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 گيري داليل اصالت وجود در آثار شيخ اشراق ره
  

  ∗∗مريم سعيدي                   ∗دكتر محمد ذبيحي
  

  چكيده
به شـيخ اشـراق نـسبت داده شـده كـه طرفـدار اصـالت ماهيـت اسـت،                    

 بـه آن    … نظيـر مالصـدرا، عالمـه طباطبـايي و         ،نسبتي كه بزرگاني از فالسـفه     
  .اند  ترديد نگريستهي به ديده
گيـري داليـل اصـالت وجـود در آثـار شـيخ               مقاله بر آن است تا بـا ره        اين

ن اطمينـا ) الوجـود اصـالت (اشراق، تا حـدودي بـه طـرف ديگـر ايـن انتـساب               
 معــاني وجــود، ماهيــت و اصــالت، ده ي در ايــن راســتا پــس از ارائــه. بخــشد

ــت      ــده اس ــالش ش ــرح و ت ــود مط ــالت وج ــداران اص ــل طرف ــل از دالي دلي
 كـه از سـوي مالصـدرا و طرفـداران           ،گانـه  ات داليـل ده   هـاي مـستند     مايـه   بن

 شـود و بـر      اسـتخراج حكمت متعاليه بيان شـده اسـت، از آثـار شـيخ اشـراق               
تــوان ســهروردي را هماننــد ديگــر   ادعــا ايــن اســت كــه مــي،همــين اســاس

 طرفـدار اصـالت وجـود دانـست و گفـت مقـصود وي از عبـاراتي كـه                    ،فالسفه
  .ت، مفهوم وجود است نه حقيقت وجوددال بر اعتباري بودنِ وجود اس

   شيخ اشراق -4  اعتباريت-3  ماهيتاصالت -2  وجود -1:  كليديهاي هواژ
  

 اهميت مسأله. 1
، در بــين مباحــث فلــسفي از  اســالميي موضــوع فلــسفه يــا همــان ، وجــود،ترديــدبــي

ــژه  ــاه وي ــت و جايگ ــت اهمي ــوردار اس ــان . اي برخ ــن مي ــسائل  ،در اي ــود از م ــالت وج  اص
 كــه بــا تفكيــك ، بــه خــصوص از زمــان مالصــدرا بــه بعــد،ايِ وجــود اســتســي و پايــهاسا

ــه مباحــث ماهيــت و وجــود و  ــر اصــالت وجــود و ارائ ــراوان دري تأكيــدات وي ب   داليــل ف
 ماهيــت، مـورد توجــه جـدي حكمــا قـرار گرفتــه    ، وجــود و قـسيم آن ي لهأ آن، مـس اثبـات 
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الوجـودي و   پيـشين نـسبت اصـالت      ي  ، بـه بعـضي از فالسـفه        بر مبناي ايـن تفكيـك      .است

 حاضـر تـالش شـده اسـت بـا      ي در مقالـه . انـد صـالت ماهيـت داده  به برخي ديگـر نـسبت ا   
ــ ــاري هارائ ــا نادرســتي نــسبت  ي ه عبــارات شــيخ اشــراق درب  وجــود و ماهيــت، درســتي ي

ايــد كــه بــراي نم اصــالت ماهيــت بــه وي مــورد ارزيــابي قــرار گيــرد و بــسيار طبيعــي مــي
 نخـست بايـد مـستندات و داليـل آن را مــورد     ،نادرسـتي يـك نظريــه  درسـتي يـا   بررسـي  

ــاره  ــرار داد و ســپس درب ــدا  حاضــر، در بحــث.ي آن داوري نمــود بررســي ق  هريــك از ابت
ارائـه  ه  و طرفـداران حكمـت متعاليـ      داليل اصالت وجـود، بـا اسـتناد بـه عبـارات مالصـدرا               

در ت شـيخ اشـراق      شده است و بـا مفـروض شـمردن درسـتي داليـل، تـصريحات و عبـارا                 
 جـا   ايـن  اشـارت رفـت، در       كـه   چنـان  كـرد،  يـادآوري    بايـد  . آن دليل در پي آمده است      باب

 كـه   ايـن درستي داليل طرفـداران اصـالت وجـود مفـروض انگاشـته شـده اسـت و فـارغ از                     
ـ   مـل أمحـل ت  ) اصـالت وجـود   (مفاد برخـي از داليـل در اثبـات مقـصود             يـن  ر ا دد، سـخن    ان

، عمـده داليـل مالصـدرا بـه عنـوان قهرمـان اصـالت               د اسـت  است كه اگر اصـالت بـا وجـو        
وجود و طرفـداران وي همـين مـستنداتي اسـت كـه ارائـه شـده اسـت و ادعـاي پـژوهش                        

 عـين همـين عبـارات و مـستندات و در بعـضي              ،اي مـوارد    پيش رو اين اسـت كـه در پـاره         
ــوارد ــراق   ،م ــيخ اش ــارات ش ــر، در عب ــاوتي در تعبي ــدك تف ــا ان ــز  ب ــ ني ــني ياف ــه روش ت ب

  .شود مي
  

  معناي وجود. 2
ــاد  ــاي هــستي از م ــه معن ــاربرد  » وجــد «ي هوجــود ب ــه دو ك  در شــكل :دارداســت ك

د » هوجــدت الـضّال « ماننــد ،مفعـولي   بــه صـورت يــك ،مطلـق  بــه صــورت  ،و در شــكل مقيـ
ــ،دومفعــولي ــداً كريمــاً «ي ه ماننــد جمل » وجــدت« منظــور از ،در مثــال اول. »وجــدت زي

، 10 (اسـت » شـناختن «بـه معنـاي     » وجـدت  «،ر مثـال دوم   و د » شـده  يافتن مكـان گـم    «
   .)111: ص

   :به اين عبارت بنگريد. دارد گاهي معناي ربطي وجود چنين هم
ــربط       « ــذي ي ــو ال ــه و ه ــالمخبر عن ــر ب ــاط الخب ــي رب ــان عل ــي ك ــستعملونها مت و ي

  .)110: ، صهمان(» المحمول بالموضوع من غير ذكر الزمان
 وجـود چيـزي جـز ربـط         ،تـوان گفـت در ايـن حالـت        در مورد معناي ربطي وجود مـي      

  . موضوع و محمول نيستبين
تـوان نتيجـه گرفـت كـه وجـود داراي دو معنـاي ربطـي و مـستقل اسـت                بنابراين مـي  

دومفعـولي بـه    بـه شـكل     مفعـولي و گـاهي       و در حالت مستقل نيز گـاهي بـه صـورت يـك            
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ــي  ــار م ــادل   .رودك ــود مع ــي وج ــاي ربط ــت« معن ــا » اس ــي و در معن ــستقلفارس  ،ي م

  . است» يافتن«مترادف 
 مفهـوم   ي  هجـا گفتـه شـد، دربـار        تـا بـدين    چـه   آناين نكته شايان يادآوري اسـت كـه         

ــه       ــت ك ــي اس ــه دارد، داراي حقيقت ــومي ك ــود وراي مفه ــد وج ــدون تردي ــود؛ ب ــود ب وج
ا كانـت حقيقتـه أنّـه فـي االعيـان و كـلّ مـا                   « :گويـد  آن مـي   ي  همالصدرا دربار  الوجـود لمـ

 هذهـان و الّـا لـزم انقـالب الحقيقـ          ته انّه في االعيـان فيمتنـع أن يكـون فـي األ            كانت حقيق 
 »ذهـان عما كانت بحسب نفـسها، فـالوجود يمتنـع ان يحـصل حقيقتـه فـي ذهـنٍ مـن األ                    

  )63: ، ص1: ، ج5(
 بـا خارجيـت     برابـر دانـد كـه       مالصـدرا اصـل وجـود را حقيقتـي مـي           ،در بيان يادشـده   

ــن  ــق آن در ذه ــت و تحق ــال،اس ــت،    انق ــال اس ــري مح ــه ام ــي دارد ك ب در ذات را در پ
 هماننـد ديگـر   ، مفهـوم وجـود   كـه   چنـان  ، وجود موطني جـز خـارج نـدارد        اين حقيقت بنابر

 بلكـه تنهـا نمـودي       ،وجـود نيـست   خـود    مفهـوم وجـود،      . در ذهـن اسـت     ش جـاي  ،مفاهيم
ــار ــي و معي ــرايذهن ــت اســت ي ب ــت از غيرواقعي ــا بازشناســي واقعي ــود ، ام ــت وج  حقيق

الوجــود اليمكــن تــصوره «: گويــد مــيالــشواهدالربوبيه مالصــدرا در .اســتارجيــت عــين خ
ــهي مــساوهبالحــد و ال بالرســم و البــصور ــه اذا تــصور ال  عــن حــصول ه العينــي عبــارشئ ل

: ، ص5(» معناه و انتقاله مـن حـد العـين الـي حـد الـذهن فهـذا يجـري فـي غيـر الوجـود            
6(.  

ــيچ ــود داراي ه ــه  وج ــواع س ــك از ان ــهي ــف تي گان ــورت ،عري ــد، رســم و ص ــي ح  ، يعن
   حـدي داراي جـنس و فـصل اسـت و وجـود بـه علـت بـسيط                    زيرا تعريـف   ،مساوي نيست 

انـد  شـئ  از خـود  ينيـز بـا لـوازمي كـه اجلـ      اجـزاي حـدي نـدارد و تعريـف رسـمي            ،بودن
شـود و چـون چيـزي اجلـي از وجـود نيـست و لـوازم وجـود همگـي اخفـي از                        حاصل مـي  

 وجــود داراي صــورت مــساوي هــم .شــوديــز شــناخته نمــيآن هــستند، وجــود بــا رســم ن
نيست؛ زيرا ايـن امـر مـستلزم بـه ذهـن آمـدنِ آن اسـت و بـا عينيـت و خارجيـت وجـود                           

ـ      ، بنابراين .منافات دارد   تـصور وجـود بـه معنـاي انتقـال آن از             كـه   ايـن  رتعليـل مالصـدرا ب
 و  ،جيـت عين به ذهن است به روشني گـواه بـر ايـن اسـت كـه حقيقـت وجـود يعنـي خار                      

  .انتقال آن به ذهن با حقيقت وجود سازگاري ندارد
  

  معناي ماهيت. 3
 و خـواه    ، كـه مـاي آن اسـتفهامي اسـت         ، باشـد  »هـو  مـا « خـواه    ماهيت، لغوي   ي  ريشه

عالمـت مـصدر اسـت كـه بـه آن           » تـاء « نـسبت و     آن ي»يـا  «، در هـر صـورت     ،»ماهويت«
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. ادغـام گرديـده اسـت     » اءيـ «و در   » يـاء «قلـب بـه     » هـو  «اضافه شـده اسـت و سـپس واوِ        

نـسبت و   » يـاء « بـا الحـاق      ،اسـت » مـا هـو   « كـه مـأخوذ از       ،انـد ماهيـت   گفتـه نيـز   برخي  
حــذف يكــي از دو يــاء بــه خــاطر تخفيــف و الحــاق تــاء بــراي پيــدا كــردن حالــت اســمي 

 آن قلــب بــه ي هبــوده كــه همــز» مائيــت«ماهيــت همــان اســت و حتــي گفتــه شــده كــه 
  .)90 :ص ،12(ه است شد» ءها«

: گويـد مـي ) 116 :، ص 10( فـارابي    كـه   چنـان  ،ماهيت گـاهي بـه معنـاي اخـص اسـت          
طـوري كـه    بيايـد، بـه   » مـا هـو   «آن چيزي كه شيئيت دارد و صحيح اسـت كـه در جـواب               

آيـد و گـاهي بـه معنـاي عـام            مـي  شـئ  حد، جنس، فصل، مـاده يـا صـورت           ،در جواب آن  
ــا وجــود مــي   همــين دو قــسم از ي هباشــد و شــيخ اشــراق دربــارآن اســت كــه مــساوي ب

] شــياء التــي يعــرض لهــا الوجــودوراء الوجــود مــن األ[بهــذا االعتبــار « :گويــدماهيــت مــي
ــ  ــدأ االول ال ماهي ــال المب ــ  هيق ــه ماهي ــار االول فل ــا باعتب ــه و ام ــود  ه ل ــس الوج ــل نف ، ب
  .)362: ، ص1:، ج2(»  ايضاًهالمضاف الي الماهيات له ماهي

شـود همـان وجـود اسـت؛ كـه          وجـود اطـالق مـي     آن معنايي از ماهيت كه بر واجـب ال        
  . واجب تعالي نيز داراي ماهيت است،به اين اعتبار

  

  معناي اصالت. 4
ــسأل ــود از ي هم ــسايل اصــالت وج ــستحدثه اســتم ــسف، م ــي در فل  و ارســطو ي ه يعن

 امــا ،)58: ص ،1 :، ج11 (اي مطــرح نيــستســينا چنــين مــسألهعلــيفــارابي و حتــي بــو
ــروف اســت  ــه مع ــوري ك ــالت،آن ط ــشائين اص ــودي م ــد و الوج ــه ان ــالت ب ــراقيين اص اش

  .1)15 :، ص8(نسبت داده شده استماهيت 
 اصـيل بـودن و اصـالت داشـتن بـه معنـاي تحقـق خـارجي داشـتن                    ، مالصـدرا  نگاهدر  

 اصـيل موجـودي اسـت كـه از واجـب تعـالي              ،از نظـر وي   . و منشأ اثر خارجي بـودن اسـت       
 مبـدأ اثـر واقـع       چنـين   هـم و  ) 78: ، ص 1 :، ج 5(صادر شود؛ يعنـي اثـر مبـدأ قـرار بگيـرد             

ــود  ــان(ش ــد ) 87 :هم ــول باش ــان( و مجع ــايي ) 390 :، صهم ــه طباطب ــر عالم  ،و از منظ
  .)9: ، ص8. ( يعني حقيقت عيني دارد،وجود اصيل است

 مفهـوم وجـود   ي  نـزاع اصـالت وجـودي و اصـالت مـاهوي دربـاره           ،سـت  ا  پيـدا  كه  چنان
 ثــاني فلــسفي و ماهيــت معقــول معقــولوم وجــود  زيــرا مفهــ،يــا مفهــوم ماهيــت نيــست

ثاني منطقي است و جاي مفاهيم در ذهن اسـت، بلكـه جـدال بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا                          
شــده اســت خوانــده  ماهيــت چــه آنحقيقــت وجــود در خــارج تحقــق و عينيــت دارد، يــا 

 در عـالم    چـه   آن: گوينـد ئـل بـه اصـالت وجودنـد مـي          كـه قا    كـساني  .در خارج اصيل اسـت    
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 هــاآن وجــود و عينيــت دارد وجــود اســت و تفــاوت وجــودات برخاســته از مراتــب خــارج 

شــوند و تقــرر ماهيــت، تقــرري ســت و ماهيــات امــوري هــستند كــه از وجــود انتــزاع مــيا
 در خــارج متحقــق اســت وجــود چــه آن، بلكــه نيــست متحقــق و متأصــل بــوده،اعتبــاري 

 شــئ اصــالت ماهيــت امــا طرفــداران. شــوداســت و ماهيــت از حــدود وجــود انتــزاع مــي 
 تنهـا معنـاي اعتبـاري و        ،داننـد و بـراي وجـود      مستقر در خارج را مسماي بـه ماهيـت مـي          

 بـر ايـن باورنـد كـه اگـر وجـود متحـصل، اصـيل و متقـرر در                     بوده،مصدري و رابطي قائل     
  2.انجامد به تسلسل مي،خارج باشد

  

  3داليل اصالت وجود. 5
ــرين داليلــي كــه مالصــد  از مهــم:اول دليــل ــداران حكمــت ت ــهرا و طرف ــراي متعالي  ب

 همـان   ئيهـر شـي    انـد، ايـن اسـت كـه حقيقـت          اثبات اصالت وجود بـدان تمـسك جـسته        
تـر  وجود خـاص او اسـت و وجـود بـه داشـتن ايـن حقيقـت از هـر چيـز ديگـري شايـسته                        

توانـد اعتبـاري باشـد؛ زيـرا ايـن حكـم            چنـين حقيقتـي نمـي      سـت كـه ايـن      ا است و پيـدا   
ــوالي فاســدي چــون ان  از ايــن رو بايــد ؛خــارج را در پــي داردهــاي جهــان  كــار واقعيــتت

ــا كانــت حقيقــ«:  چنــين آمــده اســتاســفاردر .  اصــيل باشــدوجــود هــي شــئ كــلّ هلم 
ـ               هخصوصي  بـان   شـئ  بـل مـن كـل        شئ وجوده التي يثبت لـه فـالوجود أولـي مـن ذلـك ال

  .)65 -64: صص، 1 :، ج5(» هيكون ذاحقيق
اوارترين چيــز بــه داشــتن ايــن حقيقــت اســت، كــه وجــود ســزوي علــت ايــن امــر را 

 اسـت كـه   ئ همـان وجـود خـاص آن شـ    شـئ چـون حقيقـت هـر    : كنـد  گونه بيان مـي    اين
  .براي آن ثابت شده است

 بيــان چنــين بــه تحقــق بــودن وجــود را ايــن 4 علــت احــقّشــواهد الربوبيــههمــو در 
ــدمــي ــالتحقّق ألالوجــود أحــقّ األ«: كن ــاً و شــياء ب ــه يكــون متحقق ــره ب ــي نّ غي ــاً ف  كائن
  .)6: ، ص7(» ذهان فهو الذي به ينال كلّ ذي حق حقيقتهعيان و في األاأل

ــه طفيــل وجــود     از آن ــه وجــود اســت و ســاير اشــيا ب ــزي ب  جــا كــه تحقــق هــر چي
 ، خـود وجـود اسـت و بـر همـين اسـاس             يابند، احـق اشـيا بـه تحقـق خـارجي          حقيقت مي 

  . باشدوجود داراي تحقق خارجي و اصيل مي
ــان ــه چن ــتك ــارت رف ــم ، اش ــده مه ــل يادش ــت    دلي ــود اس ــالت وج ــل اص ــرين دلي  .ت

 ه خـصوصي شـئ  كـلّ  هو هـو الحـقّ النّ حقيقـ   « :اكنون بنگريد به عبـارات شـيخ اشـراق          هم
ــ  ــه فــال أحــقّ بالحقيق ــن نفــس وجــوده خــصوصي هوجــوده الثابــت ل ص1: ، ج2(» ه مم ، :

ا ظنّــك فيمــا  وجــوده الثابــت لــه فمــه خــصوصيشــئ كــلّ هنّ حقيقــو هــو حــقّ أل« .)38
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221: ، ص4: ، ج2(» هوجوده نفس خصوصي(.  

 واجـب تعـالي اسـت، لكـن بـه روشـني گويـاي ايـن                 ي  ههرچند ايـن دو عبـارت دربـار       
بـه ايـن نكتـه تـصريح        » شـئ كـلّ   « زيـرا تعبيـر بـه        ،است كه وجود احق به تحقـق اسـت        

دارد كه بيان وي اختصاص بـه وجـود خداونـد نـدارد و وجـود خـاص هـر شـيئي حقيقـت                     
 چيـزي   ،دهد و خداونـد چـون وجـود محـض و عـين خـاص بـودن اسـت                  آن را تشكيل مي   

  .تر به خارجيت و عينيت نيستاز او شايسته
تـرين دليلـي اسـت كـه بـر اصـالت وجـود اقامـه شـده                   اساسـي  ، جعل وجود  :دليل دوم 

دانـد و   هـا مـي   است؛ مالصدرا جاعـل و مجعـول نبـودن ماهيـات را دليـل عـدم اصـالت آن                  
لمـا علمـت أنّ الماهيـات ال        « :دانـد ه خاطر مجعـول بـودن در خـارج اصـيل مـي            وجود را ب  

تأصــل لهــا فــي الكــون أنّ الجاعــل بــنفس وجــوده جاعــل و أن المجعــول لــيس إلّــا نحــواً 
  .)258- 257 :صص ،6(» من الموجود و بنفسه مجعول

 چـه  آن ايـن اصـل مـسلم كـه     گيـري از   بهـره طرفداران مجعول بالذات بـودن وجـود بـا          
ماهيــت بــه طــور مطلــق و : گوينــد ر واقــع تحقــق دارد يــا وجــود اســت يــا ماهيــت، مــيد

 چـون  ، صـالحيت مجعـول شـدن را ندارنـد    ،يـك   هـيچ ،ماهيت مجردات و ماهيـت ماديـات     
 بيـان ايـن اســتدالل از راه   . بنـابراين جعـل مخـتص بـه وجـود اسـت      ؛همـراه بـا محذورنـد   

 اسـت، هـر چيـزي كـه      وجـود بـه خـودي خـود مجعـول        :خود جعـل وجـود چنـين اسـت        
  . ذاتي آن باشد اصيل است، بنابراين وجود اصيل استجعلْ

 يكــي ،بنــاي مالصــدرا بــر اختــصارگويي اســتدر آن،  كــه ،شــواهد الربوبيــهدر كتــاب 
ــت     ــود اس ــودن وج ــذات ب ــول بال ــود، مجع ــالت وج ــل اص ــول  ...« :از دو دلي ــه المجع و النّ

  .)6: ، ص7(» هبالذات دون المسمي بالماهي
 در  كـه   چنـان  ، تـصريح بـه جعـل وجـود نـشده اسـت            ،در عبارات شـيخ اشـراق     هرچند  

هـايي    شـيئي كـه جعـل بالـذات دارد داراي خـواص و ويژگـي               ،جاي خود بيان شـده اسـت      
 از ،هــا پرداختــه شــده  كــه در عبــارات شــيخ اشــراق بــه آن،ي از ايــن خــواصا  پــارهاســت؛

   :اين قرار است
  ره علت و معلوليجعل در دا. 1. 5

  .)186: ، ص2: ، ج2(»  ثباتهاه وجود جميع الموجودات و علهنوار علر األنو«) 1
  .)42: ، ص3(» وجود معلول از علت باشد، نه وجود علت از معلول«) 2
 وجودها و ثباتها تنتهي الـي واجـب الوجـود بالـذات و دوامهـا      هجميع الممكنات عل  «) 3
  .)63: ، ص4(» بدوامه
  .)224 :، صهمان(» ه يستغني عن العلّو اعلم أن الممكن، بوجوده ال«) 4
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 آخر او ما يحـصل بـه وجـود    شئ علي احد مفهوميها هي ما يجب به وجود       هإن العلّ «) 5
  .)377: ، ص1 :، ج2(»  آخرشئ

  الذي له مانع ال يجـب وجـوده      شئ، و ال  شئ يعني بها ما يجب به وجود ال       هنّ العلّ إف« ) 6
  .)381: ، صهمان(» اال بزوال المانع

 من حيث أنها يجب بها وجـود المعلـول حالهـا واحـد فـي الفاسـدات و غيـر                     هفالعلّ«) 7
  .)498: همان، ص(» الفاسدات

  .)178: ، ص2 :جهمان، (» ه متكافئهيجوز أن يصدر عنها وجود انوار قاهر«) 8
شــود وجــود اســت و ايــن بــدان  از علــت صــادر مــيچــه آن ، ايــن عبــاراتي در همــه

   .رج مجعول است چيزي جز وجود نيست در خاچه آنمعني است كه 
  هاارتباط خداوند با وجود ممكنات است نه با ماهيت آن. 2. 5

  .)137 :، صهمان(» فانتظم الوجود كلّه«) 9
: ، ص1 :همـان، ج (» هواجب الوجود نظم الوجود و رتّبـه و حفـظ نظامـه بالالنهايـ        «) 10

465(.  
 فـرض كـرد كـه فعـل بـاري بـدو          چيزي نتوان  ، ممكنات ي  و پيش از وجود جمله    «) 11

  .)143: ، ص3(» متوقف باشد
  .)145 :، صهمان(» علت وجودش فاعل اوست«) 12
  .)234: ، ص4(» خسشرف حتي انتهي الي األشرف فاألو ابتدأ الوجود من األ«) 13
  .)66: ، ص1 :، ج2(» شرفشرف فاألو ابتدأ الوجود من األ«) 14
 عن غيره بحيث لم يتوقف علي       شئ من وجود    هبار و هو الذي ع    -بداعو اعلم ان اإل   «) 15

  .)224: ، ص4(» حداث و التكوين اتم من اإل- هغيره اصالً في وقت و ماد
مبــدع كــه خداونــد اســت : گويــد و مــيكنــد  مــي ابــداع را تعريــف ،در عبــارت اخيــر

  متعلــق ابــداع، پيداســتكــه چنــانكنــد و  را بــدون مــاده و زمــان ايجــاد مــيشــئوجــود 
قِ نظـم، ترتيـب، فعـل و ايجـاد، همـه نـشانگر ايـن                    ، و ساير عبارات   وجود است   نظيـر متعلـَّ

اســت كــه متعلــق ايجــاد خداونــد وجــود موجــودات اســت و خداونــد ارتبــاطي بــا  مــسأله 
 وعـائي   ،شـوند؛ و جـز ذهـن      ماهيات متعلـق فعـل خداونـد واقـع نمـي           ماهيات اشيا ندارد و   

 وجـود در خـارج، وجـود تبعـي يـا            ي  واسـطه  البتـه ماهيـت بـه        ؛ها متصور نيـست   براي آن 
  .كند عرضي پيدا مي

  خداوند مفيض وجود . 3. 5
  .)33: ، ص1 :، ج2(»  للوجوده مفيضهعلّ... «) 16
: ص ،3(» اي خدايي كه وجود همه بذات تو قائمست و فـائض وجـود ذات تـست               «) 17
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191(.  

   اعطا شدن وجود .4. 5
 2 :، ج 2(» ... و وجودها نوراً مجردا، فهـو حـي        فلما كان واهب جميع البرازخ نورها     «) 18

  .)121: ص
  .)260 :، صهمان(» و الحمدهللا المشكور المعبود،  فياض الجود و واهب الوجود«) 19
  .)268 :، صهمان(» و واهب الصور يعطي الوجود«) 20
  .)58: ، ص3(» و او حوادث را وجود بخشيد«) 21
تـوان اسـتفاده كـرد       هـاي جعـل مـي        ويژگـي  ي   از تمامي عبارات يادشـده دربـاره       چه  آن

ــق نمــي     ــاري تعل ــر اعتب ــه ام ــدا ب ــيض خ ــه ف ــن اســت ك ــرداي ــشند؛گي ــد بخ  ي ه خداون
كننـده و   شـده از شـيخ اشـراق، خداونـد را افاضـه       جمـالت ارائـه  ي هست و همـ  ياعتباريات ن 

ــد واهــب و بخــشند ي هبخــشند  امــور اعتبــاري ي ه وجــود شــمرده اســت؛ بنــابراين خداون
 اگــر وجــود در  ، از جهــت ســنخيت بــين علــت و معلــول    كــه ايــنگــر نيــست و دي

ــذات دارداســت  اصــيل ،الوجــود واجــب ــق بال ــان ،و تحق ــه چن ــوارد  ك  شــيخ اشــراق در م
ــر آن ت ــسياري ب ــد داردأب ــد ، وجــود موجــودات،كي ــول اوين ــز داراي تحقــق و ، كــه معل  ني

   . غيري ، البته از ناحيهستا  عينيت
   خداوند مبدأ وجودات است.5. 5

 :، ج 2(»  هو الواجـب وجـوده     ه من حيث هي الجمل    هفمبدأ الوجود و الثبات للجمل    «) 22
  .)45: ، ص1

  .)75 :، صهمان(»  للوجود كلّه مدركاً للوجود كلّه فهو حيو اذا كان مبدئاً«) 23
  .)77 :، صهمان(» مئفسبحان الواحد النافع ينبوع الوجود و مبدأ الخير الدا«) 24

ــْر  ــست و آخ ــارت نخ ــ  عب ــان من ــت و   ئشبي ــود اس ــراي وج ــد ب ــدئيت خداون يت و مب
 يكـي مبـدأ     : علـت حـي بـودن خداونـد را معلّـل بـه دو عامـل كـرده اسـت                    ي ميان ي  هجمل

كـه خداونـد مبـدأ يـا مـدرِك امـر              و فـرض ايـن     ؛وجود بودن و ديگري مدرك وجود بـودن       
ــت   ــبطالن اس ــديهي ال ــد ب ــيل باش ــر اص ــدرك آن   . غي ــدأ و م ــه مب ــودي ك ــابراين وج بن

 زيـرا امـر اعتبـاري محتـاج سرمنـشأ و سرچـشمه              ،باشـد توانـد اعتبـاري      خداوند است نمي  
ايـن كـه شـيخ اشـراق واجـب          . نيست و تنها ذهـن بـراي انتـزاع و اعتبـار آن كـافي اسـت                

وراي مفهــوم در دانــد نمايــانگر آن اســت كــه وجــود الوجــود را منبــع و مبــدأ وجــود مــي
توانـد فاقـد   گيـرد و نمـي  الي سرچـشمه مـي   داراي حقيقتـي اسـت كـه از بـاري تعـ        ،ذهني

 اگـر خداونـد علـت اسـت و ممكنـات معلـول              ، بـه بيـان ديگـر      ؛اصالت و غير مجعول باشـد     
  . سنخيت بين علت و معلول، وجود مجعول بالذات استي  به حكم قاعده،اويند
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   انتساب وجود به خداوند.6. 5

، 2(» ونه يحتاج اليه و منه وجـوده      فالنور المجرد الغني واحد و هو نوراالنوار و ما د         «) 25
  .)122: ، ص2 :ج

  .)39: ، ص3(» وجود جمله چيزها ازوست«) 26
 :، ص همـان (» .واسطه ما بجود خود وجـود مـا پيـدا كـرد           سپاس خدايي را كه بي    «) 27

334(.  
  .)223:  ص،4(»  ممكناً بل وجوداً مطلقاًفالوجود ينتسب الي الفاعل ال وجوداً«) 28

 زيـرا امـر اعتبـاري    ، نـه ماهيـت آن  ،يئي منـسوب بـه خداونـد اسـت       وجود خاص هر ش   
 پـس بايـد وجـود ممكنـات مجعـول باشـد تـا محـذور                 ؛قابليت انتساب به خداوند را نـدارد      

  .عتباري به باري تعالي پيش نيايدانتساب امر ا
  به موجود برتر در وجود ) معلوالت(نيازمندي موجودات . 7. 5

  .)46: ، ص3(» تاج اويند مح،همه در وجود و كمال«) 29
  .)109: ، ص2 :، ج2(» في افتقار جسم في وجوده الي نور المجرد«) 30
، 4(»  في افتقار الجسم في تخصيصه و وجوده الي فاعل خـارجي          -ه الخامس هاللمح«) 31

  .)188: ص
، 2(» ، فيحتاج في وجودها الـي واجـب الوجـود    هعراض ممكن جسام و األ  فجميع األ «) 32

  .)390:، ص1 :ج
 ؛دانــد هــا مــيعبــارات يادشــده مــالك نيازمنــدي اشــيا بــه فاعــل مباشــر را وجــود آن

انـد؛ از ايـن رو وجـود        خواهنـد وجـود بگيرنـد محتـاج بـه واجـب           يعني چون ممكنـات مـي     
  .ها  نه ماهيت آن،ها مجعول استآن

 چـه  آن كـالم بـر ايـن محـور اسـت كـه       ، بيـان شـد    چـه   آن ي  ه در هم  ، گذشت كه  چنان
لي افاضــه، اعطــا و صــادر شــده اســت وجــود اســت و ايــن وجــود اســت كــه از واجــب تعــا

ــام و  ــستگي انتظ ــذات شاي ــذات    بال ــت بال ــر از مجعولي ــزي غي ــن چي ــدئيت را دارد و اي مب
 .وجود نيست

ــوم  ــل س ــود     : دلي ــالت وج ــر اص ــه ب ــت متعالي ــاي حكم ــل حكم ــر از دالي ــي ديگ  يك
ـ        ،اختالف ميان وجـود ذهنـي و وجـود خـارجي اسـت              از  گيـري   بهـره ا   بـدين صـورت كـه ب

  :گرددمنشأ اثر بودنِ وجود خارجي، اصالت آن اثبات مي
  ان الوجود عندنا اصيل    دليل من خالفنا عليل« 

  .)12-11: صص، 2(»  النّه منبع كلّ شرف      و الفرق بين نحوي الكون يفي
 كـه   ، دليـل نخـست    : اسـت   دو دليـل بـر اصـالت وجـود ارائـه شـده             ،در بيان سـبزواري   
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 دليـل ديگـر   ؛ اين اسـت كـه وجـود سرچـشمه و منبـع هـر شـرفي اسـت                  ،آيد   مي به زودي 

 ، تفـاوت ميـان دو نـوع از وجـود ذهنـي و خـارجي، گـواه بـر اصـالت وجـود اسـت                         كـه   اين
   آن باشـد، بـين وجـود ذهنـي و وجـود             ي  ه اصـيل و اثـر خـارجي از ناحيـ          زيرا اگر ماهيـت 

گــاه   آن، خــارجي داردئشــخــارجي نبايــد اخــتالف باشــد و بايــستي همــان تــأثيري كــه  
 ذهـن   ، يعنـي بـا تـصور آتـش        ؛ به ذهـن منتقـل شـود، اثـر آن نيـز منتقـل گـردد                شئكه  

 بـا    و  محـذور اجتمـاع ضـدين پـيش آيـد          ،ديگـر   يا با تصور فوق و تحـت بـا يـك           ،گرم شود 
 امـوري كـه همگـي       ،در ذهـن پـيش آيـد      ...  انطـواي كبيـر در صـغير و        ،تصور اشياي بزرگ  

ـ    باطـل  ،به حكم وجـدان و ضـرورت        شـئ  بنـابراين منـشأ اثـر بـودن از جانـب ماهيـت               ؛دان
 بـه آن    شـئ  قـسيم ديگـري بـراي وجـود نيـست كـه اثـر                ،نيست و چـون غيـر از ماهيـت        

   باشـد كـه در هـر وعـائي اثـر            شـئ  منـشأ اثـر خـارجي و ذهنـي           منسوب گردد، بايد وجود 
  . مربوط به آن را دارد

  : صورت استاستدالل عالمه طباطبايي نيز بر اين مسأله بدين
 توجد بوجود خارجيٍ فتترتب عليها آثارها، و توجد بعينها بوجود ذهني هالماهي«

 _ ه للماهيهصالصيل و كانت األثار؛ فلو لم يكن الوجود هو األ من تلك اآلشئفاليترتب عليها 
 :، ص9( »يكن فرق بينهما؛ و التالي باطل فالمقدم مثلهلم _ في الوجودين هو هي محفوظ

16(.  
ــا وجــود خــارجي  ــهاي ماهيــت موجــود ب ــه از ناحي ــت  ي  ك ــان ياف  وجــود دارد در اعي

 موجـود بـا همـين ماهيـت در ذهـن بـه       شـئ  لـيكن   ،شود و داراي آثـار خـارجي اسـت        مي
 خـارجي را نـدارد و اگـر وجـود اصــيل     شـئ يابـد و آثــار  صـورت وجـود ذهنـي وجـود مـي     

وجــود فرقــي باشــد، در حــالي  نبايــد بــين ايــن دو ،نباشــد و اصــالت از آنِ ماهيــت باشــد
توانـد اصـيل     ماهيـت نمـي    ،در نتيجـه  . انـد  ايـن دو متفـاوت     ،كه به حكم بداهت و ضـرورت      

  .باشد
  : نيز به دو نوع وجود ذهني و خارجي قائل استاالشراقحكمتصاحب 

، 4(» ذهـان  في األ  عيان و وجوداً   وجوداً في األ   شئو هي ان لل   ] في انحاء الوجود للشيء   [«
  .)152: ص

، 1 :، ج2(»  في صفات لها وجود في الـذهن و فـي العـين ايـضاً           ي  هو انما يعتبر المطابق   «
  .)368: ص

 ه و اال هـو سفـسط      -  امـا ذهنـاً و امـا عينـاً         –و ما سماه الثبات، ليس اال نفس الوجود         «
  .)212 :، ص4(» همحض

) وجــود خــارجي و وجــود ذهنــي(عبــارات ســهروردي بــه روشــني دو نحــوه از وجــود 
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جــا كــه هريــك از ايــن وجــودات اثــر خــاص خــود را دارد و بــه  از آن.دهنــد ان مــيرا نــش

شـود؛ بنـابراين    هـا بـه دو قـسم از وجـود يـاد مـي             ديگرنـد، از آن    همين دليل متمايز از يك    
 و پيـدا اسـت      ؛ يكـي ذهنـي و يكـي خـارجي         :شيخ اشراق دو نحـوه از وجـود را قبـول دارد           

  .باشداند امر اعتباري تو كه وجود خارجي نمي
 طرفــداران اصــالت .انــدخيــر، كمــال و شــرف از امــور حقيقــي و اصــيل: دليــل چهــارم

كـه هـيچ كمـال       بايـد پـذيرفت      ،در صورت اعتبـاري بـودن خيـر و كمـال          : يندگو   مي وجود
ــدارد و ايــن مــسأله  كــم هــيچ فيلــسوف  اي اســت كــه دســتو خيــري در عــالم تحقــق ن

يـن اصـل اسـتمداد جـسته و وجـود را بـه           حـاجي سـبزواري از ا     . تابـد موحدي آن را برنمي   
  : دانسته استخاطر منبع بودنش براي هر شرف و خيري اصيل 

  )12 :، ص1(»  و الفرق بين نحوي الكون يفي         ع كل شرفبنه منأل« 
ــديهي و از وجــدانيات اســتي  هايــن يــك قــضي  ــا انــدك تأمــل ، ب ــرا ب ــوان  مــي، زي ت

ـ      ،دريافت كه هر چيز مادي     از آن جهـت كـه موجـود اسـت          ،  ا شـرور اسـت     گرچـه همـراه ب
تــوان تــصديق نمــود كــه برخــي  جزئيــه مــيي هكــم بــه نحــو موجبــ خيــر اســت و دســت

 كــافي ، يعنــي اصــيل بــودن وجــود،وجــودات خيرنــد و همــين مقــدار بــراي اثبــات مــدعا
 وجــود نيــز ،زيــرا اگــر وجــود مــساوق بــا خيــر اســت و خيــر امــر اعتبــاري نيــست. اســت
 چـون امـر اعتبـاري بـه معنـاي امـر غيـر واقعـي اسـت كـه                     ،باري باشد  اعت ياند امر تو  نمي

 از ايــن ؛بــه حقــايق جهــان راه نــدارد و بايــد در عــالمِ فــرض و اعتبــار از آن ســراغ گرفــت
  . تواند اعتباري باشد رو وجود نمي
ــراق،تلويحــاتصــاحب  ــيخ اش ــوارد   ، ش ــر در م ــال و خي ــا كم ــود ب ــساوقت وج ــر م  ب

  : نظر او خير مطلق مساوي با وجود مطلق استزيادي تأكيد كرده است؛ و از
  .)222: ، ص4(» ...كلّ ما هو كمال للوجود من حيث هو الوجود«
  .)401: ، ص1 :، ج2(» ...كل كمال للوجود من حيث هو وجود«
  .)41:  ص:همان(» نّه كمال للوجود من حيث هو وجودأل... «
ـ فكمال الجوهر العاقل االنتقاش بالوجود«  ب االسباب الي أن ينتهـي الـي    من لدن مسب

  .)237: ، ص4(» هخير من العوالم الثالثاأل
» ... ـ  سـباب الـي آخـر الوجـود     من لـدن مـسبب األ   ـ  االنتقاش بالوجودهفكمال الكلم«

  )120:همان(
  .)78 :، صهمان(» شئفالوجود من حيث هو وجود خير ما لم يؤد الي عدم كمال «
  .)38: ، ص1 :، ج2(» قفالخير المطلق هو الوجود المطل«
  .)328: ، ص3(» تر باشد حقايق وجود او شريف هتر بود ب هر چه عارف«
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 كمـاالت در اشـيا از آن جهـت اسـت كـه داراي وجودنـد و ايـن                    ، پيـدا اسـت    كـه   چنان

به معنـاي مـساوقت وجـود و كمـال  اسـت و هـم چنـين خيـر مطلـق نيـز همـان وجـود                            
 ميـزان   ، بـه صـراحت    ، اخيـر  ي  ه در جملـ   مطلق است يعني وجود مـساوي بـا خيـر اسـت و            

ــا بهــره بهــره منــدي از وجــود شــمرده اســت و هرچــه معرفــت  منــدي از كمــال را برابــر ب
رود اثــرش آن اســت كــه وجــود شــخص بــه شــرافت بيــشتري دســت  شــخص بــاالتر مــي

  .كندپيدا مي
پنجمــين دليــل بــر اصــالت وجــود، گفتــاري اســت از مالصــدرا كــه در  : دليــل پــنجم

  : هرگونه تحقق استقاللي از ماهيت سلب شده است،آن
 بالوجود كما هو عندنا ه متحدهو كلّ من راجع وجدانه لعلم يقيناً انّه اذا لم يكن الماهي«

فلم يصح  هالصوفي من ه له كما عليه طائفه كما اشتهر من المشائين و ال عارضهو ال معروض
ير معقول، و ايضاً انضمام مفهوم من غير ن انضمام معدوم بمعدوم غده فإ بوجوهكونها موجود

ن العقل إخر او وجودهما او عروضهما للثالث غير صحيح اصالً فوجود احدهما او عروضه لآل
  .)53 :، ص6(» يحكم بامتناع ذلك

 اعـالم   ، بـه صـراحت و بـا اسـتناد بـه بـداهت و وجـدان                ،مالصدرا در ايـن بيـان دقيـق       
ماهيـت يـا بايـد متحـد بـا وجـود            . ي نـدارد  كند كه ماهيت به خودي خود هـيچ تحققـ           مي

ـ گــردد  يــا بايــد معــروض  ـ  خــود او و طرفــداران حكمــت متعاليــه معتقدنــدكــه چنــان  
ـ نــدك  عــارض بــر آن گــردد، البتــه عروضــي كــه معــروض را موجــود مــيوجــود و وجــود   

 كـه  چنـان   ـ  و يـا بايـد عـارض بـر وجـود شـود      ،مـشهور بـر ايـن باورنـد    مشائيان  كه چنان
ـ    اينـان بـر ايـن باورنـد كـه ماهيـات همـان اعيـان ثابتـه                  ؛گوينـد   ي از صوفيه مي   ا  طائفه د ان

ــا ايــن عــروض كــه بــر وجــود منبــسط عــارض مــي   متعــين و  وجــود منبــسطْ،شــوند و ب
اي هـ    ماهيـت بـه يكـي از ايـن حالـت           كـه   چنـان  ،صـورت  هـر   در .آينـد   تعينات پديـد مـي    

 اگـر متحـد، معـروض و عـارض          نگـردد، تحقـق آن امكـان نـدارد و ماهيـت           متصف  گانه    سه
  :تواند داشته باشد  پنج تصوير مي،نباشد
 پيـدا اسـت كـه انـضمام معـدوم بـه معـدوم               ؛وجود و ماهيت هر دو معـدوم باشـند         .1

 . چون چيزي نيست كه انضمامي باشد،غيرمعقول است
ــه مفهــوم ديگــر  .2 ــضمام يــك مفهــوم ب ــراي  ،ان ــدون وجــود يكــي از دو مفهــوم ب  ب

 ؛ديگري
 بــدون عــروض يكــي از دو مفهــوم بــراي ،م بــه مفهــوم ديگــرانــضمام يــك مفهــو .3

 ؛ديگري
 ؛ ثالثيشئ بدون وجود آن دو مفهوم براي ،ديگر انضمام دو مفهوم به يك .4
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 . ثالثيشئديگر بدون عروض آن دو مفهوم براي  انضمام دو مفهوم به يك .5

گويـد ماهيـت يـا      مـي ، ضـمن اشـاره بـه ديـدگاه خـودش        ،شده مالصدرا در عبارت ارائه   
ــا معــروض باشــد وگرنــه صــرف انــضمام يــك مفهــوم بــدون وجــود  ب ــا ،ايــد عــارض و ي  ي

 شـئ  ثالـث، يـا عـروض دو مفهـوم بـر             شـئ ون وجـود بـراي      عروض يا انضمام دو مفهوم بد     
  . تحقق معنا نداردثالثْ

 وابــسته بــه ســت، مــدار تحقــق ماهيــت ا صــور تــصويرشده پيــداي  از همــهكــه چنــان
 تحقـق و ثبـوت فقـط از وجـود اسـت و نـه چيـز                  كـه  آنتحقق وجـود اسـت و ايـن يعنـي           

كيـد دارد كـه هرگونـه ثبـوت و تحققـي فقـط              أ سهروردي نيـز بـر ايـن حقيقـت ت          ؛ديگري
  : وجود استي از ناحيه

  .)212 :، ص4(» سماه الثبات ليس اال نفس الوجودما  و«
  .)208: ، ص1 :، ج2(» اليفهم من الثبات الّا الوجود«
  .)64: ، ص2 :ن، جهما(» و الحصول هو الوجود«

 كـه   چنـان  .وجود همان حصول و ثبات اسـت و ثبـات و حـصول برابـر بـا وجـود اسـت                    
 در خـارج و در ذهـن   شـئ تـوان نتيجـه گرفـت قـوام يـك         از ايـن جمـالت مـي       ،پيدا است 

به وجود است و ماهيت بـدون وجـود در ذهـن يـا در خـارج چيـزي نيـست و ايـن وجـود                          
 سـخن، پـذيرفتن مـساوقت وجـود         ي  چكيـده  .بخـشد است كه بـدان حـصول و ثبـات مـي          

 يعنـي پـذيرفتن اصـالت وجـود و عـدم اعتباريـت آن اسـت؛        ،و ثبات از سوي شـيخ اشـراق       
تلقــي توانــد برابــر بــا حــصول و ثبــوت  نمــي، صــرف اعتبــار ذهنــي باشــدزيــرا اگــر وجــود

  . شود
 موجـودات   ي  ه همـ  را در داليلـي كـه تـاكنون ارائـه گرديـد اصـالت وجـود               : دليل ششم 

از . ، اما دليـل شـشم و هفـتم  بيـانگر اصـالت وجـود در واجـب تعـالي اسـت                      كرد  بات مي اث
ــه تنهــايي نمــي  ــر اصــالت وجــود در ســاير موجــودات  ايــن رو اگرچــه ب تواننــد داللتــي ب

تـوان اصـالت وجـود را بـه سـاير موجـودات        مـي ،اي بـه آن  مـه ل با افـزودنِ تك  ،داشته باشند 
ــن  ــرايت داد و آن اي ــز س ــفه و  ني ــه فالس ــراق ك ــيخ اش ــه ش ــي از  ، از جمل ــرخالف برخ  ب

علـت و معلـول بايـد بـا         : گوينـد   نـد، مـي   ا  متكلمان كه منكر سـنخيت بـين علـت و معلـول           
، معلــول او نيــز بــر اســاس  اگــر خداونــد فقــط وجــود اســت؛هــم ســنخيت داشــته باشــند

 خداونـد   كـه   ايـن  ي   دربـاره  اسـفار صـاحب   . اصل سنخيت، چيزي جـز وجـود نخواهـد بـود          
  :گويدست ميوجود صرف ا

 يعرض لها هبانّ كل مهي: في أنّ واجب الوجود انيته ماهيته استدل عليه) 5(الفصل «
الوجود ففي اتصافها بالوجود و كونها مصداقاً للموجود، يحتاج الي جاعل يجعلها كذلك، فانّ 
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  .)44 و 43: ، ص6: ، ج5(» ....كل عرضي معلل

ــود ا    ــان وج ــت او هم ــدارد و ماهي ــت ن ــد ماهي ــت  خداون ــرا ماهي ــت؛ زي ــتن وس داش
ــه وجــود اســت كــه واجــب تعــالي را محتــاج مــي   گردانــد و مــستلزم عــروض و اتــصاف ب

 تقريـر دليـل شـشم       ،گفتـه   پـيش  ي  بـا توجـه بـه مقدمـه       . تعالي اهللا عن ذلـك علـواً كبيـراً        
وجـود متبـاين    ال   تحقـق چنـد واجـب      ، وجـود در خداونـد اصـيل نباشـد         چه  نا چن :اين است 

 ، در جـاي خـود اثبـات شـده         كـه   چنـان  لـيكن    ؛ محذوري داشـته باشـد     به تمام الذات نبايد   
الوجود واحـد اسـت و ايـن گـواه بـر ايـن اسـت كـه وجـود در واجـب تعـالي اصـيل                             واجب

است و واجـب الوجـودي كـه وجـود در او اصـيل اسـت تعـددبردار نيـست، چـون مـستلزم             
ب موجـود   م اگـر دو واجـ     كـ    زيـرا در صـورت تعـدد، دسـت         ؛شـود   تركيب در ذات واجب مي    

ــراي ا  هريــك از دو واجــب در وجــوب وجــود مــشترك ،باشــند ــد و ب ــنن  متمــايز از كــه اي
بـه االشـتراك      از مـا   شـئ يكديگر گردند، نيازمند به مابه االمتيازنـد و ايـن يعنـي تركيـب               

  .به االمتياز و ما
اي مطـرح   شـبهه ، در مقابـل ايـن دليـل      ، شـاگرد شـيخ اشـراق      ،)53: همـان (كمونه  ابن

ه چــه اشــكالي دارد دو واجــب الوجــود داشــته باشــيم كــه بــه تمــام ذات  كــرده اســت كــ
 .بــه االشــتراكي نداشــته باشــند  هــيچ مــابــوده،متبــاين باشــند و هــر دو بــسيط محــض 

 در  ،دهـد كـه اگـر واجـب متعـدد باشـد              پاسـخ مـي    ،مالصدرا با تمـسك بـه اصـالت وجـود         
دهـد و    كيل مـي  وجود مشترك خواهند بـود، زيـرا حقيقـت اشـيا را همـان وجودشـان تـش                 

ــن ــراي اي ــا يــك ب ــي داشــته باشــند  كــه ب ــه  ،ديگــر فرق ــا ب ــدام داراي م ــد هرك  ناچــار باي
 قـولِ  ، گذشـت كـه  چنـان شـوند؛ لـيكن    هركـدام مركـب مـي   ،االمتيازي باشند و در نتيجـه    

كــه بــه تمــام ذات متبــاين از را  موجــود بــودنِ چنــد واجــب الوجــود بــه اعتباريــت وجــود
 كـه   ، دو ماهيـت متبـاين بـه تمـام ذات          ،را در ايـن صـورت     كنـد؛ زيـ   ديگرند نفـي نمـي     يك

  . اندست، داريم كه هر دو واجب الوجود بالذات اهاوجود عارض بر آن
گويد پاسـخ ايـن شـبهه بـراي متـأخرين كـه قائـل بـه اعتباريـت                   مالصدرا در ادامه مي   

 زيـرا امـر مـشترك بـين موجـودات كـه وجـود اسـت امـري          ؛اسـت  5وجودند بسيار سـخت  
  . ست كه هيچ فرد حقيقي نداردعي اانتزا

ــده ــخني چكي ــاحت       :  س ــب از س ــي تركي ــود و نف ــب الوج ــدد واج ــي تع ــراي نف ب
 ماهيــت ،انــد  حكمــا آوردهكــه چنــان بايــد وجــود در واجــب اصــيل باشــد و ،جــودالو واجـب 

ــان انّ ــدگاه   واجــب هم ــن دي ــه اي ــر ب ــود او اســت و اگ ــت و وج ــوردي ــرورت  م ــاق، ض  اتف
ــول  ــين علــت و معل ــد راســنخيت ب ي جــز اصــالت وجــود در ســاير  ا ، نتيجــه اضــافه كني

ــه پــاره.موجــودات در پــي نــدارد ــاره  ب  عينيــت ماهيــت و ي اي از عبــارات ســهروردي درب
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  :يت در واجب تعالي بنگريدانّ

: ، ص 1 :، ج 2(» ...و اعلم ان الذي هو الوجود المحض و ماهيته وجوده الذي ال اتم منـه              «
76(.  

:  ص :همان(» هيكون اعتبارياً لواجب الوجود و ال زائداً علي الماهي        وجود ال يصح أن     الإنّ  «
393(.  
  ـ  له أي االمر الذي يزيد علي الوجود بل ماهيته هـو الوجـود  هبل واجب الوجود ال ماهي«
  .)399 -398: صص، همان(»  الذي هو به ما هو الوجودأي

  .)34 :، صهمان(» إنّ واجب الوجود ال يجوز أن يكون وجوده غير ماهيته«
ــ  ــن هم ــاد روش ــد اســت  ي همف ــت از خداون ــلب ماهي ــارات س ــن عب ــالي . اي ــاري تع  ب

 را   بلكـه او نـوع ديگـر ماهيـت         ، را نـدارد   »مـا هـو   «يقـال فـي جـواب        چيستي و ماهيت ما   
 همــان وجــود اســت و غيريتــي بــين ماهيــت و يــا » هــو هــوشئمــا بــه الــ« كــه داراســت

 زيــرا ؛ اعتبــاري باشــد توانــد  است و نمي وجود در خداوند اصيل         .وجــود او نيــست 
 تــر نيــست و او تمــامش وجــودخداونــد وجــود محــض اســت و هــيچ موجــودي از او تمــام

ــوده، خداونــد  وجــودي هســت و وقتــي كــه همــ ا او وجــودي ه و همــاســت  وجــود در او ب
  .، وجود در ساير موجودات نيز اصيل استباشداصيل 

 بــه ،يــل ديگــري بــر اصــالت وجــود اســتاعتقــاد بــه توحيــد صــفاتي دل: دليــل هفــتم
پـذير نيـست؛ امـا در        تـصوير توحيـد صـفاتي امكـان        ،كه اگـر وجـود اعتبـاري باشـد        طوري

 كــه كــرد تــصوير تــوان مــيبــدين صــورت را صــورت اصــيل دانــستن وجــود، ايــن مــسأله 
ديگـر، تغـاير مفهـومي        بـا يـك    شانهـا  بـا ذات و عينيتـ         صفات الهـي در عـين وحـدت آن        

ــد ــار ضــمن رد ســخن عــده،)129: ، ص6: ، ج5 (اســفارا در مالصــدر. دارن  ي هاي كــه درب
هــا بــه معنــاي واحــدي اســت و  آني هگوينــد بازگــشت همــعينيــت صــفات بــا ذات، مــي

 صـفات بـه     ي  هگويـد كـالم حـق ايـن اسـت كـه همـ             ها نيـست، مـي    تغاير مفهومي بين آن   
تمـايز باشـد و     ت م  امـا نـه بـدين معنـا كـه ذات از صـفا              ،وجود واحد ذات اقدس موجودنـد     

 بــه حــسب ، شــخص واحــدي باشــند، بلكــه ايــن اســما و صــفات،يــك در ذات و صــفاتهر
  . ست ا با ذات متحدند و تغايرشان به مفهوم و معنا،وجود و هويت

 توحيــد صــفاتي باعــث بطــالن اعتقــاد اعتباريــت وجــود و انتــزاع عقلــي ،ترتيــببــدين
يتي نداشـته باشـد و ماننـد سـاير          شـود؛ زيـرا اگـر وجـود در خـارج هـيچ هـو              بودن آن مي  

مفــاهيم مــصدري از قبيــل امكــان و شــيئيت و كليــت و جزيــت باشــد و تكثــر در خــارج  
صـفات خداونـد موجـوداتي      كـه   آيـد    الزم مـي   ،به توسط معـاني و ماهيـت صـورت بپـذيرد          

 كــه بــا وجــوب واجــب الوجــود مــن ،متكثــر و متعــدد باشــند و ايــن امــري اســت محــال
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  .سازد جهات نميالجميع 
 الوجـود و    هو من هنا يثبت و يتحقق بطالن ما ذهب اليه اكثر المتأخرين مـن اعتباريـ               «

مكـان   كاإل ه له كسائر المفهومات المصدري    ه في الخارج و ال حقيق      له ه هوي كونه امراً انتزاعياً ال   
 ،مهيات و ال يكون متكثراً الّا بتكثّر ما نسب إليها من المعاني و ال           هيئ و الجز  ه و الكلي  هو الشيئي 

حسب تكثر معانيها و هـذا فاسـد قبـيح           ه متكثر هدفيلزم عليهم كون صفاته موجودات متعد     
  .)131: ، ص6: ، ج5(» جداً

ــاحب   ــار ص ــاتدر آث ــت     مطارح ــد و عيني ــودن خداون ــض ب ــور مح ــق ن ــز از طري  ني
ــه واســط  ــور محــض، ب ــا آن ن  ايــن عينيــت ، مــساواتي ه قاعــدي ههركــدام از صــفات او ب

  :شوداثبات مي
 :، ج 2(»  النـور  ه من خاصـي   هشياء و الفاعلي   و قدرته ايضاً نوريته و قهره لأل       علمه نوريته ف«

  .)168: ، ص2
ــودن او اســت   ــور ب ــان ن ــد هم ــم خداون ــت و   ؛عل ــوريتش اس ــان ن ــم هم ــدرت او ه  ق

 ي هكــه همــ  يعنــي ايــن؛ از خاصــيت نــور اســتاي فاعليــت ايجــادي او  نيــز نــشأت گرفتــه
ــد   ــور خداون ــه همــان ن ديگــر  بازگــشت دارد و صــفات حــق تعــالي از يــك صــفات خــدا ب

ديگرنــد و همگــي مــساوي بــا   بلكــه هركــدام عــين يــك،تبــاين بــه تمــام حقيقــت ندارنــد
 سـخن از نـور و عينيـت علـم و قـدرت بـا نـور          ، هرچند در عبـارت يادشـده      .ذات خداوندند 

است و فاعليـت خداونـد نيـز از خـواص ذات نـوري او شـمرده شـده اسـت، بـراي كـساني                         
ــسفهكــه  ــا فل ــد، ي ب ــه جــاي وجــود اســتفاده از مفهــوم ســهروردي آشــنايي دارن ــور ب  ، ن
 نــور همــان عبــاراتي اســت كــه بعــدها ي عبــارات او دربــاره. اي پذيرفتــه شــده اســت نكتــه

   : به چند عبارت بنگريد؛ وجود آورده استي مالصدرا درباره
  .)168: ، ص2: ، ج2(»  و الكمالهشدي ليست اال باألهيتفاوت النورو «
همـان،  (» هالنور كله في نفسه اليختلف حقيقته اال بالكمال و النقـصان و بـامور خارجـ           «
  .)19: ص

  .)120 :همان، ص(»  الحقايقه غير مختلفهنوار المجردو األ«
  .)120: همان، ص(» هقي التختلف في الحقهاالنوار المختلف«

تين اســت و نــوار مبــدأ و علــت نخــس نــور األكــه ايــن نــور بــه جــاي وجــود و نشــستن
 علـي و معلـولي و كمـال و          ي  نـوار بـا سـاير انـوار رابطـه          نـور األ   ي   رابطـه  كـه   اينتصريح به   

چنـان    تقابـل نـور و ظلمـت همـان تقابـل ماهيـت و وجـود اسـت، آن                   كـه   ايننقص است و    
هـاي فلـسفي      كـه بـراي پژوهـشگر ديـدگاه        روشـن و مكـرر اسـت      در كلمات شـيخ اشـراق       

 نــور همــان وجــود اســت و ، ســهرورديي ه در فلــسفهارد كــگــذ  ترديــدي بــاقي نمــي،وي
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  . الحقايق و اصل االصول است، وجود نيز چنين استهقياگر نور نزد او حق
 سـه دليـل پايـاني بـه امتنـاع اصـيل بـودنِ ماهيـت اختـصاص دارد و بـر                     : دليل هشتم 

،  بــيش از يــك واقعيــت نيــست،اســاس مــسلم دانــستن ايــن اصــل كــه در جهــان خــارج 
 كــه وجــود ، تحقــق خــارجي نــدارد، قــسيم آنگــر مــسماي بــه ماهيــت اشــود گفتــه مــي

 مفــاد دليــل هــشتم اســتواي نــسبت ماهيــت بــه تقــدم،  . محقــق در خــارج اســت،اســت
هـي  مـن حيـث   «حكمـا اتفـاق دارنـد كـه ماهيـت      أخر، شدت، ضعف و قوه و فعل اسـت؛        ت

از   هـيچ چيـزي غيـر      ، ماهيت بـه خـودي خـود و بـدون اتـصاف بـه وجـود                :»ليست اال هي  
 نــسبت ماهيــت بــه امــوري كــه خــارج از ذات او هــستند نــسبت تــساوي خــودش نيــست؛

 نـسبت آن بـه ايـن بـه          باشـد، ممكـن نيـست     است و اگـر شـيئي تحقـق خـارجي داشـته             
بنابراين ماهيت در خارج تحقق ندارد؛ يكسان باشداين امور :   

 و هو الضعف، و القو ه من حيث هي، تستوي نسبتها الي التقدم و التأخر، و الشدهالماهي«
 .)16 :، ص9(» ...وصاف في هذه األه في الخارج مختلفهمور الموجودالفعل؛ لكنّ األ

 ماننـد علـت كـه    ،انـد برخـي موجـودات خـارجي بـر بعـض ديگـر مقـدم       كه   توضيح اين 
ــد اخــتالف ايــن     ــول خــويش اســت و اگــر وجــود اصــيل نباشــد باي ــدم و اقــوي از معل اق

 يكــسان ماهيــت بــه ايــن امــورنــسبت در حــالي كــه ، د ماهيــات باشــي هصــفات از ناحيــ
  . است

  :داندص خالي ميي اين خصاي هسهروردي هم ماهيت را در حد ذاتش از هم
  حمـل ه لصح ه و ال خاص   ه و ال عام   ه و ال كثير   ه في نفسها ال واحد    هنساني كاإل هإنّ الماهي «
  .)160: ، ص1 :ج، 2(»  باعتبارات عليهاكلٍّ

 بـا حكمـاي     صـدايي وي در ايـن مـسأله        كـه نمايـانگر هـم      يـن عبارت سهروردي ضمن ا   
رسـاند و واضـح اسـت        امـور را نيـز مـي       ي   ماهيت نـسبت بـه همـه       يِمتعاليه است، الاقتضائ  

 بــا يكــي از دو طــرف ايــن صــفات ،شــيئي كــه در خــارج تحقــق داشــته باشــد، بــه ناچــار
دن و عـدم     ذهنـي بـو    ي  دهنـده  نـشان  يـك از دو طـرف صـفات         هـيچ  نداشتنهمراه است و    

  .تحقق عيني و اصالت داشتن ماهيت است
تواننـد   نمـي  ، در جـاي خـود اثبـات شـده اسـت           كـه   چنـان  ،صيشرور و نقـا   : دليل نهم 

ــر    ــان ديگ ــه بي ــوند و ب ــادر ش ــد ص ــذات از خداون ــا،بال ــرور و نق ــول ي ش ص اصــيل و مجع
   :نيستند

 في عين هلك برأسها، بل مستهه و ان لم تكن موجودهإن الماهيات و االعيان الثابت«
الجمع سابقاً و في تفصيل الوجودات الحقاً لكنها بحسب اعتبار ذواتها من حيث هي هي 

مكان و سائر النقائص ، و اإلهبحسب تميزها عن الوجود عند تحليل العقل منشأ احكام الكثير
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 :، ص2: ، ج5(» ...فات يرجع إليها الشرور و اآل  و،ه لها من تلك الحيثيهو الذمائم الالزم

286(.  
 بلكــه در مقــام ،گويــد ماهيــات و اعيــان تحقــق ذاتــي و اصــلي ندارنــد  مالصــدرا مــي

 در مقـام    كـه   چنـان انـد،      قبـل از تنـزل بـه عـالم ممكنـات مـستهلك             ،جمع و صقع ربـوبي    
 لــيكن بــه حــسب اعتبــار ؛انــد و وجــود مــستقلي ندارنــد تفــصيل وجــودات نيــز مــستهلك

نــد و از ا  متمــايز از وجــودات،ل عقــل در تحليــ،)هــي  مــن حيــث هــي(ذواتــي كــه دارنــد 
ــار ــوازمي دار،جهــت همــين اعتب ــ ل ــر امكــان و ســاير كاســتي ،دن ــائص  نظي ــا و نق  كــه ،ه

 ،سـت  ا  پيـدا  كـه   چنـان  .گردنـد   برمـي  بـه ماهيـات      ،ور و آفـات   ر از جملـه شـ     ،هـا   اين ي  همه
هـا را      بلكـه شـرور و كاسـتي       ، تحقـق ذاتـي قائـل نيـست        ،تنهـا بـراي ماهيـات      مالصدرا نـه  

  . داند سته از ماهيات ميبرخا
  : گويد سهروردي مي

  .)38: ، ص1 :، ج2(» س فيه إستحقاق وجود و أخذ عدمياًمكان شرّ إذ لياإل«
 .گـردد  شـر اسـت و عـدمي محـسوب مـي            امكان به دليل نداشـتن شايـستگي وجـود،        

 بـاقي   شامكان از لوازم ماهيت اسـت و چيـزي كـه الزم آن شـر اسـت جـايي بـراي اصـالت                      
  .ماندنمي

» ههيئاتها الظلماني و ه أنوارها غير ماهيتها المظلمهفالمعطي لجميع الجواهر الغاسق«
  .)108: ، ص2 :همان، ج(

كـه   اين جمله گويـاي ظلمـاني بـودن ماهيـت و هيئـات آن اسـت و بـا توجـه بـه ايـن                        
  ماهيـت   و  نـور اسـت    ئيت اثـر از     ، منـش  شـود  عطـا     از جانـب غيـر     نور سزاوار اين است كـه     

  :تواند اصالتي داشته باشد و مجعول واقع شودنميمظلم تاريك و 
نوار نور و غير نور من الظلمات كان جوهرها او هيئتها، ن يحصل من نور األأاليجوز «

 و ه مما يوجب النور و يوجب الظلمه، فذاته تصير مركبهفيكون اقتضاء النور غير اقتضاء الظلم
  .)125 :، صهمان(» قد تبين لك استحالته

، صـدور ظلمـت و نـور بـا          شـمرد  كـه ماهيـات را ظلمـت         ،توجه بـه عبـارت پيـشين      با  
 امـري محـال اسـت و        ،نـوار األ هم از واجب تعالي به دليـل مركـب شـدن ذات اقـدس نـور               

 انتـزاع  فقـط   ماهيـت ، در نتيجـه .توانـد از خداونـد صـادر شـده باشـد         ماهيت ظلماني نمـي   
  .ست و صدور و جعل آن غير ممكن است اذهن ما

، همان(»  السلبه الممتنعهر لوازم الماهيئكسا تال للمعلوهفقر و الظلمات لوازم ضروريال«
  .)235 :ص

 ممتنـع اسـت و   هـا از ماهيـت    و سـلب آن نـد ا فقـر و ظلمـات لـوازم ضـروري معلـوالت     
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 مجعـول بالـذات و      ،توانـد بـا داشـتن چنـين لـوازمي         دهـد كـه ماهيـت نمـي       اين نشان مي  

  . ذهني است ـ اعتباري ماهيت امري،يجهمباشر خداوند باشد و در نت
 هو لوازم الماهياوالً تعالي  عما ابدعه اهللا ه الالزمهمكاني اإلهن الجهع] الشر[نما لزم إو «

  .)128: ، ص4(» لذاتها ال امكان لرفعها
 ، عـالم ي  همـه ،انـد، اگـر ماهيـت اصـيل باشـد       لوازم ماهيت امـور اعتبـاري    كه  اين بر بنا

 در حـالي    ، بايـد امـوري اعتبـاري باشـند        ،انـد    كـه معلـول حـق      ،عـراض آن  اعم از جواهر و ا    
بنابراين ماهيت اصيل نيست؛ اعتباري نيستكه عالم .  

ــ «ي ه طرفــداران اصــالت وجــود قاعــدمبنــاي دليــل دهــمِ: دليــل دهــم    مــا لــمشئال
  :است» يوجد  يتشخص لم

 أنّ لها و عند القومد عليها عارض ئ فهو بأمر زاه ليس عين الماهيهان تشخّص الماهي«
  .)72 :، ص7(» يوجد  ما لم يتشخص لمشئال

 التشخصات و يمتنع ان يكون التشخّص من لوازم ه فهي تأبي عن كثرهانّ كلّ ماهي«
 الحصول في ضمن افرادها فاليخلو اما ان ه و كانت متعدده كالوجود فلو كانت مجعولهالماهي

  .)71 :، صهمان(» ...يتعدد الجعل فيها او ال 
آيـد،    تـرين داليـل اصـالت وجـود بـه شـمار مـي                مهـم  و تشخص وجود جز   ،بدون ترديد 

شــود، در  زيــرا اگــر وجــود اصــيل نباشــد، هــيچ موجــود شخــصي در خــارج محقــق نمــي 
 بنـابراين وجـود     ؛ موجـودات در خـارج وجـود دارنـد         ،حالي كه بـه طـور بـديهي و ضـروري          

  .)15-14: ص، ص6(اصيل است 
ــصا،ماهيــات  زيــرا اگــر ماهيــت ،تواننــد اصــيل باشــند ت ابــا دارنــد، نمــي كــه از تشخّ

هـاي متعـدد    اصيل و مجعول باشد، بـه جهـت دارا بـودن افـراد متعـدد، يـا بايـد بـا جعـل                      
ــ  چــون در صــرف، كــه محــال اســت،ايجــاد شــود  تعــدد و كثــرت راه نــدارد و اگــر شئال

شـوند   مـي  يـا همگـي بـا جعـل واحـد ايجـاد       : داراي دو صـورت اسـت      ، متعدد نباشـد   جعلْ
 كــه اولــي خــالف فــرض و دومــي مــستلزم ، جعــل شــودهــا آنكــه بايــد يكــي از  يــا ايــن

 محــال  و تــشخص آن امــريبنــابراين مجعــول بــودن ماهيــت. تــرجيح بــال مــرجح اســت
 متـشخص   ، كـه قـسيم ماهيـت اسـت        ، وجـود  ،و اگـر ماهيـت داراي تـشخص نيـست         است  

  .داراي اصالت استو 
ــه ميــان آور  ــدون ســخن ب دن از عــدم تــشخص ماهيــت، آن را امــري  شــيخ اشــراق ب

ـ كلي  يعنـي  ، اگـر چيـزي كلـي اسـت    ، پيـدا اسـت  كـه  چنـان  و كنـد  ذهنـي معرفـي مـي    
   :تشخص و عينيت خارجي ندارد

 واحد، ليس شئ ال تتخصص نفسها بخارج و ما في العين ه ذهنيهكلّي] هالماهي[هي «
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  .)128: ، ص2: ج، 2(» أصل و كمال و للذهني اعتبارات ال تتصور علي العيني

ماهيت امري كلـي و ذهنـي اسـت و در اعيـان وجـود نـدارد و هـيچ كمـال و اصـالتي                         
 ماهيـت را امـري كلـي    ،صـراحت تمـام   عبـارت يادشـده بـا   . در خارج براي ماهيـت نيـست    

 اگـر  : پذيرفتـه شـده كـه از دو حـال بيـرون نيـست       ،مقدمـه شمارد و با استناد بـه ايـن          مي
ــت ــشخصِ خــا ماهي ــدون ت ــي و ب ــار  كل ــه ناچ ــد،رجي اســت، ب ــت باي ــسيم ماهي  داراي  ق
  .باشداصالت 

  

  ماحصل و مرور. 6
تـوان ادعـا كـرد كـه نمـودار شـدنِ شـواهد فـراوانِ                 مـي  ، گفتـه شـد    چـه   آنبا توجه به    
ــ ــالت وج ــق آن اص ــراق و تطبي ــيخ اش ــار ش ــالت  ود در آث ــل اص ــر دالي ــا ب ــوديه ــا الوج ه

تـوان بـه شـيخ اشــراق    كـه مـي  گويـاترين سـند بـراي اطمينـان بخـشيدن بـه ايــن اسـت        
 كـــه ،ايـــن رو در خـــصوص گفتارهـــاي دوپهلـــوي وي نـــسبت اصـــالت وجـــود داد و از

ــد داراي دو برداشــت باشــند و هــم  مــي ــين آن توانن ــه صــريح در   چن ــاراتي ك دســته از عب
 مفهــوم وجــود عبــارات ايــن اعتبــاري بــودن وجودنــد، بايــد گفــت مقــصود ســهروردي از 

ــار بايــد ، نــدا  كلمــات كــه دالّ بــر نــوعي تحقــق بــراي ماهيــت اي از   پــارهي هاســت و درب
ـ          وي  اذعان نمود كه مقصود       هـو هـو اسـت نـه بـه معنـاي             شئماهيت بـه معنـاي مـا بـه ال

ــال  ــا يق ــيم ــو؛ف ــا ه ــابراين  جــواب م ــان بن ــين  كــه چن ــاني چــون مالصــدرا و در ب  بزرگ
ه شــيخ اصــالت ماهيــت بــدادن ي، در نــسبت  چــون عالمــه طباطبــاياي  فرزانــه،خرينأمتــ

 نــسبت دادن قــولِ بــه اصــالت ماهيــت بــه شــيخ روشــن شــد كــهكردنــد، ترديــد اشــراق 
جــا كــه در كتــب شــيخ اشــراق  اشــراق نيازمنــد داليــل و مــستنداتي قــوي اســت و تــا آن

 .جو گرديد، چنين داليلي در آثار سهروردي يافت نشدو جست
  

  ها يادداشت
انــد؛ از جملــه  ه و در آن ترديــد نمــودهاي ايــن نــسبت را برنتافتــ شــايان توجــه اســت كــه عــده -1

گويــد مقــصود وي از اعتبــاري بــودن وجــود مفهــوم عــام    مــي411، ص 1 ج اســفارمالصــدرا  در 
ــر برداشــته،      ــسنده نكــرده و گــامي فرات ــن ب ــه اي ــه وجــودات خاصــه، مالصــدرا ب ــديهي اســت ن ب

ــي ــد م ــاره چــه آن: گوي ــه    از شــيخ اشــراق درب ــل شــده مباحث ــودن وجــود نق ــاري ب ي او و  ي اعتب
 مـع المـشائين فانـه كثيـراً مـا يفعـل ذلـك ثـم يـسير الـي مـا هـو                         هغرضه المباحث (مشائيان است   

فتـبن بمـا تقـدم فـساد القـول          «: نويـسد    مـي  11 : ص ،ه الحكمـ  هنهايـ ؛ عالمـه طباطبـايي در       )الحق
» انـد  كـه بـه اشـراقيين نـسبت داده         چنـان «ايـن تعبيـر     »  كما نسب الـي االشـراقيين      ه الماهي هباصال

  .كايت از ناخرسندي و عدم رضايت وي از اين نسبت داردح
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 با استناد به …ترين استدالل شيخ اشراق بر اعتباري بودن وجود، وجوب، امكان، وحدت و مهم -2

 340، 26، 25: ، صص1، جمجموعه مصنفات(اين قاعده در آثار شيخ اشراق . ي نفي تكرر است قاعده
، به توضيح و پاسخ آن 172ي   ، صفحهاسفار در جلد اول آمده است و مالصدرا به تفصيل) 364و 

  .پرداخته است
انـد، زيـرا بـا انـدك      شمار داليـل اصـالت وجـود را از دو دليـل تـا بـيش از بيـست دليـل گفتـه                 -3

ي داليـل بـيش از        تـوان برهـان جديـدي ارائـه نمـود، لـيكن عمـده               تغيير در حد وسط براهين مـي      
طمينــان بيــشتر، ده دليــل، كــه هريــك از نگــاه خاصــي بــه   بــراي اجــا ايــندر . دو دليــل نيــست

  . اند اثبات اصالت وجود پرداخته است، مورد استناد قرار گرفته
  مخصوص وجود است ودر اين عبارت بيان تعيين است نه تفضيل؛ يعني تحقق متعيناً» احقّ« -4

رآن آمده و امر به پيروي  در بعضي از آيات قچه آنچيزي غير از آن شايستگيِ تحقق را ندارد، نظير 
كه استحقاق حق براي  باشد، نه ايناز حق شده، كه مقصود اين است كه تنها حق سزاوارِ پيروي مي

  .پيروي كردن، بيش از ديگران است
آمـده اسـت كـه ايـن شـبهه بـراي دو گـروه مـشكل اسـت و                    ) پـاورقي : همان (اسفاردر پاورقي    -5

  : توانند آن را پاسخ گويندنمي
  . ائلين به اصالت ماهيت كه حيثيت ذات آن حيثيت كثرت است ق-6
  . كساني كه سنخيت بين علت و معلول را منكرند-7
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