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Defining predication as “Communication
Between Human Being’s Perceptual Stages”
Against Its Customary Definition as “union”
Mohammad Danesh Nahad*
Mohammad Hassan Vakili**
The origin of existence created many changes and innovations in Islamic
philosophy, but the requirements of this principle were not considered in
many cases in philosophical discussions. One of its requirements is
considered in the discussion of carriage in such a way that it changes the
criterion of carriage from the union and identity between two objects to
the relationship between human perceptual levels; While Mulla Sadra as
the protector and defender of the originality of existence has not paid
attention to this point and has adopted the criterion of unity throughout
philosophical discussions. In this article, the criterion of Occurrence of
carriage, which is the connection between facts and not unity, is proved,
and by adopting such a basis the types of carriages and their role in
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recognizing the truths of the universe are discussed in such a way that God
names and his attributes can be correctly conveyed. One of the extreme
contexts in the use of carriage is in the implication of carriage on the
quiddity of existence, which carriage can not be a reason for the first welladvised of quiddity, but the carriage of existence on quiddity can indicate
the second well-advised nature of quiddity. The criterion of the realization
of carriage and the extent of its implication on the facts of the universe is
one of the most important philosophical issues, so that due to the criterion
of connection between the subject and the predicate and not the essential
union of the two can change many philosophical issues. Paying attention to
the essentials of the principle of existence and basing it on philosophical
discussions causes talking about unity to be meaningless, and in contrast to
the connection and connection of some truths with each other, it is
considered a suitable alternative to the essential unity of subject and
predicate. Accordingly, carrying truth and thinness does not mean the
essential union of longitudinal beings with each other, but means the
special relations that are established between them. Therefore, Mulla
Sadra's insistence on the essential union of these beings does not seem
justified because on the other hand Essentials are matters of credit and are
not of such high value as to be regarded as an essential element in the
realization of carriage, and on the other hand such a union between the
facts of the universe seems meaningless. Finally, the accuracy of the degree
of unveiling of reality and attention to beings who are only the source of
abstraction outside and their distinction from things that are also of origin
causes us to know the existence of nature from things that have only the
source of abstraction.Key Words: predication of truth, common technical
predication, Ontological Fundamentality of Existence, connective being,
analogical gradation.
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چکیده

اصالةالوجود تحوّالت و نوآوریهای بسیاری را در فلسفة اسالمی پديد
آورد امّا الزمههای اين اصل در بسیاری از موارد در مباحث فلسفی مورد
توجّه قرار نگرفت .از جمله الزمههای آن در بحث حمل مورد توجّه قرار
میگیرد به گونهای که مالک حمل را از اتّحاد و هو هويت میان دو شیء،
به ارتباط میان مراتب ادراکی انسان تغییر میدهد؛ در حالی که مالصدرا نیز
که محیی و مدافع اصالةالوجود است بدين نکته توجّه ننموده است و در

سرتاسر مباحث فلسفی مالک حمل را اتّحاد اتّخاذ نموده است .در اين مقاله
مالک تحقّق حمل که ارتباط میان حقايق است نه اتّحاد ،اثبات میگردد و با
اتّخاذ چنین مبنايی ،اقسام حمل و نقش آنها در شناخت حقايق عالم هستی
مورد بحث قرار میگیرد به گونهای که از اين طريق میتوان به نحوة صحیح
حمل اسماء و صفات بر خداوند دست يافت و از افراط و تفريط در اين
زمینه مصون ماند چنانکه تصوّر و تصديق به حمل حقیقت و رقیقت نیز در
پی توجّه به ارتباط میان حقايق در حمل میسّر میگردد .يکی از زمینههای
( نويسنده مسئول) دکتر در الهیّات .رايانامهm_borosdar@yahoo.com :
 استاد درس خارج حوزة علمیّة مشهدmohammadhasanvakili@gmail.com :
تاريخ پذيرش8231/3/1 :
تاريخ دريافت8231/3/6 :
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افراطی در استفاده از حمل ،در داللت حمل بر نحوة وجود ماهیّت است که
حمل نمیتواند دلیل بر معقول اوّل بودن ماهیّت باشد امّا حمل وجود بر
ماهیّت میتواند بر معقول ثانی بودن ماهیّت داللت داشته باشد.
کلیدواژهها :حمل حقیقت و رقیقت ،حمل شايع صناعی ،اصالةالوجود،
وجود رابط ،تشکیک.

مقدّمه
مباحث فلسفی در سیر تاريخی خوود دسوتخوش تحووّالت گونواگونی شوده اسوت بوه
گونهای که هريوک از دوره هوای حکموت مشّواء ،اشوراح و حکموت متعالیوه تحووّالت
گوناگونی را در فلسفة يونانی ايجاد نمودند .از جمله مباحثی که به شدّت نیازمند تحوّل
است مباحثی است که در رابطه با حمل شیئی بر شیء ديگر اسوت ،بوه گونوهای کوه بوا
انتخاب مالک درست در حمل میتوان بسیاری از مباحث فلسفی را متحوّل نمود.
يکی از ابزارهای فلسفی برای شناخت حقايق عالم ،حملی است که در قضوايا میوان
موضوع و محمول صورت میپذيرد .همانطور که استفادة بهجا از ايون ابوزار مویتوانود
پرده از حقايق عالم بردارد و بسیاری از نزاعواتی کوه میوان عرفوا و حکموا وجوود دارد
همچون مشترک لفظی يا معنوی بودن وجود را مرتفع نمايد ،استفاده نابوهجوا از آن نیوز
موجب انحراف در درک واقعیّات عالم میگردد ،بهگونهای کوه موجوب معرکوة آراء در

میان اصالة الوجودیها در رابطه با نحوة وجود ماهیّت شده است.
 .8مالک تحقق حمل :اتحاد یا ارتباط؟

در تعريف حمل شاخصهای همچون اتّحواد (میردامواد ،)233 :8213 ،هوو هوو (رازی تهرانوی،

 )801 :8231و حلول در مقابل انضمام قرار میگیرد (طوسی )20/8 :8233 ،و بدين صوورت

تعريف میگردد« :کون الشیئنی بحیث یکون هلام وجود واحد» به گونهای که هور اتّحوادی
يک تغاير و يک وحدت دارد ولوی وجوودش در خوارج بايسوتی وجوود واحود باشود
(سبزواری238/3 :8233 ،؛ مطهری.)63 :8232 ،

يکی از ثمرات پرکاربردی که بر طبق اصالةالوجود و حقیقت دانستن عوالم خیوال و

عالم عقل در کنار عالم حس به دست میآيد اين است که میتوان اتّحواد را از حقیقوت
حمل جدا نمود و حمل را نوعی ارتباط دانست .آيا شیئین مثل مادّه و صورت ،جنس و
فصل و يا جوهر و عرض می توانند وجود واحد داشته باشند؟ اتّحاد در رتبوة خودشوان
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لحاظ نمیشود و در رتبة ديگر لحاظ میشود لذا اگر به طبقات عالم توجّه شود و بورای
هر کدام واقعیّتی لحاظ شود اتّحاد بیمعنا میشود .اين شیئین در موطن خودشان شویئین
هستند و در جای ديگر شیء واحد است .اين دو شیء با آن موردی که در موطن ديگر
واحد است نسبت حمل و ارتباط دارد يعنی اتّحادها همگی به ارتباطها برمیگردد و در
واقع اتّحادی وجود ندارد چون میان عالم عین و ذهن با يکديگر اشتباه مویگوردد و بوه
اين نکته توجّه نمی شود که هر کدام موطن خاصّی دارند و به دو شیء کوه در ذهون دو
تا هستند و در خارج يک چیزند گفته میشود :واحد و با هم متّحدنود در حوالی کوه آن
دو شیء که در ذهناند برای خودشان دو تا هستند و آن موردی هم که در خارج اسوت
دو تا نیست و يکی است و اين دو شیء ذهنی با آن مورد واحد خارجی مورتبط اسوت.
لذا اساساً ريشة مفهوم اتّحاد به مفهوم حمل برمی گردد و حمل يک معنای ربط اسوت و
عینیّت نیست يعنی چیزی به نام هو هويّت در مباحث حمل وجود ندارد.
اگر اين مطلب ثابت گردد که اتّحاد يعنی ارتباط مراتوب ادراکوی ،اتّحواد موضووع و
محمول و اتّحاد دو محمول در يک موضووع ،در واقوع بیوانی از رابطوة مراتوب ادراکوی
انسان با يکديگر می گردد و بعد با اين مطلب بسیاری از مشکالت فلسفی حل میگردد.
مثالً در بحث ربالنوع ،مالصدرا میگويد همان اسبی که در اينجا هست در آن باال هوم
هست .يک حقیقت واحد است که هم در باال و هوم در پوايین اسوت (ر.ک :صودرا:8210،
 )331-333/3و شیخ اشراح هم همین مطالب را بیان مینمود (سوهروردی)363-332 :8233 ،
و تشکیک در ماهیّت را مطرح مینمود امّا مالصدرا تشکیک در ماهیّت را قبول نداشوت
لذا بر اساس مبانی صدرايی اين سؤال مطرح میشود کوه چگونوه ممکون اسوت هموین
چیزی که در عالم پايین است در عالم باال باشد چرا کوه حمول از نگواه مالصودرا ايون
همانی و اتّحاد ماهوی دانسته میشد و اينهمانی يعنی اين موجود پايین هموان موجوود
بااليی باشد .از آنجا که اين همانی در هیچ جايی تاکنون محقّق نشده است ،اين نکته بوه
دست می آيد که مقصود از حمل در اينجا نیز اين همانی و اتّحاد نیست بلکه بوه معنوای
ارتباط میان دو الية ادراکی است که هر کدام از يوک واقعیّوت خاصّوی در مووطن خوود
برخوردار است.
به عنوان مثال زمانی کلّی اسب بر اسب بار مویشوود کوه بور اسواس مبوانی مشوايی
(طوسی )20/8 :8233 ،و حتّی نظر مالصدرا (صدرا )233/8 :8212 ،میان اين دو اتّحاد ماهوی
و اين همانی برقرار باشد در حالی که در چنین حملی ،کلّی اسب با اسب ،تنهوا مورتبط
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است نه متّحد؛ و در واقع کلّی اسب يک سنخ ادراکی است که با سونخ ادراک خیوالی و
حسّی اسب اتّصال دارد و در واقع اين سه مورد (ادراک عقلی ،خیوالی و حسّوی اسوب)
سه الية ادراکیاند که چیزی غیر از واقعیّت نمیباشند و با هم مرتبطاند .چرا بايود ايون
سه چیز را سه واقعیّت از يک حقیقت دانست؟ مالکی وجود ندارد که طبق آن بتوان آن
سه را در ذيل يک حقیقت گنجاند .صرف اعتبار و امکان حمل يکی بر ديگری موجوب
می گردد که چنین تصوّری شکل گیرد که اين سه واقعیّت از يک حقیقوتانود در حوالی
که حمل با صرف ارتباط نیز محقّق می گردد بدون آنکه نیازی باشود میوان آن دو اتّحواد
برقرار گردد.
نکتهای که بايستی بدان توجّه نمود اين است که بحوث موذکور در سلسولة عرضوی
میان موجودات نیست چرا که هیچ وقت موجودات عرضی بر يکديگر حمل نمویشووند
بلکه بحث در سلسلة طولی موجودات است .واقعیّت حملهوا نحووة اتّصوال و ارتبواط
میان اليه های ادراکی انسان است که وجود دارد .نکتة کلیدی اين اسوت کوه اگور کسوی
بتواند به مفاهیم ذهنی و به مراتب وجودی نفس اش نگاه اصالی داشته باشد و بورای آن
اصالت قائل باشد صحبت از اتّحاد نمیکند.
لذا اگر بنای فلسفه مبتنی بر اين مسأله شود که انسان حقیقوت دارد و سلسوله اموور
ادراکی او نیز عین واقعیّت است و امر غیرواقعی در آن يافت نمویشوود بسواط عنواوين
ذهن و خارج ،مفهوم و مصداح ،عنوان واقعی و غیرواقعوی و بوه تبوع آن مفهووم اتّحواد
برچیده میشود و حمل به معنای ارتباط میان حقايق باقی میماند .بنابراين اشوکالی کوه
بر مالصدرا وارد است اين است که به اتّحاد ماهوی معتقد شده است درحالی کوه بايود
گفت اين اليه های ادراکی با هم اتّصال دارند و نیازی به اتّحواد نیسوت 8.اگور در حمول
اتّحاد تبديل به ارتباط گردد ثمرات بسیاری بور آن مترتّوب مویگوردد و در بحوثهوای
گوناگون فلسفی میتوان تفسیر جديدی ارائه نمود.
 .2اقسام حمل
دريچة ورود به اقسام حمل توجّه به واقعیّت علم و اعتباراتی است کوه بورای آن لحواظ
می شود .واقعیّت علم يک واقعیّت بسیط است امّا به سه اعتبار سه نقش مویتووان بورای
آن مالحظه نمود که از طريق آن میتوان به اقسام سه گانة حمل نیز پوی بورد .اعتبوارات
سهگانة وجود ماهیّت علم عبارتانود از :وجوود خوارجی خواه ماهیّوت علوم (کیوف
نفسانی حاکی از غیر)؛ وجود خارجی برتر ماهیّت معلوم؛ وجوود ذهنوی در مقايسوه بوا
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وجود خارجی ماهیّت علم .با تحقّق علم حصولی سه نوع حمل قابل تحقّق است :حمل
شايع صناعی در حمل ماهیّت علم بر واقعیّت علم و در حمل ماهیّت معلوم بر واقعیّوت
آن؛ حمل حقیقت و رقیقت در حمل ماهیّت معلوم بر واقعیّت علم و حمل اوّلوی ذاتوی
در حمل ماهیّت معلوم بر ماهیّت ذهنی(عبوديّت.)830/3 :8233 ،
 .8-2حمل اوّلی ذاتی و حمل شایع صناعی
مالصدرا برای حمل شیئی بر شیء ديگر دو وجه را قابل تصوّر میداند -8 :حمل شايع
صناعی که همان حمل متعارف است و عبوارت از اتّحواد وجوودی موضووع و محموول
است و در واقع موضوع از افراد مفهووم محموول اسوت خوواه حکوم بور نفوس مفهووم
موضوع باشد ،چنانکه در قضايای طبیعی اينچنین است و خواه حکوم بور افوراد مفهووم
موضوع باشد چنانکه در قضايای متعارف محصوره اينچنین است؛  -3حمل اوّلوی ذاتوی
که موضوع بعینه همان نفس ماهیّت محمول و مفهوم آن است بعد از آنکه نووعی تغواير
نیز در آن لحاظ شود و بر مجرّد اتّحاد در ذات و وجوود اکتفوا نمویشوود (صودرا:8212 ،
 . )233/8در واقع حمل اوّلی ذاتی اين همانی و اتّحاد دو مفهوم يوا دو ماهیّوت اسوت بوا
صرف نظر از وجود و مصداح آنها مانند حمل حیوان ناطق بر انسوان در گوزارة «انسوان
حیوان ناطق است» وقتی که مقصود از آن ،اين باشد مفهوم انسان هموان مفهووم حیووان
ناطق است (عبوديّت .)838-830/3 :8233 ،با توجّه به آن که مالک در حمل ارتباط است نه
اتّحاد ماهوی و هو هويت ،لذا در حمل اوّلی ذاتی و حمل شايع صناعی نیز بايسوتی بوه
جای اتّحاد موضوع و محمول ،به دنبال ارتباط موضوع و محمول بود ،چرا که هور يوک
از موضوع و محمول حقیقتی از حقايق عوالم محسووب موی گردنود و متّحود شودن دو
حقیقت امر بیمعنايی به نظر میرسد خصوصاً زمانی که اصالة الوجود مبنا قورار گیورد و

عالم را وجود پُر نمايد.
 .2-2حمل حقیقت و رقیقت (حمل در وجودات طولی)
 .8-2-2علت استبعاد تصوّر حمل حقیقت و رقیقت
يکی از عللی که موجب می شود حمل حقیقت و رقیقت مسوتبعد بوه نظور برسود ،ايون
است که انسوان بور اسواس ارتکوازات خوود و انوس شوديد بوه اموور حسّوی ،هماننود
پوزيتیويستها امور را به حقیقی و غیرحقیقی تقسویم مویکنود و تنهوا اموور حسّوی در
بیداری و حالت طبیعی را واقعی می پندارد و هرچه را که فراتر از حس در بیداری باشد
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حتّی محسوسات در عالم خواب نیز غیرحقیقی تلقّی موینمايود .لوذا بور اسواس چنوین
پیشفرضی هیچگاه نمیتوان میان امور حسّی و غیر حسّی ارتباطی برقرار نموود و يکوی
را بر ديگری حمل نمود .امّا اگر بر مبنای اصالة الوجود ،چنین اعتقادی شکل بگیورد کوه

وجود و واقعیّت عالم را پر نموده است و جايی برای اموور غیرحقیقوی بواقی نگذاشوته
است(ر.ک :حسنزاده آملی )32-33 :8236 ،چرا که وجود غیر ندارد و ثانی وجوود بوه خوود
وجود برمیگردد -جايی برای تقسیم امور به امور واقعی و غیرواقعی باقی نمیماند چرا
که غیر از حقیقت چیز ديگر وجود ندارد تا بعد بتوان مرزی میوان حقوايق و اعتباريّوات
کشید.
ادراکات حسّی ،مثالی و عقلی را بايستی سه رتبه از واقعیّت تلقّی نمود کوه بور ايون
اساس حمل اينها بر يکديگر از طريق حمل حقیقت و رقیقت نیز تسهیل میگردد.
 .2-2-2تقریر حمل حقیقت و رقیقت
اين بحث از فروعات بحث وجود طولی ماهیّات است که در پی بحث تطابق عوالم و
تطابق عین و ذهن مطرح می گردد .برای تصوير حمل حقیقت و رقیقت بايستی به دو
نکته توجّه نمود .نکتة اوّل آن است که بر اساس مبنای اصالةالوجود ،وجود هر ماهیّتی

واقعیّتی است که ماهیّت مذکور بر آن صادح است و حمل میشود و نکتة دوم آن است
که بر اساس تشکیک در وجود ،انحاء وجود برای ماهیّت واحد میتوان لحاظ نمود به
گونه ای که هر وجود و واقعیّتی که برتر از وجود خاه ماهیّت باشد نیز در زمرة
وجودات ماهیّت محسوب می گردد مثالً وجود برتری مانند عقل اوّل ،وجود ماهیّت
خاصّی همانند انسان نیز هست .حال با توجّه به اين دو نکته میتوان به حمل حقیقت و
رقیقت دست يافت بدين صورت که اگرچه ماهیّت بر وجود برتر حمل میشود امّا نوع
حمل با حمل وجود خاه ماهیّت متفاوت است .به عنوان مثال انسان به عنوان ماهیّت
هم در «علی انسان است» و هم در «عقل اوّل انسان است» حمل میشود امّا تفاوت اين
دو حمل در اين است که در مثال اوّل حمل انسان بر علی که وجود خاه انسان است
به نحو حمل شايع است و محمول ايجاباً و سلباً بر موضوع حمل میشود يعنی موضوع
انسان در داشتن و نداشتن کماالت مصداح محمول است و به تعبیری ماهیّت محمول
بشرط ال لحاظ شده است امّا در مثال دوم حمل ماهیّت انسان بر عقل اوّل به نحو حمل
شايع صناعی نیست چرا که عقل اوّل بری از نقائص ماهیّت است و تنها از حیث
کماالت می توان عقل اوّل را مصداح ماهیّت انسان دانست و به تعبیری ماهیّت محمول
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البشرط لحاظ شده است .از آنجا که در فضای متعارف و به صورت حمل شايع صناعی
چنین حملی صورت نمی پذيرد لذا اسم چنین حملی که موضوع کماالت محمول را
داشته باشد و از نقائص اش عاری باشد حمل حقیقت و رقیقت نامیده شد (عبوديّت،
830-863/8 :8233؛ طباطبايی333-336/3 :8233 ،؛ ر.ک :صدرا 3،بیتا.)880/6 :

برخی از شارحان معاصر حکمت متعالیه اينطور حدس میزنند که مالصدرا معتقود
است 2هر وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی ،وجود برتر است -اگرچه مالصودرا بوه
چنین مطلبی تصريح ننموده است -مثالً روحالقدس میتواند وجود ذهنی درخت باشد،
چون روحالقدس وقتی تمام کماالت پايینتر از خود را دارد ،ماهیّت درخت را هوم کوه
يکی از اين کماالت است دارد و آثار خاه درخت هم بر او بار نمیشود .بوه اعتبواری
میتوان روحالقدس را وجود خارجی درخت نیز دانست زيورا از تموام آثوار و کمواالت
درخت که اموری وجودیاند برخوردار است و اينکه نقائص درخت را ندارد -با توجّوه
به اينکه نقائص اموری عدمیاند ،از نگاه فلسفی چیزی وجود ندارد کوه درخوت داشوته
باشد و موجود برتر نداشته باشد .امّا اگر به آثار ،نگاه فلسفی نشود بلکه مرکّب از فقدان
و وجدان لحاظ شود وجوود برتور آثوار درخوت را نخواهود داشوت .براسواس ديودگاه
مالصدرا حمل اوّلی ذاتی با حمل حقیقت و رقیقت منطبق میشود و حمل اوّلی ذاتی از
فروعات حمل حقیقت و رقیقت میگردد (عبوديّت .)818-831/8 :8233 ،عالموه طباطبوايی
با نگاه اصالةالوجودی حمل اوّلی و شايع را امر اعتبواری مویدانود و حمول حقیقوت و

رقیقت را اينگونه تبیین مینمايد« :اصیل ثابت در خارج همانا حقیقت وجود است؛ کوه
مشکّک و داراى مراتب مختلفه است؛ و از ماهیّات در متن اعیان و صحنه خارج خبورى
نیست و علم به وجود مادّى بما أنّه مادىٌ تعلّق نمىگیرد ،بلکه عنودالعلم بالموادىّ علوم
متعلّق مىشود به يک موجود مجرّدى که در مرتبة فوح مادّه از وجود تقرّر دارد و عقول
او را به جاى مادّه پذيرفته و حکم به عینیّت مىکند؛ و اگرچه بینهما حمل موجود است،
ولى به حسب حقیقت حمل حقیقت و رقیقت است؛ نه حمل اوَّلى ،و نه حمل شوايع؛ و

اين همان ماهیّت اعتبارى سرابى است»(طباطبايی8383 ،ح.)810 :
وجود ذهنی برتر را می توان فراتر از بحث حمل رقیقت بر حقیقت نیز تحلیل نموود
و آن را حمل حقیقت بر رقیقت دانست زيرا در حمل کردنهای معمول ادراکات عقلوی
بر ادراکات حسّی حمل میشوند مثالً گفته میشوود «هوذا انسوان» در حوالی کوه عوالم
ادراکات عقلی متمايز از عالم ادراکات حسّی اسوت ولوی میوان ايون دو تناسوب يافوت
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میشود لذا اين دو را به هم گره میزنند و اسم آن را حمول مویگذارنود .اگور حقیقوت
حمل اينچنین رابطه ای باشد ،چنین ارتباطی بین بسیاری از امور ديگر نیز برقرار است و
اينطور بیان می شود که اين درخت وجود برتر است و حقیقت که وجود برتر است بور
رقیقت که درخت است حمل شود يعنی به جای آنکه انسان و فرس و بقر (رقیقت) بور
وجود برتر (حقیقت) حمل شود ،وجود برتر بر وجود سافل حمل شود؛ چرا که اگر در
حمل رقیقت بر حقیقت نسبت مذکور وجود دارد در حمل حقیقت بر رقیقت نیز چنوین
نسبتی برقرار است ،زيرا حقیقت حمل اين است که يکی از طرفین نسبت ،بوه گونوهای
است که نفس انسانی آن را به طرف ديگر گره میزند چرا که کمواالت او را بوه نحووی
دارد که اين مالک در تمام موجودات برتر موجود است .پس نسبت ادراکوات عقلوی بوا
مصاديقاش مثل نسبت روح القدس با همة نفوس کثیر انسوانی اسوت و بور آنهوا حمول
می گردد .چنانکه عباراتی همچون «االشیاء عین اهلل تعالی» و «االشیاء هو اهلل تعالی» که از
لسان عرفا بیان گرديده است (قشیری8333 ،ح313 :؛ جیلی8336 ،ح23 :؛ حقی بروسوی ،بویتوا:
 ) 323/8از طريق حمل حقیقت و رقیقت تبیین می گردد و مقصود از ايون عبوارات ايون
است که خداوند از تمام کماالتی که موجودات دارند برخوردار است بدون آنکه نسوبت
نقصی به خداوند داده شود .البتّه اجتناب از چنین تعابیری نیکو به نظر میرسد (سومنانی،
33-38 :8212؛ ملکی تبريزی323-323 :8213 ،؛ خمینی823 :8211 ،؛ حسینی تهرانوی8383 ،ح-30 :

 )33چرا که افراد ناآشنا با چنین اصطالحاتی ممکن است مقصود اين عبارات را بوا فهوم
قاصر خود معنا کنند 3و دست به تکفیر قائل چنین جمالتی بزنند.
تصوّر و تصديق به حمل حقیقت و رقیقت زمانی آسان میگردد که مالک در حمول
هوهويت و اتّحاد ماهوی موضوع و محمول قرار نگیورد بلکوه حمول را صورف نووعی
ارتباط بین حقايق دانست که نفس انسان آن را ارتکازاً و ناخودآگاه به جهت تناسبی کوه
بین آن دو میبیند يکی را بر ديگری حمل مینمايد.
 .5-2-2حمل اسماء و صفات بر خداوند
ارتباط میان حمل حقیقت و رقیقت با بحث حمل اسماء و صوفات بور خداونود متعوال
وقتی مشخص میگردد که حمل حقیقت و رقیقت که در رابطه با ذوات جامد بوه کوار
میرفت ،در رابطه با مشتقّات نیز به کار رود .در حمل اسماء و صوفات بور خداونود بوه
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طووور کلووی سووه نظريّووه پديوود آمووده اسووت :نظريّووة افراطووی ،نظريّووة تفريطووی ،نظريّووة
عديلی(عبوديّت.)323-323/3 :8233 ،
 .8-5-2-2نظریّة افراطی
پیروان نظريّة افراطی که معطّله نیز نامیده میشوند معتقدند کوه جوايز نیسوت کسوی بور
خداوند حکمی کند و او را به وصفی متّصف سازد مگر اوصافی که در شرع وارد شوده
آن هم در صورتی صحیح است که از باب تعبّد و بدون انديشوه در معنوای آن صوورت
پذيرد .اين نظريّه تا حدودی با نظريّة توقیفیّت اسماء و صفات خداونود اشوتراک دارد و
وجه افتراقش شايد اين باشد که نظريّة توقیفیّت اسماء اگرچه بر عدم اسوتعمال صوفاتی
غیر از صفاتی که در شرع آمده است تأکید موی نمايود ،امّوا از سوويی اسوماء و صوفات
شرعی را قابل تأمّل و تدبّر می داند و آن را صرف تعبّد نمیداند و عدم اسوتعمال الفواظ
غیرشرعی را از آداب محسوب مینمايد(ر.ک :حلی8382 ،ح336-333 :؛ بغدادی3002 ،م.)33 :
 .2-5-2-2نظریّة تفریطی
3

نظريّة تفريطی که به عبارتی مشبّهه و يا مجسمّهاند با استناد به ظواهر ،برخوی از آيوات
تنزيه را کنار گذاشتهاند و برای خداوند بدنی جسمانی با هیئتی خاه قائلاند (سوبحانی،
8386ح. )883-33/3 :

 .5-5-2-2نظریّة تعدیلی
غالب فرح اسالمی حمل اسماء و صفات را بر خداوند تا حدودی جوايز مویداننود کوه
مستلزم انتساب نقصی به خداوند متعال نشود و در عوین حوال حمول اسوماء و صوفات
شرعی را بر خداوند صرف تعبّد نمیدانند و آنها را قابل تأمّل و تدبّر میداننود (عبوديّوت،
 .)323-323/3 :8233به عبارت ديگر اگرچه قائل بوه نفوی تشوبیه خداونود بوه مخلوقوات
می باشند چرا که صريح آية قرآن کريم است که «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَویْءٌ»(شووری )88/ولوی از
سوی ديگر هر اسم و صفتی را نیز به خداوند نسبت نمیدهند .هر گونه اسوم و صوفتی
که به نحوی حاوی نقصی باشد ولو آنکه از کماالتی برخوردار باشد را قابل انتساب بوه
خداوند نمیدانند چرا که خداوند را منزه از اين میدانند که نقصوی بوه او نسوبت دهنود
« َف َت َع َاَل اَّللهُ مَ هام ُی ك ُ
ِرک َ
ُون»(اعراف .)830/اين نظريه نیز خود به دو فرع منقسم گرديده است:
فرع اوّل آنچنان در تنزيه فلسفی خداوند از مخلوقات پیشرفته است کوه هویچگونوه
مناسبت و سنخیتی بین وجود خداوند و وجود مخلوقوات بواقی نمویگوذارد و ايون دو
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وجود را به تمام ذات متباين می داند .تقرير اين نظريه بدين صورت است که هر وصف
کمالی را می توان به خداوند نسبت داد مشروط به اينکه مستلزم امکوان ذاتوی موصووف
نباشد مثل وجود و علم و قدرت مشروط به اينکه عین ذات تصوير شووند نوه زائود بور
ذات .متقابالً هر وصفی که مستلزم محدوديّت و امکوان ذاتوی موصووف اسوت هرچنود
ثبوتی و کمالی باشد نمیتوان به خدا نسبت داد مانند کلّیة ماهیّات جووهری و اعراضوی
که مستلزم انفعالاند(سهروردی .)313-316 :8233 ،طبق اين مبنا هویچ مواهیّتی بور خداونود
حمل نمیشود چه ماهیّت بشرط ال و چه البشرط ،چه به حمل شوايع و چوه بوه حمول
حقیقت و رقیقت؛ هیچ يک از اوصاف وجودی مخلوح همچون علم و قدرت او و افعال
او به خداوند نسبت داده نمیشود(عبوديّوت .)323-323/3 :8233 ،ايون نظريّوه بوه تفووي
باطلی که برخی از متکلّمین به آن گرفتارند نزديک است چرا که همانطور کوه مفوّضوه
برای لحاظ عنصر اختیار در انسان ،عبد را در افعال خود مستقل مویداننود و هویچگونوه
مدخلیّتی برای خداوند متعال در تحقّق آن قائل نیستند ،اين نظريّه نیز با افراط در تنزيوه،
دايرة اوصاف و افعال خداوندی را در محدودهای ورای اوصاف و افعال مخلوقات قورار
میدهد (حلّی8381 ،ح31 :؛ میبدی .)310/3 :8233 ،لذا اين ديدگاه از سويی با صوريح آيوات
قرآن کريم 6مخالف است چرا که در اين آيوات ،افعوال عبواد فعول خداونود نیوز تلقوی
می گردد و از سوی ديگر با نامتنواهی و غنوی بوودن خداونود متعوال و نفوی هور گونوه
3
محدوديتی از حقتعالی ناسازگار است.
فرع دوم که نظريّة صدر المتألهین نیز بر آن مبتنی اسوت خداونود را وجوود خواه
هیچ ماهیّتی نمیداند تا مستلزم امکان خداوند باشد بلکوه وجوود برتور هموة ماهیّوات و
مفاهیم کمالی است به موجب اين تعديل ،تمايز وجود برتر ماهیّت و وجوود خواه آن
از نوع تمايز تشکیکی بین کامل و ناقص است که مشمول وحدت عینوی تشوکیکیانود
چنانکه برخی از آيات قرآن بر آن داللت دارند 1نه از نوع تباين به تمام ذات که مسوتلزم

نفی هر نوع مناسبتی بین وجود خدا و وجود مخلوح است و ثانیاً تعبیراتی همچون ﴿ َیدُ
ـه َفو َق َأی ُدهيُم﴾و ﴿ َف َثم وجه ال هل ُ
ُ
ـه﴾ معنای الهوی غیرامکوانی پیودا مویکننود بویآنکوه
ه َ ك ُ
ال هل ك ك ك
مستلزم تجسّم و امکان خداوند باشد و بیآنکه مستلزم حمل ايون تعبیورات بور خوالف
ظهور نهايی آنها باشد .همچنین اوصاف وجودی مخلوح همچون علم مخلوح از هموان
جهت که به او منسوباند به خداوند هم منسوبانود امّوا اوّالً بوه مرتبوة فعول خداونود
منسوباند نه ذات وی و ثانیاً از آن حیث که مصداح وجودند به خداوند هم منسوباند

تعريف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعريف متداول آن به «اتّحاد»

33

نه از آن حیث که مصداح نقص و عدماند(صدرا218-210/6 :8218 ،؛ عبوديّت-323/3 :8233 ،

 .)323اين نظريّه را نیز به نحوی میتوان تقرير صحیح نظريّة امر بیناألمرين دانسوت کوه
خالی از هر گونه شوائب تفوي و جبر است چنانکه در ادلّة نقلی نیز هر گونه جبور و
تفويضی از اين نظريّه نفی گرديده است(کلینی8303 ،ح.)860/8 :
 .5-2حمل صفات و وجود بر خداوند و مخلوقات
يکی از نزاع هايی که میان حکما و عرفا شکل گرفته است در باب نحوة حمل وجوود و
صفات به صورت مشترک بر خداوند و مخلوقات است .عرفا معتقدند که وجود در ايون
دو حمل مشترک لفظی 3است چرا که سنخ وجودی که برای مخلوقات است متفاوت از
سنخ وجودی است که بورای خداونود متعوال اسوت (قیصوری33 :8218 ،؛ قموی23 :8233 ،؛
حسنزاده آملی .)382/3 :8218 ،حکما نیز در مقابل بر مشترک معنوی بودن وجود در حمل
تأکید مینمايند (طباطبايی8326 ،ح83-83 :؛ آشتیانی )832 ،8230 ،و شاهد بر مدّعای خوود را
اين مطلب قرار دادند که به هر دو موجود گفته میشود .يکی از تقريرات عرفا در اينکوه
وجود مشترک لفظی است و حمل آن بور خداونود و مخلوقوات متفواوت اسوت توجّوه
نمودن به وجود ربطی مخلوقات و وجود استقاللی خداوند اسوت(ر.ک :ابونعربوی ،بویتوا:
333/8؛ آشتیانی .)36 :8236 ،در عبارت «اهلل موجود» حمل موجود بر خداونود بوه صوورت
استقاللی صورت میگیرد امّا در عبارت «مخلوقوات موجووده» حمول موجوود بوه نحوو
وجود ربطی و غیراستقاللی است چرا که مخلوقات عین ربطانود(هجوويری8331 ،ح)383 :
و اطالح موجود بر آنها به معنای وجود استقاللی آنها نمیباشود(حسوینی تهرانوی8323 ،ح:
 )211/8و در واقعی نوعی مسامحه است که آنها در برابر خداوند موجود مستقلی لحواظ
شوند چرا که وجود ربطی در مقابل وجود مسوتقلی ،چیوزی را حوائز نیسوت توا بتووان
چیزی را بر وی حمل نمود .در واقع علّت مفهوم مستقل گرفتن از وجود ربطی و حمل
موجود بر آن چیزی جز عملیّات ذهنی نیست .در واقع زمانی که ذهن انسوان از وجوود
ربطی که برای خود نفس االمری دارد می خواهد تعبیور بوه وجوود بنمايود ،بوه صوورت
ناخودآگاه وجود مستقلی لحاظ مینمايد واال وجود به صورت محمولی برای چیزی کوه
عین ربط است ممکن نخواهد شد .مالصدرا نیز بر اينکوه وجوود بوین وجوود ربطوی و
وجود مستقل مشترک لفظی اسوت تأکیود موینمايود(صودرا )33-33/8 :8212 ،امّوا عالموه
طباطبووايی بووه شوودّت مشووترک لفظووی بووودن وجووود در چنووین مسووألهای را انکووار
مینمايد(طباطبايی )38-23/8 :8233 ،و آن را مشترک معنوی میداند.
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اگر تقريرات ديگر عرفا در باب وجود لفظی بودن وجود قابل دفواع نباشود ،چنوین
تقريری که مبتنی بر وجود رابط بودن مخلوقات است وجیه به نظر میرسد و نمیتووان
از صرف اينکه وجود بر هر دو قابل حمل است ،مشوترک معنووی بوودن وجوود را بوه
دست آورد ،چرا که در حمل چیزی بر چیز ديگر نیازی به دانستن خصوصیّات تفصیلی
محمول و موضوع و اينهمانی اين دو نیست زيرا موالک حمول صورف امکوان ارتبواط
محمول با موضوع است نه اتّحاد ماهوی محمول با موضوع.
 .5حمل بر اساس انحاء وجود برای ماهیّت
در ذيل بحث انحاء وجود برای ماهیّت يک وجود خاه و يک وجود جمعی برای
ماهیّت لحاظ می شود .وجود خاه ماهیّت ،مصداح ماهیّت بشرط ال است که
مجموعهای از کماالت و نقائص است بهگونهای که کماالت جنسی و فصلی ماهیّت را
80
واجد است و کماالت ماهوی ماهیّات ديگر را فاقد است(عبوديّت868/8 :8233 ،؛ صدرا،
 .)306/2 :8212در اينجا وجود جمعی ،وجود برتر وجود ماهیّت خاه تلقی میگردد و
بر اين اساس میتوا ن از طريق حمل میان وجود جمعی و وجود خاه ارتباط برقرار
نمود .اشکالی که در اين زمینه مطرح می گردد اين است که وجود خاه از کماالت و
آثار ذاتی برخوردار است در حالی که وجود برتر چنین کماالتی را ندارد ،مثالً کاغذ
جوهری است که فضا را اشغال میکند امّا وجود برتر کاغذ شاغل فضا نیست پس
واجد تمام کماالت آن نیست و وجود برتر حساب نمیگردد و نمیتوان از طريق حمل
میان اين دو تحت عنوان وجود برتر ارتباط برقرار نمود .پاسخ به اين اشکال بر مبنای
وجود ربطی و تشکیک در وجود به صورت مستقل پی گرفته میشود.
 .8-5تقریر نحوة حمل براساس تشکیک در وجود
بوور اسوواس مراتووب تشووکیکی وجووود ،وجووود برتوور مبوودأ اثوور بوورای آثوواری اسووت کووه
در وجود سافل يافت میشود يعنی وجود برتر سنخی از حقیقت است و هنگامی که بوه
نحو برتر و کاملتر يافت میشود مبدأ اثر است و هنگامی که به نحوو نواقصتور يافوت
می شود خود اثر است نه اينکه خود اثر حقیقتی مباين با حقیقوت مبودأ باشود (عبوديّوت،
 .)863-862/8 :8233توضیح آنکه در فضای تشکیک وجوود برتور هماننود يوک مخوروط
برعکس میماند که پايین آن که عالم ماده اسوت ضویقتورين عووالم اسوت و در بواالی
مخروط خداوند متعال وجود دارد .در چنین فضايی وقتی گفته میشود که وجوود برتور
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کماالت وجود سافل را دارد به اين معنا نیست که همان نقطهای که در انتهوای مخوروط
وجود دارد در باالی مخروط نیز موجود است بلکه به اين معنا است که هر مقداری کوه
در پايین وجود دارد به ازايش مقداری برتر از آن در باالتر وجود دارد لوذا وجوود برتور
کماالت وجود پايین را دارد امّا نه بشخصه بلکه بمثله و میتووان از طريوق حمول میوان
وجود برتر و وجود سافل ارتباط برقرار نمود بدون آنکه عدم وجود کمواالت شخصوی
در وجود برتر خللی در حمل وارد نمايد.
 .2-5تقریر نحوة حمل براساس وجود رابط
در فضای وجود رابط از آنجا که اين وجود از استقاللی برخوردار نمیباشود نمویتووان
وجود سافل را منفک از وجود برتر تلقی نمود ،لذا برای تصوير وجود سوافل و وجوود
برتر به جای مخروط بايستی از دايرههای تو در تو استفاده نمود به گونوهای کوه دايوره
کوچک در داخل دايره بزرگ قرار گرفته است .در چنین حالتی دايره بزرگ کوه وجوود
برتر باشد دايره کوچک را که وجود سافل باشد بشخصه و بعینه در داخل خوود دارد و
دايره بزرگ در دايره پايینی به میزان ظرفیت دايره کوچک وجود دارد.
طبق اين تعبیر وجود برتر عالوه بر اينکه کماالت وجود پايین را دارد خود وجودش
را هم دارد نه اينکه وجود برتر کماالت وجود سافل را داشته باشد امّوا شوخص وجوود
سافل را نداشته باشد.
در نگاه وجود رابط ،وجود سافل همچوون جسوم در مقابول وجوود برتور همچوون
خداوند وجود مستقلی از آن خود ندارد بلکه تمام کماالتی که در عالم مادّه دارد بنفسوه
مربوط به خدا است نه اينکه اين جسم از خداونود متعوال نشوأت گرفتوه و تنوزّل يافتوه
باشد ،بلکه خداوند در حال حاضر و در همان موطن مادّی ،از کماالت جسم برخووردار
است .کماالت جسم از آن خدا است که در قالب جسم ظهوور کورده اسوت و ثوانی در
مقابل خداوند يافت نمیشود که کماالتی را داشته باشد کوه خداونود بوه عنووان وجوود
برتر آن را نداشته باشد(ر.ک :گروهی از نويسندگان8333 ،ح.)833-836 :
اين مطلب مبتنی بر معیّت خداوند متعال با تمام عوالم است امّا اگر از حیوث نحووة
برخورداری خداوند از کماالت وجود سافل در مرتبوة ذات خداونود و در مقوام قبول از
خلقت سؤال شود ،معیّت خداوند با موجودات نمیتواند اشکال عدم برخورداری وجود
برتر از کماالت وجود سافل را حل نمايد چرا که در آن مقام عوالمی خلق نشدهاند تا از
طريق معیّت خداوند با آنها اشکال مرتفع شود .لذا آنطور کوه بوه عنووان نمونوه جسوم
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شاغل فضا است ،خداوند اينچنین خصوصیّتی ندارد چراکه مجرّد تام است و فضوايی را
اشغال نمیکند .حال برای پاسخ به اشکال بايد خصوصیّات وجود سافل را تحلیل نموود
که آيا شاغل فضا بودن کمال است يا نقص؟ وقتی جسمی مانند میوز فضوايی را اشوغال
میکند ،اين خصوصیّت در يک مکان خاه احساس میشود و در مکانهای ديگر ايون
جسم يافت نمی شود امّا اگر جسمی وجود داشته باشود کوه هموهجوا را پور کنود گفتوه
نمیشود که مکان دارد .پس مکان در موارد محدوديّت مطرح میشود و بودن در مکانی
از نبودن در مکانهای ديگر ،انتزاع می شود .لذا آنچه بوه عنووان کمواالت بورای وجوود
سافل لحاظ می شود در واقع نقص است نه کمال و لذا نبود آن در وجود برتور نوه تنهوا
نقصی بر برتر بودن وجود برتر وارد نمیکند بلکه نشانه کمالش میباشد .در هر صورت
وجود برتر چه بر اساس وجود رابط تقرير شود و چه بر اساس تشوکیک در وجوود ،از
کماالت وجود سافل برخوردار است و برقوراری ارتبواط بوین ايون دو از طريوق حمول
بیاشکال به نظر می رسد ،خصوصاً اگر حمل ارتباط میان وجود سوافل و برتور تعريوف
گردد ،چنین حملی از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.
 .4میزان داللت حمل بر نحوة وجود ماهیّت

در ذيل نزاع اصالةالوجود با اصالةاملاهیه ،دو مبحث موجود بودن کلّی طبیعی و کیفیّت

اتّصاف ماهیّت به وجود مطرح میگردد .در اين دو مبحث میان اصالةالوجودیها آراء
متفاوتی بیان گرديده است .اگرچه همگی بر اصالت داشتن وجود تأکید مینمايند امّا در
رابطه با نحوة وجود ماهیّت و حقیقی يا اعتباری بودن آن اختالف دارند .شايد علّت
اصلی اين معرکة آراء ،عدم شناخت میزان داللت حمل در اثبات نحوة موجوديّت است.
اگرچه حمل میتواند دال بر موجود بودن ماهیّت باشد امّا نمیتواند نوع موجوديّت
موضوع را مشخّص نمايد و بايستی در اين طريق از امور ديگری همچون توجّه به
تفاوت های معقول اوّل و معقول ثانی کمک گرفت .به طور کلّی در رابطه با موجود دو
نحوه وجود میتوان لحاظ نمود -8 :موجود اوّل يعنی در خارج مفهوم بر واقعیّتی
صدح میکند و مصداقی از مفهوم را در خارج میتوان يافت ولی مصداح خارجی
همان مفهوم مذکور نمیباشد .يعنی در خارج چنین مفهومی منشأ انتزاع دارد ولی مابهازا
ندارد -3 .موجود دوم :موجود به اين معنا که خارج از چنین مفهومی پر شده باشد و
در واقع موجود به اين معنا يعنی پر کنندة جهان خارج و تشکیل دهندة مأل بیرون .حال
در نحوة موجوديّت ماهیّت با توجّه به اين دو قسم از وجود به طور کلی سه نظريّه
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پديد آمده است :مالصدرا معتقد است ماهیّت به معنای اوّل حقیقتاً و بالذات موجود
است و به معنای دوم مجازاً و بالعرض موجود است(صدرا)333-338/8 :8212 88،؛ آيتاهلل
مصباح يزدی معتقد است که ماهیّت نه به نحو اوّل و نه به نحو دوم موجود نیست مگر
مجازاً و بالعرض(مصباح يزدی )230/8 :8233 ،استاد فیّاضی معتقد است که ماهیّت به هر
دو معنای وجود حقیقتاً و بالذات موجود است(طباطبايی33-32/8 :8233 ،؛ عبوديّت:8233 ،
.)831/8

حال نقش حمل در اين نزاع بدين صورت مشخّص میگردد که استاد فیّاضوی دلیول
مدّعای خود را حمل موجود بر ماهیّت میداند مثالً زمانی که گفتوه مویشوود «االنسوان
موجود» حقیقتاً موجود بر ماهیّت انسان حمل مویگوردد و هویچگونوه مجوازی در کوار
نیست ،لذا همان گونه که موجود بر ماهیّت حمل میگردد ،ماهیّت در خارج نیوز وجوود
دارد .اشکال اين نظريّه اين است کوه میوان معنوای موجوود اوّل و موجوود دوم تفواوتی
گذاشته نشده است و میان اين دو موجود خلط صورت گرفتوه اسوت .اگرچوه موجوود
حقیقتاً بر انسان حمل می گردد ،امّا دلیل نمیشود که ماهیّت در خارج موجود به معنوای
دوم باشد؛ به عبارت ديگر برای حمل موجوود بور مفهووم انسوان ،صورف اينکوه منشوأ
انتزاعی در خارج برای مفهوم وجود داشته باشد ،کفايت میکند کوه حمول موجوود بور
مفهوم انسان حقیقی دانسته شود .لذا منشأ انتزاع يا مابهازا داشتن امری نیست کوه بتووان
از طريق حمل به آن دست يافت و حمل از چنوین داللتوی برخووردار نیسوت .آيوتاهلل
مصباح يزدی در جهت مقابل نظريّة پیشین حرکت موی نمايود و از موجوود دوم نبوودن
ماهیّت به سمت موجود اوّل نبودن آن حرکت مینمايد و نهتنها در خارج برای ماهیّوت
مابهازا قائل نمی باشد بلکه منشأ انتزاع برای ماهیّت نیز قائل نمی گردد .در حوالی کوه در
رابطه با صدح موجود بر انسان نمیتوان ترديودی نموود و در ايون زمینوه نظريّوة آقوای
فیّاضی حقیقتاً است امّا همان گونه که عدم صدح موجود به معنای اوّل بر ماهیّت صحیح
نمی باشد ،داللت صدح موجود بر مابه ازا داشتن ماهیّت نیز امر ناصووابی اسوت .لوذا در
اينجا می توان از نظريّة مالصدرا دفاع نمود که ماهیّت حقیقتاً بر موجوود بوه معنوای اوّل
صدح موی کنود بودون آنکوه چنوین صودقی دال بور مابوهازا داشوتن ماهیّوت در خوارج
بنمايد(عبوديّت.)831 /8 :8233 ،
شايد يکی از عللی که موجب شده است حکم موجود به معنای اوّل بور موجوود بوه
معنای دوم سرايت داده شود و برای ماهیّت مابهازايی لحاظ شود و يا حکم موجوود بوه
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معنای دوم به معنای اوّل سرايت داده شود و منشأ انتزاع داشتن ماهیّت نیوز زيور سوؤال
برود؛ اين نکته باشد که حمل به معنای اتّحواد مواهوی و هوهويوت لحواظ شوده اسوت
چنانکه مالصدرا نیز قائل به اتّحاد ماهوی در حمل میباشود .لوذا تنهوا اشوکالی کوه بور
مالصدرا باقی میماند آن است که نبايستی حمل را به معنای اتّحاد ماهوی دانست بلکوه
حمل را بر اساس مبنای اصالةالوجود ارتباطی میان اليههای ادراکی انسان دانست که هر

کدام از اين اليه های حسّی ،خیالی و عقلوی از حقیقوت برخوردارنود و حمول موجوب
ارتباط و اتّصال اين حقايق با يکديگر میگردد بدون آنکوه نیوازی باشود کوه میوان ايون
حقايق اين همانی برقرار نمود.
نتیجه
مالک تحقّق حمل و میزان داللت آن بر حقايق عالم هستی يکی از مباحث بسیار مهم
فلسفی است بهگونه ای که با توجّه به مالک بودن ارتباط و اتّصال میان موضوع و
محمول و نه اتّحاد ماهوی اين دو میتوان بسیاری از مباحث فلسفی را متحوّل نمود.
توجّه به لوازم اصالةالوجود و مبنا قرار دادن آن در مباحث فلسفی سبب میگردد،

صحبت نمودن از اتّحاد امری بیمعنا و در مقابل ارتباط و اتّصال برخی از حقايق با
يکديگر جايگزين مناسبی برای اتّحاد ماهوی موضوع و محمول تلقّی گردد .بر اين
اساس حمل حقیقت و رقیقت نیز نه به معنای اتّحاد ماهوی وجودات طولی با يکديگر
بلکه به معنای ارتباطات خاصی است که میان آنها برقرار میگردد لذا اصرار مالصدرا
بر اتّحاد ماهوی اين وجودات موجّه به نظر نمیرسد چرا که از سويی بر مبنای

اصالةالوجود ،امور ماهوی اموری اعتباریاند و از چنان ارزش بااليی برخوردار
نمیباشند تا به عنوان يک عنصر اساسی در تحقّق حمل تلقّی گردد و از سمت ديگر
چنین اتّحادی میان حقايق عالم بیمعنا به نظر میرسد .در نهايت ،دقّت در میزان
پرده برداری حمل از واقعیّت و توجّه به موجوداتی که در خارج تنها منشأ انتزاع دارند و
تمايز آنها از اموری که از مابهازا نیز برخوردارند موجب میگردد که بتوان نحوة وجود
ماهیّت را از اموری دانست که تنها دارای منشأ انتزاع میباشد.
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پینوشتها
 .8مرحوم مالصدرا معتقد است که هر انسانی که مثالً ربالنوع گاو را مشاهده کند حساش از آن
ربالنوع نسبت به اين گاو پايینی حس همان مفهوم کلی است که انسان نسبت به گاو پايینی دارد که به
آن اتحاد ماهوی میگويند در حالی که در اينجا هم کلی گاو با گاو پايینی ارتباط دارد نه اتحاد (ر.ک.
صدرا.)331-333/3 :8210،
 .3تعلیقه عالمه طباطبايی بر اسفار.
 .2مالصدرا در تعلیقة خود بر حکمة االرشاق نظیر مطلب مذکور را اينچنین بیان مینمايد« :فقد ملم أن
حلقیقة واحدة نشآت وجودیة بعضها أشد جتردا و أکثر ارتفاما من التکثر و االنقسام و من لواحق األجسام.
فإذا جاز أن تکون صورة واحدة مقلیة يف غایة التجرد صورة مطابقة ألمداد کثرية من صور جسامنیة يف غایة
التکثف بحیث یتحد هبا و حيمل ملیها هبو هو ،فلیجز کون صورة واحدة مقلیة هي روح القدس صورة
مطابقة لنفوس کثرية إنسیة تکون هویتها متام تلك اهلویات النفسانیة» (صدرا )311/3 :8233 ،مال عبداهلل
زنوزی نیز صريح و مفصل به اين ادعا پرداخته است (ر.ک :زنوزی.)286 :8233 ،
 .3ناآشنايان با حکمت چنین جمالتی را به طريق حمل شايع صناعی میفهمند لذا قائالن چنین
سخنانی را تکفیر اعتقادی يا عملی مینمايند در حالی که نوع حمل چنین عباراتی از سنخ حمل حقیقت
و رقیقت و حمل اولی ذاتی است و چنین عباراتی تنها کماالت موجودات را به خدا نسبت میدهد
بدون آنکه به دنبال انتساب ذرهای نقص به خداوند متعال باشند هر چند ممکن است ادب الهی اقتضا
میکند چنین عباراتی در رابطه با خداوند متعال به کار برده نشود.
ُ
ُ
ُ
َ
ك
الساموات َو األ كر َض﴾(بقره)333/؛
 .3آياتی همچون ﴿ َیدُ اَّللهُ َف كو َق َأ كیدهيُ كم﴾ (فتح)80/؛ ﴿ َوس َع ک كُرس ُّی ُه ه
ـه إُ هن ال هلـه و ُ
ِر ُق واملكَغ ُكرب َف َأینَام تُو ُّلوا َف َثم وجه ال هل ُ
ُ ُ
اسع مَلُیم ﴾(بقره.)883/
َ َ
ه َ ك ُ
ُ ك َ َ
﴿ َول هلـه املكَ ك ُ َ
ُ
ُ
ُ
َريوا َما
َ ﴿ .6ف َل كم َت كق ُت ُل ُ
َري َما بُ َق كو ٍم َحتهى ُیغ ر ُ
وه كم َو لک هن اَّللهَ َق َت َل ُه كم َو َما َر َم كی َت إ كذ َر َم كی َت﴾(انفال)83/؛ ﴿إ هن اَّللهَ الَ ُیغ ر ُ
ُ
ُ
ُ
َت ُل ُق م َن ال رط ُ
ُون َط كري ًا بُإُ كذ ُِن َو ت ك ُ
نی ک ََه كیئَة ال هط ك ُري بُإُ كذ ُِن َف َتنك ُف ُخ ف َیها َف َتک ُ
َما بُ َأ كن ُف ُس ُه كم﴾ (رعد)88/؛ ﴿إُ كذ َ ك
ُْبئُ كاألَک َكم َه
ص بُإُ كذ ُِن َو إُ كذ َُت ُكر ُج املكَ كوتَى بُإُ كذ ُِن﴾»(مائده.)880/
َو كاألَ كب َر َ
ُ
ُ
هاس َأ كنت ُُم ا كل ُف َق َرا ُء إُ ََل اَّللهُ َو اَّللهُ ُه َو ا كلغَن ُّي ك
احلَمیدُ ﴾(فاطر.)83/
َ ﴿ .3یا َأ ُّ َهيا الن ُ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
شء مَلیم﴾(حديد.)2/
ُ ﴿ . 1ه َو كاألَ هو ُل َو كاْلخ ُر َو ال هظاه ُر َو ا كل َباط ُن َو ُه َو بُک رُل َ ك
 . 3مقصود از اشتراک لفظی در اينجا متفاوت از اشتراک لفظی در اصول فقه و منطق است ،چرا که
اشتراک لفظی در اين علوم به معنای اين است که لفظی دارای چندين وضع است و هر يک دارای
واضعی خاه میباشد اما شأن مباحث فلسفی اين نیست که به دنبال واضع و وضعهای مستقل برای
الفاظ باشد بلکه مقصود از اشتراک لفظی در اينجا اين است که يک لفظ دارای دو معنا باشد حال چه
آن دو معنا حقیقت و مجاز باشند و چه حقیقت و مسامحه (مجاز عقلی نه ادبی) باشند و يا وضع
تعینی ،منقول و مرتجل داشته باشند.
 .10شرح أصول الکافی.
 .88احلکمة املتعالیة ىف األسفار العقلیة األربعة.
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حسین نصر و نجفقلى حبیبى ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ،تهران.8233 ،
 صدر الدين شیرازى ،محمد بن ابراهیم ،تعلیقه بر رشح حکمة االرشاق ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا،
تهران.8233 ،
 ــــــــــــــــــــــــ  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة ،تحقیق غالمرضوا اعووانی 3 ،ج،
ج ،8بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.8212 ،
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ـــــــــــــــــــــــــ  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة،تحقیق احمد احمدی 3 ،ج ،ج
 ،6بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.8218،
ـــــــــــــــــــــ  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة ،تحقیق مقصود محمدی 3 ،ج ، ،ج
 ،3بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.8210.،
ـــــــــــــــــــــ  ،شرح أصول الکافی 3 ،ج ،مؤسسوه مطالعوات و تحقیقوات فرهنگوى ،تهوران،
.8212
طباطبايی ،محمد حسین ،بدایة احلکمة ،تعلیقات عباسعلی زارعی سبزواری ،مؤسسوه نشور اسوالمی،
قم8326 ،ح.
ـــــــــــــــــــــ  ،هنایة احلکمة ،تعلیقات غالمرضا فیاضوی 3 ،ج ،انتشوارات اموام خمینوی ،قوم،
.8233
ــــــــــــــــــــــ  ،احلکمة املتعالیة ( با حاشیه عالمه طباطبائى) ،انتشارات مکتبة المصطفوی ،قم،
بیتا.
ووووووووووووووووووووو  ،توحید علمى و عینى ،انتشارات عالمه طباطبايى ،مشهد8383 ،ح.
طوسى ،نصیر الدين ،شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات 2 ،ج ،نشر البالغه ،قم.8233 ،
قمى ،قاضى سعید ،شرح االربعین ،مصحّح :نجفقلى حبیبى ،میرا مکتوب ،تهران.8233 ،
قیصرى ،داود ،رسائل قیصرى ،مصحّح :سید جالل الودين آشوتیانى ،مؤسسوه پشوهشوى حکموت و
فلسفه ايران ،تهران.8218 ،
عبوديّت ،عبدالرسول ،درآمدی به نظام حکمت صودرايی (هسوتیشناسوی و جهوانشناسوی) 2 ،ج،
انتشارات سمت ،قم.8233 ،
ووووووووووووووووو  ،درآمدی بوه نظوام حکموت صودرايی(معرفوت شناسوی و خداشناسوی) 2 ،ج،
انتشارات سمت ،قم.8233 ،
قشیرى ،ابوالقاسم عبدالکريم ،رشح أسامء اَّلل احلسنى ،مصحح :مبد الرؤف سعید و سعد حسن حممـد
مىل ،دار احلرم للرتاث ،قاهره8333 ،ح.
کلینى ،محمد بن يعقوب ،الکايف 1 ،ج ،انتشارات دار الکتب اإلسالمیة ،تهران8303،ح.
گروهى از نويسندگان ،النور األبهر فى الدفاع عن الشیخ األکبر ،مصحح :احمود فريود المزيودى ،دار
الذکر للنشر و التوزيع ،قاهره8333 ،ح.
مصباح يزدی ،محمدتقی ،آموزش فلسفه ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.8233 ،
مطهری ،مرتضی ،شرح منظومه ،انتشارات صدرا ،قم.8232 ،
ملکى تبريزى ،جواد ،رساله لقاء اهلل ،مصحّح :صادح حسن زاده ،آل على علیه السالم ،قم.8213 ،
میر داماد ،محمد باقر ،مصنفات میر داماد ،اهتمام عبد اهلل نورانى ،انتشوارات انجمون آثوار و مفواخر
فرهنگى ،تهران.8213 ،
هجويرى ،ابوالحسن على ،کشف المحجوب (معرب) ،محمود احمد ماضى ابو العزائم ،مکتبة الثقافة
الدینیة ،قاهرة8331 ،ح.

