمر، بسنی مورد بحث است، که با روشن شدن اۀلئمس

 .شود میخود دفع 
 و اصالت ت،ید، ماه وجونی عناوت،ی ماهاعتباریت وجود و اصالت مبحث در

 فی را تعرنی عناونی امیکن می ی در ابتدا سع.برخوردارند یخاص یژگیو از ،اعتباریت
 یریتفس انیب نوشتار نی قصد ما در اجا آن از .می ارائه دهها آن از حیصح یریتصو و کنیم
 نی از کالم امورا نی افی تعری برا،ست اامالصدر نظر مطابق وجود اصالت از حیصح
 .مییجو میمتأله بهره  میحک

                                                                                                                                                                             
 ،2 و ج 403: و ص 198: ص ،1 ج االربعـة،  العقلیـة  االسفار فى المتعالیة و الحکمة  383: ص المعاد، و  المبدأ :ک.ر. 1

  .341: و ص340: و ص236: ص
، صص 67قم، شماره ،کیهان اندیشه ،»بررسی و نقد گرایشهای غیر اصالت وجودی« ).1375( رحیمیان، سعید)1.  2

 .190ـ168
 ،37شـیراز، شـماره      ،اندیشه دینـی   ،»عینیت ماهیت  نقدی بر نظریه أصالت وجود و     « ).1389( گلی، احمد  شه )2   

 .84ـ61صص
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 وجود .2 .1
 که یفیتعر )1 :داند می بر دو قسم میدار آن که از ی را با توجه به هدففی تعرمالصدرا

 آن از غرض که یفیتعر )2.  مجهول استءی شکی روشن از ی تصورۀارائ آن از غرض
 از  وجودفی که تعر؛است ذهن در آن ساختن حاضر و آن مفهوم نییتع و ءیش بر هیتنب

 .]23 ص ،11[  استقسم نیا
 نیتر واضح ،یعرفان شهود و کشف و ی به لحاظ علم حضور راوجود قتیحق مالصدرا

 کمک  به رابدان یابی دست و داند می ایشا نیتر ی مخفی لحاظ علم حصولبه ماا اءیشا
 به سبب ظهور و وضوح،  راوجود مفهوم وی. ]7ص ،6[ 1داند می نسری میعلم حصول

 وجود امکان ندارد چون فی تعرکه است معتقد و ،داند می فی از تعرایشا نیرازتین یب
 جنس و فصل ، به حد امکان ندارد چون وجودفی تعر؛ به رسمای به حد است ای فیتعر

 و ظهرا که یزی چون ادراک وجود به سبب آن چستی به رسم هم ممکن نفی تعر؛ندارد
 از تر شده شناخته و عرفان ندارد چون  امکاباشد آن یمساو قلاحد ای و آن از شهرا

 در را  آن کهی وجوداز مالصدرا مقصود .]6ص ،6 ؛ 25، ص1 ج،10[ ستین یزیچ وجود
 به وجود و وجود قتیحق داند، می اصیل را آن و کند می وجود مطرح اصالتمبحث 

 ].332ص 1ج ،10[ )بودن( ی مصدری نه به معنا،ستا )یهست( یمصدر اسم یمعنا
 مقدار نیهم به ست،ین یاختالف گانه سه ریتفاس نیب وجود مفهوم و معنا در چون

  2.میکن می اکتفا
 

 تیماه .2 .2
 است یزی آن چتیماه )الف. کند می انی بتی ماهی معنا را برادو خود آثار در مالصدرا

 .است یکل مفهوم کی تنها و دیآ می شود می اءی از اشکه هو ماکه در جواب سؤال 
                                                                                                                                                                             

گوید برای اینکه چیزی را به واسطه علم حصولی بشناسیم باید ابتدا آنرا تـصور کنـیم تـصور شـیء                      مالصدرا می . 1
و ایـن  خـارج موجـود اسـت     عبارت است ازحصول معنای آن چیز در نفس مطابق آنچه که در  جهـان عینـی و                 

ای که گاهی به وجود عینی اصیل و گاهی به وجود ذهنی ظلی کـه   ی و ماهیات کلیهمطلب در غیر وجود از معان 
توأم با حفظ ذات ماهیت در هر دو وجود است صادق است در حالیکه برای وجود، وجود دیگـری غیـر از وجـود          

آنچـه کـه وجـود ذهنـی نداشـته باشـد             وجود حقیقی عینی، دارای وجود ذهنی نیست و        .عینی خارجی نیست  
  )7، ص6. (گردد وجود أمری بسیط و متشخص فی ذاته است خاص نمی صف به کلیت، جزئیت، عام ومت

 ،1 ج ،االربعـة  العقلیـة  االسفار یف المتعالیة  الحکمة و 4ص  مشاعر :جهت اطالع بیشتر به این منابع مراجعه شود       . 2
  ،یمطهر شهید استاد آثار  مجموعه  60، ص2 ج،  شرح المنظومةو 23ص  الهیات الشفاء، یعلالحاشیة  و 25 ص
  .31: ص ،9  و ج 197 ص ،5 ج
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 را، معنا نیبد تیماه دیآ می ایشا ذات و یستیچ از سؤال پاسخ در معنا نیبد تیماه
 و شامل وجود و ردیگ می که در مقابل وجود قرار نامند می خصاال یبالمعن تیماه

 ری تفستی ماهیگاه )ب .شود می ن،یفلسف هیثان معقوالت رینظ گر،ید یعتبارا میمفاه
 تیماه است، آن به ءیش قتیحق و تیئیش چه آن یعنی هو، هو ءیالش به ما به شود می
 اول شامل وجود هم ی به معناتی است که عالوه بر ماهعماال یبالمعن تیماه معنا نیبد

 .]110ص ،6 ؛3ص، 2ج ،10[ شود می
 

 اصالت. 3 .2
 به اعتباریت و خارج در تیموجود و  صرف تحققی در آثار مالصدرا به معنااصالت

 ریتفس طور که ذکر شد همان .]31 و 11ص ،6[ ن است داشتی عدم تحقق خارجیمعنا
 نوشتار نیا در ما ست،ی وجود ناصالت از حی صحیری تفسی عرفری تفسیعنی نخست

 .میده می و نقد قرار ی مورد بررسجهت 3 از را نخست ریتفس
  ؛ متفاوت استگری دری که با تفاسریتفس نیا اصطالحات و فیتعار نقد و یبررس )1
  ؛ریتفس نیا مفاد و معنا یررسب و لیتحل )2
 .ریتفس نیا باطل لوازم انیب )3

 
  و اصطالحات  فی تعارنقد و یبررس. 3
 تیماه .1 .3

 جواب ی فقالی ما )الف:  بر دو قسم استمالصدرا کالم و آثار در تیماه میدید که طور همان
 اول است که ی معنا همانتی از ماهشانی مراد ا غالباًی هوهو، ولءی ما به الش) ب،ماهو
 ست ایحال در نیا .میخور میبرن  می سوی به معناوا آثار در و وجود مقابل در ست اییمعنا
 جودمو امر هر« به تیماه و شود می ذکر تی ماهی برای سومیمعنا نخست، ری تفسدر که
 ودوج مقابل در تیماه از مالصدرا مراد که شود می و ادعا شود می فی تعر»وجود خود از ریغ

 شامل خصاال یبالمعن اتیماه بر عالوه رایز است اول یمعنا از عما معنا نی امعناست نیهم
 دوم یمعنا از خصا ماا شود می زی و معلول و مانند آن نعلت و وجوب و امکان چون یمورا

 یمدعا اثبات یبرا نخست ری به تفسنقائال .]12ص، 18[ شود مین وجود شامل رایز است
 1کند می را اثبات نها آن ی آن عبارات مدعا کهدنکن می استشهاد از مالصدرا یعبارات به خود

                                                                                                                                                                             
 .17 تا 11 ها ازمنظر مالصدرا ص هاي مختلف از أصالت وجود و ادله اثبات آن برداشت بررسي و نقد :ک.ر .1
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 کل في الثابت األصل] الوجود [أنه« : متن از کتاب مشاعر استنی ا،تا از آن عباریکی
 ].4ص ،6[ »شبح و ظل و کعکس عداه ما و الحقیقة، هو و موجود،
 ار است) ماعداه( وجود ریغ چه آن هر و داند می اصیل فوق مالصدرا وجود را متن در

 ست،ها آن بودن ی از اعتبارگری دیری که تعبدکن می هی تشبشبح و هیسا و عکس به
 با توجه ،ی اعتبارست ایمرا تی که چون ماهکند می مطلب استفاده نی از ایاضیاستاد ف

 ی همان ماعداتیماه که دریگ می جهی نتست، ایاعتبار هم وجود ی ما عدانکهیبه ا
 .است تیماه است وجود ریغ چه  هر آنگری دری به تعبایوجود و 
 ستی نی وجود است بحثاصالت اثبات ی مالصدرا در پکه نی ا درگفت دیبا جواب در

 ی ماعداما که جاست نی بحث در ای ول،ست یاعتبار وجود یماعدا که نی در انیو همچن
 .  کالم استولا نی ا؛می بنامتیوجود را ماه
 ست ایمرا)  وجودیماعدا( وجود ریغ) الف: است صورت نیبد یضای فاستاد استدالل

 . استتی وجود ماهریغ: جهی نت؛یعتبارا ست ایأمر تیماه) ب ،یإعتبار
 است اسیق چهارگانه اشکال از دوم شکل فوق، اسیق شود می که مشاهده طور همان

 اقدف را فیک در مقدمه دو هر اختالف یعنی دوم شکل یاختصاص طیشرا از یکی که
 .است میعق استدالل نیا نیبنابرا است
 الحکمة(  در دو اثر معروف خودخاص  وواضح طور به را تیماه الصدرام که جا آن از

 که مقصود ماند می نی باقی شکچی هی نموده جافی تعر)الربوبیة الشواهد و المتعالیة
 )ماهو وابج یف قالی ما( اول آن ی وجود همان معنااصالت در مبحث تی از ماهشانیا

 ی را به معناتی ماهت،ی ماهاعتباریت و  وجوداصالت به هنگام بحث از مالصدرا. است
  :دبر می جواب ماهو به کار ی فقالی ا میعنیخاص آن 

 و العامة األمور کسائر فهو الوجود، من العقلي االنتزاعي األمر أما و
 أن إال -رهانظائ و الممکنیة و الماهیة و کالشیئیة -الذهنیة المفهومات

 بخالف الثبوت، و التحقق في متأصلة أمور المفهوم هذا بإزاء ما
 .]12ص ،6[ المفهومات من غیرهما و الماهیة و الشیئیة

 که یحال در کند می کرذ... و تیممکن و تیئیش کنار در را تیماه مالصدرا فوق متن در
 زی همچون امکان نگرید که شامل أمور  عام بودی به معناتی ماهت،ی از ماهمقصودش اگر
 .نبود مقسم کنار در قساما ذکر به یازین و بود یکاف ییتنها ه بتی ذکر ماهشد می
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 اصالت. 2. 3
»  استاصیلوجود  «ۀیقض و دنریگ می بالذات ی را به معنااصالت نخست ری به تفسنقائال

 وجود که نیا از مقصودشان و است موجود بالذات خارج در وجود یعنی ها آنبنا به نظر 
 در .است »بنفسه« وجودش و است وجودش قائم بنفس خودش یعنیبالذات موجود است 

 به قائم تیجودمو در تیماه یعنی ست ایاعتبار تیماه که نی مقصودشان از ا،مقابل
 ،17[ است موجود »قتاًیحق« و به تبع وجود است »رهیبغ« وجودش و است وجود

 سنادإ« ای یقی حقی اسناد،تیماه و وجود به تیدموجو اسناد گرید ریتعب به .]281ص
 .]33ص ،18[ است»  ما هو لهیإل

 و تحقق و تیموجود در بودن صلا ی به معنااصالت انیم نخست ری به تفسنقائال
 که مراد مالصدرا از ندمعتقد و دنگذار می فرق تحقق و تیموجود یعنا به ماصالت
 تحقق و تیموجود در بودن صلا یا به معناصالت ،تی در مبحث وجود و ماهاصالت
 بالذات اصالت تحقق، و تیموجود در صلا از مقصود و تحقق، و تیموجود صرف نه است

 توان می زی نیعتبارا بالتبع، اصالت که به  قرار دارد، بالتبعاصالت  آنمقابل در واست 
است که  معننی بدتی ماهاعتباریت و  وجوداصالت که دنریگ می جهیگفت و به تبع آن نت

 موجود است و قتاًیحق وجود تبع به تیماه و است وجود با تحقق و تیموجود در صلا
 اصالت که اگر ندمعتقد ها آن .است داشتن یتبع وجود یمعنا به ،تیماه بودن یعتبارا

 پس ست ا موجودقتاًیحق هم تیماه که جا آن از باشد تحقق و تی موجودیبه معنا
  .]33ص همان،[  استاصیل هم تیماه

 مصادره به مطلوب استدالل نیا که ست انی وارد است اها آن استدالل به که یشکالا 
 دنریگ می جهی باشد نتتحقق و تی موجودی به معنااصالت که نیا از ها آناست چون 

 به نظر نی چن.است کالم اول نیا که یحال در است موجود معنا نیا به هم تیماه
 صولا مفروغ عنه و از ی در خارج را امرتین ماه بودموجود چون ها آن که رسد می

 با ماا .]44ص، 1 ج ،16[ اند هکرد را بر آن مترتب ی مباحث بعد،اند هدانست موضوعه
 ی گونه تحققچی در جهان خارج هتی ماهاوالً که میابی می به آثار مالصدرا در هجعارم

 الوجود خیال نفسها ماهیةال فإن«:  از وجود استیعکس و الی خصرفاً ه ندارد بلکقتاًیحق
 ستی نیی معنانی بدتی ماهاعتباریت وجود و اصالت اًینثا .]198 ص،1ج ،10[» عکسه و

 و تی موجود صرفی به معنااصالت دارند بلکه را آن یادعا نخست ری به تفسنالقائکه 
 .]31ص ، 6[»  بالذات الجاعل عن الصادر ألنه الوجود، هو الموجود و فاألصل« :است تحقق
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 »الموجود« ۀکلم که مالصدرا مینیب می میکن می در عبارت مشاعر مالحظه که طور همان
 انی ب»الموجود« یعنی ،ده کر عطف»أالصل« ۀ به کلمری تفس»واو« فحر کمک به را
 . آن را افاده کندی و معناشود آن نیگزیجا تواند می که »صلاال« ۀکلم از ست ایگرید

 هر که گفت توان می و ،داند می امعن کی به را تیدموجو و  بودناصیل مالصدرا پس
 ۀکلم نیهمچن .است است هم موجود اصیل چه آن هر و  استاصیل موجود است چه آن
 دی که مفاست فصل ریضم به مقرون خبر نیا و  است»األصل« ۀ کلمی خبر برا»الوجود«

 منحصر در صالتا ای  است أصلوجود تنها :شود می نی جمله چنی معنا.است دیتأک و حصر
 شکل اول است که اسیق از نوع برد می به کار نجای که مالصدرا در ای استدالل.وجود است

  . وجود استاصیل: جهی موجود است، موجود وجود است، نتاصیل:  استنیصورت آن چن
 اصالت که مرادشان از ست اآن انگریب کهدارد وجود از مالصدرا یگرید متعدد عبارات

 که در اعتباریت ،اصالت ی روشن شدن معنابا 1.است ثبوت و تحقق  وتی موجودصرف
 و تحقق عدم یمعنا به جا نی در ااعتباریت پس .شود می معنا زیمقابل آن قرار دارد ن

 .است تی موجودو ثبوت
 

 نخست ریتفس مفاد و معنا یبررس و لیتحل. 4
 د،ی گردنییصدرا تب مطابق نظر مال،اعتباریتاصالت و  ت،ی وجود، ماهی که معاناکنون

 .  استرکن دو  بری مبتن نخستریتفس .ردیگ می قرار ی و مورد بررسانیب نخست ریتفس
 تینیع به قائل نخست، ری به تفسنقائال .خارج در وجود و تیماه تینیع: اول رکن

 هم مصداق وجود قتاًی حق، واحدیِواقع مرا معنا که نی بدند،ا خارج در تیماه و وجود
 هم وجود قتاًی حقیخارج واحدِ ءیش گرید عبارت به ای و تیماه صداقم هم و است
 تکرار را أمر نیا بارها نیصدرالمتأله که اند یمدع و ]26ص ،18[ تیماه هم و است
 )الف :دنکن می را از مالصدرا ذکر ییها  مثالشی خوی اثبات مدعای براها آن ،است کرده

 تینیع) ج ،یاله ذات و صفات تینیع )ب ،طیبس موجودات در فصل و جنس تینیع
 واحد تیواقع عقل: دوم رکن .حرکت و زمان تینیع )د ،یعیطب جسم و یمیتعل جسم
  .کندمی لیتحل )وجود و تیماه( زیچ دو به را یخارج

 که میبر می ی مطلب پنیبد اول، رکن ۀچهارگان یها مثال در تأمل با :اول رکن نقد

                                                                                                                                                                             
  و 8 المنـاهج الـسلوکیة ص     یبیـة فـ    الـشواهد الربو    و 82 ص  مجموعة الرسائل التسعة   31 وص 12مشاعرص: ک. ر .1

 .198 ص1 جاالسفار العقلیة االربعة یف و الحکمة المتعالیة 61ص  و12ص
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 تینیع و میا مواجه قتیحق کی فقط با خارج در ام که ست انیا خارج در تینیع یمعنا
 است که ما نی اطی جنس و فصل در موجودات بستینی عی معنا.ندارد نیا جز ییمعنا

 به هنگام مواجهه با ذهن، طی وجود بسنی که امی دارطی وجود بسکیدر جهان خارج 
 با قتاًیحق رجخا در که نی نه ا،فصل و جنس سما به ندک می لی تحلمرا به دو را ذهن آن

 تینی عی معنا.باشند موجود ءیش کی قالب در زیچ دو آن یول میباش مواجه زیدو چ
 واجب الوجود موجود است و صفاتش از ذاتش انتزاع که ست انی هم ایاله صفات و ذات
 پس در .است یتعال حق وجود مظهر یتعال یبار صفات گرید ریتعب به ای و شوند می

 چه هر بلکه یاله صفات و  که عبارت باشد از ذاتمیستیجه ن موازیخارج ما با دو چ
 را از ی ممکن است صفات مختلفی عقللی تحلحسبر ب گرچه ،اوست وجود همه هست

 نی جز ازی نیعی طبجسم و یمی جسم تعلتینی عی معنا.مینک انتزاع یوجود حق تعال
 از جسم یمی جسم تعلی ذهنلی که در تحلمی وجود دارکی که ما در خارج ستین

 عقل، زمان از حرکت لی که در تحلحرکت و زمان نیهمچن و گردد می انتزاع یعیطب
 .  آن هم وجود حرکتمیا مواجه وجود کی با ما فقط خارج در ماا گردد میانتزاع 
 به ذهن بی تقری را براها  مثالنی اوی که میبیا ی درممالصدرا تأمل در عبارات با

 کی در جهان خارج ما فقط با یعنی ،اند نیچنو وجود هم  تیماهکه  دکن انیآورده تا ب
 را از تی ماهی ذهنلی گرچه در تحل،وجود جز ستین یزیچ هم آن و میا  مواجهزیچ

 ].200: ص ،3 ج ،10؛ 16 :ص ،6 [میکن میوجود انتزاع، و وجود را بر آن حمل 
 در خارج  هماتیماه که دنریگ می جهینت نخست ری به تفسنقائال ،دوم و اول رکن از

 خود وجود از یمستقل و منحاز وجود که نی خود وجود نه انی به عیتحقق دارند ول
 موجود منتقل تی به ماهی هثی من حتی را از ماهبحث ها آن جا نی در ا.باشند داشته

 یعنی موجود است تی وجود و ماهی بر رونجای که بحث ما در اندمعتقد و دنکن می
 اسناد ها آن ری به تعب.ی هثی من حتی و ماهوجود نیب نه است دو نیا نیب مرا رانوَدَ

 ی ما هو له است ولری غی إلاسناد ) نفسهایف (یه ثیح من تیماه به تحقق و وجود
 .]33ص ،همان[ است له هو ما یإل إسناد )یخارج تیماه( موجود تیماه به آن سنادا

 یروه  مالصدرا، بحث بدهیه عق وجود بنا باصالت در مبحث أوالً که است معتقد نگارنده
 موجوده همان وجود تی ماهاًی ثان؛یعتبارا ست ایمرا تی ماهنی است و ای هثی من حتیماه

 یروه  وجود بحث باصالت در مبحث میی معنا ندارد که بگو واست آن از یگرید ریتعب و است
 یروه ث ب وجود بحاصالت در مبحث میا گفته که ییگو رایز است موجوده تیماه و وجود
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»  موجودهتی ماهای است اصیل وجود که نی ابه است دائر مرا «ۀ جملیعنی است وجود و وجود
 .وجود ای است اصیل وجود که نیا به است دائر مرا میی است که بگونیهمانند ا
 قتیحق کی با خارج در ما م،یکن می سؤال شروع کی  مطلب را بانی احیتوض
 ای ما مواجه شئ کی با نمیب می کتاب را نی اآلن که من ایعنی قت؟ی با دو حقای میا مواجه

 شئ و کی اگر با ت،ی وجود و ماهگری دری به تعبای ؟کتاب یگرید و  وجودیکی ،شئ دو با
 یکی دارم کتاب نیا از ذهن در من که یأمر دو نیا انیم از پس میا  مواجهقتی حقکی
 موجود آن از ما ذهن عتبارا یگری است و در خارج تحقق دارد و داصیل دو آن از

 که یسؤال تیماه هم و دارد تحقق وجود هم خارج در که شود اگر ادعا ،است یخارج
 اگر .دارند تفاوت هم با ای ندا هم نیع خارج در دو نیا ایآ که ست انیا شود میمطرح 

 که میدار زیچ کی بلکه میندار زیچ دو خارج در ما پس ندا هم نیع خارج در دو نیا
 هر که شود ادعا اگر ماا .تیماه و وجود نام به کند می لی تحلزی به دو چرا آن ما ذهن

 ری تغایگانگ دوۀالزم که جا  از آنت،ی هم وجود و هم ماه،دارند تحقق خارج در دو
 وجود و :میا مواجه مرا دو با ما و طلبند می ری متغایها علت ریمتغا زیچ دو و باشد می
 ی إال هستی لی هثی من حتی ماه.تی ماهای شده ری تغانی وجود سبب اای پس .تیماه

 .باشد ریتغا علت تواند مین که است یهیبد است نیچن  کهیزی چ.ة وال معدومةال موجود
 فقط معلول و  علتتی سنخۀ قاعدبه بنا هم وجود که جا  از آن.ماند میپس فقط وجود 

 .ریالغ است وجود فقط رددا تحقق خارج در چه آن پس باشد تواند می وجود یعلت برا
 است موجوده تیماه دارد تحقق خارج در که یتیماه از مقصود شود، گفتهممکن است 

 مقصود ای آ؟ستیچ موجوده تیماه از مقصود که ست انیا سؤال وقت  آن.یتیماه هر نه
 از وجود ری غیزی چ، اگر مقصود.است وجود همان ای است وجود از ریغ یزیچ آن، از

 ،آن از  اگر مقصود.باشد داشته تحقق رج که در خاستی نیزی وجود که چری غ،است
  .می نداریزی از وجود چریپس ما در خارج به غ همان وجود است

 .است شده موجود چگونه خارج در موجود تیماه که جاست نی سؤال ا،گرید انیب به
 از قبل که ست انیا شود می که مطرح یسؤال عرض وجود، به و واسطه به شود گفته اگر

 اگر .نه ای میا  در خارج داشتهتی به عنوان ماهیزی موجود شود چتیماه که نیا
 از ریغ به یزیچ دیا نهاده آن بر را تیماه اسم شما و شده موجود چه آن پس میا نداشته
 علت و معلول اگر علت از جنس وجود است تی سنخۀقاعد طبقبر  چون ،ستین وجود

 قبل از موجود شدن تیماه  کهشود گفته اگر .س وجود باشد از جنیستیمعلول هم با
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 حاصل است و لی تحصنی ا،گردد می و موجود شود میموجود است و وجود عارض آن 
 و است وجود هست چه آن هر و ندارد تحقق تیماه عنوان به یزی پس در خارج چ.محال

 . قالب عرضه شده استنی وجود در اگری دری به تعبای حد و قالب وجود است و صرفاً تیماه
 قتاًیحق خارج در تیماهاینکه  و خود یمدعا اثبات یبرا نخست ری به تفسنقائال

 تر محکم یلیدل ءیش داشتن وجود بر که مضمون نیبد دننک می ارائه یلیموجود است دل
 ،18[  صادق باشدهیخارج یا هیقض در یخارج یمرا بر ءی که مفهوم آن شستی ننیاز ا
 نیع بر مفهوم صدق از که ندارد یبحث مطلب نیا صدق در یکس .]136ص ،14 ؛46ص

 مطلب نی از اای آی برد ولیپ ءی آن شی به وجود خارجتوان می هی خارجۀیقض در یخارج
 همانند مطلب نیا است؟ یخارج وجود یدارا هم مفهوم آن خود که گرفت جهینت توان می

 گرفت جهینت توان می داللت نی از اای آ.تاس خارج در یشخص وجود انگریب که است یعکس
 صدق از ما هم جا نی است در ای آن شخص است؟ جواب منفی وجود خارجعکس خود که
 یخارج وجود بر است، خارج از یتگریحکا کارش  است وی مفهوم ذهنکی صرفاً که یتیماه
 میریبگ جهینت ای و است محقق خارج در هم تیماه خود که میریبگ جهینت میتوان می نءیش
 .است زین ءیش آن تیماه یخارج وجود نهیبع ءیش آن وجود که

 استناد اسفار از یعبارات به شیخو یمدعا اثبات یبرا نخست ری به تفسنقائال
 1.کند می را اثبات نها آن ی مدعاز،ی ن که آن عباراتاند هکرد

    
 نخست ریتفس باطل لوازم. 5
 لحاظ به چه و اصطالحات تصور و فیتعار ظلحا به چه ،یاساس اشکاالت به توجه با

 یباطل لوازم ،یریتفس نیچن به شدن معتقد است ردوا ریتفس نیا به که یبررس و لیتحل
 .مینک می ی لوازم باطل را بررسنی از ای اکنون برخ.داشت خواهد دنبال به را
 
  تی ماهی واسطه در ثبوت بودن وجود برا.1 .5
 مفروغ را  که آنی به سبب مقدمه باطلها آن است که نی ا نخستری لوازم باطل تفساز

 واسطه را وجود که ناچارند خارج در تیاهم یخارج  ویقی تحقق حقیعنی اند هگرفت عنه
   2.بدانند تیماه یبرا تیموجود ثبوت در

                                                                                                                                                                             
 .35ادله اثبات آنها ص نقد برداشتهای مختلف از أصالت وجود و بررسی و: ک.ر. 1
 .انندد میسوم که وجود را واسطه در عروض موجودیت برای ماهیت  خالف تفسیر دوم وبر. 2
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ثبوت، ( وسائط نی از ایکی و وجود را در قالب تی ارتباط ماهدیبا مبحث نیا در ها آن
 اری مبحث اختنی در اها آن که یا هینظر و بنا بر مبنا .دننک انیب )ضاثبات و عرو

 واسطه در عروض این است که ونچ دننیبرگز دنتوان می واسطه در عروض را ن،اند هدکر
 9 ج ،21[  از مجاز به متّحد دیگر سرایت دهدیذهن حکم احد المتّحدین را به نحو

 آن نداشتن یقی و تحقق حقتی ماهدن بوی با مجازی شق مساونی ااری پس اخت.]83ص
 واسطه در چون دننک انتخاب تواند مین هم اثبات در واسطه شق ها آن ، استخارج در

 ، 9ج همان، [ نداردیر به عالم خارج کا واثبات مربوط به عالم ذهن و شناخت است
 در خارج محقق است تی که ماهندمعتقد نخست ری به تفسنیقائل که جا  از آن].83ص
 شق واسطه در ثبوت ندمجبور ها آن پس .دنریبپذ دنتوان می شق از واسطه هم ننی اپس

 ثبوت علت ءیش کی که نیا از است عبارت ثبوت در واسطه که جا  از آنی ول.دنریرا بپذ
 زی با دو چثبوت در واسطه در ما الجرم باشد خارج جهان در گرید ءیش کی تحقق و

 که ندمعتقد نخست ری به تفسنقائال که جا آن از و ،معلول یگرید و علت یکی میا مواجه
 و علت تعدد مشکل اب هم جا نی وجود موجودند پس در اکی در خارج به تیوجود و ماه

 شق و دنزن می ینوآور و ابتکار به دست مشکل نیا حل یبرا ها آن ،اند همواج معلول
 ) ب،یخارج بوتث در واسطه )الف: دننک می می در ثبوت را به دو قسم تقسهواسط

 از یعنی ،دانند می ریخا قسم از را وجود و تیماه ارتباط و ؛یلیتحل ثبوت در واسطه
 یعقل لیتحل در پس موجودند وجود کی به یخارج وجود در وجود و تیماه که جا آن

 .گردد می تی و وجود علت ثبوت ماهشوند می کی از هم تفکدو نیا که است
 یعقل لی تحلنی که وجود در است انی اشود می حمطر جا نیا در که یسؤال نیاول
 تی سبب تحقق ماه،یلی تحلوجودِ اگر خارج؟ در ای ستا در ذهن تی تحقق ماهسبب
 تی ماهزی در خارج ن،یذهن تیماه که عالوه بر ستهاآن ی مبناخالفبر  نی است ایذهن

 در تیه سبب تحقق مایلی تحلوجودِ کهشود گفتهاگر . دندان می موجودرا محقق و 
 در تی سبب تحقق ماهیذهن وجود رای نخواهد بود، زحیصح هم نی است ا از ذهنخارج
 .  نخواهد شد از ذهنخارج

 از واسطه در ریخا شق نی که است انیا است مطرح جا نیا در که یگرید سؤال
 ءی شکی ی عقللی شق با تحلنی در اگر ا.ستیچ اثبات در واسطه با شا تفاوتثبوت 

 ،میده می قرار یگری دی را علت برایکی و میکن می لیرا به دو مفهوم تحل ی خارجطیبس
 .  همان واسطه در اثبات استکه نیا
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 است تی ماهی براتیموجود واسطه در عروض ،وجود که میریگ می جهی نتجا نیا در پس
طه  و وجود را از نوع واستی ماهنی واسطه بمالصدرا. اتاثب در واسطه نه و ثبوت درنه واسطه 
 1.است دهکر انی مختلف بری مطلب را در آثار متعدد خود با تعابنیا و داند میدر عروض 

 
 آن نقد و تیماه بودن وجود تیهو .2 .5
 و دندان می وجود تیهو را تیماه که ستنیا نخست ریتفس باطل لوازم از گری دیکی

 نظر به بنا که یلحا در؛ ]68ص ،18[  است و تشخص،تی واقع،قتیحق »تیهو« از شانمراد
 ،تیواقع ،قتیحق زا یا بهره چیه تیماه و است وجود آن از ها یژگیو نیا یتمام مالصدرا

 2.]118ص ،5[» غیر ال وجوده بنفس هو إنما ء الشي تشخص نأ«: و تشخص ندارد
 
 خارج در یعیطب یکل تحقق. 3. 5
 به تبع اعتقاد به ریس تفنی به انقائال که ست انیا نخست ریتفس باطل لوازم گرید از

 در خارج محقق و موجود قتاًیحق زی را نیعی طبی در خارج، کلتی ماهیقیتحقق حق
  و3دهکر ی در خارج را نفیعی طبی وجود کلمالصدرا که یحال در؛ ]68ص ،18[ دانند می
 وجود اگر و ستین موجود ما نظر به بنا یه ثیح من تیماه یعنی یعیطب یکل دگوی می

 ست ایوجود نیا  وست ای وخارجیشخص وجود تبعه ب شود میاده بدان نسبت د
 .]404ص ،7[  باشد  در خارج موجودقتاًیحق یعیطب یکل که نیا نه بالعرض و یمجاز

 هم یعی طبی به کلمجازاً و ردیگ می تعلق یعی طبی به اشخاص کلقتاًیحق وجود یعنی
 .]297ص 7ج ،10[ شود مینسبت داده 

 

                                                                                                                                                                             
                .23 المشاعر ص و257و مفاتیح الغیب ص ،75، ص63، ص59، ص55، ص51ص1اسفار ج: ک.ر. 1
 .      118و ص114، ص72، صالشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة: ک.ر. 2
االسـفار   یفالحکمة المتعالیة    و 23:  العرشیة، ص  و158ص و 4: المناهج السلوکیة،ص  یفالشواهد الربوبیة    :ک.ر. 3

و 15: شـرح الهدایـة االثیریـة، ص        و 133ص مـشاعر  297 ص 7 ج و 47: ، ص 6 ج  و 329، ص 2العقلیة االربعة، ج  
الحکمـة المتعالیـة     [.297: صدر المتـالهین، ص    یفلسفمجموعه رسائل    و 192: الحاشیة على الهیات الشفاء، ص    

 ]273 ص1، جبعةاالسفار العقلیة االر یف
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  تی ماه بودنلیاص. 4. 5
 ثرا منشأ  وتحقق  وتی صرف موجودی را به معنااصالت که ، مالصدرافی تعربه بنا

 اصالت( نیأصل به نقائال از توان می را نخست ری به تفسنقائال د،دان میداشتن در خارج 
 بر اصالت از فی تعرنی که ا معتقدندها آن رای زدانست، )تی ماهاصالت نیوجود در ع

 ثرا منشأ و محقق  در خارج موجود وقتاًی هم حقتی ماهیعنی،  هم منطبق استتیماه
 .]75ص ،18 [است

 ثرا ت،ی ماههم و ستا آثار منشأ وجود هم که رندوبا نیا بر نخست ریتفس به نقائال
 آثار ینیع ست ایأمر و وجود خاص نیّتع که زین تیماه است، عدم طارد که ستا آن وجود
 آب بودن آن ۀجینت بلکه ستین تیموجود صلا ۀجیکه نت دارد ی آب آثارمثالً. دارد یخاص

 .]76ص همان،[ داشت می آثار را ننی آتش بود، امثالً و نبود، آب موجود نیا اگر است، و
 داشتن وجود و تیموجود صلا ۀجینت که ست انیا است مطرح جا نیا در که یسؤال

 بودن عدم طارد گرید عبارت به ای  و.ستیچ دیکن می آب بودن جدا ۀجینت از را آن که
 از همان ری طارد عدم بودن غای به چه معناست؟ آدیدان می وجود داشتن ۀجینت را آن که

 ثرا ایآ و است ثرا از خود ری غیزی چجا نیا در بودن اثر منشأ ایآ و است بودنمنشأ اثر 
 مورا به جا نیا در که رسد می بودن است؟ به نظر آب خود از ریغ یزیچ بودن آب
 طور همان ینیع و واقع جهان در که یحال در شده داده تینیع ۀجنب ،یلیتحل و یزاعانت

 ست ایمرا صرفاً تیماه  وجود است واست موجود که چه آن دیگو میکه مالصدرا 
 .  هم که در خارج تحقق دارد تنها از آن وجود استی گونه آثارهر و یعتبار او ینتزاعا

 
  تی تعلق جعل به ماه.5 .5

 ،18[ ردیگ می هم تعلق تی به ماهقتاًیحق جعل که ندباور نیا بر نخست ری به تفسنقائال
 دارد ینتزاع او یعتبارا ی وجودت،ی وجود چون ماهاصالت از گری دری بر تفاسبنا .]78ص
 ،ردیگ می به وجود تعلق قتاًیحق جعل بلکه ردیگ می بدان تعلق نقتاًیحق هم جعل پس

 است یمختلف طوار ا مراتب وی وجود دارانی چون ایول خداوند خالق وجود است یعنی
 .کند می و بر وجود آن حمل ندک می نتزاعا را ی خاصتی ماهی وجودۀمرتب هر از ما ذهن

فإن نفس الماهیة  «:شود می متعلق جعل واقع نتی ماه کهدیگو میمالصدرا به صراحت 
  .]278ص 1ج ،10[ »ال یتعلق بها جعل

 یگرید باطل لوازم به منجر نخست ری به تفسنیر کالم قائل از موارد مذکوری غبه
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 بودن اول معقول وجود، کنه از تیماه تیحکا الوجود، واجب داشتن تیماه همچون
 1.شود می زی ن...و تیماه

 ی چه به نحو نف،اند هدی مخالفت ورزیقی وجود به طراصالت که با مبحث ی کسانغالب
 جعل متعلق در وجود با اتیماه دانستن کیشر نحو هب چه  وتی ماهاصالتآن و اعتقاد به 

 وجود وحدت که جا آن از و گردد می به بحث وحدت وجود برها آن مشکل ره،یغ و شدن واقع
 است مبحث نیا از حیصح تصور عدم) ره( ینی آن به قول امام خمۀعمد که یلیدل هر به را
 وجود و اصالت مبحث یعنی ،آن یمبان بیتخر در یسع افتاد مین مقبولشان] 390ص ،1[

 ملزوم  وجود الزم واصالت  وحدت وجود ویعنی دو نی چرا که ااند هدکر در وجود کیتشک
        . داردی را در پیگری دک،ی به هرحی صحتصور و فهم و گرندیکدی

 هر به کوشند می دارند و اتی دادن به ماهاصالت در ی نخست هم که سعری به تفسنیقائل
 است که مبحث نی اشا علت رند،یبگ نظر در اتیماه یبرا یتحقق نحوه کی شده که یقیطر

، 17[ ندارند قبول را وجود وحدت آن تبع به و ]275ص، 35ۀ شمار، 17[ در وجود کیتشک
 زی که تمااند هشد مجبور وجود را انکار کنند، اصالت توانند مین چون و] 349ص، 36مارۀ ش

 اتیماه یعقل دقته ب که  یدرحال نند،ک هی توجاتیاه دادن به متینیموجودات را به سبب ع
 و تحقق را به تی اگر موجودیعنی ؛موجودند عرف نظر به تنها بلکه ندارند وجود خارج در
 است نه به نظر یقی حق،یجزئ عقول نزد و عقال عرف در نسبت نیا میده می نسبت ها آن
 دارند، اتی که با ماهینس و اُلفت اُلی عرف مردم به دلرای، ز]146ص، 1 ج، 19[ ی فلسفقیدق

 دانند، مین ابندی می بدان دست ی علم حصولقی که از طریتی از ماهشی را بیواقع خارج
 قی از حقایریتصو و حد تنها را اتیماه یعقل یها استدالل کمک به لسوفیف که یدرحال
  .ابدی می یقی حقرا وجود تنها یحضور علم و شهود با عارف و داند می یخارج

 
 جهینت. 6
 وجود، در اصالت ۀینظر مبدع مراد و مقصود که نی مالصدرا عالوه بر ایآرا یبررس با

 که شد مشخص د،یگرد نییتب تییعتبارا و به تبع آن اصالت ت،یمورد وجود، ماه
 پس .ستی مالصدرا نی منطبق بر آرااصالت و تیماه از نخست ریتفس به نقائال فیتعار

 یعتبارا ست ایمرا که ست اهو ما جواب یف قالی ما یمعنا به تیماه ،شانیابنا به نظر 
 به تیماه نه است تیماه نیهم یروه  بحث بتی ماهای وجود اصالتو در مبحث 

 صرف ،اصالت مراد مالصدرا از نیهمچن. ت وجود اسری غچه آن  هریعنی ،آن عام یمعنا
                                                                                                                                                                             

 .101  تا47  ص،ادله اثبات آنها نقد برداشتهای مختلف از أصالت وجود و بررسی و: ک.ر .1
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 شانیا مقصود ،مقابل در و بالذات بودن، ی نه به معناست ایخارج بودن موجود و تحقق
 و تحقق نه است خارج در تیماه تیموجود و تحقق عدم ت،یماه دانستن یعتبارا از

 .  وجودۀواسط به ماا یقی حقتیموجود
 

 منابعفهرست 
 ).ره( ینیخم امام آثار نشر  ومی تنظۀمؤسس: قم.  چهل حدیثشرح. )تا یب( هللا روح ،ینیخم امام. ]1[
 .اسراء نشر مرکز: قم. مختوم قیرح). 1375( عبدهللا ،یآمل یجواد]. 2[
 حکمت انجمن: تهران. المعاد و المبدأ. )1354( میابراه بن محمد ، یرازیالش صدرالمتألهین]. 3[

 .  ایرانۀفلسف و
 . للنشریالجامع المرکز: تهران.  المناهج السلوکیةیف الربوبیة الشواهد). 1360( ----------].4[
  .یطهور کتابخانه: تهران. مشاعر). 1363( ----------].5[
  .یفرهنگ قاتیوتحق مطالعات مؤسسه: تهران .الغیب مفاتیح). 1363( ----------].6[
         .حکمت انتشارات: تهران.  الرسائل التسعةمجموعة). 1375( ----------].7[
  .حکمت انتشارات: تهران. لهینأالمت صدری رسائل فلسفۀمجموع). 1375( ----------].8[
 .یالعرب  التراث ءداراحیا: روتیب. االربعة العقلیة االسفار فى المتعالیة الحکمة). 1981( ----------].9[
 .بیدار انتشارات: قم . الحاشیة على الهیات الشفاء). ؟( ----------].10[
 .مولى انتشارات: تهران.العرشیة). ؟( ----------].11[
 .یالعرب التاریخ موسسة: روتیب. االثیریة الهدایة شرح). ؟( ----------].12[
 .یاالسالم النشر مؤسسه: قم.  الحکمة نهایة).1424(  حسین محمد دیس ،یالطباطبای]. 13[
 .ییطباطبا عالمه انتشارات: مشهد. یعین و علمي توحید). 1417(  ----------].14[
 .ینیخم امام یپژوهش یآموزش مؤسسه انتشارات: قم.  الحکمهةینها). 1378( غالمرضا ،یاضیف]. 15[
 و 306ـ 273صص، 35ۀ مارش ،نظر و نقد ،»تیماه و وجود تینیع«). 1384( ----------].16[

 .362ـ333صص، 36ۀ شمار
 پژوهشگاه: قم .سوم چاپ. ییصدرا مکتب در یستیچ و یهست). ش1390( ----------].17[

 .دانشگاه و حوزه
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