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 تاريخ فلسفه اسالمی با تطبيق بر بحث اصالت وجود
 1هادي جهانگيري
 2احمد فربهي

 چکيده
به یک علم یعنی  دوجهدرر داد؛ نگاه قرا مطالعه مورد توانیم دودرجهو  کیدرجههر علمی را با نگاه 

اریخی ت سابقه بادانشی  عنوانبهموضوع مطالعه و بررسی قرار بگیرد. فلسفه  عنوانبهخود آن علم 
 وم قراردی و مطالعه درجه موردبررس، این ظرفیت را دارد که از جهات مختلف هزارسالبیش از 

 ور، مکتبرویکرد موضوع محور، فیلسوف محبا  تواندیمبگیرد. مطالعه تاریخی فلسفه اسالمی، 
می، اسال محور، زمان محور و مسئله محور باشد. رویکرد مسئله محور در مطالعه تاریخی فلسفه
ارائه  فی بارویکردی است که هم در مقام فهم عمیق مسائل فلسفی و هم در مقام تعلیم مسائل فلس

 مسئله اصالت تواند کارگشا باشد.می یشین،و فضاهای علمی فالسفه پ سؤالبسترهای منتهی به طرح 
لی تقل یافته است ودر زمان مرحوم مالصدرا هویت علمی مس هرچندی فلسفی امسئله عنوانبهوجود 

و براساس یک  بارهکیبهکه این مسئله فلسفی،  میرسیمبراساس رویکرد مسئله محور به این نتیجه 
ردار لسفه برخوفی مختلف علمی در طول تاریخ هانهیمزاتفاق، تبدیل به مسئله نشده است بلکه از 

 د.ه دست ما بدهحکمت متعالیه ب هیاز نظرتصویر شفافی  تواندیم هانهیزمبوده که توجه به این 

 کليدواژگان
 .ودو دو، اصالت وج کی درجهفلسفه اسالمی، تاریخ فلسفه اسالمی، حکمت متعالیه، نگاه 

                                                 
 (.dastkhatha@chmail.ir؛ )لمیه قمحوزه ع پژوه سطح سه فلسفه اسالمیدانش. 1

 (.afarbehi53@gmail.com؛ )مدرس سطح عالی علوم عقلی در حوزه علمیه قم. 2
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 مقدمه
پیرامون محور واحد،  شدهنیتدوی از مسائل امجموعهی در بررسی یک علم به معنا

از: محور پیدایش مسائل  اندعبارتقرار داد که  مدنظر توانیمی را اچهارگانهمحورهای 
ی علمی مسائل علم اعم از هاکنشعلم، محور تدوین و تولد هویت اعتباری علم، محور 
 هرکدامد یابی مسائل علم. در مطالعه توصیف و تبیین و تحلیل و نقد، محور استنتاج و امتدا

بهره برد؛  دودرجهو یا نگاه  کیدرجهاز نگاه  توانیماز محورهای چهارگانه مذکور نیز 
هر یک  کندیمقلمداد کرد که تالش  دودرجه، نگاهی توانیمنگاه تاریخی به یک علم را 

و اندیشمندان غربی با قرار دهد  موردمطالعهفوق را در دل تاریخ  چهارگانهاز محورهای 
ی مختلف در یکی دو قرن اخیر، گوی هاقهیسل بای تاریخ فلسفه متعدد هاکتاب فیتأل

ی در زمینه تاریخ فاتیتأل. در میان اندیشمندان اسالمی نیز اندربودهسبقت را در این عرصه 
م و ی مختلفی در عرصه نگاه درجه دوهاتیظرففلسفه اسالمی پدید آمده است لیکن هنوز 

است و یکی از این  قرارگرفته توجه موردتاریخی به فلسفه اسالمی وجود دارد که 
ی هاسال، رویکرد مسئله محور در مطالعات تاریخی دانش فلسفه هست که در هاتیظرف

اخیر و در آثار شاگردان مرحوم آقای طباطبایی همانند شهید مطهری و استاد جوادی آملی 
ویژه  توجه موردپناه و... مانند استاد عبودیت و استاد یزدانو برخی از اساتید معاصر ه

رویکرد مسئله محور،  رامونیپاست و در این مقاله عالوه بر ذکر چند نکته فنی  قرارگرفته
نمونه، با استفاده از بیانات پراکنده شارحین مکتب صدرا با  عنوانبهمسئله اصالت وجود نیز 

ی نظری نباید از این نکته هابحث. در کنار چنین ردیگیمی قرار بررس موردهمین رویکرد 
ی مختلف با اغراض هامجموعهغافل شد که امروزه در فضای علمی کشور و جهان، 

لذا اگر دلسوزان و طرفداران فلسفه  اندکردهصحیح و یا غیر صحیح در این زمینه ورود 
با نگاه درجه دوم و  اسالمی در این عرصه ورود نکرده و به بازخوانی فلسفه اسالمی

موجب خالی شدن عرصه برای اغیار و  بساچهبراساس استانداردهای علمی نپردازند، 
 شود. شانیهایبازدغل

 . پيوند علم و تاريخ1
یک خانواده و یا خاندان پرجمعیت است که اعضای آن، یک سلسله  مثابهبههر علم 

ک خاندان و خانواده در یک بستر ی یریگشکلمسائل حقیقی یا اعتباری هستند؛ فرآیند 
 دهندهلیتشکتکوینی است به این صورت که اعضای اولیه خانواده که عناصر اولیه  -اجتماعی

هستند، براساس نیازهای الهی و طبیعی کنار یکدیگر گردآمده و واحدی اجتماعی و اعتباری 
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اعضای خانواده  به نام خانواده را تشکیل داده و سپس در یک فرآیند تکوینی به تکثیر
یک خانواده، از هویت حقیقی  دهندهلیتشکعناصر  هرچندگفت  توانیملذا  پردازندیم

بوده و رابطه تکوینی بینشان برقرار است ولی وحدت حاکم بر حیثیت خانوادگی  برخوردار
ی یک دانش نیز صدق ریگشکل، یک وحدت اعتباری است. همین توضیحات درباره هاآن
پیرامون موضوع یا هدف واحد،  هاگزارهی از امجموعهح اینکه علم به معنای ؛ توضیکندیم

هویتی اعتباری دارد و با توجه به اینکه حاصل شدن این هویت اعتباری در بستر تاریخ علم 
توان گفت هر علمی با تاریخ پیوند خورده است. یکی از محققین درباره لذا می شودیممحقق 

 :سدینویموحدت اعتباری علوم 
ود، تمایز یک علم از علم دیگر ذاتی است؛ گرچه در اینکه یک علم، یک علم ش

 هاستآنی از مسائل از دسته دیگر، به خود ادستهغرض واحد دخیل است. تمایز 
ک و ی نه به چیز دیگری. ولی در اینکه یک دسته از مسائل به دور هم جمع شوند

ض ند غری حقیقی در مانوحدتز دارند؛ دسته را تشکیل دهند، به وحدتی حقیقی نیا
. پس وحدت شودیمبالعرض و المجاز به این دسته مسائل اطالق  کهآنو امثال 

خواهیم  لیتفصبهدر جای خود  کهچنان نفس این دسته از مسائل، اعتباری است.
ه گفت، الزم نیست این وحدت اعتباری، حتماً از ناحیه غرض حاصل شود، بلک

عتباری ه هر ای گوناگون همچون انحاء تناسبات داشته باشد... . البتامنشأه تواندیم
 ی عقالیی داشته باشد. اپشتوانهباید 

ثال آن بین مسائل و ام هایهماهنگی از تناسبات و امجموعهپشتوانه عقالیی این اعتبارات 
 (. 36و  35، ص1، ج1393، است )آملی الریجانی

 ريخي فلسفه. رويکردهاي مختلف در مطالعه تا2
 وخصوص فلسفه، رویکردهای مختلفی وجود دارد درباره مطالعه تاریخی هر علمی و به

ا فقط ست لذابا توجه به اینکه بررسی تفصیلی همه این رویکردها از هدف این نوشتار خارج 
 شود:کوتاهی بسنده می به اشاره
 رویکرد مسئله محور. 1
 رویکرد موضوع محور. 2

 1ف محوررویکرد فیلسو. 3

 رویکرد مکتب محور. 4

                                                 
 المللی ترجمه و نشر المصطفیتوان به کتاب تاریخ فلسفه اسالمی، مجموعه مؤلفان، نشر مرکز بینعنوان نمونه میبه .1

 اشاره نمود.
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 رویکرد زمان محور. 5

 1رویکرد طبقه محور. 6

 . فوايد بررسي تاريخي مسائل فلسفي3

 . محور اول؛ فوايد نگاه تاريخي به يک علم3.1
 اثبات هویت و اصالت آن علم. 1

 تسهیل در عرصه آموزش آن علم. 2

 ه آن علمنسبت بمند و کل انگارانه د و نظامیابی به فهم روشمندست. 3

 کشف ادوار تاریخی و تطورات آن علم. 4

 یق و صحیح در بعضی از مسائل آن علمیابی به فهم دقدست. 5

 ی آن علمسازیغنی توانمندسازی و هانهیزمی سازفراهم. 6

 ی پنهان آن علمهاهیالکشف . 7

 . محور دوم؛ فوايد نگاه تاريخي به فلسفه3.2
 فه اسالمی. اثبات هویت و اصالت فلس1
 . کشف امتدادهای مسائل فلسفی2
ساس ی برا. فراهم نمودن زمینه مطالعه و نوآوری در مسائل فلسفی؛ توضیح اینکه وقت3

ی هاشهیاندتوانیم به فیلسوف و متفلسف امروزی، نشان دهیم که چگونه یک خط زمانی می
سر ستی، هکنده به ی پراهانگرشسترگی همانند اصالت وجود از دل خرده مسائل فلسفی و 

ی فکری و هاهیسرماو چگونه یک فیلسوف دانایی همانند سهروردی براساس  اندبرآورده
 وسفه روی آورد ی بزرگان فلهاشهیاند نقدبهو شجاعت تمام،  باشهامتاست  توانسته یعلم

دید و جزمینه روحی و علمی را برای مطالعات  درواقعی خود را ارائه کند، هاینوآور
 .میکنیمی عمیق فراهم هایرنوآو

 . محور سوم؛ فوايد نگاه تاريخي به مسائل فلسفي3.3
نگاه تاریخی به مسائل فلسفی این باشد که چنین نگاهی در فهم  دهیفا نیترمهمشاید 

ی کشف کنیم راحتبه میتوانیمی که اگونهبه کندیمفلسفی کمک  سؤاالتبسترهای منتهی به 
ستری برای یک فیلسوف به وجود آمده است و این فیلسوف ی و در چه بسؤالکه چه 

                                                 
 کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسالم و ایران انجام داده است.همانند کاری که شهید مطهری در  .1
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یی به حل مسئله فلسفی خود پرداخته است؛ وانگهی امروزه هافرضشیپبراساس چه تلقی و 
فرآیند تعلیم علوم بدون چنین پیوست تاریخی، فرآیندی ابتر است چون در فرآیند کنونی 

 سؤاالتن درگیری متعلم فلسفه با و صرف ارائه پاسخ بدو شودیمفقط پاسخ مسائل ارائه 
و  هادغدغهکه وی نتواند با فیلسوف پیش روی خود، همدلی داشته و  شودیمفلسفی باعث 

 ی وی را در حل مسائل درک کند.روزشبانهی هاتالش

 ي بررسي تاريخي يک علمهايدشوار. 4
 توجهقابلد چنین فوای باوجودممکن است براساس مطالب پیشین، چنین انگاشته شود که 

ی در مسیر مطالعه تاریخی فلسفه، عدم تولید افزارنرمی و افزارسختو فراهم بودن امکانات 
ی هست؛ همتدونی و طلبراحتاز نوعی  برخاستهکتب و مقاالت فلسفی در فضای تاریخی 

، هرچند «أخذتَ شیئاً و غابت عنک االشیاء  »ی گفت اانگارهلکن باید به صاحب چنین 
نباید  حالنیدرعی اندیشمندان را به نگرش تاریخی، توجیه نمود ولی توجهیبن توانمی

خصوص فلسفی، کار آسانی هست. نگاه ی در عرصه علمی و بهنگارخیتارپنداشت که 
با  حالنیدرعیی که دارد، هاییکارگشا، فواید و هاتیمزتاریخی به مسائل یک علم عالوه بر 

توان در و مشکالت را می هایدگیچیپیز مواجه هست؛ این ی خاصی نهایدگیچیپدشواری و 
 ی نمود:بنددستهچند بخش 

 از جانب انديشمند برخاستهي هايدشوار. 4.1
شرایط در موفقیت و سربلندی یک اندیشمند در مطالعه و بررسی  نیترمهمیکی از 

ز منظر و صالحیت وی در بررسی مسائل تخصصی ا هایتوانمندتاریخی مسائل یک علم، 
هم باید از سواد  زندیمتاریخی هست لذا شخصی که به چنین بررسی و تحقیقی دست 

تاریخی مربوط به آن علم، دارای افق دید روشنی باشد و هم از آگاهی کافی در آن عرصه 
 (. 206، ص1396مطهری، علمی برخوردار باشد )

 نظر مورداز جانب علم  برخاستهي هايدشوار. 4.2
م هم دارای پیشینه کهن هستند و هم اندیشمندان متعددی در عرصه آن علم بعضی از علو
همانند علم طب و فلسفه و بسیاری از علوم دیگر که قدمتشان به  اندداشتهظهور و بروز 
شود اواًل عرصه مطالعه گسترده شده و و همین دو عامل باعث می گرددیبرمیونان باستان 

زبانی همانند اشتراک لفظی و عدم وضوح مفهومی، رخ ی هایدشوارثانیاً اصطالحات و 
رود و کار مطالعه تاریخی باال می سوءبرداشتبنمایند؛ در چنین وضعیتی، احتمال خطا و 
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ی تاریخی را نیز به این هانگرشالغر بودن  توانیمشود. در کنار این عوامل، می ترسخت
 (. 72، ص3، ج1391طباطبایی،  ؛ 66، ص9ج، 1389مطهری، مسائل افزود )

 از جانب ساير مورخين برخاستهي هايدشوار. 4.3
تواند عامل موفقیت یک یی نمیتنهابهی تاریخی یک علم هایبررسحسن نیت در 

اندیشمند باشد بلکه عالوه بر حسن فاعلی، برخورداری یک مطالعه تاریخی از انضباط علمی، 
و عدم اعتماد به  اولدستیل و معتبر و منابع اص برهیتکروشمندی، دقت در همه جوانب و 

امکان رجوع به منبع اصلی همگی شرایط یک محصول علمی  باوجودی سایرین هاقولنقل
متقن و ارزشمند هستند. لکن مع االسف، بعضی از آنانی که در عرصه مطالعه تاریخی علوم 

پدید آورده و در اذهان ، آثار و اقوالی را گفتهشیپ، به جهت عدم رعایت موارد اندشده وارد
 اندآوردهکه زمینه دشواری و پیچیدگی را برای سایر محققین به وجود  اندانداختهجا 
 (. 207و  206، ص1396مطهری، )

 ي مسائل فلسفه اسالمي از جهت تاريخيبنددسته. 5

 . بيان شهيد مطهري5.1
 انکاررقابلیغتاریخی و ی یونانی است؛ با توجه به این نکته هاشهیرفلسفه اسالمی دارای 

و براساس نگاه درجه دوم و با رویکرد مسئله محور به تاریخ فلسفه اسالمی این سوال مطرح 
شود که چه ارتباطی بین مسائل مطرح در فلسفه یونان و مسائل مطرح در فلسفه اسالمی می

یات فالسفه وجود دارد؟ آیا در مقام فهم و تعلیم نظریات فالسفه اسالمی الزم است به نظر
یونان نیز مراجعه شود؟ شهید مطهری در پاسخ به سؤال اول که تکلیف سؤال دوم را نیز 

های متعدد، مسائل فلسفه اسالمی را به کند، با بیانی شیوا و همراه با ذکر مثالمشخص می
 شود: می اند که تلخیصی از بیان ایشان در اینجا ذکرچهار قسم تقسیم کرده
اند هرچند ی که بدون تغییر و تصرف به همان صورت اولی باقی ماندهدسته اول مسائل

اکثر مسائل منطق و هایی درباره آنها صورت گرفته باشد همانند ممکن است نقض و ابرام
و  ییو تقسیمات علوم ارسطو ییو علل اربعه ارسطو ییگانه ارسطومبحث مقوالت ده
 .تقسیمات قواى نفس

اند به اند، اما تکمیلى که کردهها را تکمیل کردهه اسالمى آنمسائلى که فالسفدسته دوم 
اند، به اینکه شکل ها را مستدل کردهتر و آنها را محکمآن یهاهیاین صورت بوده که پا
مسئله امتناع تسلسل، تجرد همانند  انداند یا براهین دیگرى اضافه کردهبرهان را عوض کرده
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امتناع صدور کثیر از واحد، اتحاد عاقل و معقول،  نفس، اثبات واجب، توحید واجب،
 . جوهریت صور نوعیه

مسائلى که در فلسفه قدیم یونانى مبهم و تاریک بود و در فلسفه اسالمى دسته سوم 
تغییر نکرده تفاوت بسیارى میان صورت  شده و باآنکه ازلحاظ نام و عنوانروشن و مشخص

براى این قسمت، رابطه حرکت با علت و . شودقدیم یونانى و جدید اسالمى مشاهده می
رابطه خدا و عالم، مسئله معروف مثل افالطونى و مسئله صرف الوجود بودن واجب را باید 

 . نام برد
ای است که سابقهمسائلى که حتى عنوانش تازه و جدید است و موضوع بیدسته چهارم 

ل عمده وجود یعنى اصالت مسائ؛ همانند شده استفقط در جهان اسالمى طرح و عنوان
وجود، وحدت وجود، وجود ذهنى، احکام سلبیه وجود. همچنین مسئله جعل، مناط احتیاج 

انسان  شىء به علت، قاعده بسیط الحقیقه، حرکت جوهریه، تجرد نفس حیوان و تجرد نفس
ه، در مرتبه خیال، اعتبارات ماهیت، احکام عدم خصوصًا امتناع اعاده معدوم، معقوالت ثانی

قاعده امکان اشرف، علم بسیط تفصیلى بارى امکان استعدادى، بعد بودن زمان، فاعلیت 
بالتسخیر، جسمانیة الحدوث بودن نفس، معاد جسمانى، وحدت نفس و بدن، نحوه ترکیب 
ماده و صورت که آیا انضمامى است یا اتحادى، تحلیل حقیقت ارتباط معلول با علت، 

 (. 207-212، صص1396مطهری، ) سوحدت در کثرت نفس و قواى نف

 پناه. بيان استاد يزدان5.2
ی از مرحله تولد تا مرحله بالندگی، سرگذشت و تطورات خاص خود را دارد امسئلههر 

تعالی مسائل  سازنهیزم، هایسنجنکتهو  هاینقادها، با تدقیق کنندیمو فالسفه نیز تالش 
ولد یک مسئله غافل شد. با نگاه درجه دوم و فلسفی شوند؛ ولی نباید از مراحل ماقبل ت

که مراحل ماقبل تولد یک  میشویمرویکرد مسئله محور به مسائل فلسفی متوجه این نکته 
از مراحل مابعد تولد آن مسئله هستند. تفطن و توجه به این نکته باعث  ترمهم بساچهمسئله 

مسئله، به یک تالش تاریخی شود یک فیلسوف عالوه بر تالش فکری و ذهنی برای حل می
ی مسائل فلسفی بنددستهو نقلی در بازخوانی پیشینه و بسترهای آن مسئله نیز دست بزند؛ 

که جناب استاد  باشد یاسالمگام دومی در مطالعه تاریخی مسائل فلسفه  تواندیم جهتنیازا
 اند:هی دقیق، مسائل فلسفه اسالمی را به سه قسم تقسیم کردانیب درپناه یزدان

 واحدی انیب باتوان نیست و نمی شکل کپیشینه تاریخی همه مسائل فلسفی به ی
 دسته اول:ها را بررسی کرد؛ مسائل فلسفی از این منظر، بر سه دسته هستند: آن

 لیتفصبهمسائلی که نفیاً یا اثباتاً در مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه 
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همانند مثل الهیه، حرکت جوهری و اتحاد عاقل  اندگرفته قرارو تدقیق  بحث مورد
ی یک مکتب فلسفی خاص به شمار هاینوآورمسائلی که از  دسته دوم: به معقول.

فلسفی برخوردار نیستند مانند امکان  -ای که از پشتوانه تاریخیگونهبه روندیم
است.  فقری در فلسفه صدرایی که پیشینه فلسفی ندارد گرچه طرحی عرفانی داشته

اند ولی به دالیلی زمینه مسائلی که در مکاتب اولیه فلسفه مطرح نبوده دسته سوم:
ی بسیار امسئلهی اگونهبههای پیدا و ناپیدا در آن مکاتب وجود داشته که و رگه

اما همین دست از مسائل، در سیری صعودی و سیال ولی  اندکردهمبهم جلوه 
دیگری سر برآورده و با عنایت جدی در  آهسته و کند، از بستر مکتب فلسفی

است؛  شده ارائهو تحلیل مناسبی از آن  قرارگرفته بحث موردمکتب فلسفی دیگر، 
و مسئله فلسفی  پرسشعنوان روشن به طوربهی امسئلهطبیعی است که وقتی 

 طوربهشود و آنچه در باب آن نمی معطوفبه سمت آن  نظرهامطرح نباشد، 
 درشود، گاه خام و زمانی مشتمل بر نظریات متناقضی از کار یی گفته ماهیحاش

همانند مسئله معقول ثانی و مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت  دیآیم
 (. 307، ص1، ج1391پناه، یزدان)

 عنوان يک سؤال مستقل . اصالت يا اعتباريت وجود به6
 شوندیمید علم محسوب پرسش و سؤال، ازجمله عوامل مهم و راهبردی در تکوین و تول

توان از و سؤال نیکو، روشن، کلیدی از ارزش دوچندان برخوردار است؛ این مطلب را می
فرمایند: می نیز برداشت کرد، چنانکه حضرت امیر المومنین علی کلمات ائمه معصومین

سته به یابی به آن وابی ارزشمند است که دستانهیگنجیعنی علم بسان  «السؤال مفتاح العلم»
ی علم، پرسیدن است و در روایتی دیگر هانهیگنجیابی به داشتن کلید است و کلید دست

، شاید منظور این باشد که سؤال نیکو از جهت «نصف الجواب السؤالحسن »فرمایند: می
بری برای و گویا سؤال نیکو، میان کندیمیابی به پاسخ را برای آدمی، میانه مختلف، راه دست

شود؛ باتوجه به این مقدمه، باید به بررسی این مطلب بپردازیم ه پاسخ محسوب میرسیدن ب
که مبحث اصالت یا اعتباریت وجود برای فالسفه اسالمی، از چه زمانی به شکل یک سؤال 

شده بود؟ مشهور بین اندیشمندان معاصر  گرجلوهمستقل و مشغله ذهنی و علمی و فکری 
مرحوم میرداماد و شاگرد ایشان مرحوم مالصدرا به شکل  این است که این مبحث از زمان

شده است ولی در این میان برخی از اساتید معتقدند که شیخ  گرجلوهیک سؤال مستقل 
دچار این مشغله علمی شده و پاسخی روشن برای آن تدارک دیده است. در  ترشیپاشراق 

، توجه اندشده ابرازنکات ضمنی، ی مختلفی که با ادبیات و هادگاهیداینجا مناسب است به 
 نویسد:می شود. استاد مصباح یزدی
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آن کاماًل  مفهوممسئله مستقلی مطرح نبوده و  صورتبهقبالً  وجودموضوع اصالت 
مشخص و  طوربهفالسفه را نسبت به آن  توانینمی آسانبهبوده است،  نشده انیب

یی و مشای مکتب هایژگیواز  ی کرد و مثالً قول به اصالت وجود رابنددستهقطعی 
قول به اصالت وجود ماهیت را از خصایص مکتب اشراقی به شمار آورد )مصباح 

 (. 316و  315، صص1ج، 1394یزدی، 
 فرمایند:شهید مطهری نیز همسو با دیدگاه استاد مصباح یزدی می

شده است، در فلسفه  مسئله اصالت وجود که در مقابل اصالت ماهیت طرح»
بار در زمان میرداماد و مالصدرا به این اول ت...یک مسئله مستحدث اساسالمى 

، 1389)مطهری،  «است یا با وجود؟ صورت مطرح شد که آیا اصالت با ماهیت
 (. 64-63، صص9ج

 عنوانبهممکن است به ذهن بیاید که چه اهمیتی دارد مسئله اصالت یا اعتباریت وجود، 
مستقلی یافته و در کنار سایر مسائل فلسفی  یک پرسش فلسفی، از چه زمانی هویت

است؟ وجه اهمیت پرداختن به این مطلب اواًل به جنبه رعایت موازین علمی در  قرارگرفته
؛ اگر یک سؤال برای یک فیلسوف از اساس مطرح گرددیبرمنسبت دادن نظریات و اقوال 

توان ی و علمی نمینبوده و پاسخی به آن ارائه نداده است لذا براساس موازین پژوهش
ای را در این زمینه به آن فیلسوف نسبت داد. ثانیاً وقتی روشن شود که مسئله اصالت یا نظریه

عنوان یک سؤال مطرح نبوده و وی پاسخی به این اعتباریت وجود برای یک فیلسوف به
ایر سؤال ارائه نکرده است، در این صورت پژوهشگر فلسفه دیگر با عینک اصالت وجود به س

گرایی شده و مطالبی را از عبارات آن نگرد تا بعداً دچار تحمیلمطالب آن فیلسوف نمی
را قصد نکرده است بلکه  هاآنوی نسبت دهد که اساساً  بهفیلسوف استظهار کرده و 

که فضای فکری فالسفه پیشین، فضایی  شودیمپژوهشگر فلسفه کاماًل متوجه این مطلب 
اصالت یا اعتباریت وجود برایشان مطرح نبوده است. لذا در چنین  یهانهیگزبوده است که 

اند که در بعض موارد با اصالت وجود سازگار است و در بعض فضایی نظریاتی ابراز کرده
موارد با اصالت ماهیت سازگار است و براساس توجه به همین نکته نباید چنین روندی را 

جای آن باید چگونگی ارتقای سطح اندیشه فلسفی دقتی نمود و بهگویی و بیحمل بر تناقض
های فلسفی به نظاره نشست که ایشان ضمن التفات به زمینه توسط مرحوم مالصدرا را
های همسوی پیشینیان بهره برده و طرحی نو و مبنایی استوار را اصالت وجود، از دیدگاه

 :ندیفرمایمن فالسفه پیشی دوگانهاست؛ شهید مطهری در زمینه رفتار  بنانهاده
که از قدیم  کندیظاهر عبارت شرح منظومه نگاه کند خیال مدر اینجا اگر کسى به

میان مشائیین و اشراقیین نزاعى بوده بنام اصالت ماهیت و اصالت وجود و مشائیین 
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ها طرفدار ها ارسطو است و بعد فارابى و بعد بوعلى، اینکه مثالً در رأس آن
ها افالطون است طرفدار اشراقیین که مثالً در رأس آن اند واصالت وجود بوده
در تاریخ فلسفه مطرح  یامسئله ناصالً چنی کهیدرصورت ،انداصالت ماهیت بوده
اصالً مسئله  ...چنانآنها و اینچنین قائل باشند ها بخواهند ایننبوده است که آن

پذیرفت و دیگرى را رد ها به این شکل که حتمًا یکى از این دو را باید براى آن
گاهى طورى است که بر این مبنا  شانیهاکرد مطرح نبوده است ولى اینکه حرف

 زندیم یحرفکیبوعلى  وقتکیو گاهى بر آن مبنا، خیلى هست.  شودیمنطبق م
که  زندیحرف دیگرى م وقتکی، دیآیکه کامالً با مبناى اصالت ماهیت جور درم

موارد بسیاری از  توانمیم... من خودم دیآیدرمبا مبناى اصالت وجود جور 
، 1389ی بوعلی را پیدا کنم که بر مبنای اصالت ماهیت باشد )مطهری، هاحرف

 (. 69-66، صص9ج

 ي طرح مسئله اصالت وجودهانهيزم. 7
پیرامون  شدهنیتدوی از مسائل امجموعهقبالً بیان شد که در بررسی یک علم به معنای 

 محورهاقرار داد که یکی از این  مدنظر توانیمی را اچهارگانهرهای محور واحد، محو
عبارت است از محور پیدایش مسائل علم؛ روشن است که هر مسئله علمی و فلسفی در یک 

. اکنون براساس رویکرد مسئله محور در مطالعه تاریخ شودیمبستر و فضای خاصی متولد 
و  هانهیزمقرار داده و  توجه موردوجود را فلسفه اسالمی، مسئله اصالت یا اعتباریت 

تا اوالً مختصات این مسئله در هندسه  میدهیمی قرار بررس موردرا بسترهای پیدایش آن
مسائل فلسفی روشن شود و ثانیًا بتوانیم همدلی مناسبی با فیلسوف حکمت متعالیه یعنی 

چگونه و براساس چه  نشان دهیم که وی بیترتنیابهمرحوم مالصدرا داشته باشیم و 
را حل کند و ثالثًا بعد از ترسیم  ظرن مورفرعی توانسته مسئله  سؤاالتاطالعات پیشینی و 

 حلراهبه قضاوت نشست که آیا  توانیمفلسفه ورزی مرحوم مالصدرا در این مسئله 
 توانیمی فلسفی هست؟! یا اینکه و بسترها هانهیزمتوسط ایشان، دارای انسجام با  شدهارائه
 ی ارائه نمود.کارآمدتری جدید و هاپاسخ

 ي بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهريهانهيشيپ. منابع و 7.1
ی به سیر استهیشاحکمت متعالیه که توجه  شارحانیکی از  عنوانبهشهید مطهری 

ی بحث اصالت هاشهیر عنوانبهتاریخی مسائل فلسفی دارد، دو منبع کالمی و عرفانی را 
 (. 79، ص3، ج1391)مطهری،  کندیمد معرفی وجو
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 . توضيح پيشينه کالمي بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهري7.2
ی کالمی بحث اصالت وجود در ابتدا، مباحث کالمی را به دو هاشهیرایشان در توضیح 

دسته مسائل پیرامون اعتقادات مذهبی و مسائل فلسفی )که رنگ و بوی رقابت و مخالفت با 
( و سپس سواالت 65-64، صص9ج، 1389مطهری، ای فالسفه دارند( تقسیم نموده )آر

بعدی  سؤال سازنهیزمی را سؤالکالمی چهارگانه متوالی را مطرح نموده و در هر مرحله، 
کنند که در این میان، سؤال اول که آغازکننده مراحل چهارگانه و رسیدن به سؤال معرفی می

در بیان میرداماد است، سؤالی است درباره رابطه  تباریت وجوداصلی و مستقل اصالت یا اع
وجود و ماهیت که مورد نزاع بین متکلمین و فالسفه هست؛ بیان ایشان در توضیح مراحل و 

 وار چنین است:سؤاالت چهارگانه به صورت خالصه
زیادت »نام ه نیز که ب «مغایرت وجود با مهیت»در رساالت ابونصر فارابى مسئله »
زیادت »الظاهر بحث حکما از شود و علیمعروف است عنوان می «جود بر مهیتو

ای است که برخى متکلمین در مورد عینیت العمل نظریهعکس «وجود بر مهیت
 دیمنجر به پد «زیادت وجود بر مهیت»اند و همین بحث وجود یا مهیت داشته

عینیت وجود با ». نظریه ]است[ شده «اصالت مهیت و اصالت وجود»آمدن مبحث 
... بصرى از متکلمین است نیابوالحسن اشعرى و ابوالحسه منسوب ب «مهیت
مسلم شد که وجود در ظرف ذهن نه عین ماهیت است و نه جزء آن  نکهیبعدازا

عارض آن است، آیا در ظرف خارج  گریدعبارتبلکه مغایر و زائد بر آن و به
وجود در خارج  اند کها پاسخ دادهدر پاسخ این سؤال البته حکم... چگونه است؟

عین مهیت است و ممکن نیست که وجود و مهیت در خارج مغایرت داشته باشند. 
نه یکى  که دو چیزى که در ذهن نه عین یکدیگرند و آمدهشیبعداً سؤال دیگرى پ

است چگونه ممکن است در خارج عین یکدیگر بوده باشند؟  یگریها جزء داز آن
ل بحث انتزاعى بودن وجود و اینکه وجود از معقوالت ثانیه است در پاسخ این سؤا
مفهومى انتزاعى است و مفاهیم انتزاعى  «دوجو»آورده شده که  یلیبمیان آمده و دال

مرحله است که سخن انتزاعى  نیما بحذاء جداگانه از منشأ انتزاعشان ندارند در ا
ل یاالشراق دال تاق در حکم. شیخ اشردیآیمیان مه بودن و اعتبارى بودن وجود ب

ولى همچنان که  ،کند که وجود مفهومى انتزاعى و اعتبارى استبسیارى اقامه می
 «زیادت وجود بر مهیت در خارج»گفتیم شیخ اشراق نیز این مطلب را تحت عنوان 

یعنى این مسئله  ...(«اصالت وجود و اصالت مهیت»کند )نه تحت عنوان عنوان می
 مطرح و مفهوم نبوده «اصالت وجود»و  «اصالت مهیت»ر بین صورت دوران امبه

شود و آن مرحله در کتب محقق میر تر می. در مرحله دیگر این بحث دقیق]است[
در این مرحله بحث از  .شودهجرى دیده می 1040محمدباقر داماد متوفى در سال 
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اش این زمهامرى اعتبارى نباشد و امرى حقیقى باشد ال «وجود»این است که اگر 
 «ماهیت»اش این است که باشد بلکه الزمه «مهیت»نیست که در خارج عالوه بر 

اصالت وجود و اصالت »امرى اعتبارى و ذهنى باشد. در این مرحله رسماً بحث 
مطهری، ) «شودمطالعه ماست طرح می مین صورتى که امروز موردهبه  «مهیت
 (. 76- 73، صص3، ج1391

 عرفاني بحث اصالت وجود در بيان شهيد مطهري. توضيح پيشينه 7.3
کرده و شهید مطهری در دو مورد از آثار خود به صبغه عرفانی بحث اصالت وجود اشاره

، 3، ج1391همو،  ؛75، ص9ج، 1389مطهری، دهند )توضیحاتی در این زمینه ارائه می
و تو عارض ذات  من»(؛ ایشان از یک طرف با استشهاد به جمالتی از عرفا همانند 79-78ص

بندی عرفا دانند و از طرف دیگر با تاکید بر عدم پایمیوجود را یگانه حقیقت که  «وجودیم
الدین ابن به بیانات فلسفی و همچنین عنایت مالصدرا به مباحث عرفان نظری بعد از محیی

از  کنند که مالصدرا در طرح نظریه خود مبنی بر اصالت وجودگیری میعربی، چنین نتیجه
دیدگاه عرفا نیز متأثر بوده است و هنر مالصدرا را در تحلیل و تبیین استداللی و عقالئی 

بلکه ایشان مبتکر اصالت وجود دانست مالصدرا را توان نمی لذا داندهای عرفانی میدیدگاه
صورت یک نظریه اصالت وجود را بهضمن تبیین مقدمات و مبادی،  یگانه فیلسوفی است که

 .آن استفاده کرد جیتا حد زیادى از لوازم و نتا عرضه نموده وطعى فلسفى نظریه ق

 هاي فلسفي بحث اصالت وجود. زمينه7.4

 . زوج ترکيبي بودن ممکنات7.4.1
مسئله اصالت وجود دانست؛  شدنمطرحزمینه فلسفی  نیتریاصلشاید این مسئله را بتوان 

ی هایژگیودت واجب تعالی، یکی از در ذیل بحث درباره وح سیالرئخیشتوضیح اینکه 
 إنَّ : أيضاً  نقول  واحدٌ؛ و الوجودِواجبَ أنَّ في فصلٌ»: داندیمممکنات را زوج ترکیبی بودن 

الوجود واجب غیر ءشي ال فلذلک كثرة... فلیكن إال و واحدةذاتاً  يكونَ أن يَِجب  الوجودِ واجبَ
سینا، )ابن «تركیبي زوجٌ غیر ه و الفرد  هو و نفسِه باعتبارِ اإلمكان و بالقوة ما مالبسة عن تعرى
 . (24، ص1404
که موجودات امکانی متشکل و مرکب  افتدیماین مدعا در فلسفه اسالمی جا  بیترتنیابه

درباره تحقق وجود  سیالرئخیشپناه در توضیح دیدگاه از ماهیت و وجود هستند؛ استاد یزدان
 :سدینویمو ماهیت در خارج 
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و برای  دیآیبرمدر تحلیل خود، درصدد اثبات تغایر وجود و ماهیت  سیالرئخیش»
ی در استداللی دیگر، بوعلگیرد... این امر از ارتکازات مفهومی و وجدانی مدد می

به گونه ثبوتی و خارجی که جنبه اثباتی و مفهومی ندارد، به تحلیل مرکب بودن 
نات، یک حیثیت ذاتی به نام ماهیت . وی بر آن است که ممکپردازدیمممکنات 

. از شودیمکه از ناحیه غیر ماهیت تامین  دارند و یک حیثیت تحقق به تام وجود
، این دو حقیقت، مغایر هم هستند. استدالل بوعلی در الهیات شفا )ابن سینا، رونیا

دهد که از دیدگاه بوعلی، وجود، امری خارجی و اصیل ( نشان می47، ص1404
. گویا به نظر کندیمدر عین حال، ثبوت ماهیت در خارج را نیز مطرح  است. وی

پناه، یزدان) «او در ممکنات، هم ماهیت و هم وجود، امر خارجی و اصیل اند
 (. 297، ص1، ج1391

بعد از تثبیت این مدعا در فلسفه مشاء که هم ماهیت و هم وجود در خارج موجود 
آید. بوعلی در جود و ماهیت در خارج پیش میهستند، سوال درباره چگونگی رابطه و

پاسخ به این سوال ضمن تفکیک بین وجود واجب تعالی و وجود ممکنات بر دو چیز 
 کند:تاکید می

. باشدیمو وجود به مثابه عرض آن  ابن سینا معتقد است ماهیت به عنوان موضوع
را عرض که آنوجودی ... «الماهیات كلها وجودها من خارج و الوجود عرض فیها»
، الوجودواجبو  شودیمکه عارض بر ماهیت  ، وجود ممکنات استمینامیم

ماهیتی ندارد تا وجودش بر آن عارض کردد؛ زیرا واجب، وجود محض و صرف 
چون وجود  باشدیماست... براساس تعابیر بوعلی، وجود، عرض ماهیت در خارج 

نیز به هیچ وجه جدای از  تیو ماهدر متن خارج، همواره مالزم با ماهیت است 
، 1، ج1391پناه، یزدان، وجود، عرض الزم ماهیت است )رونیاوجود نیست؛ از 

 (. 299-298ص
شیخ اشراق در واکنش به نظریه فالسفه مشاء، با بررسی رابطه وجود و ماهیت در خارج، 

توالی باطل  اوالً تحقق و اصالت ماهیت را پذیرفته و ثانیاً تحقق خارجی وجود را مستلزم
 بیترتنیابهکه مفهوم وجود معقول ثانی و اعتباری هست و  رسدیمدانسته و به این نتیجه 

حكومة في نزاع بین اتباع المشائین ». شودیممسئله مهمی در مباحث فلسفه اسالمی متولد 
الصائرين الي  الذاهبین الي أنَّ وجود الماهیات زائدٌ علیاها في االذهان و االعیان و بین مخالفیهم

 (. 182، ص1391شیرازی، ) «أنّه يزد علیها في االذهان ال في االعیان
با  «اعتبارات عقلیه»استاد عبودیت در توضیح چگونگی ارتباط دیدگاه شیخ اشراق درباره 

 نویسد:مسئله اصالت یا اعتباریت وجود می
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ریت سؤال مورد بحث شامل دو بخش است: بخشی مربوط به اصالت یا اعتبا
ماهیت است... و بخش دیگر مربوط به اصالت یا اعتباریت وجود است که مضمون 

شود یا آن این است که آیا برای مفهوم وجود، در خارج، حقیقتاً مصداقی یافت می
اصطالح وجود، اعتباری عقلی اند و بهنه بلکه مصادیق آن صرفاً فرضی و پنداری
ین بخش از سؤال این است که آیا است و به تعبیر صدرالمتالهین، مضمون ا

حقیقت وجود یعنی مصداق مفهوم وجود، واقعیتی خارجی است یا واقعیتی فرضی 
 «اعتبارات عقلیه»بار شیخ اشراق در مبحث و پنداری است... بخش دوم را نخستین

تفصیل بررسی کرده است. او در مبحث مذکور به بررسی محموالتی همچون به
ویژه به بررسی وجود، پرداخته است و ها و بهو غیر این وجود و امکان و حدوث

عدم »از اینکه ممکن نیست وجود شیء در خارج مغایر ماهیت آن باشد یعنی از 
ی است و در اعتبارنتیجه گرفته است که وجود امری  «زيادة الوجود علي الماهیة

خارج مصداق حقیقی ندارد پس ریشه اعتباریت وجود، مسئله مزبور است 
 (. 78، ص1ج، 1392 ،)عبودیت

 . وجود کلي طبيعي در خارج7.4.2
 «اعتبار البشرط»شود با عنوان در بحث اعتبارات ماهیت، اعتباری برای ماهیت مطرح می

که در این اعتبار، نه حیثیت خارجیت و اختالط با عوارض در ماهیت لحاظ شده و نه حیثیت 
گویند )مصباح یزدی،  «کلی طبیعی»را  ذهنیت و خالی بودن از عوارض و چنین ماهیتی

بین فالسفه بحث شده است که آیا کلی طبیعی در خارج  نیبعدازا(. 303، ص1ج، 1394
موجود است؟! و اگر کلی طبیعی در خارج موجود است، چگونه تحققی دارد؟! وجود کلی 

 توانیممسائلی است که با بحث اصالت ماهیت سازگار است لذا  ازجملهطبیعی در خارج 
بسترهای التفات فیلسوف حکمت متعالیه مرحوم مالصدرا به دوگانه  ازجملهاین بحث را 

اصالت یا اعتباریت ماهیت دانست. استاد عبودیت در توضیح ارتباط بحث وجود کلی طبیعی 
 نویسد:در خارج با بحث اصالت یا اعتباریت ماهیت می

صالت یا اعتباریت سؤال مورد بحث شامل دو بخش است: بخشی مربوط به ا
هم  «کلی طبیعی»که مضمون آن این است که آیا ماهیت که به آن  ماهیت است

که ماهیت  پنداردیمیا نه بلکه انسان صرفاً  شدیم، حقیقتاً در خارج یافت ندیگویم
فیلسوفان پیشین اعم از مشایی و  اتفاقبهشود... اکثر قریب در خارج یافت می

ی رأخواجه، در این مبحث به وجود کلی طبیعی در خارج  و نایسابناشراقی حتی 
که جز به معنای اصالت ماهیت نیست پس ریشه اصالت ماهیت مبحث  اندداده

 (. 78، ص1ج، 1392 ،مذکور است )عبودیت
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 . علت تشخص ماهيت7.4.3
در ادامه بحث وجود کلی طبیعی در خارج، سؤالی با این مضمون مطرح شد که کلی 

قتضی اتصاف به جزئیت و تشخص نیست پس چه چیزی موجب اتصاف آن طبیعی خود م
نیز نیازمند علت  «عوارض مشخصه»شود؟! از طرف دیگر خود به جزئیت و تشخص می

تشخص هستند چون ضمیمه نمودن یک کلی به کلی دیگر باعث تشخص آن کلی 
بی دیدگاه خاصی را یی، معلم ثانی ابونصر فاراهاپاسخشود. در میانه چنین اشکاالت و نمی

های دیدگاه حکمت متعالیه مبنی بر بسترها و زمینه ازجملهرا آن توانیممطرح کرد که 
 اصالت وجود دانست.

 . مجعول بالذات7.4.4
 :دگوییمشهید مطهری در توضیح مسئله جعل و ارتباط آن با بحث وجود و ماهیت 

 نوعى علیت که ی نیستشک. خودش معلول با است علت رابطه بحث جعل بحث
. است گرفته علت از را خودش هویت معلول و معلول و علت میان است رابطه
 این قهرا... چیست؟ ردیگیم علت از معلول که آنچه که است این سر بر بحث
 این سر بر بحث چون، شودیم مربوط «ماهیت و وجود» بحث به طرفکیاز بحث
، تحقق باب در که همانطور .ماهیت یا است وجود واقعى مجعول آیا که است
 در یعنى اینجا در ؛ماهیت آن از یا است وجود آن از اصالت آیا که بود این بحث
از  یا است وجود از آن   مجعولیت آیا که بود خواهد این بحث هم مجعولیت باب
 (. 24-26، صص10ج، 1389مطهری، ) ماهیت آن 

ا توجه به توضیحات مرحوم شهید، نزاع و اختالف آرا بین شیخ اشراق و اتباع مشائین ب
 سازنهیزمدر باب جعل،  که چگونه این مسئله و قول به اصالت وجود کندیمی بیان خوببه

 مسئله اصالت وجود در تحقق و هستی بوده است. شدنمطرح

 . حقيقت واجب تعالي7.4.5
دون که واجب تعالی موجودی است صرف و ب میکنیمدر عبارات فالسفه مشایی مشاهده 

ماهیت درباره چنین  کنار گذاشتنترکیب و ماهیت؛ همین مدعا درباره واجب تعالی و 
تعالی ماهیت نداشته باشد و  کشد که اگر واجبوجودی، پای اصالت وجود را به میان می
قاعده معروف مشاء یعنی  بنابرتعالی چه دارد؟! وجودش هم اعتباری باشد، پس واجب 

را نتیجه گرفت؛  الوجودواجباصالت وجود در  توانیمراحتی به «الواجب ماهیته إنیّته»
 :دیگویم بارهنیدرا سیالرئخیشمرحوم 
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ثم بیّن أنَّ واجب الوجود لیس بعرض و ال جوهر  «قیل: إنَّ الوجود عرضٌ»سئل: »
فأیُّ فرق بین الوجودین؟ جواب الوجود عرض فی االشیء التی لها ماهیات یلحقها 

الذی هو موجودٌ بذاته ال بوجود یلحق ماهیته ... فلیس له وجود هو به الوجود و اما 
، 1413 ،)ابن سینا «موجود فضالً أن یکون عارضاً له بل هو موجود بذاته

 (. 273-272صص
باره با فالسفه مشاء موافق نبوده و در مورد واجب تعالی نیز قائل به شیخ اشراق دراین

ماهیت واجب، انیت و »ی قاعده مذکور یعنی اصالت ماهیت شده است؛ چه اینکه و
پناه درباره دیدگاه نهایی شیخ اشراق درباره . استاد یزدانردیپذینمرا  «وجود اوست
 : سدینویمواجب تعالی 

بلکه براساس نظام اشراقی خود، حق سبحانه را نور و حیات و هویت حیات و نور 
 «انیات صرف و وجودات محض»و حتی گاه که از آن به  داندیمرا حقیقت ماهوی 
که مراد، وجود نیست؛ زیرا وجود، امری  دیگویم صراحتبهتعبیر کرده است، 

یی و ظهور برای خود و موجود نزد خود بودن دایخود پاعتباری است، بلکه مراد، 
 (. 325، ص1، ج1391پناه، یزداناست )

و توجه مرحوم صدرا به  زمینه را برای جلب نظر هاوبرگشترفتهمین اختالف نظرها و 
 توانیمپناه را . در اینجا به عنوان سخن پایانی، کالم استاد یزدانسازدیماصالت وجود آماده 

مسئله اصالت ماهیت و سپس  شدنمطرحی هانهیزممورد توجه قرار داد که با بیانی اجمالی به 
 :کنندیماصالت وجود اشاره 

عنوان یک مسئله فلسفی لسفه مشاء بهمسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت در ف
طورجدی مورد توجه قرار نگرفت گرچه زمینه طرح دارای عنوان، مطرح نبود و به

پر در آن وجود داشت. این زمینه در مسئله واجب و ممکن که از مباحث کلیدی و 
یی درصدد تبیین هویت مشامکتب مشاء است، فراهم بود؛ زیرا فیلسوفان  توجه

برآمدند و واجب را وجود صرف و ممکن را ترکیبی از ماهیت و واجب و ممکن 
وجود دانستند و این ترکیب را تحلیل نمودند. همین تحلیل، در کنار مسائلی چون 

ی بحث هارگهتقدم بالوجود علت بر معلول و موضوع بودن وجود برای فلسفه، 
ی طرح اصالت اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت را برمال ساخت و زمینه را برا

ی که در حرکتی آهسته و سیال، ابتدا از سوی ابن اگونهبهماهیت فراهم آورد، 
گیری مورد سهالن مطرح شد. با ظهور فلسفه اشراق، این مسئله به طور چشم

ی هاآموزهتبیین گردید و نتایجی از آن گرفته شد.  دقتبهعنایت قرار گرفت و 
 خواجهرسید که بزرگان فلسفه مانند  شیخ اشراق چنان جذاب و متین به نظر

تا  طوسی، محقق دوانی، سید سند و میرداماد را تحت تاثیر قرار داد نیرالدینص
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پناه، یزداناینکه به وسیله مالصدرا دگرگون شد و به صورت اصالت وجود درآمد )
 (. 299-298، صص1، ج1391

 يبندجمع
 یفلسف اتیور باعث درک بهتر نظرمسئله مح کردیبا رو یفلسفه اسالم خیمطالعه تار

عنوان نمونه، بحث اصالت . بهشودیم یمسائل فلسف میدر تعل لیو هم باعث تسه شودیم
 ردامادیمستقل از زمان م تیهو یسؤال دارا کیصورت است که هرچند به یوجود، بحث

سؤال  کیعنوان را قبل از تولد به یدارد و مراحل یتبحث سرگذش نیا یشده است ولمطرح
دارد و  یدر مسائل مختلف فلسفه اسالم شهیبحث ر نیکه ا یاگونهمستقل گذرانده است به

حکمت  دگاهیتر به دتر و عالمانههمدالنه شودیو بسترها، باعث م هاشهیر نیتوجه به ا
 توانیرا م لیذ یو عرفان یفلسف ،ی. مباحث مختلف کالممیدر اصالت وجود بنگر هیمتعال

قلمداد  «!ت؟یبا ماه ایاصالت با وجود است »سؤال مستقل که  نیتولد ا یهانهیبسترها و زم
 دگاهیشده است، دمطرح نیمتکلم یدر ذهن که از سو تیوجود بر ماه ادتینمود: بحث ز

بودن و  یثانشدن معقول بودن ممکنات و مطرح یبیعرفا درباره اصالت وجود، زوج ترک
 ت،یدر خارج، علت تشخص ماه یعیطب یاق، وجود کلاشر خیبود وجود از جانب ش یاعتبار
 .و مسئله مجعول بالذات یواجب تعال قتیحق
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