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 ملّاصدرااز دیدگاه  قضایای وجودی
 

 ٭٭د کاظم علمیمحمّ ٭، مریم قالّسي
 (5/5/0931خ پذیرش مقاله تاریـ 01/1/0933تاریخ دریافت مقاله: )

 
 چکیده

گوناگون عرضه کرده است که در بادی امر  ۀقضایای وجودی چهار نظریّ ۀدربار ملّاصدرا
را  نظریّـه عای این مقاله آن است که اگر این چهار رسند. مدّ گر به نظر میمغایر با یکدی

ی، دیـد کـه   مورد تحقیق قرار دهـی،، وـواه   ماهیّتدیدگاه اصالت وجود و اصالت  دو از
قضـایای   ۀدربار ملّاصدراهای  حل که راه اینباشند و دوم  می نظریّهقابل تقلیل به دو  الًاوّ

 گردد. واجب مطرح نمی ت و اساساً دربارۀوجودی صرفاً منحصر در ممکنات اس
 

   ، تجرید همراه تخلیطماهیّتالحمل، عارض  بسیطه، ثبوت الشیء، عکس هلیّۀ  :ها واژهکلید
 

 مسئله. طرح 1

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

این شود  مطرح ميقضایا این  بارۀدرنگ در مهمي که بي ۀسئلمحال  نیز دربرداشته است.
این مسئله از دیرباز میـان فیلسـوفان   یا را پذیرفت یا ویر؟ توان این قضا می که آیا است
از دو دیـدگاه   ،اسـممی  گـذار فلسـفۀ   فارابی، بنیان ورد بحث و بررسی قرار گرفته است.م

 :مجموعـه رسـائل فـارابی   ) ه اسـت به این پرسش پاسخ دادمتفاوت تجربي و متافیزیکي 
نیز مطرح بوده اسـت. از  غربی  فۀدر میان فمساین مسئله  .(3 ،ةرسالة فی مسائل متفرق
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کـه  جاسـت   در این شاراین پند ریشۀ .باشد مي ات بسیطههلیّ منکر وجود کهکانت جمله 
ـ  جـا کـه   باشد و از آن« شیء لشیءثبوت »داق مص دبای مي ای هگویا هر قضیّ ات بسـیطه  هلیّ

 (.113، سـنجش وـرد نـا    )کانت،  ه استبنابراین مورد انکار قرار گرفت ،مصداق آن نیست
 بسیطه بـا قاعـدۀ   تازیرا هلیّ ،گردیدنیز مطرح فیلسوفان مسلمان این اشکالی بود که برای 

ه کنند کـ  می ه را مطرحفرعیّ یلسوفان مسلمان اصلی به نام قاعدۀه سازگاری نداشت. ففرعیّ
مطـابق ایـن اصـل، ثبـوت      .«شیء لشیء فرع لثبوت المثبـت لـه  ثبوت »مفاد آن این است: 

شـیء بـر    تقـدّم »است و در نتیجه محـذور   ماهیّتمستلزم وجود سابق  هیّتماوجود برای 
، فیلسـوفان مسـلمان   آید که هر دو محذور باطل است. بنابراین می الزم« تسلسل»یا « نفس

ـ   ی برای آن جستند.مفرّ هر کدام مهـ،  ات بسـیطه پیامـدهای   پذیرش یا عدم پـذیرش هلیّ
روـی از  ببا انکار ایـن قضـایا   زیرا  .دارد فۀ دینفلساز جمله در  ،علوم مختلفدر  دیگری نیز

شـناوتی و بـه تبـن آن برهـان     ، از جملـه برهـان وجود  برای اثبات وجود ودامطروحه  ۀادلّ
ـ    نیـز  المتألهینند. صـدر شـو  می از اعتبار ساقط ،شناوتی جهان ات بسـیطه  بـه تحلیـل هلیّ
و  دد جمـن میـان ایـن آرا   صاین پژوهش در .کرده استایی ارائه مجزّی ها حل و راه هپرداوت

 باشد. مي ها آنیافتن ارتباط وثیقي میان 
 

 بسیطه ۀانواع هلیّ. 2
در این زمینه منوط به نوع موضـوع ایـن    ملّاصدرای ها حل هلیّۀ بسیطه و راهتفسیر  نحوۀ

 .واجب ـ0ممکنات  ـ0: گونه استات بسیطه دو موضوع هلیّ ،قضایا است. از نظر او
 

 در ممکناتات بسیطه هلیّ. 1. 2
الشـیء   ثبـوت  ـ0: کردحل ارائه  راهتوان در چهار  مي رادر این وصوص  ملّاصدراات نظریّ
عا  ایـن پـژوهش ایـن    مـدّ  .تجرید همراه تخلـیط  ـ4الحمل  عکس ـ9 ماهیّتعارض  ـ0

و  ماهیّتیکی مبتنی بر اصالت  تقلیل داد:حل  ا به دو راهر ها حل این راهتوان  مي است که
بـر اصـالت    حل ثبوت الشيء بنـا  راهبدین گونه که  اصالت وجود.بر مبتني  دیگر تای سه
 بنـا   0،عارض ماهیت، عکس الحمل، تجرید همراه تخلیط یعني حل دیگر ت و سه راهماهیّ

 

 باشد. مي بر اصالت وجود
 ماهیّتبسیطه مبتنی بر اصالت  هلیّۀدر مورد  ملّاصدرانظر . 3

                                                                                                                                                                             

تـوان   حل تجرید همـراه بـا تخلـیط را نمـي     اهیت و نیز راهحل عارض م اصالت وجود، راه حل مبتني بر . از سه راه0
ـ   ملّاصدرا راهزیرا  .الحمل مبتني بر اصالت وجود دانست همسان با عکس وجـود   ت را اساسـاً در حل عـارض ماهیّ

حل تجرید همراه با تخلیط را به تعبیر وودش در مقام مماشات با قوم مورد  دهد و راه ذهني مورد بحث قرار مي
 ار داده است. بررسي قر
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 ، نـه ثبـوت شـيء لشـيء     ثبوت الشیء اسـت  بسیطه یّۀهلقضایای مفاد  ملّاصدراطبق نظر 
در وـار  عـین   « وجود» یعني ایيیاقض و محمول چنین .ماهیّتیعني نه ثبوت چیزی برای 

سـینا را در تأییـد    ابـن سـخن   ملّاصـدرا  افزاید. است و چیزی بر موضوع نمی ماهیّتل حصو
، موضـوع  ز نظـر ابـن سـینا   ا .رأ  اسـت  آورد که در این باره با او هـ،  مي یش گواهگفتار وو

واجـب و ممکـن.   اسـت:  دو قسـ،  بـر  موجـود   و ،اسـت  فلسفۀ اولی موجود به ما هو موجود
باشـد و بایـد از جـای     شوـود  توانـد از ناحیـۀ   که وجودِ ممکن نمیکند  مي اثباتسینا  ابن

نـه ماننـد    امّـا  ،وجود یک عـرض اسـت   سینا  ، از نظر ابندر نتیجهعارض شود. بر آن دیگر 
تِ دهـد کـه عرضـیّ    مـی  دو دلیل نشان با ارائۀ و  .(035 ،التعلیقات ، سینا )ابنر اعراض سای

 مانند سفیدی که حالّ در یک موضوع باشد، نیست. ،تِ سایر اعراضوجود از قبیل عرضیّ
در حمل بیاض بر جس، و صدق هر محمولی غیر از جسـ،، سـه امـر الزم     دلیل اول.

مـان رابـط میـان    و وجود محمول در موضوع کـه ه است: وجود موضوع، مفهوم محمول، 
موضـوع و وـود    گیـرد،  مـی  محمـول قـرار   که وجود هنگامی امّا موضوع و محمول است.

  0.کند می محمول کفایت
  به دلیل احتیا  سایر اعراض به وجودِ موضوع، در موجود بودن و استغنا دلیل دوم.

 ست،ها آن راض عین وجود لغیرهوجود نفسی اع وجود، در موجود شدن از وجودِ موضوع،
یـن  عین وجود او در موضوع است به ا نیست گفته شود که وجود نفسی وجودصحیح  امّا

سـت از  ا عبـارت  بلکه بدین معناست که وجودِ موضـوع  معنا که وجود دارای وجود باشد،
 سـایر اعـراض دارای وجـود نفسـی     امّا .ماهیّت، نه اثبات وجود برای ماهیّتق نفس تحقّ

 ،المتألهین)صـدر  اسـت در موضـوع   هـا  آنعـین وجـود    هـا  آنباشند که وجود نفسی  می
توضیح مطلب این است که اعراض در وجودشان نیازمند موضـوع  (. 00 ة،الشواهد الربوبی

بنابراین الزم نیست که وجود را به  .وجود در وجودش نیازمند موضوع نیست امّا ،هستند
باشـند   می رومف اعراض دیگر که متکی به موضوعب .متکی کنی، ،ماهیّتیعنی  ،موضوع

چون وجودشان وابسته به موضوع است. پس نسبت وجود که به اصطمح حکما عارض بر 
است نه مانند نسبت سایر اعراض اسـت بـه موضـوعات وـود تـا الزم باشـد کـه         ماهیّت
ر وار  از وجود چه در ذهن و چه د ، وود، قبل از وجود، ثبوت و وجودی مستقلّماهیّت

ه نسبت بیاض به جسـ، مسـتلزم   ک چنان .و سپس وجود عارض بر وی گردد داشته باشد
این است که جس، قبل از عروض بیاض موجود و ثابت در ذهـن و یـا در وـار  باشـد و     
                                                                                                                                                                             

یر وود مسـئله بـا عبـارتی دیگـر     ابن سینا به عنوان دلیل ذکر نموده چیزی جز تقر چه آنالزم به ذکر است که . 0
 توان آن را دلیل قلمداد کرد. باشد. بنابراین نمی نمی
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انسـان موجـود   »ی ازیرا معنـ  .سپس بیاض بر وی عارض گردد و به وی نسبت داده شود
بروـي  نه اثبات وجود برای انسان.   ،ت انساندیّق و موجوفقط عبارت است از تحقّ« است
ت وجـود بـه معنـا  عـروض اصـطمحي      سینا را در با  عرضـیّ  که سخن ابن ت اینبه علّ

 . (0/909 ،تفسیر مابعدالطبیعهرشد،  ابن: ـ نک) پنداشتند، او را مورد انتقاد قرار دادند
ـ  ماهیّـت و به  (حیه نه عروض اصطمالبتّ)عارض شده  ماهیّتوجود بر  در این نظر  قتحقّ

 صـبغۀ  حلّ راهاین  ،یابد. بنابراین می به دلیل انتسا  با وجود، ثبوتی حقیقی ماهیّت دهد و می
پـذیرد و مفـاد ایـن     مـی  بسیطه را هلیّۀقضایای  ملّاصدرا ،مطابق این نظر .اصالت ماهوی دارد

 کـه  کنـد  مـی  بیانبعد از آن  ملّاصدرا امّا داند. می ماهیّتقضایا را ثبوت الشیء یا همان ثبوت 
موجـود اسـت و    ماهیّـت جمهور حکماست که معتقـد بودنـد    نظریّۀحل مذکور بر اساس   راه

در واقـن بـه چنـین     امّـا (. 00 ة،الشـواهد الربوبیـ    المتألهین،صـدر ست )ا وجود از عوارض آن
 باشد.وجود اصالت مبتنی بر  بیان کرد که  تر مستحک،ی حلّ توان راه می و پاسخی نیاز نیست

 
 بسیطه مبتنی بر اصالت وجود هلیّۀدر مورد  ملّاصدرانظر . 4
یعنـی ثبـوت    زیرا ثبوت الشیء ثبوت الشیء نیست، ماهیّتاین نظر، عروض وجود بر  در

وجـود  بلکـه  ، دهـد  ق نمیتحقّ ماهیّت، وجود به ملّاصدرابر مسلک که بنا ، درحالیماهیّت
ـ   مـی  ق دیـده متحقّ با وجود حاداتّ به واسطۀ ماهیّتشود و  می قمتحقّ ق آن شـود و تحقّ

  ثبوتی حقیقی بیابد. که ایننه  ،بالعرض است
 ،ماهیّـت به وجود و نه وجود عارض بـر  صف است متّ ماهیّتنه  ،حل اساس این راه بر
نفسِ حقیقت وجود است که بـه ذات وـویش    حقیقتاً در وار  موجود است چه آنبلکه 

حـاکی و   اتّحـاد دو از قبیل  آن اتّحاد .حد با وجود استری متّام ماهیّت امّاموجود است. 
 .(00،همان) تنه نسبت حقیقت و واقعیّ ،محکی است
 عقلـی برقـرار اسـت.    نوعی ممزمـۀ  ماهیّتکند که میان وجود و  می تصریح ملّاصدرا

ـ که  ت دو چیز به حک، عقلتمزم عقلی عبارت است از معیّ ت و معلـول و یـا   یا میان علّ
، قسـ، دوم  ماهیّـت ممزمـت وجـود و    ۀلئوجود دارد. در مسـ  ت واحددو معلولِ علّ میان

قسـ،   ،بنـابراین  مجعول نیست. ماهیّتزیرا  ،ت واحد( صحیح نیستعلّدو معلولِ )ارتباط 
 ماهیّـت  ن ممزمـه در ای ت وجود دیگری باشد.  یعنی یکی از دو امر، علّماند می ل باقیاوّ

موجود باشد که این امـر   ماهیّت قبل از وجود که آید می مزیرا الز مقتضی وجود نیست،
نه بـه ایـن معنـا کـه وجـود مـ ثر در        امّا ،وجود است تقدّم دارد چه آنپس  محال است.

قق، وجود است بلکه به این معنا که اصل در تحّ ماهیّت مجعول نیست،زیرا  ،باشد ماهیّت
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نسـبت بـه وجـود ماننـد      ماهیّتودن آید. تابن ب می در هستی تابن آن به شمار ماهیّتو 
نـابراین در ایـن نـوع ارتبـاط،     بت سایه از شاوص و یا شبح از صاحب شـبح اسـت.   تابعیّ
ـ  ماهیّـت موجود است و  ر مطرح نیست بلکه باید گفت که وجود بالذاتتأثّ مسئلۀ تبن. الب

حکـی یـا   حـاکی و م  اتّحـاد میان آن دو از قبیل  اتّحاددارند و  پس وجود و ماهیّت اتّحاد
نیـز   ملّاصـدرا  بنـابراین  .(1 ،ةالشواهد الربوبی المتألهین،)صدر حقیقت و مجاز است اتّحاد

یـا بـه عبـارت دیگـر عـرض       وجود یک محمول انضمامی کهسینا معتقد است  مانند ابن
تا جوهر یا عرض دانسـته   نیست ماهیّتاساساً وجود از سنخ  ،از نظر او نیست. اصطمحی
 (.01 ،ةترجمه و شرح شواهد الربوبی، المتألهینشود )صدر
 کننـد  مـی  و برای اثبات آن استدالل« وجود عرض است» گویند مي که 0کسانیدر برابر 

و هر عرضی متقـوم   ،گردد می معلول دارای موضوعی است که وجود بر آن عارض وجودِ که
جـود  و ،که سفیدی عارض جس، است چنان ه، ،ش موجود باشدا به این است که در موضوع

 ملّاصـدرا ، نسـبت دهـی،   ماهیّـت م به این است که آن را به است و متقوّ ماهیّتنیز عارض 
و قیـاس   .مانند نسبت عرض به موضوع آن نیست ماهیّتنسبت وجود به دهد که  می پاسخ

زیـرا عـرض و موضـوع وجـود       قیاس من الفـارق اسـت   به سفیدی و جس، ماهیّتوجود و 
 ،کنـد  مـی  شود و نوعی از عدم را از آن طرد می دیگری عارض منتها یکی بر ،ی دارندمستقلّ
تی در کـار نیسـت و   مقبـولیّ ت و ین قابلیّبنابرا .در ذهن و وار  متحدند ماهیّتوجود و  امّا

معروض بایـد قبـل از عـارض     ،قاعدۀ فرعیّهزیرا بنابر   آمد می شیء بر نفس الزم تقدّمگرنه 
 (.            00 ة،رح شواهد الربوبیترجمه و شالمتألهین، صدر) موجود باشد
ر متصـوّ  ها آنی میان تأوّرو  تقدّمحدند و با یکدیگر متّ ماهیّتگرچه وجود و  ملّاصدرااز نظر 
 شوند. مي متمایز و در تحلیل عقلی از یکدیگر هستنداز نظر مفهوم با یکدیگر متفاوت  امّانیست، 
 

 ماهیّتتغایر مفهومی وجود و . 5
کند که وجود نه جزء ذات و نه تمام  می تصریح  ماهیّتبحث زیادت وجود بر در  ملّاصدرا

به معنای  ماهیّتزیادت وجود بر و  متغایر است ماهیّتذات است بلکه به لحاظ مفهوم با 
 این معناست کـه ممکـن بـه جهـت فقـرش      دو در متن وار  نیست بلکه به مباینت آن

 آناز  از جهت فقرش آن مفهوم که استی دیگری غیر از حقیقت وجود امشتمل بر معن
ـ   ماهیّـت حمل وجود بر  که توان گفت می . پسشود می انتزاع  ماهیّـت ات بـر  حمـل ذاتیّ
  .(0/044 الحکمة المتعالیة، ،المتألهین)صدر نیست

                                                                                                                                                                             

الوجـود  فإن وجود المعلول عرض و کل عرض فانه متقوم بوجوده فی موضوعه و کذلک حال ». بهمنیاربن مرزبان: 0
 (.030: التحصیل« )فان وجود االنسان مثمً متقوم باضافة ال االنسان، و وجود زید متقوم باضافة الی زید
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 آید که: می الزم ،متفاوت نباشند اماهیّت به حسب معناگر وجود و  ،نظر اوطبق 
 .فائده باشد یب« انسان موجود است» ۀقضیّـ 0
 .یکسان باشد« انسان موجود است»و « انسان انسان است» ۀی قضیّامعنـ 0
 پذیر نباشد. امکان ی( بدون دیگرماهیّتدو )وجود و  آنر یکی از تصوّـ 9

بـه   .(01 ،مشـاعر ال، المتألهین)صـدر  باطل است ها آن پس ملزوم، اند لباطجملگی  و این لوازم
را تحلیـل کنـد و    ماهیّتعقل قادر است که وجود و  ،قلیدر تحلیل ع ها آنجهت تفاوت 

 یکی بر دیگری حک، کند. تقدّمبه 
 

 در ظرف خارج تأخّرو  تقدّم. 6

دارد  یعنی در عال، واقـن و   تقدّمت بر ماهیّاین است که وجود  حک، عقل به حسب واقن
ات موجود چه بالذ آندهد که  می کند و تشخیص می عقل آن مصداق را تحلیل االمر نفس
 ماهیّـت وجـود بـر    االمـر  نفسبنابراین در  .بالعرض وجود دارد ماهیّتوجود است و  است
           .(040 ،هستي و چیستي در مکتب صدرایي )فیاضي، تحلیلی دارد تقدّم

موجود بالذات  وجود در هر چیزی» بیان کرده است:المتألهین این نظر را چنین صدر
 ،شده انند نسبت نور است به شیء نورانیم ماهیّتش به ا تل به وود است و نسبو متحصّ

وجـود در   و کـلّ  .شود مي نور نورانی نورانی است و غیر آن به واسطۀ که نور ذاتاً چنان ه،
 آن وجود موجود ت به واسطۀتي موجود بالذات است و ماهیّا  و برا  هر ماهیّ هر مرتبه

 0.«شود مي
 تابن آن اسـت.  ماهیّتعبارت است از وجود، و  حل، حقیقت وارجی بر اساس این راه

ات بسـیطه  ر. پس بنا بر اصالت وجود، هلیّم وّ ماهیّتم است و در مقام واقن، وجود مقدّ
انسـان  » ۀدر قضـیّ  ،بـه عنـوان نمونـه   الحمل است.  از با  عکس ماهیّتر یا حمل وجود ب
آن است. پـس   محمول ماهیّتموضوع این قضیه است و  ، وجوددرحقیقت« موجود است

، ماهیّـت صاف وجود بـه  اتّ و اگر .«این وجود انسان است»ه این است: صورت صحیح قضیّ
محذور اسـت  زیـرا مفـاد    قاعدۀ فرعیّه منافی نیست و بمدانسته شود، با  ای مرکّب هقضیّ

و در «. ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت مثبت له است نه ثابـت »این قاعده این است که 

                                                                                                                                                                             

شیء موجود بذاته متحصل بنفسه و نسبته الی المهیات نسبةالضـوء الـی المستضـیء فکمـا ان      الوجود فی کل». 0
و تصیر المهیة بـه   رتبة و لکل مهیة موجود بذاتهالضوء بذاته مضیء و غیره به یصیر مضیئاً کل الوجود فی کل م

 (   001: الرسائلالدین، محمد بن ابراهی،، )صدر« موجودة.
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 ر وجود، وجود از ثبوتی حقیقـی و بـدون نیـاز بـه وجـوِد زائـد بروـوردار       ب ماهیّتحمل 
  .(901 /0 ،رحیق مختوم)جواد  آملي،  دارای ثبوتی مجازی است ماهیّتباشد و  می

ایـن   ‘انسان موجـود اسـت  ’ما  معنای گفتۀ»ن است: در این با  چنی ملّاصدراعبارت 
ق برای صـدق  وار  است و مطابَ ت درمصداق مفهوم انسانیّ است که وجودی از وجودها

و ثبـوت   ،ثابت اسـت  در حقیقت مفهوم انسان برای وجود آن مفهوم است. پس از جهتی
 ماهیّـت در وار  اصل است و  ع بر وجود است. زیرا وجودمتفرّ برای وجود ماهیّتمفهوم 

 وعممک موضکه  جا بنابراین از آن 0.«ت سایه نسبت به شاوصتابن آن است. مانند تابعیّ
وجود از آن جهـت  از آن است.  تأوّریه بر موضوع و تک ، و ممک محمولبر محمول تقدّم

. گیـرد  می و لذا در جایگاه موضوع قرار باشد می م بر آناست، مقدّ ماهیّتکه منشأ انتزاع 
 محمـول انتزاعـی   باشـد. زیـرا  محمول انتزاعـی   تواند نمی وجود، ملّاصدرااز نظر  بنابراین،

چیـزی بـر آن    امّـا  ،شـود  مـی  موضـوع انتـزاع و بـر آن حمـل     ه از حاقّمحمولی است ک
این نوع  مفاهی، در مقایسه با مفاهی، . است محمول انتزاعی از معقوالت ثانی .افزاید نمی

اعـی  تزمحمـول ان  اگـر وجـود  د. ل هستندوم تعقّ ۀبندند و در رتب می دیگر در ذهن نقش
اع وجود باشـد و سـپس وجـود بـر آن حمـل      باید منشأ انتز ماهیّت باشد، در آن صورت،

 )بنیاد حکمت صـدرا،  شود می از وجود انتزاع ماهیّت ،که طبق اصالت وجود حالیدر  شود
 .(039 ،حکمت متعالیه و فلسفه معاصر جهان

 

            در ظرف ذهن تأخّرو  تقدّم. 7
د از را  مجـرّ  هـا  آنو وجود تحلیل کند و هر کدام از  ماهیّتموجود را به قادر است عقل 

حک، عقل به حسب ذهن این  .یکی بر دیگری حک، کند تقدّمدیگری در نظر بگیرد و به 
انــس بــا زیــرا  .(099 ،مشــاعرال شــرح رســالة)آشــتیاني،  دارد تقــدّم ماهیّــت کــه اســت

ات را در جایگاه موضوع قـرار  نخست ماهیّ ،محسوسات باعث شده که در مقام بیان وقاین
             بر وجود مقدم شود. ماهیّترا بر آن حمل کنی، و در واقن دهی، و سپس وجود 

وجـود   تقـدّم زیرا  متفاوت است. 0تقدّم گانۀ با انواع پنج تقدّماین نوع  ،ملّاصدرااز نظر 
                                                                                                                                                                             

فقولنا االنسان موجود معناه ان وجودا من الوجودات مصداق المفهوم االنسـانیة فـی الخـار  و مطـابق لصـدقه،      . »0
علیه بوجه الن الوجود هو االصل فی الخار  و المهیة  بالحقیقة مفهوم االنسان ثابت لهذا الوجود و ثبوته له متفرع

 (   001 ،الرسائلالدین، )صدر.« تابعة له اتباع الظل للشخص
 تـأوّر و  تقـدّم ــ  0رتبـی   تـأوّر و تقدّمـ 0شهرت داشت:  تأوّرو تقدّمچند نوع  ملّاصدرا. میان فیلسوفان پیش از 0

و  تقـدّم ـ 1ماهوی  تأوّرو  تقدّمـ 1زمانی  تأوّرو  تقدّمـ 5لّی ع تأوّرو  تقدّمـ 4به شرف  تأوّرو  تقدّمـ 9طبعی 
بـه   تـأوّر و  تقـدّم ـ 0دو قس، دیگر نیز افزوده است:  ملّاصدراداماد افزوده شده است. تأوّر دهری که توسط میر

 تقـدّم بر وجود در ظرف ذهـن و   ماهیّت تقدّمکه قد است معت ملّاصدرابه حق.  تأوّرو  تقدّمـ 0حقیقیت و مجاز 
 (.903/ 0 نهایة الحکمة،تأوّر تفاوت دارد )طباطبایی، و  تقدّمبا پنج قس، اول در ظرف وار   ماهیّتوجود بر 
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بر وجود در ظرف ذهـن   ماهیّت تقدّمحقیقت و مجاز، و  تقدّمدر ظرف وار ،  ماهیّتبر 
شود و  می جی وجود اصل است و بالذات از جاعل صادروار تقدّمدر »: ماهوی است تقدّم
 باشـد  ات نمیه مانند حمل عرضیّالبتّ .گردد می ن حملآشود و بر  می حدبا آن متّ ماهیّت

بـر وجـود    ماهیّـت ذهنـی   تقدّمدر  امّا .ش با گوهر ذات و وجود استاتّحادبلکه حمل و 
 شود. در صـورتی  می هن حاصلی، ذهنی است و ذات آن در ذزیرا مفهومِ کلّ ،م استمقدّ

اصـل   ماهیّـت شود. پس در قضایای ذهنیـه،   می که از وجود صرفاً مفهوم اعتباری حاصل
 تقـدّم در ظرف ذهن است و  ها آنقضایایی هستند که موضوع  است، زیرا قضایای ذهنیه

بـا اقسـام    تقـدّم وجـود. و ایـن    تقـدّم شـود نـه    می نامیده ماهیّت تقدّمدر ذهن،  ماهیّت
  0«تفاوت دارد. تقدّممعروف  گانۀ پنج

ـ د ماهیّتاصالت » یعني ،ملّاصدرابه نظر بروی این سخن  ، وـالی از  «هر قضایای ذهنیّ
 ی اسـت. بنـا بـر   االمر نفسزیرا مراد از اصالت مورد نزاع، ثبوت واقعی و  مسامحه نیست.

الت در ق اوتصاص بـه وجـود دارد. عـدم اصـ    تحقّ ،اصالت وجود، در جمین اطوار و اکوان
 ماهیّتکه نزاع اصالت و عدم اصالت  موطنی و اصالت در موطن دیگر معنا ندارد. دیگر آن

لـی  بـه اعتبـار حمـل اوّ    لی ذاتـی. وّانه حمل  ،یا وجود به اعتبار حمل شاین صناعی است
 ها آناز نظر اصیل است و نه وجود.  ماهیّتق وارجی یا ذهنی نه ذاتی و قطن نظر از تحقّ

 «شـود  مـی  رلین چیـزی کـه در قضـایای ذهنـی تصـوّ     اوّ»همان  «التاص»از  راملّاصدمراد 
کـه موجـود نیسـت عـدم      چه آنبه این اعتبار ه، موجود است و  ماهیّتباشد. گرچه  می

 .(099 ،المشاعر شرح رسالۀ)آشتیانی،  صرف است
 یابـد، از دو مفهـوم اسـمی تشـکیل     مـی  که در ذهن انعکـاس  ت وارجی هنگامیپس واقعیّ

د و مفهـوم  گیر می دو مفهوم، یعنی مفهوم ماهوی در طرف موضوع قرار شود که یکی از آن می
 وجـود مسـتقلّ   هوجود در این قضیّ ،ملّاصدرادر طرف محمول. از نظر  دیگر، یعنی مفهوم وجود

محمـولی از   واقعیـت دارد و وجـودِ   ودحقیقت وجـ  که در عال، واقن کند می زیرا او اثبات است،
 در مقابل وجود رابط است. و کند. پس این وجود معنای اسمی داشته می آن حکایت

 

                                                                                                                                                                             

إما بحسب الخار  فاألصل و الموجود هو الوجود،النه الصادر عن الجاعل بالذات و الماهیـة متحـدة بـه محمولـة     . »0
ها به بحسب نفس هویته و ذاته و اإمـا بحسـب الـذهن،    تّحاداعلیه، ال کحمل العرضیات االحقة، بل حملها علیه و

فی الماهیة، ألنها مفهوم کلی ذهنی یحصل بکنهها فی الذهن، وال یحصل من الوجود إال مفهومه العـام   تقدّمفالم
 بـالمعنی و الماهیـة، ال   تقـدّم ههنـا   تقـدّم االعتباری فالماهیة هی االصل فی القضایا الذهنیة ال الخارجیـة، و الم 

 (.13 ،المشاعر)صدرالدین، محمد بن ابراهی،، « وار  عن االقسام الخمسةالمعروفة. تقدّمبالوجود، فهذا ال
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 وجود رابط و وجود مستقل. 8
 کنند. وجـود فـی نفسـه    می حکیمان وجود را به دو قس، وجود فی نفسه و فی غیره تقسی،

وجود محمولی، و وجود فی غیره  وجود رابط در قضایاست. وجـود محمـولی کـه در طـرف     
وجود رابـط بـین    امّااست.  مستقلّ از نظر مفهوم، وجودش در وود و گیرد می محمول قرار

بـه   و باشـد  می ه ارتباط برقرار کرده و وجودش در طرفین نسبت و قائ، به دو طرفدو قضیّ
وـتمف  ا ، وجود محمولی و وجود رابطملّاصدرااز نظر  .استقمل مفهومی ندارد عبارت دیگر

در دفـن   ملّاصـدرا ای آن دو مشـترک لفظـی اسـت.    بـر  «وجود» نوعی داشته و کاربرد کلمۀ
اعتراض مقدّر که اشتراک لفظی وجود رابط و مستقل منـافی بـا اشـتراک معنـوی مفهـوم      

انتـزاع   فـاق در طبیعـت هسـتی،  منـافی    گوید: اتّ می وجود و تشکیک حقیقت وجود است،
)جـواد    تمف اسـت. ه منظور از تباین، نهایت بعد و اوباشد. البتّ مفاهی، متباین از آن نمی

در حمل بسـیط یـا حمـل وجـود بـر       ،ملّاصدرااز نظر (. 509/ 0 0  ،رحیق مختومآملي، 
در   امّـا . ، وجـود نـدارد  ، رابط و نسبتی که میان موضوع و محمول ارتباط برقرار کندماهیّت

ه نـام نسـبت یـا ربـط     حمل غیر وجود بر موضوع، عموه بر موضوع و محمول چیز دیگری ب
   .(005 ،الرسائل، الدین)صدر د داردنیز وجو

ـ   می تصریح ملّاصدرا ـ کند که وجود رابط غیر از نسـبت حکمیّ ت در قضـایا  ه و هوهویّ
ـ   است. زیرا وجود رابط صرفاً در قضایای ایجابی حملی باشـد.   مـی یطه ات بسـ غیـر از هلیّ

البه سلب قضایای س در واقن در، و رابط وجود ندارد و قضایای سالبهات شرطیّبنابراین در
)صدرالدین،  شود می هوهویت در تمام عقود یافتنسبت  امّا الربط است نه الربط السلبی.

 .(13/ 0الحکمة المتعالیة،
 
 ماهیّتکیفیت عروض وجود بر . 9

 ،در ظـرف ذهـن مطـرح شـود     ماهیّـت ود بر در مورد عروض وج قاعدۀ فرعیّهاشکال اگر 
یـا عـروض    ماهیّـت از قبیـل عـارض    هیّـت مادهد که عروض وجود بر  می پاسخ ملّاصدرا

، عـارض و معـروض   ماهیّـت زیرا در عـارض   نیست. قاعدۀ فرعیّهتحلیلی است و مشمول 
تغایر حقیقی ندارند و یک وجود در وار  تحقق دارد و در واقن عارض و معروضی در کار 

ی نیز جاری لی ذاتدر حمل اوّ قاعدۀ فرعیّهبنابراین «. االنسان حیوان» ۀ، مانند قضیّنیست
 ماهیّت عارض توان مي طبق نظر او .(، پاورقي001، المشاعر شرح رسالۀ)آشتیاني،  نیست

 را چنین تعریف کرد:و عارض وجود 
 ،این است که معروض به سـبب عـارض   ماهیّتت عارض وصوصیّ :ماهیّتعارض  ـ0
  ص بـر نـوع  و عروض تشـخّ ، مانند عروض فصل بر جنس ،از آن پیششود نه  می موجود
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شـود   می ناطق، بالفعل موجودفصل مقسّ، مانند  زیرا حصّۀ جنس مانند حیوان به واسطۀ
 شود. می ص موجودنوع با تشخّ از آن. همچنین حصّۀ نه پیش
اسـت. ماننـد عـروض     ماهیّتعکس عارض  ت عارض وجودعارض وجود: وصوصیّ ـ0

زید  که اینود، نه ش می زید موجود ۀشود و به واسط می که عارض بر زیدبر جس، سیاهی 
انتزاعیـات و    مانندو ، شود می سیاهی موجود شود بلکه به سبب آن فقط سیاه ۀبه واسط
 بـه  انش ها به سبب وجود معروض این نظایر وکوری فوقیت و به عنوان نمونه:  .اعتباریات

قاعـدۀ   ،ملّاصـدرا نظـر  از  .(004 ،الرسـائل )صدرالدین،  شوند می موجود ودای از وج نحوه
  در عارض وجود جاری است. امّا ،جریان ندارد ماهیّتدر عارض  رعیّهف

یـافتن   نوعی وجـود در واقن همان  ماهیّتلحاظ اشکالی مطرح شود که  ممکن است
محـذور تسلسـل مجـدداً     و گیـرد،  می قرار قاعدۀ فرعیّهو مشمول  در ذهن است ماهیّت
، ماهیّـت ثبـوت وجـود بـرای     به بیـان دیگـر،   (.93 ،شاعرالمالدین، صدر) شود می مطرح

 گـردد   مـی  در آن جـاری  قاعـدۀ فرعیّـه  بنـابراین   مصداق ثبوت الشـیء لشـیء اسـت و   
قاعـدۀ  به صورت را دو مورد نقـ    صاف هیوالبسیطه و اتّ هلیّۀق دوانی که محقّ چنان ه،

 دراملّاص بنابراین این قاعده را انکار کرده و به استلزام عدول کرده است. و داند می فرعیّه
بما هـی   ماهیّتیعنی اعتبار  ،اعتبار تجرید فقطدو اعتبار دارد:  ماهیّتدهد که  می پاسخ

در  .وجـود اسـت   ای از به این لحاظ کـه نحـوه   ماهیّتعتبار و ا  امری ۀهی بدون ممحظ
از مطلق وجـود و   هیچ نحو وجودی اع،ّ ،اعتبار ندر ای .موصوف است ماهیّت ،لاعتبار اوّ

. لحاظ کـرد  ماهیّتتوان در  نمی را تحلیل موجود است ه با آن در ظرفِیا وجود ذهنی ک
 گوینـد.  مـی  سبه آن اعتبار تخلیط یا تلبّ و .با وجود است ماهیّتلحاظ  ،و به اعتبار دوم
اعتبار به حمـل   ـ0، لی ذاتیاعتبار به حمل اوّ ـ0 :دو اعتبار دارد ماهیّت ،به عبارت دیگر
مـان لحـاظ   و ایـن ه  ،وجود استاز لی ذاتی غیر ار حمل اوّبه اعتب ماهیّت .شاین صناعی

مخلوط با وجـود  ت ماهیّ ،به اعتبار حمل شاین صناعیو  باشد. مي از وجود ماهیّتتجرید 
حـد بـا وجـود    عـین وجـود و متّ   ،، چه در ظرف ذهن و چه دروار است و در هر ظرفی

شـرح رسـالة   شـتیانی،  )آ به وجود است ماهیّتس این همان لحاظ تخلیط و تلبّ ، واست
 ،لاعتبار اوّ :این ممحظه دو اعتبار دارد»ا صدرا: به تعبیر وود ملّ. پاورقی( ،095 ،المشاعر
ای از  آن را نحـوه  کـه  اینو دوم  ،وجود است یدر ذات وودش از همه انحا ماهیّت ۀتخلی
اعتبـار   موصوف به وجود است و به ،به یکی از دو اعتبار ماهیّت .وجود لحاظ کنی، یانحا

  0«.است دیگر با وجود درآمیخته و غیر موصوف بدان

                                                                                                                                                                             

هذه الممحظة لها اعتباران : احدهما :اعتبار کونها تخلیة الماهیة فی ذاتها عن جمین انحـاء الوجـود. و ثانیهمـا:    . »0
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نیست و این  قاعدۀ فرعیّهبه وجود، مصداق  ماهیّتصاف کند که اتّ می تصریح ملّاصدرا
 0.بوده است ها آنپاسخ بنابر مذاق قوم و در مقام مماشات با 

 
  تأخّرو  تقدّمو پذیرش  اتّحادعدم تنافی . 11

 ایـن از سو  دیگر  و حدندمتّدر وار   ماهیّتوجود و ز یک سو ا ،ملّاصدرااز دیدگاه 
بر وجود در ظـرف   ماهیّت تقدّمدر ظرف وار  و  ماهیّتوجود بر  تقدّمبه است که  عقل

توان این دو نظر را بر یکدیگر تطبیق کرد  بـه   می رسد که مي به نظرکند.  می ذهن حک،
و  تقـدّم  ماهیّتل است که میان وجود و در بروی از آثار وویش قائ ملّاصدرااین نحو که 

کـه  را  یطوسـ  نیالـد  ریوواجه نصـ او سخن  امّا حدند،ی در کار نیست و آن دو متّتأوّر
 پـذیرد  مـی  را« از آن است تأوّرو در عقل م ماهیّتبر  تقدّموجود در وار  م: »است گفته
مقصـود   گویـد کـه   مـی  . و در تفسـیر آن (9/013 ،هـات یاالشارات و التنب نا،یس ابن: ـ نک)

 ماهیّـت ت است و گوینده همان است که گفتی، وجود در وار  اصل اصیل و صادر از علّ
کنـد   می در اعتبار عقلی و در ظرف ذهن، عقل موجود را تحلیل و تفکیک امّاتابن اوست 

در  امّا دهد. می را موضوع و وجود را در طرف محمول قرار ماهیّتو به دلیل انس ذهنی، 
گفتـار ایـن    ملّاصـدرا بنـابراین   تی در کـار نیسـت.  ت و معروضیّیچ وجه عارضیّواقن به ه

نفی  ،در نتیجه. (09 ة،الشواهد الربوبیالدین، )صدر داند یش نمیمحقق را مخالف نظر وو
 نسبت به یکـدیگر  ها آن تأوّرو  تقدّمو پذیرش  ماهیّت ت در وجود ومعروضیّ ت وعارضیّ

  .ه، منافاتی ندارد با
 
 ات بسیطه در واجبیّهل. 11

و  ماهیّـت ات بسیطه در ممکنات که یکی مبتنی بر اصـالت  در مورد هلیّ ملّاصدرانظرات 
از شـود.   واجب مطـرح نمـی  در بسیطه  هلیّۀدیگری مبتنی بر اصالت وجود بود در مورد 

این پاسخ در  امّا .ثبوت الشیء است ماهیّتبنا بر اصالت  ات بسیطههلیّمفاد  ملّاصدرانظر 
کانـت   .ندارد ماهیّتزیرا وداوند  لي ندارد،معنا  محصّ« واجب موجود است» ۀقضیّورد م
مفـاد هـر دو    کـه  ایـن و دلیل عدم ایجاد تمایز میان هلیات بسیطه در ممکن و واجب  به
نیست. او  رسد که وجود واجب قابل اثبات می داند به این نتیجه می الشیءه را ثبوت قضیّ

                                                                                                                   
 آلور مخلوطة غیر موصـوف االعتبارین موصوفة بالوجود و با اعتبار کونها نحواً من انحاء الوجود، فالماهیة بأحد

 .(51/ 0 ،الحکمة المتعالیة فی اسفار العقلیة االربعةالدین، )صدر« به 
نحن فـم   امّاولیعل، أن ما ذکرنا تتمی، لکمم القوم علی ما یوافق مذاقه، ویمی، مسلکه، فی اعتباریه الوجود  و . »0

 (13، المشاعردرالدین، )ص« نحتا  الی هذا التعمق
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و هـر انـدازه کـه     چه آنهر شیء ما از یک  ربنابراین تصوّ: »که ندک می در این مورد بیان
حمـل کنـی، بایـد بـه     شـيء  آن بخواهی، وجود را بر  چه ناچن ،ممکن است، شامل شود

با یکی از  ها آنطریق ارتباط از  این امرمورد اشیاء قابل حس در بروی،. شیء وار  از آن 
 ر صرف،قات تفکّمتعلّ مواجهه بادر  امّا رد.گی می صورتبق قوانین تجربی، اط، مادراکات ما

پیشـینی  کـاممً  بایـد   هـا  آنزیـرا   .نداری، ها آنوجود  عل، به ای برای وسیلهبه هیچ وجه 
واسطه از با  واسطه از طریق ادراک یا )وواه بی وجود ما نسبت به کلّ آگاهی شوند. معلوم

تجربـه   منحصـراً بـه وحـدت   سـازند(   می را به ادراک مرتبط طریق استنتاجاتی که شيء
در حقیقت چنین  که حالیدر ،حوزهبیرون از این عا( )مورد ادّگونه وجود هرق است. متعلّ

یک امر مفـروض را دارد   ماهیّتکنی،،  غیر ممکن اعممآن را مطلقاً بتوانی، نیست که ما 
 ملّاصـدرا  نظر. (Kant, 506)«کنی،. که بتوانی، آن را تأیید تی نیستی،رگز در موقعیّکه ه

واجـب مطـرح    نیـز در مـورد  اساس اصالت وجـود  برات بسیطه در ممکنات در مورد هلیّ
تی نیسـت  ت و معروضـیّ و وجود عارضـیّ  ماهیّتمیان حل اساس این راهبرزیرا  شود، نمی

 تقدّمگونه  در واجب تعالی هیچ امّای قابل فرض است. تأوّر و تقدّمبلکه در تحلیل عقلی 
به معنـا  عـام    او ماهیّتزیرا وجود او عین  لیل عقلی وجود ندارد.در تحی حتّی تأوّرو 

 متمـایز  چیـز را از یکـدیگر  چهار  ملّاصدرادر واقن  به معنای واص ندارد. ماهیّتو است 
. ماهیّـت ــ  4وجود واص )حقیقت وجود(  ـ9حصص وجود  ـ0مفهوم وجود  ـ0 کند: می

میان مفهوم  ۀاو بعد از بیان رابط دازد.پر می ها آنمیان  ه توضیح در مورد رابطۀسپس او ب
میان وجود واص )حقیقت وجـود(   ۀ، رابطماهیّتوجود و حصص وجود با وجود واص و 

در ممکنـات، یعنـی    از نظـر و  (. 003 ،الرسـائل الدین، )صدر کند می را تبیین ماهیّتو 
ن وجود میا به این صورت است که  ماهیّتوجود و  ۀرابط ۀنحو، ماهیّتموجودات دارای 
تی نیسـت بلکـه موجـود و ثابـت در وـار       ت و معروضیّعارضیّ ها آنات ممکنات و ماهیّ

گـردد و   مـی  موجـود  ،با آن اتّحاد ۀبه واسط ماهیّتهر چیزی است و  همان وجود واصّ
در مورد  ،بنابراین» در این مورد به این صورت است: ملّاصدراتعبیر بنفسه موجود نیست. 

ـ چگونگی ارتبـاط   ت و دو عارضـیّ  از ایـن جهـت کـه میـان آن     وـاصّ  بـا وجـودِ   تماهیّ
هـر   وـاصِ  همـان وجـودِ   ،در حقیقـت  ،ر وـار  دبلکه موجود و ثابت  تی نیستمعروضیّ

آن  ۀواسـط  هحد با آن است که بی صادق بر آن و متّیک معنای کلّ ماهیّتچیزی است و 
وضـیح زیـادی داده   اعتبـار، ت  ۀمگـر بـه واسـط    ،گردد و نه بنفسه می واص موجود وجودِ
ای کـه وجـود در آن موضـوع و     هاین امر به صورت قضـیّ  کند که می بیانو سپس  0«شد.

                                                                                                                                                                             

بهناک علیه فعلی هذا اتضح زیاده اتضاح الکیفیه ارتباط المهیه بالوجود الخاص من جهـه ان لـیس بینهـا    نکما . »0
عارضیه و معروضیه بل الوجود و الثابت فی العین هو بالحقیقه الوجود الخاص لکل شـیء و المهیـه معنـی کلـی     
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ه زیرا معنـای ایـن قضـیّ    گردد، می شود، نمودار می حمول واقندر آن در جایگاه م ماهیّت
الشـواهد  )صدرالدین،  تابن اوست ماهیّتاین است که وجود در وار  اصل اصیل است و 

ایـن وجـود   »به صورت « انسان موجود است»ۀ بنابراین صورت صحیح قضیّ (.09 ة،الربوبی
  .باشد می «انسان است

 ۀبحـث رابطـ   لـذا   .نـدارد  ماهیّتمعتقد است که واجب  ملّاصدرا ،در مورد واجب امّا
شود کـه   می رمتذکّ ملّاصدرادر مورد واجب مطرح نمی شود.  ،و نظر فوق ماهیّتوجود و 

 بـذاتِ  چه آنو کمال نامتناهی است  که حقیقت تامّ نیز در واجب، بر اساس اصالت وجود
بـه معنـا  عـام     او ماهیّتوجود عین  ،در واجب امّا. وجود است وودِ ،وود موجود است

نداشـتن   ماهیّـت ایـن   جز وجود نـدارد.  هی بماهیّتواجب تعالی هیچ ست. بدین معنا که ا
ال نامحدود اوسـت. بنـابراین او   نقص، کم ش به سلب نقص است. و مرجن سلبا برگشت

      0.آن ندارد به معنا  واص ماهیّتجمله هیچ نقصی از 
وجـو    او منافـاتی نـدارد.   واجب تعالی با اوذ مفهوم واجـب از از  ماهیّته سلب لبتّا
 ،زیـرا  انتـزاع شـود،  واجب و وجـود او   ماهیّتمیان  ۀرابط ۀوصفی نیست که از نحو ،ذاتی
عقـل نیـز آن دو از   اوسـت و بـه حکـ،     ماهیّـت واجب عین  وجودِ ،که بیان شد چنان ه،

 وجـودِ  از حـاقّ  وصفی است کـه  بنابراین باید گفت وجو  ذاتی .باشند یکدیگر جدا نمی
ت اسـت و هـیچ   شـدّ  گر آن اسـت کـه آن وجـود در نهایـتِ     شود و بیان می واجب انتزاع
 صـورت صـحیح   لت وجـود، بر اصا بنا پس .(015 ،کلیات فلسفه، )شیرواني نقصانی ندارد

 باشد.  می «وجود واجب است»به صورت « واجب موجود است» ۀیّقض
 

 نتیجه . 12
یعنی ثبوت الشیء، عکس الحمل، عارض  ،ات بسیطهدر وصوص هلیّ ملّاصدرای ها حل هرا

مبتنی  ها آنکه یکی از د نباش مي قابل تحویل به دو نظر ،و تجرید همراه تخلیط ،ماهیّت
حل ثبوت  راهرسد که  می به نظر .و دیگری مبتنی بر اصالت وجود است، یّتماهبر اصالت 
اصالت مبتنی بر  یّۀتوان در نظر می راحل دیگر  و سه راهاصالت ماهوی دارد  صبغۀالشیء 

                                                                                                                   
 .(003 ،الرسائل)صدرالدین،  «سها اال بمجرد االعتبارصادق علیه متحده متعد موجود به ال بنف

کـه در  « ما یقال فـی جـوا  مـاهو   »ماهیّت به معنای ـ 0دارای دو معنا است:  ماهیّته الزم به ذکر است که . البت0ّ
کـه وجـود را هـ، شـامل     « ما به الشیء هوهـو »به معنای  ماهیّتـ 0به معنای واص(. ماهیّتمقابل وجود است )

به معنای وـاص اسـت  یعنـی واجـب،      ماهیّتاز واجب،  ماهیّتبه معنای عام(. منظور از سلب  اهیّتمشود ) می
ای نیست و جنس و فصل ندارد. و  ندارد. و داول در هیچ مقوله« آید در جوا  ماهو می چه آن»به معنای  ماهیّت

شـرح حکمـت   )جـواد  آملـي،   به معنای عام آن است  ماهیّتاوست  ماهیّتوجودِ واجب عین  که اینمنظور از 
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در صـرفاً   ماهیّـت حل عارض  راه هیّدر این نظر گرچه داد.مورد بحث و بررسی قرار  وجود
 ام مماشـات بـا قـوم.   قـ در م تجرید همراه تخلـیط  حلّ راهو  شود، مي مطرح وجود ذهنی

  اصالت وجود دانست. مبنای  برالحمل  را همسان با عکس ها آنتوان  نمی بنابراین
ع اسـت و  اصـل ثبـوت موضـو    بسـیطه  هلیّۀ ۀ، مفاد قضیّماهیّتاصالت دیدگاه بنابر  

 تی حقیقـی ثبـو  ماهیّـت حـل در واقـن    اهدر ایـن ر افزایـد.   محمول چیزی بر موضوع نمی
 بسیطۀ هلیّۀشود و  می در ممکنات ارائه ات بسیطۀحل در مورد هلیّ ه این راهالبتّیابد.  می

 ،بر اساس این مبنابه معنای واص ندارد.  ماهیّتواجب زیرا  گیرد، نمی بر در واجب را در
 اصـالت وجـود،   دیدگاه بنابرکه  حالي در پذیرد. می در ممکنات را ات بسیطۀهلیّ ملّاصدرا

نفس حقیقت وجود است و وجود در هر چیـزی   باشد مي حقیقتاً در وار  موجود چه آن
، موجود است. به عبارت دیگـر  و وواه ممکن بالذات باشد، بذات وود وواه واجب بالذات

اعلی و حقیقت تام  ست که یا وجودِ واجب است که مرتبۀبنفسه متحصّل ا حقیقت وجود
است و یا وجـودِ   نهایت و مطلق و بدون حدّ جودی بیو کمال نامتناهی است و و با شدت

است. نسبت این معلول به واجب مانند  مادون و ناقص و دارای حدّ ممکن است که مرتبۀ
آن مانند نسبت نور اسـت بـه    ماهیّتنسبت نور است به نورانی، و نسبت وجودِ معلول به 

و « وجـود اسـت  انسان م»ی بنابر اصالت وجود، صورت صحیح قضایا ،نورگیرنده. در نتیجه
 امّـا «. وجود واجب اسـت »و « این وجود انسان است» عبارت است از« واجب موجود است»یا 

توان گفـت   می ،یعنی وجودِ واجب ،مدو ۀدر مورد قضیّه در این است که تفاوت این دو قضیّ
یـن  از ا ماهیّـت سـلب  نـدارد و   ماهیّـت زیـرا   شود، ی از آن انتزاع نمیوجودی است که حدّ

 .شود می انتزاع ماهیّت از وجودِ ممکن امّا   از او نیست.ومنافی اوذ مفهوم وجوجود 
تـوان   مـي  ،لاوّ ۀش، یعني در ارتباط بـا قضـیّ  ا توجودِ ممکن و ماهیّ رابطۀ دربارۀ امّا

تی در کار نیست و اصل ت و معروضیّعارضیّاساساً  ملّاصدراچنین استنتا  کرد که از نظر 
در آن در  ماهیّـت ای کـه وجـود در آن موضـوع و     ن امر به صورت قضـیّه ایو وجود است 

در ایـن نظـر   توان گفـت کـه    می . بنابراینگردد می شود، نمودار می جایگاه محمول واقن
ای است کـه حـاکی از وجـود     هبسیطه قضیّ هلیّۀزیرا  پذیرد، را نمی بسیطه هلیّۀ ملّاصدرا

ایـن   طبق اصالت وجود در که حالی ، دریردگ مي چیزی است و وجود در آن محمول قرار
 شود. مي واقندر جایگاه موضوع  «وجود» قضایا
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