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 يطرح يهرچند دارا ييشاصدرايپ يهاشهيت در انديا ماهيه اصالت وجود ينظر
شمندان يکرد اندياست که کشف آنها رو ييهاانگارهشياما استوار بر پست، ين مندنظام

، مواضع ين طوسيرالديخواجه نص. سازديروشن م مسئلهم يمسلمان را در ترس
از  ين جستار، به برخيدر ا. ن کرده استييها تبانگارهشيخود را در برابر آن پ يمعرفت

. پرداخته شده است يطوس يزرسايت در تصويا ماهياصالت وجود  يهاانگارهشيپ
ارتباط  شناساندن )۲ ،آن يت و چگونگيادت وجود و ماهيز مسئله )۱: ن اساسيبرا

 يسنجمصداق )۴ا ذهن؟ و يخارج : ن ارتباطيگاه تحقق ايجا )۳ ،تيوجود و ماه
 يد بر تحقق انحصاريکأا تيت و وجود در خارج يداشت ماهاد شده و تحققيل يتحل
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ک يخود در هر يلهايبا تحل يطوس. شوديفرضها محسوب مشين پياز آن دو، از ا يکي
او را با  يواگرايا عدمي يتوان همسوييکند که مياخذ م يکرديادشده روياز مواضع 

ک يه اصالت وجود بعنوان ينظرنرو، هرچند يااز. به وجود نشان داد يبخشاصالت
ت ياو درباب وجود و ماه يمعرفت يهاانگاره شيمطرح نبود، اما پ يطوس يبرا مسئله

ن ييتوان با تبيرا م ييـ صدرا يطوس ير ارتباطيخط س. ه استين نظريسازگار با ا
  .ل کردير او بر مالصدرا تحليثأها و تانگاره شيدرباب آن پ يمواضع طوس

ت وجود يا اعتباريانگاره، اصالت شي، پيخي، تطور تاريخواجه طوس: : : : هاهاهاها    ههههواژواژواژواژ    ددددييييکلکلکلکل
  تيو ماه

*      *      * 

            مسئلهمسئلهمسئلهمسئلهطرح طرح طرح طرح 

و  يشفرضها، مبانياستوار بر پ» تيماه/ت وجودياصالت و اعتبار« مسئلهنه يشيپ
ن يا يخيتار يسيت است که کشف آنها در فهم دگردياز وجود و ماه يخاص يلهايتحل

او را  يخيگاه تارين امر، جايبد يطوس نيرالديکرد خواجه نصيرو. است يضرور مسئله
ن دوگانه، يان اياو از م. شد يرداماد طراحي، در آغاز توسط ممسئلهن يا .کنديروشن م

اما  ،است ين در فلسفه اسالمينو يسازمسئله يمعناب ين طراحيا. ت دادياصالت را به ماه
تا عصر  يباعتقاد استاد مطهر. ن دارديشيدر اندرون مسائل پ يخي، سابقه تارمسئلهن يا
ه يبرپا. ت مطرح نبوده استيماه/ت وجوديا اعتبارياز اصالت  يرداماد و مالصدرا سخنيم

از  ،يها و نظام معرفتشهيدر اند يمشائ رغم داشتن صبغهبرداماد يم، يگزارش استاد مطهر
خود، از  يات فکريو سپس مالصدرا در گام دوم ح يكردم يجانبدار ياصالت ماهو
به  يابيو گذر از آن و دست يدگيت به مقام وارهيبه ماه يدادگرش اصالتيمرحله پذ

اشراق نسبت  خيرا به ش مسئلهن يپناه طرح ازداني )١(.رسيدبه وجود  يبخششه اصالتياند
، ويبرخالف  يمطهراستاد  )٢(.ن بحث آمده استيدهد و معتقد است در فلسفه او ايم

ست يت مطرح نيا ماهياصالت وجود  مسئله يسهرورد يک از کتابهايچيمعتقد است در ه
اشراق مطرح  خيش ياساساً برا ،د انتخاب کرديرا با يکي يستيو چ ين هستينکه از بيا و

اصالت  مسئله يهاانگارهشياز پ ياريتوان اذعان داشت بسيم يدر مقام داور )٣(.نبوده است
شمندان مسلمان حضور داشته است؛ هرچند به مقام طرح يشه انديت در انديماه/وجود
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و در  يت و وجود آشکارا بعد از فارابيسخن از ماه .ده استينرسافته ينيتدو مسئلهک ي
 يانگاريبحث از اعتبار .مطرح ميگرددشمندان قرن هفتم يو اند ينا، سهرورديس آثار ابن

بودن را در  يد مراد از اعتباريروشن است، هرچند که با ياشراق امر خيوجود نزد ش
ن ييتع يو ثان يو معقول اول يا خارجي يکرد او را در قبال ذهنيسنجش نهاد و رو يترازو
در آثار  بخصوص ير فلسفيت و وجود و مباحث ناظر بر آن در تفاسيز ماهيتما .کرد
توان سخن از ينه ميشين پيه ايبرپاگسترده دارد و  يشمندان قرن هفتم و هشتم حضورياند
  .اين دو مسئله گفتاصالت  يخام در طراح يهاداده

ا يو  )٤(ميبدان مسئلهرا خواه بسبب مطرح نبودن  مسئلهن يبه ا يتوجهيعلت ب
مورد يو خواه بسبب ب) ٥(مينگاريبا واژگان ب ييآشنايا بيو  يمعلول فقر زبان فلسف
ح يرفت تصريد پذي، باي، به هر رو)٦(ميقلمداد کن ين موارديبودن نزاع در چن

ن عوامل، يا هيبرپا. وجود ندارد مسئلهن يدر فلسفه مشاء از پاسخ بد يروشن
ا ي ينسبت به اصالت ماهو يتفکر فلسف يدر مراحل بعد يمتعدد يها انگاره
رداماد بر انگاره يهمچون م يبرخ ؛شده است يان سابق طراحيبودن مشائ يوجود

، )٨(يصدرا، سبزوارمالر يگر نظيد يو برخ )٧(اندد کردهيکأدر مشاء ت ياصالت ماهو
را به مشاء  ياصالت وجود يرسازيتصو، )١٠(يانيو آشت ييطباطباعالمه، )٩(يزنوز

ز از ين يگريد يرهايست؛ تصويان نزاع در مرحله انتساب نين پايا. اندنسبت داده
کتر يقول مشاء را به اصالت وجود نزد يآمل يجواد .ن انتسابها وجود دارديا

 )١٢(.دانديت هر دو ميشان را قائل به اصالت وجود و ماهيپناه، ازدانيو  )١١(دانسته
انه به مقدمات، يدر انتساب، معلول توجه انحصارگرا ين واگراييتوان ادعا کرد ايم

است که با » تيماه/ت وجودياصالت و اعتبار« مسئله يشناختمفهوم يو معان يمبان
  . آثار آنها، همراه بوده است يالان از البيمشاهده مطالب پراکنده مشائ

نشده است،  يمدون در فلسفه مشاء طراح يي مسئلهصورت اگرچه ب مسئلهن يا
را يشان قابل رصد است؛ زيآن در آثار ا ي، معنايي هيو حاش يصورت ضمناما ب
 يصدرا مطرح است و با نگاهمالش از ين بحث، پيا ياز مقدمات و مبان ياريبس
ن يفراتر آنکه طرح ا. دگاه مشاء را بازجستيتوان دير تطور آن، ميبه س يخيتار

ش از يبود که پ ييهانه و انگارهيشيگرفته از پوام زيرداماد نيباحث خود مدر م مسئله
زمان مطرح بود که بسان  ي، اما بعنوان مسائل جدياگرچه نه به شکل کنون يو

با شکل  مسئلهن يرداماد به ايدادن م آغاز تا به سوق ياز فاراب يکوچک يگلوله برف
. ديان و منتقدان آن رسيپساصدرائنک به يصدرا و امالد و سپس به يانجام يکنون
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روان او ينا و پيس ، اعم از ابنينکته مهم آنکه همه صاحبنظران مشاء در دوره اسالم
گر يو د) اشراق خي، شي، غزاليفخرراز(و منتقدان مشاء ...) و  يار، لوکريبهمن(

 ،)ين طوسيرالديخواجه نص(اگران مشاء ياح يو حت...) رشد و ، ابنيفاراب(ان يمشائ
نحو د بيشان بايدگاه اين در رصد دي، بنابراند نداشته يکساني ين خصوص رأيدر ا
  . نمود ينحو مجزا بررسک از آنها را بيمحور اقدام کرد و هرلسوفيف

، »تيماه/ت وجودياصالت و اعتبار« مسئله يخير تطور تاريس ين جستار با بررسيدر ا
ن يدر ا يکرديچه رو يطوساينكه . ميپردازيم ين طوسيرالدينص پاسخ خواجه يبه بررس
دکننده ييأت يدر آثار طوس مسئلهن يدا و پنهان معطوف بر ايدارد؟ مسائل و نکات پ مسئله
بودن  ياشراق، اعتبار خيبسان ش ين دو ساحت است؟ طوسيک از اياو از کدام يجانبدار

. اندجه گرفتهيرا نت يبودن طوس ين نکته اصالت ماهويافراد از ا يبرخ. دارديان ميوجود را ب
واژگان اخذ  يل معانيت به تحلياشارات و با عنان خردهيال آن است که گذشته از اؤاما س

 يرسازين تصويبر اموفق توان خواجه را يز مين يستميس يا با نگاهي، آمسئلهن يشده در ا
 يجوداصالت و يطراح) طراح نه( سازنهيد از آن فاصله گرفت و او را زميا بايدانست و 

فراتر از  يرينکه تصويا ايمند خود صبغه آن را دارد؟ و شه نظاميدانست که در درون اند
شدن به اصالت وجود و  در قائل ييکه واگرا يي شود بگونهيخواجه اخذ م يهاشهياند
ان آن دو يحاکم بر م» ياي«ان آنها باشد و يسرسختانه م يکه حائل ندارد، بشكليت يماه

 يهاشهيگونه در انداعتدال يکرديند، بلکه رويک به خود ببيچنان باشد که حالت صفر و 
ت هردو آنها را يبه وجود و ماه يبخشم که در اصالتيکشف کن مسئلهن يه ااو نسبت ب

در  مسئلهن يم اين مفاهيو همچن مسئله يمنظور کشف مقدمات و مبان نيلحاظ کند؟ بد
دگاه يدر رصد د مسئله يخير تطور تاريس. است يضرور آناز  يل طوسيتحل يطراح

آغاز  ياست که از بوعل يي هيبر حکمت متعال يرا خواجه پليرهگشاست؛ ز يخواجه طوس
  . انجامديصدرا ممالو به 

            مسئلهمسئلهمسئلهمسئله    ييييمعرفتمعرفتمعرفتمعرفت    ييييهاهاهاهاانگارهانگارهانگارهانگارهششششييييو پو پو پو پ    ييييخخخخييييتارتارتارتار    ييييادهاادهاادهاادهاييييبنبنبنبن

رصد  يبرا. حوزه اصفهان است مسئله، »تيماه/ت وجودياصالت و اعتبار« همسئل
 يسازمسئلهند ياو فر مسئلهن يا يخينه تاريشيد پين حوزه، بايش از ايشمندان پيدگاه انديد

 مسئلهت، استمرار بحث از يا ماهياصالت وجود  مسئله، يخيلحاظ تارب. آن آشکار گردد
ن ينخست يفاراب )١٣(.تير وجود و ماهيز و تغايتما يعنياست؛ » تيادت وجود بر ماهيز«

 ي، فالسفه مشائيش از فارابيپ. ت اشاره کرده استيادت وجود بر ماهياست که به ز يکس
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ن يبا چن ينداشتند و فاراب يي به وجود توجه ييگراو ذهن يبسبب تفکر اثبات ييـ ارسطو
 مسئله يو مفهوم يذهن يخود با نگرش اوالبته . ن ماجراستيدر ا يعطف نقطه يي توجه
 مسئلهن يطرح ا )١٤(.مطرح کرد يت را در ذهن انسان و تعقل آدميماه ر وجود ازيتغا

گر مباحث به يد يالاو در البجداگانه نبود و  ي، بنحو مستقل و با باب و فصليتوسط و
ادت وجود بر يز« مسئله. ن مباحث را گسترش دادينا ايسابن .اشاره کرده است مسئلهن يا

ان يمصداق و مفهوم و خارج و ذهن بميان  مرز درمبهم  يدر آغاز در مفهوم» تيماه
ادت يز يکه بر جدانگر ييروشنگرانه دوران پساصدرا يلهايبسان تحل مسئلهن يا. گشتيم

از  يي در هالههمواره استوار است، نبوده و  يـ خارج يو وجود ير در ساحت ذهنيو تغا
 يستيالوجود، چح برهان امکان در اثبات واجبيدر توض يفاراب. ان گشته استيابهام ب

ادت وجود بر يز«ح يز داد و با توضيآن تما يخارج را با وجود و هست دراء موجود ياش
رابطه وجود « مسئلهپاسخ به . ت پرسش کرديدر مرتبه بعد، از رابطه وجود و ماه »تيماه

و  سينا ابنخ فلسفه توسط ياست که با استمرار در تار يي مسئله، همان »تيو ماه
- راز، اندکين و مکتب شيرالدياشراق و خواجه نص خيشاگردانش و سپس منتقدان مشاء، ش

فراهم نمود و در زمان » تيا ماهياصالت وجود « مسئلهطرح از  ينه را براياندک زم
در خارج  يي ن رابطهيچن) ۲ .رنديت متغايوجود و ماه) ۱ :ن شکل طرح شديردادماد بديم

ن پرسش يهمت؟ يا ماهي، مصداق بالذات وجود است يخارجت ين واقعيپس ا) ۳ .دارند
و  ز، ارتباطيتما سه گام. ت استيا ماهيت وجود يسوم، پرسش از اصالت و اعتبار

 سخنگر يدب. ت استيماهه اصالت وجود يا ينظر يهاانگاره شيبمثابه پ يشناسمصداق
ت ارتباط يفيک يررسان آن دو و سپس بيز ميتما يي گونهه ت وابسته بيماه/ اصالت وجود

  .استاز آن دو  يکي يريپذتيو واقع يسنجتيواقع تينهادر آنها و 
  :م کرديترس يرا در نمودار مسئله يخير تاريتوان سيم

        مسئلهمسئلهمسئلهمسئله    ييييخخخخيييير تطور تارر تطور تارر تطور تارر تطور تارييييسسسس

 )ا در عالم خارج؟يدر عالم ذهن (ت ير وجود از ماهيادت و تغايز. ۱

 )تيبحث از عروض وجود بر ماه( يخارجات يت در واقعيص نوع رابطه وجود و ماهيتشخ. ۲

 ؟ يا خارجي يت؟ ذهنيت عروض وجود بر ماهيفيک. ۳

ک يء، مصداق بالذات يهر ش: فرضشيپ(ت؟ يا ماهين امر است؟ وجود يمصداق بالذات کدام يواقع خارج. ۴

 ).ءيک شيشود و نه يء ميصورت دو شنير ايز است در غيچ

  ت؟يا ماهيبحث از اصالت وجود  .۵
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ن يرالديو خواجه نص ي، فخر رازسينا ابنو  يان و منتقدان مشاء، بسان فارابيمشائ
پاسخ در آثار ايشان نرو، ياپرداختند و از مسئلهعنوان به دو مطلب نخست ب يطوس
ت يا معطوف به واقعيادت يبودن ز ياما بحث از ذهن. شوديافت ميبه آن  يآشکار
 مسئله. ده و مبهم استيچيپ يادت، تا حديز يبودن آن و لحاظ مصداق يخارج
است که پاسخ آن، بحث از  يي مسئلهت، همان يان رابطه وجود و ماهيب يعنيدوم، 

ن پاسخ ينا بمنصه ظهور نشاند و هميست را در کلمات ابنيعروض وجود بر ماه
رشد، خواجه  ، ابنير فخررازينظ يشد تا منتقدان و شارحان و يي نهيزم يبوعل
ت عروض وجود يفيسؤال از ک يعني ،گران، به سؤال سومياشراق و د خي، شيطوس

است  ين عروض، عروض ذهنياز ا يا مقصود ويکه آ سينا ـ عبارات ابنبر ذهن در 
ا در يت در ذهن يت عروض وجود بر ماهيفيسؤال از ک. بپردازندـ  يا خارجي

چه ـ چه ذهناً ت است يد که اگر وجود عارض بر ماهيش کشيرا پ يي مسئلهخارج، 
ن يت؟ البته ايا ماهي ين است؟ هستي، مصداق بالذات کداميت خارجيواقعـ  خارجاً

ا ندانسته با آن روبرو ين، دانسته يشياست که فالسفه پ يفرضشيپ يپرسش خود دارا
لسوف، يدر ذهن ف از آن يا عدم برخورداريشفرض ين پياز ا يو برخوردار بوده

است  آنن سؤال يشفرض ايپ. است چهارم شده مسئلهمتفاوت به  يسبب پاسخها
ک يت، تا يا ماهيا وجود ين دو امر باشد، ياز ا يکيد مصداق يبا يت خارجيکه واقع
ت ياگر هر دو مصداق واقع! ت واحد متعدديم نه واقعيداشته باش يت خارجيواقع
 يشفرض موجب شد برخين پيهم! ء خواهد بوديء، دو شيک شيباشند،  يخارج

تنها به  يت بدانند و برخيرا تنها به ماه يخارج واقعيتفالسفه در پرسش پنجم، 
  . شکل گرفت يت به مفهوم کنونيت وجود و ماهيوجود و بحث از اصالت و اعتبار

است که منتقدان و شارحان مشاء از  يي مسئلهت عروض، يفيک يعنيسوم  مسئله
 مسئلهن يبه ا يخود، چندان توجه سينا ابنو بوده  ريبا آن درگ يجمله خواجه طوس

ش ياست اما پ يجد يي مسئلهچهارم اگرچه در حوزه اصفهان  مسئله. نداشته است
 يرداماد بشکل کنونيش از ميپنجم پ مسئله. اندبدان داده ييفالسفه پاسخها ،از آن

، به مفهوم ان داشتهيت وجود بيبر اعتبار يخ اشراق مبنيکه ش يمطرح نبود و اشارات
در  مسئلهن يا. ستيآن ن يبودن وجود در حوزه اصفهان و بشکل کنون يباراعت

توان يرا م ين طوسيرالديخواجه نص. ميگرددل يتحلحاضر جستار  يمراحل بعد
و  يينايسابن يفلسف يکه نظامها دورانيد؛ يلسوف طراز اول دوران انتقال ناميف
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 يهاشهياند يل، دفاع و واکاويازمند تحليکسو، نياز  حضور داشتند و مسلماً يگرياشراق
 يندو در طوسيا گريد يظهور نظام فلسف يبرا يسازنهي، زمديگر يند و از سويفلسف
او  يرسازين تصوييدر تب يطوسخواجه شه ياند درجهت پژوهش  نياز ا. ان استينما
 يداشت پاسخ خواجه طوس با روشن. است يت ضرورياصالت وجود و ماه مسئلهاز 

ن امر يمصداق بالذات کدام يخارج واقعيت«ن سؤال که يا يعنياز پرسش چهارم، 
ا يت وجود يا اعتبارياصالت  يعنيم پاسخ سؤال پنجم يتوانيم» ت؟يا ماهيوجود : است
 يخيو تار يمعرفت يهاانگارهشيل پيازمند تحلين امر نيا. ميا شويجو يت را از ويماه

. است ياز نظرگاه خواجه طوس مسئلهم مرتبط با يو مفاه يهمچون مقدمات، مبان
ر تطور ير سيدر نمودار ز. است يضرور يدگاه طوسيم دين مسائل، در ترسيا يواکاو
  :آمده است يطوس يخيگاه تاريو جا مسئله يهاانگارهشيپ يخيتار

        ماهيتماهيتماهيتماهيت/ / / / نمودار الگوي تطور تاريخي مسئله اصالت وجودنمودار الگوي تطور تاريخي مسئله اصالت وجودنمودار الگوي تطور تاريخي مسئله اصالت وجودنمودار الگوي تطور تاريخي مسئله اصالت وجود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ت ت ت ت ييييادت وجود بر ماهادت وجود بر ماهادت وجود بر ماهادت وجود بر ماهييييزززز    مسئلهمسئلهمسئلهمسئلهاز از از از     ييييطوسطوسطوسطوس    ييييتلقتلقتلقتلق

اصالت  مسئله يطراح يهانهيآن از زم يت و چگونگيادت وجود بر ماهيز
 يبرا )١٥(يستيو چ يان هستيز ميتما. است يطوس يهاشهيت در انديوجود و ماه
ه است و نزد بود مسلم يامرهمواره شمندان مسلمان يانه انديگرايذهن واکاو

بر  شرح اشاراتاز مواضع  ياريدر بس يطوس. خواجه آشکار و روشن بيان ميگردد

1 

تحقق  داشتن ) 8
وجود در متن 

طراحي (واقع 
نظامند نظريه 
 )اصالت وجود

تحقق داشتن ) 7

 ماهيت

تحقق خارجي ) 6

وجود و ماهيت 
 هردو

تمايز و ) 5
عروض 

 ذهني

اعتباري بودن ) 4

 وجود

عروض ) 3
 خارجي

تمايز وجود ) 2

 از ماهيت

توجه به ) 1
وجود وراي 

 ماهيت

 سينا فارابي ـ ابن

 مالصدرا

 ميرداماد

 خواجه طوسيخواجه طوسيخواجه طوسيخواجه طوسي

 سهروردي

/ فخررازي/ ابن رشد

 سهروردي

تطور تاريخي مسئله 

 اصالت وجود ماهيت 
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اما پرسش از . از سخنان او قابل برداشت است حاًيا تلويو ح کرده يآنها تصر يجداي
ا ير در ذهن است ين تغايا ايآ. ار مهم استيت بسير وجود و ماهيادت و تغاينوع ز

آن دو  يهماننيت و اينيو ع يانگارکسانياخذ انگاره  يکرد اشعريدر خارج؟ رو
  . دارندد يکأر آنها تيلسوفان مسلمان بر تغاي، فين تلقياما در برابر ا. بوده است
 يلهايبه تحل ياجمال يازمند اشاراتي، ندر اينباره يطوس يرسازيدن به تصويرس

ت يادت وجود بر ماهي، زينا بتبع فارابيس ابن. ستنايس ژه ابنين بويشيشمندان پياند
مراد  ياز نظر و. آورديت استدالل مير وجود از ماهياثبات تغا يو برا داشتهان يرا ب

، پس موجود همان »انسان انسان است«ست که ين نيا» استانسان موجود «ه ياز قض
پرسش  يا خارجي يادت ذهنيد از زيز باين يدگاه ويدر د. ستين) تيماه(انسان 
شود؛ يادت از آن فهم مياست که هر دو نوع ز يشان بنحوينوع عبارات ا ييگو. کرد
هم  ير خارجيا از آن تغاياست  ير مفهومها و ذهنيادت فقط تغاير و زين تغايا ايآ

ز يا در خارج نيا فقط مفهوم وجود و مفهوم انسان در ذهن متفاوتند يشود؟ آيفهم م
ز با هم يآن ن يته خارجيبالماه يآن و مسم ي، وجود خارجيانسان موجود خارج

دارد  ينا کلماتيسابن. افته استين يپاسخ روشن سينا ابنن امر، در کالم يمتفاوتند؟ ا
 يبه و يتوان براحتيت را ميو تفاوت مفهوم وجود و مفهوم ماه ير ذهنيکه تغا

ر ي، تغاير ذهنيا عالوه بر تغايآ. است ير خارجيباب تغا نسبت داد؛ اما، سخن در
 يو وجود خارج يت خارجيثيا اختالف حيآ بعبارتي،ز مطرح است؟ ين يخارج

- يمت؛ مسيماه يمصداق و محک(ت در خارج يبا ماه) وجود يمصداق و محک(
  : اشاره کرده است ير ذهنيبصراحت به تغا ينا در عبارتيسوجود دارد؟ ابن) تهيبالماه

   )١٦(. ...ر کونها موجودهيعقل مثالً أن السماء موجوده و أن کونها سماء غيکل عاقل 

که در نفس متصور ) تيماه(ء يش يموجود و معن يمعن: سدينويگر ميد ييدر جا
د در ي، نشان از تأک»يتصور ذهن«و » عقلي«د بر يتأک )١٧(.نديجدا يشوند دو معنايم

  . ث خارج و مصداق ساکتندين عبارات از حياما ا. است يفهم ذهن
نظر  ادت اختالفين زيدر نوع ا ين نوع عبارات است که شارحان بوعليبسبب ا

ادت را ين زيا يفخرراز. اندارائه داده وينسبت به مراد  يي دوگانه يکردهايو رو داشته
شرح در  يو يدر رد ادعا يخواجه طوس )١٨(.دانديز مين ير خارجيادت و تغايز

ز با ياشراق ن خيرشد و شابن. کندير ميتعب يادت ذهنيادت را تنها به زين زي، ااشارات
د بر يکأت. اندفهم کرده يادت خارجيادت، زيرا از ز يمقصود و يمتهم کردن بوعل
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، ينا توسط منتقدان ويس بودن آن از عبارات ابن يفراتر از ذهن ير خارجيبرداشت تغا
 ياز جنبه ثبوت بلكه، يو مفهوم يدارد که نه از جنبه اثبات يعبارات ويرا يست؛ زيل نيدل يب

ت پرداخته و يدار ممکن مرکب از وجود و ماه تيل موجودات واقعي، به تحليو خارج
  )١٩(.دهديسوق مز يت نيوجود از ماه ير خارجيبه اثبات تغامخاطب را  ييگو

ادت يد بر قول زيت، تأکياز وجود و ماه يد بر ممزوج بودن وجود خارجيتأک 
ان با يشمندان معاصر نوع برخورد مشائياند يبرخ. ت استيوجود بر ماه يخارج

دانند و يم ينيبر امور ع يانه و براساس حمل احکام ذهنيگراذهن يخارج را نگرش
ادت ين اساس، حکم زيبر ا .مشاء دارند يفلسفن در بستر يد بر خلط ذهن و عيکأت

ادت ياست به خارج آوردند و به ز يو اثبات يذهن يت را که حکميوجود بر ماه
  )٢٠(.ندقائل ينيت عيبر ماه يوجود خارج

در بخش منطق  وي. دارد يمتفاوت از منتقدان مشائ يکرديرو ياما خواجه طوس
ت از ياز ماهي، امتيو عرض يمحموالت ذاتنا در باب يس ل سخن ابنيدر تحل اشارات

  : در مقام تصور دانسته است وجود را صرفاً

  ) ٢١(.التصور يکون إالّ فيعن الوجود ال ةياملهاز يد أن امتيهذا الق فائدة... 

ت تشخص ماده و يفيدر باب ک يدر سنجش سخنان فخر راز اشاراتات يعيدر طب
در  يـ خارج ينيبا ع يـ عقل ياحکام ذهن يانگارکسانياز  يزدادگيز بر پرهيصورت ن

 و«عبارت مختصر نيز  ديتجردر  )٢٢(.دهديت هشدار ميل انضمام وجود و ماهيتحل
در باب  يرازفخر يل اشکالهايخواجه در تحل )٢٣(.را آورده است» النفکاکهما تعقالً

ن يت تحقق آن، بر ايفيو پژوهش از ک يت و وجود در واجب تعاليارتباط ماه يچگونگ
  : دهديت به وجود در ساحت عقل رخ ميباور است که اتصاف ماه

 ةياملاهاض؛ فإن يس کالتصاف الجسم بالبيل يبالوجود أمر عقل ةياملاهفإذن اتّصاف ... 
   )٢٤(. ...س لها وجود منفرد يل

 نقد المحصلدر  يطوس) .ن جستار خواهد آمديا ين بخش در مراحل بعدين اييتب(
درباب ارتباط  يرازدگاه ياست، در نقد د يرازفخر المحصلکتاب  يل انتقاديکه تحل

ندارد؛ ان آن دو وجود يرت مطلق ميت و وجود، معتقد است مغايک ماهيسواد بعنوان 
ن را يکه اشکال وحدت اثن» السواد موجود«از گزاره  يفخرراز يرسازين اساس تصويبرا
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 ،ن گزارهيمراد از اهمچنين ست خواجه معتقد ا. ابدييبر آن وارد ساخته بود، پاسخ م
ست که سواد ين نيز منظور از آن ايست و نيوجود ن يسواد و مسما يت مسماينيع

که بدان سواد اطالق  يت است؛ بلکه مراد آن است که آن متعلقيموصوف به موجود
ت از يحکا ،لين تحليا) ٢٥(.شودياست که بدان وجود گفته م يزيهمان چ ناًيگردد، عيم

ن يمأخوذ از ا يامدهايپ(. وحدت واقع و انتزاع دو مفهوم سواد و وجود از آن دارد
  ).جستار خواهد آمد يل خواجه در مراحل بعديتحل

ت، يوجود و ماه يو وحدت خارج يز عقليدر مورد تما اسفارز در يمالصدرا ن
 يبرا يي نهي، آن را زمويکالم  يآورده و با نقل محتوا ياز خواجه طوس يي هيدييأت

  )٢٦(.داشت وجود دانسته استدر تحقق يکرد طوسيرو

        د؟د؟د؟د؟ييييگوگوگوگوييييت چه مت چه مت چه مت چه مييييخواجه درباب رابطه وجود و ماهخواجه درباب رابطه وجود و ماهخواجه درباب رابطه وجود و ماهخواجه درباب رابطه وجود و ماه

ن ين است که اگر اين سؤال ايت، مهمترير وجود از ماهيز و تغايان تمايپس از ب
از پرسش  يعنيبا هم دارند؟  يي ک موجود چه رابطهيزند، پس در يدو متما
   .استن دو در ذهن و در خارج يرابطه ا يچگونگ

شمندان ينزد اند يش از طوسيت پيان وجود و ماهيارتباط م يخيتار مسئله
، از رابطه آن يستيو چ يز هستيپس از تما يفاراب. مسلمان مطرح بوده است يفلسف
آن  يپس عرض ست، بلكهيت نيماه يمعتقد است وجود ذات و ذات پرسيده ودو 
الزم  يالزم است و عرض يعرض بلكهست، يت نيمفارق ماه يوجود عرض. است

 يخارج ير و علتيه غيست پس عرض الزم وجود آن است که از ناحيت نيذات ماه
حال . ت استيوجود الزم وجود ماه به اين ترتيب. شده است ءت اعطايبه ماه

ا در ذهن يت است ياست است که در خارج، وجود الزم وجود ماه اينپرسش 
  ن است؟ يت چنيرابطه وجود و ماه
بودن فلسفه  ياگرچه بسبب اثبات ؛ن خصوص مبهم استيدر ا يعبارات فاراب

ان رابطه وجود ينا در بيس ابن. ادت و نوع رابطه را در ذهن دانستين زيتوان اي، موي
که  يئايوجود در اش« :كرده و ميگويدت اشاره يت، به عروض وجود بر ماهيو ماه
ات از يوجود ماه يعني )٢٧(؛»شود، عرض استيملحق مت دارند و وجود به آنها يماه
 يعني ؛آنهاست ست بلکه عارض بريآنها ن ياز ذات و ذات يعنياست  يخارج يعلت
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ز يان خود استدالل نين بيا يبرا يو. ت بعنوان موضوع و وجود عرض آن استيماه
  )٢٨(.آورديم

ت اشارت يک وجود از ماهي، بر تفکاشاراتن نمط چهارم ييدر آغاز تب يطوس
بلکه صرف ارتباط  ست،ياز آن ن يت و جزئين ماهيبر آن است وجود ع يدهد؛ ويم
محور تينيارتباط ع. يعروض است؛ ارتباط عروض مسئلهت در يان وجود و ماهيم

ات ياز ذات يکيت بودن وجود، اخذ آن بمثابه يمراد از جزء ماه. است يانگاره اشعر
خارج از  يلسوفان مسلمان وجود را امريبسان ف يخواجه طوس. ت استيماه
سخنان فخر،  يدر نمط چهارم در نقاد وي. ت و عارض بر آن دانسته استيماه

و تقدم و / شدت و ضعف/ تياولو يدارد و با الگوها يکيتشک يوجود را که حالت
کسان يرا ندارند،  يکيتشک ين الگوهايرش ايت که توان پذيکند، با ماهياد ميخر أت
ت، يماه يوجود برا يا جزءانگاريت ينياز ع يزدادگين جهت و با پرهياز ا. داندينم

ر يغ ين ارتباط از جنس الزم خارجيا. کنديل ميت تحليخارج از ماه يآن را امر
  )٣٠(.ز آمده استين يطوس ينگاشتهاکوته ين الگوها در برخيا )٢٩(.مقوم است

محسوب  ءيششاصدرا، وجود از اوصاف يشمندان پياند يشگيدر ساحت اند
 مسئله يافتگيا به علت رشدنايباشد  ين امر خواه معلول فقر زبانيا. شوديم

ر اوصاف در يز وجود از سايبه تما يدر فلسفه باشد، اما خواجه طوس يوجودشناس
نا، يس ن سخن ابنييدر تب وي. د دارديکأت ءيت با اوصاف شيت ارتباط ماهيفيبحث ک
کند؛ مثال يقلمداد م ءيک شي يهااز صفت يت را علت صفتيمواضع ماه يدر برخ

. است ي، علت دومياست که اول» تيزوج«و » دو بودن«ان ين امر، در ارتباط ميا
ند ئيفصل و خاصه و عرض که از اوصاف شبا در ارتباط  يفراوان ياز مثالها يطوس

 ين نکته آگاهيبد برد؛ اما کامالًيت دارند، بهره ميبا واسطه ماه سببيتت از يو حکا
  : ديگويم يد دارد که وجود متفاوت از آنهاست؛ ويکأدارد و ت

   )٣١(.توجد بسبب الوجود ةياملاه؛ و ةياملاهوجد بسبب يأن سائر الصفات إنّما ... 

باالتر  يت، از سطحيدر سنجش با ماه يشه طوسين امر، وجود در انديه ايپا بر
بدنبال دارد که  ييامدهايت لوازم و پيعتر برخوردار است؛ هرچند ماهيرف يو مقام

اد کرده است، اما آن متن تحقق و ثبوت، يت يت ماهيخواجه از آن با عنوان سبب
 )٣٢(.چکدام از آنها صادر شوديهست که وجود از يز نيجا :ديگويم وي. وجود است
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ادشده باشد؛ اما يمعلول همان دو علت  ين واژگان مورد استفاده طوسيبسا که ا يا
و  يي نهيت و حالت زمي، وجود بسترساز ماهويشه يانددهد در يمن عنوانها نشان يا

ن يآن در مقام پس يامدهايت و پيماه يافتگي، اصالت دارد و تحققيير صدرايبه تعب
 يمصداقها يت در تماميوجود و ماه يال شود همراهؤممکن است س. قرار دارند

 يبمعنا ييواگرا يل، نوعين تحليرش ايرغم پذب ينکه در مصداقيا اياست؟  ينيع
بصورت  يشه طوسين پرسش در اندياز دو همراه وجود دارد؟ ا يکيفقدان 
ن فراز و يدر آغاز نمط چهارم بر ا يو. شده است يوجود طراح يريپذکيتشک

و سپس در متن نمط چهارم در  كردهت اشاره يبا ماه يفرود وجود در همراه
در  خواجه. پردازديشه خود مياند افته به ارائهيصورت بسط، بيمواجهه با فخر راز
 يت در تماميوجود و ماه يبر عدم همراهقائل  ،اوالً رازينقد سخنان فخر

 وي) ٣٣(.دانديه نميعت نوعيوجود را همسان با طب ،اًياست و ثان ينيع يمصداقها
 ،نيبنابر. کنديم يمعرف ياشکاالت فخر راز يه تماميمان امر را بنيبه ا يتوجهيب

کردند، ياد ميت يوجود و ماه ين با عنوان ارتباط عرضيشيشمندان پيکه اند يي مسئله
 يت و در مراتب امکانيوجود در مرتبه وجوب فاقد ماه. ستيق نيدر همه مصاد

ت را يت، ماهيادشده از وجود و ماهي يشناسدر ارتباط يطوس. ت استيماه يدارا
بلکه وجود حالت . شدوجود داشته با يبرا يي که واسطه نميداندسته آن يشا

ت و البته خود يماه يک از اوصاف برايـ بنحو واسطه در عروض ـ هر  يي واسطه
ا واسطه در عروض يه يدييت تقيثيشتر بر حين عبارت بيدر ا وي. ت استيماه

ت و يبر ماه يمبن يدر نقد اشکال دوم فخر راز ينه طوسيزمشيپ. د دارديکأوجود ت
ت است و واسطه در يممکنات از وجود و ماه يانگاروجود در خداوند، مرکب

  )٣٤(.دهديعروض بودن وجود را در آن نشان م
 يت ثانويت و موجوديه بودن وجود در تحقق و موجوديپا نقد المحصلدر  خواجه

ست مگر در زمان يت موجود نيماه«: سدينويم يو در موضع. کندين مييت را تبيماه
 )٣٥(.»خواهد بود يوجود لحاظ شود، صرف تصور عقل ياما اگر بدون همراه/ وجود

) ٣٦(.»گردديگر که همراه او باشد، موجود و معدوم نميد يت بدون اعتبار امريماه«

شرح گر همانند يد يدر موضع )٣٧(.»ستينفسها نين و ثابت فيت متعين ماهيهمچن«
 يعلت صفتتواند يت ميماه: دهديت در قبال وجود حکم ميبودن ماه ي، بر تبعاشارات

ا يوجود  يت علت براياما محال است که ماه ،تيزوج يمعقول گردد مثل دو برا
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ت در متن تحقق باواسطه يت ماهيدهد موجودين موارد نشان ميا )٣٨(.موجود گردد
 . ه وجود استيدييت تقيثيگر با حير ديتعبت با وجود و بيماه يارتباط عروض

        ت؟ت؟ت؟ت؟ييييماهماهماهماهت عروض وجود بر ت عروض وجود بر ت عروض وجود بر ت عروض وجود بر ييييففففييييکککک: : : : آورآورآورآوردغدغهدغدغهدغدغهدغدغه    يييييييي    مسئلهمسئلهمسئلهمسئله

اگر وجود عارض : هستز يگر نيبعد د يت، دارايل عروض وجود بر ماهيتحل
است؟  يـ ذهن يليتحل يا فقط عروضياست  ين عروض خارجيت است، ايبر ماه

نا مواضع يس ل سخن ابنيشمندان مسلمان در تحليست؟ اندين عروض چيت ايفيک
بودن  يا ذهني يخارج ،تيت عروض وجود بر ماهيفين کييخود را در باب تب

ت يثيت از دو حيوجود و ماه .دگاهها وجود داردياختالف د در اينباره. اند دانسته
ن دوگانه، در خارج به دو وجود ين است که ايا مسئلهت دارند؛ اما يجداگانه حکا

ک وجود يا آنکه به ي) يعروض خارج( و جوهرند؟ يديتحقق دارند و بمثابه سف
  است؟  يليو تحل يموجودند و عروض آنها ذهن

 يدير عروض سفينظ ؛فهم کرده است ين عروض را عروض خارجيرشد اابن
ن ياشراق ا خيشنيز و  )٤٠(اشاراتدر شرح  يفخر راز )٣٩(.واريا ديجسم  يبرا

، مرز ذهن يقت آن است که در کالم بوعليحق .داننديم يعروض را عروض خارج
د شارحان بر يسبب ابهام شارحان است و تأک يست و ابهام کالم ويق نيو خارج دق

در  يبوعل. خود است يل کالم او مطابق رأي، تأويک قول بر بوعليل يتحم
 صفت«: دانست يليبر عروض تحل يتوان شاهديدارد که م يمطلب )٤١(مباحثات

ش آن باشد، بلکه يدايبتواند سبب پ) تيماه(ست که موصوف ين يي وجود بگونه
ن يا يدارا ين صفتين چنيش موصوف است و ايدايعامل پ) وجود يعني(صفت 
: ديگويم همچنين» ت است که تحقق موصوف و معروض بواسطه آن استيخصوص

ت يت قبل از اتصاف به وجود محال است معروض وجود واقع شود چون ماهيماه«
ت يماه يوقت» ست بدون وجودش، پس چگونه معروض وجود واقع گردد؟ين يزيچ

ن عبارات به يبر او عارض شود؟ ا يندارد، چگونه عرض يوجود، وجود قبل از
ت متحدند و ينرو، در خارج، وجود و ماهيااز. کندين عروض حکم ميبودن ا يليتحل

بدون  يعني، يث هيت را من حيت آن را دارد که ماهيست اما ذهن، قابلين يعروض
ض وجود بر عرو يعني آن حمل نمايد؛ وجود فرض کند و سپس وجود را بر

در ذهن است و نه در خارج و  يعني ،است يه  ثيت من حيت در ذهن و ماهيماه
است و مقصود  يت با وجود ذهنيدر ذهن هم ماه ير خواجه طوسيبه تعب يحت
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ن يا. است يـ ذهن يليپس عروض، عروض تحل. است يث هيت من حينجا، ماهيا
  . ز واقع شده استين يامر مورد پسند طوس
با فقر زبان  يت توسط بوعليوجود و ماهبا در رابطه » عروض«کاربرد واژه 

ار يخ فلسفه بسين امر، در تاريش، همراه بوده و ايحاصل از دوره خو يفلسف
دارد؛  يه، عروض و لحوق، انواع مختلفيدر حکمت متعال. ساز بوده استمشکل

ر جداست و گيکدياز  يليو تحل يو عروض انتزاع) يخارج( يعروض انضمام
. ستين نيچن يو شارحان و ياما در فلسفه بوعل شود،يمشاهده م يدقت زبان فلسف

باب  ي، عدم توجه به تفاوت عرض)عرض و عروض(گر در واژه يمشکل د
اعراض، در (و عرض باب مقوالت ) يعوارض در مقابل ذات و ذات( يساغوجيا

نا و شارحان و يس کاربرد عروض در کالم ابن يخيتار يسيدگرد. است) مقابل جوهر
نا و يس در فهم سخن ابن يخيتار يري، منجر به تفاوت در جهتگيمنتقدان و
 ي، وجود را ذاتيبوعل. نا شده استيس متفاوت و گاه اشتباه از سخن ابن يبرداشتها

 يست؛ پس عرضيز نيمفارق ن ياست؛ عرض ين جهت عرضيداند، از ايو ذات نم
ت يبا جعل، وجود را به ماه يت که از خارج علتيالزم وجود ماه يعرض .الزم است

، آن يزبان يات زمان و کاربردهايست که بنابه مقتضا ين درحاليا. کنديم ءاعطا
استفاده » عرض«از واژه  کند،يت بحث ميماه يبودن وجود برا يهنگام که از عرض

ر ينظ( ن عروضيبودن ا يو در مرحله بعد، شارحان، در باب خارج کرده است
) تيماه ير امکان براينظ( آن يانگاريليا تحلي) واريد يبرا يديعرض بودن سف
در باب عرض بودن  يخود بوعل يل استداللهاين تحليشاهد ا. انداختالف کرده

باب  يدرباب عرض ين موضع، سخن بوعليدر ا. ت استيماه يوجود برا
   :است يدر مقابل ذات و ذات يساغوجيا

   )٤٢(.لحقها الوجوديات يلها ماه ياء التياالش يالوجود عرض ف
   )٤٣(.هايات کلها وجودها من خارج و الوجود عرض فيالماه

در  يکار برده شده، اما مقصود عرضدر عباراتي اينچنيني اگرچه واژه عرض ب
 يي سهيدر مفهوم مقا يعنيت است؛ يالزم وجود ماه يوجود عرض. است يمقابل ذات

ا جزء ذات يت، ذات يماه يت، وجود برايخمس، در سنجش وجود و ماهات يکل
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ت موجود ين جعل، ماهيو با اکرده  ءت اعطايآن را به ماه يخارج يپس امر. ستين
اما . نسبت به وجود و عدم ندارد يينصورت، خودش اقتضاير ايدر غ يشود وليم

ت را يماه يبرا ار است، عرض بودن وجوديکه منشأ آن اقوال بهمن يشارحان بوعل
اند که ن پرسش کردهياند و از ادهنمو يتلق ينفس يبه باب مقوالت کشانده و امر
ر عروض ين عروض عرض بر جوهر، نظيت است، ايحال که وجود عارض بر ماه

ت است؟ يبسان عروض امکان بر ماه يليا عروض تحليجسم است و  يبرا يديسف
هر دو آورده است و  يليو تحل يعروض خارج ين عروض را به معنايار ايبهمن

و  يت در کالم بوعليت عروض وجود بر ماهيفياست که تاکنون از ک يمنشأ اشتباه
  . شوديگران پرسش ميد

، يليا تحلي يت، انضماميت عروض وجود بر ماهيفيشارحان با بحث از نوع ک
ت ياها مياصالت وجود  مسئلهاز  مسئلهو باعث دور شدن  راهه کشاندهيبحث را به ب

در مقابل  يعرض يعنيش مورد نظر خوي يرا بمعنا يرا اگر عرض بوعليز. اندگشته
گردد؛ ياب ميآسان يت نزد ويا ماهياصالت وجود  مسئلهم، پاسخ يل کنيتحل يذات

کند، واال خودش يم ءت اعطايت است و علت وجود را به ماهيماه يوجود عرض
 ،همان که وجود موجود است يعنين يست و ايخود موجود و متحقق ن يبخود

مقصود از اصالت وجود و . ت موجود است بالعرض وجوديبالذات و ماه
مختلف اصالت و  يدر باب معان. ن استيک معنا چنيت در يبودن ماه ياعتبار
ساز ان اشتباهيبرخالف جر ياما خواجه طوسهاي فراواني شده است، ت بحثياعتبار
 يي سهيمقا يناظر بر عروض در همان معنا يلهايتحلنا را با اخذ يس ، مراد ابنيخيتار

  . ر آورده استيپذو سنجش
 يفخرراز يبا ابطال پندار يو. خ، جالب استياز عبارات ش يل خواجه طوسيتحل

  :سدينويخواند و ميم يو ذهن يلين عروض را تنها عروض تحليخ، اياز عبارات ش

 يدر عقل هم دارا يحت. شود اال در عقليد نميو تجر يت از وجود خاليماه
بلکه . است يز همراه با وجود خارجينکه در خارج نيا است کما يوجود ذهن

نکه يمالحظه کند بدون ا ييتنهات را بيتواند ماهيشأن عقل آن است که م
پس اتصاف . نمايدهمراه آن مالحظه شود و سپس آن را برآن حمل  يوجود
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و براساس  يعقل يت فقط امريت به وجود و عروض وجود بر ماهيماه
ت در يپس فقط ماه. ستين يدياست و مثل اتصاف جسم به سف يل ذهنيتحل

  )٤٤(.جود بر آن عارض شود و نه در خارجن است که ويذهن قابل ا

 يت مصداقينيتالش دارد ع يز طوسين المحصل نقدهمانگونه که گفته شد، در 
  . ن کندييت را تبيوجود و ماه

  ! ! ! ! ؟؟؟؟ييييستستستستييييا چا چا چا چيييي    ييييهستهستهستهست: : : : ن استن استن استن استييييکدامکدامکدامکدام    ، مصداق بالذات، مصداق بالذات، مصداق بالذات، مصداق بالذاتييييت خارجت خارجت خارجت خارجييييواقعواقعواقعواقع

 يسنجدر ارتباط با مصداق ييال نهاؤن، سيشيت و وجود در مسائل پيل ماهيبا تحل
 يي مسئله. ز پرداخته استين مسئلهن يبه ا بصراحتدر آثار خود  يبوعل. آنها خواهد بود

شده  يکه توسط شارحان توجه کمتر يتر است در حاليانيکه نسبت به مسائل قبل بن
ا خارجاً يت ذهناً يت عروض وجود بر ماهيفيادت و کيشتر به زيشارحان ب. است

البته . اندچهارم، غفلت کرده مسئلهن يدر باب ا يمعطوف بوده و از صراحات بوعل
خود  يوجود بخود«: سدينويم يبوعل. د کرده استيتأک يان بوعلين بيا بر رويار يبهمن

 يعني ؛از نداردين يگريافش به وجود، به وجود دبه نفس ذاته موجود است و در اتص
صدرا از قول مال )٤٥(.»جز موجود بودن ندارد يست و حالتيوجود جز موجود بودن ن

ست؟ يا موجود نياگر سؤال شود وجود موجود است «: سدينويم قاتيتعلدر  سينا ابن
قت آن يحق ،نيع تين معنا که نفس موجودين است که وجود موجود است به ايپاسخ ا

شود بنظر يان مشخص مين بيبا ا )٤٦(».است ينيت عياست، پس وجود همان موجود
که  يد وجوديت با قياست و ماه يتحقق آن ذاتو ، وجود خودش موجود است يبوعل

نفس  يعني ،اصالت وجود ياز معان يکي. گردديشود موجود ميتوسط علت به آن داده م
تحقق داشتن  يعني يو در مقابل اعتبار يو ذاتخود  يبخود داشتن و تحقق تحقق

  . يگريو بالعرض د يريبواسطه غ
تحقق،  يت برايماه بودن وجود و بالواسطة ن تحقق داشتنِييز با تبين يطوس

وجود  يت ذاتينيبر ع اشاراتدر شرح  وي. دانديم يت اوليموجود يوجود را دارا
گر از يمواضع د يبرخاما در ، )٤٧(ت سخن گفته استيتحقق ماه يو وساطت آن برا
. بودن وجود اشاره دارد يبودن و محمول عقل ياعتبار دارد که به يآثار خود، عبارات

  :کنديحکم مچنين بودن وجود  يبر محمول عقل ديتجردر 

  )٤٨(.هيه و هو من المعقوالت الثانيو الوجود من المحموالت العقل
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ا يآ )٤٩(.کرده استز وجود را اعتبار عقل محسوب يخود ن ينگاشتهادر کوته
ن بار ينخست ي، برا»تياعتبار«د؟ کلمه ينمايرخ م يطوس يرسازيدر تصو ءتشتت آرا

البته مقصود . وجود حکم داد تيبه اعتبار و وي اشراق رخ نشان داد خيدر فلسفه ش
 يکنون يدر فلسفه حوزه اصفهان و با معنا ياعتبار يمعنابودن، ب ياز اعتبار وا
اشراق وجود  خيش از شيپ» تياعتبار«ا يو » اصالت«آنچه مسلم است واژگان . ستين

بودن وجود آشنا بوده  ياشراق با واژگان اعتبار خيبتبع از ش يو خواجه طوس نداشت
و  اشراق خياند که شحکم کرده يي ن اساس عدهيبراو  دانديم يوجود را اعتبار يو. است

 يمفهوم اعتبار ياز بررسين حکم نيا حالي كهدر ند، ي، اصالت ماهويخواجه طوس
از حوزه  يکنون يت بمعناياصالت و اعتبار. شان دارديدگاه ايبودن وجود از د

 دربارة يدگاه طوسيدكردن رصد  يبرا .شده است ياصفهان وارد فلسفه اسالم
در باب  يدگاه ويد يعنيـ مقدمات  يد تماميت، بايا ماهيت وجود يا اعتبارياصالت 

ل يت و تحليعروض، رابطه وجود و ماه يز، معنايت تمايفيت، کيز وجود از ماهيتما
  .ـ بررسي شود يدگاه ويدر د ياعتبار يمعنا

ن يل واژگان ايد به تحليابتدا با» تيا ماهيبودن وجود  يا اعتبارياصالت « مسئلهدر 
ن يمتأخرت در فلسفه يماه/ت وجوديا اعتبارياصالت  مسئلهاصالت در . پرداخت مسئله

و بدون  يقياسناد حق يعنيت بالذات يتحقق و موجود )۱:ن معنا آمده استيدر چند
بودن و  يخارج )۲ت بالعرض يتحقق و موجود يعني يه در مقابل اعتباريدييت تقيثيح

ت يانتزاع واقع أمنش(بودن  يبودن و انتزاع يذهن يعني يمقابل اعتبارو  منشأ آثار بودند
ت را حد وجود يت که ماهياز ماه ير سبزوارير تفسينظ) (ندارد تيدارد اما خودش واقع

آنچه متن خارج را فقط آن پر کرده  يقت داشتن، بمعنايبودن و حق يخارج)۳ ).دانديم
ر ينظ(ندارد  يتيچ خارجيساخته ذهن که ه يبمعنا يذهن يعني ياست، در مقابل اعتبار

ن يبا ا )٥٠(. ...و) دانديواقع در ذهن مت را نمود و ظهور يکه ماه ةيار عالمه در يتفس
 يذهن )۳بودن،  يانتزاع )۲ت بودن، يمصداق بالعرض واقع )۱ يمعناب يان، اعتباريب

مقصود از وجود در بحث از . آمده است ...بودن و يفلسف يمعقول ثان )۴و  بودن صرف
آن و  يگر معانيوجود است و نه د يخارج يو محک ياصالت وجود، مصداق خارج

ت يماه يا معناي يمحک يو گاه بمعنا يث هيت من حيز گاه ماهيت نيمقصود از ماه
است  »جواب ماهو يقال فيما« يمعنت بيو ماه يگر معانيت و دياست و نه مفهوم ماه

  .االعم يمعنو نه بال
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. شمارديم يو اعتبار يذهن يه بمعناياشراق وجود را از سنخ معقوالت ثان خيش
چگونه يشده در ذهن است و هساخته يوجود، صرفاً مفهوم يعنيمعنا  نيبد ياعتبار
که اگر  گرفته شده جهينت ين اساس از سخن ويبرا. ندارد يت خارجيقت و هويحق

است که  ييبسبب کبر يريگجهين نتيا. ل استيت اصياست، پس ماه يوجود اعتبار
ز يباشند و هر دو ن ليتوانند اصيت هر دو نميکه وجود و ماه در ذهن شارحان بوده

گاه انتقاد دارد و يشفرض جاين پيست که اا ين در حاليا .باشند يتوانند اعتبارينم
اشراق  خيت وجود نزد شين اعتباريهمچن. د استيمحل ترد يانتساب آن به سهرورد

 ن اساس،يبرا )٥١(.ستيت نيماه/اصالت وجود مسئلهبودن وجود در  يهمان اعتبار
و  يفلسف يخواند، مفهوم وجود است که آن، معقول ثانيم ياعتبار يآنچه سهرورد

داند، اگر يل نميرا اص يت معدومه خارجيمسلماً ماه يسهرورد. است يذهن يامر
داند، يل ميمطرح بوده باشد، آنچه او اص يو يت برايهم بحث از اصالت و اعتبار

ک يقابل تفکه که هرگز از وجود يبالماه يمسم يعني ؛است يت موجوده خارجيماه
ت هر دو در خارج يرا قائل به تحقق داشتن وجود و ماه يتوان ويپس م. ستين

که  يتيم، اصالت ماهيت بدانياشراق را قائل به اصالت ماه خيپس اگر هم ش. دانست
مالصدرا . ستين ييدر مقابل اصالت وجود صدرا ،ميکنيرا به آن منسوب م يو
است نه  يهيدن وجود، مفهوم عام بدبو ياز اعتبار يمقصود سهرورد: سدينويم

 صدرامالكه ن گفتار يا) ٥٢(.وگرنه نظر او همان اصالت وجود است وجودات خاصه
وجود عام  يو .ز به چشم ميخوردين يشه طوسيکند، در انديمنتسب م يبه سهرورد

ساحت عقل انسان محسوب به داند و موضع تحقق آن را يم يعقل يرا امر
را  يو عقل ينياز وجود ع يت عاريانگاره ثبوت داشتن ماه ويهمچنين  )٥٣(.کنديم

وجود را  يز همانند سهروردين يخواجه طوس )٥٤(.کنديفاسد و باطل قلمداد م
را يست؛ زين يت نزد ويل بر اصالت ماهين دليداند، اما ايم يو معقول ثان ياعتبار
. خواند همان مفهوم وجود است و نه وجودات خاصهيم ياعتبار يکه و يوجود
 ين اعتبارين موضع، معلوم است ايخواند؛ از ايم يز اعتباريت را نيماه يحت وي
  .ستيت نيماه / ت وجوديا اعتبارياصالت  مسئله ياعتبار يمعناب

صرف يذهن يمعناوجود، ب يانگاريا محمول عقلي ياز اعتبار ينسان مراد طوسيبد
ن مدعا ابتدا آن است يشاهد بر ا. ستين نينداشتن آن در عالم ع يتحقق ذاتبودن آن و 

در ادامه محمول  ديتجردر  يکند؛ ويز ميت نيرا درباب ماه يي ن معاملهيکه خواجه چن
  : دانديم يز محمول عقليت را نيوجود، ماه ندينام يعقل
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   )٥٥(.هيو الماه... ه يو الوجود من المحموالت العقل

همانند وجود دانسته  ياعتبار يت را امريخود ماه ينگاشتهاکوتهن در يهمچن
بودن به  يبر اعتبارناظر است نه  يل خواجه ناظر بر اکتشاف عقليتحل )٥٦(.است
 ينيمتن تحقق و ثبوت ع يت خارجي، واقعينزد طوس. آنها يانگاريذهن يمعنا
ت و وجود را از يخود، ماه يت اکتشافگريثيدر مقام بعد عقل انسان با حو  )٥٧(است

 ياريده است و تفاوت بسين انتزاع را خواجه اعتبار عقل ناميا )٥٨(کند؛يآن انتزاع م
، گريدسوي از . مصطلح در بحث اصالت وجود هست يبا اعتبار ين اعتباريان ايم

 يو هر دو )٦٠(ستيان آنها نيم )٥٩(هايت در مقام محکينين باور است که عيبرا يطوس
در توان ين ميبنابر )٦١(.شوندياطالق م يبر مصداق خارج )تيوجود و ماه( آنها

ل خواجه ناظر بر يتحلگفت  تيا ماهياصالت با وجود است  ينزد طوس اينباره كه
 ةاجوبو  المحصل نقداو در  يه گفتارهايبرپا( تحقق داشتن هر دو در مصداق واحد

. است) اشاراتشرح او در  يها ه گفتهيبرپا(ت وجود يبا محور) هيريالمسائل النص
 يت که برايبودن ماه يت و ظهور ذهنيماه يبا حدانگار ينياديز بنيل تماين تحليا

 .دستنين قائل نيدر ع يچ تحققيهدارد ت يماه

        شفرضهاشفرضهاشفرضهاشفرضهايييياصالت وجود تا پاصالت وجود تا پاصالت وجود تا پاصالت وجود تا پ    ييييرسازرسازرسازرسازيييياز تصواز تصواز تصواز تصو: : : : ييييدگاه خواجه طوسدگاه خواجه طوسدگاه خواجه طوسدگاه خواجه طوسييييل دل دل دل دييييتحلتحلتحلتحل

ن ياز مهمتر يکي ود آمده يپد يت آثار فراوانيدرباب اصالت وجود و ماه
. استبوده  مسئلهن يم اير و ترسيتقر يچگونگهمواره پژوهشگران،  يهادغدغه
 اندر درباب اصالت وجود قائل شدهيبه سه تقر كم دستشمندان معاصر، ياند يبرخ
ن آن مقدمات و يي، تبييدر مکتب صدرا. است ييشفرضهايمقدمات و پ يدارا )٦٢(كه
 ياضيف. است يار ضرورير بسيتقر يدر درست ييق آنها بر اساس اصول صدرايتطب
ر، ير نخست از سه تقريمعتقد است تقر ييدر مکتب صدرا يستيو چ يهستدر 
ت ينير نخست بر عياجمال، در تقرب. دارد ييدر مکتب صدرا يشتريدات بيؤم

 ير دوم، بر حدانگاريدر تقر .شوديد ميکأن تيت و وجود در عالم عيماه يمصداق
ت يت تقويبودن ماه ير سوم، ظهور ذهنيدر تقرد شده و يکأوجود ت يت برايماه

ت ينهاشود و دريقائل م يفراوان يتفاوتها ،ک مقدماتيهر  يبرا ياضيف. شده است
آنچه مهم رها، ين نوع تقريانتقادها بر ا يگذشته از برخ. نديگزيحالت نخست را برم
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که  ار مهم استيبس. اصالت وجود است مسئلهصدرا در باب مالدگاه ين ديياست تب
. ه خود را سامان بخشديکند تا نظريم يبردارها بهرهانگارهشين پيمالصدرا از کدام
و در کنار آن ر نخست اشاره شده يدو تفس يهاانگارهشير، به پيدر جدول ز

ن دو يان ايسنجش م. ان شده استيب يدگاه طوسيدر د مسئله يهاانگاره شيپ
 يها انگاره شيآنها به پ يهاانگاره يکينزد، نشان از مسئلهبه  يو طوس ييکرد صدرايرو

 يطراح ينينو مسئلهصدرا آنها مالوت که نزد ن تفاياصالت وجود دارد؛ با ا مسئله
دا يش پيزا ينينو  مسئلهمشترک و همسو،  يرغم داشتن مبانب، ينزد طوس يول شد
م يترس يبرا يخيبلحاظ تار ين مسائل، گام بلنديل اين و تحلييبا تب يطوساما . نکرد
  . برداشت يفکر فلسف يبعد يدگاه اصالت وجود در دورانهايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اصالت وجود يهاانگارهشيپ يبرخ

ل يها در تحلانگارهشيپ ر دوميتفس ر نخستيتفس
 يطوس

  واقعگرايي) ۱

انتزاع دو مفهوم از ) ۲
  وجود و ماهيت: واقعيت

  غيريت اين دو مفهوم) ۳
  غيريت محکيها) ۴
  ناپذيري آن دوجانشين) ۵
گرايي در پرهيز از مفهوم) ۶

  بحث اصالت
کاربرد اصالت در معناي ) ۷

  تحقق و موجوديت بالذات
  واقعيت/ وحدت مصداق) ۸
حقايق متعدد ناظر بر ) ۹

 مصداق واحد

  واقعگرايي) ۱
انتزاع دو مفهوم از ) ۲

وجود و ماهيت : واقعيت
  بالمعني االخص

  غيريت آن دو) ۳
  غيريت محکيها) ۴
  ناپذيري آن دوجانشين) ۵
گرايي در پرهيز از مفهوم) ۶

  بحث اصالت
اصالت يعني موجوديت ) ۷

و تحقق در خارج و 
اعتباري به معناي عدم 
  عينيت و محصول ذهن

  واقعيت/ وحدت مصداق) ۸
محال بودن تحقق هر دو ) ۹

 محکي در واقعيت عيني

  واقعگرايي) ۱
 :واقعيتانتزاع دو مفهوم از ) ۲

  ماهيت وجود و
  غيريت آن دو) ۳
  غيريت محکيها) ۴
  ناپذيري آن دوجانشين) ۵
  گراييپرهيز از مفهوم) ۶
  ـ: اصالت) ۷
  واقعيت/ وحدت مصداق) ۸
حقايق متعدد ناظر بر ) ۹

  واحدمصداق 
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شمندان يان اندير ميفراگ ي، گذشته از مورد نخست که امريل طوسيه تحليبرپا
م متعدد بر آن اطالق ياست که مفاه يمصداق واحد يني، واقع عمسلمان بوده

 عباراتاخواجه ب. م متعدد استيت واحد متن انتزاع مفاهين جهت، واقعياز ا. گردديم
ل يتحل / ت را در ذهنيد و در مقام بعد، وجود و ماهيگويت سخن ميمتعدد، از واقع

 يک واقع، همچنانکه مسمايکند که يان ميب يطوس. دماينيز ميگر متمايکديعقل از 
شه خواجه را يها در انديز محکين امر تمايا. ز استيت نيماه يوجود است، مسما

 يهاانگارهشياز پ يطوس يرسازيآن است که در تصو يکل يادعا. دهدينشان م
  . ر نخست وجود دارديقرابت با تقر يبرا يشتريدات بيه اصالت وجود، مؤينظر
ت يبرابر انکار واقع در يشناختيهست ييشمندان مسلمان واقعگرايکرد انديرو. ۱
 يز در سامانه معرفتين يطوس. آن بوده است يمعرفت و يکيزيمتاف يهاداده يو نف

 . د دارديکأن امر اذعان و تيبد يفلسفه اسالم

، ياضيمطابق با گزارش ف. شوديت انتزاع ميوجود و ماه يک واقع خارجياز . ۲
 ير دوم معناير وجود است و در تقريبه غ ير نخست، هر امريت در تقرياز ماه مراد

م يت به مفاهير نخست، ماهيگر، در تقريد بعبارت. ت کاربرد داردياخص ماه
در . ميگرددر از وجود ـ اطالق يشود ـ به غيانتزاع م يکه از واقع خارج يمتعدد
 يشه طوسيدر اند. شوديگفته م» جواب ماهو يقال فيما« يت بمعناير دوم ماهيتقر

ن امر آن است يعلت ا. ر وجود نداردين دو تقرياز ا يکينش يگز يبرا يقيمرز دق
خاص آن  يرهايه اصالت وجود و تقرينمود خود را در نظر ،کين تفکيکه کاربرد ا

ر ز دين يسازمسئله، مطرح نبوده يطوس يه براين نظريکه ا ييدهد و از آنجاينشان م
مواضع  ي، همانگونه که خود در برخين اساس، بطور کليبرا. ن مورد نداشته استيا

 يناف مسئلهن ياما ا. دانديت را در کاربرد اخص آن مي، مراد از ماهبدان اشاره کرده
ت را ين دارد که ماهيخواجه داللت بر ا يعبارتها يرا برخيست؛ زين نير نخستيتصو

 ينگاشتها کوته يدر برخ يطوس. اطالق کرده استر وجود است يآنچه غ هر يمعناب
ن ييز در تبين يقطب راز )٦٣(.د دارديکأک موجود تيخود بر انتزاع دو مفهوم از 

ر وجود يت را به هرآنچه غي، ماهاشاراتدر نمط چهارم  ينا و طوسيس سخنان ابن
مفهوم ات را در تقابل با يز ماهين مصارع المصارعدر  )٦٤(.است، اطالق کرده است

)٦٥(.کار برده استوجود ب
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 .دهديز آنها حکم مير و تمايتغا يعنيت يادت وجود بر ماهيبه ز يطوس. ۳
ن يا. آشکار است يامر يم نزد خواجه طوسيت، در عالم مفاهيماه ادت وجود بريز
)٦٦(.ر آثار او آمده استيز در سايو ن اشارات ينهايياز تب ياريز در بسيتما

 

ک مفهوم بر يداشت ن جهت، داللتياز ا. است يذات يتيم، حکايت مفاهيحکا. ۴
مراد از . شوديقت آن امر محسوب ميو حق يخاص است و آن مدلول، محک يمدلول
در مواضع متعدد بر  يطوس. است که مفهوم بر آن اشاره دارد يقتي، آن حقيمحک
ت از يز حکاين تمايا يانگاريذهن) ٦٧(.د دارديکأت تيز وجود و ماهيبودن تما يذهن
زه ين جستار ستيشيدر مراحل پ. ن دارديآن دو در عالم ع يهايمحک يت مصداقينيع

ک يسواد بعنوان  يتحقق مسما يل چگونگيدر تحلنصير و خواجه  رازيفخر
، مصداق آنها را متن واقع نقد المحصلدر  يطوس. وجود آمد يت و مسمايماه

 . ها اشاره داده استيک محکيرغم آن بر تفکب؛ اما کرده يواحد معرف

، ينيمصداق واحد ع/ شود که واقع واحديل ميتحل مسئلهن ي، ايدر گام نهاي .۵
ت و وجود در يماه ي، هر دور نخستيبنابر تقر .ها دارنديدر قبال محک يتيچه وضع

از آن دو در  يکير دوم بر تحقق داشتن يتحقق دارند و در تقر ينيمصداق واحد ع
. ر نخست دانستيرا همسو با تقر يدگاه طوسيتوان ديم .شوديد ميکأمتن خارج ت

ک يسراسر . ت استيوجود و ماه يمصداق هردو ينيمعتقد است مصداق عوي 
ن جهت است که ياز ا. تيهم مصداق وجود است و هم مصداق ماه ينيت عيواقع
 يزيت در آن مرحله تمايان وجود و ماهيجاد معلول، ميجعل علت و ا مسئلهدر  يو

ان وجود و يک ميانگارد؛ اما تفکيشود و خود معلول را مجعول علت ميمقائل ن
)٦٨(.است يبر اعتبارات عقل گر و بنايت در مرحله ديماه

 

 يکه براساس تلق داشتتوان اذعان يافته، ميسنجش يهاانگارهشين پيه ايبرپا
به آن دو،  ينيمصداق ع يل عقليت در خارج و تحليت وجود و ماهينياز ع يطوس
. صدرا و همسو با آن استمالر نخست يک به تقريکند که نزدياخذ م يکرديرو يو

آن با  يسنجه بودن وجود در ارتباطيبر پا اشاراتمواضع شرح  يخواجه در برخ
 يبخششفرض صرف اصالتياز پ او. تحقق آن اشاره کرده است يت و چگونگيماه
شفرض يرغم پباما . ز داده استيپره يگريکامل د يت و نفياز وجود و ماه يکيبه 
شه يآن دو، در اند يـ ذهن يز عقليت در خارج و تمايبه وجود و ماه يبخشتينيع

ت از آن و به همراه آن يت به تبعيت بالذات بوده و ماهيموجود يوجود دارا يطوس
ت دارند و هرگز قابل جدا ينيت و وجود عيدر خارج و در ذهن، ماه. شوديموجود م
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اما در . ستر کاربرد تحقق داشتن هر دو آنهااصالت د ين بمعنايا .ستنديشدن ن
توان از وجود جدا ساخت و يت را مي، ماهيل عقليذهن و در تحل يمراتب باال

ت بالعرض وجود يت ماهين اساس، موجوديبرا. سپس وجود را بر آن عارض کرد
صرف ل معطوف بر خارج است و نه ين تحليا. ت وجود بالذاتياست اما موجود

. ت بالعرض استيموجود يبودن بمعنا ين انگاره، اعتباريدر مقابل ا. يذهن يمبحث
و سلب خود  ينف يت به معنيت است و سلب وجود از ماهيوجود نفس موجود

  : سدينويم ديتجردر . ت استيماه

ها ال يزها و ثبوتها، بل نفيتم يقتضيال) تيسلب وجود از ماه(و سلبه عنها 
  . الذهن يثبوتها فها و ياثبات نف

  : ن عبارت آورده استين اييدر تب يعالمه حل

ه متحققه و يأن تکون الماه يال بمعن ةيهالما ينف يقتضيبل سلب الوجود 
   )٦٩(.يثبت لها النفي

ت و وجود يپس ماه. بالعرض موجود است يعنياست  يت اعتبارينرو، ماهياز ا
ت يا اعتبارياگرچه با مفهوم اصالت  يطوس. متحقق است يعني ؛ل استيهر دو اص
. دانست به اصالت وجود معتقد بودياما اگر آنها را م ،ستيت آشنا نيا ماهيوجود 

  .ده شده استيصدرا با عنوان اصالت وجود ناممال يل در دستگاه فلسفين تحليا

        ند جستارند جستارند جستارند جستارييييبرآبرآبرآبرآ

فلسفه ن در ينو يي مسئلهعنوان ازدهم بيه اصالت وجود هرچند در قرن ينظر
 يهانهيو زم مسئلهن يا يخيتار يسير دگرديس يشد، اما واکاو يطراح ياسالم
ت ضرورت يماه/اصالت وجود مسئلهظهور  يم چگونگيدآوردنده آن، در ترسيپد
از  ين طوسيرالديخواجه نص يرسازين جستار، تالش شد تصويدر ا. دارد يخيتار
، با يل و واکاوين تحليدر ا. شودن ييت تبيماه/ه اصالت وجودينظر يهاانگارهشيپ

از آنها در آثار  يمجدد يه اصالت وجود، بازخوانيها و مقدمات نظرنهيکشف زم
قابل  يه که در آثار طوسيدا و پنهان نظريپ يهاانگارهشياز پ يبرخ. شد يطوس

  :ل شدين قرار تحليرصد بود، از ا
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 ييواقعگرا. ۱

 تيان وجود و ماهيز ميتما. ۲

شمندان، ياند يمتفاوت از برخ يکرديبا رو يخواجه طوس: زين تمايت ايفيک. ۳
 . دانديو در ساحت ذهن م يعقل يلهايدر مقام تحلرا ز ين تمايا

عتر يرف يباالتر و مقام يت، از سطحيدر سنجش با ماه يشه طوسيوجود در اند. ۴
بدنبال دارد که خواجه از آن با عنوان  ييامدهايت لوازم و پيبرخوردار است؛ هرچند ماه

 .اد کرده است، اما آن متن تحقق و ثبوت، وجود استي »تيت ماهيسبب«

خواجه . است يليصورت تحلز بيت نيوجود و ماه يارتباط عروض يچگونگ. ۵
. د دارديکأن عروض تيبودن ا يلي، بر تحلينبارهب در ايرق يهايرسازيبا نقد تصو

ت يل تحقق وجود و ماهيتحل يه اصالت وجود در چگونگين بحث در نظريت اياهم
 . است ينيدر مصداق واحد ع

، يآن در کلمات طوس يانگاريا محمول عقليبودن وجود  يمراد از اعتبار. ۶
 .نيست يي هياو از تحقق پا يرسازيبا تصو يمناف

ن جهت، يت و وجود است و از ايماه يگاه تحقق هر دويجا يواقع خارج. ۷
ز از يکرد، متماين رويا .رديپذيق در متن واقع واحد را ميتکثر حقا يمبانخواجه 

ت منجر به ينهاقت در مصداق واحد دارد که دريانگارانه تحقق تک حقوحدت يتلق
/ در خارج »؟تيا ماهيا وجود ي« :است ينيت در تحقق عيحکم بر وجود و ماه ياي

  .تحقق دارند ينيمصداق ع
. کرد يمعرف يکرد اصالت وجوديرورا با  يتوان طوسيشفرضها مين پيه ايبرپا

است، در  ياصالت وجود يهاانگارهشين پينه تنها همسو و سازگار با ا ويشه ياند
کرد، اما بعنوان  يه طراحيآنها را بعنوان نظر يعنوانهاتوان تکيکه نم يريتعابخرده
ک يو ساخت  يدر طراح يي هيو پا يي نهيه و حالت زميک نظريسازنده  يهامؤلفه
 يت عارضيوجود و موجود يک دارند، از تحقق ذاتيستماتيه کالن به نحو سينظر
ن نکته، در متن يناظر بر ا يانهايب. ت از وجود سخن گفته استيت به تبعيماه

به  يو طوس ييکرد صدرايان دو روين جستار، با سنجش ميدر ا. جستار آمده است
اصالت وجود مطرح  مسئله يهاانگارهشيآنها به پ يهاانگاره يکي، نشان از نزدمسئله

رغم ب، ياز آنها متولد شد، اما نزد طوس ينينو مسئلهن تفاوت که در صدرا  يشد؛ با ا
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ن و يي، با تبيطوساما  دا نکرديش پين زاينو يي مسئلهمشترک و همسو،  يداشتن مبان
دگاه اصالت وجود در يم ديترس يبرا يخيبلحاظ تار ين مسائل، گام بلنديل ايتحل

  .برداشت يفکر فلسف يبعد يدورانها

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

  .۵۹ص ،۱، جشرح مبسوط منظومه ،مطهري، مرتضي. ١
  .۲۹۴ص، ۱، جحکمت اشراقيزدان پناه، يداهللا، . ٢
  .۶۱، ص۱، ج شرح مبسوط منظومه. ٣
  .همانجا. ٤
  .۳۰۹، ص۱، جحکمت اشراق. ٥
  .۱۴۰، صفلسفه مشاءذبيحي، محمد، . ٦
  .۵۹صباهتمام مهدي محقق، ، القبساتباقر، ميرداماد، محمد. ٧
  .۳۹۲، ص۱، جبعةاالر سفارالا تعليقةهادي، سبزواري، . ٨
  .۵۲صالدين آشتياني،  مقدمه و تصحيح جالل، اهليةلمعات عبداهللا، زنوزي، . ٩
، شرح رساله المشاعر مالصدراالهيجي، محمدجعفر، : در، شرح رسالة المشاعر تعليقة، الدين ، جاللآشتياني. ١٠

  .۳۱، صشرح حال و آراي فلسفي مالصدرا؛ همو، ۸۱، صهستي از نظر فلسفه و عرفانهمو،  ؛۲۸ص
  .۳۲۰، ص۱ج، رحيق مختوم ،جوادي آملي، عبداهللا. ١١
  .۳۲۵، ص۱، جحکمت اشراق. ١٢
  .۲۹۴، صهمان. ١٣
  .حکمت اشراق: ک.ر. ١٤
در باب کاربرد ماهيت و معناشناختي آن مباحث متعددي ميان انديشمندان مسلمان وجود دارد؛ بنظر . ١٥

ماهيت در ) ٢) هويت(ماهيت به معناي عام خود) ١: سه معنا را از هم تمايز داد كم دستآيد ميتوان  مي
ماهيت به معناي هرآنچه غير ) ٣. آيدمي ءال از چيستي شيؤدادگي به سکاربرد آنچه که در مقام پاسخ

 منطق اشاراتطوسي در ). ١٢و  ١١، صهستي و چيستي در مکتب صدرائيفياضي، : ک.ر( وجود باشد
  ).٤٣ص ،١، جشرح اشاراتطوسي، ( م را اخذ کرده استمعناي دو

  .۹۳صتحقيق محسن بيدارفر، ، مباحثاتسينا،  ابن. ١٦
  .۲۸۰و  ۲۷۹، همان. ١٧
  .۵۳ص ،۱، جشرح االشارات و التنبيهات، الدينفخررازي، . ١٨
  .۴۷، صالهيات شفاسينا،  ابن. ١٩
  .۲۹۴، ص۱، جحکمت اشراق. ٢٠
  .۴۳، ص۱، جشرح اشارات. ٢١
  .۱۵۲، ص۲ج، همان. ٢٢
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  .۳۶ص، تجريد االعتقاد. ٢٣
  .۳۹، ص۳، جشرح اشارات. ٢٤
  .۳۳و ۳۲ص، نقدالمحصل نصيرالدين، طوسي،. ٢٥
، ۱جاي،   سيدمحمد خامنهاستاد  باشراف و مقدمهغالمرضا اعواني؛ و تحقيق تصحيح  ،بعةاالر سفارالا ، مالصدرا،٢٦

  . ۶۶ص
  .۱۵۴، مباحثات. ٢٧
  .۱۸۵، صتعليقاتسينا،  ابن، ۲۷۵، صمباحثات؛ ۶۱، ص۳ج، شرح اشارات: ک.ر. ٢٨
  .۳۴، ص۳، جشرح اشارات. ٢٩
  .۲۲۳، صالمسائل ةاجوب طوسي، نصيرالدين،. ٣٠
  .۳۲، ص۳، جشرح اشارات. ٣١
  . همانجا. ٣٢
  .۴۰ـ۳۲ص، همان. ٣٣
  .۳۶ص، همان. ٣٤
  .۳۷، صهمان. ٣٥
  .۳۴، صهمان. ٣٦
  .۳۴، صهمان. ٣٧
  .۹۷، صهمان. ٣٨
  .۳۱۵ـ  ۳۱۳، صمابعدالطبيعهتفسير رشد،  ابن. ٣٩
  .۶۱، ص۳ج، شرح اشارات. ٤٠
  .۲۹۳ـ۲۸۸، صمباحثات. ٤١
  .۱۵۴، صهمان. ٤٢
  .۱۸۶ص ،بعةاالر سفارالاسبزواري، هادي، تعليقات، . ٤٣
  .۳۹، ص۳، ج شرح اشارات. ٤٤
  .۲۷۴، ص۹۳، صمباحثات. ٤٥
  .۵۰، ص۱ج ،بعةاالر سفارالا. ٤٦
  .۳۲، ص۳، جشرح اشارات. ٤٧
  .۹۸و  ۹۷ص، کشف المراد. ٤٨
  .۶، صالمسائل النصيريه ةاجوب .٤٩
  .در مكتب صدرائي هستي و چيستيفياضي، غالمرضا، : ک.ر. ٥٠
  .٣٩٩، ص٣، جرئاليسم  و روش  فلسفه اصول ، مطهري، مرتضي،پاورقي: ک.ر. ٥١
  .۴۹، ص۱ج ،بعةاالر سفارالا .٥٢
  .۲۲۹ص ،المسائل النصيريه اجوبة. ٥٣
  .۲۲۸و  ۲۲۷، صهمان. ٥٤
  . ۹۸و  ۹۷ص، کشف المراد. ٥٥

 



 هاي نظريه اصالت وجود در تحليل خواجه نصيرالدين طوسيانگارهتطور تاريخي و پيش ؛هاشم قرباني 

 

 

  اول     ، شمارههفتم سال                                                                                                                                                                             

   1395تابستان                                                                                                                                                                                                            
34 - 7صفحات   

 

33 

 

  . ۶ص ،المسائل النصيريه اجوبة. ٥٦
  .۶، صهمان. ٥٧
  . همانجا. ٥٨
  .تعبير به مسما در اصطالح طوسي، همان محکي يا حقيقت متن واقع است. ٥٩
  . ۳۳و  ۳۲ص، نقد المحصل. ٦٠
  . همانجا. ٦١
  .تحليل کرده است هستي و چيستي در مکتب صدرائيگانه را غالمرضا فياضي در کتاب  اين سه. ٦٢
  .۶ص ،المسائل النصيريه اجوبة .٦٣
  . ۳۰، ص۳ج، شرح اشارات. ٦٤
  . ۱۶، صمصارع المصارعطوسي، . ٦٥
  . ۳۴، صکشف المراد: ک.بعنوان مثال، ر. ٦٦
  .۱۰۷ و ۱۰۶ ،۳۹، صکشف المراد؛  ۳۹، ص۳، جهمان؛ ۴۳، ص۱، جشرح اشارات: بعنوان نمونه. ٦٧
  .۱ص ،المسائل النصيريه اجوبة .٦٨
  . ۱۰۷، صکشف المراد. ٦٩

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع
المشاعر  رسالةشرح جعفر، الهيجي، محمد: در، تعليقه شرح رساله المشاعرالدين،  آشتياني، سيدجالل. ١

  .١٣٦٠، ٢چ ، قم، مکتب االعالم االسالمي،مالصدرا
  .١٣٧٨ ،٣، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، چشرح حال و آراي فلسفي مالصدرا ،ـــــــــــ . ٢
 .١٣٧٦، ٣انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، چ ، قم، مرکزهستي از نظر فلسفه و عرفان ،ـــــــــــ . ٣

 .١٣٧٧، تهران، انتشارات حکمت، تفسير مابعدالطبيعهرشد،  ابن. ٤

 . ق١٤٠٤اله مرعشي نجفي، ةيآ مکتبة، قم، منشورات شفاسينا، الهيات  ابن. ٥

 . ١٣٨١، قم، انتشارات بوستان کتاب،تعليقات ،ـــــــــــ . ٦

 .١٣٧١، تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار، مباحثات، ـــــــــــ . ٧

  .١٣٨٦، ٣چ، ١ج، مرکز نشر اسراء، رحيق مختومجوادي آملي، عبداهللا، . ٨
  .١٣٦٧تهران، تهران، انتشارات دانشگاه  ، باهتمام مهدي محقق،القبساتمحمدباقر،  الداماد الحسيني،. ٩
  .١٣٨٤، تهران، انجمن آثار و مفاخر، شرح االشارات و التنبيهاترازي، فخرالدين، . ١٠
تهران، انجمن فلسفه ايران،  الدين آشتياني، ، مقدمة و تصحيح سيدجاللاهليةلمعات ،  عبداللّه زنوزي،. ١١

١٣٧٩. 

  . ١٣٨٩، ٤، انتشارات سمت، چفلسفه مشاءذبيحي، محمد، . ١٢
 .ق١٤١٠،الطبعة الرابعةبيروت، داراحياء التراث العربي،  األربعةاألسفار : ر، داسفارسبزواري، هادي، تعليقة . ١٣

 .١٣٨٧، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هستي و چيستي در مکتب صدرائيفياضي، غالمرضا، . ١٤
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تهران، پژوهشگاه علوم انساني،  نوراني، عبداهللاتصحيح  ،المسائل النصيريه اجوبةطوسي، نصيرالدين، . ١٥
۱۳۸۳. 

زاده  عالمه حلي، تصحيح و تحقيق حسن کشف المراد: به همراه شرح آن تجريد االعتقاد، ـــــــــــ . ١٦
 . ق١٤٢٧آملي، موسسه نشر اسالمي، 

 .١٣٨٣، ١، چالبالغة، قم، نشر شرح اشارات، ـــــــــــ . ١٧

  .ق١٤٠٥، ٢اهللا مرعشي، چتحقيق حسن معزي، قم، کتابخانه آيت، ، مصارع المصارع، ـــــــــــ . ١٨
 .ق١٤٠٥، ٢، بيروت، داراالضواء، چنقد المحصل، ـــــــــــ . ١٩

  . ١٣٨٦، ١١، تهران، انتشارات صدرا، چاصول فلسفه و روش رئاليسممطهري، مرتضي، . ٢٠
 .١٣٦٧ ،٥چ، ١جانتشارات حکمت،  تهران،، شرح مبسوط منظومه، ـــــــــــ . ٢١

غالمرضا تصحيح و تحقيق ضميمه تعليقات سبزواري، ب ،ربعةاالفي االسفار  املتعالية احلکمةمالصدرا، . ٢٢
تهران، انتشارات بنياد اي، ويراستار مقصود محمدي،  استاد سيدمحمد خامنه باشراف و مقدمهاعواني، 

 .١٣٨٣، ١چ، ١جحکمت اسالمي صدرا، 

، )الدين سهرورديگزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب(حکمت اشراقپناه، يداهللا، يزدان. ٢٣
  .  ١٣٨٩، ١قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ


