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 چکیده:

 نیا است. بادرباره وجود بنا نهاده  اشهیخود را بر نظر یصدرا ساختمان فلسف دانند،یکه همه م چنان

ز ادار معنا یصدرا درباره وجود در دست نباشد، خوانش هیاز نظر یاگر خوانش منسجم عتا،یفرض، طب

است  نیا وجودصدرا درباره  هیفهم نظر یبرا یمساله مقدمات کیفلسفه صدرا به دست نخواهد آمد. 

جود و یاست؟ بنا بر نظر مشهور، جواب روشن یادر صدد حل چه مساله هینظر نیکه صدرا با طرح ا

صدرا  مورد توافق است که یبه درست ،یاز طرف ت؟یماه ایاست  لیاست: وجود اص نیدارد؛ مساله ا

 نیاهنوز به  رو،نیاکرده است. از انیاصطالحات ب نیصراحت و نه با ا نیرا نه به ا یامساله نیچن

ت؟ به کرده اس انیب ییهامساله ایرا در قبال چه مساله  اشهیمساله پاسخ داده نشده است که صدرا نظر

ا در را رسخنان صد میکه اگر بخواه ستین نیدارد: مساله ا یروشن یخیکه مساله جنبه تار رسدینظر م

است  نیله اشد؛ بلکه مسا میمواجه خواه یاهیبا چه مساله و نظر م،یکن یمعاصر بازساز یفلسف اتیادب

 طرح حل آن یبرا یاهیمواجه بوده و چه نظر یادوره خود با چه مساله یفلسف تایکه صدرا در ادب

له )مسا بر حل مساله نخست یعی( تقدم طبیخیکه حل مساله دوم )مساله تار ستین دهیکرده است. پوش

 ( دارد.ریبازتعب

ام م. گارائه کن یجزئ یپاسخ ،یخیمساله تار یاست که برا نیسلسله گفتارها، قصد من بر ا نیا در

و و ا نیدوطرفه ب یصدرا حاصل جدال هیاز نظر یاست که بخش مهم نیپاسخ به مساله ا ینخست برا

ت دس بهدو طرف  یهاو استدالل هاهینظر اتیها، جزئاز متن یادعا شواهد نیا یاست. برا ردامادیم

دور  و کیدنز خیدر تار شهیجدال ر نیاست که ا نیا یخیپاسخ به مساله تار یخواهم داد. گام دوم برا

 یدر حواش یو دوان هایجدال دشتک ادشده،یجدال  کینزد یخیتار شهیدارد. ر شمندیدو اند نیا

ود و ه وجدربار اریاز او بهمن شیو ب نایسابن یهامتن ریجدال بر سر تفس نیدور ا شهیاست. ر دیتجر

 یهادالج نیخواهم داشت که چن ییهااشاره ر،یو در ارتباط با مساله بازتعب انیموجود است. در پا

 داشته باشند. توانندیم یریمعاصر چه بازتعب یلیفلسفه تحل اتیدر ادب ،یخیتار
 


