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چکیده
مسئله اصالت  یتصور یمعان ینوشتار به بررس نیدر ا

اصالت،  ت،یوجود، ماه یمعان م؛ایوجود پرداخته

از محل نزاع  ریبه دو تحر نیحدّ و...؛ همچن ت،یاعتبار

. است امدهین انیماز آن به یکه در آثار مالصدرا ذکر ـ

 نیا جیرا ریکه تحر از معاصران ینخست از برخ ریتحر

 ،ردگییمسئله را در بر نم نیاز ا یوجوه وه است مسئل

 و ترجامع یریکه تحر یدوم از مدرس زنوز ریو تحر

 ریتحر نی؛ سپس به اشکاالت وارد بر ااست تریقدقی

از وجوه اصالت  یبرخ ریتحر نی. چون امایپاسخ داده

ارائه  یترجامع ریگرفت تحریوجود را در بر نم

وجود و اصالت  صالتسئله اکه همه وجوه م مایکرده

.ردیرا در بر بگ تیماه

 ریتحر ت،یوجود، ماه ،یاصالت، اعتبار: یدیواژگان کل

 .یمدرس زنوز ،ییمحل نزاع، طباطبا

Abstract
In this article, we have surveyed imaginational 

meanings of principality of existence issue; 

meanings of existence, quiddity, mentality, 

definition and etc. Also we have surveyed to two 

explanations of disputable point- those are not 

mentioned in mollasadraʼs works-; the first 

explanation is of some contemporaries, that it is 

the current explanation of this issue and it is not 

comprehensive for all faces and the second 

explanation is of modares-e- zonouzi, that it is 

more comprehensive and  precise. Furthermore, 

we have responded to problems of this issue. 

And since this explanation is not comprehensive 

all faces of principality of existence, we have 

presented the more comprehensive explanation 

that it contains all faces of principality of 

existence and quiddity. 

Keywords: principality, mental, existence, 

explanations of disputable, Tabatabaei, Modares-

e-Zonouzi. 
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 مقدمه
بحث  توانیدو گونه م یمسئله فلسف کیدر باب 

از مسائل  ی. در برخیقیو تصد یکرد: تصور
آن است؛  قیتصور مسئله دشوارتر از تصد یفلسف

 یکم در برخدست ـ مسئله اصالت وجود
ما به  یاست. در سنت فلسف نیچن ـآن یرهایتفس

و  انددادهینم یچندان تیاهم یمباحث تصور
بحث  یقیمصروف جنبه تصد راخود  همّ شتریب
جهت که مخاطبان خود را  نیاز ا دیشا اند؛کردهیم

نمونه،  برای. انددانستهیمسائل آگاه م نینسبت به ا
به  یاجمال یمسئله اصالت وجود، نگاه نیدر هم

 نی، اشواهدو  اسفار، مشاعرازجمله  آثار مالصدرا،
 . کندیم دییمطلب را تأ

مورد  دیبا یمهم یسائل تصورمبحث، م نیا در
از  یاز معاصران به برخ یکه بعض ردیبحث قرار گ
در  تیکه از ماه یمختلف رتفاسی مانند اند؛آنها پرداخته

از  برخی باب در. انداصالت وجود ارائه کرده هیسا
نشده  یبحث ایکمتر بحث شده است  ای زیمسائل ن

 داللت قیاز طر ایمباحث  یاست و تنها در مَطاو
 . افتیرا در هادگاهید توانیم یالتزام

اصالت و  ت،یوجود، ماه یمحل نزاع، معان ریتحر
بحث است.  نیا یتصور یازجمله معان تیاعتبار
قرار  نیبحث از ا نیا یتصور یاز معان گرید یبرخ

 تیوجود و ماه یاز معان کیکدام  نیاست: نزاع ب
ممکنات  ایاست؟ محدوده بحث، محسوسات است 

 از کیمباحث به کدام نیه موجودات؟ حّد در اهم ای
دو مفهوم  م،یهمه مفاه انیاست؟ چرا از م یمعان

که  یزیمحور قرار گرفته است؟ تما تیوجود و ماه
برقرار خواهد بود،  ـطبق مسئله اصالت ـ اءیاش انیم

ناظر به  ای ردگییرا در بر م یشخص هایدهیپد
و ادله مختلف  ریاست؟ نقش تفاس ینوع هایدهیپد
 و... .  ست؟یچ گفتهشیمبحث در موارد پ نیا

دست داده از محل نزاع به یریتحر دیبا نخست
 ری. تحرمیچه هست یشود تا مشخص شود اساسًا در پ

 نترییکه نام ـ مسئله در آثار مالصدرا نیمحل نزاع  ا
 یبخش دیاست؛ شا امدهین ـعرصه است نیفرد در ا

مسلمان  لسوفانینزد ف یحث تصورکه مبا لیدل نیبه ا
که اساسًا  لیدل نیبه ا یکمتر مورد توجه بوده و بخش

اند، اشاره کرده گرانیکه د ایگونهمحل نزاع به ریتحر
مبحث  نیمورد نظر مالصدرا نبوده است. مالصدرا ا

بودن وجود در  لیبه اص افتنیراه  یرا بالذات نه برا
ئله وحدت به مس یابیراه یموجودات، بلکه برا

وجود مد نظر داشته است. 
 ـبه ادله وحدت وجود  یآنکه با نگاه حیتوض

شرح فصوص در مقدمه  یصرینمونه ادله ق یبرا
نام به یامر ینیکه تحقق ع افتی میدرخواه ـالحکم

مالصدرا  یمفروض بوده و وقت نانینزد ا« وجود»
 یمبحث شده است، نخست در پ نیوارد ا لسوفانهیف

 یاء خارجیرا بر اش« وجود»نام به یه که امرآن بود
ما  یکه بتواند راهنما اء،یهم در همه اشاطالق کند؛ آن

اگر  دیمنظر شا نیبه وحدت وجود باشد. از ا
کند، مثاًل  ریمحل نزاع را تحر خواستیمالصدرا م

تحقق وحدت وجود به چه  ی: براگفتیم گونهنیا
وجود در همه  ینیبه تحقق ع ایاست؟ آ ازین ایمقدمه

  م؟یازمندیموجودات ن
که  استنیسخن باشد ا نیا دیمؤ تواندیم آنچه

 شمارد،یوجود برم یکه مالصدرا برا هایییژگیو
در  یصریق ـمثالً ـاست که هایییژگیهمان و باًیتقر

: 1375 ،یصریآورده است )ق شرح فصوصمقدمه 
از  یاز متأخران بعض یکه برخ ی(؛ در صورت13ـ15

 نکهیا گری. داندرفتهیوجود نپذ یرا برا هایژگیو نیا
در اسفار بالفاصله پس از مسئله اصالت وجود،  یو

 آنکهیب د،زنیبه مسئله وحدت وجود م یزیگر
موضع بحث از وحدت وجود باشد. البته ناگفته نماند 

که مالصدرا اقامه کرده،  ایاز ادله یکه از دل برخ
 ـ اندکرده انیب گرانیند آنچه دمان یمحل نزاع توانیم
 دست آورد. به ـمینبییادامه م در و

کرده  ریتحر نیمحل نزاع را چن ییطباطبا عالمه
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ما پس از در هم شکستن اصل شک و »است: 
است،  اءیاش تیکه واقع یلیسفسطه و اثبات ]امر[ اص

آنها را  م،کنییرجوع م اءی[ که به اشی]بار نینخست
از  یکه برخ م،یابیی[ مگریکدی]از  زیمامختلف ]و[ مت

 نکهیا نیدر ع ،سلب شده است گرید برخی از[ ها]آن
[ یعنی] ـآن ییمتحدند در دفع آنچه سوفسطا یهمگ

. پس در آنها ]= داندیرا محتمل م ـتیبطالن واقع
 ی... پس برامیابییموجود و... م ی[ مثالً انساناءیاش

حمل شده است و  است که بر آنها یاتیآنها ماه
 نیمتبا گریکدی[ از اءی[، ]اشاتیآن ]= ماه لهیوسبه

است که بر آنها حمل شده  ی[ وجودزیو ]ن ؛هستند
آنها دارد... و ازآنجاکه  نیمشترک ب ییاست ]و[ معنا

 یواحد تیجز واقع اء،یاش نیاز ا کیهر  یبرا
و  تیماه یعنی ـ تیثیدو ح نیاز ا یکی ست،ین

است که آن ]= هر  یقتیو حق تیواقع یبه ازا ـوجود
است و  لتمراد از اصا نی[ دارد؛ و ااءیاز اش کی

 تیثیاست ]و[ برگرفته از ح یاعتبار گرید ت یثیح
بالعرض به آن نسبت داده  ت،یاست، ]و[ واقع لیاص
 (. 14ـ15ب: 1421 ،یی)طباطبا «شودیم

 یکه امور میندار یدیما ترد: »سدینویم نیهمچن

وجود دارد که گمان   یآثار واقع ی  و[ دارا] یواقع

که  یامور نیاز ا کی. سپس از هر ستیکننده نگمان

دو  ـدر خارج واحدند نکهیا نیدر ع ـمشهود ماست 

 ریاز آنها مفهوماً غ کی]که[ هر  مکنییمفهوم انتزاع م

که مصداقاً متحدند، و آن  نداست، هر چ یگریاز د

که  یهستند، مانند انسان تیدو ]مفهوم[ وجود و ماه

انسان است و موجود  نکهیدر خارج است، که از آن، ا

 (.14الف: 1421)همو، « است، انتزاع شده است...

 تصوری معانی
 ابتدا، فلسفی نظریه یا مبحث یک در ورود از پیش
تبیین  خوبیبه آن تصوری معانی یا مفردات باید

 آن تصدیق، شود تصور درست معانی اگر؛ گردد
 . نیست دشوار ندانچ

 اعتباری، اصی ، ماهیت، وجود .5
 قرار این از اندبرشمرده وجود برای که ایمعانی
 ـ2، قضایا بین رابط یا حرفی معنای ـ1 است:
، است فاعل به نسبت متضمن که مصدری معنای

 فاقد که مصدری اسم معنای ـ3، بودن معنای به
 نفس ـ4، هستی معنای به، است فاعل به نسبت

 وجود ـ5، آن از حاکی مفهوم و عینی حقیقت
 . خارجی و ذهنی وجود مطلق ـ6، واجبی

 الشئ به ما ـ1 دارد:را  معانیاین  هم ماهیت
 کلی مطلق ـ3، ذهنی مفاهیم مطلق ـ2، هوهو
 گیرنده بر در ـ5، هو ما جواب در مقول ـ4، طبیعی

 . ماهیات و موجود حقیقت
بدین  نیز ـاست اصیل مقابل که ـ اعتباری

 معقوالت ـ2، منطقی ثانی معقوالت ـ1 :است معانی
 ـ4، ارزشی و اخالقی مفاهیم ـ3، فلسفی ثانی

 بالعرض تحقق ـ5، اجتماع ظرف در معتبَر معانی
 . فرض مجرد و توهم ـ6، شئ

این  ـگذشته از معانی مقابل  اعتباریتـبرای اصالت 
 ـ2واقعیت محقق در خارج،  ـ1اند: ی را ذکر کردهمعان

بذاته موجود بودن  ـ3منشأ اثر بودن در خارج، 
؛ مصباح یزدی، 111ـ111: 1372)مدرس آشتیانی، 

 (. 69ـ71/ 1: 1371؛ ربانی گلپایگانی، 21ـ23: 1415
 ضمن اعتباریت و ماهیت معانی از برخی

؛ شودیم مشخص وجود اصالت مختلف تفاسیر
 مذکور معانی از برخی پیداست چنانکهعالوه، به
 . اندشده تکرار نحویبه

 بالتب ، بالعرض، بالذات .7
 تفکیک مالصدرا نزد موضع این در معانی این

، برخی آثار در است ممکن اصالً و اندنشده
 و باشد بالمجاز مراد و دنباش رفته کاربه بالعرض

 و باشد رفته کارهب دیگری اثر در اصطالح همین
 نحوبه را دواین اساساًنیز  برخی. بدهد بالتبع معنای

 نزد. (45: 1391، )کاشانی اندبرده کار به مترادف
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 را معانی این و اندداده خرجبه دقتی که کسانی
 و بالعرض مقابل گاهی بالذات، اندکرده تفکیک
 . بالتبع مقابل هم گاهی و است بالمجاز

ض، داشتن حیثیت تقییدیه و مقصود از بالعر
واسطه در عروض و اسناد الی غیر  ما هو له و اسناد 

عبارتی، موضوع زمانی محمول را مجازی است. به
واسطه پذیرد که قیدی پذیرفته باشد و محمول بهمی

آن قید بر موضوع حمل شود، یعنی محمول حقیقتًا 
از آن  آن واسطه و قید است و موضوع مجازاً و 

شود. میان موضوع و به آن متصف می بالعرض
واسطه مغایرت است و اسناد محمول به موضوع، 

« جری المیزاب»اسناد به غیر است. مثال مشهور آن 
)ناودان جاری شد( است که جاری شدن حقیقتًا 

واسطه آب، ناودان نیز متصف وصف آب است و به
 شود. به محمول جاری شدن می

 واسطه و تعلیلیه تحیثی داشتن بالتبع از منظور
 هم، عبارتیبه. است له هو ما الی اسناد و ثبوت در

 هم و شودمی متصف محمول به حقیقتاً موضوع
 و ثانیاً موضوع و، بالذات و اوالً واسطه اما، واسطه
 بالذات و اوالً  چربی«. شد چرب نان» مانند بالتبع؛

 شودمی چرب حقیقتاً هم نان و است روغن آن  از
 اسناد اسنادی چنین. روغن چربی تبع به و اًثانی اما
 . (199ـ211/ 1: 1395، )نبویان است غیر به

 اوالً ـ حقیقتاً عینی تحقق هاوجودی اصالت نزد
 و بالعرض برخی؛ است وجود آن از ـبالذات و

 برخی ودهند می نسبت ماهیت بهآن را  بالمجاز
 . بالتبع دیگر

 وجود اصالت دیدگاه بررسی
توجه به تحریری که از محل نزاع بیان شد، با  با

 کنیم. رویکردی انتقادی مفردات بحث را بررسی می

   وجود اصالت مسئله مقدمات. 5
 این برای مقدمه چند، دیدیم که تحریری چنان با

، واقعیت اثبات و سفسطه نفی ـ1: بود الزم مسئله

 تغایر ـ3، وجود و واقعیت مفهوم   دو انتزاع ـ2
-مابه اصالتاًکه  واحدی واقعیت ـ4، دو این مفهومی

: 1378، )فیاضیباشد  مفهوم دو این از یکی ازای
 را (37: 1372، )مبینی ادراک بودن حقیقی. (41/ 1

نیز  برخی. افزود مقدمات این بر توانمی نیز
: 1382، )سپهری ندادهشمربرمی بیشتری مقدمات

 از بعضیالبته  که (9ـ37: 1391، فیاضی ؛171ـ175
 . تحویلند قابل دیگر مقدمات بهآنها 

 معنای مورد ن رِ وجود در مسئله اصالت وجود  .7
، )فیاضی دانندمی نزاع محل را برخی معنای سوم

 )مصباح را چهارم معنای برخی و (21: 1391
 معنای. (211/ 1: 2117، رفاعی ؛21: 1415، یزدی
 بودن روشن عنایمبه دانستن نزاع محل را چهارم
 از مقصود اگر. است آغاز همان از نزاع نتیجه
 از مقصودویژه به و عینی حقیقت نفس، وجود
دلیل  اقامه به نیازی، باشد آن مجازی معنای ماهیت

 از مراد اگر. نیست وجود بودن عینی اثبات برای
 همین، باشد عینی تحقق نفس نیز سوم معنای
 صورت این یرغ در. است صادق آن مورد در سخن

 برای که هاییویژگی با باشد وجودی اگر یعنی ـ
 که باشد بالذاتی و اوالً  وجود یا، اندشمرده بر آن

 .دارد اثبات به نیاز آن بودن اصیل ـگویندمی برخی

   وجود اصالت مسئله در ماهیت معنای .9  
 هی هی حیث من ماهیت را نزاع محل برخی

 ماهوی کلی مفاهیم یا (96: 1388، صابری )فیاض
 (145ب، 1376، آشتیانی ؛59: 1389، )نوری
 دیگر، باشد نزاع محل ماهیتی چنین اگر. انددانسته
 ـبالذات ـ تحقق برای استدالل همهاین به نیازی
 همان نزاع محل» اند:گفته. همچنین نیست وجود
 موفق آن ناحیه از که است جاعل به منتسب ماهیت

 کلمه حمل مستحق و شده تیحیثی چنین کسب به
 در. [موجوده ماهیت =] است شده خود بر موجود

... آیا: شودمی مطرح چنین نزاع صورت این
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 اصیل اینکه یا... شودمی اصیل خارج در... ماهیت
« است؟ ماهیت بر عارضه حیثیت آن خود

 طبق تنها موجود ماهیت. (49: 1375، )سبحانی
 عینیت و وجود اصالت تفسیرـ تفاسیر از برخی
 ماهیت تفاسیر اکثر در و است نزاع محل ـماهیت

 وجود دانستن مصدری معنای به، دانستن موجود را
 ضمناً . بود خواهد آن بودن اعتباری درنتیجه و

 مالرجبعلی رأی یادآور کردیم نقل که عباراتی
، 56: 1386، تبریزیاست ) وی پیروان و تبریزی

. (471و466ـ468: 1363، پیرزاده ؛68 و 64ـ65
 جواب فی یقال ما معنای به ماهیت است همچنین

 . دانندمی نزاع محل را ماهیتی چنین برخی ماهو؛
( 49/ 1: 1376ماهیت به حمل شایع )شیروانی، 

عنوان امری محقق لحاظ را محل نزاع دانستن، اگر به
محل  ــ چنانکه گفتیم شود، تنها در برخی تفاسیر

ود، و اگر امری عدمی لحاظ شود، نزاع خواهد ب
نیازی به استدالل آوردن برای تحقق عینی وجود 

معنای نفاد به ـنیست. کسی که ماهیت را حدّ وجود 
تواند ماهیت را داند، دیگر نمیمی ـو نهایت شئ

معنای ما یقال فی جواب ماهو بداند، زیرا چنین به
بر آن اگر روا باشد که نام ماهیت را  ـماهیتی 
اند، ما یقال فی جواب ما لیس چنانکه گفته ـبگذاریم

معنای ( است، زیرا حدّ به2: 1391هو )فیاضی، 
های شئ نیست، بلکه فقط نهایت شئ بیانگر ویژگی

گوید که آن شئ چه چیزهایی نیست؛ و به ما می
البته در این صورت فهم آن شئ منوط به فهم تمام 

 !خواهد بود ـاء دیگریا حّد اشی ـاشیاء دیگر 
 تفاسیر ارائه از پس که ماهیت از معنایی آیا
 که معنایی بر منطبق، شودمی حاصل وجود اصالت

 در شود؟می، است بحث مورد نزاعمحل  در
 و بالذات عینیت ماهیت و وجود برای که تفسیری

 شاید. نیست وارد ایرادها این، است قائل بالتبع
 معنای در ماهیت را سیرتفا تمام مشترک قدر بتوان
 . دانست شئ تمایز جنبه

   وجود اصالت مسئله در اصالت معنای .9
، تحقق عینی شئ در بیشتر تفسیرها مقصود از اصالت

است و البته این تحقق با منشأ اثر بودن تالزم دارد 
(. این معنا از تحقق 85/ 1: 1371)ربانی گلپایگانی، 

مسکوت است. اما  نسبت به بالذات یا بالتبع بودن
برخی که قائل به عینیت وجود و ماهیت هستند، 
مقصودشان از اصالت، تحقق بالذات وجود در مقابل 

(. در 21: 1391تحقق تبعی ماهیت است )فیاضی، 
این معنا ماهیت نیز تحقق عینی دارد اما اعتباری 

 است، به این معنا که تحققش تبعی است نه بالذات. 
 امر ـتفسیر این برخالف ـ تفاسیر بیشتر در

، بالتبع تحقق نه و دارد بالذات تحقق نه اعتباری
 شئ حدّ بر مثالً، است المجاز و بالعرض بلکه

 نه اطالقی چنین طبعاً و کنیممی اطالق را ماهیت
 اسناد باب در که مثالی در. بالتبع نه و است بالذات
 تحقق نیز امر آن، دیدیم امری به وصفی مجازی 
 امری که، را شئ حدّ  توانمی آیا حال ؛داشت
 کرد؟ وصفی به متصف مجازاً حتی، است عدمی

   ماهیت و وجود اتحاد وجوه. 1
 وجود مصداقی اتحاد از سخن نزاع محل تحریر در
 تفاسیر اینکه به توجه با حال. آمد میان به ماهیت و

 شدهارائه  وجود اصالت سایه در ماهیت از متعددی
  گفت؟ سخن دو این اتحاد از نتوامی آیا، است

 تفسیر طبق ماهیت و وجود اتحاد» اند:گفته
 هر ماهیت و وجود داشتن عینی تحقق =] نخست

 [دیگری بودن بالتبع و یکی بودن بالذات و، دو
 وجود حدّ  =] دوم تفسیر بر بنا. است عینیت نحوبه

 و، است محدود و حدّ اتحاد باب از [ماهیت بودن
 بودن   وجود ذهنی  ظهور =] سوم تفسیر پایه بر

 «است وهمی و محض ذهنی اتحاد این [ماهیت
 اتحاد از سخن توانمی آیا اما. (58: 1391، )فیاضی

 محدود با ـاست عدمی امری اینجا در که ـ حدّ
 وجود معناست؟ چه به ذهنی اتحاد آورد؟ میانبه
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 از شاید. ندارد تحقق ذهن در که عینی
 و وجود اتحاد» اند:گفته ادامه در که روستهمین

 بر بنا و حقیقی اتحادی نخست تفسیر بر بنا ماهیت
 سوم تفسیر بر بنا و است مجازی دوم تفسیر

 منظور اگر البته؛ (66همان: ) «نیست کار در اتحادی
 . نباشد قبلی سخن همان «مجازی» از

 دواین شد گفته نزاع محل تحریر در اینکه
 ذهن به را ماهیت تبعی حققت، دارند مصداقی اتحاد
 به بالعرض واقعیت شد گفته اینکه و، کندمی متبادر
 معنای همان ظاهراً، شودمی داده نسبت ماهیت
 در البته که ؛است منظور ماهیت حّدی و مجازی

 . نیست اتحادی دیگر صورت این
 و وجود =] آنها میان اتحاد» اند:گفتههمچنین 

 خارجی عینی امر کی میان اتحاد نوع از [ماهیت
« بود خواهد انتزاعی اعتباری مفهوم یک با

/ 3: 1385؛ همو، 12: 1382، دینانی )ابراهیمی
 ذهنی انتزاعی اعتباری مفهوم با عینی امر آیا. (154

 مفهوم این گفت توانمی، آری دارد؟ اتحادی
 از برخی طبق همآن ـ شودمی اطالق آن بر اعتباری
 . خیر ،اتحاد اما ـتفاسیر

 در ماهیت و وجود اتحاد انکار اندگفته برخی
 وجود اصالت به قائل هم که معناست این به خارج
: 1387، یزدی )مصباح ماهیت اصالت هم و باشیم

 در اما، نیست روا دو هر اصالت البته؛ (87/ 1
 و داندمی بالذات و اوالً را یکی که خاص معنایی
 البته ـ را دو ره تحقق، بالتبع و ثانیاً را دیگری

 . داندمی روا ـاتحادی نحوبه

   اعتباری ماهیت. 9
 ما را نزاع محل در ماهیت برخی چند هر که دیدیم
 چیزی چنین البته و، دانندمی ماهو جواب فی یقال
 و بالعرض تحقق معنایبه ـ اعتباری تواندنمی

 حدّ  را آن ادامه در اما، باشد ـبالتبع نه و المجاز
 معناییبهنیز  چیزی چنین و دانندمی ودوج

 این در ماهیتی چه پس، باشد اعتباری تواندنمی
 تفسیر بر بنا» اند:گفته است؟ اعتباری مبحث
 من ماهیت، است نامتحقق و اعتباری آنچه نخست
، موجود ماهیت نه، است مطلقه( )ماهیت هی حیث

 امر دیگر تفسیرهای بر بنا اما. است وجود عین که
، )فیاضی «است موجود ماهیت همان تباریاع

 دواین در ماهیت اینکه به توجه با حال. (63: 1391
 درـ، ندارد عین عالم در تحققی هیچ اخیر تفسیر

 ظهور دیگری در و است وجود حدّ تفسیر یک
 همان اعتباری امر گفت توانمی آیا ـذهن در وجود
 لفظ توانمیآیا  واقع در است؟ موجود ماهیت
 برد؟ کاربه آنها برای را موجود

   ماهیت مصادیق یا مصداق. 2
 یا، دارد واحدی معنای ماهیت، تفاسیر اکثر طبق
 اما... . یا وجود حدّ ذهنی ظهور یا است وجود حدّ

 ماهیت مصداق را وجود از غیر امری هر برخی
، نظر این در ماهیت. (11: 1391، )فیاضی دانندمی

. (12همان: ) شودنمی شامل را اعدام و وجود
 تفسیر طبق» گویند:می که مبناست همین بر ظاهراً

 طبق بر ولی، بس و است وجود اصیل نخست
 هم وجود حقیقی صفات سوم و دوم تفسیر
 . (63همان: )« اصیلند
 با و بدانیم ماهیت را وجود از غیر امر هر اگر

 باید را نزاع محل، باشیم روروبه ماهیات تعدد
 از بالتبع تحقق و بالذات تحقق کنیم: قریرت گونهاین
 است؟ مفاهیمی یا مفهوم چه مصداق آن

 . علت اخذ وجود و ماهیت در تحریر مح  نزاع 1
 توانمی شئ از که متعددی مفاهیم میان از چرا

، بودن متحرک، معلولیت، وحدت مانندـ کرد انتزاع
 ماهیت و وجود مفهوم دو... ـ و حجم، سفیدی

 هر که تفاسیر از برخی در اند؟شده واقع نزاع محل
 این از بخشی به دانندمی ماهیت را وجود غیر امر

 در مختلف ماهیات زیرا، شودمی داده پاسخ پرسش
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 این جای هنوز اما. هستند نظر مورد تفاسیر آن
. است نزاع طرف یک وجود چرا که هست سؤال

 رقرا وجود بر تقسیم مدار اینکه» اند:گفته پاسخ در
-شده منقسم وجود غیر و وجود به مفاهیم و گرفته

 در بحث طرف  دو نزاع اساساً که روستآن از، اند
 این ولی. (14: 1391، )فیاضی «است وجود مورد
 بودن «معلول» اگر آیا. رسدنمی نظر به موجه سخن

 میان نزاع گفتیممی باید، بودمی نزاع طرف یک
 است؟ ماهیات ـمثالًـ و بودن معلول

 از، آیدمی بر نزاع محل تحریر از که گونههمان
 که است شده واقع نزاع طرف یک وجود رویآن

 از منظور. است خارج در شئ تحقق جنبه از حاکی
 متحقق امر وجود محکی که نیست این سخن این
 معنای همان این شود گفته که، است خارج در

. یمگرفت ایراد آن بر که، است وجود چهارم یا سوم
 یک رویآن از وجود گفت تواننمیهمچنین 

 طرف   و است عامی مفهوم که است نزاع طرف
 مثالً  و است گرفته قرار ـماهیات ـ مقید مفاهیم
بعضی  شامل فقط... و بودن معلول و متحرک

 به نیز وحدت ـمثالً ـ زیرا، است موجودات
 اما، گیردمی بر در را موجودات همه، اعتباری

 تردقیق تعبیر به و ـ ماهیت. نیست نزاع طرف
 که اندگرفته قرار نزاع طرف رویآن از هم ـماهیات
 محکی آنکهبی، هستند شئ تمایز جنبه از حاکی

 . نباشد متحقق خارج در آنها

  تقدم معنای در اصالت. 4
 معنایبه تفاسیر بیشتر در اصالت، دیدیم چنانکه
 عینیت به قائل که تفسیری در و است عینی تحقق
 تحقق معنایبه اصالت، است ماهیت و وجود
. ماهیت تبعی تحقق مقابل در، است وجود بالذات
. اندداده دست به اصالت از دیگری معنای برخی

 امر دو این از که شده واقع معنی این در خالف»
 که اندگفته بعضی. دیگر آن بر مقدمند یک کدام

 که اندگفته یبعض و است مقدم [ماهیت =] شئ
 تحقیق خواهیمب ما اگر و است؛ اقدم و اظهر وجود

 ببینیم و کنیم مالحظه اوالً که باید کنیم معنی این
 یک کدام و است اصل امر دو این از یککدام که

 خواهد مقدم البته، باشد اصل که کدام هر چه، فرع
 معقول فرع بر اصل تقدم چراکه، دیگر آن بر بود

 . (29: 1361، مشکور ؛53: 1362، )قمی «نیست
اصل و فرع در اینجا همان تقدم و تأخر است. از 

ها نیز معنای اصل و برخی عبارات اصالت وجودی
شود. فرع بودن  وجود و ماهیت به ذهن متبادر می

ضمناً تقدم نزد صاحب عباراتی که نقل کردیم، از آن  
بنا، بر اصلیت ماهیت و فرعیت »ماهیت است. 

(. این معنا از تقدم و 54: 1362)قمی،  «وجود است
تأخر غیر از معنای بالذات و بالتبع است. در این معنا 

نوعی ثنویت در  ـتقدم و تأخراز اصلیت و فرعیت ـ
عالم  عین حاکم است، اما در تفسیر بالذات و بالتبع 
و همچنین در برخی تفاسیر مختلف  بالذات و 

 . بالعرض، ثنویتی در عالم عین نیست

 . مقصود بالذات یا بالعرض بودن مسئله اصالت 59
 هر از فارغ ـ ماهیت یا وجود اصالت مسئله آیا

 بوده فیلسوفان بالذات مقصود  ـآنها از تفسیری
 پیش را بحثی چنین دیگری مقصود برای یا است

 ـ فارابی سوی از ماهیت از وجود تمایز اند؟کشیده
 ممکن صدور و خلقت نظریه تبیین برای ظاهراً که
-می اقتضاء را بحثی چنین ـاست بوده واجب از

. (83/ 1: 1385، دینانی )ابراهیمی است کرده
 وجود به شئ تشخص که مسئله این همچنین

 که بدانجا تا است؛ بوده بحثی چنین مقتضی، است
 اصالت به قول جوانه نخستین اندشده مدعی برخی
: 1381، یزدی )مصباح است بوده مسئله این وجود

 . (311/ 1: 1374؛ همو، 194/ 1
اما نزد عرفا که مسئله وحدت وجود را مطرح 

یعنی  ـاند، مسئله اصالت وجود رویه دیگر آن کرده
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بوده است. آنان نیز سخن از اعتباری  ـوحدت وجود
( و 14: 1375اند )قیصری، میان آوردهنبودن وجود به
از آنها، وجود کم برخی های دستمدار استدالل

بوده و تمایز وجود و ماهیت برای آنها مدخلیتی در 
اخذ مسئله وحدت وجود نداشته است. از این به 

و عاملی  ـبعد، وحدت وجود هم یکی از عوامل 
برای روی کردن به مسئله اصالت وجود بوده  ـمهم

ویژه برای فیلسوفی ـ همچون مالصدرا ـ است؛ به
گمان باشد. در این رویکرد بی که نگاه عرفانی داشته

تر از دیگر مسائل برای مسئله وحدت وجود مهم
 ؛آوری وی به اصالت وجود بوده استروی
آوری به نظریه اصالت چنانکه عامل مهم رویهم

ماهیت و در مقابل اصالت وجود ایستادن، نزد برخی 
 گریز از مسئله وحدت وجود بوده است. 

 هم دهدمی مبحث نای به مالصدرا که عنوانی
، )مالصدرا «عیناً الوجود تحقیق فی» ـ مشاعر در

 للوجود ان فی» ـ اسفار در هم و ـ(43: 1376
 نوع از حاکی ـ(38/ 1: 1981همو، )« ۀ عینیۀحقیق
« وجود» کتاب دو هر دراو  باشد؛ تواندمیوی  نگاه

گاه  البته؛ آوردمی مفرد صورتبهعموماً  را
 طبق، مالصدرا. استرفته  کاربه نیز جمع صورتبه

 هم و (351/ 2همان: ) اسفار در هم ـخودش گفته
 در ماهیت به ـ(54: 1386همو، ) ایقاظ النائمین در

 جلوگیری برای باشد سپری تا دارد نیاز اشفلسفه
 . خداوند به نقائص و شرور انتساب از

 و وجـود تحقـق نحوه باب در مالصدرا ن ر .55
   ماهیت

مالصدرا تصریح دارد که  ـچنانکه دیدیم ـ از سویی
هم ماهیت آناش نیازمند است ـبه ماهیات در فلسفه

عینی، واال ماهیت ذهنی یا حتی عدمی مانع انتساب 
تواند باشدـ و از سوی دیگر، امری به خداوند نمی

اگر برای ماهیات تحقق تبعی قائل باشیم و آنها را 
چنانکه در نظریه اصالت  ـدانیم هم حقیقتاً موجود ب

توان به نمی ـاندوجود و عینیت ماهیت دانسته
که مالصدرا قائل  دانیموحدت وجود رسید، و می

به وحدت وجود بوده است، یعنی تحقق تبعی 
تواند منظور وی نمی ـمعنایی که گذشتبه ـماهیت 

توان میان این دو قول جمع بوده باشد. چگونه می
د؟ یعنی هم گفت وی قائل به وحدت وجود بوده کر

 و هم ماهیات را کنار نگذاشته است. 
 تحقق نحوه از دیگری تفسیر توانمی اینجا
 دوگانگی و ثنویت نوعی اینکه آن و داشت ماهیت

 و باشیم قائل عین عالم   در ماهیت و وجود میان
 و بالذات و اوالً متحقق  و اصیل امر را وجود
 خود که هاییتمثیل. بدانیم ثانی امر را ماهیت

 مطلبی چنین از حاکی، گیردمی کاربه مالصدرا
 همانا» گوید:می مشاعر آغاز در نمونه برای. است

 و است موجودی هر در ثابت اصل  [وجود =] آن
، وجود جز و است حقیقت [همان، وجود =] او

: 1376همو، ) «است شبح و سایه و عکس مانند
 البته، نیستند شئ خود شبح و سایه و عکس. (11

 . اندشئ با مالزم همیشه که هستند اموری
 پی در ـمواردی در جز ـ نوشتار این در چون

 از تصور و تصویر این نقد در، نیستیم مطالب نقد
 ثانوی ماهیت باب در؛ گوییمنمی چیزی ماهیت
 عقلش که است تصوری» که بگوییم قدر همین
 . «تصدیق کندنمی

   نزاع مح  از دیگر تحریری امکان .57
ها در باب مسئله اصالت و نیز در برخی دیدگاه

برخی از تفاسیر اصالت وجود، ماهیت هم 
در خارج تحقق دارد. در این صورت  ـنحویبهـ

ازای یکی از توان گفت امر خارجی مابهدیگر نمی
دو است بلکه امر خارجی مصداق اولی یا این

دو و مصداقی ثانوی یا تبعی اینبالذات یکی از 
دیگر مفهوم ذهنی است. شاید با توجه به چنین 

ای بوده که برخی محل نزاع را در دو مرحله نکته
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اند. با نادیده گرفتن یا ناروا دانستن تحریر کرده
اگر تحقق دو امر از »اند: چنین مطلبی است که گفته

 ابتدا در عالم خارج از ذهن مفروض گرفته شود ـ
در طول هم یا در عرض هم یا عین هم ـ باب تقریر 

 (.122: 1391)بنیانی، « شودمحل نزاع بسته می

 از محل نزاع  یمدرس زنوز ریتحر
 ییابتدا ریدر تحر نکهیو ا ریتوجه به نکته اخ با

و  ت،یماه ایدارد  ینیوجود تحقق ع ایمحل نزاع 
هر دو تحقق  تیرا که هم وجود و هم ماه یموارد

از محل  یگرید ریتحر رد،گییدارند، در بر نم ینیع
 دآییکه در ادامه م یریاست. تحر ینزاع ضرور

 است.  ییخأل نیرفع چن یبرا
الحکم محل نزاع را  عیمدرس در بدا یآقاعل

که در اصالت  یخالف»کرده است:  ریتحر نیچن
: بود موضع دو در اند،کرده تیوجود و اصالت ماه

ود را در واقع، بدون تعمل مفهوم وج اآی آنکه اول
 یفرد ات،یاز ماه یتیعقل و اضافه آن مفهوم را به ماه
خارج  ات،یو ماه میمتحقق باشد که از سنخ مفاه

که از  ای¬آنکه فرد او منحصر بود به حصه ایباشد، 
حاصل  اتیاز ماه یتیاضافه عقل آن مفهوم را به ماه

بر حکما  نیو متأله نیو مشائ نیمتکلم نیشود. محقق
 نیبود... و جمهور متکلم یواقع یآنند که او را فرد

 یاو و بعض نیاشراق و تابع خیدر هر موجود و ش
بود، بر آنند که  تیاز اعاظم، در هر چه ذوالماه گرید

نباشد مگر حصه مذکوره. دوم آنکه  یوجود را فرد
بود،  یواقع یپس از آنکه ثابت شد که وجود را فرد

وجود باشد و  یفرد  واقع ت،یاصل در تقرر و موجود
آنکه  ایتابع او بود  تیدر تقرر و موجود تیماه
. اشددر تقرر اصل بود و فرد  وجود تابع او ب تیماه

بود و  لیحکما بر آنند که وجود اص نیو متأله نیمشائ
« باشد لیاص تیبر آنند که ماه نیمتکلم نیمحقق

 (. 217: 1381 ،ی)مدرس زنوز
در موضع  تیفرد داشتن ماه نکهیبا توجه به ا البته

دارد، در موضع دوم  انیهمچون مشائ یاول قائالن
دانست،  ـنه بالتبعـو بالعرض  یآن را ثانو توانینم

 یگرفتن ذکر قائالن دهیو ناد یتوسع یاما با لحاظ
و بالعرض دانست.  یآن را ثانو توانیآن، م یبرا

 اندهبه دست داد یریتحر نیچن زیاز معاصران ن یبرخ
که  گرید یدر جا یانی(. آشت51ـ52: 1361 ،یانآشتی)

 ریبا تحر انشیبوده، ب ریتحر نیهم انیب یظاهراً در پ
در باب موضع  نکهیدارد؛ ازجمله ا هاییتفاوت نجایا

وجود ]=  نیآنکه فرد بالذات ا ای»...  دگوییدوم م
و  یاراعتب یاست و وجود امر تیموجود[ ماه

 «رودیشمار مبه هیعقوالت ثاناست و از م یمصدر
در موضع  کهی(، درصورت44الف: 1376 ،یانی)آشت

 ای یو ثانو یکیبالذات بودن  ای یدوم سخن در اول
 یطرف اعتبار کی نکهیاست، نه ا یگریبودن د یتبع

بودن وجود  یو مصدر یاعتبار رایباشد، ز یو مصدر
 در ـاندآورده نجایدر ا یگونه که خود وهمان ـ

 . است اول موضع
فرد بالذات ]بالذات  ایآ: »سدینویدر ادامه م او
نبودن در موضع دوم است[ اختصاص به  ایبودن 

از حدود وجودات انتزاع  تیوجود دارد و ماه
]است و[  یواقع یامر تیماه نکهیا ای... شودیم

بالذات منشأ انتزاع  اتیماه یتحقق و ثبوت خارج
(، 44ـ45)همان:  «شدبایم یهیمفهوم عام بد نیا

اگر فرد   ع،یموضع دوم بدا ریطبق تحر کهیدرحال
تابع وجود خواهد بود، و  تیبالذات وجود باشد، ماه

در  تیماه یبرا یچون نحوه تحقق رسدیبه نظر م
موضع اول مفروض است و سخن بر سر تحقق 

در خارج  یداشتن وجود است؛ پس هر دو تحقق
 تحدود وجودا توانیرا نم تیماه گریدارند و د

 توانینم گریبالذات باشد د ت،یدانست. البته اگر ماه
 یرونیدانست. از هم یهیوجود را مفهوم عام بد

و  یکیبالذات  ای یموضع دوم را تحقق اول توانیم
 دانست.  یگریبالتبع د ای یثانو

 ینیدر خالف اول، بحث بر سر تحقق ع نیبنابرا
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 یبرا ینحوه تحقق آنکهیاست، ب دونیاز ا یکی
شود و در خالف دوم، بحث بر سر  ینف یگرید
 یگرینحوه تحقق د ،یکی ینیکه با تحقق ع استنیا

 تماهی و است اصل وجود اندچگونه است؟ که گفته
باشد که  یاز تابع بودن همان شانیتابع؛ حال اگر مراد ا

دارند،  ینیع تحقق دو هر اند،از معاصران گفته یبرخ
 . بالتبع یگریاست و دبالذات  یکی

به متکلمان،  یکه و هاییباب انتساب در
 یمبسوط یقیتحق دبای ،و عارفان داده لسوفانیف

 نیجمهور متکلم»معتقد است:  ی. زنوزردیصورت گ
وجودند  تیو انتزاع تیاز حکما بر اعتبار نییو اشراق
از عرفا بر اصالت و  نیاز حکما و محقق نیو مشائ

 ،؛ همو52الف: 1361 ،یوز)زن« وجودند تینیع
سخن  نیکه ا دآییعبارات بر م نی(. از ا49ب: 1361

 ریبا تحر یاندک رییدر باب موضع اول است، که تغ
خرج به یشتریو دقت ب کیتفک نجایدارد. در ا نجایا

که در موضع دوم به  یداده شده است. در مورد انتساب
که  از معاصران یگفت: برخ دیبا زنی اندداده انیمشائ

 ندگوییم تند،یماه تینیو ع دقائل به اصالت وجو
در خارج قائل  تیوجود و ماه تینیبه ع انیمشائ»

 (. 59: 1391 ،یاضفی) «اندبوده
 یناظر به اختالف توانیموضع دوم را م ریتقر

 یداده است و کسان یدانست که بعد از مالصدرا رو
را مقدم  تیماه روانشیو پ یزیتبر یچون مالرجبعل

 وجود را.  ها،یاز اصالت وجود یاند و برخرفتهگ
در نظر داشت  دیکه در موضع دوم با یمهم نکته

من  تیطرف نزاع را ماه دینبا گریکه د استنیا
هم  تیماه رایدر نظر گرفت، ز یمفهوم ای یه ثیح

را که گفته شده است اصل در  نیدارد. ا ینیتحقق ع
ود است، و وج تیاز ماه کیکدام تیتقرر و موجود

معنا گرفت  نیبه ا دیبا داست،یچنانکه از عباراتشان پ
 یگریدر تحقق تابع د کیکدام ینیدو امر ع نیکه از ا

 . ستین یگریتابع د کیاست و کدام 
 موضع»: اندگفته رینحوه تحر نیدر نقد ا یبرخ

 رفتهیکه اصالت وجود را پذ شودیمطرح م وقتی دوم
 ،یفرد واقع تیدصورت در موجو نیکه در ا میباش

تابع او و شق  تیاصل وجود خواهد بود و ماه
)ارشد « فرض نمود توانینم شیبرا زین یمخالف

و همکاران،  ی؛ خسرو85: 1391 ،یو خسرو یاحیر
 میآورد ترشیکه پ یحاتی(. از توض49: 1396

 رادی. استیوارد ن رادیا نیکه ا شودیمشخص م
موضع دوم  ریبه تحر یازیاست که ن نیا یمعنابه
 رفتهیاما اگر در موضع اول تحقق وجود را پذ ست،ین

. ستیبالذات آن ن ای یتحقق اول یمعنابه نیا م،یباش
کرد که موضع  ریتحر یگریمحل نزاع د دیبا نیبنابرا

نبودن آن را  ایبالذات بودن  ای یما را در باب اول
 مشخص کند. 

است  یکه اصالت ماهو کسی»: اندگفته نیهمچن
وجود سخن گفته است و  یمصدر یدرباره معنافقط 
و  دیایتا ب داندیفرد نم یمعنا را اصالً دارا نیاو ا

 نیمصداق بالذات ا ایآ یخارج تیبحث کند که واقع
دو  نجای... اتیمصداق بالذات ماه ایمفهوم است 

واقع شده  همموضوع نزاع وجود ندارد که در طول 
ا توجه به (. ب159: 1384 لو،یی)کربال« باشند
که  ی. کسستیوارد ن زین رادیا نیگذشته ا حاتیتوض

 یمصدر ییاست لزوماً وجود را معنا یاصالت ماهو
تحقق وجود را  ت،یکه با تحقق ماه ی. کسانداندینم
در موضع دوم تحقق بالذات  دیبا کنند،یانکار نم زین
 یمالرجبعل می. چنانکه گفتدرا مشخص کنن یکی

 یو برا دانندیم لیرا اص تیاهم روانش،یو پ یزیتبر
 قائلند.  ینیتحقق ع زیوجود ن

بر  مبتنی دوم خالف اگر»: اندگفته نیهمچن
 یوجود( باشد، تفاوت یموجود )نه فرد واقع رشیپذ
 ور،ی)کد« خالف اول و دوم نخواهد بود نیب یفن

 دونیاست که تفاوت ا یدر حال نی(. ا113: 1382
 ته مشخص است. گذش حاتیخالف با توجه به توض

 هر»: اندگفته ریتحر نیبر ا رادیدر ا زین یبرخ
[... یتیو اصالت ماه ی]= اصالت وجود قفری دو
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اصالً تابع و متبوع  تیبر هو تیدر حمل موجود
به  ی(. نگاه91: 1377 ،یمازندران ی)حائر« نسازند

 نیمختلف بعد از مالصدرا خالف ا یهادگاهید
 . کندیمطلب را روشن م

داشتن  یقیحق واقعی فرد»: اندگفته نیهمچن
و  ستیوجود قبل از اثبات اصالت وجود مسلم ن

محل  ریگفت در تحر دی(. با97)همان: « ممنوع است
 . میستین یاثبات امر ینزاع در پ
 یآن به وجه ریو تفس ریتحر نیاز ا دفاع

 یعنی ست،یآن ن جهینت رشیپذ یمعنامطلوب به
را قول  یکیتقدم  ایکه بالذات بودن  ستین نیچن

را ناظر به مقام  ریتحر نی. در واقع امیصواب بدان
که توانسته است  مدانییم ینیپس یواقع و نگاه

کند.  ریمختلف را در دو محل نزاع تحر یهادگاهید
قرار دارند نه در  گریکدیدو محل نزاع در طول  نیا

 چیه تیبا تحقق ماه یعرض هم. البته اگر کس
 یازیوجود قائل نباشد، ن یبرا ینحوه تحقق خارج

 . ستین یو یموضع دوم برا انیبه ب
 لیذ ترشیکه پ ایضمن  دوازده شماره در

موارد  یشد، بعض انیمحل نزاع ب ییابتدا ریتحر
بود. در باب  زین ریتحر نیناظر به موضع دوم ا

 ،یاعتبار ت یاصالت، ماه یوجود، معنا یمعنا
و  6و  4و  2 یهااز اصالت )شماره گرید یمعنا

 حیذکر شد. توض ی(، در باب موضع دوم مطالب9
 7و  3 هایموضع را از شماره نیاز مطالب ا یبرخ
 زنی هااز شماره یبه دست آورد. برخ توانیم 8و 

باشند  یتوانند جار-یدر هر دو موضع م
که  ی(. مطلب مهم11و  11و  1 های)شماره

 که بر فرض تحقق وجود و استنیا ماندیم
در  دونینحوه اتحاد ا ـموضع دوم یمدعا ـ تیماه

 ـ هایاز اصالت وجود یبرخ ست؟خارج چگونه ا
 دونیا تینیقائل به ع ـگذشت 5چنانکه در شماره 

 تیو البته بالذات بودن وجود و بالتبع بودن ماه
)و نه  یتحقق ثانو یرا دارا تیبودند. اگر ماه

را مقدم بر وجود  تیاگر ماه ای میبالعرض( بدان
 هچگون دونینحوه اتحاد ا (9)نک: شماره  میبدان

 یریدر جانب اصالت وجود تعاب ایخواهد بود؟ آ
 توانندیم تیماه یچون عکس و ظل و شبح برا

 تیباشند؟ اگر ماه قیمقصود مقرون به توف انیدر ب
از  شیپ ایتقدم دارد، تقدم آن چگونه است؟ آ

 قق دارد؟ و... تح زیافاضه وجود به آن ن
را که  ایهمه ادله باًیتوجه است که تقر جالب

)مالصدرا،  جعل الوجودو رساله  مشاعرمالصدرا در 
ناظر به هر دو  توانی( اقامه کرده است، م1375

 تواندیخود م نیمحل نزاع دانست، و ا ریموضع تحر
را فرو  تیاز آن باشد که مالصدرا جانب ماه یحاک

هم  لین دالیاز همه ا نکهیانگذاشته است؛ ضمن 
 ت  یو هم ماه دیرا فهم یثانو یمعنابه ت  یتوان ماهیم
 بالتبع را.  یمعنابه

 از محل نزاع سندگانینو ریتحر
محل نزاع فقط در باب تحقق  ییابتدا ریتحر در
بود و  انیسخن در م تیاز وجود و ماه یکی ینیع
هر دو را  توانیمطلب که ممکن است و م نیا
دوم  ریدانست، مغفول مانده بود. در تحر ینیع

شده بود  یمفروض تلق یامر تیماه زیمحل نزاع ن
فرد بودن آن  یبرا یاز قائل شدن به قائالن نیو ا
آن در  یتبع ای یتحقق اصل زیموضع اول و ن در

از اصالت  یریتفاس نیبنابرا داست؛یموضع دوم پ
 یبرا ینیتحقق ع گونهچیوجود را که در آنها ه

 ای. اما آگرفتیدر بر نم ست،یقائل ن تیهما
کرد که هم  ریتحر ایگونهمحل نزاع را به توانیم

و هم  دیهر دو سخن بگو ینیدر باب تحقق ع
نکند، تا  یتلق ینیع یموارد امر یرا در برخ تیهما

 رد؟یاصالت وجود را در بر بگ ریاز تفاس یبرخ
محل نزاع  توانیم یمنظور نیتحقق چن یبرا
 ایدارد  ینیع یوجود فرد ایکرد: آ ریتحر نینرا چ

موارد  یدر برخ تیندارد، با لحاظ فرد داشتن ماه
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اگر وجود فرد  گر؟ید یو فرد نداشتن آن در موارد
بدون فرد  تواندینم گرید تیندارد، طبعاً ماه ینیع

. اما ابدییان میپا جانیباشد، و نزاع در هم یخارج
د، سؤال و موضع داشته باش ینیاگر وجود فرد ع

داشتن  ینیبا لحاظ فرد ع ای: آشودیدوم مطرح م
چون در ـندارد  ایدارد  ینیفرد ع زین تیوجود، ماه
. اگر ـمفروض نبود تیماه ینیتحقق ع یسؤال قبل

 تیاصالت وجود موضوع ریاز تفاس یندارد، برخ
 تیظهور وجود بودن ماه مانند یریتفاس ابند،ییم

در ذهن.  تیدّ وجود بودن ماهظهور ح ایدر ذهن 
 ریدارد، همان تحر ینیهم فرد ع تیاما اگر ماه

مطرح خواهد شد، و  یموضع دوم مدرس زنوز
 ریتفسـ مقدم و وجود مؤخر ت یچون ماه یریتفاس
وجود اوالً و بالذات و  ای ـروانشیو پ یزیتبر
 تیو ماه یوجود اول زیو ن بالتبع؛و  اًیثان تیماه
 نی. ضمناً در اردگییرض را در بر مو بالع یثان

 یکه برا یبه آن لحاظ توسع یازین گرید ریتحر
ناظر  زین ریتحر نی. استین میکرد انیدوم ب ریتحر

 مطلب است.  نیبه ا ینیبه نگاه پس
 ایآ مییکه بگو استنیا ریتحر نیا گرید انیب
ندارد، با لحاظ فرد داشتن  ایدارد  ینیفرد ع تیماه

 یموارد و فرد نداشتن آن در موارد یوجود در برخ
 گریندارد، طبعاً وجود د ینیفرد ع تی. اگر ماهگرید
 یبرخ نجایباشد. در ا یتواند بدون فرد خارج-ینم

وجود بودن  هوراصالت وجود مانند ظ ریاز تفاس
در  تیظهور حّد وجود بودن ماه ایدر ذهن  تیماه

 انیپا جانیو نزاع در هم ابدییم تیذهن، موضوع
داشته باشد، سؤال  ینیفرد ع تی. اما اگر ماهابدییم

 ینیبا لحاظ فرد ع ای: آشودیو موضع دوم مطرح م
ندارد.  ایدارد  ینیفرد ع زیوجود ن ت،یداشتن ماه

است.  لیفرد دارد و اص ییتنهابه تیهاگر ندارد، ما
 ریدارد، همان تحر ینیاما اگر وجود هم فرد ع
همچون  یریسو تفا یموضع دوم مدرس زنوز

مقدم و وجود مؤخر، وجود اوالً و بالذات  ت یماه

 یثان تیو ماه یو بالتبع، و وجود اول اًیثان تیو ماه
 و بالعرض مطرح خواهد شد. 

مرحله  کیرا در  ریتحر نیهم میبخواه اگر
تنها وجود در عالم  ای: آشودیم نیچن م،یکن انیب
 نیهر دو؟ که در ا ای تیماه ایتحقق دارد  نیع

 میکرد انیب ترشیکه پ یشقوق مختلف ریصورت اخ
 . شودیمطرح م

را  یمدرس زنوز ریتحر میاگر بخواه انیب نیا با
تنها  ای: آشودیم نیچن م،یکن انیمرحله ب کیدر 
 یهر دو؛ و برا ایتحقق دارد  نیدر عالم ع تیماه

 . شودیشقوق مذکور مطرح م زیحالت دوم ن
محل نزاع را  ییابتدا ریتحر ر،یتقر وهیش نیا با

است  ینیع یوجود امر ایکرد: آ انیب نیچن توانیم
 ت؟یماه ای

 تیماه یلسوفیف چیافزود که ه دینکته را با نیا
نکرده  یرا امر بالذات و وجود را امر بالتبع معرف

 معنایبه اما اند،وجود را تابع دانسته ،یاست. آر
شد. هم محق ق آن با تیمعنا که ماه نیتأخر، نه به ا

 یوجه نیما چن ریو هم تحر یمدرس زنوز ریتحر
 . ردگییدر بر م زیرا ن

 گرید یتصور یچند معنا یبررس
 یتصور یاز دل معان یتصور یاز معان یبرخ چون

 ریتفاس نجایقابل استنباط است، در ا یقیو تصد
و  مکنییمسئله را به اختصار ذکر م نیمختلف ا

لف را ذکر ادله مخت ل،یاحتراز از تطو یبرا
 . مکنیینم

 مختلف اصالت وجود  ری. تفاس5
. انداز اصالت وجود ارائه کرده یمختلف یرهایتفس

در  تیاز نحوه تحقق ماه یمتفاوت یرهاتفسی واقع در
مختلف  هایبندیاصالت وجود در قالب دسته هیسا

؛ 124ـ128/ 1: 1385 ت،یارائه شده است )عبود
؛ 91ـ97: 1383 ،یمعلم؛ 37ـ43و  26: 1391 ،یاضیف
 هایبند-دسته نیبه ا توجه(. با 351ـ351: 1392 د،یام
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را  بندیدسته نیا توانیآنها، م ریو تفس حیو توض
امر  ـ2 ایوجود است،  نیع ـ1 ای تیارائه کرد: ماه

حّد وجود  ـ3 ایوجود در خارج است،  یثانو
وجود محدود  یظهور ذهن ـ4 ایاست،  یخارج

وجود  یظهور ذهن ـ5 ایاست،  یکب خارجمر
 یظهور ذهن ـ6 ایاست و  یخارج کبمر ریمحدود غ

 حدّ وجود است. 

 حدّ  یمعنا .7
 ایحدّ وجود است  ت،یماه شودیگفته م نکهیا

ذهن، به چه معناست؟  یظهور حّد وجود است برا
( مورد نظر است یکیزی)= متاف یشناختیحدّ هست

و حّد  ـدر اجسام ـ یکیزیف حدّ یعنیآن؟  ریغ ای
و  یحدّ منطق ای ـدر مجردات ـییماورا

از جنبه  یحاک یشناختیحدّ هست ؟یشناختمعرفت
از  یچنانکه وجود حاک؛ ـموجود است کینقص 

خود را در جامه  اینقص  نی. اجنبه تحقق آن است
در جامه  ای اندنماییبه ما م ییو ماورا یکیزیحدّ ف

شئ  کیمحدود  هاییژگیو انگریکه بـ یحدّ منطق
 لیو قابل تحو ستین ایقسم جداگانه یعنی ـاست

 دیاست با نیچندو حدّ است. اگر  نیاز ا یکیبه 
و  یکیزیف ایمراد است  یکه حّد منطق دید

آن  ییماورا ای یکیزیضمناً منظور از حدّ ف ؟ییماورا
 یعنی ابد،ییم انیاست که وجود در آنجا پا یحدّ

 شئ است.  یو مرز عدم تینفاد و نها
 یف قالیُما  یدر معنا تیهمان ماه یمنطق حدّ 

سخن  لیتفصجواب ما هو است که در باب آن به
تمام  انگریمراد باشد، که ب یحدّ  نی. اگر چنمیگفت
 گریشئ است، بعد از تحقق آن در خارج، د قتیحق
ر محل نزاع دانست. به نظ ایشئ  انیآن را پا توانینم
 ری. در تفاسستیمعنا مورد نظر ن نیحّد به ا رسدیم

مگر  ست،یمورد نظر ن یمنطق یمعناهم ظاهراً حدّ به
 باً ی. تقرتیماه تینیاصالت وجود و ع ریدر تفس

 نیصدرالمتأله یاز ادله اقامه شده از سو کیچیه

: 1375؛ همو، 164ـ186، 43ـ77: 1376)مالصدرا، 
 یحدّ به معناـ تیبودن ماه ی(، ناظر به حدّ 182ـ191
 . ستندین ـشئ تینها ونفاد 

 مبحث نیمقصود ا ؛یشخص دهی. پد9
 م،یدیمحل نزاع د ییابتدا ریکه در تحر یمثال

که تنها  ایدهیبود؛ پد ینوع دهینشانگر توجه به پد
نه اشخاص را. به  کند،یجدا م گریکدیانواع را از 

 گریکدینواع از اشخاص  ا زیدر باب تما ،یعبارت
هر » دستنیاز ا ینداشت. در مقابل، عبارات یسخن

 هیدر سا ،یخارج دارتیهر واحد واقع یعنی ،یزیچ
(، 495: 1383 ،یی)طباطبا «شودیم تیواقع ت،یواقع
است. از ظاهر  یفرد هایدهیاز توجه به پد یحاک

 نینظر به هم زیدوم محل نزاع ن ریعبارات تحر
از  یهم حاک ریتفاس شتریب .شدیمستفاد م دهیپد
 المشاعرادله اقامه شده  شتریاست. ب یتوجه نیچن

 دهیاز توجه به پد یاکح جعل الوجودو رساله 
هر دو قسم  یاز ادله هم برا یاست و برخ یشخص

 کاربرد دارند.  دهیپد
آن  توانیمحل نزاع هم م ییابتدا ریهمان تحر در
 یشخص دهیاز پد یکرد که حاک ریتقر ایگونهرا به

را  زیمراد باشد و مالک تما ینوع دهیباشد. اگر پد
نوع  کیکار بردن سلوب  به م،یسلوب و اعدام بدان

آن از انواع  زیتما یبرا ـو نفاد آن تینها یمعنابهـ
 آن کاربرد به رسد چه شود،یهم با مشکل م گرید

 اشخاص.  زیتما برای

 موجودات در مسئله اصالت  رهی. دا9
ادله آن زده  ایکه در محل نزاع  هاییثالم از
مسئله در  نیمحدوده ا شودیبرداشت م شود،یم

 هاییمثال نهایکه ا داستیمحسوسات است، اما پ
مطلب است، و چون محسوسات  نیا میتفه یبرا

 فهم بهتر آن مورد در هامورد اذعان است و مثال
 تباراع برخی اما. اندآورده را هامثال نیا شود،می
محسوسات  نیتنها هم ییهستند که گو ایگونهبه



 5999پاییز و زمستان ، 54پیاپی ، اوا، شمارة دهمساا  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   99

در  ینمونه آخوند نور برای. اندرا در نظر داشته
تصور  ایآ: »... دگویی( م59: 1389) مهیرساله الرق

که  اوردیبر زبان ب ای دیبگو یکه مرد  دانش شودیم
محسوس  به حواس  ی خارج یی اشخاص  جز نیا

 یمفهوم اتیئیشو  یظاهر، مجرد  مفهومات کل
: مراد ما از اصالت دگوییاو در ادامه م«  است؟

 انیب ی( و البته منظور و61است )همان:  نیهم
 مثال بوده است. 

له  یبیکل ممکن زوج ترک»مفاد قاعده به یطرف از
 انی(، نزاع م43: 1361 ،ی)سبزوار« و وجود ۀیمه
در حوزه ممکنات است  دونیاز ا یکیبودن  لیاص

 ی(؛ هر چند برخ341/ 1: 1374 ،یزدی)مصباح 
امکان دارد عقول قادسه و نفوس مجرده را »معتقدند: 

 یبیکتر تیبودنشان از شمول زوج یامر ثیاز ح
( و 181/ 1: 1381)رضانژاد، « دانست رونیممکنات ب

واجب که وجود محض است از مسئله مورد نظر ما 
قائل به  یلسوفیف باًیدارد، و تقر یخروج تخصص

 ر واجب نشده است. د تیماه
شمول را همه موجودات  رهیدا یبرخ اما

 یبودن واجب، وجود یو اساساً از وجود دانندیم
اگر . »دانندیبودن ممکنات را روا و بلکه واجب م
وجود در  دیادله اصالت وجود تمام باشد... با

 لیواجب و ممکن هو ]= هر[ دو اصل باشد... دل
اصالت  ایجود به اصالت و نیاز قائل فهیهر طا

 ی]= اصالت وجود در برخ لیقول به تفص تیماه
 دنماییم ی[ را نفگرید یدر برخ تیو اصالت ماه
 ،یانی)آشت «داردیبر نم صیتخص هیو ادله عقل

ادله  ایکه آ دید می(. در ادامه خواه46الف، 1376
 ندارد.  ایشمول را دارد  نیا

از معاصران که قائل به اصالت وجود و  یبرخ
 هم الوجودرا در واجب تیهستند، ماه تیماه تینیع

که  مدانیی(، و م81: 1391 ،یاضی)ف دانندمی ممکن
 شانای کهچنان یرونیاست و از ا زیعامل تما تیماه

ممکنات باشد  گریبا د نیمبا دیمعتقدند واجب با

ت واجب را نامحدود یماه همهنی(. اما با ا43)همان: 
 (!81)همان:  دانندیم

درست  داردیبرنم صیتخص هیادله عقل کهنیا
که داللت  یمثالً برهانشمول خود ـ رهیاست، اما در دا
و  ستیواجب ن ایمجردات  رهیـ در دابر حرکت دارد

خود است. ادله  طهینبودنش در ح بردارصیتخص
در حوزه ممکنات باشد و  تواندیاصالت وجود هم م

 اندتویداشته باشد و هم م یواجب خروج تخصص
اصالت وجود  ری. تفاسردبگی بر در را موجودات همه

در حوزه ممکنات باشد و هم همه  تواندیهم م
ناظر به  زیادله ن شتری. بردیموجودات را در بر بگ

 یدر باب محسوسات و بعض یممکنات است؛ برخ
 درباره همه موجودات. 

 بودن مسئله ی. حصول1
علوم علم به وجود را در زمره  هایوجود اصالت
 یکه طبق برخ یخارج اءیچون اش دانند،یم یحضور

 در گانهسراسر وجودند، به تور حواس پنج ر،یتفاس
هم که قائل  هاییدگاهیدر د الظاهریعل یحت ند؛آینمی
 یوجود چنان شأن یهستند، برا تیماه تینیبه ع

. ستیما ن یحصول وموجود متعلق عل نیقائلند. بنابرا
 یامر نکهیا یصرف ادعاکه  مدانییم یاز طرف
 آوریو فارغ از استدالل یهیاست و طبعاً بد یحضور

 ،یگردد. آر یتلق یفلسف یبحث تواندیبر آن، نم
 نکهیباشد، اما ا ینظام فلسف کی یمبنا تواندیم

 . ریمستدل باشد، خ یبحث فلسف کیخودش 
خود  یقائالن به بداهت و حت یحت ،یبار

دال بر بداهت  یباراتآثارش ع یمالصدرا، که در بعض
مسئله استدالل  نیدر باب ا لیبه تفص افت،یتوان -یم

سبقت از آن  مالصدراست.  گوی البته و اند،آورده
 طهیدر ح یعنیاستدالل آورده شود،  یکه بر امر یزمان

بودن  یردرآمده است. چون حضو یعلوم حصول
 مخواهییم نجایعلم به وجود محل نزاع است، در ا

اصالت وجود،  هایاستدالل انیدر م ایآکه  میبدان
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 قیاز مصاد یکی یوجود دارد که بر مبنا یاستدالل
آورده شده  ـمورد اجماع قیمصادـ یعلم حضور

ادله  نیا ـاکثر شتر،یب اطیبا احت ایـ همه باًیباشد. تقر
 . ستندین نیدر دو کتاب مذکور چن هاقامه شد

 یریگجهیو نت بحث
اصالت وجود،  ریرا در همه تفاس تیماه توانیم

وجود  یاز معان یشئ دانست و از برخ زیجنبه تما
شده یمورد نزاع معرف یعنوان معنکه به تیو ماه

محل  تواندینم اییمعن نچنی که کرد انتقاد اند
از  یاز محل نزاع که برخ یرینزاع باشد. تحر

مسئله  وهوج بعضی اند،معاصر ارائه داده لسوفانیف
که مدرس  یری. اما تحرردیگیت را در بر نماصال
را ندارد، و  هایاز آن کاست یارائه داده برخ یزنوز

بالتبع  ای یبالذات و ثانو ای یتحقق اول یجا برا
 ریتحر نیباز کرده است. اما ا تیبودن وجود و ماه

 تیاز اصالت وجود را که در آنها ماه یریتفاس زین
 یرونی. از ادرگییبر نم درندارد  ینیتحقق ع

که همه وجوه مذکور را در  میارائه کرد یریتحر
تحقق  ییتنهابه تیماه یدر آن گاه یعنی. ردیبر بگ

هم هر  یو گاه ییتنهاوجود به یدارد، گاه ینیع
مقرر شده است.  شانیکه برا یدو، با وجوه اتحاد

هم قابل اقامه  زیاصالت وجود ن لیاز دال یبرخ
هستند و هم قابل اقامه  اصالت وجود لهمسئ یبرا
 .ینیع تیاصالت ماه یبرا

 منابع
حواشی بر لمعات الهیه (. 1361الدین )آشتیانی، سیدجالل

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. زنوزی
. حواشی بر شرح المشاعر الهیجانی(. الف1376. )ـــــ

 تهران: امیرکبیر. 
. قم: دفتر تی از نظر فلسفه و عرفانهس(. ب1376. )ـــــ

 تبلیغات اسالمی. 
شواهد اصالت »( 1382ابراهیمی دینانی، غالمحسین. )

مالصدرا، هستی شناسی و مسائل پیرامونی؛  «.وجود
مجموعه مقاالت نخستین همایش جهانی حکیم 

 تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.  .مالصدرا
. تهران: ر فلسفی در جهان اسالمماجرای فک(. 1385. )ـــــ

 طرح نو. 
(. 1391ارشد ریاحی، علی؛ خسروی فارسانی، محمد )

تحلیل و نقد مدعای آقاعلی مدرس در مسئله »
 .79ـ94. ص2. ششناختیهای هستیپژوهش«. اصالت

تحلیلی از چیستی و هستی ماهیت ( »1392امید، مسعود. )
عه پژوهی )مجموسبزواری«. از دیدگاه سبزواری

. مقاالتی در معرفی آراء، احوال و آثار سبزواری(
 کوشش انسیه برخواه. تهران: خانه کتاب. به

های بررسی نقادانه برداشت»(. 1393بنیانی، محمد )
 «.گوناگون از محل نزاع اصالت وجود صدرایی

  .117ـ124. ص5، ششناختیهای هستیپژوهش
منتخباتی  .المعارف االلهیة(. 1363پیرزاده، محمدرفیع )

تحقیق  .جلد دوم .از آثار حکمای الهی ایران
 قم: دفتر تبلیغات اسالمی.  .الدین آشتیانیسیدجالل

االصل االصیل )اصول (. 1386تبریزی، مالرجبعلی )
پور هروی و حسن عزیز جوان قیق. تحآصفیه(

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  .اکبری بیدق
ق(. ودایع الحکم 1377ح )حائری مازندرانی، محمدصال

؛ سیناحکمت بوعلی .فی کشف خدایع بدایع الحکم
اهتمام عمادالدین حسین اصفهانی. طهران: . به3ج 

 شرکت سهامی طبع کتاب. 
ارشد  ؛امام جمعه، مهدی ؛خسروی فارسانی، محمد

ارزیابی نقدهای عالمه »(. 1396ریاحی، علی )
 «.جودسمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت و

  .45ـ66. ص21ش .های فلسفیآموزه
ایضاح الحکمة )ترجمه و (. 1371ربانی گلپایگانی، علی )

 . قم: مرکز جهانی علوم اسالمی. شرح بدایه الحکمه(
نامه حکمت(. 1381رضانژاد، غالمحسین )نوشین( )

. )شرح کبیر بر متن و شرح و حواشی منظومه حکمت(
 تهران: الزهراء. 

. مبادئ الفلسفة االسالمیةم(.  2117ار )رفاعی، عبدالجب
 الدین.  ۀبغداد: مرکز دراسات فلسف

. بمقدمه و ةلمعات الهی(. الف1361زنوزی، مالعبداهلل )
تهران: مؤسسه  .الدین آشتیانیتصحیح سیدجالل

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
منتخب الخاقانی فی کشف حقایق (. ب1361. )ـــــ

 تهران: مولی.  .یح نجیب مایل هروی. تصحعرفانی
شناسی در مکتب هستی(. 1375سبحانی، جعفر )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و صدرالمتألهین
 مطالعات فرهنگی. 
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اهتمام به. شرح غرر الفرائد(. 1361هادی )مالسبزواری، 
تهران:  .هیکو ایزوتسومهدی محقق و توشی

 دانشگاه تهران. 
نقش استعاره در اصالت »(. 1382سپهری، مهدی )

. نامه فلسفه دینپژوهش «.وجود؛ بررسی معناشناختی
 .163ـ191ص. 2ش

. (. ترجمه و شرح بدایة الحکمة1376شیروانی، علی. )
 تهران: الزهراء. 

اصول فلسفه و روش (. 1383طباطبایی، سیدمحمدحسین )
  تهران: صدرا. .رئالیسم

عباسعلی تحقیق . یة الحکمةبدا(. /الفق1421. )ـــــ
 قم: مؤسسه نشر اسالمی.  .زارعی سبزاری

عباسعلی تحقیق . نهایة الحکمة(. /بق1421. )ـــــ
 قم: مؤسسه نشر اسالمی.  .زارعی سبزاری

. تصحیح و تعلیق غالمرضا نهایة الحکمة(. 1378. )ـــــ
 ینی. فیاضی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم

درآمدی به نظام حکمت (. 1385عبودیت، عبدالرسول. )
. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام صدرایی
 خمینی. 

پژوهشی در فلسفه (. 1388فیاض صابری، عزیزاهلل )
 . قم: بوستان کتاب. اسالمی

در . تعليقات على نهاية الحكمة(. 1378فیاضی، غالمرضا )
آموزشی و  . قم: مؤسسهنهایة الحکمة .طباطبایی

 پژوهشی امام خمینی.
. تحقیق هستی و چیستی در مکتب صدرایی(. 1391. )ـــــ

شید، قم: پژوهشگاه و نگارش حسینعلی شیدان
 حوزه و دانشگاه. 
اهتمام . بهکلید بهشت(. 1362قمی، میرزاسعید )
 الزهراء.  . تهران:سیدمحمد مشکوه

. فصوص الحکمشرح (. 1375قیصری، داوود بن محمود )
تهران: علمی و  .الدین آشتیانیسیدجالل تحقیق

 فرهنگی. 
تحقیق علی  .کلمات مکنونه(. 1391کاشانی، مالمحسن )

 آیت اشراق.  :قم .زادهعلی
تحلیل انتقادی ابتکارات »(. 1382کدیور، محسن. )

آقاعلی مدرس  ؛شناختی حکیم مؤسسهستی
 .(طهرانی )مطالعه موردی: مسئله اصالت وجود

شناسی و مسائل پیرامونی؛ مجموعه مالصدرا، هستی
تهران:  .مقاالت نخستین همایش جهانی حکیم مالصدرا

 بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 

معنای وجود در نزاع »(. 1384لو، مرتضی )کربالیی
 .انجمن معارف اسالمی «.اصالت یا اعتباریت وجود

  .141ـ162. ص2ش، 2س
وجود در حکمت اصالت »(. 1372مبینی، حسن )

 . 49شماره  .کیهان اندیشه «.متعالیه و فلسفه غرب
تعلیقه بر شرح (. 1372س آشتیانی، میرزامهدی )مدر

جواد فالطوری،  تحقیق. منظومه حکمت سبزواری
تهران:  .هیکو ایزوتسومهدی محقق و توشی

 دانشگاه تهران. 
 قیقحت. بدایع الحکم(. 1381مدرس زنوزی، آقاعلی )

رسول فتحی مجد، تبریز:  و سارویمحمدجواد 
 دانشگاه تبریز. 

امور عامه )مقدمات فلسفه و (. 1361مشکور، محمدجواد )
 علمی و فرهنگی.  تهران:. کالم در اسالم(

. تهران: آموزش فلسفه(. 1374مصباح یزدی، محمدتقی )
 سازمان تبلیغات اسالمی. 

 .تقی سبحانی. تحقیق محمدشرح اسفار(. 1381. )ـــــ
 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

. تحقیق عبدالرسول شرح نهایة الحکمة(. 1387. )ـــــ
عبودیت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 خمینی. 
. قم: مؤسسه تعلیقة علی نهایة الحکمةق(. 1415. )ـــــ

  .در راه حق
ت ماهیت از عرش اعتباری»(. 1383معلمی، حسن )

. 3ش .معرفت فلسفی «.عینیت تا فرش سرابیت
 . 89ـ116ص

مجموعه رسائل (. 1375مالصدرا، محمدبن ابراهیم )
 .. تحقیق حامد ناجی اصفهانیفلسفی صدرالمتألهین

 تهران: حکمت. 
الدین آشتیانی. . تصحیح سیدجاللالمشاعر(. 1376. )ـــــ

 تهران: امیرکبیر. 
 .. تحقیق محمد خوانساریایقاظ النائمین(. 1386. )ـــــ

 تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 
الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة م(. 1981. )ـــــ

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. األربعة
جستارهایی در فلسفه (. 1395نبویان، سیدمحمدمهدی. )

 لی حکمت اسالمی. . قم: مجمع عااسالمی
میراث حوزه . الرقيمة النورية(. 1389نوری، مالعلی )

به اهتمام محمدجواد  .)دفتر ششم( اصفهان
ای حوزه نورمحمدی، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه

 علمیه اصفهان.




