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تعریفحملبه«ارتباطمیانمراتبادراکیانسان» 
دربرابرتعریفمتداولآنبه«اتحاد» 



محمّد دانشنهاد 
محمّدحسن وکیلی 

چکیده 

اصالةالوجود تحوّالت و نوآوریهای بسیاری را در فلسفة اسالمی پدید


آورد امّا الزمههای این اصل در بسیاری از موارد در مباحث فلسفی مورد
توجّه قرار نگرفت .از جمله الزمههای آن در بحث حمل مورد توجّه قرار
میگیرد به گونه ای که مالک حمل را از اتّحاد و هو هویت میان دو شیء،
به ارتباط میان مراتب ادراکی انسان تغییر میدهد؛ در حالی که مالصدرا نیز
اصالةالوجود است بدین نکته توجّه ننموده است و در

که محیی و مدافع
سرتاسر مباحث فلسفی مالک حمل را اتّحاد اتّخاذ نموده است .در این مقاله
مالک تحقّق حمل که ارتباط میان حقایق است نه اتّحاد ،اثبات میگردد و با
اتّخاذ چنین مبنایی ،اقسام حمل و نقش آنها در شناخت حقایق عالم هستی
مورد بحث قرار میگیرد به گونهای که از این طریق میتوان به نحوة صحیح
حمل اسماء و صفات بر خداوند دست یافت و از افراط و تفریط در این
زمینه مصون ماند چنانکه تصوّر و تصدیق به حمل حقیقت و رقیقت نیز در
پی توجّه به ارتباط میان حقایق در حمل میسّر میگردد .یکی از زمینههای
افراطی در استفاده از حمل ،در داللت حمل بر نحوة وجود ماهیّت است که
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حمل نمی تواند دلیل بر معقول اوّل بودن ماهیّت باشد امّا حمل وجود بر
ماهیّت میتواند بر معقول ثانی بودن ماهیّت داللت داشته باشد.
اصالةالوجود،

کلیدواژهها :حمل حقیقت و رقیقت ،حمل شایع صناعی،


وجود رابط ،تشکیک .

مقدّمه 
مباحث فلسفی در سیر تاریخی خوود دسوتخوش تحووّالت گونواگونی شوده اسوت بوه
گونه ای که هریک از دوره هوای حکموت مشّواء ،اشوراح و حکموت متعالیوه تحووّالت
گوناگونی را در فلسفة یونانی ایجاد نمودند .از جمله مباحثی که به شدّت نیازمند تحوّل
است مباحثی است که در رابطه با حمل شیئی بر شیء دیگر است ،بوه گونوهای کوه بوا
انتخاب مالک درست در حمل میتوان بسیاری از مباحث فلسفی را متحوّل نمود.
یکی از ابزارهای فلسفی برای شناخت حقایق عالم ،حملی است که در قضایا میوان
موضوع و محمول صورت میپذیرد .همانطور که استفادة بهجا از این ابوزار مویتوانود
پرده از حقایق عالم بردارد و بسیاری از نزاعاتی کوه میوان عرفوا و حکموا وجوود دارد
همچون مشترک لفظی یا معنوی بودن وجود را مرتفع نماید ،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.
.1مالکتحققحمل:اتحادیاارتباط؟ 
در تعریف حمل شاخصه ای همچون اتّحاد (میردامواد ،)357 :1385 ،هوو هوو (رازی تهرانوی،

 )108 :1378و حلول در مقابل انضمام قرار میگیرد (طوسوی )30/1 :1375 ،و بدین صورت

تعریف میگردد« :کون الشیئنی بحیث یکون هلام وجود واحد» به گونهای که هور اتّحوادی
یک تغایر و یک وحدت دارد ولوی وجوودش در خوارج بایسوتی وجوود واحود باشود
(سبزواری391/2 :1379 ،؛ مطهری.)62 ،1373 ،

یکی از ثمرات پرکاربردی که بر طبق اصاالةالوجود و حقیقت دانستن عالم خیوال و

عالم عقل در کنار عالم حس به دست میآید این است که میتوان اتّحاد را از حقیقوت
حمل جدا نمود و حمل را نوعی ارتباط دانست .آیا شیئین مثل مادّه و صورت ،جنس و
فصل و یا جوهر و عرض می توانند وجود واحد داشته باشند؟ اتّحاد در رتبة خودشوان
لحاظ نمی شود و در رتبة دیگر لحاظ میشود لذا اگر به طبقات عالم توجّه شود و برای
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هر کدام واقعیّتی لحاظ شود اتّحاد بیمعنا میشود .این شیئین در موطن خودشان شیئین
هستند و در جای دیگر شیء واحد است .این دو شیء با آن موردی که در موطن دیگر
واحد است نسبت حمل و ارتباط دارد یعنی اتّحادها همگی به ارتباطها برمیگردد و در
واقع اتّحادی وجود ندارد چون میان عالم عین و ذهن با یکدیگر اشتباه میگوردد و بوه
این نکته توجّه نمی شود که هر کدام موطن خاصّی دارند و به دو شیء که در ذهون دو
تا هستند و در خارج یک چیزند گفته می شود :واحد و با هم متّحدند در حوالی کوه آن
دو شیء که در ذهن اند برای خودشان دو تا هستند و آن موردی هم که در خارج است
دو تا نیست و یکی است و این دو شیء ذهنی با آن مورد واحد خارجی مرتبط اسوت.
لذا اساساً ریشة مفهوم اتّحاد به مفهوم حمل برمی گردد و حمل یک معنای ربط است و
عینیّت نیست یعنی چیزی به نام هو هویّت در مباحث حمل وجود ندارد.
اگر این مطلب ثابت گردد که اتّحاد یعنی ارتباط مراتب ادراکوی ،اتّحواد موضووع و
محمول و اتّحاد دو محمول در یک موضوع ،در واقوع بیوانی از رابطوة مراتوب ادراکوی
انسان با یکدیگر می گردد و بعد با این مطلب بسیاری از مشکالت فلسفی حل میگردد.
مثالً در بحث رب النوع ،مالصدرا می گوید همان اسبی که در اینجا هست در آن باال هم
هست .یک حقیقت واحد است که هم در باال و هم در پوایین اسوت (ر.ک :صودرا،1380،
 )228-225/7و شیخ اشراح هم همین مطالب را بیان مینمود (سهروردی)464-453 ،1375 ،
و تشکیک در ماهیّت را مطرح مینمود امّا مالصدرا تشکیک در ماهیّت را قبول نداشت
لذا بر اساس مبانی صدرایی این سؤال مطرح می شد کوه چگونوه ممکون اسوت هموین
چیزی که در عالم پایین است در عالم باال باشد چرا که حمول از نگواه مالصودرا ایون
همانی و اتّحاد ماهوی دانسته می شد و این همانی یعنی این موجود پایین همان موجوود
باالیی باشد .از آ نجا که این همانی در هیچ جایی تاکنون محقّق نشده است ،این نکته به
دست می آید که مقصود از حمل در اینجا نیز این همانی و اتّحاد نیست بلکه به معنوای
ارتباط میان دو الیة ادراکی است که هر کدام از یک واقعیّوت خاصّوی در مووطن خوود
برخوردار است.
به عنوان مثال زمانی کلّی اسب بر اسب بار میشوود کوه بور اسواس مبوانی مشوایی
(طوسی )30/1 ،1375 ،و حتّی نظور مالصودرا (صودرا )344/1 ،1383 ،میوان ایون دو اتّحواد
ماهوی و این همانی برقرار باشد در حالی که در چنین حملی ،کلّی اسب با اسب ،تنهوا
مرتبط است نه متّحد؛ و در واقع کلّی اسب یک سنخ ادراکی است کوه بوا سونخ ادراک
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خیالی و حسّی اسب اتّصال دارد و در واقع این سه مورد (ادراک عقلی ،خیالی و حسّی
اسب) سه الیة ادراکیاند که چیزی غیر از واقعیّت نمیباشند و با هم مرتبطاند .چرا باید
این سه چیز را سه واقعیّت از یک حقیقت دانست؟ مالکی وجوود نودارد کوه طبوق آن
بتوان آ ن سه را در ذیل یک حقیقت گنجاند .صرف اعتبار و امکان حمل یکی بر دیگری
موجب می گردد که چنین تصوّری شکل گیرد که این سه واقعیّت از یک حقیقتاند در
حالی که حمل با صرف ارتباط نیز محقّق می گردد بدون آنکه نیازی باشود میوان آن دو
اتّحاد برقرار گردد.
نکتهای که بایستی بدان توجّه نمود این است که بحوث موذکور در سلسولة عرضوی
میان موجودات نیست چرا که هیچ وقت موجودات عرضی بر یکدیگر حمل نمیشووند
بلکه بحث در سلسلة طولی موجودات است .واقعیّت حملهوا نحووة اتّصوال و ارتبواط
میان الیه های ادراکی انسان است که وجود دارد .نکتة کلیدی این است 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 این مسأله شود که انسان حقیقت دارد و سلسوله اموور
ادراکی او نیز عین واقعیّت است و امر غیرواقعی در آن یافت نمیشوود بسواط عنواوین
ذهن و خارج ،مفهوم و مصداح ،عنوان واقعی و غیرواقعی و بوه تبوع آن مفهووم اتّحواد
برچیده میشود و حمل به معنای ارتباط میان حقایق باقی میماند .بنابراین اشوکالی کوه
بر مالصدرا وارد است این است که به اتّحاد ماهوی معتقد شده است درحالی که بایود
گفت این الیه های ادراکی با هم اتّصال دارند و نیازی به اتّحاد نیسوت 1.اگور در حمول
اتّحاد تبدیل به ارتباط گردد ثمرات بسیاری بور آن مترتّوب مویگوردد و در بحوثهوای
گوناگون فلسفی میتوان تفسیر جدیدی ارائه نمود.
.2اقسامحمل 
دریچة ورود به اقسام حمل توجّه به واقعیّت علم و اعتباراتی است که بورای آن لحواظ
می شود .واقعیّت علم یک واقعیّت بسیط است امّا به سه اعتبار سه نقش میتووان بورای
آن مالحظه نمود که از طریق آن میتوان به اقسام سهگانة حمل نیز پوی بورد .اعتبوارات
سه گانة وجود ماهیّت علم عبارت اند از :وجوود خوارجی خواا ماهیّوت علوم (کیوف
نفسانی حاکی از غیر)؛ وجود خارجی برتر ماهیّت معلوم؛ وجوود ذهنوی در مقایسوه بوا
وجود خارجی ماهیّت علم .با تحقّق علم حصولی سه نوع حمل قابل تحقّق است :حمل
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شایع صناعی در حمل ماهیّت علم بر واقعیّت علم و در حمل ماهیّت معلوم بر واقعیّت
آن؛ حمل حقیقت و رقیقت در حمل ماهیّت معلوم بر واقعیّت علم و حمل اوّلوی ذاتوی
در حمل ماهیّت معلوم بر ماهیّت ذهنی(عبودیّت.)120/2 ،1392 ،
.1-2حملاوّلیذاتیوحملشایعصناعی 
مالصدرا برای حمل شیئی بر شیء دیگر دو وجه را قابل تصوّر میداند -1 :حمل شایع
صناعی که همان حمل متعارف است و عبارت از اتّحواد وجوودی موضووع و محموول
است و در واقع موضوع از افراد مفهوم محموول اسوت خوواه حکوم بور نفوس مفهووم
موضوع باشد ،چنانکه در قضایای طبیعی اینچنین است و خواه حکوم بور افوراد مفهووم
موضوع باشد چنانکه در قضایای متعارف محصوره اینچنین است؛  -2حمل اوّلی ذاتوی
که موضو ع بعینه همان نفس ماهیّت محمول و مفهوم آن است بعد از آنکه نوعی تغوایر
نیز در آن لحاظ شود و بر مجرّد اتّحاد در ذات و وجود اکتفوا نمویشوود (صودرا،1383 ،
 . )344/1در واقع حمل اوّلی ذاتی این همانی و اتّحاد دو مفهوم یا دو ماهیّوت اسوت بوا
صرف نظر از وجود و مصداح آنها مانند حمل حیوان ناطق بر انسان در گوزارة «انسوان
حیوان ناطق است» وقتی که مقصود از آن ،این باشد مفهوم انسان همان مفهووم حیووان
ناطق است (عبودیّت .)121-120/2 ،1392 ،با توجّه به آن که مالک در حمل ارتباط است نه
اتّحاد ماهوی و هو هویت ،لذا در حمل اوّلی ذاتی و حمل شایع صناعی نیز بایستی بوه
جای اتّحاد موضوع و محمول ،به دنبال ارتباط موضوع و محمول بود ،چرا که هر یوک
از موضوع و محمول حقیقتی از حقایق عوالم محسووب مویگردنود و متّحود شودن دو
حقیقت امر بیمعنایی به نظر می رسد خصوصاً زمانی که اصالة الوجود مبنا قرار گیورد و
عالم را وجود پُر نماید.
.2-2حملحقیقتورقیقت(حملدروجوداتطولی) 
.1-2-2علتاستبعادتصوّرحملحقیقتورقیقت 
یکی از عللی که موجب می شود حمل حقیقت و رقیقت مسوتبعد بوه نظور برسود ،ایون
است که انسان بور اسواس ارتکوازات خوود و انوس شودید بوه اموور حسّوی ،هماننود
پوزیتیویست ها امور را به حقیقی و غیرحقیقی تقسیم موی کنود و تنهوا اموور حسّوی در
بیداری و حالت طبیعی را واقعی می پندارد و هرچه را که فراتر از حس در بیداری باشد
حتّی محسوسات در عالم خواب نیز غیرحقیقی تلقّی می نمایود .لوذا بور اسواس چنوین
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پیشفرضی هیچگاه نمی توان میان امور حسّی و غیر حسّی ارتباطی برقرار نمود و یکوی
را بر دیگری حمل نمود .امّا اگر بر مبنای اصالة الوجود ،چنین اعتقادی شکل بگیرد کوه
وجود و واقعیّت عالم را پر نموده است و جایی برای امور غیرحقیقوی بواقی نگذاشوته
است (ر.ک :حسنزاده آملی )53-52 ،1376 ،چرا که وجود غیر ندارد و ثانی وجود به خوود
وجود برمیگردد -جایی برای تقسیم امور به امور واقعی و غیرواقعی باقی نمیماند چرا
که غیر از حقیقت چیز دیگر وجود ندارد تا بعد بتوان مرزی میان حقوایق و اعتباریّوات
کشید.
ادراکات حسّی ،مثالی و عقلی را بایستی سه رتبه از واقعیّت تلقّی نمود که بور ایون
اساس حمل اینها بر یکدیگر از طریق حمل حقیقت و رقیقت نیز تسهیل میگردد.
.2-2-2تقریرحملحقیقتورقیقت 
این بحث از فروعات بحث وجود طولی ماهیّات است که در پی بحث تطابق عوالم و
تطابق عین و ذهن مطرح می گردد .برای تصویر حمل حقیقت و رقیقت بایستی 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 خاا 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 این دو نکته میتوان به حمل حقیقت و
رقیقت دست یافت بدینصورت که اگرچه ماهیّت بر وجود برتر حمل میشود امّا نوع
حمل با حمل وجود خاا 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 این
دو حمل در این است که در مثال اوّل حمل انسان بر علی که وجود خاا انسان است
به نحو حمل شایع است و محمول ایجاباً و سلباً بر موضوع حمل میشود یعنی 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
شایع 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
البشرط لحاظ شده است .از آنجا که در فضای متعارف و به صورت حمل شایع صناعی
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چنین حملی صورت نمی پذیرد لذا اسم چنین حملی که موضوع کماالت محمول را
داشته باشد و از نقائصاش عاری باشد حمل حقیقت و رقیقت نامیده شد (عبودیّت،

170-167/1 ،1395؛ طباطبایی547-546/2 ،1394 ،؛ ر.ک :صدرا 2،بیتا.)110/6 ،

برخی از شارحان معاصر حکمت متعالیه این طور حدس می زنند که مالصدرا معتقد
است 3هر وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی ،وجود برتر است -اگرچه مالصدرا بوه
چنین مطلبی تصریح ننموده است -مثالً روحالقدس میتواند وجود ذهنی درخت باشد،
چون روح القدس وقتی تمام کماالت پایین تر از خود را دارد ،ماهیّت درخت را هم کوه
یکی از این کماالت است دارد و آثار خاا درخت هم بر او بار نمیشود .به اعتبواری
میتوان روح القدس را وجود خارجی درخت نیز دانست زیرا از تموام آثوار و کمواالت
درخت که اموری وجودی اند برخوردار است و اینکه نقائص درخت را ندارد -با توجّه
به اینکه نقائص اموری عدمی اند ،از نگاه فلسفی چیزی وجود ندارد که 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 دیودگاه
مالصدرا حمل اوّلی ذاتی با حمل حقیقت و رقیقت منطبق میشود و حمل اوّلی ذاتی از
فروعات حمل حقیقت و رقیقت میگردد (عبودیّت .)181-178/1 ،1395 ،عالمه طباطبوایی
اصالةالوجودی حمل اوّلی و شایع را امر اعتبواری مویدانود و حمول حقیقوت و

با نگاه
رقیقت را اینگونه تبیین مینماید « :اصیل ثابت در خارج همانا حقیقت وجود است؛ که
مشکّک و داراى مراتب مختلفه است؛ و از ماهیّات در متن اعیان و صحنه خارج خبرى
نیست و علم به وجود مادّى بما أنّه مادىٌ تعلّق نمى گیرد ،بلکه عندالعلم بالموادىّ علوم
متعلّق مى شود به یک موجود مجرّدى که در مرتبة فوح مادّه از وجود تقرّر دارد و عقول
او را به جاى مادّه پذیرفته 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 شایع؛ و
این همان ماهیّت اعتبارى سرابى است»(طباطبایی1417 ،ح.)180 ،
وجود ذهنی برتر را می توان فراتر از بحث حمل رقیقت بر حقیقت نیز تحلیل نموود
و آن را حمل حقیقت بر رقیقت دانست زیرا در حمل کردن های معمول ادراکات عقلی
بر ادراکات حسّی حمل میشوند مثالً گفته میشوود «هوذا انسوان» در حوالی کوه عوالم
ادراکات عقلی متمایز از عالم ادراکات حسّی اسوت ولوی میوان ایون دو تناسوب یافوت
می شود لذا این دو را به هم گره می زنند و اسم آن را حمل مویگذارنود .اگور حقیقوت

جاویدان خرد ،شماره  ،35بهار و تابستان 1398

36

حمل اینچنین رابطه ای باشد ،چنین ارتباطی بین بسیاری از امور دیگر نیز برقرار است و
این طور بیان می شود که این درخت وجود برتر است و حقیقت که وجود برتر است بر
رقیقت که درخت است حمل شود یعنی به جای آنکه انسان و فرس و بقر (رقیقت) بر
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 چنین
نسبتی برقرار است ،زیرا حقیقت حمل این است که یکی از طرفین نسبت ،بوه گونوهای
است که نفس انسانی آن را به طرف دیگر گره میزند چرا که کماالت او را بوه نحووی
دارد که این مالک در تمام موجودات برتر موجود است .پس نسبت ادراکات عقلوی بوا
مصادیق اش مثل نسبت روح القدس با همة نفوس کثیر انسوانی اسوت و بور آنهوا حمول
میگردد .چنانکه عباراتی همچون «االشیاء عین اهلل تعالی» و «االشیاء هو اهلل تعالی» که از
لسان عرفا بیان گردیده است (قشیری1422 ،ح284 ،؛ جیلی1426 ،ح35 ،؛ حقی بروسوی ،بیتوا،
 ) 235/1از طریق حمل حقیقت و رقیقت تبیین میگردد و مقصود از ایون عبوارات ایون
است که خداوند از تمام کماالتی که موجودات دارند برخوردار است بدون آنکه نسبت
نقصی به خداوند داده شود .البتّه اجتناب از چنین تعابیری نیکو به نظر میرسد (سمنانی،
97-91 ،1383؛ ملکی تبریزی235-234 ،1385 ،؛ خمینی137 ،1388 ،؛ حسینی تهرانی1419 ،ح-70 ،

 )72چرا که افراد ناآشنا با چنین اصطالحاتی ممکن است مقصود این عبارات را با فهوم
قاصر خود معنا کنند 4و دست به تکفیر قائل چنین جمالتی بزنند.
تصوّر و تصدیق به حمل حقیقت و رقیقت زمانی آسان میگردد که مالک در حمول
هوهویت و اتّحاد ماهوی موضوع و محمول قرار نگیورد بلکوه حمول را صورف نووعی
ارتباط بین حقایق دانست که نفس انسان آن را ارتکازاً و ناخودآگاه به جهت تناسبی که
بین آن دو میبیند یکی را بر دیگری حمل مینماید.
.3-2-2حملاسماءوصفاتبرخداوند 
ارتباط میان حمل حقیقت و رقیقت با بحث حمل اسماء و صوفات بور خداونود متعوال
وقتی مشخص می گردد که حمل حقیقت و رقیقت که در رابطه با ذوات جامد به کوار
می رفت ،در رابطه با مشتقّات نیز به کار رود .در حمل اسماء و صفات بور خداونود بوه
طووور کلووی سووه نظریّووه پدیوود آمووده اسووت :نظریّووة افراطووی ،نظریّووة تفریطووی ،نظریّووة
عدیلی(عبودیّت.)235-234/2 ،1392 ،
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.1-3-2-2نظریّةافراطی 
پیروان نظریّة افراطی که معطّله نیز نامیده می شوند معتقدند که جوایز نیسوت کسوی بور
خداوند حکمی کند و او را به وصفی متّصف سازد مگر اوصافی که در شرع وارد شده
آن هم در صورتی صحیح است که از باب تعبّد و بدون اندیشه در معنوای آن صوورت
پذیرد .این نظریّه تا حدودی با نظریّة توقیفیّت اسماء و صفات خداوند اشوتراک دارد و
وجه افتراقش شاید این باشد که نظریّة توقیفیّت اسماء اگرچه بر عدم استعمال صوفاتی
غیر از صفاتی که در شرع آمده است تأکید موینمایود ،امّوا از سوویی اسوماء و صوفات
شرعی را قابل تأمّل و تدبّر می داند و آن را صرف تعبّد نمی داند و عدم استعمال الفواظ
غیرشرعی را از آداب محسوب مینماید(ر.ک :حلی1413 ،ح296-295 ،؛ بغدادی2003 ،م.)97 ،
.2-3-2-2نظریّةتفریطی 

5

نظریّة تفریطی که به عبارتی مشبّهه و یا مجسمّه اند با استناد به ظواهر ،برخوی از آیوات
تنزیه را کنار گذاشته اند و برای خداوند بدنی جسمانی با هیئتی خاا قائلاند (سوبحانی،
1416ح. )114-95/2 ،

.3-3-2-2نظریّةتعدیلی 
غالب فرح اسالمی حمل اسماء و صفات را بر خداوند تا حدودی جایز مویداننود کوه
مستلزم انتساب نقصی به خداوند متعال نشود و در عین حوال حمول اسوماء و صوفات
شرعی را بر خداوند صرف تعبّد نمی دانند و آنها را قابل تأمّل و تدبّر میدانند (عبودیّوت،
 .)235-234/2 ،1392به عبارت دیگر اگرچه قائل به نفوی تشوبیه خداونود بوه مخلوقوات
می باشند چرا که صریح آیة قرآن کریم است که «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَویْءٌ»(شووری )11/ولوی از
سوی دیگر هر اسم و صفتی را نیز به خداوند نسبت نمی دهند .هر گونه اسم و صوفتی
که به نحوی حاوی نقصی باشد ولو آنکه از کماالتی برخوردار باشد را قابل انتساب بوه
خداوند نمی دانند چرا که خداوند را منزه از این میدانند که نقصی بوه او نسوبت دهنود
«فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرکُونَ»(اعراف .)190/این نظریه نیز خود بوه دو فورع منقسوم گردیوده
است:
فرع اوّل آنچنان در تنزیه فلسفی خداوند از مخلوقات پیشرفته است که هویچگونوه
مناسبت و سنخیتی بین وجود خداوند و وجود مخلوقات بواقی نمویگوذارد و ایون دو
وجود را به تمام ذات متباین می داند .تقریر این نظریه بدین صورت است که هر وصف
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کمالی را می توان به خداوند نسبت داد مشروط به اینکه مستلزم امکوان ذاتوی موصووف
نباشد مثل وجود و علم و قدرت مشروط به اینکه عین ذات تصویر شوند نوه زائود بور
ذات .متقابالً هر وصفی که مستلزم محدودیّت و امکان ذاتوی موصووف اسوت هرچنود
ثبوتی و کمالی باشد نمی توان به خدا نسبت داد مانند کلّیة ماهیّات جوهری و اعراضوی
که مستلزم انفعالاند(سهروردی .)487-486 ،1375 ،طبق این مبنا هیچ مواهیّتی بور خداونود
حمل نمی شود چه ماهیّت بشرط ال و چه البشرط ،چه به حمل شایع و چوه بوه حمول
حقیقت و رقیقت؛ هیچیک از اوصاف وجودی مخلوح همچون علم و قدرت او و افعال
او به خداوند نسبت داده نمیشود (عبودیّت .)235-234/2 ،1392 ،این نظریّوه بوه تفووی
باطلی که برخی از متکلّمین به آن گرفتارند نزدیک است چرا که همان طور که مفوّضوه
برای لحاظ عنصر اختیار در انسان ،عبد را در افعال خود مستقل میداننود و هویچگونوه
مدخلیّتی برای خداوند متعال در تحقّق آن قائل نیستند ،این نظریّه نیز با افراط در تنزیه،
دایرة اوصاف و افعال خداوندی را در محدوده ای ورای اوصاف و افعال مخلوقات قرار
میدهد (حلّی1418 ،ح58 ،؛ میبدی .)480/2 ،1352 ،لذا این دیدگاه از سویی با صریح آیوات
قرآن کریم 6مخالف است چرا که در این آیوات ،افعوال عبواد فعول خداونود نیوز تلقوی
می گردد و از سوی دیگر با نامتناهی و غنوی بوودن خداونود متعوال و نفوی هور گونوه
7
محدودیتی از حقتعالی ناسازگار است.
فرع دوم که نظریّة صدر المتألهین نیز بر آن مبتنی اسوت خداونود را وجوود خواا
هیچ ماهیّتی نمی داند تا مستلزم امکان خداوند باشد بلکه وجوود برتور هموة ماهیّوات و
مفاهیم کمالی است به موجب این تعدیل ،تمایز وجود برتر ماهیّت و وجود خواا آن
از نوع تمایز تشکیکی بین کامل و ناقص است که مشمول وحدت عینوی تشوکیکیانود
چنانکه برخی از آیات قرآن بر آن داللت دارند 8نه از نوع تباین به تمام ذات که مستلزم
نفی هر نوع مناسبتی بین وجود خدا و وجود مخلوح اسوت و ثانیواً تعبیراتوی همچوون
﴿یَدُ اللَّوهِ فَوْحَ أَیْدِیهمْ﴾و ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّوهِ﴾ معنای الهی غیرامکانی پیدا میکنند بیآنکه

مستلزم تجسّم و امکان خداوند باشد و بی آنکه مستلزم حمل این تعبیورات بور خوالف
ظهور نهایی 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
منسوب اند نه ذات وی و ثانیاً از آن حیث که مصداح وجودند به خداوند هم منسوباند
نه از آن حیث که مصداح نقص و عدماند(صدرا381-380/6 ،1381 ،؛ عبودیّت-234/2 ،1392 ،
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 .)237این نظریّه را نیز به نحوی میتوان تقریر صحیح نظریّة امر بیناألمرین دانست کوه
خالی از هر گونه شوائب تفوی و جبر است چنانکه در ادلّة نقلی نیز هر گونه جبور و
تفویضی از این نظریّه نفی گردیده است(کلینی1407 ،ح.)160/1 ،
.3-2حملصفاتووجودبرخداوندومخلوقات 
یکی از نزاع هایی که میان حکما و عرفا شکل گرفته است در باب نحوة حمل وجوود و
صفات به صور ت مشترک بر خداوند و مخلوقات است .عرفا معتقدند که وجود در این
دو حمل مشترک لفظی 9است چرا که سنخ وجودی که برای مخلوقات است متفاوت از
سنخ وجودی است که برای خداونود متعوال اسوت (قیصوری92 ،1381 ،؛ قموی34 ،1379 ،؛
حسنزاده آملی .)213/5 ،1381 ،حکما نیز در مقابل بر مشترک معنوی بودن وجود در حمل
تأکید مینمایند (طباطبایی1436 ،ح14-12 ،؛ آشتیانی )193 ،1370 ،و شاهد بر مدّعای خوود را
این مطلب قرار دادند که به هر دو موجود گفته میشود .یکی از تقریرات عرفا در اینکه
وجود مشترک لفظی است و حمل آن بر خداونود و مخلوقوات متفواوت اسوت توجّوه
نمودن به وجود ربطی مخلوقات و وجود استقاللی خداوند است(ر.ک :ابون عربوی ،بوی توا،
594/1؛ آشتیانی .)26 ،1376 ،در عبارت «اهلل موجود» حمل موجود بر خداوند بوه صوورت
استقاللی صورت می گیرد امّا در عبارت «مخلوقات موجووده» حمول موجوود بوه نحوو
وجود ربطی و غیراستقاللی است چرا که مخلوقات عین ربطاند(هجوویری1428 ،ح)215 ،
و اطالح موجود بر آنها به معنای وجود استقاللی آنها نمیباشود(حسوینی تهرانوی1437 ،ح،
 )388/1و در واقعی نوعی مسامحه است که آنها در برابر خداوند موجود مستقلی لحواظ
شوند چرا که وجود ربطی در مقابل وجود مستقلی ،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 میخواهد تعبیور بوه وجوود بنمایود ،بوه صوورت
ناخودآگاه وجود مستقلی لحاظ می نماید واال وجود به صورت محمولی برای چیزی که
عین ربط است ممکن نخواهد شد .مالصدرا نیز بر اینکوه وجوود بوین وجوود ربطوی و
وجود مستقل مشترک لفظی اسوت تأکیود موینمایود(صودرا )95-92/1 ،1383 ،امّوا عالموه
طباطبووایی بووه شوودّت مشووترک لفظووی بووودن وجووود در چنووین مسووألهای را انکووار
مینماید(طباطبایی )41-35/1 ،1394 ،و آن را مشترک معنوی میداند.
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اگر تقریرات دیگر عرفا در باب وجود لفظی بودن وجود قابل دفاع نباشود ،چنوین
تقریری که مبتنی بر وجود رابط بودن مخلوقات است وجیه به نظر میرسد و نمیتووان
از صرف اینکه وجود بر هر دو قابل حمل است ،مشوترک معنووی بوودن وجوود را بوه
دست آورد ،چرا که در حمل چیزی بر چیز دیگر نیازی به دانستن خصوصیّات تفصیلی
محمول و موضوع و اینهمانی این دو نیست زیرا مالک حمول صورف امکوان ارتبواط
محمول با موضوع است نه اتّحاد ماهوی محمول با موضوع.
.3حملبراساسانحاءوجودبرایماهیّت 
در ذیل بحث انحاء وجود برای ماهیّت یک وجود خاا و یک وجود جمعی برای
ماهیّت لحاظ می شود .وجود خاا ماهیّت ،مصداح ماهیّت بشرط ال است که
مجموعهای از کماالت و نقائص است بهگونهای که کماالت جنسی و فصلی ماهیّت را
10
واجد است و کماالت ماهوی ماهیّات دیگر را فاقد است(عبودیّت161/1 ،1395 ،؛ صدرا،
 .)206/3 ،1383در اینجا وجود جمعی ،وجود برتر وجود ماهیّت خاا تلقی میگردد و
بر این اساس میتوا ن از طریق حمل میان وجود جمعی و وجود خاا ارتباط برقرار
نمود .اشکالی که در این زمینه مطرح می گردد این است که وجود خاا 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 طریق حمل
میان این دو تحت عنوان وجود برتر ارتباط برقرار نمود .پاسخ به این اشکال بر مبنای
وجود ربطی و تشکیک در وجود به صورت مستقل پی گرفته میشود.
.1-3تقریرنحوةحملبراساستشکیکدروجود 
بور اسواس مراتووب تشوکیکی وجوود ،وجووود برتور مبوودأ اثور بورای آثوواری اسوت کووه
در وجود سافل یافت می شود یعنی وجود برتر سنخی از حقیقت است و هنگامی که به
نحو برتر و کاملتر یافت میشود مبدأ اثر است و هنگامی که به نحوو نواقصتور یافوت
می شود خود اثر است نه اینکه خود اثر حقیقتی مباین با حقیقت مبودأ باشود (عبودیّوت،
 .)165-163/1 ،1395توضیح آنکه در فضای تشکیک وجود برتور هماننود یوک مخوروط
برعکس میماند که پایین آن که عالم ماده است ضویقتورین عووالم اسوت و در بواالی
مخروط خداوند متعال وجود دارد .در چنین فضایی وقتی گفته می شود که وجود برتور
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کماالت وجود سافل را دارد به این معنا نیست که همان نقطهای که در انتهای مخوروط
وجود دارد در باالی مخروط نیز موجود است بلکه به این معنا است که هر مقداری که
در پایین وجود دارد به ازایش م قداری برتر از آن در باالتر وجود دارد لذا وجوود برتور
کماالت وجود پایین را دارد امّا نه بشخصه بلکه بمثله و میتوان از طریوق حمول میوان
وجود برتر و وجود سافل ارتباط برقرار نمود بدون آنکه عدم وجود کمواالت شخصوی
در وجود برتر خللی در حمل وارد نماید.
.2-3تقریرنحوةحملبراساسوجودرابط 
در فضای وجود رابط از آنجا که این وجود از استقاللی برخوردار نمیباشد نمویتووان
وجود سافل را منفک از وجود برتر تلقی نمود ،لذا برای تصویر وجود سوافل و وجوود
برتر به جای مخروط بایستی از دایرههای تو در تو استفاده نمود به گونوهای کوه دایوره
ک وچک در داخل دایره بزرگ قرار گرفته است .در چنین حالتی دایره بزرگ کوه وجوود
برتر باشد دایره کوچک را که وجود سافل باشد بشخصه و بعینه در داخل خوود دارد و
دایره بزرگ در دایره پایینی به میزان ظرفیت دایره کوچک وجود دارد.
طبق این تعبیر وجود برتر عالوه بر اینکه کماالت وجود پایین را دارد خود وجودش
را هم دارد نه اینکه 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 اینکه این جسم از خداوند متعوال نشوأت گرفتوه و تنوزّل یافتوه
باشد ،بلکه خداوند در حال حاضر و در همان موطن مادّی ،از کماالت جسم برخوردار
است .کماالت جسم از آن خدا است که در قالب جسم ظهور کورده اسوت و ثوانی در
مقابل خداوند یافت نمی شود که کماالتی را داشته باشد که خداونود بوه عنووان وجوود
برتر آن را نداشته باشد(ر.ک :گروهی از نویسندگان1427 ،ح.)157-156 ،
این م طلب مبتنی بر معیّت خداوند متعال با تمام عوالم است امّا اگر از حیث نحووة
برخورداری خداوند از کماالت وجود سافل در مرتبة 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 نماید چرا که در آن مقام عوالمی خلق نشدهاند تا از
طریق معیّت خداوند با آنها اشکال مرتفع شود .لذا آن طور که بوه عنووان نمونوه جسوم
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شاغل فضا است ،خداوند اینچنین خصوصیّتی ندارد چراکه مجرّد تام است و فضایی را
اشغال نمی کند .حال برای پاسخ به اشکال باید خصوصیّات وجود سافل را تحلیل نمود
که آیا شاغل فضا بودن کمال است یا نقص؟ وقتی جسمی مانند میز فضوایی را اشوغال
می کند ،این خصوصیّت در یک مکان خاا احساس می شود و در مکانهای دیگر این
جسم یافت نمی شود امّا اگر جسمی وجود داشته باشد کوه هموه جوا را پور کنود گفتوه
نمی شود که مکان دارد .پس مکان در موارد محدودیّت مطرح میشود و بودن در مکانی
از نبودن در مکان های دیگر ،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 برتر نوه تنهوا
نقصی بر برتر بودن وجود برتر وارد نمیکند بلکه نشانه کمالش میباشد .در هر صورت
وجود برتر چه بر اساس وجود رابط تقریر شود و چه بر اساس تشکیک در وجوود ،از
کماالت وجود سافل برخوردار است و برقراری ارتبواط بوین ایون دو از طریوق حمول
بی اشکال به نظر می رسد ،خصوصاً اگر حمل ارتباط میان وجود سوافل و برتور تعریوف
گردد ،چنین حملی از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.
.4میزانداللتحملبرنحوةوجودماهیّت 

اصالةاملاهیه ،دو مبحث موجود بودن کلّی طبیعی و کیفیّت

اصالةالوجود با

در ذیل نزاع
اتّصاف ماهیّت به وجود مطرح میگردد .در این دو مبحث میان اصالةالوجودیها آراء

متفاوتی بیان گردیده است .اگرچه همگی بر اصالت داشتن وجود تأکید مینمایند امّا در
رابطه با نحوة وجود ماهیّت و حقیقی یا اعتباری بودن آن اختالف دارند .شاید علّت
اصلی این معرکة آراء ،عدم شناخت میزان داللت حمل در اثبات نحوة موجودیّت است.
اگرچه حمل میتواند دال بر موجود بودن ماهیّت باشد امّا نمیتواند نوع موجودیّت
موضوع را مشخّص نماید و بایستی در این طریق از امور دیگری 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 -1 :موجود اوّل یعنی در خارج مفهوم بر واقعیّتی
صدح میکند و مصداقی از مفهوم را در خارج میتوان یافت ولی مصداح خارجی
همان مفهوم مذکور نمی باشد .یعنی در خارج چنین مفهومی منشأ انتزاع دارد ولی مابهازا
ندارد -2 .موجود دوم :موجود به این معنا که خارج از چنین مفهومی پر شده باشد و
در واقع موجود به این معنا یعنی پر کنندة جهان خارج و تشکیل دهندة مأل بیرون .حال
در نحوة موجودیّت ماهیّت با توجّه به این دو قسم از وجود به طور کلی سه نظریّه
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پدید آمده است :مالصدرا معتقد است ماهیّت به معنای اوّل حقیقتاً و بالذات موجود
است و به معنای دوم مجازاً و بالعرض موجود است(صدرا)492-491/1 ،1383 11،؛ آیتاهلل
مصباح یزدی معتقد است که ماهیّت نه به نحو اوّل و نه به نحو دوم موجود نیست مگر
مجازاً و بالعرض(مصباح یزدی )340/1 ،1374 ،استاد فیّاضی معتقد است که ماهیّت به هر
دو معنای وجود حقیقتاً و بالذات موجود است(طباطبایی44-43/1 ،1394 ،؛ عبودیّت،1395 ،
.)128/1

حال نقش حمل در این نزاع بدین صورت مشخّص می گردد که استاد فیّاضی 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 همانگونه که موجود بر ماهیّت حمل میگردد ،ماهیّت در خارج نیوز وجوود
دارد .اشکال این نظریّه این است که میوان معنوای موجوود اوّل و موجوود دوم تفواوتی
گذاشته نشده است و میان این دو موجود خلط صورت گرفتوه اسوت .اگرچوه موجوود
حقیقتاً بر انسان حمل میگردد ،امّا دلیل نمی شود که ماهیّت در خارج موجود به معنوای
دوم باشد؛ به عبارت دیگر برای حمل موجوود بور مفهووم انسوان ،صورف اینکوه منشوأ
انتزاعی در خارج برای مفهوم وجود داشته باشد ،کفایت میکند کوه حمول موجوود بور
مفهوم انسان حقیقی دانسته شود .لذا منشأ انتزاع یا مابه ازا داشتن امری نیست که بتووان
از طریق حمل به آن دست یافت و حمل از چنوین داللتوی برخووردار نیسوت .آیوتاهلل
مصباح یزدی در جهت مقابل نظریّة پیشین حرکت موینمایود و از موجوود دوم نبوودن
ماهیّت به سمت موجود اوّل نبودن آن حرکت مینماید و نهتنها در خارج برای ماهیّوت
مابه ازا قائل نمی باشد بلکه منشأ انتزاع برای ماهیّت نیز قائل نمیگردد .در حوالی کوه در
رابطه با صدح موجود بر انسان نمی توان تردیدی نموود و در ایون زمینوه نظریّوة آقوای
فیّاضی حقیقتاً است امّا همان گونه که عدم صدح موجود به معنای اوّل بر ماهیّت صحیح
نمیباشد ،داللت صدح موجود بر مابه ازا داشتن ماهیّت نیز امر ناصووابی اسوت .لوذا در
اینجا می توان از نظریّة مالصدرا دفاع نمود که ماهیّت حقیقتاً بر موجود بوه معنوای اوّل
صدح می کنود بودون آنکوه چنوین صودقی دال بور مابوه ازا داشوتن ماهیّوت در خوارج
بنماید(عبودیّت.)128 /1 ،1395 ،
شاید یکی از عللی که موجب شده است حکم موجود به معنای اوّل بر موجوود بوه
معنای دوم سرایت داده شود و برای ماهیّت مابه ازایی لحاظ شود و یا حکم موجود بوه
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معنای دوم به معنای اوّل سرایت داده شود و منشأ انتزاع داشتن ماهیّت نیز زیور سوؤال
برود؛ این نکته باشد که حمل به معنای اتّحاد مواهوی و هوهویوت لحواظ شوده اسوت
چنانکه مالصدرا نیز قائل به اتّحاد ماهوی در حمل می باشد .لوذا تنهوا اشوکالی کوه بور
مالصدرا باقی می ماند آن است که نبایستی حمل را به معنای اتّحاد ماهوی دانست بلکه
حمل را بر اساس مبنای اصالةالوجود ارتباطی میان الیههای ادراکی انسان دانست که هر
کدام از این الیه های حسّی ،خیالی و عقلوی از حقیقوت برخوردارنود و حمول موجوب
ارتباط و اتّصال این حقایق با یکدیگر می گردد بدون آنکه نیوازی باشود کوه میوان ایون
حقایق این همانی برقرار نمود.
نتیجه 
مالک تحقّق حمل و میزان داللت آن بر حقایق عالم هستی یکی 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 این 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 بی معنا و در مقابل ارتباط و اتّصال برخی از حقایق با
یکدیگر جایگزین مناسبی برای اتّحاد ماهوی موضوع و محمول تلقّی گردد .بر این
اساس حمل حقیقت و رقیقت نیز نه به معنای اتّحاد ماهوی وجودات طولی با یکدیگر
بلکه به معنای ارتباطات خاصی است که میان آنها برقرار میگردد لذا اصرار مالصدرا
بر اتّحاد ماهوی این وجودات موجّه به نظر نمیرسد چرا که از سویی بر مبنای

اصالةالوجود ،امور ماهوی اموری اعتباریاند و از چنان ارزش باالیی برخوردار

نمی باشند تا به عنوان یک عنصر اساسی در تحقّق حمل تلقّی گردد و از سمت دیگر
چنین اتّحادی میان حقایق عالم بیمعنا به نظر میرسد .در نهایت ،دقّت در میزان
پرده برداری حمل از واقعیّت و توجّه به موجوداتی که در خارج تنها منشأ انتزاع دارند و
تمایز 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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نوشتها


پی
 .1مرحوم مالصدرا معتقد است که هر انسانی که مثالً ربالنوع گاو را مشاهده کند حساش از آن
ربالنوع نسبت به این گاو پایینی حس همان مفهوم کلی است که انسان نسبت به گاو پایینی دارد که به
آن اتحاد ماهوی میگویند در حالی که در اینجا هم کلی گاو با گاو پایینی ارتباط دارد نه اتحاد(ر.ک.
صدرا.)228- 225/7 ،1380،
 .2تعلیقه عالمه طباطبایی بر اسفار.
 .3مالصدرا در تعلیقة خود بر حکمة االرشاق نظیر مطلب مذکور را اینچنین بیان مینماید« :فقد علم أن
حلقیقة واحدة نشآت وجودیة بعضها أشد جتردا و أکثر ارتفاعا عن التکثر و االنقسام و عن لواحق األجسام.
فإذا جاز أن تکون صورة واحدة عقلیة يف غایة التجرد صورة مطابقة ألعداد کثرية من صور جسامنیة يف غایة
التکثف بحیث یتحد هبا و حيمل علیها هبو هو ،فلیجز کون صورة واحدة عقلیة هي روح القدس صورة
مطابقة لنفوس کثرية إنسیة تکون هویتها متام تلك اهلویات النفسانیة» (صدرا )288/4 ،1392 ،مال عبد اهلل
زنوزی نیز صریح و مفصل به این ادعا پرداخته است (ر.ک :زنوزی.)316 ،1397 ،
 .4نا آشنایان با حکمت چنین جمالتی را به طریق حمل شایع صناعی میفهمند لذا قائالن چنین
سخنانی را تکفیر اعتقادی یا عملی می نمایند 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 ذره ای نقص به خداوند متعال باشند هر چند ممکن است ادب الهی اقتضا
میکند چنین عباراتی در رابطه با خداوند متعال به کار برده نشود.
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
الساموات َو األ ْر َض﴾(بقره)255/؛ ﴿ َو
 .5آیاتی همچون ﴿ َیداَّللهِ َف ْو َق َأ ْیدهيِ ْم﴾ (فتح)10/؛ ﴿ َوس َع ک ْرسیُّه ه
ْشق و املَْغ ِْرب َف َأینَام تو ُّلوا َفثَم وجه اَّللهِ إِ هن اَّللهَ ِ
واس ٌع عَلیم﴾(بقره.)115/
ه َ ْ
ْ َ
َّللهِ املَْ ْ ِ َ
ِ
ت﴾(انفال)17/؛ ﴿إِ هن اَّللهَ الَ یغ رَري َما بِ َق ْو ٍم َحتهى یغ رَريوا َما
ت إِ ْذ َر َمیْ َ
َ ﴿ .6ف َل ْم َت ْقتلوه ْم َو لک هن اَّللهَ َقتَ َله ْم َو َما َر َمیْ َ
ِ
ِ
َما بِ َأنْف ِس ِه ْم﴾ (رعد)11/؛ ﴿إِ ْذ ََتْلق ِم َن ال رط ِ
یها َفتَکون َط ْري ًا بِإِ ْذ ِِن َو ت ْ ِْبئ ْاألَک َْم َه
نی ک ََهیْئَة ال هط ْ ِري بِإِ ْذ ِِن َفتَنْفخ ف َ
ص بِإِ ْذ ِِن َو إِ ْذ َت ِْرج املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِِن﴾»(مائده.)110/
َو ْاألَ ْب َر َ
ِ
ِ
َ ﴿ .7یا َأ ُّ َهيا النهاس َأنْتم ا ْلف َق َراء إِ ََل اَّللهِ َو اَّلله ه َو ا ْلغَن ُّي ْ
احلَمید﴾(فاطر.)15/
ٍ
ِ
ِ
ِ
شء عَ ِلیم﴾(حدید.)3/
﴿ . 8ه َو ْاألَ هول َو ْاْلخر َو ال هظاهر َو ا ْلبَاطن َو ه َو بِک رل َ ْ
 .9مقصود از اشتراک لفظی در اینجا متفاوت از اشتراک لفظی در اصول فقه و منطق است ،چرا که
اشتراک لفظی در این علوم به معنای این است که لفظی دارای چندین وضع است و هر یک دارای
واضعی خاا می باشد اما شأن مباحث فلسفی این نیست که به دنبال واضع و وضعهای مستقل برای
الفاظ باشد بلکه مقصود از اشتراک لفظی در اینجا این است که یک 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 یا وضع تعینی،
منقول و مرتجل داشته باشند.
 .10شرح أصول الكافي.
 .11احلکمة املتعالیة ىف األسفار العقلیة األربعة.
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قرآن کریم
آشتیانى ،سیّد جالل الدین ،شرح مقدمة قیصرى بر فصوا الحکم ،انتشارات امیر کبیور ،تهوران،
.1370
وووووووووووووووووووووووو  ،هستى از نظر فلسفه و عرفان ،دفتر تبلیغات اسالمى حوزة علمیة قوم،
.1376
ابن عربى ،محیى الدین ،الفتوحات املکیة 4 ،ج ،انتشارات دار الصادر ،بیروت ،بیتا.
بغدادى ،عبد القاهر ،أصول اإلیامن ،حتقیق اباراهیم مماد رمضاان ،دار و مکتباة اهلا،ل ،باريوت،
2003م.
سمنانى ،عالء الدوله ،مصنّفات فارسى سمنانى ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ،تهران.1383 ،
اجلیىل عبد الکریم ،األسفار عن رسالة األنوار فیام یتجىل ألهل الذکر من األناوار ،مصاحح :عاصام
ابراهیم الکیاَل احلسینى الشاذَل الدرقاوى ،دار الکتب العلمیة ،بريوت1426 ،ح.
حسن زاده آملى ،حسن ،کلمه علیا در توقیفیت اسماء ،دفتر تبلیغات اسالمى ،قم.1376 ،
ووووووووووووووووووو  ،هزار و یک کلمه6 ،ج ،انتشارات بوستان کتاب ،قم.1381 ،
حسینی تهرانى ،سید محمد حسین ،لب اللباب در سیر و سولوک ،انتشوارات عالموه طباطبوایى،
مشهد1419 ،ح.
حسینی تهرانی ،سید محمد صادح ،نور مجرد ،انتشارات عالمه طباطبایی ،مشهد1437 ،ح.
حقى بروسوى ،اسماعیل ،تفسیر روح البیان 10 ،ج ،انتشارات دار الفکر ،بیروت ،بیتا.
حلی ،حسن بن یوسف ،استقصاء النظر يف القضاء و القدر ،دار اإلنباء الغیب ،مشهد1418 ،ح.
اااااااااااااااااااا  ،کشف املراد يف رشح جترید االعتقاد ،مؤسسة النْش اإلس،مي ،قم1413 ،ح.
خمینى ،روح اهلل ،ترجمه و شرح دعاى سحر ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره) ،تهران،
.1388
زنوزی ،مال عبداهلل ،لمعات الهیه ،انتشارات انجمن فلسفه ایران ،تهران.1397 ،
رازى تهرانى ،میر قوامالدین محمد ،دو رساله فلسفى عین الحکمة و تعلیقات ،تصحیح و تعلیوق
على اوجبى ،انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمى ،تهران.1378 ،
سبحانى ،جعفر ،بحوث فوی الملول و النحول 9 ،ج ،مؤسساة النْشا اإلسا،مي -مؤسساة اإلماام
الصادق(ع) ،قم1416 ،ح.
سبزوارى ،هادی ،رشح املنظومة ،تحقیق حسن حسون زاده آملوى 5 ،ج ،انتشوارات نواب ،تهوران،
.1379
سهروردی ،شهاب الدین ،مجموعه مصنفات شیخ اشراح ،تصحیح و مقدمه هانرى کربن و سوید
حسین نصر و نجفقلى حبیبى ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ،تهران.1375 ،
صدر الدین شريازى ،ممد بن ابراهیم ،تعلیقاه بار رشح حکماة االرشاق ،بنیواد حکموت اسوالمی
صدرا ،تهران.1392 ،
اااااااااااااااااااااااا  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة ،تحقیق غالمرضا اعوانی 9 ،ج،
ج ،1بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.1383 ،
ااااااااااااااااااااااااا  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة،تحقیق احمد احمودی 9 ،ج،
ج  ،6بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.1381،
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ااااااااااااااااااااا  ،احلکمة املتعالیة ىف االسفار العقلیة االربعة ،تحقیق مقصود محمدی 9 ،ج، ،
ج  ،7بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.1380.،
ااااااااااااااااااااا  ،شرح أصول الکافی 4 ،ج ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگوى ،تهوران،
.1383
طباطبایی ،ممد حسنی ،بدایة احلکمة ،تعلیقات عباسعلی زارعی سبزواری ،مؤسسه نشور اسوالمی،
قم1436 ،ح.
ااااااااااااااااااااا  ،هنایة احلکمة ،تعلیقات غالمرضا فیاضی 4 ،ج ،انتشارات امام خمینوی ،قوم،
.1394
اااااااااااااااااااااا  ،احلکمة املتعالیة ( با حاشیه عالمه طباطبائى) ،انتشارات مکتبة المصوطفوی،
قم ،بیتا.
ووووووووووووووووووووو  ،توحید علمى و عینى ،انتشارات عالمه طباطبایى ،مشهد1417 ،ح.
طوسى ،نصیر الدین ،شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات 3 ،ج ،نشر البالغه ،قم.1375 ،
قمى ،قاضى سعید ،شرح االربعین ،مصحّح :نجفقلى حبیبى ،میراث مکتوب ،تهران.1379 ،
قیصرى ،داود ،رسائل قیصرى ،مصحّ ح :سید جالل الدین آشتیانى ،مؤسسه پژوهشوى حکموت و
فلسفه ایران ،تهران.1381 ،
عبودیّت ،عبدالرسول ،درآمدی به نظام حکمت صدرایی (هستی شناسی و جهوان شناسوی) 3 ،ج،
انتشارات سمت ،قم.1395 ،
ووووووووووووووووو  ،درآمدی به نظام حکموت صودرایی(معرفوت شناسوی و خداشناسوی) 3 ،ج،
انتشارات سمت ،قم.1392 ،
قشیرى ،ابوالقاسم عبدالکریم ،رشح أسامء اَّلل احلسنى ،مصحح :عبد الارف ساعید و ساعد حسان
ممد عىل ،دار احلرم للرتاث ،قاهره1422 ،ح.
کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکايف 8 ،ج ،انتشارات دار الکتب اإلس،میة ،تهران1407،ح.
گروهى از نویسندگان ،النور األبهر فى الدفاع عن الشیخ األکبر ،مصحح :احمد فرید المزیدى ،دار
الذکر للنشر و التوزیع ،قاهره1427 ،ح.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،آموزش فلسفه ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.1374 ،
مطهری ،مرتضی ،شرح منظومه ،انتشارات صدرا ،قم.1373 ،
ملکى تبریزى جواد ،رساله لقاء اهلل ،مصحّح :صادح حسن زاده ،آل على علیه السالم ،قم.1385 ،
میبدى ،احمد بن محمد ،خالصه تفسیر ادبوى و عرفوانى قورآن مجیود از کشوف األسورار 2 ،ج،
انتشارات اقبال ،تهران.1352 ،
میر داماد ،محمد باقر ،مصنفات میر داماد ،اهتمام عبد اهلل نورانى ،انتشارات انجمن آثار و مفواخر
فرهنگى ،تهران.1385 ،
هجویرى ،ابوالحسن على ،کشف المحجوب (معرب) ،محمود احمد ماضوى ابوو العوزائم ،مکتباة
الثقافة الدینیة ،قاهرة1428 ،ح.

