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  چكيده
كه » بررسي اصالت وجود صدرايي در تفكر سينوي«مقالة 

به  حکمت صدراییمجلة  95تابستان در شمارة بهار و 
چاپ رسيده است، اصالت وجود مطرح در حكمت 

هر چند . متعاليه را در تفكر سينوي بررسي كرده است
گان با رويكرد نويسنده موافق بوده و ابن سينا را نگارند

اصالت وجودي دانسته، ولي مواضعي چند از مقالة 
آن مقاله در  نقد و بررسي. دانندمذكور را قابل تأمل مي

شناختي و محتوايي انجام شده است؛ دو محور روش
دربارة مواضع محتوايي، افزون بر نارسايي مقاله در بيان 
دقيق موضع مالصدرا در معناي اصالت وجود، آرايي كه 
. دربارة انديشة ابن سينا اتخاذ كرده، بسيار قابل تأمل است

نيز از  قرائت اصالت ماهيتي كه درحالياز جمله اينكه 
عبارات شيخ وجود دارد، بدون ارائة شواهدي محكم، 

تباين «. اصالت وجودي بودن شيخ را مسلم دانسته است
نيز از » عروض خارجي وجود بر ماهيت«و » وجودات

گان نگارند. باورهاي مسلم شيخ دانسته شده است
معتقدند كه بر حسب نصوص و شواهد موجود در 

عروض خارجي «و  »تباين وجودات«عبارات شيخ، 
، در تفكر ابن سينا از هيچ شاهدي برخوردار »وجود

نيست و در اين نوشتار خلل و ايرادات مقالة فوق را 
  .شونديادآور مي

اصالت وجود، ماهيت، ابن سينا،  :واژگان كليدي
 .عروض، تباين، مالصدرا
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Abstract  
The paperentitled as “A Study on Mulla Sadra’s 
Existentialism in Avicenna’s Thoughts”, 
published in spring-summer 2016 issue of journal 
of “Mulla Sadra’s Transcendent Theosophy 
studies, traces the priority of existence, discussed 
in the Transcendent Theosophy, in the philosophy 
of Avicenna. Although we agree with the 
author’s approach and know Avicenna to be an 
existentialist, we believe that some positions 
adopted in that paper have to be reconsidered. 
That paper is analyzed and criticized from two 
perspectives of ‘methodology’ and ‘content’. In 
terms of content, in addition to not being capable 
of describing accurately Mulla Sadra’s approach 
to existentialism, what that paper says about 
Avicenna’s thought is controversial as well; for 
example, despite of the fact that there are many 
essentialist approaches in Avicenna’s thought, 
that paper introduces him surely as an 
existentialist without any concrete proofs. Also, it 
considers “heterogeny of existence” and “external 
attribution of existence to essence” to be the firm 
beliefs of Avicenna. The authors believe that 
according to the existing texts, there are no 
evidences of believing in “heterogeny of 
existence” and “external attribution of existence 
to essence” in Avicenna’s thoughts; and remark 
inaccuracies and mistakes noted in the said paper. 

Keywords: Avicenna, Mulla Sadra, essence, 
priority of existence, accidence, heterogeny. 
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  مقدمه
اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، پايه و  ةمسئل

حل بسياري  بوده واساس بسياري از مسائل الهي 
از غوامض و معضالت فلسفي در گرو فهم و درك 

اولين  طور قطع،مسئله، بهاين . است از آن صحيح
و قبل از او   بار توسط ميرداماد مطرح شده

در . است  مورد توجه نبوده صورت قضية حقيقيه به
بهمنيار و خواجه  ،كلمات فيلسوفاني مثل بوعلي

حتي در » وجود«نصيرالدين طوسي، سخن از اينكه 
 وجود دارد،ممكنات امري حقيقي و واقعي است 

مسئلة مطروحه، به اين معني عنوان يك  ولي نه به
توجهي از اين رو چندان . كه اصالت با وجود است

به آثار و لوازم اصالت وجود و اعتباريت ماهيت 
بدين جهت در عين اينكه از برخي . اند نداشته

كلمات آنان اصالت وجود آشكار است، در برخي 
. شودبرداشت مي ديگر از عباراتشان اصالت ماهيت

ود يا ماهيت حتي در تفكر شيخ مسئلة اصالت وج
اشراق نيز كه به اصالت ماهيتي معروف شده وجود 

حال اين سؤال قابل طرح است كه آيا . نداشته است
ها بلكه نصوص و شواهد قوي بر توان رگه نمي

اصالت وجود در تفكر ابن سينا يافت؟ نگارندگان 
بر اين باورند كه شواهدي قوي و حتي نصوصي 

الرئيس در آثار و بودن شيخ بر اصالت وجودي
عبارات وي وجود دارد كه ارائة آنها را به مجال 

  .گذارندديگري وامي
مسئلة بررسي اصالت وجود در تفكر سينوي 

بررسي اصالت وجود «اي با عنوان در مقاله
: 1395عرفاني، (» صدرايي در تفكر سينوي

هر چند نگارندگان . مطرح شده است) 115ـ127
دانند اما  ه را درخور تحسين ميطرح اين مسئل

بررسي آن مقاله و مواضعي كه نويسنده مقاله در 
نهد  كه شايسته  رو مي پيش گرفته، ايراداتي پيش

بر همين اساس، مقاله . ها توجه گردد است بدان
  . حاضر به بررسي و نقد مقاله مذكور پرداخته است

اصالت وجـود صـدرايي در   «گزارش مقالة . 1
  »تفكر سينوي

بيان معاني ) 1: مقاله مذكور چهار محور دارد
در اين مورد . اصالت وجود در حكمت متعاليه

عمدتاً با توجه به تفسيرهايي كه شارحان حكمت 
متعاليه از اصالت وجود و نيز موجوديت ماهيت 

: اند، دو معنا از اصالت وجود ارائه شدهداشته
اصالت وجود به معناي اينكه تحقق از آن وجود 

ت و ماهيت جز اعتباري ذهني نيست و مجازاً اس
و معناي ) 116: همان(و بالعرض موجود است 

ديگر اينكه آنچه بالذات متحقق است، وجود است 
هر  و ماهيت به تبع وجود در خارج موجود است؛

دو در خارج موجودند وجود، بالذات و ماهيت به 
  ).117: همان(تبع وجود 

وجود در  داوري دربارة معناي اصالت) 2
نويسنده معناي اصالت وجود را . حكمت متعاليه

شخصي يا (با موضعي كه در قبال وحدت وجود 
كنيم، بسيار مرتبط دانسته اتخاذ مي) تشكيكي

ديدگاه نهايي صدرالمتألهين «به اين معنا كه . است
يكي از اين دو تفسير است كه ارتباط تنگاتنگي با 

شخصيه و دو تفسير او از وحدت وجود، وحدت 
و ابتناي هر ) 120: همان(» وحدت تشكيكي دارد

كدام از دو معناي اصالت وجود بر يكي از 
  .تفسيرهاي وحدت وجود بيان شده است

در اين محور به معناي اصالت ماهيت ) 3
با توجه به اينكه در محور اول  .است پرداخته شده
طور ضمني  الت ماهيت بهو اص تمعناي اعتباري
رسد كه نويسنده  به نظر مي شود، مشخص مي

  .صورت طفيلي به بيان اين محور پرداخته است به
اين محور كه با توجه به عنوان مقاله، بايد ) 4

بدنة اصلي مقاله را تشكيل دهد، به بيان موضع ابن 
. سينا در مورد مسئلة اصالت وجود پرداخته است

نويسنده معناي اول اصالت وجود را كه با وحدت 
به هيچ وجه) همانجا(سازگار است  شخصي وجود
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قابل استناد به شيخ ندانسته، چه اينكه شيخ را قائل به 
: همان: رك(وجود ماهيت در خارج دانسته است 

و از اين رو موضع بحث را بر معناي دوم ) 122
اصالت وجود متمركز كرده و معتقد است كه به اين 

ن توان سخ معنا، از اصالت وجود در تفكر سينوي مي
عروض خارجي «در همين راستا نويسنده . گفت

را از عقايد » تباين وجودات«و » وجود بر ماهيت
مسلم شيخ دانسته و به ارائة شاهدي دال بر آن آرا در 

در نهايت بحث تشكيك از . تفكر شيخ پرداخته است
  .نظر شيخ را بيان كرده است

 شناختيمالحظات روش. 2

شويم كه يادآور ميدر اين بخش از مقاله نكاتي را 
شناختي شايسته بود نويسندة مقاله از نظر روش

عدم رعايت آنها سبب شده مواضع . كردرعايت مي
شناسانه  اگر اين نكات رواش. بحث روشن نباشد

بود و روية تر مي شد، نظر نويسنده واضح رعايت مي
تر در شواهد ارائه شده، به  مشخص و اتقان بيش
  :اين موارد عبارتند از. شدبحث غنا بخشيده مي

با توجه به اينكه تقرير و تبيين معناي  )الف
عنوان مبدأ تصوري بحث از جايگاه  اصالت وجود، به

مهمي برخوردار است، شايسته بود نويسنده شواهد 
بيشتري دربارة هر كدام از دو معناي ارائه شده از 

در باب معناي اول، . كردعبارات مالصدرا ارائه مي
ه به ذكر دو مورد بسنده كرده و سپس به نويسند

ديدگاه نوصدراييان قائل به آن معنا پرداخته است، 
هر چند در مورد معناي دوم اصالت وجود شواهد 

تر يا  بيان شواهد بيش. تري ارائه كرده است بيش
نصوصي دال بر هر كدام از دو معنا، زمينه را براي 

كدام معنا  داوري نويسنده و خواننده در اين باره كه
كرد  از اصالت وجود مد نظر مالصدراست، آسان مي

 ).45 ـ56: 1391بنياني و كشفي، (

پيرو نكتة قبلي، بيان نوصدراييان نيز در اين  )ب
. اند مبهم است كار برده باره با توجه به مفاهيمي كه به

را » بالعرض«و » مجازاً«عنوان نمونه نويسنده تعبير  به
عدم تحقق ماهيت (الت وجود دال بر معناي اول اص

در شواهد بر معناي دوم  كه درحاليدانسته ) در خارج
) تبع وجود در خارج تحقق ماهيت به(اصالت وجود 

مثالً در عبارت صدرا . نيز همين تعابير آمده است
پس همچنان كه وجود ممكن، نزد ما «چنين آمده 

بالذات موجود است و ماهيت به خود همين وجود 
... «يا ) 117: 1395عرفاني، (جود است مو بالعرض

نفسه و بالذات و ماهيت به وجود  پس وجود في
و همين ) 118: همان(» موجود است بالعرضيعني 

تعابير در معناي اول اصالت وجود نيز آمده است 
رسد در اين مقاله  نظر مي به). 117و  116: همان(

و » بالعرض«، »مجاز«جاي تحقيق دربارة تعابير 
خالي است كه در صورت بيان معناي دقيق » تبعبال«

تري از رسد دورنماي روشن نظر مي اين تعابير، به
معناي اصالت وجود براي نويسنده و خواننده ترسيم 

ويژه اينكه نويسندة مقاله، به بيان مراد از  به. شدمي
در هر كدام از عبارات » بالعرض«و » بالمجاز«تعبير 

كه حاكي ) 117 ـ119: مانه(آنها مبادرت كرده است 
نه فقط توسط    از نوعي خلط كاربردي اين مفاهيم ـ

 .ـ در تفاسير اصالت وجود است  نويسندة مقاله

نويسنده پس از بيان دو تفسير اصالت  )ج
وجود، بدون اينكه موضع خويش را در مورد رأي 

نظر نگارنده  به«: گويدمالصدرا مشخص كند، مي
لهين يكي از اين دو تفسير ديدگاه نهايي صدرالمتأ

كه ارتباط تنگاتنگي با دو تفسير او از وحدت  است
وجود، وحدت شخصيه و وحدت تشكيكي دارد 
كه در هر دو مورد استناداتي قوي از مالصدرا 

شايسته بود  كه درحالي). 120: همان(» وجود دارد
قوي، به  نويسنده افزون بر ذكر شواهد و استنادات

نشست و موضع خويش را  ير ميداوري بين دو تفس
. كرد در اين باره با ذكر ادله و شواهد مشخص مي

همچنين در اين موضع، شايستة تحقيق بود كه بعد 
از بيان دو معناي اصالت وجود در تفكر صدرايي 

براي نمونه، . شدرابطة آن دو با يكديگر بيان مي
اينكه آيا اين دو معنا در عرض هم بوده يا در طول 

آيا انتساب هر دو با هم، به صدرا ممكنهم و 
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است يا خير؟ يا يكي دقيق و ديگر ادق است؟ در 
نتيجه نويسنده نتوانسته در انتساب اين دو معنا از 
اصالت وجود به صدرا، داوري كند و با صراحت 

نظر  به« كهاين ناتواني را چنين اظهار كرده است 
ن دو نگارنده، نظر نهايي صدرالمتألهين يكي از اي

تفسير است كه ارتباط تنگاتنگي با دو تفسير از 
وحدت وجود، وحدت شخصيه و وحدت 

در صورتي كه پس از ). همانجا(» تشكيكي دارد
بيان اين ارتباط تنگاتنگ اين دو بحث، الزم بود 
موضع حكمت متعاليه در مورد مسئلة وحدت 

با توجه به (تبع آن معناي اصالت وجود  وجود و به
سنده به ابتناي معناي اصالت وجود بر ادعاي نوي

روشني بيان شود چرا كه در اين  به) وحدت وجود
صورت هم نويسنده و هم خواننده در مقالة مذكور، 

نگارندگان . موضع روشني را فراروي خود داشتند
نيز اكنون در مقام بيان اينكه كدام معناي از اصالت 
 وجود مقصود مالصدراست و در عبارات شيخ

يس مد نظر است، نبوده و آن را به مجال الرئ
 .گذارندديگري وامي

بررسي اصالت «يعني آنچه از عنوان مقاله  )د
به ذهن متبادر » وجود صدرايي در حكمت سينوي

 ،شود با آنچه در تحقيق آمده مطابقت نداردمي
رود چرا كه با توجه به عنوان مذكور، انتظار مي

در قبال معناي بعد از بيان موضع خويش نويسنده 
اصالت وجود از نظر مالصدرا، به بررسي آن در 

به تتبع و بررسي  كه درحاليعبارات شيخ بپردازد 
فقط اصالت وجود در تفكر شيخ پرداخته نشده و 

 به آراياينكه معناي دوم از اصالت وجود به ذكر 
 .استكرده تر است، بسنده ابن سينا نزديك

 نقد محتوايي. 3

ه بررسي و نقد محورها و مواضع در اين قسمت، ب
نگارندگان . شودپرداخته مي ة مقالة مورد نظرعمد

، چه بهتر بحث و انسجام هربه منظور رواني 
ذيل مقاله را تحت سه محور  مواضع قابل مناقشة

  :اندو تفصيل داده تفكيك كرده

  تكملة معاني اصالت وجود در تفكر صدرايي) 1
  ر سينويعروض وجود بر ماهيت در تفك) 2
تباين بالذات وجودي موجودات در تفكر ) 3

  سينوي 

  بررسي معاني اصالت وجود. 1ـ3
اولين موضوع، مسئلة كيفيت تفكيك معاني اصالت 

در بحث معاني اصالت . وجود در مقالة مذكور است
وجود و تقسيمي كه نويسنده ارائه كرده، دو بحث 

  :آوريم تفصيل در ادامه مي عمده وجود دارد كه به
بحث نخست اينكه نگارندگان همانند  )الف

نويسندة مقاله، به وجود دو معناي متفاوت از نظرية 
كنند و نيز  اصالت وجود در تفكر صدرايي اذعان مي

پذيرند كه مالك تفكيك دو معناي اصالت وجود مي
نه به نفس اصالت وجود بلكه به اعتباريت ماهيت 

دة محترم در اما با اين وجود، نويسن. گردد بازمي
تبيين دو معنا، ارائة شواهد و مستندات مربوط و 

تر از همه، در بحث انتساب يا عدم انتساب يكي  مهم
صورت  از اين دو معنا يا هر دوي آنها به مالصدرا به

اين مطلب از آن . مبهم و مجمل سخن گفته است
نظر اهميت دارد كه مسئلة اصالت وجود در تفكر 

هاي  اي اساسي اغلب ديدگاهعنوان مبن صدرايي به
بدين بيان . مالصدرا در حكمت متعاليه مطرح است

كه نوع نگرش فيلسوف به مبناي اصالت وجود، 
كنندة ديدگاه او در مورد مسائل مختلف فلسفي  تعيين

اعتنا بوده نويسنده ظاهراً به اين مسئله بي. خواهد بود
صورت مبهم دربارة ديدگاه نهايي مالصدرا در  و به

مورد دو معناي اصالت وجود بحث كرده است 
اعتنايي و اما بايد توجه داشت كه بي). 120: همان(

ابهام در تعيين ديدگاه نهايي مالصدرا در اين بحث، 
. ملزوماتي غير قابل پذيرش را در پي خواهد داشت

مند ترين لوازم مذكور، خدشه بر نظام از جمله مهم
ان كه مالصدرا بر بدين بي. بودن حكمت متعاليه است
عرض براي مبناي اصالت اساس اينكه دو معناي هم

وجود قائل است، در تبيين مسائل و معضالت فلسفة 
اي يكسان نداشته و عمداً يا سهواً خويش رويه
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برخي مسائل را هماهنگ با معناي اول و برخي ديگر 
را هماهنگ با معناي دوم اصالت وجود مطرح كرده 

ابهاماتي ملهم ناسازگاري همچنين چنين . است
توضيح اينكه از . دروني نظام صدرايي خواهد بود

آنجا كه عمدة آراي مالصدرا مبتني بر اصالت وجود 
است، برخي بر اين باورند كه از آنجا كه دو معناي 
اصالت وجود يكي مستلزم نفي تحقق خارجي 
ماهيت و ديگري مستلزم تحقق تبعي آن در خارج 

معناي مذكور با يكديگر ناسازگار  در نتيجه دو. است
و غير قابل جمع بوده و بر اين اساس به وجود 
ناسازگاري دروني نظام صدرايي حكم شده است 

 ).48 ـ51: 1391كشفي و بنياني، (

بايد دانست كه مالصدرا با وجود تأكيد بر 
اصالت وجود، نگرش واحدي در مورد اعتباريت 

يداتي را ذكر وي در برخي مواضع مو. ماهيت ندارد
كند كه گواه اعتقاد وي به تحقق بالعرض ماهيت مي

؛ 248و  38ـ39/ 1: 1991مالصدرا، (در خارج است 
و در مواضعي ديگر، ) 368/ 8: ؛ همان235/ 2: همان

دهد كه مستلزم انتزاعيت محض شواهدي را ارائه مي
ماهيت و سلب هر گونه تحقق خارجي آن است 

با اين وجود، اين مسئله اما ) 89و  49/ 1: همان(
شود، زيرا از  سبب ناسازگاري در نظام صدرايي نمي

نظر رابطة طولي دو معناي اصالت وجود، هر دو 
ديدگاه ظاهراً ناسازگار صدرا، هماهنگ با ديدگاه وي 
دربارة اصالت وجود بوده و مالصدرا خود به آن 

 )1(.گويدتفطن داشته و آگاهانه از آن سخن مي
بر اين اساس در راستاي تكميل نگارندگان 

بندي مقالة مذكور دو نگرش متفاوت مالصدرا  تقسيم
دربارة اصالت وجود را ذيل دو رويكرد عام و خاص 
تفكيك و رويكرد خاص صدرا را نگرش نهايي وي 

  )2(.دانند در اين باره مي

  رويكرد عام. 1ـ1ـ3
بر اساس مالك اعتباريت ماهيت، در رويكرد عام 

 عالم بالذات در تحقق معناي به تصدرا، اصال

تحقق  معناي به نيز اعتباريت و كار رفته به خارج

  .خارج است عالم در بالعرض يا بالتبع
در بررسي اين موضع بايد گفت از نظر صدرا 

از  خارج عالم در وجود بالذات تحقق بر افزون
 تحقق وجود واسطة به و بالتبع نيز ذهن، ماهيت

گرش عام، جهان خارج، از منظر ن .است يافته
معجوني از وجود و ماهيت است كه هر دو مؤلفه 
منشأ اثر هستند با اين تفاوت كه وجود منشأ تأثير 

در  )3(.بالذات است و ماهيت بالعرض و بالعرض
حقيقت مبناي اساسي مالصدرا در رويكرد عام، 
تأكيدي است كه وي در برخي مواضع به اتحاد 

ع دارد و اين اتحاد وجود و ماهيت در عالم واق
ظاهراً از اذعان ايشان به وجود تبعي ماهيت در 

   )4(.خارج از ذهن حكايت دارد

  رويكرد خاص .2ـ1ـ3
در رويكرد خاص با تأكيد بر وحدت لهين أصدرالمت

، يگانه امر موجود و خارجي وجود و ماهيت
داند كه واجد  صل در خارج را حقيقت وجود ميأمت

برخالف وي . استمراتب ر ويژگي تشكيك د
معناي  اعتباريت ماهيت را بهخويش،  عامرويكرد 

 مالصدرا در نگرش خاص،. داندذهني بودن آن مي
كه به لحاظ دانسته ذهني  اي صرفاًلفهؤماهيت را م

تواند به وجود و نمي بودهخارج، هالكت محض 
همو، ؛ 136: 1382، همو( خارجي اتصاف يابد

، 10: 1363همو، ؛ 262/ 2: ؛ همان47ـ48/ 1: 1380
وي برخالف نگرش مبتني بر اتحاد، ). 39و  38، 11

در اين موضع ارتباط وجود و ماهيت را وحدت 
اين ارتباط به  ،ذهني از لحاظكه  صرف دانسته
 يابداي بسيار خفي از اتصاف سوق مياتحاد و گونه

از نظر صدرا اذعان به  )5().137: 1382، همو(
يت يا لحاظ هر گونه تركيب خارجي وجود و ماه

تركيب  وجود تبعي و بالعرض براي ماهيت، مستلزم
خواهد بود كه آشكارا به  »ليس بوجود ما و«وجود 

مالصدرا ذيل بحث . انجامداجتماع نقيضين مي
بسيط الحقيقه بودن واجب تعالي با تأكيد بر 

تفكيك  بساطت خارجي حقيقت وجود و همچنين
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خارجي، تحقق  يذهني و اجزا ةبالقو يبين اجزا
انعدام موجود سبب خارجي را  يگونه اجزا هر

ذهن  ةگونه تركيب احتمالي را به حوز دانسته و هر
  ). 91ـ92/ 6: 1380، همو( دهد انتقال مي

ترين مناقشة قابل طرح در اين  دومين و مهم
موضع، اين است كه نويسندة مقاله با وجود تسلط 

ني فكري شايسته بر بحث، از نظر خلط برخي مبا
مالصدرا در مسئلة اصالت وجود، مرتكب نوعي 

بدين بيان كه . مغالطة مصادره به مطلوب شده است
نويسنده در بحث ارزيابي و داوري معاني اصالت 
وجود برخالف آنچه در ابتداي مقاله عنوان كرده 
بود، تقسيم دوگانة معاني اصالت وجود را از نظر 

ر صدرايي تفكيك دو معناي وحدت وجود در تفك
آنچه در اين  )6().121: 1395عرفاني، (كند لحاظ مي

است كه نويسنده در پس اين   ايبين مهم است نتيجه
شود ايشان بر اين اساس معتقد مي. مبنا گرفته است

كه از دو معناي اصالت وجود، معناي اول كه مستلزم 
نفي تحقق خارجي ماهيت است هماهنگ با وحدت 

گونه كثرت خارجي و  شخصيه وجود، نفي هر
انحصار تحقق در واجب تعالي بوده و معناي دوم كه 
مستلزم تحقق تبعي ماهيت است هماهنگ با 
. تشكيك و تكثر در وجودهاي خارجي است

نگارندگان معتقدند انگارة استحالة فلسفة نهايي 
مالصدرا به عرفان همچون اتهام التقاط حكمت 

اساً هر دو معناي متعاليه مدعايي غير موجه بوده و اس
اصالت وجود نه تنها با تحقق كثرات خارجي و 
تشكيك در مراتب وجود كامالً سازگار است، بلكه 

اساساً چنانكه گفتيم، مالك . در عينيت با آن قرار دارد
تفكيك دو معناي اصالت وجود در تفكر صدرايي نه 
به نفس وجود، بلكه به نحوة موجوديت ماهيت 

دوگانة اصالت وجود در حقيقت معاني . گردد بازمي
در بر دارندة نوعي گذار از تحقق تبعي ماهيت در 
خارج به نفي هر گونه تحقق خارجي آن از جانب 

اما اين تغيير نگرش در تفكر . صدرا است
صدرالمتألهين برخالف ديدگاه نويسنده به مباني 

شناختي مالصدرا در مسئلة كيفيت ادراكات  معرفت

وضيح اينكه صدرالمتألهين در ت. گردد نفس بازمي
حوزة معرفتي معتقد است نفس انساني از نظر تناسخ 

اي پويا بوده و در فرايند و تماثل با باريتعالي مؤلفه
ادراك كامالً فعال است و در حقيقت ادراك جزو 
انشائيات آن بوده و ادراكات بر وجه صدوري و 

مالصدرا، (يابند اشراقي در صقع نفس تحقق مي
  ).151: 1382؛ همو، 313/ 3: 1380

ا در انشاء و مصدريت نفس ر البته وي نظرية
مظهريت نفس را  ادراكات حسي و خيالي و نظرية
لهين صدرالمتأ. سازددر ادراكات عقلي مطرح مي

ي و خيالي معتقد است در فرايند ادراكات حس
خارجي يا معلوم  نفس در برخورد با اشياي

بالذات را در صقع بالعرض، صور ذهني يا معلوم 
 خويش ايجاد نموده و در حقيقت نفس مصدر اين

از نظر در ادراكات عقلي . گونه ادراكات است
ات و معلوم بالعرض، فقدان تفكيك بين معلوم بالذ

نفس فاقد جنبة مصدريت و انشا است ولي 
استعداد، به عوالم عقلي و نوري ارتقا و  واسطة به

: همان( دشو ت مياتصال يافته و مظهر اين معقوال
نفي تحقق  كه بر اين اساس بايد گفت .)157

خارجي ماهيت داراي ارتباط محكمي با ديدگاه 
مالصدرا در نفي انفعال نفس و مصدر و مظهر 

راكات حسي، خيالي و دانستن آن در فرايند اد
تعبيري ديگر، نفس در حين ادراك  به. عقلي است

، و شهود عالم خارج و حقايق متكثر خارجي
 كه درحالي، كند اهيت و لوازم ماهوي را انتزاع ميم

. در عالم خارج هويت موجود واحد و فارد است
يند وحدت نفس با ادراكات كه فرااي شبيه معادله

به لحاظ خارجي و وجودي اثنينيت و تغاير نفس 
. شود كات آن به وحدت و عينيت تبديل ميو ادرا

اساس مبناي به عبارت ديگر در فرايند ادراك و بر 
دارد  وحدت عاقل و معقول، تنها يك وجود تحقق

انتزاع خارجي آن  كه به اعتبار ماهيت و منشأ
شود و به يك اعتبار انسان بوده و عالم ناميده مي

شود و ماهيتش براي مثال ديگر معلوم ناميده مي
ل اولي شجر است و نه به البته به حم ـ  شجر است
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  )7(.شودگر علم ناميده ميو به اعتباردي ـ  حمل شايع

  عروض وجود بر ماهيت از ديدگاه ابن سينا. 2ـ3
يكي از مواضع قابل تأمل نويسنده در مقالة مذكور 
اين است كه او نظر شيخ دربارة تغاير و زيادت 
وجود و ماهيت و عروض وجود بر ماهيت را 
عروض خارجي وجود بر ماهيت دانسته و در اين 

كه مؤيد مقصود وي  مورد شاهدي بسيار ضعيف
هم نيست، ارائه كرده است كه در ادامه ضمن طرح 
بحث زيادت و عروض وجود بر ماهيت به نقد و 

  .پردازيمبررسي آن مي
كه ابن  عرضيت وجود مسئلة مهمي است ةمسئل

اين . سينا به تفصيل دربارة آن سخن گفته است
بحث نخستين بار توسط فارابي مطرح شد؛ او در 

در مورد اين مسئله استدالل  ص الحکمفصوابتداي 
كرده است كه وجود جزء يا عين ماهيت نيست 

؛ 47: 1405فارابي، (بلكه از عوارض آن است 
ابن سينا نيز در مواضع ). 22: 1375زاده آملي، حسن

گوناگون به عروض وجود بر ماهيت تصريح كرده 
؛ طوسي، 186و  143: الف1404سينا، ابن(است 
» عروض«ولي بايد دقت داشت  ،)13/ 1: 1379

مشترك لفظي است و در دو موضع مباحث فلسفي 
و منطقي، دو معنا دارد و عدم دقت در اين دو معنا 
موجب سوء برداشت خواهد شد؛ بنابراين بايد 

گويد وجود عارض مقصود ابن سينا در آنجا كه مي
بر ماهيت است روشن شود كه آيا عروض مقولي 

مباحث ايساغوجي منطق  مراد است يا عروض در
اگر مقصود وي از . كه امري ذهني و تحليلي است

عروض، عروض مقولي باشد ايراد قاعدة فرعيه 
عنوان يك  مطرح خواهد بود زيرا ماهيت بايد به

عنوان  جوهر قبل از وجود موجود باشد تا وجود به
ولي همان طور كه . يك عرض بر آن عارض شود

آيد مراد وي از  مي دست از عبارات ابن سينا به
وي در . عروض، عروض ذهني و تحليلي است

آورده بين عروض اعراض و  تعلیقاتبحثي كه در 
گويدعروض وجود فرق گذاشته است و مي

نفسه، وجودي جز در موضوعاتشان  اعراض، في
ابن سينا، (ندارند مگر عرضي كه وجود است 

همة اعراض مقولي براي اينكه ). 3: الف1404
باشند، بايد در موضوع و جوهر خودشان موجود 

تحقق يابند و لذا موضوع قبل از عرض بايد وجود 
داشته باشد اما عرضي كه وجود است در وجود 
داشتن خود نيازمند وجود قبلي ماهيت نيست و 

وي در . برخالف ساير اعراض قائم به غير نيست
نيز در بحث از صفاتي كه اشياء از حيث  المباحثات

دارند بر اين امر تصريح كرده است كه  وجود خود
) ماهيت(صفت وجود چنان نيست كه موصوف 

بتواند سبب پيدايش آن باشد بلكه برعكس صفت 
) ماهيت(وجود است كه سبب پيدايش موصوف 

با توجه به نصي كه از ). 228: 1371همو، (شود مي
ذكر شد و ديگر مواردي كه شيخ در اين  تعلیقات

شود كه مقصود روشني فهميده مي مورد بيان كرده به
ابن سينا از عروض وجود بر ماهيت، عروض 
خارجي نيست وگرنه مشكل قاعدة فرعيه مطرح 

  .شده و شيخ متوجه چنين اشكالي بوده است
مقاله  ةحال با اين مقدمه به بررسي نظر نويسند

  .پردازيم ميمورد نظر 
روشني ديدگاه عروض خارجي وجود  نويسنده به

ت را نظر ابن سينا دانسته و در تأييد آن فقط بر ماهي
پس هر «: به يك عبارت شيخ استناد كرده است

داراي ماهيتي معلول است و ساير اشياء غير از 
الوجود داراي ماهيتند و اين ماهيات اموري  واجب

الوجودند و قطعاً  هستند كه به خودي خود ممكن
پس اول . شودوجود از خارج عارض آنها مي

ماهيت ندارد و از جانب او به ماهيت وجود ) ليتعا(
 )8(»شود بنابراين او فقط وجود استافاضه مي

 ).343: ب1404ابن سينا، ؛ 122: 1395: عرفاني(

: 1377رشد، ابن(رشدي نويسنده تفسيري ابن
از مسئلة عروض وجود بر ماهيت داشته و جز ) 313

: گويدبه عبارت فوق استناد نجسته است و مي
ابراين، ابن سينا با صرف نظر از ديدگاهي كه بن«
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دربارة واجب تعالي دارد بر اين باور است كه وجود 
شود و به هيچ وجه در خارج عارض بر ماهيت مي

با توجه ). 122: 1395عرفاني، (» عين ماهيت نيست
به نصوصي كه از ابن سينا در بيان مقصود شيخ 

يح وجود دارد، قسمت پاياني كالم نويسنده صح
يعني هر جا شيخ از عروض وجود بر ماهيت . است

وجود «گويد مقصودش صرفاً اين است كه سخن مي
و الزم » به هيچ وجه عين ماهيت يا جزء آن نيست

بنابراين قسمت اول بيان نويسنده . ماهيت هم نيست
شود در كه وجود در خارج بر ماهيت عارض مي

  .عبارات شيخ جايگاهي ندارد
كه آيا از عبارات شيخ چنين سؤال اين است 

شود كه وجود و واحد در خارج مانند برداشت مي
! صفات زائد، عارض بر ماهيت باشند؟ مسلماً خير

سينا اين عروض را نتيجة تحليل عقلي چرا كه ابن
. اين عروض، ذهني است نه خارجي. داندمي

است كه ميان اين  التعلیقاتشاهد، عبارت شيخ در 
كيك نموده و تمايز قائل شده دو نحوة عروض تف

شيخ به عروض ). 185: الف1404ابن سينا، (است 
بر اين مطلب . خارجي وجود بر ماهيت قائل نيست

شواهد بسياري در عبارات وي وجود دارد كه در 
اما دربارة عبارتي كه نويسنده . ادامه بيان خواهد شد

نقل نموده بايد گفت كه به هيچ  الهیات شفااز كتاب 
مفهم و موهم عروض خارجي وجود بر وجه 

براي تبيين اين ادعا بايد به اين نكته . ماهيت نيست
توجه داشته باشيم كه عبارت منقول در كدام بحث 

آن عبارت در فصلي از الهيات است كه . است
دربارة صفات خداوند صحبت كرده و طبيعتاً يكي 
از اوصاف سلبي وي اين است كه مانند ممكنات 

ي، سخن به عبارت. جود و ماهيت نيستمركب از و
در تفاوت واجب با ممكنات است از اين جهت كه 
واجب تعالي برخالف ممكنات وجود محض بوده 

 كه درحالي. و مركب از وجود و ماهيت نيست
بحث نسبت وجود و ماهيت كه در زمان ابن سينا 
نيز مطرح بوده، از امور عامه بوده است و بايد در 

تر اينكه  نكتة بسيار مهم. ف را يافتآنجا نظر فيلسو
و إنما يعرض لها وجود من «نويسنده از اين عبارت 

برداشت عروض خارجي كرده است شيخ، » خارج
در صورتي كه در فحواي ) 122: 1295عرفاني، (

مراد شيخ اين . عبارت، مراد چيزي غير از اين است
است كه در ممكنات كه زوج تركيبي از وجود و 

نفسها نسبت به وجود و  ند، ماهيت فيماهيت هست
عدم برابر است و امكان ذاتي دارد و وجود نه در 
ذات آن و نه الزمة ذات آن است؛ لذا براي اينكه 

بايست وجود، خارج از ذاتش بر  ميموجود شود 
، »خارجيت«آن افاضه شود تا موجود شود و اين 

معناي خارج بودن  عالم خارج و عين نيست بلكه به
تر، به عبارات  براي تبيين بيش. ات ماهيت استاز ذ

طور كلي بحث  به. گرديمشيخ در همان فصل برمي
دربارة ) الهیات شفا 8از مقالة  4فصل (در آن فصل 

  . ماهيت نداشتن باريتعالي است
 »هتإن األول ال ماهیة له غیر اإلنی«: گويد ميشيخ 

و سپس وجود محض و ) 344: ب1404سينا، ابن(
و كرده اهيت را با واحد محض مقايسه بدون م

كه آنچه عين وحدت است، وحدت عارض چنان
بر آن نيست، آنچه عين وجود محض و فاقد 

نخواهد بود كه وجود چنين ماهيت است ديگر 
وي براي اينكه اثبات كند  .عارض بر آن شود

واجب داراي ماهيتي نيست كه وجود عارض بر 
بر ماهيت  وجود عارضاگر «گويد آن باشد، مي
يا اينكه ت ماهيت خواهد بود ذا باشد يا الزمة

واهد شد و عارض بر آن خ» لشيء من خارج«
و ... محال است كه وجود الزمة ذات ماهيت باشد

گوييم هر آنچه داراي ماهيتي غير از وجودش مي
وي در ادامه بعد از ابطال » باشد پس معلول است

بيان  شقوق اينكه وجود الزم ذات ماهيت باشد
علت  وجود براي ماهيت از ناحية... «كند كه مي

و ... پس هر داراي ماهيتي معلول است و باشد
وجود از الوجودند، نفسها ممكن ماهياتي كه في

اين  .)346: همان( »شود خارج عارض بر آنها مي
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 شيخ بود كه قسمت اخير را نويسندة عين عبارات
 كه اليدرحاست كرده مقاله نقل و چنان برداشت 

كند كه عروض خارجي وجود بر شيخ تصريح مي
علت  ت بدين معني است كه وجود از ناحيةماهي

نسبت به وجود و عدم نفسها  كه في بر ماهيت
. شودالوجود است، عارض مي مساوي و ممكن

قابل توجه اينكه شيخ در همان عبارات،  نكتة
متوجه اين نكته است كه اگر عروض، عروض 

اش اين خواهد بود كه ماهيت  زمهخارجي باشد ال
قبل از اينكه وجود عارض بر آن شود، داراي 

 شماردوجود باشد و اين را خالف فرض مي
  .)185: الف1404 ؛ همو،346ـ 347: همان: رك(

ديگر اينكه در همان فصل عبارتي دارد نكتة 
را بيان » خارج بودن وجود از ماهيت«كه مراد از 

دومي كه شيخ براي اثبات در ادامه برهان  .كند مي
و «: گويدميكرده ماهيت نداشتن باري بيان 

گوييم هر آنچه داراي ماهيتي غير از وجود  مي
است معلول است و اين بدين خاطر است كه 

داخل در (كه انيت و وجود مقوم ماهيت دانستي 
لحاظ قوام خارج از  نيست؛ ماهيتي كه به) ذات

در   ).346ـ347: ب1404همو، ( )9(»وجود است
به خارج بودن وجود از ماهيت  روشني بهاينجا 

كند كه مراد از سخن گفته است و تصريح مي
خارجيت يعني اينكه مقوم و در حد و ذات 

كند  تصريح مي تعلیقاتدر او . ماهيت داخل نيست
 »وجود از لوازم ماهيت است نه از مقومات آن«كه 

يعني عرضيت وجود ) 36: الف1404همو، (
معناي اينكه مانند ساير اعراض در خارج بر  به

معناست اين ماهيت عارض شود نيست بلكه به 
  .كه وجود در ذات و قوام ماهيت نهفته نيست

: گويددر عبارتي ديگر از همان كتاب مياو 
داخل در ) واجب تعالي(ماسواي  وجود در همة«

ماهيت نيست بلكه از خارج بر آن عارض شده و 
 .)70: همان( )10(»نيست از لوازم آن نيز

نيز عبارتي دارد كه  طبیعیات شفادر شيخ 

مقصود خويش از عروض وجود بر  روشني به
ماهيت و خارجي بودن وجود نسبت به ماهيت 

طبيعت وجود معنايي واحد ... « :است كردهبيان 
ها اموري غير  است در حد و رسم و ساير ماهيت

 هستند يود طبيعت وجودند؛ زيرا آنها اشياياز خ
شود و مالزم آنها  كه وجود بر آنها عارض مي

گردد؛ همانند انسانيت؛ زيرا انسانيت ماهيت  مي
است و خود وجود نيست و وجود نيز جزئي از 
آن نيست، بلكه وجود از حد آن خارج است و بر 

اين ). 27/ 1: ج1404همو، ( »شود آن عارض مي
خارجيت وجود از عبارت تصريح دارد بر اينكه 

  .معناي خروج از حد آن است اهيت بهم
نيز وجود را نسبت به ماهيت  دانشنامۀ عالئیدر 

همو، (عرضي دانسته است، در مقابل ذاتي و ذاتيات 
 ).61/ 3: 1379؛ طوسي، 39: ب1383

خواجه نيز در موضع همين بحث در كتاب 
، در برداشت فخر رازي دربارة قابليت ماهيت اشارات

صور وي اين است كه ماهيت ت: گويدبراي وجود مي
در خارج داراي ثبوتي است بدون وجود و سپس 

شود و اين بيان باطل است وجود بر آن عارض مي
چرا كه بودن ماهيت، همان ) 61/ 3: 1379طوسي، (

شود وجودش است و ماهيت از وجود منفك نمي
عروض وجود . نحوي از اعتبار مگر در عقل؛ آن هم به

هيت به آن مانند عروض بر ماهيت و اتصاف ما
  ).39: الف1383ابن سينا، (سفيدي بر جسم نيست 

اي از فخر در پاسخ به شبهه خواجه طوسي
گويد اگر مراد فخر اين باشد كه ماهيت رازي مي

كند و وجود ممكنه در خارج قبول وجود مي
پذيريم؛ چرا كه در اين شود، نميعارض آن مي

د، وجودي صورت براي ماهيت بايد قبل از وجو
گونه كه سفيدي بر جسم عارض  باشد همان

گردد، چنين شود و جسم متصف به سفيدي مي مي
  ).61/ 3: 1379طوسي، ( بياني ممنوع است

هاي  با توجه به شواهد، تصريحات و تحليل
عروض خارجي وجود بر  بطالن نظرية فوق،
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كه نويسندة مقاله آن را ماهيت از ديدگاه شيخ 
مطرح نموده است، مشخص  عنوان رأي شيخ به
توان چنين رأيي را شود و لذا به هيچ وجه نميمي

رو هر آنچه بر چنين  به شيخ نسبت داد و از اين
مبنايي به وي نسبت داده شود، جايگاهي نخواهد 

مقاله بر همين اساس معناي اول  نويسندة. داشت
 ناپذيراصالت وجود را به تفكر شيخ الصاق

و بر همين مبنا تباين  )122: 1395 عرفاني،(
: همان( وجودات را نظر مسلم شيخ دانسته است

  .پردازيم مي ه در ادامه به بررسي اين ادعايك) 123

  سيناتباين بالذات وجودات از ديدگاه ابن. 3 ـ3
يكي ديگر از مواضع قابل تأمل در مقالة مذكور اين 

عنوان رأي  است كه نويسنده تباين وجودات را به
و از اين  )همانجا(كرده لم شيخ قلمداد اصلي و مس

منظر و با چنين مبنايي به بررسي اصالت وجود در 
تباين وجودات  كه درحاليتفكر شيخ پرداخته است 

افزون . وجه استانتسابي ضعيف به وي داشته و بي
بر اين، خالف تباين، در عبارات شيخ قابل دفاع 

  .دازيمپر است كه در ادامه به بررسي اين ديدگاه مي
نويسندة مقاله با توجه به برداشتي كه دربارة 
عروض وجود بر ماهيت از عبارت شيخ داشته 

الزمة اين باور شيخ «: گويداست، چنين مي
آن است كه در ) عروض خارجي وجود بر ماهيت(

ها و وجودهاي متعدد داشته باشيم از خارج ماهيت
اين رو وي هيچ ابايي ندارد از اينكه از تباين 

وي نظرية ). 122: همان(وجودها سخن بگويد 
عنوان نظر شيخ بيان نموده و در اين  تباين را به

مورد به عبارتي از شيخ استناد نموده كه با دقت نظر 
شود كه مراد شيخ از اينكه گفته در آن مشخص مي

چيست كه » وجود االول مباين لوجود الموجودات«
كه نويسنده عبارت ديگري . كنيمدر ادامه بيان مي

فأول ما یجب علینا من ذلك أن «: كند اين استنقل مي
کلها متناهیة، و أن في کل   ندل علی أن العلل من الوجوه

  طبقة منها مبدأ أول، و أن مبدأ جمیعها واحد، و أنه مباین
الموجودات، واجب الوجود وحده، و أن کل   لجمیع

ينا، س؛ ابن122: همان(»  موجود فمنه ابتداء وجوده
  ).327: ب1404

نويسنده با ذكر دو عبارت فوق بر اين است كه 
صراحت از تباين وجود حق تعالي با  بهابن سينا «

: 1395عرفاني، ( »ساير وجودها سخن گفته است
گويد مباينند، ولي صراحت مي به! ؛ آري)123

مقصود از اين تباين آيا بالذات است يا صرف 
ن بالذات داشت بايتوان برداشت تمغايرت؟ نمي
و ... «كند كه عبارت اخير بيان مي چرا كه در ادامة

و ) 327: همان(» أن کل موجود فمنه ابتداء وجوده
شود اين است كه اگر وجود الي كه مطرح ميؤس

واجب تعالي به تمام ذات متباين از ساير وجودات 
دات از او شود كه وجود ساير موجوباشد، آيا مي

از آنچه بالذات مباين  شيء صادر شده باشد؟ آيا
شود؟ حال آنكه اصل سنخيت، با اوست، صادر مي

. اصلي مسلم نزد فالسفه و از جمله ابن سينا است
الرئيس از مباينتي كه در اين عبارت پس مراد شيخ

  .بيان كرده است، مغايرت است نه تباين بالذات
در مورد شاهد اول نويسنده بايد گفت كه ابن سينا 

فال تقاس حالة من احواله ... «: گويد عبارت مي در ادامة
فهکذا یجب أن یعقل حتی یسلم من التشبیه، . الی ماسواه

از اين ) 121: الف1404سينا، ابن(» تعالی عن ذلک
آيد كه مراد شيخ پرهيز و گريز دست مي عبارت به

دادن فكر و انديشه از تشبيه خداوند به مخلوقات 
كند كه واجب با ان مينيز بي اشاراتوي در . است

موجودات متفاوت است چون وجود موجودات از 
  ).61/ 3: 1379طوسي، (ناحية خودشان نيست 

عبارات صريحي از خواجه  شاراتاشرح در 
طوسي وجود دارد كه از آن، مراد از مباينت وجود 

وي در پاسخ به  .آيددست مي هواجب با ممكنات ب
عارض  كه) واجب(گويد وجود  شبهات فخر مي

ماهيتي نيست با وجود عارض ماهيات به 
العروضي كه از تقييد وجود به آن جز تركيب در 

 »الزم نيست، تباين دارد) محذوري( عبارت
خواجه در اين عبارت بحث  ).50 ـ51: همان(

كند ولي مراد وي از تباين يعني تباين را مطرح مي
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 فرق داشتن، نه اينكه بالذات متباين باشد؛ آن تباين
 و اختالف در حد عروض و العروض است كه آن

پس تباين وجود واجب با  .هم قيدي لفظي است
ممكنات در اين حد است كه وجود واجب غير 

وجود ممكنات  كه درحاليعارض بر ماهيت است 
  .عارض بر ماهيت آنهاست

نويسنده به ارائة دليل ديگر براي تبيين قول 
: استپرداخته ) حتي ممكنات(تباين وجودات 

با توجه به اينكه وي مقوالت را متباين به تمام «
داند و معتقد به تحقق اين مقوالت در ذات مي

عارض بر ) در خارج(خارج است و وجود را هم 
توان گفت داند، مياين مقوالت و ماهيات مي

همان طور كه جوهر متباين با كميت است وجود 
جوهر هم متباين با وجود كميت است زيرا ابن 
سينا معتقد به عروض وجود بر ماهيت در خارج 

در اين باره بايد ). 123: 1395عرفاني، (» است
الزمة اين دليل ) 1: نكاتي را يادآور شويم

نويسنده، اصالت ماهيت است و اين با اصالت 
وجودي دانستن شيخ كه هدف مقالة وي است، 

به هيچ وجه عروض وجود بر ) 2ناسازگار است؛ 
ارجي نيست چنانكه در بخش ماهيت، عروض خ

فالسفه بعد از ) 3قبل به تفصيل بيان نموديم و 
شيخ نيز نظر وي را تباين ندانسته و جز در 

  آن هم با ترديدـ مواردي نادر به انتساب اين قول ـ
  .شودبسنده نمودند كه در ادامه اشاره مي

تقد مشائين نيز هستند با دو در بين عرفا كه من
. شويمرو مي هشائين روبمنسوب به م نظرية

عنوان  به الدرة الفاخرةعنوان مثال جامي در كتاب  به
 عنوان نظرية بالذات وجودات را بهاولين بار تباين 

). 2ـ 3: 1358جامي، ( مشائين مطرح كرده است
 نظرية تمهید القواعدتركه در كتاب  ابن كه درحالي

ابن تركه ( تشكيك را به مشائين نسبت داده است
  .)77: 1383اني، اصفه

هر چند مالصدرا در برخي موارد مشائين را بر 
بنفسها «داند كه وجودات را حقايقي اين باور مي

، ولي )255/ 1: 1991مالصدرا، (دانند مي» متخالفه

بر اين قول خويش پايدار نبوده و چنانكه گذشت، 
بين آنچه وي در باب حقيقت وجود و سريان آن و 

ب آن به شدت و ضعف و اختالف افراد و مرات
تقدم و تأخر بيان كرده با آنچه مشائين به آن باور 

وي ). 7: 1382همو، (دارند اختالفي ندانسته است 
در مشاعر نيز قول منسوب به مشائين را توجيه 

گويد كه بعيد نيست كه اختالف نوعي نموده و مي
وجودات مانند اختالف مراتب اعداد باشد كه در 

رتبه با مرتبة ديگر نوعاً متفاوت عين اينكه هر م
است در اينكه همة مراتب، مجموعي از وحدات 
هستند مشتركند و عقل براي هر مرتبه خصوصيتي 

كند كه در مرتبة ديگر نيست و بدين را انتزاع مي
لحاظ با يكديگر اختالف دارند و چون اين 
خصوصيت مربوط به ذات آنهاست، اختالف ذاتي 

وي به عبارت شيخ در ). 37 :همان(خواهند داشت 
كند كه اشاره مي) 41: 1371ابن سينا، ( المباحثات

شيخ در آن عبارت به انكار اختالف نوعي در 
وجود و اثبات اختالف به تأكد و ضعف در آن 

حسب  پرداخته است و ميان دو حيثيت در وجود به
حسب ماهيات تفكيك قائل شده است و  ذات و به

ير مختلف و بدون تباين و وجود را از حيث اول غ
از حيث دوم به اعتبار ماهيات داراي تخالف و 

نظر مالصدرا عدم  به). همانجا(داند تباين مي
تفكيك ميان اين دو حيثيت باعث سوء برداشت از 
سخنان شيخ شده است و نظر شيخ را با آنچه 

گويد موافق دانسته  خودش در تشكيك وجود مي
: به نقل از 1072و  1071: تامالصدرا، بي(است 

  ). 37: 1391علوي، 
قول  منظومهحكيم سبزواري، با وجود اينكه در 

اي  تعليقهدهد، اما در به تباين را به مشائين نسبت مي
انتساب قول به تباين را به مشائين رد  شواهدبر 

كند كه بر حسب عبارات شيخ در نموده و بيان مي
است  ، كه نص صريحمباحثاتو  شفاآثارش، چون 

كند، بر اين كه وجود شدت و ضعف را قبول مي
توان به وي نسبت  ظاهر سخيف تباين را نمي قول به

وي الزمة تباين را انتزاع مفهوم واحد از حقايق . داد
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 متباين و تعطيل در معارف و عدم حل شبهة ابن
  ).391: 1360سبزواري، (كمونه دانسته است 

پس «: يدگومي بارهشهيد مطهري نيز در اين 
قهراً به طريق اولي اين مسئله كثرت تبايني 
وجودات برايشان مطرح نبوده و گذشته از اين، 

 مةه. ها و اين سندها اين شما و اين كتاب
هاي بوعلي سينا را بگرديد در هيچ جا چنين  كتاب

  .)214/ 9: 1384مطهري، ( »كنيدمطلبي را پيدا نمي
كه  زاده نيز بر اين باور استاستاد حسن

توان موجودات را متباين بالذات دانست و  نمي
انتساب اين قول به مشائين به صرف وجود لفظ 

: در عباراتشان، صحيح نيست چرا كه» تباين«
اطالق لفظ تباين به جاي تغاير در كلمات بزرگان «

عرفان و مشاء و متعاليه بسيار است كه وقتي 
يره ادشان حقايق متغاگويند حقايق متباينه، مر مي

  .)38: 1387زاده آملي، حسن(» است
، مانند اصالت ماهيتبرخي قائالن به حتي 

ني نيز تباين را از تفكر شيخ و حائري مازندرا
/ 1: 1362حائري مازندراني، ( دندانمشائين دور مي

گويد قول به تباين  ؛ وي در جايي ديگر مي)362
حقايق با اصالت ماهيت سازگار است و هيچ 

كند كه حقيقت بيان را قبول نميوجداني اين 
  .)236/ 2: همان( هستي و وجود تباين پذيرد

بنابراين با توجه به اين كه در آثار ابن سينا عبارتي 
روشني تباين بالذات وجودات را بيان كند وجود  كه به

ندارد و از طرف ديگر شواهدي در عبارات وي دال 
بر تحقق تشكيك در حقيقت وجود، موجود است، 

زون بر اينكه قول به تباين، لوازم فاسد زيادي دارد اف
پور و حسين: رك(كه با مباني شيخ سازگار نيست 

توان گفت ابن سينا به مي ).1390حسيني شاهرودي، 
تباين بالذات وجوات قائل نبوده بلكه در مقابل او به 
تشكيك در وجود متفطن بوده و تصريحات وي خود 

ب كه وي عناصر گواهي روشن است بر اين مطل
  .دهندة تشكيك در حقيقت وجود را قبول دارد تشكيل

  گيري نتيجهبحث و 
اصالت «هايي كه دربارة مقالة  با توجه به بررسي

انجام شده به اين » وجود صدرايي در تفكر سينوي
تر از ايرادات  رسيم كه مقالة مذكور، مهم نتيجه مي

 شناختي، ايرادهاي محتوايي دارد؛ از جمله روش
انتساب دو معنا از اصالت وجود به مالصدرا، 
بدون بيان ارتباط آن دو معنا و اينكه رابطة آن دو 
معنا با يكديگر چگونه است و عدم بيان موضع 

مند دقيق مالصدرا، لوازمي چون تشتت و نظام
افزون بر اين، دو . نبودن تفكر صدرايي در پي دارد

بارات شده، خوانشي نوصدرايي از ع معناي ارائه
  . مالصدرا هستند

نويسنده بدون ارائة شواهدي قوي و مفيد 
مقصود، دو قول عروض خارجي وجود و تباين 
. وجودات را از اعتقادات مسلم شيخ پنداشته است

شده،  پس از بررسي شاهد منحصر به فرد ارائه
معلوم شد نويسنده به فحواي سخن شيخ و نيز 

ه است، بافتي كه شواهد منقوله از آن اخذ شد
توجه ننموده و از اين رو چنين آرايي را به شيخ 

عنوان  نسبت داده است كه با تحليل عباراتي كه به
شاهد آمده بود و نيز ارائة نصوص متقن از 
عبارات شيخ، به رد چنين خوانشي از تفكر شيخ 

همچنين در آن مقاله، برخالف عنوانش، . پرداختيم
ن ابن سينا هيچ شاهدي دال بر اصالت وجودي بود

  .ارائه نشده است

  ها نوشت پي
 

طولي بين دو  الزم به تذكر است كه وجود رابطة. 1
رويكرد مالصدرا در قبال مبناي اصالت وجود بدان 

ش جهت است كه اگر رويكرد مالصدرا ذيل دو نگر
شود  ، روشن ميعام و خاص مورد بررسي قرار گيرد

اصالت  نظريةلهين در هر دو نگرش خويش صدرالمتأ
 كار برده است و ماية وجود را در معناي واحدي به

اصلي تفاوت دو رويكرد عام و خاص وي به جهت 
اين در . يابد ت ماهيت بروز مينگرش وي به اعتباري

، اصالت وجود حالي است كه معتقدين به ناسازگاري
تبع آن به  اند و بهكار برده هرا در دو معناي متفاوت ب

ن دو معناي عرضي بي ناسازگاري و وجود رابطة
حاضر با  اما در مطالعة. اند اصالت وجود معتقد شده
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اصالت وجود در تفكر صدرايي نفي ثنويت معاني، 

) كان تامه( بدين معناست كه در تمام قضاياي وجودي
امر واقعي و عيني ) ان ناقصهك( ير وجوديو قضاياي غ

بدين . ثير، مابازاء مفهوم هستي موضوع استمنشأ تأ
زيد «در قضاياي بيان كه بر اساس اصالت وجود، 

مابازاء تصور هستي » زيد عالم است«يا » موجود است
حتي دو معناي  .بوده و اصيل است ثيرمنشأ تأزيد 

ا مستلزم متفاوت اعتباريت ماهيت در تفكر مالصدر
تحقق ناسازگاري بين دو نگرش عام و خاص وي در 

عينيت  قبال مبناي اصالت وجود نخواهد بود زيرا
مصداق ماهيت با حقيقت وجود منافاتي با تحقق 

از نظر صدرا ماهيت . بالعرض ماهيت در خارج ندارد
. شود مري است كه از منشأ انتزاع خارجي انتزاع ميا

ين است كه تفكيك وجود در حقيقت تأكيد مالصدرا ا
از ماهيت كار ذهن است و در خارج اين دو به يك 
تحقق متحققند كه آن تحقق اوالً و بالذات از آن وجود 

  .شود است و ثانياً و بالعرض به ماهيت نسبت داده مي
لهين به جهت كه صدرالمتأ شاهد مدعا اين است. 2

اصالت وجود، در وضع تفكيك بين دو معناي مبناي 
مواضع و آرا خويش واجد دو رويكرد متفاوت  برخي
ي نهايي وي در اين مسائل متالئم شود كه البته رأ مي

نجاتي و ساالري، : ك.ر(با رويكرد خاص وي است 
  .)89 ـ103: 1395

مالصدرا براي مسائلي همچون حقيقت علم، . 3
وهري، تشكيك و كلي طبيعي در فلسفة حركت ج

كه متالئم با رويكرد كند  هايي ارائه مي خويش تبيين
 ق بالعرض ماهيت در عالم خارج استعام و تحق

  .)89 ـ103: 1395نجاتي و ساالري، : ك.ر(
فقد «: در اين باب چنين است اسفاربيان وي در . 4

مع الوجود  ةمتحد ةهیالماعلم مما ذکره و مما ذکرنا ان 
  ).66/ 1: 1380، مالصدرا( »من االتحاد فی الواقع نوعاً 

فالسفة معاصر نيز اين رويكرد را مورد تأكيد  اطبةق. 5
؛ 339/ 1: 1375جوادي آملي، : ك.ر( اند قرار داده

؛ حائري 84 :1382 ،؛ آشتياني83 :1378 ،مصباح يزدي
  .)70: 1380 ،يزدي

در  محترم صراحتاً اين در حالي است كه نويسندة. 6
بحث تقسيمات معاني اصالت وجود، مالك تفكيك را 

 

 
 ماهيت و كيفيت تبيين آن دانسته بوددر اعتباريت 

  ).117: 1395عرفاني، (
یکون بین صورة « :بيان صدرا در اين باب چنين است. 7

ء و ذات العالم کما في العلم الحصولي المتحقق  الشي
ء في نفس ذات العالم أو في بعض قواه  الشي بحصول صورة

 و المدرك بالحقیقة هاهنا هو نفس الصورة. ذهنیاً  حصوالً 
الحاضرة ال ما خرج عن التصور، و إن قیل للخارج إنه معلوم 
فذلك بقصد ثان کما سبقت اإلشارة إلیه، إذ العالقة الوجودیة 
المستلزمة للعلم في الحقیقة إنما هي بین العالم و الصورة ال 
غیر، بخالف المعلوم بالعلم الحضوري بحسب وجوده 

ات األمر العیني إذ المعلوم بالذات حینئذ هو نفس ذ. العیني
فالعلم . لتحقق العالقة الوجودیة بینه و بین العالم به

الحضوري هو أتم صنفي العلم، بل العلم في الحقیقة لیس 
  .)135/ 1 :1381مالصدرا، : ك.ر(» إال هو

، و سائر األشیاء غیر الواجب الوجود  ماهیة معلول  ذي  فکل. 8
أنفسها ممکنة ب  هي التي  الماهیات  فلها ماهیات، و تلك

فاألول ال ماهیة . الوجود، و إنما یعرض لها وجود من خارج
  .له، و ذوات الماهیات یفیض علیها الوجود منه

ه فهو معلول، و ذلك تو نقول إن کل ما له ماهیة غیر اإلنی .9
ألنك علمت أن اإلنیة و الوجود ال یقوم من الماهیة التي هي 

  .وماألمر المق  ه مقامتخارجة عن اإلنی
  طارئ  و الوجود فی کل ما سواه غیر داخل فی ماهیته، بل. 10
  .من خارج و ال یکون من لوازمه  علیه
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: قم. تحقيق سعيد زايد . الهیات شفا). ب1404. (ـــــــ

  .اهللا مرعشي كتابخانة آيت
. تحقيق سعيد زايد . الطبیعیات الشفا). ج1404. (ـــــــ
  .اهللا مرعشي كتابخانة آيت: قم
: تهران. الدرة الفاخرة). 1358(ي، عبدالرحمن جام

  .دانشگاه تهران
 .اسراء: قم. رحیق مختوم). 1375(جوادي آملي، عبداهللا 

. حکمت بوعلی). 1362(حائري مازندراني، مالصالح 
  .علمي: تهران

كوشش  به. سفر نفس).  1380(حائري يزدي، مهدي 
 .نقش جهان: تهران. عبداهللا نصري

نصوص الحکم بر ). 1375(حسن زاده آملي، حسن
  .رجا: تهران. فصوص الحکم

. ترجمة داوود صمدي. رسالۀ جعل). 1387. (ـــــــ
  .الف الم ميم: قم
پور، رسول؛ حسيني شاهرودي، سيدمرتضي حسين
 ارتباط و(ا وجوده بالذات تباين ةنظري«). 1390(

 ۀخردنام. »)ماهيت اصالت يا وجود اصالت با آن
  .25ـ38ص ،63شمارة . راصد

تعلیقة علی الشواهد ). 1360(سبزواري، مالهادي 
  .مركز نشر دانشگاهي: مشهد. الربوبیة

شرح االشارات و ). ق1379(طوسي، خواجه نصيرالدين 
  .نشر البالغه: قم. التنبیهات

بررسي اصالت وجود «). 1395(عرفاني، مرتضي 
. حکمت صدرایی. »صدرايي در حكمت سينوي

  .115ـ127ص. بستان، بهار و تا8شمارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
تشكيك وجود و قول به «). 1391(علوي، محمدكاظم 

شمارة . خردنامۀ صدرا. »تباين در فلسفه ابن سينا
  .25ـ40ص. 70

  .بيدار: قم. فصوص الحکم). 1405(فارابي، ابونصر محمد 
بررسي «). 1391(كشفي، عبدالرسول؛ بنياني، محمد 

 ماهيت اريتاعتب و وجود اصالت گوناگون معاني
 بهار. شناختی هستی های ژوهشپ. »در نظام صدرايي

.45ـ56ص. 1ة شمار. تابستان و
. شرح نهایة الحکمة). 1378(مصباح يزدي، محمدتقي 

مؤسسة : قم. تحقيق و نگارش عبدالرسول عبوديت
  . امام خميني

  .صدرا :تهران. مجموعه آثار). 1384(مطهري، مرتضي 
: تهران. المشاعر). 1363( مالصدرا، محمد بن ابراهيم
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 ةسفار العقلیاأل  فی ةالمتعالی ةالحکم). 1380. (ـــــــ
  .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران. ةربعاأل
تصحيح و تحقيق . المبدأ و المعاد ).1381. (ـــــــ

بنياد  :تهران .جعفر شانظريمحمد ذبيحي و 
  .حكمت اسالمي صدرا

تصحيح . الربوبیة الشواهد). 1382. (ـــــــ
  .بوستان كتاب: قم. الدين آشتياني سيدجالل

. ةربعسفار األاأل  فی ةالمتعالی ةالحکم). م1991. (ـــــــ
 .دار احياء الثراث العربي: بيروت

بررسي و نقد «). 1395(نجاتي، محمد؛ ساالري، ياسر 
بررسي معاني گوناگون اصالت وجود و «مقالة 

های  پژوهش. »»درايياعتباريت ماهيت در نظام ص
  .89ـ103ص. بهار و تابستان. شناختی هستی




