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 چکیده

ايـ  هسـتند  تـري  ماـانی در حکمت متعالیه کلید فهم برخی از مهم، دو اصطالح فلسفی موجود بالذات و موجود بالعرض
تمايز آن با معنای مقصود در فرهنـگ ارـرا ی توضیح و مقاله درصدد پاسخ به چیستی اي  دو اصطالح در فرهنگ صدرا 

ماهیت موجود بالذات و موجود بالعرض عقلی صرف و ذهنی محض است کـه هـی   ،چراکه در نظام حکمت ارراق؛ است
وجود بـه عنـوان موجـود بالـذات اسـت و  ،چه استقاللی و چه انتزاعی ندارد؛ لیک  در نظام حکمت متعالیه ،نحو تقرر عینی

حکام آن در خارج موجود بالعرض هستند؛ موجوديت بالعرضی که برای تحقق در خارج بـه واسـطه در عـروض نیـاز همة ا
گـردد و آن را بـه نحـو انتزاعـی در خـارج اي  واسطه که موجب اتصاف مجازی آن احکام به وصـ  موجوديـت می  دارد

دارد  در فرهنگ صدرا اي  موجودات بـالعرض بـه  سازد، ريشه در ارتااط وجودی اتحادی آن احکام با مت  وجودمحقق می
هريـ  والت اولی و معقوالت ثانیه فلسفی  اي  دو مصداق عقدارند: مکم دو نوع مصداق لحاظ ا سام ارتااط وجودی دست

حیثیـت نفـادی و بـه  ،به نحوی خاص به گونة مجازی در مت  وا ع هستند و الاته به موجوديت مجـازی معقـوالت اولـی
 حیثیت اندماجی گويند  ،مجازی معقوالت ثانیة فلسفیموجوديت 
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 مقدمه

نـارر  االمـریبه وا عیات نفسهستند که به دلیل نگاه رئالیستی ل فلسفة اسالمی ترکیای از مفاهیمی ئاحکام و مسا

در مقـام ای فلسـفی ةلرو هـر مسـئاند  ازاينت گرفتهئاز مت  وا ع نشچراکه اند؛ و لذا از احکام حقیقی و وا عیهستند 

و  ضايای فلسفی،  ضايای حقیقیه هستند و نـه  ضـايای ذهنیـه   ؛تایی  مصداق حکم است و نه صرف حکم ذهنی

اما به لحاظ حقیقت خارجی عی  وا ـع هسـتند و ، ندبا وا ع تغاير داراساس اي  احکام هرچند از جهت مفهومی براي 

 دهند مصداق واحدی را تشکیل می ،به گونة تساو ی با آن مت 

گونه است؟ آيا به گونة بالـذات موجودنـد يـا بـه گونـة چوجود اي  احکام در خارج  ةسخ  در اي  است که نحو

جـز د، دهحکیم متأله از آن دو تعري  نشان میبالعرض  مقصود از موجود بالذات و موجود بالعرض چیست؟ آيا آنچه 

کمـت متعالیـه ويژه حدهد؟ جايگاه موجود بالعرض در اي  دو حکمت، بـهآن چیزی است که حکیم اررا ی نشان می

تنهـا ها نـهچیست؟ آيا در تایی  نحوة وجود معقوالت اولی و معقوالت ثانیـه نقـب بسـزايی دارد؟ و    ايـ  پرسـب

د  هرچند بايد يادآور رد کـه مـا در نساز، بلکه اهداف و غايات آن را نیز نمايان میدهندان میضرورت تحقیق را نش

ها پاسـخ گفتـه و از منـابع اصـلی ماننـد حکمـت تفصیل به اي  پرسببه حیثیت تقییدی در حکمت صدراییکتاب 

حکـیم ، علی مـدرس زنـوزیآ ـا، مالعلی نـوریارراق و حکمت متعالیه بهره جسته و از آثار حکمای سترگی چون 

 تحقیق را به نمايب بگذاريم ايم تا پیشینة مدد گرفته میرزامهدی آرتیانیو محمدتقی آملی ، سازواری

 تایی  چند مقدمه ضروری است  ،درآمدبا توجه به اي  پیب

 ماهیت و اقسام قید. 1

رـود  وف با آن حیث، آن احکـام را دارا میروند و موصهمة احکام فلسفی، به عنوان اوصاف، به حیثی بر موصوف حمل می

به همـراه موصـوف در « م  حیث »مقصود از حیث و حیثیت،  یدی است که به ي  خاصیت عینی ارعار دارد و به صورت 

ـی  دلیـل حکـم واسـطه را دارد  از احکام را میگردد و موصوف با تحیث و تقید به آن، حکمی  ضیه بیان می پذيرد و به هم

کـه موضـوع بـه واسـطة آن، وصـ  محمـولی را ایگونهکنـد؛ به ید بر حسب وا ع موصوف را مقید و متحیث می بنابراي 

 گويند « ذوالواسطه»رو به موصوف، کند  ازاي پذيرد و محمول با آن واسطه، بر ذات موضوع صدق میمی

و ثاوت وصـ  بـرای موصـوف  دو گونه است: يکی آنکه  ید، نقب علّی دارد و علت اتصافبر اي   ید واسطی 

(، و اگـر 53، ص 1، جالـ 1591 ید خارج از موصوف و موضوع است )ر ک: صدرالمتألهی ،  که اوالًایگونهبه؛ است

لذا تقیـد و تحیـث موصـوف بـه آن  یـد ضـرورت دارد ؛ تواند به آن وص  متص  گردددر بی  ناارد، موصوف نمی

: اتصاف ذاتی و حقیقی اسـت )ر کاتصاف موصوف به وص ،  ؛ ثانیاً(159، ص 7، جال 1591: صدرالمتألهی ، )ر ک

اي   ید،  یـد که سلب وص  محمولی از موصوف ناممک  و ناصواب است  ایگونهبه؛ (242، ص 1، ج 1372آملی، 

که تعجب علت عروض ضح  بـر انسـان اسـت و او را « انسان از حیث تعجب، ضاح  است»؛ مانند تعلیلی است

 سازد و بالحقیقه ضاح  می بالذات
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ديگری آنکه  ید، با ارتااط خاص با موصوف، موصوف را مقید و مضیق سـاخته، تـا وصـ  را برـذيرد و بـه آن 

رو  ید مکثر ذات موصوف است و به عنوان جزء، داخل در موضـوع و زايـد بـر آن اسـت و از ايـ  متص  رود  ازاي 

گونـه  ضـايا، گرچـه در بسـیاری از ايـ   (199، ص 1379یانی، گردد )آرـتوص  بر موصوف مقید حمل میلحاظ 

وص ، صفت  ید واسطی است، ولی به دلیل وجود نوعی ارتااط میان  ید واسطی و موصوف، وص  به آن موصوف 

، 9، ج1374رو مالک اتصاف،  یدِ مرتاط با موصوف است و نه خـود موصـوف )مطهـری، رود  ازاي نسات داده می

که سلب وصـ  محمـولی ایگونهبه؛ رو حکم، بالذات از آن  ید و بالعرض از آن موصوف استزاي ا(  257و 252ص

که بیـاض، « الجسم بالایاض ابیض»مانند ؛  ید تقییدی است ،از موصوف به اعتااری ممک  و صحیح است  اي   ید

 رد پذيعرض بیاض، حکم ابیض را نمیواسطة اتصاف جسم به ابیض است و خود جسم بدون 

 بالذات و بالعرض. 2

بلکـه در مقابـل و نـه در مقابـل للـذات،  بنابراي  بايد معنای بالذات و بالعرض را دريافت  در اينجا بالذات نه در مقابـل بـالغیر

ای که وص  برای موصـوف، لذا بالذات يعنی نفی حیثیت تقییدی از موصوف در ي  اتصاف، به گونه بالعرض مقصود است،

 رو بالذات، منحصر در وجود وجوبی نیست، بلکه برای وجود امکانی نیز هست و نه مجازی  ازاي حقیقی بارد 

اي  معنا کـه آن وصـ  بـرای موضـوع اما بالعرض يعنی اثاات حیثیت تقییديه برای موضوع در پذيرش ي  وص ؛ به 

آ ـاعلی مـدرس (  لـذا 121ص  ،1ق، ج1219؛ سازواری، 194، ص 1، ج 1399: مطهری، مجازی است و نه حقیقی )ر ک

بالذات؛ يعنی به حسب مرتاة ذات بدون اعتاار حیثیتی تقییديه زائده بر نفس ذات، يـا بـالعرض؛ يعنـی بـه »گويد: می زنوزی

 ( 21، ص 1ال ، ج 1591صدرالمتألهی ،  :؛ ر ک197، ص 1379)مدرس زنوزی، « اعتاار حیثیتی تقییديه زائد بر نفس ذات

الک صـدق اتصـاف مجـازی ارتاـاط خـاص مـمالک صدق اتصاف مجازی چیسـت؟ توضیح،  با توجه به اي 

زيرا تـا ارتاـاط بر ـرار نشـود، ؛ موصوف با موصوف حقیقی و به تعایری ارتااط خاص میان واسطه و ذوالواسطه است

 کند حکم يکی به ديگری سرايت نمی

 طـورکلی بـه دو گونـهبـهـ  بیان کرديم راییحیثیت تقییدی در حکمت صدما در  هگونه کآنـ  اي  نوع ارتااط

 ارتااط اعتااری و ارتااط وجودی است: 

 . ارتباط اعتباری3

رـده يند ساختة فکر و انديشة انسان اجتماعی است که در آحاد اجتماع به صورت  راردادی پديدار اارتااط اعتااری، بر

اي  ساختة ذهنی برای وصول به گويند  الاته « االجتماعاعتاارات بعد »االمری ندارد  لذا به آن و چندان وا عیت نفس

گیرد؛ لذا يگانه مقیاس عقالنی در اعتاارات و مـالک صـدق و کـذب هدف و مصلحت و غايتی صورت گرفته و می

بنابراي  جعل اعتاارات در اصناف و طاقات گوناگون بر حسب نیاز آنـان و است  اعتاارات، لغويت و عدم لغويت اعتاار 

  (222و  214، ص 9، ج 1374مطهری، ر ک: گیرد )ساس هدف آنان انجام میبر ا
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يابیم که مکالمات به رکل  ضايای متعدد هستند و با اسناد ي  سلسـله با د ت در مکالمات عرفی درمی

گیرند  اي  اسناد عموماً و معموالً به گونة حقیقی است؛ يعنـی از محموالت به رماری از موضوعات رکل می

ايـ  از آن »و برای اوست و برای گويندگان و رنوندگان او  آن اد محمول به موضوعی است که بالذات ازاسن

رو گوينده برای بیان  صد خويب نیازی به بیان  رينه ندارد  بارد  ازاي آرکار می« اي  برای اويی»و « اويی

مالک صدق ايـ  نـوع  ضاياسـت؛ دهد، که از ي  وا عیت خارجی و مصداق عینی خار میاي  رهور کالمی 

 « مارینم پنچر رد»مانند  ضیة 

و بالـذات از  گاهی اسنادها به گونة مجازی است؛ يعنی در برخی  ضايا اسناد محمول به موضوعی است که اوالً

  بارـدآن او و برای او نیست، لیک  به دلیل ارتااط اعتااری موضوع مجازی با موضوع حقیقی اي  اسـناد درسـت می

ايـ  ارتاـاط اسـت  و بالعرض به آن محمول متص   رو موضوع مجازی به واسطة موضوع حقیقی به گونة ثانیاًاي از

امـا در عـی  حـال در اسـت؛ موجب رهور مجازی آن  ضايا و مالک صدق اتصاف مجازی موضوع به آن محمول 

صـحیح اسـت و در صـورت  بارد،همان مو عیت خاص و در همان زمان سلب محمول از موضوع که مت  وا ع می

افتـد؛ زيـرا ايـ  گـويی نمیرود و گوينده به لحاظ مت  وا ع در وادی تنا ضسلب،  ضیه به  ضیة کاذب مادل نمی

تنهـا منشأ آن که ارتااط طرفی   ضیه است، صرف اعتاار اسـت و نـه؛ چه اينکه االمری نیستاتصاف وا عی و نفس

 ه است که مارینم پنچر رددرحالی، «م  پنچر ردم»انند  ضیة ؛ موا عیت عینی ندارد، ضرورت نیز ندارد

حیثیـت تقییـدی نـام دارد و چـون است، واسطه که عامل اتصاف مجازی موضوع  ،در اي  نوع  ضايای مجازی

گونـه حیثیـت روی ايـ   گـويیممی« حیثیت تقییدی عرفی»آن  گیرد، بهچنی  حیثیتی در  ضايای عرفیه رکل می

 کند، نیست میبحث ز وا عیت اسخ  فلسفه که 

 ارتباط وجودی. 4

گونه ارتاـاط کـه در همـة اي در االمری است و به اعتاار معتاِر بسته نیست  يند ي  وا عیت نفساارتااط وجودی، بر

اتصـاف بالـذات موصـوف بـه ، نمايد و مابی  واسطه و ذوالواسطه وجود دارد، يا پايـة اتصـاف ضايای فلسفی رخ می

؛ به نحوی که سلب وص  از موصوف به هی  اعتاار و لحاری صحیح نیسـت؛ باردضوع به محمول میوص  و مو

 ،ا مالک اتصـافاست؛ ي« حیثیت تعلیلی»ها، مالک گونه اتصافزيرا سلب وص  ما بالذات از ریء محال است  اي 

  اتصاف مجازی در نگـاه اول اي اوالًکه ایگونه؛ بهبارداتصاف بالعرض موصوف به وص  و موضوع به محمول می

در دنیای تحلیـل  آيد؛ ثانیاًرسد، اما با تأمل عقلی و د ت تحلیلی راز حکم مجازی آن به دست میحقیقی به نظر می

اگر موصوف از آن جهت که موصوف است، لحاظ گردد و بدون موصوف اصلی و حقیقی اعتاار رود، سلب وصـ  از 

بر راری ارتااط وجودی در وا عیت صحت سلب جايز نیست و در صورت سلب، هرچند تا هنگام ؛ باردآن صحیح می

افتد؛ زيرا اي  اتصاف به دلیل آنکـه از  ضیه کاذب خواهد رد و گوينده به لحاظ مت  وا ع در وادی تنا ض گويی می

ما بالعرض يجب  ان»بر  اعدة  بارد؛ زيرا بناضروری نیز میکه ؛ همچنانگیرد، وا عی استت میئارتااط وجودی نش
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وگرنه مابالعرض پنداری صرف خواهـد بـود   ،بازگشت مابالعرض به مابالذات ضروری است« ان ينتهی الی ما بالذات

 هاست بود و ناود اي  نوع ارتااط ،هاگونه اتصافلذا مالک صدق و کذب اي 

و بـالعرض بـه وصـ   یـاًدر  ضايای فلسفی مجازی که موضوع به واسطة ارتااط وجودی با موضوع اصـلی، ثان

 نام دارد « حیثیت تقییدی فلسفی»بارد، واسطه محمولی متص  می

سلب وص  از  ،چه اينکه در مجاز عرفیرود؛ میبا توجه به اي  بیان، تفاوت مجاز عرفی و مجاز فلسفی رور  

سـلب وصـ   ،فلسفیاما در مجاز است؛ موصوف مجازی به لحاظ مت  وا ع نیز همانند لحاظ و اعتاار عقلی صحیح 

 بارد فقط در دنیای تحلیل و اعتاار عقلی صحیح است، اما به لحاظ مت  موجود خارجی صحیح نمی

 سام ارتباط وجودیاق. 5

 اينکه ارتااط وجودی: انحای مختلفی دارد؛ چه ،ارتااط وجودی در حیثیات تقییدی فلسفی

 تغايرند، اما ي  گونـه اتصـال وجـودی دارنـديا میان دو موجودی است که از جهت وجودی، وضعی و مکانی م

 نامیم؛میارتااط اتصالی را  اي  ارتااط( که مانند ارتااط کشتی و سرنشی )

ماننـد  ؛يا میان دو موجودی است که از جهت وجودی تغاير دارند، اما از جهت وضـعی و مکـانی تفـاوت ندارنـد

 ،ض محموالتی چون اعـراض بـر موضـوعاتی چـون جـواهراي  نوع ارتااط به دلیل عرو ارتااط جواهر و اعراض  به

 ؛گويیمارتااط عروضی می

يا میان دو موجودی است که يکی حقیقت خارجی تحصلی دارد و ديگری حقیقت خـارجی التحصـلی دارد، کـه 

ی بـا به دلیل اتحاد خارجی، از جهت وضعی و مکانی و از جهت وجود استقاللی تغاير ندارند؛ مانند ارتااط صفات وجوب

 نامیم گونه ارتااط را ارتااط اتحادی میمت  وجود وجوبی  اي 

ها در موجـب رهـور و خفـای صـحت سـلب ها و ثانیـاًموجب رهور و خفای واسطه اي  گوناگونی ارتااط، اوالً

يـة رهـور و های ارتااط و بـر پاگونه حیثیات تقییدی را بر پاية گونهرو اگر اي گردد  ازاي حیثیات تقییدی فلسفی می

 کنیم:آنها را به سه  سم تقسیم می و رهور و خفای صحت سلب برای عقل ترتیب دهیم،ها خفای واسطه

ال ( گاهی ارتااط واسطه و ذوالواسطه به گونة ارتااط اتصالی وجودی است که با ارارة حسی، تمـايز انفصـالی و 

اما اي  ارتااط وجودی عقل را به اندکی توجه و تأمـل  ؛آيدتغاير وجودی وجود واسطه از وجود ذوالواسطه به دست می

ايـ  تغـاير وجـودی، حسـی به دلیل آنکـه   تا بتواند حکم به صحت سلب وص  از موصوف مجازی بدهد داردوامی

گويند؛ ماننـد صـحت « حیثت تقییدی جلی» ةاست و اي  صحت سلب برای عقل راهر و آرکار است، به آن واسط

 ؛سفینة متحرکسلب حرکت از سرنشی  

ب( گاهی ارتااط واسطه و ذوالواسطه به گونة ارتااط عروضی است که با ارارة حسی تمايز و تغـاير وجـودی دو 

رغم ارتااط وجودی آن دو با تأمل و تحلیل، حکم به تغاير وجـودی و حکـم بـه آيد، اما عقل علیطرف به دست نمی

 ،اي  صـحت سـلب بـرای عقـلدهد که لی نشان میدهد  اي  تأمل عقصحت سلب وص  از موصوف مجازی می
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ماننـد صـحت سـلب ؛ گوينـد« ت تقییدی خفـییحیث» ةارتااطات، به واسط گونهرو در اي خفی و پنهان است  ازاي 

 ؛اختددارد که در جای خود به آن خواهیم پر ابیض از جسم  اي   سم حیثیت، خود ا سامی

تنها با ارـارة حسـی بـه دسـت ونة اتحادی است که تغاير و تمايز دو طرف، نهج( گاهی ارتااط واسطه و ذوالواسطه به گ

ماند و بسا نظر د یق عقلی نیز به دلیل ردت ارتااط، از حکم به صحت سلب وص  از موصوف مجازی درمیآيد، بلکه چهنمی

اوان، به تمايز طرفی  و حکـم بـه پندارد؛ لیک  عقل رور  تیزبی  با تأمل بسیار و تحلیل فرآن وص  را برای آن حقیقت می

اي  صحت سلب بـرای عقـل،  دهد کهدهد  اي  تأمل بسیار عقلی خار میصحت سلب وص  از موصوف مجازی حکم می

 نامند می« حیثیت تقییدی اخفی»رو در اي  نوع ارتااطات، واسطه را بسیار خفی و پنهان است  ازاي 

 نويسد:کند و می سام حیثیات تقییدی و واسطه در عروض اراره میبر اساس نگاه يادرده، به ا حکیم سازواری

فی العروض وهی ان یکون مناطاً التصاف ذی الواسطه بشیء بالعرض واتصاف نفسها به بالذات وکانتت  واسطة

کما فی ابیضیه خفية جالسها وفی بعضها السفينة وحرکة کما فی حرکه  ةعلی انحاء وفی بعضها صحه السلب ظاهر

الوساطة م وابیضیه البیاض وفی بعضها اخفی کالجنس فی باب التحصل ]بالنسبه الی الفصل[... اشرنا الی ان الجس

ووجودها من هذا القبیل فصحه سلب التحقت  والتحصتل هنتا بتالن ر والماهية فی العروض فی الطبیعی وشخصه 

والخفاء وشدته تدور متدار شتده االرتبتاط الدقی  البرهانی )بحیث یترائی االتصاف بما فیه بالحقیقه وهذا ال هور 

 (.341، ص 2ق، ج 1411بحیث یصیر کاتحاد الال متحصل مع المتحصل( )سبزواری، 

 وجود بالذات و موجود بالعرضم. 1

ای که پیب از اي  گفتیم، بالذات بـه معنـبا توجه به اي  مقدمه، بايد معنای فلسفی موجود بالذات و موجود بالعرض به دست آيد  چنان

 آورند روند، معنای فلسفی خاصی را پديد میبالحقیقه و بالعرض به معنای بالمجاز است  اي  دو واژه و تی پسوند موجود می

ای حقیقی است و برای دارت  آن وص  به هی  واسطهبرايب موجود بالذات، موصوفی است که وص  وا عیت 

به صورت استقاللی تحقق عینـی دارد، ماننـد موجـود رو اي از ؛نیاز نداردای گونه حیثیت تقییدیهی يا در عروض و 

وجوبی، موجود جوهری و موجود عرضی؛ به خالف موجود بالعرض که موصوفی است که وصـ  تحقـق و وا عیـت 

رو بـه صـورت های حیثیت تقییـدی نیـاز دارد  ازايـ به يکی از گونه ،مجازی است و برای دارت  اي  وص يب برا

خصیصـة  ،مانند وحدت و ديگر معقوالت ثانیة فلسفی  اي  عدم تحقق مستقل خارجی؛ خارجی ندارد استقاللی تحقق

 افزوده بر معنای بالعرضی است که در آغاز نورتة حاضر آورديم و تنها به موجود بالعرض اختصاص دارد 

مستقل و بـه موجـود موجود اصیل و  ،در فرهنگ فلسفه، مانند حکمت ارراق و حکمت متعالیه به موجود بالذات

 نويسد:در تعري  موجود بالذات و موجود بالعرض می ریخ ارراقموجود اعتااری و وابسته گويند   ،بالعرض

الموجود قد ینقسم الی ما هو موجود بالذات و الی ما هو موجود بالعرض. اما الموجود بالذات فکل ما له حصول فتی 

، فان لکل منها وجود فی ذاته ولیس وجود السواد بعینه هو وجود او عرضاًاو ممکنا جوهرا  االعیان مستقال کان واجباً

بذاته وال لذاته ا محله فانه قد یوجد محله وال سواد ویتجدد للسواد وجود آخر منفرد به، فالسواد وان لم یکن موجود

 فهو موجود بالذات وموجود فی ذاته علی هذا االعتبار. 
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تتحق  فی االعیتان ویقتال علیهتا انته  کالسکون والعجز وکاالعتبارات التی الواما الموجود بالعرض فکالعدمیات 

 .(213، ص 1، ج 1332سهروردی، ) فی االعیان بالعرض موجودة

 تفاوت تفسیری حکمت متعالیه و حکمت اشراق از موجود بالذات و موجود بالعرض

ر مصـداق و معنـای اعتاـاری نیـز اخـتالف که دچنان؛ تفاوت دارد (اصیل) مصداق موجود بالذاتدر اي  دو حکمت، 

کل ما تقتضی و وعه تکرر نوعه علیه وکل ما يقتضی و وع تکـرر رـیء واحـد »بر  اعدة  بنا ریخ ارراقدارند؛ زيرا 

، 1، ج1374، سـهروردی« )لهـا فـی االعیـان صورة التـی ال  العقليةفان جمیع هذا م  الصفات  نهايةبال  علیه مراراً

اصـیل نه به همی  دلیل وجود را و  جود را مستلزم تسلسل و يا دور در تحقق وجود دانسته( حضور خارجی و392ص

موجود بالعرض همان موجود اعتااری است کـه بـه ديـدة وی است   بلکه موجود بالعرض بررمرده، و موجود بالذات

صـرف عقلـی  ( و159، ص 4ج ؛ 351، 399، 327، 193، ص 1جهمـان، گونه صورت عینـی در خـارج نـدارد )هی 

امـر ذهنـی و ( 399، ص 1(، اعتاـار عقلـی )همـان، ج 159، ص 4، عقلی صرف )همان، ج (193، ص 4)همان، ج 

يعنی وجود عینی آن نفس وجود ذهنی است که گاهی بـه رـیء عینـی و گـاهی بـه ؛ ( است411، ص 1)همان، ج 

مانند وحدت، ، معقوالت ثانیهبلکه تمامی تنها وجود،نه ریخ ارراق(  193، ص1گردد )همان، جریء ذهنی اضافه می

مانند انسان و اسـب کـه بـه ديـدة وی ه، خالف معقوالت اولی؛ برداندامکان، فعلیت، علیت و معلولیت را اعتااری می

(، صـفت عینیـه 197، ص1( ، متحصـل )همـان، ج 331، ص1، ج1374سـهروردی، ) موجود بالذات؛ يعنی متأصل

 هستند ( 193، ص 1نیه و هويت عینیه )همان، ج (، صورت عی155، ص1)همان، ج 

وجـود اسـت؛ زيـرا بـه ديـدة وی  ،اينکه به نظر وی موجود بالـذات پسندد؛ چهاي  ديدگاه را نمی صدرالمتألهی 

يعنی وجود اصیل را اصـل در تحقـق )صـدرالمتألهی ، ، موجود بالذاتصدرا اصالت از آن وجود است و نه ماهیت  لذا 

(، حقیقـت متأصـله 49تـا، ص(، صورت عینیه )الهیجی، بی99، ص1(، منشأ آثار )همان، ج119 ، ص1، جال 1591

تـا، (، حقیقت خارجیـه )صـدرالمتألهی ، بی99تا، ص(، متحقق فی االعیان )الهیجی، بی219و  25، ص 1جهمان، )

خوانـد  ( می99و93، ص 1( و هويت عینیه )همـان، ج111، ص 1، جال 1591(، متحصل )صدرالمتألهی ، 193ص 

 صـدرالمتألهی الاتـه بايـد يـادآور رـد کـه گرچـه دانـد  وی موجود بالعرض را ماهیات و معقوالت ثانیة فلسفی می

نیسـت کـه عقلـی  رـیخ ارـراقاما نزد وی معنای اعتااری، معنای مـراد داند، میمعقوالت ثانی فلسفی را اعتااری 

بلکـه مـرادش از اعتاـاری ؛ اعـی در خـارج ندارـته بارـدمحض و ذهنی صرف بارد و تقرری حتی به صـورت انتز

آيد و به عنـوان میگیرد و از آن مت  برت میئو از مت  وجود اصیل نشرد موجودی است که ريشة خارجی و عینی دا

و  حیثیت مت  در آن تقرر دارد و برای تقرر و تحقق خود به خارج از ذات و مت  وجـود نیـازی نـدارد  چنـی  موجـود

غیـر از هويـت وجـودی وجـود اصـیل اسـت  بـه اش وجودیاز سنخ ذات وجود نیست؛ يعنی هويت  ،یثیتیحچنی  

و معدوم بالذات است و تنها رد گونه تحصل و تحققی نداحدنفسه هی تعایری، وجود موجود بالذات است و حیثیت فی

بالعرض حیثیت وجود اصیل است و رود  چون موجود بالعرض و المجاز موجود می، به واسطة مت  وجود تحقق يافته
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گونه هماندهیم؛ ت المتحصل را اصطالح  رار مینامیم و حیثیخود المتحصل است، ما آن را حیثیت المتحصل می

  (111، ص 1، جال 1591: صدرالمتألهی ، ماهیات را المتحصل نامید )ر ک صدرالمتألهی که 

ه بر مـت  متحصـل نیسـت؛ زيـرا الزمـة افزودگـی آن، الاته تقرر خارجی حیثیت المتحصل موجب تحقق افزود

بارـد؛ زيـرا اگـر آن حیثیـت در تحصل حقیقی آن است و الزمة تحصل بالذات، پذيرش يکی از اي  دو امر فاسد می

آيد و اي  افزون بر لزوم ترکب وجود بسیط، موجب تنا ض نیـز مت  وجود بارد، تکثر مت  وجود واحد اصیل الزم می

بايد هم واحد بارد و هم کثیر؛ هم بسیط و هم مرکب؛ اما اگر آن حیثیت، خارج از آن مت  وجود بارـد،  رود؛ زيرامی

آيد و اي  افزون بر سفسطه، بنا بر  اعـدة فرعیـت، موجـب تسلسـل در خلوّ نفس وجود اصیل از آن حیثیت الزم می

تواند بـا موجـود در خارج وجود دارد، نمی گردد  بنابراي  اي  حیثیت المتحصل که به گونة خاصوجود آن حیثیت می

بالذات به گونة ارتااط اتصالی و ارتااط عروضی دارته بارد؛ زيرا الزمة اي  دو ارتااط، تحصل بالذات دو طرف ارتااط 

رو بايد با موجود بالذات ارتااط اتحادی دارته بارد و همی  ارتااط اتحادی، مناط اتصاف مجـازی موجـود است  ازاي 

 رض به وص  وجود است؛ زيرا اي  ارتااط، موجب سرايت وص  حقیقی موجود بالذات به آن رده است بالع

کند که حکم به اتصاف حقیقی حیثیت المتحصل به وصـ  وجـود ردت اي  ارتااط نخست، عقل را ايجاب می

سلب ممکـ  نیسـت و  گونه ارتااط وا عی، صحتبدهد و سلب وص  وجود از آن را صحیح نداند؛ زيرا در هنگام اي 

تاع آن اتصـاف در صورت سلب،  ضیه کاذب خواهد رد؛ چراکـه در مـت  وا ـع ارتاـاط مابـالعرض و مابالـذات و بـه

آيـد؛ مابالعرض به مابالذات وا عی و ضروری است؛ وا عی است، چون در صورت سلب، در مت  وا ع تنا ض الزم می

گونه نیسـت؛ امـا گونه است و هم اي وجود خارجی است، هم اي چراکه بايد بگويیم موجود خارجی از آن جهت که م

ضروری است؛ چون مابالعرض بايد به مابالذات برگردد، اما عقل فلسفی که در نخستی  نگاه دچار تحیر رده بـود ـ 

اولـب پـی  اند ـ پس از تأمالت بسیار و داليل متق  که ياد رـد، بـه نادرسـتی حکـمکه برخی از معاصران دچار آن ردهچنان

يابـد و ذوالواسـطه، يعنـی موصـوف مجـازی را برد و به صحت سلای که در نگاه اول برايب بسـیار پنهـان بـود، دسـت میمی

اسـاس رـمارد  براي کنـد و سـلب آن وصـ  را از موصـوف مجـازی صـحیح میمنهای واسطه )موصوف حقیقی( لحـاظ می

وصـ  و حیثیـت المتحصـل را بـه عنـوان موصـوف مجـازی، حکیم، وجود اصیل را موصوف اصـلی؛ يعنـی صـاحب بالـذات 

 داند صاحب بالعرض آن وص  می

اگر بخواهیم در فرهنگ صدرا نسات میان وجود اصیل و حیثیت المتحصل را بررسی کنیم، درخواهیم يافت کـه 

رـود و آن دو نیـز آورد و با آنها مرتاط میبه دو گونه، دو نوع حیثیت المتحصل را پديد میـ کم دستـ وجود اصیل 

 يکی حیثیت اندماجی و ديگری حیثیت نفادی د: دو نحوة وجود دارن

 حیثیت اندماجی. 3

و ذوالواسـطه و مقیـد حیثیـت ؛ خواه واجـب بارـد و خـواه ممکـ ؛ در اي   سم از حیثیت واسطه، وجود اصیل است

تنهـا بـه صـورت مفـاهیم نه هستند کهمانند وحدت و فعلیت  اي  صفات خصايص وجود ؛ المتحصل اندماجی است
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ناارد، چه زيرا چه فاعل رناسا بارد و ؛ موجودند، بلکه در خارج به عنوان حیثیات مت  وجودند مختل  در ذه  آدمی

 وجود اي  حیثیات را دارد و اتصاف خارجی آن به حیثیات، دلیل بر وجود عینی آنهاست 

زيـرا ؛ برای مت  وجود خويب حیثیت انضمامی نیسـتندي  از اي  حیثیات همانند اعراض برای موضوعات، هی 

و تحقق افزوده دارته بارند، ناايد در مت  وجود بارند و آن مت  بايد از آنها تهی بارد و بـا ضـمّ  اگر وجود انضمامی

تحقـق بالـذات  ،الزمـة انضـمام و افزودگـی که چنی  نیست؛ زيرا اوالًدرحالی؛ ای به آن وص  متص  گرددضمیمه

؛ تنـا ض اسـت ،الزمة خلوّ مـت  وجـود از آن حیثیـت ثانیاً؛ آيدتسلسل الزم می ،تحقق بالذات اي  حیثیات و از است

 ي  يعنی آن مت  هـم هسـت و هـم نیسـت؛آن حیثیت تحقق دارته بارد که ابدون تواند مت  وجود نمی چون اوالً

آيد و مت  وجود نیز به عنـوان وجـود الزم می مانند حیثیت تشخص در مت  وجود که اگر افزوده بر آن بارد، تسلسل

ي  از طرفی  آن حیثیت بارـد و ايـ  تواند محل ناود هی مت  وجود نیز نمی ثانیاً؛ تواند از تشخص عاری باردنمی

مانند وحدت در مت  وجود  لمی که در دست داريم  اگر وجـود ايـ   لـم از آن ؛ به معنای ارتفاع طرفی  نقیض است

يعنی کثیر بارد  اي  عالوه بر اينکه به معنای نفی تحقق  لمی است ، ود است، واحد ناارد، بايد الواحدروی که موج

برد که آيـا وجـود  لـم از روی ماست و ي  عدد بیب نیست، پرسب را به سوی حیث کثرت میاکنون پیبکه هم

 اول، وجود خصیصة کثـرت را در مـت   زيرا در صورت؛ د: نهیحتم بايد بگويآن روی که موجود است، کثیر است؟ به

سـو، تنـا ض سو و با نفی وحدت و اثاات الوحدت از آنبا نفی و انکار کثرت و اثاات الکثرت از اي ايد  جود پذيرفتهو

ندارند، بلکه بايـد ارتاـاطی از  ایـل آيد  پس اي  حیثیات با آن مت  ارتااطی از نوع ارتااط تعلقی و انضمامی الزم می

ط اتحادی دارته بارند و لذا در مت  وجود موجودند و به آن تحصل دارند؛ يعنی تحصـل فـی الوجـود و بـالوجود ارتاا

و ثانیـاً و بـالعرض بـرای حیثیـت انـدماجی  ،وص  وجود و تحصل اوالً و بالذات برای وجود اصـیلساب بدي دارند  

 لزم تعدد و تکثر مت  وجود گردد گونه نیست که مستالاته تحصل خارجی اي  موجود بالعرض اي است  

گونه حیثیت وجود ررارری آن در مت  وجود است؛ يعنی در تـاروپود مـت  وجـود و در حـاق راخصة خاص اي 

مت  وجود به حیثی است که عقـل آن را از نفـس ذات وجـود، و نـه بـه که ایگونهاست؛ بهذات آن نهفته و مندمج 

آن است که با ارارة عقلی به هر نقطـه از مـت ، اثـر  ،ند  مراد از ررارر مت کانتزاع میاعتاار ي  خصیصة انضمامی

ست که بـرون، درون، مرکـز و سـطح کـره، ا ایوص  دايره برای کره به گونه؛ برای مثال رودآن حیثیت يافت می

 ای ديگر نه ای دايره بارد و نقطهدايره است و چنی  نیست که نقطه

را  صـدرالمتألهی ديدگاه باریم که عقوالت ثانیة فلسفی هستند  لذا بايد در پی آن از مصاديق حیثیات اندماجی م

 دريابیم  توصی  ررف وجود معقوالت ثانیة فلسفیدربارة 

که ياد رد، معقوالت ثانیة فلسفی موجودات بالذات نیستند و وجود منحـاز مسـتقل ندارنـد؛ زيـرا در چنان

ايد وجود جوهری دارته بارند و يا وجود عرضی  اولی ناممک  است؛ صورت حضور استقاللی آنان در خارج يا ب

زيرا الزمة آن ترکیب حقیقی هري  از وجودات است؛ زيرا هر وجودی دارای احکـام ثـانوی اسـت و اگـر هـر 
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وجود مستقل جوهری دارته بارد، ي  وجود بايد چندي  وجود لنفسه بارد و اي  يعنی ترکیب حقیقی  حکمی

نیز ناممک  است؛ زيرا الزمة عرض زيادت بـر  که در خارج ي  وجود بسیط بیب نیست  دومیعینی؛ درحالی

ذات وجود است و الزمة زيادت اوالً تسلسل در خود آنها و ثانیاً خروج از تحقق )بطالن( و ثالثاً خلوّ مت  وجود 

ت نیسـتند و وجـود خـارجی از آن است که هر سه محال است  بنابراي  معقوالت ثانیة فلسفی موجودات بالذا

« التی التحقق لها فـی االعیـان االعتباةيةواالمور  الثانيةالمعقوالت » صدرالمتألهی استقاللی ندارند  به گفتة 

 ( 497، ص 1ال ، ج1591)صدرالمتألهی ، 

نـه نفی خارجیت آنان نیست؛ زيرا خارجیت مساوق وجود اسـت، اما نفی موجوديت بالذات معقوالت ثانیة فلسفی 

ماننـد صـفات ؛ رو ممک  است چیزی خارجیت دارته بارد، اما وجود بالذات ندارـته بارـدمساوق وجود بالذات  ازاي 

دلیل کرد و به خارجیـت يـا عـدم  ةرو بايد ا امالهی که در ذات وجوبی تقرر عینی دارند، اما وجود بالذات ندارند  ازاي 

 خارجیت ي  چیز حکم داد 

متصـ  هـا ا آنکه موجود بالذات نیستند، اما به دلیل آنکه موجودات خـارجی در خـارج بـه آنمعقوالت ثانیه نیز ب

ـ نسـات بـی  دو رـیء موجـود متغـاير در رـرف  که خواهیم گفت، در خارج تحقق دارند؛ زيرا اتصاف ـ چناناست

بلکـه در اتصـاف،  ؛رودرمار میدر ررف اتصاف تحکم به ،اتصاف است و حکم به وجود يکی از طرفی  دون ديگری

رـناختی بست معرفـتتنها به ب افزون بر آن اگر در خارج موجود ناارند، نه  موط  موصوف و صفت بايد يکی بارد

ذات عینی وجود از آنها تهی است؛ چه اينکه نفی خارجیت به معنای نفـی اتصـاف يم که رذيربخوريم، بلکه بايد برمی

فی است و اي ، يعنی نفی وحدت و فعلیـت و خارجیـت و تشـخص وجـود فلس ةخارجی وجود عینی به معقوالت ثانی

آيد و اي  مستلزم ارتفـاع و اجتمـاع دو طـرف نقـیض عینی  در اي  صورت خلوّ مت  وجود از اي  احکام عام الزم می

 است که محال است 

ارج اسـت و خـود رغم آنکه موجود بالذات نیسـتند، امـا رـرف وجودرـان خـبهبنابراي  معقوالت ثانیة فلسفی، 

فـی  واقعوةمـع ننّ حقیقتهمـا  والرحوة الوجـود »رمارد: که صدرا وحدت را صفت خارجی برمیچنان؛ خارجیت دارند

  (122، ص1، جال 1591)صدرالمتألهی ، « الخارج

و تی معقوالت فلسفی خارجیت دارتند، اما وجود استقاللی ندارتند، بايد پذيرفت که در وجود و با وجـود موجـود 

منـاط اتصـاف  ،بارند  همی  ارتاـاط اتحـادیستند و با آن متحدند و عی  او هستند و به گونة بالعرض موجود میه

سازد  اگرچه بايد اذعان دارت که اي  صن  معقـوالت ثـانی از معقوالت به وجود است و اي  اتصاف را ضروری می

النها عی   عينية صفةالتی  الرحة کذا الکالم فی »د: گويمی صدرالمتألهی مفهومی با مفهوم وجود تغاير دارند  لحاظ 

  (172، ص1، جال 1591)صدرالمتألهی ، « و غیره مفهوماً الوجود ذاتاً

رـان اما نحوة وجـود مجازی؛ بنابراي  معقوالت ثانی فلسفی موجودات بالعرضی هستند که در خارج تحقق دارند

 پردازد:باره به تفسیر اتصاف میدوبرای پاسخ،  صدرالمتألهی در خارج چگونه است؟ 
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نسات بی  دو ریء موجود متغاير در ررف اتصاف است و حکم به وجود يکی از طـرفی  دون ديگـری اتصاف، 

ندارد کـه صـفات موصـوفات وجـود منحـاز مسـتقل گرچه بايد توجه دارت، لزومی ؛ در ررف اتصاف نادرست است

اينکه برخی فقط وجود ذهنی دارند، مانند نوعیت برای انسـان  د؛ چهنادارته بارند، بلکه صفات در موجوديت متفاوت

برخی عالوه بر وجود ذهنـی، وجـود  ،معقوالت ثانیة منطقی چنی  هستند  در مقابل و جزئیت برای ارخاص  تمامی

عـی و مانند بیاض برای جسـم و ديگـری صـفات انتزاکی صفات انضمامی د: يانعینی نیز دارند، که خود بر دو گونه

اند  برای هريـ  از صـفات حـ  گونهاز اي معقوالت ثانیة فلسفی اعتااری مانند وحدت و امکان برای وجود  تمامی 

ای از وجود است که آثار مختص بـه خـود خاصی از وجود هست که برای ديگری نیست و برای هري  از آنها مرتاه

و اعـدام ملکـاتی چـون نابینـايی و  ،تی چون فو یـت و ابـوتمانند اضافا؛ دارند، هرچند اي  وجود بسیار ضعی  بارد

  (337و339و 172، ص1، جال 1591صدرالمتألهی ، )ر ک:  نارنوايی

اي  بیان که اي  معقـوالت پردازد؛ به با اي  اصل به تحلیل نحوة وجود معقوالت ثانیة فلسفی میصدرالمتألهی  

دارند که آن آثار نشانة وجودران در آن مت  را اثر خاص خود به گونة ضعی  در مت  وجود اصیل موجودند و هري  

مثال در ي  مت  وجـود صـفت علیـت برای حیثیت مت  گويند  يا  جهت مت ، اي  صفت، خصوصیت مت به است  

بسا در يـ  مـت  اساس چهخیزد و به آن جهت علیت، حیثیت تأثیر گويند  براي میوجود دارد که از آن اثر تأثیری بر

ايـ  دارد  بـه را ود حیثیات مختلفی چون وحدت، فعلیت، وجوب و غیره وجود دارد کـه هريـ  اثـر خـاص خـود وج

حیثیـات »ند، احیثیات، چون وجودِ افزون بر مت  اصیل ندارند و به گونة فشرده و متراکم در آن مت  مستج ّ و کام 

يکديگر را طرد کنند، به حسـب مـت  وجـود آنکه یرند و بهماهنگی دا رغم تغاير مفهومی،گويند که علی« اندماجی

 چندي  حیثیت اندماجی دارته بارد  ،رو امتناعی ندارد که ي  وجوديکی هستند  ازاي 

 (و به  ول صدرا به حیثـی اسـت)ای است مت  وجود که هري  از اي  حیثیات اندماجی را در خود دارد، به گونه

آن را در  ،کنـد و پـس از انتـزاعحیث فعال، آن را از مت  انتزاع می نه صرفاً که عقل به دلیل آنکه حیث انفعال دارد و

معـان  الکماليوةمـ  مراتاـه  مرتبةويناعث م  کل » :سازد که مطابَق آن خارج استمیکند و حکمی ذه  افراز می

ای یـث تـأثیر بـه گونـهمت  از ح  مثالً (311، ص4، جال 1591)صدرالمتألهی ، « ذاتیه واوصاف عقلیه ينتزعها العقل

يابـد کـه وجـود نامند و علیت را بالوجود موجـود میکند و آن مت  را علت میاست که عقل از آن علیت را انتزاع می

 نويسد:باره میدر اي  صدرالمتألهی و بالعرض برای علیت است   بالذات از آن خود وجود و ثانیاً اوالً

تصاف فی نفس االمر او فی الخارج هتو ان یکتون الموصتوف وبین بعض اجلتهم ذلک بقوله ان معنی اال

علیه مصداقه وال شتک ان هتذا المعنتی  الصفةبحسب وجوده فی احدهما بحیث یکون مطاب  حمل تلک 

یقتضی وجود ذلک الموصوف فی ظرف االتصاف اذ لو لم یوجد فیه لم یکن هو من حیث ذلک الوجود مطاب  

 الحظةةبل یکفی کون الموصوف فی ذلک النحو من الوجود بحیتث لتو فیه  الصفةالحکم وال یقتضی وجود 

عنه... فمعنی کون الخارج او الذهن ظرفاً لالتصتاف هتو ان یکتون وجتود  الصفةالعقل صح له انتزاع تلک 

انتزاع العقل ذلک االتصاف عنه. انتهی کالمه... معنی االتصاف فتی کتل  لصحةالموصوف فی احدهما منشأ 
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بحیث نحو وجودها فیه منشأ الحکم بها علی الموصوف اعم من ان یکون بانضمامها به  ةالصفظرف هو کون 

 (.339و  331، ص1الف، ج1891او بانتزاعه منها... )صدرالمتألهین، 

 . حیثیت نفادی9

واسطه وجود اصیل است، اما وجود اصیل ممک ، و ذوالواسطه نیز حیثیت المتحصـل نفـادی  ،در اي   سم از حیثیت

 ؛در نظام تشکیکی حکمت متعالیه وجود، واحد بسیطی است که در عی  وحدت بـه نفـس ذاتـب کثیـر اسـتاست  

و در آن ساری اسـت و دارد که آن وحدت حقیقی به معنای حقیقی و نه اعتااری و مجازی به کثرت احاطه ایگونهبه

است؛ يعنـی کثـرت از يـ  وجـود کثرت حقیقی به نحو حقیقی و نه اعتااری و مجازی در آن واحد حقیقی منطوی 

نور واحدی است که مراتـب مختلفـی ه مثابحقیقت واحدة وجود بهکه ایگونهبه؛ ساری تطوريافته به وجود آمده است

از  ای ذاتـاًدر ردت و ضع ، تقدم و تأخر، کمال و نقص دارد و آن مراتب از اي  جهـت بـدون انضـمام  یـد افـزوده

 ،ش در نظـام هسـتیاا که هر مرتاه از مراتب حقیقت وجود به حسـب جايگـاه وجـودیاي  معنبه ؛ يکديگر ممتازند

در آن وجـود بسـیط « مـا لـیس بخـارج»يعنـی ، دارای حیث خاصی است که آن حیث به گونة اندماجی مقوم ذاتی

 ،مراتـبو برای برخی از  ،ردت و  وت و تقدم و کمال ،اي  حیث برای برخی از مراتب وجوداست  موجود و عی  آن 

و چـون هسـتند همی  حیثیات موجود در مت  وجود عامل امتیاز و اختالف مراتب وجود است  ضع  و تأخر و نقص 

لذا اختالف مراتب به نفس حقیقـت وجـود ، هر حیث برای مرتاة وجود خاصب عی  ذات وجود است و نه زايد بر آن

ـتراکما به»و « ما فیه االمتیازاالمتیاز عی  ما به»رو در تشکی  اوالً گردد  ازاي بازمی و ثانیـاً « االرتراک عی  مـا فیـه االر

: بارـد و ايـ ، ضـابطة تشـکی  اسـت )ر کمی« االمتیازاالرتراک عی  ما بهما به»و « االرتراکاالمتیاز عی  ما بهما به»

 ( 979-993ص ، 9، ج1394؛ جوادی آملی، 41-17تا، ص ؛ طااطاائی، بی114-117، ص 4ق، ج1219سازواری، 

از وجود وجوبی که موجودی است نه در طول و نه در عرض ممکنات، بگذريم، سـخ  در اگر در نظام تشکیکی 

مراتب وجود امکانی است و ردت و ضع  در مراتب آن راه دارد  اي  ردت و ضع  بـه  ـدر نـزول و  صـور رتاـة 

ی  و تمیـز و تحـدد هريـ  از آن مراتـب اي  نزول و  صور موجب تخصص و تعاست  وجودی هري  از آن مراتب 

مـا »و « ما لـیس بـه الوجـود بـ خِر»هري  از آن مراتب دامنه، پايانه، نهايت، نفاد، مرز و حدی به نام گردد و به می

 الوجود االمکانی ال: »صدرالمتألهی   به گفتة گیردت میئبخشد  از اي   صور و نزول ماهیت نشمی« اليتعداه الوجود

( و بـه 197، ص1، جالـ 1591)صدرالمتألهی ، « الماهيةم  النزول ينشأ منها  دةجةم  القصور و بمرتبةال تعی  له ا

 ، ماهیت گويند حد و نفاد وجود

اسـت و بـه  عـدمی یمـرا اي   صور که برايند تنزل وجود است، اي  نکته توجه ويژه دارت کهدر اينجا بايد به 

اذ القصـور »گويـد: می صدرالمتألهی که چنان؛ زی مستلزم عدم خويب نیستاينکه هی  چی چه؛ معنای وجود نیست

ـتلزم عدمـهمعناه غیر معنی الوجود الن القصور امر عدمی  (؛ امـا 91، ص 9الـ ، ج 1591)صـدرالمتألهی ، « والشـیء ال يس

صـور ماهیـت بـه وجـود ماهیت همان  صور وجود نیست تا همانند آن امر عدمی بارد، بلکه الزمة  صور است؛ يعنـی بـا  
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الوجود ما لم يشاه ضع  و صور ال يلحقه معنی م  المعانی التـی هـی  حقيقةفان »نويسد: می صدرالمتألهی يابد  الحاق می

 ( 71، ص 1؛ همچنی ، ر ک: همان، ج 115و119، ص 1)همان، ج « غیر الوجود التی يعار عنها بالماهیات

اسـت، عـدمی امری گیرد و  صور ت میئآن روی که از  صور وجود نشبه ماهیت، از  صدرالمتألهی اساس براي 

کـه گويد؛ چنـان( می111، ص 1جهمان، « )المتحصل»( و 459، ص 4، ج ال 1591)صدرالمتألهی ، « ال متأصل»

 نامد می« المتأصل»و « المتحصل»نیز آن را  بارداز آن روی که معدوم بالذات می

ای خـاص یت به عنوان حد و نفاد وجود در خارج حظّی از وجـود دارد و بـه گونـهبا توجه به توضیح يادرده، ماه

، عالوه بـر آنکـه از بودنمیزيرا اگر چنی  ؛ که وا عیت خارجی دارداالمری است بازايی خارجی دارد؛ لذا امری نفسما

ذهنـی در بـاب  آمد و رهـور حکـايی وجـودبست معرفت رناختی به وجود میحیث مالک صدق معقوالت اولی ب 

دارـت؛ نمیاالمری ماهیت از مرتاة وجـود امکـانی معنـا ماهیت و رهور نفسئت رفت، نشمعقوالت اولی از بی  می

اتصـاف  زيـرا مـالکبـود؛ نمیاتصاف وجود امکانی به ماهیت و ماهیت به وجود نیز به هی  روی صـحیح که چنان

يابد کـه طـرفی  اتصـاف متحـد بارـند  اتصـاف می چنی  مالکی و تی ردتوجود طرفی  در ررف اتصاف است  

ماهیت به وجود به دلیل آنکه يکی از طرفی  اتصاف يعنی وجود خارجی است و به دلیل آنکه وجود با ماهیـت متحـد 

نويسـد: می صـدرالمتألهی رو در ررف خارج است  لذا ماهیت همانند وجود بايد در خارج محقـق بارـد  ازايـ  است،

، 4، جالـ 1591)صـدرالمتألهی ، « م  الماهیات التصافه بها واتحاده معهـا ماهيةالوجود يظهر بها  م  مرتبةفکل »

اگرچه بايد توجه دارت که در اي  اتصاف خارجی هرچند ماهیت به عنوان يکی از طرفی  اتصـاف بايـد در   (499ص

د بالـذات بارـد؛ زيـرا ماهیـت از آن ررف خارج موجود بارد، اما اي  بدي  معنا نیست که ماهیت همانند وجود موجو

حیث که ماهیت است و جز ماهیت نیست، نه موجود است و نه معدوم  لذا حیث ماهیت، حیث وجود نیسـت و حیـث 

چه به گونة تحقق جوهری و چـه بـه گونـة  ،رو ماهیت صرف برای تحقق استقاللیتعی ، حیث تحقق نیست  ازاي 

پس از  یام وجود به آن موجود بالذات گردد  در اي  صورت يا  یام وجود بـه آن  یـام  تحقق عرضی، به وجود نیاز دارد و بايد

ـتلزم تقـدم رـیء ايـ  نـهاي  مستلزم تنا ض است و يا  یام بـه ماهیـت موجـود، کـه  به ماهیت معدوم است، که تنها مس

رو، نه حیثیت تحقق برای ماهیـت و نـه اي انجامد  ازنفسه است، بلکه بنا بر  اعدة فرعیت در ناحیة وجود، به تسلسل میعلی

يـ  از ايـ  برای مت  جوهر است؛ چراکه  یـام عـرض بـه جـوهر، هی حیثیت تعی  برای مت  وجود مانند حیث انضمامی 

توالی فساد را در پی ندارد  لذا حیثیت نفادی تفاوت جوهری با حیثیت انضمامی دارد  بنابراي  ماهیت تأصل بالذات نـدارد، کـه 

 ( 497تا، ص ؛ همچنی ، ر ک: الهیجی، بی25ب، ص 1591)صدرالمتألهی ، « ن الماهیات ال تأصل لها فی الکونا»

تواند از نسـات ارتاـاطی دو رـیء متحصـل گشايد که اتصاف ماهیت به وجود نمیاي  نکته را وامیاي  سخ ، 

ند و ايـ  ارتاـاط انحوی با يکديگر مرتاط که در ررف اتصاف بهاند دو موجود بالذات ،برخیزد؛ زيرا دو ریء متحصل

لذا اتصـاف ماهیـت بـه   آيدتوالی فاسد مذکور پیب می ،گونه بارندتعلقی و عروضی است و اگر ماهیت و وجود اي 

ارتاـاطی ؛ خیـزدوجود از نسات ارتااطی ي  ریء متحصل به نام وجود و ي  ریء المتحصل به نام ماهیـت برمی
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 صـدرالمتألهی درست مانند ذاتیات؛ يعنی جنس و فصل بسايط که ارتااط اتحـادی دارنـد  ؛ که به گونة اتحادی است

 نويسد:باره میدر اي 

قد دریت أن نسبة الوجود الی الماهیة لیست کنسبة العرض الی الموضوع بأن یکون للماهیة کون و لوجودها کتون 

تتحصل، فهی فی حد نفستها فتی يایتة الکمتون  آخر یحل الماهیة بل الوجود نفس کون الماهیة وحصولها وما به

والبطون والخفاء وانما تکونت وتنورت وظهرت بالوجود؛ فالنسبة بینهما اتحادیة ال تعلقیة واالتحاد ال یتصتور بتین 

 شیئین متحصلین، بل انما یتصور بین متحصل وال متحصل کما بتین الجتنس والفصتل بمتا همتا جتنس و فصتل

 .(133تا، ص الهیجی، بی؛ 59، ص 1؛ ر.ك: همان، ج111، ص 1ج، الف1891)صدرالمتألهین، 

که حکمای ارـرا ی گوينـد(، )چنان که متکلمان گويند( و نه موجود اصیل استبنابراي  ماهیت، نه معدوم صرف است )چنان

صل بالذات ندارد، رود و از آن جهت که تحرمار میبارد، موجود بهبلکه از آن جهت که به واسطة وجود به وجود متص  می

رو کنـد  ازايـ آيد؛ درست مانند سايه که نه راخص است و نه راخص نیست، ولی از راخص حکايت میرمار میمعدوم به

 ( 21و21ب، ص 1591: صدرالمتألهی ، کند )ر کماهیت وجود رلّی دارد و به عنوان ساية وجود از وجود حکايت می

گوينـد؛ يعنـی ت، بلکه موجود انتزاعی است که به آن موجـود اعتاـاری نیـز میای موجود بالذات نیسچنی  تحقق رلّی

مت  وجود ممک  در خارجـ  به دلیل دارت  حیثیت و خاصیت خاصی که در ديگر متون وجودی نیست و مايـة تخصـص و 

ـ به نحوی است که به ما به عنـوان فا عـل رناسـا ماهیـت تعی  آن مت  گشته و آن را از ديگر متون وجودی متمیز ساخته 

کند و به عنوان خیال وجود و عکـس وجـود از وجـود در مـدارک عقلـی و دهد؛ يعنی ماهیت از انحای وجود حکايت میمی

 العقليوةنفسها خیال الوجود وعکسـه الـذی يظهـر منـه فـی المـدارک  الماهيةفان »گردد: يابد و آرکار میحسی رهور می

ـت  محـدود، ماهیـت را انتـزاع می159، ص 1ال ، ج1591)صدرالمتألهی ، « الحسيةو هـی  الماهيوة»کنـد: (  لذا عقـل از م

ـأ منهـا ال »و  (42، ص 1، ج1372)آملی، « المنتزع ع  حد الوجود المحدود الماهیات انما ينتزع مـ  انحـاء الوجـودات وتنش

 ( 459، ص 4ال ، ج1591تألهی ، )صدرالم« تأصل لها فی الثاوت بل ينتزعها العقل م  الوجود ثم يصفها به ويحمله علیها

الکلی الطایعی »آيند، اما موجود بالعرض هستند: رمار نمیماهیات با اي  تحقق انتزاعی در خارج هرچند موجود بالذات به

 ( 457، ص 1379)صدرالمتألهی ، « ای البشرط ریء لیس موجودا فی الخارج بالذات بل هو موجود فی الخارج بالعرض

: يعنـی ماهیـت بـه وصـ  وجـود اسـت )ر ک، در اينجا اتصاف مجازی و نه حقیقـی موصـوفمراد از بالعرض 

)همـان، ص « االتصاف العرضی المجـازی»اي  اتصاف را  صدرالمتألهی (  497، ص 4، ج ال 1591صدرالمتألهی ، 

ثاـوت اتصـاف وجود اصیل واسطه در عروض و نه واسـطه در « موجود بالوجود الماهية»نامد  لذا در  ضیة ( می497

فیکون الوجود » اند:وجود اوالً و بالذات و حیثیت نفادی ثانیاً و بالعرض به وجود متص رو است  ازاي ماهیت به وجود 

درسـت ماننـد  ؛(9ص ب، 1591صـدرالمتألهی ، « )بـالوجود ای بـالعرض الماهية مرجورد موجوداً فی نفسه بالذات و

  (472تا، ص الهیجی، بی) بالعرض هستند و نه موجود بالذات الوجود که موجودصفات وجوبی برای واجب

ارتااط اتحادی ماهیت با  ،مالک صحت اي  اتصاف عرضی مجازی و بلکه مالک صحت حمل وجود بر ماهیت

الزمة اي  اتحاد عینیـت وجـود و   (99، ص 1، جال 1591)صدرالمتألهی ، « اتحاديةبینهما  فالنسبة»وجود است که 
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وجـود اسـت، امـا ذات ماهیـت نـه  ،نیست؛ زيرا ذات وجودحتم عینیت ذاتی و مفهومی اي  عینیت به ماهیت است و

حمـل وجـود رو   ازايـ معةومةو ال  مرجرد ال  ،م  حیث هی هی لیست اال هی الماهيةيعنی  ؛وجود است و نه عدم

گويـد: می صـدرالمتألهی ت، که بر ماهیت حمل اولی ذاتی نیست، بلکه عینیتشان خارجی و حمل نیز حمل رايع اس

  (137، 143، 114تا، ص )الهیجی، بی« وجود کل ممک  عی  ماهیته خارجاً ويتحد بها نحوا م  االتحاد»

و مايـة فزونـی بارد اي  عینیت مستلزم آن نیست که ماهیت ورای مت  وجود تحقق دارته بايد توجه دارت که 

 الماهيوةعـ  الماـدن و صوادة  حقيقوةالنه االصل فی نن يکون »رد، که بلکه در نفس مرتاة وجود تقرر دا؛ آن گردد

لـذا مسـتلزم تعـدد مـت  ؛ ( 311، ص4، جال 1591)صدرالمتألهی ، « ذاته مرتبة هريةعلیه لک  فی  متحة  محمرلة

، از آنکه افزايشـی پديـد آيـدبینیم ماهیت مثلث بیکنیم، میکه و تی به ي  مثلث کاغذی توجه مینیست، همچنان

در عی  حال ماهیت از نـوع   گردد و ي  حد مثلثی بیب نداردآيد و انتزاع میگوش به دست میپايانة ي  کاغذ سه

و ي  نفـاد يعنی در ررارر مت  وجود تقرر ندارد، بلکه ي  حد عدمی ؛ اوصاف اناارته و مندمج در مت  وجود نیست

عالوه بر آنکه وجود امکانی بـه دلیـل ؛ سنخ حیثیت اندماجی نیست رود  لذا ازاست که از پايانة مت  انتزاع میعدمی

 روند خالف حیثیات اندماجی که در ي  مت  جمع می؛ برآنکه ي  حد دارد، ي  ماهیت و ي  چیستی بیب ندارد

 گیرینتیجه

 نی  ياد کرد:چتوان به ارارت و اختصار از آنها با توجه به آنچه گذرت، ما به يازده نتیجه دست يافتیم که می

 احکام فلسفی به واسطة  یود تقییدی به وص  موضوع متص  هستند؛  1

بالذات به معنای نفی حیثیت تقییدی از موضوع در اتصاف و بـالعرض بـه معنـای اثاـات حیثیـت تقییـدی بـرای   4

 موضوع در پذيرش ي  وص ؛

 مالک صدق اتصاف مجازی ارتااط وجودی دو طرف اتصاف است؛  3

 پذيرد؛های مجازی به ارتااط اتصالی، ارتااط عروضی و ارتااط اتحادی تقسیم میط وجودی در اتصافارتاا  2

 رهور دارد؛ اارتااط اتحادی در سه  سم حیثیت تقییدی جلی، حیثیت تقییدی خفی و حیثیت تقییدی اخف  9

وجود بالعرض به معنـای موجـود در دو حکمت ارراق و متعالیه موجود بالذات به معنای موجود مستقل خارجی و م  9

 اعتااری و وابسته است؛

 ای حتی به نحو انتزاعی ندارند؛ای هستند که هی  تقرر خارجی  در حکمت ارراق، موجودات بالعرض صور ذهنی7

بالعرض احکام و لوازم وجودند که به گونة حیثیات المتحصل با موجود اصیل ارتاـاط ات در حکمت متعالیه موجود  9

د و بـه واسـطة آن وجـود بـه نـگیرت میئاز وجود خارجی نشـدارند و اتحادی دارند و لذا ريشة خارجی وجودی 

رو به نحو انتزاعی در وا ع تقرر دارند و الاته اي  تقرر موجب تحقق افـزوده بـر د  ازاي نروموجوديت متص  می

 انجامد؛ ض میبه تنانیست؛ زيرا الزمة افزودگی آن، تحصل حقیقی آن است که  لمت  متحص

   اتصاف مجازی حیثیات المتحصل به موجوديت، وا عی و ضروری است؛ زيرا مابالعرض بايد به مابالذات بازگردد؛5
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حیثیات المتحصل از نگاه حکمت متعالیه دو نوع مصداق دارد؛ يکی ماهیات به عنوان معقوالت اولی و ديگـری   11

 لسفی؛ف ةاحکام ثانوی وجود به عنوان معقوالت ثانی

ـادی، حـدود 11 ـادی گوينـد کـه بـه نحـو نف ـات نف ـتند، حیثی   در فرهنگ حکمت متعالیه به ماهیات از آن حیث که موجود بالعرض هس

 اند و به معقوالت ثانیة فلسفی از حیث مذکور، حیثیات اندماجی گويند که در حاق ذات وجود به نحو اندماجی تقرر دارند وجودات
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