
 
 
 

 
ي فرعیه پاسخ سیدسند و مالصدرا به اشکال برخاسته از قاعده 

 1درخصوص اتصاف ماهیت به وجود
 

 ∗∗ علی ارشد ریاحی                                         ∗فاطمه عابدینی  
 

 چکیده 
فرع ثبوت مثبت له» از قواعد مهم فلسفی   ءلشی  ءثبوت شی«  فرعیه  يقاعده

مشکل دور یا  ، اتصاف ماهیت به وجودخصوص رد، فرعیه يقاعده بهباتوجه است. 
 ارائه داده حلراهسه ، زبورحل اشکال م برايمالصدرا . است شده مطرح تسلسل

 يرابطهبراساس  یکی: است شده اقامهوي بر مبناي اصالت وجود  حلراهدو  است.
  وجود و ماهیت  يرابطهبراساس  اعتبار ذهنی و دیگري حسببهوجود و ماهیت 

بزرگ مکتب  فیلسوفاناز که  )سیدسنددشتکی ( صدرالدین. االمرنفس حسببه
وجود و ماهیت در دو موطن اعتبار  يبا تحلیل رابطه حلراهیک  نیز است شیراز

 ازآنجاکه )ويمالصدرا (و حتی خود شارحان  االمر ارائه داده است.ذهنی و نفس
مالصدرا  حلراهرا عکس  سیدسند حلراه، دانستندمیاصالت ماهوي را  سیدسند

ازنظر او،   است که  شدهداده  نشان    سیدسند  يدر این مقاله با تحلیل آرا  .انددانسته
 ی است کهحلراهمجموع دو  سیدسند حلراهامر حقیقی است و لذا  ، موجودمفهوم 

 .ستارائه داده ا مالصدرا

  .سیدسند .4، مالصدرا .3، اتصاف ماهیت به وجود .2، فرعیهي قاعده .1 :واژگان کلیدي
 

 مقدمه. 1
ثبوت   یعنی  ؛فرعیه عبارت است از «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له»  يمفاد قاعده 

زیرا ثبوت   ؛وجود داشته باشد  متوقف است بر اینکه شیء دیگر قبالً ،  یک شیء براي شیء دیگر
نامعقول و غیرممکن است. هرچند بسیاري از مسائل ، شیء براي امري که خود ثابت نباشد
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 يلهأ مسدر این قاعده موجب طرح اشکالی  اما، دارند تکیهمنطقی و فلسفی بر این قاعده 
ء ء براى شىشى  یکثبوت    چون  این است که  الکر اشیتقر.  است  شده  اتصاف ماهیت به وجود

خواهد بر آن ه مىکش از امرى یپ  باید ء دوملذا شى ،ء دوم استفرع بر ثبوت شى، گرید
بر ثبوت قبلى ، تیثبوت وجود براى ماه نیبنابرا ؛ثبوت و تحقق داشته باشد، عارض شود

ت یماه عارض برهمان وجود  يواسطه به، تی. حال اگر ثبوت قبلى ماهمتوقف استت یماه
گر یوجودى د يواسطه به، تیاگر ثبوت قبلى ماهو  ؛دیآالزم مى ء بر خودتقدم شى، باشد
ن یخواهد بود و ا تیز متوقف بر ثبوت قبلى ماهیت نیثبوت آن وجود دوم براى ماه، باشد

 .)29 /1 :1411رازي، ( دیآتسلسل الزم مى درنتیجهو  ابدیروند همچنان ادامه مى
پیش از وي نیز  فیلسوفاناست. البته  دادهحلی ارائه راهمالصدرا براي رفع این اشکال 

یکی   .)51  /1  :1383  ،مالصدرا(  پذیرفته استن  ها راآن  اند که مالصدراهایی را ارائه دادهحل راه
از ،  است که مالصدرا و شارحان وي  سیدسندمشهور به   ،صدرالدین دشتکییلسوفان،  از این ف

 حل راه ،ازنظر ایشاناند. دهمالصدرا خوان حلراهرا عکس اند و آنارائه داده او تفسیري حلراه
 جهت که موجود در ازاین ،  این است که اتصاف و عروضی بین وجود و ماهیت نیست  سیدسند

، حلراهاین    به نظر آنانهو مفهوم است.    مفهوم بما،  همان ماهیت است و مفهوم موجود  ،اعیان
 ، بلکه موجود در اعیان، اتصاف و عروضی در کار نیست ،ست که در آنمالصدرا حلراهعکس 

با وجود اتحاد دارد و نسبت نحوي  بهامري است که    ،همان نفس حقیقت وجود است و ماهیت
 ،سیدسند  حلراهاین تفسیر از  ،  مشهود است  کهچناننه حقیقت.  ،  مجاز است،  توجود به ماهی

مفهوم   ، مفهوم موجود،که سیدسند اصالت ماهوي است و ازنظر وي  است  بر این فرض مبتنی
 پذیردمی  چنین تفسیري را  سیدسند  عباراتاین است که آیا   سؤالبما هو مفهوم است. حال  

همان حقیقت ،  یا اینکه مراد وي از مفهوم موجود،  آیا وي اصالت ماهوي است  ،دیگرعبارتبه  و
 سیدسند  حلراه،  اگر چنین باشد؛  نیست  یو یقین  یوجود است و اصالت ماهوي بودن وي قطع

 خواهد بود.مشابه مالصدرا  حلبا راه
اشکال ي بارهاما در، نگاشته شده است چندین مقاله فرعیه يقاعده يهرچند درباره

فرعیه و وجود محمولی یا  يتحت عنوان «قاعدهمقاله  تنها یک، فرعیه يمذکور به قاعده
 فیلسوفان ی ذکر شده است کههایحلراه، است که در آن (اتصاف ماهیت به وجود)» موجود

حاضر این است که  يوجه نوآوري مقاله. )58- 52 :1380 ،سلیمانی امیري( اندمطرح کرده
به واکاوي این اند و ارائه کردهسیدسند و مالصدرا  هایی متمرکز شده کهحلراه بر روي 

 )اندکردهارائه  سیدسند ياز نظریهمالصدرا و شارحانش تفسیري که  خصوصاً(ها حل راه
ده به بحث گذار ،یا نادرستی آن تفاسیر را با اتکا به نسخ خطی سیدسند پرداخته و درستی

خوانش جدیدي ارائه کرده  سیدسندي از نظریه، ي بر متناتکابا  این مقاله ،درنهایت است.
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را مالصدرا و سیدسند  هايحلراه، اي و تحلیل اطالعاتمقایسه-با روش تطبیقی است و
 شده از نسخ خطی وي گردآوري سیدسندنخست نظرات ، است. به این منظورکرده  مقایسه

بررسی و نظرات دو اندیشمند  ،و درنهایتشده نظریات مالصدرا بیان ، بعد يمرحله  در و
 شده است.تحلیل 

 

 سیدسند  حلراه  . 2
اتصاف خصوص در، این قاعده بهباتوجه که  فرعیه و مشکلی يقاعده يدرباره سیدسند

در ضمن پاسخ به اشکال  آن را توانمی، نظري دارد که است آمده پیش ماهیت به وجود
که قوشجی   هاییبحث.  شده است  مطرح  زیادت وجود بر ماهیت  يلهأ در مسکه  یافت  معروفی  

 به این بحث شده است.  سیدسندسبب ورود ، این اشکال ترتیب داده يدرباره
، این است که اگر وجود زائد بر ماهیت باشد ،بر زیادت وجود بر ماهیت واردشدهاشکال 
، یا قائم به ماهیت معدوم،  یا قائم به ماهیت موجود است،  ناچاربهقائم به آن باشد و  باید صفتی  

قبل از وجودش موجود   ،آید ماهیتو هردو محال است. دلیل بطالن اولی این است که الزم می
آید که زیرا الزم می؛ باشد و دلیل بطالن دومی این است که مستلزم اجتماع نقیضین است

 موجود و معدوم باشد. زمانهم ،ماهیت
گونه تقریر این،  به این اشکال داده است  نصیرالدین طوسی  جوابی را که خواجه  2قوشجی

تا تناقض الزم آید و نه ،  ه ماهیت معدومهن،  وجود قائم به ماهیت من حیث هی است:  کندمی
قبل از وجود را الزم داشته باشد. مراد از ماهیت من حیث  ماهیتِ تا وجودِ، ماهیت موجوده

یکی از این با  ماهیت همواره هرچند، ماهیتی است که وجود و عدم در آن معتبر نباشد ،هی
از   نیافتن ماهیتانفکاك  بگوییاگر  :  دهدپاسخ می،  . وي سپس اشکالی را مطرح کردهاستدو  

مقارن عدم ماهیت با یا  ،زیرا قیام وجود به ماهیت ؛در لزوم محال کافی است، یکی از این دو
است که توقف بر خود یا   مقارن  یا با وجود ماهیت؛  آیدتناقض الزم می  ،صورتدراین که    است

 ي پذیریم که الزمهاما نمی،  استمقارن  با وجود  :  گوییمدر جواب می،  تسلسل را به دنبال دارد
شرط آید که «ماهیت بهزیرا این در صورتی الزم می ؛وجود ماهیت قبل از وجودش باشد، آن

معروض ،  ر زمان وجودبلکه د،  شرط وجودنه به،  تنهاییاما اگر ماهیت به،  وجود» معروض باشد
نهایت چیزي که ؛ آیدتناقض نیز الزم نمی ،آیدوجود ماهیت قبل از وجودش الزم نمی، باشد

جهت که تقدم معروض بالذات بر عارض ازاین ،  تقدم بالذات ماهیت بر وجود است،  آیدالزم می
 .)117 /1 :1393 ،قوشجی( ضرورت دارد

وجود ماهیت قبل از  ،آن يپذیریم که الزمهبه این عبارت قوشجی که «نمی سیدسند
، شرط وجود معروض باشد...»آید که ماهیت بهزیرا این در صورتی الزم می ؛وجودش باشد



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   92

زیرا گویا قوشجی با این  ؛داندي فرعیه میزند. وي این عبارت را مخالف قاعدهحاشیه می
اش به این در حاشیه سیدسندفرعیه استثنا کرده است.  يصفت وجود را از قاعده ،عبارت
 : نویسدپذیرد و چنین میي فرعیه را نمیوجود از قاعده شدنستثنام ،عبارت
و لذا الزم است دارد برنمی وجود استثنابراي اي بدیهی است که قاعده ،فرعیه يقاعده 

 ،ماهیت موجوده باشد. از این مطلبشرط وجود یا همان ماهیت بهمعروض هر صفتی، که 
 .)21:تا الفبی ،شیرازي دشتکی( آیدامتناع عروض وجود بر ماهیات الزم می

نه ، شودفرعیه شامل صفت وجود نمی يقاعده ،سیدسنداز نظر  باید توجه داشت که
، بر ماهیت ،االمر)باب که وجود (در نفسبلکه ازاین، شودباب که صفت وجود استثنا میازاین 

ها محمول واقع بسیطه که وجود در آن يقضایاي هلیه، دیگرعبارتثبوت یا عروض ندارد؛ به
 .3نه اینکه خروج تخصیصی داشته باشد، فرعیه خروج تخصصی دارندي از قاعده، شودمی

امري به امر دیگري ،  که در آناالمر  نفس  حسببهعروض  .  1:  عروض بر دو قسم است:  وضیحت
یا یکی از آن دو در خارج و دیگري ، یا هر دو در ذهن، قائم است؛ خواه هردو در خارج باشند

است که   ايگونه بهموصوف ، اعتبار ذهنی که در آن حسببهعروض  .2 باشد؛ در ذهن
آن ،  بعد  يآن را خالی از صفت و سپس در مرحله،  کندعقل آن را بذاته اعتبار می کههنگامی

 )21:همان( یابدمیصفت را متصف به آن 
 دارد میبیان ، عروض است م نوعکدا ، ازماهیت بروجود  عروضاینکه ي بارهدرسیدسند 

وجود به   االمر،حسب نفسبه  .یا به معناي مفهوم موجود،  که وجود یا به معناي مصدري است
ثبوت شیء براي ، فرعیه يقاعده بنابرزیرا ؛ نیستعارض بر ماهیت ، از این دو معنی کیهیچ

موجود ، قبل از وجود ،آید که ماهیتفرع بر ثبوت آن شیء دیگر است و الزم می ،شیء دیگر
مفهوم موجود با ماهیت در خارج متحدند و بین دو امر  ،باشد و این خلف است. از طرفی

 )21 :همان( عروض و... برقرار نیست، نسبتی از قبیل قیام، متحد
اما ، براي وجود مصدري ثابت دانست تواننمی هرچندرا  اعتبار ذهنی حسببهعروض  

اعتبار ذهنی  حسببهبراي وجود به معناي مفهوم موجود ثابت است. وجود مصدري عروض 
را خالی از وجود  آن، کندماهیت را بذاتها مالحظه می کههنگامیعقل  هرچندزیرا  ؛ندارد

آن را   ،در این مرحله  چون  ؛یابدنمیماهیت را موصوف به وجود  ،  مرتبه  این  از  بعداما  ،  یابدمی
زیرا از صدق  ؛آیدبودن به وجود الزم نمیمتصف ، بودن به موجودو از متصف  یابدمیموجود 
بر ، اعتبار ذهنی حسببه، آید. اما وجود به معناي موجوداشتقاق الزم نمی مبدأقیام ، مشتق

عقل زمانی که ماهیت را بذاتها مالحظه   هرچند،  بیان شد  کهچنانزیرا  ؛  شودمیماهیت عارض  
؛ یابدمیرا متصف به موجود آن، بعد ياما در مرتبه، بیندرا از موجود خالی میآن، کندمی
 .)21 :همان( یابدموجود را عارض و قائم به آن می، دیگرعبارتبه
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اما در ، است ممتنع، ماهیتعروض مفهوم موجود و قیامش بر ، االمردر نفساینکه چرا 
االمر) اگر به این دلیل است که مفهوم موجود و ماهیت (در نفس، جایز است، اعتبار ذهنی
لذا بین آن دو نسبتی از  ، تعددي بین آن دو نیستگونه متحدند و هیچ باهم، ایجاد شوند

واحد را به ماهیت زیرا عقل این شیء  چیزند؛  دو    ،اما در اعتبار ذهنی،  قبیل قیام و غیره نیست
 شود مینسبت قیام برقرار ، بین آن دو، صورتدراینکند و تحلیل می متأخرمتقدم و موجود 

 .)21:تا الفشیرازي دشتکی، بی(
بیان ، دانداعتبار ذهنی می حسببه اتصاف ماهیت به وجود را  آنکه از پس سیدسند

 .همان)( به اعتبار است فقط زیرا ؛بر وجود موصوف متوقف نیست، کند که این اتصافمی
اینکه چگونه  خصوص درشارحان صدرا را نقل کرده است.  سیدسند يمالصدرا نظریه 

توضیح    گونهاین،  شودفرعیه محسوب می  يبراي اشکال حاصل از قاعده  حلیراه،  سیدسندنظر  
 : اندداده

 : کندبیان می اسفاراش بر حکیم سبزواري در تعلیقه 
قول سید مدقق است  ،(تا قائم به ماهیت باشد) اتصاف و فرد براي وجود و لو ذهناً انکار 
زیرا   ؛است  اشحقیقین با وجود خاص  امفهوم انس  مثالً   مانند قول مصنف به اتحاد  ،و این قول

در   ،او  ازنظرزیرا    ؛را برعکس کرده است  مسألهدر برابر ماهیت قرار ندارد. سید    ،خود آن وجود
بذاته و  ،امري وجود ندارد. معناي اتحاد با مفهوم این است که آن مفهوم ،برابر مفهوم وجود

 / 1 :1383 ،سبزواري( شودانتزاع  از آن شیء حکایت کند و از آن، در عروض يواسطه  بدون
538(. 

 : نویسدمینیز  شواهد الربوبیهاش بر وي در تعلیقه
تا بر ماهیت قیام و عروض داشته باشد   نداردوجود فرد خارجی و ذهنی    ،سیدسند  ازنظر 
ماهیت ، زیرا هرچه در خارج یا در ذهن است  ؛[قیام و عروض] مالك حمل موجود باشد  و آن
، لذا مالك موجودیت ماهیت،  حتی مفهوم وجود (در ذهن) نیز ماهیتی از ماهیات است،  است

 .)396 :1360 ،سبزواري( اتحادش با مفهوم موجود مشتق است
، فرعیه يبراي حل مشکل حاصل از قاعده سیدسندحکیم سبزواري بر آن است که 

که چون  اتصاف ماهیت به وجود (و عروض وجود بر ماهیت) را رد کرده است؛ به این معنی
فرد ذهنی یا خارجی ، جودو، است ماهیت صرفاً، هرچه در ذهن و خارج است سیدسندر ازنظ

تا از باب ثبوت شیء   لذا عروض و اتصافی در کار نیست،  قائم و عارض بر ماهیت باشدتا    ندارد
 باشد؛ نیاز ثبوت قبلی ماهیتبه فرعیه الزم آید و  يلشیء باشد و مشکلی از قاعده

عروض و اتصافی نیست. مالك موجودیت نیز اتحاد ماهیت ،  بین ماهیت و وجود،  دیگرعبارتبه
 فردي ندارد. گونههیچهومی که در خارج و ذهن با مفهوم موجود است؛ مف
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 : بیان داشته است بارهطباطبایی دراین عالمه 
، موجود ندارد و )خارج یادر ذهن (تحقق و ثبوتی ، اند که وجودگر قائل شدهیاى دعده

ظاهرى و ، ن اشتقاق یشود و ار مىی به «هست» تعب از آن ه در فارسىکط دارد یى بسیمعنا
] متوقف بر ثبوت هیفرع   يقاعده  مقتضاي  بهچ ثبوتى ندارد تا [یه  ،وجود  نیبنابرا  ؛استصورى  

 .)18 :تابی ،طباطبایی( ت باشدیماه
 : پردازدمی سیدسندبه بیان نظر  گونهاینز نی شتیانیآ

چ فردى موجود یت) هیچون براى وجود (بنابر اصالت ماه: ن فرموده استیدالمدققیس
اتحاد با مفهوم وجود انتزاعى ،  تیت ماهیموجود  كمال،  ست (نه فرد ذهنى و نه فرد خارجى)ین

، است  شده  صادرق  یه از روي تحقکحرفى است  ،  تین جواب بنابر اصالت ماهیمصدرى است. ا
  .)248 :1376 ،آشتیانی( میستیت نیولی ما قائل به اصالت ماه

 : پردازدمی سیدسندبه بیان نظر  گونهاین رحیق مختومدر  یزن آملیجوادي 
، اندفرعیه شده يگروهی دیگر قائل به خروج تخصصی قضایاي بسیطه از موضوع قاعده

اند؛ لیکن نفی ترکیب قضایاي بسیطه را ازطریق نفی مصادیق ذهنی و عینی وجود توجیه کرده
، ي زائد بر ماهیت نداردچیز، مفهوم وجود فاقد هرگونه مصداق بوده: اندبه این معنا که گفته

 ، روازاین و  شودمیبر آن حمل ، بلکه مفهومی انتزاعی است که از ماهیت محققه انتزاع شده
تا از باب ثبوت شیء براي شیء دیگر  شودنمیهرگز به آن متصف ، یعنی ماهیت، موضوع

حمل شایع ، حمل مفهوم موجود بر ماهیات ،دیگرعبارتبهبلکه با آن متحد است و ، باشد
تنها مفهوم ، فاقد مصداق بوده، یعنی موجود، زیرا محمول ؛بلکه حمل اولی است، نیست

بر محور مفهوم  ،و حمل مزبور شوددر فارسی به «هست» تعبیر می، بسیطی است که از آن
  .)315 /1 :1389آملی، جوادي( متحدند باهمدر مفهوم  ،است؛ یعنی محمول و موضوع

دارند که وي  نظراتفاق  سیدسندشارحان مالصدرا در شرح نظر ، مشاهده شد کهچنان 
مفهوم بسیطی ،  بر آن است که چون مفهوم موجود  ،فرعیه  يبراي حل اشکال حاصل از قاعده

 يقاعده مقتضاي بهتا ( لذا ثبوتی براي ماهیت ندارد، ذهن ندارد یااست که فردي در خارج 
 حلراهکه    اندبر آنآملی  باشد. حکیم سبزواري و جوادي   نیازمند  به ثبوت قبلی ماهیت)  هیفرع 

مانند قول مصنف  ،«و این قول: کندسبزواري بیان می؛ مالصدراست حلراهعکس  ،سیدسند
در برابر ماهیت   ،زیرا خود آن وجود  ؛است  اشحقیقیمفهوم انسان با وجود خاص  مثًال  به اتحاد  

امري وجود   ،در برابر مفهوم وجود  ،او  ازنظرزیرا    ؛را برعکس کرده است  مسألهید قرار ندارد. س
«تفاوت این گفتار  گویدمی بارهدراینآملی نیز ) و جوادي 538 /1 :1383سبزواري، ندارد.»(

به انجام ، یعنی ماهیت ،ازطریق نفی موضوع  را با مختار صدرا این است که صدرا نفی ترکیب
 .)316 /1 :1389 ،آملیجوادي ( »وجود یعنی، ازطریق نفی محمول نآناولی ، رساندمی
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 مالصدرا  حلراه  . 3
 )اتصاف ماهیت به وجود(درباب    فرعیه  يمالصدرا درخصوص حل اشکال حاصل از قاعده

خویش) ارائه  يطریقه براساس  قوم و برخی يطریقه براساس  هاآن(بعضی از  حلراه سه 
 .دهدمی
 اول  حلراه.  1.  3

عارض ماهیت و عارض وجود. خاصیت عارض ماهیت این است : عارض بر دو گونه است
عروض فصل بر جنس و  نه قبل از آن؛ مانند، شودموجود می عارض واسطهبهکه معروض 

 یعنی درست عکس عارض ماهیت است؛، عروض تشخص بر نوع. اما خاصیت عارض وجود
متصف ،  آن  يواسطه بهبلکه از قبل موجود است و  ،  شودي عارض موجود نمیواسطه بهمعروض  

 ،عروض سیاهی بر زید و فوقیت براي آسمان. عروض وجود بر ماهیت  شود؛ مانندبه عرض می
ماهیت من حیث هی هی است و به وجود موجود ، از قبیل قسم اول است که معروضش

صفتی براي امر موجود عروض ، عروض وجود بر ماهیت بنابراین ؛نه قبل از وجود، شودمی
 ،مالصدرا(  فرعیه الزم آید  يباشد و مشکلی از قاعده  نیازمند  تقدم در وجودبه  تا موضوع    نیست
 .)15 :1363 ،مالصدرا؛ 114 :1302

عین   اًعارض وجود،  ماهیتدر عارضِ  که بدانیم    یابدمی  تريروشنزمانی بیان    حلراه این  
عروض وجود بر ماهیت نیز از نوع  ؛)31: همان( استآن  از غیر، تحلیل ذهنیدر ماهیت و 

 ،اتحاد دارند و در تحلیل ذهنی وجوداً عارض ماهیت است؛ به این معنا که وجود و ماهیت
اتصاف خارجی و عروض ،  و لذا اتصاف ماهیت به وجود و عروض وجود بر ماهیت  اندهم  از  غیر

ساز مشکلفرعیه  يقبل از وجود موجود باشد و قاعده ،ماهیتکه تا الزم باشد  حلولی نیست
 .شود

در صورتی از نوع عارض ماهیت یا همان عروض  ،مالصدرا عروض وجود بر ماهیت ازنظر
وجود مانند سایر  ،در غیر این صورت، تحلیلی خواهد بود که وجود در خارج موجود باشد

 .)16 :همان( هد شدبعد از تقرر و ثبوت ماهیت به آن ملحق خوا ،انتزاعیات
 دوم  حلراه.  2.  3

نه ثبوت شیئی براي ماهیت. ثبوت ،  اتصاف به ثبوت ماهیت است،  اتصاف ماهیت به وجود
ت براى یر از ماهیئى غ ینه ثبوت ش، تیت عبارت است از ثبوت خود ماهیوجود براى ماه

، است؛ براي مثالثبوت شیىء براي شىء دیگر ، فرعیه يمفاد قاعده، دیگرت. ازطرفیماه
 دیگرى براى زینه وجود شىء د، د استیهمان وجود ز ،د موجود استیزي هیمفاد قض

 .)115 :1302مالصدرا، (
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بر ثبوت یک شیء ، فرعیه يمالصدرا این است که چون مفاد قاعده حلراهماحصل این 
 هلیات بسیطه است ودر هلیات مرکبه صادق  این قاعده فقط، است ناظر براي شیء دیگري

فرعیه   ياز موضوع قاعده  هلیات بسیطه تخصصاً  شود؛ یعنینمیشامل  ،  که ثبوت شیء است  را
که   شده است ارائهقوم  يبه طریقه  حلراهاین دو . )313 /1 :1389 ،آملیجوادي ( اندخارج
 .)11 :1360 ،مالصدرا( رودمیشمار هماهیت موجود است و وجود از عوارض آن ب هاآننزد 

 سوم  حلراه.  3.  3
، بنابر اصالت وجود. قبلی است حلراه از دو  ترمحکمو  ترنفیس  صدرا ازنظر حلراه این 

در حمل وجود بر ، این مطلب بهباتوجهي وجود. واسطه به ،و ماهیت موجود است وجود بذاته
 ؛است شده ذکرمؤخر ، الحملباب عکس همان وجود است که از ،آنچه موضوع است، ماهیات
 ، این است که وجودي از وجودات (در خارج)، انسان موجود است يمقصود از قضیه بنابراین

، «مثبت «ثابت» است. در اینجا ،و مفهوم انسان براي این وجود است مصداق مفهوم انسانیت
 ،فرعیه يقاعده يزیرا الزمه ؛آیدصورت محذوري پیش نمیهمان وجود است و دراین له» 

 .داردثبوتی اصیل و حقیقی ، وجود که مثبت له است ،ثبوت مثبت له است و در اینجا
آن   يواسطه بهاي و براي هر ماهیتی بذاته موجود است و ماهیت وجود در هر مرتبه 

که وجودي از وجودات (در به این معناست  انسان موجود است يلذا قضیه ؛شودمیموجود 
، مصداق مفهوم انسانیت است و مطابَقی براي صدق آن است. پس براي این وجود ،خارج)

[وجود]  وجهی) متفرع بر آن[وجود] (به ثابت است و ثبوتش براي آن حقیقت مفهوم انسان
 شاخص  ازکردن سایه  تبعیتهمچون  ؛  وجود اصل و ماهیت تابع آن است  ،زیرا در خارج  ؛است

 .)116 :1302مالصدرا، (
حقیقت (  همان وجود خاص،  داند که مراد از وجودرا در صورتی جاري می  حلراهوي این  
، باشد  )مفهوم موجود مطلق(همان مفهوم وجود عام    ،اما اگر مراد از وجود،  باشد  )وجود عینی

فرع بر ثبوت ماهیت   ،ثبوتش براي ماهیت،  مانند سایر عوارض و مفهومات ذهنی  ،صورتدراین
 .)117  :همان( در ذهن خواهد بود

اتصاف و ،  آنبراساس    که دهدمیارائه    شواهد الربوبیهرا در    حلراهوي بیانی دیگر از این  
همان حقیقت وجود است و ماهیت امري است  ،بلکه موجود در اعیان، عروضی در کار نیست

 :  نه حقیقت، نوعی مجاز است، اتحاد دارد. نسبت وجود به ماهیت ايگونه، که با وجود
بلکه موجود ، شودعارض نمی و وجود نیز بر ماهیت شودمتصف نمیماهیت به وجود 

امري ، شوده میماهیت نامید آنچههمان خود حقیقت وجود است. اما  صرفاً ،بالذات در خارج
نه  ، اي از حکایت استنحوه ،اتحاد دارد. نسبت وجود به ماهیت ايگونه ،است که با وجود

 .)11 :1360مالصدرا، ( حقیقت
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مرکبه است که  يقضیه همچنان قضیه، است که در بیان اول در آنتفاوت این دو بیان 
ازطریق  اي بسیطه است و مالصدراقضیه، قضیه، اما در بیان دوم، مثبت له در آن ثابت است

 .)317 - 316 /1 :1389آملی، جوادي (رسد ، به نفی ترکیب مییعنی ماهیت ،نفی موضوع
 

 تحلیل و بررسی . 4
به سراغ عباراتی برویم که مالصدرا   ابتداباید    سیدسندمالصدرا و    هايحلراه براي بررسی  

 حلراهدر کنار بیان  ،نقل کرده است. مالصدرا در اکثر آثار خویش سیدسنداز  ،در این زمینه
 : است دانستهرا نسنجیده  هاآن پرداخته و نیز پیش از خود  هايحلراهبه بیان ، خودش

 منتقل اند. گاهی از آن به استلزام  فرعیه را با استثناء [وجود] تخصیص زده  يگاهی قاعده
که  گویندمیبلکه ، اندانکار کرده ،و گاهی ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج اندشده

بسیط   يامر  ،[مفهوم موجود] مانند سایر مشتقات  ماهیت با مفهوم موجود اتحاد دارد و آن امر
چه   ،ندارد  مبدأ  شود و اصالًاست که در فارسی از آن به «هست» و مرادف «هست» تعبیر می 

  نیز گفته شده است  دستازاین  يدیگري نسنجیده هايحرفو  ...در ذهن و چه در خارج
 )51 /1 :1383مالصدرا، (

 هفرعی يبرخی قاعده: است کردهاشارهبه سه نظر رایج پیش از خود  ،وي در این عبارات
هلیات ي بارهرا در هفرعی يکه قاعده ترتیباینبهاند؛ را به صفاتی غیر از وجود تخصیص زده

 ياند. برخی دیگر قاعدههلیات بسیطه جاري ندانسته خصوص و در اندمرکبه صحیح دانسته 
لشیء ثبوت شیء  «  و  کندمیتغییر    مفاد قاعده،  اند که بنابر آنفرعیه را به استلزام تبدیل کرده

. گروهی دیگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج شودمی »مستلزم لثبوت المثبت له 
«هست» به کار   يکلمه  باو مفهوم موجود را که امري بسیط است و در فارسی    کنندمیانکار  

 يقاعده لیتبدي، ص را قول امام رازی. سبزواري قول تخص دانندمیبا ماهیت متحد ، رودمی
ار اتصاف و فرد براي وجود و لو در ذهن را قول کو ان یاستلزام را قول محقق دوان ه بهیفرع 

 )537 /1 :1383سبزواري، ( دانددشتکی می سیدسند
را  سیدسند حلراه شارحان صدرا، گذشت سیدسند حلراهکه در توضیح  طورهمان

وجود  يرابطه ،سیدسندمالصدرا و  ازنظراند؛ با این توضیح که مالصدرا دانسته  حلراهعکس 
) با است امر اصیلکه به اتحاد ماهیت ( سیدسندجز اینکه ، اتحاد است يرابطه ،و ماهیت

 بنابراین  ؛مصداقی ندارد گونههیچدر خارج (موجود)،  است و این مفهوم قائل مفهوم موجود
باشد. ولی مالصدرا به اتحاد نیاز تا به ثبوت قبلی ماهیت  اتصاف و عروضی نیستگونه هیچ

لذا ، است که در خارج مصداقی نداردقائل ) با مفهوم ماهیتی است امر اصیل کهوجود (
 ایجاد شود. یمشکل ،فرعیه يتا با وجود قاعده عروض و اتصافی در کار نیستگونه هیچ
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 که چنان( ، مفهوم موجودنزد ويبر آن تکیه دارد که  سیدسند حلراه این برداشت از 
فاقد مصداق ، موجود مفهوم بما هو مفهوم باشد؛ یعنی )،اندمالصدرا و شارحان وي پنداشته 

به «هست» تعبیر از آن  مفهوم بسیطی باشد که در فارسی   صرفاً   ،مانند سایر مشتقاتباشد و 
مفهومی   ، مفهوم موجود،سیدسندنزد  ،  دیگرعبارتبهی نداشته باشد؛  ائشود و در خارج مبدمی

 اعتباري باشد. 
وجود در کالم  نداشتنشود که ثبوتاز عبارات مالصدرا و شارحان وي برداشت می

طباطبایی  يعالمه کهچنان، وجود در موجود است نداشتنبه معناي تحقق ،سیدسند
ندارد  و ثبوتی ، تحققدر ذهن یا خارج، وجود، سیدسند ازنظربیان کرده است که  بارهدراین

«ثبوت»   يواژه  معناشناسیصوري است. براي بررسی درستی این قول الزم است به  ،  و اشتقاق 
 بپردازیم. سیدسنددر کالم 

عروض و  همان، این است که مراد وي از ثبوت آیدبه دست می سیدسندآنچه از آثار 
مراد وي ، کندوجود و مشتق آن (یعنی موجود) نفی می ازقیام است و لذا آنجا که ثبوت را 

است. وي   مطرح  عروض سایر اعراض و صورنداشتنی است که در  یا عروض  نداشتنهمان قیام
 : کنددر عبارتی چنین بیان می

«ما له الوجود   ،است که موجود شده بنااین [انضمام وجود به ماهیت] بر این توهم 
 مبدأثبوت  ،زیرا از صدق مشتق بر شیء؛ ولی بارها گذشت که چنین نیست، بالفعل» است

 .)90:تا الفشیرازي دشتکی، بی( 4آیداشتقاق الزم نمی
اشتقاق الزم  مبدأثبوت ، در این عبارت بیان داشته است که از صدق مشتق سیدسند 
که مراد از ثبوت را  بحث بر سر مشتقی همچون «موجود» است. این آید و خصوصاًنمی

و  سیدسندبین  ،این عبارت يکه دربارهبه دست آورد از پرسش و پاسخی  توانمی ،چیست
 :شده است ردوبدلمحقق دوانی 

بر اصطالح خاص مطلب  این گویدو میکند محقق دوانی به این عبارت وي اعتراض می
زیرا مردم  ؛عرف عام و خاص است برخالفی است و این اصطالح ) مبتنسیدسندمحشی (

است و اگر گفته شود که آسمان بالقوه به متصف که آسمان بالفعل به وجود  اندبر آنهمگی 
 سیدسند .همان)( پسندندنمیکه  شده است دادهبه مردم چیزي نسبت ، استمتصف وجود 

 : گویدمیدر پاسخ به این اعتراض 
بر اصطالح خاص محشی مبتنی است. این مطلب را  وي بیان داشته است که این 
کند که بلکه چون دلیل بر این داللت می،  زیرا این اصطالح خاص محشی نیست،  پذیریمنمی

محشی حکم کرده است که وجود بالفعل بر ماهیت عارض ، وجود بر ماهیت عروض ندارد
آسمان موجود  که مثالً کنندمیزیرا اهل عرف حکم  ؛ست و این خالف اهل عرف نیستنی
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که کند گونه حکم میایننه اینکه حکم کنند که وجود بر آسمان عارض است. کسی ، است
، «ما قام به السواد» است، که «اسود» طورهمانبین این دو تمیز ندهد و گمان کند که 

به این ، دلیل بر امتناع عروض يالوجود» است. البته بعد از اقامه«موجود» نیز «ما قام به 
 .)90:تا الفشیرازي دشتکی، بی( شودی نمییگمان اعتنا

، و در پایان این عبارت کرده ي «عروض» استفادهاز واژه صریحاً سیدسنددر این عبارت 
 وجود نفی کرده است.  از عروضی همچون عروض سواد را 

تا وجود «این قولش که  شارح (قوشجی) با: آمده است گونهایناعتراض دوانی  ،در ادامه
از انضمام حقیقی (که  یزي اشاره کرده است کهبه چ، »وجهی از وجوه) انضمام پیدا نکند (به

صحت انتزاع وصف از موصوف  ،به حلول وصف در محل است) و انضمام عرفی (که مرجعش
، دهدمی  سیدسند. در پاسخی که  دهدمیبه این اعتراض نیز پاسخ    سیدسند.  اعم است  است)

 :شودمی ترروشن، همان عروض است ،از ثبوت سیدسنداین مطلب که مراد 
بر اینکه ادعاي بدون عالوه، صحت انتزاع داخل شود، که در آن ايگونهبه ،تعمیم وصف

اند زیرا ایشان عارض را به صور و اعراض تقسیم کرده؛ مخالف اطالقات قوم است، سند است
تقسیم مذکور منحصر نخواهد بود و همچنین ، مثل وجود و عمی داخل شود، و اگر در آن
فرع وجود معروض است و اگر صحت  ،اند به اینکه عروض شیء براي شیء دیگرحکم کرده

یرا امکان وجود در صحت  ز ؛حکم مذکور درست نخواهد بود، انتزاع وجود در آن داخل شود
 .همان)( انتزاع کافی است

ي از دو واژه  ،ثبوت و مثبت له جايبه ،فرعیه يدر این عبارت براي بیان قاعده سیدسند
، بر شیء دیگر  ئی«عروض شی:  کندبیان می  گونهاینقاعده را  ،  عروض و معروض استفاده کرده

همان صور ، عارض را نیز طبق اطالقات قومفرع بر وجود معروض است». وي مراد خویش از 
و  لذا عرض یا وصف نیست، از این دو نیست کیهیچ ،است و چون وجود دانستهو اعراض 

نیست   موجود «ما له الوجود» گویدمی سیدسندآنجا که  بنابراین ؛شودقاعده شامل آن نمی
ود اعراض و صور را  وجودي همچون وج، آید(وجود) الزم نمی مبدأثبوت ، و از صدق موجود

. سبزواري نیز  طورکلیبهنه تحقق آن را  ، که وجودي قائم به شیء دارنداز آن نفی کرده است  
سبزواري،  (  از نفی وجود را نفی فرد خارجی یا ذهنی قائم به ماهیت دانسته است  سیدسندمراد  

خود مالصدرا   کهچنان ؛غیر از نفی تحقق است  ،داشتننفی قیام آنکهحالو  )482 /6 :1381
شود و تحقق را غیر از له دوانی) این نکته را متذکر میأ ذوق ت  ي(در نقد نظریه   اسفار اربعهدر  

اقتضا اشتقاق را  مبدأقیام  ،اینکه صدق مشتق بر تکیهمحقق دوانی با : داند. توضیحقیام می
بلکه به این ، داردخورشید ، این معنا نیست که آبکه به  مانند صدق مشمس بر ماء( ندارد

نتیجه ،  )است  خورشیدشدن در مقابل  دارد که همان گرم  خورشیدکه آب نسبتی به    معناست
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به معناي وجود  ،شودکه مشتقی همچون موجود نیز زمانی که بر واجب اطالق می گیردمی
 عناي منتسب به وجود است. به م، شوداما زمانی که بر موجودات امکانی اطالق می، است

اینکه صدق مشتق بر  ازجملهمالصدرا به این سخن دوانی اشکاالتی وارد کرده است؛ 
در آن  مبدأ الاقلولی مستلزم این است که ، اشتقاق نیست مبدأمستلزم قیام  هرچند ،شیء

  .)65و  60 /6 :1381 ،مالصدرا( متحقق باشد
به معناي نفی تحقق  بردمیکار ه ب سیدسندشواهد دیگر بر اینکه نفی قیام که  ازجمله

به همین نظر دوانی  سیدسندواکنشی است که ، نیست دوانی بر آن است) کهچنان( مبدأ
به معناي  و ازقبیل اطالق مشمس بر ماء را اطالق موجود بر ممکنات سیدسندداشته است. 

 : داندنمی مبدأ نداشتنوجود
ازقبیل اطالق  ،هاآناگر ممکنات به وجود اتصاف نداشته باشند و اطالق موجود بر 

نه به معناي ، اطالق لفظ وجود بر ممکنات به معناي دیگري خواهد بود، مشمس بر ماء باشد
با معنایش در  ،ثل مشمسدر مِ ،صفت مفعولمعناي زیرا ؛ شودمتعارف که از آن فهمیده می

االمر نفس شیئیت در با غایر است. ولی معناي متعارف وجود مساوقثل مضروب و منصور ممِ
به ، پس اگر ممکنات موجود نباشند، از حکما خالف این نقل نشده است کیهیچاست و از 
این خواهد بود که ممکنات  متألهینشیء نخواهند بود و مقتضاي ذوق حکماي ، این معنی

 .)60 :تا الفشیرازي دشتکی، بی( شیء نباشند
که مراد از مفهوم موجود وجود دارد  سیدسندشواهدي صریح در عبارات ، بر اینعالوه

 کهچنانمصداقی نداشته باشد (گونه در خارج هیچ نیست تامفهوم بما هو مفهوم ، وينزد 
 ،دیگرعبارتبهو  دارد در خارج محکی عنه ،بلکه موجود، )دهدمینسبت  اوآملی به جوادي 

راي نمونه عبارت زیر ذکر ب ؛)124-109 :1397 ،عابدینی( انتزاع دارد و موجود است منشأ 
 : شودمی

و اگر مراد از آن [مفهوم موجود] عبارت باشد از مفهوم وجود از حیث اینکه موجودیت  
احتمال ندارد که موجود   ،از این حیث،  هاستآن و متحقق در    هاآنو متحد با    است  موجودات

 .)38 :تا الفشیرازي دشتکی، بی( 5نباشد
نداشته مصداق  نیست که در خارج موجود امريازنظر سیدسند، اینکه  بهباتوجهحال 

(همچون سایر اعراض)  نداشتنهمان عروض ،وجود نداشتناز ثبوت سیدسندو مراد  باشد
 :  پردازیممی سیدسند حلراه بازخوانیبه ، است

امري ، که در آناالمر نفس حسببهعروض . 1: عروض بر دو قسم است سیدسند ازنظر
یا یکی از آن دو در ، یا هردو در ذهن، به امر دیگري قائم است؛ خواه هردو در خارج باشند

 اي گونهبهموصوف ، اعتبار ذهنی که در آن حسببهعروض . 2 ؛و دیگري در ذهنباشد خارج 
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 ي آن را خالی از صفت و سپس در مرحله،  کندعقل آن را بذاته اعتبار می  کههنگامیاست که  
در  ،. وجود به دو معناي مصدري و مفهوم موجودیابدمیآن را متصف به آن صفت ، بعد

بر امر دیگر  ،نوع که امري در خارج یا ذهنبر ماهیت عروضی (یعنی عروضی از آن    االمرنفس
فرع ثبوت مثبت   ،براي شیء دیگر  ئیثبوت شی  ،فرعیه  يزیرا طبق قاعده  ؛باشد) ندارندعارض  

 در   ،مستلزم خلف است. از طرفی نیز مفهوم موجود  وجود و ماهیتدرخصوص  ،  له است و این
قیام و... ،  نسبتی ازقبیل ثبوت  تواندنمی  دو شیء متحد  با ماهیت متحد است و بیناالمر  نفس

نیز   جهت این از، وجود ندارد ثبوت و قیامی ،بین موجود و ماهیت ازآنجاکهبرقرار باشد و 
بر  ،وجود به معناي مفهوم موجوددر اعتبار ذهنی، شود. ولی فرعیه شامل آن نمی يقاعده

لزم ثبوت مست، تحلیل عقلی است راساسب ازآنجاکهماهیت عروض دارد و چنین عروضی 
 نیست. (پیش از عارض) مثبت له  یا همان معروض

آید که چنین به دست می،  اندارائه داده  سیدسندمالصدرا و  ی که  هایحل راهي  از مقایسه
عارضی ي که بر تفاوت رابطه  حلراه. این مالصدراستاول  حلراههمان  سیدسند حلراه

 ي نوع خاصی از رابطه ،  سایر عوارض و ماهیت مبتنی است  يبا رابطه  ،همچون وجود و ماهیت
 ي از رابطه  سیدسندهمان تبیینی است که  ،  کند و این تبیینبین وجود و ماهیت را تبیین می

ز نوع عارض وجود و ماهیت را ا يرابطه ،حلراه مالصدرا در آن : دهدمیوجود و ماهیت ارائه 
عوارض را از نوع عارض وجود. تفاوت این دو در این است که ي سایر ماهیت خوانده و رابطه

و در  شوندمیدر تحلیل عقلی از هم جدا  متحدند و صرفاً  باهمدو شیء ، در عارض ماهیت
موجود است و  پیش از عارض ،بلکه معروض، متحد نیستند باهمدو شیء ، عارض وجود

 نیاز ت که به ثبوت مثبت لهشود. چنین عروضی اسبه صفتی متصف می، عارض يواسطه به
به ثبوت مثبت ، صورتدرایناز نوع عارض ماهیت است و ، وجود و ماهیت يرابطهولی  ،دارد

 جايبهبا صدرا در این است که  سیدسندنیست. تنها تفاوت نیازمند له پیش از ثبوت ثابت 
االمر» و نفس حسببهاز اصطالحات «عروض  ،دو اصطالح عارض وجود و عارض ماهیت

با توضیحی که مالصدرا از دو نوع عارض   ؛اعتبار ذهنی» استفاده کرده است  حسببه«عروض  
درست همان عارض ، این دو واژه شود کهروشن می ،دهدمیوجود و عارض ماهیت ارائه 

 اعتبار ذهنی است. حسببهو عارض االمر نفس حسببه
 حل راهرا عکس  سیدسند حلراه  او مالصدرا و شارحان، گذشت کهچنان، بر اینعالوه

 حلیراهآید که مراد آنان از  مالصدرا چنین به دست می  هايحلراهدانند. با بررسی  مالصدرا می
اتصاف ،  طبق آنکه    مالصدراستسوم    حلراههمان  ،  دانندمی  سیدسند  حلراهکه آن را عکس  

همان نفس حقیقت وجود است و ماهیت  ،بلکه موجود در اعیان، و عروضی در کار نیست
نه حقیقت. ، مجاز است، اتحاد دارد و نسبت وجود به ماهیت ايگونه امري است که با وجود 
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بین   سیدسند  اینکه  انداند که گمان کردهدانسته  سیدسندرا عکس نظر  آن  لحاظ  این  ازایشان  
 اصیل  ، ماهیته نزد ويک استنظر  اینز ا، قائل نیستبه عروض و اتصافی  وجود و ماهیت

نیز با  حلراه این  ،مفهوم بما هو مفهوم است. نیک که نگریسته شود، و مفهوم موجود است
مشابه  سیدسندنظر با از جهاتی ، ارائه شد سیدسندتفسیري که از مفهوم موجود در فلسفه 

لحاظ  این ازنه ، قائل نیست به عروض و اتصافی بین ماهیت و وجود سیدسند: توضیح .است
مفهوم بما هو مفهوم است ،  اند) مفهوم موجودمالصدرا و شارحان وي بیان کرده  کهچنانکه (

 ي رابطه ،وجود و ماهیت يرابطه که  نظر این ازبلکه ، ندارد مبدأمصداق یا  ،و لذا در خارج
برقرار نیست. قیام و... ،  اي از قبیل عروضرابطه،  است و بین دو شیئی که اتحاد دارند  ياتحاد
است  نقل کرده سیدسنداین است که مالصدرا همین عبارات را از  برانگیزتوجه  ينکته

با نظر خویش ، اتحاد بین وجود و ماهیت لحاظاین نظر را از  و )71-1/70 :1383مالصدرا، (
اعتباري  راوجود و موجود داند که سیدسند شان را در این میتفاوت نظرو  داندمشابه می

باقی نظریه  تفاوتی بین این دو  ،  سیدسندبودن موجود نزد  نولی با اثبات اعتباري  کند،ی میتلق
 ماند.نمی

آید که تفاوت چنین به دست می، ارائه کرده است مالصدرا ی کههایحلدر راهبا دقت 
: وجود و ماهیت است  يرابطه   درخصوص  تفاوت بین دو دیدگاه،  سوم  حلراه اول و    حلراه بین  
عارض  ؛داندي وجود و ماهیت را از نوع عارض ماهیت میمالصدرا رابطه، اول حلراهدر 

بر  تأکید. مالصدرا آن را با داردتحلیل ذهنی  حسببهاتحاد در وجود و مغایرت ، ماهیت
. دهدمی ارائه  وجود و ماهیت در اعتبار ذهنی (که وجود عارض بر ماهیت است) يرابطه 

  (که  شده است ارائهاالمر نفس وجود و ماهیت در يبر رابطه  تأکیدسوم مالصدرا با  حلراه
است) و لذا اتصاف و عروضی در کار  ياتحاد يرابطه  ،وجود و ماهیت يرابطه ، آنبراساس 

اول  حلراهشواهد بر اینکه  ازجمله. اندشده ارائهاصالت وجود ساس برا حلراهنیست. هر دو 
اي چنین رابطه ، مشاعردر این است که وي ، شده اقامهاصالت وجود براساس  مالصدرا نیز

داند و آن را شاهدي بر اصالت می پذیرتنها با اصالت وجود تبیین  (بین وجود و ماهیت) را
به ، که ارائه داده است حلیراهدر  سیدسندولی  ،)16 :1363مالصدرا، ( کندتلقی میوجود 
(اعم از خارج و ذهن) و تحلیل ذهنی نظر االمر نفس يوجود و ماهیت در دو حیطه ي رابطه 

 داشته است. 
و مالصدرا بیان کرد (و از دید مالصدرا   سیدسنددو دیدگاه    توان میانمیتنها تفاوتی که  

مالصدرا  حلراهعکس  سیدسند حلراه که و شارحان وي مغفول مانده و سبب شده است
همواره  اتحاد ،ازنظر مالصدرا ؛«اتحاد» دارند يدربارهتفاوت نظري است که ، دانسته شود)

و امکان ندارد که متحدین ها انتزاعی باشند. ازنظر ایا هردوي آن  بین دو متحدي است که یکی
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گونه است که این  ، اتحاد بین ماهیات و وجودموجود باشند. بنابر اصالت وجود هردو حقیقتاً
  در عبارات صدرا  .)78 /1 :1383مالصدرا، ( ی عینی و ماهیات حدود وجودندتحقیق، وجود

به این معناست که تنها حقیقت وجود (در خارج) موجود است و ماهیت   نفی اتصاف و عروض
، استعدمی اتحاد حد و محدود دارد. ازآنجاکه حد امري ، حد وجود است که با آن صرفاً

اتحاد بین   سیدسند  ازنظراما  ،  اتحاد دو امر وجودي نیست،  اتحاد ماهیت و وجود  ،ازنظر صدرا
«ایجاب همان حکم به اتحاد موضوع و محمول :  نیست  پذیرامکانبدون یکی از آن دو    ،دو شیء
 ي حملیه  ي) «و بدان که موضوع و محمول در موجبه 33 :تا الفشیرازي دشتکی، بیاست» (
شود یکی از آن دو موجود پس چگونه می، چیزند(در خارج) با هم یک  صادقه يخارجیه 

 .)52:تا بشیرازي دشتکی، بی( باشد و دیگري موجود نباشد»
اتحاد دایرمدار یکی از این دو (یعنی وجود ماهیت یا وجود مفهوم ،  با این تفسیر از اتحاد

 ،است و مفهوم موجود نزد ويقائل  به وجود ماهیت    که سیدسندتا گفته شود    موجود) نیست
او اتصاف و  ازنظر درنتیجه، مفهوم بما هو مفهوم و انتزاعی است و در خارج مصداقی ندارد

 لحاظ این ازاو مفهوم موجود نیز وجود دارد و نفی اتصاف  ازنظربلکه  ،ر کار نیستعروضی د
عروض و غیره) ، نسبتی (ازقبیل قیام، اتحاد است و بین دو شیء متحد است که بین آن دو

، خود اتحاد است، آنچه با اتصاف ناسازگاري دارد سیدسند ازنظر، دیگرعبارتبه  ؛برقرار نیست
، آنچه با اتصاف یا عروض ناسازگاري دارد ،مالصدرا ازنظراما ، بودن مفهوم موجودانتزاعینه 

 اتحاد دارد.   ايگونه با وجود    هرچند،  مفهومی از ماهیت وجود دارد  این است که در خارج صرفاً
  

 گیرينتیجه. 5
سایر ،  به آنازجمله مسائلی است که پاسخ  ،  یا ماهیت  که اصالت با وجود است   مسألهاین  

متأثر از این دو رأي    ممکن استازجمله مسائلی که    ؛دهدتأثیر قرار میمسائل فلسفی را تحت
اتصاف ماهیت به وجود است. مالصدرا در  ياز ناحیه ،فرعیه يحل اشکال قاعدهراه، شود

عروض   .1:  ئه داده استاار  حلراه سه  ،  اتصاف ماهیت به وجود  يفرعیه از ناحیهي  اشکال قاعده
 ؛در تحلیل ذهنی مغایرند  یعنی  ؛از نوع عروض ماهیت است و نه عروض وجود  ،وجود بر ماهیت

، عروض و اتصافی در کار نیست  -3  ء؛لشی  ءنه ثبوت شی،  است  ءثبوت شی،  هلیات بسیطه  .2
هاي حلدارد. راه  اي اتحادگونه  همان حقیقت وجود است و ماهیت با آن  ،بلکه موجود در خارج

وجود و ماهیت   يرابطه براساس    یکی:  بر مبناي اصالت وجود ارائه شده است  صدرااول و سوم  
االمر. صدرالدین حسب نفسوجود و ماهیت به  يرابطه براساس    حسب اعتبار ذهنی و دیگريبه

، االمرنفس ذهنی ووجود و ماهیت در دو موطن اعتبار  ي) با تحلیل رابطهسیدسنددشتکی (
عروض و اتصافی بین وجود و ماهیت (در  که این صورت به ؛ارائه داده است را حلیراه
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به معناي مفهوم  ،بلکه وجود، فرعیه الزم آیدي قاعده يتا مشکلی از ناحیه  االمر) نیستنفس
مفهوم موجود بر  ، حسب تحلیل ذهنیهرچند به، االمر) متحدندبا ماهیت (در نفس ،موجود

 است.عارض ماهیت 
اند؛ به این سوم مالصدرا دانسته   حلراهرا عکس    سیدسند  حلراهمالصدرا و شارحان وي  

کند و به اتحاد وجود و ماهیت مینفی  را عروض و اتصافبا نفی ماهیت، معنا که مالصدرا 
است و به اتحاد مفهوم کرده  نفی    را  عروض و اتصاف  با نفی وجود،  سیدسند  لیو،  شودقائل می

. 1است که آن  ،سیدسند حلراهبه  ایشان دلیل این نگاه است. شدهقائل  موجود و ماهیت
وجود» تعبیر  نداشتنرا به «تحقق سیدسندوجود در موجود»  نداشتن«ثبوت عبارتآنان 
، دیگررتعبابه ؛استمفهوم بما هو مفهوم  مفهوم موجود صرفاًاند از نظر وي، گفتهو  اندکرده

آنکه ازنظر حال ،اندوي نگریسته  حلراهبه ، اصالت ماهوي است سیدسند که دید این با
 نداشتن بلکه وي از ثبوت،  وجود نیست  نداشتنبه معناي تحقق،  وجود  نداشتنثبوت  ،سیدسند

را اراده کرده است   )سایر اعراض(عروضی همچون عروض  وجود    نداشتنمعناي عروض،  وجود
مفهوم بما هو مفهوم  ،یا به عبارتی ،امر اعتباري صرف، مفهوم موجود همچنین ازنظر وي، و

 .2 ؛نیست یو یقین یقطع بودن وي بلکه یک امر حقیقی است و لذا اصالت ماهوي، نیست
 یدسندساتحاد نزد  :  اندغفلت کردهو مالصدرا    سیدسنداز تفاوت معناي اتحاد در عبارات  آنان  

داند که می  جاريبین دو امري مالصدرا اتحاد را  .کار نرفته استه و مالصدرا به یک معنا ب
 ، نفی اتصاف و عروضمفهوم انتزاعی باشند و لذا در عبارات وي  ،هایا هردوي آن،  هایکی از آن

 که تنها حقیقت وجود (در خارج) موجود است و ماهیت صرفاً شده است به این صورت بیان
دایرمدار یکی ، اتحاد سیدسندآنکه از نظر اتحاد دارد و حال ايگونه، مفهومی است که با آن
وي به وجود  که تا گفته شود مفهوم موجود) نیست/یا وجود، ماهیت/از این دو (یعنی وجود

مفهوم بما هو مفهوم و انتزاعی است و در خارج ، است و مفهوم موجود نزد ويقائل ماهیت 
وجود ، بلکه مفهوم موجود، اتصاف و عروضی در کار نیست ،ازنظر او ،درنتیجه ؛مصداقی ندارد

نسبتی ، اتحاد است و بین دو شیء متحد است که بین آن دو ن نظرای دارد و نفی اتصاف از
با رد اصالت ماهوي بودن سید سند  هعروض و غیره) برقرار نیست. نتیجه اینک، (ازقبیل قیام

، در خارج وجود دارد  مفهوم بما هو مفهوم نیست و،  مفهوم موجود  ،و با نظر به اینکه ازنظر وي
 ، سوم مالصدرا نیست  حلراهعکس  ،  اندمالصدرا و شارحان پنداشته   کهچنان،  سید سند  حلراه

اول  حلراهاول و سوم مالصدراست؛ با این توضیح که  حلراهمجموع دو  ،وي حلراهبلکه 
سوم  حلراهحسب اعتبار ذهنی اقامه شده و وجود و ماهیت به يبر رابطه يمالصدرا با تکیه
سید سند   حلراهو  ارائه شده است    االمرنفس  وجود و ماهیت در  يبر رابطه   يمالصدرا با تکیه

 ،اقامه شده است که درواقعاالمر  نفس  اعتبار ذهنی وحسب  با تکیه بر رابطه وجود و ماهیت به
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مجموع دو ، وجود و ماهیت يدر بیان رابطه االمر نفس جمع بین اعتبار ذهنی و دلیلبه 
 مالصدراست. حلراه
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