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 بودن آنها  یابتکار میزان یموضوع فروعات اصالت وجود و بررس یینتع

 )ره(یی در نگاه عالمه طباطبا    
  راستین رمیا                                                                                                 

  سیدمرتضی حسینی  شاهرودی          

 

 
 ینوآور ینتر و برجسته یهحکمت متعال یو سنگ بنا یاصل فلسف ترین مهماصالت وجود 

دارد که  یدر پ یزرا ن یفراوان یفلسف یجفروعات و نتا یل،اصل اص ینمالصدرا است. ا یفلسف
 ینوآوریک را دارد تا  یتقابل ینقرار گرفته است که هرکدام ا ییصدرا یامورد توجه حکم

در آثار مالصدرا و شارحانش پراکنده  یجنتا ینطرح ا یگاهجا بتهمحسوب شود. ال   میحِک
و با صراحت،  یبه درست «الحکمه ةـینها»در کتاب  ییمرحوم عالمه طباطبا ،میان یناست. در ا

و  یجنتا ترین مهمو اثبات اصالت وجود، به  یینپس از تب یقاًقمقام بحث را مشخص کرده و د
و فرع  یجهکه به عنوان نت ییها گزاره ینوشتار، به بررس ینفروعات آن اشاره کرده است. در ا

که اکثر آنها  شود ینشان داده م یق،طر ینو از ا شود   میاصالت وجود مطرح شده، پرداخته 
با موضوع اصالت وجود  یزشان ن و موضوع آیندیدست م هاز خود اصالت وجود ب یماًمستق

فروعات  یدانست؛ در مقابل، برخ یفلسف  یرا ابتکار یکهر  توان یم یجه،برابر است و در نت
( شان یاعتبار یر)و نه تغاماهیتموجود به بالذات و بالعرض، عروض وجود بر  یممانند تقس یزن

 یستهمان موضوع اصالت وجود ن یقاًدق شان خاص(، موضوع یرتفس یکو بساطت وجود)با 
از آن جا  یاًداد و ثان یتفروعات را به همه موجودات سرا ینحکم ا توان یاوالً نم یجه،و در نت

 یفلسف آورینو یکآنها را  توان یاند، نم از خود اصالت وجود گرفته نشده یماًکه مستق
 محسوب کرد.
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 مقدمه

 یبا مکاتب فلسف یو بدون آن، تفاوت چندان شود یبا اصالت وجود شناخته م یهحکمت متعال

و  یجبه آثار و نتا یه،)ره( به عنوان مؤسس حکمت متعالینخود نخواهد داشت. صدرالمتأله یشینپ
خود، به صورت پراکنده،  مختلف از آثار یها اصل توجه داشته است و در بخش ینفروعات ا

 فراوان برده است. یها اصل بهره ینو از ا ردهبدان اشاره ک
آن را، ولو به  یایاز زوا یاریاصالت وجود و بس ةمسئلاز مالصدرا و پس از آنکه او اصل  پس    

فروعات و  یی،تا شارحان حکمت صدرا رفت  مینمود، انتظار  یانصورت پراکنده، در آثارش ب

در  یکاشان یض. به عنوان نمونه، فیندرا، آن هم به صورت منسجم، استخراج نما ترییشب یجنتا
 ینمختصر، به ا یاربس یانیپس از اشاره به اصالت وجود، تنها در چند سطر و با ب ،ارفاصول المع

ماده، صورت، موضوع، خواص  یت،جزء، فاعل، غا ی: نفکند   میآن اشاره  یجفروعات و نتا
 یمدرس آقا عل یم(؛ حک31ص ی،کاشان یضاز وجود)ف یتو جزئ یتمانند کل یمو مفاه یتماه

از فروعات آن همچون، برخی ، ضمن اثبات اصالت وجود، به الحکم یعبدادر  یزن یزنوز

 یاز(، ن132ص همان،با وجود) یصفات وجود ینیت(، ع112 -163ص ی،بساطت)مدرس زنوز
را    میکه البته سو کند   می( اشاره 132-132صهمان، به وجود) یهدراتصاف به صفات ثبوت یتماه

 یمالعبداهلل زنوز یم. حککند   می یانآن، ب عاتاز فرو یبر اصالت وجود و نه فرع یبه عنوان برهان
 ی،)زنوز تشخص و وجود ینیتمانند ع ،کند   میفروعات به طور پراکنده اشاره  یهم به برخ

 یم(. حک12-13ص همان،داشتن) یافصل بودن  مانند جنس و نوع و یاحکام ماهو یو نف (25ص

به اصالت وجود  ینکهبا ا ،لحکماسرارا وشرح منظومه مهم خود،  یفیدر دو کتاب تأل یزن یسبزوار
در استخراج و  یحیصر یان( ب11-12، ص3163، هموو  61-56، ص3131 ی،)سبزوارپردازد   می

 فروعات اصالت وجود ندارد. یینتب

 یاست که با تسلط بر مبان ی)ره( تنها کسییعالمه طباطبا یی،مت صدراشارحان حک میان در   

را در به طور منسجم و « اصالت وجود»از فروعات و ثمرات  یتوانسته است برخ ییصدرا

 یانجام شده است؛ کار «ةـالحکم ةـینها» یسنگ و مهم در اثر گران ین. ایداستخراج نما یکپارچه

 الحکمه ةـینهابه  یفراوان یها که شباهت« الحکمه ةـیبدا »کتاب در  یحت یشان،ا یگرکه در آثار د

 ارتباط یفروعات به صورت فصول جداگانه و ب همینصورت نگرفته بود و در آنجا  یزدارد، ن
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و  31، ص3113 یی،اصالت وجود مطرح شده بودند)طباطبا مسئلهاز طرح  یشباهم و بعضاً پ

و اثبات اصالت وجود  یینبالفاصله پس از تب «ةـلحکما ةـینها »(. مرحوم عالمه)ع( در 16-13ص

را از اصالت  یکل ةیجمجال، ده فرع و نت یندر ا یشاناند. ا آن پرداخته یجنتا یانبه ب یی،صدرا
 تری یجزئ یجفروعات و نتا ینها،از ا یاند که البته در خالل برخ استخراج نموده یی،وجود صدرا

 اند. قرار داده یمورد بررس یزرا ن

فروعات چقدر  یندر ا یبودن و نوآور یابتکار میزاننوشتار آن است که  ینا یاصل پرسش    

 یزن مسئله ینبه ا ینهمچن یر؟خ یا آیند  میاز خود اصالت وجود به دست  یماًمستق یاآ ینکهاست و ا
 نییعبا موضوع اصالت وجود،  یقاًدق یاو آ یستو فروعات چ یجنتا ینکه موضوع ا یمبپرداز یدبا
از  یکیبه عنوان نمونه، اگر  یر؟خ یا شود   می، برابر است و شامل تمام موجودات «وجود قیقتح»

تمام موجودات را  یاو آ یستچ« وجود» یناصالت وجود، بساطت وجود است، مقصود از ا یجنتا
 نه؟ یا گیرد   میدر بر 

طور مستقل و با عطف  به یاثر پژوهش یچذکر است، موضوع نوشتار حاضر، تاکنون در ه یانشا
 یو کالم یآثار فلسف»قرار نگرفته است؛ به عنوان نمونه، مقاله  یها مورد بررس پرسش یننظر به ا

و آثار اصالت وجود پرداخته  یجنتا یبرخ یبه بررس (32-13، ص3116 یدی،سع«)اصالت وجود

 یو کالم یفلسف یها چالش یاصالت وجود را در حل برخ یرشپذ یجهواقع، نت راست که د
میـان علـت و معلـول و   یتسنخ ینکمونه، تبی همچون تبیین صحیح توحید و حل شبهه ابن

خود اصالت  یممستق یجنه آنکه فروعات و نتا کرده است،  یچگونگى صـدور کثرات بررس
پرداخته  یزبودن فروعات ن یابتکار یزانموضوع و م بررسیبه  ینوجود را مد نظر قرار دهد. همچن

 ست.نشده ا
در ابتدا، اصل مسأله  یزن یو به لحاظ ساختار برد یبهره م یا جستار از روش کتابخانه این    

و به هر  یدهو سپس فروعات به صورت جداگانه مطرح گرد یانعالمه ب یدگاهاصالت وجود از د

 .شود یفوق پاسخ داده م یها از پرسش یک
 

 )ره( از اصالت وجودییعالمه طباطبا تبیین

 است: یبترت ینبه ا یشانستدالل اا خالصه

 ؛(یانهست)در برابر سوفسطائ یتیواقع .الف

 ؛یت: وجود و ماهیکدیگرند یرکه غ کند   میرا انتزاع  یتواقع ینذهن ما دو مفهوم از ا .ب
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 ؛یتماه یاوجود،  یادو مفهوم است:  یناز ا یکیتنها مصداق و مابإزاء بالذات  یتواقع .ج

که متصف به وجود شوند، پس وجود  شوند   می یلنا یتبه واقع   میها هنگاتن یااز آنجا که اش .د
و  شود   می دار یتاگر متصف به وجود شود، واقع یتاست؛ اما ماه یااش یتاز واقع یاست که حاک

 الذات است. بدون اتصاف به وجود، باطل

عالمه از آن، به  یرو اما تفس است یدهرا به خود د یمتعدد یرهایتفس یی،وجود صدرا اصالت    

 شده است: یانجمالت ب یندر ا یروشن
 یاعن یثیتین،الح ینهات یواحده، کانت احد یهاال واقع یاءلکل واحد من هذه االش یساذ ل و

 یاالخر ةـیثیو هو المراد باالصاله و الح ،ةـیقو الحق ةـیو الوجود، بحذاء ما له من الواقع ةـیالماه

 (.11-11، ص3، ج3112 یی،طباطبا«) بالعرض ةـیاقعالو یها... تنسب الیهاعتبار

 یتوجود با اصل واقع یبرابر یاصالت وجود به معنا یی،عالمه طباطبا یدگاهاز د بنابراین،    

 ةیبودن آن تنها در سا یو واقع یتاز ماه یتواقع ینف یبه معنا یتماه یتکه اعتبار است، همچنان
، همو؛ 21-22، ص3161هست)مالصدرا،  یزصدرا ن یرشکه مورد پذ یریوجود است، تفس

 (.121-121، ص1، ج3213 و،؛ هم361، ص3111

 
 موضوع اصالت وجود در نگاه عالمه

است و  یزیبودن، حکم و صفت چه چ یلاص یعنیقابل توجه، موضوع اصالت وجود است،  ةنکت
 دهد یم قرار« الوجود»عالمه موضوع اصالت وجود را  یست؟مراد از وجود، در اصالت وجود چ

)همان، شود یم یو وجود واجب یامکان ی( که شامل تمام وجودها13، ص3، ج3112 یی،)طباطبا
اصالت وجود، جزو مسائل امور عامه است. به عبارت سوم که  یگر،به عبارت د (؛ 11 -12ص

اصالت را مانند وحدت و  توان  میهست،  یزن ییخود عالمه طباطبا یرو تعاب یاتمطابق نظر

دانست که با خود وجود برابر است و بر آن حمل  یطلق از احکام و محموالتم یتخارج
 (.13-11، ص3، ج3112 یی،)طباطباشود   می

 یشانا یاناتاشاره شود که نوعاً از ذهن شارحان دور مانده و در ب یا الزم است به نکته ینجاا در    
 تواند   میموضوع  یند،ه با وجود مساوک  میامور عامه و احکا میاندر  که ینو آن ا شود   میمشاهده ن

 یگریو د جا یکطور  اصل وجود و کل مجموعه موجودات به یکیبه دو صورت لحاظ شود: 
موضوع را کل مجموعه وجود  توان   میهم  یعنیطور جداگانه.  از موجودات به یکلحاظ هر 

ت. به عنوان محمول گرف ینا یهم رفته دانست و هم تک تک موجودات را موضوع برا یرو
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به  یو هست یتوجود است که هم بر تمام واقع یو مساو ینمونه، وحدت مطلق از احکام کل
از آن وجود ندارد تا در   یرغ یزیواحد است و چ ی،هست لصورت مجموع، صادق است)ک

وجود گردد( و هم بر تک تک  یقتو سبب تکثر حق یددر طول وجود، عرض اندام نما یاعرض 

مطلق و  یتاست خارج یند، واحد است، آن وجود، واحد است و...(. همچنوجو ینوجودها)ا
 مطلق. یتفعل

 یثیتفقط ح یی،از وجودات به تنها یکلحاظ هر  یعنیدقت کرد که در اطالق دوم،  یدبا البته    
است و صرفاً « وجود بما هو وجود»مد نظر است و در واقع، موضوع حکم،  یءآن ش یوجود

وجود، واحد  ینا» گوییم  می که یمورد نظر است؛ به عنوان نمونه، زمان ءیآن ش یوجود یثیتح

احکام را  ینا اش یوجود یث، صرفاً از آن جهت که وجود است و از ح«یخارج یا یلاص یااست 
 «مساوق»ها  اطالق، محمول ینسخن، در ا یگر. به دیو از هر جهت یثیتیدارد، نه از هر ح

 یثیتح یق،در مصاد ینطرف یاست که عالوه بر تساو ییامساوقت در ج یراند، زا موضوع
از همان جهت که  یعنی(، 122-222، ص3-3ج، 3116 لی،آم یباشد)جواد یکی یزصدقشان ن

 الف باشد. یزالف، ب است، ب ن

چه به نحو عام  ند،ا یلوجودها اص ةآنکه در اصالت وجود، مقصود آن است که هم نتیجه   
وجودات  ة)همیه صورت جداگانه( و چه به شکل عام مجموع)تک تک موجودات بیاستغراق

که اگر  شود  میاست که بر اصالت وجود مطرح  یا هم رفته(. شاهد کاربرد اول، شبهه یرو
 ینواجب الوجود باشد، در ا یدبا «یهر وجود»آنگاه،  ت،است و ذاتاً موجود اس یلوجود اص
 یگرفته شده است و حکما یجهنت آن« وجوب» ی،وجود در هر موجود« اصالت»شبهه، از 

اند، نه اتصاف  اصاللت و وجوب را انکار کرده ةدر پاسخ، فقط مالزم یزاز جمله عالمه ن ییصدرا
اطالق دوم، آن است  یل(. و اما دل15-12، ص3، ج3112 یی،به اصالت را)طباطبا یهر موجود

همان فرع  یلو چنانچه ذ دکن   می یوجود نف یقتکه عالمه در فرع نهم، معلول بودن را از حق
خود عالمه  یرااطالق دوم، ز یعنیاست « وجود باسره»فرع،  ینگفته خواهد شد موضوع ا

مانند  یگری،د بروجود  یقتحق یقاز مراتب و مصاد یکه توقف برخ دهد  میبالفاصله تذکر 
است و پر واضح است که مقصود از  یحصح یگر،بر ممکن د یممکنات بر واجب و ممکن

در همانجا، عالمه  یاست؛ از طرف رفته مه یوجود رو یقسخن، تمام مصاد ینوجود در ا قتیحق

و از اصالتش، بر معلول نبودنش استدالل  داند  میوجود را موضوع اصالت  یقتمعنا ازحق همین
 (.13، صهمان)کند   می
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 الحکمه ةـیاصالت وجود در کتاب نها فروعات

 یآن، در حرکت یرامونن بر اصالت وجود و پاسخ به شبهات پعالمه)ره( پس از اقامه برها مرحوم
را از اصالت وجود استنباط نموده و آنها را به طور منسجم و در قالب  یبالفاصله فروع ی،ابتکار

 :شود   میبه آنها اشاره  یترواربه صورت ت یالًکه ذ کند   میو ارائه  یبند ده فرع مهم دسته

  یثیتح ی،وجود است و وجود، در هر حمل ماهو ةواسط هب شود،   میحمل  یتهر چه که بر ماه .3
 (.21-22، ص3، ج3112 یی،است)طباطبا ییدیهتق    

 یتعرض یت،فصل یت،نوع یت،جنس یت،جزئ یت،کل یلاز قب یتاز احکام ماه یک یچوجود ه .1
 را ندارد. مرحوم عالمه)ره( ی،مقوالت عرض یرو سا یفیتک ت،میک یت،عام و خاص، جوهر

و تشخص  یت: وجود مساوق شخصکنند   میرا استخراج  یو فروعات یجفرع، نتا یناز خود ا

، همان(، وجود، مثل)مماثل( ندارد و وجود، ضد ندارد)یرینکث رامتناع صدق ب یاست)به معنا
 (.22-61ص

 (.61-61، صهمان)یستوجود ن یجزء برا یزی،چ یزو ن یستن یزیوجود جزء چ. 1

 (.61، صهمانآن هستند) ینوجود، خارج از وجود نبوده، بلکه ع یقیحقصفات و محموالت  .1

 است( و  ین)وجود چنشوند   میو بدون مجاز متصف به وجود  اًذات .3ند: ا موجودات بر دو قسم. 2
 (.62ص همان،()یات)ماهشوند   میبالعرض و مجازاْ متصف به وجود  .1    

 (.66-62ص همان،()یتوجود بر ماه یادتاز آن است)ز یرو غ یتوجود، عارض بر ماه. 6

است که در مقابل عدم قرار  یخارج یخاطر و بإزاء وجود هب یزی،هر چ یثبوت برا ةهر نحو. 5
 یدارند و آن وجود یصادق و حق، مطابَق یایفرع آن است که تمام قضا ینا ةیجگرفته. نت

اند)ولو وجود و ثبوت  شدهکه به تبع وجود، واجد ثبوت  یامور یااست که ذاتاً ثابت است و 
 (.62-51مفروض()همان، ص

 یاتثبوت از ماه ینف یکیفرع،  ینو ثبوت، مساوق وجود است. دو فرع مهم خود ا یئیتش. 1

)صفت امر «حال»یعنیوجود و عدم  میانابطال واسطه  یگریمعدومه)نزد معتزله( است و د
 (.51-13ص همان،موجود که خود، نه موجود است و نه معدوم()

 فرع،  ینخود ندارد. ثمره خود ا یورا یعلت یچوجود، ه یقتوجود بما هو حق یقتحق.2
، هماندر فلسفه است که موضوعش موجود بما هو موجود است)   میبرهان ل یانعدم جر

 (.13-11ص
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 همان،ندارد) یصورت عقل یعنی شود،   مین یو ذهن آید   میوجود هرگز به ذهن ن یقتحق. 32
 . 3(11-11ص

 
 موضوع آنها یینابتکار فروعات اصالت وجود و تع میزان رسیبر

 یکم فرع

 شود،   می، شامل تمام وجودات «است ییدیهتق یثیتح ی،وجود، در هر حمل ماهو»حکم که  این
پوشانده و از  یتجامه واقع یات،هستند که به ماه یتیخاص ینتک تک موجودات واجد چن یعنی

 یت،از وجود و واقع یرغ یگرد یاتصاف به صفات ثانو هیستا شاتا آنه شوند   میباعث  یق،طر ینا

 ذات خود شوند. یو حت ذاتیصفات  یحت

 یشحکم، چنانکه صراحتاً از مضمون و محتوا ینآن است که ا ینجاقابل ذکر در ا ةنکت    

حکم  ینمتعال از ا یممکنات. لذا خدا یعنیدارند،  یتاست که ماه یمختص وجودات یداست،پ
متعال اصالً  یچراکه خدا یصی؛است، نه تخص یخروج از قاعده، تخصص ینست. البته اخارج ا

 ینطرد عدم کرده و از ا یتاز آن ماه هدندارد تا بخوا، «ماهو جواب یف یقالما» یبه معنا، یتماه
 عوارض را فراهم کند. یالوازم ذات و  ی،واسطه اتصافش به صفات ذات یق،طر

 آید؛   میدست  هاز اصالت وجود ب یماًو مستق شود   میمحسوب  یففلس ینوآور یکفرع  این    

 فرع بر موجود بودن آن است.  یت،ماه یبرا یمطابق اصالت وجود، هر گونه تحقق یراز

 
 فرع دوم

 یزو نه ...، ن یاست نه جزئ یو نه کل« را ندارد یتاز احکام ماه یک یچوجود ه»حکم که  این
لحاظ  ةدربار یشترکه پ یه نظر نگارنده و با توجه به آن تفاوت. بشود   میوجودها  ةشامل هم

به  شان؛ یوجود یثیتاما تنها از ح شود   میوجودات  ةحکم شامل هم ینگذشت، ا یهموضوع قض
است که  ینچن اش، یوجود یثاز آن جهت که وجود است و از ح یهر وجود یگر،عبارت د

نه نوع و فصل و  ی،است، نه کل ی: نه جزئشود   مین یتاز احکام و اوصاف ماه یچیکمتصف به ه
جنس و عرض عام و خاص، نه جوهر و عرض است و نه مثل دارد و نه ضد. بله، وجودات 

 احکام متصف شوند. ینبه ا توانند   می شان هویما یثدارند، از ح یتکه ماه یامکان

از گستره  تر یعم، وسموضوع حکم و فرع دو یمصداق ةگرچه دامن رسد   میبه نظر  بنابراین   
 ةمتعلق به هم ،  میو دو شود   می دار یتماه یشامل وجودها یاول یراموضوع حکم اول است، ز

گزاره و  ی،و وجه یثیتیو سعه ح یقض یثاست، اما از ح یوجود از جمله واجب تعال یقمصاد
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ا هو بم»موجودات و  یوجود یثچراکه تنها از ح باشد،   میاول  فرعاز  یقفرع دوم اض
 یثاز ح دار، یتماه یوجودها همیندعا آنکه، ا ینبر آنها صادق است. شاهد ا شان«یوجود

 یافصل  یانوع باشند  ی،کل یاباشند  یممکن است جزئ شان، یماهو ةو از جنب یوجود یتمحدود

 جنس و.... .

 دانستند،   می یمبر یکه تنها واجب الوجود را از احکام ماهو یشینپ یها فرع برخالف فلسفه این   

 ی( سلب کرده و وجودشناسشان یوجود یث)از حیزرا از وجود ممکنات ن یتآثار و لوازم ماه
خود را  یشینپ یتاز مقوالت، اهم ییارسطو بندی یمکه بر اساس آن، تقس دهد   میرا ارائه  یدیجد

موجودات  لیو اص یقیو احکام حق ها یثیتمربوط به ح ها بندی یمآن تقس یراز دهد؛ یاز دست م

وجود به مستقل و   یمهمچون تقس یوجود های بندی یمو تقس ندا یتبلکه مربوط به ماه یستند،ن
 یلبه دل یازبدون واسطه و ن یز،فرع ن ینا ینچن . همکنند یم یداپ یتاولو یرهو ثابت و غ یالرابط، س

 .شود یاز خود اصالت وجود استخراج م یا جداگانه
 

 فرع سوم

 جزء وجود است. یزی،است و نه چ یزیوجود نه جزء چ نکهیوجود و ا بساطت

صورت  یناستدالل به ا یست؛ن یزیکه وجود، جزء چ شود   میاثبات بساطت، ابتدا اثبات  برای   

 است:
معنا ندارد  که یهر دو وجودند، در حال یاکه مرکب از اجزاست،  یو کل یگرجزء د زیرا

الذات و پوچ خواهند  از وجودند؛ پس باطل یرهر دو، غ یا یکی یاجزء خودش باشد  یزیچ

 ، 3، ج3112 یی،)طباطبایستدر کار ن یبیبود. لذا ]هر دو فرض باطل است و[ ترک
 (.61-61ص

هم  ینجادر ا یرااست و جزء ندارد. ز یطبس ذاته، یوجود ف یان،ب همینکه با  شود   میادعا  سپس    

جزء خودش باشد و محال  یء،ش آید   میالزم  هر دو وجودند که یاگفت آن دو جزء  توان   می
اصالت وجود و  یلصورت، به دل ینوجود هستند که در ا یراز آندو، غ یکی یاهر دو جزء  یااست 

 (. 61ص همان،خواهد شد) معنا یب یبآن است، ترک یرهر چه غ تباریتِاع

تدا نظر خود مرحوم بساطت، کدام است. اب یعنیحکم،  ینکه موضوع ا یمکن یبررس یدبا حال    
 یف یطان الوجود، بس»جمله که  یندر ا« ذاته یف» یدق رسد   می. به نظر آوریم   میعالمه را به دست 

است از آن جهت که  یاز آن است که موضوع بساطت، هر وجود ی(، حاک61ص همان،«)ذاته
 یسیبازنو ینگونها یدبا یزصورت، استدالل را ن یندر ا«. وجود بما هو وجود» یعنیموجود است؛ 
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 ی،وجود یثیتاز ح یرچون غ شود،   می یبترک یگرید یزنه با چ «یاءاش یوجود یثیتح»کرد: 
 یببا خودش ترک یا یرااست، ز یزیوجود ندارد؛ و نه خودش مرکب از چ یگرید یقیحق یثیتح

است  یلهم دخ یگرید یزچ یا ،و محال است آید   مینفسه الزم  عن یءالش یبکه ترک شود،   می

 شود   میرا سبب ن یقیحق یباست و ترک یاست که اعتبار یتماه یا یزکه: آن چ یب،ترک یندر ا
 «.و محال است دهد   میوجود و عدم و تناقض رخ  یبعدم است که ترک یا

( تنها 61ص همان،«)جزءا لنفسه یءلکون الش یفال معن»عبارت که  ینمقصود از ا رسد یبه نظر م   
 یثیت)ح گار است که موضوع بساطت را موجود از آن جهت که موجود استفرض ساز همینبا 

 یببلکه ترک ،کند   مین یبمطلق ترک یاستدالل نف ین. در واقع ایریم( در نظر بگیءش یوجود

سازگار  یگر،د یوجود از وجودها یبو با ترک کند   میاز وجود را ابطال  یرغ یزیوجود از چ
 از  یحت یست،مرکب ن یوجود یچبتوان اثبات کرد که ه گریید یلاست. بله ممکن است با دل

 و مرحوم عالمه  آید   میمقدار از خود اصالت وجود به دست ن یناما ا یگر،چند وجود د یادو 
 ات آن ـروعـاز ف کیـیوان ـود و به عنـالت وجـل اصـوجه به اصـا تـاطت را بـاست بسـبن یزن
 کنند. یانب

وجود و  یا یتاز وجود و ماه یبتنها و تنها ترک شود   می ینف ینجادر ا آنچه یگر،عبارت د به    
اصالت وجود  یممستق یجهآنچه مقتضا و فرع و نت تر، یقدق یانبه نام عدم است، بلکه به ب یزیچ

حال آنکه اصالت  یر؛است و ال غ یگرمفروض د یل)وجود( از امور اصیلامر اص یباست، ترک
و  کند   مین یجادا یممانعت یچوجود سوم، ه یلو تشک یگراز وجود دوجود  یبوجود نسبت به ترک

از ماده و صورت  ینیترکب وجود ع»مانند  هایی یبندارد؛ ترک ییآن اقتضاوجود و عدم  نسبت به

 (.11ص یزدی، )مصباح«یمقدار یو از اجزا یماده و صورت عقل ی،خارج

 یثیتالحظه حـا مـق و نه بـحاظ مطلـم به لـآن ه یمدانـب یودـر وجـوضوع را هـر مـاگ اـام    

دو  یبترک یحت یبیبساطت مطلق)از هر ترک یمبساطت را هم ناچارصورت،  یندر ا شان، یوجود
آنچه  یراز ،یمهست یگرید های فرض یشاثبات پ یازمندآنگاه ن یریم،( در نظر بگیکدیگروجود از 

بودن  یلاز اص یشب یزیچ دهد،   می یلو فرع خود به ما تحو یجهاصل اصالت وجود به عنوان نت
که فقط  گوید   میاما هرگز به ما ن یست،از آن ن یرغ یقتیداشتن آن و بطالن حق ینیتوجود و ع

 .یآن است، باطل است و اعتبار یرو هر چه غ یموجود دار یک
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 یکبه عنوان « وحدت وجود» یرشبه لزوم پذ ،ةـالحکم ةـینهااز شارحان  یاضیف استاد   

 یم،که موضوع را شامل تک تک وجودها بدان یفرع در صورت ینا ةو پشتوان یاصل فرض شیپ
 نموده است: یحتصر

است و  یشاناند و اصل آن از ا کرده یانوجود ب یاست که عرفا برا   میحکم، از احکا این

ل آنها قائ یراعرفا روشن است، ز یاصل، بر مبنا یناست. ا همالصدرا آن را وارد فلسفه نمود
 (.61، ص3ج ،3112 ی،به وحدت وجود هستند)طباطبائ

که چون وجود، واحد  شود یم یرگونه تفس یناساس، استدالل مرحوم عالمه)ره( ا ینبر ا    
جزء  تواند ینم یءش» یراجزء خودش واقع شود، ز تواند یوحدت وجود(، نم یرشاست)پذ

که  یگرد یحتماً آن وجودهاندارد که  یوگرنه با فرض کثرت وجودات، ضرورت« خودش باشد
ند و ا ءجز یبرخ یل،همه وجودند و اص ینکها ین! بلکه در عشندآن با ینجزء وجودِ کل است، ع

 محفوظ است و هم اصالت. یریتهم غ یکدیگرند؛ یرکل و همه هم غ یکی
 کثرت وجودات یرشفرع و استدالل آن بر اساس پذ ینا یینو تب یهدر ادامه، به امکان توج وی    

 :نویسد یهم اشاره کرده و م
اما طبق کثرت وجودات و اختالف آنها ... استدالل اگرچه به ظاهرش قابل مناقشه است...  و

 یست،ن یزیچ یوجود بما هو وجود، جزء برا یعنیوجود،  یعتاما مرادشان آن است که طب
 یتو ماه و مرکب حد یگرجزء د یزدارد و ن یتاز آن جهت که حد و ماه تواند   میاگرچه 

آن است،  یماده بوجودش جزء جسم و علت ماد ین،باشد. بنابرا یزیچ یدارند، جزء برا
هستند که معلول    میاز جس یرآنها غ یجسم است و هر دو یصورت علت صور ینهمچن
 (.جا هماناست)

از خود اصالت  یماًانگارانه مالحظه گردد، چون مستق فرع اگر با نگاه وحدت ینکه ا آن یجهنت

وحدت وجود  یشفرضو اگر بدون پ شود یمحسوب نم یفلسف یابتکار آید، یوجود به دست نم
محسوب گردد، چرا  یهحکمت متعال یفلسف های یاز ابداعات و نوآور یکی تواند یلحاظ شود، م

 . یستن یگرید یلو دل یشفرضپ یازمندو ن آید یدست م هاز خود اصل اصالت وجود ب یماًکه مستق
 

 فرع چهارم

  یلیآن هستند. استدالل خ ینوجود، خارج از وجود نبوده، بلکه ع یقیو محموالت حق فاتص
آن.  ینع یاجزء وجود  یا: خارج از وجودند یاوجود  یقیصفات حق ی،ساده است: طبق حصر عقل

الذات  وجود، باطل یرغ یراخارج از وجود باشند، ز توانند   میبر اساس اصالت وجود، صفات آن ن
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وجود، جزء ندارد. پس محموالت  ی،چون طبق فرع قبل یستند،جزء وجود هم ن نیناست؛ همچ
 وجودند. ینوجود، ع یقیحق

آن  یدکه باز هم با یحتوض ینبا ا استوجودات  ةشامل هم یزحکم و فرع ن ینا رسد   مینظر  به   

ها  ود بدانوج یقتاًکه حق یتر، تمام صفات را حتماً مالحظ کرد. به عبارت روشن یوجود یثیتح
همان وجودند؛ مثالً  یوجود یثیتح ینواجد آن صفات، ع یدر تمام وجودها شود،   میمتصف 

آن  ینع یتشآن است، اگر معلول است، معلول ینآن وجود ع یتعلت است، عل دیاگر وجو
 طور وحدت و... . است و همان

به  یهاً در حکمت متعالکه مکرّر یگرید ةفرع با نکت یناست در ابتدا گمان رود که ا ممکن   

مانند  یوجود؛ صفات یقیاست و آن هم اتصاف تمام وجودات به صفات حق یکی خورد،   میچشم 
 یکتشک»از فروعات و ثمرات  یکینکته  ینتوجه داشت که ا ید. اما بایاتعلم و قدرت و ح

پس از  «ةـیلروبالشواهد ا»در  یز. مالصدرا نیستمرتبط ن« اصالت وجود»به  یماًاست و مستق« وجود

 :گوید   می آورد،   می میانبه  یکاثبات اصالت وجود و بعد از آنکه سخن از تشک
وجود و اختالف مراتبش به تقدم و تأخر  یقتبر اتحاد حق یما مبن یدگاهد میان یمخالفت پس

علم  ینع یئیوجود در هر ش ینکه[ چهارم: اةیج... ]نتیستن یانمشائ یدگاهو تأکد و ضعف و د
 ةبه انداز یئیموجود بما هو موجود است، منتها در هر ش یِصفات کمال یرقدرت و ساو 

 (.312-316، ص3111)مالصدرا، استخودش موجود 

موجودند،  یدر هر وجود رسد   میبه اثبات  یکوجود که طبق تشک یصفات کمال واقع، در   
اصالت وجود، اگر محمول  باشند که طبق فرع مورد بحث از یاز آن صفات یقیمصاد توانند   می

 آن خواهند بود. ینع یرند،وجود قرار گ

است که اثباتش درگرو اصالت وجود است و بدون آن  یفلسف ینوآور یکچهارم، قطعاً  فرع   

 هرگز معنا ومفهوم نخواهد داشت.

 
 فرع پنجم

 یکعنوان که در واقع، وجود به  شود   میموجود و نه وجود مطرح  یبرا   مییفرع، تقس ینا در
 یانجز ب یزیفرع، چ ینهستند. حق آن است که ا یاتماه یگرو قسم د گیرد   میقسم آن قرار 

و بدون هرگونه  یقیحق یت،: اتصاف وجود به موجودیستاصالت وجود ن یمجدد محتوا
 است. یمجاز یت،به موجود یاتماه اتصاف که یاست، درحال ییمجازگو
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 یانب یشترطور که پ برابر است با موضوع اصالت وجود و همان اًیقفرع، دق ینموضوع ا بنابراین،    
لحاظ کرد:  توان   میاست موضوع را به هر دو صورت مذکور  یلوجود، اص گوییم   می یشد، وقت

وجود،  یناز وجودها)چه واجب چه ممکن، چه ا یکهر  ینکهاست و هم ا یلهم کل وجود اص

 .یتاقعمتن و یناست و ع یل...( اصوچه آن وجود 

 
 

 فرع ششم

 (.یتوجود بر ماه یادتاز آن است)ز یرو غ یتعارض بر ماه وجود،

 یکه فرع پنجم تنها مختص موجودات ممکن است و شامل وجود واجب تعال یداستپ ناگفته    
 یتیممکن است که ماه یزمان یتوجود بر ماه یو عقل یلیو عروض تحل یادتز یراز شود؛   مین

  یزن یوجود یثیتح ةمالحظ ینندارد. همچن یتماه یکه واجب تعالدر کار باشد، حال آن
 لحاظ  یتوجود و ماه یزو تما ییاساساً در خود فرع و حکم، جدا یراباشد، ز یددر موضوع با

 شده است.

 ننخستیسابقه است. او از جمله  یدارا یناس ابن ةدر فلسف یژهبه و یشینپ یها فرع در فلسفه این    
از ابهامات  یاریروشن شدن بس زمینهو  یدهورز یدتأک یتوجود و ماه یزکه بر تمااست  یلسوفانیف

 ودیتقدم وج یناس فراهم نموده است؛ به عنوان نمونه، ابن ییارسطو یو حت   میاسال ةرا در فلسف
دو)بلکه  آن یرتمغا یرشبر پذ یکه خود، گواه روشن کند   می یانب یحاًرا صر یتوجود بر ماه

 است: اصالت وجود(

ء انما هى بسبب ماهیته التی لیست من الوجود  التی هى الوجود للشی ةـیجوز أن تکون الصف ال

 أخرى الن السبب متقدم فى الوجود و ال متقدم بالوجود قبل الوجود ةـأو بسبب صف

 (.252، ص1، ج3123)نصیرالدین طوسى، 

دو،  آن یرتو مغا یتد بر ماهوجو یادتبه ز یحضمن تصر المراد، کشفدر  یزخواجه ن مرحوم    

 (.326، ص3125، همو)یستکه اصالت وجود جزو آنها ن کند   میرا ذکر  یلیدال

 یتکرده، مربوط به مفهوم وجود و ماه یانب ینجاکه مرحوم خواجه در ا یریتیغ ینا البته    

اثبات « مقدمات»از  یکی(، که مرحوم عالمه به عنوان 12-21ص صابری، یاضف .است)رک
 «یجهفرع و نت»( که به عنوان یو عقل یلی)گرچه تحلیخارج یرصالت وجود ذکر کردند، نه تغاا

 اصالت وجود مطرح بود.
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 ینا رسد   می( به نظر یتوجود و ماه یادتو ز یربودن تغا ی)خارجیراخ ةنکت همیناساس  بر    
خود  ین،از طرف یکین بود یاعتبار یلدل به یری،تغا ینچن ینکهمواجه است و آن ا یمشکلبا فرع، 

 گوییم   می یوقت یرا(. ز51یقه، تعل65، ص3، ج3112 یی،طباطبا .خواهد بود)رک یاعتبار یزن

پاسخ  یست؟به چ یرشاناگر پرسش شود تغا یرند،و با هم مغا یزنددر خارج، دو چ یتوجود و ماه
اعتباراً  یگری،هست و د یقتاًواقعاًًٌ و حق یکی ی،اعتبار یگریاست و د یلاص یکیکه  شود   میداده 

نخواهد داشت. بله، اگر  یزن یو خارج یقیحق یرتوجود ندارد، مغا یقتاًحق یزیچ یو مجازاً. وقت
 ةیجسخن را فرع و نت ینا توان   میگاه  باشد، آن یتوجود و ماه یرتمغا« بودن یاعتبار»بر  کیدتأ

وجود و عدم به ذهن  میان یهاول که در نگاه یریآن تغا ییمبگو یعنیاصالت وجود دانست؛  یممستق

عروض وجود بر  ین. همچنیقیاست، نه حق یاعتبار یریبر اساس اصالت وجود، تغا آید،   می
از  یرغ یامر یقتاًمعنا که حق یناست، به ا یاعتبار یبر اصالت وجود، عروض یهبا تک یزن اهیت،م

 .یردعارض وجود قرار گ یاوجود، تحقق ندارد تا معروض 

کار عقل  ی،متفاوت است؛ اول« عروض»بودن  یبا اعتبار «یرتغا»بودن  یاعتبار رسد، یبه نظر م
وجود محدود و حد  میان یریتغ یت،وجود و ماه یردر تغا یراز یال؛کار وهم و خ ،  میاست و دو

و فرق گذاشتن  گذارد   میفرق  اش   میو حدود عد یءش میانعقل است که  ینخود اوست و ا
. اما در عروض، یلاص یرو غ یلامر اص میانکه  چنان عقالً ممکن است، هم یزم نعد ووجود  میان

 یشپ یتعارض شود و تصور تحقق ماه یگریبر د یکیدو طرف تحقق داشته باشند تا  یدحتماً با
 و  یستبا اصالت وجود سازگار ن روی یچعروض وجود بر آن، به ه یحتصح یاز وجود برا

 و و هم  یالخ ینتحقق بداند، بلکه ا یدارا یل،از امر اص یشرا پ یرامر اعتبا تواند   میعقل ن

وجود  ةدربار یزن یلیتحل یبه معنا ی. لذا عروض حتکند   می ای یرسازیتصو یناست که چن
 معنا ندارد. یخارج

 
 فرع هفتم

است که در مقابل عدم قرار  یخارج یزاء وجودا بهخاطر و  هب یزی،هر چ یثبوت برا ةنحو هر
 ی،حق و صادق ةکنند که هر گزار یانب خواهند   میفرع  ینه است. مرحوم عالمه)ره( در اگرفت

را واجد باشد تا بتوان  یتاز واقع یا مرتبه یدداشته باشد و آن مطابَق قطعاً با یمطابَق یدالجرم با

با صدق برابر است(  یحق)که به نوع یاز معان یکی یرامذکور، صادق و حق است، ز ةگزار گفت
، 1، ج3123 ی،طوس یرالدیننص .رک یز، ن11سینا، ص است)ابن« واقع»و « خارج»با  یهمطابقت قض
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هر نوع  ین،جز وجود نخواهد بود. بنابرا یزی، چ«واقع»(. حال، طبق اصالت وجود، 211-212ص
 از یبه تبع وجود، حظ یاوجود باشد  یدبا یریم،حقه در نظر بگ یایکه به عنوان مطابَق قضا یتیواقع
 برده باشد. یتواقع

داشته باشد،  یکه اختصاص به وجود خاص یستن   میبرابر بودن ثبوت با وجود، حک بنابراین،   
توسع در  یسخن از نوع ینجاتوجه داشت که در ا ید. البته باشود   میوجودات  ةبلکه شامل هم

 .کند   می یتسرا یزن یاعتبار یمو مفاه یاتاست و وجود به ماه یهست ةیردا

بلکه  شود،   میآن محسوب  یبر اصالت وجود بوده و از فروعات ابتکار یفرع، کامالً مبتن این    
 .آید   میاز مرحوم عالمه)ره( به حساب  یخود، ابتکار یزآن ن ییننحوه تب

 
 فرع هشتم

 « موضوع اصالت وجود» یلکه در ذ ینکات یو ثبوت، مساوق وجود است. با توجه به برخ شیئیت
روشن  یاست برا یفرع، مفسر خوب یندر ا« مساوق» ةکه واژ یافتدر توان   می یم،ردمطرح ک

و « وجود» یمصداق یتساو ینجا)تا اشود   میوجودات  ةشدن موضوع حکم. حکم هم شامل هم

)وحدت شود   می یموجودات، بر آنها جار یِوجود یثن حکم هم از حیو ا«( و ثبوت یئیتش»
 وق(.همان تسا یعنیصدق،  یثیتح

دست  هاز آن ب یا واسطه یچه یبر اصالت وجود است که ب یمتک ینوآور یکفرع،  این    
که  یدو مورد همینکارساز است، از جمله  یزن   میو کال یمعضالت فلسف یو در حل برخ آید   می

 یی،ه است)طباطبا فرع استفاده کرد ینشان از ا در حل یبه درست جا همینخود مرحوم عالمه در 
اختصاص به وجود دارد و  یئیتیاست، هر ثبوت و ش یلوجود اص چون(: 51-13، ص3، ج3112
 .بازند   میرنگ  درنگ یب« حال» یزمعتزله و ن «یهثابتات ازل»همچون  یاتینظر ین،بنابرا

 
 فرع نهم

 خود ندارد. یورا یعلت یچوجود، ه یقتوجود بما هو حق حقیقت

آن و خارج از آن  یراست اصالت وجود و بطالن هر چه غ یپاسخ کامالً روشن است، کاف چرا؟   
بر اصالت وجود،  یمشمستق یفرع و ابتنا ینبودن ا یدر نو و ابتکار ین،. بنابرایمباش یرفتهرا پذ

 گیرد؟   میقاعده، همه وجودها را در بر ینموضوع ا یاوجود ندارد. اما آ یدیشک و ترد یچه
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و کل  یهست ةاست که تنها و تنها بر مجموع   میحک یناباشد و  یپاسخ منف رسد یبه نظر م    
(. 11ص یزدی،مصباح  .وجود صادق است، نه بر تک تک موجودات به صورت جداگانه)رک

 یافرد  یکاست، نه  یوجود، کل هست یقتوجود، مراد از حق یقتحق یککه در تشک چنان هم

مجموعه وجود به صورت نبودن هم مقصود تمام  یرو معلول غ ضرمصداق خاص، در بحث حا
 (.332 یقه، تعل13، صهماناست) پارچه یک

در درون  یتو معلول یتاند و عل کرده یحامر تصر ینبه ا یز)ره( نییمرحوم عالمه طباطبا خود   
 :اند یرفتهرا پذ یهست ةمجموع

 یعل یبعض کتوقف الوجود االمکان یعل ةـیقال بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحق نعمً

 (.13، صهمانبعض) یو توقف بعض الممکنات عل یواجبالوجود ال

 یشان. ایستسخن حق سازگار ن ینبا ا ییکه گو پردازند   میفرع  یناز ا یعیدر ادامه به تفر اما    

از علت به  یر)س  میکه چون وجود، علت ندارد، برهان ل شوند   میفرع، قائل  ینا یجهبه عنوان نت
 ینچرا که موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود است و چن ندارد، ییمعلول( در فلسفه کارا

 فرع از اصالت وجود، علت ندارد. ینطبق ا عیموضو

در آن است که گرچه موضوع فلسفه، وجود)موجود بما هو  یشینبا سخن پ یناسازگار وجه    
از  یاریبلکه مثالً بس یست،که منحصر در بحث از وجود ن یموجود( است، اما تمام مسائل فلسف

 یگریوجودها معلول وجود د ینمباحث درباره وجودات ممکن است و طبق سخن قبل، تمام ا
اقامه برهان لم بر آنها وجود  یتقابل یجه،به واجب( و در نت یمنته یا یواجب تعال یاهستند)

 (.336یقه، تعل11، صهمان .دارد)رک

 
 فرع دهم

 یتخارج ة. در واقع، فرع حاضر دربارشود   مین یو ذهن آید   میوجود هرگز به ذهن ن حقیقت
 .کند   میمطلق بحث 

 ینمنشأ اثر بوده و ع یعنیمطلق،  یتهستند به خارج یاصالت وجود، تمام وجودها خارج طبق    
که آنچه  دهد   میپرسش رخ  ین. حال، به سرعت اآید   میآنها به ذهن ن یقتخارجند و هرگز حق

بر اساس اصالت وجود،  یقاًدق یزز وجود است؟ پاسخ نا یرغ یزیمگر چ یست؟در ذهن ماست، چ

است. حال، باألخره وجود به  یوجود است و وجود ذهن یزآنچه در ذهن است ن یعنیاست.  یمنف
 یر؟خ یا آید   میذهن ما 
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از آن  یفرع است. هر وجود ینتعارض و پاسخ به آن، رمز مشخص شدن موضوع آخر رفع    
بلکه  یست،ن یهرگز ذهن اش، یو از جنبه وجود یتشموجود یثحاز  یعنیجهت که وجود است، 

. آّید   می یدپد یگرموجود با موجود د یک یسهاست که از مقا یو اضاف یامر نسب یکبودن  یذهن

 یخارج اش، یوجود یثیتاز آن جهت که وجود است و از ح یزن هنیخود وجود ذ ین،بنابرا
 ند.ا بلکه مساوق یند،نه فقط مساو« مطلق یتخارج»و « وجود» یگر،. به عبارت دیاست، نه ذهن

 یهم راهکار شود،   میبر اصالت وجود محسوب  یمبتن یفلسف ینوآور یککه حقاً  یانیپا فرع    
است و هم  یوجود ذهن ةمسئلفلسفه در  ةشناسان یحل معضالت و شبهات هست یمناسب برا

بر اصالت وجود است باز  یمبتن که   میاسال یشناس  معرفت یک یرا به سو یدیجد یدرها
خود، هرگز به دام علم  دهد،   می یلرا تشک یااش یقتاصل و حق هوجود، ک که همین. کند   می

 یدنو گردد،   مین یذهن یها فهم قالب یرنشده و اس یمبه بند مفاه دیو مق یفتادهن یحصول
از اصالت  یشبلکه پ یه،متعال از ظهور حکمت یشکه کامالً با آنچه پ دهد   میرا  ای یشناس معرفت
 ینبوده است، تفاوت دارد؛ به عنوان نمونه در ا یجرا   میالاس ةشدن مالصدرا، در فلسف یوجود

 یفخواهد داشت و بر عکس، تعار یشتر از پ مهم یبس یگاهیجا یعلم حضور یشناس معرفت
 خواهند داشت. یکمتر ییبه جنس و فصل، کارا یو  حد یماهو

 
  نتیجه

است،  یهحکمت متعال یمالصدرا و سنگ بنا یفلسف ینوآور ترین مهموجود، نه فقط  اصالت
 یز،خود او را ن ییو گو شود   میمحسوب  یزخود او ن یفلسف یاتنقطه عطف در ح ترین مهمبلکه 

 یات(، ح12، ص3 ، ج3213بوده)مالصدرا،  یتطرفدار سرسخت اصالت ماه یدیکه تا مدت مد
 یکطور منسجم در  هب تمام فروعات اصالت وجود را نتوانست یوحال،  نی. در عبخشد   میتازه 

را دارند و  یفلسف ینوآور یکبه  یلتبد یتاز آنها قابل یککه هر  یفروعات ید،نما یجا گردآور
پس  ییِصدرا یمانحک ةکار برعهد ینواقع شوند. به هر حال، ا یگرمنشأ ابتکارات د توانند   می یزن

مهم را به ثمر رساند، آن هم  ینا ییمرحوم عالمه طباطبا ،انیگرتر از د ر و منسجماز او افتاد و بهت

از  یجهاز ده فرع و نت یشبه ب یابیبزرگوار، دست ینبارز کوشش ا یژگیو .ةـالحکم ةـینهادر کتاب 

 همیناز دل  یگرد یجفروعات و استخراج نتا ینا یمناسب و منطق ینشو چ یابیاصالت وجود، جا
 .1 ؛فروعات یناز ا یکموضوع هر  یینتع. 3نوشتار دو امر بود:  ینا یفست. تکلفروعات ا

فروعات،  ینکار نشان داد که گرچه اکثر ا یجهو نو بودن هر فرع. نت یابتکار میزان یبررس
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قابل استنباط  یگری،به استفاده از اصل د یازاز خود اصالت وجود، بدون ن یماًبوده و مستق یابتکار
 شود،   میوجودات ن ةو شامل هم یستموضوع همه آنها همان موضوع اصالت وجود ناما  ند،هست

 . کشد   میفروعات مانند بساطت را به چالش  یبودن برخ یابتکار میزانکه  یا مسئله
 

 یادداشت

 شود)مگر موارد ضروری(؛    می. جهت اختصار، از این به بعد به مطالب این فروعات ارجاع داده ن3

 .21-11، ص3، جةـالحکم ةنهایـطباطبایی،  .تمام این فروع، رک ةمطالعبرای      

 منابع

 اهلل المرعشى،  ةـآی ةـ، تصحیح سعید زاید، قم، مکتبالشفاء)االلهیات(عبداهلل،  بن ینحس سینا، ابن

 .ق3121   

 .3116قم، اسراء،  یا،پارسان د  می، محقق حمختوم یقرحعبداهلل،  ی،آمل جوادی

  ةتهران، مؤسس یانی،آشت الدین یدجاللس یحمقدمه و تصح ،یهلمعات الهبداهلل، مالع زنوزی،
 .تا یب ی،فرهنگ یقاتمطالعات و تحق   

 و  یمو تقد یزاده آمل حسن حسن یقو تعل یح، تصحالمنظومه شرح ی،حاج مالهاد سبزواری،
 ق.3131تهران، نشر ناب،  ی،مسعود طالب یقتحق    

 .3163 ی،و به کوشش ح.م. فرزاد، تهران، مول یزوتسوا یهیکوه توش، مقدماسرارالحکم، _____

 . 3116 ،32، شمارهاصالت وتشکیک وجود یوکالم یآ ثار فلسف، "معرفت ینهآ"حسن،  یدی،سع

 ، بیروت، ةـاالربع ةـفى االسفار العقلی ةـالمتعالی ةـالحکم یم،محمد بن ابراه یرازی،ش صدرالمتألهین

 .3213داراحیاء التراث،     

 .3161طهورى،  ةکتابخان ،، به اهتمام هانرى کربن، تهرانالمشاعر، _____

  ینالد یدجاللس یقو تعل یحمقدمه، تصح ،یهالسلوک المناهج یف ةـیالشواهد الربوب، _____

 .3111قم، بوستان کتاب،  یانی،آشت   

 قم، مرکز انتشارات  ،یاضیغالمرضا ف یقو تعل یحتصح ،ةـالحکم ةـینها یدمحمدحسین،س طباطبائی،

 .3112)ره(، نیمیامام خ یو پژوهش یآموزش ةسسؤم   

 نشر  ةسسؤ، قم، م15چ ی،سبزوار یزارع یعباس عل یقو تعل یحتصح ،ةـالحکم ةـیبدا ،_____

 .ق3113 ،  میاسال    

 .3111قم، بوستان کتاب،  ،  میاسال ةدر فلسف یپژوهش یزاهلل،عز ی،صابر فیاض



  69و سوم ، زمستان  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               
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 ، تعلیق و تصحیح و مقدمه از سید جالل  أصول المعارف ی،دبن شاهمرتضکاشانى، محم فیض
 .3152،  الدین آشتیانى، قم، دفتر تبلیغات اسالمى    

  یز،تبر ی،و رسول فتح یمحمدجواد سارو یحتصح ،الحکم یعبدا ی،آقاعل ی،زنوز مدرس

 .3112 یز،انتشارات دانشگاه تبر    

 ق.3122در راه حق،  ةسسؤ، قم، مالحکمه ةـینها یعل یقهتعل ی،محمدتق یزدی، مصباح

 دفتر  ،قم،  ، تحقیق محمدجواد حسینى جاللىتجرید االعتقاد محمد،  طوسى، محمدبن نصیرالدین

 ق.3125تبلیغات اسالمى،     

 .3123قم، بوستان کتاب،  ی،زاده آمل حسن حسن یقتحق ،یهاتشرح االشارات و التنب ،_____


