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با تأمل در آثار مالصدراى شيرازى درمىيابيم كه مهمترين يا حداقل مشهورترين برهان
مثبتِ اصالت وجود ،استدالل از طريق سببيت وجود در تحقق اشيا (ماهيات) است كه در
المشاعر ،به صرف اختالف در تقرير ـ و نه محتوا ـ دو دليل نمايانده شده است .برخى فضالى
معاصر ،تقريرات مالهادى سبزوارى و مدرس زنوزى از اين برهان را ،استدالل جديدى
انگاشتهاند؛ لذا تقريرات گوناگون از برهاني واحد ،به دليل بيتوجهي به قواعد فلسفى
ملحوظ در آن تقريرات و محتواى مقدمات آنها؛ چهار برهان مستقل قلمداد شده است .مؤيد
ديگر اين ادعا ،ايرادات مشابه اهل نظر بر اين تقريرات است .در اين طريق ،نظريۀ انتساب
ماهيات به جاعل ،تأكيد بر مجعول بالذات بودن ماهيات بدون حيثيت تقييديه و اشكال
«مصادره به مطلوب» از حيث برخى مبادي تصورى؛ بيش از هر چيز مطمح نظر منتقدان بوده
است .نوشتار پيش رو ابتدا هر يك از تقريرات اين برهان را ،توضيح و پس از تبيين يكسانى
محتواى اين براهين از حيث مقدمات ،حد وسط و مفروضات اوليه؛ نقدهاى اهل نظر را بر
اين برهان سنجيده است .در اين خصوص روشن شده كه از ميان ايرادات اهل نظر بر اين
برهان ،اشكال مصادره به مطلوب ،از قوت بيشترى برخوردار است.
وجود اسمي ،ماهيت من حيث هي ،انتساب به جاعل ،حيثيت تقييديه ،مجعول
بالذات ،مصادره به مطلوب.
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صحيح الفطره آن را تصديق مىنمايد(رك .مالصدرا ،5731 ،ص581؛ فيض كاشاني ،ص3؛
مدرس زنوزي ،ص )357و در مواضعى ،يك امر شهودى دانسته شده است(مالصدرا،5185 ،
ج ،5ص)91؛ لذا اين شائبه پيش آمده كه بيانات صدرا در مقام تثبيت اين مسئله ،صرف تبيين،
تنبيه يا ـ به قول خود وي ـ «شواهد»ى بيش نيست .اما بسيارى از صدراپژوهان بر اين باورند كه
فيلسوف شيرازى در كتب و رسائل متعددى براى اثبات ديدگاه خود ،برهان اقامه كرده است .بر
پايۀ اين فرض اخير ،مالصدرا در مقام اثبات اصالت وجود و دفع شكوك مربوطه ،به تفصيلى كه
در المشاعر ورود نموده ،در هيچ يك از كتب و رسائل فلسفى خود سخن نگفته است .وي در
مشعر سوم اين كتاب ،هشت شاهد ـ و به تعبير غالب صدرائيان ،هشت برهان ـ به سود اصالت
وجود اقامه مىكند؛ آنگاه در مشعر چهارم به نقل و دفع ايرادات مطروحه در باب اصالت وجود
همت مىگمارد و سرانجام در مشعر هفتم ،از طريق مبحث «جعل» ،هشت شاهد يا دليل ديگر به
سود اصالت وجود مطرح مىدارد.
ناگفته نماند كه به موازات المشاعر ،در رسالۀ «اصالـة جعل الوجود» نيز ،شاهد پانزده دليل بر
اصالت وجود مىباشيم .البته صدرا در كتب و رسائل متعدد ديگرى نيز در جهت اثبات اصالت
وجود كوشيده و براهين متعددى را در اين راستا ارائه نموده است.
اما به باور راقم اين سطور ،يكى از اين داليل با محتواى واحد و صرف اختالف در بيان ،در
همۀ آثار مذكور ،به جز رسالۀ «في الحدوث» ديده مىشود؛ اينكه تحقق ماهيات و بروز آثار از
آنها به سبب وجود يا منوط به ضم وجود به آنها است .تأكيد صدرا بر اينگونه استدالل ،حكايت
از آن دارد كه برهان مورد نظر ،نزد فيلسوف شيرازى اهميت خاصى داشته است و از اينرو در
نوشتار حاضر ،از آن به مهمترين و مشهورترين برهان اصالت وجود ياد مىشود .اين اختالف در
بيان ،گاه خود صدرا و برخى شارحان وى را به اشتباه انداخته تا جايى كه محتوايى واحد ،دو
دليل نمايانده شده است! مقصود از اين دو دليل ،شواهد اول و چهارم المشاعر مىباشند (همو،
 ،5737ص 1و  .)57برخى فضالى معاصر نيز با وجود تتبع فراوان در تصنيفات مالصدرا و
دستهبندى ادلۀ وى در باب اصالت وجود ،تقريرات مختلف اين برهان را استداللهاى متفاوت
انگاشته و حتى تقرير سبزوارى و مدرس زنوزى از اين برهان را ،دليل جداگانهاى بر اصالت
وجود دانستهاند (فياضي ،ص535-537و .)81-17 ،503-551 ،511-535
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بر اين اساس ضرورت دارد ضمن واكاوى محصل سخن صدرا در اين برهان ،به بررسى
محتوايى سير تقريرات گوناگون اين استدالل و نقدهاى وارده بر آن پرداخت .در اين خصوص
مسئلۀ اصلى پژوهش حاضر به قرار ذيل است:
«اعتبار علمى مشهورترين استدالل صدرا بر اصالت وجود با لحاظ تقريرات گوناگون آن ،به
چه ميزان است؟»
همچنين در كنار پاسخگويى به پرسش فوق ،به پرسشهاي فرعى ذيل نيز پاسخ داده مىشود:
ـ مقدمات اصلى مشهورترين برهان مالصدرا بر اصالت وجود چيست؟
ـ از اين برهان چند تقرير در كتب صدرا و شارحان نظام فكري وى ديده مىشود؟
ـ شارحان حكمت صدرايى و منتقدان وى ،چه ايراداتى بر اين برهان وارد كردهاند؟
ـ پاسخهاى صدرائيان به ايرادات وارده تا چه اندازه موجه مىنُمايد؟
نگارنده در نوشتار پيش رو مىكوشد تا در گام نخست ،ضمن بيان منطقى هر يك از اين
تقريرات ،صغرا ،كبرا ،حد وسط و قواعد فلسفى ملحوظ در مقدمات را تبيين نمايد .آنگاه در گام
دوم ضمن نظريه پردازى پيرامون تفاوت بين تقريرات مختلف يك برهان با دو برهان متمايز،
وحدت محتوايى اين براهين را به اثبات رساند و در گام سوم نيز ،اقسام نقدهاى وارده بر اين
برهان را ارزيابى ميكند.
 .1گام اول :شرح تقريرهای متفاوت مشهورترين برهان اصالت وجود

چنانكه اشاره شد ،مالصدرا در المشاعر ،اين برهان را به صرف تغيير در تقريرات آن ،دو برهان
يا دو شاهد متفاوت دانسته است و در دوران معاصر نيز استاد فياضى ،تقرير شبيه به شاهد چهارم
را كه در شرح المنظومـة و بدايـة الحكمـة آمده ،استدالل جداگانهاى انگاشته است؛ بنابراين الزم
است كه ابتدا هر يك از اين سه مطلب ،به نحو منطقى ،بيان و مقدمات اصلى ،پيشفرضهاى
ملحوظ و حد وسط آنها مشخص شود تا از اين طريق بتوان ،توهم تعدد براهين را دفع كرد.
 .1 .1مفاد شاهد اول اصالت وجود در المشاعر

اين برهان عالوه بر المشاعر ،در سه كتاب أسفار ،الشواهد الربوبيـة و المظاهر اإللهيـة نيز ـ با اندك
تفاوت در برخى كلمات ـ مشاهده مىشود .در اين استدالل ،تحقق خارجى وجود و منشأ آثار
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بودن آن ،از طريق تحقق امور ماهوى و بروز آثار از آنها به اثبات رسيده است .صورت منطقى
اين تقرير به صورت قياس شكل اول چنين است:
مقدمۀ صغرا .وجود ،محقق اشيا و منشأ بروز آثار آنها در جهان خارج است.
مقدمۀ كبرا .عامل تحقق خارجى اشيا و بروز آثار آنها ،قطعاً محقق در خارج و منشأ آثار
است.
نتيجه .وجود ،محقق در خارج و منشأ آثار (اصيل) است.
مالحظه مىشود كه «عامل تحقق خارجى اشيا و منشأ آثار بودن آنها» حد وسط اين برهان و
در عين حال ،علت ثبوت اكبر بر اصغر است .اكنون بايد ديد مقدمات اين برهان از كجا آمدهاند؟
در نگاه اول ،كبراى اين استدالل ،ادعايى روشن و بىنياز از اثبات انگاشته مىشود ،ليكن توجيه
اين مقدمه خود به دو صورت امكانپذير است :يكى به استناد قاعدۀ «معطى شئ نمىتواند فاقد
آن باشد»؛ و دو ديگر به اعتبار قاعدۀ «هر امر عرضى به يك امر ذاتى منتهي مىشود».
اگر در مسئلۀ «اصالت وجود يا ماهيت»  ،نزاع بر سر حيثيت تعليليه باشد ـ چنانكه برخى منتقدان
اصالت وجود توهم نمودهاند ـ لحاظ قاعدۀ اول صحيح است ،ولى اگر در اين مسئله ،نزاع بر سر
حيثيت تقييديه باشد ،بايد قاعدۀ دوم را منظور داشت .از ادامۀ سخنان صدرا در المشاعر و نيز
پاسخهاى صدرائيان به برخى ايرادات ناظر به اين قاعده ،روشن مىشود كه محل نزاع در اين
مسئله بغرنج فلسفى ،حيثيت تقييديه و زيربناى كبراى اين استدالل ،قاعدۀ «كل ما بالعرض البد أن
ينتهى إلى ما بالذات» است .همچنين اصل قبول واقعيت اشيا يا پذيرش عالم خارج ،پيشفرض
مقدمۀ مذكور محسوب ميشود كه اين اصل نيز ،مورد قبول كافۀ فيلسوفان مسلمان است .بر اين
اساس ،كبراى برهان اول اصالت وجود ـ در المشاعر ـ خالى از اشكال به نظر مىرسد؛ مگر نزد
كسي كه وجود حيثيت تقييديه را شرط تحقق اشيا نداند.
اما با فرض پذيرش مقدمۀ كبرا ،ارزشگذاري اين برهان ،به فهم و بررسي مقدمۀ صغرا منوط
مىشود .مالصدرا در اين مقدمه مدعى است كه اشيا يا همان ماهيات ،نظير آب ،خاك ،انسان و
 ...در پرتو «وجود» ،تحقق خارجى مىيابند و آثار مختلف از آنها بروز مىكند .ظاهراً دليل ناگفتۀ
صدرا براي طرح اين ادعا ـ چنانكه برخى شارحان بيان داشتهاند (همو ،ص )81ـ قاعدۀ «الماهيـة
من حيث هى ليست اال هى ،ال موجودة و ال معدومه» است ،چه بر پايۀ اين قاعده ،ماهيات ،به
خودىِ خود نمى توانند تحقق داشته باشند ،بلكه بايد امر ديگرى ضم آنها شود كه آن ،چيزى جز
«وجود» نيست.
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 .2 .1مفاد شاهد چهارم اصالت وجود در المشاعر

در اين برهان نيز ،بر پايۀ اصل قبول واقعيت و پذيرش تحقق جملهاى از ماهيات در ظرف خارج و
حد وسط قرار دادن «وجود» به عنوان عامل تحقق اشيا و علت ثبوت اكبر بر اصغر ،بر تحقق
خارجى وجود و منشأ آثار بودن آن استدالل شده است .مالصدرا اين برهان را عالوه بر المشاعر،
در تفسير القرآن الكريم و دو رسالۀ «اصالـة جعل الوجود» و «المسائل القدسيـة» نيز بيان داشته
است (مالصدرا ،5737 ،ص 57؛ همو ،5733 ،ج  ،5ص10؛ همو ،5731 ،ص 588؛ همو،5783 ،
ص  .)511بيان صدرا در اين برهان به لحاظ صورى ،دقيقاً مبتنى بر قياس استثنائى است كه بر پايۀ
قاعدۀ رفع تالى ،منتج مىباشد:
مقدمۀ صغرا .اگر «وجود» تحقق خارجى نداشت ،هيچ ماهيتى موجود نشده بود.
مقدمۀ كبرا .تالى باطل است ،چون اشياي زيادى تاكنون تحقق يافتهاند.
نتيجه« .وجود» محقق در خارج و منشأ آثار (اصيل) است.
پرواضح است كه در استدالل فوق ،مقدمۀ كبرا به مقتضاى اصل پذيرش واقعيت ،از بداهت
الزم برخوردار است؛ چنانكه برخى آن را چنين تقرير نمودهاند:
چنين نيست كه هيچ چيز موجود نباشد ،زيرا از راه وجدان مىدانيم كه خود ما موجوديم؛ و
به دليل تأثرمان از اشياي ديگر و تأثيرمان در آنها ،مىدانيم كه اشياي ديگرى نيز موجودند
(فياضي ،ص.)501

بر اين اساس ،فهم و بررسى اين برهان ،در گرو ارزيابى مقدمۀ صغرا و فهم وجه مالزمه در
مقدمۀ شرطى آن است؛ لذا مالصدرا در ادامۀ استدالل خود ،به توضيح اين وجه مالزمه
مىپردازد .او مىگويد :ماهيت به سه گونه مالحظه مىشود:
ـ يكى ماهيت بشرط ال كه عبارت از عدم مالحظۀ چيزى با ماهيت است؛
ـ دو ديگر ،ماهيت البشرط كه به معناى نفس ماهيت ،فارغ از مالحظه يا عدم مالحظۀ آن با
چيزى است؛
ـ سه ديگر ،ماهيت بهشرط شئ كه به معناى لحاظ ماهيت با امور ديگر است.
بر پايۀ اين اعتبارات ،اگر آن امر خارج از ذات ماهيت را «وجود» در نظر بگيريم ،در لحاظ
اول ،چون وجود به ماهيت ضميمه نمىشود« ،ماهيت» معدوم خواهد ماند و به اعتبار دوم،
«ماهيت» نه موجود است و نه معدوم .فقط مىماند حالت سوم كه وجود ،ضم ماهيت مىگردد.
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حال اگر «وجود» فاقد تحقق خارجى باشد و ضم آن به ماهيات ،سبب تحقق خارجى آنها نگردد،
هيچگاه ماهيات موجود نمىشوند.
آري ،واقع مطلب آنكه استدالل صدرا تا بدينجا پايان يافته و محتواي اين مطلب ،چيزي جز
همان محتواي شاهد اول نيست؛ اما از آنجا كه فيلسوف شيرازي در ادامه با استناد به قاعدۀ «ثبوت
شئ لشئ فرع على ثبوت المثبت له» به تبيين رابطۀ وجود و ماهيت در اشياء پرداخته ،اين توضيح
تكميلي ،چه بسا شائبۀ استداللي جديد را براي برخي به همراه داشته باشد؛ حال آنكه اين تكمله
به اصل استدالل صدرا در شاهد چهارم ارتباطى ندارد؛ چه فيلسوف شيرازي در پي ارائۀ براهين
مُثبت اصالت وجود ،هماره با دو مسئلۀ زير ،دست و پنجه نرم ميكرد:
ـ پاسخ به ايرادات يا نقد براهين قائالن به اصالت ماهيت؛
ـ تبيين اتصاف ماهيت به وجود ،به گونهاي كه دفع توهم مغايرت خارجي اين دو شود.
در المشاعر ،مشعر چهارم به مسئلۀ اول اختصاص يافته ،گرچه پاسخ برخي اشكاالت ـ همچون
آراء محقق دواني ـ در خالل براهين يا شواهد مندرج در مشعر سوم بيان شده است .اما در باب
مسئلۀ دوم بايد اذعان داشت كه فصل مشخصي براي آن در المشاعر مالحظه نميشود ،بلكه
سخنان صدرا در تبيين اتصاف ماهيت به وجود بنابر مذاق فلسفي وي ،در خالل مطالب مشعرهاي
سوم و چهارم بيان شده است؛ لذا بايستي با تأمل بيشتر ،اينگونه توضيحات تكميلي را از براهين
يا شواهد مثبت اصالت وجود تفكيك كرد.
از قضا آنچه در پي شاهد چهارم بر پايۀ قاعدۀ فرعيت بيان شده  ،مطلبي در راستاي تبيين
اتصاف ماهيت به وجود است ،چه پس از استدالل بر تحقق خارجي «وجود» از طريق موجوديت
ماهيات ،اين تصور به نحو ارتكازي در اذهان مخاطبان نقش ميبندد كه شايد مالصدرا همچون
برخي اتباع مشاء ،باورمند به تركيب خارجي اشيا از وجود و ماهيت است؛ لذا صدرا با استناد به
قاعدۀ فرعيت در صدد رفع اين انگاره برميآيد .اما از آنجا كه قاعدۀ فرعيت ،شائبۀ اضافۀ مقولى
را در اذهان منعكس مىكند و قادر به تبيين ادعاى اصلى فيلسوف شيرازى در باب نسبت ميان
وجود و ماهيت به عنوان اتحاد امرى محصل با المحصل نيست ،صدرا همچون موارد بسيار ديگر،
با حفظ ظاهر قواعد يا دعاوي پيشينيان ،معناي جديدي را از آن استخراج ميكند .در اينجا چون
تعبير «شئ لشئ  »...در قاعدۀ مزبور ،مفيد تحقق خارجي ماهيت قبل از وجود است كه به هيچوجه
مرضي صدرا نيست ،او پس از عبارت «متفرع علي وجود المثبت له» ،بالفاصله قيد توضيحي «أو
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مستلزم لوجوده» را بيان ميدارد تا وصف «استلزام» جايگزين «فرعيت» در قاعدۀ مزبور شود
(مالصدرا ،5737 ،ص )57؛ زيرا:
در كلمۀ فرعيت حتماً بايستي ملتزم به اين شد كه اتصاف ماهيت به وجود ،بايد بعد از
موجود شدن ماهيت باشد ،ولي در كلمۀ استلزام فقط به اين ملتزم ميشويم كه اتصاف
ماهيت به وجود ،مستلزم اين است كه ماهيت ،موجود باشد ،ولي ضرورتي ندارد كه حتماً
قبل از آن وجود ،موجود باشد؛ بلكه ممكن است موجود باشد به آن وجودي كه بدان
متصف ميگردد(مصلح ،ص.)59

شاهد ديگر اين ادعا تالش صدرا در برخي مواضع ،براى رفع شائبۀ مذكور است .او در اوايل
الشواهد الربوبيـة در اشراقي تحت عنوان «تحقيق پيرامون مسئلۀ اتصاف ماهيت به وجود» ،ابتدا
فهم و درك فالسفۀ پيشين را در اين باره مضطرب ميانگارد و پس از نقل اقوال گذشتگان در
باب ارتباط قاعدۀ فرعيت با مسئلۀ اتصاف ،حتي نظريۀ جايگزيني استلزام به جاي فرعيت را نيز
زير سؤال ميبرد .صدرا در پايان اين اشراق ميگويد :بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت،
آنچه ظرف خارج را پر نموده ،تنها «وجود» است و ماهيت ،نه متصف به وجود و نه معروض
آن است؛ بلكه امري متحد با وجود به نوعي خاص از اتحاد است(...مالصدرا،5783 ،ص 59و
.)53-53
نيز در ادامه خواهيم ديد كه هيچ يك از صدرائيان در مقام تقرير اين برهان ،از قاعدۀ فرعيت
بهرهاي نگرفتهاند.
 .2گام دوم :داليل و قرائن يكسانبودن براهین يكم و چهارم المشاعر

اين قلم بنابر داليل و شواهد متقنى ،مدعى است كه اين دو برهان ،در واقع ،دو تقرير از يك
برهان هستند؛ ليكن صاحب المشاعر شايد به منظور تكثير ظاهرى براهين مُثبِت اصالت وجود،
آنها را دو دليل مستقل نمايانده است .براى اثبات اين دعوى ،ابتدا بايد به تفاوت ميان دو برهان
مستقل با تقريرات گوناگون از يك برهان ،توجه كافى مبذول داشت .نگارنده در كتب منطقى،
به تبيين چنين تمايزى دست نيافت ،ليكن به نظر مىرسد كه اركان يا اجزاي مقوم يك برهان ـ
كه با تغيير هر يك از آنها مىتوان ادعا كرد كه آن برهان تغيير يافته ـ دو چيز است:
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ا لف .حد وسط برهان و نيز موقعيت آن بدين لحاظ كه صرفاً علت عروض اكبر بر اصغر و مفيد
برهان إنى باشد يا آنكه حد وسط عالوه بر عروض ،علت ثبوت اكبر بر اصغر نيز محسوب گردد
و افادۀ برهان لمى نمايد.
ب .نتيجۀ برهان از حيث محتوا.
اينك به مقايسۀ اين دو امر در دو برهان منقول از المشاعر مىپردازيم:
ـ چنانكه مالحظه شد حد وسط هر دو برهان« ،عامل تحقق اشيا و سبب بروز آثار آنها در ظرف
خارج» است كه از قضا در هر دو برهان ،هم علت عروض و هم علت ثبوت اكبر بر اصغر (برهان
لمى) است؛ پس محتواى حد وسط و نيز موقعيت آن در هر دو برهان يكسان است.
ـ مفاد هر دو برهان ،تحقق خارجى وجود و منشأ آثار بودن آن است و تفاوتى از اين حيث
در شواهد اول و چهارم المشاعر ديده نمىشود و جالب اينكه هيچ كدام بر اعتباريت ماهيت
داللت ندارند!
به باور نگارنده ،اگرچه بحث مذكور براى اثبات همسانى شواهد اول و چهارم المشاعر و لحاظ
ايندو به عنوان تقريرات اول و دوم مشهورترين برهان مثبت اصالت وجود كفايت مىنمايد؛
ليكن مؤيدات ديگرى نيز بر اين دعوى وجود دارد:
مؤيد اول .چنانكه در اواي ل اين گفتار بيان شد ،در هيچ يك از آثار صدرا به جز المشاعر ،اين
دو شاهد به نحو توأمان مطرح نشده كه حكايت از يكسانانگارى وى از اين دو مطلب دارد.
مالصدرا حتى در « اصالـة الجعل» ،از بيان اول صرفاً به عنوان تبيين اصل مسئله و تقرير محل نزاع
سود مىجويد و فقط بيان دوم را تحت عنوان برهان ذكر مىكند.
مؤيد دوم .بنابر تتبع نگارنده ،صدرائيان نيز در كتب فلسفى خويش ،در مقام تقرير ادلۀ اصالت
وجود ،از ذكر توأمان شواهد اول و چهارم المشاعر به عنوان دو برهان مستقل ،پرهيز و صرفاً به
ذكر يكى از ايندو تقرير بسنده نمودهاند ،چه محتواى هر دو شاهد را يكسان مىديدند؛ از جمله:
ـ سبزوارى در شرح المنظومـة با آنكه درصدد گردآورى مهمترين و مشهورترين براهين
اصالت وجود است و در عين حال ،به ترتيب براهين صدرا در المشاعر توجه ويژهاى دارد؛ برهان
اول صدرا در كتاب مذكور را مطرح نكرده ،پس از ذكر چهار دليل ،تقرير دوم صدرا را اندكى
دقيقتر بيان مىدارد .اين امر ،حكايت از آن دارد كه صاحب المنظومـة هر دو مطلب را ،يك
برهان تلقى نموده و چون تقرير دوم را قدرى منطقىتر يافته ،آن را بيان داشته است(سبزواري،
ص.)35-37
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ـ مالعبداهلل زنوزى در لمعات الهيه ،به ذكر تقرير اول بسنده مىكند(زنوزي ،ص.)19
ـ در مهمترين و مبسوطترين اثر فلسفى آقاعلى حكيم نيز ،فقط تقرير دوم يافت مىشود
(مدرس زنوزي ،ص.)353-357
ـ ميرزا علياكبر مدرس در رسائل فلسفى خويش ،صرفاً تقرير اول را با ادبياتي ويژه توضيح
داده است (مدرس يزدي ،ص.)11-30
ـ از ميان آثار فلسفي مرحوم عالمه ،فقط تقرير دوم در بدايـة الحكمـة آمده است(طباطبايي،
ص.)37
مؤيد سوم .برخى صدرائيان نيز به نوعى از هر دو تقرير استفاده كردهاند كه حكايت از وحدت
محتوايى آن -دو نزد ايشان دارد؛ بدين ترتيب كه:
ـ مؤلف اصول المعارف ـ كه در آن به دنبال بيان اهم آراء مالصدرا و پااليش نظرات ابتكارى
وى ،با ترتيبى منظم است ـ شاهد چهارم را برهان اول خود قرار داده و در پى آن براى شرح
بيشتر مطلب ،به مفاد شاهد اول استشهاد مىكند و آن را كالمى نيكو مىخواند كه براى تبيين بهتر
ادعا و تفهيم محل نزاع به كار مىآيد نه برهانى مستقل (فيض كاشاني ،ص.)3
ـ ميرزا محمود شهابى در مقام بيان ادلۀ اصالت وجود ،شاهد چهارم المشاعر را به عنوان دليل
اول و شاهد اول آن را به عنوان دليل پنجم اصالت وجود مطرح مىدارد ،اما با احتياط در ذيل آن
مىنويسد« :اين دليل ممكن است به دليل اول ،مرجوع شود» (شهابي خراساني ،ص553-539و
.)573
ـ مصنف هستى از نظر فلسفه و عرفان كه در طريق شرح مطالب المشاعر مشي نموده؛ در فصل
هفتم اين كتاب ،هشت شاهد صدرا را به همان ترتيب و با توضيحات مشروحى بيان مىدارد ،اما
استاد معاصر ،در مقام تبيين دليل چهارم ،در همان ابتدا آن را به دليل اول ارجاع ميدهد
(آشتياني ،ص.)533
ـ صاحب رحيق مختوم در ابتداي بحث اصالت وجود ميگويد:
صدرالمتألهين در كتاب مشاعر ...حدود هفت دليل دربارۀ اصالت وجود ذكر مىنمايد
(جوادي آملي ،ج ،5ص.)311

حال آنكه صدرا در كتاب مذكور ،هشت دليل بيان كرده است .ظاهراً از منظر استاد معاصر،

شاهد چهارم ،بيان ديگر يا شرح بيشتر شاهد اول است .مؤيد اين احتمال آنكه صدرا در أسفار
صرفاً به تقرير مطابق با شاهد اول بسنده كرده ،اما جوادي آملي مفاد شاهد چهارم را در شرح آن
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بيان داشته كه اين امر ،حكايت از عدم تفاوت ماهوي ميان آن دو برهان ،نزد وي دارد (همان،
ج ،5ص.)313
آري ،داليل و شواهد مزبور گواه آن است كه هر دو دليل ،مفيد يك معناست و به نحو متقابل
به يكديگر قابل بازگشتاند ،ليكن دليل دوم به لحاظ صورى از شكل منطقى بهترى برخوردار
است و به همين دليل ،شارحان قوىپنجۀ آموزههاي صدرايي ،شاهد اول(تقرير اول) را مغفول
گذاشت ه و در كتب فلسفى خويش ،به نقل شاهد چهارم (تقرير دوم) و بلكه ،ارائۀ تقرير دقيقترى
از آن برآمدهاند.
 .1 .2تقرير دقیقتر مفاد شاهد چهارم در آثار صدرائیان

چنانكه گفته شد صدرائيان مدقق پس از فهم محتواى واحد شواهد اول و چهارم المشاعر ،از
تقرير موجود در شاهد چهارم ـ كه شكل منطقىترى داشت ـ استقبال نمودند .اما از آنجا كه در
اين تقرير نيز ،شائبۀ «مصادره به مطلوب» وجود داشت ـ چنانكه در ضمن ايرادات مطرح شده بر
اين برهان خواهد آمد ـ برخى شارحان صدرا تالش نمودند تا تقرير دقيقترى از آن ارائه دهند.
اين تالش نه در باب مقدمات و حد وسط ،بلكه در راستاى تبيين وجه مالزمه در مقدمۀ شرطى
برهان مورد نظر مصرف شده كه اهم آن ،دو تقرير ذيل است:
يك .سرايندۀ المنظومـة در مقام شرح مالزمۀ موجود در مقدمۀ شرطى برهان مورد نظر ،ابتدا
مىنويسد« :بيان هذا الوجه بحيث يدفع توهم المصادرة» ،آنگاه به جاى آنكه همچون صدرا بحث
اعتبارات ماهيت را مطرح سازد ،يكسره به سراغ قاعدۀ «الماهيـة من حيث هى ليست إال هي»
مىرود و بر تساوى نسبت آن به وجود و عدم تأكيد مىورزد .سپس اين پرسش را مطرح مىكند
كه اينك مُخرج ماهيت از اين حالت تساوى چيست و چه چيز مناط حمل مفهوم «موجود» بر
ماهيت مى گردد؟ اگر وجود ،معدوم باشد ،با انضمام يك امر عدمى (وجود) به امر عدمى ديگر
(ماهيت من حيث هى) ،هيچ شيئى تحقق نخواهد يافت ،مگر آنكه به انقالب در ماهيات قائل
شويم كه امرى مُحال است (سبزواري ،ص.)77
ناگفته نماند كه عالمه طباطبايى نيز در مقام طرح اين برهان ،تقرير سبزوارى را دنبال مىكند،
چه ظاهراً آن را دقيقتر از تقرير خود صدرا مىيابد ،ليكن قدرى آن را تلخيص مىكند؛ بدين
ترتيب كه از ذكر نامحصل بودن ضم عدم به عدم ،صرفنظر و بر محذور انقالب در ذات تأكيد
مىنمايد (طباطبايي ،5781 ،ص .)37
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دو .صاحب بدايع الحكم در تقرير خود از برهان مذكور ،بر اين نكته تأكيد مىورزد كه
«ماهيت من حيث هى» براى تحقق ،نيازمندِ انضمام به موجودى بالذات است كه آن ،چيزى جز
خود «وجود» نيست .ادعاى وى را مىتوان در پرسش ذيل مالحظه نمود:
آنچه به ذات طردِ عدم كند و منافى باشد به ذات و در مرتبۀ ذات ،نيستى و بطالن را و
مصداق بوَد به حسبِ حقيقتِ عقليۀ حكميه ،بدون شوبِ مجازِ عقليِ حكمي ،يعنى بالذات نه
بالعرض و بدونِ واسطه در عروض و بىانضمام حيثيتى از حيثيات تقييديه؛ آيا از سنخِ مفاهيم
و جنسِ شيئيت مفهوميه بوَد يا امرى باشد كه خارج بوَد از سنخ مفاهيم و شيئيت او غير
شيئيت مفهوميه بود؟

آنگاه در پاسخ به اين پرسش ،با اتكا بر قاعدۀ «الماهيـة ليست من حيث هي إال هي» و شمارش
ماهيات در عِداد مفاهيم مىنويسد:
پس اگر ماهيتى از ماهيات ،در خارج يا ذهن ،طردِ عدم كند و مقابل و مناقضِ نيستى و
بطالن باشد ،اين طارديت و مقابلت و مناقضت در او به ذات نباشد و چون به ذات نباشد ،پس
به عرض و به تبع بود و چون به ضرورت عقل ،هر مابالعرض را مابالذاتى بوَد و اال الزم آيد
كه مابالعرض نيز نباشد ،پس وراى سنخِ ماهيت و مفهوم ،سنخى بود كه بالذات به اين
مناقضت و مقابلت و طارديت متصف باشد  ...پس آن سنخ ،سنخ وجود بود»(مدرس زنوزى،
ص.)353-357

با اندكى تأمل مالحظه مى شود كه بيانات مذكور ،عبارت اخراى شاهد چهارم المشاعر با
اندكى تغيير در عبارات ـ و نه محتواى برهان ـ است و به تعبير نگارنده ،تقريرات ديگرى از
مشهورترين برهان اصالت وجود در تفكر صدرايي محسوب مىشود؛ چه اين اختالفات جزئى،
هيچ تأثيرى در محتواى مقدمات و حد وسط برهان ندارد و اركان برهان صدرا را به تمامه حفظ
مىكند .به ديگر سخن ،توضيحات جانبى شارحان صرفاً در راستاى تبيين وجه مالزمۀ مقدمۀ
شرطى برهان و كاستن ضعفهاى مشهود در تقرير صدرا افاده شده است و نه به عنوان
ساماندادن برهانى نوين.
اما متأسفانه همين تفاوت هاى اندك ،انگارۀ براهين جديدى را نزد برخى اساتيد معاصر به
همراه داشته است .شرح اين پندار و دفع آن ،به قرار ذيل است.
 .2 .2تكثیر برهان واحد به چهار برهان

مصنـف هسـتي و چيستي در مكتـب صدرايي ،در مقام گردآورى و تقرير منطقى ادلۀ اصالت
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وجود ،نه تنها به يكسانى براهين اول و چهارم المشاعر تفطن نيافته ،بلكه تقريرات برخى شارحان
صدرا از اين برهان را نيز ،استداللى متفاوت انگاشته و به اعتبار بعضى از جزئيات ،نامهاى متنوع
بر آن نهاده است؛ بدين ترتيب كه:
ـ در كتاب مذكور ،برهان اول المشاعر« ،استدالل از طريق تحقق امورِ غيرِ وجود» (فياضي،
ص )81و برهان چهارم آن« ،استدالل از طريق موجوديت ماهيات» (همان ،ص )503نام گرفته
است .اگرچه اين نامگذارى ،خود محل اشكال است ،چه در هيچ يك از آندو به حد وسط
برهان اشاره اى نشده ،حال آنكه ركن ركين يك برهان حد وسط آن است؛ اما با اين همه ،همين
نامها نيز داللت بر يكسانى اين دو استدالل دارد ،زيرا بنابر توضيحات فياضي ،مراد از «غيرِ
وجود» ،همان «ماهيات» است (همان ،ص  )81و بر اين اساس ،ديگر فرقى ميان ايندو نام نخواهد
بود .همچنين چكيدۀ هر يك از اين دو برهان ـ كه از سوى خود مؤلف ارائه شده ـ به روشنى
گوياى همسانى آندو است:
چكيدۀ دليل اول:
وجود اصيل است ،زيرا هر آنچه غيرِ اوست ،به واسطۀ او موجود و متحقق مىگردد
(همانجا).

چكيدۀ دليل چهارم« :وجود اصيل است و اال هيچ ماهيتى موجود نمىگشت» (همان ،ص.)503
همچنين مؤلف محترم در فرازي از كتاب تصريح مىكند كه دو دليل مزبور ،بسيار به يكديگر
شباهت دارند (همان ،ص ،)501اما ديگر توضيح نمىدهد كه آن اندك اختالف چيست؟ آيا به
جز اين است كه قدرى عبارات و شكل ظاهرى جمالت دو برهان ،با يكديگر تفاوت دارند؟
ـ فياضي در ادامۀ فصل سوم از كتاب مذكور ،تقرير سبزوارى را ـ البته با تأكيد بر متن بدايـة
الحكمـة ـ برهان جديدى بر اصالت وجود با عنوان «استدالل از طريقِ الزم آمدن انقالب مُحال»
دانسته است و پس از شرح آن ،همان اشكال انتساب به جاعل را كه در ذيل دو دليل المشاعر نقل
كرده بود ،مجدداً مطرح مىكند(همان ،ص .)511-530نيز تقرير صاحب بدايع الحكم را به عنوان
برهان مستقل ديگري با نام «استدالل از طريقِ نياز ماهيت به موجود بالذات» بيان مىدارد (همان،
.)535-533
نگارنده گويد :چنانكه در گذشته (عنوان «3ـ )»5توضيح داده شد ،براهين مذكور ،در واقع
تقريرات ديگرى از شاهد چهارم المشاعر است كه صرفاً توضيحاتى از سوى سبزواري و زنوزي
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در شرح وجه مالزمۀ آن افزوده شده بود .به هر حال برهان واحدى به دليل بىتوجهى صاحب
المشاعر ،به دو برهان و به همت مؤلف هستى و چيستى به چهار برهان تكثير يافته است.
 .3گام سوم :اشكاالت مطرح در باب مشهورترين برهان اصالت وجود

منتقدان فلسفۀ صدرايى و گاه بعضى از صدرائيان ،ايراداتى را نسبت به تقريرات گوناگون اين
برهان مطرح كردهاند؛ ولى نوع طرح اين اشكاالت به گونهاى نيست كه چندان لزومى به تفكيك
آنها به لحاظ تقريرات مختلف آن باشد .قشر قابل توجهى از منتقدان فلسفۀ صدرايى ،مشهورترين
برهان اصالت وجود را به لحاظ هر دو تقرير آن ،مغالطه از گونۀ «مصادره به مطلوب» پنداشتهاند.
گرچه نحوۀ تبيين اين مغالطه ،متفاوت بوده است .اين امر ،خود مؤيد ديگرى بر يكسانى محتوا و
اركان تقريرات مذكور است .اما از آنجا كه غالب صدرائيان ،به تفاوت ميان اين ايرادات ،توجه
الزم را مبذول نداشتهاند و اين بىتوجهى تا جايى پيش رفته كه گاه ،برخى اشكاالت مغفول
مانده و در مواضعي ،دو اشكال مختلف با يكديگر تلفيق گرديده است؛ ضرورت دارد هر يك
از اين ايرادات ،جداگانه مطرح شود و سپس مورد ارزيابى علمى قرار گيرد.
با تتبع در آثار برخى انديشمندان مىتوان دريافت كه به اين برهان ،چهار گونه اشكال شده
است .مالصدرا در آثار خود ،پس از تبيين برهان مذكور ،به يكى از آن اشكاالت توجه داشته و
با صراحت بدان پاسخ گفته (مالصدرا ،5737 ،ص )59و به اشكال ديگرى نيز ،در مقام بيان
اطالعات «وجود» واكنش نشان داده است؛ ولى در خصوص دو اشكال ديگر ،سخنى در آثار وى
ديده نمىشود .با نگاه خوشبينانه مى توان اظهار داشت كه ظاهراً ساير ايرادات در عصر صدرا
مطرح نبوده است ،اما عجيب اينكه بيشتر صدرائيان حتى معاصران نيز ،در آثار فلسفى خود صرفاً
به ذكر همان اشكال اول و پاسخ صدرا ـ البته با قدرى تنقيح ـ بسنده كرده و متكفل پاسخگويي به
ايرادات منتقدان متأخر از صدرا نشدهاند.
 .1 .3اشكال بر پاية نظرية ذوقالتأله

اين اشكال بر پايۀ قول به تفصيل در مسئلۀ اصالت وجود يا ماهيت سامان يافته است .اصحاب اين
نظريه بر اين باورند كه در واجب تعالى ،اصالت با وجود و در ممكنات ،اصالت با ماهيت است،
بدين معنا كه ماهيات بهواسطۀ انتساب به واجب تعالى در ظرف خارج تحقق مىيابند نه بهواسطۀ
انضمام به وجود كه يك مفهوم عام اعتبارى و در رديف معقوالت ثانيه است .به ديگر سخن،
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حمل مفهوم «موجود» بر واجب الوجود ،يك اِسناد حقيقى و بر مخلوقات ،به لحاظ انتساب آنان
به واجب تعالى است نه آنكه حقيقتاً داراى وجود باشند.
بنابر مشهور ،قائل برجستۀ اين نگاه ،محقق دوانى است(دواني ،ص )531و به گفتۀ برخى اهل
دقت ،بعضى از كلمات فارابى نيز بدان متظاهر است(شهابي خراساني ،ص .)573-590مالصدرا
در مواضع متعددى به نقد ديدگاه مذكور پرداخته و اشكاالت متعددى را بر نظريۀ دوانى وارد
ساخته است .ظاهراً مبسوطترين اين نقدها ،سخنان وى در الهيات أسفار است كه صدرا در اين
موضع ،هم به لحاظ مبنايى نظريۀ ذوقالتأله را نقد كرده و هم به لحاظ بنايى مدعى تعارض
درونى ديدگاه وى شده است (مالصدرا ،5185 ،ج  ،3ص .)37-38اما در اين مختصر ،نقد موجز
وى در المشاعر مورد نظر است  .فيلسوف شيرازى در ذيل شاهد چهارم (تقرير دوم مشهورترين
برهان اصالت وجود) ،ضمن نامحصل دانستن سخن دوانى مىنويسد:
نسبت وجود براى ماهيت ،مثل نسبت بنوت براى اوالد نيست كه اتصاف هر دو بدان ،به
جهت انتسابشان به سوى شخص واحدى (پدر) باشد ،چرا كه نسبت ،بعد از وجود منتسبين
حاصل مىگردد و اتصاف ماهيت به وجود ،چيزى جز نفس وجود ماهيت نيست(همو،
 ،5737ص.)59

مالحظه مىشود كه صدرا از ايدۀ دوانى ،برداشتِ اضافۀ مقولى نموده است؛ لذا غالب
صدرائيان تحت تأثير اين برداشت ،در مقام نقد نظريۀ انتساب ،بر تفاوت ميانِ اضافۀ مقولى و
اضافۀ اشراقى تأكيد نمودهاند (سبزوارى ،ص37؛ الهيجاني ،ص)31؛ اما فياضى در باب برداشتِ
مالصدرا و نسبت مزبور به دوانى ترديد كرده است .او مىگويدكه پاسخ صدرا به دوانى از آن
حيث صورتبندى شده كه وى از ديدگاه محقق دوانى ،برداشتِ نسبت مقولى كرده است .اما
اگر مراد دوانى ،نسبت اشراقى باشد كه نيازمندِ يك طرف انتساب است ،ديگر پاسخ مذكور
كارايى نخواهد داشت؛ زيرا در اين صورت يك طرف انتساب كه واجب الوجود است ،همواره
تحقق دارد(فياضي ،ص.)508
بر اين اساس ،بايد فلش اتهام را به سوى صدرا و شارحان فلسفۀ صدرايى ،به دليل كجفهمى
ايشان از ايدۀ دوانى گرفت ،چه بسيار بعيد است كه محط بحث در نظريۀ ذوقالتأله ،اضافۀ مقولى
باشد .البته فياضى ،خود با نظريۀ محقق دوانى موافق نيست ،لذا پاسخ ديگرى براى دفع اشكال
انتساب مخلوقات به خالق ،تدارك ديده است:
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اوالً ،اگر وجود اعتبارى باشد ،در مورد خداى متعال نيز اعتبارى خواهد بود؛ پس موجود
بودنِ خود خدا ،كه انتساب به او موجبِ موجود شدنِ ماهيت مىشود به چيست؟ ثانياً ،آيا
انتساب ماهيت به خداى متعال ،چيزى به ماهيت مىافزايد يا نه ،يعنى آيا اين انتساب چيزى
براى ماهيت به ارمغان مىآورد يا نه؟ اگر مىآورد ،مىگوييم آن افزوده همان است كه
نامش را «وجود» نهادهايم؛ و اگر نمىآورد ،چگونه ماهيتى كه معدوم بوده و چيزى به او
افاضه نشده ،موجود مىگردد؟ اين همان است كه بدان «انقالب» مىگويند و به دليل منجر
شدن به تناقض ،آن را محال مىشمارند(همانجا).

به باور راقم اين سطور ،مخدوش بودن بخش اول اين پاسخ روشن است ،چه بنابر نظريۀ
ذوقالتأله ،حساب واجب تعالى از حساب مخلوقات وى كامالً جدا است ،چه در اولى« ،وجود»
اصيل شمرده شده است و در اخير« ،ماهيت» .واجب تعالى ،وجود محض است و ماهيت
بمعنىاألخص براى او متصور نيست كه به دنبال منتسبٌ إليه آن باشيم .نيز مىتوان گفت كه
دوانى ـ همچون مالصدرا ـ قائل به اشتراك معنوى وجود ميان واجب و ممكن و نيز تشكيك در
وجود نيست كه بتوان با وى چنين محاجه نمود .شبيه اين اشتباه را يكى از شارحان المشاعر نيز
مرتكب شده است (الهيجاني ،ص )31و چه بسا فياضي اين پاسخ را از وي اقتباس كرده باشد.
اما بخش دوم اين پاسخ ـ كه عيناً در نهايـة الحكمـة مشاهده مىشود (طباطبايي ،5733 ،ص)53
ـ در صورتى قابل پذيرش خواهد بود كه سخن دوانى را يك نظريۀ فلسفى يا كالمى بپنداريم،
ولى ظاهراً ديدگاه وى ،حكايت از يك نگاه عرفانى به مباحث وجودشناسى دارد؛ لذا اين پاسخ
فلسفى ،با آن اشكال عرفانى بيگانه است ،چه با فرض مذكور ،ديگر انتساب مخلوقات به خداوند،
لزوماً به معناى دريافت چيزى از سوى واجب تعالى نيست .اين ادعا ،قدرى نياز به توضيح دارد،
ليكن چون مقام را مجال شرح آن نيست ،ناگزير به مثالى ساده بسنده مىشود .فرض كنيد
شاخصى جلوى آيينه قرار گيرد و تصويرى از وى در آن ظاهر شود .با آنكه اين شخص ،چيزى
به آ يينه افاضه نكرده؛ اما در عين حال آيينه در اثر انتساب به اين شخص ،واجد آن تصوير شده
است .نيز اگر آن شخص از جلوى آيينه محو شود ،چيزى به آن شخص افزوده نمىگردد .به
گمان نگارنده ،نظريۀ ذوقالتأله را بايد در چنين فضايى تصوير و فهم نمود.
ناگفته نماند كه برخى متأخران نيز ،پاسخى جدلى بر پايۀ بطالن تسلسل براي دفع اشكال دوانى
تدارك كردهاند:
بر فرض تسليم اينكه مناط صدق عنوان موجود در ماهيات ،انتساب آنها باشد ،اگر مناط
صدق اين عنوان بر خود انتساب هم باز انتسابى باشد ،تسلسل الزم آيد و اگر غير انتساب
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باشد ،چيست و بر فرض وجود غير ،پس مناط موجود بودن ،منحصر به انتساب نيست(شهابي
خراساني ،ص.)539
 .2 .3اشكال بر مبناى مجعولیت بالذات ماهیات

براى فهم اين اشكال ،ابتدا بايد توجه داشت كه قائالن به اصالت ماهيت از حيثى بر دو قسماند.
گروهى همچون ابنسينا ،رجبعلى تبريزى و شيخ احسائى ـ صرفنظر از اختالفات ايشان در مقام
تبيين مطلب ـ براى «وجود» نيز تحقق خارجى قائلاند ،بدين معنا كه اشيا را مركب انضمامى از
وجود و ماهيت مىانگارند .اما دستۀ ديگر همچون شيخ اشراق ،ميرداماد و حائرى مازندرانى
ماهيات را «مجعول بالذات» و «وجود» را امرى منتزع از ماهيت موجوده مىدانند.
آري ،اشكال دوم به برهان مزبور ،مربوط به اين گروه اخير است كه متأسفانه در آثار غالب
صدرائيان مغفول مانده است .برخى معاصران نيز آن را با اشكال قبلى خلط نمودهاند .مستشكالن
بر اين باورند كه ماهيات ،بدون حيثيت تقييديه ،مجعول واجب تعالى واقع مىشوند و پس از
تحقق خارجى ،صالحيت منشئيت براى مفهوم عام و مصدرى وجود مىيابند .بر اين اساس،
«وجود» يك معقول ثانى فلسفى و فاقد مابإزاي عينى است .به عنوان نمونه ،مصنف رسالۀ «ودايع
الحكم في كشف خدايع بدايع الحكم» در نقد تقرير مدرس زنوزى ـ كه بر عدم مجعوليت
بالذات ماهيت تأكيد دارد ـ مىنويسد:
طرفه استدالل بعض معاصرا ن است به آنكه اگر مهيت ،اصل باشد ،امكان به وجوب ذاتى
منقلب شود ،به اين گمان اگر ذات ممكن تمامالمالك براى مجعوليت و مفاضيت باشد و
هيچ حيثيتى ،جز حيثيت ذاتش مالك مجعوليت نباشد ،واجب بالذات خواهد بود ،زيرا
مجعوليت بالذات از موجوديت بالذات منفك نشود و اين گمان از غرائب اوهام است؛ چه
موجوديت بالذات ـ چنانكه مكرر ياد شد ـ به معناى عدم ضميمه و عدم واسطه در عروض
موجوديت است نه عدم جعل و بديهى است كه مجعوليت و مفاضيت از عناوين انتزاعيه از
جعل است ،مانند صدور و ثبوت و ظهور و بروز و حصول و تحقق(حائري مازندراني ،ج،7
ص.)19

با اين توصيف ديگر نمى توان با تفاوت نهادن ميان حيثيات تعليليه و تقييديه و تأكيد بر حيثيت
تقييديه به لحاظ محل نزاع در مسئلۀ اصالت وجود يا ماهيت ،بدان اشكال پاسخ داد؛ چه
مستشكلين اساساً وجود حيثيت تقييديه را مورد انكار قرار داده اند ،مگر آنكه در ابتدا ضرورت
وجود حيثيت تقييديه در امر خلقت به اثبات رسد .اگر ادعا شود كه قيد «بدون حيثيت تقييديه» در
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كلمات گذشتگان به صراحت نيامده است؛ گفته مىشود كه فحواى سخنان ايشان مشتمل بر اين
معنا است .مضاف بر آنكه در تصنيفات برخى متأخران بر آن تأكيد شده است؛ چنانكه عالمه
سمناني پس از نقل بيت:
كيف و بالكون ،عن إستواء

قد خرجت قاطبۀ االشيا

از منظومۀ حاجى مىنويسد:
اين هم مصادره بر مطلوب است ،چه اصل ماهيتى مىگويد :به جعل و صدور از حد استواء،
بدون ضميمۀ خارجى ،خارج شود(همو ،ج ،5ص.)783

عالوه بر آن ،برخى انديشمندان مكتب تفكيك ـ با آنكه قائل به اصالت هويت و تمليك وجود
به ماهيت هستند ـ پس از تقرير دقيق مشهورترين برهان اصالت وجود در آثار خود ،با ابتنا به
مجعوليت بالذات ممكنات ،آن را مصادره به مطلوب خواندهاند(تهراني ،ص .)517-511ميرزاى
تهرانى با آنكه به ساير ادلۀ اصالت وجود و نقد آنها نيز معترض شده ،در خصوص اين دليل ،با
تأمل فراوانى سخن رانده و به لحاظ برخى مبادى تصورى مسئله نيز ،آن را مصادره به مطلوب
دانسته است .وى انگيزۀ خود را از اين توجه ويژه ،چنين گزارش مىدهد:
چون اين دليل با اينكه حقيقت آن مصادره است ،بسيار فريبنده است و گويي در آن طلسم و
سحري نهفته است كه غالب افكار را به خود متوجه ميسازد؛ ما براي شكستن اين طلسم
ناچار به اطالۀ كالم و تكرار مطلب و توضيح واضحات در مقام بحث ميشويم تا منصفين
اهل فضل به حقيقت امر كامال واقف گردند(همان ،ص.)19
 .3 .3اشكال به لحاظ خلط اطالقات وجود

شيخ احمد احسائى در شرح مبسوط خود بر المشاعر ،اين برهان را به دليل خلط بين اطالقات
وجود ،مصادره به مطلوب دانسته است .محصل ايراد وى آنكه ،صدرا معناى عام وجود را ـ كه
بر واجب و ممكن ،صادق است ـ در اين دليل لحاظ نموده؛ حال آنكه در مسئلۀ اصالت وجود يا
ماهيت ،معناى خاصى از وجود مورد نظر است .از نظر شيخ ،هر ممكنى مركب از وجود و ماهيت
به تركيب انضمامى است كه «وجود» ،وجهالرب شئ و «ماهيت» ،وجه-النفس آن است ...؛ لذا
احسائى با آنكه خود ،طرفدار اصالت وجود است و صرفاً بر سر اعتباريت ماهيت با صدرا ،سر
نزاع دارد ،در ذيل شاهد اول المشاعر مىگويد :اين دليل ،نزد قائالن به اصالت ماهيت و اعتباريت
وجود ،مغالطۀ مصادره به مطلوب است (احسائى ،ج ،5ص.)513-530
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به نظر ميرسد ايراد احسائى همچون برخي اشكاالت ديگر وى به صدرا ،در عين وجاهت
علمى ،چندان كارا نباشد ،چه نقد وي ،مبنايي است نه بنايي .توضيح مطلب اينكه سخن شيخ ،در
راستاى نظام فكرى وي ،بيانى حكيمانه است ،چه ابتدا اصطالحات فلسفى و مرادات خود از
وجود و ماهيت را به روشنى توضيح داده و سپس به طرح نظرات و ايرادات خويش پرداخته
است؛ ليكن چون اصطالحات مورد نظر احسائي ،منطبق بر اصطالحات صدرايي نيست ،نمىتوان
انتقادات وى را نسبت به فيلسوف شيرازى موجه دانست .اى كاش او به جاى نقدهاى مبنايي،
بيشتر به نقدهاى بنايي روى مىآورد؛ چه در موارد اندكى كه اين طريق مرضى را پيموده ،بر
نكات دقيقي انگشت گذاشته است .از قضا در همين مسئلۀ مذكور مىتوانست بگويد كه قائالن به
اعتباريت وجود ،همچون بهمنيار و سهروردى بر اين باور بودند كه «وجود» ـ گذشته از معانى
عرفى ـ حائز يك معناى مصدرى و به منزلۀ كون اشيا در جهان خارج است و اين معنا همچون
ذات ،شئ و  ...از معقوالت ثانىِ فلسفى است(بهمنيار ،ص385-387؛ سهروردي ،ج،3
ص)33-33؛ حال آنكه صدرا به تبع ابنعربى و شارحان وى تصريح كرده كه مرادش از وجود،
معناى اسمى يا حقيقي آن است؛ بنابراين از ابتدا «وجود» ،امرى اصيل لحاظ شده و استدالل بر
اصالت آن ،از حيث غايت ،تحصيل حاصل و به لحاظ منطقى ،مصادره به مطلوب است
(ابنعربي ،ص3؛ مالصدرا ،5185 ،ج ،5ص.)37
 .4 .3اشكال به لحاظ خلط اطالقات ماهیت

گروهى برهان مورد نظر را به لحاظ اطالقات ماهيت مورد نقد قرار دادهاند .توضيح مطلب اينكه
صدرا از ابتدا ماهيت بمعنىاألخص را امرى انتزاعى و ذهنى دانسته و همين را در مسئلۀ اصالت
وجود يا ماهيت ،محل نزاع قرار داده است ،در حالي كه قائالن به اصالت ماهيت و اعتباريت
وجود« ،ماهيت بمعنىاألعم» را محقق در خارج و اصيل مىدانند .در اين خصوص ،برخى اساتيد،
مؤيدات متعددى مبتنى بر خلط اين دو اطالق از ماهيت ،در آثار مالصدرا يافتهاند (پلنگي،
ص.)78-10
همچنين در طريق ناخرسندى از قول به اعتباريت ماهيات ،از فالطوري نقل شده كه :در كلمۀ
ماهيت« ،ما»ى موصوله كه ناظر به واقعيات خارجى و مابإزاي آنهاست ،از روى اشتباه تبديل به
«ما»ى استفهاميه و پرسش ذهنى ما از اين حقايق خارجى شده است (يثربي ،5787 ،ص  .)73حتي
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ادعا شده ،قبول اصالت ماهيت ،ديدگاه عموم مردم است ،به شرط آنكه «ما» در اين واژه ،ماي
موصوله لحاظ شود و از جنبۀ معطوف بودن آن به خارج ،غفلت نشود (همو ،5781 ،ص.)80
نيز شيخاالسالم روحانى در نقد تقرير سبزوارى از برهان مزبور مىنويسد:
مثبتين در ادلۀ خود ـ اگر دقت شود ـ مفهوم و ماهيت ذهنيه را مد نظر قرار دادهاند... ،
ميگويند :ماهيت ،نسبت به وجود و عدم ،داراي استواء است؛ حال بايد ديد مخرج آن به
طرف وجود و تحقق چيست؟ اگر وجود است ،فثبت المطلوب؛ و اگر ماهيت است كه آن
امري است اعتباري و هذا اول الكالم؛ يعني ما فيه التنازع را دليل قرار دادهاند ،آن وقت
ميگويند :اگر وجود اصيل نباشد البد اعتباري است ،ماهيت هم كه اعتباري است و از ضم
عدم به عدم هم كه چيزي در خارج تحقق نمييابد و موجود نميشود! از همين جا معلوم
ميشود كه ماهيت را ،امر ذهنيِ اعتباري تصوير نموده و آنگاه آن را مورد پرسش قرار
دادهاند كه آيا ميشود چنين چيزي اصيل باشد و مجعول؟ در حالي كه مفهوم ،نه مجعول
است و نه اصيل؛ خواه مفهوم وجود عام باشد و خواه مفهوم ،به معناي ماهيت(شيخاالسالم
روحاني ،ص.)98
نتیجه

مشهورترين برهان بر اصالت وجود كه شهرت آن ناشى از اهميت آن نزد صدرا و شارحان فلسفۀ
اوست ،استدالل از طريق تحقق ماهيات و منشأ آثار شدن آنها در عالم خارج است .صاحب
المشاعر ،به اشتباه اين برهان را در دو موضع از اين كتاب ،به عنوان دو استدالل متفاوت مطرح
داشته است؛ ولى غالب صدرائيان به همسانى اين دو استدالل ،التفات يافته و فقط يكى از آن دو
را در كتب فلسفى خود نقل كردهاند.
اين برهان در عين شهرت خود ،از همان ابتدا در مظان مصادره به مطلوب بود ،لذا برخى
شارحان نوآور ،به تقريرات دقيقترى از اين برهان همت گماردند تا اشكال مذكور را مرتفع
سازند؛ اما از آنجا كه در تقريرات ايشان ،باز هم مقدمات و حد وسط برهان صدرا به تمامه حفظ
شده بود ،تالش ايشان بىثمر مانده و منتقدان نظام صدرايي از جهات گوناگونى آن را تضعيف
كردند .انتساب ممكنات به جاعل ،مجعوليت بالذات ماهيات و ايراد مصادره به مطلوب از حيث
اطالقات گوناگون مفاهيم «وجود» و «ماهيت»؛ گامهاى متنوع اهل نظر در جهت تضعيف و ابطال
برهان مزبور بوده است .با عنايت به پاسخهاى فيلسوفان صدرايي به بعضى از اين انتقادات و تغافل
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ايشان نسبت به برخى ديگر ،مىتوان اذعان داشت كه مشهورترين برهان اصالت وجود با مشكل
مصادره به مطلوب مواجه است.
اما اين ادعا هرگز به معناي ضعف ساير ادلۀ اصالت وجود صدرايي نيست ،بلكه هر يك از
آنها ـ حتي استداللي غير مشهور ـ ميبايست در پژوهش مستقلي مورد ارزيابي علمي قرار گيرد
و اساساً نقد دليل ،متضمن ابطال ادعا نيست.
منابع

آشتياني ،سيدجاللالدين ،تعليقه بر شرح المشاعر الهيجاني ،مندرج در شرح رسالۀ المشاعر،
تهران ،اميركبير.5733 ،

________  ،منتخباتي از آثار حكماي الهي ايراني ،ج ،5قم ،دفتر نشر تبليغات اسالمي ،چ.5737 ،3
________  ،هستي از نظر فلسفه و عرفان ،قم ،بوستان كتاب ،ويرايش سوم ،چ.5783 ،9

احسائى ،شيخاحمد ،شرح رسالـة المشاعر ،با مقدمه و تحقيق توفيق ناصر البوعلي ،بيروت ،مؤسسۀ
البالغ5938 ،ق.
ابنعربى ،محيىالدين محمد ،انشاء الدوائر ،ليدن ،چاپ بريل5773 ،ق.
بهمنيار ،ابوالحسن ،التحصيل ،تصحيح و تعليق از مرتضى مطهرى ،تهران ،دانشگاه تهران ،چ،3
.5731
پلنگى ،منيره"،ابهاماتي چند در مسئلۀ اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت" ،تهران ،بنياد
حكمت اسالمى صدرا ،خردنامۀ صدرا ،شمارۀ .5783 ،75
تبريزي ،رجبعلي ،االصول اآلصفيـة ،مندرج در منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران ،ج ،5چ،3
قم ،دفتر نشر تبليغات اسالمي.5737 ،
تهراني ،ميرزا جواد ،عارف و صوفى چه مىگويند؟ ،تهران ،بنياد بعثت.5731 ،
جوادي آملي ،عبداهلل ،رحيق مختوم (شرح حكمت متعاليه) ،قم ،اسراء.5783 ،
حائري مازندراني ،شيخ محمدصالح ،حكمت بوعليسينا ،تهران ،نشر حسين علمي و نشر محمد،
.5733
حكمت ،نصراهلل ،متافيزيك ابنسينا ،تهران ،الهام.5781 ،
دوانى ،جاللالدين ،اسماعيل خواجوئى ،سبع رسائل ،تحقيق و تعليق از سيد احمد تويسركانى،
تهران ،ميراث مكتوب.5785 ،
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زنوزي ،مالعبداهلل ،لمعات إلهيه ،مقدمه و تصحيح سيد جاللالدين آشتياني ،تهران ،مؤسسۀ
مطالعات و تحقيقات فرهنگي.5735 ،
سبزواري ،مالهادي ،شرح المنظومـة ،با حواشي شيخ محمدتقي آملي ،تصحيح و تعليقات از
فاضل حسيني ميالني ،قم ،ذويالقربي5970،ق.
سهروردى ،شهابالدين ،مجموعه مصنفات ،تصحيح هانرى كربن ،چ ،7تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانى و مطالعات فرهنگى.5780 ،
شهابي خراساني ،محمود ،بود و نمود (مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهيت و وجود) ،تحقيق
از محمدامين شاهجويي ،تهران ،مؤسسۀ پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ،ويراست دوم.5710 ،
شيخاالسالم روحاني ،احمد ،تعليقات بر وحدت وجود ،آبادان ،پرستش.5731 ،
طباطبايي ،سيد محمدحسين ،بدايـة الحكمـة ،با ترجمۀ علي شيرواني ،قم ،دارالعلم ،چ.5781 ،55
________  ،نهايـة الحكمـة ،قم ،مؤسسۀ النشر اإلسالمى.5733 ،

فياضي ،غالمرضا ،هستي و چيستي در مكتب صدرايي ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5783 ،
فيض كاشانى ،مالمحسن ،اصول المعارف ،مقدمه و تصحيح و تعليق از سيد جاللالدين آشتيانى،
چ ،7قم ،دفتر تبليغات اسالمى.5731 ،
الهيجاني ،محمدجعفر ،شرح رسالـةالمشاعر ،با حواشي سيد جاللالدين آشتياني ،تهران،
اميركبير.5733 ،
مدرس زنوزى ،آقا على ،بدايع الحكم ،مقدمه و تنظيم از احمد واعظى ،تهران ،الزهرا(س)،
.5733
مدرس مطلق ،سيد محمدعلى ،وحدت وجود ،با تعليقات سيداحمد شيخاالسالم روحانى ،آبادان،
پرستش.5731 ،
مدرس يزدى ،ميرزا علىاكبر ،رسائل حكميه ،چ ،3تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى.5731 ،
مصلح ،جواد ،ترجمه و تفسير الشواهد الربوبيـة ،چ ،1تهران ،سروش.5781 ،
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم ،تفسير القرآن الكريم ،تحقيق از محمد خواجوى ،چ ،3قم ،بيدار،
.5733
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________  ،الحكمـة المتعاليـة في األسفار العقليـة األربعـة ،تعليقات از مالهادي سبزواري و عالمۀ
طباطبايي ،چ ،7بيروت ،دار احياء التراث.5185 ،

________  ،سه رسائل فلسفى ،چ ،7قم ،دفتر تبليغات اسالمى.5783 ،

________  ،الشواهد الربوبيـة في المناهج السلوكيـة ،تصحيح و مقدمه از سيد مصطفي محقق
داماد ،تهران ،بنياد حكمت اسالمي صدرا.5783 ،

________  ،مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين ،تحقيق و تصحيح از حامد ناجى اصفهانى،
تهران ،حكمت.5731 ،

________  ،المشاعر ،چ ،3تهران ،طهوري.5737 ،

________  ،المظاهر اإللهيـة فى أسرار العلوم الكماليـة ،مقدمه و تصحيح و تعليق از سيد محمد
خامنهاى ،تهران ،بنياد حكمت اسالمى صدرا.5783 ،
ميرداماد ،سيد محمدباقر ،مصنفات ،ج ،3به اهتمام عبداهلل نورانى ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگى.5781 ،
هدايتافزا ،محمود" ،تأمالتي در باب بداهت اصالت وجود" ،تهران ،دانشگاه خوارزمي،
دو فصلنامۀ اشارات ،شمارۀ .5717 ،5

هدايتافزا ،محمود و لوائي ،شاكر" ،رابطۀ وجود و ماهيت از منظر فارابي ،ابنسينا و بهمنيار"
تهران ،دانشگاه تهران ،دوفصلنامۀ فلسفه و كالم اسالمي ،دورۀ  ،91شمارۀ .5711 ، 3

________

" ،كاستيهاي هستي و چيستي" ،تهران ،خانۀ كتاب ،كتابماه فلسفه ،شمارۀ ،30

.5715
يزدانپناه ،سيد يداهلل ،حكمت اشراق ،تحقيق و نگارش از مهدى علىپور ،قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.5781 ،
يثربى ،سيديحيى ،حكمت متعاليه (بررسي و نقد حكمت صدرالمتألهين) ،تهران ،اميركبير .5781 ،
________  ،عيار نقد ،3قم ،بوستان كتاب.5787 ،

