
 
 

 

 
 خیام نگاه از وجود اعتباریت و ماهیت اصالت

 سمنانی) قرائت بر تأکید (با
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 چکیده
 و ماهیت اصالت از دفاع به است، مشایی با وجود آن که خیام عمر حکیم
 يواسطهبه را وجود وصف به یتماه اتصاف او. است پرداخته وجود اعتباریت

 تاریخ از بخشی گرفتننادیده يشائبه رأي این داند.می ماهیت به جعل تعلق
 آراي نقد دنبال به سمنانی کند.می ایجاد آن کنندگانتدوین توسط را فلسفه

 ازضمن این که آغ صدرایی) قرائت (دربرابر مدرس علی آقا و مالصدرا، سبزواري
 تاصال تأیید در را او آراي داند،می خیام عصر را ماهیت اوجود ی اصالت بحث

 و نموده بازخوانی صدرایی معناي همان به وجود، اعتباریت و ماهیت
 این است. دانسته محکم ماهیت اصالت و وجود اعتباریت در را او هاياستدالل

 زا را او قضاوت سمنانی، قرائت مبناي بر خیام نظر تبیین و تبویب ضمن مقاله
 ديبنیا پژوهش، است. این کرده ارزیابی و بررسی خیام نظر با مطابق منظر، این

 آن پژوهش این نتایج از است. تطبیق و تحلیل توصیف، از آن، ترکیبی روش و
تأثیر سازد اوالً، شیخ اشراق در رأي اعتباریت وجود تحتمی روشن که است

 وجود اعتباریت مدعاي اهسمنانی، خاستگ نظر خیام بوده است. ثانیاً، برخالف
 این و باشد وجود اصالت با که مقابلنه آن بوده، وجود خارجی زیادت خیام،
 است. مسأله این در مالصدرا و میرداماد با خیام رأي تمایز اساس
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 لهأمس . طرح1
ي ي ایرانـی سـدهشـناس و حکـیم بلنـدآوازهدان، ستارهمر خیام، شاعر، ریاضیحکیم ع

هاي متعـدد و کوتـاه در ) است. او صاحب رساله510- 427پنجم و اوایل قرن ششم هجري(
هاي مختلف علمی است، لکن آنچه بیش از هر چیز موجب شهرت این حکیم در شرق حوزه

ي کوتـاه بـه انـد. یـک مراجعـهه او نسـبت دادهو غرب عالم شده است، رباعیاتی است که بـ
هاي فکـري و نظـري او بیگانـه دهد که این رباعیات عموماً با اندیشـههاي او نشان میرساله
هاي کوتاهی از او به یادگار مانده است که تبع آن ماهیت نیز رسالهدر بحث وجود و به است.

ورزان ایـن حـوزه نظران و اندیشهحبشده است. متأسفانه صاي آثار خیام چاپ در مجموعه
ــده ــاریخ اندیشــهضــمن نادی ــن بخــش ت ــده و گرفتن او، از ای ــت ورزی ورزي مســلمانان غفل

هاي شیخ اشراق بر اعتباریت وجود را در آراي خیـام ي برخی استداللجهت، سابقههمینبه
  اند.ندیده

ي اسـالمی لسـفهشناسـی در في هستیمسـألهترین ي وجـود و ماهیـتْ مبنـاییمسأله
ورزان اثرگـذار گیري حکیمان بزرگ و اندیشـهاساس، بررسی موضعبراین ).65، ص: 9(است

ي اي برخوردار است، براي آگاهی طالبـان فلسـفهکه از اهمیت ویژهدر این حوزه، ضمن این
راستا، نوشتار حاضر بـه دنبـال تبیـین موضـوع اصـالت درهمین اسالمی یک ضرورت است.

سمنانی لقب عالمـه  عتباریت وجود ازمنظر خیام، با تأکید بر قرائت سمنانی است.ماهیت و ا
). علـت 336، ص: 5، ج12 ؛56، ص: 1، ج19) است(.ق1391-1298محمدصالح مازندرانی(

تأکید بر قضاوت سمنانی در این بحث، آن است که اوالً سمنانی از معدود کسانی اسـت کـه 
ثانیاً سمنانی آغـاز بحـث اصـالت وجـود و یـا  ده است؛توجه کر مسألهبه آراي خیام در این 

ي فیلسوفان قبل از هاو عمد ماهیت را عصر خیام دانسته است که با رأي مشهور مغایر است.
مالصدرا (ازجمله خیام) را طرفـدار اصـالت ماهیـت و اعتباریـت وجـود (بـه همـان معنـاي 

ــوده( ــی نم ــ27: ص، 6صــدرایی) معرف ــا تکی ــام را ب ــالهه) و آراي خی االوصــاف و «ي بر رس
 بازخوانی و تبیین کرده است. »فی الوجود هرسال«یا  »الموصوفات

هاي خیام در بحث اصالت وجـود یـا ماهیـت، از چنـد جهـت هر روي توجه به اندیشهبه
عنوان یـک فیلسـوف و حکـیم مسـلمان اوالً معرفی شخصیت خیام بـه داراي اهمیت است:

شناسی در تاریخ خصوص هستیم در مباحث فلسفی و بهجاي خالی این حکی ضروري است.
همچنـین آگـاهی از آراي حکمـی و فلسـفی او کـه معـرف  ي اسالمی مشهود اسـت.فلسفه
بینی این حکیم بزرگ است، در تصحیح و تنقـیح اشـعار منسـوب بـه او مـؤثر اسـت، جهان
ثانیاً در  ارد متعارض است؛اي موهاي ایشان بیگانه و در پارهها با اندیشهکه برخی از آنچنان

ي اسالمی مشهور است که آغاز بحث اصالت وجود یا ماهیت، به معناي رایج آن تاریخ فلسفه
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) و قـول اعتباریـت وجـود نیـز 48، ص: 3از میرداماد است و او اصالت ماهیتی بوده اسـت (
شان شناخت آراي خیام ن ).37، ص:1، ج4شده است (به شیخ اشراق نسبت داده  تحاصربه

نحو مصـرح و دهد که چنین مدعایی درست نیست، زیرا قبل از شـیخ اشـراق، خیـام بـهمی
متمایز این موضوع را طرح و تبیین کرده و از اعتباریت وجود و اصالت ماهیت دفـاع نمـوده 

ي مهـم، شـیخ مسألهدهد که در این بررسی و تطبیق آراي این دو فیلسوف نشان می است.
 م بوده است. تأثیر خیااشراق تحت

رأي خیام در اعتباریت وجود و اصالت ماهیـت را بـر طبـق  ،این مقاله بر آن است تا اول
اعتباریت وجود و اصالت ماهیت خیام را مطابق با  ،دومقرائت سمنانی تبیین و توصیف کند؛ 

ی قسمت سوم،عمل آورد؛ متون ایشان بررسی و در یک تطبیق، از قضاوت سمنانی ارزیابی به
تبع آن، شـده اسـت، معرفـی کنـد و بـهي اسـالمی را کـه مـورد غفلـت واقعاز تاریخ فلسفه

ي اعتباریـت وجـود آشـکار مسـألههاي شیخ اشـراق را در و استدالل هاي برخی از آراریشه
 نماید.

 

 . مبادي تصوري و تصدیقی بحث2
ادي تصـوري و کردن مبـ، روشـنمسـألهترین هاي فکري و فلسفی، بنیـادينزاع در حل

بـرد جایی میعدم تبیین مبادي بحث، گاه محل نزاع را به هاست.تصدیقی بحث و تبیین آن
در نزاع اصالت وجود یا ماهیت، مبادي تصوري شامل: وجـود، ماهیـت،  که مورد نزاع نیست.

، »واقعیتی هسـت«همچنین اصول  بالعرض است.بالذات و مجعولاصالت، اعتباریت، مجعول
واقعیت خارجی یا وجود اسـت، یـا «، »زوج ترکیبی مرکب من الوجود و الماهیه کل ممکن«

روند. خیـام مـدعی شمار می)، حداقل مبادي تصدیقی بحث به167، ص: 10، ج17(»ماهیت
اصالت ماهیت و اعتباریت وجود است. براي تبیین نظر او ضروري است تـا مبـادي بحـث از 

 نظرگاه ایشان روشن شود.
 تصوري بحث از نگاه خیام . مبادي1. 2

، مشکّک، لکـن خیام وجود را یک مفهوم بدیهی، مبدأ تصورات تمام اشیا :. وجود1. 1. 2
داند. او بداهت و مبدأیت وجود براي تصورات تمام می» بودن در خارج«اعتباري و به معناي 

گویـد: ن مفهـوم میبودن اینیاز از استدالل و توضیح دانسته، امّا در شرح تشکیکیرا بی اشیا
که بـر شود و هم به معناي بودن در نفس است، چنانخارجی اطالق می يوجود هم بر اشیا

شود و در تمـامی مـوارد یادشـده بـه یـک تصورات حسی، خیالی، وهمی و عقلی اطالق می
نظر خیام، نفس که مدرك تصورات است، خود از اعیان است. همچنین تصورات معناست. به
آیند، لذا صدق وجـود حساب میشوند، از اعیان بهاز جهتی که درك و تصور می یادشده نیز
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، به تشکیک است. این تشـکیک در فـرق وجـود ذهنـی و »نفس و خارج«بر هر دو مصداق 
شود، نه وجود عینی است که به جهت اولویت و تقدم وجود عینی بر وجود ذهنی حاصل می

نظر او با وجود ایـن، بـه حساب بیاید.اشتراك لفظی بهکه در معنا تفاوت داشته باشند، تا آن
وجود، دالّ بر تحقق خارجی داشتن و عینیت بـراي خـود وجـود نیسـت. خیـام وجـود را از 

). سـمنانی در تبیـین نظـر 84-82، صص: 7(دانداوصاف اعتباري شیء و مستفاد از غیر می
 نفس تحقق ماهیت دانسته اسـتخیام درخصوص معناي وجود، بودن در خارج را به معناي 

 ).  354، ص: 2(همان، جسیناستگوید: این رأي، همان باور ابن) و می366، ص: 1، ج 5(
یکـی ماهیـت بـه معنـاي ذات  خیام براي ماهیت دو معنا قائل اسـت: :. ماهیت2. 1. 2

نظـر خیـام، ماهیـت و ذات هـر ). از402، ص: 8() و دوم ماهیت معقوله371 :ص ،7موجود(
را بدون اقتران با صفت یا صفاتی تواند تعقل گردد و عقل آنالوجودي پس از جعل میممکن

یابد. سـمنانی ایـن دو ترتیب ماهیت دو معنا میاین). به404-403(همان، صص: تعقل نماید
ماهیت در نگـاه  ها را همان معانیمعناي ماهیت درنظر خیام را دو قسم ماهیت دانسته و آن

ازنظر او قسم اول (ذات موجود)، آن چیزي است که توسـط جاعـل  کند.سینا معرفی میابن
یافتـه را ماهیت اراده شده، محقق و عینیتسینا آنو ابن )363، ص :1، ج5(شده است جعل

هی و حیـثرا ماهیـت منسـینا آننامد. قسم دوم (ماهیت معقوله)، همان اسـت کـه ابنمی
 ). 118 -117، صص: 2(همان، جداندد از عوارض میمجر

نظر راقم، برداشت سمنانی از معناي ماهیت در نگاه خیام درست نیست. بنـابر تتبعـی به
چنـان کـه رایـج که نگارنده داشته است، برخالف نظر سمنانی، خیام به دو نوع ماهیـت، آن

سـینا ماهیـت را ندارد. توضیح: ابن سینا به این دو قسم تصریحکه ابناست، باور ندارد، چنان
). او گاهی نیز ماهیـت شـیء را 31، ص: 2(داندء هوهو (حقیقت و ذات شیء) میالشیما به 

) که بیانگر اتحاد وثیق خارجی وجود و ماهیت 198(همان، ص: هویت آن معرفی کرده است
رتی در بیـان معنـاي ي پنجم عبـا، فصل هشتم از مقالهالهیات شفادر نظرگاه اوست. اما در 

تـوان از آن دو کـاربرد ماهیـت بـه معنـاي ماهیت و تفاوت آن با ذات و صورت دارد کـه می
)، لکـن در بیانـات 68، ص: 9(الشیء هوهو) را دریافتاالعم و ما به امروزي (ماهیت بالمعنی

رسـد دو معنـاي ماهیـت ازنظرگـاه نظر میداریم. بـهاي به دو قسم ماهیت نخیام هیچ اشاره
(حقیقـت شـیء بـه لحـاظ الحظخیام، صرفاً بیان دو مرتبه از یک حقیقت است کـه باتوجه
شود. این در حالی است که مـثالً مالحظه شود یا صورت معقول آن) مصداق آن متفاوت می

)، لکن به دو ماهیت باور 36: ، ص4ج ،10(داندشیخ اشراق اگرچه ماهیت را ذات موجود می
، 1(همان، جشـودکه بـر او اطـالق میشود و دوم آنکه از واجب تعالی نفی مییکی آن دارد:
از ماهیت  ي دو معنا) و اتفاقاً همین عبارت، مالصدرا را در اتخاذ و ارائه362و ص:  175ص: 
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یکی ماهیتی که عـین انّیّـت  داند:طورکلی ماهیت را به دو معنا میمالصدرا به هدایت نمود.
است و لوازم آن، لوازم خارجیت و شخصیت است و دیگري ماهیتی که غیر از انّیّت اسـت و 

تـه مالصـدرا بـه جهـت الب .)413، ص:1، ج14(لوازم آن، امور اعتباري کلـی و عقلـی اسـت
یـزي تواند ما به الشیء هوهو را چاش بر دو اصل اصالت وجود و وحدت وجود، نمیاستواري

جز وجود شیء بداند و لذا ناچار است براي ماهیت دو معناي متباین داشته باشد که یکی از 
 با وجود و دیگري ما یقال فی جواب ماهوست.  ها ما به الشئ هوهو،آن

از نگاه خیام، اصالت به معنـاي تحقـق خـارجی داشـتن، : . اصالت و اعتباریت3. 1. 2
درمقابـل، اعتباریـت بـه معنـاي عـدم  یت بالذات است.منشأ اثر بودن و مجعولیت یا موجود

  مجعول بودن است.تحقق خارجی، فقدان منشئیت اثر و غیر
کند. در گام بعد، هـر دو ها را به ذاتی و عرضی تقسیم میخیام در بیان اوصاف شیء، آن

نـد دانماید. او ذات موجود را همان ماهیت شیء میقسم را به وجودي و اعتباري تقسیم می
شود و موجودیت بالذات دارد و لذا اصـیل گوید: ماهیت شیء به جعل جاعل موجود میو می
نظر او عقل وقتی امر مجعول یا موجود بالذات را تعقـل کنـد، آن امـر معقـول را در به .است

یابـد کند، سپس درمیرا مالحظه میدهد، حاالت و عوارض آنگام دوم مورد تحلیل قرار می
حسـب وجـود آن حسب اعتبار عقلی شیء وجـود دارد و برخـی بهآن اوصاف بهکه برخی از 

 -398، صـص: 8(قسم اول، اعتبار عرضـی و قسـم دوم، اعتبـار ذاتـی اسـت شیء در خارج؛
را به لونیت براي سیاهی تشبیه داند و آن). خیام وجود را از نوع اعتبار ذاتی ماهیت می399
ظور از اوصاف وجودي در نگاه او، اوصـافی اسـت کـه ). همچنین من399(همان، ص: کندمی
که جسـم سـیاه را بـه سـیاهی نحوي داراي تحقق خارجی یا الاقل منشأ اثر باشند، چنانبه

سیاهی صفتی وجودي است که هرچند وجود مستقل از جسم نـدارد، لکـن در  وصف کنیم.
گونـه ی اسـت کـه هیچمنظور از اوصاف اعتباري، اوصاف). 398(همان، ص: خارج تحقق دارد

شوند، لکـن وقتـی ذات موجـود در عقـل تحققی در خارج ندارند و مورد جعل هم واقع نمی
دیگر، از عبارتیابـد و بـهمورد تحلیل واقع شود، عقل آن ذات را واجد صفت یـا صـفاتی می

 .شودشود. به این صفات، اعتباري گفته میذات موجود معقول، چنین صفاتی مستفاد می
معمول این است که در نزاع اصالت وجود یا : بالعرضبالذات و مجعول. مجعول4. 1. 2

داننـد بالعرض میبالذات و ماهیت را مجعولماهیت، طرفداران اصالت وجود، وجود را مجعول
یابـد و مجعـول تبع وجـود، معنـا میکنـد و ماهیـت بـهو معتقدند جاعل وجود را جعل می

جاعل  دانند و معتقدند کهبالذات میت ماهیت، ماهیت را مجعولشود، اما طرفداران اصالمی
بـالعرض شـود، پـس وجـود، مجعولتبع آن مجعـول میکند و وجـود بـهماهیت را جعل می

مطابق با تقریر خیام، جاعـل،  پذیرد.). خیام اساساً چنین مدعایی را نمی297، ص: 16(است



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 50

ها و صـفات ها به جهت ویژگیو ماهیت کندذات موجود را که همان ماهیت است، جعل می
(ذات بنابراین، مطابق با تقریر خیام، مجعـول، تنهـا ماهیـتخاص خود، از یکدیگر متمایزند. 

بـالعرض را مجعولعنوان مصـداق نیسـت، تـا آنی بهیاست و براي وجود هیچ مابازا موجود)
ي تحلیل عقلـی شـیء حاصـل داند که درنتیجهبدانیم، زیرا او وجود را از صفات اعتباري می

 ).399 -398، صص: 16(شودمی
ي اسالمی، عبارت دیگري از قرائـت خیـام اگر بخواهیم با اصطالحات متأخرین از فلسفه

چنین است که مطابق قول خیام مفاهیمی که بر صفات وجودي شیء داللـت را بیاوریم، این
عتبـاري دارنـد، خـارج محمـول بالضمیمه و مفاهیمی که حکایـت از صـفات ادارند، محمول

بالذات و موجود بالـذات اسـت و صـفات هستند. همچنین از نگاه خیام ذات ماهیت، مجعول
ازآنجاکـه خیـام وجـود را بـراي ذات  بـالعرض هسـتند.وجـودي ایـن ذات موجـود، مجعول

بـالعرض هـم نیسـت، بلکـه مفهـومی داند، وجود مجعولصفتی اعتباري می (ماهیت)موجود
 باري محض که از غیر مستفاد است (همان ).است اعت

 . مبادي تصدیقی بحث از نگاه خیام 2. 2
ي تمام اصـول فلسـفی و ترین اصل فلسفی، پایهاولی: »واقعیتی هست«. اصل 1. 2. 2

) و بدون قبـول آن 33، ص: 3، ج18(است» واقعیتی وجود دارد«مرز فلسفه و سفسطه اصل 
خیـام مثـل سـایر فیلسـوفان  اي نیسـت.ي وجودشناسـانهمسـألهاساساً امکان بحث از هیچ 

او در دو  دانـد.اسالمی این اصل را بنیاد وجودشناسـی خـود و مبنـاي مباحـث فلسـفی می
ي الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی)، بـا ي در وجود و رساله(رسالهي فلسفی خودرساله

ر نزاع اصالت وجود یا ماهیـت، واقعیـات، مبنا قرار دادن این اصل، تالش دارد تا اثبات کند د
  ها هستند و وجود صرفاً امري اعتباري است.هستی ماهیت

کـل ممکـن زوج ترکیبـی مـن «اصل : . زوج ترکیبی بودن ممکنات خارجی2. 2. 2
، 1(سینا) بنیان گذاشته شد(فارابی و ابني اسالمیتوسط مؤسّسان فلسفه» الوجود و الماهیه

ناي بسیاري از مباحث کـالن وجودشناسـی ازجملـه اصـالت وجـود یـا ) و مب153، ص: 2ج
اگر این بنیاد مهم نفی شود و این اصل اساسی پذیرفته نشود، بحـث اصـالت  ماهیت گردید.

خیـام بـرخالف  اي فلسـفی نخواهـد بـود.مسـألهوجود یا ماهیت جایگاهی نخواهد داشت و 
هاي مربوط به وجودشناسـی مسألهنه در  او گذشتگان خود، گویا به این اصل اعتقادي ندارد.

آورد و هـیچ حقیقتـی نیـز در میان نمـیهاي دیگر، بحثی از این اصل بهو نه حتی در حوزه
). او وجـود را از 371، ص: 7(خارج یا در ذهن براي وجود که زوج ماهیت است، قائل نیست

آن ذات مسـتفاد ي تحلیـل ذهنـی ذات موجـود، از دانـد کـه درنتیجـهاوصاف اعتباري مـی
 ). 83 -82(همان، صص: شودمی
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در بحث اصالت وجود یا ماهیـت بـه معنـاي : داشتن وجود یا ماهیت. اصالت3. 2. 2
رایج آن، پس از استوار شدن این اصل که واقعیتی هست، این واقعیـت بـه واجـب و ممکـن 

ود و ماهیـت ر گام بعد، واقعیت ممکن، در ذهن بـه زوج ترکیبـی از وجـدشود و تقسیم می
در مرحله بعد و در تحلیلی وجودشناختی، بحث این است که موجود عینـی  شود.تحلیل می

دیگر، از آنجا عبارت(وجود و ماهیت) است؛ بهیک از دو مفهومو خارجی مصداق بالذات کدام 
(وجـود و ماهیـت) باشـد، تواند مصداق عینی، حقیقی و بالذات هـر دوکه شیء خارجی نمی

ین مصداق عینی، حقیقی و بالذات یکی و مصداق ذهنی، اعتبـاري و بـالعرض دیگـري بنابرا
خواهد بود؛ به عبارت سوم و براساس مبادي تصوري منقـول، پـس از تحلیـل ذهنـی شـیء 
عینی به وجود و ماهیت، پرسش این است که آیا وجود داراي تحقـق خـارجی، منشـأ اثـر و 

ت، دیگري، فاقد تحقق خارجی، منشـئیت اثـر و موجودیت بالذات است یا ماهیت. درهرصور
تبع دیگـري موجودیت بالذات خواهد بود، بلکه منشئیت اثر و موجودیت یا مجعولیت آن بـه

اساس، یا وجود اصیل است و ماهیت اعتباري، یا برعکس، ماهیت اصـیل اسـت و براین است.
د. توضیح: خیام هرگونـه ي خیام موضوعیت نداروجود اعتباري. امّا پرسش یادشده در فلسفه

). او وجود را صرفاً از 83(همان، ص: کندزیادت را چه ذهنی و چه خارجی، از وجود نفی می
(همان). این نگـرش بـه شودداند که از تحلیل ماهیت معقول مستفاد میاوصاف اعتباري می

عنی خیـام ماهیت و وجود، با آنچه در زوج ترکیبی بودن شیء ممکن بیان شد فاصله دارد؛ ی
الـذکر در پـذیرد؛ بنـابراین پرسـش فوق(به معناي یادشده) را بـراي شـیء نمیزوج ترکیبی

  ي او موضوعیت ندارد.فلسفه
 

 . اصالت ماهیتی بودن خیام؟3
(به همـان معنـایی کـه از عصـر میردامـاد سمنانی آغاز بحث اصالت وجود و یا ماهیت را

گردانـد و خیـام را فیلسـوفی صـریح در اصـالت موضوع نزاع واقع شد) به عصـر خیـام برمی
ازنظر او قول اصالت ماهیت و اعتباریت وجود مورد اتفـاق محققـان قبـل از  داند.ماهیت می

 گیري این نـزاع در عصـر خیـام رااو علت شکل ).362، ص: 1، ج5(عصر خیام نیز بوده است
توضـیح ایـن مطلـب  ). وي در46، ص: 3(همان، جظهور قول اصـالت وجـود دانسـته اسـت

در عصر خیام این گمان ظهور کرد که وجود حقیقتی خارجی، عینی و منضـم بـه  گوید:می
کند و اصالت وجـود او به این تصور حمله می ماهیت و درنتیجه، امري محقق و اصیل است.

 ،ازنظـر خیـام ).363، ص: 1(همان، جنمایـدرا یک توهم و دور از شـأن عـاقالن معرفـی می
بودن مفهوم وجـود االستعمالهي توهم اصالت وجود کثیراص ماهیت است و ریشهاصالت، خ

(همان). رفتـه اسـتکار میاالیام بهدر بیان خروج ممکنات از عدم به وجود است که از قدیم
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او » در وجـود«ي البته سـمنانی دالیـل اعتباریـت وجـود را از نگـاه خیـام برمبنـاي رسـاله
). او باور به زیادت وجود بر ماهیت را مساوق بـا 365 -364، صص: 5(دهی کرده استسامان

) و برمبناي اقوال خیام، چهار دلیل بر ردّ ایـن زیـادت 366(همان، ص: دانداصالت وجود می
زعم خود)، اصالت وجود را نفی کرده و بالتبع، اصالت ماهیـت را (بهترتیباینآورده است و به

زیـادت وجـود بـر «). سـمنانی همچنـین قـول 376 -366ص: صـ(همان، اثبات کرده است
). او 30، ص: 1(همان، جدانـدارتباط با اصالت وجود میسینا را امري ذهنی و بیابن» ماهیت

عنوان موجود بالذات و علت تحقق ماهیت را که مورد ادعاي اصـالت ضرورت تحقق وجود به
ق ماهیت را نـه حقیقـت وجـود، خواند و علت تحقمعنا میهاي عصر خیام است، بیوجودي

گوید: اگر بخواهیم وجود حقیقـی را بلکه صدور از علت و جاعل واجب دانسته است. وي می
علت تحقق ماهیت بدانیم، چنین فرضی مساوي تبـدیل امکـان بـه وجـوب بـراي ممکنـات 

 ). 377(همان، ص: خواهد بود
اوالً وجود عین تحقق ماهیت الذکر چنین است: استدالل سمنانی براي اثبات تالزم فوق 

است، نه ذاتی که تحقّق براي آن ثابت است، بنابراین قبـل از تحقـق، وجـوبی بـراي وجـود 
شـود، بنـابراین وجـود، ذات و مـاهیتی چیزي تا واجب نشود، موجـود نمی ثانیاً هیچ نیست؛

ي این امـر، آن هتواند علت فاعلی براي ماهیت باشد، زیرا الزمندارد؛ ثالثاً، حقیقت وجود نمی
است که وجود ماهیت ممکن، مستقالً و بدون علت فاعلی در خارج تحقق داشته باشد و این 

خالف جعل ماهیت، محال است، زیرا وجـود جعل وجود به بنابراین االمتناع است.امر بدیهی
همچنـین وجـود ذاتـی نـدارد تـا علـت بـراي تحقـق ماهیـت  عین تحقـق ماهیـت اسـت.

  (همان).باشد
هاي خیام بر اصـالت ماهیـت و اعتباریـت تا اینجا تالش سمنانی بر استوارنمودن اندیشه

هـا، بـاور خیـام بـا آنچـه از عصـر رغم ایـن تالشهبـوجود روشن شد، اما واقع این است که 
میرداماد و مالصدرا تحـت عنـوان اصـالت وجـود یـا ماهیـت موضـوع نـزاع شـد و موجـب 

اسالم گردید، تفـاوت فـراوان دارد، بنـابراین، ایـن ادعـاي گیري دو دستگاه فلسفی در شکل
سمنانی که نزاع در زمان خیام شکل گرفت و خیام به اصـالت ماهیـت قائـل شـد، نادرسـت 

عنوان زوج ترکیبی آنچه خیام از اعتباریت وجود در نظر دارد، وجود دربرابر ماهیت، به است.
جود او هرگز به معناي رایج مورد نـزاع ممکنات نیست و مدعاي اصالت ماهیت و اعتباریت و

 لحاظ شکلی و ماهوي) کامالً متفاوت است. نیست و با نزاع رایج (به
این واقعیت عینی داراي ذاتی است کـه  وجود دارد.خارجی خیام معتقد بود که واقعیت 

از علت خود، یعنی جاعل صادر شده است و این صدور از علت، سبب تحقق این ذات است و 
اي تنها ذات شـیء نظر او در چنین قضیهبه .زید موجود است م:گوییمی جهت، مثالًمینهبه
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زیـد سـفید اسـت کـه در آن، ذات زیـد بـا ذات  ياین قضیه با قضیه تحقق دارد. (ماهیت)
در  سفیدي دو وجود جداگانه دارند و یکی جـوهر اسـت و دیگـري عـرض، متفـاوت اسـت.

ست که بـه موضـوع منضـم اسـت، لکـن محمـول در ي دوم، سفید حقیقتی خارجی اقضیه
ي موضوع باشد، بلکه از ذات معقول موضوع، ي اول حقیقتی در خارج ندارد تا ضمیمهقضیه

دیگر براي خیام ماهیت شیء، هویـت و عبارتبه تحلیل و استنباط و بر آن حمل شده است.
محقق شده است،  ذات موجود محقق خارجی است که اوالً به جعل جاعل که علت آن است

شده است هاي متعدد جعل ي حقیقت وجود؛ ثانیاً این ماهیت با صفات و ویژگیواسطهنه به
  سینا، این ماهیت مجعول داراي وجود خاص است.و به بیان سمنانی، مطابق نظر ابن
بینـد را واجد صـفاتی مییافته است، تعقل گردد، عقل آن وقتی ذات موجودي که تحقق

از این صفات، ذاتی آن است؛ همچون ناطقیت و حیوانیت براي انسـان و برخـی از که برخی 
ایـن صـفات ذاتـی و عرضـی  این صفات عرضی ذات ماهیت است؛ همچون سفید بـودن آن.

هـا (یعنی منشأ انتزاع آناندبرخی از این صفات از وجود شیء دریافت شده اند:خود دو دسته
(یعنـی ي تحلیـل صـفات آن در ذهنول و درنتیجـهوجود شیء است) و برخی از شیء معق

ي اول این صفات، صفات وجودي دسته ها وجود ذهنی ماهیت معقول است).منشأ انتزاع آن
خیـام وجـود را از قسـم دوم  شـوند.ي دوم، صفات اعتبـاري آن خوانـده میماهیت و دسته

ه تنهـا در ذهـن موجـود ازنظر او وجود امر اعتباري محض و مستفاد از غیر است ک داند.می
تعبیر او از عدم تحقق وجود چنین است کـه وجـود در  است و در خارج هیچ تحققی ندارد.

 ).399-398و  373-374، صص:  7اي بر ذات شیء نیست(خارج چیز اضافه
ي میرداماد و مالصـدرا نـزاع اصـالت کنیم که چنین قولی با آنچه در فلسفهمشاهده می

اصـالت وجـود یـا ماهیـت بـه  شود، تفاوت جدي و اساسی دارد.انده میوجود یا ماهیت خو
معنایی که از میرداماد و مالصدرا آغاز شد، فرع بر قبول زوج ترکیبی بودن ممکنات از وجود 

ي ذهنـی و عالوه نـوع رابطـهبـه هاسـت.و ماهیت، تغایر ذهنی این دو و وحدت خـارجی آن
گاه از مسائل بنیادي است و چنین بینشی کامالً با خارجی وجود و ماهیت شیء نیز در این ن

در نگاه خیام، وجود نه در برابر ماهیت و نه قابـل اطـالق بـه شـیء  نگاه خیام متفاوت است.
او زوج ترکیبی بودن ممکنات را  خارجی، بلکه مستفاد از غیر و صرفاً امر ذهنی محض است.

با ایـن  ها برایش مطرح باشد.ذهنی آنپذیرد، تا وحدت خارجی وجود و ماهیت و تغایر نمی
توان او را طراح بحث اصالت وجود یا ماهیت به معنایی که متـأخرین مطـرح نگاه چگونه می

 اند، دانست؟ کرده
در اینجا یک پرسش مهم مطرح است: اگـر ادعـاي اعتباریـت وجـود و اصـالت ماهیـت 

ي خیـام و عصـر او مسـألهموردنظر خیام با قول میرداماد و مالصـدرا متفـاوت اسـت، پـس 
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کند چیست؟ چه موضوعی خیام را به ادعا و اصرار بر اعتباریت وجود کشاند و چرا تالش می
 تا اصالت وجود را نفی کند و بر اعتباریت آن استدالل اقامه نماید؟ 

 
 گیري قول اعتباریت وجود در وجودشناسی خیامهاي شکل. زمینه4

به معناي صدرایی آن، فرع بـر قبـول زوج ترکیبـی  گفته شد که اصالت وجود یا ماهیت
خیـام  کـهآنبودن ممکنات و وحدت خارجی و مغایرت ذهنی وجـود و ماهیـت اسـت، حال

ي تحلیـل ذهنـی دانـد کـه درنتیجـه(ماهیت) میوجود را وصفی اعتباري براي ذات موجود
 کنـد.نفی می چنین قرائتی از وجود، زوج ترکیبی ماهیت را در ذهن هم .شده استحاصل 

گیري دو براین، در بحث اصالت وجود یا ماهیت به معناي صدرایی آن که موجب شکلعالوه
هـا، بـه دستگاه فلسفی اصالت وجود و اصالت ماهیت شـد، اگرچـه اعتقـاد هریـک از جریان

ها بـا آنچـه ماهیتیبودن وجود در باور اصالتاعتباریت جریان مقابل است، لکن این اعتباري
بر آن تأکید دارد، متفاوت است: در اصالت ماهیت و اعتباریت وجود به قرائت صدرایی،  خیام

تبع و به عرض ماهیت پذیرفته شود، بلکه تحقق آن به هرگز از وجود، مطلق تحقق نفی نمی
)، لکن در قرائت خیام، از وجود یک مفهوم انتزاعی محض تصـور 304، ص: 1، ج14(شودمی
و  (ذات)، ماهیـتْ ذات موجـودِ محقـق و مجعـول اسـت کـه از جـوهرازنظر خیـام شود.می

ایـن اوصـاف اعـم از ذاتـی و عرضـی، یـا  هاي آن ذات) مرکب است.(اوصاف و ویژگیاعراض
منشأ انتزاع صفات وجودي در قرائت او، شیء خارجی و منشـأ انتـزاع  اند یا اعتباري.وجودي

). خیام وجود را از 371-370، صص: 7(صفات اعتباري نزد او تصور ذهنی و امر معقول است
قسم دوم دانسته است و این تصویر از معنایی کـه از اصـالت وجـود یـا ماهیـت بـه معنـاي 

بنابراین خیام را معتقد  شد، کامالً متفاوت است.ه می(که از عصر میرداماد آغاز شد) ارادرایج
اسـاس خاسـتگاه اینبر به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود دانستن، به این معنـا، خطاسـت.

اصرار خیام بر اعتباریت وجود و اصالت ماهیت را نه در تقابل وجود و ماهیت، بلکه در جایی 
(که سمنانی ت وجود یا ماهیت از عصر خیامادعاي آغاز نزاع اصال جو کرد وودیگر باید جست

نظر راقم، آنچه سبب شد تـا خیـام به مدعی آن است)، نشانیِ اشتباه دادن به مخاطب است.
به این موضوع بپردازد، باوري است که در عصر او رایج شده بود و آن عبارت است از قول به 

 زیادت وجود بر ماهیت.
ماهیت و ترکیب انضـمامی در خـارج، تصـوري خطاي در تصور زیادت خارجی وجود بر 

اي براي ماهیت خارجی، وجودي قائل شوند که منضم بود که موجب شد در عصر خیام عده
دلیل خیـام چنـین قـولی را خـالف عقـل همینبـه به ماهیت و علت براي تحقق آن اسـت.
شـاهد بـر ایـن مـدعا ایـن اسـت کـه خیـام تمـام  دانست و چنـین وجـودي را نپـذیرفت.
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بودن زیادت وجود بـر هایی را که بر اعتباریت وجود آورده است، با مبناي غیرمعقولستداللا
هاي خیـام بـر اعتباریـت دیگر، استداللعبارتبه کند.ماهیت و تأکید بر این مطلب بیان می

یک از وجـود یـا وجود، در مقام پاسخ به این سؤال نیست که شـیء خـارجی مصـداق کـدام
بلکه در مقام پاسخ به این پرسش  تصور ذهنی آن، تحلیل گردیده است)، (که ازماهیت است

است که آیا در خارج، وجود امري حقیقی و منضم به ماهیت است، تا علـت وجـودبخش بـه 
ازنظر خیام پاسخ مثبت به این پرسش، مساوي با اصالت وجود و پاسـخ منفـی بـه  آن باشد.

 آن مساوي اعتباریت ماهیت است. 
ها را معرفـی ماهیتیها، گروه مخالفی به نام اصـالتوجوديام دربرابر اصالتهمچنین خی

انـد و هاي عصر او از ماهیت هـم اصـالت را نفـی نکردهوجوديکه اصالتاین گو نکرده است.
البته معناي این سخن، اصالت هردوي وجود و ماهیت خواهد بود و همین امـر بـیش از هـر 

شاهد این مدعا ایـن اسـت  .ها را فراهم کردیام دربرابر آنچیز موجبات تقابل و ایستادگی خ
ها، وجـود را علـت موجودیـت ماهیـت معرفـی وجوديي اصـالتکه خیام در تبیین اندیشه

کند و بر نفـی آن اسـتدالل آورده، علـت تحقـق کند و مخالفتش را با این تفکر اعالم میمی
شن است کـه اگـر وجـود علـت رو ).367-366 ص:ص، 1ج ،5(داندماهیت را جعل جاعل می

(همـان) و چنـین دوي وجود و ماهیت محقق و مجعول خواهند بود تحقق ماهیت باشد، هر
در  .پـذیردرا نمیهاي خیام ناسازگار است، بلکـه هـیچ عـاقلی نیـز آنتنها با اندیشهقولی نه

 ریم.آوالذکر است، میي خیام بر اعتباریت وجود را که مؤیّد قضاوت فوقادامه، ادله
 

 هاي خیام در ردّ زیادت وجود بر ماهیت. استدالل5
منظور نفی زیادت وجود بر ماهیت که باور رایج عصر او بود، قول اعتباریت وجود خیام به

هاي او بر اعتباریت وجود، الزم است بررسی شود کـه را بیان داشت. قبل از بررسی استدالل
یت مطـرح نبـوده اسـت، تـا بـه ایـن وسـیله آیا براي خیام فرض زیادت ذهنی وجود بر ماه

(زیادت خارجی) پاسخ مناسب دهـد؛ مشـکل عصـر خـود را ي رایج عصر خوددربرابر اندیشه
حل نماید و به اعتباریت وجود رأي ندهد. پاسخ این است که چنین فرضـی بـراي او وجـود 

کـه اوالً چنان آمده است،حساب نمیبه مسألهحل داشته است، لکن زیادت ذهنی براي او راه
کند؛ ثانیاً در تبیین زیادت ذهنی وجود بر ماهیت، خیـام وجـود را را در اینجا مطرح نمیآن

که حاصل از تحلیل داند، نه آنامر ذهنی منتزع و حاصل از تحلیل اوصاف ماهیت ذهنی می
 ماهیت خارجی باشد.

 منظـر خیـام، چهـارسمنانی براي نفی زیادت وجود بر ماهیت و تأیید اعتباریت وجود از
 تطبیق و مـوردها در مطابقت بـا منـابع خیـام، قابـلتاي آنستدالل ذکر کرده است که سها
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جالب این است که دو استدالل از این سه استدالل را شیخ اشراق بـدون اشـاره  وثوق است.
ا هـ) و مالصدرا نیز دربرابر شیخ اشراق به آن66-64ص: ص، 11(ها بیان داشتهي آنبه سابقه

او همچنین شش اشکالی را که ممکن است دربرابـر او  ).25-19ص: ص، 15(پاسخ داده است
 -400، صص: 8(ها پاسخ داده استها مطرح شود، طرح کرده و به آنوجودياز جانب اصالت

 ). این اشکاالت در جاي خود باید بررسی، تحلیل و ارزیابی شود.404
که مضاف و اضافه ، امري واحد است، چنانموجودیت شیء و وجود آن« :استدالل اول

آید اگر وجود امري زائد بر ذات موجود باشد، چه در ذهن و چه در خارج، الزم می اند.چنین
وجود گوییم: اگر وجود در خارج تحقق یابـد، بـهاکنون می د.که این وجود تحقق داشته باش

یرا هـر موجـودي در خـارج بـه ي آن موجود گردد، زواسطهدیگري محتاج خواهد بود، تا به
  ).400:همان، ص(»وجود نیازمند است و این موجب تسلسل است

 تأمل است: قابل در استدالل فوق موارد زیر 
اسـاس دنبال نفی قول زیادت وجود بـر ماهیـت اسـت. براینخیام در این استدالل به .1

ت، از نفی زیـادت وجـود بـر اگرچه استدالل به اعتباریت وجود منتج است، لکن این اعتباری
تمایز مهم قرائت خیام از اعتباریت  مسألهاین . ماهیت نتیجه شده است، نه از اصالت ماهیت

خیـام وجـود را بـراي . 2وجود و اصالت ماهیت، دربرابر قرائت متأخرین از میردامـاد اسـت؛ 
کیـب دو اسـم بـا در ادبیات فارسی به تر .موجودات، به اضافه براي مضاف تشبیه کرده است

گیـرد مضاف اسم اول است که کسره می گویند.ي اول، ترکیب اضافی میي آخر کلمهکسره
اي اسـت کـه مثـل علـی در الیه کلمـهو مضاف »دستِ علی«در ترکیب  ي دستمثل کلمه

، 13(گوینـدالیه میي مضـاف و مضـافشده است و اضافه، به مجموعه ترکیب مذکور اضافه
ي تحلیـل ذهنـی از ي چیزي، جز بیان یک رابطه که درنتیجـهاساس، اضافهینابر ).50ص: 

خیام وجود را نیز صـرفاً یـک امـر . شود، هیچ معناي دیگري نداردنسبت دو اسم حاصل می
اعتباري دانسته است و درواقع مثل اضافه براي مضاف که از هرگونه تحقق در خارج محروم 

 دانـد.می (ماهیت)را عـین موجودیـت شـیءسته و آناست، فاقد هرگونه تحقق خارجی دان
مفهوم وجود، مفهوم اسمی نیست، بلکه ربـط حرفـی  گوید:سمنانی در توضیح نظر خیام می

دانـد کـه هـویتی در نظر او خیام وجود را امري کلی و عقلی می). به275، ص: 1، ج5(است
). سـمنانی در 383ن، ص: (همـااعیان ندارد، درست مثل نوع که فقط در ذهـن وجـود دارد

را گـاهی در نسـبت بـه داند که عقـل آنتوضیح بیشتر بیان خیام، وجود را صفتی عقلی می
 نحو مطلـقکنـد، گـاه نسـبت بـه آنچـه در ذهـن اسـت و گـاه بـهشیء خـارجی تعقـل می

درواقع وجود ازنظر او مثل وجوب، امکان، امتناع، وحـدت  .به خارج و ذهن) هالنسب(متساوي
خیام در استدالل فوق تحقق عینـی داشـتن را بـراي  .3 ).383(همان، ص: ال آن استو امث
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سـتدالل خیام در جریـان  .4 .وجود، منتج به تسلسل دانسته است که وقوع آن محال است
خود، زیادت خارجی وجود بر ماهیت را موجب تسلسل دانسته است، ممکن است این شائبه 

 آید که او زیادت ذهنی را نیز نفـی کـرده اسـت!از سیاق گفتار خیام برمی را ایجاد کند که
 گویـد:او می را پاسـخ داده اسـت.خیام خود در ادامه مطلب این شبهه را طـرح کـرده و آن

وجود بـراي شـیء  .وجود صفتی از اوصاف ماهیت معقوله است که زائد بر چنین ذاتی است
زیـادت . قی ندارد، ولی در نفـس موجـود اسـتخارجی عین ذاتش است، پس در خارج تحق

از کنـد؛ یعنـی عقـل پـس وجود بر موجود فقط بعد از اینکه شیء تعقل شد، معنا پیـدا می
که شیء را تعقل کرد و در ذهن، ماهیتِ معقوله حاصل شد، وجود را بـراي ایـن ماهیـت آن

 ). 402و 372: ص، ص8(کندمعقول اعتبار می
که زیادت ذهنی وجود بر ماهیت را بـه ست که هرچند خیام در اینتأمل این انکته قابل

هاي عصر میردامـاد بـه وجوديجهت با اصالتسیناست، پذیرفته و ازاینکه قول ابندلیل آن
نواست، لکن نباید از این مهم غفلت کرد که این زیادت با آنچـه اکنـون رایـج اسـت، بعد هم

(به معناي رایج آن) بر مبناي زوج ترکیبی بودن زیادت ذهنی وجود بر ماهیت متفاوت است.
همچنـین خاسـتگاه وجـود و ماهیـت در ایـن نسـبت، هویـت  وجود و ماهیت استوار است.

خارجی شیء ممکن است، لکن در گفتار خیام، وجود همچون صفتی از اوصاف شـیء تلقـی 
ینـی در شود؛ یعنی آنچه از شـیء عشده است که از تحلیل عقلی ماهیت معقول حاصل می

ذهن است، (بنابر نظر خیام) فقط ماهیت اسـت. آنگـاه ماهیـت معقـول بـه صـفاتی تحلیـل 
شود که از اوصاف آن، یکی هم صفت وجود اسـت. در قرائـت خیـام اگرچـه وجـود هـم می

موجود در نفس دانسته شده است، لکن این موجودیت در نفس براي وجـود، مثـل ماهیـت 
شـود، به زوج ترکیبی بودن وجود و ماهیات) گفته میاتوجه(بطور که در قول رایجنیست، آن

ي (در نفس) پس از تصور شیء خارجی و حصول آن در ذهن، در نتیجـهبلکه این موجودیت
بـر زوج ترکیبـی (مبتنیکه در قول رایجآنشود. حالتحلیل عقلی ماهیت معقول حاصل می

یکدیگرند و خاستگاه حصول هر  بودن ممکنات از وجود و ماهیت)، ماهیت و وجود در عرض
  (در نفس)، هویت ممکن عینی است.دو

بر نفـی زیـادت وجـود بـر ماهیـت  یادشدهي استدالل اول این است که استدالل نتیجه
ي این قول، اعتباریت وجود است که خیام بر آن اصرار و ابرام دارد، آورده شده است و الزمه

ت وجود یا ماهیت صدرایی اسـت، نـه قبـول آن، بـه لکن این اعتباریت نه به معناي اعتباری
 معناي ضرورت اصالت ماهیت دربرابر اصالت وجود است.

چنـین خواهـد  مسـألهاگر وجود امري زائد بر ذات موجود باشد، آنگاه « استدالل دوم:
بود که وجود را هرطور که فرض کنی (چه ذهنی و چه عینـی)، عـرض خواهـد بـود و ایـن 
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ي وجودش موجود واسطهاست، زیرا جوهر فقط به (ذات موجود)جوهر وجود علت موجودیت
موجـود شـود و  مـاهیتش) (یعنیاست و تا وجودش موجود نشود، ممکـن نیسـت خـودش

ازسـویی ایـن . که عرض سبب و علت تحقق جوهر باشدآید چنین الزم میترتیب، ایناینبه
ت و حقیقـت عـرض بـر ایـن شده است که علت تحقق هر عرضی، جـوهر اسـاصل پذیرفته 

-370، صـص: 8(»آیدترتیب، دور الزم میاینبه (کل عرض قائم بالجوهر).داللت دارد مسأله
)، زیرا تحقق جوهر متوقف بر وجود است و وجود نیز عرض و متوقف بر جوهر است که 371

 .موضوع آن است
 :تأمل استدر استدالل فوق موارد زیر قابل 

خیام فرض قبـول  .ه دنبال نفی زیادت خارجی وجود بر ماهیت است، این استدالل باول
این اسـتدالل بـر دو مبنـا اسـتوار  دوم،زیادت وجود بر ماهیت را مستلزم دور دانسته است؛ 

 مسـألهکه در تحقق خارجی ماهیت تردیدي نیست، چون جوهر است و یکی این شده است:
یت، تحققی براي وجود نیـز قائـل بـود. دوم توان باوجود تحقق ماهتنها این است که آیا می

که اگر بخواهیم براي وجود حقیقتی عینی قائل شویم، ناگزیر از قبول دو اصـل خـواهیم این
ي ماهیت است؛ یعنـی وجـود، زائـد بـر ذات موجـود حقیقت وجود حتماً ضمیمه بود: الف)
ماهیـت اسـت؛ ي وجود با ماهیتش، وجود علت تحقـق در موضوع رابطه است؛ ب) (ماهیت)

 ي دور در استدالل فوق چنین است که الـف)مالزمهسوم، یعنی ماهیت از علت صادر است؛ 
هر عرضی قائم به جوهر است. بنابراین، وجود، قـائم بـه  وجود، عرض و ماهیت، جوهر است.

اگر وجـود تحقـق خـارجی  ب) اساس، ماهیت، مقدم و وجود مؤخر است.اینبر جوهر است.
یعنی زائد بر ماهیت باشد، حتماً علت تحقق ماهیت است و ماهیـت معلـول آن  داشته باشد،

بنابراین، ازآنجاکه ماهیت جـوهر  با این فرض، وجود مقدم و ماهیت مؤخر خواهد بود. است.
است، مقدم بر وجود است و ازآنجاکه وجود علت تحقق ماهیت است، ماهیت مؤخر از وجود 

 آید.چنین، دور باطل الزم میت است و اینخواهد بود و وجود علت تحقق ماهی
هرچند استدالل فوق در پی اثبات اعتباریت وجـود  ي استدالل دوم این است کهنتیجه 

ي شیءِ شده(که طبق آن، از وجود و ماهیت تحلیلاست، لکن نه به معناي رایج بعد از صدرا
کـه بـه ایـن معنـا کـه بل در ذهن، یا وجود تحقق خارجی دارد و اصیل اسـت، یـا ماهیـت)،

حتماً تحقق دارد، لکن پرسش این است که آیا با وجود تحقق ماهیـت،  (ذات موجود)ماهیت
تواند تحقق داشته باشد یا خیر. پیداست که درنظر خیام، اگـر وجـود بخواهـد وجود نیز می

نحو بالضمیمه به ماهیت تحقق خواهد داشت و علت تحقق ماهیـت موجود و محقق باشد، به
اساس، اگر فرض تحقق ماهیت، یک اصل باشد، قرائت رایج از اصالت وجود براین اهد بود.خو
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جهـت، بـا قرائـت داند و ازاینیا ماهیت نیز به هر نحوي که لحاظ شود، وجود را اعتباري می
  خیام همسو خواهد بود.

 اهیتاگر وجود به معناي امر مقابل عدم، حقیقتی خارجی و زائد بر م« :استدالل سوم
ي آن تحقق واسطهبه (موجود خارجی)باشد و همچنین امري باشد که ماهیت (ذات موجود)

تعالی نیز زائد بـر ذات او خواهـد بـود و درنتیجـه، یافته است، در چنین صورتی، وجود باري
 ).371، ص: 8(»شود و این محال استتعالی واحد نخواهد بود، بلکه متکثر میذات باري

خیـام در خصـوص اصـالت ماهیـت و  :ستدالل را چنین تقریر کرده اسـتسمنانی این ا
تنهـا  گوید:او می الوجود بیان داشته است.ي ذات واجباعتباریت وجود دلیلی را با مالحظه

توانیم از واجب تصوري داشته باشیم که عقل وجود را براي او نه بـه جعـل جاعـل، وقتی می
وجود براي واجب امري ذاتی است، نه آنکه امـري زائـد بـر دیگر، عبارتبلکه بالذات بداند؛ به

بالذات داشت و ایـن دلیلـی اسـت بـر توان تصوري از واجبذات، یا غیر ذات باشد و اال نمی
استدالل چنـین اسـت کـه اگـر بـراي وجـود  که وجود امري غیر از ذات موجود نیست.این

. امـري خـارجی خواهـد بـود حقیقتی غیر از ذات موجود قائل باشیم، ایـن حقیقـت، خـود،
صورت، درمورد واجب تعالی هم که یک موجود است، باید بپـذیریم کـه وجـود امـري دراین

؛ چنـین ذات خـدا متکثـر خواهـد بـودزائد بر ذات او و داراي حقیقتی خارجی اسـت و این
کـه درنتیجه، خدا واجب نیست و این محـال اسـت، زیـرا برهـان آورده شـده اسـت بـر این

الجهات است و محال است که در او کثرتی باشـد، مگـر کثرتـی جمیعذات واحد منبالواجب
 ). 370، ص: 1، ج5(وجه سبب تکثر ذات نشودهیچاعتباري که به

 تأمل است:در استدالل سوم خیام موارد زیر قابل
اشـته بیـان د ،اي را که باور معاصران او بودهمسألهروشنی دو خیام در این برهان به ،اول

که در نسبت وجود و ماهیت، با فـرض است: یکی زیادت خارجی وجود بر ماهیت و دیگر این
دهد که ماهیت این استدالل نشان می دوم،بخش ماهیت است؛ زیادت خارجی، وجود هستی

کـه امـر مقابـل در نگاه خیام دقیقاً به معناي ذات موجود و هویت خارجی شیء است، نه آن
 سـوم،دانـد؛ ماهیت را براي ممکن و واجب به یک نحو و به یک معنا می وجود باشد. او این

 چهـارم،وجود در قرائت سمنانی از رأي خیام، عین تحقق ماهیت در واجب و ممکن اسـت؛ 
کـه شـیخ آنخیام با این رأي رایج که واجب تعالی وجود صرف اسـت، موافـق نیسـت، حال

رخالف رأي خیـام، عقـول را نیـز انیـات محـض داند، بـکه وجود را اعتباري میاشراق بااین
که شیخ اشراق دلیـل اول و دوم خیـام رسد ایننظر می). به390، ص: 1، ج10(دانسته است

را در شمار دالیل اعتباریت وجود آورده اما دلیـل سـوم او را بیـان نکـرده اسـت، بـه دلیـل 
توان استدالل ، میپنجم؛ ي مبنایی با خیام داشته استمسألهنظري باشد که در این اختالف
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قرار زیر تحلیل و تبیین کـرد: اول) ماهیـت بـراي واجـب و سوم خیام را در دو استدالل، به 
ممکن به یک معناست و در هر دو امري بسیط است. اگر وجود زائد بـر ذات ماهیـت باشـد، 

 بخش ماهیـت واجـبکه وجود، هسـتیبخش ماهیت نیز هست. نتیجه اینآنگاه علت هستی
تواند زائد بر ماهیت باشد؛ دوم) اگـر وجـود نیز خواهد بود و این محال است. پس وجود نمی

زائد بر ذات ماهیت باشـد، حتمـاً داخـل در ذات آن اسـت و ماهیـت، مرکـب خواهـد بـود. 
ازآنجاکه ماهیت در واجب و ممکن به یک معناست، نتیجه این است که ماهیت واجـب نیـز 

الوجود از تمام جهات واجب شود و این محال است؛ زیرا واجبمثل ماهیت ممکن مرکب می
تواند زائد بر ذات او باشد. ازاینجـا نتیجـه است و از هر ترکیبی مبراست. بنابراین وجود نمی

گیریم که چون ماهیت در واجب و ممکن یک معنا دارد، پـس در ممکنـات نیـز زیـادت می
 خارجی وجود بر ماهیت معنا ندارد. 

سـمنانی اسـتدالل چهـارمی را نیـز بـراي اثبـات اصـالت ماهیـت و چهارم: استدالل 
را دهد که بـه نظـر نگارنـده، از فحـواي گفتـاري از او آناعتباریت وجود به خیام نسبت می

یر این استدالل چنین ). تقر404-403، صص: 8(است و به ایشان نسبت داده استنباط کرده
  است:

عدم و احوال عدم نیز  اعتباریات، امري اعتباري است. اثبات نمودیم که وجود مثل سایر
ازنظر خیام،  دربرابر وجود و احوال آن، امري مثل سایر معانی معقول، موجود در نفس است.

الوجـودي در ذهـن و بـه هـر ممکن گـوییم:اکنون می عدم معقول بالعرض است، نه بالذات.
فـرض  جود، امکـان تعقـل آن هسـت.تحلیل عقلی، ماهیتی دارد که بدون اقتران با صفت و

ي غیـر کنید صفت وجود، ذاتی آن ماهیت نباشد و بلکه امـري زائـد بـر ماهیـت و از ناحیـه
باشد، آنگاه صفت عدم که نقیض وجود است، براي آن ماهیـت ذاتـی خواهـد بـود و بـالتبع، 

ود، الوجـعالوه، ماهیـت ممکن). بـه370، ص: 1، ج5(شـودعدم ماهیت بر وجودش مقدم می
ي علت فاعلی ضرورت وجود نیابد، متعلق جعـل واقـع بالذات اقتضاي عدم دارد و تا از ناحیه

همچنین امکان، ذاتی ماهیت است و بنابراین محتـاج جعـل د. کنشود و تحقق پیدا نمینمی
 ي علت فاعلی، وجوب وجود پیدا کند، تا موجود شـود.بنابراین ماهیت باید از ناحیه نیست.

بالذات بدانیم، چون وجود مساوق با وجوب اسـت، لی است که اگر وجود را مجعولاین در حا
 ).376 :(همان، صخواهد جعل کنددیگر جاعل چه چیزي را می

 تأمل است: را به خیام نسبت داده است، موارد زیر قابلدر استدالل فوق که سمنانی آن
ي وجود بـراي با عدم. مالحظهمالحظه است و هم ، ماهیت معقول، هم با وجود قابلاول

 دوم،بالعرض است. ي عدم براي آن، معقولبالذات است، لکن مالحظهماهیت معقول، معقول
گیرد: اگـر وجـود زائـد بـر ماهیـت به دنبال آنچه گفته شد، استداللی به این قرار شکل می
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عدم که نقـیض آن  باشد، آنگاه ذاتی ماهیت نخواهد بود. اگر وجود ذاتی ماهیت نباشد، آنگاه
که چون امر ذاتی مقدم بر امر غیرذاتی است، پـس است، ذاتی ماهیت خواهد بود؛ نتیجه این

خواهـد از ي ایـن اسـتدالل می، سمنانی در ادامهسومعدم ماهیت، مقدم بر وجود آن است. 
عـل زبان خیام بر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود دلیل اقامه کند، با ایـن بیـان کـه اگـر جا

جعل نیست، هیچ جعلی صورت نخواهد گرفت. تبیین ماهیت را جعل نکند، چون وجود قابل
او از این مالزمـه چنـین اسـت کـه امکـان، ذاتـی ماهیـت اسـت و نیازمنـد جعـل نیسـت. 

اساس، ماهیت نسبت به وجود و عدم حالت تسـاوي دارد و الاقتضاسـت. بـراي خـروج براین
جاعل ماهیت را جعل کند. این در حالی است که وجـود  ماهیت از این تساوي نیاز است که

جعل براي وجود معنا ندارد. پس درست این است که جعل  بنابراین،مساوق با وجوب است، 
بودن وجـود بـا ، مـدعاي مسـاوقچهـارمگیرد و مجعول، ماهیـت اسـت. به ماهیت تعلق می

کـه . چنانکـه مطلـق وجـود چنـین باشـدالوجود صحیح است، نـه آنوجوب درمورد واجب
الوجود نسبتش به وجود و عدم برابر است. در بحث اصالت وجود نیـز موجـود بالـذات ممکن

نیازي وجود از علت باشد که به معناي بیبودن به معناي نفی واسطه در عروض است، نه این
 ).40ص:  ،1، ج14(الوجود استتا نتیجه دهد که هر موجودي واجب

 

 . نتایج6
همچنین در نسـبت بـه شـیء  در قضایا صرفاً معناي حرفی دارد. وجود از نگاه خیام، .1

  خارجی صرفاً معنایی اعتباري دارد و صفتی از اوصاف اعتباري ماهیت است.
خیام در باور به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت، اعتباریت وجود را بـه معنـاي نفـی  .2

که در معنـاي رایـج آنداند، حالهرگونه مجعولیت، منشأیت اثر و تحقق خارجی داشتن می
اند، نـوعی از تحقـق، یعنـی پس از میرداماد و مالصدرا، آنجا که ماهیت را اعتبـاري دانسـته

  اند.بالعرض را براي آن قائل
اثبات اصالت وجود یا ماهیت در معناي رایج، بالضروره به معناي اثبات اعتباریت یکی  .3

ئت خیام هرگز بـه معنـاي اثبـات اصـالت اما اثبات اعتباریت وجود در قرا هاست.دیگر از آن
 .ماهیت نیست و او نیز خود چنین مرادي نداشته است

ي تأثیر خیـام بـوده اسـت و تـاریخ فلسـفهشیخ اشراق در طرح اعتباریت وجود تحت .4
  حیث نقص دارد.اسالمی ازاین

برخالف نظر سمنانی، اصالت ماهیـت و اعتباریـت وجـود در نگـاه خیـام، متفـاوت از  .5
جوه و (معناي رایج آن) است.رایج اصالت وجود یا ماهیت در نگاه میرداماد و مالصدرا معناي

  تفاوت این دو نگاه الاقل در موارد زیر است:
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خاستگاه مدعاي اعتباریت وجود خیام، مشکل باور عصر او به زیادت خارجی وجود  الف)
ریـت دیگـري بـه معنـاي که خاستگاه اصالت وجود یا ماهیت و اعتباآنبر ماهیت است، حال

رایج آن، این است که شیء محقق پـس از تصـور در ذهـن و تحلیـل بـه وجـود و ماهیـت، 
 ها و مصداق بالعرض کدام است. یک از آنمصداق بالذات کدام

از نگاه خیام اصالت وجود به معناي زیـادت خـارجی وجـود بـر ماهیـت و مسـاوقت  ب)
شود تـا هـیچ ممکنـی در عـالم ام موجب میوجود با وجوب است و چنین معنایی براي خی

که معناي رایج از اصالت وجود در نگاه میردامـاد و مالصـدرا کـه معنـاي آنباقی نماند، حال
معناي رایج اصالت وجـود ایـن اسـت کـه  رایج آن است، با چنین قرائتی هیچ نسبتی ندارد.

  شیء خارجی مصداق بالذات وجود و مصداق بالعرض ماهیت است.
عصـرانش در قق ماهیت براي خیام امري مسلم و مفروض است. اختالف او بـا همتح ج)

توان وجود را نیز محقق فرض کرد یا خیر. روشن این است که آیا با وجود تحقق ماهیت، می
است که با این قرائت، اصالت وجود یا ماهیت به معناي رایج آن نیز جانـب خیـام را خواهـد 

 .ي خواهد دانستگرفت و وجود را امري اعتبار
د) اصالت وجود یا ماهیت به معناي رایج آن، برمبناي زوج ترکیبی بودن ممکن از وجود 

که این مبنا در قرائـت سـمنانی از اعتباریـت وجـود و اصـالت آنو ماهیت استوار است، حال
 ماهیت، جایی ندارد.
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