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 چکیده
 یسفب فلمکات ریاز سا هیاست. حکمت متعال ییصدرا ۀستون فقرات فلسف ۀمثاب وجود به اصالت

 حکمت ۀشود. آنچه شاکلیوجودشناسانه به طور آگاهانه است، ممتاز م ۀجهت که فلسف نیاز ا
 و یجودو ۀشیده، اندسیظهور ر ۀبه منص هیکند و در سراسر حکمت متعالیم تیریرا مد ییصدرا

 شهیندا ایحکمفرما باشد  یبر زندگ یماهو ۀشیفرق دارد که اند رو نیاصالت وجود است. از ا
 ،یوجود ۀشیاما اند ؛کشاندیرا به تکاثر م یاز وجود، آدم هشد دهیبر یِماهو ۀشیچراکه اند ی؛وجود

به  هاست کماع اجتبر تک تک افراد و هم  هم بر نیند. بنابراکیم تیترب یانسان را متأله و کوثر
 یندگث در زبح نیا گاهیبه جا ،فراوان در باب اصالت وجود یهانوشته. با وجود دبازگردن «وجود»

ه به کجا دارد  رو نیاز ا .شده است پرداختهرجوع به وجود کمتر  تیو اهم یو اجتماع یفرد
 بحث شود. یوجود ۀشیجداگانه از اند رتصو

 کلیدواژگان 
 وجودشناسانه. ۀفلسف ،ییصدرا ۀفلسف ه،یحکمت متعال ،یوجود ۀشیاصالت وجود، اند
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 مقدمه
 صالتا ۀشیه و اندشتگذا هیرا بر مبحث وجود پا شیخو ۀساختمان فلسف نیصدرالمتأله

 گاه اما ؛کرده است یو جار یسار هیدر سراسر حکمت متعال حیوجود را همانند نخ تسب
در  یشکلچه م ؟یالماهوةلاصا ای میباش یالوجودةلاصاکه دارد  یشود که چه فرقیسؤال م

 وه وجود ببازگشت  بر یرا مهماثآالوجود را مطرح کرده است؟ چه ةلکه صدرا اصا کار بوده
ر درا وجود  ۀشیاند گاهیجا دارد جا رو نی. از او... شود؟ یالوجود مترتب مةلاصاقول به 

 ،ودالت وجاص ۀشیاند گاهیااز ج یدیجد ریو تقر نییتب پیش از بشناسیم؛ ولی ییمکتب صدرا
 الزم است که بدین قرارند: یاتمقدمطرح 
اال  ستیل یه ثیمن ح یۀالماه»: چه در خارج و چه در ذهن، فقط خودش است تیماه. 1

در  تیه. هر چند ماریغ ال مأخوذ است و ات،یفقط ذات و ذات تیماه یذات میحر در. «یه
 ایدت وح ت،یجزئ ای تیلک ت،یمعدوم ای تیموجود رینظ یاألمر به اوصافمقام واقع و نفس

 ،األمرنفس و. در عالم واقع است وجود برکتبه این اتصاف منتها  ،شودیمتصف م کثرت و...
بودن ن یو خال یستن یاوصاف خال نی( از ااتی)نه ذات گاه به عنوان عوارض چیه تیماه

ود آن ور یاز دو طرف صفات متقابل به معنا یکیبه  شاوصاف و متصف شدن نیاز اماهیت 
و  تیماه نیدارد که ع یذات و ذات تیماه س. پستین تیذات ماه میحر رد یرونیصفات ب

ن، آافزون بر  و ستیبشرط ن نسبت به آن ال تیاست و ماه تیماه یذات میحر داخل در
نها آنسبت به  اتاًذماهیت راه ندارد و  تیماه یذات میحر دارد که درنیز  یاوصاف عرضای پاره

ن انسا متصف است. مثالً نیخارج به احدالمتقابل در هرچند به عنوان وصف ؛بشرط است ال
و  تیکلنین همچ .قاعد ایقائم است  ایدر خارج  یول ؛ستیخود قائم و قاعد ن یاتذ میحر در

ین ااز  ،ارجخ در ایدر ذهن است  ای تیچون ماه یول ؛انسان راه ندارد یذات میحر در تیجزئ
ذات و  یحت ،ابدیثبوت  تیماه یبخواهد برا. اما در هر حال هر چه یجرئ ایاست  یکل ایرو 
 است: چه در ذهن و چه در خارج، بالوجود موجود تی. ماهاستبالوجود  ت،یماه اتیذات
 «الوجود... ۀبواسط ذاتهال اتهایفثبوت ذاتها وذات ئا،یتملک ش ال ۀهالک ۀنفسها باطل یف یّۀالماه أنّ لمّا»

 :گویدن باره میدر ایمالصدرا  (.53ص ،1، ج1386 ،یی)طباطبا
ء من األشیاء حتى الحکم علیها بثبوت ات قبل الوجود ال يمکن الحکم علیها بشیالماهیّ

ات نفسها لها إذ ال ظهور لها وال امتیاز بینها قبل الوجود إذ الوجود نور يظهر به الماهیّ
 المظلمۀ الذوات على البصائر والعقول كما يظهر بالنور المحسوس األشجار واألحجار

الکثیفۀ المظلمۀ الذوات المحجوبۀ لذواتها عن شهود األبصار والعیون  شخاصوسائر األ
صافه بها واتحاده معها فما لم ات التّۀ من الماهیّمرتبۀ من الوجود يظهر بها ماهیّ فکلّ
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ۀ المنسوبۀ إلیه المتحدة ق هذا النحو من الوجود ال يمکن الحکم على تلک الماهیّيتحقّ
 .(288ص ،2ج ،1۹81 ،یرازیش نی)صدرالد األشیاءء من تحاد بشیبه نحوا من اال

 اتیاهچراکه م ؛ابدییتحقق نم یقیزاست و با نبود وجود، وحدت حقکثرت تیماه .2
 ةق وحدقّلم تتح ،الیصأ الوجود کنيواالختالف بالذات؛ فلو لم  ةمثار الکثر اتیّالماه» اند:الذاتنیمتبا
 یکی :دارد دو گره در دل خود نیخاص و متع تی(. ماه14ص ،1430 ،یی)طباطبا« ...یّۀ قیحق

 به یسلب عقدو ، اتیها و وجدانییبه دارا یجابی. عقد ایعقد سلب یگرید و یجابیعقد ا
ها یرکند و هم ندایم انیها را بییهم دارا تی. پس ماهکندمیاشاره  اتیها و فقدانیندار

ح مطر تیهکند. هرگاه مایاشاره م نیّمع ۀتببه مر تیتوان گفت ماهیرا. از این رو م
که  نجاستیا .است مطرح تیواقع کیو اختصاص به  ریاز غ زیتما ر،یشود سلب از غمی

 تیهرند. مفهوم ماجهت به وحدت رجوع ندا نیا ند که ازامثار کثرت اتیشود ماهگفته می
 یلو؛ کندیمصدق  نیمتع بما هو محدود و بما هو تیبر واقع ،کندصدق می یزیچ بر یوقت
 نیکند که اصدق می تیهو واقع بما تیبر واقع ،کندصدق می یزیچ مفهوم وجود بر یوقت

خالف ه شود. بنمی تشخص و... و تیمانند وحدت و فعل یمیهاصدق مف صدق مانع از
د مانن یگرید تیدهد ماهیاجازه نم گریصدق کند که د یتیواقع درخت بر تیکه ماه یوقت

 تیمانع از صدق خصوص تیفعل تیخصوصصدق  ،بله صدق کند. تیآن واقع انسان بر
آن  کثرت بر تیمانع از صدق خصوص یتیوحدت بر واقع تیقوه است و صدق خصوص

کنند و یمشخص نم تیآن واقع یبرا تیحال مرز و محدود نیبا ا یول است؛ تیواقع
ر ب کهنیبر ا افزون .و.. تیمانند وجود، وحدت، فعل یاتیچراکه خصوص ؛ستیساز ننیتع

 ءیش کیز اکه  یدر حال ؛صدق کنند یگرید یاتیتوانند بر واقعیم ،کنندیصدق م یتیواقع
 راکه هرچ یست؛قابل صدق ن ءیبر دو ش تیماه کی یزنو  انتزاع کرد تیتوان دو ماهینم

 و یعزل تشانینونیب اتیندارد. پس ماه شتریچه بودن ب کی ای یستیچ کی یتیواقع
 تیکه خود ماه چنان ؛در خارج موجود است جودبه عرض و یاست. کثرت ماهوزکثرت

، همو« )جودالخارج بعَرَض الو یف ةموجود يّۀالماهو ةالکثر»: به عرض وجود موجود است زین
 (.86ص ،1ج ،1386
و  یوجود سار قتیاوالً و بالذات در حق کیبلکه تشک ؛راه ندارد تیدر ماه کیتشک .3
زیرا ماهیت، از آن جهت که  ؛تیمراتب وجودند نه مراتب ماه ،اتاست و موجود یجار

بنابراین، «. ۀ من حیث هى لیست الّا هىالماهیّ »: ماهیت است، جز خودش چیز دیگرى نیست
اگر ماهیت فى »ضعیف، نه تام است و نه ناقص.  نه ماهیت فى حد نفسها، نه شدید است و

فرد آن نخواهد  ،نخواهد کرد و فرد ضعیفحد ذاتها شدید باشد، بر فرد ضعیف خود صدق 
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فرد آن  ،بود و اگر فى حدّ ذاتها ضعیف باشد، بر فرد شدید صدق نخواهد کرد و فرد شدید
 :گویدمی باره نیدر ا یآمل یجواد ستادا .(114ص  ،2ج ،1375 ،یروانی)ش« نخواهد بود

ر د یعقلدقت  کیبا  یو تأخر، کمال و نقص، قوه و ضعف در همه جا و حت تقدم
ه دات بهرچند که به تبع وجو ؛دینمایبازگشت م ایاش تیبه وجود و هو زیزمان ن

 .(264ص ،1ج ،13۹3 ،یآمل یشود )جواداسناد داده می زیآنها ن میو مفاه اتیماه
 از وجود را به یامتعال مرتبه یخدا». ستیاست و کمال ن یحد عدم ت،یماه. 4

 ۀر مرتبت که دناطق بودن اس وانیاز لوازم آن مرتبه، حاو)انسان( اعطا فرموده است. منتها 
ال، بلکه کم ؛ستیشود و البته عدم، کمال نانتزاع می تیماه نیآن، ا یتنزل از جهت عدم

 یءبعد از وجود ش یءو حدود وجودات است و حد ش زماز لوا تیاصل وجود است. ماه
(. عدم 38۹ص ،1ج ،13۹2 ،یلی)اردب «ستیهم قابل جعل ن تیپس ماه .شودبالتبع حاصل می
 دو اطالق دارد:

 ؛گرندیکدی ضیعدم در برابر وجود که نق (الف
 نکهیامراد از . ستیوجود ن ضینق یول ،وجود است ریکه غ تیمانند ماه یریعدم غ (ب

، ت معدوم استماهیت در مقابل وجود قرار دارد و هرچه در مقابل وجود اس»شود گفته می
ون بد تیراه ندارد و ماه تیذات ماه ةاست که وجود در محدود نای ،«پس ماهیت عدم است

وجود در پرتو وجود و بالعرض م ،موجود است تیماهلحاظ وجود، معدوم است و اگر هم 
اته وإشراق معاتهلوالوجودات  ه األصل المشرق على الکلّألنّ  ء إلى الحقّشی يرتبط كلّ الوجود»: است

 (.114ص ،1388 ،یرازیش نیدل)صدرا« وظالالتها ات توابع تلک اإلشراقاتوالماهیّ
است.  یءش یو نور یملکوت ثیاما وجود ح ؛است یءظلمت ش ثیح تیماه. 5

 :دیگویمالصدرا م
 ه الفاعلشابجهۀ بها ي :فهو مركب فی طبعه من جهتین معلول كلّ  بعض العرفاء إنّ قال

 كان نفس فاعليشابه نحو الويحاكیه وجهۀ بها يباينه وينافیه إذ لو كان بکله من نحو 
 ل استحاللفاعاه من نحو يباين نحو الفاعل ال صادرا منه فکان نورا محضا لو كان بکلّ

ۀ ۀ محضء ال يکون صادرا عنه فکان ظلمنقیض الشی ألنّ منهأيضا أن يکون صادرا 
ۀ یّاة ماهمّلمسۀ هی اى وجودا والجهۀ األخرى الظلمانیّۀ يسمّوالجهۀ األولى النورانیّ

 .(420، ص1ج ،1۹18 ،یرازیش نی)صدرالد...  هاوهی غیر صادرة عن الفاعل ألنّ
 پردازیم.میود اصالت وج گاهیو جا یوجود ۀشیاند نییتب در ادامه بهتوجه به مقدمات مذکور  با

 اصالت ةشياند گاهيجا
لفه در مؤ کیگوناگونِ در آن دانش،  یهامؤلفه انیاز م م،یشویکه وارد م یدانش ةهرحوز در
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آن حوزه  یو علم یواقع نییتواند مبنا، محور و اصل واقع شود که تبیجهت ثبوت و اثبات م
 .باشد جههمان مورد تو تا چیستو اصالت  لیمتعلق اص دید دی. بااستهمان اصل  ةبه عهد

 سازندة معلومات و» «ست؟یاصالت با چ» دیتوان پرسیم یشناسمعرفت ةدر حوز مثالً
کنندة معلومات، نییتب سازنده و گفت: دیدر پاسخ با که« ست؟یعرفت چکنندة منییتب
مجهوالت، با  یبا بداهت است و به عبارت یمعرفت نییو تب یمرجع معرفت یعنی ؛انداتیهیبد

بداهت  ت،یشوند و از این رو محور و اساس معرفت و معلومیمعلوم م ،یهیمعلومات بد
 است. یهیبد

 ثبات وو ا ریو تفس نییتب ةچه در حوزـ ، محور و مبنا اصل یخارج اتیدر واقع حال
نۀ پشت صح ست؟یچ ـ یو واقع یخارج یثبوت و سازندگ ةو چه در حوز تیفهم از واقع

 یهان؟ آنچه شدیستسازد چیرا م تیو هم خوِد واقع تیکه هم فهم واقع تیعالم واقع
وث، حدت، کثرت، حدبودن، شدن، و ،یعالم هست در ست؟یچ ندزیرا رقم م یعالم هست

 یتو ثبو یثباتراقم ا ؛ اماو... تحقق دارد تیّآخر ت،یّ، ظهور، بطون، اولقدم، علوّ، دنوّ
 ست؟یچ تیواقع
به  و ابدبیرا  یدر عالم هست یاست که مبنا، محور و اصِل اساس نیبه دنبال ا لسوفیف

هد ده نشان آن است ک یاصالت در پ ۀشیاست. اند تیواقع «لِمِ»در صدد کشف  یریتعب
 تیبلوجود قا ایآ دید دیبا حال ست؟یبه چ قتیبودن حق قتیو حق یستعالم چ ۀپشت صحن

 گر؟ید یامر ای تیماه ایو اصل واقع شدن را دارد  یگرهیتوج نیا

 لیاص یهايژگياز و يبرخ

 ييهمه جا کنندگي حضور. تأمین1
 انیب حضور و سراتمر ۀکند و در هممی نیرا تأم ییآن است که حضور همه جا لیاص

جود و قتیاست. حق لیاست که اص یزیتواند همه جا باشد، همان چیدارد و در واقع آنچه م
 ۀب مختلفت مراتذا ةواحد ۀقیالوجود حق» برخوردار است: یایژگیو نیآن از چن یو نه مفهوم ذهن

ر دصدرا  .(۹1ص ،1ج ،1386 ،یی)طباطبا« رهایوغ والدنوّ ر والعلوّم والتأخّوالتقدّ فوالضع ةبالشد
لوجود ا ۀقیحق شمول ،اءیشموله لألش یّۀفیك یف یالمشعر الثان» :دیگویم نیچن تیشمول نینوع ا نییتب

ا إلّ فهعري ل الالشمو ... بل شموله ضرب آخر من اتیّللجزئ یّالکلّ یكشمول المعن سیل ةالموجود اءیلألش
اطالق و  دارایوجود  قتیحق نیبنابرا .(21ص ،1342ی، جی)اله« العلم یالعرفاء الراسخون ف

 حضور دارد. یمراتب هست ۀو در هم استانبساط 
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 خود در أشکال گوناگون . بروزدهندگي2
کند. دهد و ظاهر مییباشد که خود را به اشکال مختلف جلوه م لیتواند اصیم یزیچ
قبل و  یم هستنظادر  نیبنابرا .شوندیم هیتوج لیمختلف با امر اص نیعالم با عناو اتیواقع

م، و قد بعد، بودن و شدن، اول و آخر، قرب و بُعد، علوّ و دنوّ، ظهور و بطون، حدوث
و  تیثلم ،یو اتحاد، جلوه و تجل تیریغ ت،یتجرد و ماد ر،ییثبات و تغ ن،ضرورت و امکا

علم و  و تأثر، ریو نفرت، استقالل و فقر، تأث شیگرا ر،یعشق و حب و محبت و خ ت،یضد
ع كونها الوجود م ۀقیحق» :گویدی. از این رو صدرا مرندیگیو... با وجود شکل م اتیو حقدرت 

من درجاته  ۀها بدرجمن لّك ةالمتحدّ ّیۀاإلمکان اتیّحسب اختالف الماه قئالحقا ۀها مختلفنّ أصا بذاته متشخّ
 .(27ص ،)همان« له ّیۀماه ال یل الذوّاأل الوجود الحقّ یمن مراتبه سو ۀومرتب

 ستیدر مورد آن ن ييسخن نها یآن به معنا بارةشروعِ تفکر در. 3
ست و در طرف به آن رجوع شده ا کیاز  ،شودبه آن رجوع می یآن است که وقت لیاص

ا هر بو در واقع  دیآینم اریآن در اخت ۀچون هم ؛حال به آن رجوع هم نشده است نیع
ه جوع نشدراست که به آن  یرو شیر پد یدتریشد ۀمرتب ،دیرو شوه ب از آن که رو یامرتبه

کنید موضوِع باز احساس می ،سیدمعرفتی شدیدتر بر هاست. هرچقدر هم جلو بروید و ب
: دحساس کنیتوانید چیزی از آن را ابلکه تنها می است؛ مورد بحث در اختیار شما قرار نگرفته

« كتناهاصورا واخفاها تأ وجود( قتیو حق )كنه ذاته و تهیّ حضورا وكشفا وماه اءیاألش یالوجود أجل یّۀإنّ»
 .(12ص ،)همان

وجود در ذات خود دارای شدت و ضعف است. در » سبب است که نیبد یژگیو نیا
تکذیب  این درخت است، یمیحالی که در مورد ماهیات چنین حالتی وجود ندارد. اگر بگو

شاره ابه آن  که درخت مقابل من است و چون در همان حالی ؛دهداین سخن معنا نمی
 اام ؛دیگری ندارد که از آن غافل باشیم ۀبگویم این درخت است، درخت مرتکنم و میمی

آن یعنی  ۀهم رو بشوید، با به که رو از آن است. با هر مرتبه مشکک یک حقیقت، وجود
 نایپا یوجود به معنا از این رو تفکر در مورد .. .. ایدرو نشده به فوق و مادون آن رو ۀمرتب

ت که توان گفیهم نم یداشناس. از این رو در خستین ییبه سخن نها یابیتفکر و دست افتنی
که  است یمتعال، رجوع یتمام شد و بلکه رجوع به خدا گریمن است و د یخداشناس نیا

 (.236ص ،13۹2)طاهرزاده، « شدت و ضعف دارد
 بارةهر چه بتوان در .است لیاص بارةتفکر، تفکر در نیترلیتوان گفت اصمی نیبنابرا

و  افتیتفکرات دست  نیترلیو اص نیترقیتوان به عممی ،کرد ریدر آن س و دیشیاند لیاص
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در  ،رجوع نداشته باشد قتیو حق لیبه اص یاست. اگر کس لیدر تفکر در اص یقیتفکر حق
 شود.گرفتار باطل میخویش و تفکر  شهیاند

 تیاقعکه معادل با و است یلیی، همان امر اصترین مبادو اصیل استمبادی  نیازمند تفکر
 یباطن یهاهیو هم به الافت یدست  تیتوان به شئون واقعهم می لیحال با غور در اص .است

و  دیایخوشش ب یزیکه امروز از چ ستین نیچن ،است «لیاص»تفکرش  یکه مبنا ی. کسآن
ه را ب انسان ل،یه اصبلک ؛باشد الیگردان شود و دچار وهم و خ یرو زیچفردا از همان 

ه را ب یآدم ل،یاص ریدهد و در مقابل، غیسوق م یقیو وحدت حق ریوحدت فکر و مس
 :یانیآدم نیچن یبه فرموده امام عل .کشاندیم الیتشتت خ

 لجَؤوايَم لعلم و لابنور  ئوایستَضيَ لم ح،يمع كل ر لونیميهَمَجٌ رَعاعٌ أتباعُ كلِّ ناعِقٍ، »
 شهیمکه دستخوش باد و طوفان هستند و ه ییهامثل پشه یروهگ ؛«قٍیركن وث یإل

 .کنندیحرکت م یروند و با وزش هر باد یم ییسرگردانند، که به دنبال سر و صدا
 شریف)پناه بردند  یدانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استوار یینه از روشنا

 (.147حکمت  ،1384 ،الرضی
و  دیابب قتیحق یآن راه خود را به سو یب در پفکر بخواهد ظهور کند و عقل و قل اگر
 امر تا انسان .رفت لیبه سراغ امر اص دیبا رد،یشکل بگ یو منطق یاساس یهایریگجهت

شود که باعث می نیهم و دنک غور تیواقع و قتیتواند در حقنمی ،دیابرا در عالم ن لیاص
ز ج یزیچ نیداشت و ا خود را در تکاثر خواهد ریحاکم شود و انسان س تیلجاه ینوع

 .ستیتوهم ن

 هیحکمت متعالدر اصالت وجود  ةشياند تيمحور 
ور طوجودشناسانه به  ۀجهت که فلسف نیاز ا یمکاتب فلسف ریاز سا هیمتعال حکمت

کند و خود را در می تیریرا مد هیحکمت متعال ۀشود. آنچه شاکلممتاز می ،آگاهانه است
 و اصالت وجود است. یوجود ۀشیرده است، اندظهور گذا ۀحکمت به منصاین سراسر 

ده م آورفراه ییصدرا ۀفلسف یبرا یایژگیو و تیوجود، خاص لتاصا ۀشیاز اند یبرخوردار
 ر واقع مکتبد یمکاتب فلسف ری. سادینام یوجود ۀفلسفه را فلسف نیتوان ااست که می
 مسئله توجه نیابه  داند ویموجود را وجود م هیچون حکمت متعال یول اند؛یموجودشناس

 یجیه نتاباز این رو  ،گرفته است یپ الوازم آن ر ،التفات و توجههمین و بر اساس دارد 
به  افتهیرا راه . از این رو صدرا خودشودمشاهده نمی یمکاتب فلسف ریکه در سا افتهیدست 

 داند:یوجود م
ۀ الوجود، عتباريّات واقد كنت فی سالف الزمان شديد الذب عن تأصل الماهیّ نیإنّ
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ات هی األعیان لۀ، والماهیّ... فالوجودات حقائق متأصّ ی وأرانی برهانهحتى هدانی ربّ
ا أشعۀ وأضواء للنور ت رائحۀ الوجود أصال. ولیست الوجودات إلّالثابتۀ التی ما شمّ

ۀ لیّۀ ومعان عقمنها نعوتا ذاتیّ لکلّ ا أنّكبرياؤه، إلّ تجلّ ومیّوالوجود القیّ الحقیقیّ
 1ج ،1۹81 ی،رازیش نیصدرالد ؛35ص ،1342ی، جی)اله هی المسماة بالماهیات

 .(48ص 
ردار مندند یا از آن برخویا از اندیشۀ وجودی بهرهها انسانکه توان گفت می حیتوض یبرا

 ۀشیداز انو دارند  یاشهیو اند فکر نیفلسفه چن یریبدون فراگ یا نیستند. گروه نخست نیز
 یاشهیندا نیچندارای فلسفه  یریبا فراگ یا اینکه ر ناآگاهانه برخوردارندبه طو یوجود
 مندند.از آن بهرهبه طور آگاهانه  و اندشده

 .ستا یوجود ۀشیفهم عالم آن طور که هست، متوقف بر اند ه،یاساس حکمت متعال بر
 ر که هستوآن ط تیحاکم باشد تا بتواند به واقعآدمی  بر ذهن و عقلوجودی  ۀشیاند دیبا

 است. یوجود ۀشیبسته به تحقق اند یو عمل یدر حکمت نظر تی. موفقابدیدست 
تر و متوجهانه و احتو ر ترعیکند تا سربر اصالت وجود به انسان کمک می یمبتن ۀفلسف

توان یود مبر اصالت وج یمبتن ۀعالم بپردازد. با فلسف یآگاهانه و با علم مرکب به بررس
 علمِ  یدوجو ۀشیبه اندآنان را که و  کرد مندبهره ند،ابهرهیب یوجود ۀشیندز اکسانی را که ا

ت و چه در حکم ی. معرفت چه در حکمت نظررهنمون شدبه علِم مرکب  دارند، طِیبس
 .برخوردار شود الزمباشد تا حکمت از استحکام  یوجودشناس یمبنا بر دیبا یعمل

 ۀشینداه از ک انیمتفاوت است. کس اریوجود بسآگاهانه از وجود با فهم ناآگاهانه از  فهم
طرح م انشیآگاهانه برا ی و به صورتفلسف اتیموضوع با ادب نیا ی، وقتندبرخوردار یوجود

 شوند:یشود، از سه امر برخوردار ممی
 شوند؛می مندبهره یاز زبان وجود در فلسفه الف(
 ین در مسائل فلسفد امکاشود که تا حباعث می یوجود ۀشیتوجه و التفات به اند ب(

 ۀشیکه اند کسیبه حداقل برسد.  صیو اشتباه در تشخ دیاین شیپ صیانحراف در تشخ
 جسته یورو از غفلت از آن ددر خود به صورت آگاهانه درآورده  هفلسفکمک را با  یوجود
 یودوج ۀشیندغفلت از ا ی. گاهدکنمیحفظ  یخود را در مباحثِ فلسف یِ د، التزاِم وجواست
 ۀا از صحنروجود  یو پا صادر کندتناسب با وجود م غیر یحکم انسان شود کهمی باعث
 ؛دیحذف نما تیواقع

به  ی باعث توجهوجود ۀشیالتفات به اند شود؛ چه اینکهمیبارور  یوجود ۀشیاندج( 
د و مطرح دنمانیمغفول م ۀ وجودیشیتوجه به اند در صورت نبودکه  دشویم یلوازم
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 ۀچیدر رییبا تغ ود ببر پی قیحقا «لِم»انسان به است که  نیا ینشیب نیمهم چن اثر .ندشدنمی
 .ببیندگر را در عالم جلوه یقینگاه، حقا

درک و  فهمدرا می تیکند، واقعگمان شود که هر کس با خارج ارتباط برقرار می دینبا
تحصل و و بالعرض، م بالذات ۀشیاند و ابدیدست ن تیواقع دربارة یلیکند. تا انسان به تحلمی

را  لیتخمو  ،یاررا با اعتب لیاص ،نکند، واقع را با الواقع درک یو اعتبار لیاصو ال متحصل، 
به  یابیه ساحت دستبالذات و بالعرض، انسان را ب نیدادن ب زییکند. تمبا معقول خلط می

ه ب سپ. ستین تیبه واقع یابیدست یبه معنا تیاز واقع یافتی. صرف دردنکیم کینزد تیواقع
ر درا  یوجود ریو س دیرس تیقعاز وا قیدق یتوان به فهمآگاهانه می یوجود ۀشیاند کمک
 ۀرفمع تهايوغا»: دگویمیفلسفه  تیغا بارةدر یی. از این رو عالمه طباطبافترگ یعالم پ

 ،ییباطبا)ط« جولول یۀلالعلل العا ۀومعرف رهایمن غ یّۀقیالوجودات الحق زییوتم ،یوجه كلّ یالموجودات عل
 .(7ص ،1430

و به او به حضورش رفت  دیبا باشد ویاش میذات تْیاست قاعدتاً واقع لیاص آنچه
 رگیده کشود  یذهن یامر دیبا ،دیایچراکه اگر بخواهد به حضور ما ب ؛دیآیحضور ما نم

 یزیچ اگر شود. اساساًاز آن نزد ما حاضر می یریبلکه تصو ؛دهدیخود را از دست م تیواقع
ه ب نایبر. بنادیآیبه ذهن نم ،اثر باشد یآن باشد و دارا یذات تیخارج داشته باشد و تیواقع

ر درک چراکه خود خارج را به حضو ؛شودحاصل نمی یقیصرف ارتباط با خارج فهم حق
 اإلشراق» است: هگفت باره نی. صدرا در ادیآیم شیپ اتیجاست که بحث اعتبارنی. از امیانکرده

 یف یجريهذا ف ه ...ل يۀمساو ةبصور وال بالرسم وال تصوره بالحدّ  مکني الوجود ال وجدانه: ی: فینالثا
 ،یرازیش نیدلصدرا« )...انیالع نیالمشاهده وع حيا بصرذلک إلّ مکنيالوجود فال یا فمّأالوجود. و ریغ

 .(134ص ،1388
 تیاند که ماهرفتهیرا پذ نیخواه ناخواه ا ،ندایالماهوکه اصالت یکسان یتوان گفت حتمی

واقع،  ثیاز ح تیماه ،ردیتعلق نگ تیدر پرتِو وجود، موجود است و اگر وجود به ماه زین
. رندیوجود را بپذ تیتوانند اصلنمی است که یشبهات ذهن یمنتها به سبب برخ ؛معدوم است

 یمعنوو  یتوجه داشته باشد در بُعد معرفت یوجود شهیوجود و اند قتیبه حقکه  یسک
را نخوانده  جیرا ۀدروس فلسف یممکن است حتاو  .تواند داشته باشدمی یاریبس شرفتیپ

 نیکه ممکنات را فقر محض و ع نیهم ؛ چوناست یاش وجودشهیاما خواه ناخواه اند ،باشد
. اوردیبه زبان و قلم نآن را  هرچند اصالً ؛دارد یوجود ۀشیاند ،داندیمتعال م یربط به خدا

 ۀشینه کوثر و وحدت. اند ،تکاثر یعنیصرف بدون لحاظ وجود  تیکه توجه به ماه یدر حال
 ،کشاندیم یعُزل نونتیاز خلق و ب هدیآسمان و بر رِیگگوشه یِرا به خدا یصرف، آدم یماهو
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 ؛است ییزاو غفلت ییزاکثرت ت،یماه تیچراکه خاص ؛حاضر و ناظر در صحنه ینه خدا
دارد. یم انیرا ب یماهو اتیذات ثیبلکه فقط ح ؛کندنمی انیرا ب یوجود ثیح تیچون ماه

 ثینه ح ،توجه کرد ایاش یماهو ثیاست که به ح نیهم یغرب و تفکر غرب یمشکل اصل
را  تکه اصال ینگاه»خلقت را گرفت و  اتیادب یجا عتیطب اتیاز این رو ادب .آنها یوجود
 (.407ص ،13۹2)طاهرزاده،  «ردیفاصله بگ یتواند از فرهنگ غربدهد نمییم تیبه ماه

 وجود در پرتو رجوع به وجود قتیبه حق رجوع
 :تاس قتیحق وجود ذاتاً زیرا ؛افتیدست  قتیتوان به حقوجود می با

هیجی، ال) یّۀشواهد قطع هیعلوة موجود ۀقیبأن تکون ذا حق اءیشاأل حقّأالوجود  إنّـ 
 (.28ص ،1342

 یذ كلّ النيبه  یلذا فهو ... قامتحقّ کونيبه  رهیغ ق ألنّبالتحقّ اءیشاأل حقّأالوجود ـ 
 .(134ص ،1388 ،یرازیش نی)صدرالد ...قتهیحق حقّ

د و ی ندارآورد در ذات خود حقیقتیکه به دنبال خود م یدر مقابل، ماهیت و کثرت یول
ود خه خودی بمتکی نباشد به اعتباریات نظر دارد که  «وجود» است. اگر اندیشه به یاعتبار

و  یقی استباشد، تفکر، تفکر حق« وجود»اما وقتی نظر به  ؛مبنای واقعی و خارجی ندارند
انسان  ،وجود این رو رجوع به از حقیقی، عملی است واقعی و نه وهمی. عملِ مبتنی بر تفکرِ

و  یقیقتواند از تفکر حاست که می قتیبا حق همواجه نیکند و در هممواجه می قتیرا با حق
 برخوردار باشد و خود را ارتقا بخشد. یو واقع یقیحق یعمل

 ۀهم است ووجود رجوع نکرده است، دچار غفلت  قتیکه به حقنیدر ا انسان
وت ذهنِ تنگ خود به قضا ۀچیشده است و از در لیتبد یذهن یهابه حالت شیهاداشته

ست. اده اخود شکل ند یرا برا تیو واقع قتیپرداخته است و اتصال و ارتباط با حق قتیحق
اگر  شد.داشته بان با آ یوجود ۀمواجه دبتوان د،شویرو مه ب چه رو با هر دیباانسان از این رو 

در  ریس یراه برا ،دناست رجوع ک قتیکه حق و حق اشیا یوجود ۀبه جنب دبتوانانسان 
تواند به سوی دریافت میشود و میباز برایش باالتر  قایبه حق یابیدستو  قتیحق
 اآلفاق یف اتنايآ هميسنر»حرکت کند. حق است،  یق که خدایحقا نیتریقیحق و نیرتیاشهیر

 «یهآ» .(53فصلت، ) «دیشه ءیكلّ ش یه علنّأبربّک  کفيو لم أ ّنه الحقّألهم  نیّتبي ینفسهم حتّأ یوف
و اتصال و  یچون جهت اشراق یجهت وجود نیاست و هم یءهر ش یهمان جهت وجود
 روه ب رو ایاش یوجود ۀبا جنبانسان . اگر استدر عالم یۀ او ز این رو آا ،ارتباط با حق است

و  قتیحق نیتریو باطن نیتریقیکرده است، حق تیدر واقع ریچون س صورت نیدر ا ،شود
 د.شویگر مجلوهبرایش حق محض 
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 ایاش یوجود ةاز جنب مراد
ر که اگ ستروست. از این ایخلقت اش ۀو جنب یهمان جهت ملکوت ایاش یوجود ۀجنب

وجه  وع کنند و ملکوت وبه وجود رج رده،کم ک قتیخود را با حق ۀتوانستند فاصلکفار می
ود خکردند و یتکبر نم قتیتند و در برابر حقسشیاز کفر دست م ،ندببینرا  یئیخلقت هر ش

شود و یجاعل، جعل م یۀکردند. آنچه مجعول بالذات است و از ناحیهضم م قتیرا در حق
و  یودهمان وجود است و از این رو با ارتباط با جهت وج ،با جاعل است یارتباطجهت 

 شود.کمتر می قتیبا حق ه، فاصلءیهر ش یجهت اله
 یایو اش ارتباط ندارند ایمگر کفار با خواص اش که دیآیم شیپ الؤسدر اینجا این 

 و هیجزرا به تکنند و مگر مخلوقات خدا ینم هیو تجز لیتحل شگاهیرا در آزما یعیطب
 چه ؛انددهنبر یپ ایاش یو اله یاست که آنها به جهت وجود نیکشانند؟ پاسخ اینم لیتحل

مل عو  شهیر اندد انیند. طغماندینم باقی انیشدند، در کفر و طغیاگر به آن جهت واقف م
ر د ییباعالمه طباط و در عدم رجوع به وجود است. قتیاش در فاصله با حقهمه ،و اخالق

 :سدینویم زانیالم
فالمراد  ... خرإلى آ« أَرْضِأَ وَلَمْ َينْظُرُوا فِی َملَکُوتِ السَّماواتِ وَالْ»تعالى:  قوله

لم لم  آليۀ:معنى ا ... لألشیاء نصراف عن الوجه الملکوتیّتوبیخهم فی اإلعراض واإل
وجه ال نء آخر مما خلقه اهلل؟ لکن ال مينظروا فی خلق السماوات واألرض وأی شی

وداتها ن وجأحتى ينتج العلم بخواص األشیاء الطبیعیۀ بل من جهۀ  شیاءالذی يلی األ
ء، وهو شی يدبر أمرها وأمر كلّ غیر مستقلۀ بنفسها مرتبطۀ بغیرها محتاجۀ إلى ربّ 

 .(34۹، ص8ج ،1417 ،یی)طباطباالعالمین  ربّ

 وجود از راه بال قتیبه حق ارجاع
اشند. شته برجوع دا قتیشوند تا به وجود و حقیخدا دچار بال م یۀها از ناحانسان یگاه

ده دانسته ش عتیاست که هدف در شر یهمان تضرع قیحقا نیتریقیرجوع به وجود و حق
هم علّ لالضراء وبالبأساء  هلهاأخذنا ألّا إ یّمن نب يۀقر یرسلنا فأوما » :دیفرمایاست. در سوره اعراف م

این خواهد یمتعال م یخدا وتضرع، همان رجوع به وجود است  نیا .(۹4)اعراف،  «ضّرَعونيَ
 رجوع را محقق گرداند.

واقع همه در راه رجوع  در ،متعال است یاگر رجوع به وجود، رجوع به حق محض خدا
متعال  یخدا یاعده .یقهر به صورت یاخود و عده اریبا انتخاب و اخت یاعدهاما  ؛ندابه حق

متعال را  ید و خدانشوگرفتار می ایکه در در یهمچون کسان .کنندیم دایرا در دل مشکالت پ
رجوع به وجود خود،  نیکنند، در عیبه وجود خود رجوع م یوقت . اینانخوانندیخالصانه م



 66  1400/ پايیز ـ زمستان  13پیاپي  سال هفتم/ شماره دوم /

ها، یارو گرفت ایشوند. دریمتعال م یرجوع به خدا دارند و متوجه و متذکر وجود خدا
کم کند و خود را به وجود  قتیش را با حقیخو ۀسان فاصلان تاشود را باعث می ییاضطرارها

اش را با وجود که فاصله نیرجوع دهد و متذکر و متوجه آن باشد. انسان در اضطرارها هم
شود که باعث می نیشود و همبه وجود کم می شرجوع یهاهیکند، توهمات و حاشکم می

 .ابدیخدا را ب این بازگشت، و در بازگرددبه وجود 
 و نندیبیوجود را م یستیو چ یاعتبار یهاهیکنند و حاشیکه به وجود رجوع نم یانکس
 د و توهم برنشومی دچارها انواع و اقسام اضطراببه کنند، یشان را با وجود کم نمفاصله

 حقایق به آن یچراکه رجوع ؛فتندامی تیاز خاصنزد آنها ها قتیحق و گرددمیحاکم  نآنا
 .است تهصورت نگرف

 ایاش عیجهل به جم یبه وجود مساو جهل
الم عبا جهل به  یجهل به وجود مساو و استاست که وجود اصل  معتقد نیلهأصدرالمت

رف المعا الجهل بمسألۀ الوجود لإلنسان يوجب له الجهل بجمیع أصول أنّ والحقّ» است: یهست
 (.141ص ،1388 ،یرازیش نی)صدرالد« واألركان
 قیدق کند و شخص را به طوروجود باز می قیحقا نیتریقیحق یاالوجود راه را برةلاصا

دهد یکه صورت م یقیکند. با اصالت وجود است که انسان با تفکر حقو معاد می أمتوجه مبد
 یستهنظام  یشود که به مباددر عالم وجود باعث می ریس نید و همکنیم ریدر عالم وجود س

 هات المطالبمّجهل بمعرفۀ الوجود يسری جهله فی أ نفم» :دگویمی در این بارهصدرا  .برسد
عرفۀ النفس اتها، ومنبوّوات ات المعارف وخبیئاتها، وعلم الربوبیّومعظماتها وبالذهول عنها، فاتت عنه خفیّ

 (.87ص ،1342الهیجی، )« مبادئها وغاياتها أصاالتها ورجوعها إلى مبدواتّ

 نفس به وجود از راه معرفت رجوع
 برای تیامر به واقع نیترکیو نزد است تیخودِ واقع ت،یارتباط با واقع یبرا راه نیبهتر

ین رو از ا .دیشاگیم تیبه عالم واقع یاچهیماست که در تیخودِ واقع ت،یبه واقع یابیدست
 ،میکنیم ادیکه از خود پ یبا شناختما  .است تیارتباط ما با واقع یبرا یمعرفت نفس راه

 .میباز کن قتیو حق تیاقعبه و یهرا یمتوانمی
شناخت خدا  یرد.نحوِ ممکن شناخت تا شناخت خدا صورت گ نیبهتربه وجود را  دیبا

به وجود داشت و  یتوان رجوعدر گرو شناخت وجود است و از این رو با رجوع به خود می
متعال وجود است و از این رو  یخدا زیرا ؛به خدا داشت یتوان رجوعبا رجوع به وجود می

 ؛رساندیمتعال م یما را به شناخت خدا ،وجود درستبا وجود و شناخت  حیرتباط صحا
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شناخت. معرفت نفس  حیتوان هر آنچه را با وجود در ارتباط است، به طور صحمی چراکه
زیرا  ؛کندرجوع به وجوِد حضوری را برای ما فراهم  برایمتکفل این امر است تا بستر الزم 

 یذهن یهانه بر آگاهی ،شودمی یدنفسِ ناطقه تأک افتیاحساس و  در مباحث معرفت نفس بر
 ،2، ج1377 ،ی)آمد« مَْعرِفَۀُ النَّْفِس أَنْفَُع الَْمعَارِف»فرماید: می در این باره یحضرت عل .از آن
ترین حقایق که را با حقیقی نسانزیرا ا ؛«ترین معارف استمعرفت نفس نافع» ؛(512ص

ال تَجْهَلْ َنفْسََک » فرماید:میدر کالمی دیگر حضرت  آنکند. رتبط میاست م« وجود»همان 
 ؛جاهل نباشی دمواظب باش به خو» ؛(4۹۹صهمان، )« نَفْسِه جَاهِلٌ بِکُلِّ شَیْءٍ نَّ الجَاهِلَ َمعْرِفَۀَ إفَا

کس به خود جاهل بود، به هر علم و معرفتی جاهل است و هیچ چیزی را درست  زیرا هر
ۀ انسان با غفلت از شناخت وجودیِ خود، راه ارتباطِ صحیح با وجودِ بقی عنیی ؛«دشناسنمی

خودش چگونه است، چگونگی هیچ واقعیتی را درست  اندکند. اگر انسان ندرا گم می حقایق
وگرنه همچنان که مالحظه  ،خوِد وجودی انسان، خود واقعی اوست اً . مسلّمدنکنمیدرک 

نه  ،پسر فالنی است و اهل فالن شهر است، نه سخت استشناخت چیستی خودش که  ،دش
 مهم و نه واقعی.

ند و باشد که ما را متوجه وجود کسایر معارف می ۀآن چیزی حقیقتاً معرفت است و پای
حتماً خدا را درست  ،چون اگر وجود را درست احساس نکنیم ؛آن معرفت نفس است

لق را ی ارتباطِ مخلوقات با خااحتی معن د درک نکنیم،فهمیم. تا نفس را از جهت وجونمی
به  یطدارد و مخلوقی که ربعلم به خدایی که ربطی به مخلوق نآیا . کنیمتوانیم درک هم نمی

مخلوق است و نه آن مخلوق،  ةیجادکنندادهد؟ نه آن خدا، خدای خدا ندارد، معنا می
 جلی درت ۀنباشد، رابطبرقرار وجودی  ۀچون وقتی بین آنها رابط ؛ایجادشده توسط خداست

 :دیگویم نیباشد. صدرا در باب معرفت نفس چن قمیان نیست تا مخلوق عین ربط به خال
واسطتها به نّأحدها أ العا على أمور كثیرة:ۀ اطّفی معرفۀ النفس اإلنسانیّ اعلم أنّ

 إلنسانیّ فس ال إلى معرفۀ غیرها، ومن جهلها جهل كل ما عداها. والثانی أن النيتوصّ
ل قا ها، ولذلکجمع الموجودات كما سیظهر، فمن عرفها فقد عرف الموجودات كلّ م

 ا بَیْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّالْأَرْضَ وَموَماواتِ السَّ أَنُْفسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُأَ وَلَمْ يَتَفَکَّرُوا فِی»تعالى: 
روا هم لو تدبّ، تنبیها على أنّ«نَکافِرُو لَهِمْوَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاِس بِلِقاءِ رَبِّ

قۀ بها حقی رفواوباقیها، وع نیهاأنفسهم وعرفوها، عرفوا بمعرفتها حقائق الموجودات فا
 .(134ص ،1360 ،یرازیش نيالسماوات واألرض... )صدرالد

و  یاله تیو به محور میابیو آنها را ب میرجوع کن قیحقا نیتریقیبه حق میخواهیم اگر
و مشهورات و  اتیاست که آزاد از اعتبار نیراهش ا ،میابیدر عالم دست  یاللهةفیخل
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کار با معرفت  نیا و مییاز کثرت عبور نما قیطر نیو از ا میبه وجود رجوع کن اتیماه
 شود.نفس محقق می

 کثرت یوحدت در ورا ظهور
به صحنه  یوحدت ،کندعالم ظهور می قیحقا نیتریقیکه حق یرجوع به وجود، وقت با

 یلدر حا ؛کندمی دایاز کثرت به وحدت پ یریکه رجوع کثرت به آن است و انسان س دیآیم
به  ارد ودبه کثرت رجوع  صرفاً  تهیمدرن عکس آن است و از این رو فرهنگ مدرن یایکه دن

 (.67ص ،13۹2غرب کثرت است )طاهرزاده،  یخدا :کیتیچ امیلیو ۀگفت
 و شهود است که عقل و نقل یزیچ نیو هم دیرس تیوان به کوثرترجوع به وجود می با
رساند یمکاثر در مقابل، تمدن و فرهنگ غرب، انسان را به ت یول ؛دارد دیتأک نیاش بر اهمه

د و کن ریشود و انسان در توهم خود سمی دهیکش تیشود که انسان، به لهوباعث می نیو هم
 به جلو رود.

 اهلل با رجوع به وجودفۀیخلت لاصا الحق ولۀبه اصا رجوع
به  که به وجود رجوع شود، رجوع نی. هماستمتعال  یبه وجود، رجوع به خدا رجوع
شد که  یتوان متوجه و متذکر وجود مطلقد. با نظر به وجود میشویمحقق م یحق تعال

جود نظر به و نیو هم هنظر به وجود کرد هیمخلوقات از اوست. حکمت متعال ۀوجود هم
 کند.یم هالحقائق و ذات عالم آمادةقیحقرجوع به برای که انسان را است 

 ،مقن به عرفت ،چراکه تفکر ؛رساندیم تیواقع نیترلیاص، ما را به لیدر بابِ اص تفکر
نسان ود، او از این رو با تفکر در وج یستاست و مبدأ وجود، جز وجود ن یها و مبادشهیر

ود ها در عالم خباطن نیتریباطن ،لیرسد و با تفکر در اصیها و اساسِ عالم مشهیر ی،به مباد
 دهد.یم شینماو رساند یرا به ظهور م

. افتیمتعال را  یتوان خدااست که می یبا هست هو با مواجه« هست»متعال  یخدا
 ،ستا« هست»چون خدا هست. اگر اصالت با  ؛کرد دایپ یبا هست هخدا در مواجه دیبا

و  تیواقع ةکنندنیتواند تأمدارد که می ییهاتیخاص« هست»چون  ؛تافیتوان خدا را می
 باشد. قتیحق

ها گرفتار برسد، در برهوت کثرت« هست»آزاد شود و به « چیست»کسی نتواند از  تا
هاست و تصور است. مثالً اگر کسی بپرسد خدا چیست؟ ذهن او گرفتار ماهیات و چیستی

را درک کند تا بفهمد « هستی»تواند نمی« چیستی» یاکند هر چیزی چیستی دارد و ماورمی
ندارد. اگر کسی از برهوتِ ماهیات آزاد نشده باشد و  چیستیخداوند که عین هستی است، 
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درک در همان فضا بپرسد خدا چیست؟ هر جوابی به او بدهید جواب شما را در همان فضا 
برای خدا  یچیستی نداشتن را ماهیت باز ،خداوند چیستی ندارد گوییدببه او اگر  حتی د.کنمی

 کند.تصور می
جمیع  . ثمّء أصال و..ا غیر متعلق بشیا متعلق بغیره بوجه من الوجوه وإمّإمّ الموجود

هو ره ومها بغیتلک الوجودات المتسلسلۀ أو الدائرة فی حکم وجود واحد فی تقوّ
واه سوما  ومیالقیّالواجب جل ذكره فهو أصل الوجودات وما سواه فروعه وهو النور 

 ،یازریش نیدصدرال)ات إظالله اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْض إشراقاته والماهیّ
 .(15۹ص ،1388

 به وجود يو گروه یفرد رجوع
ساخت که هنر  یاجامعه دیبااز این رو  .استنیز ممکن رجوع به وجود در سطح جامعه 

رو  اش به وجودیاجتماع تیجامعه با هو و داشته باشد یرجوع به وجود را به طور اجتماع
 نیدار چنعهده ی. انقالب اسالمدور شوداجتماع  ۀدر صحن یغفلت و خودفراموشاز و  کند
ا ه وجود رتوانند رجوع بمی ،آن نََفس بکشند ۀکه بتوانند در ادام یبوده است و کسان یوعرج

 است که یتمدن یریگشکل یابر یخود بستر نیکنند و ا اجراییمتناسب با خود در جامعه 
 تیاقعدر و ریخواهد سیرا در دستور کار خود قرار داده است و م تیو واقع قتیحق توجه به

 را دنبال کند. قتیقو ح
 نیبه چن با توجه دادن و و نشان دهد دکن نییرا تب یتیعقالن نیتواند چنمی هیمتعال حکمت

 یها هیاستحکام پا یاو خود را بر ردیبگ را به عهده یتمدن یزیریهتواند پامی یتیعقالن
 آماده سازد. یتمدن

 رجوع به وجود يعقالن نییتب هیمتعال حکمت
 کردن یو زندگ عتیو شر نیدۀ دهد که فلسفینشان م هیمالصدرا در حکمت متعال

تذکر مرجوع داشته و  قتیاست که انسان به حق نیا یزندگ ۀدر واقع اساس فلسف .ستیچ
 ا وجودبوجود است و از وجود و  قت،یدارد که حقیم انیب هیمت متعالباشد. حک تیواقع
 د.کرتر وجود را کشف یباطن یهاهیو ال دیتوان به وجود رسمی

 یریگجهینت
و توجه صدرا به اصالت  یوجود ۀشیاند گاهیو جا تیاهم یادشدهتوجه به مطالب  با

وجود است. با  ۀبه مسئل ژهیدر گرو توجه و یقیحق اتیو روشن شد که ح دشوجود معلوم 
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و سلوک و  ریامر با س نیو ا دیبه حضور وجود رس دیو عمل با شهیرجوع به وجود در اند
به  یحضور به نحو علم حصول نیدر ا دیبا ی. آدمتممکن اس یو عمل یعلم اضتیر

وجود را  قتیارتباط برقرار کند و حق تیتا بتواند بهتر با واقع ابدیدست  شتریب یمیمفاه
شود و حکمفرما می یاصالت وجود است که وحدت بر عالم انسان ۀشیشهود کند. در پرتو اند

 .ابدیینجات م ییگرابشر از ظلمت توهم و کثرت
را صد .دبه وجود رجوع کر دیکند چرا و چگونه با انیدر صدد است که ب هیمتعال حکمت

توان د و با وجود میاست که از وجو یرجوع به وجود است و مدع یعقالنتبیین  یدر پ
 ررا ب یتمدن یزیرهیتواند پامی ییوجود را اشراق کرد. از این رو حکمت صدرا قتیحق

وهم و در ت وفاصله گرفته  قتیرا که از حق یادارد و جامعه شهیر تیکه در واقع ردیعهده گ
 به وحدت بازگرداند. ،دکنمی ریس یو کثرت ماهو لیتخ

توان از وجود است که می نیزند و با همیموج م وجود تیمحور ییحکمت صدرا در
 هیتعالاز حکمت م یازینیاز این رو ب کرد. مرتبط قیخود را با حقا ،یو معرفت یجهت شناخت

 نیا در ،برداشته شود انیبا وجود از م همواجه یچون وقت ؛است خیبا توقف در تار یمساو
 د.رک دایپ خیود را در تارخ ۀفیو خود و وظ یافت حضور خیدر تار تواننمی صورت
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