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 نهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجودبررسی برها
 

 ٢احمد بهشتیدکتر  ـ ١٭دمحمد روضاتیسیّ
 استاد دانشگاه تهران٢ ـ دانشگاه تهران١

 )٢٣/٤/١٣٨٨ :يریخ پذیرش نهای تاـ ١٩/١٢/٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
آیـد  یدست مـ   اصدرا چهارده برهان برای اثبات اصالت وجود به       با مطالعه در تمام آثار ملّ     

 کــه رســیده اســت هــا را مــورد بررســی قــرار داده و بــدین نتیجــه کــه ایــن نوشــتار آن
شناسی حکمـت متعالیـه دو       محور هستی  ۀمثاب برای اثبات اصالت وجود به    هین  صدرالمتألّ
 :کار گرفته است ی را بهرهیافت کلّ

 ؛های امر اصیل از ماهیت اثبات اصالت وجود از راه سلب ویژگی. ١
  .صالت ماهیت از طریق لوازم محال اابطال. ٢

هایی که بر آن مبتنی اسـت وافـی        رهیافت نخست و برهان     که شود معلوم می  ،و در پایان  
 .تر از رهیافت دیگر و استداللهای ناشی از آن استبه مقصود و قوی

 
  برهان ـ اعتباریت ـ اصالت ـ ماهیت ـوجود  :هاهژواکلید
 

 له طرح مسئـ١
ـ      شناخت و معرّفی ح     و اعتباریـت    اصـالت وجـود    ۀکمت متعالیه بدون بررسی دقیق نظریّ

و بدین  . ندا  دیگر صدرالمتألهین بر آن مبتنی     اتپذیر نیست؛ زیرا تمام نظریّ      امکان ماهیت
 و  دنـ ک مـی فـی   مباحث فلـسفی معرّ    اصدرا شناخت وجود را کلید فهم     جهت است که ملّ   

هـی اسـت، و      مـسائل اال   ۀکمی و پایـ    وجود اساس قواعد حِ    ۀلئجا که مس   از آن «: گوید می
 مـا   چـه محوری است که آسیای علم توحید و معاد و حشر ارواح و اجساد و بسیاری از آن                

 پـس هـر     .چرخـد  پیرامون آن مـی    اج کردیم و دیگران به آن نرسیدند      استنباط و استخر  
ل عمده و مهـم سـرایت خواهـد          به معرفت وجود جاهل باشد، جهل او به مسائ          که کسی
 ). ٤ ،المشاعر(» کرد
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هـای اصـالت     بنابراین، بازشناسی حکمت متعالیه و ارزیابی آن در گرو بررسی برهـان           
 . استی صدرا برای اثبات این مهمّهای کلّ وجود و کشف رهیافت

 
  مدعای اصالت وجودـ٢
الوجـودی  ممکنگیرد که هر واقعیت محدود و       عای اصالت وجود بدین گونه شکل می      مدّ

گاه این پرسش به میان      شود، و آن   تحلیل می  تو مفهوم وجود و ماهیّ    در ظرف ذهن به د    
عای نـد؟ مـدّ  ا هـای بـسیط خـارجی مـصداق بالـذات و حقیقـی کـدام               ت که واقعیّ  آیدمی

 هـای   های خارجی مـصداق    تهین و طرفداران اصالت وجود این است که واقعیّ        صدرالمتألّ
صدرا . ق مجازی برخوردارندض و تحقّبالعر تات از موجودّی، و ماهیّ ندبالذات مفهوم وجود  

 ایـن   ت بـه عـین    وجود ممکن، نزد ما، موجود است بالذات، و ماهیّ        «: گویددر این باره می   
عای اصالت   مدّ هالشواهد الربوبیّ  و در کتاب     .)٥٥ـ٥٤ همان،( » موجود است بالعرض   وجودْ

ماهیـت و وجـود،     و حق این است که از دو امـر          «: کندتر بیان می  طور مشروح  وجود را به  
 کنـد؛ زیـرا   ماهیت تأثیر می   ت تقدم دارد، لکن نه به این معنا که وجود در          وجود بر ماهیّ  

گونه که گفته شد، ماهیت مجعول نیست، بلکه بدین معنا که وجود اصل در تحقق                همان
کنـد،  ت مـی  گونه که موجودی از موجود دیگر تبعیّ       ت تابع آن است، ولی نه به آن       و ماهیّ 

که تأثیر و     شبح تابع صاحب شبح است، بدون آن       گونه که سایه تابع شخص، و      انبلکه هم 
 وجـود   ۀواسط ت موجود است، و ماهیت به     بالذا نفسه و   فی ری در کار باشد، پس وجودْ     تأثّ

 ).٨( »عرض وجود موجود است و به
 
 های اصالت وجود  بررسی برهانـ٣
 بندی دسته ـ١ـ٣

جود دهد که وی چهارده برهان برای اثبات اصالت و        پژوهش در تمام آثار صدرا نشان می      
 :ندا  زیر قابل تقسیمۀاقامه کرده است که به دو دست

ـ      هایی که از راه سلب ویژگی       برهان )الف ت موجـود در خـارج،      های امر اصیل، یعنی واقعیّ
ت مـردّد  د، و چون اصالت داشـتن میـان وجـود و ماهیـ    نکنت سلب میاصالت را از ماهیّ   

 . مستلزم اصالت وجود خواهد بوداصالت از ماهیتاست، سلب 
 : صورت زیر بیان کرد اصدر بههای امر اصیل را از دیدگاه ملّ توان ویژگیمی
 x)  متن واقع را پر کرده باشـد، آنگـاه، الـف           x)  اصیل باشد اگر و تنها اگر الف       xاگر  

 ذهنی و خارجی وجودمنشأ تفاوت  x )ت و ترتب آثار اشیاء خواهد بود، بمنشأ موجودیّ
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 محمول در حمل شایع خواهد بود، و منشأ وحدت واقعی میان موضوع  x)خواهد بود، ج
 منشأ وحـدت  x) متشخص خواهد بود، و بالذات  x) بالذات موجود خواهد بود، هـ x) د

 منشأ لوازم x) ت و مجعول بالذات خواهد بود، ح  ر علّ  اث x) صفت و موصوف خواهد بود، ز     
 با اعتبار وجود موجود نخواهـد شـد بلکـه خـود             x) خارجی خواهد بود، ط   ات  و آثار هویّ  

  . مصداق حقیقت خواهد بودx) موجود بالذات خواهد بود، ی
ـ ب د و بـه اثبـات   نـ کنهایی که از راه استلزام محال، اصالت ماهیت را ابطال مـی   برهان 

 .انجامداصالت وجود می
 
  بررسی برهانهای دسته اولـ٢ـ٣

ل  اوّۀتـوان در دسـت  های صدرا برای اثبات اصالت وجود، ده برهان را می      تداللاز میان اس  
 .قرار داد

 
 ل برهان اوّـ١ـ٢ـ٣

، )٦(، الـشواهد الربوبیّـه      )٣٩ـ١/٣٨(لحکمة المتعالیة   ا هین برهان نخست را در    صدرالمتألّ
 .ذکر کرده است) ١٢ـ١١، سه رساله: در( ة المسائل القدسیّ،)١٠ـ٩( المشاعر

م ای کـه تـوهّ    گونـه  بیان این برهان بـه    «: گوید می  حکمت ۀمنظومشرح  ری در   سبزوا
ـ                    ت مصادره بر مطلوب را دفع کند این است که طرفـداران اصـالت وجـود و اصـالت ماهیّ

دیگری نیست و نسبت آن  ت از حیث ذات خود جز خودش چیزفاق نظر دارند که ماهیّاتّ
م اعتباری باشد، پس آنچه ماهیت را از        به وجود و عدم متساوی است، و چنانچه وجود ه         

کند چیست؟   شایسته می   خارج و آن را برای حمل موجودْ       اوی نسبت به وجود و عدمْ     تس
  .)٤٥ (»زیرا ضمیمه کردن معدوم به معدوم مناط موجودیت نخواهد بود

 :توان به صورت زیر بیان کردبرهان مذکور را می
ـ    وجـود  ۀواسط تی به هر ماهیّ : ل اوّ ۀممقدّ ـ   ، دارای تحقّ ت خـارجی و آثـار      ق و موجودیّ

ـ     . شودمربوط به خود می    ـ      ا  ت از حیـث ذات    به عبارت دیگـر، ماهیّ ق و  ش نـسبت بـه تحقّ
گونه اسـت،    آن هیچ اقتضایی ندارد، و چون این      ب آثار و عدم     ت و عدم آن، و ترتّ     موجودیّ

 .ت گرددر ماهیّب آثار بت و ترتّموجودیّ تواند سبب نمیتی به آنضمیمه شدن هیچ ماهیّ   
ـ        ب آثار هر ماهیتی می    ت و ترتّ  منشأ موجودیّ پس آنچه    ت شود، امر دیگـری غیـر از ماهیّ

 .کندیعنی همان حقیقتی که مفهوم وجود از آن حکایت می؛ است
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 هـا باشـد    ب آثارشـان بـر آن      و ترتّ  ت اشیا ق و موجودیّ  هرچه موجب تحقّ  :  دوم ۀممقدّ
 .ندا آید که هر دو محال میاصیل است، و گرنه دور یا تسلسل الزم

 وجود اصیل است: نتیجه
 :توان به شکل زیر تنظیم کردبرهان مذکور را می

ش ا  ؛ زیـرا از حیـث ذات      ب آثار اشیا نیـست    ت و ترتّ  ت منشأ موجودیّ  ماهیّ :ل اوّ ۀممقدّ
 .ب آثار و عدم آن، هیچ اقتضایی نداردت وعدم آن، و ترتّنسبت به موجودیّ

ـ    ود موجود بالذات و اصیل است     نچه خ آ:  دوم ۀممقدّ ـ   ، منـشأ موجودیّ ب آثـار   ت و ترتّ
 .ندا آید که هر دو محال اشیاست، و گرنه دور و تسلسل الزم می

 .، وجود اصیل است، بنابراین وت اصیل نیستماهیّ: نتیجه
 
  برهان دومـ٢ـ٢ـ٣

  جعـل  ةاصـال  ۀو نیـز رسـال    ) ١٢( المـشاعر کتـاب    هین در صدرالمتألّ دومین برهان را  
-ذکر کرده اسـت و مـی      ) ١٩١ـ١٩٠،  مجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین   : در( لوجودا

 :صورت زیر تقریر کرد توان آن را به
ت اصیل باشد، وجود خـارجی و وجـود ذهنـی           اگر وجود اعتباری و ماهیّ    : ل اوّ ۀممقدّ

 ات خود در ذهن و خـارج موجـود       ت با تمام ذات و ذاتیّ      زیرا ماهیّ  ؛د داشت نتفاوتی نخواه 
طنی اصیل و منشأ آثـار       ماهیت در هر مو     که کند می ت نیز اقتضا  شود، و اصالت ماهیّ   می

 .خواهدبود بنابراین، وجود ذهنی نیز مانند وجود خارجی دارای آثار مطلوب.مطلوب باشد
 .نیستند یکسان ب آثارولی بدیهی است که وجود ذهنی و خارجی از لحاظ ترتّ:  دومۀممقدّ

 . استوجود اصیل: نتیجه
 :بیان کرد توان به شکل زیربرهان مذکور را می

ـ   زیـرا ؛ت منشأ تفاوت میان وجود ذهنـی و خـارجی نیـست          ماهیّ: ل اوّ ۀممقدّ  تِماهیّ
 .شودات خود در ذهن موجود میموجود در خارج با حفظ تمام ذاتیّ

وجـود ذهنـی و      است، منـشأ تفـاوت میـان      ت  ش عین خارجیّ  ا  آنچه ذات :  دوم ۀممقدّ
 . استخارجی

 .، بنابراین، وجود اصیل است وت اصیل نیست ماهیّ:نتیجه
 
  برهان سومـ٣ـ٢ـ٣

تـوان  بیان کرده است که می) ١٣ـ١٢ (المشاعرهین سومین برهان را در کتاب  صدرالمتألّ
 :آن را به صورت زیر تقریر کرد
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ـ       : ل اوّ ۀممقدّ حمـل   ق پیـدا نخواهـد کـرد، و       اگر وجود اصیل نباشد، حمل شایع تحقّ
 استصورتی صحیح   زیرا حمل شایع صناعی در.لی ذاتی منحصر خواهد شد   حیح به اوّ  ص

حاد واقعی باشـند،  که موضوع و محمول عالوه بر تغایر مفهومی، از لحاظ مصداق دارای اتّ  
حـاد واقعـی    هم متغایرند، چنانچه اصـیل باشـند، فاقـد اتّ          لحاظ ذات با   ات به و چون ماهیّ  
حاد میان موضوع و محمـول باشـند، وگرنـه    محال است منشأ اتّ از این رو، ، وخواهند بود 

 . و این محال است.حاد متغایر نخواهد بودجهت مغایرت و جهت اتّ
 .ق داردولی حمل شایع تحقّ:  دومۀممقدّ

 .وجود اصیل است: نتیجه
 :توان به صورت زیر تشکیل دادبرهان مذکور را می

شـایع    موضـوع و محمـول در حمـل       وحـدت واقعـی میـان     ماهیت منشأ   : ل اوّ ۀممقدّ
 .ت مثار کثرت است زیرا ماهیّنیست،
میـان   وحـدت واقعـی   ت و اصیل است، منـشأ       ش عین خارجیّ  ا   آنچه ذات  : دوم ۀممقدّ

 .موضوع و محمول در حمل شایع است
 .، بنابراین، وجود اصیل است و ماهیت اصیل نیست:نتیجه

 
  برهان چهارمـ٤ـ٢ـ٣

: در(  جعـل الوجـود    ةاصـال  ۀو رسـال  ) ١٤ـ١٣ (المشاعرر کتاب   اصدرا د ا ملّ برهان چهارم ر  
و ) ١/٥٠ ( تفـسیر القـرآن الکـریم     و نیـز    ) ١٨٨،  مجموعۀ رسائل فلسفی صـدرالمتألهین    

 :آن به صورت زیر استتقریر که  آورده است) ١٥٩، سه رساله: در( المسائل القدسیه
 بـا   ، زیرا ماهیت  .واهد شد تی موجود نخ  اگر وجود اصیل نباشد، هیچ ماهیّ     : ل اوّ ۀممقدّ

موجـود اسـت و نـه        قطع نظر از وجود، معدوم است، و با قطع نظر از وجـود و عـدم، نـه                 
اگر وجود نیز موجود بالذات نباشـد، ثبـوت یکـی بـرای دیگـری امکـان نخواهـد            . معدوم
 زیرا ثبوت چیزی برای چیز دیگر، یا انضمام چیزی به چیز دیگر، یا اعتبار چیزی                ،داشت

پـس چنانچـه    .  وجـود آن اسـت     له یا مـستلزم    ع بر وجود مثبت   اه چیز دیگر، متفرّ   همر به
ذاتها موجود نباشد، چگونه در خارج موجودی  ت هم فیذاته موجود نباشد، ماهیّ وجود فی
 شود؟یافت می
 .یستن نیست که هیچ ماهیتی موجود نولی چنی:  دوممۀمقدّ

   .وجود اصیل است: نتیجه
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 :وان به صورت زیر تنظیم کردتبرهان مذکور را می
 زیرا با قطع نظر از وجود، معـدوم اسـت، و بـا              ؛ت ذاتاً موجود نیست    ماهیّ :ل اوّ ۀممقدّ

 .قطع نظر از وجود و عدم، نه موجود است و نه معدوم
 آنچه اصیل است ذاتاً موجود است، زیرا نسبت موجود بالذات و اصیل بـه               : دوم ۀممقدّ
 . نیستت متساویت و معدومیّموجودیّ

 .ت اصیل نیست، پس وجود اصیل است ماهیّ:نتیجه
 

  برهان پنجمـ٥ـ٢ـ٣
 آن بـه    و تقریـر   ذکر کـرده اسـت    ) ١٥ـ١٤( المشاعراصدرا در کتاب    پنجمین برهان را ملّ   

 :صورت زیر است
نخواهـد داشـت؛    ) فرد(جزئی حقیقی   عی   اگر وجود اصیل نباشد، هیچ نو      :ل اوّ ۀممقدّ

د که خود نیز    متعدّ ی است، هرچند قیدهای   شود، کلّ لحاظ می ت وقتی در ذهن     زیرا ماهیّ 
ـ     چون ضمیمه شدن مفهوم    .اند، به آن افزوده شود    یی کلّ یها مفهوم ی بـه مفهـوم    هـای کلّ

گـردد، ولـی    ص آن مـی    و موجـب تخـصّ     سازد  می آن را محدود     ۀی دیگر، گرچه گستر   کلّ
ت نوعی بنابراین، افراد ماهیّ. انجامدص و جدائی افراد در وجود خارجی نمیهرگز به تشخّ 

هـا مـشترک اسـت، بـه امـر           که در خارج موجودند، اضافه بر طبیعت نوعی که میـان آن           
 .ت باشد، نیازمندند که ناگزیر همان وجود استص و فردیّش عین تشخّا دیگری که ذات

 .های نوعی افراد خارجی دارندت ماهیّ: دومۀممقدّ
 . وجود اصیل است:نتیجه

 :بیان کرد توان به شکل زیر را میبرهان مذکور
 .د ابائی نداردص نیست؛ زیرا از شرکت میان مصادیق متعدّت ذاتاً متشخّماهیّ: ل اوّۀممقدّ
ص اسـت؛ زیـرا موجـودات        آنچه موجود بالذات و اصیل است ذاتاً متـشخّ         : دوم ۀممقدّ

 .د نیستندخارجی به هیچ وجه قابل شرکت میان مصادیق متعدّ
 .، پس وجود اصیل است اصیل نیستت ماهیّ:نتیجه

 
  برهان ششمـ٦ـ٢ـ٣

 تنظـیم    واجـب  ت صفات ذاتی واجب با یکـدیگر و بـا ذات          ششمین برهان که از راه عینیّ     
و به صورت زیر قابـل تقریـر      ذکر شده  )٦/١٤٨( حکمة المتعالیة ال  کتاب گردیده است در  

 :است
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 یکـدیگر و عـین ذات او         اگر وجود اصیل نباشد، صفات ذاتی واجب عـین         :ل اوّ ۀممقدّ
شـود تـا صـفات مختلـف کـه از            غیر از وجود یافت نمی     ید بود؛ زیرا جهت وحدت    ننخواه

ـ .غایرند، از جهت مصداق واحـد باشـند  لحاظ مفهوم با یکدیگر مت     خاسـتگاه  نیـز  ات  ماهیّ
 .ماند نخواهد  وحدتی باقیو چنانچه اصیل باشندکثرت و تغایرند 

عین یکدیگر و عین ذات اویند، و این مطلب در بحث            صفات ذاتی واجب     : دوم ۀممقدّ
الحکمـة  : نکــ   (ت صفات کمالی واجـب بـا ذات احـدی او مبـرهن گردیـده اسـت                  عینیّ

 ). ١٤٩ـ٦/١٣٣، المتعالیة
 .وجود اصیل است: نتیجه

 :بیان کرد توان به شکل زیربرهان مذکور را می
 .تغایرند ستگاه کثرت وات خایّت منشأ وحدت نیست؛ زیرا ماهماهیّ: ل اوّۀممقدّ
 . منشأ وحدت است آنچه موجود بالذات و اصیل است: دومۀممقدّ

 .، بنابراین، وجود اصیل است وت اصیل نیست ماهیّ:نتیجه
 
  برهان هفتمـ٧ـ٢ـ٣

  تقریـر   و   اسـت  بیان کرده ) ٦( ة الشواهد الربوبی  هین در کتاب   صدرالمتألّ این برهان را  
 :آن به شرح زیر است

 اگر وجود اصیل نباشد، مجعول بالذات نخواهد بود؛ زیرا آنچه را جاعـل و               :ل اوّ ۀممقدّ
 .آورد امر واقعی است، نه اعتباریت پدید میعلّ

هـای    ولی وجود مجعول بالذات است؛ زیرا صدرا در مبحث جعل با برهان            : دوم ۀممقدّ
وجـود  مجعول بالذات و حقیقی بـه جعـل بـسیط در ممکنـات،          که  کند  د اثبات می  متعدّ

و نـه مفهـوم     ) صـیرورت ( ها است، نه ماهیت آنها، و نه موجـود شـدن ماهیـت             عینی آن 
مجموعـه   ؛٤٣ـ٣٧،  المشاعر؛  ٤١٧ـ١/٤١٤،  الحکمة المتعالیة : نکـ  (موجود بما هو موجود     

 ).١٨٩ـ١٨١٨، هینرسائل فلسفی صدرالمتألّ
 . وجود اصیل است:نتیجه

 :ادتشکیل د توان به شکل زیربرهان مذکور را می
 .ت و مجعول بالذات نیستت اثر علّ ماهیّ:ل اوّۀممقدّ
 . اثر علت و مجعول بالذات استبالذات است آنچه اصیل و موجود : دومۀممقدّ

 .ت اصیل نیست، پس وجود اصیل است ماهیّ:نتیجه
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  برهان هشتمـ٨ـ٢ـ٣
شرح زیـر   و به     ذکر کرده ) ١/٤٣( حکمة المتعالیة الاصدرا در کتاب    هشتمین برهان را ملّ   

 : استتقریرقابل 
هـا   های مختلف، خواه اخـتالف آن      ت اگر وجود اصیل نباشد، به لوازم هویّ       :ل اوّ ۀممقدّ

ـ       در ذات باشد، خواه در مراتب، متّ       ات موجـود در خـارج      صف نخواهد شد؛ زیرا لـوازم هویّ
 .شودصف نمیهای واقعی متّ اند، و امر اعتباری به ویژگی ری واقعیوام

ویژگـی   ، به طور مثـال    شودصف می های مختلف متّ   توجود به لوازم هویّ    : دوم ۀممقدّ
وابـستگی ذاتـی آن       وجود ممکن احتیـاج و     نای ذاتی او، و الزم    واقعی وجود واجب استغ   

های موجود در خارج است، خواه اختالف ملزوم آنها بنـا            تاست، و غنا و فقر از لوازم هویّ       
باشد، یا بر مبنای تشکیک، به اختالف        در ذات بر رأی حکمای مشاء، به اختالف و تباین         

 .ها در مراتب آن
ـ          :  برهان ۀخالص هـای خـارجی در لـوازم و         تاگر وجـود اصـیل نباشـد، اخـتالف هویّ

و یـا    ، یا مفهوم وجود   ،شا   ذات ت در حدّ  آثارشان، فاقد منشأ واقعی خواهد بود؛ زیرا ماهیّ       
 .دنیستات خارجی ن لوازم هویّحصص آن، هیچ یک منشأ اختالف

 .وجود اصیل است: نتیجه
 :تنظیم کرد توان به شکل زیربرهان مذکور را می

ـ ات خـارجی نیـست، زیـرا ماه       ت منشأ لوازم و آثار هویّ      ماهیّ :ل اوّ مۀمقدّ  ت در حـدّ   یّ
 .وجود در خارج استمات ش فاقد آثار هویّا ذات

ـ              :  دوم مۀمقدّ ات خـارجی   آنچه اصیل و موجود بالذات است، منـشأ لـوازم و آثـار هویّ
 .است

 .ت اصیل نیست، پس وجود اصیل است ماهیّ:نتیجه
 

  برهان نهمـ٩ـ٢ـ٣
 ةاصـال  ۀرسـال  و نیـز  ) ١/٥٤( تفسیر القرآن الکـریم   هین در کتاب    این برهان را صدرالمتألّ   

و تقریـر آن     ذکر کـرده  ) ١٨٨،  مجموعه رسالئل فلسفی صدرالمتألهین   : در( جعل الوجود 
 :به  شرح زیر است

 اگر وجود اصیل نباشد، مطلب مای شارحه و مطلب مای حقیقیـه و نیـز                :لوّ ا ۀممقدّ
 .ها تفاوتی نخواهد داشت پاسخ آن
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کـه   کند، بـا قطـع نظـر از ایـن         ت معنای لفظ پرسش می    مای شارحه از ماهیّ   : توضیح
ـ  مـای حقیقیـه از    . موجود است یا معدوم، و پاسخ کامل آن حدّ اسمی است           ت ذات  ماهیّ

بنابراین، تفاوت  . کند و پاسخ کامل آن حدّ حقیقی است       ت، سؤال می  شیء که موجود اس   
ت مورد سؤال با مای حقیقیه، و عدم اعتبار وجـود بـرای         ها در اعتبار وجود برای ماهیّ      آن

 ).١/٣٠٩، شارات و التنبیهاتاإلسینا،  ابن: نکـ (ت مسؤول عنه با مای شارحه است ماهیّ
نطق بیان شده است که مطلب مای شارحه غیر          در علم م    که گویدهین می صدرالمتألّ

شـود   پاسخی که به آنها داده مـی       ها در مفهومِ   ه است، و مغایرت آن    از مطلب مای حقیقیّ   
هـا از جهـت      مغـایرت آن   بلکه   نیست؛ زیرا پاسخ هر دو از دیدگاه محققان، حدّ تام است،          
شـارحه اسـت، بنـابراین، اگـر        اعتبار وجود در مای حقیقیه و عدم اعتبار وجود در مـای             

هـا تفـاوتی نخواهـد     ه و مـای شـارحه و پاسـخ آن   وجود اصیل نباشد، مطلب مای حقیقیّ 
 .داشت

رود کـه یـا شـیء       کار می  در موردی به   تالی باطل است، زیرا مای شارحه        : دوم ۀممقدّ
خبر باشـیم، ولـی مـای حقیقیـه از ماهیـت             موجود نباشد، و یا از وجود آن بی       مورد نظر   

 .کندیء موجود پرسش میش
 . وجود اصیل است:نتیجه

 :بیان کرد توان به شکل زیربرهان مذکور را می
 .شود ماهیت با اعتبار وجود موجود می:ل اوّۀممقدّ
شـود؛ زیـرا خـود موجـود         آنچه اصیل است با اعتبار وجود موجـود نمـی          : دوم ۀممقدّ

 .بالذات است
 .جود اصیل است، بنابراین، و و ماهیت اصیل نیست:نتیجه

 
  برهان دهمـ١٠ـ٢ـ٣

و به شرح زیر     آورده) ٥٠ـ١/٤٩( تفسیر القرآن الکریم  اصدرا در کتاب    ملّدهمین برهان را    
 :قابل بیان است

ـ        دارای حقیقت  اشیا ـ     اند، و حقیقت داشتن به معنای واقعیّ ت در  ت داشـتن و موجودیّ
د، ولی ماهیت من حیـث       بنابراین، باید مصداق حقیقت در خارج موجود باش        .خارج است 

هی، خواه بعد از صدور از مبدأ باشد، یا قبل از آن، مصداق حقیقت نیست، بلکه مـصداق                  
 اگر وجود مصداق حقیقـت باشـد، مطلـوب ثابـت            . است، و یا وجود    دت موجو آن، یا ماهیّ  
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طلوب ثابت است؛ زیرا ماهیـت       مصداق آن باشد، باز هم م      ت موجود است، و چنانچه ماهیّ   
شتن و موجودیت در خـارج   وجود موجود است، پس وجود به حقیقت دا  ۀواسط موجود به 
 .اولی است

 :تنظیم کرد توان به شکل زیربرهان مذکور را می
ـ             ماهیّ :ل اوّ ۀممقدّ  در  ت داشـتنِ  ت مصداق حقیقت نیست؛ زیـرا نـسبت آن بـه واقعیّ

 .خارج و عدم آن، متساوی است
 .است آنچه اصیل است مصداق حقیقت : دومۀممقدّ

 .، پس وجود اصیل استت اصیل نیست ماهیّ:نتیجه
 

 های دسته دوم  بررسی برهانـ٣ـ٣
 ل برهان اوّـ١ـ٣ـ٣

 : و تقریر آن به شرح زیر است آورده)١٧ـ١٥( المشاعربرهان ذیل را مالصدرا در کتاب 
 ت به وجود،صاف ماهیّت و اتّ   اگر وجود اصیل نباشد، عروض وجود بر ماهیّ        : اول ۀممقدّ    
ـ             اتّ  زیـرا   .صاف تحلیلـی عقلـی    صاف خارجی و عروض حلولی خواهد بود، نـه عـروض و اتّ

م بـر    متقدّ ۀ یعنی ماهیت، در مرتب    ،ت اصیل باشد، موصوف و معروض وجود      چنانچه ماهیّ 
صاف خارجی نیز همـین     صاف، موجود خواهد بود، و مالک عروض حلولی و اتّ         عروض و اتّ  

 باشد، مانند زید سفید است، یا صفت انتزاعی         است، خواه عارض، صفت انضمامی خارجی     
 بـر   ؛صفت سلبی باشد، نظیر زید کور اسـت       ماست، یا    عقلی باشد، مثل آسمان باالی سر     

ـ   صاف تحلیلی عقلی، کـه معـروض از تحـصّ         خالف عروض و اتّ     از  ت مـستقلّ  ل و موجودیّ
یل عقلـی   صاف به اعتبار تحل   عارض برخوردار نیست، بلکه تفکیک و جدایی و عروض و اتّ          

است، مانند عروض فصل بر جنس خود که بدین معنا نیست که جنس در خارج یا ذهن                 
ل و وجود است، بلکه تنها بدین معناست که مفهوم فصل غیـر از              بدون فصل دارای تحصّ   

 .حدندل با هم متّمفهوم جنس است، هرچند در وجود و تحصّ
صاف خـارجی و  ت به وجود، اتّصاف ماهیّ ت و اتّ   ولی عروض وجود بر ماهیّ     : دوم ۀممقدّ

  کـه   زیـرا محـال اسـت      .صاف تحلیلی عقلی اسـت    عروض حلولی نیست، بلکه عروض و اتّ      
 .آیـد گرنه دور یـا تسلـسل الزم مـی        م بر وجود خود موجود باشد، و       مقدّ ۀت در مرتب  ماهیّ

 همـین   ۀواسط م بر وجود خود موجود باشد، یا به        مقدّ ۀت در مرتب  بدین بیان که اگر ماهیّ    
ت بـه وجـودی     م شیء بر نفس است، و چنانچه ماهیّ        که مستلزم تقدّ   ،ود موجود است  وج
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م موجود است، یـا    مقدّ ۀت در رتب  هم چون بنا به فرض، ماهیّ      غیر از آن، موجود باشد، باز     
به همین وجود موجود است، که مستلزم دور خواهد بود، و یا به وجـود دیگـری موجـود                   

 .است که مستلزم تسلسل خواهد بود
 .وجود اصیل است: نتیجه
ـ            گونه که مالحظه می    همان ت شود مفاد استدالل مذکور این اسـت کـه اصـالت ماهیّ

تـوان بـه صـورت    برهان مذکور را می . و بنابراین محال استتمستلزم دور یا تسلسل اس 
 :زیر بیان کرد

ـ            اگر ماهیّ : ل اوّ ۀممقدّ ـ  ت اصیل باشد، عروض وجـود بـر ماهیـت و اتّ ت بـه   صاف ماهیّ
 .صاف خارجی و عروض حلولی خواهد بود که مستلزم دور یا تسلسل استوجود، اتّ
 .تالی باطل است؛ زیرا دور و تسلسل محال است:  دومۀممقدّ

 .، پس وجود اصیل استماهیت اصیل نیست: نتیجه
 

  برهان دومـ٢ـ٣ـ٣
) ٦٩( رسـالة فـی الحـدوث     و  ) ١٨ـ١٧( المشاعرهین در کتاب    دومین برهان را صدرالمتألّ   

 : بیان آن به شرح زیر استکهذکر کرده 
ـ       اگر وجود اعتباری و ماهیّ     :ل اوّ ۀممقدّ حرکـت   ق خـارجی هـر    ت اصـیل باشـد، تحقّ

 نوعی به دنبال یکدیگر خواهد      تنهایت ماهیّ  ق خارجی بی   مستلزم تحقّ  اشتدادیِ متناهی 
شـدید و    های کیفی، مراتـبِ    ، مانند حرکت  )استکمالی(های اشتدادی     زیرا در حرکت   .بود

نهایـت   ی است که تـا بـی      صل و ممتدّ   امر متّ   چون حرکتْ  .ضعیف نامتناهی متصوّر است   
یـک از    ت قابل انتزاع اسـت، و هـر       نهایت ماهیّ   آن بی  یسام است، و از حدود اجزا     نقا قابل

ای بـرای جـنس خـود       هـای اشـتدادی، نـوع جداگانـه        مراتب ضعیف و شدید در حرکـت      
 افـراد یـک نـوع        چه، اگر مراتب ضعیف و شدیدْ      .ی یک نوع  ود، نه افراد برا   شمحسوب می 

، چنـین حرکتـی     ل در صورت اوّ   ؛صه است، یا نه   ها یا در عوارض مشخّ     باشند، اختالف آن  
 بـه   .االشتراک اسـت   االمتیاز عین مابه   به  زیرا در حرکت اشتدادی ما     ،اشتدادی نخواهد بود  

 شـدید نـسبت بـه مراتـب          سـیاهی  ۀ مرتبـ   در اشتداد تـدریجی رنـگ سـیاه،        ،طور مثال 
 از سـیاهی داشـته      تر، سهم بیشتری از خود سیاهی دارد، نه این که چیـزی غیـر              ضعیف

 .صورت نگرفته اسـت  شود، و گرنه اشتداد در سیاهی ضعیف یافت نمیۀباشد که در مرتب 
ت سیاهی باشد، افراد آن یا همـه ضـعیف          م ماهیّ ت مقوّ این که اگر ضعف یا شدّ      عالوه بر 
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ـ     ؛د، یا شدید  خواهند بو  د، هـیچ  نت سـیاهی باشـ   و اگر ضعف و شدت هـر دو مقـوم ماهیّ
 بـا هـم     تواند ضعف و شدت در یـک مرتبـه را         فردی نخواهد داشت؛ زیرا هیچ فردی نمی      

 یعنی چنانچه اختالف افـراد ضـعیف و شـدید بـه عـوارض               ،و در صورت دوم   . واجد باشد 
ت خواهـد بـود کـه از دیـدگاه          اهیّها در خود م    صه مربوط نباشد، ناگزیر اختالف آن     مشخّ
 .هیـت را محـال مـی داننـد، مـردود اسـت             تـشکیک در ما    کههین  ائیان و صدرالمتألّ  مشّ

های اشتدادی، انواع نامتنـاهی بـرای        بنابراین، مراتب ضعیف و شدید نامتناهی در حرکت       
 .شوندجنس خود محسوب می

نهایـت    نوعی بی  ایه تاز ماهیّ   نیست که هر حرکت اشتدادی     ولی چنین :  دوم ۀممقدّ
 و منتهای حرکت محـصورند      کنند و بین مبدأ   ق خارجی بالفعل پیدا می    تدریج تحقّ  که به 

 .این محال است  متناهی باشد، و زیرا مستلزم آن است که نامتناهی.پدید آید
 . وجود اصیل است:نتیجه
ستلزم ت م گونه که آشکار است، مفاد استدالل مذکور این است که اصالت ماهیّ            همان

 . متناهی باشد و این محال استآن است که نامتناهی
 

  برهان سومـ٣ـ٣ـ٣
و به شرح زیر تقریـر      آورده   )٨٤ـ٣/٨٣ (حکمة المتعالیة اصدرا در کتاب ال   ملّاین برهان را    

  :شودمی
نهایـت اجـزای     ب از بـی    مرکّ اصیل باشد، هر حرکت اشتدادی    ت   اگر ماهیّ  :ل اوّ ۀممقدّ
ـ        زیرا .اهد بود زای متتالی خو  الیتجّ هـای نـوعی     ت از حدود اجزای نامتناهی حرکت، ماهیّ
ناپـذیر    تجزیـه  رو،  از ایـن   ،فاقد امتداد و  )  حرکت نهایت اجزای ( و چون حدّ     شود می انتزاع

ی بالفعـل    نوع تنهایت ماهیّ  ت اصیل باشد، هر حرکت اشتدادی از بی       است، چنانچه ماهیّ  
 .ب خواهد بود مرکّیکدیگرند رناپذیر و در کنا که فاقد امتداد و تجزیه

 :زیرا ، تالی محال است: دومۀممقدّ
 .محال است  از اجزائی که خود فاقد امتدادند، که امری است ممتدّ،ب حرکتترکّ )یک
 . محال است،اند، بنا بر دالیلی که حکما ذکر کردهازجزء الیتجّ )دو

 .ت اصیل نیستماهیّ: نتیجه
، ت مستلزم محال   اصالت ماهیّ  ،استدالل مذکور  بر اشود، بن گونه که مالحظه می    همان
  .است، متتالی نهایت اجزای الیتجزایب هر حرکت اشتدادی از بییعنی ترکّ
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  برهان چهارمـ٤ـ٣ـ٣
و به صورت زیر قابل بیـان       ذکر کرده    )١٧( المشاعراصدرا در کتاب    چهارمین برهان را ملّ   

  :است
هـا    نفسه اعراض که عین وجود لغیره آن       د فی اگر وجود اصیل نباشد، وجو    :  اول ۀممقدّ

ت اعـراض اصـیل باشـد،        به عبارت دیگر، اگر ماهیّ     .ت اعراض خواهد بود   است، عین ماهیّ  
ها در   شان و حلول آن   اتموضوع ها برای   اعراض که عین وجود آن     نفسه و مستقلّ   وجود فی 
ـ   .ها خواهد بود   ت آن  است، عین ماهیّ   اتشانموضوع ـ   زیرا موجودیّ ذات از آن ماهیـت     ت بال

هـا در جـسم      ها خواهد بـود، نـه حلـول آن         ت آن اعراض است، و وجود اعراض عین ماهیّ      
 ).عرضیت(

ت ها است، عین ماهیّ    نفسه اعراض که عین وجود لغیره آن        ولی وجود فی   : دوم ۀممقدّ
هـا   ها در موضوع خود است، و حلول آن         زیرا وجود اعراض همان حلول آن      ،اعراض نیست 

ست، هماننـد موضـوع     ها نفسه آن  ها که عین وجود فی     ت آن  خود، یعنی عرضیّ   در موضوع 
 .ها باشد ت آنکه عین ماهیّ ها و زائد بر آن است، نه این ت آناعراض، خارج از ماهیّ

 .ت اصیل نیست ماهیّ:نتیجه
ت مـستلزم   گونه که معلوم است مفاد استدالل مذکور این است که اصالت ماهیّ            همان

 . آن بدیهی استۀهاست که بطالن و استحال ت آنعراض با ماهیّت وجود اعینیّ
 

  نقد و بررسیـ٤ـ٣
 زیرا .رسدتر به نظر میوافی به مقصود و قوی ظاهراًل  اوّ ۀهای مذکور، دست   از میان برهان  

تـوان  کند کـه مـی    های امر اصیل از ماهیت، اصالت وجود را اثبات می          از راه سلب ویژگی   
ـ    ،چه .استدالل فلسفی برای نیل به هدف مزبور است       ترین راه    گفت نزدیک  ت  خـود واقعیّ

گرنه مستلزم انقـالب عـین بـه        شود، و ت است، هرگز به ذهن منتقل نمی      که عین خارجیّ  
ـ    ت از قبیل منـشأیّ    های واقعیّ  که محال است، ولی ویژگی     ذهن خواهد بود   ب ت بـرای ترتّ

ز راه علـم     کـه ا   نـد ا  اموری ات بودن  و اثر علت و مجعول بالذ      ،، مبدأ وحدت بودن   آثار اشیا 
ـ         ها را به    و عقل سلیم آن    اند  حصولی قابل دستیابی   ت خـارجی   عنـوان لـوازم و آثـار واقعیّ

ـ       ، از این رو   ،و پذیرد می ـ   راه اثبات اصالت وجود و اعتباریّ  .ت را همـوار مـی سـازد       ت ماهیّ
 از راه استدالل  علم به وجودات یا از طریق علم حضوری است، یا  ،گویدکه صدرا می   چنان

: نکــ   (دیگری نیست    ها چیز  ها که حاصل آن جز معرفت ضعیف به آن         به آثار و لوازم آن    
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ـ           همـان  ، به نظر نگارنـده    ،هالبتّ. )١/٥٣،  الحکمة المتعالیة  ت گونـه کـه آثـار و لـوازم واقعیّ
، نسبت مفهوم وجود نیز بـه آثـار و لـوازم حقیقـت              ندا ات قابل سلب  خارجی از ذات ماهیّ   

ـ            نی و عدم آن   عی هـای   ی و از معقـول    ها متساوی است، و مفهوم وجود از آن جهت که کلّ
ص ت خارجی کـه مـساوق بـا تـشخّ    ثانی فلسفی است هیچ حکایتی از آثار و لوازم  واقعیّ    

های امر اصیل از مفهوم وجود نیز قابل سـلب            آثار و لوازم ویژگی    ،رو ، از این   و است، ندارد 
بود و شاید به همین جهت اسـت        نیاز از برهان می    دیهی و بی  ، و گرنه اصالت وجود ب     است
 راه مشاهده و علم حضوری هین در اثر دیگر خود معرفت به وجود را تنها ازصدرالمتألّ که

 .)٦، الشواهد الربوبیه: نکـ ( و برهان داند، نه از راه حدّ ممکن می
کند، زام امور محال ابطال میت را از راه استلها که اصالت ماهیّ  دوم از برهانۀا دستامّ

ت نیز ماننـد اصـالت       زیرا اصالت ماهیّ   .ل نیست  اوّ ۀت همانند دست  از لحاظ اتقان و تمامیّ    
مبتنـی بـر اصـالت ماهیـت،         اسـاس نظـام فلـسفی      آفرین است و بر    ای نظام هوجود نظریّ 

ل از  ن اوّ  برهـا  ، به طور مثـال    .کند خود را پیدا می    حلّ های مورد استناد راه    استلزام محال 
صاف ت و اتّ  ت را از طریق استلزام عروض حلولی وجود بر ماهیّ          دوم که اصالت ماهیّ    ۀدست

که   درحالی .کند آن دور و تسلسل فرض شده، ابطال می        ت به وجود که الزم    خارجی ماهیّ 
ق در خارج و موجـود بالـذات   ت عین تحقّ  ت وجود، ماهیّ  اعتباریّ ت و بر فرض اصالت ماهیّ   

تا نوبـت بـه عـروض حلـولی         وجود بیش از یک مفهوم اعتباری نخواهد بود          و   خواهد بود 
لـسل نمایـان    ت به آن برسد و مـشکل دور یـا تس          صاف خارجی ماهیّ  ت و اتّ  وجود بر ماهیّ  

و با  ناتمام اساس اصالت وجودْ ر دوم بۀهای دوم و سوم از دست  برهان،عالوه بر این. گردد
 :ندا های زیر مواجه اشکال
انتـزاع   ه و ذهنـی حرکـت     های وهمی و فرضی که از حدود اجزای بـالقوّ          ت ماهیّ )یک

ـ   ، درحالی ندا های واقعی فرض شده    تد، ماهیّ نشومی شـیء از خـود آن       ت واقعـی  که ماهیّ
 به عبارت دیگر، هر حرکـت یـک موجـود    .شود، نه از اجزای فرضی و ذهنی آن     انتزاع می 

ـ      ، و ت است  است که فقط دارای یک ماهیّ      صل و ممتدّ  متّ هـای   تگرنه باید به تعـداد ماهیّ
 .فرضی و ذهنی دارای وجود باشد که این خالف فرض و محال است

کـه اگـر     شـده، درحـالی     فرض  حرکت ۀ بالقوّ یت اجزا  مستلزم فعلیّ  ت اصالت ماهیّ  )دو
 یبر اصـالت وجـود نیـز هـر حرکتـ           ه باشد، بنا   بالقوّ یت اجزا مقتضی فعلیّ داشتن  اصالت  
 در هر صـورت، حرکـت   ، زیرا.ناپذیر خواهد بود لفعل نامتناهی و تجزیهز اجزای با ن ا متکوّ
 .پذیر است ه و وهمی تقسیم بالقوّینهایت به اجزا تا بی



 

 برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجودبررسی   
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٨٣

  نتیجهـ٤
 صـدرا دو     کـه  کندهین در باب اثبات اصالت وجود تأیید می       های صدرالمتألّ  بررسی برهان 

 :رهیافت عمده برای اثبات اصالت وجود در پیش گرفته است
ـ      اثبات اصالت وجود از راه سلب ویژگی       .١ ل از  اوّ ۀت کـه دسـت    های امر اصیل از ماهیّ
ریـن راه    نزدیکـت  تـوان گفـت   های اصالت وجود بر این رهیافت مبتنی است، و می          برهان

ت عینی به ذهـن مـستلزم        زیرا گرچه انتقال واقعیّ    .فلسفی برای اثبات اصالت وجود است     
 و مبدأ ب آثار اشیات برای ترتّمنشأیّ  مانند،تای واقعیّه انقالب و محال است، ولی ویژگی

توانـد مبنـای    مـی ،رو  از ایـن ، وز طریق علـم حـصولی قابـل ادراک اسـت     ا ،وحدت بودن 
 .استدالل برای اصالت وجود قرار گیرد

ت از طریق استلزام لوازم محال که خود به اثبات اصالت وجـود             ابطال اصالت ماهیّ  . ٢
 . های صدرایی اصالت وجود بر این اساس استوار است وم از برهان دۀانجامد و دستمی

زیـرا   ،ت کمتـری برخـوردار اسـت       دو رهیافت نشان داد که دومی از قوّ        ۀه مقایس البتّ
مبتنـی بـر     اسـاس نظـام فلـسفیِ      د بر نآیت الزم می  هایی که بر فرض اصالت ماهیّ      محال

 .ندا گیری و دفع ت قابل پیشاصالت ماهیّ
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