
 ماهي ةة الالوجود وعيني   أصالة

 اضيرضا في  غالم
 شريفي محد حسنيأ: تلخيص
 بو خليلأ: يوسف  ترجمة

 الوجود؛ املاهي ة؛ الفلسفة اإلسالمي ة؛ املال  صدرا؛ علم املعرفة؛ عامل االعتبار؛ اإلنسان. الكلمات المفتاحي ة:

ثار وجند هذا املوضوع يف آ ،ةسالمي  الفلسفة اإل مباحث هم  أ من اهي ةة املالوجود واعتباري   أصالةلة تعترب مسأ
ا طرح م  أ. ةشراقي  شيخ اإلشراق وأتباع الفلسفة اإلويف كتابات  ،هبمنيار، ومريدامادو سينا،  ابنو  ،فلسفة الفارايب

لة هذه املسأ ض حلل  ل فيلسوف تعر  و  ، فقد كان أنية، هو من ابتكارات صدر املتأل  ساسي  هذه املسألة بصورة أ
الوجود  أصالةهذه املسألة ) ن  أ ، وميكننا القول حبق  اليةالمتع الحكمةع ومن مجيع جوانبها يف كل موس  بش

 .الحكمة المتعاليةمباحث  هم  ( من أاهي ةامل ةواعتباري  

ا الوجود؟ هل هي صرف   ومنتزع من حد   مر عدمي  أ اهي ةهذا املوضوع؟ هل امل  صدرا يفولكن ما هو رأي املال  
 ن  إ ؟وواقعي   مر عين  أ اهي ةامل ن  ه يعترب أن  ؟ أم أالوجود ظل   اهي ةامل ن  ؟ أم أنسان وانعكاس لهذهن اإل من تركيب
مة السبزواري وما ة، فمن زمن العال  سالمي  الفلسفة اإل مر، وعلى رغم املكانة العظيمة لذه املسألة يفحقيقة األ

 ه مل يتم  ن  أ وبرأينا ، صدرا يف هذا املوضوعجهة نظر املال  االحنرافات والشبهات يف تفسري و  بعد، هناك كثري من
راء ط الضوء على بعض اآلسنسل   ىل تفسرينا للموضوع، وبالنظر إالفيلسوف الكبري بشكل صحيح فهم هذا

 ة.لذه النظري   الصحيح واحلقيقي   ىل التفسريباإلمجال لنصل إ ىل نقد ومناقشة هذه التفاسري، وسنسعى إحوله
نقاط مشرتكة  هناكف ،فيما بينها راء، وعلى رغم االختالف احلاصلأمام ثالثة آ نفسنااألمر جند أ هذاولتبيني 

املناسب قبل احلديث عن أصل املسألة  لذا املبحث، ومن ماتصول موضوعة ومقد  ا بعنوان أيض  وموارد توافق أ
 ء.فق عليها بني هؤالواملت   مور املشرتكةاأل مجال   ولو بشكل إن نبني  أ

 ي ة:اهة املالوجود واعتباري   أصالةمات حبث مقد  

 ،ةصل الواقعي  أنكروا أ نيالسفسطائي   ن  جتدر اإلشارة قبل عرض املسألة إىل أ: ةصل الواقعي  قبول أ .1
 عندهم. صيلإذ ال شيء أ ماهي ةليست للوجود وال لل صالةفاأل



مفهوم الوجود  ،نيننتزع مفهوم   واقعي   مرأ من كل   :مر واقعي  أ من كل   ماهي ةانتزاع مفهوم الوجود وال .2
 .اهي ةني مها الوجود واملني اثن  ة مفهوم  ة خارجي  واقعي   ل من كل  نسان حيل  اإل ذهن ن  ، يعن أاهي ةومفهوم امل

مفهوم الوجود حيكي عن  ن  إ: من حيث حكايتهما عن الواقع ماهي ةوال ي الوجوداختالف مفهوم   .3
 ة.واقعي   لكل   ملختص  ا هي اجلانب اهي ةامل ن  ني أات يف حللواقعي   اجلانب املشرتك

على  وكما يقال الوجود زائد اهي ةي الوجود واملهناك تغاير بني مفهوم  : ماهي ةالوجود وال يتباين مفهوم   .4
 .ةواحد منهما على حد يعن يف عامل املفاهيم كل   ،اهي ةامل

الناحية  على ة وال يدل  شياء الواقعي  األ ا حيكيمفهوم الوجود صرف   :مفهوم المحدودة لكل   ةلكاشفي  ا .5
صل حتاكي أ ة والالوجودي   على الناحية وحدها تدل   اهي ةامل ولكن   ،شياءة لألوالناحية امللكي   ةالوجودي  
 الوجود.

صيل الوجود هو األ فاق يف علم املعرفة بأن  هناك ات  : المعرفة من وجهة نظر علماء ماهي ةة الاعتباري   .6
عندها؛  حماكاة ال ةاملفاهيم املاهوي   ولكن   ؛ةمفهوم الوجود هو الذي حيكي الواقعي   يعن ،ةاري  اعتب اهي ةوامل

ها من ن نستمد  ، علينا أاهي ةامل أصالة ث عنن نتحد  نا إذا أردنا أون بأن  يقر   اهي ةامل أصالة القائلني بوحت  
ن حيكي عمله يقتصر على أ ولكن   ،ةليس له واقعي   بنفسه مفهوم الوجود ن  وباعتقادهم أ ،مفهوم الوجود

 . ة الوجودعن مالك عيني  
نبحث فيها عن ي ة" كليست مسألة "معرفي   اهي ةة املالوجود واعتباري   أصالةلة مسأ ، فإن  على ذلك بناء  

ة حيث يبحث فيها ات اخلارجي  بالواقعي   ة" ترتبطا مسألة "وجودي  ن  ، بل إة حماكاهتااملفاهيم وعن كيفي  
 .اهي ةالوجود وامل ني،من املفهوم   ي  ة حتكي أة العيني  لواقعي  ا بأن  

 "تشكيل ،"موجود بذاته" ،"ثار"منشأ لآل ،حقيقة"  مبعىن "ذي صالةتأيت األ: واالعتبار صالةمعنى األ .7
مفهوم  ن  ا يقصد به أن  إ" صيل"الوجود أقال: ق، وعندما ي  ة والتحق  املوجودي   صل" ومبعىن أةة الواقعي  ماد  

 صيل هواأل ن  ، يعن أللوجود احلقيقي   هو املصداق والواقع اخلارجي   ،لديه مصداق واقعي   وجودال
سناد ا تعن إن  فإة ا االعتباري  م  أ. ة باملعىن احلقيقي  اخلارجي   ةة والعيني  ليه املوجودي  الشيء الذي أسند إ

، فهذا على ه موجودن  أ تباري  وإذا قلنا عن شيء اع ق لشيء ما على سبيل اجملاز،ة والتحق  الوجودي  



 ا يف عامل احلقائق فهو غري موجود، وعاملم  ، وأعامل االعتبار"" وهو موجود يف ساس اجملاز العقلي  أ
 ة.شياء االعتباري  ة األالذي يفرتضه الذهن لواقعي   احملل   االعتبار هو

من  ،اهي ةمفهوم امل وكذلك ،ينتزع مفهوم الوجود: ماهي ةي الوجود والمفهوم   وحدة المصداق بين .8
 قسم منهما ني ينتزع من كل  ىل قسم  املصداق الواحد ينقسم إ ن  ، وال يعن هذا أواحدن  مصداق عي

مفهومان  وعليه فهما ،نا حنملهما على بعضهما البعضن  ودليل وحدة املصداق أ ني.حد املفهوم  أ
 ا سوى القولبأصالتهما مع   حده مل يقل أن  يفهم أ ،. ومن هنااحلمل  مل يصح  ال  واحد وإ ملصداق

 الذي هو منشأ ني يف اخلارج، الوجودت  واقعي   لدينا ن  املنسوب إىل الشيخ أمحد حسائي الذي يقول بأ
 قان باخلارج.فهما متحق   الشر   وكذلك ،مر واقعي  اخلري أ ن  الشرور وأل اليت هي منشأ اهي ةاخلريات وامل

 جود.الو  بعنوان حد   اهي ةامل :لو  األ التفسير
 وكل   ،الوجود هو الواقع ن  ، أاهي ةة املالوجود واعتباري   أصالة معىن ن  يعتقد بعض أتباع احلكمة املتعالية أ

 ة.للوجودات العيني   العدمي   يف احلقيقة ليست سوى احلد   اهي ةامل ن  وأ ،ما له ثبوت خارجي  
ا ا جمازي  سناد  إ ماهي ةسنادمها للوإ ا هو له"،ىل مإا و"ا حقيقي  سناد  ة للوجود إة والواقعي  الوجودي   لذلك تسند

 ىل غري ما هو له".و"إ
فهي  ،الوجودات احملدودة ومنشأ انتزاعها من ،ووجودها انتزاعي   ،الوجود من حد   اهي ةتنتزع امل ،يف الواقع

 . مر معدومباحلقيقة أ
نسان "اإل :اجملاز قال على سبيلا بوجودها وي  ا عقلي  عطي حكم  له أ حد   اهي ةالوجود موجود وامل ن  مبا أ
 قبيل الوهم. ومن ق سرايب  ات هو حتق  ق املاهي  حتق    فإن  ال  "؛ وإ( موجوداهي ة)امل

 منتزع من حد   ومفهومها ،الوجود" ا "حد  بأن   اهي ةة املصحاب هذه النظري  كل ها يعر ف أحوال  يف األ
 الوجود احملدود.

 الوجود. د  بعنوان خيال ح اهي ةامل :التفسير الثاني
ال شيء، وهذا  يف اخلارج اهي ةللوجود، امل ا حد  ليست حت   اهي ةامل ن  بأ صحاب هذا التفسرييعتقد أ

دراكاتنا ذهننا )آلة إ هو الوجود. لكن   املوجود يف اخلارجفاخلارج،  املعىن اجملهول لا ليس له وجود يف
 .اهي ةامل يها يسم  ن يضع لا حد  ستنسب أوجودات حمدودة ي مامعندما يقف أعلى حنو ما،  ة(احلصولي  
 خرىوبعبارة أ ،اهي ةامل يهونسم   احملدود هو نوع من تأثري علمنا احلصول   الواقع اخلارجي   ن  يعن أ



 ذهاننا.ة ومن صناعة أات وحدها اعتباري  املاهي  
حنن بني الوجود  نصنعه ي  مر اعتبار أ اهي ةامل ن   أالبعض يعتربف ،راء متفاوتةضمن آ  طرحه التفسري ت   هذا

ي هذا املعلوم نسم   الوجود الذهن   بواسطة ي عندما نلحظ الوجود اخلارجي  أ ،والوجود اخلارجي   الذهن  
ن ، وإىل أوالوجود اخلارجي   النظر عن الوجود الذهن   بغض   املعلوم لذا انا جنعل اعتبار  ن  إ، أي ماهي ة
 شأن. ي  أ ماهي ةيكون لل االعتبار فلن ق هذايتحق  

ة ن مل توجد هذه العلوم احلصولي  . إةاحلصولي   وعاء العلوم موطنها الذهن الذي هو فإن   ،من هذه اجلهة
  .صيال  ، والشيء التابع للذهن ال ميكنه أن يكون أاتللماهي   ذكر ي  هناك أ وموطنها الذهن فلن يكون

وجه،  ة بأي  ة خارجي  ليس لا واقعي   اهي ةامل وا إن  ء آخرون قالعلما فارغ. قالب مفهومي   ليست سوى إذ ا اهي ةاملف
لذا فهم  ،الوجود اخلارج سوى ا. فال شيء يف خارجي  للوجود وليست ظال   ذهن   ظل   اهي ةللوجود. امل بل هي ظل  

  .ذهانات ظهورات للوجود يف األيعتربون املاهي  

 ا عدم  عندهم ليست حت   اهي ةامل ابريه فإن  ختالف تعالوجود وبا صالةعلى هذا التفسري أل بناء  ختصار، و با
بل هي أثر يرمسه اخلارج  ،له كمحتوى للوجود وال كحد    وليس لا ما بإزاء. ويف اخلارج ليست موجودة ال ،امضاف  
ه ن  ذا التفسري فإه ر. من هنا ميكن القول بناء  علىثر باملؤث  باخلارج كعالقة األ اهي ةعالقة امل لذلك فإن   ،ذهاننايف أ

 ل.و  ميكننا قوله حبسب التفسري األ وهذا ما ال ،ماهي ةمع عدم وجود الذهن لن يكون هناك وجود لل

 ينين التفسير  ات هذ  شكالي  إ
فحسب، بل  اهي ةامل ةالوجود واعتباري   أصالةني يف ة صدر املتأل  فقط ال يرتبطان بنظري   االتفسريان ليس بنظرنا هذان

 وال ميكن قبولا. اطةةاخلتفاسري من ال مان  إ

 نبدأ من خالل السؤال التال: تهمالبيان عدم صح  
ا مع   اهي ةالوجود وامل ةو عيني  أ اهي ةة املحبث بعيني   ي  إىل ترك أ  ينين التفسري  ما الذي حدا بأصحاب هذ  

 الوجود؟ أصالةد االعتقاد بمبجر  

 همولكن   ،يذكروها باالسم ن مل، وإحبوثهم ماتمة يف مقد  مة مسل  م قد افرتضوا مقد  ن  هذا املطلب يف أ سر  
البسيط ليس  الواقع اخلارجي   ن  مة املضمرة هي أاملقد   ىل هذه النتيجة. هذهاعتمدوا عليها ومبقتضاها وصلوا إ

ال ميكن  ،كثر متغايران مع بعضهم البعض. وعندما يكون مفهومان أو أواحد ملفهوم كثر من مصداق واقعي  أ



يف  ن  ، وألاملصاديق دد املفاهيم دليل على تعد  تعد   ن  ، وبعبارة أخرى فإهيم شيء واحدتلك املفا مصداق عد  
ني حد املفهوم  مصداق بالذات أل اخلارجي   ن يكون هذا الشيءيلزم أ ،مورد اخلارج هناك مصداق واحد لكل  

 خر.ومصداق بالعرض لآل

على  وعالوة   ،خبالفها حوال على العكس صر  استدالل عليها ب ي  ، ومل يقام أمة ليست ظاهرةاملقد   هذه ن  وأل
وهذا  ،ومنتزعة من حقيقة واحدة مصداق واحد دة يكون فيها مفاهيم متباينة لاذلك ميكن ذكر شواهد متعد  

 لة العلم احلضوري  ومسأ ،مسألة ذات اهلل وصفاته ،املفاهيم هذه لكل   املصداق الواحد هو مصداق حقيقي  
ة بياننا للنظري   كثر عندل فيها أة من هذه الشواهد اليت سنفص  ق املفاهيم الوجودي  لة تساو ، ومسأللنفس بذاهتا

 املختارة.

 الكالم ال خيتص   وهذا ،واحد متتلك مصداق حقيقي   ناملفاهيم املتغايرة ميكنها أ ن  وحاصل األمر، إ
وكذلك على املفهوم  ،ةوي  املفاهيم املاه ه يصدق علىن  إبل  ،الثانية فحسب ة واملعقوالتباملفاهيم الوجودي  

 والوجودي املنتزع من شيء واحد. املاهوي

صفات  ن  يعترب أ هذا منطبق يف مورد الصفات حيث ن  مة الطباطبائي بأوميكننا االستشهاد بكالم العال  
 من هادة اليت كل  بنظره جتتمع املقوالت املتعد   ا. وهكذامع اختالفها عنه مفهوم   االوجود هي عني الوجود مصداق  

 بعاد هذه األواحلجم الذي يعني   ،ةة جوهري  بعاد ثالثي  مفهوم اجلسم الذي له أ مثل ،ات يف شيء واحدسنخ املاهي  
 هو عني وجوده. وقد اعترب وجود ي  تعني أ ن  أل ،يف اخلارج ويكونان موجودان مبصداق واحد ،ة الثالثية اجلوهري  

ة ني عد  املتأل   وهو القول الذي نقله صدر ،موضوعها ةوجودي  " بعني مضافةة هي "إاملوجودي   ن  الشيخ الرئيس أ
 سينا يف هذه املسألة. ر ابنوحاول تبسيط تصو   ،اتمر  

وجود اجلواهر  من مراتب عراضاأل بأن   ،الحكمة المتعاليةليها يف يف هذه النتيجة اليت و صل إ قناذا دق  إ
ن تكون اهتا جيب أوجواهرها اليت ختتلف يف ماهي   عراضاأل كل     لنا هذه النقطة بأن  تبني   ،ةومن صفاهتا الذاتي  

 ا ملفاهيم متباينة.هذا اجلانب يكون الشيء الواحد مصداق   ومن ،نفسه وجود املوجودب موجودة

 التفسير الثالث
الوجود  ن  على أ عالوة   ،عقيدتنا اها يفة اليت نتبن  ىل عرض النظري  ، نصل إنيين السابق  ة التفسري  بيان عدم صح   بعد



 سنادإ ن  حبيث إ ،ةة وعيني  ة حقيقي  هي بعني الوجود توجد واقعي   اهي ةصيل، كذلك املوهو أ ةة عيني  له واقعي  
 .سناد حقيقي  هو إ منهما ي  ة ألاملوجودي  

 ،ماهي ةحقيقي لل وكذلك هو مصداق ،لوجودل بعينه هو مصداق حقيقي   ،الواحد مر احلقيقي  األ ن  مبعىن أ
 ن  إنستطيع القول ف ،ماء الب ئبريق املمتلاإل  خبصو فمثال   ،اخلارج هناك تفاوت بينهما يفن يكون بدون أ

 ني مل نقلكلتا احلالت   و هذا احملتوى هو ماء. ويف ،بريق هو وجودفراغ اإل ذاك الشيء الذي مأل ،بريقحمتوى اإل
 ا".يض  أبريق آلن يف اإلموجود ا لوجود،عني ذاك ا املاء حقيقة يف ن  أي إ ،سناد اجملازي  ا ومل نستخدم اإلجماز  

والذي هو قول  -بعضهما  ة مبعىن متايزمها عنواقعي   اهي ةيوجد للوجود وامل ه الن  ة أخرى أد مر  نؤك   ،وعليه
هذه  ولكن   ،واحدة ة واقعي  ال  يف اخلارج ال يوجد إ ، ه هبذا املعىن: االثنان عني بعضهما البعضن  بل إ ،-باطل 
كثر يف رنا أما تفك  كل  و  ،ر ومعقولمر متصو  أ ، وهذاماهي ةللوجود ومصداق لل لوقت نفسه مصداقة يف االواقعي  

تعاىل هو مصداق  فاهلل ،ةلي  ن مجلتها مسألة الذات والصفات اإلم شواهد كثرية،جند له ناذج و  عىهذا املد  
 للوجود و مصداق للعلم والقدرة واحلياة ونظائرهم.

شيء واحد موجود  هن  ، أم أخر باسم القدرةيء آخر باسم العلم وآوش سم الوجودهل يوجد يف اهلل شيء با
 ؟!ايض  وعامل وقادر أ

 ...اين مصداق  حد  مت   اهما ولكن  ين مفهوم  ير  اذا كانت الذات والصفات متغه إن  أ واحلق  

و بتعبري ، أادان مصداق  حا ويت  مفهوم   ما يتغايرانن  أي إه هبذا الشكل ن  فإ ،اهي ةكذلك هو ارتباط الوجود واملو 
 ."مر مها واحد، ولكن يف نفس األالذهن غري بعضهما البعض ما حبسب املعىن وحتليلن  "فإني: صدر املتأل  

واملعلوم  ي العاملمفهوم   ن  أ للنفس بذاهتا، فمع اد العامل واملعلوم يف العلم احلضوري  احت   خر هو مسألةشاهد آ
 شكل كان. ي  بأ د باملصداقلديهما تعد   مصداق واحد وليسلكن لديهما  ،دان ومتباينانمتعد  

متساوقان مع بعضهما  ،والوحدة ي الوجودمفهوم   ،على سبيل املثال ،وكذلك هي مسألة تساوق املفاهيم
 ة صدقهما واحدة.حيثي   ن  واحد فقط بل إ لديهما مصداق ، ليسوعلى الرغم من التباين املفهومي   ،البعض

ق ة وحتق  عيني   وعندها يف عامل اخلارج، وجود ياح والرتاب والقمر والشمس لديهااملاء والر  ن  إ ،وخالصة هذا الكالم
ه صحيح ن  ، فإمن حيث هي ال موجودة وال معدومة اهي ةامل ن  إو  ،ةاعتباري   اهي ةامل ن  إذا قيل إلذلك ف ،خارجي  



 اهي ةامل ذاهتا ومن حيث هي وليس  حد  يف اهي ةي املأالعقل من الوجود  دهااليت قد جر   اهي ةامل فقط يف مورد
 املوجودة(. اهي ةة )املاخلارجي  

سناد ، وإمر عين  ا أبعد اجلعل( فإن   اهي ةامل وأاملوجودة  اهي ةة )املاخلارجي   اهي ةامل ،اهي ةذا كان املراد من امل إال  وإ
 هو له". ىل ماإسناد "إلا هو  ةاملوجودي  

 الرأي في تأييد هذا هينتأل  مشواهد من كالم صدر ال
ة ح بعيني  فهو من ناحية قد صر   الرأي،  هذاه يتبىن  ن  ني أثار وكتابات صدر املتأل  ا يستنتج من آشرنا سابق  وكما أ

، شيء واحد"  مها – اهي ةالشيء الذي حيتوي على الوجود وامل يف - اهي ةالوجود وامل"حيث:  اهي ةالوجود وامل
 ا.خر سيكون موجود  اآل ن  ارج فإا يف اخل احلقيقة موجود  يف حدمهاأ ذا كانه إن  د أك  وأ

النوع البسيط،  بعضهما يف مع والوجود مثل ارتباط اجلنس والفصل اهي ةارتباط امل ن  أخر اعترب آ ومن جانب
 اهي ةموجود بالذات وامل - عندنا -املمكن  وجود ن  أ م حيث يقول: فكماهومثل ارتباط ذات اهلل وصفاته ببعض

بوجود ذاته  -تعاىل-ة صفاتهفكذلك احلكم يف موجودي   ،لا امصداق   لكونه ة بعني هذا الوجود بالعرضموجود
لة مسأ قياس ،وجود يف اخلارج ماهي ةذا مل يكن لل. إبشكل واضح على ما ذكرناه القول يدل   وهذا ،سةاملقد  

 ا.يض  ا أذات اهلل وصفاته لن يكون صحيح   ةلوالوجود مع مسأ اهي ةامل

ن يكون دون أ مفاهيم من ةا لعد  ن يكون مصداق  الشيء الواحد البسيط ميكنه أ ن  أني ل  املتأ ار صدرشأ
، وسائر احلياة ،رادةاإل ،القدرة ،صدق العلم ا بذلك علىمستشهد   ؛دةة متعد  ات خارجي  و لديه حيثي  ا أر  متكث   

النظر لذه النقطة ومقايستها مع ما سبق العاقل واملعقول. وب وعلى حبث ،ة على واجب الوجودلي  األوصاف اإل
نظر هذا احلكيم  وجهة ميكننا فهم ،ةلي  وبني الذات والصفات اإل اهي ةاملقارنة بني الوجود وامل خالل ذكره من

دة الوجود واحد وبسيط ويؤخذ منه مفاهيم متعد   واجب ن  : كما أني هيين املطلب  . ونتيجة هذ  اهي ةحول باب امل
يف اخلارج لدينا  ،اهي ةفكذلك يف باب الوجود وامل  ،هذه املفاهيم ت مصداق حقيقي لكل  وتكون هذه الذا

 ي  أوجود  ،وبتعبريه  ،يهمالكل   ةة تكون حقيقي  وتلك الواقعي   ،اهي ةالوجود وامل ،نيواحدة نأخذ منها مفهوم   ةواقعي  
 عليه. ذلك الشيء ماهي ةا حلمل يكون مصداق   ،اشيء ذات  



 ة المختارةة النظري  دل  أ
ولذلك  ،ثباتهإ مر قد ت  أفهو  الوجود أصالةىل ه إوبالتوج   ،اهي ةامل ةالوجود وعيني   أصالةعانا لديه قسمان: مد  

 ،نيبع طريق  ىل هذا الدف سوف نت  إ وللوصول ،اهي ةة املثبات عيني  إة على دل  أ سوف نقيم

 ماهي ةة الثبات عيني  إ .1

 .تهاري  ة القائلين باعتبادل  أنقد ومناقشة  .2

ه ن  إ حمكم ومتقن: هه بسيط لكن  ن  سوف نشري إىل دليل يف عني أ اهي ةة املثبات عيني  إل: ماهي ةة العيني   ثباتإ
 ة.ة خارجي  قضي   يف قوى من صدق مفهومه على عني خارجي  أال دليل على وجود الشيء 

يعن مفهوم املاء  "ماء "هذاحمتواه : ن نقول عنأ ميكننا ،بريق املاءإ ولتفسري هذا القول نأخذ مثاال  
ا شكل سواء كان هذا التعريف علمي   املاء بأي   ردنا تعريفأ ذا. وإبريقصادق على حمتوى اإل شك   ي  أبدون 

 املاء موجود. ن  لذلك فإ ،بريق ماءاإل ما بداخل هذا سيبقى ا،و فلسفي  ا أو عرفي  أ

 وقد مر   ،هو وجود بريقحمتوى اإل ن  الوجود أ ةأصالة دل  ونعلم مبقتضى أ ،ماء بريقا كان حمتوى اإلومل  
بريق هو حمتوى اإل فإن   لذلك ،مفاهيم متباينة ةا لعد  ا واقعي  ن يكون مصداق  املصداق الواحد ميكن أ ن  معنا أ

ق الوجود يف عني حتق   أصالة ن  يعن أ وهذا ،للماء حقيقي   وكذلك هو مصداق ،للوجود مصداق حقيقي  
 .اهي ةة املوعيني  

يف  هناك شك   ذا مل يكن، وإدليل على وجود ذلك الشيء هم  ارج أاخل ذا كان صدق مفهوم شيء يفإو 
خلارج ات يف ااملاهي   ةا ملوجودي  ساس  مل يكن أ ذاإو  ،ناء، الورد واإلبريقة مثل املاء واإلاملاهوي   صدق املفاهيم

ة ة وعيني  يف موجودي   ى جمال للشك  لن يبق هة، فإن  املوجودات اخلارجي   حدىغري معىن صدق تعريفهم على إ
 اخلارج. يف اهي ةامل

وحبث   ،اهي ةامل ةالوجود واعتباري   أصالةثبات ة إلة كثرية يف الكتب الفلسفي  دل  أهناك : ماهي ةال ةة اعتباري  دل  أنقد 
 ثالثة جمموعات: ىلإمها ن نقس  ميكننا أ ةدل  األ لذه ي  ولكن ضمن تقييم كل   ،ة ال يسع هذه املقالةدل  هذه األ كل  

هذه  خرىأوبعبارة  ،اهي ةة املاعتباري   الوجود وال أصالةني: ال ع  من املد   ي  أمل تثبت  ة اليتدل  : األوىلاجملموعة األ
 ة واهية وباطلة.دل  األ



 ،ي ةاهة املثبات اعتباري  اهتمام إل ي  ، ومل تعر أالوجود أصالة ثباتإة على دل  األ هم  أة: تعترب من ياجملموعة الثان
خالل  شراق من، مثل شيخ اإلاهي ةامل أصالةعاء الذين قالوا باد   ة كانت يف مقام نفيدل  األ غلب هذهأوبالواقع 

 .اهي ةة املثبات اعتباري  إومل تكن يف مقام  ،الوجود أصالةثبات إ

 .اهي ةة املاري  أقيمت إلثبات اعتبة اليت دل  : األاجملموعة الثالثة
ني الثانية والثالثة اجملموعت   وحبث سوف نقوم مبناقشة اهي ةة املعانا يف عيني  ثبات مد  وإل ي  التقييم الكل   وبعد هذا

 طار البحث.ونمل األوىل خلروجها عن إ

 ماهي ةللوجود وال حاد الخارجي  عن طريق االت   االستدالل .1
على  اهي ةة املي  اعتبار  ثباتإعلى  شرح منظومة احلكمة استدل   مة علىاحلكيم اليدجي يف حاشيته القي  

 :الشكل التال

ين يف اخلارج حد  مت   نين يكون لشية  أا ال ميكن وقطع   ،حدان يف اخلارججود مت  و وال اهي ةد ، املبدون ترد  
حدان(، يكونان متغايران ال مت   ما يف هذه الصورة سوفن  ادمها )ألاحت    لن يصح  ال  وإ ،وجود حقيقي  

 .ماهي ةة للاالعتباري   ن  ، فإالوجود أصالةيف  هناك شك   ه ليسن  أمبا ، و احدمها اعتباري  أن يكون أوجيب 
هذا الدليل عدم  وقد اعترب ،اد"يكمن يف التوصيف غري الصحيح "لالحت   هن  وجه ضعف هذا الدليل أ

والقدرة  اد العلماملثل، مبسألة احت   يف ،هذا القول قد نقض ن  أمع  ني.ين حقيقي  اد موجود  احت   ةمكاني  إ
لة . وكذلك يف مسأمع بعضهما حدانومت   مها موجودان حقيقة العلم والقدرة ن  ، واليت وفقها فإةلي  اإل

 ا.للنفس بنفسه للعلم احلضوري   العامل واملعلوم

، مع اد حدود احملدودوهو احت   ،ادقسام االحت  أحد أفقط يف  املفهوم املتبادر يف هذا الربهان يرتبط ن  إ :اثاني   
 ،بعضهما حدين معين مثل اليوىل والصورة يكونان مت  متغاير   ينوجود   ن  ، إحداها؛ إخرىأ قسامأه اد لاالحت   ن  أ

 ،كثرة  ي  أ الواحد الذي ليس له العين   هبذه الصورة املوجود ،حدانين يف وجود واحد يت  متغاير   نيمعني   ن  إخر واآل
 من هذا القبيل. اهي ةاد الوجود واملالذات واحت   ومع ة مع بعضهالي  الصفات اإل اداحت  ،كنيين املعني  يصدق عليه هذ  

 ماهي ةلل الذهني   على الوجود الدليل المبني   .2
طريق الوجود  الوجود عن أصالة ثباتإ، وذلك من خالل اهي ةة املخر على نفي عيني  آهناك دليل 

 :لى الشكل التال، هذا الدليل طرح عالذهن  



.ين، الذهن  ة فرق بني الوجود  ث   ة، لن يكونموجودي   ماهي ةذا كان للإ   واخلارجي 
 ن  أيف حال  ،عطرة يعطي رائحة نأ ن حترق وعلى الورد الذهن  أة ويف هذه الصورة كان على النار الذهني  

املوجودة  اهي ةامل ن  يف حني أ ،ثارعليها اآل باخلارج يرتت   املوجودة يف اهي ةفامل ،ينا بني الوجود  هناك فرق  
ن ماهي ة وال ميكن ألل صالةن تكن األوبناء على هذا ال ميكن أ ثر،أ ي  عليها أ بيرتت   يف الذهن ال

 ة.لا عيني   يكون

مفهومها  ن  الذهن يف أ ىلبعينها إ تنتقل اهي ةامل ن  مته اليت افرتضت أمقد  يف  شكال هذا الدليلأ
كثر. الورد أهو مفهوم وليس  له وال لون رائحة ال الذي ىل الذهن. الورد الذهن  هو الذي ينتقل إفقط 

 ن  ، قال حكماء احلكمة املتعالية إلذا لوان، وبناء  الروائح واأل اتةلديه م املوجود يف احلديقة هو الذي
لديها  ةالذهني   اهي ةامل ن  بل إ ،ثارب عليه اآلوترتت   ق خارجي  ال تندرج حتت مقولة لا حتق   ةالذهني   اهي ةامل

واندراج  ،اجتماع اجلوهر والعرض الواردة مثل شكاالتهبذا البيان ترتفع اإل. و فقط مفهوم تلك املقولة
اهي ة باحلمل ىل الذهن هي املالذي حيضر إ ن  يعن أ مروهذا األا. مثالموأ ،نيشيء واحد حتت مقولت  

 .مقولة ي  ندرج حتت أال ت ( اليتاهي ةامل )مفهوم ل  و  األ

 .اهي ةس هناك فرق بني الوجود وامللي الذهن   وبلحاظ الوجود ،مروخالصة األ

 ،الذهن مبفاهيمها ا علىضيوف   ات حتل  كذلك املاهي    ،يف الذهن مفهوم الوجود جيد له حمال   ن  كما أو 
 اهي ةامل كذلك  ،ة لهثار خارجي  مفهومه ال آ ا حيثهبذا الدليل جعل الوجود اعتباري   ه ال ميكنن  ومثلما أ

 .ايض  أ ةثار خارجي  ليس له آ فهومهام ن  ة ألال ميكن جعلها اعتباري  


