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چکيده

پذيرش و اثبات اصالت وجود ،مستلزم پذيرش مجعوليت وجود است .بـه همـيا جهـت،
اصالت وجود با مجعوليت آن در تالزم است هرچند که ايا دو مسئله تفاوتهايي دارند.
مطابق مباني حکمت متعاليه ،مالک مجعوليت وجـود بـر پايـۀ رابـط بـودن آن تعيـيا
ميشود .رابط بودن وجود به معنای «وابستگي صرف به غير» است .آنچه به علت خـود
تعلق مح دارد ،مجعول واقعي آن نيز به شمار ميرود .در مکتب صدرايي ،وجود رابط
به ايا معنا جايگاه متفاوتي با وجود رابط در قضايا دارد .اما در انديشۀ کانـت ،بـه رابـط
بودن وجود در قضيۀ حمليۀ حصر توجه شده است .وی به قصد نقادی برهـان وجـودی
آنسل  ،بر ايا باور است که وجود در قضـيه ،هـيچ افزايشـي در مفهـوم موضـوع ايجـاد
نميکند بلکه تنها نقش رابط را دارد .مالک محموليت در قضيه ،فزون بخشي است که
در وجود رابط ديده نميشود .ايا وجود رابط که به کـالم صـدرالمتألهيا شـباهت دارد،
غير از آن چيزی است که مـالک مجعوليـت در حکمـت متعاليـه تحقيـق شـده اسـت.
مالصدرا به نوع ديگری از وجود رابط پرده بر مـيدارد کـه از تحليـل اصـل عليـت بـه
دستآورده است و بر اساس آن تمام ممکاها را عيا ربط به ذات حق ميداند .ايشـان
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در حوزۀ قضايا ،عالوه بر قضيۀ مرکبه ،هليۀ بسيطه را نيز ميپذيرد که محمول آن وجود
است .کانت ايا دسته از قضايا را بي معنا ميداند و گزارۀ «خدا وجود دارد» را ترکيبي و
تحليلي نميشناسد ،اما مالصدرا آن را مفاد ثبوت الشيء قرار ميدهد به گونهای که اگر
افزايشي در موضوع ايجاد نميکند ،به دليل ماهيـت نداشـتا ذات حـق و اصـيل بـودن
وجود است.
واژگان کليدی :مجعوليت ،وجود رابط ،اصالت وجود ،مالصدرا ،کانت.


مقدمه
تا زمان ابا سينا اثری از مسئلۀ جعل در آثار فلسفي ديده نميشود اما در آراء شيخ الـرئيس نکـاتي در
ايا زمينه وجود دارد (ابا سينا1411 ،ق .)133-138 :.شالودۀ اصلي ايا بح  ،توسط ميرداماد ،پيريـزی
شد و در نهايت ،مالصدرا به صورت مستقل ،زوايای مختلـف آن را بررسـي کـرد کـه حاصـل آن اثبـات
مجعوليت وجود بود.
ايا بح عالوه بر اصل عليت ،ارتباط نزديکي نيز با اصالت وجـود دارد ،بـه گونـهای کـه گروهـي از
صاحبنظران اعتقاد به يگانگي ايا دو بح دارند .اما ايا دو ،تفاوتهايي دارند که به آنها اشاره خواهد
شد.
 .5جعل در لغت و اصطالح فلسفه
«جعل» در لرت به معنای «قرار دادن» است ،اما اصطالح فلسـفي آن عبـارت از تـأثير
علت و افاضۀ آن بر معلول است .بديا معنا است که علتـي معلـولي را ايجـاد مـيکنـد
(مطهری.)138 :1758 ،
نگرش متکلمان ،عرفا و گروههای مختلف فيلسوفان نسبت به جعل متفاوت است ،بـه همـيا جهـت،
معنای جعل نيز نزد آنان يکسان نيست ،مثال به اعتقاد برخي از انديشمندان ،جعل نـه بـه معنـای ايجـاد،
بلکه به معنای افاضۀ هويت است (سهروردی .)185 :1788 ،در حالي که به نظـر برخـي ديگـر بـه ويـژه
قائالن به اصالت وجود در تحقق و جعل ،جعل همان ايجاد و افاضۀ وجود است .حتي قائالن به مجعوليت
اتصاف نيز به معنای خاصي از جعل معتقدند و آن را نوعي تعبير تلقي ميکنند و عالوه بر ايا ،عرفـا نيـز
آن را به معنای افادۀ ظهور و نمود دانستهاند (جوادی آملي.)418 :1735 ،
اما اگر بخواهي تعريفي فراگير از جعل ارائه کني و تعابير مختلف را تحت يك عنوان قـرار دهـد ،بايـد
«مطلق افاده» را به کار برد زيرا ه افاده واقعيت را دربرميگيـرد و هـ افـادۀ ظهـور و نمـود را شـامل
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ميشود.
افادۀ ظهور و نمود ،همان تلقي عرفا از جعل است .به اعتقاد آنان وجود ،اختصاص به حـق تعـالي دارد
و ماسوای او کون و نمود او هستند ،پس جعل به ايا کاينات تعلق خواهد گرفت .افادۀ واقعيت نيز ديدگاه
حکما را در بر ميگيرد ،زيرا واقعيت مقبول و مورد پذيرش هر سه گـروه اسـت .بـه اعتقـاد تمـام حکمـا،
اگر واقعيت ،ذاتي چيزی نباشد ،در آن صورت به مبدأ و علتي محتاج خواهد بود تا واقعيت را بـه او افـاده
کند.
 .3ديدگاه صدرالمتالهين در مجعوليت وجود
از آنجا که صدرالمتألهيا و پيروانش قائل به اصالت وجود هستند ،بديهي است که در مسئلۀ جعل نيـز
مجعوليت وجود را پذيرفته باشند .آنچه در خارج عينيت دارد و مجعول بالذات است ،همان وجود ميباشد
و ماهيت نيز به خاطر اتحاد با وجود ،بالعرض از علت صادر ميگردد .رابطۀ وجود و ماهيت مثل حـاکي و
محکي است يعني ماهيت در ذها ،حکايت از وجودی ميکند که در خارج عينيت دارد (مالصدرا:1338 ،
.)175
يکي از برهانهايي که صدر المتالهيا برای اثبات مدعای خويش اقامه کرده ،ايا است که بـر مبنـای
اصل سنخيت علت و معلول ،هر معلولي نميتواند از هر علتي به وجود بيايد ،از طرف ديگر در مورد واجب
الوجود همه ميپذيرند که او وجود مح است و ماهيت ندارد .پس آنچه از خداوند صادر ميگـردد نيـز
بايد وجود اشيا باشد نه ماهيات آنها زيرا سنخيتي ميان وجود و ماهيت نيست .پس متعلَّق جعـل ،اوال و
بالذات ،همان وجود است (همان.)414 :1381 ،
فاعل بالذات و مجعول بالذات هر دو وجود است (همو .)51 :1757 ،مجعوليت عيا فقر و نياز به علـت
است و وابستگي معلول به علت ،از جهت ايا است که وجودش غير متصل و غيـر قـائ بـه ذات اسـت.
ايشان ذات حق را فوق جعل و ماهيات را دون جعل قرار ميدهد (همو.)411 :1381 ،
اگر ماهيت بحسب جوهر و ذات خود محتاج جاعل باشد ،در ايا حالت در حد ذات و نفس خود متقـوم
به جاعل بوده و جاعل در قوام ذات آن معتبر و مأخوذ ميباشد ،به گونهای که نميتوان آن را بدون جاعل
تصور کرد ،و حال آن که ماهيات بسياری را با تعاريف و حدودشان تصور ميکني  ،اما در وجودشان شـك
داري  ،چون ماهيات جز خودشان چيز ديگری نيستند .اما اگر ماهيت در ذات خود متقوم به علت و نيازمند
به آن باشد ،تصور آن بدون لحاظ اجزای متقوم آن محال خواهد بود.
اگر ماهيت در حد نفس خود مجعول باشد ،بايد مفهوم مجعول به حمل اولي ذاتي ،و نه به حمل شـايع
صناعي ،بر ماهيت حمل شود .الزمه ايا قول آن است که اثر جاعل ،مفهـوم مجعـول باشـد نـه مفهـوم
ديگری زيرا هر مفهومي با مفهوم ديگر مرايرت دارد و حمل ذاتي جز ميان مفهـوم و خـودش يـا ميـان
مفهوم و حدش ،قابل تصور نيست (مالصدرا.)73 – 78 :1757 ،
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 .9تحليل معنای جعل و نفی مجعوليت ماهيت
جاعل و مجعول بايد بالذات باشند تا محذور تسلسل پديد نيايـد ،همچنـيا جاعـل بالـذات بايـد غنـي
مح  ،و مجعول بالذات فقير مح باشد زيرا اگر جاعل بالـذات غنـي محـ نباشـد ،درذات آن غنـا
نخواهد بود و در نتيجه به غني محتاج ميشود و اگر مجعول بالذات فقر مح نباشد ،به لحاظ ذات خود
بي نياز از جاعل خواهد بود (جوادی آملي )475 :1735 ،و ايا خالف فرض است .پس مجعول بايد عـيا
ربط به جاعل باشد .حال اگر ماهيت عيا ربط و فقر به جاعل باشد ،ايا فقر ،فقر وجودی نيست ،بلکه فقر
ماهوی است .فقر ماهوی تحت مقولۀ اضافه است زيرا ميان مجعول بالذات و جاعل بالذات ارتباط معنوی
بر قرار است (مالصدرا )41 :1757 ،و يکي مستلزم ديگری است .در ايا صورت تمام ماهيات جـوهری و
عرضي در مقوله عرضيِ اضافه مندرج خواهند بود .در ايا صورت جوهر نخواهي داشت و ماهيات عرضي
بدون موضوع باقي ميمانند و ايا امر محال است .تقرير صدرالمتألهيا چنيا است:
«لو حتققت اجلاعلية و املجعولية بني املاهيات ،لزم أن تكون ماهيةة لةمم نكةن مةن
مقولة املضاف و واقعة حتت جنسه ،و الالزم باطمم بالرضورة» (همان).
 .4ارتباط جعل و اصالت وجود
طرح بح جعل به شکل کنوني با پيدايش مسئلۀ اصالت وجود يا اصالت ماهيت مقارن بوده است .هر
دو بح از زمان ميرداماد حدود قرن يازده هجری در فلسفه اسالمي مطرح شده است .پيدايش ايا بح
موجب شد که هر فيلسوف ناگزير يکي از ماهيت يا وجود را اصيل و ديگری را انتزاعي و اعتبـاری بدانـد.
ميرداماد ،اصالت را از آن ماهيت دانست و وجود را امر اعتباری و انتزاع ذهني به حساب آورد (ملکشـاهي،
بيتا .)115 :ايشان ،مجعوليت ماهيت را تصـريح کـرده و متعلـق جعـل بسـيط را ماهيـت دانسـته اسـت
(ميرداماد .)45 :1785 ،به دليل عدم تفکيك دو بح جعل و اصالت وجـود در کـالم پيشـينيان ،مسـائل
مربوط به اصالت وجود در مباح جعل طرح ميشد .اما در کالم متکلمان ربطي منطقي ميان ايا دو قول
ديده نميشود ،به هميا جهت نميتوان از شناخت نظر آنها نسبت به مجعول نبودن ماهيت ،به ديـدگاه
آنان در باره اصالت وجود پي برد (جوادی آملي 444 :1735 ،و  .)448ايا در حـالي اسـت کـه برخـي ،از
طريق جعل ،سعي در اثبات اصالت وجود داشتهاند (آشتياني.)137 -153 :1735 ،
برخي نيز مسئلۀ اصالت وجود در جعل را تابع مسئلۀ اصالت وجود در تحقق دانستهانـد و معتقدنـد کـه
مسئله اصالت وجود در جعل بدون مسئله اصالت وجود در تحقق قابل طرح نيسـت ،ولـي مسـئلۀ اصـالت
وجود در تحقق بدون مسئلۀ جعل قابل طرح است (مطهری.)447 :1753 :
مسئلۀ جعل گرچه ميتواند بر بح اصالت وجود يا ماهيت مبتني باشد و هميا طور اعتقاد به اصـالت
هر يك از وجود و ماهيت اثری تعييا کننده در نگرش انسان به مسئله جعل داشته باشد ،با ايا حال ايا
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دو مبح تفاوتهايي دارند که بايد مورد توجه قرار گيرند .از جمله ايا تفاوتها عبارتند از:
الف) محور بح در اصالت ،واقعيتي است که در خارج موجود است و ايا مسئله اختصاص به واجب يا
ممکا ندارد در صورتي که مسئلۀ جعل در مورد واجب تعالي مطرح نميشود.
ب) در مسئلۀ اصالت دو قول وجود دارد ،يکي اصالت ماهيت و ديگری اصالت وجود در صورتي که در
جعل سه قول وجود دارد :اول مجعول بودن وجود ،دوم :مجعـول بـودن ماهيـت و سـوم مجعـول بـودن
صيرورت.
ج) مسئلۀ اصالت وجود ارتباطي با اصل عليت ندارد ،و اگر اصل عليت پذيرفته نشود و چيزی معلول يا
علت نباشد ،باز ه همان ش مفروض ،از مصاديق بح اصالت وجود يـا ماهيـت خواهـد بـود (جـوادی
آملي.)135 :1735 ،
قائالن به جواز ترجيح بالمرجح يا اولويت ذاتي يا بخت و اتفاق ميتوانند بدون ايا که به مسئلۀ جعـل
بپردازند ،در باب اصالت وجود يا ماهيت بح کنند ،چرا که «کل ممکا زوج ترکيبي له ماهيـه و وجـود»
(طباطبائي )44 :1751،و حتي حکي متأله نيز ميتواند قبل از اثبات صانع سخا از اصالت وجود يا ماهيت
بگويد ،حال آن که در مسئله جعل چنيا نيست (هيدجي ،بيتا.)181:
چون ه کساني که ترجيح بالمرجح را محال نمـيداننـد و هـ کسـاني کـه معتقدنـد اولويـت ذاتـي
ميتواند دليل ايجاد ش ممکا شود و ه قائليا به بخت و اتفاق ،هر سه سخني در باب منـاط نيـاز بـه
علت ندارند و برای آنها مطرح نيست که علت به معلول چه ميدهد .اما در عـيا حـال هـر سـه گـروه
مي توانند سخني در باره اصالت وجود يا اصالت ماهيت داشته باشند بدون ايـا کـه پـای علـت و جاعـل
به ميان کشيده شود .اگر فرد بخواهد از جعل و متعلق آن سخا بگويد بايد ابتدا وجود و صـانع جهـان را
اثبات کند ،بعد نشان دهد که او خالق و علت ممکنات است تا بتواند از تعلق جعل بـه وجـود يـا ماهيـت
سخا گفته باشد.
در مشرب عرفاني اهل ا جعل ،متعلق بـه وجـود نيسـت زيـرا وجـود عبـارت اسـت از حـق ،بلکـه
جعل متعلق به ماهيت است و تفاوتي ميان آنها در حضرت علميه و غير آن نيست و اختصاص به خـارج
(اعيان خارجي) ندارد .همانا تجلي به اس ا در مرتبۀ اول و تجلي به ساير اسماء به تبع آن در حضـرت
علميه ،تعيا ماهيات و ظهور آن در حضرت علميه را به دنبال ميآورد ،و تجلي به مقام الوهيت در خارج،
ظهور ماهيات را در عيا (عال اعيان خارجي) در پي ميآورد .به ايا ظهور تبعي از جهت برخي اعتبارهـا
جعل گفته ميشود .اما بر تجليات وجودی اسمائي در عل و عيا (حضرت علميه و اعيان خارجي) اطالق
جعل و مجعول نميگردد ،مگر در مشرب محجوبيا (امـام خمينـي1485 ،ق 15-15 :.قيصـری:1735 ،
.)158
حضرت امام (ره) ميفرمايند :همانا وجود مفاض ماهيت ندارد ،بلکه وجود مح و متعلـق بـه واجـب
تعالي است و ربط مح و تعلق مح و معني حرفي است و از هميا لحاظ نيز ميان آن و واجب تعالي
فرق گذاشته ميشود ،زيرا واجب ،قيوم بالذات و مستقل در ذات است ،اما وجود عام (وجود مفاض) از نظر
ذات ،قائ به واجب تعالي و صرف نياز و فقر مح است (امام خميني1485 ،ق.)183 :.
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حقيقت واقعي مورد تصديق نزد مشرب شـيرياتـر و ذوق عـاليتـر آن اسـت کـه ممکـا نيسـت بـه
«وجود عام» اشاره شود يا بر آن حکمي شود .وجود عام نه عيا حق است نه غير آن ،نـه مفـي اسـت
و نه مفاض ،نه از اسمای االهي است و نه از اعيان کوني ،بلکه هرگاه به آن اشاره شود کـه «او» اسـت،
غير از آن است ،زيرا وجود عام ،صرف ربط و مح تعلق است ،و هر چه چنيا اسـت ،عبـارت اسـت از
«معني حرفي» که اصال ممکا نيست چيزی به آن حک شود ،و به هميا دليـل اقتضـای «ذوق التالـه»
آن است که ماهيات ،مجعول و مفاض و ظاهر باشند ،و نسبت دادن مجعوليت به وجود باطل اسـت ،و بـا
آن که وجود عام شهود هر کسي است و هيچ مشهودی جز او نيست ،اما ممکا نيست بر آن حکـ شـود
که مشهود است يا موجود است يا ظاهر است يا غير آن از اسما و صفات اسـت ،بـه همـيا دليـل ،جمـع
کردي ميان قول به «اصالت وجود و مجعوليت ماهيت» و ميان قول عرفای شامخ که قائل به مجعوليـت
ماهيتاند و ميان قول بعضي ارباب معرفت (برخي فالسفه) و بعضي ارباب تحقيق (برخي عرفا) که قائـل
به مجعول بودن وجود و اعتباری بودن ماهيتاند (همان.)188-183 :
استاد جوادی آملي چند ايراد بر نظريۀ امام (ره) وارد کردهاند و فرمـودهانـد بـا تلقـي «معنـي حرفـي و
مح ربط بودن» وجود ،بساط ماهيات جمع ميشود و مفاهي جای آن را ميگيرد لذا ديگر نميتوان از
ماهيت و جعل آن سخا گفت .ايشان تأکيد کردهاند که ايا نکته مه  ،ميـرات حکمـت متعاليـه اسـت و
پي ش از آن توسط کسي مطرح نشده است .ديگر ايا که اگر اسناد مجعول بودن بـه وجـود باطـل باشـد،
اسناد آن به ماهيت به نحو اولي باطل است ،زيرا ماهيت منتزع از وجود است و اگر وجود ،رابـط و حـرف
بود ،اصال ماهيت ندارد تا مجعول باشد .ايشان قول امام خميني (ره) مبني بر جمع کردن ميـان «اصـالت
وجود و مجعوليت ماهيت» را مخدوش دانسته و ميفرمايند :چنيا جمعي ميان قول بـه اصـالت وجـود و
مجعوليت ماهيت به جمع تبرعي اصوليان و فقيهان و به جمع مکسر – نه سال  -اديبان شبيه اسـت ،نـه
جمع شهودی عارفان که مظهر بسيط الحقيقهاند و کثرت را بدون تکثر در نهان و نهاد خويش جمع مي-
نمايند (جوادی آملي.)443 -445 :1735 ،
 .1توضيح و رفع اختالف
حضرت امام (ره) به وجود عام اشاره ميکند ،در حالي که نقد استاد جوادی ناظر به وجود عام نيست .در
ايا مورد بايد توجه داشت که صدرالمتألهيا در پايـان بحـ عليـت و تحليـل آن ،ماسـوی ا را عـيا
وابستگي و ربط به ذات واجب ميداند .آنچه ايشان در ايا باره اشـاره کـرده اسـت ،عـيا معـاني حرفـي
نيست ،بلکه ميان رابط بودن وجود ممکنات با معنای حرفي از جهاتي تفاوت وجود دارد ،به هميا جهـت
حک واحد ندارند.
معنای حرفي قائ به طرف واحد نيست ،بلکه معنای آن مستلزم دو طرف است ،از ايا جهـت رابـط در
قضايای منطقي را دارای معنای حرفي دانستهاند زيرا در ضما موضوع و محمـول شـکل گرفتـه اسـت.
حروف در بحثهای ادبي نيز هميا حالت را دارند به عنوان مثال دو حرف «از» و «به» از يك طـرف بـه
لف دال بر مبدأ و از طرف ديگر به لف دال بر مقصد قيام دارنـد ،و در غيـر ايـا صـورت معنـايي افـاده
نخواهند کرد .در ايا موارد اضافه مقولي ميان طرفيا حاک است.
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اما در بح رابط بودن وجود ممکنات و ماسوی ا  ،اضافه اشراقي است که منحصر بـه طـرف واحـد
است ،حتي صدر المتألهيا ترجيح داده است آن را با تعبيراتي همچون تجلي ،تشأن و مانند آن بيـان کنـد
(صدرالمتألهيا.)788: 1338 ،
آنچه صدرالمتألهيا به نفي مجعوليت آن حک کرده است ،اتصاف يا صيرورت است .اتصاف قيام به دو
طرف دارد به هميا جهت با تعبير«اتصاف يا صيرورت ماهيت به وجود» بيان مـيشـود .اينجاسـت کـه
احکام تابع طرفيا ميگردد .پس صحيح است که گفته شود جعل اتصاف يا صيرورت ،جعل تبعـي اسـت.
رابط بودن وجود ممکنات ميان دو طرف شکل نگرفته است تا حکـ اضـافات مقـولي را داشـته باشـد و
متعلق جعل نباشد.
وجود عامي که در کالم امام خميني (ره) آمده است از اصطالحات خاص عرفـان اسـت و بـا آنچـه در
حکمت متعاليه به اصالت آن حک مي شود متفاوت است زيرا مطابق فرمايش ايشان هيچ حکمي بر ايا
وجود عام بار نميشود ،در حالي که صدرالمتألهيا ،احکام را اصالتا از آن وجود ميداند (شکر181 :1783 ،
و .)187
بنابرايا ،بح جعل متأثر از اصالت وجود است ،اما ايا دو بح را بايد به طور جداگانه بررسـي کـرد
زيرا آثار و نتايج هر کدام متفاوت از ديگری است.
 .7مالک مجعوليت
امری که مجعول واقع ميشود بايد عيا ربط به جاعل خود باشد و گرنه مناسبتي ميـان آنهـا نخواهـد
بود .بنابرايا مالک معلوليت و مجعوليت ،عيا ربط بودن معلول و مجعول به علت و جاعل خويش اسـت
(آشتياني .)111 :1735 ،ماهيت بنا بر اتفاق حکما به لحاظ ذات خود و جدای از وجـودی کـه عـارض آن
شده است ،هيچ حکمي ندارد ،نه موجود است و نه غير موجود ،نه واحد است و نه کثير همچنيا نه رابط
است و نه مستقل .در نتيجه ماهيت متصف به مالک مجعوليت نيست.
ايا استدالل تنها مجعوليت ماهيت را نفي ميکند و مجعوليت بالذات وجود را اثبـات نمـيکنـد ،چـون
قول به اتصاف نيز وجود دارد .اثبات مجعوليت وجود منوط به نفي مجعوليت اتصاف نيز هست .به همـيا
جهت بايد گفت اتصاف ،در واقع نسبت ميان ماهيت و وجود است ايا نسبت ،يك امر اعتباری اسـت ،و
حال آنکه مجعول بالذات بايد امر حقيقي باشد .در نتيجۀ اتصاف ماهيت بـه وجـود نيـز مجعـول بالـذات
نيست.
پس با نفي مجعوليت ماهيت و اتصاف ،وجود به عنوان متعلـق جعـل ،بـه اثبـات مـيرسـد .اسـتدالل
صدرالمتألهيا در قالب قياس استثنايي و با مالک عيا الربط بودن مجعول ،بـر نفـي مجعوليـت ماهيـت
چنيا است:
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«لو لانت املاهية بحسب جوهرها مفتقرة ايل اجلاعمم … ال يمكن تصورها بدونةه،
وليس لذلك» (مالصدرا.)73 :1757 ،
اگر ماهيت مجعول باشد پس بايد بدون جاعل تصور نشود زيرا مالک مجعوليت عيا الربط بودن است
و معنای عيا الربط بودن هميا است که بدون علت و جاعل خود امکان تصور آن نيست ،در حـالي کـه
ماهيت بدون لحاظ جاعل و علت قابل تصور است زيرا ماهيت به لحاظ ذاتش چيزی جز خودش نيست.
 .3کانت و بحث رابط بودن وجود

5

ديدي که مالک مجعوليت وجود ،رابط بودن آن است .ايمانوئل کانت(1884-1314م) فيلسوف شـهير
آلماني نيز از رابط بودن وجود سخا مـي گويـد .وی در دو بخـش از کتـاب نقـد عقـل محـ بحـ از
گزاره های وجودی را مطرح کرده است :يکـي در بحـ تحليـل اسـتعاليي و ديگـری در مبحـ جـدل
استعاليي .از نظر کانت وجود در قضيۀ منطقي ،محمول واقعي نيسـت ،بلکـه فقـط رابـط اسـت .مـالک
محمول واقعي از منظر او ايا است که آن محمول چيزی بر موضوع بيفزايد:
«به طور صريح بگوي که وجود ،محمول واقعي نيست يعني مفهومي نيست که بتوانـد
به مفهوم چيزی افزوده شود .وجود ،تنها عبارت از وضع شي يا برخي تعينـات آن اسـت
که في نفسه وجود دارند .در کاربرد منطقي« ،استا ،هستا ،بـودن» ]وجـود[ ،منحصـرا
رابط 1يك قضيه است .قضيه«خدا قادر مطلق است» ،شامل دو مفهـوم اسـت کـه هـر
کدام از آنها ،معنای خاص خودش را دارد يعنـي خـدا و قـدرت مطلـق .واژه کوچـك
«است» ،به سادگي يك محمول اضافي نيست ،بلکه تنها محمول را برای موضوع خـود
وضع ميکند .اينك اگر موضوع (خدا) را با همه محمولهايش (که از جمله آنهـا قـدرت
مطلق است) يکجا اخذ کني و بگويي « :خدا هست» يا «خدا وجود دارد» ،ما به مفهـوم
خدا هيچ محمول تازهای نيفزودهاي بلکه فقط موضوع را في نفسه با همۀ محمولهايش
وضع کردهاي  .و در واقع آن را از ايا جهت که متعلقي است که نشـانگر مفهـوم ذهـا
ما است ،وضع کردهام» (کانت.)557 :1751 ،
به اعتقاد وی «با هر تعداد و هر گونه محمولي که ممکا است چيزی را تصور کني (حتـي اگـر آن را
کامال معيا سازي ) آنگاه که مـيگـويي  « :ايـا شـيء هسـت» ،کـوچکتريا چيـزی بـه شـيء افـزوده
نمي شود در غير ايا صورت ،ايا دقيقا همان چيزی نيست که وجود دارد بلکه چيزی بيشتر از آن است
که در آن مفهوم انديشيدهاي  .بدينسان هنگامي که ميگوي چنيا شيء ناقصي وجـود دارد ،آن واقعيـت
نابود ،به آن شيء افزوده نميشود .بر عکس ،ايا چيز با همان نقصي که ما آن را با آن تصـور کـردهام،
وجود دارد زيرا در غير ايا صورت ،چيزی که هست متفاوت از آنچه که مـا تصـور کـردم خـواه بـود.
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بنابرايا ،وقتي که ذاتي را به عنوان واقعيت متعالي و بدون هر گونه نقصي تصور ميکـن  ،ايـا پرسـش
هنوز باقي است که آيا آن وجود دارد يا نه؟ زيرا هر چند تصور ما از محتوای واقعي ممکا يك شيء ،به
طور کلي چيزی ک ندارد ،ولي هنوز نوعي نقن در ارتباط با کل وضع فکری ما وجـود دارد يعنـي آن
معرفت از ايا موضوع ،به گونه «پسيني» 7نيز ممکا است .اينك علت مشکل کنونيمـان کـه در اينجـا
حاک است را مييابي  .جايي که به موضوعي از حواس ميپردازي  ،نميتواني وجـود شـي را بـا مفهـوم
صرف آن خلط کني زيرا از طريق مفهوم ،موضوع به طور کلي ،تنها به عنوان مطابق با «شرايط کلـي»
معرفت تجربي ممکا تصور مي شود در حالي که از طريق وجود آن ،موضوع ،بـه طـور کلـي بـه عنـوان
متعلق به زمينه تجربه به عنوان کل تصور ميشود .از ايا رو ،با ارتباط يافتا با «محتـوای» تجربـه ،بـه
عنوان يك کل ،مفهوم موضوع کمتريا افزايشي نمي يابد .تنها چيزی که به وجود آمـده ايـا اسـت کـه
ذها ما بديا وسيله يك درک ممکا اضافي به دست آورده است .بنابرايا ،شـگفتآور نيسـت کـه اگـر
کوشش کني وجود را تنها از طريق مقوله صرف تصور کني  ،نتواني نشانه واحدی که وجـود را از امکـان
مح متمايز سازد ،مشخن سازي » (.)Kant, 1929: A601, B629
 .3تحليل انتقادی ديدگاه کانت بر مبنای انديشۀ صدرايی
ايشان به قصد نقادی برهان وجودی 4به چنيا مبنايي روی آورده است .از نظر وی ،وجود صرفا عبارت
است از وضع يك شيء يا وضع تعينات خاص في نفسه يك شـيء و در ايـا صـورت وجـود بـه لحـاظ
منطقي در قضيه تنها نقش رابط دارد .ظاهر ايا سخا با بيان صدرالمتالهيا و پيـروان او سـازگار اسـت.
آنان رابط در قضيه را غير از وجود محمولي ميدانند ،به گونهای که عيا تعلق به طرفيا قضـيه اسـت و
بدون آنها هيچ وجود استقاللي ندارد .اما مالصدرا به نوع ديگری از وجود رابط اشاره ميکند کـه دامنـه
شمول آن تمام هستي ( به جز ذات احديت) را در بر ميگيرد .او بر مبنای اصالت وجود و تحليـل عليـت،
به ايا مه ميرسد که مالک مجعوليت را نيز به همراه دارد .آنچه کانت به آن اشـاره مـيکنـد تنهـا در
قضيه حمليه است و ايا غير از آن چيزی است که مطابق اصالت وجود و حکمت متعاليه مالک مجعوليت
به شمار ميرود .کانت با تعريفي که از وجود ارائه ميدهد ،مالک محمول حقيقي بودن را افزون بخشـي
نسبت به موضوع ميداند و معتقد است ايا شايستگي در وجود ديده نميشود ايـا بـديا معناسـت کـه
«هست» نقش «است» به عهده دارد و مجعول بودن آن منتفي خواهد بود .اما جای ايا پرسـش هسـت
که ايا معيار بر چه مبنايي استوار است و چرا ما بايد به ايا مالک ملتزم باشي ؟
مالصدرا معتقد است وجود رابطي در اصطالح فالسفه به دو معنا به کار رفته است :معنـای نخسـت در
مقابل وجود محمولي است که در قضايای حمليه رايج است معنای دوم وجود رابطي ،وجود نـاعتي اسـت
که وجود في نفسه آن برای غير است .ايشان ميان وجود رابط به معنای نخست و وجود محمولي اختالف
نوعي قايل است (مالصدرا )33 :1381 ،زيرا تعلقي بودن را عيا ذات وجود رابط ميداند کـه از آن غيـر
قابل انسالخ است (همان ،)81:در حالي که وجود محمولي دارای اسـتقالل مفهـومي اسـت و بـه همـيا
جهت ميتواند در يك قضيه حمليه محمول واقع شود .به عبارت دقيقتر اختالف آنها به لحاظ مفهـوم و
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عنوان ،اختالف تبايني ،و به لحاظ مصداق ،اختالف از نوع متحصل و المتحصل است (همـان .)147 :بـر
مبنای اصالت وجود و تحليل عليت ،نظر نهايي صدرالمتالهيا ايا است که تمـام ممکنـات عـيا ربـط و
تعلق به ذات مستقل خداوند بوده و از نوع اضافه اشراقيه ميباشند (همان.)788 - 133 :
بناب رايا آنچه که مالک مجعوليت است وجود رابط به معنای فلسفي آن است کـه در حکمـت متعاليـه
صدرايي مورد مداقه قرار گرفته است و با آنچه کانت آن را وجود رابط مينامد متفاوت است .البتـه کانـت
در عبارات خود از وجود في نفسه خارجي نيز سخا ميگويد (کانت.)557 :1751 ،
 .3خلط مفاهيم و غفلت از هليۀ بسيطه
ايشان عالوه بر ايا که تمايزی ميـان ايـا دو دسـته از وجـود کـه يکـي مفهـوم منطقـي و ديگـری
اصطالحي فلسفي است بيان نميکند ،قضيۀ هليۀ بسيطه را نيز مشمول حک خـود مـيکنـد .بـه اعتقـاد
ايشان «زماني که ميگويي « :ايا شيء هست» ،کوچکتريا چيزی به شيء افزوده نمـيشـود» (همـان:
 .)554بديا ترتيب وی هليات بسيطه را نميپذيرد.
از نظر صدرالمتألهيا «وجود نسبت به ماهيت همانند اعراض نسـبت بـه موضوعاتشـان نيسـت ،بلکـه
وجود و ماهيت ه در خارج و ه در ذها واحـد هسـتند» (مالصـدرا )3 :1758 ،در غيـر ايـا صـورت
مشکل قاعدۀ فرعيه فر ا روی ماست .عقل توانايي دارد که ايا امر واحد را به دو مفهوم ماهيـت و وجـود
تحليل کند و سپس در ظرف ذها وجود را به ماهيت نسبت دهـد .اتحـادی کـه ميـان ماهيـت و وجـود
صورت ميگيرد از نوع اتحاد متحصل با المتحصل است و گرنه دو امر متحصل که هرکدام فعليت خاص
خود را داراست ،هرگز ميانشان وحدت و اتحاد صورت نميگيرد .به هميا جهت صدرالمتألهيا بيا قضيۀ
بسيطۀ «انسان موجود است» و ساير قضايای مرکبه تفاوت ميگذارد .مفاد قضيهای که محمول آن وجود
است «ثبوت الشيء» است نه ثبوت وجود برای شيءای که موضوع آن واقع شده است .در قضـايايي کـه
محمول آنها يکي از اعراض باشد ،چنيا نيست زيرا اعراض از وجود نفسي برخوردار هستند و بـا وجـود
نفسيِ موضوع خود ،تحت يك وجود موجود نميشوند ،بلکه يکي برای ديگـری اثبـات مـيشـود ،يعنـي
«ثبوت شيء لشيء» است (همان.)18 :
عدم توجه به ايا مطلب باع شده است که کانت با مبنای ديگری در خصـوص گـزاره «خـدا وجـود
دارد» چنيا تفسير کند که ايا گزاره نه «تحليلي» 5است و نه «ترکيبي» .5حـال گـزارهای کـه محمـول
آن را وجود تشکيل مي دهـد ،تحليلـي نيسـت زيـرا وجـود از تحليـل هـيچ مفهـوم يـا مـاهيتي بدسـت
نميآيد .ايا گزاره ،ترکيبي ه نيست زيرا وجود به گفته کانت هـيچ توسـعهای بـه موضـوع نمـيدهـد
(کانت.)35 :1738 ،
3
حکمای مسلمان تحت عنوان «الواجب ماهيته انيته»  ،واجب الوجود را وجود مح و مبرای از ماهيت
دانستهاند .بر ايا مبنا در قضيه «خدا هست» ،موضوع و محمول يك چيزند ،و از ايا نظـر کـه محمـول
افزايشي بر موضوع ندارد ،ديدگاه کانت را تأييد ميکند اما ايا که موضوع را با محمول يکجا منکر شوي
و در آن صورت تناقضي ه الزم نيايد سخني نادرست است زيرا انکار طرفيا چنيا قضيهای کـه عـيا
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هستي هستند ،مستلزم سلب شيء از خود است ،و ايا تناقضي صريح است .کانت اعتـراف مـيکنـد کـه
معنای موجوديت خداوند ،اجتماع همه صفات حق در موضوع خداست و ايا به معنای عينيت وجود با خدا
و با همه صفات اوست که مورد تأييد حکمای اسالمي است (مالصدرا. )177 :1338 ،
حکمای اسالمي با تفکيك وجود و ماهيت در ذها ،آنها را به لحاظ مفهومي مراير يکديگر دانستهانـد
زيرا اگر وجود عيا يا جزء ماهيت بود در آن صورت اثبات وجود برای ماهيت به حد وسط نيـاز نداشـت و
تصور هر ماهيتي در ذها مالزم با وجود آن بود (طباطبايي ،1754 ،ص  .)11بنابر ايا وقتي که وجـود را
در ذها بر ماهيت حمل مي کني يك انضمامي صورت گرفته و عالوه بر آن معلومات ذهنـي مـا را نيـز
افزايش ميدهد (حائری يزدی.)73 :1751 ،
محمول حقيقي نبودن وجود به معنای خـروج قضـايای هليـه بسـيطه از دايـره قضاياسـت .در فلسـفه
اسالمي قضايايي که محمول وجود داشته باشند به هليات بسيطه موسومانـد و در مقابـل قضـايای هليـه
مرکبه قرار دارند .در قضيه هليه بسيطه وجود رابط نميآيد و امکان وجود آن ه نيست و کلمه «اسـت»
ه که به کار مي رود ،رابط نيست ،بلکه نشانگر نسبت حکميه اتحاديه است .مفاد ايا گونه قضايا «ثبوت
الشيء» است ،وچون در نظام فلسفي صدرالمتألهيا اصالت وجود به اثبـات رسـيده اسـت ،ايـا ثبـوت و
تحقق متعلق به وجود است .بنا بر ايا وجود نه تنها صرف يك رابط نيست ،بلکه در قضايای هليه بسيطه
بيانگر ثبوت و تحقق خارجي موضوع است.
قضيۀ هليۀ بسيطه مشمول قاعدۀ فرعيه نميشود تا مشکل دور و تسلسل پيش آيد زيرا محمول اصل
تحقق موضوع است .موضوع وجودی غير از محمول خود ندارد تا «ثبوت شـيء لشـيء» باشـد .قضـايای
مورد نظر کانت مفاد «ثبوت شيء لشيء» است ،به هميا خاطر از قضايای هليه بسيطه غافل مانده است
و برای او فاقد معناست .همان گونه که اشاره شد محمول وجود اگر به لحاظ خـارج افزايشـي نسـبت بـه
موضوع ندارد به دليل اعتباری بودن ماهيت است .در ايا صورت بايد فراتـر از حـد فـزون بخشـي باشـد
(ر.ک :حائری يزدی.)188 :1751 ،
نکتۀ ديگر ايا که بر مبنای صدرالمتالهيا و اثبات اصالت وجود ،ايا حقيقت آشـکار مـيشـود کـه در
جايي که وجود محمول واقع ميشود ،در واقع عکس الحمل است يعني آنچه موضوع قرار ميگيرد وجود
است و ماهيت در جايگاه محمول است ،اما به دليل انس ذهني ،عکس ايا حمـل بـه کـار رفتـه اسـت.
مالک موضوع بودن آن است که نسبت به محمول ،حامل و مقدم بر آن باشد و مالک محموليت ،تکيـه
بر موضوع و تاخر از آن است .وجود از آن جهت که منشأ انتزاع ماهيـت و متحمـل آن اسـت ،مقـدم بـر
ماهيت و در جايگاه موضوع قرار دارد (ر.ک :جوادی آملي.)713 :1735 ،
 .50مقايسۀ ميان دو انديشۀ صدرايی و کانتی
کانت و صدرالمتألهيا با دو مبنای کامال متفاوت ،در عدم افزايش محمول وجود نسبت بـه ماهيـت يـا
مفهومي که در مکان موضوع نهاده شده ،ه سخا هسـتند .امـا ايـا يـك وفـاق ظـاهری اسـت زيـرا
صدرالمتألهيا بر مبنای اصالت وجود و اعتباريت ماهيت ،هر فعليت و کمال و افزايشي را از ناحيـه وجـود
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مي داند .بديهي است ماهيتي که اعتباری است ،اصالت و تحقق عيني ندارد تا چيزی به آن افزوده گـردد.
يعني همه چيز ماهيت ،همان وجود آن است .پس بر ايا پايه ،عدم افزايش از ناحيه وجود نيسـت ،بلکـه
هر افزايشي به وجود برميگردد.
اما کانت که با مفاهي تجربي و حسي «وجود» و «واقعيت» سـرو کـار دارد ( Kant, 1929: A601,
 )B629و همچنيا از قضيه منطقي سخا ميگويد ،بر ايا باور است که وجود در آن مقام يـك حقيقـت
ربطي بيش ندارد و هرگز دارای واقعيت مستقلي نيست و شايستگي فزون بخشـي بـه ديگـری را نـدارد.
کانت با ايا سخا و بدون تفصيل ميان مفاهي منطقي و فلسفي همه چيز را از وجود سلب ميکنـد ،امـا
صدرالمتألهيا با تفکيك ايا دو حوزه منطقي و فلسفي ،و تحليل اصل عليـت بـر مبنـای اصـالت وجـود،
حقيقت هر چيز را از ناحيه وجود به معنای فلسفي آن مـيدانـد (مالصـدرا1381 ،م 73 : ،همـان-133:
 )781و به هميا جهت ،وجود مجعول حقيقي جاعل خواهد بود.
نتيجه گيری
طرح بح جعل گرچه ريشه در آرای شيخ الرئيس دارد ،اما از زمان ميرداماد بـه شـکل رسـمي مـورد
بررسي قرار گرفت و در حکمت متعاليه با اثبات اصالت وجود ،مسير روشني پيدا کرد .بر پايه اصالت وجود،
جاعل و مجعول هردو عيا وجودند ،با ايا تفاوت که يکي وجود مستقل و ديگری وجود رابط است .وجود
رابط مالک مجعوليت وجود شناخته شد .وجود مجعول عيا افاضۀ وجود مستقل و عيا ربط به آن است.
کانت رابط بودن را دليل سلب فزون بخشي از وجود و محمول غير حقيقي آن ميداند .ايا بيان در مقابل
مبنای صدرالمتالهيا قرار دارد يعني وجود ،اصالت و حقيقتي ندارد که خاصيت افزايش بخشـي را داشـته
باشد .اما ايا محل نزاع نيست چرا که کانت با تحليل و تعريف خاص خـود ،در واقـع از وجـود رابـط در
قضيۀ حمليه سخا ميگويد ،اما نظر مالصدرا به وجود اصيل و مفاض از علت حقيقي است .از منظر هـر
دو فيلسوف در گزاره «خدا وجود دارد» ،چيزی به چيز ديگر افزون نشده است اما کانت به دليل بـيمعنـا
دانستا آن و سلب هرگونه نقش و حقيقتي از وجود در قضيۀ حمليه ،بر ايا باور است که محمول چيـزی
بر موضوع نميافزايد .ولي صدرالمتالهيا به جهت اعتباری دانستا ماهيت و اصيل قرار دادن وجود ،مفـاد
آن را تنها ثبوت الشيء ميداند .کانت در مقام نقد برهان وجودی ،فراتر از قضيه منطقي گام ننهاده است
اما صدرالمتالهيا از حقيقت خارجي سخا ميگويد که همان وجود و متعلق واقعي جعل است.
پینوشتها:
 .1همچنيا برای تفصيل بيشتر (ر.ک :شکر.)135 – 181 :1783 ،
 .1در قضيه حمليۀ«الف ب است» ،واژۀ «است» به معنای دقيق منطقي رابط(برابطه) ناميده مـيشـود
که معادل « »copulaاست (ر.ک :شکر.)53 :1783 ،
3. a posteriori

 .4ايا عبارات متوجه برهان وجودی آنسل (1183 – 1877م) فيلسوف و متکل بزرگ مسيحي اسـت
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که با يك تعريف از خداوند به وجود آن استدالل ميکند .آنسل در تعريف خداوند مـيگويـد« :موجـودی
است که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد» .منظور از بزرگتر ،کاملتر بودن است .وی سپس ميگويد :اگـر
خداوند وجود نداشته باشد ،آنگاه اموری که وجود دارند از او کاملتر خواهند بود و بر ايـا اسـاس کامـل-
تريا موجود نخواهد بود .حال آنکه کاملتريا موجود در مفهوم آن اخذ شده است ،بنابر ايا موجود نبودن
خداوند يك تناق است .پس خداوند به عنوان کاملتـريا موجـود وجـود دارد .ايـا برهـان بـه خـاطر
اشکاالتي که داشت توسط دکارت (1558–1535م ) به ايا شکل باز سازی شد که :درست همـان طـور
که برابر بودن مجموع زوايای داخلي مثل با دو قائمه ،ضـروری يـك مثلـ اسـت ،وجـود هـ خاصـه
ضروری يا واجب يك موجود کامل مطلق است .مثل بدون خواص ذاتي نميتواند مثل باشد ،به همـيا
ترتيب خدا ه بدون وجود خدا نيست (ر.ک :شکر.)135-157 :1787 ،
 .analytic .5گزارۀ تحليلي گزارهای است کـه محمـول از حـاق ذات موضـوع و تحليـل آن حاصـل
ميشود و مالزم آن است ،به گونهای که انکار آن مستلزم تناق اسـت .چنـيا محمـولي چيـزی را بـر
موضوع نميافزايد.
 .synthetic .5گزارۀ ترکيبي از تحليل موضوع حاصل نميشود ،بلکـه چيـزی فراتـر از آن دارد و بـا
انضمام به موضوع ،موجب توسعه آن ميگردد.
إذ مقتضـي العروض معلـوليتـه (سبزواری1415 ،ق.)35 :
 .3والحــق مــاهيتــه انيتـــه
فهرست منابع
آشتياني ،سيدجاللالديا .)1735( .هستی از نظر فلسفه و عرفان .چاپ سوم ،ق  :مرکز انتشارات دفتـر
تبليرات اسالمي.
ابا سينا .)1411( ،التعليقات .تحقيق عبد الرحما بدوی ،چاپ دوم ،ق  :مکتبه االعالم االسالمي ،مرکـز
النشر.
جوادی آملي ،عبدا  .)1735( .رحيق مختوم .چاپ اول ،ق  :مرکز نشر اسراء.
حائری يزدی ،مهدی1751( .الف) .هرم هستی .چاپ دوم ،تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
ــــــــــــــــــ 1751( .ب) .کاوشهای عقل نظری .چاپ دوم ،تهران :مؤسسه انتشارات امير کبير.
روح ا خميني .)1485( .تعليقات علی فصوص الحکم و مصباح االنس .چاپ اول ،تهـران :موسسـه
پاسدار اسالم.
سبزواری ،مالهادی .)1415( .شرح المنظومه .تصحيح حسازاده آملي و تحقيق مسـعود طـالبي ،چـاپ
اول ،تهران :نشر ناب.
سهروردی ،شهابالديا .)1788( .مجموعه مصنفات شيخ اشراق .به کوشش هـانری کـربا و حسـيا
نصر و نجفقلي حبيبي ،چاپ سوم ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شکر ،عبدالعلي .)1783( .وجود رابط و مستقل در حکمت متعاليه .چاپ اول ،ق  :بوستان کتاب.
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ـــــــــــــ « .)1787( .برهان وجودی و بررسی نقـادی کانـت» .مقـاالت همـايش بـيا المللـي
دويست سال پس از کانت ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي ،صن .135 - 157
طباطبــائي ،محمدحســيا .)1751( .نهايـه الحکم ـه .بــه اشــراف ميــرزا عبــد نــوراني ،قـ  :مؤسســۀ
النشراالسالمي التابعه لجماعه مدرسيا بق المشرفۀ.
ــــــــــــــــــــــ  .)1754( .بدايه الحکمه .ق  :مؤسسۀ النشراالسالمي التابعه لجماعـه مدرسـيا
بق المشرفه.
 .)173مقدمـه بـر فصـوص الحکـم و شـرح فصـوص الحکـم .تصـحيح
قيصری ،محمد داوود17355( .
جاللالديا آشتياني .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
کانت ،ايمانوئل .)1751( .سنجش خرد ناب .ترجمۀ مير شمس الديا اديب سلطاني ،چاپ اول ،تهـران:
موسسه انتشارات امير کبير.
ــــــــــــ  .)1738( .تمهيدات .ترجمۀ غالمعلي حداد عادل ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهي.
مطهری ،مرتضي .)1753( .شرح مبسوط منظومه .چاپ سوم ،تهران :انتشارات حکمت ،تهران.
مالصدرا .)1758( .الشواهد الربوبيه .به اهتمام سيد جاللالديا آشتياني ،مشهد :مرکز نشر دانشگاهي.
ـــــــ  ،)1757(.المشاعر .به اهتمام هانری کربا ،چاپ سوم ،تهران :کتابخانه طهوری.
ـــــــ  .)1338( .الحکمه المتعاليه فی االسفار العقليه االربعه .چاپ چهارم ،بيروت :داراالحياء الثرات
العربي.
ـــــــ  .)1381( .الحکمه المتعاليه فی االسفار العقليه االربعه .چاپ سوم ،بيروت :دار احيـاء التـرات
العربي.
ملکشاهي ،حسا( .بيتا)« ،بررسي آثار خاص سهروردی» ،مقاالت و بررسیها .تهران :دانشکده الهيات
و معارف اسالمي دانشگاه تهران ،دفتر 18و.13
ميرداماد .)1781( ،مصنفات ميرداماد .به اهتمام عبدا نوراني ،چاپ اول ،تهران :انتشارات انجما آثـار
و مفاخر فرهنگي.
 هيدجي ،حکي ( .بيتا) .تعليـق الهيـدجی علـی المنظومـه و شـرحها .تهـران :مؤسسـه االعلمـيللمطبوعات.
(Kant, Immanuel.. )1929
)
(.Critique of pure reason, translated by Norman
Kemp Smith, London: Macmillan, first edition.

