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چکیده
و » موجود«نخست برقراري ارتباطی میان معناي : این مقاله به دنبال دو هدف است

استدالل خواهد شد . موجودیت وجود؛ و دوم تنظیم استداللی نو در دفاع از موجودیت وجود
هاي معقولی که مورد قبول صدرا نیز هستند، میان ادعاي اشتقاق معنایی که بنا بر فرض

براي این کار ابتدا از این تز دفاع . یت وجود رابطۀ نزدیکی وجود داردو موجود» موجود«
به معناي » موجود«هاي معقول و مورد پذیرش صدرا، خواهد شد که در حضور فرض

سپس . بر چیزي صدق کند» وجود«کند اگر و تنها اگر اشتقاقی بر چیزي صدق می
کند اگر و تنها اگر ي صدق میبر چیز» وجود«شواهدي ارائه خواهد شد که از نظر صدرا 

. و موجودیت وجود» موجود«اي است بین صدق اشتقاقی نتیجه معادله. وجود موجود است
به لحاظ معنایی مشتق » موجود«پس از آن شواهدي ارائه خواهد شد که طبق نظر صدرا 

. »موجود«حاصل، استداللی خواهد بود براي موجودیت وجود بر پایۀ صدق اشتقاقی . است
.این استدالل در متون صدرا یا شارحانش نمونۀ مشابهی ندارد
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1مقدمه

: شامل دو ادعا است) شهرت یافته است» اصالت وجود«که امروزه به (نظریۀ صدرا درباب وجود 
هیات اولی است به اینکه موجود باشد نخست اینکه وجود موجود است و دوم اینکه وجود نسبت به ما

از آثار ) موجودیت وجود(در این نوشتار قصد داریم استداللی به نفع ادعاي نخست ). 9؛ 1363عمادالدوله (
بیش از این . اندصدرا استخراج کنیم که نه خود وي و نه شارحان و تابعان وي دربارة آن سخنی نگفته

ارتباط تنگاتنگی وجود » موجود«ودیت وجود و اشتقاق معنایی قصد داریم نشان دهیم میان ادعاي موج
2.دارد

در بخش نخست نشان خواهیم داد که در : براي این منظور مقالۀ حاضر بدین صورت پیش خواهد رفت
بر » وجود«کند اگر و تنها اگر به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق می» موجود«هایی معقول، حضور فرض

در . ارزي مستقل از مفروضات فلسفۀ صدرا دفاع کنیمواهیم کرد از این همسعی خ. چیزي صدق کند
بر چیزي صدق » وجود«بخش دوم بنا بر شواهدي از متون صدرا نشان خواهیم داد که از نظر صدرا 

ارزي در بخش سوم از ترکیب این دو نتیجه استداللی براي هم. کند اگر و تنها اگر وجود موجود استمی
همچنین بنا بر شواهدي متنی . به دست خواهیم آورد» موجود«وجود و صدق اشتقاقی بین موجودیت

توان استداللی نو به نفع رو، میو ازاین.معنایی اشتقاقی دارد» موجود«دهیم که از نظر صدرا نشان می
.موجودیت وجود در فلسفۀ صدرا تنظیم کرد

»وجود«و صدقِ » موجود«اشتقاقِ . 1

به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق کند، » موجود«اریم نشان دهیم که اگر در این بخش قصد د
ابتدا 3.نیز بر چیزي صدق خواهد کرد و برعکس؛ فارغ از اینکه نظریۀ مشتق مفروض چه باشد» وجود«

.هاي اشتقاقکنیم بر نظریهمروري می
قاق در ادبیات بحث وجود که مشهور است، دو نظریۀ کالن دربارة رابطۀ معنایی مشتق و مبدأ اشتچنان

بر اساس نظریۀ بساطت مشتق، مشتق و مبدأ به 4.نظریۀ ترکب مشتق و نظریۀ بساطت مشتق: دارد
بر پایۀ نظریۀ ترکب مشتق، دو حالت 5.لحاظ معنایی دقیقاً یک چیز هستند، بدون هیچ تفاوتی در معنا

اشد، و دیگر اینکه مشتق به معناي بذات داراي مبدأیکی اینکه مشتق به معناي : ممکن است رخ دهد
وجه مشترك هر دوي این حاالت ترکب این است که مشتق به لحاظ معنایی بیش از . باشد6داراي مبدأ

ها، ذات خارج تفاوت این دو نظریه در این است که طبق یکی از این. رو مرکب استیک جزء دارد و ازاین
بنابراین، سه نظریۀ مشخص در باب معناي . آناز معناي مشتق است و طبق دیگري ذات داخل در 

بساطت مشتق، ترکب مشتق به طوري که ذات داخل در معناي مشتق باشد و : مشتق خواهیم داشت
7.ترکب مشتق به طوري که ذات خارج از معناي مشتق باشد

اشد، به لحاظ معنایی مشتق باشد و مبدأ اشتقاق آن نیز بیاض ب» أبیض«براي مثال، با فرض اینکه 
مطابق نظریۀ بساطت، : چنین خواهند گفت» أبیض«این سه نظریه در باب مشتق در باب معناي 
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به » أبیض«مطابق نظریۀ ترکب در حالتی که ذات داخل در معنا باشد، . به معناي بیاض است» أبیض«
د، است و مطابق نظریۀ ترکب در حالتی که ذات خارج از معناي مشتق باشذات داراي بیاضمعناي 

. خواهد بودداراي بیاضبه معناي » أبیض«
براي اثبات یک طرف از دو شرطی مورد بررسی، . رویمبا بیان این مقدمه، به سراغ استدالل می

به » موجود«به عبارتی دیگر، فرض کنیم . به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق کند» موجود«فرض کنیم 
. است» موجود«یک الف در جهان، الف مصداق لحاظ معنایی مشتق است و نیز حداقل به ازاي 

اي درباب رابطۀ معنایی مشتق و مبدأ اشتقاق مفروض خواهیم نشان دهیم که فارغ از اینکه چه نظریهمی
ها به ترتیب و جداگانه پیش استدالل را بر اساس این نظریه. کندبر چیزي صدق می» وجود«گرفته شود، 
.خواهیم برد

این . به معناي وجود است» موجود«بگیرید که مشتق بسیط است؛ یعنی حالت نخست را در نظر
» موجود«وقتی . ترین حالت استدالل است و براي نیل به نتیجه، نیاز به هیچ فرض دیگري نیستساده

معناي آن است، بر همان چیز صدق خواهد کرد، اما حاالت نیز که هم» وجود«کند، بر چیزي صدق می
.م دارندهایی الزدیگر فرض

حالت دوم را در نظر بگیرید که مشتق مرکب است و ذات نیز داخل در معناي مشتق است؛ یعنی 
است یا به طور معادل، » موجود«فرض کنیم الف مصداق . به معناي ذات داراي وجود است» موجود«

همچنین فرض کنیم که نظریۀ صدق مفروض نظریۀ مطابقت . است» ذات داراي وجود«الف مصداق 
اي با ب داشته باشد، به به تعبیر دیگر، باید الف رابطه. الف است» ذات داراي مشتق«پس مطابق 8.است

. باشد» وجود«و ب مصداق 9»است...داراي...«، آن رابطه مصداق »ذات«طوري که الف مصداق 
.صدق کند) یعنی ب(بر چیزي » وجود«درنتیجه، باید 

مرکب است ولی ذات خارج از معناي مشتق است؛ یعنی حالت سوم را در نظر بگیرید که مشتق
فرض کنیم . استدالل در این حالت بسیار شبیه حالت پیشین است. به معناي داراي وجود است» موجود«

نیز فرض کنیم که . است» داراي وجود«است یا به طور معادل، الف مصداق » موجود«الف مصداق 
به تعبیر دیگر، باید الف . الف است» داراي وجود«مطابق پس . نظریۀ صدق مفروض نظریۀ مطابقت است

. باشد» وجود«و ب مصداق » است...داراي...«اي با ب داشته باشد، به طوري که آن رابطه مصداق رابطه
.صدق کند) یعنی ب(بر چیزي » وجود«درنتیجه، باید 

توان صدق یزي میبر چ» موجود«شود، نظریۀ مشتق هرچه باشد، از صدق که مالحظه میچنان
بنابراین، اگر نظریۀ . تنها کافی است نظریۀ مطابقت صدق فرض گرفته شود. را نتیجه گرفت» وجود«

به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق کند، » موجود«صدق مفروض در بحث، نظریۀ مطابقت باشد، از اینکه 
. کندنیز بر چیزي صدق می» وجود«نتیجه خواهد شد که 

بر چیزي صدق » وجود«اگر : استدالل کنیم که عکس شرطی فوق نیز درست استخواهیم حال می
باز استدالل را بر پایۀ سه نظریۀ مشتق . به معناي اشتقاقی نیز بر چیزي صدق خواهد کرد» موجود«کند، 

.جداگانه پیش خواهیم برد
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مانند . استبه معناي وجود » موجود«حالت نخست را در نظر بگیرید که مشتق بسیط است؛ یعنی 
ترین حالت استدالل است و براي نیل به نتیجه نیاز به هیچ فرض دیگري استدالل پیشین، این ساده

معناي آن است، بر همان چیز صدق نیز که هم» موجود«کند، بر چیزي صدق می» وجود«وقتی . نیست
.هاي بیشتري دارندخواهد کرد، اما حاالت دیگر پیچیدگی

بگیرید که مشتق مرکب است و ذات نیز داخل در معناي مشتق است؛ یعنی حالت دوم را در نظر 
خواهیم می. کندبر چیزي صدق می» وجود«فرض کنیم . به معناي ذات داراي وجود است» موجود«

برد حالت مانند استدالل پیشین، براي پیش. کندنیز بر چیزي صدق می» ذات داراي وجود«نشان دهیم 
ابتدا ببینیم با فرض ترکب مشتق . ظریۀ صدق مورد قبول نظریۀ مطابقت استکنیم که ندوم فرض می

بر چیزي صدق » موجود«و نظریۀ مطابقت صدق، اینکه ) به نحوي که ذات داخل در معناي مشتق باشد(
بر چیزي صدق خواهد کرد اگر و تنها اگر » موجود«مطابق با این مفروضات، . کند، معادل با چیست

اي با ب داشته باشد و الف مصداق بر چیزي صدق کند اگر و تنها اگر الفی رابطه» ذات داراي وجود«
اما در نظریۀ ترکب هیچ . باشد» وجود«و ب مصداق » است... داراي ...«، آن رابطه مصداق »ذات«

همچنین در این نظریه هیچ محدودیتی . شرطی نیست که الزم باشد الف و ب دو چیز متمایز باشند
بنابراین، طبق این نظریۀ ترکب، . اي باشدچگونه رابطه» است...داراي...«رابطۀ متناظر با نیست که آن

مجاز است در مواردي ذات و مبدأ یک چیز باشند و در نتیجه، آن رابطه میان الف و ب نیز رابطۀ همانی 
10.باشد

بدین . وظ استممکن است این اشکال به نظر برسد که در معناي مشتق نوعی اتصاف به مبدأ ملح
کند، آن چیز متصف به صفتی است و مبدأ بر آن صفت صدق معنا که وقتی مشتق بر چیزي صدق می

کند، الف متصف به صفت بیاض به معناي اشتقاقی بر الف صدق می» أبیض«براي نمونه، وقتی . کندمی
با . ود مقدم استاز طرفی در معناي اتصاف نوعی تقدم وجود دارد؛ موصوف به نحوي بر صفت خ. است

این مفروضات، نتیجه خواهد شد که وقتی مشتق به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق کند، رابطۀ متناظر با 
تواند همانی باشد؛ زیرا در رابطۀ درنتیجه، این رابطه نمی. مستلزم نوعی تقدم خواهد بود» است...داراي...«

.همانی تقدمی میان طرفین رابطه وجود ندارد
نخست اینکه حداقل طبق معنایی که فیلسوفان . توان به این اشکال پاسخ گفتحله میدر دو مر

مثالً به نظر . مسلمان معموالً از مشتق مورد نظر دارند، تمایز ذات و مبدأ در معناي مشتق ملحوظ نیست
درستی گفت که توان بهرو، میازاین. الوجود عالم به خود استعموم فیلسوفان مسلمان، واجب

ها عالم به امور نیز به نظر عموم فیلسوفان مسلمان، انسان. است» علم«و » عالم«الوجود مصداق اجبو
بر » عالم«در این موارد اگرچه . مانند اینکه حسن عالم به خوشحالی خود است: غیرذات خود هستند

خوشحالی .کندکند، بلکه بر خوشحالی وي صدق میبر حسن صدق نمی» علم«کند، اما حسن صدق می
حال اگر بنا بر فرض متعارف . تواند حسن باشد، اما خوشحال نباشدحسن همان حسن نیست؛ حسن می

به » عالم«نخست اینکه : باید رخ دهد) مطابق سه نظریۀ مشتق(عالم مشتق باشد، یکی از این سه حالت 
دوم اینکه در معناي . هکند، اما بر حسن نالوجود صدق میبر واجب» عالم«معناي علم است که طبق آن 
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تواند بر حسن صدق کند، اما بر می» عالم«تمایز ذات و مبدأ ملحوظ است و طبق آن اگرچه » عالم«
» عالم«سوم اینکه مشتق است، ولی تمایز ذات و مبدأ در معناي . الوجود قابل صدق نخواهد بودواجب

رسد دو حالت به نظر می. د صدق کندالوجومی تواند بر حسن و واجب» عالم«ملحوظ نیست که طبق آن 
بنابراین، . نخست منجر به الهیات سلبی است که مورد قبول صدرا و بسیاري از فیلسوفان مسلمان نیست

کنند، مجاز است که در مواردي ذات بر اساس معنایی که بسیاري از فیلسوفان مسلمان از مشتق مراد می
.ي میان ذات و مبدأ نباشدو مبدأ دقیقاً یک چیز باشند و تقدم و تأخر

برخالف این نوع کاربرد فیلسوفان مسلمان، ممکن است کسی مدعی باشد که معنایی که در عرف از 
درنتیجه، واقعاً با توجه به معنایی که در عرف . شود، واقعاً نوعی اتصاف به همراه خود داردمشتق مراد می

اگرچه، این ادعایی دربارة معناشناسی . عالم دانستالوجود راتوان واجبمورد نظر است، نمی» عالم«از 
زبان عرفی است و نیاز به بررسی و تحقیق تجربی دارد، اما پذیرفتن آن اشکالی براي بحث حاضر ایجاد 

. زیرا تعهدي نیست که اصطالحات مورد استفاده در فلسفه دقیقاً به همان معانی عرفی باشند. نخواهد کرد
ه معناي مورد نظر فیلسوفان براي اصطالحات فلسفی شامل نوعی تجرید از معناي افتد کبسیار اتفاق می

توان گفت که مشتق به در اینجا نیز می11.عرفی یا اختالف معنایی با آنچه در عرف مراد است، باشد
خوش نوعی تجرید برند، دستبه کار می) هاچه فیلسوفان مسلمان و چه غیر آن(اصطالحی که فیلسوفان 

اگرچه در کاربرد عرفی، معناي مشتق نوعی اتصاف و در اثر آن نوعی تقدم . معناي عرفی آن شده استاز 
ذات بر مبدأ را در خود داشته باشد، معناي مشتق در اصطالحات فلسفی شامل هیچ قیدي از قبیل تمایز 

بحث به معنایی از رسد اشکال موردبنابراین به نظر می12.مصداقی ذات و مبدأ، تقدم و امثال آن نیست
.مشتق که مورد نظر فیلسوفان است، وارد نیست

بر چیزي صدق کند، » وجود«خواهیم نشان دهیم که اگر می. گردیمبا این فرض، به استدالل بازمی
همان چیزي » موجود«تنها نامزد مصداق . کندنیز بر چیزي صدق می» ذات داراي وجود«یا » موجود«

تواند بر چیز دیگري غیر از آن نمی» موجود«کند؛ نه بدین دلیل که ق میبر آن صد» وجود«است که 
توان اما با توضیح باال می. صدق کند، بلکه بدین دلیل که فرض دیگري در استدالل در اختیار نیست

کافی است در این . نیز دانست» موجود«است، مصداق » وجود«درستی همان چیزي را که مصداق به
بنابراین با معنایی کامالً . مبدأ یک چیز باشند و رابطه نیز همانی در نظر گرفته شودمورد خاص ذات و 

آن چیزي که مصداق ) به نحوي که ذات داخل در معناي مشتق باشد(سازگار با نظریۀ ترکب مشتق 
.نیز است» موجود«است، خود مصداق » وجود«

یعنی : ارج از معناي مشتق استحالت سوم را در نظر بگیرید که مشتق مرکب است، ولی ذات خ
کنیم که برد حالت سوم فرض میمانند حالت پیشین، براي پیش. به معناي داراي وجود است» موجود«

به (باز مانند حالت دوم، ابتدا ببینیم با فرض ترکب مشتق . نظریۀ صدق مورد قبول نظریۀ مطابقت است
بر چیزي صدق کند » موجود«بقت صدق، اینکه و نظریۀ مطا) نحوي که ذات خارج از معناي مشتق باشد

داراي «بر چیزي صدق خواهد کرد اگر و تنها اگر » موجود«مطابق با این مفروضات، . معادل با چیست
... داراي ...«اي با ب داشته باشد و آن رابطه مصداق بر چیزي صدق کند اگر و تنها اگر الفی رابطه» وجود
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ا در نظریۀ ترکب هیچ شرطی نیست که الزم آورد الف و ب باید دو ام. باشد» وجود«و ب مصداق » است
چگونه » است...داراي...«نیز در این نظریه هیچ محدودیتی نیست که رابطۀ متناظر با . چیز متمایز باشند

بنابراین، طبق این حالت از نظریۀ ترکب نیز مجاز است که در مواردي ذات و مبدأ یک . اي باشدرابطه
13.و در نتیجه، آن رابطه بین الف و ب نیز رابطۀ همانی باشدچیز باشند 

نیز بر » داراي وجود«خواهیم نشان دهیم که می. کندبر چیزي صدق می» وجود«حال فرض کنیم که 
بر آن » وجود«همان چیزي است که » موجود«مانند حالت دوم، تنها نامزد مصداق . کندچیزي صدق می

است، مصداق » وجود«درستی همان چیزي را که مصداق توان بهباال میباز با توضیح . کندصدق می
تر است؛ کافی است در این مورد خاص رابطه، همانی در نظر این بار مسئله ساده. نیز دانست» موجود«

به نحوي که ذات خارج از معناي (بنابراین با معنایی کامالً سازگار با نظریۀ ترکب مشتق . گرفته شود
.نیز است» موجود«است، خود مصداق » وجود«آن چیزي که مصداق )مشتق باشد

توان صدق بر چیزي می» وجود«شود، نظریۀ مشتق هرچه باشد، از صدق طور که مشاهده مینهما
تنها کافی است نظریۀ مطابقت صدق فرض گرفته شود و شرطی . بر همان چیز را نتیجه گرفت» موجود«

بنابراین، اگر نظریۀ صدق مفروض در بحث، مطابقت باشد، از اینکه 14.به نظریۀ ترکب اضافه نشود
به معناي اشتقاقی نیز بر چیزي صدق » موجود«کند، نتیجه خواهد شد که بر چیزي صدق می» وجود«

15.کند

توان گفت که با فرض نظریۀ مطابقت صدق و عدم محدودیت براي معناي بندي میدر یک جمع
نه لزوما (بر چیزي » وجود«کند اگر و تنها اگر شتقاقی بر چیزي صدق میبه معناي ا» موجود«مشتق، 

. نظریۀ مطابقت صدق، نظریۀ متعارف و مفروض سنت فیلسوفان مسلمان است. صدق کند) همان چیز
مانند تمایز ذات و مبدأ و (که در باال اشاره شد، از نظر صدرا محدودیتی براي معناي مشتق همچنین چنان

بنابراین، افزون بر اینکه این دو شرطی بنا بر مفروضات معقولی درست . وجود ندارد) مبدأتقدم ذات بر
توان این دوشرطی را مورد قبول صدرا نیز رو، میازاین. است، این مفروضات مورد قبول صدرا نیز است

هیم کرد و در ادامه بحث را به فلسفۀ صدرا محدود خوا. این پایان بخش نخست این نوشتار است. دانست
توان نتیجه گرفت که بر چیزي صدق کند، می» وجود«به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه از اینکه 

.وجود در جهان است

و موجودیتِ وجود» وجود«صدقِ . 2

این کاربرد در . موجودیت در سنت فالسفۀ مسلمان گاهی به معناي صدق به کار برده شده است
که همان صدق (مطابق این کاربرد موضوع موجودیت 16.ابی پیشینه داردسنت اسالمی حداقل تا فار

بر چیزي » الف«به معناي آن است که » الف موجود است«براي نمونه . مفاهیم خواهند بود) است
توان در مورد چیزي در جهان گفت که آن چیز موجود است؛ طبق این کاربرد نمی. کندصدق می

توان نسبت داد و اشیاء جهان قابلیت و شأنیت است که به مفاهیم میزیرا صادق بودن از اوصافی 
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بر چیزي در جهان صدق » موجود«درنتیجه، مطابق این معناي از موجودیت، . صدق بر چیزي را ندارند
.کندنمی

این معناي موجودیت متفاوت از معنایی است که در بخش پیشین بررسی شده است؛ زیرا در آنجا 
رو، ازاین. کندبر چیزي در جهان صدق می» موجود«که ) یا نتیجه این بوده است(ده است فرض بر این بو

و معناي مورد » 1موجود «براي اینکه این دو معناي از موجودیت با هم خلط نشوند، معناي صدقی را 
.خواهیم خواند» موجود«بحث در بخش پیشین را 

. وجودند، همین معناي صادق بودن مورد نظر استبه نظر صدرا اینکه دربارة مفاهیم گفته شود که م
:پذیردرسد صدرا دوشرطی زیر را میبنابراین به نظر می

.کندبر چیزي صدق می» الف«است اگر و تنها اگر 1الف موجود ) 1
:کنیمبراي نمونه تنها به یک مورد واضح اشاره می. اندعبارات صدرا در این مضمون فراوان

إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن يف -نسان مثالكاإل-أن كل مفهوم
).١٠: ١٣٦٣عامدالدوله، (اخلارج شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان 

بر چیزي در جهان صدق کند، نتیجه » الف«کند و از اینکه اما صدرا به همین مقدار بسنده نمی
برچیزي » الف«اگر : پذیرد، صدرا شرطی دیگري را نیز میبنابراین. گیرد که الف فردي در جهان داردمی

اگر الف در : پذیر نباشدرسد عکس این شرطی مناقشهبه نظر می. صدق کند، آنگاه الف در جهان است
1توان گفت که صدرا عالوه بر دوشرطی رو، میازاین. کندبر چیزي صدق می» الف«جهان است آنگاه 

:پذیرددوشرطی زیر را نیز می
.کند اگر و تنها اگر الف در جهان استبر چیزي صدق می» الف«) 2

متحققالعنوانذلكوفرده،اليشءفذلكاخلارج،يفيشءعىليصدقعنوانكلو
.)١٣٦٣:١١،عامدالدوله(.فيه

بلکه این همان . بودن چیزي نیست جز موجودیت، اما نه موجودیت به معناي صادق بودندرجهان
خالف موجودیت به معناي که بیان شد، بهچنان. که در بخش پیشین مورد بررسی بوده استمعنایی است

با داشتن این دو . صادق بودن، طبق این معناي موجودیت، موضوع موجودیت چیزي در جهان است
پذیرد، به نوعی ارتباط دادن ها را میکه صدرا آن2و 1هاي رسد دوشرطیمعناي موجودیت، به نظر می

ها ارتباطی میان موجودیت به معناي صادق زیرا از مجموع این دوشرطی. ین دو معناي موجودیت استا
.آیدبودن به دست میبودن و موجودیت به معناي درجهان

.است اگر و تنها اگر الف موجود است1الف موجود ) 3
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اجازه دهید در این . رنداي داها براي تبیین تحقق وجود در جهان اهمیت ویژهبراي صدرا این شرطی
: نتیجه این خواهد شد. بگذاریم» الف«را به جاي » وجود«ها شرطی
کنـد، اگـر و تنهـا اگـر وجـود در            بر چیزي صدق می   » وجود«است اگر و تنها اگر       1وجود موجود   ) 4

.جهان است، اگر و تنها اگر وجود موجود است
:عبارات صدرا در مشاعر بر این مضامین تصریح دارند

إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن يف -كاإلنسان مثال-أن كل مفهوم
فهكذا حكم مفهوم احلقيقة و ... اخلارج شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان 

ء فرده، و ء يف اخلارج، فذلك اليشو كل عنوان يصدق عىل يش... الوجود و مرادفاته 
يكون ملفهوم الوجود فرد يف اخلارج، فله صورة عينية ف. ذلك العنوان متحقق فيه

:١٣٦٣،عامدالدوله(خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل و مالحظة الذهن 
١٧.)١١

گذاریم و اگر الزم بود به جاي آن تنها از به معناي صادق بودن را کنار می» موجودیت«از این پس 
» الف«بندي کرد که از نظر صدرا صدق توان جمعابراین، میبن. استفاده خواهیم کرد» صادق بودن«تعبیر 

بر » وجود«به طور خاص، اینکه . آن چیز است) به معناي در جهان بودن(بر چیزي معادل با موجودیت 
با این نتیجه به سراغ بخش بعدي خواهیم رفت . چیزي صدق کند معادل است با اینکه وجود موجود باشد

که ترکیب نتایج دو بخش پیشین چگونه استداللی براي موجودیت وجود کنیم که طی آن بررسی می
.ترتیب خواهد داد

و موجودیتِ وجود» موجود«اشتقاقِ . 3

کند اگر و تنها اگر به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق می» موجود«نتیجۀ بخش نخست این بود که 
کند اگر و تنها رچیزي صدق میب» وجود«نتیجهۀ بخش دوم این بود که . بر چیزي صدق کند» وجود«

به معناي » موجود«: اگر این دو نتیجه را با هم ترکیب کنیم خواهیم داشت. اگر وجود موجود باشد
حال کافی است فرض کنیم که . کند اگر و تنها اگر وجود موجود استاشتقاقی بر چیزي صدق می

18.ت وجود استنتیجه موجودی. کندبه معناي اشتقاقی بر چیزي صدق می» موجود«

اي تحلیل کرده است که جز با مشتق دانستن آن به را به گونه» موجود«اما صدرا در مواضع متعدد 
داراي «و » داراي وجود«صراحت عبارات به» موجود«در مواردي به جاي . لحاظ معنایی سازگار نیست

داند، از را مشتق نمی» دموجو«در مواردي صریح گفته است که کسی که . بردرا به کار می19»حقیقت
در مواردي معتقد است ربط معناي . دلیل گفته استجملۀ کسانی است که از حق عدول کرده یا سخن بی
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این . شامل معنایی زاید بر وجود هست یا نه» موجود«یا : از دو حال خارج نیست» وجود«و » موجود«
معناي » موجود«واردي گفته است که در م. هاي بساطت و ترکب مشتق متناظر استدقیقاً با نظریه

.بسیطی دارد که همان وجود است

حقيقـةفهـو، حقيقـةذايصريبهغريهإذ،حقيقةذايكونبأناألشياءأحقإذنالوجود
يفبنفـسهفهـو. أخـرىحقيقـةإىلحقيقةذايكونأنيفهوحيتاجالو، حقيقةذيكل

).١٠-٩: ١٣٦٣عامدالدوله، (األعيان 
ينكرون ثبوت الوجود ال ذهنا و ال عينا بل يقولـون إن املاهيـة هلـا احتـاد بفهـوم و تارة 

املوجود و هو أمر بسيط كسائر املشتقات يعرب عنـه بالفارسـية هبـست و لـيس لـه مبـدأ 
، ١٩٨١شـريازی، (أصال ال فی الذهن و ال فی اخلارج إلی غري ذلک مـن التعـسفات 

٢٠).٤٤: ١ج

أمر غري الوجود أم مل يكن بـل يكـون حمـض الوجـود إنـام و كون املوجود مشتمال علی 
).٤١مهان، (ينشأ من خصوصيات ما صدق عليها ال من نفس مفهوم الوجود 

الوجـودلـهثبـتعـامعبـارةإماواإلشارة،مرتكامبسيطمعنىإما] أی املوجود[ألنه
).٢١: ١٣٦٣عامدالدوله، (األعم باملعنى

با این فرض، . معناي اشتقاقی دارد» موجود«جود دارد که از نظر صدرا رسد شواهد کافی وبه نظر می
به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق » موجود«: روداستدالل این مقاله براي موجودیت وجود پیش می

یک از آثارش صدرا در هیچ21.پس وجود موجود است. کندبر چیزي صدق می» وجود«پس . کندمی
هاي مورد قبول رسد بنا بر فرضاما به نظر می. ودیت وجود تنظیم نکرده استچنین استداللی به نفع موج

صدرا مانند نظریۀ مطابقت صدق و ارتباط میان دو معناي وجود، استدالل بدون هیچ اشکالی پیش 
هاي کل مقاله را بازنویسی کنیم دو استدالل به دست خواهد آمد که به اگر بخواهیم استدالل. رودمی

:نخست اینکه. س یکدیگر هستندمعنایی عک
.کندبه معناي اشتقاقی بر چیزي در جهان صدق می» موجود«

.نظریۀ صحیح صدق، نظریۀ مطابقت است
.کندبر چیزي صدق می» وجود«: بنابراین
.بر چیزي صدق کند، آنگاه الف موجود است» الف«اما، اگر 
.وجود موجود است: درنتیجه
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اینکه در (افزودن فرضی دربارة اشتقاق که مورد قبول صدرا نیز است و عکس این استدالل نیز با 
:به این صورت قابل بیان است) معناي مشتق تمایز ذات و مبدأ ملحوظ نیست

.وجود موجود است
.کندبر چیزي صدق می» الف«اگر الف موجود است، آنگاه 

.کندبر چیزي صدق می» وجود«: بنابراین
.یۀ مطابقت استاما نظریۀ صحیح صدق، نظر

.و نیز در معناي مشتق تمایز مبدأ و ذات ملحوظ نیست
.کندبه معناي اشتقاقی بر چیزي در جهان صدق می» موجود«: درنتیجه
هاي مورد قبول صدرا بین یک نظریه در باب معناي توان گفت که بنا بر فرضبندي میدر یک جمع

به معناي اشتقاقی » موجود«. ارزي برقرار استد، هماي در باب تحقق و موجودیت وجوو نظریه» موجود«
اي از هیچ طرف آن در آثار صدرا ارزيچنین هم. کند اگر و تنها اگر وجود موجود باشدبر چیزي صدق می

چنین حتی اگر کسی معناي عرفی مشتق را مالك قرار دهد و با هم. اي نداشته استیا شارحان وي نمونه
تواند استدالل به نفع موجودیت وجود را چنان میدل نباشد، همشتق همعدم محدودیت در معناي م

22.بپذیرد

گیرينتیجه

نظریۀ مطابقت (هایی مورد قبول از منظر صدرا هایی تنظیم شد که بنا بر فرضدر این نوشتار استدالل
رة اشتقاق اي دربابین نظریه) صدق و عدم مدخلیت تمایز مصداقی بین ذات و مبدأ در معناي مشتق

به معناي اشتقاقی بر » موجود«و نظریۀ موجودیت وجود ارتباط نزدیکی برقرار است؛ » موجود«معنایی 
حتی اگر بر نظریۀ معناي مشتق صدرا ایراد وارد . کند اگر و تنها اگر وجود موجود استچیزي صدق می

ه معناي اشتقاقی بر چیزي ب» موجود«باشد، استدالل از یک طرف بدون اشکال باقی خواهد ماند؛ اگر 
چنین استداللی به نفع موجودیت وجود در آثار صدرا یا شارحان و . صدق کند، آنگاه وجود موجود است

.اي نداردپیروان وي سابقه

هانوشتپی

ها و فکريداند از سید احمد حسینی و امیرحسین زادیوسفی به سبب همنگارنده بر خود الزم می. 1
اند، قدردانی ي که در محتواي این مقاله، چه به نحو مستقیم و چه غیرمستقیم، داشتههاي بسیارمشارکت

هاي متن برد برخی از ایدههمچنین از سینا ساالري به دلیل برخی نکات ارزشمندش در پیش. کند
.گزار باشدسپاس

بدین معنا که . دگیرالوجود را نیز در بر میبحث حاضر محدود به دایرة ممکنات نیست؛ بلکه واجب. 2
ادعا این است که در . ممکن هستند یا واجب» وجود«یا » موجود«مهم نیست مصادیق مورد بحث براي 
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، چیزي در جهان )چه واجب و چه ممکن(به معناي اشتقاقی بر آن حمل شود » موجود«هر مصداقی که 
هاي مقاله این اللباید دقت کرد که نتیجۀ استد. کند و بالعکسبر آن صدق می» وجود«هست که 

الوجودي نیز بر ممکن» وجود«الوجودي صدق کند، به معناي اشتقاقی بر ممکن» موجود«نیست که اگر 
» وجود«به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق کند، » موجود«صدق خواهد کرد، بلکه تنها این است که اگر 

است که اگر کسی قائل باشد که نکتۀ دیگري که باید بدان توجه کرد این. کندنیز بر چیزي صدق می
هاي مقالۀ حاضر پیش نخواهند کند، آنگاه استداللبه معناي اشتقاقی بر چیزي صدق نمی» موجود«

کند، به معناي اشتقاقی بر چیزي صدق نمی» موجود«نمونۀ شاخصی از فیلسوفی که معتقد است . رفت
نظر با میرداماد ادي چون سهروردي نیز همبه نظر نگارنده افر). 15: 1391میرداماد، (میرداماد است 

البته بررسی چنین ادعاهاي . دانندرا به معناي اشتقاقی بر چیزي در جهان صادق نمی» موجود«هستند و 
موردي درباب نظر فیلسوفان خاص دربارة اشتقاق وجود از حیطۀ پژوهش حاضر خارج است و الزم است 

: براي دفاعی از ادعاي باال دربارة میرداماد ببینید. ع شودهاي مستقلی از این ادعاها دفادر پژوهش
.حسینی در دست چاپ

. اي زبانی است یا فلسفی، وجود دارددر اینجا مطلب مهمی در مورد اینکه آیا مسئلۀ اشتقاق مسئله. 3
اي هاي فلسفی مورد توجه قرار گرفته است، مسئلهگونه که در بحثبه نظر نگارنده، مسئلۀ اشتقاق آن

تنها نشان . اگرچه در این نوشتار هیچ فرضی دربارة پاسخ به این مسئله نخواهیم داشت. فلسفی است
نگارنده بررسی این مسئله . اي دربارة وجود ارتباط دارداي دربارة اشتقاق به نظریهخواهیم داد که نظریه

ن نوشتار به تبعات دیگر همچنین در ای. کندرا به پژوهش دیگري که در دست نگارش دارد، موکول می
در حالتی که (» موجود«پرداخته نخواهد شد؛ نظیر اینکه آیا اشتقاق معنایی » موجود«اشتقاق معنایی 

یا دیگر (منجر به تقدم ذات بر مبدأ خواهد شد یا نه؟ یا اینکه از نظر صدرا ) مشتق مرکب باشد
تنها همین کافی است که از نظر براي بحث حاضر. کدام نظریه درباب مشتق صحیح است) فیلسوفان

.معناي اشتقاقی داشته باشد» موجود«صدرا 
.1395مهر، حسینی سنکچال و سعیدي: براي بحثی تاریخی ببینید. 4
اند که تمایز مشتق و مبدأ در این است که مشتق در برخی موارد قائالن به بساطت مشتق گفته. 5

اسفاررسد حاجی در تعلیقه بر براي نمونه به نظر می.ال از حملالبشرط از حمل است و مبدأ بشرط
بنا بر این نظر خاص دربارة اشتقاق، ). 2، پ337- 336: 1، ج1981شیرازي، (چنین نظري را گفته باشد 

اي درواقع این تنها نسخه. شودبر چیزي حمل نمی» وجود«شود، اما بر چیزي حمل می» موجود«اگرچه 
رسد این نظریه، به معناي اما به نظر نمی. هاي متن بر آن مؤثر نیستندلاز نظریۀ مشتق است که استدال

ال، پس باشد، زیرا اگر مشتق البشرط است و مبدأ بشرط» موجود«متعارف کلمه، نظریۀ مشتق بودن 
همراه قید البشرطیت یک حد معنایی مشترك بین این دو وجود دارد که مشتق مرکب است از آن معنا به

این یعنی آن حد مشترك مبدأ واقعی است و . همراه قید بشرط الییتب است از همان معنا بهو مبدأ مرک
. ، درواقع مشتقات آن مبدأ واقعی هستند)»وجود«و » موجود«یعنی (هر دوي مشتق و مبدأ مورد بحث 

مشتق به جاي آن، باید دید که رابطۀ . از مسئله خارج است) »وجود«یعنی (بنابراین، مبدأ مورد بحث 
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آن مبدأ واقعی حتی قید البشرطیت مشتق را نیز . و مبدأ واقعی چگونه است) »موجود«یعنی (مورد بحث 
درنتیجه، اگر . رو، به نظر آن مبدأ واقعی نسبت به مشتق مورد بحث البشرط مقسمی استازاین. ندارد

قسم بر چیزي صدق کند؛ زیرا اگر مشتق بر چیزي صدق کند، آن مبدأ واقعی نیز بر همان صدق می
و نه (بنامیم » وجود«را » موجود«اگر مبدأ اشتقاق واقعی . کند، مقسم نیز بر همان چیز صدق خواهد کرد

این یعنی . بر همان چیز صدق خواهد کرد» وجود«، نتیجه این خواهد شد که )مبدأ اشتقاق ظاهري را
مه این نظر خاص را جداگانه بررسی در ادا. استدالل متن در مورد این نظر خاص نیز مؤثر خواهد بود

.نخواهیم کرد
ذات له «یا » ذات ثبت له المبدأ«اي از عبارت عربی قرار است ترجمه» ذات داراي مبدأ«عبارت . 6

» ثبت له المبدأ«اي از عبارت عربی قرار است ترجمه» داراي مبدأ«به طور مشابه، عبارت . باشد» المبدأ
اند، اما این در ادامۀ بحث اختاللی هاي فارسی بیشتر با عبارات دوم نزدیکترجمه. باشد» له المبدأ«یا 

.ایجاد نخواهد کرد
توان در ممکنات به معناي منتسب به وجود است، می» موجود«نظر مشهور منسوب به دوانی را که . 7

اهند بود؛ هاي آتی در این مورد نیز کارساز خوتمامی استدالل. ذیل حالت دوم از ترکب مشتق دانست
.را جایگزین کنیم» منتسب به وجود«عبارت » داراي وجود«تنها کافی است به جاي 

مسلماً از نظر . مراد از نظریۀ مطابقت صدق در این بحث نظریۀ انحفاظ بین ذهن و خارج نیست. 8
صدرا و بسیاري فیلسوفان مسلمان وجود منحفظ بین ذهن و خارح نیست؛ به این معنا که امري بین 

بلکه مراد از نظریۀ مطابقت صدق تناظر بین مفاهیم و ساختار معانی . مفهوم و مصداق آن مشترك باشد
ها هستند؛ به این معنا که اگر مفاهیم مرکب بر چیزي صدق کنند، مرکب و واقعیاتی است که مصداق آن

ودشناختی مصداق این نظریۀ حداقلی صدق دربارة وضعیت وج. اجزاء آن مفاهیم نیز بر چیزي صدق کنند
بنابراین، اهمیتی ندارد که آن مفهوم مرکب از معقوالت اولی باشد یا از . مفاهیم در جهان ساکت است

وي مدعی است که معقوالت ثانیه . اتفاقاً این نظریۀ صدق مورد تأیید صدرا نیز است. معقوالت ثانیه
این نظریه ). 338-334، صص 1؛ ج1981شیرازي، (نیز حظی از وجود دارند ) عالوه بر معقوالت اولی(

مدعی نیست که اگر مفهومی مرکب بود، مصداق آن نیز در جهان مرکب است؛ تنها کافی است اجزاء 
خوان با نظرات صدرا که در ادامه خواهد آمد این مدعا نیز همچنان. مفهوم مرکب بر چیزي صدق کنند

و » وجود«بر وجود یا از مطابقت » وجود«توان از صدقبه این معناي حداقلی از مطابقت، می. است
از داور ناشناس محترمی که . وجود سخن گفت، بدون اینکه چیزي بین ذهن و خارج منحفظ باشد

.گزارماشکال ایشان باعث تدقیق این نکته شد، سپاس
» ...داراي...«را جداي از مصداق » است«در اینجا براي ادامۀ استدالل مهم نیست که آیا مصداق . 9

را جداي » است«گاه مصداق هاي آتی در متن مقاله هیچدر اینجا و پس از این در استدالل. بگیریم یا نه
اگر جدا بگیریم تنها تفاوت این خواهد بود که باید به غیر از . لحاظ نخواهیم کرد» ...داراي...«از مصداق 

برد اما این در پیش. باشد» است«آن سه مورد ـ یعنی الف، ب و رابطه ـ چیز چهارمی باشد که مصداق 
. استدالل نقشی نخواهد داشت
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:نمونهبراي . ابراز کرده است» وجود«و » موجود«صدرا در مواضع متعدد چنین نظري را در مورد . 10

و كون املوجود مشتمال علی أمر غري الوجود أم مل يكن بل يكون حمض الوجود إنام 
، ١٩٨١شريازی، . (نفس مفهوم الوجودينشأ من خصوصيات ما صدق عليها ال من

)٤١: ١ج
الوجودلهثبتعامعبارةإماواإلشارة،مرتكامبسيطمعنىإما] أی املوجود[ألنه

)٢١: ١٣٦٣عامدالدوله، . (األعمباملعنى

اما براي مشاهدة چند نمونۀ دیگر از . دهدگاه این نظر را به همۀ مشتقات تعمیم نمیالبته وي هیچ
.1394انواري و کلباسی، : ظرات موردي از صدرا ببینیدچنین ن
چگونگی اختالف . این به معناي قراردادي بودن معناي اصطالحات فلسفی نزد فیلسوفان نیست. 11

اي است که از بحث حاضر خارج ها مسئلۀ پردامنههاي عرفی آنمعنایی اصطالحات فلسفی و مشابه
.است

بل المفهوم واحد عندهم فی الجمیع سواء طابق «گوید آنجا که میراسفارسد صدرا در به نظر می. 12
، چنین نظري را در مورد رابطۀ معنایی )41: 1، ج1981شیرازي، (»إطالقهم عرف اللغویین أم ال

.و اختالف آن با معناي عرفی این الفاظ دارد» موجود«و » وجود«
هاي پاسخ. ه این نظر نیز گرفته شودمجدداً همان اشکال مربوط به حالت دوم ممکن است ب. 13

.متناظر در اینجا نیز قابل بازسازي هستند
البته ممکن است کسی معناي عرفی مشتق را مالك قرار دهد و در اثر آن، این نتیجه را . 14

. نگارنده در حال حاضر استداللی در دست ندارد که چنین نظري را تضعیف یا مردود کند. گردن ننهد
حداکثر نتیجه . ر ادامۀ این نوشتار در بخش آتی مستقل از صدق این دوشرطی استاما بحث د

. سو درست استاي که کل مقاله قصد دفاع از آن را دارد تنها از یکاین خواهد بود که دوشرطی
استداللی نو براي : خوشبختانه این سوي درست دوشرطی همانی است که نتیجۀ مهمی براي صدرا دارد

.ودموجودیت وج
بر چیز دیگري غیر از وجود » موجود«که در طول استدالل به آن اشاره شد، اینکه آیا چنان. 15

بنابراین، این نظر سازگار . آیدها به دست نمیکند یا نه، از این فرضصدق می) نظیر ماهیات ممکن(
. نیز صدق کند) کننظیر ماهیات مم(به معناي اشتقاقی بر امور غیر از وجود » موجود«است با اینکه 

مصداق (به معناي اشتقاقی تنها بر وجود » موجود«تواند سازگار باشد با اینکه همچنین این نظر می
تواند سازگار افزون بر این، این نظر می. صدق کند، اما بر هیچ چیز غیر از وجود صدق نکند) »وجود«

صدق کند، اما بر هرچه ) »وجود«ق مصدا(به معناي اشتقاقی تنها بر وجود » موجود«باشد با اینکه 
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تفصیل این حاالت و نتایج مترتب بر آن از حیطۀ بحث . غیروجود تنها به نحو غیراشتقاقی صدق کند
.حاضر خارج است

.1970فارابی، : ببینید. 16
نماید؛ صدرا در این عبارات هیچ قیدي براي یک مسئلۀ مهم در خوانش صدرا در اینجا رو می. 17

کند و دربارة وجود ها را به طور کلی مطرح میدر واقع، او این دوشرطی. گذاردبحث ما نمیمورد» الف«
بر » انسان«بنابراین، باید دربارة ماهیات ممکن نظیر انسان نیز نتیجه بگیرد که چون . گیردنتیجه می

یاضی اي است که با خوانش فاین نتیجه. کند، پس انسان در جهان استچیزي در جهان صدق می
گرچه نگارنده با خوانش فیاضی . ناسازگار است) 1385(از صدرا هماهنگ و با خوانش عبودیت ) 1388(

پاسخ به چنین . اي از بحث را مورد بررسی قرار دهددل است، در اینجا قصد ندارد که چنین نتیجههم
وبیش تصریح دارد ا کمها صدراي در خوانش صدرا نیاز به بررسی و توجیه متونی دارد که در آنمساله

) 2: 5، ج1981شیرازي، (نظیر این متون . که ماهیت تنها به معناي صدق بر جهان موجود است
نگارنده این بررسی را به پژوهش دیگري که در دست ). 341- 339و 291-286: 2، ج1981شیرازي، (

.کندنگارش دارد، موکول می
ا مالك قرار دهد، اینجا تنها خواهد پذیرفت که اگر در بحث اشتقاق شخصی نظر عرفی مشتق ر. 18
. نیز بر چیزي صدق خواهد کرد» وجود«به معناي اشتقاقی بر چیزي در جهان صدق کند، » موجود«اگر 

.برد چنین استداللی کافی استتر نیز اشاره شد، همین مقدار نیز براي پیشکه پیشچنان
و کون الشیء ذاحقیقۀ معناه أنه «: اندمترادف» داراي وجود«و » داراي حقیقت«از نظر صدرا . 19

.)1:49ج،1366،شیرازي(»ذووجود
نظر این گروه به وجودرسالۀ اتصاف ماهیتدر و ) 203؛ 1378شیرازي (مسائل قدسیهصدرا در . 20

دهد که چگونه صاحبان این نظر دربارة همۀ کند و با مثال توضیح میرا با تفصیل بیشتري بیان می
:متن رساله اتصاف چنین است. فقط دربارة وجوداند و نهها چنین گفتهقمشت

الحتققهلاليساذذهناالوخارجاالبالوجودهلااتصافالاملهيةانقالمنمنهمو
بمفهوماحتادهعليهمحلهوشئعىلاملشتقصدقمناطانوالذهنىفالواخلارجىف

ىفعنهيعرببسيطمعنىاالليسمشتقكلمفهوموبهاالشتقاقمبدءقيامالاملشتق
اصالللوجودعروضفالامثاهلاوسياهوسفيدوتواناوداناوهستبمثلّالفارسية

ليسّمهيةعنخارجعليهحممولّانهللمكنعارضاالوجودكونمعنىوّاملهيةعىل
).١١٣: ١٣٠٢شريازی، (له بذاتى

توان فهمید که چرا فیلسوفی چون میرداماد نظر به عدم اشتقاق رست باشد، میاگر این استدالل د. 21
بعید نیست که وي مشرف به این حقیقت بوده است ). 15: 1391میرداماد، (داده است » موجود«معنایی 
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)A New Argument for the Existence of Existence in Mullasadra’s Philosophy(

: نتیجۀ سرراستی دارد که قصد نداشته است بر آن گردن نهد» موجود«که قول به اشتقاق معنایی 
.موجودیت وجود

که در مقدمه اشاره شد، مقالۀ حاضر به ادعاي دوم صدرا در باب وجود ـ یعنی اولویت وجود چنان. 22
معانی . توان در این باره گفتاي میاما در پایان این مقاله نکته. پردازدبر ماهیت در موجودیت ـ نمی

الف بر ب در : ین باشدتواند ایکی از این معانی می. توان تصور کردمی» اولویت«متفاوتی براي 
بدین . موجودیت اولویت دارد اگر و تنها اگر ب موجود باشد، الف نیز موجود است و نه لزوماً برعکس

توان گفت که وجود در موجودیت بر هرچه غیر خود اولویت معنا، بنا بر استدالل بخش نخست و دوم، می
ست، اما از اینکه وجود موجود باشد نتیجه شود که وجود موجود ااگر الف موجود باشد نتیجه می: دارد
توان گفت که وجود در رو، به این معناي از اولویت میازاین. شود که چیز دیگري هم موجود استنمی

از اصالت وجود داده ) 1388(این نتیجه با خوانشی که فیاضی . موجودیت بر هرچه غیر خود اولویت دارد
نگارنده آن را به . حث اولویت از حیطۀ نوشتار حاضر بیرون استتفصیل ب. خوانی دارداست، کامالً هم

.کندمتن دیگري که در دست نگارش دارد موکول می
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