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 چکیده
الح اصط نیا. دانست هیحکمت متعال یرکن اصل توانیرا م تیماه تیاعتبار وجود و اصالت

از  .دانست معنا نیاز ابعاد ا یاگوشه نییبتوان ناظر به تب دیرا شا کی که هر دارد یمختلف ریتفاس
 المرضااستاد غ فسیر)ت ریتفاس نیاز ا یکیشده است در ضمن نقد  ینوشته سع نیرو در ا نیا
با  ارتنوش نیر ادجهت  بدین .است ارائه شود ترکیبه واقع نزد رسدیکه به نظر م ینییتب ،ی(اضیف
 یینقدها و ،نییا تباصل، هشت مبن نیا بارةدر شانیات اینظر یبندو جمع استاد فیاضی یمبان نییتب

است  تریححصکه به نظر  ییعنام یاز مبان ینقدها بخش نیشده است و در ضمن ا انیآنها ب دربارة
 یاژهیو نییتب با تیماه تیاعتبار مبنی برنظر خود  ایبر شانیا لیدل نیهمچن .است شده نییتب زین

 حیصح رسدیکه به نظر م نییتب نیا ةالزم نیترو نقد شده و در ادامه مهم بررسی زیکه دارند ن
 به ییهانقد ةشده است در ضمن ارائ یسع رانوشت نیدر ا . از این روو نقد شده است نییتب ست،ین

از  یترشیب ةمربتوانند ثبدان وسیله  هیدر حکمت متعال نامحقق کهعرضه شود  یمطالب ،مذکور نییتب
 شوند. کینزد هیحکمت متعال یشناسیبه دست آورند و به عمق هست این مکتب فلسفی

 

 کلید واژگان

 .هیدییتق تیثیح ،یفلسف میمفاه ت،یماه تیتباراصالت وجود، اع ه،یحکمت متعال ،یاضیغالمرضا ف
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  مقدمه
ت ر حکمدآن  ژةیو گاهیدر نظر مالصدرا و جا تیماه تیاصالت وجود و اعتبار دیتردیب
 ان حاضردر زم ژهیوبه .است این مکتب را به خود جلب کردهناظر به  لسوفانی، توجه فهیمتعال

صالت ااز  یمختلف ریفاسمسلمان به آن، ت لسوفانیو توجه ف هیبا توجه به بسط حکمت متعال
 گاه با ف کهمختل ریتفاس نیدر نظر مالصدرا ارائه شده است؛ اما ا تیماه تیوجود و اعتبار

را  صدرادر نظر مال تیماه تیتعارض دارند، راه فهم درست اصالت وجود و اعتبار گریکدی
تب ین مکادر  قیتحق ،هیالاصل در حکمت متع نیا گاهیجا بهناهموار کرده است و با توجه 

 ریتفاس ابوجود دارد که  یریتفس ،انیماین . در کندیمواجه م یجد یهارا با چالش یحکم
نظر  ر،یتفس نیا .کندیم یجدّ راتییرا دچار تغ هیو فهم حکمت متعال است متفاوت گرید

ورزان قرار هاست که مورد توجه فلسف تیماه تیاصالت وجود و اعتبار نییدر تب یاضیاستاد ف
 دگاهیدسؤال است که با نقد  نیصدد پاسخ به ا پژوهش حاضر در رو نیا از گرفته است.

ز ا یهتربه درک ب توانیچگونه م تیماه تیاصالت وجود و اعتبار نییدر تب یاضیف استاد
 .افتیدر نظر مالصدرا دست  تیاصالت وجود و اعتبار

ر د تیماه تیت وجود و اعتباراست که اصال نیدر ا قیتحق نیو ضرورت ا تیاهم
ا ر هیاست، پژوهشگر در حکمت متعال هیدر حکمت متعال ینظر مالصدرا که اصل اساس

 یاصل که مبنا نیدست آورد تا بتواند بر اساس ااز آن به  یفهم درست کندیملزم م
ت حکماین منسجم از  یاشهیبه اند تاس هیحکمت متعال یاحکام فلسف گرید یاساس

 وجود واز اصالت  یدرست ریاگر تصو ؛ چه اینکهدست آورده از آن ب یقیم عمبرسد و فه
 یبا مشکل جد هینشود، فهم حکمت متعال میدر نظر مالصدرا ترس تیماه تیاعتبار

 تیتباراع از اصالت وجود و هکه امروز یمتفاوت یهانییخصوص با تببه شود؛یمواجه م
 .شودیدر نظر مالصدرا عرضه م تیماه

الم م در کبه طور مبه یفلسفة اسالم یریگاصالت وجود را از دورة شکل ةشیاند ةنیشیپ
؛ اما فتیان دست داب یاشاراتبه  یدر فلسفة بوعل و جو کردوجست توانیم ئیمشافالسفة 

 تیماه تیاصالت وجود و اعتبار صورتبه و  لیتفصبه یدر زمان سهرورد شهیاند نیا
در مکتب  دوره نیاما بعد از ا شد؛یاز آن دفاع م زین زرایش مکتببرجسته شد و تا زمان 

 تیاهلت مبه اصا ردامادیابتدا همچون استادش م ،یدرس ةحوز نیاصفهان، مالصدرا که در ا
 نیه ااخت کنظر پرد نیاصالت وجود به دفاع از ا نییو تب تیاصالت ماه یبود، با نفمعتقد 

 .مسئله است نیا رد جینظر تا زمان حاضر نظر را
و  تیاست که ماه نیا یاضیدر نظر استاد ف تیماه تیاصالت وجود و اعتبار یمعنا
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در خارج موجود  قتاًیوجود حق تیموجود نیبه ع تیند و ماهگریکدی نیع ،وجود در خارج
و  شوندیجدا م گریکدیاز  یعقل لیو در تحل ستندین شیب یکیدو در خارج  نیالبته ا .است

 نیبنابرا .به وجود موجود است تیموجود است و ماه ذاتهبکه وجود  کندیعقل حکم م
اسناد  یعنی ؛ستیچند بالذات موجود نهر ؛در خارج موجود است قتاًیحق یجزئ تیماه

موجوده  تیماه ( و7، ص1387 ،یاضی)ف است یقیموجوده، اسناد حق تیبه ماه تیموجود
آن در خارج، بالتّبع  تیتبارو اع تیو واسطه در عروض ندارد و مبرّر موجود هیدییتق تیثیح

 تیماه تیکه در اصالت وجود و اعتبار یتیاعتبار رو نیاز ا .است لهیتحل هیلیتعل تیثیو با ح
 ثیمن ح تیبودن است، وصف ماه یواقع ریمجاز بودن و غ ایکه به معن برندیاز آن نام م

و  هیدییتق تیثیح یو دارا ،آن بالعرض تیو موجود ستیموجود ن قتاًیاست که حق یهی ه
 (.56ـ51ص در عروض است )همان، هواسط

 یاضیاصالت وجود در نظر استاد ف یمبان یابي. ارز1

 در عالم یتی. اثبات واقع1ـ1
ر بنزاع  ون باوجود دارد؛ چ یتیواقع میقبول کن دیبحث دربارة اصالت وجود ابتدا با یبرا

 نیا تیتثب ی. برارسدیر آن نمامور متفرّع ب ینوبت به بحث دربارة چگونگ ت،یسر اصل واقع
که  شودیبهره گرفته م «هست زیاز من ن ریغ ییزهایچ»و  «من هستم» ةیمطلب از دو قض

 قیتصد یبرا یعنیاست؛  یفطر اتیهیدوم از بد ةیو قضاست  یوجدان اتیهیبد زاول ا ةیقض
 آنسب کبه  یازیکس حاضر است و ن که نزد هر شودیبهره برده م یذهن یآن از استدالل

 .(182، ص1، ج13۹5همو،  ؛10ـ۹ص )همان، ستین

 تی. انتزاع دو مفهوم از هر واقع1ـ۲
 یگریمفهوم وجود و د یک: یشودیدو مفهوم أخذ م یخارج اتیاز واقع کیهر  از
 تیعد و واقدر مواجهه با هر امر موجو یعنی م؛ینامیم تیوجود که آن را ماه ریغ میمفاه

 یارجخ یقتیناظر به حق میآن است و هم مفاه یم وجود و هستمدرَک ما هم مفهو ،یخارج
 ن درکآ یکتاب هم بودن و هست کی دنیدهد. مثالً با دیکه مفهوم وجود از آنها خبر نم

مثل رنگ خاص و حجم خاص و جنس  یاتیخصوص یدارا یهست نیا نکهیو هم ا شودیم
ه از کرا از وجود  ریغ میمفاه نیا .است ...و معلول بودن و ینیسنگ ای یخاص و سبک

 .مینامیم اتیماه دندهیخبر م ءیش اتیخصوص
 امجواب  یف قالیما »فقط  نکهینه ا ،دهدیخبر م ءیش ژةیو نیّاز تع ءیش تیماه نیبرابنا
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که ناظر به  دهدیاألخص خبر م یبالمعن تیهو از ماه جواب ما یف قالیچون ما  ؛باشد «هو
 زین ءیش یفلسف میداده شد از مفاه حیکه توض ییبه معنا تیاست؛ اما ماه ءیش یمنطق اتیذات

 میاز مفاه همچنین ،ءیش ژةیاز وحدت و تشخص و امعن نیبه ا تیماه یعنی دهد؛یخبر م
و  تیدارد که موجود زین یاعمّ ایمعن تیماه .دهدیخبر م ءی( آن شیفلسف می)مفاه یوجود
به  یچون اگر کس ؛ستیمورد نظر نبحث  نیکه در ا شودیشامل م زیرا ن ءیش تیمعدوم

 رفتهیپذ زیمعدوم ن تیباشد، اصالت وجود و موجودمعتقد  تیمعنا از ماه نیاصالت ا
بودن  لیاص مراد از اصالت، راکهچ ؛ستیمعنا از اصالت مورد نظر ن نیجهت ا ندیب .شودیم
، 1387)همو،  یستسازگار ن گانگیاصالت با دو نکهیا چه ؛است تیماه ایاز وجود  یکی

 .(184ـ183، ص1، ج13۹5همو،  ؛12ـ10ص
 از وجود است: ریغ میمفاه در نظر مالصدرا تیمراد از ماه نکهیا لیدال اما

ا معن نیابا  ردیگیکه م یجیو نتا سازدیم یکه مالصدرا بر اصالت وجود مبتن یاحکام اوالً 
 ؛تر استسازگار
 ز وجودا ریغ مفهوم ایهوم وجود است مف ای ءیمنتزع از هر ش میمفاه ی،به حصر عقل اًیثان
 درچه،  ؛ردیگیرا در بر م میدو مفهوم، همة مفاه نیجهت بحث از ا ن. بدیمینامیم تیکه ماه

ه دو اختصاص دادن بحث اصالت ب و میرو به رو هست یاریبس میصورت با مفاه نیا ریغ
 ؛است لیاألخص، بدون دل یبالمعن تیماه ایمفهوم وجود 

تر امعج تیماه تیبحث اصالت وجود و اعتبار ،سوم باشد ایبه معن تیاهاگر م ثالثاً
خص األ یبالمعن تیاما اگر ماه شود؛یهر دو را شامل م ،چون واجب و ممکن ؛خواهد بود
، 1، ج13۹5همو،  ؛14ـ12، ص1387)همو،  شودیفقط ممکنات را شامل م ،مراد باشد

 .(1۹۹ـ1۹1ص

 دوم یمبنا نقد
از  معنا نیو ا ستیمذکور در بحث اصالت وجود مورد نظر ن اینبه مع تیمفهوم ماه

 :ستین حیصح ذیل لیبه دال تیماه
دو نوع  نیخذ ااو موطن  اندیماهو میاز مفاه ریو غ یوجود یمیمفاه ی،فلسف میمفاه اوالً 

وجود داشتن آن »مثل  یمیدر خارج، مفاه یوجود یمصداق افتیبا  .مفهوم متفاوت است
 میو مفاه تیماه ماا م؛یکنیخذ ما یرا از همان موطن وجود «تشخص»و  «وحدت»و  «ءیش

وجود  م،یکنیرا از دور مشاهده م یئیش یمثالً وقت .شودیخذ نمااز همان موطن  یماهو
آن را  یخارج تیکه ماه یدر حال ،میکنیداشتن آن و وحدت و تشخص آن را فهم م

در همان  زین اآن ر تیماه دیبا، بودمی یکیم دو نوع مفهو نیخذ اااگر موطن  پس. میدانینم
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 یفلسف میو مفاه تیماه شودیروشن م نی. بنابراستیطور ن نیکه ا یدر حال ؛میافتییموطن م
دو نوع  نیرو ا نیاز ا .ستندین یتقررشان در خارج مساو ةاحکام و از جمله نحو ةدر هم

 ؛ستین حیمعنا قرار دادن صح کی لیرا ذ میمفاه
 یبندمیتقس توانیم یو ماهو یوجود میمفاه لیذ شودیخذ ما ایکه از اشرا  یمیفاهم اًیثان

و  به دو مفهوم وجود تیماه تیرو اختصاص بحث اصالت وجود و اعتبار نیاز ا .کرد
 ؛ستین لیبدون دل تیماه

 ینالمعب تیمطالب ناظر به ماه ت،یماه تیدر بحث اصالت وجود و اعتبار یوقت ثالثاً 
جب به عنوان وا یمصداق گرید پس ،شودیم افتیدر ممکنات  تیماه نیو ا األخص است

حث ب ةطیح را نیز داخل کنیم و مصداق نبخواهیم برای جامعیت بحث، آتا  ستیمورد نظر ن
 از محل بحث است. روجاصطالح خ نیرو ا نیاز ا .میده میرا تعم
 جود ازهوم ومف یوقت نکهیا لیبه دل .ستیچ نآگفت مراد از  دیبا زیمفهوم وجود ن بارةدر

 دهدیمطلب نشان م نیا شود،ینم افتی یلیاست و از جهت تفص یهیجهت اجمال بد
 یمرو با مفهو نیاز ا نیست. یلیدر جهت اجمال وجود دارد که در جهت تفص یتیخصوص

ال، وجود از جهت اجم زیرا ؛کننده استنییمصداق در آن تع تیکه خصوص میمواجه هست
 را ندارد. تیخصوص نیا لیکه مصداق وجود از جهت تفص شودیشامل مرا  یمصداق

 خود( )خود و خارج از یخارج یجزئ قیمصاد قیآنکه ما با مفهوم وجود از طر حیتوض
 محدود از هایمحدود هستند و وجود ییاهوجود ی،جزئ قیمصاد نیو ا میشویآشنا م
 دهایدر وجود، وجو کیتشک یاطبق مبن یعنیند؛ انیّکه متع شوندیشمرده م هاییوجود

ز ا ریغ ،دوجود موجودن یکه به اشتراک معنو یکین تشکیّمتع هایهستند و وجود «ال بشرط»
 وجود داشته باشد. تواندیم «بشرط ال»ند که انیّمتع ریوجود غ

 المراتب وجود کهیوجود، أعل یکیدر مراتب تشک مییگویم شتریب حیتوض یبرا
است و  موجود «ال بشرط»که به نحو  امعن نیبه ا ؛است نیّمتع یوجود ،الوجود استواجب

ون که مراتب مادتفاوت  نیبا ا ،نحو موجودند نیبه هم کیهر  زیمراتب مادون آن ن
ظر به که نا هم دارند یتیمحدود ن،یّعالوه بر تع ی،خارج از صقع ربوب یعن، یالمراتبیأعل
 صورت نیا در .نباشد نیّرض کرد که متعف یوجود توانیبودنشان است؛ اما م دارتیماه

ز ست؛ ااوجود  نیّمتع ریاز مصداق غ ریغ ،محدود نیّ متع هایمصداق مفهوم وجود در وجود
ه کرا  نیّ متع ریوجود غ توانینم نیبرابنا است. نیّمتع ریاز وجود غ ریغ نیّرو وجود متع نیا
 یاهوجود احکام مانند ةر همد، میکه به آن علم ندارباشد  یوجود یقیمصداق حق تواندیم

 محدود دانست. نیّمتع
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باشد  یفهومم دیبا ی استاد فیاضیمبانظاهرًا مراد از مفهوم وجود طبق  حاتیتوض نیا با
 نیّتعم ریاق غاست که از مصد یاز مفهوم ریمفهوم غ نیو ا دهدیم خبر نیّمتع قیکه از مصاد

 که از یوجود به عنوان مفهوم پس .دهدیمحدود خبر م ریغ نیّمصداق متع ایمحدود  ریغ
حدود م هایدر وجود زیرا ؛که طارد عدم باشدنیست  یمصداق ،دهدیم خبر نیّتعم قیمصاد

 یعنی ،محدود ریغ نیّند و وجود متعاقابل جمع یاست که با امور عدم یهیامر بد نیا
ذات و  ةمرتبناظر به  ست کهاز آن رو ست،ین چنینالوجود که صرفیا المراتب وجود یأعل

که  نیّ متع وجود ةوجود و مرتب نیّالتع ةفقط مرتب بنابراین .است طیبحت و بس ودوج ةمرتب
وم ده و معدبالذات طارد عدم بو ذات، ةدارا بودن مرتب دلیلالمراتب وجود است، به یأعل
 قتیحق وجود و نیّ المراتب متعیأعل حیتوض نی. با استیو با عدم قابل جمع ن شودینم

 کی نیمه تیخصوص ن،یّو عدم تع نیّند و تعاذات کیوجود، ناظر به  نیّمتع ریوِض غمفر
در  .است نیّ و عدم تع نیّ تع یژگیو یکه دارا میدهیخبر م یقتیاز حق یعنیذات است؛ 

هور ه مقام ظبناظر  نیّناظر به مقام بطون ذات و تع نیّ گفت عدم تع توانیمطلب م نیا حیتوض
 ذات است. نیا

 میمفاه یذات تيحکا. 1ـ3
. کندینم تیحکا گریمفهوم د یو از محک کندیم تیخود حکا یاز محک یمفهوم هر

بر  دتایود زوج نیبنابرا .است یماهو میاز مفاه ریکه مفهوم وجود غ میابییدرم بالوجدان
 .(14، ص1387دارد )همو،  تیماه

 تیمفهوم وجود با ماه تيری. غ1ـ4
 گریدمطلب الزمة  نیاست و ا یگرید ریغ تیجود و ماهاز دو مفهوم و کیهر  یمعنا

ابل ام قچهار مق ءیهر ش یرو برا نیاز ا .خود است یمفهوم از محک یعیو طب یذات تیحکا
 میمفاه یهایمفهوم است و مصداق که محک یتصور است: لفظ، مفهوم، معنا که همان محک

از  رد؛ اماجود داو زین یمعان تعدد م،یبا تعدد مفاه نیبنابرا در خارج به آن موجودند. یو معان
آن  عدد درمت یواحد که معان یمصداق مکن استم زیرا ؛دیآیمطلب تعدد مصداق الزم نم نیا

 نکهیدون اب ،متعدد از آن انتزاع شود یمتعدد باشد و معان یمصداق معان ،است افتهیتحقق 
 .(1۹ـ15)همان، ص دیالزم آ یکثرت

 یگرتير حکاد میمفاه ینی. عدم جانش1ـ۵
 نیجانش تواندینم یگرتیدر حکا میاز مفاه کی چیاست که ه نیمقدمات قبل ا الزمة
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که طارد عدم است  ءیش تیو واقع تیفقط مفهوم وجود از موجود نیباشد. بنابرا یگرید
موجود است و از نحوة  ءیکه در هر ش یگرید یاز معان تیماه مفهومو  کندیم تیحکا

رو بحث در اصالت  نیاز ا .کندیم تیدارد، حکا تی( حکاءیجود ش)نه اصل و ءیوجود ش
بحث از  یعنیشناسانه؛ نه معرفت ،است شناسانهیهست یبحث تیماه تیوجود و اعتبار

آن از مفهوم  تیو صحت و عدم صحت حکا تیمفهوم ماه یگرتیداللت و حکا یچگونگ
 .(1۹ص مان،ست )ها میمفاه نیبلکه بحث از نحوة وجود و تحقق ا ؛ستیوجود ن

 پنجم یمبنا نقد
 دهدیمکه از مصداق طارد عدم خبر  یدوم گذشت، مفهوم وجود یکه در نقد مبنا چنان

که از  یدرو مفهوم وجو نیاز ا .دهدیمصداق خبر نم نیاست که از ا یاز مفهوم وجود ریغ
مفهوم  و تندسین که بذاته طارد عدم دهدیخبر م یقیاز مصاد دهد،یخبر م یامکان قیمصاد

 .افتی توانینم یءش کی یکه آن را در موطن متن وجود دهدیم رخب یقتیاز حق تیماه

 یگرتيمقصود در حکا ی؛. محک1ـ۶
ن از آ میمفاه نیاست که هر کدام از ا یتیمراد واقع ت،یماه ایبحث اصالت وجود  در

 از نیبرابنا .میمفاه نینه خود ا ،است میمفاه نیا یمراد محک گریبه عبارت د .کندیم تیحکا
 یصدرم ایدر خارج، نه معن ءیش یهست یعنیمراد است؛  یاسم مصدر یمفهوم وجود، معنا

 .(20)همان، ص شودیشامل م زیرا ن تیآن )بودن( که تحقق ماه

 ششم یمبنا نقد
 یکی دارد:تحقق در خارج  هدو نحو یاسم مصدر یمعنا ،گذشته حاتیبا توجه به توض

 ءیش یکه هست یاسم مصدر ایمعن یعنی ؛یامکان ریوجودات غ یگریو د یوجودات امکان
 ،یمکانطارد عدم بذاته است و در وجودات ا قتیحق ی،امکان ریدر خارج است در وجود غ

 است که مجامع با عدم است. یقتیحق

 تحقق بالذات ای. اصالت به معن1ـ۷
ث اصالت در بح ینعیو تحقق بالذات است؛  تیموجود ایبحث به معن نیدر ا اصالت

و  ءیخود ش ییداشتن است که دارا تیو واقع تیتحقق و موجود ایاصالت وجود به معن
 به .ستیموجود )وجود( ن ءیش یبرا گرید ءیاست و به واسطة ش ءیمتعلق به ذات ش

 نیابرابن؛ ندارد هیدییتق تیثیو ح روضدر ع هواسط ،بر وجود تیحمل موجود گریعبارت د
 .(202ـ1۹۹، ص1، ج13۹5است )همو،  یقیله و حقما هو  یاسناد ال
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 ءیش واست  یما هو له است و مجاز ریغ بهاسناد  ایبودن به معن یاعتبار ،حیتوض نیا با
 و عدم حد ذاته از وجود یف یعنی ؛ستیو تحققش بالذات ن تیو واقع تیموجود ،یاعتبار

 در هو واسط هیدییتق تیثیح یدارا ،جهت تحققش بالعرض بوده نیبه هم .است یخال
 عروض است.

رد که آن را وجود دا زین یگریواسطة د شناسانهیهست لیمقام ثبوت )نه اثبات( و تحل در
طه، واس نیموصوف است. ا یواسطه در ثبوت وصف برا یعنی نامند؛یدر ثبوت م هواسط

به  تیعلت اتصاف موصوف به آن وصف است؛ اما عل ایموصوف  یعلت تحقق وصف برا
 موجود افتنِیعلت وجود  ،یشود که علت خارجیم میتقس یلیو تحل یخارج دو قسم

 ی( موجود خارجافتنی)نه وجود  افتنیعلت تحقق  ،یعقل یلیاست و علت تحل یخارج
 کیرج به دارد، علت و معلول آن در خا یلیدر ثبوت تحل ةکه واسط یئیش نیبنابرا است.

ند امتحقق گونهنیکه ا یامور ،حیتوض نیبا ا .(23ـ21، ص1387وجود موجودند )همو، 
الذات جود بفقط مو نکهیا لیاست و به دل یلیتحل تید که مبرّر آن علدارنتحقق بالتَبَع 

از  یاژهینوع ودارای موجوده از آن جمله است،  تیامور که ماه نیاست، ا لیاص
در  هطواساست و  یقیما هو له و حق بهبه آن اسناد  تیند که اسناد موجوداتیاعتبار

 تیباراعت یاز معنا ریغ تیاعتبار نیجهت ا نیبه هم .ندارند هیدییتق تیثیح وعروض 
ه در واسط یو دارا استله  هوا م ریغ بهاست که اسناد در آن  یهی ه ثیمن ح تیماه

 :است هیدییتق تیثیعروض و ح
 ،بالذات تیموجود یعنیاصالت  .شودیوجود با وجود موجود م ریغ زیچ هر

 بلکه ؛ستی( نلیبالذات موجود )اص زیچ چیبه وجود است و جز وجود ه منحصر
ر امو انیم یتفاوت چیحکم ه نیبالوجود موجود هستند و در ا یعنی ی،همه اعتبار

ت بالذا تیجودو مو اندیخص اعتباراأل یبالمعن اتیهم ماه ؛ستیوجود ن ریغ
و  تیو عل اتیچون وحدت و کثرت و علم و قدرت و ح یندارند و هم صفات

 .(64ـ63)همان، ص تیمعلول

 هفتم یمبنا نقد
 گذشته: یتوجه به نقد مبان با

باشد که از  یاسم مصدر یاز معنا ییناظر به معنا تواندیگفته شد که اصالت وجود م اوالً
است  یقیاز مصاد ریمصداق غ نیطارد عدم است و ا که بذاته دهدیخبر م یو ذات یمصداق

شامل  زیرا ن یکه وجودات امکان میدانیم لیبحث اصالت وجود، اصکه وجود آنها را در 
متصّور بود که امکان ارجاع آن به  توانیم ریاصالت وجود دو تفس یرو برا نی. از اشودیم
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 ای نیّاصالت وجود متع ایاست که اصالت وجود به معن نیا ریتفس ک. یمعنا ممکن است کی
است که  نیا گرید ریو تفس دهدیخبر م یارک و تعالباشد که از ذات خداوند تب نیّ متع ریغ

وجودات محدود و  ن،یّباشد که وجود متع نیّاصالت وجود متع ایاصالت وجود به معن
موجود  هیدییتق تیثیوجودات محدود را به ح اگر ریتفس نیدر ا .شامل شود زیرا ن دارتیماه
مطلب  نیا لیل ارجاع داد که تفصاو ریبه تفس توانیرا م ریتفس نیصورت ا نیدر ا ،میبدان

 ؛نوشته است نیخارج از مقصود ا

حث بواقع  در ،تیو بحث عل هیلیتعل تیثیگفت ح دیبا هیلیتحل یةلیتعل تیثیدر نقد ح اًیثان
ه ارج بخ لیاز تحل یعنیاست؛  یلیتحل قتشانیحق یفلسف میاست و مفاه یفلسف یاز مفهوم

. تاس تیلاز ع ریغ یمعلول مطلب ایمصداق علت  تیخصوص نیبنابرا .میبریم یپ قیحقا نیا
اما  ؛اندبوده وجود مستقل یاند که علت و معلول دارابه کار برده ییرا غالباً در جا تیلالبته ع

 ةنحو توانیرو نم نی. از استیعلت و معلول ن یمصداق تیاصطالح ناظر به خصوص نیا
 ةدلا کمک به دیبا ؛ بلکهکرد نییتب یلیتحل تیعلة لیدر خارج را به وس یجزئ تیتحقق ماه

 ؛پرداخت طلبم نیا نییبه تب یگرید
ن آن چ بودو پو چیو ه یمجاز یدر خارج به معنا قتیحق کیداشتن  هیدییتق تیثیح ثالثاً 

 تیثیح یدارا را تیماه کسیاگر  نیبنابرا .(206ـ205، ص1388 پناه،زدانی) ستین قتیحق
 زیا نالصدرجهت م نیبه هم .داندیو پوچ م چیه آن را هک ستیمعنا ن ندیب ،بداند هیدییتق

 هیدییتق تیثیح یدارا ،داندیوجود موجود م نیکه در خارج به ع یرا در حال یجزئ تیماه
به  زین یاضیاستاد ف .است یاعتبار، از وجود در خارج تحقق دارد ریهر چه غزیرا  ؛داندیم
ل که اصطالح اصالت وجود در مقابمالصدرا  نکهیجز ا است؛ کرده حیمطلب تصر نیا

نا مع نیا و در داندیم هیدییتق تیثیح یرا دارا یرا مطرح کرده است، اعتبار تیهما تیاعتبار
 تیثیح ایعنمو هر دو را به  ستیقائل ن یتفاوت تیبالعرض و بالتبع بودن در تحقق ماه نیب

 به نحو ر تحققشان کهد یکل تیو ماه یجزئ تیماه یعنی داند؛یم تیداشتن ماه هیدییتق
 و 61، 35، 7ص الف،،1360 ،یرازیش نیندارند )صدرالد یاوتتف ،است هیدییتق تیثیح

 ؛243، ص1387همو،  ؛54 و 3۹ص الف، ،1363همو،  ؛3۹1ص ب، ،1363همو،  ؛71ـ70
 ؛(2۹7و 286، 181، ص1420همو،  ؛83ص 6،، ج1۹81همو، 

آنها  داشتن هیدییتق تیثیبا ح قیداشتن حقا هیلیتعل تیثیگذشته ح یبا توجه به نقدها رابعاً 
ت و ود دانسموج هیلیتحل یةلیتعل تیثیبه ح توانیرا م یقتیمعنا که حق نیبه ا ؛ندارد یمنافات
و  تبارک مثل صفات خداوند؛ کرد نییتب هیدییتق تیثیوجودشان را به ح ةحال نحو نیدر ع
 زیرا ن یخارج تیرو ماه نیاز ا .نددار زین هیدییتق تیثیح ،تیموجود نیدر ع که یتعال

 است. هیدییتق تیثیح یکه دارا یدر حال ،موجود دانست توانیم
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 تیدو مفهوم وجود و ماه یواحد برا ی. محک1ـ۸
 ینیع قتی( در خارج، حقتیوجود )ماه ریغ میمفهومِ وجود و مفاه یِمحک مصداقِ 

د واح ءیش زیرا ؛ندمصداق موجود کیبه  تیوجود و ماه یمحک نیبنابرا. است یواحد
 همه به که یتذا یقیبا صفات حق یاله ذات تینیمانند ع ؛متعدد باشد میمصداق مفاه تواندیم
جسم  تینیع ای یخارج طیجنس با فصل در موجودات بس تینیند و مانند عجودذات مو نیع

 ،واردم نیزمان و حرکت در خارج که در همة ا تینیدر خارج و ع یعیبا جسم طب یمیتعل
 .(23، ص1387 ،یاضیمصداق در خارج موجودند )ف کیمتعدد به  قیقاح

در اق ن است که عقلایمتعدد باشد  میمعروض مفاه تواندیه مصداق واحد مکنیا لیدل
ق واحد به همان مصدامفاهیم را و آن کند  افتیاز مصداق واحد دررا متعدد  قیحقااست 
 دهد: اسناد

ز ا یکی. اساساً کندیم لیو وجود( تحل تیه)ما زیما خارج واحد را به دو چ عقل
 تیقعوا ،عقل .است یخارج یهاتیواقع لیتحل یعقل آدم یایو مزا هاییتوانا

ه بو  لیبه امور مختلف تحل ستین شیب یکیکه در خارج نیواحد را با ا یخارج
 قیواحد، حقا تیدر آن واقع یعنی کند؛یپاره مشرحه و پارهآن را شرحه یریتعب

تک کذات و ت انیم ای سازدیجدا م گریکدیو آنها را از  دهدیم صیتشخ متعدد
وزنة ا از رو به هر کدام از آنه ندیبیم ریو تغا نهدیم زیتما یاله ةیصفات کمال
ز زمان را ا ای رسدیاز صفات را جداگانه برم کیو آثار هر  نگردیم یمفهوم خاص

 .کندیم کیتفک یعیاز جسم طبرا  یمیو تشخص را از نوع، و جسم تعل ،حرکت
 .(31عقل است )همان، ص تیخاص نیهمه از آثار هم

 هشتم یمبنا نقد
 نیاتواند میکرد که چون عقل  نییتب چنینآن را  دینبا ،است حیمبنا صح نیاگرچه ا

 یرازند؛ ندار هیدییتق تیثیح ،قیحقا نیپس ا ،خذ کندارا از مصداق واحد  یلیتحل قیحقا
در  اتیثیح نیتحقق ا ةنحو نییو تب یقیحق اتیثیو ابعاد ح قتیحق افتنی یکار فلسف قتیحق

تواند میاگرچه عقل  از این رو و است یانتزاع یفلسفه علم یعنیذهن است؛  ایخارج 
 یاراد اتیثیح نیکه ا ستین امعنمطلب بدین  نیا کند، لیرا تحل لیامر اص کی اتیثیح
ود را خ ةژیو لیدل ،ندارد ایدارد  هیدییتق تیثیح یقتیحق نکهیا بنابراین .ستندین هیدییتق تیثیح
 .شودیثابت نم قیطر نیو از ا طلبدیم

 یاضیدر نظر استاد ف تیماه تياصالت وجود و اعتبار نییتب یابي. ارز۲
شده که موجب  یاضینظر استاد ف از تیماه تیاصالت وجود و اعتبار نییتب یابیارز در
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و  یجزئ تیدر نوع تحقق مصداق ماه شانیا ویژة دگاهدی، شود یخاص تلق ایشان نظر
 است.مؤثر آن  تیموجود

 ،یهی ه ثیمن ح تیماه شان،ینظر ا یمبان نییگذشته در تب حاتیتوجه به توض با
 تیثیح یراما هو له و دا ریغ بهکه اسناد وجود به آن اسناد است  یاعتبار تیمصداق ماه

 انیببه آن است که طبق  تیاسناد موجود یاست و وجود، واسطة در عروض برا هیدییتق
 .(32)همان، ص ندیگویبالعرض م تیموجودرا  تینحوة موجود نیا شانیا

ر بنزاع  ،اندهبه آن اشاره کرد یدرستبه شانیکه ا تیماه تیدر بحث اعتبار ینزاع اصل اما
دارد  ینییتب آن چه تیاعتبار نکهیموجود در خارج است و ا تیماهاعتباری بودن یا نبودن سر 

 .(47ـ46 و 13دارد )همان، ص یقتیموجود در خارج چه حق تیو اصواًل ماه
 شودبع وجاست که به ت یقتیموجود در خارج حق تیماه ،ستاد فیاضیا یتوجه به مبان با

ع بالتب تیرا موجود تیموجود هنحو نیوجود خود موجود است و ا نیدر خارج و به ع
 ودارد ن هیدییتق تیثیدر عروض و ح هاست که واسط نیع اموجود بالتب تیخصوص .نامندیم

 نیا لیو دل است یقیما هو له و حق بهوجود به آن اسناد  اددر ثبوت دارد و اسن هفقط واسط
 میفاهمثل م تشی( و موجود33موجود با وجود است )همان، ص تیماه تینیاتحاد و ع ،امر

 میفاهحکم م األخص در نحوة تحقق، یبالمعن تیماه زیرا ؛متن وجود است نیبه ع یفلسف
 .(26را دارد )همان، ص یفلسف
 ا کمکاألخص در خارج را ب یبالمعن تیموجود بودن ماه لیدل شانیمقدمات ا نیا با
ال »قاعدة  اساس بر معتقد است که شانیا .دهدیم حیتوض یو در ضمن مثال یفلسف یاقاعده

تر از کممح یلیدل «یةخارج یةقض یف یخارج نیع یمن صدق مفهومه عل یأقو ءیوجود الش یعل لیدل
 نیبنابرا .صادق باشد یهخارج یاهیدر قض یخارج یبر امر ءیش یکه مفهوم ثبوت ستین نیا

 لیدل نیا یمبنا ودر خارج است  یبر وجود محک لیدل هیخارج یاهیدر قض یصدق مفهوم
ارج خدر ید بامعنا  نآ ساس،که بر این ا دارد یذات تیخود حکا یآن است که مفهوم از معنا

 د.کن ایتموجود باشد تا مفهوم از آن حک
 م،یدارنشک  هشدیاد ةبر قاعد بنا یمثل آب بر آب خارج یاگر در صدق مفهوم نیبنابرا

جود، وطبق اصالت  ،مطالب نی. با توجه به امیشک ندار زیست نهآب در خارج  نکهیدر ا
ز ا هست. زین تیماهدارای  یخارج ءیش قاعده، نیااساس  وجود است و بر یخارج ءیش
گفته  یبانالبته طبق م .(48ـ45وجود در خارج موجود است )همان، ص نیبه ع تیرو ماه نیا

 ینعی ،ستین لیاص تیبالذات موجود است و ماه یعنی ،است لیشده، وجود در خارج اص
 .موجود است هیلیتحل یةلیتعل تیثیبلکه بالتبع و با ح ؛ستیبالذات موجود ن
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 :مییگویشد م انینظر ب نیا یکه در نقد مبان ییبا توجه به نقدها نییتب نینقد ا در
 وجود وجود در خارج موجود است پس نسبت به نیبه ع تیمطلب که چون ماه نیا اوالً 

 اتیثیح زیرا ست؛ین حیندارد، صح هیدییتق تیثیبالتبع در خارج موجود است و ح لیاص
ر دباشد و  داشته زین هیدییتق تیثیباشد و حداشته ارج تحقق در خ تواندیم ءیش کیمختلف 

 یتیثیح هر گریاصالت گفته شد، د ایکه در معن ینییبا تب ،باشد لیاص یامر یقت وقتیحق
 ؛شودیمن ریتفس نیاصالت جز ا یموجود است و معنا هیدییتق تیثیبا ح لیامر اص نآ یورا

حقق ت ةداشتن با نحو هیدییتق تیثیحاگرچه از جهت  یفلسف میمفاه تیموجود اًیثان
حقق طن تاز جهت مو یفلسف میاما مفاه ،موجودند هیدییتق تیثیمشترک است که به ح تیماه

ود متن وج نیبه ع یفلسف میطبق آنچه گذشت، مفاه یعنیند؛ امتفاوت یجزئ تیبا ماه
رج ر خاد ءیتحقق را ندارد و به متن وجود ش ةنحو نیا یارجخ یجزئ تیاما ماه ؛موجودند
 ؛ستیموجود ن
ا در است و تحقق مصداق ر یحیمفهوم از مصداق اگرچه مطلب صح یذات تیحکا ثالثاً 

 ؛ستین هیدییتق تیثیح یکه مصداق در خارج دارا ستین امعن نیاما به ا ،کندیخارج ثابت م
 یمراتحقق،  نیو بالعرض در خارج است که ا یتحقق تبع یبه معنا هیدییتق تیثیچون ح

 و پوچ باشد. چیکه هنینه ا ،است یعواق

 یاضیدر نظر استاد ف تیماه تياصالت وجود و اعتبار ۀالزم یابي. ارز3
 نکهیابه جهت  یاضیدر نظر استاد ف تیماه تیلوازم اصالت وجود و اعتبار نییتب در

به  ،ترج اسنوشتة مختصر خا نیاز حوصلة ا ینظر در کل مسائل فلسف نیپرداختن به لوازم ا
 .میکنیم یابیو آن را ارز میپردازینظر م نیا نیّب ةمالز

جود مو یوجود میتحقق مفاه ةدر خارج به همان نحو تینظر، ماه نیا یتوجه به مبان با
ک و تبار وجود خداوند یمبنا حت نیاست و طبق ا تیماه یدارا یرو هر وجود نیاز ا .است

 است. تیماه یدارا زین یتعال
 :مییگویمطلب م نینقد ا در

وند خدا زیرت نصو نیدر ا م،یوجود بدان ریرا امر غ تیاگر ماه شانیخود ا یطبق مبان اوالً 
ا توجه ب ،تمحقق اس لیمتن اص ریچون هر آنچه غ ؛ندارد تیدر مقام ذات ماه یتبارک و تعال

 ؛است هیدییتق تیثیح یدارا ،به آنچه گفته شد
 تیمالصدرا از محدود هنظر فالسفه از جمل جواب ما هو است در یف قالیکه ما  تیماه اً یثان

 ،یرازیش نیندارد )صدرالد تیماه یخداوند تبارک و تعال شانیو طبق نظر ا دهدیخبر م ءیش



تیماه تياصالت وجود و اعتبار نییدر تب یاضید فاستا دگاهينقد د    21 

همو،  ؛42 و 38ص الف، ،1360همو،  ؛216ـ215ص تا،بی همو، ؛255ـ254ص ب، ،1363
 ؛32ص ب، ،1360همو،  ؛۹ص الف، ،1363همو،  ؛24، ص1354 مو،ه ؛22۹ و 21۹، ص1341
 (.30، ص1378همو،  ؛85، ص6و ج ۹6، ص1، ج1۹81همو، 

 یریگجهینت
 میاهمانند مف تیماه تیموجود ،تیاز اصالت وجود و اعتبار یاضیاستاد ف ریتفسدر 

بر  که است؛ در حالی هیدییتق تیثیح و بدوندر موطن متن وجود و به تبع وجود  یفلسف
 ربارةد نیلهنظر صدرالمتأ بیان شد، هفتم ید مبناخصوص در نق به یدر نقد مبان اساس آنچه

لتبع و با نیمعنا ب نیو در ا دارد هیدییتق تیثیحاین است که موجوده در خارج  تیماه
 یاضیف ستادا انیطبق ب تیماه تیاصالت وجود و اعتبار ریتفس ست. بنابراینین یبالعرض فرق

ست، یه اظرن نیا ةآورنددیپد کها نظر مالصدر بااست و  شهندارد و قابل خد یمحصّل یمعنا
 زین عالمتمقام ذات خداوند  در خصوص ،دارد یکه در پ یاو از جهت الزمه ندارد مطابقت
 .است یاشکال اساسدارای 
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