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 چکیده

در آثار صدرالمتألهین و میرداماد حیثیات با مالک جزء موضوع بودن یا خارج از 
یابند، که اصطالح حیثیت تقییدیه برای  موضوع بودن حصر عقلی در دو معنا می

اعم از جزء حقیقی در مرکب حقیقی یا جزء اعتباری (حیثیتی که جزء موضوع است 
و اصطالح حیثیت تعلیلی برای حیثیتی که خارج از موضوع است، ) در مرکب اعتباری

جدای سخن از مالک تقسیم که خود به صورت واضح معنای حیثیت . وضع گردید
در معنای جزء موضوع، در آثار » حیثیت تقییدیه«کند، استعمال  تقییدیه را روشن می

های بعدی  رهمیرداماد و صدرالمتألهین کاشف از آن است که این اصطالح در دو
دانسته شده، و در هیچ جا به » واسطه در عروض«دستخوش تحریف گشته و مساوی با 

که اصطالح حیثیت تقییدی بر معنای جدید وضع شده، اشاره نشده بلکه وانمود  این
حتی . اند برده شود که حکمای پیشین نیز حیثیت تقییدیه را در این معنا به کار می می

ود، فیلسوف را با لفظ کاری نیست، به طور کلی واسطه در که گفته ش با فرض این
 .عروض را نمی توان حیثیتی از موضوع دانست

 
  واسطه در عروضحیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه، :کلیدواژه

 

                                                                                                                                        
 ؛فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه متعالیه، حکمت دکتری دانشجوی. 1

Email: iranianhadi@yahoo.com. 

ی ال الم ا س ه و  ک   ف   
 1395بهار و تابستان ، اولم، شمارۀ نهسال چهل و 

  1ـ18صص 
    

 
  
 

Falsafe va Kalam-e Eslami 
Vol. 49, No.1,  Spring & Summer 2016 



 1395بهار و تابستان ، اول، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     2

 درآمد. 1
، »حیثیت «واژۀی فلسفی، و در بیان چگونگی پیوند موضوع و محمول، ها هدر برخی گزار

گیرد و از خاصیتی عینی در موضوع   میای یک موضوع قراربه عنوان وصف بر» جهت«
کند که موضوع به واسطه آن خاصیت و با تحیث و تقید به آن دارای حکم   میحکایت

 .]16، ص 40[ گردد  میخاصی، یعنی محمول،
  قرار،اطالقیه، تعلیلیه و تقییدیه: گرچه امروزه حیثیات را تحت سه عنوان عام

را منحصر در دو حیثیت ها   آنل از صدرالمتألهین و خود وی،دهند، اما حکمای قب می
 2 و برخی از متقدمین بر وی1در آثار حکیم سبزواری. دانستند  میتقییدی و تعلیلی

البته . حیثیت اطالقیه به عنوان حیثیتی در عرض دو حیثیت مذکور مطرح شده است
ی بیان عدم تقید موضوع به برا» حیثیت اطالقیه«قابل ذکر است صدرالمتألهین از عنوان 

 .]15، ص 26[ داند  میقید بهره برده، ولی آن را داخل در حیثیات تقییدیه
در این میان برخی از حکما و اندیشمندان حیثیت تقییدیه را بر واسطه در عروض، و 

-13، صص 1 ، ج32؛ 425، ص 1، ج 4[اند  حیثیت تعلیلیه را بر واسطه بر ثبوت تطبیق داده
، ص 13؛ 17، ص 3، ج 11؛ 49، ص 2؛ 200، ص 1؛ 86، ص 9، ج 214، ص 5ج ، 45؛ 17

همانی  ، اما حقیقت آن است که اگر برقراری این]172، ص 50؛ 87، ص 1، ج 35؛ 241
میان حیثیت تعلیلی با واسطه در ثبوت صحیح باشد، مساوی دانستن حیثیت تقییدیه و 

یش از وی نبوده، و ظاهراً انحرافی بوده واسطه در عروض، مقبول صدرالمتألهین و فالسفه پ
 . که بعدها در معنای حیثیت تقییدیه صورت گرفته و تا به امروز استمرار پیدا نموده است

که ـ  هدایة المسترشدینمچون صاحب گرچه ممکن است، آثار برخی از اصولیون ه
ی تأثیر در این انحراف ب  ـحدود پنجاه سال پیش از حکیم سبزواری وفات یافته است

 ، اما بدایت این انحراف را در آثار فلسفی]89، ص 81، ص 3، ج 12[ 3نبوده باشند

                                                                                                                                        
حکیم سبزواری در نقد صدرالمتألهین که حیثیت طالقیه را داخل در حیثیت تقییدیه نموده، بیان . 1

، ص 1، ج 22[: ک.و نیز ر. ]198، ص 7، ج 22[ األوضح في المقام أن یثلث القسمة فاألبسط: کند می
 ]292-291، صص 20؛ 320، ص2؛ ج93

در حواشی بر اسفار به تقسیم )) قدس سره(از شاگردان آقا محمد بیدآبادی (احمد اردکانی مرحوم مال. 2
 ] 139، پاورقی ص1، ج43[: ک.ر. حیثیات به سه دسته تصریح نموده است

آقا علی مدرس که حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض را به یک معنا در نظر گرفته است، در . 3
تعلیقات بر الشواهد الربوبیة در ضمن تعریف حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه به مسائل فقهی و 

 ]285، ص 2، ج43[  .اصولی نیز ورود پیدا کرده است
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توان در برخی از آثار حکیم سبزواری و برخی از حکمای معاصر ایشان ردیابی نمود؛  می
 حکیم سبزواری در شرح منظومه و نیز شرح بر اسماء الحسنی بیانی دارد که به نظر

ا همان واسطه در عروض دانسته، گرچه تصریحی بر این امر رسد حیثیت تقییدیه ر می
تنها  ، اما در عین حال در آثار دیگر وی نه]58، ص 21؛ 504، ص3، ج19[نکرده است 

تصریح به چنین امری یافت نشد، بلکه از تعریفی که در برخی از آثار خود از حیثیت 
، 7؛ ج93، ص 1، ج 22[ت تقییدیه ارائه نموده، خالف تطبیق مذکور قابل استنباط اس

 به تطبیق بر خالف حکیم سبزواری، آقا علی مدرس صراحتاً. ]291، ص 20؛ 198ص
. نماید  میکند و حیثیت تقییدیه را مساوی با واسطه در عروض معرفی  میمذکور اشاره

 ]70، ص44؛ 139، ص1؛ ج285، ص 2، ج43[
رسمی برای تحصیل  کتاب منظومه شرح که ایندر عصر کنونی نیز، با توجه به 

ه فلسفه بوده است، بیانات شارحان منظومه، همانند محمد تقی آملی و شهید مطهری، ب
 .طور کلی موجب تغییر معنای حیثیت تقییدیه شده است

پیش از ورود به بحث، بیان اجمالی از حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه و نیز بیان 
، البته الزم به ذکر است که تعریف این رسد  میمعنای واسطه در عروض، ضروری به نظر

 .دو به صورت روشن در آثار حکمای متقدم بر سبزواری یافت نشد
 :، یک گزاره فلسفی باشد) استy ،z از حیث x(با فرض آنکه 

)y (توان حیثیت تعلیلیه، برای پذیرش وصف   میرا زمانی)z ( توسط)x ( دانست که
)y( علت اتصاف ،)x ( به وصف)z (291، ص 20؛ 93، ص 1، ج 22 [ .باشد[ 

 ): استz دارد، y از حیث نحوه ارتباطی که با x (که اینو با فرض 
)y ( واسطه در عروض، برای پذیرش وصفz توسط x است، در صورتی که وصف )z (

. ]285، ص 2، ج43[ حمل گردد xباشد و ثانیا و بالعرض بر ) y(اوال و بالذات برای 
وجود دارد که بر اساس انحاء  بب ارتباطیست که میان آن دو به سy بر xحمل بالعرض 

، صص 1، ج19[شود   میارتباط مذکور، واسطه در عروض به اقسام متعددی تقسیم
 که تبیین انحاء ]286، ص2؛ ج38، ص 1، ج22؛ 347-346، صص 2؛ ج142-143

ل  چگونه ارتباط مذکور مصحح حمکه اینارتباط میان واسطه در عروض و موضوع و 
 .طلبد  میگردد خود مجال دیگری را  میبالعرض

تعریف حیثیت تعلیلی و واسطه در عروض، مورد اتفاق بوده و ظاهرا در آن اختالفی 
 :وجود ندارد، اما همانطور که اشاره شد، در تعریف حیثیت تقییدی اختالف پیش آمده است
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، ) استy ،z از حیث x: (بر اساس تعریف حکیم سبزواری از حیثییت تقییدیه، در گزاره
)y (توان حیثیت تقییدیه، برای پذیرش وصف  را زمانی میz توسط x دانست، که وصف )z( ،

اسناد داشته باشد و لذا موصوف به وصف، مجموع قید و مقید ) y(و قید ) x(به مجموع مقید 
 ]291، ص 20؛ 93، ص 1، ج 22[. است، نه خود مقید به تنهایی و بدون لحاظ قید

ر مبنای تعریف آقا علی مدرس و کسانی که حیثیت تقییدیه را مساوی با واسطه اما ب
 است، در x توسط zحیثیت تقییدیه، برای پذیرش وصف ) y(دانند،   میدر عروض

. گردد  می حملxباشد و ثانیا و بالعرض بر ) y(اوال و بالذات برای ) z(صورتی که وصف 
 ]285، ص 2، ج43[

ه به مطلوب، به این بیان که اگر تعریف حکیم سبزواری برای جلوگیری از مصادر
پذیرفته شود، مسلماً واسطه در عروض مساوی با حیثیت تقییدیه نیست، در این نگارش 
با استفاده از آثار صدرالمتألهین و حکمای متقدم یا معاصر وی، سعی در بازشناسی 

یه و واسطه در عروض به نماییم و در بیان عدم تساوی حیثیت تقیید  میحیثیت تقییدیه
 :پردازیم  میبیان دو نحو استدالل

بیان حصر حیثیات در تقییدیه و تعلیلیه و بیان مالک تقسیم حیثیت، که بر ) 1(
شود و معنای   میاساس آن حیثیت تقییدی هر حیثیتی را که تعلیلی نباشد، شامل

 .یابد  میحقیقی خود را که گرفتار انحراف شده، باز
. واهدی که حیثیت تقییدیه در معنای غیر واسطه در عروض به کار رفته استارائه ش) 2(

ها صریحا عنوان حیثیت  شواهدی که در آن: شوند این شواهد خود به دو دسته تقسیم می
ها عنوان حیثیت تقییدیه یاد نشده، اما به سبب  کار رفته و شواهدی که در آن تقییدیه به

اهد حیثیت تعلیلی نیست و هر حیثیتی که تعلیلی حیثیت مذکور در آن شواوال آنکه 
حیثیت ثانیا نباشد، به سبب حصر حیثیات در تعلیلی و تقییدی، تقییدی خواهد بود و 

مذکور در آن شواهد بر تعریف حیثیت تقییدیه و آنچه که به عنوان ویژگی حیثیت تقییدیه 
استعمال شده در » یتحیث«شود که مقصود از عنوان  مطرح شده تطبیق میکند، روشن می

 .کار رفته است ها حیثیت تقییدیه است که در معنای غیر واسطه در عروض به آن
پیش از ورود به بحث، الزم به تذکر است که آنچه در این مقاله در پی اثبات آن 

به معنای در مقابل واسطه در (هستیم، عدم تساوی حیثیت تقییدیه با واسطه در عروض 
ثبات نماییم که الاقل برخی از حیثیات تقییدیه، مکثر ذات هستند، به ، لذا اگر ا)1ثبوت

                                                                                                                                        
 ]170، ص 3[. یک معنا به کار رفته استچرا که واسطه در عروض در بیش از . 1
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کند و قید جزء   میاین نحو که در مواردی مجموع قید و مقید، مرکب حقیقی ایجاد
 .ایم مقوم مقید است، و نه واسطه در عروضِ وصف برای مقید، به مطلوب خود نایل شده

 
 پیشینه تحقیق. 2

یزدی به عدم عینیت واسطه در عروض و حیثیت تقییدیه  نخستین بار، حائری ظاهراً
شرح مصطلحات فلسفی بدایة « که گفتار ایشان در]382-381، صص 15[تصریح نموده، 

 منعکس شده است، اما در دو اثر مذکور، ]84-83، صص31 [ »الحکمة و نهایة الحکمة
 بیان استداللی استداللی روشن بر این امر بیان نشده است، که در این نگارش سعی در

 .این امر، به دو نحوی که بدان اشاره رفت، شده است
 

بیان انحصار حیثیات در دو حیثیت تقییدیه و تعلیلیه مالک تقسیم حیثیات . 3
 به این دو

ص  ،6 ، ج41[، میر سید شریف گرگانی ]3ص  ،3 ، ج18[ از عبارات قطب رازی
 ]158، ص 16[ور دشتکی  و غیاث الدین منص]151، ص 17[ ، محقق دوانی]234
توان قبول حصر حیثیات را به دو حیثیت تقییدیه و تعلیلیه استنباط نمود، اما تا  می

بدانجا که تفحص شد، اولین کسی که کامال صریح از حصر حیثیات سخن به میان 
 حیثیّة امّا و... تقییدیّة  حیثیّة امّا الحیثیّة مطلق«: آورده، میرداماد است که بیان نموده

 الحیثیات مطلق إن« و پس از وی، صدرالمتألهین با بیان ]349-348، صص 48[»تعلیلیّة
عبارات .  ]197، ص 7، ج30[نهد   میبر بیان استاد خود صحه» تعلیلیة أو تقییدیة إما

: دیگری نیز از صدرالمتألهین نیز ظهور در انحصار حیثیات به تقییدی و تعلیلی دارد
 ]117، ص 7؛ ج309، ص 6، ج30[

علت حصر حیثیات، به دو حیثیت مذکور را باید در مالک تقسیم حیثیت جستجو 
 نمود، و قاعدتا مالک باید به نحوی باشد که حصر عقلی را تأمین نماید، اما به نظر

رسد که در آثار فالسفه پیش از صدرالمتألهین، دلیل حصر مذکور و مالک تقسیم  می
 . ن نشده، و یا به نحو مبهم بیان شده استمطلق حیثیات به این دو دسته یا بیا

، مالک تقسیم 1رسد در عین ابهامی که دارد  میصدرالمتألهین بیانی دارد که به نظر
                                                                                                                                        

است که به سبب آنکه در ظاهر امر تعبیر » کالخارج«و » کالجزء«ابهام بیان وی، مربوط به دو تعبیر . 1
تواند بر واسطه در عروض حمل گردد، شناخت معنای مراد از این دو تعبیر را به پس ارائه  می» کالجزء«

 . کنیم ، موکول میر واسطه در عروضی حیثیت تقییدی بشواهد بر عدم تساو



 1395بهار و تابستان ، اول، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     6

برای موصوفِ خود است، و یا همانند ) کالجزء(حیثیت یا همانند جزء «: را ذکر نموده
 حیثیت تعلیلیه از موصوفِ خود؛ که اولی حیثیت تقییدیه و دومی) کالخارج(امری خارج 

 ]199، ص 7، ج30[» .شوند  مینامیده
مالک دیگری که ممکن است بتوان آن را مالک تقسیم دانست، آن است که 

 یا مکثر ذات موضوع است -که امریست دخیل در اتصاف موضوع به محمول-» حیثیت«
 .و یا نیست، که اولی حیثیت تقییدیه است و دومی حیثیت تعلیلیه

مکثر ذات « در آثار حکما به عنوان مالک تقسیم ذکر نشده، اما این مالک صراحتا
به عنوان ویژگی حیثیت » مکثر ذات نبودن«به عنوان ویژگی حیثیت تقییدیه و » بودن

. تعلیلیه مطرح شده است و روشن است که این دو ویژگی، تناقض سلب و ایجاب دارند
دهد، حال   میی از کثرت خبرالبته باید توجه داشت که حیثیت، به طور کلی، از نوع

کثرت گاه فقط مربوط به حوزه ذهن و مفاهیم است، گاه مربوط به امور خارج از متحیث 
 .کند  میاست و گاه بر تکثر درونی متحیث داللت

، 46؛ 349، ص48[اند که حیثیت تعلیلیه موجب تکثر ذات نمی شود  حکما بیان نموده
 بلکه تنها دال بر کثرت در علل اتصاف ،]199، ص7؛ ج26، ص 6، ج30؛ 351، ص 1ج

آب از حیث قرار داشتن بر روی آتش، گرم شده «باشند، به عنوان نمونه، در قضایای  می
آب از حیث مجاورت با مشک، «و » آب از حیث حاوی نمک بودن، شور شده است«، »است

رت با ، هیچ یک از حیثیاتِ استقرار بر آتش، حاوی نمک بودن و مجاو»معطر شده است
مشک سبب تکثر در ذات آب نمی شود، بلکه از کثرت عللی که موجب اتصاف آب به 

و این ویژگی حیثیت تعلیلی با تعریفی که از آن  دهد،  شوند، خبر می اوصاف گوناگون می
ارائه شده، همخوانی دارد، چراکه قید، یعنی علت اتصاف، خارج از حوزه وجودی مقید 

 .اللتی بر ترکیب مقید از اجزاء و قیود داخلی ندارداست و جزء آن نیست، لذا د
 ؛298، ص 47[بر خالف حیثیت تعلیلی، حیثیت تقییدیه مکثر ذات موضوع است 

 ؛199، ص7؛ ج161، ص1، ج30؛ 143، ص 104، ص 1، ج46؛ 350، ص 347، ص48
، و این ویژگی با آنچه که در تعریف حیثیت تقییدی بیان شد، ]730، ص2، ج25

دارد، زیرا آنچه که موصوف به وصف، و موضوع برای محمول است، مجموع همخوانی 
قید و مقید است و ترکب مجموع قید و مقید هم امری روشن است، لذا حکما بیان 

 .ند که حیثیات تقییدیه مکثر ذات هستندا هنمود
یکی از مصادیق بارز تکثر در ذات،  حال ببینیم که معنای تکثر در ذات چیست؟

پذیرد، همانند   میقی در ذات موضوع است که ذات از حیث جزء خود حکمترکب حقی
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 . اتصاف جسم به تبدل پذیری از حیث ماده، که البته به برخی موارد آن اشاره خواهدشد
ها   آنی وجود دارند که ذاتی موضوع بوده و موضوع از جهتا هلذا حیثیات تقییدی

ر حالیکه با قبول تساوی حیثیت تقییدیه شود، د  می، و نه مجازا، به حکم متصفحقیقتا
و واسطه در عروض، چنین مصداقی را نمی توان برای حیثیت تقییدیه قبول نمود، زیرا 

 .اتصاف ذات موضوع به حکم از جهت یکی از اجزائش، اتصافی حقیقیست و نه مجازی
سبب واسطه در  از طرف دیگر به طور کلی، حصول تکثر حقیقی در ذات موضوع به

وض معنای محصلی ندارد، و نمی توان حیثیت تقیدیه که ویژگی بارز آن مکثر بودن عر
اما قائالن به تساوی در بیان معنای مکثر . ذات موضوع است را واسطه در عروض دانست

بودن حیثیت تقییدیه، بیانی دارند، که خود گواهی محکم است بر این امر که ایشان قائل 
اند، بلکه بر  ی جدید برای اصطالح حیثیت تقییدیه بر نیامدهبه طورکلی در صدد بیان معنا

 .این باورند که حیثیت تقییدیه همواره در معنای واسطه در عروض استعمال شده است
است، و آنچه ) z(با نظر دقیق عقلی، فاقد وصف ) x(بنابر دیدگاه ایشان، مقید، یعنی 

 است و به لحاظ ارتباط تعلقی )y(که حقیقتا به وصف مذکور متصف است، قید ، یعنی 
 که بین مقید و قید وجود دارد، از باب مجاز عقلی، این وصف به مقید هم اسناد داده

، لذا ]44، ص 40[ لذا قید جزء مقوم مقید نیست، بلکه خارج از ذات مقید است. شود می
حیثیت مذکور موضوع پذیرای «مکثرِ ذات بودن حیثیت تقییدیه به این معناست که 

چسبد و دامنه افراد آن را   میکند، به این معنا که قیدی به آن  میرا تضییق) x(صف و
 » ].48، ص 40[کند   میکوچک

پوشیده نیست که چنین توجیهی از مکثر بودن ذات، قابل پذیرش نیست، در تضییق 
 . موضوع و کوچکتر کردن دامنه و تحصیص آن، به هیچ وجه معنای کثرت استفاده نمی شود

 یه دیگری که برای مکثر موضوع دانستن واسطه در عروض به نظر نگارندهتوج
واسطه در عروض را بالمجاز جزء بدانیم، مثال وجود را جزء مجازی : رسد آن است که می

ماهیت موجود در خارج بدانیم، که در این صورت حیثیت تقییدیه به صورت مجازی بر 
یهی بی فایده است، زیرا اوال چنین شود، که البته توج  میواسطه در عروض تطبیق

توجیهی مجاز اندر مجاز است و از طرفی دیگر قایالن به تساوی واسطه در عروض و 
 . ]44، ص 40[ کنند که قید جزء مقوم موضوع نیست  میحیثیت تقییدیه، صریحا بیان
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 استعمال حیثیت تقییدیه در آثار حکما به معنای حیثیت مقوم ذات. 4
 داوند متعال از ترکیب از حیثیاتتنزه خ. 1. 4

، 6؛ 404، ص 9[بحث از تنزه خداوند متعال از ترکیب از حیثیات، در اثبات قاعده الواحد 
، ص 48 ؛227، ص 64ص  ،4 ؛ ج125ص  ،2 ، ج23؛  247، ص 210، ص 122ص  ،3 ج

 ،49، ص 8[) جلّ جالله(، عینیت صفات حق تعالی با ذات او ] 238، ص 7، ج30 ؛ 351
، ص 7؛ ج121، ص6؛ ج349، ص 326، ص 3، ج30 ؛ 319، ص 48؛ 114ص  ،4 ، ج23

 ،39؛ 387ص  ،38[) 1عینیت عالمیت و معلومیت(، علم حق تعالی به ذات خود ]232
؛ 76-75، صص 2؛ ج353، ص 1، ج46 ؛ 365، ص 48؛ 78، ص 8؛ 357، ص 9؛ 36ص 
افی و نیز رجوع ، بازگشت صفات اضافی خداوند به یک صفت اض] 363، ص 2، ج30

، 2، ج46؛ 210، ص 33؛ 189ص  ،1 ، ج23[ صفات سلبی خداوند به یک صفت سلبی
؛ 41ص  ،1 ، ج23[، نفی جهت امکانی از ذات خداوند متعال ]121، ص6، ج30؛ 195ص 
» بسیط الحقیقه کل االشیاء«و قاعده ] 135، ص123، ص1، ج30؛ 196، ص 2، ج46

مسلما آنچه که به عنوان ترکب از حیثیات از . آید  می پیش]113-112، صص 6، ج30[
شود، تعلیلی نیست، زیرا اوال حیثیت تعلیلی خارج از ذات موضوع   میذات خداوند نفی

کند، و در مورد خداوند چنین امری منتفی است و ثانیا   میاست و موضوع را متصف
که حق تعالی حیثیت تعلیلی مکثر ذات نیست، در حالیکه در اینجا کثرتی وجود دارد 

 . منزه از آن است، و لذا به سبب انحصار حیثیات در تقییدی و تعلیلی، تقییدی است
که برخی از فالسفه در اثبات برخی از موارد مذکور که از منزه بودن خداوند از  عالوه بر این

د، ان ترکیب از حیثیات بهره بردند و یا در مواردی که به تنزه خداوند از حیثیات حکم نموده
 :تصریح دارند که مقصودشان از حیثیات مورد نفی از خداوند، حیثیات تقییدی است

میرداماد و صدرالمتألهین و همفکران ایشان در ضمن اثبات قاعده الواحد که به ) الف(
اند، مباحث مربوط به حیثیت تقییدی و تعلیلی را در  نفی ترکب خداوند از حیثیات پرداخته

، و تصریح کردند که حیثیت تقییدی مکثر ذات است نه تعلیلی، همین بحث مطرح نمودند
اند که تعدد صادر اول، موجب تکثر در  بلکه گاه صریحا مقصود از حیثیت را بیان کرده

شود، سید احمد علوی در شرح تقویم االیمان میرداماد  حیثیت تقییدی در مورد خداوند می
 .]546، ص 37[ »الفاعلة العلّة کثّرت یستلزم التقییدیة الحیثیة تکثّر«: گوید می

                                                                                                                                        
اند، و ما به جهت عدم اطاله آن را  فالسفه در مطلق علم مجردات به ذات خودشان، این ترکیب را نفی نموده. 1

 ]76ـ75، صص 2؛ ج353، ص 1، ج46؛ 248، ص 10 [:در عرض دیگر موارد ترکیب ذکر نمی کنیم
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: کند  میدر بیان عینیت مشیت حق تعالی با ذات اقدسش، صدرالمتألهین بیان) ب(
، 30[» تعلیلیه أو تقییدیة حیثیة اختالف بال الذات هي المشیة و المشیة هي فالذات«
سفه که البته تعلیلیه از مورد بحث خارج است، زیرا خود وی و دیگر فال ] 309، ص6ج

 . حیثیت تعلیلی دال بر ترکب ذات نیستاند هبیان نمود
میرداماد در بیان عدم تغایر اعتباری عالم و معلوم بودن حق تعالی در نسبت با ) ج(

الزمه حکم به تغایر اعتباری، تکثیر حیثیت تقییدیه در «: کند که  میذات خود، اشاره
جردات به ذات خود نیز تصریح ، بلکه در علم تمامی م]345، ص 47[» ذات احدیت است

. ]76-75، صص 2؛ ج353، ص 1، ج46[به نفی حیثیت تقییدیه نموده است
الزمه حکم به «: کند  میصدرالمتألهین نیز در مبدأ و معاد همانند استاد خویش بیان

تغایر اعتباری عالمیت و معلومیت خداوند برای ذات خود، تکثر حیثیت تقییدیه در ذات 
 ] 87، ص 26[»استخداوند متعال 

 إلی ینتهی ذلک و«: گوید میرداماد در بیان نفی جهت امکانی از خداوند متعال می) د(
 ]196، ص 2؛ ج46[»ظلمه و بطالنه بان قد و األحدیّة ذاته فی التّقییدیّة الحیثیّة تکثّر
میرداماد در بیان عینیت صفات کمالی خداوند با ذات حضرتش، تصریح نموده ) ـه(
ات  الوجوب یّةحیث«که  قییدیّة الحیثیّات جملة بعینها یه ...بالذّ  یکذب بحیث الکمالیّة التّ

تین تصوّر تین حیثیّ  ]76، ص 2، ج46[. »اإلطالق یعل کمالیّ
گوییم اگر بنابر تفسیر مشهوری که اکنون از حیثیت تقییدیه رایج است،   میحال

یثیت حقیقتا فاقد وصف حیثیت تقییدیه همان واسطه در عروض باشد و موصوف به ح
باشد، بلکه وصف حقیقتا از آن قید است و قید هم جزء موصوف به حیثیت نیست، 
لزومی به نفی آن از حق تعالی نیست، زیرا ترکیب حقیقی در ذات حق تعالی ایجاد نمی 
کند، در حالیکه فالسفه با نفی ترکیب از حیثیات از خداوند، در نظر داشتند که خداوند 

 . ترکیب حقیقی منزه بدارندرا از یک
گیرد، چرا   میشود که حیثیت تقییدی ترکب حقیقی ذات را هم در بر  میپس روشن

که اگر حقیقتا جزء نباشد، فالسفه نباید اصراری بر نفی آن از خداوند متعال داشته 
» حیثیات مکثر ذات هستند «اند هو از طرف دیگر این امر با بیان ایشان که گفت. باشند
 .وانی داردهمخ

عالوه بر حیثیات مورد نفی از خداوند، که بیان شد حیثیت تقییدی هستند و در 
شود نیز تعبیر به   میعین حال مقوم ذات، از حیثیاتی که در عقل اول و جسم اثبات



 1395بهار و تابستان ، اول، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     10

، 30؛ 338، ص 24؛  122، ص 3 ج ،18؛ 248: ص ،3 ، ج34[حیثیات مقوم شده است 
شود، منافات   مییری که از قید در واسطه در عروض، که به وضوح با تفس] 127، ص6ج

کنند   میچرا که قایالن به تساوی واسطه در عروض و حیثیت تقییدیه، صریحا بیان. دارد
 .]44، ص 40[که قید جزء مقوم موضوع نیست 

  
 ترکیب از حیثیات تقییدیه در صادر اول . 2. 4

فالسفه مشاء و اشراق در پاسخ به این پرسش که اگر عقل اول همان واحدیست که 
شود، به وجود و جهات حیثیات   میاز واحد صادر شده، چطور خود منشأ پیدایش کثرت

 در عقل اول اذعان کرده و از رهگذر  ـ»جهت«یا » حیثیت«با تصریح به عنوان ـ متعدد 
 :اند هآن سعی در توجیه پیدایش کثرات نمود

گاه حیثیات مذکور را سه امر دانسته و از آن با عنوان تثلیث در عقل اول یاد 
لها   آن، و] 648ص  ،14 ؛ 79، ص 7؛ 54، ص 8 ؛ 406، ص 9[ اند هنمود نمودن  را تعقّ
ل اوّل، مبدأ ل و نمودن وجوب بالغیر تعقّ ، 5؛ 406، ص 9[نمودن ذات امکانی خود تعقّ
، 4، ج 23[لغیر، تعقل امکان ذاتی خود و تعقل ذات خود ، یا تعقل وجوب با]655ص 
ت]233ص  ل مبدأ و از فائض وجود ،یامکان ، یا ماهیّ ، ص 14[نمودن مبدأ اوّل  تعقّ
 و یا امکان ذاتی، ]99، ص 8[، یا امکان ذاتی، وجوب بالغیر و تعقل نمودن مبدأ ]648

 . مودند معرفی ن]79ص  ،7[ تعقل ذات خود و تعقل نمودن مبدأ اول
 ،6[ را تعقل مبدأ اول و تعقل امکان ذاتیها   آنگاه تنها به دو حیثیت اشاره نمودند و

 .1 بر شمردند]67، ص 65  ص،4 ، ج23[  و یا وجوب بالغیر و امکان ذاتی]247ص  ،3 ج
کند که عاقلیت و معقولیت، مبدأ تکثر حیثیت در موجود مفارق   میمیرداماد بیان

، ص 48؛ 169، ص 1، ج46[  آن تغایر بین ماهیت و وجود آن استامکانی است که منشأ
 و صدرالمتألهین نیز دو حیثیتی که در عقل اول وجود دارد، را همان ماهیت و ]354

 و در ]316، ص2؛ ج193، ص1، ج30 [:ک. و نیز ر]176، ص 28 [. داند  میوجود آن
در عقل اول، بلکه در عین حال بیان نمودند که غیر از کثرت حیثیات، کثرت دیگری 

البته بررسی صحت و . ]648، ص 14؛ 655، ص 5؛ 404، ص 9[عقول مفارق، نیست 
طلبد، که از عهده این نگارش   میای سقم نظریه تعدد حیثیت در عقول تحقیق جداگانه

 .خارج است

                                                                                                                                        
 ]89، ص49؛ 245، ص 3، ج29[. چهار و نیز شش حیثیت نیز بیان شده است. 1
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فالسفه قایل به کثرت حقیقی در نظام آفرینش هستند و پیدایش سه : حاصل آنکه
 عقل دوم، نفس فلک االفالک و جسم فلک مذکور را به هر یک از سه :حقیقت وجودی

دادند و در نظر ایشان به سبب نبودن همین حیثیات در   میحیثیت مذکور نسبت
خداوند است که جز واحد از حضرتش صادر نمی شود و از عقل اول از طریق سه حیثیت 

 . باشد  میتشود، لذا عقل اول مرکب از حیثا  میمذکور، سه موجود صادر
شود، حیثیات   میکه برای عقل اول اثبات» حیثیاتی«اما دلیل بر آنکه مقصود از 

حیثیات :  آن است که ـگرچه حکما به تقییدی بودن آن تصریح نکردندـ تقییدیه است 
مذکور حیثیات تعلیلی نمی باشند که خارج از موضوع بوده و موجب اتصاف موضوع به 

ل انحصار حیثیات در دو حیثیت تعلیلی و تقییدی، حیثیات دلی گردد، پس به  میوصف
نیست در حالیکه در » مکثر ذات«مذکور تقییدی خواهند بود و از طرفی حیثیت تعلیلی 
 .نظر حکما عقل اول، حقیقتا مرکب از سه حیثیت است

حال اگر مقصود از حیثیت تقییدیه، واسطه در عروض باشد، باید وصف صدور عقل اول، 
 برای حیثیت مربوط به آن، مثال وجوب بالغیر، باشد نه برای خود عقل اول، و حقیقتا

همینطور در مورد دو حیثیت دیگر، که در نتیجه دو یا سه موجود حقیقی خواهیم داشت و 
این امر ناقض قاعده الواحد است، چرا که دو یا سه موجود حقیقی در عرض عقل اول وجود 

ها به سه وصف مصدر بودن برای عقل دوم، مصدر بودن برای  دارد که عقل اول به واسطه آن
  .شود نفس فلک االفالک و مصدر بودن برای جسم فلک االفالک متصف می

 
 اثبات ترکیب از دو حیثیت در جسم . 3. 4

 فالسفه مشاء برای اثبات هیوال و صورت برای جسم، از طریق برهان قوه و فعل بهره
ابن . ر شناساندن دو حیثیت مختلف در جسم استوار استبرند که اساس این برهان ب می

 : کند  میسینا بیان
جسم از حیث جسم بودن، دارای صورت جسمیه است و لذا شیء بالفعلی 

 بالقوه است و -هر استعدادی که باشد–باشد، و از حیث مستعد بودن  می
به عبارت (شیء از جهت بالقوه بودن همان شیء از جهت بالفعل نیست 

 لذا حیثیت قوه در جسم غیر -ر حیثیت فعل غیر از حیثیت قوه استدیگ
پس جسم جوهریست مرکب از شیئی که از ... از حیثیت فعلیت آن است 

 .]67 ، ص9[حیث آن بالقوه است و شیئی که از حیث آن بالفعل است
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ص  ،42؛ 316، ص 14[استدالل مزبور، مقبول همفکران ابن سینا، قرار گرفته است 
 الواقع في مختلفتان الجهتین هاتین أن شک ال«: کند  میالصدرا نیز بیان، م]52

طبق بیان ابن سینا،  »]286، ص 1، ج 25[الخارجي للتکثر موقعتان للترکیب موجبتان
) فعل(حقیقتا، و نه مجازا، به یک وصف، و از حیث دیگر ) قوه(از حیث ) موضوع(جسم 

ف دیگر این دو حیثیت، اموری خارج از از طر. شود  میحقیقتا به وصفی دیگر متصف
ذات جسم نیستند، بلکه جزء جسم هستند، چرا که حکمای مشاء جسم را مرکب 

زیرا ترکیبی که ابن سینا . دانستند  میحقیقی، و نه مرکب اعتباری، از این دو حیثیت
دین ، ب1شود  مییاد» ترکیب انضمامی«کند، و از آن با عنوان   میبین ماده و صورت تصویر

صورت است که هیچیک از ماده و صورت، در خارج، به تنهایی قابل تحقق نیست و فقط 
 و اند هباشند و آن هم به نحوی که با هم دیگر ترکیب شد  میدر ضمن جسم محقق

 گسسته از هم نیستند، گرچه در خارج، در عین ترکیب شدن با یکدیگر، مغایر با یکدیگر
شیء واحدی را محقق ) و یا صور( ماده و صورت که اینین به بیانی دیگر، در ع. باشند می

. ]727، ص 14[در حال ترکیب همچنان محفوظ است ها   آن، تمایز و کثرتاند هنمود
 . پس جسم از دیدگاه مشاء واحدیست حقیقی که مرکب از دو حیثیت است

 شود، حیثیات که برای جسم اثبات می» حیثیتی«اما دلیل بر آنکه مقصود از دو 
 :تقییدیه است، آن است که

همانند آنچه که در دو شاهد پیشین در تطبیق حیثیات مورد بحث، بر حیثیات 
حیثت قوه و حیث فعل که جزء جسم هستند، حیثیات : گوییم  میتقییدی انجام شد،

تعلیلی نمی باشند، چرا که حیثیات تعلیلی خارج از موضوع بوده و مکثر ذات نیستند، 
ود در جسم، تقییدی خواهند بود، و آشکار است که اتصاف جسم به پس دو حیثیت موج

 .دو وصف قابلیت و فعلیت حقیقیست و لذا واسطه در عروض از بحث خارج است
 
 بازخوانی گفتار صدرالمتألهین در مالک تقسیم حیثیات . 5
اساس آنچه که در استعمال حیثیت تقییدی به عنوان جزء مقوم بیان شد، به عبارتی بر

                                                                                                                                        
خالف دیدگاه مشاء، در نظر سید صدرالدین دشتکی، از ترکیب ماده و صورت شیء واحدی پدید بر. 1

آیدکه در آن کثرتی وجود ندارد و اجزای شیء مرکب از ماده و صورت، تنها عقلی تحلیلی هستند  می
در خارج، ) ماده و صورت(اء در نظر قایالن به ترکیب اتحادی مصداق هر یک از اجز. و نه خارجی

 ]51، ص 36[. بعینه، خود مصداق جزء دیگر و نیز مصداق مرکب و کل هم هست
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برای موصوفِ ) کالجزء(حیثیت یا همانند جزء «: ز صدرالمتألهین که پیشتر نقل شدا
از موصوفِ خود؛ که اولی حیثیت تقییدیه، ) کالخارج(یا همانند امری خارج  خود است، و

گردیم و سعی در  باز می] 197، ص7، ج30[» .شوند  میو دومی حیثیت تعلیلیه نامیده
 .نماییم  می»کالخارج«و » کالجزء« تقییدیه و تعلیلیه به پاسخ به چرایی تعبیر از حیثیت

باید توجه داشت که به سبب حصر حیثیات به تقییدی و تعلیلی، کالجزء و کالخارج در 
مقابل هم، به نحو تقابل سلب و ایجاب، قرار گیرند و تمامی حیثیات را تحت پوشش 

 : سه احتمال در معنای کالجزء وجود دارد .خود قرار دهند
 آن است که مقصود از کالجزء، جزء تحلیلیست نه جزء خارجی، یعنی احتمال اول

مقصود از جزء، همان جزء خارجی است و لذا از جزء تحلیلی، تعبیر به کالجزء شده 
این احتمال مردود است، زیرا بیاض جزء تحلیلی جسم ابیض نیست، در حالیکه، . است

  .استحیثیت تقییدیه برای اتصاف جسم به ابیض 
 آن است که مقصود از کالجزء، جزء مرکب غیر حقیقیست در مقابل احتمال دوم

این احتمال نیز بنابر آنچه بیان شد، مردود است و حیثیت تقییدیه . جزء مرکب حقیقی
 .رود  میبه معنای جزء حقیقی به کار

لذا . باشد می» جزء« آن است که تعبیر به کالجزء از باب باکتفاء به اقل افراد احتمال سوم
شود و هم جزء مرکب غیر حقیقی، ولی از آنجایی که  هم جزء مرکب حقیقی را شامل می

جزء مرکب غیر حقیقی جزء نیست، تعبیر به کالجزء شده و مقصود آن بوده که هم جزء 
 .]197، ص7، ج 22 [مرکب حقیقی را شامل شود و هم جزء مرکب غیر حقیقی 

یان نموده است، قابل پذیرش است، خصوصا به این احتمال که حکیم سبزواری ب
وی پس از آنکه از . کند  میقرینه دو مثالی که صدرالمتألهین برای حیثیت تقییدیه ارائه

کند که همانند ناطقیت و کاتبیت برای   میحیثیت تقییدیه تعبیر به کالجزء نموده، بیان
همچنین . ستانسان، که اولی جزء مرکب حقیقی و دومی جزء مرکب اعتباری ا

 کانت سواء...  للذات مکثرة التقییدیة الحیثیة«: کند  میصدرالمتألهین در موضعی بیان
 که صراحت در این دارد که ]384، ص27 [» االعتبار بحسب او الطبیعة بحسب األجزاء

 .گیرد حیثیت تقییدیه هم جزء مرکب حقیقی و هم جزء مرکب غیر حقیقی را در بر می
م، یعنی چرایی تعبیر از حیثیت تعلیلیه به کالخارج، بدین جهت اما پاسخ سوال دو

که -» تقید«است که گرچه قید در حیثیت تعلیلیه خارج از موضوع است، اما همواره 
 داخلی است نه -اضافه و نسبتیست که مقید با قید دارد، از جمله اوصاف مقید است

 ]239، ص8؛ ج197، ص7، ج30[ .خارجی
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 حیثیت تقییدیه و هم در تعلیلیه، آنچه که سبب پذیرش از طرف دیگر، هم در
شود، تقید موضوع به قید است، اما در حیثیت تقییدیه،   می)x(وصف، توسط موضوع 

-پذیرد، مجموع مقید و قید است، یعنی قید داخل در موصوف است   میآنچه که وصف
 . از موضوع است و در حیثیت تعلیلیه، قید خارج-چه جزئیت حقیقی باشد و چه غیر آن

خارجی، و آنچه سبب اتصاف » قید«داخلی است ولی » تقید«به سبب آنکه در حیثیت تعلیلیه، 
 .است تقید به قید خارجیست، حیثیت تعلیلیه کالخارج است، چون تقید به قید خارجی است

 
 تری از مالک تقسیم حیثیات بیان روشن. 1. 5

توان بیان نمود، تا عقلی بودن حصر  اینگونه میبنا بر آنچه گذشت، مالک تقسیم حیثیات را 
دخالت دارد ) حیثیت(در اتصاف موضوع به محمول، یا تقید موضوع به امری : روشنتر گردد

پذیرد، که حیثیتی  یا ندارد؛ اگر دخالت ندارد، یعنی موضوع بما هو موضوع آن محمول را می
شکار نماییم، به آن حیثیت اطالقی در کار نیست، اما اگر بخواهیم عدم دخالت را در لفظ آ

یا آن امر داخل در وجود ) الف: (اگر دخالت دارد. گوییم، یعنی عدم تقید به حیثیت می
شود و نه برای  موضوع است، یعنی محمول و وصف، نه برای مقید بدون لحاظ قید اثبات می

لحاظ تقیدی که قید بدون لحاظ مقید، بلکه برای مجموع قید و مقید، یعنی برای مقید به 
به عبارت دیگر موضوع حقیقی، مجموع قید و مقید است، . شود به قید داخلی دارد، اثبات می

و یا آنکه خارج از وجود موضوع است، یعنی محمول و وصف ) ب. (نه قید تنها و نه مقید تنها
ین و مسلم است که ا. شود، اما به سبب تقیدی که به قید خارجی دارد برای مقید ثابت می

شود، علت اتصاف و واسطه  قید خارجی که موضوع به سبب تقید به آن متصف به وصف می
لذا این حیثیت، حیثیت تعلیلی نامیده . در ثبوت محمول برای موضوع است و ال غیر

که در . کند داللت بر خارج بودن از وجود موضوع می» تعلیل«و » علت«شود، زیرا عنوان  می
 .گنجد  که در این مقال نمیاین دو قسم، تفصیلی است

 
 نتیجه . 6

شودکه در آثار حکما، حیثیت   میبر اساس شواهدی که ارائه شد، به وضوح روشن
تقییدیه به معنای حیثیت و جزء مقوم ذات در مرکب حقیقی استعمال شده است، 

لذا . گرچه صرفا در این معنا به کار نمی رود و افراد دیگری برای آن قابل تصور است
که بر اساس آن،  ریفی که از حکیم سبزواری در مورد حیثیت تقییدیه بیان شدهتع
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به تنهایی، ها   آنیابد، نه برای یکی از  میمحمول به مجموع قید و مقید استناد
همچون سید احمد (تعریفیست که مطابق با نظر صدرالمتألهین و برخی از معاصران 

 .این وضوح آن را تعریف نکرده باشندو متقدمین بر وی بوده است، گرچه به ) علوی
که در واسطه در عروض، وصف بالذات برای واسطه است و به سبب  از طرفی با توجه به این

کند، اما در  نحو عالقه ای که بین واسطه و ذوالواسطه است، به ذوالواسطه هم استناد پیدا می
 نسبت بین واسطه در عروض رسد، نظر عقلی ذوالواسطه بما هو هو فاقد وصف است، به نظر می

و حیثیت تقییدیه، نه عموم و خصوص مطلق است که بگوییم واسطه در عروض از افراد 
 .حیثیات تقییدیه هستند، و نه عموم و خصوص من وجه، بلکه نسبت این دو تباین است
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