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 «اعتباری» و «اصیل» مفاهیم زوج در تأّمالتی ّ
 *ماهیت و وجود مباحث راستای در 1 افزا هدایت محمود 

 
ّچکیده

ری ویاژه ای ابتناا دارد. در نگااه   مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت  همانند سایر مسائل فلسفی  بر مبادی تصو 
ری این  ل  مبادی تصو  مقالۀ پیش رو از دو «. اعتباری»و « اصیل»  «ماهیت»  «دوجو»عبارتند از:  مسئلهاو 

اع فراوانای مبتنی بر کند. در ابتدا به روش توصیفی و  مفهوم اخیر بحث می تاریخ فلسفه  در آثار پیشینیان تتب 
گاهاناه ر  اشاارات آ ای در بااب   انجام گرفت  اما به جز ساهروردی  صارفاا در آثاار برخای متفکاران متاأخ 

اق در « اصیل»مفاهیم اصیل و اعتباری یافت شد. بنابر منطوق سخنان فیلسوفان  های   ویژگی به معانی محق 
ی  منشأ آثار  اثر ات و ... می خارج  قابل اشارۀ حس  ات  موجود بالاذ  باشاد. از آنجاا کاه  پذیر  مجعول بالذ 

  معاانی «اصایل»طالقاات اند  با لحاظ ا  همواره به صورت متمم به کار رفته« اعتباری»و « اصیل»مفاهیم 
فهم خواهند بود. از مجموع سخنان صدراپژوهان و منتقدان ایشان چناین  نیز قابل« اعتباری»گوناگون مفهوم 

  حائز سه معنای عام  خاا  و أخاص اسات. «اعتباری»و « اصیل»شود که هر یک از مفاهیم   استنبا  می
ات»و « منشئیت آثار»  «ق خارجیتحق  »یابی به این معانی  تمرکز بر سه شر    برای دست « مجعولیت بالاذ 

یت فراوان دارد؛ عالوه بر آن  بایستی تمایز مفاهیم  بع»اهم  ات»و تقابل آنها با « بالعر »و « بالت  را نیز « بالذ 
  لحاظ نمود.

بع  بالعر  واژگانّکلیدی: ات  حیثیت تقییدیه  بالت   .مجعول  منشأ آثار  بالذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/10/1397تاریخ پذیرش نهایی:        27/01/1397تاریخ دریافت:  *
 mahmudhedayatafza@yahoo.comدکتری دانشگاه تهران    دانش آموختۀ . 1
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مهّوّطرحّ ّمسئلهمقد 
ترین موضوعات ماورد بحاث در کتاب فیلساوفان   دانیم مباحث ناظر به وجود و ماهیت اشیاء  از اساسی  می

مسلمان  به ویژه در چهار قرن اخیر بوده است. اهال نظار پاس از قباول انتازاع دو مفهاوم متغاایر هساتی و 
در ایان راساتا  دو مفهاوم پاردازی نمودناد.   چیستی از اشیای خارجی  برای تبیین رابطۀ میاان آن دو نظریاه

ال در آثاار متفکاران شایعی « اعتباری»و « اصیل» به مفاهیم پرتکرار در ادبیات فلسفی تبدیل شد؛ اما با تأم 
های ناظر به وجود و ماهیت اشیاء  بیش از آنکه بر براهین عقلای اساتوار   رسد ایده  های اخیر به نظر می  سده

ری هر متفک  ر سامان یافته است. باشند  بر پایۀ مبادی تصو 
ری مسئلۀ مزبور عبارتند از:  ل  مبادی تصو  اماا «. اعتبااری»و « اصیل»  «ماهیت»  «وجود»در نگاه او 

ات»ها  فهم معانی متفاوت   تر تفاوت دیدگاه  در مسیر تبیین دقیق بع»  «بالذ  یات « باالعر »و « بالت  نیاز اهم 
و اطالقات این زوج « وجود و ماهیت»در باب پیشینۀ مباحث  کند. نویسنده که تاکنون چندین مقاله  پیدا می

و از جهتی خاا   آراء اهال نظار را    تاریخ فلسفهمبتنی بر مفاهیم نگاشته است و در هر پژوهش  به روش 
نازد اندیشامندان « اعتبااری»و « اصایل»؛ در این مقاله به دنبال تبیین معاانی 1مورد ارزیابی قرار داده است

ین شیرازی است. اما پیش از ورود به بحاث اصالی  مسلمان  به  ر از صدرالد  خصو  متفکران شیعی متأخ 
 رسد.  الزم به نظر میا  است که در مقاالت پیشین مورد بحث قرار گرفتها  فر   بیان سه نکته یا پیش
فر  نگارنده در باب پیشینۀ تاریخی رابطۀ وجود و ماهیت در اشیاء آن است که قادمت   نکتۀ یک؛ پیش

ل فارابی  مطالب فصل پانزدهم  این مبحث  تقریباا به موازات تاریخ فلسفۀ اسالمی است. بنابر آثار دست او 
های فاارابی   شوند. بعدها ایده  های نخستین این بحث محسوب می    طلیعهالحکمۀ فصوصو اوائل  الحروف

« اعتبااری»سینا نهادینه شد؛ لیکن ایناان هایچ یاک از آن دو مفهاوم را   در باب وجود و ماهیت  در آثار ابن
دانستند؛ بلکه به عرو  خارجی وجاود بار ماهیات و ترکیاب انضامامی اشایاء از آن دو بااور داشاتند   نمی

 (. 58ا  60: 1395  افزا و قنبری  ؛ هدایت279ا  287: 1395افزا و لوائی    )هدایت
رغم دیدگاه استاد خویش  به مجعولیت ماهیات بدون وسااطت وجاود   نکتۀ دو؛ ابوالحسن بهمنیار علی

گذار طر  مباحث مبسو  در باب معقوالت ثانی و امور انتزاعی دانسات.   قائل گردید. اساساا باید وی را پایه
 توسااط سااهروردی بسااط و شااهرت یافاات سااهالن ساااوی ماانعکس شااد و   ایاان نگاااه بعاادها در آثااار اباان

 (.60ا62: 1395افزا و قنبری    ؛ هدایت287ا289: 1395افزا و لوائی    )هدایت
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 ساینا در دوران متاأخر توساط حکایم رجبعلای تبریازی و برخای شااگردان   ایدۀ فارابی و ابان ؛نکتۀ سه
ی احیاء شد. یک قرن بعد نیز  شیخ احمد  خا  وی  از جمله قاضی احسائی باا رویکارد نقاداناه  سعید قم 

 نسبت به آثار صدرا و طر  اصطالحاتی نوین  باه ترکیاب انضامامی اشایاء از وجاود و ماهیات قائال شاد 
 (.28ا  30: 1391افزا    )هدایت

اصاالت وجاود یاا »در مسئلۀ « یا»با این توصیف و با عنایت به پیشینۀ تاریخی مذکور  مراد نگارنده از 
؛ بدین معناا کاه (اند  که اغلب صدراپژوهان پنداشته)لخلو است نه یای منفصلۀ حقیقیه ا ة  یای مانع«ماهیت

توان هر دو مفهوم را اعتباری دانست؛ اما اصالت توأمان آن دو محذور عقلی ندارد و بر پایۀ اصطالحات   نمی
ر و تبیین است.  برخی متفکران قابل تصو 

مّیکدیگرّ.1 ّمفاهیمّاصیلّوّاعتباری،ّمتم 
ا   نظر در مبحاث ماوردا  باید توجه داشت کاه ایان دو« اعتباری»و « اصیل»های  از بیان اطالقات واژه پیش

دربارۀ هر مفهومی ناظر به عالم خارج مورد پرساش قارار گیرناد  طارفین یاک  وقتی هستند و  صفت مفهوم
ه  »  «یا اعتباری وجود  اصیل است »شود:  دهند؛ مانند آنکه پرسیده می منفصلۀ حقیقیه را تشکیل می مااد 

و ... . در پرتو این نگااه  هایچ یاک از « هیوالی اولی  اصیل است یا اعتباری »  «اصیل است یا اعتباری 
توان هم اصاالت و هام  نمی همچنینتوانند هم اصیل و هم اعتباری باشند   مفاهیِم ناظر به عالم خارج نمی

م دیگاری لذا باید م  اعتباریت را از یک مفهوم نفی نمود عنای این دو را در قبال یکدیگر و باه صاورت ماتم 
محادودتر « اعتبااری»تر شاود  دامناۀ مصاادیق  گساترده« اصایل»مطر  کرد؛ یعنی هر چه دایرۀ مصاادیق 

 گردد و بالعکس. می
مان  بحث مبسوطی  البته در کتب فلسفِی  شاود و بایاد از نحاوۀ  مفاهیم ماذکور یافات نمی دربارۀمتقد 

اع نگارناده در مناابع موجاود  تعبیار  واژه کاربرد این ها به معانی مورد نظار اندیشامندان پای بارد. بناابر تتب 
عباارت ُاخارای اماور   به نحو مشرو  در آثار مهم  سهروردی به کار رفته است. این تعبیر« اعتبارات عقلی»

گونه مفاهیم   ک شناخت اینای  در راستای تبیین مال  اعتباری نزد اوست. شیخ اشراق همچنین با طر  قاعده
 (. 340ا  364ج: 1375؛ همو  64ا  73ب: 1375کوشیده است )سهروردی  

م بار صادرا مشااهده نمای« اصالت»تعبیر   شاود و صارفاا در برخای   نیز  چندان در آثار فیلسوفان متقاد 
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فات میرداماد  چند بار واژۀ   (.205: 1381 ؛ همو 73: 1367استعمال شده است )میرداماد  « اصیل»مصن 
 که صدرا نیز از این واژه استفاده نکرده است؛ بلکاه وی نیاز بارای نفای اعتباریات برخای مفااهیم  جالب آن
ق»هایی همچون    از واژه«وجود»از جمله  ل»  «محقَّ ات»و « متأص   گرفت: بهره می« موجود بالذ 

ّمالصدراّبهّکارّنرفتهّ«ّالوجودّةاصال»تعبیرّ است.ّویّمعمواًلّازّالفاظّوّتعـابیریّظاهرًاّدرّسخنانّخود 
ل»چونّ ل»،ّ«تنص  ـوّةاألصلّفیّالموجودیـ»،ّ«متنص  حق  ـلّفـیّالکـون»،ّ«وّالت  نص  ّة وّحقیقـ»،ّ«الت 
اتّوّاألصال»،ّ«بذاتهّموجوٌدّ»،ّ« وّوجودٍّ»،ّ«ةموجود ابت»،ّ«ةالموجودّبالذ  الواقعّفـیّ»،ّ«األصلّالث 

ات اضی،ّّوّمانندّآنّاستفادهّکرده«ّاألعیانّبالذ  ّ،ّپاورقی(.1387ّ:22استّ)فی 

 بررسیّمعانیّاصیلّوّاعتباریّدرّدیدگاهّفالسفۀّاسالمیّ.2

گاردد کاه باه خصاو   عنااوین  ها به آثار شارحان یا ناقدان فلسفۀ صدرایی بااز می پیشینۀ کاربرد این واژه
ة»یا « اصالة الوجود» و در قبال آن « َاصیل»اد ایشان از اند. حال باید دید که مر را به کار گرفته« اصالة الماهی 
چیست  نگارنده در مسیر تحقیقات خویش به چند نمونۀ قابل توجه دست یافته است کاه اهامِّ « اعتباری»

 2نماید.  آنها را گزارش داده و تحلیل می
ّمعانیّاصیلّوّاعتباریّنزدّشیخّاشراوّّ.2ـ1ّّ

مان طر  مباحث ناظر به معقوالت ثانی اسات  تعبیار سهالن  از پیشگا  سهروردی که به دنبال بهمنیار و ابن
  هماان «اعتبااری»را در این باره باه کاار بارده اسات. مقصاود حکایم اشاراقی از اماور « اعتبارات عقلی»

شاود.   معقوالت ثانی  اعم  از فلسفی و منطقی است که البته در آثاار او چناین تفکیکای نیاز مالحظاه نمای
ل کاه   فاقد هویت عینی در عالم خارج می گونه مفاهیم را  سهروردی این داند. طبعاا در این نگاه  معقوالت او 

آیناد. باه دیگار  باه شامار می« اصایل»شوند و هویت عینی دارند  مفاهیم   در عالم خارج  مجعول واقع می
ده  که فاقد مابإزاء عینای در ظارف خاارج باو هستندسخن  مراد از امور اعتباری نزد شیخ اشراق  مفاهیمی 

 (. 368ج: 1375؛ همو  71ا  72ب: 1375ای منشأ انتزاع دارند )سهروردی    صرفاا به گونه
و ماالک سانجش آنهاا  « اعتباارات عقلای»تار     برای تبیین دقیاقالمشارع و المطارحاتالبته صاحب 

 کند:  ای نیز ارائه می  قاعده
ّماّیقتضیّوق»...ّ رّنوعهّعلیهّوّکل  ّماّیقضیّوقوعهّتکر  رّشیٍءّواحٍدّعلیهّمـرارًاّبالنهایـکل  ّجمیـعّةوعّتکر  ،ّفـإن 
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فاتّالعقلی تیّالصوّرّةهذاّمنّالص  ّّّ(.364ج:1375ّ)سهروردی،ّ«ّلهاّفیّاألعیانّةال 
  اند:  در واقع  دو دسته از امور اعتباری در بیان سهروردی معرفی شده

ق آنها در خارج  مستلزم تکرار نوع . 1  آنها گردد؛ مانند رنگ و عدد.برخی مفاهیم ماهوی که تحق 
نهایات   برخی مفاهیم فلسفی فاقد نوع که تحقق آنها در خارج  مستلزم تکرار افراد آنهاا باه نحاو بای. 2

 شود؛ نظیر وجوب و امکان.
قاعدۀ مزبور یکی از مقدمات مهم  سهروردی در نقد برخی از آرای مشائیان است. این مبناا باه ویاژه در 

ۀ وی م  (. 65ب: 1375شود )همو    مالحظه می« اعتباریت وجود»بتنی بر طر  برخی ادل 
هادیّسبزواریّ.2ـ2ّّ ّمعانیّاصیلّوّاعتباریّدرّبیانّمال 

هاا و  ریزی برخی اصطالحات خا  فلسافی  دقت های صدرایی و پایه حکیم سبزواری که در تبیین اندیشه
 نگارد: مفهوم اصیل می  پیرامون  سفارمالحظات فراوانی نموده  در تعلیقات خود بر 

ته بمجرد أن لیس له فارد » اذا کان للعنوان معنون فی الخارج و لو کان واحداا فهو أصیل و الیعقل إعتباری 
 (.54: 1  1981)سبزواری  « فی موضع آخر

کام بایاد   در این بیان موجز صرفاا یک شر  برای مفهوم اصیل ارائه شده است  اینکه مفهوم اصیل دست
مصداق عینی در عالم خارج دارا باشد. به جز این معنا  شار  دیگاری در کاالم سابزواری بارای یک فرد و 

ی یاک فارد  یک مفهوم یافت نمی« اصالت»حکم به  شود. طبعاا در این نگاه  امر اعتباری  مفهومی فاقد حت 
 عینی است. 

مهّمظفرّ.2ـ3ّّ ّمعانیّاصیلّوّاعتباریّازّمنظرّعال 
د رویج علوم عقلی  نقاش شاایان تاوجهی در حاوزۀ علمیاۀ نجاف ایفاا نماوده  در رضا مظفر که در تمحم 

 کند:  را چنین بازگو می« اصالت»مجموعه دروس فلسفی خویش  مراد حکیمان از 
شودّوّآنچهّکهّدارایّّبهّآنّاشارهّمی«ّاین»مرادّآنهاّاینّاستّکهّآنچهّدرّخارج،ّحقیقتّاستّوّباّلفظّوّکلمۀّ»

ّ(.1382ّ:23)مظفر،ّ«ّرّاست،ّچیست؟اثرّوّتنثیرّوّتنثّ 
ر  می اق  از عبارت مذکور و نیز ادامۀ توضیحات مظف  توان چهار ویژگی برای امار اصایل برشامرد: محق 

فااق  ل  ماورد ات  ی بودن  منشأ آثار بودن و اثرپذیری. در این میان  ویژگای او  بودن در خارج  قابل اشارۀ حس 
م صارفاا باه اماور جسامانی همگان است  چنانکه در کلمات سبزواری  هم بدان اشاره شده باود. ویژگای دو 
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توان آن را به همۀ اموِر اصیل تعمیم بخشید. ظاهراا به جز مظفر  کس دیگری متعار    اختصا  دارد و نمی
م استقبال شاایان تاوجهی در کتاب  ت برای مفاهیم اصیل نشده است. در عو   از ویژگی سو  این خصوصی 

شود که آیا آثاار و خاوا   موجاودات  مرباو  باه   ؛ لذا بر پایۀ این ویژگی پرسیده میفلسفی معاصر گردیده
وجود آنها است یا ماهیت آنها و یا محصول ترکیب این دو است  اما ویژگی چهارم  اگرچه به لحاظ ادبیات 

تاوان وجاه  های مظفر است و او نیز توضی  روشنی در این باره بیاان نداشاته  ولای مای آن منحصر به آموزه
ات اشاره دارد  بدین معنا که امر اصیل اثرصحیحی برای آن برشمرد؛ اینکه بگوییم  پذیری به مجعولیت بالذ 

 گیرد.  تأثیر جاعل قرار  آن است که بدون نیاز به حیثیت تقییدیه  مجعول و تحت
ّدیدگاهّاستادّمطهریّدرّتبیینّمعانیّاصیلّوّاعتباریّّ.2ـ4ّّ

بر آن است که در نظام صادرایی  اصاالت باه معناای عینیات و ماباإزاء  و  رئالیس اصول فلسفه و رشار  
خارجی داشتن یک مفهوم است و در مقابل  اعتباریت به معناای عادم عینیات و محصاول ذهان باودن آن 

دهد که این معانی را نباید با اصطالحات فلسفۀ جدیاد خلاط نماود  چاه اماروزه  مفهوم است. او تذکر می
م  در قبال نتیجه و اصل  در قبال فرع استعمال می« لتاصا»برخی  نمایند؛ به طور مثال  در  را به معنای مقد 

ه»فلسفۀ جدید این پرسش مطر  است که از میان مفاهیم    کدام یک به منزلۀ اصل و اسااس «رو »یا « ماد 
ت یا نتیجۀ ترکیبات دیگری است  اما:  و کدام  فرع یا خاصی 

مقصودّاینّنیستّکهّآیاّوجود،ّاساسّاستّوّماهیت،ّخاصـیتّ«ّودّیاّماهیتاصالتّوج»درّمبحثّ
دارّّوّیاّماهیت،ّاساسّاستّوّوجود،ّخاصیت؟ّبلکهّمقصودّاینّاستّکهّماّنسبتّبهّهرّامـرّواقعیـت

یم؛ّازّاینّدوّمفهومّکدامّیکّجنبۀّعینیّّکهّحکمّبهّواقعیتّداشتنشّمی رّوّدوّمفهومّدار کنیم،ّدوّتصو 
ردّوّکدامّیکّجنبۀّ هنیّوّاعتباری؟ّهرّیکّازّوجودّوّماهیتّراّکهّماّاعتبـاریّبـدانیمّبـهّوّخارجیّدا

هیچّوجهّبرایّاوّجنبۀّعینیّقائلّنیستیمّنهّبهّعنوانّاصلّوّاساسّبودنّوّنهّبهّعنوانّفرعّوّنتیجـهّبـودنّ
ّ(.1375ّ:496)مطهری،ّ

 گوید:   نیز می شرح مبسوط منظومهوی در 
زمین،ّدربـارۀّنـوعّّراّازّمعنایّاصـالتیّکـهّدرّمغـرب«ّاصالتّوجودّیاّماهیت»ۀّمعنایّاصیلّدرّمسئل

انسانّمطرحّاستّ)مکتبّاگزیستانسیالیسم(،ّتمیزّدهید؛ّچهّاصالتّدرّفلسفۀّصـدرایی،ّاعـمّازّآنّوّ
ّ(.1377ّ،63ّناظرّبهّجمیعّموجوداتّامکانیّاستّ)همو،ّ
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ع معنایی شامل امور اعتباری نیز م  شود.  یطبعاا چنین توس 
ّانّاستادّمطهریّدربارۀّمعنایّاصالتیتعمیمّنارواّدرّبّ.2ـ4ّّـ1ّّ

فاق می از آنجا که فلسفۀ صدرایی نسبت به سایر مکاتب فکری مسلمانان شهرت ویژه افتاد  ای یافته  بسیار ات 
کاران های صادرایی را باه هماۀ متف که اهل معقول در مقام شر  یا نقد یک قاعده یا دستاورد فلسافی  ایاده

ی می های مخاالف آن را وارداتای یاا حاصال  دهند و بعضی اوقات در پی این عملکارد  ایاده مسلمان تسر 
ی می کج و « اصاالت»ای از این رخداد در اظهارات استاد مطهری دربارۀ معناای  کنند. نمونه فهمی افراد تلق 

ات نظار شود. بیان مذکور ایشان  اگرچه به حساب فلسافۀ صاد مشاهده می« اعتباریت» رایی حااکی از دق 
تاأثیر  اوست؛ اما تعمیم آن نگاه به همۀ اندیشمندان مسلمان  قدری ناروا است. برخی معاصاران نیاز تحت

کیاد دارناد کاه در فلسافه  واژگاان «اصال»از « اصالت»سخنان مطهری  ضمن اذعان به اشتقاق کلمۀ    تأ
 (.337: 1  1385؛ همو  77: 1375صبا  یزدی  اند )م اصیل و اعتباری به معنای اصل و فرع به کار نرفته

به همان معانی مورد نظر ایشان به کار ا  و نه همیشها  که این دو واژه در نظام فکری صدرا  معموالا  با این
رات فیلسوفان مسلمان ریشه دارد و صرفاا مرباو  باه « اصالت»رفته است  ولی  به معنای اصل بودن در تفک 

ر از و د. از قضا در اندیشاهشو فلسفۀ جدید غرب نمی نیاز  رجبعلای  یهای معاصار صادرا و قادری متاأخ 
ار ساینوی و تقابال باا نظاام صادراییا  سعید  تبریزی و شاگردان ایشان نظیر قاضی ا  در راستای احیاای تفک 

اند. در این مکتب فلسفی پس از پذیرش وجاود و  را به معنای اصل و در قبال فرع استعمال نموده« اصالت»
ر یا اصل و فرع باودن ایان مفااهیم در قضاایا پرساش ا  ترین مفاهیم به عنوان بدیهیا  اهیتم م و تأخ  از تقد 

 بودن ماهیات و فرعیات وجاود را  شود. جالب اینکه از هماین طریاق  دعاوی خاویش مبتنای بار اصال می
دانند   را برتر از وجود می نمایند. اینان در عین باور به ترکیب انضمامی وجود و ماهیت  رتبۀ ماهیت تبیین می
ات و وجااود را الزم ماهیاات شاایء رو ماهیاات   و از ایاان  پندارنااد   و تااابع آن ماایشاایء را مجعااول بالااذ 

ی    ؛ قاضی257ا  259: 1363  یزی)تبر   3(.53ا  54: 1362سعید قم 
ّمعانیّاصیلّوّاعتباریّازّمنظرّاستادّمصباحّیزدیّ.2ـ5ّّ

د این نکته که مفاهیم اصیل و اعتبااری بایاد در قباال یکادیگر مطار  شاوند  تقی مصبا  با عنایت به محم 
دی برای امور اصیل و اعتباری دارد. باه نظار  بیاان مایا  البته بدون ذکار صااحبان ایان اقاوالا  معانی متعد 

الت خود ایشاان در ایان دو مفهاوم   رسد که دست می کم بعضی از این اطالقات  قائلی نداشته و حاصل تأم 
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گوناه تقسایم بارای    شش موز  فلسفهو  دروس فلسفهشد. از مجموع سخنان استاد معاصر در دو کتاب با
 ند:هست لیمفاهیم اصیل و اعتباری قابل طر  است. این تقسیمات با ترتیبی خا  به قرار ذ

ل  اماری اصایل و هار یاک از  .1  در برخی مکاتب فکری  هار مفهاوم مااهوی یاا باه اصاطال  معقاول او 
 شاود   امار اعتبااری محساوب مایا  اعام از فلسافی  منطقای  اخالقای و حقاوقیا غیار مااهوی  مفااهیم

 (.201: 1  1385همو  ؛78: 1375)مصبا  یزدی  
ل و معقول ثانی ا رخی اندیشمندان همۀ مفاهیم فلسفیب .2 را اموری اصیل و مفاهیم غیر  ا اعم از معقول او 

 (.78: 1375دی  دانند )مصبا  یز فلسفی را اموری اعتباری می
گروهی همۀ مفاهیم فلسفی و منطقی را  اموری اصایل و مفااهیم حقاوقی و اخالقای را اماور اعتبااری  .3

 .(201: 1  1385؛ مصبا  یزدی  78  1375 همان:دارند ) محسوب می
برخی متفکران عالوه بر مفاهیم فلسفی و منطقی  مفاهیم اخالقی را نیز اصیل و امور اعتباری را منحصر  .4

 (.78: 1375دانند )مصبا  یزدی   مفاهیم حقوقی می در
 در عاارف عااام  همااۀ مفاااهیم فلساافی  منطقاای  اخالقاای و حقااوقی؛ اماار اصاایل تلقاای شااده و تنهااا  .5

 شاوند  اناد )وهمیاات(  اعتبااری خواناده می  مفاهیم خیالی که فاقد هر گوناه مصاداق خاارجی یاا ذهنای
 (201: 1  1385)مصبا  یزدی  

دهد که در مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیات  هایچ یاک از معاانی  ر دو کتاب تذکر میمصبا  یزدی در ه .6
   ماوز  فلسافهفوق مورد نظر نیست  بلکه معنای علمی خاصی مورد نظر اسات. عاین عباارت اساتاد در 

 بدین قرار است:
لیّیعنیّمصداوّباّاصـالتمنظورّازّ اتّوّاعتباریتّدرّاینّمبحث،ّدوّمعنایّمتقابلّخالّاستّوّاو  لـذ 

ــتّعینــیّبــرایّیکــیّازّایــنّدوّمفهــومّوّدومــیّیعنــیّمصــداوّبــالعرضّبــودنّبــرایّآنّ ّبــودنّواقعی 
ّ(.343)همان:ّ

اتّوّبالعرضّالزمۀّدرکّمعانیّاصیلّوّاعتباریّ.2ـ5ّّـ1ّّ ّفهمّمعانیّبالذ 

ات و مراد از اعتباریت  امر ث لی و بالذ  انوی و باالعر  از آنجا که در سخن مذکور  منظور از اصالت  امر او 
ات و باالعر  در اینجاا باه چاه معناسات  چارا کاه  دانسته شد؛ این سؤال مطر  می شود که مفاهیم بالاذ 

دی به کار گرفته  اند.  فیلسوفان مسلمان  این مفاهیم را در معانی متعد 
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گاهاناه بادین پرساش پاساخ گفتاه اسات.او  استاد مصبا  یزدی پس از تبیین معانی اصیل و اعتباری  آ
ات»آغازد که مفهوم  سخن را این گونه می « بالعر »و گاه در مقابل « بالغیر»در فلسفه  گاه در مقابل « بالذ 

دهیم  یا آن ذات  بدون  شود. توضی  مطلب اینکه وقتی صفتی را به ذات یا موصوفی نسبت می استعمال می
تی واجد آن صفت است و یا در ات صاف خود به آن صفت  نیا تای خاارج از ذات خاود نیاز به عل  زمند باه عل 

 باشد. به عبارت دیگر: می
قشّبی اتّیعنیّصفتیّکهّحدو ّوّتحق  تّمیّبالذ  تّاست،ّولیّبالغیرّعل  خواهـدّ...ّروشـنّّنیازّازّعل 

ـتّنـدارد،ّ استّکهّمنظورّقائلینّبهّاصالتّوجودّاینّنیستّکهّات صافّهیچّچیزّبهّوجودّنیازیّبـهّعل 
یراّفقطّوجودّخداستّکه وّداردّ)مصباحّیزدی،ّّبیّز تّتحق  ّ(1375ّ:82عل 

ات در مقابل امر بالعر  مطر  می شود. این   به همین دلیل در مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت  امر بالذ 
ات»معنا از  یعنای « باالعر »به مثابه امری است که واسطه در عرو  نداشته باشد و در مقابال آن  « بالذ 

. اما نکته اینجاست که واسطۀ در عرو   خود شامل اقساامی اسات و در چیزی که واسطه در عرو  دارد
ات و بالعر  نیز چند معنا پیدا می  کنند. پی آن  مفاهیم متقابل بالذ 

اتّدرّقبالّبالعرضّ.2ـ5ّّـ1ّّـ1ّّ ّاقسامّواسطهّدرّعروضّوّشناختّمعانیّبالذ 

ات  یزدیمصبا   و در مقابال آن  امار اعتبااری و باالعر   در راستای تبیین معنای دقیق امر اصیل و بالاذ 
 واسطۀ در عرو  را بر سه قسم دانسته است:

باشند  مانناد هواپیماای در  الف. در حرکت مکانی که واسطه و ذوالواسطه  کامالا از یکدیگر متمایز می
ات  ولی حرکت سرنشین آن بالعر  است  چه سرنشین  در واقع ساک ن و حال پرواز  حرکت هواپیما  بالذ 

 حرکت است: بی
درّعروضّحرکتّاست.ّگوّاینکهّخودّحرکتّهواپیماّیکّّّواسطهّ،درّاینجاّهواپیماّنسبتّبهّجسمّشما

ــتّمی ــیّعل  ــوتّدارد،ّیعن ــطهّدرّثب ــمّواس ــنّقس ــد.ّای ــمّمیّخواه بعّه ــالت  ــالعرضّراّب ــدّب ّگوین
ّ(.1375ّ:83)مصباحّیزدی،ّ

حاادی باا  یکادیگر ترکیاب شاده باشاند  باه طاوری کاه ب. مواردی که واسطه و ذوالواسطه به نحاو ات 
ات به نفاس  ات یکی از اجزاء  بالعر  به کل نسبت داده شود؛ مثالا ناطق بودن انسان  بالذ  ت بالذ  خصوصی 

ب از نفس و بدن نسبت داده می ق دارد  اما بالعر  به انساِن مرک   شود )همان(. او تعل 
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در عالم خارج و دو جزء تحلیلی آن هستند  یعنای واحدی شیء ج. گاهی واسطه و ذوالواسطه منتزع از 
ر نیسات. ایان  ی ترکیب خارجی نیز میان آنها متصاو  ا نیستند  بلکه حت  نه تنها در عالم خارج از یکدیگر مجز 

 تر از دو حالت قبلی و مورد نظر صدرائیان در مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت است: حالت  بسی دقیق
یمّکهّماهیتّوّوجود،ّدوّجزءّخارجیّنیسـتند،ّبلکـهّمحلّبحثّماّاینّقسمّاست،ّیع نیّماّشکیّندار

دشانّ هنیّاستّ...ّحالّوقتیّموجودّراّبهّدوّجزءّتحلیلّمـی کنیمّوّوصـفّموجودیـتّراّبـهّآنّّتعد 
اتّمتعلوّبهّوجودّاستّوّچونّوجودّدرّخـارجّبـاّماهیـتّّنسبتّمی دهیم،ّآیاّوصفّموجودیتّبالذ 

تّنس حادّدارد،ّبهّماهی  اتّمتعلوّبهّماهیتّاستّوّبالعرضّبهّوجـودّنسـبتّّبتّدادهّمیات  شود،ّیاّبالذ 
ّ(.84شود؟ّ)همان:ّّدادهّمی

اتّوّاقسامّواسطهّدرّعروضّّ.2ـ5ّّـ2ّّـ2ّّ ّنقدیّبرّاطالقاتّبالذ 

ات»با بیان اطالقات  مصبا   فیلسوف معاصر چنانکه مالحظه شد استاد  و ارائاۀ تقسایماتی در بااب « بالذ 
ری مسئلۀ مورد نظر را از حیث معانی اصیل و اعتبااری   واسطه در عرو   تالش نموده است تا مبادی تصو 

 رسد: تر از اولی است ا الزم به نظر می روشن کند؛ اما ذکر دو نکته ا که دومی بسی مهم
ات  بر پایۀ تفاوت حیثیت تعلیلیه با حیثی ؛ اطالقات مورد نظر استاد پیرامون مفهوم بالذ  الا ت تقییدیه بنا او 

ات». در این راستا  مفهوم است شده که البته ایشان نامی از این دو اصطال  نبرده عالوه بر دو اطاالق « بالذ 
کند که کمتر در کتب فلسفی بدان اشااره شاده اسات. آن معناا باه تقابال  مذکور  معنای دیگری نیز پیدا می

ات» ات»با « بالذ   اختصا  دارد  در آن اطالق:« للذ 
تّتقییدیّاست،ّآنّچنانّکهّموصوفّبرایّات صافشّبهّیکّوصفّبهّواسـطهّب اتّبهّمعنایّنفیّحیثی  الذ 

درّعروضّنیازمندّنیست،ّهرّچندّممکنّاستّبهّواسطهّدرّثبوتّنیازّداشتهّباشد،ّمانندّوجودّامکـانیّ
اتّبهّمعنایّنفیّحیثیتّتعلیلـیّاسـت،ّآنّچنـانّکـهّموصـ وفّبـرایّ]که[ّبذاتهّموجودّاست؛ّاماّللذ 

تّنیازّندارد،ّمانندّوجودّوجوبیّ]که[ّلذاتهّموجودّ ات صافشّبهّیکّوصف،ّبهّواسطهّدرّثبوت؛ّیعنیّعل 
ّ(.30ّ:1389استّ)فضلی،ّ

ات»پس این معنا از  اتی است که در مقابل بالغیر استعمال می« للذ   شود. به معنای بالذ 
؛ مصبا  یزدی به تبع صدرا و برخی شارحان فلسفۀ ص ات صااف باالعر  باا ات صااف  میااندرایی  ثانیاا

ت   بع فرقی قائل نشده است. البته او با قدری دق  بع»بالت  خواناده؛ لایکن « باالعر »را یکی از اقساام « بالت 
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بع به ت آن است که بالت  ی با بالعر  مغایر  واقعی    بلکه یکی از اقسام بالغیر است. همین خلط آشکار بودهکل 
بع  میان و بالعر  سبب شده که مثالا سرنشین کشتی یا هواپیما در عاین سااکن باودن  متحار ک مفاهیم بالت 

ر شود. بع تصو   بالت 
ظاهراا تاکنون فقط استاد جوادی آملی به این خلط توجه نموده است کاه البتاه باه دلیال تحلیال نااقص 

ی برای برون  آنهاایی بار ابهاام  ر مثالدهاد  بلکاه باا ذکا رفت از این مشکل ارائه نمی مطلب  نه تنها راه حل 
 گوید:  افزاید. او در این باره می می

بعّشا بعّیاّبالعرض[،ّمفادّمجازیّدارند،ّولیّدرّواژۀّبالت  بۀّات صافّحقیقـیّموصـوفّئاگرچهّهرّدوّ]بالت 
بعّبرایّات صـافّحقیقـیّبـهّکـارّمـی یراّگاهیّبالت  رود؛ّماننـدّات صـافّّبهّوصفّدرّخارجّوجودّدارد،ّز

رود؛ّماننـدّات صـافّسـایهّبـهّّهّحرارتّبهّتبعّآتش،ّوّگاهیّبرایّات صافّمجازیّبهّکارّمیحقیقیّآبّب
ایّوجودّنداردّوّفقطّبهّات صافیّکهّبهّحیثیتّّحرکتّبهّتبعّحرکتّشاخص،ّاماّدرّبالعرضّچنینّشایبه

ّ(.334ّ:1374کندّ)جوادیّآملی،ّّتقییدیّوّواسطهّدرّعروضّنیازّدارد،ّاشارهّمی
بع  دقیقاا معنای ات صاف حقیقی مندرج اسات ناه ندهنگاربه باور    حق آن است که گفته شود در واژۀ بالت 

صافی نیازمند واسطه در ثبوت است  همچون گرم ۀ آنبئآنکه صرف شا شادن آب باه تباع   باشد؛ اما چنین ات 
و تبعای  حرکت سایه به تبع شاخص همانند مثال آب و آتش  بیانگر ات صااف حقیقای همچنینگرمی آتش. 

 است.
بع و باالعر  در آرا یکای از شااگردان مشاترک اسااتید فاوق )غالمرضاا  یاز آنجا که خلط مفاهیم بالت 

اضی(  به نحو روشن بندی همراه با مثالی جامع  در عنوان بعادی  شود  نقد بیشتر این تقسیم تری دیده می فی 
 پیگیری خواهد شد.

اضیّازّمفاهیمتّ.2ـ6ّّ ّخالّاستادّفی  ی 
ّاصیلّوّاعتباریّّلق 
اق خاارجی»خوانیم کاه شار    می ییهستی و چیستی در مکتب صأرادر کتاب  در تعریاف مفااهیم « تحق 

ات بودن»کافی نیست و باید شر  « اصیل»  را هم بدان افزود:« بالذ 
یشه«َّاصالت» اتّبـودن»داریّوَّثباتّوّمانندّآن،ّوّدرّاینجاّبهّمعنایّّدرّلغتّبهّمعنایّر ّاسـت.«ّبالذ 

ات»بهّمعنایّ«ّاصیل»بنابراین،ّ اتّبودنّبهّطورّمطلوّمقصـودّ«ّبالذ  خواهدّبود.ّاماّاینَّاصالتّیاّبالذ 
ـتّداشـتن»نیست،ّبلکهّتنهاَّاصالتّدرّ تّوّواقعی  وّوّموجودی  مـوردّنظـرّاسـت؛ّیعنـیّمـرادّازّ«ّتحق 
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ـوّوّ«اصیل» اتّموجودّاستّنهّبالعرض،ّوّتحق  ّ،ّدرّاینّبحث،ّچیزیّاستّکهّبالذ  تشّازّآن  ّموجـودی 
ّاوست،ّنهّآنکهّبهّواسطه اضی،ّّخود  صفّشدهّباشدّ)فی  تّمت  ّ(.21ّ:1387یّچیزّدیگریّبهّموجودی 

توضی  مطلب اینکه  اسناد محمولی به موضوعی خا   گااهی حقیقای و گااهی مجاازی اسات؛ در 
اسناد آن بر موضاوع  اسناد حقیقی و إلی ما هو له  محمول به واقع  وصف خود موضوع و ِملک اوست و در 

گرچه ممکن است واسطه در ثبوت داشته باشد؛ اما در اسناد مجاازی یاا انیازی به واسطه در عرو  ندارد  
اسناد إلی غیر ما هو له  محمول مستند به موضوع  به واقاع وصاف موضاوع و ِملاک آن نیسات  بلکاه ایان 

موضاوع  واساطۀ اساتناد ایان محماول باه آن  چیز دیگری است که به دلیل نوعی ارتبا  با آن محمول از آِن 
 شااود  تعبیاار می« واسااطه در عاارو »موضااوع گردیااده اساات. از ایاان واسااطه  در فلساافه و منطااق  بااه 

 پاورقی(.  :1387فیا ضی  )
آب »است که اگر گفتاه شاود « جاری شدن آب در ناودان»های مشهور در این خصو   پدیدۀ  از مثال
ات است  ولی اگر گفته شاود   این اسناد  یک اسن«جاری شد   ایان «نااودان جااری شاد»اد حقیقی و بالذ 

اسناد  یک اسناد مجازی و بالعر  است  چه در واقع ناودان ثابت باوده و صارفاا آب درون نااودان جااری 
اِق آن شایء وصاف »گردیده است. به دیگر سخن  ات صاف ناودان به جریان به اعتبار  « شایءباه حاال متعل 

 ان(.صحی  است )هم
ات است ناه صارف  اضی  مراد صدرا نیز از اصیل بودن وجود در اعیان  همین موجودیت بالذ  به باور فی 

ق  لیکن در مقام نقد آرا ق خاارجی  فیلسوفاِن  یتحق  کید وی بیشتر بر صرف تحق  قائل به اعتباریت وجود  تأ
 (. 22وجود بوده است )همان: 

م یکدیگراما از آنجا که مفاهیم اصیل و اعتباری   اضی در ادامه میهست متم   افزاید: ند  فی 
اق » ات نیسات  بلکاه اگار دارای تحق  ق و موجودیات بالاذ  اعتباری عبارت است از شیئی که دارای تحق 

ت به معنای  بع است. بنابراین  اعتباری  ِق آن بالعر  و بالت  ق بالعر »است  تحق  خواهد « موجودیت و تحق 
 )همان(.  «بود

ات»اویّمذکور،ّعنوانّازّشواهدّدع رّبالذ  مّوّتنخ  اتّ«ّتقد  استّکهّصدراّباّعنایتّبهّات صافّبالـذ 
مّوجودّبرّماهیـتّراّازّهمـینّقسـمّدانسـتهّ رّافزودهّوّتقد  مّوّتنخ  وّات صافّبالعرض،ّآنّراّبهّاقسامّتقد 

ّپاورقی(.ّ:استّ)همان
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یابیّآراّ.2ـ6ّّـ1ّّ اضیّپیرامونّمعنایّاصالتّینقدّوّارز ّفی 

اضی ابتدا اس ات و بالعر  تقسیم کارده و در پای آن  « ات صاف»تاد فی  را به دو قسم حقیقی و مجازی یا بالذ 
کیاد بار ضاعف  ات صاف تبعی را معادل ات صاف بالعر  دانسته است. بنابر برخی مطالب پیشین و ضامن تأ

اناواع ات صااف باه نحاو  ربارۀدبندی  الزم است تقسیم دیگری بیان شود تا اصطالحات به کار رفته   این طبقه
 تری سامان پذیرد. مطلوب
مت صاف باه محماولی ا  و ناه مجاازاا ا  توان بر پایۀ اصطالحات پیشین گفت: هرگاه موضوعی حقیقتاا   می

ات»باشاد  آن را شیء ت یا امر ذاتی آن گردد  در صورتی که آن وصف  بیانگر هوی   گویناد  « ات صااف بالاذ 
ف عامال خاارجی )حیثیات تعلیلیاه( در آن نظیر: ناطق برای انسان؛    شایءاما اگر آن صفت به دلیل تصار 

ت خارجی بسته به آنکه خود مت صف به آن صفت باوده  ق شده باشد  آن را ات صاف بالغیر نامند. البته عل  محق 
   یا صرفاا نقش ِاعدادی داشته باشد  خود بر دو گونه است:

اب .1 ت تعلیلیۀ حقیقی  نظیر: حرکت ار   ؛ه به تبع حرکت اسبان مت صل به آنحیثی 
ت تعلیلیۀ ِاعدادی  نظیر: سفیدی لباس به وسیلۀ خورشید .2   4.حیثی 

 توان اذعان داشت که: اینک بر پایۀ این تعاریف و تقسیمات  می
صاااف  ات و ات  صاااف بالااذ  صاااف بااالعر  و خااود مشااتمل باار ات  ؛ ات صاااف حقیقاای در مقاباال ات  الا  او 

 بالغیر است. 
؛ اا ه از نوع حقیقای ثانی  ت تعلیلی  بع یکی از اقسام ات صاف بالغیر است  یعنی هرگاه حیثی  و ناه ا  ات صاف بالت 

توان ات صاف حاصل از آن را ات صاف تبعی نامید. در مقابال  هرگااه موضاوع  مجاازاا باه  باشد  میا  ِاعدادی
ت تقی محمول مت صف گردد که قطعاا نیازمند واسطه ه( خواهد باود  آن را ای برای عرو  )حیثی  ات صااف »یدی 

   5گویند.« بالعر 
 :ایضا  بیشتر مطلب نیازمند طر  مثالی جامع است

ای را در نظر بگیرید که با حرکت دو اسب به حرکت درآمده و شخصی نیز درون کالسکه نشسته  کالسکه 
  ون وصاف متحار کها به حرکت  ات صاف حقیقی است  ولای چا است. در این شرایط  طبعاا ات صاف اسب

ات اسب نیست  نمی ات دانست  بلکه ات صاف آن به حرکت  بالغیر اسات.  بیانگر ذاتی  توان آن را ات صاف بالذ 
آیاد  ولای  های آن واقعاا به گردش درمی ات صاف کالسکه به حرکت نیز  یک ات صاف حقیقی است  زیرا چرخ
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ا تند شدن حرکت آنها  حرکت کالسکه نیز تند چون در حرکت خود  تابع حرکت اسبان است  به طوری که ب
شود و در صورت ایساتادن اسابان  کالساکه  و در صورت کند شدن حرکت آنها  حرکت کالسکه نیز کند می

اما ات صاف شاخص داخال  .رود ایستد؛ ات صاف آن به حرکت  ات صاف تبعی به شمار می نیز از حرکت باز می
 کند. ا بالمجاز است  چه این شخص به واقع حرکت نمیکالسکه به حرکت  یک ات صاف بالعر  ی

ل مواجهیم که باا دعااوی دیگار هستی و چیستی همچنین در فقرات دیگری از کتاب  با دو نکتۀ قابل تأم 
اداناه بادان نکاات  ماا را در راساتای فهام دقیاق ف کتاب در تعار  است. از قضا توجه نق  تر معناای  مصن 

 دهد.  یاری می« َاصالت»
لّنکتۀ ف ضمن اذعان به این مطلب که برخی صدرائیان در ضمن گفتارهاایّ؛او  منشاأ آثاار »شاان  مصن 

ق خارجی دانساته اسات  های امر اصیل می را از ویژگی« بودن ت را معادل عینیت و تحق  دانند  این خصوصی 
اضی   که در توصیف امر اصیل کفایت نمی نشأ آثاار باودن (؛ حال آنکه عینیت  اعم  از م77 :1387کند )فی 
ق در خارج و در عین حال فاقاد منشاأ آثاار پذیرفتاه عنوان  بهاست  چه در برخی مکاتب فکری   امری محق 

 شده است. 
ق در خارج دانسته شده  اما« نور»به تبع « ظلمت»به عنوان نمونه  در فلسفۀ سهروردی   به گمان  ا محق 

  یو ظلماان یسیم موجودات عالم به دو گاروه ناورانفاقد منشأ آثار است. شیخ اشراق ضمن تق ا سهروردی
ق در خارج و آن را به مانند نور  بر دو قسم جوهریرا ن« ظلمت»  داند: یم یو عرض یز محق 

وُرّالعارضّوّإلیئٌةّلغینقسمّإلیّماّهوّهیوّالنورّ دّوّیئٌةّلغیسّهوّهینوٍرّلّیرهّوّهوّالن  وُرّالمجـر  رهّوّهوّالن 
ورّالمحض.ّوّماّل ّوّهوّالجوهرّالغاسوّّینقسمّإلیقةّنفسهّیحقّیسّبنوٍرّفیالن  ماّهوّمستغٍنّعنّالمحل 

لمانیالهّیرهّوّهیئٌةّلغیماّهوّهّیوّإل ّ(.2ّ:107ب،1375ّةّ)سهروردی،ّیئةّالظ 
اد ی« کلیه»و گاه به « برزخ»شتر از آن به یك همان جسم است که البته بی  جوهر تاریاز منظر سهرورد

د یها فاقد آثار بودن ظلمت  نشانه رۀدرباکند؛ اما  یم ل یاشاود  از قب یافت می یدر کلمات سهرورد یمتعد 
کند که از جسام   ی  میخ اشراق تصریاز آن. ش یزیعلیت و صدور چ یر کماالت از آن و نفیعلم و سا ینف

خاود آنهاا سات  ناه معلاول یگردد. او عوار  اجسام را با آنکه خارج از ذاتشان ن یز صادر نمیجسم ن یحت  
ن حاال جاوهر یاسات  اماا در عا یداند و نه از لوازم ذاتشان. در این نگاه  اگرچه جسم  جاوهر ظلماان  می

ست. یت متصاعد نیت و جوهرین ظلمانیاز ا یاثر یعنیاست   یبودنش عدم یو ظلمان یعقل یبودنش امر
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ایساتۀ آن نیشا یزین چیچن اص  حت  ص و تخص   اباد... یب یجوجاود خاار یسات کاه بادون عوامال تشاخ 
 (.109ا  110 :)همان

اق ظلمات در عاالم «ظلمات»ن آثار از یهمۀ ا یبا نف ین است که سهروردیاما شاهد سخن ا    باه تحق 
ِق فاقد آثار معنا دارد. ت و سقم این  6خارج باور دارد  پس در فلسفۀ اشراقی او  امر محق  توجه دارید که صح 

عا و اینکه آیا در متن واقع  امری ف شود یا خیر  چندان محل  نزاع نیست؛ بلکه ساخن بار   اقد آثار یافت میاد 
ق خارجی» میانسر تمایز   در افکار برخی فیلسوفان است.« یت آثارمنشئ»و « تحق 

ق ماهیات باه عاین وجاودات خاارجی اسات  در ابتادا ّ؛نکتۀّدومّ اضی قائل به تحق  از آنجا که استاد فی 
شهرت یافت. از طرفی چون « الت وجود و اصالت ماهیت به تبع وجوداص»دیدگاه وی در محافل علمی به 

اضی ایدۀ مزبور را مورد اصالت وجود و اعتباریات »در حالی که باور او به ا  دانست پسند مالصدرا نیز می فی 
اضای باا  فهمی برخی نقدها و بعضاا کج ا  مشهور است« ماهیت ها نسبت به این دیدگاه روی داد...؛ لاذا فی 

اصاالت »و جعل اصطالحی نو تالش کرد تا دیادگاه خاویش را نیاز « اصالت»یق بیشتر بر روی معنای تدق
ات»بخواند. قید « وجود و اعتباریت ماهیت نیز در همین راستا ذیال مفهاوم اصاالت قارار « موجودیت بالذ 

ات از امور اعتباری   اضی در عین پذیرش قید مذکور و نفی موجودیت بالذ  بااز هام باه جعال گرفت؛ اما فی 
 دهد: حقیقی ماهیات رأی می

گونـهّکـهّلـوازمّّماهیتّموجود،ّچونّعینّوجودّاست،ّبهّجعلّوجودّحقیقتـًاّمجعـولّاسـتّوّهمان
ص،ّبهّجعلّوجودّحقیقتًاّجعلّمی شوند،ّماهیـتّهـمّبـاّجعـلّّوجود،ّمانندّوحدتّوّفعلیتّوّتشخ 

ّانسان،ّاسّوجودّواقعًاّجعلّمی نادیّحقیقیّوّعینّخلوّشـدنّوجـودّانسـانّشود.ّبنابراین،ّخلوّشدن 
یراّاینّدوّازّنظرّواقعّمساوی اضی،ّّاست،ّز ّ(.78ّ:1387اندّ)فی 

ات آن  ات هر امری به معناای پاذیرش موجودیات بالاذ  الزم به توضی  است که پذیرش مجعولیت بالذ 
ات  مجعاول نیسات  در هماۀ  است  چه صرف وجاودات نظر از واجب تعالی که در عین موجودیات بالاذ 

ات  ق وجود امکانی  حیثی  ات است؛ بدین معنا که در تحق  ت بالذ  ات به مثابه مجعولی  امکانی  موجودیت بالذ 
ه ق گرفته است  اما در باب امور ماهوی   تقییدی  ای در کار نبوده و جعل بارئ  بدون واسطه به خود وجود تعل 

ق می به آنها  جعل به واسطۀ وجود مااهوی   حیثیت تقییدی در جعل هر امار« وجود»ی  گیرد و به عبارت  تعل 
ق جعل به  ق جعل به «وجود»است؛ پس تعل  ات و تعل  بع اسات؛ اماا «لوازم وجود»  اسناد بالذ    اسنادی بالت 



 
 
 
 
 

 1397سال سوم  شماره پنجم  بهار و تابستان ّ
 
 

 90 

از منظر غالب فیلسوفان صدرایی ا که ماهیاات را حادود وجاود یاا ظهاور وجاود بارای اذهاان « ماهیات»
اضی مجعول بالعر  و نزدا  دانند می پندارند  که ماهیات را به عین وجود  موجود میا  متفکرانی همچون فی 

بع خواهد بود.  ا مجعول بالت 
ّّدیدگاهّدکترّیثربیّدرّبابّپیشینۀّعرفانیّمفاهیمّاصیلّوّاعتباریّ.2ـ7ّّ

ری و پیشینۀ مسئلۀ  دربارۀاستاد یثربی در متنی انتقادی   تاه ساخن گف« اصالت وجود یا ماهیت»مبادی تصو 
در لغت و عرف با اصطال  فلسفی آن متفاوت « اصیل»شود که مفهوم  ل آن مقاله یادآور مییاست. او در اوا

 است. در عرف عام  هار آنچاه کاه دارای گاوهر و ناژاد نیاک باشاد  همچاون قاوم  خاانواده  انساان و ... 
مستند و صادق  به خبار اصایل  شود. نیز از اقوال ای نجیب و ارجمند خوانده می امری اصیل و دارای پیشینه

 باه اماور عینای و واقعای « اصایل»تعبیر شده اسات. اماا در اصاطال  فلسافی و مباحاث وجودشناسای  
 ؛ 33 :1383دانناد. )یثربای   می« اعتبااری»شود و در برابر آن امور وهمی  نمایشی و خیاالی را  اطالق می

 (.112ا  113 :1388همو  
یت در سخنا اق   ن یثربی آناما نکتۀ حائز اهم  که  محط  بحث در باب امور اصیل و اعتباری  اشایاء محق 

نما است و اال  در معدومات  صالحیت طر  این بحاث وجاود نادارد. باه   کم امور هستی  در خارج یا دست
بیان دیگر  ابتدا باید امری محسوس ما باشد تا در گام دوم از عینیت یا وهمی بودن آن پرساش کنایم؛ ماثالا 

دا باید آسمانی در باالی سر ما رؤیت شود تا بتوان پرسش کرد که آیا واقعاا چیزی به نام آسمان وجاود دارد ابت
 (.  یا امر دیگری به شکل آسمان بر ما پدیدار شده است )همان

 گیرد: سخنان مذکور نتیجه می یدکتر یثربی در راستا
ّکاملّظاه«ّاصالت»بنابراینّدرّفلسفه،ّ رّوجودّباّحقیقتّآنّاست؛ّیعنیّآنچهّبهّنظرّبهّمعنایّمطابقت 

هاّوّآثاریّباشـد.ّایـنّمعنـاّدرّّآیدّکهّموجودّاست،ّدرّحقیقتّنیزّموجودّبوده،ّمبدأّوّمنشنّویژگیّمی
است.ّاعتباری،ّتنهاّنمودّوّپندارّاست:ّظاهرًاّهست؛ّاماّدرّحقیقتّنیسـت.ّ«ّاعتباری»برابرّاصطالحّ

ّهـاّازّچیـزّّباشـد،ّبلکـهّایـنّویژگیّنـداردّوّمنشـنّآثـارّهـمّنمیظاهرّوجود ،ّباّحقیقتّآنّبرابـریّ
ّخیـالیّوّاعتبـاریّّشـوند؛ّامـاّشـماریّبـهّخطـاّمیّدیگریّحاصلّمی ّرونـدّوّآنّآثـارّراّبـهّایـنّامـر 

ّ(.113ّ:1388؛ّهمو،34ّّ:1383دهندّ)یثربی،ّّنسبتّمی
 در اصاطال  عرفاا دانسات  «نمود» و« بود»  بر این اساس باید مفاهیم اصیل و اعتباری را به مثابه یآر 
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 چنانکاه برخای  اسات؛ مسائلهبرای این ا  و نه فلسفیا  اساساا غایت سخنان یثربی نیز  تقریر پیشینۀ عرفانی
ی میرزا محمود شاهابی اثار علمای خاود صدرائیان نیز همین تعابیر را به کار برده  نااظر باه مباحاث  اند حت 

ّ 7نهد. نام می نمود بود واصالت وجود یا ماهیت را رسالۀ 
ّجعلّمعانیّنوینّبرایّمفاهیمّاصیلّوّاعتباریّّ.3ّ

ل بیشتر در کلمات شارحان و ناقدان فلسفۀ صدرا عاالوه « اصالت»یم که در باب مفهوم هست شاهد ییبا تأم 
ات نیاز تکیاه شاده اسات.  ق خارجی  گاه بر منشأ اثر بودن و گاهی بر مجعولیت یا موجودیت بالاذ  بر تحق 

اناد؛ اماا باا   ب صدراپژوهان  این مفاهیم را در عر  یکدیگر به کار برده و بلکه معادل یکادیگر دانساتهاغل
 بایست مفاهیم مزبور را در طول یکدیگر لحاظ کرد.   سایر مکاتب فکری میی لحاظ آرا

ق خارجی»توضی  بیشتر آنکه سه ویژگی  ات»و « یت آثارمنشئ»  «تحق  لی    به نحو تداخ«مجعول بالذ 
ق در خارج به دو دستۀ واجد منشهست  با یکدیگر مرتبط  یتمنشائآثار و فاقد  یتئند؛ بدین معنا که امور محق 

بع مای  آثار تقسیم می ات و مجعول باالت  ق واجد آثار  خود بر دو قسم مجعول بالذ  باشاند؛   شوند و امور محق 
ق در خارج»پس از میان سه ویژگی مزبور   ات»تر و     عام«محق  ن یاتار اسات. در ا    خاا «مجعاول بالاذ 

عیان خواهد شاد. از ایان اطالقاات  « یاعتبار» یآن سه معنا برا اقتضایو به « اصیل» یراستا  سه معنا برا
تعبیر کرد که در قبال هر یاک  باه ترتیاب معاانی اخاص   « َاصالت»توان به معانی عام  خا  و اخص    می

و « اعتبااری»در قباال معناای أخاص  « اصایل»یرد؛ یعنی معناای عاام گ   قرار می« اعتباریت»خا  و عام 
 شوند.  بالعکس و معانی خا  هر دو در کنار یکدیگر فهم می

 اند:  تشری  هر دسته از این معانی به قرار ذیل
ّاعتباریّیمعناّ.3ـ1ّّ ّعامّاصالتّوّاخص 

ق یک مصداق خارجیدر ا اسات  خاواه آن  یساتن آن کاافل دانیاصا یبرای یک مفهاوم  بارا ین معنا تحق 
ات یمنشأ آثار باشد   مصداق بعیا فاقد آثار و خواه مجعول بالذ  ت یاک یدر مقابل  اعتبار .باشد ا مجعول بالت 

یت آثاار و است  چنین امری باه طریاق اولای فاقاد دو ویژگای منشائ یعدم مصداق خارج یمفهوم به معنا
اق یاک فارد خاارجی مجعولیت نیز خواهد بود؛ بنابراین َاصالت یک م فهوم در معنای عام  باه صارف تحق 

شود و اعتباریت یک مفهوم در معنای أخص  به مثابه فقادان مصاداق خاارجی و صارف وجاود   حاصل می
 منشأ انتزاع در خارج یا ذهن است.
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ق خارجی   تبییناقامۀ با این توصیف  سهروردی با وجود  د بر عدم تحق  ه   قائل ب«وجود»ها و دالیل متعد 
قاان باا لحااظ ایان معناا  مالصادرا را قائال باه  همچنینشود.   محسوب می« اعتباریت ماهیت» اکثر محق 

 سااینا    فااارابی  اباان  انااد؛ امااا باار پایااۀ همااین معنااا  ت و محصااول ذهاان بااودن آن دانسااتهیاات ماهیاااعتبار
ب انضمامی از و    رجبعلی تبریزی  قاضی  8پندارند  می  جود و ماهیت سعید و احسائی که اشیاء امکانی را مرک 

ای   همگی قائل به اصالت توأمان وجود و ماهیت به شمار میا  نظر از اختالف در تقریرات  صرفا  آیناد. حت 
 داند  از این گروه است.   صدرا بر پایۀ آن تفسیر که ماهیت را به عین وجود خارجی موجود می

ّخالّاصیلّوّاعتباریّیمعناّ.3ـ2ّّ
اماری کاه در ظارف  یعنایل یاست  پس مفهوم اصا« منشأ آثار بودن»به مثابه « اصالت»در این اصطال   

ات باشد  باکم یک مصداق   خارج  واجد دست بع. در یمنشأ اثر یا آثار است  خواه مجعول بالذ  ا مجعول بالت 
ر است  طبعاا چناین اماری غیار« فقدان آثار»مقابل  اعتباریت یک مفهوم  به مثابه  مجعاول نیاز  و صرف تأث 

ی ممکن است مفهومی واجد مصداق خارجی باشد  اماا باه دلیال نداشاتن اثار خاارجی   خواهد بود. حت 
توان یک مفهوم را به صرف داشاتن مصاداق     نمی«اصالت»اعتباری خوانده شود. بنابراین در معنای خا  

هیم فاقاد مصاداق خاارجی  سو عالوه بار مفاا  دانست  چه باید منشأ آثار هم باشد. از آن« اصیل»خارجی 
 شوند.  به معنای خا  محسوب می« اعتباری»مفاهیم ناظر به امور خارجِی فاقد آثار نیز  

ق خارجی ظلمت به تباع ناور اسات    ری همچون سهروردی که قائل به تحق  در اماا از باب نمونه  متفک 
ه اصالت ناور و اعتباریات ظلمات داند؛ به معنای خا  قائل ب  را فاقد هر گونه آثار می« ظلمت»عین حال 

شود؛ اما همو با لحاظ مفاهیم متعارف وجاود و ماهیات  محکاوم باه اعتباریات وجاود اسات.   خوانده می
ساینا  رجبعلای   آید و فاارابی  ابان  همچنین صدرا بنابر تفسیر مشهور  قائل به اعتباریت ماهیت به شمار می

  گیرند.  ر شمار قائالن به اصلین جای مید همچنان  سعید و احمد احسائی  تبریزی  قاضی
ّاصالتّوّعامّاعتباریّیمعناّ.3ـ3ّّ ّاخص 

ات»ل  یمنظور از امر اص شود  قطعاا  یاست که بدون واسطه مورد جعل جاعل واقع م یزیو چ« مجعول بالذ 
ق ن یدر عالم خارج  منشأ اثر و دارا ین امریچن ات»هوم تر بیان شد  مف  باشد. چنانکه پیش یز میتحق  « بالاذ 

بع»در مقابل  یگاه اعام  از آن دو  یینجا معنایرود و منظور ما در ا یبه کار م« بالعر »و گاه در مقابل « بالت 
بع است ی یاست  پس امر اعتبار ق خاارجی یا مجعول بالت  بع باشد  تحق  ا مجعول بالعر . اگر مجعول بالت 
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ی ممکن است واجد آثار نیز باشد اکثر واجد منشأ انتازاع ولی اگر مجعول بالعر  باشد  حد؛ نیز دارد و حت 
ق خارجی»  هر سه شر  «اصالت»است. بنابراین در معنای أخص   مجعولیات »و « یت آثاارمنشائ« »تحق 

ات ملحوظ است  اما به دلیل تداخل این مفاهیم در یکدیگر  شر  اخیر جاامع هماۀ آنهاا اسات. در « بالذ 
اق در خاارج و واجاد   تر می  ی گستردهمقابل  دامنۀ امور اعتباری بس ی مشتمل بر برخی امور محق  شود و حت 

 اند.   رو اعتباری به معنای عام خوانده شده  شود؛ از این  آثار نیز می
ات دانستن ماهیات  قائال باه اعتباریات وجاود خواناده  به عنوان مثال  سهروردی به دلیل مجعول بالذ 

ات وجود است  فیب معتقدشود و مالصدرا نیز که   می الجمله در زمرۀ قائالن باه اعتباریات   ه مجعولیت بالذ 
و « مجعول بالعر »گیرد  با این تفاوت که به استناد تفسیر مشهور از آثار صدرایی  ماهیت   ماهیت قرار می

شود؛ اما به اعتبار تفسایر برخای صادراپژوهان معاصار  ماهیات   نفاد وجود یا ظهور ذهنی آن محسوب می
بعم» ق به عین وجود خارجی است. « جعول بالت   و محق 

 اند:  گانۀ مزبور در جدول ذیل تلخیص شده  محتوای اطالقات سه
 

ّاطالقاتّّ
ّأخصّخالّعامّاقسامّمفاهیم

ق در خارج مفهوم اصیل  محق 
 منشأ آثار در ظرف خارج
بع ات یا بالت   مجعول بالذ 

ات  مجعول بالذ 
ق در خارج و منشأ آث  ارقطعاا محق 

 مفهوم اعتباری
ق خارجی  فاقد تحق 

اکثر واجااد منشااأ  و حااد 
 انتزاع

 فاقد آثار در ظرف خارج
ق در خارج یاا فاقاد  محق 

ق  تحق 

بع یاا باالعر  واجاد  مجعول بالت 
 آثار یا فاقد آثار

ق ق در خارج یا فاقد تحق   محق 

ّ
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ّگیریّّّنتیجه
م یکادیگر باه کاار وهمامفاهیم اصیل و اعتباری تحت عنوان اوصاف مفاهیم فلسفی   اره باه صاورت ماتم 

  صرفاا تعداد محدودی است طر  کرده« اعتبارات عقلی»تحت عنوان    اند. به جز سهروردی که مباحث  رفته
ر از مالصدرا  در راستای مباحث وجود و ماهیت  در این  اند:  باره سخن گفته  از اندیشمندان متأخ 

ق ا .1 ق افراد آن در ظارف خاارج باه نحاو به باور شیخ اشراق  اگر قبول تحق  ر نوع آن یا تحق  مری به تکر 
 شود.   الیتناهی بینجامد  چنین امری فاقد مابإزاء خارجی است و از اعتبارات عقلی محسوب می

مه   شر  حکیم سبزواری برای اصالت یک مفهوم  دارا بودن دست .2 کم یک فرد خارجی است  اما عال 
ی»مظفر سه شر    را نیز بدان افزوده است.« اثر پذیری»و « اثر گذاری»  «بودن قابل اشارۀ حس 

و « اصایل»ورزد و برخی معانی دیگر   استاد مطهری نیز بر همان معنای مورد نظر سبزواری تأکید می .3
ق به فلسفۀ غرب می«اعتباری» داند؛ حال آنکه برخای اندیشامندان شایعی در     نظیر اصل و فرع را متعل 

  اند.  رایی  نظیر آن معانی را در آثار خویش بیان داشتهتقابل با فلسفۀ صد
ل بر اقسام مفاهیم اعتباری  بر آن اسات کاه ماراد از  .4   امار «َاصاالت»استاد مصبا  یزدی ضمن تأم 

ات و مراد از  لی و بالذ    امر ثانوی و بالعر  است؛ اما او نیز همانند اغلب صادراپژوهان  «اعتباری»او 
 است.   لحاظ نکرده« اعتباریت ماهیت»را در باب تبیین « بالعر »و « بعبالت  «  تفاوت میان 

کید بر پاره .5 اضی با تأ ات تفسایر کارده « َاصالت»ای از کلمات صدرا    استاد فی  را باه موجودیات بالاذ 
در « نماود»و « باود»را معادل « اعتباری»و « اصیل»است و دکتر یثربی نیز با خوانشی عرفانی  مفاهیم 

 داند.  رفان میآثار عا
ر و باا لحااظ ساه ویژگای   اما به نظر می اق خاارجی»رسد با نگاه توصیفی در آثار فلسفی متاأخ    «تحق 

ات»و « یت آثارمنشئ» توان سه معنای متمایز و در عین حال مرتبط بارای زوج مفااهیم   می  «مجعولیت بالذ 
ال بار تماایز میاان مفااهیم « اعتباری»و « اصیل» بع»بیاان کارد. تأم  دو باا   و تقابال آن« باالعر »و « باالت 
ات» ای «بالذ    کلید فهم این معانی تداخلی است. در این نگاه  امر صرفاا موجود  اصیل باه معناای عاام تلق 

ق خارجی  منشأ اثر یا آثااری چناد باشاد  اصایل باه معناای خاا  محساوب   می شود؛ اگر عالوه بر تحق 
ات»گردد و در صورت   می   اصیل به معنای أخص خواهد بود. طبعاا در قبال هر یک از ایان «مجعولیت بالذ 

 قرار دارند.« اعتباری»  به ترتیب سه معنای اخص  خا  و عام «اصیل»معانِی 
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ّهاّنوشتّپی
 

 . این مقاالت به ترتیب زمانی عبارتند از: 1

 . 17-31  صص 60  کتاب ماه فلسفه  شمارۀ «های هستی و چیستی  کاستی»ا 

التی در بداهت اص»ا   .85-140  صص 1  دوفصلنامۀ اشارات  شمارۀ «الت وجودتأم 
ق تبعی ظلمت در اندیشۀ سهروردی»ا   .143-172  صص 17  حکمت اسراء  شمارۀ «اصالت نور و تحق 
  98  دوفصلنامۀ فلسفه و کالم اسالمی  شمارۀ «سینا و بهمنیار  رابطۀ وجود و ماهیت از منظر فارابی  ابن»ا 

 . 277-298صص 
هاای فلسافی و کالمای      فصالنامۀ پژوهش«یا اعتباریت وجود  نزاعی مبتنی بر اطالقات وجود اصالت»ا 

 .  55-76  صص 70شمارۀ 
 .   1-22  صص 96  آینۀ معرفت  شمارۀ «نقد و ارزیابی مشهورترین برهان اصالت وجود صدرایی»ا 

در آثاار « اعتبااری»و « اصایل»فاوت دهی معانی مت  صرفاا در پی سامانشود که مقالۀ پیش رو   . تأکید می2
صدرا باشد؛ هر چند که به دلیال  اندیشمندان مسلمان است نه آنکه به دنبال مقایسۀ آرای ایشان با دیدگاه مال 

 ای ناگزیر است.  شهرت فلسفۀ صدرایی  گاه در مقام تنقی  برخی معانی  طر  چنین مقایسه
 . 29-31: 1389. برای اطالع بیشتر ر.ک: اوجبی  3
زادۀ آملی  به ایان دو    با الهام از برخی مطالب استاد حسنحیثیت تقییأی در حکمت صأرایی. در کتاب 4

الی از طار  ایان بحاث  ف محترم  نتیجۀ محص  اصطال  دربارۀ اقسام حیثیت تعلیلیه اشاره شده  لیکن مؤل 
 (.157ا158: 1389ارائه نداده است )فضلی  

ر سه قسم جلی  خفی و أخفی است که به این اعتبار ات صاف بالعر  نیز بار ه حیثیت تقییدیه  خود ب. البت5
 (.  278: 1  1374سه گونه خواهد بود )آملی  

(  برخای حکایاات 107-110: 2ب  1375)ساهروردی   اإلشاراق ةحکما. عالوه بر مطالب صری  در 6
ق ظلمت به تبع نور و فاقد آثار در ع د تحق  الاف  1375الم خارج است )هماو  تمثیلی شیخ اشراق نیز  مؤی 

 .165ا168: 1392شعاعی    افزا و شیخ  (. تحلیل بیشتر مطلب را در این اثر ببینید: هدایت220: 3
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کیاد بار آراء مالصادرای شایرازی 7 . این کتاب مشتمل بر چند مبحث دقیق در باب وجود و ماهیات  باا تأ
 .1390است؛ برای اطالع بیشتر ر.ک: شهابی خراسانی  

(. 1395افزا و لاوائی    ام )ر.ک: هادایت  ساینا نگاشاته  ی دربارۀ دیادگاه فاارابی و ابنتر مقالۀ مستقل  پیش .8
ا برای اطالع از دیادگاه شایخ بیان شد؛ ام سعید نیز در همین مقاله  ارجاعات ناظر به حکیم تبریزی و قاضی

  و ... 186  127  103  74: 1ق  1428احمد ر.ک: احسائی  
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ّمنابعّوّمآخذ
د. آملی  1 فسیر.دررّالفوائد(  1374تقی )محم     چاپ دوم  قم: مؤُسسۀ دار الت 
ماه و تحقیاق از توفیاق ناصار الباوعلی  بیاروت: شـرحّالمشـاعرق(  1428. احسائی  شیخ احمد )2   مقد 

سۀ البالغ.   مؤس 
فاتّقوام(  1389. اوجبی  علی )3 مهّبرّمجموعهّمصن  ینّرازیّتهرانیّّمقد     تهران: حکمت.الد 
  1  جلاد منتخباتی از  ثار حکماای الهای ایاران  مندرج در ةاالصولّاآلصفی(  1363. تبریزی  رجبعلی )3

 دوم  قم: دفتر نشر تبلیغات اسالمی. چاپ
ه )4    چاپ دوم  قم: مرکز نشر اسراء.1  جلد رحیوّمختوم(  1374. جوادی آملی  عبدالل 
هادی )5   چااپ ساوم  بیاروت: ةاألربعّةفیّاألسفارّالعقلیّةالمتعالیّةتعلیقهّبرّالحکمم(  1981. سبزواری  مال 

راث.  دار إحیاء الت 
  جلاد مجموعه مصّنفات شای  اشاراق  مندرج در آوازّپرّجیرئیلالف(  1375ین )الد    . سهروردی  شهاب6
   به تصحی  هانری کربن  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  3
. به تصاحی  2      جلدمجموعه مصّنفات شی  اشراق  مندرج در انشراوّةحکمب(  1375. _______  )7

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  هانری کربن  تهران: پژوهشگ
. باه 1  جلاد مجموعه مصّنفات شی  اشاراق  مندرج در المشارعّوّالمطارحاتج(  1375. _______  )8

 تصحی  هانری کربن  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
اد  تحقیاق و ویارایش از بودّوّنمـود(  1390. شهابی خراسانی  میرزا محمود )9 امین شااهجویی  محم 

سۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.   ویراست دوم  تهران: مؤس 
   قم: نشر ادیان. حیثیتّتقییدیّدرّحکمتّصدرایی(  1389. فضلی  علی )10
اضی  غالمرضا )11    قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. هستیّوّچیستیّدرّمکتبّصدرایی(  1387. فی 
ی    . قاضی12 دسعید قم  د کلیدّبهشت(  1362مفید )  بن محم  مه و تصحی  از سی  د  مقد  مشکوۀ  قام:  محم 

هراء )س(.  الز 
ااد. مصاابا  یاازدی  13   چاااپ دوم  تهااران: پژوهشااگاه علااوم انسااانی و دروسّفلســفه(  1375تقی )محم 

 مطالعات فرهنگی.
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 .الملل   چاپ چهارم  تهران: شرکت چاپ و نشر بینآموز ّفلسفه(  1385. _______  )14
   تهران: صدرا.6  مجموعه آثار  جلد تعلیقاتّاصولّفلسفهّوّرو ّرئالیسم ( 1375. مطهری  مرتضی )15
   تهران: صدرا.      9  جلد شرحّمبسوطّمنظومه،ّمجموعهّآثار(  1377. _______  )16
ر  17 د. مظف  د  ترجمۀ ابوالفضل محمودی و کالمّاسالمیّوّفلسفه(  1382) رضامحم  د محم  رضاایی  محم 

 چاپ دوم  قم: بوستان کتاب. 
د 18 د. میرداماد  سی  اق و همکااران  چااپ دوم  تهاران: القبساتّ( 1367باقر )محم    به اهتمام مهدی محق 

 دانشگاه تهران.
فات(  1385. _______  )19 ه ناورانی  تهاران: انجمان آثاار و مفااخر مصن  ل  به اهتمام عبدالل  د او    مجل 

 فرهنگی.
-31  صص 60  شمارۀ کتابّماهّفلسفه  «های هستی و چیستی  کاستی»(  1391افزا  محمود )  . هدایت20
17 . 

اسشعاعی    افزا  محمود؛ شیخ  . هدایت21 اق تبعای ظلمات در اندیشاۀ »(  1392) عب  اصاالت ناور و تحق 
 .143-172  صص 17  شمارۀ حکمتّاسراءّ  فصلنامۀ«سهروردی

اصالت یا اعتباریت وجود  نزاعی مبتنای بار اطالقاات »(  1395حسن ) افزا  محمود؛ قنبری   . هدایت22
  . 55-76  صص 70  شمارۀ هایّفلسفیّوّکالمیّّپژوهش  فصلنامۀ «وجود

ساینا و   رابطاۀ وجاود و ماهیات از منظار فاارابی  ابان»(  1395افزا  محمود؛ شااکر  لاوائی )  . هدایت23
 .  277-295  صص 98شمارۀ   فلسفهّوّکالمّاسالمی  دوفصلنامۀ «بهمنیار

د یحیی )24    قم: بوستان کتاب2عیارّنقدّ(  1383. یثربی  سی 
   تهاااران: پژوهشاااگاه فرهناااگ و تـــاریخّتحلیلـــیّانتقـــادیّفلســـفۀّاســـالمی(  1388. _______  )25

 اندیشۀ اسالمی.




