
  



  



  

 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  



  



 

  



  

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم 
 علي سيدنا محمد و آله الطاهرين. 

إنا معاشر الناس أشياء موجودة جدا و معنا أشياء أخر موجودة 
 ربما فعلت فينا أو انفعلت منا كما أنا نفعل فيها أو ننفعل منها. 

اكن نسكنها و أرض هناك هواء نستنشقه و غذاء نتغذي به و مس
ء بضيائها و كواكب نهتدي بها و حيوان و  نتقلب عليها و شمس نستضي

 نبات و غيرهما. 

و هناك أمور نبصرها و أخري نسمعها و أخري نشمها و أخري 
 نذوقها و أخري و أخري. 

و هناك أمور نقصدها أو نهرب منها و أشياء نحبها أو نبغضها و 
ياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها و أشياء أشياء نرجوها أو نخافها و أش

نريدها لغرض االستقرار في مكان أو االنتقال من مكان أو إلي مكان أو 
الحصول علي لذة أو االتقاء من ألم أو التخلص من مكروه أو لمآرب 

 أخري. 



 

  

و جميع هذه األمور التي نشعر بها و لعل معها ما ال نشعر بها 
ء شيئا  ة جدا و ثابتة واقعا فال يقصد شيليست بسدي لما أنها موجود

إال ألنه عين خارجية و موجود واقعي أو منته إليه ليس وهما سرابيا 
فال يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا و ال أن ننكر الواقعية مطلقا إال 

ء من ذلك  أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه و إن يكن شي
 فإنما هو في اللفظ فحسب. 

 ياال الواحد منا و كذلك كل موجود يعي  بالعلم و الشعور فال
يري نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية و ال يمس شيئا آخر غيره إال 

 بما أن له نصيبا من الواقعية. 

ء فنحسب ما  غير أنا كما ال نشك في ذلك ال نرتاب أيضا نخطي
كان يثبت ليس بموجود موجودا أو بالعكس كما أن اإلنسان األولي 

أشياء و يري آراء ننكرها نحن اليوم و نري ما يناقضها و أحد النظرين 
خطأ ال محالة و هناك أغالط نبتلي بها كل يوم فنثبت الوجود لما ليس 
بموجود و ننفيه عما هو موجود حقا ثم ينكشف لنا أنا أخطأنا في ما 
ياها قضينا به فمست الحاجة إلي البحث عن األشياء الموجودة و تمي

بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك منتجا 
لليقين فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلي نفس األشياء 

 الواقعية بما هي واقعية. 



  

و بتعبير آخر بحثا نقتصر فيه علي استعمال البرهان فإن القياس 
قيسة كما أن اليقين هو البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين األ

 االعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين االعتقادات. 

فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أن كذا 
موجود و كذا ليس بموجود و لكن البحث عن الجائيات خارج من 
وسعنا علي أن البرهان ال يجري في الجائي بما هو متغير زائل و لذلك 

نعطف في هذا النوع من البحث إلي البحث عن حال الموجود بعينه ن
علي وجه كلي فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي و لما 

الموجود بأحوال غير                        كان من المستحيل أن يتصف 
موجودة انحصرت األحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من 

جية المطلقة و الوحدة العامة و الفعلية الكلية حيث هو موجود كالخار
المساوية للموجود المطلق أو تكون أحواال هي أخص من الموجود 
المطلق لكنها و ما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق كقولنا 
الموجود إما خارجي أو ذهني و الموجود إما واحد أو كثير و الموجود 

ما تري أمور غير خارجة من الموجودية إما بالفعل أو بالقوة و الجميع ك
 المطلقة و المجموع من هذه األبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. 



 

  

و قد تبين بما تقدم أوال أن الفلسفة أعم العلوم جميعا ألن 
ء فالعلوم  موضوعها أعم الموضوعات و هو الموجود الشامل لكل شي
فال تتوقف في  جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها و أما الفلسفة

ء من العلوم فإن موضوعها الموجود العام  ثبوت موضوعها علي شي
الذي نتصوره تصورا أوليا و نصدق بوجوده كذلك ألن الموجودية 

 نفسه. 

و ثانيا أن موضوعها لما كان أعم األشياء و ال ثبوت ألمر خارج 
منه كانت المحموالت المثبتة فيها إما نفس الموضوع كقولنا إن كل 
موجود فإنه من حيث هو موجود واحد أو بالفعل فإن الواحد و إن 
غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا و لو كان غيره كان باطل الذات 
غير ثابت للموجود و كذلك ما بالفعل و إما ليست نفس الموضوع بل 
هي أخص منه لكنها ليست غيره كقولنا إن العلة موجودة فإن العلة و إن 

ص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من كانت أخ
 الموجودية العامة و إال لبطلت. 

و أمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلي قضايا مرددة 
المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة كقولنا كل 
موجود إما بالفعل أو بالقوة فأكثر المسائل في الفلسفة جارية علي 

سيم كتقسيم الموجود إلي واجب و ممكن و تقسيم الممكن إلي التق
جوهر و عرض و تقسيم الجوهر إلي مجرد و مادي و تقسيم المجرد 

 إلي عقل و نفس و علي هذا القياس. 



  

و ثالثا أن المسائل فيها مسوقة علي طريق عكس الحمل فقولنا 
الواجب موجود و الممكن موجود في معني الوجود يكون واجبا و 
يكون ممكنا و قولنا الوجوب إما بالذات و إما بالغير معناه أن الموجود 

 الواجب ينقسم إلي واجب لذاته و واجب لغيره. 

و رابعا أن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا و ال يشذ عن 
ء من األشياء لم يتصور هناك  موضوعه و محموالته الراجعة إليه شي

جلها فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها غاية خارجة منه يقصد الفن أل
من غير أن تقصد ألجل غيرها و تكون آلة للتوصل بها إلي أمر آخر 

 كالفنون اآللية نعم هناك فوائد تترتب عليها. 

و خامسا أن كون موضوعها أعم األشياء يوجب أن ال يكون 
ء خارج منه إذ ال خارج هناك فال علة له فالبراهين  معلوال لشي

عملة فيها ليست ببراهين لمية و أما برهان اإلن فقد تحقق في المست
كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلي العلة ال يفيد يقينا 
فال يبقي للبحث الفلسفي إال برهان اإلن الذي يعتمد فيه علي 
  .1المالزمات العامة فيسلك فيه من أحد المتالزمين العامين إلي اآلخر

                                                 
 



 

  

 



  



 

  



  



 

  

 



  

الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل علي ما يحمل عليه 
بمعني واحد و هو ظاهر بالرجوع إلي الذهن حينما نحمله علي أشياء 
أو ننفيه عن أشياء كقولنا اإلنسان موجود و النبات موجود و الشمس 

دين ليس موجودة و اجتماع النقيضين ليس بموجود و اجتماع الض
بموجود و قد أجاد صدر المتألهين قدس سره حيث قال إن كون مفهوم 

 الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من األوليات. 

فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي و هو 
 في كل ماهية يحمل عليها بمعني تلك الماهية. 

طلقا كقولنا و يرده لاوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة م
 الواجب موجود و الممكن موجود و الجوهر موجود و العرض موجود. 

ء و عدمه مع العلم  علي أن من الجائا أن يتردد بين وجود الشي
 بماهيته و معناه كقولنا هل االتفاق موجود أو ال. 



 

  

ء مع الجام بوجوده كقولنا هل  و كذا التردد في ماهية الشي
جوهر أو عرض و التردد في أحد الشيئين مع  النفس اإلنسانية الموجودة

 الجام باآلخر يقضي بمغايرتهما. 

و نظيره في السخافة ما نسب إلي بعضهم أن مفهوم الوجود 
 مشترك لفظي بين الواجب و الممكن. 

و رد بأنا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله علي الواجب معني 
أن نعني به معني الذي  أو ال و الثاني يوجب التعطيل و علي األول إما

نعنيه إذا حملناه علي الممكنات و إما أن نعني به نقيضه و علي الثاني 
يلام نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالي عن ذلك و علي 

 األول يثبت المطلوب و هو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. 

ظي من و الحق كما ذكره بعض المحققين أن القول باالشتراك اللف
الخلط بين المفهوم و المصداق فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون 

 . 1المفهوم

                                                 
 

 



  

 



 

  



  



 

  



  

و األصيل دون الماهية أي أنه هو الحقيقة العينية التي الوجود ه
نثبتها بالضرورة إنا بعد حسم أصل الشك و السفسطة و إثبات األصيل 
الذي هو واقعية األشياء أول ما نرجع إلي األشياء نجدها مختلفة 
متماياة مسلوبا بعضها عن بعض في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما 

من بطالن الواقعية فنجد فيها مثال إنسانا كان يحتمله السوفسطي 
موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا 

 موجودة و هكذا. 



 

  

فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا و الوجود 
محمول عليها مشترك المعني بينها و الماهية غير الوجود ألن المختص 

ة ال تأبي في ذاتها أن يحمل عليها الوجود غير المشترك و أيضا الماهي
و أن يسلب عنها و لو كانت عين الوجود لم يجا أن تسلب عن نفسها 

ء عن نفسه فما نجده في األشياء من حيثية الماهية  الستحالة سلب الشي
 غير ما نجده فيها من حيثية الوجود. 

و إذ ليس لكل واحد من هذه األشياء إال واقعية واحدة كانت 
حدي هاتين الحيثيتين أعني الماهية و الوجود بحذاء ما له من الواقعية إ

و الحقيقة و هو المراد باألصالة و الحيثية األخري اعتبارية منتاعة من 
 الحيثية األصيلة تنسب إليها الواقعية بالعرض. 

ء إنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود و  و إذ كان كل شي
لذي يحاذي واقعية األشياء و أما الماهية فإذ اتصف به فالوجود هو ا

كانت مع االتصاف بالوجود ذات واقعية و مع سلبه باطلة الذات فهي في 
 ذاتها غير أصيلة و إنما تتأصل بعرض الوجود. 

فقد تحصل أن الوجود أصيل و الماهية اعتبارية كما قال به 
 ه. المشاءون أي أن الوجود موجود بذاته و الماهية موجودة ب

و بذلك يندفع ما أورد علي أصالة الوجود من أن الوجود لو كان 
حاصال في األعيان كان موجودا ألن الحصول هو الوجود فللوجود 

 وجود و ننقل الكالم إليه و هلم جرا فيتسلسل. 



  

وجه االندفاع أن الوجود موجود لكن بذاته ال بوجود زائد أي 
التي حيثية ذاتها غير حيثية  أن الوجود عين الموجودية بخالف الماهية

 وجودها. 

و أما دعوي أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق علي ما له 
ذات معروضة للوجود و الزمه أن الوجود غير موجود فهي علي تقدير 
صحتها أمر راجع إلي الوضع اللغوي أو غلبة االستعمال و الحقائق ال 

يقة عينية نفسها ثابتة تتبع استعمال األلفاظ و للوجود كما تقدم حق
 لنفسها. 

قال بهمنيار في التحصيل و بالجملة فالوجود حقيقته أنه في 
األعيان ال غير و كيف ال يكون في األعيان ما هذه حقيقته انتهي ص 

181 . 

و يندفع أيضا ما أشكل عليه بأن كون الوجود موجودا بذاته 
ون الوجود يستتبع كون الوجودات اإلمكانية واجبة بالذات ألن ك

ء ال يسلب عن نفسه  موجودا بذاته يستلام امتناع سلبه عن ذاته إذ الشي
 و ال نعني بالواجب بالذات إال ما يمتنع عدمه لذاته. 



 

  

ء واجبا بالذات ليس هو  وجه االندفاع أن المالك في كون الشي
كون وجوده نفس ذاته بل كون وجوده مقتضي ذاته من غير أن يفتقر 

وجود إمكاني فهو في عين أنه موجود في ذاته مفتقر  إلي غيره و كل
إلي غيره مفاض منه كالمعني الحرفي الذي نفسه نفسه و هو مع ذلك ال 

ء مايد توضيح له في األبحاث  يتم مفهوما إال بالقيام بغيره و سيجي
 اآلتية. 

قال صدر المتألهين في األسفار معني وجود الواجب بنفسه أنه 
احتياج إلي فاعل و قابل و معني تحقق الوجود  مقتضي ذاته من غير

بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته كما في الواجب أو بفاعل لم يفتقر تحققه 
 . 04ص  1إلي وجود آخر يقوم به بخالف غير الوجود انتهي ج 

و يندفع عنه أيضا ما أورد عليه أنه لو كان الوجود موجودا بذاته 
الوجود كان مفهوم الوجود مشتركا  و الماهية موجودة بغيرها الذي هو

بين ما بنفسه و ما بغيره فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك 
 معنوي بين الموجودات ال لفظي. 

وجه االندفاع أن فيه خلطا بين المفهوم و المصداق و االختالف 
 المذكور مصداقي ال مفهومي. 

سب إلي فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما ن
اإلشراقيين فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتاع عنها الوجود و إن 

 كانت في حد ذاتها اعتبارية و الوجود المنتاع عنها اعتباريا. 



  

و يرده أن صيرورة الماهية االعتبارية بانتااع مفهوم الوجود 
 االعتباري أصيله ذات حقيقة عينية انقالب ضروري االستحالة. 

فساد القول بأصالة الوجود في الواجب و أصالة و تبين أيضا 
الماهية في الممكن كما قال به الدواني و قرره بأن الوجود علي ما 
يقتضيه ذوق المتألهين حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالي و تتأصل 
الماهيات الممكنة بنوع من االنتساب إليه فإطالق الموجود عليه تعالي 

علي الماهيات الممكنة بمعني أنها منتسبة إلي بمعني أنه عين الوجود و 
 الوجود الذي هو الواجب. 

و يرده أن االنتساب المذكور إن استوجب عروض حقيقة عينية 
علي الماهيات كانت هي الوجود إذ ليس للماهية المتأصلة إال حيثيتا 
الماهية و الوجود و إذا لم تضف األصالة إلي الماهية فهي للوجود و إن 

وجب شيئا و كانت حال الماهية قبل االنتساب و بعده سواء كان لم يست
 تأصلها باالنتساب انقالبا و هو محال. 



 

  

يتفرع علي أصالة الوجود و اعتبارية الماهية أوال أن كل ما 
يحمل علي حيثية الماهية فإنما هو بالوجود و أن الوجود حيثية تقييدية 

باطلة هالكة ال تملك في كل حمل ماهوي لما أن الماهية في نفسها 
شيئا فثبوت ذاتها و ذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود فالماهية و إن كانت 
إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إال هي ال موجودة و ال معدومة 
لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا االعتبار و معناه أن الوجود غير 

ن حدها عارضا لها مأخوذ في حدها ال ينافي حمله عليها خارجا ع
 فلها ثبوت ما كيفما فرضت. 

و كذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية كمفهوم الماهية العارضة 
لكل ماهية و الاوجية العارضة لماهية األربعة تثبت لها بالوجود ال لذاتها 
و بذلك يظهر أن الزم الماهية بحسب الحقيقة الزم الوجودين الخارجي 

 إليه الدواني. و الذهني كما ذهب 

و كذا الزم الوجود الذهني كالنوعية لإلنسان و الزم الوجود 
الخارجي كالبرودة للثلج و المحموالت غير الالزمة كالكتابة لإلنسان كل 
ذلك بالوجود و بذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن 

 ذاتها. 



  

كالكلية و  ء من أحكام الماهية و ثانيا أن الوجود ال يتصف بشي
الجائية و كالجنسية و النوعية و الفصلية و العرضية الخاصة و العامة و 
كالجوهرية و الكمية و الكيفية و سائر المقوالت العرضية فإن هذه 
ء  جميعا أحكام طارئة علي الماهية من جهة صدقها و انطباقها علي شي

و من جهة كصدق اإلنسان و انطباقه علي زيد و عمرو و سائر األفراد أ
ء تحتها كاندارج األفراد تحت األنواع و األنواع تحت  اندراج شي

األجناس و الوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية ال يقبل انطباقا علي 
ء و ال صدقا و ال حمال و ال ما يشابه هذه  ء و ال اندراجا تحت شي شي

 مفاهيم. المعاني نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق و االشتراك كسائر ال

 و من هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. 

ء ما  و من هنا يظهر أيضا أن الوجود ال مثل له ألن مثل الشي
 يشاركه في الماهية النوعية و ال ماهية نوعية للوجود. 

و يظهر أيضا أن الوجود ال ضد له ألن الضدين كما سيأتي أمران 
حت جنس قريب وجوديان متعاقبان علي موضوع واحد داخالن ت

بينهما غاية الخالف و الوجود ال موضوع له و ال جنس له و ال له 
 ء.  خالف مع شي

ء ألن الجاء اآلخر و الكل  و ثالثا أن الوجود ال يكون جاءا لشي
ء جاءا  المركب منهما إن كانا هما الوجود بعينه فال معني لكون الشي

ن باطل الذات إذ ال لنفسه و إن كان أحدهما أو كالهما غير الوجود كا
 أصيل غير الوجود فال تركيب. 



 

  

و بهذا البيان يثبت أن الوجود ال جاء له و يتبين أيضا أن الوجود 
 بسيط في ذاته. 

و رابعا أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات و المحموالت 
 أمور غير خارجة عن ذاته إذ لو كانت خارجة كانت باطلة. 

اتصافه بالوجود نحو انقسام إلي  و خامسا أن للموجود من حيث
ما بالذات و ما بالعرض فالوجود موجود بالذات بمعني أنه عين نفسه و 
الماهية موجودة بالعرض أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلي نفس ذاتها 
و إن كانت موجودة بالوجود حقيقة قبال ما ليس بموجود بالوجود و 

للعقل أن يجرد الماهية عن  سادسا أن الوجود عارض للماهية بمعني أن
الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلي وجودها فليس الوجود عينها و 
ال جاءا لها و من الدليل علي ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية و 
احتياج اتصافها به إلي الدليل و كونها متساوية النسبة في نفسها إلي 

ء من  اءا لها لما صح شيالوجود و العدم و لو كان الوجود عينها أو ج
 ذلك. 



  

و المغايرة كما عرفت عقلية فال تنافي اتحاد الماهية و الوجود 
خارجا و ذهنا فليس هناك إال حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته 
و اعتباريتها فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من االختالف 

ي قولهم إن الماهيات ء و هذا معن من غير أن يايد علي الوجود شي
أنحاء الوجود و إلي هذا االختالف يئول ما بين الماهيات الموجودة من 
التميا و البينونة و اختالف اآلثار هو معني قولهم إن الماهيات حدود 
الوجود فذات كل ماهية موجودة حد ال يتعداه وجودها و يلامه سلوب 

نسان الموجودة مثال بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها فماهية اإل
حد لوجوده ال يتعداه وجوده إلي غيره فهو ليس بفرس و ليس ببقر و 
 ليس بشجر و ليس بحجر إلي آخر الماهيات الموجودة المباينة لإلنسان. 

ء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو  و سابعا أن ثبوت كل شي
ة التي لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته فللتصديقات النفس األمري

ال مطابق لها في خارج و ال في ذهن مطابق ثابت نحوا من الثبوت 
 التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. 



 

  

توضيح ذلك أن من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج 
نحو اإلنسان موجود و اإلنسان كاتب و منها ما له مطابق في الذهن نحو 

مطابق يطابقه لكنه غير  اإلنسان نوع و الحيوان جنس و منها ما له
موجود في الخارج و ال في الذهن كما في قولنا عدم العلة علة لعدم 
المعلول و العدم باطل الذات إذ العدم ال تحقق له في خارج و ال في 
ذهن و ال ألحكامه و آثاره و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس 

لوجود المعلول اضطر  األمر فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة
إلي تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته و هو كون عدمها علة لعدمه و ال 
مصداق محقق للعدم في خارج و ال في ذهن إذ كل ما حل في واحد 

 منهما فله وجود. 



  

و الذي ينبغي أن يقال بالنظر إلي األبحاث السابقة إن األصيل 
كم حقيقي ثم لما كانت هو الوجود الحقيقي و هو الوجود و له كل ح

الماهيات ظهورات الوجود لألذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار 
الوجود لها و حمله عليها و صار مفهوم الوجود و الثبوت يحمل علي 
الوجود و الماهية و أحكامهما جميعا ثم توسع العقل توسعا اضطراريا 

ضطر إلي اعتباره ثانيا بحمل مطلق الثبوت و التحقق علي كل مفهوم ي
بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم و الماهية و القوة و الفعل ثم 
التصديق بأحكامها فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق 
بهذا المعني األخير هو الذي نسميه نفس األمر و يسع الصوادق من 

بق له في ذهن القضايا الذهنية و الخارجية و ما يصدقه العقل و ال مطا
أو خارج غير أن األمور النفس األمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة 

 بتقررها و للكالم تتمة ستمر بك إن شاء اهلل تعالي. 

و قيل المراد باألمر في نفس األمر عالم األمر و هو عقل كلي فيه 
صور المعقوالت جميعا و المراد بمطابقة القضية لنفس األمر مطابقتها لما 

 عنده من الصورة المعقولة. 

و فيه أن الكالم منقول إلي ما عنده من الصورة المعقولة و هي 
 صورة معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها تطابقه. 

ء فهو من وضع الظاهر  و قيل المراد بنفس األمر نفس الشي
موضع الضمير فكون العدم مثال باطل الذات في نفس األمر كونه في 

 نفسه كذلك. 



 

  

فيه أن ما ال مطابق له في خارج و ال في ذهن ال نفسية له  و
 حتي يطابقه هو و أحكامه. 

و ثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود فما ال وجود له ال شيئية له 
 ء.  فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس بشي

و نسب إلي المعتالة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في 
و العدم واسطة يسمونها الحال و عرفوها بصفة العدم و أن بين الوجود 

الموجود التي ليست موجودة و ال معدومة كالضاحكية و الكاتبية 
لإلنسان لكنهم ينفون الواسطة بين النفي و اإلثبات فالمنفي هو المحال و 
الثابت هو الواجب و الممكن الموجود و الممكن المعدوم و الحال التي 

 . ليست بموجودة و ال معدومة

و هذه دعاو يدفعها صريح العقل و هي باالصطالح أشبه منها 
 بالنظرات العلمية فالصفح عن البحث فيها أولي. 

و تاسعا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود ال سبب لها 
وراءها أي أن هويته العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم 

من هذه الحقيقة سواء كان سببا  ء خارج ال تتوقف في تحققها علي شي
تاما أو ناقصا و ذلك لمكان أصالتها و بطالن ما وراءها نعم ال بأس 
بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة علي بعض كتوقف الوجود اإلمكاني 

 علي الوجود الواجبي و توقف بعض الممكنات علي بعض. 

و من هنا يظهر أن ال مجري لبرهان اللم في الفلسفة اإللهية 
 الباحثة عن أحكام الموجود من حيث هو موجود. 



  

و عاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب اآلثار 
كانت عين الخارجية فيمتنع أن تحل الذهن فتتبدل ذهنية ال تترتب 
عليها اآلثار الستلاامه االنقالب المحال و أما الوجود الذهني الذي 

ث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود سيأتي إثباته إن شاء اهلل فهو من حي
خارجي مترتب عليه اآلثار و إنما يعد ذهنيا ال تترتب عليه اآلثار 

 بقياسه إلي المصداق الخارجي الذي بحذائه. 

فقد بان أن حقيقة الوجود ال صورة عقلية لها كالماهيات 
الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية و بان أيضا أن نسبة مفهوم 

إلي الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلي أفرادها  الوجود
 الخارجية. 

و تبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ماهية إذا كان لها 
 . 1فرد خارجي تقومه و تترتب عليه آثارها

                                                 
 

 



 

  

 

را « اصل واقعيت» در كپس از آن كه بيان سفسطه و تشكي
ويران ساختيم و واقعيت اشياء را به عنوان يك امر اصيل به اثبات 

در نخستين  ندارد(اثبات  نيازي بهكه اگر بديهي باشد ديگر )رسانديم 
م كه اشياء اموري مختلف و يبين خود با اشياء از طرفي مي مراجعه
 …شوند اند كه از يكديگر سلب مي اگونگون



  

اند كه از يكديگر سلب  اشياء، اموري مختلف و گوناگون
 شوند مي

اشياء در دفع بطالن واقعيت )كه  و از طرف ديگر، همه
 باشند دهد( مشترك مي سوفسطايي احتمال  را مي



 

  



  

 

 يابيم كه در كنيم، در مي ما وقتي به جهان بيرون از خود نگاه مي
 . شود يم يافت …موجود و موجود، اسبِ آن، انسانِ

 

                                                 
 



 

  

 

چيا حمل  دورجي حاصل آنكه بر هر يك از اشياء خا
 گردد. مي

 



  

ها  يكي مفاهيم ماهوي كه اشياء خارجي به واسطه همين ماهيت
يابند. مفهوم  شوند و نسبت به همديگر امتياز مي از يكديگر جدا مي

شود، مفهوم وجود است كه در همه  دومي كه بر اشياء خارجي حمل مي
 باشد. آنها مشترك مي

 

 حيثيت ماهيت غير از حيثيت وجود است



 

  

 

اي از  آنچه كه اختصاص به دسته ؛ماهيت غير از وجود است
واقعيات دارد، غير از آن چياي است كه مشترك ميان تمام واقعيات 

 باشد. مي

 



  

 

 

 

ر آن ماهيت به حسب ذات خود ابائي از آن ندارد كه وجود ب
 ن سلب شودحمل شود و يا از آ



 

  



  

 

 

ماهيت به حسب ذات خود ابائي از آن ندارد كه وجود بر آن 
حمل شود و از آن سلب شود، در حالي كه اگر ماهيت همان وجود 

 .وانستيم وجود را از آن سلب كنيمت ميبود، ن



 

  

                                                 
 



  

توانستيم،  لذا در حالي كه اگر ماهيت همان وجود بود، نمي
وجود را از آن سلب كنيم. زيرا دو حيثيتي را كه در اشياء تشخيص 

دهيم )يعني حيثيت وجود و حيثيت ماهيت( دو حيثيت متغاير  مي
 هستند.

 

 

هر يك از اشياء  .توانند اصيل باشند وجود و ماهيت، هر دو نمي
خارجي، تنها يك واقعيت دارند و لذا فقط يكي از آن دو حيثيت )يعني 

 باشد. ازاء آن واقعيت و حقيقت ميحيثيت ماهيت و حيثيت وجود( در 



 

  

 

ايم، لكن فقط يك وحدتي در  در ذهنمان آوردهدو حيثيت را 
خارج به نام واقعيت داريم و سؤال اين است كه اين واقعيت، مصداق 

 كدام يك از اين دو كلي است؟



  

كانت  ةواقعية واحد الّاء ايس لكل واحدّ من هذه االشياذ ل
و  ةو الوجود بحذاء ماله من الواقعي ةعني الماهيأاحدي هاتين الحيثيتين 

ياء خارجي، تنها يك هر يك از اش. ةصالو هو المراد باأل ةالحقيق
 .واقعيت دارند



 

  

مقصود از اصالت همين است. )يعني اندراج( و حيثيت ديگر 
 يك امر اعتباري و منتاع از آن حيثيت اصيل خواهد بود.

 وجود صورت عقلي ندارد! رك از وجود، مفهوم نيست.اصالً د
 ماهيت اعتباري و منتاع از حيثيت اصيل )وجود( است. 



  

 

 



 

  

يعني وجود آن را درك ] ء حالت پيدا نكنيد تا نسبت به يك شي
]يعني ماهيت را  شود ء نمي ، نوبت سخن گفتن از كيفيت شي[نكنيد
 .توان پي  از وجود موضوع بحث قرار داد[ نمي

 



  

 



 

  

 



  

 

 

قعيت يك مصداق است و اگر هر دو حيثيت )ماهيت و وا
ند، اجتماع نقيضين به وجود آمده و نتحقق پيدا كبخواهند وجود( 

قعيت داشته و ماهيت اعتباري چنين چياي محال است. پس وجود وا
 است.



 

  

 

ذا حمل عليه الوجود و إ ةنما ينال واقعيإ ءشي ذ كان كلّإو 
 االشياء ةاتصف به فالوجود هو الذي يحاذي واقعي



  

كه به واقعيت پيوست به دليل آن كه هر چياي تنها آن هنگام 
ارز  شود، پس وجود هم لفظ وجود بر آن حمل شده و به آن متصف مي

 واقعي بودن اشياء است.

أما الماهية فإذ كانت مع االتصاف بالوجود ذات واقعية و مع 
 سلبه باطلة الذات فهي في ذاتها غير أصيلة

متصف شود،  «ودوج»و اما ماهيت چياي است كه اگر به 
 .گردد داراي واقعيت مي



 

  

 .شود اگر وجود از آن سلب شود، پوچ و نيستِ محض مي

دهد كه ماهيت ذاتاً اصالت و واقعيت ندارد، بلكه  اين نشان مي و
 شود.  به عرض وجود داراي اصالت و واقعيت مي



  

 



 

  

 

 

 



  

 



 

  



  

 



 

  

كند و در حقيقت اين طور  ضطراراً حكم به اين امور ميعقل ا
 نيست. بلكه حقيقتِ وجودْ بسيط محض است!



  

 

 



 

  

 



  

 

 با بياني كه براي اصالت وجود آورديم، اشكالي كه بر نظريه
كه اگر شود. اشكال اين است  اصالت وجود وارد شده است، دفع مي

وجود اصيل بوده و در خارج حاصل و متحقق باشد، موجود خواهد 
بود؛ زيرا حصول، همان وجود است و معناي حاصل بودن، همان 

 .«وجود موجود است»توان گفت:  ا نميموجود بودن است. امّ

 

 

انتااع كرديم از واقعيت يك حيثيت وجود و يك حيثيت ماهيت 
 .است« موجود»وجود خواهيم بگوييم اين حيثيت  و سپس مي



 

  

 

 



  

 

 

« فلسفه» فوق آن است كه موجود در عرف وجه اندفاع شبهه
اعمّ از آن است كه مبدأ اشتقاق  )يعني وجود( عين موصوف باشد يا 

 كه زائد بر موصوف باشد.  آن



 

  

 

 



  

 تنافي في اتحاد الماهية و الوجود، خارجاً و ذهناً فال



 

  

 

اعمّ از آن است كه مبدأ اشتقاق  « فلسفه» موجود در عرف
كه زائد بر موصوف باشد و لذا  ني وجود( عين موصوف باشد يا آن)يع

بر ذاتي  شود و هم موجود هم بر ذاتي كه عين وجود است اطالق مي
 كه وجود زائد بر آن است.



  

 

با اين بيان، اشكال دومي كه بر قول به اصالت وجود وارد شده 
دِ بالذات بودنِ وجود، گردد. اشكال آن است كه موجو است، نيا دفع مي

 .جودهاي امكاني واجب بالذات باشندمستلام آن است كه و

 



 

  

 



  

 

 

 



 

  

داند و وجود را  اصالت ماهيت، ماهيت را به تنهايي اعتباري مي
شوند،  داند، ولي وقتي اين دو ضميمه مي هم به تنهايي اعتباري مي

 .شود ماهيت اصيل مي



  

 

 



 

  

 

 .هاي ماهوي، حيثيت تقييديه است وجود در تمام حمل



  

 صدق قضايااالمر و مالك  فرع هفتم: نفس



 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



  

 

 



 

  

 

 

 وجود تشخص دارد و بسيط است



  

 

 

 عقلي ندارد حقيقت وجود صورت



 

  

 



  

 

 



 

  

 



  

ت كه حقيقت وجود است، سبب و حقيقت وجود از آن جه
علتي وراي خود ندارد. بدين معنا كه هويت عيني و خارجي وجود كه 

عدم است، در ثبوت و تحقق خوي   ذاتاً اصيل، موجود و طرح كننده
نيازمند چياي بيرون از اين حقيقت نيست، خواه آن چيا علّت تامّ 

 باشد يا علّت ناقص. 

 



 

  

 

هر نحوه ثبوتي براي هر شيئي  ؛االمر و مالك صدق قضايا نفس
 يك وجود خارجي است.فرض شود، آن ثبوت از آنِ 

 

 

 



  

 كند آن وجود خارجي ذاتاً عدم را از خودش طرد مي

 

 



 

  

 

 

 



  

 

ثبوتي براي هر شيئي فرض شود، آن ثبوت از آنِ يك  هر نحوه
 .كند ذاتاً عدم را از خودش طرد ميوجود خارجي است كه 

 

 

اي كه نه مطابَق خارجي دارند و  االمريه بنابراين، قضاياي نفس
 … هنينه مطابَق ذ



 

  

موجودات  مطابَقي دارند كه از يك نحوه ثبوت تبعي به تبع …
 .باشد حقيقي برخوردار مي

 

 

باشند؛  كه قضاياي صادق و راست بر سه دسته مي توضيح اين
 ضايايي است كه در خارج مطابَق دارند مانند قضيهنخست ق دسته
دوم قضايايي  . دسته«انسان نويسنده است»و  «انسان موجود است»

و  «انسان نوع است» است كه در ذهن مطابَق دارند مانند قضيه
سوم قضايايي است كه مطابَقي دارند كه  . دسته«حيوان جنس است»

نه در خارج موجود است و نه  ها شوند، امّا مطابَق آن بر آن منطبق مي
 . «عدم علّت، علّت عدم معلول است» در ذهن مانند قضيه



  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

عدم و احكام و آثار آن نه در خارج تحقق دارند و نه در ذهن 
… 



  

شود كه مطابق با  اين نوع از قضايا گفته مي درباره …
  االمر هستند نفس

 

 

ق كرد و پذيرفت كه وجود گاه كه تصدي كه عقل آن توضيح اين
 …علّت، علّت است براي وجود معلول 



 

  

ي شدن علّت، نيست و ناچار است بپذيرد كه معلول با منتف …
 …شود نابود مي

اي عدم معلول كه عدم علّت، علّت است بر و معناي اين …
كه عدم و نيستي، مصداق واقعي ندارد، نه  چياي جا اين نيست. با آن

در خارج و نه در ذهن. چرا كه هر چه در خارج و يا ذهن تحقق يابد 
 …وجود خواهد داشت 

ه است گفته شود هاي گذشته آن چه شايست با توجه به بحث …
اين است كه اصالت تنها از آنِ وجود حقيقي است و همان است كه 

باشد. امّا چون ماهيات  اي مي موجود است و داراي هر حكم حقيقي
دهد، به  نمود و نماي  وجود براي ذهن هستند عقل ناگاير توسعه مي

ها  كند و وجود را بر آن اين صورت كه براي ماهيات وجود اعتبار مي
 .نمايد مل ميح



  

ود شود كه بر وج اي مي در نتيجه، مفهوم وجود و ثبوت به گونه
گاه براي بار دوم  گردد. آن ها همگي حمل مي و ماهيت و احكام آن
شود. به اين صورت كه مطلق ثبوت و تحقق  عقل ناچار به توسعه مي

ار اعتبار كرده است را بر هر مفهومي كه به تبع وجود يا ماهيت به ناچ
 .نمايد حمل مي

 



 

  

 

ظرفي كه عقل براي مطلق ثبوت و تحقق به معناي اخير آن، در 
  ناميم. االمر مي گيرد، همان چياي است كه ما آن را نفس نظر مي

گردد و چون  پايگاه حقايق عالم به اعتبار و اضطرار عقل بر مي
تواند شهودي كه نسبت به واقعيت دارد را در علم حضوري  عقل نمي

االمر  بياورد، به همين دليل بايد اين شهود را از روي ناچار به نفس
 .برگردانيد



  

 



 

  

 

 

 گردد االمر به ذات بر مي نفس

 

 



  

 

االمر ظرفي است كه هر سه دسته از قضاياي صادق را فرا  نفس
ي و هم قضاياي خارجي و هم قضايايي كه گيرد؛ هم قضاياي ذهن مي

 كند.  ها را تصديق مي عقل آن

 كند ها را به نحو عامّ تصديق مي قضايايي كه عقل آن

 



 

  

 حقيقت وجود سببي وراي خود ندارد

 حقيقت وجود سببي وراي خود ندارد



  

در ثبوت و تحقق خوي  نيازمند چياي بيرون از اين وجود 
 حقيقت نيست، خواه آن چيا علّت تامّ باشد و يا علّت ناقص. 

 



 

  

 

 

 

 



  

 

 

پندارد، لذا  باشند را وجود مي انسان گاهي اموري كه عدم مي
هماهنگي ]كند تا بوسيله آن، صحيح و غلط  پيدا مي« منطق» احتياج به

 را بدست آورد. [و ناهماهنگي



 

  

 

 

پي  از اين گفتيم كه عدم هيچ شيئيت و ثبوتي ندارد و در 
 باشد.  نتيجه هالكت و بطالن محض مي



  

 



 

  

 كند. البته عقل گاهي عدم را به وجود اضافه مي



  

 



 

  

 

 

 

 



  

اصل واقعيت از اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين به دست 
« منطق» القضاياي اُم ل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضينآيد و اص مي
 .است

 

 



 

  

 

 

ال ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من 
أن هذا إنسان و ذاك فرس و ذلك شجر و نحو ذلك و تارة بأن  جهة

هذا بالفعل و ذاك بالقوة و هذا واحد و ذاك كثير و هذا حادث و ذاك 
 قديم و هذا ممكن و ذاك واجب و هكذا. 

و قد ثبت بما قد أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة 
ج بعرض الوجود و أن األولي و هي الكثرة الماهوية موجودة في الخار

الوجود متصف بها بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود و اعتبارية 
 الماهية. 



  

و أما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة 
االنقسامات الطارئة عليه نفسه كانقسامه إلي الواجب و الممكن و إلي 

نحو ذلك و قد تقدم في الواحد و الكثير و إلي ما بالفعل و ما بالقوة و 
الفصل السابق أن الوجود بسيط و أنه ال غير له و يستنتج من ذلك أن 
هذه الكثرة مقومة للوجود بمعني أنها فيه غير خارجة منه و إال كانت 
جاءا منه و ال جاء للوجود أو حقيقة خارجة منه و ال خارج من 

 الوجود. 

ع إليها هذه فللوجود كثرة في نفسه فهل هناك جهة وحدة ترج
الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين 
أنها واحدة و واحدة في عين أنها كثيرة و بتعبير آخر حقيقة مشككة 
ذات مراتب مختلفة يعود ما به االمتياز في كل مرتبة إلي ما به 
ود االشتراك كما نسب إلي الفهلويين أو ال جهة وحدة فيها فيعود الوج

حقائق متباينة بتمام الذات يتميا كل منها من غيره بتمام ذاته البسيطة ال 
 بالجاء و ال بأمر خارجي كما نسب إلي المشائين. 

الحق أنها حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة ألنا ننتاع من جميع 
مراتبها و مصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي و من الممتنع 

واحد من مصاديق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلي  انتااع مفهوم
 وحدة ما. 



 

  

و يتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة كما 
مثلوا له بحقيقة النور علي ما يتلقاه الفهم الساذج أنه حقيقة واحدة ذات 
مراتب مختلفة في الشدة و الضعف فهناك نور قوي و متوسط و ضعيف 

رتبة القوية نورا و شيئا زائدا علي النورية و ال المرتبة مثال و ليست الم
الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور 
بل ال تايد كل واحدة من مراتبه المختلفة علي حقيقة النور المشتركة 
شيئا و ال تفقد منها شيئا و إنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم 

من أجااء و لم ينضم إليها ضميمة و تمتاز من غيرها بنفس ذاتها  تتألف
 التي هي النورية المشتركة. 

فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها و متوحدة 
في عين كثرتها كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة 

 و الضعف و التقدم و التأخر و العلو و الدنو و غيرها. 

و يتفرع علي ما تقدم أمور األمر األول أن التمايا بين مرتبة من 
مراتب الوجود و مرتبة أخري إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به 
االشتراك فيها عين ما به االمتياز و ال ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل 
التمايا الوجودي إلي جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة و ال أن 

 نسب االشتراك و السنخية إلي جهة الوحدة. ي



  

األمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطالقا و تقييدا بقياس بعضها 
إلي بعض لمكان ما فيها من االختالف بالشدة و الضعف و نحو ذلك و 
ذلك أنا إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة و شديدة وقع بينهما 

ن المرتبة الضعيفة أنها ال تشتمل قياس و إضافة بالضرورة و كان من شأ
ء من الكمال  علي بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال لكن ليس شي
 الذي في المرتبة الضعيفة إال و المرتبة الشديدة واجدة له. 

فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان و فقدان فذاتها مقيدة بعدم 
قل محدودة و أما بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال و إن شئت ف

 المرتبة الشديدة فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلي المرتبة الضعيفة. 

و إذا فرضنا مرتبة أخري فوق الشديدة كانت نسبة الشديدة إلي 
هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها و صارت الشديدة محدودة 

ما دونها و علي هذا  بالنسبة إلي ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلي
القياس في المراتب الذاهبة إلي فوق حتي تقف في مرتبة ليست فوقها 

 مرتبة فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إال بأنها ال حد لها. 



 

  

و األمر بالعكس مما ذكر إذا أخذنا مرتبة ضعيفة و اعتبرناها 
الكمال  مقيسة إلي ما هي أضعف منها و هكذا حتي ننتهي إلي مرتبة من

و الفعلية ليس لها من الفعلية إال فعلية أن ال فعلية لها األمر الثالث تبين 
من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلي 
المراتب فإنها محدودة بأنها ال حد لها و ظاهر أن هذه الحدود المالزمة 

الوجود و هي  للسلوب و األعدام و الفقدانات التي نثبتها في مراتب
أصيلة و بسيطة إنما هي من ضيق التعبير و إال فالعدم نقيض الوجود و 

 من المستحيل أن يتخلل في مراتب نقيضه. 

و هذا المعني أعني دخول األعدام في مراتب الوجود المحدودة 
و عدم دخولها المؤدي إلي الصرافة نوع من البساطة و التركيب في 

كيب المصطلح عليها في موارد أخري و هو الوجود غير البساطة و التر
 البساطة و التركيب من جهة األجااء الخارجية أو العقلية أو الوهمية. 

األمر الرابع أن المرتبة كلما تنالت زادت حدودها و ضاق 
وجودها و كلما عرجت و زادت قربا من أعلي المراتب قلت حدودها و 

تملة علي كل كمال اتسع وجودها حتي يبلغ أعلي المراتب فهي مش
 وجودي من غير تحديد و مطلقة من غير نهاية. 

األمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة و الضعف و 
 هذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. 



  

األمر السادس أن للوجود بما لحقيقته من السعة و االنبساط 
تبة من مراتبه المختلفة تخصصا بحقيقته العينية البسيطة و تخصصا بمر

البسيطة التي يرجع ما به االمتياز فيها إلي ما به االشتراك و تخصصا 
بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له و من المعلوم أن التخصص بأحد 
الوجهين األولين مما يلحقه بالذات و بالوجه الثالث أمر يعرضه بعرض 

 .1الماهيات

 ت تشكيكي استوجود يك حقيق

 شوند.  شكي نيست كه واقعيات خارجي متصف به كثرت مي

                                                 
 

 



 

  

 

خارجي بديهي و انكارناپذير است، واقعيت  يعني همانگونه كه
انكار است و لذا همان گونه كه قول  كثير بودن آن نيا بديهي و غيرقابل
واقعيت خارجي كه به  وحدت محضه به سفسطه باطل است، قول به

باشد. امّا اين كثرت از دو جهت  صوفيه منسوب است نيا باطل مي
اند و  است. يك كثرت از آن جهت است كه بعضي از موجودات انسان

اند و بعضي نبات و مانند آن و كثرت ديگر از آن جهت  بعضي حيوان
  ود بالفعل است و آن موجود بالقوهاست كه اين موج

 

 

 



  

 

 



 

  

 

 

 

 



  

 

 



 

  

 

 

شود  قسم دوم برهاني است كه در آن بر مالزمات عامه تكيه مي
از برهان  شود. اين قسم و از يك مالزم، وجود مالزم ديگر اثبات مي

تنها همين قسم از برهان بكار « فلسفه» إنّي مفيد يقين است و در
 رود.  مي



  

 

 



 

  

 

 

 



  

ديگر از آن به  تمايا ميان يك مرتبه از مراتب وجود و مرتبه
راك در آن عين االشت همان ذات بسيط آن مرتبه است، ذاتي كه مابه

 .ياز استاالمت مابه

 

 



 

  

اما اين منافاتي با آن ندارد كه عقل تمايا وجودي را فقط به 
ن مراتب را كه اشتراك و سنخيت ميا جهت كثرت نسبت دهد و يا آن
 .به جهت وحدت نسبت دهد

 

 



  

 

 

گردد، با نفس  مراتب آن مي ع وجود كه شامل همهحقيقت وسي
 يابد. ذات بسيط خود، از عدم تخصص مي



 

  

 است. ييهبد ياول: اصل كثرت امر

 .يكثرت ماهوتبيين دوم: 

 .يكثرت وجودتبيين سوم: 

متباين به تمام  يواحد است يا حقيقت ييا وجود حقيقتآ: چهارم
 ذات.

 .در عين كثرتاست پنجم: وجود يك حقيقت واحد 

 .يحقيقت وجود به نور حس ششم: تشبيه

 

 

 



  



 

  



  

 



 

  



  

 واحد است يهر موجود



 

  



  

 

 



 

  



  

 



 

  

كه بالعرض  يبالذات باشد، كمال است و هر چيا كه يهر چيا
 باشد، نقص است.

 

 



  



 

  

 

 

 



  

  

 



 

  



  



 

  

 

  

  

 

 

 

 



  



 

  



  



 

  



  

 

 


