
 

  
  
  

   بداهت وجوداز بداهت موجود تا
  

  ٭دكتر رضا اكبري
  

  چكيده
 بداهت وجود در بستري مخالف با اصالت وجود يا بي توجه بـه اصـالت          مسألة

 كـه   ينا از بداهت موجود سخن گفته است در حال        يابن س  .وجود مطرح شده است   
از آن  لسوفان و متكلمان بعـد      ي و ف  ين طوس يرالدي و خواجه نص   يدر آثار فخر راز   

اند كه    تذكر داده  لسوفاني از ف  ي برخ .ان آمده است  يدو از بداهت وجود سخن به م      
ت ي موجود ي به معنا  ين طوس يرالديچون خواجه نص    هم يكلمه وجود در آثار افراد    

 آيـد،    وجود در ذهن نمـي      با پذيرش اصالت وجود و توجه به اين كه حقيقت          .ستا
قت وجود فقط با علـم      يوجود است و حق   شود صرفاً لوازم     يآن چه از وجود فهم م     

 .شـود    علم حضوري به تـصور و تـصديق تقـسيم نمـي            .شود ي ادراك م  يحضور
 بـداهت فهـم لـوازم       ي وجود از منظر اصالت وجود به معنا        مفهوم  بداهت بنابراين

قت وجـود   ي كه همان حق   -عنوان وجود -ن عنوان   ينون ا عا بداهت تحقق م   يوجود  
  .است خواهد بود

  وجود اصالت. 4   صالت ماهيت ا.3   مفهوم وجود. 2 تصور بديهي . 1 :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه .1
.  است 2هيه توج ي در ناح  1» تسلسل معرفتي  مسأله «، بسيار مهم در فلسفه    مسايليكي از   

 زيرا اثبـات يـك   ، توجيه و دليلي بر باورهاي خود ندارند    ها  Ĥنكند كه انس       بيان مي  مسألهاين  
و  قامه استداللي است كه مقدمات آن استدالل، خود نيز به استدالل نياز دارند            باور نيازمند ا  

ه يـ ت در ناحي در صـدد اثبـات شـكاك   مـسأله ن يـ ا .مسير استداللي، مسيري بي نهايت است   
، صادق از   ي خوش شانس  يتواند از رو   ي انسان حداكثر م   ين معنا كه باورها   يه است به ا   يتوج

ن يـ ا پاسخي را براي آن مهيا كرده اسـت كـه مبنـاي              سألهمارسطو با طرح اين     . ديآب در آ  

                                                 
 )ع(استاديار دانشگاه امام صادق ٭
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 ي استناد به باورها   .)429:  ص ،4( تدالل يا بديهي است    پذيرش باورهاي بي نياز از اس      ،پاسخ

ت نجـات   يان برسـد و از شـكاك      يـ  بـه پا   يا ر استدالل در نقطه   يشود كه مس   ي سبب م  يهيبد
   .)116: ، ص5(ميابي

تدالل و باورها مطرح شـده امـا در مقـام تعريـف و              بحث بداهت هر چند كه در مقام اس       
 بداهت در مقام تصورات، اين گونه نيـست كـه           هي نظر بر اساس  .تصورات نيز قابل طرح است    

 ها  آناي از تصورات نيازي به تعريف ندارند كه           تمام تصورات نيازمند تعريف باشند، بلكه پاره      
 ي نظـر  ايـ  ي اكتـساب   را ها  آنر تصورات كه    گي د ي برا يا هي پا ،ن تصورات يا .ناميم  را بديهي مي  

چـون    هـم  براي حل مشكل تسلـسل معرفتـي،       فيلسوفان مسلمان  .شوند يم واقع م  يخوان يم
ر يـ  و غ   بديهي ها و تصورات، به    آنان معتقدند كه گزاره   . اند   نظرية بداهت را اتخاذ كرده     ارسطو

  .شوند يم مي تقسيهيبد
  

   بداهت موجود.2
اي به بطالن   بحث خود را در باب بداهت تصور وجود با اشارهان مسلمبرخي از فيلسوفان

اشـاره بـه بطـالن تسلـسل و دور معرفتـي در حيطـة                .انـد   تسلسل و دور معرفتي آغاز كرده     
تصورات عالوه بر اين كه مستلزم پذيرش بديهي دانستن برخي از تـصورات اسـت زمينـه را                  

 ،2(كنـد   گنجد فراهم مي    صورات بديهي مي  براي اين ادعا كه مفهوم وجود نيز در ميان اين ت          
  .)98: ، ص1:، ج11 ؛40:ص

ـ  يـ م كـه ا   يا م در واقع ادعا كرده    ينام ي م يهي كه وجود را بد    يهنگام  از ازيـ  نين مفهـوم ب
 يازي ن ي ب يخرا است عبارت اُ   يهيكه وجود بد   ني بر ا  يلسوفان مبن ي ف يلذا ادعا  .تعريف است 

 يهي بـد  ي مسلمان نه تنها مفهـوم وجـود را مفهـوم          لسوفانيف .باشد يف م ين مفهوم از تعر   يا
، ةالنجـا دركتـاب     ابـن سـينا    .اند  نشانده يهين تصور بد  ياند بلكه آن را در مقام نخست       دانسته

ن سـخن نـشان     يـ  ا .)496: ص ،1( 3دانـسته اسـت   » اول براي هـر شـرحي      مبدأ«وجود را   م
 ة شـأني را دارد كـه قـضي    همان، مفهوم وجود در ميان مفاهيم، از نظر فيلسوفان دهد كه  يم

 اول االوائـل دانـسته      ، مذكور ةگونه كه قضي   همان. امتناع اجتماع نقيضان در ميان تصديقات     
  .4شود يمئل محسوب ا اول االو، تصور وجود نيز در ميان تصورات،شده است

هـا در    دهـد كـه ايـن كتـاب         و فلسفي نـشان مـي        هاي كالمي  اما توجهي اندك به كتاب    
برخي از تعاريف ارائـه شـده،       به عنوان نمونه    . هاي متعددي از وجود هستند     برگيرندة تعريف 

  :ميكن ين جا ذكر ميرا در ابراي وجود 
  ؛)97: ، ص1: ، ج11(الذي يكون فاعالً او منفعالً  )1(
  ؛)576: ، ص13( الذي ينقسم الي فاعلٍ و منفعلٍ )2(
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  ؛)18: ، ص1: ، ج9( الذي ينقسم الي فاعلٍ و مفعولٍ)3(
  ؛)97: ، ص1: ، ج11( الذي يصح ان يعلم و يخبر عنه )4(
   ؛)22: ، ص14( الذي يمكن ان يخبر عنه )5(
)6(      الذي ينقسم الي قديمٍ و حادث )ج 9در   چنين با اندكي تغييـر      هم ؛ 576: ، ص 13 ، :

  ؛)18: ، ص1
  ؛)18: ، ص1: ج ،9(ب كون ما وصف به موجوداً ج الذي يو)7(
  ؛)22: ، ص14( الثابت العين )8(
  ؛)18: ، ص1: ، ج9( ما صح التأثير به او فيه )9(
هـاي متعـدد از وجـود بـا بـديهي        تعريـف هست كه آيا ارائ اشود آن الي كه مطرح مي ؤس

 از   تـصور  نيـازي آن    بديهي بودن يك تصور به معناي بي      . دانستن اين مفهوم ناسازگار نيست    
شعر به نيازمندي اين مفهوم بـه        م ،هاي متعدد از وجود     تعريف است حال آن كه ارائه تعريف      

  .تعريف است
 تعارض ظاهري ميان بـديهي دانـستن مفهـوم           رفع يبرا ،طرفداران بداهت مفهوم وجود   

توضـيح ايـن    .  ادعاي لفظي بودن اين تعاريف را دارند       ،هايي از آن    وجود با ارائه چنين تعريف    
  : شده استقسم دانسته سه  بر تعريف،هاي منطق كه در كتاب

  .تعريف شرح لفظ. 3تعريف حقيقي؛ . 2تعريف شرح اسم؛ . 1
ترادف استفاده كنـيم،    لفظ باقي بمانيم و براي تعريف، از الفاظ م        ف، در مقام    ياگر در تعر  
 جـايگزين آن    ،در اين نوع تعريف، فقط مترادف يك لفظ       . لفظ انجام شده است   تعريف شرح   

 أسـد : غضنفر ؛ water:آب: گيرد   مي هاي لغت، صورت    شود، مانند كاري كه در اكثر كتاب        مي
ف بـراي    مفهوم معـرَّ   ،در اين نوع تعريف   ). 12: ص ،115مثال اخير مثال جرجاني است در       (

 اما ذهن از آن غافل است و استفاده از الفاظ مترادف تنبيهـي بـراي ذهـن                   بوده ذهن معلوم 
 يا  لفـظ نكتـه   ف شـرح    يـ  بودن تعر  يهيتنب .كه نزد خود دارد توجه كند       است تا به مفهومي   

: ، ج23؛ 97: ، ص1: ، ج11 ؛40:، ص2 (اند شمندان به آن توجه دادهي از انديارياست كه بس
، ئاي از اوقـات، در تعريـف شـ           امـا در پـاره     .)10:، ص 19 ؛7: ، ص 22؛  112-111: ، صص 1

 ي لغـو  ي پس از دانستن معنـا     ،يفين تعر يروشن است كه چن    .كنيم  ماهيت آن را تحليل مي    
 آن، تعريـف كنـيم، از        اگر ماهيت را قبل از علم به وجـود         ،يفين تعر يچن در   .ك لفظ است  ي

تعريـف  «ايم و اگر آن را بعد از علم به وجود آن، تعريف كنيم،        بهره برده » اسم شرح«تعريف  
بنابر اين، روش تعريف در تعريف حقيقي و شرح اسم، تفـاوتي            . ايم  آن را ارائه كرده   » حقيقي

: ص ،15( . يا لحاظ نكردن آن اسـت      ئلحاظ كردن وجود ماهيت آن ش     ندارد وتنها فرق آن،     
352(.    
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آن است كه وجود، » وجود، نيازمند تعريف نيست «هحال بايد گفت كه منظور ما از جمل      

پـس   .اين عبارت، نافي تعريف شـرح لفـظ وجـود نيـست           . تعريف حقيقي و شرح اسم ندارد     
ان يـ  حاصـل را م    يدانست و تعـارض ظـاهر     ف شرح لفظ    يف را تعر  ين تعار ي ا يتوان تمام  يم
ال اين است   ؤ اما س  .ف متعدد از آن، برطرف ساخت     ي دانستن مفهوم وجود و ارائه تعار      يهيبد

ان يـ بـه ب   .كه چرا نتوان تعاريف ذكر شده را براي وجود تعريف حقيقي يا شرح اسم دانـست               
 ين داور يـ  ا ي بـرا  يم و چه مالكـ    ي كن يف را شرح لفظ تلق    ين تعار يد ا يبا يليگر به چه دل   يد

  :ل استناد كرديتوان به دو دل ين مقام ميدر ا. ميدار
حقيقي يا شرح اسم دانستن اين تعاريف منجـر بـه حـصول            ،يجرجان از نظر    :ل اول يدل

 ارائه  ست كه   يو ممكن ن   ،شود كه از مغالطات تعريف است        مي ها  آندور معرفت شناختي در     
 را مرتكب   يا ن مغالطه يچن فلسفه و كالم هستند      كنندگان اين تعاريف كه همگي از بزرگان      

  :سازد يم معلوم ها آن در  راوجود دورف ين تعاري از اي برخيبررس). 12: ص ،8( شوند
استفاده شده است و ثابت يعني      » ثابت«از لفظ   » الوجود هو الثابت العين   «در تعريف   . 1

 بنـابر   ؛»وجـود «ادف است بـا     متر» ثبوت«از طرف ديگر  . آن چه كه در عالم واقع، ثبوت دارد       
  .)4: ، ص17(شود  در تعريف، باعث دور مي» ثابت«اين، اخذ كلمة 

. از فاعل و منفعل اسـتفاده شـده اسـت     » الوجود ما يكون فاعالً او منفعالً     «در تعريف   .  2
فاعل و منفعل به معناي موجود فاعل و موجود منفعل است و لذا فهم مفهوم فاعل و منفعل                  

چنـين در    هم .)98: ، ص 11(شود    مفهوم موجود است كه سبب حصول دور مي       در گرو فهم    
دانيم كه مصدر ايـن فعـل متـرادف بـا             استفاده شده است و مي    » يكون«اين تعريف از كلمة     

  .)4: ص ،17(وجود است 
. اسـتفاده شـده اسـت     » امكان«از  » الوجود هو الذي يمكن ان يخبر عنه      «در تعريف   .  3

در گـرو   » امكان«لذا فهم مفهوم    . تضا بودن نسبت به وجود و عدم است       امكان به معناي الاق   
  .)همان( شود فهم مفهوم وجود و عدم است كه سبب حصول دور مي

هـا از     در ايـن تعريـف    . سـازد  يف روشـن مـ    ين تعـار  يـ ز وجود دور را در ا     ي ن يگرينكته د 
كه در مقام تحليـل    استفاده شده است يا اين    » ئش«يا  » امر«،  »الذي«،  »ما«هايي مثل     كلمه

اين تعـابير همگـي متـرادف بـا         . بريم  ها پي مي     در اين تعريف   ها  آنو بررسي به وجود مضمر      
: ، ص11؛ 576: ، ص13 ؛41: ، ص2 (5گردنـد  وجود هستند و سبب دوري شدن تعريف مـي        

97(.  
بـسياري از    د كـه    يـ آ يم الزم م  يا شرح اسم بدان   ي يقيف را حق  ين تعار ي اگر ا  :دومل  يدل

نمايد ارائه     كه آن نيز از مغالطات تعريف است و بعيد مي           باشند  تعريف به اخفي   ،ن تعاريف اي
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ز بـه چنـد نمونـه       يـ ن مورد ن  يدر ا  .كنندگان اين تعاريف به حصول آن بي توجه بوده باشند         

  :ميكن ي ماشاره
اخفي از وجود است    » تحص«،  »الذي يصح ان يعلم و يخبر عنه      «در تعريف وجود به     . 1
علـم  « است و روشن است كـه        »عدم امتناع وجود و عدم امتناع عدم      «ا صحت عبارت از     زير

نيز كه متوقـف    » يخبر«چنين كلمه    هم.  تقدم دارد  »علم به عدم امتناع وجود    « بر   »به وجود 
 زيرا خبر سخني است كـه امـر         باشد يماست اخفي از وجود     » خبر«فهم مصدر آن يعني      بر

و بـه  » خبـر «دهد و لذا فهم مفهـوم         ديگر اسناد مي     به معلومي  را به سلب يا ايجاب      معلومي  
  .)98: ، ص1: ، ج11؛ 41:، ص2(است » وجود«در گرو فهم مفهوم » يخبر«تبع آن 

ف نـسبت بـه     نيز اخفي بـودن معـرِّّّ     » الذي يكون فاعالً او منفعالً    «در تعريف وجود به     . 2
ـ    اخفي از وجود     »منفعل« و   »فاعل«. ف مشهود است  معرَّ رف مفهـوم وجـود را      هستند زيرا ع
لـذا چگونـه    . دانند بالضروره هر موجودي يا فاعل يا منفعل اسـت           كه نمي   در حالي  ،دانند  مي

-40:، صـص 2( معرِف وجود و اجلي از آن محسوب شـوند  ،»منفعل«و  » فاعل«ممكن است   
41(.  

ه اسـت    بود يهي بد يلسوفان مفهوم ي دهد كه مفهوم وجود نزد ف      يحات نشان م  ين توض يا
ل يـ  اسـت دال   يهي بد يلسوفان كه مفهوم وجود مفهوم    ين مدعا به ف   ي نسبت دادن ا   يو ما برا  

  .مي داريواف
  

   بداهت وجود.3
 ين ميـان فيلـسوفا    ،در مقام تعريف وجـود     : توجه داده است    نكته مهمي  تفتازاني ما را به   

ون فخـر رازي و     چـ   و افرادي هم   ك سو يز متكلمان متقدم از     ين  و چون فارابي و ابن سينا     هم
هـاي فـارابي،      با مراجعه به كتاب   . وجود دارد تفاوتي   گري د ي از سو  خواجه نصيرالدين طوسي  

و » ثابـت العـين   «چـون    هايي هم   يابيم كه آنان تعريف     ابن سينا و نيز متكلمان متقدم در مي       
: ، صـص  2. (»وجـود «اند نـه بـراي        ذكر كرده » موجود«را براي   » الذي يمكن ان يخبر عنه    «

هـا را      طوسـي همـين تعريـف      ني الـد  چون فخر رازي و خواجه نصير      ، اما افرادي هم   )40-41
د، نيز اشكالي مشابه بر عبارت خواجـه        ةاصفهاني، شارح قديم تجري   . اند  آورده» وجود«جهت  

» ثابـت العـين   «گويد اين سخن خواجه كه وجود را به           او مي . طوسي در تجريد االعتقاد دارد    
بـوده  » موجـود « است زيرا اين تعريف در نزد پيشينيان تعريف          6لتعريف كرده، سخني مخت   

او .  اصفهاني در مقام پاسخگويي به اين اشكال بر آمده است          ، در عين حال   .»وجود«است نه   
كه طوسي تعريف ذكر شده را تعريف وجود دانسته آن باشد كه اگـر               گويد شايد علت اين     مي

در مقام ادراك و جهل بـراي او  » موجود«و » وجود«كسي معناي صيغة اسم مفعول را بداند،      
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مساوي خواهد بود و لذا اگر موجود تعريف حقيقي ندارد، معلوم خواهد شد كـه وجـود نيـز                   

  تعريـف ،وجود كه خواجه به جاي تعريف هبه همين علت بود. تعريفي حقيقي نخواهد داشت 
   .)17: ، ص18( را آورده است موجود

مشتمل بـر دو چيـز   » موجود«كند كه  هاني بيان ميجرجاني در مقام توضيح سخن اصف 
مفهـوم  . جا از نـوع اسـم مفعـول اسـت           مشتق كه در اين    ةمفهوم وجود و مفهوم صيغ    : است

را » وجـود «لذا اگر كسي مفهـوم      . مشتقات براي تمام كساني كه زباني را بدانند معلوم است         
را هم خواهد دانست    » موجود«بداند با توجه به شناختي كه از مفهوم مشتقات دارد، مفهوم            

بر ايـن اسـاس     . را هم نخواهد دانست   » موجود«را نداند، مفهوم    » وجود«و اگر كسي مفهوم     
يابيم كه اين نيازمنـدي در        نيازمند تعريف است در مي    » موجود«اگر كسي بگويد كه مفهوم      

را » موجود « بنابر اين، اگر افرادي    .»موجود«است نه خود مفهوم     » وجود« مفهوم   واقع از آنِ  
. انـد   تعريـف كـرده   » ثبـوت العـين   «را بـه    » وجود«اند در واقع      تعريف كرده » ثابت العين «به  

جـا   نيز صادق اسـت و در ايـن       » ما يمكن ان يخبر عنه    «به  » وجود«همين مطلب در تعريف     
جا هرچند كـه يـك       خالصه اين كه در اين    . تعريف شده است  » امكان االخبار عنه  «وجود به   

 بـه   )وجـود ( تعريف شده اما در واقع مبدأ اشـتقاق          )ثابت( به يك مشتق ديگر    )دوجو(مشتق  
 اشـكالي نيـست كـه خواجـه         ،بـه ايـن اعتبـار     .  است  تعريف شده  )ثبوت(مبدأ اشتقاق ديگر    

  .)12: ، ص8(را به ثابت العين تعريف كرده است » وجود«
لخـص سـخن    او م . پـذيرد    و نيـز جرجـاني را نمـي        تجريدي سخن شارح قديم     چاما قوش 

 در  شـده باشـد،   تعريفييك مشتق به مشتق ديگر هر جا كه داند كه در    جرجاني را آن مي   
ن سـخن را    يـ ت ا يـ  كلّ يقوشـچ .  اشـتقاق تعريـف شـده اسـت        أ اشتقاق بـه مبـد     أ مبد ،واقع
 ممكن است در جايي تعريف يك مشتق به مشتق ديگر صحيح باشد اما      از نظر او  . رديپذ ينم

دهـد     مثال را در اختيار ما قرار مـي        او دو .  اشتقاق صحيح نباشد   أمبد اشتقاق به    أتعريف مبد 
  :كنيم يمكه به يك مثال اشاره 

ف يـ  تعر  يك مشتق با استفاده از مشتق ديگـر        ،اين تعريف در  : متحرك باالراده  =حاس
» احساس« يعني  معرَّف اشتقاقِأاگر سخن جرجاني درست باشد بايد تعريف مبد   .  است شده

م احـساس را بـه      ي و بتـوان   نيز صـحيح باشـد    » هحركت باالراد «ف يعني   رِّ مع قِ اشتقا أبه مبد 
توانـد تعريفـي بـراي        نمـي » حركـت بـاالراده   « در حـالي كـه       ميف كنـ  يـ حركت باالراده تعر  

  .باشد» احساس«
. ي مثالي است تا نشان دهد كه تبيين جرجاني تبيين كـاملي نيـست             چمثال نقض قوش  

 او گاهي كـه  نظراز . نهد  در اختيار ما مي   داند يم كامل   وددگاه خ ي از د  ي تبييني را كه   چقوش
 أال از مبـد ؤتر، س  به تعبير دقيق وال از خود مفهوم مشتق استؤشود س   ال مي ؤاز مشتقي س  
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تـوانيم     مشتق ديگري را استفاده كنيم مي      ، اگر در مقام تعريف    ،در اين صورت  . اشتقاق است 

   اشـتقاق    مبـدأ   اشـتقاق بـه    أر واقع تعريف مبد    مشتق به مشتق ديگر د     ادعا كنيم كه تعريف 
 پرسـش از    ،چيست و مقصودش از ايـن پرسـش       » متحرك« اگر كسي بپرسد كه      مثالً. است
مفهوم مشتق باشد و پاسخ زير را در اختيارش قرار دهيمخود  :  

  الخارج من القوة الي الفعل: المتحرك
  : تقاق استفاده كنيم اشأف از مبدف و معرتوانيم به جاي مشتق در معرِِّ مي

  الخروج من القوة الي الفعل: هالحرك
در مورد چنين پرسشي سخن جرجاني صحيح است و تعريـف مـشتق در واقـع تعريـف                  

ال از ؤال از مـشتق، سـ  ؤاما بايد توجه داشته باشيم كه در اكثر موارد، سـ       .  اشتقاق است  أمبد
مفهوم مشتق بـر آن صـدق       ال دربارة آن چيزي است كه       ؤمفهوم مشتق نيست بلكه س     خود
كنـد،    ال مـي  ؤي كه شخصي در باب مفهوم مشتقي س       د در اكثر موار   ،به تعبير ديگر  . كند  مي

شناسـد و در صـدد اسـت تـا          كند از وجه يا وجوهي مي       آن چه را كه مشتق بر آن صدق مي        
» ضـاحك « كسي بپرسد كه      اگر مثالً. وجه يا وجوه ديگري از آن را مورد شناسايي قرار دهد          

كند و پاسـخ بـشنود        ال از مصداقي باشد كه ضاحك بر آن صدق مي         ؤست و مقصودش س   چي
 تعريـف   ن جـا  ي در ا  توان گفت كه تعريف مشتق به مشتق        نمي كه ضاحك همان كاتب است    

 تـوان    اشتقاق است زيرا در حالي كه ضاحك همـان كاتـب اسـت نمـي               أ اشتقاق به مبد   أمبد
  .  دانستضحكتعريفي براي   راكتابت

و » ثابـت العـين   « اگر تعريف وجود به   . گردد   با اين تبيين به بحث وجود باز مي        يچقوش
ا  ، سخن جرجاني درست خواهد بـود      ،از نوع اول باشد   » ما يمكن ان يخبر عنه    « ي چ قوشـ   امـ

ثابـت  «را بـه    » موجـود « يعني كسي كـه      ،معتقد است كه اين دو تعريف از نوع دوم هستند         
خواسـته تـا وجهـي       خود مفهوم مشتق نبوده، بلكه مـي      تعريف كرده در صدد تعريف      » العين

» ثابت العين « كند با استفاده از تعبير      ديگر از وجوه آن چه را مفهوم موجود بر آن صدق مي           
ي آن است كه اگر تعريف موجود را به دو تعريف ذكر شده از              چدليل ادعاي قوش  . روشن كند 

بدانيم كـه مطمئنـاً نادرسـت       » مكان الخبر ا«را» وجود «آيد كه مثالً    نوع اول بدانيم، الزم مي    
  .)5-4: ، صص17(است

ي، سخن صحيحي است اما صحت اين سخن به معنـاي       چرسد كه سخن قوش     به نظر مي  
ليل استفاده وجود به جـاي موجـود در تعبيـر       عنادرستي توجيه اصفهاني و نيز جرجاني در ت       

  .ود خواجهخواجه نصير الدين طوسي است و نه به معناي نادرستي تعبير خ
 ي بـرا ي، وجهـ ي و جرجـان ين اصـفهان يي كردن تبين نادرست تلقيتوان در ع يچگونه م 

بـه جـاي    » وجـود « است كه علـت اسـتفاده خواجـه از            آن  حق افت؟يصحت سخن خواجه    
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 و لـذا او   است»موجود« در نزد خواجه لفظي ديگر براي      »وجود«  لفظ آن بوده كه  » موجود«

 مير  .كردند عدول نكرده است    يخود را در باره موجود مطرح م      ان كه مباحث    ي مشائ ياز مبنا 
 عبارتي را از خواجه نـصير الـدين طوسـي           تجريد االعتقاد سيد احمد علوي در شرح خود بر        

  .)15: ، ص16(نقل كرده است كه مؤيد اين ادعاست 
  » انهم ربما اطلقوا اسم الوجود علي الموجود فيكونان اسمين مترادفين«

يـابيم    سخن صحيحي  است زيرا در آثار بهمنيار نيز در مـي      احمد علوي مير سيد   سخن  
و نحن اذا قلنا وجوده كذا يعني به موجوديتـه          « :كه او وجود را مترادف موجود دانسته است       

  .)287: ، ص7(» فكان يتسلسل فانه إن عني به غير هذا احتيج الي وجود آخر
از نظـر او وجـود      . افتـه اسـت   يداوم   ت يچون دشتك   هم يترادف وجود و موجود نزد افراد     

شـود   ير وجـود اسـتفاده مـ      يـ  است و اگـر از تعب      ي و خارج  ي اعم از ذهن   يفاقد هر گونه فرد   
گـر  يز د يـ  و ن  يدگاه دشـتك  يـ د 7.)29-28:  صـص   و 5: ص،  10 (مقصود همان موجود اسـت    

: ج همـان، ؛  416: ص ،1: ،ج21(ت مورد تفطن مال صدرا بـوده اسـت          يطرفداران اصالت ماه  
دهـد   ين مطلب را تذكر مـ     يد ا يگو يجود سخن م   كه مالصدرا در باره و     ينگام ه .)75: ،ص6

 و  »يت مـصدر  يـ موجود«ر خـودش    يـ  و بـه تعب    ، آن ي مصدر يان وجود به معنا   يد م يكه نبا 
كند كه   يان م ين حال ب  ي و در ع   )406:  و ص  65: ص ،1: همان، ج (  خلط كرد  يوجود خارج 

  .)23( نبوده استيت مصدري جز موجوديزيجود چقت وي حق، از متقدمانيبرخ در نظر
 كه نيازي به نكات مفصلي كه جرجـاني گفتـه نيـست و              دهد ين مطالب نشان م   يهمه ا 

شـكالي  توانـد ا    شود و نمـي     ي نيز صرفاً اشكالي به تبيين جرجاني محسوب مي        چاشكال قوش 
  .ده استيشياند يان مي و خواجه در سنت مشائمعتبر بر خواجه تلقي گردد

ار يشه متقدمان طرح شـد نكتـه بـس        ي كه در مورد ترادف وجود و موجود در اند         ياحثمب
 تعاريف ارائه شده براي وجود در يك بستر مخالف با اصالت و تحقق              :كند ي را آشكار م   يمهم

كنـد كـه وجـود     خواجه خود در باب وجود بيان مي     .  ارائه شده است    توجه به آن   يا ب ي وجود
 وجود را معقول ثاني فلـسفي       ، عين نيست و به همين علت      لم عا چيزي جر تحقق ماهيت در    

 .)65:  ص و29: ، ص 14 ( ماهيـت متحقـق در عـالم واقـع اسـت           ، انتزاع آن  أداند كه منش    مي
 يش از خـود دارد بـه درسـت        ي پـ  ي كه از سنت فلسف    يقيز با اطالع دق   ين جا ن  يمالصدرا در ا  

پردازد  يز ميالبته به نقد آن ن د وده ي نسبت مچون خواجه  همي متقدماندگاه را بهين ديهم
 تعاريف ارائه شده براي وجود در يك بستر مخـالف بـا             ن ادعا كه  يبه ا  .)185: ، ص 9: ،ج21(

  .م گشتي مجدداً باز خواهاصالت و تحقق وجود ارائه شده است
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   بداهت وجود و خفاي وجود.4
  م كـه   ي هست يدگاهي دانسته است شاهد د    يهي كه مفهوم وجود را بد     يدگاهيدر مقابل د  

ات سـابق را  يتوان مدع يچگونه م .كند ي ميمعرفوجود را غير بديهي و حتي غير قابل تصور       
ن يدر مورد ا .مين ادعا جمع كنيم با ايان داشتي دانستن وجود ب يهيل در باب بد   يكه به تفص  
صاص  اخت يه مرحوم سبزوار  ين نخست را به نظر    ييتب. ن را ذكر كرد   ييتوان دو تب   يتعارض م 

ن يـ ن مقالـه اسـت؛ ا     ي ا ي محور يد كننده ادعا  ييد تأ يآ ين دوم كه در ادامه م     يي تب .ميده يم
 توجه بـه اصـالت وجـود        يا حداقل ب  يت محور   يك نگاه ماه  يادعا كه بحث بداهت وجود در       

  . مطرح شده است
طرفـداران بـداهت    .  از ديدگاه مرحوم سبزواري تقابل موجود، تقـابلي ظـاهري اسـت            .1

ـ    بر يمبن گروه ديگر    ادعاي كه اند حال آن    ر باب مفهوم وجود سخن گفته     وجود، د  ل غيـر قاب
لت مخفي بودن حقيقت شان، عياز نظر ا. بوده استوجود  در باب حقيقت  وجود بودن   تصور

 در تبيـين عـدم      شانيـ  ا .آيـد   وجود براي انسان آن است كه حقيقت وجـود بـه ذهـن نمـي              
اسـتدالل اول،  .  اسـت و استدالل را اقامـه كـرده    د ،دسترسي مستقيم ذهن به حقيقت وجود     

  .)42: ، ص12 (: اثر بودن حقيقت وجود استأمبتني بر منش
  

 ) فرض(                                                                       .به حقيقت وجود، علم داريم. 1
 )يه وجود ذهنياساس نظربر (    . نزد عقلئ حصول حقيقت ش=ك شئيقت ي حقعلم به. 2
 )2و1از(                        . حصول حقيقت وجود در ذهن= علم به حقيقت وجود. 3
گاه حقيقت وجود در ذهـن مـا حاصـل شـده      اگر به حقيقت وجود، علم داشته باشيم، آن . 4

 ) ، دليل شرطي3و1(                               .است
گاه حقيقت وجود حاصل در ذهـن، يـا          ده باشد، آن  ذهن حاصل ش   اگر حقيقت وجود، در   . 5

 .وجود خارجي است يا داراي آثار وجود خارجي نيست داراي آثار
 )فرض(                 .اصل در ذهن، داراي آثار وجود خارجي استححقيقت وجود . 6
 .آن چه داراي آثار خارجي است، حاصل در ذهن نيست. 7
 ) تناقض7و 6(                        . در ذهن نيستحقيقت وجودحاصل در ذهن، حاصل. 8
   .چنين نيست كه صورت وجود حاصل در ذهن، داراي آثار وجود خارجي باشد. 9

 )، برهان خلف6-8(                                  
 )فرض(               .حقيقت وجود حاصل در ذهن، داراي آثار خارجي نيست. 10
 .منشأ آثار بودن استحقيقت وجود، عين . 11
 ) تناقض11و10(                      .حقيقت وجود حاصل در ذهن، حقيقت وجود نيست. 12
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، 12-10( .نباشـد  آثارخـارجي  داراي در ذهـن،   حقيقت وجود حاصـل    كه چنين نيست . 13

 )برهان خلف
ست چنين نيست كه حقيقت وجود حاصل در ذهن، داراي آثار خارجي باشد و چنين ني. 14

 )، عطف13و9(                     .كه حقيقت وجود حاصل در ذهن، داراي آثار خارجي نباشد
 ) رفع تالي14و  5(    .چنين نيست كه حقيقت وجود، در ذهن حاصل شده باشد. 15
  ) رفع تالي15و 4(         .چنين نيست كه به حقيقت وجود، علم داشته باشيم .16

 نـزد  ئ، ماهيت آن شئريه است كه هنگام علم به يك شاستدالل دوم، مبتني بر اين نظ   
  )7: ، ص22 ؛42: ، ص12: (شود، تقرير استدالل چنين است ذهن حاضر مي

 . نزد ذهن حاضر استئاگر به چيزي علم داشته باشيم، آنگاه ماهيت آن ش. 1
  .    شود حاضرمي اگر به وجود، علم پيدا كنيم، آن گاه ماهيت وجود، نزد ذهن،. 2

 )1ق گزارة ي از مصاديكي(      
 .ماهيت ندارد وجود،. 3
 تواند نزد ذهن حاضر شود اگر چيزي ماهيت نداشته باشد، نمي. 4
                       )4ق گزارة ي از مصاديكي( .تواند نزد ذهن حاضر شود نمي اگر وجود ماهيت نداشته باشد،. 5
 ) وضع مقدم3و 5(                   . چنين نيست كه وجود، نزد ذهن، حاضر شود. 6
  )، رفع تالي6و2(         . چنين نيست كه به حقيقت وجود، علم داشته باشيم. 7

) غير قابـل تـصور بـودن وجـود    (به نقل از طرفداران ديدگاه دوم    استداللي  فخر رازي   . 2
د اگـر وجـو   : چنـين اسـت  اسـتدالل  آن   .نهد يار ما م  ي را در اخت   يگرين د ييتب  كه ارائه كرده 

گاه خداوند كه از نظر فيلسوفان عين وجود است معلوم خواهد بود در حـالي                معلوم باشد آن  
دهـد مفهـوم وجـود نيـز      كه ذات خداوند به هيچ وجه معلوم نيست كه اين خود نـشان مـي          

ت يخ كه وجود و ماهيش ن اشكال را بري فخر ا.)102: ، ص11(غير قابل تصور است   مفهومي
ن اشـكال بـر     ي معتقد اسـت كـه همـ       يكند ول  ي م ي وارد تلق  يند اشكال دا ي م يكيخداوند را   

دانـد   يت مـ  يـ ز از ماه  يز آن را متمـا    يرش بداهت وجود، در خداوند ن     ين پذ يخودش كه در ع   
  .)104: ص همان،(ستيوارد ن
ه كـه  يـ ن توجيـ مستشكل، بداهت وجود را بـا ا . مين استدالل دقت كني در ايم كم ييايب

 ذات خداوند به هيچ وجـه معلـوم         ، حال ني ع درو   عين وجود است     خداوند از نظر فيلسوفان   
قـت وجـود    يدهـد كـه از نظـر مستـشكل، حق          ين مطلب نشان م   يا. ، انكار كرده است   نيست
 بـر   يلـ ي با مفهوم وجود ندارد چرا كه مستشكل، نامعلوم بـودن وجـود خداونـد را دل                يتفاوت

او . ن ادعـا اسـت    يد هم يز مؤ ي ن يازپاسخ فخر ر  .  كرده است  ينامعلوم بودن مفهوم وجود تلق    
ن يـ  ا  كه كند يان م ي بلكه ب  ، است قدهد كه مستشكل گرفتار خلط مفهوم و مصدا        يپاسخ نم 
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دهـد كـه فخـر     ين پاسخ نشان مـ يا .دگاه خود او ناوارد استينا وارد و بر د    ياشكال بر ابن س   

مجزا از مفهـوم     يقت وجود، امر  ي كه حق  ين تلق يا.  با مستشكل دارد   ي مشابه يز تلق ي ن يراز
ز ي ن ي مثل دشتك  ي افراد ي از سو  ن ادعا ي ا ز گفته شد،  يتر ن  شيگونه كه پ   همان. ستيوجود ن 

مالصـدرا   . شـود  ي وجود م  ي برا ي منكر هر گونه فرد    ي كه دشتك  يا  به گونه  د شده است  ييتأ
دگاه را بـه  يـ ن ديان، همـ ينيشيـ ت، در مقام گـزارش از پ ين مخالفت با اصالت ماهيز در ع ين

  .دهد ي نسبت ماه آن
 بـداهت وجـود در      مسألهن كه   ي بر ا  يم مبن يدين مقاله رس  ي ا ي محور يما مجدداً به ادعا   

   .  توجه به آن شكل گرفته استيا بي مخالف اصالت وجود يبستر
  

  گيري  نتيجه.5
 اثر گذار بر مسالة بداهت      امور از   ي محور ماهيتدهد كه نگاه     يآن چه گفته شد نشان م     

 شأن معقـول ثـاني       حداكثر  وجود، قتي حق  بر اساس نظرية اصالت ماهيت،     .استبوده  وجود  
 فاقـد هرگونـه     يچـون دشـتك     هـم  كند و حتي در نزد برخي انديشمندان        فلسفي را پيدا مي   

در نگـاه  . سـخن گفـت  » موجود«شود و به جاي آن بايد از  فردي اعم از خارجي و ذهني مي 
 ، بـه عبـارت ديگـر در ايـن نگـاه، وجـود      . بداهت وجود به معناي بداهت موجود اسـت        ،اخير

 بـداهت وجـود بـه معنـاي         ،مصدري و به معناي موجوديت است و به همين دليـل            مفهومي
اسـتفاده از   ل  يـ بـه دل   ،در ايـن نگـاه، تعـاريف ارائـه شـده از وجـود             . بداهت موجوديت است  

 را  ها  آنل  ين دل يخواهند بود و به هم    ، دوري   ها  آنو نظاير   » ئش«،  »الذي«هايي مثل     عبارت
  .ميكن يف شرح لفظ لحاظ ميبه عنوان تعار

ود توجه   بداهت وج  مسألهنظر اصالت وجود به     م از م  ياگر بخواه ن است كه    يحال سؤال ا  
 در ساختار فلسفه مالصدرا     م از منظر اصالت وجود    ي اگر بخواه  .دهد ي رخ م  يرييم چه تغ  يكن
 مواجـه  ي بـا دو مطلـب محـور   م،ي بداهت وجود و مباحث مربوط به آن صحبت كن  مسألهبه  

  :م شديخواه
، معلـوم  يدر علم حضور.  استياز نظر مالصدرا علم انسان به نفس خود، علم حضور     . 1
علـوم انـسان    م ، نفس  خود ، انسان به نفس   ي در علم حضور   ،نيبنابرا.  خود شئ است   ،بالذات
 نا انـس  يور را به علم حـض     ، اصالت وجود  يعني ، فلسفه مالصدرا  يحال اگر اصل محور   . است

 لذا انسان بـا     . انسان معلوم بالذات است    ي نفس برا  وجودشود كه    يم معلوم م  ييافزايبه خود ب  
ن مطلـب  يـ  ا،ن صورتيدر ا.  دارد و به آن عالم است  ي از مراتب وجود رابطه حضور     يا مرتبه

دا يـ  پ يگـر ير د يا تفـس  يـ  است نادرست خواهد بود      يت خفا و پنهان   يقت وجود در غا   يكه حق 
م الزم  ي بـدان  يت خفـا و پنهـان     يـ اقت وجود را در غ    يم هنوز هم حق   ياهد اگر بخو  يشا. كند يم
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. ميقت وجود را وجود خداوند بدان     يم و مقصود از حق    ي وجود شو  يباشد قائل به وحدت شخص    

معلول وجود خداوند است و علـم معلـول          وجود انسان     در فلسفه مالصدرا   ن كه يبا توجه به ا   
تواند وجود خداوند را در مرتبـه        يشود كه انسان نم    يت روشن م  به علت در مرتبه معلول اس     

 وجود تنهـا وجـود      يكه در نگاه وحدت شخص    -ن رو وجود خداوند     يخداوند درك كند و از ا     
   . خواهد بوديت پنهاني در غا-عالم است

ق علـم   يـ قت وجـود صـرفاً از طر      يه علم به حق   د دارد ك  يصدرا در موارد متعدد تأك    مال. 2
، 178 :ص ،23؛ 6 :ص ،20؛  61:، ص 1 :ج ،21( ر اسـت  يت امكان پـذ   يود واقع  و شه  يحضور

پـس آن  . ديـ آ يقت وجود در ذهن نمين كه حقي است بر ايدين مطلب تأك  ي ا .)24 :، ص 22
دهد كه   يح م يمالصدرا در موارد متعدد توض     ست؟يم چ يشناس يچه به عنوان مفهوم وجود م     

ن وجـود   ي از عنـاو   يا عنوان يات  يثي از ح  يتيثيحا  ي از وجوه    يصرفاً وجه  ،در مواجهه با وجود   
ن امور است   يم هم يشناس ي و آن چه تحت عنوان مفهوم وجود م        ،دشو ي ذهن انتزاع م   توسط

م ي از نظر مالصدرا اگر بخواه     .)10 :، ص 19؛  61 : ص  و 53:  ص  و 38-37 :صص ،1 :، ج 21(
از وجـود حاصـل     ف  ي ضـع  يم معرفتـ  ين مفهوم حاصل در ذهـن بـشناس       يود را از خالل ا    وج
 از وجـوه وجـود اسـت و نـه خـود             يكه در واقع معرفت به وجه     ) 53:، ص 1:، ج 21( شود يم

  .وجود
 :كنـد  ي ما روشـن مـ  ي را برايات مهم كه مالصدرا در باره مفهوم وجود گفته نك     يمطالب

ن وجـه   يـ  از وجوه وجـود اسـت و ا        يهفهوم وجود در واقع آشكار كننده وج      نخست آن كه م   
  .ل بساطت جزء ندارديرا وجود به دليست زي وجود ن جز لوازميزيچ

 مـا معلـوم   يقـت وجـود را بـرا     ي حق  در ذهن، خـود    يچ مفهوم ينكته دوم آن است كه ه     
 در  ،نيبنابر ا .  مقدور است  يق علم حضور  يقت وجود صرفاً از طر    يكند و معلوم شدن حق     ينم

 وجود هـم    م كه خود  ير كن م و فك  يد گرفتار اشتباه شو   ينبا» مفهوم وجود «استفاده از عبارت    
 اسـت كـه بـا    »قه الوجـود ين حق ممهِما فُ«ن عبارت   ي بلكه مقصود از ا    ،تواند مفهوم باشد   يم

 اسـت كـه     ين مطلب ي ا .ستي جز لوازم وجود ن    يزي چ ،ن مقاله يتوجه به مطالب مطروحه در ا     
 ح دارد آن چـه را بـه عنـوان مفهـوم وجـود             ياو تـصر  . ح كـرده اسـت    يمالصدرا بـه آن تـصر     

 است كه بـا     يو ابزار ) 10:، ص 19(ط وجود است  يقت بس ي حق ي برا يم صرفاً عنوان  يشناس يم
  .)7 :، ص22(ميكن يت ميقت وجود حكايآن از حق

ن سـؤال كـه اگـر       يـ م؛ ا يم به جواب سؤال طـرح شـده بپـرداز         يتوان يحات فوق م  يبا توض 
. دهـد  ي رخ مـ   يرييم چه تغ  ي بداهت وجود توجه كن    مسألهم از منظر اصالت وجود به       يبخواه

ر را واجد است كه البته با توجـه بـه      ي ز ي از دو معنا   يكيدر نگاه اصالت وجود، بداهت وجود       
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ر از  يـ  ز ي نخـست از دو معنـا      يم مطرح شده است معنـا     يطه مفاه ي در ح  مسألهن  ين كه ا  يا

  : برخوردار خواهد بوديشتريمناسبت ب
 يعنـ ي ؛ستها  آنفهم    وجود و   لوازم  بودن يهي بد ي وجود به معنا    بودن مفهوم  يهيبد. 1
 است و ما از يهين وجود است كه بدي از عناوينا عنواي اتيثي از حيتيثيا حي از وجوه يوجه

  .ميكن يقت وجود اشاره مي به حقها آنخالل 
 ي بودن وجود به معنا    يهي بد ،شود ين كه خود وجود در ذهن حاصل نم       يبا توجه به ا    .2

   .وان خواهد بودن عنين انوع بودن تحقق ميهيبد
  

  ها يادداشت
1. epistemic regress problem 
2. justification  

: رك .استفاده كرده است  » وجود«از  » موجود«نا به جاي    يمرحوم سبزواري در نقل عبارت ابن س       -3
  .42 :، ص12
پـس  . توان از مفهوم موجـود اسـتفاده كـرد          در تعريف حقيقي نمي   . آيد  در اينجا اشكالي الزم مي     -4

رسد مقصود ابن سـينا       به نظر مي  . چگونه موجود، مبدأ اول براي هر شرحي در نظر گرفته شده است           
 چيزي ديگـر    تواند شارح   نمي) حداقل ذهني (نداشته باشد  از اين عبارت، آن است كه تا چيزي وجود        

ت ، سـببي  بـودن أبنابراين تفسير، مقصود از مبد.  متوقف بر موجود بودن است،لذا شارح بودن  باشد و 
گونـه   اگر مقصود ابـن سـينا را ايـن        .  است )ولو به نحو ذهني   (  حقيقت وجود  ،مقصود از وجود   است و 

  . شود كه بحث بداهت در حيطة مفاهيم است نه حقيقت وجود بدانيم اين اشكال مطرح مي
. هاي سه گانه بررسي شده، ظاهر دانسته است         خواجه نصير الدين طوسي وجود دور را در تعريف         -5

از  ، مقصود خواجـه را    تجريدشارح قديم   . جا چيست   در اين  »ظاهر«از   ال اين است كه مقصود    ؤاما س 
 كلمه   قوشجي  اما .)18: ، ص 18: رك(اين عبارت، وجود دور مصرح در تعاريف سه گانه دانسته است            

ـ «بـه  » وجـود «تعريـف  از نظـر او    . تلقي كـرده اسـت    » واضح«و  » آشكار«را به معناي    » ظاهر« ت ثاب
» الذي يمكن ان يخبـر عنـه      «دور مصرح و تعريف آن به        گرفتار» ما يكون فاعالً او منفعالً    «و  » العين

 .)4: ، ص17(است كه وجود دور در هر سه مورد آشكار و واضح است مضمر  گرفتار دور
استفاده كرده و مير سيد شريف جرجاني در حاشيه خود بـر            » مستدرك« از تعبير     اصفهاني البته -6

 .)12: ص ،8: رك(را به معناي مختل گرفته است» مستدرك«ح او، كلمه شر
  .6: ك.دگاه دشتكي در باره وجود ريدر باره د -7
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