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 چکیده
اصاالت   ۀی صدرالمتألهین بر نظریهانوآوری همۀحکمت متعالیه و  شناسینظام هستی

مزبور در گرو درساتی و   نظریۀوجود و اعتباریت ماهیّت مبتنی است، و صحت و اعتبار 
نیاز صاحت   ی مالصدرا برای اثبات اصالت وجود و اعتباریات ماهیات، و   هااتقان برهان

نوشتار حاضر باا رویکارد تحلیلای     ی مربوط است.هاو شبهه های وی به اشکالهاپاسخ
ی شیخ اشراق در باب اصاالت وجاود را   هاو شبهه های صدرالمتألهین به اشکالهاپاسخ

ی مالصادرا تکارار مادعای    هاا رسد که پاساخ می مورد بررسی قرار داده، و بدین نتیجه
 .اصالت وجود است
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 . درآمد1

رود، می شمار به متعالیه حکمت مبنای ینتربنیادی ماهیت اعتباریت و وجود اصالت نظریۀ
 یهاا های صدرالمتألهین و به ثمر رسیدن کوششنوآوری همۀرو، اعتبار و صحت و از این

 دهی مکتب حکمی خود، به دو عامل زیر وابسته است:و سامانوی برای تأسیس 
ی صدرالمتألهین برای اثبات اصالت وجود و اعتباریات  هاالف( کارآمدی و اتقان برهان

 9ماهیت.
 .هاو ردّ آن هاو شبهه هامزبور در برابر اشکال نظریۀب( دفاع مؤثر از 

جاود و اعتباریات ماهیات و    اصاالت و  نظریاۀ صدرالمتألهین در باب دشواری دفاع از 
ی ثاانی  هاباری و از معقولتکه وجود اعگوید معتقدان به اینمی موفقیت خود در این امر

یی کاه  هاا ، به ویژه برهاناندهی قوی اقامه کردهاو اعتبارهای ذهنی است، دالیل و برهان
یارا  ؛ زبیاان کارده اسات    المطارحاات و  التلویحاات ، االشراق ةحکمشیخ اشراق در کتاب 

بسیار مشکل است، ولی خادای بازرم ماا را باه کناه امار        هادفع و رد آن بسیار دقیق و
هدایت کرد و قلوب ما را به شهود حق در این مقام منوّر ساخت، و با الهام و تأییاد خاود   
راه را برای ما در درک حقیقت، و دفع شکوک و شبهات، و محو ظلماات ایان وسااو  و    

  [.91، ص2؛ 93، ص1؛ 55، ص 9، ج 6] اوهام هموار کرد
یی را که شیخ اشراق برای اثباات اعتباریات   هاکه صدرالمتألهین برهانبا توجه به این

، و بار ایان   داندمی را خیلی مشکل هاوجود اقامه کرده است، بسیار دقیق، و دفع و ردّ آن
آیا است که  نوشتار حاضر این ۀلئرا ردّ کرده است، مس هاباور است که با هدایت الهی آن
و سعی نگارناده   .ی شیخ اشراق موفق بوده استهاو شبهه هاصدرالمتألهین در ردّ اشکال

 مذکور پاسخ دهد. مسئلۀبر آن است که با روش تحلیلی به 
اصاالت وجاود، در مقاام     مسائلۀ کاه در  سهروردی عالوه بر ایان  که شایان ذکر است

اب اصالت وجود در مقام جعال نیاز باه    تحقق، جانب اعتباریت وجود را گرفته است، در ب
، و صدر المتألهین به طور مشارو  باه آن   [926ص، 2]مجعولیت ماهیت قائل شده است 

کند تاا  می سخنان شیخ اشراق را تأویل ،، و در پایان[292-205صص ،5]پرداخته است 
تناقضی که میان نظریۀ اعتباریت وجود و مجعول باودن آن از دیادگاه شایخ اشاراق باا      

                                                 
بررسای  »هماین قلام،    : های مالصادرا بارای اثباات اصاالت وجاود، رک     آمدی برهاندر بارۀ میزان کار .9

، ساال چهال و دوم، شاماره    فلسفه و کالم اساالمی ، «های صدرالمتألهین در باب اصالت وجودبرهان
 .22-61یکم، صص 
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 ،3]اناد  نفاس و مفارقاات فاوق آن انیّاات و وجاودات صار        کاه ایان ظریۀ وی در باب ن
موضاوع کاار    مسئلهولی بررسی این را توجیه کند،  رسدمی وی به نظر [996-995صص

اصااالت وجااود در مقااام جعاال همااان گونااه کااه   مساائلۀنوشااتار حاضاار نیساات؛ زیاارا 
، لکان  [21ص، 1]رود مای  ت بشامار کند، از فروع قاعدۀ علیّا می صدرالمتألهین نیز اشاره

بحث دربارۀ اصالت وجود در مقام تحقق، از مباحث علیّت و معلولیت و سایر مباحث جدا 
 و مستقل است.

-313صاص  ،3]شیخ اشراق به تشکیک در ماهیت نیز معتقد است  کهایندیگر  ۀنکت
ث ماورد بحا   اسافار و صدرالمتألهین آن را در  [939-991و صص 22-21صص ،2؛ 303
، و برخی آن را مبتنی بر پذیرش اصالت ماهیت در نزد [235-231صص ،5]دهد می قرار

اخیار نیاز باه     مسئلۀبررسی که . بدیهی است [60-25صص ،1] اندهسهروردی تلقی کرد
 شود.کار این مقاله مربوط نمی

ر ی شیخ اشراق را بر اساا  آثاا  هاها و شبههکه در این نوشتار اشکالپایانی این ۀنکت
ایم، ولی از آنجا که هد  این پژوهش بررسی موفقیات مالصادرا در   وی مد نظر قرار داده
یاز از ساخنان   هاا اسات، الزم اسات فهام و تقریار صادرالمتألهین را ن      مقام پاسخ باه آن 

 سهروردی بیان کنیم.
  
 شیخ اشراقتبیین دیدگاه . 3

اساتدالل او بار نفا      اعتباار  باودن وجاود و    ۀشیخ اشراق درباار  ۀلهین نظریأصدرالمت
هاا  موجودیت و تحقق وجود را به عنوان شک و اشکال بر اصالت وجود تلق  کرده، بادان 

نف  موجودیات آن در خاارج بار     دهد. دیدگاه شیخ اشراق در اعتباریت وجود وپاسخ م 
 .اصول زیر مبتن  است

بلکاه   ها نیست،چون حمل وجود بر اشیاء گوناگون صحیح است، هیچ یک از آن (الف
وصف اعتبار  زائد بر آن است، پس جزء آن هم نیست، یعن  وجود عین یاا جازء هایچ    

 .[962ص ،3] شودماهیت  نیست و به یک معنا بر تمام اشیاء حمل م 
وجاود   ،مثاال  رایبا  .تصور وجود متضمن موجودیت و تحقق آن در خارج نیست (ب

پاس وجاود    .ن موجود اسات یاا ناه   در عالم اعیا که دانیمکنیم ول  نم عنقا را تصور م 
  هاا نامتناه  که حلقاه  یبنابراین تسلسل و برا  موجودیت به وجود دیگر نیازمند است

  .[33ص ،3] آن مترتب بر یکدیگر و با هم موجودند الزم م  آید

293



 9313ستان پاییز و زمم، دوم، شمارۀ هفتفلسفه و کالم اسالمی، سال چهل و   

Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015 

هر چیز  که اناواع آن، باه طاور تسلسال متاراد  و مترتاب، تکرارپاذیر باشاد،          (ج
 .[36ص ،3]اعتبار  خواهد بود 

 بنابراین وجود اعتبار  است.
وجود معنا  انتزاع  عقل  است کاه   که گویدشیخ اشراق در تشریح دیدگاه خود م 

، زیرا اگر وجود معنا  عام نداشته باشد و به طور مثال شودبه یک معنا بر اشیا حمل م 
  و چنانچاه معناا   .به معنا  سیاه  باشد، بر سفید  و جوهر قابل حمال نخواهاد باود   

، به طور وجود اعم از جوهر و عرض باشد، یا در خارج قائم به جوهر و حاصل در آن است
یعنا  وجاود    ،مثال، وجود در انسان یا اسب حاصل است، و یاا مساتقل از جاوهر اسات    

ها است. حالت دوم مساتلزم آن اسات کاه وجاود بار هایچ       انسان یا اسب، مستقل از آن
آن باه تماام جوهرهاا یکساان اسات؛ یعنا  اگار        جوهر  قابل حمل نباشد، زیرا نسبت 

توان آن را باه هایچ   موجودیت و تحقق وجود در خارج مستقل از سایر جواهر باشد، نم 
پس ناگزیر وجود برا  جواهر  .جوهر  نسبت داد، چون با هیچ یک نسبت اتحاد  ندارد

بادین  که وجود موجاود اسات یاا    و این .حاصل است، و هرگاه حاصل باشد، موجود است
عین وجود اسات، کاه در ایان صاورت موجاود مشاتر         معنا است که موجودیت وجود

شود، زیرا موجاود در  لفظ  خواهد بود، چون به یک معنا بر وجود و غیر وجود حمل نم 
« عاین وجاود  »است، و در مورد وجاود باه معناا     « ش ء له الوجود»مورد اشیا به معنا  
   .شودعنا بر تمام اشیا حمل م به یک م« موجود»است، و حال آن که 

معدوم باشد، وجود آن حاصل نخواهاد   (به طور مثال سیاه ) عالوه بر این، اگر ش ء
بناابراین،   .، زیرا در صورت  که ش ء معدوم باشد، وجود آن نیاز معادوم خواهاد باود    بود

هوم هرگاه وجود را تصور کردیم و به موجود نبودن آن حکم کردیم، مفهوم وجود غیر مف
رو، موجود به معنا  وجاود نیسات، و چنانچاه شا ءا  را کاه      از این .موجود خواهد بود

موجود شد و وجود آن حاصل گردیاد،   ،معدوم فرض کرده بودیم، و وجودش حاصل نبود
شود حصول وجاود غیار از خاود    معلوم م از این راه اطالق موجود بر آن روا خواهد بود، 

  .وجود است
گاردد؛ یعنا  وجاودِ    و کالم به وجودِ وجود باز ما   ،را  وجود استبنابراین وجود دا

و اجتمااع   .کناد نهایات اداماه پیادا ما     پاس تاا با     .وجود نیز دارا  وجود خواهد بود
 بناابراین، تحقاق وجاود در خاارج     .وجودها  نامتناه  و متوقف بر یکدیگر محال اسات 

 .[65-62صص ،2] ممتنع خواهد بود
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اگار وجاود در    کاه شیخ اشراق را این گونه تقریار ما  کناد     صدرالمتألهین استدالل
و هار موجاود     .زیرا حصول همان وجاود اسات   .موجود خواهد بود ،خارج حاصل باشد
بادین معناسات کاه وجاود      ،یم وجود موجود استیگوکه م پس این .دارا  وجود است

 ،ول اسات تحصل و تحقق خاارج  بارا  وجاود ا    ۀو چون این وجود دوم مای .وجود دارد
 .[91، ص2 ؛31ص ،5] یابدنهایت ادامه م و این زنجیره تا ب  .خود نیز موجود است

 
 پاسخ صدرا به سهروردی. 3

ایان معناا   « وجود موجاود اسات  »اما پاسخ صدرا به شیخ اشراق این است که اگر مراد از 
زائد یعن  موجودیت وجود به وجود  ،وجود دیگر  موجود است ۀباشد که وجود به واسط

د دارد( و )چیز  کاه وجاو  « ما له الوجود»موجود به معنا   ،در این صورت ،بر خود است
 .چیز  که وجود به آن قائم است، یعن  وصف آن است( خواهد بود« )ما یقوم به الوجود»

زیرا هیچ چیز را بدین گونه وصاف خاود قارار     ،ول  وجود به معنا  مزبور موجود نیست
پاس وجاود دارا  وجاود     .«سفید  سفید است»گویند عر  نم  که درچنان .دهندنم 

باه عباارت    .که سفید  نیز دارا  سفید  زائد بر خاود نیسات  چنان ،زائد بر خود نیست
وجود قائم به چیز  نیست، بدین معنا که وصف زائد بر تحقق و موجودیت چیز   ،دیگر
چنین فرض  باطال اسات، و    وجود نه قائم به ماهیت است، زیرا بنابر اصالت وجود .باشد

وجاود باه معناا      ،نه قائم به وجود است، چون قیام ش ء به خود ممتنع است. بناابراین 
بلکه اگار موجاود    ،مزبور موجود نیست تا موجودیت وجود مستلزم تسلسل و محال باشد

بادون آن کاه مساتلزم     ،، وجود بدین معنا معدوم خواهد باود به معنا  مذکور اراده شود
اسات، ناه معادوم یاا      زیرا نقیض وجود عدم یا الوجود .ش ء به نقیض خود باشداتصا  

، سافید  بادین معناا    باشاد « دارا  سفید ِ زائد»که اگر سفید به معنا  الموجود. چنان
هاا  آن باشاد،   یاا ماراد   « هست»و اگر مراد از موجود معنا  بسیط  بود. سفید نخواهد

وجودیت و تحقق عین وجود اسات، ناه باه وجاود     ؛ یعن  موجود بدین معنا موجود است
زماان اسات، ولا      ۀزمانمند به واساط  یخر زمان  در اشیاأکه تقدم و تچنان .زائد بر آن
 ،5] زماان دیگار   ۀنه باه واساط   ،هاستها و به خود آنخر اجزا  زمان عین آنأتقدم و ت

 .[91ص ،2 ؛20ص
خواه از لحاظ  ،رج استحاصل بحث این است که وجود عین تحقق وموجودیت در خا

یح باشد، یاا ناه. حکماا وقتا       بر آن صح« موجود»یعن   ،اطالق لفظ مشتق ،فواعد زبان
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مرادشان این نیست که ش ء مورد نظر دارا  وجاود  « فالن ش ء موجود است»گویند م 
 ،و به عباارت دیگار   ،که وجود ش ء زائد بر ذات آن است یا نهاین .زائد بر ذات خود است

 ، ناه  از راه برهاان معلاوم ما  شاود     ،که موجود موردنظر ماهیت دارد یا ماهیت ندارداین
 مفهاوم موجاود هام بار حقیقتا  کاه        ،از دیدگاه حکما ،بنابراین .از راه موجود بودن آن

 ها است عین موجودیت است اطالق م  شود و هم بر اشیائ  که وجود زائد بر ماهیت آن
 .[29ص ،5]

هار   ،کند که اگر وجود اصایل باشاد  اشکال مقدر را نیز مطر  م  لهین اینأصدرالمت
ه زیرا مقتضا  اصالت وجود این است که وجود موجود است ب ،وجود  واجب خواهد بود

. ذات اوسات ه و معنا  واجب الوجود نیز این است که موجودیت و تحقق او با  ،ذات خود
اجاب باه ذات اوسات بادین     که موجودیات و گوید ایناشکال مذکور م  به و  در پاسخ

کاه وجاود موجاود    ول  ایان  ،نیاز از علت و مستغن  از فاعل و قابل استمعناست که ب 
 ،نیاز از علات باشاد همانناد واجاب    خواه ب  ،بدین معناست که وجود ،ذات خوده است ب

خاود   در تحقق و موجودیت به وجود زائد بار  ،مانند ممکنات ،خواه به علت نیازمند باشد
 .[29، ص5] د نیستنیازمن
 

 بحث و بررسی . 4

زیارا محاور    .پاسخ صدرالمتألهین به اشکال شیخ اشراق تکرار مدعای اصالت وجود اسات 
اصلی پاسخ وی این است که وجود در موجودیت و تحقق خارجی به چیز دیگری قاائم و  
وابسته نیست بلکه عین موجودیت و تحقق در خارج اسات و از ایان رو اشاکال تسلسال     

معلوم است که تکرار مدعای اصالت وجاود بارای دفاع اشاکال ساهروردی       آید.میزم نال
 منشأ اشکال به عنوان پاسخ آن است. ۀزیرا ارائ .کارآمد نیست

 
   «موجود»اشتراک لفظی شکال بارۀ ان مال صدرا درابی. 4.1

ن بدین بیا ،کندنقل م  [65-62صص ،2]لهین اشکال دیگر  را از شیخ اشراق أصدرالمت
مفهاوم   ،«وجود عین موجودیات اسات  »این باشد که « وجود موجود است»که اگر معنا  

شود به معنا  ، زیرا وقت  بر اشیا و ماهیات حمل م مشتر  لفظ  خواهد بود« موجود»
مشاتر  معناو    « موجاود »، درحال  کاه  )ش ء له الوجود( است« چیز  که وجود دارد»

از  .اسات « شا ء لاه الوجاود   »در مورد وجاود نیاز   « ودموج»ناگزیر مفهوم  ،است. بنابراین
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نهایات اداماه   و تا ب  ،، و وجود دوم نیز همین طوررو وجود دارا  وجود دیگر  استاین
 .[29ص ،5] پس وجود اعتبار  است .یابد که همان تسلسل محال استم 

 
 پاسخ صدرا. 4.2

میان وجود و سایر اشیا به پاسخ صدرا این است که اختالف  که در اطالق مفهوم موجود 
در تماام  « موجاود »زیارا از دیادگاه حکماا     .رسد، به مفهوم موجود مربوط نیستنظر م 

خاواه اطاالق    ،شود که همان تحقق و ثبوت موضوع آن استموارد به یک معنا حمل م 
و این تفاوت کاه امار موجاود عاین وجاود       ،و خواه نباشد ،مزبور مطابق عر  لغو  باشد

ها  مصادیق  موجود ناش  م  شود، نه از ویژگ  ،وجود زائد بر ماهیت آن استیا  ،است
را « واجاب الوجاود  »معناا    ۀسینا درباراز مفهوم آن. و  برا  تأیید نظر خود دیدگاه ابن

گااه  باه معناا      ؛شاود بدین بیان که واجب الوجود به دو معنا اطالق م  ،کندنقل م 
گاه  نیز به معنا  ماهیت  که وجوب وجاود عاارض    و ،ذات  که عین وجوب وجود است

و هام   ،شودکه هم به حقیقت  که عین وحدت است اطالق م « واحد»، مانند بر آن است
مانناد   ،گاردد ها شده اسات اطاالق ما    عارض آن ،به اشیائ  که وحدت به عنوان وصف

 .[29، ص5؛ 325ص، 9] انسان واحد
اند و با قطع نظر از عر  لغو  بار  که مشتق« واحد»و « واجب الوجود»همان گونه که 
نیز هم به حقیقت  کاه عاین موجودیات اسات     « موجود»مفهوم  ،شونددو معنا اطالق م 

 شود و هم بر ذات  که وجود زائد بر ماهیت آن است.اطالق م 
سید شریف جرجان  را برا  اثبات بساطت معناا  مشاتق ذکار     سپس استدالل میر

ولا  محاال    .که اگر مشتق مرکب باشد، فصل نیز مرکب خواهد باود بدین بیان  ،کندم 
مرکاب و باه    ،به طور مثاال نااطق   ،معنا  فصل مرکب باشد، زیرا چنانچه فصل که است

، یاا مصاداق آن. اگار    باشد، یا مفهوم شا ء در آن معتبار اسات   « ش ء له النطق»معنا  
 ،از ذاتیات ناوع خواهاد باود    گاه مفهوم ش ءمفهوم ش ء در معنا  فصل معتبر باشد، آن

در حال  که مفهوم ش ء از مفااهیم مااهو  نیسات تاا      ،چون فصل برا  نوع ذات  است
مفهوم ش ء که عرضا  عاام بارا      ،برا  ماهیت دیگر ذات  و مقوم باشد. بنابراین بتواند

تواناد مقاوم فصال و در نهایات از ذاتیاات ناوع قارار گیارد. و         نم  ،تمام موجودات است
بعض  از قضاایا  ممکناه باه     ،ه مصداقِ ش ء در معنا  فصل معتبر و داخل باشدچنانچ

مصاداق شا ء    اگر ضاحک محمول انسان باشد و ،به طور مثال .شوندضروریه منقلب م 
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انساان  » ۀممکنا  ۀقضای  ،که در مورد ضاحک انسان است در مفهوم ضاحک معتبار باشاد  
 ،هرگاه موضوع جزء محمول باشاد  زیرا .ضروریه مبدل خواهد شد ۀبه قضی« ضاحک است

در تفسیر معنا  مشاتق باه عناوان    « ش ء»ذکر  ،بنابراین .ضرورت خواهد بود قضیه ۀماد
یعنا  هماان   ، [23-29صاص  ،5] بیان مرجع ضمیر  است که در مشتق مساتتر اسات  

 .و یا وصف آن است ،ذات  که معنا  بسیطِ مشتق عین آن
 

 نقد پاسخ مال صدرا. 4.3

تکرار مدعا در پاساخ اشاکال اسات     کهاینألهین به اشکال مذکور عالوه بر پاسخ صدرالمت
گوید این تفاوت که امار موجاود   می زیرا وی .است« موجود»خود مستلزم اشتراک لفظی 

ها  مصادیق موجاود ناشا    از ویژگ  ،یا وجود زائد بر ماهیت آن است ،عین وجود است
ر فارض موجاودات و واقعیاات متحقاق در     ، مبتن  ب[29ص ،5] نه از مفهوم آن ،شودم 

خارج به عنوان مصداق بالذات برا  مفهوم وجود است که باز هم تکارار مادعا در پاساخ    
کاه مالصادرا در   منشأ اشکال به عنوان پاسخ اشکال. عالوه بر این ۀیعن  ارائ .اشکال است

و نااگزیر   پاذیرد را ما  « موجاود » ضمن پاسخ مذکور به طور غیر مستقیم اشترا  لفظ ِ
گوید این تفاوت که امر موجود عین وجود است، یا وجود که م زیرا این .است که بپذیرد

شاود ناه از مفهاوم آن،    ها  مصادیق وجود ناشا  ما   زائد بر ماهیت آن است، از ویژگ 
زیارا   .ها  مصادیق موجود در مفهاوم موجاود لحااظ گاردد    مستلزم آن است که ویژگ 
ها  آن بوده و با مصادیق خود اتحاد ذات  خود و نمایانگر ویژگ مفهوم حاک  از مصداق 

و چنانچاه   ،کناد بدین معنا که ذاتاً و بدون واساطه از مصاادیق خاود حکایات ما       ،دارد
هاا نیاز دو مفهاوم متماایز     ، ناگزیر مفهاوم حااک  از آن  مصادیق دو دسته متمایز باشند
دو مفهوم و معناا   « اله الوجود الزائدم»و « عین الوجود»خواهد داشت. و بدیه  است که 

 متغایر است که به اشترا  لفظ  خواهد انجامید.
 

   بر اساس قابلیت خارجی ماهیت برای وجوداشکال . 4.4

 ،[33ص ،3] کناد صدرالمتألهین اشکال دیگر  را بر اصالت وجود از شیخ اشراق نقل م 
یت باوده و ماهیات در خاارج    بدین بیان که اگر وجود اصیل باشد، صفت عین  برا  ماه

بعاد از   ۀماهیات یاا در مرتبا    .و از سه حال خارج نیسات  .موصو  و قابل آن خواهد بود
این فرض مساتقل باودن صافت در تحقاق خاارج        ۀ، که الزمتحقق وجود موجود است
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 قبال از تحقاق وجاود    ۀو یاا ماهیات در مرتبا    ؛که محال اسات  ،نسبت به موصو  است
زیرا مساتلزم آن اسات کاه ماهیات قبال از       ،فرض نیز محال استکه این  ،موجود است

یعنا  صافت و    ،وجاود موجاود اسات    ۀو یا ماهیت در مرتب ؛وجود و تحقق موجود باشد
زیرا مستلزم آن است که ماهیات   ،که این فرض نیز محال است ،موصو  با هم موجودند

ین موجاود باشاد؛   باید باه وجاود پیشا    ،برا  آن که با وجود معیت وجود  داشته باشد
کاه وجاود   مضاا  بار ایان    .که این محال اسات  ،یعن  یک ماهیت دارا  دو وجود باشد

با ماهیت معیت وجاود  دارد و باه وجاود پیشاین دیگار        ،فرض با مطابق ،پیشین نیز
که این نیز مستلزم تسلسال و   ،یابدنهایت ادامه م ، و بدین گونه تا ب نیازمند خواهد بود

 خارج محال است. تحقق وجود در ،محال خواهد بود. بنابراین
 

 پاسخ مالصدرا. 4.5

حالت سوم یعن  معیت وجود  ماهیت باا وجاود را بار     ،صدرا برا  رد اشکال مذکورمال
ماهیت و وجود معیت خارج  دارند ول  معیات  م، یک. کندو دو پاسخ ارائه م  ،گزیندم 
ناه باه وجاود     ،همان وجود  است که ماهیت به آن موجود شاده اسات   ۀها به واسطآن

به طور مثال معیات   .  زمانمند با زمانهامانند معیت پدیده ،دیگر  تا تسلسل الزم آید
اتصاا    م،دو شاود. حرکات ایجااد ما     زمان  است که با خاود  ۀحرکت با زمان به واسط

بدین بیان کاه ماهیات و وجاود در خاارج      ،اتصا  و عروض عقل  است ،ماهیت به وجود
 [.55-52صص ،5] ها نیسترو تقدم و تأخر و معیت میان آنو از این ،اندیک واقعیت

 
 نقد پاسخ صدرا. 4.6

گویاد  مای  زیارا  .پاسخ مالصدرا به اشکال مذکور نیز تکرار مادعای اصاالت وجاود اسات    
همان وجودی است کاه   ۀواسطها به ماهیت و وجود معیّت خارجی دارند، ولی معیّت آن

ماهیّت به آن موجود شده است، و اتصا  ماهیت به وجود اتصا  و عاروض عقلای اسات    
 .[55-52صص ،5]

 
 بر مبنای قیام وجود به ماهیتاشکال . 4.7

کناد، ولای آن را بار خاال  ساایر      مای  ذکار  اسافار اشکال دیگری را صادرالمتألهین در  
اماا   [.52ص ،5] دهاد مای به شیخ اشراق نسابت ن  ی مذکور در قبل و بعد از آنهااشکال
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لکان نگارناده آن را در    [.291ص ،3]جوادی آملی آن را به سهروردی اسناد داده اسات  
توان اشکال زیر را به ساهروردی  مین که رسدمی از این رو به نظر .آثار شیخ اشراق نیافت

، و اگر هیت خواهد بودگر وجود اصیل باشد، قائم به مامنسوب کرد. اشکال این است که ا
که مستلزم آن است که ماهیت قبل  ،یا قائم به ماهیت موجود است ،قائم به ماهیت باشد

کاه  زیارا بایسات  ماهیات قبال از آن     ،که این محال اسات  ،از تحقق وجود موجود باشد
که این فرض نیاز   ،و یا قائم به ماهیت معدوم است ؛از وجود برخوردار باشد ،موجود باشد

کاه مساتلزم    ،زیرا بدین معنا خواهد بود که ماهیات معادوم موجاود اسات     ،ل استمحا
اجتماع نقیضان است، و چنانچه به ماهیت خال  از وجود و عدم قاائم باشاد مساتلزم آن    
است که نه موجود باشد و نه معدوم، که این نیز محال است، زیرا ارتفااع نقیضاان را باه    

 .[52ص ،3] جود محال استبنابراین تحقق و .دنبال خواهد داشت
 

 پاسخ مالصدرا. 4.8

االمار  به لحاظ واقع و نفس ،پاسخ صدرالمتألهین این است که اگر مراد از موجود و معدوم
منظاور  کاه  خواهیم گفت  ،بدین معنا که ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم ،باشد

م به ماهیت است. ما ماهیت موجود است که موجودیت آن به همان وجود  است که قائ
ا یا  ،و عاین ماهیات   ،خذ شاده او چنانچه مراد موجود و معدوم است که در ذات ماهیت 

وجود به ماهیت  قائم است که موجاود و معادوم در   که خواهیم گفت  ،جزئ  از آن باشد
زیرا واقع اعم  ،و این به معنا  ارتفاع نقیضان از واقع نیست ،ذات آن مأخوذ نیست ۀمرتب

ناه از یاک    ،ات ماهیت است، و ارتفاع نقیضان از تمام مراتب واقع محال اسات ذ ۀاز مرتب
وجود  ،یا معدوم. بنابراین ،و در مرتبه یا مراتب دیگر ماهیت یا موجود است ،خاص ۀمرتب

هایچ   ،معادومیت البشارط باوده    قائم و عارض بر ماهیت  است که نسبت به موجودیت و
 در واقع یا موجود است یا معدوم. گرچه ،ذات آن مأخوذ نیست ۀمرتب یک در

البته پاسخ اصل  صدرالمتألهین این است که قیام و عروض وجود بر ماهیت و اتصا  
تاا   ،ناه عاروض و اتصاا  خاارج      ،ماهیت به وجود عروض و اتصا  تحلیل  عقل  است

باا   ،زیرا وجود و ماهیت نه در ذهان و ناه در خاارج    ،مستلزم تغایر صفت و موصو  باشد
چه ماهیت در خارج با وجود خارج  متحاد اسات و در    .گر تغایر و دو گانگ  ندارندیکدی
ماهیت و وجاود را باا    ،ول  عقل بدون لحاظ وجود ذهن  و خارج  ،با وجود ذهن  ،ذهن

هماان گوناه کاه جانس و      ،هاا مغاایرت دارد  بدین معنا که مفهوم آن ،داندهم مغایر م 
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 ،داناد از لحاظ مفهاوم باا هام مغاایر ما       ،کندم  فصل  را که از موجودات بسیط انتزاع
 .[51-52صص ،5] هرچند در وجود با یکدیگر متحدند

 
 نقد پاسخ مالصدرا. 4.9

قیاام و   کاه گویاد  کناد و ما   مالصدرا در پاسخ اشکال مزبور نیز اصل مدعا را تکرار ما  
 ،اسات  و اتصا  ماهیت به وجود، عروض و اتصا  تحلیل  عقل  ،عروض وجود بر ماهیت

و این بدین معناست که وجود اصیل است  [51-52صص، 5] نه عروض و اتصا  خارجی
 بنابراین پاسخ وی کارآمد نیست. آن موجود است. ۀو ماهیت به واسط

 

 «وجود»کّ در تحقق خارجی مفهوم شاز راه اشکال . 4.11

ی نگارناده  ، ولا کناد نقل م  تلویحاتو  االشراق ةحکملهین اشکال دیگر  را از أصدرالمت
یعنا  در عاالم خاارج     ،بدین بیان که اگر وجاود اصایل باشاد    .نیافت تلویحاتآن را در 

توانیم مفهوم آن را تصاور  م  ،چیز  تحقق داشته باشد که ماهیت آن همان وجود باشد
پس مفهوم وجود که در ماورد آن شاک    ،گاه در تحقق خارج  آن شک کنیمکرده و آن

پس وجاود دارا    .مغایرت دارد ،د که برا  ما مشکو  استنداریم با تحقق خارج  وجو
گاه در وجود خارج  ، آنکه این وجود دوم را نیز م  توانیم تصور کرده ،وجود زائد است
نهایات اداماه   ، و بدین گونه تاا با   پس به وجود سوم نیازمند خواهد بود ،آن شک کنیم

سات کاه تحقاق خاارج  وجاود      و نتیجه ایان ا  ،یابد که مستلزم تسلسل محال استم 
 .[69-60صص ،5؛ 65، ص2] محال است

 
 پاسخ صدرا. 4.11

رو هایچ گااه از    و از ایان  ،پاسخ صدرا این است که حقیقت وجود عاین خارجیات اسات   
اعتباار   و و مفهوم وجود که معقاول ثاان  فلساف      ،شودطریق علم حصول  ادرا  نم 

ت وجاود فقاط از راه شاهود و علام     ، ول  علام باه حقیقا   وجه  از وجوه آن است ،است
حقیقت وجود که عین موجودیات در خاارج    ۀو بعد از مشاهد ،پذیر استحضور  امکان

 .[69-60صص ،5] ماندمجال  برا  شک در تحقق آن باق  نم  ،است
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 نقد پاسخ صدرا. 4.12

 کاه  کناد مای  زیرا صدرا در پاسخ شیخ اشاراق تصاریح   .پاسخ مذکور نیز خود مدعا است
رو هایچ گااه از طریاق علام حصاولی ادراک      قت وجود عین خارجیت است، و از اینحقی
 .شودمین

 
 بر اساس تسلسل در نسبت وجود با ماهیت  اشکال . 4.13

شده است بدین بیاان کاه اگار    نقل  اسفاردر  [65ص، 2] االشراقةحکماشکال دیگر  از 
و آن نسابت   ،واهد داشتبا ماهیت نسبت  خ ،وجود در خارج وصف  زائد بر ماهیت باشد

و نسابت دوم نیاز باا     ،که خود موجود  خارج  است با وجودش نسبت خواهاد داشات  
یاباد کاه مساتلزم    نهایت ادامه م و بدین گونه تا ب  ،وجود خود دارا  نسبت خواهد بود

 تسلسل محال خواهد بود.
 

 پاسخ صدرالمتألهین. 4.14

نسبت میان ماهیات و  م، یک. دهدارائه م  صدرالمتألهین برا  رد اشکال مذکور دو پاسخ
نسابت    ،بدین معنا که عقل برا  حمل وجود بر ماهیت ،وجود امر  عقل  و ذهن  است

نسبت دیگار    ،کند و اگر نسبت را با وجودش در نظر گیردم  ارها لحاظ و اعتبمیان آن
اع مالحظاه عقال   و البته این تسلسل با انقطا  ،یابدطور ادامه م  آید و همینبه میان م 
و هیچ گونه مغایرت  با هم در عالم  ،وجود و ماهیت در خارج متحدندم، یابد. دوپایان م 
و فقط عقل از طریق تحلیل موجودات ممکن باه   ،ها باشدتا نسبت  میان آن ،واقع ندارند

 کناد ماهیت را به وجود متصف ما   ،ها مالحظه کردهنسبت  را میان آن ،ماهیت و وجود
 .[36، ص2 ؛63-69صص ،5]

 
 نقد پاسخ مالصدرا. 4.15

 .کناد می صدرالمتألیهن در پاسخ اشکال مذکور نظریۀ اصالت وجود را با عبارات ذیل بیان
نسبت میان ماهیت و وجاود اماری عقلای و ذهنای اسات... وجاود و ماهیات در خاارج         

ر وجود اصایل و  متحدند، و هیچ گونه مغایرتی با هم در عالم واقع ندارند و به عبارت دیگ
 . [36، ص2؛ 63-69، صص5] ماهیت اعتباری است
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  کیف ۀاز راه اندراج در مقولاشکال  .4.16

ذکار   مشاعرو  اسفار، و در [65، صص2] اشکال دیگر  که شیخ اشراق آن را مطر  کرده
زیرا عارض بر ماهیات   ،جوهر نخواهد بود ،این است که اگر وجود اصیل باشد ،شده است
زیرا نه از اعراض اضاف   ،کیف خواهد بود ۀپس ناگزیر عرض و از مقول .آن استو قائم به 

و نه کمیت است که به لحاظ  ،ها بدون نسبت با امر دیگر ممکن نباشداست که تصور آن
خال  کمیات متصل تادریج ، از قارار و ثباات برخاوردار      و بر ،ذاتش قابل انقسام باشد

 :مستلزم سه اشکال خواهد بود ،اشدکیف ب ۀول  اگر وجود از مقول .است
؛ یعن  وجود اعراض متوقف بر وجاود پیشاین   ها متقدم استمحل اعراض بر آن. یک

و  ،باید ماهیت موجود باشد ،قبل از عروض وجود بر ماهیت ،بنابراین .ها استمعروض آن
 این مستلزم تقدم ش ء برخود و محال است.

 زیارا باا عارض و     ،از تماام اشایا نخواهاد باود     اعم ،کیف باشد ۀاگر وجود از مقول .دو
زیرا کیف و عرض بر سایر کیفیاات   ،کیف نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد داشت

کیاف و عارض صادق     ،و بر وجود واجب ،ها صادق نیستکند ول  وجود بر آنصدق م 
کیاف و   ،عارض  ،، و بار وجاود برخا  از ممکناات    ول  وجود بر آن صادق است ،کندنم 
 د صادق است.وجو

و در تحقاق باه آن    ،قائم باه محال خاود    ،کیف باشد ۀاگر وجود عرض و از مقول .سه
و بدون شک محل یعن  ماهیت نیز در تحقق خود به هماین وجاود    ،نیازمند خواهد بود

 .[35، ص2 ؛63ص ، 5] و این مستلزم دور و محال است ،نیازمند است
 .پاسخ صدرالمتالهین به ترتیب زیر است

ول  وجود امر عین  متشخص باه ذات   ،مقسم مقوالت دهگانه ماهیت کل  است (الف
 .یاا حاد منادرج نیسات     ،یا ناوع  ،خود است که تحت هیچ مفهوم کل  ذات  مانند جنس

ها. پس چنین نیسات کاه اگار وجاود در     و نه کیف و نه غیر آن ،نه جوهر است ،بنابراین
 ها  مذکور الزم آید.ض باشد، و اشکالخارج موجود باشد، و جوهر بر آن صدق نکند، عر

 ، زیارا کلا  و   کیاف نخواهاد باود    ۀاز مقولا  ،که وجاود عارض باشاد   بر فرض این (ب
باا   ،که اگر وجود عرض باشداند. عالوه بر اینکه مقوالت کل  و عامو حال آن ،عام نیست

عین وجاود  ها وجود ف  نفسه آن ،زیرا در اعراض دیگر ،سایر اعراض تفاوت خواهد داشت
وجاود فا  نفساه آن هماان وجاود       ،ول  در ماورد وجاود   ،ها برا  موضوع خود استآن

وجاود در تحقاق    ،بناابراین  ،که وجود چیز دیگر  برا  ماهیت باشدنه این ،ماهیت است
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، 2 ؛63-63، صاص 5] آیاد رو دور الزم نما  ، و از اینخود به موضوع نیازمند نخواهد بود
 [.36-35صص
 

 صدرا  اسخ مالپنقد . 4.17

ماهیات را باا    یات مالصدرا در پاسخ باه اشاکال ماذکور مادعای اصاالت وجاود و اعتبار      
روی پاسخ وی، اشکال ساهروردی را بار طار     کند. و از اینمی های گوناگون ذکرعبارت

مقسم مقوالت دهگانه ماهیت کلای   که کندمی سازد. مالصدرا در پاسخ خود تصریح مین
 نی )= اصیل( متشخص به ذات خود است.است، ولی وجود امر عی

 
 

 گیری. نتیجه5

موجودیات در خاارج و تحقاق و عینیات     « )= حصاول »و « موجاود »شیخ اشاراق مفهاوم   
فهمایم در  را م « عنقا»وجود  که گویدمی زیرا .داندم « وجود»داشتن( را مغایر با مفهوم 

گاه سیاه  معدوم باشاد،  و هر [33، ص2]دانیم در عالم اعیان موجود است حال  که نم 
زیرا در این فرض کاه   ،پس وجود سیاه  موجود نیست ،پس وجود آن نیز حاصل نیست

و هرگاه وجود را تصاور کنایم و باه غیار      ،سیاه  معدوم است وجود آن نیز معدوم است
و  ،خواهد باود « موجود»غیر از مفهوم « وجود»پس مفهوم  ،موجود بودنِ وجود حکم کنیم

، موجود شاد  سیاه  که معدوم فرض شده بود و وجود آن غیر حاصل بودچنانچه همین 
اسات  « وجود»غیر از « حصول وجود»بدین معنا خواهد بود که  ،و وجود آن حاصل گردید

درست همانناد سایاه  کاه دارا      ،یعن  وجود دارا  وجود است« وجود حاصل است»و 
وجاودِ وجاودِ سایاه  نقال     وجود سیاه  نیز دارا  وجودِ شاد و ساخن باه     ،وجود شد

نامتنااه    ۀشود و بدیه  است که آن نیز دارا  وجاود اسات و هماین طاور زنجیار     م 
بنابراین حصول و تحقق وجود  .یابد که محال استوجودها  متوقف بر یکدیگر ادامه م 

 وجاود »گونه فرض کنایم کاه   . و چنانچه این[65-62، صص2] در عالم اعیان محال است
دارا  « موجاود »گاه لفاظ  ، آن«وجود نفس وجود است»دین معنا است که ب« موجود است

وجود  ۀدر این فرض دربار« موجود»زیرا لفظ  ،معنا  واحد )مشتر  معنو ( نخواهد بود
ش ء »سایر اشیا به معنا   ۀ( و دربارةالموجودی )نفس التحقق و« نفس الوجود»به معنا  
 [.65-62، صص2] ( خواهد بودةالموجودی )ش ء له التحقق و« له الوجود
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هاا  عقلا  صِار  و    از محماول  «وجود»سخن شیخ اشراق این است که اگر  ۀخالص
آید کاه محاال   اعتبار  نباشد، یا تسلسل وجودها  نامتناه  متوقف بر یکدیگر الزم م 

 ۀاز جملا « وجاود »پس نااگزیر   .که این نیز باطل است« موجود»و یا اشترا  لفظ   ،است
 عقل  صر  )اعتبار ( است.ها  محمول

زیرا مفهوم وجود باا تعمال    .به نظر نگارنده استدالل شیخ اشراق تمام و صحیح است
باه  « وجاود »و « ماهیات »عقالن  و تحلیل موجودِ بسیط خارج  در ذهان باه دو مفهاوم    

رو این سؤال برا  ذهان   به طور مثال ماهیت سیاه  و وجود آن، و از این .آیددست م 
ود که واقعیت بسیط خارج  مصداق بالذات و حقیق  کدام یک از دو مفهوم شمطر  م 

و این بدین معنا است که نسابت ماهیات و وجاود     ،ماهیت سیاه  و وجود سیاه  است
و هام ماهیات و    ،هر ش ء ممکن به موجودیت و حصول و تحققِ در خارج متساو  است

، و از ایان  موجاود فارض نماود   ، و م  تاوان  توان معدوم فرض کردهم وجود ش ء را م 
و وجود و ماهیت هر دو قائم  ،جهت میان مفهوم وجود و ماهیت هیچ تفاوت  وجود ندارد

اند که از راه تحلیل واقعیت عینا   ذهن  ۀزیرا دو مفهوم و پدید ،به واقعیت خارج  است
و حال آن که خود واقعیت عین  عین خارجیت اسات و از   اندهبسیط در ذهن حاصل شد

ه آن که آیاا وجاود اسات یاا ماهیات از راه علام       نرو قابل انتقال به ذهن نیست و ک این
مگر علم حصول  ضعیف که منشأ ضعف در علم جز  ،حصول  یقین  قابل شناخت نیست

و ایان باه    ،عدم انطباق کامل با معلوم و احتمال خال  و تخلف از آن چیز دیگر  نیست
که با فلسفه و حکمت که از سنخ علم یقین  بایاد  غیر یقین  بودن علم منجر خواهد شد 

 ،شاد  ،  درون  را از قبیل غمهاو علم حضور  نیز ماهیت پدیده ،باشد نامتناسب است
وگرنه در حال تشانگ  و گرسانگ  باه جاا  آب و      ،دهدو... ارائه م  ،گرسنگ  ،تشنگ 
 کردیم نه آب و غذا را.را طلب م « وجود»  ،غذا

به معنا  عین موجودیت و تحقق و « وجود» دهد کهب  توضیح م شیخ اشراق به خو
 ،توان وجود چیز  را موجود و حاصل در اعیان فارض کارد  خارج نیست و م  حصول در

است، و همین کاف  اسات کاه فارض اصاالت و      که فرض معدوم بودن آن نیز جایزچنان
ین موجودیت و تحقق در موجودیتِ در خارج برا  وجود نامعقول باشد؛ زیرا چیز  که ع

کند و جهاان خاارج   خارج نباشد اصیل نیست، چون اصیل یعن  آنچه مأل خارج را پر م 
و به عبارت دیگار اصایل یعنا      ،و موجود حقیق  و بالذات و منشا آثار است ،سازدرا م 

نیااز  خواه ب  ،دهدچیز  که عین موجودیت در خارج است و متن واقعیت را تشکیل م 
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مانناد ممکناات. بناابراین     ،مانند واجب تعال  و خواه به علت نیازمند باشد ،باشداز علت 
فرض اصالت برا  وجود یا مستلزم تسلسل وجودها  نامتناه  متوقف بر یکدیگر خواهد 

، و یا مستلزم آن است که وجود عین موجودیات و تحقاق در خاارج    ، که محال استبود
زیارا   .است که این خال  بداهت و باطل اسات « موجود»باشد که مستلزم اشترا  لفظ  

، برا  وجودات جایز و معقول است ،فرض موجودیت در خارج و معدومیت در عالم اعیان
« موجاود »و بنابراین وجود عین موجودیت و حصول در خارج نیست تاا اشاترا  لفظا     

 الزم آید.
لهین باه  أصادرالمت   هاا که رهیافت اساس  و فراگیر و محور اصل  پاسخعالوه بر این

ها  شیخ اشراق تکرار مدعا  اصالت وجود است، و معلوم اسات کاه تکارار مادعا     اشکال
 کند.ها نم هیچ کمک  به رفع اشکال

گونه که صدرا خود اذعان کرده که دالیال و  رسیم که هماندر پایان به این نتیجه م 
ها بسیار مشکل دفع و رد آنها  معتقدان به اعتباریت وجود قو  و بسیار دقیق و برهان
با موانع و مشکالت بزرگ  مواجه اسات کاه باه     [91، ص2 ؛93، ص1؛ 55، ص 6 ] است

جاا بایاد دقات و    و در ایان  ،ها بار نیاماده اسات   رفع و رد و حل آن ۀنظر نگارنده از عهد
 سنج  وافر شیخ اشراق را ستود.نکته
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