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 دهیچک

. ایـن ثبـوت،   شـود  یممثابه ثبوت وجود براي ماهیت انگاشته  تعالی به براي باري الهیدر حکمت متعالیه، ثبوت صفات 
دانـان و   در نگاه منطق» رضثبوت بالع. «گردد یم» ثبوت بالتبع«و گاه نیز متصف به » ثبوت بالعرض«گاه متصف به 

، محمـول بـراي موضـوع بـه     »ثبوت بالتبع«در  که درحالی ؛و مجازي است ی، ثبوتی غیرحقیقصدرالمتألهینبه اذعان 
و ماهیات، در بدو امـر نـاممکن و    الهی. اعتقاد به این دو نوعِ متفاوت از ثبوت براي صفات گردد یمنحو اجمالی ثابت 

 صـدرالمتألهین از منظر » ثبوت بالعرض« و» ثبوت بالتبع«جاري، تحلیل معناشناختی  پژوهش مسئله نماست. متناقض
ـ   آمده که بـا روش تحلیلـی   دست نماي مذکور است. رهیافت به آن دو با یکدیگر براي اثبات یا رفع متناقضه و مقایس

، با لحاظ دو نگاه متفـاوت  »بعثبوت بالت«حاصل گشته است، بیان دو احتمال در معناي منطقی عبارات صدرالمتألهین  
 ناسازگار نخواهند بود.» ثبوت بالعرض«با  یک هیچاست که  الهینسبت به ماهیات و صفات 

 .صدرالمتألهین، وجود بالتبع، وجود بالعرض، الهیثبوت ماهیت براي وجود، صفات  ها: کلیدواژه
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 مقدمه

مثابه رابطه وجود با ماهیت انگاشـته شـده اسـت. وي     ی، بهتعال با ذات حق الهی، رابطه صفات صدرالمتألهینبیانات در 
به ماهیـات، ثبـوت صـفات بـراي      الهیبا تشبیه صفات کرده، توصیف » ثبوتی بالعرض«ثبوت وجود براي ماهیات را، 

هماننـد کثـرت ماهیـات،     الهی، کثرت صفات انگاري تبع آن همسان . بهدینما یممعرفی » بالعرض«ذات را نیز، ثبوتی 
، گـاه ثبـوت وجـود بـراي ماهیـات و      صـدرالمتألهین دیگري از  هاي عبارت، در حالی بالعرض خواهد بود. با این کثرت

 .گردد یم» بالتبع«براي ذات، متصف به ثبوت  الهیهمچنین صفات 
به معناي ثبوت مجازي اسـت و در مقابـلِ ثبـوت حقیقـی و بالـذات      » ثبوت بالعرض«خواهد شد، گفته که   چنان
، اصل ثبوت محمول بـراي موضـوع   صدرالمتألهینبرخی عبارات ، طبق »ثبوت بالتبع«حال آنکه در  ؛ه استگرفته شد

 عنه است. به صورت حقیقی، مفروض و مفروغٌ
و مجـازي،  » ثبوت بالعرض«؛ زیرا گردد یم صدرالمتألهیناین امر در ابتدا سبب تصور تناقضی ظاهري در کلمات 

، »ثبـوت بـالتبع  «حـال آنکـه در    ؛قیقی محمول براي موضوع مذکور در قضیه استدرحقیقت به معناي عدم ثبوت ح
 عنه است. اما مفروغٌ ،اصلِ ثبوت، اگرچه بالذات نیست

ه در حیطـ » بـالتبع «و » بـالعرض «موردنظر این پژوهش، تحلیلی دقیق در حیطه معناشناسی دو اصطالح  مسئله
در ، یـا بـا یکـدیگر    ارنـد کـدیگر همخـوانی و تـرادف معنـایی د    صدرایی است. آیا این دو اصطالح با یشناسی  هستی
؟ هسـتند و ماهیـات   الهـی قابل جمع در حیطه صـفات  ، اما ؟ یا آنکه این دو اصطالح داراي دو معناي متفاوتتضادند

و ثبوت وجود براي ماهیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. طبـق منـابع در    الهیصفات ه این تحلیل در ذیل دو مقول
 کنون پژوهشی مستقل در تبیین معناشناسی این دو اصطالح و تقابل آن دو صورت نپذیرفته است. ترس، تادس

 »بالعرض ثبوت«مفهومی  لیتحل. 1

 :شود یمواسطه فی الثبوت تقسیم . 2واسطه فی العروض و . 1 به دو قسم: ،به صورت مطلق »واسطه«

 العروض یف واسطه. 1ـ1

یی هـا  محمولي بالذات، ها محمولضیه، یا به صورت بالذات است یا بالعرض. ثبوت محمول براي موضوع در ق
در ». آب جـاري اسـت  «هستند که در ثبوت آنها براي موضوع، هیچ واسطه فی العروضی در میان نباشد؛ مانند 

ي براي موضوعِ مـذکور  ا واسطهو بدون هیچ  ماًیمستقدر مثال مذکور، » جریان«چنین مواردي، حکم یا همان 
(محمولِ قضیه)، به صـورت حقیقـی، فقـط    » جریان«، »ناودان جاري است«در قضیه، ثابت است؛ اما در مثالِ 

رو و در چنین مواردي، ثبوت محمول بـراي موضـوعِ مـذکور در قضـیه،      براي آب ثابت است و نه ناودان. ازاین
کننـده اسـناد    ط و تصـحیح ثبوتی بالعرض خواهد بود. واسطه در عروض در چنین قضایایی، نقـش حلقـه واسـ   

 را دارد.» موضوعِ در قضیه«محمول به 
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در  رو ازایـن قـرار داده شـده، ثبـوتی مجـازي اسـت و      » موضـوع «آنچه در قضیه به عنوان رثبوت حکم براي غی
و محمـول، بـه صـورت    اسـت  شده براي موضوعِ مذکور در قضـیه، حکمـی مجـازي     بالعرض، حکم ثابت يها ثبوت

 ).88، ص 1370؛ جرجــانی، 1456، ص 2، ج 1996(تهــانوي،  ثابــت خواهــد بــود» ســطهوا«حقیقــی فقــط بــراي 
العـروض   را نیز مثالی بـراي واسـطه فـی    »شخص نشسته در کشتیِ در حال حرکت«مثال  يسبزوارو  صدرالمتألهین

وي، اثبات آن بـراي   رو ازاینسلب حرکت از شخص نشسته، به صورت حقیقی صحیح است و «گویند:  می ،ذکر کرده
 ).240، ص2 ، ج1981؛ سبزواري، 13، ص5 ، ج1981، صدرالمتألهین( »استاثباتی مجازي 

، بـه  مشـاعر بالعرض تصریح شده اسـت. وي در   يها ثبوتنیز بر مجازي بودن  صدرالمتألهینبرخی عبارات در 
و در ضـمن   اسـفار . در )24الف، ص1363، صدرالمتألهین( کند یمثبوت بالعرض و مجازيِ وجود براي ماهیت اشاره 

 »ثبوت بـالعرض «سپس  ،و وجودي بالعرض خواندهلیت و وجود ماهیت را، معلو یتتبیین علت و معلولِ حقیقی، معلول
 ).290و289، ص2 ، ج1981صدرالمتألهین، انگارد ( یم »ثبوت مجازي«را مساوي با 

آنچه بـالعرض بـراي شـیء     هر«: دیگو یمدر همان کتاب، وي پس از تبیین وحدت حقیقی صورت و ماده چنین 
). همچنــین در تحلیــل علــم حصــولی، 298، ص5 ، ج(همــان» دیگــري ثابــت باشــد، ثبــوتی مجــازي خواهــد بــود

در ایـن نـوع از علـم، اتحـادي بـین شـیء       ؛ زیرا دینما یماین علم را علمی بالعرض و مجازي توصیف  صدرالمتألهین
 .)109ب، ص1363 ،صدرالمتألهینگردد ( ینممعلوم) و عالم حاصل ( یخارج

در نظر وي به معناي ثبـوت مجـازي   » ثبوت بالعرض«که  گردد یم، روشن صدرالمتألهیناین عبارات با توجه به 
 خذ شده است.او غیرحقیقی 

 الثبوت یف واسطه. 1ـ2

موضـوع و بـه عبـارت    ه در مقابلِ واسطه فی العروض، واسطه فی الثبوت قرار دارد. واسطه در ثبـوت، حیثیـت تعلیلیـ   
حال چه در قضیه ذکر شـود و چـه ذکـر     ؛خارجی (و نه ذهنیِ) ثبوت محمول براي موضوع است لتدیگر، سبب و ع

رخ داده » آتـش «. در این مثال، ثبوت گرما براي آب، به واسـطه و سـببِ   »آب گرم است«مثال  مانند آتش در شود؛ن
 ).1751، ص2 ، ج1996تهانوي، است (

 ؛گـردد  ینمـ ، سبب ثبـوت مجـازيِ محمـول بـراي موضـوع      »ه فی الثبوتواسط«آن است که وجود مهم نکته 
بـراي آب، بـه صـورت     »گرما«ثبوت، به معناي ثبوت  به عنوان واسطه در »آتش«که در مثال مذکور نیز، وجود  چنان

واسطه فی العروض و واسطه فی الثبـوت، هـیچ تالزمـی     رو ازاین). 13، ص5 ، ج1981، صدرالمتألهین( ستینمجازي 
 با یکدیگر ندارند.

دانـان یـا    ، امري است که به صورت مستقل و جدا، در کلمات منطق»محمول بالتبع«یا » وجود بالتبع«اما 
رو الزم اسـت عبـارات    ، تعریـف نشـده اسـت. ازایـن    صـدرالمتألهین نویسـان و همچنـین تألیفـات     نامه فرهنگ

روشن گردد. در ادامه این پژوهش، ابتـدا بـه   در حیطه این اصطالح بررسی شوند تا مقصود وي  صدرالمتألهین
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صـفات بـراي   » ثبـوت بـالتبعِ  «پردازیم و سپس بـا بررسـی معنـاي     اثبات عرَضی بودن ثبوت صفات الهی می
، سراغ تحلیل معنایی این اصطالح و کیفیت جمـع آن  صدرالمتألهینتعالی و وجود براي ماهیت در کلمات  حق
 .صفات خواهیم رفت» ثبوت بالعرضِ«با 

 ذات يبرا الهیصفات » ثبوت بالعرضِ« نییو تب فیتوص. 2

کمـاالت   وضـافی، قسـم دوم را جـز   اصفات حقیقی و صـفات  ه در دو دست الهیبا حصر صفات ثبوتی  صدرالمتألهین
در مقابـل، صـفات حقیقـی را عـین ذات      ،)107ص، 6ق، ج 1428، صـدرالمتألهین ( اوردهینتعالی به حساب  ذاتی حق

، ق1404 صـدرالمتألهین، اسـت ( واحـد   یتـی ، حیثالهـی در ذات  ددت صفات حقیقـیِ متعـ  ی. حیثشمارد یمتعالی بر حق
 ).251ص، ب1363صدرالمتألهین، شود ( یموجوب وجود برگردانده  حیثیت) که به 349ص

واحـد   یتـی . این کثرت در خارج حیثیابد میذهن تمایز ه که در حیطداند  میوي کثرت صفات را کثرتی مفهومی 
 سـینا  ابـن  در تبیین این مطلب، که حد واسطی بـین دیـدگاه   صدرالمتألهین. استتعالی  ت ذات حقیکه عین حیثد دار
ه )، از قاعـد 25، ص1 ، ج1375سـهرودي،  است ( شیخ اشراق) و دیدگاه 49، صق1404، همو، 113، صق ،سینا (ابن
ی، در عین بساطت خـویش، داراي وحـدتی   تعال الحقیقه و وحدت وجود بهره کامل را برده است. ذات بسیط حق بسیط

 ).125ص، 6ج ، ق1428، صدرالمتألهینو تمام کماالت وجودي را در خود به نحو اندماجی داراست (است جمعی 
و با توجه به بسـاطت و صـرافت    الهیاز بیان عینیت صفات و ذات پس خویش، برخی عبارات در  صدرالمتألهین

یابنـد   مـی تعـالی موجودیـت    وجـود حـق  ه که بـه واسـط   اند وجوداتی بالعرض، الهیکه صفات  کند یموجود، تصریح 
. صفات از جهت مذکور، )55الف، ص1363 همو،؛ 316، ص2 ج، 1981همو،  ؛239ص، 6ق، ج1428 صدرالمتألهین،(

؛ 194، ص1302 ،صـدرالمتألهین (شـوند   مـی عـروض وجـود، متصـف بـه وجـود      ه بـه واسـط   ،شبیه به ماهیات بوده
 با بساطت ذات ناسازگار نیستند. رو ازاین) و 38ص ،ب  1360همو،

. وجـود ماهیـت، وجـودي    داردبا ثبوت بالعرضِ ماهیـت تفـاوتی اساسـی     الهیثبوت بالعرضِ صفات حال، با این 
غیـره در خـارج    نفسـه یـا فـی    ماهیت بما هی هی، الموجود و المعدوم است، موجودیتی فی ازآنجاکهبالعرض است و 
نعتـی و  (غیـره   بـه نحـو وجـود فـی    ، امـا  با اینکـه در خـارج وجـودي بالـذات ندارنـد      الهیصفات ؛ اما نخواهد داشت

و مفهـوم  نشوند موجودند. این وجودات ربطی، تا در ذهن منعکس  الهیبسیط حیثیت خارج و به عینِ  ، در)غیرمستقل
 ).219، ص7 ج ؛316، ص2 ، ج1981، (صـدرالمتألهین  شـد نخواهنـد   تکثـر نگردند، داراي وجودي مستقل، متمایز و م

صفت تا زمانی که معقول و مفهوم نگردد، صفت به معناي مصطلح خود که نیازمند موصوفی باشـد، نخواهـد    رو ازاین
انتـزاع نگـردد،    شتعالی، مادام که در کمند مفاهیم نیفتـد و صـفات   البته این امر به معناي این نیست که ذات حق بود.

نیز مشـاهده شـد، جـامع تمـام کمـاالت بـه        درالمتألهینصکه در کلمات  ، چنانالهیبلکه ذات  ؛خالی از صفات است
لکن کثرت (کثرت صفتی در مقابل صفتی دیگر و همچنین صـفت در مقابـل موصـوف)،     ؛وحدت شخصی خود است

صـف بـه   تبـدین معنـا کـه آنچـه م     ؛گردد یمتنها پس از انتزاع صفات و تقابل آن با مفهوم موصوف است که حاصل 
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 رو ازایـن . الهیبراي ذات » اصلِ ثبوت صفات«صفات در خارج است و نه » وجود استقاللی«، گردد یموجود بالعرض 
تعالی به صورت حقیقـی   طالقی مجازي نیست، بلکه حقا، الهیکه اطالق صفات بر ذات  کند یمتأکید  اسفاروي در 

 ).230، ص7 ، ج1981، صدرالمتألهیناست (صف به صفات کمالی تم
و تفریـق میـان صـفات و محکـی مفـاهیم      بیـان شـد    صدرالمتألهین نیز عباراتی که ازبا نظر به آنچه گذشت و 

ي ذهنی، عقلی و از حیث مفاهیم بوده کـه در  ثرري که براي صفات ثابت است، تکثتک« :بیان داشت توان یم ،صفات
آن جهـت کـه صـفات بـه عـین ذات      محکـی ایـن صـفات، از     ثرلکن تک ؛این حیطه، تکثري حقیقی و بالذات است

 ).329صق، 1404صدرالمتألهین، ( »بالعرض استتکثري موجود هستند، واحد حیثیتی تعالی، و به  حق
در خـارج اسـت، در    الهیبالعرض و مجازي براي صفات  تکثرشده، از آن جهت که مثبت  بیانه بخش اول از نکت

 وجـود خـارج را، چـه بـه صـورت بـالعرض (      و اوصاف وجودي دراو مفاهیم ؛ زیرا ردیگ یمقرار  سهرورديمقابل قول 
). بخـش دوم نکتـه   25، ص1375سهروردي، ( کند یممحمولی و مستقل) نفی  (وجود یقیحقنعتی) و چه به صورت 
همـو،   ؛113ص ق،1326 ،سینا ابناوست (نزد  الهیدر رابطه با ترادف مفاهیمِ اوصاف  نایس ابن مزبور نیز در مقابل قول

تصـالحی  «روست که وي دیدگاه خود در ارتباط با صفات وجود و معقوالت ثانی فلسفی را  ). ازهمین49ص ،ق1404
 ).153، ص1 ، ج1981 ،صدرالمتألهینداند ( یم يسهروردو  نایس ابن بین دو دیدگاه »اتفاقی

 الهیدر صفات » وجود بالعرض«آن با  سهیو مقا» بالتبع وجود« ییِمعنا لیتحل. 3

تعـالی را، هماننـد ثبـوت وجـود      ثبوت صفات حقیقی براي ذات حق صدرالمتألهینصدر نوشتار اشاره شد،  که در چنان
که ماهیات، بالـذات متصـف    طور همان). 38، صب1360؛ همو،194، ص1302 ،صدرالمتألهینداند ( یمبراي ماهیت 

به عرض وجود) خواهـد بـود. بـا    ض (بالعرو هریک، موجودي  نیستندنیز بالذات موجود  الهیبه وجود نیستند، صفات 
؛ همـو،  24، صالـف 1363صـدرالمتألهین،  اسـت ( صافی بالعرض تبیان، اتصاف ماهیات به وجود، همانند صفات، ااین 

 ).289، ص2 ، ج1981
تعـالی   وجـود حـق  » تـابع «تعـالی را،   با این حال، وي در برخی عبارات دیگر، وجود صفات و ثبوت آنها براي حق

دیگـري از تألیفـات خـویش     يها بخش. او در )113ص، 6ج ، ق1428؛ همو، 68، ص1354 متألهین،صدرالداند ( یم
 صـدرالمتألهین و مشابه آنها بهره برده است. براي روشن شدن مقصـود  » وجود بالتبع«، »وجود تبعی«نیز از اصطالح 

یاعـدم تنـاقض آنهـا، نیازمنـد بررسـی      » وجـود بـالعرض  «و اثبات تناقض آن با  الهیصفات  بارهدر» وجود تبعی«از 
ایـن مواضـع را    تـوان  یمطورکلی  . بههستیم آنهامواضع استعمال این اصطالح از سوي وي در دیگر مواضع و تحلیل 

 :کلی و متفاوت قرار داده در دو دست
گرفتـه شـده   » وجود و ثبـوت بالـذات  «درمقابل » وجود و ثبوت بالتبع«دسته اول مواضعی هستند که در آنها . 1

یا همـان ثبـوت مجـازي، در مقابـلِ     » وجود بالعرض«، »وجود بالتبع«از  صدرالمتألهیناین مواضع، مقصود  است. در
 است:» ثبوت حقیقی«یا همان » ثبوت بالذات«
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ت را وجـود  الف) وي در توصیف کیفیت صورت حاصل از اعیان خارجی در نفس، پس از آنکـه ایـن صـور   
، صـدرالمتألهین » (بالمجـاز  يأ بالتبع، موجود بالذات معدوم الشبح«کند:  یمخیالی و شبح صورت خارجی بیان 

 )؛244و 243، ص1387
و در تحلیل امتناع اعاده نفس و تناسخ و کیفیت تعلق آن به بـدن نیـز، تعلـق بـالتبع را      مشاعرب) وي در کتاب 
 ؛)254صالف، 1363المتألهین، صدر( دینما یمتعلّقی عرَضی توصیف 

(صـدرالمتألهین،  دانـد   یمدر توصیف تحقق ماهیت، این تحقق را تحققی تبعی  صدرالمتألهینج) همچنین 
اشاره شـد، وي تحقـق و وجـود     صدرالمتألهینکه پیش از این و در ضمن عباراتی از  . چنان)392صب، 1363

و  )24الـف، ص 1363همـو،   ؛289، ص2 ، ج1981، ینصدرالمتألهدانسته (ماهیت را تحققی بالعرض و مجازي 
انگـاري وجـود بـالتبع بـا وجـود       رو توصیف تحقق ماهیت به تحققی تبعی، در بدو امر، به معناي یکسـان  ازاین

 بالعرض والمجاز است؛
بـا  » احتیـاج ممکـن در موجـود شـدن    «در تحلیل مناط احتیاج ممکن، در مقایسـه بـین    صدرالمتألهیند) 

تـا،   ، بـی صـدرالمتألهین دانـد (  یمـ ، احتیاج به عدم علـت را، احتیـاجی تبعـی    »در معدوم شدن احتیاج ممکن«
گونـه جعـل و افاضـه     . ازآنجاکه احتیاج به عدم علت، در حقیقت عدم احتیاج بـه علـت اسـت و هـیچ    )226ص

در واقـع  ، »احتیاجی تبعی«به » احتیاج به عدم«وجودي در احتیاج به عدم و معدوم بودن نیست، پس توصیف 
 به معناي احتیاجی بالعرض و مجاز خواهد بود؛

نـد و  ا و معـدوم نیسـتند  که مشاهد شد، موجودات بالتبع در موارد مذکور، در حقیقـت موجـود    بندي: چنان هـ) جمع
 .شود یم، به وزان موجودات بالعرض و مجازي انگاشته یتشانروست که موجود ازهمین
اسـتفاده شـده اسـت،     صـدرالمتألهین در کلمـات  » وجود بـالتبع «از اصطالح  دوم از عباراتی که در آنهاه دست .2
از  تـر  نازل يا رتبه، براي توصیف وجود ظلّی و وجودي که در »وجود تبعی«یا » وجود بالتبع«از در آنها که اند  عباراتی

ـ » وجـود بـالتبع  «، بهره گرفته شده است. در این حیطه نیز دیآ یموجود بالذات پدید  قـرار  » وجـود بالـذات  «ل در مقاب
در ایـن دسـته از   » وجـود بـالتبع  « رو ازایـن شد است. او اعال در اینجا، به معناي وجود » وجود بالذات«لکن  ؛ردیگ یم

 بنـابراین نیسـت و  » نیست در مقابل هست«و » عدم در مقابل وجود«، و »مجاز در مقابل حقیقت«کلمات، به معناي 
خواهد بود. در ادامـه بـه بررسـی مواضـعی کـه مثبـت       » ثبوت بالعرض و المجاز« از لحاظ معنایی در مقابل و متضاد

 :میپرداز یماست،  صدرالمتألهیندر کلمات یادشده برداشت 
الف) در حکمت متعالیه و تشکیک مراتب وجود، معلولِ وجود مطلق، چیزي جـز رشـحات و تنـزل مراتـبِ     

ي مختلفی از وجـود علّـی   ها جلوهضعف، همه معالیل و وجود مطلق نیست. مراتب متعدد و مشکک از اعال به ا
. از سوي دیگر، مراتب متعدد و معالیل )187، ص1302همو،  ؛234ب، ص1363صدرالمتألهین، ( واجبی هستند

. وجـود  گردنـد  یمـ نیستند و همگی متصف به وجود و به عبارتی متصف بـه ظهـور وجـود    » عدم«حق تعالی، 
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، 1981صـدرالمتألهین،  دارد (» وجودي بالتبع«، نسبت به وجود علت، لمتألهینصدرامعلول با چنین تبیینی نزد 
 ؛)157، ص6 ج ق،1428همو،  ؛402، ص3 ج

و در عین حـال کـه بـراي    داند  میب) وي در تبیین کیفیت وجود اعراض، وجود آنها را تابع وجود جواهر خویش 
 شـمارد  یمـ بررا تابع وجود جواهر  شان، وجودداند ینمو آنها را اموري مجازي یا عدمی است آنها وجودي ماهوي قائل 

، صـدرالمتألهین بـرد (  یمـ ). او از این نکته براي اثبات حرکت جوهري نیز بهـره  175، ص2 ، ج1981صدرالمتألهین، (
؛ زیـرا  را دو شاهد مجزاي از هم در بحث جـاري نپنداشـت   »الف«و  »ب«قسمت  توان یم. البته )389ب، ص1363

 ؛مختلف و متفاوت یک جوهر نیستند يها جلوههر نیز، چیزي جز اعراضِ یک جو
که این امـر تـابع خـود     دارد یمدر تبیین مجعول بودن و غیرمجعول بودن لوازم هر ذاتی، بیان  صدرالمتألهینج) 

مجعـول  ذات است. اگر ذاتی مجعول باشد، لوازم ذات نیز مجعول خواهند بود و اگر ذاتی مجعول نباشد، لوازم ذات نیز 
بدین معنا که لوازم یک ماهیـت، جـدا    ؛روست که وي در جعل ماهیات به جعل بسیط قائل است نخواهند بود. ازهمین

. از سـوي دیگـر،   )398، ص1 ، ج1981 صـدرالمتألهین، بـود ( و به صورت مستقل از ماهیت مجعول و موجود نخواهد 
 د.نتفاوت دار» وجود بالعرض«با  رو ازاینو ند وجودو به صورت حقیقی منیستند موري عدمی و مجازي الوازم ذات، 

انـد   تعـالی، غیرمجعـول   کند. اعیان ثابته، به تبع ذات غیرمجعول حق وي چنین بیانی را درباره اعیان ثابته نیز تکرار می
بـه وجـود    . اعیان ثابته اموري معدوم نیستند، بلکه)194، ص1354 صدرالمتألهین،بود (و وجودشان وجودي بالتبع خواهد 

 )؛164ص ،6ق، ج 1428صدرالمتألهین، (اند  تعالی موجودند و نسبت به وجود مادي و خلقی معدوم حق
 نـد که ملحوظ بالـذات ناظر  خواند یمدر تبیین رؤیت صور موجود در آینه، این صور را موجوداتی  صدرالمتألهیند) 

افکنـد و آینـه    مـی جود در آینه، بـه آینـه نیـز نظـر     و آینه، ملحوظ بالتبع است. شخص ناظر، هنگام نظر به تصویر مو
هنگامی که او بـه خـود آینـه نظـر     ؛ اما و آینه بالتبع ستبا این حال، تصویر، بالذات مقصود او ؛غیرمرئی نیست شبرای
بـالتبع  و تصـویر ملحـوظ   شـود   مـی و به طور مثال قصد تمیز کردن آن را دارد، آینه ملحـوظ بالـذات نـاظر    اندازد  می

 )؛ و پیداست که لحاظ بالتبع آینه، به معناي ندیدن حقیقی آینه نیست.177ص ،تا  رالمتألهین، بیصد(
و در تبیـین آن از تشـبیه دنیـا بـه آینـه      دانـد   میآفرینش عالم ماده را نیز تابع آفرینش عالم غیب  صدرالمتألهین

 ؛)114و113صالف،  1360صدرالمتألهین، است (استعاره گرفته 
، موجـود بـالتبع، در واقـع معـدوم نیسـت و موجـود       یادشـده موارد همه که مشاهده شد، در  ي: چنانبند هـ) جمع

از  تـر  نییپـا  يا رتبـه از موجود بالذات قرار دارد و فیض وجـوديِ آن در   يتر نازله لکن موجودي که در مرتب ؛باشد یم
 .گردد یمموجود بالذات، نصیب آن 

 الهی صفات تیموجودبا  آن سهیمقا و »بالتبع وجود« از معنا دو نیب جمع. 4

 اً، دو معنـاي ظـاهر  شـد آنهـا مشـاهده   بنـدي   و جمع صدرالمتألهینسخنان در » وجود بالتبع«با نظر به آنچه از معانی 
» معنـاي حقیقـی  «که در مقابـل آن  است » وجود بالعرض و المجاز«ردیف با  . معناي اول همگردد یممتفاوت آشکار 
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کـه در مقابـل آن   اسـت  » متقوم نسبت به مقوم«و » وجود فرعی نسبت به اصلی«وم همسان با و معناي د ؛قرار دارد
در مقابـل هـر دو قسـم از معنـاي وجـود بـالتبع، از        صـدرالمتألهین . البته ردیگ یمقرار » وجود اصلی یا مقوم یا علّی«

 .برد یمبهره » وجود بالذات«اصطالح 
و  الهـی آن اسـت کـه وي، هـر دوي صـفات     نقل شد  صدرالمتألهیناز  عباراتی کهبا توجه به درخور توجه نکته 

و به تبع آن، آن دو را بـه یکـدیگر تشـبیه     دینما یم» وجود بالعرض«و همچنین » وجود تبعی«ماهیات را متصف به 
 ). از سوي دیگر، وجود بالعرض و مجازي، تنها یکـی از کاربردهـا و معـانیِ   55، صالف1363صدرالمتألهین، ( کند یم

 متنازل است قرار دارد.البته و در مقابل معناي دیگر، که وجودي حقیقی و است وجود تبعی 
، و بـا در نظـر گـرفتن دو معنـاي در ظـاهر      »ثبوت بالعرض«در عین » ثبوت تبعی«با توجه به اتصاف صفات به 

جمـع بـین دو نـوع اتصـاف     ، در اسـت متفاوت براي ثبوت تبعی، که تنها یکی از آنها برابر با ثبوت عرضی و مجـازي  
 :کرددو راه ارائه  توان یمتبعی و عرضی)، وجود (به  الهیصفات 

از وجود بالتبع در مورد ماهیات و صـفات الهـی، معنـاي اول یعنـی      صدرالمتألهینالف) در همه موارد، مقصود 
، دینما یمصف رو با مواضعی که ماهیات و صفات را به وجود عرَضی مت وجود بالعرض و مجاز است و ازاین

 ناسازگار نخواهد بود؛
اظهـار داشـت کـه وي صـفات و      تـوان  یمـ د شـد،  نـ که ذکر خواه صدرالمتألهینبرخی عبارات دیگر ب) با توجه به 

ثبـوت  «را از حیثی که منجر به  آنها. در مواضعی، کند یمهمچنین ماهیات را با دو حیث و رویکرد متفاوت لحاظ 
بـه  » ثبـوت بـالتبع  «و در مواضع دیگر، از حیث دیگري که به  نگرد یم، گردد یم) (بالتبع به معناي اول» بالعرض

 .نگرد یم، انجامد میمعناي دوم 
 :توضیح دادبه طور جداگانه در حیطه ماهیات و صفات، چنین  توان یماین دو رویکرد و لحاظ را 

ت و وجـودي بـه   یـ گونـه هو  یچهـ  ،آنها را بطالن محـض دیـده   صدرالمتألهینماهیت، در مواضعی که  بارهدر .1
لکـن در مواضـعی کـه بـراي      ؛خوانـد  یمـ صف به وجود بالعرض و مجازي ترا م آنها، ندیب ینم شانصورت مطلق برای

 کـامالً به عبارت دیگر، اگر ماهیـت را   .نامد یمرا موجواتی تبعی  آنها، کند یمماهیت وجودي اضافی و اعتباري لحاظ 
کـه الموجـود و   اسـت  مـري اعتبـاري   اتنهایی و به دید عقـل بـه آن نظـر بیفکنـیم،      به ،جدا و منسلخ از وجود گرفته
رو و بـا ایـن    . ازهمـین )87ص، 6ج ، ق1428؛ همـو،  173، صتـا  ، بیصدرالمتألهیناست (المعدوم و بطالن محض 

 کنـد  یمـ فقـط او را متصـف بـه موجودیـت      ،تعالی را نفی کرده در مواضعی وجود ماسواي حق صدرالمتألهین، حیثیت
مـري متحـد بـا وجـود     ااألمـر،   لکن اگر ماهیت را از آن جهت که در خارج و نفس ؛)238، ص1302صدرالمتألهین، (

حدالمتحـدین بـه دیگـري سـرایت     ا)، حکـم  11، صب1360؛ همو، 14، صالف1363صدرالمتألهین، (بنگریم  ،است
صـدرالمتألهین،  (ظلـی  و وجـود   )392ب، ص1363صـدرالمتألهین،  ( یتبعـ  یـت متصف بـه موجود  ،و ماهیتکند  می

همگـی   ،به نور وجود بـوده  ورخواهد بود. با این اعتبار، موجودات امکانی، من )41ب، ص1360؛ همو، 158، ص1354
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 ظلـی باید دانست که وجـود  حال . با این )125ص، 6ق، ج 1428صدرالمتألهین، داشت (وجود را خواهند  لیاحکام ظ
؛ 306و7، ص1302صـدرالمتألهین،  نـدارد ( و تأثري نسبت به ذات وجود  ریتأث گونه الوجود است و هیچ در حقیقت ظل

 .گردد یم). با این اعتبار و لحاظ است که ماهیت، بالتبع و نه بالذات، متصف به وجود 8، صب1360همو، 
دو را بـا  تشابه میان اعیان ثابته در لسان عرفا و ماهیت در لسان حکیمان نیـز، هـر    کردن با برقرار صدرالمتألهین

 ظـی لکن براي آنها و به تبع موجودیت وجـود، ح  ؛داند یمو در مقابلِ وجود خلقی و خارجی، معدوم » نفسه لحاظ فی«
مطلق ندارند، بلکه نوعی عـدم مضـاف بـه وجـود      میتمعدو آنها. به بیان دیگر، کند یماز وجود ظلی را لحاظ و اعتبار 

نیـز بـراي آن ثابـت     »ثبوت ما«ضافی براي شیئی ثابت باشد، نوعی ثابت است و هنگامی که عدم مبرایشان خارجی 
 ؛)164ص، 6ج  ،ق1428صدرالمتألهین، بود (خواهد 
را موجـوداتی مسـتقل، متمـایز و در مقابـل موصـوف       الهـی نیز چنین است. اگر صفات  الهیسخن در صفات  .2

ي بـراي ایـن   تکثـر هـیچ   تنهـا  نهاین حالت،  د. درد بونتعالی موجود نخواه اعتبار نماییم، چنین موجوداتی در ذات حق
همـو،  ؛ 219، ص7 ، ج1981صـدرالمتألهین،  بـود ( تعـالی ثابـت نخواهـد     اوصاف حقیقیِ مستقل، نسبت به ذات حـق 

ذات حیثیـت  منتفـی خواهـد گردیـد و تنهـا      الهی، بلکه اصل صفت در مقابل موصوف نیز از ذات )349، صق1404
 الهـی . در این حالت، اتصاف صـفات  )260، ص1 ، ج1981همو، ؛ 461ب، ص1363هین، صدرالمتألماند (باقی خواهد 
 ، اتصافی بالعرض و مجاز خواهد بود.یتبه موجود

، کنـیم لحـاظ  شـوند   میذات انتزاع حیثیت و از همان  اند را از آن جهت که عین ذات الهیاگر صفات با این حال 
به معناي دوم) خواهد بـود.  بالتبع (، یا همان وجود ظلیجودي فرعی، ثابت خواهد بود که همانا و شاننوعی وجود برای

لکن به وجود تبعیِ موضـوع و نـه وجـود     ؛است »ثابت«) الهیاوصاف موضوع (وجود) براي (در وجود بالتبع، محمول 
 استقاللی و مستقل.
ت الهـی را نبایـد   که ذا دهد یمبا همین لحاظ دوم و از این حیث است که در جایی، هشدار صدرالمتألهین 

خالی از صفات دانست و ذات به صورت حقیقی داراي صفات کمالی است؛ اگرچه این صفات، مصداقی مستقل 
). به دیگر بیان، محکی صفات یـا همـان   230، ص7 ، ج1981صدرالمتألهین، باشند (تعالی نداشته  از ذات باري

اید در پی مصداقی مستقل و جداي ذات براي این کماالت الهی، به طور حقیقی در ذات الهی موجودند، لکن نب
لحاظ شوند، صفاتی خواهند بود که اصل وجود و تکثرشـان، وجـود و    صفات بود که اگر چنین صفاتی در ذات

تکثري مجازي خواهد بود. در این اعتبار است که ذات فارغ از صفت است؛ صفاتی کـه مقابـل ذات و مسـتقل    
 .اند شدهفرض 

کیفیـت عینیـت   ، پـس از تبیـین   اتیاسـراراآل در صدرالمتألهین و اعتبارات مختلف است که ت حیثیابا توجه به 
ره. وصح قول مـن قـال:   ین ذاته، وصح قول من قال: إنها غیصح قول من قال: إن صفاته ع: «دیگو یمصفات و ذات 

 ).40الف، ص1360صدرالمتألهین، (» رهینه وال غیإنها ال ع
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يریگجهینت

دانان و فیلسوفان است؛ اما در مقابل، براي ثبوت بالتبع، تعریفی  اي معناي مشخص و متمایزي نزد منطقثبوت بالعرض دار
بـراي دسـتیابی بـه مقصـود او از ایـن اصـطالح        صـدرا روشن و متمایز ارائه نشده است. این امر سبب کاوش در عبارات 

 :گردد یمیی متفاوت و البته نزدیک به یکدیگر پدیدار . با بررسی عبارات وي، براي ثبوت بالتبع دو خاستگاه معناگردد یم
کند. او از این اصـطالح، در   یمالوجود اخذ  گاه وجود بالتبع را به معناي وجود مجازي و عدم صدرالمتألهینالف) وجود بالعرض: 

اسـت، بهـره   کنار اصطالح ثبوت بالعرض و المجاز، در مواضعی که درصدد نفی وجود اسقاللی ماهیات یا صـفات الهـی   
 یکسان است؛» ثبوت بالتبع«و » ثبوت بالعرض«تعالی، به  . در این معنا، اتصاف وجود ماهیت و صفات باريبرد یم

و از آن، در مواضـعی   کند یمخذ اوجود تبعی را به معناي وجود ظلی و ظهورالوجود صدرالمتألهین ی: گاه لب) وجود ظ
. ایـن معنـا در   بـرد  یمـ و ماهیت اسـت، بهـره    الهیی براي صفات لظ یافته و لزکه درصدد اثبات نوعی وجود تن

تعالی و وجـود ماهیـت در    وجود صفت در مقابل ذات باري«که دیگر خبري از لحاظ و اعتبار  شود یمحالتی قصد 
 از الهـی به وجود صفات صدرالمتألهین و تباین آنها با یکدیگر نیست. به بیان دیگر، در این مواضع، » مقابل وجود

 .نگرد یم، ندو به وجود ماهیت از حیث اینکه ظهورالوجود هستند، حیث اینکه ظهور الذات
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