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چکیده

ملّاصدرا دربارۀ قضایای وجودی چهار نظریّۀ گوناگون عرضه کرده است که در بادی امر
مغایر با یکدیگر به نظر میرسند .مدّعای این مقاله آن است که اگر این چهار نظریّـه را
از دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیّت مورد تحقیق قرار دهـی ،،وـواهی ،دیـد کـه
اوّالً قابل تقلیل به دو نظریّه میباشند و دوم اینکه راهحلهای ملّاصدرا دربارۀ قضـایای
وجودی صرفاً منحصر در ممکنات است و اساساً دربارۀ واجب مطرح نمیگردد.

کلیدواژهها :هلیّۀ بسیطه ،ثبوت الشیء ،عکسالحمل ،عارض ماهیّت ،تجرید همراه تخلیط
 .1طرح مسئله

هلیّۀ بسیطه که حاکی از وجود چیزی است و در پاسخ به هل بسیطه میآید (مطهـری،
شرح منظومه ،)00 ،یکي از مه،ترین مسائل فلسفی است که پیامـدها کممـي مهمـي

نیز دربرداشته است .حال مسئلۀ مهمي که بيدرنگ دربارۀ این قضایا مطرح ميشود این
است که آیا میتوان این قضایا را پذیرفت یا ویر؟ این مسئله از دیرباز میـان فیلسـوفان
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .فارابی ،بنیانگـذار فلسـفۀ اسـممی ،از دو دیـدگاه
متفاوت تجربي و متافیزیکي به این پرسش پاسخ داده اسـت (مجموعـه رسـائل فـارابی:
رسالة فی مسائل متفرقة .)3 ،این مسئله در میان فمسفۀ غربی نیز مطرح بوده اسـت .از
٭ نویسندۀ مسئول :دانشجو کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.m.gholasi@rocketmail.com /

٭٭ استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.
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جمله کانت که منکر وجود هلیّات بسیطه ميباشد .ریشۀ این پندارش در اینجاسـت کـه
گویا هر قضیّهای ميباید مصداق «ثبوت شیء لشیء» باشد و از آنجـا کـه هلیّـات بسـیطه
مصداق آن نیست ،بنابراین مورد انکار قرار گرفته است (کانت ،سـنجش وـرد نـا .)113 ،
این اشکالی بود که برای فیلسوفان مسلمان نیز مطرح گردید ،زیرا هلیّات بسیطه بـا قاعـدۀ
فرعیّه سازگاری نداشت .فیلسوفان مسلمان اصلی به نام قاعدۀ فرعیّه را مطرح میکنند کـه
مفاد آن این است« :ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبـت لـه» .مطـابق ایـن اصـل ،ثبـوت
وجود برای ماهیّت مستلزم وجود سابق ماهیّت است و در نتیجه محـذور «تقـدّم شـیء بـر
نفس» یا «تسلسل» الزم میآید که هر دو محذور باطل است .بنابراین ،فیلسـوفان مسـلمان
هر کدام مفرّی برای آن جستند .پذیرش یا عدم پـذیرش هلیّـات بسـیطه پیامـدهای مهـ،
دیگری نیز در علوم مختلف ،از جمله در فلسفۀ دین دارد .زیرا با انکار ایـن قضـایا بروـی از
ادلّۀ مطروحه برای اثبات وجود ودا ،از جملـه برهـان وجودشـناوتی و بـه تبـن آن برهـان
جهانشناوتی ،از اعتبار ساقط میشـوند .صـدرالمتألهین نیـز بـه تحلیـل هلیّـات بسـیطه
پرداوته و راهحلهای مجزّایی ارائه کرده است .این پژوهش درصدد جمـن میـان ایـن آرا و
یافتن ارتباط وثیقي میان آنها ميباشد.
 .2انواع هلیّۀ بسیطه
نحوۀ تفسیر هلیّۀ بسیطه و راهحلهای ملّاصدرا در این زمینه منوط به نوع موضـوع ایـن
قضایا است .از نظر او ،موضوع هلیّات بسیطه دو گونه است0 :ـ ممکنات 0ـ واجب.
 .1 .2هلیّات بسیطه در ممکنات
نظریّات ملّاصدرا در این وصوص را ميتوان در چهار راهحل ارائه کرد0 :ـ ثبـوت الشـیء
0ـ عارض ماهیّت 9ـ عکسالحمل 4ـ تجرید همراه تخلـیط .مـدّعا ایـن پـژوهش ایـن
است که ميتوان این راهحلها را به دو راهحل تقلیل داد :یکی مبتنی بر اصالت ماهیّت و
سه تای دیگر مبتني بر اصالت وجود .بدین گونه که راهحل ثبوت الشيء بنـا بـر اصـالت
ماهیّت و سه راهحل دیگر یعني عارض ماهیت ،عکس الحمل ،تجرید همراه تخلیط 0،بنـا
بر اصالت وجود ميباشد.
 .3نظر ملّاصدرا در مورد هلیّۀ بسیطه مبتنی بر اصالت ماهیّت
 .0از سه راهحل مبتني بر اصالت وجود ،راهحل عارض ماهیت و نیز راهحل تجرید همـراه بـا تخلـیط را نمـيتـوان
همسان با عکسالحمل مبتني بر اصالت وجود دانست .زیرا ملّاصدرا راهحل عـارض ماهیّـت را اساسـاً در وجـود
ذهني مورد بحث قرار ميدهد و راهحل تجرید همراه با تخلیط را به تعبیر وودش در مقام مماشات با قوم مورد
بررسي قرار داده است.
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طبق نظر ملّاصدرا مفاد قضایای هلیّۀ بسیطه ثبوت الشیء اسـت ،نـه ثبـوت شـيء لشـيء
یعني نه ثبوت چیزی برای ماهیّت .و محمول چنین قضایایي یعني «وجود» در وـار عـین
حصول ماهیّت است و چیزی بر موضوع نمیافزاید .ملّاصـدرا سـخن ابـنسـینا را در تأییـد
گفتار وویش گواه ميآورد که در این باره با او هـ،رأ اسـت .از نظـر ابـن سـینا ،موضـوع
فلسفۀ اولی موجود به ما هو موجود اسـت ،و موجـود بـر دو قسـ ،اسـت :واجـب و ممکـن.
ابنسینا اثبات ميکند که وجودِ ممکن نمیتوانـد از ناحیـۀ وـودش باشـد و بایـد از جـای
دیگر بر آن عارض شود .در نتیجه ،از نظر ابنسینا وجود یک عـرض اسـت ،امّـا نـه ماننـد
سایر اعراض (ابنسینا ،التعلیقات .)035 ،و با ارائۀ دو دلیل نشان مـیدهـد کـه عرضـیّتِ
وجود از قبیل عرضیّتِ سایر اعراض ،مانند سفیدی که حالّ در یک موضوع باشد ،نیست.
دلیل اول .در حمل بیاض بر جس ،و صدق هر محمولی غیر از جسـ ،،سـه امـر الزم
است :وجود موضوع ،مفهوم محمول ،و وجود محمول در موضوع کـه همـان رابـط میـان
موضوع و محمول است .امّا هنگامیکه وجود محمـول قـرار مـیگیـرد ،موضـوع و وـود
0
محمول کفایت میکند.
دلیل دوم .به دلیل احتیا سایر اعراض به وجودِ موضوع ،در موجود بودن و استغنا
وجود ،در موجود شدن از وجودِ موضوع ،وجود نفسی اعراض عین وجود لغیره آنهاست،
امّا صحیح نیست گفته شود که وجود نفسی وجود عین وجود او در موضوع است به ایـن
معنا که وجود دارای وجود باشد ،بلکه بدین معناست که وجودِ موضـوع عبـارت اسـت از
نفس تحقّق ماهیّت ،نه اثبات وجود برای ماهیّت .امّا سـایر اعـراض دارای وجـود نفسـی
میباشند که وجود نفسی آنهـا عـین وجـود آنهـا در موضـوع اسـت (صـدرالمتألهین،
الشواهد الربوبیة .)00 ،توضیح مطلب این است که اعراض در وجودشان نیازمند موضـوع
هستند ،امّا وجود در وجودش نیازمند موضوع نیست .بنابراین الزم نیست که وجود را به
موضوع ،یعنی ماهیّت ،متکی کنی .،برومف اعراض دیگر که متکی به موضوع میباشـند
چون وجودشان وابسته به موضوع است .پس نسبت وجود که به اصطمح حکما عارض بر
ماهیّت است نه مانند نسبت سایر اعراض اسـت بـه موضـوعات وـود تـا الزم باشـد کـه
ماهیّت ،وود ،قبل از وجود ،ثبوت و وجودی مستقلّ از وجود چه در ذهن و چه در وار
داشته باشد و سپس وجود عارض بر وی گردد .چنانکه نسبت بیاض به جسـ ،مسـتلزم
این است که جس ،قبل از عروض بیاض موجود و ثابت در ذهـن و یـا در وـار باشـد و
 .0الزم به ذکر است که آنچه ابن سینا به عنوان دلیل ذکر نموده چیزی جز تقریر وود مسـئله بـا عبـارتی دیگـر
نمیباشد .بنابراین نمیتوان آن را دلیل قلمداد کرد.
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سپس بیاض بر وی عارض گردد و به وی نسبت داده شود .زیرا معنـای «انسـان موجـود
است» فقط عبارت است از تحقّق و موجودیّت انسان ،نه اثبات وجود برای انسان .بروـي
به علّت اینکه سخن ابنسینا را در با عرضـیّت وجـود بـه معنـا عـروض اصـطمحي
پنداشتند ،او را مورد انتقاد قرار دادند (نکـ  :ابنرشد ،تفسیر مابعدالطبیعه.)909/0 ،
در این نظر وجود بر ماهیّت عارض شده (البتّه نه عروض اصطمحی) و به ماهیّـت تحقّـق
میدهد و ماهیّت به دلیل انتسا با وجود ،ثبوتی حقیقی مییابد .بنابراین ،این راهحلّ صـبغۀ
اصالت ماهوی دارد .مطابق این نظر ،ملّاصدرا قضایای هلیّۀ بسیطه را مـیپـذیرد و مفـاد ایـن
قضایا را ثبوت الشیء یا همان ثبوت ماهیّت میداند .امّا ملّاصدرا بعد از آن بیان مـیکنـد کـه
راهحل مذکور بر اساس نظریّۀ جمهور حکماست که معتقـد بودنـد ماهیّـت موجـود اسـت و
وجود از عوارض آن است (صـدرالمتألهین ،الشـواهد الربوبیـة .)00 ،امّـا در واقـن بـه چنـین
پاسخی نیاز نیست و میتوان راهحلّی مستحک،تر بیان کرد که مبتنی بر اصالت وجود باشد.
 .4نظر ملّاصدرا در مورد هلیّۀ بسیطه مبتنی بر اصالت وجود
در این نظر ،عروض وجود بر ماهیّت ثبوت الشیء نیست ،زیرا ثبوت الشیء یعنـی ثبـوت
ماهیّت ،درحالیکه بنابر مسلک ملّاصدرا ،وجود به ماهیّت تحقّق نمیدهـد ،بلکـه وجـود
متحقّق میشود و ماهیّت به واسطۀ اتّحاد با وجود متحقّق دیـده مـیشـود و تحقّـق آن
بالعرض است ،نه اینکه ثبوتی حقیقی بیابد.
بر اساس این راهحل ،نه ماهیّت متّصف است به وجود و نه وجود عارض بـر ماهیّـت،
بلکه آنچه حقیقتاً در وار موجود است نفسِ حقیقت وجود است که بـه ذات وـویش
موجود است .امّا ماهیّت امری متّحد با وجود است .اتّحاد آن دو از قبیل اتّحـاد حـاکی و
محکی است ،نه نسبت حقیقت و واقعیّت (همان.)00،
ملّاصدرا تصریح میکند که میان وجود و ماهیّت نوعی ممزمـۀ عقلـی برقـرار اسـت.
تمزم عقلی عبارت است از معیّت دو چیز به حک ،عقل که یا میان علّـت و معلـول و یـا
میان دو معلولِ علّت واحد وجود دارد .در مسـئلۀ ممزمـت وجـود و ماهیّـت ،قسـ ،دوم
(ارتباط دو معلولِ علّت واحد) صحیح نیست ،زیرا ماهیّت مجعول نیست .بنـابراین ،قسـ،
اوّل باقی میماند یعنی یکی از دو امر ،علّت وجود دیگری باشد .در این ممزمـه ماهیّـت
مقتضی وجود نیست ،زیرا الزم میآید که ماهیّت قبل از وجود موجود باشد که این امـر
محال است .پس آنچه تقدّم دارد وجود است ،امّا نه بـه ایـن معنـا کـه وجـود مـ ثر در
ماهیّت باشد ،زیرا ماهیّت مجعول نیست ،بلکه به این معنا که اصل در تحّقق ،وجود است
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و ماهیّت در هستی تابن آن به شمار میآید .تابن بودن ماهیّت نسـبت بـه وجـود ماننـد
تابعیّت سایه از شاوص و یا شبح از صاحب شـبح اسـت .بنـابراین در ایـن نـوع ارتبـاط،
مسئلۀ تأثّر مطرح نیست بلکه باید گفت که وجود بالذات موجود است و ماهیّـت بـالتبن.
پس وجود و ماهیّت اتّحاد دارند و اتّحاد میان آن دو از قبیل اتّحـاد حـاکی و محکـی یـا
اتّحاد حقیقت و مجاز است (صدرالمتألهین ،الشواهد الربوبیة .)1 ،بنـابراین ملّاصـدرا نیـز
مانند ابنسینا معتقد است که وجود یک محمول انضمامی یـا بـه عبـارت دیگـر عـرض
اصطمحی نیست .از نظر او ،اساساً وجود از سنخ ماهیّت نیست تا جوهر یا عرض دانسـته
شود (صدرالمتألهین ،ترجمه و شرح شواهد الربوبیة.)01 ،
در برابر کسانی 0که ميگویند «وجود عرض است» و برای اثبات آن استدالل مـیکننـد
که وجودِ معلول دارای موضوعی است که وجود بر آن عارض میگردد ،و هر عرضی متقـوم
به این است که در موضوعاش موجود باشد ،ه،چنانکه سفیدی عارض جس ،است ،وجـود
نیز عارض ماهیّت است و متقوّم به این است که آن را به ماهیّـت نسـبت دهـی ،،ملّاصـدرا
پاسخ میدهد که نسبت وجود به ماهیّت مانند نسبت عرض به موضوع آن نیست .و قیـاس
وجود و ماهیّت به سفیدی و جس ،قیاس من الفـارق اسـت زیـرا عـرض و موضـوع وجـود
مستقلّی دارند ،منتها یکی بر دیگری عارض میشود و نوعی از عدم را از آن طرد مـیکنـد،
امّا وجود و ماهیّت در ذهن و وار متحدند .بنابراین قابلیّت و مقبـولیّتی در کـار نیسـت و
گرنه تقدّم شیء بر نفس الزم میآمد زیرا بنابر قاعدۀ فرعیّه ،معروض بایـد قبـل از عـارض
موجود باشد (صدرالمتألهین ،ترجمه و شرح شواهد الربوبیة.)00 ،
از نظر ملّاصدرا گرچه وجود و ماهیّت با یکدیگر متّحدند و تقدّم و تأوّری میان آنها متصـوّر
نیست ،امّا از نظر مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند و در تحلیل عقلی از یکدیگر متمایز ميشوند.
 .5تغایر مفهومی وجود و ماهیّت
ملّاصدرا در بحث زیادت وجود بر ماهیّت تصریح میکند که وجود نه جزء ذات و نه تمام
ذات است بلکه به لحاظ مفهوم با ماهیّت متغایر است و زیادت وجود بر ماهیّت به معنای
مباینت آن دو در متن وار نیست بلکه به این معناست کـه ممکـن بـه جهـت فقـرش
مشتمل بر معنای دیگری غیر از حقیقت وجود است که آن مفهوم از جهت فقرش از آن
انتزاع میشود .پس میتوان گفت که حمل وجود بر ماهیّـت حمـل ذاتیّـات بـر ماهیّـت
نیست (صدرالمتألهین ،الحکمة المتعالیة.)044/0 ،
 .0بهمنیاربن مرزبان« :فإن وجود المعلول عرض و کل عرض فانه متقوم بوجوده فی موضوعه و کذلک حال الوجـود
فان وجود االنسان مثمً متقوم باضافة ال االنسان ،و وجود زید متقوم باضافة الی زید» (التحصیل.)030 :
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طبق نظر او ،اگر وجود و ماهیّت به حسب معنا متفاوت نباشند ،الزم میآید که:
0ـ قضیّۀ «انسان موجود است» بیفائده باشد.
0ـ معنای قضیّۀ «انسان انسان است» و «انسان موجود است» یکسان باشد.
9ـ تصوّر یکی از آن دو (وجود و ماهیّت) بدون دیگری امکانپذیر نباشد.
و این لوازم جملگی باطلاند ،پس ملزوم آنها باطل است (صـدرالمتألهین ،المشـاعر .)01 ،بـه
جهت تفاوت آنها در تحلیل عقلی ،عقل قادر است که وجود و ماهیّت را تحلیـل کنـد و
به تقدّم یکی بر دیگری حک ،کند.
 .6تقدّم و تأخّر در ظرف خارج

حک ،عقل به حسب واقن این است که وجود بر ماهیّت تقدّم دارد یعنی در عال ،واقـن و
نفساالمر عقل آن مصداق را تحلیل میکند و تشخیص میدهد که آنچه بالذات موجود
است وجود است و ماهیّت بالعرض وجود دارد .بنابراین در نفساالمـر وجـود بـر ماهیّـت
تقدّم تحلیلی دارد (فیاضي ،هستي و چیستي در مکتب صدرایي.)040 ،
صدرالمتألهین این نظر را چنین بیان کرده است« :وجود در هر چیزی موجود بالذات
و متحصّل به وود است و نسبتاش به ماهیّت مانند نسبت نور است به شیء نورانیشده،
ه،چنانکه نور ذاتاً نورانی است و غیر آن به واسطۀ نور نورانی ميشود .و کـلّ وجـود در
هر مرتبها و برا هر ماهیّتي موجود بالذات است و ماهیّت به واسطۀ آن وجود موجود
0
ميشود».
بر اساس این راهحل ،حقیقت وارجی عبارت است از وجود ،و ماهیّت تابن آن اسـت.
در مقام واقن ،وجود مقدّم است و ماهیّت م وّر .پس بنا بر اصالت وجود ،هلیّات بسـیطه
یا حمل وجود بر ماهیّت از با عکسالحمل است .بـه عنـوان نمونـه ،در قضـیّۀ «انسـان
موجود است» درحقیقت ،وجود موضوع این قضیه است و ماهیّت محمول آن است .پـس
صورت صحیح قضیّه این است« :این وجود انسان است» .و اگر اتّصاف وجود بـه ماهیّـت،
قضیّهای مرکّب دانسته شود ،با قاعدۀ فرعیّه منافی نیست و بممحذور اسـت زیـرا مفـاد
این قاعده این است که «ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت مثبت له است نه ثابـت» .و در
« .0الوجود فی کل شیء موجود بذاته متحصل بنفسه و نسبته الی المهیات نسبةالضـوء الـی المستضـیء فکمـا ان
الضوء بذاته مضیء و غیره به یصیر مضیئاً کل الوجود فی کل مرتبة و لکل مهیة موجود بذاته و تصیر المهیة بـه
موجودة( ».صدرالدین ،محمد بن ابراهی ،،الرسائل)001 :
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حمل ماهیّت ب ر وجود ،وجود از ثبوتی حقیقـی و بـدون نیـاز بـه وجـو ِد زائـد بروـوردار
میباشد و ماهیّت دارای ثبوتی مجازی است (جواد آملي ،رحیق مختوم.)901 /0 ،
عبارت ملّاصدرا در این با چنین است« :معنای گفتۀ ما ’انسان موجـود اسـت‘ ایـن
است که وجودی از وجودها مصداق مفهوم انسانیّت در وار است و مطابَق برای صـدق
آن مفهوم است .پس از جهتی در حقیقت مفهوم انسان برای وجود ثابت اسـت ،و ثبـوت
مفهوم ماهیّت برای وجود متفرّع بر وجود است .زیرا وجود در وار اصل است و ماهیّـت
تابن آن است .مانند تابعیّت سایه نسبت به شاوص» 0.بنابراین از آنجا که ممک موضوع
تقدّم بر محمول ،و ممک محمول تکیه بر موضوع و تأوّر از آن است .وجود از آن جهـت
که منشأ انتزاع ماهیّت است ،مقدّم بر آن میباشد و لذا در جایگاه موضوع قرار میگیـرد.
بنابراین ،از نظر ملّاصدرا ،وجود نمیتواند محمول انتزاعـی باشـد .زیـرا محمـول انتزاعـی
محمولی است که از حاقّ موضـوع انتـزاع و بـر آن حمـل مـیشـود ،امّـا چیـزی بـر آن
نمیافزاید .محمول انتزاعی از معقوالت ثانی است .این نوع مفاهی ،در مقایسه با مفاهی،
دیگر در ذهن نقش میبندند و در رتبۀ دوم تعقّل هستند .اگـر وجـود محمـول انتزاعـی
باشد ،در آن صورت ،ماهیّت باید منشأ انتزاع وجود باشـد و سـپس وجـود بـر آن حمـل
شود درحالیکه طبق اصالت وجود ،ماهیّت از وجود انتزاع میشود (بنیاد حکمت صـدرا،
حکمت متعالیه و فلسفه معاصر جهان.)039 ،
 .7تقدّم و تأخّر در ظرف ذهن

عقل قادر است موجود را به ماهیّت و وجود تحلیل کند و هر کدام از آنهـا را مجـرّد از
دیگری در نظر بگیرد و به تقدّم یکی بر دیگری حک ،کند .حک ،عقل به حسب ذهن این
اســت کــه ماهیّــت تقـدّم دارد (آشــتیاني ،شــرح رســالة المشــاعر .)099 ،زیــرا انــس بــا
محسوسات باعث شده که در مقام بیان وقاین ،نخست ماهیّات را در جایگاه موضوع قـرار
دهی ،و سپس وجود را بر آن حمل کنی ،و در واقن ماهیّت بر وجود مقدم شود.
از نظر ملّاصدرا ،این نوع تقدّم با انواع پنجگانۀ تقدّم 0متفاوت است .زیرا تقـدّم وجـود
 « .0فقولنا االنسان موجود معناه ان وجودا من الوجودات مصداق المفهوم االنسـانیة فـی الخـار و مطـابق لصـدقه،
بالحقیقة مفهوم االنسان ثابت لهذا الوجود و ثبوته له متفرع علیه بوجه الن الوجود هو االصل فی الخار و المهیة
تابعة له اتباع الظل للشخص( ».صدرالدین ،الرسائل)001 ،
 .0میان فیلسوفان پیش از ملّاصدرا چند نوع تقدّم وتأوّر شهرت داشت0 :ـ تقدّم وتـأوّر رتبـی 0ــ تقـدّم و تـأوّر
طبعی 9ـ تقدّم و تأوّر به شرف 4ـ تقدّم و تأوّر علّی 5ـ تقدّم و تأوّر زمانی 1ـ تقدّم و تأوّر ماهوی 1ـ تقـدّم و
تأوّر دهری که توسط میرداماد افزوده شده است .ملّاصدرا دو قس ،دیگر نیز افزوده است0 :ـ تقـدّم و تـأوّر بـه
حقیقیت و مجاز 0ـ تقدّم و تأوّر به حق .ملّاصدرا معتقد است که تقدّم ماهیّت بر وجود در ظرف ذهـن و تقـدّم
وجود بر ماهیّت در ظرف وار با پنج قس ،اول تقدّم و تأوّر تفاوت دارد (طباطبایی ،نهایة الحکمة.)903 /0 ،
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بر ماهیّت در ظرف وار  ،تقدّم حقیقت و مجاز ،و تقدّم ماهیّت بر وجود در ظرف ذهـن
تقدّم ماهوی است« :در تقدّم وارجی وجود اصل است و بالذات از جاعل صادر میشود و
ماهیّت با آن متّحد میشود و بر آن حمل میگردد .البتّه مانند حمل عرضیّات نمیباشـد
بلکه حمل و اتّحادش با گوهر ذات و وجود است .امّا در تقدّم ذهنـی ماهیّـت بـر وجـود
مقدّم است ،زیرا مفهومِ کلّی ،ذهنی است و ذات آن در ذهن حاصل میشود .در صـورتی
که از وجود صرفاً مفهوم اعتباری حاصل میشود .پس در قضایای ذهنیـه ،ماهیّـت اصـل
است ،زیرا قضایای ذهنیه قضایایی هستند که موضوع آنها در ظرف ذهن است و تقـدّم
ماهیّت در ذهن ،تقدّم ماهیّت نامیده میشـود نـه تقـدّم وجـود .و ایـن تقـدّم بـا اقسـام
0
پنجگانۀ معروف تقدّم تفاوت دارد».
به نظر بروی این سخن ملّاصدرا ،یعني «اصالت ماهیّت در قضایای ذهنیّـه» ،وـالی از
مسامحه نیست .زیرا مراد از اصالت مورد نزاع ،ثبوت واقعی و نفساالمری اسـت .بنـا بـر
اصالت وجود ،در جمین اطوار و اکوان ،تحقّق اوتصاص بـه وجـود دارد .عـدم اصـالت در
موطنی و اصالت در موطن دیگر معنا ندارد .دیگر آنکه نزاع اصالت و عدم اصالت ماهیّت
یا وجود به اعتبار حمل شاین صناعی است ،نه حمل اوّلی ذاتـی .بـه اعتبـار حمـل اوّلـی
ذاتی و قطن نظر از تحقّق وارجی یا ذهنی نه ماهیّت اصیل است و نه وجود .از نظر آنها
مراد ملّاصدرا از «اصالت» همان «اوّلین چیـزی کـه در قضـایای ذهنـی تصـوّر مـیشـود»
میباشد .گرچه ماهیّت به این اعتبار ه ،موجود است و آنچه کـه موجـود نیسـت عـدم
صرف است (آشتیانی ،شرح رسالۀ المشاعر.)099 ،
پس واقعیّت وارجی هنگامیکه در ذهن انعکـاس مـییابـد ،از دو مفهـوم اسـمی تشـکیل
میشود که یکی از آن دو مفهوم ،یعنی مفهوم ماهوی در طرف موضوع قرار میگیرد و مفهـوم
دیگر ،یعنی مفهوم وجود در طرف محمول .از نظر ملّاصدرا ،وجود در این قضیّه وجـود مسـتقلّ
است ،زیرا او اثبات میکند که در عال ،واقن حقیقت وجـود واقعیـت دارد و وجـودِ محمـولی از
آن حکایت میکند .پس این وجود معنای اسمی داشته و در مقابل وجود رابط است.

 « .0إما بحسب الخار فاألصل و الموجود هو الوجود،النه الصادر عن الجاعل بالذات و الماهیـة متحـدة بـه محمولـة
علیه ،ال کحمل العرضیات االحقة ،بل حملها علیه واتّحادها به بحسب نفس هویته و ذاته و اإمـا بحسـب الـذهن،
فالمتقدّم فی الماهیة ،ألنها مفهوم کلی ذهنی یحصل بکنهها فی الذهن ،وال یحصل من الوجود إال مفهومه العـام
االعتباری فالماهیة هی االصل فی القضایا الذهنیة ال الخارجیـة ،و المتقـدّم ههنـا تقـدّم بـالمعنی و الماهیـة ،ال
بالوجود ،فهذا التقدّم وار عن االقسام الخمسةالمعروفة( ».صدرالدین ،محمد بن ابراهی ،،المشاعر.)13 ،
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 .8وجود رابط و وجود مستقل
حکیمان وجود را به دو قس ،وجود فی نفسه و فی غیره تقسی ،میکنند .وجـود فـی نفسـه
وجود محمولی ،و وجود فی غیره وجود رابط در قضایاست .وجـود محمـولی کـه در طـرف
محمول قرار میگیرد ،وجودش در وود و از نظر مفهوم مستقلّ است .امّا وجود رابـط بـین
دو قضیّه ارتباط برقرار کرده و وجودش در طرفین نسبت و قائ ،به دو طرف میباشـد و بـه
عبارت دیگر استقمل مفهومی ندارد .از نظر ملّاصدرا ،وجود محمولی و وجود رابط اوـتمف
نوعی داشته و کاربرد کلمۀ «وجود» بـرای آن دو مشـترک لفظـی اسـت .ملّاصـدرا در دفـن
اعتراض مقدّر که اشتراک لفظی وجود رابط و مستقل منـافی بـا اشـتراک معنـوی مفهـوم
وجود و تشکیک حقیقت وجود است ،میگوید :اتّفـاق در طبیعـت هسـتی ،منـافی انتـزاع
مفاهی ،متباین از آن نمیباشد .البتّه منظور از تباین ،نهایت بعد و اوتمف اسـت( .جـواد
آملي ،رحیق مختوم .)509 /0 0 ،از نظر ملّاصدرا ،در حمل بسـیط یـا حمـل وجـود بـر
ماهیّت ،رابط و نسبتی که میان موضوع و محمول ارتباط برقرار کند ،وجـود نـدارد .امّـا در
حمل غیر وجود بر موضوع ،عموه بر موضوع و محمول چیز دیگری به نـام نسـبت یـا ربـط

نیز وجود دارد (صدرالدین ،الرسائل.)005 ،
ملّاصدرا تصریح میکند که وجود رابط غیر از نسـبت حکمیّـه و هوهویّـت در قضـایا
است .زیرا وجود رابط صرفاً در قضایای ایجابی حملی غیـر از هلیّـات بسـیطه مـیباشـد.
بنابراین درشرطیّات و قضایای سالبه رابط وجود ندارد ،و در واقن در قضایای سالبه سلب
الربط است نه الربط السلبی .امّا نسبت هوهویت در تمام عقود یافت میشود (صدرالدین،
الحکمة المتعالیة.)13 /0،

 .9کیفیت عروض وجود بر ماهیّت
اگر اشکال قاعدۀ فرعیّه در مورد عروض وجود بر ماهیّـت در ظـرف ذهـن مطـرح شـود،
ملّاصدرا پاسخ میدهد که عروض وجود بر ماهیّـت از قبیـل عـارض ماهیّـت یـا عـروض
تحلیلی است و مشمول قاعدۀ فرعیّه نیست .زیرا در عـارض ماهیّـت ،عـارض و معـروض
تغایر حقیقی ندارند و یک وجود در وار تحقق دارد و در واقن عارض و معروضی در کار
نیست ،مانند قضیّۀ «االنسان حیوان» .بنابراین قاعدۀ فرعیّه در حمل اوّلی ذاتی نیز جاری
نیست (آشتیاني ،شرح رسالۀ المشاعر ،001 ،پاورقي) .طبق نظر او ميتوان عارض ماهیّت
و عارض وجود را چنین تعریف کرد:
0ـ عارض ماهیّت :وصوصیّت عارض ماهیّت این است که معروض به سـبب عـارض،
موجود میشود نه پیش از آن ،مانند عروض فصل بر جنس ،و عروض تشـخّص بـر نـوع
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زیرا حصّۀ جنس مانند حیوان به واسطۀ فصل مقسّ ،مانند ناطق ،بالفعل موجود میشـود
نه پیش از آن .همچنین حصّۀ نوع با تشخّص موجود میشود.
0ـ عارض وجود :وصوصیّت عارض وجود عکس عارض ماهیّت اسـت .ماننـد عـروض
سیاهی بر جس ،که عارض بر زید میشود و به واسطۀ زید موجود میشود ،نه اینکه زید
به واسطۀ سیاهی موجود شود بلکه به سبب آن فقط سیاه میشود ،و مانند انتزاعیـات و
اعتباریات .به عنوان نمونه :فوقیت و کوری و نظایر اینها به سبب وجود معروضشان بـه
نحوهای از وجود موجود میشوند (صدرالدین ،الرسـائل .)004 ،از نظـر ملّاصـدرا ،قاعـدۀ
فرعیّه در عارض ماهیّت جریان ندارد ،امّا در عارض وجود جاری است.
ممکن است اشکالی مطرح شود که لحاظ ماهیّت در واقن همان نوعی وجـود یـافتن
ماهیّت در ذهن است و مشمول قاعدۀ فرعیّه قرار میگیـرد ،و محـذور تسلسـل مجـدداً
مطرح میشود (صدرالدین ،المشاعر .)93 ،به بیـان دیگـر ،ثبـوت وجـود بـرای ماهیّـت،
مصداق ثبوت الشـیء لشـیء اسـت و بنـابراین قاعـدۀ فرعیّـه در آن جـاری مـیگـردد
ه،چنانکه محقّق دوانی هلیّۀ بسیطه و اتّصاف هیوال به صورت را دو مورد نقـ قاعـدۀ
فرعیّه میداند و بنابراین این قاعده را انکار کرده و به استلزام عدول کرده است .ملّاصدرا
پاسخ میدهد که ماهیّت دو اعتبار دارد :اعتبار تجرید فقط ،یعنی اعتبار ماهیّت بما هـی
هی بدون ممحظۀ امری و اعتبار ماهیّت به این لحاظ کـه نحـوهای از وجـود اسـت .در
اعتبار اوّل ،ماهیّت موصوف است .در این اعتبار ،هیچ نحو وجودی اع ّ،از مطلق وجـود و
یا وجود ذهنی که با آن در ظرفِ تحلیل موجود است را نمیتوان در ماهیّت لحاظ کـرد.
و به اعتبار دوم ،لحاظ ماهیّت با وجود است .و به آن اعتبار تخلیط یا تلبّس مـیگوینـد.
به عبارت دیگر ،ماهیّت دو اعتبار دارد0 :ـ اعتبار به حمل اوّلی ذاتی0 ،ـ اعتبار به حمـل
شاین صناعی .ماهیّت به اعتبار حمل اوّلی ذاتی غیر از وجود است ،و ایـن همـان لحـاظ
تجرید ماهیّت از وجود ميباشد .و به اعتبار حمل شاین صناعی ،ماهیّت مخلوط با وجـود
است و در هر ظرفی ،چه در ظرف ذهن و چه دروار  ،عـین وجـود و متّحـد بـا وجـود
است ،و این همان لحاظ تخلیط و تلبّس ماهیّت به وجود است (آشـتیانی ،شـرح رسـالة
المشاعر ،095 ،پاورقی) .به تعبیر وود ملّا صدرا« :این ممحظه دو اعتبار دارد :اعتبار اوّل،
تخلیۀ ماهیّت در ذات وودش از همه انحای وجود است ،و دوم اینکـه آن را نحـوهای از
انحای وجود لحاظ کنی .،ماهیّت به یکی از دو اعتبار ،موصوف به وجود است و به اعتبـار
0
دیگر با وجود درآمیخته و غیر موصوف بدان است».
« .0هذه الممحظة لها اعتباران  :احدهما :اعتبار کونها تخلیة الماهیة فی ذاتها عن جمین انحـاء الوجـود .و ثانیهمـا:
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ملّاصدرا تصریح میکند که اتّصاف ماهیّت به وجود ،مصداق قاعدۀ فرعیّه نیست و این
0
پاسخ بنابر مذاق قوم و در مقام مماشات با آنها بوده است.
 .11عدم تنافی اتّحاد و پذیرش تقدّم و تأخّر
از دیدگاه ملّاصدرا ،از یک سو وجود و ماهیّت در وار متّحدند و از سو دیگر ایـن
عقل است که به تقدّم وجود بر ماهیّت در ظرف وار و تقدّم ماهیّت بر وجود در ظـرف
ذهن حک ،میکند .به نظر ميرسد که میتوان این دو نظر را بر یکدیگر تطبیق کرد بـه
این نحو که ملّاصدرا در بروی از آثار وویش قائل است که میان وجود و ماهیّت تقـدّم و
تأوّری در کار نیست و آن دو متّحدند ،امّا او سخن وواجه نصـیر الـدین طوسـی را کـه
گفته است« :وجود در وار متقدّم بر ماهیّت و در عقل متأوّر از آن است» را مـیپـذیرد
(نکـ  :ابنسینا ،االشارات و التنبیهـات .)013/9 ،و در تفسـیر آن مـیگویـد کـه مقصـود
گوینده همان است که گفتی ،وجود در وار اصل اصیل و صادر از علّت است و ماهیّـت
تابن اوست امّا در اعتبار عقلی و در ظرف ذهن ،عقل موجود را تحلیل و تفکیک میکنـد
و به دلیل انس ذهنی ،ماهیّت را موضوع و وجود را در طرف محمول قرار میدهد .امّا در
واقن به هیچ وجه عارضیّت و معروضیّتی در کـار نیسـت .بنـابراین ملّاصـدرا گفتـار ایـن
محقق را مخالف نظر وویش نمیداند (صدرالدین ،الشواهد الربوبیة .)09 ،در نتیجه ،نفی
عارضیّت و معروضیّت در وجود و ماهیّت و پذیرش تقدّم و تأوّر آنها نسبت به یکـدیگر
با ه ،منافاتی ندارد.
 .11هلیّات بسیطه در واجب
نظرات ملّاصدرا در مورد هلیّات بسیطه در ممکنات که یکی مبتنی بر اصـالت ماهیّـت و
دیگری مبتنی بر اصالت وجود بود در مورد هلیّۀ بسیطه در واجب مطـرح نمـیشـود .از
نظر ملّاصدرا مفاد هلیّات بسیطه بنا بر اصالت ماهیّت ثبوت الشیء است .امّا این پاسخ در
مورد قضیّۀ «واجب موجود است» معنا محصّلي ندارد ،زیرا وداوند ماهیّت ندارد .کانـت
به دلیل عدم ایجاد تمایز میان هلیات بسیطه در ممکن و واجب و ایـنکـه مفـاد هـر دو
قضیّه را ثبوت الشیء میداند به این نتیجه میرسد که وجود واجب قابل اثبات نیست .او
اعتبار کونها نحواً من انحاء الوجود ،فالماهیة بأحد االعتبارین موصوفة بالوجود و باآلور مخلوطة غیر موصـوف
 به( ».صدرالدین ،الحکمة المتعالیة فی اسفار العقلیة االربعة)51 /0 ،
 « .0ولیعل ،أن ما ذکرنا تتمی ،لکمم القوم علی ما یوافق مذاقه ،ویمی ،مسلکه ،فی اعتباریه الوجود و امّا نحن فـم
نحتا الی هذا التعمق» (صدرالدین ،المشاعر)13 ،
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در این مورد بیان میکند که« :بنابراین تصوّر ما از یک شیء هر آنچه و هـر انـدازه کـه
ممکن است ،شامل شود ،چنانچه بخواهی ،وجود را بر آن شـيء حمـل کنـی ،بایـد بـه
وار از آن شیء بروی .،در مورد اشیاء قابل حس این امر از طریق ارتباط آنها با یکی از
ادراکات ما ،مطابق قوانین تجربی ،صورت میگیرد .امّا در مواجهه با متعلّقات تفکّر صرف،
به هیچ وجه وسیلهای برای عل ،به وجود آنها نداری .،زیـرا آنهـا بایـد کـاممً پیشـینی
معلوم شوند .آگاهی ما نسبت به کلّ وجود (وواه بیواسطه از طریق ادراک یا با واسطه از
طریق استنتاجاتی که شيء را به ادراک مرتبط میسـازند) منحصـراً بـه وحـدت تجربـه
متعلّق است .هرگونه وجود (مورد ادّعا) بیرون از این حوزه ،درحالیکه در حقیقت چنین
نیست که ما بتوانی ،آن را مطلقاً غیر ممکن اعمم کنی ،،ماهیّت یک امر مفـروض را دارد
که هرگز در موقعیّتی نیستی ،که بتوانی ،آن را تأیید کنی .(Kant, 506)».،نظر ملّاصـدرا
در مورد هلیّات بسیطه در ممکنات براساس اصالت وجـود نیـز در مـورد واجـب مطـرح
نمیشود ،زیرا براساس این راهحل میان ماهیّت و وجود عارضـیّت و معروضـیّتی نیسـت
بلکه در تحلیل عقلی تقدّم و تأوّری قابل فرض است .امّا در واجب تعالی هیچگونه تقدّم
و تأوّری حتّی در تحلیل عقلی وجود ندارد .زیرا وجود او عین ماهیّت او به معنـا عـام
است و ماهیّت به معنای واص ندارد .در واقن ملّاصدرا چهار چیـز را از یکـدیگر متمـایز
میکند0 :ـ مفهوم وجود 0ـ حصص وجود 9ـ وجود واص (حقیقت وجود) 4ــ ماهیّـت.
سپس او به توضیح در مورد رابطۀ میان آنها میپردازد .او بعد از بیان رابطۀ میان مفهوم
وجود و حصص وجود با وجود واص و ماهیّت ،رابطۀ میان وجود واص (حقیقت وجـود)
و ماهیّت را تبیین میکند (صدرالدین ،الرسـائل .)003 ،از نظـر و در ممکنـات ،یعنـی
موجودات دارای ماهیّت ،نحوۀ رابطۀ وجود و ماهیّت به این صورت است که میان وجود
ممکنات و ماهیّات آنها عارضیّت و معروضیّتی نیسـت بلکـه موجـود و ثابـت در وـار
همان وجود واصّ هر چیزی است و ماهیّت به واسطۀ اتّحاد با آن ،موجـود مـیگـردد و
بنفسه موجود نیست .تعبیر ملّاصدرا در این مورد به این صورت است« :بنابراین ،در مورد
چگونگی ارتبـاط ماهیّـت بـا وجـودِ وـاصّ از ایـن جهـت کـه میـان آن دو عارضـیّت و
معروضیّتی نیست بلکه موجود و ثابت در وـار  ،در حقیقـت ،همـان وجـودِ وـاصِ هـر
چیزی است و ماهیّت یک معنای کلّی صادق بر آن و متّحد با آن است که بهواسـطۀ آن
وجودِ واص موجود میگردد و نه بنفسه ،مگـر بـه واسـطۀ اعتبـار ،توضـیح زیـادی داده
شد 0».و سپس بیان میکند که این امر به صورت قضـیّهای کـه وجـود در آن موضـوع و
« .0کما نبهناک علیه فعلی هذا اتضح زیاده اتضاح الکیفیه ارتباط المهیه بالوجود الخاص من جهـه ان لـیس بینهـا
عارضیه و معروضیه بل الوجود و الثابت فی العین هو بالحقیقه الوجود الخاص لکل شـیء و المهیـه معنـی کلـی
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ماهیّت در آن در جایگاه محمول واقن میشود ،نمودار میگردد ،زیرا معنـای ایـن قضـیّه
این است که وجود در وار اصل اصیل است و ماهیّت تابن اوست (صدرالدین ،الشـواهد
الربوبیة .)09 ،بنابراین صورت صحیح قضیّۀ «انسان موجود است» به صورت «ایـن وجـود
انسان است» میباشد.
امّا در مورد واجب ،ملّاصدرا معتقد است که واجب ماهیّت نـدارد .لـذا بحـث رابطـۀ
وجود و ماهیّت و نظر فوق ،در مورد واجب مطرح نمی شود .ملّاصدرا متذکّر میشود کـه
بر اساس اصالت وجود ،در واجب نیز که حقیقت تامّ و کمال نامتناهی است آنچه بـذاتِ
وود موجود است ،وودِ وجود است .امّا در واجب ،وجود عین ماهیّت او بـه معنـا عـام
است .بدین معنا که واجب تعالی هیچ ماهیّتی بهجز وجود نـدارد .ایـن ماهیّـت نداشـتن
برگشتاش به سلب نقص است .و مرجن سلب نقص ،کمال نامحدود اوسـت .بنـابراین او
0
هیچ نقصی از جمله ماهیّت به معنا واص آن ندارد.
البتّه سلب ماهیّت از واجب تعالی با اوذ مفهوم واجـب از او منافـاتی نـدارد .وجـو
ذاتی ،وصفی نیست که از نحوۀ رابطۀ میان ماهیّت واجب و وجـود او انتـزاع شـود ،زیـرا،
ه،چنانکه بیان شد ،وجودِ واجب عین ماهیّـت اوسـت و بـه حکـ ،عقـل نیـز آن دو از
یکدیگر جدا نمیباشند .بنابراین باید گفت وجو ذاتی وصفی است کـه از حـاقّ وجـودِ
واجب انتزاع میشود و بیانگر آن اسـت کـه آن وجـود در نهایـتِ شـدّت اسـت و هـیچ
نقصانی ندارد (شیرواني ،کلیات فلسفه .)015 ،پس بنا بر اصالت وجـود ،صـورت صـحیح
قضیّۀ «واجب موجود است» به صورت «وجود واجب است» میباشد.
 .12نتیجه
راهحلهای ملّاصدرا در وصوص هلیّات بسیطه ،یعنی ثبوت الشیء ،عکس الحمل ،عارض
ماهیّت ،و تجرید همراه تخلیط ،قابل تحویل به دو نظر ميباشند که یکی از آنها مبتنی
بر اصالت ماهیّت ،و دیگری مبتنی بر اصالت وجود است .به نظر میرسد که راهحل ثبوت
الشیء صبغۀ اصالت ماهوی دارد و سه راهحل دیگر را میتوان در نظریّۀ مبتنی بر اصالت
صادق علیه متحده متعد موجود به ال بنفسها اال بمجرد االعتبار» (صدرالدین ،الرسائل.)003 ،
 .0البتّه الزم به ذکر است که ماهیّت دارای دو معنا است0 :ـ ماهیّت به معنای «ما یقال فـی جـوا مـاهو» کـه در
مقابل وجود است (ماهیّت به معنای واص)0.ـ ماهیّت به معنای «ما به الشیء هوهـو» کـه وجـود را هـ ،شـامل
میشود (ماهیّت به معنای عام) .منظور از سلب ماهیّت از واجب ،ماهیّت به معنای وـاص اسـت یعنـی واجـب،
ماهیّت به معنای «آنچه در جوا ماهو میآید» ندارد .و داول در هیچ مقولهای نیست و جنس و فصل ندارد .و
منظور از اینکه وجودِ واجب عین ماهیّت اوست ماهیّت به معنای عام آن است (جـواد آملـي ،شـرح حکمـت
متعالیه اسفار اربعه.)953 /1 0 :
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وجود مورد بحث و بررسی قرار داد .گرچه در این نظریّه راهحل عارض ماهیّـت صـرفاً در
وجود ذهنی مطرح ميشود ،و راهحلّ تجرید همراه تخلـیط در مقـام مماشـات بـا قـوم.
بنابراین نمیتوان آنها را همسان با عکسالحمل بر مبنای اصالت وجود دانست.
بنابر دیدگاه اصالت ماهیّت ،مفاد قضیّۀ هلیّۀ بسـیطه اصـل ثبـوت موضـوع اسـت و
محمول چیزی بر موضوع نمیافزایـد .در ایـن راهحـل در واقـن ماهیّـت ثبـوتی حقیقـی
مییابد .البتّه این راهحل در مورد هلیّات بسیطۀ در ممکنات ارائه میشود و هلیّۀ بسیطۀ
در واجب را در بر نمیگیرد ،زیرا واجب ماهیّت به معنای واص ندارد .بر اساس این مبنا،
ملّاصدرا هلیّات بسیطۀ در ممکنات را میپذیرد .در حاليکه بنابر دیدگاه اصـالت وجـود،
آنچه حقیقتاً در وار موجود ميباشد نفس حقیقت وجود است و وجود در هر چیـزی
وواه واجب بالذات و وواه ممکن بالذات باشد ،بذات وود موجود است .به عبارت دیگـر،
حقیقت وجود بنفسه متحصّل است که یا وجودِ واجب است که مرتبۀ اعلی و حقیقت تام
با شدت و کمال نامتناهی است و وجودی بینهایت و مطلق و بدون حدّ است و یا وجـودِ
ممکن است که مرتبۀ مادون و ناقص و دارای حدّ است .نسبت این معلول به واجب مانند
نسبت نور است به نورانی ،و نسبت وجودِ معلول به ماهیّت آن مانند نسبت نور اسـت بـه
نورگیرنده .در نتیجه ،بنابر اصالت وجود ،صورت صحیح قضایای «انسان موجـود اسـت» و
یا «واجب موجود است» عبارت است از «این وجود انسان است» و «وجود واجب اسـت» .امّـا
تفاوت این دو قضیّه در این است که در مورد قضیّۀ دوم ،یعنی وجودِ واجب ،میتوان گفـت
وجودی است که حدّی از آن انتزاع نمیشود ،زیـرا ماهیّـت نـدارد و سـلب ماهیّـت از ایـن
وجود منافی اوذ مفهوم وجو از او نیست .امّا از وجودِ ممکن ماهیّت انتزاع میشود.
امّا دربارۀ رابطۀ وجودِ ممکن و ماهیّتاش ،یعني در ارتباط بـا قضـیّۀ اوّل ،مـيتـوان
چنین استنتا کرد که از نظر ملّاصدرا اساساً عارضیّت و معروضیّتی در کار نیست و اصل
وجود است و این امر به صورت قضـیّهای کـه وجـود در آن موضـوع و ماهیّـت در آن در
جایگاه محمول واقن میشود ،نمودار میگردد .بنابراین میتوان گفـت کـه در ایـن نظـر
ملّاصدرا هلیّۀ بسیطه را نمیپذیرد ،زیرا هلیّۀ بسیطه قضیّهای است کـه حـاکی از وجـود
چیزی است و وجود در آن محمول قرار ميگیرد ،در حالیکه طبق اصالت وجود در ایـن
قضایا «وجود» در جایگاه موضوع واقن ميشود.
فهرست منابع

قضایای وجودی از دیدگاه ممصدرا

Existential Propositions according to Mullā Ṣadrā

013

 .0آشتیانی ،جمل الدین ،شرح رسالة المشاعر ،انتشارات سپهر ،تهران.0911 ،
 .0ابنرشد ،تفسیر مابعد الطبیعه ،0 ،انتشارات حکمت ،تهران.0911 ،
 .9ابنسینا ،حسین بن عبداللّه ،االشارات و التنبیهات ،9 ،انتشارات مطبوعات دینی ،ق.0939 ،،
 .4ـــــــــ  ،التعلیقات ،تحقیق و تصحیح عبدالرحمن بدو  ،مکتبة اإلعمم اإلسـممي ،تهـران،
0414ق.
 .5بنیاد حکمت صـدرا ،حکمـت متعالیـه و فلسـفۀ معاصـر جهـان ،مجموعـۀ مقـاالت همـایش
بزرگداشت حکی ،صدرالمتألّهین ،تهران.0930 ،
 .1بهمنیار بن مرزبان ،التحصیل ،تصحیح و تعلیق مرتضی مطهـری ،انتشـارات دانشـگاه تهـران،
تهران.0943 ،
 .1جوادی آملی ،عبداللّه ،رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه) ،بخـش ،0 ،0انتشـارات اسـراء،
ق.0915 ،،
 .3ـــــــــ  ،شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه ،بخش ،1 ،0چاپ اول ،انتشارات الزهراء.0913 ،
 .3شیروانی ،علی ،کلیات فلسفه ،انتشارات دارالفکر ،ق.0935 ،،
 .01صدرالدین (شیراز ) ،محمدبنابراهی ،،الحکمة المتعالیة فی األسـفار العقلیـة األربعـة،0 ،
دارإحیاء التراث العربی ،بیروت.0330 ،
 .00ـــــــــ  ،الرسائل ،مکتبة المصطفوی ،ق( ،،بيتا).
 .00ـــــــــ  ،الشواهد الربوبیه ،انتشارات سروش ،تهران.0911 ،
 .09ـــــــــ  ،المشاعر ،م سسة التاریخ العربي ،بیروت.0401،
 .04ـــــــــــــ  ،مشاعر ،ترجمۀ غممحسین آهنی ،انتشارات مولی ،تهران.0910 ،
 .05ـــــــــ  ،ترجمه و شرح شواهد الربوبیة ،جواد مصلح ،انتشارات سروش ،تهران.0935 ،
 .01طباطبایی ،محمدحسین ،نهایة الحکمة ،ترجمـه علـی شـیروانی ،انتشـارات دفتـر تبلیغـات
اسممی ،ق.0939 ،،
 .01فارابی ،ابونصر ،مجموعه رسائل فارابی («رسالة فی مسائل متفرقه») ،حیدرآباد کن0945 ،ق.
 .03فیاضی ،غممرضـا ،هسـتی و چیسـتی در مکتـب صـدرایی ،انتشـارات پژوهشـگاه حـوزه و
دانشگاه ،ق.0931 ،،
 .03کانت ،ایمانوئل ،سنجش ورد نا  ،ترجمۀ شمسالدین ادیب سلطانی ،انتشـارات امیرکبیـر،
تهران.0939 ،
 .01مطهری ،مرتضی ،شرح منظومه ،0 ،حکمت.0911 ،
21. Kant, Immanuel; Critique of Pure Reason Translated By Norman Kemp
Smith, the Macmillan Press Ltd., London and Basingstoke, 1983.

