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Abstract
So far, many scholars have studied Khayyām’s quatrains; however, nothing
more than some brief studies have been done as to his treatises, especially
the philosophical ones. Khayyām propounded important discussions on the
existence as a rational abstraction, discussions that have not been
ineffective in Islamic philosophical tradition. Historically speaking,
Khayyām occupies a prominent place in the gap between Ibn Sina and
Suhrawardī. Khayyām's most important philosophical treatise is Fi l-Wujūd,
a critical edition of which is contained in this paper. In his philosophical
treatises, the most principal issues Khayyām intends to solve are the
Universal Hierarchy (silsilat at-tartib) and problem of evil. In order to
explain that evil is non-existential (ʿadamī) and essentially cannot be
attributed to the Necessary Being, he first discusses attributes of things and
categorizes them to explicate which things are intrinsic and which are not.
He then states that the intrinsic attributes of different quiddities are
extrinsically in opposition to each other, the opposition which gives rise to
evil in this world. Therefore, quiddities are all good in themselves and all
emanated from the First Principle in accordance to the Universal Hierarchy.
Key words: Abstract Attributes, Rational Abstractions, Existence as a
Rational Abstraction, Universal Hierarchy.
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At the beginning of his treatise, entitled Fi’l-wujūd (On Existence), Khayyām
divides attributes into two categories, wujūdī (existential or concrete) and
iʿtibārī (mental or abstract). Generally speaking, the reason confronts an
object and analyzes it and abstracts for it some rational attributes (aḥwāl).
These attributes are either simple or non-simple. The accidents such as
whiteness and blackness notwithstanding being universal concepts in the
mind, have an existence in the objective world (wujūd- Fi’l –a’yān). These
attributes are named wujūdī. On the other hand, some attributes such as
evenness for two don’t have any existence in the objective world, but they
have existence only in the soul (wujūd- Fi’n -nafs). These attributes are
named iʿtibārī.
Moreover, Khayyām says that the problem of existence discussed between
philosophers (Ahl-e-ḥagh) and theologians (ghair-e-ahl-e-ḥagh) is more
complicated than that of other attributes. In the major part of his treatise,
he addresses the questions propounded against the theory of abstractness
of existence. By Ahl-e-ḥagh, Khayyām seems to refer to some of Ibn Sina's
pupils who thought that existence is added to the quiddity objectively; for
instance, As'ad Ibn Sa'īd, the contemporary philosopher of Khayyām's time,
held that existence is added to the quiddity objectively. It seems that
Khayyām's thoughts have some relevance to Ibn Sa'īd 's thesis.
Then, Khayyām mentions a kind of fallacy in which the arguer does not
identify the difference between abstract and concrete things and confuses
them with each other. This type of fallacy is one of the most important
among the non-formal fallacies. Later Suhrawardī discusses this fallacy in
detail in his Ḥikmat al-ishrāq, in the section entitled rational abstractions (aliʿtibārāt al-ʿaqlīyyah).
Khayyām also discusses the Necessary Being in his treatise. The Necessary
Being is an entity that cannot be conceived without the attribute of Being
even in the mind. All of the attributes of the Necessary Being are, however,
iʿtibārī. The only wujūdī attribute of the Necessary Being is Knowledge (īlm).
Khayyām as a follower of Ibn Sina thinks that the Divine Knowledge can not
be conceived except as the intellectual forms.
Finally, it seems that the main intention of Khayyām in holding the theory
of abstractness of existence is to show that essences or quiddities are
metaphysically real. Studying Khayyām's treatises, especially his last
paragraph from his treatise "Fi l-Wujūd", reveals that the quiddities in his
opinion are real things. The quiddities are all emanated necessarily from the
First Principle according to the Universal Hierarchy. Evil as a non-existential
thing arises from the opposition between the quiddities. Therefore in that
treatise, like the treatise entitled as “Ḍarurat at-taḍādd fi’l-‘ālam wa’l-jabr wa’lbaqāa”, Khayyām seeks to solve the problem of good and evil. He discusses
the attributes as a necessary prelude to the problem of good and evil.
According to his argument, the world is emanated from the First Principle
in a most perfect way. Therefore, evil as such does not have any place in the
world. This is a good criterion for identifying the real poems of Khayyām.
The other criterion is Khayyām’s conception that the creation isn’t absurd
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and without purpose. By these two criteria, many quatrains attributed to
Khayyām are excluded automatically.
In this paper, a critical edition of the treatise "Fi l-Wujūd" has been
presented. Two iranian scholars, Rezā Zāde Malek and Jamshīd Nejad Avval,
have edited this treatise previously, but the edition of each of them isn’t
without difficulties, because they have not had access to authentic
manuscripts. In the absence of a more complete edition, true understanding
of that treatise will be impossible.
This new edition has been prepared by the comparison of ten authentic
manuscripts. Three main manuscripts among them are the following:
manuscript of "Majles" (8th AH), manuscript of "āstān-e-qods-e-Razavī" (of
unknown date) and manuscript of "Mar’ashī-e-najafī" (11th AH).
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رسالۀ «فی الوجود» از ّ
حجة الحق ّ
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چکیده
پژوهندگان تاکنون دربارۀ رباعیّات خیّام پژوهشهای بسیییاری ارائه دادهاند،
ولی درباب رسائل وی -باالخص رسائل فلسفی او -تنها به مختصری بسنده
کردهاند .خیّام مطالبی دربارۀ اعتباری بودن پارهای از او صاف ،و بهخ صوص
وجود ،مطرح کرده که در سنّت فل سفۀ ا سالمی بیتأثیر نبوده ا ست .به طور
کلّی ،به لحاظ تاريخی در فاصلۀ میان ابن سینا تا سهروردی ،خیّام حائز شأن
به سزايی است .مهمترين رسالۀ فلسفی خیّام ،رسالۀ «فیالوجود» است که در
اين مقاله تصییحید ديیری از ن-اصییطالحا به روش التقاطی -ارائه شییده
ا ست .عمدهترين م سألهای که خیّام در همۀ ر سائل فل سفی خود سعی در
الّتتیب و تبیین شرور در عالم ا ست.
پا سخ دادن به نها دارد ،م سألۀ سلسلة ر

وی برای نکه نشان دهد شر در عالم عدمی است و بالذّات به واجب تعالی
بازنمیگردد ،در ابتدا به بحث در صفات اشیاء و دستهبندی نها میپردازد.
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از اين بحث رو شن می شود که چه صفاتی ذاتی ا ست و چه صفاتی ذاتی
نیسییت .سیی بیان میدارد که صییفات ذاتی ماهیّات مختلف ،بالعرض در
ت ضادّ با يکديیرند و اين ت ضاد باعث پیدايش شر در عالم ج سمانی ا ست.
الّتتیب از حق تعالی فیضییان
ماهیّات همیی خیرند و بر حسییب سلللسللة ر
يافتهاند.

کلیدواژهها :صفات اعتباری،اعتبارات عقلی ،اعتباريّت وجود ،سلسلةال رّتتیب.

وجه ضرورت این تصحیح
ر سالۀ «فی الوجود» مهمترين ر سالۀ فل سفی بهجای مانده از حکیم عمر خیّام ا ست .از
اين رسییاله ،تصییحید مرحوم ردییازادۀ ملک را (به سییال  )0122و تصییحید مرحوم
جمشیدنژاد اوّل را (به سال  )0121در دست داريم .به جهت پر اشکال بودن نسخههای
مورد اسییتفاده در اين دو تصییحید ،خطاهای بسیییاری به نها راه يافته اسییت .به همین
جهت ،برای درک و فهم بهتر ر سالۀ «فی الوجود» ت صحید مجدّد اين ر ساله الزم به نظر
میرسد.
در جدول زير ،بخ شی از تفاوتهای ت صحید حا در را با دو ت صحید پی شین وردهايم.
در اين جدول ،از وردن مواردی که با يکی از ن دو تصیییحید وفق دارد ،صیییرف نظر
نمودهايم .همچنین از ذکرخطاهای نیارشی ،اختالف در حرف تعريف و حرف عطف و
اختالف در صیییرف های مذکّر و مؤ نّث عربی و يا اختالف در نقطه گذاری های جزئی
صرف نظر شده است.
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نام ديیر اين ر ساله «ر ٌ
سالة فی حتقیق ال رصفات» ا ست( 0ر دازاده ملک .)122 :0122 ،در

ابتدا ،رساله بر اساس مقايسۀ ده نسخه با يکديیر تصحید شد .س  ،به جهت اجتناب
از وردن پاورقیهای مف صّل و ذکر موارد ت صحیحی و هم به جهت م شابهت برخی از
نسییخ با يکديیر و يا متاخّر بودن زمان کتابت نها ،از وردن نها در ذيل متن خودداری
نموديم .فقط در مواردی که در هیچيک از ن سخ ا صلی ديده نمی شود ،از ساير ن سخهها
در ت صحید اين متن ا ستفاده کردهايم .ن سخههای مورد نظر اين ر ساله را میتوان به سه
دسییته تقسیییم کرد و از مقايسییه نها میتوان دريافت که پارهای از ن نسییخهها از روی
پارهای ديیر از نها استنساخ شدهاند .ن سخ در هر يک از دستهها حداکثر مشابهت را با
يکديیر دارند ،میر نکه کاتب خود در جايی کلمهای را ا صالح کرده و يا سهوی از او
سر زده و يا چیزی را از قلم انداخته باشد.4
در د ستۀ نخ ست ،ن سخۀ موجود در ستان قدس ر دوی جای دارد 1که تاريخ اين
نسخه در فنخا دقیقا ذکر نشده است .اين نسخه با ساير نسخهها شباهت کمتری دارد و
ن سخۀ نسبتا خوبی است 2.د ستۀ دوم از نسخی که به يکديیر ب سیار شباهت دارند ،يک
ن سخه از دان شیاه تهران 2ا ست و يک ن سخه از مجل  2و يکی هم از کتابخانۀ مرحوم
مرعشییی نجفی 2.کتابت هر سییه نسییخه به قرن يازدهم ھ.ق بازمیگردد،ولی قديمترين
1
نها نسخۀ مرحوم مرعشی است که در اين تصحید از جمله به ن مراجعه شده است.
نسخۀ مجل که ذکر ن گذشت ،اساس کار تصحید مرحوم جمشیدنژاد بوده و از روی
مقايسۀ اين نسخه با تصحید مرحوم استاد نفیسی بهدست می يد که مرحوم نفیسی نیز
از روی همین ن سخه ت صحید خود را سامان داده ا ست 2.اين ن سخه بدون نقطه کتابت
شده و همین امر خود موجب بروز اشتباهاتی در تصحیحات پیشین بوده است.
سه ن سخه از مجل  ،يک ن سخه از دان شیاه تهران 00و يک ن سخه که در مجموعه
رسییائل روزنفلد و يوشییکیفیتش به صییورت عکسییی چاا شییده اسییت 00نیز به جهت
مشابهت با يکديیر در دستۀ واحد جای میگیرند .اساس تصحید مرحوم ردازاده ملک
نیز نسخۀ قای نفیسی و نسخۀ مجموعۀ روزنفلد و يوشکیفیتش است .دو نسخه از نسخ
مجل که به قرون سیزدهم  04و چهاردهم 01ھ.ق تعلّق دارند ،چندان قابل اعتنا نی ستند.
ن سخۀ ديیر مجل  02مربوط به قرن ه شتم ھ.ق و ن سخهای از دان شیاه تهران 02تفاوت
چندانی با نسخۀ برلین که در مجموعۀ روزنفلد و يوشکیفیتش چاا شده است ،ندارند.
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در ت صحید حا در ،از د ستۀ اخیر ،از ن سخۀ قرن ه شتم ھ.ق متعلّق به مجل به جهت
قدمت بیشییتر ن به عنوان نسییخۀ مورد اسییتفاده در تصییحید ،در پاورقیها ورده شییده
02
است.
در ن ها يت ،ه مۀ اين نسییی خه ها دارای کل مات تکراری ،غلط ها و جااف تادگی های
ب سیارند .عالوه بر اين ،ر ساله دارای ظرايف فراوانی ا ست که به نظر میر سد دقّت در
نها از حو صلۀ ن سخهنوي سان بیرون بوده ا ست .در اين ت صحید ،هیچ يک از ن سخهها
ا صل و ا ساس قرار داده ن شده و عبارات متن به صورت گزين شی انتخاب شده ا ست.
عالئم ،زير و زبرها ،تقطیعها و شمارهگذاریها در سراسر متن برای فهم بهتر متن به ن
افزوده شده است.

سایر نسخههای رسالۀ فیالوجود
تهران؛ مجل ؛ شماره نسخه -02214-12 :قرن چهاردهم ھ.ق

تهران؛ دائرة املعارف؛ شماره نسخه 0122 -0022/4 :ھ.ق

مشهد؛ ردوی؛ شماره نسخه  0002 -00224/02ھ.ق
نسخ زير در مجموعۀ دانشنامۀ خیّامی ذکر شده است:
دمن مجموعهای به شمارۀ  0012کتابخانۀ حسین چلبی (بروسه – ترکیه)
همچنین سوامی گوينداتیرتهه در کتاب شراب روحانی (سوامی )0220 ،چهار نسخۀ
دستنوشت ديیر از اين رساله را ياد کرده است:
دمن مجموعهای متعلق به نورالدّين مصطفی بک (رونوي شده به سال  222هی.ق،
قاهره ،مصر)،

دمن مجموعهای متعلق به عبدالقدير (رونوي شده به سال  0042هی.ق ،پونا ،هند)،
دمن مجموعهای به شمارۀ  Or.petermann 222کتابخانۀ دولتی برلین (رونوي شده به
سال  111هی.ق)،
دمن مجموعهای به شمارۀ  Or.petermann 4-421-12کتابخانۀ دولتی برلین (رونوي
شده به سال  0020هی.ق) (ردازاده ملک )122 ،0122 ،؛ يکی از دو نسخه برلین در مجموعه
رسائل خیّام روزنفلد و يوشکیفیتش چاا شده است.
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نکاتی چند دربارۀ تصحیح
 .0در برخی از نسخهها به جای «ماهیّت» «مهیّت» مده که نوع ديیری از نیارش
همین کلمه است .از ذکر اين موارد در پاورقیها صرف نظر نمودهايم.
 .4در بند سوم ،در برخی از نسخ در شروع توصیف صفات وجودی« ،القسم
الوجودی» و در برخی از نسخ «القسم الوجودی العردی» مده که به نظر میرسد
دومی صحید است؛ چون مثالی که در برابر اين قسم ورده شده ،مثال صفات
عردی است .از طرفی برای ذکر نکردن مثال صفات وجودی ذاتی ،میتوان دو
دلیل تصوّر کرد :يکی نکه اين صفات به سبب روشن بودنشان ،بر خالف
صفات وجودی عردی ،نیاز به اثبات ندارند؛ مانند نچه دربارۀ صفات وجودی
عردی گفته شده است .ديیر نکه الزم است به اين نکته توجّه کرد که خیّام
در ابتدای رسالۀ «درورت تضاد» در تعريف و نیز در مثالی که از اوصاف ذاتی
ارائه میدهد نها را برابر با جن و فصل میداند .طبق گفتۀ مشّائیان نمیتوان
به مقوّم ذاتی شیء و فصل اخیر ن دست پیدا کرد (به عنوان مثال ،سخن ابن
سینا در رسالۀ «الحدود» را ياد ور میشويم) .پ  ،صفت وجودی ذاتی شیء
قابل دسترسی نیست و به همین جهت خیّام مثالی برای ن ذکر نکرده است.
 .1در بند سیزدهم در برخی از نسخ و يا حتی در نسخۀ واحد در جاهايی «مِن»
به جای «عن» مده است .بین اين دو کلمه در معنی فرقی نیست و در نیارش
نیز تا حدودی مشابه يکديیرند؛ سبب نکه همیی به «عن» تبديل شدهاند اين
است که ارتباط بین علّت و معلول و صدور معلول از علّت را در لسان فلسفی
غالبا با حرف ادافۀ «عن» نشان میدهند.02

محتوای رسالۀ «فی الوجود»
اين رساله ،يک از مهمترين رسالههای فلسفی حکیم عمر خیّام است .در اين رساله ،دربارۀ
صفات و دستهبندی نها تا اندازهای تودید داده میشود .س  ،وی اشکاالت وارد بر
اعتباری بودن وجود را مطرح میکند و به نها پاسخ میدهد .او پ از تودید اعتبارات
عقلی و صفات ،برهان محال بودن تسلسل علّیّت را اقامه میکند و اشکاالت وارد بر ن
را پاسخ میدهد .خیّام در انتها بیان میدارد که همۀ ماهیّات از حق تعالی فیضان يافتهاند
و همه خیر محض هستند.
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خیّام در بند يکم که خطبۀ اين ر ساله به شمار میرود ،يک يه مربوط به هند سه يا
َش ٍء َخ ْل َق ُهُ 18ث َّم َهدَ ى» -يۀ  20سیییورۀ طه) و يۀ
علم اندازه ورده اسیییت (« َأ ْع َطى كُ َّل َ ْ
َش ٍء َعدَ ًدا» -يۀ  41سورۀ جن).
ديیری مربوط به حساب (« َأ ْح ََص ك َُّل َ ْ
در بند دوم ،وی به دستهبندی اوصاف میپردازد .او در بحث صفات ،مطالب رسالۀ
« درورت ت ضاد» را تکرار نمیکند ،بلکه د ستهبندیهای تکمیلی و تو دیحات بی شتر
می ورد .تق سیم مهمّ خیّام در اين ف صل ،تق سیم صفات به «وجودی» و «اعتباری» ا ست.
صفات وجودی ،صفاتی است که در اعیان هست و صفات اعتباری صفاتی است که در
نف هست يا ،به عبارت ديیر ،ذهنی است .جهت اينکه خیّام رساله را از تقسیم صفات
شروع کرده ،اين است که در اين رساله درصدد است تا ذات اشیاء را بدون لحاظ کردن
صفات و اعراض در نظر بییرد.
وی پ از بیان د ستهبندی صفات و بیان مثالهايی برای هر د سته ،در بند سوم دو
برهان در اثبات زائد نبودن لونیّت برای يک رنگ مطرح میکند که ظاهرا ا شارتی ا ست
به راء متکلّمانی مانند امامالحرمین جوينی (ويسییینوفسیییکی .02 )11 :4000 ،از جمله
مینوي سد :عرض ممکن نی ست مو دوع عرض ديیر واقع شود 40.نیاه در بند چهارم
منظور خود را از اوصیییاف اعتباری بیان میدارد .به نظر وی ،عقل وقتی به يک شییییء
برمیخورد ،ن را وارسی میکند و تفصیل عقلی میدهد و برای ن شیء معقول ،احوالی
را «اعتبار» مینمايد ،خواه ن احوال مانند اعراض ب سیط با شد و خواه غیرب سیط .بع ضی
از ن صییفات (مانند سیییاهی و سی یدی) ،عالوه بر کلّیت که جايیاه ن در ذهن اسییت،
وجودی هم در خارج دارند .اين نوع از صییفات «وجودی»اند .در مقابل ،برخی ديیر از
صیییفات (مانند زوج یّت برای دو) ،فقط جايیاهشیییان در ذهن اسیییت .اين صیییفات
«اعتباری»اند .خیّام در رسییالۀ «دییرورت تضییاد» مینويسیید« :وجود اوصییاف برای
40
مو صوفات به ق صد اول در نف و عقل ا ست و ح صول و وجودی در اعیان ندارند».
همچنین وی ،در بند چهارم رسییالۀ «فی الوجود» همۀ اعراض را احوال اعتباری میداند
و از نجا که وجود را عارض بر ذات شیء می شمارد بالتّبع ن هم اعتباری خواهد بود،
اعتباريی که فهم ن از ساير امور اعتباری دشوارتر است .وی در ادامۀ رساله داليل خود
را ورده است.
خیّام س تو دید میدهد که بحث وجود در نزد اهل حقّ (يعنی فال سفه) و غیر
اهل حقّ (يعنی متکلّمین) ،نسبت به ساير اعراض ،بسی دشوارتر است .وی میکوشد ن
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اشکاالت را تودید دهد و برطرف کند .وی پیش از پرداختن به شبهۀ اهل حقّ ،شبهات
اهل کالم را تو دید میدهد .وی ا شاره میکند که عدّهای از متع سّفین 44متأخّر لونیّت،
عرد ییّت ،وجود و امثال اين اوصییاف اعتباری را احوال ثابت شیییء در نظر میگیرند و
میگويند که اين احوال نه به وجود متّصیییف می شیییوند و نه به عدم .اين همان نظريۀ
«حال» متکلّمین اسیییت که خیّام به انتقاد از ن میپردازد .اين رأی ،از ابوهاشیییم جُبّائی
نشییأت يافته و در زمان خیّام ،در نزد امام الحرمین جوينی و شییاگردان مکتب او رواج
داشته است (ويسنوفسکی .)10 :4000 ،پ  ،منظور خیّام از «متعسّفین متأخّرين» محتمال
جوينی و شاگردان اوست .همانطور که ويسنوفسکی اشاره میکند ،فلسفۀ ابن سینا در
41
ت قا بل با معتز لۀ نخسیییتین قرار میگیرد و راء خ یّام در برابر اشیییاعرۀ بَهشیییم یه
(وي سنوف سکی .)22 :4000 ،خیّام مینوي سد که اگر نها صفات اعتباری را به در ستی
دريافته بودند ،دچار چنین اشتباه و لغزشی نمیشدند.
س  ،ا شاره می کند که به سبب د شوار بودن فهم صفت وجود ن سبت به ساير
اعراض اعتباری ،عدّهای از اهل حقّ نیز در اين مسأله شک کردهاند و وجود را در اعیان
امری زائد بر ذات موجود دانستهاند .وی در بند پنجم ،اشکال اهل حق را مطرح میکند.
به نظر میرسد که منظور خیّام از اهل حق ن دسته از شاگردان ابن سیناست که قائل به
42
زيادت خارجی وجود بر ماهیّت بودهاند.
در بند ششم رساله ،برهان تسلسل وجود ذکر میشود .اين برهان از مهمترين ادلّهای
است که در اثبات اعتباری بودن وجود مطرح شده است و ن را در ثار شیخ اشراق هم
میتوان يافت 42.سییهروردی اين برهان را به ابن سییهالن سییاوجی ،صییاحب رسییالۀ
«البصائر» ،نسبت میدهد ،ولی پیش از ابن سهالن در رسالههای خیّام بدان برمیخوريم.
خیّام ا شکاالت وارد بر برهان ت سل سل وجود را به صورتی بیان میکند که معلوم ا ست
پیش از نوشتن اين رساله ،ن برهان مطرح بوده است .خیّام سعی دارد تا اشکاالت ن را
برطرف کند .برخی از ا شکاالت وارد بر برهان ت سل سل وجود را ملّا صدرا در دو کتاب
«الم شاعر» و «ا سفار» ورده ا ست .اين ا شکاالت در ست همان ا شکاالتی ا ست که خیّام
ورده و در زمان او مطرح بوده است .در بند هفتم ،ه شتم ،نهم و دهم ،خیّام سه اشکال
وارد بر برهان تسلسل وجود را عنوان کرده و به نها پاسخ داده است.
وی در بند دهم که ا شکال سوم بر برهان ت سل سل وجود را مطرح میکند ،مغالطهای
را بیان میدارد که شخص مغالط فرق بین امر ذهنی و امر عینی را بازنمیشناسد و حکم
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امور ذهنی را به امور عینی تسیییرّی میدهد .اين نوع از مغالطه ،يکی از مهمترين انواع
مغالطات معنوی است 42.به تبع بحث اعتبارات عقلی در نزد خیّام و ادامۀ ن در حکمت
ا شراق  ،شیخ ا شراق نیز به طور مف صّل دربارۀ اين مغالطه سخن گفته ا ست .سهروردی
اشییاره میکند که مش یّائیان در موارد متعدد در دام اين مغالطه افتادهاند .خیّام پ از ذکر
برهان تسلسل وجود و بیان اشکاالت و پاسخ به نها ،در بند يازدهم به اشکال اهل حق
بازمیگردد و به ن پاسخ میدهد.
در بند دوازدهم دربارۀ صفات باری تعالی تودید داده می شود .واجب الوجود ذاتی
است که تصوّر ن بیوجود حتّی در عقل نیز ممکن نیست .همۀ اوصاف واجب الوجود
اعتباری ا ست و او را ا صال و صف وجودی نی ست .خیّام ا شاره میکند که شايد بتوان
گفت تنها صفت علم واجب ،وجودی است .مقصود او اين است که تنها حصول صور
معقوالت در ذات حقّ وجودی اسیییت 42.صیییفات باری تعالی در زمان خ یّام يکی از
41
مهمترين بحثهای فلسفی و کالمی بوده است.
س  ،خیّام در بند سیزدهم دربارۀ و صف عدم و بالعرض بودن ن در ذهن بحث
کرده است .بند چهاردهم دربارۀ برهان محال بودن تسلسل علّیّت است .در بند پانزدهم
و شانزدهم ،اشکاالت وارد بر تسلسل علّیّت و مسئلۀ جعل ماهیّت يا وجود توسّط باری
تعالی مطرح میشود.
در نهايت ،به نظر میرسیید که مقصییود خیّام از اثبات اعتباريت وجود اين اسییت که
نشیان دهد هر چه حقیقتا محقّق اسیت ماهیّت اسیت .با نیاه به رسیائل وی و باالخص
سییخن او در بند هفدهم اين رسییاله ،میتوان گفت که ماهیّت مورد نظر خیّام اصییل و
حقیقت ا شیاء ا ست و ماهیّات همه به ترتیب و سل سلهوار از مبدأ اوّل صادر شدهاند و
شر امری ا ست عدمی يا امری که برح سب درورت ت ضاد پديد می يد .پ  ،مق صد
خیّام در اين ر ساله -مانند ر سالۀ « درورت ت ضاد» ،-بحث خیر و شر ا ست و نه بحث
صفات؛ بحث صفات در اينجا به نحو ثانوی و تبعی مطرح می شود .در نظر وی ،عالم
الّتتیب فی ضان يافته ا ست و شر اوّال و بالذّات بدان
در کمال اتقان و بر ح سب سل سلة ر

راهی ندارد .در اينجا اسیییتطرادا به نکتهای اشیییاره میکنیم :يکی از معیار های مهم که
میتوان رباعیات ا صیل خیّام را به وا سطۀ ن ت شخیص داد همین ا صل ا ست .همچنین
معیار ديیر اين ا صل ا ست که فرينش عبث و بیهوده نی ست .با همین دو معیار ا صلی
بسیاری از رباعیات منسوب به خیّام را میتوان با خیال سوده کنار گذاشت.
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الرحیم »
الرمحن ر
« بسم اهلل ر
سبحان ا رلذی َّ
َ
َش ٍء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى» [سورۀ طه،
.1
جل جال ُله وتقدَّ ست أسامؤُ هَ « ،أعْ َطى ك َُّل َ ْ
يۀ ]05و« َأحَص ك َُّل َ ٍ
حمم ٍد
جلن ،يۀ  ،]82ر
والصلو ُة علی نب ریه املصطفی ر
َشء عَ دَ ًدا» [سورۀ ا ر
ْ َ
ْ
0
وآله ال رطاهرین .
ورضب ُی ُ
رضب ُی ُ
قال له 4ر
قال له 1ال َع َرضی:
الذاتی
األوصاف للموصوفات علی رض َبنی:
.8
ُ
ٌ
ٌ
ومن األوصاف ال َع َرضیة ما یکون الزم ًا للموصوف ،ومنها ما ال یکون 2الزم ًا ،بل ُیمکن أن
ب وإ رما بالوهم وبالوجود مع ًا.
یکون مفارق ًا ،إ رما بالوهم َف َح ْس ُ
ٍ
قسم ُی ُ
ثم ر
الَّضبنی 2ر
قال له االعتباری
كل
واحد من َّ
قسمنیٌ :
الذاتی وال َع َرضی ینقسم إلی َ
ر
وقسم ُی ُ
قال له الوجودی.
ٌ
السوا َد ٌ
فأ رما 2القسم الوجودی ال َع َرضی 2فهو كوصف اجلسم باألسود إذا كان أسود ،ر
صفة
فإن ر
ٌ
السواد 1صف ًة
وجودیة أی هو
معنی زائدٌ علی ذات األسود موجو ٌد فی األعیان ،وإذا كان ر
ً
ٍ
ً
مستغن 00عن
وجودیة 2فیکون األسود وصف ًا وجودی ًا ،00واثبات هذا القسم الوجودی
واحلس.
الربهان لظهوره عند العقل ،بل عند الوهم
ر
نصف األربعة ،ألنره لو ال كان 04اإلثننی
وأ رما القسم االعتباری ال َع َرضی كوصف اإلثننی بأنره
ُ
نصف األربعة 01أمر ًا زائد ًا علی ذاته لکان لإلثننی 02م ٍ
َ 02
عان 02زائد ٌة علی ذاته ال ِنایة هلا
ُ
َ
قائم علی استحالته.
بالعدد ،والربهان ٌ
السواد بأنره ٌ
وأ رما القسم االعتباری ر
ذاتی له.
لون ،اذ كونه لون ًا
ٌ
وصف ٌ
الذاتی كوصف ر

 .1مر - :سبحان  ...الطاهرین.
 .2مر :لها
 .3مر :لها
 .4مج :ما یکون
 .5مج ،مر - :الضّربین
 .6مر :أمّا

 .7مج - :العرضی
 .8مج – :موجود  ...وجودیا
 .9ته ،مج :وجودیا
 .10مج - :فیکون  ...وجودیا
 .11ته ،مر :یستغنی

 .12ته ،لو کان کون؛ مر :لو
کان
 .13مر :أربعة
 .14مج :االثنین
 .15مر :معانی
 .16ته :له
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ٍ
ٍ
 .3والربهان علی ر
السوادیة فی األعیان :هو رأِنا لو كانت
أن ال رلونیة لیست بصفة زائدة علی ذات ر
4
0
ً
ثم كیف یمکن أن یکون
عَر ٌض ایض ًا  ،ر
السواد َ
عَرض ًا و ر
صفة زائد ًة فال بدر من أن یکون َ
عَر ٌض 1موضوع ًا ل َع َر ٍ
ض آخر؟
َ
2
السواد وغری
السوادیة موضوع ًا لل رلونیة  ،لکانت ال رلونیة صف ًة فی موضوع ر
وإن كان موضوع ر

السواد 2و لکانت ال رلونیة أمر ًا موجود ًا فی األعیان یلزمه من خارج ذاته أن یکون سواد ًا ،وهذا
ر
ُحمال.
َ
أن ال َع َ
 .4ومعنی قولنا «الوصف اإلعتباری» هو ر
املعقول
معنی رما ،فإنره ُی َف ِّص ُل ذلک
قل إذا عَ َق َل
ً
تفصی ً
غری متک رث ٍر -كجمیع 2األعراض
َرب احواله ،فإن صا َد َ
ال عقلی ًا و َیعت ُ
ف ذلک املعنی بسیط ًا َ
ف له أوصاف ًا ،ف َعل َم 2ر
ان تلک األوصاف إنرام هی له بحسب
املوجودة فی األعیان -وصا َد َ
حققه ر
اإلعتبار 1ال بحسب الوجود فی األعیان ،لت ر
أن ر
الشیء البسیط املوجود فی األعیان ال
ٍ
ٍ
حققه ر
أجزاء 2فی األعیان ،ولت ر
لعرض َ
آخ َر،
أن ال َع َر َض ال یکون موضوع ًا
یمکن فیه كثر ُة
َ
حققه َّ
ولت ر
ف هبا
أن موضوع ذلک ال َع َرض ال جیوزُ أن
الصفة ا رلتی ُوص َ
یکون موضوع ًا لتلک ر
ذلک ال َع َرض.
غری مس َّل ٍم عند اهل احلکمة ،ر
مات مس رل ٌ
ولعل هذه املعانی
مة عندهم 00لکن َ
وهذه مقدر ُ
بعضها ُ
مفرو ٌغ 00عنها فی العلم األعلی اإلهلی الک رلی ،و َمن مل یتف رطن هلذه األوصاف االعتباریة من

املتعسفنی
الباحثنی عن هذا املوضع « َض َّل َضالالً َبعید ًا» [سورۀ النرساء ،آیۀ  ،]111كبعض
ر

04

َ
وأمثال هذه االحوال احواالً ً
ونیة وال َع َر َ
املتأخرین ا رلذین جعلوا ال رل َ
ر
ثابتة ممرا 01ال
ضیة والوجو َد
ٍ
بوجود وال بعد ٍم ،02والشک 02ا رلذی أو َق َع ُهم فی هذا اخلطأ الفادح فی 02أعظم
ف ال
وص ُ
ُی َ

 .1ته :اذا؛ مج :أو؛ مر :اذ
 .2ته ،مج ،مر - :ایضاً
 .3ته ،مج ،مر :عَرَضا
 .4ته ،مر :للونیة
 .5مج - :وغیر السّواد
 .6مج ،لجمیع
 .7مج :فافعلم؛ مر :فاعلم

 .8ته ،مج :اعتباره
 .9ته :ان یکون فیه اجزائیه؛
مج :فیه اجزائه؛ مر :فیه کثرة
اجزائه
 .10مج :عنهم
 .11مر :موضوع
 .12مر :متعسفی

 .13مر :بما
 .14ته :عدم
 .15ته :النّه شک
 .16ته :القادح فی؛ مر :الفالح
فی
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4
0
َ
حاجة بنا
ظاهر ،ال
السلب واالجیاب-
القضایا
ر
ٌ
األولیة وأظهرها -و هو أنره ال واسطة بنی ر
2
1
لسخافته.
إلی ذكره ونقضه أو ح رله َ

ولو كانوا یتف رطنون األوصاف االعتباریة َملا وقعوا فی هذه الفتنة 2العظیمة بل قالوا :ر
إن ال رلونی َة
2
ٍ2
عقلیََ 1ی ُص ُل فی النرفس
وصف
السوادیة ،إنرام هی
ٌ
ٌ
غری موجودة شیئ ًا متم ریز ًا عن ر
فی األعیان ُ
2
ومشاركَتها للبیاض فی بعض احواهلا ،وكذلک
َصفح احواهلا
السواد وت َ
َ
عند حت رقق ال َعقل ذات ر
لعل أمر الوجود أصعب من سائر األعراض لتشکرکََ 00ج ٍ
الوجود والوحدة ،و ر
اعة من أهل
ُ
احل رق فیه إذ قالوا:
الیدخ ُل فی حدر مها الوجود حتری ر
ٌ
إن اإلنسان املعقول مثالً ،له حق ٌ
 .0ر
ُ
ان العاقل یمکنه
وماهیة
یقة
معدوم فیلزم ال َحم َ
الة أن یکون
أن َیعق َل معنی اإلنسان من غری أن َیعق َل معه أ رن ُه موجو ٌد أو
ٌ
عنی یلزمه من خارج ذاته.
الوجو ُد َم ً
و قالوا :ر
کتسب له من غریه ،إذ 04احلیوانیة والنراطقیة له من
إن الوجود لإلنسانیة 00هو املعنی ا ُمل
ُ
ٍ
فإن 01الباری  -ر
جاعل وال بسبب مس ِّبمج ،ر
جل جالله -مل جیعل اإلنسانیة جس ًام
ذاته ال بجعل
ثم ر
إن اإلنسان اذا ُوجدَ الیمکن أن یکون رإال جس ًام .قالوا :وإذا كان
مثالً ،بل جعله موجود ًا ر
معنی زائد ًا علی اإلنسان فی األعیان ،و02كیف ال
األمر كذلک ،فبالواجب أن یکون الوجو ُد ً
وهو املعنی املستفاد من الغری ،ال غری؟

ٍ 02
نخوض فی ر
َ
رضوری علی ر
حل هذه ر
معنی
أن الوجو َد
الشبهة نأتی بربهان
وقبل 02أن
.1
َ
ٍّ
ً
02
اعتباری ،نقول :ر
معنی زائد ًا علیه فی األعیان لکان موجود ًا،
إن الوجود فی املوجود لو كان ً
ٍ
ٍ
ٍ
إن ر
وقیل :ر
بوجود 01و02كذلک وجود ُه الی
بوجود فیکون الوجو ُد موجود ًا
موجود موجو ٌد
كل
ما ال ِنایة له ،وهو ُحم ٌال.

 .1مر :الخطایا
 .2مر - :و
 .3ته ،مج :بعضه
 .4مج :جلّه
 .5ته :الفطنة
 .6مر :عمن یوجد
 .7مر :هو

 .8مر :عقل
 .9ته ،مج :االسود؛ مر :اللواد
 .10مج :یشکل؛ مر :لتشکل
 .11مج :اإلنسانیة
 .12مج :أو
 .13ته ،مج ،مر :کان
 .14مج - :و

 .15ته ،مر :قیل
 .16ته :یأتی برهان؛ مج :نأتی
برهان؛ مر :یأتی ببرهان
 .17مج :الموجود فی الوجود
 .18مر - :بوجود
 .19مج - :و
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0
 .7فإن قیل :ر
سلب أحد ال رطر َفنی ،حتری
وص ُ
سلب االطالق و ال َ
ف بالوجود َ
معنی ال ُی َ
إن الوجو َد ً
ٍ
ٍ
حینئذ ب َط َر َفی النرقیض.2
بناهم
ال ُیقال إ رن ُه موجو ٌد أوَ 4غ ُریموجود ،1طا َل ُ
ٍ
موجود فی األعیان2؟
غری
وقلنا :هل الوجو ُد موجو ٌد فی األعیان أم ُ
حال بفاح ٍ
جیب 2بنَ َعمَ ،لز َمهم ا ُمل ُ
ش2؛
فإن ُا َ
ٍ
2 1
بان ر
جیب 00بال ،فقد َ
موضع اخلالف
موجود فی األعیان وهذا هو
غری
ُ
و إن ُا َ
أن الوجو َد ُ

فمرحب ًا 00بالوفاق؛

ٌ
معقول لذات املوجود أم ال؟
صف
ثم نُطال ُبهم ثانی ًا ونقول :هل الوجو ُد َو ٌ
ر
جیب 04بنَ َعمَ ،لز َمهم 01القول اإلعّتاف ر
ری؛
بأن الوجو َد
حکم اعتبا ٌّ
فإن ُا َ
ٌ
جیب 02بال ،كان الوجو ُد معدوم ًا فی األعیان وفی النرفس َجیع ًا ر
َ
یتحاشون
ولعل العقالء
وإن ُا َ
عن أمثال هذا.

ٍ
َ
 .2ومنهم َمن قال :ر
وجود َ
یکون 02موجود ًة بل هی
آخ َر حتری
إن صفة 02الوجود ال َیتاج 02إلی
ٍ
وجود َ
آخ َر.01
موجود ٌة بال
40
02
َ
َ
رسلسل 44بل وقع فی
رسلسل عن نفسه ومل یدفع الت
دفع 40الت
واجلواب هلذا القائلُ :یریدُ أن َی َ
عدر ة ُحم ٍ
االت ُا َخر ،منها :أن َ
نقول 41هل 42هذا الوجود ا رلذی یشری 42إلیه موجو ٌد أم ال؟
نفسه؛
فإن
َ
أجاب بال ،فقد وا َف َقنا ونا َق َض َ
ٍ
بوجود َ
آخر أم ال؟
أجاب بنَ َعم ،قلنا له :هو موجو ٌد
وإن
َ
فإن أجاب بنَ َعم ،وقع الترسلسل إلی ما ال ِنایة له 42ومل ُید َفع 42و َلز َمه 41ا ُملحال؛

 .1مج - :و
 .2مج :أم
 .3مج + :لألعیان
 .4مج :نظرا فی النقیض؛ مر:
نظرا فی البعض
 .5مج :لألعیان
 .6ته :أجبت
 .7ته :الفاحش
 .8مج - :فإن  ...بِفاحِشٍ و
 .9ته :فإن
 .10ته :أجبت

 .11مج :فمرجبا
 .12ته :أجبت
 .13مج :لزم
 .14ته :أجبت
 .15ته ،مج ،مر + :التی هی
 .16مج :ال تحتاج
 .17مج :تکون
 .18مج :موجودة بال وجود
آخر
 .19مر :هذا
 .20ته :أترید؛ مج :اترید

 .21مج :تدفع
 .22مر - :التّسلسل عن نفسه
ولم یدفع التّسلسل
 .23مج ،مر :یقول
 .24ته ،مج ،مر :علی
 .25مر :نشیر
 .26ته ،مج - :إلی ما النهایة
له
 .27مر :یدفعه
 .28مج :لزم
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ذات رما أم ال؟
وإن أجاب بال ،قلنا :هل 0هذا الوجو ُد ا رلذی
ذهبت إلیه شی ٌء له ٌ
َ
فإن أجاب بال فهو َه ٌ
ذیان و ُحم ٌال؛

ٍ
مت ذات ًا موجود ًة بال وجود فام با ُل َک ال تُس ِّل ُم فی ر
موجود
كل
وإن أجاب بنَ َعم قلنا له :قد س رل َ
كل ٍ
وفی ر
تسّتیح عن هذه املناقضات 4وعن هذه ا ُملحاالت؟
ذات حتری
َ
ٍ
ٍ ٍ
ر1
وجود
َیتاج إلی
األول
َیتاج إلی وجود زائد علیه ،فهو ایض ًا ُ
بأن املوجود ُ
صح كال ُمک ر
ثم إن َّ
ر
ٍ
زائد علیه ال َحم َ
الة ،وهذا ُحم ٌال.

ٍ
1
ُ 2
نقطع
وحینئذ
خلرافات 2ویشتغل 2باملغالطات 2الوحش َّیة
ثم منهم من
ُ
یتغلغل فی هذه ا َ
 .9ر
ونشتغل 00بردعه من ٍ
ُ
آخر ،وایض ًا فإن كانت ُ
وجه َ
صفة الوجود موجود ًة بذاهتا ال
الکالم معه
َ
َ
ٍ
بوجود َ
حکم اجلزء حمموالً علی
وصارت املاه ری ُة هبا موجود ًة لکان
واقّتنَت 00باملاه ریة
ُ
َ
آخ َر َ َ
املر ركب وهذا ُحم ٌال.
ٍ
مقّتنة ٍ
ً
و04لو َ
موجود حتری ال
بأمر
األمر كذلک ملا صارت املاه ری ُة 01موجود ًة بل صارت
كان
ُ

2

َ 02
حممولة علی املركرب؛ كام ر
ً
ُ
بیاض لذاته وإذا اقّتن باجلسم مل
أن
صفة اجلزء
یکون
البیاض ٌ
َ
02
اجلسم أبیض بل
صار
رب بیاض ًا بل صار أب َی َض ولو كان
ُ
َیص املرك ُ
ُ
البیاض أب َیض لذاته ملا َ
ٍ
یسمون 02البیاض أبیض ،فیقولون :هذا ٌ
بشیء أبیض ،علی ر
لون 02أبیض
صار مقّتن ًا
أن العا رمة ر
لکن ذلک علی سبیل ا َملجاز ال علی 01ال رتحقیق فإن كان الوجود ایض ًا یقال له إنره موجو ٌد علی

ٌ
تنازع فیه واعلم ر
مسئلة عا رم ٌة
إن هذه
ا َملجاز ال علی ال رتحقیق ،فحکمه حکم ا َملجازات و ال
َ
44
ر 40
رب 41ببطالن هذا.
جلمیع العلوم وال َیکاد حقیقته 02یظهر 40مل
حق ٍق رإال و ُُی ُ

 .1مر - :هل
 .2ته :المناقضة؛ مج:
المناقضیة
 .3ته ،مج + :البیاض؛ مر + :و
ان البیاض
 .4مر :یتغافل
 .5مر :محاالت
 .6مر :تشتغل
 .7مر :فی المغالطات

 .8مر :الوحشه
 .9مر :یقطع
 .10مر :یشتغل
 .11مج :واقوت
 .12ته ،مج :بل
 .13مج ،مر :المهیّة
 .14مج :تکون
 .15ته :یصیر
 .16مر :یشمول

 .17مر :للون
 .18مر + :سبیل
 .19مج ،مر :حقیقة
 .20مج :تظهر
 .21مج :لتحقّق
 .22ته ،مر - :و
 .23ته ،مر :قادر
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ٍ
آخر كام ر
سمعت واحد ًا منهم یقول :ر
وجود َ
أن اإلنسان
إن الوجو َد موجو ٌد وال َیتاج إلی
 .15وقد
ُ
ٍ
َ2
0
ً
ٌ
إنسانیة.
إنسانیة ٌاخری حتری تکون
ثم اإلنسانیة 4ال حتتاج 1إلی
انسان باإلنسانیة  ،ر
ٌ
ً
ُ
إنسان
بأِنا
اإلنسانیة
فرق بنی 2اإلنسانیة و اإلنسان .ألنره لو كانت
موصوفة ر
وهذا القائل مل َی ُ
ٍ
فهال قال فی الوجود َ
إنسانیة ،ر
ٌ
ٌ
مثل
بأِنا
إنسانیة ٌاخری ،بل هی
لکانت مفتقر ًة إلی
موصوفة ر
ٍ
هذا؟ ر
موصوف بأنره
َیتاج إلی وجود ،بل هو
موصوف بأنره 2موجو ٌد حتری
غری
ٌ
َ
إن الوجو َد ُ
ُ
املغالطة من أفحش املغالطات املقولة فی هذا
غری ،حتری ُید َف َع هذا ا ُملحال ،وهذه
وجو ٌد ال َ

2
وحب الغلبة.
البامج ،عَ َص َمنا اهللُ تعالی من الزر ور
ِّ

 .11وأ رما ر
حل شبهة أهل احل رق -وهی 1ر
أن الوجود هو املعنی املستفاد ال غری ،فإذا كان هو املعنی
00
00
2
الصفة؟-
مکن أن ال یکون
معنی زائد ًا فی األعیان و هو علی هذه ر
املستفاد ال غری كیف ُی ُ
ً

فوجدَ ت ر
ً
الذات ال غری ،إذ ر
أن 01املستفاد هو 02ر
 04هو ر
فالذات 02هی
الذات كانت
معدومة ُ
الذات َ
الذات أمر ًا مفتقر ًا إلی الوجود وس َبب الوجود إذ ر
املستفادة 02ولیست 02تلک ر
قبل
ٍ
شیء َ
ً
معدومة و01كیف یکون ر
قبل الوجود.
الشی ُء مفتقر ًا 02إلی
الوجود كانت
ٍ
40
رفس إذا عَ َق َلت
إنرام اإلفتقار إلی شیء من األشیاء هو للموجودات ال للمعدومات ،بل الن ُ
40
وفص َلتها الت َ
متنو ً
تلک ر
عة ،منها
رفصیل
العقلی صارت أوصا ُفها ر
ربت احواهلا َّ
َ
الذات واعت َ
44
ف 41الوجو َد فی َجیع األشیاء من قبیل ال َع َرض ریات،
فکأِنا تُصاد ُ
ذات ریات ومنها عَ َرض ریات ،ر

شک ر
وال ر
الکالم فی
كالم فی هذا ،بل
معنی زائدٌ علی املاهیة املعقولة .ال
أن الوجو َد هو
ُ
َ
ً
اإلنسانیة عَ ل َم ر
ُ
َ
أن احلَ َیوان ری َة
املاهیة ا رلتی ُیقال هلا
ثم العقل رملا 42حت رقق
الوجود فی األعیان ،ر
ٍ
أن هذه ر
جاعل ،و الوجو َد هلا من َغریها بمعنی ر
الذات 42لو
والنراطق ری َة هلا من ذاهتا ال بجعل

 .1مر :انّ االنسان باالنسانیة
انسان
 .2ته – :وال یحتاج  ...ثم
االنسانیة
 .3ته ،مر :یحتاج
 .4ته :کون؛ مر :یکون
 .5مر :هی
 .6ته :فإنّه
 .7مج :السرفه
 .8ته :هو

 .9ته - :ال
 .10مج :زائد
 .11ته ،مج - :و
 .12مج :وهی
 .13ته ،مج ،مر + :و
 .14ته ،مج :هذا؛ مر - :ان
المستفاد هذا
 .15ته ،مج :فبالذّات
 .16ته ،مج ،مر :المستفاد
 .17ته :فلیس

 .18مج - :فوجدت فالذات ...
کانت معدومة
 .19مر :مفتقر
 .20ته + :هی
 .21مر :صادف
 .22مر - :منها
 .23ته ،مر :یصادف
 .24مر :اما
 .25مر :الذّوات
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0
ً
ً
موصوفة بالوجود ،فلزم 1إعتبار صفة الوجود إ ریاها من جهة
معدومة ملا 4كانت
كانت
تع رلقها 2بغریها .وإنری أ ُظن ر
القدر من
أن َجیع العقالء من شأِنم أن ال ُیفی علیهم هذا
ُ
املقصین فی هذا املعنی َفل َیع َلم رأِنا قد زاغت 2بسبب ٍ
ومهی
أمر
ٍّ
نفسه من ر
فمن َو َجدَ َ
املعقوالت َ

2

2
بحسن التروفیق من اهلل تعالی ،1إنره َولی اإلجابة،
بالریاضة الترا رمة واإلستعانة ُ
غ رلطها ،فعلیه ر
01
أهم األشیاء 02للباحث عن هذه
ولیکن 2إعتبار 00األوصاف 00وحتقیق 04احواهلا من
ر
املواقف.02
ٌ 02
واجب الوجود  -ر
مکن أن ُیت ََص َّو َر 01رإال موجود ًة
 .18فصل:
جل 02جالله -إنرام هو ٌ
ذات ال ُی ُ
ُ

ٍ
ُ
ُ
معنی
صفة الوجود
جاعل ،ولو كانت
فصفة 02الوجود عند العقل هلا 40من ذاهتا ال بجعل
ً
زائد ًا علی ذاته لکانت فی ذاته من حیث هی تلک ر
الذات الواجبة كثر ًة وقد سبق الربهان علی
ٍ
ر
بوجه من الوجوه رإال الکثرة
واجب الوجود بذاته 40واحدٌ  44من َجیع جهاته ال كثرة فیه
أن
َ
ٍ
ٍ
متناهیة بالعدد ،والکثرة االعتباریة الیتک رث ُر 41به 42ر
بوجه من
ات
غری
الذ ُ
االعتباریة ،ولع رلها ُ
ٌ
الوجوه .42وباجلملة ر
وجودی
إعتباریة ،لیس فیها
َجیع أوصاف واجب 42الوجود بذاته
ٌّ
فإن َ
َ
ال42؛ ر
ُ
أص ً
ممکنة
حصول ُص َور املعقوالت فی ذاته -رإال رأِنا ك َّلها
وجودی- ،أعنی
لعل علم ُه
ٌّ

ٌ
ٌ
بسیط فی غری هذا 42املوضع ،فل ُیط َلب من ُهناک.
والکالم فیه
الزمة 41ا ریاه،
الوجود و
ُ
عَر ْف َت ر
العدم واحوا َله
أمر إعتباری كالوحدة وسائر اإلعتبارات فقد عرفت
َ
أن الوجود ٌ
 .13و رملا َ
ٍ 10
ٌ
من حیث اإلعتبار و كیف یکون العدم وجود ری ًا رإال ر
معنی معقول
معنی
أن
معقول وكل ً
العدم ً
َ

 .1مر :لکانت
 .2مر :اما
 .3مر :فلزوم
 .4مر :حیث
 .5مج :تعقلها
 .6مج :زاعت
 .7مج :وغلبه
 .8مر - :تعالی
 .9مج :ولکن
 .10ته ،مج :االعتبار
 .11مج :لألوصاف

 .12مر :تحقّق
 .13مر - :من
 .14ته :االشیا
 .15مر :الموافقة
 .16مج :و
 .17ته ،مج ،مر :علیّ
 .18مج :تتصور
 .19ته ،مر :بصفة؛ مج :قضیه
 .20مج :بها
 .21مر :لذاته
 .22مر :واجب

 .23ته :ال یتکثریه؛ مج :ال
تتکثر
 .24ته - :به؛ مج :بها
 .25مر - :إلّا الکثرة  ...من
الوجوه
 .26مر - :واجب
 .27مر :ایضاً
 .28مج :لوازمه
 .29مج - :هذا
 .30مج - :وکلّ معنی معقول
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0
ثم الکالم فی ر
ان العدم
موجو ٌد فی النرفس ،فامه ریة العدم -أعنی معنا ُه -موجود ٌة فی النرفس ،ر

ٌ
ٌ
معقول ر
معقول بالعرض.
غری ما نحن فیه ،واحل رق أنره
هل هو
بالذات أو بال َع َرض ُ
ٍ
أن َّ
أن َحت رق ْق َت هذه املعانی فاعلم ر
وبعد ر
موجود ممکن الوجود له ماه ری ٌة عند العقل َیعق ُلها
كل
أن َ
صفة الوجود و یعقل 1معها 2ر
َقّت َن 4هبا ُ
صفة الوجود هلا عن 2غریها وإذا كانت
من غری أن ت َ
2
1
2
2
ُ
والصفة ا رلتی ر
للشیء
صفة الوجود هلا عن غریها یلزم أن یکون صفة العدم هلا عن ذاهتا ،ر

00

00
ُ
فصفة العدم للامه ریات املمکنة الوجود
الصفة ا رلتی ل ُه عن 04غریه قبل ری ًة بال رطبع،
عن ذاته َق َبل ر

َ
قبل صفة الوجود بال رطبع.01

ٍ
ر ً 02
ُ
َ
لوجود ألبترة ،أل رل ُه َّم رإال أن
ممکنة 02الوجود علة
تکون 02ماه ری ٌة
 .14ونقول :02إ رن ُه ال یمکن أن
40
ُ
ً
أمکن
ممکنة الوجود ،فإن
واسطة أو أشیا َء ُأ َخر مثل «آ» 40ا رلتی هی
تکونُ 01معدر ًا 02أو
َ
42
َ
ومعلوم ر
ممکنة الوجود؛ وكل ممکن
أن «ب» تکون
فلتکُن« 44آ» سبب ًا 41فاعل ری ًا لوجود «ب»،
ٌ
ر 42
َ
واجبة 42الوجود بسبب
یصری ُوجو ُد ُه واجب ًا ،فکانت «ب» صارت
وجدُ إال و
الوجود ال ُی َ
ُ
ممکنة الوجود و42من ٍ
«آ» ،فهی من ٍ
واجبة الوجود 41رإال ر
ُ
ُ
أن إمکان الوجود هلا
وجه آخر
وجه

من ذاهتا واملستفاد هو وجوب الوجود ،فتکون« 42آ» سبب ًا لوجوب وجود« 10ب» ال غری «آ»،0

 .1مر :موجود
 .2ته :یقترن؛ مر :تعرف
 .3ته :تعقل
 .4مر :معنی
 .5ته :من
 .6ته :من
 .7ته :لزم
 .8مج :تکون
 .9مر - :لها
 .10مر :الشی
 .11ته ،مج ،مر :من

 .12ته ،مج ،مر :من
 .13ته - :بالطبع
 .14مر :یقول
 .15ته ،مر :یکون
 .16مر :الممکنة
 .17مر :علیه
 .18ته ،مر :یکون
 .19ته ،مر :مبدأ؛ مج :معدوما
 .20مج« - :آ»
 .21مج« :آ» ممکن
 .22ته ،مر :فلیکن

 .23مج :سبابا
 .24ته ،مر :یکون
 .25مج - :و
 .26مر :واجب
 .27ته - :واجبة الوجود بسبب
 ...وجه ممکنة الوجود و؛ مج،
 فکانت «ب»  ...ممکنةالوجود و
 .28مر + :و
 .29مر :فیکون
 .30مر - :وجود
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ُ
ُ
ممکنة الوجود سبب ًا فاعل ری ًا لوجوب وجود «ب»،2
ذات
«آ» ،0و«آ»
ممکنة 4الوجود ،فیصریٌ 1
2
َ
ممکنة الوجود.2
وهذا ُحمال ،فال جیوز أن تکون 2ماهیة «آ»

ٌ
وشکوک:
ٌ
مباحث
 .10وعلی هذا الربهان
واجبة ،كام ر
ٌ
منها ر
أن الن َرار
أن «آ» إنرام صارت سبب ًا لوجود «ب» ،ووجود «ب» 1من حیث هی
َ
المدخل لسائر أوصاف النرار فی اإلحراق ،وال
ثم
ٌ
حار ٌة ر
سبب إلحراق اخلَ َشب من حیث هی ر
ُشاح 2فی املثال.
ن ر
أن احلرارة هی سبب اإلحراق ال ذات النرار رإال ر
اجلوامج :ر
وجدَ  00رإال
أن احلرار َة ال یمکن أن ُی َ
ٌ
للسبب
هی
حاملة ر
فی موضو ٍع مثل النرار ،فصار اإلحراق مضاف ًا إلی النرار -من حیث َ

00

ٌ
ذات النرار هی الفاعلة 01لکان جلمیع أوصافها
الفاعلی 04ال من حیث هی
فاعلة -ولو كانت ُ
الذات ریة أو 02ر
دخ ٌل فی اإلحراق ،وخصوص ًا األوصاف ر
َم َ
ذات النرار
الالزمة ا رلتی 02ال تنفکُ 02
عنها.
ٌ
ٌ
ٌ
وإنرام قلنا ر
واجبة
موجبة ل«ب» 02وإذا 01قلنا من حیث هی
واجبة
ذات «آ» من حیث هی
إن َ
40
02
نفس الع رلةَ ،ف َف ٌ
الّشط ا رلذی به تکون
رق 40بنیَ ر
كان الوجوب رشط ًا فی كون «آ» ع رل ًة ال َ
ٍ
ثم هذا
الع رل ُة ع رل ًة 41وبنیَ نفس الع رلة ،كنفس ع رل ٍة لوجوب« 42ب» هی ُ
ذات «آ» ِّ
بأی رشط كان ،ر
42
إعتبار اإلمکان
ب 42عنها
الّش ُط -أعنی
ر
إعتبار وجوب «ب» ا رلذی هلا من غریها -ال َیس ُل ُ
َ
َ

44

ا رلذی هلا 42من ذاهتا ،41وكیف یمکن سلب األوصاف ر
الالزمة ،فذات« 42آ» ا رلتی هی ممکنة

 .1مج« - :آ»
 .2مج :الممکنة
 .3مر :فیصر
 .4ته« - :ب»؛ مج« - :ب»
ال غیر «آ»  ...لوجوب وجود
«ب »
 .5ته :یکون
 .6ته ،مج« - :آ»
 .7مر« - :ب» وهذا محال
 ...ممکنة الوجود
 .8مج :لوجوب وجود «ب»

 .9ته ،مج :ال تشاح؛ مر:
االشاح
 .10مج :توجد
 .11مج :للسب
 .12ته :الفاعل
 .13ته ،مج :الفاعل
 .14مج :و
 .15مر :إلی
 .16مر :ال ینفکّ
 .17مر - :لِ
 .18مج :فإذا
 .19ته ،مج :الوجود

 .20مر + :کونه
 .21مر :وفرق
 .22مر :یکون
 .23مر :علیه
 .24مج - :وبین نفس العلّة
کنفس علّة لوجوب
 .25مج ،مر« :آ»؛ ته« - :ب»
 .26مج :الّا بسبب
 .27ته - :لها
 .28ته + :لها
 .29مر :وذات
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0
ٌ
مدخل فی تتمیم الوجوب وإفادة
الوجود بّشط وجوهبا ع رل ٌة لوجوب «ب» ،فیکون لإلمکان

ٌ
مدخل فی تتمیم ذات «آ» فکیف فیام
الوجود ،وكیف ال وهو من لوازم الع رلة الفاعل ریة ،وله
َ
واجبة الوجود لکان
یوجبه« 4آ»1؟ ولو كان إعتبار اإلمکان مسلوب ًا عن ذات «آ» عندَ كوِنا
ٍ
2
الربهان قدح ًا ظاهر ًا ،2رإال ر
بوجه من
مکن سل ُب ُه
أن هذا اإلعتبار هلا من ذاهتا ال ُی ُ
َیقدَ ُح فی هذا ُ
الوجوه.
 .11فإن قال ٌ
وجوب «آ» هو ع رل ُة 2وجوب «ب» رإال ر
ِّک :1ر
قائل 2أو ُیش رک ُکُ 2م َشک ٌ
ان وجوب «آ»
ان
َ
وجدَ رإال فی موضو ٍع 00و یکون موضوعه «آ» كام ر
أن احلرار َة هی ع رل ُة اإلحراق
ال ُیمکن أن ُی َ
04
00
ذات
ثم ُ
ألِنا ال ُیمک ُن أن ُی َ
وجدَ رإال فی موضو ٍع وإذا كان وجوب «آ» ع رل ًة لوجوب «ب» ،ر
ر
ٌ
مدخل فی تتمیم
«آ» َیلزَ ُمها اإلمکان ال یکون 01لإلمکان 02ا رلذی هو الزم موضوع وجوب «آ»
الوجوب.
فیکون اجلوامج :ر
ُ
إن وجوب «آ» لیس هو شیئ ًا 02موجود ًا فی األعیان علی ما حت رققت ُه ،02إنرام هو
املعدوم فی األعیان كیف
واألمر االعتباری املوجو ُد فی النرفس
أمر ب َح َسب إعتبار العقل،
ُ
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
ر 01
02
ُ
یکون سبب ًا لذات موجودة فی األعیان؟ ال كحرارة النرار فإن حرار َة النرار موجود ٌة فی
ُ
ُ
می،02
اإلحراق
ثم
أمر عَدَ ٌّ
احلاصل من احلرارة لیس هو أمر ًا وجود ری ًا بل إنرام هو ٌ
األعیان ،ر
َ
وجوب «آ» ا رلذی ُی َظ رن 40به انره
تفصیل هذا الکالم بعدَ هذا فصل ،وایض ًا فإن كان
ف
وستَعر ُ
ُ
ٌ
مدخل
سبب لوجوب« 40ب» موجود ًا فی األعیان لکان إلمکان 44ذات «آ» ا رلتی هی موضوعه
ٌ
یکون ل ُه ٌ
َ
ُ
فی تَتمیم الوجومج ،ر
بمشاركَة
فعل رإال
فتقر فی وجوده إلی املا ردة ال
ألن
َ
الفاعل ا ُمل َ

 .1مر :اإلمکان
 .2مج :توجبه
 .3مر« - :آ»
 .4مر - :هذا
 .5مج - :ظاهرا
 .6مر :فان قائل قابل
 .7ته :شکک؛ مر :تشکک
 .8ته :متشکک
 .9مر :علیه

 .10ته ،مج - :فی موضوع
 .11مر - :ویکون  ...فی
موضوع
 .12مر - :علّة
 .13ته :ال ان هو یکون؛ مر:
اإلمکان ال ان یکون
 .14ته ،مج :اإلمکان
 .15ته ،مج :شیا

 .16مج :علی الحقیقة؛ مر :علی
ما تحقّقته
 .17مج :ال کحرکه حرارة
 .18مر :ان
 .19مر :هو اثر عدم
 .20ته ،مر :التی تعلق
 .21ته :بوجوب
 .22مج - :إلمکان
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ً
ُ
الوجوب 0ویکو ُن
فیکون لذات «آ»
ذات «آ»
املا ردة ،وما رد ُة ُوجوب «آ» هی ُ
رشكة فی تَتمیم ُ
ً
ُ
رشكة ،وهذا ُحم ٌال.
والعدم ایض ًا
اإلمکان
لالزمها ا رلذی هو
ُ
األول احل رق  -ر
َجیع ر
بان ر
 .17فقد َ
جل جالله -علی
الذوات و املاه ریات إنرام ُیفیض من ذات املبدأ ر
أن َ
ٍ
4
ٍ
الّش ا رلذی هو
رش فیها
ترتیب وفی سلسلة نظا ٍم و هی كلها
بوجه م َن الوجوه ،إنرام َ
ٌ
خریات ال َ َّ
عام َیق ُ
ول
ال َعدَ ُم أو الز ُم ُه ََی ُص ُل من رضورة التضا رد -علی ما قد
َ
عرفت تفصی َل ُه -تعالی اهلل ر

2
دون 1عُ ُل رو ًا كَبری ًا ،وال َح َ
ون ا ُمللح َ
ال رظامل َ
حلمدُ
عم ا ُملعنی ،وا َ
ول وال ُق َّو َة رإال به ،وهو َح ْسبی ون َ
اهرین 2أَجَعنیَ .2
األول ،2وص رلی اهللُ علی َس ِّیدنا ُحم رم ٍد وآله ال َّط ریبنیَ ال رط
َ
هو املبدأ ر
هللر ا رلذی َ

 .1مر :الوجود
 .2مر :فیه
 .3مر - :الملحدون

 .4ته ،مج - :هو
 .5مر - :ال حول  ...األول
 .6مر - :الطیبین الطاهرین

 .7مج - :اجمعین
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پینوشتها
 .0در خرين رسالۀ خیّام ،يعنی رسالۀ «پاسخ به سه پرسش» ،وی دربارۀ اعتباريت وجود و عدم مینويسد
که رسالهای مفصّل دربارۀ وجود و عدم برای قادیالقضات فارس در مدّت اقامتش در نجا در سال 221
ھ.ق نوشته و در ن رساله ،امور اعتباری را به طور مفصّل تودید داده و راء مخالفین را نقل کرده و
پاسخ گفته است (ردازاده ملک  .)202 ،0122رسالۀ مورد اشارۀ خیّام يا رسالۀ «الضّیاء العقلی فی مودوع
العلم الکلّی» است يا رسالۀ «فیالوجود» ،ولی در رسالۀ «فیالوجود» است که او مفصّال دربارۀ امور اعتباری
سخن گفته و به مفهوم عدم نیز اشاره کرده است .پ  ،به نظر میرسد رسالۀ مورد نظر خیّام رسالۀ «فی
الوجود» باشد .همچنین میتوان حدس زد که او اين رساله را خطاب به قادیالقضات فارس نوشته است.
 .4برای کسب اطالعات دقیق دربارۀ نسخ میتوان به جلد  12فنخا مراجعه کرد (درايتی  :0120ج ،12
.)414
 .1تهران؛ دانشیاه؛ شماره نسخه-2224/00 :عک
 .2اين نسخه به اختصار با نشانۀ «ته» مده است.
 .2تهران؛ دانشیاه؛ شماره نسخه – 4200/42 :ق  00ھ.ق
 .2تهران؛ مجل ؛ شماره نسخه 0021 –212/44 :ھ.ق
 .2قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه 0024 -2242/02 :ھ.ق
 .1اين نسخه به اختصار با نشانۀ «مر» مده است.
 .2اين نسخه اولین بار همراه با تصحیحات مرحوم قامیرزا مهدی الهی قمشهای در سال  0100ھ.ش
در مجلۀ شرق چاا شده است (جمشید نژاد اول .)12 :0121 ،همچنین مرحوم جمشیدنژاد در تصحید
خود نها را مالک قرار داده و در اين تصحید نیز ن تصحیحات مدّ نظر بوده است.
 .00دانشیاه؛ شماره نسخه-221/02 :ف
( .00روزنفلد و يوشکويچ.)002-97 : 0224 ،
 .04تهران؛ مجل ؛ شماره نسخه21/00 :م
 .01تهران؛ مجل ؛ شماره نسخه02214-12 :
 .02تهران؛ مجل ؛ شماره نسخه – 1241/40 :قرن هشتم ھ.ق
 .02دانشیاه؛ شماره نسخه-221/02 :ف
 .02اين نسخه به اختصار با نشانۀ «مج» مده است.
ٍ
ٍ
ٍ
 .02فارابی در کتاب الحروف مینويسد« :عن ر
یدل عىل فاعل ،وعىل هذه اجلهة یقال عن شتم فالن لفالن كانت
ویدل عىل ب ٍ
عد كقولنا عن ٍ
النحاس ،ر
اخلصومة ر
قلیل تعلم ذاك ،وعىل
املادة ،وعىل هذه اجلهة یقال اإلبریق عن ر
ُ
ویدل عىل ر
ٍ
ضده» (فارابی.)010 :0212 ،
هذه اجلهة یقال كان املوجود عن ال موجود أو عن العدم أو وجد اليشء عن ر

« .01خلق» در اصل لغت به معنی اندازه گرفتن است.
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 .02شیخ اشراق نیز در کتاب «حکمة االرشاق» ،قسم اول ،مبحث اعتبارات عقلی ،مینويسد که سواد و
لونیّت در خارج دو چیز نیست (واعلم ر
السواد لیست لون ریة وشیئ ًا آخر فی االعیان) (سهروردی ،0124
ان لون ریة ر
22و.)20
 .40با توجه به رسالۀ درورت تضادّ دانسته میشود که عرض میتواند سبب عرض ديیر شود ،ولی
عرض نمیتواند مودوع برای عرض ديیر باشد (رسالۀ «درورت تضاد» :ناجی اصفهانی.)022 :0121 ،
« .40فوجود األوصاف للموصفات إنّما هو بالقصد االول فی النف والعقل ال الحصول والکون فی االعیان»
(رسالۀ «درورت تضادّ» :ناجی اصفهانی.)022 :0121 ،
 .44متعسّفین يعنی کسانی که اهل مداقّه نیستند.
 .41بهشمیه :پیروان ابوهاشم جبّائی.
 .42برای نمونه میتوان اسعد بن سعید را که معاصر خیّام بوده است نام برد .وی وجود را امری خارجی
میدانسته است .اسعد در اثبات نظر خود به ثار ابن سینا و بهمنیار استناد میکند .مطالب رسالۀ وی با
مطالب رسالۀ «فی الوجود» خیّام مرتبط به نظر میرسد (اصل رساله چاا شده در :انصاریقمی:0122 ،
.)022-020
 .42وجود اعتباری نیست ،چرا که منشأ انتزاع دارد .اين حقیقت در تاريخ فلسفۀ اسالمی به مرور زمان
کشف شده است .خیّام و سهروردی وجود را اعتباری انیاشتهاند.
 .42خیّام در رسالۀ «الضّیاء العقلی فی مودوع العلم الکلّی» نیز پ از بیان نکه طرف جدل بین مصداق
انسان و مفهوم انسانیت خلط کرده است ،مینويسد« :شخص مغالط بین دو وجود خلط کرده است؛ وجود
در اعیان و وجود در نف » (ردازاده ملک .)122 :0122 ،همچنین وی در رسالۀ «فی قسمۀ ربع الدايرۀ»
اشاره می کند که عالمان علم جبر در اصول خود که چهار است (عدد ،شیء ،مال و مکعب) ،به اشتباه
عدد را که امری صرفا ذهنی است ،امری عینی در نظر گرفتهاند (ردازاده ملک)021 :0122 ،
 .42رأی خیّام دربارۀ حصول صور در ذات حقّ نادرست است .البتّه او با کمی ترديد نظر خود را بیان
نموده است .سهروردی رأی مشّائیان را در اينباره به کلّی ابطال کرده است.
 .41برای مطالعه بیشتر( :رک :ويسنوفسکی.)4000 ،
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