
 

 
 
 

 

در  »تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد«ي کارکردهاي قاعده
 ي مالصدرافلسفه

 

 ∗سیدمصطفی موسوي اعظم
 

 چکیده
تحقق مفاهیم گوناگون «از مبانی تأثیرگذار در حکمت صدرایی، 

فراوان ازسوي هاي است که با وجود پژوهش» به وجود واحد
صدراپژوهان، به نقش و جایگاه آن پرداخته نشده است. پژوهش 

هاي فلسفی مالصدرا حاضر حاکی از آن است که بسیاري از نوآوري
تحقق مفاهیم گوناگون به وجود «ي در گروي فهمِ دقیقِ جایگاه قاعده

ي دیدگاه کارگیري این قاعده ازسوي مالصدرا و ارائهاست. به» واحد
و نقد آراي پیشنیان در مسائلی چون رابطه عاقل و معقول،  نوین

ترکیب اتحادي، اصالت وجود و ماهیت، تبیین مالكِ حمل شایع 
ي اسما و صفات با ذات الهی، از ي نفس و قوا و رابطهصناعی، رابطه

شود. روش هاي این پژوهش است که به تفصیل بدان اشاره مییافته
تحلیلی است که با مراجعه و استفاده -یپژوهش در این مقاله، توصیف

 از منابع اصلی صورت گرفته است.

 .. کارکرد5قاعده،  4، مالصدرا .3، فلسفه. 2د، . واح1 هاي کلیدي:واژه
 

 مقدمه. 1
تحقق مفاهیم و «توان آن را از مبانی فلسفه صدرایی برشمرد ازجمله قواعدي که می

اش، تاکنون توجهی درخور به رغم جایگاهِ کلیديبهاست، که » معانی گوناگون به وجود واحد
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مختلفی یاد کرده است. صدرا گاهی  يآن صورت نگرفته است. مالصدرا از این قاعده به انحا
، 28آورد (میان میسخن به» معانی متعّدد بر وجود واحدصدق و اجتماع «از آن با عنوان 

» فاهیم مختلف بر وجود واحدصدق و اجتماع م«). گاهی بر 335، ص: 6؛ ج218، ص: 3ج
)؛ و در برخی موارد تحت 350-347، صص: 3؛ ج176-174، صص: 1تصریح دارد (همان، ج

، 3کار برده است (همان، ج، این قاعده را به»صدق حقایق گوناگون بر وجود واحد«عنوان 
وت تفاحقیقت و معنا ، مفهوم). هرچند از حیث معنایی میان 335، ص: 6؛ ج326-325صص: 

 است، اما این اختالف تعابیر، از واقعیت واحدي حکایت دارد.
ي نظام هستی (ذات ي این قاعده تمامی موجودات عالم، از سرسلسلهازنظر صدرا، دامنه

ترین مراتب هستی را دربردارد. تمامی موجودات عالم به مفاهیمی متعددي الهی) تا پست
که تغایر مفهومی و اختالف به  نحويشوند، بهچون وجود، شیئیت، جزئیت و... متصف می

همانا هر موجودي متصف به «... شود: حسب معنا، لزوماً به کثرت در ذاتشان منجر نمی
که اشاره شد، تغایر شود و چنانمفاهیم گوناگونی مانند وجود، شیئیت، جزئیت و غیر آن می

). 232 -230، صص: 7ان، ج(هم 1»شودو اختالف مفاهیم، منجر به کثرت در ذات آن نمی
تأثیر ي صدرایی را تحتاي، بسیاري از مسائل مهم فلسفهاین قاعده با چنین پهنا و گستره

 قرار داده است. 
وجود واحد، دو وجه دارد: نخست آنکه بر وجود واحد، ي تحقق مفاهیم گوناگون بهقاعده

ي لیت، تشخص که بر همهکند، مانند مفاهیم وجود، شیئیت، فعمفاهیم متعددي صدق می
صدق است. اما وجه دوم، مختص به موجودات امکانی است و براساس استعداد موجودات قابل

رسند، و موجود هرچه از و حرکت جوهري استکمالی، از نقص به کمال و از قوه به فعلیت می
برخی، یابد. به باور شدت وجودي بیشتري برخوردار شود، صدق معانی وجودي برآن شّدت می

نظري ي فیلسوفان مسلمان است و در پذیرش آن اختالفوجه نخست قاعده، مورد وفاق همه
 ).186 ، ص:21( نیست، اما وجه دوم قاعده از اختصاصات نظام فکري صدرایی است

ي پیشین در بسیاري از مواضع، حال، در بیانات صدرا، چنین نمایان است که فالسفهبااین
اند و آن را در بسیاري از مواضع که التفات به آن راهگشاست، فلت کردهاز هر دو وجه قاعده غ

درك، سوءفهم و اند. به باور نگارنده، غفلت یا نپذیرفتن این قاعده منجر به عدمکار نگرفتهبه
اي چون اصالت وجود و ماهیت، اتحاد عاقل و معقول، ترکیب شبهات در مسائل فلسفی يالقا

و صفات، با ذات  ي اسماي نفس و قوا و رابطهابطهي حمل، رسألهاتحادي ماده و صورت، م
ي مذکور ازسوي الهی شده است. در این جستار، نگارنده درصدد نمایاندن کارکردهاي قاعده

 صدرالمتألهین، در موارد فوق است. 
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 »اتحاد عاقل و معقول«ي . حل مسأله2
سینا بررسی کرده باشد. بار ابننخستینرسد که امکان وقوع اتحاد وجودي را نظر میبه

). سهروري 296ـ295، صص: 3، ج20دانست (بوعلی اساسًا اتحاد دو موجود را محال می
یافتن دو شیء در موجود واحد مناقشه کرد. ي استدالل، بر عینیتسینا، با ارائهتأثیر ابنتحت

حاد، یا طرفین موجودند که در ازنظر سهروردي اتحاد دو شیء اساساً ناممکن است؛ زیرا در ات
این صورت، اتحادي روي نداده است و اگر هر دو معدوم شوند، باز اتحادي در کار نیست و در 

، 16صورتی که یکی از طرفین باقی ماند و دیگري از بین رود، اتحادي تحقق نیافته است (
خر رازي و ). این نگرش را فیلسوفانی چون ف538، ص: 17؛ 223، ص: 4؛ ج400، ص: 1ج

ند آوردي اتحاد شیئین دلیل خواجه نصیر طوسی نیز پذیرفته بودند، و در آثار خود بر استحاله
 ).78ـ77، صص: 1، ج1(

بلکه با استناد به  ،تنها اتحاد وجودي را امري محال ندانستصدرا برخالف پیشینیان، نه
منظور . بهمسلم تلقی کردي تحقق مفاهیم و معانی کثیر به وجود واحد، آن را امري قاعده

کنیم. ي اتحاد عاقل و معقول اشاره میسینا بر استحالهتوضیح این مسأله، به استدالل ابن
را » الف«آورد: به فرض پذیرشِ اتحاد عاقل و معقول، اگر عاقل سینا چنین استدالل میابن

ذات عاقل که  .1آید: را تصور کند، سه فرض پیش می» ب«شود، اگر » الف«تعقل کند، و 
شود که در این صورت، ذات با هر تعقلی متحد می» ب«رود و با است، از بین می» الف«همان 

ماند که در این صورت باقی می» الف«رود و همان . ذات عاقل از بین نمی2یابد؛ تغیر می
ت ي این فرض، آن اسشود. الزمهمتحد می» ب«و » الف«. ذات عاقل با 3آید؛ خلف پیش می

آنکه اند، متحد شود؛ حالکه واجد ماهیات گوناگونکه عاقل با تمام معقوالت مختلف، درحالی
ي طوسی فرض سوم را از دو فرض دیگر دهد. خواجهي چنین امري میعقل حکم به استحاله

 ).294، ص: 3، ج20داند (تر میتر و قبیحشنیع
کند که تحقق این نکته اشاره می ي طوسی، بهسینا و خواجهصدرا در نقد فرض سوم ابن

بر تحقق ي اتحاد عاقل و معقول، پذیر است و اتفاقًا حل مسألهطرفین به وجود واحد امکان
نکردن مفاهیم کثیر در وجود واحد مبتنی است و مشکل منکران اتحاد عاقل و معقول، در توجه

ها بازگشت. دلیل اب به آناکنون باید به احتجاجات شیخ و جو« ي کلیدي است:به این قاعده
چنین است که اگر دو امر متحد، کماکان موجود باشند، در آن  اشاراتعام مورد اشاره در 

صورت دو موجود متمایز خواهند بود. این سخن ازسوي ما پذیرفتنی نیست؛ زیرا مفاهیم 
اطق دو گوناگون، به حسب معنا، جواز تحقق به وجود واحد را دارند؛ براي مثال حیوان و ن

آنکه آن دو، موجود به وجود توان یکی را از دیگري جدا کرد، حالمعناي متغایرند که می
سینا) این است که دو امر متحد، دو موجودند، نه یک اند... و سخن ایشان (ابنواحدِ انسان
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موجود، اما سخن ما این است که آن دو به وجود واحد موجودند و در تحقق معانی متغایِر 
 ).326، ص: 3، ج28» (آید...اي پیش نمید به وجود واحد، استحالهموجو

کند که موجودیت دو معنا لزوماً به معناي در عبارت فوق، مالصدرا باصراحت بیان می
موجودیت انضمامی آن دو مفهوم و معنا نیست؛ بلکه این امکان محتمل است که مفاهیم و 

مالعبداهللا زنوزي که متأثر از صدرالمتألهین است، یابند. معانی متعدد، به وجود واحد تحقق 
و جواب از دلیل دوم که نافی مطلق اتحاد است، آن است که «گوید: سینا میدر پاسخ ابن

داریم که المحاله باید متمایز در وجود باشند. کنیم که هر دو موجودند و مسلم نمیاختیار می
انسانی، موجود به یک وجودند با اینکه  بینی که معنی حیوان و ناطق، در نوع شریفنمی

آنکه در ذیل مقدمات، گفته حیوان در نوع دیگر، بدون ناطق متحقق و موجود است و حال
توانند به یک وجود، موجود شوند... و آنچه در علم شد که معانی متعدد و ماهیات متکثره، می

از اثنینیت، اثنینیت در وجود کلی، از علم الهی ثابت است که اتحاد اثنین محال است، مراد 
است؛ به این معنی که دو چیزي که هریک به وجود خاص خود موجود باشند، متحدالوجود 

توانند شد و اال برهانی قائم نیست که معانی متعدده به حسب بدایت یا نهایت، به وجود نمی
این معنا قائم  توانند شد؛ بلکه براهین متکثره، از جهات متعدده، برخالفواحد موجود نمی

 ).325، ص: 13» (است
ها فرضي فوق، پیشبر قاعدهي اتحاد عاقل و معقول، عالوهتوضیح است که نظریهالزم به

و مبانی متعددي دارد؛ قواعدي چون اصالت وجود، تشکیک در حقیقت وجود، اشتداد حقیقت 
کمالی خود ممکن ... . براساس این مبانی، شیء واحد در سیر است وجود، حرکت جوهري و

است جامع کماالت مختلف شود و صالحیت منشئیت براي انتزاع مفاهیم مختلف را پیدا کند. 
، ص: 3، ج28هرچه وجود داراي قوت مرتبه باشد، مفاهیم بیشتري از آن انتزاع خواهد شد (

326 .( 
 

 ي آنپذیري ترکیب اتحادي و توسعه. امکان3
در ترکیب اتحادي،  .کنندبه انضمامی و اتحادي تقسیم میبه یک اعتبار، فالسفه ترکیب را 

سازد و تنها با یک تري را میشود و ذات کاملذات یک شیء با ذات شیء دیگري، یکی می
وجود مواجهیم. درواقع در این ترکیب، اجزا، وجودي متمایز و متعدد در خارج ندارند و یک 

اما در ترکیب انضمامی، ). 283، ص: 5ج (همان،وجود تحقق دارد که عینِ آن دو جزء است 
 در خارج، اجزاء تعدد و تمایز وجودي دارند.

 أقول الترکیب« 2ند:پذیرهاي اتحادي در ذیل موجودیت اتحادي تحققتمامی ترکیب
بین الشیئین ال یقتضی أن ال یکون أحدهما موجودا، بل یقتضی أن یکون کالهما  االتحادي
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دراین عبارت،  ).307، ص: 5،ج28( »وجودین متعددین حین الترکیبموجودا بوجود واحد، ال ب
اند، به این معنا نیست که یکی دارد که دو جزء که به ترکیب اتحادي متحققصدرا بیان می

الدین آشتیانی اساس سید جاللاند. برایناز اجزا، معدوم باشد؛ بلکه هر دو به یک وجود متحقق
 مالك ترکیب«داند: بیان میچارچوب موجودیت اتحادي قابل تصریح ترکیب اتحادي را دربه

آن  اتحادى این نیست که یکى از دو جزء مرکب معدوم باشد، بلکه مالك ترکیب اتحادى
 ).305، ص: 7» (است که این دو جزء، به وجودى واحد موجود باشند

، 5، ج28د (شمارترکیب ماده و صورت را بارزترین مصداق ترکیب اتحادي برمیصدرا 
ها با تحلیل ازآنجاکه ماده و صورت به یک وجود موجودند، کثرت آن) و 307و293صص: 

شود و تغایرشان از سنخ کثرت تحلیلی است (همان، ص: االمر دریافت میعقل از واقع و نفس
). از نگاه مالصدرا، تمام ذاتیات، مفاهیم متعددِ متحقق 732: 6 ؛ ج447، ص: 11، ج24؛ 287

ء مفهومات کثیرة و مع ذلک کلها و أیضا ال شبهۀ فی أن ذاتیات الشی« وجود واحدند:به 
، 28( »موجودة بوجود واحد سیما فی البسیط الخارجی و إن کانت فی ظرف العقل متعددة

 ).349، ص: 3ج
کند که این مفاهیم گوناگون بالفعل، در وجود واحد تحقق مالصدرا بر این تصریح می

نگرد دیگر، وي اعراض را شأنی از شئون جوهر می). ازسوي294-293، صص: 5ج دارند (همان،
الدین آشتیانی مکرراً اتحاد وجوديِ که به عین وجود جوهر موجودند. بزرگانی چون سید جالل

صدرا در ). 289، 111، صص: 7اند (جوهر و عرض را از مصادیق ترکیب اتحادي برشمرده
، ص: 3، ج28ي اتحادي میان وجود و ماهیت تأکید دارد (بطهمواضع گوناگونی بر نسبت و را

، ص: 1(همان، جداند ي ماده و صورت میاي را مانند رابطه) و چنین رابطه378، ص: 2؛ ج32
رویکردي ازسوي صدرا، شارحان صداریی را بر آن داشت که چنین . )11، ص: 2، ج9؛ 100

 ). 313، ص: 7؛ 199-198، صص: 14ترکیب وجود و ماهیت را ترکیب اتحادي بدانند (
سار پذیرش تحقق مفاهیم و معانی متعدد به ترکیب اتحادي و تمام مصادیق آن، در سایه

پذیر است. در عبارات فوق، سخن از مفاهیم و معانی صرفًا انتزاعی نیست، وجود واحد امکان
تحقق مفاهیم متعدد به اند. از رهگذر مبناي اند که به وجود واحد متحققبلکه امور بالفعلی

ي ترکیب اتحادي، در حکمت متعالیه تعریف وجود واحد و شناخت مصادیق آن است که ایده
هاي فلسفی دقیقی به خود گرفته و رشد و توسعه یافته است؛ امري که پیش از آن، در نظام

 شود.مشاهده نمیقبلی 
 

 . نقد اشکاالت سهروردي بر اصالت وجود4
 یت انضمامی، بزرگانی چون شیخ اشراق را بر آن داشته که مفاهیمی حصرگروي بر موجود
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). شیخ اشراق 26، ص: 1، ج16فلسفی چون وجود، امکان و وحدت را صرفاً ذهنی بدانند (
دیگر تحقق زیادت وجود، وحدت و امکان بر واقعیت خارجی است، و ازسويچون قائل به عدم

داند (همان، ص: ها را صرفاً اموري ذهنی میند، آنبیپذیر نمیطرفین درواقع متحد را امکان
ها، تسلسل الزم ). به باور وي در صورت زیادت خارجی مفاهیم مذکور و وجودداشتن آن343
هر چیزي پذیر نیست. شیخ اشراق بر این باور است که آید و از این حیث، تحققشان امکانمی

فاهیمی چون وجود، وحدت، امکان و م وجودش مستلزم تکرر آن باشد، تحققش محال است
شود، لذا سهروردي به اعتباریتِ اند که تحققشان در خارج به تکرارشان منجر میو... از اموري

). صدرا منشأ یکی از اشتباهات شیخ 249 ، ص:1، ج30وجود و اصالتِ ماهیت قائل است (
داند. چنین گوناگون به وجود واحد می تحقق مفاهیم و معانیي هاشراق را نپذیرفتن قاعد

گاهی « فرضی، شیخ اشراق را بر این گمان داشته که تحقق وجود، مستلزم تکرر آن است:پیش
مفاهیم متعدد به وجود واحد موجودند و با حقیقت واحد متحدند، مانند مفاهیم علم، قدت و 

ته، آنچه شیخ [اشراق] در به این نکاند و باتوجهمتحقق تعالیحقحیات که به عین وجود 
شود.... مبناي وي [در بحث [درباب اعتباریت وجود] آورده است، دفع می مشارعاتکتاب 

اعتباریت وجود] این است که انتزاع مفاهیم مختلف از مصداق واحد و ذات واحد، محال است. 
حقیقت آنکه امتناع چنین امري پذیرفتنی نیست؛ زیرا چه بسیار که یک امر واحد و حال

واحد، از حیث واحد، فرد و مصداق براي مفاهیم متعدد و معانی گوناگون واقع شود، مانند 
 ).175،ص:1ج،28»(شودوجود زید [از حیث واحد] که معلول، معلوم، مرزوق و متعلق واقع می

زیادت نپذیرفتن اتحاد وجودي بین مفاهیم، شیخ اشراق را به این دیدگاه سوق داد که عدم
ها داللت دارد. بنابر چنین رویکردي، اگر وجود مفاهیم، بر عدم تحقق خارجی آنخارجی 

تحقق خارجی داشته باشد و به همراه آن مفاهیمی چون فعلیت، شیئیت و وحدت تحقق 
یابند، مستلزم آن است که هریک از این مفاهیم، یک وجود مستقل از خودِ وجود داشته 

پذیر نیست. بنابراین باید براي امکان به وجود واحدباشند؛ چراکه تحقق مفاهیم گوناگون 
هریک از معانیِ وحدت، فعلیت و شیئیت، وجودي غیر از وجودِ معنايِ وجود متصور شد و به 

شود که به همراه خود، مفاهیمِ وحدت، فعلیت و وجودِ هریک از این معانی نقل کالم می
وقفه یی خواهند داشت و این سیر، بیشیئیت را به همراه دارد و مجددًا هریک وجودِ مجزا

 ادامه خواهد داشت.
صدرالمتألهین با گوشزدکردن امکان تحقق مفاهیم و معانی گوناگون به وجود واحد و 
انتزاع مفاهیم مختلف از وجود واحد، تسلسلی را که شیخ اشراق طرح کرده است، منتفی 

هایی فرضبر پیشت وجود، مبتنیداند. گفتنی است که اکثر اشکاالت شیخ اشراق بر اصالمی
 امکان تحقق مفاهیم گوناگون ها، عدمي آناند و ازجملهقبولاست که ازسوي مالصدرا غیرقابل
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 به وجود واحد است.
 

 . نقد نگرش مشائیان درباب تعدد وجودي قواي نفس5
منظر شناسی قواي نفس است. از شناسی، هستیي مالصدرا در نفسهاي فلسفهاز نوآوري

مشائیان، نفس در مراتب مختلف، قوایی دارد که هریک از این قوا، وجودي متمایز از نفس 
ي این دالیل، تمسک به اختالف مفاهیم اند. ازجملهدارند و دالیلی بر این مسأله اقامه داشته

است. براساس این استدالل، هریک از قوا منشأ انتزاع مفهوم مختص به خود را دارند؛ براي 
شود و مفهومِ بینایی، غیر ي بینایی، مفهومی غیر از شنوایی و چشایی انتزاع میال از قوهمث

از دیگر مفاهیم منتزع از سایر قواست. ازآنجاکه انتزاع مفاهیم گوناگون، بر مصادیق گوناگون 
) 82، ص: 23داللت دارد، پس هریک از این قوا از حیث مصداقی، غیر از دیگري است. (

صدرا به امکان انتزاع و صدق مفاهیم و معانی کثیر بر وجود واحد، انکار کبراي التفات مال
 آورد:دنبال دارد. وي در نقد استدالل مشائیان میاستدالل فوق را به

دارد که گمان کنند اختالف [وجودي] در قوا و مبادي بدان که آنچه مردم را بر آن می« 
خاطر آن، اختالف مفاهیم است؛ براي مثال بهنفس وجود دارد، بر پنج وجه است: نخستین 

دانند...... و قسم اختالف مفهوم نامی و حساس در حیوان، آن را مرکب از ماده و صورت می
اول [که عبارت است] از اختالف مفاهیم، منجر به تعدد قوه و دوگانگی در وجود [قوا] 

شود، بدون راي معانی متعدد میي بسیط مصداق بشود؛ زیرا در بسیاري از موارد، یک قوهنمی
آنکه در ذات و در حیثیت وجود تعددي الزم آید، مانند [دو مفهوم] عاقلیّت و معقولیت در 

، 28» (جوهر مفارق و مانند صدق علم، قدرت، اراده، حیات و سایر صفات الهی بر واجب تعالی
 ).58، ص: 8ج

کثرت مفهومی، کثرت وجودي و ي مذکور، چنین نگرشی که ایشان با استناد به قاعده
سازد و حتی در مصادیقی چون باري تعالی، کثرت آورد، مخدوش میدنبال میمصداقی را به

ي رو ازجمله کارکردهاي قاعدهداند. ازاینمفهومی را مستلزم کثرت حیثیات و جهات نمی
دد وجودي دانستن استدالل مشائیان بر تعمذکور، قول به وحدت نفس و قواي آن و ناتمام

 قواي نفس حیوانی و انسانی است. 
البته براساس مبانی مالصدرا، در برخی موارد، اختالف مفاهیم دال بر اختالف مصادیق 

: نخست حیثیاتی که بینشان تقابلی از تقابالت است. ازنظر ایشان حیثیات بر دو قسم است
هرچند بالعرض متخالف و  چهارگانه وجود ندارد، یعنی بینشان تقابل بالذات برقرار نیست،

ند؛ مانند شکل و مقدار و رنگ و طعم و بو و حرارت و حرکت و اضافه و دیگر انواع متغایر
گانه. بدیهی است که تحقق مفاهیم و معانی گوناگون به وجود واحد، در چارچوب مقوالت نه
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از حیثیات نام  دنبال ندارد. اما صدرا از قسم دیگرياي بهاین سنخ از حیثیات هیچ استحاله
اند، مانند سیاهی و سفیدي، علم و جهل، تقدم و تأخر، علیت و برد که بالذات متقابلمی

اساس، اختالف مفاهیم در اینبر ).200-198، صص: 7، ج28معلولیت و فاعلیت و قابلیت. (
مالهادي  ها خواهد بود.این سنخ از حیثیات، دال بر تعدد وجودي قوا و تکثر مصداقی آن

داند: سبزواري همسو با رویکرد مالصدرا، تعاند میان مفاهیم را مانع انتزاعشان از شیء واحد می
المفاهیم اذا لم یکن بینهما تعاند یجوز انتزاعها من شیء واحد [کالوجود و الوحده و التشخص «

لمحرك و و العلم و القدره و نحوها] و اذا کان بینهما تعاند، فال، کالعلیّه و المعلولیّه و ا
 ).468، ص: 15» (المتحرك

خود دال بر تعددِ مصادیق نیست؛ اما در مفاهیم متعاند، بهبنابراین اختالف مفاهیم، خود
شده از قواي نفس، مفاهیم متعاند و کثرت مصداقی مالزم آن است. ازآنجاکه مفاهیم انتزاع

اقی قواي نفسانی را متقابل نیستند، صرف اختالف مفهومی میان قوا، تفکیک وجودي و مصد
 آورد.دنبال نمیبه

شود که هرگاه لفظ و مفهوم مختلف شد، معنا و واقعیت نیز در نظر ابتدایی گمان می
شود. به سخن دیگر، در بادي نظر شخص هر مفهومی را نشان از یک موجود مستقل متکثر می

سازي ذهن ي اندیشهکند. تأمل در نحوهسازي میرا معادل 3»چیزي«داند و با هر مفهومی می
ها این نوع مغالطه را مغالطه داناي بیش نیست. منطقکه این تلقی، مغالطه دهدمینشان 
اند. هرگاه شخص، هر لفظ و معنایی را نشانگر یک شیء جوهري بداند، مرتکب نامیده 4تجوهر

مغالطه، باید توجه داشت که تمامی واژگان یک این مغالطه شده است. براي پرهیز از این 
مالصدرا در مقابل منتقدانی که  5یا همان جواهر محسوسه نیستند.» چیزها«زبان دال بر 

اند، با تأکید بر اینکه ایرادي متوجه این اساسِ هر نوع اتحاد میان دو واقعیت را انکار کرده
نحو تلویحی مرتکب مخالفان خود را بهفرض نیست که دو واقعیت، موجود به یک وجود باشند، 

) و تحقق قواي نفسانی مختلف به وجود 188-187، ص: 21ي تجوهر دانسته است (مغالطه
 داند.تنها ممکن، بلکه مسلّم میواحد (نفس) را نه

 

 . پاسخ ابداعی بر اشکال مشهور وجود ذهنی بر مبناي قوم6
ذهنی آن است که چگونه شیء واحد،  ي وجودهاي پیش رو در مسألهترین پرسشاز مهم

خاطر صدقِ مانند صورت ذهنی انسان که علم باشد، هم مصداق کیف نفسانی است و هم به
اند. مالصدرا هاي مختلفی به این اشکال دادهتعریف انسان بر آن، مصداق جوهر است؟ پاسخ

نهد. به باور ش میحل پیپذیرد و خود چند راههاي سایر فالسفه و متکلمین را نمیحلراه
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صدرا، با در نظر داشتن مبناي قوم، حتی با حفظ این مبنا که علم به هر مقوله، از همان مقوله 
 ).35-34ص: ص، 26توان به چنین اشکالی جواب داد (است و علم نیز مصداق کیف است، می

ذاتیات  طور که در خارج، فردي چون زید تحقق یابد و به همراه آن، صفات، اعراض،همان«
ي شود، و همهو عرضیاتش مانند نامی، حساس، ناطق، ابیض، ماشی و ضاحک متحقق می

درستی ها موجود به وجود واحدند.... حالِ موجود ذهنی نفسانی به همین منوال است. بهآن
علم از جمله حقایق کلی خارجی است و هرگاه فردي از آن [علم] در نفس تحقق یابد، حکم 

نفس دارد. آن فرد از علم، از آن جهت که متحد با ماهیت معلوم [خارجی]  هیولی را براي
گیرد]. بنابراین ي خارجی قرار میاست، جوهر، کم، کیف یا اضافه است [و تحت مقوله

» زمان صادق استي مذکور] بر صورت ذهنی، کیف [نفسانی] و جوهر، همبر قاعده[مبتنی
 (همان).

زند که عناویِن واب ابداعی خود، مثال به شخص زید میسازي جمنظور روشنایشان به
نامی، حساس، ناطق، ابیض، ماشی و ضاحک بر او صادق است، که سه عنوان نخست بیانگر 

ي این شش عنوان و معنا، به ذاتیات او و سه عنوان بعد، بیانگر اعراض و صفات اوست. همه
توجه و هم وجود اعراض او. شایان وجود زید موجودند و وجود زید، هم وجود ذاتیات اوست

ها از حیث شأن و مرتبه است که تحقق عناوین مختلف به وجود واحد، به معناي یکسانی آن
نیست و هرچند این عناوین به وجود واحد موجودند، اما نافی حیثیت ذاتی و عرضی بودن 

 ها و تمایرشان نیست.آن
ي وجود ذهنی است. ورود در مسألهاي به منظور طرح این مثال ازسوي صدرا، مقدمه

حال هریک گونه که مفاهیم و معانی مختلف به وجود خارجی انسان تحقق دارد و درعینهمان
حکم خاص خودشان را دارند، چنین امري بر تحقق ذهنی انسان نیز صادق است. بر انساِن 

ور صدرا، گویی ذهنی مفاهیم و معانی گوناگونی مانند جوهر، عرض و کیف صادق است. به با
مفهومِ کیف، جنس و مقوم بعید است و علم حکم جنس قریب را دارد و جوهریت، عرض عام 

، ص: 27؛ 232، ص: 25بودن، فصل محصل این جوهریت و متحد با اوست (است و انسان
). مطلق علم با اضافه به حقیقت معلوم، ذات واحدي را تشکیل 325، ص: 1، ج28؛ 307
ثال، هم مصداق کیف است و هم مصداق جوهر، منتهی یکی بالذات و دهد که براي ممی

 دیگري بالعرض.
درواقع، علم یکی از حقایق کلی و خارجی است و هنگامی که فردي از این حقیقت در 

ي عقلی همچون هیولی گیرد و این مادهي عقلی براي نفس قرار میشود، مادهنفس پیدا می
لبد و صورت او، همان ماهیت معلوم خارجی است و طکه ماده حسی است، یک صورت می

اساس، هم کیف صادق شود و برایندلیل، این فرد علم، فرد جوهر یا کم یا غیر آن میهمینبه
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است، چون علم است و هم جوهر یا کم، چون ماهیت معلوم بر او صادق است. اما این بدان 
هستند، بلکه یکی جنس عالی و ي حقیقی آن معنا نیست که هر دو، جنس عالی و مقوله

، ص: 27؛ 232، ص: 25بودن) (مقوم (کیف) و دیگري عرض عام است (جوهر یا کم یا... 
 ).325، ص: 1، ج28؛ 307
 

 »حمل شایع صناعی«شناسانه براي ي مالكِ هستی. ارائه7
رسد منحصردانستن تحقق مفاهیم متعدد به وجود واحد در معقوالت ثانی نظر میبه

ن، و محدوددانستن این قاعده در معقوالت اولی و ماهوي ازسوي شیخ اازسوي مشائیفلسفی 
ي مشاء حمل شایع صناعی در معقوالت اولی در فلسفهي مالك براي اشراق، به تکلف در ارائه

شده است. الزم به ذکر است که تحلیل معناي منجر و معقوالت فلسفی در حکمت اشراق 
ق مفاهیم گوناگون در وجود واحد را در بطن خود دارد، حمل شایع صناعی، پذیرش تحق

دانند؛ اتحاد را دانان و فالسفه قوام حمل (شایع صناعی) را به اتحاد و تغایر میچراکه منطق
). 49، ص: 1، ج12؛ 470، ص: 10؛ 145، ص: 5گردانند (به وجود و تغایر را به مفهوم بازمی

جز تحقق دو مفهوم به وجود واحد را به ذهن متبادر اتحاد در وجود و تغایر در مفهوم، چیزي 
 سازد.نمی

شود که مفاهیم فراگیر فلسفی، ازجمله وحدت، تشخص، سینا دانسته میبا نظر در آثار ابن
عینه درمورد جوهر و عرض اي بههویت و وجود، همه به وجود واحد موجودند، اما چنین رابطه

تأثیر مبانی ي متأخر، تحت). برخی از فالسفه233، ص: 6؛ 174، ص: 3مشاهده نیست (قابل
سینا، بر این باورند که تحقق مفاهیم ماهوي به وجود واحد، مستلزم صدق ماهیات متعدد ابن

تفکّر مشایی، ). 135-134، ص: 1، ج19بر وجود واحد است و این امر مستلزم محال است (
واحد ناسازگار است. مرتضی مطهري  در مواضع بسیاري با اصل تحقق ماهیات متعدّد به وجود

تعدد بیند که یکی از وجوه تمایز معقوالت اولی و ماهوي از معقوالت ثانی فلسفی را در آن می
و تکثر معقوالت اولی (مفاهیم ماهوي)، مالك تعدد و تکثر در وجود است و با چند معقول 

سم از قسم دیگر جداست. اول، چند نوع مختلف از موجودات خواهیم داشت که در خارج، هر ق
این در حالی است که اختالف و تعدد مفاهیم وجودي و معقوالت ثانی فلسفی، موجب اختالف 

نمایانند، شود؛ بلکه چون این مفاهیم، احکام و اوصاف هستی را بازمیو تعدد وجودي نمی
صص:  ،5، ج24توانند در مصداق واحدي جمع شوند و یک وجود را به خود متصف سازند (می

). جوادي آملی با انحصار صدق مفاهیم کثیر بر مصداق واحد در معقوالث ثانی 272-273
 داند: فلسفی، تجمیع ماهیات در وجود واحد را محال می
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از امتیازات ماهیت از مفهوم این است که مرز ماهیت از دو طرف عموم و خصوص بسته «
اي که صدق چند ماهیت بر یک گونهاست؛ بهدلیل، جامع افراد و مانع اغیار همیناست و به

شیء مستحیل است. حد تام هر ماهیت از طرف عموم، به جنس االجناس و از طرف خصوص، 
دلیل، همینشود. مفهوم برخالف ماهیت داراي مرز بسته نیست و بهبه فصل اخیر ختم می

، 6، ج9» (ستصدق چند مفهوم بر یک مصداق، ممکن و بلکه در برخی از موارد ضروري ا
 ).31-30صص: 

اند، عنوان دو معقول اولی و ماهوي قائلازآنجاکه مشائیان به تغایر حقیقی جوهر و عرض به
اند که مشکل حمل را در این موارد حل کنند. ازنظر مشائین اي برآمدهلذا در جستجوي چاره

هم موضوع و هم اگر اتحاد موضوع و محمول را به معناي آن بدانند که یک وجود است که 
» قائم به خود نیست«و هم » قائم به خود است«محمول است، در این صورت یک وجود هم 

). مشائیان سعی کردند معناي جدیدي از اتحاد 30، ص: 22که این مسأله پذیرفتنی نیست (
نظر آید. از این رو محمول را داراي دو وجود بیان دارند که سازگار با تغایر وجودي به

دانستند. بنابراین اتحاد وجودي در حمل به این معنا است که موضوع » لغیره«و » سهنففی«
دارد، متحد است، نه از آن جهت که آن » وجود لغیره«با محمول از آن جهت که محمول 

، جسم »جسم سفید است«شود دیگر، وقتی گفته میعبارتدارد. به» وجود فی نفسه«محمول 
روي، موضوع با وجود ي آن. ازایننفسهحاد دارد نه با حیثیت فیي سفیدي اتبا حیثیت لغیره

داشتن نعتی محمول متحد است نه وجود نفسی آن که بدین معناست که جسم با سفیدي
 متحد است، نه خود سفیدي. 

کنند که در چنین توجیهی، اتحاد با نسبت گونه نقد میبرخی این مبناي مشائیان را این
ها ازلحاظ ادبی، از معناي گونه محمولگرفته است نه خودِ محمول. اینو رابط محمول صورت 

ي مشتقات بر نسبتِ شوند؛ یعنی همهي نسبت تبدیل میشوند و به صیغهوصفی خارج می
از این رهگذر وقتی گفته ». مبدأ«با » ذات«داللت خواهند کرد، نه بر اتحاد » مبدأ«با » ذات«

، زیرا »این شخص متموّل است«د این است که گفته شود مانن» هذا الشیء ابیض«شود می
آن است که شخص با نسبت و ربط آن مال  شخص با مال متحد نیست، بلکه معناي گزاره

 متحد شده است (همان). 
عینیت مفاهیم فلسفی با اما در طرف مقابل، شیخ اشراق براساس مبانی خود، به عدم

خ اشراق در طرح این دیدگاه با آن مواجه است، ماهیت در خارج قائل است. چالشی که شی
این است که حمل مفهومی چون وجود و امکان بر حقیقتی خارجی چون زید، خود دلیلی بر 

گونه مفاهیم است؛ چراکه تا خود این مفاهیم خارجی نباشند، اتصاف امور بودن اینخارجی
اند و هیچ تقرر مفاهیم ذهنیدیگر اگر مفاهیم فلسفی بیانها محال است؛ بهخارجی بر آن
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دهیم و چرا امر خارجی را متصف به خارجی ندارند، پس چگونه احکام را به خارج سرایت می
سهرودي بر این باور است که ). 253، ص: 1، ج31کنیم؟ (یا امکان یا وجود می وحدت
 ذهن است. ها به امور خارجی نیز کارِدادن آناند، نسبتگونه که مفاهیم فلسفی ذهنیهمان

در توجیه این اشکال، ایشان بر این باور است که هر حملی در ذهن و کار ذهن است، چه 
حمل و حکم خارجی باشد، چه ذهنی، اما گاه مبناي این حمل خارجی، خارجیت محمول 

تواند امري را که خارجی است و گاه مبناي آن، خارجیت محمول نیست و بنابراین ذهن می
ارجی حکم کند، چه اینکه امور خارجی نیز تصوري در ذهن دارند و ازطریق نیست، بر امور خ

کند ذهن است ). وي تأکید می48، ص: 1، ج16شوند (همین تصور، پذیراي حکم و حمل می
کند و از این طریق، داللت که معقوالت ثانی فلسفی را به ماهیات خارجی و ذهنی اضافه می

). اما اشکالی 344کند (همان، ص: ها را رد مینحمل خارجی اعتباریات بر خارجیت آ
گونه مفاهیم کامًال شود که عبارت است از اینکه اگر اینگیر سهروردي میتر دامنمبنایی
گوید ذهن این حمل ها بر امور خارجی چه مالكِ صحیحی دارد؟ وي میاند، حمل آنذهنی

دهد (همان، ص: د دارد، انجام میرا با مالكِ خصوصیتی که در موضوع و ماهیات مختلف وجو
بودن مفاهیم فلسفی و ي ذهنیوضوح این سخن با مبانی شیخ اشراق درباره). اما به347
 ).296، ص: 6ها، در تناقض است (تحقق منشأ انتزاع خارجی براي آنعدم

دانستن تحقق مفاهیم کثیر در وجود واحد در معقوالت ثانی صدرالمتألهین با صادق
آمده در دو نظام فلسفی را در سیستم تعقلی خود معقوالت اولی، مشکالت پیش فلسفی و

تأکید صدرا بر تحقق معقوالت اولی و مفاهیم ماهوي به وجود واحد، نشان از یابد. نمی
ي چنین مفاهیمی است. تحقق ماده و صورت و جوهر و عرض، بودن این قاعده در دامنهجاري

صدرا با تأیید صحت حمل بین ماده و صورت، به ترکیب اتحادي  خود نشان از این مسأله دارد؛
شود، این در حالی است که اگر هریک از ماده و صورت، مغایرت و تمایز این دو قائل می

ي گفته) و به284-283، صص: 5، ج28حمل بر یکدیگر نبودند (داشتند، قابلوجودي می
 ). 513، ص: 7(» نافى الحملالترکیب االنضمامى ی«الدین آشتیانی: سید جالل

ناپذیري عینیت مفاهیم است. این مبنا هاي نظام فکري سهروردي، امکانفرضاز پیش
ي تحقق مفاهیم و معانی کثیر به وجود واحد و بالطبع، منجر به مخالفت شیخ اشراق با قاعده

شمارد یهی برمیها را بدانتزاع مفاهیم کثیر از مصداق واحد شده است، قواعدي که مالصدرا آن
ناپذیري عینیت مفاهیم، مستلزم نفی زیادت خارجی رو، امکان). ازاین175، ص: 1، ج16(

). نفی خارجیت این قسم از 282، ص: 6هاست (معقوالت ثانی فلسفی و نفی خارجیت آن
 آورد.دنبال میبودن حمل خارجی این سنخ از مفاهیم را بهمفاهیم، گزاف



  125 ي مالصدرادر فلسفه»تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد«ي کارکردهاي قاعده

 

ي مذکور در معقوالت ثانی فلسفی و معقوالت اولی، مالك و قاعده دانستنصدرا با جاري
مبنایی براي حمل شایع صناعی ارائه داده و آن را از اینکه صرفاً انتسابی ذهنی و گزاف باشد، 

محقق « :آوردمی لمعات الهیّهسازد. مالعبداهللا زنوزي براساس همین نگرش، در خارج می
بر مفهومات متکثره موجود به وجود واحد باشند و اال عالوهنمودم که باید معانی متعدده و 
آید که بنیان اساس حمل صناعی شایعی منهدم شود و هیچ آنچه سابقاً یادآوري شد، الزم می

 ). 325، ص: 13» (معنایی بر معناي دیگر، به این حمل محمول نشود
وجودي، چون وجود روي حمل میان مفاهیم ماهوي مانند جوهر و عرض و مفاهیم ایناز

ي تحقق مفاهیم و معانی کثیر بودن قاعدهبر جاريو وحدت و امکان و... بر امر خارجی، مبتنی
 به وجود واحد در معقوالت اولی و معقوالت فلسفی است.

 

 و صفات با ذات الهی ي اسمارابطه. 8
رند و بر این آوحکما همسو با متکلمان امامیه، دالیل متعددي بر عینیت صفات با ذات می

تواند فاقد اي است و معطی شیء نمیي عدیدهمنشأ صفات کمالیه تعالیحقباورند که چون 
). 207، ص: 18؛ 65، ص: 29باید با ذات عینیت داشته باشند (رو صفات میآن شود، ازاین

منجر اما مخالفان دیدگاه حکما بر این باورند که چنین دیدگاهی به ظهور کثرت در ذات الهی 
 شود.می

سینا درباب عینیت ذات و صفات، به بحث بساطت الهی حتی منجر به آن شده که ابن
بازد نحوي که حتی تمایز مفهومی میان صفات رنگ میترادف میان صفات الهی قائل شود، به

سینا عینیت مانند ابن لوامع البیّنات). فخرالدین رازي در 125، ص: 6 ، ج28؛ 219: ، ص5(
ذات را مستلزم ترادف میان صفات دانسته است. ازآنجاکه فخر رازي ترادف صفات را  صفات و

ي میان تعدّد مفاهیم اشود. فخر رازي مالزمهبودن صفات بر ذات میپذیرد، قائل به زائدنمی
توان مفاهیم کثیر انتزاع بیند و تصریح دارد که از یک حقیقت بسیط نمیو کثرت حقایق می

رو اگر صفات به ذات الهی تحقق داشته ي هر مفهوم، یک حقیقت وجود دارد. ازاینازاکرد و به
ازاي صفات گوناگون، حقیقت خاص آن صفت را داشته باشد که مستلزم باید بهباشند، ذات می

ي اي از مسألهسینا، چنین تلقیبه نظر صدرا، ابن 6).34، ص: 11آن است که واحد، کثیر شود (
ي ترادف میان اسما و صفات الهی شده ات داشته است، که منجر به انگارهذات و اسما و صف

 است.
سینا] با تمام تأمالت عمیق که در مباحث دارد، فرق بین مفهوم این فرد فاضل [ابن«

شیء و وجود آن را فهم نکرده و گمان کرده که مغایرت در مفهوم، عین مغایرت در وجود 
که صفات ذاتی کمالی خداوند مانند علم، قدرت، اراده، است و به این نکته تفطن نداشته 
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شان ذات واحد و هویت واحد و وجود واحدند. همچنین وجوب، وجود حیات، سمع و بصر همه
و وحدت، همه حقیقت واحدند، بدون اختالف جهت در عقل، خارج و تحلیل به نحوي از انحا 

حال، همه یم کثیرند و بااینو همچنین شکی در این نیست که ذاتیات شیء داراي مفاه
 ).350-349، صص: 3، ج28» (موجود به وجود واحدند؛ خصوصاً در بسائط خارجی

سو به عینیت صفات با یکسینا و فخر رازي دارد. وي ازصدرا رویکردي متفاوت از ابن
کند که با کثرت دیگر، معنایی از عینیت صفات با ذات عرضه میذات ما قائل است و ازسوي

، 6، ج28پذیرد (ي قول به ترادف صفات را نمیحال الزمهفهومی آن سازگار باشد و درعینم
). در نگرش صدرایی صفات خداي متعال ازلحاظ معنا و مفهوم کثیرند، ولی ازلحاظ 125ص: 

 ). 143هویت و وجود، واحدند (همان، ص: 
، کثرت حقیقی داشتن صفاتنحوي در مخصمه است، ازسویی قول به حقیقتفیلسوف به

دیگر، نفی حقیقت صفات، به سلب کماالت گوناگون از دنبال دارد و ازسويدر ذات الهی را به
اي گونهشود و هر دو نافی وجوب وجود است. بنابراین باید تالش فکري بهمنجر می تعالیحق

ات بینی فلسفی باشد. تحقق صفات در ذنقص در جهانباشد که نمایانگر خداي کامل و بی
ي عقلی بر ذات بسیط الهی عنوان محموالت متکثّرهتوان در حمل صفات الهی بهالهی را می

آید که آیا صدق و تحقق صفات الهی، به میان می). اما پرسشی به286یافت (همان، ص: 
شود یا خیر. مالصدرا بر این باور است که االمري در ذات الهی منجر میکثرت حقیقی و نفس

بر آنکه ت کثیره مستلزم تعدد جهات صدق نیست و با نفی چنین تالزمی، عالوهصدق محموال
گذارد (همان، داشتن صفات را پابرجا میپردازد، واقعیتبه نفی تعدد صفات و حیثیات می

 ).171ص: 
ي انتزاع مفاهیم گوناگون و صدق کلید رویکرد خود را در فهم صحیح قاعدهمالصدرا شاه

تواند در عین واحد بودن، گونه که یک شیء میداند. ازنظر صدرا همانمی ها بر امر واحدآن
مجمع عناوین مختلف و متعدد ازقبیل شیء، موجود، مقدور و مراد قرار گیرد، یک موجود 

). سبزواري درمورد 85، ص: 2» (تواند از جهت واحد، عالم، قادر و مرید باشدواحد بسیط می
باور وي هرگونه اي اشاره کرده که مهم است. بهامر واحد، به نکته جواز انتزاع مفاهیم متعدد از

شود. درمورد هر موجود مرکبی کثرتی که در عالم متحقق شود، ناچار به امر واحد منتهی می
پذیرد، ناچار به یک نیز این سخن صادق است؛ یعنی هرگونه مرکبی که در جهان تحقق می

آید کثرت د کثیر به واحد محض منتهی نشود، الزم میشود؛ زیرا اگر آحاامر بسیط ختم می
که تحقق ترکیب، بدون وحدت تحقق یابد و تحقق کثرت بدون وحدت محال است، چنان

). بعد از این مقدمات، سبزواري مدعی 140، ص: 14بدون تحقق بساطت ممتنع است (
انتزاع است. ز قابلشود که از هریک از بسائط که منشأ تحقق مرکب است، مفاهیم دیگر نیمی
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تواند منشأ تحقق سایر امور از هریک از بسائط که منشأ تحقق مرکب است، در عین اینکه می
توان انتزاع کرد؛ براي مثال در نظر قدما، آتش از عناصر بسیط شود، مفاهیم دیگري را نیز می

نصر بسیط عنوان یک عدانسته شده و در تشکیل اشیاء نقش دارد. اکنون اگر به آتش تحت
التفات داشته باشیم، احتماالً منظور سبزواري این است که از این عنصر بسیط، در عین اینکه 

شود؛ مانند مفهوم باالرونده، شود، مفاهیم دیگري نیز انتزاع میمنشأ یک شیء مرکب واقع می
سانی کننده ، مفهوم گرمابخش و مفاهیم دیگري از این قبیل. سبزواري ازجمله کمفهوم روشن

است که کوشیده است جواز انتزاع مفاهیم مختلف و متعدد از یک امر بسیط را مدلل سازد. 
البته این کوشش، تنها به این منظور انجام پذیرفته است که درباب صفات حق تبارك و تعالی 

 ).86،ص:2بتواند از موضع فکري و فلسفی خویش که همسو با صدرالمتألهین است، دفاع کند(
تنها بساطت با تحقق مفاهیم متعدد ناسازگاري ندارد، بلکه مؤید بانی صدرا، نهبراساس م

رود و تر شود، رو به بساطت میآن است. در فرایند اشتداد، وجود هر چه شدیدتر و قوي
رو موجودي که شدیدترین یابد که مفاهیم کثیر از آن انتزاع شود. ازاینصالحیت این را می

ي مفاهیمی حاکی از کمال ذات، از او از هر جهت بسیط است و همه ي هستی را دارد،مرتبه
ي بسیط الحقیقه کل االشیاء مبین همین امر پذیر است. قاعدهانتزاع و بر ذات او حملقابل
 ).340، ص: 3، ج28( است
 

 گیرينتیجه. 9
اش، همچون اصالت وجود، تشکیک حقیقت ي صدرایی با اتکا به اصول فلسفیفلسفه

ها و مسائل فلسفی شده هاي فراوانی در یافتهساز نوآوريوجود، حرکت جوهري و... زمینه
ي هاي فلسفهي تحقق مفاهیم و معانی گوناگون به وجود واحد، یکی از پایهاست. قاعده

هاي متمایز و نوین بر آن بنا صدرایی و مانند اصول فلسفی فوق است که بسیاري از دیدگاه
این قاعده بر مسائلِ گوناگونِ حکمت متعالیه نشان از میزان اهمیتی دارد که  تأثیر. شده است

 تاکنون در هیچ پژوهشی به آن پرداخته نشده است.
ي تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد اشاره شد در این پژوهش به کارکردهاي قاعده

ي ترکیب اتحادي رح و توسعه. ط2ي اتحاد عاقل و معقول؛ نهادن ایده. بنیان1اند از: که عبارت
. نقِد فهِم شیخ اشراق درباب 3ي وجود و ماهیت، ماده و صورت و جوهر و عرض؛ در رابطه

. رد دیدگاه مشائیان درباب انفکاك وجوديِ نفس از 4یافتن وجود و مفاهیم وجودي؛ عینیت
ي حمل ناسانهشي مالكِ هستی. ارائه5قواي خویش و طرح دیدگاه اتحاد نفس با قواي خود؛ 

. طرح خوانشی جدید از عینت ذات با صفات و 6شایع صناعی در مفاهیم وجودي و ماهوي؛ 
 جمع میان بساطت الهی و تحقق صفات کثیر در ذات الهی.
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کارگیري آن در ازپیش مالصدرا به این قاعده و بهازآنجاکه ادعاي این مقاله، توجه بیش
ایشان، در این راستا قدم برداشته شده است.  نظام فلسفی خویش است، براساس تصریحات

شده در این مقاله محدود نیست کارگیري این قاعده صرفًا به مسائل اشارهبدیهی است که به
توان موارد بیشتري از کارکردهاي آن را یافت. به باور و با تدقیق بیشتر در آثار مالصدرا می

که خودِ صدرالمتألهین در مسائل مختلف نگارنده قابلیت این قاعده بیش از آن چیزي است 
پیش ابعاد و کارکردهاي ازکار گرفته است و صدراپژوهان باید در این عرصه قدم نهاده و بیشبه

 آن را نمایان سازند. 
 هایادداشت

. أن کل موجود یتصف بمفهومات متعددة کالوجود و الشیئیۀ و الجزئیۀ و غیر ذلک إنا قد أشرنا 1
 .ر المفهومات و اختالفها بحسب المعنى ال یوجب تکثرا فی الذاتسابقا أن تغای

قبول نیست که . اینکه ترکیب اتحادي مستلزم موجودیت اتحادي است، ازسوي برخی قابل2
مانند دیگر توان به نگرش مالهادي سبزواري درباب ترکیب اتّحادي اشاره داشت. مالهادي بهمی

دانند، اما بر این باور است که طرف و ماهیت را اتحادي میشارحان حکمت متعالیه، ترکیب وجود 
آنکه در موجودیت اتحادي، طرفین حقیقتاً ماهیت تحقّق ندارد و موجودیت آن بالعرض است، حال

اي توان کماکان چنین الزمهتحقّق دارند. نگارنده بر این باور است که با قرائتی نو از اصالت وجود می
 را برقرار دانست.

3. Thing                                                                4. Hypostatization  
دانند؛ بنابر نظر آنان، واقعیات . فیلسوفان، تحلیل زبانی واقعیّات را اعم از جواهر محسوسه می5
. صفت یا 2)، براي مثال میز، صندلی، اتاق و درخت؛ things. جواهر محسوسه (1اند از: عبارت

)، مراد relationsها (. نسبت3)، مثل سبزبودن درخت، مقدار جرم صندلی و...؛ propertyخاصیّت (
)، مثل process. فرایند یا جریان (4ها همان خواص نسبی است، مانند فوقیت، تحتیت و...؛ از نسبت

ه خود گرفت یا اگر هوا حالت باران، باد و امثال آن، باران مابازاء مستقلی ندارد، اگر آب حالت خاصی ب
) مانند collectionsها (. مجموعه5ها انتزاع می شود؛ معینی پیدا کرد، مفهوم باران و باد از آن

ي اموري مانند ها همه مفاهیمی هستند که از هیئت تألیفیهها؛ اینجنگل، دانشگاه، لشکر و امثال آن
 ).234، ص: 32ق جدایی ندارند (شوند و مصداها، درختان و... انتزاع میساختمان

أما إذا قلنا إن کونه عالما قادراً مفهوم ثبوتی، فهدا المفهوم «آورد: می لوامع البیناتفخر رازي در . 6
الهذیل إما أن یکون عین ذاته و إما أن یکونه زائداَ علی الذات، أما االول فیقرب أن یکون ذلک مذهب أبی

فإنه نقل عنه أنّه قال: إنه تعالی عالم بعلم هو ذاته، لکنه ناقض فقال و ذاته لیس بعلم، و هذا أیضا 
ف، ألن المفهوم من کونه قادرا غیر المفهوم من کونه عالما، و حقیقه الذات الواحده حقیقه واحده، ضعی

و الحقیقه الواحده ال تکون عین الحقیقتین، ألن الواحد الیکون نفس االثنین، و النه صح منا أن نعقل 
هول عن القادریه، و الذات مع الذهول عن کونها عالمۀ قادرة، و یصح منا أن نعقل العالمیه مع الذ
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بالعکس، و الدلیل الذي یدل علی أحد هذه االمور غیر الدلیل الذي یدل علی سائرها، و کل ذلک ینافی 
 ).34، ص: 11» (أن تکون الذات و العلم و القدرة امراً واحدا.
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