
 

 

 
 
 
 

 

 و مالک آن از نگاه مالصدرا  وجودمجعوليت 

 آن با ديدگاه کانت  مقايسۀو 

 عبدالعلی شکر
 )نويسندۀ مسئول(

 صديقه ميرزايی

 چکيده

پذيرش و اثبات اصالت وجود، مستلزم پذيرش مجعوليت وجود است. بـه همـيا جهـت،    
هايي دارند. وتايا دو مسئله تفا که اصالت وجود با مجعوليت آن در تالزم است  هرچند

 مطابق مباني حکمت متعاليه، مالک مجعوليت وجـود بـر پايـۀ رابـط بـودن آن تعيـيا       
است. آنچه به علت خـود  « وابستگي صرف به غير»شود. رابط بودن وجود به معنای مي

رود. در مکتب صدرايي، وجود رابط تعلق مح  دارد، مجعول واقعي آن نيز به شمار مي
متفاوتي با وجود رابط در قضايا دارد. اما در انديشۀ کانـت، بـه رابـط    به ايا معنا جايگاه 

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       

ت در قضيه، فزون بخشي است که کند  بلکه تنها نقش رابط را دارد. مالک محمولينمي
شود. ايا وجود رابط که به کـالم صـدرالمتألهيا شـباهت دارد،    در وجود رابط ديده نمي

غير از آن چيزی است که مـالک مجعوليـت در حکمـت متعاليـه تحقيـق شـده اسـت.        
دارد کـه از تحليـل اصـل عليـت بـه      مالصدرا به نوع ديگری از وجود رابط پرده بر مـي 

داند. ايشـان  ها را عيا ربط به ذات حق ميست و بر اساس آن تمام ممکاآورده ادست
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پذيرد که محمول آن وجود در حوزۀ قضايا، عالوه بر قضيۀ مرکبه، هليۀ بسيطه را نيز مي
را ترکيبي و « خدا وجود دارد»داند و گزارۀ است. کانت ايا دسته از قضايا را بي معنا مي

ای که اگر دهد به گونها آن را مفاد ثبوت الشيء قرار مياما مالصدر شناسد،تحليلي نمي
کند، به دليل ماهيـت نداشـتا ذات حـق و اصـيل بـودن      افزايشي در موضوع ايجاد نمي

 وجود است.

 : مجعوليت، وجود رابط، اصالت وجود، مالصدرا، کانت.واژگان کليدی

 

 مقدمه

در در نکـاتي  نکـاتي    شيخ الـرئيس شيخ الـرئيس   اءاءدر آردر آر  شود  اماشود  اماديده نميديده نمياثری از مسئلۀ جعل در آثار فلسفي اثری از مسئلۀ جعل در آثار فلسفي تا زمان ابا سينا تا زمان ابا سينا 
ريـزی  ريـزی  پيپي  ،،ميردامادميرداماد  (. شالودۀ اصلي ايا بح ، توسط(. شالودۀ اصلي ايا بح ، توسط133133-138138  ق.:ق.:14111411  ينا،ينا،ابا سابا سايا زمينه وجود دارد )ايا زمينه وجود دارد )

بررسـي کـرد کـه حاصـل آن اثبـات      بررسـي کـرد کـه حاصـل آن اثبـات        مستقل، زوايای مختلـف آن را مستقل، زوايای مختلـف آن را شد و در نهايت، مالصدرا به صورت شد و در نهايت، مالصدرا به صورت 
 . . مجعوليت وجود بودمجعوليت وجود بود
گروهـي از  گروهـي از    ای کـه ای کـه بر اصل عليت، ارتباط نزديکي نيز با اصالت وجـود دارد، بـه گونـه   بر اصل عليت، ارتباط نزديکي نيز با اصالت وجـود دارد، بـه گونـه   ايا بح  عالوه ايا بح  عالوه 

ها اشاره خواهد ها اشاره خواهد که به آنکه به آنهايي دارند هايي دارند تفاوتتفاوت  ،،ايا دوايا دواما اما نظران اعتقاد به يگانگي ايا دو بح  دارند. نظران اعتقاد به يگانگي ايا دو بح  دارند. صاحبصاحب
 شد.شد.

 هاصطالح فلسف لغت و جعل در. 5

ر ر ييعبـارت از تـأث  عبـارت از تـأث    آنآن  فلسـفي فلسـفي اصطالح اصطالح   است، امااست، اما« « قرار دادنقرار دادن»»لرت به معنای لرت به معنای   دردر  ««جعلجعل»»
  کنـد کنـد جـاد مـي  جـاد مـي  ييا معنا است که علتـي معلـولي را ا  ا معنا است که علتـي معلـولي را ا  ييبدبد. . بر معلول استبر معلول است  آنآن  ۀۀعلت و افاضعلت و افاض
 (. (. 138138  ::17581758، ، )مطهری)مطهری

بـه همـيا جهـت،    بـه همـيا جهـت،    نسبت به جعل متفاوت است، نسبت به جعل متفاوت است،   يلسوفانيلسوفانهای مختلف فهای مختلف فن، عرفا و گروهن، عرفا و گروهاانگرش متکلمنگرش متکلم
  ،،جـاد جـاد ييجعل نـه بـه معنـای ا   جعل نـه بـه معنـای ا     از انديشمندان،از انديشمندان،  برخيبرخي، مثال  به اعتقاد ، مثال  به اعتقاد يستيستکسان نکسان نيي  ننز نزد آناز نزد آناييمعنای جعل نمعنای جعل ن

برخـي ديگـر بـه ويـژه     برخـي ديگـر بـه ويـژه     (. در حالي که به نظـر  (. در حالي که به نظـر  185185  ::17881788، ، )سهروردی)سهروردی  استاست  تتييهوهو  ۀۀبلکه به معنای افاضبلکه به معنای افاض
ن به مجعوليت ن به مجعوليت الالئئوجود است. حتي قاوجود است. حتي قا  ۀۀجاد و افاضجاد و افاضيين به اصالت وجود در تحقق و جعل، جعل همان ان به اصالت وجود در تحقق و جعل، جعل همان االالئئقاقا

ـ يـ کنند و عالوه بر ايا، عرفـا ن کنند و عالوه بر ايا، عرفـا ن ر تلقي مير تلقي ميييو آن را نوعي تعبو آن را نوعي تعبز به معنای خاصي از جعل معتقدند ز به معنای خاصي از جعل معتقدند يياتصاف ناتصاف ن ز ز ي
 (. (. 418418: : 17351735، ، )جوادی آملي)جوادی آملياند اند دانستهدانستهظهور و نمود ظهور و نمود   ۀۀبه معنای افادبه معنای افادآن را آن را 

  بايـد بايـد ، ، ددك عنوان قـرار دهـ  ك عنوان قـرار دهـ  يير مختلف را تحت ر مختلف را تحت ييتعابتعاب  فراگير از جعل ارائه کني  وفراگير از جعل ارائه کني  و  فيفييي  تعر  تعريياما اگر بخواهاما اگر بخواه
ـ يـ گگت را دربرميت را دربرميييافاده واقعافاده واقع  را ه را ه ييزز  برد برد   کارکاربه به   رارا  ««مطلق افادهمطلق افاده»»  شـامل  شـامل    ظهـور و نمـود را  ظهـور و نمـود را    ۀۀرد و هـ  افـاد  رد و هـ  افـاد  ي
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 . . شودشودميمي
   داردداردحـق تعـالي   حـق تعـالي   به به ص ص اختصااختصاوجود، وجود،   ننبه اعتقاد آنابه اعتقاد آنا  ..همان تلقي عرفا از جعل استهمان تلقي عرفا از جعل است  ،،ظهور و نمودظهور و نمود  ۀۀافادافاد

  ديدگاهديدگاه  نيزنيز  تتييواقعواقع  ۀۀ، پس جعل به ايا کاينات تعلق خواهد گرفت. افاد، پس جعل به ايا کاينات تعلق خواهد گرفت. افادهستندهستند  و ماسوای او کون و نمود اوو ماسوای او کون و نمود او
 . بـه اعتقـاد تمـام حکمـا،     . بـه اعتقـاد تمـام حکمـا،     اسـت اسـت ت مقبول و مورد پذيرش هر سه گـروه  ت مقبول و مورد پذيرش هر سه گـروه  ييرا واقعرا واقعييرد، زرد، زييگگميمي  بربر  حکما را درحکما را در
ت را بـه او افـاده   ت را بـه او افـاده   ييبه مبدأ و علتي محتاج خواهد بود تا واقعبه مبدأ و علتي محتاج خواهد بود تا واقع  در آن صورتدر آن صورتزی نباشد، زی نباشد، ييت، ذاتي چت، ذاتي چيياگر واقعاگر واقع
 ..کندکند

 وجود  در مجعوليت صدرالمتالهين ديدگاه. 3

ـ يـ جعل نجعل ن  ۀۀللئئهي است که در مسهي است که در مسييل به اصالت وجود هستند، بدل به اصالت وجود هستند، بدئئروانش قاروانش قاييا و پا و پييجا که صدرالمتألهجا که صدرالمتألهاز آناز آن ز ز ي
باشد باشد وجود ميوجود ميهمان همان ت دارد و مجعول بالذات است، ت دارد و مجعول بالذات است، ييننييچه در خارج عچه در خارج عآنآن  ..رفته باشندرفته باشندييمجعوليت وجود را پذمجعوليت وجود را پذ

ود و ماهيت مثل حـاکي و  ود و ماهيت مثل حـاکي و  وجوج  ۀۀرابطرابط. . گرددگرددييصادر مصادر ماز علت از علت ز به خاطر اتحاد با وجود، بالعرض ز به خاطر اتحاد با وجود، بالعرض ييت نت نييو ماهو ماه
  ::13381338مالصدرا، مالصدرا، ))  ت داردت داردييننييخارج عخارج عدر در که که   کندکندی ميی ميت از وجودت از وجودييت در ذها، حکات در ذها، حکاييماهماه    عنيعنييي  محکي استمحکي است

175175.).) 
  بـر مبنـای  بـر مبنـای    ايا است کهايا است که  ،،ش اقامه کردهش اقامه کردهييا برای اثبات مدعای خوا برای اثبات مدعای خوييصدر المتالهصدر المتالههايي که هايي که برهانبرهان  يکي ازيکي از
گر در مورد واجب گر در مورد واجب ييطرف دطرف دد، از د، از ييااييتواند از هر علتي به وجود بتواند از هر علتي به وجود بت علت و معلول، هر معلولي نميت علت و معلول، هر معلولي نمييياصل سنخاصل سنخ

ـ يـ گـردد ن گـردد ن چه از خداوند صادر ميچه از خداوند صادر ميت ندارد. پس آنت ندارد. پس آنييوجود مح  است و ماهوجود مح  است و ماهاو او رند که رند که ييپذپذالوجود همه ميالوجود همه مي ز ز ي
ق جعـل، اوال  و  ق جعـل، اوال  و  . پس متعلَّ. پس متعلَّنيستنيست  تتييتي ميان وجود و ماهتي ميان وجود و ماهييرا سنخرا سنخييزز    هاهاات آنات آنيينه ماهنه ماه  باشدباشد  اشيااشيا  د وجودد وجودييبابا

   (.(.414414: : 13811381همان، همان، ))  وجود استوجود استهمان همان   ،،بالذاتبالذات
از به علـت  از به علـت  ييا فقر و نا فقر و نييمجعوليت عمجعوليت ع  ..((5151: : 17571757همو، همو، ))  بالذات و مجعول بالذات هر دو وجود استبالذات و مجعول بالذات هر دو وجود است  فاعلفاعل
از جهت ايا است که وجودش غير متصل و غيـر قـائ  بـه ذات اسـت.     از جهت ايا است که وجودش غير متصل و غيـر قـائ  بـه ذات اسـت.       ،،معلول به علتمعلول به علت  وابستگيوابستگياست و است و 

 ..((411411: : 13811381دهد )همو، دهد )همو، ايشان ذات حق را فوق جعل و ماهيات را دون جعل قرار ميايشان ذات حق را فوق جعل و ماهيات را دون جعل قرار مي
ب جوهر و ذات خود محتاج جاعل باشد، در ايا حالت در حد ذات و نفس خود متقـوم  ب جوهر و ذات خود محتاج جاعل باشد، در ايا حالت در حد ذات و نفس خود متقـوم  ت بحست بحسيياگر ماهاگر ماه

توان آن را بدون جاعل توان آن را بدون جاعل ای که نميای که نميباشد، به گونهباشد، به گونهبه جاعل بوده و جاعل در قوام ذات آن معتبر و مأخوذ ميبه جاعل بوده و جاعل در قوام ذات آن معتبر و مأخوذ مي
شـك  شـك    وجودشانوجودشان  دردراما اما  ،  ، ييکنکنف و حدودشان تصور ميف و حدودشان تصور مييياری را با تعاراری را با تعارييات بسات بسييکه ماهکه ماه  تصور کرد، و حال آنتصور کرد، و حال آن

ازمند ازمند ييت در ذات خود متقوم به علت و نت در ذات خود متقوم به علت و نييستند. اما اگر ماهستند. اما اگر ماهييگری نگری نييز دز دييات جز خودشان چات جز خودشان چيي ، چون ماه ، چون ماهييداردار
 د.د.بوبوخواهد خواهد محال محال   آنآن  د، تصور آن بدون لحاظ اجزای متقومد، تصور آن بدون لحاظ اجزای متقومباشباشبه آن به آن 

ع ع يياگر ماهيت در حد نفس خود مجعول باشد، بايد مفهوم مجعول به حمل اولي ذاتي، و نه به حمل شـا اگر ماهيت در حد نفس خود مجعول باشد، بايد مفهوم مجعول به حمل اولي ذاتي، و نه به حمل شـا 
مفهـوم مجعـول باشـد نـه مفهـوم      مفهـوم مجعـول باشـد نـه مفهـوم        ،،ماهيت حمل شود. الزمه ايا قول آن است که اثر جاعلماهيت حمل شود. الزمه ايا قول آن است که اثر جاعل  صناعي، برصناعي، بر

  يـا ميـان  يـا ميـان  ن مفهـوم و خـودش   ن مفهـوم و خـودش   مياميارت دارد و حمل ذاتي جز رت دارد و حمل ذاتي جز ييزيرا هر مفهومي با مفهوم ديگر مرازيرا هر مفهومي با مفهوم ديگر مرا    گریگریييدد
 (.(.7373  –  7878: : 17571757)مالصدرا، )مالصدرا،   مفهوم و حدش، قابل تصور نيستمفهوم و حدش، قابل تصور نيست
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 تنفی مجعوليت ماهي و تحليل معنای جعل. 9

غنـي  غنـي    جاعل و مجعول بايد بالذات باشند تا محذور تسلسل پديد نيايـد، همچنـيا جاعـل بالـذات بايـد     جاعل و مجعول بايد بالذات باشند تا محذور تسلسل پديد نيايـد، همچنـيا جاعـل بالـذات بايـد     
درذات آن غنـا  درذات آن غنـا    ،،و مجعول بالذات فقير مح  باشد  زيرا اگر جاعل بالـذات غنـي محـ  نباشـد    و مجعول بالذات فقير مح  باشد  زيرا اگر جاعل بالـذات غنـي محـ  نباشـد    ، ، مح مح 

ذات خود ذات خود   به لحاظبه لحاظ  ،،و اگر مجعول بالذات فقر مح  نباشدو اگر مجعول بالذات فقر مح  نباشد    شودشودنخواهد بود و در نتيجه به غني محتاج مينخواهد بود و در نتيجه به غني محتاج مي
و ايا خالف فرض است. پس مجعول بايد عـيا  و ايا خالف فرض است. پس مجعول بايد عـيا    ((475475  ::17351735جوادی آملي، جوادی آملي، ))  خواهد بودخواهد بود  بي نياز از جاعلبي نياز از جاعل

  بلکه فقربلکه فقر  ،،ربط به جاعل باشد. حال اگر ماهيت عيا ربط و فقر به جاعل باشد، ايا فقر، فقر وجودی نيستربط به جاعل باشد. حال اگر ماهيت عيا ربط و فقر به جاعل باشد، ايا فقر، فقر وجودی نيست
و جاعل بالذات ارتباط معنوی و جاعل بالذات ارتباط معنوی اضافه است  زيرا ميان مجعول بالذات اضافه است  زيرا ميان مجعول بالذات   ۀۀماهوی است. فقر ماهوی تحت مقولماهوی است. فقر ماهوی تحت مقول

و يکي مستلزم ديگری است. در ايا صورت تمام ماهيات جـوهری و  و يکي مستلزم ديگری است. در ايا صورت تمام ماهيات جـوهری و    ((4141: : 17571757)مالصدرا، )مالصدرا،   بر قرار استبر قرار است
داشت و ماهيات عرضي داشت و ماهيات عرضي   جوهر نخواهي جوهر نخواهي   . در ايا صورت. در ايا صورتاضافه مندرج خواهند بوداضافه مندرج خواهند بود  عرضيِعرضيِ  ههعرضي در مقولعرضي در مقول

 است:است:  چنياچنيارالمتألهيا رالمتألهيا صدصدتقرير تقرير مانند و ايا امر محال است. مانند و ايا امر محال است. بدون موضوع باقي ميبدون موضوع باقي مي

لو حتققت اجلاعلية و املجعولية بني املاهيات، لزم أن تكون ماهيةة لةمم نكةن مةن لو حتققت اجلاعلية و املجعولية بني املاهيات، لزم أن تكون ماهيةة لةمم نكةن مةن »»

 ..)همان()همان(  ««مقولة املضاف و واقعة حتت جنسه، و الالزم باطمم بالرضورةمقولة املضاف و واقعة حتت جنسه، و الالزم باطمم بالرضورة

 ارتباط جعل و اصالت وجود . 4

رن بوده است. هر رن بوده است. هر اصالت وجود يا اصالت ماهيت مقااصالت وجود يا اصالت ماهيت مقا  ۀۀش مسئلش مسئلييداداييطرح بح  جعل به شکل کنوني با پطرح بح  جعل به شکل کنوني با پ
پيدايش ايا بح  پيدايش ايا بح    مطرح شده است.مطرح شده است.دو بح  از زمان ميرداماد حدود قرن يازده هجری در فلسفه اسالمي دو بح  از زمان ميرداماد حدود قرن يازده هجری در فلسفه اسالمي 

  ..يکي از ماهيت يا وجود را اصيل و ديگری را انتزاعي و اعتبـاری بدانـد  يکي از ماهيت يا وجود را اصيل و ديگری را انتزاعي و اعتبـاری بدانـد    ناگزيرناگزيرلسوف لسوف ييکه هر فکه هر ف  موجب شدموجب شد
، ، )ملکشـاهي )ملکشـاهي   به حساب آوردبه حساب آورد  و انتزاع ذهنيو انتزاع ذهني  اعتباریاعتباری  امرامرو وجود را و وجود را   دانستدانستماهيت ماهيت   را از آنرا از آن  اصالتاصالت  ،،ميردامادميرداماد

  دانسـته اسـت  دانسـته اسـت    ط را ماهيـت ط را ماهيـت ييح کـرده و متعلـق جعـل بسـ    ح کـرده و متعلـق جعـل بسـ    ييماهيت را تصـر ماهيت را تصـر   مجعوليتمجعوليت، ، ايشانايشان(. (. 115115  تا:تا:بيبي
ل ل ئئمسـا مسـا   به دليل عدم تفکيك دو بح  جعل و اصالت وجـود در کـالم پيشـينيان،   به دليل عدم تفکيك دو بح  جعل و اصالت وجـود در کـالم پيشـينيان،   . . ((4545: : 17851785)ميرداماد، )ميرداماد، 
ن ايا دو قول ن ايا دو قول مياميان ربطي منطقي ن ربطي منطقي اامتکلممتکلمدر کالم در کالم   مامااا. . شدشدطرح ميطرح مياصالت وجود در مباح  جعل اصالت وجود در مباح  جعل به به مربوط مربوط 
  ديـدگاه ديـدگاه به به   ،،ها نسبت به مجعول نبودن ماهيتها نسبت به مجعول نبودن ماهيتتوان از شناخت نظر آنتوان از شناخت نظر آنجهت نميجهت نميشود، به هميا شود، به هميا ديده نميديده نمي

از از . ايا در حـالي اسـت کـه برخـي،     . ايا در حـالي اسـت کـه برخـي،     ((448448و و   444444  ::17351735  در باره اصالت وجود پي برد )جوادی آملي،در باره اصالت وجود پي برد )جوادی آملي،  ننآناآنا
 (. (. 137137  -153153: : 17351735، ، )آشتياني)آشتياني  انداندوجود داشتهوجود داشتهسعي در اثبات اصالت سعي در اثبات اصالت   ،،ق جعلق جعلييطرطر

انـد و معتقدنـد کـه    انـد و معتقدنـد کـه    اصالت وجود در تحقق دانستهاصالت وجود در تحقق دانسته  ۀۀاصالت وجود در جعل را تابع مسئلاصالت وجود در جعل را تابع مسئل  ۀۀنيز مسئلنيز مسئل  برخيبرخي
اصـالت  اصـالت    ۀۀمسئله اصالت وجود در جعل بدون مسئله اصالت وجود در تحقق قابل طرح نيسـت، ولـي مسـئل   مسئله اصالت وجود در جعل بدون مسئله اصالت وجود در تحقق قابل طرح نيسـت، ولـي مسـئل   

 (. (. 447447: : 17531753)مطهری: )مطهری:   ستستجعل قابل طرح اجعل قابل طرح ا  ۀۀوجود در تحقق بدون مسئلوجود در تحقق بدون مسئل
اصالت وجود يا ماهيت مبتني باشد و هميا طور اعتقاد به اصـالت  اصالت وجود يا ماهيت مبتني باشد و هميا طور اعتقاد به اصـالت    بح بح تواند بر تواند بر جعل گرچه ميجعل گرچه مي  ۀۀمسئلمسئل
ا کننده در نگرش انسان به مسئله جعل داشته باشد، با ايا حال ايا ا کننده در نگرش انسان به مسئله جعل داشته باشد، با ايا حال ايا ييييك از وجود و ماهيت اثری تعك از وجود و ماهيت اثری تعييهر هر 



 35 آن با ديدگاه کانت مقايسۀو مالک آن از نگاه مالصدرا و  وجودليت مجعو 
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 : : ها عبارتند ازها عبارتند ازايا تفاوتايا تفاوت  از جملهاز جملهرند. رند. مورد توجه قرار گيمورد توجه قرار گي  که بايدکه بايد  دارنددارند  هاييهاييدو مبح  تفاوتدو مبح  تفاوت
تي است که در خارج موجود است و ايا مسئله اختصاص به واجب يا تي است که در خارج موجود است و ايا مسئله اختصاص به واجب يا ييمحور بح  در اصالت، واقعمحور بح  در اصالت، واقع  الف(الف(

 ..شودشودجعل در مورد واجب تعالي مطرح نميجعل در مورد واجب تعالي مطرح نمي  ۀۀممکا ندارد در صورتي که مسئلممکا ندارد در صورتي که مسئل
در صورتي که در در صورتي که در     ت وجودت وجوداصالت دو قول وجود دارد، يکي اصالت ماهيت و ديگری اصالاصالت دو قول وجود دارد، يکي اصالت ماهيت و ديگری اصال  ۀۀللئئدر مسدر مس  ب(ب(

جعل سه قول وجود دارد: اول مجعول بودن وجود، دوم: مجعـول بـودن ماهيـت و سـوم مجعـول بـودن       جعل سه قول وجود دارد: اول مجعول بودن وجود، دوم: مجعـول بـودن ماهيـت و سـوم مجعـول بـودن       
 ..رورترورتييصص

زی معلول يا زی معلول يا ييرفته نشود و چرفته نشود و چييت پذت پذييت ندارد، و اگر اصل علت ندارد، و اگر اصل عليياصالت وجود ارتباطي با اصل علاصالت وجود ارتباطي با اصل عل  ۀۀمسئلمسئل  ج(ج(
)جـوادی  )جـوادی    خواهـد بـود  خواهـد بـود    وجود يـا ماهيـت  وجود يـا ماهيـت    ق بح  اصالتق بح  اصالتييدداامصمصاز از علت نباشد، باز ه  همان ش  مفروض، علت نباشد، باز ه  همان ش  مفروض، 

 (.(.135135  ::17351735، ، آمليآملي
جعـل  جعـل    ۀۀتوانند بدون ايا که به مسئلتوانند بدون ايا که به مسئلت ذاتي يا بخت و اتفاق ميت ذاتي يا بخت و اتفاق ميييح بالمرجح يا اولوح بالمرجح يا اولويين به جواز ترجن به جواز ترجالالئئقاقا

ـ ماهماه  لهلهبي بي ييکل ممکا زوج ترککل ممکا زوج ترک»»بپردازند، در باب اصالت وجود يا ماهيت بح  کنند، چرا که بپردازند، در باب اصالت وجود يا ماهيت بح  کنند، چرا که  ـ ي   ««ه و وجـود ه و وجـود ي
تواند قبل از اثبات صانع سخا از اصالت وجود يا ماهيت تواند قبل از اثبات صانع سخا از اصالت وجود يا ماهيت   متأله نيز مي  متأله نيز ميييحتي حکحتي حک  وو  ((4444: : 17511751ي،ي،ئئ)طباطبا)طباطبا
 (. (. 181181تا:تا:بيبي  ،،دجيدجيييا نيست )ها نيست )هييد، حال آن که در مسئله جعل چند، حال آن که در مسئله جعل چنييبگوبگو

ـ داننـد و هـ  کسـاني کـه معتقدنـد اولو     داننـد و هـ  کسـاني کـه معتقدنـد اولو     ح بالمرجح را محال نمـي ح بالمرجح را محال نمـي ييچون ه  کساني که ترجچون ه  کساني که ترج ـ ي  ت ذاتـي  ت ذاتـي  ي

ليا به بخت و اتفاق، هر سه سخني در باب منـاط نيـاز بـه    ليا به بخت و اتفاق، هر سه سخني در باب منـاط نيـاز بـه    ئئااجاد ش  ممکا شود و ه  قجاد ش  ممکا شود و ه  قييتواند دليل اتواند دليل اميمي
 دهد. اما در عـيا حـال هـر سـه گـروه      دهد. اما در عـيا حـال هـر سـه گـروه      ها مطرح نيست که علت به معلول چه ميها مطرح نيست که علت به معلول چه ميبرای آنبرای آن  وو  علت ندارندعلت ندارند

 توانند سخني در باره اصالت وجود يا اصالت ماهيت داشته باشند بدون ايـا کـه پـای علـت و جاعـل      توانند سخني در باره اصالت وجود يا اصالت ماهيت داشته باشند بدون ايـا کـه پـای علـت و جاعـل      ميمي

د بايد ابتدا وجود و صـانع جهـان را   د بايد ابتدا وجود و صـانع جهـان را   ييبخواهد از جعل و متعلق آن سخا بگوبخواهد از جعل و متعلق آن سخا بگو  ده شود. اگر فردده شود. اگر فردييبه ميان کشبه ميان کش
اثبات کند، بعد نشان دهد که او خالق و علت ممکنات است تا بتواند از تعلق جعل بـه وجـود يـا ماهيـت     اثبات کند، بعد نشان دهد که او خالق و علت ممکنات است تا بتواند از تعلق جعل بـه وجـود يـا ماهيـت     

 سخا گفته باشد. سخا گفته باشد. 
 زيـرا وجـود عبـارت اسـت از حـق، بلکـه       زيـرا وجـود عبـارت اسـت از حـق، بلکـه           متعلق بـه وجـود نيسـت   متعلق بـه وجـود نيسـت     ،،در مشرب عرفاني اهل ا  جعلدر مشرب عرفاني اهل ا  جعل

ها در حضرت علميه و غير آن نيست و اختصاص به خـارج  ها در حضرت علميه و غير آن نيست و اختصاص به خـارج  آنآن  ميانميانجعل متعلق به ماهيت است و تفاوتي جعل متعلق به ماهيت است و تفاوتي 
به تبع آن در حضـرت  به تبع آن در حضـرت    ءءر اسمار اسمايياول و تجلي به سااول و تجلي به سا  ۀۀ)اعيان خارجي( ندارد. همانا تجلي به اس  ا  در مرتب)اعيان خارجي( ندارد. همانا تجلي به اس  ا  در مرتب

ت در خارج، ت در خارج، ييه مقام الوهه مقام الوهآورد، و تجلي بآورد، و تجلي بعلميه، تعيا ماهيات و ظهور آن در حضرت علميه را به دنبال ميعلميه، تعيا ماهيات و ظهور آن در حضرت علميه را به دنبال مي
آورد. به ايا ظهور تبعي از جهت برخي اعتبارهـا  آورد. به ايا ظهور تبعي از جهت برخي اعتبارهـا  ظهور ماهيات را در عيا )عال  اعيان خارجي( در پي ميظهور ماهيات را در عيا )عال  اعيان خارجي( در پي مي

ه و اعيان خارجي( اطالق ه و اعيان خارجي( اطالق ميميي در عل  و عيا )حضرت علي در عل  و عيا )حضرت علئئشود. اما بر تجليات وجودی اسماشود. اما بر تجليات وجودی اسماجعل گفته ميجعل گفته مي
: : 17351735، ، صـری صـری ييقق      1515-1515  ق.:ق.:14851485مينـي،  مينـي،  )امـام خ )امـام خ   ااييگردد، مگر در مشرب محجوبگردد، مگر در مشرب محجوبجعل و مجعول نميجعل و مجعول نمي

158158 .) .) 
همانا وجود مفاض ماهيت ندارد، بلکه وجود مح  و متعلـق بـه واجـب    همانا وجود مفاض ماهيت ندارد، بلکه وجود مح  و متعلـق بـه واجـب    فرمايند: فرمايند: حضرت امام )ره( ميحضرت امام )ره( مي

آن و واجب تعالي آن و واجب تعالي   ميانميانتعالي است و ربط مح  و تعلق مح  و معني حرفي است و از هميا لحاظ نيز تعالي است و ربط مح  و تعلق مح  و معني حرفي است و از هميا لحاظ نيز 
و مستقل در ذات است، اما وجود عام )وجود مفاض( از نظر و مستقل در ذات است، اما وجود عام )وجود مفاض( از نظر   وم بالذاتوم بالذاتييشود، زيرا واجب، قشود، زيرا واجب، قفرق گذاشته ميفرق گذاشته مي

 (. (. 183183  ق.:ق.:14851485    به واجب تعالي و صرف نياز و فقر مح  است )امام خميني،  به واجب تعالي و صرف نياز و فقر مح  است )امام خميني،ئئذات، قاذات، قا



 عبدالعلی شکر، صديقه ميرزايی 3333
(Abdulali Shokr, Sadigheh Mirzaee) 

 

 تـر آن اسـت کـه ممکـا نيسـت بـه       تـر آن اسـت کـه ممکـا نيسـت بـه       ييتـر و ذوق عـال  تـر و ذوق عـال  ااييررييق نزد مشرب شـ ق نزد مشرب شـ ييقت واقعي مورد تصدقت واقعي مورد تصدييحقحق
   اسـت    اسـت  ييم نه عيا حق است نه غير آن، نـه مفـ  م نه عيا حق است نه غير آن، نـه مفـ  اشاره شود يا بر آن حکمي شود. وجود عااشاره شود يا بر آن حکمي شود. وجود عا« « وجود عاموجود عام»»

اسـت،  اسـت،  « « اواو»»و نه مفاض، نه از اسمای االهي است و نه از اعيان کوني، بلکه هرگاه به آن اشاره شود کـه  و نه مفاض، نه از اسمای االهي است و نه از اعيان کوني، بلکه هرگاه به آن اشاره شود کـه  
ا اسـت، عبـارت اسـت از    ا اسـت، عبـارت اسـت از    ييغير از آن است، زيرا وجود عام، صرف ربط و مح  تعلق است، و هر چه چنغير از آن است، زيرا وجود عام، صرف ربط و مح  تعلق است، و هر چه چن

« « ذوق التالـه ذوق التالـه »»آن حک  شود، و به هميا دليـل اقتضـای   آن حک  شود، و به هميا دليـل اقتضـای     زی بهزی بهييکه اصال  ممکا نيست چکه اصال  ممکا نيست چ« « معني حرفيمعني حرفي»»
به وجود باطل اسـت، و بـا   به وجود باطل اسـت، و بـا     آن است که ماهيات، مجعول و مفاض و ظاهر باشند، و نسبت دادن مجعوليتآن است که ماهيات، مجعول و مفاض و ظاهر باشند، و نسبت دادن مجعوليت

چ مشهودی جز او نيست، اما ممکا نيست بر آن حکـ  شـود   چ مشهودی جز او نيست، اما ممکا نيست بر آن حکـ  شـود   ييآن که وجود عام شهود هر کسي است و هآن که وجود عام شهود هر کسي است و ه
ت يا غير آن از اسما و صفات اسـت، بـه همـيا دليـل، جمـع      ت يا غير آن از اسما و صفات اسـت، بـه همـيا دليـل، جمـع      که مشهود است يا موجود است يا ظاهر اسکه مشهود است يا موجود است يا ظاهر اس

ل به مجعوليـت  ل به مجعوليـت  ئئقول عرفای شامخ که قاقول عرفای شامخ که قا  ميانميانو و « « ماهيتماهيت  اصالت وجود و مجعوليتاصالت وجود و مجعوليت»»قول به قول به   ميانميان    ييکردکرد
ـ ق )برخي عرفا( که قاق )برخي عرفا( که قاييباب تحقباب تحقررقول بعضي ارباب معرفت )برخي فالسفه( و بعضي اقول بعضي ارباب معرفت )برخي فالسفه( و بعضي ا  ميانمياناند و اند و تتماهيماهي ـ ئ ل ل ئ

 (. (. 188188-183183  ::)همان)همان  انداندی بودن ماهيتی بودن ماهيتبه مجعول بودن وجود و اعتباربه مجعول بودن وجود و اعتبار
معنـي حرفـي و   معنـي حرفـي و   »»بـا تلقـي   بـا تلقـي   انـد  انـد  و فرمـوده و فرمـوده اند اند وارد کردهوارد کرده)ره( )ره( امام امام   ۀۀييراد بر نظرراد بر نظرييجوادی آملي چند اجوادی آملي چند ا  استاداستاد

توان از توان از لذا ديگر نميلذا ديگر نمي    ردردييگگ  جای آن را مي  جای آن را ميييشود و مفاهشود و مفاهوجود، بساط ماهيات جمع ميوجود، بساط ماهيات جمع مي« « مح  ربط بودنمح  ربط بودن
ميـرات حکمـت متعاليـه اسـت و     ميـرات حکمـت متعاليـه اسـت و       ،،اند که ايا نکته مه اند که ايا نکته مه کردهکرده  ددييماهيت و جعل آن سخا گفت. ايشان تأکماهيت و جعل آن سخا گفت. ايشان تأک

ش از آن توسط کسي مطرح نشده است. ديگر ايا که اگر اسناد مجعول بودن بـه وجـود باطـل باشـد،     ش از آن توسط کسي مطرح نشده است. ديگر ايا که اگر اسناد مجعول بودن بـه وجـود باطـل باشـد،     ييپپ
اسناد آن به ماهيت به نحو اولي باطل است، زيرا ماهيت منتزع از وجود است و اگر وجود، رابـط و حـرف   اسناد آن به ماهيت به نحو اولي باطل است، زيرا ماهيت منتزع از وجود است و اگر وجود، رابـط و حـرف   

اصـالت  اصـالت  »»  ميـان ميـان مبني بر جمع کردن مبني بر جمع کردن خميني )ره( خميني )ره( مجعول باشد. ايشان قول امام مجعول باشد. ايشان قول امام بود، اصال  ماهيت ندارد تا بود، اصال  ماهيت ندارد تا 
قول بـه اصـالت وجـود و    قول بـه اصـالت وجـود و      ميانميانا جمعي ا جمعي ييفرمايند: چنفرمايند: چنرا مخدوش دانسته و ميرا مخدوش دانسته و مي« « وجود و مجعوليت ماهيتوجود و مجعوليت ماهيت

ه اسـت، نـه   ه اسـت، نـه   ييبان شببان شبيياداد  -نه سال نه سال   –هان و به جمع مکسر هان و به جمع مکسر ييمجعوليت ماهيت به جمع تبرعي اصوليان و فقمجعوليت ماهيت به جمع تبرعي اصوليان و فق
-ش جمع ميش جمع مييياند و کثرت را بدون تکثر در نهان و نهاد خواند و کثرت را بدون تکثر در نهان و نهاد خوقهقهييط الحقط الحقييفان که مظهر بسفان که مظهر بسجمع شهودی عارجمع شهودی عار

 (.(.443443  -445445: : 17351735، ، نمايند )جوادی آملينمايند )جوادی آملي
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در در کند، در حالي که نقد استاد جوادی ناظر به وجود عام نيست. کند، در حالي که نقد استاد جوادی ناظر به وجود عام نيست. حضرت امام )ره( به وجود عام اشاره ميحضرت امام )ره( به وجود عام اشاره مي
ا  را عـيا  ا  را عـيا  ی ی صدرالمتألهيا در پايـان بحـ  عليـت و تحليـل آن، ماسـو     صدرالمتألهيا در پايـان بحـ  عليـت و تحليـل آن، ماسـو     ايا مورد بايد توجه داشت که ايا مورد بايد توجه داشت که 

عـيا معـاني حرفـي    عـيا معـاني حرفـي      ،،داند. آنچه ايشان در ايا باره اشـاره کـرده اسـت   داند. آنچه ايشان در ايا باره اشـاره کـرده اسـت   وابستگي و ربط به ذات واجب ميوابستگي و ربط به ذات واجب مي
بلکه ميان رابط بودن وجود ممکنات با معنای حرفي از جهاتي تفاوت وجود دارد، به هميا جهـت  بلکه ميان رابط بودن وجود ممکنات با معنای حرفي از جهاتي تفاوت وجود دارد، به هميا جهـت    ،،نيستنيست

   حک  واحد ندارند.حک  واحد ندارند.
رابـط در  رابـط در    جهـت جهـت   بلکه معنای آن مستلزم دو طرف است، از ايابلکه معنای آن مستلزم دو طرف است، از ايا  ،،معنای حرفي قائ  به طرف واحد نيستمعنای حرفي قائ  به طرف واحد نيست

اند  زيرا در ضما موضوع و محمـول شـکل گرفتـه اسـت.     اند  زيرا در ضما موضوع و محمـول شـکل گرفتـه اسـت.     قضايای منطقي را دارای معنای حرفي دانستهقضايای منطقي را دارای معنای حرفي دانسته
طـرف بـه   طـرف بـه     از يكاز يك« « بهبه»»و و « « ازاز»»حروف در بحثهای ادبي نيز هميا حالت را دارند  به عنوان مثال دو حرف حروف در بحثهای ادبي نيز هميا حالت را دارند  به عنوان مثال دو حرف 

لف  دال بر مبدأ و از طرف ديگر به لف  دال بر مقصد قيام دارنـد، و در غيـر ايـا صـورت معنـايي افـاده       لف  دال بر مبدأ و از طرف ديگر به لف  دال بر مقصد قيام دارنـد، و در غيـر ايـا صـورت معنـايي افـاده       
 مقولي ميان طرفيا حاک  است.مقولي ميان طرفيا حاک  است.  ههنخواهند کرد. در ايا موارد اضافنخواهند کرد. در ايا موارد اضاف



 39 آن با ديدگاه کانت مقايسۀو مالک آن از نگاه مالصدرا و  وجودليت مجعو 
(Made of Being and its Criterion in Mulla Sadra's Viewpoint and Critique of. . .) 

 

اشراقي است که منحصر بـه طـرف واحـد    اشراقي است که منحصر بـه طـرف واحـد      هها ، اضافا ، اضافی ی اما در بح  رابط بودن وجود ممکنات و ماسواما در بح  رابط بودن وجود ممکنات و ماسو
  المتألهيا ترجيح داده است آن را با تعبيراتي همچون تجلي، تشأن و مانند آن بيـان کنـد  المتألهيا ترجيح داده است آن را با تعبيراتي همچون تجلي، تشأن و مانند آن بيـان کنـد  است، حتي صدراست، حتي صدر
 (.(.788788::  13381338)صدرالمتألهيا، )صدرالمتألهيا، 

آنچه صدرالمتألهيا به نفي مجعوليت آن حک  کرده است، اتصاف يا صيرورت است. اتصاف قيام به دو آنچه صدرالمتألهيا به نفي مجعوليت آن حک  کرده است، اتصاف يا صيرورت است. اتصاف قيام به دو 
شـود. اينجاسـت کـه    شـود. اينجاسـت کـه    بيان مـي بيان مـي   ««اتصاف يا صيرورت ماهيت به وجوداتصاف يا صيرورت ماهيت به وجود»»طرف دارد  به هميا جهت با تعبيرطرف دارد  به هميا جهت با تعبير

گردد. پس صحيح است که گفته شود جعل اتصاف يا صيرورت، جعل تبعـي اسـت.   گردد. پس صحيح است که گفته شود جعل اتصاف يا صيرورت، جعل تبعـي اسـت.   احکام تابع طرفيا مياحکام تابع طرفيا مي
رابط بودن وجود ممکنات ميان دو طرف شکل نگرفته است تا حکـ  اضـافات مقـولي را داشـته باشـد و      رابط بودن وجود ممکنات ميان دو طرف شکل نگرفته است تا حکـ  اضـافات مقـولي را داشـته باشـد و      

 متعلق جعل نباشد.متعلق جعل نباشد.
ت از اصطالحات خاص عرفـان اسـت و بـا آنچـه در     ت از اصطالحات خاص عرفـان اسـت و بـا آنچـه در     )ره( آمده اس)ره( آمده اس  وجود عامي که در کالم امام خمينيوجود عامي که در کالم امام خميني

حکمت متعاليه به اصالت آن حک  مي شود متفاوت است  زيرا مطابق فرمايش ايشان هيچ حکمي بر ايا حکمت متعاليه به اصالت آن حک  مي شود متفاوت است  زيرا مطابق فرمايش ايشان هيچ حکمي بر ايا 
  181181: : 17831783داند )شکر، داند )شکر، وجود ميوجود ميکه صدرالمتألهيا، احکام را اصالتا  از آن که صدرالمتألهيا، احکام را اصالتا  از آن   حاليحالير ر شود، دشود، دوجود عام بار نميوجود عام بار نمي

 (.(.187187و و 
    ايا دو بح  را بايد به طور جداگانه بررسـي کـرد  ايا دو بح  را بايد به طور جداگانه بررسـي کـرد    از اصالت وجود است، امااز اصالت وجود است، اماأثر أثر تتممبنابرايا، بح  جعل بنابرايا، بح  جعل 

 ..متفاوت از ديگری استمتفاوت از ديگری استج هر کدام ج هر کدام ييآثار و نتاآثار و نتا  زيرازيرا
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نخواهـد  نخواهـد  ميـان آنهـا   ميـان آنهـا     ييشود بايد عيا ربط به جاعل خود باشد و گرنه مناسبتشود بايد عيا ربط به جاعل خود باشد و گرنه مناسبتکه مجعول واقع ميکه مجعول واقع مي  امریامری
  اسـت اسـت   خويشخويش  مجعول به علت و جاعلمجعول به علت و جاعل  عيا ربط بودن معلول وعيا ربط بودن معلول و  ،،ليتليت. بنابرايا مالک معلوليت و مجعو. بنابرايا مالک معلوليت و مجعوبودبود
ای از وجـودی کـه عـارض آن    ای از وجـودی کـه عـارض آن    جدجد. ماهيت بنا بر اتفاق حکما به لحاظ ذات خود و . ماهيت بنا بر اتفاق حکما به لحاظ ذات خود و ((111111  ::17351735آشتياني، آشتياني، ))

شده است، هيچ حکمي ندارد، نه موجود است و نه غير موجود، نه واحد است و نه کثير  همچنيا نه رابط شده است، هيچ حکمي ندارد، نه موجود است و نه غير موجود، نه واحد است و نه کثير  همچنيا نه رابط 
 تيجه ماهيت متصف به مالک مجعوليت نيست.تيجه ماهيت متصف به مالک مجعوليت نيست.. در ن. در ناست و نه مستقلاست و نه مستقل

چـون  چـون    ،،کنـد کنـد کند و مجعوليت بالذات وجود را اثبـات نمـي  کند و مجعوليت بالذات وجود را اثبـات نمـي  ايا استدالل تنها مجعوليت ماهيت را نفي ميايا استدالل تنها مجعوليت ماهيت را نفي مي
. به همـيا  . به همـيا  . اثبات مجعوليت وجود منوط به نفي مجعوليت اتصاف نيز هست. اثبات مجعوليت وجود منوط به نفي مجعوليت اتصاف نيز هستوجود داردوجود دارد  نيزنيز  قول به اتصافقول به اتصاف

و و   يك امر اعتباری اسـت، يك امر اعتباری اسـت،   ،،اهيت و وجود است  ايا نسبتاهيت و وجود است  ايا نسبتنسبت ميان منسبت ميان م  جهت بايد گفت اتصاف، در واقعجهت بايد گفت اتصاف، در واقع
مجعـول بالـذات   مجعـول بالـذات     نيـز نيـز اتصاف ماهيت بـه وجـود   اتصاف ماهيت بـه وجـود     ۀۀات بايد امر حقيقي باشد. در نتيجات بايد امر حقيقي باشد. در نتيجکه مجعول بالذکه مجعول بالذحال آنحال آن
 نيست.نيست.

رسـد. اسـتدالل   رسـد. اسـتدالل   پس با نفي مجعوليت ماهيت و اتصاف، وجود به عنوان متعلـق جعـل، بـه اثبـات مـي     پس با نفي مجعوليت ماهيت و اتصاف، وجود به عنوان متعلـق جعـل، بـه اثبـات مـي     
ي و با مالک عيا الربط بودن مجعول، بـر نفـي مجعوليـت ماهيـت     ي و با مالک عيا الربط بودن مجعول، بـر نفـي مجعوليـت ماهيـت     ييتثناتثناصدرالمتألهيا در قالب قياس اسصدرالمتألهيا در قالب قياس اس

 چنيا است:چنيا است:
 
 



 عبدالعلی شکر، صديقه ميرزايی 3434
(Abdulali Shokr, Sadigheh Mirzaee) 

 

ال يمكن تصورها بدونةه، ال يمكن تصورها بدونةه،   …لو لانت املاهية بحسب جوهرها مفتقرة ايل اجلاعمم لو لانت املاهية بحسب جوهرها مفتقرة ايل اجلاعمم »»

 (.(.7373: : 17571757)مالصدرا، )مالصدرا،   ««وليس لذلكوليس لذلك

  ن استن استاگر ماهيت مجعول باشد پس بايد بدون جاعل تصور نشود  زيرا مالک مجعوليت عيا الربط بوداگر ماهيت مجعول باشد پس بايد بدون جاعل تصور نشود  زيرا مالک مجعوليت عيا الربط بود
کـه  کـه    و معنای عيا الربط بودن هميا است که بدون علت و جاعل خود امکان تصور آن نيست، در حـالي و معنای عيا الربط بودن هميا است که بدون علت و جاعل خود امکان تصور آن نيست، در حـالي 

 زيرا ماهيت به لحاظ ذاتش چيزی جز خودش نيست.زيرا ماهيت به لحاظ ذاتش چيزی جز خودش نيست.    ماهيت بدون لحاظ جاعل و علت قابل تصور استماهيت بدون لحاظ جاعل و علت قابل تصور است
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م( فيلسوف شـهير  م( فيلسوف شـهير  18841884-13141314مانوئل کانت)مانوئل کانت)ديدي  که مالک مجعوليت وجود، رابط بودن آن است. ايديدي  که مالک مجعوليت وجود، رابط بودن آن است. اي
 گويـد. وی در دو بخـش از کتـاب نقـد عقـل محـ  بحـ  از        گويـد. وی در دو بخـش از کتـاب نقـد عقـل محـ  بحـ  از        آلماني نيز از رابط بودن وجود سخا مـي آلماني نيز از رابط بودن وجود سخا مـي 

های وجودی را مطرح کرده است: يکـي در بحـ  تحليـل اسـتعاليي و ديگـری در مبحـ  جـدل        های وجودی را مطرح کرده است: يکـي در بحـ  تحليـل اسـتعاليي و ديگـری در مبحـ  جـدل        گزارهگزاره
ت، بلکـه فقـط رابـط اسـت. مـالک      ت، بلکـه فقـط رابـط اسـت. مـالک      منطقي، محمول واقعي نيسـ منطقي، محمول واقعي نيسـ   تعاليي. از نظر کانت وجود در قضيۀتعاليي. از نظر کانت وجود در قضيۀاساس

 محمول واقعي از منظر او ايا است که آن محمول چيزی بر موضوع بيفزايد:محمول واقعي از منظر او ايا است که آن محمول چيزی بر موضوع بيفزايد:

ـ   نيستنيست  يعني مفهومييعني مفهومي  بگوي  که وجود، محمول واقعي نيست بگوي  که وجود، محمول واقعي نيست به طور صريح به طور صريح »» ـ که بتوان د د که بتوان

تنها عبارت از وضع شي يا برخي تعينـات آن اسـت   تنها عبارت از وضع شي يا برخي تعينـات آن اسـت     ،،. وجود. وجودبه مفهوم چيزی افزوده شودبه مفهوم چيزی افزوده شود
، منحصـرا   ، منحصـرا   ]وجـود وجـود [« « استا، هستا، بـودن استا، هستا، بـودن »»دارند. در کاربرد منطقي، دارند. در کاربرد منطقي،   که في نفسه وجودکه في نفسه وجود

، شامل دو مفهـوم اسـت کـه هـر     ، شامل دو مفهـوم اسـت کـه هـر     ««خدا قادر مطلق استخدا قادر مطلق است»»يك قضيه است. قضيهيك قضيه است. قضيه  11رابطرابط
ها، معنای خاص خودش را دارد  يعنـي خـدا و قـدرت مطلـق. واژه کوچـك      ها، معنای خاص خودش را دارد  يعنـي خـدا و قـدرت مطلـق. واژه کوچـك        کدام از آنکدام از آن

رای موضوع خـود  رای موضوع خـود  ، به سادگي يك محمول اضافي نيست، بلکه تنها محمول را ب، به سادگي يك محمول اضافي نيست، بلکه تنها محمول را ب««استاست»»
هايش )که از جمله آنهـا قـدرت   هايش )که از جمله آنهـا قـدرت     کند. اينك اگر موضوع )خدا( را با همه محمولکند. اينك اگر موضوع )خدا( را با همه محمولوضع ميوضع مي

، ما به مفهـوم  ، ما به مفهـوم  ««خدا وجود داردخدا وجود دارد»»يا يا « « خدا هستخدا هست»»مطلق است( يکجا اخذ کني  و بگويي : مطلق است( يکجا اخذ کني  و بگويي : 
اي   بلکه فقط موضوع را في نفسه با همۀ محمولهايش اي   بلکه فقط موضوع را في نفسه با همۀ محمولهايش ای نيفزودهای نيفزودهخدا هيچ محمول تازهخدا هيچ محمول تازه

. و در واقع آن را از ايا جهت که متعلقي است که نشـانگر مفهـوم ذهـا    . و در واقع آن را از ايا جهت که متعلقي است که نشـانگر مفهـوم ذهـا    اي اي وضع کردهوضع کرده
 (.(.557557: : 17511751)کانت، )کانت، « « امامما است، وضع کردهما است، وضع کرده

حتـي اگـر آن را   حتـي اگـر آن را   ))با هر تعداد و هر گونه محمولي که ممکا است چيزی را تصور کني  با هر تعداد و هر گونه محمولي که ممکا است چيزی را تصور کني  »»به اعتقاد وی به اعتقاد وی 
ـ  ، کـوچکتريا چيـ  ««ايـا شـيء هسـت   ايـا شـيء هسـت   » » گـويي :  گـويي :    آنگاه که مـي آنگاه که مـي   ((کامال  معيا سازي کامال  معيا سازي   زی بـه شـيء افـزوده    زی بـه شـيء افـزوده    ، کـوچکتريا چي

نمي شود  در غير ايا صورت، ايا دقيقا  همان چيزی نيست که وجود دارد  بلکه چيزی بيشتر از آن است نمي شود  در غير ايا صورت، ايا دقيقا  همان چيزی نيست که وجود دارد  بلکه چيزی بيشتر از آن است 
گوي  چنيا شيء ناقصي وجـود دارد، آن واقعيـت   گوي  چنيا شيء ناقصي وجـود دارد، آن واقعيـت   اي . بدينسان هنگامي که مياي . بدينسان هنگامي که مي  که در آن مفهوم انديشيدهکه در آن مفهوم انديشيده

ام، ام،   ن نقصي که ما آن را با آن تصـور کـرده  ن نقصي که ما آن را با آن تصـور کـرده  شود. بر عکس، ايا چيز با هماشود. بر عکس، ايا چيز با همانابود، به آن شيء افزوده نمينابود، به آن شيء افزوده نمي
وجود دارد  زيرا در غير ايا صورت، چيزی که هست متفاوت از آنچه که مـا تصـور کـردم خـواه  بـود.      وجود دارد  زيرا در غير ايا صورت، چيزی که هست متفاوت از آنچه که مـا تصـور کـردم خـواه  بـود.      
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کـن ، ايـا پرسـش    کـن ، ايـا پرسـش      بنابرايا، وقتي که ذاتي را به عنوان واقعيت متعالي و بدون هر گونه نقصي تصور ميبنابرايا، وقتي که ذاتي را به عنوان واقعيت متعالي و بدون هر گونه نقصي تصور مي
؟ زيرا هر چند تصور ما از محتوای واقعي ممکا يك شيء، به ؟ زيرا هر چند تصور ما از محتوای واقعي ممکا يك شيء، به هنوز باقي است که آيا آن وجود دارد يا نههنوز باقي است که آيا آن وجود دارد يا نه

طور کلي چيزی ک  ندارد، ولي هنوز نوعي نقن در ارتباط با کل وضع فکری ما وجـود دارد  يعنـي آن   طور کلي چيزی ک  ندارد، ولي هنوز نوعي نقن در ارتباط با کل وضع فکری ما وجـود دارد  يعنـي آن   
کـه در اينجـا   کـه در اينجـا     مـان مـان   نيز ممکا است. اينك علت مشکل کنونينيز ممکا است. اينك علت مشکل کنوني  77««پسينيپسيني»»معرفت از ايا موضوع، به گونه معرفت از ايا موضوع، به گونه 

تواني  وجـود شـي را بـا مفهـوم     تواني  وجـود شـي را بـا مفهـوم       پردازي ، نميپردازي ، نمي  که به موضوعي از حواس ميکه به موضوعي از حواس مييابي . جايي يابي . جايي   حاک  است را ميحاک  است را مي
« « شرايط کلـي شرايط کلـي »»صرف آن خلط کني   زيرا از طريق مفهوم، موضوع به طور کلي، تنها به عنوان مطابق با صرف آن خلط کني   زيرا از طريق مفهوم، موضوع به طور کلي، تنها به عنوان مطابق با 

شود  در حالي که از طريق وجود آن، موضوع، بـه طـور کلـي بـه عنـوان      شود  در حالي که از طريق وجود آن، موضوع، بـه طـور کلـي بـه عنـوان        معرفت تجربي ممکا تصور ميمعرفت تجربي ممکا تصور مي
تجربـه، بـه   تجربـه، بـه   « « محتـوای محتـوای »»شود. از ايا رو، با ارتباط يافتا با شود. از ايا رو، با ارتباط يافتا با   ربه به عنوان کل تصور ميربه به عنوان کل تصور ميمتعلق به زمينه تجمتعلق به زمينه تج

يابد. تنها چيزی که به وجود آمـده ايـا اسـت کـه     يابد. تنها چيزی که به وجود آمـده ايـا اسـت کـه       عنوان يك کل، مفهوم موضوع کمتريا افزايشي نميعنوان يك کل، مفهوم موضوع کمتريا افزايشي نمي
آور نيسـت کـه اگـر    آور نيسـت کـه اگـر      ذها ما بديا وسيله يك درک ممکا اضافي به دست آورده است. بنابرايا، شـگفت ذها ما بديا وسيله يك درک ممکا اضافي به دست آورده است. بنابرايا، شـگفت 

ني  وجود را تنها از طريق مقوله صرف تصور کني ، نتواني  نشانه واحدی که وجـود را از امکـان   ني  وجود را تنها از طريق مقوله صرف تصور کني ، نتواني  نشانه واحدی که وجـود را از امکـان   کوشش ککوشش ک
 ..((Kant, 1929: A601, B629))« « مح  متمايز سازد، مشخن سازي مح  متمايز سازد، مشخن سازي 
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ز نظر وی، وجود صرفا عبارت ز نظر وی، وجود صرفا عبارت به چنيا مبنايي روی آورده است. ابه چنيا مبنايي روی آورده است. ا  44ايشان به قصد نقادی برهان وجودیايشان به قصد نقادی برهان وجودی
است از وضع يك شيء يا وضع تعينات خاص في نفسه يك شـيء  و در ايـا صـورت وجـود بـه لحـاظ       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.    منطقي در قضيه تنها نقش رابط دارد. ظاهر ايا سخا با بيان صدرالمتالهيا و پيـروان او سـازگار اسـت.    

ی که عيا تعلق به طرفيا قضـيه اسـت و   ی که عيا تعلق به طرفيا قضـيه اسـت و   اادانند، به گونهدانند، به گونهآنان رابط در قضيه را غير از وجود محمولي ميآنان رابط در قضيه را غير از وجود محمولي مي
کند کـه دامنـه   کند کـه دامنـه   ها هيچ وجود استقاللي ندارد. اما مالصدرا به نوع ديگری از وجود رابط اشاره ميها هيچ وجود استقاللي ندارد. اما مالصدرا به نوع ديگری از وجود رابط اشاره ميبدون آنبدون آن

گيرد. او بر مبنای اصالت وجود و تحليـل عليـت،   گيرد. او بر مبنای اصالت وجود و تحليـل عليـت،   را در بر ميرا در بر مي( ( به جز ذات احديتبه جز ذات احديت  ))شمول آن تمام هستي شمول آن تمام هستي 
کنـد تنهـا در   کنـد تنهـا در   را نيز به همراه دارد. آنچه کانت به آن اشـاره مـي  را نيز به همراه دارد. آنچه کانت به آن اشـاره مـي  رسد که مالک مجعوليت رسد که مالک مجعوليت به ايا مه  ميبه ايا مه  مي

قضيه حمليه است و ايا غير از آن چيزی است که مطابق اصالت وجود و حکمت متعاليه مالک مجعوليت قضيه حمليه است و ايا غير از آن چيزی است که مطابق اصالت وجود و حکمت متعاليه مالک مجعوليت 
دهد، مالک محمول حقيقي بودن را افزون بخشـي  دهد، مالک محمول حقيقي بودن را افزون بخشـي  ه ميه مي. کانت با تعريفي که از وجود ارائ. کانت با تعريفي که از وجود ارائرودرودبه شمار ميبه شمار مي

شود  ايـا بـديا معناسـت کـه     شود  ايـا بـديا معناسـت کـه     داند و معتقد است ايا شايستگي در وجود ديده نميداند و معتقد است ايا شايستگي در وجود ديده نمينسبت به موضوع مينسبت به موضوع مي
پرسـش هسـت   پرسـش هسـت     به عهده دارد و مجعول بودن آن منتفي خواهد بود. اما جای ايابه عهده دارد و مجعول بودن آن منتفي خواهد بود. اما جای ايا« « استاست»»نقش نقش « « هستهست»»

 که ايا معيار بر چه مبنايي استوار است و چرا ما بايد به ايا مالک ملتزم باشي ؟که ايا معيار بر چه مبنايي استوار است و چرا ما بايد به ايا مالک ملتزم باشي ؟
ي در اصطالح فالسفه به دو معنا به کار رفته است: معنـای نخسـت در   ي در اصطالح فالسفه به دو معنا به کار رفته است: معنـای نخسـت در   مالصدرا معتقد است وجود رابطمالصدرا معتقد است وجود رابط

مقابل وجود محمولي است که در قضايای حمليه رايج است  معنای دوم وجود رابطي، وجود نـاعتي اسـت   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 که وجود في نفسه آن برای غير است. ايشان ميان وجود رابط به معنای نخست و وجود محمولي اختالف 

داند کـه از آن غيـر   داند کـه از آن غيـر     زيرا تعلقي بودن را عيا ذات وجود رابط مي  زيرا تعلقي بودن را عيا ذات وجود رابط مي((3333: : 13811381صدرا، صدرا، )مال)مالنوعي قايل است نوعي قايل است 
(، در حالي که وجود محمولي دارای اسـتقالل مفهـومي اسـت و بـه همـيا      (، در حالي که وجود محمولي دارای اسـتقالل مفهـومي اسـت و بـه همـيا      8181قابل انسالخ است )همان:قابل انسالخ است )همان:

اختالف آنها به لحاظ مفهـوم و  اختالف آنها به لحاظ مفهـوم و  تر تر تواند در يك قضيه حمليه محمول واقع شود. به عبارت دقيقتواند در يك قضيه حمليه محمول واقع شود. به عبارت دقيقجهت ميجهت مي
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بـر  بـر    ..((147147)همـان:  )همـان:    ستستاا، اختالف تبايني، و به لحاظ مصداق، اختالف از نوع متحصل و المتحصل ، اختالف تبايني، و به لحاظ مصداق، اختالف از نوع متحصل و المتحصل عنوانعنوان
مبنای اصالت وجود و تحليل عليت، نظر نهايي صدرالمتالهيا ايا است که تمـام ممکنـات عـيا ربـط و     مبنای اصالت وجود و تحليل عليت، نظر نهايي صدرالمتالهيا ايا است که تمـام ممکنـات عـيا ربـط و     

 (.(.788788  -  133133باشند )همان: باشند )همان: تعلق به ذات مستقل خداوند بوده و از نوع اضافه اشراقيه ميتعلق به ذات مستقل خداوند بوده و از نوع اضافه اشراقيه مي
رايا آنچه که مالک مجعوليت است وجود رابط به معنای فلسفي آن است کـه در حکمـت متعاليـه    رايا آنچه که مالک مجعوليت است وجود رابط به معنای فلسفي آن است کـه در حکمـت متعاليـه    بناببناب

  کانـت کانـت البتـه  البتـه  نامد متفاوت است. نامد متفاوت است. صدرايي مورد مداقه قرار گرفته است و با آنچه کانت آن را وجود رابط ميصدرايي مورد مداقه قرار گرفته است و با آنچه کانت آن را وجود رابط مي
 (.(.557557: : 17511751يد )کانت، يد )کانت، گوگويينيز سخا منيز سخا م  يينفسه خارجنفسه خارج  ييدر عبارات خود از وجود فدر عبارات خود از وجود ف
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ايشان عالوه بر ايا که تمايزی ميـان ايـا دو دسـته از وجـود کـه يکـي مفهـوم منطقـي و ديگـری          ايشان عالوه بر ايا که تمايزی ميـان ايـا دو دسـته از وجـود کـه يکـي مفهـوم منطقـي و ديگـری          
کنـد. بـه اعتقـاد    کنـد. بـه اعتقـاد    کند، قضيۀ هليۀ بسيطه را نيز مشمول حک  خـود مـي  کند، قضيۀ هليۀ بسيطه را نيز مشمول حک  خـود مـي  اصطالحي فلسفي است بيان نمياصطالحي فلسفي است بيان نمي

)همـان:  )همـان:  « « شـود شـود افزوده نمـي افزوده نمـي   ، کوچکتريا چيزی به شيء، کوچکتريا چيزی به شيء««ايا شيء هستايا شيء هست»»گويي : گويي : زماني که ميزماني که مي»»ايشان ايشان 
 پذيرد.پذيرد.(. بديا ترتيب وی هليات بسيطه را نمي(. بديا ترتيب وی هليات بسيطه را نمي554554

وجود نسبت به ماهيت همانند اعراض نسـبت بـه موضوعاتشـان نيسـت، بلکـه      وجود نسبت به ماهيت همانند اعراض نسـبت بـه موضوعاتشـان نيسـت، بلکـه      »»از نظر صدرالمتألهيا از نظر صدرالمتألهيا 
(  در غيـر ايـا صـورت    (  در غيـر ايـا صـورت    33: : 17581758)مالصـدرا،  )مالصـدرا،  « « وجود و ماهيت ه  در خارج و ه  در ذها واحـد هسـتند  وجود و ماهيت ه  در خارج و ه  در ذها واحـد هسـتند  

ا روی ماست. عقل توانايي دارد که ايا امر واحد را به دو مفهوم ماهيـت و وجـود   ا روی ماست. عقل توانايي دارد که ايا امر واحد را به دو مفهوم ماهيـت و وجـود   مشکل قاعدۀ فرعيه فرمشکل قاعدۀ فرعيه فر
تحليل کند و سپس در ظرف ذها وجود را به ماهيت نسبت دهـد. اتحـادی کـه ميـان ماهيـت و وجـود       تحليل کند و سپس در ظرف ذها وجود را به ماهيت نسبت دهـد. اتحـادی کـه ميـان ماهيـت و وجـود       

گيرد از نوع اتحاد متحصل با المتحصل است و گرنه دو امر متحصل که هرکدام فعليت خاص گيرد از نوع اتحاد متحصل با المتحصل است و گرنه دو امر متحصل که هرکدام فعليت خاص صورت ميصورت مي
ه هميا جهت صدرالمتألهيا بيا قضيۀ ه هميا جهت صدرالمتألهيا بيا قضيۀ گيرد. بگيرد. بهرگز ميانشان وحدت و اتحاد صورت نميهرگز ميانشان وحدت و اتحاد صورت نمي  خود را داراست،خود را داراست،

ای که محمول آن وجود ای که محمول آن وجود گذارد. مفاد قضيهگذارد. مفاد قضيهو ساير قضايای مرکبه تفاوت ميو ساير قضايای مرکبه تفاوت مي« « انسان موجود استانسان موجود است»»  بسيطۀبسيطۀ
. در قضـايايي کـه   . در قضـايايي کـه   ای که موضوع آن واقع شده استای که موضوع آن واقع شده استاست نه ثبوت وجود برای شيءاست نه ثبوت وجود برای شيء« « ثبوت الشيءثبوت الشيء»»است است 
ها يکي از اعراض باشد، چنيا نيست  زيرا اعراض از وجود نفسي برخوردار هستند و بـا وجـود   ها يکي از اعراض باشد، چنيا نيست  زيرا اعراض از وجود نفسي برخوردار هستند و بـا وجـود     ول آنول آنمحممحم

شـود، يعنـي   شـود، يعنـي   شوند، بلکه يکي برای ديگـری اثبـات مـي   شوند، بلکه يکي برای ديگـری اثبـات مـي   نفسيِ موضوع خود، تحت يك وجود موجود نمينفسيِ موضوع خود، تحت يك وجود موجود نمي
 (.(.1818است )همان: است )همان: « « ثبوت شيء لشيءثبوت شيء لشيء»»

خـدا وجـود   خـدا وجـود   »»يگری در خصـوص گـزاره   يگری در خصـوص گـزاره   عدم توجه به ايا مطلب باع  شده است که کانت با مبنای دعدم توجه به ايا مطلب باع  شده است که کانت با مبنای د
 ای کـه محمـول   ای کـه محمـول   . حـال گـزاره  . حـال گـزاره  55««ترکيبيترکيبي»»است و نه است و نه   55««تحليليتحليلي»»چنيا تفسير کند که ايا گزاره نه چنيا تفسير کند که ايا گزاره نه « « دارددارد

 دهـد، تحليلـي نيسـت  زيـرا وجـود از تحليـل هـيچ مفهـوم يـا مـاهيتي بدسـت            دهـد، تحليلـي نيسـت  زيـرا وجـود از تحليـل هـيچ مفهـوم يـا مـاهيتي بدسـت            آن را وجود تشکيل ميآن را وجود تشکيل مي
دهـد  دهـد  ای بـه موضـوع نمـي   ای بـه موضـوع نمـي   کانت هـيچ توسـعه  کانت هـيچ توسـعه  آيد. ايا گزاره، ترکيبي ه  نيست  زيرا وجود به گفته آيد. ايا گزاره، ترکيبي ه  نيست  زيرا وجود به گفته نمينمي

 (.(.3535: : 17381738)کانت، )کانت، 
، واجب الوجود را وجود مح  و مبرای از ماهيت ، واجب الوجود را وجود مح  و مبرای از ماهيت 33««الواجب ماهيته انيتهالواجب ماهيته انيته»»حکمای مسلمان تحت عنوان حکمای مسلمان تحت عنوان 

، موضوع و محمول يك چيزند، و از ايا نظـر کـه محمـول    ، موضوع و محمول يك چيزند، و از ايا نظـر کـه محمـول    ««خدا هستخدا هست»»اند. بر ايا مبنا در قضيه اند. بر ايا مبنا در قضيه دانستهدانسته
کند  اما ايا که موضوع را با محمول يکجا منکر شوي  کند  اما ايا که موضوع را با محمول يکجا منکر شوي  دگاه کانت را تأييد ميدگاه کانت را تأييد ميافزايشي بر موضوع ندارد، ديافزايشي بر موضوع ندارد، دي

ای کـه عـيا   ای کـه عـيا   و در آن صورت تناقضي ه  الزم نيايد سخني نادرست است  زيرا انکار طرفيا چنيا قضيهو در آن صورت تناقضي ه  الزم نيايد سخني نادرست است  زيرا انکار طرفيا چنيا قضيه



 33 آن با ديدگاه کانت مقايسۀو مالک آن از نگاه مالصدرا و  وجودليت مجعو 
(Made of Being and its Criterion in Mulla Sadra's Viewpoint and Critique of. . .) 

 

کنـد کـه   کنـد کـه   هستي هستند، مستلزم سلب شيء از خود است، و ايا تناقضي صريح است. کانت اعتـراف مـي  هستي هستند، مستلزم سلب شيء از خود است، و ايا تناقضي صريح است. کانت اعتـراف مـي  
خداوند، اجتماع همه صفات حق در موضوع خداست و ايا به معنای عينيت وجود با خدا خداوند، اجتماع همه صفات حق در موضوع خداست و ايا به معنای عينيت وجود با خدا   معنای موجوديتمعنای موجوديت

 ( .( .177177: : 13381338و با همه صفات اوست که مورد تأييد حکمای اسالمي است )مالصدرا، و با همه صفات اوست که مورد تأييد حکمای اسالمي است )مالصدرا، 
انـد   انـد   حکمای اسالمي با تفکيك وجود و ماهيت در ذها، آنها را به لحاظ مفهومي مراير يکديگر دانستهحکمای اسالمي با تفکيك وجود و ماهيت در ذها، آنها را به لحاظ مفهومي مراير يکديگر دانسته

ا يا جزء ماهيت بود در آن صورت اثبات وجود برای ماهيت به حد وسط نيـاز نداشـت و   ا يا جزء ماهيت بود در آن صورت اثبات وجود برای ماهيت به حد وسط نيـاز نداشـت و   زيرا اگر وجود عيزيرا اگر وجود عي
(. بنابر ايا وقتي که وجـود را  (. بنابر ايا وقتي که وجـود را  1111، ص ، ص 17541754تصور هر ماهيتي در ذها مالزم با وجود آن بود )طباطبايي، تصور هر ماهيتي در ذها مالزم با وجود آن بود )طباطبايي، 

در ذها بر ماهيت حمل مي کني  يك انضمامي صورت گرفته و عالوه بر آن معلومات ذهنـي مـا را نيـز    در ذها بر ماهيت حمل مي کني  يك انضمامي صورت گرفته و عالوه بر آن معلومات ذهنـي مـا را نيـز    
 (. (. 7373: : 17511751دهد )حائری يزدی، دهد )حائری يزدی، فزايش ميفزايش مياا

محمول حقيقي نبودن وجود به معنای خـروج قضـايای هليـه بسـيطه از دايـره قضاياسـت. در فلسـفه        محمول حقيقي نبودن وجود به معنای خـروج قضـايای هليـه بسـيطه از دايـره قضاياسـت. در فلسـفه        
انـد و در مقابـل قضـايای هليـه     انـد و در مقابـل قضـايای هليـه     اسالمي قضايايي که محمول وجود داشته باشند به هليات بسيطه موسوماسالمي قضايايي که محمول وجود داشته باشند به هليات بسيطه موسوم

« « اسـت اسـت »»آيد و امکان وجود آن ه  نيست و کلمه آيد و امکان وجود آن ه  نيست و کلمه نمينميمرکبه قرار دارند. در قضيه هليه بسيطه وجود رابط مرکبه قرار دارند. در قضيه هليه بسيطه وجود رابط 
ثبوت ثبوت »»رود، رابط نيست، بلکه نشانگر نسبت حکميه اتحاديه است. مفاد ايا گونه قضايا رود، رابط نيست، بلکه نشانگر نسبت حکميه اتحاديه است. مفاد ايا گونه قضايا ه  که به کار ميه  که به کار مي

است، وچون در نظام فلسفي صدرالمتألهيا اصالت وجود به اثبـات رسـيده اسـت، ايـا ثبـوت و      است، وچون در نظام فلسفي صدرالمتألهيا اصالت وجود به اثبـات رسـيده اسـت، ايـا ثبـوت و      « « الشيءالشيء
ايا وجود نه تنها صرف يك رابط نيست، بلکه در قضايای هليه بسيطه ايا وجود نه تنها صرف يك رابط نيست، بلکه در قضايای هليه بسيطه تحقق متعلق به وجود است. بنا بر تحقق متعلق به وجود است. بنا بر 

 بيانگر ثبوت و تحقق خارجي موضوع است.بيانگر ثبوت و تحقق خارجي موضوع است.
شود تا مشکل دور و تسلسل پيش آيد  زيرا محمول اصل شود تا مشکل دور و تسلسل پيش آيد  زيرا محمول اصل بسيطه مشمول قاعدۀ فرعيه نميبسيطه مشمول قاعدۀ فرعيه نمي  قضيۀ هليۀقضيۀ هليۀ

شـد. قضـايای   شـد. قضـايای   بابا« « ثبوت شـيء لشـيء  ثبوت شـيء لشـيء  »»از محمول خود ندارد تا از محمول خود ندارد تا     تحقق موضوع است. موضوع وجودی غيرتحقق موضوع است. موضوع وجودی غير
است، به هميا خاطر از قضايای هليه بسيطه غافل مانده است است، به هميا خاطر از قضايای هليه بسيطه غافل مانده است « « ثبوت شيء لشيءثبوت شيء لشيء»»مورد نظر کانت مفاد مورد نظر کانت مفاد 

همان گونه که اشاره شد محمول وجود اگر به لحاظ خـارج افزايشـي نسـبت بـه     همان گونه که اشاره شد محمول وجود اگر به لحاظ خـارج افزايشـي نسـبت بـه       و برای او فاقد معناست.و برای او فاقد معناست.
از حـد فـزون بخشـي باشـد     از حـد فـزون بخشـي باشـد     فراتـر  فراتـر    موضوع ندارد به دليل اعتباری بودن ماهيت است. در ايا صورت بايدموضوع ندارد به دليل اعتباری بودن ماهيت است. در ايا صورت بايد

 (. (. 188188: : 17511751)ر.ک: حائری يزدی، )ر.ک: حائری يزدی، 
شـود کـه در   شـود کـه در   ديگر ايا که بر مبنای صدرالمتالهيا و اثبات اصالت وجود، ايا حقيقت آشـکار مـي  ديگر ايا که بر مبنای صدرالمتالهيا و اثبات اصالت وجود، ايا حقيقت آشـکار مـي    نکتۀنکتۀ

گيرد وجود گيرد وجود يعني آنچه موضوع قرار مييعني آنچه موضوع قرار مي  شود، در واقع عکس الحمل است شود، در واقع عکس الحمل است جايي که وجود محمول واقع ميجايي که وجود محمول واقع مي
است، اما به دليل انس ذهني، عکس ايا حمـل بـه کـار رفتـه اسـت.      است، اما به دليل انس ذهني، عکس ايا حمـل بـه کـار رفتـه اسـت.        است و ماهيت در جايگاه محمولاست و ماهيت در جايگاه محمول

مالک موضوع بودن آن است که نسبت به محمول، حامل و مقدم بر آن باشد و مالک محموليت، تکيـه  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      بر موضوع و تاخر از آن است. وجود از آن جهت که منشأ انتزاع ماهيـت و متحمـل آن اسـت، مقـدم بـر      

 (.(.713713: : 17351735ر دارد )ر.ک: جوادی آملي، ر دارد )ر.ک: جوادی آملي، ماهيت و در جايگاه موضوع قراماهيت و در جايگاه موضوع قرا
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کانت و صدرالمتألهيا با دو مبنای کامال  متفاوت، در عدم افزايش محمول وجود نسبت بـه ماهيـت يـا    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         مفهومي که در مکان موضوع نهاده شده، ه  سخا هسـتند. امـا ايـا يـك وفـاق ظـاهری اسـت  زيـرا         

لهيا بر مبنای اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، هر فعليت و کمال و افزايشي را از ناحيـه وجـود   لهيا بر مبنای اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، هر فعليت و کمال و افزايشي را از ناحيـه وجـود   صدرالمتأصدرالمتأ



 عبدالعلی شکر، صديقه ميرزايی 3333
(Abdulali Shokr, Sadigheh Mirzaee) 

 

داند. بديهي است ماهيتي که اعتباری است، اصالت و تحقق عيني ندارد تا چيزی به آن افزوده گـردد.  داند. بديهي است ماهيتي که اعتباری است، اصالت و تحقق عيني ندارد تا چيزی به آن افزوده گـردد.  ميمي
د نيسـت، بلکـه   د نيسـت، بلکـه   يعني همه چيز ماهيت، همان وجود آن است. پس بر ايا پايه، عدم افزايش از ناحيه وجويعني همه چيز ماهيت، همان وجود آن است. پس بر ايا پايه، عدم افزايش از ناحيه وجو

 گردد. گردد. هر افزايشي به وجود برميهر افزايشي به وجود برمي
 ,Kant, 1929: A601))سـرو کـار دارد   سـرو کـار دارد   « « واقعيتواقعيت»»و و « « وجودوجود»»اما کانت که با مفاهي  تجربي و حسي اما کانت که با مفاهي  تجربي و حسي 

B629))  گويد، بر ايا باور است که وجود در آن مقام يـك حقيقـت   گويد، بر ايا باور است که وجود در آن مقام يـك حقيقـت   از قضيه منطقي سخا مياز قضيه منطقي سخا مي  و همچنياو همچنيا
نيست و شايستگي فزون بخشـي بـه ديگـری را نـدارد.     نيست و شايستگي فزون بخشـي بـه ديگـری را نـدارد.     ربطي بيش ندارد و هرگز دارای واقعيت مستقلي ربطي بيش ندارد و هرگز دارای واقعيت مستقلي 

کنـد، امـا   کنـد، امـا   کانت با ايا سخا و بدون تفصيل ميان مفاهي  منطقي و فلسفي همه چيز را از وجود سلب ميکانت با ايا سخا و بدون تفصيل ميان مفاهي  منطقي و فلسفي همه چيز را از وجود سلب مي
صدرالمتألهيا با تفکيك ايا دو حوزه منطقي و فلسفي، و تحليل اصل عليـت بـر مبنـای اصـالت وجـود،      صدرالمتألهيا با تفکيك ايا دو حوزه منطقي و فلسفي، و تحليل اصل عليـت بـر مبنـای اصـالت وجـود،      

-133133:  همـان   همـان 7373  :م، م، 13811381دانـد )مالصـدرا،   دانـد )مالصـدرا،   نای فلسفي آن مـي نای فلسفي آن مـي حقيقت هر چيز را از ناحيه وجود به معحقيقت هر چيز را از ناحيه وجود به مع
 ( و به هميا جهت، وجود مجعول حقيقي جاعل خواهد بود. ( و به هميا جهت، وجود مجعول حقيقي جاعل خواهد بود. 781781

 نتيجه گيرینتيجه گيری  

طرح بح  جعل گرچه ريشه در آرای شيخ الرئيس دارد، اما از زمان ميرداماد بـه شـکل رسـمي مـورد     طرح بح  جعل گرچه ريشه در آرای شيخ الرئيس دارد، اما از زمان ميرداماد بـه شـکل رسـمي مـورد     
د، مسير روشني پيدا کرد. بر پايه اصالت وجود، د، مسير روشني پيدا کرد. بر پايه اصالت وجود، بررسي قرار گرفت و در حکمت متعاليه با اثبات اصالت وجوبررسي قرار گرفت و در حکمت متعاليه با اثبات اصالت وجو

جاعل و مجعول هردو عيا وجودند، با ايا تفاوت که يکي وجود مستقل و ديگری وجود رابط است. وجود جاعل و مجعول هردو عيا وجودند، با ايا تفاوت که يکي وجود مستقل و ديگری وجود رابط است. وجود 
وجود مستقل و عيا ربط به آن است. وجود مستقل و عيا ربط به آن است.   شناخته شد. وجود مجعول عيا افاضۀشناخته شد. وجود مجعول عيا افاضۀ  رابط مالک مجعوليت وجودرابط مالک مجعوليت وجود

داند. ايا بيان در مقابل داند. ايا بيان در مقابل از وجود و محمول غير حقيقي آن مياز وجود و محمول غير حقيقي آن مي  کانت رابط بودن را دليل سلب فزون بخشيکانت رابط بودن را دليل سلب فزون بخشي
مبنای صدرالمتالهيا قرار دارد  يعني وجود، اصالت و حقيقتي ندارد که خاصيت افزايش بخشـي را داشـته   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     باشد. اما ايا محل نزاع نيست  چرا که کانت با تحليل و تعريف خاص خـود، در واقـع از وجـود رابـط در     

گويد، اما نظر مالصدرا به وجود اصيل و مفاض از علت حقيقي است. از منظر هـر  گويد، اما نظر مالصدرا به وجود اصيل و مفاض از علت حقيقي است. از منظر هـر  ييقضيۀ حمليه سخا مقضيۀ حمليه سخا م
معنـا  معنـا  ، چيزی به چيز ديگر افزون نشده است  اما کانت به دليل بـي ، چيزی به چيز ديگر افزون نشده است  اما کانت به دليل بـي ««خدا وجود داردخدا وجود دارد»»دو فيلسوف در گزاره دو فيلسوف در گزاره 
حمليه، بر ايا باور است که محمول چيـزی  حمليه، بر ايا باور است که محمول چيـزی    ونه نقش و حقيقتي از وجود در قضيۀونه نقش و حقيقتي از وجود در قضيۀدانستا آن و سلب هرگدانستا آن و سلب هرگ

ولي صدرالمتالهيا به جهت اعتباری دانستا ماهيت و اصيل قرار دادن وجود، مفـاد  ولي صدرالمتالهيا به جهت اعتباری دانستا ماهيت و اصيل قرار دادن وجود، مفـاد    افزايد.افزايد.بر موضوع نميبر موضوع نمي
داند. کانت در مقام نقد برهان وجودی، فراتر از قضيه منطقي گام ننهاده است  داند. کانت در مقام نقد برهان وجودی، فراتر از قضيه منطقي گام ننهاده است  آن را تنها ثبوت الشيء ميآن را تنها ثبوت الشيء مي

 واقعي جعل است.واقعي جعل است.  گويد که همان وجود و متعلقگويد که همان وجود و متعلقاما صدرالمتالهيا از حقيقت خارجي سخا مياما صدرالمتالهيا از حقيقت خارجي سخا مي

 ها:ها:  نوشتنوشت  پیپی

 (.(.135135  –  181181: : 17831783ر.ک: شکر، ر.ک: شکر، ))همچنيا برای تفصيل بيشتر همچنيا برای تفصيل بيشتر . . 11

شـود  شـود  به معنای دقيق منطقي رابط)برابطه( ناميده مـي به معنای دقيق منطقي رابط)برابطه( ناميده مـي « « استاست»»  ، واژۀ، واژۀ««الف ب استالف ب است»»در قضيه حمليۀدر قضيه حمليۀ  ..11
 (. (. 5353: : 17831783است )ر.ک: شکر، است )ر.ک: شکر، « « copula»»که معادل که معادل 

3. a posteriori 
م( فيلسوف و متکل  بزرگ مسيحي اسـت  م( فيلسوف و متکل  بزرگ مسيحي اسـت  11831183  –  18771877ن وجودی آنسل  )ن وجودی آنسل  )ايا عبارات متوجه برهاايا عبارات متوجه برها  ..44
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موجـودی  موجـودی  »»گويـد:  گويـد:  کند. آنسل  در تعريف خداوند مـي کند. آنسل  در تعريف خداوند مـي که با يك تعريف از خداوند به وجود آن استدالل ميکه با يك تعريف از خداوند به وجود آن استدالل مي
گويد: اگـر  گويد: اگـر  منظور از بزرگتر، کاملتر بودن است. وی سپس ميمنظور از بزرگتر، کاملتر بودن است. وی سپس مي«. «. است که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرداست که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد

-تر خواهند بود و بر ايـا اسـاس کامـل   تر خواهند بود و بر ايـا اسـاس کامـل   نداشته باشد، آنگاه اموری که وجود دارند از او کاملنداشته باشد، آنگاه اموری که وجود دارند از او کاملخداوند وجود خداوند وجود 

تريا موجود در مفهوم آن اخذ شده است، بنابر ايا موجود نبودن تريا موجود در مفهوم آن اخذ شده است، بنابر ايا موجود نبودن تريا موجود نخواهد بود. حال آنکه کاملتريا موجود نخواهد بود. حال آنکه کامل
ـ      خداوند يك تناق  است. پس خداوند به عنوان کاملخداوند يك تناق  است. پس خداوند به عنوان کامل ـ      تـريا موجـود وجـود دارد. ايـا برهـان ب ه خـاطر  ه خـاطر  تـريا موجـود وجـود دارد. ايـا برهـان ب

م ( به ايا شکل باز سازی شد که: درست همـان طـور   م ( به ايا شکل باز سازی شد که: درست همـان طـور   15581558–15351535اشکاالتي که داشت توسط دکارت )اشکاالتي که داشت توسط دکارت )
که برابر بودن مجموع زوايای داخلي مثل  با دو قائمه، ضـروری يـك مثلـ  اسـت، وجـود هـ  خاصـه        که برابر بودن مجموع زوايای داخلي مثل  با دو قائمه، ضـروری يـك مثلـ  اسـت، وجـود هـ  خاصـه        

مـيا  مـيا  تواند مثل  باشد، به هتواند مثل  باشد، به هضروری يا واجب يك موجود کامل مطلق است. مثل  بدون خواص ذاتي نميضروری يا واجب يك موجود کامل مطلق است. مثل  بدون خواص ذاتي نمي
 (.(.135135-157157: : 17871787  ترتيب خدا ه  بدون وجود خدا نيست )ر.ک: شکر،ترتيب خدا ه  بدون وجود خدا نيست )ر.ک: شکر،

55..  analyticای است کـه محمـول از حـاق ذات موضـوع و تحليـل آن حاصـل       ای است کـه محمـول از حـاق ذات موضـوع و تحليـل آن حاصـل       تحليلي گزارهتحليلي گزاره  . گزارۀ. گزارۀ 
ای که انکار آن مستلزم تناق  اسـت. چنـيا محمـولي چيـزی را بـر      ای که انکار آن مستلزم تناق  اسـت. چنـيا محمـولي چيـزی را بـر      شود و مالزم آن است، به گونهشود و مالزم آن است، به گونهميمي

 افزايد.افزايد.موضوع نميموضوع نمي
55 . .syntheticشود، بلکـه چيـزی فراتـر از آن دارد و بـا     شود، بلکـه چيـزی فراتـر از آن دارد و بـا     ترکيبي از تحليل موضوع حاصل نميترکيبي از تحليل موضوع حاصل نمي  . گزارۀ. گزارۀ

 گردد.گردد.انضمام به موضوع، موجب توسعه آن ميانضمام به موضوع، موجب توسعه آن مي
 (.(.3535ق: ق: 14151415ه )سبزواری، ه )سبزواری، ــوليتوليتــي العروض معلي العروض معلــإذ مقتضإذ مقتض      ههــــــه انيته انيتــــاهيتاهيتــــق مق مــوالحوالح  ..33
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