
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر، 
  36 -  21، صص 1392 تابستان، دوم، شمارة چهارمسال 

   ت؛يماه اصالت و وجود اصالت
  ؟يفلسف نظام دو اي يفلسف ةمسئل دو ةمواجه

  *رضا اكبري

  چكيده
اصالت وجود و اصالت ماهيت در ابتدا ممكن است بـه صـورت دو مسـئلة     ةمسئل

اي از اصـول در تقابـل بـا     مقابل هم جلوه نمايند ولي درواقع دو نظام با مجموعـه 
اند كه در صف مقدم آن دو، اصالت وجود و اصـالت ماهيـت    ديگر قرار گرفته يك

دهـد كـه    ادي نشـان مـي  بر حركت اشتد براي مثال، توجه به دليل مبتني. قرار دارند
بر اصول اصالت ماهيت، نفي حركـت اشـتدادي در ماهيـت، و     مالصدرا نظام مبتني

از سوي ديگر . تلقي خاص مشائيان از حركت در كيف را مورد نقد قرار داده است
تنهايي در مواجهه بـا حركـت اشـتدادي كـارايي نـدارد و نيازمنـد        اصالت وجود به

نظريات اصالت وجود، وحدت وجـود، و اشـتداد    قرارگرفتن در نظامي متشكل از
بنابراين مالصدرا نوع نگاه خود به عالم و تصـوير برآمـده از آن را در   . وجود است

داران اصالت ماهيت و تصوير برآمده از آن نگاه قرار داده و به  مقابل نوع نگاه طرف
ود انتقال تصوير ذهني خـ  مقام درصحت تصوير خود حكم كرده است هرچند كه 

ديگر و  هاي متفاوت اين تصوير از يك از واقعيت به ديگران، مجبور به تقطيع بخش
  .ها در يك ترتيب خطي شده است آوردن آن
 ،يفلسـف  ةمسئل ،يفلسف نظام ت،يماه اصالت وجود، اصالت مالصدرا، :ها كليدواژه

  .عالم از ريتصو
  

  مقدمه. 1
. هسـتند  ياسـالم  فلسـفة  طـة يح مسـائل  نيتر مهم از تيماه اصالت و وجود اصالت مسئلة
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 خچـة يتار در دقـت  م،يمـواجه  مسـئله  دو با ما كه برسد نظر به ابتدا در است ممكن هرچند
 دو درواقـع  كه دهد يم نشان طهيح نيا در شده طرح ليدال زين و وجود اصالت مسئلة طرح
 نظـر  از كـه  اند گرفته قرار گريد كي با مواجهة در متفاوت گاه و متعدد اصول با يفلسف نظام

 برخـوردار  تيمحور از گريد نظام در وجود اصالت و نظام كي در تيماه اصالت مالصدرا
 يمعرفتـ  يهـا  نـه يزم بـه  ابتـدا  منظور نيا به شد؛ خواهد نييتب مدعا نيا مقاله نيا در. است

 خچـة يتار يا انـدازه  تـا  بحث نيا. شد خواهد اشاره وجود اصالت ةينظر طرح در مالصدرا
 مواجهـة  يادعـا  سپس. كند يم معلوم ما يبرا زين را وجود اصالت و تيماه اصالت مباحث

 بـه . اسـت  ليـ دل ازمندين ادعا نيا ؛شود يم داده حيتوض مسئله دو مواجهة مقابل در نظام دو
 مالصـدرا  كـه  ياشـتداد  حركـت  بـر  يمبتن ليدل يبند صورت با مقاله ادامة در منظور نيهم

 استدالل نيا اوالً كه شود يم داده نشان است آورده المشاعر كتاب در را آن از يكامل حيتوض
 يمعرفتـ  نظـام  كي وجود آشكاركنندة پنهان مقدمات نيا اًيثان و است پنهان مقدمات يحاو
 روشـن  يبعـد  گـام  در. اند شده واقع تيماه اصالت كنار در يمتعدد اصول آن در كه است

 ياشـتداد  حركـت  مسـئلة  حـل  از تواند ينم وجود اصالت با فقط مالصدرا كه شد خواهد
 نيـ ا. اسـت  وجـود  اشـتداد  و وحدت چون هم گريد ياصول يريكارگ به ازمندين بلكه د،يبرآ

 در كه است داشته خود ذهن در را ينظام زين مالصدرا كه كند يم روشن خود نوبة به مطلب
 يبنـد  جمـع  مقالـه،  يينهـا  گـام . اسـت  بوده برخوردار تيمحور از وجود اصالت نظام نيا

 دو تيماه اصالت و وجود اصالت مباحث طةيح در كند يم معلوم كه است مقاله يها بخش
 صـورت  بـه  ابتدا در است ممكن هرچند ،اند گرفته قرار گريد كي با همواجه در يفلسف نظام

  .دينما جلوه يفلسف مسئلة دو مواجهة
  
  وجود اصالت طرح در مالصدرا يمعرفت يها نهيزم. 2
 بـر  وجـود  ادتيـ ز مسـئلة  استمرار وجود اصالت و تيماه اصالت مسئلة يخيتار لحاظ به
 1.كردنـد  مطـرح  را تيماه بر وجود ادتيز ةينظر نايس  ابن او تبع به و يفاراب. است تيماه

 دنبـال  بـه  را ييهـا  ابهام است خود بروز بدو در كه يگريد ةينظر هر مانند هينظر نيا طرح
 2.شـد  يمـ  دهيفهم يخارج و يذهن ادتيز آن از كه بود يا گونه به نايس ابن عبارات. داشت
 ارائه نايس ابن عبارات از را يريتفس هاتيالتنب و االشارات بر خود ةنقادان شرح در يراز فخر

 درمقابـل  3.اسـت  تيماه بر وجود يخارج ادتيز به قائل نايس ابن آن اساس بر كه كند يم
 نايسـ   ابـن  بـر  ريتفس نيا يمبنا بر فخر كه ياشكاالت به پاسخ در يطوس نيالد رينص خواجه
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 را انيمشـائ  خـود  آثـار  در زيـ ن يسهرورد 4.داند يم يذهن ادتيز را ادتيز نيا است گرفته
 يا هيـ نظر را هيـ نظر نيـ ا البتـه  و كنـد  يم قلمداد تيماه بر وجود يخارج ادتيز دار طرف

 ادتيـ ز ينفـ  در اسـتدالل  نُـه  مجموع در يسهرورد كه گفت بتوان ديشا. داند يم نادرست
 كنـد  يمـ  اقامـه  تيـ ماه بر وجود مفهوم يذهن ادتيز دادن نشان و تيماه بر وجود يخارج

 بـر  حـاكم  روح). 48- 33: 1390 ،ياكبر ← كيهر ريتقر و استدالل نه نيا با ييآشنا يبرا(
 فرض شيپ با گريد عبارت به. است نيع عالم در تيماه تحقق رشيپذ ها استدالل نيا تمام

 را نيع عالم چه آن يسهرورد نظر از. است شده انكار وجود داشتن مصداق ت،يماه اصالت
 وجـود  بـه  متصف خداوند با ارتباط اعتبار به ريفق موجودات. است تيماه دهد يم ليتشك

 خداونـد  مورد در چه وجود. است وجود به متصف خود ذات اعتبار به خداوند و شوند يم
 نـه  و دارد ينـ يع مصـداق  نـه  كـه  اسـت  مفهوم كي صرفاً موجودات گريد مورد در چه و

 از كـه  اسـت  يانتزاعـ  يمفهوم صرفاً وجود يسهرورد نگاه در اساس نيا بر. يذهن مصداق
 فهـم  سـر  بـر  منازعه در بعدها كه يريتعب به و شود يم انتزاع خارج عالم در متحقق اتيماه
 يثـان  معقـول  شـد،  زاده االعتقـاد  ديتجر كتاب در يطوس نيالد رينص خواجه عبارات قيدق

  5.است يفلسف
 يهـا  يژگـ يو اسـت،  كـرده  ارائه يفلسف يا هينظر مثابة به را وجود اصالت كه مالصدرا

  دارد؛ يخاص
 شـرح  بر كه يا هيحاش به توجه با ييآشنا نيا و آشناست يسهرورد يها شهياند با او. 1
 بـه  خـود  آثـار  در كه يمتعدد ارجاعات زين و نوشته االشراق  حكمة بر يرازيش نيالد قطب
 داشـتن  مصـداق  ينفـ  در يسـهرورد  دگاهيد او. است معلوم دهد يم يسهرورد يها شهياند

  6؛شناسد يم يخوب به را او ادلة زين و وجود
ـ  و يدشـتك  خصوصاً آن سانينو هيحاش و ديتجر شارحان آثار با او. 2 . آشناسـت  يدوان
 يخاصـ  يتلق زين و وجود دانستن يثان معقول خصوص در ديتجر كتاب در خواجه عبارت

 ديـ جد شـرح  سانينو هيحاش و شارحان فراوان نقد و شرح محل 7،كند يم ارائه وجود از كه
 در ينـوآور  نيـ ا. آورد فراهم وجود خصوص در را ديجد يها ينوآور نةيزم و گرفته قرار
 مـورد  در و وجـود  اصالت به قائل خداوند مورد در او. است افتهي بروز 8يدوان يها شهياند

  شد؛ وجود بودن ياعتبار و تيماه تحقق به قائل مخلوقات
 ردامـاد يم آشناسـت؛  وجـود  مـورد  در ردامـاد يم يعنـ ي خود استاد دگاهيد با مالصدرا. 3
  9الوجودهاست؛ ممكن در تيماه اصالت و خداوند در وجود اصالت به قائل يدوان چون هم



  ... اي يفلسف ةمسئل دو ةمواجه ت؛يماه اصالت و وجود اصالت   24

  1392سال چهارم، شمارة دوم، تابستان  ،حكمت معاصر

 وجود يعرب ابن شةياند در. آشناست او شارحان و يعرب ابن يها دگاهيد با مالصدرا. 4
 الحكـم  فصـوص  كتـاب  بـه  يصـر يق شـرح  مقدمة به ينگاه تا است يكاف. دارد تيمحور

 كـه  يحـد  بـه  اسـت  مخـالف  وجـود  بودن ياعتبار با اندازه چه تا او كه ميابيدر تا ميندازيب
 بـه  عرفان در وجود كه است درست 10.است دهينام ظالم را وجود بودن ياعتبار داران طرف

 يشخص وحدت به ادامه در زين مالصدرا كه ميببر ادي از دينبا يول شود يم منحصر خداوند
  .شود يم قائل وجود
  

  تيماه اصالت نظام مقابل در وجود اصالت نظام. 3
 را ريتصو او ؛رسد يم عالم از ديجد يريتصو به مالصدرا كه است يا يمعرفت نةيزم نيچن با
 چـه  آن مشـابه  رسـد  يمـ  وجودمحور يريتصو به و كند يم وارونه تيماه و وجود نزاع در
 بـدل  يدمحوريخورشـ  بـه  را يمحـور  نيزم و كرد يوسيبطلم نجوم با همواجه در كيكپرن

 يهـا  استدالل ديبا چرا كه بود آن داشته مشغول خود به را او ذهن كه ياصل سؤال. ساخت
. شوند يده سامان تيماه تحقق فرض شيپ با يسهرورد توسط وجود تحقق عدم به مربوط

 شـود؛  آن نيجانشـ  وجود اصالت فرض شيپ و شود نهاده كنار فرض شيپ نيا كه بود يكاف
 ادله نيا كه دهد يم نشان مالصدرا، ادلة به توجه. كند يم مالصدرا كه است يكار همان نيا
 مالصدرا يالگو. كنند يم ابطال را تيماه اصالت كنند اثبات را وجود اصالت كه آن از شيب

 مسـائل  از يبرخـ  حل به قادر تيماه اصالت رشيپذ كه است آن كرده، اقامه كه يا ادله در
 گريد عبارت به 11.ستين آن رينظا و ،ياشتداد حركت عالم، در ريخ تحقق چون هم يفلسف
 از يبرخ خصوص در را لسوفيف ت،يماه اصالت رشيپذ كه دهد نشان تا كند يم تالش او

 نكرده ثابت را وجود اصالت ماًيمستق مالصدرا كه نيا. كند يم تعارض گرفتار يفلسف مسائل
 نيـ ا از يبرخـ ( شود ارائه وجود اصالت از يگوناگون يرهايتفس كه است شده سبب است
 ).1390 ،ياضيف ← است؛ شده ليتحل و يگردآور ياضيف يآقا مند ارزش اثر در ريتفاس

 مقـام  در مالصدرا يجابيا عبارات كه نيا بر است يا نشانه وجود اصالت ريتفاس در تكثر نيا
  .است گوناگون يها برداشت ساز نهيزم و اندك، وجود اصالت اثبات

 تيـ ماه اصـالت  مقابـل  در وجود اصالت ةينظر كه كند يم روشن گفته شيپ حاتيتوض
 بـه . اسـت  وجـود  اصالت تيمحور با يفلسف نظام كي باشد منفرد ةينظر كي كه آن از شيب

 نگـاه  ؛دهـد  يمـ  شـكل  را نظـام  دو كـه  ميمـواجه  عـالم  بـا  نگاه نوع دو با ما گر،يد عبارت
  .دارند يرامونيپ ياصول كيهر كه وجودمحور نگاه و محور تيماه
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 ميترسـ  خـود  ذهـن  در را نظام كي ساختار ابتدا وجود اصالت مسئلة طرح در مالصدرا
 سازد؛ مستدل خود مخاطب و خواننده يبرا را اصول كي به كي كرده تالش سپس و كرده
 بـه  عـالم  از يديجد ريتصو و داده رييتغ عالم به را خود نگاه ابتدا مالصدرا گريد عبارت به

 يا مسـئله  عنـوان  بـه  را كيهر و كرده تكه تكه را ديجد ريتصو گاه آن و است آورده دست
 ريتصو بخش نيتر يمحور وجود اصالت او، طرح نيا در. است ساخته مستدل و ارائه جدا
 راه. شود مستدل اصل نيا تا شده گرفته كار به مالصدرا توسط يمضاعف تالش لذا و است

 وجـود  اصـالت  صـحت  بر مالصدرا كه است يا ادله به توجه مدعا نيا اثبات يبرا مناسب
  .است كرده اقامه

  

  »مسئله دو ةمواجه« مقابل در »نظام دو ةمواجه« يةنظر صحت بر ليدل. 4
 اصـالت  و وجـود  اصـالت  بحـث  در كـه  ادعا نيا صحت دادن نشان يبرا راه نيبهتر ديشا
 يا ادلـه  بـه  توجه مسئله، دو نه و ميهست نظام دو ةمواجه شاهد مالصدرا فلسفة در ت،يماه

 روشن مالصدرا ادلة كامل ريتقر. است كرده اقامه وجود اصالت اثبات بر مالصدرا كه باشد
 مقـدمات  اسـتخراج . اسـت  پنهان مقدمات به توجه گرو در ها آن يدرست و اعتبار كه كند يم

 وحـدت  چـون  هـم  وجـود  اصـالت  بر يمبتن اصول از يبرخ كه داد خواهد نشان ما به پنهان
 اسـت  يحال در نيا دارند وجود ادله در پنهان يها مقدمه صورت به وجود اشتداد و وجود

 در كه ياصول از مالصدرا نيبنابرا. است وجود اصالت اثبات ازمندين ياصول نيچن طرح كه
. اسـت  گرفتـه  مـدد  وجـود  اصـالت  اثبـات  يبـرا  رنـد يگ يم قرار وجود اصالت از بعد رتبة

 از يكلـ  يريتصـو  مالصـدرا  كـه  مـدعا  نيا صحت بر است يليدل قتيحق نيا شدن روشن
 تـك  تـك  كـردن  مستدل درصدد سپس و داشته ذهن در را وجود اصالت يمبنا بر قتيحق

 اصـالت  مواجهـة  كـه  اسـت  آن گـر  نشان خود نوبة به نكته نيا. است برآمده آن يها بخش
 ريـ تقر بـه  مختصـر  نيا در ما. مسئله دو نه و است نظام دو مواجهة تيماه اصالت با وجود
 بـر  المشـاعر  كتـاب  در كـه  يلـ يدل ؛ميپرداز يم وجود اصالت بر مالصدرا ادلة از يكي كامل
  :است نيچن او عبارت. است شده اقامه انيمشائ سنت در ياشتداد حركت يمبنا

 المنطقيـة  بالفصـول  متخالفـة  أنـواع  األضـعف،  و األشد يقبل ما في الضعيف، و الشديد مراتب
 الوجـود  كـان  لو عليهم، يلزم كيفية، حركة هو و السواد، في مثال الكيفي، االشتداد ففي. عندهم
 كـبطالن  المالزمـة  ثبـوت  و. حاصـرين  بين محصورة نهاية بال أنواع يتحقق أن عقليا، اعتباريا
 ماهيـة  كان إذا األضعف، و األشد حدود من حد كل بإزاء أن استبصر و تدبر لمن معلوم الالزم
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 الغيـر  الحـدود  انفـراض  حسـب  الحقيقـة  و المعنى بحسب متباينة ماهيات هناك كانت نوعية،
  ).18- 17: 1363 مالصدرا،( المتناهية

 يبنـد  صـورت  بـا  ييآشـنا  يبرا( كرد يبند صورت ريز قالب در توان يم را استدالل نيا
  ):وجود اصالت فصل: 1390 ان،يمناف و ياكبر ← وجود اصالت ليدال از گريد يبرخ

  .است متصل و يجيتدر يامر حركت،. 1
 .رسد يم ب نقطة به الف نقطة از متحرك ،يحركت هر در. 2
 .كرد فرض ينامتناه ياجزا توان يم متصل، امر هر در. 3
 .است حركت ينوع اشتداد،. 4
 .است) حده يعل( يا جداگانه نوع ،ياشتداد حركت در مفروض ينامتناه ياجزا از كيهر. 5
 .است تيماه همان نوع. 6
 .وجود اي است لياص تيماه اي. 7
 )ضفر(. دارد يخارج تحقق و است لياص تيماه. 8
 )ياقتران اسيق ،3 و 1. (است متصل و يجيتدر يامر اشتداد،. 9

 )ياقتران اسيق ،9 و 3. (كرد فرض ينامتناه ياجزا توان يم ،ياشتداد حركت در. 10
 ،2 و 4. (رسـد  يمـ  ب نقطـة  بـه  الـف  نقطة از متحرك ،ياشتداد حركت هر در. 11

 )ياقتران اسيق
 )11. (است محصور ب و الف نقطة دو انيم در ،ياشتداد حركت. 12
. محصورند ج و ب نقطة دو انيم در مفروض، ينامتناه ياجزا ،ياشتداد حركت در. 13

 )12 و 10(
 ،6 و 5. (اسـت  تيـ ماه ،ياشـتداد  حركـت  در مفروض ينامتناه ياجزا از كيهر. 14

 )يهمان نيا اسيق
. است يخارج تحقق يدارا ،ياشتداد حركت در مفروض ينامتناه ياجزا از كيهر. 15

 )ياقتران اسيق ،14 و 8(
 ج و ب نقطـة  دو انيـ م در بالفعـل  و يخارج ينامتناه ياجزا ،ياشتداد حركت در. 16

 )15 و 13. (محصورند
 دو انيـ م در بالفعـل  امـر  تينها يب ،ياشتداد حركت در گاه آن باشد، لياص تيماه اگر. 17
 )يشرط ليدل ،16- 8( .است محصور حاصر
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 .است محال حاصر دو انيم در بالفعل امر تينها يب محصورشدن. 18
 )يتال رفع يياستثنا اسيق ،18 و 17. (ستين لياص تيماه. 19

 )يانفصال اسيق ،18 و 7. (است لياص وجود  
 ← نمونه يبرا( ستين ممكن ءيش جوهر در حركت وقوع ،يئمشا لسوفانيف نظر بنا بر

 ت،يكم مقولة چهار در را حركت وقوع آنان اما ،)101 و 99ـ98/ 1: الف 1404 سينا،   ابن
 وقوع ).107/ 1: الف1404 سينا،   ابن ← نمونه يبرا( ذيرفته بودندپ وضع و ن،يأ ت،يفيك

 ادي آن از »ياشتداد حركت« عنوان با كه است يزيچ همان ت،يفيك مقولة در حركت
 بيس كي رنگ مثالً. است ءيش يچگونگ و تيفيك يجيتدر رييتغ آن، از مقصود 12؛كنند يم
 در كه است خاص تيفيك كي حالت، دو نيا از كيهر. شود يم ليتبد يقرمز به يسبز از

 يسو به سبزبودن از حركت. است شده عارض بيس بر زمان، از خاص يا لحظه
  .است ياشتداد يحركت قرمزبودن،

 ينامتناه ياجزا از برخوردار و متصل يامر بودن، حركت علت به ت،يفيك در ريس نيا
 نوع ياشتداد حركت در بالقوه ياجزا از كيهر كه بودند رفتهيپذ انيمشائ. است بالقوه

 و ميكن يمراي آن نداريم مقاطعي را براي آن فرض ب ينام چون يول 13است، حده يعل
 فرض قابل جزء تينها يب ب،يس كي قرمزشدن روند در مثالً. ميگذار يم نام ها آن يبرا

 استفاده قرمز و سبز مقطع دو از ميندار نام ها آن تمام يبرا كه نيا علت به يول است
 يريتعاب از و كرده تيفيك در اشتداد از صحبت و ميبر يم كار به را نام دو نيا و ميكن يم
 است شده قرمزتر بيس نيا كه شود يم گفته اگر لذا. ميبر يم بهره قرمزتر اي سبزتر رينظ

 انواع مداوم رييتغ آن يخارج يمابازا كه ميا گرفته كار به را يزبان يريتعب صرفاً
 در اشتراك نيا و است مشترك نام كي صرفاً جا نيا در قرمزتر و قرمز كلمة. هاست رنگ
 رييتغ است دادن رخ حال در چه آن درواقع، 14.ستين تيماه در اشتراك يمعنا به اسم
 كه است يزبان ريتعب كي جا نيا در اشتداد و است گريد تيماه به تيماه كي از يدائم
 در را اشتداد اگر. هاست رنگ طةيح در تيماه لحظة به لحظه تبدل آن يخارج يمابازا

 مورد شدت به كه ديآ يم الزم يماهو اشتداد ميكن ريتفس يوجودشناخت يمعنا به جا نيا
 ← صورت و تيماه در حركت ينف در نايس  ابن ليدال خصوص در( است انيمشائ انكار
  ).98/ 1: الف  1404 نا،يس  ابن

 و الـف  يزمـان  نقطـة  دو انيم در كه است محدود يامر مذكور حركت گر،يد يسو از
 نيـ ا مفـروض  ياجـزا  از كيـ هر. دارد يا بـالقوه  ينامتنـاه  ياجـزا  و رديگ يم صورت ب
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 يگريد نيجانش ها آن از يكي حركت، سراسر در كه است تام و جداگانه نوع كي حركت،
 ،يقرمز به يسبز از بيس حركت در كه است نيا جهينت ت،يماه اصالت فرض با. شود يم

 و اسـت  تيـ ماه كننـدة  انيـ ب نـوع، . دارند مصداق خارج در رنگ، جداگانة انواع از كيهر
 تيـ ماه اصالت فرض باين بنابرا. است تيماه يخارج تحقق يمعنا به زين تيماه اصالت

 در خـود  خـاص  مصـداق  ضـمن  در جداگانـه  تيـ نها يب انواع آن از كيهر كه گفت ديبا
 يمتنـاه  امـر  انيم در بالفعل ينامتناه انواع محصورشدن يمعنا به كه ابندي يم تحقق خارج
 تيـ ماه اصـالت  رشيپـذ  از محـال  الزمـة  نيـ ا و است، محال يا الزمه نيچن چون. است

  .خطاست تيماه اصالت كه شود يم معلوم است شده حاصل
 اي فرض شيپ صورت به را يمتعدد مقدمات استدالل نيا است مشهود كه گونه همان
 نقد مورد منعزل صورت به تيماه اصالت استدالل، نيا در. است داده يجا خود در آشكار
 گر،يد عبارت به. است شده واقع انيمشائ گريد اتينظر از يا منظومه در بلكه نگرفته قرار

 نقد مورد دارند عالم از آنان كه را يريتصو و تيماه اصالت داران طرف يفكر نظام مالصدرا
 اصالت داران طرف ريتصو از خود خوانش در مالصدرا كه جا آن از اما است، داده قرار
 نيا نينخست صف در اصل نيا است كرده يتلق اصل نيتر يمحور را تيماه اصالت ت،يماه
 پنهان اي آشكارا استدالل نيا در مالصدرا كه ياصول منظومة. است شده دهيكش چالش به نظام
  :شود يم اتينظر نيا شامل حالت نيتر ساده در داده نسبت تيماه اصالت داران طرف به

  خارج؛ عالم در تيماه داشتن مصداق. 1
  اعراض؛ يبرخ در حركت رشيپذ. 2
  ؛يجوهر حركت انكار. 3
  واقع؛ مقام به آن يتسر عدم و اسم مقام به ات،يفيك ياشتداد حركت در اشتداد، اقتصار. 4
  حركت؛ بودن متصل. 5
  .حركت در تينها يب ياجزا فرض امكان. 6

 را مسئله كي صرفاً نه و است دهيكش چالش به را اصول نيا از متشكل نظام مالصدرا
 نيا در خود تيمحور علت به تيماه اصالت مالصدرا، باور به. تيماه اصالت عنوان با

 گريد از آن دانستن منعزل يمعنا به دينبا را آن تيمحور و است گرفته قرار نقد مورد نظام
 تمام با مخالفت يمعنا به نظام نيا از مالصدرا نقد كه داشت توجه ديبا. پنداشت اصول
 اصول نيا از يبرخ از كند يم ارائه كه ينيجانش ريتصو در او خود و ستين آن ياجزا

  .كند يم استفاده
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  ياشتداد حركت ةمسئل با وجود اصالت ةمواجه. 5
اصـالت   يابيم كه مستقيماً اگر بار ديگر به عبارت مالصدرا در اين استدالل توجه كنيم درمي

. داشتن ماهيت را در عالم خارج نفي كـرده اسـت   وجود را اثبات نكرده است، بلكه مصداق
گونه بود كه اگر ماهيت در عالم خارج تحقـق داشـته باشـد و وجـود      عبارت مالصدرا اين

او در دل اسـتدالل خـود   . شود صرفاً مفهومي انتزاعي باشد فالن و بهمان مشكل حاصل مي
داشتن  گاه پس از نفي مصداق اصالت وجود و اصالت ماهيت قرار داده و آنامر را مردد ميان 

داشتن وجود در عالم خارج يا همـان   ماهيت در عالم خارج، با يك قياس انفصالي، مصداق
اما اكنون نوبت آن است كه مسئلة حركـت اشـتدادي را بـر    . اصالت وجود را نتيجه گرفت

  .ديبرآ مسئله نيا از پس از تواند يممالصدرا عرضه كنيم و ببينيم كه آيا او 
 فـرض . كنـد  نيـي تب را ياشـتداد  حركت مسئلة تواند ينم ييتنها به وجود اصالت مطمئناً

 قبـول  را وجـود  اشتداد و وجود وحدت ةينظر يول م،يريبپذ را وجود اصالت ةينظر ما ديكن
. بـود  خواهد هم وجود اصالت هيعل ياستدالل استدالل، نيهم صورت نيا در. ميباش نداشته

. قـرار دهـيم   را »وجـود « ،»تيـ ماه« يجـا  بـه  اسـتدالل  گوناگون يها بخش در است يكاف
توانيد از پس اين مشكل  تواند بگويد كه شما نيز در صورتي مي دار اصالت ماهيت مي طرف

  .برآييد كه در كنار اصالت وجود مثالً اشتداد وجود را نيز پذيرفته باشيد
تواند از پس مسئلة حركت اشتدادي برآيد كه توأمان  نظرية اصالت وجود در صورتي مي

يرش ايـن دو نظريـه، مالصـدرا    با پذ. دو نظرية وحدت و اشتداد وجود را نيز پذيرفته باشد
تواند بگويد كه در حركت سيب از سبز به سرخ وجود واحدي در حال اشتداد از مراحل  مي

نازل وجود به مراحل باالتر وجود است كه در اين حركت به تبع تغيير در وجود، آثار وجود 
  .كند بودن جلوه مي كند و به صورت حركت از سبزبودن به سرخ نيز تغيير مي

بر اصالت وجود  ا مشكل اين است كه دو مسئلة وحدت وجود و اشتداد وجود، مبتنيام
ها قبل از اثبات اصالت وجود، مـا را دچـار نـوعي اسـتدالل دوري      كارگيري آن هستند و به

  .كند كه استداللي مغالطي است مي
واقعيت آن است كه مالصدرا نظام فكري خود را با محوريت اصالت وجود بـه مبـارزة   

چون ميرداماد، دشتكي، و دواني با محوريت اصالت ماهيت فرسـتاده   ظام فكري افرادي همن
چون وحدت وجود و اشتداد وجود به مثابة اصول پيراموني  است و در اين نظام، اصولي هم
  .به صورت پنهان وجود دارند
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اصـالت  : گونـه خواهـد بـود    تفسير و تبيين حركت اشتدادي در نظام اصالت وجود اين
از سوي ديگر بـر اسـاس   . آورد كه وجود داراي مصداق در عالم عين باشد جود، الزم ميو

از . وجود حقيقتي يگانـه اسـت كـه مراتـب گونـاگون دارد      نظرية وحدت تشكيكي وجود،
بر . شود كه با ديگري متفاوت است اي انتزاع مي هريك از اين مراتب گوناگون، ماهيت ويژه

ادي سيب، يك وجود متصل است كه از مراتب گوناگون اساس اصالت وجود، حركت اشتد
تـوان بـراي حركـت اشـتدادي،      بنابراين اگرچه مي. شوند هاي متفاوتي انتزاع مي آن، ماهيت

اجزاي نامتناهي درنظر گرفت، بايد توجه داشت كه حركت اشتدادي، در ذات خـود امـري   
هي بـه صـورت بـالقوه    در اين صـورت، اجـزاي نامتنـا   . يگانه است و وحدت اتصالي دارد

  .دانيم كه محصورشدن امور نامتناهي بالقوه در ميان متناهي محال نيست خواهند بود و مي
كشد با محوريت اصـالت وجـود اصـول پيرامـوني      در نظامي كه مالصدرا به تصوير مي

ديگري نيز وجود دارند كه در مجموع در مختصرترين دستگاه اصول زير را به صورت توأم 
  :اشتخواهيم د

 داشتن وجود در عالم خارج؛ مصداق. 1
  بودن وجود؛ واحد. 2
  تشكيك وجود؛. 3
محـور، پـذيرش    پذيرش حركت اشتدادي در وجودهاي متغير، و به عبـارت ماهيـت  . 4

  حركت جوهري؛
  بودن حركت؛ متصل. 5
  .نهايت بالقوه در حركت امكان فرض اجزاي بي. 6

چند اصـل محـوري در هـر دو نظـام بـاقي      پوشي كنيم،  اگر از اصول مورد توافق چشم
لذا مجدداً تحليلي خواهيم داشت كه بـه مـا نشـان    . گيرد ماند كه در تقابل با هم قرار مي مي
دهد مالصدرا نظامي فكري را در مقابله با نظام فكري ديگـر قـرار داده اسـت، هرچنـد      مي

  .ممكن است در ظاهر خود را به صورت مقابلة دو مسئله نمايان كند
  

  يريگ جهينت. 6
نظر برسد در حيطة بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت با دو مسئلة  هرچند ممكن است به

كند كه مالصدرا اصالت وجود را بـه مثابـة    مقابل هم مواجهيم، تدقيق در مباحث روشن مي
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اصل محوري يك نظام فلسفي متشكل از اصول متعدد به مقابلة اصالت ماهيت به مثابة اصل 
بنـابراين مـا شـاهد مقابلـة دو نظـام فلسـفي       . نظام فلسفي ديگر فرستاده است محوري يك

هستيم؛ در نظام فلسفي اول اصالت ماهيت، عدم اشـتداد ماهيـت، و در نظـام فلسـفي دوم،     
مالصـدرا نـه اصـالت    . اصالت وجود، وحدت وجود و اشتداد وجود اصول اساسي هستند

كند و درمقابـل نـه اصـالت     وق را ابطال ميماهيت، بلكه نظام متشكل از دو اصل محوري ف
چـه در مبحـث    درواقـع آن . كند وجود بلكه نظامي متشكل از اصول ذكرشده را جانشين مي

كردن يك ديد جديد اسـت؛ ديـد جديـد تصـويري      اصالت وجود روي داده است جانشين
  .متفاوت از تصوير حاصل از ديد سابق در اختيار ما قرار داده است

در خـوانش يـك مسـئلة    : شناختي مهمي بـراي مـا دارد   معرفتي و روش اين نكته درس
هاي تاريخي طرح مسئله، اطالعات فلسـفي يـك فيلسـوف در     به زمينه نكردن فلسفي توجه

خصوص آن مسئله، و ساختار انديشة يك فيلسوف رهزن خواهد بود و فهمـي سـطحي از   
نيم چالش برانگيزترين مسئله بـراي  مهم آن است كه بدا. مسئله در اختيار ما قرار خواهد داد

اي براي تغيير ديد او به عالم و حصول تصويري جديد است كـه در آن   يك فيلسوف زمينه
 ريتصو هم كنار در يهمگ كه دارد وجود يمتعدد پنهان مسائل آشكار، مسئلةعالوه بر يك 

 كرده و قطعه قطعه گرانيد به انتقال مقام در را ريتصو لسوفيف. سازند يم را لسوفيف ديجد
 مقام در صرفاً انعزال و انفصال نيا اما ،دهد يم قرار اثبات و ليتحل مورد نوبت به را كيهر

 منسجم ريتصو لسوفيف. ندارد وجود لسوفيف خود نگاه در و بوده گرانيد به ريتصو انتقال
 يهـا  قطعه قيطر از را گرانيد كه باشد نيا او كار نيتر مشكل ديشا و دارد ذهن در را خود
 دارد تيـ واقع از خـود  ذهـن  در كـه  يا وستهيپ هم به و منسجم ريتصو به شده اثبات منعزل

 وجـود  اصـالت  تيمحور با تيواقع از مالصدرا ريتصو كه نيا كالم خالصة. شود رهنمون
انتقال  مقام در هرچند هستند گريد كي با يا شبكه ارتباط يدارا آن ياجزا كه است يريتصو

روشن . آن مجبور شده است تا اجزاي تصوير را در يك ترتيب خطي به ديگران منتقل كنند
اي مطالـب را   است كه ترتيب خطي، مباحث را به صورت منعزل طرح كرده و ارتباط شبكه

  .سازد براي مخاطب روشن نمي
  

 

  نوشت يپ
 مـن  ال الماهيـات  لـوازم  من الوجود«: )377: 1413 ،يفاراب( ← يفاراب دگاهيد از يآگاه يبرا .1

: 1387 زاده، يكمـال ( ←ي فـاراب  دگاهيد ةدربار تر شيب حاتيتوض يبرا نيهمچن. »ها مقومات
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 بـه  سـپس  و كـرده  مشاهده مقاله نيا در ابتدا را يفاراب به شده داده ارجاع عبارت. )94-111
 آن از بعـد  مـرتبط  عبارات و عبارت نيا كه است آن جالب ةنكت. ام كرده مراجعه ياصل منبع
 1404 نا،يسـ  ابـن ( اضـافه  حاتيتوض با البته است شده تكرار زين نايس ابن قاتيتعل كتاب در
؛ 13/ 3: 1375 نا،يسـ  ابـن ( ← مـورد  نيا در نايس ابن عبارات گريد يبرا نيهمچن ؛)36: ب

  .)31: ج 1404 ابن سينا
علل وجود و  انيتوجه كرد كه در آن م هاتيالتنب و االشاراتدر  نايبه عبارات ابن س توان يم مثالً .2

 يكـون  قـد  و حقيقتـه،  و ماهيتـه  باعتبار معلوال، يكون قد ء الشي«: نهاده شده است زيعلل قوام تما
 يو واقعـ  يخـارج  يامـر  تيـ عل كه نيابا توجه به ). 11 /3: 1375 نا،يسابن ( » وجوده في معلوال

 در يسهرورد. است فراهم عبارت نيا از تيماه و وجود يخارج رتيمغا فهم يبرا نهياست زم
مثال  نيرفته در ا كار بهو استفاده از روش  نايخود با استناد به مثال مثلث در آثار ابن س يها كتاب
. كنـد  يمـ وجود اقامـه   يتحقق خارج ينف در را يليدل تيوجود و ماه انيم زيتما دادن نشان يبرا
 رتيمغـا  صورت به را نايس ابن دگاهيد او كه است آن گر نشان يسهرورد ليدال گريد و ليدل نيا

: ج 1375 ،يسـهرورد ( ← اسـتدالل  اين خصوص در. است كرده فهم تيماه و وجود يخارج
 /2: ب 1375 ،سـهروردي ( ؛»يتسلسلفيكون له وجود زائد و ... هو انّ مخالفي : وجه آخر«: )65/ 2

/ 1: الـف  1375 ،سـهروردي (؛ »و عرفـت اسـتحاله  ... فان الوجود ايضا كوجـود العنقـاء   « ):23- 22
  .»برهن لما محال هو و...  عقلناه الوجود ان«: )164

 ،يالـراز ( اسـت  آمده هاتيالتنب و االشارات بر او شرح منطق بخش در يراز فخر دگاهيد ليتفص .3
1384 :1/ 53(.  

 عبـارات  وگرنه است يسهرورد از ثرأمت هينظر نيا در يطوس نيالد رينص خواجه كه است روشن .4
 خواجه عبارت صورت هر در. يذهن زيتما تا دارد اشاره يخارج زيتما به تر شيب ييتنها به نايس ابن
 الماهيـة  اتصـاف « :اسـت  نيچنـ  آمـده  تةيان تةيماه الحق ةمسئل در كه يراز فخر اشكال به پاسخ در

 هـا  لعـارض  و منفـرد،  وجـود  لهـا  ليس الماهية فإن بالبياض، الجسم كاتصاف ليس عقلي، أمر بالوجود
  .)39 /3: 1375 ،يالطوس(» المقبول و القابل اجتماع يجتمعان حتى آخر، وجود بالوجود المسمى
 و وجود يخارج زيتما به يطوس نيالد رينص خواجه عبارات از ييها بخش در حال نيع در

 و االشـارات  بـر  خـود  شـرح  در مثلث مثال ليذ در او ،مثال رايب. است شده اشاره زين تيماه
 »األعيـان  فـي  وجـوده  و ء الشـي  ذات بـين  الفرق] سينا ابن[ يريد«: است آورده گونه نيا هاتيالتنب

  .كند يم متبادر ي را به ذهنخارج زيتما ،انياالع يف عبارت). 14/ 3: 1375 ،يالطوس(
 تبادر كه نيا به توجه با. داند يم يثان معقول را وجود االعتقاد ديتجر در يطوس نيالد رينص خواجه .5
 او كـه  شـد  گرفتـه  خواجـه  بر اشكال نيا بود يمنطق يتلق كي متكلمان و لسوفانيف نزد كلمه نيا

 كـه  يحـال  در دانـد  يمـ  تيجنسـ  و تيـ نوع چون هم يميمفاه فيرد در يمنطق يمفهوم را وجود
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 چون هم يافراد كه ياشكاالت. است تيجنس و تينوع چون هم يميمفاه با متفاوت وجود تيوضع
ـ  داده پاسـخ  يجياله اضيف و يدشتك چون هم يافراد و اند هتگرف يقوشچ  عالمـه  شـرح  زيـ ن و دان

 ).71- 70 /1: تا يب ،يجياله اضيف( دش »يفلسف يثان معقول« اصطالح جاديا ساز نهيزم ي،حل
ـ  از مالصدرا .6  ينفـ  خصـوص  در حـات يالتلو و االشـراق  حكمـة  هـاي  كتـاب  در يسـهرورد  ةادل

. است كرده ادي »دشوار پاسخ يدارا« و »قيدق راه بر يمبتن« چون هم يريتعاب با وجود داشتن مصداق
  :است بوده آشنا كامالً آمده كتاب دو نيا در كه يسهرورد ةادل با او كه دده نشان مي مطلب نيا

 ما سيما قوية حججا الذهنية االعتبارات و الثانية المعقوالت من كونه و الوجود باعتبارية للقائلين إن
  المسلك دقيق الدفع عسير فإنها المطارحات و التلويحات و اإلشراق حكمة في اإلشراقي الشيخ ذكره

  ).13: 1360 مالصدرا،(
 تـوان  يم جمله از كه است كرده اشاره يسهرورد اتينظر به زين گريد مباحث در مالصدرا

 .كرد اشاره يافالطون مثل و ،مخلوقات به خداوند علم ةنحو اشرف، امكان ةقاعد مباحث به
 الماهيـة   تحصـل  به معنى الوجود ليس و«: ديگو يم كه است ديتجر در خواجه عبارت نيا مقصود .7

  .)107: 1407 ،يالطوس( »الحصول بل العين، في
ـ د( كرد مراجعه يقوشچ ديتجر شرح بر او يةحاش به توان يم ي،دوان دگاهيد با ييآشنا يبرا .8  ،يوان

ـ  دگاهيد از يگزارش. )46 :10656 ةشمار يخط ةنسخ ـ ا در را يدوان  ،ياكبـر : ديـ بخوان مقالـه  ني
 : است آورده را دگاهشيد مختصر د،يتوح ةسور شرح در يدوان البته. 91: 1384

 مـن  اعتبـارى  أمـر ....  مرادفاتـه  و »هسـت « ب الفارسـية  فـى  عنه المعبر بالوجود المسمى المعنى
 انتهائـه  من بد ال و ممكن، للوجود، مغايرة ماهيته ما أنّ بالبرهان ثبت لما و بديهى، الثانية المعقوالت

 هو يكون و لغيره عارض غير بذاته قائما أمرا ذلك يكون جرم فال الوجود عين ماهيته يكون ما إلى
 هـو  إنّمـا  الحداد صدق فإنّ. .... إليه انتسابه بواسطة.....  بالوجود غيره وصف يكون و الوجود حقيقة
 إلـى  المـاء  نسـبة  إلـى  مسـتند  الماء على  المشمس صدق و....  صناعته موضوع الحديد كون بسبب

 هـو  و بذاتـه  قائم أمر هو الموجود اشتقاق مبدء هو الّذي الوجود أنّ يظهر النظر إمعان فبعد. الشمس
 ).52: تا بي الدواني،( إليه انتسابه عن عبارة غيره موجودية و تعالى الواجب

. )57و  ،56 ،51 ،50- 49 ،38- 37: 1367 ،ميردامـاد  ؛237- 234: 1376 رداماد،يم( ← نمونه يبرا 9
 معلـوم  ما يبرا يدوان نگرش مشابه ينگرش مثابة به را او نگرش كه رداماديم عبارات نيمختصرتر

 هو بما الوجود منه ينتزع إنما اإلنسان«: ديگو يم جا آن در او. است ساتيالتقد در او عبارت دارد يم
 .)132/ 1: 1381 رداماد،يم( »الصدور و ةيالمجعول انتساب الحق، الموجود إلى منتسب

: 1375 ،يصـر يق( »الظالمون يقول كما اعتبارياً، امراً] الوجود[ ليس و«: است نيچن يصريق عبارت .10
ـ ا و شـده  پنهان ها پرده پس در كه است يكس جا نيا در ظالم از يصريق مقصود ؛)14  مسـئله  ني

 آورده فصـوص  شـرح  در يصريق كه يحيتوض به توجه با مطلب نيا. است گشته يكيتار سبب
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 عالم به تعلق از يناش يها پرده ها، پرده از يصريق مقصود .)538: 1375 ،يصريق( شود يم معلوم
 كـه  است يكس او نگاه در ظالم نيبنابرا). 1055 و ،711 ،585 ،216: 1375 ،يصريق( است ماده
  .است دهينرس تجرد مقام به هنوز و است گرفتار ايدن بند در

 مالصـدرا، ( دانسـت  المشـاعر  كتاب گرفته دربر را مالصدرا ةادل كه يمتن نيتر منظم بتوان ديشا .11
 را تحقق مقام در وجود اصالت جعل مقام در وجود اصالت كه نيا به توجه با البته .)16- 9: 1363

 تحقـق  مقـام  در جعـل  اصـالت  خصوص در مالصدرا ةرسال از توان ينم داشت خواهد دنبال به
 شده منتشر الوجود جعل اصالة عنوان با مالصدرا يفلسف رسائل مجموع در كه يا رساله بود؛ غافل
 مالصـدرا، ( اسـت  كـرده  اقامـه  وجود تيمجعول بر استدالل پانزده مالصدرا رساله نيا در. است
1375 :182 -191(.  

: دكني توجه شفا »اتيعيطب« در نايس ابن عبارت نيا به. شود يم دهينام »استحاله« فيك در حركت .12
»كيفل نوع هر). 93 /1: الف 1404 نا،يس ابن( »االستحالة أى الكيف فى الحركة هو سيالٌ منه و قار 

 حركـت  ريـ تعب از لـذا  و است »اشتداد« نايس ابن اتيادب در ف،يك در يجيتدر رييتغ يعني حركت
 .است شده استفاده ياشتداد

  :است نيچن قاتيالتعل در نايس ابن عبارت .13
 بقـى  أنه على سواديته فى سواد يشتد أن ال سواديته فى الموضوع يشتد أن هو السواد اشتداد معنى
 أن يجـب  هـذا  علـى  و آخـر  نـوع  حدث و بطل قد األول يكون بل فرع، إليه انضاف و أصل منه

 و االشـتداد  يقبـل  ال ذاتـه  حـد  فـى  هو و بالنوع األول غير االسوداد عنه موجود سواد كل يكون
 ).44: ب 1404 سينا، ابن(  التنقص

  :است آورده گونه نيا را قتيحق نيا حركت ةدربار حيتوض ضمن در شفا »اتيعيطب« در نايس ابن .14
 عليه زيادة و منه موجود إلى يشير أن يستحيل إذ األول، نوعه عن يخرجه السواد اشتداد أن
 الحدود جميع يسمون الناس لكن واحدة بسيطة فكيفية الحدود من يبلغه ما كل بل إليه؛ مضافة

 هو المطلق السواد و. بياضا له المقاربة أى للبياض المشابهة جميع و سوادا، واحد لحد المشابهة
 أحد ليس الممتزج و. كالممتزج ذلك سوى ما و. كذلك البياض و خفى، طرف هو و واحد،

 الوسط فى المختلفة األنواع تتكون إنما و االسم فى بل المعنى، حقيقة فى يشاركه ال و الطرفين،
  ).95/ 1: الف 1404 سينا، ابن(

 بـه  يديسـف  از حركـت  كـه  كند يم انيب ،ميا ر كردهت اهيس را آن كه ،عبارت نيا ياصل بخش
ـ ا انيـ م و دارد قرار ياهيس گريد طرف در و يديسف سو كي در كه دارد طرف دو ياهيس  دو ني

ـ  اهيس نه و هستند ديسف نه انهيم حاالت نيا. است رنگ دو نيا از يبيترك كه است يحاالت  يول
ـ  دتريسـف  ريتعب از ها آن خصوص در دارند طرف كي با كه يتر شيب مشابهت اعتبار به عرف  اي

 اسـم  در مشـابهت  صرفاً حركت، نيطرف با يبيترك حاالت نيا مشاركت. كند يم استفاده تر اهيس
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 انـواع  دارنـد  قـرار  طرف دو وسط در كه يبيترك حاالت نيا ،واقع مقام در. قتيحق نه و است
  .است واحد طيبس تيفيك كي خود ةنوب بههريك  كه هستند زيمتما و مختلف

  

  منابع
  .البالغة :قم ،شرح االشارات و التنبيهات در ،التنبيهات و االشارات ).1375(بن عبداهللا  نيحس نا،يس ابن

ـ عيالطب ،الشـفا  يف ،»يعيالسماع الطب« .)الف 1404( عبداهللا بن نيحس نا،يابن س مكتبـة آيـة اهللا    :قـم ، 1 ج ،اتي
  .المرعشي

  .مكتبة آية اهللا المرعشي: بيروت ،التعليقات .)ب 1404( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
  .مكتبة آية اهللا المرعشي :قم ،االلهيات الشفا، .)ج 1404( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
 ،يكالمـ  و يفلسف يها پژوهش، »مالصدرا ةدر فلسف يباشناسيو ز يارتباط وجودشناس« .)1384( رضا ،ياكبر

  .25 ياپيپ، 1 ش هفتم، سال
 در آن كاربسـت  و وجـود  ينيع تحقق ينف در يسهرورد دگاهيد ؛وجود مصداق ندارد« .)1390(رضا  ،ياكبر

  .12و  11، سال سوم، ش كيزيمتاف، »تهيان تهيالحق ماه ةقاعد
  .السالم هيعل صادق امام دانشگاه تهران، ،حكمت ةمنظوم شرح، )1390( منافيان محمد ديس ،اكبري، رضا

ـ مكتبه االمام ام :اصفهان ،الرسائل المختارة در ،»اإلخالص سورة تفسير« .)تا يب( محمد نيالد جالل ،يالدوان  ري
  .نيالمومن

ـ  كتـاب  يخط يها نسخه ،ديتجر ديجد شرح بر ميقد هيحاش ).تا بي( محمد نيالد جالل ،يالدوان آسـتان   ةخان
  .10656 ةشمار يخط ةنسخ ،يقدس رضو

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :تهران ،التنبيهات و االشارات شرح .)1384( عمر بن محمد الدين فخر الرازى،
 .دفتر تبليغات اسالمى :قم ،االعتقاد تجريد .)1407( الدين نصير الخواجه الطوسى،
 .البالغة :قم ،التنبيهات و االشارات شرح .)1375( نصيرالدين الخواجه الطوسي،
 .دار المناهل :بيروت ،الفلسفية االعمال يف قات،يالتعل .)1413( طرخان بن محمد بن محمد نصر ابو الفارابى،
، 1 ج ،اشراق خيش مصنفات مجموعهدر  ،»المقاومات« .)الف 1375( حبش بن ييحي نيالد شهاب ،يسهرورد
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى ةسسؤم :تهران هانرى كربن و سيد حسين نصر،  ةمقدم و تصحيح به

 مصـنفات  مجموعهدر  ،»هيالعرش و هياللوح حاتيالتلو« .)ب 1375( حبش بن ييحي نيالد شهاب ،يسهرورد
مطالعـات و   ةسسـ ؤم :تهـران  هانرى كربن و سيد حسـين نصـر،    ةمقدم و تصحيح به، 1 ج ،اشراق خيش

  .تحقيقات فرهنگى
، 2 ج ،اشراق خيش مصنفات مجموعهدر  ،االشراق حكمة .)ج 1375( حبش بن ييحي نيالد شهاب ،يسهرورد
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى ةسسؤم :تهران هانرى كربن و سيد حسين نصر،  ةمقدم و تصحيح به
 .مهدوى :اصفهان ،الكالم تجريد شرح في اإللهام شوارق .)تا يب( عبدالرزاق مال الهيجى، فياض

و اعتباريت ماهيت  ملي نو در اصالت وجودأت: هستي و چيستي در مكتب صدرايي .)1390( غالمرضا ،ياضيف
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم د،يش دانيش ينعليحس دكتر نگارش و قيتحق ،و تفاسير و ادله و نتايج آن
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و  يعلم :تهران ،يانيآشت نيالد جالل ديس كوشش به ،الحكم فصوص شرح .)1375( محمود بن داود ،يصريق
  .يفرهنگ

 سـال  ،ينويسـ  حكمـت  ،»يارسـطو و فـاراب   يدر دو نظام فلسف تيوجود و ماه« .)1387(زاده، طاهره  يكمال
  .39 ياپيپ شماره دوازدهم،

  .يطهور ةخان كتاب :تهران ،المشاعر، )1363(محمد  نيصدرالد مالصدرا،
 :تهران ،نيصدرالمتأله يفلسف رسائل مجموعه، در »اصاله جعل الوجود« .)1375( محمد نيمالصدرا، صدرالد

  .حكمت
مؤسسة مطالعـات اسـالمي    :تهران محقق، يمهد دكتر اهتمام به ،القبسات .)1367( محمد بن محمد رداماد،يم

 .دانشگاه تهران
ـ  يعلـ  لـه  قدم و حققه ،مانياال ميتقو .)1376( محمد بن محمد رداماد،يم مطالعـات   ةمؤسسـ  :تهـران  ،ياوجب

  .دانشگاه تهران ياسالم
 :تهـران  ،ينوران عبداهللا اهتمام به، 1 ج ،دامادمصنفات ميردر  ،»ساتيالتقد« .)1381(محمد بن محمد  رداماد،يم

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى


